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วิทยานิพนธเลมนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิเคราะหภาพลักษณพระมหากษัตริยไทยในวรรณคดี
สมัยอยุธยาจํานวน 13 เร่ือง ซึ่งแบงเปน 4 ประเภท ไดแก วรรณคดียอพระเกียรติ วรรณคดีพิธีกรรมและประเพณี 
วรรณคดีคําสอน และวรรณคดีนิทาน โดยมุงศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาที่
ตางประเภทกัน  และศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยากับลักษณะ                
พระมหากษัตริยในคติความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธ

ผลการศึกษาพบวาพระมหากษัตริยในวรรณคดีสมัยอยุธยามีคุณสมบัติ 7 ประการ ไดแก การมี
ชาติกําเนิดและชาติตระกูลสูง การมีบุญ การมีรูปรางและบุคลิกลักษณะที่ดี การมีความรอบรู การมีพระราช
ทรัพย การมีพระราชอํานาจและฤทธานุภาพ และการมีเกียรติยศ นอกจากนี้พระองคยังปฏิบัติหนาที่สําคัญของ
พระมหากษัตริย 2 ประการ คือ การเปนนักปกครอง และการเปนนักรบ

ภาพลักษณพระมหากษัตริยทั้งดานคุณสมบัติและดานหนาที่ดังกลาวมีปรากฏในวรรณคดีอยุธยา
แตละประเภทแตกตางกันตามจุดมุงหมายและลักษณะของวรรณคดีนั้น โดยวรรณคดียอพระเกียรติให         
ภาพลักษณพระมหากษัตริยที่ดีเลิศสมบูรณมากที่สุด เพราะเปนวรรณคดีที่มุงสดุดีพระมหากษัตริยวาดีเลิศ     
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พระมหากษัตริยในวรรณคดีพิธีกรรมและประเพณีมีภาพลักษณสมบูรณเปนลําดับตอมาและมีลักษณะใกลเคียง
กับพระมหากษัตริยในวรรณคดียอพระเกียรติโดยเฉพาะเรื่องการมีชาติกําเนิดสูงและการเปนนักปกครองที่ดี  
สวนวรรณคดีคําสอนมีภาพลักษณพระมหากษัตริยชัดเจนนอยที่สุด เพราะเปนวรรณคดีที่มุงเสนอหลักปฏิบัติที่ดี
ของพระมหากษัตริย

นอกจากนี้ภาพลักษณพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยายังมีลักษณะพื้นฐานสําคัญเหมือนกับ
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ผูทรงพลังอํานาจและนาเกรงขามเหมือนพระมหากษัตริยตามแนวคิดของศาสนาพราหมณ และมีลักษณะเปน   
ผูปฏิบัติธรรมหรือธรรมราชาเหมือนพระมหากษัตริยตามแนวคิดของศาสนาพุทธดวย
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PATTAMA THEEKAPRASERTKUL : THE  IMAGES OF  THAI  KINGS  IN  LITERATURE  
OF  THE  AYUTTHAYA  PERIOD. THESIS ADVISOR : ASST. PROF. MANEEPIN PHROMSUTHIRAK , 
Ph.D. 475 pp. ISBN 974 - 464 - 600 - 4

.
The  study  aims  at  analyzing  the  images  of  Thai  kings  in  thirteen  literary works  of  

the  Ayutthaya  period. Four  types  of  literary  works  were  studied : king panegyric , rituals  and  
traditions, didactic, and  tales. The  study  emphasizes the comparison  between  the  images  of  
kings  in  these  types  of  literature and  the  images  of  kings  in  the Ayutthaya  literature  to  those  
in  Bhrahman  and  Buddhist  texts.

There  are  seven  aspects  found  in the  kings  of  Ayutthaya literature : noble born in 
prestigious families, having  meritorious virtues , good  looking  with  good  characteristics, wise, 
wealthy, powerful , and  full  of  fame and honour. Furthermore, there  are  two important  duties  of  
the  kings  : being  the  lord  and  being  the  warrior.

The  images  and  the  duties  of  the  kings  vary  in  different  types of Ayutthaya  
literature. The  panegyric  shows  the  most  images  of  kings  because  it  aims  at  praising  them. 
Tales  too  present  many  images  of  kings, except  being  born  in  noble  families. Literature  about  
rituals and traditions  also  shows  many  images  of  kings, nearly  the  same  as  the  panegyric, 
especially  about  being  born  in  noble  families  and  being  a  good  lord. Didactic  literature  
shows  the  least  images  of  kings  because  it  emphasizes  how  kings  should  behave  more  than  
praising  them.

In  addition, the images  of  the kings in Ayutthaya  literature  are similar  to  those  
appearing  in  Bhrahman  and  Buddhist  texts. They  are  both  powerful,  like  Bhrahman kings,  and  
perform  meritorious  deeds  according  to  Buddhist  tradition .
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กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จเรียบรอยไดเพราะไดรับความเมตตาและการดูแลเอาใจใส
อยางดียิ่งจากผูชวยศาสตราจารย ดร.มณีปน พรหมสุทธิรักษ อาจารยที่ปรึกษาและควบคุม   
วิทยานิพนธที่กรุณาสละเวลาอันมีคาใหคําแนะนําและขอคิด ตลอดจนตรวจแกไขวิทยานิพนธ 
ฉบับนี้ คําปลอบโยนและขอคิดที่อาจารยกรุณาสอนสั่งเปนดังสายฝนที่ตกในฤดูแลง ซึ่งชวย       
ชะโลมจิตใจที่ออนลาของผูศึกษาใหมีพลังมานะในการทําวิทยานิพนธจนสําเร็จ หากวิทยานิพนธ
ฉบับนี้จะสรางคุณประโยชนอันใด  ผูศึกษาขอนํามาเปนเครื่องบูชาพระคุณครู

ขอขอบพระคุณอาจารย ดร. สมชาย สําเนียงงาม  ผูชวยศาสตราจารยอุบล เทศทอง
และอาจารยมณฑนา วัฒนถนอม คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธที่ใหคําแนะนําอันมีประโยชน 
และกรุณาสละเวลาอันมีคาตรวจแกไขวิทยานิพนธฉบับนี้เปนอยางดี

ขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารยวีรฉัตร วรรณดี ผูชวยศาสตราจารยบาหยัน        
อ่ิมสําราญ และอาจารยสุมาลี ล้ิมประเสริฐ คณะกรรมการสอบหัวขอวิทยานิพนธที่กรุณาให      
คําแนะนําและขอคิดในการทําวิทยานิพนธฉบับนี้

ขอขอบพระคุณอาจารยวนิดา พึ่งสุนทร อาจารยประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่กรุณาใหความรูและคําแนะนําเรื่องสถาปตยกรรมไทย ขอบพระคุณ
อาจารยอารียา หุตินทะ และอาจารยกุลนิจ คณะฤกษ ที่ใหคําแนะนําและขอมูลในการทํา      
วิทยานิพนธ

ขอขอบพระคุณคณาจารยภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัย        
ศิลปากรทุกทานที่อบรมส่ังสอนผูศึกษา ตลอดจนมอบความรัก ความเมตตา และโอกาสอันมีคา
หลายครั้งหลายหนใหแกผูศึกษาเสมอมา

ขอขอบพระคุณอาจารยแกวตา จันทรานุสรณ ครูที่ใหกําลังใจและทําใหผูศึกษาเขาใจ
ชีวิตดวยเสียงหัวเราะ ความธรรมดาที่อาจารยมอบใหชวยสรางความไมธรรมดาใหแกผูศึกษาเสมอ

ขอขอบคุณอาจารยนันทวรรณ มวงใหญ และอาจารย Michael A. Dudoff ที่ชวยแปล
และตรวจแกบทคัดยอภาษาอังกฤษอยางละเอียด

ขอบคุณปยมิตรทั้งสาม ศริญญา ขวัญทอง  ธนิกาญจน จินาพันธ  และปริศนา พิมดี 
เพื่อนที่รวมทอทักสายใยแหงมิตรภาพใหงดงามและยั่งยืน  เพื่อนที่รวมหัวเราะในความสุขที่เกิดขึ้น
กับชีวิต รวมรองไหกับความโชครายของชีวิต และรวมยืนหยัดเดินไปบนเสนทางของชีวิตตลอดมา
และตลอดไป ขอขอบคุณพิมลพรรณ จารุจินดา เพื่อนที่หวงใยและใสใจผูศึกษาเสมอ
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ขอบคุณสยาม ภัทรานุประวัติ เพื่อนที่ใจดีใหคําแนะนําและขอมูลในการศึกษาครั้งนี้
ดวยความเต็มใจ ขอบคุณรัญชนีย ศรีสมาน กัลยาณมิตรที่ใหคําแนะนําในการจัดพิมพวิทยานิพนธ 
และพี่เขมฤทัย บุญวรรณ ที่มีน้ําใจงามชวยเหลือผูศึกษาเสมอมา รวมทั้งขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ 
และนองๆ รวมบานสีฟารั้วสีเขียวแหงนี้ทุกคนที่รวมกันสรางความทรงจําที่ดีใหกันและกัน

ขอขอบคุณโครงการพัฒนาอาจารยที่ใหการสนับสนุนทุนในการศึกษาครั้งนี้
ทายที่สุดนี้ ผูศึกษาขอประนมมือกราบแทบเทาคุณพอบัญชาและคุณแมพรพิมล  

บุพการีผูเปนดังดวงใจและชีวิตของลูก กราบขอบพระคุณที่พอและแมสนับสนุนการศึกษาของลูก
ดวยความอดทนตลอดมา ความรักและความอบอุนที่พอและแมมอบใหแกลูกทําใหความเหนื่อย
ยากของชีวิตจางหายไป  ขอบคุณคุณกาญจนาและคุณกนกพร พี่สาวที่แสนดีทั้งสองคนที่ดูแล  
เอาใจใสและสนับสนุนการศึกษาของนองสาวเสมอ  ขอบคุณคุณกษมาและคุณอาคม พี่สาวและ
นองชายที่เปนกําลังใจและชวยดูแลพอและแมแทนผูศึกษา
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บทที่ 1

บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

ในสมัยอยุธยามีวรรณคดีหลายประเภทที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระมหากษัตริย ไดแก     
วรรณคดียอพระเกียรติ วรรณคดีพิธีกรรมและประเพณี วรรณคดีคําสอน และวรรณคดีนิทาน พระ
มหากษัตริยในวรรณคดีทั้งหลายนี้เปนพระมหากษัตริยทั้งที่มีอยูจริงตามประวัติศาสตรและเกิดขึ้น
จากจินตนาการของกวี กลาวคือ วรรณคดียอพระเกียรติ และวรรณคดีพิธีกรรมและประเพณี 
เปนวรรณคดีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติ วีรกรรม และพระราชกรณียกิจของพระมหา
กษัตริยในสมัยอยุธยา เชน ลิลิตยวนพาย เปนเรื่องสดุดีวีรกรรมของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 
ลิลิตโองการแชงน้ํา เปนเรื่องเกี่ยวกับพระราชพิธีถือน้ําพระพิพัฒนสัตยาในสมัยสมเด็จพระ     
รามาธิบดีที่ 1 เปนตน สวนวรรณคดีคําสอนเปนวรรณคดีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของพระ
มหากษัตริยหรือของผูรับใชพระมหากษัตริย แมวาพระมหากษัตริยที่กลาวถึงในเรื่องจะไมใชพระ
มหากษัตริยที่มีอยูจริงตามประวัติศาสตร แตผูแตงวรรณคดีประเภทนี้ก็คือพระมหากษัตริยในสมัย
อยุธยา เร่ืองราวจึงนาจะเกี่ยวกับพระมหากษัตริยที่มีอยูจริง เชน โคลงทศรถสอนพระราม เปน 
แนวทางการปฏิบัติตนของพระมหากษัตริย เพื่อปกครองบานเมืองและประชาชนใหสงบสุข โคลง
เร่ืองพาลีสอนนอง เปนแนวการปฏิบัติตนของขารับใชของพระมหากษัตริย เปนตน วรรณคดีที่เปน
เร่ืองราวที่เกิดขึ้นจากจินตนาการของกวี ก็คือ วรรณคดีนิทาน เนื้อหาของวรรณคดีนิทานสวนใหญ
เปนเรื่องราวการผจญภัยของตัวละครเอกที่เปนพระมหากษัตริย เชน ลิลิตพระลอ สมุทรโฆษ      
คําฉันท เปนตน แมวาวรรณคดีทั้งสี่ประเภทจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระมหากษัตริยแตกตางกัน คือ 
เปนพระมหากษัตริยที่มีอยูจริงในประวัติศาสตรและพระมหากษัตริยที่เกิดจากจินตนาการของกวี 
แตกวีผูประพันธก็ถายทอดภาพลักษณพระมหากษัตริยของวรรณคดีทั้งสี่ประเภทวามีทั้งคุณสมบัติ
และหนาที่ของพระมหากษัตริยอยางดีเลิศ

ดานคุณสมบัติของพระมหากษัตริย กวีจะแสดงลักษณะเฉพาะของพระมหากษัตริย
วามีคุณลักษณะที่ดีงาม เพื่อเชิดชูความเหมาะสมของพระมหากษัตริยที่จะเปนผูปกครอง ตัวอยาง
เชน
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1. มีชาติกําเนิดและชาติตระกูลสูง กวีมักจะกลาวถึงกําเนิดของพระมหากษัตริยวามี
ความพิเศษกวาบุคคลธรรมดา เชน

การมีกําเนิดจากเทพเจาหรือมีเชื้อสายจากเทพเจา ดังที่ปรากฏในลิลิตยวนพาย 
กวีกลาวถึงสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวามีกําเนิดจากเทพเจา 11 องค ไดแก พระพรหม พระ
นารายณ พระอิศวร พระอินทร พระยม พระพาย พระวรุณ พระอัคนี พระอาทิตย พระจันทร และ
ทาวกุเวร  ดังคําประพันธ

พรหมพิษณุบรเมศเจา จอมเมรุ มาศแฮ
ยํเมศมารุตอร อาศนมา
พรุณคนิกุเพนทรา สูรเสพย
เรืองรวีวรจา แจมจันทร ฯ

เอกาทสเทพแสง เอาองค
เปนพระศรีสรรเพชญ ที่อาง
พระเสด็จดํารงรักษ ลยงโลกย ไสแฮ
ทุกเทพทุกทาวไหงว ชวยไชย ฯ

(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.331)

การสืบเชื้อสายจากพระพุทธเจา ดังปรากฏในเรื่องเฉลิมพระเกียรติพระเจา
ปราสาททอง กวียกยองพระเจาปราสาททองวาเปนหนอเนื้อของพระพุทธเจา ดังคําประพันธ

เมื่อนั้นพระบาท
ธรธรรมิกราช ปนภพไอสูรย
ลบจุลศักกราช โดยธรรมบันทูล
หนอพุทธางกูร รําพึงไปมา

วาหนอสรรเพชญ
แตกอนยอมเสด็จ ยังทานะศาลา
ทานแกพนิภก ยาจกอันมา
ทั่วทศทิศา พิภพเขตขันธ

(เฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง ล.3 น.34)
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2. มีบุญบารมี เชน ลิลิตพระลอมีการกลาวถึงพระมหากษัตริยวาเปนผูมีบุญ ดัง    
คําประพันธ

สรวลเสียงขับอานอาง ใดปาน
ฟงเสนาะใดปูน เปรียบได
เกลากลอนกลาวกลการ กลกลอม ใจนา
ถวายบําเรอทาวไท ธิราชผูมีบุญ ฯ

(ลิลิตพระลอ ล.1 น.387)

3. มีรูปรางและบุคลิกลักษณะที่ดี เชน ในสมุทรโฆษคําฉันท กวีชมพระสมุทรโฆษวา
มีรูปงามมากตั้งแตศีรษะจนถึงเทา ไมมีส่ิงใดมาเปรียบความงามของพระองคได  ดังคําประพันธ

พิศเพี้ยนแตเกลากษัตรีย เทาบาทาศรี
แลโฉมบมีอุปมา

(สมุทรโฆษคําฉันท ล.2 น.160)

4. มีเกียรติยศ เชน ในโคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ กวีกลาวสรรเสริญ     
พระนารายณวามีเกียรติยศลือเลื่องไปทั่วทั้งแผนดิน ดังคําประพันธ

พระยศลือลงทอง ธรณิน
ทาวทั่วสากลถวิล ฝายเฝา
หวังมาอยูประดิทิน ทูลบาท
โอนมกุฎกมเกลา กลาดทองโรงธาร ฯ

(โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณมหาราช ล.2 น. 654)

สวนดานหนาที่ของพระมหากษัตริย กวีแสดงหนาที่ที่พระมหากษัตริยในวรรณคดี
อยุธยาไดปฏิบัติในการเปนผูปกครองที่ดี  ดังตัวอยางเชน

1. หนาที่ในการเปนนักปกครอง การปกครองนับเปนหนาที่ที่สําคัญประการหนึ่งของ
พระมหากษัตริย พระมหากษัตริยควรจะปกครองบานเมืองใหมีความเจริญรุงเรือง เพื่อประชาชน
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จะไดมีความสุข เชน ในลิลิตยวนพายไดกลาวถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
ตอนหนึ่งวาพระองคเปนผูทําใหชนชั้นกษัตริยมีความสุขสบาย ขจัดความทุกขยากใหหมดสิ้นไป 
และทําใหแผนดินและประชาชนมีความสุข ดังคําประพันธ

… ดํารงกรษัตรใหกรสานต ประหารทุกขใหกษย ขยเกษตร
ใหเกษม เปรมใจราษฎร

(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.331)

นอกจากพระมหากษัตริยจะมีหนาที่ปกครองบานเมืองและประชาชนแลว ยังตอง   
ปกครองขาราชบริพารทั้งหลายอยางเปนธรรม และเปนที่พึ่งใหแกพระศาสนาดวย เชน ในเรื่อง
เฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททองกลาวถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจาปราสาททองใน
การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาดวยการสรางและบูรณะศาสนสถานและศาสนวัตถุ ดังคําประพันธ

จักไดสางพุทธสาษนา บอมิอาจสังขยา
นิพนธกลาวโดยเหน

สาษนาอารามใดเปน หมนหมองยาเหน
ชราวเชรเทรทรุด

ปลุกแปลงแตงดวยใจสุทธ ถวายแตพุทธบุตร
โมวโรรศธรรม

(เฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง ล.3 น. 18)

2. หนาที่ในการเปนนักรบ เปนหนาที่ของพระมหากษัตริยที่จะปกปองบานเมืองจาก
เหลาศัตรูทั้งหลายเพื่อบานเมืองจะไดไมตกเปนเมืองขึ้นของเมืองอื่น อีกทั้งยังตองขยายอาณาเขต
ใหกวางใหญข้ึน เพื่อแสดงแสนยานุภาพของพระมหากษัตริยดวย เชน ในลิลิตพระลอทาว       
แมนสรวงตองการจะขยายอาณาจักรจึงจัดทัพไปรบกับเมืองสรอง ดังคําประพันธ

เมื่อนั้นไทแมนสรวง พระยาหลวงใหหา หัวเมืองมาสิ
ปอง วาเมืองสรองกษัตริยกลา อยาชาเราจะรบ  ชิงพิภพเปน
เมืองออก  เรงบอกใหเรียบพล  นายกคณชุมกัน คร้ันเทียบพลเศิก
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เสร็จ ทาวธเสด็จพยุบาตร ลีลาสจากพระนคร คลี่นิกรพลพยูห สูแดน
ศึกบมิชา เดียรดาษพลชางมา เพียบพื้นภูมิน ฯ

(ลิลิตพระลอ ล.1 น.388)

เมื่อทาวแมนสรวงยกทัพมาตีเมืองสรอง ทาวพิมพิสาครก็จัดทัพออกไปปองกัน
บานเมือง ดังคําประพันธ

สวนนรินทรราชา พิมพิสาครราช พระบาทครั้นไดยิน วา
ภูมินทรแมนสรวงยกพลหลวงมากระทั่ง ทาวธก็สั่งพลออกรับ 
ตับตามกันเดียรดาษ พระบาทเสด็จบมิชา พลหัวหนาพะกัน 
แกวงตาวฟนฉฉาด แกวงดาบฟาดฉฉัด ซรองหอกซัดยยุง ซรองหอก
พุงยยาย

(ลิลิตพระลอ ล.1 น.388)

จากการศึกษาขอมูลเบื้องตนเปนที่นาสังเกตวาวรรณคดีทั้งสี่ประเภทมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
คุณสมบัติและหนาที่ของพระมหากษัตริยที่คลายคลึงกันเปนสวนใหญ ทําใหเห็นลักษณะสําคัญ
ของพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยา กลาวคือ ไมวาจะเปนวรรณคดีประเภทใด กวีก็จะใหราย
ละเอียดคุณสมบัติและหนาที่ของพระมหากษัตริยที่คลายคลึงกัน เชน การมีพระราชทรัพยจํานวน
มากประกอบดวยเมือง พระราชวัง ทรัพยสมบัติ สนมกํานัล และรัตนะ  การปกครองบานเมืองให
อุดมสมบูรณและประชาชนมีชีวิตที่สุขสบาย การขยายราชอาณาจักรใหกวางไกลและการปองกัน
ราชอาณาจักรจากการรุกรานของขาศึกศัตรู เปนตน

อยางไรก็ตาม แมวาวรรณคดีทั้งสี่ประเภทจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับคุณสมบัติและหนาที่
ของพระมหากษัตริยที่คลายคลึงกันแลว แตก็มีเนื้อหาเกี่ยวกับคุณสมบัติและหนาที่ของพระมหา
กษัตริยที่แตกตางกันดวย อาทิ ในวรรณคดียอพระเกียรติ จะใหความสําคัญกับชาติกําเนิดของพระ
มหากษัตริยวามีกําเนิดที่สูงสง เชน มีกําเนิดจากเทพเจา หรือสืบเชื้อสายจากพระพุทธเจา ทั้งนี้เพื่อ
เปนการยกยองพระมหากษัตริยวามีฐานะพิเศษเหนือคนธรรมดา ซึ่งเปนไปตามจุดมุงหมายและ
ลักษณะของวรรณคดียอพระเกียรติที่จะสดุดียกยองพระมหากษัตริยใหดีเลิศ สวนวรรณคดีนิทาน
จะไมเนนรายละเอียดเรื่องชาติกําเนิด แตจะใหความสําคัญกับรูปโฉมอันงดงามของพระมหา
กษัตริย ทั้งนี้เพราะเปนแบบฉบับของพระเอกในวรรณคดีนิทานที่ตองมีรูปรางและบุคลิกลักษณะที่
สงางามและชวนใหหลงใหล ทําใหผูอานวรรณคดีรูสึกประทับใจในความงามของพระเอก เปนตน
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ผูศึกษาจึงสันนิษฐานวาภาพลักษณพระมหากษัตริยทั้งคุณสมบัติและหนาที่ใน       
วรรณคดีตางประเภทกันอาจจะมีภาพลักษณที่แตกตางกันขึ้นอยูกับจุดมุงหมายและลักษณะ
ของวรรณคดีแตละประเภท

แนวความคิดในเรื่องคุณสมบัติและหนาที่ของพระมหากษัตริยมีนักปรัชญาความคิด
ทั้งในประเทศทางยุโรปและทางเอเชียไดแสดงความคิดเห็นไวอยางมากมาย

Jean Bodin  เปนนักปรัชญาความคิดทางสังคมคนหนึ่ง เขาเปนนักกฎหมายที่พระ
เจาอังรีที่ 3 (Henry III) ยกยองนับถืออยางมาก จนไดรับการแตงตั้งใหเปนอัยการของกษัตริยที่
ลาออง (Laon) และเปนผูแทนของฐานันดรที่สามในสภานิติบัญญัติของบลัว (Blois)   Bodin เปน
บุคคลชั้นนําคนหนึ่งในกลุมโปลิติคส (Politiques) ซึ่งสนับสนุนความคิดเทวสิทธิ์โดยเห็นวา     
สันติภาพจะเกิดขึ้นในสังคมไดนั้นเกิดจากการรวมศูนยอํานาจทางการเมืองและสงเสริมกําลัง
อํานาจกษัตริยใหมั่นคงยิ่งขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากขณะนั้นมีสงครามระหวางฝายคาทอลิคและฝาย    
โปรเตสแตนท ซึ่งดําเนินไปอยางยืดเยื้อและอาจนําไปสูการทําลายชาติได การรวมอํานาจไวที่พระ
มหากษัตริยเพียงผูเดียวจะทําใหชาติเกิดเอกภาพขึ้น1 Bodin ไดเสนอคุณสมบัติและหนาที่ของพระ
มหากษัตริยที่พึงกระทํา เพื่อความสําเร็จในการปกครองบานเมืองไวดังนี้

1. เกรงกลัวพระเจา (เคารพตอกฎธรรมชาติ)
2. มีเมตตาตอความทุกขยาก
3. มีความรอบคอบในราชกิจ
4. มีความกลาหาญในการทํางาน
5. มีทรัพยสินพอประมาณ
6. ไมยอทอตอความทุกขยาก
7. รักษาคําพูด
8. สุขุมรอบคอบตอคําปรึกษา
9. ชวยเหลือมิตร

 10. มีความกรุณาตอราษฎร
                                                       

      1  เอ็ม. เจ ฮารมอน , ความคิดทางการเมืองจากเพลโตถึงปจจุบัน , แปลโดย เสนห จามริก
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ,2522) , 258 – 259.
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 11. เปนที่เกรงขามของศัตรู
12. แสวงหาแตคุณธรรม

 13. เกรงกลัวตอความชั่ว
 14. มีความยุติธรรม 2

พระมหากษัตริยตามแนวคิดของ Bodin เปนผูที่มีอํานาจสูงสุดในการปกครองและ
บริหารประเทศ แตพระมหากษัตริยไมสามารถใชอํานาจนั้นขัดกับกฎธรรมชาติ พระเจา และ  
เบียดเบียนประชาชนได เพราะหากพระมหากษัตริยใชอํานาจในทางที่ไมถูกตองแลว ความ     
ชอบธรรมในการเปนผูปกครองของพระมหากษัตริยจะลดนอยลงจนกระทั่งหมดสิ้นไป Max 
Weber3 เสนอไววาผูปกครองที่มีอํานาจและใชอํานาจนั้นอยางปราศจากความชอบธรรมจะตอง
แพภัยตัวเอง เพราะประชาชนที่อยูใตการปกครองจะยอมปฏิบัติตามคําสั่งเพียงชั่วคราวเทานั้น   
ในที่สุดเมื่อประชาชนไมยอมรับและไมยอมทนตอการใชอํานาจที่ไมเปนธรรมก็จะลุกขึ้นตอตาน    
ผูปกครองนั้นทําใหไมสามารถปกครองอยูได แตสําหรับผูปกครองที่ใชอํานาจอยางถูกตองตาม
ทํานองคลองธรรม ประชาชนก็จะเชื่อถือเพราะเห็นวาบานเมืองของพวกเขามีอํานาจที่ชอบธรรม
เกิดขึ้นแลว ผูปกครองก็จะใชอํานาจของตนไดอยางราบรื่น

นอกจากนี้ Bodin ยังไดแบงพระมหากษัตริยไว 3 ประเภท ไดแก พระมหากษัตริยที่ได
รับความจงรักภักดีหรือที่มีความชอบธรรม พระมหากษัตริยที่ขึ้นครองราชยโดยรบชนะผูอ่ืน และ
พระมหากษัตริยที่เปนทรราชยซึ่งไมเคารพกฎธรรมชาติ ขมเหงราษฎรและปลนทรัพยสินของ
ราษฎร4 ตามที่กลาวมาแลวทั้งหมดจะเห็นไดวาแนวความคิดทางตะวันตกนั้นจะเนนใหเห็นถึงพระ
มหากษัตริยที่มีความชอบธรรมในการปกครองประเทศ พระมหากษัตริยตองแสดงใหประชาชน
เห็นวาพระองคไดปฏิบัติหนาที่และมีจริยวัตรตามแบบของพระมหากษัตริยที่ดี เพื่อประชาชนจะได

                                                       
      2  Jean Bodin , อางถึงใน พลศักดิ์  จิรไกรศิริ , ความคิดทางการเมืองเบ้ืองตน

(กรุงเทพมหานคร : ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฆ ประสานมิตร , 2529 ),
156 .

      3 Max Weber , The Theory of Social and Economic Organiztion (New York : Oxford
University Press , 1947)  , อางถึงในสัญญา สัญญาวิวัฒน , หลักสังคมวิทยา (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนา
พานิช , 2523) , 222 – 223.

4  Jean Bodin , อางถึงใน  พลศักดิ์  จิรไกรศิริ , ความคิดทางการเมืองเบ้ืองตน ,155 .
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รูสึกวาบานเมืองที่พวกเขาอาศัยอยูนั้นมีความชอบธรรม ซึ่งประชาชนก็จะเชื่อฟงและเคารพพระ
มหากษัตริยอยางเต็มใจ

แนวความคิดเกี่ยวกับพระมหากษัตริยไมไดมีแตในประเทศทางยุโรปเทานั้น แตในภูมิ
ภาคเอเชียซึ่งเปนแหลงอารยธรรมเกาแก และเปนแหลงรวมความรูความคิดปรัชญาตางๆก็มีแนว
ความคิดในเรื่องนี้ดวยโดยเฉพาะอินเดีย ซึ่งมีแนวความคิดทางการเมืองการปกครองจากสอง
ศาสนา คือ ศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธ และมีอิทธิพลตอสังคมไทยอยางมาก

พระมหากษัตริยตามแนวคิดของศาสนาพราหมณ

ตามแนวความคิดของศาสนาพราหมณ พระมหากษัตริยมีความสําคัญตอสังคม
อยางยิ่ง พระองคเปนศูนยกลางการเมืองการปกครองของบานเมือง ในคัมภีรราชนีติไดกลาวถึง
สภาพบานเมืองที่ปราศจากพระมหากษัตริยหรือผูปกครองวาเปนสิ่งที่เลวรายสําหรับมนุษย 
เปรียบไดกับฝูงโคที่ปราศจากโคบาล อาณาจักรใดที่มีผูปกครองโหดรายและไรคุณธรรมยังเปนที่
พึงปรารถนามากกวาการไมมีกษัตริยปกครองอาณาจักร5 ตามคติความเชื่อของศาสนาพราหมณ
แสดงใหเห็นความสําคัญและความจําเปนของพระมหากษัตริยตอบานเมืองอยางยิ่ง อยางไรก็ตาม
แมวาคําสอนในศาสนาพราหมณจะสรางภาพของพระมหากษัตริยใหเปนบุคคลที่สําคัญตอ     
บานเมืองอยางยิ่ง แตคําสอนเรื่องการปกครองในคัมภีรอินเดียโบราณก็ไดกลาวถึงคุณสมบัติและ
หนาที่ของพระมหากษัตริยที่ดีไวดวย

คุณสมบัติของพระมหากษัตริยที่ดี
ปรีชา ชางขวัญยืน6 กลาวถึงคุณสมบัติของผูปกครองหรือพระราชาในระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชยตามรูปแบบการปกครองของอินเดียโบราณวาเปนผูที่มีอํานาจมากและมี
ความชอบธรรมในการปกครอง เพราะพระมหากษัตริยเปนเทพเจาหรือมีเชื้อสายของเทพเจาตางๆ  
ไดแก พระอินทร พระอาทิตย พระจันทร พระวรุณ พระอัคนี พระพาย พระยม และทาวกุเวร ตาม

                                                       
5  สมบัติ จันทรวงศ และชัยอนันต สมุทวณิช , ความคิดทางการเมืองและสังคมไทย

(กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ , 2523) , 10.
6 ปรีชา ชางขวัญยืน , ระบบปรัชญาการเมืองในมานวธรรมศาสตร (กรุงเทพมหานคร : สํานัก

พิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2529) , 31 - 52 .
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คติความเชื่อของศาสนาพราหมณเห็นวาพระมหากษัตริยที่เปนเทพเจาหรือมีเชื้อสายของเทพเจา
จะชวยทําใหแผนดินที่พระองคปกครองอยูมีความอุดมสมบูรณ เจริญรุงเรือง และประชาชนอยูเย็น
เปนสุข ดังนั้นประชาชนในฐานะผูอยูใตการปกครองควรใหความเคารพและเชื่อฟงพระมหา
กษัตริยผูซึ่งจะนําความสุขและความเจริญมาใหแกตน เพราะพระองคไมใชปุถุชนแตเปนเทพเจา 
ลักษณะเชนนี้แสดงใหเห็นธรรมชาติของพระมหากษัตริยอันสูงสง พระมหากษัตริยจึงเปนบุคคลที่
เหมาะสมที่จะมีอํานาจในการปกครองบานเมือง

อยางไรก็ตามแมวาพระมหากษัตริยจะไดรับการยกยองวาเปนเทพเจาและสามารถใช
อํานาจในการปกครองไดอยางเต็มที่ แตพระมหากษัตริยก็ไมสามารถประพฤติตนไดตามใจชอบ 
เนื่องจากความเชื่อทางศาสนาพราหมณจะคอยควบคุมความประพฤติของพระมหากษัตริยให
ปฏิบัติตามหลักเกณฑของศาสนา พระมหากษัตริยจึงตองมีจริยธรรมและศีลธรรมตามคําสอนของ
ศาสนาพราหมณ ซึ่งธรรมในคติความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณเปนหลักปฏิบัติหนึ่งใน     
ปุริษารถะหรือความปรารถนาในชีวิตมนุษย 4 ประการ โดยธรรมหมายถึงการมีชีวิตอยูอยาง      
ถูกตองตามทํานองคลองธรรมและปฏิบัติตามหนาที่ของตน7 ธรรมสําหรับพระมหากษัตริยในคติ
ศาสนาพราหมณจึงเปนขอปฏิบัติที่ถูกตองตามหนาที่ของการเปนพระมหากษัตริย เชน การ       
ปกครองบานเมือง และการทําสงคราม เปนตน หากพระมหากษัตริยปฏิบัติหนาที่ของพระองค
อยางถูกตองดีงามแลว ก็จะถือวาพระองคเปนผูปกครองที่มีธรรมซึ่งเปนคุณสมบัติของผูปกครองที่     
สมควรจะปกครองแผนดินและประชาชน นอกจากนี้พระมหากษัตริยยังตองมีระเบียบวินัยตอ     
ตนเอง รูจักควบคุมอารมณ ความรูสึก และสติของตนใหแสดงออกมาอยางเหมาะสม เพราะการ
ปกครองประชาชนก็คือการควบคุมความประพฤติของประชาชน หากผูปกครองไมรูจักควบคุม
ความประพฤติของตนใหเปนไปตามที่ตองการแลว ยอมจะไมสามารถควบคุมความประพฤติของ
ประชาชนไดเชนกัน

พระมหากษัตริยยังตองมีความรอบรูในวิชาการตางๆ เพื่อนําความรูมาพัฒนาและ
บริหารบานเมือง แตการมีความรูนั้นตองใชควบคูไปกับการมีปฏิภาณไหวพริบและมีปญญาในการ
คิดพิจารณาไตรตรองราชกิจตางๆดวย คุณสมบัติทั้งหลายเหลานี้เปนคุณสมบัติสวนตัวของพระ
มหากษัตริยซึ่งจะชวยเสริมสรางความชอบธรรมในการเปนผูปกครองบานเมืองของพระมหา
กษัตริย แตทั้งนี้พระมหากษัตริยตองปฏิบัติหนาที่ของการเปนนักปกครองที่ดีดวย

                                                       
7  กุสุมา รักษมณี, สันสกฤตวิจารณา (กรุงเทพฯ : แมคําผาง , 2547), 137.
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หนาที่สําคัญของพระมหากษัตริย
หนาที่สําคัญของพระมหากษัตริยในฐานะศูนยกลางของการเมืองการปกครอง คือ 

การปกครองและบริหารบานเมืองดวยความยุติธรรม เพื่อขจัดความทุกข ความกลัว และความชั่ว
รายตางๆ ของประชาชนใหหมดสิ้นไป ประชาชนจะไดมีความสุขและความมั่นคงในการดํารงชีวิต 
ในราชนีติแสดงใหเห็นหนาที่ของพระมหากษัตริยในการทําใหประชาชนมีความสุข โดยเปนผูที่มี
หนาที่บําบัดทุกขและบํารุงสุขวา “พระเจาอยูหัว ยอมเสมอองคอินทร เพราะทรงปกครองพสกนิกร
ดวยวิธีชวยทุกขและวิธีบํารุงสุข ดังองคทาวสักกะฉะนั้น ”8

ในการบริหารและปกครองบานเมืองนั้นพระมหากษัตริยซึ่งมีอํานาจอยางลนพนและ
เด็ดขาดควรจะมีความรอบคอบในการตัดสินใจในราชกิจตางๆ พระมหากษัตริยจึงควรจะปรึกษา
ราชกิจนั้นๆกับหมูพราหมณและเหลาขุนนางทั้งหลาย เพื่อพระมหากษัตริยจะไดรอบคอบในการ
บริหารบานเมืองมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้พระมหากษัตริยยังตองหารายไดเขาสูสวนกลางโดยการเก็บ
สวยอากรตางๆ เพื่อจะไดนําเงินสวยอากรมาใชในการบริหารประเทศและใชจายในการศึกสงคราม
ดวย

หนาที่ของพระมหากษัตริยไมไดมีเพียงการบริหารบานเมืองเทานั้น ยังมีหนาที่ในการ
รบดวย การรบของพระมหากษัตริยมีอยู 3 ลักษณะ ไดแก การรบเพื่อปราบปรามผูที่เปนปฏิปกษ
ตอการปกครองภายในราชอาณาจักร การรบเพื่อปราบปรามบานเมืองอื่น และการรบเพื่อรักษา
บานเมืองของตน

จะเห็นไดวาพระมหากษัตริยตามความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณตอง
ประกอบดวยคุณสมบัติที่ดีงามตั้งแตชาติกําเนิดจนถึงความคิด จิตใจ และความประพฤติ อีกทั้งยัง
ตองปฏิบัติหนาที่ของผูปกครองบานเมืองใหมีความมั่งคั่งและมั่นคงดวย พระมหากษัตริยใน
ศาสนาพราหมณจึงตองเปนทั้งนักรบที่สามารถปกปองบานเมืองและปราบปรามเมืองตางๆได 
และตองเปนนักปกครองที่มีความยุติธรรมและรอบคอบในการบริหารบานเมือง พระมหากษัตริยที่
ถึงพรอมดวยคุณสมบัติและกระทําตามหนาที่ดังกลาวยอมเปนที่เคารพนับถือและเลื่อมใสของ
ประชาชน

                                                       
8  เกษม  บุญศรี,  ราชนีติ พากยบาลี พากยสันสกฤต และพากยไทย  (ธนบุรี : ศรีเพ็ชรการ

พิมพ , 2515) , 13.
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พระมหากษัตริยตามแนวคิดของศาสนาพุทธ

พระมหากษัตริยตามแนวความคิดของศาสนาพุทธก็เปนบุคคลที่มีความสําคัญตอ
บานเมืองเชนกัน ดังจะเห็นไดจากพระมหากษัตริยที่ปรากฏในไตรภูมิพระรวง9 เปนสมมติราชที่   
ประชาชนแตงตั้งขึ้นเพื่อใหเปนผูมีหนาที่จัดสรรแบงปนพื้นที่ทํากินและทรัพยากรธรรมชาติทั้ง
หลายใหแกสมาชิกในสังคม จึงอาจกลาวไดวาผูปกครองในพุทธศาสนามีหนาที่ในการจัดสรร
ทรัพยากรตางๆ และทําใหความขัดแยงระหวางคนในสังคมลดนอยลงไป

คุณสมบัติของพระมหากษัตริยที่ดี
ในคติความเชื่อของศาสนาพุทธแสดงใหเห็นคุณสมบัติพิเศษของพระมหากษัตริย คือ 

การมีบุญบารมี และการมีชาติกําเนิดเปนพระโพธิสัตว ศาสนาพุทธมีความเชื่อเร่ืองพระมหา
จักรพรรดิราช พระมหากษัตริยและผูนําอาณาจักรทั้งหลายปรารถนาจะเปนพระมหาจักรพรรดิราช 
เพราะพระมหาจักรพรรดิราชเปนพระมหากษัตริยที่เปนใหญเหนือราชาทั้งหลายดวยคุณธรรม ตาม
คติศาสนาพุทธ คุณธรรมและศีลธรรมที่สําคัญสําหรับพระมหากษัตริยที่ดีและยิ่งใหญมี 3 ประการ 
ไดแก ทศพิธราชธรรม จักรวรรดิวัตร และราชสังคหวัตถ1ุ0 นอกจากนี้ยังตองบําบัดทุกข บํารุงสุข 
เปนที่พึ่ง และเปนผูนําในดานชีวิตความเปนอยูของราษฎรทุกหมูเหลา11 ในไตรภูมิพระรวงกลาวถึง
กําเนิดของพญาจักรพรรดิราชวาเปนบุคคลที่ไดสรางบุญในอดีตไวมาก จึงสงผลใหเกิดมาเปนพระ
จักรพรรดิ ดังเนื้อความที่วา

คนผูใดที่ไดทําบุญแตกอน คือวาไดปฏิบัติบูชาแกพระศรีรัตนตรัย แลรูจักคุณพระ
พุทธิเจา พระธรรมเจาแลสงฆเจา  แลใหทานรักษาศีลเมตตาภาวนา คร้ันตายก็เอาตนไป
เกิดในสวรรค  ลางคาบเลาไดเกิดเปนทาวพระญาผูใหญ แลมีศักดิ์มียศมีบริวารเปนอเนก
อนันตไส ไดปราบทั่วทั้งจักรวาฬแลแมทานวากลาวถอยคําส่ิงใดก็ดีแล  บังคับบัญชาสิ่งใด

                                                       
9  กรมศิลปากร, วรรณกรรมสมัยสุโขทัย, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร ,

2539), 173.
10  ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช, คําบรรยายวิชาพ้ืนฐานอารยธรรมไทย ตอนพื้นฐานทาง

วัฒนธรรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย (ม.ป.ท. , 2516), 23 – 26.
11 ทัศนีย สินสกุล, “ราชธรรมและจักรพรรดิวัตรในคติอินเดีย ,” วารสารอักษรศาสตร 19,1

(มกราคม 2530) : 14.
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ก็ดี เทียรยอมชอบดวยทรงธรรมทุกประการแล  ทานนั้นเปนพระญาทรงพระนามชื่อวาพระ
ญาจักรวรรดิราช  พระญามีบุญดั่งนั้น …12

จะเห็นไดวาพระมหากษัตริยที่ประเสริฐในพุทธศาสนานั้นเปนบุคคลที่ประกอบดวย
บุญบารมีซึ่งไดสะสมไวในอดีต สงผลทําใหมาเกิดเปนพระจักรพรรดิที่มียศศักดิ์ มีบริวารมากมาย 
และมีความสามารถปราบศัตรูไดทั่วทั้งจักรวาล

นอกจากพระมหากษัตริยจะเปนผูมีบุญบารมีแลว คุณสมบัติของพระมหากษัตริยตาม
คติความคิดความเชื่อของศาสนาพุทธยังเห็นวาพระมหากษัตริยเปนพระโพธิสัตวอีกดวย               
ไชย ณ พล 13 ไดแยกลักษณะของพระเจาจักรพรรดิไววาควรตองมีคุณสมบัติ 3 ประการ  ไดแก 
ตองเปนชาย ตองเปนพระโพธิสัตว และตองมีบุญบารมีมาก พระโพธิสัตวนั้นเปนพระชาติกอนที่จะ
เกิดเปนพระพุทธเจา พระมหากษัตริยที่เปนพระโพธิสัตวจะมีโอกาสในการสรางสมบุญบารมีกอนที่
จะไปเกิดเปนพระพุทธเจา ดังนั้นเมื่อพระมหากษัตริยเปนพระโพธิสัตว ประชาชนยอมจะเชื่อไดวา
พระมหากษัตริยพระองคนั้นยอมปกครองบานเมืองดวยธรรม และทําใหประชาชนอยูเย็นเปนสุขได

หนาที่สําคัญของพระมหากษัตริย
พระมหากษัตริยในศาสนาพุทธเปนพระมหากษัตริยที่ปกครองบานเมืองและปราบ

ศัตรูดวยธรรม ในคติความเชื่อของพุทธศาสนาจึงมักจะกลาวถึงพระมหากษัตริยที่ทรงคุณธรรม
หรือกษัตริยผูเอาชนะดวยธรรมวาเปนธรรมราชา ลักษณะของธรรมราชามีกลาวไวในจักกวัตติ
สูตรอยางชัดเจน14 คือ ตั้งอยูในธรรม พระมหากษัตริยที่ตั้งอยูในธรรม ยึดถือธรรมเปนหลัก และไม
ใชอารมณหรืออคติในการปกครองบานเมืองยอมทําใหประชาชนและบานเมืองเกิดความสงบสุข 
นอกจากนั้นยังตองสั่งสอนประชาชนใหตั้งมั่นอยูในธรรม จะทําใหประชาชนไมทําความผิดหรือ
ความชั่ว รวมทั้งตองดูแลคนยากจนใหมีความเปนอยูที่ดีไมอดอยาก เพื่อปองกันไมใหประชาชนไป

                                                       
12 กรมศิลปากร , วรรณกรรมสมัยสุโขทัย , 67.
13 ไชย ณ พล , การปกครองของพระพุทธเจาระบอบธรรมาธิปไตย (กรุงเทพมหานคร : เคล็ด

ไทย , ม.ป.ป.), 116.
14 ปรีชา ชางขวัญยืน , ทรรศนะทางการเมืองของพระพุทธศาสนา (กรุงเทพมหานคร : โครง

การตําราคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2540) , 140.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



13

กระทําการทุจริต ประชาชนก็จะอยูรวมกันในสังคมอยางสงบสุข ซึ่งลักษณะของธรรมราชาดัง
กลาวก็สอดคลองกับหลักสังคหวัตถุ 5 ประการ15 ไดแก

1. สัสเมธ การรูบํารุงพืชผลในประเทศใหสมบูรณ
2. ปุริสเมธ ควรรูวาใครดีชั่ว ใครมีความสามารถ ใครซื่อสัตยหรือคดโกง จะไดรูจักใช

คน
3. สัมมาปาสะ ตองรูจักผูกใจคนทั้งประเทศใหภักดีดวยการปกครองที่ดีและถูกใจคน

ทั้งประเทศ
4. วาจาเปยยะ ตองพูดหรือรับส่ังดวยคําพูดที่ออนหวาน
5. นิรัคคฬะ เปนผลที่จะเกิดขึ้นจากทั้งสี่ขอขางตน นั่นคือ คนทุกคนอยูกันไดสุขสบาย

เพราะไมมีโจรผูรายหรือใครมาทําอันตราย
นอกจากนี้ธรรมราชายอมตองเผยแผธรรมแกพระราชาอื่นแทนการขยายอาณาเขต

ดวยการใชอํานาจทางทหาร

จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา พระมหากษัตริยในคติความคิดความเชื่อของ
ศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธมีลักษณะที่คลายคลึงกัน คือ

1. พระมหากษัตริยเปนบุคคลที่มีลักษณะพิเศษเหนือคนทั่วไป ตามความคิดของ
ศาสนาพราหมณเห็นวาพระมหากษัตริยนั้นเปนเทพเจา สวนศาสนาพุทธเห็นวาพระมหากษัตริย
เปนพระโพธิสัตว ถึงแมลักษณะพิเศษของพระมหากษัตริยตามความคิดของทั้งสองศาสนาจะแตก
ตางกัน แตภาพลักษณพระมหากษัตริยก็มีลักษณะรวมกัน คือ มีความพิเศษเหนือคนธรรมดาทั่ว
ไป ซึ่งมีผลทําใหประชาชนเกิดความศรัทธาและเลื่อมใสในพระมหากษัตริย

2. พระมหากษัตริยตองปกครองบานเมืองอยางเปนธรรม ทั้งศาสนาพราหมณและ
ศาสนาพุทธตางแสดงใหเห็นหนาที่สําคัญของพระมหากษัตริยที่ตองปกครองบานเมืองและ  
ประชาชนใหมีความสงบสุข การปกครองบานเมืองใหมีความสงบสุขนั้นทั้งสองศาสนาเห็นวาพระ
มหากษัตริยควรจะใชหลักธรรมในการปกครอง โดยควรจะเริ่มจากตัวผูปกครองที่ตองมีจริยธรรม 

                                                       
15  ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช , คําบรรยายวิชาพ้ืนฐานอารยธรรมไทย ตอนพื้นฐานทาง

วัฒนธรรม เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย, 25 .
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มีศีลธรรม และตั้งมั่นอยูในหลักธรรมของพระราชา เมื่อพระมหากษัตริยเปนผูประพฤติธรรมแลว
ยอมจะปกครองบานเมืองอยางเปนธรรมได

3. พระมหากษัตริยตองขยายพระราชอํานาจของพระองคใหกวางไกล ตามความคิด
ศาสนาพราหมณนั้นพระมหากษัตริยตองทําหนาที่ในการรบ เพื่อขยายแสนยานุภาพของบานเมือง
และของพระมหากษัตริยใหกวางไกลและเปนที่เกรงขามแกบานเมืองอื่น แตสําหรับศาสนาพุทธ 
พระมหากษัตริยจะไมไดมุงแสดงแสนยานุภาพทางการทหารในการขยายพระราชอํานาจเหมือน
กับศาสนาพราหมณ แตพระมหากษัตริยในศาสนาพุทธจะขยายอาณาจักรดวยธรรม ไมใชกําลัง
ทางการทหาร

4. พระมหากษัตริยเปนผูที่มีความรอบรูทั้งในวิทยาการและหลักธรรมตางๆ เปน     
คุณสมบัติที่ทั้งศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธเห็นวาพระมหากษัตริยตองมี เพื่อจะไดนําความรู
นั้นมาปกครองและบริหารบานเมืองใหเจริญรุงเรือง

จะเห็นไดวาพระมหากษัตริยของทั้งศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธมีลักษณะที่
คลายคลึงกันในประเด็นใหญ แตมีสวนที่แตกตางกันไปบางขึ้นอยูกับความคิดความเชื่อของแตละ
ศาสนา เชน พระมหากษัตริยในศาสนาพราหมณมีหนาที่สําคัญในการรบขยายอาณาเขต ดังนั้น
พระมหากษัตริยในศาสนาพราหมณจึงตองเปนนักรบที่ยิ่งใหญ แตสําหรับพุทธศาสนา พระมหา
กษัตริยตองยึดมั่นและประพฤติตนตามหลักคําสอนของพระพุทธเจา และนําหลักธรรมทั้งหลายนี้
ไปใชในการปกครองบานเมือง รวมทั้งการขยายอาณาเขตดวยธรรมแทนการทําสงครามดวยกําลัง
ทหาร เปนตน

จากการพิจารณาระบบความคิดทางสังคมในสมัยอยุธยาแลวพบวาสมัยกรุงศรี
อยุธยารับวัฒนธรรมดานความคิดทางการเมืองการปกครองมาจากอินเดีย โดยรับผานทางศาสนา
พราหมณและศาสนาพุทธเปนสวนใหญ สวนความคิดทางการเมืองการปกครองของอารยธรรม
ตะวันตก ผูศึกษามีความเห็นเชนเดียวกับสมบัติ จันทรวงศ และชัยอนันต สมุทวณิช วาในรูปของ
ความคิดทางการเมืองการปกครองโดยตรงไมมีผลตอสังคมตะวันออก เนื่องจากสังคมตะวันออกมี
ส่ิงที่เปนสัจธรรมอยูแลว และไมตองการความคิดเชิงปรัชญาทางศาสนาจากอารยธรรมตะวันตก 
ดังนั้นอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียจึงมีในสังคมไทยโดยเฉพาะในสมัยอยุธยาอยางแนนแฟน16

                                                       
16   สมบัติ จันทรวงศ และชัยอนันต สมุทรวณิชย , ความคิดทางการเมืองและสังคมไทย , 21.
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เมื่อพิจารณาภาพลักษณพระมหากษัตริยที่ปรากฏในวรรณคดีสมัยอยุธยาไมวาจะ
เปนประเภทใด จะเห็นไดวาภาพลักษณพระมหากษัตริยทั้งในดานคุณสมบัติและหนาที่ของพระ
มหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยามีลักษณะที่สอดคลองกับลักษณะของพระมหากษัตริยตามคติ
ความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธ  ดังตอไปนี้

คุณสมบัติของพระมหากษัตริยที่ปรากฏในวรรณคดีไทยสมัยอยุธยา
1. คุณสมบัติของพระมหากษัตริยที่สอดคลองกับคติความคิดความเชื่อของศาสนา

พราหมณ อาทิ การมีชาติกําเนิดมาจากเทพเจา เชน ในลิลิตยวนพายกลาวถึงสมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถวาเทพเจาตางๆ ไดแบงภาคมารวมกันเพื่อมาเกิดเปนสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ดังคํา
ประพันธที่ไดกลาวมาแลว 17

พรหมพิษณุบรเมศเจา จอมเมรุ มาศแฮ
ยํเมศมารุตอร อาศนมา
พรุณคนิกุเพนทรา สูรเสพย
เรืองรวีวรจา แจมจันทร ฯ

เอกาทสเทพแสง เอาองค
เปนพระศรีสรรเพชญ ที่อาง
พระเสด็จดํารงรักษ ลยงโลกย ไสแฮ
ทุกเทพทุกทาวไหงว ชวยไชย ฯ

(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.331)

การที่กวีกลาวสรรเสริญสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวามีกําเนิดจากเทพเจาทั้ง 11 
พระองคนั้น เปนการเสริมสรางความพิเศษของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถใหมากยิ่งขึ้น

2. คุณสมบัติของพระมหากษัตริยที่สอดคลองกับคติความคิดความเชื่อของศาสนา
พุทธ อาทิ การสืบเชื้อสายจากพระพุทธเจา เชน กวีเรียกสมเด็จพระเจาปราสาททองวาเปน      
หนอเนื้อแหงพระพุทธเจา ดังคําประพันธ

                                                       
17  ดูรายละเอียดคําอธิบายที่หนา 2
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หนอพระสมพุท
โธไทยวิสุทธ เลิศล้ําโลกา
ไดฟงอมาตย ทูลพระกรุณา
พระไทยปรีดา ตรัสส่ังเสนางค

(เฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง ล.3 น. 35)

3. คุณสมบัติของพระมหากษัตริยที่สอดคลองกับคติความคิดความเชื่อของทั้งศาสนา
พราหมณและศาสนาพุทธ อาทิ การมีรูปรางและบุคลิกลักษณะที่ดี เชน การพรรณนาโฉมของพระ
สมุทรโฆษวาเปนผูที่มีรูปงาม ดังคําประพันธ

พิศเพี้ยนแตเกลากษัตรีย เทาบาทาศรี
แลโฉมบมีอุปมา
…………………………………. …………….

แลววาดโฉมพระราชา สมุทรโฆษา-
ธิราชเรืองภุชพล

พกัตราเตรียบจันทรพิมล คิ้วคอมกงกล
กุทัณฑตาตางศร

เอวองคอรรแถงทรวงสมร นางทาวยื่นกร
แลพิศพบูบมิแปร

(สมุทรโฆษคําฉันท ล.2 น.160 ,176)

หนาที่ของพระมหากษัตริยในวรรณคดีไทยสมัยอยุธยา
1. หนาที่ของพระมหากษัตริยในวรรณคดีไทยสมัยอยุธยาที่สอดคลองกับคติความคิด

ความเชื่อของศาสนาพราหมณ อาทิ การเปนนักรบ เชน ในลิลิตยวนพายแสดงภาพการรบของ
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวาทรงเปนนักรบที่เกงกลา ดังคําประพันธ

สรรเพชญภูวนารถแกลว การยุทธ ยิ่งแฮ
ตามตอยไพรีพงง พายสาน
จยรจอมครุทธผลาญ แผลงเดช
สยงสรเทือนพยงคาน คนเมรุ ฯ

(ลิลิตยวนพาย ล. 1 น. 349)
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2. หนาที่ของพระมหากษัตริยในวรรณคดีไทยสมัยอยุธยาที่สอดคลองกับคติความคิด
ความเชื่อของศาสนาพุทธ อาทิ การเปนองคอัครศาสนูปถัมภก เชน ในโคลงชะลอพระพุทธ
ไสยาสนกลาวถึงสมเด็จพระเจาอยูหัวทายสระเปนผูบํารุงและดํารงศาสนาใหยั่งยืน ความวา

พระองคทรงโลกยลํ้า สุริยวงษ
บํารุงผดุงสาสนยง ยิ่งไท
แมชินสีหบดีองค คงอยู
จักแจงแสดงธรรมให มารคเนื้อในผลฯ

(โคลงชะลอพระพุทธไสยาสน ล.3 น.58)

3. หนาที่ของพระมหากษัตริยในวรรณคดีไทยสมัยอยุธยาที่สอดคลองกับคติความคิด
ความเชื่อของศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธ อาทิ  การเปนนักปกครอง เชน ในโคลงทศรถสอน
พระราม กลาวถึงหนาที่ในการปกครองประชาชนใหมีความสุขเกษม วา

เจาจักรักราษฎรเลี้ยง บุรีรมย
ใหสุขศรีปรีดิชม ชอบใช
เสมอบุรินทรอินทรอุดม พรหเมศ
อาสัจธรรมถลันให เทียบแทประมูลมวล

(โคลงทศรถสอนพระราม ล.2 น.306)

จากการศึกษาขอมูลเบื้องตนดังที่ไดกลาวมาแลวนั้นจะเห็นไดวาวรรณคดีสมัยอยุธยา
ทั้งสี่ประเภท ไดแก วรรณคดียอพระเกียรติ วรรณคดีพิธีกรรมและประเพณี วรรณคดีคําสอน 
และวรรณคดีนิทาน ไดเสนอภาพลักษณพระมหากษัตริยทั้งที่คลายคลึงและแตกตางกัน ทั้งนี้      
ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคและจุดมุงหมายของวรรณคดีแตละประเภท อีกทั้งยังมีลักษณะที่สอดคลอง
กับลักษณะพระมหากษัตริยที่ดีงามตามคติความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณและศาสนา
พุทธที่นาสนใจศึกษา
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เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

จากการรวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับพระมหากษัตริย พบวาสามารถ
จําแนกไดเปน 2 กลุม โดยเรียงลําดับเอกสารและงานวิจัยที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับการศึกษาครั้งนี้
จากมากไปหานอย ดังนี้

1.  เอกสารและงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับพระมหากษัตริยในวรรณคดีไทย ไดแก

สุวคนธ จงตระกูล (2515) ไดศึกษากษัตริยในวรรณคดีไทย ตั้งแตสมัยอยุธยาจน
ถึงสมัยรัตนโกสินทรตอนตน การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาจากวรรณคดีประเภทใหความบันเทิงเทานั้น 
โดยศึกษาจากวรรณคดีไทยจํานวน 5 เร่ือง ไดแก ลิลิตพระลอ ลิลิตตะเลงพาย อิเหนา พระ       
อภัยมณี และขุนชางขุนแผน และศึกษาจากบทละครนอก พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหลานภาลัยจํานวน 5 เร่ือง ไดแก สังขทอง ไชยเชษฐ มณีพิชัย คาวี และสังขศิลปชัย    
สรุปผลการศึกษาไดวา กษัตริยในวรรณคดีมีลักษณะที่ไมเหมือนกษัตริยตามอุดมคติของ          
นักปราชญ เพราะกษัตริยในวรรณคดีเปนเพียงสมมติบุคคลผูมีทั้งสวนดีและสวนเสียตามที่กวี
ตองการใหเปนไป เพื่อใหมีลักษณะที่เขากันไดกับเนื้อเร่ืองและจุดมุงหมายของกวีที่แตงวรรณคดี
เร่ืองนั้นๆ นอกจากนี้กษัตริยในบทละครนอกยังมีลักษณะชวนขบขันมากกวาวรรณคดีทั่วไป ทั้งนี้
เนื่องจากบทละครนอกเปนวรรณคดีที่มุงใหความสนุกสนานเปนสําคัญ18

สุรีย ทวีอุดมทรัพย (2531) เขียนบทความเรื่อง “คติความเชื่อเกี่ยวกับสถานภาพ
กษัตริย : ภาพสะทอนจากวรรณคดีสมัยอยุธยา” ศึกษาคติความเชื่อเกี่ยวกับสถานภาพกษัตริย
ในวรรณคดีอยุธยาไววา ในชวงตนสมัยอยุธยาผูนําใชคติความเชื่อของพราหมณในการสราง    
การยอมรับวาตนเปนผูศักดิ์สิทธิ์ เห็นไดจากลิลิตโองการแชงน้ําซึ่งเปนวรรณคดีที่ใชในการพิธีกรรม
ของศาสนาพราหมณเพื่อสรางความมั่นคงใหแกพระมหากษัตริย แตตอมาในสมัยสมเด็จพระบรม
ไตรโลกนาถ คติความเชื่อเร่ืองธรรมราชามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น แตพระมหากษัตริยก็ยังเปน  
เทวราชาดวย ตอมาในชวงปลายสมัยอยุธยากระแสความคิดทางพุทธศาสนาฝงรากลึกยิ่งขึ้น 

                                                       
18  สุวคนธ จงตระกูล , “กษัตริยในวรรณคดีไทย” (วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

แผนกวิชาภาษาไทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2513) .
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สถานภาพกษัตริยคอยๆ เปลี่ยนไปเปนนักธรรมที่ส่ังสอนประชาชนถึงพระโพธิสัตวที่รอการนิพพาน 
และแสวงบุญเพื่อส่ังสมบารมี19

ประคอง นิมมานเหมินทร (2542) เขียนบทความเรื่อง “ภาพพระมหากษัตริยไทย
จากวรรณคดียอพระเกียรติ” เปนการศึกษาภาพพระมหากษัตริยไทยจากวรรณคดียอพระเกียรติ 
โดยศึกษาจากวรรณคดียอพระเกียรติพระมหากษัตริย 5 พระองค คือ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 
สมเด็จพระเจาปราสาททอง สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจา
อยูหัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วรรณคดียอพระเกียรติพระมหา
กษัตริย 5 พระองค ไดสะทอนใหเห็นภาพของพระมหากษัตริย 5 สมัย ในลักษณะทั้งที่คลายคลึง
และแตกตางกัน สวนที่คลายคลึงกันคือ ทรงเปนผูมีบุญญาบารมี ทรงศรัทธาและค้ําจุนพระพุทธ
ศาสนา และทรงพระเมตตาตอคนทั้งปวง สวนที่แตกตางกันมีความสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม ซึ่งทําใหภาพพระมหากษัตริยเปลี่ยนแปลงจากการเปนเทพเจาและพระโพธิสัตวมาเปน
พระมหากษัตริยที่เปนมนุษยแตทรงมีพระปรีชาสามารถ มีพระเมตตา และเอาใจใสประชาชนอยาง
ใกลชิด20

วัฒนชัย หมั่นยิ่ง (2533) ศึกษาภาพลักษณของผูปกครองในบทละครรามเกียรติ์
สมเด็จพระเจากรุงธนบุรี พบวาบทละครรามเกียรติ์สมเด็จพระเจากรุงธนบุรีไดสะทอนภาพลักษณ
ของผูปกครองไว ไดแก ผูปกครองสืบเชื้อสายจากเผาพงศกษัตริยที่ยิ่งใหญ ผูปกครองเปนนักรบที่
กลาหาญ ผูปกครองมีการสอบถามความเห็นจากผูเชี่ยวชาญกอนจะดําเนินการใดๆ ผูปกครองเปน
ผูยึดมั่นในความยุติธรรมและศีลธรรม และผูปกครองควรชมเชยผูทําความดีและลงโทษผูทําความ
ผิด นอกจากนี้บทละครรามเกียรติ์พระเจากรุงธนบุรียังสะทอนทรรศนะเกี่ยวกับการศาสนา การ

                                                       
19  สุรีย ทวีอุดมทรัพย , “คติความเชื่อเกี่ยวกับสถานภาพกษัตริย : ภาพสะทอนจากวรรณคดีสมัย

อยุธยา , ” วารสารอักษรศาสตร 11 , 1 (2531) : 79 – 85.
20  ประคอง นิมมานเหมินทร, “ภาพพระมหากษัตริยไทยจากวรรณคดียอพระเกียรติ ,” วารสาร

ภาษาและวรรณคดีไทย 16 (ธันวาคม 2542) : 1 – 25.
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ศาล และการปองกันบานเมือง ซึ่งมีความสัมพันธกับการปกครองบานเมืองและเหตุการณ       
บานเมืองในสมัยกรุงธนบุรี21

เสาวณิต วิงวอน (2530) ศึกษาวรรณกรรมยอพระเกียรติของไทยในสมัยตางๆ  
ตั้งแตสมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร ผลการวิจัยพบวา วรรณกรรมยอพระเกียรติเปน
วรรณกรรมแบบหนึ่งที่สรรเสริญพระมหากษัตริย วรรณกรรมยอพระเกียรติมีองคประกอบ 3 สวน 
คือ ประณามพจน เนื้อเร่ือง และสรุป สวนเนื้อเร่ืองเปนสวนที่สําคัญที่สุด เพราะแสดงเห็นพระ
เกียรติคุณของพระมหากษัตริย ไดแก พระคุณสมบัติ พระราชกรณียกิจ สภาพบานเมืองที่สวยงาม
และสงบสุข อีกทั้งยังแสดงใหเห็นวาพระมหากษัตริยทุกพระองคเปนพุทธมามกะและใชธรรมะทาง
พระพุทธศาสนาในการปกครองเมืองอีกดวย นอกจากนี้วรรณกรรมยอพระเกียรติยังมีวิวัฒนาการ
ทั้งดานคําประพันธ เนื้อหา และแนวคิดเกี่ยวกับองคพระมหากษัตริย ซึ่งทําใหเห็นความสัมพันธ
ระหวางวรรณกรรมยอพระเกียรติกับประวัติศาสตรไดดียิ่งขึ้น22

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับแนวความคิดเรื่องพระมหากษัตริยตามคติ
ความคิดความเชื่อตางๆ  ไดแก

ทัศนีย สินสกุล (2519)  ศึกษาจักรพรรดิราชยในคติอินเดีย ซึ่งเปนการศึกษาจาก
แหลงที่มาดั้งเดิม คือ จากวรรณคดีบาลีและวรรณคดีสันสกฤต พบวาจักรพรรดิวัตรในวรรณคดี
บาลีและราชธรรมในวรรณคดีสันสกฤตเนนหนักความสําคัญที่ธรรมะ ธรรมะเพียงสิ่งเดียวเทานั้นที่
ทําใหมนุษยบรรลุความยิ่งใหญสูงสุด สาระสําคัญของจักรพรรดิวัตรและราชธรรม คือ ผูปกครอง
หรือพระราชาพึงกระทําหนาที่ของพระองคใหสมบูรณ ถาพระองคปฏิบัติหนาที่อยางดีและมี      
ศีลธรรม ความชอบธรรมก็จะเกิดขึ้น และเมื่อพระราชาประพฤติจักรพรรดิวัตรก็จะบรรลุความเปน

                                                       
21  วัฒนชัย หมั่นยิ่ง , “ภาพลักษณของผูปกครองในบทละครรามเกียรติ์สมเด็จพระเจากรุงธนบุรี”

(วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร ,
2533) .

22 เสาวณิต  วิงวอน ,“การศึกษาวิเคราะหวรรณกรรมยอพระเกียรติ” (วิทยานิพนธปริญญาอักษร
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาภาษาไทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2530) .
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พระจักรพรรดิโดยมีจักรแกวปรากฏขึ้นเปนสัญลักษณและติดตามมาดวยรัตนะอีก 6 ประการ 
แสดงวาพระราชาที่ไดบําเพ็ญจักรพรรดิวัตรนี้ไดบําเพ็ญหนาที่ของผูปกครองโดยสมบูรณ 23

มณีปน พรหมสุทธิรักษ  (2530) เขียนบทความเรื่อง “พระมหาจักรพรรดิราช” 
กลาวถึงลักษณะของพระมหาจักรพรรดิราชในพุทธศาสนา ความเชื่อเร่ืองพระมหาจักรพรรดิราชที่
ปรากฏในคัมภีรพุทธศาสนาประกอบดวยเนื้อหาสาระ 3 สวนใหญ คือ บุญกุศลที่ทําใหคนใดคน
หนึ่งมาเกิดเปนพระมหาจักรพรรดิราช  ส่ิงมงคลที่เปนสัญลักษณแหงพระมหาจักรพรรดิราช และ
แนวการปฏิบัติตนของพระมหาจักรพรรดิราชซึ่งเรียกวา จักรวรรดิวัตร สําหรับไทยรับคติเร่ืองพระ
มหาจักรพรรดิราชจากพุทธศาสนา เห็นไดจากไตรภูมิพระรวงซึ่งไดกลาวถึงเนื้อหาสาระทั้ง 3 สวน
ของเรื่องพระมหาจักรพรรดิราช แตจะมีรายละเอียดพรรณนาในสวนที่สอง คือ รัตนะหรือส่ิงมงคล
ทั้งเจ็ดมากที่สุด โดยใหรายละเอียดเกี่ยวกับกงจักรแกวมากที่สุดและพรรณนาไวสวยงามพิสดาร
กวาตนฉบับมาก อาจเปนเพราะผูแตงไตรภูมิพระรวงตองการสื่อสาร 2 เร่ือง คือ ผูแตงเขาใจคติ  
จักรวรรตินของพราหมณ และตองการแสดงบุญบารมีเหนือมนุษยของพระมหาจักรพรรดิราชผูมี 
กงจักรแกวมาเกิดคูบุญ สวนขอปฏิบัติตนของพระมหาจักรพรรดิราช หรือจักรวรรดิวัตรมี 12 
ประการ ซึ่งหลักธรรมของจักรวรรดิวัตรเปนสิ่งที่ปฏิบัติไดยากในโลกแหงความจริงในปจจุบัน      
ดังนั้นพุทธศาสนาจึงกําหนดใหธรรมขอจักรวรรดิวัตรเปนธรรมที่ตองประกอบกับธรรมขออ่ืน24

ธงทอง จันทรางศุ (2529) เสนอบทความเรื่อง “แนวความคิดเกี่ยวกับสถาบันและ
พระราชอํานาจของพระมหากษัตริยในประเทศไทย กอนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พุทธศักราช 
2475 ” ไดแบงแนวความคิดเกี่ยวกับสถาบันและพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยเปน 4 สมัย 
ไดแก สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร พระมหากษัตริยในสมัย
สุโขทัยอยูในฐานะของพอเมือง ซึ่งมีความใกลชิดกับประชาชนและเปนพระมหากษัตริยที่เปน
มนุษย สวนในสมัยอยุธยา พระมหากษัตริยกลายเปนเทพเจาซึงมีอํานาจเปนลนพนในแผนดิน 
และทรงเปนเจาชีวิตของประชาชน ภายหลังจากสมัยอยุธยา แนวความคิดในเรื่องพระราชอํานาจ
เปลี่ยนจากความเชื่อในเรื่องบรมเดชานุภาพมาเปนการยอมรับในพระปรีชาสามารถของพระมหา

                                                       
23  ทัศนีย สินสกุล , “จักรพรรดิราชยในคติอินเดีย” (วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

แผนกวิชาภาษาตะวันออก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2519) .
24  มณีปน พรหมสุทธิรักษ , “พระมหาจักรพรรดิราช, ” วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับ

พิเศษ) 8 , 1 – 2 (2530) : 9 – 16.
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กษัตริย ซึ่งสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชทรงแสดงใหเห็นอยางชัดเจน และสงผลมาถึงสมัยรัตน
โกสินทรที่พระมหากษัตริยเปนผูที่ประชาชนยอมรับในพระปรีชาสามารถ แตทั้งนี้พระมหากษัตริยก็
ยังคงมีพระราชอํานาจในการปกครองบานเมืองเพียงผูเดียว แตพระมหากษัตริยทรงตั้งมั่นใน
หลักทศพิธราชธรรม สังคหวัตถุ และจักรวรรดิวัตร จึงทําใหพระมหากษัตริยไทยไดทรงรับนับถือมา
โดยตลอด25

จากเอกสารและงานวิจัยขางตน จะเห็นไดวามีผูศึกษาเกี่ยวกับพระมหากษัตริยไวใน
ลักษณะตางๆ ทั้งที่เปนการศึกษาเกี่ยวกับพระมหากษัตริยในวรรณคดีไทยและการศึกษาแนวคิด
ของพระมหากษัตริยที่ดี แตยังไมปรากฏวามีผูศึกษาเกี่ยวกับภาพลักษณพระมหากษัตริยใน       
วรรณคดีไทยสมัยอยุธยาอยางละเอียดทั้งดานคุณสมบัติและหนาที่ ซึ่งนาจะไดรับอิทธิพลจาก
ศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธ ผูศึกษาจึงสนใจจะศึกษาวาพระมหากษัตริยในวรรณคดีสมัย
อยุธยาที่ตางประเภทกันจะนําเสนอภาพลักษณพระมหากษัตริยเหมือนหรือตางกันอยางไร      
นอกจากนี้ยังจะศึกษาอิทธิพลของคติความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธ
เกี่ยวกับพระมหากษัตริยที่ปรากฏในวรรณคดีอยุธยาดวย

ความมุงหมายของการศึกษา
1.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณพระมหากษัตริยในวรรณคดีไทยสมัยอยุธยาที่

ตางประเภทกัน
2.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณพระมหากษัตริยที่ปรากฏในวรรณคดีไทยสมัย

อยุธยากับภาพลักษณพระมหากษัตริยตามคติความคิดความเชื่อในศาสนาพราหมณและศาสนา
พุทธ

 ขอบเขตของการศึกษา
1. การศึกษาครั้งนี้จะเก็บรวบรวมขอมูลจากหนังสือวรรณกรรมสมัยอยุธยา (เลม    

1–3) ที่กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากรจัดพิมพเผยแพรเทานั้น และจะศึกษา

                                                       
25  ธงทอง จันทรางศุ ,“แนวความคิดเกี่ยวกับสถาบันและพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยใน

ประเทศไทย กอนการเปล่ียนแปลงการปกครอง พุทธศักราช ๒๔๗๕ ,” วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 30 , 5
(พฤศจิกายน 2529) : 59 – 82.
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เฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหากลาวถึงพระมหากษัตริย ซึ่งมีจํานวนทั้งหมด 13 เร่ือง แบงเปนประเภท    
ตาง ๆ ดังนี้

1.1 วรรณคดียอพระเกียรติ
1.1.1 ลิลิตยวนพาย
1.1.2 โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณมหาราช
1.1.3 เฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง
1.1.4 โคลงชะลอพระพุทธไสยาสน

1.2 วรรณคดีพิธีกรรมและประเพณี
1.2.1 ลิลิตโองการแชงน้ํา
1.2.2 บุณโณวาทคําฉันท

1.3 วรรณคดีคําสอน
1.3.1 โคลงเรื่องทศรถสอนพระราม
1.3.2 โคลงเรื่องพาลีสอนนอง
1.3.3 โคลงเรื่องราชสวัสด์ิ

1.4 วรรณคดีนิทาน
1.4.1 ลิลิตพระลอ
1.4.2 สมุทรโฆษคําฉันท
1.4.3 เสือโคคําฉันท
1.4.4 อนิรุทธคําฉันท

2.   ผูศึกษาจะไมศึกษาวรรณกรรมประเภทตํารา คือ จินดามณี (ฉบับพระมหาราชครู 
หรือที่รูจักกันทั่วไปวาฉบับพระโหราธิบดี) เนื่องจากเนื้อความไมไดตอเนื่องเปนเรื่องราวเดียวกันซึ่ง
ทําใหเห็นภาพลักษณพระมหากษัตริยไมชัดเจน อีกทั้งเนื้อความบางบทยังคัดลอกมาจากวรรณคดี
อ่ืนๆ ดวย

3. ผูศึกษาจะไมศึกษาวรรณคดีเร่ืองมหาชาติคําหลวงและกาพยมหาชาติ เพราะ      
วรรณคดีทั้งสองเรื่องนี้เปนวรรณคดีที่แปลมาจากชาดกในพุทธศาสนา ภาพลักษณของพระมหา
กษัตริยที่ไดจึงเปนพระมหากษัตริยตามคติความคิดความเชื่อของพุทธศาสนา

4. ผูศึกษาจะไมศึกษาวรรณคดีเร่ืองศิริวิบุลกิตติ์ เนื่องจากในปจจุบันนักวรรณคดี
ศึกษาเห็นวาเรื่องศิริวิบุลกิตติ์เปนวรรณคดีที่แตงขึ้นในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน
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5. ผูศึกษาจะไมศึกษาวรรณคดีประเภทนิราศ ไดแก โคลงทวาทศมาส โคลงนิราศ
นครสวรรค เนื่องจากวรรณคดีทั้งสองเรื่องมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระมหากษัตริยเพียงเล็กนอยในตอน
ประณามพจนเทานั้น

6. ผูศึกษาจะศึกษาภาพลักษณพระมหากษัตริยที่ดีเทานั้น เนื่องจากผูศึกษาเชื่อวา         
วรรณคดีในสมัยอยุธยา กวีมุงเนนใหรายละเอียดภาพลักษณของพระมหากษัตริยที่ดีมากกวาภาพ
ลักษณของพระมหากษัตริยที่ไมดีซึ่งมีอยูเปนจํานวนนอย ไดแก พระเจาติโลกราชในลิลิต       
ยวนพาย พระเจากรุงพาณในอนิรุทธคําฉันท  และทาวยศภูมิในเสือโคคําฉันท ดังนั้นการเสนอ
ภาพลักษณของพระมหากษัตริยที่ไมดีจึงเปนเพียงสวนเสริมใหภาพลักษณของพระมหากษัตริยที่ดี
ชัดเจนขึ้นเทานั้น

ขั้นตอนของการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเอกสาร (documentary research) และเสนอผลการวิจัย

ในรูปแบบการพรรณนาวิเคราะห (descriptive analysis) โดยมีข้ันตอนดังนี้
1.   กําหนดโครงรางของวิทยานิพนธ
2. รวบรวมขอมูลและเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับการวิจัย
3. ศึกษาทฤษฎีทางวรรณคดีและทฤษฎีที่เกี่ยวของที่เปนประโยชนตอการวิเคราะห

ขอมูล
4. วิเคราะหขอมูลตามความมุงหมายที่กําหนด
5. สรุปผลและเขียนรายงานการศึกษาตามโครงรางของวิทยานิพนธ

 ขอตกลงเบื้องตน
1. การอางอิงขอความในวรรณคดีสมัยอยุธยาในวิทยานิพนธเลมนี้ ผูศึกษาจะคัดลอก

ตามอักขรวิธีที่ปรากฏตามตนฉบับที่นํามาศึกษา เชน

เชองโหรเหนแมนแมน มุนิวงศ
สบศาสตราคมยล ลงลวน
สบศิลปสําแดงทรง ทายาท ไสแฮ
สบสิพาคมถวน ถี่แถลง ฯ

(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.342)
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2. การคัดลอกขอความจากตนฉบับในวิทยานิพนธเลมนี้ ผูศึกษาจะแจงแหลงที่มา
โดยระบุชื่อหนังสือ เลขที่เลม และเลขหนากํากับไว เชน

ปางฤดูหิมผคุณมาส องคอิศวรราช
ปนพิภพกุรุงทวา

ปราโมทยหฤทัยราชา จักเสด็จวันทา
บรมบาททรงญาณ

(บุณโณวาทคําฉันท ล. 3 น. 317)

ล.   หมายถึง     เลมที่ …
น.  หมายถึง     หนาที่ …

3.การเรียกชื่อเ ร่ืองวรรณคดีสมัยอยุธยาจะเรียกตามชื่อที่ปรากฏในหนังสือ
วรรณกรรมสมัยอยุธยา ที่กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร จัดพิมพเผยแพร

นิยามศัพทเฉพาะ
ผูศึกษาจะใชคําจํากัดความคําวา ภาพลักษณ ตามที่ราชบัณฑิตยสถานไดใหคํา

จํากัดความไววาหมายถึงลักษณะหรือทาทีของบุคคลหรือขององคกรที่ปรากฏแกตาหรือความรูสึก
นึกคิดของสาธารณชน26 การศึกษาภาพลักษณพระมหากษัตริยในครั้งนี้ ผูศึกษาจึงถือวาสวนที่เปน
ลักษณะนั้นหมายถึงคุณสมบัติของพระมหากษัตริย สวนที่เปนทาทีหมายถึงหนาที่ของพระมหา
กษัตริย และสาธารณชนก็คือกวี ดังนั้นภาพลักษณพระมหากษัตริยในการศึกษาครั้งนี้จึงหมายถึง
คุณสมบัติและหนาที่ของพระมหากษัตริยตามความรูสึกนึกคิดและคานิยมของกวีที่มีตอพระมหา
กษัตริย รวมทั้งขนบนิยมในการชมพระมหากษัตริยในวรรณคดีไทย

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทําใหเห็นภาพลักษณพระมหากษัตริยที่ปรากฏในวรรณคดีสมัยอยุธยา

                                                       
26  ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพทวรรณกรรม อังกฤษ – ไทย (กรุงเทพมหานคร : ราช

บัณฑิตยสถาน, 2545) , 218.
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2. ทําใหเห็นภาพลักษณพระมหากษัตริยในวรรณคดีสมัยอยุธยาที่มีลักษณะตามคติ
ความคิดความเชื่อในศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธ

3. ทําใหเห็นความสําคัญของพระมหากษัตริยในวรรณคดีสมัยอยุธยา
4.ทําใหเห็นความสามารถของกวีไทยในการรับและปรับแนวความคิดเกี่ยวกับพระ

มหากษัตริยที่รับมาจากศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธไดอยางสอดคลองกลมกลืนกัน
5.เปนแนวทางในการศึกษาภาพลักษณพระมหากษัตริยไทยในวรรณคดีสมัยอื่นตอไป
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บทที่ 2

วรรณคดีสมัยอยุธยาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระมหากษัตริย

กรุงศรีอยุธยาเปนราชธานีของไทยยาวนานถึง 417 ป ในชวงระยะเวลานั้นกรุงศรี
อยุธยาเจริญรุงเรืองมากในหลายดาน อาทิ ดานการปกครอง  ศาสนา  ศิลปะ และวรรณคดี  ใน
ดานวรรณคดีมีความเจริญรุงเรืองในหลายสมัย เชน สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมีวรรณคดีที่
สําคัญของไทย อาทิ มหาชาติคําหลวง เปนวรรณคดีพุทธศาสนาที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
โปรดใหนักปราชญราชบัณฑิตชวยกันแตงเรียบเรียงขึ้น สมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชมี       
นักปราชญราชกวีมากมาย เชน พระมหาราชครู  พระโหราธิบดี  พระศรีมโหสถ  ศรีปราชญ รวมทั้ง
สมเด็จพระนารายณมหาราชก็ทรงเปนกวีพระองคหนึ่ง ทําใหในสมัยนี้มีวรรณคดีเกิดขึ้นมากมาย 
เชน โคลงทศรถสอนพระราม  เสือโคคําฉันท  สมุทรโฆษคําฉันท  อนิรุทธคําฉันท เปนตน

วรรณคดีในสมัยอยุธยามีเนื้อหาหลากหลายขึ้นอยูกับสภาพสังคมและวิถีชีวิตของคน
ในสมัยนั้น เชน เมื่อบานเมืองมีพระมหากษัตริยที่ดี กวีจะแตงวรรณคดียอพระเกียรติเพื่อแสดงให
เห็นพระปรีชาสามารถและพระเดชานุภาพของพระมหากษัตริย เชน ลิลิตยวนพาย แตงขึ้นเพื่อ
สรรเสริญพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถที่มีชัยชนะเหนือโยนก นอกจากนี้ในราชสํานักจะมี
การประกอบพระราชพิธีตางๆ กวีก็จะแตงวรรณคดีข้ึนเพื่อใชประกอบพิธีกรรม เชน ลิลิตโองการ
แชงน้ํา แตงเพื่อใชประกอบพระราชพิธีถือน้ําพระพิพัฒนสัตยา เปนตน แมในการสั่งสอนอบรมเพื่อ
เตือนสติและแนะแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ กวีก็จะถายทอดผานทางวรรณคดีดวย เชน โคลง
ทศรถสอนพระราม เปนวรรณคดีคําสอนสําหรับพระมหากษัตริย และเมื่อมีกิจกรรมเพื่อความ
บันเทิง วรรณคดีก็เปนเครื่องมือที่นํามาใชถายทอดเรื่องราวเปนนิทานตางๆ เชน สมุทรโฆษคําฉันท 
อนิรุทธคําฉันท เปนตน แมวาวรรณคดีสมัยอยุธยาจะมีเนื้อหาหลากหลาย แตผูศึกษาพบวาเนื้อหา
สวนใหญเปนเรื่องเกี่ยวกับพระมหากษัตริย  เพราะกวีผูรังสรรคผลงานมีชีวิตอยูและรับราชการใน
ราชสํานัก กวีจึงมีโอกาสใกลชิดพระมหากษัตริย จึงตองการแสดงความชื่นชมและเชิดชูพระมหา
กษัตริย อีกทั้งยังตองสรางความพึงพอใจใหแกพระมหากษัตริย เนื่องจากพระมหากษัตริยเปนผูที่มี
อํานาจสูงสุดในบานเมืองและอยูในฐานะผูอุปถัมภกวี เนื้อหาของวรรณคดีสวนใหญจึงเกี่ยวของ
กับพระมหากษัตริย นอกจากนี้ผูอานวรรณคดีสวนใหญอยูในราชสํานัก ดังนั้นการแตงวรรณคดี
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ดวยการผูกเรื่องราวใหเกี่ยวของกับพระมหากษัตริยจึงเปนวิธีที่กวีสามารถสื่อสารกับผูอานไดงาย
ยิ่งขึ้น วรรณคดีในสมัยอยุธยาที่ปรากฏเนื้อหาเกี่ยวกับพระมหากษัตริยมี 4 ประเภท ไดแก          
วรรณคดียอพระเกียรติ  วรรณคดีพิธีกรรมและประเพณี  วรรณคดีคําสอน  และวรรณคดีนิทาน

วรรณคดียอพระเกียรติ
วรรณคดียอพระเกียรติเปนวรรณคดีที่กวีสรางสรรคข้ึนมาจากความประทับใจใน     

วีรกรรม พระราชกรณียกิจ ตลอดจนพระราชจริยวัตรของพระมหากษัตริย จึงนํามาถายทอดผาน
ทางวรรณคดี เพื่อแสดงใหเห็นถึงพระปรีชาสามารถและพระเดชานุภาพของพระมหากษัตริย      
วรรณคดียอพระเกียรติในสมัยอยุธยามีทั้งสิ้น 4 เร่ือง ไดแก ลิลิตยวนพาย โคลงเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนารายณมหาราช เร่ืองเฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง และโคลงชะลอพระพุทธ
ไสยาสน

1. ลิลิตยวนพาย
ลิลิตยวนพายแตงดวยคําประพันธประเภทโคลงดั้นบาทกุญชรจํานวน 296 บท 

และรายดั้น 2 บท วรรณคดีเร่ืองนี้แตงขึ้นเพื่อยอพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เมื่อครั้ง
พระองคทําศึกกับพวกยวน ซึ่งก็คือ ลานนาหรือเชียงใหม

1.1 ผูแตงและสมัยที่แตง
ลิลิตยวนพายไมปรากฏชื่อผูแตงและสมัยที่แตงที่ชัดเจน แตนักวิชาการ

หลายทานไดตั้งขอสันนิษฐานไว 2 แนวคิด ดังนี้
1.1.1 แนวคิดที่เชื่อวาลิลิตยวนพายแตงขึ้นในสมัยสมเด็จพระบรม

ไตรโลกนาถ
นักวิชาการที่มีความคิดเห็นวาลิลิตยวนพายนาจะแตงขึ้นในสมัย

สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมีอยูหลายทาน เชน พระบริหารเทพธานี 1 มีความเห็นวา พระสุริยวงษ
เปนผูแตงลิลิตยวนพาย พระสุริยวงษเปนพระโอรสในสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถที่ประสูติแตพระ
สนม และเปนพระเชษฐาในสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 พระบริหารเทพธานีอางถึงพระประวัติของ
พระสุริยวงษวา ในป พ.ศ.2009 พระเยาวราชเจาทรงมีพระชนมายุ 13 ชันษา ไดเสด็จไปลังกา

                                                       
1  พระบริหารเทพธานี (เรียบเรียง),  พงศาวดารชาติไทย สมัยศรีอยุธยา ภาคแรก (ม.ป.ท.,

2514),  80 , 104.
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พรอมกับราชบัณฑิตตามพระราชโองการของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเพื่อนิมนตพระสงฆจาก
ลังกาเขามายังกรุงศรีอยุธยา ในปเดียวกันนี้พระเยาวราชเจาไดบรรพชาเปนสามเณรจนกระทั่งได
ผนวชเปนพระภิกษุอยูในพระพุทธศาสนาตลอดพระชนมชีพ และในขณะที่ผนวชเปนพระภิกษุนั้นมี
ฉายานามวาสุรยวงษ ซึ่งฉายานามนี้ปรากฏในโคลงบทหนึ่งในลิลิตยวนพายวา

ทวิบททวิชาติเชื้อ สุรยวงษ  ทานฤา
ทวิคุณาธิกธรรม เลิศลน
ทวีพิธทวีธารทรง สุรยเสพย  ไสแฮ
เทวภาพเทวหกพน แวนไว

พลตรี ม.ร.ว. ศุภวัฒย เกษมศรี 2 ไดเสนอความคิดเห็นวา ลิลิต
ยวนพายแตงในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ และนาจะแตงกอนที่จะมีการแตงมหาชาติ       
คําหลวง เนื่องจากเนื้อความที่พรรณนาพระเกียรติคุณของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถไมกลาวถึง
พระบรมราชโองการโปรดเกลาใหนักปราชญราชบัณฑิตชวยกันแตงมหาชาติคําหลวงซึ่งเปน       
วรรณคดีสําคัญในสมัยนี้  นอกจากนี้ พลตรี ม.ร.ว. ศุภวัฒย เกษมศรี ยังเห็นวาผูแตงเรื่องนี้นาจะ
เปนพระภิกษุที่มีนามวา พระปญญาพิศาล ซึ่งปรากฏในโคลงบทหนึ่งวา

สารสยามภาคยพรอง กลกานท  นี้ฤา
คือคูมาลาสวรรค ชอชอย
เบญญาพิศาลแสดง เดอมกรยดิ  พระฤา
คือคูไหมแสงรอย กึ่งกลาง

คําวา เบญญาพิศาล ที่ปรากฏในเนื้อความนั้นเปนชื่อเฉพาะ 
เพราะหากมิใชชื่อเฉพาะแลว จะมีเนื้อความที่ขัดแยงกับเนื้อความในโคลงบทกอนหนานี้ที่แสดง
การถอมตนวามีปญญานอย ดังโคลงที่วา

                                                       
2  ม.ร.ว. ศุภวัฒย เกษมศรี ,  อางถึงใน ชลดา เรืองรักษลิขิต, วรรณคดีอยุธยาตอนตน :

ลักษณะรวมและอิทธิพล (กรุงเทพ ฯ : โครงการเผยแพรผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย , 2544) , 61 - 64 .
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ใชแรงขารูกลาว กลบท  บอกพอ
อัลปเบญโญเยาว ยิ่งผู
จักแสดงพระยศรื้อ ถึงถวย  ไสแฮ
นักปราชญใดเรื่องรู ชยวชาญ

ดังนั้น พลตรี ม.ร.ว. ศุภวัฒย เกษมศรี จึงเชื่อวาพระภิกษุที่มีนาม
วาพระปญญาพิศาลเปนผูแตงลิลิตยวนพาย และแตงขึ้นในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโดย
แตงกอนมหาชาติคําหลวง

นอกจากพระเทพธานีและพลตรี ม.ร.ว. ศุภวัฒย  เกษมศรี จะมี
ความเห็นวาพระภิกษุเปนผูแตงเรื่องลิลิตยวนพายแลว ชลดา เรืองรักษลิขิต3 ก็มีความคิดเห็นวาผู
แตงลิลิตยวนพายนาจะเปนพระภิกษุเชนกัน เนื่องจากในโคลงตอนทายเรื่องกวีไดกลาวถึงตนเอง
วาเปนผูเรืองรสธรรม ทําใหชวนคิดวานาจะอยูในสมณเพศ และมีการใชคําเรียกพระมหากษัตริยวา 
บพิตร ซึ่งเปนคําที่พระสงฆใชเรียกพระมหากษัตริย ปรากฏในโคลงที่วา

บพิตรอายดงงเกียจ กลหวงง
จยรจากหญววไป จากหลา
พระอยารําพึงหลงง สนเทห  เลอยพอ
จักแกลอยาไดชา ชยวมือ ฯ

นอกจากนี้ ชลดา เรืองรักษลิขิต ยังเชื่อวา พระเยาวราชเจาเปน    
ผูแตงวรรณคดีเร่ืองนี้ เพราะพระเยาวราชเจาบรรพชาและผนวชอยูในพระพุทธศาสนาเปนระยะ
เวลายาวนาน ทําใหเชี่ยวชาญและรอบรูเร่ืองราวทางพุทธศาสนาสมดังที่ปรากฏในเรื่องยวนพาย
โคลงดั้น อีกทั้งยังรอบรูเร่ืองราวภายในราชสํานักเปนอยางดี เพราะพระเยาวราชเจาเปนพระโอรส
ในสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถยอมจะตองทรงทราบเรื่องราวตางๆ ในราชสํานักเปนอยางดี สวน
สมัยที่แตงนั้นนาจะแตงในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ โดยนาจะแตงหลังจากเสร็จศึกเชียงชื่น
และกอนจะมีการแตงมหาชาติคําหลวง
                                                       

3  ชลดา เรืองรักษลิขิต , วรรณคดีอยุธยาตอนตน : ลักษณะรวมและอิทธิพล (กรุงเทพ ฯ :
โครงการเผยแพรผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2544), 62 - 64 .
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1.1.2 แนวคิดที่เชื่อวาลิลิตยวนพายแตงขึ้นในสมัยสมเด็จพระ
รามาธิบดีที่ 2

สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ4 ทรง
สันนิษฐานวาลิลิตยวนพายนาจะแตงในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ซึ่งเปนพระราชโอรส
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สวนผูแตงลิลิตยวนพายนั้น สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยา
ดํารงราชานุภาพเสนอไวเพียงวาตองเปนผูที่มีความรูเชี่ยวชาญทั้งในทางภาษาและแบบแผน   
ขนบธรรมเนียมราชการ  อีกทั้งตองเปนกวีคนสําคัญในสมัยที่แตงหนังสือเร่ืองนี้

ฉันทิชย  กระแสสินธุ 5 มีความเห็นคลายกับสมเด็จพระเจา      
บรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพวาลิลิตยวนพายนาจะแตงในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดี   
ที่ 2 โดยอางโคลงบทที่ 65 ของลิลิตยวนพายที่กลาวถึงการสรางสถูป ดังโคลงที่วา

แถลงปางพระลยงโลก ครองธรรม
เกษมอโยทธยายง ยิ่งฟา
แถลงปางพระศรีสรร เพชญโพธิ
แสดงสดูปพระเจาหลา ขาวขจร ฯ

จากโคลงบทขางตน ฉันทิชย กระแสสินธุ เห็นวาการสรางสถูปนี้
ตรงกับเหตุการณในป จ.ศ. 854 ที่มีการบันทึกไวในพระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐวาใน
รัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 พระองคโปรดเกลาฯใหประดิษฐานมหาสถูปพระบรมธาตุสมเด็จ
พระบรมไตรโลกนาถและพระบรมธาตุสมเด็จพระบรมราชาธิราชเจา

ความคิดเห็นของฉันทิชย กระแสสินธุขางตน ชลดา เรืองรักษลิขิต6

เสนอวาสถูปในโคลงบทที่ 65 นี้ ไมใชสถูปเดียวกันกับที่สรางในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 
เพราะเนื้อความในโคลงบทนี้กลาวตอจากเนื้อความในโคลงบทที่ 64 ที่กลาวถึงสมเด็จพระบรม

                                                       
4  สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ , ลิลิตยวนพาย (กรุงเทพฯ : คลังวิทยา

, 2517) , ก – ข.
5  ฉันทิชย กระแสสินธุ , ยวนพายโคลงดั้น ฤายอพระเกียรติพระเจาชางเผือกกรุงเกา        

(ม.ป.ท. , 2513) , 9 - 10 .
6  ชลดา เรืองรักษลิขิต , วรรณคดีอยุธยาตอนตน : ลักษณะรวมและอิทธิพล , 60.
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ราชาธิราชที่ 2 ซึ่งเปนพระราชบิดาของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถสวรรคตระหวางเสด็จไปทํา
สงคราม สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถไดรับพระศพมาและไดสรางพระสถูปบรรจุพระบรมธาตุพระ
ราชบิดา ดังนั้นสถูปดังกลาวนาจะสรางในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมากกวาสมัยสมเด็จ
พระรามาธิบดีที่ 2

ลัลนา ศิริเจริญ7 ไดตั้งขอสังเกตจากการใชคําในลิลิตยวนพายวา 
มีคําบางคําที่แสดงใหเห็นสิ่งหรือเหตุการณที่เกิดขึ้นในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 คือ คําวา 
สถูป ในโคลงบทที่ 65 ดังที่ไดยกไปแลว8 ลัลนา ศิริเจริญ อธิบายวา การใชคําวา สถูป ตามที่
ปรากฏในพระราชพงศาวดารนั้น มีในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ซึ่งกอนหนานี้ข้ึนไปไมปรากฏ
วามีการสรางพระสถูปเพื่อบรรจุพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริยมากอน

นอกจากนี้ยังมีการใชคําวา ปนไฟ ซึ่งเปนปนคาบศิลา กลาวไวใน
ตอนบรรยายการตกแตงเมืองเชียงชื่นเพื่อรับทัพไทย การใชคําวา ปนไฟ นาจะใชเรียกเมื่อมีการ
ติดตอกับฝร่ังชาติโปรตุเกสในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 อีกทั้งการจัดทัพของไทยในลิลิต    
ยวนพายกลาวถึงการจัดตามตําราพิชัยสงคราม ซึ่งตําราพิชัยสงครามมีข้ึนในสมัยสมเด็จพระ  
รามาธิบดีที่ 2  โคลงในลิลิตยวนพายที่กลาวถึงตําราพิชัยสงคราม คือ

ไปตกไพริศดาว แดนชยง  ชื่นแฮ
ทุกดานทางทยวหา เกลื่อนกลา
มหาพิชยรยง พลคลี่  คลาแฮ
ซันแซฟาฟุงฟา เฟองบร ฯ

จากขอสันนิษฐานตางๆ ของนักวิชาการขางตน จะเห็นไดวายังไมมีขอสรุป
ในเรื่องผูแตงและสมัยที่แตงลิลิตยวนพายที่แนนอน แตขอสันนิษฐานทั้งหลายขางตนชวยแสดงให
เห็นวาลิลิตยวนพายเปนวรรณคดีที่นาจะเกิดขึ้นใน 2 รัชสมัย คือ รัชสมัยสมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถ และรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2

                                                       
7  ลัลนา ศิริเจริญ , คูมือลิลิตยวนพาย , พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : อักษรวิทยา , 2518) , 438 -

439 .
8  ดูคําประพันธที่หนา 31
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1.2 เนื้อเรื่อง
เนื้อเร่ืองของลิลิตยวนพายเริ่มจากการขอพรใหมีความสําเร็จในการแตง 

และกราบนมัสการสรรเสริญพระเกียรติคุณของพระพุทธเจา ตอมากลาวถึงความโกลาหลของโลก
จนเทพเจา 11 องค ไดแก พระพรหม พระนารายณ และพระอิศวร พระอินทร พระอาทิตย        
พระจันทร พระวรุณ พระอัคนี พระพาย พระยม และทาวกุเวร ไดแบงรางกายของตนเองเพื่อ     
รวมกันสรางสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

หลังจากนั้นกลาวสรรเสริญพระเกียรติคุณของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
วาพระองคเปนผูที่ทําใหโลกสงบสุขและเจริญรุงเรือง แลวกลาวพรรณนาถึงพระปรีชาสามารถทาง
ธรรมตั้งแตหมวดที่ 2 ถึงหมวดที่ 10 รวมถึงพระบรมเดชานุภาพที่เกรียงไกร พระปญญาที่ฉลาด
หลักแหลม และความเปนเลิศทางการรบ

เมื่อยอพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแลว กวีก็ออกตัวในเรื่องการ
แตงและขอพรใหตนเองประสบความสุข ความสําเร็จ ตอมากวีไดกลาวถึงพระราชกรณียกิจตางๆ 
ของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถอยางสรุปที่เรียกกันวา สูตรสถานี หลังจากนั้นจึงเริ่มเร่ืองดวยการ
กลาวถึงพระยายุธิษฐิระเอาใจออกหางสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถไปเขาฝายกับพระเจาติโลกราช 
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจึงยกทัพไปปราบซึ่งเปนผลทําใหพระเจาติโลกราชเกรงกลัวสมเด็จ 
พระบรมไตรโลกนาถมาก ตอมาพระเจาติโลกราชเกิดระแวงหมื่นดงนครซึ่งเปนเจาเมืองเชียงชื่น 
ดวยเห็นวาหมื่นดงนครมีความสามารถอาจจะคิดรายกับพระองคได พระเจาติโลกราชจึงวางอุบาย
และสามารถเอาชีวิตหมื่นดงนครไดสําเร็จ นางเมืองภรรยาของหมื่นดงนครแคนพระเจาติโลกราช
มาก จึงแข็งเมืองและขอความชวยเหลือจากสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถมีน้ําพระทัยเมตตาจึงยกทัพมาชวย แตก็ไมทันการเพราะพระเจาติโลกราชไดยกทัพมายึด
เมืองเชียงชื่น และตั้งหมื่นแควนเจาเมืองแจหมใหปกครองแลวเสด็จกลับเชียงใหม เมื่อสมเด็จพระ
บรมไตรโลกนาถยกทัพมาถึงเมืองเชียงชื่นก็ไดทําศึกกับเมืองเชียงชื่นอยางเกงกลาดวยกลอุบาย
และชั้นเชิงการศึกตางๆ ประกอบกับพระองคทรงมีกองทัพที่ยิ่งใหญ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจึง
ไดรับชัยชนะเหนือเชียงชื่น หลังจากนั้นกวีไดกลาวสรรเสริญพระเกียรติยศและความสามารถของ
พระองคจนทําใหเมืองตางๆ ตองรีบเขามาถวายเครื่องราชบรรณาการแกพระองค

1.3 พระมหากษัตริยที่จะศึกษาและเนื้อหาที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย
พระมหากษัตริยที่ปรากฏในเรื่องลิลิตยวนพายมีอยู 2 พระองค คือ สมเด็จ

พระบรมไตรโลกนาถซึ่งเปนพระมหากษัตริยของไทย และพระเจาติโลกราชพระมหากษัตริยของ
เชียงใหม แตเนื่องจากลิลิตยวนพายเปนวรรณคดียอพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ดังนั้น
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เนื้อหาสวนใหญจึงมุงเนนที่จะแสดงใหเห็นความดีเลิศในทุกดานของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
เชน การมีกําเนิดพิเศษ ความเกงกลาและความหาวหาญในการรบ การมีน้ําพระทัยเมตตากรุณา  
เปนตน ขณะเดียวกันการพรรณนาถึงพระเจาติโลกราชในลิลิตยวนพายก็จะกลาวถึงขอเสียและ  
ขอดอยตางๆของพระเจาติโลกราช เชน ความขลาดกลัวในการสูรบกับสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 
น้ําพระทัยไมหนักแนน หวาดระแวงขุนนางที่ดีและมีความสามารถ เปนตน การบรรยายลักษณะ
ตางๆของพระเจาติโลกราชจึงเปนสวนที่ชวยสนับสนุนใหภาพของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ      
ดีงามมากขึ้น

ในการศึกษาภาพลักษณพระมหากษัตริยไทยในวรรณคดีสมัยอยุธยานี้ ผู
ศึกษาจะศึกษาเฉพาะภาพลักษณของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เพราะพระเจาติโลกราชไมใช  
พระมหากษัตริยของไทย ผูศึกษาจึงไมเก็บขอมูลเกี่ยวกับพระเจาติโลกราชมาวิเคราะหอยาง
ละเอียด แตอาจจะนํามาเปนขอมูลเปรียบเทียบกับสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเพื่อใหเห็น       
ภาพลักษณพระมหากษัตริยไทยที่ชัดเจนขึ้น

นอกจากนี้ผูศึกษาจะเก็บขอมูลที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับสมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถเทานั้น ซึ่งเนื้อหาที่เกี่ยวของกับสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถสามารถแบงไดเปน 2 กรณี คือ 
เนื้อหาที่เกี่ยวของกับสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโดยตรง ซึ่งเปนเนื้อหาที่มุงแสดงหรือกลาวถึง
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเปนหลัก และเนื้อหาที่เกี่ยวของกับสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโดย
ออมเปนเนื้อหาที่ไมไดมุงแสดงหรือกลาวถึงสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแตมีสวนเสริมใหเห็น  
ภาพลักษณของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถไดชัดเจนขึ้น  เชน การพรรณนากองทัพ และพระราช
วัง เปนตน

2. โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณมหาราช
โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณมหาราชแตงดวยคําประพันธประเภท

โคลงสี่สุภาพจํานวน 78 บท เพื่อสดุดีสมเด็จพระนารายณมหาราช เนื้อหากลาวถึงพระราช    
กรณียกิจและพระเกียรติยศของสมเด็จพระนารายณมหาราช นอกจากนี้มีการพรรณนาความ     
รุงเรืองและความงดงามของปราสาทราชมณเฑียรในนครลพบุรีซึ่งเปรียบเสมือนเมืองหลวงแหงที่
สองในสมัยนั้นดวย

2.1 ผูแตงและสมัยที่แตง
ผูแตงโคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณมหาราช คือ พระศรีมโหสถ 

ซึ่งเปนกวีในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช แตไมปรากฏหลักฐานที่แนนอนวาพระศรีมโหสถมี    
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ชีวประวัติและหนาที่ใดในแผนดินสมเด็จพระนารายณมหาราช ธนิต อยูโพธิ์ 9 กลาววา บรรดาศักดิ์
พระศรีมโหสถคงจะมีมานานแลว ในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดี (อูทอง) มีหลักฐานวาอาจจะมี 
หนาที่เปนเจากรมแพทยหนาโดยมีขุนศรีกวีและขุนพรหมกวีเปนปลัดรวมกับคณะพิจารณาคดีใน
ศาลกรมแพทย ตําแหนงเจากรมแพทยหนานี้จะตัดสินคดีเกี่ยวกับเร่ืองหมอ ตอมาอาจจะมีหนาที่
ในกรมราชบัณฑิตหรืออาลักษณ และทํางานรวมกับกรมโหรในพระราชพิธีตางๆ ในสมัยสมเด็จ
พระเจาอยูหัวบรมโกศ ตําแหนงพระศรีมโหสถมีหนาที่ในคณะลูกขุน ณ ศาลหลวง คร้ันในสมัย   
รัชกาลที่ 6 แหงกรุงรัตนโกสินทร มีตําแหนงมโหสถศรีพิพัฒน ซึ่งมีหนาที่ในทางศาล

อยางไรก็ตามแมวาชีวประวัติและหนาที่ของพระศรีมโหสถจะไมชัดเจนนัก 
แตกวีผูแตงโคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณมหาราชคงจะรับราชการใกลชิดพระมหา
กษัตริยหรือเกี่ยวของกับราชสํานัก จึงสามารถถายทอดพระราชกรณียกิจและเหตุการณตางๆ ใน
รัชสมัยนั้นๆ ไดอยางชัดเจน

2.2 เนื้อเรื่อง
เนื้อเร่ืองโคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณมหาราชเริ่มดวยบทไหว

ครู 1 บท เพื่อขอพรจากเทพเจา 3 พระองค คือ พระอิศวร พระนารายณ และพระพรหม หลังจาก
นั้นกลาวถึงเหตุการณสําคัญๆ ในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช คือ การไดชางเผือกจาก
กาญจนบุรี การไดเมืองเชียงใหมและอัญเชิญพระพุทธสิหิงคลงมากรุงศรีอยุธยา การพรรณนาถึง
เมืองตางๆ ที่มาขอพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ตอจากนั้นกลาวถึงการสรางเมืองลพบุรีเปนราชธานีแหง
ที่ 2 แลวจึงพรรณนาชมปราสาทราชมณเฑียรตลอดจนสิ่งกอสรางตางๆ ซึ่งตกแตงไวอยางวิจิตร 
หลังจากนั้นเปนการเสด็จประพาสปาของสมเด็จพระนารายณมหาราช ซึ่งมีการชมความงดงาม
ของธรรมชาติ แลวกลาวถึงพระราชพิธีคชกรรม และการพระราชทานรางวัลแกเสนาอํามาตย     
จบเรื่องดวยการถวายพระพรพระมหากษัตริย

2.3 พระมหากษัตริยที่จะศึกษาและเนื้อหาที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย
ผูศึกษาจะศึกษาเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวของกับสมเด็จพระนารายณมหาราช

ซึ่งเปนพระมหากษัตริยพระองคเดียวที่ปรากฏในวรรณคดีเร่ืองนี้

                                                       
9  ธนิต  อยูโพธิ์,  พระบาทสมเด็จพระนารายณมหาราชและนักปราชญราชกวีในรัชสมัย

(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร , 2521) , 56 - 61.
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3. เรื่องเฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง
เร่ืองเฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททองนี้ยังไมเคยจัดพิมพเผยแพรมากอน   

จนกระทั่งกรมศิลปากรไดพิมพเผยแพรรวมในชุดวรรณกรรมสมัยอยุธยาเลม 3 ในป 2531          
วรรณคดีเร่ืองนี้จึงไมเปนที่รูจักแพรหลายนัก เร่ืองเฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททองแตงดวย  
คําประพันธประเภทฉันทและกาพย  ฉันทที่ใชในเรื่องมี 4 ชนิด คือ อินทรวิเชียรฉันท วสันตดิลก
ฉันท มาลินีฉันท และสัทธราฉันท  ฉันททั้งสี่ชนิดนี้นิยมใชแตงวรรณคดีฉันทในระยะแรกของไทย10

สวนกาพยที่ใชนั้นมี 2 ชนิด คือ กาพยฉบังและกาพยสุรางคณางค

3.1 ผูแตงและสมัยที่แตง
ในตนฉบับสมุดไทยมีขอความบันทึกไวบนปกหนาและหนาแรกภายในเลม

วาพระมหาราชครูมเหธรเปนผูประพันธเร่ืองเฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททองขึ้นเปนคําฉันทใน 
สมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช ระหวางพุทธศักราช 2200 - 2230 อีกทั้งตนฉบับนี้เปนฉบับ
สําเนาที่คัดลอกมาในสมัยสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศจากฉบับที่อยูในหีบหนังสือพระ     
ศาสตราคมของกรมหมื่นเทพพิพิธ11

ผูคัดลอกตนฉบับวรรณคดีเร่ืองนี้ไดเสนอความคิดเห็นวา พระมหาราชครู
มเหธรเปนปุโรหิตในราชสํานักสมเด็จพระนารายณมหาราช และนาจะแตงเรื่องเฉลิมพระเกียรติ
พระเจาปราสาททองกอนแตงเรื่องเสือโคคําฉันท12

3.2 เนื้อเรื่อง
วรรณคดีเร่ืองนี้เร่ิมดวยบทบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ และพระมหา

กษัตริย หลังจากนั้นเริ่มเร่ืองโดยบรรยายวาโลกเกิดภัยพิบัติและความโกลาหล พระอินทรจึงทูล
เชิญพระโพธิสัตวลงไปเกิดเปนสมเด็จพระเจาปราสาททองเพื่อปราบทุรยุค ตอมาเปนการพรรณนา
เมืองและพระราชดําริของสมเด็จพระเจาปราสาททองที่จะทําพิธีลบศักราช สมเด็จพระเจาปราสาท
ทองปรึกษาเสนาอํามาตยวาตองปฏิบัติอยางไรจึงจะถูกตองตามราชประเพณี เหลาเสนาอํามาตย
ทูลวาพิธีลบศักราชเปนพระราชพิธีที่มีมาตั้งแตโบราณซึ่งมีบันทึกไวในชาดก สมเด็จพระเจา

                                                       
10  เสาวณิต  วิงวอน, “การศึกษาวิเคราะหวรรณกรรมยอพระเกียรติ, ” 25.
11  กรมศิลปากร, วรรณกรรมสมัยอยุธยา เลม 3 (กรมศิลปากร , 2531) , 3 .
12  เร่ืองเดียวกัน , 3 .
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ปราสาททองมีพระบรมราชโองการใหกระทําตามที่โบราณประเพณีไดบันทึกไว นอกจากนี้ยังมี
พระบรมราชโองการใหสรางปราสาทชื่อวาบวรศรีริยศโสธรมหาพิมาน เมื่อถึงคืนวันกอนจะทําพิธี
ลบศักราช สมเด็จพระเจาปราสาททองทรงสุบินวาพระอินทรลงมาสนทนาเปนปริศนาเกี่ยวกับช่ือ
ปราสาทที่สรางขึ้น พอรุงเชาพระองคทรงเลาพระสุบินใหเสนาทั้งหลายฟง ปุโรหิตทูลแนะนําให
เปลี่ยนชื่อปราสาทเปนจักรวรรดิปราสาทไพชยนต หลังจากนั้นสมเด็จพระเจาปราสาททองเสด็จไป
ยังจักรวรรดิปราสาทไพชยนตเพื่อประกอบพระราชพิธีลบศักราช เมื่อเสร็จพระราชพิธีแลวพระองค
ทรงทําทานรอบเมืองตามที่มีในพุทธพจน มีการตั้งตนกัลปพฤกษ และทรงกระทําสัตสดกมหาทาน 
หลังจากนั้นจัดใหมีมหรสพและการออกสนามซึ่งเปนพิธีสวนสนามของกองทัพตางๆ

3.3 พระมหากษัตริยที่จะศึกษาและเนื้อหาที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย
ผูศึกษาจะศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวของกับสมเด็จพระเจาปราสาททองซึ่งเปน

เนื้อหาสวนใหญ นอกจากนี้จะศึกษาพระมหากษัตริยที่กวีกลาวถึงในบทประณามพจนดวย

4. โคลงชะลอพระพุทธไสยาสน
โคลงชะลอพระพุทธไสยาสนเปนโคลงที่แตงขึ้นเพื่อสดุดีสมเด็จพระเจาอยูหัว  

ทายสระที่สามารถชะลอพระพุทธไสยาสนไดสําเร็จ วรรณคดีเร่ืองนี้แตงดวยคําประพันธประเภท
โคลงสี่สุภาพ จํานวน 69 บท

4.1 ผูแตงและสมัยที่แตง
ในศิลาจารึกที่ติดอยูเบื้องหลังพระพุทธไสยาสนมีขอความบันทึกเรื่องการ

นําโคลงชะลอพระพุทธไสยาสนมาติดที่เบื้องหลังพระวา สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยา
ดํารงราชานุภาพ และพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระสมมตอมรพันธุ ทรงตามเสด็จพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไปที่วัดปาโมก ทอดพระเนตรเห็นรอยกรอบขางพระขนองของพระพุทธ
ไสยาสนหายไป จึงทรงดําริกันวานาจะมีหนังสือเร่ืองหนึ่งจารึกแผนศิลาจารึกติดไวแตแตกหายไป 
ตอมาพระยาโบราณราชธานินทร (พร เดชะคุปต) อุปราชมณฑลกรุงเกาไปพบหนังสือเกาเรื่องหนึ่ง 
ตรวจสอบแลวพบวาเปนโคลงพระราชนิพนธของสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ เร่ืองชะลอพระพุทธ
ไสยาสนวัดปาโมกแหงนี้ สมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศทรงแตงขึ้นเมื่อคร้ังดํารงตําแหนงกรมพระ
ราชวังบวรฯ เพื่อถวายพระเชษฐา คือ สมเด็จพระเจาอยูหัวทายสระ ดังนั้นพระยาโบราณราช
ธานินทรจึงคัดสําเนาสงมายังหอพระสมุดวชิรญาณ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารง
ราชานุภาพและพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระสมมตอมรพันธุ ทรงเห็นพองกันวาโคลงชะลอพระ
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พุทธไสยาสนดังกลาวนาจะเปนหนังสือที่เขียนติดที่พระพุทธไสยาสน จึงทรงนําไปจารึกใสแผน 
ศิลาขาวติดไวที่เบื้องหลังพระพุทธไสยาสน 13

นอกจากขอความที่ติดอยูเบื้องหลังพระพุทธไสยาสนจะบอกวาสมเด็จพระ
เจาอยูหัวบรมโกศซึ่งในขณะนั้นดํารงตําแหนงกรมพระราชวังบวรฯ เปนผูแตงโคลงชะลอพระพุทธ
ไสยาสนแลว เนื้อความในโคลงชะลอพระพุทธไสยาสนบทสุดทายก็กลาวถึงผูแตงไว คือ พระอนุชา
ของสมเด็จพระเจาอยูหัวทายสระ ซึ่งก็คือ สมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ ดังคําประพันธตอไปนี้

อนุชาขาแกลวกลาว กลอนถวาย
เพียญชนคลาดบาทคลายหลาย แหงพลั้ง
ผิดอรรถขจัดขจายปราย สลายสล่ํา
แมพลาดปรมาทปรมาณยั้ง โทษรายขจายเสียฯ

4.2 เนื้อเรื่อง
เร่ิมเร่ืองดวยการเลาถึงสาเหตุการชะลอพระพุทธไสยาสนวาพระพุทธ

ไสยาสนประดิษฐานบนฝงแมน้ําและน้ํากัดเซาะจนตลิ่งใกลจะพัง คณะสงฆตางก็ชวยกันเอาดินมา
ถมและเอาไมกระดานมากั้นทําเขื่อน แตก็ไมสามารถกั้นน้ําได พระอธิการวัดจึงแจงเรื่องใหสมเด็จ
พระเจาอยูหัวทายสระทรงทราบ พระองคจึงประชุมเสนาบดีเพื่อปรึกษา พระราชสงครามอาสา
ชะลอพระพุทธไสยาสนและปรับพื้นที่เพื่อสรางที่ประทับชั่วคราว เมื่อถึงวันกําหนดที่จะชะลอพระ
พุทธไสยาสน สมเด็จพระเจาอยูหัวทายสระเสด็จยังที่ประทับชั่วคราว พระสงฆเจริญพระพุทธมนต
ถวายพระพร หลังจากนั้นเริ่มบรรยายการชะลอพระพุทธไสยาสน สมเด็จพระเจาอยูหัวทายสระ
เสด็จลงไปชะลอพระพุทธไสยาสนดวยพระองคเอง ซึ่งทําใหพระพุทธไสยาสนมาประดิษฐานที่ใหม
ซึ่งไกลจากที่เดิม 10 เสนโดยที่ไมมีสวนใดบุบสลาย จากนั้นสมเด็จพระเจาอยูหัวทายสระโปรดให
สรางวิหารประดิษฐานพระพุทธไสยาสนและสรางวัดขึ้นใหม ตอมาเปนการสดุดีสมเด็จพระเจาอยู
หัวทายสระและขอพรพระพุทธรูปปางตางๆ พระสารีบุตร พระกัสสป พระอานนท และพระภิกษุ
สงฆ ถวายพระมหากษัตริย แลวจบเรื่องดวยการกลาวถึงผูแตงโคลงชะลอพระพุทธไสยาสน

                                                       
13  กรมศิลปากร, วรรณกรรมอยุธยา เลม 3, 50.
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4.3 พระมหากษัตริยที่จะศึกษาและเนื้อหาที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย
พระมหากษัตริยในวรรณคดีเร่ืองนี้ที่ผูศึกษาจะศึกษาคือ สมเด็จพระเจาอยู

หัวทายสระ เนื้อหาที่เกี่ยวกับสมเด็จพระเจาอยูหัวทายสระเปนเนื้อหาที่กลาวถึงคณะสงฆทูล
สมเด็จพระเจาอยูหัวทายสระเรื่องน้ําเซาะตลิ่งจนใกลพัง สมเด็จพระเจาอยูหัวทายสระประชุม
ปรึกษากับเสนาบดีเพื่อแกไขปญหา สมเด็จพระเจาอยูหัวทายสระเสด็จไปชะลอพระพุทธไสยาสน 
และเนื้อหาที่กวีขอพรใหสมเด็จพระเจาอยูหัวทายสระ นอกจากนี้มีโคลงจํานวน 15 บท ที่มีเนื้อหา
ไมเกี่ยวกับสมเด็จพระเจาอยูหัวทายสระ ไดแก โคลงบรรยายการสรางฐานชั่วคราวเพื่อประดิษฐาน
พระพุทธไสยาสนและความเสียหายจากน้ําเซาะตลิ่ง โคลงบรรยายการสรางวัดใหม และโคลงที่
กลาวถึงผูแตงวรรณคดีเร่ืองนี้ ซึ่งผูศึกษาจะไมนํามาศึกษา

วรรณคดีพิธีกรรมและประเพณี
พิธีกรรมและประเพณีเปนขอปฏิบัติที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องจากพิธีกรรมเปนแบบอยาง

ของพฤติกรรมที่กําหนดไวดวยกฎเกณฑหรือธรรมเนียมประเพณีใหกระทําเพื่อใหมีความขลัง 
สังคมแบบดั้งเดิมมักถือวาถาทําพิธีกรรมอยางถูกตอง เครงครัด ก็จะเปนที่พอใจของเทพเจา แตถา
ทําผิดพลาดหรือไมทํา เบื้องบนก็จะลงโทษ สวนประกอบพิธีกรรมอาจมีทั้งการสวด การขับรอง 
กิริยา ทาทางลุก นั่ง เดินเหิน การแหแหน พรอมอุปกรณเครื่องยศและสัญลักษณตางๆ14 นอกจาก
นี้พิธีกรรมยังเปนการกระทําที่เปนประเพณีซึ่งมีรูปแบบเฉพาะสําหรับใชแสดงความสัมพันธ
ระหวางผูที่นับถือกับส่ิงศักดิ์สิทธิ์ 15 สวนประเพณีนั้นเปนแบบความเชื่อ ความคิด การกระทํา     
คานิยม ทัศนคติ ศีลธรรม จารีต ระเบียบแบบแผน และวิธีการกระทําสิ่งตางๆ ตลอดจนการ
ประกอบพิธีกรรมในโอกาสตางๆ ที่กระทํากันมาแตอดีต16

จะเห็นไดวา พิธีกรรมเปนสวนหนึ่งของประเพณีและการประพฤติปฏิบัติประเพณีนั้น
ในบางครั้งก็ตองมีพิธีกรรมเขามาประกอบดวย พิธีกรรมและประเพณีจึงมีความใกลชิดเกี่ยวโยงกัน  
ผูศึกษาจัดรวมวรรณคดีที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับพิธีกรรมและประเพณีไวดวยกัน ซึ่งในสมัยอยุธยา
ปรากฏ 2 เร่ือง คือ ลิลิตโองการแชงน้ํา เปนวรรณคดีใชในพิธีถือน้ําพระพิพัฒนสัตยา ซึ่งเปนราช

                                                       
14  ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยา (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท. , 2524) , 314.
15  John  E. Conklin, Sociology An Introduction (New York : Macmillan Publishing Co.,

Inc., 1984), 496.
16  สุพัตรา สุภาพ, สังคมและวัฒนธรรมไทย คานิยม ครอบครัว ศาสนา ประเพณี (กรุงเทพฯ

: ไทยวัฒนาพานิช, 2525), 136.
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ประเพณีในสมัยนั้น และบุณโณวาทคําฉันท เปนวรรณคดีที่แสดงใหเห็นประเพณีการนมัสการพระ
พุทธบาท อีกทั้งยังมีการประกอบพิธีกรรมสักการะพระพุทธบาทดวย

1. ลิลิตโองการแชงน้ํา
ลิลิตโองการแชงน้ําเปนวรรณคดีที่แตงขึ้นเพื่อใชประกอบพระราชพิธีถือน้ําพระ

พิพัฒนสัตยาซึ่งเปนพิธีกรรมที่ประกอบขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีของขุนนางและขาราชบริพาร
ทั้งหลาย ลิลิตโองการแชงน้ําแตงดวยคําประพันธประเภทรายและโคลง แตยังไมเปนที่แนชัดวา
เปนรายและโคลงชนิดใด นักวิชาการหลายทานไดศึกษาและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชนิดของ
รายและโคลงที่ใชแตงวรรณคดีเร่ืองนี้ เชน

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว17 ทรงมีพระราชวินิจฉัยวา ลักษณะ   คํา
ประพันธของโองการแชงน้ําเปนโคลงดั้นจิตรลดากลบท โคลงสามดั้น โคลงสาม โคลงดั้นวิชชุมาลี 
โคลงวิชุมาลีอลงกฎ และโคลงมหาจิตรลดา สวนคําประพันธประเภทรายที่ใชแตงนั้นทรงมีพระราช
วินิจฉัยวาเปนรายโบราณ

พ.ณ ประมวลมารค18 มีความเห็นวา ราย 3 ทอนแรกเปนรายกาพย พระนิพนธ
ของสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส สวนโคลงนั้นนาจะเปนโคลงดั้นบาทกุญชร
และรายบทอื่นๆ นั้นเปนรายโบราณ

จิตร ภูมิศักดิ1์9 เห็นวาโองการแชงน้ําแตงดวยรายและโคลงหา โดยโคลงหานั้น
เปนโคลงดั้นชนิดหนึ่งซึ่งเคยนิยมแตงในวรรณคดีของลาวลานชางคือเร่ืองทาวฮุงหรือเจือง

จากขอคิดเห็นขางตน จะเห็นวายังไมมีขอสรุปที่แนนอนวาลิลิตโองการแชงน้ํา
แตงดวยโคลงชนิดใด สวนรายนั้นเขาใจกันวานาจะเปนรายโบราณที่ยังไมมีขอบังคับฉันทลักษณที่
เครงครัดนัก

                                                       
17  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว , “เร่ืองโองการแชงน้ํา,” อางถึงใน นิตยา  กาญจน

วรรณ , วรรณกรรมอยุธยา (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง , 2515), 53.
18  พ.ณ ประมวลมารค, กําสรวลศรีปราชญ นิราศนรินทร (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร ,2503),

222.
19  จิตร  ภูมิศักดิ์, บทวิเคราะหวรรณกรรมศักดินา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพพิฆเณศ , 2519), 144 -

147.
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1.1 ผูแตงและสมัยที่แตง
ผูแตงและสมัยที่แตงลิลิตโองการแชงน้ําไมปรากฎหลักฐานที่ชัดเจนวาใคร

เปนผูแตงและแตงขึ้นในสมัยใด พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว20 ทรงมีพระราชวินิจฉัย
ถึงชื่อ “สมเด็จพระรามาธิบดี” ที่ปรากฏในเนื้อเร่ืองลิลิตโองการแชงน้ําวานาจะหมายถึง สมเด็จ
พระรามาธิบดีที่ 1หรือที่2 มากกวาขอสันนิษฐานที่เสนอวาหมายถึงสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 3 หรือ
สมเด็จพระนารายณมหาราช ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะถอยคําแตกตางจากพระราชนิพนธอ่ืนๆ ของ
สมเด็จพระนารายณมหาราช และคติเกี่ยวกับพิธีถือน้ํานาจะไมใชความเชื่อทางพุทธศาสนา แตนา
จะมาจากเมืองที่นับถือไสยศาสตร นอกจากนี้พระองคทรงมีพระราชวินิจฉัยวาวรรณคดีเร่ืองนี้อาจ
เกิดกอนสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ดวย

หมอมเจาจันทรจิรายุ รัชนี21 เห็นวาราย 3 บทแรกที่สดุดีเทพเจาทั้งสามของ
ศาสนาพราหมณนั้นเปนพระนิพนธของสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ซึ่งแตง
ข้ึนในตนรัชกาลที่ 4 และนาจะเปนพระนิพนธชิ้นสุดทายกอนสิ้นพระชนม นอกจากนี้หมอมเจา
จันทรจิรายุ รัชนี ยังเสนอวาลิลิตโองการแชงน้ําฉบับพิมพในสมัยหลังขาดขอความสําคัญไปตอน
หนึ่ง คือ

แลในปฐมกัลป เกิดกอบัวมีหาดอก บอกสัญญานิมิตอันจะ
อุบัติแหงสมเด็จพระพุทธเจาทั้ง 5 พระองค อันจะไดตรัสรูในภัทร
กัลปนี้ และพรหมทั้งปวงหอมอายดิน ลงมากินพสุธารส คร้ันนานมา
ทิพยสาหารก็อันตรธานถอยรส รูปทิพยที่ปรากฏก็เสื่อมลงๆ มิไดคง
โดยเพศวิไสยพรหม คร้ันนานมาก็บริโภคชาติสาลีเปนอาหาร สรรพ
อันตรธานเสื่อมส้ิน ศักดาเดชพรหมก็หายกลายเปนบุรุษเพศสตรี 
บังเกิดมีฉรรทราคเสพยอัศธรรม เกิดบุตรนัดดาสืบๆ กันมา แลวจึ่ง
ตั้งเปนเขตเคหาในทิสานุทิศ ประเทศตางๆ

คร้ังนั้น สมเด็จพระบรมโพธิสัตวเจา ไดมาบังเกิดเปนพระ
มหาบุรุษในภัทรกัลป คร้ันอยูมาก็เกิดวิวาทแกกัน หาผูใดจะบังคับ

                                                       
20  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว, พระราชพิธีสิบสองเดือน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปา

กร , 2503), 222.
21  หมอมเจาจันทรจิรายุ รัชนี , “เร่ืองโองการแชงน้ํา ,” วารสารมนุษยศาสตร 2 , 3 (กรกฎาคม –

กันยายน 2514) : 29 – 30.
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บัญชาไมได ฝูงชนทั้งหลายมาสโมสรประชุมพรอมกัน จึงตั้งสมเด็จ
พระมหาบุรุษเจาขึ้นเปนอธิบดี มีนามวา พระเจามหาสมมติราช

ขอความที่หายไปขางตนเปนความคิดฝายพุทธศาสนาเรื่องการสรางโลกซึ่ง
พองกับที่มีในไตรภูมิพระรวง และความเชื่อเร่ืองผีก็พบอยูทั่วไปในหลักศิลาจารึก เชน กพุงผีในศิลา
จารึกหลักที่ 1 ศรีพรหมรักษยักษกุมารในศิลาจารึกหลักที่ 45 ดังนั้นความคิดในโองการแชงน้ําจึง
เปนเรื่องของไทยทางเหนือ พระนามพระรามาธิบดีที่มีในลิลิตโองการแชงน้ํา ก็คือ สมเด็จพระรามา
ธิบดีที่ 2 เพราะพระองคพระราชสมภพและเจริญพระชนมายุที่พิษณุโลก

นิตยา กาญจนวรรณ22 แสดงความคิดเห็นวาโองการแชงน้ําเปนบท
ประพันธชิ้นแรกของวรรณคดีไทยในสมัยอยุธยาตอนตน เขียนเปนภาษาไทย แตใชตัวอักษรขอม
บรรจง ผูแตงคงจะเปนพราหมณในราชสํานัก แตงขึ้นเพื่อใชอานในพระราชพิธีถวายสัตยปฏิญาณ
ตอพระมหากษัตริย

สวนจิตร ภูมิศักดิ์ 23 เห็นวาลัทธิการถือน้ําเริ่มมีบทบาทในราชสํานักไทยตั้ง
แตสมัยสุโขทัยหรือกอนหนานั้น ดังนั้นลิลิตโองการแชงน้ํานาจะแตงในสมัยใกลเคียงกับชวงที่ลัทธิ
การถือน้ําเขามามีบทบาท อีกทั้งนาจะแตงในสมัยที่ภาษาสันสกฤตยังไมคอยมีอิทธิพลตอคนไทย
มากนัก เพราะลิลิตโองการแชงน้ําใชภาษาไทยคอนขางมาก เชน เรียกพระพรหมวาขุนแผน เขา
ไกรลาสเรียกวาผาเผือก เขาพระสุเมรุเรียกวาผาหลวง เปนตน นอกจากนี้ลิลิตโองการแชงน้ํายังมี
รูปแบบฉันทลักษณคลายโคลงหาที่ใชในวรรณคดีทางภาคเหนือและลาว ดังนั้นลิลิตโองการแชงน้ํา
อาจจะไดรับตกทอดมาจากอาณาจักรไทยทางเหนือ และเมื่อตกทอดมาถึงอาณาจักรอยุธยาจึง
เติมคํา “สมเด็จพระรามาธิบดี” เขาไป

แมวาจะยังไมสามารถสรุปไดวาลิลิตโองการแชงน้ําแตงขึ้นในสมัยใดและ
ใครเปนผูแตง แตลิลิตโองการแชงน้ําก็จัดเปนวรรณคดีในสมัยอยุธยาตอนตน ซึ่งอาจจะเปน       
วรรณคดีในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ผูสถาปนาอาณาจักรอยุธยาขึ้นและตองการสรางความ
มั่นคงใหแกราชบัลลังกจึงตองแตงลิลิตโองการแชงน้ํามาประกอบพิธีกรรม หรืออาจจะเปน         
                                                       

22  นิตยา กาญจวรรณ , วรรณกรรมอยุธยา (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2515), 63.
23  จิตร  ภูมิศักดิ์ , บทวิเคราะหวรรณกรรมศักดินา ,129 – 131 .
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วรรณคดีสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 เพราะพระองคทรงผูกพันกับวัฒนธรรมของไทยทางเหนือ
ซึ่งลิลิตโองการแชงน้ําก็ปรากฏความคิดของไทยทางเหนือโดยเฉพาะพุทธศาสนาคอนขางมาก

1.2 เนื้อเรื่อง
เร่ิมเร่ืองดวยบทไหวเทพเจาทั้งสามของศาสนาพราหมณคือ พระนารายณ 

พระอิศวร และพระพรหม หลังจากนั้นกลาวถึงการทําลายลางโลกดวยไฟและฝน ตอมาพรรณนา
ถึงการสรางโลกขึ้นมาใหม สรางแผนดินและภูเขา แลวกลาวถึงเทวดาลงมาชิมดินซึ่งมีกล่ินหอม 
ทําใหเทวดาเหลานั้นหมดฤทธิ์และไมสามารถกลับสวรรคได เทวดาทั้งหลายตองอยูบนพื้นดินจึงขอ
เทพเจาใหมีพระอาทิตย พระจันทร และดาว เพื่อใหมองเห็นฟาเห็นแผนดิน เมื่อเทวดาอยูบนพื้น
ดินก็ปลูกพืชไวดํารงชีวิต ตอมาเกิดการแยงชิงกันจึงเลือกบุคคลขึ้นมาเปนเจาแผนดินเพื่อแบงสรร
ที่ดินทั้งหลายใหแกสมาชิก หลังจากนั้นเริ่มการแชงโดยเชิญเทวดาอารักษและผีตางๆ มารวมรับรู
เปนสักขีพยานวาผูที่คิดคดทรยศตอพระมหากษัตริยจะตองตายอยางกะทันหัน นากลัว และ    
สยดสยอง แมตายไปแลวก็จะไปเกิดใหมในนรกอเวจี สวนบุคคลใดที่ซื่อสัตยตอพระมหากษัตริยก็
จะเจริญกาวหนาและมั่งมีศรีสุข

1.3 พระมหากษัตริยที่จะศึกษาและเนื้อหาที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย
ลิลิตโองการแชงน้ําเปนวรรณคดีที่ใชประกอบพิธีถือน้ําสาบานซึ่งเปน     

พิธีกรรมที่เกี่ยวของกับพระมหากษัตริยโดยตรง เนื้อเร่ืองไมไดระบุแนชัดวาคือพระมหากษัตริย      
พระองคใด แตเมื่อพิจารณาจากเนื้อหาของวรรณคดีเร่ืองนี้จะพบวานาจะเปนพระมหากษัตริยที่มี
อยูจริงซึ่งมีลักษณะตามแบบอุดมคติ

2. บุณโณวาทคําฉันท
บุณโณวาทคําฉันทจัดเปนวรรณคดีที่แสดงใหเห็นถึงประเพณีหนึ่งในอดีตของพระ

มหากษัตริยคือ การเสด็จไปนมัสการพระพุทธบาท พระพุทธบาทนี้ถูกคนพบในสมัยพระเจาทรง
ธรรม ซึ่งพระมหากษัตริยในสมัยตอมามักจะเสด็จไปนมัสการและสมโภชพระพุทธบาทอยูเปนนิจ24

บุณโณวาทคําฉันทจึงเปนวรรณคดีที่แสดงใหเห็นประเพณีที่กระทําสืบตอกันในอดีต

                                                       
24  เปล้ือง  ณ นคร, ประวัติวรรณคดีไทย สําหรับนักศึกษา , พิมพครั้งที่ 7 (กรุงเทพฯ : ไทย

วัฒนาพานิช , 2515), 189.
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บุณโณวาทคําฉันทแตงดวยคําประพันธประเภทฉันท กาพย ราย และโคลง ฉันท
ที่ใชมีอยู 6 ชนิด ไดแก วสันตดิลกฉันท อินทรวิเชียรฉันท สัททุลวิกกีฬิตฉันท มาลินีฉันท สัทธรา
ฉันท  โตฎกฉันท  กาพยที่ใชก็คือ กาพยยานี กาพยฉบัง และกาพยสุรางคนางค สวนรายและโคลง
มีเปนสวนนอย  รายและโคลงที่ใชแตงวรรณคดีเร่ืองนี้คือรายสุภาพ  โคลงสี่สุภาพ และโคลงกลบท

2.1 ผูแตงและสมัยที่แตง
ผูแตงวรรณคดีเร่ืองนี้คือ พระมหานาค วัดทาทราย ซึ่งปรากฏอยูในโคลง

ทายเรื่อง ดังคําประพันธตอไปนี้

ฉันทพากยพระนาคถา ทรายผจง
ยินยอมอาลัยหลง เลหชู
แรกรักรวมจิตรปลง ปลุกสวาท  ลืมฤา
โสตเสนาะเพราะรู รสออยตาลหวานฯ

จบกลอนพระนาคแกลง เกลาบท
ฉันทพากยนิพนธพจน เรียบรอย
เพียงทิพยสุธารส สรงโสรจ  ใจนา
ฟงเรงเสนาะเพราะถอย ถี่ถวนกลอนแถลงฯ

ประวัติของพระมหานาควัดทาทรายนั้นไมมีหลักฐานปรากฏที่ชัดเจน 
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ25 ทรงกลาวถึงพระมหานาคไวเพียงวา 
พระมหานาค บวชที่วัดทาทราย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพระมหานาคแตงวรรณคดีเร่ืองนี้
ในสมัยสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ (พ.ศ. 2275 - 2301)

ธนิต อยูโพธิ์ 26 เสนอความคิดเห็นวาวรรณคดีเร่ืองนี้นาจะแตงระหวาง 
พ.ศ. 2293 – 2301 โดยอางถึงพงศาวดารวาในป พ.ศ. 2290 ไดพบทองคําที่ตําบลบางสะพาน 
เมืองกุยบุรี พระเจาอยูหัวบรมโกศมีพระราชดําริใหขาหลวงคุมไพรไปรอนทอง แลวนําไปปด     

                                                       
25  สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ , อางถึงใน กรมศิลปากร , บุณโณ

วาทคําฉันท (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร , 2503), 13.
26  ธนิต  อยูโพธิ์ , อางถึงใน กรมศิลปากร , บุณโณวาทคําฉันท, 6 – 12.
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พระมณฑปพระพุทธบาทแตยอดและเหมกับนาค นอกจากนี้ยังอางถึงจดหมายเหตุของนาย           
เดอโลลีแยร บาทหลวงชาวฝรั่งเศสที่เขามาในสมัยนั้นที่เขียนถึงผูอํานวยการคณะตางประเทศ    
ลงวันที่ 29 มกราคม ค.ศ. 1749 (ปลาย พ.ศ. 2291) ซึ่งเลาไววา พระเจาบรมโกศเอาทองคําที่ได
มาครั้งนั้นบางสวนไปหลอเปนรูปพระพุทธบาทเหมือนพระพุทธบาทจําลองที่เมืองสระบุรี และทํา
เปนดอกบัวใหญสําหรับประดับพระพุทธบาทเวลาแหดวย ในจดหมายฉบับนี้ยังเลาถึงกระบวนแห
พระพุทธบาทจําลองทองคําและดอกบัวทองคํารอบพระราชวังในวันขึ้น 15 ค่ํา เดือนยี่ (2 มกราคม 
2291) วาพระเจาแผนดินทรงรวมกระบวนพรอมดวยขาราชการชั้นผูใหญ เจานายฝายในและ  
ฝายหนา เปนกระบวนแหที่ยิ่งใหญมาก ธนิต อยูโพธิ์ เห็นวาสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศนาจะนํา
พระพุทธบาทจําลองทองคําและดอกบัวทองคํานั้นไปสวมรอยพระพุทธบาทและบูชาไวที่พระ    
พุทธบาท จังหวัดสระบุรี ตอมาพงศาวดารกลาววา พ.ศ. 2293 สมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศเสด็จ
ไปนมัสการพระพุทธบาทเปนกระบวนราบไปประทับแรมที่ตําหนักทาเจาสนุก แลวทรงพระวอขึ้น
ไปประทับรอนที่ตําบลบอโศก เวลาเย็นเสด็จไปถึงพระตําหนักที่ประทับทายพิกุล แลวเสด็จข้ึนไป
นมัสการพระพุทธบาท หลังจากนั้นทรงใหสมโภชเวียนเทียนครบเจ็ดวัน แลวเสด็จกลับอยุธยา    
อีกทั้งยังระบุวาสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศทรงศรัทธามากจึงเสด็จไปนมัสการพระพุทธบาททุกป

จากความคิดเห็นขางตนบุณโณวาทคําฉันทจึงนาจะแตงขึ้นในสมัยสมเด็จ
พระเจาอยูหัวบรมโกศ ระหวางป พ.ศ. 2292 หรือ 2294 มาถึงป พ.ศ. 2301

2.2 เนื้อเรื่อง
บุณโณวาทคําฉันทเร่ิมดวยคํานมัสการพระพุทธเจา พระสาวกทั้ง 8 องค 

พระอิศวร พระนารายณ พระพรหม พระอินทร และพระมหากษัตริย แลวจึงขอพรใหพระมหา
กษัตริยทรงพระเกษมสําราญ หลังจากนั้นกลาวถึงตํานานพระพุทธบาทวาในสมัยบรรพกาลมี  
ดาบสตนหนึ่งชื่อสัจพันธ สถิตอยูเขาสุวรรณบรรพตในเสนาปรันตนิคมแควนกรุงเทพทวาราวดี    
วันหนึ่งพระพุทธเจาทรงบุษบกเหาะจากเมืองสาวัตถีพรอมดวยพระสงฆ 499 รูป ไปอนุเคราะห
พรานบุณ เมื่อจะเสด็จกลับพระพุทธเจาไดใหสัจพันธเถราอยูโปรดเวไนยสัตว พระเถระจึง
อาราธนาพระพุทธเจาใหประทับรอยพระบาทไวเปนที่สักการะ พระพุทธเจาจึงประทับรอยพระบาท
เบื้องขวาไวบนยอดเขาสุวรรณบรรพต

หลังจากนั้นกลาวถึงพระมหากษัตริยกรุงศรีอยุธยาวาทรงทราบเรื่องการพบ
รอยพระพุทธบาท จึงเสด็จไปสรางมณฑปสวมรอยพระพุทธบาทเปนมณฑปหายอด สรางอาวาส 
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วิหาร อุโบสถ สถูป หอระฆัง สรางกําแพง กออางแกว ปลูกไมดอกไมผล สรางพระราชนิเวศนธาร
เกษมเพื่อเปนที่ประทับของพระมหากษัตริยที่เสด็จมานมัสการทุกป แลวกลาวถึงรมณียสถาน
บริเวณพระพุทธบาท เชน ถ้ําแนวเขา ทาน้ํา ปา และสัตวตางๆ

ตอมากลาวถึงการเสด็จประพาสพระพุทธบาทวาในเดือนสี่พระมหากษัตริย    
กรุงศรีอยุธยาเสด็จไปนมัสการพระพุทธบาทโดยเสด็จทางชลมารคแลวพรรณนาขบวนพยุหยาตรา
ทางชลมารค หลังจากนั้นพระมหากษัตริยเสด็จประทับแรมที่ทาเจาสนุก วันรุงขึ้นเสด็จทาง
สถลมารคดวยพระคชาธารแลวพรรณนาขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค เมื่อถึงพระราชนิเวศน
ทรงจัดใหมีการสมโภชพระพุทธบาทแลวเสด็จไปนมัสการพระพุทธบาท ทรงบูชาดวยประทีป มาลา 
สรรพาภรณ เบญจราชกกุธภัณฑ ทรงสดับพระธรรมเทศนา ดนตรีประโคมถวายแลวทรงแจกทาน

หลังจากนั้นกลาวถึงมหรสพสมโภชพระพุทธบาท ในตอนกลางวันมีโขนเลน
จับลิงหัวค่ํา  ละครเลนเรื่องอนิรุทธและอิเหนา นอกจากนี้ยังมีการเลนหุน โมงครุม เทพทอง        
หกคะเมนไตลวด ลอดบวง และอ่ืนๆ  เมื่อถึงตอนบายพระมหากษัตริยทรงแจกทาน ประชาชนตาง
ก็มารับทานมากมายเมื่อไดเงินก็เอาไปซื้ออาหารกันอยางสนุกสนาน ในตอนกลางคืนมีการ       
เชิดหนัง พระมหากษัตริยโปรดใหจุดดอกไมเพลิงเปนรูปตางๆเพื่อถวายเปนพุทธบูชา การสมโภช
พระพุทธบาทนั้นมีทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดเจ็ดวัน เสร็จจากการสมโภชพระพุทธบาท พระ
มหากษัตริยเสด็จประพาสปา มีการชมธรรมชาติตางๆ หลังจากนั้นเสด็จทรงสนานพรอมขาราช
บริพาร ชมปลาและพืชน้ําตางๆ แลวเสด็จไปนมัสการลาพระพุทธบาทและเสด็จกลับพระนคร 
ประชาชนทั้งหลายตางอาลัยที่พระมหากษัตริยจะเสด็จกลับ

ในตอนทายเรื่องเปนการขอพรและแสดงปณิธานของผูแตงวาใหผลงานนี้
ปรากฏแพรหลาย ใหตนเองปราศจากโรคภัยไขเจ็บ เมื่อตายไปใหไปเกิดบนสวรรค แลวจึงจบดวย
โคลงสี่สุภาพบอกชื่อผูแตง

2.3 พระมหากษัตริยที่จะศึกษาและเนื้อหาที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย
พระมหากษัตริยในวรรณคดีเร่ืองนี้ไมปรากฏชื่อแตเขาใจวาคือ สมเด็จพระ

เจาอยูหัวบรมโกศ27 เนื้อหาที่เกี่ยวกับสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศที่ผูศึกษาจะนํามาศึกษา ไดแก 
การสรรเสริญพระมหากษัตริยในบทประณามพจน การขอพรใหพระมหากษัตริย พระมหากษัตริย
ทรงทราบเรื่องรอยพระพุทธบาทและเสด็จไปสรางมณฑปสวมรอยพระพุทธบาท สมเด็จพระเจา 
อยูหัวบรมโกศเสด็จประพาสพระพุทธบาท ทรงนมัสการพระพุทธบาท แจกทาน เสด็จประพาสปา 
                                                       

27  ตามขอสันนิษฐานวาบุณโณวาทคําฉันทแตงในสมัยสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ
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ทรงนมัสการลาพระพุทธบาท และเสด็จกลับพระนคร สวนเนื้อหาที่ผูศึกษาจะไมศึกษา ไดแก บท
ไหวพระพุทธเจา  พระสาวก 8 องค  พระอิศวร พระนารายณ พระพรหม พระอินทร และพระจันทร  
การเลาตํานานพระพุทธบาท บทพรรณนาการสรางพระมณฑปและรมณียสถานบริเวณพระ    
พุทธบาท  บทพรรณนามหรสพสมโภชพระพุทธบาท การจุดดอกไมเพลิงรูปตางๆ  บทพรรณนาการ
ประพาสปาและสรงสนาน  และการแสดงปณิธานของผูแตงและบอกชื่อผูแตง

วรรณคดีคําสอน
วรรณคดีคําสอนในสมัยอยุธยาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระมหากษัตริยนั้นเปนคําสอนทั้งที่

แตงสําหรับพระมหากษัตริยโดยเฉพาะ คือ โคลงทศรถสอนพระราม และคําสอนของขาราชบริพาร
ในการประพฤติปฏิบัติตอพระมหากษัตริย ไดแก โคลงพาลีสอนนอง และโคลงราชสวัสด์ิ วรรณคดี
คําสอนทั้งสามเรื่องเปนบทพระราชนิพนธของสมเด็จพระนารายณมหาราช 28

1. โคลงทศรถสอนพระราม
วรรณคดีเร่ืองนี้แตงดวยคําประพันธประเภทโคลงสี่สุภาพ จํานวน 12 บท โดยนํา

เอาเหตุการณในเรื่องรามเกียรติ์ตอนที่ทาวทศรถสอนพระรามซึ่งเปนพระราชโอรสใหรูจักหลักใน
การปกครองประชาชนและบานเมืองใหรมเย็นเปนสุข

1.1 เนื้อเรื่อง
เร่ิมเร่ืองทาวทศรถเรียกพระรามเขามาสอนการปกครองบานเมืองและการ

ปฏิบัติตนตอประชาชนวาตองดูแลราษฎรใหอยูในบานเมืองอยางมีความสุขเหมือนดังอยูในสวรรค
ของพระอินทร ตองขจัดความอยุติธรรม รูจักใหรางวัล รูจักการระงับความโกรธและขจัดอวิชชาทั้ง
หลายใหหมดไป ใหใชขันติในการเปนผูนํา ใหรักแผนดินดังบิดามารดารักบุตร ใหแกไขสิ่งชั่วราย 
แลวจบเรื่องดวยคําสั่งวาถาหากรักพอก็ใหจําคําสอนที่บรรพบุรุษตางก็ปฏิบัติกันมา

1.2 พระมหากษัตริยที่จะศึกษาและเนื้อหาที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย
พระมหากษัตริยในวรรณคดีเร่ืองนี้คือ ทาวทศรถและพระราม สวนเนื้อหา

ของโคลงทศรถสอนพระรามเปนคําสอนสําหรับพระมหากษัตริยโดยเฉพาะ ดังนั้นจึงสามารถศึกษา
ไดจากโคลงทั้ง 12 บท

                                                       
28  นิตยา กาญจนวรรณ , วรรณกรรมอยุธยา , 86.
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2. โคลงพาลีสอนนอง
โคลงพาลีสอนนองเปนวรรณคดีที่นําเอาเหตุการณในเร่ืองรามเกียรติ์มาแตงเชน

เดียวกับโคลงทศรถสอนพระราม โดยโคลงพาลีสอนนองนํามาจากตอนพาลีสอนสุครีพและองคต 
ใหรูจักปฏิบัติตนใหเหมาะสมตอพระราม วรรณคดีเร่ืองนี้แตงเปนโคลงสี่สุภาพ จํานวน 32 บท

2.1 เนื้อเรื่อง
เร่ิมดวยการกลาวถึงพาลีเรียกสุครีพและองคตมาหากอนตาย แลวสอนทั้ง

สองใหรูจักปฏิบัติตนตอพระรามวา ใหจงรักภักดี หมั่นเขาเฝาพระราม อยาเอาแตนอน คอยใหคํา
ปรึกษาแกพระรามดวยความซื่อตรง หามแตงตัวโออาและไมแสดงทาทีที่ไมเคารพตอพระราม หาม
ยุงเกี่ยวกับนางสนมของพระมหากษัตริย หามนั่งบนที่นั่งของพระมหากษัตริย เวลาเขาเฝาอยาอยู
ใกลมากแตก็ไมควรอยูไกลเกินกวาพระมหากษัตริยจะถามหาได เวลาพระมหากษัตริยใหรางวัลไม
ควรปฏิเสธ หามคิดเอาทรัพยของพระมหากษัตริย ควรเจียมเนื้อเจียมตนเพราะพระรามเปนผู    
ปกปองแผนดิน ใหรูจักระมัดระวังคําพูดและการวางตัวกับพระมหากษัตริยใหอาสาออกรบอยาง
สุดความสามารถ แลวจบดวยการกลาวถึงคําสอนของพาลีเปนสิ่งที่โลกจะสรรเสริญ

2.2 พระมหากษัตริยที่จะศึกษาและเนื้อหาที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย
พระมหากษัตริยในโคลงพาลีสอนนองที่จะนํามาศึกษาคือพระราม สวน

เนื้อหานั้นแมวาจะเปนเรื่องราวเกี่ยวกับคําสอนสําหรับขาราชบริพารโดยเฉพาะ แตคําสอนเหลานั้น
เปนขอปฏิบัติของขาราชบริพารที่ตองปฏิบัติตอพระมหากษัตริยซึ่งยอมแสดงใหเห็นลักษณะของ
พระมหากษัตริยได เชน ขาราชบริพารควรรูจักเจียมตนเพราะพระมหากษัตริยเปนผูดูแลปกปอง
และเปนใหญในแผนดิน เปนตน

3. โคลงราชสวัสดิ์
โคลงราชสวัสด์ิเปนวรรณคดีคําสอนสําหรับขาราชบริพารในการปฏิบัติตนตอพระ

มหากษัตริยเชนเดียวกับโคลงพาลีสอนนอง เนื้อความในโคลงราชสวัสด์ิระบุวาเปนคําสอนของพระ
พุทธเจาซึ่งมีในชาดกเรื่องวิธุรบัณฑิตสอนบุตร วรรณคดีเร่ืองนี้แตงดวยโคลงสี่สุภาพจํานวน63 บท

3.1 เนื้อเรื่อง
เร่ิมเร่ืองดวยการเลาความเปนมาของโคลงราชสวัสด์ิวาเปนคําสอนของพระ

พุทธเจา เพื่อผูรับใชใกลชิดพระมหากษัตริยจะนําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติ จากนั้นเปนคําสอน
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เร่ิมต้ังแตใหรูจักนอบนอมถอมตนเวลาเขาเฝาพระมหากษัตริย ไมยุงเกี่ยวกับสนมของพระมหา
กษัตริย ไมเสพสุราจนเมามาย หามยักยอกทรัพยของพระมหากษัตริยและหามนั่งบนพระราช
อาสน แลวสอนใหฉลาดและรอบรูในกิจการตางๆ ใหรูวาสิ่งใดควรพูดและสิ่งใดไมควรพูด เมื่อพระ
มหากษัตริยใหรางวัลก็ควรนอมรับดวยความสงบเสงี่ยม รูจักรักษาความปลอดภัยของประเทศชาติ      
รูจักดูแลเลี้ยงดูบิดามารดา ญาติมิตร คนยากจน และทหารในบังคับบัญชา ใหเปนผูมีศีลธรรม 
หลังจากนั้นกลาววาหากขาราชบริพารปฏิบัติตามคําสอนดังกลาวจะทําใหบานเมืองรุงเรือง แลว
จบดวยการสรรเสริญโคลงราชสวัสด์ิวาเปนคําสอนของพระพุทธเจาที่โลกสรรเสริญ

3.2 พระมหากษัตริยที่จะศึกษาและเนื้อหาที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย
พระมหากษัตริยในโคลงราชสวัสดิ์นั้นไมไดระบุแนชัดวาเปนพระมหา

กษัตริยพระองคใด พระมหากษัตริยในวรรณคดีเร่ืองนี้จึงเปนพระมหากษัตริยทั่วไป เนื้อหาของ
โคลงราชสวัสด์ิมุงแสดงขอพึงปฏิบัติของผูใกลชิดพระมหากษัตริย แตก็ทําใหเห็นความคิดเกี่ยวกับ
พระมหากษัตริยไดดวย

วรรณคดีนิทาน
วรรณคดีนทิานเปนเรื่องราวที่เกี่ยวความรัก ความโศกเศรา การผจญภัย และอภินิหาร

ของตัวละครเอก บางครั้งเรียกวาเรื่องจักรๆวงศๆ เพราะตัวละครเอกมักเปนบุคคลชั้นสูงหรือเปนผู
มีบุญญาธิการ มีจุดมุงหมายใหความเพลิดเพลิน 29 วรรณคดีนิทานในสมัยอยุธยาที่มีเนื้อหาเกี่ยว
กับพระมหากษัตริยมี 4 เร่ือง ไดแก ลิลิตพระลอ สมุทรโฆษคําฉันท เสือโคคําฉันท และอนิรุทธ    
คําฉันท

1. ลิลิตพระลอ
ลิลิตพระลอเปนวรรณคดีที่ไดรับยกยองจากวรรณคดีสโมสรใหเปนยอดของกลอน

ลิลิต ลิลิตพระลอแตงดวยคําประพันธประเภทโคลงและราย จํานวน 657 บท ลักษณะของลิลิต
ของวรรณคดีเร่ืองนี้เปนลิลิตสุภาพ เนื่องจากโคลงและรายในลิลิตพระลอสวนใหญเปนโคลงสุภาพ

                                                       
29  เบญจมาศ  พลอินทร , หนวยภาษาไทย 2 : พ้ืนฐานวรรณคดีและวรรณกรรมไทย

(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพโอเดียนสโตร , 2526 ), 45.
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และรายสุภาพ แมวาฉันทลักษณจะไมเครงครัดเหมือนในปจจุบัน แตอยางไรก็ตามก็มีโคลงดั้นและ
รายโบราณปรากฏอยูดวยเชนกัน30

1.1 ผูแตงและสมัยที่แตง
ผูแตงและสมัยที่แตงวรรณคดีเร่ืองนี้ยังไมปรากฏหลักฐานที่แนชัด แตมีผู

ศึกษาคนควาและแสดงความคิดเห็นไวมากมาย
ในตํานานเรื่องพระลอ ซึ่งหนังสือฉบับพิมพของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 

2477 วาเปนหนังสือที่นักปราชญแตงราว พ.ศ. 1991 – 2076 (85 ป) ผูแตงอาจจะเปนสมเด็จพระ
บรมราชาธิราชที่ 3 (สมเด็จพระอินทราชาที่ 2) หรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 หรือสมเด็จพระบรม
ราชามหาพุทธางกูร 31

สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ 32 ทรงมีพระ
วินิจฉัยไวในหนังสือบันทึกสมาคมวรรณคดี ฉบับที่ 5 เกี่ยวกับผูแตงลิลิตพระลอและสมัยที่แตงวา
ในโคลงทายเรื่อง 2 บท ดังคําประพันธ

จบเสร็จมหาราชเจา นิพนธ
ยอยศพระลอคน หนึ่งแท
พี่เลี้ยงอาจเอาตน ตายกอน  พระนา
ในโลกนี้สุดแล เลศล้ําคุงสวรรค ฯ

จบเสร็จเยาวราขเจา บรรจง
กลอนกลาวพระลอยง ยิ่งผู
ใครฟงยอมใหลหลง ฤาอิ่ม  ฟงนา
ดิเรกแรกรักชู เหิ่มแทรักจริง ฯ

                                                       
30  ชลดา เรืองรักษลิขิต , อานลิลิตพระลอฉบับวิเคราะหและถอดความ (กรุงเทพฯ : สํานัก

พิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2544), 9,17.
31  กระทรวงศึกษาธิการ , อางถึงใน เปล้ือง ณ นคร , ประวัติวรรณคดีไทยสําหรับนักศึกษา,

พิมพครั้งที่ 7 (กรุงเทพ ฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2515), 140 – 141 .
32  สมด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ , อางถึงใน ประจักษ ประภาพิทยากร ,

ความรูพ้ืนฐานทางวรรณคดีและวรรณกรรมเอกของไทย (กรุงเทพฯ : ชินอักษรการพิมพ , 2522), 42 – 44.
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โคลงขางตนในบทแรกหมายความวาพระเจาแผนดินทรงพระราชนิพนธ อีก
บทหนึ่งหมายความวาพระราชบุตรของพระมหากษัตริยทรงนิพนธ โคลงทั้งสองบทดังกลาวบอก
ความที่แยงกันและนาจะแตงเพิ่มข้ึนในภายหลัง แตในตอนตนเรื่องมีเนื้อความเกี่ยวของกับผูแตง
ซึ่งแสดงจุดมุงหมายที่แตงลิลิตพระลอคือแตงเพื่อถวายพระมหากษัตริย ดังคําประพันธ

สรวลเสียงขับอานอาง ใดปาน
ฟงเสนาะใดปูน เปรียบได
เกลากลอนกลาวกลการ กลกลอม  ใจนา
ถวายบําเรอทาวไท ธิราชผูมีบุญ

จากเนื้อความของโคลงบทขางตนแสดงใหเห็นวาผูแตงลิลิตพระลอไมใช
พระมหากษัตริยแตมีคนแตงถวายพระมหากษัตริย สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารง
ราชานุภาพทรงสันนิษฐานวาโคลงทั้งสามบทนี้ผูแตงลิลิตพระลออาจจะแตงเมื่อครั้งยังเปนพระราช
โอรสและตอมาไดเปนรัชทายาท การจะเจาะจงวาเปนพระมหากษัตริยพระองคใดเปนเรื่องยาก
เพราะอาจจะเปนสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 หรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 หรือสมเด็จพระบรม
ราชาหนอพุทธางกูร ก็ได

สวนสมัยที่แตงลิลิตพระลอนั้น สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยา
ดํารงราชานุภาพทรงสรุปวาแตงกอนรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณมหาราช เพราะหนังสือจินดา
มณีของพระโหราธิบดีไดคัดเอาโคลงในลิลิตพระลอมาเปนตัวอยางการแตงโคลงสี่ ลิลิตพระลอจึง
นาจะแตงในสมัยอยุธยาตอนตนระหวาง พ.ศ. 1991 – 2076

หมอมราชวงศสุมนชาติ สวัสดิกุล 33 เสนอวาลักษณะภาษาในลิลิตพระลอ
แสดงใหเห็นวาผูแตงเปนชาวเหนือคือเปนชาวสุโขทัยปนอยุธยา เพราะรูขนบประเพณีทางเหนือ
และทางใตเปนอยางดี เมื่อพิจารณาประกอบโคลงทายเรื่องที่วา “จบเสร็จมหาราชเจา  นิพนธ” 
และ “จบเสร็จเยาวราชเจา  บรรจง” แลว จะพบวาผูแตงลิลิตพระลอตองเปนพระมหากษัตริยใน
อยุธยาและมีพระเยาวราชเปนผูชวย ถาผูแตงลิลิตพระลอคือสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พระ
เยาวราชที่ชวยแตงก็คือสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2  แตทั้งสองพระองคมีพระชนมายุหางกันมากคือ
                                                       

33  ม.ร.ว. สุมนชาติ  สวัสดิกุล , อางถึงใน พ.ณ. ประมวลมารค, กําสรวลศรีปราชญ นิราศ
นรินทร (กรุงเทพ ฯ : กรมศิลปากร, 2503), 60 – 104 .
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เมื่อสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถสวรรคตพระชนมายุได 57 พรรษา สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 มี
พระชนมายุเพียง 16 พรรษาเทานั้น ลิลิตพระลอจึงนาจะแตงหลังสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 
ซึ่งนาจะเปนสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 สวนพระเยาวราชที่ชวยแตงคือสมเด็จพระพระบรมราชา
หนอพุทธางกูร

ฉันทิชย กระแสสินธุ 34 เห็นวาพระมหาราชครูในสมัยสมเด็จพระนารายณ
มหาราชเปนผูแตงลิลิตพระลอคนแรก และสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ทรง
นิพนธซอมในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  ในโคลงทายเรื่องที่กลาวถึง “มหาราช”
นั้นหมายถึงพระมหาราชครู ซึ่งมีชื่อหลายชื่อ เชน มหาราช  พระบรมครู  มหาราชครู และพระโหรา  
สวนคําวา “เจา” นั้นเปนคําสรรพนามใชนําหนานามเพื่อเรียกขานเปนการยกยองเชนเดียวกับ 
“ทาน” นอกจากนี้ฉันทิชย กระแสสินธุ ไดอธิบายวาโคลงสองบททายเรื่องที่บอกถึงผูแตงนั้น      
เจานายและขุนนางที่เคยศึกษากับพระมหาราชครูแตงขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ 
เพื่อแสดงความเคารพครูและสํานึกในพระคุณของพระมหาราชครูที่ไดแตงตําราเรียนภาษาไทยจึง
ไดเขียนโคลงดังกลาวไว  นอกจากนี้ตั้งแตสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชเปนตนไป กวีไทยนิยม
ลงทายหนังสือดวย “จบเสร็จ”  สวนชวงเวลาที่แตงลิลิตพระลอนั้น ฉันทิชย กระแสสินธุ สันนิษฐาน
วานาจะแตงขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช ระหวาง พ.ศ. 2205 – 2230 ซึ่งเปนปที่พระ
มหาราชครูถึงแกกรรม

ชลดา  เรืองรักษลิขิต35 เสนอวาเนื้อหาตอนตนของวรรณคดีเร่ืองนี้มีโคลง
บทหนึ่งกลาวถึงวัตถุประสงคในการแตงไววา

สรวลเสียงขับอานอาง ใดปาน
ฟงเสนาะใดปูน เปรียบได
เกลากลอนกลาวกลการ กลกลอม  ใจนา
ถวายบําเรอทาวไท ธิราชผูมีบุญ ฯ

                                                       
34  ฉันทิชย  กระแสสินธุ , อางถึงใน พ.ณ. ประมวลมารค , (นามแฝง) กําสรวลศรีปราชญ นิราศ

นรินทร (กรุงเทพ ฯ : กรมศิลปากร, 2503), 160 – 186 , 191 , 194 – 197 .
35  ชลดา เรืองรักษลิขิต , อานลิลิตพระลอฉบับวิเคราะหและถอดความ , 8.
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โคลงบทดังกลาวนาจะเปนสวนที่กวีแตงขึ้นเอง และกวีนาจะเปนคนใดคน
หนึ่งในราชสํานักของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 เพราะกวีไดแสดงจุดประสงคไวชัดเจนวาแตงถวาย
พระมหากษัตริย

จากความคิดเห็นเกี่ยวกับยุคสมัยที่แตงลิลิตพระลอขางตนจะเห็นไดวามี
ความเห็นที่แตกตางกันไป รัชสมัยที่นักวิชาการสันนิษฐานไว ไดแก สมัยสมเด็จพระราชาธิราชที่ 3 
สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 สมัยสมเด็จพระบรมราชามหาพุทธางกูร และสมัยสมเด็จพระ
นารายณมหาราช  อยางไรก็ตามยังไมมีหลักฐานระบุแนชัดวาลิลิตพระลอเปนวรรณคดีในสมัยใด

1.2 เนื้อเรื่อง
เร่ิมตนดวยการกลาวถึงอานุภาพของกรุงศรีอยุธยาที่สามารถเอาชนะ

เชียงใหมได ทําใหประชาชนอยูอยางเปนสุขและบานเมืองอุดมสมบูรณ ตอมากลาวถึงพระบารมีที่
แผไพศาลของพระมหากษัตริย ความเฉลียวฉลาดของประชาชนที่สามารถนําเรื่องพระลอมาแตง
ขับกลอมถวายพระมหากษัตริยได

จากนั้นเริ่มเขาสูเร่ืองพระลอ โดยพรรณนาชมเมืองแมนสรวงที่อยูทางทิศ
ตะวันตก ซึ่งทาวแมนสรวงครองเมือง มีพระนางบุญเหลือเปนมเหสีและพระลอเปนพระราชโอรส  
สวนอีกเมืองหนึ่งคือเมืองสรองอยูทางทิศตะวันออก มีทาวพิมพิสาครราชเปนเจาเมือง ทาวพิไชย
พิษณุกรราชโอรสของทาวพิมพิสาครราชมีมเหสีชื่อดาราวดีและราชธิดาสองพระองคคือพระเพื่อน
และพระแพง ทั้งสองเมืองเปนศัตรูกันเพราะทาวแมนสรวงเคยยาตราทัพไปปราบเมืองสรองและ
ปลงพระชนมทาวพิมพิสาครราช  ทาวพิไชยพิษณุกรจึงไดครองราชสมบัติแทนทาวพิมพิสาครราช

ทาวแมนสรวงจัดงานอภิเษกสมรสพระลอกับนางลักษณวดี เมื่อทาว    
แมนสรวงสวรรคต พระลอก็ครองเมืองแทน จากนั้นเปนการพรรณนาโฉมของพระลอ ความงดงาม
ของพระลอเลื่องลือไปถึงพระเพื่อนพระแพง ทั้งสองหลงใหลในรูปโฉมของพระลออยางมาก เมื่อ
นางรื่นนางโรยพี่เลี้ยงทราบเรื่องจึงสงคนไปเลาลือความงามของพระเพื่อนพระแพงที่เมือง       
แมนสรวงบาง เมื่อพระลอไดฟงคําเลาลือถึงความงามของพระเพื่อนพระแพงก็ประสงคจะไดนาง  
คนเมืองสรองที่มาขับซอกลับไปรายงานนางรื่นนางโรย  พี่เลี้ยงทั้งสองจึงนําความไปทูลราชธิดา
ทั้งสอง แลวไปหาหมอเสนหแตก็ไมมีใครยอมทําเสนหให  ในที่สุดปูเจาสมิงพรายรับอาสาทําเสนห
ใหพระเพื่อนพระแพง ปูเจาทําเสนหอยูสองครั้งจึงสําเร็จ พระลอตองมนตของปูเจาจึงเสด็จจาก
พระราชมารดาและมเหสีเพื่อไปหาพระเพื่อนพระแพง
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เมื่อพระลอออกจากเมืองแลวก็ครํ่าครวญอาลัยถึงพระราชมารดาและพระ
มเหสีตลอดเวลา  และเมื่อไดรับความลําบากตรากตรํามากขึ้น พระองคเกิดทอถอยและไมมั่นใจใน
การเดินทางไปเมืองสรอง แตดวยขัตติยมานะพระองคจึงสูทนเดินทางตอไป พอถึงชายแดนเมือง
สรอง พระลอสั่งใหกองทัพและเสนาอํามาตยทั้งหลายกลับบานเมืองเหลือทหารไวเพียง 100 คน
และนายแกวนายขวัญพี่เลี้ยงเทานั้น

ตอมาพระลอปลอมเปนชาวดานและเดินทางมาจนถึงแมน้ํากาหลงใกล
เมืองสรอง พระลอเกิดความทุกขโศกคิดถึงบานเมือง พระมารดาและพระมเหสีอยางมาก  อีกทั้งยัง
เกิดความกังวลใจในหนทางขางหนา พระองคจึงเสี่ยงน้ําวาหากพระองคไปเมืองสรองแลวมีชีวิต
รอดก็ขอใหน้ําไหลไป  แตถาไมรอดก็ใหน้ําไหลวนกลับ  ผลปรากฏวาน้ําไหลวน พระลอตกใจมาก
แตก็ไมลดความพยายามที่จะเดินทางไปเมืองสรอง เมื่อใกลถึงสวนของพระเพื่อนพระแพง พระลอ
ใหคนติดตามไปเพียง 30 คน กับชาง 2 เชือก มา 4 ตัว  พระลอปลอมตัวเปนพรานศรีเกศ สวนนาย
แกวนายขวัญเปลี่ยนชื่อเปนรัตนราม  คนเฝาสวนคอยตอนรับพระลอเปนอยางดี  ในคืนนั้นพระลอ
ฝนถึงพระเพื่อนพระแพง ซึ่งราชธิดาทั้งสองก็ฝนถึงพระลอเชนกัน  รุงขึ้นนางรื่นนางโรยพากันไปใน
สวนพบนายแกวนายขวัญจึงใหนายแกวนายขวัญทูลเชิญเสด็จพระลอไปพักบนเรือนหลวงในสวน 
เมื่อนางรื่นนางโรยไดเฝาพระลอแลวก็กลับไปรายงานพระเพื่อนพระแพง  ในวันรุงขึ้นพระเพื่อน 
พระแพงขออนุญาตเจายาไปพักผอนในสวน เมื่อไปถึงสวนนางรื่นนางโรยจัดใหพระเพื่อนพระแพง
พบกับพระลอโดยไมใหใครรู และใหพระลอแฝงตัวกลับเขาวังในตอนเย็นดวย

พระลอและพระเพื่อนพระแพงอยูดวยกันอยางลับๆ ประมาณครึ่งเดือน
ความลับเร่ืองพระลอก็ทราบไปถึงทาวพิไชยพิษณุกร พระองคกร้ิวมากแตเมื่อเห็นรูปโฉมของ
พระลอก็พึงพอใจและจะจัดการอภิเษกราชธิดาทั้งสองใหแกพระลอดวย  เมื่อเจายาทราบขาวก็ไม
พอใจอยางยิ่งเพราะยังโกรธแคนที่ทาวแมนสรวงบิดาของพระลอฆาทาวพิมพิสาครราชสามีของตน
เสียชีวิต อีกทั้งพระลอก็แอบลักลอบอยูกินกับหลานสาวทั้งสอง เจายาจึงสั่งใหทหารไปลอมวังของ
พระเพื่อนพระแพงเพื่อจะฆาพระลอ ทั้งสองฝายตางก็ตอสูกันจนในที่สุดพระลอ พระเพื่อน       
พระแพง  รวมทั้งพี่เลี้ยงทั้งสี่ก็ถูกฆาตาย

ทาวพิไชยพิษณุกรทรงทราบเรื่องก็เสียพระทัยอยางยิ่ง จึงสั่งใหประหาร
ชีวิตเจายาและทหารของเจายาตายตามไป หลังจากนั้นก็จัดงานปลงพระศพกษัตริยทั้งสามอยาง
สมเกียรติ ทาวพิไชยพิษณุกรสงสาสนถึงพระนางบุญเหลือพระมารดาของพระลอ พระนาง       
บุญเหลือโศกเศราอยางมากแตก็แตงราชทูตไปรวมพิธีเผาศพที่เมืองสรอง เมื่องานปลงพระศพ
เสร็จส้ิน ทาวพิไชยพิษณุกรไดแบงอัฐิธาตุของกษัตริยทั้งสามใหแกเมืองแมนสรวงครึ่งหนึ่ง พระนาง
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บุญเหลือจึงสรางสถูปเจดียใหญบรรจุพระอัฐิธาตุและสรางสถูปซายขวาของพี่เลี้ยงไวขางกัน  
ประชาชนทั้งหลายตางรวมกันทําบุญถวายสามกษัตริย เร่ืองพระลอก็จบเพียงเทานี้ ทายเรื่องมี
โคลงกลาวถึงผูแตง   2  บท

1.3 พระมหากษัตริยที่จะศึกษาและเนื้อหาที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย
พระมหากษัตริยที่ปรากฏในวรรณคดีเร่ืองนี้มี 4 พระองค คือ พระมหา

กษัตริยในบทประณามพจน  ทาวแมนสรวง ทาวพิไชยพิษณุกร และพระลอ ซึ่งผูศึกษาจะศึกษา
เนื้อหาที่เกี่ยวของกับพระมหากษัตริยทั้งสี่พระองค

2. สมุทรโฆษคําฉันท
สมุทรโฆษคําฉันทเปนวรรณคดีที่เร่ิมแตงในสมัยอยุธยาและแตงเสร็จในสมัย      

รัตนโกสินทร ผูศึกษาจะศึกษาสมุทรโฆษคําฉันทเฉพาะตอนที่แตงในสมัยอยุธยา คือ ตั้งแตเร่ิม
เร่ือง  จนถึงเนื้อความที่วา “ตนกูตายก็จะตายผูเดียวใครจะแลดู   โอแกวกับตนกู   ฤเห็น ฯ” เทานั้น

สมุทรโฆษคําฉันทเปนวรรณคดีที่ไดรับยกยองจากวรรณคดีสโมสรวาเปนยอด
ของวรรณคดีคําฉันท เคาโครงเรื่องนํามาจากสมุทรโฆสชาดกในปญญาสชาดก สมุทรโฆษคําฉันท
สวนที่แตงในสมัยอยุธยามีจํานวน 1,456 บท ซึ่งแตงดวยคําประพันธประเภทฉันทชนิดตางๆ ไดแก 
อินทรวิเชียรฉันท วสันตดิลกฉันท และสัททุลวิกกีฬิตฉันท นอกจากนี้ยังแตงดวยคําประพันธ
ประเภทกาพยแทรกดวย ไดแก กาพยฉบัง และกาพยสุรางคนางค 36

2.1 ผูแตงและสมัยที่แตง
สมุทรโฆษคําฉันทเปนวรรณคดีที่มีระยะเวลาในการแตงยาวนานถึง 2 สมัย 

คือ สมัยอยุธยาและสมัยรัตนโกสินทร  ธนิต อยูโพธิ์ 37 ไดกลาวไวในคํานําเมื่อพิมพ พ.ศ. 2503 ถึง
ประวัติความเปนมาของหนังสือสมุทรโฆษคําฉันทวา

                                                       
36  ปรียา  หิรัญประดิษฐ ,เอกสารการสอนชุดวิชา พัฒนาการวรรณคดีไทย , พิมพครั้งที่ 2

(นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 2535), 1593.
37  ธนิต  อยูโพธิ์ , “คําอธิบายสมุทรโฆษคําฉันท ,” อางถึงใน กรมศิลปากร , วรรณกรรมอยุธยา

เลม 2  (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร ,2530), 81 – 82 .
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… ทราบไดตามพระนิพนธของสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส  
ในตอนทายเรื่องประกอบกับคําที่เลากันมา ปรากฏวากวีสําคัญของไทยถึง 3 ทานรวมแตง 
เร่ิมตนดวยพระมหาราชครูรับพระกระแสพระราชดํารัสจากสมเด็จพระนารายณมหาราชให
แตงขึ้นในรัชกาลของพระองค (พ.ศ. 3199 - 2231) ตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา  พระมหา
ราชครูกําหนดเรื่องไวเปน 4 ตอน และปรากฏตามพระราชปรารภวามีพระประสงคสําหรับ
ใชเลนหนัง แตพระมหาราชครูแตงไวจบตอน 1 เกือบจะจบตอน 2 แลวคงจะถึงอนิจกรรม
เสียกอน ตอมาสมเด็จพระนารายณมหาราชไดทรงพระราชนิพนธตอแตทรงพระราชนิพนธ
ยังไมจบตอน 2  สมุทรโฆษคําฉันทคางอยูเพียงนั้นจนตลอดอายุกรุงศรีอยุธยาและลวงมา
จนสมัยรัชกาลที่ 3 แหงกรุงรัตนโกสินทร สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิต
ชิโนรส จึงทรงพระนิพนธจนครบ 4 ตอน และจบเรื่องเมื่อ พ.ศ. 2392

ขอคิดเห็นดังกลาวนักวรรณคดีสวนใหญจะเชื่อเชนเดียวกันวาผูแตง   
สมุทรโฆษคําฉันทคือ พระมหาราชครู สมเด็จพระนารายณมหาราช และสมเด็จพระมหาสมณเจา
กรมพระปรมานุชิตชิโนรส38 แตนักวรรณคดีหลายทานที่ศึกษาเกี่ยวกับผูแตงสมุทรโฆษคําฉันทใน
ตอนที่แตงสมัยอยุธยาวา “มหาราช” ที่ปรากฏในคําประพันธซึ่งสมเด็จพระมหาสมณเจา          
กรมพระปรมานุชิตชิโนรสทรงนิพนธระบุไวนั้นไมไดหมายถึงพระมหาราชครู

ชัย  เรืองศิลป 39 เสนอวา “มหาราช” ที่ระบุไววาเปนผูแตงสมุทรโฆษ       
คําฉันทนั้น นาจะเปนพระภิกษุชื่อ “มหาราช” ซึ่งแตงวรรณกรรมอีกเรื่องหนึ่งในสมัยอยุธยาคือ 
ลิลิตพระจันทกินรี โดยระบุชื่อผูแตงไววา

มหาราชรุณ ยังเยาว
ฉลองเรื่องลิขิตกลาว สืบไวย
จนทกิณรปางเนา โพธิสัตว
หวังทราบนรชนไดย สืบสรางนมสการ

                                                       
38  นิตยา  กาญจนวรรณ , วรรณกรรมอยุธยา , 206.
39  ชัย  เรืองศิลป , “ ใครแตงสมุทรโฆษคําฉันท ,” วารสารศิลปากร 9 , 1 (พฤษภาคม 2508 ) :

36 – 45 .
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สุมาลี  กียะกูล 40 เสนอวา ผูแตงตอนที่ 1 และ 2 ไมใชพระมหาราชครูและ
สมเด็จพระนารายณมหาราช อีกทั้งวรรณคดีเร่ืองนี้ก็ไมไดแตงขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ
มหาราชดวย สุมาลี  กียะกูล เห็นวา สมุทรโฆษคําฉันทนาจะแตงในระหวางรัชกาลสมเด็จพระบรม
ไตรโลกนาถถึงรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 โดยยกพระนิพนธของสมเด็จพระมหาสมณเจา 
กรมพระปรมานุชิตชิโนรสในตอนทายเรื่องวา

แรกเรื่องมหาราชภิปราย ไปจบจนนารายณ
นเรนทรสืบสรรคสาร

สองโอฐฤาสุดตํานาน เปนสามโวหาร
ทั้งขอยก็ตอยติดเติม

คําวา “มหาราช” ที่นักวรรณคดีหมายถึงพระมหาราชครูในสมัยสมเด็จพระ
นารายณมหาราชนั้น สุมาลี กียะกูล เห็นวาอาจจะไมใชพระมหาราชครูเพราะไมไดระบุไวชัดเจน
อีกทั้งคําวา “สืบสรรสาร” อาจจะหมายความวาสมเด็จพระนารายณมหาราชทรงพระราชนิพนธตอ 
หรือหมายความวาสมเด็จพระนารายณมหาราชเปนผูเก็บรักษา (สืบ) และทรงรวบรวม (สรร) เร่ือง
สมุทรโฆษของเกามาเขียนเปนฉบับหลวงก็ได

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาจากตํานานของศรีปราชญที่กลาวถึงการแตง
สมุทรโฆษคําฉันทวาแตงเพื่อฉลองการเบญจาพิศในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช และแตง
แขงกับอนิรุทธคําฉันทของศรีปราชญบุตรพระโหราธิบดี สุมาลี กียะกูล อธิบายตามตํานานดัง
กลาววาศรีปราชญไมไดแตงอนิรุทธคําฉันทในปแรกที่ถวายตัว แตแตงเมื่อเปนที่โปรดปรานแลว
หลายปจึงไมไดแตงเพื่อใชในพิธีเบญจาพิศซึ่งกระทําในปแรกที่สมเด็จพระนารายณมหาราชขึ้น
ครองราชย แสดงวาอนิรุทธคําฉันทไมไดแตงสําหรับพิธีเบญจาพิศจึงไมไดแตงประกวดกับ     
สมุทรโฆษคําฉันท  และสมุทรโฆษคําฉันทก็ไมไดแตงสําหรับพิธีเบญจาพิศดวย

สวนคําวา รามาธิบดี ในขอความตอนตนเรื่องที่วา “พระบาทกรุงไทธรณี  
รามาธิบดีประเสริฐเดโชชัย” คําวา รามาธิบดี ที่หลายคนเขาใจวาหมายถึงสมเด็จพระนารายณ
มหาราชนั้นอาจจะหมายถึงสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ก็ได เพราะพระองคก็มีความสามารถใน  

                                                       
40  สุมาลี  กียะกูล , “สมุทรโฆษคําฉันทสวนที่แตงสมัยอยุธยา : การวิเคราะหและวิจารณเชิง

ประวัติ” (วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  2518),
25 – 57.
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การรบ ทรงแตงตําราพิไชยสงคราม บานเมืองก็สงบรมเย็น และวิทยาการตางๆรวมทั้ง           
อักษรศาสตรก็เจริญรุงเรืองเชนกัน ดังนั้นสมุทรโฆษคําฉันทจึงนาจะแตงขึ้นในสมัยสมเด็จพระ
รามาธิบดีที่ 2

2.2 เนื้อเรื่อง
เร่ิมดวยบทไหวครูแลวกลาวถึงเหตุของการแตงหนังสือวาพระมหากษัตริย

ทรงมีพระบรมราชโองการใหแตงขึ้นเพื่อใชประกอบการเลนหนัง จากนั้นเปนการเลาเรื่องยอที่เรียก
วาสูตรสถานี แลวกลาวถึงการแกะตัวหนังซึ่งเริ่มดวยการทําพิธีไหวครูเพื่อขอใหการประดิษฐ      
ตัวหนังประสบความสําเร็จ

หลังจากนั้นกลาวถึงเมืองรมยบุรีซึ่งอยูทางทิศใตมีทาวสีหนรคุปตเปน   
พระราชา มีมเหสีชื่อกนกพดี และมีราชธิดาชื่อพินทุมดี สวนทางทิศเหนือมีเมืองพรหมนคร ทาว
พินทุทัตเปนพระราชาครองเมือง มีนางสุรสุดาเปนมเหสีและพระสมุทรโฆษราชโอรส จากนั้น  
กลาวถึงการทอดหนังคือการจัดลําดับตัวหนังเรียงไวในโรง เพื่อใหคนเชิดหยิบไดสะดวก แลว
บรรยายการเลนเบิกโรงหัวค่ํา ไดแก หัวลานชนกัน เถลิงลาว เลนหลายลบองของชวา เถลิงแรด   
วัวเกวียน และจรเขกัดกัน นอกจากนี้ยังมีการเลนแขงเรือพระที่นั่งเสี่ยงทายในเดือน 11 ดวย

ตอมาเขาสูเร่ืองกลาวถึงพรานไปลาสัตว พบโขลงชางปาจึงนําความไปทูล
พระสมุทรโฆษ  พระสมุทรโฆษกราบบังคมลาพระราชบิดา พระราชมารดา และลาพระมเหสี เพื่อ
เสด็จไปคลองชาง จากนั้นเปนบทพรรณนาขบวนพยุหยาตรา เมื่อขบวนพยุหยาตราเขาไปในปาได
นานพอสมควรจึงทําพิธีเบิกไพร พรานออกไปดูฝูงชาง สวนหมอพิธีก็จัดเตรียมสถานที่  เมื่อเตรียม
การเสร็จจึงทูลเชิญพระสมุทรโฆษเขาสูโรงพิธีทําการบวงสรวงและเสด็จคลองชาง เมื่อไดชางมาก
แลวจึงเสด็จกลับไปยังโรงพิธีเพื่อทําพิธีลาไพร จากนั้นเสด็จประทับแรมใตตนโพธิ์ใหญซึ่งธรรมชาติ
ในบริเวณนั้นงดงามมาก

พระสมุทรโฆษชมเนื้อ นก ไม บัว นกน้ํา และปลา แลวคร่ําครวญถึงพระ
มเหสีที่จากมา ในตอนกลางคืนพระสมุทรโฆษกราบไหวเทพารักษตนโพธิ์กอนนอน เมื่อพระ   
สมุทรโฆษหลับ เทพารักษออกจากพิมานเห็นพระสมุทรโฆษนอนโดยลําพังจึงอุมพระสมุทรโฆษไป
หานางพินทุมดี เมื่อพระสมุทรโฆษและนางพินทุมดีพบกันตางก็ตกหลุมรักและรวมรักกัน คร้ันใกล
สวางเทพารักษก็มาอุมพระสมุทรโฆษกลับไปที่ปาดังเดิม

พอรุงเชาพระสมุทรโฆษไมพบนางพินทุมดีก็ครํ่าครวญอาลัย เสด็จออก   
ตามหาจนทั่วปาก็ไมพบ เสนาอํามาตยจึงทูลใหเสด็จกลับพระนคร เมื่อถึงบริเวณอุทยานพบ
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พราหมณ 4 คนจากเมืองรมยบุรี พราหมณทั้งสี่พรรณนาความงามของนางพินทุมดีใหพระ      
สมุทรโฆษฟง พรอมกับชมวานางคูควรกับพระองคและบอกพระสมุทรโฆษวาอีก 7 วันจะมีพิธี
สยุมพรนางพินทุมดี พระสมุทรโฆษทราบเรื่องก็ชื่นชมความสามารถและมอบรางวัลใหแก
พราหมณทั้งหลาย แลวพระองคก็เสด็จเขาพระนครดวยความโศกเศรา

ฝายนางพินทุมดีก็ครํ่าครวญถึงพระสมุทรโฆษ นางธารีพี่เลี้ยงปลอบใจและ
ถามเรื่องราว ในตอนแรกนางธารีไมเชื่อ แตนางพินทุมดีไดแสดงรอยฟนและกลิ่นกายของชายใหดู 
นางธารีจึงเชื่อ นางธารีวาดรูปชายที่แอบมาหานางพินทุมดีใหนางพินทุมดีดู จนกระทั่งรูวาเปนพระ
สมุทรโฆษ นางธารีอาสาจะไปสงขาวแกพระสมุทรโฆษ เมื่อพระสมุทรโฆษทราบขาวจากนางธารี
วานางพินทุมดีเศราโศกอยางมาก พระองคจึงใหนางธารีพาไปยังเมืองรมยบุรี กอนจะไปพระ
สมุทรโฆษสั่งใหเสนาไปทูลพระราชบิดาใหยกทัพไปเมืองรมยบุรีโดยใหพราหมณนําทางไป

พระอินทรรูวาพระสมุทรโฆษจะไปหานางพินทุมดี จึงสงพระมาตุลีและรถ
มารับพระสมุทรโฆษและนางธารี พระสมุทรโฆษอยูกับนางพินทุมดีได 7 วัน กองทัพเมืองตางๆ ก็
มาชุมนุมที่เมืองรมยบุรีรวมทั้งกองทัพเมืองพรหมนครของพระสมุทรโฆษดวย พอถึงเวลากลางคืน
นางธารีนําพระสมุทรโฆษไปที่กองทัพของเมืองพรหมนคร รุงขึ้นทาวสีหนรคุปตใหกษัตริยตางๆ มา
ยกศร พระสมุทรโฆษสามารถยกศรและแผลงศรได ทาวสีหนรคุปตจึงทําพิธีสยุมพรพระสมุทรโฆษ
กับนางพินทุมดี

กษัตริยทั้งสิบเมืองรูสึกอับอายจึงชวนกันรบเพื่อแยงนางพินทุมดี พระ
สมุทรโฆษออกรบกับกษัตริยทั้งสิบ ทาวสีหนรคุปตใหสุสังกัลปหามทัพแตไมสําเร็จ ทาวสีหนรคุปต
จึงตองเสด็จไปทอดพระเนตรการรบครั้งนี้ ในที่สุดพระสมุทรโฆษสามารถเอาชนะกษัตริยทั้งสิบได

เมื่อสงครามเสร็จส้ินลง ทาวสีหนรคุปตสงสาสนไปทูลเชิญทาวพินทุทัตมา
รวมพิธีสยุมพร เมื่อเสร็จพิธีสยุมพรทาวพินทุทัตก็เสด็จกลับพระนคร  พระสมุทรโฆษและนาง   
พินทุมดีครองรักกันอยางมีความสุข ตอมานางพินทุมดีทูลพระสมุทรโฆษวาตนเคยบนบานที่
อาศรมเทพเพื่อใหไดครองคูกับพระสมุทรโฆษ นางจึงชวนพระสมุทรโฆษไปแกบนดวยกัน

เวลาผานไปหนึ่งป  วันหนึ่งพระสมุทรโฆษและนางพินทุมดีประพาสอุทยาน 
ขณะกําลังชมสวนดวยความรื่นเริงอยูนั้น วิทยาธรชื่อรณาภิมุขอุมภรรยาจะไปอาบน้ําที่เขาไกรลาศ 
ระหวางทางพบวิทยาธรชื่อรณบุตรซึ่งกําลังจะไปอาบน้ําเชนกัน รณบุตรแยงภรรยาของรณาภิมุข
ไป สวนรณาภิมุขถูกทํารายบาดเจ็บสาหัสตกลงมากลางสวนและคร่ําครวญถึงภรรยาดวยความ
โศกเศรา เนื้อความที่แตงในสมัยอยุธยาจบลงเพียงเทานี้
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2.3 พระมหากษัตริยที่จะศึกษาและเนื้อหาที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย
เนื่องจากสมุทรโฆษคําฉันทเปนวรรณคดีนิทาน ดังนั้นเนื้อเร่ืองของ     

สมุทรโฆษคําฉันทจึงมีตัวละครทั้งดีและไมดี ผูศึกษาจะศึกษาเฉพาะพระมหากษัตริยที่ดี ไดแก 
ทาวพินทุทัต  ทาวสีหนรคุปต และพระสมุทรโฆษ  นอกจากนี้ผูศึกษายังจะศึกษาพระมหากษัตริยที่
กลาวถึงในตอนบทไหวครูดวย

3. เสือโคคําฉันท
เสือโคคําฉันทนําเคาเรื่องจากพหลคาวีชาดกในปญญาสชาดก และเชื่อวาเปน 

วรรณคดีฉันทเลมแรกที่แตงจบบริบูรณ  เสือโคคําฉันทแตงดวยคําประพันธประเภทฉันท 6 ชนิด 
ไดแก ฉันท 11 ฉันท 12 ฉันท 14 ฉันท 15 ฉันท 19 และฉันท 21 ซึ่งฉันทตางๆ นี้ไมเครงครัดครุ ลหุ 
แตถือจํานวนพยางคเปนหลักสําคัญ 41 นอกจากนี้ยังมีคําประพันธประเภทกาพยฉบัง กาพยยานี 
และโคลงสี่สุภาพ รวมทั้งสิ้น 747 บท

3.1 ผูแตงและสมัยที่แตง
ในคํานําหนังสือเสือโคคําฉันทซึ่งภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 42 จัดพิมพกลาววาพระมหาราชครูเปนผูแตงเสือโคคําฉันทข้ึนในสมัยสมเด็จ
พระนารายณมหาราช โดยอางถึงคําวา “พระบรมครู” ในโคลงทายเรื่อง ดังคําประพันธ

เสือโคโปฎกไท ทั้งสอง
สิทธิฤาษีสมพอง เศกแสรง
แลองคแลกุรุงปอง เปนปน  เมืองนา
พระบรมครูแกลง กลาวไวเปนเฉลิม ฯ

                                                       
41  เปล้ือง  ณ นคร , ประวัติวรรณคดีไทยสําหรับนักศึกษา , 81 – 82 .
42  คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, เสือโคคําฉันทและอนิรุทธคําฉันท (ม.ป.ท. :

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2522 ), คํานํา .
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“พระบรมครู” ในโคลงดังกลาวหมายถึงพระมหาราชครูในสมัยสมเด็จพระ
นารายณมหาราช  ซึ่งฉันทิชย  กระแสสินธุ 43 มีความเห็นเชนเดียวกันวา “พระบรมครู”  ในโคลง
ทายเรื่องเสือโคคําฉันทเปนคนเดียวกันกับพระมหาราชครูหรือมหาราชที่แตงสมุทรโฆษคําฉันท  
ลิลิตพระลอ และพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา

สุมาลี  วีระวงศ 44 อธิบายวา พระบรมครู ในโคลงทายเรื่องเสือโคคําฉันท
นั้น โบราณใชเปนคําเรียกพระพุทธเจาเพื่อยกยองพระองคในฐานะพระศาสดา จึงไมนาจะ    
หมายถึงพระมหาราชครู  พิชิต อัคนิจ 45 สนับสนุนขอคิดเห็นของสุมาลี  วีระวงศ วา พระบรมครู 
หมายถึงสมเด็จพระพุทธเจา และใจความโคลงบทนี้นาจะเปนทํานองคําปรารภที่มักพบในตอนตน
เร่ืองชาดกทั่วไปมากกวาจะหมายถึงหนังสือเร่ืองเสือโคคําฉันท

แมจะยังไมมีขอสรุปที่แนนอนวาพระมหาราชครู ซึ่งรับราชการในสมัย
สมเด็จพระนารายณมหาราชเปนผูแตงเรื่องเสือโคคําฉันท แตนักวิชาการทั่วไปก็เชื่อกันวาวรรณคดี
เร่ืองนี้เปนผลงานของพระมหาราชครู

3.2 เนื้อเรื่อง
เนื้อเร่ืองเริ่มจากบทอาเศียรวาทไหวพระพรหม พระอิศวร พระนารายณ 

และพระมหากษัตริย แลวจึงกลาวถึงลูกเสือและลูกโคเดินทางไปถึงสํานักฤาษี  พระฤาษีเกิดความ
ประหลาดใจที่เห็นสัตวทั้งสองเดินดวยกันอยางรักใคร จึงถามสาเหตุที่ทําใหสัตวทั้งสองเปนเพื่อน
กัน  ลูกเสือเร่ิมเลาวาวันหนึ่งแมเสือออกไปหาอาหาร ตนเองหิวนม บังเอิญมีแมโคและลูกเดินมา 
ตนจึงขอกินนมแมโค ตอนแรกแมโคปฏิเสธแตลูกโคขอรองแมโคใหชวยเพื่อเปนการทําบุญ แมโค
จึงยอม เมื่อลูกเสือกินนมอิ่มแลว ลูกเสือและลูกโคสาบานวาจะรักและซื่อสัตยตอกันดุจพี่นอง 
จากนั้นลูกเสือก็พาแมโคมาที่พักของตน แมเสือรูเร่ืองราวจากลูกเสือก็รับปากวาจะไมทํารายแมโค 

                                                       
43  ฉันทิชย  กระแสสินธุ , อางถึงใน พิชิต  อัคนิจ , วรรณกรรมไทยสมัยสุโขทัย – กรุงศรี

อยุธยา (กรุงเทพ ฯ : โอเดียนสโตร , 2536), 158.
44  สุมาลี  วีระวงศ , อางถึงใน พิชิต อัคนิจ, วรรณกรรมไทยสมัยสุโขทัย – กรุงศรีอยุธยา

(กรุงเทพ ฯ : โอเดียนสโตร , 2536), 159.
45  พิชิต  อัคนิจ , วรรณกรรมไทยสมัยสุโขทัย – กรุงศรีอยุธยา (กรุงเทพ ฯ : โอเดียนสโตร ,

2536), 159 .
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แมเสือและแมโคจึงเปนมิตรตอกัน ตอมาแมเสือเสียสัตยจับแมโคกิน ลูกเสือและลูกโคจึงฆาแมเสือ
แลวลูกสัตวทั้งสองก็ออกเดินทางเพื่อหาที่อยูใหม

พระฤาษีไดฟงเรื่องราวของสัตวทั้งสองก็ชื่นชมในความกตัญู แตลูกเสือ
ไดกระทํามาตุฆาตจึงชุบทั้งสองใหเปนเทพมนุษยชื่อพหลวิไชยและคาวี เพื่อจะไดมีโอกาสทําความ
ดีลางบาป  พระฤาษีมอบพระขรรคใหทั้งสองคนแลวทั้งสองก็ออกเดินทางไปทางตะวันออกถึงเมือง
จันทบูรซึ่งมีทาวมคธเปนพระราชา มเหสีชื่อจันทรวดี และมีพระธิดาชื่อสุรสุดา

ที่เมืองมคธนี้มียักษออกทํารายประชาชนอยูเสมอ คาวีสามารถฆายักษตน
นั้นได ทาวมคธจึงมอบนางสุรสุดาใหแกคาวี แตคาวีถวายใหแกพหลวิไชยเพื่อสนองคุณพี่ สวนคาวี
ออกเดินทางตอ กอนจะออกเดินทางไดเส่ียงดอกบัวไวเปนสัญญาณบอกเหตุ คาวีเดินทางไปถึง
เมืองรางแหงหนึ่ง เห็นทรัพยสมบัติเกลื่อนเมือง ผูคนลมตายมากมาย เมื่อเขาไปดูในวังก็พบกลอง
ไชยใบหนึ่งซึ่งตีไมดัง คาวีจึงผาหนากลองพบนางจันทรสุดาราชธิดาของทาวมัทราชและนางเกสร 
คาวีฆานกอินทรีที่ทํารายชาวเมืองตายแลวจึงอภิเษกสมรสกับนางจันทรสุดา วันหนึ่งคาวีและนาง
จันทรสุดาลงสรงน้ํา นางจันทรสุดาเอาน้ํามาชําระผมแลวนําผมใสผอบลอยน้ําไป ทาวยศภูมิเจา
เมืองพัทธพิไสยพบผอบนั้นจึงเกิดใจประดิพัทธเจาของผมจึงประกาศใหรางวัลแกผูที่สามารถนํา
นางมาถวาย นางทาสีคนหนึ่งอาสาทาวยศภูมิแลวเดินทางไปเฝาคาวีและนางจันทรสุดา  นางทาสี
หลอกถามนางจันทรสุดาเรื่องพระขรรคของคาวี จึงรูความลับวาพระฤาษีฝงชีวิตคาวีไวในพระขรรค  
นางทาสีออกอุบายจะทําพิธีลางอํานาจศัตรูใหคาวีแลวเชิญคาวีสรงน้ํามุรธาภิเษก นางทาสีอาสา
ถือพระขรรคให เมื่อนางไดพระขรรคแลวก็นําไปเผาไฟ  คาวีจึงหมดสติไป  นางทาสีอุมคาวีไปไวใน
เรือนทองแลวนางทาสีก็พานางจันทรสุดาไปถวายทาวยศภูมิ

ฝายพหลวิไชยเห็นดอกบัวเหี่ยวจึงออกตามหาคาวี  เมื่อพบคาวีนอนสิ้นสติ
และพระขรรคถูกเผาอยูในกองขี้เถา พหลวิไชยนําพระขรรคไปลางสะอาดแลววางไวบนตัวคาวี 
คาวีจึงไดสติ ทั้งสองตามนางจันทรสุดาไปที่เมืองพัทธพิไสยแลวปลอมตัวเปนพราหมณ

ทาวยศภูมิไมสามารถเขาใกลนางจันทรสุดาไดเพราะกายนางรอนเหมือน
ไฟ อีกทั้งนางจันทรสุดาเอาแตรองไห ทาวยศภูมิคิดวาตนแกนางจันทรสุดาจึงรังเกียจ ทาวยศภูมิ
ใหหานักสิทธิมาชุบกายใหหนุม  พหลวิไชยรับอาสาแลวผลักทาวยศภูมิเขากองไฟตาย พหลวิไชย
ใหคาวีทรงเครื่องแตงกายแทนทาวยศภูมิ คาวีจึงครองเมืองพัทธพิไสยในนามทาวยศภูมิ  ในตอน
กลางคืนนางจันทรสุดาขอโทษคาวีที่บอกความลับแกนางทาสีดวยความไมตั้งใจ คาวียกโทษให 
แลวทั้งสองก็ครองเมืองดวยความสงบสุข
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3.3 พระมหากษัตริยที่จะศึกษาและเนื้อหาที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย
ผูศึกษาจะศึกษาพระมหากษัตริยในเร่ืองเสือโคคําฉันท 4 พระองค ไดแก 

พระมหากษัตริยในบทอาเศียรวาท พหลวิไชย คาวี และทาวมคธ ผูศึกษาจะไมศึกษาเนื้อหาที่ไม
เกี่ยวของกับพระมหากษัตริยทั้งสี่พระองค  ไดแก บทไหวเทพเจาทั้งสามของฮินดู เนื้อหาตอน  
พหลวิไชยและคาวียังเปนลูกเสือและลูกโค บทพรรณนาธรรมชาติ  บทพรรณนาโฉมนางสุรสุดา

4. อนิรุทธคําฉันท
  อนิรุทธคําฉันทแตงดวยคําประพันธประเภทฉันท กาพย และราย จํานวน 738 บท 
และเปนวรรณคดีที่นําเคาเร่ืองมาจากคัมภีรในศาสนาพราหมณ ธนิต อยูโพธิ์46 เห็นวาอนิรุทธ      
คําฉันทมีเนื้อความใกลเคียงกับคัมภีรวิษณุปุราณะในตอนหนึ่ง คือ ตอนนางอุษาธิดาของพาณะ
เห็นเจาแมบารพตีมีความสุขกับสวามี นางปรารถนาความสุขเชนนั้นบาง เจาแมบารพตีพูดกับนาง
อุษาวานางอุษาจะมีสามีเปนชายที่ปรากฏในฝนของนางในวันขึ้น 12 ค่ํา เดือน 6  เมื่อถึงคืนที่เจา
แมบารพตีพูดกับนางอุษา นางอุษาก็ฝนเห็นชายหนุมรูปงาม พอนางอุษาตื่นภาพในฝนก็หายไป 
นางอุษาเสียใจมาก นางจิตรเลขาจึงถามความและวาดรูปเหลาเทวดา แทตย คนธรรพ และมนุษย
ใหนางอุษาดู นางอุษาเลือกรูปของพระอนิรุทธซึ่งเปนราชโอรสของพระปรัทยุมน แลวนางจิตรเลขา
ก็เหาะไปกรุงทวารกานําพระอนิรุทธมาหานางอุษา

มณีปน  พรหมสุทธิรักษ 47 เสนอวาอนิรุทธคําฉันทนาจะมาจากเรื่องหริวงศซึ่งเปน
ภาคผนวกของคัมภีรมหาภารตะ หริวงศเปนประวัติของพระหริหรือพระนารายณปางเปนพระ  
กฤษณะตั้งแตเกิดจนตาย รวมทั้งการทําศึกกับอสูรพาณะดวย แกนเรื่องของอนิรุทธคําฉันทตรงกับ
เร่ืองหริวงศมากกวาเรื่องวิษณุปุราณะ กลาวคือ เร่ืองหริวงศเนนความสําคัญไปที่สงครามระหวาง
พระกฤษณะกับพาณะเพื่อชวยชีวิตพระอนิรุทธมากกวาจะเนนการพบกันระหวางพระอนิรุทธกับ
นางอุษา นอกจากนี้รายละเอียดของสงครามระหวางพระกฤษณะและพาณะซึ่งในปุราณะอื่นๆ   
ไมมี  แตอนิรุทธคําฉันทมีรายละเอียดตอนสงครามตรงกับหริวงศ เชน ตอนพระกฤษณะรบกับเทพ
แหงเพลิง ตอนเสียงสวรรคหามพระกฤษณะประหารชวาร เปนตน ดังนั้นอนิรุทธคําฉันทจึงนาจะมา
จากเรื่องหริวงศ

                                                       
46  ธนิต  อยูโพธิ์ , อางถึงใน กรมศิลปากร ,วรรณกรรมอยุธยา เลม 2 ,616 – 617 .
47  มณีปน  พรหมสุทธิรักษ , อางถึงใน พิชิต  อัคนิจ , วรรณกรรมไทยสมัยกรุงสุโขทัย – กรุง

ศรีอยุธยา (กรุงเทพ ฯ : โอเดียนสโตร , 2536), 189 – 190.
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4.1 ผูแตงและสมัยที่แตง
โคลงทายเรื่องอนิรุทธคําฉันทที่กรมศิลปากรจัดพิมพในป 250348 มีเนื้อ

ความที่นํามาจากสมุดไทยดําชุบรงค 19 / 2 วา ศรีปราชญเปนผูแตงอนิรุทธคําฉันท ดังคําประพันธ

จบอนิรุทธเร่ืองเร้ือง รณรงค
ศรีปราชญปญญายง แตงไว
ใครจแตงบรสง เอาหยาง  นี้นา
จักเฟองฟูเกียรติให เลื่องล้ําลาญผล

พระยาปริยัติธรรมธาดา (แพ ตาละลักษณ)49 กลาวไวในตํานานศรีปราชญ
วาศรีปราชญไดรับพระราชทานพระธํามรงคเปนรางวัลในการแตงอนิรุทธคําฉันทถวาย การแตง 
อนิรุทธคําฉันทดูจะเปนการแตงประกวดกับพระมหาราชครูซึ่งแตงสมุทรโฆษคําฉันท

ฉันทิชย กระแสสินธุ 50 กลาววาพระมหาราชครูในสมัยสมเด็จพระนารายณ
มหาราชแตงจินดามณีข้ึน คงจะรวบรวมฉันทวรรณพฤติและมาตราพฤติไวดวย  และเพื่อใหเห็น  
ตัวอยางการเขียนฉันทไดดีข้ึนจึงเขียนเสือโคคําฉันทข้ึนเปนเรื่องแรกและนาจะไดรับความนิยมสูง   
ศรีปราชญจึงแตงอนิรุทธคําฉันทข้ึนตามแบบเสือโคคําฉันท ตอมาพระมหาราชครูจึงแตงสมุทรโฆษ
คําฉันทข้ึนอีก

แมนักวรรณคดีหลายทานจะเชื่อวาศรีปราชญเปนผูแตงอนิรุทธคําฉันท แต
ก็มีนักวรรณคดีที่ไมเชื่อวาศรีปราชญเปนผูแตงวรรณคดีเร่ืองนี้ เชน

หมอมเจาจันทรจิรายุ รัชนี 51 ทรงเห็นวาถาอนิรุทธคําฉันทเปนหนังสือที่   
ศรีปราชญแตงจริง ก็ไมนาคิดวาศรีปราชญจะแตงแขงกับสมุทรโฆษคําฉันทของพระมหาราชครูซึ่ง

                                                       
48  กรมศิลปากร , วรรณกรรมอยุธยา เลม 2 , 615 .
49  พระยาปริยัติธรรมธาดา , อางถึงใน พ.ณ ประมวลมารค , กําสรวลศรีปราชญ  นิราศ

นรินทร (กรุงเทพ ฯ : กรมศิลปากร, 2503), 45 – 46 .
50  ฉันทิชย กระแสสินธุ , อางถึงใน พ.ณ ประมวลมารค , กําสรวลศรีปราชญ  นิราศ

นรินทร,194 – 197.
51  ม.จ. จันทรจิรายุ  รัชนี ,อางถึงใน พ.ณ ประมวลมารค , กําสรวลศรีปราชญ  นิราศนรินทร

(กรุงเทพ ฯ : กรมศิลปากร, 2503), 233 .
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เปนบิดา อีกทั้งในปที่เช่ือวาศรีปราชญแตงอนิรุทธคําฉันท (พ.ศ. 2200) ศรีปราชญมีอายุเพียง 12 
ป จึงไมนาเชื่อวาศรีปราชญจะแตงอนิรุทธคําฉันทได

สุมาลี  วีระวงศ 52 เห็นวาตํานานศรีปราชญของพระยาปริยัติธรรมธาดา 
(แพ ตาละลักษณ) ที่เชื่อวาศรีปราชญแตงอนิรุทธคําฉันทแขงกับสมุทรโฆษคําฉันทของพระมหา
ราชครูนั้น ไมมีหลักฐานสนับสนุนวาเปนเรื่องจริง เมื่อพิจารณาแลวพบวาศรีปราชญถวายตัวเปน
มหาดเล็กเมื่ออายุ 9 ป  การแตงอนิรุทธคําฉันทอาจจะไมไดแตงในปแรกที่ถวายตัว แตอาจแตงเมื่อ
เปนที่โปรดปรานของพระมหากษัตริยแลว ดังนั้นอนิรุทธคําฉันทจึงไมไดแตงขึ้นเพื่อใชเลนหนังใน
พิธีเบญจาพิศและไมไดแตงแขงกับสมุทรโฆษคําฉันท นอกจากนี้ฝมือการแตงอนิรุทธคําฉันทจัดวา
อยูในขั้นสูงเพราะมีการดําเนินเรื่องรวบรัด จุดประสงคแนนอนและโครงสรางสมบูรณ จึงไมนาจะ
เปนฝมือของคนหัดแตงเพื่อลางคําสบประมาทดังที่บันทึกไวในตํานานศรีปราชญ

ปญหาเรื่องผูแตงอนิรุทธคําฉันทนั้นยังไมมีขอสรุปที่แนชัดวาใครเปนผูแตง 
แตผูที่สามารถแตงอนิรุทธคําฉันทไดคงตองเปนผูที่มีความสามารถในการแตงฉันทและเชี่ยวชาญ
ภารตวิทยาดวย

4.2 เนื้อเรื่อง
เร่ิมดวยการสรรเสริญพระนารายณปางเปนพระกฤษณะ แลวพรรณนาชม

เมืองทวารพดี ปราสาทราชมณเฑียร ไพรพล และราชสมบัติทั้งหลาย หลังจากนั้นกลาวถึงพระ
อนิรุทธหลานพระกฤษณะประสงคจะประพาสปา  เมื่อไดรับอนุญาตจากปูแลว ก็ใหเตรียมไพรพล
เพื่อออกประพาสปา แลวพระอนิรุทธจึงไปลามเหสี

ในวันรุงขึ้นพระอนิรุทธออกประพาสปาและลาสัตวไดจํานวนมาก พระ
อนิรุทธหยุดพักพลที่ริมสระแหงหนึ่งแลวลงสรงน้ํา ชมบัว และปลาตางๆหลังจากนั้นพระอนิรุทธให
พักพลใกลตนไทรใหญ เมื่อถึงตอนกลางคืนพระองคไดบวงสรวงเทวดากอนที่จะเขานอนใตรมไทร 
พระไทรไดยินและเห็นวาพระอนิรุทธไมควรนอนอยูเดียวดาย พระไทรเห็นวานางอุษาธิดาของทาว
พาณะควรที่จะเปนคูครองของพระอนิรุทธ พระไทรจึงอุมพระอนิรุทธไปหานางอุษาโดยเขาไปทาง
นพศูล พระอนิรุทธและนางอุษาตางก็ตกหลุมรักและรวมรักกัน  เมื่อใกลรุงพระไทรเกรงความลับจะ
                                                       

52  สุมาลี  วีระวงศ , อางถึงใน พิชิต อัคนิจ , วรรณกรรมไทยสมัยกรุงสุโขทัย – กรุงศรีอยุธยา
, 188 .
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แพรงพรายจึงพาพระอนิรุทธกลับที่พักในปา คร้ันพระอนิรุทธตื่นขึ้นไมพบนางอุษาก็ครํ่าครวญ    
ถึงนาง นางอุษาก็ครํ่าครวญถึงพระอนิรุทธเชนกัน นางอุษาเลาเรื่องใหนางพิจิตรเลขาฟง          
นางพิจิตรเลขาวาดรูปบุรุษตางๆ ใหนางอุษาดู เมื่อเห็นรูปพระอนิรุทธ นางอุษาก็จําไดแลวขอให
นางพิจิตรเลขาพาพระอนิรุทธมาอยูกับนาง

ในคืนนั้นนางพิจิตรเลขาเหาะไปปราสาทของพระอนิรุทธ และอุมพระ
อนิรุทธมาหานางอุษา ทั้งสองตางปรับทุกขและอยูรวมกันอยางมีความสุข ตอมานางกํานัลรูความ
จริงและกลัววาหากทาวพาณะรูเร่ืองจะมีความผิด จึงไปแจงเรื่องราวใหทาวพาณะทราบ ทาว
พาณะโกรธมากสั่งใหจัดทัพไปปราบพระอนิรุทธ ทั้งสองฝายสูกันจนในที่สุดพระอนิรุทธถูกศร  
กุมภนิกุมภมัดไว  ทาวพาณะใหนําตัวไปประหาร  ขณะนั้นนารทดีดพิณผานมาเห็นพระอนิรุทธถูก
จับ จึงไปแจงเรื่องแกพระกฤษณะ  แลวพระกฤษณะก็ยกทัพไปชวยพระอนิรุทธ

พระกฤษณะ ทาวปรัทยุมน  พระพลเทพ และพญาครุฑ รบกับกองทัพของ
ทาวพาณะจนกองทัพของทาวพาณะลมตายไปมาก  ทาวพาณะจึงขอใหพระอิศวรมาชวยรบ พระ
อิศวรจัดกองทัพมาชวยทาวพาณะรบ ในที่สุดพระกฤษณะไดขวางจักรตัดมือทั้งพันของทาวพาณะ
หลังจากนั้นพระกฤษณะ พระปรัทยุมน  พระอนิรุทธ และนางอุษา ก็ข่ีพญาครุฑกลับพระนคร 
พระอนิรุทธและนางอุษาก็ครองรักกันอยางมีความสุข แลวจบดวยการขอความสําเร็จ ความสุข 
และความเจริญใหแกตนเอง

4.3 พระมหากษัตริยที่จะศึกษาและเนื้อหาที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย
พระมหากษัตริยที่ผูศึกษาจะศึกษามี 4 พระองค ไดแก พระอนิรุทธ 

พระกฤษณะ พระพลเทพ และทาวปรัทยุมน

เมื่อพิจารณาวรรณคดีทั้ง 13 เร่ืองขางตน จะพบวาพระมหากษัตริยที่นํามาศึกษามี
หลายพระองค ซึ่งสามารถแบงได  3 ลักษณะ คือ

1. พระมหากษัตริยที่มีพระองคอยูจ ริง  เปนพระมหากษัตริยที่มีอยูจ ริงใน           
ประวัติศาสตร   ไดแก สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถในลิลิตยวนพาย  สมเด็จพระนารายณมหาราช
ในโคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณมหาราช สมเด็จพระเจาปราสาททองในเรื่อง       
เฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง สมเด็จพระเจาอยูหัวทายสระในโคลงชะลอพระพุทธไสยาสน 
และสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศในบุณโณวาทคําฉันท นอกจากนี้พระมหากษัตริยที่ไมไดเอย 
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พระนามวาเปนพระองคใด ไดแก พระมหากษัตริยในเรื่องลิลิตโองการแชงน้ํา และพระมหากษัตริย
ที่ปรากฏในบทไหวครูของวรรณคดีตางๆ คือ เร่ืองเฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง ลิลิต    
พระลอ สมุทรโฆษคําฉันท และเสือโคคําฉันท ผูศึกษาสันนิษฐานวากวีนาจะแตงตามลักษณะของ
พระมหากษัตริยที่มีอยูจริง

2. พระมหากษัตริยที่เปนตัวละครในนิทาน  เปนพระมหากษัตริยที่ผูแตงสรางขึ้นใหมี
บุคลิกลักษณะเหมาะสมกับเนื้อเร่ือง ไดแก พระลอในลิลิตพระลอ พระสมุทรโฆษในสมุทรโฆษ   
คําฉันท พระคาวีและพระพหลวิไชยในเสือโคคําฉันท และพระอนิรุทธในอนิรุทธคําฉันท

3. พระมหากษัตริยที่อยูในวรรณคดีคําสอน ไดแก ทาวทศรถและพระรามในโคลงเรื่อง
ทศรถสอนพระราม และพระรามในโคลงเรื่องพาลีสอนนอง

พระมหากษัตริยทั้งสามลักษณะขางตนเปนตัวแทนความคิดของกวีที่มีตอพระมหา
กษัตริย การศึกษาครั้งนี้จะทําใหเห็นทัศนคติเกี่ยวกับพระมหากษัตริยของคนในสมัยอยุธยาและ 
ทําใหเห็นภาพลักษณพระมหากษัตริยไทยในวรรณคดีสมัยอยุธยาที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
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บทที่ 3

ภาพลักษณพระมหากษัตริยไทยที่ปรากฏในวรรณคดีสมัยอยุธยา

พระมหากษัตริยเปนผูที่มีอํานาจสูงสุดในการปกครองบานเมือง บานเมืองใดมี     
พระมหากษัตริยที่ดี บานเมืองนั้นยอมจะเจริญรุงเรือง ประชาชนก็มีความเปนอยูที่สุขสบาย     
พระมหากษัตริยที่ดีจึงตองมีคุณสมบัติของผูปกครองและตองปฏิบัติหนาที่ของพระมหากษัตริย
อยางครบถวน

คุณสมบัติของพระมหากษัตริยเปนลักษณะเฉพาะตัวของพระมหากษัตริย เชน การมี
บุญ   การมีชาติกําเนิดสูง เปนตน ลักษณะเฉพาะตัวนี้ทําใหพระมหากษัตริยมีความยิ่งใหญพิเศษ
กวาคนทั่วไป อีกทั้งยังเสริมสรางความมั่นคงในราชบัลลังกอีกดวย สวนหนาที่ของพระมหากษัตริย
เปนขอพึงปฏิบัติของพระมหากษัตริย เพื่อปกปองราชอาณาจักรและปกครองบานเมืองรวมทั้ง
ประชาชนใหอยูดีกินดี

วรรณคดีสมัยอยุธยาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระมหากษัตริยมีหลายประเภท ไดแก        
วรรณคดียอพระเกียรติ วรรณคดีพิธีกรรมและประเพณี วรรณคดีคําสอน และวรรณคดีนิทาน      
วรรณคดีทั้งสี่ประเภทนี้เสนอภาพลักษณพระมหากษัตริยวามีคุณสมบัติและหนาที่ของพระมหา
กษัตริยอยางดีเลิศ

คุณสมบัติของพระมหากษัตริยที่ปรากฏในวรรณคดีสมัยอยุธยา

คุณสมบัติของพระมหากษัตริยคือลักษณะที่ดีงามที่ทําใหพระมหากษัตริยสูงสงและ
แตกตางจากคนทั่วไป คุณสมบัติของพระมหากษัตริยในวรรณคดีสมัยอยุธยามีหลายประการ     
ไดแก มีชาติกําเนิดและชาติตระกูลสูง มีบุญ มีรูปรางและบุคลิกลักษณะที่ดี มีความรอบรู            
มีพระราชทรัพย มีพระราชอํานาจและฤทธานุภาพ  และมีเกียรติยศ

1. มีชาติกําเนิดและชาติตระกูลสูง
ชาติกําเนิดและชาติตระกูลเปนสิ่งสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหเห็นภูมิหลังและฐานะ

ของบุคคล ดังนั้นพระมหากษัตริยซึ่งอยูในฐานันดรสูงสุดของบานเมืองจึงตองมีชาติกําเนิดและ
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ชาติตระกูลสูง เพื่อประชาชนจะไดเคารพนับถือและจงรักภักดีอยางบริสุทธิ์ใจ ชาติกําเนิดและชาติ
ตระกูลของพระมหากษัตริยในวรรณคดีสมัยอยุธยามี 3 ลักษณะ คือ มีกําเนิดจากเทพเจาหรือสืบ
เชื้อสายเทพเจา  สืบเชื้อสายจากพระพุทธเจา และมีกําเนิดเปนดังพระโพธิสัตว

1.1 มีกําเนิดจากเทพเจาหรือสืบเชื้อสายเทพเจา
วรรณคดีในสมัยอยุธยาหลายเรื่องกลาวถึงกําเนิดของพระมหากษัตริยวามาจาก

เทพเจาหรือมีเชื้อสายจากเทพเจา เพราะมีความเชื่อวาเทพเจาเปนผูยิ่งใหญและมีมหิทธานุภาพที่
สามารถชวยขจัดความทุกขใหแกมนุษยได เมื่อพระมหากษัตริยเปนเทพเจาหรือสืบเชื้อสายเทพเจา 
ประชาชนก็จะอยูเย็นเปนสุข บานเมืองก็เจริญรุงเรือง

1.1.1 มีกําเนิดจากเทพเจา
การยกยองพระมหากษัตริยวามีกําเนิดจากเทพเจามีปรากฏในวรรณคดี

อยุธยาประเภทยอพระเกียรติเทานั้น ดังในลิลิตยวนพาย กวีกลาวถึงกําเนิดของสมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถวามีกําเนิดจากเทพเจาของอินเดีย ซึ่งปรากฏอยู 2 ตอน คือ ตอนรายนํา และโคลง 2 บท
แรก เนื้อความในรายกลาวไววา

… ในกษษนั้น  บั้นพรหมพิษณุ  อิศวรอดุลเดช  เหตุบพิตร
คิดกรุณา  ประชาราษฎร  อยยวจพินาศทังมูล  สูญภพสบสิ่ง  ธจิ่ง
แกลงแสรงสรวบ  รวบเอาอัษเฎามูรรดิมามิศร  ดวยบพิตรเสร็จ  ก็
เสด็จมาอุบัติ  ในกระษัตรี …

(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.331)

รายขางตนกลาวถึงพระพรหม พระนารายณ และพระอิศวรผูมีอํานาจมาก     
พระองคมีความกรุณาตอประชาชน กลัววาทุกส่ิงทุกอยางจะพังพินาศและสูญเสียไป พระองคจึง
รวมเอาอัษเฎามูรดิมาเกิดเปนพระมหากษัตริยซึ่งก็คือสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

อัษเฎามูรดิที่ปรากฏในรายนั้นหมายถึงรูปทั้งแปดของพระศิวะ รูปทั้งแปด
ของพระศิวะมีกลาวไวตางกัน เชน ในตอนตนเรื่อง ศกุนตลา ของกาลิทาส รูปทั้งแปดของพระศิวะ
ประกอบดวย น้ํา ไฟ นักบวช พระอาทิตย พระจันทร ดิน ลม และอากาศ  ดังคําประพันธ
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Isa  preserve  you ! he  who  is  revealed
In these  eight  forms  by  man  perceptible –
Water , of all  creation’s  works  the  first ;
The  Fire  that  bears  on  high  the  sacrifice
Presented  with  solemnity  to  heaven ;
The  Priest , the  holy  offerer  of  gifts ;
The  Sun  and  Moon , those  two  majestic  orbs ,
Eternal  marshallers  of  day  and  night ;
The  subtle  Ether , vehicle of sound ,
Diffused throughout  the  boundless  universe ;
The  Earth , by  sages  called ‘The place of birth
Of  all  material  essences  and  things’ ;
And Air , which  giveth  life  to  all  that  breathe. 1

อนึ่งเปนที่นาสังเกตวาโคลงที่ตอจากรายนําในลิลิตยวนพายก็กลาวถึง
กําเนิดของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถไววามาจากเทพเจา 11 องค  ดังคําประพันธ

พรหมพิษณุบรเมศเจา จอมเมรุ  มาศแฮ
ยํเมศมารุตอร อาศนมา
พรุณคนิกุเพนทรา สูรเสพย
เรืองรวีวรจา แจมจันทร ฯ

เอกาทสเทพแสง เอาองค
เปนพระศรีสรรเพชญ ที่อาง
พระเสด็จดํารงรักษ ลยงโลกย  ไสแฮ
ทุกเทพทุกทาวไหงว ชวยไชย ฯ

(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.331 )

                                                       
1  Monier  Monier  Williams , translated , Sakoontala  or  The  lost  ring , second ed.

(New  Delhi : Rakesh Sharma  For  Tulsi , 1979), 1.
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เทพเจา 11 องคที่แบงภาคมารวมกันเพื่อเกิดเปนสมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถ ไดแก พระพรหม พระนารายณ พระอิศวร พระอินทร พระยม พระพาย พระวรุณ พระอัคนี 
ทาวกุเวร พระอาทิตย และพระจันทร  สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเกิดมาเพื่อดูแลรักษาโลก เหลา
เทพทั้งหลายจึงนอมคารวะและชวยใหพระองคมีชัยชนะ

เมื่อพิจารณาเทพเจาในโคลงขางตนโดยไมนับรวมเทพเจาทั้งสามองคคือ 
พระพรหม พระนารายณ และพระอิศวรแลว  พบวาเทพเจาทั้ง 8 องคในโคลงมีปรากฏอยูใน The 
law  of  Manu ซึ่งเปนคัมภีรธรรมศาสตรของศาสนาพราหมณ ดังขอความที่วา

For  when  this  world  was  without  a  king  and  people  ran  about  in  all  
directions  out  of  fear , the  Lord  emitted  a  king  in  order  to  guard  this  entire 
(realm) , taking  lasting  elements  from  Indra , the  Wind , Yama , the  Sun , Fire , 
Varuna ,the  Moon , and (Kubera) the Lord of Wealth 2

ขอความขางตนกลาวถึงกําเนิดของพระมหากษัตริยวาเมื่อโลกปราศจาก
พระมหากษัตริยและประชาชนตางก็เกิดความกลัว เทพเจาจะสรางพระมหากษัตริยข้ึนเพื่อปกปอง
ราชอาณาจักร โดยนําธาตุจากพระอินทร พระพาย พระยม พระอาทิตย พระอัคนี พระวรุณ พระ
จันทร และทาวกุเวรซึ่งเปนเทพเจาแหงความมั่งคั่ง  มารวมกันเปนพระมหากษัตริย

จะเห็นไดวากวีนําความคิดเรื่องอัษเฎามูรดิหรือรูปทั้งแปดของพระศิวะซึ่ง
ในจารึกภาษาสันสกฤตของเขมรนิยมยกยองพระมหากษัตริย 3 และความคิดเรื่องกําเนิดพระมหา
กษัตริยจากเทพเจาทั้งแปดใน The law of Manu มาใชยกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เพื่อ
แสดงใหเห็นชาติกําเนิดที่พิเศษของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ นอกจากนี้กวียังรวมเทพเจาที่
สําคัญของศาสนาพราหมณอีก 3 องคไวดวยคือ พระพรหม พระนารายณ และพระอิศวร ทําให

                                                       
2  Wendy  Doniger  and  Brain  K. Smith , translated , The  laws  of  Manu , (Calcutta :

Penguin , 1991 ), 128.
3  มณีปน  พรหมสุทธิรักษ, “บทสดุดีในจารึกภาษาสันสกฤตของกัมพูชา ,” ใน ภาษา – จารึก

ฉบับที่ 6  เนื่องในวาระครบ 5 รอบ และเกษียณอายุราชการของผูชวยศาสตราจารย ดร. อุไรศรี  วรศะริน
(กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2542), 300.
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สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเปนพระมหากษัตริยที่มีกําเนิดที่ยิ่งใหญมากขึ้น เพราะพระองคเปน
ศูนยรวมของเหลาเทพเจาที่สําคัญมากมาย

ในโคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณมหาราชยกยองสมเด็จพระ
นารายณมหาราชวาเปนพระนารายณ  ดังคําประพันธวา

อัศจรรยจอมโลกเกลา ขษิรสุทธ
องคบรมพิษณุภุช ส่ีแท
เสด็จราวดานดาวอุด บัติราช
พระเกียรติพระยศแล หลากล้ําโบราณ ฯ

(โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณมหาราช  ล.2  น.657)

คําประพันธขางตนกลาวถึงพระนารายณอวตารลงมาเปนสมเด็จพระ
นารายณมหาราช ซึ่งทําใหพระองคเปนพระมหากษัตริยที่มีเกียรติยศมากกวาพระมหากษัตริยใน
อดีต การที่กวียกยองสมเด็จพระนารายณมหาราชวาเปนพระนารายณอวตาร ก็เพื่อที่จะยกยองวา
สมเด็จพระนารายณมหาราชจะดูแลอภิบาลและปกครองโลกเหมือนพระนารายณอวตาร

1.1.2 สืบเชื้อสายเทพเจา
นอกจากพระมหากษัตริยในวรรณคดีจะมีกําเนิดจากเทพเจาแลว กวีมักจะ

นําเสนอวาพระมหากษัตริยเปนเชื้อสายของเทพเจาโดยเฉพาะเปนกษัตริยสุริยวงศคือสืบเชื้อสาย
จากพระอาทิตย

วรรณคดียอพระเกียรติ
ในลิลิตยวนพาย กวียกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวามีกําเนิดเปนสอง

คือ เปนมนุษยและกษัตริยที่สืบเชื้อสายมาจากพระอาทิตย  ดังคําประพันธ

ทวิบททวิชาติเชื้อ สุรยวงษ  ทานฤา
 (ลิลิตยวนพาย ล.1 น.333 - 334)
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วรรณคดีพิธีกรรมและประเพณี
ในลิลิตโองการแชงน้ํา กวีก็ยกยองพระมหากษัตริยวาสืบเชื้อสายของพระ

อาทิตยเชนกัน ดังคําประพันธ

สมมติแกลวตั้งอาทิตยเดิมกัลป สายทานทรงธรณินทรเร่ือยหลา
(ลิลิตโองการแชงน้ํา ล.1 น.8)

ความคิดความเชื่อวาพระมหากษัตริยเปนเชื้อสายของพระอาทิตยหรือเปน
กษัตริยสุริยวงศอาจตองการแสดงใหเห็นความสําคัญและความยิ่งใหญของพระมหากษัตริย เนื่อง
จากสุริยวงศเปนวงศกษัตริยเกาแกของอินเดียมีตั้งแตเร่ิมสรางโลกและครองแผนดินเรื่อยมา         
สุริยวงศเปนวงศที่ดีและยิ่งใหญของพระมหากษัตริยหลายพระองค รวมทั้งพระรามซึ่งเปนพระมหา
กษัตริยที่ดีและเกงกลาก็สืบเชื้อสายจากพระอาทิตยเชนกัน4 กวีจึงนิยมยกยองพระมหากษัตริย
ในวรรณคดีวาอยูในสุริยวงศเชนเดียวกัน

จากที่กลาวมาทั้งหมดจะเห็นไดวากวีนําเสนอความคิดเกี่ยวกับพระมหากษัตริย
ในวรรณคดีสมัยอยุธยาวามีกําเนิดจากเทพเจาหรือสืบเชื้อสายเทพเจา เพื่อยกยองพระมหากษัตริย
วามีฐานะสูงศักดิ์และยิ่งใหญ  ดังนั้นพระมหากษัตริยจึงเปนผูที่เหมาะสมที่จะใชอํานาจในการ   
ปกครองบานเมือง เพราะพระองคเปนเทพเจาในรางมนุษย 5 ที่สามารถขจัดทุกขภัยและอํานวย
ความสุขใหแกประชาชน

1.2 สืบเชื้อสายจากพระพุทธเจา
กวีในสมัยอยุธยานอกจากจะยกยองพระมหากษัตริยวามีกําเนิดจากเทพเจาแลว 

ยังยกยองวาพระมหากษัตริยสืบเชื้อสายจากพระพุทธเจาอีกดวย ทั้งนี้เนื่องจากศาสนาพุทธเปน
ศาสนาประจําชาติไทย กวีจึงนิยมยกยองพระมหากษัตริยวาสืบเชื้อสายจากพระพุทธเจา เพื่อให
ประชาชนศรัทธาและเลื่อมใสพระมหากษัตริย การยกยองพระมหากษัตริยวาสืบเชื้อสายจากพระ
พุทธเจามีปรากฏในวรรณคดีประเภทยอพระเกียรติเทานั้น

                                                       
4  John  Dowson , A  Classical  Dictionary  of  Hindu  Mythology & Religion , thirteenth

impression (New  Delhi : Rupa & Co. 2001 ), 312.
5  ปรีชา  ชางขวัญยืน , ระบบปรัชญาการเมืองในมานวธรรมศาสตร, 49.
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ในเรื่องเฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง กวีก็ยกยองสมเด็จพระเจาปราสาท
ทองวาเปนหนอเนื้อของพระพุทธเจา ดังคําประพันธ

 เมื่อนั้นพระบาท
ธรธรรมิกราช ปนภพไอสูรย
ลบจุลศักราช โดยธรรมบันทูล
หนอพุทธางกูร รําพึงไปมา

  วาหนอสรรเพชญ
แตกอนยอมเสด็จ ยังทานะศาลา
ทานแกพนิภก ยาจกอันมา
ทั่วทศทิศา พิภพเขตขันธ

(เฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง ล.3 น.34)

คําประพันธขางตนกวียกยองสมเด็จพระเจาปราสาททองวาเปนผูมีธรรมไดทําพิธี
ลบจุลศักราชตามที่กลาวไวในคัมภีรพุทธศาสนา พระองคผูเปนหนอเนื้อแหงพระพุทธเจารําพึงวา   
พระมหากษัตริยในอดีตที่เปนหนอเนื้อแหงพระพุทธเจายอมต้ังโรงทานเพื่อใหทานแกคนยากจนที่
มาจากทั่วทุกทิศในราชอาณาจักร

อีกตัวอยางหนึ่งในเรื่องเฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง กวียกยองสมเด็จ
พระเจาปราสาททองวาเปนหนอเนื้อแหงพระพุทธเจา และเปนผูบริสุทธิ์เลิศกวาใครในโลก ดังคํา
ประพันธที่วา

  หนอพระสมพุท
โธไทยวิสุทธ เลิศล้ําโลกา
ไดฟงอมาตย ทูลพระกรุณา
พระไทยปรีดา ตรัสส่ังเสนางค

(เฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง ล.3 น.35)
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ในโคลงชะลอพระพุทธไสยาสน กวียกยองสมเด็จพระเจาอยูหัวทายสระวาสืบ
เชื้อสายจากพระพุทธเจา ดังโคลงที่วา

พุทธวงษทรงฤกษรู เรียนขยัน
นิมิตรทิศใดถลัน ลวงไว
สกุณสุนทรสรรพ ทายถูก
นาทีมีสวัสดิได โชคเชาศุภผลฯ

(โคลงชะลอพระพุทธไสยาสน ล.3 น.54)

โคลงขางตนกลาวถึงสมเด็จพระเจาอยูหัวทายสระวาเปนเชื้อสายของพระ      
พุทธเจาทรงศึกษาและรอบรูเร่ืองฤกษยาม  รอบรูเร่ืองลาง เร่ืองทิศ  รูภาษานก และรูเวลาที่ดี      
ทําใหพระองครูวาเวลาเชาเปนเวลาที่ดี

จะเห็นไดวากวีในสมัยอยุธยายกยองพระมหากษัตริยวาสืบเชื้อสายมาจากพระ
พุทธเจา ทั้งนี้เพราะกวีเชื่อวาพระมหากษัตริยที่สืบเชื้อสายจากพระพุทธเจาจะตองปกครอง  
ประชาชนและบานเมืองดวยธรรม และเปนที่พึ่งของพสกนิกรในยามทุกขยาก ทําใหพระมหา
กษัตริยเปนที่เคารพและศรัทธาของประชาชน

1.3 มีกําเนิดเปนดังพระโพธิสัตว
นอกจากกวีจะยกยองพระมหากษัตริยในวรรณคดีสมัยอยุธยาวาเปนเทพเจาใน

รางมนุษยและสืบเชื้อสายจากพระพุทธเจาแลว ยังยกยองพระมหากษัตริยวาเปนเหมือนพระ
โพธิสัตวดวย  พระโพธิสัตวเปนบุคคลที่ปรารถนาหรือคนหาการตรัสรูและจะไดเปนพระพุทธเจาใน
อนาคต6 วรรณคดีอยุธยาที่ยกยองพระมหากษัตริยวามีกําเนิดเปนดังพระโพธิสัตว คือ วรรณคดี
ยอพระเกียรติ

ในเรื่องเฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง กวีสรรเสริญสมเด็จพระเจาปราสาท
ทองวาเปนพระโพธิสัตว ดังคําประพันธ

                                                       
6 George   Peiris  Melalasekera , Dictionary  of Pali  Proper  Names , third ed. (London :

The Pali Text Society , 1974 ), 322.
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อยูจําเนียรมานุษา ทั่วทังโลกา
กเกอดพิบัดดิเบียนบี

เพราะเหดุถึงกรรมกลี ยุคทั่วไตรตรี
พิโรธใจพาทา

ดวยเดชวอรพุทธสาษนา รอนอาศนพันตา
พิภพเจาไตรตรึงษ

เปนโกลาหลอึกอึง ชุมชอมไปถึง
สํานักสมเด็จทศพล

กมเกลาอภิวาทยุคล ทูลแถลงทํางล
ในพื้นพิภพชมพู

มาริสะขาแตเจากู ผูนฤทุกขตู
อัญเชอญสมเด็จลีลา

ปางนิ้วอรพุทธสาษนา โพนเกอดธรรมา
นรานิกอรเบียดเบียน

เชอญเจากูเสด็จไปเนียร ทุกขสาษนาจงเสถียร
ภาพหาพันป

วรสยมภูวญาณโมลี รับคําโกษี
บดินทรเสด็จลีลา

เจียรจากไอสวรรยลงมา ครอบครองอยุธยา
บุรินทรอินทรพิศาล

(เฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง ล.3 น.12)

คําประพันธขางตนกวีกลาววามนุษยอยูกันมาชานาน วันหนึ่งเกิดภัยพิบัติข้ึนทั่ว
โลก เพราะเกิดกลียุค ทําใหประชาชนเกิดความทุกขยาก แตดวยอํานาจของพุทธศาสนาทําใหที่นั่ง
ของพระอินทรรอน พระอินทรรูสึกวุนวายใจจึงไปเฝาพระพุทธเจา พระอินทรกมกราบพระพุทธเจา
แลวเลาเรื่องราวใหพระพุทธเจาฟงดวยความหวงใยโลกมนุษย แลวพระอินทรก็ทูลเชิญพระพุทธ
เจาผูพนทุกขแลว ใหเสด็จไปชวยในขณะที่พระพุทธศาสนากําลังถูกเบียดเบียน พระอินทรจึงทูล
อาราธนาพระพุทธเจาที่อยูสวรรคชั้นดุสิตใหเสด็จจากสวรรคลงมาโลกมนุษย เพื่อสืบทอด       
พุทธศาสนาใหถึงหาพันป พระพุทธเจาก็รับคําแลวลงมาเกิดเปนพระพระมหากษัตริยครองอยุธยา
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จะเห็นไดวาเนื้อความในคําประพันธกลาวถึงการทูลเชิญพระพุทธเจาลงมากําเนิด 
แตผูศึกษาเห็นวาลักษณะการกําเนิดดังกลาวมีลักษณะคลายกับการกําเนิดของพระโพธิสัตวใน
ชาดกตางๆ มากกวา กลาวคือ จะมีเทวดาทูลอาราธนาพระโพธิสัตวที่สถิตอยูสวรรคชั้นดุสิตใหลง
มากําเนิด เพื่อชวยใหโลกมนุษยสงบสุขและทํานุบํารุงพุทธศาสนาใหรุงเรือง ผูศึกษาจึงสันนิษฐาน
วากวีนาจะยกยองพระมหากษัตริยวาเปนพระโพธิสัตวลงมากําเนิด

ความเชื่อเร่ืองพระโพธิสัตวเปนความเชื่อทางพุทธศาสนาที่กวีนํามาใชสรรเสริญ
พระมหากษัตริย เพื่อแสดงใหเห็นชาติกําเนิดที่ดีเลิศของพระมหากษัตริย และยกยองพระมหา
กษัตริยผูเปนพระโพธิสัตววาจะเปนพระมหากษัตริยที่ตั้งมั่นในธรรมและบําเพ็ญบุญบารมีเพื่อชวย
ผูอ่ืนใหพนทุกข เมื่อกวียกยองพระมหากษัตริยวาเปนดังพระโพธิสัตวซึ่งจะไดตรัสรูเปนพระพุทธ
เจาในอนาคต ประชาชนก็จะเลื่อมใสศรัทธาพระมหากษัตริยเชนเดียวกับพระพุทธเจา นอกจากนี้
พระมหากษัตริยที่เปนพระโพธิสัตวตองตั้งมั่นในธรรมและบําเพ็ญบุญบารมี เพื่อใหบานเมืองและ
ประชาชนอยูอยางสงบสุขรมเย็นและไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาในอนาคต

เมื่อพิจารณาคุณสมบัติของพระมหากษัตริยในวรรณคดีไทยสมัยอยุธยาในดานชาติ
กําเนิดและชาติตระกูลดังที่เสนอขางตนจะเห็นวา พระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยามีชาติกําเนิด
ที่สูงสง ไดแก มีกําเนิดจากเทพเจาหรือสืบเชื้อสายเทพเจา สืบเชื้อสายจากพระพุทธเจา และ        
มีกําเนิดเปนพระโพธิสัตว  ชาติกําเนิดเหลานี้ลวนแสดงใหเห็นถึงความยิ่งใหญและความดีงามของ
พระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาที่มีเหนือสามัญชน

2. มีบุญ
“บุญ” เปนความดีหรือคุณงามความดี 7 ผูที่มีบุญเปนผูที่ทําคุณงามความดีไว จึงไดรับ

ผลของการกระทําดี คือ ทําใหมีชีวิตที่ดี  บุญของพระมหากษัตริยไมใชบุญธรรมดาทั่วไป แตเปน
บุญที่สําคัญและยิ่งใหญเพราะพระมหากษัตริยไดส่ังสมบุญมาตั้งแตในอดีต จนสงผลใหเปนพระ
มหากษัตริยที่ยิ่งใหญ และเมื่อเปนพระมหากษัตริยก็ทําความดีและสรางสมบุญใหเพิ่มมากขึ้น 
พระมหากษัตริยจึงเปนบุคคลที่มีบุญมาก

                                                       
7  ราชบัณฑิตยสถาน , พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 , พิมพครั้งที่ 1

(กรุงเทพฯ : นานมีบุคพับลิเคชั่น , 2546 ), 630.
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วรรณคดียอพระเกียรติ
ในลิลิตยวนพายกสรรเสริญสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวามีบุญ ดังคําประพันธ

พระมาคฤโฆษเรื้อง แรงบุญ  ทานนา
ทุกทววดินบนเกรง กราบเกลา

 (ลิลิตยวนพาย ล. 1 น. 332)

คําประพันธขางตนยกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวาเมื่อพระองคอุบัติมาบนโลก 
แรงบุญของพระองคทําใหเกิดเสียงดังกึกกอง ทุกหนทุกแหงทั้งบนโลกและสวรรคตางเกรงกลัวและ
เคารพพระองค  จะเห็นไดวากวียกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวามีบุญมาก ทําใหมนุษยและ
เทวดาเกรงกลัวและเคารพพระองค สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจึงเปนพระมหากษัตริยที่ยิ่งใหญ

ในโคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณมหาราชก็สรรเสริญสมเด็จพระนารายณ
มหาราชวามีบุญ ดังคําประพันธ

พระยศปางใหขาว มาถวาย
ไดเผือกพังพรรณราย ผองแผว
ในกาญจนบุรีหมาย พนเวศ
เมืองมิ่งมีชางแกว ทั่วไทชมบุญ

(โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณมหาราช ล. 2 น. 653)

คําประพันธขางตนกลาวถึงเหตุการณที่สมเด็จพระนารายณมหาราชไดชางเผือกจาก
ปาจังหวัดกาญจนบุรี ประชาชนตางชื่นชมในบุญของสมเด็จพระนารายณมหาราช  ชางเผือกเปน
ชางคูบุญของพระมหากษัตริย การไดชางเผือกก็เปรียบเหมือนกับไดชางแกวแสดงวาพระมหา
กษัตริยมีบุญมาก และการที่กวีกลาวถึงเหตุการณที่สมเด็จพระนารายณมหาราชไดชางเผือกก็
แสดงวาเปนผูมีบุญมากเชนกัน

วรรณคดีพิธีกรรมและประเพณี
ในลิลิตโองการแชงน้ํายกยองพระมหากษัตริยวาเปนผูมีอํานาจและมีบุญ ดัง          

คําประพันธ
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… สมเดจพระรามาธิบดี  ศรีสินทรบรมมหาจักรพรรดิศร
ราชาธิราช  ทานมีอํานาจมีบุญ …

(ลิลิตโองการแชงน้ํา ล. 1 น. 10)

วรรณคดีนิทาน
ในบทประณามพจนตนเรื่องลิลิตพระลอ กวีก็ยกยองพระมหากษัตริยวาเปนผูมีบุญ 

ดังคําประพันธ

สรวลเสียงขับอานอาง ใดปาน
ฟงเสนาะใดปูน เปรียบได
เกลากลอนกลาวกลการ กลกลอม  ใจนา
ถวายบําเรอทาวไท ธิราชผูมีบุญฯ

(ลิลิตพระลอ ล. 1 น. 387)

โคลงขางตนกลาวถึงการอานคําประพันธที่บรรจงแตงขึ้นอยางดีและอานขับดวย     
น้ําเสียงที่ไพเราะนาฟงจนหาที่เปรียบมิได คําประพันธนี้บรรจงแตงขึ้นเพื่อถวายพระมหากษัตริยผู
มีบุญใหสําราญพระราชหฤทัย

ตอนที่นางร่ืนนางโรยหาหมอทําเสนหใหพระเพื่อนพระแพง แตไมมีหมอเสนหกลารับ
ทําเสนหพระลอ  แมเฒาที่ทําเสนหปฏิเสธและใหเหตุผลวาตนจะเรียกใหใครมาหาก็ได ยกเวนพระ
มหากษัตริย เพราะพระมหากษัตริยรูศิลปรูศาสตร มีอํานาจและมีบุญ

… จะลองใครใครก็มา  จะหาใครใครก็เตา  เวนแตเจาฟา
เจาแผนดิน  ธรูศิลปรูศาสตร  ธมีอํานาจมีบุญ …

(ลิลิตพระลอ ล.1 น.395)

จะเห็นไดวากวียกยองพระมหากษัตริยวาเปนผูมีบุญมาก บุญของพระมหากษัตริยจึง
เปนสิ่งที่ยิ่งใหญและเปนเสมือนเกราะปองกันอันตรายของพระมหากษัตริย

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



80

ในตอนที่ผูขับซอยอโฉมพระเพื่อนพระแพง ผูขับซอยอโฉมพระเพื่อนพระแพงกลาววา
พระมหากษัตริยตามหัวเมืองอยาคิดวาจะไดเชยชมพระเพื่อนพระแพง เพราะนางทั้งสองเกิดมา
เปนคูของพระมหากษัตริยผูมีบุญซึ่งก็คือพระลอ ดังคําประพันธ

หมื่นขุนถวนหนาส่ํา หัวเมือง  ก็ดี
อยาใครอยาคิดเคือง สวาทไหม
สมภารสงสองเรือง สองรุง  มานา
สองราชควรทาวไท ธิราชผูมีบุญฯ

(ลิลิตพระลอ ล. 1 น. 393)

ในตอนที่พระลอเดินทางมาถึงชายแดนของเมืองแมนสรวงแลวสั่งขุนนางที่ตามมาให
กลับบานเมือง ขุนนางทั้งหลายตางสรรเสริญพระลอวา

ซรองนิ้วนบบาทไท บุญขจร
ไหวอยูสลอนตาง ดอกไม
เสมอสัตวภูธร ชุบปลูก  ไสพอ
ทุกสิ่งเหนือหนอไท กอเกื้อทุกอันฯ

(ลิลิตพระลอ ล. 1 น. 433)

โคลงขางตนกลาววาขุนนางที่ตามเสด็จประนมมือกราบพระบาทของพระลอผูมี    
บุญมาก มือที่ประนมไหวอยูเปนจํานวนมากดูเปนประหนึ่งดอกไม พระองคชุบเลี้ยงทุกคนดวย
ความเทาเทียมกัน และพระองคสรางทุกสิ่งทุกอยางขึ้น ขุนนางและไพรพลจึงประนมกมกราบ
พระลอดวยความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค

จะเห็นไดวากวียกยองพระลอวาเปนพระมหากษัตริยที่มีบุญมาก บุญของพระลอที่ 
ขุนนางยกยองนั้นเปนบุญที่เกิดจากการบําเพ็ญบารมีในปจจุบันชาติคือการกอเกื้อสรรพสิ่งขึ้นและ
การชุบเลี้ยงทุกคนอยางเทาเทียมกัน

จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวากวีสมัยอยุธยาใหความสําคัญกับความเปนผูมีบุญ
ของพระมหากษัตริยอยางมาก ทั้งนี้เพื่อแสดงใหเห็นวาพระมหากษัตริยไดกระทําคุณความดีใน
ชาติกอนทําใหไดเกิดเปนพระมหากษัตริย ซึ่งเปนไปตามความเชื่อที่ปรากฏในไตรภูมิพระรวงวาผูที่
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จะไดเกิดเปนพระมหากษัตริยตองปฏิบัติคุณความดีในอดีตมาก ผลบุญที่ไดสะสมไวจะสงผลให
บุคคลนั้นไดกําเนิดเปนพระมหากษัตริย8 นอกจากนี้ความดีงามที่พระองคไดกระทําในปจจุบันก็  
ทําใหราษฎรประจักษและยกยองพระองควาเปนผูมีบุญ  การเปนผูมีบุญจึงเปนคุณสมบัติหนึ่งของ
พระมหากษัตริยที่ทําใหพระมหากษัตริยพิเศษเหนือคนทั่วไป

3. มีรูปรางและบุคลิกลักษณะที่ดี
นอกจากพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาจะมีชาติกําเนิดที่ดีและมีบุญแลว        

กวีอยุธยายังชื่นชมพระมหากษัตริยวามีรูปรางและบุคลิกลักษณะที่งามเลิศดวย รูปรางและ   
บุคลิกลักษณะที่ดีของพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยามี 2 ประการ คือ มีรูปงาม และมีบุคลิก
ลักษณะที่สงางาม

3.1 มีรูปงาม
พระมหากษัตริยที่มีรูปงามคือพระมหากษัตริยที่มีรูปราง หนาตา และผิวพรรณที่

งดงาม การพรรณนารูปโฉมพระมหากษัตริยในวรรณคดีสมัยอยุธยามี 2 ลักษณะ ไดแก           
การพรรณนารูปโฉมโดยรวม  และการพรรณนารูปโฉมแบบแยกสวน

3.1.1 การพรรณนารูปโฉมโดยรวม
การพรรณนารูปโฉมพระมหากษัตริยในลักษณะนี้ กวีจะยกยองรูปโฉมของ

พระมหากษัตริยวางดงามมาก แตไมไดพรรณนารายละเอียดวาอวัยวะแตละสวนงดงามอยางไร 
ซึ่งการพรรณนารูปโฉมโดยรวมมี 2 ลักษณะ คือ การพรรณนารูปโฉมโดยรวมแบบไมใชส่ือเปรียบ 
และการพรรณนารูปโฉมโดยรวมแบบใชส่ือเปรียบ

3.1.1.1 การพรรณนารูปโฉมโดยรวมแบบไมใชสื่อเปรียบ
การพรรณนารูปโฉมลักษณะนี้จะไมมีการเปรียบเทียบรูปโฉมที่

งามกับเทพเจา  กวีจะยกยองพระมหากษัตริยวามีรูปงามมากเทานั้น

                                                       
8  กรมศิลปากร, วรรณกรรมสมัยสุโขทัย, 67.
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วรรณคดีนิทาน
ในลิลิตพระลอกวีชมความงามของพระลอวาเปนผูมีรูปงามไว

หลายตอน เชน ตอนที่ชาวเมืองแมนสรวงตางขับซอยอโฉมพระลอ กวีชมความงามของพระลอวา
รูปโฉมของพระองคงามล้ําเลิศกวาผูใดในสามโลก และรูปโฉมนี้เปนที่ตรึงใจมาก  ดังคําประพันธ

โฉมผจญสามแผนแพ งามเลิศงามลวนแล
รูปตองติดใจ บารนี ฯ

(ลิลิตพระลอ ล.1 น.389)

ในตอนที่นางร่ืนนางโรยไปหาปูเจาสมิงพราย กวีก็ใชคําเรียก
พระลอวา “ขุนงาม” แสดงใหเห็นถึงรูปโฉมที่งดงามของพระลอที่โดดเดนจนใชความงามนั้นเปนคํา
เรียกพระลอ ดังคําประพันธ

สองไหวสองกราบเกลา สองถาม
ยังเทาใดขุนงาม จักเตา

(ลิลิตพระลอ ล.1 น.404)

ในลิลิตพระลอกวีชมรูปโฉมที่งดงามของพระลอวาเปนทองแทง
และเปนเทวดาลงมาเกิด  ดังคําประพันธ

โฉมราชงามคือทอง แทงแท
คือเทพดาผยอง มาสู  พระนา

 (ลิลิตพระลอ ล.1 น.464)

ในตอนทาวพิไชยพิษณุกรทรงทราบเรื่องพระลอลักลอบอยูกับพระ
เพื่อนพระแพง จึงเสด็จไปที่พระตําหนักของพระเพื่อนพระแพง เมื่อพระองคเห็นพระลอก็หายกริ้ว
เพราะพระลอมีรูปงาม ดังคําประพันธ
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ลอบแลเห็นเจาหลา ลอราชงามโออา
อาจใหหายฟุน ฯ

(ลิลิตพระลอ ล.1 น.482)

ในสมุทรโฆษคําฉันทกวีก็ชมรูปโฉมพระสมุทรโฆษวางามมากตั้ง
แตศีรษะจดเทาไมมีส่ิงใดมาเปรียบความงามได  ดังคําประพันธ

พิศเพี้ยนแตเกลากษัตรีย เทาบาทาศรี
แลโฉมบมีอุปมา

(สมุทรโฆษคําฉันท ล.2 น.160)

ในเสือโคคําฉันทกวีก็ชื่นชมพระพหลเทพและพระคาวีวามีรูปงาม
เหมือนเปนผูที่มีเชื้อสายของพราหมณหรือเปนวงศของพระมหากษัตริย ดังคําประพันธ

วาทานทั้งสองผูงาม เชนเชื้อพงศพราหมณ
ฤาวาขัติโยวงศ

(เสือโคคําฉันท ล.2 น.338)

3.1.1.2 การพรรณนารูปโฉมโดยรวมแบบใชสื่อเปรียบ
การพรรณนารูปโฉมลักษณะนี้จะมีส่ือเปรียบความงามคือ เทพเจา 

กวีจะยกยองพระมหากษัตริยวามีรูปงามเหมือนเทพเจาที่เชื่อกันวามีรูปงาม

วรรณคดียอพระเกียรติ
ในลิลิตยวนพายกวีสรรเสริญรูปโฉมของสมเด็จพระบรมไตร

โลกนาถวาเหมือนพระกามเทพ  ดังคําประพันธ

พระโฉมเฉกศรีสมร ภิมภาคย  ไสแฮ
(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.340)
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พระกามเทพเปนชายหนุมถือธนูและศรดอกไม ชาวอินเดียถือวา
พระกามเทพเปนเทพเจาที่มีรูปรางงามองคหนึ่ง9

ตอนที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถรบกับกองทัพของพระเจาติโลก
ราช กวียกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวามีรูปโฉมเหมือนพระนารายณ  ดังคําประพันธ

พระโฉมเฉกนารายณ เรืองราช  นั้นแฮ
 (ลิลิตยวนพาย ล.1 น.381)

พระนารายณเปนเทพเจาสําคัญองคหนึ่งในศาสนาพราหมณ พระ
องคเปนเทพเจาผูรักษาและคุมครองโลก10 การที่กวีเปรียบสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวามีรูปโฉม
เหมือนพระนารายณ เพื่อแสดงใหเห็นวาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถคือพระนารายณที่อวตารมา
ปราบทุกขเข็ญและบํารุงสุขใหแกราษฎร

วรรณคดีนิทาน
ในลิลิตพระลอกวีชื่นชมพระลอวามีรูปโฉมเหมือนพระอินทรผู

งดงามบนสรวงสวรรค พระองคมาปรากฏโฉมในโลกมนุษย เพื่อใหผูคนไดชื่นชมความงาม ดัง    
คําประพันธ

รอยรูปอินทรหยาดฟา มาอาองคในหลา
แหลงใหคนชม แลฤา ฯ

(ลิลิตพระลอ ล.1 น.389)

ในสมุทรโฆษคําฉันทกวีก็ชื่นชมพระสมุทรโฆษวาขณะที่เสด็จข้ึน
รถทรง   รูปโฉมของพระองคเหมือนพระอินทรผูครองสวรรคชั้นดาวดึงส  ดังคําประพันธ

                                                       
9  เจือ  สตะเวทิน , ตํารับวรรณคดี (กรุงเทพฯ : บรรณกิจ , 2522 ), 45.
10  เร่ืองเดียวกัน , 20.
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พระเสด็จเหนือรถรจนา โฉมเฉกอินทรา
ธิราชเจาไตรตรึงส

(สมุทรโฆษคําฉันท ล.2 น.136)

นอกจากกวีจะพรรณนารูปโฉมของพระมหากษัตริยวาเหมือนพระ
อินทรแลว ในเสือโคคําฉันทก็พรรณนาโฉมของพระคาวีวารูปงามเหมือนบุตรของพระอินทรที่ลงมา
จากสวรรค ดังคําประพันธ

เพียงบุตรสมเด็จอมรินทร อมเรศองคอินทร
แลจากพิมานแมนมา

(เสือโคคําฉันท ล.2 น. 368)

จะเห็นไดวาพระอินทรเปนเทพเจาที่มีบทบาทในวรรณคดีไทย
อยางมาก กวีนิยมเปรียบรูปโฉมที่งดงามของพระมหากษัตริยวาเหมือนกับพระอินทร ทั้งนี้เพราะ
พระอินทรเปนเทพเจาที่มีรูปงามองคหนึ่ง นอกจากนี้พระอินทรยังเปนเทพเจาที่ปราศจากความแก
และความตาย จึงเปนรูปแบบของพระมหากษัตริยที่มีความสุขที่สุด11 สวนที่เปรียบกับบุตรของพระ
อินทร คงเปนเพราะเชื่อวาพระอินทรมีรูปงาม บุตรของพระอินทรก็นาจะมีรูปงามดวย

จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นวากวีอยุธยาพรรณนาความงามของพระมหา
กษัตริยโดยรวมวามีรูปโฉมที่งามเลิศหรือมีรูปโฉมที่งดงามเหมือนเทพเจาตางๆ ไดแก พระกามเทพ 
พระนารายณ และพระอินทร การที่กวีเปรียบพระมหากษัตริยวาเหมือนพระกามเทพและพระอินทร 
เพราะเชื่อวาพระองคมีรูปงาม สวนการที่กวีเปรียบพระมหากษัตริยกับพระนารายณ ก็เพื่อแสดงให
เห็นวาพระองคมีรูปงามและมีฤทธิ์เดชที่จะขจัดทุกขภัยในโลกได

                                                       
11  G.P.Malalasekera, Dictionary  of  Pali  Proper  Names, reprinted  (London : Luzac &

Company Ltd. , 1960), 309.
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3.1.2 การพรรณนารูปโฉมแบบแยกสวน
การพรรณนารูปโฉมของพระมหากษัตริยในลักษณะนี้มีปรากฏในวรรณคดี

นิทานประเภทเดียว โดยกวีจะพรรณนาความงดงามในแตละสวนของพระมหากษัตริยวาลวนมี
ความงดงาม  ดังในลิลิตพระลอวา

เดือนจรัสโพยมแจมฟา ผิบไดเห็นหนา
ลอราชไซรดูเดือน  ดุจแล ฯ

ตาเหมือนมฤคมาศ พิศคิ้วพระลอราช
ประดุจแกวเกาทัณฑ  กงนา ฯ

พิศกรรณงามเพริศแพรว กลกลีบบงกชแกว
อีกแกมปรางทอง  เทียบนา ฯ

ทํานองนาสิกไท คือเทพนฤมิตไว
เปรียบดวยขอกาม ฯ

พระโอษฐงามยิ่งแตม ศศิอยูเยียวยะแยม
พระโอษฐโองามตรู  บารนี ฯ

พิศดูคางสระสม … อกงามเงื่อนไกรสร   พระกรกลงวงคช …
(ลิลิตพระลอ ล.1 น.389 - 390)

คําประพันธขางตนพรรณนาความงามของพระลอทุกสวนตั้งแตดวงหนา
ของพระลอวาใบหนาของพระลอเหมือนดวงจันทรวันเพ็ญที่สองแสงจรัสบนฟากฟา ตาของพระลอ
งามเหมือนตากวางทอง คิ้วงามดังธนู ใบหูก็สวยงามไดรูปเหมือนกลีบของดอกบัว แกมก็งามดัง
ปรางทอง  จมูกของพระองคสวยราวกับเทวดาเนรมิตใหงามดังขอพระกามเทพ  ริมฝปากก็งามกวา
เขียนไวเหมือนพระจันทรที่กําลังแยมยิ้มอยางงดงาม คางของพระองคก็งามสมสวน อกผึ่งผาย
เหมือนราชสีห และแขนงามเหมือนงวงชาง จะเห็นไดวาการที่กวีพรรณนาความงามของพระลอ
แยกสวนตางๆ นี้ ทําใหเห็นความงดงามของพระลอชัดเจนมากขึ้น

ในสมุทรโฆษคําฉันทกวีชื่นชมดวงหนาของพระสมุทรโฆษวางามดังพระ
จันทรวันเพ็ญที่สองสวาง ดังคําประพันธ
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อาทาวผูมีมุขคือบูร - ณศศิอันเรืองรอง
(สมุทรโฆษคําฉันท ล.2 น.133)

ในตอนที่นางรัตนธารีวาดรูปพระสมุทรโฆษ กวีก็พรรณนาโฉมของพระ
สมุทรโฆษวามีใบหนางามดังดวงจันทร คิ้วกงดังคันธนู และมีตาแทนศร  ดังคําประพันธ

พักตราเตรียบจันทรพิมล คิ้วคอมกงกล
 กุทัณฑตาตางศร

(สมุทรโฆษคําฉันท ล.2 น.176)

ในเสือโคคําฉันทกวีชื่นชมใบหนาของพระพหลเทพและพระคาวีวางดงาม
ดังดวงจันทร ดังคําประพันธ

เห็นสองตไนยไวย วรภักตรคือแข
ขัดแขงศศิแถง มุขเปรมอันสดใส

(เสือโคคําฉันท ล.2 น.339)

จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวากวีพรรณนาอวัยวะสวนตางๆของพระ
มหากษัตริยวามีความงดงามมาก เนื่องจากกวีเชื่อวาพระมหากษัตริยจะตองมีความงามที่ดีเลิศ 
อีกทั้งการพรรณนารูปโฉมแบบแยกสวนยังเปนลักษณะสําคัญในการชมพระเอกในวรรณคดีนิทาน
ที่กวีตองแสดงใหเห็นอยางละเอียดวามีรูปงามทุกสวน  กวีจึงพรรณนาชมโฉมพระมหากษัตริยตาม
แบบความงามในอุดมคติ เชน การเปรียบใบหนาเหมือนพระจันทร ดวงตาเหมือนตากวาง หรือค้ิว
งามดังธนู เปนตน

3.2 มีบุคลิกลักษณะที่สงางาม
บุคลิกลักษณะที่สงางาม คือ ทวงทาที่แสดงออกอยางงดงาม เชน การวาง

อิริยาบถในการเคลื่อนไหวตางๆ เปนตน การที่พระมหากษัตริยมีทวงทาที่สงางาม ยอมทําให
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ประชาชนเคารพนับถือและชื่นชมพระองค กวีในสมัยอยุธยานิยมพรรณนาทวงทาของพระมหา
กษัตริยวางดงาม นาเกรงขาม และสงางาม

วรรณคดียอพระเกียรติ
ในลิลิตยวนพาย กวียกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวาพระองคมีการเดินที่

งดงามเหมือนกับพุทธลีลา การเปรียบทาทางการเดินของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถกับการเดิน
ของพระพุทธเจาแสดงใหเห็นทวงทาการเดินที่แชมชาและสงางาม ดังคําประพันธ

สรรเพชญพางศรีสรร เพชญภาคย
ยามโยคพระเจาชาง เผือกผายลีลา

(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.378)

วรรณคดีนิทาน
ในลิลิตพระลอ ตอนที่พระลอกําลังจะเดินทางจากเมืองแมนสรวงไปเมืองสรอง กวี

ชมทวงทาที่งดงามของพระลอวาพระลอเดินชาอยางมีสงานาเกรงขามเหมือนพระยาไกรสรที่กําลัง
เดินออกจากถ้ําแกว ดังคําประพันธ

… บพิตรเสด็จนวยนาด ดั่งพระยาราชไกรสร    จากศิขรคูหารัตน …
(ลิลิตพระลอ ล.1 น.424)

ตอนที่พระลอเสด็จมาพบนางรื่นนางโรยที่อุทยาน กวีก็พรรณนาทวงทาการเดิน
ของพระลอวางดงามดุจราชสีหที่เดินออกจากถ้ํา การที่กวีเปรียบการเดินของพระลอกับราชสีหเพื่อ
ทําใหเห็นภาพการเคลื่อนไหวที่แชมชาแตสงางาม  ดังคําประพันธ

พระลอลีลาศคลอย ไคลคลา
งามดุจสีหลีลา จากถ้ํา

(ลิลิตพระลอ ล.1 น.461)
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ตอนที่นายแกวนายขวัญแจงขาวแกพระลอวาทหารของเจายาเขามาลอมที่
ประทับ พระลอไมมีทีทากลัวเกรง แตยังยิ้มแยมและมีกิริยาองอาจดุจไกรสรราชสีห การพรรณนา
ดังกลาวทําใหเห็นวาพระลอมีกิริยาที่สงางามและองอาจสมกับเปนขัตติยราช ดังคําประพันธ

… ภูบาลยิ้มแยมหัว   บมิกลัวเรงองอาจ   ดูดุจราชไกรสีห
(ลิลิตพระลอ ล.1 น.483)

จากที่กลาวมาทั้งหมดจะเห็นไดวากวีนําเสนอภาพพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยา
วามีรูปรางและบุคลิกลักษณะที่งดงามเหมาะสมกับการเปนขัตติยราช โดยพรรณนาใหเห็นความ
งามโดยรวมและการเปรียบความงามกับเทพเจาที่มีรูปงาม อีกทั้งกวียังพรรณนารูปโฉมของพระ
มหากษัตริยแบบแยกสวน ทําใหเห็นความงามของสวนตางๆ ของพระมหากษัตริย ซึ่งลวนเปน
ความงามแบบอุดมคติ นอกจากนี้พระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยายังมีบุคลิกลักษณะที่งามสงา
ดูแลวนาเคารพเลื่อมใสอีกดวย

4. มีความรอบรู
ความรอบรูหรือการมีความรูในเรื่องตางๆ เปนสิ่งจําเปนสําหรับพระมหากษัตริย 

เพราะพระองคเปนผูปกครองบานเมืองและประชาชน พระองคจึงตองมีวิชาความรูมาก ทั้งนี้     
พระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาลวนเปนผูที่มีความรอบรู โดยกวีจะยกยองพระมหากษัตริยวามี
ความรอบรูใน 2 ลักษณะ คือ การมีสติปญญาเปนเลิศ และการรอบรูในศาสตรหรือวิชาตางๆ

4.1 การมีสติปญญาเปนเลิศ
การมีสติปญญาเปนเลิศของพระมหากษัตริยเปนความรอบรูลักษณะหนึ่งที่กวีมิ

ไดจํากัดวาพระมหากษัตริยทรงมีความเฉลียวฉลาดในเรื่องใดเปนพิเศษ แตกวีจะยกยองพระองค
วาเปนผูที่มีปญญา ดังในลิลิตยวนพายกวียกยองสติปญญาของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวา
เหมือนกับพระอาทิตย ดังคําประพันธ

พระเบญโญภาศพยง ทินกร
(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.340)
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ทั้งนี้การที่กวียกยองสติปญญาเหมือนกับพระอาทิตยคงตองการแสดงใหเห็นถึง
ปญญาที่กวางไกลของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ กลาวคือ ทรงเขาใจและมีความรูในทุกเรื่อง
เหมือนแสงของพระอาทิตยที่สาดสองไปทั่วทุกผืนแผนดิน

นอกจากนี้กวียังยกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวามีสติปญญามากกวาแสง
พระอาทิตยและพระจันทรที่แจมกระจางทั้งในอดีต อนาคต และปจจุบัน  พระองคทรงรูและเห็นไป
ทั่วทั้งสามภพ ดังคําประพันธ

พระเบญเญศรยิ่งพยง สูรยจันทร  แจมแฮ
อดิตานาคต ปลงแปล
ประจุบันทังสามสรร เพชญถึง  แถลงแฮ
เลงลงไตรภพแท ทั่วทรยนฯ

(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.343)

จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวากวียกยองสติปญญาของพระมหากษัตริยวา
กวางไกลหรือมากกวาแสงพระอาทิตยและแสงจันทรที่สองสวางใหแกโลก ทําใหเห็นไดอยาง      
ชัดเจนวาสําหรับกวีอยุธยาแลวพระมหากษัตริยตองเปนผูมีสติปญญาเปนเลิศ

4.2 มีความรอบรูในศาสตรหรือวิชาตางๆ
ความรอบรูในศาสตรตางๆ เปนคุณสมบัติสําคัญของพระมหากษัตริย พระมหา

กษัตริยพึงศึกษาศาสตรตางๆ ใหเขาใจอยางถองแท ในวรรณคดีอยุธยากวียกยองพระมหากษัตริย
วามีความรอบรูในศาสตร 5 ประเภท ไดแก ความรอบรูทางโหราศาสตร  ความรอบรูเร่ืองเวทมนตร
และคาถาอาคม ความรอบรูเร่ืองตํานาน ความรอบรูเร่ืองชางและมา  และความรอบรูเร่ืองอาวุธ

4.2.1 ความรอบรูทางโหราศาสตร   
โหราศาสตรเปนวิชาที่วาดวยการพยากรณโดยอาศัยการโคจรของดวงดาว

เปนหลัก12 ความรูทางโหราศาสตรของพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาจะเปนการคํานวณเพื่อ
พยากรณฤกษยามที่จะประกอบกิจตางๆ

                                                       
12  ราชบัณฑิตยสถาน , พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, 1314.
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วรรณคดียอพระเกียรติ
ในลิลิตยวนพายกวีสรรเสริญสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวาทรงพยากรณ

โหราศาสตรไดแมนยําเหมือนกับพระพุทธเจา ดังคําประพันธ

เชองโหรเหนแมนแมน มุนิวงศ
(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.342)

ในโคลงชะลอพระพุทธไสยาสนกวีก็ยกยองสมเด็จพระเจาอยูหัวทายสระวา
ทรงศึกษาและรอบรูเร่ืองฤกษยาม  รอบรูเร่ืองลาง เร่ืองทิศ  รูภาษานก และรูเวลาที่ดี ทําให      
พระองครูวาเวลาเชาเปนเวลาที่ดี  ดังคําประพันธ

พุทธวงษทรงฤกษรู เรียนขยัน
นิมิตรทิศใดถลัน ลวงไว
สกุณสุนทรสรรพ ทายถูก
นาทีมีสวัสดิได โชคเชาศุภผล

(โคลงชะลอพระพุทธไสยาสน ล.3 น. 54)

ในเรื่องเฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง กวียกยองสมเด็จพระเจา    
อยูหัวปราสาททองวาทรงพยากรณไดตามตําราโหราศาสตร  ดังคําประพันธ

ทรงโหราพยากอรณํา รูเวทสิวํา
สิวายสิวาอาคม

(เฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง ล.3 น.18)

การที่กวีอยุธยายกยองพระมหากษัตริยวามีความรอบรูในวิชาโหราศาสตร 
ซึ่งเปนวิชาหนึ่งสําหรับพระมหากษัตริย  เพราะพระองคตองประกอบกิจและพระราชพิธีมากมาย 
ดังนั้นการสามารถคํานวณฤกษยามได ยอมทําใหกิจตางๆ สําเร็จลุลวงดวยดี
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4.2.2 ความรอบรูเรื่องเวทมนตรและคาถาอาคม   
เวทมนตรและคาถาอาคมเปนความรูในเร่ืองการสวดหรือใชถอยคําศักดิ์

สิทธิ์ที่บริกรรมเพื่อใหสําเร็จตามความประสงค13 ความรูเร่ืองเวทมนตรและคาถาอาคมเปนวิชาที่
พระมหากษัตริยพึงศึกษาและฝกฝนใหเชี่ยวชาญ เพื่อนํามาใชในการประกอบพิธีกรรมและตอสูกับ
ขาศึกศัตรู

วรรณคดียอพระเกียรติ
ในลิลิตยวนพายกวีสรรเสริญสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวาทรงรอบรูใน

วิชาเวทมนตรและคาถาอาคม ดังคําประพันธ

สบศาสตราคมยล ลงลวน
(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.342)

ในเรื่องเฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททองกวีก็ยกยองสมเด็จพระเจา
ปราสาททองวาทรงพยากรณไดตรงตามตําราโหราศาสตร และทรงรูเวทมนตรและคาถาอาคม ดัง
คําประพันธ

ทรงโหราพยากอรณํา รูเวทสิวํา
สิวายสิวาอาคม

(เฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง ล.3 น.18)

วรรณคดีนิทาน
ในสมุทรโฆษคําฉันทตอนที่พระสมุทรโฆษรบกับสิบกษัตริย กวีแสดงใหเห็น

ความสามารถในการแผลงศรเปนอาวุธตางๆ  ดังคําประพันธ

ภูธรยิงศรเปนสีห จับคชคั้นยี
แลฉกภุชงคลาญปาน

                                                       
13  ราชบัณฑิตยสถาน , พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, 1085.
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เกาศึกยิงปนเปนควัน คลุมหลาฟาทัน
ทั้งเมฆก็บดบังตา

พระยิงเปนลมพัดพา สรวางเมฆา
และแลตระลงทุกทิศ

เกาศึกยิงเขาปองปด กรรกลมืดมิด
แลบังทั้งแสนเสนา

พระยิงศรศิลปมหา เปนเพชรผาผา
คิรีก็แตกผุยผง

ตองร้ีพลแหลกแปลนองค เกาศึกพิศวง
ก็ดาลมเมอกลกรร

ศรตองเกาศึกยอยยรร ลมลงดวยพลัน
พิเรนทรดาลสยบแสยง

(สมุทรโฆษคําฉันท ล.2 น.198 – 199)

คําประพันธขางตนเปนตอนพระสมุทรโฆษรบกับเกาศึก พระสมุทรโฆษ
แผลงศรเปนราชสีหเพื่อฆาชางที่เกาศึกแผลงศรมา สวนเกาศึกก็ยิงปนเปนควันครอบคลุมทั้ง   
แผนดินและทองฟา อีกทั้งยังใหเมฆมาบังตาดวย แตพระสมุทรโฆษก็แผลงศรเปนลมพัด ทําให
ทองฟาและแผนดินทั่วทุกทิศสวาง จากนั้นเกาศึกยิงใหเขามาปดและบังกองทัพใหมืดมิด พระ
สมุทรโฆษก็แผลงศรเปนสายฟาผาภูเขา แลวศรนั้นก็ตองเกาศึกตายอยางนาสะพรึงกลัว การแผลง
ศรเปนอาวุธตางๆ ของพระสมุทรโฆษเปนการแผลงศรที่ตองอาศัยเวทมนตรคาถาในการเสกใหศร
กลายเปนราชสีห ลม และสายฟา ไมไดเปนการแผลงศรดวยลูกศรธรรมดา แสดงวาพระ         
สมุทรโฆษมีความรูความสามารถในการใชเวทมนตรคาถาไดอยางเชี่ยวชาญ

4.2.3 ความรอบรูเรื่องตํานาน
การศึกษาเรื่องตํานานเปนการศึกษาเรื่องราวในอดีตหรือเร่ืองโบราณคดี 

ในลิลิตยวนพาย กวียกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวามีความรอบรูในเร่ืองตํานานอยางถองแท  
ดังคําประพันธ

ดํนอกดํนานถวน ถองกล ฯ
(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.343)
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4.2.4 ความรอบรูเรื่องอาวุธ
ความรูในเรื่องอาวุธนับเปนความรูที่สําคัญประการหนึ่งของพระมหา

กษัตริย เนื่องจากพระมหากษัตริยมีหนาที่สําคัญคือการเปนนักรบ ดังนั้นหากพระองคไมมีความรู
ในเรื่องศาสตราวุธ พระองคยอมจะเปนผูนําทัพที่ดีมิได พระมหากษัตริยจึงตองชํานาญในการใช
อาวุธ

วรรณคดียอพระเกียรติ
ในลิลิตยวนพายยกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวาทรงรอบรูในเรื่อง

อาวุธอยางถองแท และพระองคสามารถใชอาวุธตางๆไดอยางคลองแคลว ดังคําประพันธ

สบสาตราคมสรรพ ถองถวน
สรรเพชญแกวนการทรง สรรพสาตร

(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.341)

นอกจากกวีจะยกยองพระมหากษัตริยวามีความรูในเรื่องอาวุธทั้งหลาย กวี
ยังยกยองพระมหากษัตริยวาทรงชํานาญเรื่องอาวุธแตละประเภทดวย เชน

วรรณคดีนิทาน
ในสมุทรโฆษคําฉันทตอนตนเรื่องกวียกยองพระสมุทรโฆษวาสามารถ

ปราบกษัตริยทั้งหลายในสนามรบดวยความสามารถดานธนู ดังคําประพันธ

แสดงศิลปธนูศรศรี ผจญคณกษัตรีย
อันโรมในรณควรถวิล

(สมุทรโฆษคําฉันท ล.2 น.112)

ในตอนที่กวีพรรณนาเมืองพรหมนคร กวีพรรณนาวาพระสมุทรโฆษซึ่งเปน
โอรสของทาวพินทุทัตมีความดีงามทั้งในรูปโฉมและวิชาธนูที่เกงกลา ดังคําประพันธ

พระราชเอารสประเสริฐ ธดวยรูปพิทยา
ศึกษาธนูคุณคุณา- ธิกศักดิสมบูรณ

(สมุทรโฆษคําฉันท ล.2 น.120)
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นอกจากนี้ในตอนพระสมุทรโฆษยกโลหธนู กวีก็พรรณนาวาพระสมุทรโฆษ
มีความสามารถในเรื่องธนูและแสดงการยิงธนูอยางเกงกาจ  ดังคําประพันธ

ฉวยโลหธนูแลครวี วิริยอาวุธพิรี-
ยแสรงสําแดงไชยแชรง

ทาวนาวโนมศรศักดิ์แสดง บัวบาทจําแทง
จําทวยธนูในสนาม

ฤทธาพลพระพึงขาม แสดงเดโชนาม
ในรงคดาลรณภู

ดุจราฆพทรงศรยู ยกโลหธนู
แลดูดําเกิงมหิมา
……………………………. ………………….

แลวนั้นแผลงศรหนึ่งโสด เปนปนไกรโกฏิ
-หอยในหองหาวหน

แชรงชิดพิศคือสายฝน เมื่อพรรษาดล
แลซรองในทองธรณิน

บดบังแหลงหลาฟาดิน พระยิงศรศิล-
ปแสรงสําแดงเจษฎา

(สมุทรโฆษคําฉันท ล.2 น.184 - 185)

คําประพันธขางตนกลาววาพระสมุทรโฆษสามารถยกโลหธนูข้ึนไดและแสดงให
เห็นชัยชนะของพระองค พระสมุทรโฆษสามารถนาวศรได อํานาจของพระองคนาเกรงขามดุจ
พระรามยกโลหธนู นอกจากนี้กวียังแสดงภาพการแผลงศรที่เกงกลาของพระสมุทรโฆษวาพระองค
แผลงศรจํานวนมากบดบังทองฟาและแผนดิน มองดูเหมือนสายฝนในฤดูฝน

4.2.5 ความรอบรูเรื่องชางและมา
ในอดีตชางและมาเปนสัตวที่มีความสําคัญมาก เพราะชางและมาเปน

กําลังสําคัญในการเดินทางและการรบ ดังนั้นพระมหากษัตริยที่ดีจึงตองมีความรูเร่ืองชางและมา 
กวีอยุธยาก็ยกยองพระมหากษัตริยวามีความรูเร่ืองชางและมาเชนเดียวกัน
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วรรณคดียอพระเกียรติ
ในลิลิตยวนพายกวียกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวามีความรอบรูเร่ือง

ชางเปรียบไดกับพระพิฆเนศและทรงมีความรูเรื่องมาที่ใชในการรบ ดังคําประพันธ

การชางพิฆเนศรนาว ปูนปาน  ทานนา
อัศวทํานยมกลางรงค เลอศแลว

(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.341)

ในโคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณมหาราชกวีกลาวถึงการเสด็จ
คลองชางของสมเด็จพระนารายณมหาราชวา

จอมภพภูวนาถเกลา สากล
เสด็จดําเนินยังพน เวศนั้น
ทําการเบิกไพรทนน ไชยบาศ
โดยศาสตรพระกรรมบั้น บอกไวเปนเฉลิม

(โคลงเฉลิมพระเ กียรติสมเด็จพระนารายณมหาราช ล.2 น.660)

คําประพันธขางตนกวีกลาววาสมเด็จพระนารายณมหาราชเสด็จไปที่ปา 
แลวเบิกไพรตามวิชาชางของพระกรรมที่บอกไว พระกรรมหรือพระเทวกรรมก็คือพระคเณศใน
ฐานะเปนบรมครูชาง แนวความคิดเรื่องพระเทวกรรมแพรหลายมากในสมัยอยุธยาเมื่อการ        
คชศาสตรเปนที่นิยมในราชสํานัก โดยเฉพาะอยางยิ่งสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชซึ่งพระองค
ไดมีพระบรมราชโองการใหหลอรูปเคารพพระพิฆเนศวรและพระเทวกรรมหลายครั้ง เมื่อใดมีการ   
คชศาสตรก็ตองมีการบูชาพระเทวกรรมควบคูกันไปดวย14 แสดงใหเห็นวาสมเด็จพระนารายณ
มหาราชทรงมีความรูในคชศาสตรของพระเทวกรรมจึงสามารถทําพิธีเบิกไพรเพื่อคลองชางได

                                                       
14  จิรัสสา  คชาชีวะ, พระพิฆเนศวร คติความเชื่อและรูปแบบของพระพิฆเนศวรที่พบใน

ประเทศไทย (กรุงเทพฯ : โรงพิมพพิฆเณศ , 2531),  69 ,151.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



97

ในตอนทายโคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณมหาราช กวีขอพรให
สมเด็จพระนารายณมหาราชวา

ขอจงแผนภูวบาล บดิราช
สิทธิคชาศิลปเรา รวดเพี้ยงพระกรรม

(โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณมหาราช ล.2 น.664)

คําประพันธขางตนกวีขอพรใหสมเด็จพระนารายณมหาราชประสบความ
สําเร็จในความรูเร่ืองชางดังพระกรรม แสดงวาการมีความรูเร่ืองชางเปนสิ่งสําคัญประการหนึ่ง
สําหรับพระมหากษัตริย

ความรูในศาสตรตางๆ เปนสิ่งสําคัญที่พระมหากษัตริยควรเรียนรูและ    
ฝกฝนจนชํานาญ เพื่อพระองคจะไดเปนพระมหากษัตริยที่ เกงกลาและยิ่งใหญ ในมหา     
เวสสันดรชาดกกลาวถึงพระเวสสันดรวาทรงเรียนรูศิลปศาสตร 18 ประการ15 ซึ่งศิลปศาสตรทั้ง 18 
ประการ 16    ไดแก

1.สุติ คือ วิชาความรูทั่วไป
2.สมมุติ คือ วิชาความรูกฎธรรมเนียม
3.สังขยา คือวิชาการคํานวณ
4.สังโยค คือ วิชาการใชเครื่องยนตกลไก
5.นิติ คือ วิชาความรูทางกฎหมาย
6.วิเสสกา คือ วิชาการพยากรณ
7.คันธัพพา คือ วิชาการขับรองและดนตรี
8.คณิกา คือ วิชาพลศึกษา
9.ธนพเพธา คือ วิชาการยิงธนู
10.ปุราณะ คือ วิชาโบราณคดี

                                                       
15  สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, มหาเวสสันดรชาดก ฉบับ 13 กัณฑ ,

พิมพครั้งที่ 6 (กรุงเทพฯ : องคการคาของคุรุสภา, 2513), 22.
16  เฉลิม  มากนวล , “การศึกษาของกษัตริยในวรรณคดี ,” ทีทัศนวรรณกรรม 2 , 1 (มกราคม –

มิถุนายน 2545) : 18.
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11.ติกิจฉา คือ วิชาการแพทย
12.อิติหาสะ คือ วิชาวาดวยโศลกบูชาวีรบุรุษหรือประวัติศาสตร
13.โชติ คือ วิชาดาราศาสตร
14.มายา คือ วิชาพิชัยสงคราม
15.ฉันทติ คือ วิชาการประพันธ
16.เกตะ คือ วิชาการพูด
17.มันตา คือ วิชามนตร
18.สัททา คือ วิชาภาษาศาสตร

จะเห็นไดวาความรูในศาสตรตางๆ ของพระมหากษัตริยในวรรณคดีสมัย
อยุธยาสามารถเปรียบเทียบกับศิลปศาสตรซึ่งเปนวิชาที่พระมหากษัตริยพึงศึกษาใหแตกฉาน     
ไดดังนี้

ความรูทางโหราศาสตร เทียบไดกับ วิเสสกา
ความรูเร่ืองเวทมนตรและคาถาอาคม เทียบไดกับ มันตา
ความรูเร่ืองตํานาน เทียบไดกับ อิติหาสะ
ความรูเร่ืองอาวุธ เทียบไดกับ ธนพเพธา

จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นวาพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาเปนพระมหา
กษัตริยที่มีความรอบรูมาก พระองคมีสติปญญาที่กวางไกลและมีความรูในศาสตรวิชาตางๆ อันได
แก ความรูทางโหราศาสตร ความรูเรื่องเวทมนตรและคาถาอาคม ความรูเร่ืองตํานาน ความรูเร่ือง
อาวุธ และความรูเร่ืองชางและมา  ความรอบรูทั้งหลายที่กวียกยองพระมหากษัตริยลวนเปนสิ่งที่
ทําใหเห็นถึงความรูความสามารถของพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาไดชัดเจนมากขึ้นและยัง
ทําใหเห็นวาพระมหากษัตริยมีจริยวัตรอันงดงามที่จะใฝศึกษาหาความรู เพื่อนํามาใชประโยชนใน
การปกครองบานเมือง

5. มีพระราชทรัพย
พระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาเปนพระมหากษัตริยที่มีพระราชทรัพยมากมาย     

พระราชทรัพยทั้งหลายเปนเครื่องแสดงความมั่งคั่งและความยิ่งใหญของพระมหากษัตริย เชน   
การที่พระมหากษัตริยมีพระราชวังใหญโตและงดงาม แสดงใหเห็นวาพระองคมีพระปรีชาสามารถ
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ในการบริหารบานเมือง จนทําใหบานเมืองมั่งคั่งรํ่ารวยและสามารถสรางสถาปตยกรรมที่งดงาม 
จึงเปนการประกาศเกียรติของพระมหากษัตริยวายิ่งใหญได  เปนตน

พระราชทรัพยของพระมหากษัตริยในวรรณคดีสมัยอยุธยา ไดแก เมืองและพระราชวัง
ทรัพยสมบัติ  สนมกํานัล และรัตนะ

5.1 เมืองและพระราชวัง
บานเมืองและพระราชวังเปนสถาปตยกรรมและศิลปกรรมที่สรางขึ้นดวยความ

ศรัทธาของชาง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและยกยองพระมหากษัตริยวาเปนสมมติเทวราชและ
หนอพุทธางกูร17  เมืองและพระราชวังจึงเปนสิ่งแสดงความยิ่งใหญของพระมหากษัตริย

กวีในสมัยอยุธยาจะพรรณนาเมืองและพระราชวังวางดงามแลใหญโต โดยมีการ
พรรณนาใน 2 ลักษณะ คือ การพรรณนาแบบไมใหรายละเอียด และการพรรณนาแบบใหราย
ละเอียด

5.1.1 การพรรณนาแบบไมใหรายละเอียด
 การพรรณนาเมืองและพระราชวังในแบบนี้ กวีจะพรรณนาเมืองและพระ

ราชวังวามีความงดงามและยิ่งใหญ แตไมใหรายละเอียดที่ชัดเจนวาสวนใดงดงามเชนไร ซึ่งกวีจะ
พรรณนา 2 ลักษณะ คือ การพรรณนาวาเปนเมืองใหญ และการพรรณนาวาเปนเมืองสวรรค

5.1.1.1 การพรรณนาวาเปนเมืองใหญ
กวีจะชื่นชมเมืองวาเปนเมืองที่มีขนาดใหญและมีความยิ่งใหญ

วรรณคดีพิธีกรรมและประเพณี
ในบุณโณวาทคําฉันท กวีชื่นชมกรุงศรีอยุธยาวาเปนเมืองที่ยิ่ง

ใหญ ดังคําประพันธ
อยุธเยศมหา นครราชธานี

(บุณโณวาทคําฉันท ล.3 น.312)

                                                       
17  สํานักราชเลขาธิการ , สถาปตยกรรมพระบรมมหาราชวัง 1  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพกรุงเทพ,

2531), 10.
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วรรณคดีนิทาน
ในลิลิตพระลอ  กวีชื่นชมกรุงศรีอยุธยาไววาเปนมหานครที่ยิ่งใหญ 

รํ่ารวยและรื่นรมยดวยแกวเกาประการ ไดแก เพชร ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน นิล มุกดา 
เพทาย และไพฑูรย 18 ดังคําประพันธ

… พระนครศรีอโยธยา    มหาดิลกภพ    นพรัตนราชธานีบุรีรมย…
(ลิลิตพระลอ ล.1 น.387)

5.1.1.2 การพรรณนาวาเปนเมืองสวรรค
กวีจะยกยองเมืองของพระมหากษัตริยวางดงามและยิ่งใหญ

เหมือนหรือยิ่งกวาเมืองสวรรค

วรรณคดียอพระเกียรติ
ในลิลิตยวนพาย กวีชื่นชมกรุงศรีอยุธยาวางดงามยิ่งกวาเมืองฟา

เมืองสวรรค ดังคําประพันธ

พระนครอโยทธยา ยิ่งฟา
(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.345)

วรรณคดีนิทาน
ในลิลิตพระลอตอนพระนางบุญเหลือครํ่าครวญถึงพระลอวา

พระลอมีเมืองที่งดงามเหมือนเมืองสวรรค ดังคําประพันธ

เมืองบพิตรเจาหลา แมเพี้ยงเมืองสวรรค
(ลิลิตพระลอ ล.1 น.490)

เมืองสวรรคที่กวีไดนํามาเปรียบกับเมืองของพระมหากษัตริยนั้นก็
คือ สวรรคชั้นดาวดึงส เนื่องจากเมื่อกลาวถึงคําวา สวรรค หรือ สฺวรฺคฺ ในภาษาสันสกฤตแลว จะ

                                                       
18  ราชบัณฑิตยสถาน , พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 , 561.
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หมายถึงสุรโลกและสุรภพของพระอินทร 19 ซึ่งก็คือดาวดึงส  ตามความเชื่อของคนไทย พระอินทร
เปนเทพเจาที่สําคัญและใกลชิดกับมนุษยมาก เพราะพระอินทรจะคอยชวยเหลือคนดีที่ตกทุกข ใน  
ไตรภูมิพระรวงอธิบายสวรรคชั้นดาวดึงสของพระอินทรไวอยางละเอียดวา

… ดาวดึงษานั้นตองอยูเหนือจอมเขาพระสิเนรุราชบรรพต อันปรากฏเปนเมืองพระอินทร
ผูเปนพระญาแกเทพยดาทั้งหลาย ในยอดเขาพระสิเนรุราชนั้น เปนเมืองของพระอินทรโดย
กวางคัลนาไวได ๘,๐๐๐,๐๐๐ วา มีปรางคปราสาทแกวเฉพาะซึ่งจอมเขาพระสิเนรุราช
บรรพต แลมีที่เหลนที่หัวสนุกนินักหนาโสด … มีกําแพงแกวลอมรอบ มีประตูรอบน้ันไดพัน
หนึ่ง แลมียอดปราสาทอันมุงเหนือประตูนั้นทุกประตูเทียรยอมทอง แลประดับนิดวยแกวทั้ง 
๗ ประการ แตตนประตูไปเถิงยอดปราสาทนั้นสูงได ๒๕๐,๐๐๐ วา  แลเมื่อหับเผยประตู
นั้นไดยินเสียงสรรพไพเราะถูกเนื้อพึงใจนักหนา ดุจเสียงแหงดุริยดนตรีทั้งหลายอันไพเราะ
นัก …20

จะเห็นไดวาสวรรคชั้นดาวดึงสของพระอินทรมีความยิ่งใหญและ
งดงามมาก ผูที่อยูในสวรรคดาวดึงสก็มีแตความสุข ดังนั้นกวีอยุธยาจึงชื่นชมเมืองของพระมหา
กษัตริยวาเปนเมืองสวรรคที่ยิ่งใหญและงดงาม ประชาชนในเมืองของพระองคก็เหมือนชาวสวรรค
ชั้นดาวดึงสที่มีความสุขกายสบายใจ

นอกจากกวีจะยกยองเมืองของพระมหากษัตริยวาเหมือนเมือง
สวรรคแลว กวียังชื่นชมปราสาทราชวังของพระมหากษัตริยวางดงามดังเมืองสวรรคเชนกัน ดังใน
ลิลิตพระลอ กวีชื่นชมเมืองแมนสรวงของพระลอไววา

เสวยสุขปราสาทเพี้ยง เมืองสวรรค  ลูกเอย
(ลิลิตพระลอ ล.1 น.490)

                                                       
19  กรมวิชาการ , พจนานุกรม สํสกฤต – ไท – อังกฤษ อภิธาน  (พระนคร : โรงพิมพคุรุสภา

ลาดพราว , 2511),1296.
20  กรมศิลปากร , วรรณกรรมสมัยสุโขทัย , 122.
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คําประพันธขางตนเปนตอนพระนางบุญเหลือครํ่าครวญถึงพระลอ 
เมื่อทราบขาววาพระลอสิ้นพระชนม พระนางคร่ําครวญวาพระลอเคยเสวยสุขในปราสาทราชวังที่
งดงามเหมือนกับเมืองสวรรค

จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวากวีไมไดใหความสําคัญกับการใหราย
ละเอียดของเมืองและพระราชวังวาแตละสวนงดงามอยางไร แตกวีจะชื่นชมเมืองและพระราชวังใน
ภาพรวมวางดงามและยิ่งใหญเทานั้น เพื่อแสดงวาหากพระมหากษัตริยมีมหานครที่งดงามแลว
ยอมทําใหพระองคเปนพระมหากษัตริยที่ยิ่งใหญดวยเชนกัน

5.1.2 การพรรณนาแบบใหรายละเอียด
การพรรณนาเมืองและพระราชวังแบบใหรายละเอียดนี้  กวีจะให            

รายละเอียดสวนตางๆของเมืองและพระราชวังวามีความงดงาม ซึ่งทําใหเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น

วรรณคดียอพระเกียรติ
ในโคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณมหาราช กวีพรรณนาพระที่นั่ง

ดุสิตธัญญมหาปราสาทไวอยางละเอียด ดังคําประพันธ

ดุสิตปราสาทสรอย สมพุทธ
สูงเทริดธารมารุต ชอช้ัน
พรหมพักตรฉัตรเฉลิมสุด เสาวภาคย
นาคพระพานพดหลั้น เลียบเลื้อยลงมาฯ

ตรีมุขสิงหาสนแกว กรองผสาย
ดุมแวนแววเรืองฉาย รุงเรา
โรงธารกํานัลถวาย อภิวาท
งามเงื่อนนฤมิตเยา ยั่วฟามาดินฯ

พระมนเทียรถาเทิด แถวถงัน
ขวาสุทธาสวรรยพรรณ เพริดแพรว
ซายจันทรพิศาลวรรณ เวจมาศ
พรายแพรงสุริยแลว สองสูแสงจันทร
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สวนศรีพฤกษชาติชอย หลายพรรณ
งามดอกดวงใบบัน คลี่เคลา
คือจิตลดาวัลย วชิราช
บานแบงคนธรสเรา เฟองฟุงขจรถวายฯ

(โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณมหาราช ล.2 น.656 -657)

โคลงขางตนกลาวถึงพระที่นั่งดุสิตธัญญมหาปราสาท21วาสูงตานลม มีฉัตร
แสดงความดีงาม มีหางหงส22 ที่เปนนาคเลื้อยเลียบลงมา ตรีมุขและราชอาสนรูปสิงหมีแกว
ประดับอยูเรียงรายเหมือนแวนกลมที่สองแสงรุงเรือง โรงธารกํานัลก็งดงามดังเนรมิตจากสวรรคลง
มาสูเมืองมนุษย พระมนเทียรเปนแถวเรียงราย ดานขวาคือพระที่นั่งสุทธาสวรรยที่เพริดแพรว ดาน
ซายคือพระที่นั่งจันทรพิศาลเปนทองสองแสงแวววาวกับแสงอาทิตยและสองแสงสูแสงจันทร ใน
สวนอุทยานที่มีตนไมหลากหลายพันธุ ดอกไมและใบไมที่คลี่ขยายก็งดงามเหมือนเปนสวน
จิตรลดาวัน23 ของพระอินทรที่ดอกไมบานมีกล่ินหอมฟุงขจรไปทั่ว

ในเรื่องเฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง กวีก็พรรณนาเมืองและพระ
ราชวังของกรุงศรีอยุธยาอยางละเอียดงดงาม ดังคําประพันธ

                                                       
21  พระที่นั่งดุสิตธัญญมหาปราสาทเปนพระราชมนเทียรหนึ่งในพระราชวังเมืองลพบุรีหรือพระราช

วังนารายณราชนิเวศน  พระราชมนเทียรในพระราชวังเมืองลพบุรีนี้มี 3 องค ทางเหนือมีชื่อวา พระที่นั่งจันท
พิศาล  เปนพระที่นั่งที่สมเด็จพระนารายณมหาราชประทับอยูเปนพระที่นั่งแรก ในสมัยรัชกาลที่ 4 ไดรับการ
ปฏิสังขรณจนมีสภาพสมบูรณจนถึงปจจุบัน  พระราชมนเทียรทางใตคือ พระที่นั่งสุทธาสวรรย  สมเด็จพระ
นารายณมหาราชทรงใหสรางขึ้นในสวน เปนที่ประทับเมื่อช้ันหลังจนเสด็จสวรรคตที่พระที่นั่งองคนี้ ปจจุบันหัก
พังจนเหลือแตรากและผนังเล็กนอย  สวนพระราชมนเทียรอีกองคสรางขึ้นอยูตรงกลางระหวางพระที่นั่งจันท
พิศาลและพระที่นั่งสุทธสวรรค คือ พระที่นั่งดุสิตธัญญมหาปราสาท เปนที่สําหรับเสด็จออกแขกเมือง ปจจุบัน
เหลือเพียงผนังเทานั้น  นารถ โพธิประสาท , ผูเรียบเรียง, สถาปตยกรรมในประเทศไทย (ม.ป.ท., 2514),69 -
70.

22  ในสมัยอยุธยาจะเรียกหางหงสวา นาคพด มีอยู 2 แบบ คือ นาคเบือน และนาคหันขาง
(อาจารย จุลทรรศน พยาฆรานนท)

23  จิตรลดาวันเปนสวน 1 ใน 4 แหงของพระอินทร ไดแก นันทวัน ปารุสกวัน จิตรลดาวัน และมิสก
วัน
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เจียรจากไอสวรรยลงมา ครอบครองอยุทธยา
บุรินทรอินทรพิศาล

ปราการแกมแกวสูรกาญจน คือเทวนฤมาน
แลแมนมารังรจนา

สูงสงทัดเทอดพรหมมา บังแสงสูริยา
บอไขทิพาราษตรี
……………………………… ……………………….

เรืองบนปราการแกวใส ตั้งเหนือบูรไร
จปมจแปมปานลม

สูงกวาโศฬสเมืองพรหม ฟาหลาชื่นชม
คืออินทรบุรินทรพิมาน

สนมสนวรตายเวียงโขลญทวาร คูคายสบสถาน
ทังนอกทังในกรรกง

ดูจไตรตรึงษสวรรคเสด็จลง ศึกเสี้ยนดาลหลง
เกรงกลัวฟฟนปนหนี

หอทองทาบรัตนมณี เชองเทอนศิขรี
อังจลแจกสบสถาน

มีสินธุสรมุทรเปรียบปาน เปรียบดวยสิทธาร
นทีทังปวงไหลไป

หวางเขาสัตตภัณฑสบไสล บานบัทมเรืองไร
ธรากุสุมโสภา

เล็งถนนทงทางรัถยา รันรานรจนา
คือแมนมาสรรคสํารับ

ฉบับสีหสุบรรณปรดับ ตรีมุขปรกับ
ปรกอบดวยแกวแกมกล
………………………………… …………………….

เลงพระพลาญแกวแพรวใส ดาษรัตนอําไพ
รุวาลุกาพรายพรรณ
…………………………… …………………….
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เรือนรัตนโรงธารนอกใน แตงไวสบไสมย
ปรการปรกอบมากมาย
…………………………… …………………..

มีมนฑีรทิพไสยา รายรัตนมุดดา
สุพรรณสูงสุดโพยม

มงกุฎพิมานเสาโสรม ชัชวาลตรโลม
ตรลบตรเลอดเวหา

แชงชอนพสูรโสภา ทาบทองรจนา
มณีปรดับดาบเกียร

ยอมฉลักฉลุปรุเขบดเขบียน รายรัตนาเกียรณ
กนกเกาสิ่งปสาน

มุขเด็จเด็จสูรพิมาน ฑีรทิพโอฬาร
โอฬาทิการรุงเรือง

(เฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง ล.3 น.12 - 14)

ในคําประพันธขางตน กวีพรรณนากรุงศรีอยุธยาวาเหมือนเมืองที่ยิ่งใหญ
ของพระอินทร มีกําแพงแกวแกมทองดังเทวดามาสรางและตกแตงไว กําแพงก็สูงเทียมสวรรคชั้น
พรหม ซึ่งสามารถบังแสงพระอาทิตยจนไมสามารถรูไดวาเปนเวลากลางวันหรือกลางคืน เหนือ
ปราการแกวใสเปนปอมที่สูงตานลมและสูงกวาสวรรคชั้นพรหม ทั้งฟาและแผนดินตางชื่นชมวา
เปนวิมานของพระอินทร  ในเขตพระราชฐานมีฉนวน24 ที่เชื่อมตอกับวังทางใต ตลอดจนโขลนทวาร
และคูคายถูกจัดวางไวอยางหมาะสมทั้งภายนอกและภายในเปรียบดังสวรรคไตรตรึงสที่ลงมาอยู
บนโลกมนุษย  ทําใหศัตรูทั้งหลายเกรงกลัวและหนีไป หอทองประดับดวยแกวมณี มีเชิงเทินเปน   
ภูเขาดูแข็งแรงมั่นคงเหมาะสม มีคูเมืองเปรียบดังน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่ไหลระหวางเขาสัตบริภัณฑ มี
ดอกบัวแดงบานและดอกไมบนดินก็งดงาม ทางเดินก็ตกแตงไวราบเรียบเหมือนเทวดามาเนรมิต 
ตรีมุขประดับรูปราชสีหและครุฑตามแบบฉบับที่มีมา อีกทั้งยังประดับดวยแกวที่งดงาม พระลาน
สวยสุกใสดวยแกวที่สวางแวววาว โรงธารที่เหมือนเรือนแกวสําหรับสนมกํานัลทั้งนอกและใน

                                                       
24  สนวร  คงจะหมายถึง  ฉนวนคือทางเดินที่มีผนังหรือแผงกั้นบังตาคนภายนอก     โชติ

กัลยาณมิตร, ผูรวบรวม, พจนานุกรมสถาปตยกรรมและศิลปเก่ียวเนื่อง (กรุงเทพฯ : การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย , 2518) ,250.
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จํานวนมากมีการตกแตงไวตามสมัย มีพระราชมนเทียรสูงสุดฟาประดับดวยแกว มุก และทอง 
มงกุฎของวิมานเปนพระจันทรที่รุงเรืองตลอดทองฟา นพศูลก็งดงามตกแตงดวยทองประดับทับทิม
มากมาย และประดับดวยแกวผสมทองเนื้อเกา25ที่สลักอยางสวยงาม  มุขเด็จ26ของพระมนเทียรก็
ยิ่งใหญงดงาม

 วรรณคดีนิทาน
ในสมุทรโฆษคําฉันทกวีพรรณนาเมืองรมยบุรีไวอยางงดงามทําใหเห็นภาพ

เมืองที่มั่นคง แข็งแรง รมร่ืน รุงเรือง และสงางาม   ดังคําประพันธ

เบื้องทักษิณาศาล มหิมานบุรีศรี
จรรโจษประชามี พลพิรียชาญชม

มหามหรศพ พิศาลสนุกนิสม
สมฤทธิเรืองรม- ยบุรีอันอาเกียรณ

เจ็ดชั้นพระไชยสิน- ธุอจินตเรืองเวียน
ชลชระลวะเนียร- มลสุทธสบสถาน

ดุจสัตตนที ดรใสคือใจอารย
บัวเบญจแกมกาญ- จนกมุทบุษบา

เจ็ดชั้นกําแพงไชย คิรีรัตนเลขา
ออมลอมคือภูผา บริภัณฑกรรกง

พระทวารอันสูงสรรพ ประดับโดรณมาศผจง
โขลนทวารยรรยงกง รัตนรายดูนฤมล

พระพลานประพาฬรัต- นตระการสอาดกล
กรเลือกเห็นประเหลชน ชนทินทรสงกา

พลานบนชั้นสิง- หแลสิงคโสภา

                                                       
25  ทองเนื้อเกาหรือทองนพคุณเปนทองบริสุทธิ์ ในสมัยโบราณกําหนดราคาตามคุณภาพของเนื้อ

หนัก 1 บาท เปนราคา 9 บาท
26  มุขเด็จเปนมุขพระที่นั่งหรือพระมหาปราสาทที่ตั้งที่ประทับของพระเจาแผนดิน ใชในการเสด็จ

ออกวาราชการ มีตัวอยางใหเห็นในปจจุบันนี้ที่มุขเด็จพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง   โชติ
กัลยาณมิตร, ผูรวบรวม, พจนานุกรมสถาปตยกรรมและศิลปเก่ียวเนื่อง , 597.
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เรียงเรียบประดับดา มีทังนาคนนทรี
ประดับฉบับบรร- พภิเษกโสภี

เสาวภาคยกรุงตรี- มุขมาศอันนฤมล
………………………. …………………

อุทยานตระการมี มฤคมาศดูดาษเดียร
พฤกษาคือลําเทียน และลําลัดพันลอกเลียน

มนเทียรพิมานรัต- นอันทัดตระวันเดือน
ดาษแกวตระการเตือน จิตโลกยเมิลเมียง

พร้ิงพรายจําหลักกิน- นรกินนรีเรียง
เสาสดมภดูเพียง นพรัตนจํารูญเรือง

(สมุทรโฆษคําฉันท ล.2 น.116 –117)

คําประพันธขางตนกวีพรรณนาวาทางทิศใตที่กวางใหญมีเมืองใหญเมือง
หนึ่งคือเมืองรมยบุรี เปนเมืองที่โจษจันกันวามีประชาชนและไพรพลที่เกงกลาสามารถ มีมหรสพยิ่ง
ใหญที่ใหความสนุกสนานสมกับช่ือเมืองรมยบุรี เมืองนี้มีคูเมืองไหลเวียนรอบเจ็ดชั้นเหมือนนที
สีทันดรที่บริสุทธิ์ มีดอกบัวหาชนิด  ดอกบัวทอง และดอกไมตางๆ นอกจากนี้ยังมีกําแพงไชยเจ็ด
ชั้นที่บรรจงสรางเปนภูเขาแกวลอมรอบเหมือนเขาสัตบริภัณฑที่ลอมรอบเขาพระสุเมรุเปนชั้นๆ สูง
ลดหล่ันกันลงมาตามลําดับ ไดแก ยุคนธร อิสินธร กรวิก สุทัสนะ เนมินธร วินตกะ และอัสกัณ27

ประตูที่สูงประดับดวยเสาระเนียดที่เปนทอง โขลนทวาร28ก็งามสงาประดับดวยแกวอันงดงาม 
พระพลานคือลาน ประดับดวยแกวประพาฬที่งดงาม ลานชั้นบนประดับรูปราชสีหและสิงค29 อีกทั้ง
ยังมีนาคและปลานนทรี30 ประดับอยางงดงาม มีตรีมุขเปนทองบริสุทธิ์ ในอุทยานมีกวางทอง
จํานวนมาก มีตนไมข้ึนตรงเหมือนลําเทียนและมีไมเล้ือยเกี่ยวกระหวัดไมใหญ พระมนเทียรเปน

                                                       
27  ราชบัณฑิตยสถาน , พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 , 1163.
28  โขลนทวารเปนประตูที่ตั้งขึ้นชั่วคราว สรางขึ้นสําหรับพิธีในทางไสยศาสตร   โชติ  กัลยาณมิตร,

ผูรวบรวม, พจนานุกรมสถาปตยกรรมและศิลปเก่ียวเนื่อง ,163.
29  สัตวที่มีเขางดงาม เชน กวาง เนื้อทราย
30  นนทรีเปนชื่อปลาน้ําเค็มชนิดหนึ่ง  ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

พ.ศ. 2542 , 560.
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วิมานแกวที่สูงทัดเทียมพระอาทิตยและพระจันทร เสาตางๆ แกะสลักเปนรูปกินนรและกินรีที่
งดงามเหมือนดังประดับดวยแกวเกาประการที่รุงเรือง

ในตอนพรรณนาชมเมืองพรหมนครในเรื่องสมุทรโฆษคําฉันท กวีก็
พรรณนาไวอยางละเอียดแสดงใหเห็นวาเปนเมืองที่งดงามและยิ่งใหญ ดังคําประพันธ

โดยทิศอุดรมี พระนครอันควรชม
สมญาชื่อเมืองพรหม -บุรีบุราณกาล

อาจผจญบุรีอิน- ทรอันเทพนฤมาน
มหามเหาฬาร -จรรโลงธเรษตรี

ปราการกําแพงรัต- นอันรอบบุรีศรี
ทัดพายุพิถี คือกําแพงณจักรพาฬ

โขลนทวารพิศาลสรรพ ประดับโดรณทุกทวาร
หอหางสรลางกาญ จนกุรุงซรินไร

ไชยสินธุคือสินธุ- ธุอันฦกและกวางไกล
บัวบานตระการไกร นพรัตนแกมกัน

หอหางกําแพงเมือง ทรนาวเนืองทั้งนางจรัล
เชิงเทินคือเนินบรร- พตพระมหิมาจล

แถวถนนอัญจลจร ยุพดียุพาพล
ธงเทียวสําเรียวกล และสรกอเมื่อสายัณห

พระพลานคือแวนทอง ทิพยกามราบรัน
ไทเทศอันเที่ยวจรัล คือจะคับทั้งรัถยา
…………………………….. ………………………

โอภาสพระตรี- มุขมาศอันเจียรจนต
ดจุไพชยนตอิน- ทรเอามาเษกศรี

มนเทียรพิมานรัต- นจํารัสดวยรัศมี
เรืองรัศมิจามี- กรแกวกระลอกแสง

เสาทองรังรองรัศ- มิรจิตประชิดแชรง
ชรรินชรเรือดแฝง มณิเพ็ญดูเพรียมพราย

(สมุทรโฆษคําฉันท ล.2 น.118 – 119)
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คําประพันธขางตนกวีพรรณนาวาทางทิศเหนือมีเมืองพรหมนครที่ยิ่งใหญ
มากเปรียบไดกับสวรรคของพระอินทร มีปราการกําแพงแกวลอมรอบเมืองสามารถปองกันลมพายุ
ไดเหมือนเปนกําแพงของจักรวาล โขลนทวารก็ยิ่งใหญประดับดวยเสาระเนียด ประตูทุกแหงและ
ทุกหอหองลวนเปนทองทั้งเมือง มีคูเมืองที่ลึกและกวางไกล มีบัวบานสวยงามยิ่งกวาแกวเกา
ประการมารวมกัน  กําแพงเมืองมีหอและเสานางจรัล31ปกเรียงรายเต็มไปหมด  เชิงเทินก็เปนเนิน
เขาใหญ  ถนนตางๆ มีผูคนเดินเต็มถนน และมีธงปกมากมายซึ่งดูงดงามมากในตอนเย็น พระลาน
เปนแวนทองวิเศษซึ่งราบเรียบเปนที่นาพึงพอใจ มีชาวไทยและชาวตางประเทศเดินเที่ยวคับคั่ง
ถนน ตรีมุขเปนทองสวยงามเหมือนปราสาทไพชยนตของพระอินทร พระมนเทียรเปนวิมานแกวที่มี
รัศมีของทองและแกว ทําใหมีประกายกลอกไปมา  เสาทั้งหลายก็เปนทองที่สองรัศมีและประดับ
แทรกดวยแกวมณีที่งดงาม จะเห็นไดวากวีพรรณนาเมืองพรหมนครไดอยางละเอียด ทําใหผูอาน
สามารถจินตนาการภาพเมืองพรหมนครที่งดงามและยิ่งใหญไดชัดเจนมากขึ้น

ในอนิรุทธคําฉันท กวีพรรณนาเมืองทวารพดีอันยิ่งใหญของพระกฤษณะไว
ความวา

ปราการแกมแกวสุรกาญจน มณีรัตนชัชวาล
ยโชติอับแสงสูรย

เรืองรอบฟาหลาเพ็ญทูล เทียมทิพยจํารูญ
จํารัสทิพาราตรี
………………………………….. …………………….

เรืองเหนือปราการแกวเพ็ชร บราลีขบวนขเบ็จ
ระริบจรปาดปายลม

สูงสงทัดเทียมเมืองพรหม ฟาหลาชื่นชม
คืออินทรบุรีฤาปาน

ตรัสตรีมุขแกวแกมกาญ จนมณีชัชวาล
ยยากจะเลมเลงสอง

ดุจมือไตรโลกยตระกอง เศิกเสี้ยนยากปอง
จะปายจะปนเปลืองตน

                                                       
31  เสานางจรัลเปนเสาที่ปกรายเปนแถว ไวระยะแตละตนหางกันพอสมควร สําหรับแสดงแนว

ถนนหรือกั้นเขต  ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 , 574.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



110

บมิอาจเพื่อจักมาผจญ แมมารดาลฉงน
ระยั้งระยอแตไกล

มีฉัตรากรธงไชย เหนือตรีบุรีไร
ประดับดวยแกวแกมกล

ดุจจันทราทิตยมณฑล เกือบกั้งเบื้องบน
บุรีระเรื่อยฉายา

เลงหอทองถองทองฝา ผนังสบูดาษดา
มณีประดับดูเถกิง

อาจใหเลื่องโลกดําเลิง หฤทัยบําเทิง
คือทิพยโลกศุลี

นางจรัลโดรณจรวจจรี เชิงเทินคือคิรี
คิรินทรเรืองรอบคอบ

ไชยสินธุสมุทรแขวงขอบ เรียบรัตนเรียงรอบ
คือฝงสมุทรเซราะซระ

โกมุทอุบลบานฉะกะ ปทุมกุสุมสรละ
สรลมสรสลอนเลื่อนผกา

เล็งแลจรอกจรัลทางถลา รัญราชรัถยา
บรรสานทั้งหญิงชายชม
………………………………. ……………………….

พระลานเลือนแกวแกมกล ใสสุทธินฤมล
คือแมนมารังสรรคสรรพ

ตรีมุขมานสิงหประดับ ไวแตเขี้ยวขับ
คเชนทรหัยแลนลอง
……………………………….. ……………………….

ชมชื่นปรีดีทั้งเมือง ชัยธวัชรุงเรือง
รันทดรันทวยโบกใบ

ดุจหามแมนมารแตไกล กลัวกลายหวาดไหว
ฟฟนพพร่ันปนหนี

มีมนเทียรทิพยรูจี ปราสาทมณี
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สุพรรณสูงสุดโพยม
รุงเรืองมุกดามาศโสรม ชัชวาลยคือโคม

ตระหลบตระเลิศธรณี
เจ็ดชั้นยอมรัตนรูจี ใสสุทธิรัศมี

คือสุริยสับดจํารูญ
แซงชอเนืองนองนพศูล รุงเรืองจรัสจรูญ

จําเริญจํารัสรังสี
ปานปทมกระหลับเนืองนี รัชรัตนรูจี

รจิตรจองใจแมน
สลึกขนนขนองขนอบแคลนแคลน พื้นไรรายแหวน

วิโรจนดาษดําถมอ
ครีบครุฑชํานัลพึงพอ ใจฟาเยินยอ

ยยับยยาบยักยนต
กรงนาคมังกรเกี้ยวกล เจ็ดเศียรเสียดสน

อนันตนาคบปาน
มีเทพประนมมือมาลย คือเห็จเหิรทยาน

มาดูดํากลเรียงรัน
จรรธึกนฤูเวจวรรณ คือครีบสุบรร

ณกลประกลแกมกล
แททวยนวยกาญจนพิมล คือกรนางบน

อรรแถงแลทอดกรชู
พร้ิงพรายเหมหงสพบู คาบวัลยทองดู

ประดุจกระพือยาบยาบ
ฝาทองบัญชรทองทาบ นพรัตนบันสาบ

บันเสียนบันสมประดิภา
เฉลาฉลักฉลับฉลุมาลา พิดานดารา

บังอวดบังอิงอรามเรือง
ขอนาคมังกรมลังเมลือง แหงหอยพรวนเพรือง

สํารวลสําราญหฤทัย
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ขนนเขนยอาสนอิงเรืองไร รายบุษปมาไลย
สุคนธรสกําจร

นุประดับเหนือสถานบรรจฐรณ สีหภาพมกร
กนาบนาคครุฑประดับ

(อนิรุทธคําฉันท ล.2 น.555 – 558 )

คําประพันธขางตน กวีพรรณนาเมืองทวารวดีของพระกฤษณะไวอยาง
ละเอียดวามีกําแพงแกวแกมทองประดับดวยทับทิมและแกวที่สองแสงโชติชวงรุงเรือง ทําใหดวง
อาทิตยอับแสงไปหมดสิ้น กําแพงสองแสงเรืองเต็มทองฟาทั้งกลางวันและกลางคืน เหนือกําแพง
แกวเพชรนี้มีบราลี32เรียงเปนแถวและสูงตานลม ทําใหปราการดูสูงมากเหมือนกับสวรรคชั้นพรหม 
ทั่วทั้งฟาและแผนดินตางก็ชื่นชมวาเปนดังสวรรคของพระอินทร ตรีมุขเปนแกว ทอง และทับทิมที่
สองแสงชัชวาลหาสิ่งใดมาเทียบมิได เหมือนมือของสามโลกประคองศัตรูไว ศัตรูก็ไมสามารถปน
เขาไปได แมแตหมูมารก็ยังตองประหลาดใจและครั่นครามเกรงกลัวในความยิ่งใหญ มีฉัตรและธง
ไชยเหนือตรีบุรี33 ซึ่งประดับดวยแกวที่งดงามเหมือนวงรอบดวงจันทรและดวงอาทิตย ทําใหเมืองมี
เงารมร่ืน หองหอเปนทอง ฝาผนังก็ประดับดวยแกวมณีดูงดงามมาก ทําใหเปนที่เลื่องลือในโลก
และทําใหคนมีจิตใจเบิกบานดังอยูในโลกทิพยของพระอิศวร มีเสานางจรัลและเสาโดรณ34จํานวน
มาก มีเชิงเทินเปรียบดังภูเขาที่เรียงรายลอมรอบ มีคูเมืองเปนขอบเขตเปรียบเหมือนแกวและฝง
มหาสมุทรที่มีน้ําไหลเซาะ มีดอกบัวนานาชนิด ไดแก บัวแดง บัวสาย บัวหลวง และดอกไม     
สะพร่ังอยูในคูเมืองนั้น ตรอกทางเดินตลอดจนทางเดินของพระมหากษัตริยเชื่อมตอกัน ทําให
ประชาชนทั้งหญิงและชายชื่นชม พระลานประดับดวยแกวที่ใสบริสุทธิ์เหมือนเทวดามาสรางให  
ตรีมุขประดับเปนรูปสิงห ชาง และมา ประชาชนทั้งหลายตางชื่นชมกันทั้งเมือง และมีธงชัยโบก
สะบัดอยางสวยงามเหมือนจะหามเทวดาและหมูมารใหกลัวแลวหนีไป มีพระมนเทียรสูงเสียดฟา

                                                       
32  บราลีเปนยอดเล็กๆ ที่เรียงรายตามสันหลังคา หรือหลังบันแถลงบนหลังคาเครื่องยอด มี

สัณฐานดุจยอดพระทราย  ม.ร.ว. แนงนอย ศักดิ์ศรี , สถาปตยกรรมไทย, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2539) , 67.

33  ตรีบุรี คงจะหมายถึง ตรีบูร คือ กําแพงสามชั้น เปนคําที่ปรากฏในจารึกสุโขทัยหลักที่ 1        
โชติ กัลยาณมิตร, ผูรวบรวม, พจนานุกรมสถาปตยกรรมและศิลปเก่ียวเนื่อง ,318.

34  โดรณหรือโตรณ เปนเสาระเนียดหรือเสาคาย   ป. หลงสมบุญ , พจนานุกรมบาลี – ไทย
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว , 2519) , 271.
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ประดับดวยแกวมณี มุกดา และทองคํา ซึ่งสองสวางเหมือนโคมที่ใหแสงสวางแกพื้นดิน ยอด
ปราสาทมีเจ็ดชั้นเปนแกวที่งามใสบริสุทธิ์ รัศมีของแกวนี้เปนดังรัศมีของพระอาทิตยที่สวางไสว  
นพศูลจํานวนมากมีรัศมีเรืองรองเหมือนดอกบัวแดงและบัวแกวซึ่งเปนที่ตองใจของเทวดา ยอด
ปรางคมีกลีบขนุน35เปนหินสีดํา ถัดลงมาบริเวณชวงตอระหวางยอดปรางคกับปราสาทจะมีครุฑ
แบก36 กําลังกระพือปก มีหางหงส37 เปนนาคเจ็ดเศียรเหมือนอนันตนาคราช นอกจากนี้หนาบันยัง
มีเทพนมที่เหมือนกําลังเหาะเหินและมีครุฑประกอบอยูดวย คันทวย38รูปหงสซึ่งขยับปกคาบ
เถาวัลยเปนทองคําที่สวยงามเหมือนแขนนางที่ทอดออกมาอยางงดงาม ฝาผนังเปนทอง หนาตาง
ก็เปนทองประดับดวยแกวเกาประการงดงามมาก  หนาตางนี้แกะสลักเปนรูปดอกไม เพดานก็เปน
รูปดาวที่เรืองรอง  มีรูปนาคและมังกรอรามเรืองหอยอยูเปนกลุมอยางสําราญใจ หมอนอิง หมอน 
และราชอาสนก็งดงาม มีมวลดอกไมหอมโปรยปรายอยูบนเตียงนอนประดับดวยรูปราชสีห มังกร 
นาค และครุฑ

จะเห็นไดวากวีอยุธยามีความรูเร่ืองศิลปะและสถาปตยกรรมไทยมาก จึง
สามารถพรรณนาองคประกอบตางๆของเมืองและพระราชวังไดอยางละเอียด ทั้งนี้ลักษณะเมือง
และพระราชวังบางสวนมีลักษณะตามคติความเชื่อในไตรภูมิพระรวง อาทิ การมีกําแพงแกวเจ็ด
ชั้นและมีคูเมืองเจ็ดสายลอมรอบเมืองและพระราชวัง ลักษณะดังกลาวเปนคติความเชื่อเกี่ยวกับ

                                                       
35  กลีบขนุนเปนองคประกอบทางสถาปตยกรรมแบบปรางคขอม ทําดวยแทงหินหรือแทงปูนฉาบ

ใชประดับตอนยอมุมของพระปรางค มีที่มาจากนาคปกบันแถลงของขอม    โชติ กัลยาณมิตร, ผูรวบรวม,
พจนานุกรมสถาปตยกรรมและศิลปเกี่ยวเนื่อง ,68.  ลักษณะกลีบขนุนคลาย 1 สวนใน 4 สวนเมื่อผาลูก
ขนุนออก

36  เปนรูปครุฑทําทาแบกสิ่งของที่อยูเหนือเศียร มักใชประกอบอาคารตรงสวนที่เปนชั้นฐานของ
เจดียหรือพระปรางค หรือเปนรูปแกะสลักรองรับพระแทนที่ประทับ  ม.ร.ว. แนงนอย ศักดิ์ศรี , สถาปตยกรรม
ไทย , 61.

37  หางหงสเปนองคประกอบทางสถาปตยกรรมที่เปนสวนปลายของเครื่องลํายองของหลังคา ตัว
หางหงสจะตั้งอยูระหวางหัวเสากับหัวไมเชิงกลอนมีรูปคลายหัวนาคเรียงซอนกันตามระนาบแบบ หรือมีรูปคลาย
ตัวเหงาของกนกสามตัว  โชติ กัลยาณมิตร, ผูรวบรวม,พจนานุกรมสถาปตยกรรมและศิลปเก่ียวเนื่อง , 801.

38  คันทวยหรือทวยเปนตัวไมค้ํายันตามแนวเฉียงระหวางเสากับปลายเตาดานสุดชายคาของ
อาคาร เพื่อใชยันกันไมใหปลายเตาออนตัวลงมา ใชสําหรับอาคารขนาดใหญ คันทวยหรือทวยมักทําเปนรูปตางๆ
อยางงดงาม เชน นาค ครุฑ หงส ฯลฯ โชติ กัลยาณมิตร, ผูรวบรวม,พจนานุกรมสถาปตยกรรมและศิลปเก่ียว
เนื่อง , 74.
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สัตบริภัณฑและทะเลสีทันดร 7 ชั้นที่ลอมรอบเขาพระสุเมรุที่เชื่อวาเปนศูนยกลางของจักรวาล 
เมืองและพระราชวังที่กวีพรรณนาจึงเปนตัวแทนของเขาพระสุเมรุ นอกจากนี้สถาปตยกรรมของ
พระราชวังยังมีลวดลายสัตวในปาหิมพานตดวย เชน สิงห นาค และครุฑ สัตวเหลานี้จัดเปนสัตว
ชั้นสูงคูควรกับพระมหากษัตริยทั้งสิ้น ในสวนรายละเอียดในการประดับตกแตงเมืองและพระราช
วัง กวีก็จะพรรณนาใหเห็นความรุงเรือง ความแวววาว และความสุกสวางของเมืองและพระราชวัง
ที่ประดับประดาดวยของมีคามากมาย ไดแก แกวเกาประการ ทองนพคุณ ทับทิม  และมุก ดังนั้น
การใหรายละเอียดสวนตางๆ ของเมืองและพระราชวังจึงทําใหผูอานเห็นความรุงเรืองและยิ่งใหญ
ของเมืองไดชัดเจนยิ่งขึ้น

                  จากที่กลาวมาทั้งหมด จะเห็นไดวาการพรรณนาเมืองและพระราชวังของ              
พระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยามี 2 ลักษณะ คือ แบบไมใหรายละเอียด เปนการชื่นชมเมือง
และพระราชวังโดยภาพรวมซึ่งไมมีการพรรณนารายละเอียดในสวนตางๆของเมืองและพระราชวัง 
กลาวเพียงวาเปนเมืองและพระราชวังที่ยิ่งใหญและงดงามเทานั้น อีกแบบหนึ่งเปนแบบใหราย
ละเอียดเปนการพรรณนาเมืองและพระราชวังอยางละเอียด โดยจะกลาวถึงความงดงามในแตละ
สวนของเมืองและพระราชวัง ทําใหเห็นถึงความแข็งแรงมั่นคง ความรุงเรืองงดงาม และความ     
ร่ืนรมยของเมืองและพระราชวังไดอยางชัดเจน แตไมวาจะพรรณนาในลักษณะใด ก็แสดงใหเห็น
ถึงความยิ่งใหญของพระมหากษัตริยเชนเดียวกัน

5.2 ทรัพยสมบัติ
ทรัพยสมบัติเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหเห็นวาพระมหากษัตริยยิ่งใหญและรํ่ารวยมั่งคั่ง 

ในวรรณคดีสมัยอยุธยากวีจะแสดงใหเห็นความร่ํารวยและยิ่งใหญของพระมหากษัตริยดวยการ 
ยกยองวามีทรัพยสมบัติมาก

วรรณคดียอพระเกียรติ
ในเรื่องเฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง กวีกลาวถึงทรัพยสมบัติของสมเด็จ

พระเจาอยูหัวปราสาททองวามีมากมาย ทั้งแกวเกาประการที่งดงามและทรัพยสมบัติอ่ืนๆของพระ
มหากษัตริยอีกมากมาย ดังคําประพันธ

เลงโภไคสวรรยนองเนือง แกวเกามลังเมลือง
อเนกราไชสวรรย

(เฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง ล.3 น.14)
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วรรณคดีนิทาน
ในลิลิตพระลอตอนที่พระนางบุญเหลือกลาวถึงทรัพยสมบัติของพระลอวามีอยูใน

แผนดินมากมายไมรูกี่โกฏิที่สามารถนํามาใชรักษาพระลอที่ตองมนตเสนหได ดังคําประพันธ

สมบัติแตมีใน ภพแผน   เรานา
อเนกบรูกี้ โกฏิไวจักยา  พอนาฯ

(ลิลิตพระลอ ล.1 น.406)

ในเสือโคคําฉันท  ตอนที่พระคาวีสวมรอยเปนทาวยศภูมิ กวีกลาววาพระคาวีได
เสวยราชยที่เมืองพัทธพิไสยซ่ึงมีทรัพยสมบัติอันวิเศษมากมาย ดังคําประพันธ

สวนพระคาวี     คร้ันไดเสวยศรี     สมบัติไพศาล
ในพัทธพิไสย     พิเศษศฤงคาร     ทรงนามภูบาล     ทาวยศภูมิ

(เสือโคคําฉันท ล.2 น.369)

ในตอนทายเรื่องเสือโคคําฉันท กวีก็ยกยองพระคาวีวามีทรัพยสมบัติมากมาย  
ลนพนและเขตขอบขัณฑสีมาของพระองคก็สุขสมบูรณ ดังคําประพันธ

สมบัติเพ็ญภูล พิพัฒนศุไขสวรรย
ประเทศเขตขัณฑ สิมาศุขสมบูรณ

(เสือโคคําฉันท ล.2 น.372)

จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวากวีสมัยอยุธยายกยองพระมหากษัตริยวามี
ความมั่งคั่ง รํ่ารวยดวยทรัพยสมบัติมากมาย ทําใหพระมหากษัตริยมีความยิ่งใหญมากขึ้น นอก
จากนี้พระมหากษัตริยที่มีทรัพยสมบัติมากยังแสดงใหเห็นถึงบานเมืองที่เจริญรุงเรืองและอุดม
สมบูรณอีกดวย
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5.3 สนมกํานัล
สนมหรือบาทบริจาริกาของพระมหากษัตริยเปนพระราชทรัพยที่ทําใหพระมหา

กษัตริยมีความเกษมสําราญใจ อีกทั้งยังทําใหเห็นวาพระมหากษัตริยมีบุญมากจึงมีผูประสงคจะ
มาเปนบาทบริจาริกา ในวรรณคดีอยุธยา กวีมักจะพรรณนาถึงพระมหากษัตริยวามีสนมมากมาย

วรรณคดียอพระเกียรติ
ในเรื่องเฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง กวีกลาวถึงสนมของสมเด็จพระเจา

อยูหัวปราสาททองวามีมากมายและเปนหญิงสาวที่งามมากเหมือนนางอัปสร รูปรางก็อรชร     
นางสนมเหลานี้ตองคอยปรนนิบัติและภักดีตอพระมหากษัตริย ดังคําประพันธ

แสนสาวสุรางคอับษร แนงนางอรชร
บําเรอบําราษภักดี

(เฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง ล.3 น.14)

วรรณคดีพิธีกรรมและประเพณี
ในบุณโณวาทคําฉันท ตอนที่สมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศเสด็จไปนมัสการพระ

พุทธบาททางชลมารค กวีกลาวถึงสนมที่ดีและงดงามมากมายตามเสด็จพระองคดวย เหมือนดัง
ดวงดาวมากมายรายลอมพระจันทรที่สองสวางบนฟา ดังคําประพันธ

แสนสาวสุรางควรสนม ก็ประดับดังดารา
แวดลอมพระจันทรณอา- กาศเรืองรังษี

(บุณโณวาทคําฉันท ล.3 น.318)

วรรณคดีคําสอน
ในโคลงพาลีสอนนอง กวีชมสนมของพระมหากษัตริยวางามเหมือนสาวสวรรค 

สนมนางในมีผิวพรรณที่สดสวย ดังคําประพันธ

นักสนมกรมชะแมแมน สาวสวรรค
นางในไพบูลยพรรณ แนงนอย

(โคลงพาลีสอนนอง ล.2 น.302)
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วรรณคดีนิทาน
 ในลิลิตพระลอกลาวถึงสนมกํานัลของพระลอวาลวนมีแตหญิงสาวที่สวยงาม    

ทั้งสิ้น ดังคําประพันธ

… สาวโสภาพระสนม      ถวนทุกกรมกํานัล…
(ลิลิตพระลอ ล.1 น.388)

ในสมุทรโฆษคําฉันท กวีกลาวถึงเรือนแกวของเหลาธารกํานัลในเมืองรมยบุรีซึ่ง
เปนเมืองของทาวสีหนรคุปตวามีสนมที่เปนนางงามเลิศ เวลาเยื้องกรายก็งาม สนมทั้งหลายลวน
เลือกมาแตผูมีรูปโฉมที่งดงาม เสื้อผาอาภรณก็สวยเหมาะสมกับนาง ดังคําประพันธ

เรือนรัตนโรงทา- รกํานัลทรนาวเนือง
นางสนมเลิศนางเมือง อภิลาสลีลา

เลือกลวนลําเภาโฉม ประโลมโลกลําเภาพงา
สรลมสําองอา- ภรณพัสตรเปรมปรีดิ์

(สมุทรโฆษคําฉันท ล.2 น.117)

ในตอนพรรณนาเมืองพรหมนครของทาวพินทุทัตในเรื่องสมุทรโฆษคําฉันท กวี
กลาวถึงสนมในเมืองวานางมีใบหนาเหมือนแวนทอง รายรําตามเสียงเพลง ดังคําประพันธ

ประดับดวยพระสนม อันหนุมหนาคือแวนทอง
รายรําลบองลอง คณคีตดนตรี

(สมุทรโฆษคําฉันท ล.2 น.120)

นอกจากนี้ในตอนพระสมุทรโฆษและนางพินทุมดีเสด็จไปอุทยาน กวีก็กลาวถึง
สนมที่ตามเสด็จวา

เสด็จเหนือรถรัตนพิมาน แสนสาวบริพาร
ประดับดวยคณะมนตรี
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………………………. ……………….
นางหมื่นสี่พันพระสนม เพื่อนทาวอภิรม-

ยรวมพระราชหฤทัยฯ
(สมุทรโฆษคําฉันท ล.2 น.219)

คําประพันธขางตนกลาวถึงพระสมุทรโฆษเสด็จข้ึนรถแกว โดยมีสนมมากมาย
และเหลาเสนามนตรีตามเสด็จดวย กวียังแสดงจํานวนของสนมที่ติดตามดวยวามีจํานวนหนึ่งหมื่น
ส่ีพันที่คอยใหความอภิรมยใจแกพระสมุทรโฆษ การแสดงจํานวนของสนมที่ตามเสด็จกวีอาจจะไม
ไดตองการแสดงจํานวนตัวเลขที่แทจริงแตคงจะเปนจํานวนที่แสดงใหเห็นวามีมากมาย

ในอนิรุทธคําฉันทตอนที่พระอนิรุทธไปลานางสุภัทรากอนจะออกประพาสปา        
นางสุภัทรากลาววาเมื่อพระอนิรุทธจะจากสนมมากมายที่คอยดูแลพระองคไป พระองคคงไมรูวา
สนมทั้งหลายไมอาจจะมีชีวิตอยูไดเมื่อขาดพระองค  ดังคําประพันธ

อาพระจะละสนมบําเรอ บริรักษแหลหลาย
จักอยูทรเลหชีวิตวาย ดังฤพระจะทันเห็น

(อนิรุทธคําฉันท ล.2 น.565)

จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวากวีจะพรรณนาวาพระมหากษัตริยมีสนมคอย      
ติดตามดูแลรับใชพระองคทั้งที่แสดงใหเห็นวามีจํานวนมากและแสดงใหเห็นถึงความงดงามของ
สนมทั้งหลาย ดังนั้นพระมหากษัตริยในวรรณคดีสมัยอยุธยาจึงเปนพระมหากษัตริยที่แวดลอม
ดวยหญิงงามจํานวนมากที่พรอมจะภักดีและปรนนิบัติพระองค ทําใหพระมหากษัตริยในวรรณคดี
สมัยอยุธยาเปนพระมหากษัตริยที่มีความสุขสมบูรณทั้งกายและใจ อีกทั้งยังแสดงใหเห็นถึงบุญ
บารมีของพระองคที่มีสาวงามมากมายมาเปนบาทบริจาริกาของพระองคดวย
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5.4 รัตนะ
รัตนะเปนสมบัติที่มีคา 7 ประการสําหรับพระเจาแผนดินผูยิ่งใหญหรือพระมหา

จักรพรรดิราช 39 ไดแก จักรแกว ชางแกว มาแกว ดวงแกว นางแกว ขุนคลังแกว และลูกแกว ใน    
วรรณคดีบาลีและวรรณคดีสันสกฤตมีความเชื่อเร่ืองพระมหาจักรพรรดิราชหรือพระจักรพรรดิ ซึ่งก็
คือพระราชาผูยิ่งใหญเหนือพระราชาทั้งหลาย พระมหาจักรพรรดิราชจะประกอบดวยมงคล
ลักษณะและแวดลอมดวยรัตนะหรือส่ิงมีคาตางๆ 40 จักรพรรดิรัตนะทั้งเจ็ดประการเปนสิ่งที่ทําให
พระมหาจักรพรรดิราชมีความสุขและความมั่งคั่ง หากพิจารณาจักรพรรดิรัตนะในวรรณคดีบาลี
และวรรณคดีสันสกฤตจะพบวามีรัตนะที่ตรงกัน 5 ประการ คือ จักรแกว นางแกว ชางแกว มาแกว 
และมณีแกว สวนอีกสองประการที่ไมตรงกันนั้น คือ ปรินายกแกวซึ่งในวรรณคดีสันสกฤตเปน   
แผนดิน และคฤหบดีแกวในวรรณคดีสันสกฤตเปนรถ แสดงวารัตนะ 5 ประการที่ตรงกันตองเปน
รัตนะที่สําคัญ41 ในวรรณคดีสมัยอยุธยากลาวถึงจักรพรรดิรัตนะไว 4 ประการ ไดแก จักรแกว    
ชางแกว มาแกว และนางแกว  รัตนะทั้ง 4 ประการเปนรัตนะที่อยูในรัตนะที่สําคัญ 5 ประการดังที่
กลาวไวขางตน

5.4.1 จักรแกว
จักรแกวเปนรัตนะที่สําคัญมาก ในไตรภูมิพระรวงพรรณนาจักรแกวไวอยาง

สวยงามวา

… ประดับนิดวยแกวทั้ง ๗ ประการ แลมีกํานั้นไดพัน ๑ อยูรอบดุมนั้น ดูงามนักงาม
หนา แลจมอยูในทองมหาสมุทร โดยลึกไสได ๘,๔๐๐ โยชน แลกงจักรนั้นแกว แลดุมนั้น
แกวอินทนิล หัวกําอันฝงเขาไปในดุมนั้นยอมเงินแลทอง งามนักหนาเมื่อแลเห็นปานดั่งดุม
นั้นรูหัว แลเห็นพรรณขาวงามนัก โดยปากดุมนั้นหุมดวยแผนเงิน แลเห็นงามดั่งเดือนเมื่อ
วันเพ็งบูรณ เทาวากลางนั้นเปนรูตลอดไป โดยรอบหัวกํานั้นยอมประดับดวยแกว ๗ 
ประการ แลทอนเหลื้อมใสงามดั่งฟาแมลบ … แตกําอันไดพัน ๑ นั้น เทียรยอมประดับนิ
ดวยแกว ๗ ประการ … แลกงนั้นเทียรยอมแกวประพาฬรัตนะ ดูเกลิงเกลี้ยงดุจดั่งแสรงทํา 
แลมีรัศมีดั่งพระอาทิตยเมื่อพึ่งขึ้นแลเต็มงาม… กลองแกวประพาฬรัตนะนั้นเพงเอาลมแล

                                                       
39  ทัศนีย  สินสกุล, “จักรพรรดิราชยในคติอินเดีย,” 166.

       40  มณีปน  พรหมสุทธิรักษ, “พระมหาจักรพรรดิราช,” วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับ
พิเศษ) ,9.

       41  ทัศนีย สินสกุล, “จักรพรรดิราชยในคติอินเดีย,” 165 – 166.
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ไดยินเสียงมีเสียงดีนักหนา เสียงเผนเสียงโผน เสียงกลม เสียงกลา เสียงหื่อ พึงฟงแกวรอย
หนึ่งอยูเหนือรอบลํากลองแกวฝูงนั้น กลองแกวฝูงนั้นรองตีนตนกลดขาวรอยหนึ่งนั้นโสด 
แลกลดนั้นมีหอกดาบแลแหงรอยอยูรอบกลดนั้นโสด เหนือกลดซึ่งกลางนั้นมียอดทองเรือง
งามดังแสงไฟฟา เหนือฉัตรแกวนั้นมีราชสีหทองสองตัวประดับนิดวยแกวสัตตพิธรัตนะ แล
มีแสงทองงามนักหนา เมื่อจักรแกวนั้นหันไปเบื้องบนอากาศ แลดูพรายงาม ดั่งไกรสรสีหะ
สองตัวนั้นเหาะ … อันวากงจักรแกวนั้นไสใชอินทรแลพรหม เทพยดาผูมีฤทธานุภาพ 
กระทํากงจักรแกวนั้นหามิได แลกงจักรแกวขึ้นหากเปนเอง แลเกิดมาสําหรับบุญทาน ผูเปน
พระญามหาจักรวรรดิราชเจานั้นแล

… ดวยบุญทานอันจะมาเปนพระญาจักรพรรดิราชนั้น กงจักรแกวนั้นหากเปนกอน 
แลจมอยูในมหาสมุทรนั้นหากอยูถาทานผูจะมาเปนจักรวรรดิราชน้ันแล แลเครื่องอันเปน
สําหรับทานผูมีบุญนี้ คือ ส่ิงใดแลจักเสมอดวยกงจักรแกวนั้นหาบมิไดเลย แลกงจักรแกว
นั้นเกิดมาเพื่อวาจะใหรูจักคนผูมีบุญกวาคนทั้งหลายไส… 42

จะเห็นไดวาจักรแกวในไตรภูมิพระรวงประดับดวยแกว 7 ประการ มีกําหรือ
ซี่ลอรถหรือเกวียน43อยูหนึ่งพันซึ่งอยูบริเวณรอบดุม ดูแลวงดงามมาก จักรแกวนี้จะจมอยูใน
มหาสมุทรซึ่งลึกประมาณ 8,400 โยชน จักรนี้เปนแกว ดุมประดับดวยแกวอินทนิล หัวกําที่ฝงอยูใน
ดุมทําดวยเงินและทอง เมื่อแลดูแลวงดงามมากเหมือนดุมกําลังแยมโอษฐอวดฟนขาว ปากดุมหุม
ดวยแผนเงินงามเหมือนจันทรเพ็ญ รอบหัวกําประดับดวยแกว 7 ประการ มองดูเปนทอนที่เลื่อม
พรายงามดังฟาแลบ กําจํานวนพันหนึ่งนั้นประดับดวยแกว 7 ประการ กงก็ประดับดวยแกว
ประพาฬ มีรัศมีดังพระอาทิตยเมื่อแรกขึ้น กลองแกวหรือหลอดแกวจํานวนรอยหนึ่งประดับดวย
แกวประพาฬ บรรจุลมอยูเต็มทําใหไดยินเสียงไพเราะมากที่บริเวณรอบกลองแกวนั้น ปลายกลอง
แกวมีกลดขาวอยูรอยหนึ่ง รอบกลดนั้นมีหอกดาบลอมรอบอยูกลดละรอย เหนือกลดแกวมียอด
ทองที่สองแสงดังแสงจากฟาเหนือฉัตรแกวมีราชสีหทองสองตัวประดับดวยแกว 7 ประการ ซึ่งมี
แสงทองงดงามมาก เมื่อจักรแกวลอยขึ้นไปบนอากาศก็ดูงดงามดังไกรสรราชสีหสองตัวที่กําลัง
เหาะ จักรแกวนี้ไมมีผูใดสรางขึ้น แตเกิดขึ้นมาสําหรับพระมหาจักรพรรดิราชผูมีบุญเทานั้น หาก
จักรแกวเกิดข้ึนมากอนพระมหาจักรพรรดิราชจะกําเนิด จักรแกวก็จะจมอยูในมหาสมุทรเพื่อรอ

                                                       
       42  กรมศิลปากร, วรรณกรรมสมัยสุโขทัย , 68 – 69.
       43  ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 , 120.
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พระมหาจักรพรรดิราช จักรแกวเปนสิ่งที่แสดงใหทุกคนรูและเห็นถึงบุญของพระมหาจักรพรรดิราช
ที่มีเหนือทุกคนไดชัดเจนที่สุด

ไตรภูมิพระรวงพรรณนาจักรแกวไวอยางละเอียดและงดงามมาก เพราะ
จักรแกวเปนสิ่งสําคัญที่แสดงวาพระมหาจักรพรรดิราชมีบุญบารมี วรรณคดีอยุธยามีปรากฏใน  
อนิรุทธคําฉันท กวียกยองพระอนิรุทธวาเปนพระจักรพรรดิและมีจักรรัตนหรือจักรแกว ดัง           
คําประพันธ

พระเจาจักรพรรดิ์     เกิดแกวจักรรัตน     รวดเราดินบน
(อนิรุทธคําฉันท ล.2 น.560)

5.4.2 ชางแกว
ชางแกวเปนราชพาหนะวิเศษ สามารถเหาะเหินและนําพระมหาจักรพรรดิ

ราชเสด็จไปยังที่ตางๆ ตามพระราชประสงคไดอยางรวดเร็ว44 ชางที่จะเปนชางแกวตองเปนชาง
ตระกูลฉัททันตหรือตระกูลอุโบสถ ชางแกวเปนชางตัวใหญสีขาวดังเดือนเพ็ญ มีเทาสีแดงงามดัง
ตะวันแรกขึ้น มีลักษณะเทาเกาแหงงามดังแสรงปน มีงวงแดงงามดั่งดอกบัวทอง เหาะไปในอากาศ
ไดเร็วดังพระอรหันตผูมีอํานาจ45

วรรณคดียอพระเกียรติ
ในลิลิตยวนพาย กวียกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวาทรงมีชัยชนะ

เพราะพระองคมีชางแกว ทําใหกษัตริยทั้งหลายมานอบนอมตอพระองค ดังคําประพันธ

ชยชยชมชาติแกว กุญชรัศ
ภูเบศสากลปอง กราบไหงว

(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.321)

                                                       
44  ทัศนีย  สินสกุล, “จักรพรรดิราชยในคติอินเดีย,” ใน อักษรศาสตรนิพนธ 3 : รวมบทความ

ทางภารตวิทยา , สุภาพรรณ ณ บางชาง, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ : คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2526), 88.

45  มณีปน พรหมสุทธิรักษ, “พระมหาจักรพรรดิราช,” วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับ
พิเศษ) , 9.
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ในโคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณมหาราช กวีชื่นชมสมเด็จพระ
นารายณวาไดชางเผือกจากปาจังหวัดกาญจนบุรี ทําใหบานเมืองดีงามที่มีชางแกวคูบานคูเมือง 
ประชาชนก็ชื่นชมในบุญของสมเด็จพระนารายณมหาราช ดังคําประพันธ

พระยศปางใหขาว มาถวาย
ไดเผือกพังพรรณราย ผองแผว
ในกาญจนบุรีหมาย พนเวศ
เมืองมิ่งมีชางแกว ทั่วไทชมบุญ ฯ

(โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณมหาราช ล.2 น.653)

วรรณคดีนิทาน
ในเสือโคคําฉันท กวีสรรเสริญพระมหากษัตริยในบทประณามพจนวามีชาง

แกว มาแกว จํานวนมาก ดังคําประพันธ

ไอยรารอัศวมณี นุอนันตนฤมล
(เสือโคคําฉันท ล.2 น.321)

5.4.3 มาแกว
มาแกวเปนรัตนะที่มีอานุภาพคลายกับชางแกว คือ เปนราชพาหนะวิเศษ 

ในไตรภูมิพระรวง มาแกวเปนมาพลาหกอัศวราชซึ่งเปนมาในตระกูลสินธพ มีขนสีหมอก กีบเทา
และหนาผากเปนสีแดงดังน้ําครั่ง ตัวเปนสีขาวนวลดังดวงจันทร ขนที่หัวเปนสีดําดังกาและแกว
อินทนิล ขนที่คอเปนสีขาวออนและเปนแผงดังหญาปลองที่เรียงไวงดงาม46

ในวรรณคดีอยุธยามีปรากฏในบทประณามพจนเร่ืองเสือโคคําฉันท กวี   
ยกยองพระมหากษัตริยวามีชางแกวและมาแกวมากมาย ดังคําประพันธ

ไอยรารอัศวมณี นุอนันตนฤมล
(เสือโคคําฉันท ล.2 น.321)

                                                       
46  กรมศิลปากร, วรรณกรรมสมัยสุโขทัย, 85.
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5.4.4 นางแกว
นางแกวเปนหญิงที่มีบุญ อยูในตระกูลกษัตริย และเปนมเหสีของพระ

จักรพรรดิ นางแกวจะมีรัศมีรอบตัวนาง 10 ศอก แตไมเทาเทพธิดาในสวรรค ใบหนาของนางจะ
เกลี้ยงเกลางดงาม ผิวกายก็นุมนวลละมุนดังปุยฝาย ในฤดูหนาวถาพระวรกายของพระจักรพรรดิ
เย็น พระวรกายของนางแกวก็จะอุน  เมื่อถึงฤดูรอนหากพระวรกายของพระจักรพรรดิรอน พระวร
กายของนางแกวก็จะเย็น นอกจากนี้พระวรกายของนางแกวจะมีกลิ่นหอมฟุงทุกเวลา นางแกวจะ
มีจริยวัตรที่สุภาพเรียบรอย ตื่นกอนนอนทีหลังพระจักรพรรดิ และเฝาปรนนิบัติพระจักรพรรดิตาม
แตพระจักรพรรดิปรารถนา อีกทั้งยังตองมีน้ําใจมั่นคงในพระจักรพรรดิเสมอตนเสมอปลาย47    
นางแกวจึงเปนผูบํารุงความสุขใหแกพระจักรพรรดิ เพื่อพระองคจะไดปกครองบานเมืองอยางมี
ประสิทธิภาพ48

ในสมุทรโฆษคําฉันท  ตอนที่พระไทรเห็นพระสมุทรโฆษนอนอยูในปาเพียง
ลําพัง พระไทรก็รําพันวาพระสมุทรโฆษเคยมีนางแกวคอยพัดวีและปรนนิบัติ ดังคําประพันธ

นางแกวกรไกวจามร เคยโอบเอวสมร
ดนูพธูจงปอง

(สมุทรโฆษคําฉันท ล.2 น.161)

จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา กวีอยุธยากลาวถึงรัตนะของพระมหากษัตริยไว 
4 ประการ คือ กงจักรแกว ชางแกว มาแกว และนางแกว  กวีจะใหความสําคัญกับชางแกวมากที่
สุด สังเกตไดจากกวีกลาวถึงชางแกวมากที่สุด ทั้งนี้เพราะชางเปนราชพาหนะที่สําคัญในการรบ
และการเดินทางตางๆ อยางไรก็ตามรัตนะทั้ง 4 ประการของพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาก็
เปนสิ่งมงคลที่ทําใหพระมหากษัตริยเปนผูมีบุญและมีความมั่งคั่งมากขึ้น

6. มีพระราชอํานาจและมีฤทธานุภาพ
พระมหากษัตริยที่มีพระราชอํานาจมากและมีฤทธานุภาพเกรียงไกร จะทําใหกษัตริย

เมืองอื่นและผูใตปกครองเกรงกลัวและจงรักภักดี ซึ่งทําใหพระองคเปนพระมหากษัตริยที่ยิ่งใหญ 

                                                       
       47  เกื้อพันธุ  นาคบุปผา, พ้ืนฐานการอานวรรณคดีไทย (กรุงเทพฯ : ตนออ , 2542) , 258.
       48  ทัศนีย  สินสกุล, “จักรพรรดิราชยในคติอินเดีย,” ใน อักษรศาสตรนิพนธ 3 : รวมบทความ

ทางภารตวิทยา,89.
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นอกจากนี้พระมหากษัตริยที่มีพระบรมเดชานุภาพแผไพศาลไปกวางไกล ก็ยังทําใหราชอาณาจักร
ยิ่งใหญและเจริญรุงเรืองดวย49

วรรณคดียอพระเกียรติ
ในลิลิตยวนพาย กวีสรรเสริญสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวามีพระราชอํานาจในการ

ทําสงครามจนเปนที่ปรากฏ ดังคําประพันธ

อํานาจพระรอนรงค จอมจ้ัง
(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.352)

วรรณคดีพิธีกรรมและประเพณี
ในลิลิตโองการแชงน้ํา กวียกยองพระมหากษัตริยอยุธยาวามีอํานาจและมีบุญมีคุณ

มาก ดังคําประพันธ

… ทานมีอํานาจมีบุญคุณอเนกา …
(ลิลิตโองการแชงน้ํา ล.1 น.10)

นอกจากกวีจะยกยองพระมหากษัตริยวามีพระราชอํานาจในบานเมืองมาก กวียัง
แสดงใหเห็นถึงฤทธานุภาพและเดชานุภาพอันเกรียงไกรของพระมหากษัตริย จนทําใหเมืองอื่น
ยอมรับในความสามารถของพระองคและยอมจํานนตอพระราชอํานาจที่แผขยายมา ฤทธิ์หรือเดช
ของพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาเปนความสามารถในการปราบปรามขาศึกศัตรูและเมือง
อ่ืนใหออนนอมและยินยอมอยูใตพระราชอํานาจของพระองค

วรรณคดียอพระเกียรติ
ในตอนตนเรื่องลิลิตยวนพาย กวียกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวาพระองคมีฤทธิ์

เหมือนพระรามที่สามารถปราบยักษไดราบคาบ ดังคําประพันธ

                                                       
       49  ธงทอง  จันทรางศุ, “แนวความคิดเกี่ยวกับสถาบันและพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยใน

ประเทศไทย กอนการเปล่ียนแปลงการปกครอง พุทธศักราช 2475,” วารสารศิลปากร , 67.
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พระฤทธิพางพระราม รอนราพ  ไสแฮ
(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.340)

ตอนที่จะเร่ิมกลาวถึงเหตุการณที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจะปราบลาว กวียกยอง
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวา

แตนี้จักตั้งตอ กลกานท  แลพอ
โดยเมื่อพระแสดงฤทธิ รอนแกลว
เสด็จมาผาผลาญลาว ลักโลภ
ที่ยุทธิษฐิรแลว สูบร ฯ

(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.349)

คําประพันธขางตน กวีกลาววาจะเริ่มแตงคําประพันธตั้งแตเหตุการณที่สมเด็จพระ
บรมไตรโลกนาถแสดงฤทธิ์ในการปราบลาวซึ่งพระยายุธิษฐิระก็รวมกับฝายศัตรูดวย

เมื่อสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถปราบพระยายุธิษฐิระไดสําเร็จ กวีก็ยกยองสมเด็จพระ
บรมไตรโลกนาถวาเปนยอดกษัตริยที่มีพระเดชานุภาพมาก ดังคําประพันธ

สรรเพชญยอดสูรกรษัตร แสนเดช
(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.350)

ตอนที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถสามารถแกกลอุบายของพระเจาติโลกราชที่หวังทํา
รายพระองค  กวีก็สรรเสริญสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวาเปนพระเจาผูเลี้ยงโลก พระองคแสดง
ฤทธิ์เกรียงไกรไปทั่วฟา จนขาศึกระอาอายและเจ็บปวดดวยความเกรงกลัวพระองคที่สามารถ
ปราบขาศึกไดราบคาบ ดังคําประพันธ

พระเจาจอมนารถลยง โลกา   เลิศแฮ
ดาลเรงเรืองฤทธิทัน ทั่วฟา
ไพรีรอาอาย อาพาธ   แลนา
อยูชางพระเจาขา ขมบรฯ

(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.351)
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นอกจากนี้กวียังยกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวาทรงมีพระเดชานุภาพมาก
เพราะพระองคทรงปรีชาชาญ ดังคําประพันธ

พระเสด็จสําแดงดู ดาลเดช  พระฤา
เพราะเพื่อพระเจาตั้ง ชอบชาญ ฯ

(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.352)

ในโคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณมหาราช กวีขอพรใหสมเด็จพระนารายณ
มหาราชเจริญดวยฤทธิ์ที่ทําใหขาศึกศัตรูที่มารุกรานพายแพไป ดังคําประพันธ

ขอจงจําเริญฤทธิ์ จอมโลก
ราญราชไพรีแผว ผาทาวทุกแดนฯ

(โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณมหาราช ล.2 น.664)

ในโคลงชะลอพระพุทธไสยาสน กวีก็ขอพรใหสมเด็จพระเจาอยูหัวทายสระวา

ขอจงภูดาธาร ทรงทวีป
เรืองฤทธิ์ปลิดไปลแปล ปราบทาวทุกสถานฯ

(โคลงชะลอพระพุทธไสยาสน ล.3 น.60)

คําประพันธขางตนกวีขอพรใหสมเด็จพระเจาอยูหัวทายสระมีฤทธิ์สามารถปราบเมือง
อ่ืนไดทุกเมือง นอกจากนี้กวียังขอพรใหสมเด็จพระเจาอยูหัวทายสระวาใหรุงเรืองดวยฤทธิ์ที่
สามารถปราบยักษได ดังคําประพันธ

จงเรืองรุงฤทธิรงค ราญราพณ
(โคลงชะลอพระพุทธไสยาสน ล.3 น.63)
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วรรณคดีพิธีกรรมและประเพณี
ในลิลิตโองการแชงน้ํากวียกยองพระมหากษัตริยวามีฤทธิ์ที่จะประหารแบบถอนราก

ถอนโคนญาติมิตรที่สมรูรวมคิดและทรยศเปนขบถตอพระองคได  ดังคําประพันธ

… แลอาจขมชัก     หักกิ่งฆา     อาจถอนดวยฤทธานุภาพ     
บาปเบียนตน     พันธุพวกพอง     ญาติกามาไสร     ไขวใจจอด     
ทอดใจรัก     ชักเกลอสหาย     ตนทั้งหลายมาเพื่อจําทําขบถ…

(ลิลิตโองการแชงน้ํา ล.1 น.10)

วรรณคดีคําสอน
ในโคลงเรื่องพาลีสอนนอง พาลีสอนสุครีพวาอยาคิดทําตัวสนิทกับพระราม อยาพูด

ทัดทาน ตองยําเกรงศักดานุภาพของพระเจาแผนดิน และใหความเคารพนบนอบพระองคในทุก
แหง ดังคําประพันธ

อาคิดวาสนิททาว ทรงศร
อยาทูลทัดพจนรอน ยอยั้ง
ยําเยงเกรงศักดิธร นินาถ
ถึงสถานบานจิตตั้ง แตนอมประณมถวายฯ

(โคลงเรื่องพาลีสอนนอง ล.2 น.304)

โคลงอีกบทหนึ่งในโคลงเรื่องพาลีสอนนอง กวีใชคําเรียก พระรามวาเปนผูทรงศักดิ์ 50

ในแผนดิน ดังคําประพันธ

เฝาองคทรงศักดิธร นีนาถ
(โคลงเรื่องพาลีสอนนอง ล.2 น.305)

                                                       
       50  กําลัง , แรง , ความกลา , หอกหรือศรเหล็ก  กรมวิชาการ, พจนานุกรม สํสกฤต – ไท –

อังกฤษ อภิธาน (พระนคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2511), 1113.
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ในโคลงราชสวัสด์ิก็กลาวถึงพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยคลายคลึงกับโคลง
เร่ืองพาลีสอนนองที่ใหรูจักยําเกรงศักดานุภาพของพระมหากษัตริยผูเปนใหญในสามโลก ดัง     
คําประพันธ

ยําเยงเกรงศักดิไตร ภูวนาถ
(โคลงราชสวัสด์ิ ล.2 น.311)

วรรณคดีนิทาน
ในสมุทรโฆษคําฉันท กวียกยองพระสมุทรโฆษวาเปนผูทรงฤทธิ์ และแสดงเดชานุภาพ

ในการเอาชนะเหลาศัตรูที่นากลัวใหพายแพไป ดังคําประพันธ

อาทาวผูทรงฤทธิบรา- กรมเกียรติสายแสดง
เดโชชยาสิทธิแสยง อรินราชทุกพาย

(สมุทรโฆษคําฉันท ล.2 น.170)

ในเสือโคคําฉันท กวีก็ยกยองพระคาวีและพระพหลเทพวาเปนผูมีฤทธิ์หลายตอน  ดัง
ในตอนที่เสนาของเมืองจันทบุราทูลเชิญพระพหลเทพและพระคาวีไปเฝาทาวมคธราชนรินทร      
เสนายกยองพระพหลเทพและพระคาวีวาไดเห็นฤทธานุภาพของพระราชาทั้งสองพระองคที่ฆา
ยักษในสระน้ําได จึงขอเชิญทั้งสองพระองคเสด็จเขาวังไปเฝาทาวมคธราชนรินทร ดังคําประพันธ

โดยตูขาเห็นฤทธา นุภาพนรา
นเรศทั้งสององค

มลางแทตยอุทกโดยจง ขอเชิญยศยง
ทั้งสองสมเด็จเสด็จไป

(เสือโคคําฉันท ล.2 น.338)
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เมื่อทาวมคธราชนรินทรจะใหพระคาวีสยุมพรกับพระราชธิดาของพระองค พระคาวีก็
ขอใหพระพหลเทพซึ่งเปนพระเชษฐาเขาสยุมพรแทน พระคาวีชื่นชมพระพหลเทพวารุงเรืองดวย
สิทธิ์ ศักดิ์ ความดี และเกียรติยศที่เลื่องลือ ดังคําประพันธ

เรืองสิทธิเรืองศักดิเรืองศรี เรืองเกียรติราชี
แลเรืองพระยศฦาขจร

(เสือโคคําฉันท ล.2 น.342)

ตอนที่พระคาวีจะออกเดินทางจากเมืองจันทบุรา กวีก็ยกยองพระคาวีวาเปนผูที่ดี
พรอมดวยฤทธิ์ที่เกรียงไกร ดังคําประพันธ

บัดนั้นพระผุอุดม คาวีวรสม
บูรณดวยฤทธิไกร

(เสือโคคําฉันท ล.2 น.345)

ตอนที่พระคาวีพบนางจันทรสุดา กวีก็เรียกพระคาวีวาเปนพระมหากษัตริยที่มีเกียรติ
และฤทธิ์เปนที่ปรากฏ ดังคําประพันธ

คาวีวรราชผูปรา กฏเกียรติ์ฤทธา
ก็ถามสุดาดวงจันทร

(เสือโคคําฉันท ล.2 น.347)

ตอมาเมื่อนางจันทรสุดาเลาเร่ืองนกยักษใหพระคาวีฟง พระคาวีก็ประกาศวาตนมี
ฤทธิ์เดชในการเอาชนะและเชี่ยวชาญในการเปนผูนํารบ เปรียบไดกับไกรสรราชสีหที่สามารถฆา
สัตวปาจํานวนมากใหตายดวยฤทธิ์ นางจึงไมตองกลัวนกยักษ ดังคําประพันธ

เรานี้มีเดโชไชย เดชะชาญใน
รณาภิมุขนั้นคือ

ไกรสรสีหราชบรรฦา ผาดผลาญมฤคปอ
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พินาศในอารญ
กายกองนองตายแจจล ฤทธิเรืองภุชพล

แลเจาอยากลัวสกุณา
(เสือโคคําฉันท ล.2 น.348)

เมื่อพระคาวีปราบนกยักษไดสําเร็จ นางจันทรสุดาก็สรรเสริญพระคาวีวาเปนพระ
ราชาที่เจริญดวยฤทธิ์ และมีบุญคุณที่ยิ่งใหญกับตน ดังคําประพันธ

สรรเสริญเจริญฤทธิราชา ธิราชมหา
คุโณตโมโอฬาร

(เสือโคคําฉันท ล.2 น.350)

ในตอนพระคาวีสยุมพรกับนางจันทรสุดา กวีเรียกพระคาวีวาเปนผูที่เรืองฤทธิ์ ดัง    
คําประพันธ

เสร็จกิจนั้นแลว นุชนารถพหล
เรืองฤทธิอัมพล ฤาษีสฤษดิกลางกุณฑ

(เสือโคคําฉันท ล.2 น.350)

ในตอนทายเรื่องเสือโคคําฉันท กวีก็ยกยองพระคาวีซึ่งขณะนั้นอยูในพระนามของทาว
ยศภูมิวา

รอยเอ็ดนครกรุง บุรีราชภารา
เกรงฤทธิเดชา ยศภูมิสบสกล

(เสือโคคําฉันท ล.2 น.372)

คําประพันธขางตน กวียกยองวาเมืองจํานวนมากเกรงกลัวพระเดชานุภาพของทาว 
ยศภูมิ จะเห็นไดวากวีผูแตงเสือโคคําฉันทจะแสดงใหเห็นฤทธิ์เดชของพระคาวีและพระพหลเทพ
มาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะพระคาวีและพระพหลเทพไมไดมีกําเนิดในวงศกษัตริย การยกยองใหพระ
คาวีและพระพหลเทพมีอํานาจและฤทธานุภาพมาก จะทําใหทั้งสองพระองคเปนพระมหากษัตริย
ที่ยิ่งใหญและมีความเหมาะสมกับการเปนพระมหากษัตริย
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ในอนิรุทธคําฉันท ตอนที่นางอุษากลัววาพระอนิรุทธจะไดรับอันตรายหากตองสูรบกับ
ทาวพาณะ นางจึงทัดทานพระอนิรุทธไมใหออกรบ พระอนิรุทธปลอบโยนนางอุษาวาอยากังวลใจ
เพราะตนเปนเหมือนพระนารายณที่ปราบเหลายักษ ทั้งสามโลกก็เกรงกลัวเดชานุภาพ ตนเองมี
ศักดานุภาพดุจราชสีหไมเกรงกลัวอสุรพาณะและพรอมที่จะรบ ดังคําประพันธ

พี่คือพระองคพิษณุบดี ตรีศักดิ์รอญราพณ
ทาวทั่วทั้งไตรภพรอาบ รอาเดชเดชะ

ศักดิสีหนาทบมิเกรง อสุเรนทรพานพะ
พิริยภาพก็ประทะ และประทับประเทิดทัน ฯ

(อนิรุทธคําฉันท ล.2 น.596)

นอกจากกวีจะชื่นชมพระอนิรุทธแลว กวียังยกยองพระกฤษณะวาเปนพระนารายณผู
ยิ่งใหญที่มีเดชานุภาพและศักดานุภาพมากมาย ดังคําประพันธ

จักราธิปพิษณุบดี ดวยเดชะพี
ริยภาพศักดิอนันต

(อนิรุทธคําฉันท ล.2 น.608)

จากที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวาพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาเปนพระมหา
กษัตริยที่มีพระราชอํานาจและฤทธานุภาพเกรียงไกร เมื่อกวีจะแสดงใหเห็นพระราชอํานาจของ
พระมหากษัตริย กวีมักจะเนนใหเห็นฤทธิ์เดชของพระมหากษัตริยในการปราบปรามและสูรบกับ
ศัตรู โดยมักจะเลือกใชคําที่มีความหมายวาความสามารถหรือกําลัง ไดแก ศักดิ์ เดช และฤทธิ์     
ดังนั้นการที่กวียกยองพระมหากษัตริยวามีฤทธานุภาพเกรียงไกร ยอมจะทําใหเห็นพระราชอํานาจ
ของพระมหากษัตริยนาเกรงขามมากยิ่งขึ้น ประชาชนและกษัตริยเมืองอ่ืนจึงกลัวเกรงพระราช
อํานาจและฤทธานุภาพจนยอมออนนอมตอพระองค
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7. มีเกียรติยศ
เกียรติยศ คือ การไดรับความยกยองนับถือโดยฐานะตําแหนงหนาที่หรือชาติชั้น

วรรณะ51 พระมหากษัตริยเปนผูที่อยูในฐานะสูงสุดในบานเมืองและไดกระทําคุณความดีไว      
พระองคจึงเปนบุคคลที่มีเกียรติยศอันยิ่งใหญเหนือบุคคลใดในแผนดิน ในวรรณคดีอยุธยา กวีจะ
ยกยองพระมหากษัตริยวามีเกียรติยศยิ่งใหญและเปนที่เลื่องลือ

วรรณคดียอพระเกียรติ
ในลิลิตยวนพาย กวีสรรเสริญสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวาพระองคมีเกียรติยศยิ่ง

ใหญถึงชั้นฟา ดังคําประพันธ

พระเกียรดิพระไกรแผน ผานฟา
(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.341)

นอกจากเกียรติยศของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจะยิ่งใหญถึงชั้นฟาแลว กวียัง    
ยกยองวาพระองคมีเกียรติยศที่เปรียบเหมือนแสงอาทิตยและแสงจันทร ดังคําประพันธ

พระยศยลโยคพยง สูรยจันทร
(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.344)

ในตอนที่กวีจะเร่ิมเร่ืองวีรกรรมของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ กวีก็ยกยองสมเด็จ
พระบรมไตรโลกนาถวา

พระยศยลโยคพน พิษฎาร  ชื่นแฮ
ใครคาอรอรรถา ถองถวน
สรวมแสดงบันทึกสาร สงเษป  ไสพอ
โดยแตแรงรมยมวน กลาวเกลาฯ

ยาคนชี้เทพผู ไกรกรรดิ  ก็ดี
พันมวลธเมธาเชาว ชยวได

                                                       
51  ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ป พ.ศ. 2542, 147.
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แลศริศแลศริศพัน ชิวห  ก็ดี
ฤาร่ํายศไทถวน ถี่แถลง ฯ

(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.348)

กวียกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวาพระองคมีเกียรติยศมากมายเกินกวาที่จะ
บรรยายอยางละเอียดจนหมดสิ้นได ใครก็ไมสามารถสรรถอยคําที่มีคามาพรรณนาเกียรติยศของ
พระองคได กวีจึงขอแตงคําประพันธไวพอสังเขปดวยความยินดีและความเพลิดเพลินที่ไดแตงคํา
ประพันธ นอกจากนี้ไมวาจะเปนคน เทพผูยิ่งใหญ นักปราชญผูมีปฏิภาณไหวพริบและมีความ
เชี่ยวชาญ รวมทั้งคนที่มีความสามารถในการพูดเปนพันคน ก็ไมสามารถพรรณนาเกียรติยศของ
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถอยางละเอียดได

ในตอนที่กวีบรรยายวาพระเจาติโลกราชรูสึกกลัวสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ กวีก็  
ยกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวาเกียรติยศของพระองคมากกวาแสงที่สาดสองลงมาบนโลก     
ดังคําประพันธ

ยศพระผายผานพน พันแสง  สองแฮ
(ลิลิตยวนพาย ล.2 น.352)

ตอนทายเรื่องลิลิตยวนพาย กวีก็เนนย้ําใหเห็นเกียรติยศอันยิ่งใหญของสมเด็จ      
พระบรมไตรโลกนาถวาพระองคมีเกียรติยศยิ่งใหญเทากับสามโลกและแผขยายไปอยางรวดเร็ว 
ทําใหทั้งมนุษยและเทวดาไดชื่นชมยินดี ดังคําประพันธ

พระยศพอทานทัด ไตรโลกย
ดินหื่นหอมฟาเรา รวดขจร ฯ

(ลิลิตยวนพาย ล.2 น.383)

โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณมหาราช กวีสรรเสริญสมเด็จพระนารายณ
วามีเกียรติยศเลื่องลือไปทั้งแผนดิน ดังคําประพันธ
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พระยศลือลงทอง ธรณิน
(โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณมหาราช ล.2 น.654)

นอกจากสมเด็จพระนารายณจะมีเกียรติยศเลื่องลือไปทั้งแผนดินแลว กวียังยกยองวา
พระองคมีเกียรติยศมากกวาผูใดในอดีต ดังคําประพันธ

พระเกียรติพระยศแล หลากล้ําโบราณ
(โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณมหาราช ล.2 น.657)

เมื่อกวีจะขอพรใหแกสมเด็จพระนารายณมหาราช กวีก็ขอพรใหสมเด็จพระนารายณ
มหาราชผูเปนใหญในแผนดินมีเกียรติยศที่รุงเรืองและเลื่องลือไปในโลก ดังคําประพันธ

ขอจงแผนภูมี ศวรราช
เรืองรุงพระยศหลา ซานสิ้นสากลฯ

(โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณมหาราช ล.2 น.664)

ในเรื่องเฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง ตอนบทประณามพจน กวียกยองพระ
มหากษัตริยวา

เสร็จขาบังคมบอรมปน ภพเกลาบุราทวา
อันเลื่องพระยศขจอรปรา กฏทั่วทังธาษตรี
……………………………. ………………..

พระเกียรดิเบียดบอรบรา ไชยทั่วทิศาศาล
เบื้องบนก็จนพิภพถาน พรหมเสวยซึ่งเมืองแมน

เบื้องใตก็เตมธอรธรา ดลจนพิภพแดน
กาลาคณิรุทธสุตยิบแสน สี่หมื่นโยชนโดยหมาย

(เฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง ล.3 น.11)
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คําประพันธขางตน กวีไหวพระมหากษัตริยผูเปนปนเกลาอยุธยา ซึ่งมีเกียรติยศเลื่อง
ลือเปนที่ปรากฏในแผนดิน  เกียรติยศของพระองคทําใหศัตรูทั่วทิศพายแพไปตั้งแตเบื้องบนสวรรค
ชั้นพรหมจนถึงเบื้องใตคือแผนดิน และดินแดนที่เพลิงกาฬไหลไปถึงประมาณแสนสี่หมื่นโยชนซึ่งก็
คือนรก

ตอนที่สมเด็จพระเจาปราสาททองมีพระราชประสงคจะลบศักราช กวียกยองสมเด็จ
พระเจาปราสาททองวาพระองคมีเกียรติยศเลื่องลือเปนที่ปรากฏ ทั่วโลกตางสรรเสริญพระองค ดัง
คําประพันธ

เซ็นซาพระยศฤาปรา กฏทั่วโลกา
สรรเสอรสมเด็จพระองค

(เฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง ล.2  น.15)

ในโคลงชะลอพระพุทธไสยาสน กวีขอพรใหสมเด็จพระเจาอยูหัวทายสระมีเกียรติยศที่
รุงเรืองและใหเกียรติยศนั้นปรากฏอยูอยาไดเลือนหาย ดังคําประพันธ

จงจําเริญยศยงค อยามวย
(โคลงชะลอพระพุทธไสยาสน ล.3 น.63)

วรรณคดีพิธีกรรมและประเพณี
ในบทประณามพจนเร่ืองบุณโณวาทคําฉันท กวีก็ยกยองพระมหากษัตริยวาเปนผู

ครองอยุธยาซึ่งเปนเมืองที่ร่ืนรมย เกียรติยศของพระองคเกรียงไกรไปทั้งเมือง ดังคําประพันธ

หนึ่งขาก็นบบวรบง- กชบาทกระษัตร
ผูเฉลิมอยุธภิรมยา ยศโยคกรุงไกร

(บุณโณวาทคําฉันท ล.3 น.310)
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วรรณคดีนิทาน
ในสมุทรโฆษคําฉันท กวียกยองพระพินทุทัตพระราชบิดาของพระสมุทรโฆษวามี

เกียรติยศเลื่องลือไปทั้งเมืองสวรรค กษัตริยทุกเมืองในจักรวาลตางมานบนอบพระองค ดัง         
คําประพันธ

พระพินทุทัตทาว ยศเลื่องทั้งเมืองแมน
ทุกทาวทุกดินแดน จักรพาฬบังคมคัล

(สมุทรโฆษคําฉันท ล.2 น.120)

ตอนนางรัตนธารีไปทูลขาวนางพินทุมดีแกพระสมุทรโฆษ นางรัตนธารีก็ยกยองพระ
สมุทรโฆษวาเปนผูมีเกียรติยศไปทั้งชั้นพรหม ดังคําประพันธ

บพิตรทานไท ยศยิ่งทั้งพรหมาน
(สมุทรโฆษคําฉันท ล.2 น.178)

ตอนที่พระสมุทรโฆษสยุมพรกับนางพินทุมดี กวีก็ยกยองพระสมุทรโฆษวามีเกียรติยศ
ขจรขจายไปทั้งสามโลก กษัตริยทั่วทุกทิศตางก็ยกยองศักดานุภาพของพระองค ดังคําประพันธ

พระยศเซนซาภพไตร ทุกทิศทาวไท
ประกาศศักดิสมพอง ฯ

(สมุทรโฆษคําฉันท ล.2 น.212)

ในเสือโคคําฉันท พระคาวียกยองพระพหลเทพวารุงเรืองดวยสิทธิ์ ศักดิ์ ความดี และ
เกียรติยศที่เลื่องลือ ดังคําประพันธ

เรืองสิทธิเรืองศักดิ์เรืองศรี เรืองเกียรติราชี
แลเรืองพระยศฦาขจร

(เสือโคคําฉันท ล.2 น.342)

จะเห็นไดวากวีสมัยอยุธยายกยองพระมหากษัตริยวาเปนผูมีเกียรติยศเลื่องลือทั้งใน    
แผนดิน สวรรค รวมทั้งสามโลก เกียรติยศที่ขจรขจายของพระมหากษัตริยทําใหประชาชน   
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กษัตริยเมืองอื่น และเทวดา ตางชื่นชมยินดีและสรรเสริญพระองค พระองคจึงเปนพระมหากษัตริย
ที่ยิ่งใหญ

จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวาพระมหากษัตริยเปนผูที่มีคุณสมบัติดีงามหลาย
ประการ ตั้งแตชาติกําเนิดของพระองคที่สูงสงมากกวามนุษยธรรมดาทั่วไป กวีจะยกยองพระมหา
กษัตริยวาสืบเชื้อสายมาจากทั้งเทพเจาและพระพุทธเจา นอกจากนี้พระองคยังเปนผูมีบุญมาก 
และมีรูปรางงดงาม มีบุคลิกลักษณะที่งามสงา ทําใหประชาชนเลื่อมใสศรัทธาพระองค  อีกทั้ง 
พระองคยังเปนผูรอบรูในศาสตรความรูตางๆและมีสติปญญาที่ฉลาดหลักแหลมอีกดวย นอกจาก
นี้พระองคยังมีพระราชทรัพยมาก มีพระราชอํานาจและฤทธานุภาพเกรียงไกร ทําใหพระองคเปน
พระมหากษัตริยที่มีเกียรติยศเปนที่เลื่องลือ  คุณสมบัตทิั้งหลายนี้เปนรูปแบบหรือคานิยมของการ
เปนพระมหากษัตริยที่ยิ่งใหญ และเปนขนบการชมพระมหากษัตริยในวรรณคดีไทยที่จะยกยอง
และเชิดชูพระมหากษัตริยวาดีเลิศในทุกดาน เพื่อแสดงใหเห็นวาพระมหากษัตริยเปนผูเหมาะสม
และดีที่สุดในการเปนผูปกครองแผนดิน

หนาที่ของพระมหากษัตริยที่ปรากฏในวรรณคดีสมัยอยุธยา

หนาที่เปนกิจที่ตองทําดวยความรับผิดชอบ52 ความรับผิดชอบของแตละคนถูกกําหนด
ดวยฐานะและสถานภาพที่แตกตางกัน พระมหากษัตริยเปนผูนําซึ่งอยูในฐานันดรสูงที่สุดใน    
บานเมือง หนาที่ของพระมหากษัตริยที่พึงปฏิบัติยอมตองมุงใหบานเมืองและประชาชนเกิด
ประโยชนสุข

กวีในสมัยอยุธยาแสดงใหเห็นหนาที่ที่สําคัญของพระมหากษัตริย 2 ประการ ไดแก 
หนาที่ในการเปนนักปกครอง และหนาที่ในการเปนนักรบ

1. หนาที่ในการเปนนักปกครอง
หนาที่ในการปกครองเปนหนาที่ที่สําคัญมาก พระมหากษัตริยที่ดีจะตองสามารถ

บริหารงานราชกิจตางๆ ใหสําเร็จลุลวงเพื่อใหบานเมืองสงบรมเย็นและเจริญรุงเรือง ประชาชนก็จะ
มีแตความสุข อีกทั้งยังแสดงใหเห็นพระปรีชาสามารถในดานการปกครองของพระมหากษัตริยดวย 

                                                       
52  ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 , 1247.
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กวีอยุธยากลาวถึงการปกครองของพระมหากษัตริยไว 4 ประการ ไดแก การปกครองโลก การ    
ปกครองบานเมืองและประชาชน การปกครองขาราชบริพาร และการเปนองคอัครศาสนูปถัมภก

1.1 การปกครองโลก
การยกยองพระมหากษัตริยวาเปนผูปกครองโลกแสดงใหเห็นวาพระมหากษัตริย

มีความสามารถดานการปกครองมาก ทั้งนี้ในความเปนจริงพระมหากษัตริยอาจมิไดปกครองโลก
จริง แตเปนการสรรเสริญใหเห็นพระปรีชาสามารถอันยิ่งใหญของพระมหากษัตริยเทานั้น

วรรณคดียอพระเกยีรติ
ในลิลิตยวนพาย กวีสรรเสริญสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวาพระองคเสด็จมาดูแล

รักษาและเลี้ยงโลกไว ดังคําประพันธ

พระเสด็จดํารงรักษ ลยงโลกย   ไสแฮ
(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.331)

นอกจากนี้กวียังเปรียบสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวาเปนผูสรางและสงวนโลก
เหมือนพระพรหม ดังคําประพันธ

พระกฤษฎิ์สงวนโลกพยง พระพรหม
(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.340)

ในตอนที่กวีเร่ิมยกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ กวีกลาววาสมเด็จพระบรม
ไตรโลกนาถเปนผูเลี้ยงโลกและปกครองบานเมืองดวยธรรม ทําใหกรุงศรีอยุธยาเปนเมืองที่ดียิ่งกวา
เมืองสวรรค ดังคําประพันธ

แถลงปางพระลยงโลก ครองธรรม
เกษมอโยทธยายง ยิ่งฟา

(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.346)
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อีกตัวอยางหนึ่ง กวีก็ยกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวาพระองคคือผูเปนใหญ
ที่เลี้ยงโลกอยางดีเลิศ ไดแสดงฤทธิ์รุงเรืองไปทั่วทั้งฟา ดังคําประพันธ

พระเจาจอมนารถลยง โลกา   เลิศแฮ
ดาลเรงเรืองฤทธิทัน ทั่วฟา

(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.351)

ในตอนทายโคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณมหาราช กวีขอพรวาให
สมเด็จพระนารายณมหาราชซึ่งเปนปนของแผนดินตั้งใจดูแลรักษาโลกใหมีความสุขเต็มเปยม การ
ขอพรใหพระมหากษัตริยดังกลาวแสดงใหเห็นถึงความปรารถนาหรือความคาดหวังของกวีอยุธยา
ที่จะใหพระมหากษัตริยเปนผูดูแลปกครองโลก ดังคําประพันธ

ขอจงจุฑาธาร ธรณิศร
เสวยภิรมยรักแกลง โลกใหพูลเกษมฯ

(โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณมหาราช ล.2 น.664)

วรรณคดีนิทาน
ในลิลิตพระลอ กวียกยองพระมหากษัตริยในบทประณามพจนวาบุญของพระ

มหากษัตริยผูเลี้ยงดูโลก สงผลใหกรุงศรีอยุธยามีแตความสุขเกษมที่เพิ่มพูนขึ้นตลอดเวลา ความ
สนุกสนานเบิกบานในกรุงศรีอยุธยาไมสามารถพรรณนาได ทุกประเทศตางก็กลาวถึงดวยความ 
ชื่นชม ดังคําประพันธ

บุญเจาจอมโลกเลี้ยง โลกา
ระเรื่อยเกษมสุขพูล ใชนอย
แสนสนุกศรีอโยธยา ฤาร่ํา   ถึงเลย
ทุกประเทศชมคอยคอย กลาวอางเยินยอฯ

(ลิลิตพระลอ ล.1 น.387)

จะเห็นไดวากวียกยองพระมหากษัตริยวามีหนาที่ในการปกครองโลกใหเปนสุข เพื่อ
แสดงใหเห็นวาพระมหากษัตริยมีหนาที่ที่สําคัญและยิ่งใหญมาก
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1.2 การปกครองบานเมืองและประชาชน
หนาที่ในการปกครองบานเมืองและประชาชนเปนหนาที่สําคัญที่พระมหากษัตริย

ตองปฏิบัติ พระมหากษัตริยที่ดีและยิ่งใหญตองสามารถบริหารงานบานเมืองใหเจริญรุงเรืองและ
ทําใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

วรรณคดียอพระเกียรติ
ในลิลิตยวนพาย กวียกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวาเปนพระมหากษัตริยที่

ทําใหชนชั้นกษัตริยมีความสุข ขจัดความทุกขใหหมดสิ้น ทําใหการเกษตรอุดมสมบูรณและราษฎร
มีความสุข ดังคําประพันธ

…ดํารงกรษัตรใหกรสานต    ประหารทุกขใหกษย               
ขยเกษตรใหเกษม        เปรมใจราษฎร …

(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.331)

นอกจากนี้กวียังยกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวาทําใหความทุกขโศกใน 
แผนดินหมดไปเหลือไวแตความสุข แมจะพรรณนาความดีของพระองคไปทั้งสามโลกก็ยังไม
สามารถพรรณนาได พระองคกําจัดความทุกขใหเปนความสบาย เจาเมืองทุกเมืองตางนอบนอม
พระองค จะเห็นไดวาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมีความสามารถในการปกครองบานเมืองมาก 
เพราะพระองคเปนผูกอใหเกิดความสุขและขจัดความทุกขในแผนดินใหหมดสิ้นไป ดังคําประพันธ

พระมามลายโศกหลา เหลือศุข
มาตรยกไตรภพฤา ร่ําได
พระมาบันเทาทุกข ทุกสิ่ง   เสบอยแฮ
ทุกเทศทุกทาวไท นอบเนืองฯ

(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.332)

วรรณคดีคําสอน
ในโคลงทศรถสอนพระราม ทาวทศรถสอนพระรามใหรักราษฎรและปกครอง  

บานเมืองใหมีสุขและเปนที่ชื่นชอบของผูคน ใหเหมือนกับเปนเมืองของพระอินทรและสวรรคชั้น
พรหมที่ดีงาม ดังคําประพันธ
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เจาจักรักราษฎรเลี้ยง บุรีรัมย
ใหสุขศรีปรีดิชม ชอบใช
เสมอบุรินทรอินทรอุดม พรหเมศ
อาสัจธรรมถลันให เทียบแทประมูลมวลฯ

(โคลงทศรถสอนพระราม ล.2 น.306)

นอกจากนี้ทาวทศรถยังสอนพระรามในการปกครองบานเมืองวาใหดูแลรักษา 
ราชอาณาจักรทั้งสามโลกดวยใจที่รักแผนดินอยางแทจริง ใหเหมือนกับบิดามารดาที่รักบุตรธิดา
ของตนดวยใจบริสุทธิ์ เชนนั้นจึงจะนับวาเปนเลิศและไมมีใครเทียบเทียมได ดังคําประพันธ

บรักษอาณาจักรทั้ง แดนไตร
ดวยจิตสนิทเสนหใน ผองแผว
ดั่งบิดามารดรใจ ใสสุทธิ์
รักษาธิดาบุตรแลว เลิศล้ําใครเสมอฯ

(โคลงทศรถสอนพระราม ล.2 น.307)

วรรณคดีนิทาน
ในลิลิตพระลอ พระนางบุญเหลือสอนพระลอถึงขอพึงปฏิบัติของพระมหากษัตริย

วาใหไตสวนคดีความอยางตรงไปตรงมา ปกครองแผนดินใหรมเย็น ขจัดทุกขเข็ญทั้งภายนอกและ
ภายใน และตองเอาใจใสสอดสองกิจตางๆ ของทุกกรม ดังคําประพันธ

… ไตความเมืองจงตรง     ดํารงพิภพใหเย็น     ดับเข็ญนอก
เข็ญใน     สองใจดูทุกกรม …

(ลิลิตพระลอ ล.1 น.420)

จากที่กลาวมาขางตนแสดงใหเห็นหนาที่ที่สําคัญของพระมหากษัตริยในการ      
ปกครองบานเมือง คือ การขจัดทุกขเข็ญตางๆ ในบานเมืองใหหมดสิ้น และบํารุงประชาชนใหมี
ความสุขและอยูดีกินดี ก็จะทําใหบานเมืองที่พระมหากษัตริยปกครองอยางดีนั้นเสมอเหมือนหรือ 
ดีเลิศยิ่งกวาเมืองสวรรค
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1.3 การปกครองขาราชบริพาร
ขาราชบริพารเปนผูปฏิบัติกิจตางๆ ใหแกพระมหากษัตริย และคอยชวยเหลือให

คําปรึกษาในการบริหารงานบานเมืองของพระมหากษัตริย พระมหากษัตริยตองรูจักปกครอง     
ขาราชบริพารใหจงรักภักดีและปฏิบัติราชกิจใหพระองคอยางเต็มกําลัง

กวีอยุธยากลาวถึงการปกครองขาราชบริพารของพระมหากษัตริยไว 3 ประการ 
ไดแก การเลือกขาราชบริพาร การปรึกษาราชกิจ  และการใหรางวัล

1.3.1 การเลือกขาราชบริพาร
พระมหากษัตริยจะตองคัดเลือกขาราชบริพารที่มีความจริงใจและไมคิด

รายตอพระองค  ในวรรณคดีอยุธยาปรากฏในวรรณคดีเร่ืองลิลิตพระลอ ตอนที่พระนางบุญเหลือ
สอนพระลอวาใหรูจักหาขาราชบริพารที่มีความซื่อสัตยจงรักภักดี ดังคําประพันธ

… สองตนหนคนใช     เลือกหาใจอันสัตย…
(ลิลิตพระลอ ล.1 น.420)

1.3.2 การปรึกษาราชกิจ
การที่พระมหากษัตริยปรึกษาขอราชกิจกับขาราชบริพารเปนการแสดงให

เห็นวาพระองคมีวิสัยทัศนอันกวางไกล เพราะพระองคยอมรับฟงขอเสนอแนะจากขาราชบริพาร 
ทําใหขาราชบริพารเลื่อมใสศรัทธาและจงรักภักดีตอพระองค และตั้งใจชวยเหลือราชกิจตางๆ ทํา
ใหพระมหากษัตริยสามารถปฏิบัติราชกิจไดสําเร็จลุลวง

การยกยองพระมหากษัตริยวาปรึกษาราชกิจกับเสนาอํามาตยมีปรากฏ
อยางชัดเจนในวรรณคดียอพระเกียรติเร่ืองเฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง ในตอนที่สมเด็จ
พระเจาอยูหัวปราสาททองมีพระราชประสงคจะลบศักราช พระองคปรึกษากับเสนาอํามาตยวา

บัดนี้มาลบศัก กะราชจบคํารบพัน
เราคิดจทําฉัน ใดจชอบปรเวณีย

เสนาบอดีรับ พระโองการจักกรี
ทูลแถลงคดีมี ไนยนีตดิเบาราณ

(เฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง ล.3 น.16)
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คําประพันธขางตนกลาววาเมื่อปศักราชจะครบถวนพัน สมเด็จพระเจาอยู
หัวปราสาททองก็มีพระราชประสงคจะทําการลบศักราชจึงตรัสถามเสนาบดีวาตองทําอยางไรจึง
จะถูกตองตามประเพณี เสนาบดีก็รับพระราชโองการของสมเด็จพระเจาอยูหัวปราสาททองแลวทูล
อธิบายวาเรื่องการลบศักราชมีปรากฏอยูในคัมภีรโบราณ

หลังจากนั้นสมเด็จพระเจาอยูหัวปราสาททองก็สุบินวาพระอินทรเสด็จมา
แนะนําใหพระองคเปลี่ยนชื่อปราสาทที่พระองคโปรดใหสรางขึ้น   เมื่อพระองคตื่นขึ้นก็เรียกประชุม
เสนาบดีแลวเลาความฝนใหเสนาบดีฟง พระองคตีความฝนวาควรเปลี่ยนชื่อปราสาทเปนจักรวรรดิ
ไพชยนต พระองคถามเสนาบดีวาการตีความเชนนั้นถูกตองหรือไมและควรปฏิบัติอยางไรจึงจะ  
ถูกตอง ดังคําประพันธ

 คิดแลวลีลาศ
ลีลาเลออาศน เสด็จเหนือบรรยงค
ที่นั่งมุขเดจ พมาแมนผจง
พระราชประสงค สุภาสิตถาม

  อาดูรเสนี
เสนาธิบดี บดินทรเหลือหลาม
คืนนี้เราฝน ใฝเหนเปนความ
ใครเคี่ยนคําถาม บอทันดูฉงน

 เหนรูปอมะเรศ
ธรงสังวารเวศ เกาแกวกุณฑล
เขาแทบแนบกลาว บอกเบื้องยุบล
ในสูรพิมล พิมานเจษฎา

 ใหตั้งจักกระพยูห
พระนามนั้นอยู โดยดูจปฤษนา
ประจักทักแท แกใจจินดา
ตื่นขึ้นสงกา สังเกตมากมาย

 โดยเดาเราคิด
คํานึงถึงผิด ชอบยังทังหลาย
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พึงฟงธิบท ธิบายบรรยาย
บรรอยัดดิเราหมาย ประกอบชอบศรี
…………………… …………………

 บัณหาวานั้น
เราคิดเปนมั่น เปนแมนนักหนา
นั้นคือจักรวัดดิ ไพชะยนตมหา
ซึ่งเทวปฤษณา บอกเราเขาใจ

 โดยเดาเราคิด
คํานึงถึงผิด ชอบอยาอาไลย
กลาวตามความคิด ผิดชอบขอบใจ
เราใหอะไภย อยากลัวตัวผิด

(เฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง ล.3 น.23 - 24)

เมื่อสมเด็จพระเจาอยูหัวปราสาททองปรึกษาเรื่องความฝนกับเสนาบดีแลว 
ปุโรหิตาจารยก็ทูลพระองควา

 พระราชดําริ
ดํารัสตรัสตริ ประกอบชอบกล
ใหชื่อจักรวัดดิ ปราสาทไพชะยนต
เพี้ยงสูรยพิมล พิมานแมนผจง

 ขอเจาจอมนารรถ
ใหจารึกราช แผนทองยรรยง
ไวในแกวโกฏ ฐาคารบันจง
สืบเขษมเปรมวงษ พระราชกระกูล
……………….. …………………

 ขาขอยขอทูล
แถลงถวายทํานูน ทําเนิยบเบาราณ
ขอเจาจอมไทย ใหเรอมการงาน
โดยบูรรพนิทาน นิทมแตหลัง
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 ปางนั้นราเมศว
รามาธิเบศว ทิโปปารัง
ฟงสารธิบาย แหงอาจริยัง
กลาวเกลี้ยงวาจัง วาเจตรเสถิยรสถิตย

 อาดูรทวิเชนทร
ทวิชาจริเยนทร ทังสองชวยคิด
ประกอบชอบการ ใหจงเสถียรสถิตย
ชอบดวยนิมิตร เทพาวาที

 อาจารยเรวไป
เรวเรงคลาไคล ดวยดวนควรลี
ไปดูพิมล พิมานใดดี
จต้ังพิธี กรลากอรกูนธ

(เฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง ล.3 น.26)

ปุโรหิตาจารยทูลสมเด็จพระเจาอยูหัวปราสาททองวาขอสันนิษฐานที่   
พระองคกลาวนั้นเปนสิ่งที่ถูกตองแลวที่จะเปลี่ยนชื่อปราสาทเปนจักรวรรดิไพชยนตใหเหมือน
วิมานของเทวดา ปุโรหิตาจารยทูลวาใหจารึกชื่อปราสาทลงแผนทองคําแลวติดไว เพื่อเปน    
เกียรติยศของราชวงศ แลวขอใหพระองคเร่ิมงานนั้นตามที่เคยมีในอดีต เมื่อสมเด็จพระเจาอยูหัว
ปราสาททองไดฟงคําแนะนําที่ปุโรหิตาจารยอธิบายอยางละเอียด พระองคก็ชื่นชมทานผูรูทั้งสองที่
ชวยคิดและแนะนําใหพระองคปฏิบัติดีงามสอดคลองกับคําของเทวดาในฝน แลวส่ังให      
ปุโรหิตาจารยรีบหาสถานที่ที่เหมาะสมในการประกอบพิธี

จะเห็นไดวาสมเด็จพระเจาอยูหัวปราสาททองปฏิบัติหนาที่สําคัญในการ
ปกครองขาราชบริพาร คือ การปรึกษาราชกิจกับเสนาอํามาตยตลอดเวลา เพื่อใหเสนาอํามาตย
เสนอความคิดเห็นและระเบียบกฏเกณฑที่เคยมีการปฏิบัติกันมาในอดีต และเมื่อเสนาบดีทูล   
แนะนําแลว พระองคก็ปฏิบัติตามคําแนะนําของเสนาบดี การกระทําเชนนี้ทําใหเสนาอํามาตย    
ชื่นชมและเลื่อมใสพระองควาเปนพระมหากษัตริยที่รับฟงขอเสนอแนะและปฏิบัติตาม มิไดยึดแต
ความคิดของพระองคอยางเดียว และคงจะทําใหสมเด็จพระเจาอยูหัวปราสาททองสามารถชนะใจ
ของขาราชบริพารได ทั้งนี้การที่สมเด็จพระเจาอยูหัวปราสาททองตองการชนะใจขาราชบริพาร     
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ก็เพราะพระองคมิไดเปนผูที่มาจากชนชั้นกษัตริย แตเปนการปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย    
สมเด็จพระเจาอยูหัวปราสาททองจึงตองทําใหขาราชบริพารเลื่อมใสและยอมรับนับถือพระองค 
เพื่อใหพระองคปกครองบานเมืองไดอยางราบรื่น

1.3.3 การใหรางวัล
การจะปกครองขาราชบริพารใหจงรักภักดี พระมหากษัตริยตองรูจักที่จะให

รางวัลแกขาราชบริพารที่ไดกระทําคุณความดี เพื่อเปนขวัญและกําลังใจใหปฏิบัติส่ิงที่ดีงามตอไป  
ทั้งนี้การใหรางวัลแกขาราชบริพารตองตั้งอยูบนพื้นฐานของความเที่ยงธรรม พระมหากษัตริยตอง
พิจารณาใหรางวัลแกผูที่ไดกระทําความดีงามอยางเหมาะสม

วรรณคดียอพระเกียรติ
ในโคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณมหาราช กวีแสดงใหเห็นการ

พระราชทานรางวัลใหแกขาราชบริพารของสมเด็จพระนารายณมหาราช ดังคําประพันธ

พระราชทานถวนผูหมู ฉมวยฉมํา
ขุนหมื่นหมายมือยํา แมนคลอง
ปรวดรองแลควาญตํา เรียเรง
เอมโอชอาหารซอง แตงตองโกยกินฯ

เงินคําครอบเครื่องทั้ง ของขัน
เพลาะเซื่อแพรพรายกรร มะหยี่ยอม
รัดเอวคาดควรขยัน ยาวยน
ผาพรรณพื้นลายลอม นุงเกี้ยวแกมงามฯ

รางวัลปนโปรดให เต็มหนํา
ตามบ่ํานาญการทํา ชอบใช
พระคุณคูคือสัม พุทธภาคย
ใครชอบชูชุบให ใหญหยิ้งสมบูรณฯ

(โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณมหาราช ล.2 น.663)

คําประพันธขางตนเปนตอนที่สมเด็จพระนารายณมหาราชประพาสปาแลว
สามารถคลองชางเผือกได พระองคจึงพระราชทานรางวัลใหแกนายหมู ขุน และนายหมื่นทุกคน   
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ที่มีความสามารถในการคลองชาง รวมทั้งควาญชาง ใหจัดเลี้ยงอาหารที่อรอยใหกินอยางอิ่มหนํา
สําราญ และพระราชทานเงิน ทอง เสื้อผา และแพรพรรณทั้งหลาย รางวัลที่พระราชทานใหอยาง
เต็มที่ก็เปนไปตามความดีความชอบของแตละคน พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ
มหาราชนี้เทียบไดกับพระพุทธเจา คือ ผูใดมีความดีความชอบก็สนับสนุนใหกาวหนา

จะเห็นไดวากวีแสดงใหเห็นการพระราชทานรางวัลดวยสิ่งของอันมีคามาก
มายใหแกผูที่ทําคุณความดี ขาราชบริพารก็จะรูสึกวาพระมหากษัตริยมีพระมหากรุณาธิคุณกับตน 
ก็จะตั้งใจกระทําความดีและปฏิบัติราชกิจตามพระราชประสงคอยางเต็มความสามารถ

นอกจากการใหรางวัลแกขาราชบริพารดวยสิ่งของมีคาตางๆ แลว การ
กลาวชมเชยและขอบคุณ ก็เปนการใหรางวัลประการหนึ่ง เพราะทําใหขาราชบริพารอิ่มเอมใจที่
พระมหากษัตริยชื่นชม ดังในเรื่องเฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง สมเด็จพระเจาอยูหัว
ปราสาททองกลาวขอบคุณปุโรหิตาจารยที่ไดเลาเรื่องการลบศักราชในอดีตใหฟง  ดังคําประพันธ

ขอบคุณแหงทานวัจนา สิตสารกะถา
อันยุกดิโดยเบาราณ

(เฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง ล.3 น.20)

ในตอนที่ปุโรหิตาจารยทั้งสองกราบทูลสมเด็จพระเจาอยูหัวปราสาททองวา
ไดกระทํามณฑลพิธีที่จะทําพิธีลบศักราชสําเร็จแลว สมเด็จพระเจาอยูหัวปราสาททองไดฟงก็ชื่น
ชมและขอบคุณปุโรหิตาจารยทั้งสองที่จัดเตรียมงานจนสําเร็จ ดังคําประพันธ

พระองคไดสดับ สุภสารชื่นชม
ขอบคุณทังสองสม สําเร็จเสร็จดวยสองเผือ

(เฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง ล.3 น.29)

วรรณคดีคําสอน
ในโคลงราชสวัสด์ิ กวีกลาวถึงพระมหากษัตริยใหรางวัลแกเสนาบดีที่ดีเลิศ 

สวนผูที่กระทําความดีความชอบควรสงบเสงี่ยมและนอมรับรางวัลดวยใจบริสุทธิ์ ดังคําประพันธ
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เมื่อไทใหแหงราช พัทยา
รางวัลสรรพเสนา เลิศล้ํา
ผูชอบประกอบแสวงหา คุณเลิศ
จงนบสงบเสงี่ยมน้ํา จิตเชื้อสุทธิสารฯ

(โคลงราชสวัสด์ิ ล.2 น.312)

การใหรางวัลแกขาราชบริพารทั้งการใหทรัพยสมบัติหรือส่ิงของมีคา และ
การชื่นชมและขอบคุณดวยวาจา เปนสิ่งที่ทําใหขาราชบริพารรูสึกอิ่มเอมใจและเต็มใจที่จะรับใช
พระมหากษัตริยดวยความจงรักภักดี ดังนั้นพระมหากษัตริยที่ปรารถนาจะปกครองขาราชบริพาร
ใหเคารพรักและเลื่อมใสพระองคดวยใจบริสุทธิ์จึงควรรูจักใหรางวัลขาราชบริพาร เพื่อแสดงใหเห็น
ความเมตตาของพระองคและเปนเครื่องเชิดชูความดีของผูรับซ่ึงจะทําใหผูรับปรารถนาจะประกอบ
คุณความดีตอไป

จากที่กลาวมาขางตนจะพบวาพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยามีอุบายอัน 
แยบยลในการปกครองขาราชบริพารใหยอมรับ เคารพ เลื่อมใสศรัทธาและจงรักภักดีตอพระองค   
กลาวคือ การคัดเลือกขาราชบริพารตองเลือกบุคคลที่มีใจซื่อสัตย ตองรูจักปรึกษาราชกิจกับขาราช
บริพาร เพื่อแสดงใหเห็นน้ําพระทัยอันกวางขวางในการรับฟงความคิดเห็นของขาราชบริพาร และ
ตองรูจักใหรางวัลตอบแทนขาราชบริพารที่ชวยเหลืองานราชกิจดวยการพระราชทานรางวัลและ
การกลาวคําชมเชย เพื่อเปนขวัญและกําลังใจใหขาราชบริพารกระทําความดีงามตอไป หลักการ
ปกครองขาราชบริพารนี้ทําใหขาราชบริพารเลื่อมใสและจงรักภักดีตอพระองค ทําใหพระองค
สามารถปกครองบานเมืองไดเปนอยางดี

1.4 เปนองคอัครศาสนูปถัมภก
ศาสนาเปนสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในสังคมและชวยขัดเกลาจิตใจคนใหทํา

ความดี ละเวนความชั่ว ศาสนาจึงมีสวนชวยพระมหากษัตริยในการปกครองบานเมือง เพราะเมื่อ
ศาสนาเจริญรุงเรือง ประชาชนก็ยอมมีจิตใจที่งดงาม ไมกระทําความผิด บานเมืองก็จะสงบ    
เรียบรอย พระองคก็จะสามารถปกครองบานเมืองไดงายขึ้น พระมหากษัตริยที่ เปนองค                   
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อัครศาสนูปถัมภกจะทําใหศาสนามั่นคงและเจริญรุงเรือง อีกทั้งยังเปนหนาที่ที่สําคัญที่แสดงให
เห็นการเปนธรรมราชาคือพระเจาแผนดินผูทรงธรรมและปกครองโดยธรรม53

พระมหากษัตริย ในวรรณคดีอยุธยายึดหลักปฏิบัติ ในการเปนองค อัคร
ศาสนูปถัมภก  3 ประการ ไดแก การทํานุบํารุงศาสนา การรูแจงในธรรม  และการปฏิบัติและตั้งมั่น
ในธรรม

1.4.1 การทํานุบํารุงศาสนา
การทํานุบํารุงศาสนาเปนพระราชกรณียกิจประการหนึ่งของพระมหา

กษัตริยที่ทําใหศาสนาดํารงอยูอยางรุงเรือง พระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยามีพระราชกรณียกิจ
ในการบํารุงพุทธศาสนามากมาย การที่พระมหากษัตริยทํานุบํารุงศาสนาแสดงใหเห็นวาพระองคมี
ความเคารพและเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนา ซึ่งเปนแบบอยางที่ดีใหแกประชาชน

วรรณคดียอพระเกียรติ
ในรายนําเรื่องลิลิตยวนพาย กวียกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวา   

พระคุณของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมีมากมายเหมือนเอาน้ําในหมอแกวมารดแผนดินเพื่อไม
ใหสามโลกรุมรอน พระองคมาดํารงพระพุทธศาสนาใหคงอยู

… ลํ้ากรัณธรัตนวัดถวี     ตรีโลกยบใหอูน     หนุนพระ
พุทธศาสนใหตรง…

(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.331)

โคลงตอมากวีก็ย้ําใหเห็นหนาที่ของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวาเปนผู 
ทําใหพระพุทธศาสนารุงเรืองไปทั้งแผนดิน ดังคําประพันธ

มาแตงไตรรัตนเรือง รอบหลา
(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.332)

                                                       
53  ปรีชา  ชางขวัญยืน, ธรรมรัฐ – ธรรมราชา (กรุงเทพฯ: โครงการตําราคณะอักษรศาสตร จุฬา

ลงกรณมหาวิทยาลัย , 2542), 200.
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ในโคลงชะลอพระพุทธไสยาสนกวียกยองสมเด็จพระเจาอยูหัวทายสระวา
ปกครองโลกไดดียิ่งกวาสุริยวงศ พระองคบํารุงและดํารงศาสนาใหยั่งยืน หากพระพุทธเจายังคงมี
ชีวิตอยูก็จะแสดงพระธรรมใหพระองคเห็นทางในการบรรลุธรรม

พระองคทรงโลกยลํ้า สุริยวงษ
บํารุงผดุงสาสนยง ยิ่งไท
แมชินสีหบดีองค คงอยู
จักแจงแสดงธรรมให มารคเนื้อในผลฯ

(โคลงชะลอพระพุทธไสยาสน ล.3 น.58)

นอกจากนี้พระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยายังมีพระราชกรณียกิจที่
สําคัญในการทํานุบํารุงพุทธศาสนา คือ การสรางและบูรณะศาสนสถานและศาสนวัตถุ ในลิลิต
ยวนพาย  กวีกลาวถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถในการสรางวัดพุทไธสวรรย 
ดังคําประพันธ

ปางสรางอาวาศแลว ฤาแสดง
คือพุทไธสวรรยหมาย ชื่อช้ี

(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.348)

ในโคลงชะลอพระพุทธไสยาสน เมื่อเจาอาวาสวัดปาโมกเขากราบทูล
สมเด็จพระเจาอยูหัวทายสระวาน้ําเซาะตลิ่งใกลวิหารที่พระพุทธไสยาสนประดิษฐานอยูทําให
วิหารจวนจะพัง พระองคก็ยืนยันวาจะยกพระพุทธรูปนั้นขึ้นใหพนจากอันตรายของกระแสน้ํา ดัง
คําประพันธ

พระองคทรงเดชได ฟงสาร
ใสสุทธิอุดมบาน ถองแท
รับรองปรคองภาร พุทธรูป
จักกั้นอันตรายแก เกิดน้ําทําเข็ญฯ

(โคลงชะลอพระพุทธไสยาสน ล.3 น.53)
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เมื่อถึงวันที่จะชะลอพระพุทธไสยาสน สมเด็จพระเจาอยูหัวทายสระก็เสด็จ
ลงชวยชะลอพระพุทธไสยาสนจนสําเร็จ  เสนาบดีและประชานตางก็สรรเสริญพระองค  ดัง        
คําประพันธ

เสด็จลงทรงแยงยื้อ พวนทอง
พุทธบุตรอุดมสนอง หนวงหนา
พระองคจํานองปคอง รองรอด
เสนีพิริยไพรฟา ลากแลวสรรเสรอญฯ

(โคลงชะลอพระพุทธไสยาสน ล.3 น.55)

การชะลอพระพุทธไสยาสนใหปลอดภัยจากน้ําที่เซาะตลิ่งเปนการชวย  
ปองกันความเสียหายของศาสนวัตถุคือพระพุทธรูป และทําใหประชาชนเห็นวาพระมหากษัตริย
เลื่อมใสในพุทธศาสนามาก จึงเลื่อมใสศรัทธาพุทธศาสนาตามพระมหากษัตริยดวย

นอกจากพระมหากษัตริยจะบํารุงศาสนาใหรุงเรืองและสรางหรือบูรณะ  
ศาสนสถานและศาสนวัตถุแลว พระองคยังสงเสริมใหประชาชนเคารพเลื่อมใสในศาสนาพุทธดวย 
ดังในโคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณมหาราช กวีกลาวถึงสมเด็จพระนารายณมหาราช
ทรงอัญเชิญพระพุทธสิหิงคมาประดิษฐานที่พระนคร เพื่อประชาชนและเทวดาจะไดกราบไหวบูชา 
ดังคําประพันธ

รับพระสมโพธิพน สงสาร
พุทธสิหิงคจอมอารย คลาศคลอย
ยังพระนครสานติ์ เกษมราษฎร
เทพนิกรนรชอย ชื่นไหวบูชาฯ

(โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณมหาราช ล.2 น.654)

วรรณคดีพิธีกรรมและประเพณี
ในบุณโณวาทคําฉันท กวีก็กลาวถึงการสรางศาสนสถานของพระมหา

กษัตริยไววาพระมหากษัตริยในอดีตของกรุงศรีอยุธยาไดสรางพระมณฑปสวมรอยพระพุทธบาท
ดังคําประพันธ
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ปางปนธเรศตรี- ศรเสวยสวรรยา
อยุธเยศมหา นครราชธานี

ทราบกิจกลรอย พุทธบาทชินศรี
มีราชฤไทยทวี กุศลมุงผดุงการ

รดับเปนพระมณฑป วรรัตโนฬาร
เพียงวิชยันตพิมาน อมรเทพปูนกัน

สฤษฎิสวมพระพุทธบาท มุนินาถจอมธรรม
ยังยอดศิขรบรร- พตพิศโพรงพราย

(บุณโณวาทคําฉันท ล.3 น.312)

คําประพันธขางตนกลาววาพระมหากษัตริยผูเปนปนของแผนดินซึ่งครอง
กรุงศรีอยุธยาที่ยิ่งใหญเหมือนเมืองสวรรค ไดทราบเรื่องรอยพระพุทธบาท ก็มีพระราชหฤทัยที่จะ
สรางกุศลใหเพิ่มมากขึ้น จึงสรางพระมณฑปแกวที่ยิ่งใหญเหมือนวิมานของพระอินทรและเทวดา 
เพื่อสวมรอยพระพุทธบาทที่ยอดเขา

นอกจากนี้กวียังแสดงใหเห็นวาพระมหากษัตริยมีความเลื่อมใสศรัทธาใน
พุทธศาสนามาก กวีกลาวถึงราชประเพณีหนึ่งในสมัยอยุธยาที่พระมหากษัตริยตองเสด็จไป
นมัสการพระพุทธบาท  ดังคําประพันธ

ปางฤดูหิมผคุณมาส องคอิศวรราช
ปนพิภพกุรุงทวา

ปราโมทยหฤทัยราชา จักเสด็จวันทา
บรมบาททรงญาณ
…………………………… ………………

จักจรัลอัญชลีสักกา- รพุทธบาทา
สถิตยสุวรรณศีขรี

(บุณโณวาทคําฉันท ล.3 น.317)
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คําประพันธขางตน กวีกลาววาเมื่อถึงฤดูหนาว พระมหากษัตริยผูเปนใหญ
ในแผนดินมีความรื่นรมยใจที่จะเสด็จไปนมัสการพระพุทธบาท และพระองคก็ไดเสด็จไปไหว
สักการะพระพุทธบาทที่ภูเขาทอง

จะเห็นไดวาพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
มากมายในการทํานุบํารุงพุทธศาสนา พระองคเปนแบบอยางในการเปนพุทธศาสนิกชนที่ดีดวย
การแสดงความเคารพและเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนา อีกทั้งยังสงเสริมสนับสนุนใหประชาชน
นับถือและเคารพบูชาพุทธศาสนา ทําใหพุทธศาสนาเผยแผไปอยางกวางไกล นอกจากนี้พระองค
ยังสรางและบูรณะศาสนสถานและศาสนวัตถุ โดยการสรางวัด การดูแลรักษาพระพุทธรูป และการ
สรางพระมณฑปสวมรอยพระพุทธบาท ซึ่งเปนพระราชกรณียกิจที่สําคัญในการบํารุงพุทธศาสนา
ใหดํารงอยูอยางรุงเรือง

1.4.2 การรูแจงในธรรม
การรูแจงในธรรมเปนความรอบรูและเขาใจพระธรรมอยางลึกซึ้ง  การที่พระ

มหากษัตริยรูแจงในธรรมทําใหศาสนาเขมแข็งมั่นคง เพราะหลักธรรมเปนหัวใจของศาสนา เมื่อ
พระมหากษัตริยเขาใจหลักธรรม ยอมทําใหศาสนาดํารงอยูอยางมั่นคงและรุงเรือง นอกจากนี้ยัง
ทําใหบานเมืองสงบเรียบรอยอีกดวย

เมื่อพิจารณาวรรณคดีอยุธยาแลวพบวามีวรรณคดีที่ยกยองพระมหา
กษัตริยวาเขาใจและรูแจงในธรรมเพียง 2 เร่ือง คือ ลิลิตพระลอ และลิลิตยวนพาย

ในลิลิตพระลอ กวีแสดงใหเห็นวาพระลอรูแจงในธรรมเรื่องอนิจจังและ
กรรม ดังตอนที่พระลอไปลานางลักษณวดีกอนที่จะเดินทางไปเมืองสรอง พระลอปลอบพระนาง 
ลักษณวดีวาทุกส่ิงในโลกไมมีความแนนอน ส่ิงที่เที่ยงแทแนนอนก็คือบุญและบาป ซึ่งจะเปนดังเงา
ที่ติดตามตัวไปทุกหนทุกแหง ทุกสิ่งลวนเปนไปตามบุญและบาปที่ไดกระทําไว ดังคําประพันธ

ส่ิงใดในโลกลวน อนิจจัง
คงแตบาปบุญยัง เที่ยงแท
คือเงาติดตัวตรัง ตรึงแนน
ตามแตบุญบาปแล กอเกื้อรักษาฯ

(ลิลิตพระลอ ล.1 น.422)
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หลักธรรมที่พระลอเขาใจและรูแจงคืออนิจจัง  อนิจจังเปนหลักธรรมในเรื่อง
ไตรลักษณซึ่งประกอบดวย อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา  อนิจจังคือความไมเที่ยงแทแนนอน  ทุกสิ่ง
เกิดขึ้น ตั้งอยู และดับไป  หลักอนิจจังหรืออนิจจตา นิยมนํามาใชเปนเครื่องปลอบใจตนเองหรือ
ปลอบใจผูอ่ืนเมื่อเกิดภัยพิบัติ ความทุกข และความสูญเสียตางๆ  ซึ่งจะชวยทําใหความทุกขคลาย
ลงไป54

นอกจากนี้พระลอยังเขาใจในหลักธรรมเรื่องกรรมดวย กรรมคือการกระทํา     
หากเปนการกระทําฝายดีจะเรียกวา บุญหรือบุญกรรม แตถาเปนการกระทําฝายชั่วจะเรียกวา 
บาปหรือบาปกรรม55  ในพุทธพจน กลาวถึงกรรมไววา “บุคคลทํากรรมใด ดวยกาย ดวยวาจา หรือ
ดวยใจ กรรมนั้นแหละเปนของของเขาและเขายอมพาเอากรรมนั้นไป อนึ่ง กรรมนั้นยอมติดตาม
เขาไปเหมือนเงาติดตามตนฉะนั้น”56

จะเห็นไดวาพระลอรูแจงในหลักธรรมของพุทธศาสนาเรื่องอนิจจังและกรรม  
อยางถองแท ทั้งนี้เพราะพระลอเห็นวาการเดินทางไปเมืองสรองครั้งนี้อาจจะเกิดเหตุรายขึ้นได 
เนื่องจากในอดีตทาวแมนสรวงเคยรบกับทาวพิมพิสาครราชเจาเมืองสรอง จนทาวพิมพิสาครราช
เสียชีวิต  หากพระลอเดินทางไปเมืองสรอง ก็อาจจะถูกแกแคนได  นอกจากนี้การเดินทางจากเมือง
หนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งยอมตองพบอุปสรรคและความยากลําบากมากมาย พระลอซึ่งเคยอยูแตใน
พระราชวังที่สะดวกสบายอาจจะทนความทุกขยากนั้นไมไดหรืออาจจะเกิดเหตุรายขึ้นกับพระองค
ในระหวางเดินทาง  พระองคจึงนําหลักธรรมเรื่องกรรมซึ่งอาจจะเปนกรรมเกาของพระองคเองหรือ
เปนกรรมจากที่พระราชบิดาเคยฆาทาวพิมพิสาครราชในอดีต และเรื่องอนิจจังมาปลอบใจนาง
ลักษณวดีใหคลายจากความทุกขและทําใจยอมรับกับส่ิงที่เกิดขึ้น

ในลิลิตยวนพาย กวียกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวาเปนผูรูแจงใน
ธรรมอยางละเอียด โดยกลาวแยกไวเปนหลักธรรมหมวดตางๆ ตั้งแตหลักธรรมหมวดที่สองถึงหลัก
ธรรมหมวดที่สิบ ดังนี้

                                                       
54  สมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย , พุทธธรรม (พระนคร : ไทยวัฒนาพานิช , 2514), 23 –

25.
55  พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต) , กรรมและนรกสวรรค สําหรับคนรุนใหม , พิมพครั้งที่ 3

(กรุงเทพฯ : สหธรรมิก , 2537), 45.
56  สมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย , พุทธธรรม , 105.
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1.4.2.1 หลักธรรมหมวดสอง
กวียกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวารูแจงในหลักธรรมหมวด

สองวา
ทวิคุณาธิกธรรม เลิศลน
ทวีพิธทวีธารทรง สุรยเสพย   ไสแฮ

(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.333 - 334)

กวียกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวาเปนเลิศในธรรมอันยิ่ง
ดวยคุณสองประการ คือ ทวีพิธ อันไดแก กุศลธรรมและทศพิธราชธรรม และทวีธาร อันไดแก หิริ
และโอตัปปะ57 เหมือนกับพระองคเปนสุริยเทพ58

1.4.2.2 หลักธรรมหมวดสาม
ธรรมในหมวดสามที่กวียกยองวาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถรูแจง 

คือ
ไตรตรัสไตรเทพยเรื้อง ไตรรัตน

ไตรโลกยไตรไตรภพ ทั่วแท
ไตรไตรปฎกตรัส ไตรเทพ
ไตรทั่วไตรพิธแปล ปลงชาญ ฯ

ตรีศรีตรีเนตรตาน ตรีศักดิ   ก็ดี
ตรัสทานตรัสปานตรัส ทานได
ไตรตรึงษก็คดีตรัส ไตรถอง
ตรีโทษตรีคุณไท เลิศฦาฯ

(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.334)

คําประพันธขางตนกวียกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวารูแจง
ในพระธรรมหมวดสาม อันไดแก สุจริต 3 ไตรเทพ ไตรรัตน ไตรโลก และไตรภพ อยางถวนแททุก
อยาง และทรงเชี่ยวชาญเรื่องพระไตรปฎก ไตรเทพ และมลทิน3  นอกจากนี้สมเด็จพระบรมไตร

                                                       
57  ดูรายละเอียดหลักธรรมไดที่ภาคผนวก
58  ลัลนา ศิริเจริญ, คูมือลิลิตยวนพาย, 60.
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โลกนาถยังมีเกียรติยศปรากฎเลื่องลือวาพระองคเปนพระราชาที่เลิศดวยศรี 3 และศักดิ์ 3 ซึ่งเสมอ
ดวยพระอินทร  พระดํารัสของพระองคเหมือนพุทธดํารัสคือตรัสส่ิงใดก็เปนไปตามนั้น อีกทั้ง     
พระองคยังลวงรูเกี่ยวกับสวรรคชั้นดาวดึงสและเหตุใหเกิดตรีโทษและตรีคุณดวย59

1.4.2.3 หลักธรรมหมวดสี่
กวียกยองวาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถรูแจงในธรรมหมวดสี่    

ดังคําประพันธ
จตุรทฤษฎิธรรมถองแจง จตุรา

คมจตุรคุณฤา กีดกั้น
จตุราคมารักษ จตุรโลกย
แจงจตุรยุคชั้น ชองกัลปฯ

จตุรมรรคยลโยคแจง จตุรพิธ   เพริศแฮ
แจงจตุรพรรค ฬอลยง
จตุราพทธทิศ จตุรเทศ
แจงจตุรภัตรพยง พางอาริยฯ

จตุโรบาเยศแจง จตุรงค
แจงจตุรฤทธิฌาณ ทั่วแท
จตุราริยสัตยทรง ทายาท
แจงจตุรผลแก ยวดชาญฯ

(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.334 - 335)

คําประพันธขางตน กวียกยองวาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเขาใจ
ในธรรมหมวดสี่อยางถองแท อันไดแก ทิฐิ 4  นิกาย 4 และคุณ 4 จนไมมีส่ิงใดจะมากีดกั้นได         
พระองครูแจงในอารักขกัมมัฏฐาน   โลก 4   ยุค 4 และระยะเวลาระหวางกัลปดวย

พระองคยังรูถึงมรรค 4 โยค 4 และจตุปฏิสัมภิทาญาณ อยางแจม
แจง พระองคเขาใจเรื่องวรรณะทั้ง 4 จนสามารถชักจูงใหคนเหลานั้นมานอบนอมพระองคได อีกทั้ง
ยังรอบรูในอาวุธ 4 ทิศ 4 และทวีป 4 ความรูแจงในสิ่งตางๆ นี้ ทําใหพระองคเปนที่เลื่องลือไปถึง
สวรรคชั้นพรหม และทําใหมีผูเปรียบพระองควาเปนดังพระศรีอาริย
                                                       

59  ดูรายละเอียดหลักธรรมไดที่ภาคผนวก
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นอกจากนี้พระองคยังรูแจงในอุบาย 4  ความเพียร 4 ประการ  
อิทธิบาท 4  อริยสัจ 4  และผลสําเร็จ 4 ที่จะชวยแกไขเหตุไดอยางรวดเร็วและเชี่ยวชาญ60

1.1.2.4 หลักธรรมหมวดหา
กวีอยุธยายกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวารูแจงในธรรม

หมวดหา  ดังคําประพันธ

เบญจาวุทราษฎรบั้น เบญจางค
เบญจมารเบญญา ผาแผว
เบญจาพิชานาง คณาเณศ
เบญจนิวรณแรวราง รางเหนฯ

เบญเจนทริเยศบั้น เบญจา
นันตริยเฐญจัก ไปลเปลื้อง
เบญจปรการณา พิธมารค  ก็ดี
เบญจยศนั้นเรื้อง รวดพรหมฯ

เบญจปรสาทบั้น เบญจัศ
สกนธเบญจารมภฤา ร่ําได
แจงเบญจพยัศน เลิศนิ  ก็ดี
เบญจพิมุดดีทาวไท ถี่แถลงฯ

(ลิลิตยวนพาย  ล.1  น. 335 - 336)

กวียกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวารูแจงในธรรมหมวดหาที่
เปรียบเหมือนอาวุธที่ใชประหารคนหรือกีดกันไมใหคนทําความดีไดสําเร็จ  ไดแก มาร 5 อวิชา 5 
และนิวรณ 5  พระองคมีพระปรีชาสามารถที่จะกําจัดเครื่องกีดกั้นบุญกุศลหรือมาร 5 ประการและ
ความไมรูในเบญจกามหรืออวิชา 5 ได  อีกทั้งพระองคยังประกอบดวยองคฌาน 5 และสามารถ
ขจัดนิวรณ 5 อันเปนเครื่องดักมนุษยใหหมดสิ้นไป

สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถยังรูแจงในอินทรีย 5 อนันตริยกรรม 5 
นิกาย 5 และทางไปสูภูมิทั้ง 5 พระองคยงัประกอบดวยยศ 5 ประการที่รุงเรืองเหมือนพระพรหม
                                                       

60  ดูรายละเอียดหลักธรรมไดที่ภาคผนวก

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



158

นอกจากนี้พระองคยังรอบรูในประสาททั้ง 5 และสามารถพรรณนา
เบญจขันธไดครบถวน พระองครูแจงในความฉิบหาย 5 และสามารถแสดงวิมุตติ 5 ไดอยาง
ละเอียดถี่ถวน61

1.4.2.5 หลักธรรมหมวดหก
กวียกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวาทรงรูแจงในหลักธรรม

หมวดหก ความวา
ษัฏคณกษัตรเตรศได โดยอรรถ  ถองแฮ

ษัฏเหตุษัฏพัศดุแจง แจกถวน
ษัฏทวารษัฏเคา รพยสาธุ  ไสแฮ
ษัฏนิวรเวนลวน เผื่อผลฯ

ษัฏสารนิยารถรู ฤามี  อยดนา
ษัฏบดลดยงดล คอบเคื้อ
ษัฏพิธรังษี เสาภาคย
ษัฏสมยแกวเกื้อ เกิดเกษมฯ

(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.336 - 337)

กวียกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวาเขาใจในคุณกษัตริย 6 
ประการอยางถองแท  พระองคสามารถอธิบายแจกแจงในเหตุ 6 และวัตถุ 6 ไดอยางถี่ถวน  อีกทั้ง
พระองคยังรอบรูในทวาร 6 และคารวะ 6 เปนอยางดี  และยังสามารถละนิวรณ 6 เพื่อผลบุญดวย

นอกจากนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถยังรอบรูในสาราณียธรรม 6  
จนไมมีผูใดจะรูละเอียดเทาพระองคได พระองครูแจงในบาปหนัก 6 ประการ และระมัดระวังไมให
บาปหนักนั้นเกิดขึ้น  นอกจากนี้ยังรอบรูในรังสี 6 อันเปนความสุข และฤดูทั้ง 6 อันประเสริฐและ
เปนสิ่งที่ทําใหคนบังเกิดความสุข62

                                                       
61  ดูรายละเอียดหลักธรรมไดที่ภาคผนวก
62  ดูรายละเอียดหลักธรรมไดที่ภาคผนวก

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



159

1.4.2.6หลักธรรมหมวดเจ็ด
กวียกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวารูแจงในธรรมหมวดเจ็ด

ดังคําประพันธ
สับดานุสรยาฆรไท ถาแถลง  ถองพอ

สักดเสกษาเปรม ปราชญแปล
สับดครหาแสวง สับดาห
สับดนิรัชแกถวน ถองอรรถ ฯ

สับดนัคสับดพาหพรอง สับดสินธุ
สับดสีทันดรแจง แจกแจง
สับดทักขิณยล บัดธเนศ  ก็ดี
สับดวิสุทธไทแกลง กอผล ฯ

(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.337 - 338)

คําประพันธขางตนกลาวถึงหลักธรรมในหมวดเจ็ดที่สมเด็จพระ
บรมไตรโลกนาถรูแจง กลาวคือ พระองคสามารถอธิบายเรื่องอนุสัย 7  พระอรหันต 7 อยางชัดแจง 
อีกทั้งยังรอบรูในพระเสขบุคคลทั้ง 7 ดุจเชนปราชญผูอ่ิมเอมใจ  พระองครูเร่ืองพระเคราะหทั้ง 7 ที่
ประกอบเปนรอบ 1 สัปดาห และสามารถแกปญหาเกี่ยวกับนิรัชทั้ง 7 ไดอยางถองแท

นอกจากนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถยังสามารถอธิบายและ
จําแนกภูเขาสัตบริภัณฑ แมน้ําทั้ง 7 แมน้ําสีทันดรทั้ง 7 สาย ไดอยางแจมแจง พระองครูจัก
ทักขิไณยบุคคลทั้ง 7  อริยทรัพยทั้ง 7 และวิสุทธิ 7  ซึ่งพระองคปฏิบัติดวยความตั้งใจเพื่อใหบรรลุ
ผลจากการปฏิบัตินั้นดวย63

1.4.2.7 หลักธรรมหมวดแปด
กวียกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวาเขาใจในหลักธรรมหมวด

แปด ดังคําประพันธ
อัษฏโลกุดดเรศเรื้อง อัษฏฌาน

อัษฏมงคลใคร ทยบไท
อัษฏโลภาศดารยัษฏ พิบาก  ก็ดี

                                                       
63  ดูรายละเอียดหลักธรรมไดที่ภาคผนวก

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



160

อัษฏเบญญาได ชยวชาญ ฯ
อัษฏมิถยาภาคแม เมธา  ทยงแฮ

อัษฏกษิณอานอรรถ กลาวแก
อัษฏโลกธรรมา ศรยสาธุ  ไสแฮ
อัษฏมัคธไทแท ทยงฌาน ฯ

(ลิลิตยวนพาย ล.1 น. 338)

คําประพันธกลาวถึงสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวาทรงรอบรูเร่ือง
โลกุตรธรรม 8  สมาบัติ 8 และมงคล 8 ซึ่งไมมีใครจะมีความรูเทียบเทาพระองคได  พระองครูแจง
และเชี่ยวชาญในโลภมูล 8  อริยะ 8  วิบาก 8  และปญญา 8

นอกจากนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถยังรูแจงในมิจฉา 8 อยาง
ถองแท เปรียบประดุจนักปราชญ  พระองคสามารถอธิบายเรื่องการเพงกสิณทั้ง 8 ไดอยางแจม
แจง  อีกทั้งยังยึดถือในโลกธรรม 8 และมรรค 8 อยางเที่ยงแท64

1.4.2.8 หลักธรรมหมวดเกา
กวียกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวารูแจงในธรรมหมวดเกา 

ดังคําประพันธ
นพสับดาวาศรู รยงสบ  ส่ิงแฮ

นพรูปรยงนพมาน ลงลวน
นพโลกุดรจบ คุณโทษ  ก็ดี
นพสงษการแลวถวน ถี่แถลงฯ

(ลิลิตยวนพาย ล.1 น. 339)

คําประพันธขางตนยกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวารอบรู
เร่ืองภพอันเปนที่อยูของสัตวทั้ง 9 แหง ซึ่งสามารถเรียงตามลําดับไดครบทุกสิ่ง พระองครูแจงในรูป 
9 และมานะ 9 อยางครบถวน  นอกจากนี้พระองคยังรอบรูในโลกุตรธรรม 9 จนหมดสิ้น  ตลอดทั้ง
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พระพุทธคุณ 9  พระอาฆาตวัตถุ 9  พระองคก็รอบรูเชนกัน  อีกทั้งพระองคก็รูแจงในพระสงฆคุณ 9 
และสามารถอธิบายไดอยางละเอียดดวย65

1.4.2.9 หลักธรรมหมวดสิบ
กวียกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวารอบรูและรูแจงในธรรม

หมวดสิบ  ดังคําประพันธ
ทศพิธธรรโมชแท ทศสกนธ

ทศพัสดุแสดงทศ เกลศกลั้ว
ทศกายพลทศ พลภาคย  ก็ดี
ทศอศุภหมั้วหอม หอสกนธฯ

ทศกุศลใสสาครแท ทศธรรม
ทศกุศลทศกษิณ สืบสาง
ทศบารมีสรร เพชญกอ  กลพอ
ทศโกรธพระเจามลาง เนงนอนฯ

ทศบุญพระแตงตั้ง แสวงสวะ  บาปแฮ
ทศนิชรยล ยิ่งผู
ทศญาณทศพัศดุ ยลโยค  ไสแฮ
ทศรูปพระเจารู รยบรยงฯ

(ลิลิตยวนพาย  ล.1 น.339 - 340)

คําประพันธขางตนยกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวาซาบซึ้ง
ในทศพิธราชธรรมและบุคคล 10 อยางแทจริง  พระองครอบรูในวัตถุ 10 หรือบุญญกิริยาวัตถุ 10 
และสามารถอธิบายเรื่องกิเลส10 ที่เกลือกกลั้วในชีวิตได อีกทั้งยังรอบรูเร่ืองทศพลกาย ทศพล
ญาณ และอสุภทั้ง 10 ซึ่งเกิดจากสิ่งที่หอหุมรางกายแลวกลายเปนสิ่งไมงาม 10 ประการ

สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถรอบรูในกุศลกรรมบถ10 ซึ่งใสสะอาด 
บริสุทธิ์เหมือนกระแสน้ํา พระองครูแจงในนาถกรณธรรมและอกุศลกรรมบถ10 อยางแทจริง     
พระองคเสาะแสวงหาเครื่องเพงกสิณ 10 อยาง และบําเพ็ญทศบารมี  อีกทั้งยังลางทศโกรธใหหมด
ไปอยางแนนอน
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นอกจากนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถยังแสวงหาบุญกิริยาวัตถุ 
และสละบาปทั้งปวงได พระองคเขาใจในทศนิชรหรือส่ิงที่ไมรวงโรย 10 ประการยิ่งกวาผูใด      
พระองคมีและใชวิปสสนาญาณ 10 และกถาวัตถุ 10 อีกทั้งยังรอบรูรูป 10 อีกดวย66

จะเห็นไดวากวียกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวารูแจงในหลักธรรม
จํานวนมาก ทั้งนี้เพราะสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนามาก เห็นได
จากพระราชกรณียกิจของพระองคอันเปนประโยชนตอพระพุทธศาสนา ดังที่มีบันทึกไวในพระราช
พงศาวดารวา ในป พ.ศ. 1991 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถไดอุทิศพระราชวังเดิมที่สรางในสมัย
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 มาสรางเปนวัดพระศรีสรรเพชญ  พ.ศ. 2001 พระองคโปรดใหหลอรูป
พระโพธิสัตว 500 ชาติขึ้น และเมื่อพระองคยายไปประทับที่พิษณุโลก ก็ใหสรางพระวิหารวัด    
จุฬามณีข้ึนในป พ.ศ. 2007 ตอมา พ.ศ. 2008 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถก็ออกผนวชที่วัดนี้เปน
เวลา 8 เดือน  พ.ศ. 2009 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถใหพระเยาวราชโอรสของพระองค ซึ่งมี   
พระชนม 12 ชันษา เสด็จพรอมราชบัณฑิตไปนิมนตพระจากลังกาเขามากรุงศรีอยุธยา จากนั้นก็
ยังใหพระบรมราชาโอรสอีกพระองคผนวชเปนภิกษุ และพระเยาวราชบรรพชาเปนสามเณร ตอมา
ในป พ.ศ. 2025 พระองคก็โปรดใหนักปราชญราชบัณฑิตแตงมหาชาติคําหลวงขึ้น67 เมื่อสมเด็จ
พระบรมไตรโลกนาถมีความเลื่อมใสในพุทธศาสนามาก กวีจึงยกยองพระองควาเปนผูรูแจงในหลัก
ธรรมคําสอนของพระพุทธเจา  เพื่อแสดงใหเห็นถึงความซาบซึ้งในพุทธศาสนาของสมเด็จพระบรม
ไตรโลกนาถ

1.4.3 การปฏิบัติและตั้งมั่นในธรรม
การที่พระมหากษัตริยตั้งมั่นในธรรมแลวนําหลักธรรมมาปฏิบัติ ยอมทําให

พระองคปกครองบานเมืองดวยธรรม บานเมืองจึงสงบเรียบรอย ประชาชนตางอยูเย็นเปนสุข 
ศาสนาก็เขมแข็งรุงเรืองดวย

ในลลิิตยวนพาย หลังจากที่พระราชมารดาสิ้นพระชนม สมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถก็สงพระราชโอรสไปลังกาเพื่อนิมนตพระสงฆจากลังกาใหมาชวยสงเสริมพุทธศาสนาให
เขมแข็ง แลวพระองคก็ออกผนวชเพื่อปฏิบัติธรรม ดังคําประพันธ
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ปางพระชนนิศรสิ้น เสียสกนธ
ยังพิมานสวรรคแซรง ชอแกว
แถลงปางไปลเมืองบน ทิศมาศ
ถวายแกสรรเพชญแลว เลิศคุณ ฯ

แถลงปางจอมนารถนอม ใจหวัง
สวะบาปแสวงบุญบท ที่แลว
ปางบุตรทานทาวลัง กาทวีป
เชิญชวยสงฆผูแผว เกลศไกล ฯ

แถลงปางแสดงดิพรเกื้อ บุญบง   บาปนา
เออาศนไอสูรยเสีย จรกลาย
แถลงปางเมื่อพระทรง พระผนวช   นั้นนา
งามเงื่อนสรรเพชญผาย แผนเกษมฯ

(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.347 - 348)

คําประพันธขางตนกลาววาพระราชมารดาของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
สวรรคต เสด็จไปยังวิมานสวรรคที่มีชอดอกไมแกวประดับสวยงาม สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได
เสด็จไปเมืองพิษณุโลกอันเปนเมืองที่สําคัญเพื่อออกผนวช แสดงใหเห็นพระคุณอันดีเลิศของ    
พระองค

จากนั้นกลาวถึงสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถตั้งใจที่จะสละบาปและแสวง
บุญตามที่กลาวไวในบทที่แลววาพระองคจะออกผนวช พระองคจึงใหพระราชโอรสเสด็จไปยัง
ลังกาทวีป เพื่อนิมนตพระสงฆผูปราศจากกิเลสมาที่อยุธยา

สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถบําเพ็ญบุญดวยใจอันแรงกลา และไมกระทํา
บาปแมแตนอย ประหนึ่งวาพระองคสละทั้งราชบัลลังกและราชสมบัติ เมื่อพระองคผนวชนั้น    
พระองคงามเหมือนพระพุทธเจาเสด็จมาโปรดสัตวโลก ทําใหโลกมีความสุข

การปฏิบัติธรรมของพระมหากษัตริยนอกจากการออกผนวชแลว ส่ิงสําคัญ
ที่พระมหากษัตริยพึงปฏิบัติก็คือ การปกครองบานเมืองดวยธรรม

หลักธรรมที่สําคัญสําหรับพระมหากษัตริยที่พึงปฏิบัติเพื่อปกครองบาน
เมืองใหสงบสุข ไดแก ทศพิธราชธรรม  จักรวรรดิวัตร  และราชสังคหวัตถุ
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ทศพิธราชธรรม68 เปนธรรมของพระราชาหรือธรรมสําหรับผูปกครองมี 10 
ประการ ไดแก

1. ทาน หมายถึง การใหคือการสละทรัพยส่ิงของ บํารุงเลี้ยง ชวยเหลือ
ประชาราษฎร และบําเพ็ญสาธารณประโยชน

2. ศีล หมายถึง ความประพฤติดีงามเปนการสํารวมกายและวจีทวาร 
ประกอบแตการสุจริต รักษากิตติคุณใหเปนตัวอยางและเปนที่เคารพนับถือของประชาราษฎร มิให
มีขอที่ใครจะดูแคลน

3. ปริจจาคะ หมายถึง การบริจาคหรือการเสียสละความสุขสําราญ ตลอด
จนชีวิตของตนเพื่อประโยชนสุขของประชาชนและความสงบเรียบรอยของบานเมือง

4. อาชชวะ หมายถึง ความซื่อตรงคือซ่ือตรงทรงสัตย ไรมารยา ปฏิบัติภาร
กิจโดยสุจริต มีความจริงใจ ไมหลอกลวงประชาชน

5. มัททวะ หมายถึง ความออนโยนคือการมีอัธยาศัย ไมเยอหยิ่งหยาบคาย
กระดางถือองค มีความงามสงาเกิดแตทวงทีกิริยาสุภาพนุมนวล ละมุนละไม ใหไดความจงรักภักดี 
แตมิขาดยําเกรง

6. ตปะ หมายถึง ความทรงเดชคือการแผดเผากิเลสตัณหา มิใหเขามา
ครอบงําชีวิต เปนการระงับยับยั้งขมใจได ไมหลงใหลหมกมุนในความสุขสําราญและความ      
ปรนเปรอ มีความเปนอยูอยางสามัญ มุงมั่นบําเพ็ญเพียรและทํากิจใหบริบูรณ

7. อักโกธะ หมายถึง ความไมโกรธคือไมกร้ิวกราดลุอํานาจความโกรธ จน
เปนเหตุใหวินิจฉัยความและกระทําการตางๆ ผิดพลาดเสียธรรม

8. อวิหิงสา หมายถึง ความไมเบียดเบียน ไมบบีค้ันกดขี่ ไมหลงระเริงใน
อํานาจ และไมหาเหตุเบียดเบียนลงโทษอาชญาแกประชาราษฎรดวยอาศัยความอาฆาตเกลียดชัง

9. ขันติ หมายถึง ความอดทนคืออดทนตองานที่ตรากตรํา แมจะลําบาก
กายและนาเบื่อหนายเพียงไร ก็ไมทอถอย แมจะถูกยั่วยุหรือเยยหยันดวยคําเสียดสี ถากถาง ก็ไม
หมดกําลังใจ ไมยอมละทิ้งที่จะบําเพ็ญกิจตางๆดวยความชอบธรรม

10. อวิโรธนะ หมายถึง ความไมคลาดธรรมคือมีความหนักแนนในธรรม ไม
เอนเอียง หวั่นไหว เพราะถอยคําที่ดีรายและลาภสักการะ มีความมั่นคงในธรรมทั้งยุติธรรมคือ

                                                       
68  พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งที่

10 (กรุงเทพฯ : ส่ือตะวัน , 2545 ), 240.
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ความเที่ยงธรรม และนิติธรรมคือระเบียบแบบแผนหลักการปกครอง ตลอดจนขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงาม

สวนจักรวรรดิวัตร69 เปนขอปฏิบัติของพระมหากษัตริยที่ยิ่งใหญ ซึ่งเปนคํา       
ส่ังสอนของพระพุทธเจา มี 12 ประการ ไดแก

1. อนฺโตชนสฺมึ พลกายสฺมึ ควรอนุเคราะหคนในราชสํานักและคนภายนอก
ใหมีความสุข ไมปลอยปละละเลย

2. ขตฺติเยสุ  ควรผูกไมตรีกับประเทศอื่น
3. อนุยนฺเตสุ ควรอนุเคราะหพระราชวงศานุวงศ
4.พฺราหฺมณคหปติเกสุ ควรเกื้อกูลพราหมณคฤหบดีและคฤหบดีชน คือ

เกื้อกูลพราหมณและผูคนที่อยูในตัวเมือง
5. เนคมชานปเทสุ ควรอนุเคราะหประชาชนในชนบท
6. สมณพฺราหฺมเณสุ ควรอุปการะสมณพราหมณผูมีศีล
7. มิคปกฺขีสุ ควรจัดรักษาฝูงเนื้อ นก และสัตวทั้งหลายมิใหสูญพันธุ
8. อธมฺมการปฏิกฺเขโป ควรหามชนทั้งหลายมิใหประพฤติผิดธรรมและชัก

นําดวยตัวอยางใหอยูในกุศลจิต
9. อธนานํ ธนุปฺปทานํ ควรเลี้ยงดูคนจน เพื่อมิใหประกอบการทุจริตเปนภัย

ตอสังคม
10. สมณพฺราหฺมณํ อุปสงฺกมิตฺวา ควรเขาใกลสมณพราหมณเพื่อศึกษา

บุญและบาป  กุศลและอกุศลใหแจงชัด
11. อธมฺมราคสฺส ปหานํ ควรหามจิตมิใหตองการไปในที่ที่พระมหากษัตริย

ไมควรเสด็จ
12. วิสมโลภสฺล ปหานํ ควรดับความโลภมิใหปรารถนาในลาภที่พระมหา

กษัตริยมิควรจะได

                                                       
69  ม.ร.ว. คึกฤทธิ์  ปราโมช , คําบรรยายวิชา พ้ืนฐานอารยธรรมไทย ตอนพื้นฐานทางวัฒน

ธรรม เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย , 26. และ มณีปน พรหมสุทธิรักษ , “พระมหาจักรพรรดิราช,” วารสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับพิเศษ) ,14.
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หลักธรรมสําหรับพระมหากษัตริยอีกประการหนึ่งคือ ราชสังคหวัตถุ70 คือ 
ธรรมที่เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจประชาชนหรือเปนหลักการสงเคราะหประชาชนของผูปกครอง  
ไดแก

1.สัสสเมธะ คือ ความฉลาดในการบํารุงพืชพันธุธัญญาหารและสงเสริม
การเกษตร

2.ปุริสเมธะ คือ ความฉลาดในการบํารุงขาราชการ รูจักสงเสริมคนดีมี
ความสามารถ

3. สัมมาปาสะ คือ ความรูจักผูกผสานรวมใจประชาชนดวยการสงเสริม
อาชีพ

4. วาชเปยะหรือวาจาเปยยะ คือ ความมีวาจาอันดูดดื่มน้ําใจ คือรูจักพูด 
ปราศรัย  ไพเราะและสุภาพนุมนวล ประกอบดวยเหตุผล ทําใหเกิดความสามัคคีและความนิยม
เชื่อถือ

ในวรรณคดีสมัยอยุธยา กวียกยองพระมหากษัตริยวาไดปฏิบัติธรรมตาม       
หลักธรรม 3 ประการขางตน โดยกวีใหความสําคัญกับทศพิธราชธรรมมากที่สุด โดยเฉพาะธรรม
ขอแรกคือ ทาน หมายถึง การใหดวยการสละทรัพย ส่ิงของ เพื่อบํารุงและชวยเหลือประชาราษฎร 
กวีจะแสดงใหเห็นวาพระมหากษัตริยไดทําทานที่ยิ่งใหญ

วรรณคดียอพระเกียรติ
ในลิลิตยวนพาย กวีกลาวถึงสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระราชทาน

เครื่องอุปโภคอยางละรอยใหแกขาทหาร เพื่อเพิ่มพูนพระบารมี ดังคําประพันธ

แถลงปางเมื่อพระทาน อุปโภค  นนนนา
แลสิ่งแลรอยทาว แผผล ฯ

(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.347)

                                                       
70  พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต) , พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม , พิมพครั้งที่

10 , 143.
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ในเรื่องเฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง กวีกลาวถึงสมเด็จพระเจาอยู
หัวปราสาททอง มีพระราชประสงคจะทําทานแกยาจก ดังคําประพันธ

 วาหนอสรรเพชญ
แตกอนยอมเสด็จ ยังทานะศาลา
ทานแกพนิภก ยาจกอันมา
ทั่วทศทิศา พิภพเขตขันธ
   ทรัรโพยปรโภค
นานายศโยค โภไคไอสวรรย
ทานแกพนิภก ยาจกนองนรรค
ไดแลวผายผรร ไปยังเคหา

  มากูจะให
ตามพุทธพิไสย แตกอนทอนมา
เสร็จราชดําริ แลวภูภรรดา
ตรัสส่ังเสนา ผูเปนอุปการ

(เฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง ล.3 น.34)

คําประพันธขางตนกลาววาสมเด็จพระเจาอยูหัวปราสาททองทรงเห็นวาใน
อดีตพระมหากษัตริยซึ่งเปนหนอเนื้อของพระพุทธเจา จะเสด็จไปทานศาลา เพื่อแจกทานแกยาจก
ที่มาจากทุกทิศในแผนดิน โดยจะแจกทรัพยจํานวนมากเปนทานใหแกยาจกนํากลับไปบานของตน 
สมเด็จพระเจาอยูหัวปราสาททองจึงปรารถนาที่จะใหทานตามพุทธวิสัยที่มีในอดีต พระองคจึงสั่ง
เสนาใหไปเตรียมการ

เมื่อเสนาบดีจัดเตรียมพิธีการเรียบรอยแลว สมเด็จพระเจาอยูหัวปราสาท
ทองก็เสด็จไปแจกทานแกยาจกที่หมอบกราบเขามารับของพระราชทาน ยาจกที่ไดรับส่ิงของแลวก็
จะกลับออกไป ผูที่ยังไมไดก็จะคลานเขามารับ เมื่อทุกคนไดรับทานแลวตางก็มีใบหนาสดชื่นและ
กลับบานดวยความยินดี สมเด็จพระเจาอยูหัวปราสาททองเสด็จไปรอบพระนคร เมื่อถึงตนไมใหญ
ก็ใหหยุดชาง แลวพระองคก็แจกทานใหแกยาจกจนเปนที่เลื่องลือไปทั้งแผนดิน ดังคําประพันธ
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  เสด็จยั่งอยุดเลา
ทานดูจกลเกา ยาจกยอมกราน
คอยกมคอยกราบ คอยคุกคอยคลาน
ไดพระราชทาน แลวคอยลีลา

 ไดแลวคลาไคล
ผูยังไปได คอยกรานเขามา
น้ําหนาสดสม ชื่นชมนักหนา
ไดแลวไคลคลา ยังยาวเรือนตน

 เสด็จรอบพระนคร
อยุดยั้งกุญชอร ทุกพฤกษาสนธ
ทานแกพนิภก ยาจกโจษจล
รอบทังมนทล พิภพเขตขัน

(เฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง ล.3 น.38 - 39)

หลังจากที่สมเด็จพระเจาอยูหัวปราสาททองแจกทานแกวนิพกและยาจก
รอบเมืองแลว พระองคก็เสด็จกลับเขาพระนคร และมีพระราชประสงคจะกระทํามหาทาน พระองค
จึงประกาศที่จะกระทําสัตสดกมหาทาน  ดังคําประพันธ

กูจักจายทรัพนานา สตสดกนะมหา
ทานแกทวิชา แลยาจก

ชางรอยขอยทาษทารก สัตรัตนกนก
ทานแกพนิภก อันโทหล

ผาผอนทอนพัสดุโจษจล อยาคิดจิตรจขวน
ขวายจะเอาตน ใหพนภพ

(เฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง ล.3 น.40)

คําประพันธขางตนกลาวถึงสมเด็จพระเจาอยูหัวปราสาททองแจกจาย
ทรัพยจํานวนมาก เพื่อกระทําสัตสดกมหาทานใหแกคนทั่วไปและยาจก พระองคจะพระราชทาน
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ชาง   ขาทาสบริวาร แกว 7 ประการ ทองคํา เสื้อผา และส่ิงของตางๆ ใหแกยาจกที่ปรารถนา การ
ทําทานครั้งนี้เปนที่เลื่องลือมาก พระองคปรารถนาจะหลุดพนจากวัฏสงสาร

อนึ่ง การทําสัตสดกมหาทานเปนการทําทานที่ยิ่งใหญ โดยจะแจกทานดวย
ส่ิงของ 7 ชนิด ชนิดละ 700 ไดแก ชาง มา รถ ทาสหญิง ทาสชาย นางสนม และโคนม71 ใน
มหาชาติคําหลวง กัณฑทานกัณฑ72 กลาวถึงพระเวสสันดรไดบําเพ็ญสัตตสดกมหาทานกอนออก
จากเมืองสีวิรัฐวา

… ทานํ ทาตุ  เพื่อปริยาคให ซึ่งสบดสดกทานธนนน   สฏ
ฐิสหสฺเส อมจฺเจ อาณาเปนฺโต ธก็อ้ืนบัญชาอาณรรดิราช แกสหชาติ
ยามาตยหกหมื่น ดังนี้  วตฺถานิ วตฺถกามานํ  สูผูรวมใจจุงใหผา แกผู
มักผานนนเทอญ    โสณฺฑานํ เทถ วารุณึ  จุงใหเหลากลนนกลา แก
ผูมักเมานนนเทอญโภชนํ โภชนตฺถีนํ จุงเอาอรรนอวยแกผูมักบาย 
นนนเทอญ  สมฺมาเทว ปเวจฺฉถ อาสูทงงหลาย จุงใหแตดี นนน
เทอญ แล

มา จ กิฺจิ วนิพฺพเก เหชยิตฺถ อิธาคเต
ตปฺเปถ อนฺนปาเนย คจฺฉนฺติ ปฏิปูชิตาติ

ตุมฺเห มา เหชยิตฺถ โสดสูธอยาบยฬใหลําบาก กิฺจิ วนิพฺพเก      
แกพณิรพกผูยาก สักตนดยว อิธาคเต อนนทยวมาที่นี้เพื่อแกทาน   
ตปฺเปถ อนฺนปาเนน จุงใหอ่ิมอก ดวยอรรนบานบริบวรณ ปฏิปูชิตา 
อนนกูใหทงงมวลมากมี  คจฺฉนฺติ สรองสุดุสดี ชํสํภารกูแลวก็ไป ยถา 
ดวยประการฉนนใดโดยอําเภอมนน  ตถา กโรถ สูจุงเยียฉนนนนน
แกยาจกทงงปวง เทอญแล มชฺชทานํ นาม นิปฺผลนฺติ ชานาติ        
ธก็แจงจริงแทดีหลี ใหเหลาบมีผลสักหยาด หนึ่งเลอย  เอวิ สนฺเตป           
ครหโมจนตฺถํ ทาเปสิ แมบมีผลดงงนี้ไส ธก็ใหใหเพื่อพนนินทา นัก
เลงนนน

                                                       
71  เจือ สตะเวทิน , ตํารับวรรณคดี , 375.
72  กรมศิลปากร, วรรณกรรมสมัยอยุธยา เลม 1 , พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพ : กรมศิลปากร ,

2540), 86.
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หตฺถีนํ อสฺสานํ รถานํ       ชางแตงมาแตงเร้ือง รถระดับ แตงแฮ
ขตฺติยกฺญาทีนํ อิตฺถีนํ         นางแลนางกระษัตรสัพ  แตงไว
เธนูนํ ทาสีนํ ทาสานํ              วววถนนทาษสาวกับทาษบาว เลานา
สตฺตสตกมหาทานํ อทาสิ       เจ็ดเจ็ดรอยธให   ชื่อใหสับดสดก อนนเลอศแล

คําประพันธขางตนกลาวถึงพระเวสสันดรจะทําสัตสดกมหาทาน จึงสั่ง
เสนาอํามาตยหกหมื่นคนวาใหนําผาไปใหแกคนที่ตองการผา ใหเหลาแกคนที่ปรารถนาจะดื่ม ให
ขาวแกผูตองการขาว ขอใหทุกคนใหดวยความยินดี นอกจากนี้อยาไดทําใหวณิพกผูยากไรมีความ
ลําบากแมแตคนเดียว การที่วณิพกมาครั้งนี้ก็เพื่อจะรับทาน ดังนั้นก็ขอใหอ่ิมอกอิ่มใจดวยอาหาร
และเครื่องดื่มที่บริบูรณซึ่งพระเวสสันดรไดใหไวมากมาย เมื่อไดมาชมบุญพระเวสสันดรแลวก็ไป
ตามใจของตน ขอใหอํามาตยจงปฏิบัติเชนนั้นแกยาจกทั้งปวง พระเวสสันดรรูแจงแลววาการใหนี้
อาจจะไมเกิดผลดีอันใด แตพระองคก็ปรารถนาที่จะใหเพื่อใหพนจากการถูกติเตียน จากนั้นกลาว
ถึงสิ่งของที่ใชในการทําสัตสดกมหาทาน คือ ชาง มา รถ นางกษัตริย วัว ทาสหญิง และทาสชาย 
ทั้งเจ็ดสิ่งนี้ใหส่ิงละเจ็ดรอย จึงเรียกวา สัตสดกทานที่ดีเลิศ

จะเห็นไดวาสมเด็จพระเจาอยูหัวปราสาททองไดบําเพ็ญสัตสดกมหาทาน
ตามวิถีที่พระเวสสันดรไดบําเพ็ญมา กลาวคือ สมเด็จพระเจาอยูหัวปราสาททองตั้งใจที่จะพระราช
ทานทรัพยจํานวนมากเปนสัตสดกมหาทานเหมือนกับพระเวสสันดรที่ปรารถนาจะบําเพ็ญสัตสดก
มหาทานเชนเดียวกัน  เมื่อกวีพรรณนาถึงสิ่งของที่สมเด็จพระเจาอยูหัวปราสาททองพระราชทาน
ใหยาจกกลับไมเหมือนสัตสดกมหาทานที่พระเวสสันดรไดกระทํา พบวามีเพียงชางและขาทาสที่
ตรงกัน สวนแกว 7 ประการ ทองคํา ผา และส่ิงของตางๆ ไมมีในสัตสดกมหาทานของพระ
เวสสันดร อยางไรก็ตามเปนที่นาสังเกตวาเมื่อพระเวสสันดรประกาศจะกระทําสัตสดกมหาทาน
แลว เนื้อความตอมาก็กลาวถึงการแจกผา เหลา และขาว ใหแกผูปรารถนาสิ่งเหลานี้ แลวในตอน
หลังจึงกลาวถึงสิ่งของเจ็ดสิ่งที่ใชแจกเปนสัตสดกทาน ดังนั้นสิ่งของอื่นที่นอกเหนือจากสัตสดก
มหาทานซึ่งกลาวไวในทั้งเรื่องเฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททองและมหาชาติคําหลวงนั้น คง
เปนสิ่งของที่จําเปนและเปนที่ปรารถนาสําหรับคนยากจน การใหส่ิงของที่ผูรับปรารถนาแลว ยอม
ทําใหผูรับไดนําไปใชประโยชนในชีวิตและทําใหเกิดความอิ่มเอมใจมากขึ้น
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วรรณคดีพิธีกรรมและประเพณี
ในบุณโณวาทคําฉันท กวีกลาวถึงเหตุการณหลังจากที่สมเด็จพระเจาอยู

หัวบรมโกศนมัสการพระพุทธบาทแลว พระองคก็เสด็จไปภูเขาทองเพื่อแจกจายทรัพยจํานวนมาก
เปนทานใหแกวนิพกทั้งหลายแลวจึงเสด็จกลับ ดังคําประพันธ

คร้ันเสร็จอภิวันทเสด็จปราย หิรัญสุวรรณหลาย
ทรัพยแจกจาย คณานันต

ทานแกพณิพกสบสรรพ บรมหริรักษจรร –
โลงลิลาผัน ประเวศวัง ฯ

(บุณโณวาทคําฉันท  ล.3 น.323)

วรรณคดีคําสอน
ในโคลงทศรถสอนพระราม ทาวทศรถสอนพระรามวาใหพระราชทาน

รางวัลและสิ่งของทั้งหลายใหเปนทาน เหมือนเปนผลไมที่มีรสหวาน ทําใหประชาชนร่ืนรมย      
ไพรพลเสนาก็จะมีจิตที่แซซองสรรเสริญพระองค   ดังคําประพันธ

รางวัลสรรพสิ่งให ไทยทาน
เหมือนกลผลพฤกษาหวาน เลี่ยนล้ํา
เปนที่ภิรมสาร เกษมราษฎร
เสนีพิรียพลน้ํา จิตซองสรรเสริญ ฯ

(โคลงทศรถสอนพระราม ล.2 น.306)

วรรณคดีนิทาน
ในเสือโคคําฉันทเมื่อพระคาวีไดครองเมืองพัทธพิไสย กวียกยองพระคาวีวา

สองเสวยศุไขสวรรย ถวัลยราชธานี
ครอบครองบุรีศรี มไหสูรยศฤงคาร

ตั้งอยูในทศพิธ ราชธรรมโอฬาร
แจกจายจําหนายทาน ทรัพยวาระหกแสน
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ภักษโภชนาหาร พัสดุแลพัตรา
เงินทองธปองปรา รภเพื่อตยาคิน

(เสือโคคําฉันท ล.2 น.372)

คําประพันธขางตนกลาววาพระคาวีและนางจันทรสุดาไดครองเมืองที่มี
ทรัพยสมบัติมากมาย พระองคตั้งอยูในทศพิธราชธรรมซึ่งเปนธรรมที่ยิ่งใหญ  พระองคแจกจาย
ทรัพยคร้ังละหกแสน (กหาปนะ) ใหเปนทาน อันประกอบดวย อาหาร ส่ิงของ เสื้อผา และเงินทอง 
เพราะพระองคปรารถนาจะเปนผูให

นอกจากกวีจะยกยองการปฏิบัติทศพิธราชธรรมในเรื่องการใหทานแลว กวี
ยังยกยองพระมหากษัตริยวาเปนผูมีขันติ คือความอดทนตอความตรากตรําและความลําบาก ไม
ยอมละทิ้งการบําเพ็ญกิจดวย  ในลิลิตยวนพาย กวียกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวามีความ
อดทนเหมือนแผนดินทั้งสี่ทวีป ดังคําประพันธ

พระกษมาเสมอหลา สี่แดนฯ
(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.341)

ในลิลิตพระลอตอนที่พระลอเดินทางไปเมืองสรอง พระลอเสี่ยงน้ําทํานาย
อนาคตของพระองค เมื่อผลการเสี่ยงทายเปนไปในทางราย พระลอก็รูสึกเปนทุกข แตพระองคก็มี
ความอดทนอดกลั้นอยางมาก ดังคําประพันธ

ทาวธเปนทุกขเทาฟา     คิดหยั่งหนาหยั่งหลัง     ระวังองค
บพิตร     ปดบใหคนเห็น     เปนทุกขดุจเริงร่ืน     แซงทําชื่นเผยมาน     
เรียกชาวดานริปอง …

(ลิลิตพระลอ ล.1 น.438)

คําประพันธขางตนกลาวถึงพระลอมีความทุกขมากเทาฟา แตพระองคก็
ระวังกิริยาอาการของพระองคไมใหผูอ่ืนเห็น พระองคปกปดความทุกขนั้นไว และแกลงทําวา    
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พระองคมีความสุข แลวพระองคก็เรียกชาวดานเขามาคุย แสดงใหเห็นวาพระลอมีความอดกลั้นใน
การที่จะไมแสดงความทุกขใจใหใครไดรู

โคลงทศรถสอนพระราม ทาวทศรถสอนพระรามวาใหตั้งอยูในขันติซึ่งจะ 
ทําใหเกิดความสุขสวัสด์ิที่จะหาสิ่งใดมาเปรียบเทียบไมได ดังคําประพันธ

ขันตีเปนที่นํา ประมูลสุข
เปนสวัสด์ิพิพัฒนให เลิศล้ําใดเสมอ ฯ

(โคลงทศรถสอนพระราม ล.2 น.307)

นอกจากหลักทศพิธราชธรรม 2 ขอดังกลาวมาแลวคือ ทานและขันติ กวียัง
ยกยองพระมหากษัตริยวามีทศพิธราชธรรมในขออ่ืนดวย แตกลาวไวไมมากนัก ไดแก ปริจจาคะ
หรือการบริจาค คือ การเสียสละความสุขสําราญหรือชีวิตของตน เพื่อประโยชนสุขของประชาชน
และบานเมือง ตปะ คือการระงับยับยั้งขมใจไมใหหลงใหลหรือหมกมุนในกิเลสตัณหาและมุงมั่นที่
จะกระทํากิจใหเสร็จสมบูรณ อวิโรธนะ เปนความหนักแนนในธรรม ไมหวั่นไหว มีความมั่นคงใน
ธรรมทั้งยุติธรรม(ความเที่ยงธรรม) และนิติธรรม (ระเบียบแบบแผนหลักการปกครองและขนบ
ธรรมเนียมประเพณี) อาชชวะ คือความซื่อตรง ซื่อสัตย และศีล คือการประพฤติดี สํารวมกาย 
วาจา และปฏิบัติศีล

ในลิลิตยวนพาย กวียกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวามีหลักธรรมขอที่
สามคือ ปริจจาคะหรือการบริจาค ดังคําประพันธ

พระทรงปรตยาคพยง พระกรรณ
(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.340)

กวียกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวาพระองคเปนผูเสียสละเหมือนพระกรรณ  
พระกรรณเปนตัวละครหนึ่งในมหาภารตะ เปนโอรสของนางกุนตีและพระสูรยะหรือพระอาทิตย  
นางกุนตีใหกําเนิดพระกรรณทั้งที่นางยังไมไดแตงงาน ดังนั้นนางจึงนําพระกรรณไปลอยน้ํา ตอมา
เมื่อนางรูวาพระกรรณเปนโอรสของนาง นางไดขอรองพระกรรณวาอยาฆาอนุชาทั้งหา คือยุธิษฐิระ 
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ภีมะ อรชุน นกุล และสหเทพ แตพระกรรณชิงชังพระอรชุนมากและตองการฆาพระอรชุน พระ
กรรณจึงรับปากนางกุนตีวาจะไมฆาอนุชายกเวนพระอรชุน จากเหตุการณดังกลาวนี้แสดงใหเห็น
วาพระกรรณเปนผูเสียสละที่ยอมทําตามขอเสนอของนางกุนตีทั้งที่ตนเปนฝายเการพและไมไดรับ
เกียรติเปนโอรสองคหนึ่งของนางกุนต7ี3 กวีจึงนําความดีของพระกรรณในเรื่องการเสียสละนี้มาเปน
แนวเทียบใหเห็นวาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเปนผูเสียสละที่ยิ่งใหญเชนเดียวกับพระกรรณ

หลักทศพิธราชธรรมที่กวีกลาวถึงอีกประการหนึ่งคือ ตปะ เปนการระงับ
ยับยั้งขมใจไมใหหลงใหลหรือหมกมุนในกิเลสตัณหาและมุงมั่นที่จะกระทํากิจใหเสร็จสมบูรณ ดัง
ในโคลงทศรถสอนพระรามวา

ครองภพลพโลกล้ํา ศุภผล
ระงับดับกังวลกล โกรธเกรี้ยว
โลภอวิชชาผจญ มนทโมหะ
กําจัดสลัดสละเลี้ยว อยาไดประมูลมาฯ

(โคลงทศรถสอนพระราม ล.2 น.307)

ทาวทศรถสอนพระรามใหปกครองแผนดินและโลกใหเจริญรุงเรือง ใหรูจัก
ระงับความกังวลและความโกรธ ตลอดจนความโลภ ความไมรูแจง ความโงเขลา และความลุมหลง 
ส่ิงทั้งหลายนี้ควรกําจัดใหหมดไปอยาใหเกิดขึ้นกับตน

หลักทศพิธราชธรรมขออวิโรธนะ คือ ความหนักแนนในธรรม ไมหวั่นไหว   
มีความมั่นคงในธรรมทั้งยุติธรรม(ความเที่ยงธรรม) และนิติธรรม (ระเบียบแบบแผนหลักการ     
ปกครองและขนบธรรมเนียมประเพณี) มีปรากฏในลิลิตพระลอ ตอนพระนางบุญเหลือสอนพระลอ
วาตองไตสวนคดีความดวยความเที่ยงตรง ปกครองแผนดินใหรมเย็น ขจัดความทุกขเข็ญทั้งภาย
นอกและภายใน ดังคําประพันธ

                                                       
73  นภาพร   อัศวะรังษีกุล , “การศึกษาเรื่องมหาภารตะที่ปรากฏในวรรณคดีไทย” (วิทยานิพนธ

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร , 2531), 20 – 21.
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… ไตความเมืองจงตรง     ดํารงพิภพใหเย็น     ดับเข็ญนอกเข็ญใน …
(ลิลิตพระลอ ล.1 น.420)

นอกจากนี้ในเสือโคคําฉันท กวีก็ยกยองพระคาวีวาประกอบดวยหลัก      
ทศพิธราชธรรมหลายประการ ดังคําประพันธ

บพิตรผดุงเผดียง นรชนอาจินต
ใจจิตรเจตรถวิล สัตยศีลธรรมมา

(เสือโคคําฉันท ล.2 น.372)

คําประพันธขางตน กวียกยองพระคาวีวาไดบํารุงผดุงประชาชนอยาง
สม่ําเสมอ พระองคมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติสัตยและศีลธรรม เนื้อความดังกลาวนี้แสดงใหเห็นวา
พระคาวีมีใจใฝในทศพิธราชธรรมหลายประการ ไดแก อาชชวะ คือความซื่อตรง ซื่อสัตย  ศีล คือ
การประพฤติดี สํารวมกาย วาจา และปฏิบัติศีล  และอวิโรธนะ คือความยึดมั่นในธรรม

จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวาพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาได
ปฏิบัติตามหลักทศพิธราชธรรมอันเปนหลักธรรมที่สําคัญของพระมหากษัตริย ขอปฏิบัติที่กวีให
ความสําคัญมากที่สุดก็คือ ทาน ทั้งนี้เพราะทานเปนตนเคาของทศพิธราชธรรมประการอื่น หาก
พระมหากษัตริยขาดธรรมขอนี้ ธรรมอีกเกาขอก็จะไมเกิดผลนัก74 นอกจากนี้การทําทานยังเปนการ
ประกอบคุณความดีที่ประชาชนเห็นไดอยางชัดเจน เพราะประชาชนเปนผูไดรับผลประโยชนจาก
การทําทาน ดังนั้นพระมหากษัตริยที่ไดกระทําทาน ยอมจะเปนที่รักและเลื่อมใสของประชาชน    
กวีจึงมักจะยกยองพระมหากษัตริยวาไดปฏิบัติธรรมขอนี้

นอกจากพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาจะเปนพระมหากษัตริยที่มี  
ทศพิธราชธรรมแลว กวีอยุธยายังแสดงใหเห็นวาพระมหากษัตริยเปนพระจักรพรรดิ ดวยการ      
ยกยองพระองควาไดปฏิบัติตามหลักธรรมของพระจักรพรรดิ คือ จักรวรรดิวัตร ดังในลิลิตยวนพาย 
กวียกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวาเปนผูทําใหชนชั้นกษัตริยมีความสุขเกษม ดังคําประพันธ

                                                       
74  ปน  มุทุกันต , ธรรมราชา (พระนคร : คลังวิทยา , 2509), 297.
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… ดํารงกรษัตรใหกรสานต …
(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.331)

การบํารุงดูแลคนในชนชั้นกษัตริยหรือเชื้อพระวงศใหมีความสุขเปนขอ
ปฏิบัติของจักรวรรดิวัตรในขอที่สาม คือ อนุยนฺเตสุ เปนการอนุเคราะหพระราชวงศานุวงศ

ในลิลิตพระลอ กอนที่พระลอจะเดินทางไปเมืองสรอง พระนางบุญเหลือ
สอนพระลอเรื่องหลักปฏิบัติของพระมหากษัตริย วา

… ชักชวนคนสูฟา     เบื้องหนาเทพยอยศ …
(ลิลิตพระลอ ล.1 น.420)

คําประพันธขางตนกวีกลาววาพระนางบุญเหลือสอนพระลอใหสนับสนุน
และชักชวนคนใหทําความดีเพื่อจะไดข้ึนสวรรค เทวดาก็จะเยินยอสรรเสริญ การสนับสนุนชักชวน
คนใหทําความดีเปนหลักปฏิบัติตามจักรวรรดิวัตรขอที่แปด คือ อธมฺมการปฏิกฺเขโป ควรหามชนทั้ง
หลายมิใหประพฤติผิดธรรม และชักนําใหอยูในกุศลสุจริต

เร่ืองเฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง กวีก็ยกยองสมเด็จพระเจาอยูหัว
ปราสาททองวาไดสนับสนุนชักชวนคนใหทําความดีตามหลักอธมฺมการปฏิกฺเขโปเชนเดียวกัน    
ดังคําประพันธ

มีโองการแกเสนี จงทังหลายมี
มโนหฤไทยใสสานติ

จักใหทังหลายประดิสถาน วอรพุทธวิหาร
ลคนลคนทุกคน

เพราะเพื่อเปนบุญกุศล อยาใหปวยกล
ปวยการอันเกิดตัวมา

อยาคิดวาเยาวพาลา ชอบเมื่ออาดมา
มิเที่ยงแลปวยไปเปน
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ขวลขวายทําตามความเขน จึ่งนับวาเหน
อดีดอนาคตกาล

ชื่อวารักขันธสันดาน บอมีเปนแกนสาร
ประโยชนแกอาดมา

(เฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง ล.3 น.19)

คําประพันธขางตนกลาววาสมเด็จพระเจาอยูหัวปราสาททองมีพระราช
โองการแกเสนาอํามาตยทั้งหลายวาใหมีจิตใจที่บริสุทธิ์ พระองคจะใหเสนาแตละคนไดอยูใน  พุทธ
วิหารแตละแหง เพื่อสรางบุญกุศลและไมใหเกิดสิ่งเลวรายแกตนเอง พระองคยังสอนวาอยาหลง
คิดวาตนยังอายุนอย เพราะแทจริงแลวชีวิตเปนสิ่งที่ไมเที่ยงแทแนนอน ทุกคนจึงควรรีบทําบุญทํา
กุศล จึงจะเรียกวาเปนผูที่รูอดีตและอนาคต ผูที่หลงใหลในรูปขันธยอมไมเกิดประโยชนอันใดแกตน

นอกจากนี้สมเด็จพระเจาอยูหัวปราสาททองยังปฏิบัติจักรวรรดิวัตรอีก
ประการ คือ เปนที่พึ่งใหแกสมณะ ซึ่งเปนจักรวรรดิวัตรขอที่วาสมณพฺราหฺมเณสุ คือการอุปการะ
สมณพราหมณผูมีศีล  ดังคําประพันธ

เปนพํานักนิตยแกสรมณ ดวยเดชบรม
บอพิตรโปรดปราณี

(เฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง ล.3 น.18)

ในโคลงทศรถสอนพระราม ทาวทศรถสอนพระรามวาใหกําจัดความโลภ 
ความไมรูแจง ความโงเขลา และความลุมหลงใหหมดสิ้นไป ดังคําประพันธ

โลภอวิชชาผจญ มนทโมหะ
กําจัดสลัดเลี้ยว อยาไดประมูลมา ฯ

(โคลงทศรถสอนพระราม ล.2 น.307)
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การกําจัดความโลภและกิเลสตางๆ ดังที่ทาวทศรถไดสอนพระรามขางตน 
เปนขอปฏิบัติที่ตรงตามหลักขอที่ 12 ในจักรวรรดิวัตร คือ วิสมโลภสฺล ปหานํ เปนการดับความโลภ
มิใหปรารถนาในลาภที่มิควรได

จะเห็นไดวากวีอยุธยากลาวถึงหลักจักรวรรดิวัตรที่พระมหากษัตริยใน     
วรรณคดีอยุธยาไดปฏิบัติไว 4 ประการ คือ การอนุเคราะหพระราชวงศานุวงศ  การอุปการะสมณ
พราหมณผูมีศีล การหามชนมิใหประพฤติผิดธรรม พรอมทั้งชักนําใหปฏิบัติทางกุศลสุจริต  และ
การดับความโลภ

หลักธรรมอีกประการหนึ่งที่พระมหากษัตริยพึงปฏิบัติ คือ ราชสังคหวัตถุ 
ซึ่งเปนหลักการสงเคราะหประชาชน เพื่อใหบานเมืองและประชาชนอยูอยางสงบสุข ในลิลิต    
ยวนพาย กวีแสดงใหเห็นวาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถปฏิบัติตามหลักราชสังคหวัตถุหลาย
ประการ โดยเฉพาะหลักสัสเมธะ คือ การรูบํารุงพืชผลในบานเมืองใหสมบูรณ  ดังในรายนําเรื่อง 
กวียกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวาเปนผูขจัดความทุกขใหหมดสิ้นไป พระองคทําใหการ
เกษตรในแผนดินอุดมสมบูรณ  ทําใหประชาราษฎรมีความสุข ดังคําประพันธ

… ประหารทุกขใหกษย     ไขยเกษตรใหเกษม     เปรมใจ
ราษฎรนิกร …

(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.331)

ในโคลงบทตอมา กวีก็ยกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวาพระองคทําให
บานเมืองมีขาวปลาธัญญาหารอุดมสมบูรณ ทําใหบอเงินบอทองและบอแกวเต็ม  ดังคําประพันธ

พระมาเพญโภคยพน ไพศรพ  โสดแฮ
ภูลบอเง็นทองเปน บอแกว

(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.332)

จะเห็นไดวาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถไดปฏิบัติตามหลักสัสเมธะ ทําให
บานเมืองมีการเกษตรและขาวปลาธัญญาหารที่อุดมสมบูรณ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



179

นอกจากนี้กวียังยกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวาน้ําเสียงของพระองค
แชมชาและออนหวานไพเราะ แสดงใหเห็นวาพระองคไดปฏิบัติตามหลักวาจาเปยยะ คือการพูด
หรือส่ังดวยคําพูดที่ออนหวาน  ดังคําประพันธ

สํนยงสํนวดแมน มฤธุรา  เร่ืองแฮ
(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.343)

ในโคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณมหาราช กวีสรรเสริญสมเด็จ
พระนารายณมหาราชวาพระองคดูแลเร่ืองการเกษตรเปนอยางดี ทําใหผลผลิตทางการเกษตรอุดม
สมบูรณ ประชาชนในแผนดินมีความสุขสนุกสนาน ลักษณะดังกลาวแสดงวาพระองคปฏิบัติตาม
หลักสัสเมธะ ดังคําประพันธ

สมบูรณพูลเกษตรลวน เกษมสุข
สมเสพยสโมสรสนุก เรื่อยหลา

(โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณมหาราช ล.2 น.658)

จะเห็นไดวากวีอยุธยาแสดงใหเห็นวาพระมหากษัตริยไดปฏิบัติสัสสเมธะ
มากกวาหลักปฏิบัติอีก 3 ขอ ทั้งนี้เพราะหลักสัสสเมธะเปนหลักที่ทําใหบานเมืองเจริญรุงเรืองและ
อุดมสมบูรณ ประชาชนก็อยูดีกินดี สวนอีกสามขอ คือ ปุริสเมธะเปนการรูจักใชคนใหถูกกับความ
สามารถ สัมมาปาสะเปนการรูจักผูกใจคนใหภักดีดวยการปกครองที่ดีและถูกใจคน  และวาจา 
เปยยะเปนการพูดหรือส่ังดวยคําพูดที่ออนหวาน กวีอาจจะเห็นวาหลักธรรมทั้งสามขอนี้มีความ
สําคัญนอยกวาสัสเมธะที่แสดงใหเห็นความอุดมสมบูรณ ความเจริญ และความสุขสบายของบาน
เมืองและประชาชนโดยตรง   กวีจึงใหความสําคัญกับหลักสัสเมธะมากที่สุด

การที่พระมหากษัตริยปฏิบัติและตั้งมั่นอยูในธรรมเปนนิจ ไมวาจะเปน   
ทศพิธราชธรรม จักรวรรดิวัตร และสังคหวัตถุ ยอมทําใหพระองคปกครองบานเมืองและประชาชน
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โดยธรรม พระองคจึงไดรับยกยองวาเปนธรรมราชา ดังในลิลิตยวนพาย กวียกยองสมเด็จพระบรม
ไตรโลกนาถวาเปนผูทรงธรรมเหมือนพระธรรมซึ่งก็คือพระยม75 ดังคําประพันธ

พระทรงธรรมิศรแม พระธรรม
(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.341)

ในโคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณมหาราช กวีเรียกสมเด็จพระ
นารายณมหาราชวาเปนจอมราชาผูทรงธรรม  ดังคําประพันธ

จอมธรรมิกราชเกลา กรุงยุทธ
(โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณมหาราช ล.2 น.662)

ในตอนทายเรื่องบุณโณวาทคําฉันท กวีขอพรใหพระเจาแผนดินผูทรงธรรม         
มีเกียรติยศที่ยั่งยืนนานไปชั่วกัลปวสาน ดังคําประพันธ

ขอจงภูธรธรร มิกราช
ไวยศยงจงตงง ตอเทากัลปา ฯ

(บุณโณวาทคําฉันท ล.3 น.62)

ในโคลงพาลีสอนนอง กวียกยองพระรามวาเปนผูทรงธรรมหลายครั้ง เชน

เฝาไทภูทรงธรรม ธิปราช
(โคลงพาลีสอนนอง ล.2 น.302)

คําประพันธขางตน พาลีสอนสุครีพใหเขาเฝาพระรามซึ่งเปนพระเจา     
แผนดินผูทรงธรรม หรืออีกตอนหนึ่งพาลีก็สอนสุครีพวาหามขึ้นไปนั่งบนราชอาสน ซึ่งประดับดวย

                                                       
       75  พระธรรมหรือธรรมราชเปนพระนามหนึ่งของพระยม
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ทอง มุก และแกว ของพระราชาผูทรงธรรม ที่สองแสงเจิดจํารัส เพื่ออวดอางหรือทําตนเทียมพระ
ราชา  ดังคําประพันธ

หนึ่งอาสนธิราชไท ทรงธรรม
ทองสุกมุกดาสรรพ กองแกว
กระหนกรัตนจํารัสวรร โณภาส
อยาฝนขึ้นเลนแลว อวดอางทรอิงอร ฯ

(โคลงพาลีสอนนอง ล.2 น.302)

นอกจากนี้พาลียังสอนวาไมใหทัดทานหรือขัดขวางพระราชาผูทรงธรรม ให
เห็นคลอยตามพระองค แลวจะเกิดผลที่ดีตามมา ดังคําประพันธ

อยาทัดขัดขวางธรร มิกราช
จงคอยชะลอยตามลวน เลหลํ้าศุภผล ฯ

(โคลงพาลีสอนนอง ล.2 น.303)

ในลิลิตพระลอ ตอนที่พระลอเสด็จไปเมืองสรอง ขาราชบริพารยกยอง
พระลอวาเปนผูทรงธรรม และขอตามไปจนกวาจะไดคืนกลับมาครองราชสมบัติอีกครั้ง แมวาไป 
แลวจะตองเสียชีวิตก็ดีกวาที่จะกลับบานเมืองในเวลานี้ และตอใหยากลําบากเพียงใด ก็ขออาสา
รับใช ดังคําประพันธ

ขอโดยเสด็จราชไท ทรงธรรม
คืนขอบเสวยไอศวรรย ผานหลา
ผิไปแลถึงกรรม ดีกวา  คืนพอ
ยากสิ่งใดไสขา คิดไดอาสาฯ

(ลิลิตพระลอ ล.1 น.433)
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ในเสือโคคําฉันท กวีเรียกพระคาวีวาพระมหากษัตริยผูทรงธรรมและเปน
ใหญในแผนดิน ดังคําประพันธ

กราบเกลาบังคมไท ธิบดินทรทรงธรรม
(เสือโคคําฉันท ล.2 น.372)

จะเห็นไดวาหนาที่ที่สําคัญประการหนึ่งของพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยา
คือการเปนองคศาสนูปถัมภก พระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาลวนมีความเลื่อมใสศรัทธาใน
พุทธศาสนาอยางมาก เห็นไดจากพระราชกรณียกิจในการทํานุบํารุงศาสนามีทั้งการสรางและการ
บูรณะศาสนสถานและศาสนวัตถุใหอยูในสภาพที่สมบูรณ เพื่อใหประชาชนไดเคารพบูชา        
นอกจากนี้พระองคยังเปนผูรูแจงอยางลึกซึ้งในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา และสามารถ
ปฏิบัติธรรมของผูปกครองทั้งทศพิธราชธรรม จักรวรรดิวัตร และราชสังคหวัตถุอยูเปนนิจ  จนทําให
พระองคไดรับยกยองวาเปนพระราชาผูทรงธรรมหรือธรรมราชา

จากที่กลาวมาทั้งหมดจะเห็นไดวาพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาเปนนักปกครอง
ที่ดี เห็นไดจากที่กวียกยองพระมหากษัตริยวาเปนผูปกครองโลก ปกครองบานเมืองและดูแล
ประชาชนเปนอยางดี ทําใหทุกขเข็ญตางๆหมดสิ้นไป บานเมืองและประชาชนตางก็สงบสุข     
นอกจากนี้พระองคยังปกครองขาราชบริพารใหมีความจงรักภักดี พรอมที่จะชวยงานราชกิจตางๆ 
กลาวคือ พระมหากษัตริยจะเลือกสรรบุคคลที่ดีและเหมาะสมเขามาทํางาน เพื่อใหไดบุคคลที่มี
ความจงรักภักดีมาชวยราชกิจใหสําเร็จลุลวง เมื่อพระองคมีขาราชบริพารที่ดีแลวพระองคก็จะ
ปรึกษางานราชกิจ เพื่อใหขาราชบริพารไดมีโอกาสแสดงความรูความสามารถ และหากสามารถ
ทํางานไดสําเร็จลุลวง พระมหากษัตริยก็จะใหรางวัลเปนขวัญกําลังใจ อีกทั้งพระองคยังสั่งสอน  
ชักนําขาราชบริพารทั้งหลายใหทําความดี ละเวนความชั่วอีกดวย นอกจากพระมหากษัตริยจะเปน
ผูปกครองโลก บานเมือง ประชาชน และขาราชบริพารแลว พระองคยังเปนองคอัครศาสนูปถัมภก
ดวย พระองคทํานุบํารุงศาสนาใหดํารงอยูอยางรุงเรือง และยังรูแจงในหลักธรรมหลายประการ   
อีกทั้งยังปฏิบัติและต้ังมั่นในธรรมดวย พระองคจึงปกครองแผนดินดวยธรรมจนไดรับยกยองวาเปน
ธรรมราชา
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2. หนาที่ในการเปนนักรบ
การเปนพระมหากษัตริยที่ดี นอกจากจะตองปกครองบริหารงานราชกิจตางๆ          

ใหสําเร็จลุลวงแลว ยังมีหนาที่ที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การเปนนักรบ ในภาษาสันสกฤตคําวา 
“กษัตริย” ก็คือนักรบและใชเรียกหัวหนาราษฎร เมื่อตองการยกยองใหยิ่งใหญมากขึ้นจึงใชวา 
“พระมหากษัตริย” ผูที่เปนพระมหากษัตริยตองมีฝมือเขมแข็ง ตองมีความองอาจกลาหาญและ
สามารถนํากองทัพออกตอสูศัตรูและรักษาบานเมืองของตน 76  กวีอยุธยายกยองพระมหากษัตริย
วาเปนนักรบไว 3 ประการ ไดแก การเปนจอมทัพ  การขยายและปองกันราชอาณาจักร และการมี
กองทัพที่ยิ่งใหญ

2.1 การเปนจอมทัพ
การออกรบแตละครั้งจําเปนจะตองมีผูนําในการรบ เพื่อนํากองทัพออกตอสูและ

เอาชนะศัตรู การเปนจอมทัพของพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยามี 4 ลักษณะ คือ การคัดเลือก
ไพรพล  ความชํานาญในกลยุทธ  การบัญชาการรบ  และการออกรบอยางเกงกลาและอาจหาญ

2.1.1 การคัดเลือกไพรพล
การคัดเลือกไพรพลเปนการคัดสรรบุคคลที่มีความรูความสามารถเขารวม

เดินทัพ พระมหากษัตริยจะตองเลือกหาบุคคลที่มีความเกงกลาในดานตางๆ เขารวมกองทัพ เพื่อ
ใหกองทัพมีความเขมแข็ง

ในวรรณคดีอยุธยาปรากฏเรื่องการคัดเลือกไพรพลอยางชัดเจนในสมุทร
โฆษคําฉันท ตอนที่พระสมุทรโฆษจะออกรบกับสิบกษัตริย พระสมุทรโฆษทรงคัดเลือกไพรพลที่จะ
ออกรบ  ดังคําประพันธ

ตรวจตราหาพลทวยหาญ เรียบเทียบทุกสถาน
บรูกี่สํ่าเสนา

เลือกหาโยธาทวยสา- หสอาจพาธา
อรินทรในรณรงค

เลือกหาโยธาทวยทรง คุณอาจเอาองค
กระหลัดในการสงคราม

                                                       
76 ศักดิ์ศรี  แยมนัดดา, ศักดิ์ศรีวรรณกรรม (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร ,2517), 2.
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หาผูรูศิลปบขาม แมนแจงเจียรยาม
คํานวณคํานับโหรา

หาผูหาญยอดโยธา ขอขันอาสา
คคอยบคลาคําไหน

หาทวยเมธาสางใส รูร่ีรวมใจ
อรินทรแสรงใสกล

หาผูหาวหบทบทน แกวนแกลวกลางรณ
แลแรงสมรรถอาจทยาน

เลือกหาแกวนรูริการ รณรงคชํานาญ
ชํานะแกพลไพรี

เลือกหมูหมั่นมั่นภักดี รักไทธรณี
บมิขบถมายา

ตอหนาทาวขันอาสา ลับหลังราชา
บหอนจะเกียจการงาร

หาผูผลาใจจอดการ แกวนเลี้ยงทวยหาญ
แลเสียงฉฉาวโครงแคร

หาผูรูริรวมแด ทาวไทบมิแปร
ประโยชนเจาจงปอง

หาผูรูกลตริตรอง สงครามลบอง
แลชาญแกรณธรณี

เลือกหาผูแกลวกวาสีห กําลังภุชพี-
ริยอาจประหารหัสดิน

เลือกหาผูรูศรศิลป แกวนมลางไพรินทร
กระเหน็จกระแหนรณรงค

หาผูใจผลาแผลงผลง ผลาญศัตรูคง
อพรรธใจเจษฎา

เสร็จพระสรันแสนเสนา เลือกทศโยธา
แลพลอธึกเทียมทงัน
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แจกเปนซายขวาโจษจรร หนาหลังรอบรัน
ระเบียบสังกัดร้ีพล

(สมุทรโฆษคําฉันท ล.2 น.188 - 189)

คําประพันธขางตนกลาวถึงความสามารถในการคัดเลือกทหารของพระ
สมุทรโฆษวาพระองคเลือกไพรพลที่กลาหาญทุกแหง ซึ่งมีจํานวนมากจนนับไมได เลือกทหารที่  
อดทนตอความทุกขยากในการตอสูกับขาศึก ทหารที่ทําคุณประโยชนดวยการสละชีพในสงคราม
ทหารที่มีความรูในเรื่องการคํานวณฤกษยามหรือโหราศาสตรอยางแมนยํา ทหารที่กลาหาญและ
พรอมจะอาสาทํากิจเสมอไมวาจะสั่งอยางไร ทหารที่มีปญญาเฉียบแหลมที่สามารถลวงรูวาขาศึก
ใชกลศึกใด ทหารที่หาวหาญ อดทน เกงกลาในการรบ และมีพลังในการตอสู ทหารที่รูและชํานาญ
การสงครามเพื่อเอาชนะขาศึก  ทหารที่มีความจงรักภักดีตอพระเจาแผนดินและไมคิดเปนกบฏ 
รวมทั้งทหารที่ขยันรับอาสาพระราชาทํางานและลับหลังก็ไมเกียจคราน ทหารที่มีใจหนักแนนกลา
หาญในการรบและมีเสียงดังกึกกอง ทหารที่รูและรวมใจกับพระเจาแผนดินไมคิดแปรผันหรือหาผล
ประโยชนใหแกตน ทหารผูรูกลศึกและเชี่ยวชาญการทําสงครามบนแผนดิน ทหารผูที่แกลวกลายิ่ง
กวาราชสีหซึ่งมีกําลังสามารถประหารชางได ทหารผูรูศิลปะการใชศรที่สามารถปราบศัตรูใหพาย
แพไป และยังรูกลยุทธตางๆ และทหารผูที่มีใจกลาหาญและตั้งใจปราบขาศึกศัตรู เมื่อพระองคสรร
หาทหารไดจํานวนมากมายแลวก็จัดระเบียบไพรพลไวซาย ขวา หนา และหลัง ตามแตละสังกัด

นอกจากพระมหากษัตริยจะตองรูจักคัดสรรไพรพลที่เกงกลาแลว พระองค
ยังตองออกตรวจตราไพรพลกอนที่จะออกรบดวย เพื่อเปนการตรวจสอบความพรอมของกองทัพ
กอนจะออกรบ ดังในลิลิตยวนพาย กวีกลาวถึงสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถสั่งใหตรวจตรากองทัพ
หลวงทุกกอง  ดังคําประพันธ

บัดใหตราตรวจพอง พลหลวง
(ลิลิตยวนพาย ล.1 น. 366)
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2.1.2 ความเชี่ยวชาญในกลยุทธ
กลยุทธ คือวิธีการใชกลอุบายหรือเลหเหลี่ยมตางๆ ในการตอสู77 พระมหา

กษัตริยตองมีความรูและความเชี่ยวชาญที่จะนํากลยุทธตาง ๆ มาใชในการรบแตละครั้ง เพื่อใหมี
การสูญเสียไพรพลในกองทัพนอยที่สุด และสามารถชนะขาศึกไดอยางรวดเร็วและงายดาย

วรรณคดีในสมัยอยุธยามีเพียงลิลิตยวนพายเรื่องเดียวที่กวียกยองพระมหา
กษัตริยวาชํานาญในกลยุทธมากมาย ทั้งกลยุทธในการแกและกันกลยุทธของขาศึก กลยุทธในการ
เขาปลนเมือง กลยุทธในการลอลวงขาศึกใหตกอยูในวงลอม กลยุทธในการบุกทะลวงขาศึก และ
กลยุทธที่ใชลวงขาศึกเพื่อหนี ดังในตอนตนเรื่องลิลิตยวนพาย กวีสรรเสริญสมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถวาเชี่ยวชาญเรื่องกลยุทธความวา

………………… ……………
การยุทธชยวชาญกล กลแกวน
ไกรกวาอรชุนแกว กอนบรรพฯ

กลริรณแมนพอง พระกฤษณ
กลตอกลกันกล กยจกั้ง
กลกลตอบกลคิด กลใคร  ถึงเลย
กลแตงกลตั้งร้ี รอบรณ ฯ

เชองแกเศอกใหญให หายแรง  รวจแฮ
เชองรอบรายพลซุก ซุมไว
เชองเศอกสั่งแสวงเชอง ลาลาด  ก็ดี
เชองชั่งเสียไดรู รอบการย ฯ

ลวงปลนเมืองลาดออม ไพรี  รอบแฮ
ลวงนั่งลวงลุกชาญ ชางใช
ลวงลวงลาดหนีลวง ลวงไล  ก็ดี
พระดํารัสใหให คอบความฯ

ลวงแลงเฟดไฝออม เอาไชย  ชยวแฮ
ลวงหลวงพันตาม คอนได
ลวงตกทงไพรี รุกผา  ผลาญแฮ

                                                       
77 ราชบัณฑิตยสถาน , พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 , 73.
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ลวงทลวงทับไท รอบรณฯ
ลวงหาญหาญกวาผู หาญเหลือ  วานา

ริยิ่งริคนริ ยิ่งผู
ลวงกลใสกลเหนือ กลแกวน  กลแฮ
รูยิ่งรูกวารู เรืองกลฯ

(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.341 - 342)

คําประพันธขางตนยกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวาพระองค        
เชี่ยวชาญ การรบและการใชกลยุทธอยางกลาหาญและวองไวกวาพระอรชุนผูประเสริฐในอดีต 
พระองคมีกลยุทธที่แมนยําเหมือนพระกฤษณะ  พระองคมีกลยุทธที่จะไปตอสูกับกลยุทธของขาศึก
และมีกลยุทธที่จะไปกันกลยุทธของขาศึกได พระองคใชกลยุทธตอบกลยุทธ กลยุทธของพระองค
ไมมีใครที่จะคิดเทียมเทาได  พระองคมีกลอุบายในการแตงทัพ ตั้งทัพ ยกทัพ และเรื่องการรบทั้ง
หลาย  พระองครอบรูเร่ืองกลยุทธทั้งหมด

พระองคมีชั้นเชิงแกศึกใหญใหหมดกําลังไดอยางรวดเร็ว พระองคมีชั้นเชิง
ในการจัดทหารใหเปนระเบียบแลวเรียงรายซุมซอนไว ชั้นเชิงในการศึกสงครามเหลานี้ทําให     
พระองคสามารถรูวาเมื่อใดจะชนะและเมื่อใดจะแพ พระองครอบรูในหนาที่การงานทุกอยางดวย

สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมีกลอุบายที่จะหลอกปลนเมืองของขาศึกและ
ลอมขาศึกไวโดยรอบ  พระองคมีกลอุบายในการลอลวงใหขาศึกหยุดรบหรือเคลื่อนทัพเขามาสูรบ 
มีกลลวงเพื่อหนีและลวงเพื่อรุกไล เมื่อจะลวงขาศึกเพื่อหนี สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถก็จะกําชับ
ทหารใหปฏิบัติดวยความรอบคอบ

พระองคมีความชํานาญในการลวงขาศึกใหตกอยูในวงลอมแลวเอาไฟลอม    
พระองคลวงใหกองทัพขาศึกตามมาจนรวมกันอยูในทุงกวาง แลวจึงรุกบุกทะลวงเขาโจมตีขาศึก

พระองคมีความกลาหาญในการลอลวงมากกวาผูที่กลาหาญทั้งหลาย เร่ือง
การแรกคิดแรกทํา พระองคก็เปนผูแรกคิดแรกทําไดดียิ่งกวาผูใด  พระองคมีชั้นเชิงในการใชกลลอ
ลวงเหนือกวากลที่ดีทั้งหลาย  อีกทั้งยังรอบรูเรื่องกลยุทธมากกวาคนอื่น

ตอนที่กวีจะเริ่มเลาวีรกรรมของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ กวียกยอง
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวาพระองคไดทํากลอุบายลอลวงขาศึกอยูตลอดเวลา เมื่อพระองคยก
กองทัพไปถึงเมืองแพร  พระองคก็เขาตีเมืองแพรทางเขาพลึง  ดังคําประพันธ
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แถลงปางลอลวงกล ไพริศ  เนืองนา
ถึงถั่งเขาตีเชา จึ่งเขาเขาแพงฯ

(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.347)

ตอนที่กลาวถึงสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทําศึกกับเมืองเชียงใหม      
เนื่องจากพระยายุธิษฐิระเจาเมืองพิษณุโลกคิดทรยศไปเขากับพระเจาติโลกราชเจาเมืองเชียงใหม 
แลวยังใหพระเจาติโลกราชยกทัพมารุกรานไทย สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจึงยกทัพขึ้นไป    
ปราบปราม กวียกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวาสามารถแกกลของขาศึกไดความวาเมื่อ   
พระเจาติโลกราชมีใจคิดรายริษยาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ และไมวาพระเจาติโลกราชจะใช 
กลศึกใดมาตอสู สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถก็สามารถแกกลศึกนั้นได เปรียบเหมือนพระกฤษณะ
ที่สามารถทําลายกองทัพของทุรโยธนใหพายแพไป ดังคําประพันธ

ครานั้นนเรศรราย ฤษยา  พอแฮ
ทําโทษกลใดกล ทานแก
กลกฤษณยอยโยธา ทูรโยท
ทนทานบไดแพ พายเองฯ

(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.351)

เมื่อสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถยกทัพไปทําศึกกับเมืองเชียงชื่น กวีก็      
ยกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวาไดบอกกลอุบายใหยกกองทัพหรือใหหยุดรบในการลวงขาศึก 
รวมทั้งชั้นเชิงในการเขาปลนและปนกําแพงเขาเมืองใหแกทหารจนหมดสิ้น ดังคําประพันธ

เชองลุกเชองนั่งปลน ปนเมือง
พระสั่งเชองกลกล กลาวลวน

(ลิลิตยวนพาย  ล.1 น.364)

นอกจากนี้กวียังยกยองวาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมีชั้นเชิงในการยก
กองทัพเขาตีขาศึกหรือถอยทัพ และมีชั้นเชิงในการโอบลอมขาศึกจนไดชัยชนะ  พระองคส่ังชั้นเชิง
ในการรบที่เหมาะสําหรับทหารไดอยางละเอียดถี่ถวน  ดังคําประพันธ
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เชองเขาเชองออกออม เอาศึก  ก็ดี
พระสั่งสบเชองชาย ถี่ถอย

(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.365)

ตอมากวีก็ยกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวามีกลยุทธในการลวงที่เปน
เลิศในโลก  ดังคําประพันธ

สรรเพ็ชญเลิศเลอลวง เลอโลกย
(ลิลิตยวนพาย  ล.1 น.366)

จะเห็นไดวาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเปนพระมหากษัตริยที่มีความ
ชํานาญและรอบรูกลยุทธและชั้นเชิงการรบมากมาย ไมวาจะเปนกลยุทธที่จะแกกลยุทธของขาศึก  
กลยุทธในการปลนเมือง กลยุทธในการลอลวงขาศึกใหตกอยูในวงลอม และกลยุทธในการบุก
ทะลวงขาศึก ทั้งนี้วรรณคดีในสมัยอยุธยาเรื่องอื่นไมปรากฏวามีการยกยองพระมหากษัตริยวามี
ความชํานาญในกลยุทธ อาจเปนเพราะลิลิตยวนพายเปนเรื่องที่มุงเสนอวีรกรรมในการทําสงคราม
ของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ดังนั้นการยกยองวาพระองคชํานาญกลยุทธมากมายอาจชวยทํา
ใหผูอานเห็นวาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมีความสามารถในทําสงครามไดเดนชัดมากขึ้น

2.1.3 การบัญชาการรบ
การบัญชาการรบเปนขอปฏิบัติหนึ่งสําหรับพระมหากษัตริยผูเปนจอมทัพ 

การที่กองทัพจะสามารถชนะขาศึกได จําเปนตองมีแมทัพที่รูและเขาใจสถานการณ เพื่อหาแนว
ทางหรือวิถีทางในการตอสูกับขาศึก และตองสั่งไพรพลใหรบตามแนวทางที่ไดคิดไว

วรรณคดียอพระเกียรติ
ในลิลิตยวนพาย ตอนที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถสั่งทหารใหยกทัพไปรบ

กับเมืองสุโขทัย กวีแสดงใหเห็นการบัญชาการรบของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวาพระองคใช
ทหารที่เกงกลายกกองทัพไปตีเมืองสุโขทัยคืนมาไดในเวลาอันรวดเร็วเหมือนดีดนิ้วมือ ทําใหเปนที่
เลื่องลือไปทั่ว ทหารลาวหรือทหารเชียงใหมจึงแอบรองไหและส่ันศีรษะดวยความเกรงกลัวพระองค 
ดังคําประพันธ
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จํานยรทาวใชทาษ ชาญชย
คุมสํ่าแสนยากร คลี่คลอย
เอาศรีสุโขทย ดยวดีด  มือแฮ
ฦาลงลาวลักศรอย สนั่นหัวฯ

(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.351)

ตอนที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจะทําศึกกับกองทัพลาวเพื่อตีเอาเมือง
เชียงชื่นกลับคืนมา  กวีกลาววา

ทุกทรวงพลพยูหไท เอารส  ทานฤา
พระดํารัสไดรัง เรอมดวย
สรรเพชญกําหนดพยง พิศณุ  ศาษณแฮ
ปางประหารใหมวย มามาร ฯ

สบเสนามาตยพยง พลพฤนทร
พระสั่งสารสบสาร ลงลวน
เปนปรดิทินทํา ขบวนบอก
ทุกพวกทุกพองถวน หมูหมายฯ

(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.365)

คําประพันธขางตนกลาววาเมื่อสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมีรับส่ังเรื่องใด
ทหารทุกหมูในกองทัพของพระราชโอรสในสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถก็จะรับมาปฏิบัติ พระองค
ส่ังสิ่งใดก็แมนยําเหมือนกับพระนารายณที่ประหารหมูมาร เมื่อพระองครับส่ังสิ่งใด ทหารทั้งหมดที่
มารวมกันเปนกองทัพก็จดจําไดหมดทุกอยาง และนํากระบวนการศึกตางๆ มาบอกทหารทุกหมูทุก
กองใหปฏิบัติเปนประจําทุกวัน

วรรณคดีนิทาน
ในสมุทรโฆษคําฉันท ตอนที่พระสมุทรโฆษรบกับกษัตริยทั้งสิบ พระองคก็

ส่ังการใหทหารเขาตอสูกับทหารที่กษัตริยทั้งสิบสงออกมารบไดอยางเหมาะสม ดังตอนเริ่มรบเมื่อ      
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มถุเรนทรส่ังใหเอกจักร ออกรบ พระสมุทรโฆษก็ใชใหศัสดราชิตซึ่งมีอํานาจมากกวาเสนาบดีคนใด
ออกรบ ดังคําประพันธ

จึงพระใชโยธาศรี ศัสดราชิตมี
อํานาจแลล้ําเสนา

(สมุทรโฆษคําฉันท ล.2 น.195)

เมื่อมถุเรนทรพายแพตอพระสมุทรโฆษ เกาศึกก็ใชจักรจรออกรบ          
พระสมุทรโฆษก็ใชรุทธาทิตยผูมีความแกลวกลาและมีฤทธิ์นําไพรพลออกรับจักรจร ดังคําประพันธ

ราชาใชรุทธาทิตย แกลวกลาเรืองฤท –
ธินํานิกรโยธา

(สมุทรโฆษคําฉันท ล.2 น.197)

ตอมาเทพพิชัยก็ส่ังใหอุครเสนายกพลออกรบ พระสมุทรโฆษก็ใหศรจักรนํา     
ไพรพลออกตอสูกับศัตรู ดังคําประพันธ

พระก็ใหศรจักรเจียนจินต นําพวกพลพฤนท
ประทับประทานศัตรู

(สมุทรโฆษคําฉันท ล.2 น.199)

เมื่อเทพพิชัยพายแพแลว พิทยุตก็ส่ังเพชรรมออกตอสู พระสมุทรโฆษก็ใช
รณมุขผูเปนนายทัพซึ่งมีอํานาจพิเศษสามารถเอาชนะขาศึกไดออกรบ ดังคําประพันธ

พระก็ใหรณมุขเปนนาย นายกฦาสาย
พิเศษเดโชไชย

(สมุทรโฆษคําฉันท ล.2 น.201)
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ตอมาชุมภาสูรเขาตั้งทัพรบกับกองทัพของพระสมุทรโฆษ ทรมุขซึ่งเปนนาย
ทัพของชุมภาสูรก็ออกรบ พระสมุทรโฆษก็ใหพิเรนทรผูมีความกลาหาญและมีความชํานาญการรบ 
นําไพรพลออกรบ ดังคําประพันธ

พระก็ใชพิเรนทรผูหาญ เดโชชํานาญ
ก็นํานิกรโยธา

(สมุทรโฆษคําฉันท ล.2 น.203)

เมื่อชุมภาสูรเสียชีวิตแลว นิกุมภก็ใชทุรพุทธเขาตอสู  พระสมุทรโฆษก็ใช
รณสิงหซึ่งมีกําลังมากและกลาหาญเขาตอสูที่สมรภูมิ ดังคําประพันธ

พระก็ใชรณสิงหมหา - พลหาญหรรษา
สมรรถเรียบกลางรงค

(สมุทรโฆษคําฉันท ล.2 น.205)

จะเห็นไดวาการรบกันระหวางพระสมุทรโฆษและกษัตริยทั้งสิบ จะมีพระ
มหากษัตริยเปนผูส่ังการรบ กลาวคือ เมื่อฝายกษัตริยทั้งสิบส่ังทหารของตนใหออกรบ พระ    
สมุทรโฆษก็จะสั่งทหารที่เกงกลาหรือมีความสามารถมากกวาเขาตอสูดวย ทําใหเห็นวาพระ  
สมุทรโฆษเปนผูบัญชาการรบที่ฉลาดหลักแหลม

2.1.4 การออกรบอยางเกงกลาและอาจหาญ
การออกรบของพระมหากษัตริยเปนภารกิจที่สําคัญในการเปนจอมทัพ  

พระมหากษัตริยตองมีความสามารถในการรบอยางยิ่งยวด และพระองคยังตองมีความองอาจ 
กลาหาญชาญชัยในการตอสูดวย

วรรณคดียอพระเกียรติ
ในลิลิตยวนพาย กวีแสดงใหเห็นวาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมีความ

สามารถในดานการรบและมีความกลาหาญชาญชัยมาก พระองคมีความรูในเรื่องอาวุธและ
สามารถใชอาวุธไดอยางคลองแคลว นอกจากนี้พระองคยังสามารถบุกโจมตีขาศึกอยางแกลวกลา
จนขาศึกตองพายแพไป ดังปรากฏในตอนตนเรื่อง กวีสรรเสริญสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวา  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



193

พระองคมีความสามารถและความกลาหาญในการรบอยางมาก พระองคมีความรูเร่ืองอาวุธทั้ง
หลายอยางถองแท พระองคมีความแกลวกลาและวองไวในการใชอาวุธทุกชนิด อีกทั้งยังรอบรู
ความดีที่เปนเลิศในแผนดิน ดังคําประพันธ

ศักดานุภาพแกลว การรงค  รวจแฮ
สบสาตราคมสรรพ ถองถวน
สรรเพชญแกวนการทรง สรรพสาตร
สบสิพาคมลวน เลิศถมาฯ

(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.341)

กวียกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวามีความกลาหาญชาญชัยในการ
รบไวหลายตอน ดังเชน ตอนที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถยกทัพไปปราบพระยายุทธิษฐิระ กวี   
ยกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวา

สรรเพชญภูวนารถแกลว การยุทธ  ยิ่งแฮ
ตามตอยไพรีพัง พายลาน
จยรจอมครุทธผลาญ แผลงเดช
สยงสรเทือนพยงคาน คนเมรุฯ

อยูไทธิเบศรเจา จอมปราณ
พราวพฤาบพลคชเสน เกลื่อนแกลว
คร้ันพระผาผลาญพล ยวนยอย  ไปแฮ
ทันที่น้ําลิบแลว เลิศไชยฯ

(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.349)

คําประพันธขางตนยกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวาพระองคผูรูทั่ว
และผูเปนที่พึ่งของแผนดิน มีความกลาหาญและวองไวในการรบอยางมาก  พระองคยกกองทัพติด
ตามตีขาศึกจนขาศึกจํานวนมากแตกพายกระจายหนีไปเปรียบเหมือนพระนารายณทรงครุฑที่
แผลงเดชทําลายลางขาศึกจนเสียงดังสั่นสะเทือนไปทั่วราวกับจะทําลายเขาพระสุเมรุใหโคนลง 
นอกจากนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถผูเปนเจาชีวิตที่ยิ่งใหญไดยกกองทัพชางจํานวนมากที่ลวน
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แตกลาหาญไปรบ คร้ันพระองคไปถึงก็ไดทําลายทหารของลาวแตกยอยยับไปทันทีที่แมน้ําลิบ      
พระองคก็ไดชัยชนะที่นั้นอยางดีเลิศ

ตอนที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถยกกองทัพไปทําสงครามกับพระเจาติ
โลกราช ภายหลังจากพระองคสามารถปราบพระยายุทธิษฐิระไดแลว กวียกยองสมเด็จพระบรม
ไตรโลกนาถวาโจมตีลาวจนอิทธิฤทธิ์ของพระองคเปนที่เลื่องลือไปทั่ววาพระองคกลาหาญเหมือน
พระอินทรที่ตามตีขาศึกแลวไดชัยชนะเปนเลิศเมื่อในอดีต  ดังคําประพันธ

สรรเพชญกรูเกลื่อนพอง พลพฤนทร
โจมจายลาวฦาฤทธิ รอนแกลว
พยงพระสุรินทรา ธิกราช
ตามตอยไพริศแลว เลิศบรรพ

(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.351)

นอกจากนี้กวียังพรรณนาใหเห็นภาพการรบที่เกงกลาของสมเด็จพระบรม
ไตรโลกนาถวาชางทรงของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถกับหมูทหารเรงรุกเขาแทงพวกลาวที่วิ่งเซไป
ตายหัวขาดคว่ําติดกับคอชาง  พระองคใชอาวุธมากมายทั้งขอ เขน และดาบสลับหมุนเวียนกันอยู
อยางนั้น  อีกทั้งยังชักหอกออกมาชวยและระดมยิงปนคาบศิลาซ้ําอีก  ดังคําประพันธ

ทรงบุญถอยเรรน รุกแทง
ลาวแลนเปรตายหัว ขวดขว้ํา
ขอเขนกระลึงแวง วยนมาตร
หอกชวยเชองชักช้ํา ซนไฟฯ

(ลิลิตยวนพาย  ล.1 น.381)

วรรณคดีนิทาน
ในสมุทรโฆษคําฉันท  กวีก็แสดงใหเห็นวาพระสมุทรโฆษมีความสามารถ

ในการรบมาก ดังปรากฏในตอนที่รบกับกษัตริยทั้งสิบ พระสมุทรโฆษสามารถตอสูกับกษัตริยทั้ง
สิบดวยการใชธนูไดอยางเกงกลา   ดังตอนที่พระสมุทรโฆษรบกับมถุเรนทร  ความวา
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พระแผลงศรศรรุกรอน ยอยยํารถถอน
บรรฏากก็หักเหิรลง

มถุเรนทรก็โกรธาทรง เพชรลําแพงผจง
ก็ซัดสมเด็จดวยพลัน

พระก็ยิงศรศรเหิรหัน หอกเพชรทบทัน
ก็หักดวยศรสหัสสา

พระก็แผลงศรหนึ่งคือมหา ภุชงควางมา
ก็ตองอุระมถุเรนทร

(สมุทรโฆษคําฉันท ล.2 น.197)

คําประพันธกลาวถึงพระสมุทรโฆษแผลงศรไปทําลายรถของมถุเรนทรจน
ยอยยับแลวธงก็หักลง  มถุเรนทรโกรธมากจึงซัดหอกเพชรใสพระสมุทรโฆษ  พระสมุทรโฆษก็แผลง
ศรไปทําลายหอกเพชรนั้นจนหักไป แลวก็แผลงศรมหาภุชงคปกอกของมถุเรนทร

เมื่อพระสมุทรโฆษเอาชนะมถุเรนทรไดแลว เกาศึกก็เขาตอสูกับพระ   
สมุทรโฆษ แตพระสมุทรโฆษก็สามารถปองกันและเอาชนะขาศึกได ดังคําประพันธ

เกาศึกยิงปนเปนไฟ พระก็ยิงศรไป
เปนน้ําแลนองเวหา

เกาศึกสาดศรวางมา แปรเปนนาคา
คควางในกลางอากาศ

ภูธรยิงปนเปนราช พิหคยุรยาตร
แลฉกภุชงคลาญปาน

เกาศึกสาดศรเปนสาร สามรรถรุกราน
รยืนรยั้งนาคี

ภูธรยิงศรเปนสีห จับคชคั้นยี
แลลมระนับทับกัน

เกาศึกยิงปนเปนควัน คลุมหลาฟาทัน
ทั้งเมฆก็บดบังตา
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พระยิงเปนลมพัดพา สรวางเมฆา
และแลตระลงทุกทิศ

เกาศึกยิงเขาปองปด กรรกลมืดมิด
แลบังทั้งแสนเสนา

พระยิงศรศิลปมหา เปนเพชรผาผา
คิรีก็แตกผุยผง

ตองร้ีพลแหลกแปลนองค เกาศึกพิศวง
ก็ดาลมามอกลกรร

ศรตองเกาศึกยอยยรร ลมลงดวยพลัน
พิเรนทรดาลสยบแสยง

(สมุทรโฆษคําฉันท ล.2 น.198 - 199)

คําประพันธขางตนกลาวถึงเกาศึกยิงศรเปนไฟ พระสมุทรโฆษก็ยิงศรเปน
น้ําจนเต็มทองฟา เกาศึกยิงศรจํานวนมากเปนนาคลอยในอากาศ พระสมุทรโฆษก็ยิงศรเปนครุฑ
มาฉกนาคจนแหลกลาญ เกาศึกยิงศรจํานวนมากเปนชางที่มีความสามารถในการตอสู พระ   
สมุทรโฆษก็ยิงศรเปนราชสีหฆาชางลมตายทับกัน  เกาศึกยิงศรเปนควันปกคลุมไปทั้งแผนดินและ
ฟา อีกทั้งใหเมฆมาบังตาดวย พระสมุทรโฆษก็ยิงศรเปนลมพัดทําใหทองฟาสวางสามารถมองเห็น
ไดทุกทิศ  เกาศึกยิงศรเปนภูเขามาปดบังกองทัพไวจนมืดมิด พระสมุทรโฆษก็ยิงศรเปนเพชรไปผา
เขาจนแตกเปนผุยผง ทาํใหไพรพลของเกาศึกตายไป จนเกาศึกแปลกใจ แลวศรของพระสมุทรโฆษ
ก็ถูกเกาศึกลมลงตายไปทันทีทันที

ตอมาจิตเสนเขาตอสูกับพระสมุทรโฆษ ความวา

พระแผลงศรรอนพลแสน จิตเสนบแคลน
บทอทรนงภุชพิรีย

ยกเพชรแลตระบองคระวี ตอตีพระศรี
สมุทรกลางรณรงค

พระยิงยอนรถผุยผง รถหักเหิรลง
คทาบินบนโพยม
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ศรตองจิตตเสนก็โทรม ซุดทาวเลือดโซรม
ทั้งภูมิคือธารา

(สมุทรโฆษคําฉันท ล.2 น.202 - 203)

คําประพันธขางตนกลาวถึงพระสมุทรโฆษแผลงศรฆาไพรพลของจิตเสน
เปนจํานวนมาก  แตจิตเสนก็ไมเกรงกลัวหรือทอถอย  ยังคงมีความทรนงและวิริยะ  จิตเสนใชหอก
เพชรและกระบองเขาตอตีกับพระสมุทรโฆษที่กลางสมรภูมิ พระสมุทรโฆษยิงรถศึกของจิตเสนเปน
ผุยผง รถก็หักลงกระบองก็ลอยขึ้นไปในทองฟา จากนั้นศรก็ไปตองจิตเสนจนทรุดลงมีเลือดทวมตัว
เหมือนสายน้ําไหล

หลังจากนั้นชุมภาสูรก็ขับรถศึกเขาตอสูกับพระสมุทรโฆษ ทั้งสองตอสูกัน
ไปมาจนไมมีใครเอาชนะกันได พระสมุทรโฆษก็ยิงศรตองชาง รถศึก และไพรพลของชุมภาสูรลม
ตายเปนจํานวนมากเต็มแผนพื้นของทุกทิศ พระองคแผลงศรพิพิธเดโชชัยที่มีอานุภาพเหนือเมือง
พระอินทรตองชุมภาสูรลมลง เทวดาตางก็ชื่นชมในชัยชนะของพระองค  ดังคําประพันธ

ขับรถเขาตอราชา สองยุทธไปมา
บมิอาจจะผจญ

พระยิงคชรถรี้พล นองในภูวดล
-ลมระแงกทุกทิศ

พระแผลงศรศิลปพิพิธ เดโชชัยฤท-
ธิลํ้าสุเรนทรบุรา

ตองราชอสูรชุมภา ลมแลวเทพา-
ธิราชรองชมไชย

(สมุทรโฆษคําฉันท ล.2 น.204)

เมื่อชุมภาสูรพายแพไปแลว  พระสมุทรโฆษก็รบกับนิกุมภ  ดังคําประพันธ

นิกุมภโกรธก็กระหยอน และถือคอนวิ่งวางมา
ตอยุทธพระสมุทรสา- หสดูบทบทน
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ทาวทายธนูศรก็ยิง ยังนิกุมภจุมพล
ขาดขจัดอัสวทุกขทน ก็ทํารุดรถาถางคฯ

นิกุมภก็แลนลงกลาง ดินเดิรบมิขนาง
ก็เขาประทะภูธร

พระแผลงศรศักดิ์สังหร อาวุธกับศร
ก็ตกกระบัดเหิรหาย

มลางแทตยนิกุมภฦาสาย รี้พลจรลจราย
ก็ตายระนับกลางรณฯ

(สมุทรโฆษคําฉันท ล.2 น.206)

คําประพันธขางตนกลาววา นิกุมภโกรธพระสมุทรโฆษจึงถือคอนวิ่งเขามา
ตอสูกับพระสมุทรโฆษอยางหนัก พระสมุทรโฆษยิงศรไปยังกองทัพของนิกุมภจนมาลมตาย นิกุมภ
ก็รีบลงมาบนพื้นดินแลวเดินเขามาตอสูกับพระสมุทรโฆษ พระสมุทรโฆษก็แผลงศรตองอาวุธและ
ศรของนิกุมภตกลง  ศรนั้นก็ไปลางผลาญนิกุมภและไพรพลตายเปนจํานวนมากในที่รบนั้น

จะเห็นไดวาพระสมุทรโฆษเกงกลาในการรบมาก พระองคสามารถเอาชนะ
ขาศึกที่เกงและมีจํานวนมากได

ในเสือโคคําฉันท กวีจะบรรยายใหเห็นความกลาหาญและเกงกาจในการ
รบของพระคาวีที่แตกตางจากพระสมุทรโฆษ กลาวคือ พระสมุทรโฆษจะมีความสามารถในการใช
ธนูตอสูอยางเชี่ยวชาญ แตพระคาวีจะตอสูแบบประชิดตัวโดยใชพระขรรคเปนอาวุธ ดังตอนที่พระ
คาวีตอสูกับยักษวา

คาวีถอดขรรคมุนี ชุบอวยอันมี
นุภาพดวยสิทธิศักดิ์

ฟอนฟนฟาดบาดคอยักษ ดวยเดชอนรรฆ
แหงผูสิทธิอวยพระพร

(เสือโคคําฉันท ล.2 น.335)
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คําประพันธขางตนกลาวถึงพระคาวีนําพระขรรคที่พระฤาษีใหมารายเวท
มนตจนมีอานุภาพที่รุนแรง  แลวฟนคอยักษขาดดวยอํานาจอันยิ่งใหญแหงผูที่ใหพรมา

ในตอนที่พระคาวีเดินทางถึงเมืองรมยนคร พระคาวีตอสูกับนกอินทรียยักษ
ดวยความกลาหาญและความเกงกลาในการตอสู ความวาพระคาวีไดชักพระขรรคอันมีอานุภาพ
ออกมากวัดแกวง แลวขึ้นยืนบนเกยแกว นกอินทรียเห็นพระคาวีก็คิดจะเขาทํารายพระคาวี จึงบิน
ถลาลงมา พระคาวีใชพระขรรคฟนคอนกอินทรียตาย นกทั้งสองตัวก็ตกลงมาตายทับกันกองอยูบน
พื้นดินเหมือนภูเขาใหญพังทลายลงมา ดังคําประพันธ

จึ่งพระวรราชคาวี ถอดขรรคอันมี
ประภาพออกแกวงไกว

ข้ึนยืนเหนือแกวเกยไชย อินทรียตัวไกร
ก็เห็นยุพินทรราชา

แถกถาลงดวยสหัสา จิตรจงจินดา
จะคาบจะคั้นภูธร

พระฟนดวยขรรคกับกร ขุกขาดคอมรณ
มหาวิหคโดยจง

สองตัวตายทับกันลง กองกูณฑกลางรงค
คือดังภูเขาหลวงทลาย

(เสือโคคําฉันท ล.2 น.349)

ในอนิรุทธคําฉันท กวีแสดงใหเห็นวาพระอนิรุทธเปนผูมีจิตใจที่หาวหาญไม
เกรงกลัวศัตรู และเปนผูที่มีความสามารถทั้งในการใชอาวุธอยางคลองแคลวและการตอสูกับศัตรู
อยางเกงกลา ดังที่กวียกยองพระอนิรุทธวาพระองคไมรูสึกเกรงกลัวที่จะตองรบกับทาวพาณะแม
แตนอย ดังคําประพันธ

พระศรีอนิรุทธชมชัว จักยุทธบกลัว
บแกลนบเกรงกรุงพาณฯ

(อนิรุทธคําฉันท ล.2 น.595)
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นอกจากกวีจะยกยองพระอนิรุทธวามีจิตใจที่หาวหาญแลว กวียังแสดงให
เห็นวาพระอนิรุทธสามารถใชอาวุธไดอยางคลองแคลว ดังคําประพันธ

บัดนั้นสมเด็จศรี อนิรุทธคืออุตม
แกวงกลอนยรรยงยุท ธคือเพ็ชรเพ็ชรี

ไกวแกวงก็วัดวาย ครวีวีริยราชี
คือจักรจักรี จักรจักรกําจายศร

กําจัดขจัดจาย พลมารมากมรณ
กลากลาดคือพลขร และพระรามแผลงผลาญ

(อนิรุทธคําฉันท ล.2 น.594)

คําประพันธขางตนกลาวถึงพระอนิรุทธผูมีความเปนเลิศ พระองคมีอาวุธ
ดังสายฟาของพระอินทร เมื่อพระองคกวัดแกวงอาวุธ  ศัตรูก็จะตาย พระองคกวัดแกวงอาวุธอยาง
วิริยะ อาวุธของพระองคเหมือนจักรของพระนารายณที่กระจายออกเปนศรซึ่งสามารถปราบ      
หมูมารทั้งหลายใหตายไปไดเหมือนกองทัพยักษที่ถูกพระรามปราบ

เมื่อการรบระหวางพระอนิรุทธและกองทัพทาวพาณะกําลังจะเริ่มขึ้น กวีก็
พรรณนาไพรพลของทาวพาณะวามีผูเกงกลามาก ไดแก ขุนเขน  ขุนธนู ขุนเสโลห (โล)  ขุนพราน  
ขุนทัณฑ  ขุนผาลา  และขุนแผน  ขุนพลทั้ง 7 ของทาวพาณะตางก็เขาตอสูกับพระอนิรุทธ  แต
พระอนิรุทธก็สามารถปราบได  ดังคําประพันธ

พระไลรุกรันพลมาร ดุจดังพระกาล
จะผลาญชีวิตนรชน

พายพังหลังหนาจรายจรน แลนซรอนซรอกซน
ก็ตกประหมาบาใจ

ลีลาตาเหลือกหลงใหล ถอยถึงพลใน
ก็แลนแลเรนซรอกซรอน

รุมดับกับแกมารมรณ เพื่อพระราญรอน
ก็ตายซรอนซรับตับเหง

(อนิรุทธคําฉันท ล.2 น.599)
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คําประพันธขางตนกลาววาพระอนิรุทธรุกไลไพรพลของทาวพาณะเหมือน
ดังพระกาลกําลังเอาชีวิตคน ไพรพลของทาวพาณะก็แตกพายและตกใจจนเหมือนเปนบา ตางคน
ตางก็ถอยหนีดวยความกลัวและซอนเรนหลบไป พระอนิรุทธก็ตามไปสังหารเหลามารตายเปน 
จํานวนมาก

ในอนิรุทธคําฉันท นอกจากกวีจะแสดงใหเห็นวาพระอนิรุทธกลาหาญและ
รบเกงแลว กวียังแสดงใหเห็นความกลาหาญชาญชัยและความเกงกลาในการรบของพระกฤษณะ
ดวย  ดังตอนที่พระกฤษณะรบกับพระเพลิง  ความวา

บัดพระเพลิงแผลงศรศาสตร ศรอัคนิวาต
ยังพระครุฑชาญไชย

นารายณก็แผลงศรไป นารายณไกร
ปะทะศิขานลนาศ

บัดพระจักรีตามตวาด จักแผลงผลาญผาด
จะซัดดวยจักรจักรี

บัดนั้นจึงพระอัคคี รัสเรงรถพี
ริยภาพออกกลัดกรร

พระกฤษณก็รองผาดผัน แผลงศรพกพัน
ตระหลบตระเลิดคัคณานต

บัดพระสามองคบรรหาร รุกโรมโซรมผลาญ
สมเด็จพระกฤษณจอมจักร

จอมจักรจักผลาญแผลงผลัก พระเพลิงสรวมศักดิ์
ศุภัศมดับโดยดล

(อนิรุทธคําฉันท ล.2 น.602 - 603)

คําประพันธขางตนกลาววาพระเพลิงแผลงศรอัคนิวาตใสพญาครุฑ 
พระกฤษณะผูเกรียงไกรจึงแผลงศรทําลายพระเพลิง จากนั้นพระองคก็ตามไปตวาดพระเพลิงแลว
จะแผลงศรและขวางจักรใส แตพระเพลิงก็รีบเรงรถศึกใหออกตอสู พระกฤษณะก็เปลงเสียงรอง
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แลวแผลงศรเต็มทองฟา พระเพลิงไดเขาตอสูอยางหนักหวังเอาชีวิตพระกฤษณะ แตพระกฤษณะก็
สามารถปราบพระเพลิงผูมีศักดิ์ได

เมื่อพระอิศวรมาชวยทาวพาณะรบกับพระกฤษณะ กวีก็แสดงใหเห็นวา          
พระกฤษณะสามารถตอสูกับพระอิศวรไดอยางเกงกลา  ดังคําประพันธ

สองต้ังตอกันบมิหยุด กลแกกลยุทธ
อเนกกลแกกล

สาดศรไปมาเสียดสน เพียงฉาฉาวฝน
คือจักรพาฬจะพก

เทพาสุรคณดาลตก ใจสยบแสยงอก
กระหมาและบาใจหาย

จักรีจับจักรวัดวาย พระอิศวรก็ผาย
พระโอษฐหามคืนคง

พระกุมารถอยจากณรงค พระอิศวรก็ทรง
ธนูแลนาวเมรุทอง

เขาตอพระกฤษณประลอง ศรสองสองสอง
ประลองตระหลบสหสา

พระแผลงศรอัคนิมา เอาอัคนิผลา
ก็ผาดประทะทบทน

พระแผลงเพ็ชราสตรประชน เพโชรระดมดล
แลเพ็ชรรับเพชรี

พระแผลงพายุวาตพระศรี แผลงศรศรสี
หศรพายุปะทะ

แผลงศรครุฑาบัตระ พระเดชเดชะ
ก็แผลงครุฑราชประชน

แผลงศรศรเปนหาฝน หาฝนศรสน
จํารายจํารัสแผลงผลง

พระแผลงไนยมาตยรรยง ฤทธิรุตมราญรงค
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รงคพิษณุก็รบ
สองก้ํากึ่งกันทานทบ แผลงศรตรหลบ

ตรเลิดพันลึกนิดินบน
(อนิรุทธคําฉันท ล.2 น.609 - 610)

คําประพันธขางตนแสดงการตอสูระหวางพระอิศวรและพระกฤษณะวา   
ทั้งสองพระองคตอสูกันไมหยุด ตางก็สามารถแกกลยุทธของกันและกันได ทั้งสองพระองคยิงศร 
ตอสูกันเปนจํานวนมากเหมือนฝนที่ตกหนักจนจักรวาลจะพลิกกลับ ทั้งเทวดาและอสูรจํานวนมาก
ตางก็ตกใจและเกรงกลัวจนใจหาย พระกฤษณะจะใชจักรเขาตอสู พระอิศวรก็เปลงวาจาหาม           
พระกฤษณะจึงลาถอยจากการตอสู  จากนั้นพระอิศวรก็จับธนูและนาวภูเขาทองเปนศรเขาตอสูกับ
พระกฤษณะ ทั้งสองพระองคตางก็แผลงศรประลองกันอยางหนัก พระอิศวรแผลงศรอัคนีมา  
พระกฤษณะก็แผลงศรอัคนีไปตอสู พระอิศวรแผลงศรเพชร พระกฤษณะก็แผลงศรเพชรมาตอสูกับ
ศรเพชรของพระอิศวร พระอิศวรแผลงศรวายุวาต พระกฤษณะก็แผลงศรสีหและศรพายุไปตอสู  
พระอิศวรแผลงศรเปนครุฑ  พระกฤษณะก็แผลงศรเปนพญาครุฑมาตอสูดวย  พระอิศวรแผลงศร
เปนหาฝน  พระกฤษณะก็แผลงศรเปนหาฝนเชนกัน  พระอิศวรแผลงศรไนยมาตรที่มีฤทธิ์ในการ 
ตอสูเขาใสพระกฤษณะ  พระกฤษณะก็ตั้งรับได  ทั้งสองพระองคตอสูกันอยางก้ํากึ่งกัน  และแผลง
ศรที่แปลกพิสดารกระจัดกระจายเต็มแผนดินจนถึงสวรรค

หลังจากที่เทพฤาษีไดเขาหามการรบระหวางพระอิศวรและพระกฤษณะ
แลว  พระกฤษณะก็รบกับทาวพาณะอยางวองไวและเกงกลา  ดังคําประพันธ

สองทาวเรงรณฉับเฉียว สองเลียวลาวเลียว
ปรทะปรทบไปมา

ไหวไหวหวาดหวาดพสุธา ไหวเมรุคลาศคลา
จะพกจะพลวกภูวดล

สาดศรไปมาเสียดสน เพียงฉาฉาวฝน
เพียงจักรพาฬจะพก

เทพาสุรคณดาลตก ใจสยบแสยงอก
กรหมาก็บาใจหาย
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จักรีจักรจักรวัดวาย พระอิศวรผาย
พระโอษฐหามดวยดี

คึกคึกเครงเครงธาษตรี คือสีหสูสี
หสีหนาทสรรทับ

บัดพระจักรีก็กลับ แกวงไกวจักรฉับ
ก็ตองฉฉาดฉาดฉัน

ขุกขาดมือมารทั้งพัน เหลือกรสองอัน
ก็จักพินาศในสมร

(อนิรุทธคําฉันท ล.2 น.613)

คําประพันธขางตนกลาวถึงพระกฤษณะและทาวพาณะเขาตอสูกันอยาง
แคลวคลองวองไวจนแผนดินสั่นสะเทือน เขาพระสุเมรุก็ไหวเอน ทองฟาก็สะเทือนเลื่อนลั่น  
พระกฤษณะและทาวพาณะตางก็ยิงศรกันไปมาเหมือนหาฝนและเหมือนกับวาจักรวาลจะทลายลง  
เหลาเทวดาทั้งหลายตางตระหนกตกใจกลัวดังจะเปนบา พระกฤษณะจะขวางจักรฆาทาวพาณะ  
พระอิศวรก็ออกปากหาม  แผนดินก็ส่ันสะเทือนเหมือนราชสีหสูกับราชสีหจนมีเสียงดังกึกกอง จาก
นั้นพระกฤษณะก็ขวางจักรไปตัดมือทั้งพันของทาวพาณะขาดเหลือเพียง 2 มือ ทาวพาณะกําลังจะ
ตายในสนามรบ

จะเห็นไดวาพระกฤษณะปราบทาวพาณะไดอยางเกงกลาและรวดเร็ว จน
ทาวพาณะถูกตัดมือเหลือ 2 มือ พระกฤษณะจะประหารทาวพาณะ แตพระอิศวรขอชีวิตทาว
พาณะไวแลวใหไปเปนคนเฝาประตู

นอกจากนี้กวียังยกยองพระพลเทพที่มาชวยพระกฤษณะรบวาเปนผูที่มี
กําลังมากและสามารถตอสูกับศัตรูไดอยางเกงกลา ดังตอนที่พระกฤษณะเปาสังขเรงใหพระ      
พลเทพรบกับกองทัพของทาวพาณะ  ความวา

เรงพระพลเทพจําบัง บุกบั่นพายพัง
ก็เกริกดวยภัยจรัลจราย

บางหัวขาดบางตัวตาย ไสพุงทลักทลาย
กําจายกระดูกแหลกลาญ
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เลือดไหลคือโชรเชราะธาร ยักษาพลพาน
โซรมก็ผาดผลาญผลง

พระพลเทพาเอองค ศัตรูผุยผง
ก็แหลกคือจุลธุลี

จับชางซัดชางยับยี จับสีหซัดสีห
รยับรยับยอยยับ

จับมาซัดมาเตงตับ พระพลเทพรับ
ทั้งพลพลพินาศ

(อนิรุทธคําฉันท ล.2 น.607)

คําประพันธขางตนกลาววาพระกฤษณะเรงพระพลเทพใหตามตีศัตรู    
แตกพาย ศัตรูบางคนก็หัวขาด บางคนก็ตายเพราะไสทะลักกระจาย กระดูกก็แหลกละเอียด เลือด
ก็ไหลดังธารน้ําไหล ไพรพลจํานวนมากของทาวพาณะถูกสังหาร พระพลเทพพระองคเดียว
สามารถสังหารศัตรูแหลกลาญเปนผุยผง พระองคจับชาง ราชสีห และมา ของศัตรูขวางใสกันจน
ยอยยับเปนจํานวนมาก พระพลเทพสามารถตานทานไพรพลทั้งหมดไดและปราบไพรพลจน    
แตกพินาศไป

ตอมากวีกลาวถึงพระพลเทพกับพระปรัทยุมนรบกับไพรพลของทาวพาณะ
วาพระพลเทพถือคันไถแทงอกของศัตรูจนตายไปเปนจํานวนมาก เหลาไพรพลมารตางก็          
กระจัดกระจายเพราะหัวหนาตายกลางสนามรบ สวนพระปรัทยุมนก็เขาตอสูกับพวกแทตยและ
อสูรที่มีอํานาจ   ดังคําประพันธ

บัดพระพลเทพบําบัด ถือไถแถกตัด
อุรุอุระแหลหลาย

ฝูงพวกพลมารขจัดขจาย หัวหนาแตกตาย
พินาศกลางสมรภู

พระปรัทธยุมเกรียงกรู ตอแทตยาสู
รศักดิ์แลลาญทัก

(อนิรุทธคําฉันท ล.2 น.612)
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การออกรบกับขาศึกเปนหนาที่ที่แสดงใหเห็นวาพระมหากษัตริยมีความ 
เกงกลาและอาจหาญในการตอสู ดังจะเห็นไดจากตัวอยางที่ยกไปขางตน แตในเรื่องลิลิตพระลอ     
พระลอไมไดออกรบทําสงครามกับขาศึกแตตอสูกับทหารของเจายา กวีก็แสดงใหเห็นวาพระลอมี
ความเกงกลาและอาจหาญ  ดังคําประพันธ

ไลฟอนฟนผันแทง  แวงวัดตัดหัวขา  ดูมหึมาทั้งสาม    งาม
เงื่อนดังราชสีห    ครวีอาวุธองอาจ   เอิบอํานาจบมิกลัว   ยิ้มแยมหัว
แลนพลาง   กางกรรอนรํารบ   นาวพิภพสําทับ    เขาขับกันเขารบ
รอบ    ดุจหอบฟางทอดไฟ    เขาอยูแตไกลบมิใกล    ใหโทรมยิง
สามกษัตริย  ธก็เอาดาบวักกระจัดกระจาย…

(ลิลิตพระลอ ล.1 น.485)

คําประพันธขางตน  กลาวถึงพระลอและพระเพื่อนพระแพงตางรุกไลฟน
แทง  ตัดหัวและตัดขาทหารที่เปนศัตรู  ทั้งสามพระองคดูสงางาม ยิ่งใหญราวกับราชสีห  พระองค
ใชอาวุธเขาตอสูอยางองอาจและไมมีทาทีเกรงกลัวผูใด ยิ้มหัวไปพลางรายรําอาวุธเขารุกรบตอสู  
พวกทหารที่ถูกขับก็เขามาลอมรอบทั้งสามพระองคดูประดุจเปนฟางที่มีคนหอบมาทอดลงในกอง
ไฟ ทหารเหลานั้นตางอยูในระยะไกล ไมกลาเขามาใกล แลวใชศรระดมยิงสามกษัตริย พระลอใช
ดาบกวัดแกวงปดลูกธนูใหกระจายออกไป

จะเห็นไดวากวีแสดงใหเห็นความองอาจกลาหาญในการตอสูของพระลอ  
แมทายที่สุดแลวพระองคจะไมสามารถตอสูทหารของเจายาซึ่งมีจํานวนมากได แตพระองคก็มิได
แสดงความขลาดกลัวแมแตนอย

พระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาสามารถปราบขาศึกศัตรูไดอยาง     
งายดาย  ไมวาศัตรูจะเปนมนุษย เชน พระยายุทธิษฐิระ พระเจาติโลกราช หรือศัตรูจะเปนอมนุษย 
เชน ยักษ และนกอินทรีย แสดงวาพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาเปนพระมหากษัตริยที่มี
ความเกงกลาและอาจหาญในการรบอยางยิ่ง

จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวาพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยามีหนาที่
สําคัญของการเปนนักรบคือการเปนจอมทัพ พระองคตองแสดงความสามารถในการเปนแมทัพที่ 
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ดีเลิศ ตั้งแตการคัดเลือกไพรพล เพื่อใหกองทัพมีไพรพลที่เกงและพรอมที่จะรบ การที่พระมหา
กษัตริยมีความชํานาญในกลยุทธก็จะทําใหพระองคสามารถชนะขาศึกไดอยางงายดาย นอกจากนี้
พระมหากษัตริยยังตองเปนผูบัญชาการรบ และออกรบดวยความกลาหาญองอาจ เพื่อแสดงให
เห็นฝมือทางการตอสูที่เกงกลาของพระองค

2.2 การขยายและการปองกันราชอาณาจักร
เมื่อบานเมืองมีพระมหากษัตริยเปนจอมทัพที่เกงกลาแลว ยอมทําใหบานเมือง

นั้นสามารถทําศึกกับเมืองอื่นไดอยางมั่นใจ การทําศึกสงครามกับบานเมืองอื่นนั้นเกิดจากสาเหตุ
สําคัญ 2 ประการ คือ การขยายราชอาณาจักร และการปองกันราชอาณาจักร

2.2.1 การขยายราชอาณาจักร
การขยายขอบเขตราชอาณาจักรใหกวางไกลออกไปเปนการแสดงใหเห็น

แสนยานุภาพอันเกรียงไกรของพระมหากษัตริย วรรณคดีอยุธยาที่กลาวถึงการทําสงครามเพื่อ
ขยายราชอาณาจักรมี 3 เร่ือง ไดแก ลิลิตยวนพาย ลิลิตพระลอ และโคลงชะลอพระพุทธไสยาสน

วรรณคดียอพระเกียรติ
ในตอนทายเรื่องลิลิตยวนพาย กวียกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวา  

เมื่อพระองคมีชัย พระองคสามารถปราบเมืองกําแพงเพชรได ทําใหราชอาณาจักรขยายออกไป
กวางขวาง พระองคปราบความทุกขรอนในแผนดินทั่วราชอาณาจักร และทําใหเมืองนอยใหญใน
ราชอาณาจักรอยูอยางรมเย็น  ดังคําประพันธ

ชยชยเมื่อปราบออม กําแพงเพ็ชร
ผืนแผนผายเสมา ออกกวาง
…………………….. ………….
สมภารปราบไฟกัลป ทุกทวีป
รอยพิภพเหลื่อมหลา อยูเย็นฯ

(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.384)

ในตอนทายโคลงชะลอพุทธไสยาสน กวีขอพรใหสมเด็จพระเจาอยูหัว   
ทายสระสามารถขยายราชอาณาจักรได ดังคําประพันธ
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ขอจงภูดาธาร ทรงทวีป
เรืองฤทธิ์ปลิดไปลแปล ปราบทาวทุกสถาน
………………….. ……………..
ขอจงเพิ่มพูนสวัสด์ิ บดีราช
ฤทธิรนผจญภพแผว ผานพื้นสกลไกรฯ
…………………. …………….
ขอจงพระองคปราม หริราช
ทุกนครออนฤทธิ์เรา นอบนอมสยบแสยงฯ

(โคลงชะลอพระพุทธไสยาสน ล.3 น.60,62)

คําประพันธขางตน กวีขอพรใหสมเด็จพระเจาอยูหัวทายสระเปนผูปกครอง
แผนดินที่ยิ่งใหญ รุงเรืองดวยฤทธิ์ที่สามารถปราบพระมหากษัตริยทุกเมืองได  ขอใหพระองคจง 
สุขสวัสด์ิ มีฤทธิ์ที่จะรบและขยายแผนดินของพระองคใหกวางไกล ขอใหพระองคสามารถปราบ
ศัตรูทุกเมืองไดสําเร็จ ใหทุกเมืองเกรงกลัวพระองค

วรรณคดีนิทาน
ในลิลิตพระลอ  ทาวแมนสรวงตองการขยายพระราชอาณาเขตใหกวางไกล 

จึงยกทัพไปตีเมืองสรอง  ดังคําประพันธ

เมื่อนั้นไทแมนสรวง พระยาหลวงใหหา    หัวเมืองมาริ
ปอง วาเมืองสองกษัตริยกลา   อยาชาเราจะรบ     ชิงพิภพเปนเมือง
ออก   เรงบอกใหเรียบพล   นายกคณชุมกัน     คร้ันเทียบพลเศิก
เสร็จ   ทาวธเสด็จพยุหบาตรลีลาศจากพระนคร      คลี่นิกรพลพยูห   
สูแดนศึกบมิชา….

(ลิลิตพระลอ  ล.1 น.388)

คําประพันธขางตนกลาวถึงทาวแมนสรวงผูยิ่งใหญส่ังใหเรียกหัวเมืองตางๆ
มาปรึกษากันวาพระมหากษัตริยเมืองสรองแกรงกลาขึ้น ทําใหเมืองแมนสรวงไมอาจรอชาไดจะ
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ตองทําสงครามเอาเมืองสรองมาเปนเมืองขึ้น จากนั้นก็ส่ังใหเรงจัดกองทัพทั้งไพรพลและแมทัพ      
นายกอง  เมื่อจัดทัพเสร็จแลว  ทาวแมนสรวงก็รีบยกทัพออกไปเมืองสรอง

อยางไรก็ตามแมทาวแมนสรวงจะไมสามารถรบชนะเอาเมืองสรองมาเปนเมืองขึ้น
ได เพราะทาวพิชัยพิษณุกรสามารถรักษาเมืองได  แตก็แสดงใหเห็นหนาที่ของพระมหากษัตริยใน
การขยายราชอาณาจักรใหกวางไกลมากขึ้น

2.2.2 การปองกันราชอาณาจักร
การปองกันบานเมืองเปนหนาที่ที่สําคัญของพระมหากษัตริย เพราะ     

พระองคเปนผูปกปองแผนดิน พระมหากษัตริยจะตองปกปองบานเมืองจากศัตรูทั้งภายในและภาย
นอก กลาวคือ เมื่อเมืองขึ้นหรือขาราชบริพารคิดทรยศ พระองคตองปราบปรามหัวเมืองนั้นไมให
กระดางกระเดื่อง และถามีขาศึกตางเมืองมารุกรานราชอาณาจักร พระมหากษัตริยก็ตองออกรบ
เพื่อปองกันบานเมืองดวย

วรรณคดียอพระเกียรติ
ในโคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณมหาราช กวีกลาวถึงการ 

ปราบปรามหัวเมืองที่มีใจคิดทรยศ  ความวา

พระยศปางขาขอบ เสมา
คิดโทรทุรชนครา แตดาม
คือเมืองวิไชยา คิริราช
แขงแขงทํายศยาม อยูเพี้ยงสิงคาลฯ

คร้ันถึงพระเดชได ครองภพ
ใหทหารราญรบ รวบไว
ทุระคดบอทานทบ นองนาศ  ไปนา
จับอรินั้นได พวกพองมาถวายฯ

(โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณมหาราช ล.2 น.656)

คําประพันธขางตนกลาวถึงพระเกียรติยศของสมเด็จพระนารายณวา
กอนที่สมเด็จพระนารายณมหาราชจะขึ้นครองราชย เจาเมืองวิชัยซึ่งเปนขาขอบขัณฑสีมาคิด
คดทรยศ เปนทรชนเหมือนสุนัขจิ้งจอกทําตนแขงกับพระราชบิดาของสมเด็จพระนารายณมหาราช 
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คร้ันสมเด็จพระนารายณไดครองแผนดินก็ใหทหารมาทําสงครามยึดเอาเมืองวิชัยไว เจาเมืองวิชัยที่
คิดคดทรยศไมอาจตานทานได และถูกจับมาถวายสมเด็จพระนารายณ

วรรณคดีคําสอน
ในโคลงพาลีสอนนองยกยองพระมหากษัตริยวาเปนผูปกปองแผนดินและ

เปนใหญที่สุดในดินแดนแถบนี้ ดังคําประพันธ

ทานไซรไดปกปอง ธรณินทร
เปนอิศวรไกรในดิน ทวีปนี้

 (โคลงพาลีสอนนอง ล.2 น.303)

วรรณคดีนิทาน
ในลิลิตพระลอ ทาวพิมพิสาครราชและทาวพิไชยพิษณุกรก็ไดจัดทัพออกรับ

ทัพของทาวแมนสรวงที่ยกทัพมารุกรานราชอาณาจักร  ความวา

สวนนรินทรราชา  พิมพิสาครราช  พระบาทครั้นไดยิน  วาภูมินทร
แมนสรวง   ยกพลหลวงมากระทั่ง     ทาวธก็ส่ังพลออกรับ     ตับตามกัน
เดียรดาษ    พระบาทเสด็จบมิชา   พลหัวหนาพะกัน  แกวงตาวฟนฉฉาด      
แกวงดาบฟาดฉฉัด    ซรองหอกซัดยยุง    ซรองหอกพุงยยาย    ขางซาย
รบบมิคลา   ขางขวารบบมิแคลว … รแรงเรงมาหนา  ถงึพิมพิสาครราช   
พระบาทขาดคอชาง   ขุพลคควางขวางรบ   กันพระศพกษัตริย    หนีเมื้อ
เมืองทานไท    คร้ันพระศพเขาได         ล่ันเขื่อนใหหับทวาร    ทานนาฯ

งานรักษาพระนคร   ทาวพิไชชยพิษณุกรกันเมืองได   ไทแมนสรวง
เสด็จคืน    ทาวพิไชยยืนครองพิภพ…

(ลิลิตพระลอ ล.1 น.388 - 389)

คําประพันธขางตนกลาววาเมื่อทาวพิมพิสาครราชรูขาววาทาวแมนสรวง
ยกทัพใหญมาประชิดเมือง พระองคก็ส่ังใหไพรพลรับศึก ไพรพลจํานวนมากเดินตามกันไป               
ทาวพิมพิสาครราชก็นําทัพไปโดยมิชา ไพรพลกองหนามาปะทะกัน ตางก็กวัดแกวงดาบฟนกัน
อยางหนักหนวง เสียงดาบปะทะกันฉาดฉัด  บางก็ซัดหอกพุงใสกันดูสับสนทั้งทางซายและทางขวา 
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การรบเปนไปอยางรุนแรง ทั้งสองฝายเรงระดมกําลังเขาห้ําหั่นกันอยางชุลมุนจนทาวพิมพิสาคร
ราชถูกฟนขาดคอชาง แมทัพจึงรีบเขามาขวางและกันพระศพทาวพิมพิสาครราชกลับเขาเมือง แลว
ก็ล่ันเขื่อนปดประตูเมืองไว  ตอมาทาวพิไชยพิษณุกรสามารถปองกันบานเมืองได  ทาวแมนสรวง
จึงเสด็จกลับเมืองแมนสรวง   สวนทาวพิไชยพิษณุกรก็ข้ึนครองเมือง

จะเห็นไดวาเมื่อทาวพิมพิสาครราชรูวาทาวแมนสรวงยกทัพมาประชิดเมือง    
พระองคก็มิไดนิ่งนอนใจรีบจัดทัพออกรบปองกันเมืองอยางกลาหาญ ถึงแมวาพระองคจะเสียชีวิต
ในสมรภูมิรบ แตก็แสดงใหเห็นวาพระองคไดปฏิบัติหนาที่ของพระมหากษัตริยในการปองกัน   
บานเมืองไดอยางดี เมื่อทาวพิมพิสาครราชเสียชีวิตแลว ทาวพิไชยพิษณุกรซึ่งเปนโอรสของทาว 
พิมพิสาครราชก็ทําหนาที่ในการปกปองบานเมืองแทน และทาวพิไชยพิษณุกรก็สามารถปกปอง
บานเมืองใหรอดพนจากการรุกรานของทาวแมนสรวงได แสดงใหเห็นวาทั้งทาวพิมพิสาครราชและ
ทาวพิไชยพิษณุกรไดทําหนาที่ในการปกปองบานเมืองจากการรุกรานของศัตรูไดอยางดี

ในวรรณคดีอยุธยาพระมหากษัตริยออกรบตอสูกับขาศึกศัตรูเพื่อขยายราชอาณา
จักรและปกปองราชอาณาจักร การขยายราชอาณาจักรของพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยา
เปนการแสดงใหเห็นแสนยานุภาพที่เกรียงไกรของพระมหากษัตริย สวนการปองกันราชอาณาจักร
เปน หนาที่ที่พระมหาษัตริยตองปกปองราชอาณาจักรของพระองคจากขาศึกที่มารุกราน เพื่อแสดง
ใหเห็นความเขมแข็งมั่นคงและกลาแกรงของพระองค การขยายและปองกันราชอาณาจักรจึงแสดง
ใหเห็นหนาที่ในการเปนนักรบของพระมหากษัตริยไดเปนอยางดี

2.3 การมีกองทัพที่ยิ่งใหญ
กองทัพเปนปจจัยสําคัญตอความมั่นคงของบานเมืองและราชบัลลังก หากพระ

มหากษัตริยมีกองทัพที่ยิ่งใหญขาศึกศัตรูยอมกลัวเกรงและไมอาจตานทานแสนยานุภาพของ   
พระองคได นอกจากการมีกองทัพที่ยิ่งใหญจะทําใหขาศึกศัตรูเกรงขามพระมหากษัตริยแลว ยัง
เปนเครื่องประดับเกียรติยศของพระมหากษัตริยใหเกรียงไกรอีกดวย

ในวรรณคดีอยุธยา กวีจะพรรณนากองทัพของพระมหากษัตริยวามีความยิ่งใหญ       
กองทัพของพระมหากษัตริยที่กวีพรรณนาไวมีรายละเอียดที่สําคัญ 6 ประการ  ไดแก  ไพรพล  ชาง 
มา รถ  อาวุธ และเครื่องดนตรี เครื่องประดับเกียรติยศกษัตริย เครื่องประดับยศแมทัพนายกอง
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2.3.1 ไพรพล
ไพรพลคือกําลังคนหรือทหารที่อยูในกองทัพ ไพรพลมีความสําคัญตอ   

กองทัพมาก หากกองทัพมีไพรพลจํานวนมากและมีความเกงกลา ยอมสามารถเอาชนะขาศึกได
และยังแสดงใหเห็นวาพระมหากษัตริยยิ่งใหญและนาเกรงขามดวย กวีอยุธยาจึงพรรณนากองทัพ
วามีไพรพลจํานวนมากและทุกคนลวนแตเกงกลา

วรรณคดียอพระเกียรติ
ในลิลิตยวนพาย ตอนที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถไปรบกับเมืองเชียงชื่น   

กวีพรรณนาไพรพลในกองทัพอยางละเอียดวา
นับแตพลลวนเลิศ เลอหาญ

สามหมื่นเสมอสามแสน ส่ําแกลว
เคยรุกรบรญบร หลายทา
เซงซากมือไวแลว มากมาฯ
………………………….. …………

แวงในแวงนอกซาย ขวาขนัน
ขนัดดาบเงินทองพราย เพรอศฟา
ดากันเกือบกันกรร กรีราช
เรืองซนเรืองกอมผา ไพรแพรฯ

แขวงขวาบริศาจซาย กุมภัณฑ
กรกระลึงเขนแปร งางาว
แสงสัตรมลังเมลืองฉัน ฉลุเมฆ
พลพวกหาญหาวหอม พยบไพรฯ

เสนานาเนกซาย แซมขวา    เลาแฮ
หมายหมูขรรคไชยศรี สํ่าแกลว
ชยสินธุสํอางอา วุธรยบ    รยงแฮ
พลเลอกพลแลวลอม ไขวแขวงฯ

เขนแพนทองทยบถวน ตราไตร   แตงแฮ
หอกดาบโตมรแซง ซนกอม
ธนูยศธนูไชย ชาวปราบ
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ยลยอดใจเพชรพรอม ไพรหาญฯ
ขนัดพลพิรภาพแผว ผลาญรงค    รวดแฮ

ยืนยุทธปรากฏชาญ ใชชา
รายราวเครื่องเปนกง กรรรอบ     กงแฮ
ยศประการกลาแกลว แกวนการยฯ

พลหลวงหลายคอบค้ํา คับทาง     ทงแฮ
ขันดาบขุนเรือหาญ หื่นดาว

           ขนัดพลชนตาง งาอยู     อยายแฮ
หันหอกขอเงื้องาว งาตาวฯ

ขนัดพลหมายหมูตาน สงคราม     เลาแฮ
หอกดาบแหลนหลาวหนา หนั่นหนา
ทึบทังทงหลวงหลาม หามแห
ขนนอยูคาวคาวถา ขมเขญฯ

(ลิลิตยวนพาย  ล.1  น.369 - 370 )

โคลงขางตนกลาวถึงพลทหารของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวากลาหาญ
เปนเลิศ ทหารไทยสามหมื่นคนเกงกลาเทากับทหารของศัตรูสามแสนคน ทหารไทยเคยรบกับ
ขาศึกมาหลายครั้ง  มือของทหารเหลานี้เคยปราบขาศึกมามากจนเปนที่เลื่องลือ

ทหารดาบทั้งขางใน  ขางนอก   ขางซาย  และขางขวา ตางลอมกันอยูอยาง   
แนนหนา  ทหารเหลานี้จะเหน็บดาบเงินดาบทองที่สองแสงระยิบระยับไปทั่วทองฟา  ทหารกองนี้มี
จํานวนมากจนเกือบลอมชางทรงของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได  ดาบที่ทหารเหลานี้ถือนั้นสอง
แสงอรามและปลายดามของดาบจะผูกดวยผาแพร

กองทัพทางขวาชื่อปศาจ ทางซายชื่อกุมภัณฑ ทหารตางถือเขนแลวขยับไป
มา ทหารบางคนถืองาวทําทาเงื้องา อาวุธของทหารสองแสงอรามเรืองเหมือนจะแทงทะลุเมฆ   
ทหารที่กลาหาญตางยืนหอมลอมกันอยูเต็มปา

ทหารจํานวนมากตางเบียดเสียดกันแนนทั้งดานซายและดานขวา มีกองทัพ
ชื่อขรรคไชยศรีและชัยสินธุสําอาง ทหารตางถืออาวุธอยางเปนระเบียบ หากทหารเหลานี้หยุด
เคลื่อนพลแลวยืนลอมกันอยู  พื้นที่บริเวณนั้นก็จะมีคนอยูอยางคับค่ัง
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ทหารเขนและทหารแพนทองมีจํานวนครบถวนตามที่กําหนดไว ทหาร  
หอกดาบและทหารหอกซัดก็มีอยูมากมาย ทหารที่ชํานาญการใชธนูมีชื่อวาธนูยศและธนูไชย ซึ่ง
ชํานาญการปราบขาศึก ขุนพลที่มีใจกลาหาญเหลานี้ยืนอยูประจําที่พรอมกับเหลาทหาร

กองทัพมีทหารที่กลาหาญและสามารถปราบขาศึกไดรวดเร็วอยูเต็มกอง
ทัพ ทหารยืนเตรียมพรอมที่จะรบดวยความชํานาญและรวดเร็ว ทหารยืนเรียงรายกันเปนแถวเปน
วงและตางถืออาวุธคอยปองกันอยูโดยรอบ เกียรติยศของทหารเหลานี้คือการเปนผูเกงกลาและ
วองไวในการรบอยางมาก

กองทัพหลวงมีทหารเต็มทั้งทุงกวาง ทหารที่ถือดาบและนายทัพเรือมีความ    
กลาหาญไมเกรงกลัววาจะตองไปที่ใด ทหารที่ถืออาวุธตางก็เงื้องาอาวุธ ทหารบางคนขยับหันหอก  
ขอ และทําทาเงื้องางาวและดาบไปมา

ทหารทุกหมูในกองทัพตั้งใจจะไปทําสงคราม แตละคนจะถือหอกดาบ 
แหลน และหลาว ยืนกันอยูอยางแนนหนา ทําใหทุงหลวงที่กวางใหญดูมืดทึบไปตลอดทางที่     
กองทัพเคลื่อนพลมา   กองทัพแตละหมูตางแขงกันแสดงความกลาหาญและคอยเขาตอสูกับขาศึก

ในเรื่องเฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง กวีพรรณนากองทัพของ
สมเด็จพระเจาอยูหัวปราสาททองไวตอนตนเรื่องวาไพรพลในกองทัพมีจํานวนมาก มีขุนพลทั้งดาน
ซาย ดานขวา  ดานนอก  และดานใน  ยืนลอมวงกันอยู   ดังคําประพันธ

พลพฤนทรประดับนานา ขุนพลซายขวา
ทั้งนอกทั้งในกรรกง

(เฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง ล.3  น.15)

วรรณคดีพิธีกรรมและประเพณี
ในบุณโณวาทคําฉันท ตอนที่สมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศจะเสด็จไป

นมัสการพระพุทธบาท  กวีพรรณนาไพรพลในกองทัพที่ตามเสด็จวา

ตรวจเตรียมเทียบแสนยากร แพนดั้งโตมร
กุทัณฑธนูหนั่นหนา
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ดาบเขนเสโลหปนยา ปนไฟคณนา
บรูกี่สํ่าเนืองนอง

ยอมลวนเกราะกรายลายทอง เสื้อหมวกไหมครอง
กระหนกกระหนาบแกมกัน

สรรพพฤนทามาตยโจษจัน พรอมพร่ังอนันต
อเนกขนัดในขบวน

(บุณโณวาทคําฉันท ล.3 น.321)

คําประพันธขางตนกลาวถึงการเตรียมขบวนทัพที่ตามเสด็จวามีไพรพล
จํานวนมาก  มีพลแพน  พลดั้ง พลหอกซัด และพลเกาทัณฑ ยืนกันอยูแนนหนา  พลดาบ พลเขน  
พลโล พลปนยา และพลปนไฟ ก็มีจํานวนมากจนไมสามารถนับได ไพรพลสวมเกราะที่มีลวดลาย
ทอง สวมเสื้อและหมวกที่ทําจากไหมเขาชุดกัน มีเสนาอํามาตยตามเสด็จอยางพรอมเพรียงเปน
จํานวนมากจนขบวนทัพแนนขนัด

วรรณคดีนิทาน
ในลิลิตพระลอ  ตอนที่พระลอจะเดินทางไปเมืองสรอง กวีพรรณนาไพรพล

ในขบวนทัพที่ตามเสด็จพระลอวาจํานวนมากและมีความเกงกลา ดังคําประพันธ

แลพวกพลยรรยง   ธงนําพลขยับ   ดับกองรอยกองพัน   
แหงกองกันกองแลน    แหแหนแนนขุนหมื่น  ดูระร่ืนมหิมา  คณนา
ไปสลาง    พวกพลดางพลดาบ  พลกําซาบธนู   ดูพลหอกพลหาว  ดู
พลงาวพลงาม   พลเขนพลตามเสโลห   โตมรสลอนปนไฟ    ยอม
พลไกรโออา    งามสงาพรรณราย  ไพรเดินนายเดินดับ   สําหรับถวน
ขุนหาญ   ข่ีสารสูงแกลวกลา   ดาบหนาสลาบครุฑควร  เดินโดย
ขบวนแหนแห  นายแวงแหลเหลือบลาย นายแวงซายแวงขวา   นาย
แวงหนาแวงหลัง  แวงจัตุลังคบาท  รักษาราชนฤบดี นายแวงสี่ตีน
ชาง     ขางพระคชกรรกง   แวงองครักษตํารวจ   กวดขันแหนแห
หอม   ลอมพระคชสําหรับ   ขับทวิรถรัตนาสน   พลหนาดาษดูยง …

(พระลอ ล.1 น.425-426)
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กวีพรรณนากองทัพที่ตามเสด็จพระลอวาเมื่อมองดูเหลาทหารก็ลวนสวย
งาม ธงนําหนาขบวนทัพงามระยับ ทหารกองรอยและกองพันเดินเรียงกันตามลําดับ มีทั้งกองกัน
และกองแลน ทหารชั้นขุนและหมื่นยืนอยูในขบวนทัพอยางหนาแนน มองดูแลวเปนกองทัพที่ยิ่ง
ใหญเพราะมีไพรพลจํานวนมาก  มีพลดั้ง พลดาบ พลธนูอาบยาพิษ พลหอก พลงาว พลเขน     
พลโล  พลหอกซัด  และพลปนไฟ  ทุกคนเปนทหารที่กลาหาญและมีทาทางผึ่งผายสงางาม  พล
ทหารเดินตามนายไปตามลําดับ สวนนายทหารที่เกงกลาก็ข่ีชางตัวใหญอยางกลาหาญ ทหารดาบ
ขางหนาที่จัดทัพเปนรูปครุฑก็เดินตามขบวนแห นายดาบมีจํานวนมากอยูทั้งดานซาย ดานขวา 
ดานหนา  และดานหลัง  มีนายดาบประจําเทาชางทั้งสี่ขาง นายดาบเหลานี้ยืนลอมชางพระที่นั่ง
เพื่ออารักขาพระมหากษัตริย   ทหารที่อยูขางหนามีจํานวนมากและกลาหาญ

ในสมุทรโฆษคําฉันท   เมื่อพระสมุทรโฆษจะประพาสปา กวีก็พรรณนา 
ไพรพลในกองทัพที่ตามเสด็จวา

ซายขวาหนาหลังโจษจรร พลเทียบเทียมทงัน
ทั้งทองธราหนั่นหนา
………………………………… …………………..

ทวยทรงเกาทัณฑลังลอง หนาไมแมนผยอง
แลพลคฑามาศแมน

ทวยทรงเกราะกรายหลายแสน ทวยทรงโภคแพน
พรรณรายยยาบเวหา

      (สมุทรโฆษคําฉันท ล.2 น.135)

คําประพันธขางตนกลาวถึงกองทัพของพระสมุทรโฆษวามีไพรพลในขบวน
ทัพทั้งดานซาย ดานขวา ดานหนา และดานหลัง มากมายเต็มแผนดิน พลเกาทัณฑก็งดงามและใช   
หนาไมไดอยางแมนยํา มองดูพลคทาทองก็เหมือนเหลาเทวดา ไพรพลที่สวมเกราะมีมากมาย
หลายแสนคน  และมีไพรพลถือแพนที่สองแสงระยิบระยับไปทั่วทองฟาเปนอาวุธ
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ตอนที่พระสมุทรโฆษรบกับกษัตริยทั้งสิบ กวีก็กลาวถึงไพรพลในกองทัพ
ของพระสมุทรโฆษวามีจํานวนมากเต็มแผนดิน จนบดบังทั้งแผนดินและแผนฟา เมื่อมองดูแลวเปน 
กองทัพที่ยิ่งใหญมาก  ดังคําประพันธ

พลมากมวญภูวมณฑล บดหลาฟาบน
แลดูอธึกทุกพาย

(สมุทรโฆษคําฉันท ล.2 น.189)

ในอนิรุทธคําฉันท  กวีพรรณนากองทัพของพระกฤษณะไวตอนตนเรื่องวา

ขุนพลขวาพลซายพล เสนาโจษจล
จํานัลนุมนตรีมุข

พลพฤนทประดับดวยสุข เกษมราษฎรสรนุก
นิทุกประการเอาไชย
……………………………….. …………………….

ฟอนแพนทวนเขนตาวคม เพี้ยงปาดปายลม
แลศรศิลปสําแดง

ดาบเงินดาบทองเมลืองแสง แกลวกลาเรี่ยวแรง
ละลอบละลาวแขงขัน

(อนิรุทธคําฉันท ล.2 น.558-559)

คําประพันธขางตนกลาวถึงกองทัพของพระกฤษณะวามีขุนพลอยูทั้งดาน
ขวาและดานซาย มีเหลาเสนาบดีพูดคุยกันเสียงดังเซ็งแซ มุขมนตรีตางก็เบียดเสียดกันอยู ไพรพล
ทุกคนลวนมีความสุข ประชาชนก็สุขสําราญ ทุกส่ิงทุกอยางลวนแสดงใหเห็นถึงชัยชนะ พลแพน 
พลทวน  พลเขน  และพลตาว (พลดาบ)  ตางรายรําอาวุธที่คมเหมือนจะตัดลมขาดได  ทหารที่ถือ
ศรก็เตรียมพรอมจะยิงศร พลดาบเงินและพลดาบทองถืออาวุธที่สองแสงแวววาวลวนเปนทหารที่
เกงกลาและมีเร่ียวแรงในการตอสูมาก
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เมื่อพระอนิรุทธเสด็จประพาสปา กวีก็พรรณนากองทัพที่ตามเสด็จพระ 
อนิรุทธอยางละเอียด ไพรพลที่ติดตามพระอนิรุทธมีจํานวนมากมาย  กวีแจกแจงรายละเอียดของ
ทหารไวอยางชัดเจน และทหารทุกคนก็มีความชํานาญและเกงกลาในการตอสู   ดังคําประพันธ

       ตรวจเตรียมพลแสนยากร แพนดั้งโตมร
กุทัณฑคํากําแสลง

หมวดขนัดเกราะกรายพรายแสง รี้พลชุมแซรง
ทั้งนอกทั้งในกันกง

พวกพลแกลวกลาราญรงค อริดลดาลหลง
ลลอบลลาวชิงไชย

เขนทองดาบทองแกวงไกว เกราะกรายเรืองไร
รจิตรดาษมุกดา
………………………………… ………………….

ธนูคําปนคําแลงคํา แมนยํายายํา
พินาศพรับตาเดียว

หนาไมปนยาฉับเฉลียว ผิตองอยาเหลียว
บทันก็ทาวตนตาย
……………………………….. ………………..

พลเพียงพานรเรืองฤทธิ์ แกลวกลาหวังปลิด
ตวันแลเดือนมามือ

หอกดาบปนแสลงเลิศลือ ผิบตองแตครือ
ก็เสียชีวิตมลายลาญ

เร่ียวแรงแรงยิ่งคชสาร สูสมรบมินาน
ก็ไดดวยดีดมือเดียว

จับคชสีหสิงหฉับเฉียว ไดดวยรวดเรียว
แลคนแลคนกุมกัน

(อนิรุทธคําฉันท ล.2 น.563-564)
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คําประพันธขางตนกลาวถึงการเตรียมไพรพลของกองทัพพระอนิรุทธวามี
ไพรพลจํานวนมากมาย มีพลแพน พลดั้ง พลหอกซัด และพลเกาทัณฑ ไพรพลสวมเกราะที่      
สองแสงประกายยืนอยูเปนแถว ไพรพลชุมนุมลอมกันอยูทั้งขางนอกและขางใน ไพรพลมีความ  
เกงกลาในการรบจนขาศึกกลัวเกรง สามารถลอบเขาไปตอสูกับขาศึกจนชนะ พลเขนทองและ    
พลดาบทองตางกวัดแกวงอาวุธ เกราะที่สวมอยูก็งดงามเพราะประดับดวยมุกจํานวนมาก พลธนู
ทอง พลปนทองและรังกระสุนทองสามารถทําลายขาศึกไดอยางแมนยําภายในพริบตาเดียว      
พลหนาไมและพลปนยามีความคลองแคลววองไว ขาศึกยังไมทันมองเห็นก็ตายทันที ไพรพลใน
กองทัพเหมือน พลลิงที่มีฤทธิ์มากของพระราม ทุกคนมีความแกลวกลามากจนสามารถหยิบพระ
อาทิตยและพระจันทรมาไดดวยมือ  พลหอก พลดาบ และพลปน มีฝมือการรบเปนเลิศ กลาวคือ 
ยังไมทันลงมือตอสู  ขาศึกก็ตายไปหมดสิ้น ไพรพลมีกําลังมากเหมือนชาง เมื่อเขาตอสูในสมรภูมิก็
สามารถชนะไดในเวลาอันรวดเร็วเหมือนดีดนิ้วมือ นอกจากนี้ยังสามารถจับชาง ราชสีห และสิงห
ไดอยางคลองแคลวรวดเร็วเหมือนจับคน

จากที่กลาวมาขางตนจะพบวากวีพรรณนาไพรพลที่อยูในกองทัพวามี
จํานวนมากโดยใชคําหรือขอความที่แสดงใหเห็นจํานวนที่มีมากมาย  เชน หลายแสน  อธึก  มหิมา  
คณนา  สลอน  หนั่นหนา  มากมวญ เปนตน  นอกจากกวีจะใชคําหรือขอความที่บอกจํานวนของ
ไพรพลวามีมากมายแลว  กวียังแจกแจงรายละเอียดของไพรพลออกเปนหมวดหมู  ไดแก พลดาบ 
พลเขน พลงาว พลแพน  พลหอก พลธนู  พลทวน  พลตาว (ดาบ)  พลปนยา  พลปนไฟ  พล        
เสโลห (โล)  ทําใหเห็นจํานวนไพรพลวามีอยูมากมาย  ไพรพลในกองทัพที่กวีพรรณนาไมเพียงแตมี
จํานวนมากเทานั้น แตกวียังพรรณนาใหเห็นถึงความเกงกลาสามารถและความอาจหาญของ   
ไพรพลดวย   นอกจากนี้ไพรพลยังมีความผึ่งผายสงางามดวย

2.3.2 ชาง
ชางเปนสัตวที่สําคัญตอกองทัพอยางยิ่ง เพราะเปนราชพาหนะของพระ

มหากษัตริย และสามารถเขาตอสูกับขาศึกไดอยางเกงกลา ดังนั้นเมื่อกวีพรรณนากองทัพ กวีจึง
พรรณนาชางไวในกองทัพดวย

วรรณคดียอพระเกียรติ
ในลิลิตยวนพาย กวีพรรณนาชางไวละเอียดมากที่สุด กลาวคือ กวีจะกลาว

ถึงชางศึกในกองทัพทีละเชือก โดยบอกชื่อชางและความสามารถของชางแตละเชือก  เชน
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มัทธยมเทศพยง คชสึงห
งวงเงือดดินงางอน เงือดฟา
คือคชปนไตรตรึงษ พาลโพธ
โจมปราบจักรพาฬหลา แกวนชนฯ

สารสรรพจรรโจษหนา หลังดา   ดาษเฮย
มารพิชยยลยง ยวดชาง
แลสารศิพาทิตย ควรคู
พิศณุจักรจั้งงาง งารงคฯ

ขวาซายหมายหมูถวน แถวสาร
สารชื่อสระสงสาร แกวนแกลว
ทยมคชชื่อบาลชม พูทวีป ไสแฮ
จองเครื่องเคราแลวถวน ส่ําสารฯ

ถัดสารดูดิพรแม มงคล
จักรพาฬพอพาล เพรอศพน
บาลภูมิมณฑล ทนหอก  ปนแฮ
เคยควาบรรุกรน ผาผลาญฯ

พังทลายในนอกลอม เลือนไพร    พรยกแฮ
โจมพิมานไตรตรึงษ เลิศแลว

 เรวฤทธิแกวนกลไกร ษรราช    ไสแฮ
กเกรอกธาตรีแกลว แกวนรณฯ

(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.370-371)

คําประพันธขางตนกลาวถึงกองทัพชางของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวา
ชางมัทธยมเทศงามสงาเหมือนคชสีห เปนชางที่มีงวงงามยาวจรดพื้นดิน งาทั้งสองงอนยาวไปจรด 
ทองฟาเปรียบเหมือนชางทรงของพระอินทร ชางปราบจักรพาฬเปนชางที่เขาชนไดอยางวองไว ชาง
ทั้งหมดมีอยูมากมายยืนอยูทั้งขางหนาและขางหลัง และกําลังสงเสียงรองกันอื้ออึง ชางมารพิชัย
มองดูแลวเกงที่สุด  ชางศิพาทิตยเปนชางคูกับชางพิศณุจักรที่ตั้งทาเงื้องาจะเขาตอสู กองทัพทั้ง
ดานขวาและดานซายมีชางอยูพรอมเพรียง ชางสระสงสารเปนชางที่วองไวแกลวกลา ยืนคูกับ        
ชางบาลชมพูทวีปซึ่งผูกเครื่องคชาภรณไวอยางครบถวน ถัดไปเปนชางที่มีลักษณะและทาทาง 
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กลาหาญ คือ ชางมงคลจักรพาฬเปนชางที่มีกําลังมาก ชางบาลภูมิมณฑลเปนชางที่ทนหอกทนปน   
เคยรุกไลปราบขาศึกมาแลว ชางพังและชางพลายยืนลอมกันอยูทั้งขางในและขางนอก จนมองเห็น
ปาลางเลือน ชางโจมพิมานไตรตรึงษเปนชางที่ดีเลิศ คือ รวดเร็ว มีฤทธิ์วองไว และกลาหาญ
เหมือนไกรสรราชสีห  ชางกเกริกธาตรีเปนชางที่กลาหาญและวองไวในการรบ

จะเห็นวากวีพรรณนากองทัพชางของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถไวอยาง
ละเอียด  ชางที่กวีกลาวถึงในกองทัพมี 63 ชาง ชางแตละชางมีความเกงกลา  ความงดงาม และ
ความวองไว  ดังนี้

1. ชางแกวจักรรัตน กลาหาญ ทนปนและหอกได
2. ชางมัทธยมเทศ งามสงา งวงยาวจรดพื้น งาทั้งสองยาว

จรดฟา
3. ชางปราบจักรพาฬ สามารถชนชางไดอยางวองไว
4. ชางมารพิชัย เปนชางที่เกงที่สุด
5. ชางศิพาทิตย เปนชางคูกับชางพิศณุจักร

มีความพรอมที่จะตอสู
6. ชางพิศณุจักร เปนชางคูกับชางศิพาทิตย

มีความพรอมที่จะตอสู
7. ชางสระสงสาร วองไวและแกลวกลา
8. ชางบาลชมพูทวีป มีเครื่องคชาภรณครบครัน   ยืนคูกับชาง

สระสงสาร
9. ชางมงคลจักรพาฬ มีกําลังและสงางามมาก
10. ชางบาลภูมิมณฑล ทนหอก  ทนปน  เคยรุกไลปราบขาศึก

มาแลว
11. ชางโจมพิมานไตรตรึงษ   เปนชางลักษณะดีเลิศ คือ รวดเร็ว มีฤทธิ์ 

กลาหาญ
12. ชางกเกริกธาตรี  กลาหาญและวองไวในการรบ
13. ชางครวีอากาศ มีทาทางแชมชื่นอยูตลอดเวลา
14. ชางเทพพยนต รวดเร็ว  วองไวเหมือนเครื่องยนต
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15. ชางมนตรศักดิ์ งดงามเหมือนเขียนขึ้น
16. ชางมโนนฤมินท วองไว รวดเร็ว
17. ชางอิษฎารมณ วองไว รวดเร็ว ยืนคูกับชางมโนนฤมินท
18. ชางมณีฉัตร พรอมที่จะตอสูกับขาศึก
19. ชางรัตนกลด มีงางอนขึ้นฟา
20. ชางกุญชรราช ชํานาญในการรบและมีฤทธิ์มาก
21. ชางกลาแกวนชน ยืนคูกับชางกุญชรราช
22. ชางหัศดินชเยศ           ออกรบครั้งใดก็ไดชัยชนะ  ยืนคูกับชาง

ไอราพต
23. ชางไอราพต เปนชางที่ดีเลิศ  เวลายืนในกองทัพสูง

เกือบจรดฟา
24. ชางเทพยสังหร กลาหาญและเกงที่สุด
25. ชางสัญจรจตุรทวีป           เกงและกลาหาญ
26. ชางตรงไตรรัตน               กลาหาญ  ยืนคูกับชางตรัสไตรเทพ
27. ชางตรัสไตรเทพ               เปนชางที่ตั้งมั่นและปราบศึกได
28. ชางจเรอญจักรพรรดิ      สวยงามมาก  หูและหางเปนพวงพู   งา

และงวงก็งามมาก เหมือนเปนชางที่
เนรมิตขึ้น

29. ชางจรัสจักรพาฬ        งดงามเหมือนชางจเรอญจักรพรรดิ   งา
งอนแหลมเหมือนพระจันทรขางขึ้น  งวง
ก็งามมาก  มีความวองไวกลาหาญ

30. ชางกรลอกไตรตรึงษ         เชี่ยวชาญในการรบมาก
31. ชางกระลึงไตรจักร            สวยงามและกลาหาญ
32. ชางตระลงไตรภพ             เคยออกรบชนะ
33. ชางตระหลบไตรภูมิ          มีชื่อเสียงเลื่องลือไปทั่วโลก
34. ชางพิรพระสังหร              เปนชางที่หายาก
35. ชางพรพระสังหาร            มีหนาตา ทาทางสดชื่น  และเคยรบชนะ

มาแลว
36. ชางพรพระไพร   รวดเร็ววองไวมาก
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37. ชางพัทธไพรี           รวดเร็ว วองไว กลาหาญ เวลาตกมันจะ
กลาหาญมุทะลุ และกระหายสงคราม

38. ชางโชติพระพิศณุ            ชํานาญในการรบ กลาหาญ ทนหอกทน
ปนและสกัดกั้นขาศึกได

39. ชางชัยพระพิเศษ         กลาหาญมากและมีเครื่องประดับชาง
ประดับอยู สวยงามแวววาว

40. ชางเชษฎพระพิศาฬ กลาหาญและคลองแคลววองไว
41. ชางทานพระพิสุทธ                กลาหาญและวองไว
42. ชางพิศณุพระกร                   แกลวกลาและวองไว
43. ชางพรพระกรรม                   งดงามเหมือนวาดไว
44. ชางพรรณพระเกตุ                งดงาม
45. ชางเพศพระกาล                   สงางามสมเปนชางทรงของสมเด็จพระ

บรมไตรโลกนาถ
46. ชางพระสุรสีหนาท                ทนปนได
47. ชางพิรเพ็ชรพระชัยณรงค      ชํานาญการรบมาก
48. ชางกําจายจักรโจมจายศักดิ์   เคยปราบศัตรูมาแลว  ยืนคูกับชางพิร

เพ็ชรพระชัยณรงค
49. ชางพรพระเสด็จ                    งามดังแตงแตมไว
50. ชางเพ็ชรพระอินทร ชํานาญในการปราบขาศึก   กําลังตกมัน

     ยืนคูกับชางพรพระเสด็จ
51. ชางศิลปพระพร                    เคลื่อนที่ไดรวดเร็ว
52. ชางสรพระราม                     รวดเร็ว  มีฤทธิ์  ชํานาญการรบ และมีทา

ทางชื่นบาน
53. ชางเลอศพระชัย                   ปราบขาศึกไดหมดสิ้น
54. ชางรณพระชัยสิทธิ์               วองไว
55. ชางฤทธิ์พระไชยศักดิ์            วองไวและเกงกลา
56. ชางรักษพระชัยศรี                กลาหาญ และวองไว
57. ชางสิทธิ์พระสัมพุทธ             มีกําลังมาก
58. ชางสุทธิพระสมภาร              มีกําลังมาก สวยงาม
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59. ชางสารพระภูธร                   งดงามมาก
60. ชางพระอินทราศน                กําลังตกมัน
61. ชางชาติพระอินทรียองค        มีทาทางสวยงาม กลาหาญ วองไว
62. ชางพระฉัททันต                    กลาหาญ วองไว งดงามและมีฤทธิ์
63. ชางสลาบครุฑ      เกงกลาเหมือนพญาครุฑ

นอกจากกวีจะใหรายละเอียดของชางแตละเชือกวามีความสามารถใน   
การรบ คือ เกงกลา รวดเร็ววองไว และงดงามแลว กวียังพรรณนาใหเห็นถึงชางเชือกอื่นๆที่ไมได
เอยชื่อไว ซึ่งมีอยูเปนจํานวนมาก  พรอมที่จะออกรบ  มีความกลาหาญชาญชัย  รวดเร็ววองไวและ
สงางามดวย เชน

ลางตัวตระเทศหนา ขวยขวญ
ลางเตอบตระหมั้นภี พางปน
ลางตัวคาควรเมือง ยงยวด
ลางชางชนหมั้นสู สายบรฯ

สารเรวรวดพยงพาง แสะสยาม
ลางส่ําสองงางอน เงือดฟา
ลางสารแกวนสงคราม เคยเกลื่อน   บรแฮ
ลางส่ํางาอาหนา เฉอดฉันฯ

ลางสารงามเงื่อนแกลง เกลาเหลา    หลอแฮ
ลางส่ําจรางมันผัน มายมา
ลางสารอาจเอาธาร ชาญชยว
ลางส่ําแกลวกลาบา ชื่นตาฯ

ลางสารกดกยวซาย ขวาขับ    ควบแฮ
ลางส่ํางาขวางอน งาแกลว
ลางดําขขลับคือ แมลงภู
เคยผาดเผงแผวผู ผาเข็ญฯ

(ลิลิตยวนพาย  ล.1  น.375)
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โคลงขางตนกลาวถึงชางในกองทัพของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวาชาง
บางเชือกมีกระที่หนา  ทาทางคึกคะนอง ชางบางเชือกตัวโตและมีมันไหลมาก อีกทั้งยังอวนราวกับ
ปนไว  ชางบางเชือกเปนชางที่มีคาควรเมืองเพราะเปนชางที่เกงมาก  ชางบางเชือกมีความชํานาญ
ในการชนและสูรบกับขาศึกจนขาศึกแตกกระจาย ชางแตละเชือกรวดเร็ววองไวเหมือนกับมาไทย 
ชางบางพวกงาทั้งสองขางงอนขึ้นไปเฉียดฟา ชางบางเชือกรบไดอยางวองไวกลาหาญและทําลาย
ขาศึกไดราบคาบ ชางบางเชือกมีงาที่ทําใหงดงามพริ้งเพริศ ชางบางเชือกงามมากเหมือนตั้งใจแตง
ข้ึน ชางบางเชือกกําลังตกมัน วองไวรวดเร็วเหมือนมา ชางบางเชือกดูคลองแคลวชํานาญ บาง
เชือกก็กลาหาญวองไว มีทาทางคึกคะนองชวนใหมอง  ชางบางเชือกกมหัวลงแลวสะบัดไปมาทาง
ซายและขวาอยางวองไว บางเชือกงาทางขวางอนขึ้นดูแกลวกลา ชางบางเชือกขนดําขลับเหมือน
ปกแมลงภูและสามารถปราบขาศึกไดรวดเร็ว

จะเห็นไดวาในลิลิตยวนพาย กวีพรรณนารายละเอียดของชางที่อยูใน   
กองทัพไวอยางชัดเจน ผูอานจะเห็นกองทัพของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวามีชางจํานวนมาก      
ทุกเชือกลวนเกงกลา วองไว และสงางาม  ทําใหกองทัพของพระองคนั้นยิ่งใหญมาก

ในวรรณคดีเร่ืองอื่นกวีก็กลาวถึงชางที่อยูในกองทัพเชนเดียวกัน แตกวีไมได
ใหรายละเอียดชางทีละเชือก แตพรรณนาชางในภาพรวม ดังในเรื่องเฉลิมพระเกียรติพระเจา
ปราสาททอง กวีพรรณนาชางในกองทัพไวตอนตนเรื่องวามีชางจํานวนมากและมีความเกงกลา     
งาทั้งสองงดงามเฉิดฉายเปนสีขาวแพรวพราย ดังคําประพันธ

แสนสารชํานิหลากหลาย สองงาเฉิดฉาย
แลขาวชชางพรายพรรณ

(เฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง  ล.3 น.15)

วรรณคดีพิธีกรรมและประเพณี
ในบุณโณวาทคําฉันท ตอนที่สมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศเสด็จไปนมัสการ    

พระพุทธบาท  กวีพรรณนาชางในขบวนทัพวา
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พลคชคชแรงโรม โจมณรงคคง อาวุธสรรพ
พลคชคชเร็วรับ จับอรินทรราชฟาด ขจัดจร
พลคชคชฤทธิรอน เบญจลึงคธร เถลิงงา
พลคชคชศักดา งางอนชอยสอย เอาดวงดาว

(บุณโณวาทคําฉันท  ล.3 น.321)

คําประพันธขางตนกลาวถึงชางในกองทัพวาชางมีพละกําลังมากในการตอ
สูกับขาศึกและมีอาวุธติดอยูอยางพรอมสรรพ สามารถจับขาศึกฟาดลงพื้นไดอยางรวดเร็ว มีฤทธิ์
มากสามารถถอนเสาหาตนไดดวยงา  และมีงาที่งอนจนสามารถสอยดาวบนฟาได

วรรณคดีนิทาน
ในสมุทรโฆษคําฉันท  กวีพรรณนาชางที่อยูในขบวนทัพของพระสมุทรโฆษ

ที่เสด็จประพาสปาวามีมา  รถ  และชางจํานวนมาก  ชางมีงาที่งอนงามเหมือนพระจันทรเสี้ยวที่ 
สุกใส  ดังคําประพันธ

หัยรถคชแสนเสนา กุญชรงอนงา
คือพาลจันทรอันฉาว

(สมุทรโฆษคําฉันท ล.2 น.189)

ในอนิรุทธคําฉันท ตอนที่พระอนิรุทธเสด็จประพาสปา กวีพรรณนาชางใน    
ขบวนทัพที่ตามเสด็จวา

พลคชคชเมามัน ผูกจรีขรร
คโตมร

พลคชคชสายสมร ภูษนาภรณ
ประดับดาษ

พลคชคชนฤนาท สรรพประดับมาศ
ศแตงตน

พลคชคชราญรณ แลนก็แลนชน
ก็ชนชนะ

พลคชคชสอดสนะ รานดระรง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



227

คเชี่ยวชาญ
พลคชคชผลาญมาร แยงประแอกอาน

ประดับไร
พลคชคชเศิกไกษย ไกรกําเลาะไช

ยชาญชเยศ
(อนิรุทธคําฉันท ล.2 น.561-562)

คําประพันธขางตนกลาวถึงชางในกองทัพวากําลังตกมัน มีการผูกมีดดาบ      
พระขรรค   และหอกซัดไวที่ชาง  ชางทั้งหลายตางฮึกเหิมในการทําสงคราม   มีการประดับตกแตง
ชางดวยเครื่องคชาภรณมากมาย ชางสงเสียงรองดังกึกกอง ชางเหลานี้ประดับประดาดวยทอง
อยางครบครัน  ชางมีความเกงกลาในการรบ  เมื่อตองชนชางก็จะไดชัยชนะเสมอ ชางที่มีสายหนัง
สอดรัดอยูมีความเชี่ยวชาญในการทําสงคราม ชางทั้งหลายนี้สามารถปราบขาศึกไดและมี       
อานทองประดับอยู ชางศึกทําใหการศึกจบลงได เพราะเปนชางหนุมและสามารถเอาชนะขาศึกได

จะเห็นไดวากวีใหความสําคัญกับการพรรณนาชางในกองทัพมาก กวีจะ
แสดงใหเห็นถึงจํานวนชางที่มีอยูมากมาย และความสามารถของชาง ไดแก การเขารุกไลและตอสู
กับขาศึกอยางเกงกลา  ความฮึกเหิมดุดันที่จะตอสูกับขาศึก  ความรวดเร็ววองไว และความอดทน
แข็งแรง  นอกจากนี้กวียังพรรณนาใหเห็นวาชางมีลักษณะสงางามดวย  แสดงใหเห็นวาในกองทัพ
มีชางเปนจํานวนมากมาย  และลวนมีความสามารถและมีความสงางาม

2.3.3 มา
มาเปนสัตวอีกชนิดหนึ่งที่ เปนสวนประกอบในกองทัพ ลักษณะการ

พรรณนากองทัพมาในวรรณคดีอยุธยาก็มีลักษณะคลายการพรรณนาชาง กลาวคือ ในลิลิต     
ยวนพาย กวีจะใหรายละเอียดมาทีละตัว   สวนวรรณคดีเร่ืองอื่นกวีจะพรรณนามาโดยรวม

วรรณคดียอพระเกียรติ
ในลิลิตยวนพาย กวีจะบอกชื่อมาทีละตัวและบอกคุณลักษณะของมาตัว

นั้นประกอบดวย  เชน
อัศวกรรณงามพนแพง พอลักษณ

สวรรคพิมานทายทยม ทยบดวย
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สีหราชล้ํานักโฉม สีหราช
วิลาศหงษหนาสวย สยบคางฯ

สีหเบ็ญชรชาติพยง ขยนขาม   แขงแฮ
วรเวครไวขวาขวาง ขวยบซาย
สองตาตรยบนิลาม พุชาติ
ถนัดอยาตรเมืองฟาคลาย คลาวดลฯ

(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.377)

คําประพันธขางตนกลาวถึงมาอัศกรรณมีลักษณะงามมาก มาสวรรค
พิมานก็งามเทียบเทากัน มาสีหราชยืนสงางามเหมือนราชสีห  มาวิลาศหงษมีใบหนาสวย คางเชิด
ดูสงา  มาสีหเบ็ญชรชาติงามราวกบัเขียนขึ้นจนไมมีใครกลาแขง  มาวรเวครไวเปนมาที่วองไว หัน
ไปทางขวาและซายไดอยางรวดเร็ว ตาทั้งสองงามเหมือนดอกบัวนิลุบล มาตัวนี้งามราวกับมาจาก
สวรรค

จะเห็นไดวาวิธีการพรรณนามาในกองทัพนั้น มีลักษณะคลายกับวิธีการ
พรรณนาชาง  คือ บอกรายละเอียดของมาทีละตัวทั้งชื่อและคุณลักษณะ แตมาที่กวีพรรณนาไวมี
เพียง 19 ชนิด  ไดแก

1.มาสยามกรรณ งามดังเขียนขึ้น
2.มาสุพรรณหงษ งามดังเขียนขึ้นแขงกับมาสยามกรรณ
3.มาอัศวกรรณ งามมาก
4.มาสวรรคพิมาน งามเทียบเทามาอัศวกรรณ
5.มาสีหราช งามดังราชสีห
6.มาวิลาศหงษ มีใบหนางาม  คางเชิด  ดูสงา
7.มาสีหเบ็ญชรชาติ งามดังเขียนขึ้น   จนไมมีใครกลาแขง
8.มาวรเวครไว วองไวรวดเร็ว  ตางามดังดอกบัวนิลุบล
9.มาอินทรสร งามเหมือนเทวดามาตกแตง
10.มาราชพาหน เปนมาที่เกงที่สุด
11.มาสุพรรณสีห เปนมาพันธุดีมาก  เกิดที่ลุมน้ําสินธุ
12.มานิลเสวดาร ขนเปนมันเงาเหมือนแสงที่เปลงไปทั่ว

ทั้งทองฟา
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13.มาศรีสีหาศน งามยิ่งกวาเขียน
14.มาราชสัมฤทธิ์ รวดเร็ววองไว
15.มามหาสังข มีสีขาวมากกวาสังขที่วาขาว
16.มาจักรลักษณ มีเร่ียวแรงมาก  วองไว
17.มาศักดิ์พาห มีเร่ียวแรงมาก  วองไว
18.มาแมนเฉลา มีเร่ียวแรงมาก  วองไว
19.มาพัฬเหารัตน มีเครื่องทรงครบถวนงดงาม วิ่งไดรวดเร็ว

จะเห็นไดวา  กวีพรรณนามาในกองทัพไวนอยกวาชางถึงสองเทา            
รายละเอียดของมาที่กวีพรรณนาก็จะแสดงใหเห็นถึงความงดงามและความรวดเร็ววองไวของมา
แตละตัว นอกจากนี้กวียังบอกจํานวนมาในกองทัพวามาทรงที่ดีเลิศเหมือนมาสวรรคในกองทัพ
คร้ังนี้นับได 5 หมู78  ดังคําประพันธ

                                                       
78  มา 5 หมู อาจจะหมายถึงลักษณะมามงคล ไดแก 1. มาทิพย มี 4 ประเภท คือ มาพาหนะทาวทธรฐ

มาพาหนะทาววิรุฬหก  มาพาหนะทาววิรุฬปก  มาพาหนะทาวกุเวร  2. มาพลาหกมงคล 2 ประเภท คือ มาพระ
ศรีธาฐ  มาบูรรนยักษ  3. มาสินธพ 8 ประเภท คือ มากัณฐกะ  มาพาหนะทาวบันทราช  มาพาหนะทาวกุฎกัณ
มาสุวรรณสีหราช  มารัศราช  มามณีรัตน  มานิลราช  มาไมปรากฏนาม  4. มาพลาหก 14 ประเภท คือ มารัตน
กัมพล  มารัตนไพฑูรย มาราชภุชงค มาอังชัญ มาอัศวราช  มามณีกาก  มามณีรัตน  มามณีเมฆมาเพชรมณี  มา
กักขะ  มาพาหนะทาวพรหมทัต  มาพาหนะพอคา  มาพาหนะทาวภูวดล มาพาหนะบตรีทาวภูวดล  5. มา 4
ตระกูล คือ เวลาหกะ  อัสสาชาไนย  สินธพ  อัศดร  (สุวรรณี  ทองรอด , “การศึกษาตํารามาฉบับภาคกลาง ,”
วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2543 , 117 – 118 , 130.)  แตลัลนา  ศิริเจริญ เห็นวานาจะหมายถึงมาทรงของพระมหา
กษัตริย 7 หมู ซึ่งคัดเลือกมาตามตําราสี ไดแก มาสีดํา มาสีแดง  มาสีเขียว มาสีกะเลียว  มาแผนแซม มาสีขาว
มาสีฟาย(สีเทา)  และที่กลาวไมครบนั้น ลัลนา ศิริเจริญ สันนิษฐานวาคงกลาวรวมสีกะเลียวและสีเขียวรวมกับสี
ฟาย (ลัลนา  ศิริเจริญ , คูมือลิลิตยวนพาย , 401.) นอกจากนี้มา 5 หมู อาจจะเปนตามลักษณะการจัด
กระบวนทัพตามตํารากระบวนเสด็จพระราชดําเนินครั้งกรุงศรีอยุธยา ซึ่งกลาวถึงกระบวนทัพมาที่ตามเสด็จมีอยู
5 หมู ไดแก  มาแซงใน  มาแซงนอก  มาสวนทางไปขางหนา  มาใช (ไปขาง) หลัง  และมานําเสด็จ (กอง
วรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร, ตําราธรรมเนียมในราชสํานักครั้งกรุงศรีอยุธยา กับ พระ
วิจารณของสมเด็จ ฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ , พิมพครั้งที่ 3 , กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรมและประวัติ
ศาสตร กรมศิลปากร , 2539 , 10. )
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แตพลมาแลวเลิศ สรวงสรรค
เบญจสัตสังขยา คลาวคลอย

(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.376)

ในตอนทายการพรรณนากองทัพมา กวีก็บอกวามีพลชางและมายืนเรียง
กันและสงเสียงดัง พลชางและมามีมากมายเต็มทุงกวางนั้น ดังคําประพันธ

พวกพลชางมารยบ รยงจรร     โจษแฮ
ดยรดาษเหลือหลาม ทงทาง

(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.378)

อนึ่ง เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบการพรรณนาชางและมาในเรื่องลิลิต      
ยวนพายแลว จะเห็นวากวีใหความสําคัญกับรายละเอียดของชางมากกวา กลาวคือ เมื่อพรรณนา
ชาง กวีจะเนนย้ําแสดงใหเห็นวาชางในกองทัพมีจํานวนมาก  มีความเกงกลา มีความฮึกเหิม มี
ความรวดเร็ววองไวและสวยสงางาม แตสําหรับมา กวีเนนใหเห็นเรื่องความสงางามและความรวด
เร็ววองไวเทานั้น กวีไมไดใหความสําคัญเรื่องจํานวนและความเกงกลาของมามากนัก รายละเอียด
ของชางจงึมีมากกวามา แสดงวาชางนาจะมีความสําคัญมากกวามา ทั้งนี้อาจเปนเพราะพระมหา
กษัตริยจะทรงชางเวลาออกรบหรือเดินทัพมากกวา ดังนั้นกวีจึงใหความสําคัญตอชางมากกวาใน
ฐานะที่เปนราชพาหนะ

ในเรื่องเฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง กวีกลาวถึงมาในกองทัพของ
สมเด็จพระเจาอยูหัวปราสาททองวามีมามากมายหลากหลายพันธุ จนไมสามารถจะนับได                   
ดังคําประพันธ

หมูอัศวนิการโจษจรร หลากหลากหลายพรรณ
บอรูสํ่าเหลือตรา

(เฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง ล.3 น.15)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



231

วรรณคดีพิธีกรรมและประเพณี
ในบุณโณวาทคําฉันทก็มีการพรรณนากองทัพมา กวีจะใหรายละเอียดของ

ทหารที่ข่ีมาควบคูกับการพรรณนารูปลักษณหรือคุณลักษณะของมา  ความวา

พลอัศวอัศวฉาฉาว จบทุกแดนดาว สยบสยอง
พลอัศวอัศวลําพอง ทวนมาศลํายอง จามรี
พลอัศวอัศวสําลี ทรงกุทณฑดี ดําเริงสาย
พลอัศวอัศวผาดผาย ทรงธนูสาย ประลองทัด

(บุณโณวาทคําฉันท ล.3 น.321)

คําประพันธขางตนกลาวถึงทหารมาขี่มาที่ฮึกเหิมก็จะปราบศัตรูทุกดินแดน 
ทหารมาขี่มาที่หาวหาญและถือทวนทองที่งดงามกับแสจามรี ทหารมาขี่มาสีขาวและถือเกาทัณฑที่    
ข้ึนสายไว ทหารมาขี่มาที่ผาดผายและถือธนูสายพรอมที่จะตอสูกับขาศึก

วรรณคดีนิทาน
ในลิลิตพระลอ  เมื่อพระลอจะเสด็จไปเมืองสรอง กวีพรรณนามาในขบวน

ทัพที่ตามเสด็จวา
… มาเดินเรียงเดินราย   ขยายระยะโดยควร … อัศวชาติ

สินธพ  แลเลิศลบแผนผยอง    ลองเชิงรองเครงครืน    สูศึกยันบมิ
พาย … แหไปหนาก็มาก   แหหลังหลากเหลือหลาย   แหฝายซาย
ดาดาษ  แหฝายขวาดาษเดียร    พิศเพียนพรอมงามสรรพ   คณนา
นับบมิถวน   ลวนมาลักษณมาเลิศ   เฉกโฉมเฉิดแหลงหลา   พิศยิ่ง
งามถวนหนา   ยิ่งมาเมืองบนฯ

(ลิลิตพระลอ ล.1 น.425)

คําประพันธขางตนกลาวถึงมาในขบวนทัพวามีมาเดินเรียงรายกันโดยเวน
ระยะหางกันตามสมควร   มาเปนมาพันธุดีเกงกลาผยอง  มาตางสงเสียงรองดังกึกกอง เวลาตอสู
กับขาศึกก็ยืนหยัดและไมยอมแพ มีมาจํานวนมากอยูทั้งขางหนาและขางหลัง  ขบวนทางดานซาย
ก็มีมาก  ดานขวาก็มีอยูกลาดเกลื่อน ยิ่งมองก็ยิ่งเห็นวางาม มามีมากจนไมสามารถที่จะนับได  มา
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แตละตัวมีลักษณะดีเลิศ รูปรางงดงาม ยิ่งมองดูยิ่งงดงามไปทั้งหมดและงามยิ่งกวามาบนสรวง
สวรรค

ในสมุทรโฆษคําฉันท ตอนที่พระสมุทรโฆษเสด็จประพาสปา กวีกลาวถึงมา
ในขบวนทัพที่ตามเสด็จวามาที่เหมือนมาของเทวดามีอยูจํานวนมาก แลวจึงนําไปเทียมกับ   
เกวียนแกวที่เลื่อมพรายและมีไพรพลประจําอยูมากมาย   ดังคําประพันธ

มาแมนแสนธพเหลือหลาย เทียมแกวเกวียนพราย
และพลประดับศรีสลอน

(สมุทรโฆษคําฉันท ล.2 น.135)

ในอนิรุทธคําฉันท กวีพรรณนามาอยางละเอียดดวยการแยกพรรณนาตาม
สีผิวของมา   ดังตอนที่พระอนิรุทธเสด็จประพาสปาความวา

พลหยหยเรืองเดช พรรณรายเพรศ
กรศักดิ์

พลหยหยไกวกวัก แลนก็แลนนักชัก
ก็ชักคง

พลหยหยราญณรงค เลิศนิยรรยง
ในนะภะ

พลหยหยเชี่ยวชนะ รานดระดาษ
ษทวนแทง

พลหยหยสีแดง หมอนยยับแสง
มลังเมลือง

พลหยหยสีเหลือง หมอนประดับเรือง
ระบายปทม

พลหยหยเรืองรัตน แสงจํารัสพัส
ดรพรายเพรศ

พลหยหยสีเศวต ชาญชเยศปลอด
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ประดับศิลป
พลหยหยแสงนิล จบทั้งแดนดิน

ประดับคํา
พลหยหยดูชํา นิเปนประจําราช

พาหนา
พลหยหยไกวกวา นายจํานําสนา

ก็ทวนแทง
(อนิรุทธคําฉันท ล.2 น.562-563)

คําประพันธขางตนกลาวถึงมาในกองทัพของพระอนิรุทธวามาเกงกลามาก       
ผิวพรรณก็งดงาม มีความวองไว เวลาวิ่งสามารถวิ่งไดรวดเร็ว เวลาหยุดก็หยุดไดมั่นคงไมลม       
มีความเกงกลาในการรบและมีลักษณะสงางามเปนเลิศในทองฟา มาสีแดงมีอานที่สองแสง
ระยิบระยับ สวนมาสีเหลืองมีอานที่ประดับดวยระบายรูปดอกบัว มาที่มีเครื่องประดับเปนแกวก็
แสงสองประกายระยิบระยับ มาสีขาวประดับตกแตงอยางมีศิลปะและสามารถชนะศัตรูไดอยาง
เชี่ยวชาญ มาสีดําประดับดวยทองคํา มาที่มีความเชี่ยวชาญจะเปนราชพาหนะ มาที่มีความวองไว
ก็สามารถชวยใหนายทัพมาใชทวนแทงขาศึกได นอกจากจะพรรณนามาแลว กวียังกลาวถึงทหาร
มาดวยวาทหารมามีความเชี่ยวชาญในการใชทวน  สามารถแทงขาศึกตายเปนจํานวนมาก

จะเห็นไดวากวีอยุธยาพรรณนามาในกองทัพวามีความงามสงา มีความ
รวดเร็ววองไว และมีจํานวนมาก ทําใหกองทัพงดงามและยิ่งใหญมากขึ้น

2.3.4 รถ
รถหรือรถศึกเปนพาหนะหนึ่งที่อยูในกองทัพ เมื่อมีการพรรณนากองทัพ กวี

ก็มักจะพรรณนารถศึกไวในกองทัพดวย วรรณคดีอยุธยาที่กลาวถึงรถศึก ไดแก เร่ืองเฉลิมพระ
เกียรติพระเจาปราสาททอง บุณโณวาทคําฉันท  สมุทรโฆษคําฉันท  และอนิรุทธคําฉันท

วรรณคดียอพระเกียรติ
ในเรื่องเฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง กวีกลาวถึงรถในกองทัพของ

สมเด็จพระเจาอยูหวัปราสาททองวามีรถศึกเทียมดวยมาที่สวยงาม วงลอและซี่ลอก็งดงาม และมี
การประดับตกแตงมาดวย  ดังคําประพันธ
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เลงรถมาแมนโสภา กงกํารจนา
แลวสรับประดับพาชี

(เฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง ล.3 น.15)

วรรณคดีพิธีกรรมและประเพณี
ในบุณโณวาทคําฉันท กวีพรรณนารถในขบวนที่ตามเสด็จของสมเด็จ             

พระเจาอยูหัวบรมโกศวา
พลรถรถเฉวียนฉวัด เรียบแปรกรัต- ยปลายธง
พลรถรถกองกง เวียนระเห็จหงส คือกังหัน
พลรถรถพรายพรรณ สรรพประดับกาญจน มณีแสง
พลรถรถคําแหง ปรปกษแสยง สยบมรณฯ

(บุณโณวาทคําฉันท ล.3 น.321)

คําประพันธขางตนกลาวถึงรถศึกวิ่งฉวัดเฉวียน แปรกหรือไมยาวสําหรับ
ประกับหัวเพลาทั้งสองขางของรถก็ราบเรียบ ปลายธงก็ประดับดวยแกว วงลอรถเมื่อหมุนไปจะสง
เสียงดังกอง และมีความสวยงามเหมือนกังหัน รถมีแสงเลื่อมพรายที่ประดับดวยทองและแกวมณี 
ทหารประจํารถมีความฮึกเหิมจนศัตรูกลัวตาย

วรรณคดีนิทาน
ในสมุทรโฆษคําฉันท กวีกลาวถึงรถศึกที่ตามเสด็จพระสมุทรโฆษไป

ประพาสปาวารถประดับดวยแกวที่สองแสงประกายเจิดจรัส ดังคําประพันธ

รถรัตนพรรณรายจรัสไจร
(สมุทรโฆษคําฉันท ล.2 น. 136)

ตอนที่พระสมุทรโฆษจะรบกับกษัตริยทั้งสิบ กวีกลาวถึงกองทัพวามีชาง มา 
และรถ ที่นาชื่นชมเพราะมีความเชี่ยวชาญในการรบ  ดังคําประพันธ

เรียบชางมารถชมชาญ
(สมุทรโฆษคําฉันท ล. 2 น. 189)
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จะเห็นไดวาในเรื่องสมุทรโฆษคําฉันท  กวีกลาวถึงรถในกองทัพไวไมละเอียดมาก 
เพียงแสดงใหเห็นวาในกองทัพมีรถเปนองคประกอบหนึ่งเทานั้น

สวนในอนิรุทธคําฉันท กวีพรรณนากองทัพรถที่ตามเสด็จพระอนิรุทธไป
ประพาสปาไวอยางละเอียด ดังคําประพันธ

พลรถรถซรูแซรง นายกําแหงแรง
ตระมั่นคง

พลรถรถทองธง เบญจรงครัต
นเพริศพราย

พลรถรถเฉิดฉาย ธงฟฟายนาย
กุทัณฑธร

พลรถรถเทียมสร สิงหสบสมร
รทองธง

พลรถรถเทียมหงส รอนณกลางรง
คฉมวยฉมํา

พลรถรถรายคํา ยางกํายําเทียม
ระกักแกะ

พลรถรถเทียมแสะ เรงรันแทะรัน
แทะผยอง

พลรถรถลายทอง เรืองลังลองแกว
กรศักดิ์

พลรถรถยายยัก จักรคือกงจัก
รจักรี

พลรถรถราชี นายชํานิวิรี
ยแผลงศร ฯ

(อนิรุทธคําฉันท ล. 2 น.563)
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คําประพันธขางตนกลาวถึงรถในกองทัพของพระอนิรุทธวารถวิ่งกรูเพื่อแซง
กัน นายทหารรถมีความฮึกเหิมและมีกําลังมาก รถศึกทําจากทองประดับดวยธงหาสี คือ ดํา แดง 
ขาว เขียว และเหลือง อีกทั้งยังประดับดวยแกวที่งดงาม รถศึกที่งดงามเฉิดฉายจะมีธงปลิวไสว  
นายทัพรถถือเกาทัณฑ รถเทียมดวยไกรสรและสิงหที่เชี่ยวชาญในการรบและมีธงทองประดับอยู 
รถศึกที่เทียมดวยหงสสามารถรอนลงกลางสมรภูมิไดอยางแมนยํา รถศึกที่เปนทองคํา เมื่อ   
เคลื่อนที่ไปก็ดูมั่นคงแข็งแรง รถศึกที่เทียมดวยมาสามารถวิ่งไดรวดเร็วและองอาจ มีรถศึกที่มี  
ลวดลายประดับดวยทองและแกวที่สองแสงรุงเรือง มีรถศึกที่เวลาเคลื่อนที่ไป ลอจะหมุนเหมือน  
กงจักรของพระนารายณ มีรถศึกที่มีนายทหารชํานาญและมีความเพียรพยายามที่จะแผลงศร

นอกจากนี้ในตอนตนเรื่อง กวีก็กลาวถึงรถศึกในกองทัพของพระกฤษณะไว
วาเปนรถที่ทําจากทองคํา เวลาเหาะขึ้นไปก็เหมือนโคมที่สองแสงเจิดจํารัส ดังคําประพันธ

เลงรถมาศแมนสรวมโสรม เหิรหาวคือโคม
จํารูญจํารัสประดิภา

(อนิรุทธคําฉันท ล.2 น.559)

เมื่อพิจารณารถศึกในเรื่องอนิรุทธคําฉันทจะเห็นวากวีพรรณนารถที่มี
ลักษณะพิเศษมากกวารถศึกทั่วไป กลาวคือ รถศึกในเรื่องอนิรุทธคําฉันทสามารถเหาะได และสัตว
ที่นํามาเทียมรถก็เปนสัตวชั้นสูงที่มีอยูในตํานาน ไดแก ไกรสร สิงห และหงส ทั้งนี้คงเปนเพราะ 
กองทัพของพระกฤษณะเปนกองทัพของเทพเจาคือพระนารายณ ดังนั้นกวีจึงแสดงใหเห็นถึงความ
พิเศษและยิ่งใหญมากกวากองทัพของมนุษยทั่วไป

จะเห็นไดวารถศึกที่กวีพรรณนานั้นมีความงดงาม เพราะประดับตกแตง
ดวยทองคําและแกว อีกทั้งยังมีความมั่นคงแข็งแรงดวย นอกจากนี้กวียังกลาวพรรณนาถึงทหาร
ประจํารถดวยวามีความฮึกเหิมและเกงกลา
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2.3.5 อาวุธ
การพรรณนากองทัพในวรรณคดีอยุธยานั้น นอกจากกวีจะพรรณนาถึง  

ไพรพล และพาหนะในการศึก ไดแก ชาง มา และรถ แลว กวียังพรรณนาถึงอาวุธในกองทัพดวย 
ทําใหกองทัพดูนาเกรงขามและงดงามมากขึ้น

วรรณคดียอพระเกียรติ
ในลิลิตยวนพาย กวีกลาวถึงอาวุธแทรกไวกับการพรรณนาไพรพล ชาง มา 

และเรือ ดังคําประพันธ

อาวุธมลังเมลืองอา ภาเพรอศ   พรายแฮ
………………………….. ……………

ทุกพองพิรพาหเจา จอมเมลือง   เลิศแฮ
สรรพเครื่องสรรพาวุธ เลิศลวน
เกราะกรายสําลีเนือง นอกออก   ไปแฮ
ทวนธนูหนาไมถวน หมูหมายฯ
………………………….. ……………

แหลนหลาวหอกดาบดั้ง โตมร
มลังเมลืองเรืองรอง อรามฟา
………………………….. ……………

(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.368,369,376)

คําประพันธขางตนกลาวถึงอาวุธในกองทัพของสมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถวาอาวุธสองแสงงดงามระยิบระยับ กองทัพทุกกองของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถลวน   
ดีเลิศ เครื่องอาวุธทั้งหมดทําขึ้นมาอยางดี เสื้อเกราะจํานวนมากกรุดวยสําลี ทุกหมูทุกกองมีอาวุธ
ครบถวน  ไดแก ทวน ธนู หนาไม แหลน  หลาว  หอก ดาบ  ดั้ง  และหอกซัด สองแสงอรามเรืองไป
ทั่วทองฟา

ในเรื่องเฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง กวีพรรณนาอาวุธในกองทัพ
ของสมเด็จพระเจาอยูหัวปราสาททองไวตอนตนเรื่องวามีดาบ เขน และโลที่สวยงาม มีหมูธง
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ประดับดวยมุกที่งดงามอยูมากมาย ดั้งทองและแพนทองก็งดงามดังเขียนขึ้นมาอยางวิจิตร ธนูทอง  
รังกระสุนทอง และเกาทัณฑ มีเปนจํานวนมากและมีลวดลายที่สวยงาม ดังคําประพันธ

ดาบเขนเสโหลยรรยง หมวดหมายเทียวธง
ธจิตรดาษมุดดา

ดั้งทองแพนทองโสภา โสภนรจนา
พิจิตรหลากหลายพรรณ

ธนูทองแลงทองเกาทัน กรกรายพรายพรรณ
พฤกพลมลวดลาย

(เฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง ล.2 น.15)

วรรณคดีนิทาน
ในสมุทรโฆษคําฉันท กวีกลาวถึงอาวุธไวเล็กนอยในตอนที่พระสมุทรโฆษ

เสด็จประพาสปาวามีอาวุธที่พรอมสรรพอยูมากมาย ดังคําประพันธ

สรรพสรรพาวุธดาษดา
(สมุทรโฆษคําฉันท ล. 2 น. 135)

ตอนที่พระสมุทรโฆษรบกับกษัตริยทั้งสิบ กวีกลาวถึงกองทัพวามีอาวุธและ
เสื้อผาที่งดงามอยูมากมาย เกราะตางๆ ก็มีจํานวนมาก ดังคําประพันธ

อาวุธอาภรณโพรงพราย อาเกียรณเกราะกราย
อเนกนานุประการ

(สมุทรโฆษคําฉันท ล.2 น.189)

ในอนิรุทธคําฉันท เมื่อพระอนิรุทธเสด็จประพาสปา กวีกลาวถึงอาวุธใน
กองทัพของพระอนิรุทธวามีแพนทอง ทวนทอง และเขนจํานวนมาก อีกทั้งยังเขียนลวดลายไวอยาง
งดงาม กระบอกไฟ ปนไฟ และเรือนไฟ แมวาจะยิงมาจากระยะไกล ก็สามารถทําใหทุกทิศมืดมิด
นากลัว  ดังคําประพันธ
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แพนมาศทวนมาศยูงทวา เขนเขียนรจนา
พิพิธแสนแสนส่ําสํา
………………………………… ………………

บอกไฟปนไฟเรือนไฟ แมมาแตไกล
ก็กลัวชระอ่ําอับทิศ

(อนิรุทธคําฉันท ล.2 น.564)

จะเห็นไดวากวีพรรณนาอาวุธในกองทัพวามีอยูจํานวนมาก โดยกลาวถึง
อาวุธชนิดตางๆ ไดแก ทวน ธนู รังกระสุน หนาไม แหลน หลาว หอก ดาบ เขน ดั้ง โล แพน และปน
ไฟตางๆ  นอกจากนี้กวียังพรรณนาใหเห็นถึงความงดงามและประสิทธิภาพของอาวุธทั้งหลายดวย

2.3.6 เครื่องดนตรี เครื่องประดับเกียรติยศกษัตริย และเครื่องประดับยศ
แมทัพนายกอง

กองทัพของพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาจะมีเครื่องดนตรีคอย
ประโคมเสียงสัญญาณการรบและสรางความฮึกเหิมใหแกทหารในกองทัพ มีเครื่องประดับ   
เกียรติยศกษัตริยซึ่งก็คือเครื่องสูง เปนสิ่งแสดงพระอิสริยยศของพระมหากษัตริย และมีเครื่อง
ประดับยศแมทัพนายกองซึ่งก็คือธงชนิดตางๆ

วรรณคดียอพระเกียรติ
ในลิลิตยวนพาย กวีพรรณนาเครื่องดนตรี เครื่องประดับเกียรติยศกษัตริย 

และเครื่องประดับยศแมทัพนายกองในกองทัพของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถไววา

สยงสโพนพิณพาทยกอง กาหล
…………………………... ……….

ธงทยวจรรโจษกลิ้ง กลอมหาว
แพนเพงหางยูงยรร ยั่วฟา
กบี่ธุชกลสกาว พังพาย
บังเมฆกลวมกลุมหลา หลอแสงฯ
………………………….. ……………

ธงทยวหลายหลากกลิ้ง กลดไชย
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ชรอํ่าทั้งทางอา กาศกลุม
…………………………. ……………..

สรวญศรัพทคฤโฆษฆอง กลองไชย
ทุมพางแตรสังขชวา ปหอ
มฤทึงคทรไนทรอ ทรุพราช
ดังเดือดมาฬอกอ โกรศกรยงฯ

สยงพิณสยงพาทยพอง สารสม   คูแฮ
สยงคีตสยงแผลงจยร จั่นแจว
เภรีระงมเภรี สยงลั่น   ฦาแฮ
………………………….. ……………

ธงฉัตรหลายแหลกล้ิง กลดแซรง
ชรอํ่าอับอัมพร เกือบกั้ง
แตรสังขดําแคงครร ชิตโฆษ   คฤมแฮ
………………………….. ……………

(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.368,378,379)

คําประพันธขางตนกลาวถึงกองทัพวามีเสียงตะโพน พิณพาทย และแตร
งอนดังกึกกอง มีธงตางๆ ประดับอยูมากมาย กลดก็เหมือนจะสวมทองฟา แพนหางนกยูงสูงขึ้นไป
ยั่วฟา ธงกบี่ธุชก็เหมือนจะแทงทองฟาใหพังทลายและยังบังเมฆทําใหแผนดินมืดครึ้ม ธงและกลด
จํานวนมากอยูเต็มทองฟาทําใหบรรยากาศดูมืดครึ้ม เสียงฆองและกลองชัยก็ดังกึกกอง เสียงฉาบ 
แตร สังข ปชวา ปออ ตะโพน ปไฉน และซอ ตางก็บรรเลงขึ้นเสียงดังมาก  เสียงมาลอทําใหเสียงดัง
กึกกองมากขึ้น  เสียงพิณพาทยบรรเลงผสมผสานกัน เสียงดนตรีและเสียงโหรองก็ดัง เสียงกลอง
ประสานกันจนดังอื้ออึง ธงและฉัตรมีอยูมากมาย กลดก็กางออกทําใหทองฟามืดครึ้ม เสียงแตร
และสังขก็ดังสนั่นไปทั่ว

วรรณคดีนิทาน
ในลิลิตพระลอ ตอนที่พระลอจะเดินทางไปเมืองสรอง กวีพรรณนาเครื่อง

ประดับเกียรติยศกษัตริยและเครื่องดนตรีในขบวนทัพพระลอวา
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ดูดาษกลิ้งกลดพรรณราย  บดชุมสายพรายพรรณ  มยุรฉัตร
ชั้นเพราะพริ้งเพริศ    กรรชิงเฉิดตรูตราโลก   พัดโบกพัดจามร   พัด
ภูธรยยาบ    สองตราบขางยยับ   ประดับกษัตริยกํานัล    สรรพโภค
พิพิธติดตาม …  เสียงแตรสังขพาทยฆอง   กึกกองเสทือนธรณิน

(ลิลิตพระลอ ล.1 น.426)

คําประพันธขางตนกลาวถึงขบวนทัพของพระลอวามองเห็นกลดงาม
ระยิบระยับ  เคลื่อนที่ไป มีเครื่องยศชุมสายหรือฉัตรสามชั้น มีมยุรฉัตรที่งามพริ้งเพรา กรรชิงหรือ
รมหลายชั้นมีคันยาวงามติดตาตรึงใจชาวโลก  มีพัดโบกและจามรพัดใหพระลออยูทั้งสองขาง  
เครื่องประดับยศกษัตริยไดจัดมาครบถวนทุกสิ่ง มีเสียงแตรสังข พิณพาทยและเสียงฆองดังสนั่น
กึกกองจนแผนดินสะเทือน

ในสมุทรโฆษคําฉันท กวีกลาวถึงเครื่องประดับเกียรติยศกษัตริยและเครื่อง
ประดับยศแมทัพนายกองในขบวนเสด็จประพาสปาของพระสมุทรโฆษวามีธงและฉัตรตั้งสูงเดนขึ้น
ไปเทียมพระอาทิตย ดังคําประพันธ

ธงฉัตรทัดแทงทินกร
(สมุทรโฆษคําฉันท ล.2 น.135)

จะเห็นไดวาเครื่องประดับเกียรติยศกษัตริยและเครื่องประดับยศแมทัพนาย
กองที่กวีพรรณนาไวนั้น ทําใหกองทัพสวยงาม  นาเกรงขาม และยิ่งใหญ เพราะกวีพรรณนาใหเห็น
วามีธง ฉัตร และกลด ที่มีความงดงามและสูงเดนจนบดบังแสง นอกจากนี้ยังมีเครื่องดนตรีจํานวน
มากบรรเลงประสานเสียงกันจนดังกึกกอง ทําใหกองทัพนาเกรงขามและดูยิ่งใหญมากข้ึน

นอกจากกวีจะพรรณนากองทัพวาประกอบดวยไพรพล ชาง มา รถ อาวุธ 
และเครื่องดนตรี เครื่องประดับเกียรติยศกษัตริย เครื่องประดับยศแมทัพนายกองแลว กวียัง
พรรณนาถึงเรือไวดวยแตปรากฏในลิลิตยวนพายเพียงเรื่องเดียว ความวา
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พายทองสรพราศพรอม แขวงขวา
พรรคพวกพายเงินหมาย หมูผาย
คฤหทองแครทองนา นาหมู   หมายแฮ
ยุงยุงแลยายยาย คลาวไคลฯ

รายเรือแผดงคูถวน แถวคับ   คั่งแฮ
สยงสรางชิงไชย ชื่นผาย
เรือโยงแยงโยงตับ แตงตอ   กันแฮ
หลังกอนขวาซายซอง แหลเหลือฯ

เรือหุมเรือหอซอน ซับกัน
เรือแหเรือแหนแหน แหหอม
พิทุยพิทันแซ ชามาก
ทุกทาทุกทงลอม หนั่นหนาฯ

เรือคฤหเรือแครเตา เต็มแคว   นานนา
เรือเครื่องเรือครัวคลา คล่ําหลา
เรือซาคูเรือแซ แซมฝา   ฝนแฮ
ขนัดหมูขนานชางมา คลาวไคลฯ

ตับแตงทางทงถวน แถวหนา   หนั่นแฮ
หยุดรบายกันไป จึ่งได
นานาหมูนาวา ดาดาษ
โดยสมเด็จเหงาไท ทองฉนยรฯ

(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.367)

คําประพันธขางตนกลาวถึงฝพายที่ถือพายทองอยูทางขวาอยาง         
พรอมเพรียง สวนฝพายที่ถือพายเงินก็เคลื่อนทัพตามไป เรือคฤหทองและเรือแครทองหลายหมูตาง
มุงหนาไปสูจุดหมาย กองทัพเรือนี้เคลื่อนไปอยางขวักไขวเปนขบวนยาว เรือเรียงรายอยูเปนคูอยาง
คับค่ัง เมื่อเคลื่อนทัพก็มีเสียงทหารโหรองชิงชัยขึ้นดวยความชื่นบาน เรือโยงก็โยงกันเปนแถว     
ติดตอกันโดยมีทั้งดานหลัง ดานหนา ดานขวา และดานซาย ทหารในเรือตางโหรองพรอมกันจน
เสียงดังมาก  เรือหุมและเรือหอเรียงซอนกัน  เรือแหและเรือแหน ก็หอมลอมเรือทรงของสมเด็จพระ
บรมไตรโลกนาถ  เรือแซและเรือชาหรือเรือซาก็จอดขนานกันเปนคู  ทุกทาทุกแหงที่ราบโลงก็จะมี
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เรือลอยอยูหนาแนน เรือคฤหและเรือแครลอยอยูเต็มแมน้ํานาน เรือเครื่องและเรือครัวก็มีมากมาย
เต็มแผนดิน เรือซาลอยแซมอยูกับเรือแซ กองทัพเรือที่จัดไวนี้ขนานกับแถวของกองทัพชางและมา  
กองทัพเรือนี้อยูเต็มทั้งทาน้ําและเรียงกันเปนแถวอยางเปนระเบียบ ตองมีการระบายเรือออกจึงจะ
เคลื่อนที่ไปได กองทัพเรือมีเรือมากมายและกําลังตามเสด็จสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถที่เสด็จทาง
ชลมารค

จะเห็นไดวาพระมหากษัตริยในวรรณคดีสมัยอยุธยามีกองทัพที่ยิ่งใหญซึ่ง
ประกอบดวยไพรพล ชาง มา รถ อาวุธ เครื่องดนตรี เครื่องประดับเกียรติยศกษัตริย และเครื่อง
ประดับยศแมทัพนายกอง องคประกอบของกองทัพเหลานี้ กวีพรรณนาวามีอยูจํานวนมาก และ 
ตกแตงไวอยางงดงาม รวมทั้งมีความสามารถในการตอสูอยางเกงกลา ทั้งนี้การพรรณนากองทัพ
ของพระมหากษัตริยวายิ่งใหญนี้ เปนสิ่งที่ทําใหเห็นภาพการเปนนักรบที่ยิ่งใหญของพระมหา
กษัตริยไดชัดเจนมากขึ้น และแสดงใหเห็นวาพระมหากษัตริยคือผูมีบุญบารมีมาก

จากที่กลาวมาขางตนจะพบวากวียกยองพระมหากษัตริยวาเปนนักรบที่ยิ่งใหญ 
พระองคปฏิบัติหนาที่ของจอมทัพไดอยางครบถวน ตั้งแตการคัดเลือกไพรพลที่มีความรูความ
สามารถเขามาทํางานในกองทัพ การใชกลยุทธตางๆ ตอสูกับขาศึกอยางชํานาญ  การบัญชาการ
รบและการออกรบอยางเกงกลาอาจหาญ พระมหากษัตริยเปนจอมทัพที่เกงกลา พระองคทํา
สงครามเพื่อขยายราชอาณาจักรใหกวางใหญ และปองกันราชอาณาจักรใหปลอดภัยจากขาศึก
นอกจากนี้การที่พระมหากษัตริยมีกองทัพที่ยิ่งใหญ ก็ทําใหพระองคเปนนักรบที่สามารถชนะขาศึก
ศัตรูไดอยางงายดาย  พระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาจึงเปนนักรบที่ยิ่งใหญอยางแทจริง

เมื่อพิจารณาหนาที่ของพระมหากษัตริยในวรรณคดีสมัยอยุธยาจะเห็นวากวียกยอง    
พระมหากษัตริยวาทําหนาที่ที่สําคัญ 2 ประการ คือ หนาที่ในการเปนนักปกครอง และหนาที่ใน
การเปนนักรบ  การที่พระมหากษัตริยเปนนักปกครองที่ดี จะทําใหบานเมืองสงบสุข ประชาชนก็ 
อยูดีกินดี กวีจะแสดงใหเห็นวาการเปนนักปกครองที่ดี พระมหากษัตริยตองมีความสามารถในการ
ปกครองมากจนสามารถปกครองโลกใหสงบสุขได นอกจากนี้พระองคยังสามารถปกครอง       
บานเมือง ประชาชน และขาราชบริพาร ใหมีความสุขดวย อีกทั้งพระองคยังเปนองค                
อัครศาสนูปถัมภก ทําใหศาสนามั่นคงและรุงเรือง  สวนการเปนนักรบเปนอีกหนาที่หนึ่งที่สําคัญ
ควบคูกับการเปนนักปกครอง เพราะเปนหนาที่ที่แสดงใหเห็นถึงความเขมแข็ง เกงกลา และยิ่งใหญ
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พระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาปฏิบัติหนาที่ของนักรบไดอยางครบถวน ตั้งแตการเปนจอมทัพ 
การทําสงครามขยายและปองกันราชอาณาจักร และการมีกองทัพที่ยิ่งใหญ ดังนั้นพระมหากษัตริย
ในวรรณคดีอยุธยาจึงเปนพระมหากษัตริยที่ปฏิบัติหนาที่ไดดีเลิศทั้งดานการปกครองและ        
ดานการรบ

การศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณพระมหากษัตริย
ในวรรณคดีสมัยอยุธยาที่ตางประเภทกัน

จากการศึกษาภาพลักษณของพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาทั้งดานคุณสมบัติ
และหนาที่ดังที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวากวีอยุธยากลาวถึงคุณสมบัติและหนาที่ของพระมหา
กษัตริยไวมากมาย และเมื่อพิจารณาวรรณคดีอยุธยาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระมหากษัตริยที่มีอยู    
4 ประเภท คือ วรรณคดียอพระเกียรติ ไดแก ลิลิตยวนพาย โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นารายณมหาราช เร่ืองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาปราสาททอง และโคลงชะลอพระพุทธ
ไสยาสน วรรณคดีพิธีกรรมและประเพณี ไดแก ลิลิตโองการแชงน้ํา และบุณโณวาทคําฉันท       
และวรรณคดีคําสอน ไดแก โคลงทศรถสอนพระราม โคลงเรื่องพาลีสอนนอง และโคลงราชสวัสด์ิ       
วรรณคดีนิทาน ไดแก ลิลิตพระลอ สมุทรโฆษคําฉันท เสือโคคําฉันท และอนิรุทธคําฉันท  จะพบ
วาวรรณคดีแตละประเภทจะใหความสําคัญกับคุณสมบัติและหนาที่ของพระมหากษัตริยแตกตาง
กันไปตามจุดมุงหมายและลักษณะของวรรณคดีแตละประเภท ดังตอไปนี้

คุณสมบัติของพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาที่ตางประเภทกัน

1. ชาติกําเนิดและชาติตระกูลที่สูง
พระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยามีชาติกําเนิดและชาติตระกูล 4 ลักษณะ      

ไดแก การมีกําเนิดจากเทพเจา การสืบเชื้อสายจากเทพเจา การสืบเชื้อสายจากพระพุทธเจา และ
การมีกําเนิดเปนพระโพธิสัตว การยกยองพระมหากษัตริยวามีชาติกําเนิดและชาติตระกูลสูงมี
ปรากฏในวรรณคดียอพระเกียรติมากที่สุด เชน ลิลิตยวนพาย กวียกยองสมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถวามีกําเนิดจากเทพเจา 11 องค และเปนผูสืบเชื้อสายจากพระอาทิตย79 โคลงชะลอพระ
พุทธไสยาสน กวียกยองสมเด็จพระเจาอยูหัวทายสระวาสืบเชื้อสายจากพระพุทธเจา และเรื่อง

                                                       
79  ดูรายละเอียดคําประพันธหนา 70 , 72

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



245

เฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง กวียกยองสมเด็จพระเจาอยูหัวปราสาททองวามีกําเนิดเปน
พระโพธิสัตว 80 เปนตน นอกจากนี้วรรณคดีพิธีกรรมและประเพณีก็กลาวถึงชาติกําเนิดและชาติ
ตระกูลของพระมหากษัตริยไวเชนกัน แตปรากฏในลิลิตโองการแชงน้ําเรื่องเดียว โดยกวียกยอง
พระมหากษัตริยวาเปนผูสืบเชื้อสายจากพระอาทิตย81

จะเห็นไดวาวรรณคดียอพระเกียรติใหความสําคัญกับชาติกําเนิดของพระมหา
กษัตริยมากที่สุด ทั้งนี้เพราะจุดมุงหมายของวรรณคดียอพระเกียรติ คือ การยกยองพระมหา
กษัตริยอยางสูงสุด กวีจึงยกยองพระมหากษัตริยวามีชาติกําเนิดที่เหนือกวาคนทั่วไป เพื่อแสดงให
เห็นวาพระมหากษัตริยไมใชบุคคลสามัญ แตเปนผูที่มีพลังอํานาจเหมือนกับเทพเจา พระองคจึง
เหมาะสมที่จะเปนผูปกครองบานเมือง

2. มีบุญ
บุญเปนความดีหรือคุณงามความดีที่ไดกระทําไว พระมหากษัตริยเปนผูที่ทํา

ความดีไวมาก พระองคจึงเปนผูมีบุญมาก วรรณคดีอยุธยาที่มีเนื้อหายกยองพระมหากษัตริยวา
เปนผูมีบุญปรากฏอยูในวรรณคดี 3 ประเภท ไดแก วรรณคดียอพระเกียรติ วรรณคดีพิธีกรรม 
และวรรณคดีนิทาน วรรณคดียอพระเกียรติกลาวถึงเรื่องบุญของพระมหากษัตริยไวมากที่สุด เชน 
ลิลิตยวนพาย กวียกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวามีบุญมากทําใหเกิดเสียงดังกึกกองเวลาที่
พระองคมาอุบัติบนโลก ทําใหทุกหนทุกแหงบนโลกและสวรรคตางเกรงกลัวพระองค  โคลงเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนารายณมหาราช กวียกยองสมเด็จพระนารายณมหาราชวามีบุญมาก     
ทําใหพระองคมีชางแกวคูบานคูเมือง82 เปนตน สวนวรรณคดีพิธีกรรมและประเพณี และวรรณคดี
นิทาน มีเนื้อหาที่ยกยองพระมหากษัตริยวามีบุญมากปรากฏในลิลิตโองการแชงน้ําและลิลิต    
พระลอ ในลิลิตโองการแชงน้ํา กวีกลาวถึงบุญของพระมหากษัตริยไวอยางสั้นวาเปนผูมีบุญ83 สวน
ลิลิตพระลอ กวีจะเนนใหเห็นวาพระลอเปนผูมีบุญ เห็นไดจากการที่กวียกยองพระลอวาเปนผูมี
บุญหลายครั้ง เชน ตอนที่นางรื่นนางโรยไปหาหมอเสนหเพื่อทําเสนหใหพระเพื่อนพระแพง แตไมมี
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หมอเสนหคนใดกลาทําเสนห เพราะพระลอเปนพระมหากษัตริย จึงมีอํานาจและมีบุญมาก หรือ 
การใชคําเรียกพระลอวาเปนผูมีบุญแทนพระนามจริง84 เปนตน

จะเห็นไดวาบุญเปนคุณสมบัติสําคัญของพระมหากษัตริยในวรรณคดียอพระ
เกียรติ วรรณคดีพิธีกรรมและประเพณี และวรรณคดีนิทาน เพราะเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นวาพระมหา
กษัตริยเปนผูที่ไดประกอบคุณงามความดีไวมาก

3. มีรูปงามและมีบุคลิกลักษณะสงางาม
วรรณคดีอยุธยาที่กลาวถึงพระมหากษัตริยวาเปนผูมีรูปงามและมีบุคลิกลักษณะ

สงางามมีปรากฏในวรรณคดี 2 ประเภท คือ วรรณคดียอพระเกียรติ และวรรณคดีนิทาน วรรณคดี
นิทานหลายเรื่องยกยองพระมหากษัตริยวามีรูปงาม เชน ลิลิตพระลอ กวีชมพระลอวามีรูปโฉมงาม
ลํ้าเลิศกวาผูใดในสามโลกและรูปโฉมนี้เปนที่ตรึงใจมาก สมุทรโฆษคําฉันท กวีชมพระสมุทรโฆษ
วามีรูปงามมากตั้งแตศีรษะจนถึงเทา ไมมีส่ิงใดมาเปรียบความงามของพระองคได85 เปนตน 
สวนวรรณคดียอพระเกียรติกลาวถึงพระมหากษัตริยวามีรูปโฉมงดงามปรากฏในลิลิตยวนพาย
เพียงเรื่องเดียว โดยกวีชื่นชมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวางามเหมือนพระกามเทพและพระ
นารายณ86

สวนเรื่องบุคลิกลักษณะที่สงางามพบวาปรากฏในวรรณคดี 2 เร่ือง คือ ลิลิต   
ยวนพายและลิลิตพระลอ ในลิลิตยวนพายจะกลาวไวเพียงเล็กนอยวาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
มีทวงทาการเดินงามเหมือนพุทธลีลา87 สวนลิลิตพระลอ กวีจะชมพระลอวามีบุคลิกสงางามหลาย
คร้ัง เชน ตอนที่พระลอเสด็จมาพบนางรื่นนางโรยที่อุทยาน กวีชมพระลอวามีทวงทาการเดินงดงาม
ดุจราชสีหเดินออกจากถ้ํา หรือตอนที่ทหารของเจายาลอมที่ประทับของพระลอไว พระลอก็ไม  
เกรงกลัว มีกิริยาองอาจดุจไกรสรราชสีห88 เปนตน

จะเห็นไดวาวรรณคดีนิทานจะใหความสําคัญกับรูปโฉมที่งดงามและบุคลิก
ลักษณะที่สงางามมากกวาวรรณคดียอพระเกียรติ ทั้งนี้เพราะเปนแบบฉบับของพระเอกใน         
วรรณคดีนิทานที่ตองมีรูปงามและมีบุคลิกลักษณะสงางาม เพื่อทําใหผูอานรูสึกร่ืนรมยและ 
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ประทับใจพระเอกในเรื่อง แตสําหรับวรรณคดียอพระเกียรติ กวีจะมุงแสดงใหเห็นพระปรีชา
สามารถในดานตางๆ ของพระมหากษัตริยและการมีชาติกําเนิดที่สูงมากกวาแสดงถึงรูปลักษณ
ภายนอกที่งดงาม ทั้งนี้เพราะการมีรูปงามไมไดแสดงใหเห็นวาพระมหากษัตริยเปนผูปกครองที่ดี
และยิ่งใหญ

4. มีความรอบรู
ในวรรณคดีอยุธยา กวียกยองพระมหากษัตริยวาเปนผูมีความรอบรู 2 ลักษณะ 

คือ การมีสติปญญาเปนเลิศ และการรอบรูในศาสตรตางๆ การยกยองพระมหากษัตริยวามีสติ
ปญญาเปนเลิศมีปรากฏในวรรณคดียอพระเกียรติเร่ืองลิลิตยวนพายเทานั้น กวียกยองสมเด็จพระ
บรมไตรโลกนาถวามีสติปญญากวางไกลดังแสงของพระอาทิตยหรือกวางไกลกวาแสงของพระ
อาทิตยและพระจันทร 89

สวนการยกยองพระมหากษัตริยวามีความรอบรูในศาสตรตางๆ มีปรากฏใน      
วรรณคดียอพระเกียรติและวรรณคดีนิทาน โดยวรรณคดียอพระเกียรติยกยองพระมหากษัตริยวามี
ความรอบรูในศาสตรตางๆ มากที่สุด โดยปรากฏในวรรณคดียอพระเกียรติทั้ง 4 เร่ือง ไดแก ลิลิต
ยวนพาย กวียกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวารอบรูในวิชาโหราศาสตร เวทมนตรและ
คาถาอาคม ตํานาน อาวุธ และเรื่องชางและมา เร่ืองเฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง กวี    
ยกยองสมเด็จพระเจาอยูหัวปราสาททองวารอบรูวิชาโหราศาสตร และเวทมนตรและคาถาอาคม 
โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณมหาราช กวียกยองสมเด็จพระนารายณมหาราชวารอบรู
เร่ืองชางและมา และโคลงชะลอพระพุทธไสยาสน กวียกยองสมเด็จพระเจาอยูหัวทายสระวารอบรู
วิชาโหราศาสตร สวนวรรณคดีนิทานมีปรากฏอยางชัดเจนในสมุทรโฆษคําฉันท กวียกยองพระ    
สมุทรโฆษวารอบรูเร่ืองเวทมนตรคาถา และเรื่องอาวุธ90

จะเห็นไดวาวรรณคดียอพระเกียรติใหความสําคัญกับสติปญญาและความรอบรู
ของพระมหากษัตริยมากที่สุด ทั้งนี้เพราะการมีสติปญญาและความรอบรูเปนคุณสมบัติสําคัญ
สําหรับผูปกครองบานเมือง หากพระมหากษัตริยมีสติปญญาฉลาดหลักแหลมและรอบรูในเรื่อง
ตางๆ  พระองคยอมนําความรูนั้นมาใชปกครองบานเมืองใหเจริญรุงเรือง ทําใหประชาชนมีความ
เปนอยูที่สุขสบาย การยกยองพระมหากษัตริยวามีสติปญญาหลักแหลมและมีความรอบรู จึงเปน
การแสดงใหเห็นพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริยไดอยางชัดเจน นอกจากนี้ความรูในศาสตร
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ตางๆ ที่กวียกยองวาพระมหากษัตริยรูแจงนั้น ก็เปนวิชาที่สําคัญสําหรับพระมหากษัตริย กลาวคือ 
วิชาโหราศาสตร เปนวิชาสําคัญเกี่ยวกับการคํานวณฤกษยามที่ดีและเหมาะสม เมื่อตองทํา
สงครามหรือปฏิบัติราชกิจตางๆ เพื่อใหราชกิจนั้นประสบผลสําเร็จ ความรูเร่ืองเวทมนตรคาถา 
ความรูเร่ืองอาวุธ และความรูเร่ืองชางและมา เปนความรูที่สําคัญในการทําสงครามกับขาศึกศัตรู  
สวนความรูเร่ืองตํานาน เปนความรูที่ชวยใหพระมหากษัตริยรูและเขาใจประวัติศาสตรซึ่งเปน    
พื้นฐานสําคัญในการวางแผนการปกครองบานเมืองใหถูกตอง สําหรับวรรณคดีนิทาน แมวาจะมี
การกลาวถึงความรูที่พระมหากษัตริยรูแจงในสมุทรโฆษคําฉันทเร่ืองเดียว แตศาสตรความรูที่กวี
ยกยองพระมหากษัตริยวารอบรูนั้น ก็เปนความรูที่จําเปนสําหรับพระเอกในวรรณคดีนิทาน เพราะ
พระเอกในวรรณคดีนิทานตองแสดงฝมือในการตอสูใหเปนที่ประจักษ กลาวคือ ในสมุทรโฆษ     
คําฉันท ตอนที่พระสมุทรโฆษจะตอสูกับกษัตริยทั้งสิบ กวีก็ยกยองพระสมุทรโฆษวารอบรู         
เวทมนตรคาถา และอาวุธอยางลึกซึ้ง ซึ่งเปนวิชาสําคัญในการตอสู ทําใหเห็นวาพระสมุทรโฆษ  
เกงกลาและสามารถเอาชนะกษัตริยทั้งสิบได

5. มีพระราชทรัพย
พระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาเปนพระมหากษัตริยที่มีความร่ํารวยมั่งคั่ง

มาก กวียกยองพระมหากษัตริยวามพีระราชทรัพย 4 ประการ ไดแก เมืองและพระราชวัง ทรัพย
สมบัติ สนมกํานัล และรัตนะ

พระราชทรัพยประการแรก คือ เมืองและพระราชวัง มีปรากฏในวรรณคดี 3 
ประเภท คือ วรรณคดียอพระเกียรติ วรรณคดีพิธีกรรมและประเพณี และวรรณคดีนิทาน วรรณคดี
ยอพระเกียรติและวรรณคดีนิทานจะใหความสําคัญกับรายละเอียดของเมืองและพระราชวังของ
พระมหากษัตริยมาก เชน โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณมหาราช กวีพรรณนาพระที่นั่ง
ดุสิตธัญมหาปราสาทอยางละเอียดวามีความงดงามมาก เร่ืองเฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาท
ทอง กวีพรรณนาเมืองและพระราชวังของกรุงศรีอยุธยาวางดงามเหมือนเมืองของพระอินทรและ
พรรณนาไวอยางละเอียดมาก91 สมุทรโฆษคําฉันท กวีพรรณนาเมืองรมยบุรีและเมืองพรหมนคร
อยางละเอียดวามีความงดงามมาก  อนิรุทธคําฉันท กวีพรรณนาเมืองทวารพดีอยางละเอียด    
เชนกัน92 เปนตน สวนวรรณคดีพิธีกรรมและประเพณีมีเนื้อหากลาวถึงเมืองและพระราชวังปรากฏ
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ในเรื่องบุณโณวาทคําฉันท กวีชื่นชมกรุงศรีอยุธยาไวอยางสั้นวาเปนเมืองที่ยิ่งใหญ93 จะเห็นวา    
วรรณคดียอพระเกียรติและวรรณคดีนิทานพรรณนาเมืองและพระราชวังของพระมหากษัตริยไว
อยางละเอียดและมีจํานวนมาก ทั้งนี้เพราะการพรรณนาเมืองและพระราชวังในวรรณคดี           
ยอพระเกียรติเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นวาพระมหากษัตริยมีพระปรีชาสามารถในการบริหารปกครอง
บานเมืองใหเจริญรุงเรืองและอุดมสมบูรณมั่งคั่ง จึงทําใหพระองคมีบานเมืองและพระราชวัง   
ใหญโตสวยงาม สวนวรรณคดีนิทาน กวีพรรณนารายละเอียดของเมืองและพระราชวังไวอยาง
ละเอียด เพราะวรรณคดีนิทานเปนเรื่องที่แตงขึ้นตามจินตนาการของกวี กวีจึงตองใหรายละเอียด
ของเมืองและพระราชวังของตัวละครเอกใหชัดเจน เพื่อใหเร่ืองมีความสมจริงและทําใหผูอานเกิด
จินตภาพไดงาย อีกทั้งยังเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นวาพระมหากษัตริยในวรรณคดีนิทานรํ่ารวยมั่งคั่งซึ่ง
เปนลักษณะสําคัญของพระเอกในวรรณคดีนิทาน สําหรับวรรณคดีพิธีกรรมและประเพณีปรากฏ
อยูในบุณโณวาทคําฉันทเร่ืองเดียว อีกทั้งยังกลาวถึงเมืองไวอยางสั้นๆ เพราะวรรณคดีพิธีกรรม
และประเพณีไมไดมุงแสดงใหเห็นความร่ํารวยมั่งคั่งของพระมหากษัตริย หรือทําใหเร่ืองมีความ 
สมจริง กวีจึงใหรายละเอียดของเมืองและพระราชวังไมมากนัก

พระราชทรัพยประการที่สอง คือ ทรัพยสมบัติ กวีอยุธยากลาวถึงพระมหากษัตริย
วาเปนผูมีทรัพยสมบัติมาก วรรณคดีที่มีเนื้อหากลาวถึงทรัพยสมบัติของพระมหากษัตริยมี 2 
ประเภท คือ วรรณคดียอพระเกียรติ และวรรณคดีนิทาน วรรณคดีนิทานเปนวรรณคดีที่กลาวถึง
ทรัพยสมบัติของพระมหากษัตริยมากที่สุด เชน ลิลิตพระลอ กวีกลาววาพระลอมีทรัพยสมบัติมาก
มายที่สามารถนํามาใชรักษาพระองคใหหายจากการตองมนตเสนห เสือโคคําฉันท กวีก็กลาวถึง
พระคาวีวามีทรัพยสมบัติมากมาย94 เปนตน สวนวรรณคดียอพระเกียรติปรากฏในเรื่องเฉลิม    
พระเกียรติพระเจาปราสาททองเรื่องเดียว กวีจะยกยองสมเด็จพระเจาอยูหัวปราสาททองวามี
ทรัพยสมบัติมากมาย95 การยกยองพระมหากษัตริยวามีทรัพยสมบัติมากแสดงใหเห็นวาพระมหา
กษัตริยรํ่ารวยมั่งคั่งและมีความสุขสบายมาก

พระราชทรัพยของพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาประการตอมา คือ สนม
กํานัล กวีอยุธยาจะแสดงใหเห็นวาพระมหากษัตริยมีสนมกํานัลที่งดงามจํานวนมาก โดยมีปรากฏ
อยูในวรรณคดีทุกประเภท เชน เร่ืองเฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง กวีกลาวถึงสนมกํานัล
ของสมเด็จพระเจาอยูหัวปราสาททองวามีหญิงสาวที่งดงามเหมือนนางอัปสรอยูเปนจํานวนมาก    

                                                       
        93  ดูรายละเอียดคําประพันธหนา 99
        94  ดูรายละเอียดคําประพันธหนา 115
        95  ดูรายละเอียดคําประพันธหนา 114
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บุณโณวาทคําฉันท กวีชื่นชมสนมของสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศวาเปนหญิงสาวที่ดีและงดงาม 
โคลงเรื่องพาลีสอนนอง กวีก็ชมสนมของพระมหากษัตริยวางดงามเหมือนสาวสวรรค และ     
สมุทรโฆษคําฉันท กวีกลาวถึงพระสมุทรโฆษวามีสนมจํานวนมากที่คอยปรนนิบัติพระองค96

เปนตน อนึ่ง แมวาวรรณคดีทุกประเภทจะกลาวถึงสนมกํานัลของพระมหากษัตริยไวเชนเดียวกัน 
แตวรรณคดีนิทานมีเนื้อหาที่กลาวถึงสนมกํานัลของพระมหากษัตริยไวมากกวาวรรณคดี    
ประเภทอื่น ทั้งนี้อาจเปนเพราะกวีตองการแสดงใหเห็นวาพระมหากษัตริยซึ่งเปนพระเอกในเรื่องมี
ความดีงามและมีเสนหมาก ทําใหมีหญิงสาวมากมายยินดีเปนสนมรับใชพระองค

พระราชทรัพยประการสุดทายที่กวีกลาวไวในวรรณคดีอยุธยา คือ รัตนะ กวีกลาว
ถึงรัตนะไวอยางชัดเจน 4 ประการ ไดแก จักรแกว ชางแกว มาแกว และนางแกว โดยปรากฏใน   
วรรณคดีอยุธยา  2 ประเภท คือ วรรณคดียอพระเกียรติ และวรรณคดีนิทาน เชน ลิลิตยวนพาย กวี
ยกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวามีชางแกวทําใหพระองคชนะสงคราม97 สมุทรโฆษคําฉันท 
กวีกลาวถึงพระสมุทรโฆษมีนางแกวคอยปรนนิบัติ98 เสือโคคําฉันท กวียกยองพระมหากษัตริย    
ในบทประณามพจนวามีมาแกวจํานวนมาก99 และอนิรุทธคําฉันท กวียกยองพระอนิรุทธวามี    
จักรแกว100 เปนตน

จะเห็นไดวาวรรณคดียอพระเกียรติและวรรณคดีนิทานเปนวรรณคดีที่ใหความ
สําคัญเรื่องพระราชทรัพยมากที่สุด เห็นไดจากวรรณคดีทั้งสองประเภทกลาวถึงพระราชทรัพยครบ
ทั้ง 4 ประการ คือ เมืองและพระราชวัง ทรัพยสมบัติ สนมกํานัล และรัตนะ แตวรรณคดีนิทานจะ
กลาวถึงพระราชทรัพยแตละประเภทไวละเอียดและมีจํานวนมากกวาวรรณคดียอพระเกียรติ 
แสดงวาพระราชทรัพยเปนสิ่งสําคัญมากสําหรับพระมหากษัตริยในวรรณคดีนิทาน นอกจากนี้พระ
ราชทรัพยที่สําคัญมากที่สุดก็คือ สนมกํานัล เพราะวรรณคดีทุกประเภทมีเนื้อหากลาวถึงสนม
กํานัลของพระมหากษัตริยไว การที่วรรณคดีทุกประเภทใหรายละเอียดวาพระมหากษัตริยมีสนม
กํานัล อาจเปนเพราะสนมกํานัลเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นวาพระมหากษัตริยเปนผูที่มีความสุขสบาย
และสําราญใจมากที่มีหญิงสาวงดงามจํานวนมากปรนนิบัติ อีกทั้งยังเปนเครื่องประดับเกียรติยศ
ของพระมหากษัตริยดวย
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6. มีพระราชอํานาจและมีฤทธานุภาพ
พระราชอํานาจและฤทธานุภาพเปนคุณสมบัติที่สําคัญของพระมหากษัตริยใน        

วรรณคดีอยุธยา ทั้งนี้เพราะวรรณคดีทั้งสี่ประเภทมีเนื้อหากลาวยกยองพระมหากษัตริยวามี    
พระราชอํานาจและฤทธานุภาพมาก เชน ลิลิตยวนพาย กวียกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวามี
พระราชอํานาจและมีฤทธิ์ในการปราบศัตรูใหพายแพไป101 ลิลิตโองการแชงน้ํา กวียกยองพระมหา
กษัตริยวามีอํานาจในการปราบผูคิดคดทรยศแบบถอนรากถอนโคน โคลงเรื่องพาลีสอนนองก็มี  
คําสอนใหขาราชบริพารรูจักยําเกรงพระราชอํานาจของพระมหากษัตริย และสมุทรโฆษคําฉันท กวี
ก็ยกยองพระสมุทรโฆษวามีฤทธิ์เดชในการปราบศัตรูใหพายแพไป102 เปนตน การยกยองพระมหา
กษัตริยวามีพระราชอํานาจและฤทธานุภาพมาก แสดงใหเห็นวาพระมหากษัตริยมีเดชานุภาพใน
การปกครองบานเมืองและประชาชน ทําใหทุกคนเกรงกลัวและไมกลาคิดคดทรยศพระองค         
วรรณคดีอยุธยาทุกประเภทจึงมีเนื้อหากลาวถึงพระมหากษัตริยวามีพระราชอํานาจและ         
ฤทธานุภาพมาก

7. มีเกียรติยศ
วรรณคดีอยุธยาที่กลาวถึงพระมหากษัตริยวามีเกียรติยศปรากฏอยูในวรรณคดี         

3 ประเภท ไดแก วรรณคดียอพระเกียรติ วรรณคดีพิธีกรรมและประเพณี และวรรณคดีนิทาน      
วรรณคดียอพระเกียรติเปนวรรณคดีที่มีเนื้อหากลาวถึงเกียรติยศของพระมหากษัตริยมากที่สุด 
เพราะวรรณคดียอพระเกียรติทั้งสี่เร่ืองมีเนื้อหาจํานวนมากที่ยกยองพระมหากษัตริยวามีเกียรติยศ
เชน ลิลิตยวนพาย กวียกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวามีเกียรติยศยิ่งใหญเกรียงไกรถึง  
สวรรค103 โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณมหาราช กวียกยองสมเด็จพระนารายณ
มหาราชวามีเกียรติยศมากกวาผูใดในอดีต เร่ืองเฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง กวียกยอง
สมเด็จพระเจาอยูหัวปราสาททองวามีเกียรติยศเลื่องลือจนเปนที่ปรากฏทั่วโลก โคลงชะลอพระ
พุทธไสยาสน กวีขอพรใหสมเด็จพระเจาอยูหัวทายสระมีเกียรติยศปรากฏอยูในแผนดินอยาได
เลือนหาย104 เปนตน การที่กวียกยองพระมหากษัตริยในวรรณคดียอพระเกียรติวามีเกียรติยศมาก
เปนเพราะจุดมุงหมายและลักษณะของวรรณคดียอพระเกียรติที่ตองการเชิดชูเกียรติยศของพระ
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มหากษัตริย วรรณคดียอพระเกียรติจึงใหความสําคัญกับเกียรติยศของพระมหากษัตริย สวน      
วรรณคดีนิทานมีเนื้อหาเกี่ยวกับเกียรติยศของพระมหากษัตริยมากเปนลําดับตอมา เชน        
สมุทรโฆษคําฉันท กวียกยองพระสมุทรโฆษวามีเกียรติยศเลื่องลือไปทั้งสามโลก เสือโคคําฉันท กวี
ก็ยกยองพระพหลเทพวามีเกียรติยศเลื่องลือ105 เปนตน แมวาวรรณคดีนิทานจะไมไดมุงแสดง
เกียรติยศของพระมหากษัตริย แตการยกยองพระเอกของเรื่องวามีเกียรติยศมาก ก็เปนการแสดง
ใหเห็นถึงความดีเลิศของพระเอกในวรรณคดีนิทานไดเปนอยางดี สวนวรรณคดีพิธีกรรมและ
ประเพณีก็เห็นวาการที่พระมหากษัตริยมีเกียรติยศก็สําคัญจึงมีเนื้อหาเกี่ยวกับเกียรติยศของพระ
มหากษัตริยปรากฏในบทประณามพจนของบุณโณวาทคําฉันท โดยกวีกลาวยกยองพระมหา
กษัตริยวามีเกียรติยศเกรียงไกรไปทั้งเมือง106

จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวากวีเชื่อวาพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยามีคุณ
สมบัติสําคัญ 7 ประการ โดยคุณสมบัติทั้งเจ็ดประการปรากฏในวรรณคดียอพระเกียรติครบทั้ง 7 
ประการ ไดแก มีชาติกําเนิดและชาติตระกูลที่สูง มีบุญ มีรูปงามและบุคลิกลักษณะสงางาม มี
ความรอบรู มีพระราชทรัพย มีพระราชอํานาจและฤทธานุภาพ และมีเกียรติยศ คุณสมบัติทั้งเจ็ด
ประการนี้ กวีจะใหความสําคัญในเรื่องความรอบรูและเกียรติยศมากที่สุด เพราะมีปรากฏใน      
วรรณคดียอพระเกียรติทั้งสี่เร่ือง แสดงวาคุณสมบัติสําคัญของพระมหากษัตริยตามความคิดของ
กวีอยุธยา ก็คือ สติปญญาความรอบรู และเกียรติยศ นอกจากนี้คุณสมบัติประการสําคัญที่พระ
มหากษัตริยในวรรณคดียอพระเกียรติมีแตกตางจากพระมหากษัตริยในวรรณคดีประเภทอื่นอยาง
ชัดเจน คือ การมีชาติกําเนิดและชาติตระกูลที่สูง กวีจะยกยองพระมหากษัตริยวามีกําเนิดหรือสืบ
เชื้อสายจากเทพเจาหรือพระพุทธเจา พระมหากษัตริยในวรรณคดียอพระเกียรติจึงเปนผูที่มีกําเนิด
สูงกวาคนธรรมดาทั่วไป

สําหรับพระมหากษัตริยในวรรณคดีพิธีกรรมและประเพณีมีลักษณะใกลเคียงกับพระ
มหากษัตริยในวรรณคดียอพระเกียรติ โดยมีคุณสมบัติ 5 ประการ คือ สืบเชื้อสายจากเทพเจา มี
บุญ มีพระราชทรัพย มีพระราชอํานาจและฤทธานุภาพ และมีเกียรติยศ ทั้งนี้เพราะพระมหา
กษัตริยในวรรณคดีพิธีกรรมและประเพณีเปนพระมหากษัตริยที่มีอยูจริงเชนเดียวกับพระมหา
กษัตริยในวรรณคดียอพระเกียรติ จึงมีคุณสมบัติคลายกันโดยเฉพาะการมีชาติกําเนิดที่สูง สวน
คุณสมบัติอีกสองประการ คือ การมีรูปงาม และการมีความรอบรู อาจเปนคุณสมบัติที่ไมสําคัญ
                                                       

       105  ดูรายละเอียดคําประพันธหนา 136
       106  ดูรายละเอียดคําประพันธหนา 135
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สําหรับวรรณคดีพิธีกรรม อีกทั้งวรรณคดีพิธีกรรมและประเพณีก็ไมไดมุงยกยองพระมหากษัตริยวา
ดีเลิศทุกดาน กวีจึงไมไดกลาวถึงคุณสมบัติสองประการนี้

สวนพระมหากษัตริยในวรรณคดีนิทาน ซึ่งเปนพระมหากษัตริยในอุดมคติที่มีความดี
พรอมแตไมเนนเรื่องชาติกําเนิดที่สูง เพราะไมไดเปนพระมหากษัตริยที่มีอยูจริง คุณสมบัติ 6 
ประการ ไดแก มีบุญ มีรูปงามและบุคลิกลักษณะสงางาม มีความรอบรู มีพระราชทรัพย มีพระราช
อํานาจและฤทธานุภาพ และมีเกียรติยศ คุณสมบัติทั้งหกประการนี้ กวีจะใหความสําคัญในเรื่อง
การมีรูปงามและบุคลิกลักษณะที่สงางาม และการมีพระราชทรัพยมากที่สุด เพราะเปนแบบฉบับ
ของพระมหากษัตริยในวรรณคดีนิทานที่ตองมีรูปงาม บุคลิกดี และรํ่ารวย

สวนวรรณคดีคําสอนเปนวรรณคดีที่กลาวถึงคุณสมบัติของพระมหากษัตริยนอยที่สุด 
กวีกลาวถึงคุณสมบัติไว 2 ประการ คือ การมีสนมกํานัล และการมีพระราชอํานาจและฤทธานุภาพ 
ทั้งนี้เปนเพราะวรรณคดีคําสอนมุงแสดงหลักปฏิบัติของพระมหากษัตริยมากกวาการแสดง       
คุณสมบัติของพระมหากษัตริย

อยางไรก็ตาม เปนที่นาสังเกตวาวรรณคดีทั้งสี่ประเภทกลาวถึงคุณสมบัติไวคลายกัน  
2 ประการ คือ การมีสนมกํานัล และการมีพระราชอํานาจและฤทธานุภาพ แสดงวาคุณสมบัติ    
ทั้งสองประการนี้ตองเปนคุณสมบัติที่สําคัญของพระมหากษัตริย กลาวคือ พระมหากษัตริยที่มี
พระราชอํานาจและฤทธานุภาพมาก ยอมทําใหคนทั้งหลายเกรงกลัวและไมคิดคดทรยศพระองค 
สวนการมีสนมกํานัลก็แสดงใหเห็นวาพระมหากษัตริยเปนผูที่มีความสุขสําราญและมีเกียรติยศ
มาก คุณสมบัติทั้งสองประการจึงเปนคุณสมบัติที่สําคัญที่แสดงใหเห็นทั้งเดชานุภาพและเกียรติยศ
ของพระมหากษัตริย

หนาที่ของพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาที่ตางประเภทกัน

1. การเปนนักปกครอง
กวีอยุธยากลาวถึงหนาที่ในการเปนนักปกครองของพระมหากษัตริยไว 4 ประการ    

ไดแก การปกครองโลก การปกครองบานเมืองและประชาชน การปกครองขาราชบริพาร และการ
เปนองคอัครศาสนูปถัมภก หนาที่ในการเปนนักปกครองทั้งสี่ประการปรากฏในวรรณคดีทั้งสี่
ประเภท ดังตอไปนี้

1.1 การปกครองโลก
วรรณคดีอยุธยาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระมหากษัตริยวาเปนผูปกครองโลกมี

ปรากฏในวรรณคดี 2 ประเภท คือ วรรณคดียอพระเกียรติ และวรรณคดีนิทาน วรรณคดี            
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ยอพระเกียรติเปนวรรณคดีที่มีการยกยองพระมหากษัตริยวาเปนผูปกครองโลกมากที่สุด เชน ลิลิต      
ยวนพาย กวียกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวาเปนผูดูแลรักษาและเลี้ยงโลก โคลงเฉลิม     
พระเกียรติสมเด็จพระนารายณมหาราช กวีขอพรใหสมเด็จพระนารายณมหาราชเปนผูดูแลรักษา
โลกใหมีความสุข107 เปนตน สวนวรรณคดีนิทานมีปรากฏในบทประณามพจนของลิลิตพระลอ กวี
ยกยองพระมหากษัตริยวาเปนผูเล้ียงดูโลก108 การที่กวียกยองพระมหากษัตริยในวรรณคดี            
ยอพระเกียรติวาเปนผูปกครองดูแลโลกมากที่สุด เพราะกวีตองการแสดงใหเห็นพระปรีชาสามารถ
ดานการปกครองซึ่งเปนหนาที่ที่สําคัญที่สุดของพระมหากษัตริยวาเปนพระมหากษัตริยที่ยิ่งใหญ
ซึ่งเปนไปตามจุดมุงหมายของวรรณคดียอพระเกียรติ สวนพระมหากษัตริยในวรรณคดีนิทานตอง
เปนพระมหากษัตริยในอุดมคติ เมื่อหนาที่สําคัญและยิ่งใหญของพระมหากษัตริยคือการปกครอง
โลก พระมหากษัตริยในวรรณคดีนิทานจึงตองปกครองโลกดวย

1.2 การปกครองบานเมืองและประชาชน
วรรณคดีอยุธยาที่มี เนื้อหากลาวถึงพระมหากษัตริย เปนผูปกครอง         

บานเมืองและประชาชนใหมีความสุขมี 3 ประเภท ไดแก วรรณคดียอพระเกียรติ วรรณคดีคําสอน 
และวรรณคดีนิทาน โดยวรรณคดียอพระเกียรติปรากฏในลิลิตยวนพาย กวียกยองสมเด็จพระบรม
ไตรโลกนาถวาเปนผูขจัดความทุกขของแผนดินและบํารุงบานเมืองใหมีแตความสุข วรรณคดี     
คําสอนก็ปรากฏในโคลงทศรถสอนพระราม กวีกลาววาพระมหากษัตริยจะตองรักประชาชนและ  
ดูแลบานเมืองใหสงบสุขเหมือนกับเปนเมืองของพระอินทรและสวรรคชั้นพรหม สวนวรรณคดี
นิทานปรากฏในลิลิตพระลอ กวีกลาวถึงจารีตปฏิบัติของพระมหากษัตริยวาตองปกครองแผนดิน
ใหรมเย็น ขจัดทุกขเข็ญทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักรใหหมดสิ้นไป109 แมวาวรรณคดี    
แตละประเภทจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการปกครองบานเมืองและประชาชนใหเปนสุขจะปรากฏใน     
วรรณคดีเพียงเรื่องเดียวของแตละประเภท แตลิลิตยวนพายและโคลงทศรถสอนพระราม กวีจะ
กลาวถึงหนาที่ในการปกครองบานเมืองและประชาชนหลายครั้ง ทั้งนี้เพราะลิลิตยวนพายเปน     
วรรณคดียอพระเกียรติที่มุงแสดงใหเห็นพระปรีชาสามารถและความดีเลิศของสมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถในทุกดาน สวนโคลงทศรถสอนพระรามเปนวรรณคดีคําสอนสําหรับพระมหากษัตริย   

                                                       
        107  ดูรายละเอียดคําประพันธหนา 138 – 139
        108  ดูรายละเอียดคําประพันธหนา 139
        109  ดูรายละเอียดคําประพันธหนา 140 – 141
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หนาที่ในการปกครองบานเมืองและประชาชนเปนหนาที่สําคัญของพระมหากษัตริย กวีจึงกลาวไว
เพื่อสอนและเตือนใจพระมหากษัตริยใหปฏิบัติอยางเครงครัด

1.3 การปกครองขาราชบริพาร
ในวรรณคดีอยุธยา กวีกลาวถึงการปกครองขาราชบริพารของพระมหา

กษัตริยไว 3 ประการ คือ การเลือกขาราชบริพาร การปรึกษาราชกิจ และการใหรางวัล              
การปกครองขาราชบริพารทั้งสามประการมีปรากฏในวรรณคดี 3 ประเภท คือ วรรณคดี             
ยอพระเกียรติ วรรณคดีคําสอน และวรรณคดีนิทาน ทั้งนี้วรรณคดีที่มีเนื้อหากลาวถึงการปกครอง
ขาราชบริพารมากที่สุดคือ วรรณคดียอพระเกียรติ เชน เร่ืองเฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง 
กวีกลาวถึงสมเด็จพระเจาอยูหัวปราสาททองวาทรงปรึกษาเสนาอํามาตยเร่ืองการทําพิธีลบศักราช
วาตองปฏิบัติอยางไรจึงจะถูกตองตามจารีตปฏิบัต1ิ10 โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ
มหาราช กวีกลาวถึงสมเด็จพระนารายณพระราชทานรางวัลใหแกขาราชบริพารที่ชวยคลองชาง111

เปนตน ทั้งนี้การที่กวีกลาวถึงขอปฏิบัติที่พระมหากษัตริยปฏิบัติตอขาราชบริพารนี้ เพราะกวี
ตองการสดุดีน้ําพระทัยอันงดงามของพระมหากษัตริยที่ทรงปกครองขาราชบริพารดวยความ     
ยุติธรรมและเอาใจใส แสดงใหเห็นวาพระมหากษัตริยเปนผูปกครองที่ดีเลิศ สวนวรรณคดีคําสอนมี
ปรากฏในโคลงราชสวัสด์ิ กวีกลาวถึงพระมหากษัตริยพระราชทานรางวัลใหแกเสนาบดีที่ดีเลิศ112

และวรรณคดีนิทานปรากฏในลิลิตพระลอ ตอนที่พระนางบุญเหลือยกจารีตปฏิบัติของพระมหา
กษัตริยมาสอนใจพระลอวาตองเลือกขาราชบริพารที่ซื่อสัตยและจงรักภักดี113

1.4 การเปนองคอัครศาสนูปถัมภก
การเปนองคอัครศาสนูปถัมภกของพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยามี 3 

ลักษณะ ไดแก การทํานุบํารุงศาสนา การรูแจงในธรรม และการปฏิบัติและตั้งมั่นในธรรม
การยกยองพระมหากษัตริยวาเปนผูทํานุบํารุงศาสนาใหดํารงอยูอยาง     

รุงเรืองมีปรากฏในวรรณคดียอพระเกียรติ และวรรณคดีพิธีกรรมและประเพณี ในวรรณคดี            
ยอพระเกียรติมีเนื้อหาที่กลาวถึงพระมหากษัตริยทํานุบํารุงศาสนามากที่สุด เชน ลิลิตยวนพาย กวี
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กลาวถึงสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดใหสรางวัดพุทไธสวรรย โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นารายณมหาราช กวีกลาวถึงสมเด็จพระนารายณมหาราชอัญเชิญพระพุทธสิหิงคมาประดิษฐาน
ในพระนคร เพื่อใหประชาชนไดกราบไหวบูชา และโคลงชะลอพระพุทธไสยาสน กวีกลาวถึงสมเด็จ
พระเจาอยูหัวทายสระวาทรงรับรองที่จะประคองพระพุทธไสยาสนใหพนอันตรายจากกระแสน้ํา114

เปนตน สวนวรรณคดีพิธีกรรมและประเพณีมีปรากฏในเรื่องบุณโณวาทคําฉันท เชน กวีกลาวถึง
พระมหากษัตริยในสมัยอยุธยาทรงสรางพระมณฑปแกวสวมรอยพระพุทธบาท115 เปนตน

การยกยองพระมหากษัตริยวา รูแจงในธรรมมีปรากฏในวรรณคดี             
ยอพระเกียรติเร่ืองลิลิตยวนพายและวรรณคดีนิทานเรื่องลิลิตพระลอ  ในลิลิตยวนพาย กวียกยอง
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวารูแจงในหลักธรรม 93 หลักธรรมโดยจัดเปนหมวดธรรมตั้งแตหลัก
ธรรมหมวดที่สองถึงหมวดที่สิบ สวนลิลิตพระลอ กวียกยองพระลอวารูแจงหลักธรรม 2 ประการคือ 
อนิจจังและกรรม116 ทั้งนี้เพราะลิลิตยวนพายเปนวรรณคดีที่ตองการสดุดีสมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถอยางสูงสุด กวีจึงยกยองพระองควารูแจงในธรรมจํานวนมาก แตลิลิตพระลอ กวีไมไดมี  
จุดประสงคที่จะยกยองพระลอวารูแจงในหลักธรรม แตตองการใชหลักธรรมอนิจจังและกรรม     
มาเปนเครื่องปลอบใจตัวละครในเรื่องเทานั้น  กวีจึงกลาวถึงหลักธรรมที่พระลอรูแจงไวนอย

การยกยองพระมหากษัตริยวาปฏิบัติและตั้งมั่นในธรรมเปนขอปฏิบัติที่มี
ปรากฏในวรรณคดีทั้งสี่ประเภท โดยวรรณคดียอพระเกียรติใหรายละเอียดไวมากที่สุด เชน ลิลิต
ยวนพาย กวียกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวาเปนผูมีขันติ117 เร่ืองเฉลิมพระเกียรติพระเจา
ปราสาททอง กวียกยองสมเด็จพระเจาอยูหัวปราสาททองวาไดปฏิบัติทานจํานวนมาก118 และใน
โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณมหาราช กวียกยองสมเด็จพระนารายณมหาราชวาเปนผู
ทรงธรรม119 เปนตน วรรณคดีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติและตั้งมั่นในธรรมของพระมหากษัตริย
มากเปนลําดับตอมาคือ วรรณคดีนิทาน เชน เสือโคคําฉันท กวียกยองพระคาวีวาครองเมือง    
พัทธพิไสยโดยตั้งมั่นในทศพิธราชธรรม ในลิลิตพระลอ กวียกยองพระลอวามีความอดทนอดกลั้น

                                                       
       114  ดูรายละเอียดคําประพันธหนา 150 - 151
       115  ดูรายละเอียดคําประพันธหนา 152
       116  ดูรายละเอียดคําประพันธหนา 153 – 162

117  ดูรายละเอียดคําประพันธหนา 172
118  ดูรายละเอียดคําประพันธหนา 167 – 169

       119  ดูรายละเอียดคําประพันธหนา 180
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ตอความทุกขยาก120 เปนตน สวนวรรณคดีคําสอนมีเนื้อหากลาวถึงการปฏิบัติและตั้งมั่นในธรรม
ของพระมหากษัตริยปรากฏในโคลงทศรถสอนพระราม กวีกลาวถึงขอปฏิบัติของพระมหากษัตริย
วาควรปฏิบัติทานอยูเสมอ และใหรูจักอดทนอดกลั้นโดยยึดขันติเปนที่ตั้ง121 เปนตน สวนวรรณคดี  
พิธีกรรมและประเพณีมีปรากฏในบุณโณวาทคําฉันท กวีกลาวถึงสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศแจก
ทานจํานวนมากเมื่อครั้งเสด็จไปนมัสการพระพุทธบาท122

จะเห็นไดวาการยกยองพระมหากษัตริยวาเปนองคอัครศาสนูปถัมภก กวี
ใหความสําคัญในเรื่องการปฏิบัติและตั้งมั่นในธรรมมากที่สุด เพราะมีปรากฏอยูในวรรณคดีทั้งสี่
ประเภท แสดงใหเห็นวาการปฏิบัติและตั้งมั่นในธรรมเปนขอปฏิบัติที่สําคัญสําหรับพระมหา
กษัตริย กลาวคือ เมื่อกวีจะยกยองพระมหากษัตริยวาเปนองคอัครศาสนูปถัมภก เพื่อแสดงใหเห็น
วาพระองคคือธรรมราชา กวีก็จะเนนเรื่องการปฏิบัติและตั้งมั่นในธรรมของพระมหากษัตริย     
นอกจากนี้ ว รรณคดียอพระเกียรติยั ง เปนวรรณคดีที่ ให รายละเอียดในการ เปนองค                      
อัครศาสนูปถัมภกของพระมหากษัตริยมากที่สุด เพราะกวีตองการยกยองพระมหากษัตริยใหเห็น
อยางชัดเจนวาพระองคคือธรรมราชา

2. การเปนนักรบ
 ในวรรณคดีอยุธยา กวียกยองพระมหากษัตริยวาเปนนักรบที่ยิ่งใหญ หนาที่ใน
การเปนนักรบของพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยามีรายละเอียด 3 ประการ ไดแก การเปน 
จอมทัพ การขยายและปองกันราชอาณาจักร และการมีกองทัพที่ยิ่งใหญ

2.1 การเปนจอมทัพ
ขอปฏิบัติของพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาในการเปนจอมทัพมี 4 

ประการ คือ การคัดเลือกไพรพล การเชี่ยวชาญกลยุทธ การบัญชาการรบ และการออกรบอยางเกง
กลา วรรณคดีอยุธยาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเปนจอมทัพมี 2 ประเภท คือ วรรณคดียอพระเกียรติ 
และวรรณคดีนิทาน วรรณคดียอพระเกียรติมีปรากฏในลิลิตยวนพายเพียงเรื่องเดียวและกลาวถึง
ขอปฏิบัติในการเปนจอมทัพ 3 ประการ คือ การเชี่ยวชาญกลยุทธ การบัญชาการรบ และการ     
ออกรบอยางเกงกลา เชน ในตอนตนเรื่อง กวียกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวาเชี่ยวชาญ     
กลยุทธมากมาย ทั้งกลยุทธในการแกและกันกลยุทธของขาศึก กลยุทธในการเขาปลนเมือง        

                                                       
        120  ดูรายละเอียดคําประพันธหนา 171 – 172
        121  ดูรายละเอียดคําประพันธหนา 171 , 173
        122  ดูรายละเอียดคําประพันธหนา 171
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กลยุทธในการลอลวงขาศึกใหตกอยูในวงลอม กลยุทธในการบุกทะลวงขาศึก และกลยุทธที่ใชลวง
ขาศึกเพื่อหนี123  ในตอนที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจะทําสงครามกับกองทัพเชียงใหมเพื่อตีเอา
เมืองเชียงชื่นกลับคืนมา กวีก็ยกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวาทรงบัญชาการรบเปนประจํา
ทุกวัน124 และในตอนที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถยกทัพไปปราบพระยายุทธิษฐิระ กวียกยอง
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวามีความหาวหาญและวองไวในการรบอยางมาก สามารถตอสูกับ
ขาศึกจนทําใหขาศึกจํานวนมากแตกพายไป125 เปนตน

สวนวรรณคดีนิทานมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับขอปฏิบัติในการเปนจอมทัพ 3 
ประการ คือ การคัดเลือกไพรพล การบัญชาการรบ และการออกรบอยางเกงกลา ขอปฏิบัติในการ
เปนจอมทัพของพระมหากษัตริยในวรรณคดีนิทานทั้งสามประการ กวีไมเนนเรื่องการคัดเลือก   
ไพรพลและการบัญชาการรบ เพราะมีกลาวไวในสมุทรโฆษคําฉันทเทานั้น โดยกวีกลาวถึงพระ
สมุทรโฆษคัดเลือกไพรพลที่มีปญญาหลักแหลม มีความกลาหาญ และมีความสามารถในการรบ 
เขามาเปนทหารในกองทัพ126 และเมื่อพระสมุทรโฆษรบกับกษัตริยทั้งสิบ พระสมุทรโฆษก็เปนผู
บัญชาการรบวาควรจะใหแมทัพคนใดออกไปตอสูกับขาศึกศัตรู127 สวนเนื้อหาที่กวีผูแตงวรรณคดี
นิทานใหความสําคัญก็คือการออกรบอยางเกงกลา ทั้งนี้เพราะวรรณคดีนิทานทั้งสี่เร่ืองมีเนื้อหา
กลาวถึงการออกรบอยางเกงกลาของพระมหากษัตริยไวอยางชัดเจน เชน ลิลิตพระลอตอนที่
พระลอตอสูกับทหารของเจายา กวีแสดงใหเห็นวาพระลอมีความแกลวกลาและอาจหาญในการ 
ตอสูอยางมาก128 สมุทรโฆษคําฉันทตอนพระสมุทรโฆษรบกับกษัตริยทั้งสิบ กวีพรรณนาภาพการ
รบของพระสมุทรโฆษวาเกงกลาและอาจหาญมาก สามารถปราบกษัตริยทั้งหลายไดอยาง       
ราบคาบ129 เสือโคคําฉันท กวีแสดงใหเห็นวาพระคาวีสามารถตอสูกับยักษและนกอินทรียไดอยาง
เกงกลา130 อนิรุทธคําฉันท กวียกยองพระอนิรุทธวามีความหาวหาญและสามารถใชอาวุธตอสูกับ

                                                       
        123  ดูรายละเอียดคําประพันธหนา 186 - 187
        124  ดูรายละเอียดคําประพันธหนา 190
        125  ดูรายละเอียดคําประพันธหนา 193
        126  ดูรายละเอียดคําประพันธหนา 183 – 185
        127  ดูรายละเอียดคําประพันธหนา 191 – 192
        128  ดูรายละเอียดคําประพันธหนา  206
        129  ดูรายละเอียดคําประพันธหนา 194 – 198
        130  ดูรายละเอียดคําประพันธหนา 198 – 199
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ศัตรูไดอยางเชี่ยวชาญ131 เปนตน แสดงใหเห็นวาพระมหากษัตริยในวรรณคดีนิทานตองกลาหาญ
และมีฝมือในการรบ สวนวรรณคดียอพระเกียรติ การที่กวีกลาวถึงการเปนจอมทัพของพระมหา
กษัตริยในลิลิตยวนพายเพียงเรื่องเดียวเปนเพราะลิลิตยวนพายมุงเนนที่จะเชิดชูวีรกรรมของ
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถในการทําสงครามชนะเชียงใหม สวนวรรณคดียอพระเกียรติอีก     
สามเรื่อง คือ โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณมหาราช  เร่ืองเฉลิมพระเกียรติพระเจา
ปราสาททอง และโคลงชะลอพระพุทธไสยาสน  ไมไดมุงแสดงวีรกรรมของพระมหากษัตริยในการ
ทําสงคราม ดังนั้นทั้งสามเรื่องจึงไมไดกลาวถึงเรื่องนี้

2.2 การขยายและปองกันราชอาณาจักร
การทําสงครามของพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยามีจุดประสงคสําคัญ 

2 ประการ คือ การขยายราชอาณาจักรใหกวางไกล และการปกปองราชอาณาจักรใหพนจากการ
รุกรานของศัตรู

วรรณคดีที่มีเนื้อหากลาวถึงพระมหากษัตริยขยายราชอาณาจักรใหกวาง
ไกลมี 2 ประเภท ไดแก วรรณคดียอพระเกียรติ และวรรณคดีนิทาน วรรณคดีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
การขยายราชอาณาจักรมากที่สุดคือ วรรณคดียอพระเกียรติ เชน ลิลิตยวนพาย กวียกยองสมเด็จ
พระบรมไตรโลกนาถวาสามารถปราบเมืองกําแพงเพชรได ทําใหราชอาณาจักรขยายออกไป ใน
โคลงชะลอพระพุทธไสยาสน กวีขอพรใหสมเด็จพระเจาอยูหัวทายสระสามารถทําสงครามขยาย
แผนดินใหกวางไกล132 เปนตน สวนวรรณคดีนิทานมีปรากฏในลิลิตพระลอ ตอนที่ทาวแมนสรวง
ยกทัพไปรบกับเมืองสรอง เพื่อขยายราชอาณาจักร133

สวนการยกยองพระมหากษัตริยวาทําสงครามเพื่อปองกันราชอาณาจักรมี
ปรากฏในวรรณคดี 3 ประเภท คือ วรรณคดียอพระเกียรติ วรรณคดีคําสอน และวรรณคดีนิทาน 
เนื้อหาที่เกี่ยวกับการปองกันราชอาณาจักรนี้ปรากฏในวรรณคดีประเภทละหนึ่งเรื่อง กลาวคือ     
วรรณคดียอพระเกียรติมีปรากฏในโคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณมหาราช กวีกลาวถึง
เจาเมืองวิชัยคิดทรยศ สมเด็จพระนารายณมหาราชจึงยกทัพไปปราบเมืองวิชัย วรรณคดีคําสอน
ปรากฏในโคลงเรื่องพาลีสอนนอง กวียกยองพระมหากษัตริยวาเปนผูปกปองแผนดิน และวรรณคดี
นิทานปรากฏในลิลิตพระลอ ตอนที่ทาวแมนสรวงยกทัพไปทําสงครามกับเมืองสรอง ทาว           

                                                       
        131  ดูรายละเอียดคําประพันธหนา 199 – 200
        132  ดูรายละเอียดคําประพันธหนา 207 - 208
        133  ดูรายละเอียดคําประพันธหนา 208
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พิมพิสาครราช เจาเมืองสรอง และทาวพิไชยพิษณุกร พระราชโอรส ก็ออกไปรับศึกเพื่อปกปอง 
บานเมือง134

จะเห็นไดวาการทําสงครามเพื่อปกปองราชอาณาจักรเปนหนาที่ที่สําคัญ
ของพระมหากษัตริย เพราะมีปรากฏในวรรณคดีอยุธยาหลายประเภท สวนการขยายราชอาณา
จักรเปนการแผขยายแสนยานุภาพของพระมหากษัตริยใหกวางไกล และตองมีการรุกราน        
บานเมืองอื่น วรรณคดีคําสอนซึ่งมุงแสดงขอปฏิบัติในการเปนผูปกครองที่ดีจึงไมไดกลาวถึงการ
ขยายราชอาณาจักร แตสําหรับวรรณคดียอพระเกียรติและวรรณคดีนิทานเปนวรรณคดีที่มุงแสดง
ใหเห็นความเกงกลาของพระมหากษัตริยใหเปนที่ประจักษ กวีจึงแสดงใหเห็นถึงการแผขยายราช
อาณาจักรใหกวางไกลของพระมหากษัตริยไวดวย

3. การมีกองทัพที่ยิ่งใหญ
กองทัพของพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาประกอบดวยไพรพล ชาง มา รถ 

อาวุธ เครื่องดนตรี เครื่องประดับเกียรติยศกษัตริย และเครื่องประดับยศแมทัพนายกอง การ      
ยกยองพระมหากษัตริยวามีกองทัพที่ยิ่งใหญมีปรากฏในวรรณคดี 3 ประเภท ไดแก วรรณคดี     
ยอพระเกียรติ วรรณคดีพิธีกรรมและประเพณี และวรรณคดีนิทาน เนื้อหาที่เกี่ยวกับกองทัพที่     
ยิ่งใหญของพระมหากษัตริยมีปรากฏในวรรณคดีนิทานมากที่สุด เชน ลิลิตพระลอ กวีพรรณนา
กองทัพมาของพระลอวามีมาพันธุดีและเกงกลาจํานวนมาก135 สมุทรโฆษคําฉันท กวีกลาวถึง   
กองทัพของพระสมุทรโฆษวามีไพรพลที่เกงกลาอยูจํานวนมาก136 อนิรุทธคําฉันท กวีก็พรรณนา
กองทัพของพระอนิรุทธวามีรถศึกเปนจํานวนมาก137 เปนตน สวนวรรณคดียอพระเกียรติ กวี
พรรณนากองทัพของพระมหากษัตริยไวอยางละเอียด เชน ลิลิตยวนพาย กวีพรรณนากองทัพชาง
ของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวามีจํานวนมากและลวนเกงกลา138 เร่ืองเฉลิมพระเกียรติพระเจา
ปราสาททอง กวีพรรณนาอาวุธในกองทัพของสมเด็จพระเจาอยูหัวปราสาททองวามีจํานวนมาก
และงดงาม139 เปนตน วรรณคดีพิธีกรรมและประเพณีมีปรากฏในบุณโณวาทคําฉันท เชน กวี

                                                       
        134  ดูรายละเอียดคําประพันธหนา 209 – 211
        135  ดูรายละเอียดคําประพันธหนา 231
        136  ดูรายละเอียดคําประพันธหนา 216 – 217
        137  ดูรายละเอียดคําประพันธหนา 235 – 236
        138  ดูรายละเอียดคําประพันธหนา 220 – 225
        139  ดูรายละเอียดคําประพันธหนา 237 – 238
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พรรณนากองทัพชางของสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศวามีพละกําลังและความสามารถในการ   
ตอสูมาก140 จะเห็นไดวาวรรณคดีนิทานและวรรณคดียอพระเกียรติใหรายละเอียดของกองทัพไว
มากมาย ทั้งนี้เพราะพระมหากษัตริยในวรรณคดีนิทานและวรรณคดียอพระเกียรติจะตองทํา
สงครามกับขาศึกศัตรู กวีจึงตองพรรณนากองทัพไวอยางละเอียด เพื่อแสดงใหเห็นถึงความพรอม
และแสนยานุภาพของพระมหากษัตริย

จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นวาหนาที่ของพระมหากษัตริยทั้งการเปนนักปกครองที่ดี
และการเปนนักรบที่ยิ่งใหญ เปนหนาที่ที่สําคัญของพระมหากษัตริยในวรรณคดียอพระเกียรติ
และวรรณคดีนิทาน ทั้งนี้เพราะวรรณคดียอพระเกียรติและวรรณคดีนิทานตางก็กลาวถึงการเปน
นักปกครองและการเปนนักรบไวมาก แตรายละเอียดของการเปนนักปกครองและการเปนนักรบ
ในวรรณคดีทั้งสองประเภทก็มีสวนที่แตกตางกัน กลาวคือ วรรณคดียอพระเกียรติจะเนนเรื่องการ
เปนนักปกครองที่ดีตั้งแตการปกครองโลก การปกครองบานเมืองและประชาชน การปกครอง      
ขาราชบริพาร และการเปนองคอัครศาสนูปถัมภก สวนหนาที่ในการเปนนักรบจะมีปรากฏในลิลิต
ยวนพายเทานั้น เพราะลิลิตยวนพายเปนเรื่องที่มุงแสดงวีรกรรมของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถที่
ทําสงครามชนะเชียงใหม แตวรรณคดียอพระเกียรติเร่ืองอื่นไมไดมุงแสดงวีรกรรมในการทํา
สงคราม จึงไมมีเนื้อหากลาวถึงหนาที่ในการเปนนักรบ สวนวรรณคดีนิทานมีเนื้อหาที่แสดงการ
เปนนักรบที่ยิ่งใหญชัดเจนมาก โดยเฉพาะการออกรบอยางเกงกลา วรรณคดีนิทานทุกเรื่องจะให
ความสําคัญกับรายละเอียดที่พระมหากษัตริยจะแสดงฝมือในการรบ แตหนาที่การเปนนัก        
ปกครองปรากฏในลิลิตพระลอเปนสวนใหญและเปนสวนที่กวียกคําสอนที่เปนจารีตปฏิบัติของพระ
มหากษัตริยมาใสไวในเรื่อง แสดงวาในวรรณคดียอพระเกียรติ กวีจะใหความสําคัญในเรื่องการ
เปนนักปกครองที่ดีเปนสวนมาก สวนหนาที่ในการเปนนักรบจะปรากฏเดนชัดเฉพาะเรื่องที่มี      
จุดมุงหมายเพื่อยกยองวีรกรรมในการทําสงครามของพระมหากษัตริย สําหรับวรรณคดีนิทาน กวี
จะใหความสําคัญในเรื่องการเปนนักรบที่เกงกลามาก เพราะเปนความนิยมที่วาพระเอกตองรบเกง 
กวีจึงตองแตงเรื่องใหพระเอกไดแสดงฝมือในการรบ

สวนวรรณคดีพิธีกรรมและประเพณี และวรรณคดีคําสอนมีเนื้อหากลาวถึงหนาที่ของ
พระมหากษัตริยไมมากนัก กลาวคือ วรรณคดีพิธีกรรมและประเพณีจะใหความสําคัญกับการเปน
องคอัครศาสนูปถัมภกมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวรรณคดีพิธีกรรมและประเพณีเปนวรรณคดีที่มี

                                                       
        140  ดูรายละเอียดคําประพันธหนา 226
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ศาสนาเขามาเกี่ยวของ สวนวรรณคดีคําสอนซึ่งมุงแสดงหลักปฏิบัติที่สําคัญในการปกครอง     
บานเมืองจึงมีเนื้อหาที่แสดงใหเห็นวาพระมหากษัตริยดูแลเอาใจใสบานเมือง เปนธรรมราชา และ
ไมรุกรานบานเมืองอื่น ไดแก การปกครองบานเมืองและประชาชน การปกครองขาราชบริพาร การ
ปฏิบัติและตั้งมั่นในธรรม และการปองกันราชอาณาจักร

อนึ่ง เปนที่นาสังเกตวาหนาที่ที่สําคัญมากที่สุดของพระมหากษัตริยในวรรณคดี
อยุธยา ก็คือ การเปนนักปกครองที่ดี ไดแก การปกครองบานเมืองและประชาชน การปกครอง    
ขาราชบริพาร และการปฏิบัติและตั้งมั่นในธรรม เพราะวรรณคดีทั้งสี่ประเภทกลาวถึงหนาที่ในการ
เปนนักปกครองนี้ สวนหนาที่ในการเปนนักรบเปนหนาที่สําคัญในวรรณคดียอพระเกียรติและ      
วรรณคดีนิทานเทานั้น แสดงวาสําหรับกวีอยุธยาแลว หนาที่ที่สําคัญมากที่สุดของพระมหากษัตริย
ก็คือ การเปนนักปกครองที่ดี สวนหนาที่ของการเปนนักรบจะปรากฏในวรรณคดีที่ตองการแสดง
หรือเชิดชูความเกงกลาสามารถในการรบของพระมหากษัตริยเทานั้น

การศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณพระมหากษัตริยในวรรณคดีสมัยอยุธยาที่ตาง
ประเภทกันขางตน สามารถนําเสนอเปนตารางเปรียบเทียบไดดังตอไปนี้

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของพระมหากษัตริย

วรรณคดียอ
พระเกียรติ

วรรณคดีพิธีกรรม
และประเพณี

วรรณคดีคําสอน วรรณคดีนิทาน

1. มีชาติกําเนิดและ
ชาติตระกูลที่สูง
• มีกําเนิดจากเทพ

เจา
• สืบเชื้อสายจาก

เทพเจา
• สืบเชื้อสายจาก

พระพุทธเจา
• มีกําเนิดเปนพระ

โพธิสัตว

1. มีชาติกําเนิดและ
ชาติตระกูลที่สูง

• สืบเชื้อสายจาก
เทพเจา
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วรรณคดียอ
พระเกียรติ

วรรณคดีพิธีกรรม
และประเพณี

วรรณคดีคําสอน วรรณคดีนิทาน

2.   มีบุญ 2.   มีบุญ 1.   มีบุญ
3. มีรูปรางและบุคลิก
ลักษณะที่ดี
• มีรูปงาม
• มีบุคลิกสงางาม

2. มีรูปรางและบุคลิก
ลักษณะที่ดี
• มีรูปงาม
• มีบุคลิกสงางาม

4. มีความรอบรู
• มีสติปญญาเปน

เลิศ
• รอบรูศาสตรตางๆ

3. มีความรอบรู

• รอบรูศาสตรตางๆ
5. มีพระราชทรัพย
• เมืองและพระราช

วัง
• ทรัพยสมบัติ
• สนมกํานัล
• รัตนะ

3. มีพระราชทรัพย
• เมืองและพระราช

วัง

• สนมกํานัล

1. มีพระราชทรัพย

• สนมกํานัล

4. มีพระราชทรัพย
• เมืองและพระราช

วัง
• ทรัพยสมบัติ
• สนมกํานัล
• รัตนะ

6. มีพระราชอํานาจ
และฤทธานุภาพ

4. มีพระราชอํานาจ
และฤทธานุภาพ

2. มีพระราชอํานาจ
และฤทธานุภาพ

5. มีพระราชอํานาจ
และฤทธานุภาพ

7. มีเกียรติยศ 5. มีเกียรติยศ 6. มีเกียรติยศ
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ตารางเปรียบเทียบหนาที่ของพระมหากษัตริย
วรรณคดียอ
พระเกียรติ

วรรณคดีพิธีกรรม
และประเพณี

วรรณคดีคําสอน วรรณคดีนิทาน

1. การเปนนักปกครอง
• ปกครองโลก
• ปกครองบานเมือง

และประชาชน
• ปกครองขาราช

บริพาร
• เปนองคอัคร

ศาสนูปถัมภก
- ทํานุบํารุงศาสนา
- รูแจงในธรรม
- ปฏิบัติและตั้งมั่น

ในธรรม

1. การเปนนักปกครอง

•  เ ป น อ ง ค อั ค ร
ศาสนูปถัมภก

- ทํานุบํารุงศาสนา

- ปฏิบัติและตั้งมั่น
ในธรรม

1. การเปนนักปกครอง

• ปกครองบานเมือง
และประชาชน

• ปกครองขาราช
บริพาร

•  เ ป น อ ง ค อั ค ร
ศาสนูปถัมภก

- ปฏิบัติและตั้งมั่น
ในธรรม

1. การเปนนักปกครอง
• ปกครองโลก
• ปกครองบานเมือง

และประชาชน
• ปกครองขาราช

บริพาร
•  เ ป น อ ง ค อั ค ร

ศาสนูปถัมภก

- รูแจงในธรรม
- ปฏิบัติและตั้งมั่น

ในธรรม
2. การเปนนักรบ
• เปนจอมทัพ
- คัดเลือกไพรพล
- เชี่ยวชาญกลยุทธ
- บัญชาการรบ
- ออกรบ
• ขยายและปองกัน

อาณาจักร
- ขยายราชอาณา

จักร
- ปองกันราชอาณา

จักร
• มีกองทัพยิ่งใหญ

2. การเปนนักรบ

• มีกองทัพยิ่งใหญ

2. การเปนนักรบ

• ขยายและปองกัน
อาณาจักร

- ปองกันราชอาณา
จักร

2. การเปนนักรบ
• เปนจอมทัพ
- คัดเลือกไพรพล

- บัญชาการรบ
- ออกรบ
• ขยายและปองกัน

อาณาจักร
- ขยายราชอาณา

จักร
- ปองกันราชอาณา

จักร
• มีกองทัพยิ่งใหญ
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จากการศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณพระมหากษัตริยทั้งดานคุณสมบัติและหนาที่
ในวรรณคดีอยุธยาที่ตางประเภทกันขางตน ทําใหเห็นวาภาพลักษณพระมหากษัตริยในวรรณคดี
ยอพระเกียรติเปนภาพลักษณที่สมบูรณที่สุด คือ มีคุณสมบัติ 7 ประการ และปฏิบัติหนาที่ของพระ
มหากษัตริย 2 ประการ ทั้งนี้เพราะพระมหากษัตริยในวรรณคดียอพระเกียรติเปนพระมหากษัตริย
ที่มีอยูจริงในประวัติศาสตร อีกทั้งจุดมุงหมายและลักษณะของวรรณคดียอพระเกียรติคือการมุง  
ยกยองและแสดงใหเห็นวาพระมหากษัตริยคือผูที่ดีเลิศในทุกดานเหมาะสมที่จะปกครองแผนดิน 
กวีจึงกลาวถึงคุณสมบัติและหนาที่ของพระมหากษัตริยไวอยางครบถวน ทําใหภาพลักษณพระ
มหากษัตริยในวรรณคดียอพระเกียรติ เปนภาพของพระมหากษัตริยในอุดมคติที่มีพระ             
ปรีชาสามารถ พระเดชานุภาพ และพระเกียรติยศ อยางชัดเจน นอกจากนี้ภาพลักษณที่เดนชัด
สําหรับพระมหากษัตริยในวรรณคดียอพระเกียรติก็คือการมีชาติกําเนิดที่สูง การมีความรอบรู การ
มีเกียรติยศ และการเปนนักปกครองที่ดี

ภาพลักษณพระมหากษัตริยในวรรณคดีนิทานเปนภาพลักษณที่มีความสมบูรณมาก
เปนลําดับตอมา กลาวคือ มีคุณสมบัติ 6 ประการ และปฏิบัติหนาที่ของพระมหากษัตริย 2 
ประการ ทั้งนี้เพราะพระมหากษัตริยในวรรณคดีนิทานเปนพระมหากษัตริยที่เกิดจากจินตนาการ
ของกวี เมื่อกวีจะแตงเรื่องราวเกี่ยวกับพระมหากษัตริย และตองการสรางตัวละครใหเปนพระมหา
กษัตริยที่สมบูรณตามแบบอุดมคติ กวีจึงยกยองพระมหากษัตริยวามีคุณสมบัติและหนาที่หลาย
ประการ แตทั้งนี้กวีจะไมกลาวถึงการมีชาติกําเนิดที่สูง เพราะไมไดเปนพระมหากษัตริยที่มีอยูจริง
ในประวัติศาสตร อีกทั้งการยกยองพระมหากษัตริยในวรรณคดีนิทานวามีคุณสมบัติ 6 ประการ 
และปฏิบัติหนาที่ 2 ประการ ก็ทําใหเห็นไดอยางชัดเจนแลววาเปนพระมหากษัตริยที่ดีสมบูรณ       
นอกจากนี้ภาพของพระมหากษัตริยในวรรณคดีนิทานก็มีลักษณะที่เดนชัดกวาวรรณคดีประเภท
อ่ืน คือ การมีรูปโฉมที่งาม การมีพระราชทรัพยจํานวนมาก และการมีฝมือในการรบอยางเกงกลา 
ซึ่งเปนแบบฉบับของพระเอกในวรรณคดีนิทาน

สําหรับภาพลักษณพระมหากษัตริยในวรรณคดีพิธีกรรมและประเพณีมีลักษณะคลาย
พระมหากษัตริยในวรรณคดียอพระเกียรติ คือ มีคุณสมบัติ 5 ประการ และปฏิบัติหนาที่ 1 ประการ 
กวีไมไดกลาวถึงคุณสมบัติเร่ืองการมีรูปงามและการมีความรอบรู อาจเปนเพราะคุณสมบัติทั้งสอง
ประการนี้คงจะไมสําคัญสําหรับวรรณคดีพิธีกรรมและประเพณี แตกวีจะกลาวถึงคุณสมบัติเร่ือง
การมีชาติกําเนิดจากเทพเจาไว เพราะเปนคุณสมบัติสําคัญของพระมหากษัตริยที่มีอยูจริง สวน
ดานหนาที่ กวีกลาวถึงหนาที่ในการปกครองเทานั้น เนื่องจากวรรณคดีพิธีกรรมและประเพณีไมมี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



266

เนื้อหาเกี่ยวกับการทําสงคราม กวีจึงไมไดกลาวถึงหนาที่ในการเปนนักรบไว ดังนั้นอาจกลาวไดวา
พระมหากษัตริยในวรรณคดีพิธีกรรมและประเพณีมีลักษณะคลายกับพระมหากษัตริยในวรรณคดี
ยอพระเกียรติ โดยเฉพาะการมีชาติกําเนิดสูงและการเปนนักปกครองที่ดี

สวนภาพลักษณพระมหากษัตริยในวรรณคดีคําสอนเปนภาพลักษณที่ไมชัดเจนที่สุด 
โดยพระมหากษัตริยในวรรณคดีคําสอนมีคุณสมบัติเพียง 2 ประการ คือ การมีพระราชทรัพยซึ่ง
กลาวถึงเฉพาะการมีสนมกํานัล และการมีพระราชอํานาจและฤทธานุภาพ สวนดานหนาที่กลาวถึง
การเปนนักปกครองที่ดีเทานั้น ทั้งนี้เพราะวรรณคดีคําสอนมุงแสดงหลักปฏิบัติของพระมหา
กษัตริยในการปกครองบานเมือง กวีจึงไมไดยกยองพระมหากษัตริยใหเห็นวาดีเลิศทุกดาน

จะเห็นวาวรรณคดีแตละประเภทนําเสนอภาพลักษณพระมหากษัรติยแตกตางกัน
ตามจุดมุงหมายและลักษณะของวรรณคดีแตละประเภท เชน วรรณคดียอพระเกียรตินําเสนอภาพ
พระมหากษัตริยที่ดีเลิศสมบูรณแบบทุกประการ ทั้งนี้เพราะจุดมุงหมายของวรรณคดียอพระเกียรติ
มุงสดุดียกยองพระมหากษัตริยวาดีเลิศอยางสูงสุด หรือวรรณคดีนิทานนําเสนอภาพพระมหา
กษัตริยที่เนนเรื่องการมีรูปงามและการออกรบที่เกงกลา เพราะเปนลักษณะของพระเอกในอุดมคติ
ของวรรณคดีนิทาน  เปนตน

อนึ่ง แมวาภาพลักษณพระมหากษัตริยในวรรณคดีทั้งสี่ประเภทจะแตกตางกันตาม 
จุดมุงหมายและลักษณะของวรรณคดีนั้น แตวรรณคดีทั้งสี่ประเภทก็มีภาพลักษณพระมหากษัตริย
ที่คลายคลึงกันดวย คือ การมีพระราชทรัพยโดยเฉพาะการมีสนมกํานัล การมีพระราชอํานาจและ
ฤทธานุภาพ และการเปนนักปกครองที่ปฏิบัตแิละตั้งมั่นในธรรม อาจกลาวไดวาลักษณะทั้งสาม
ประการเปนลักษณะสําคัญของพระมหากษัตริย กลาวคือ การมีสนมกํานัลที่งดงามจํานวนมาก
ปรนนิบัติรับใชพระมหากษัตริย แสดงใหเห็นวาพระองคมีความสุขสบายและมีเกียรติยศมาก การ
ยกยองพระมหากษัตริยวามีพระราชอํานาจและฤทธานุภาพมาก แสดงใหเห็นวาพระมหากษัตริยมี
พระเดชานุภาพในการปกครองบานเมืองและปราบปรามอริราชศัตรู ทําใหทุกคนเกรงกลัวพระราช
อํานาจและฤทธานุภาพของพระองค จึงไมกลาตอตานหรือคิดทรยศพระองค สวนการเปนนัก     
ปกครองที่ปฏิบัติและตั้งมั่นในธรรมเปนขอปฏิบัติที่แสดงใหเห็นวาพระมหากษัตริยคือธรรมราชา 
ภาพลักษณพระมหากษัตริยในวรรณคดีทั้งสี่ประเภทจึงเปนภาพลักษณที่แสดงวาพระมหากษัตริย
คือผูที่มีความสุขสบาย มีเกียรติยศ มีเดชานุภาพ และเปนธรรมราชา
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จากที่กลาวมาทั้งหมดจะเห็นไดวาภาพลักษณพระมหากษัตริยสําหรับกวีอยุธยาแลว 
พระมหากษัตริยที่ดีเลิศมากที่สุดตองมีทั้งคุณสมบัติและปฏิบัติหนาที่ไดอยางครบถวน คือ ตองมี
ชาติกําเนิดที่พิเศษเหนือสามัญชน มีบุญมาก มีรูปโฉมและบุคลิกลักษณะที่งามเปนที่ตรึงใจคน  
ทั้งหลาย มีพระราชทรัพยจํานวนมาก มีสติปญญาและความรอบรูในวิชาตางๆ ทําใหสามารถ    
ปกครองบานเมืองใหเจริญรุงเรืองได การที่พระองคมีคุณสมบัติทั้งหาประการขางตน ทําให      
พระองคเปนผูที่มีพระราชอํานาจและฤทธานุภาพมาก ทุกคนจะเกรงกลัวและจงรักภักดีตอ      
พระองค พระองคก็จะมีเกียรติยศชื่อเสียงที่เกรียงไกร นอกจากนี้พระองคยังตองทําหนาที่ของพระ
มหากษัตริยใหครบถวน ทั้งการเปนนักปกครองที่ดีและการเปนนักรบที่เกงกลา ลักษณะพระมหา
กษัตริยทั้งดานคุณสมบัติและหนาที่ดังกลาวเปนลักษณะของพระมหากษัตริยในอุดมคติ ซึ่งมี
ความสอดคลองกับลักษณะพระมหากษัตริยที่ดีงามตามคติความคิดความเชื่อของศาสนา
พราหมณและศาสนาพุทธที่มีอิทธิพลตอคานิยมของคนในสมัยอยุธยา ซึ่งผูศึกษาจะกลาวถึงใน  
บทตอไป
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บทที่ 4

การศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณพระมหากษัตริยที่ปรากฏในวรรณคดีสมัยอยุธยา
กับลักษณะของพระมหากษัตริยในคติความคิดความเชื่อ

ของศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธ

อินเดียเปนแหลงอารยธรรมโบราณและเปนแหลงกําเนิดศาสนาที่สําคัญหลายศาสนา 
เชน ศาสนาพราหมณ และศาสนาพุทธ ศาสนานับเปนโครงสรางที่สําคัญที่สุดของสังคมอินเดีย
เนื่องจากทําใหเกิดระบบการปกครองที่มีระเบียบแบบแผนและทําใหคนอยูรวมกันโดยสันต1ิ สังคม
อินเดียจึงผูกพันกับศาสนาอยางแนนแฟน ศาสนาของประเทศอินเดียไดแผขยายไปสูภูมิภาคอื่น
อยางกวางขวาง  สังคมไทยก็ไดรับอิทธิพลเร่ืองศาสนาจากอินเดียเชนเดียวกัน กลาวคือ ประเทศ
ไทยรับศาสนาพุทธมาเปนศาสนาประจําชาติ คนไทยจึงไดรับการปลูกฝงความคิดความเชื่อในการ
ดําเนินชีวิตตามแบบพุทธศาสนา แตในขณะเดียวกันเราก็รับความคิดความเชื่อของศาสนา
พราหมณในเรื่องพิธีกรรมและความคิดเกี่ยวกับพระมหากษัตริยมาดวย ศาสนาพราหมณและ
ศาสนาพุทธจึงเขามามีบทบาททั้งดานสังคม การเมืองการปกครอง  และวรรณคดีไทย

วรรณคดีไทยสมัยอยุธยาที่มีเร่ืองราวเกี่ยวกับพระมหากษัตริย กวีจะยกยองพระมหา
กษัตริยวามีคุณสมบัติที่เพียบพรอมและปฏิบัติหนาที่ของพระมหากษัตริยไดอยางครบถวน 
ลักษณะของพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาทั้งดานคุณสมบัติและหนาที่มีความสอดคลองกับ
ลักษณะของพระมหากษัตริยในคติความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธ

การเปรียบเทียบคุณสมบัติของพระมหากษัตริยในวรรณคดีสมัยอยุธยากับลักษณะของ
พระมหากษัตริยในคติความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธ

คุณสมบัติของพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยามี 7 ประการ ไดแก มีชาติกําเนิด
และชาติตระกูลสูง มีบุญ มีรูปรางและบุคลิกลักษณะที่ดี มีความรอบรู  มีพระราชทรัพย  มีพระราช
อํานาจและฤทธานุภาพ  และมีเกียรติยศ  คุณสมบัติทั้งเจ็ดประการมีความสอดคลองกับความคิด

                                                 
        1  พรหมศักดิ์  เจิมสวัสดิ์ ,  คนกับพระเจา (กรุงเทพ ฯ : โคมทอง ,  2523 ),  2.
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ความเชื่อของศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธใน 3 ลักษณะ คือ  คุณสมบัติที่สอดคลองกับคติ
ความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณ คุณสมบัติที่สอดคลองกับคติความคิดความเชื่อของ
ศาสนาพุทธ  และคุณสมบัติที่สอดคลองกับคติความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณและศาสนา
พุทธ

1. คุณสมบัติของพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาที่สอดคลองกับคติความคิดความเชื่อ
ของศาสนาพราหมณ

ศาสนาพราหมณเปนศาสนาที่ใหความสําคัญเกี่ยวกับเทพเจาจึงมีเรื่องราวของ     
เทพเจามากมาย  เทพเจาที่ชาวอินเดียเคารพนับถือมากที่สุด คือ พระอิศวร พระนารายณ และ  
พระพรหม นอกจากนี้ยังมีเทพเจาที่สําคัญรองลงมาอีกหลายองค เชน พระอินทร พระยม พระวรุณ 
และพระพาย เปนตน เมื่อกวีตองการแสดงใหเห็นวาพระมหากษัตริยมีพระราชอํานาจที่ยิ่งใหญ
เหนือมนุษยจึงนําคติเทวราชมายกยองพระมหากษัตริย คติเทวราชาเปนความคิดของศาสนา
พราหมณที่เชื่อวาพระมหากษัตริยเปนเทพเจาที่อวตารลงมาเพื่อดูแลปกปองประชาราษฎรให   
สงบสุข

คุณสมบัติของพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาที่สอดคลองกับคติความคิดความ
เชื่อของศาสนาพราหมณ ไดแก มีกําเนิดจากเทพเจา สืบเชื้อสายจากเทพเจา และมีพระราชอํานาจ
และฤทธานุภาพ

1.1 มีกําเนิดจากเทพเจา
ความคิดเรื่องพระมหากษัตริยมีกําเนิดจากเทพเจาเปนความคิดสําคัญของ

ศาสนาพราหมณที่เชื่อวาพระมหากษัตริยคือบุคคลที่พิเศษกวาคนสามัญ พระองคคือเทพเจาที่อยู
ในรางของมนุษย

แนวความคิดในคติความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณเกี่ยวกับชาติกําเนิด
ของพระมหากษัตริยวามีกําเนิดจากเทพเจานั้นมีหลายแนวคิด เชน อัษเฎามูรดิ ซึ่งคือ รูปทั้งแปด
ของพระศิวะ ดังในตอนตนเรื่อง ศกุนตลา ของกาลิทาส กลาวถึงอัษเฎามูรดิ ไววา

Isa  preserve  you ! he  who  is  revealed
In these  eight  forms  by  man  perceptible –
Water , of all  creation’s  works  the  first ;
The  Fire  that  bears  on  high  the  sacrifice
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Presented  with  solemnity  to  heaven ;
The  Priest , the  holy  offerer  of  gifts ;
The  Sun  and  Moon , those  two  majestic  orbs ,
Eternal  marshallers  of  day  and  night ;
The  subtle  Ether , vehicle of sound ,
Diffused throughout  the  boundless  universe ;
The  Earth , by  sages  called ‘The place of birth
Of  all  material  essences  and  things’ ;
And Air , which  giveth  life  to  all  that  breathe.2

คําประพันธขางตนกลาวถึง พระศิวะมีรูปทั้งแปดที่มนุษยสามารถสัมผัสได ไดแก 
น้ําเปนงานแรกของการสรางทุกสิ่งทุกอยางขึ้น ไฟนําเครื่องพลีที่มนุษยมุงมั่นนํามาถวายใหไปสู
สวรรค นักบวชเปนผูถวายเครื่องพลีผูศักดิ์สิทธิ์ พระอาทิตยและพระจันทรเปนผูทรงอํานาจและ
เปนเจาแหงกลางวันและกลางคืนไปชั่วนิรันดร ลมเปนพาหนะของเสียงที่แผกระจายอยูทั่วจักรวาล
ที่ไรขอบเขต โลกเปนสิ่งที่นักปราชญเรียกวาสถานที่ที่กอเกิดสรรพสิ่ง และอากาศทําใหทุกชีวิตได
หายใจ

อัษเฎามูรดิของพระศิวะตามที่กาลิทาสกลาวถึงนั้นประกอบดวยสิ่งสําคัญ 8 
ประการของคนที่นับถือศาสนาพราหมณ ไดแก ธาตุทั้ง 5 คือ โลก (ดิน) น้ํา ลม ไฟ และอากาศ 
รวมทั้งพระอาทิตย พระจันทร และนักบวช ในจารึกพนมพระวิหารของเขมร กลาวถึงอัษเฎามูรดิ
ของพระศิวะไว  ความวา

ชยตีนฺทุรวิวฺโยม     วายฺวาตฺมกฺษมาชลานไละ
ตโนติ   ตานุภิศฺ   ศมฺภุะ   ยฺโย   ษฺฏาภิรขิลฺ   ชคตฺ //

ขอชัยชนะจงมีแดพระศัมภุผูแผไปท่ัวทั้งจักรวาลดวยรางทั้งแปดของพระองค
คือ พระจันทร พระอาทิตย ทองฟา ลม อาตมัน ธรณี  น้ํา  และไฟ 3

                                                 
       2  Monier  Monier  Williams , translated ,  Sakoontala  or  The  lost  ring , 1.

3  มณีปน  พรหมสุทธิรักษ ,  “บทสดุดีในจารึกภาษาสันสกฤตของกัมพูชา,” ใน ภาษา – จารึก 6
: คุรุบูชา  คุรุรําลึก (ม.ป.ท. , 2542),  300.
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จะเห็นไดวาอัษเฎามูรดิของเขมรแตกตางจากอัษเฎามูรดิของกาลิทาสเล็กนอย 
ในจารึกเขมรจะกลาวถึงทองฟาและอาตมันวาเปนสวนหนึ่งในอัษเฎามูรดิ ทั้งนี้ข้ึนอยูกับความเชื่อ
ของแตละชาติวาจะยกสิ่งใดเปนสําคัญ แตองคประกอบที่สําคัญของอัษเฎามูรดิที่ตองมี ก็คือ ธาตุ 
4 ชนิด ประกอบดวย ดิน น้ํา ลม และไฟ  อีกทั้งยังมีพระอาทิตยและพระจันทรดวย  อยางไรก็ตาม
ไมวาองคประกอบของอัษเฎามูรดิจะเหมือนหรือแตกตางกัน แตเมื่อรวมองคประกอบทั้งหลายแลว
ก็คือ พระศิวะผูมีอํานาจสูงสุดเชนเดียวกัน

นอกจากความคิดเรื่องอัษเฎามูรดิแลว ใน The  laws  of  Manu ยังกลาวถึงการ
กําเนิดของพระมหากษัตริยไววาเกิดจากเทพเจา 8 องค ดังขอความที่วา

For  when  this  world  was  without  a  king  and  people  ran  about  in  all  
directions  out  of  fear , the  Lord  emitted  a  king  in  order  to  guard  this  entire 
(realm) , taking  lasting  elements  from  Indra , the  Wind , Yama , the  Sun , Fire , 
Varuna ,the  Moon , and (Kubera) the Lord of Wealth4

ขอความขางตนกลาววาเมื่อโลกปราศจากพระมหากษัตริย และประชาชนตาง
เกิดความหวาดกลัว พระผูเปนเจาจึงสรางพระมหากษัตริยข้ึนมาปกปองแผนดิน โดยนําธาตุจาก   
พระอินทร  พระพาย  พระยม  พระอาทิตย  พระอัคนี  พระวรุณ  พระจันทร  และทาวกุเวรซึ่งเปน
เทพเจาแหงความมั่งคั่ง มารวมกันเปนพระมหากษัตริย

เทพเจาทั้ง 8 องค เปนเทพเจาสําคัญที่มีความดีเลิศตางกันไป ดังนี้
1. พระอินทร เปนเทพที่ปรากฏอยูทั้งศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธ ในศาสนา

พราหมณ พระอินทรเปนโอรสของพระกัศยปเทพบิดรกับนางอทิติ มีกายสีแสดหรือสีทอง แต   
ภายหลังเชื่อกันวามีสีเขียว ในสมัยแรก พระอินทรเปนเทพเจาที่สําคัญมากกวาเทพเจาทั้งสาม คือ 
พระอิศวร พระนารายณ และพระพรหม พระองคเปนใหญในหมูวสุเทพ ไดแก ดิน น้ํา ลม ไฟ     
ดาวเหนือ ดวงจันทร และดวงอาทิตย  พระอินทรเปนเทพนักรบที่คอยปราบหมูมารและคอยชวย
เหลือคนดีที่กําลังเดือดรอน นอกจากนี้พระอินทรยังเปนหัวหนาของเทวดาทั้งหลายบนสวรรคดวย 
อาวุธของพระอินทร คือ วัชระ แตมาในสมัยหลังพระอินทรถูกลดบทบาทและอิทธิฤทธิ์ลงใหดอย
กวาเทพเจาทั้งสามพระองคไดเปนเพียงโลกบาลประจําทิศตะวันออก พาหนะของพระอินทรมี 3 

                                                 
       4  Wendy  Doniger  and  Brain  K.  Smith , translated , The  laws  of  Manu , 128.
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ชนิด คือ รถทองเทียมดวยมาสีแดง ชื่อวิมานหรือเวชยันต  มาทรงสีขาวชื่ออุจไฉศรพ และชางชื่อ
ไอยราพตหรือเอราวัณ

2. พระยม เปนเทพเจาแหงความตาย และเปนเทพเจาที่มีความเที่ยงธรรม     
พระยมเปนโอรสของพระสุริยะกับนางสรัณยา บางแหงวาเปนโอรสของคนธรรพ  ในคัมภีรไตรเพท
กลาววาพระยมเปนมนุษยคนแรกที่ตาย และไดเดินทางไปที่อยูของคนตายกอนผูอ่ืนทั้งหมด    
พระยมมีรูปรางใหญโต มีสีกายเลื่อมประภัสสร (สีเหมือนพระอาทิตยแรกขึ้น) บางแหงวามีสีเขียว 
นุงหมสีแดงเลือด มือถือบวง (ยมบาศ) และไม (ยมทัณฑ) มีมหิงสาเปนพาหนะ

3. พระพาย เปนเทพเจาแหงลม เปนโอรสนางทิติ มเหสีฝายซายของพระกัศยป
เทพบิดร ในพระเวทเรียกพระพายวาวาตา วาตาเปนสหายกับพระอินทร ชอบทรงรถแกวเทียมดวย
มาสีมวงแดงคูหนึ่ง พระพายไดเปนโลกบาลครองทิศพายัพ  นอกจากนี้ยังมีเร่ืองลูกทั้ง 7 ของ   
นางทิติ เรียกวา มารุต ตอมาพระอินทรแบงหนาที่ใหเปนลมตะวันออก ลมตะวันตก ลมเหนือ     
ลมใต ลมพัดในเทวโลก ลมพัดในพรหมโลก และลมในอากาศ (ทิพยวายุ) พระพายทรงมาพลาหก 
บางแหงวา ทรงมฤค

4. พระวรุณ เปนเทพเจาแหงน้ํา เปนผูรักษาความสุขสวัสดีของมนุษยและสัตวทั้ง
ปวง ในไตรเพทกลาววาพระวรุณเปนโอรสของนางอทิติกับพระกัศยปเทพบิดร มีหนาที่เปน
โลกบาลดานทิศตะวันตก เปนเทพเจาที่บํารุงเทวโลกและมนุษยโลกใหมีความอุดมสมบูรณ    
พระองคนิยมความสัตยและเกลียดความเท็จ พระวรุณมีผิวกายสีขาว มีกร 4 กร มีธงเปนปลา    
กรขวาถืออาโภค (รมที่ถูกน้ําไมเปยก รูปคลายเศียรนาค) กรซายถือบาศ มีมังกรหรือจระเขเปน
พาหนะ

5. พระอัคนี  ในพระเวทพระอัคนีเกิดขึ้นในเทวโลก และมีองคเดียว แตสามารถ
แบงภาคได 3 ภาค คือ ภาคที่ 1 เปนดวงตะวันสองสวรรคและโลกมนุษยใหสวางถึงกัน ภาคที่ 2 
เปนอสนี สองแสงแลบแปลบปลาบอยูในอากาศ ภาคที่ 3 เปนดวงไฟรุงโรจนอยูในบานเรือน  พระ
อัคนีเปนโลกบาลประจําทิศตะวันออกเฉียงใต เปนเทพเจาที่ใหประโยชนแกมนุษย คือ ชวยทํา
อาหารใหสุก ใหแสงสวาง ใหความอบอุน ชวยปองกันอันตรายในเวลากลางคืน เมื่อมนุษยตาย 
พระองคก็รับชําระรางกายใหเปนเถาถาน นอกจากนี้พระอัคนียังเปนเทพเจาที่ทําใหเทวดาและ
มนุษยไดติดตอกัน และเปนทิพยสักขีในการกระทําบาปบุญคุณโทษของมนุษย พระอัคนีมีกายสี
แดง มีสองพักตร และมี 4 กร บางแหงวามี 7 กร  ตา คิ้ว และผมสีดํา มีควันเปนมงกุฎ  มีล้ิน 7 ล้ิน 
ซึ่งเปลงรัศมี 7 แฉกออกมา  มีเปลวไฟพุงออกจากปาก  มีสายธุรํา ใชแกะเปนพาหนะ บางแหงก็วา
ใชแรด
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6. พระอาทิตย  เปนโอรสองคที่ 8 ของนางอทิติและพระกัศยปเทพบิดร  แตนาง
อทิติไมรับและทอดทิ้งพระองค ไมนําไปเฝาพระผูเปนเจา พระอาทิตยจึงตองขับรถอยูระหวาง   
เทวโลกกับมนุษยโลก พระอาทิตยมีกายสีแดง มีรัศมีกายรุงโรจน ข่ีรถเทียมมา 7 ตัว มีสารถีชื่อ 
อรุณ  พระอาทิตยมีกร 4 กร กรหนึ่งหามอุปทวันตราย กรหนึ่งประทานพร อีก 2 กร ถือดอกบัว 
พระอาทิตยเปนโลกบาลทิศตะวันตกเฉียงใต  ในหริวัศกลาววาพระอาทิตยเปนพอพระมนูไววัสวัต 
พระมนูไววัสวัตเปนพอทาวอิกษวากุ ผูเปนบรมชนกแหงกษัตริยสุริยวงศที่ครองกรุงศรีอยุธยาและ
เมืองมิถิลา พระอาทิตยเปนเทพเจาที่ใหแสงสวางและความอบอุนแกโลก

7. พระจันทร  ตามคัมภีรตางๆ ของอินเดียกลาววาพระจันทรเปนโอรสของพระ   
อัตริมุนีกับนางอนสูยา บางก็วาเปนโอรสของธรรม บางก็วาเปนโอรสของพระวรุณ  พระจันทรเปน
เทพที่มีชายาถึง 27 องค ซึ่งเปนธิดาของพระทักษะ ชายาทั้ง 27 องคมีชื่อเรียกเปนดาวนักษัตร
ตางๆ  พระจันทรรักนางโรหินี (ดาวจมูกมาหรือดาวคางหมู) มากที่สุด จนพระทักษะทักทวง     
พระจันทรใหรักชายาทั้ง 27 องคเทาๆ กัน แตพระจันทรไมเชื่อ พระทักษะจึงสาปใหพระจันทรเปน
หมันและเปนฝในทอง ตอมาธิดาของพระทักษะมาทูลขอรอง พระทักษะจึงผอนใหโรคนี้เกิดขึ้นเปน
ชวงๆ พระจันทรจึงมีรูปที่ไมคงที่ บางคราก็เต็มดวง บางคราก็ไมเต็มดวง  พระจันทรเปนเทพเจาคู
กับพระอาทิตย ในสมัยโบราณถือวาพระจันทรเปนเจาแหงแรเงิน สวนพระอาทิตยเปนเจาแหง    
แรทอง ในอดีตพระจันทรหรือโสมเปนเทพเจาที่มีอํานาจมาก สามารถรักษาโรคและทําใหรํ่ารวยได         
บางครั้งไดรับยกยองวาเปนเทพที่สูงสง

8. ทาวกุเวร  เปนโอรสของวิศราวะและนางเทพวรรณินี ทาวกุเวรเปนโลกบาล
ประจําทิศเหนือ และเปนเทพเจาแหงทรัพยสมบัติ มีบุษบกเปนพาหนะ พระองคจะนั่งบุษบกคอย
ตรวจดูความเปนไปของมนุษยในโลก ทาวกุเวรเปนเทพเจาที่มียักษเปนบริวาร

นอกจากเทพเจาทั้ง 8 องคแลว ในคติความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณก็มี
เทพเจาที่สําคัญอีก 3 องค คือ พระพรหม พระนารายณ และพระอิศวร ซึ่งเปนเทพเจาที่ยิ่งใหญ
และมีอิทธิฤทธิ์มาก ดังนี้

1. พระพรหม เปนเทพเจาผูกําหนดชะตาชีวิตมนุษย เปนผูสรางโลกและสวรรค      
ในมานวธรรมศาสตร กลาวถึงกําเนิดของพระพรหมวาเมื่อโลกยังวางเปลา พระอาตมภู (ผูเกิดเอง)  
ประสงคจะสรางสิ่งทั้งปวง จึงไดสรางน้ําขึ้นกอน แลวทรงเอาพืชหวานลงในน้ํา บังเกิดเปนไขทอง 
เมื่อไขแตกก็มีพระพรหมอยูในนั้น ตอมาพระพรหมก็สรางสิ่งทั้งปวงรวมทั้งมนุษยและสรรพสัตว  
แตอยางไรก็ตามก็มีคัมภีรอ่ืนที่กลาวถึงกําเนิดของพระพรหม ในวราหปุราณะกลาววาพระพรหม
ธาดาบังเกิดในดอกบัวที่ผุดขึ้นจากพระนาภีของพระนารายณในขณะที่บรรทมหลับอยูบนหลัง 
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อนันตนาคราช ณ เกษียรสมุทร แลวพระพรหมจึงสรางมนุษยและสรรพสัตวทั้งสามโลก พระพรหม
เปนผูมีน้ําพระทัยดี ประกอบดวยเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา คนจึงเคารพนับถือพระองคแต
ไมเกรงกลัวเหมือนพระอิศวรหรือพระนารายณ   พระพรหมมีหงสเปนพาหนะ พระองคมีกร 4 กร  
ซึ่งถือทัพพีสําหรับตักเนย สายสังวาลหรือสายลูกประคําของพราหมณที่เรียกวายัชโญปวีต  
ดอกบัว และคัมภีรพระเวท  อยางไรก็ตามบางครั้งก็มีผูอธิบายสิ่งของที่พระพรหมถือไวตางไป เชน 
อาจจะมีไมเทา คทา หรือคนโทน้ํา มาแทนก็ได  นอกจากพระพรหมจะมีหนาที่ในการสรางโลกและ
สรรพสิ่งแลว พระพรหมยังมีหนาที่จารึกดวงชะตาชีวิตลงบนหนาผากของเด็กอายุ 6 วัน ดังที่เรียก
วาพรหมลิขิตหรือพรหมเลขาอีกดวย

2. พระนารายณ  เปนเทพผูบริหารและดูแลรักษาโลก เมื่อใดโลกเกิดเหตุที่เปนภัย
หรือมีผูใดผูหนึ่งทําใหโลกเดือดรอน พระนารายณก็จะอวตารลงมาดับทุกขเข็ญและเมื่อกิจสําเร็จ
แลว พระองคก็จะเสด็จคืนสูไวกูณฐ  พระนารายณอวตารลงมาชวยปราบทุกขใหแกโลกหลายครั้ง 
แตที่รูจักกันมี 10 ปาง เรียกวา นารายณสิบปาง ไดแก มัตสยาวตาร กูรมาวตาร วราหาวตาร             
นรสิงหาวตาร  วามนาวตาร  ปรศุรามาวตาร  รามาวตาร  กฤษณาวตาร  พุทธาวตาร กัลกิยาวตาร   
พระนารายณมีพญาครุฑเปนพาหนะ มีกร 4 กร ตามความเชื่อของอินเดียเชื่อวาพระนารายณถือ
สังข จักร คทา และปทมา แตในเขมรเชื่อวาพระนารายณถือสังข จักร คทา และธรณี สวนตาม
ความเชื่อของไทยเชื่อวาถือตรี คทา จักร และสังข

3. พระอิศวร  เปนเทพผูทําลาย มีกายสีขาว แตบางแหงวามีสีแดง  มีตาสามตา 
โดยตาที่สามอยูตรงหนาผากมีอานุภาพมาก สามารถบันดาลใหเปนไฟผลาญไดทุกอยาง พระ
อิศวรจะมุนมวยผมแบบฤๅษี มีพระจันทรเปนปน มีประคําหัวกะโหลกคลองคอ มีสังวาลเปนงู  พระ
ศอสีนิล นุงหนังเสือ หนังชาง หรือหนังกวาง มีวัวเผือกชื่อนนทิหรือโคอุสุภราชเปนพาหนะ นอกจาก
นี้พระอิศวรยังมีแมน้ําคงคาไหลผานมวยผม ทั้งนี้เพราะเกรงวาถาแมน้ําคงคาไหลจากสวรรคลงมา
สูโลกโดยตรงจะเปนอันตรายตอโลกได แสดงใหเห็นวาพระอิศวรแมจะเปนเทพผูทําลายแตก็มี
ความกรุณาตอโลกมาก

แนวคิดเกี่ยวกับกําเนิดของพระมหากษัตริยทั้งจากอัษเฎามูรดิและเทพเจาตางๆ 
ในคติความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณ มีปรากฏในวรรณคดีสมัยอยุธยาดวย ดังในลิลิต
ยวนพาย กวีแสดงใหเห็นชาติกําเนิดของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถไว 2 ตอน คือ ตอนรายนํา 
และโคลง 2 บทแรก เนื้อหาทั้งสองตอนกลาวถึงชาติกําเนิดของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ แตมี
รายละเอียดที่แตกตางกันเล็กนอย  ในรายนํา กวีกลาววาเทพเจา 3 พระองค คือ พระพรหม พระ
นารายณ และพระอิศวรผูมีอํานาจมาก พระองคมีความกรุณาตอประชาราษฎร เกรงวาทุกส่ิงทุก
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อยางจะพังพินาศและสูญสิ้นไป พระองคจึงรวมเอาอัษเฎามูรดิมาเกิดเปนพระมหากษัตริย ก็คือ 
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  ดังคําประพันธ

… ในกษษนั้น    บั้นพรหมพิษณุ    อิศวรอดุลเดช    เหตุ
บพิตรคิดกรุณา    ประชาราษฎร    อยยวจพินาศทังมูล    สูญภพสบ
ส่ิง    ธจิ่งแกลงแสรงสรวบ    รวบเอาอัษเฎามูรรดิมามิศร    ดวย
บพิตรเสร็จ     ก็เสด็จมาอุบัติ     ในกระษัตรี …

(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.331)

นอกจากกวีจะยกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวามีกําเนิดจากรูปทั้งแปดของ
พระศิวะ คือ อัษเฎามูรดิ แลว กวียังกลาวถึงกําเนิดของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถในโคลง 2 บท
ตอมาวา

พรหมพิษณุบรเมศเจา จอมเมรุ  มาศแฮ
ยํเมศมารุตอร อาศนมา
พรุณคนิกุเพนทรา สูรเสพย
เรืองรวีวรจา แจมจันทร ฯ

เอกาทสเทพแสง เอาองค
เปนพระศรีสรรเพชญ ที่อาง
พระเสด็จดํารงรักษ ลยงโลกย  ไสแฮ
ทุกเทพทุกทาวไหงว ชวยไชย ฯ

(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.331 )

โคลงขางตนกลาวถึงเทพเจา 11 องค ที่แบงภาคมารวมกันเพื่อเกิดเปนสมเด็จ 
พระบรมไตรโลกนาถ ไดแก พระพรหม พระนารายณ พระอิศวร พระอินทร พระยม พระพาย    
พระวรุณ พระอัคนี ทาวกุเวร พระอาทิตย และพระจันทร  สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเกิดมาเพื่อ 
ดูแลรักษาโลก   เทพทั้งหลายจึงนอมคารวะและชวยใหพระองคมีชัยชนะ

จะเห็นไดวาเทพเจาทั้งแปดองคใน The Law of Manu มีตรงกับเทพเจาที่กวี     
ยกยองวาแบงภาคมาเกิดเปนสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถคือ พระอินทร พระยม พระวรุณ       
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พระพาย  พระอัคนี  พระอาทิตย  พระจันทร  และทาวกุเวร  แตในลิลิตยวนพาย กวีเพิ่มเทพเจาที่
แบงภาคมารวมเปนสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถอีก 3 องค คือ พระพรหม  พระนารายณ และพระ
อิศวร ทั้งนี้เพราะเรามีความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจาตรีมูรติวาเปนเทพเจาที่ยิ่งใหญ แมวาในคติความ
คิดความเชื่อของศาสนาพราหมณจะไมไดกลาววาพระมหากษัตริยมีกําเนิดจากเทพเจาตรีมูรติก็
ตาม แตกวีไทยตองการยกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถอยางสูงสุด จึงไดรวมเทพเจาทั้งสาม
องคไวดวย เพื่อทําใหเห็นวาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมีกําเนิดที่สูงสงและยิ่งใหญมาก

นอกจากนี้เทพเจาทั้ง 11 องค เปนเทพเจาที่มีลักษณะเดนแตกตางกัน เมื่อกวี   
ยกยองพระมหากษัตริยวาเกิดจากเทพเจาทั้ง 11 องค แสดงวาพระมหากษัตริยมีพลังอํานาจคลาย
กับเทพเจาทั้ง 11 องคดวย คือ พระมหากษัตริยเปนผูสรางสรรพสิ่งและลิขิตชีวิตคนไดเหมือนกับ
พระพรหม เมื่อพระองคปกครองแผนดินก็จะดูแลรักษาและปกปองแผนดินใหสงบสุขดังเชน     
พระนารายณที่ชวยคุมครองโลก นอกจากจะเปนผูดูแลปกปองแผนดินแลว พระองคยังมีอํานาจที่
จะทําลายสรรพสิ่งและใจดีมีเมตตาเหมือนกับพระอิศวร5 อีกทั้งยังเปนนักรบที่คอยชวยเหลือผูที่
กําลังเดือดรอนใหพนจากความทุกขเหมือนพระอินทร พระองคเปนผูที่ยึดมั่นในความเที่ยงธรรม
ดังเชนพระยมที่ตัดสินความผิดของวิญญาณทั้งหลาย และยังมีทรัพยสมบัติมากมายเหมือนกับ
ทาวกุเวรเทพเจาแหงความมั่งคั่งดวย นอกจากนี้พระองคยังเปนผูทําใหโลกมีความสมดุลและ
สมบูรณ เพราะพระองคเปนดังน้ํา ไฟ ลม พระอาทิตย และพระจันทร  สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
จึงเปนศูนยรวมสิ่งที่ดีงามทั้งหลาย และเปนผูที่สามารถใหทั้งคุณและโทษแกมนุษยดวย

นอกจากนี้ในโคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณมหาราช กวีก็ยกยอง
สมเด็จพระนารายณมหาราชวาพระนารายณอวตารลงมาเปนพระมหากษัตริยที่มีเกียรติยศมาก
กวาพระมหากษัตริยในอดีต ดังคําประพันธ

อัศจรรยจอมโลกเกลา ขษิรสุทธ
องคบรมพิษณุภุช ส่ีแท
เสด็จราวดานดาวอุด บัติราช
พระเกียรติพระยศแล หลากล้ําโบราณ ฯ

(โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณมหาราช ล.2 น.657)
                                                 

      5  ตามตํานานของอินเดียใตพระอิศวรเปนเทพเจาที่ใจดี หากใครมาขอพรใดก็จะไดรับเสมอ  และ
คติศาสนาพราหมณที่ผานทางเขมรก็เห็นวาพระศิวะเปนเทพเจาที่มีความเมตตามากเชนกัน
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การที่กวียกยองสมเด็จพระนารายณมหาราชวาเปนพระนารายณอวตารนั้น 
เพราะพระนารายณเปนเทพเจาที่ยิ่งใหญ มีหนาที่ดูแล ปกปอง และรักษาโลกใหสงบสุข เมื่อโลกมี
เหตุรายเกิดขึ้น พระนารายณก็จะอวตารลงมาปราบสิ่งชั่วรายทั้งหลายใหหมดสิ้นไป สมเด็จพระ
นารายณมหาราชซึ่งเปนพระนารายณอวตารก็ยอมจะปกครองและดูแลบานเมืองใหสงบสุขเชน
เดียวกัน นอกจากนี้กวียังอาจตองการสรรเสริญสมเด็จพระนารายณมหาราชใหสอดคลองกับ    
พระราชประวัติของพระองค  กลาวคือ ในพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขากลาวถึงพระราชเทวี
ประสูติพระราชบุตร พระญาติตางก็เหลือบเห็นวาพระราชบุตรนั้นมี 4 กร สมเด็จพระเจาอยูหัว
ปราสาททองพระราชบิดาจึงพระราชทานพระนามวา พระนารายณกุมาร  ในหนังสือคําใหการชาว
กรุงเกาก็เลาวาวันหนึ่งฟาผาลงที่พระที่นั่งมังคลาภิเษก แลวเกิดเพลิงไหม ขาราชการทั้งปวงขึ้นไป
ชวยดับเพลิง แตก็ไมสามารถดับได เมื่อพระสุรินทรกุมาร (สมเด็จพระนารายณมหาราช) ข้ึนไป
ชวย เพลิงจึงดับลงได เวลาที่พระสุรินทรกุมารเสด็จข้ึนไปนั้น ขาราชการและประชาชนเห็นวา   
พระองคมี 4 กร จึงนิยมนับถือพระองควาเปนผูมีบุญ6

การที่กวีกลาววาพระมหากษัตริยเปนเทพเจาในศาสนาพราหมณ เพราะตองการ
แสดงวาพระองคมีอํานาจมีพลังที่ยิ่งใหญเสมอเทพเจาทั้งหลาย และเปนเทพเจาในรางมนุษย คน
ทั่วไปจึงไมควรที่จะดูหมิ่นพระองคแตควรจะเคารพยําเกรง

1.2 สืบเชื้อสายจากเทพเจา
ในคติความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณมีความเชื่อวาเชื้อสายของพระมหา

กษัตริยหรือวงศของพระมหากษัตริยที่สําคัญและเปนที่รูจักอยางแพรหลายมี 2 วงศ คือ สุริยวงศ 
และจันทรวงศ

สุริยวงศเปนวงศกษัตริยที่สืบเชื้อสายมาจากพระอาทิตย พระอาทิตยมีโอรสชื่อ     
พระมนูไววัสวัต ตอมาพระมนูไววัสวัตมีโอรสชื่อ ทาวอิกษวากุ ซึ่งไดเปนปฐมกษัตริยแหงสุริยวงศ 
ผูครองนครอโยธยาและมิถิลา ดังนั้นพระมหากษัตริยที่ครองเมืองอโยธยาและมิถิลาสืบตอมาจึง
เรียกตนเองวาเปนกษัตริยสุริยวงศ  ตามความคิดของอินเดียเชื่อวาสุริยวงศเปนราชวงศที่ประเสริฐ
เพราะวากษัตริยในราชวงศนี้เปนกษัตริยที่ดีและมีชื่อเสียง เชน พระราม เปนตน7

                                                 
     6  ส. พลายนอย ,  สารานุกรมประวัติศาสตรไทย ,  พิมพครั้งที่ 6 (กรุงเทพ ฯ : รวมสาสน ,

2542), 194 – 195.
7  John  Dowson , A  Classical  Dictionary  of  Mythology & Religion , 312.
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สวนจันทรวงศเปนวงศของพระมหากษัตริยที่สืบเชื้อสายจากพระจันทร แบงออก
เปนสองสาย คือ ยาทวัส และเปารวัส พระมหากษัตริยที่อยูในจันทรวงศ เชน พระกฤษณะ เปน
กษัตริยสายยาทวัส ทาวทุษยันตและกษัตริยปาณฑพเปนกษัตริยสายเปารวัส8

อยางไรก็ดี ในวรรณคดีอยุธยาปรากฏวากวีนิยมยกยองพระมหากษัตริยวาสืบ
เชื้อสายจากพระอาทิตยหรือสุริยวงศ ดังในลิลิตโองการแชงน้ํา กวีกลาววาวงศของพระมหา
กษัตริยที่สืบเชื้อสายมาจากสุริยวงศไดครองแผนดินมาโดยตลอด ดังคําประพันธ

สมมติแกลวตั้งอาทิตยเดิมกัลป สายทานทรงธรณินทรเร่ือยหลา
(ลิลิตโองการแชงน้ํา ล.1 น.8)

ในลิลิตยวนพาย กวีก็กลาวถึงสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวาสืบเชื้อสายจากพระ
อาทิตยเชนเดียวกัน ดังคําประพันธ

ทวิบททวิชาติเชื้อ สุรยวงษ   ทานฤา
(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.333)

จะเห็นไดวาในวรรณคดีสมัยอยุธยากวียกยองพระมหากษัตริยวาสืบเชื้อสายมา
จากพระอาทิตย เพราะตองการยกยองพระมหากษัตริยวามีเชื้อสายอยูในราชวงศที่ยิ่งใหญ      
และเปนราชวงศเดียวกันกับพระราม ซึ่งคนไทยยอมรับวาเปนพระมหากษัตริยที่ประเสริฐตามแบบ
อุดมคติ

1.3 มีพระราชอํานาจและมีฤทธานุภาพ
พระราชอํานาจเปนสิ่งแสดงใหเห็นวาพระมหากษัตริยมีความสามารถในการ   

ปกครองบานเมือง กลาวคือ พระมหากษัตริยที่สามารถปกครองบานเมืองใหสงบสุขและเจริญ    
รุงเรืองได ยอมทําใหประชาชนนอมรับและเกรงกลัวพระราชอํานาจของพระองค  ในคติความคิด
ความเชื่อของศาสนาพราหมณ พระมหากษัตริยที่ดีเลิศตองมีพระราชอํานาจและฤทธานุภาพมาก 
โดยเฉพาะในเรื่องการใชกําลังปราบปรามอริราช ดังที่กษีรสวามีอธิบายความหมายของ           
                                                 

8 John  Dowson , A  Classical  Dictionary  of  Mythology & Religion , 68 – 69.
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พระจักรพรรดิ ซึ่งเปนพระมหากษัตริยในอุดมคติของศาสนาพราหมณวา “พระจักรพรรดิคือผูอยู
เหนือหมูราชา อยูเหนืออาณาจักรของพระราชาทั้งหลายดวยพระราชอํานาจ หรือผูยังจักรใหหมุน
ไปตลอดดินแดนดวยพระราชอํานาจ”9

การจะเปนพระจักรพรรดิตองมีพระราชอํานาจและแผขยายพระราชอํานาจไปยัง    
ดินแดนอื่นดวยการทําสงคราม ทําใหลอรถศึกของพระองคไดเคลื่อนไปสูดินแดนตางๆ

ในคติความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณจะแสดงใหเห็นพระราชอํานาจและ
ฤทธิ์เดชของพระมหากษัตริยวานาเกรงกลัวมาก ดังใน The laws of Manu กลาววาไฟสามารถเผา
ไหมคนเพียงคนเดียวที่เขาใกลไฟอยางไมระมัดระวัง แตไฟหรือพระราชอํานาจของพระมหา
กษัตริยสามารถเผาผลาญคนทั้งครอบครัว ปศุสัตว และส่ิงของจํานวนมากของบุคคลนั้นได ดัง  
ขอความที่วา  Fire  burns  just  one  man  who  approaches  it  wrongly , but  the  fire  of  
a  king  burns  the  whole  family , with  its  livestock  and  its  heap  of  possessions.10

จะเห็นไดวาฤทธิ์เดชและพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยสามารถทําลายลาง
บุคคลและสิ่งตางๆ ไดมากมาย  ในรามายณะ กวีกลาวถึงพลังอํานาจหรือศักติของผูเปนราชาวา

There  are  several  powers  a  king  has. The  first  is  Prabhu Shakti. This  
is  the  power  wielded  by  a  man  purely  because  he  is  a  king  and  a good  
and  righteous  king. There  is  the  second  type  which  is  known  as  Prabhava  
Shakti. This  is  the  power  of  the  king  who  is  righteous  by  nature  and  who  
is  assisted  in  ruling  the  kingdom  by  good  and capable  ministers. The  third 
is Utsaha Shakti. This is trying to achieve something which is wrong in every way 
with  the  assurance  born  of  arrogance.11

                                                 
        9  ทัศนีย  สินสกุล , “ราชธรรมและจักรพรรดิวัตรในคติอินเดีย,” วารสารอักษรศาสตร 19

(มกราคม 2530,) 9.
        10  Wendy  Doniger  and  Brain  K. Smith, translated, The  law  of  Manu , 1991, 128.
        11  Kamala  Subramaniam, Ramayana, third edition (India : Bharatiya  Vidya  Bhavan ,

1983,) 117.
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เนื้อความขางตนเปนตอนที่พระลักษมณโกรธทาวทศรถ พระราชบิดาที่เนรเทศ
พระรามออกจากเมือง พระลักษมณกลาวกับพระรามวากษัตริยมีพลังอํานาจมากมาย อํานาจแรก
คือ ประภูศักติ เปนอํานาจเต็มที่ของคนที่เปนกษัตริยและกษัตริยที่ดีทรงธรรม อํานาจที่สองก็คือ 
ประภวะศักติ เปนอํานาจโดยธรรมชาติของกษัตริยผูทรงธรรมและผูที่ไดรับการสนับสนุนให       
ปกครองราชอาณาจักรจากเสนาอํามาตยที่ดีและมีความสามารถ สวนอํานาจที่สามคือ อุตสาห
ศักติ เปนความพยายามแกไขสิ่งที่ผิดพลาดทั้งหลายดวยความภาคภูมิใจ

จะเห็นไดวาพลังอํานาจของผูเปนพระมหากษัตริยเปนอํานาจที่เกิดขึ้นตาม   
ธรรมชาติ เมื่อบุคคลหนึ่งไดกําเนิดเปนกษัตริย พระองคก็มีพระราชอํานาจทันที แตพระราชอํานาจ
ของพระมหากษัตริยตองดํารงอยูดวยความถูกตองชอบธรรม

อนึ่ง ความคิดเรื่องพระมหากษัตริยมีพระราชอํานาจหรือฤทธิ์เดชในการปราบ
ปราม ปรากฏอยูในคติความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณเทานั้น เพราะตามคติความคิด
ความเชื่อของศาสนาพุทธ ฤทธิ์หรืออิทธิของพระมหากษัตริยในคติพุทธศาสนามี 4 ประการ คือ 
ความสงางาม ความมีอายุยืน ความมีสุขภาพดี และความมีประชาชนจงรักภักด1ี2  นอกจากนี้ตาม
หลักคําสอนพุทธศาสนาก็ไมปรารถนาใหคนตอสูหรือรบกัน แตจะเนนใหมีการปกครองและใช
อํานาจดวยธรรมมากกวาการใชกําลังตอสูกัน แตในคติความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณ
พระมหากษัตริยสามารถใชอํานาจในการรบหรือทําสงครามไดแตตองอยูในกรอบของความเปน
ธรรม

ในวรรณคดีอยุธยา กวีก็ยกยองพระมหากษัตริยวามีพระราชอํานาจและ      
ฤทธานุภาพมาก ซึ่งสอดคลองกับพระราชอํานาจและฤทธานุภาพของพระมหากษัตริยในคติความ
คิดความเชื่อของศาสนาพราหมณ กลาวคือ พระราชอํานาจของพระมหากษัตริยในวรรณคดีสมัย
อยุธยาเกิดขึ้นเมื่อพระองคมีความสามารถและมีกําลังในการรบ ดังในลิลิตยวนพาย กวี      ยก
ยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวามีพระราชอํานาจในการทําสงครามจนเปนที่ปรากฏ ความวา

อํานาจพระรอนรงค จอมจ้ัง
(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.352)

                                                 
        12 ฉลาด  บุญลอย, เสถียร  พันธรังษี และพระมหาประยุทธ ปยุตโต , พจนานุกรมบาลี –

สันสกฤต – ไทย – อังกฤษ เลม 3 (พระนคร : แพรพิทยา , ม.ป.ป.), 1813 – 1814.
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นอกจากนี้กวียังยกยองพระมหากษัตริยวาเปนผูมีฤทธิ์ มีเดช และมีศักดิ1์3 ในการ
ปราบปรามหรือทําสงคราม ทําใหขาศึกศัตรูออนนอมและยอมอยูใตพระราชอํานาจของพระองค 
เชน ในลิลิตโองการแชงน้ํา กวียกยองพระมหากษัตริยวามีฤทธิ์ที่จะประหารแบบถอนรากถอนโคน
ญาติมิตรที่สมรูรวมคิดและทรยศเปนขบถตอพระองค ดังคําประพันธ

… แลอาจขมชัก     หักกิ่งฆา     อาจถอนดวยฤทธานุภาพ     
บาปเบียนตน     พันธุพวกพอง     ญาติกามาไสร     ไขวใจจอด     
ทอดใจรัก     ชักเกลอสหาย     ตนทั้งหลายมาเพื่อจําทําขบถ…

(ลิลิตโองการแชงน้ํา ล.1 น.10)

ในลิลิตยวนพาย กวียกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวาพระองคมีฤทธิ์เหมือน
พระรามที่สามารถปราบยักษไดราบคาบ ดังคําประพันธ

พระฤทธิพางพระราม รอนราพ   ไสแฮ
(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.340)

ตอนที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถสามารถแกกลอุบายของพระเจาติโลกราชที่
ประสงคจะทํารายพระองค กวียกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวาพระองคเปนพระเจาผูเล้ียง
โลก พระองคแสดงฤทธิ์เกรียงไกรไปทั่วฟาจนขาศึกระอาอายและเจ็บปวด เพราะเกรงกลัวพระองค
ที่สามารถปราบขาศึกไดราบคาบ ดังคําประพันธ

พระเจาจอมนารถลยง โลกา  เลิศแฮ
ดาลเรงเรืองฤทธิทัน ทั่วฟา
ไพรีรอาอาย อาพาธ  แลนา
อยูชางพระเจาขา ขมบรฯ

(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.351)

                                                 
13  ศักดิ์ ตามรากศัพทภาษาสันสกฤตคือ ศักติ แปลวา กําลัง  แรง  ความกลา  ผูศึกษาเห็นวานา

จะหมายถึงอํานาจหรือฤทธิ์เดช เชนเดียวกัน
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ในสมุทรโฆษคําฉันท กวียกยองพระสมุทรโฆษวาเปนผูทรงฤทธิ์และแสดง          
เดชานุภาพในการเอาชนะศัตรูนากลัวใหพายแพไป ดังคําประพันธ

อาทาวผูทรงฤทธิบรา- กรมเกียรติสายแสดง
เดโชชยาสิทธิแสยง อรินราชทุกพาย

(สมุทรโฆษคําฉันท ล.2 น.170)

ในโคลงเรื่องพาลีสอนนอง พาลีสอนสุครีพวาอยาคิดทําตัวสนิทกับพระราม อยา
พูดทัดทาน ตองยําเกรงศักดานุภาพของพระเจาแผนดิน และใหความเคารพนบนอบพระองคทุก
สถานที่ ดังคําประพันธ

อาคิดวาสนิททาว ทรงศร
อยาทูลทัดพจนรอน ยอยั้ง
ยําเยงเกรงศักดิธร นินาถ
ถึงสถานบานจิตตั้ง แตนอมประณมถวายฯ

(โคลงพาลีสอนนอง ล.2 น.304)

ในโคลงราชสวัสดิ์ กวีสอนวาใหรูจักยําเกรงศักดานุภาพของพระมหากษัตริยผู
เปนใหญในสามโลก ดังคําประพันธ

ยําเยงเกรงศักดิไตร ภูวนาถ
(โคลงราชสวัสกดิ์ ล.2 น.311)

ในเสือโคคําฉันท ตอนที่เสนาเมืองจันทบุราทูลเชิญพระพหลเทพและพระคาวีไป
เฝาทาวมคธราชนรินทร เพื่อรับรางวัลที่สามารถปราบยักษได เสนาบดียกยองพระพหลเทพและ
พระคาวีวาไดเห็นฤทธานุภาพของทั้งสองพระองคที่สามารถปราบยักษในสระน้ําได จึงขอเชิญทั้ง
สองพระองคเสด็จเขาวังไปเฝาทาวมคธราชนรินทร  ดังคําประพันธ

โดยตูขาเห็นฤทธา นุภาพนรา
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นเรศทั้งสององค
มลางแทตยอุทกโดยจง ขอเชิญยศยง

ทั้งสองสมเด็จเสด็จไป
(เสือโคคําฉันท ล.2 น.338)

ตอนที่นางจันทรสุดาเลาเรื่องนกยักษใหพระคาวีฟง พระคาวีกลาววาพระองคมี
ฤทธิ์เดชในการเอาชนะและเชี่ยวชาญในการเปนผูนํารบ เปรียบไดกับไกรสรราชสีหที่มีฤทธิ์ฆาสัตว
ปาใหตายจํานวนมาก นางจึงไมตองกลัวยักษ ดังคําประพันธ

เรานี้มีเดโชไชย เดชะชาญใน
รณาภิมุขนั้นคือ

ไกรสรสีหราชบรรฦา ผาดผลาญมฤคปอ
พินาศในอารญ

กายกองนองตายแจจล ฤทธิเรืองภุชพล
แลเจาอยากลัวสกุณา

(เสือโคคําฉันท ล.2 น.348)

ในอนิรุทธคําฉันท นางอุษาทัดทานพระอนิรุทธไมใหออกรบกับทาวพาณะ เพราะ
กลัวพระอนิรุทธจะไดรับอันตราย พระอนิรุทธปลอบโยนนางอุษาวาไมตองกังวลใจ เพราะพระองค
เปนเหมือนพระนารายณที่ปราบเหลายักษ ทั้งสามโลกตางเกรงกลัวเดชานุภาพ พระองคมี     
ศักดานุภาพดุจราชสีห ไมเกรงกลัวอสุรพาณะและพรอมที่จะรบ ดังคําประพันธ

พี่คือพระองคพิษณุบดี ตรีศักดิ์รอญราพณ
ทาวทั่วทั้งไตรภพรอาบ รอาเดชเดชะ

ศักดิสีหนาทบมิเกรง อสุเรนทรพาน
พิริยภาพก็ประทะ และประทับประเทิดทันฯ

(อนิรุทธคําฉันท ล.2 น.596)
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จะเห็นไดวากวีอยุธยายกยองพระมหากษัตริยวามีพระราชอํานาจ มีฤทธิ์ มีเดช 
และมีศักดิ์มากจนขาศึกศัตรูและบานเมืองอื่นเกรงกลัวพระองค จึงยอมออนนอมอยูใตพระราช
อํานาจ ซึ่งพระราชอํานาจดังกลาวสอดคลองกับลักษณะของพระมหากษัตริยตามคติความคิด
ความเชื่อของศาสนาพราหมณอยางชัดเจน

จากการศึกษาขางตนจะเห็นวาความคิดเรื่องพระมหากษัตริยมีกําเนิดจากเทพเจา
หรือสืบเชื้อสายจากเทพเจาเปนความคิดที่กวีไดรับอิทธิพลจากคติเทวราชาในศาสนาพราหมณ 
การยกยองพระมหากษัตริยวามีกําเนิดจากเทพเจาแสดงใหเห็นวาพระองคมิไดเปนเพียงมนุษย
ธรรมดา แตเปนเสมือนเทพเจาในรางมนุษย พระองคจึงยอมมีพระราชอํานาจเหมือนเทพเจาและ
สามารถทําใหประชาชนมีความสุขได พระองคจึงเปนผูที่สมควรที่จะเปนพระมหากษัตริยปกครอง
แผนดิน14 นอกจากนี้การที่พระมหากษัตริยปราบปรามและตอสูจนสามารถชนะขาศึกได ทําให
พระมหากษัตริยมีพระราชอํานาจที่นาเกรงขามมาก เมื่อพระองคมีพระราชอํานาจมาก ยอมทําให
ประชาชนและขาศึกกลัวเกรงไมคิดทรยศตอพระองค  พระองคจึงปกครองราชอาณาจักรใหสงบสุข
ไดอยางงายดาย

2. คุณสมบัติของพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาที่สอดคลองกับคติความคิดความเชื่อ
ของศาสนาพุทธ

ศาสนาพุทธเปนศาสนาที่คนไทยนับถือและผูกพันอยางแนนแฟน พุทธศาสนาไมมี
เร่ืองราวเกี่ยวกับเทพเจาจํานวนมากเหมือนศาสนาพราหมณ แตพุทธศาสนิกชนจะเคารพนับถือ
พระพุทธเจาผูเปนศาสดาของศาสนา พระองคเปนผูที่ตรัสรูและสั่งสอนหลักธรรมใหมนุษยได
ปฏิบัติ เพื่อทําใหชีวิตของตนสงบสุขและหลุดพนจากวัฏสงสาร ศาสนาพุทธมีเร่ืองราวเกี่ยวกับพระ
มหากษัตริยที่ดีวาเปนธรรมราชาคือพระราชาผูทรงธรรม และธรรมราชาที่แทจริงก็คือ พระพุทธเจา 
เพราะพระองคเปนผูมีธรรมอยางสูงสุด15 เมื่อกวีตองการยกยองพระมหากษัตริยวาเปนพระมหา
กษัตริยที่ดีและทรงธรรม กวีก็จะยกยองพระมหากษัตริยวาสืบเชื้อสายจากพระพุทธเจาหรือมี   
คุณลักษณะคลายผูที่จะเปนพระพุทธเจาในอนาคต คือ พระโพธิสัตว นอกจากนี้ยังเชื่อวาพระมหา
กษัตริยเปนผูมีบุญมาก จึงทําใหพระองคไดเปนผูปกครองบานเมือง ทั้งนี้เพราะพุทธศาสนาให
ความสําคัญเกี่ยวกับเร่ืองบุญ เห็นไดจากคําสั่งสอนของพระพุทธเจาที่สนับสนุนใหคนสะสมบุญ

                                                 
       14  ปรีชา  ชางขวัญยืน , ระบบปรัชญาการเมืองในมานวธรรมศาสตร,  49.
      15  ปรีชา  ชางขวัญยืน , ธรรมรัฐ – ธรรมราชา, 11.
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และละเวนบาป คนที่มีบุญมากก็จะมีชีวิตที่ดีและสูงศักดิ์ สวนคนที่มีชีวิตไมดีแสดงวามีบุญนอย
หรือทําบาปมาก

พระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยามีคุณสมบัติที่สอดคลองกับคติความคิดความเชื่อ
ของศาสนาพุทธ 3 ประการ ไดแก สืบเชื้อสายจากพระพุทธเจา  มีกําเนิดเปนดังพระโพธิสัตว และ
มีบุญ

2.1 สืบเชื้อสายจากพระพุทธเจา
ในคติความคิดความเชื่อของศาสนาพุทธ พระพุทธเจาเปนผูที่ประเสริฐและดีงาม

มากที่สุด ดังในอัคคัญญสูตร พระพุทธเจาตรัสแกสาวกวาพระเจาแผนดินที่มีอํานาจยิ่งใหญใน
ดานกําลังและเปนผูไดรับความเคารพจากพระเจาแผนดินอื่น พระองคยอมไมเคารพอํานาจของผู
ใดแตพระองคจะเคารพพระพุทธเจา16 แสดงใหเห็นความคิดความเชื่อที่วาพระพุทธเจาคือผูที่อยู
ในฐานะสูงสุด การยกยองพระมหากษัตริยวาสืบเชื้อสายจากพระพุทธเจา ทําใหเห็นวาพระมหา
กษัตริยก็เปนผูประเสริฐที่มีฐานะสูงสุดและควรไดรับความเคารพจากบุคคลอื่นอยางแทจริงเชนกัน

ในวรรณคดีสมัยอยุธยา กวีก็ยกยองพระมหากษัตริยวาสืบเชื้อสายจากพระ    
พุทธเจา ดังในเรื่องเฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง กวียกยองสมเด็จพระเจาอยูหัว   
ปราสาททองวาเปนหนอเนื้อของพระพุทธเจาและเปนผูบริสุทธิ์กวาผูใดในโลก ดังคําประพันธ

หนอพระสมพุท
โธไทยวิสุทธ เลิศล้ําโลกา
ไดฟงอมาตย ทูลพระกรุณา
พระไทยปรีดา ตรัสส่ังเสนางค

(เฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง ล.3 น.35)

จะเห็นไดวากวียกยองพระมหากษัตริยวาเปนเชื้อสายของพระพุทธเจาคือเปน
บุตรหรือหนอเนื้อของพระพุทธเจา การเรียกพระมหากษัตริยวาเปนบุตรหรือหนอเนื้อของพระพุทธ
เจาเปนการยกยองพระมหากษัตริยใหมีฐานะสูงกวาพระมหากษัตริยอ่ืน เพราะพระพุทธเจาเปนผู
ที่อยูในฐานะสูงสุด

                                                 
16  ปรีชา  ชางขวัญยืน , ธรรมรัฐ – ธรรมราชา , 10.
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นอกจากกวีจะยกยองพระมหากษัตริยวาเปนหนอเนื้อของพระพุทธเจาแลว กวียัง
เรียกพระมหากษัตริยวาเปนหนอพุทธางกูร ดังในเรื่องเฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง กวี
เรียกสมเด็จพระเจาอยูหัวปราสาททองวาเปนหนอพุทธางกูร ความวา

 เมื่อนั้นพระบาท
ธรธธรรมิกราช ปนภพไอสูรย
ลบจุลศักราช โดยธรรมบันทูล
หนอพุทธางกูร รําพึงไปมา

(เฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง ล.3 น.34)

คําวา “พุทธางกูร” หมายถึง หนอของพระพุทธเจาหรือผูที่ปรารถนาจะเปนพระ
พุทธเจา17 เปนคําที่มาจากการสนธิคําระหวางคําวา “อังกูร” ที่แปลวา หนอ กับคําวา “พุทธ” แต
เมื่อเติมคําวา “หนอ” เขาไปขางหนา เปน “หนอพุทธางกูร” จึงหมายถึง ลูกของพุทธางกูร18 ไมใช
หนอเนื้อของพระพุทธเจาโดยตรงเหมือนหนอสมพุทโธ แตเมื่อพิจารณาจากเนื้อความแลว กวีนา
จะหมายความเชนเดียวกับหนอสมพุทโธ

ในโคลงชะลอพระพุทธไสยาสน กวียกยองสมเด็จพระเจาอยูหัวทายสระวาเปนผู
สืบเชื้อสายของพระพุทธเจาเชนกัน ดังโคลงที่วา

พุทธวงษทรงฤกษรู เรียนขยัน
นิมิตรทิศใดถลัน ลวงไว
สกุณสุนทรสรรพ ทายถูก
นาทีมีสวัสดิได โชคเชาศุภผลฯ

(โคลงชะลอพระพุทธไสยาสน ล.3 น. 54)

                                                 
17  T. W. Rhys  Davids  and  William  Stede , Pali – English  Dictionary (New  Delhi :

Oriental  Book  Reprint  Corporation , 1975), 489.
     18  ปรีชา  ชางขวัญยืน , ธรรมรัฐ – ธรรมราชา , 72 – 73.
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โคลงขางตนกลาวถึงสมเด็จพระเจาอยูหัวทายสระผูเปนเชื้อสายของพระพุทธเจา 
พระองคศึกษาและรอบรูเร่ืองฤกษยาม ลาง ทิศ รูภาษานก และรูเวลาที่ดี ทําใหพระองครูวาเวลา
เชาเปนเวลาที่ดี

จะเห็นไดวากวียกยองพระมหากษัตริยวาสืบเชื้อสายจากพระพุทธเจาคือเปน
หนอของพระพุทธเจา ดังที่กวีเรียกพระมหากษัตริยวาหนอสมพุทโธ หนอพุทธางกูร และพุทธวงศ           
การยกยองพระมหากษัตริยวามีเชื้อสายของพระพุทธเจา ทําใหฐานะของพระองคสูงสงมากขึ้น
และสนับสนุนวาพระองคเปนพระมหากษัตริยที่ทรงธรรม เพราะพระพุทธเจาเปนบุคคลที่ดีเลิศยิ่ง
กวามนุษยหรือเทพเจาองคใด พระองคเปนผูตรัสรูในสัจธรรมดวยตัวพระองคเอง19

2.2 มีกําเนิดเปนดังพระโพธิสัตว
พระโพธิสัตว คือ ผูปรารถนาที่จะตรัสรูเปนพระพุทธเจา พระโพธิสัตวจะตองมี

ความตั้งใจแนวแนที่จะปฏิบัติกิจใหไดเปนพระพุทธเจา เพื่อใหสรรพสิ่งมีความสุข20 ผูที่จะเปน          
พระโพธิสัตวจะตองมีคุณสมบัติ 8 ประการ ไดแก

1. ตองเปนมนุษย
2. ตองเปนผูชาย
3. ตองมีความสมบูรณแหงเหตุ คือ ตองบําเพ็ญคุณความดี
4. ตองไดพบพระพุทธเจา เพื่ออธิษฐานใหตนไดเปนพระพุทธเจา
5. ตองไดบรรพชา
6. ตองสมบูรณดวยอภิญญา 6 และสมาบัติ 8
7. ตองมีการบริจาคที่ยิ่งใหญ
8.   ตองมีความตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติธรรม21

                                                 
     19 T. W. Rhys  Davids  and  William  Stede , Pali – English  Dictionary , 488.
      20  G. P. Malalasekera , Dictionary  of  Pali  Proper  Names  Vol. II , second  published

(London : Luzac & Company Ltd, 1960 ),  322 – 323.
     21  จํานง  ทองประเสริฐ , พุทธศาสนากับสังคมและการเมือง (กรุงเทพฯ : แพรพิทยา , 2520 ),

356 – 358.
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เมื่อพระโพธิสัตวคือผูที่จะเปนพระพุทธเจาในอนาคต ก็แสดงวาพระองคตอง
ปฏิบัติคุณความดีมาก จึงเปนผูที่ดีเลิศและประเสริฐ ขอปฏิบัติที่เดนชัดมากสําหรับพระโพธิสัตว 
คือ การบริจาคที่ยิ่งใหญ ทั้งนี้เพราะเปนหลักปฏิบัติสําคัญของพระเวสสันดร ซึ่งเปนพระโพธิสัตว
พระชาติสุดทาย กอนจะกําเนิดเปนพระพุทธเจา ดังในมหาชาติคําหลวงตอนที่พระเวสสันดรใหชาง
ปจจัยนาคแกพราหมณเมืองกลิงคราษฎร ชาวเมืองสีพีก็ใหขับไลพระองคออกจากเมือง           
พระเวสสันดรไดแสดงความมุงมั่นในการทําทานของพระองค ตลอดจนการทําสัตสดกมหาทาน 
ความวา

หทยํ    จกฺขุมฺปหํ   ทชฺชํ    กึ   เม   พาหิชกํ    ธนํ    หิรฺญํ   วา   สุวณฺณํ   วา   หัทย
มังษะ   โลหิตพระเกษไนยเนตรแหงเราก็จะยอ   คนขอโดยมั่นหมายเงินทองของนอกกาย
บยินแล

มุตฺตา    เวฬุริยา    มณิ   ทกฺขิณํ   วามหํ   พาหุ   แกวมุกดา   ไพรฑูริย   แสงใสใหไม
อิ่มองคศรัทธา   ทั้งทักขิณพาหาเราก็จะตัดใหไปเลาแลฯ   ทสฺวา  ยาจกมาคเต   ทเทยฺยํ   น   
วิกมฺเปยฺยํ   แมเราแลเห็นยาจกมาแท  เราชื่นชมในอารมณบหวั่นไหวฯ  ทาเน  เม  รมตี   
มโน   กานํ   มํ   สิวิโย   สพฺเพ   เรายอยินใหส้ินสุดทานบารมี   แมทวยชนสีพีจะมาฆาตีรัน  
ฤา บัพพาชนิยเรานั้น ก็ตามใจเลาแลฯ   เนว   ทานา   วิรมิสฺสํ   กามํ   ฉินฺทนฺตุ  สตฺตธาติ   
แมจะปรารถนาออกปาก   จะแบงบั่นหั่นเจ็ดภาค   เราบเหนื่อยทาน โสดแลฯ

………………………………………………………………………………………
ทานํ   ททามิหนฺติ   แตพอเรายอยก   สัตตสดกมหาทาน   ธก็ใหตรัสจัดแจงการ  ทั้ง

ชางมารถาจารขาหญิงชาย  โภชนทั้งหลายสิ่งละเจ็ดรอยครบครัน…22

คําประพันธขางตนกลาวถึงความตั้งใจของพระเวสสันดรที่จะทําทานวาหากมีคน
มาขอหัวใจ เนื้อ เลือด ผม และดวงตา พระองคก็จะใหดวยความชื่นชมผูมาขอนั้น อีกทั้งเงินทอง
ทั้งหลาย พระองคก็มิไดปรารถนา แกว มุก และอัญมณีที่สองแสงสุกใส พระองคก็ไมไดชื่นชม แม
แตแขนขางขวาของพระองคก็ยินดีตัดให หากพระองคเห็นขอทานมา ก็จะยินดีที่จะทําทานอยาง
ไมหวั่นไหว พระองคปรารถนาจะทําทานอยางเต็มที่ในการบําเพ็ญทานบารมี แมประชาชนชาวสีพี
จะตี ฆา หรือจะขับไลพระองคก็ตามแตใจ และหากจะตัดรางกายของพระองคเปน 7 สวน       

                                                 
     22  กรมศิลปากร , วรรณกรรมสมัยอยุธยา เลม 1 , 64.
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พระองคก็ไมยอทอที่จะทําทาน พระเวสสันดรตองการทําสัตสดกมหาทาน จึงสั่งใหจัดเตรียมทั้ง
ชาง มา รถ ขาทาสหญิงและชาย  และอาหารทั้งหลาย อยางละ 700

ในวรรณคดีสมัยอยุธยา กวีก็ยกยองพระมหากษัตริยวาเปนดังพระโพธิสัตวทั้ง
ลักษณะการกําเนิดและการปฏิบัติตามหลักของพระโพธิสัตว ดังในเรื่องเฉลิมพระเกียรติพระเจา
ปราสาททอง กวียกยองสมเด็จพระเจาอยูหัวปราสาททองวามีกําเนิดเหมือนกับพระโพธิสัตว ดังคํา
ประพันธ

อยูจําเนียรมานุษา ทั่วทังโลกา
กเกอดพิบัดดิเบียนบี

เพราะเหดุถึงกรรมกลี ยุคทั่วไตรตรี
พิโรธใจพาทา

ดวยเดชวอรพุทธสาษนา รอนอาศนพันตา
พิภพเจาไตรตรึงษ

เปนโกลาหลอึกอึง ชุมชอมไปถึง
สํานักสมเด็จทศพล

กมเกลาอภิวาทยุคล ทูลแถลงทํางล
ในพื้นพิภพชมพู

มาริสะขาแตเจากู ผูนฤทุกขตู
อัญเชอญสมเด็จลีลา

ปางนิ้วอรพุทธสาษนา โพนเกอดธรรมา
นรานิกอรเบียดเบียน

เชอญเจากูเสด็จไปเนียร ทุกขสาษนาจงเสถียร
ภาพหาพันป

วรสยมภูวญาณโมลี รับคําโกษี
บดินทรเสด็จลีลา

เจียรจากไอสวรรยลงมา ครอบครองอยุธยา
บุรินทรอินทรพิศาล

(เฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง ล.3 น.12)
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คําประพันธขางตนกลาวถึงกําเนิดของสมเด็จพระเจาอยูหัวปราสาททองวา
มนุษยอยูกันมาชานาน วันหนึ่งเกิดภัยพิบัติข้ึนทั่วโลกเพราะเกิดกลียุค ทําใหประชาชนเกิดความ
ทุกขยาก แตดวยอํานาจของพุทธศาสนาทําใหที่นั่งของพระอินทรรอน พระองครูสึกวุนวายใจจึงไป
เฝาพระพุทธเจา พระอินทรกมกราบพระพุทธเจาแลวเลาเร่ืองราวใหพระพุทธเจาฟงดวยความ  
หวงใย พระอินทรทูลเชิญพระผูพนทุกขแลวเสด็จลงไปชวยในขณะที่พระพุทธศาสนากําลังถูก
เบียดเบียน พระอินทรทูลอาราธนาพระพุทธเจาใหเสด็จจากสวรรคลงมาโลกมนุษย เพื่อสืบทอด
พุทธศาสนาใหถึงหาพันป พระพุทธเจารับคําแลวลงมาเกิดเปนพระมหากษัตริยครองเมืองอยุธยา

แมวาเนื้อความขางตนจะกลาวถึงพระอินทรทูลเชิญพระพุทธเจาลงมากําเนิด แต
ผูศึกษาเห็นวาลักษณะการกําเนิดดังกลาวมีลักษณะคลายกับการกําเนิดของพระโพธิสัตว ใน       
ขุททกนิกายกลาวถึงพระโพธิสัตวสถิตอยูสวรรคชั้นดุสิต เมื่อหมูเทพมาทูลออนวอนใหลงไปเกิดบน
โลกมนุษย เพื่อชวยใหมนุษยพบทางแหงการหลุดพนและใหพุทธศาสนามั่นคง พระโพธิสัตวจึงได
ลงมากําเนิดในตระกูลกษัตริย23

นอกจากนี้กวียังยกยองสมเด็จพระเจาอยูหัวปราสาททองวาไดปฏิบัติตามกิจของ
พระโพธิสัตวประการหนึ่งอยางชัดเจน คือ การบริจาคที่ยิ่งใหญ ดังคําประพันธที่วา

เมื่อนั้นเกลาเจาอยุทธยา ศุภจิตรนวรา
เมศวจินดา รําพึงขวน

วาหนอสมโพธิแตกอนกล บอพิตรบอรมขวน
ขวายยะวลสาง พระสมภาร

บอมิไดคิดขันธสันดาน หฤไทยไนยกผลาญ
กายทําทาน บอรูสุด

ขวักเนตรเฉทฉินศิโรอุด ดมเศียรนวิสุทธ
สดคือดวงบุษ ปมาไลย

หนึ่งหวะอกยกหฤไทยใน อุระอาดมทไทย
ทานดวยใจใส สิเนหา

หนึ่งแลงพระองคทานา คณไนยนวรา
                                                 

     23  มหามกุฎราชวิทยาลัย , พระสูตร และอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย พุทธวงศ เลมที่ 9
ภาคที่ 2 (กรุงเทพฯ : เฉลิมชาญการพิมพ , 2527), 142 – 145.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



291

มาตรพรรณา ก็เหลือไตร
หนึ่งสํารอกเลือดนพายใน พหลชลอันไหล

มากกวานานใน พระคงคา
เปนพุทธจารีตแตเบารา สูรพจนกถา

โปรดประชาอา นิสงษสุทธ
ผูหวังสมโพธิสมพุทธ บอริจากภิริยบุตร

เสนหองคอุด ดะมสงวน
แมสุดสิ้นชิพพระองคอวร หฤไทยไนยบอปรวน

ใหบอไดสงวน พระอาดมา
จึ่งตรัสเปนพระในอานา คตกาลนะมหา

โปรดประชานา อันหลงใหล
บัดนี้กูลวงบวรใน พุทธวงษนะพิไสย

โพธิบําเพ็ญไฉน บุราณมา
กูจักทําตามพุทโธวา ศิกอุดมวรา

สุดสิโวงกา รยเสถียรสถิต
เปนปดฉิมมาวาจภาสิต ติภววิภวสถิตย

เปนจิรังนิต ยเบารา
กูจักจายทรัพนานา สตสดกกนะมหา

ทานแกทวิชา แลยาจก
(เฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง ล.3 น.39 - 40)

คําประพันธขางตนกลาวถึงสมเด็จพระเจาอยูหัวปราสาททองผูเปนใหญแหง
อยุธยาและเปนพระมหากษัตริยที่มีจิตใจที่ดีงาม พระองคระลึกวาพระโพธิสัตวในอดีตผูปรารถนา
จะเปนพระพุทธเจาจะไมอาลัยในขันธทั้งหา ไดแก รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ     
พระองคสามารถสละหัวใจ ดวงตา และรางกายเปนทานได พระโพธิสัตวจะควักดวงตาและตัด
ศีรษะที่บริสุทธิ์สดชื่นเหมือนดอกไม ส่ิงหนึ่งที่พระองคจะใหทานดวยใจที่บริสุทธิ์ คือ การแหวกอก
แลวควักหัวใจใหเปนทาน อีกสิ่งหนึ่งคือจะแลเนื้อตนเองใหเปนทานอันยิ่งใหญจนไมสามารถจะ
พรรณนาได และสิ่งหนึ่งคือจะสํารอกโลหิตจากภายในใหไหลออกมามากกวาน้ําในแมน้ํา ส่ิง  
เหลานี้เปนพุทธจารีตในอดีตที่ทําใหประชาราษฎรไดอานิสงสอันบริสุทธิ์ ผูที่ปรารถนาจะตรัสรูเปน
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พระพุทธเจาตองบริจาคภรรยาและบุตร แมจะตองบริจาค อก หัวใจ และดวงตา จนตองเสียชีวิตก็
จะไมแปรเปลี่ยนเพราะไมไดคิดถึงแตตนเอง สมเด็จพระเจาอยูหัวปราสาททองจึงตรัสเหมือนผูที่
จะเปนพระพุทธเจาในอนาคตซึ่งมาโปรดประชาชนที่หลงใหลในกิเลสวาขณะนี้พระองครูแจงตาม
วิสัยในการบําเพ็ญโพธิญาณของพระพุทธเจาในอดีต พระองคจะปฏิบัติตามโอวาทที่ดีงามตั้งแต
โบราณของพระพุทธเจาซึ่งเปนวาจาสุดทายที่เปนจริงและคงอยูเปนนิรันดรในโบราณกาล        
พระองคจะแจกทรัพยจํานวนมากเปนสัตสดกมหาทานใหแกพราหมณและยาจก

กวีแสดงใหเห็นวาสมเด็จพระเจาอยูหัวปราสาททองมีความมุงมั่นและตั้งใจที่จะ
ปฏิบัติตนตามแบบพระโพธิสัตว คือ มีการบริจาคที่ยิ่งใหญ กวีพรรณนาความคิด ความปรารถนา 
และการปฏิบัติของสมเด็จพระเจาอยูหัวปราสาททองไดคลายกับวิถีปฏิบัติของพระเวสสันดร ซึ่ง
เปนพระโพธิสัตวที่สามารถสละรางกายของตน ไดแก หัวใจ เนื้อ ผม ดวงตา แขน และเลือด หรือ
แมแตชีวิตของพระองคก็สามารถบริจาคได พระองคไดกระทําสัตสดกมหาทานเชนเดียวกับที่   
พระเวสสันดรไดทรงกระทํา แสดงถึงความ  ตั้งใจอยางแทจริงที่จะปฏิบัติตามแบบพระโพธิสัตว

การที่กวีพรรณนาวาสมเด็จพระเจาอยูหัวปราสาททองมีกําเนิดคลายกับพระ
โพธิสัตว และไดทําสัตสดกมหาทานเชนเดียวกัน ทําใหเห็นวากวีมีความเชื่อวาสมเด็จพระเจาอยู
หัวปราสาททองเปนดังพระโพธิสัตวที่ลงมาชวยบานเมืองใหสงบสุข ทั้งนี้การยกยองสมเด็จพระเจา 
อยูหัวปราสาททองวาเปนดังพระโพธิสัตวนั้นอาจเปนประโยชนทางการเมืองการปกครองในสมัย
นั้นดวย เนื่องจากสมเด็จพระเจาอยูหัวปราสาททองมิไดเปนพระมหากษัตริยที่สืบราชสมบัติตาม
สันตติวงศ พระองคสําเร็จโทษพระเชษฐาธิราช พระราชโอรสของสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงธรรมที่
ครองราชยสืบตอมา จากนั้นสมเด็จพระเจาอยูหัวปราสาททองซึ่งขณะนั้นดํารงตําแหนงเจาพระยา
กลาโหมสุริยวงศก็ยกพระอาทิตยวงศที่มีพระชนมายุ 9 พรรษาและเปนพระอนุชาของพระเชษฐา  
ธิราชขึ้นเปนพระมหากษัตริย  ตอมาขาราชการเห็นวาพระอาทิตยวงศทรงพระเยาว ไมสามารถวา
ราชการไดจึงรวมกันถอดพระอาทิตยวงศออก แลวพรอมใจเชิญเจาพระยากลาโหมสุริยวงศข้ึนเปน
พระมหากษัตริยพระนามวาสมเด็จพระสรรเพชญที่ 5 หรือ สมเด็จพระเจาอยูหัวปราสาททอง24  
เมื่อสมเด็จพระเจาอยูหัวปราสาททองไมใชเชื้อสายของพระมหากษัตริย กวีจึงตองยกยองพระองค
ใหสูงสงกวาคนทั่วไป คือ เปนดังพระโพธิสัตว เพื่อแสดงวาพระองคเปนผูที่จะขจัดความทุกขยาก

                                                 
      24  สังข  พัฒโนทัย , พระเจาปราสาททอง (พระนคร : โรงพิมพคุรุสภาพระสุเมรุ , 2516), 49 –

95.
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และสรางความสงบสุขใหแกบานเมืองและประชาชนได อีกทั้งยังเปนการแสดงใหเห็นความชอบ
ธรรมที่สมเด็จพระเจาอยูหัวปราสาททองจะเปนพระมหากษัตริยปกครองบานเมืองตอไป

2.3 มีบุญ
แนวความคิดเรื่องผูมีบุญเปนแนวความคิดที่มาจากพุทธศาสนาที่เชื่อเร่ืองการ  

ส่ังสมบุญ กลาวคือ ผูที่ทําบุญไวมากในอดีต ก็จะมีชีวิตในปจจุบันหรืออนาคตที่ดีงาม หากบุคคล
ใดปรารถนาใหชีวิตของตนมีความสุขสมบูรณก็พึงปฏิบัติกิจที่จะทําใหเกิดบุญ ในไตรภูมิพระรวงมี
ความเชื่อเร่ืองพระมหาจักรพรรดิราช คือ พระราชาที่ยิ่งใหญเหนือพระราชาทั้งหลายวาเปนผูที่มี
บุญมาก ดังวา

… คนผูใดที่ไดทําบุญแตกอน คือวาไดปฏิบัติบูชาแกพระศรีรัตนตรัย แลรูจักคุณพระ    
พุทธิเจา  พระธรรมเจาแลสงฆเจา  แลใหทานรักษาศีลเมตตาภาวนา  คร้ันตายก็เอาตนไป
เกิดในสวรรค ลางคาบเลาไดเกิดเปนทาวเปนพระญาผูใหญ  แลมีศักดิ์มียศบริวารเปนอเนก
อนันตไส   ไดปราบทั่วทั้งจักรวาฬแลแมทานวากลาวถอยคําส่ิงใดก็ดีแล  บังคับบัญชาสิ่งใด
ก็ดีเทียรยอมชอบดวยทรงธรรมทุกประการแล  ทานนั้นเปนพระญาทรงพระนามชื่อวา พระ
ญาจักรวรรดิราช  พระญามีบุญดั่งนั้น … ดวยอํานาจบุญสมภาร ธ นั้น ธ จิงไดปราบทั่วทั้ง
จักรวาฬดังนั้นแล25

เนื้อความขางตนกลาวถึงการไดเปนพระมหาจักรพรรดิราชวาผูใดทําบุญไวใน
อดีต กลาวคือไดบูชาพระรัตนตรัย จนรูจักคุณของพระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆ  อีกทั้งยัง
รักษาศีล เมตตา และภาวนา  เมื่อเสียชีวิตก็ไดไปเกิดในสวรรค บางครั้งก็ไดเกิดเปนเจานายหรือ
พระยา มียศศักดิ์และบริวารจํานวนมาก ทานสามารถปราบศัตรูไดทั้งจักรวาล เมื่อทานสั่งหรือ
บัญชาสิ่งใดก็เปนสิ่งที่ชอบธรรมทั้งสิ้น ทานผูนั้นเปนพระยาชื่อวาพระยาจักรพรรดิราช พระยาเปน
ผูมีบุญเชนนั้น  อํานาจบุญของทานทําใหสามารถปราบศัตรูไดทั่วทั้งจักรวาล

จะเห็นไดวาบุญเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหบุคคลไดเปนพระมหาจักรพรรดิราชที่มี
อํานาจในการปกครองบังคับบัญชาและปราบปรามศัตรูทั้งจักรวาลไดอยางชอบธรรม บุญจึงเปน
ส่ิงที่สามารถกําหนดชีวิตของบุคคลได บุญเปนมงคลที่ 5 ในมงคลชีวิต 38 ประการ คือ การเปนผูมี

                                                 
       25  กรมศิลปากร , วรรณกรรมสมัยสุโขทัย, 67 – 68.
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บุญที่ไดทําไวในอดีต บุญในอดีตมี 2 ชนิด ไดแก บุญชวงไกล คือ คุณความดีที่เราทําจากภพชาติ
กอนมาจนถึงวันคลอด และบุญชวงใกล คือ คุณความดีที่เราทําในภพชาติปจจุบันตั้งแตคลอดจน
ถึงเมื่อวานนี้26 ในพุทธพจนแหงหนึ่งไดกลาวถึงหลักการทําบุญไววา

ภิกษุทั้งหลาย  บุญกิริยาวัตถุ คือ การทําบุญ มี 3 อยาง    ดังนี้
1. ทานมัย บุญกิริยาวัตถุ (หลักการทําบุญ คือ ทาน)
2. ศีลมัย บุญกิริยาวัตถุ (หลักการทําบุญ คือ ศีล)
3. ภาวนามัย บุญกิริยาวัตถุ (หลักการทําบุญ คือ ภาวนา)27

จะเห็นไดวาการทําบุญสามารถทําได 3 วิธี คือ การทําทาน การรักษาศีล และการ
ภาวนาจิต หากเราสามารถปฏิบัติได ก็จะทําใหชีวิตตนมีความสุขสบาย

วรรณคดีอยุธยาหลายเรื่องมีเนื้อความที่ยกยองพระมหากษัตริยวาเปนผูมีบุญ 
บุญของพระมหากษัตริยเปนบุญที่ทําใหพระมหากษัตริยมีอํานาจและไดรับส่ิงที่ดีงามมากมาย 
เชน เสียงขับคําประพันธที่ไพเราะ ผูหญิงที่งาม และชางแกว เปนตน

ในลิลิตโองการแชงน้ํา กวียกยองพระมหากษัตริยวาเปนผูมีอํานาจและมีบุญ ดัง
คําประพันธ

… สมเดจพระรามาธิบดี     ศรีสินทรบรมมหาจักรพรรดิศร
ราชาธิราช    ทานมีอํานาจมีบุญ …

(ลิลิตโองการแชงน้ํา ล.1 น.10)

ในลิลิตยวนพาย กวียกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวาเมื่อพระองคอุบัติ
มาบนโลก แรงบุญของพระองคทําใหเกิดเสียงดังกึกกอง ทุกหนทุกแหงบนโลกและสวรรคตางเกรง
กลัวและเคารพพระองค ดังคําประพันธ

                                                 
26  ชมรมพุทธศาสตร ฯ , มงคลชีวิต ฉบับธรรมทายาท เลม 1 (กรุงเทพ ฯ : นิวไวเต็ก , 2527),

54 – 55.
       27  พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต) , บุญ – บารมี ที่จะกูแผนดินไทย (กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ ,

2543), 12.
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พระมาคฤโฆษเรื้อง แรงบุญ  ทานนา
ทุกทววดินบนเกรง กราบเกลา

(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.332)

ในลิลิตพระลอตอนที่นางรื่นนางโรยหาหมอทําเสนหใหพระเพื่อนพระแพง แตไมมี
หมอทําเสนหคนใดกลารับทําเสนหเรียกพระลอใหพระเพื่อนพระแพง หมอทําเสนหใหเหตุผลวาตน
สามารถเรียกใหใครมาหาก็ได ยกเวนพระมหากษัตริย เพราะพระมหากษัตริยรูศิลปรูศาสตร มี
อํานาจและมีบุญ ดังคําประพันธ

… จะลองใครใครก็มา    จะหาใครใครก็เตา    เวนแตเจาฟา
เจาแผนดิน    ธรูศิลปรูศาสตร    ธมีอํานาจมีบุญ …

(ลิลิตพระลอ ล.1 น.395)

เมื่อพระลอเดินทางมาถึงชายแดนของเมืองแมนสรวง พระองคส่ังขุนนางที่ตาม
เสด็จใหกลับบานเมือง ขุนนางทั้งหลายตางสรรเสริญพระลอวา

ซรองนิ้วนบบาทไท บุญขจร
ไหวอยูสลอนตาง ดอกไม
เสมอสัตวภูธร ชุบปลูก  ไสพอ
ทุกสิ่งเหนือหนอไท กอเกื้อทุกอัน ฯ

(ลิลิตพระลอ ล.1 น.433)

คําประพันธขางตนกลาวถึงขุนนางที่ตามเสด็จประนมนิ้วกราบพระบาทของ
พระลอผูมีบุญมาก ไพรพลตางประนมมือแทนดอกไมไหวพระลออยูเปนจํานวนมาก พระองคชุบ
เลี้ยงทุกคนอยางเทาเทียมกัน ทุกส่ิงทุกอยางเปนสิ่งที่พระองคกอเกื้อข้ึนทั้งสิ้น

ในบทประณามพจนตนเรื่องลิลิตพระลอก็ยกยองพระมหากษัตริยวาเปนผูมีบุญ
จึงไดฟงเสียงขับที่ไพเราะมาก ดังคําประพันธ
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สรวลเสียงขับอานอาง ใดปาน
ฟงเสนาะใดปูน เปรียบได
เกลากลอนกลาวกลการ กลกลอม  ใจนา
ถวายบําเรอทาวไท ธิราชผูมีบุญฯ

(ลิลิตพระลอ ล.1 น.387)

คําประพันธขางตนกลาวถึงการอานคําประพันธที่บรรจงแตงขึ้นอยางดีและอาน
ขับดวยน้ําเสียงที่ไพเราะนาฟงจนหาที่เปรียบมิได คําประพันธนี้บรรจงแตงขึ้นเพื่อถวายพระมหา
กษัตริยผูมีบุญใหสําราญพระราชหฤทัย

นอกจากนี้กวียังยกยองพระลอวามีบุญมากและสมควรที่จะไดนางที่งดงามมา
เปนคูครอง ดังตอนที่ผูขับซอยอโฉมพระเพื่อนพระแพงกลาววาพระมหากษัตริยตามหัวเมืองอยา
คิดวาจะไดเชยชมพระเพื่อนพระแพง เพราะพระราชธิดาทั้งสองเกิดมาเปนคูของพระมหากษัตริยผู
มีบุญซึ่งหมายถึงพระลอนั่นเอง ดังคําประพันธ

หมื่นขุนถวนหนาส่ํา หัวเมือง  ก็ดี
อยาใครอยาคิดเคือง สวาทไหม
สมภารสงสองเรือง สองรุง  มานา
สองราชควรทาวไท ธิราชผูมีบุญ ฯ

(ลิลิตพระลอ ล.1 น.393)

ในโคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณมหาราช กวียกยองสมเด็จพระ
นารายณมหาราชวา

พระยศปางใหขาว มาถวาย
ไดเผือกพังพรรณราย ผองแผว
ในกาญจนบุรีหมาย พนเวศ
เมืองมิ่งมีชางแกว ทั่วไทชมบุญ

(โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณมหาราช ล.2 น.653)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



297

โคลงขางตนกลาวถึงเหตุการณที่สมเด็จพระนารายณมหาราชไดชางเผือกจากปา
จังหวัดกาญจนบุรี แสดงวาบานเมืองดีเพราะมีชางแกวคูบานคูเมือง ประชาชนตางชื่นชมบุญของ
สมเด็จพระนารายณมหาราช ทั้งนี้ชางเผือกถือวาเปนสิ่งวิเศษคูบุญของพระมหากษัตริย พระมหา
กษัตริยพระองคใดที่มีชางเผือกแสดงวาเปนผูมีบุญ

เมื่อพิจารณาตัวอยางของวรรณคดีอยุธยาขางตนจะเห็นวากวียกยองพระมหา
กษัตริยวาเปนผูมีบุญและมีอํานาจ เชน ลิลิตโองการแชงน้ําและลิลิตพระลอ กวียกยองพระมหา
กษัตริยวามีบุญพรอมกับการมีอํานาจ ในลิลิตยวนพาย กวีกลาวถึงสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวา
เมื่อพระองคเกิดมาบนโลก แรงบุญของพระองคทําใหเกิดเสียงดังกึกกอง ทั้งโลกและสวรรคตาง
เกรงกลัวและเคารพพระองค แสดงใหเห็นวาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมีทั้งบุญและอํานาจมาก
จนทําใหทั้งโลกและสวรรคเกรงกลัว เปนตน การมีบุญจึงทําใหพระมหากษัตริยมีอํานาจดวย   
นอกจากนี้การที่พระมหากษัตริยมีบุญยังทําใหพระองคสมควรที่จะไดรับส่ิงที่ประเสริฐ ไดแก เสียง
ขับคําประพันธที่ไพเราะ  นางที่งดงาม และชางแกว อีกดวย

จากการศึกษาขางตนพบวากวีอยุธยารับแนวคิดของพุทธศาสนาในเรื่องชาติกําเนิด
ของพระมหากษัตริยวาพระองคเปนผูที่สืบเชื้อสายมาจากพระพุทธเจา และมีกําเนิดเปนดังพระ
โพธิสัตว อีกทั้งพระองคยังเปนผูมีบุญมาก คุณสมบัติทั้งสามประการนี้แสดงใหเห็นวาพระมหา
กษัตริยในวรรณคดีอยุธยาเปนผูที่มุงมั่นในการทําและสะสมความดี จึงทําใหพระองคมีบุญมาก
คลายพระมหาจักรพรรดิราช เมื่อพระองคมีชาติกําเนิดจากพระพุทธเจาและมีบุญมากยอมหมาย
ความวาพระมหากษัตริยจะทําใหบานเมืองสงบสุข ประชาชนอยูในศีลธรรม และพุทธศาสนาก็
เจริญรุงเรืองดวย  

3. คุณสมบัติของพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาที่สอดคลองกับคติความคิดความเชื่อ
ของศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธ

นอกจากศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธจะใหความสําคัญในเรื่องชาติกําเนิดที่    
สูงสงของพระมหากษัตริยแลว ลักษณะพระมหากษัตริยตามอุดมคติของศาสนาพราหมณและ
ศาสนาพุทธยังประกอบดวยคุณสมบัติอ่ืนที่ทําใหพระองคเปนพระมหากษัตริยที่ยิ่งใหญและดีเลิศ 
4 ประการ ไดแก  มีรูปรางและบุคลิกลักษณะที่ดี  มีความรอบรู  มีพระราชทรัพย  และมีเกียรติยศ
คุณสมบัติทั้งสี่ประการนี้สอดคลองกับคุณสมบัติของพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาดวย
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3.1 มีรูปรางและบุคลิกลักษณะที่ดี
รูปรางและบุคลิกลักษณะของพระมหากษัตริยเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหเห็นวา     

พระองคมีคุณสมบัติดีเลิศเหมาะสมกับการเปนผูปกครองบานเมือง รูปรางและบุคลิกลักษณะที่ดี
ของพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยามี 2 ประการคือ มีรูปงาม และมีบุคลิกลักษณะที่สงางาม

3.1.1 มีรูปงาม
ในคติความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธมีความเชื่อ

วาพระมหากษัตริยเปนผูมีรูปงาม เห็นไดจากศาสนาทั้งสองมีเร่ืองราวของพระมหากษัตริยที่มีรูป
งาม เชน ในวรรณคดีสันสกฤตเรื่องมหาภารตะ กษัตริยพระองคหนึ่งที่มีรูปงามจนเปนที่เลื่องลือ 
คือ พระอรชุน พระอรชุนเปนกษัตริยปาณฑพองคที่สามจากทั้งหมด 5 พระองค บิดาของพระอรชุน
ก็คือพระอินทร  พระอรชุนเปนนักรบที่กลาหาญ มีสติปญญาหลักแหลม มีน้ําใจ มีความยุติธรรม 
และมีรูปงาม28 ในทีฆนิกาย มหาวรรค กลาวถึงคุณลักษณะประการหนึ่งของพระจักรพรรดิราช คือ 
ประกอบดวยฤทธิ์ 4 ประการ ไดแก 1. เปนผูที่มีรูปโฉมงามกวามนุษยอ่ืน  2. เปนผูมีพระชนมยืน
นานกวามนุษยอ่ืน 3. เปนผูมีโรคาพาธนอยกวามนุษยอ่ืน 4.เปนที่รักใครของพราหมณและคหบดี
ทั้งหลาย29 จะเห็นไดวาทั้งศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธตางก็เชื่อวาพระมหากษัตริยตองมี   
รูปโฉมที่งดงามเชนเดียวกัน

นอกจากนี้เมื่อจะกลาวเปรียบเทียบความงามใหเห็นชัดเจน ทั้งศาสนา
พราหมณและศาสนาพุทธก็มักจะเปรียบความงามกับพระจันทร แตทั้งสองศาสนาไมไดเจาะจงชม
เฉพาะใบหนาเทานั้น แตจะหมายรวมถึงจริยวัตรของพระมหากษัตริยดวย ดังในวรรณคดีสันสกฤต
เร่ืองรามายณะ กวีชื่นชมพระรามวาเปนคนออนหวาน รูปงาม และสุภาพเหมือนพระจันทรวันเพ็ญ 
พระราชบิดาก็รักใครพระรามมาก ดังวา “He was  as sweet , beautiful  and  gentle  as  the  
full  moon  and  his  father  was  inordinately  fond  of  Rama.”30 จะเห็นวากวีใชพระจันทร
เปนสื่อเปรียบความดีงามโดยรวมไมไดเจาะจงเพียงใบหนาเทานั้น

ในราชนีติหนังสือที่พราหมณแตงขึ้นเพื่อสอนขอควรปฏิบัติของพระราชามี
การเปรียบใบหนาของพระมหากษัตริยกับพระจันทร แตไมไดหมายความถึงความงามของใบหนา 

                                                 
       28  John  Dowson, A  Classical  Dictionary  of  Hindu  Mythology & Religion , 21 – 22.
       29  ทัศนีย  สินสกุล, “ราชธรรมและจักรพรรดิวัตรในคติอินเดีย,” วารสารอักษรศาสตร, 11.
      30  Kamala  Subramaniam, Ramayana , 21.
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แตเปนการแสดงขอควรปฏิบัติของพระมหากษัตริยใหเหมือนกับธรรมชาติของพระจันทร ดังที่
ปรากฏในราชนีติ ความวา

พวกมนุษยเห็นพระจันทรเต็มดวง ยอมราเริงฉันใด คนทั้งหลายไดเห็นพระพักตรพระ
เจาอยูหัวของตน ยอมยินดีเหมือนฉะนั้น เพราะเหตุนั้นพระเจาอยูหัวผูทัดเทียมพระจันทรก็
ควรแสดงพระองคใหปรากฏฉะนั้น นี้ทานเรียกวาจันทรวัตรแบบพระจันทร31

เนื้อความขางตนกลาวเปรียบเทียบวาหากมนุษยมองดูพระจันทรวันเพ็ญ
แลวมีความสุข ประชาชนที่ไดเห็นพระพักตรของพระมหากษัตริยก็ยอมสุขใจเหมือนไดเห็นพระ
จันทรวันเพ็ญ ดังนั้นพระมหากษัตริยผูที่ทัดเทียมกับพระจันทรก็ควรหมั่นใหประชาชนไดชื่นชม
พระองคเหมือนกับที่พระจันทรไดปรากฏใหมนุษยไดเห็นเปนประจํา

ในคติความคิดความเชื่อของศาสนาพุทธก็เปรียบความงามของพระมหา
กษัตริยวาเหมือนพระจันทรเชนเดียวกัน ดังในไตรภูมิพระรวง กวีชมพระมหาจักรพรรดิราชวางาม
ดังพระจันทรวันเพ็ญ ความวา “องคพระญามหาจักรพรรดิราชนั้น รุงเรืองงามดั่งเดือนเพ็งบูรณ ”32

ในวรรณคดีสมัยอยุธยา กวีก็ยกยองพระมหากษัตริยวาเปนผูมีรูปโฉมที่
งดงามมากเชนเดียวกับคติความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธ ดังใน       
ลิลิตพระลอ กวีชื่นชมพระลอวามีรูปโฉมงามล้ําเลิศกวาผูใดในสามโลกและเปนที่ติดตรึงใจมาก ดัง
คําประพันธ

โฉมผจญสามแผนแพ งามเลิศงามลวนแล
รูปตองติดใจ บารนี ฯ

(ลิลิตพระลอ ล.1 น.389)

ในสมุทรโฆษคําฉันท กวีชมพระสมุทรโฆษวามีรูปโฉมงามตั้งแตศีรษะจน
ถึงเทาไมมีส่ิงใดมาเปรียบความงามของพระองคได ดังคําประพันธ

                                                 
      31  เกษม  บุญศรี , ราชนีติพากยบาลี  พากยสังสกฤต  และพากยไทย (ธนบุรี : ศรีเพ็ชรการ

พิมพ , 2515), 13.
      32  กรมศิลปากร, วรรณกรรมสมัยสุโขทัย, 72.
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พิศเพี้ยนแตเกลากษัตรีย เทาบาทาศรี
แลโฉมบมีอุปมา

(สมุทรโฆษคําฉันท ล.2 น.160)

นอกจากนี้กวีอยุธยายังใชพระจันทรเปนสื่อเปรียบความงามคลายกับคติ
ความคิดความเชื่อของทั้งศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธ แตกวีอยุธยาใชกลาวเปรียบเทียบกับ
ใบหนาที่งดงามของพระมหากษัตริยเทานั้น เชน ในลิลิตพระลอ กวีชมพระลอวาใบหนาของ    
พระลองามเหมือนพระจันทรที่สองแสงจรัสบนฟากฟา หากไมไดเห็นใบหนาของพระลอก็ใหมอง
พระจันทรแทนกันได ดังคําประพันธ

เดือนจรัสโพยมแจมฟา ผิบไดเห็นหนา
ลอราชไซรดูเดือน     ดุจแล ฯ

(ลิลิตพระลอ ล.1 น.389)

ในสมุทรโฆษคําฉันท กวีก็ชื่นชมพระสมุทรโฆษวามีใบหนางามดังพระ
จันทรวันเพ็ญที่สองสวาง ดังคําประพันธ

อาทาวผูมีมุขคือบูร- ณศศิอันเรืองรอง
(สมุทรโฆษคําฉันท ล.2 น.133)

ในเสือโคคําฉันท กวีชมพระพหลเทพและพระคาวีวามีใบหนางามดัง    
พระจันทรที่สองแสงแขงกับพระจันทรบนทองฟา ใบหนาของทั้งสองพระองคนั้นดูสดใสปรีดิ์เปรม
อยางมาก  ดังคําประพันธ

เห็นสองตไนยไวย วรภักตรคือแข
ขัดแขงศศิแถง มุขเปรมอันสดใส

(เสือโคคําฉันท ล.2 น.339)
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จะเห็นไดวากวีอยุธยามีแนวคิดในการเปรียบเทียบความงามของพระมหา
กษัตริยวางามเหมือนพระจันทรคลายกับคติความคิดความเชื่อของทั้งศาสนาพราหมณและ
ศาสนาพุทธ แมวาทั้งสองศาสนาจะมิไดมุงเนนเฉพาะความงามของใบหนาเพียงอยางเดียว แต
หมายรวมถึงจริยวัตรของพระมหากษัตริย ทั้งนี้เพราะพระจันทรมีคุณสมบัติที่แสดงถึงความงดงาม 
ความนุมนวล ความสบาย และความรมเย็น เมื่อผูใดไดมองดูพระจันทรก็จะรูสึกถึงคุณสมบัติ 
เหลานั้น ทําใหใจของผูมองดูพระจันทรเปนสุข ดังนั้นการเปรียบเทียบพระมหากษัตริยกับพระ
จันทรจึงแสดงใหเห็นวาพระมหากษัตริยมีความออนโยน นุมนวล และนาร่ืนรมยเชนเดียวกับพระ
จันทร เมื่อกวีอยุธยานํามาใชเปรียบกับความงามของพระมหากษัตริย ก็มีการปรับเปลี่ยนเล็กนอย 
กลาวคือ กวีนํามาใชชมความงามของใบหนาเพียงประการเดียว ไมไดหมายถึงจริยวัตรของพระ
มหากษัตริยดวย แตความมุงหมายของกวีอยุธยาในการนําพระจันทรมาเปนสื่อเปรียบก็คลายกับ
คติความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธ คือ ตองการใชคุณสมบัติที่งดงาม  
นุมนวล และ นาร่ืนรมยใจของพระจันทรมาใชแสดงถึงพระมหากษัตริยเชนกัน

อยางไรก็ตามแมวากวีอยุธยาจะชื่นชมพระมหากษัตริยวามีรูปงาม และมี
การใชพระจันทรเปนสื่อเปรียบความงาม ซึ่งมีลักษณะสอดคลองกับทั้งศาสนาพราหมณและ
ศาสนาพุทธ แตก็มีรายละเอียดบางประการในการชมความงามของพระมหากษัตริยในวรรณคดี
อยุธยาที่ไมไดสอดคลองกับคติความคิดความเชื่อของทั้งสองศาสนา แตจะสอดคลองกับคติความ
คิดความเชื่อของศาสนาพราหมณหรือศาสนาพุทธที่แตกตางกันไป ดังนี้

3.1.1.1 รูปงามตามคติความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณ
ในคติความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณมีความเชื่อเรื่อง 

เทพเจาจํานวนมาก เทพเจาที่มีชื่อเสียงวาเปนผูมีรูปงามมาก ก็คือ พระกามเทพ  พระกามเทพเปน
เทพเจาองคหนึ่งของอินเดีย พระองคเปนเทพแหงความรัก พระกามเทพเปนบุรุษที่มีโฉมงามเลิศ 
มีนกแกวเปนพาหนะ ถือบุษปศร มีธงพื้นแดงรูปมังกรเปนเครื่องหมาย และมีอัปสรเปนบริวาร33

พระกามเทพมีชื่อเรียกมากมาย เชน ปรัทยุมน (ลูกของพระกฤษณะ) ศรีนันทน (ลูกของนาง
ลักษมี) อนงค (ผูไมมีราง) และสมร (ความจําได)34 เปนตน กวีอยุธยาก็นําความเชื่อเร่ืองพระ

                                                 
       33  พระยาสัจจาภิรมย , เทวกําเนิด (กรุงเทพฯ : เล่ียงเชียง , 2529), 96.
       34 John  Dowson, A  Classical  Dictionary  of  Hindu  Mythology & Religion , 147.
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กามเทพมาใชชมโฉมพระมหากษัตริย ดังในลิลิตยวนพายกวีก็ชมรูปโฉมของสมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถวางามเหมือนพระกามเทพ ดังคําประพันธ

พระโฉมเฉกศรีสมร ภิมภาคย   ไสแฮ
(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.240)

นอกจากนี้ในวรรณคดีอยุธยายังนําพระนารายณซึ่งเปนเทพเจา
องคหนึ่งในตรีมูรติมาชมพระมหากษัตริยดวย ดังในลิลิตยวนพายตอนที่สมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถรบกับกองทัพของพระเจาติโลกราช กวีก็ยกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวามีรูป
โฉมงามเหมือนพระนารายณ ดังคําประพันธ

พระโฉมเฉกนารายณ เรืองราช  นั่นแฮ
(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.381)

พระนารายณเปนเทพเจาผูรักษาและคุมครองโลก ตามประวัติ
ในศาสนาพราหมณไมไดเนนรูปโฉมของพระนารายณ กลาวไวเพียงวาเปนบุรุษหนุม มีสีกายเปนสี
นิลแก ทรงอาภรณเหมือนกษัตริย เสื้อทรงสีเหลือง มีส่ีกร บนอุระมีขนเขียนเปนรูปยันตศรีวัตสะ มี
แกวทับทรวงชื่อเกาสตุภ ขอมือมีเครื่องประดับช่ือสยมันตก35 เมื่อพิจารณาจากบริบทในตัวอยาง
ขางตนซึ่งเปนตอนที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถรบกับกองทัพของพระเจาติโลกราช การที่กวี     
ยกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวามี รูปโฉมเหมือนพระนารายณคงจะหมายรวมทั้งมี             
รูปโฉมงามและมีความเกงกลาเหมือนพระนารายณที่อวตารมาปราบทุกขและบํารุงสุขใหแก    
ประชาชน

จะเห็นไดวากวีอยุธยาใชเทพเจาในศาสนาพราหมณมาเปนสื่อ
เปรียบแสดงใหเห็นวาพระมหากษัตริยมีรูปโฉมที่งดงามมากทัดเทียมกับเทพเจา

                                                 
      35  พระยาสัจจาภิรมย , เทวกําเนิด , 12.
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3.1.1.2 รูปงามตามคติความคิดความเชื่อของศาสนาพุทธ
ในคติความคิดความเชื่อของศาสนาพุทธก็มีความเชื่อเร่ืองเทพเจา

หรือเทวดาผูมีรูปงาม นั่นคือ พระอินทร  พระอินทรเปนเทพเจาที่มีบทบาททั้งในศาสนาพราหมณ
และศาสนาพุทธ ตามคติศาสนาพราหมณในสมัยพระเวท พระอินทรเปนเทพที่ยิ่งใหญกวาเทพอื่น 
พระองคเปนเจาแหงฟา เปนผูบันดาลฝนใหตกและกํากับฤดูกาล อีกทั้งยังเปนเทพแหงสงคราม
คอยปราบผูกอความเดือดรอน รูปลักษณของพระอินทรในสมัยพระเวทมีรูปรางอวน บึกบึน มีศอ
ใหญ แผนหลังสีน้ําตาล ทองใหญ โอษฐกวาง มีเครา เกศา และผิวเปนสีทอง พระอินทรมีมเหสี
พระองคเดียวคือ อินทราณีหรือศจี สวนในคติพุทธศาสนา พระอินทรคือผูที่ไดส่ังสมบุญไวมากใน
อดีตจึงไดเกิดเปนพระอินทร แตเมื่อส้ินบุญแลวก็ตองจุติและจะมีพระอินทรองคใหมข้ึนมาแทน 
พระอินทรเคยเปนมนุษยชื่อมฆะหรือมฆมาณพ มีเพื่อน 32 คน ไดรวมกันทําบุญกุศลไวมาก โดย
เฉพาะมฆมาณพ  เมื่อทั้ง 33 คนตายไปจึงไดข้ึนสวรรคชั้นดาวดึงสหรือตรัยตรึงสที่แปลวาสามสิบ
สาม นั่นคือเปนที่อยูของเทวดา 33 องค  ตามคติพุทธศาสนา พระอินทรมีชายา 4 องค คือ           
สุธรรมา สุจิตรา สุนันทา และสุชาดา พระอินทรมีหนาที่ปองกันและสงเสริมพุทธศาสนาใหเจริญ
ถาวร   อีกทั้งยังคอยชวยเหลือคนดีที่ตกทุกขดวย พระอินทรเปนเทพในอุดมคติ หากผูใดปรารถนา
จะเปนพระอินทร ก็ตองหมั่นสั่งสมบุญไวใหมาก36 นอกจากนี้พระอินทรในศาสนาพุทธยังเปน
เทวดาที่มีรูปงาม ปราศจากความแกและความตาย ซึ่งเปนลักษณะของพระมหากษัตริยที่มีความ
สุขมากที่สุด37

แมวาความเชื่อเร่ืองพระอินทรจะมีปรากฏทั้งในคติความคิดความ
เชื่อของศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธ แตพระอินทรในศาสนาพุทธมีรูปงามมาก สวนพระ
อินทรในศาสนาพราหมณมีรูปไมงามนัก เชน รูปรางอวน บึกบึน ศอใหญ ทองใหญ โอษฐกวาง 
เปนตน  นอกจากนี้ในไตรภูมิพระรวง ตอนพรรณนาหัตถีรัตนะของพระมหาจักรพรรดิราชก็ชื่นชม
พระมหาจักรพรรดิราชวามีรูปโฉมที่งามมากเหมือนพระอินทรวา “องคพระญาจักรพรรดิราชนั้น
งามนักหนา ดั่งสมเด็จพระอินทรา”38 แสดงวาในคติความคิดความเชื่อของศาสนาพุทธ ผูที่มี      
รูปงามตองงามเหมือนพระอินทร ซึ่งในวรรณคดีสมัยอยุธยาก็มีแนวคิดในการเปรียบรูปโฉมที่งาม

                                                 
      36  ประจักษ  ประภาพิทยากร, เทวดานุกรมในวรรณคดี (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร , 2529), 178

– 194.
      37  G. P.  Malalasekera, Dictionary  of  Pali  Proper  Names, 309.
      38 กรมศิลปากร , วรรณกรรมสมัยสุโขทัย , 84.
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ของพระมหากษัตริยวาเหมือนพระอินทร ดังในลิลิตพระลอกวีเปรียบรูปโฉมของพระลอวางาม
เหมือนพระอินทร  ความวา

รอยรูปอินทรหยาดฟา มาอาองคในหลา
แหลงใหคนชม แลฤา ฯ

(ลิลิตพระลอ ล.1 น.389)

ในสมุทรโฆษคําฉันท กวีชมพระสมุทรโฆษวาเมื่อพระสมุทรโฆษ
เสด็จข้ึนรถทรง พระองคมีรูปโฉมงามเหมือนพระอินทรผูยิ่งใหญที่ครองสวรรคชั้นดาวดึงส ดังคํา
ประพันธ

พระเสด็จเหนือรถรจนา โฉมเฉกอินทรา
ธิราชเจาไตรตรึงส

(สมุทรโฆษคําฉันท ล.2 น.136)

จะเห็นวาพระลอและพระสมุทรโฆษเปนพระมหากษัตริยที่มี      
รูปงามตามแบบคติความคิดความเชื่อของศาสนาพุทธคืองามเหมือนพระอินทร

3.1.2 มีบุคลิกลักษณะที่ดี
ความคิดความเชื่อเร่ืองพระมหากษัตริยตองมีบุคลิกลักษณะที่สงางามนั้น

มีปรากฏทั้งในศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธ
ในราชนีติกลาวถึงพระมหากษัตริยตองวางพระองคใหสงางามวา “พระเจา

อยูหัวทรงขัตติราชวราภรณ ยอมทรงสงา ทรงประคองประกอบพระราชกิจโดยถนัด ทรงพระ
วิจารณโดยรอบคอบ ประทับนั่งผึ่งผาย  ประทับยืนเปนสงา …”39

จะเห็นไดวาตามคติความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณเห็นวาพระ
มหากษัตริยตองมีลักษณะทาทางที่สงางามอยูเสมอ ในรามายณะ กวีก็ชมพระรามวามีทวงทาใน

                                                 
      39 เกษม  บุญศรี , ราชนีติพากยบาลี พากยสังสกฤต และพากยไทย , 23.
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การเดินที่สงางามเหมือนราชสีห ดังวา “Rama came out of the mansion like a lion does out 
its cave…”40

สวนตามคติความคิดความเชื่อของศาสนาพุทธก็เห็นวาพระมหากษัตริย
ตองมีบุคลิกลักษณะที่สงางามเชนกัน โดยจะเปรียบบุคลิกลักษณะที่งามสงานั้นกับไกรสรราชสีห
อยางชัดเจน ดังในมหาชาติคําหลวง กัณฑวนประเวศน ตอนที่พระเวสสันดรกําลังจะเดินทางไป
เขาวงกต กวีชื่นชมพระเวสสันดรวาพระองคมีลักษณะที่งามสงาเหมือนไกรสรราชสีห พระองค
กําลังเสด็จเขาปาเพื่อบําเพ็ญตนเปนนักบวช ดังวา “ทาวธคือไกรษรงามสงา  เสด็จเขาปาเปนชี ”41

จะเห็นไดวาตามคติความคิดความเชื่อของศาสนาพุทธเชื่อวาพระมหา
กษัตริยตองมีลักษณะที่สงางามเหมือนไกสรราชสีห ในไตรภูมิพระรวงกลาวถึงสัตวในติรัจฉานภูมิ
วามีฝูงสัตวทั้งดีและไมดี ราชสีหจัดอยูในฝูงสัตวที่ดี ราชสีหมี 4 ชนิด ไดแก ติณสีหะ กาฬสีหะ        
ปณฑุรสีหะ และไกรสรสีหะ ไกรสรสีหะหรือไกรสรราชสีหมีลําตัวสีขาว แตมีปาก ปลายเทา      
หนาทอง  และสันหลัง เปนสีแดง  ลักษณะทาทางของไกรสรสีหะงามสงามาก ดังคําประพันธ

… ผิเมื่อไกรสรสีหะนั้นออกจากคูหาทองก็ดี   คูหาแกวก็ดี  อันเปนที่อยูแหงไกรสร
สีหะนั้น  ตนจิงไปยืนอยูเหนือแผนศิลาเหลืองอันเรืองงามดังทองสิงคี  สองตีนหลังเหยียบ
เพียงกันและเหยียบสองตีนหนา  จิงขัดขนหลังนั้น  แลเหยียบสองตีนเบื้องหนา  จิงฟุบสอง
ตีนลงแลยืนตัวขึ้น  แลวจิงกระทําเสียงออกดั่งเสียงฟาล่ัน  แลวจิงส่ันขนฟุงใตนเสียแลวจิง
แตงตนเดินไป  แลนไปมาดั่งลูกวัวเลนนั้น  เมื่อไกรสรสีหะนั้นเดินไปเดินมาครั้นดูพลันงาม
นักดั่งผูมีกําลัง  แลถือดุนไฟแกวงไปโดยกําลังเมื่อเดือนดับนั้นแล …42

เนื้อความขางตนกลาวถึงไกรสรราชสีหวาเมื่อไกรสรราชสีหเดินออกจาก
คูหาทองหรือคูหาแกว ซึ่งเปนที่อยูของไกรสรราชสีหแลว ก็จะไปยืนอยูบนแผนศิลาเหลืองที่รุงเรือง
งามเหมือนทองคํา เทาหลังทั้งสองขางจะยืนเสมอกัน เทาหนาทั้งสองก็เหยียดขึ้น จากนั้นไกรสร
ราชสีหก็จะขัดขนที่หลัง แลวยืนข้ึน รองคํารามเสียงดังเหมือนฟาลั่น ส่ันขน แลวจึงเดินไป หาก

                                                 
      40  Kamala  Subramaniam, Ramayana, 108.
      41  กรมศิลปากร , วรรณกรรมสมัยสุโขทัย, 121.
      42  เร่ืองเดียวกัน, 39.
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ไกรสรราชสีหวิ่งไปมาจะเหมือนลูกวัวที่วิ่งเลน แตถาไกรสรราชสีหเดินไปมาจะดูงามเหมือนคนมี
กําลังที่ถือทอนไมติดไฟแกวงไปในคืนเดือนมืด

จะเห็นวาคติความคิดความเชื่อของทั้งศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธ
ตางเชื่อวาราชสีหหรือไกรสรราชสีหเปนสัตวที่มีทวงทาสงางาม นาเกรงขาม และชวนมอง จึงมัก
เปรียบทวงทาของพระมหากษัตริยวางามเหมือนราชสีหหรือไกรสรราชสีห กวีสมัยอยุธยาก็มี    
แนวคิดสอดคลองกับคติความคิดความเชื่อของทั้งสองศาสนา คือ ยกยองพระมหากษัตริยวามี
บุคลิกสงางามเหมือนราชสีห  ดังในลิลิตพระลอ ตอนที่พระลอกําลังจะเดินทางจากเมืองแมนสรวง
ไปเมืองสรอง กวีชื่นชมทวงทาการเดินของพระลอวาสงางาม นาเกรงขามเหมือนไกรสรราชสีหที่
กําลังเดินออกจากถ้ําแกว  ดังคําประพันธ

… บพิตรเสด็จนวยนาด     ดั่งพระยาราชไกรสร     จากศิขร
คูหารัตน …

(ลิลิตพระลอ ล.1 น.424)

ในตอนที่พระลอเสด็จมาพบนางรื่นนางโรยที่อุทยาน กวีพรรณนาทวงทา
การเดินของพระลอวางามดุจราชสีหที่เดินออกจากถ้ํา ทําใหเห็นภาพการเคลื่อนไหวที่แชมชาแต
สงางาม ดังคําประพันธ

พระลอลีลาศคลอย ไคลคลา
งามดุจสีหลีลา จากถ้ํา

(ลิลิตพระลอ ล.1 น.461)

ในตอนที่นายแกวนายขวัญแจงขาวแกพระลอวาทหารของเจายาเขามา
ลอมที่ประทับ กวีแสดงใหเห็นวาพระลอไมไดกลัวเกรงเหตุรายที่จะเกิดขึ้น แตยังยิ้มแยมและมี
กิริยาองอาจดุจไกรสรราชสีห ดังคําประพันธ

… ภูบาลยิ้มแยมหัว     บมิกลัวเรงองอาจ     ดูดุจราชสีห
(ลิลิตพระลอ ล.1 น.483)
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จะเห็นวากวีอยุธยานําราชสีหหรือไกรสรราชสีหซึ่งเปนสัตวชั้นสูงที่มีทวงทา
งามสงามาเปนสื่อเปรียบ เพื่อแสดงใหเห็นกิริยาทาทางที่แชมชา สงางาม และนาเกรงขามของพระ
มหากษัตริยไดชัดเจนขึ้น ทําใหคนทั่วไปชื่นชมและเลื่อมใสในตัวพระองค   

3.2 มีความรอบรู
พระมหากษัตริยเปนผูปกครองบานเมืองและประชาชน พระมหากษัตริยตองมี

สติปญญาและความรอบรูในเรื่องตางๆ เพื่อใชดูแลปกครองบานเมืองใหเจริญรุงเรือง ความรอบรู
ของพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยามี 2 ประการ คือ การมีสติปญญาฉลาดหลักแหลม และ
การมีความรอบรูในศาสตรตางๆ

3.2.1 การมีสติปญญาฉลาดหลักแหลม
สติปญญาหลักแหลมเปนคุณสมบัติของพระมหากษัตริยซึ่งมีปรากฏทั้งใน

คติความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธ
ในรามายณะ กวีชื่นชมพระรามวามีสติปญญาฉลาดหลักแหลมมากกวา

“He  was  highly  intelligent …”43  นอกจากนี้พราหมณจาณักยะ เสนาบดีของกษัตริย             
จันทรคุปตแหงราชวงศเมารยะก็ยกยองพระราชาวา “พระราชาผูทรงปญญา อาจจะชวยให
ประชาราษฎรผูยากไรและทุกขเข็ญมีความสุขได…”44

ในคติความคิดความเชื่อของศาสนาพุทธก็เชื่อวาพระมหากษัตริยจะตองมี
ปญญามาก ดังในไตรภูมิพระรวงกลาวถึงผูที่ไดรับเลือกใหเปนสมมติราชตองเปนผูที่มีปญญามาก
กวาผูอ่ืน ดังวา “… เพราะเขาเห็นทานนั้นมีรูปโฉมอันงามกวาคนทั้งหลาย แลรูกวาคนทั้งหลาย
แลใจงามใจดีกวาคนทั้งหลาย  ใจซื่อใจตรงใจบุญยิ่งกวาคนทั้งหลาย …”45

การเปนผูมีสติปญญาหลักแหลมดีเลิศก็เปนคุณสมบัติของพระมหา
กษัตริยในวรรณคดีสมัยอยุธยาเชนกัน ดังในลิลิตยวนพาย กวียกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

                                                 
      43  Kamala  Subramaniam , Ramayana , 83.
      44  J. B. Karkala  Alphonso , อางถึงใน กุสุมา รักษมณี , สันสกฤตวิจารณา (กรุงเทพฯ : แมคํา

ผาง, 2547), 146.
      45  กรมศิลปากร , วรรณกรรมสมัยสุโขทัย , 173.
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วามีปญญาเหมือนพระอาทิตย คือ มีปญญารูแจงและกวางไกลเหมือนแสงของพระอาทิตยที่สาด
สองไปทั่วผืนแผนดิน ดังคําประพันธ

พระเบญโญภาศพยง ทินกร
(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.340)

นอกจากนี้กวียังยกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวามีปญญาที่เห็นสิ่ง
ตางๆ ไดมากกวาแสงพระอาทิตยและพระจันทรที่แจมกระจาง คือ เห็นทั้งในอดีต อนาคต และ
ปจจุบัน พระองคทรงรูและเห็นทั้งสามภพอยางแทจริง  ดังคําประพันธ

พระเบญเญศรยิ่งพยง สูรยจันทร   แจมแฮ
อดิตานาคต ปลงแปล
ประจุบันทังสามสรร เพชญถึง   แถลงแฮ
เลงลงไตรภพแท ทั่วทรยน ฯ

(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.343)

จะเห็นไดวาพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาเปนผูที่มีสติปญญารอบรู
อยางกวางขวางเหมือนกับพระมหากษัตริยตามคติความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณและ
ศาสนาพุทธ ทั้งนี้การมีสติปญญารอบรูอยางกวางขวางเปนสิ่งสําคัญสําหรับพระมหากษัตริย 
เพราะพระมหากษัตริยที่มีปญญายอมชวยใหประชาชนมีความสุขและบานเมืองก็เจริญรุงเรืองได

3.2.2 การมีความรอบรูในศาสตรตางๆ
นอกจากพระมหากษัตริยในคติความคิดความเชื่อของทั้งศาสนาพราหมณ

และศาสนาพุทธเปนผูมีสติปญญาเปนเลิศแลว พระมหากษัตริยยังมีความรอบรูในศาสตรหรือวิชา
ตางๆ ดวย   

ในคติความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณ พระมหากษัตริยมีความ  
รอบรูในศาสตรจํานวนมาก อาทิ

1. ความรูเร่ืองชางและมา ชางและมาเปนสัตวสําคัญในกองทัพ โดยเฉพาะ
ชางเปนราชพาหนะสําคัญในการทําสงคราม คชศาสตรเปนศาสตรแขนงหนึ่งในไตรเพทของ
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ศาสนาพราหมณและเปนวิชาที่พระมหากษัตริยจะตองศึกษาเรียนรูใหเชี่ยวชาญ46 เทพเจาที่นับ
เปนบรมครูชาง คือ พระกรรมหรือพระเทวกรรม ซึ่งก็คือ พระคเณศในฐานะเปนบรมครูชาง

2. ความรูเร่ืองโหราศาสตร โหราศาสตรเปนความรูเร่ืองการพยากรณโดย
อาศัยการโคจรของดวงดาวเปนหลัก47 ในคติความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณ โหราศาสตร
เปนความรูหนึ่งในคัมภีรเวทางค คัมภีรเวทางคเปนคูมือชวยผูศึกษาพระเวทในการอาน การเขาใจ 
และการปฏิบัติพิธีกรรมตางๆ ที่อางไวในพระเวท คัมภีรเวทางคมีความรู 6 ประเภท ไดแก

1. กัลปะ (ceremanial directory) วาดวยพิธีกรรม
2. ศึกษา (phonetic directory) วาดวยการออกเสียงอักษร
3. นิรุกตะ (exposition) วาดวยที่มาของคําและการตีความหมายของ

ศัพทยาก
4. วยากรณะ (grammar) วาดวยหลักไวยากรณ
5. ฉันทัส (knowledge of metre)วาดวยฉันทลักษณของบทสวด
6. ชโยติสะ (astronomical or astrological calendar) วาดวยหลัก

ดาราศาสตรและโหราศาสตร48

ในรามายณะ พระรามก็สามารถอานคัมภีรพระเวทและคัมภีรเวทางคจน
เขาใจอยางถองแท จึงเปนผูเชี่ยวชาญพระเวทและเวทางค ดังวา “He is well – read and he is a 
master of the Vedas and the Vedangas.” 49

3. ความรูเร่ืองเวทมนตรและคาถาอาคม  ในรามายณะ กวีกลาวถึง
พระรามวาตองเรียนเวทมนตรคาถา ดังตอนที่พระรามและพระลักษมณออกเดินทางพรอมกับฤษี
วิศวามิตรเพื่อไปปราบอสูร ฤษีวิศวามิตรไดสอนเวทมนตรชื่อพลและอติพลใหแกพระราม เมื่อ
พระรามรูเวทมนตรนี้ ก็จะทําใหไมหิว ไมเหนื่อยและไมกระหาย ขณะเดินทางกับฤษีวิศวามิตร 
พระรามจะไมเหนื่อยลาเมื่อตองเดินทางระยะไกลที่จะไปยังอาศรม หากพระรามตองเผชิญหนากับ
                                                 

      46  จิรัสสา คชาชีวะ , พระพิฆเนศร คติความเชื่อและรูปแบบของพระพิฆเนศวรที่พบใน
ประเทศไทย, 151.

      47 ราชบัณฑิตยสถาน , พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 , 1314.
      48  มณีปน  พรหมสุทธิรักษ, เอกสารประกอบการสอนวิชาประวัติวรรณคดีสันสกฤต

(นครปฐม : ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2546), 21.
      49  Kamala  Subramaniam, Ramayana, 86.
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รากษสในเวลาที่ออนลา พระรามก็จะไมเสียเปรียบ ฤษีวิศวามิตรจึงใหพระรามตั้งใจเรียน          
เวทมนตรนี้ เมื่อพระรามเอาพระหัตถแตะน้ําและตั้งสมาธิถึงพระผูเปนเจาดวยความนอบนอม
อยางยิ่ง พระรามก็เร่ิมเรียนเวทมนตรจากฤษี พระรามดูมีพลังอํานาจมากขึ้นหลังจากเริ่มทองเวท
มนตร ดังขอความที่วา

“… I  will  teach  you  the  mantras , Bala  and  Atibala. Once you  know  
them  neither  hunger  nor  fatigue  nor  thirst  will  trouble  you  while  walking  
with  me  and  there will  be  no  trace  of  tiredness  bothering  you  when  you  
walk  this  long  distance  to  the  ashrama.You  will  not  be  at  a  disadvantage  
if  the  rakshasas  should  accost  you  when  you  are  tired … Listen  to  me  
carefully  and  learn  the  mantras. ”

Rama touched  water  and  meditated  on  the  Lord  with  great  humility. 
He then learnt  the  mantras  from  the rishi. Rama looked more powerful  than  
ever  after  his  initiation  into  the  mantras.50

ในมหาภารตะ ตอนที่พระอรชุนแผลงศรตอหนาทาวธฤตราษฎรและ
ราชวงศ โทรณะอาจารยผูสอนวิชารบใหอรชุนเปนคนเลาเหตุการณใหทาวธฤตราษฎรฟงวาพระ
อรชุนยืนอยูกลางเวที พระอรชุนมีความสามารถเปนเลิศในเรื่องอาวุธและเวทมนตรที่สามารถ    
ทําใหอาวุธเหลานั้นมีอานุภาพ ขณะนี้ศรเลมหนึ่งของพระอรชุนบันดาลใหเกิดเปนไฟ น้ํา อากาศ 
และพายุ ตอนนี้มีเมฆและแผนดิน จากนั้นพระอรชุนก็สรางภูเขาขึ้นอยูรอบๆ และเมื่อพระอรชุนใช
อาวุธชนิดอื่น ส่ิงตางๆที่เกิดขึ้นก็อันตรธานหายไป ดังเนื้อความที่วา

Arjuna  is  at  the  centre  of  the  stage … Oh, he  has  mastered  the  
astras, and  the  mantras  that  charge  them  with  power. Now  with  one  arrow  
he  has  created  fire ; now  water , air , and  storm. Don’t  you  hear ? Now  
clouds, now  land, he  has  created  mountains  around, and  now  when  he  
employs  another  weapon, all  of  them  vanish.51

                                                 
      50  Kamala  Subramaniam , Ramayana, 27.
      51  R.K. Narayan, The  Mahabharata (New York : The  Viking  Press, 1978), 14 – 15.
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จะเห็นไดวาในวรรณคดีสันสกฤตทั้งพระรามและพระอรชุนตางก็มีความรู
เร่ืองเวทมนตรคาถาอยางลึกซึ้งและสามารถใชไดอยางเชี่ยวชาญ แสดงวาการเปนพระมหา
กษัตริยที่ยิ่งใหญจําเปนตองมีความรูเรื่องเวทมนตรคาถา

4. ความรูเร่ืองตํานาน ความรูเรื่องตํานานเปนความรอบรูเร่ืองราวในอดีต
หรือประวัติศาสตร ในรามายณะ เมื่อพระรามเดินทางไปปราบรากษสที่รบกวนการบําเพ็ญตบะ
ของฤษี พระรามตองเดินทางผานสถานที่ตางๆ พระองคก็ใครรูประวัติหรือเร่ืองราวของสถานที่นั้น 
พระรามจึงถามฤษีวิศวามิตรและใหเลาประวัติสถานที่ตางๆใหฟง เชน เมื่อพระราม พระลักษมณ 
และฤษีวิศวามิตรเดินทางมาถึงปาแหงหนึ่งที่มืดทึบและอับชื้น ไมมีแสงอาทิตยสาดสอง ไมมี     
ส่ิงมีชีวิตอาศัยอยู บรรยากาศในปาแหงนี้ชวนใหขนลุกและหวาดกลัว พระรามก็ขอใหฤษี             
วิศวามิตรเลาเรื่องราวเกี่ยวกับปาแหงนี้วาเหตุใดจึงไมมีผูใดอาศัยอยู ฤษีวิศวามิตรเลาใหฟงวาใน
อดีตปาแหงนี้เปนเมือง 2 เมืองที่อุดมสมบูรณและมีชื่อเสียง มีชื่อวาเมืองมลทะและเมืองกรุษะ
เมื่อพระอินทรสังหารพราหมณวฤตะ ก็สํานึกผิดในการประหารพราหมณ เหลาฤษีบนสวรรคจึงนํา
น้ําจากแมน้ําศักดิ์สิทธิ์ทุกแหงมาชําระลางบาปใหพระอินทร พระอินทรก็ขจัดบาปหมดสิ้นไป น้ํา
จากการชําระลางบาปของพระอินทรไหลลงสูเมืองทั้งสอง คือ เมืองมลทะและเมืองกรุษะ ทําให
เมืองทั้งสองอุดมสมบูรณและมีชื่อเสียงไปทั้งสามโลก ตอมามีนางรากษสตนหนึ่งชื่อตาฏก เขายึด
ครองดินแดนแหงนี้ นางรากษสตนนี้มีรูปรางอัปลักษณและโหดราย สามารถแปลงกายเปนรูป
ตางๆตามที่นางปรารถนา  นางมาอาศัยอยูทางเขาเมืองทั้งสอง จึงไมมีผูใดกลาเขาเมืองทั้งสองนี้
เพราะวานางชอบกินเนื้อมนุษยมาก เมืองทั้งสองจึงรางเปนปาในปจจุบัน52

การที่กวีใหพระรามสนใจประวัติสถานที่ตางๆ และถามเรื่องราวจากฤษี    
วิศวามิตร ทําใหพระองคมีความรอบรูเร่ืองตํานานมากมาย แสดงวาความรอบรูเร่ืองตํานานเปนสิ่ง
สําคัญประการหนึ่งที่พระมหากษัตริยตามคติความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณตองเรียนรู
และเขาใจ

5. ความรูเร่ืองอาวุธ ในคติความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณ พระมหา
กษัตริยตองมีความรูเร่ืองอาวุธและสามารถใชอาวุธตางๆ ไดอยางเชี่ยวชาญ ดังในมหาภารตะ 
ตอนที่นางกุนตีทําพิธีขอโอรสกับพระอินทร เมื่อนางกุนตีไดโอรสจากพระอินทรคือพระอรชุนแลว 
พระอินทรก็กลาวถึงลักษณะของพระอรชุนวา

                                                 
      52 R.K. Narayan, The  Mahabharata ,29 – 30.
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This  son  will  be  unmatched  in  energy, wisdom, and  the knowledge  of  
weapons ; he  will  wield  with  ease  every  kind  of  weapon  and  subjugate  all  
his  enemies  and  bring  fame  to  the  race  of  Kurus.53

พระอินทรกลาววาโอรสพระองคนี้จะมีกําลังกาย มีปญญา และมีความรู
เร่ืองอาวุธอยางไมมีใครเทียบเทียมได เขาจะใชอาวุธทุกชนิดไดอยางชํานาญและจะปราบศัตรูทั้ง
หลายไดหมดสิ้น อีกทั้งยังจะนําชื่อเสียงมาใหราชวงศกุรุดวย

ตอมาเมื่อพระอรชุนเติบโตขึ้นและไดรํ่าเรียนวิชากับโทรณะ วันหนึ่งโทรณะ
กําลังสอนบุตรชายของตนคืออัศวถามะเปนพิเศษ พระอรชุนก็แอบดูและเรียนตามจนเกงกลา ดัง
เนื้อความที่วา

Arjuna  soon  became  adept  in  wielding  the  sword, the  mace,  and  the  
lance  or  in   hitting   the  mark  with  his  arrow ,  however  difficult   the  target  
might   be.54

เนื้อความขางตนกลาวถึงพระอรชุนวามีความชํานาญในการใชอาวุธตางๆ 
ไดแก ดาบ คทา หอก และการยิงศรไปที่เปาแมวาเปาจะยิงไดยาก พระอรชุนก็สามารถยิงได

จะเห็นไดวาพระอรชุนมีความรูความสามารถเรื่องอาวุธหลากหลายชนิด
โดยเฉพาะธนู วิชาการยิงธนูจัดเปนวิชาสําคัญที่พระมหากษัตริยตามคติความคิดความเชื่อของ
ศาสนาพราหมณตองเรียนรู ดังในราชนีติกลาววา

พระราชาจะตองพยายามใฝศึกษาศิลปวิทยาตอไปนี้ คือ  1. วิชาขับรอง 2. วิชาฟอน
รํา  3. วิชาวาดรูป  4. วิชาประโคมดนตรี  5. วิชาคํานวณ  6. วิชาชางศิลป  7. วิชาการ   
ปกครอง  8. วิชาการยิงธนู55

                                                 
      53  R.K. Narayan, The  Mahabharata ,10.
      54  Ibid. ,12.
      55  ราชบัณฑิตยสถาน, ราชนีติ – ธรรมนีติ (กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน , 2537),  81.
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ในคติความคิดความเชื่อของศาสนาพุทธพระมหากษัตริยก็มีความรอบรู
หลายศาตรเชนกัน กลาวคือพระมหากษัตริยตองเรียนศิลปศาสตรทั้ง 18 ประการ ใหสําเร็จ    
เชี่ยวชาญ ดังในขุททกนิกาย เอกนิบาตชาดก เร่ืองทุมเมธชาดก กลาวถึงพระมหากษัตริยตองเรียน
ศิลปศาสตร 18 ประการ  ดังขอความที่วา

ในอดีตกาล ครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติในกรุงพาราณสี พระโพธิสัตวทรง
ถือปฏิสนธิในพระครรภของพระอัครมเหสี แหงพระราชาพระองคนั้น คร้ันประสูติจากพระ
ครรภมารดาแลว พระประยูรญาติไดขนานพระนามใหวา “พรหมทัตกุมาร” พอมีพระชนม 
16 พรรษา   ก็ไดทรงศึกษาศิลปะในเมืองตักศิลา ทรงเจนจบไตรเพท และทรงสําเร็จศิลป
ศาสตร 18 ประการ56

จะเห็นไดวาศิลปศาสตร 18 ประการ เปนวิชาสําคัญที่พระมหากษัตริยตาม
คติความคิดความเชื่อของศาสนาพุทธตองร่ําเรียนใหสําเร็จ พระธรรมปฎกอธิบายศิลปศาสตร 18 
ประการวาประกอบดวย

1. สุติ คือ  ความรูทั่วไป
2. สัมมุติ คือ  ความรูกฎธรรมเนียม
3. สังขยา คือ  การคํานวณ
4. โยคา คือ  การชาง  การยนตร
5. นีติ คือ  การปกครอง
6. วิเสสิกา คือ  ความรูการอันใหเกิดมงคล (การพยากรณ)
7. คันธัพพา คือ  การรองรํา
8. คณิกา คือ  การบริหารรางกาย
9. ธนุพเพธา คือ  การยิงธนู
10. ปูรณา คือ  การบูรณะ
11. ติกิจฉา คือ  การบําบัดโรค (แพทยศาสตร)
12. อิติหาสา คือ  ความรูเร่ืองตํานานและประวัติศาสตร

                                                 
56 มหามกุฏราชวิทยาลัย , พระสูตร และอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย เอกนิบาตชาดก เลม

ที่ 3 ภาคที่ 2 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพศิวพร , 2525), 54.
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13. โชติ คือ  ความรูเร่ืองสิ่งที่สองสวางในทองฟา
14. มายา คือ  ความรูเร่ืองตําราพิชัยสงคราม
15. ฉันทสา คือ  ความรูเร่ืองการประพันธ
16. เกตุ คือ  ความรูเร่ืองการพูด
17. มันตา คือ  ความรูเร่ืองเวทมนตร
18. สัททา คือ  ความรูเร่ืองหลักภาษาหรือไวยากรณ 57

ในวรรณคดีอยุธยา กวียกยองพระมหากษัตริยวามีความรอบรูในศาสตร
ตางๆ ที่สอดคลองกับแนวคิดทั้งศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธ โดยศาสตรความรูที่พระมหา
กษัตริยในวรรณคดีอยุธยารอบรูมี 5 ศาสตร ไดแก ความรอบรูทางโหราศาสตร ความรอบรูเร่ือง
เวทมนตรคาถาอาคม ความรอบรูเร่ืองตํานาน ความรอบรูเร่ืองชางและมา และความรอบรูเร่ือง
อาวุธ  ดังนี้

3.2.2.1 ความรอบรูที่สอดคลองกับคติความคิดความเชื่อของศาสนา
พราหมณ

ความรอบรูของพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาที่สอดคลองกับ
คติความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณ คือ ความรอบรูเร่ืองชางและมา ในลิลิตยวนพาย กวี     
ยกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวามีความรอบรูเร่ืองชางและมา ดังคําประพันธ

การชางพิฆเนศรนาว ปูนปาน
อัศวทํานยมกลางรงค เลอศแลว

(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.341)

คําประพันธขางตน กวียกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวา    
พระองคทรงรอบรูเร่ืองชางเหมือนกับพระพิฆเนศ และทรงมีความรูเร่ืองมาในการรบอยางดีเลิศ

                                                 
      57  พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท , พิมพครั้งที่ 11

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 2546),  244.
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ในโคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณมหาราช กวีกลาวถึง
สมเด็จพระนารายณมหาราชวาพระองคเสด็จเขาปาและทําพิธีเบิกไพรตามวิชาคชศาสตรที่     
พระกรรมกําหนดไว ดังคําประพันธ

จอมภพภูวนาถเกลา สากล
เสด็จดําเนินยังพน เวศนั้น
ทําการเบิกไพรทนน ไชยบาศ
โดยศาสตรพระกรรมบั้น บอกไวเปนเฉลิม

(โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณมหาราช ล.2 น.660)

ตอนทายเรื่องโคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณมหาราช 
กวีขอพรใหสมเด็จพระนารายณมหาราชมีความรอบรูเร่ืองชางอยางถองแทเหมือนพระกรรม ดังคํา
ประพันธ

ขอจงแผนภูวบาล บดิราช
สิทธคชาศิลปเรา รวดเพี้ยงพระกรรม

(โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณมหาราช ล.2 น.664)

จะเห็นวาพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยามีความรอบรูเร่ือง
ชางและมา แตจะเนนเรื่องชางเปนสําคัญ เมื่อกวีจะยกยองพระมหากษัตริยวารอบรูเร่ืองชาง ก็จะ
เปรียบวาพระองครอบรูเร่ืองชางเหมือนกับพระพิฆเนศ และพระกรรม

ความเชื่อเร่ืองพระกรรมหรือพระเทวกรรมแพรหลายมากในสมัย
อยุธยาโดยเฉพาะสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช เนื่องจากหากมีการกระทําพิธีคชกรรมก็จะมี
การหลอรูปพระกรรมหรือพระเทวกรรมขึ้นเพื่อบูชา ดังปรากฏในพระราชพงศาวดารฉบับพระ
ราชหัตถเลขากลาวถึงสมเด็จพระนารายณมหาราชโปรดเกลาฯใหหลอรูปพระเทวกรรมสําหรับ
พิธีคชกรรม ความวา
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… ครั้นประกา นพศก พระบาทสมเด็จพระบรมบพิตรพระพุทธเจาอยูหัว มีพระราช
โองการตรัสส่ังพระยาจักรีใหแตงโรงบัญชีพรหม และชมรมสําหรับพระราชพิธีทั้งปวง ใน
ทะเลหญา ตําบลเพนียด และทรงพระกรุณาตรัสใหหลอพระเทวกรรมทอง ยืน สูงหนึ่ง
ศอก หุมดวยเนื้อเจ็ดแลว และเครื่องอาภรณนั้นถมราชาวดี ประดับดวยแหวนไวสําหรับการ
พระราชพิธีคชกรรม …58

ความรอบรูเร่ืองชางและมาเปนความรูสําคัญและจําเปนสําหรับ
พระมหากษัตริย เพราะชางและมาเปนกําลังสําคัญในการรบ พระมหากษัตริยที่มีความรูเร่ืองชาง
และมามาก ก็จะสามารถคัดเลือกและเฟนหาชางและมาลักษณะดีจํานวนมากเขามาในกองทัพได 
ทําใหกองทัพของพระองคเขมแข็งและเกงกลา เมื่อพระมหากษัตริยรับแนวคิดของศาสนา
พราหมณที่พระมหากษัตริยตองรอบรูเรื่องชางและมา พระองคก็ปฏิบัติและแสดงใหเห็นพระปรีชา
สามารถดานชางและมาจนเปนที่ปรากฏ เมื่อกวีเห็นพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริยจึงได
ยกยองพระองคผานทางวรรณคดี

3.2.2.2 ความรอบรูที่สอดคลองกับคติความคิดความเชื่อของศาสนา
พราหมณและศาสนาพุทธ

ความรอบรูของพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาที่สอดคลองกับ
ทั้งคติความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธมี 4 ศาสตร ไดแก ความรอบรูเร่ือง
โหราศาสตร ความรอบรูเร่ืองเวทมนตรและคาถาอาคม ความรอบรูเร่ืองตํานาน และความรอบรู
เร่ืองอาวุธ

3.2.2.2.1 ความรอบรูทางโหราศาสตร
ในลิลิตยวนพาย กวียกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

วาทรงพยากรณโหราศาสตรไดแมนยําเหมือนกับพระพุทธเจา ดังคําประพันธ

เชองโหรเหนแมนแมน มุนิวงศ
(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.342)

                                                 
      58  สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ , พระราชพงศาวดารฉบับพระ

ราชหัตถเลขา เลม 2 (พระนคร : โรงพิมพอักษรสัมพันธ , 2505),  43 – 44.
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ในโคลงชะลอพระพุทธไสยาสน กวียกยองสมเด็จพระ
เจาอยูหัวทายสระวามีความรอบรูทางโหราศาสตร ความวา

พุทธวงษทรงฤกษรู เรียนขยัน
นิมิตรทิศใดถลัน ลวงไว
……………….. ………….
นาทีมีสวัสดิได โชคเชาศุภผล

(โคลงชะลอพระพุทธไสยาสน ล.3 น.54)

คําประพันธขางตนกลาวถึงสมเด็จพระเจาอยูหัว      
ทายสระวาทรงศึกษาและรอบรูเร่ืองฤกษยาม เร่ืองลาง เร่ืองทิศ และรูเวลาที่ดี ทําใหพระองครูวา
เวลาเชาเปนเวลาที่ดี

ในเรื่องเฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง กวียกยอง
สมเด็จพระเจาอยูหัวปราสาททองวาทรงรูวิชาการพยากรณตามตําราโหราศาสตร ดังคําประพันธ

ทรงโหราพยากอรณํา รูเวทสิวํา
สิวายสิวาอาคม

(เฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง ล.3 น.18)

วิชาโหราศาสตรที่พระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยา
รอบรู เปนความรูที่พระมหากษัตริยในคติความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธ
ตองรอบรูเชนกัน ความรูทางโหราศาสตรจะชวยใหพระมหากษัตริยคิดและตัดสินใจในการ
ประกอบกิจกรรมหรือพิธีการตางๆ ในเวลาที่เปนมงคล ทําใหราชกิจสําเร็จลุลวงไดดวยดี

3.2.2.2.2 ความรอบรูเรื่องเวทมนตรและคาถาอาคม
ในลิลิตยวนพายกวียกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

วาทรงรอบรูวิชาเวทมนตรและคาถาอาคม ดังคําประพันธ
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สบศาสตราคมยล ลงลวน
(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.342)

ในสมุทรโฆษคําฉันทตอนที่พระสมุทรโฆษตอสูกับ   
เกาศึก กวีแสดงใหเห็นวาพระสมุทรโฆษสามารถรายเวทมนตรในการเสกศรตอสูกับเกาศึกอยาง
เกงกลา ดังคําประพันธ

ภูธรยิงศรเปนสีห จับคชคั้นยี
แลฉกภุชงคลาญปาน

เกาศึกยิงปนเปนควัน คลุมหลาฟาทัน
ทั้งเมฆก็บดบังตา

พระยิงเปนลมพัดพา สรวางเมฆา
และแลตระลงทุกทิศ

เกาศึกยิงเขาปองปด กรรกลมืดมิด
แลบังทั้งแสนเสนา

พระยิงศรศิลปมหา เปนเพชรผาผา
คิรีก็แตกผุยผง

ตองร้ีพลแหลกแปลนองค เกาศึกพิศวง
ก็ดาลมเมอกลกรร

ศรตองเกาศึกยอยยรร ลมลงดวยพลัน
พิเรนทรดาลสยบแสยง

(สมุทรโฆษคําฉันท ล.2 น.198 – 199)

คําประพันธขางตนกลาวถึงพระสมุทรโฆษแผลงศรเปน
ราชสีหเพื่อสังหารชางที่เกาศึกแผลงศรมา จากนั้นเกาศึกก็ยิงศรเปนควันครอบคลุมทั้งแผนดินและ
ทองฟา อีกทั้งยังทําใหเมฆมาบังตาดวย พระสมุทรโฆษก็แผลงศรเปนลมพัด ทําใหทองฟาและ
แผนดินทั่วทุกทิศสวาง ตอมาเกาศึกแผลงศรเปนภูเขามาปดและบังกองทัพใหมืดมิด พระ      
สมุทรโฆษก็แผลงศรเปนสายฟาผาภูเขา แลวศรนั้นก็ตองเกาศึกตายอยางนาสะพรึงกลัว แมวาใน       
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คําประพันธจะไมปรากฏวาพระสมุทรโฆษใชเวทมนตร แตการจะแผลงศรใหกลายเปนสิ่งตางๆ นั้น 
ผูศึกษาเห็นวาพระสมุทรโฆษคงตองใชเวทมนตรประกอบดวย

ในเรื่องเฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง กวีก็     
ยกยองสมเด็จพระเจาอยูหัวปราสาททองวามีความรูเร่ืองเวทมนตรและคาถาอาคม ดังคําประพันธ

ทรงโหราพยากอรณํา รูเวทสิวํา
สิวายสิวาอาคม

(เฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง ล.3 น.18)

จะเห็นวาในวรรณคดีสมัยอยุธยา พระมหากษัตริยตอง
มีความรูเร่ืองเวทมนตรคาถาเชนเดียวกับพระมหากษัตริยในคติความคิดความเชื่อของทั้งศาสนา
พราหมณและศาสนาพุทธ เชน พระรามและพระอรชุน กษัตริยในศาสนาพราหมณ ก็มีความรู
ความสามารถเรื่องเวทมนตรคาถาอยางเชี่ยวชาญ หรือในคติความคิดความเชื่อของศาสนาพุทธ 
พระมหากษัตริยก็ตองเรียนวิชามันตาหรือวิชาเวทมนตรคาถา ซึ่งเปนวิชาหนึ่งของศิลปศาสตร 18 
ประการ เปนตน การที่กวีสมัยอยุธยายกยองพระมหากษัตริยวามีความรูเร่ืองเวทมนตรคาถานี้ 
เพราะพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาบางเรื่องเปนพระมหากษัตริยที่มีอยูจริงในประวัติศาสตร
และอาจจะมีความรูเรื่องเวทมนตรคาถาจริง กวีจึงยกยองพระมหากษัตริยวารูเวทมนตรคาถา สวน
พระมหากษัตริยอีกสวนหนึ่งเปนพระมหากษัตริยที่เกิดจากจินตนาการของกวี กวีเห็นวาพระมหา
กษัตริยตองรูเวทมนตรคาถา จึงยกยองและแสดงใหเห็นวาพระองครูเวทมนตรคาถาอยางลึกซึ้ง

3.2.2.2.3 ความรอบรูเรื่องตํานาน
ในวรรณคดีสมัยอยุธยามีลิลิตยวนพายเพียงเรื่องเดียว

ที่ยกยองพระมหากษัตริยวามีความรอบรูเร่ืองตํานาน ดังคําประพันธ

ดํนอกดํนานถวน ถองกลฯ
(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.343)

จะเห็นไดวาความรอบรูเร่ืองตํานานเปนวิชาหนึ่งที่พระ
มหากษัตริยในวรรณคดีสมัยอยุธยาตองเรียนรูเชนเดียวกับพระมหากษัตริยในคติความคิดความ
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เชื่อของศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธ  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการเรียนตํานานหรือ           
ประวัติศาสตร จะทําใหเขาใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีต และอาจนํามาปรับปรุงแกไขหรือนํามาใช
เปนหลักในการปฏิบัติตนในปจจุบันได

3.2.2.2.4 ความรอบรูเรื่องอาวุธ
ในลิลิตยวนพายกวียกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

วาพระองคทรงรอบรูเร่ืองอาวุธอยางถองแทและสามารถใชอาวุธตางๆ ไดอยางคลองแคลว ดังคํา
ประพันธ

สบสาตราคมสรรพ ถองถวน
สรรเพชญแกวนการทรง สรรพสาตร

(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.341)

ในสมุทรโฆษคําฉันท กวีแสดงใหเห็นวาพระสมุทรโฆษ
มีความสามารถในการใชอาวุธอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชศร ดังตอนตนเรื่อง กวียกยอง
พระสมุทรโฆษวาพระองคเกิดมาเพื่อแสดงความสามารถดานการใชธนูในการปราบกษัตริยทั้ง
หลายในสนามรบ ดังคําประพันธ

แสดงศิลปธนูศรศรี ผจญคณกษัตรีย
อันโรมในรณควรถวิล

(สมุทรโฆษคําฉันท ล.2 น.112)

ในตอนพรรณนาเมืองพรหมนคร กวีพรรณนาพระ
สมุทรโฆษโอรสของทาวพินทุทัตวามีความดีงามทั้งรูปโฉมและวิชาธนูที่เกงกลา ดังคําประพันธ

พระราชเอารสประเสริฐ ธดวยรูปพิทยา
ศึกษาธนูคุณคุณา- ธิกศักดิสมบูรณ

(สมุทรโฆษคําฉันท ล.2 น.120)
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นอกจากนี้กวียังพรรณนาพระสมุทรโฆษวามีความ
สามารถในการยิงธนูในตอนพระสมุทรโฆษยกโลหธนูและแสดงการยิงธนูอยางเกงกาจ ดัง         
คําประพันธ

ฉวยโลหธนูแลครวี วิริยอาวุธพิรี-
ยแสรงสําแดงไชยแชรง

ทาวนาวโนมศรศักดิ์แสดง บัวบาทจําแทง
จําทวยธนูในสนาม

ฤทธาพลพระพึงขาม แสดงเดโชนาม
ในรงคดาลรณภู

ดุจราฆพทรงศรยู ยกโลหธนู
แลดูดําเกิงมหิมา
……………………………. ………………….

แลวนั้นแผลงศรหนึ่งโสด เปนปนไกรโกฏิ
-หอยในหองหาวหน

แชรงชิดพิศคือสายฝน เมื่อพรรษาดล
แลซรองในทองธรณิน

บดบังแหลงหลาฟาดิน พระยิงศรศิล-
ปแสรงสําแดงเจษฎา

(สมุทรโฆษคําฉันท ล.2 น.184 - 185)

คําป ระพั นธ ข า งต นกล า วถึ งพ ระสมุ ท ร โฆษว า
สามารถยกโลหธนูข้ึนไดและแสดงใหเห็นชัยชนะของพระองค พระสมุทรโฆษจึงนาวศรเพื่อแสดง
ความชํานาญในการใชศรที่สนามประลอง อํานาจของพระองคนาเกรงขามดุจพระรามยกโลหธนู
จากนั้นพระสมุทรโฆษก็แผลงศรเลมหนึ่งใหกลายเปนศรจํานวนมากบดบังทองฟาและ แผนดิน 
มองดูแลวเหมือนเปนสายฝนในชวงฤดูฝน

จะเห็นไดวาพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยามี
ลักษณะสอดคลองกับพระมหากษัตริยในคติความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณและ    
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ศาสนาพุทธ คือ ตองมีความรูความสามารถเรื่องอาวุธโดยเฉพาะอยางยิ่งการยิงธนู ทั้งนี้เพราะ
พระมหากษัตริยอยูในฐานะของจอมทัพ พระองคตองเชี่ยวชาญการใชอาวุธทุกชนิดเพื่อตอสูกับ
ขาศึกศัตรูไดอยางเกงกลา  วิชาอาวุธจึงเปนวิชาที่สําคัญสําหรับพระมหากษัตริย

3.3 มีพระราชทรัพย
พระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาเปนพระมหากษัตริยที่ยิ่งใหญ ส่ิงหนึ่งที่ทําให

เห็นวาพระมหากษัตริยยิ่งใหญก็คือการมีพระราชทรัพย พระราชทรัพยของพระมหากษัตริยใน         
วรรณคดีอยุธยา ไดแก เมืองและพระราชวัง ทรัพยสมบัติ สนมกํานัล และรัตนะ พระมหากษัตริย
ในคติความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธก็มีพระราชทรัพยทั้ง 4 ประการ  
เชนเดียวกัน

3.3.1 เมืองและพระราชวัง
เมืองและพระราชวังเปนสิ่งจําเปนและสําคัญมากสําหรับพระมหากษัตริย 

เพราะหากเมืองและพระราชวังสวยงามยิ่งใหญแลว ยอมแสดงใหเห็นวาพระมหากษัตริยมีความ
สามารถในการปกครองบริหารบานเมือง จนทําใหบานเมืองเจริญรุงเรือง

เมืองและพระราชวังของพระมหากษัตริยในคติความคิดความเชื่อของ
ศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธมีลักษณะที่คลายคลึงกัน กลาวคือ ทั้งคติความคิดความเชื่อของ
ศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธมีความเชื่อเร่ืองเมืองที่ดีเลิศและสวยงามมากที่สุดก็คือ สวรรค
ของพระอินทร

สวรรคของพระอินทรในศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธเปนสถานที่ที่
สวยงามและยิ่งใหญ  ในวรรณคดีสันสกฤต เมื่อกวีจะเปรียบบานเมืองและพระราชวังของพระมหา
กษัตริยก็มักจะเปรียบกับสวรรคของพระอินทรเชนกัน ดังในมหาภารตะ ตอนที่กษัตริยปาณฑพทั้ง
หาพระองค นางเทราปที และนางกุนตี ตองไปอยูที่เมืองคันธวปรัสถ กษัตริยปาณฑพสรางเมือง
ข้ึนใหมยิ่งใหญและสวยงามมาก ดังขอความที่วา

… It  contained  a  palace  with  every  luxury ; mansions; broad  roads  and  
highways , shaded  with  trees; fountains  and  squares ; and  shop  filled  with  
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rare  merchandise … The  name  of  the  city  was  changed  to  Indrapratha, 
since  it  matched  the  splendour  of  the  City  of  God.59

เนื้อความขางตนกลาวถึงเมืองที่กษัตริยปาณฑพสรางขึ้นใหมประกอบดวย
พระราชวังที่หรูหรา คฤหาสน ถนนที่กวางใหญและถนนสายหลักจํานวนมาก มีรมเงาของตนไม 
น้ําพุและลานกวาง มีรานคาที่มีสินคาหายากวางขาย ชื่อของเมืองนี้ก็เปลี่ยนไปเปนอินทรปรัสถ 
เพื่อใหเหมาะสมกับความงดงามเหมือนเมืองของพระเจา ซึ่งก็คือเมืองของพระอินทรนั่นเอง

นอกจากนี้ในรามายณะ กวีก็ชมเมืองอโยธยาวาเปนเหมือนอมรวตีหรือ
สวรรคของพระอินทรดังวา”Ayodhya  was  like  Amaravati , the  city  of  Indra.” 60

จะเห็นวาในคติความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณเชื่อวาเมืองที่      
ยิ่งใหญและสวยงามมากที่สุดก็คือเมืองของพระอินทร เมืองของพระอินทรในศาสนาพราหมณมี
ชื่อวาอมรวตี ซึ่งอยูบนสวรรคของพระอินทร มีชื่อเสียงมากในเรื่องความงดงาม อมรวตีตั้งอยู
บริเวณใกลกับเขาพระสุเมรุ 61

สวนในคติพุทธศาสนา สวรรคของพระอินทรเปนสถานที่ที่สวยงามและยิ่ง
ใหญเชนเดียวกัน เรียกวา สวรรคชั้นดาวดึงส เปนสวรรคชั้นที่ 2 ในฉกามาพจรภูมิ ตั้งอยูเหนือเขา
พระสุเมรุ สวรรคดาวดึงสเปนสถานที่ที่กวางใหญมาก ประมาณ 80,000,000 วา ในอุทยานมีตน
ไมและดอกไมนานาชนิด มีเสียงดนตรีที่ไพเราะขับกลอม มีปราสาทไพชยนตที่ประดับดวยแกวมณี
อันงดงาม มีกําแพงแกวลอมรอบ62

ในคติความคิดความเชื่อของทั้งศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธ สวรรค
ของพระอินทรอยูบริเวณใกลเคียงกับเขาพระสุเมรุ ภูมิทัศนของสวรรคพระอินทรจึงแวดลอมดวย
ธรรมชาติที่งดงาม ทั้งนี้เพราะเขาพระสุเมรุมีเขาสัตบริภัณฑและนทีสีทันดรลอมรอบ นอกจากนี้ยัง
มีสัตวนานาชนิดอาศัยอยูบริเวณตีนเขา โดยเฉพาะสัตวชั้นสูงทั้งหลาย ไดแก

                                                 
       59  R. K. Narayan , The Mahabharata , 45.
       60  Kamala  Subramaniam , Ramayana , 13.
       61  John  Dowson , A  Classical  Dictionary  of  Hindu  Mythology  & Religion , 11.
       62  กรมศิลปากร, วรรณกรรมสมัยสุโขทัย , 122 – 123.
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1. ครุฑ ตามคติความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณ พญาครุฑเปน
พาหนะของพระนารายณเทพเจาผูรักษาคุมครองโลก พญาครุฑเปนบุตรของพระกัศยปและนาง
วินตา  มีศีรษะ จงอยปาก และปกเหมือนนกอินทรี  มีรางกาย แขน และขาเหมือนมนุษย  หนาขาว  
ปกแดง  ลําตัวเปนสีทอง  พญาครุฑมีอํานาจมากเทากับเทพเจา  การที่พระนารายณมีพญาครุฑ
เปนพาหนะมีกลาวไวตางกัน บางตํานานเลาวาครั้งหนึ่งพญาครุฑไปขโมยน้ําอมฤตใหเหลานาค
เพื่อไถชีวิตนางวินตามารดาใหพนจากการเปนทาส  พระนารายณไดเขาขัดขวางตอสูกับพญาครุฑ 
แตไมมีใครเปนผูชนะ จึงตกลงเปนมิตรกันโดยมีขอสัญญาวาเวลานั่งพญาครุฑตองนั่งสูงกวาพระ
นารายณ แตเวลาเดินทางไปที่ตางๆ พญาครุฑตองเปนพาหนะใหพระนารายณ  บางตํานานเลาวา
พระนารายณเปนผูสรางครุฑขึ้นจากที่พระอิศวรมีเทวโองการใหเทวดาทั้งปวงหาพาหนะตามใจ
ปรารถนา63 สวนครุฑในคติพุทธศาสนา ครุฑไมไดมีเพียงตนเดียวเหมือนในคติศาสนาพราหมณ 
ในไตรภูมิพระรวงพรรณนาครุฑและที่อยูของครุฑไววาที่ตีนเขาพระสุเมรุมีสระขนาดใหญแหงหนึ่ง
ชื่อสิมพลี มีขนาดกวาง 500 โยชน รอบสระแหงนั้นเปนปาไมงิ้วที่สูงเทาๆ กัน เรียงรายโดยรอบ  
สระสิมพลีเปนที่อยูของครุฑจํานวนมาก ครุฑเปนสัตวที่ดีเลิศกวาสัตวที่มีปกทั้งหมด  ในหมูครุฑมี
พญาครุฑหรือครุฑราชเปนผูนํา ครุฑราชมีรางกายใหญถึง 150 โยชน ขนปกซายและขวายาว 150 
โยชน หางยาว 60 โยชน คอยาว 30 โยชน ปากยาว 9 โยชน  เทาทั้งสองขางยาว 12 โยชน  เมื่อ
พญาครุฑกางปกบนทองฟาอยางเต็มที่จะมีขนาด 700 โยชน และหากพญาครุฑกางปกออกเต็มที่
จะมีขนาด 800 โยชน 64 จะเห็นไดวาพญาครุฑในคติความคิดความเชื่อของพุทธศาสนามีขนาด
ใหญมากและมีเร่ียวแรงมาก

2. นาค ตามคติศาสนาพราหมณ นาคเปนโอรสของพระกัศยปกับนางกัทรุ 
นาคเปนงูใหญมีหงอนและเปนใหญในหมูงูทั้งหลาย นาคที่มีฤทธิ์มากและเปนใหญในหมูนาคจะมี
หลายเศียรที่รูจักกันดีก็คือ อนันตนาคราช ซึ่งเปนนาคที่มี 7 เศียรและเปนบัลลังกของพระนารายณ
ที่เกษียรสมุทร ในลิลิตนารายณสิบปางกลาววาเหตุที่นาคมีพิษเพราะเมื่อครั้งกวนน้ําอมฤต มีพิษ
ผุดขึ้นจากสมุทร ฝูงนาคไดสูบพิษนั้นไว นาคและงูจึงมีพิษ65 นอกจากนี้เมื่อคราวน้ําทวมโลก 
พญานาคเคยเปนเชือกผูกเรือของทาวสัตยพรตหรือพระมนูไวกับปลาใหญคือพระนารายณแปลง
อีกดวย66 ในศาสนาพุทธมีเร่ืองราวของนาคที่เกี่ยวของกับพระพุทธเจาหลายครั้ง เชน ในระหวางที่

                                                 
       63  ส.พลายนอย , อมนุษยนิยาย , พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : รวมสาสน , 2535),  325 – 336.
       64  กรมศิลปากร , วรรณกรรมสมัยสุโขทัย , 41.
       65  เกื้อพันธุ  นาคบุปผา , พ้ืนฐานการอานวรรณคดีไทย , 140 – 141.
       66  ส. พลายนอย , อมนุษยนิยาย , 363.
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พระพุทธเจาตรัสรูได 7 วัน ก็เสด็จเขาประทับเสวยวิมุตติสุขอยูใตตนมุจลินทอยูเปนเวลา 7 วัน ใน
คร้ังนั้นพญานาคราชมุจลินจผูมีอานุภาพมากและอาศัยอยูในสระมุจลินทริมตนจิกเห็นพระ     
พุทธเจา จึงไดข้ึนมาสักการะดวยการชูศีรษะเคารพแลวขดกายเปนวงถึง 7 รอบ แผพังพานขึ้นปรก
ทํารมกันฝนใหแกพระพุทธเจาตลอด 7 วนั 7 คืน ทําใหไมมียุง ร้ิน และเหลือบมากล้ํากราย           
พระพุทธเจา เพราะขนดกายของพญามุจลินทใหญจนปกปดไดทั้งหมด นอกจากนี้ยังทําให      
พระพุทธเจาไมหนาวและรอน  เมื่อเวลาผานไป 7 วัน 7 คืน ฝนก็หายสนิท พญานาคมุจลินทก็
แปลงกายเปนมานพเขาไปถวายบังคมพระพุทธเจาแลวกลับไปที่อยูของตน67 นอกจากนี้ใน      
คร้ังหนึ่งมีนาคที่เล่ือมใสในพุทธศาสนาแปลงตัวมาบวชโดยไมมีใครรู  วันหนึ่งขณะกําลังจําวัด
หลับไป จึงกลายรางเปนนาค พระอุปชฌายมาพบจึงใหสึก เพราะสัตวดิรัจฉานหามอุปสมบท  
พญานาคอาลัยตอการเปนภิกษุมาก จึงขอถวายนามไวใหเรียกกุลบุตรที่จะบวชเรียนวานาค68 ใน
ไตรภูมิพระรวงกลาววานาคอาศัยอยูในนาคพิภพซึ่งมีปราสาทแกว ปราสาทเงิน และปราสาททอง
ที่งดงามมาก บริเวณใตเขาพระหิมพานตขนาดกวาง 500 โยชน เปนเมืองของนาคราชจําพวกหนึ่ง 
มีแกว 7 ประการเปนแผนดิน งดงามเหมือนสวรรคของพระอินทร  นาคสามารถแปลงกายได นาค
ที่ชื่อถลชะ สามารถแปลงกายไดแตบนบก สวนนาคชื่อชลชะ แปลงกายไดแตในน้ํา69

3. ราชสีห ราชสีห สีห หรือสิงห เปนสัตวดุรายและมีกําลังมาก ราชสีหเปน
สัตวในนิยายที่มีทาทางสงางาม ในคติความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณ มีตํานานหนึ่งกลาว
วาพระอาทิตยมีพาหนะคือราชสีห และพระอาทิตยก็ถูกสรางขึ้นมาจากราชสีห กลาวคือ คร้ังหนึ่ง
พระอิศวรนําราชสีห 6 ตัว มาปนจนละเอียดแลวหอดวยผาแดง พรมดวยน้ําอมฤต จึงเกิดเปน  
พระอาทิตย70 ในคติพุทธศาสนา พรรณนาราชสีหไววาเปนสัตวที่ดีมี 4 ประเภท คือ ติณสีห มีสี
เหมือนปกนกเขา กินหญาเปนอาหาร กาฬสีห มีสีดําเหมือนวัวดํา กินหญาเปนอาหาร บัณฑุรสีห 
มีสีเหลืองเหมือนใบไม กินเนื้อเปนอาหาร  และไกรสรราชสีห มีริมฝปาก หาง และเทาสีแดง  ศีรษะ
จนถึงหลังมีลายสีแดงพาดสามแถวและวนรอบตะโพก 3 รอบ ตนคอมีขนปกคลุมลงมาตั้งแตบา  
สวนลําตัวที่เหลือมีสีขาวเหมือนหอยสังข กินเนื้อเปนอาหาร71 ไกรสรราชสีหเปนราชสีหที่สวยงาม
มาก มีทวงทาที่สงางาม และมีเสียงดังเหมือนฟาลั่น  เปนราชสีหที่มีชื่อเสียงมาก

                                                 
       67  เกื้อพันธุ  นาคบุปผา , พ้ืนฐานการอานวรรณคดีไทย , 144.
       68  ส. พลายนอย , อมนุษยนิยาย , 362 – 363.
       69  กรมศิลปากร , วรรณกรรมสมัยสุโขทัย , 42 – 43.
       70  ส. พลายนอย , สัตวหิมพานต (กรุงเทพฯ : ตนออ , 2532), 139.
       71  กรมศิลปากร , วรรณกรรมสมัยสุโขทัย , 38 – 39.
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4. หงส หงสเปนสัตวในตระกูลสูง มีเสียงไพเราะ รักความสะอาด มีกิริยา
ทาทางสวยสงา ในคติความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณ หงสเปนพาหนะของพระพรหม ใน
นารายณสิบปางกลาววาพระพรหมธาดาบันดาลใหเกิดสุวรรณหงสข้ึนเปนพาหนะ พระองคข้ึน
ประทับบนรถมีหงสเจ็ดตัวลาก72 นอกจากนี้ยังมีเร่ืองเลาวาทางทิศใตของเขาไกรลาสมีสระ      
สวยงามหนึ่งชื่อมานะสะหรือมนัส หงสตัวใดไดไปสระแหงนี้ก็ปรารถนาจะกลับไปอีกครั้งและ
เพลิดเพลินกับความงามจนแทบไมอยากจากสระแหงนี้ไป73 สวนในคติศาสนาพุทธ หงสอาศัยอยู
ในถ้ําทองที่เขาจิตรกูฏบริเวณปาหิมพานต หงสมีจํานวนมากถึง 90,000 ตัว และมีพญาหงสทอง
เปนหัวหนา ในชาดกกลาววาครั้งหนึ่งพระโพธิสัตวไดเสวยพระชาติเปนพญาหงสธตรฐราช        
ปกครองบริวารหงสทั้ง 90,000ตัว ในถ้ําทองที่เขาจิตรกูฏ74

สภาพบานเมืองและพระราชวังที่กวีอยุธยาพรรณนาเปนสถาปตยกรรม
และศิลปกรรมของไทยที่นําความคิดความเชื่อมาจากศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธมาผสม
ผสานใหเขากับรสนิยมของคนไทย กลาวคือ  เมืองและพระราชวังมีความงดงามเหมือนสวรรคของ
พระอินทร และพระราชวังประดับดวยรูปสัตวชั้นสูง

3.3.1.1 เมืองและพระราชวังงดงามเหมือนสวรรคของพระอินทร
ลักษณะสําคัญของเมืองและพระราชวังในวรรณคดีอยุธยาที่   

สอดคลองกับคติความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธ คือ เมืองและพระราชวัง
ตองยิ่งใหญและสวยงามเหมือนสวรรคของพระอินทร ดังในสมุทรโฆษคําฉันท กวีชื่นชมเมือง
พรหมนครวา

โดยทิศอุดรมี พระนครอันควรชม
สมญาชื่อเมืองพรหม -บุรีบุราณกาล

อาจผจญบุรีอิน- ทรอันเทพนฤมาน
มหามเหาฬาร -จรรโลงธารษตรี

(สมุทรโฆษคําฉันท ล.2 น.118)

                                                 
       72  ส. พลายนอย , เทวนิยาย , 144.
       73  ส. พลายนอย , สัตวหิมพานต ,86.
       74  เกื้อพันธุ  นาคบุปผา , พ้ืนฐานการอานวรรณคดีไทย ,162.
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คําประพันธขางตนกลาววาทางทิศเหนือมีเมืองที่ยิ่งใหญและนา
ชื่นชมเมืองหนึ่ง คือ เมืองพรหมบุรี ซึ่งมีมาตั้งแตโบราณกาล เปรียบดังสวรรคของพระอินทรที่     
ยิ่งใหญลงมาอยูบนโลกมนุษย

ในอนิรุทธคําฉันท กวีพรรณนาเมืองทวารพดีของพระกฤษณะวา
เหนือปราการแกวเพชรจะมีบราลีเรียงรายสูงตานลม ทําใหปราการดูสูงมากจนถึงสวรรคชั้นพรหม 
ทั่วทั้งฟาและแผนดินตางก็ชื่นชมเมืองนี้วาเหมือนสวรรคของพระอินทร ดังคําประพันธ

เรืองเหนือปราการแกวเพ็ชร บราลีขบวนขเบ็จ
ระริบจรปาดปายลม

สูงสงทัดเทียมเมืองพรหม ฟาหลาชื่นชม
คืออินทรบุรีฤาปาน

(อนิรุทธคําฉันท ล.2 น.555)

ในเรื่องเฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง กวีชื่นชมอยุธยาวา
เหมือนเมืองที่ยิ่งใหญของพระอินทร ดังคําประพันธ

เจียรจากไอสวรรยลงมา ครอบครองอยุทธยา
บุรินทรอินทรพิศาล

(เฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง ล.3 น.12)

จะเห็นไดวากวีอยุธยานิยมเปรียบเมืองและพระราชวังวาสวยงาม
ยิ่งใหญเหมือนสวรรคของพระอินทรซึ่งสอดคลองกับคติความเชื่อเร่ืองสวรรคของพระอินทรจากทั้ง
ศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธที่เห็นพองกันวาสวรรคของพระอินทรคือเมืองในอุดมคติ เพราะมี
ความงดงามและยิ่งใหญ ดังนั้นเมื่อกวีอยุธยาชื่นชมบานเมืองและพระราชวังของพระมหากษัตริย 
กวีจึงเปรียบบานเมืองและพระราชวังของพระมหากษัตริยวางดงามยิ่งใหญเหมือนสวรรคของพระ
อินทร ทั้งนี้แสดงใหเห็นวาพระมหากษัตริยเปนผูมีบุญบารมีและมีความยิ่งใหญ เพราะพระองค
เสมือนเปนเทพเจาคือพระอินทร จึงมีบานเมืองและพระราชวังงดงามและยิ่งใหญ
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นอกจากนี้เปนที่นาสังเกตวาลักษณะการพรรณนาเมืองและ    
พระราชวังในวรรณคดีสมัยอยุธยามีลําดับการพรรณนาจากชั้นนอกที่สุดเขามาสูชั้นใน โดยสวนที่
อยูชั้นในที่สุดก็คือปราสาท ราชมณเทียร  ส่ิงกอสรางที่กวีพรรณนาไว ไดแก กําแพงแกว 7 ชั้น      
คูเมือง และพระราชมณเทียร โดยจะมีการพรรณนากําแพงแกวและคูเมืองวาลอมรอบพระราช  
มณเทียรอยู ลักษณะภูมิทัศนเชนนี้คลายกับบริเวณของเขาพระสุเมรุที่เชื่อวามีเขาสัตบริภัณฑ75

ลอมรอบเขาพระสุเมรุและมีนทีสีทันดรไหลอยูระหวางเขาสัตบริภัณฑ ดังในสมุทรโฆษคําฉันท กวี
พรรณนาเมืองรมยบุรีวามีคูเมืองไหลเวียนรอบเจ็ดชั้นเหมือนนทีสีทันดรที่บริสุทธิ์ มีดอกบัว 5 ชนิด  
มีดอกบัวทองและดอกไมตางๆ นอกจากนี้ยังมีกําแพงไชยเจ็ดชั้นที่บรรจงสรางเปนภูเขาลอมรอบ
เหมือนเขาสัตบริภัณฑ พระมณเทียรเปนวิมานแกวที่ทัดเทียมพระอาทิตยและพระจันทร  ดังคํา
ประพันธ

เจ็ดชั้นพระไชยสิน- ธุอจินตเรืองเวียน
ชลชระลวะเนียร- มลสุทธสบสถาน

ดุจสัตตนที ดรใสคือใจอารย
บัวเบญจแกมกาญ- จนกมุทบุษบา

เจ็ดชั้นกําแพงไชย คิรีรัตนเลขา
ออมลอมคือภูผา บริภัณฑกรรกง
…………………….. …………………..

มนเทียรพิมานรัต- นอันทัดตระวันเดือน
ดาษแกวตระการเตือน จิตโลกยเมิลเมียง

(สมุทรโฆษคําฉันท ล.2 น.116 – 117)

การพรรณนาเมืองและพระราชวังใหมีลักษณะคลายภูมิทัศนของ
เขาพระสุเมรุ เพราะกวีมีความคิดความเชื่อเร่ืองเมืองของพระอินทรที่ตั้งอยูบนยอดเขาพระสุเมรุ 
พระราชมนเทียรก็เปรียบเสมือนเมืองของพระอินทรที่ตั้งอยูบนเขาพระสุเมรุ เขาพระสุเมรุมี
สัตบริภัณฑและนทีสีทันดรลอมรอบ พระราชมนเทียรก็มีกําแพงแกวและคูเมืองลอมรอบไวเชนกัน 
แสดงวากวีอยุธยายกยองเมืองและพระราชวังของพระมหากษัตริยวาเปนเมืองของพระอินทร และ
พระมหากษัตริยผูอาศัยอยูและเปนเจาของก็คือพระอินทร

                                                 
       75 เขาสัตบริภัณฑ ไดแก ยุคนธร  อิสินธร  กรวิก  สุทัสนะ  เนมินธร  วินตกะ  และอัสกัณ
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3.3.1.2 พระราชวังประดับดวยรูปสัตวชั้นสูง
นอกจากที่กวีชื่นชมเมืองและพระราชวังของพระมหากษัตริยวา

เหมือนสวรรคของพระอินทรแลว กวียังพรรณนาองคประกอบของสถาปตยกรรมและศิลปกรรมวา
ประดับดวยรูปสัตวชั้นสูงตามคติศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธ ไดแก ครุฑ  นาค  ราชสีห และ
หงส

ในสมุทรโฆษคําฉันท ตอนพรรณนาเมืองรมยบุรี กวีชมพระลาน
ชั้นบนวาประดับดวยรูปราชสีห  สิงค  นาค  และปลานนทรี  ดังคําประพันธ

พลานบนชั้นสิง- หแลสิงคโสภา
เรียงเรียบประดับดา มีทังนาคนนทรี

(สมุทรโฆษคําฉันท ล.2 น.117)

ในอนิรุทธคําฉันท กวีพรรณนาพระราชวังของพระกฤษณะวามี
ครุฑแบกระหวางยอดปรางคกับตัวปราสาททําทาเหมือนกําลังขยับปก มีนาคเจ็ดเศียรเหมือนดัง
อนันตนาคราชเปนหางหงส หนาบันมีรูปเทพประนมเหมือนกําลังเหาะเหินและมีรูปครุฑประกอบ
อยูดวย คันทวยเปนรูปหงสกําลังขยับปกคาบเถาวัลยเปนทองคําที่สวยงามเหมือนแขนนางที่ทอด
ออกมาอยางงดงาม  เตียงนอนประดับดวยรูปราชสีห  มังกร  นาค และครุฑ  ดังคําประพันธ

ครีบครุฑชํานัลพึงพอ ใจฟาเยินยอ
ยยับยยาบยักยนต

กรงนาคมังกรเกี้ยวกล เจ็ดเศียรเสียดสน
อนันตนาคบปาน

มีเทพประนมมือมาลย คือเห็จเหิรทยาน
มาดูดํากลเรียงรัน

จรรธึกนฤูเวจวรรณ คือครีบสุบรร
ณกลประกลแกมกล

แททวยนวยกาญจนพิมล คือกรนางบน
อรรแถงแลทอดกรชู
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พร้ิงพรายเหมหงสพบู คาบวัลยทองดู
ประดุจกระพือยาบยาบ
…………………………. ……………….

นุประดับเหนือสถานบรรจถรณ สีหภาพมกร
กนาบนาคครุฑประดับ

(อนิรุทธคําฉันท ล.2 น.557 - 558)

ในเรื่องเฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง กวีชมตรีมุขของ
ปราสาทในพระราชวังของสมเด็จพระเจาอยูหัวปราสาททองวาประดับดวยรูปราชสีหและครุฑ  ดัง
คําประพันธ

ฉบับสีหสุบรรณปรดับ ตรีมุขปรกับ
ปรกอบดวยแกวแกมกล

(เฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง ล.3 น.13)

สัตวชั้นสูงทั้ง 4 ชนิด คือ ครุฑ นาค ราชสีห และหงส เปนสัตวที่
ควรคูกับผูที่มีบุญญาธิการหรือเทพเจา มีปรากฏทั้งในคติความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณ
และศาสนาพุทธ การที่กวีพรรณนาเมืองและพระราชวังของพระมหากษัตริยวาประดับดวยสัตวชั้น
สูงทั้ง 4 ชนิด ไดแก ครุฑ นาค ราชสีห และหงส เปนการเนนย้ําใหเห็นวาเมืองและพระราชวังของ
พระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาก็คือสวรรคของพระอินทรที่ตั้งอยูบนเขาพระสุเมรุ ทั้งนี้เพราะ
บริเวณเชิงเขาพระสุเมรุเปนที่อยูของสัตวนานาชนิด รวมทั้งสัตวทั้งสี่ชนิดที่กวีอยุธยากลาวถึงดวย 
กลาวคือ ครุฑอาศัยอยูที่วิมานสิมพลีบริเวณเชิงเขาพระสุเมรุ นาคอยูที่เมืองบาดาลใตเขา        
พระสุเมรุ ราชสีหอยูบริเวณสระอโนดาตในปาหิมพานต และหงสก็อยูที่เขาจิตรกูฎในปาหิมพานต 
เมื่อเมืองและพระราชวังของพระมหากษัตริยประดับดวยสัตวทั้งสี่ชนิด ก็ทําใหเห็นอยางชัดเจนวา
เปนสวรรคที่ประทับของพระอินทร

3.3.2 ทรัพยสมบัติ
ทรัพยสมบัติเปนเครื่องแสดงใหเห็นวาพระมหากษัตริยมีความสามารถใน

การปกครองบานเมืองจนทําใหบานเมืองมีทรัพยสมบัติมากมาย อีกทั้งยังแสดงใหเห็นการเปน
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พระมหากษัตริยที่มั่งคั่งและยิ่งใหญดวย พระมหากษัตริยในคติความคิดความเชื่อของศาสนา
พราหมณและศาสนาพุทธเปนพระมหากษัตริยที่มั่งคั่งและร่ํารวยดวยทรัพยสมบัติจํานวนมาก

ในรามายณะ ทาวทศรถกลาวถึงพระองคเองวามีสมบัติบนแผนดินและมี
ส่ิงสวยงามตางๆ ที่นาพึงพอใจอยูรอบตัวพระองค ดังขอความที่วา “Surrounded  as  I  am  by  
the  wealth  of  this  land  and  by  many  beautiful  objects  of  pleasure…” 76

ในราชนีติ กลาวถึงความสําคัญของการที่พระราชาตองมีทรัพยสมบัติ 
เพราะเปนสิ่งที่ชวยใหพระองคสามารถแกไขปญหาตางๆ และทําใหพระองคสุขสบายได ดัง      
เนื้อความที่วา

ทรัพยเปนมิตรของพระราชา  ในยามทําสนธิสัญญา
ในยามมีศึกสงคราม  ในยามตองใชเงินเพื่อบอนทําลายขาศึก
ในการหาเกียรติยศและความสุขใหพระองคเอง
และแมในการที่จะเขาถึงโมกษะ77

นอกจากนี้ราชนีติยังกลาวถึงวิธีการสะสมทรัพยของพระมหากษัตริยดวย
วาพระองคตองเรียกเก็บภาษีจากประชาชน ดังเนื้อความที่วา

พระราชาควรเก็บภาษีทีละนอย
แลวสะสมพระราชทรัพยไว
ดุจเดียวกับผ้ึงที่คอยๆ เก็บรวบรวมน้ําหวาน
จากดอกไมทั้งหลาย  ฉะนั้น78

                                                 
       76  Kamala  Subramaniam , Ramayana, 14.
       77  ราชบัณฑิตยสถาน, ราชนีติ – ธรรมนีติ , 48.
       78  เร่ืองเดียวกัน , 68.
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จะเห็นไดวาในคติความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณ ทรัพยสมบัติ
เปนสิ่งสําคัญในการบริหารปกครองบานเมือง พระมหากษัตริยตองหมั่นสะสมทรัพยใหไดจํานวน
มากเพื่อนํามาบํารุงบานเมือง ประชาชน และตัวพระองคเองใหมีความสุขสําราญ

สวนพระมหากษัตริยตามคติความคิดความเชื่อในศาสนาพุทธก็มีทรัพย
สมบัติจํานวนมากเชนเดียวกัน ในมหาชนกชาดก เมื่อพระมหาชนกจะเสด็จออกผนวช  พระนาง   
สีวลี มเหสีของพระมหาชนกไดทัดทานโดยอางวาเกิดเหตุเพลิงไหมในกรุงมิถิลา พระนางสีวลี
กลาวถึงทรัพยสมบัติของพระมหาชนกที่จะถูกไฟเผาไหม ไดแก เงิน ทอง แกวมุกดา แกวไพฑูรย 
แกวมณี สังข ไขมุก  ผา  จันทนเหลือง  หนังเสือ  งาชาง  วัสดุส่ิงของ  ทองแดง และเหล็ก      
ความวา

คลังทั้งหลาย  คือ คลังเงิน คลังทอง คลังแกวมุกดา คลังแกวไพฑูรย คลังแกวมณี 
คลังสังข คลังไขมุกด คลังผา คลังจันทนเหลือง คลังหนังเสือ คลังงาชาง คลังพัสดุส่ิงของ 
คลังทองแดง คลังเหล็กเปนอันมาก มีเปลวไฟเสมอเปนอันเดียวกันอยางนากลัว แมอยู
คนละสวนก็ไหมไหมด ขอพระองคโปรดเสด็จกลับดับไฟเสียกอน พระราชทรัพยของพระ
องคนั้นอยาไดฉิบหายเสียเลย79

นอกจากนี้เร่ืองราวของพระมหากษัตริยผูเปนพระโพธิสัตวในวรรณคดี 
พุทธศาสนาหลายเรื่องจะแสดงถึงวิถีปฏิบัติประการหนึ่งคือ การทําทานดวยทรัพยส่ิงของจํานวน
มาก แสดงวาพระมหากษัตริยตองเปนผูมีทรัพยมากจึงนํามาทําทานใหแกผูอ่ืนได เชน ในมหาชาติ     
คําหลวง พระเวสสันดรทําทานดวยทรัพยทุกวันวันละประมาณหกแสน ความวา “อันวาพระมหา
สัตวทรงธรรม  ก็จําหนายจายทรัพยเปนทาน  เปนประมาณวารละหกแสน ..” 80

ตอมาพระเวสสันดรก็ไดทําสัตสดกมหาทานคือ แจกสิ่งของ 7 ชนิด ชนิดละ 
700 ไดแก ชาง มา รถ ทาสหญิง  ทาสชาย  นางสนม  และโคนม81

                                                 
       79  มหามกุฏราชวิทยาลัย, พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย  ชาดก เลมที่ 4 ภาคที่

2 (กรุงเทพฯ : เฉลิมชาญการพิมพ , 2530), 85.
       80  กรมศิลปากร, วรรณกรรมสมัยอยุธยา เลม 1, 58.
       81  เร่ืองเดียวกัน , 86.
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ในเนมิราชชาดก พระเจาเนมิราชสรางโรงทานขึ้น 5 แหง คือ ที่ประตู    
พระนคร 4 แหง และกลางพระนครอีก 1 แหง พระองคจะพระราชทานทรัพยใหโรงทานแหงละ 
100,000 กหาปณะ82 ทุกวัน83 แสดงวาพระเจาเนมิราชตองมีทรัพยสมบัติจํานวนมาก จึงนํามาทํา
ทานได

จะเห็นวาพระมหากษัตริยทั้งในศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธตางก็เปน
ผูที่มีทรัพยสมบัติมากมาย ในคติความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณแสดงใหเห็นวาพระมหา
กษัตริยจําเปนตองหาและมีทรัพยสมบัติ เพื่อใชแกไขปญหาบานเมืองและหาความสุขสําราญให
แกพระองค สวนศาสนาพุทธ พระมหากษัตริยไมตองสะสมทรัพย เพราะพระองคมีทรัพยเปน
จํานวนมากอยูแลว และจะแจกจายทรัพยสมบัติที่พระองคมีอยูใหแกประชาชนที่ยากไร พระองค
จึงไดชื่อวาเปนพระราชาที่ดีเลิศ แมวารายละเอียดของแตละความคิดความเชื่อจะตางกัน แตก็
แสดงใหเห็นวาทรัพยสมบัติคือส่ิงสําคัญสําหรับพระมหากษัตริย เพราะทําใหพระองคสามารถ
ปฏิบัติราชกิจใหสําเร็จลุลวงดังใจปรารถนา

ในวรรณคดีสมัยอยุธยา กวีก็ชื่นชมพระมหากษัตริยวามีทรัพยสมบัติ
จํานวนมาก เชน ในลิลิตพระลอ พระนางบุญเหลือกลาววาทรัพยสมบัติของพระลอมีมากมายที่จะ
นํามาใชรักษาพระลอที่ตองมนตเสนห ดังคําประพันธ

สมบัติแตมีใน ภพแผน  เรานา
อเนกบรูกี้ โกฏิไวจักยา พอนาฯ

(ลิลิตพระลอ ล.1 น.406)

ในเสือโคคําฉันท กวียกยองพระคาวีวามีทรัพยสมบัติมากมายและขอบเขต
ขัณฑสีมาของพระองคก็สุขสมบูรณ ดังคําประพันธ

                                                 
       82  กหาปณะ  เปนชื่อมาตราเงินสมัยโบราณ 1 กหาปณะ เทากับ 20 มาสก หรือ 4 บาท
       83  มหามกุฏราชวิทยาลัย, พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ 4 ภาคที่

2 , 241.
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สมบัติเพ็ญภูล พิพัฒนศุไขสวรรย
ประเทศเขตขัณฑ สิมาศุขสมบูรณ

(เสือโคคําฉันท ล.2 น.372)

ในเรื่องเฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง กวีกลาวถึงทรัพยสมบัติของ
สมเด็จพระเจาอยูหัวปราสาททองวามีมากมาย มีทั้งแกวเกาประการที่งดงามและทรัพยสมบัติอ่ืน
อีกมากมาย ดังคําประพันธ

เลงโภไคสวรรยนองเนือง แกวเกามลังเมลือง
อเนกราไชสวรรย

(เฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง ล.3 น.14)

จะเห็นไดวาพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยามีทรัพยสมบัติจํานวนมาก 
ทรัพยสมบัติที่กวีกลาวถึงนั้นเปนทรัพยสมบัติที่เปนสิ่งของมีคา เชน แกว เงิน ทอง เปนตน        
พระองคจะนําทรัพยมาบํารุงบานเมือง ประชาชน และตัวพระองคเอง ใหมีความสุขเชนเดียวกับ
พระมหากษัตริยในคติความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณ เชน ในลิลิตพระลอ พระนาง     
บุญเหลือกลาววามีทรัพยสมบัติจํานวนมากที่จะนํามาใชรักษาพระลอใหหายปวย หรือในเสือโค  
คําฉันท กวียกยองพระคาวีวามีทรัพยมาก ทําใหพระราชอาณาจักรมีความสุขสมบูรณ เปนตน 
นอกจากนี้พระมหากษัตริยยังนําทรัพยสมบัติมาแจกทานใหคนยากจนซึ่งคลายกับพระมหา
กษัตริยในคติความคิดความเชื่อของศาสนาพุทธ เชน ในเรื่องเฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง 
สมเด็จพระเจาอยูหัวปราสาททองไดทําทานจํานวนมาก รวมทั้งกระทําสัตสดกมหาทานดวย

3.3.3 สนมกํานัล
สนมกํานัลเปนบาทบริจาริกาของพระมหากษัตริย การที่พระมหากษัตริยมี

สนมกํานัลจํานวนมาก แสดงใหเห็นวาพระองคมีบุญและยิ่งใหญ จึงทําใหมีหญิงสาวมากมาย  
เต็มใจจะเปนขารับใช เพื่อทําใหพระองคมีความสุขสําราญใจ สนมกํานัลจึงเปนเครื่องประดับ
เกียรติยศของพระมหากษัตริยที่มีความสุขสบาย พระมหากษัตริยในคติความคิดความเชื่อของ
ศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธตางก็เปนพระมหากษัตริยที่มีความสุขสบาย เพราะมีสนมกํานัล
รับใชปรนนิบัติจํานวนมาก ดังในมหาภารตะ ตอนที่พระยุธิษฐิระเลนสกากับสกุณิ พระยุธิษฐิระ
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เดิมพันกับสกุณิดวยสนมหนึ่งรอยคนที่สวยงามออนชอย มีความสามารถในการดูแลและทําใหผู
เปนเจานายเกิดความพึงพอใจ ดังขอความที่วา “ I  have  hundreds  of  women  of  ethereal  
beauty  and  capacity  to  serve  and  please …” 84

สวนในไตรภูมิพระรวง กลาวถึงพระญาศรีธรรมาโศกราชหรือพระเจาอโศก
มหาราชวามีสนมถึง 16,000 คน85 ในมหาชาติคําหลวงก็กลาวถึงพระเจาสญชัยไดครองเมือง
เคียงคูกับนางผุสดีและมีสนมกํานัลจํานวนมาก นางผุสดีไดเปนมเหสีเหนือกวาสนมทั้ง 16,000 
คน ดังคําประพันธ

ตสฺส  ฉตฺตํ  อุสฺสาเปตฺวา  ตํ  โสฬสนฺนํ  อิตฺถีสหสฺสานํ  เชฏฐกํ  กตฺวา  ก็ยอยกเสวตร
ฉัตร  มอบใหสองกระษัตรครองเมือง  เนืองนองดวยยศบริวารสนมพระกํานัล   อคฺคมเหสิฏ
ฐาเน  ฐเปสิ  ก็ตั้งพระสบรรษดี  เปนพระมเหษียิ่งกวาพระสนมหมื่นหกพันแลวแลฯ…86

ในเตมิยชาดกกลาวถึงทาวกาสิกราชครองเมืองพาราณสีก็มีสนม 16,000 
คน ความวา “ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ในอดีตกาล  พระราชาพระนามวากาสิกราช  ครองราชสมบัติ
โดยธรรมโดยเสมอ  ในกรุงพาราณสีพระองคมีสนมนารีประมาณหนึ่งหมื่นหกพันคน …”87

จะเห็นวาพระมหากษัตริยในพุทธศาสนามีสนมกํานัลจํานวนมากถึง 
16,000 คน จํานวนสนมกํานัล 16,000 คน เขาใจวาคงเปนการแสดงใหเห็นวามีสนมจํานวนมาก 
และมีการรับความคิดสืบตอกันมา จนเปนที่เขาใจกันวาหากพระมหากษัตริยจะมีสนมกํานัลตองมี
จํานวน16,000 คน

ในวรรณคดีอยุธยาหลายเรื่องพรรณนาถึงสนมกํานัลของพระมหากษัตริย
ไวคลายกับสนมกํานัลของพระมหากษัตริยในคติความคิดความเชื่อของทั้งศาสนาพราหมณและ

                                                 
       84  R. K. Narayan, The  Mahabharata, 56.
       85  กรมศิลปากร, วรรณกรรมสมัยสุโขทัย, 92.
       86  กรมศิลปากร, วรรณกรรมสมัยอยุธยา เลม 1 , 53.
       87 มหามกุฏราชวิทยาลัย, พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย ชาดก เลม 4 ภาค 2 ,

18.
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ศาสนาพุทธ คือ มีความงามเปนเลิศและมีอยูเปนจํานวนมาก เชน ในลิลิตพระลอกลาวถึงสนม
กํานัลของพระลอวานางกํานัลทุกกรมลวนเปนหญิงสาวที่สวยงามทั้งสิ้น ดังคําประพันธ

… สาวโสภาพระสนม     ถวนทุกกรมกํานัล…
(ลิลิตพระลอ ล.1 น.388)

ในสมุทรโฆษคําฉันท พระสมุทรโฆษและนางพินทุมดีเสด็จไปอุทยาน กวี
กลาววามีสนมกํานัล 14,000 คน ตามเสด็จเพื่อทําใหพระสมุทรโฆษสุขสําราญใจ ดังคําประพันธ

นางหมื่นสี่พันพระสนม เพื่อนทาวอภิรม-
ยรวมพระราชหฤทัยฯ

(สมุทรโฆษคําฉันท ล.2 น.219)

ในโคลงเรื่องพาลีสอนนอง กวีชมสนมกํานัลของพระมหากษัตริยวางดงาม
เหมือนนางสวรรค  สนมนางในมีผิวพรรณที่สดสวย ดังคําประพันธ

นักสนมกรมชะแมแมน สาวสวรรค
นางในไพบูลยพรรณ แนงนอย

(โคลงเรื่องพาลีสอนนอง ล.2 น.302)

ในอนิรุทธคําฉันท ตอนที่พระอนิรุทธไปลานางสุภัทรากอนจะเสด็จ
ประพาสปา นางสุภัทรากลาววาพระอนิรุทธจะจากสนมมากมายที่คอยดูแลพระองคไป พระ
อนิรุทธคงไมรูวาสนมทั้งหลายไมอาจมีชีวิตอยูไดเมื่อขาดพระองค ดังคําประพันธ

อาพระจะละสนมบําเรอ บริรักษแหลหลาย
จักอยูทรเลหชีวิตวาย ดังฤพระจะทันเห็น

(อนิรุทธคําฉันท ล.2 น.565)
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ในเรื่องเฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง กวีกลาวถึงสนมของสมเด็จ
พระเจาอยูหัวปราสาททองวามีอยูจํานวนมาก และเปนหญิงสาวที่งดงามมากเหมือนนางอัปสร    
มีรูปรางอรชร สนมกํานัลเหลานี้จะคอยปรนนิบัติและภักดีตอพระมหากษัตริย ดังคําประพันธ

แสนสาวสุราคอับษร แนงนางอรชร
บําเรอบําราษภักดี

(เฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง ล.3 น.14)

ในบุณโณวาทคําฉันท ตอนที่สมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศเสด็จไป
นมัสการพระพุทธบาททางชลมารค กวีกลาววามีสนมที่ดีและงดงามจํานวนมากตามเสด็จเหมือน
ดวงดาวมากมายรายลอมพระจันทรที่สองสวางบนทองฟา ดังคําประพันธ

แสนสาวสุรางควรสนม ก็ประดับดังดารา
แวดลอมพระจันทรณอา- กาศเรืองรังษี

(บุณโณวาทคําฉันท ล.3 น.318)

จะเห็นวากวีอยุธยาพรรณนาวาพระมหากษัตริยมีสนมกํานัลที่งดงาม
จํานวนมากรายลอมคอยปรนนิบัติรับใช สนมกํานัลจึงเสมือนเปนสิ่งแสดงถึงความสุขสบายและ
เกียรติยศของพระมหากษัตริย เพราะถาพระมหากษัตริยปกครองบานเมืองใหเจริญรุงเรือง ยอมมี
หญิงสาวมากมายที่ปรารถนาจะเปนบาทบริจาริการับใชพระมหากษัตริย พระองคก็จะเปนพระ
มหากษัตริยที่มีความสุขสบาย

อยางไรก็ตามแมวากวีอยุธยาจะไมไดกําหนดจํานวนตัวเลขของสนมกํานัล
ของพระมหากษัตริยไวชัดเจน แตกวีก็แสดงใหเห็นวาสนมกํานัลของพระมหากษัตริยเปนหญิงสาว
สวยจํานวนมากซึ่งสอดคลองกับพระมหากษัตริยในคติความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณ
และศาสนาพุทธ กลาวคือ เมื่อจะพรรณนาถึงพระมหากษัตริยก็ตองกลาววาพระองคมีสนมกํานัล
งดงามและมีจํานวนมาก เพื่อแสดงใหเห็นวาพระมหากษัตริยเปนผูที่มีบุญบารมีและเกียรติยศมาก 
จึงมีสนมกํานัลที่สวยงามคอยปรนนิบัติรับใชใหความสุขกายและสําราญใจ ซึ่งเปนลักษณะพระ
มหากษัตริยที่มีความสุขมาก
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3.3.4 รัตนะ
รัตนะเปนสมบัติของพระมหาจักรพรรดิราชหรือพระราชาผูยิ่งใหญเหนือ

พระราชาทั้งหลาย พระมหาจักรพรรดิราชเปนพระมหากษัตริยในอุดมคติที่มีทั้งในคติความคิด
ความเชื่อของศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธ

ในคติความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณ สมัยพระเวทมีความคิดเรื่อง 
“เอกราชา” หรือ “อธิราชา” คือ พระราชาผูครองแผนดินทั้งมวลเพียงพระองคเดียว ตอมาในสมัย 
พราหมณะ มีแนวความคิดเรื่อง ”พระสัมราช” คือ พระราชาผูสูงสุดหรือผูเปนใหญเหนือราชาองค
อ่ืน ผูจะเปนสัมราชจะตองประกอบพิธีทางศาสนาคือ พิธีราชสูยะและพิธีวาชเปยะ ในสมัย
อุปนิษัท มีตําแหนงพระจักรพรรดิหรือพระราชาผูมีการหมุนของลอ พระราชาทุกพระองคตาง
ปรารถนาจะเปนพระจักรพรรดิ จึงทําใหเกิดสงครามตอสูกันระหวางแควน ตอมาในสมัย         
มหากาพย ก็มีการรบเพื่อตองการความเปนใหญในแผนดิน88 พระราชาที่ทําสงครามชนะ จะไดรับ
การยกยองสูงสุดวาเปน “ทิควิชยิน” คือ พระราชาผูมีชัยทั้งสิบทิศ  พระมหากษัตริยของอินเดีย
โบราณที่ไดรับการขนานนามนี้คือพระยุธิษฐิระกษัตริยปาณฑพในมหาภารตะ และพระรามใน    
รามายณะ  นอกจากนี้ยังมีพระราชาอีกประมาณ 12 พระองค ที่มีชื่อเสียงในการทําสงคราม  พระ
ราชาทั้งหมดนี้ไดรับพระนามวา “จักรวรรติน” คือ พระราชาผูมีวงลอแหงรถศึกแลนราบปราบไดทั้ง
ชมพูทวีป  ในภาษาไทยคําวา จักรวรรติน ก็คือ พระมหาจักรพรรดิราช89  ในพฤหัทเทวตา       
อรรถกถาคัมภีร พระเวทกลาวถึงจักรพรรดิรัตนะไววามีอยู 7 ประการ ไดแก จักร  รถ  มณี  มเหสี  
แผนดิน มา และชาง  จักรพรรดิรัตนะนี้เปนสิ่งสําคัญที่ชวยใหพระจักรพรรดิมีชัยในการทําสงคราม
และเปนสิ่งบํารุงความสุข ความมั่งคั่ง และความยิ่งใหญใหแกพระจักรพรรดิ90 กลาวคือ จักร รถ  
มา และชาง เปนสิ่งที่ชวยในการสงคราม มเหสีเปนสิ่งบํารุงความสุข มณีเปนเครื่องหมายแสดง
ความมั่งคั่ง และแผนดินที่กวางใหญแสดงถึงความยิ่งใหญ

                                                 
       88 ทัศนีย  สินสกุล, “จักรพรรดิราชยในคติอินเดีย,” ใน อักษรศาสตรนิพนธ 3 : รวมบทความ

ทางภารตวิทยา, 75 – 76.
       89  มณีปน  พรหมสุทธิรักษ, “พระมหาจักรพรรดิราช,” วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับ

พิเศษ), 9.
       90  ทัศนีย  สินสกุล, “จักรพรรดิราชยในคติอินเดีย,” 166,166ข.
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สวนพระมหาจักรพรรดิราชในคติความคิดความเชื่อของศาสนาพุทธก็คือ        
พระราชาผูทรงธรรมหรือธรรมราชา ดังในรถการวรรคที่ 2 ชื่อ จักกวัตติสูตร ในอังคุตตรนิกาย     
ติกนิบาต กลาววา

… ดูกรภิกษุ  พระเจาจักรพรรดิผูทรงธรรมเปนธรรมราชาในโลกนี้  ทรงอาศัยธรรม
นั่นเอง  สักการะธรรม เคารพธรรม ยําเกรงธรรม มีธรรมเปนธง มีธรรมเปนตรา มีธรรมเปน
ใหญ ทรงจัดการรักษาปองกันและคุมครองที่ประกอบดวยธรรมไวในอันโตชนฯ91

พระมหาจักรพรรดิราชในพุทธศาสนาที่เปนที่รูจักมากที่สุด ก็คือ พระเจา
อโศกมหาราช พระมหาจักรพรรดิราชจะปกครองชมพูทวีปโดยธรรมและทําใหแผนดินเจริญรุงเรือง 
หากยุคสมัยใดไมมีพระพุทธเจามาเกิดในโลกก็จะมีพระมหาจักรรดิราชมาเกิดแทน92 ผูที่จะเปน
พระมหาจักรพรรดิราชตองประกอบดวยบุญกุศล ส่ิงมงคลที่เปนสัญลักษณของพระมหาจักรพรรดิ
ราชหรือจักรพรรดิรัตนะ และการปฏิบัติตนตามจักรวรรดิวัตร

จักรพรรดิรัตนะของพระมหาจักรพรรดิราชในศาสนาพุทธ ประกอบดวยสิ่ง
มงคล 7 ประการ คือ จักรแกว  ชางแกว  มาแกว  มณีแกว  นางแกว  คฤหบดีแกว และปริณายก
แกว

จะเห็นวาในคติความคิดความเชื่อของทั้งศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธ
มีความคิดเรื่องพระจักรพรรดิเชนกัน แตพระจักรพรรดิในศาสนาพราหมณจะเปนนักรบที่สามารถ
ปราบแผนดินไดทั้งชมพูทวีป สวนพระจักรพรรดิในศาสนาพุทธจะขยายอาณาจักรดวยธรรม    
นอกจากนี้รายละเอียดของจักรพรรดิรัตนะก็มีสวนที่แตกตางกัน กลาวคือ จักรพรรดิรัตนะใน     
คติศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธที่เหมือนกันมี 5 ประการ คือ จักรแกว ชางแกว  มาแกว    
มณีแกว และนางแกว สวนรัตนะอีก 2 ประการที่แตกตางกันคือ ในศาสนาพราหมณมีรถและ   
แผนดิน สวนศาสนาพุทธมีคฤหบดีแกวและปริณายกแกว

                                                 
       91  ทัศนีย  สินสกุล, “จักรพรรดิราชยในคติอินเดีย,” ใน อักษรศาสตรนิพนธ 3 : รวมบทความ

ทางภารตวิทยา, 76 – 77.
       92  มณีปน  พรหมสุทธิรักษ, “พระมหาจักรพรรดิราช,” วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับ

พิเศษ),10.
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สวนในวรรณคดีสมัยอยุธยา กวีกลาวถึงรัตนะของพระมหากษัตริยวามี 4 
ประการ ไดแก จักรแกว ชางแกว มาแกว และนางแกว  รัตนะทั้งสี่ประการเปนรัตนะที่มีปรากฏทั้ง
ในคติความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธ

3.3.4.1 จักรแกว
จักรรัตนะหรือกงจักรแกวในคติความคิดความเชื่อของศาสนา

พราหมณและศาสนาพุทธมีแนวคิดที่แตกตางกัน กลาวคือ ในคติศาสนาพราหมณ จักรแกว ก็คือ 
ลอรถศึก คัมภีรฤคเวท กลาวถึงจักรของรถศึกเปนสิ่งที่ทําใหพระจักรพรรดิมีชัยชนะ ในมหาภารตะ 
พระภรตโอรสของทาวทุษยันตและนางศกุนตลามีจักรที่เรืองนาม มีแสงสวางจา เปนสิ่งวิเศษที่ไมมี
ผูใดเอาชนะได และมีเสียงดังไปทั่วโลก เมื่อจักรหมุนไปจะทําใหพระจักรพรรดิพิชิตโลกได ดินแดน
ที่ลอรถศึกผาน เรียกวา อาณาจักร93  จักรแกวจึงเปนเครื่องหมายของพระราชอํานาจที่แผขยายไป

สวนในไตรภูมิพระรวง พรรณนากงจักรแกวไวอยางละเอียดวามี
ความงดงามมาก กงจักรนี้เปนแกว ดุมประดับดวยอินทนิล หัวกําที่ฝงอยูในดุมทําดวยเงินและทอง  
ปากดุมหุมดวยแผนเงิน  รอบหัวกําประดับดวยแกว 7 ประการ  มีกําจํานวนพันหนึ่งประดับดวย
แกว 7 ประการ  กงประดับดวยแกวประพาฬ กลองแกวหรือหลอดแกวจํานวนรอยหนึ่งบรรจุลมทํา
ใหมีเสียงไพเราะกังวานรอบกลองแกวนั้น ปลายกลองแกวมีกลดขาวอยูรอยหนึ่ง รอบกลดมีหอก
ดาบลอมอยูกลดละรอย  เหนือฉัตรแกวมีราชสีหทองสองตัวประดับดวยแกว 7 ประการ  เมื่อจักร
แกวนี้ลอยไปบนอากาศก็เหมือนไกรสรราชสีหสองตัวกําลังเหาะ94 กงจักรแกวเปนรัตนะที่สําคัญ
มาก ผลบุญของพระจักรพรรดิราชทําใหกงจักรแกวมีอานุภาพทําใหคนทั้งสี่ทวีปรักใครกลมเกลียว
กัน95  นอกจากนี้หากใครเคารพบูชากงจักรแกวก็จะเกิดคุณประโยชนแกตนเอง คือ ทําใหหายจาก
โรคภัยไขเจ็บ อยูดีกินดี และมีทรัพยสินมากมาย96

จะเห็นวาจักรแกวในคติความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณ
จะแสดงถึงอํานาจในการปราบปรามและพิชิตแผนดินทั้งหมดดวยการรบ สวนในคติความคิด

                                                 
       93 ทัศนีย  สินสกุล, “จักรพรรดิราชยในคติอินเดีย,” 162.
       94  กรมศิลปากร, วรรณกรรมสมัยสุโขทัย, 18 – 19.
       95  มณีปน  พรหมสุทธิรักษ, “พระมหาจักรพรรดิราช,” วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับ

พิเศษ), 11.
       96  กรมศิลปากร, วรรณกรรมสมัยสุโขทัย, 69.
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ความเชื่อของศาสนาพุทธ จักรแกวจะมีอานุภาพทําใหคนทั้ง 4 ทวีป รักใครกลมเกลียวกัน       
พระมหาจักรพรรดิราชของศาสนาพุทธจึงไมตองรบ แตก็สามารถพิชิตแผนดินไดทั้งหมด

ในวรรณคดีสมัยอยุธยาปรากฏอยูในเรื่องอนิรุทธคําฉันท กวี     
ยกยองพระอนิรุทธวาเปนพระจักรพรรดิจึงมีจักรรัตนหรือกงจักรแกว ดังคําประพันธ

พระเจาจักรพรรดิ์     เกิดแกวจักรรัตน     รวดเราดินบน
(อนิรุทธคําฉันท ล.2 น.560)

3.3.4.2 ชางแกว
ชางแกวเปนราชพาหนะวิเศษที่สามารถเหาะไปในอากาศไดตามที่

พระจักรพรรดิปรารถนา ในคติความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณ ชางแกวหมายถึงชางศึก 
เพราะชางเปนกําลังสําคัญในการทําสงคราม เพื่อขยายราชอาณาจักร คัมภีรอรรถศาสตรของ     
เกาฏิลยะ กลาวถึงความสําคัญของชางวา

ชัยชนะของพระราชาทั้งหลายขึ้นอยูกับส่ิงสําคัญ คือ ชาง เพราะวาชางทั้งหลายมี
รางกายใหญโตเหลือที่จะประมาณ มิใชเพียงแตสามารถทําลายขบวนกองทัพของขาศึก 
ปอมปราการและคายพักของพระราชาเทานั้น  แตยังสามารถทํางานที่เปนอันตรายตอชีวิต
ไดดวย97

ในไตรภูมิพระรวง พรรณนาชางแกววาตองเปนชางตระกูลฉัททันต
หรือตระกูลอุโบสถ ลักษณะของชางแกวจะมีตัวขนาดใหญเปนสีขาว เทาสีแดง มีงวงแดง98 ชาง
แกวในพุทธศาสนาไมไดเนนวาตองใชในการทําสงคราม แตจะแสดงใหเห็นวาชางแกวเปนชาง
วิเศษที่จะเหาะไปอยูในโรงชางของผูที่มีบุญหรือปฏิบัติตนอยูในศีลธรรม ซึ่งก็คือ พระมหา
จักรพรรดิราช ทั้งนี้เพราะศาสนาพุทธไมสนับสนุนใหแผขยายอํานาจดวยสงคราม แตใหขยาย
อาณาจักรดวยธรรม ชางแกวของศาสนาพุทธจึงไมใชชางศึก แตเปนเพียงชางทรงของพระมหา

                                                 
       97  ทัศนีย  สินสกุล, “จักรพรรดิราชยในคติอินเดีย,” 164.
       98  กรมศิลปากร, วรรณกรรมสมัยสุโขทัย, 83.
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จักรพรรดิราชที่มีความงดงามและวิเศษ ชางแกวในคติความคิดความเชื่อของศาสนาพุทธก็คือ
ชางเผือก ทั้งนี้เพราะในไตรภูมิพระรวงเรียกชางแกววาชางเผือก ดังขอความที่วา

… แลวาชางเผือกผูตัวงามมาอยูในโรงแลว  ขออัญเชิญทานผูเปนเจาเสด็จไปชม
ชางเผือกผูเถิด  คราทีนั้นจิง  พระญามหาจักรพรรดิราชทานนั้น  จิงเสด็จไปยังโรงชาง  แล
ทอดพระเนตรดูชาง  ชางนั้นงามนักหนา  พระญา ธ มีใจรักและยินดีนักหนา  พระองคจิง
ยื่นพระหัตถไปลูบคลําชางแกว…99

แมวาชางแกวในศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธจะมีความ
สําคัญแตกตางกัน แตชางแกวก็คือส่ิงที่ดีและวิเศษที่ทําใหพระจักรพรรดิยิ่งใหญและทําใหคน
เคารพกลัวเกรง

พระมหากษัตริยในวรรณคดีสมัยอยุธยาก็มีชางแกวเชนเดียวกับ
พระมหากษัตริยในคติความคิดความเชื่อของทั้งศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธ กลาวคือ     
ชางแกวของพระมหากษัตริยในวรรณคดีสมัยอยุธยาที่คลายกับชางแกวในศาสนาพราหมณ คือ 
เปนชางศึกที่ชวยใหพระมหากษัตริยชนะขาศึกศัตรู ในลิลิตยวนพายกวีก็กลาวถึงชางแกวที่เปน
ชางศึกไวโดยกวียกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวาทรงมีชัยชนะเพราะพระองคมีชางแกว ทําให
กษัตริยทั้งหลายมานอบนอมตอพระองค ดังคําประพันธ

ชยชยชมชาติแกว กุญชรศ
ภูเบศสากลปอง กราบไหงว

(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.321)

นอกจากนี้กวีอยุธยายังแสดงใหเห็นวาพระมหากษัตริยมีชางแกว
ทีคลายกับชางแกวตามคติความคิดความเชื่อของศาสนาพุทธดวย คือ เปนชางคูบุญของพระมหา
กษัตริย ดังในโคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณมหาราช กวีกลาวถึงสมเด็จพระนารายณ
มหาราชไดชางเผือกจากปาจังหวัดกาญจนบุรี ทําใหบานเมืองดีงามที่มีชางแกวคูบานคูเมือง 
ประชาชนตางชื่นชมบุญของสมเด็จพระนารายณมหาราช ดังคําประพันธ
                                                 

99  กรมศิลปากร, วรรณกรรมสมัยสุโขทัย, 84.
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พระยศปางใหขาว มาถวาย
ไดเผือกพังพรรณราย ผองแผว
ในกาญจนบุรีหมาย พนเวศ
เมืองมิ่งมีชางแกว ทั่วไทชมบุญฯ

(โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณมหาราช ล.2 น.653)

3.3.4.3 มาแกว
มาแกวเปนราชพาหนะเชนเดียวกับชางแกว ในคติความคิดความ

เชื่อของศาสนาพราหมณ มาแกวก็คือมาศึกหรือมาที่ใชเทียมรถศึก มาแกวเปนมาที่คลองแคลว
วองไว ในมหาภารตะ กษัตริยปาณฑพตอสูกับกองทัพของกษัตริยเการพดวยมารถเทียมรถศึก100

สวนมาแกวในคติความคิดความเชื่อของศาสนาพุทธมีความวิเศษ
เชนเดียวกับชางแกว คือเหาะไปในอากาศได และเปนมาทรงของพระมหาจักรพรรดิราช เมื่อพระ
มหาจักรพรรดิราชปรารถนาจะไดมาแกว มาแกวก็จะเหาะมาอยูกับพระองค มาแกวเปนมาใน
ตระกูลสินธพ ชื่อวามาพลาหกอัศวราช มีสีขาวและมีแสงสวางรอบตัวเปนสีเขียว กีบเทาทั้งสี่และ
หนาผากมีสีแดง ลําตัวกํายํา มีสันหลังเปนแถบขาว ขนหัวสีดํา ขนที่คอสีขาว101

ในวรรณคดี สมั ยอยุ ธยา  กวี ก็ กล าวถึ งม าแก ว ไว ในบท       
ประณามพจนเร่ืองเสือโคคําฉันท กวียกยองพระมหากษัตริยวามีมาแกวมากมาย ดังคําประพันธ

ไอยรารอัศวมณี นุอนันตนฤมล
(เสือโคคําฉันท ล.2 น.321)

3.3.2.4 นางแกว
ในคติความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธ 

กลาวถึงนางแกววาเปนหญิงงามในตระกูลกษัตริยที่คอยปรนนิบัติและบํารุงสุขใหแกพระจักรพรรดิ 
ในไตรภูมิพระรวงพรรณนาลักษณะนางแกวไววาบุญของพระมหาจักรพรรดิราชเปนสิ่งที่ชักนําให
นางแกวลอยมาหาพระมหาจักรพรรดิราช นางแกวเปนหญิงงามที่มีรูปรางสมสวน ผิวพรรณ

                                                 
100  ทัศนีย  สินสกุล, “จักรพรรดิราชยในคติอินเดีย,” 164.

       101  กรมศิลปากร, วรรณกรรมสมัยสุโขทัย, 85.
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เกลี้ยงเกลาสดใส มีรัศมีรอบกายนาง 10 ศอก  ใบหนาของนางเกลี้ยงเกลา  นางแกวจะเปนผูบํารุง
สุขใหแกพระมหาจักรพรรดิราช กลาวคือ หากพระมหาจักรพรรดิราชหนาว กายนางก็จะรอน และ
หากพระมหาจักรพรรดิราชรอน กายนางก็จะเย็น นางจะคอยปรนนิบัติพัดวีและนวดเฟนพระมหา
จักรพรรดิราช  เมื่อนางแกวจะทํากิจใดจะทูลขออนุญาตจากพระมหาจักรพรรดิราชเสียกอน หาก
พระองคอนุญาต จึงจะปฏิบัติกิจนั้น102

กวีอยุธยาก็ยกยองพระมหากษัตริยวามีนางแกวคอยปรนนิบัติรับ
ใชเชนกัน ดังในสมุทรโฆษคําฉันท พระไทรเห็นพระสมุทรโฆษนอนอยูในปาเพียงลําพัง จึงรําพันวา
พระสมุทรโฆษเคยมีนางแกวคอยพัดวีและปรนนิบัติ ดังคําประพันธ

นางแกวกรไกวจามร เคยโอบเอวสมร
ดนูพธูจงปอง

(สมุทรโฆษคําฉันท ล.2 น.161)

จะเห็นไดวารัตนะเปนเครื่องบํารุงและแสดงอํานาจบารมีและบุญบารมีของ
พระมหากษัตริยอยางชัดเจน ถึงแมวากวีอยุธยาจะกลาวถึงรัตนะเพียง 4 ประการ แตรัตนะทั้งสี่
ลวนเปนรัตนะสําคัญที่มีปรากฏทั้งในศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธ รัตนะทั้งสี่ประการของพระ
มหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาจึงเปนสิ่งยืนยันและแสดงใหเห็นวาพระองคคือพระจักรพรรดิราช
หรือพระราชาที่เหนือกวาพระราชาทั้งหลาย

จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นวากวีอยุธยาพรรณนาพระราชทรัพยของพระมหากษัตริย
ในวรรณคดีอยุธยาไวมากมาย คือ พระองคมีเมืองและพระราชวังที่ใหญโต สะอาด สวยงาม และ
ประดับประดาดวยสิ่งมีคาจํานวนมาก เชน แกว ทอง เปนตน ทรัพยสมบัติก็มีอยูมากมายจนไม
สามารถนับได พระองคมีสนมกํานัลคอยปรนนิบัติรับใชจํานวนมากและลวนงดงามทุกคน       
นอกจากนี้พระองคยังมีรัตนะ ไดแก จักรแกว ชางแกว มาแกว และนางแกว ซึ่งเปนสิ่งที่แสดงให
เห็นวาพระองคคือพระมหาจักรพรรดิ พระราชทรัพยทั้งหลายนี้เปนสิ่งแสดงใหเห็นวาพระมหา
กษัตริยในวรรณคดีอยุธยาร่ํารวย สุขสบาย และเปนพระมหากษัตริยที่ยิ่งใหญ

                                                 
        102  กรมศิลปากร, วรรณกรรมสมัยสุโขทัย, 87 – 88.
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3.4 มีเกียรติยศ
เกียรติยศเปนสิ่งแสดงใหเห็นความยิ่งใหญของพระมหากษัตริย เพราะพระมหา

กษัตริยที่มีเกียรติยศจนเปนที่เล่ืองลือ ยอมเปนผูที่เกงกลาและดีเลิศจนทําใหประชาชนและเมือง
ตางๆ ยกยองนับถือพระองค พระมหากษัตริยทั้งในคติความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณ
และศาสนาพุทธเปนผูที่มีชื่อเสียงเกียรติยศเกรียงไกร

ในคติความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณเชื่อวาเกียรติยศคือสิ่งสําคัญ
สําหรับผูเปนพระมหากษัตริยที่พึงปฏิบัติตนใหไดรับเกียรติยศ ดังในศรีมัทภควัทคีตา คัมภีรเกี่ยว
กับปรัชญาความคิดของศาสนาพราหมณ เปนเรื่องราวตอนหนึ่งในมหาภารตะ เมื่อพระอรชุน
กําลังจะรบกับกองทัพของทุรโยธน แตเกิดลังเลใจไมปรารถนาจะรบกับกองทัพของทุรโยธนซึ่งเปน
ญาติของตน  พระกฤษณะจึงสอนพระอรชุนเพื่อเตือนสติ เนื้อความตอนหนึ่งกลาวถึงความสําคัญ
ของการที่พระมหากษัตริยตองปฏิบัติส่ิงที่ทําใหมีเกียรติยศชื่อเสียง ดังขอความที่วา

… ถาและวา  ทานจักไมทําสงครามอันเปนธรรมเชนนี้ไซร ทานก็จะละหนาที่โดยตรง
ของทาน และเกียรติยศของทานไดรับแตความชั่วชาอยูถายเดียว

ปวงมนุษย จะโฆษณาความเสียชื่อเสียงของทานไมมีที่ส้ินสุดและความเสียชื่อเสียง
จะรายยิ่งกวาความตายสําหรับผูมีกําเนิดสูง103

จะเห็นวาการที่พระมหากษัตริยละทิ้งหนาที่ของตน คือ การทําสงคราม จะทําให   
พระองคเสื่อมเกียรติ คนทั้งหลายก็จะติฉินนินทา และหากพระองคมีชีวิตอยูอยางไรเกียรติก็จะ 
เลวรายมากกวาที่พระองคตองเสียชีวิตไป เกียรติยศและการรักษาเกียรติยศของการเปนพระมหา
กษัตริยใหดํารงอยูจึงเปนสิ่งจําเปนและสําคัญสําหรับพระมหากษัตริยอยางมาก

นอกจากนี้ตามคติความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณ เกียรติยศของพระ
มหากษัตริยจะเกิดขึ้นเมื่อพระองคไดแสดงความเกงกลาสามารถของพระองค เชน การทําสงคราม 
ดังในศรีมัทภควัทคีตาที่กลาวไวขางตน หรือการแสดงความสามารถลักษณะอื่น ดังในมหาภารตะ 
พระอรชุนแสดงการยกศรในพิธีเลือกคูของนางเทราปที เมื่อพระอรชุนสามารถยกศรไดแลว ก็มี

                                                 
       103  กฤษณะไทวปายนวยาส , ศรีมัทภควัทคีตาหรือเพลงแหงชีวิต, แปลโดย แสง มนวิทูร,

พิมพครั้งที่ 2 (พระนคร : แพรพิทยา, 2515), 29.
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เสียงประโคมสังขและแตร เพื่อแสดงเกียรติยศใหแกพระอรชุน กวีและผูปาวประกาศทั้งหลายรอง
สรรเสริญสดุดีพระอรชุนดวยเพลงที่ภาคภูมิใจและเปนนิรันดร ดังขอความที่วา “Sankha ‘s note 
and voice of trumpet  Arjuna’s glorious deed prolong, Bards and heralds chant his 
praises in a proud and deathless song !” 104

จะเห็นไดวาพระอรชุนไดแสดงความสามารถในการยกศรจนเปนที่ประจักษแกชน
ทั้งหลาย ทําใหพระองคมีเกียรติยศมากมาย อีกทั้งยังมีผูชื่นชมยินดีและสรรเสริญเกียรติยศของ
พระองคใหขจรขจายไป พระมหากษัตริยตามคติความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณเปนพระ
มหากษัตริยที่มีเกียรติยศเกรียงไกรเมื่อพระองคไดแสดงความเกงกลาสามารถดานการตอสูจนเปน
ที่ประจักษแกผูคนในแผนดิน อีกทั้งเกียรติยศยังเปนสิ่งสําคัญสําหรับพระมหากษัตริยเพราะทําให
พระองคดํารงชีวิตอยูอยางภาคภูมิใจดวย

สวนคติความคิดความเชื่อของศาสนาพุทธ พระมหากษัตริยก็เปนผูมีเกียรติยศ
และเกียรติยศของพระองคจะเลื่องลือมากขึ้น หากพระองคปฏิบัติในสิ่งที่พระมหากษัตริยพึง
ปฏิบัติ คือ การคิดไตรตรองและใครครวญกอนที่จะมีพระราชโองการ ดังในโสมนัสสชาดก ทาว
เรณุราชครองราชยในอุตตรปญจาลนคร มีพระราชโอรสชื่อโสมนัสสกุมาร วันหนึ่งชฎิลดาบสแสรง
ทําวาเปนทุกข ทาวเรณุราชจึงตรัสถามวาผูใดทําใหชฎิลดาบสตองเปนทุกข ชฎิลดาบสก็ทูลวาพระ
โอรสของพระองคเปนผูกระทํา ทาวเรณุราชจึงสั่งประหารโสมนัสสกุมารทันที เมื่อโสมนัสสกุมาร
มาทูลช้ีแจงเรื่องราวที่เกิดขึ้น ทาวเรณุราชจึงรูวาโสมนัสสกุมารมิไดกระทําความผิด โสมนัสสกุมาร
ไดทูลลาเพื่อออกผนวช และกลาวคําสอนแกพระราชบิดาวา

ขาแตพระองคผูเปนอธิบดีแหงทิศ กษัตริยทรงใครครวญเสียกอนแลวจึงคอยทํา ยัง
ไมพิจารณาใครครวญกอนแลว ไมควรทํากิจการอะไร พระเกียรติยศของพระราชาผูทรง
ใครครวญเสียกอนแลว จึงทําลงไป ยอมเจริญยิ่งๆ ขึ้น105

                                                 
       104 Romesh  C. Dutt, The Ramayana  &  The Mahabharata, อางใน มณีปน  พรหมสุทธิรักษ,

เอกสารประกอบการสอนวิชาประวัติวรรณคดีสันสกฤต (นครปฐม : ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2546), 32.

       105  มหามกุฎราชวิทยาลัย, พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย ชาดก เลม 3 ภาคที่ 7
(กรุงเทพฯ : ศิวพร, 2526), 166.
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จะเห็นไดวาพระมหากษัตริยทั้งในคติศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธเปนพระ
มหากษัตริยที่มีเกียรติยศ กลาวคือ ในคติความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณ พระมหากษัตริย
จะตองแสดงพลังความสามารถและปฏิบัติหนาที่ของพระองคโดยเฉพาะในดานการรบ แมวา      
พระองคจะปราชัย แตพระองคไดปฏิบัติหนาที่ของพระมหากษัตริยแลว พระองคก็เปนผูที่มี  
เกียรติยศมาก สวนความคิดความเชื่อของศาสนาพุทธเห็นวาพระมหากษัตริยอยูในฐานะที่มี
เกียรติยศมาก และเกียรติยศของพระองคจะเกรียงไกรมากขึ้น เมื่อพระองคไดกระทําในสิ่งที่พระ
มหากษัตริยพึงกระทํา เชน การพิจารณาไตรตรองกอนที่จะทําราชกิจ เปนตน

พระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาก็เปนผูที่มีเกียรติยศเกรียงไกรเปนที่เล่ืองลือ
เชนเดียวกับพระมหากษัตริยในคติความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธ ดังใน
ลิลิตยวนพาย กวีสรรเสริญสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวาพระองคมีเกียรติยศยิ่งใหญถึงชั้นฟา ดัง
คําประพันธ

พระเกียรดิพระไกรแผน ผานฟา
(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.341)

ตอนที่กวีจะเริ่มกลาวถึงวีรกรรมของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ กวียกยอง
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวาพระองคมีเกียรติยศมากเกินกวาจะพรรณนาใหหมดสิ้น ใครก็ไม
สามารถสรรถอยคําที่มีคามาพรรณนาเกียรติยศของพระองคได กวีจึงขอบันทึกเปนถอยคําไวพอ
สังเขปดวยความยินดีและเพลิดเพลินที่ไดแตงคําประพันธ นอกจากนี้ไมวาจะเปนคน เทพผูยิ่ง
ใหญ หรือนักปราชญผูมีปฏิภาณไหวพริบและมีความเชี่ยวชาญเปนพันคน รวมทั้งคนที่มีความ
สามารถในการพูดอีกพันคนก็ไมสามารถพรรณนาเกียรติยศของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได
ละเอียด ดังคําประพันธ

พระยศยลโยคพน พิษฎาร  ชื่นแฮ
ใครคาอรอรรถา ถองถวน
สรวมแสดงบันทึกสาร สงเษป  ไสพอ
โดยแตแรงรมยมวน กลาวเกลาฯ

ยาคนชี้เทพผู ไกรกรรดิ  ก็ดี
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พันมวลธเมธาเชาว ชยวได
แลศริศแลศริศพัน ชิวห  ก็ดี
ฤาร่ํายศไทถวน ถี่แถลงฯ

(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.348)

ในตอนที่กวีกลาวถึงพระเจาติโลกราชรูสึกกลัวสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ กวี
ยกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวาเกียรติยศของพระองคมีมากกวาแสงที่สาดสองลงมาบนโลก 
ความวา

ยศพระผายผานพน พันแสง  สองแฮ
(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.352)

ในสมุทรโฆษคําฉันท กวียกยองทาวพินทุทัตพระราชบิดาของพระสมุทรโฆษวามี
เกียรติยศเลื่องลือไปทั้งเมืองสวรรค กษัตริยทุกเมืองในจักรวาลตางมานบนอบพระองค ดัง         
คําประพันธ

พระพินทุทัตทาว ยศเลื่องทั้งเมืองแมน
ทุกทาวทุกดินแดน จักรพาฬบังคมคัล

(สมุทรโฆษคําฉันท ล.2 น.120)

ตอนนางรัตนธารีไปทูลขาวนางพินทุมดีแกพระสมุทรโฆษ นางรัตนธารียกยอง
พระสมุทรโฆษวาเปนผูมีเกียรติยศไปทั้งชั้นพรหม ดังคําประพันธ

บพิตรทานไท ยศยิ่งทั้งพรหมาน
(สมุทรโฆษคําฉันท ล.2 น.178)

ในโคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณมหาราช กวีสรรเสริญสมเด็จพระ
นารายณมหาราชวามีเกียรติยศเลื่องลือไปทั้งแผนดิน ดังคําประพันธ

พระยศลือลงทอง ธรณิน
(โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณมหาราช ล.2 น.654)
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นอกจากนี้กวียังยกยองสมเด็จพระนารายณมหาราชวามีเกียรติยศมากกวาผูใด
ในอดีต ดังคําประพันธ

พระเกียรติพระยศแล หลากล้ําโบราณ
(โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณมหาราช ล.2 น.657)

ในบทประณามพจนเร่ืองเฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง กวีไหวพระมหา
กษัตริยผูเปนปนเกลาอยุธยาและมีเกียรติยศเลื่องลือจนเปนที่ปรากฏในแผนดิน เกียรติยศของ
พระองคทําใหศัตรูทั่วทิศพายแพไปตั้งแตเบื้องบนคือสวรรคชั้นพรหม ถึงเบื้องใตคือแผนดินและ
ดินแดนที่เพลิงกาฬไหลไปถึงประมาณแสนสี่หมื่นโยชนซึ่งก็คือนรก  ดังคําประพันธ

เสร็จขาบังคมบอรมปน ภพเกลาบุราทวา
อันเลื่องพระยศขจอรปรา กฏทั่วทังธาษตรี
…………………………. ………………..

พระเกียรดิเบียดบอรบรา ไชยทั่วทิศาศาล
เบื้องบนก็จนพิภพถาน พรหมเสวยซึ่งเมืองแมน

เบื้องใตก็เตมธอรธรา ดลจนพิภพแดน
กาลาคณิรุทธสุตยิบแสน สี่หมื่นโยชนโดยหมาย

(เฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง ล.3 น.11)

ตอนที่สมเด็จพระเจาอยูหัวปราสาททองมีพระราชประสงคจะลบศักราช กวีก็ยก
ยองสมเด็จพระเจาอยูหัวปราสาททองวามีเกียรติยศเลื่องลือเปนที่ปรากฏ ทั่วโลกตางสรรเสริญ
พระองค ดังคําประพันธ

เซ็นซาพระยศฤาปรา กฏทั่วโลกา
สรรเสอรสมเด็จพระองค

(เฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง ล.3 น.15)

ในโคลงชะลอพระพุทธไสยาสน กวีขอพรใหสมเด็จพระเจาอยูหัวทายสระมี
เกียรติยศที่รุงเรืองและใหเกียรติยศนั้นปรากฏอยูอยาไดเลือนหาย ดังคําประพันธ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



350

จงจําเริญยศยงค อยามวย
(โคลงชะลอพระพุทธไสยาสน ล.3 น.63)

ในบทประณามพจนเร่ืองบุณโณวาทคําฉันท กวียกยองพระมหากษัตริยผูครอง
อยุธยาเมืองที่ร่ืนรมยวาเกียรติยศของพระองคเกรียงไกรไปทั้งเมือง ดังคําประพันธ

หนึ่งขาก็นบบวรบง- กชบาทกระษัตร
ผูเฉลิมอยุธภิรมยา ยศโยคกรุงไกร

(บุณโณวาทคําฉันท ล.3 น.310)

จะเห็นวากวีอยุธยามีแนวคิดสอดคลองกับแนวคิดของทั้งศาสนาพราหมณและ
ศาสนาพุทธ เพราะพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยามีเกียรติยศมากทั้งที่เกิดจากการที่พระองค
สามารถปราบอริราชไดทั่วทุกทิศ จนทําใหเกียรติยศของพระองคเลื่องลือไป ดังในบท       
ประณามพจนเร่ืองเฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททองที่กวียกยองสมเด็จพระเจาอยูหัวปราสาท
ทองวาสามารถปราบปรามศัตรูทั้งหลายไดจนเกียรติยศเลื่องลือ106 และพระองคก็เปนพระมหา
กษัตริยที่มีเกียรติยศตามตําแหนงการเปนพระมหากษัตริยอยูแลว ดังในบุณโณวาทคําฉันท ที่กวี
ยกยองพระมหากษัตริยผูครองอยุธยาวาเปนผูมีเกียรติยศกวางไกล107 พระมหากษัตริยในวรรณคดี
อยุธยาจึงเปนพระมหากษัตริยที่มีเกียรติยศเกรียงไกรมาก

จากที่กลาวมาขางตนแสดงวาคุณสมบัติของพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยามี
ลักษณะที่สอดคลองกับคติความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธ กลาวคือ   
คุณสมบัติของพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาที่สอดคลองกับคติความคิดความเชื่อของ
ศาสนาพราหมณ ก็คือ การมีกําเนิดหรือสืบเชื้อสายจากเทพเจา และการมีพระราชอํานาจและ
ฤทธานุภาพ คุณสมบัติเหลานี้แสดงใหเห็นวาพระมหากษัตริยมีพลังอํานาจยิ่งใหญเหนือคนทั่วไป 
เพราะพระองคเปนเทพเจาในรางมนุษย สวนคุณสมบัติของพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาที่
สอดคลองกับคติความคิดความเชื่อของศาสนาพุทธ คือ การสืบเชื้อสายจากพระพุทธเจา การมี
                                                 

       106  ดูคําประพันธในหนา 349
       107  ดูคําประพันธในหนา 350
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กําเนิดเปนดังพระโพธิสัตว และการมีบุญ คุณสมบัตินี้แสดงใหเห็นการเปนผูปฏิบัติและตั้งมั่นใน
ธรรม เพราะพระองคเปนผูสืบเชื้อสายจากพระพุทธเจาและเปนดังพระโพธิสัตว    พระองคจึงตอง
ปฏิบัติและตั้งมั่นในธรรมอยางแนวแนเพื่อสะสมบุญบารมีใหมาก นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติของ
พระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาที่สอดคลองกับทั้งคติความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณ
และศาสนาพุทธ ไดแก การมีรูปงาม การมีความรอบรู การมีพระราชทรัพย และการมีเกียรติยศ 
คุณสมบัติเหลานี้ทําใหเห็นวาพระมหากษัตริยมีความรูความสามารถที่จะปกครองบานเมืองให
เจริญรุงเรือง อีกทั้งยังแสดงใหเห็นวาพระองคเปนพระมหากษัตริยที่ดีเลิศและยิ่งใหญดวย

การเปรียบเทียบหนาที่ของพระมหากษัตริยในวรรณคดีสมัยอยุธยากับลักษณะของ
พระมหากษัตริยในคติความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธ

หนาที่ของพระมหากษัตริยเปนกิจหรือสิ่งที่พระมหากษัตริยตองปฏิบัติ เพื่อให   
ประชาชนและบานเมืองสงบสุขและรุงเรือง หนาที่ของพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยามี 2 
ประการ ไดแก หนาที่ในการเปนนักปกครอง และหนาที่ในการเปนนักรบ หนาที่ทั้งสองประการเปน
หนาที่สําคัญและมีความสอดคลองกับคติความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธ

1. หนาที่ของพระมหากษัตริยในวรรณคดีสมัยอยุธยาที่สอดคลองกับคติความคิดความ
เชื่อของศาสนาพราหมณ

หนาที่ของพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาที่สอดคลองกับคติความคิดความเชื่อ
ของศาสนาพราหมณ คือ หนาที่ในการเปนนักรบ และการเปนผูปกครองโลก กวีอยุธยาจะยกยอง
ชื่นชมและแสดงใหเห็นวาพระมหากษัตริยมีความสามารถในการรบมากและการตอสูกับขาศึก
การตอสูของพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาเปนการตอสูที่ใชกําลังทางทหารและฝมือการตอสู
ของพระมหากษัตริย ลักษณะการเปนนักรบที่ใชกําลังทหารมีลักษณะที่สอดคลองกับพระมหา
กษัตริยในคติความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณที่เชื่อวาหนาที่ที่สําคัญของพระมหากษัตริย 
ก็คือ การเปนนักรบ พระมหากษัตริยตองรบเพื่อศักดิ์ศรีและบานเมืองของพระองค ตามคติความ
คิดความเชื่อของศาสนาพราหมณเห็นวาการรบและการทําสงครามของพระมหากษัตริยเปนสิ่ง
ชอบธรรม ทั้งนี้เพราะในอดีตชนเผาอารยันซึ่งเปนเผาเรรอน ตองการพิทักษรักษาทรัพยของตนจาก
ชนเผาอารยันในกลุมอ่ืน จึงเกิดการรบกันขึ้นบอยครั้ง แมเมื่อมีการตั้งเปนแวนแควนแลวก็ยังมี
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สงครามระหวางแควนเสมอ การรบจึงเปนสิ่งจําเปนของพระมหากษัตริยในการรักษาบานเมือง108

สวนคติความคิดความเชื่อของศาสนาพุทธไมเห็นดวยกับการที่พระมหากษัตริยเอาชนะศัตรูดวย
การทําสงคราม แตพระองคควรจะเอาชนะศัตรูทั้งหลายดวยธรรม ไมควรตองเขนฆากัน

หนาที่ในการเปนนักรบของพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยา ไดแก การเปนจอมทัพ  
การขยายและปองกันราชอาณาจักร  และการมีกองทัพที่ยิ่งใหญ นอกจากการเปนนักรบที่ยิ่งใหญ
แลว พระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยายังเปนผูปกครองดูแลโลกใหสงบสุขซึ่งเปนลักษณะสําคัญ
ของพระมหากษัตริยในอุดมคติตามคติความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณดวย

1.1 การเปนนักรบ
1.1.1 การเปนจอมทัพ

พระมหากษัตริยเปนผูมีอํานาจสูงสุดในบานเมือง เมื่อเกิดสงครามหรือการ
ตอสูกับศัตรู พระองคจะตองทําหนาที่เปนจอมทัพ การเปนจอมทัพของพระมหากษัตริยใน         
วรรณคดีอยุธยามี 4 ลักษณะ คือ การคัดเลือกไพรพล  ความชํานาญในกลยุทธ  การบัญชาการรบ  
และการออกรบอยางเกงกลาและอาจหาญ

1.1.1.1 การคัดเลือกไพรพล
ในราชนีติมีคําสอนใหพระราชารูจักแตงตั้งผูมีความสามารถทาง

การรบเขามารับราชการในกองทัพ ความวา

ขาเฝาผูมีปญญารอบรูในการขยายอาณาเขต  รูชัดเจนในภูมิศาสตร  ยอมสละชีพใน
คราวอันตราย  ทนทุกขทนสุขได

รูตําราพิชัยสงคราม  รูจักผอนปรนพาหนะมิใหลําบาก  มีความแกลวกลาอาจหาญ  
พระเจาอยูหัวควรทรงตั้งขาเฝาเชนนี้ใหเปนแมทัพ109

นอกจากจะสอนใหพระมหากษัตริยแตงตั้งผูมีความรูความ
สามารถในการรบแลว ยังมีคําสอนใหพระมหากษัตริยละเวนจากการคัดเลือกผูไรคุณสมบัติของ

                                                 
       108  ปรีชา  ชางขวัญยืน, ระบบปรัชญาการเมืองในมานวธรรมศาสตร, 42.
       109  พราหมณอนันตญาณและพราหมณคณมิสกะ, ราชนีติ , แปลโดย ทักษศิล ฉัตรแกว และ

สมพงศ  สุวรรณจิตกุล (กรุงเทพฯ : ส่ือดี, 2545), 15 – 16.
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การเปนนักรบที่ดี ดังขอความที่วา “พระเจาอยูหัวตองทรงเวนนักรบที่มักได เอาแตประโยชน    
สวนตัว ใจขุน  ข้ีขลาด  ชอบด่ืม  ไมสงบ  แลวจึงยกทัพไปแตแกลวกลาสามารถเพื่อประชิดแควน
อ่ืน”110

จะเห็นวาตามคติความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณมีคํา
สอนใหพระมหากษัตริยรูจักการเลือกผูที่จะอยูในกองทัพวาตองเปนผูมีความรูความสามารถใน
การรบและองอาจกลาหาญพรอมสละชีพ หากพระมหากษัตริยมีขุนพลที่ดีแลว ก็ยอมทําให     
พระองคมีชัยชนะเหนือขาศึกได

ในวรรณคดีสมัยอยุธยา กวีก็กลาวถึงขอปฏิบัติในการคัดเลือก 
ไพรพลไวเชนเดียวกัน ดังในสมุทรโฆษคําฉันท ตอนที่พระสมุทรโฆษจะรบกับกษัตริยทั้งสิบ      
พระองคคัดเลือกไพรพลที่เกงกลาเพื่อออกรบ ดังคําประพันธ

ตรวจตราหาพลทวยหาญ เรียบเทียบทุกสถาน
บรูกี่สํ่าเสนา

เลือกหาโยธาทวยสา- หสอาจพาธา
อรินทรในรณรงค

เลือกหาโยธาทวยทรง คุณอาจเอาองค
กระหลัดในการสงคราม

หาผูรูศิลปบขาม แมนแจงเจียรยาม
คํานวณคํานับโหรา

หาผูหาญยอดโยธา ขอขันอาสา
คคอยบคลาคําไหน

หาทวยเมธาสางใส รูร่ีรวมใจ
อรินทรแสรงใสกล

หาผูหาวหบทบทน แกวนแกลวกลางรณ
แลแรงสมรรถอาจทยาน

เลือกหาแกวนรูริการ รณรงคชํานาญ
                                                 

       110  พราหมณอนันตญาณและพราหมณคณมิสกะ, ราชนีติ , แปลโดย ทักษศิล ฉัตรแกว และ
สมพงศ  สุวรรณจิตกุล, 115.
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ชํานะแกพลไพรี
เลือกหมูหมั่นมั่นภักดี รักไทธรณี

บมิขบถมายา
ตอหนาทาวขันอาสา ลับหลังราชา

บหอนจะเกียจการงาร
หาผูผลาใจจอดการ แกวนเลี้ยงทวยหาญ

แลเสียงฉฉาวโครงแคร
หาผูรูริรวมแด ทาวไทบมิแปร

ประโยชนเจาจงปอง
หาผูรูกลตริตรอง สงครามลบอง

แลชาญแกรณธรณี
เลือกหาผูแกลวกวาสีห กําลังภุชพี-

ริยอาจประหารหัสดิน
เลือกหาผูรูศรศิลป แกวนมลางไพรินทร

กระเหน็จกระแหนรณรงค
หาผูใจผลาแผลงผลง ผลาญศัตรูคง

อพรรธใจเจษฎา
เสร็จพระสรันแสนเสนา เลือกทศโยธา

แลพลอธึกเทียมทงัน
แจกเปนซายขวาโจษจรร หนาหลังรอบรัน

ระเบียบสังกัดร้ีพล
(สมุทรโฆษคําฉันท ล.2 น.188 - 189)

คําประพันธขางตนกลาวถึง พระสมุทรโฆษออกตรวจตราไพรพลที่
กลาหาญในทุกแหง ซึ่งมีจํานวนมากจนไมสามารถนับได พระองคเลือกพลทหารที่อดทนตอความ
ทุกขยากในการตอสูกับขาศึก เลือกพลทหารที่ทําคุณประโยชนดวยการสละชีพในสงคราม เลือก
หาผูที่มีความรูในเรื่องการคํานวณฤกษยามหรือโหราศาสตรอยางแมนยํา เลือกหาคนที่กลาหาญ
และพรอมอาสาทํากิจเสมอไมวาจะสั่งอยางไร เลือกหาทหารที่มีปญญาเฉียบแหลมที่สามารถลวงรู
วาขาศึกใชกลศึกใด เลือกหาผูที่หาวหาญ อดทน เกงกลาในการรบ และมีพลังในการตอสู เลือกหา
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ผูที่รูและชํานาญการสงครามในการเอาชนะขาศึก เลือกหาผูที่มีความจงรักภักดีตอพระเจาแผนดิน
และไมคิดเปนกบฏ อีกทั้งยังหาผูที่ขยันรับอาสาพระราชาทํางานและลับหลังก็ไมเกียจคราน พระ
องคเลือกหาผูที่มีใจหนักแนนในการรบและกลาหาญจนสงเสียงดังกึกกอง เลือกหาผูที่รูและรวมใจ
กับพระเจาแผนดินไมคิดแปรผันหรือหาผลประโยชนใหแกตน เลือกหาผูรูกลศึกและเชี่ยวชาญการ
ทําสงครามบนแผนดิน เลือกหาผูที่แกลวกลายิ่งกวาราชสีหซึ่งมกีําลังสามารถประหารชางได เลือก
หาผูรูศิลปะการใชศรที่สามารถปราบศัตรูใหพายแพไป และยังรูกลยุทธตางๆ เลือกหาผูที่มีใจกลา
หาญและตั้งใจปราบขาศึกศัตรู เมื่อพระองคสรรหาทหารไดจํานวนมากแลว   ก็จัดระเบียบไพรพล
ไวซาย ขวา หนา และหลัง ตามแตละสังกัด

จะเห็นไดวาพระสมุทรโฆษเลือกเฟนหาไพรพลที่พรอมจะปฏิบัติ
ราชกิจและเกงกลาในการรบ ทําใหพระสมุทรโฆษมีชัยชนะเหนือกษัตริยทั้งสิบ การรูจักคัดเลือกผู
ที่จะมาชวยราชกิจหรือออกรบเปนสิ่งสําคัญ เพราะหากพระมหากษัตริยไมใสใจกับกําลังพลแลว 
ยอมทําใหกองทัพของพระองคออนแอ ไมมีไพรพลที่เกงกลาตอสูกับขาศึก พระมหากษัตริยจึงตอง
ใสใจในการเลือกและแตงตั้งผูเกงกลาเขามาปฏิบัติงานในกองทัพ

1.1.1.2 ความเชี่ยวชาญในกลยุทธ
กลยุทธหรือกลศึกเปนกลอุบายหรือเลหเหลี่ยมในการตอสู ทําให

ขาศึกแตกพายกลยุทธเปนสิ่งสําคัญที่พระมหากษัตริยผูเปนจอมทัพตองรอบรูและเชี่ยวชาญใน
การใชกลยุทธตางๆ  ในราชนีติกลาวถึงพระราชาตองรูจักใชกลอุบายในการรบ ดังขอความที่วา

พระราชาธิบดี ตองทรงทราบความสามารถของเสนาฝายพระองค และฝายปรปกษ
อยางแทจริง 1 อุบายสมาน 1 อุบายทําลายสามัคคี 1 อุบายติดสินบน 1 เหตุที่ควรรับและ
เหตุควรรุก 1 แลวจึงควรยกทัพไปชิงชัยแควนอื่น

พระราชาธิบดี ตองทรงปราบปรามกองทัพทัดเทียมกันดวยอุบายสมาน ตองทรง
ปราบปรามกองทัพที่เหนือกวาดวยอุบายยุใหแตกสามัคคี ตองปราบปรามกองทัพที่มักมาก
ดวยวิธีใหสินบน  เมื่อปราบดวยอุบายทั้งหมดนี้ไมไดก็ตองรบ111

                                                 
       111  พราหมณอนันตญาณและพราหมณคณมิสกะ, ราชนีติ , แปลโดย ทักษศิล ฉัตรแกว และ

สมพงศ  สุวรรณจิตกุล, 116 – 117.
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จะเห็นไดวากลอุบายเปนสิ่งจําเปนและสําคัญที่พระมหากษัตริย
ตองนํามาใชในการรบ พระมหากษัตริยตองวิเคราะหสถานการณของกองทัพขาศึกและกองทัพ
ของตนวาเปนเชนไร แลวจึงเลือกใชกลอุบายใหเหมาะสมกับสถานการณนั้น

ใน The laws of Manu ก็กลาวถึงการที่กองทัพของพระมหา
กษัตริยจะเขาโจมตีและลาถอยในการทําสงครามวาพระมหากษัตริยควรเขาโจมตีศัตรู เมื่อ      
พระองคเห็นวากองทัพของพระองคกําลังมีใจฮึกเหิมและมีพลัง ในขณะที่กองทัพของศัตรูไมมี
ลักษณะเชนนั้น เมื่อพระองคเสียเปรียบกองทัพของศัตรู พระองคควรจะไปพึ่งพระมหากษัตริยที่
เขมแข็งและทรงธรรมอยางรวดเร็ว แตถาพระองคเห็นวาการไปพึ่งพระมหากษัตริยนั้นไมเกิด
ประโยชนใด พระองคก็ไมควรจะลังเลใจที่จะตอสูอยางดีที่สุด  ดังเนื้อความที่วา

… He  should  march  against  the  enemy  when  he  thinks  that  his  own  
army  is  in  high  spirits  and  thriving   and  that  the  enemy’s (army) is  the  
opposite … he  should  seek  refuge  quickly  with  a strong, righteous  king  
when  he is most  vulnerable  to  the  enemy’s armies … If he  sees a 
disadvantage  in taking  refuge  even  with  him, then , even then, he  should  
without  hesitation fight a good fight.112

การที่พระมหากษัตริยรูวาควรจะบุกโจมตีขาศึกและลาถอยทัพใน
เวลาตางๆ เปนกลยุทธหนึ่งในการทําสงคราม เพราะการรบในแตละครั้ง พระมหากษัตริยจะตอง
ประเมินสถานการณในการรบวาฝายใดไดเปรียบ หากกองทัพฝายพระองคไดเปรียบก็ตองเรงโจม
ตีขาศึกใหแตกพาย แตถากองทัพฝายพระองคเสียเปรียบก็ควรลาถอยไปตั้งหลัก เพื่อไมใหเสีย
กําลังพลมากเกินไปแลวคอยกลับมาตอสูใหม นอกจากนี้ยังมีกลยุทธในการจัดขบวนทัพอีกดวย 
ความวา

…He should  march  on  the  road with the  army in the  formation of a rod, 
a cart, a boar, a crocodile, a needle, or an eagle.

He  should deploy his  army in any direction from which he suspects  
danger, and  he  should always  set  himself (in  the  midst  of) the  army  in  the  

                                                 
       112  Wendy  Doniger and Brian K. Smith, The  laws of Manu, 146.
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lotus  formation. He  should  set  his  general  and  captain (and  their  men) on  
all  sides, and  he  should  arrange  his  front  to  face in  any  direction  from  
which he  suspects  danger … He  should  have  a few  soldiers  fight  in  close  
ranks, if  he  wishes, or  have  many  of  them spread  out ; he  should  deploy  
them in the formation  of a needle or  a thunderbolt  and  have them fight.113

เนื้อความขางตนกลาววาพระมหากษัตริยควรเดินทัพไปตามเสน
ทางโดยจัดรูปแบบกองทัพเปนรูปกิ่งไม  เกวียน หมูปา จระเข เข็ม หรือนกอินทรีย  พระองคควรจะ
ขยายกองทัพไปทิศทางตางๆ ที่สงสัยวาจะมีอันตราย และเมื่อจัดทัพเปนรูปดอกบัวก็ควรจัดให
พระองคอยูตรงกลางของกองทัพ  พระองคควรจัดแมทัพนายกองใหอยูโดยรอบทั้งหมด และควร
จัดกองทัพหนาไวในทิศทางที่เห็นวาเปนอันตราย ควรมีทหารจํานวนหนึ่งที่รบในตําแหนงใกลชิด
กับพระองคตามที่ปรารถนา หรือจะใหมีทหารจํานวนมากกระจายออกไป โดยควรแปรขบวนทัพ
ของทหารเหลานี้ในรูปเข็มหรือสายฟา แลวจึงตอสูกับศัตรู

ในมหาภารตะ ตอนที่กษัตริยปาณฑพและเการพรบกัน กองทัพ
ของทั้งสองฝายตางก็มีการวางแผนการรบและใชกลยุทธตอสูกันในแตละวัน ดังเนื้อความที่วา

Each  day  the  troop  formations  were  altered. Both  sides  tried  to  obtain  
information  as  to  the  intentions  of  the  other  and  plan  a  counter – move. 
Several types of troop formations were ordered by the generals according to the 
need  of  the  hour. If  the troops  on  one  side  were  formed  in  makara, the  
fish, the other  adopted the form of krauncha, the heron, so that the formation and 
the  attack  thereon  might follow a logistical law.114

เนื้อความขางตนกลาวถึงการรบของกองทัพฝายปาณฑพและ  
เการพวารูปแบบของกองทัพจะเปลี่ยนแปลงไปในแตละวัน ทั้งสองฝายจะพยายามหาขอมูลเกี่ยว
กับเปาหมายของอีกฝายและวางแผนตอบโต จะมีแมทัพสั่งการใหจัดทัพเปนรูปแบบตางๆ ตาม

                                                 
       113  Wendy  Doniger and Brian K. Smith, The  laws of Manu,147 – 148.
       114  R. K. Narayan, The  Mahabharata, 149.
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ความจําเปนในเวลานั้น ถาฝายหนึ่งมีการจัดทัพรูปมังกรหรือปลา อีกฝายก็จะจัดทัพรูปนกกระสา 
ดังนั้นรูปแบบการจัดทัพและการตอสูจะเปนไปอยางมีเหตุมีผล

ในวรรณคดีสมัยอยุธยา กวีก็ยกยองพระมหากษัตริยวาเชี่ยวชาญ
กลยุทธเชนเดียวกัน ดังในลิลิตยวนพาย กวียกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวาชํานาญกลยุทธ
มากมาย เชน กลยุทธที่จะแกและกันกลยุทธของขาศึก กลยุทธในการเขาปลนเมือง กลยุทธในการ
ลอลวงขาศึกใหตกอยูในวงลอม กลยุทธในการบุกทะลวงขาศึก และกลยุทธที่ใชลวงขาศึกเพื่อหนี 
ดังในตอนตนเรื่องลิลิตยวนพาย ความวา

………………… ……………
การยุทธชยวชาญกล กลแกวน
ไกรกวาอรชุนแกว กอนบรรพฯ

กลริรณแมนพอง พระกฤษณ
กลตอกลกันกล กยจกั้ง
กลกลตอบกลคิด กลใคร  ถึงเลย
กลแตงกลตั้งร้ี รอบรณ ฯ

เชองแกเศอกใหญให หายแรง  รวจแฮ
เชองรอบรายพลซุก ซุมไว
เชองเศอกสั่งแสวงเชอง ลาลาด  ก็ดี
เชองชั่งเสียไดรู รอบการย ฯ

ลวงปลนเมืองลาดออม ไพรี  รอบแฮ
ลวงนั่งลวงลุกชาญ ชางใช
ลวงลวงลาดหนีลวง ลวงไล  ก็ดี
พระดํารัสใหให คอบความฯ

ลวงแลงเฟดไฝออม เอาไชย  ชยวแฮ
ลวงหลวงพันตาม คอนได
ลวงตกทงไพรี รุกผา  ผลาญแฮ
ลวงทลวงทับไท รอบรณฯ
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ลวงหาญหาญกวาผู หาญเหลือ  วานา
ริยิ่งริคนริ ยิ่งผู
ลวงกลใสกลเหนือ กลแกวน  กลแฮ
รูยิ่งรูกวารู เรืองกลฯ

(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.341 - 342)

คําประพันธขางตนยกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวา        
เชี่ยวชาญการรบและการใชกลยุทธอยางกลาหาญและวองไวกวาพระอรชุนผูประเสริฐในอดีต 
พระองคมีกลยุทธที่แมนยําเหมือนพระกฤษณะ  พระองคมีกลยุทธที่จะไปตอสูกับกลยุทธของขาศึก
และมีกลยุทธที่จะไปกันกลยุทธของขาศึกได พระองคใชกลยุทธตอบกลยุทธ กลยุทธของพระองค
ไมมีใครที่จะคิดเทียมเทาได  พระองคมีกลอุบายในการแตงทัพ ตั้งทัพ ยกทัพ และเรื่องการรบทั้ง
หลาย พระองครอบรูเร่ืองกลยุทธทั้งหมด

พระองคมีชั้นเชิงแกศึกใหญใหหมดกําลังไดอยางรวดเร็ว พระองค
มีชั้นเชิงในการจัดทหารใหเปนระเบียบแลวเรียงรายซุมซอนไว ชั้นเชิงในการศึกสงครามเหลานี้ 
พระองคสามารถรูวาเมื่อใดจะชนะและเมื่อใดจะแพ พระองครอบรูในหนาที่การงานทุกอยางดวย

สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมีกลอุบายที่จะหลอกปลนเมืองของ
ขาศึกและลอมขาศึกไวโดยรอบ พระองคมีกลอุบายในการลอลวงใหขาศึกหยุดรบหรือเคลื่อนทัพ
เขามาสูรบ มีกลลวงเพื่อหนีและลวงเพื่อรุกไล เมื่อจะลวงขาศึกเพื่อหนี สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
ก็จะกําชับทหารใหปฏิบัติดวยความรอบคอบ

พระองคมีความชํานาญในการลวงขาศึกใหตกอยูในวงลอมแลว
เอาไฟลอม พระองคลวงใหกองทัพขาศึกตามมาจนรวมกันอยูในทุงกวาง แลวจึงรุกบุกทะลวงเขา
โจมตีขาศึก

พระองคมีความกลาหาญในการลอลวงมากกวาผูที่กลาหาญ     
ทั้งหลาย  เร่ืองการแรกคิดแรกทํา พระองคก็เปนผูแรกคิดแรกทําไดดียิ่งกวาผูใด  พระองคมีชั้นเชิง
ในการใชกลลอลวงเหนือกวากลที่ดีทั้งหลาย  อีกทั้งยังรอบรูเรื่องกลยุทธมากกวาคนอื่น

ตอนที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทําศึกกับเมืองเชียงใหม เพราะ
พระยายุธิษฐิระเจาเมืองพิษณุโลกคิดคดทรยศไปเขากับพระเจาติโลกราชเจาเมืองเชียงใหม และ
ใหพระเจาติโลกราชยกทัพมารุกรานไทย สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจึงยกทัพขึ้นไปปราบปราม 
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กวีกลาววาพระเจาติโลกราชมีจิตคิดรายริษยาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เมื่อพระเจาติโลกราช
ใชกลยุทธใดมาตอสู สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถก็สามารถแกกลยุทธไดเสมอเปรียบเหมือน
พระกฤษณะที่สามารถทําลาย กองทัพของทุรโยธนใหพายแพไป ดังคําประพันธ

ครานั้นนเรศรราย ฤษยา  พอแฮ
ทําโทษกลใดกล ทานแก
กลกฤษณยอยโยธา ทูรโยท
ทนทานบไดแพ พายเองฯ

(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.351)

จะเห็นไดวาในการรบแตละครั้ง กองทัพของแตละฝายตองใช    
กลยุทธหรือกลศึกเขาตอสูกัน ไมใชการใชกําลังเขาตอสูกันเทานั้น แตพระมหากษัตริยผูเปน    
จอมทัพจะตองรูกลยุทธของศัตรูแลวใชปญญาในการวางแผนการรบและเลือกใชกลยุทธตางๆให
เหมาะสมกับสถานการณ เพื่อเอาชนะขาศึกไดอยางงายดายโดยเสียกําลังไพรพลไมมากนัก และ
จะไดรูวิธีการแกกลยุทธของศัตรูดวย

1.1.1.3 การบัญชาการรบ
ในคติความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณ พระมหากษัตริยผู

เปนจอมทัพตองบัญชาการรบและสั่งการใหกองทัพตอสูกับขาศึกตามสภาวการณ ดังใน
มหาภารตะ กลาวถึงการรบของฝายปาณฑพและเการพวาผูบัญชาการรบจะเลือกวากองทัพจะ
ตองตั้งทัพที่ใด และมีการตั้งรูปแถวเชนไร ผูบัญชาการรบตองตัดสินใจวาจะปฏิบัติอยางไรใน
สถานการณนั้น ความวา

… The  commanders  chose  how  the  troops  should  be  placed, 
deployed, or formed. Each  unit  commander  had  to  decide  for  himself  how  
best  to  act  under  a  given  circumstance.115

                                                 
       115  R. K. Narayan, The  Mahabharata, 149.
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ในราชนีติ พระมหากษัตริยตองพิจารณาสถานการณในสนามรบ 
แลวจึงบัญชาการรบ ดังขอความที่วา

พระเจาอยูหัว ทรงทราบชัดกําลังของแควนอื่นดีแลว ทรงพิจารณากําลังความ
สามารถของเหลาขาเฝาผูสนองราชกิจโดย  รอบคอบแลวจึงทําสงคราม พระเจาอยูหัวทรง
ทําสงครามโดยอุบายนี้ ยอมไดชัยชนะทุกเมื่อ

พระเจาอยูหัว ทรงเห็นชองไดเปรียบ และทรงเห็นชองเสียเปรียบศัตรู อีกทั้งทรงเห็น
ความออนแอของฝายศัตรู ทรงตระเตรียมรบใหพรอมทุกทาง

เมื่อไดพิชัยฤกษศุภมงคล เพราะเหตุที่ทรงบูชาวัตถุที่ควรบูชา ทรงจายทรัพยแกพวก
พลเมื่อพรอมแลว ก็ควรโปรดใหกรีฑาทัพได116

จะเห็นวาพระมหากษัตริยตองพิจารณาและประเมินสภาวการณ
ในการรบขณะนั้นวากองทัพของพระองคกําลังไดเปรียบหรือเสียเปรียบ แลวจึงบัญชาการรบใหตอ
สูกับขาศึก ซึ่งจะทําใหพระองคไดรับชัยชนะ พระมหากษัตริยในวรรณคดีสมัยอยุธยาก็เปนผู
บัญชาการรบที่ดีเลิศเชนกัน ดังในลิลิตยวนพาย กวีแสดงใหเห็นวาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเปน
จอมทัพที่บัญชาการรบตางๆ ดังตอนที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทําศึกกับกองทัพลาว เพื่อตี
เมืองเชียงชื่นกลับคืนมา กวีกลาววาเมื่อสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมีรับส่ังเร่ืองใด ทหารทุกหมูใน
กองทัพของพระราชโอรสในสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถก็จะรับมาปฏิบัติ พระองคส่ังสิ่งใดก็    
แมนยําเหมือนพระนารายณที่ประหารหมูมาร ทหารทั้งหมดที่มารวมกันเปนกองทัพสามารถจดจํา
ทุกสิ่งทุกอยางที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถรับส่ังไดอยางแมนยําและนํากระบวนการศึกตางๆ มา
แจงแกทหารทุกหมูทุกกองใหปฏิบัติเปนประจําทุกวัน ดังคําประพันธ

ทุกทรวงพลพยูหไท เอารส  ทานฤา
พระดํารัสไดรัง เรอมดวย
สรรเพชญกําหนดพยง พิศณุ  ศาษณแฮ
ปางประหารใหมวย มามารฯ

สบเสนามาตยพยง พลพฤนทร
พระสั่งสารสบสาร ลงลวน

                                                 
       116  เกษม  บุญศรี, ราชนีติ  พากยบาลี  พากยสังสกฤต และพากยไทย, 31.
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เปนปรดิทินทํา ขบวนบอก
ทุกพวกทุกพองถวน หมูหมาย

(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.365)

ในสมุทรโฆษคําฉันท ตอนที่พระสมุทรโฆษรบกับกษัตริยทั้งสิบ
พระองคส่ังการรบใหทหารเขาตอสูกับทหารที่กษัตริยทั้งสิบสงออกมารบ ดังตอนเริ่มรบเมื่อ        
มถุเรนทรส่ังใหเอกจักรออกรบ พระสมุทรโฆษก็ใชใหศัสดราชิตซึ่งมีอํานาจมากกวาเสนาบดีคนใด
ออกรบ ดังคําประพันธ

จึงพระใชโยธาศรี ศัสดราชิตมี
อํานาจแลล้ําเสนา

(สมุทรโฆษคําฉันท ล.2 น.195)

เมื่อมถุเรนทรพายแพตอพระสมุทรโฆษ เกาศึกก็ใชจักรจรออกรบ 
พระสมุทรโฆษก็ใชรุทธาทิตยผูมีความแกลวกลาและมีฤทธิ์นําไพรพลออกรับจักรจร ดังคําประพันธ

ราชาใชรุทธาทิตย แกลวกลาเรืองฤท –
ธินํานิกรโยธา

(สมุทรโฆษคําฉันท ล.2 น.197)

ตอมาเทพพิชัยก็ส่ังใหอุครเสนายกพลออกรบ พระสมุทรโฆษก็ให
ศรจักรนําไพรพลออกตอสูกับศัตรู ดังคําประพันธ

พระก็ใหศรจักรเจียนจินต นําพวกพลพฤนท
ประทับประทานศัตรู

(สมุทรโฆษคําฉันท ล.2 น.199)
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เมื่อเทพพิชัยพายแพแลว พิทยุตก็ส่ังเพชรรมออกตอสู พระ    
สมุทรโฆษก็ใชรณมุขผู เปนนายทัพซึ่งมีอํานาจพิเศษสามารถเอาชนะขาศึกไดออกรบ ดัง            
คําประพันธ

พระก็ใหรณมุขเปนนาย นายกฦาสาย
พิเศษเดโชไชย

(สมุทรโฆษคําฉันท ล.2 น.201)

ตอมาชุมภาสูรเขาตั้งทัพรบกับกองทัพของพระสมุทรโฆษ ทรมุขซึ่ง
เปนนายทัพของชุมภาสูรก็ออกรบ พระสมุทรโฆษก็ใหพิเรนทรผูมีความกลาหาญและมีความ
ชํานาญการรบ นําไพรพลออกรบ ดังคําประพันธ

พระก็ใชพิเรนทรผูหาญ เดโชชํานาญ
ก็นํานิกรโยธา

(สมุทรโฆษคําฉันท ล.2 น.203)

เมื่อชุมภาสูรเสียชีวิตแลว นิกุมภก็ใชทุรพุทธเขาตอสู พระ      
สมุทรโฆษก็ใชรณสิงหซึ่งมีกําลังมากและกลาหาญเขาตอสูที่สมรภูมิ ดังคําประพันธ

พระก็ใชรณสิงหมหา - พลหาญหรรษา
สมรรถเรียบกลางรงค

(สมุทรโฆษคําฉันท ล.2 น.205)

จะเห็นวาพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาบัญชาการใหไพรพล
ตอสูกับขาศึกไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ เชน พระสมุทรโฆษจะสั่งการใหขุนพลคนใดออก
ตอสูกับขาศึกก็ตอเมื่อพระองคเห็นวาฝายตรงขามสงขุนพลคนใดออกมารบ แสดงใหเห็นวาพระ
สมุทรโฆษตองประเมินสถานการณในขณะนั้นกอน แลวจึงบัญชาการรบ ทําใหพระองคเอาชนะ
ศัตรูจํานวนมากได เปนตน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



364

1.1.1.4 การออกรบอยางเกงกลา
ในคติความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณ พระมหากษัตริย

ตองรบเกง และสามารถตอสูกับศัตรูที่เกงกลาไดอยางแคลวคลองและอาจหาญ ดังในรามายณะ 
ตอนที่พระรามตอสูกับกุมภกรรณ  พระรามแสดงความเกงกลาในการแผลงศรปราบกุมภกรรณ 
ความวา พระรามขอพระวายุใหสงอาวุธมาตอสูกับขาศึก พระองคตัดแขนของกุมภกรรณที่ถือคอน 
กุมภกรรณรองดวยความเจ็บปวด กุมภกรรณใชแขนอีกขางดึงตนไมและขวางใสพระราม จากนั้น
พระรามก็ขอใหพระอินทรสงอาวุธมาตอสูกับกุมภกรรณ ทําใหแขนอีกขางของกุมภกรรณถูกตัด
ขาดลงบนพื้น จากนั้นพระรามยิงธนูอีก 2 ดอก ไปตัดขาของกุมภกรรณ แลวพระรามก็พาดสายธนู
อีกดอกขึ้นมารายเวทมนตรไอนทรศาสตรหรือมนตรกํากับศรของพระอินทรอยางเครงขรึม แลว
แผลงศรไปยังกุมภกรรณ ศรลูกนี้ของพระรามเหมือนกับวัชระอาวุธของพระอินทร ทําใหกุมภกรรณ
เจ็บปวด ศรไปตัดศีรษะของกุมภกรรณออกจากรางกายเหมือนที่คร้ังหนึ่งวัชระไดตัดรางและศีรษะ
ของพราหมณวฤตะออกเปนสวนๆ  ดังเนื้อความที่วา

Rama  invoked  Vayu  and  sent  the  astra  against  the  enemy. He  cut  off  
the  arm  which  held  the  Mudgara. Kumbhakarna  screamed  in  pain. With  his  
other  arm  he  pulled  out  a  tree  and  threw  it  at  Rama. Then  Rama  invoked  
Indra  and  sent  that  astra  towards  Kumbhakarna  and  the  other  arm  was  
now  severed  and  fell  on  the  earth. With  two  more  arrows  Rama  cut  of  his  
legs. He  now  took  up  another  arrow  and  very  solemnly  he  pronounced  the  
incantations  for  the  Aindrastra  and  sent  the  astra  towards  Kumbhakarna.

The  astra  resembled  the  Vajra  of  Indra  and  went  hurting  towards  
Kumbhakarna. It  severed  his  head  from  his  body  even  as  Vajra  once  
severed  the  body  and  head  of  Vritra  apart  in  the  days  of  the  long  ago.117

เมื่อพระรามตอสูกับราวณะ กวีก็แสดงใหเห็นความสามารถในการ
รบดวยธนูของพระรามอยางเดนชัด พระรามพยายามแผลงศรตางๆ เพื่อปราบราวณะผูเกงกลา  
กวีชื่นชมทั้งพระรามและราวณะวาทั้งสองเปนผูเชี่ยวชาญในศิลปะการยิงธนูและการขับรถศึก    

                                                 
       117  Kamala  Subramaniam, Ramayana, 491.
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ทั้งสองพระองคมีความคลองแคลวในการยิงธนู และแผลงศรไดเปนที่พอใจของผูพบเห็นที่ยืนมอง
ดวยความประหลาดใจ ดังเนื้อความที่วา

Both  Rama  and  Ravana  were  masters  in  the  art  of  archery  and  the  
movements  of  their  chariots, the  deftness  with  which  they  bent  their  bows  
and  shot  the  arrows  were  pleasing  to  the  eyes  of  the  lookers  on, who  
stood  still  with  wonder.118

อยางไรก็ตามแมวาราวณะจะเกงกลามากเพียงใด ในที่สุด
พระรามก็สามารถปราบราวณะไดดวยศรพรหมาสตรซึ่งมีอานุภาพมหาศาล

นอกจากการตอสูดวยธนูแลว พระมหากษัตริยในวรรณคดี
สันสกฤตก็สามารถใชอาวุธชนิดอื่นไดอยางคลองแคลว  เชน ในมหาภารตะ พระภีมะใชคทาเปน
อาวุธ ตอนที่พระภีมะตอสูกับกองทัพของทุรโยธน พระภีมะลงจากรถศึกแลวใชคทาหุมเหล็กตอสู
และทําลายชางหลายเชือก ซากชางเหลานี้นอนตายทับกันเหมือนภูเขา ชางที่เหลือก็วิ่งหนี
อลหมานดวยความหวาดกลัว ขณะที่กองทัพของทุรโยธนตองลาถอย ชางเหลานั้นก็เหยียบทหาร
ของฝายตนเอง ทําใหเกิดความสับสนอลหมานมาก เมื่อทหารฝายทุรโยธนยิงศรมาใสพระภีมะ 
พระภีมะก็ข้ึนรถศึกของพระองค พระองคกลาวแกสารถีวาพระองคเห็นอนุชาของทุรโยธนผูมีจิตใจ
โหดหี้ยมอํามหิต จึงสั่งใหสารถีขับรถมุงไปขางหนา เพื่อประหารเขาเหลานั้นที่พรอมจะไปอยูใน
โลกของพระยม ในวันนั้นพระภีมะสามารถประหารอนุชาของทุรโยธนได 8 พระองค ดังคําประพันธ

Bhima  got  down  from  his  chariot  with  his  iron – clad  mace  in  hand  
and  attacked  and  destroyed  the  elephants. Their  carcasses  lay  about  like  
mountains ; those  that  survived  ran  amuck  in a grim  stampede. While  
retreating, they  trampled  down  the  soldiers  on  their  own  side, thus  creating  
a scene of  immeasurable  confusion. As  arrows  came  flying, Bhima  climbed  
into  his  chariot  again. He  said  to  his  driver, “ Ahead  I  see  all  those  evil – 
minded  brothers  of  Duryodhana. Drive  on, we will  dispatch  them  all ; they  

                                                 
       118 Kamala  Subramaniam, Ramayana, 534.
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are  ready  for  Yama’s  world.” He  accounted  for  eight  of Duryodhana’s 
brothers that day …119

จะเห็นไดวาพระภีมะเกงกลาและเด็ดเดี่ยวมาก พระองคตอสูกับ
ขาศึกอยางอาจหาญ ไมเกรงกลัวกองทัพที่มีไพรพลและชางจํานวนมาก ทําใหเห็นวาพระมหา
กษัตริยในคติความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณมีความเกงกลาในการรบมาก นอกจากนี้การ
สังหารศัตรูยังเปนธรรมะหรือหนาที่ของพระมหากษัตริยที่จะปกปองราชอาณาจักรใหปลอดภัย
และใหราชอาณาจักรกวางขวางยิ่งใหญ

พระมหากษัตริยในวรรณคดีสมัยอยุธยาก็เปนผูมีความสามารถใน
การรบอยางเกงกลาและหาวหาญเชนเดียวกับพระมหากษัตริยตามคติความคิดความเชื่อของ
ศาสนาพราหมณ ดังในลิลิตยวนพาย ตอนที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถยกทัพไปปราบพระยา    
ยุธิษฐิระ กวียกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวาพระองคกลาหาญและวองไวในการรบอยางมาก 
พระองคยกกองทัพติดตามตีขาศึกจนขาศึกจํานวนมากแตกพายกระจายหนีไป เปรียบเหมือนพระ
นารายณทรงครุฑที่แผลงเดชทําลายลางขาศึกจนเสียงดังสั่นสะเทือนไปทั่วราวกับจะทําลายเขา
พระสุเมรุใหโคนลง สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถผูเปนเจาชีวิตก็ยกกองทัพชางจํานวนมากที่ลวน
กลาหาญไปรบ เมื่อพระองคเสด็จไปถึงสนามรบ พระองคก็ทําลายทหารของลาวจนแตกยอยยับไป
ทันทีที่แมน้ําลิบ พระองคจึงไดชัยชนะที่นั่นอยางดีเลิศ  ดังคําประพันธ

สรรเพชญภูวนารถแกลว การยุทธ  ยิ่งแฮ
ตามตอยไพรีพัง พายลาน
จยรจอมครุทธผลาญ แผลงเดช
สยงสรเทือนพยงคาน คนเมรุฯ

อยูไทธิเบศรเจา จอมปราณ
พราวพฤาบพลคชเสน เกลื่อนแกลว
คร้ันพระผาผลาญพล ยวนยอย  ไปแฮ
ทันที่น้ําลิบแลว เลิศไชยฯ

(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.349)
                                                 

       119 R. K. Narayan, The  Mahabharata, 154.
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ในตอนทําศึกที่เมืองเชียงชื่น กวีแสดงใหเห็นวาสมเด็จพระบรม
ไตรโลกนาถทรงชางเขาตอสูพรอมกับหมูทหาร พระองคเรงรุกเขาแทงทหารลาว ทําใหทหารลาววิ่ง
เซตายหัวขาดคว่ําติดกับคอชาง พระองคใชอาวุธหลากหลายทั้งขอ เขน และดาบ สลับหมุนเวียน
กันอยูอยางนั้น อีกทั้งยังชักหอกออกมาชวยและระดมยิงปนคาบศิลาซ้ําอีก ดังคําประพันธ

ทรงบุญถอยเรรน รุกแทง
ลาวแลนเปรตายหัว ขวดขว้ํา
ขอเขนกระลึงแวง วยนมาตร
หอกชวยเชองชักช้ํา ซนไฟฯ

(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.381)

ในสมุทรโฆษคําฉันท กวีแสดงใหเห็นความเกงกลาของพระ   
สมุทรโฆษในการตอสูดวยธนูไวอยางชัดเจนในตอนรบกับกษัตริยทั้งสิบ แมวากวีจะพรรณนาการ
รบระหวางพระสมุทรโฆษกับกษัตริยหาพระองคเทานั้น ไดแก มถุเรนทร  เกาศึก  จิตเสน  ชุมภาสูร 
และนิกุมภ  เชน ตอนพระสมุทรโฆษรบกับเกาศึก ดังคําประพันธ

เกาศึกยิงปนเปนไฟ พระก็ยิงศรไป
เปนน้ําแลนองเวหา

เกาศึกสาดศรวางมา แปรเปนนาคา
คควางในกลางอากาศ

ภูธรยิงปนเปนราช พิหคยุรยาตร
แลฉกภุชงคลาญปาน

เกาศึกสาดศรเปนสาร สามรรถรุกราน
รยืนรยั้งนาคี

ภูธรยิงศรเปนสีห จับคชคั้นยี
แลลมระนับทับกัน

เกาศึกยิงปนเปนควัน คลุมหลาฟาทัน
ทั้งเมฆก็บดบังตา

พระยิงเปนลมพัดพา สรวางเมฆา
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และแลตระลงทุกทิศ
เกาศึกยิงเขาปองปด กรรกลมืดมิด

แลบังทั้งแสนเสนา
พระยิงศรศิลปมหา เปนเพชรผาผา

คิรีก็แตกผุยผง
ตองร้ีพลแหลกแปลนองค เกาศึกพิศวง

ก็ดาลมามอกลกรร
ศรตองเกาศึกยอยยรร ลมลงดวยพลัน

พิเรนทรดาลสยบแสยง
(สมุทรโฆษคําฉันท ล.2 น.198 - 199)

คําประพันธขางตนกลาวถึงเกาศึกยิงศรเปนไฟ พระสมุทรโฆษก็ยิง
ศรเปนน้ําจนเต็มทองฟา เกาศึกยิงศรจํานวนมากเปนนาคลอยในอากาศ พระสมุทรโฆษก็ยิงศรเปน
ครุฑมาฉกนาคจนแหลกลาญ เกาศึกยิงศรจํานวนมากเปนชางที่มีความสามารถในการตอสู พระ
สมุทรโฆษก็ยิงศรเปนราชสีหฆาชางลมตายทับกัน  เกาศึกยิงศรเปนควันปกคลุมไปทั้งแผนดินและ
ฟา อีกทั้งใหเมฆมาบังตาดวย พระสมุทรโฆษก็ยิงศรเปนลมพัดทําใหทองฟาสวางสามารถมองเห็น
ไดทุกทิศ เกาศึกยิงศรเปนภูเขามาปดบังกองทัพไวจนมืดมิด พระสมุทรโฆษก็ยิงศรเปนเพชรไปผา
เขาจนแตกเปนผุยผง ทําใหไพรพลของเกาศึกตายไป จนเกาศึกแปลกใจ แลวศรของพระสมุทรโฆษ
ก็ตองเกาศึกลมลงตายไปทันที

ตอนพระสมุทรโฆษรบกับจิตเสน กวีพรรณนาวาพระสมุทรโฆษ
แผลงศรสังหารไพรพลของจิตเสนเปนจํานวนมาก แตจิตเสนก็ไมเกรงกลัวหรือทอถอย ยังคงมี  
ความทรนงและวิริยะ จิตเสนใชหอกเพชรและกระบองเขาตอตีกับพระสมุทรโฆษที่กลางสมรภูมิ 
พระสมุทรโฆษยิงรถศึกของจิตเสนเปนผุยผง  รถก็หักลงกระบองก็ลอยขึ้นไปในทองฟา จากนั้นศรก็
ไปตองจิตเสนจนทรุดลงมีเลือดทวมตัวเหมือนสายน้ําไหล ดังคําประพันธ

พระแผลงศรรอนพลแสน จิตเสนบแคลน
บทอทรนงภุชพิรีย

ยกเพชรแลตระบองคระวี ตอตีพระศรี
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สมุทรกลางรณรงค
พระยิงยอนรถผุยผง รถหักเหิรลง

คทาบินบนโพยม
ศรตองจิตตเสนก็โทรม ซุดทาวเลือดโซรม

ทั้งภูมิคือธารา
(สมุทรโฆษคําฉันท ล.2 น.202 - 203)

ในอนิรุทธคําฉันท ตอนพระอนิรุทธจะรบกับกองทัพของทาวพาณะ 
กวีแสดงใหเห็นวาพระอนิรุทธสามารถปราบขุนพลของทาวพาณะไดอยางเกงกลา ความวา

พระไลรุกรันพลมาร ดุจดังพระกาล
จะผลาญชีวิตนรชน

พายพังหลังหนาจรายจรน แลนซรอนซรอกซน
ก็ตกประหมาบาใจ

ลีลาตาเหลือกหลงใหล ถอยถึงพลใน
ก็แลนแลเรนซรอกซรอน

รุมดับกับแกมารมรณ เพื่อพระราญรอน
ก็ตายซรอนซรับตับเหง

(อนิรุทธคําฉันท ล.2 น.599)

คําประพันธขางตนกลาวถึงพระอนิรุทธรุกไลไพรพลของทาว
พาณะเหมือนพระกาลกําลังเอาชีวิตคน ไพรพลของทาวพาณะก็แตกพายและตกใจเหมือนเปนบา 
ตางคนตางก็ถอยหนีดวยความกลัวและซอนเรนหลบไป พระอนิรุทธก็ตามไปสังหารเหลามารจน
ตายเปนจํานวนมาก

นอกจากกวีจะแสดงใหเห็นความเกงกลาและอาจหาญของพระ 
อนิรุทธแลว กวียังแสดงใหเห็นการตอสูของพระกฤษณะ พระพลเทพ และพระปรัทยุมนดวย ดัง
ตอนพระกฤษณะรบกับทาวพาณะความวา พระกฤษณะและทาวพาณะเขาตอสูกันอยางคลอง    
แคลววองไวจนแผนดินสั่นสะเทือน เขาพระสุเมรุก็เอนไหว ทองฟาก็สะเทือนเลื่อนลั่น พระกฤษณะ
และทาวพาณะตางยิงศรกันไปมาเหมือนหาฝนและคลายกับวาจักรวาลจะทลายลง เหลาเทวดา
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ตางตระหนกตกใจกลัวดังจะเปนบา พระกฤษณะจะขวางจักรสังหารทาวพาณะ พระอิศวรจึงกลาว
หาม แผนดินก็ส่ันสะเทือนเหมือนราชสีหสูกับราชสีห จนเกิดเสียงดังกึกกอง จากนั้นพระกฤษณะก็
ขวางจักรตัดมือทั้งพันของทาวพาณะขาดเหลือเพียง 2 มือ ดังคําประพันธ

สองทาวเรงรณฉับเฉียว สองเลียวลาวเลียว
ปรทะปรทบไปมา

ไหวไหวหวาดหวาดพสุธา ไหวเมรุคลาศคลา
จะพกจะพลวกภูวดล

สาดศรไปมาเสียดสน เพียงฉาฉาวฝน
เพียงจักรพาฬจะพก

เทพาสุรคณดาลตก ใจสยบแสยงอก
กรหมาก็บาใจหาย

จักรีจักรจักรวัดวาย พระอิศวรผาย
พระโอษฐหามดวยดี

คึกคึกเครงเครงธาษตรี คือสีหสูสี
หสีหนาทสรรทับ

บัดพระจักรีก็กลับ แกวงไกวจักรฉับ
ก็ตองฉฉาดฉาดฉัน

ขุกขาดมือมารทั้งพัน เหลือกรสองอัน
ก็จักพินาศในสมร

(อนิรุทธคําฉันท ล.2 น.613)

ตอนพระพลเทพรบกับกองทัพของทาวพาณะ พระกฤษณะก็เรงให
พระพลเทพตามตีศัตรูใหแตกพาย ศัตรูบางคนหัวขาด บางคนก็ตายเพราะไสทะลักกระจาย 
กระดูกแหลกละเอียด เลือดไหลออกมาดังธารน้ําไหล ไพรพลของทาวพาณะถูกสังหารไปมาก พระ
พลเทพพระองคเดียวสามารถสังหารศัตรูจนแหลกลาญเปนผุยผง พระองคจับชาง ราชสีห และมา
ของศัตรูขวางใสกันจนยอยยับเปนจํานวนมาก พระพลเทพสามารถตานทานไพรพลทั้งหมดไดและ
ปราบไพรพลจนแตกพินาศไป ดังคําประพันธ
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เรงพระพลเทพจําบัง บุกบั่นพายพัง
ก็เกริกดวยภัยจรัลจราย

บางหัวขาดบางตัวตาย ไสพุงทลักทลาย
กําจายกระดูกแหลกลาญ

เลือดไหลคือโชรเชราะธาร ยักษาพลพาน
โซรมก็ผาดผลาญผลง

พระพลเทพาเอองค ศัตรูผุยผง
ก็แหลกคือจุลธุลี

จับชางซัดชางยับยี จับสีหซัดสีห
รยับรยับยอยยับ

จับมาซัดมาเตงตับ พระพลเทพรับ
ทั้งพลพลพินาศ

(อนิรุทธคําฉันท ล.2 น.607)

สวนพระปรัทยุมนก็เขาตอสูกับพวกแทตยและอสูรที่มีอํานาจจน
แหลกลาญ ดังคําประพันธ

พระปรัทธยุมเกรียงกรู ตอแทตยาสู
รศักดิ์แลลาญทัก

(อนิรุทธคําฉันท ล.2 น.612)

จะเห็นไดวาพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาเปนนักรบที่มีฝมือ
การตอสูที่เกงกลา สามารถตานทานกําลังอํานาจของศัตรูไดและปราบอริราชจนพายแพยอยยับไป 
กวีพรรณนาใหเห็นภาพการตอสูระหวางพระมหากษัตริยและศัตรูอยางละเอียด จนทําใหเกิดความ
รูสึกตื่นเตนกับการตอสูในแตละครั้ง ทั้งนี้การที่กวีแสดงรายละเอียดในการรบอยางละเอียด ทําให
เห็นอยางชัดเจนวาพระมหากษัตริยมีความเชี่ยวชํานาญในการรบ เกงกลาอาจหาญ และไมเกรง
กลัวศัตรู การออกรบอยางแกลวกลาและอาจหาญเปนสิ่งสําคัญในการเปนจอมทัพ หากพระมหา
กษัตริยไมมีฝมือและชั้นเชิงการตอสู กองทัพก็ตองพายแพ พระมหากษัตริยที่ยิ่งใหญจึงตองมี
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ความสามารถทางการรบอยางเกงกลาซึ่งสอดคลองกับลักษณะพระมหากษัตริยในอุดมคติของ
ศาสนาพราหมณ

จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นวาพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาทําหนาที่ของ
การเปนจอมทัพไดอยางครบถวน ตั้งแตการคัดเลือกไพรพลที่เกงกลาใหเขาประจําอยูในกองทัพ    
ทําใหกองทัพของพระองคเขมแข็งและนาเกรงกลัว นอกจากนี้พระมหากษัตริยยังมีความเชี่ยวชาญ
ในการใชกลยุทธตอสูกับขาศึก อีกทั้งยังรูจักประเมินสถานการณในการรบ เพื่อบัญชาการรบได
อยางถูกตองเหมาะสม และเมื่อการตอสูเร่ิมข้ึน พระมหากษัตริยก็สามารถตอสูกับขาศึกศัตรูได
อยางเกงกลาอาจหาญ ทําใหพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาไดรับชัยชนะเหนือขาศึก การที่
พระมหากษัตริยเปนจอมทัพที่เกงกลาจึงแสดงใหเห็นถึงความยิ่งใหญและความมั่นคงของบาน
เมือง กลาวคือ หากพระมหากษัตริยเปนจอมทัพที่เกงกลา บานเมืองยอมเขมแข็ง ไมมีขาศึกศัตรู
กลามารุกราน อีกทั้งยังสามารถแผขยายอาณาจักรใหกวางใหญไพศาลอีกดวย

1.1.2 การขยายและปองกันราชอาณาจักร
พระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาจะทําสงครามเพื่อจุดประสงค 2 

ประการ ไดแก ตองการขยายราชอาณาจักรใหกวางไกล และตองการปองกันบานเมืองจากการ  
รุกรานของอริราช

1.1.2.1 การขยายราชอาณาจักร
การขยายราชอาณาจักรเปนขอปฏิบัติที่แสดงใหเห็นถึงการเปน

นักรบที่ยิ่งใหญประการหนึ่ง ในคติความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณไมปรากฏหลักฐานระบุ
ชัดเจนวาพระมหากษัตริยตองขยายราชอาณาจักร แตจะกลาววาพระมหากษัตริยตองไมหลีก
เลี่ยงการทําสงคราม ผูศึกษาจึงสันนิษฐานวาการขยายราชอาณาจักรนาจะเปนราชภารกิจที่
สําคัญในฐานะนักรบประการหนึ่งของพระมหากษัตริยในคติความคิดความเชื่อของศาสนา
พราหมณ ซึ่งวรรณคดีสมัยอยุธยา กวีก็ยกยองพระมหากษัตริยวาทรงขยายราชอาณาจักรไว ดังใน
ลิลิตยวนพาย กวียกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวาเมื่อ พระองคมีชัยชนะ พระองคสามารถ
ปราบเมืองกําแพงเพชรได ทําใหราชอาณาจักรขยายออกไปกวางขวาง พระองคปราบความทุกข
รอนในแผนดินทั่วราชอาณาจักรและทําใหเมืองนอยใหญในราชอาณาจักรสงบรมเย็น ดังคํา
ประพันธ
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ชยชยเมื่อปราบออม กําแพงเพ็ชร
ผืนแผนผายเสมา ออกกวาง
…………………….. ………….
สมภารปราบไฟกัลป ทุกทวีป
รอยพิภพเหลื่อมหลา อยูเย็นฯ

(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.384)

ในลิลิตพระลอ  ทาวแมนสรวงตองการขยายพระราชอาณาเขตให
กวางไกล จึงยกทัพไปตีเมืองสรอง  ดังคําประพันธ

เมื่อนั้นไทแมนสรวง พระยาหลวงใหหา    หัวเมืองมาริ
ปอง วาเมืองสองกษัตริยกลา   อยาชาเราจะรบ     ชิงพิภพเปนเมือง
ออก   เรงบอกใหเรียบพล   นายกคณชุมกัน     คร้ันเทียบพลเศิก
เสร็จ   ทาวธเสด็จพยุหบาตรลีลาศจากพระนคร      คลี่นิกรพลพยูห   
สูแดนศึกบมิชา….

(ลิลิตพระลอ  ล.1 น.388)

คําประพันธขางตนกลาวถึงทาวแมนสรวงผูยิ่งใหญส่ังใหเรียกหัว
เมืองตางๆมาปรึกษากันวา พระมหากษัตริยเมืองสรองแกรงกลาขึ้น ทําใหเมืองแมนสรวงไมอาจรอ
ชาไดจะตองทําสงครามเอาเมืองสรองมาเปนเมืองขึ้น จากนั้นก็ส่ังใหเรงจัดกองทัพทั้งไพรพลและ
แมทัพนายกอง  เมื่อจัดทัพเสร็จแลว  ทาวแมนสรวงก็รีบยกทัพออกไปตีเมืองสรอง

ในตอนทายโคลงชะลอพุทธไสยาสน กวีขอพรใหสมเด็จพระเจาอยู
หัวทายสระเปนผูปกครองแผนดินที่ยิ่งใหญ รุงเรืองดวยฤทธิ์ที่สามารถปราบพระมหากษัตริยทุก
เมืองได  ขอใหพระองคจงสุขสวัสด์ิ มีฤทธิ์ที่จะรบและขยายแผนดินของพระองคใหกวางไกล ขอให
พระองคสามารถปราบศัตรูทุกเมืองไดสําเร็จ ใหทุกเมืองเกรงกลัวพระองค แสดงใหเห็นวาการทํา
สงครามเพื่อขยายอาณาจักรเปนสิ่งสําคัญ จึงทําใหกวีขอพรนี้ใหแกพระมหากษัตริย  ดังคํา
ประพันธ
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ขอจงภูดาธาร ทรงทวีป
เรืองฤทธิ์ปลิดไปลแปล ปราบทาวทุกสถาน
………………….. ……………..
ขอจงเพิ่มพูนสวัสด์ิ บดีราช
ฤทธิรนผจญภพแผว ผานพื้นสกลไกรฯ
…………………. …………….
ขอจงพระองคปราม หริราช
ทุกนครออนฤทธิ์เรา นอบนอมสยบแสยงฯ

(โคลงชะลอพระพุทธไสยาสน ล.3 น.60,62)

จะเห็นวาพระมหากษัตริยในวรรณคดีสมัยอยุธยาทรงขยาย     
ราชอาณาจักรดวยการปราบปรามเมืองตางๆ ใหยอมอยูใตพระราชอํานาจของพระองคเชนเดียว
กับพระมหากษัตริยในคติความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณ

1.1.2.2 การปองกันราชอาณาจักร
หนาที่ของพระมหากษัตริยในการเปนผูปกปองเปนหนาที่ที่สําคัญ

อยางยิ่ง ในคติความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณ หนาที่ที่ศักด์ิสิทธิ์ของพระมหากษัตริยคือ
การปกปองประชาชนของพระองค120  พระมหากษัตริยที่รบเพื่อปกปองบานเมืองและประชาชนนับ
เปนพระมหากษัตริยที่ดีและทรงธรรม  ใน The laws of  Manu กลาวถึงหนาที่ในการเปนนักรบวา
พระมหากษัตริยผูมีหนาที่ปกปองประชาชน เมื่อถูกกษัตริยอ่ืนที่มีความเกงกลาเสมอกันหรือแข็ง
แกรงหรือออนแอกวาทาทาย พระองคตองระลึกถึงหนาที่ของผูปกครองและตองไมหลบเลี่ยง
สงคราม การไมหลบเลี่ยงสงครามและการปกปองราชอาณาจักร เปนหลักพื้นฐานสําหรับพระมหา
กษัตริยที่ดีเลิศ ดังขอความที่วา

When  a  king  who  protects  his  subjects  is  challenged  by  kings  who  
are  his  equal  or  stronger  or  weaker , he  should  remember  the  duties  of  

                                                 
       120  Santosh  N. Desai, Hinduism  in Thai  life (Bombay : Popular Prakashan Private Ltd.,

1980), 55.
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rulers  and  not  turn  away  from  battle. Not  turning  away  from  battle , 
protecting  subjects , …  are  the  ultimate  source  of  what  is  best  for  kings.121

ในมหาภารตะ พระภีษมะบรรยายถึงหนาที่ของพระมหากษัตริย
ใหพระยุธิษฐิระฟงวาการปกปองประชาชนเปนหนาที่ที่สําคัญที่สุดของพระมหากษัตริย เพราะวา
การมีเมตตากรุณาตอประชาชนทั้งปวง และการปกปองประชาราษฎรเหลานั้นจากภัยอันตราย 
นับเปนบุญกุศลอันสูงสุด ถาพระมหากษัตริยไมดูแลประชาชนเพราะความกลัวแมเพียงวันเดียว 
พระองคก็จะไดรับบาป คือ จะตองทรมานในนรกเปนเวลา 1,000 ป  ถาพระมหากษัตริยที่ปกปอง
ประชาชนอยางถูกทํานองคลองธรรมแมเพียงวันเดียว ก็จะไดรับรางวัลดวยการมีชีวิตที่มีความสุข
บนสวรรคเปนเวลา 10,000 ป พระภีษมะจึงสอนพระยุธิษฐิระใหเอาใจใสในการปฏิบัติหนาที่นี้   
ดังขอความที่วา

Protecting  of  the  subject  is  the  highest  duty  of  the  king  since  
compassion  to  all  creatures  and  protecting  them  from  injury  has  been  said  
to  be  highest  merit. The  sin a king  incurs  by  neglecting  for  a  single  day  to  
protect  his  subjects  from  fear  is  such  that  he  does  not  attain  to  the  end  
of  his  sufferings  in hell  after  a  thousand  years. The  merit  a  king  earns  by  
protecting  his  subjects  righteously  for  a  single  day  is  such  that  he  enjoys  
its  reward  in  heaven  for  ten  thousand  years. Do thou, O Son  of  Kunti, 
observe  with  great  care  this  duty  of  protection.122

จะเห็นไดวาการปองกันราชอาณาจักรและปกปองประชาชนเปน
หลักพื้นฐานที่สําคัญมากสําหรับพระมหากษัตริยในคติความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณ 
เพราะทําใหบานเมืองและประชาชนปลอดภัยจากอันตราย อีกทั้งพระองคยังไดรับบุญกุศลดวย

หนาที่ของพระมหากษัตริยในการปกปองราชอาณาจักรให    
ปลอดภัยนั้น ในวรรณคดีสมัยอยุธยาก็กลาวไวสอดคลองกับคติความคิดความเชื่อของศาสนา

                                                 
       121  Wendy  Doniger with  Brain K. Smith, The laws of Manu, 137.
       122 Santosh  N. Desai, Hinduism  in Thai  life, 54.
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พราหมณเชนกัน ดังในโคลงเรื่องพาลีสอนนอง กวียกยองพระมหากษัตริยวาเปนผูปกปองแผนดิน
ที่ยิ่งใหญที่สุดในดินแดนนี้ ดังคําประพันธ

ทานไซรไดปกปอง ธรณินทร
เปนอิศวรไกรในดิน ทวีปนี้

(โคลงเรื่องพาลีสอนนอง ล.2 น.303)

ในลิลิตพระลอ ตอนที่ทาวแมนสรวงยกทัพมาตีเมืองสรอง ทาว 
พิมพิสาครราช  เจาเมืองและทาวพิไชยพิษณุกรพระราชโอรสก็ออกรบเพื่อปกปองบานเมือง  ทาว
พิมพิสาครราชสั่งใหไพรพลออกรับศึก ไพรพลจํานวนมากเดินตามกันไป ทาวพิมพิสาครราชก็นํา
ทัพไปโดยเร็ว การรบเปนไปอยางรุนแรง  ตางฝายก็เรงระดมกําลังเขาห้ําหั่นกันอยางชุลมุน จนทาว
พิมพิสาครราชถูกฟนขาดคอชาง แมทัพจึงรีบเคลื่อนเขาขวางกันพระศพทาวพิมพิสาครราชกลับ
เขาเมือง แลวลั่นเขื่อนปดประตูเมืองไว ตอมาทาวพิไชยพิษณุกรสามารถปองกันบานเมืองได ทาว
แมนสรวงจึงเสด็จกลับเมืองแมนสรวง ทาวพิไชยพิษณุกรก็ข้ึนครองเมือง ดังคําประพันธ

สวนนรินทรราชา  พิมพิสาครราช  พระบาทครั้นไดยิน  วา
ภูมินทรแมนสรวง   ยกพลหลวงมากระทั่ง     ทาวธก็ส่ังพลออกรับ     
ตับตามกันเดียรดาษ   พระบาทเสด็จบมิชา … รแรงเรงมาหนา    
ถึงพิมพิสาครราช   พระบาทขาดคอชาง   ขุพลคควางขวางรบ  กัน
พระศพกษัตริย    หนีเมื้อเมืองทานไท   คร้ันพระศพเขาได   ล่ันเขื่อน
ใหหับทวาร    ทานนาฯ

งานรักษาพระนคร   ทาวพิไชยพิษณุกรกันเมืองได  ไทแมน
สรวงเสด็จคืน    ทาวพิไชยยืนครองพิภพ…

(ลิลิตพระลอ ล.1 น.388 - 389)

นอกจากศึกภายนอกที่มารุกรานแลว พระมหากษัตริยยังตอง    
ปกปองบานเมืองจากศัตรูภายในดวย ดังโคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณมหาราช กวี
กลาวถึงเกียรติยศของสมเด็จพระนารายณมหาราชวากอนที่สมเด็จพระนารายณมหาราชจะขึ้น
ครองราชย เจาเมืองวิชัยซึ่งเปนขาขอบขัณฑสีมาคิดคดทรยศเปนทรชนเหมือนสุนัขจิ้งจอกทําตน
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แขงกับพระราชบิดาของสมเด็จพระนารายณมหาราช คร้ันสมเด็จพระนารายณมหาราชไดครอง
แผนดินก็ใหทหารมารบและรวบเอาเมืองไว เจาเมืองที่คิดคดทรยศไมอาจทนไดก็ถูกจับมาถวาย
สมเด็จพระนารายณมหาราช  ดังคําประพันธ

พระยศปางขาขอบ เสมา
คิดโทรทุรชนครา แตดาม
คือเมืองวิไชยา คิริราช
แขงแขงทํายศยาม อยูเพี้ยงสิงคาลฯ

คร้ันถึงพระเดชได ครองภพ
ใหทหารราญรบ รวบไว
ทุระคดบอทานทบ นองนาศ  ไปนา
จับอรินั้นได พวกพองมาถวายฯ

(โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณมหาราช ล.2 น.656)

จะเห็นไดวาขาศึกที่ รุกรานบานเมืองมีทั้ งจากภายนอกคือ        
บานเมืองอื่น และจากภายในคือ เมืองขึ้นที่คิดคดทรยศแข็งเมือง  พระมหากษัตริยตองปราบปราม
ศัตรูเหลานี้ใหหมดสิ้น เพื่อใหประชาชนและบานเมืองของพระองคอยูรอดปลอดภัย

การออกรบของพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาทั้งการรบเพื่อขยายและ
ปองกันราชอาณาจักรเปนหนาที่สําคัญในฐานะของพระมหากษัตริย พระมหากษัตริยที่ดีเลิศตอง
แสดงแสนยานุภาพของพระองคใหเปนที่ประจักษแกชนทั้งหลาย ไมวาการรบจะเปนการขยายหรือ
การปองกันราชอาณาจักร กวีอยุธยามีแนวคิดที่สอดคลองกับคติความคิดความเชื่อของศาสนา
พราหมณที่แสดงใหเห็นวาการรบเพื่อขยายและปกปองราชอาณาจักรคือหนาที่และความชอบ
ธรรมที่พระมหากษัตริยสมควรจะปฏิบัติ เพื่อความมั่นคงของบานเมือง

1.1.3 การมีกองทัพที่ยิ่งใหญ
การเปนนักรบที่ยิ่งใหญ นอกจากพระมหากษัตริยจะตองมีคุณลักษณะใน

การเปนจอมทัพแลว พระมหากษัตริยยังตองมีกําลังพลหรือกองทัพที่มีประสิทธิภาพและยิ่งใหญ 
ในคติความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณ พระมหากษัตริยผูเปนนักรบที่ยิ่งใหญตองมีกองทัพ
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ที่พรอมสรรพ ดังในราชนีติ กลาวถึงสิ่งที่ทําใหพระราชาสามารถเอาชนะขาศึกศัตรูได คือ  กองทัพ
ที่พร่ังพรอมดวยทหาร ชาง มา รถ และอาวุธ ดังขอความที่วา

พระเจาอยูหัว ทรงพรั่งพรอมดวยจตุรงคเสนา มีกองชาง กองมา กองรถ กองราบ มี
เครื่องศาสตราวุธ และหอกดาบแหลนหลาวคมกลาเปนตน ครบครัน ทั้งมีส่ิงสรรพที่พอใจ
ทุกอยาง ก็สามารถเอาชนะแผนดินทั้งมวลได…123

ในมหาภารตะ ตอนที่กษัตริยปาณฑพและเการพกําลังจะรบกัน กวี
บรรยายกองทัพของฝายปาณฑพวาเมื่อการรบเริ่มข้ึน ก็เร่ิมเคลื่อนกําลังไพรพล เกิดเสียงดัง      
กึกกองเพราะเสียงมา เสียงชาง ผูข่ีมาและชางตางตะโกนและกระตุนมาและชางดวยเสียงที่ดังใน
ทามกลางเสียงแตร เสียงสังข และเสียงลอรถศึกที่เคลื่อนที่ พระยุทธิษฐิระก็รวบรวมกระโจม หีบ
สมบัติ เครื่องมือในการทําสงคราม อาวุธ และยา ดังขอความที่วา

As  the  time  for  battle  approached, troop  movements  began, creating  a  
tremendous  din – horse  neighing, elephants  trumpeting, their  riders  shouting  
and  urging  them  on  over  the  noise  of  drums, conchs, and  rolling  chariot   
wheels … He  gathered  a  stock  of  tents, cash  chests, war machines, 
weapons and  medicines, …124

จะเห็นไดวากองทัพของพระมหากษัตริยในคติความคิดความเชื่อของ
ศาสนาพราหมณจะประกอบดวยไพรพล ชาง มา รถ อาวุธ และเครื่องดนตรี คือ แตร และสังข    
ซึ่งในวรรณคดีสมัยอยุธยา กวีก็พรรณนากองทัพของพระมหากษัตริยไวคลายกับกองทัพของพระ
มหากษัตริยในคติความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณ คือ ประกอบดวยไพรพล ชาง มา รถ 
อาวุธ เครื่องดนตรี เครื่องประดับเกียรติยศกษัตริย และเครื่องประดับยศแมทัพนายกอง ดังตัว
อยางตอไปนี้

                                                 
       123  เกษม  บุญศรี, ราชนีติ พากยบาลี  พากยสังสกฤต และพากยไทย, 35.
       124 R. K. Narayan, The  Mahabharata, 145 – 146.
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1.1.3.1 ไพรพล
กวีจะพรรณนาไพรพลในกองทัพของพระมหากษัตริยในวรรณคดี

อยุธยาวามีอยูจํานวนมาก ทุกคนมีความเชี่ยวชาญในการใชอาวุธ มีความสามารถในการรบ มี
ความวองไวในการตอสู และมีความกลาหาญ

ในลิลิตยวนพาย กวีพรรณนาไพรพลในกองทัพสมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถที่ยกไปรบกับเมืองเชียงชื่นวามีความกลาหาญเปนเลิศ ทหารไทยสามหมื่นคนเกงกลาเทา
กับทหารของศัตรูสามแสนคน ทหารไทยเคยรบกับขาศึกมาหลายครั้ง มือของทหารเหลานี้เคย
ปราบขาศึกมามากจนเปนที่เลื่องลือ  ทหารดาบทั้งขางใน  ขางนอก   ขางซาย  และขางขวา ตาง
ลอมกันอยูอยางแนนหนา ทหารเหลานี้จะเหน็บดาบเงินดาบทองที่สองแสงระยิบระยับไปทั่ว    
ทองฟา  ทหารกองนี้มีจํานวนมากจนเกือบลอมชางทรงของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได ดาบที่
ทหารเหลานี้ถือนั้นสองแสงอรามและปลายดามของดาบจะผูกดวยผาแพร กองทัพทางขวาชื่อ
ปศาจ ทางซายชื่อกุมภัณฑ  ทหารตางถือเขนแลวขยับไปมา ทหารบางคนถืองาวทําทาเงื้องา 
อาวุธของทหารสองแสงอรามเรืองเหมือนจะไปแทงทะลุเมฆ ทหารที่กลาหาญตางยืนหอมลอมกัน
อยูเต็มปา ทหารจํานวนมากตางเบียดเสียดกันแนนทั้งดานซายและดานขวา มีกองทัพชื่อขรรคไชย
ศรีและชัยสินธุสําอาง ทหารตางถืออาวุธอยางเปนระเบียบ เมื่อทหารเหลานี้หยุดเคลื่อนพลแลวยืน
ลอมกันอยู พื้นที่บริเวณนั้นก็จะมีคนอยูอยางคับค่ัง ทหารเขนและทหารแพนทองมีจํานวนครบถวน
ตามที่กําหนดไว ทหารหอกดาบและทหารหอกซัดก็มีอยูมากมาย ทหารที่ชํานาญการใชธนูมีชื่อวา    
ธนูยศและธนูไชย ซึ่งชํานาญการปราบขาศึก ขุนพลที่มีใจกลาหาญเหลานี้ยืนอยูประจําที่พรอมกับ
เหลาทหาร  กองทัพมีทหารที่กลาหาญและสามารถปราบขาศึกไดรวดเร็วอยูเต็มกองทัพ ทหารยืน
เตรียมพรอมที่จะรบดวยความชํานาญและรวดเร็ว ทหารยืนเรียงรายกันเปนแถวเปนวงและตางถือ
อาวุธคอยปองกันอยูโดยรอบ เกียรติยศของทหารเหลานี้คือการเปนผูเกงกลาและวองไวในการรบ
อยางมาก กองทัพหลวงมีทหารเต็มทั้งทุงกวาง ทหารที่ถือดาบและนายทัพเรือมีความกลาหาญไม
เกรงกลัววาจะตองไปที่ใด  ทหารที่ถืออาวุธตางก็เงื้องาอาวุธ ทหารบางคนขยับหันหอก ขอ และทํา
ทาเงื้องางาวและดาบไปมา  ทหารทุกหมูในกองทัพตั้งใจจะไปทําสงคราม แตละคนจะถือหอกดาบ 
แหลน และหลาว ยืนกันอยูอยางแนนหนา ทําใหทุงหลวงที่กวางใหญดูมืดทึบไปตลอดทางที่กอง
ทัพเคลื่อนพลมา  กองทัพแตละหมูตางแขงแสดงความกลาหาญกันและคอยเขาตอสูกับขาศึก ดัง
คําประพันธ
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นับแตพลลวนเลิศ เลอหาญ
สามหมื่นเสมอสามแสน ส่ําแกลว
เคยรุกรบรญบร หลายทา
เซงซากมือไวแลว มากมาฯ
………………………….. …………

แวงในแวงนอกซาย ขวาขนัน
ขนัดดาบเงินทองพราย เพรอศฟา
ดากันเกือบกันกรร กรีราช
เรืองซนเรืองกอมผา ไพรแพรฯ

แขวงขวาบริศาจซาย กุมภัณฑ
กรกระลึงเขนแปร งางาว
แสงสัตรมลังเมลืองฉัน ฉลุเมฆ
พลพวกหาญหาวหอม พยบไพรฯ

เสนานาเนกซาย แซมขวา    เลาแฮ
หมายหมูขรรคไชยศรี สํ่าแกลว
ชยสินธุสํอางอา วุธรยบ    รยงแฮ
พลเลอกพลแลวลอม ไขวแขวงฯ

เขนแพนทองทยบถวน ตราไตร   แตงแฮ
หอกดาบโตมรแซง ซนกอม
ธนูยศธนูไชย ชาวปราบ
ยลยอดใจเพชรพรอม ไพรหาญฯ

ขนัดพลพิรภาพแผว ผลาญรงค    รวดแฮ
ยืนยุทธปรากฏชาญ ใชชา
รายราวเครื่องเปนกง กรรรอบ     กงแฮ
ยศประการกลาแกลว แกวนการยฯ

พลหลวงหลายคอบค้ํา คับทาง     ทงแฮ
ขันดาบขุนเรือหาญ หื่นดาว

           ขนัดพลชนตาง งาอยู     อยายแฮ
หันหอกขอเงื้องาว งาตาวฯ
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ขนัดพลหมายหมูตาน สงคราม     เลาแฮ
หอกดาบแหลนหลาวหนา หนั่นหนา
ทึบทังทงหลวงหลาม หามแห
ขนนอยูคาวคาวถา ขมเขญฯ

(ลิลิตยวนพาย  ล.1  น.369 - 370 )

ในสมุทรโฆษคําฉันท ตอนพระสมุทรโฆษรบกับกษัตริยทั้งสิบ กวี
กลาวถึงไพรพลในกองทัพของพระสมุทรโฆษวามีจํานวนมากเต็มแผนดินจนบดบังแผนดินและ
แผนฟา เมื่อมองดูแลวเปนกองทัพที่ยิ่งใหญมาก ดังคําประพันธ

พลมากมวญภูวมณฑล บดหลาฟาบน
แลดูอธึกทุกพาย

(สมุทรโฆษคําฉันท ล.2 น.189)

ในอนิรุทธคําฉันท กวีพรรณนาไพรพลในกองทัพของพระกฤษณะ
วาพลแพน พลทวน พลเขน และพลตาว (พลดาบ) ตางรายรําอาวุธที่คมเหมือนจะตัดลมขาดได 
ทหารที่ถือศรก็เตรียมพรอมจะยิงศร พลดาบเงินและพลดาบทองถืออาวุธที่สองแสงแวววาวลวน
เปนทหารที่เกงกลาและมีเร่ียวแรงในการตอสูมาก ดังคําประพันธ

ฟอนแพนทวนเขนตาวคม เพี้ยงปาดปายลม
แลศรศิลปสําแดง

ดาบเงินดาบทองเมลืองแสง แกลวกลาเรี่ยวแรง
ละลอบละลาวแขงขัน

(อนิรุทธคําฉันท ล.2 น.559)

1.1.3.2 ชาง
กวีอยุธยาพรรณนาชางในกองทัพของพระมหากษัตริยวามีอยูเปนจํานวน

มาก ชางทุกชางมีความรวดเร็ว เกงกลาในการปราบศัตรู มีความฮึกเหิม และประดับตกแตงดวย
คชาภรณอยางงดงาม
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ในลิลิตยวนพาย กวีพรรณนาชางในกองทัพไวอยางละเอียดมาก 
กวีจะใหรายละเอียดชื่อชางและคุณสมบัติของชางไว จํานวน 63 ชาง125 เชน

พิศณุพระกรแกวนสาย สงคราม
พรพระกรรมไกรกล วาดไว
พรรณพระเกตุเงื่อนงาม โสภาศ
เพศพระกาลควรไท แทบองคฯ

พระสุรสีหนาทปอง ปนปราย
พิรเพ็ชรพระชยณรงค ชยวพน
ยืนทยมกําจายจักร โจมจาย
ศักดิเคยคนควาสาย ศัตรูฯ

พลเปนกงขายลอม เลือนดิน  ดาษแฮ
พรพระเสด็จตามดู ดุจแตม
ทยมเพชรพระอินทร อาฆาฎ
มันชราบชรับสองแกม เกือบคางฯ

ขวาซายดยรดาษหนา หลังหลาม
ศิลปพระพรวาง วิ่งผาย
สารสรพระรามเรว ฤทธิชื่น  ชาญแฮ
เลิศพระชยคนสาย สายเข็ญฯ

(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.373 - 374)

คําประพันธขางตนกลาวถึงชางพิศณุพระกรเปนชางที่แกลวกลา
และวองไวในการทําสงคราม ชางพรพระกรรมงดงามเหมือนวาดไว ชางพรรณพระเกตุก็งาม ชาง
เพศพระกาลก็เหมาะสมที่จะเปนชางทรงของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ชางพระสุรสีหนาทเปน
ชางที่ทนปน ชางพิรเพ็ชรพระชัยณรงคชํานาญในการรบมาก ยืนประจําคูกับชางกําจายจักรโจม
จายศักดิ์ที่เคยแสดงฝมือในการกําจัดศัตรูมาแลว พลทหารยืนลอมรอบเหมือนเปนวงเปนขาย 
คอยหอมลอมชางอยูเต็มดินแดน  ชางพรพระเสด็จมองดูแลวสวยงามมากเหมือนกับวาดไว ยืน

                                                 
        125  ดูรายละเอียดชางทั้งหมดไดจากบทที่ 3
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ประจําคูกับชางเพ็ชรพระอินทรที่ชํานาญในการปราบขาศึก กําลังตกมัน แกมทั้งสองขางมีน้ํามัน
ไหลยอยมาถึงคาง ทั้งขวา ซาย หนา และหลังมีชางมากมายเกลื่อนกลน ชางศิลปพระพร เวลาที่
เดินไปที่ใดก็รวดเร็ว ชางสรพระรามเปนชางที่รวดเร็ว มีฤทธิ์ มีความชํานาญ และมีทาทางชื่นบาน 
ชางเลอศพระชัยเปนชางที่เคยปราบขาศึกในสงครามมาแลว

จะเห็นไดวากวีใหรายละเอียดชางไวอยางชัดเจน นอกจากชาง 63 
ชางที่กวีเอยถึงชื่อแลว ยังมีชางอื่นที่กวีไมไดเอยชื่อเจาะจงอีกจํานวนมาก แสดงวาชางในกองทัพ
ของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมีจํานวนมากมายมหาศาลและลวนเกงกลา

ในอนิรุทธคําฉันท กวีพรรณนาใหเห็นความวิเศษและความเกง
กลาของชางตางๆ วามีชางที่กําลังตกมัน ซึ่งมีมีดดาบ พระขรรค และหอกซัดผูกไวที่ชาง ชางทั้ง
หลายตางฮึกเหิมในการทําสงคราม มีการประดับตกแตงชางดวยเครื่องคชาภรณมากมาย ชางสง
เสียงรองดังกึกกอง ชางเหลานี้ประดับประดาดวยทองอยางครบครัน  ชางมีความเกงกลาในการรบ  
เมื่อตองชนชางก็จะไดชัยชนะเสมอ ชางที่มีสายหนังสอดรัดอยูมีความเชี่ยวชาญในการทําสงคราม 
ชางทั้งหลายนี้สามารถปราบขาศึกไดและมีอานทองประดับอยู ชางศึกทําใหการศึกจบลงได 
เพราะเปนชางหนุมและสามารถเอาชนะขาศึกได ดังคําประพันธตอไปนี้

พลคชคชเมามัน ผูกจรีขรร
คโตมร

พลคชคชสายสมร ภูษนาภรณ
ประดับดาษ

พลคชคชนฤนาท สรรพประดับมาศ
ศแตงตน

พลคชคชราญรณ แลนก็แลนชน
ก็ชนชนะ

พลคชคชสอดสนะ รานดระรง
คเชี่ยวชาญ

พลคชคชผลาญมาร แยงประแอกอาน
ประดับไร
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พลคชคชเศิกไกษย ไกรกําเลาะไช
ยชาญชเยศ

(อนิรุทธคําฉันท ล.2 น.561-562)

ในเรื่องเฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง กวีกลาวถึงชางใน
กองทัพของพระมหากษัตริยวามีชางจํานวนมากและมีความเกงกลา งาทั้งสองงดงามเฉิดฉายเปน
สีขาวแพรวพราย ดังคําประพันธ

แสนสารชํานิหลากหลาย สองงาเฉิดฉาย
แลขาวชชางพรายพรรณ

(เฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง  ล.3 น.15)

ในบุณโณวาทคําฉันท กวีพรรณนาชางในกองทัพของสมเด็จพระ
เจาอยูหัวบรมโกศวาชางมีพละกําลังมากในการตอสูกับขาศึกและมีอาวุธติดอยูอยางพรอมสรรพ 
สามารถจับขาศึกฟาดลงพื้นไดอยางรวดเร็ว มีฤทธิ์มากสามารถถอนเสาหาตนไดดวยงา และมีงาที่
งอนจนสามารถสอยดาวบนฟาได ดังคําประพันธ

พลคชคชแรงโรม โจมณรงคคง อาวุธสรรพ
พลคชคชเร็วรับ จับอรินทรราชฟาด ขจัดจร
พลคชคชฤทธิรอน เบญจลึงคธร เถลิงงา
พลคชคชศักดา งางอนชอยสอย เอาดวงดาว

(บุณโณวาทคําฉันท  ล.3 น.321)

1.1.3.3 มา
มาในกองทัพของพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาที่กวี

พรรณนาไวก็มีลักษณะคลายกับชาง คือ มีจํานวนมาก มีความเกงกลาในการตอสู รวดเร็ววองไว 
และสวยงาม
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ในลิลิตยวนพาย กวีใหรายละเอียดมาในกองทัพของสมเด็จ    
พระบรมไตรโลกนาถคลายกับการพรรณนาชาง กลาวคือ กวีจะใหรายละเอียดทั้งชื่อมาและ     
คุณลักษณะของมาแตละตัวไว  มาในกองทัพที่กวีพรรณนาไวมี 19 ตัว126 เชน

โฉมอินทรสรอาจแมน มือแมน  แตงแฮ
ราชพาหนหยยล ยวดมา
สุพรรณสีหแสนสิน- ธพชาติ
นิลเสวตรพลันพยงฟา เปลงเปลวฯ

โฉมศรีสีหาศนล้ํา เลขา
ราชสํฤทธิเรว รวดแท
เมอลมุขเมฆมาลา ควรคา  เมืองแฮ
เมอลมหาสังขแปล แปลกสังขฯ

(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.377)

คําประพันธขางตนกลาวถึงมาอินทรสรอาจงดงามเหมือนเทวดา
มาตกแตง มาราชพาหนเปนมาเยี่ยมที่สุด มาสุพรรณสีหเปนมาพันธุดีมาก เกิดที่ลุมแมน้ําสินธุ มา
นิลเสวตรมีขนเปนมันเงาเหมือนกับเปลงแสงไปทั่วทองฟา มาศรีหาศนงามยิ่งกวาเขียน มา       
ราชสัมฤทธิ์เปนมาที่รวดเร็ววองไว เมื่อมองดูมาเมฆมาลาก็เปนมาที่มีคาควรเมือง มองดูมา    
มหาสังขก็ขาวมากกวาสังขที่วาขาว

ในลิลิตพระลอ กวีพรรณนามาในกองทัพของพระลอวามีมาเดิน
เรียงรายกันโดยเวนระยะหางกันตามสมควร มาเปนมาพันธุดีเกงกลาผยอง มาตางสงเสียงรองดัง
กึกกอง เวลาตอสูกับขาศึกก็ยืนหยัดและไมยอมแพ จํานวนมามีอยูมากทั้งขางหนาและขางหลัง 
ขบวนทางดานซายก็มีมาก ดานขวาก็มีกลาดเกลื่อน ยิ่งมองก็ยิ่งเห็นวางาม มามีมากจนไม
สามารถจะนับได มาแตละตัวมีลักษณะดีเลิศ รูปรางงดงาม ยิ่งมองดูยิ่งงามไปทั้งหมดและงามยิ่ง
กวามาบนสรวงสวรรค ดังคําประพันธ

                                                 
        126  ดูรายละเอียดมาแตละตัวไดจากบทที่ 3
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… มาเดินเรียงเดินราย   ขยายระยะโดยควร … อัศวชาติ
สินธพ  แลเลิศลบแผนผยอง    ลองเชิงรองเครงครืน    สูศึกยันบมิ
พาย … แหไปหนาก็มาก   แหหลังหลากเหลือหลาย   แหฝายซาย
ดาดาษ  แหฝายขวาดาษเดียร    พิศเพียนพรอมงามสรรพ   คณนา
นับบมิถวน   ลวนมาลักษณมาเลิศ   เฉกโฉมเฉิดแหลงหลา   พิศยิ่ง
งามถวนหนา   ยิ่งมาเมืองบนฯ

(ลิลิตพระลอ ล.1 น.425)

ในอนิรุทธคําฉันท กวีพรรณนามาในกองทัพของพระอนิรุทธโดย
แยกพรรณนาตามสีผิวของมาวามีมาเกงกลามาก ผิวพรรณก็งดงาม มีความวองไว เวลาวิ่ง
สามารถวิ่งไดรวดเร็ว เวลาหยุดก็หยุดไดมั่นคงไมลม มีความเกงกลาในการรบและมีลักษณะ    
สงางามเปนเลิศในทองฟา มาสีแดงมีอานที่สองแสงระยิบระยับ สวนมาสีเหลืองมีอานที่ประดับ
ดวยระบายรูปดอกบัว มาที่มีเครื่องประดับเปนแกวก็สองแสงประกายระยิบระยับ มาสีขาวประดับ
ตกแตงอยางมีศิลปะและสามารถชนะศัตรูไดอยางเชี่ยวชาญ มาสีดําประดับดวยทองคํา มาที่มี
ความเชี่ยวชาญจะเปนราชพาหนะ มาที่มีความวองไวก็สามารถชวยใหนายทัพใชทวนแทงขาศึกได
อยางคลองแคลว ดังคําประพันธ

พลหยหยเรืองเดช พรรณรายเพรศ
กรศักดิ์

พลหยหยไกวกวัก แลนก็แลนนักชัก
ก็ชักคง

พลหยหยราญณรงค เลิศนิยรรยง
ในนะภะ

พลหยหยเชี่ยวชนะ รานดระดาษ
ษทวนแทง

พลหยหยสีแดง หมอนยยับแสง
มลังเมลือง

พลหยหยสีเหลือง หมอนประดับเรือง
ระบายปทม
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พลหยหยเรืองรัตน แสงจํารัสพัส
ดรพรายเพรศ

พลหยหยสีเศวต ชาญชเยศปลอด
ประดับศิลป

พลหยหยแสงนิล จบทั้งแดนดิน
ประดับคํา

พลหยหยดูชํา นิเปนประจําราช
พาหนา

พลหยหยไกวกวา นายจํานําสนา
ก็ทวนแทง

(อนิรุทธคําฉันท ล.2 น.562-563)

ในเรื่องเฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง กวีกลาวถึงมาใน
กองทัพของสมเด็จพระเจาอยูหัวปราสาททองวามีมามากมายหลากหลายพันธุ จนไมสามารถจะ
นับได ดังคําประพันธ

หมูอัศวนิการโจษจรร หลากหลากหลายพรรณ
บอรูสํ่าเหลือตรา

(เฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง ล.3 น.15)

1.1.3.4 รถ
รถศึกในกองทัพของพระมหากษัตริยในวรรณคดีสมัยอยุธยามีการ

ประดับตกแตงไวอยางงดงาม และใชสัตวที่มีความรวดเร็วและเกงกลามาเทียมรถ ทําใหรถวิ่งได
อยางรวดเร็ว

ในสมุทรโฆษคําฉันท กวีกลาวถึงกองทัพของพระสมุทรโฆษวามี
ชาง มา และรถ ที่นาชื่นชม เพราะมีความเชี่ยวชาญในการรบ  ดังคําประพันธ

เรียบชางมารถชมชาญ
(สมุทรโฆษคําฉันท ล.2 น.189)
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ในอนิรุทธคําฉันท กวีพรรณนารถในกองทัพของพระอนิรุทธวารถ
วิ่งกรูเพื่อแซงกัน นายทหารรถมีความฮึกเหิมและมีกําลังมาก รถศึกทําจากทองประดับดวยธงหาสี 
คือ ดํา แดง ขาว เขียว และเหลือง อีกทั้งยังประดับดวยแกวที่งดงาม รถศึกที่งดงามเฉิดฉายจะมีธง
ปลิวไสว นายทัพรถถือเกาทัณฑ รถศึกที่เทียมดวยไกรสรและสิงหที่เชี่ยวชาญในการรบมีธงทอง
ประดับอยู รถศึกที่เทียมดวยหงสสามารถรอนลงกลางสมรภูมิไดอยางแมนยํา รถศึกที่เปนทองคํา 
เมื่อรถเคลื่อนที่ไปก็ดูมั่นคงแข็งแรง รถศึกที่เทียมดวยมาสามารถวิ่งไดรวดเร็วและองอาจ มีรถศึกที่
มีลวดลายประดับดวยทองและแกวที่สองแสงรุงเรือง มีรถศึกที่เวลาเคลื่อนที่ไป ลอจะหมุนเหมือน
กงจักรของพระนารายณ มีรถศึกที่มีนายทหารชํานาญและมีความเพียรพยายามที่จะแผลงศร ดัง
คําประพันธ

พลรถรถซรูแซรง นายกําแหงแรง
ตระมั่นคง

พลรถรถทองธง เบญจรงครัต
นเพริศพราย

พลรถรถเฉิดฉาย ธงฟฟายนาย
กุทัณฑธร

พลรถรถเทยีมสร สิงหสบสมร
รทองธง

พลรถรถเทียมหงส รอนณกลางรง
คฉมวยฉมํา

พลรถรถรายคํา ยางกํายําเทียม
ระกักแกะ

พลรถรถเทียมแสะ เรงรันแทะรัน
แทะผยอง

พลรถรถลายทอง เรืองลังลองแกว
กรศักดิ์

พลรถรถยายยัก จักรคือกงจัก
รจักรี
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พลรถรถราชี นายชํานิวิรี
ยแผลงศร ฯ

(อนิรุทธคําฉันท ล. 2 น.563)

ในเรื่องเฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง กวีกลาวถึงรถใน
กองทัพของสมเด็จพระเจาอยูหัวปราสาททองวามีรถศึกเทียมดวยมาที่สวยงาม วงลอและซี่ลอก็
งดงาม และมีการประดับตกแตงมาดวย  ดังคําประพันธ

เลงรถมาแมนโสภา กงกํารจนา
แลวสรับประดับพาชี

(เฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง ล.3 น.15)

ในบุณโณวาทคําฉันท กวีพรรณนารถในกองทัพของสมเด็จพระ
เจาอยูหัวบรมโกศวาวิ่งฉวัดเฉวียน แปรกหรือไมยาวสําหรับประกับหัวเพลาทั้งสองขางของรถก็ราบ
เรียบ ปลายธงก็ประดับดวยแกว วงลอรถเมื่อหมุนไปจะสงเสียงดังกอง และมีความสวยงามเหมือน
กังหัน รถมีแสงเลื่อมพรายที่ประดับดวยทองและแกวมณี ทหารประจํารถมีความฮึกเหิมจนศัตรู
กลัวตาย ดังคําประพันธ

พลรถรถเฉวียนฉวัด เรียบแปรกรัต- ยปลายธง
พลรถรถกองกง เวียนระเห็จหงส คือกังหัน
พลรถรถพรายพรรณ สรรพประดับกาญจน มณีแสง
พลรถรถคําแหง ปรปกษแสยง สยบมรณฯ

(บุณโณวาทคําฉันท ล.3 น.321)

1.1.3.5 อาวุธ
กวีอยุธยาพรรณนาอาวุธในกองทัพของพระมหากษัตริยวามีหลาย

ชนิด ไดแก ทวน แหลน หลาว หอกดาบ หอกซัด ดาบ แพน เขน ดั้ง โล ธนู หนาไม กระบอกไฟ ปน
ไฟ เรือนไฟ รังกระสุน และเสื้อเกราะ อาวุธทั้งหลายนี้มีอยูจํานวนมาก และมีแสงอรามเรืองรอง อีก
ทั้งยังทําขึ้นจากทองดวย
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ในลิลิตยวนพาย กวีกลาวถึงอาวุธในกองทัพของสมเด็จพระบรม
ไตรโลกนาถวามีอาวุธสองแสงงดงามระยิบระยับ กองทัพทุกกองของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
ลวนดีเลิศ เครื่องอาวุธทั้งหมดทําขึ้นมาอยางดี เสื้อเกราะจํานวนมากกรุดวยสําลี ทุกหมูทุกกองมี
อาวุธครบถวน  ไดแก ทวน ธนู และหนาไม  ในกองทัพมีแหลน  หลาว  หอกดาบ  ดั้ง  และหอกซัด 
สองแสงอรามเรืองไปทั่วทองฟา  ดังคําประพันธ

อาวุธมลังเมลืองอา ภาเพรอศ   พรายแฮ
………………………….. ……………

ทุกพองพิรพาหเจา จอมเมลือง   เลิศแฮ
สรรพเครื่องสรรพาวุธ เลิศลวน
เกราะกรายสําลีเนือง นอกออก   ไปแฮ
ทวนธนูหนาไมถวน หมูหมายฯ
………………………….. ……………

แหลนหลาวหอกดาบดั้ง โตมร
มลังเมลืองเรืองรอง อรามฟา
………………………….. ……………

(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.368,369,376)

ในสมุทรโฆษคําฉันท กวีกลาวถึงกองทัพของพระสมุทรโฆษวามี
อาวุธและเสื้อผาที่งดงามอยูมากมาย เกราะตางๆ ก็มีจํานวนมาก ดังคําประพันธ

อาวุธอาภรณโพรงพราย อาเกียรณเกราะกราย
อเนกนานุประการ

(สมุทรโฆษคําฉันท ล.2 น.189)

ในอนิรุทธคําฉันท กวีกลาวถึงอาวุธในกองทัพของพระอนิรุทธวามี
แพนทอง ทวนทอง และเขนที่เขียนลวดลายไวอยางงดงามมีอยูเปนจํานวนมาก กระบอกไฟ ปนไฟ 
และเรือนไฟ แมวาจะยิงมาจากระยะไกล ก็สามารถทําใหทุกทิศมืดมิดนากลัว  ดังคําประพันธ
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แพนมาศทวนมาศยูงทวา เขนเขียนรจนา
พิพิธแสนแสนส่ําสํา
………………………………… ………………

บอกไฟปนไฟเรือนไฟ แมมาแตไกล
ก็กลัวชระอ่ําอับทิศ

(อนิรุทธคําฉันท ล.2 น.564)

ในเรื่องเฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง กวีพรรณนาอาวุธใน
กองทัพของสมเด็จพระเจาอยูหัวปราสาททองวามีดาบ เขน และโลที่สวยงาม มีหมูธงประดับดวย
มุกที่งดงามอยูมากมาย ดั้งทองและแพนทองก็งดงามดังเขียนขึ้นมาอยางวิจิตร ธนูทอง รังกระสุน
ทอง และเกาทัณฑ มีเปนจํานวนมากและมีลวดลายที่สวยงาม ดังคําประพันธ

ดาบเขนเสโหลยรรยง หมวดหมายเทียวธง
ธจิตรดาษมุดดา

ดั้งทองแพนทองโสภา โสภนรจนา
พิจิตรหลากหลายพรรณ

ธนูทองแลงทองเกาทัน กรกรายพรายพรรณ
พฤกพลมลวดลาย

(เฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง ล.2 น.15)

1.1.3.6 เครื่องดนตรี เครื่องประดับเกียรติยศกษัตริย และเครื่อง
ประดับยศแมทัพนายกอง

นอกจากกองทัพของพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาจะ
ประกอบดวยกําลังพลและอาวุธตางๆ แลว กวีอยุธยายังพรรณนากองทัพวามีเสียงของเครื่อง
ดนตรีตางๆ บรรเลง ไดแก ตะโพน แตร ฆอง กลองชัย ฉาบ สังข ปชวา ปออ ปไฉน และซอ อีกทั้ง
ยังมีเคร่ืองประดับเกียรติยศกษัตริย เชน กลด เครื่องชุมสาย ฉัตร เปนตน และมีเครื่องประดับยศ
แมทัพนายกอง คือ ธงรูปตางๆ ดวย
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ในลิลิตยวนพาย กวีพรรณนาเครื่องดนตรี เครื่องประดับเกียรติยศ
กษัตริย และเครื่องประดับยศแมทัพนายกองไววามีเสียงตะโพน พิณพาทย และแตรงอนดังกึกกอง
มีธงตางๆ ประดับอยูมากมาย กลดก็เหมือนจะสวมทองฟา แพนหางนกยูงสูงขึ้นไปยั่วฟา ธงกบี่ธุช
ก็เหมือนจะแทงทองฟาใหพังทลายและยังบังเมฆทําใหแผนดินมืดมิด ธงและกลดจํานวนมากอยู
เต็มทองฟาทําใหบรรยากาศดูมืดครึ้ม เสียงฆองและกลองชัยก็ดังกึกกอง เสียงฉาบ แตร สังข       
ปชวา ปออ ตะโพน ปไฉน และซอ ตางก็บรรเลงขึ้นเสียงดังมาก เสียงมาลอทําใหเสียงดังกึกกอง
มากขึ้น  เสียงพิณพาทยบรรเลงผสมผสานกัน เสียงดนตรีและเสียงโหรองก็ดัง เสียงกลองประสาน
กันจนดังอื้ออึง ธงและฉัตรมีอยูมากมาย กลดก็กางออกทําใหทองฟามืดครึ้ม เสียงแตรและสังขก็
ดังสนั่นไปทั่ว  ดังคําประพันธ

สยงสโพนพิณพาทยกอง กาหล
…………………………... ……….

ธงทยวจรรโจษกลิ้ง กลอมหาว
แพนเพงหางยูงยรร ยั่วฟา
กบี่ธุชกลสกาว พังพาย
บังเมฆกลวมกลุมหลา หลอแสงฯ
………………………….. ……………

ธงทยวหลายหลากกลิ้ง กลดไชย
ชรอํ่าทั้งทางอา กาศกลุม
…………………………. ……………..

สรวญศรัพทคฤโฆษฆอง กลองไชย
ทุมพางแตรสังขชวา ปหอ
มฤทึงคทรไนทรอ ทรุพราช
ดังเดือดมาฬอกอ โกรศกรยงฯ

สยงพิณสยงพาทยพอง สารสม   คูแฮ
สยงคีตสยงแผลงจยร จั่นแจว
เภรีระงมเภรี สยงลั่น   ฦาแฮ
………………………….. ……………
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ธงฉัตรหลายแหลกล้ิง กลดแซรง
ชรอํ่าอับอัมพร เกือบกั้ง
แตรสังขดําแคงครร ชิตโฆษ   คฤมแฮ
………………………….. ……………

(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.368,378,379)

ในลิลิตพระลอ กวีกลาวถึงเครื่องประดับเกียรติยศของพระลอวามี
กลดงามระยิบระยับเคลื่อนที่ไป มีเครื่องยศชุมสายหรือฉัตรสามชั้น มีมยุรฉัตรที่งามพริ้งเพรา  
กรรชิงหรือรมหลายชั้นมีคันยาวงามติดตาตรึงใจชาวโลก มีพัดโบกและจามรพัดใหพระลออยู     
ทั้งสองขาง เครื่องประดับเกียรติยศกษัตริยไดจัดมาครบถวนทุกสิ่ง นอกจากนั้นยังมีเครื่องดนตรี
ประจํากองทัพ คือ แตร สังข พิณพาทย และฆองที่ดังสนั่นกึกกองจนแผนดินสะเทือน ดัง            
คําประพันธ

ดูดาษกลิ้งกลดพรรณราย  บดชุมสายพรายพรรณ  มยุรฉัตร
ชั้นเพราะพริ้งเพริศ    กรรชิงเฉิดตรูตราโลก   พัดโบกพัดจามร   พัด
ภูธรยยาบ    สองตราบขางยยับ   ประดับกษัตริยกํานัล    สรรพโภค
พิพิธติดตาม …  เสียงแตรสังขพาทยฆอง   กึกกองเสทือนธรณิน

(ลิลิตพระลอ ล.1 น.426)

ในสมุทรโฆษคําฉันท กวีกลาวถึงเครื่องประดับเกียรติยศของพระ
สมุทรโฆษและเครื่องประดับยศแมทัพนายกองวามีธงและฉัตรตั้งสูงเดนขึ้นไปเทียมพระอาทิตย ดัง
คําประพันธ

ธงฉัตรทัดแทงทินกร
(สมุทรโฆษคําฉันท ล.2 น.135)

จะเห็นไดวากองทัพของพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยามีความยิ่งใหญ 
นาเกรงขาม และสวยงามมาก องคประกอบของกองทัพ คือ ไพรพล ชาง มา รถ อาวุธ ทําใหพระ
มหากษัตริยทําสงครามชนะขาศึกศัตรูได และทําใหแสนยานุภาพของพระองคขจรขจายไปทั้ง 
แผนดิน นอกจากนี้ในกองทัพยังประกอบดวยเครื่องดนตรี เครื่องประดับเกียรติยศกษัตริย และ
เครื่องประดับยศแมทัพนายกอง ซึ่งทําใหทหารเกิดความฮึกเหิมและภาคภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งใน
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กองทัพของพระมหากษัตริยที่ยิ่งใหญ องคประกอบของกองทัพในวรรณคดีอยุธยามีลักษณะสอด
คลองกับองคประกอบในกองทัพของพระมหากษัตริยในคติความคิดความเชื่อของศาสนา
พราหมณ  แสดงใหเห็นวาองคประกอบกองทัพทั้ง 6 ประการนี้เปนสิ่งสําคัญและจําเปนในการทํา
สงคราม กลาวคือ ชาง มา และรถ เปนพาหนะที่ชวยใหกองทัพขับเคลื่อนตอสูกับขาศึกไดรวดเร็ว 
สะดวกสบาย และเขมแข็ง กําลังไพรพลเปนทหารที่เขาโจมตีขาศึกใหพายแพ อาวุธเปนเครื่องมือที่
ใชกําจัดขาศึก และเครื่องดนตรีเปนสิ่งเสริมสรางพลังใจใหกองทัพฮึกเหิมในการตอสูและชวยขม
ขวัญกําลังใจของขาศึกใหเกรงกลัวดวย

1.2 การปกครองโลก
หนาที่ในการปกครองเปนหนาที่สําคัญของพระมหากษัตริย การยกยองพระมหา

กษัตริยวาเปนผูปกครองโลกเปนการแสดงใหเห็นพระปรีชาสามารถดานการปกครองของพระมหา
กษัตริยอยางสูงสุด เพราะพระองคไมไดปกครองเฉพาะบานเมืองและประชาชนเทานั้น แต      
พระองคสามารถปกครองโลกได ทําใหเห็นถึงความยิ่งใหญของพระมหากษัตริยไดอยางชัดเจน 
พระมหากษัตริยในอุดมคติของศาสนาพราหมณมีพระปรีชาสามารถดานการปกครองมาก จึง    
ไดรับยกยองวาสามารถปกครองโลกได ดังในรามายณะ กวียกยองพระรามวาพระองคไมได      
ปกครองเพียงแผนดินนี้เทานั้น แตสามารถปกครองทั้งสามโลกได คนทั้งโลกปรารถนาจะให
พระรามเปนผูปกครองตน และปรารถนาจะมอบสมบัติใหแกพระองคผูมีคุณสมบัติของการเปนผู
ปกครองอยางครบถวน ดังเนื้อความที่วา

… he  can  rule  not  only  this  land  but  the  three  worlds … The  earth  is  
eager  to  have  Rama  as  her  lord, endowed  as  he  is  with  all  the  qualities  
needed  for  a  ruler.127

ในวรรณคดีสมัยอยุธยา กวีก็ยกยองพระมหากษัตริยวามีพระปรีชาสามารถดาน
การปกครองมากเหมือนกับพระมหากษัตริยในคติความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณ ดังใน
ลิลิตยวนพาย กวียกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวาพระองคเสด็จมาดูแลรักษาและเลี้ยงโลกไว 
ความวา

                                                 
127  Kamala  Subramaniam, Ramayana, 87.
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พระเสด็จดํารงรักษ ลยงโลกย   ไสแฮ
(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.331)

ในลิลิตพระลอ กวีกลาวถึงพระมหากษัตริยในบทประณามพจนวาบุญของพระ
มหากษัตริยผูเลี้ยงดูโลก สงผลใหกรุงศรีอยุธยามีแตความสุขที่เพิ่มพูนขึ้นตลอดเวลา ความ     
สนุกสนานเบิกบานในกรุงศรีอยุธยาไมสามารถพรรณนาได ทุกประเทศตางกลาวถึงดวยความ    
ชื่นชม ดังคําประพันธ

บุญเจาจอมโลกเลี้ยง โลกา
ระเรื่อยเกษมสุขพูล ใชนอย
แสนสนุกศรีอโยธยา ฤาร่ํา   ถึงเลย
ทุกประเทศชมคอยคอย กลาวอางเยินยอฯ

(ลิลิตพระลอ ล.1 น.387)

ในโคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณมหาราช กวีขอพรวาใหสมเด็จพระ
นารายณมหาราชผูเปนปนของแผนดิน ตั้งใจดูแลรักษาโลกใหมีความสุขเต็มเปยม ดังคําประพันธ

ขอจงจุฑาธาร ธรณิศร
เสวยภิรมยรักแกลง โลกใหพูลเกษมฯ

(โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณมหาราช ล.2 น.664)

การที่กวีอยุธยายกยองพระมหากษัตริยวาเปนผูดูแลปกครองโลกทําใหเห็นวา
พระมหากษัตริยมีความสามารถในการปกครองมากตามแบบพระมหากษัตริยในอุดมคติของ
ศาสนาพราหมณ

จากที่กลาวมาทั้งหมดจะเห็นไดวาลักษณะการเปนนักรบของพระมหากษัตริยใน     
วรรณคดีอยุธยามีความสอดคลองกับพระมหากษัตริยที่เปนนักรบในคติความคิดความเชื่อของ
ศาสนาพราหมณ กลาวคือ พระมหากษัตริยจะเปนจอมทัพที่ตองรูจักคัดเลือกไพรพลที่เกงกลา มี
ความเชี่ยวชาญ   กลยุทธและตองนํามาใชไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ ทั้งนี้พระมหากษัตริย
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ตองบัญชาการรบและออกตอสูกับขาศึกอยางกลาหาญดวย นอกจากนั้นยังตองรบเพื่อแสดง
ความเกงกลาของพระองคทั้งเปนการรบเพื่อขยายราชอาณาจักรใหกวางขวางและการปองกันราช
อาณาจักรจากการรุกรานของขาศึกศัตรู อีกทั้งพระองคยังตองมีกองทัพที่ยิ่งใหญซึ่งประกอบดวย
ไพรพล ชาง มา รถ อาวุธ เครื่องดนตรี เครื่องประดับเกียรติยศกษัตริย และเครื่องประดับยศแมทัพ
นายกอง ซึ่งชวยใหพระองคทําสงครามชนะขาศึกได นอกจากนี้พระมหากษัตริยในวรรณคดี
อยุธยายังเปนผูปกครองดูแลโลกใหมีความสุขเหมือนพระมหากษัตริยที่ดีและยิ่งใหญตามคติ
ความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณดวย

2. หนาที่ของพระมหากษัตริยในวรรณคดีสมัยอยุธยาที่สอดคลองกับคติความคิดความ
เชื่อของศาสนาพุทธ

การที่พระมหากษัตริยตองออกรบเพื่อปราบปรามขาศึกศัตรูที่มารุกรานบานเมือง เปน
หนาที่สําคัญของพระมหากษัตริยที่สอดคลองกับคติความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณ ซึ่ง
แสดงใหเห็นถึงความเขมแข็ง แกรงกลาในการรบ แตสําหรับคติความคิดความเชื่อของศาสนาพุทธ 
พระมหากษัตริยจะไมทําสงครามฆาฟนผูอ่ืน แตจะเอาชนะและปราบปรามเมืองตางๆ ดวยธรรม 
พระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาไมไดเปนเพียงกษัตริยนักรบที่ใชกําลังทหารเทานั้น แตพระองค
ยังเปนพุทธศาสนิกชนที่มุงหวังจะดําเนินตามพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจาดวย กวีอยุธยา
จึงยกยองพระมหากษัตริยวาเปนธรรมราชา เพราะพระองคเปนองคอัครศาสนูปถัมภกดวยการ
ทํานุบํารุงศาสนา การรูแจงในธรรม การออกผนวช และการปฏิบัติธรรม

2.1 การทํานุบํารุงศาสนา
การทํานุบํารุงศาสนาเปนหนาที่สําคัญของพระมหากษัตริยในคติความคิดความ

เชื่อของศาสนาพุทธ ดังปรากฏในไตรภูมิพระรวงที่กลาวถึงพระเจาอโศกมหาราชผูเลื่อมใสพระ
พุทธศาสนาและเสริมสรางสนับสนุนกิจการทางพุทธศาสนาอยางมาก พระองคสรางพระมหาธาตุ
จํานวน 84,000 องค และสรางพระวิหารอีก 84,000 แหง เพื่อแสดงความศรัทธาเลื่อมใสใน    
พุทธศาสนา ดังขอความที่วา “พระญาศรีธรรมาโศกราชผูมีอํานาจจิงกระทําธรรมนั้นนักหนา ธ ให
กระทําพระมหาธาตุได 84,000 พระองคในกลางชมพูทวีปถวนพระนครทุกแหงใหทําพระวิหารได 
84,000” 128

                                                 
       128  กรมศิลปากร, วรรณกรรมสมัยสุโขทัย, 103.
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พระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาก็ปฏิบัติกิจของธรรมราชาในการทํานุบํารุง
ศาสนาเชนกัน โดยพระองคทรงสรางและบูรณะศาสนวัตถุและศาสนสถาน อีกทั้งยังสงเสริมให
พุทธศาสนาเจริญรุงเรืองดวย  ดังในลิลิตยวนพาย กวีกลาวถึงสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดฯ 
ใหสรางวัดชื่อวาวัดพุทไธสวรรย ดังคําประพันธ

ปางสรางอาวาศแลว ฤาแสดง
คือพุทไธสวรรยหมาย ชื่อช้ี

(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.348)

ในโคลงชะลอพระพุทธไสยาสน เมื่อเจาอาวาสวัดปาโมกกราบทูลสมเด็จพระเจา
อยูหัวทายสระวาน้ําเซาะตลิ่งใกลวิหารที่พระพุทธไสยาสนประดิษฐานอยูจวนจะพัง พระองคก็ทรง
รับที่จะประคองพระพุทธไสยาสน เพื่อปองกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากน้ํา ดังคําประพันธ

พระองคทรงเดชได ฟงสาร
ใสสุทธิอุดมปาน ถองแท
รับรองปรคองภาร พุทธรูป
จักกั้นอันตรายแก เกิดน้ําทําเข็ญฯ

(โคลงชะลอพระพุทธไสยาสน ล.3 น.53)

ในบุณโณวาทคําฉันท กวีกลาวถึงพระมหากษัตริยผูเปนปนของแผนดินที่ครอง
เมืองสวรรคคืออยุธยา ทรงทราบเรื่องรอยพระพุทธบาท ก็มีพระราชหฤทัยที่จะสรางกุศลใหเพิ่ม
มากขึ้น จึงสรางพระมณฑปแกวที่ยิ่งใหญเหมือนวิมานของพระอินทรและเทวดา เพื่อสวม        
รอยพระพุทธบาทที่ยอดเขา ดังคําประพันธ

ปางปนธเรศตรี- ศรเสวยสวรรยา
อยุธเยศมหา นครราชธานี

ทราบกิจกลรอย พุทธบาทชินศรี
มีราชฤไทยทวี กุศลมุงผดุงการ

รดับเปนพระมณฑป วรรัตโนฬาร
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เพียงวิชยันตพิมาน อมรเทพปูนกัน
สฤษฎิสวมพระพุทธบาท มุนินาถจอมธรรม

ยังยอดศิขรบรร- พตพิศโพรงพราย
(บุณโณวาทคําฉันท ล.3 น.312)

นอกจากพระราชกรณียกิจในการสรางและบูรณะศาสนสถานและศาสนวัตถุแลว 
กวียังยกยองพระมหากษัตริยวาเปนผูดํารงพุทธศาสนาใหเจริญรุงเรืองอีกดวย ดังในรายนําลิลิต
ยวนพาย กวียกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวาพระองคมาดํารงและสนับสนุนใหพุทธศาสนา
คงอยู ดังคําประพันธ

… ลํ้ากรัณธรัตนวัดถวี    ตรีโลกยบใหอูน    หนุนพระพุทธ
ศาสนใหตรง …

(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.331)

ในโคลงชะลอพระพุทธไสยาสน กวียกยองสมเด็จพระเจาอยูหัวทายสระวา      
ปกครองโลกไดดียิ่งกวาสุริยวงศ พระองคบํารุงและดํารงศาสนาใหยั่งยืน หากพระพุทธเจายังคงมี
ชีวิตอยูก็จะแสดงพระธรรมใหพระองคเห็นทางในการบรรลุธรรม ดังคําประพันธ

พระองคทรงโลกยลํ้า สุริยวงษ
บํารุงผดุงสาสนยง ยิ่งไท
แมชินสีหบดีองค คงอยู
จักแจงแสดงธรรมให มารคเนื้อในผลฯ

(โคลงชะลอพระพุทธไสยาสน ล.3 น.58)

ในบุณโณวาทคําฉันท กวีกลาววาเมื่อถึงฤดูหนาว พระมหากษัตริยผูเปนใหญใน
แผนดินมีความสําราญพระราชหฤทัยที่จะเสด็จไปนมัสการพระพุทธบาท พระองคจะเสด็จไปไหว
สักการะพระพุทธบาทซึ่งอยูที่ภูเขาทอง ดังคําประพันธ

ปางฤดูหิมผคุณมาส องคอิศวรราช
ปนพิภพกุรุงทวา
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ปราโมทยหฤทัยราชา จักเสด็จวันทา
บรมบาททรงญาณ
…………………………… ………………

จักจรัลอัญชลีสักกา- รพุทธบาทา
สถิตยสุวรรณศีขรี

(บุณโณวาทคําฉันท ล.3 น.317)

จะเห็นวาพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาเปนผูที่บํารุงศาสนาใหเจริญรุงเรือง
เชนเดียวกับธรรมราชาในคติความคิดความเชื่อของศาสนาพุทธ พระองคสรางและบูรณะ          
ศาสนสถานและศาสนวัตถุ เชน พระพุทธบาท พระพุทธไสยาสน เปนตน นอกจากนี้พระองคยัง
เสด็จไปนมัสการพระพุทธบาทจนเปนประเพณีสืบทอดตอกันมา ทําใหศาสนาดํารงอยูอยางมั่นคง 
พระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาจึงเปนผูสนับสนุนศาสนาใหเจริญรุงเรือง และเมื่อศาสนาเจริญ
รุงเรือง ประชาชนก็จะประพฤติตนอยูในศีลธรรม บานเมืองก็จะสงบสุข พระมหากษัตริยก็จะ     
ปกครองประชาชนและบานเมืองไดอยางราบรื่น

2.2 การรูแจงในธรรม
ธรรมะหรือหลักธรรมที่กวีอยุธยายกยองวาพระมหากษัตริยรูแจง ไดแก อนิจจัง

และกรรม และหลักธรรมหมวดที่ 2 ถึงหมวดที่ 10

2.2.1 อนิจจังและกรรม
หลักอนิจจังเปนหลักธรรมในเรื่องไตรลักษณ ไดแก อนิจจัง ทุกขัง และ

อนัตตา  อนิจจังคือความไมเที่ยงแทแนนอน ทุกสิ่งมีเกิดขึ้น ตั้งอยู และดับไป129 สวนกรรมเปนการ
กระทําของบุคคล หากกระทําดีจะเรียกวาบุญกรรมหรือบุญ แตถากระทําไมดีจะเรียกวาบาปกรรม
หรือบาป130 หลักธรรมทั้ง 2 ประการ คือ อนิจจังและกรรม เปนหลักธรรมสําคัญในพุทธศาสนา       
พุทธศาสนิกชนจะไดรับการปลูกฝงหลักธรรมนี้จนเขาใจแลวนํามาใชเปนแนวทางในการดําเนิน
ชีวิตใหเปนสุข การที่พระมหากษัตริยรูแจงในหลักธรรมสองประการนี้แสดงใหเห็นการเปน       
พุทธศาสนิกชนที่ดี กลาวคือ การที่พระมหากษัตริยรูแจงในหลักอนิจจัง จะทําใหพระองคไมยึดติด

                                                 
       129  สมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย, พุทธธรรม, 23.
       130  พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต), กรรมและนรกสวรรค สําหรับคนรุนใหม, 45.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



400

กับความสุขสําราญและไมลุมหลงในอํานาจบารมี นอกจากนี้การที่พระองครูแจงหลักธรรมเรื่อง
กรรม จะทําใหพระองคเห็นและเขาใจวาขอปฏิบัติอยางไรเปนบุญและบาป พระองคก็ยอมจะ
ปฏิบัติแตส่ิงที่ดีงาม ทําใหประชาชนและบานเมืองสงบสุข

ในวรรณคดีสมัยอยุธยา กวียกยองพระมหากษัตริยวารูแจงเรื่องอนิจจัง
และกรรม โดยนํามาใชเพื่อปลอบใจตัวละครใหคลายจากความทุกข ดังปรากฏในลิลิตพระลอ กวี
แสดงใหเห็นวาพระลอรูและเขาใจในหลักอนิจจังและกรรม ดังตอนที่พระลอปลอบนางลักษณวดี
กอนเดินทางไปเมืองสรองวาทุกส่ิงในโลกไมมีความแนนอน ส่ิงที่เที่ยงแทแนนอนก็คือบุญและบาป 
ซึ่งจะเปนดังเงาที่ติดตามตัวไปทุกแหง ทุกสิ่งลวนเปนไปตามบุญและบาปที่ไดกระทําไว ดัง        
คําประพันธ

ส่ิงใดในโลกลวน อนิจจัง
คงแตบาปบุญยัง เที่ยงแท
คือเงาติดตัวตรัง ตรึงแนน
ตามแตบุญบาปแล กอเกื้อรักษาฯ

(ลิลิตพระลอ ล.1 น.422)

2.2.2 หลักธรรมหมวดที่สองถึงหมวดที่สิบ
หลักธรรมหมวดที่สองถึงหมวดที่สิบเปนหลักธรรมสําคัญในพุทธศาสนา มี

เนื้อหา 2 ลักษณะ คือ หลักธรรมที่เกี่ยวกับการประพฤติตน และหลักธรรมที่เกี่ยวกับความรู
2.2.2.1 หลักธรรมที่เกี่ยวกับการประพฤติตน

หลักธรรมที่เกี่ยวกับการประพฤติตนเปนหลักธรรมเกี่ยวกับขอควร
ปฏิบัติและขอควรละเวนไมปฏิบัติ เพื่อทําใหชีวิตดีงาม หลักธรรมที่เกี่ยวกับการประพฤติตน ไดแก

ขอควรปฏิบัติ
1. หิริและโอตัปปะ 25.  อริยทรัพย 7
2. กุศลธรรมและราชธรรม 26. วิสุทธิ 7
3. สุจริต 3 27. โลกุตรธรรม 8
4. ตรีคุณ 28. สมาบัติ 8
5. ทิฐิ 4 29. มงคล 8
6. คุณ 4 30. โลภมูล 8

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



401

7. อารักขกัมมัฏฐาน 4 31. อริยะ 8
8. มรรค 4 32. วิบาก 8
9. จตุปฏิสัมภิทาญาณ 4 33. ปญญา 8
10. อาวุธ4 34. กสิณ 8
11. อุบาย 4 35. มรรค 8
12. เพียร 4 36. รูป 9
13. อิทธิบาท 4 37. โลกุตรธรรม 9
14. อริยสัจส่ี 38. พระสงฆคุณ 9
15. ผล 4 39. ทศพิธราชธรรม
16. องคฌาน 5 40. วัตถุ 10
17. อินทรีย 5 41. ทศพลญาณ
18. ยศ 5 42. กุศลกรรมบถ 10
19. วิมุตติ 5 43. นาถกรณธรรม 10
20. คุณกษัตริย 6 44. กสิณ 10
21. คารวะ 6 45. ทศบารมี
22. สาราณียธรรม 6 46. ทศนิชร
23. พระอรหันต 7 47. กถาวัตถุ 10
24. นิรัช 7

ขอควรละเวนไมปฏิบัติ
1. มลทิน 3 10.  บาปหนัก 6
2. ตรีโทษ 11.  อนุสัย 7
3. มาร 5 12.  มิจฉา 8
4. อวิชา 5 13.  มานะ 9
5. นิวรณ 5 14.  อาฆาตวัตถุ 9
6. อนันตริยกรรม 5 15.  กิเลส 10
7. ฉิบหาย 5 16.  อกุศลกรรมบถ 10
8. เหตุ 6 17.  ทศโกรธ
9. นิวรณ 6
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2.2.2.2 หลักธรรมที่เกี่ยวกับความรู
หลักธรรมที่เกี่ยวกับความรูเปนหลักธรรมที่เกี่ยวกับสาระความรู 

ทําใหเกิดความเขาใจโลกและสัจธรรม อีกทั้งยังกอใหเกิดปญญาทางธรรม หลักธรรมที่เกี่ยวกับ
ความรู  ไดแก

1. ไตรรัตน 16.  ขันธ 5
2. ไตรเทพ 17.  วัตถุ 6
3. ไตรโลก 18.  ทวาร 6
4. ไตรภพ 19.  รังสี 6
5. ไตรปฎก 20.  ฤดู 6
6. นิกาย 4 21.  พระเสขบุคคล 7
7. โลก 4 22.  ทักขิไณยบุคคล 7
8. ยุค 4 23.  โลกธรรม 8
9. โยค 4 24.  ภพ 9
10. วรรณะ 4 25.  พระพุทธคุณ 9
11. ทิศ 4 26.  บุคคล 10
12. ทวีป 4 27.  ทศพลกาย
13. นิกาย 5 28.  อสุภ 10
14. ภูมิ 5 29.  รูป 10
15. ประสาท 5

ในวรรณคดีสมัยอยุธยา พระมหากษัตริยที่รูแจงในหลักธรรมหมวดที่สอง
ถึงหมวดที่สิบมีพระองคเดียว คือ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ กวียกยองสมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถวารูแจงหลักธรรมตั้งแตหมวดที่สองถึงหมวดที่สิบ รวม 93 หลักธรรม131 โดยกวีบรรยาย    
แตละหมวดธรรมอยางละเอียด เชน หลักธรรมในหมวดที่สาม ความวา

ไตรตรัสไตรเทพยเรื้อง ไตรรัตน
ไตรโลกยไตรไตรภพ ทั่วแท
ไตรไตรปฎกตรัส ไตรเทพ

                                                 
131  ดูรายละเอียดหลักธรรมแตละขอไดที่ภาคผนวก
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ไตรทั่วไตรพิธแปล ปลงชาญ ฯ
ตรีศรีตรีเนตรตาน ตรีศักดิ   ก็ดี

ตรัสทานตรัสปานตรัส ทานได
ไตรตรึงษก็คดีตรัส ไตรถอง
ตรีโทษตรีคุณไท เลิศฦาฯ

(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.334)

คําประพันธขางตนกวียกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวารูแจงในพระ
ธรรมหมวดสาม อันไดแก สุจริต 3  เทพ 3  แกว 3  โลก 3 และภพ 3 อยางถวนแททุกอยาง และ
ทรงเชี่ยวชาญเรื่องพระไตรปฎก ไตรเทพ และมลทิน3 นอกจากนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถยังมี
เกียรติยศปรากฎเลื่องลือวาพระองคเปนพระราชาที่เลิศดวยศรี 3 และศักดิ์ 3 ซึ่งเสมอดวย พระ
อินทร พระดํารัสของพระองคเหมือนพุทธดํารัสคือตรัสส่ิงใดก็เปนไปตามนั้น อีกทั้งพระองคยังลวง
รูเกี่ยวกับสวรรคชั้นดาวดึงส และเหตุใหเกิดโทษ 3 และคุณ 3 ดวย จะเห็นวาหลักธรรมหมวดสาม
ที่กวียกยองวาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถรูแจงนั้นเปนหลักธรรมที่เปนทั้งขอควรปฏิบัติ คือ   
สุจริต 3 และคุณ 3 ขอควรละเวนไมปฏิบัติ คือ มลทิน 3 และโทษ 3 สวนหลักธรรมที่เปนความรู 
คือ แกว 3  เทพ 3  โลก 3  ภพ 3 และพระไตรปฎก

นอกจากหลักธรรมหมวดที่สามแลว กวียังยกยองสมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถวารูแจงหลักธรรมหมวดอื่นอีกจํานวนมาก ซึ่งเปนหลักธรรมสําคัญสําหรับพระมหา
กษัตริยหลายประการ อาทิ ทศพิธราชธรรมเปนธรรมสําหรับพระมหากษัตริยโดยเฉพาะ ซึ่งหาก
พระองคปฏิบัติหลักทศพิธราชธรรม ก็จะสามารถปกครองบานเมืองใหสงบรมเย็นได หรือกุศล
กรรมบถ 10 ก็เปนธรรมที่สําคัญสําหรับพระมหากษัตริยที่ตองประพฤติตนใหดีงามทั้งกายกรรม 
วจีกรรม และมโนกรรม  เปนตน การยกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวารูแจงหลักธรรมจํานวน
มากนี้ ทําใหเห็นวาพระองคเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยางลึกซึ้งและยึดถือปฏิบัติตาม
หลักธรรมอยางเครงครัด พระองคจึงเปนพระมหากษัตริยที่ทรงธรรมเชนเดียวกับพระมหากษัตริย
ในอุดมคติของศาสนาพุทธ

2.3 การออกผนวช
การบวชเปนขอปฏิบัติสําคัญของพุทธศาสนิกชนชาย เพราะการบวชเปนโอกาสที่

จะไดขัดเกลาอารมณและจิตใจใหสงบและตั้งมั่นอยูในศีลธรรมที่ดีงาม อีกทั้งยังทําใหไดรับ
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อานิสงสผลบุญที่ยิ่งใหญดวย ในชาดกหลายเรื่องจะพบเสมอวาพระมหากษัตริยในเรื่องปรารถนา
ที่จะออกผนวช ทั้งนี้เพราะพระองคปรารถนาจะปฏิบัติตามแบบพระโพธิสัตวที่มุงมั่นปฏิบัติธรรม
อยางเต็มที่ และแสดงใหเห็นถึงการปลอยวางและการไมยึดติดกับยศศักดิ์หรือความสุขสบาย เชน 
ในยุธัญชัยชาดก พระยุธัญชัยปรารถนาจะผนวช จึงไปทูลขออนุญาตจากพระราชบิดาและพระ
ราชมารดา แมวาพระราชบิดาและพระราชมารดาจะทัดทาน พระยุธัญชัยก็มุงมั่นที่จะผนวช ในที่
สุดก็ไดออกผนวช ดังขอความที่วา

… ขาแตทูลกระหมอมแม หยาดน้ําคางบนยอดหญา พอพระอาทิตยขึ้นไปก็สลาย
แหงหายไป มิอาจจะดํารงอยูได คือ ตกลงดินหมด ฉันใด ชีวิตของหมูสัตวเหลานี้ ก็ฉันนั้น 
เปนของนิดหนอยเปนไปชั่วกาล มิไดตั้งอยูนานเลย ในโลกสันนิวาสเห็นปานนี้ พระองคจะ
ทรงเห็นหมอมฉันนานๆ ไดอยางไรเลาพระเจาขา โปรดอยาทรงหามหมอมฉันเลย…

พระมารดาอยาไดทรงทําอันตรายแกหมอมฉัน ผูกําลังจะขามกาวลวงแดนกันดาร 
คือ ชาติ ชรา พยาธิ และมรณะเสียเลย …

พระราชา เมื่อมิทรงอาจจะหามได ก็ทรงอนุญาตวา พอเอย ถาเชนนั้น จงทําใจของ
เธอใหถึงที่สุดเถิด พอจงผนวชเถิด…132

จะเห็นไดวาพระมหากษัตริยผูปรารถนาที่จะออกผนวช เปนผูที่ประเสริฐอยางยิ่ง  
พระองคเขาใจหลักสัจธรรมอยางลึกซึ้งและปรารถนาจะหลุดพนจากสังสารวัฏ  การที่พระมหา
กษัตริยผนวชจึงเปนกิจอันประเสริฐที่ทําใหพระองคเปนเสมือนพระโพธิสัตวที่มุงปฏิบัติธรรม อีกทั้ง
ยังเปนการชวยสนับสนุนใหพุทธศาสนาดํารงอยูอยางมั่นคงมากขึ้น เพราะพระมหากษัตริยมีความ
เลื่อมใสศรัทธาและยินดีอุทิศตนใหกับศาสนา

วรรณคดีสมัยอยุธยามีลิลิตยวนพายเพียงเรื่องเดียวที่กลาวถึงพระมหากษัตริย
ออกผนวช กลาวคือ หลังจากที่พระราชมารดาของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถสิ้นพระชนม สมเด็จ
พระบรมไตรโลกนาถตั้งใจไมทําบาปและแสวงบุญ พระองคจึงใหพระราชโอรสเสด็จไปลังกาทวีป
เพื่อนิมนตพระสงฆมายังอยุธยา จากนั้นสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถก็บําเพ็ญบุญดวยใจอัน    
แรงกลาและไมกระทําบาปแมแตนอย ประหนึ่งวาพระองคสละทั้งราชบัลลังกและราชสมบัติ เมื่อ   

                                                 
       132  มหามกุฏราชวิทยาลัย, พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ 3 ภาคที่

6 (กรุงเทพฯ : เฉลิมชาญการพิมพ, 2527), 69 – 70.
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พระองคผนวช พระองคก็งามเหมือนพระพุทธเจาที่เสด็จมาโปรดสัตวโลกเพื่อใหโลกมีความสุข ดัง          
คําประพันธ

ปางพระชนนิศรสิ้น เสียสกนธ
ยังพิมานสวรรคแซรง ชอแกว
แถลงปางไปลเมืองบน ทิศมาศ
ถวายแกสรรเพชญแลว เลิศคุณ ฯ

แถลงปางจอมนารถนอม ใจหวัง
สวะบาปแสวงบุญบท ที่แลว
ปางบุตรทานทาวลัง กาทวีป
เชิญชวยสงฆผูแผว เกลศไกล ฯ

แถลงปางแสดงดิพรเกื้อ บุญบง   บาปนา
เออาศนไอสูรยเสีย จรกลาย
แถลงปางเมื่อพระทรง พระผนวช   นั้นนา
งามเงื่อนสรรเพชญผาย แผนเกษมฯ

(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.347 - 348)

จะเห็นไดวาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนามาก    
พระองคทํานุบํารุงใหพุทธศาสนารุงเรืองดวยการเชิญพระสงฆจากลังกาทวีปใหมายังอยุธยาเพื่อ
เผยแผพุทธศาสนาใหกวางขวาง อีกทั้งพระองคยังออกผนวชเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาตามวิถี
ปฏิบัติของพระมหากษัตริยในอุดมคติของพุทธศาสนาและพระโพธิสัตวดวย

2.4 การปฏิบัติธรรม
การปฏิบัติธรรมของพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยา คือ การที่พระมหา

กษัตริยปกครองบานเมืองดวยธรรม ราชธรรมที่สําคัญประกอบดวยทศพิธราชธรรม จักรวรรดิวัตร 
และราชสังคหวัตถุ 4

2.4.1 การปฏิบัติทศพิธราชธรรม
ทศพิธราชธรรมเปนธรรมที่สําคัญของพระราชา หากพระมหากษัตริย

สามารถปฏิบัติทศพิธราชธรรมได พระองคก็จะปกครองบานเมืองไดอยางสงบสุขและไดรับยกยอง
เปนธรรมราชา  ทศพิธราชธรรมประกอบดวยธรรม 10 ประการ ไดแก ทาน ศีล ปริจจาคะ อาชชวะ       
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มัททวะ  ตปะ  อักโกธะ  อวิหิงสา  ขันติ และอวิโรธนะ133  ในวรรณคดีอยุธยา กวียกยองพระมหา
กษัตริยวาปฏิบัติทศพิธราชธรรมอยางชัดเจน 7 ประการ ไดแก ทาน ศีล ปริจจาคะ อาชชวะ ตปะ 
ขันติ และอวิโรธนะ

ทศพิธราชธรรมขอที่พระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาปฏิบัติมากที่สุดก็
คือ ทาน กวีอยุธยาจะแสดงใหเห็นความมุงมั่นในการทําทานของพระมหากษัตริยอยางชัดเจน เชน 
ในลิลิตยวนพาย กวีกลาววาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระราชทานเครื่องอุปโภคอยางละรอยให
แกทหารเพื่อเพิ่มพูนบารมี ดังคําประพันธ

แถลงปางเมื่อพระทาน อุปโภค  นนนนา
แลสิ่งแลรอยทาว แผผลฯ

(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.347)

ในโคลงทศรถสอนพระราม ทาวทศรถสอนพระรามวาใหพระราชทาน
รางวัลและสิ่งของทั้งหลายใหเปนทานเหมือนเปนผลไมที่มีรสหวาน ทําใหประชาชนรื่นรมย ไพรพล
เสนาก็มีจิตที่แซซองสรรเสริญพระองค ดังคําประพันธ

รางวัลสรรพสิ่งให ไทยทาน
เหมือนกลผลพฤกษาหวาน เลี่ยนล้ํา
เปนที่ภิรมสาร เกษมราษฎร
เสนีพิรียพลน้ํา จิตซองสรรเสริญ

(โคลงทศรถสอนพระราม ล.2 น.306)

เร่ืองเฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง กวีกลาวถึงการทําทานของ
สมเด็จพระเจาอยูหัวปราสาททองวาพระองคเสด็จไปแจกทานแกยาจกที่หมอบกราบเขามารับของ
พระราชทาน ยาจกที่ไดรับส่ิงของแลว ก็จะกลับออกไป ผูที่ยังไมไดรับก็จะคลานเขามารับ เมื่อ   
ทุกคนไดรับทานแลว ตางก็มีใบหนาสดชื่นและกลับบานดวยความยินดี สมเด็จพระเจาอยูหัว

                                                 
        133 รายละเอียดธรรมแตละขอดูไดจากบทที่ 3 หนา 164
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ปราสาททองเสด็จไปรอบพระนคร เมื่อถึงตนไมใหญก็ใหหยุดชาง แลวพระองคก็แจกทานใหแก
ยาจกจนเปนที่เลื่องลือไปทั้งแผนดิน ดังคําประพันธ

  เสด็จยั่งอยุดเลา
ทานดูจกลเกา ยาจกยอมกราน
คอยกมคอยกราบ คอยคุกคอยคลาน
ไดพระราชทาน แลวคอยลีลา

 ไดแลวคลาไคล
ผูยังไปได คอยกรานเขามา
น้ําหนาสดสม ชื่นชมนักหนา
ไดแลวไคลคลา ยังยาวเรือนตน

 เสด็จรอบพระนคร
อยุดยั้งกุญชอร ทุกพฤกษาสนธ
ทานแกพนิภก ยาจกโจษจล
รอบทังมนทล พิภพเขตขัน

(เฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง ล.3 น.38 - 39)

ในบุณโณวาทคําฉันท หลังจากที่สมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศนมัสการ
พระพุทธบาทแลว กวีกลาวถึงสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศเสด็จไปยังภูเขาทอง เพื่อแจกจาย
ทรัพยจํานวนมากเปนทานใหแกวนิพก แลวจึงเสด็จกลับ ดังคําประพันธ

คร้ันเสร็จอภิวันทเสด็จปราย หิรัญสุวรรณหลาย
ทรัพยแจกจาย คณานันต

ทานแกพณิพกสบสรรพ บรมหริรักษจรร –
โลงลิลาผัน ประเวศวัง ฯ

(บุณโณวาทคําฉันท  ล.3 น.323)

นอกจากการแจกทานทั่วไปแลว กวียังยกยองใหเห็นการทําทานที่ยิ่งใหญ
ของพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาดวย คือ การทําสัตสดกมหาทาน เปนการทําทานที่ยิ่งใหญ
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เหมือนดังที่พระโพธิสัตวเคยปฏิบัติไว134 ดังในเรื่องเฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง สมเด็จ
พระเจาอยูหัวปราสาททองแจกจายทรัพยจํานวนมากเพื่อกระทําสัตสดกมหาทานใหแกคนทั่วไป
และยาจก พระองคพระราชทานชาง มา  ขาทาสบริวาร แกวเจ็ดประการ ทองคํา เสื้อผา และส่ิง
ของตางๆ ชนิดละ 100 ชิ้น ใหแกยาจกที่ปรารถนา การทําทานครั้งนี้เปนที่เลื่องลือมาก พระองค
ปรารถนาจะหลุดพนจากวัฏสงสาร ดังคําประพันธ

กูจักจายทรัพนานา สตสดกนะมหา
ทานแกทวิชา แลยาจก

ชางรอยขอยทาษทารก สัตรัตนกนก
ทานแกพนิภก อันโทหล

ผาผอนทอนพัสดุโจษจล อยาคิดจิตรจขวน
ขวายจะเอาตน ใหพนภพ

(เฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง ล.3 น.40)

ทศพิธราชธรรมที่กวียกยองวาพระมหาษัตริยในวรรณคดีอยุธยาปฏิบัติ
มากเปนลําดับตอมาคือ ขันติ ซึ่งหมายถึงความอดทนอดกลั้นตอความทุกขยากลําบาก ดัง      
ลิลิตยวนพาย กวียกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวามีความอดทนเหมือนแผนดินทั้งสี่ทวีป ดัง
คําประพันธ

พระกษมาเสมอหลา สี่แดนฯ
(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.341)

ในลิลิตพระลอ กวีชื่นชมความอดทนอดกลั้นของพระลอวาพระลอมีความ
ทุกขมากเทาฟา แตพระองคก็ระวังกิริยาอาการของพระองคไมใหใครเห็น พระองคปกปดความ
ทุกขนั้นไว และแกลงทําทีวาพระองคมีความสุข แลวจึงเรียกชาวดานเขามาคุย ดังคําประพันธ

                                                 
       134  ดูรายละเอียดสัตสดกมหาทานไดในบทที่ 3 หนา 169 – 170
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ทาวธเปนทุกขเทาฟา     คิดหยั่งหนาหยั่งหลัง     ระวังองค
บพิตร     ปดบใหคนเห็น     เปนทุกขดุจเริงร่ืน     แซงทําชื่นเผยมาน     
เรียกชาวดานริปอง …

(ลิลิตพระลอ ล.1 น.438)

โคลงทศรถสอนพระราม ทาวทศรถสอนพระรามวาใหตั้งอยูในความ    
อดทน เพราะจะทําใหเกิดความสุขสวัสด์ิที่จะหาสิ่งใดมาเปรียบเทียบไมได ดังคําประพันธ

ขันตีเปนที่นํา ประมูลสุข
เปนสวัสด์ิพิพัฒนให เลิศล้ําใดเสมอ ฯ

(โคลงทศรถสอนพระราม ล.2 น.307)

สวนธรรมอีก 5 ขอ คือ ปริจจาคะ ตปะ อาชชวะ ศีล และอวิโรธนะ กวีกลาว
ถึงไมมากนัก เชน ธรรมขอปริจจาคะ มีปรากฏในลิลิตยวนพายซึ่งกวียกยองสมเด็จพระบรม      
ไตรโลกนาถวาเปนผูบริจาคเหมือนพระกรรณ ซึ่งเปนตัวละครหนึ่งในมหาภารตะ ดังคําประพันธ

พระทรงปรตยาคพยง พระกรรณ
(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.340)

ในโคลงทศรถสอนพระราม ทาวทศรถสอนพระรามใหปฏิบัติธรรมขอตปะ
คือ การระงับยับยั้งขมใจไมใหหลงใหลหรือหมกมุนในกิเลสตัณหาวาใหปกครองแผนดินและโลกให
เจริญรุงเรือง ใหรูจักระงับความกังวลและความโกรธ ตลอดจนความโลภ ความไมรูแจง ความ      
โงเขลา และความลุมหลง ส่ิงทั้งหลายนี้ควรกําจัดใหหมดไปอยาใหเกิดขึ้นกับตน ดังคําประพันธ

ครองภพลพโลกล้ํา ศุภผล
ระงับดับกังวลกล โกรธเกรี้ยว
โลภอวิชชาผจญ มนทโมหะ
กําจัดสลัดสละเลี้ยว อยาไดประมูลมาฯ

(โคลงทศรถสอนพระราม ล.2 น.307)
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ในโคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จนารายณมหาราชกลาวถึงความปรารถนา
ของกวีที่จะใหสมเด็จพระนารายณมหาราชปฏิบัติธรรมในขออวิโรธนะคือ ความเที่ยงแทและ   
หนักแนนในธรรม โดยกวีขอพรใหสมเด็จพระนารายณมหาราชปกครองแผนดินดวยความเที่ยงแท
ทางธรรม ดังคําประพันธ

ครองพิภพหิ้วหอม เที่ยงแททางธรรม
(โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณมหาราช ล.2 น.665)

ในเสือโคคําฉันท กวีก็ยกยองพระคาวีวาปฏิบัติหลักทศพิธราชธรรมหลาย
ประการ ไดแก อาชชวะ คือความซื่อตรง ซื่อสัตย ศีล คือการประพฤติดี สํารวมกาย วาจา และ
ปฏิบัติศีล และอวิโรธนะ คือความยึดมั่นในธรรม ความวาพระคาวีไดบํารุงผดุงประชาชนอยาง
สม่ําเสมอ พระองคมีใจปรารถนาในเรื่องสัตยและศีลธรรม ดังคําประพันธ

บพิตรผดุงเผดียง นรชนอาจินต
ใจจิตรเจตรถวิล สัตยศีลธรรมมา

(เสือโคคําฉันท ล.2 น.372)

จะเห็นไดวากวีอยุธยายกยองพระมหากษัตริยวาปฏิบัติทศพิธราชธรรม
อยางชัดเจน 7 ประการ โดยใหความสําคัญกับหลักธรรมเรื่องทานมากที่สุด ทั้งนี้เพราะทานเปนขอ
ปฏิบัติที่ยังประโยชนสุขใหแกประชาชนอยางชัดเจน ประชาชนสามารถเห็นและรับรูน้ําพระทัยอัน
กวางขวางและงดงามของพระมหากษัตริยไดทันที อีกทั้งการทําทานยังเปนขอปฏิบัติที่สําคัญของ
พระเวสสันดรซึ่งเปนพระโพธิสัตวพระชาติสุดทายกอนจะกําเนิดเปนพระพุทธเจา จึงเชื่อวาการ
ปฏิบัติทานเปนขอปฏิบัติที่ดีเลิศ กวีจึงยกยองพระมหากษัตริยวาไดปฏิบัติทานมากที่สุด นอกจาก
นี้ทานยังเปนธรรมตนเคาของทศพิธราชธรรมประการอื่นดวย หากพระมหากษัตริยขาดธรรมขอนี้ 
ธรรมอีกเกาขอก็จะไมเกิดผลมากนัก135 สวนธรรมอีก 6 ประการที่พระมหากษัตริยในวรรณคดี
อยุธยาปฏิบัติ ไดแก ขันติ พระมหากษัตริยตองฝกความอดทนอดกลั้นตอความทุกขยากลําบากทั้ง
ที่เกิดจากภายนอกและภายในคืออารมณของตนเอง ปริจจาคะ พระมหากษัตริยตองยอมเสียสละ

                                                 
       135  ปน  มุทุกันต, ธรรมราชา, 297.
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ความสุขสบายของพระองคเพื่อประโยชนของบานเมืองและประชาชน ตปะ พระมหากษัตริยตอง
ขจัดกิเลสตัณหาหรือขมใจไมใหใหลหลงไปกับกิเลสทั้งหลาย อวิโรธนะ ตองฝกตนใหยึดมั่นใน
ธรรมอยางแนวแนมั่นคง อาชชวะ ตองมีความซื่อตรงและซื่อสัตย และศีล ตองปฏิบัติตนในศีลคือ
ประพฤติดีทั้งกายและวาจา ธรรมทั้ง 7 ประการนี้เปนธรรมที่ชวยทําใหพระมหากษัตริยมีจิตใจ
สะอาดบริสุทธิ์ ปราศจากกิเลสหรือส่ิงเศราหมองทั้งหลาย พระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาจึง
เปนพระมหากษัตริยที่มีจิตใจงดงาม

 อนึ่ง ทศพิธราชธรรมอีก 3 ประการที่ไมปรากฏอยางชัดเจนในวรรณคดี
อยุธยา คือ มัททวะ อักโกธะ และอวิหิงสา ทั้งนี้เนื่องจากมัททวะคือการมีอัธยาศัยออนโยน มีกิริยา
สุภาพนุมนวล ไมเยอหยิ่งหยาบคาย และไมกระดางถือองค ซึ่งในวรรณคดีอยุธยามีเนื้อหาที่กลาว
ถึงพระมหากษัตริยมีกิริยาและอัธยาศัยสุภาพนุมนวลไมชัดเจน แมวาในลิลิตยวนพาย กวีจะ     
ยกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวามีน้ําเสียงไพเราะออนหวาน แตผูศึกษาเห็นวามีลักษณะใกล
เคียงกับหลักราชสังคหวัตถุในขอวาจาเปยยะ คือ การมีน้ําเสียงออนหวาน มากกวา สวนอักโกธะ 
คือ ความไมกร้ิวโกรธ และอวิหิงสา คือ ความไมเบียดเบียนหรือกดขี่ประชาราษฎร กวีไมไดกลาว
ถึงอยางชัดเจน แตไมไดหมายความวาพระมหากษัตริยไมไดปฏิบัติหลักธรรมสองประการนี้ แต  
ทั้งนี้อาจเปนเพราะเนื้อหาของวรรณคดีไมเอ้ือที่จะใหกวีกลาวถึงหลักธรรมสองประการนี้อยาง   
ชัดเจน

2.4.2 การปฏิบัติจักรวรรดิวัตร
จักรวรรดิวัตรเปนขอปฏิบัติของพระมหาจักรพรรดิราช พระมหากษัตริยที่

ปรารถนาจะเปนพระมหาจักรพรรดิราชหรือพระราชาผูอยูเหนือพระราชาทั้งหลาย จะตองปฏิบัติ
จักรวรรดิวัตรอยูเสมอ จักรวรรดิวัตรประกอบดวยขอปฏิบัติ 12 ประการ136  กวีอยุธยายกยองพระ
มหากษัตริยวาปฏิบัติจักรวรรดิวัตรอยางชัดเจน 4 ประการ ไดแก

1. อนุยนฺเตสุ คือ การอนุเคราะหพระราชวงศานุวงศ  ในลิลิตยวนพาย กวี
ยกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวาทําใหชนชั้นกษัตริยมีความสุขเกษม ดังคําประพันธ

… ดํารงกรษัตรใหกรสานต …
(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.331)

                                                 
        136  ดูรายละเอียดขอปฏิบัติทั้ง 12 ประการไดจากบทที่ 3 หนา 165
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2. อธมฺมการปฏิกฺเขโป คือ การหามชนทั้งหลายมิใหประพฤติผิดธรรมและ
ชักนําใหอยูในกุศลสุจริต ในเรื่องเฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง กวีกลาวถึงสมเด็จพระเจา
อยูหัวปราสาททองวามีพระราชโองการแกเสนาอํามาตยใหมีจิตใจที่บริสุทธิ์ พระองคจะใหเสนาแต
ละคนไดอยูในพุทธวิหารแตละแหง เพื่อสรางบุญกุศลและไมเกิดสิ่งเลวรายขึ้นกับตนเอง พระองค
ยังสอนวาอยาหลงคิดวาตนยังอายุนอย เพราะแทจริงแลวชีวิตเปนสิ่งที่ไมเที่ยงแทแนนอน ทุกคน
จึงควรรีบทําบุญกุศล จึงจะเรียกวาเปนผูที่รูอดีตและอนาคต ผูที่หลงใหลในรูปขันธยอมไมเกิด
ประโยชนอันใดแกตน ดังคําประพันธ

มีโองการแกเสนี จงทังหลายมี
มโนหฤไทยใสสานติ

จักใหทังหลายประดิสถาน วอรพุทธวิหาร
ลคนลคนทุกคน

เพราะเพื่อเปนบุญกุศล อยาใหปวยกล
ปวยการอันเกิดตัวมา

อยาคิดวาเยาวพาลา ชอบเมื่ออาดมา
มิเที่ยงแลปวยไปเปน

ขวลขวายทําตามความเขน จึ่งนับวาเหน
อดีดอนาคตกาล

ชื่อวารักขันธสันดาน บอมีเปนแกนสาร
ประโยชนแกอาดมา

(เฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง ล.3 น.19)

3. สมณพฺราหฺมเณสุ คือ การอุปการะสมณพราหมณผูมีศีล ในเรื่องเฉลิม
พระเกียรติพระเจาปราสาททอง กวียกยองสมเด็จพระเจาอยูหัวปราสาททองวาเปนที่พึ่งใหแก
สมณะ และเนื่องดวยพลังอํานาจจากความเมตตาปรานีของพระองค จึงทําใหสรางกุฏิที่มีกลิ่น
หอมและพระพุทธรูปทองคําที่สองแสงงดงามไดสําเร็จ ดังคําประพันธ

เปนพํานักนิตยแกสรมณ ดวยเดชบรม
บอพิตรโปรดปราณี

(เฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง ล.3 น.18)
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4. วิสมโลภสฺล ปหานํ คือ การดับความโลภมิใหปรารถนาในสิ่งที่พระมหากษัตริย
มิควรจะได ดังในโคลงทศรถสอนพระราม ทาวทศรถสอนพระรามวาใหขจัดความโลภ ความไม     
รูแจง ความโงเขลา และความลุมหลงใหหมดสิ้นไป ดังคําประพันธ

โลภอวิชชาผจญ มนทโมหะ
กําจัดสลัดเลี้ยว อยาไดประมูลมา ฯ

(โคลงทศรถสอนพระราม ล.2 น.307)

แมวากวีจะกลาวถึงการปฏิบัติจักรวรรดิวัตรไวชัดเจน 4 ประการ แตก็ไมไดหมาย
ความวาพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาไมไดปฏิบัติหลักธรรมอีก 8 ประการดวย กวีอาจจะไม
ไดกลาวไวอยางชัดเจนทุกประการ  อยางไรก็ตาม ขอปฏิบัติทั้งสี่ประการก็เปนขอปฏิบัติที่ดีงาม 
เพราะพระมหากษัตริยตองดูแลและบํารุงพระราชวงศ ประชาชน และสมณพราหมณใหมีความสุข 
อีกทั้งยังเปนการขัดเกลาจิตใจของพระองคใหปราศจากความโลภดวย

2.4.3 การปฏิบัติราชสังคหวัตถุ
ราชสังคหวัตถุเปนหลักธรรมที่ใชสงเคราะหประชาชน เพื่อใหบานเมืองและ

ประชาชนอยูอยางสงบสุข ราชสังคหวัตถุประกอบดวยขอปฏิบัติ 4 ประการ คือ สัสเมธะ ปุริสเมธะ  
สัมมาปาสะ และวาชเปยะหรือวาจาเปยยะ137 พระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาปฏิบัติราชสังคห
วัตถุ 2 ประการ คือ สัสเมธะ และวาชเปยะ  กวีจะกลาวถึงขอปฏิบัติในเรื่องสัสเมธะมากที่สุด คือ 
การรูบํารุงพืชพันธุธัญญาหารและสงเสริมการเกษตร138  ดังในรายนําเรื่องลิลิตยวนพาย กวียกยอง
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวาเปนผูขจัดความทุกขใหหมดสิ้นไป พระองคทําใหการเกษตรอุดม
สมบูรณและทําใหประชาราษฎรมีความสุข ดังคําประพันธ

… ประหารทุกขใหกษย     ไขยเกษตรใหเกษม     เปรมใจ
ราษฎรนิกร …

(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.331)

                                                 
       137  ดูรายละเอียดราชสังคหวัตถุทั้ง 4 ประการไดจากบทที่ 3 หนา 166

138  พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม , 143.
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โคลงบทตอมา กวีก็ยกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวาทําใหบานเมืองมี
ขาวปลาธัญญาหารอุดมสมบูรณ ทําใหบอเงินบอทองและบอแกวเต็ม  ดังคําประพันธ

พระมาเพญโภคยพน ไพศรพ  โสดแฮ
ภูลบอเง็นทองเปน บอแกว

(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.332)

ในโคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณมหาราช กวีกลาวถึงสภาพ
บานเมืองที่สมเด็จพระนารายณปกครองวามีการเกษตรอุดมสมบูรณ ประชาชนในแผนดินมีความ
สุขสนุกสนาน ดังคําประพันธ

สมบูรณพูลเกษตรลวน เกษมสุข
สมเสพยสโมสรสนุก เรื่อยหลา

(โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณมหาราช ล.2 น.658)

สวนหลักวาชเปยะหรือวาจาเปยะเปนการพูดหรือ ส่ังดวยคําพูดที่          
ออนหวาน มีน้ําเสียงที่ไพเราะ  ดังในลิลิตยวนพาย กวีชื่นชมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวา

สํนยงสํนวดแมน มฤธุรา  เร่ืองแฮ
(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.343)

อนึ่ง หลักราชสังคหวัตถุอีก 2 ประการที่กวีไมไดกลาวถึงอยางชัดเจน ไดแก 
ปุริสเมธะ คือ ความฉลาดในการบํารุงขาราชบริพารและสงเสริมคนดีมีความสามารถ และ    
สัมมาปาสะ คือ การรูจักผูกผสานรวมใจประชาชนดวยการสงเสริมอาชีพ กวีอยุธยาอาจจะรวมอยู
ในการปกครองขาราชบริพารและการบํารุงประชาชนใหมีความสุขสบาย โดยไมไดกลาว        
อยางละเอียด

จะเห็นไดวาหลักธรรมทั้ง 3 ประการ คือ ทศพิธราชธรรม จักรวรรดิวัตร และราช
สังคหวัตถุ เปนหลักธรรมที่พระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาไดปฏิบัติเพื่อประโยชนสุขของ
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ประชาราษฎรและบานเมือง กวีใหความสําคัญในหลักทศพิธราชธรรมมากที่สุด เพราะมีปรากฏ
ในวรรณคดีอยุธยาหลายเรื่อง ขณะที่หลักธรรมอีก 2 ประการกลาวถึงนอยกวา อีกทั้ง                
ทศพิธราชธรรมยังเปนธรรมที่สําคัญสําหรับพระมหากษัตริยหรือผูนํา ที่ทําใหเห็นวาพระองคเปน
พระราชาผูทรงธรรมไดอยางชัดเจน และยังเปนหลักธรรมที่รูจักกันอยางกวางขวางอีกดวย สวน
จักรวรรดิวัตรเปนขอปฏิบัติของผูปรารถนาจะเปนพระจักรพรรดิหรือพระราชาผูอยูเหนือพระราชา
ทั้งหลาย การที่กวีใหความสําคัญกับจักรวรรดิวัตรนอยเปนเพราะจักรวรรดิวัตรเปนธรรมที่ปฏิบัติ
ไดยาก เนื่องจากจะปฏิบัติแตจักรวรรดิวัตรอยางเดียวไมได ตองปฏิบัติธรรมอีก 3 ประการดวย    
ไดแก รักขธรรมคือการมีจิตเมตตากรุณาแกสัตวทั้งหลาย อาวรณธรรมคือการสงเคราะหบุคคลทั้ง
ปวงที่ควรจะสงเคราะห และคุตติธรรมคือการคุมครองปองกันคนที่ควรจะปองกันใหพนอันตราย  
นอกจากนี้เมื่อกลาวถึงจักรวรรดิวัตรก็อาจนึกไปถึงคติจักรวรรตินของศาสนาพราหมณที่ทําให   
เขาใจวาเปนการรุกรานเบียดเบียนประเทศอื่นโดยใชกําลังดวย ทําใหจักรวรรดิวัตรไมไดเปน
ราชธรรมที่สําคัญที่สุดเหมือนทศพิธราชธรรม139  สวนราชสังคหวัตถุเปนธรรมยอยที่ใชปฏิบัติรวม
กับธรรมที่สําคัญคือ ทศพิธราชธรรม และจักรวรรดิวัตร กวีจึงใหความสําคัญกับราชสังคหวัตถุไม
มากนัก

จากที่กลาวมาขางตนพบวาการที่พระมหากษัตริยเปนองคอัครศาสนูปถัมภกแสดงให
เห็นวาพระองคเปนพระมหากษัตริยที่มีลักษณะสอดคลองกับคติความคิดความเชื่อของศาสนา
พุทธ กลาวคือ พระมหากษัตริยเปนผูทํานุบํารุงศาสนาใหรุงเรือง เชน การสรางและบูรณะ          
ศาสนสถานและศาสนวัตถุ เปนตน นอกจากนี้พระองคยังรูแจงในหลักธรรมที่ดีงามมากมาย และ
ทรงออกผนวชเพื่อสืบทอดวิถีปฏิบัติที่ดีงามและชวยใหศาสนาดํารงอยูอยางมั่นคง อีกทั้งยังปฏิบัติ
ธรรมสําหรับพระมหากษัตริย อันไดแก ทศพิธราชธรรม จักรวรรดิวัตร และราชสังคหวัตถุ ทําให
พระองคปกครองบานเมืองดวยธรรม

3. หนาที่ของพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาที่สอดคลองกับคติความคิดความเชื่อ
ของศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธ
 หนาที่ของพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาที่สอดคลองกับคติความคิดความเชื่อ
ของทั้งศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธ คือ หนาที่ในการปกครองบานเมืองและประชาชน การ

                                                 
        139  มณีปน  พรหมสุทธิรักษ, มณีปนนิพนธ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ,

2547), 188 – 190.
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ปกครองขาราชบริพาร และการตั้งมั่นในธรรม  หนาที่การเปนนักปกครองและการตั้งมั่นในธรรม
เปนขอปฏิบัติที่สําคัญของพระมหากษัตริยที่ดี กลาวคือ พระมหากษัตริยตองมีความสามารถใน
การปกครองบานเมืองและประชาชนใหมีความเจริญรุงเรืองและมีความสุข นอกจากนี้การที่     
พระองคตั้งมั่นในธรรมยังทําใหพระองคสามารถปกครองบานเมืองใหสงบสุข และไดรับยกยองวา
เปนธรรมราชาดวย

3.1 การปกครองบานเมืองและประชาชน
หนาที่ในการปกครองบานเมืองและประชาชนเปนหนาที่สําคัญสําหรับพระมหา

กษัตริย ในคติความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธ พระมหากษัตริยที่ดีตอง
ปกครองบานเมืองใหสงบสุข ดังในราชนีติ กลาวถึงขอควรปฏิบัติของพระราชาในการปกครองบาน
เมืองโดยเปรียบเทียบกับการดูแลสวน ความวา

ตนไมกิ่งกานคดเคี้ยวรกรุงรัง แหงหอย สูงเกิน แหงโกรน มีอยูในสวน เจาของควรตัด
ออกเสีย ตนไมมีผลดีมีรสอรอย เจริญงอกงามเจาของบานตองรดน้ําพรวนดิน เติมปุยบํารุง
รักษาฉันใด พระเจาอยูหัวก็เปรียบเหมือนเจาของสวน ทรงรําพึงอยูทุกเมื่อฉะนั้น

มาลาการควรปลูกตนไมที่ตัดตอนแลว ควรเก็บดอกไมที่บานสะพรั่ง พึงบํารุงไม
เล็กๆ ใหงอกงาม พึงค้ําไมงอมลงจวนลม พึงแผวถางหญาและกาฝากที่ปกคลุม พึงแยกไม
ออนและไมแข็งไวนอกกอ ตนไมที่ปลูกไดระเบียบดีแลว มาลาการยอมปลาบปล้ืมฉันใด 
พระเจาอยูหัวก็พึงทรงชื่นชมประชาราษฎรของพระองคเหมือนนายมาลาการฉะนั้น140

เนื้อความขางตนกลาวถึงพระราชาที่เปรียบเหมือนผูดูแลสวน หากพระองคหมั่น 
ดูแลรักษาตนไมในสวนอยางเอาใจใส ตนไมในสวนยอมออกผลออกใบสวยงาม เหมือนกับการ  
ปกครองบานเมือง พระราชาควรจะดูแลรักษาบานเมือง หากพระองคเอาใจใสดูแลประชาชนใหอยู
ในระเบียบวินัย บานเมืองยอมสงบสุขและเจริญรุงเรือง

ในรามายณะ กวียกยองทาวทศรถวาเปนพระมหากษัตริยครองอโยธยา พระองค
ปกครองบานเมืองใหประชาชนมีความสุขและพึงพอใจ ไมมีประชาชนคนใดที่อิจฉาหรือโลภ      

                                                 
       140  พราหมณอนันตญาณและพราหมณคณมิสกะ, ราชนีติ, 117 – 118.
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ทุกคนตางร่ํารวยและกลาวแตความจริง ทุกคนมีฐานะมั่งคั่งและเปนผูที่ดีประเสริฐ จิตใจของพวก
เขาลวนมีแตความสุข ดังเนื้อความที่วา

… The  people  were  happy  and  contented. None  of  them  was  jealous  
and  not  one  was  avaricious. They  were  all  rich  and  they  spoke  nothing  but  
the  truth. Everyone  was  wealthy  and  everyone  was  noble… There  was  no  
unhappiness  in  the  mind of even one of  them…141

ในคติพุทธศาสนา พระมหากษัตริยจะตองปกครองบานเมืองและประชาชนดวย
ธรรม จึงจะทําใหบานเมืองเจริญรุงเรืองและประชาชนอยูอยางสุขสบาย ดังในไตรภูมิพระรวงกลาว
ไววา

… ผิแลวาทาวพระญาองคใด แลเสวยราชสมบัติแลว แลทําความชอบธรรมไส ไพร
ฟาขาไท  ทั้งหลายก็อยูเย็นเปนสุข ไดหลักขาดดีในศรีสมบัติ เพราะดวยบุญสมภารของ
ทานผูเปนเจาเปนจอม แลเขาน้ําช้ําปลาอาหารแกวแหวนแสนสัดเนาวรัตนเงินทอง ผาผอน
แพรพรรณนั้นก็บริบูรณ อีกฝูงเทวาฟาฝนนั้นก็ตกชอบระดูกาล บมินอยบมิมาก ทั้งเขาใน
นาทั้งปลาในน้ําก็บหอนรูรวงโรยเสียไปดวยฝนแลงเลย142

จะเห็นวาคติความคิดความเชื่อทั้งศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธตางก็ให
ความสําคัญเรื่องการดูแลปกครองบานเมืองและประชาชน พระมหากษัตริยตองปกครองบานเมือง
ใหอุดมสมบูรณ เรียบรอยสงบสุข ซึ่งจะทําใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

ในวรรณคดีอยุธยา กวีก็ยกยองพระมหากษัตริยวาสามารถปกครองบานเมือง
และประชาชนใหอยูอยางสงบสุขเชนเดียวกัน โดยพระองคทําใหการเกษตรอุดมสมบูรณ ดับทุกข
เข็ญและบํารุงสุขใหแกแผนดิน ทําใหประชาชนอยูอยางสุขสบาย  ดังในลิลิตยวนพาย กวียกยอง
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวาเปนพระมหากษัตริยที่ทําใหพระบรมวงศานุวงศมีความสุข เปนผู
ขจัดความทุกขใหหมดสิ้น และทําใหการเกษตรอุดมสมบูรณ ราษฎรก็มีความสุข ดังคําประพันธ

                                                 
       141  Kamala  Subramaniam, Ramayana, 13.
       142  กรมศิลปากร, วรรณกรรมสมัยสุโขทัย, 78.
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…ดําร งก รษั ต ร ให ก รสานต  ประหารทุ กข ให กษย               
ขยเกษตรใหเกษม        เปรมใจราษฎร …

(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.331)

นอกจากนี้กวียังยกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวาเปนผูทําใหความทุกขโศก
ในแผนดินหมดไปเหลือไวแตความสุข แมจะพรรณนาความดีของพระองคไปทั้งสามโลกก็ยังไม
สามารถพรรณนาได พระองคกําจัดความทุกขใหเปนความสบาย เจาเมืองทุกเมืองตางมา       
นอบนอมตอพระองค  ดังคําประพันธ

พระมามลายโศกหลา เหลือศุข
มาตรยกไตรภพฤา ร่ําได
พระมาบันเทาทุกข ทุกสิ่ง   เสบอยแฮ
ทุกเทศทุกทาวไท นอบเนืองฯ

(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.332)

ในลิลิตพระลอ พระนางบุญเหลือสอนพระลอถึงขอพึงปฏิบัติของพระมหากษัตริย
วาใหไตสวนคดีความอยางยุติธรรม ปกครองแผนดินใหรมเย็น ขจัดทุกขเข็ญทั้งภายนอกและ   
ภายใน และตองเอาใจใสสอดสองกิจตางๆ ของทุกกรม ดังคําประพันธ

… ไตความเมืองจงตรง     ดํารงพิภพใหเย็น     ดับเข็ญนอก
เข็ญใน     สองใจดูทุกกรม …

(ลิลิตพระลอ ล.1 น.420)

ในโคลงทศรถสอนพระราม ทาวทศรถสอนพระรามใหดูแลรักราษฎรและปกครอง
บานเมืองใหมีสุขและเปนที่ชื่นชอบของผูคนเหมือนกับเปนเมืองของพระอินทรและสวรรคชั้นพรหม
ที่ดีงาม ดังคําประพันธ

เจาจักรักราษฎรเลี้ยง บุรีรัมย
ใหสุขศรีปรีดิชม ชอบใช
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เสมอบุรินทรอินทรอุดม พรหเมศ
อาสัจธรรมถลันให เทียบแทประมูลมวลฯ

(โคลงทศรถสอนพระราม ล.2 น.306)

จะเห็นวาพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาปกครองประชาราษฎรและ       
บานเมืองไดอยางดีงาม พระองคทําใหการเกษตรอุดมสมบูรณ บานเมืองปราศจากความทุกขเข็ญ 
ประชาชนทุกคนตางมีความสุขสบาย เมื่อบานเมืองสงบและเจริญรุงเรืองเชนนี้ ยอมทําใหพระมหา
กษัตริยปกครองบานเมืองและประชาชนไดงายขึ้น

3.2 การปกครองขาราชบริพาร
นอกจากพระมหากษัตริยจะตองปกครองบานเมืองและประชาชนใหมีความสุข

สบายแลว พระมหากษัตริยยังตองรูจักการปกครองขาราชบริพารที่คอยชวยปฏิบัติราชกิจดวย  
พระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยามีการปกครองขาราชบริพาร 3 ประการ ไดแก การเลือกขาราช
บริพาร การปรึกษาราชกิจ และการใหรางวัล

3.2.1 การเลือกขาราชบริพาร
การคัดเลือกขาราชบริพารเปนสิ่งสําคัญที่พระมหากษัตริยควรปฏิบัติ 

เพราะหากพระมหากษัตริยไมคัดเลือกขาราชบริพารที่ซื่อสัตยจงรักภักดีและสามารถปฏิบัติราชกิจ
ไดอยางเหมาะสมแลว ราชกิจของพระองคอาจจะไมบรรลุผลสําเร็จและอาจเปนภัยตอราชบัลลังก
ดวย การเลือกขาราชบริพารเขาทํางาน พระมหากษัตริยจึงตองคํานึงถึงความซื่อสัตยและความ
เหมาะสมกับราชกิจที่จะมอบหมายให

ในคติความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณ พระมหากษัตริยตอง       
คัดเลือกขาราชบริพารและแตงตั้งผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเปนขาราชบริพาร ดังที่ราชนีติ
กลาววาพระราชาควรมีขาราชบริพารที่ดี ความวา

คนยากไร แตทรงคุณปรากฏเปนคนกลา เปนผูดี พระเจาอยูหัวควรทรงชุบเลี้ยงเปน
ขาเฝา เพื่อประชาชนจะไดทราบวา มีคนดีเปนขาเฝาประจําราชสํานัก …
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พระเจาอยูหัวตองมีขาเฝารวมชีพที่เปนคนมีตระกูล แกลวกลา ศึกษาเลาเรียนมาก 
คงแกเรียน เปนผูดี มีความจงรักภักดี รูหลักนักปราชญ ชํานาญในนีติศาสตรโดยแท143

จะเห็นวาพระมหากษัตริยควรมีขาราชบริพารที่กลาหาญ มีความรู และมี
ความจงรักภักดี อีกทั้งยังตองมีชาติตระกูลที่ดี เพราะในสังคมอินเดียมีการแบงชนช้ัน ผูที่สามารถ
ทํางานใกลชิดรับใชพระมหากษัตริยตองเปนคนชนชั้นสูง ซึ่งมีโอกาสทางการศึกษามากกวาคน  
ชนชั้นต่ํา  นอกจากนี้ใน The laws of Manu  ยังกลาวถึงการแตงตั้งผูมีคุณสมบัติและมีความรู
ความสามารถในดานตางๆ เปนขาราชบริพารดวย ดังขอความที่วา

He  should  also  appoint  other  ministers, unpolluted, wise, firm, who  
collect  money  properly  and  have  been  well  tested. He  should  appoint  as  
many  tireless, skilful, clever  men  as  are  needed  to  accomplish  the  job to be  
done. Of  them, he  should  use  those  who  are  brave, skilful, and     well – born, 
in financial  matters ; those  who  are  unpolluted, in  mines  and  manufacturing ; 
and  the  timid  in  the  interior  of  the  palace.

And  he  should  appoint  as  an  ambassador  a  man  who  is  well  versed  
in  all  the  teachings, who  understands  involuntary  movements, facial  
expressions, and  gestures, and  who  is  unpolluted, skilful, and well – born. The  
man  who  is  well  liked, unpolluted, and  skilful, who  has a good  memory  and  
knows (the  proper) time  and  place, who  is  good – looking, fearless, and  
eloquent, is  recommended  to  be  a  king’s  ambassador.144

เนื้อความขางตนกลาวถึงขอควรปฏิบัติของพระมหากษัตริยในการแตงตั้ง
ขาราชบริพารวาพระมหากษัตริยควรแตงตั้งเสนาบดีคนที่ไมมีมลทิน ฉลาดหลักแหลม มีความ      
หนักแนนและไดรับการทดสอบมาอยางดี ใหทําหนาที่เก็บภาษีใหครบถวน พระองคควรแตงตั้งผูที่
ไมรูจักเหน็ดเหนื่อย มีความเชี่ยวชาญ เฉลียวฉลาดที่จะทําภารกิจใหสําเร็จ พระองคควรเลือกใชผู
ที่กลาหาญ มีความเชี่ยวชาญ และมีชาติตระกูลดีในงานที่เกี่ยวกับพระราชทรัพย คนที่ไมมีมลทิน

                                                 
       143  พราหมณอนันตญาณและพราหมณคณมิสกะ, ราชนีติ, 103 – 119.
       144  Wendy  Doniger, translated, The  laws  of  Manu , 135.
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กลาวคือไมฉอราษฎร ใหทํากิจการเกี่ยวกับเหมืองแร และใหใชคนที่ข้ีขลาดทํางานในพระราชฐาน
ชั้นใน พระองคควรแตงตั้งราชทูตที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตรทั้งหลาย เปนคนที่เขาใจทาทางการ
เคลื่อนไหวที่ไมไดตั้งใจของผูอ่ืน และเขาใจการแสดงออกทางสีหนาและอากัปกิริยา อีกทั้งยังเปน
คนไมมีมลทิน มีทักษะ และมีชาติตระกูลดี ผูที่ไดรับมอบหมายหนาที่ใหเปนราชทูตตองเปนผูที่คน
ทั่วไปชื่นชอบ มีทักษะ และไมมีมลทิน นอกจากนี้ยังตองมีความจําดี รูจักกาลเทศะ มีหนาตาดี 
กลาหาญ และมีวาทศิลปดวย

จะเห็นไดวาพระมหากษัตริยจะตองแตงตั้งขาราชบริพารในตําแหนงตางๆ 
ใหเหมาะสมกับภารกิจที่จะตองไปปฏิบัติ เชน หากปฏิบัติงานดานการคลังก็ควรเปนผูที่ฉลาด 
หลักแหลม หนักแนน ไมรูจักเหน็ดเหนื่อย หรือผูที่จะเปนราชทูตก็ควรจะมีวาทศิลป คลองแคลว          
มีบุคลิกทาทางที่ดี เปนตน อนึ่ง เปนที่นาสังเกตวาขอสําคัญในการพิจารณาแตงตั้งขาราชบริพาร
ของพระมหากษัตริยในคติความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณ ก็คือ ชาติตระกูล ผูที่เปน      
ขาราชบริพารตองมีชาติตระกูลที่ดี ทั้งนี้เพราะสังคมอินเดียมีการแบงชนชั้นวรรณะ ผูที่อยูใน
ตระกูลที่สูงเทานั้นจึงจะไดรับความไววางใจใหทํางานรับใชใกลชิดพระมหากษัตริย เพราะมีโอกาส
ทางการศึกษาสูง

ในคติความคิดความเชื่อของศาสนาพุทธ พระมหากษัตริยตองมีขาราช
บริพารชวยราชกิจเชนกัน ดังในเตสกุณชาดกวาดวยนกตอบปญหาพระราชา พระเจาพรหมทัต
ถามวากิจใดที่ผูเปนราชาปฏิบัติแลวประเสริฐ นกกุณฑลินีก็ทูลตอบพระเจาพรหมทัตวาตองตั้งอยู
ในความไมประมาท ปฏิบัติแตส่ิงที่ดีงาม และดํารงราชยดวยธรรม จึงจะรักษาเกียรติยศไวได   
นอกจากนี้ยังตองรูจักแตงตั้งขาราชบริพารที่ดีและเหมาะสมกับหนาที่ ความวา

เพื่อกระทําการงานมีหนาที่ขุนคลังเปนตน พระองคจงทรงใครครวญ โปรดตรวจดูหมู
อํามาตย ที่ไมใชคนเลนเบี้ย ไมใชคนโกง คือไมใชนักเลงการพนันและไมเปนคนหลอกลวง 
เปนคนเวนจากความเปนนักเลงเหลา และนักเลงทางของหอมและระเบียบ มิใชผูที่จะยัง
ธนสาร และธัญญาหารเปนตน อันเปนราชทรัพยใหฉิบหาย

อํามาตยคนใดพึงรักษาทรัพย อันมีอยูในพระราชวังของพระองคไดดุจสารถีขับรถ 
นายสารถี เมื่อยึดมาไวเพื่อหามทางที่ไมเรียบ พึงยึดรถไวฉันใด อํามาตยใดเปนฉันนั้น 
สามารถเพื่อจะรักษาพระองค  พรอมดวยโภคสมบัติได   อํามาตยนั้นชื่อวาเปนอํามาตย
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ของพระองค พระองคควรยึดอํามาตยเชนนั้นไว ตรัสส่ังใหทําราชกิจ เชนหนาที่ขุนคลัง
เปนตน145

จะเห็นไดวาพระมหากษัตริยในคติศาสนาพุทธตองพิจารณาคุณสมบัติของ
ขาราชบริพารที่จะมาปฏิบัติราชกิจเชนกัน ส่ิงสําคัญที่พระมหากษัตริยตองคํานึงถึงก็คือการเปน
คนดี ไมยุงเกี่ยวกับส่ิงมัวเมาทั้งหลาย เชน การพนัน สุรา เปนตน นอกจากนี้พระมหากษัตริยยัง
ตองพิจารณาถึงความสามารถของบุคคลนั้นวามีความสามารถที่จะปฏิบัติหนาที่นั้นไดหรือไม

ขอปฏิบัติในการเลือกขาราชบริพารเปนขอปฏิบัติที่พระมหากษัตริยในคติ
ความคิดความเชื่อของทั้งศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธตองรูและปฏิบัติ ซึ่งในวรรณคดีสมัย
อยุธยา กวีก็กลาวถึงขอปฏิบัติในการคัดเลือกขาราชบริพารไวเชนกัน ดังในลิลิตพระลอ พระนาง
บุญเหลือสอนพระลอวาใหหาขาราชบริพารที่มีความซื่อสัตยจงรักภักดี ดังคําประพันธ

…สองตนหนคนใช    เลือกหาใจอันสัตย…
(ลิลิตพระลอ ล.1 น.420)

3.2.2 การปรึกษาราชกิจ
 การปรึกษาราชกิจเปนขอปฏิบัติในการปกครองขาราชบริพารประการหนึ่ง 
ในคติความคิดความเชื่อทั้งศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธ พระมหากษัตริยตองปรึกษาราชกิจ
กับเสนาอํามาตย ดังในราชนีติ กลาวถึงความสําคัญของการที่พระมหากษัตริยตองปรึกษาราชกิจ
กับเสนาบดีวา

พระเจาอยูหัวพระองคใด ไมมีนักปราชญเปนที่ปรึกษา ไมทรงเชื่อคําปุโรหิต ขาเฝาผู
ภักดี และพระสหายรวมพระทัย ทรงมีแตความรู หลีกเลี่ยงไปตามพอพระทัย พระเจาอยูหัว
พระองคนั้น ก็เปนดังคนตาบอดที่ไมมีคนจูง ไมนานเทาไรก็จะถึงความพินาศเพราะศัตรู146

                                                 
       145  มหามกุฏราชวิทยาลัย, พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ 3 ภาคที่

7, 561.
       146  เกษม  บุญศรี, ราชนีติ  พากยบาลี  พากยสังสกฤต และพากยไทย, 21.
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ใน The  laws of Manu กลาววาพระราชาควรแตงตั้งผูใหคําแนะนํา 7 หรือ 
8 คน พระองคควรปรึกษาขอราชกิจทั่วไปในเรื่องสันติภาพ สงคราม สภาวการณของราชอาณา
จักร ความมั่งคั่ง การปองกันภัย และการรวบรวมผลกําไร เมื่อพระองคไดความเห็นของแตละคน
ทั้งที่แตกตางและเหมือนกันแลว จึงนําความเห็นนั้นมาจัดวาความเห็นใดดีที่สุด แตพระมหา
กษัตริยควรจะปรึกษาราชกิจที่สําคัญที่สุดในเรื่องนโยบาย 6 ประการกับปุโรหิตผูชาญฉลาด     
ยอดเยี่ยมกวาทุกคน พระองคควรเชื่อมั่นและไววางใจในการปรึกษาราชกิจกับปุโรหิตผูนี้ดวย และ
เมื่อพระองคตัดสินใจรวมกับปุโรหิตผูนี้แลว พระองคก็เร่ิมปฏิบัติราชกิจนั้น ดังขอความที่วา

(The  king) should  appoint  seven  or  eight  advisers … Together  with  
them  he  should  always  consider  ordinary  matters  of  peace  and  war, the  
condition (of  the  kingdom) , its  wealth  and  protection, and the  consolidation  
of  gains. When  he  has  got  the  opinion  of  each  of  them  individually, 
separately, and of all  of  them  together, he  should  arrange  in  his  affairs  what  
is  best  for  himself.

But  the  king  should  take  counsel  about  the  most  important  concerns  
of  the  six – fold  policy  with  an  intelligent  priest  who  is  the  most  
distinguished  of  them  all. He  should  always  be  confident  in  him  and  entrust  
all  his  affairs  to  him, and   when  he  has  made  his  decision   with  him  he  
should  then  begin  his  action.147

จะเห็นไดวาในคติความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณ พระมหา
กษัตริยตองมีที่ปรึกษาโดยเฉพาะที่เปนปุโรหิตที่ชาญฉลาด ในรามายณะ ทาวทศรถก็มีเสนาบดีผู
คอยใหคําแนะนํา 8 คน ไดแก ธฤติ  ชยันตะ  วิชัย  สิทธารถะ อรรถศก อโศก มันตรพล และ         
สุมันตระ148

ในคติความคิดความเชื่อของศาสนาพุทธ ก็กลาวถึงการที่พระราชาตอง
ปรึกษาราชกิจกับขาราชบริพารเชนกัน ดังในวิทิตชาดก กลาววาขาราชบริพารยินดีปฏิบัติตาม 

                                                 
       147  Wendy  Doniger, translated, The  laws  of  Manu , 134 – 135.
       148  Kamala  Subramaniam, Ramayana, 13.
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พระราชโองการของพระมหากษัตริย และพระมหากษัตริยก็ควรมีพระราชโองการตามคําแนะนํา
ของขาราชบริพารผูมีศีลธรรม ก็จะทําใหประชาชนไดรับแตส่ิงที่ดีงาม ดังขอความที่วา

อันวาอํามาตยทั้งหลายใดกระทําตามพระราชโองการแหงสมเด็จพระบรมกระษัตรา
ธิราช อันวาสมเด็จพระบรมกระษัตราธิราชพึงกระทําตามซึ่งถอยคําแหงอํามาตยอันมีศีล
สมัญญาอันดี อันวาสวัสดีก็จักจําเริญแกประชาชนคนทั้งหลายทั้งปวงในขัณฑสีมามณฑล
แหงสมเด็จพระบรมกระษัตราธิราชนั้นแล149

ในวรรณคดีสมัยอยุธยา กวีก็แสดงใหเห็นวาพระมหากษัตริยทรงปรึกษา
ราชกิจกับขาราชบริพารเชนเดียวกัน ดังในเรื่องเฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง กวีแสดงให
เห็นวาสมเด็จพระเจาอยูหัวปราสาททองจะปรึกษาราชกิจกับเสนาอํามาตยกอนที่พระองคจะมี
พระราชโองการตางๆ ดังตอนที่สมเด็จพระเจาอยูหัวปราสาททองมีพระราชประสงคจะลบศักราช 
พระองคก็ปรึกษาเสนาอํามาตยวาเมื่อปศักราชครบถวนพัน พระองคควรปฏิบัติอยางไรในการจะ
ลบศักราชใหถูกตองตามประเพณี เสนาบดีก็รับพระราชโองการของสมเด็จพระเจาอยูหัวปราสาท
ทองแลวทูลวามีปรากฏอยูในคัมภีรโบราณ ดังคําประพันธ

บัดนี้มาลบศัก กะราชจบคํารบพัน
เราคิดจทําฉัน ใดจชอบปรเวณีย

เสนาบอดีรับ พระโองการจักกรี
ทูลแถลงคดีมี ไนยนีตดิเบาราณ

(เฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง ล.3 น.16)

หลังจากที่สมเด็จพระเจาอยูหัวปราสาททองโปรดใหสรางปราสาทขึ้น เพื่อ
ใชในพิธีลบศักราช พระองคก็สุบินวาพระอินทรเสด็จมาแนะนําใหพระองคเปลี่ยนชื่อปราสาทนั้น
ใหเปนจักรวรรดิไพชยนตมหาปราสาท สมเด็จพระเจาอยูหัวปราสาททองก็ออกมาประทับ        
ราชอาสนที่มุขเด็จ แลวตรัสปรึกษากับเสนาบดีเร่ืองความฝนที่นาฉงนของพระองค ดังคําประพันธ

                                                 
       149  ปรีชา  ชางขวัญยืน, ธรรมรัฐ – ธรรมราชา, 100.
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 คิดแลวลีลาศ
ลีลาเลออาศน เสด็จเหนือบรรยงค
ที่นั่งมุขเดจ พมาแมนผจง
พระราชประสงค สุภาสิตถาม

  อาดูรเสนี
เสนาธิบดี บดินทรเหลือหลาม
คืนนี้เราฝน ใฝเหนเปนความ
ใครเคี่ยนคําถาม บอทันดูฉงน

(เฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง ล.3 น.23)

จะเห็นวาการที่พระมหากษัตริยปรึกษาราชกิจกับขาราชบริพารเสมอ    
นอกจากจะแสดงใหเห็นวาพระองคมีน้ําพระทัยอันกวางขวางยอมรับฟงขอคิดเห็นของขาราช
บริพารแลว ยังกอใหเกิดประโยชนตอบานเมืองดวย เพราะการที่มีผูรวมคิดพิจารณาเรื่องตางๆ 
ยอมทําใหราชกิจนั้นสําเร็จลุลวงอยางรวดเร็วและถูกตองดีงาม

3.2.3 การใหรางวัล
การใหรางวัลแกขาราชบริพารที่ปฏิบัติราชกิจสําเร็จลุลวง เปนสิ่งที่ชวย

เสริมสรางกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชบริพาร และเปนวิธีการปกครองที่สําคัญ ในคติ
ความคิดความเชื่อของทั้งศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธกลาวถึงขอปฏิบัติของพระมหากษัตริย
ในการพระราชทานรางวัลแกขาราชบริพารที่ทําความดีความชอบ ดังในราชนีติมีคําสอนเกี่ยวกับ
การพระราชทานรางวัลใหแกทหารที่ออกรบวา “เมฆหลั่งฝนตลอดสี่เดือนฉันใด พระเจาอยูหัวควร
ทรงเอาพระทัยใสนักรบดวยบําเหน็จรางวัลฉันนั้น นี้ทานเรียกปชุนวัตร แบบฝน” 150

นอกจากการพระราชทานรางวัลใหแกทหารนักรบแลว ในวิกรมจริต กวียัง
แสดงใหเห็นการปฏิบัติของพระราชาโภชะในการพระราชทานรางวัลแกเสนาบดีที่ทูลเลาเรื่องของ
พระราชานันทะใหพระองคฟง ดังขอความที่วา

                                                 
       150  เกษม  บุญศรี, ราชนีติ  พากยบาลี  พากยสังสกฤต และพากยไทย, 15.
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พระราชาโภชะ เมื่อไดสดับถอยแหงเสนาบดีดังนั้น ทรงคํานึงถึงความเปนจริงที่ได
ทรงประสบมามีพระทัยปราโมทยยิ่งนัก ตรัสใหเบิกพระราชทรัพยอันมากหลายมาประทาน
เปนรางวัลแกเสนาบดีผูนั้น…151

สวนในเรื่องของพระราชานันทะที่เสนาบดีเลาถวายพระราชาโภชะนั้น     
ในตอนทายเรื่องพระราชานันทะก็พระราชทานรางวัลใหแกมหาเสนาศารทานันทะที่ชวยพระราช
โอรสของพระองคใหหายจากสติวิปลาส พระองคพระราชทานทั้งทรัพยสินมีคาและคําชื่นชมแก
ศารทานันทะมหาเสนาบดี ดังขอความที่วา

… ยิ่งกวานั้น ทานยังไดชวยเหลือลูกเราใหพนจากหายนะ พระราชาองคใดก็ตามที่มี
เสนาบดีอันทรงคุณล้ําเลิศอยางทานเปนมิตร พระราชาองคนั้นนับวามีโชคดียิ่งนัก

เมื่อพระราชานันทะกลาวคําสดุดีตอมหาเสนาบดีแลว ไดประทานพัสตราภรณและ
ทรัพยสินนานาประการแกมหาเสนาบดีผูนั้นเปนอันมาก…152

ในคติความคิดความเชื่อของศาสนาพุทธ พระมหากษัตริยก็พระราชทาน
รางวัลใหแกขาราชบริพารที่ปฏิบัติราชกิจลุลวงเชนกัน ดังในเตสกุณชาดก พระเจาพรหมทัตพระ
ราชทานทรัพยเปนรางวัลใหแกอํามาตยที่เฝาดูแลไขนก 3 ฟอง ที่พระองครับเปนลูก เมื่อไขทั้งสาม
แตกเกิดเปนลูกนก อํามาตยก็เขามาทูลรายงานวาแตละฟองเปนเพศชายหรือหญิง ดังขอความที่
วา

… เมื่อนายพรานนั้นพิจารณาดูแนแลว บอกวา ตัวผู จึงเขาไปเฝาพระราชากราบทูล
วา ขอเดชะ โอรสของพระองคเกิดแลว พระพุทธเจาขา พระราชาทรงปลาบปลื้ม พระราช
ทานทรัพยแกอํามาตยนั้นเปนอันมาก … ฟองนกสาลิกาก็แตกออก อํามาตยคนนั้นจึง
ใหนายพรานพิสูจนดูรูวาเปนตัวเมียจึงไปยังราชสํานักกราบทูลวา ขอเดชะ ราชธิดาของพระ
องคเกิดแลว พระพุทธเจาขา พระราชาทรงดีพระทัย พระราชทานทรัพยแกอํามาตยแม
คนนั้นมากมาย … ฟองนกแขกเตาก็แตก แมอํามาตยนั้นก็ใหนายพรานพิสูจนดู เมื่อเขา

                                                 
       151  ศักดิ์ศรี  แยมนัดดา, วิกรมจริตหรือสิงหาสนทวาตริงศติกา (กรุงเทพฯ : แมคําผาง, 2537),

38.
       152  เร่ืองเดียวกัน, 38.
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บอกวา ตัวผู จึงไปยังราชสํานัก กราบทูลวา ขอเดชะ โอรสของพระองคเกิดแลว พระพุทธ
เจาขา พระราชาทรงดีพระทัย พระราชทานทรัพยแกอํามาตยแมนั้นเปนอันมาก …153

การใหรางวัลแกขาราชบริพารจะชวยเสริมสรางขวัญกําลังใจ ทําใหขาราช
บริพารตั้งใจทํางานมากขึ้น ทําใหพระมหากษัตริยสามารถปกครองบานเมืองไดเปนอยางดี ขอ
ปฏิบัติในการใหรางวัลนี้พระมหากษัตริยในวรรณคดีสมัยอยุธยาก็ปฏิบัติสอดคลองกับคติความคิด
ความเชื่อของศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธ ดังในโคลงราชสวัสด์ิ กวีกลาววาพระมหากษัตริย
ควรพระราชทานรางวัลใหแกเสนาบดีที่ดีเลิศและเสนาบดีที่กระทําความดีความชอบก็ควรสงบ
เสงี่ยมและนอมรับรางวัลดวยใจบริสุทธิ์ ดังคําประพันธ

เมื่อไทใหแหงราช พัทยา
รางวัลสรรพเสนา เลิศล้ํา
ผูชอบประกอบแสวงหา คุณเลิศ
จงนบสงบเสงี่ยมน้ํา จิตเชื้อสุทธิสารฯ

(โคลงราชสวัสด์ิ ล.2 น.312)

ในโคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณมหาราช เมื่อสมเด็จพระ
นารายณมหาราชคลองชางเผือกไดขณะประพาสปา พระองคจึงพระราชทานรางวัลใหแกนายหมู 
ขุน และนายหมื่นทุกคนที่มีความสามารถในการคลองชาง รวมทั้งควาญชาง โดยจัดเลี้ยงอาหารรส
เลิศใหกินอยางอิ่มหนําสําราญ และพระราชทานเงิน ทอง เสื้อผา และแพรพรรณทั้งหลาย รางวัลที่
พระราชทานใหอยางเต็มที่นี้เปนไปตามความดีความชอบของแตละคน พระมหากรุณาธิคุณของ
สมเด็จพระนารายณมหาราชนี้เทียบไดกับพระพุทธเจา คือ ผูใดมีความดีความชอบก็สนับสนุนให
กาวหนา ดังคําประพันธ

พระราชทานถวนผูหมู ฉมวยฉมํา
ขุนหมื่นหมายมือยํา แมนคลอง
ปรวดรองแลควาญตํา เรียเรง

                                                 
       153  มหามกุฏราชวิทยาลัย, พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ 3 ภาคที่

7 , 547.
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เอมโอชอาหารซอง แตงตองโกยกินฯ
เงินคําครอบเครื่องทั้ง ของขัน

เพลาะเซื่อแพรพรายกรร มะหยี่ยอม
รัดเอวคาดควรขยัน ยาวยน
ผาพรรณพื้นลายลอม นุงเกี้ยวแกมงามฯ

รางวัลปนโปรดให เต็มหนํา
ตามบ่ํานาญการทํา ชอบใช
พระคุณคูคือสัม พุทธภาคย
ใครชอบชูชุบให ใหญหยิ้งสมบูรณฯ

(โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณมหาราช ล.2 น.663)

นอกจากพระมหากษัตริยจะพระราชทานรางวัลเปนสิ่งของมีคาตางๆ แลว 
การกลาวคําชื่นชมและขอบคุณผูปฏิบัติราชกิจไดดีเลิศ ก็เปนรางวัลอยางหนึ่งที่เปนขวัญและ 
กําลังใจใหแกขาราชบริพารไดเชนกัน ดังในเรื่องเฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง เมื่อเสนาบดี
ทูลสมเด็จพระเจาอยูหัวปราสาททองวามณฑลพิธีในการลบศักราชสําเร็จแลว สมเด็จพระเจาอยู
หัวปราสาททองก็ชื่นชมและขอบคุณเสนาบดีที่จัดเตรียมงานจนสําเร็จ ดังคําประพันธ

ขอบคุณแหงทานวัจนา สิตสารกะถา
อันยุกดิโดยเบาราณ

(เฉลิมพระเกียรติพระเจาปราสาททอง ล.3 น.20)

จะเห็นวาพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาเปนนักปกครองที่ดีเลิศเหมือนกับ
พระมหากษัตริยในคติความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธ กลาวคือ พระองค
สามารถปกครองบานเมืองใหอุดมสมบูรณและประชาชนมีชีวิตความเปนอยูที่สุขสบาย เพราะพระ
มหากษัตริยดูแลเอาใจใสและบํารุงรักษาบานเมืองอยูเสมอ อีกทั้งพระองคยังรูจักคัดเลือกขาราช
บริพารที่มีความรูความสามารถมาชวยราชกิจ และปรึกษาขอราชการกับขาราชบริพาร จึงทําให
ราชกิจสําเร็จลุลวงไดดวยดี นอกจากนี้พระองคยังเสริมสรางขวัญกําลังใจของขาราชบริพารดวย
การพระราชทานรางวัลใหแกผูที่ปฏิบัติงานไดสําเร็จและเปนที่พอพระราชหฤทัย ทําใหขาราช
บริพารจงรักภักดีและมุงมั่นตั้งใจทํางานรับใชพระองคอยางเต็มความสามารถ
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3.3 การต้ังมั่นในธรรม
ในคติความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธ พระมหากษัตริยที่

ดีเลิศตองยึดมั่น ตั้งมั่น และทรงธรรม ดังในรามายณะ ตอนที่ฤษีวิศวามิตรขออนุญาตทาวทศรถให
พระรามไปปราบอสูรที่รบกวนการบําเพ็ญตบะของฤษี แตทาวทศรถรักพระรามมากเกรงวา
พระรามจะไดรับอันตราย จึงไมยอมใหพระรามไปกับฤษีวิศวามิตร ฤษีวสิษฐผูเปนที่ปรึกษาของ
ทาวทศรถจึงทูลเตือนสติทาวทศรถวาพระองคเกิดในวงศของทาวอิกษวากุ พระองคเปนดัง       
พระธรรม พระองคเปนผูทรงธรรมและเปนผูเชี่ยวชาญในธรรมศาสตร ดังนั้นพระองคจึงไมควร
ปฏิบัติและหลงไปจากหนทางแหงธรรม โลกเรียกพระองควาอาตมันผูทรงธรรม พระองคจึงไมควร
ทําลายชื่อเสียงของบรรพบุรุษและตัวพระองคเองดวยการกระทําเชนนี้ ดังเนื้อความที่วา

… Dasaratha, you  are  born  of  the  line  of  the  Ikshvakus. You are  
expected  to  be  a  personification  of  Dharma  himself. You are  a  righteous  
man  and  are  well  versed  in  the  rules  of  conduct. You should  not  behave  
thus  and  stray  away  from  the  path  of  dharma. The  world  calls  you “ 
Dharmatma” and  you  should  not  besmirch  the  name  of  your  ancestors  and  
yours  too  by  this  action  of  yours.154

จะเห็นไดวาการตั้งมั่นหรือยึดมั่นในธรรมของพระมหากษัตริยเปนสิ่งสําคัญ   
อยางยิ่ง เพราะพระมหากษัตริยเปนผูที่ประชาชนคาดหวังวาตองทรงธรรม การที่พระมหากษัตริย
ไมตั้งมั่นในธรรม พระองคก็จะเปนผูทําลายชื่อเสียงของวงศตระกูล

นอกจากนี้กวียังชื่นชมพระรามวาพระองคไมเคยหลีกหนีจากหนทางแหงความ
จริงและธรรม155 ทั้งนี้พระรามเปนผูที่เชื่อมั่นในวิถีแหงธรรมอยางแนวแนวาเปนหนทางเดียวที่จะนํา
ไปสูอรรถะ กามะ และโมกษะ ดังเนื้อความที่วา “Rama  firmly  believed  that  the  path  of  
Dharma  was  the  only  pathway  to  Artha, Kama and Moksha.” 156

                                                 
       154  Kamala  Subramaniam, Ramayana, 25.
       155  Ibid. , 86.
       156  Ibid. , 83.
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ตามคติความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณเชื่อวามนุษยมีความปรารถนาใน
ชีวิต 4 ประการ ที่เรียกวา ปุรุษารถะ ไดแก ธรรมะ คือการมีชีวิตอยูอยางถูกตองทํานองคลองธรรม
และตามหนาที่ของตน  อรรถะ คือการแสวงหาความสุขจากวัตถุ  กามะ คือการแสวงหาความสุข
จากความรัก และโมกษะ คือการหลุดพนจากความปรารถนาทั้งปวงในโลกนี้เพื่อความสุขในโลก
หนา157 ทุกคนตองปฏิบัติธรรมหรือหนาที่ของตนใหสมบูรณ พระมหากษัตริยจึงตองปฏิบัติหนาที่
ของพระมหากษัตริยใหสมบูรณ จึงจะไดชื่อวาปฏิบัติธรรม

สวนในคติความคิดความเชื่อของศาสนาพุทธ พระมหากษัตริยที่ดีและยิ่งใหญก็
คือธรรมราชา ในพระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค กลาวถึงพระทัลหเนมิวาเปนพระ
จักรพรรดิผูทรงธรรม ดังขอความที่วา

ดูกรภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแลวมีพระราชาจักรพรรดิพระนามวาทัลหเนมิ ผูทรง
ธรรม เปนพระราชาโดยธรรม เปนใหญในแผนดิน มีมหาสมุทร 4 เปนขอบเขต ทรงชํานะ
แลวมีราชอาณาจักรมั่นคงสมบูรณดวยแกวเจ็ดประการ คือ จักรแกว ชางแกว มาแกว แกว
มณี นางแกว คฤหบดีแกว ปริณายกแกว เปนที่ 7 พระราชบุตรของพระองคมีมากกวาพัน 
ลวนกลาหาญมีรูปทรงสมเปนวีรกษัตริย สามารถย่ํายีเสนาของขาศึกได พระองคทรงชํานะ
โดยธรรม มิตองใชอาชญา มิตองใชศัสตรา ครอบครองแผนดิน158

พระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาก็เปนผูที่ตั้งมั่นและยึดมั่นในธรรมเชนเดียวกับ
พระมหากษัตริยในคติความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธ พระองคปกครอง
บานเมืองดวยธรรม กวีจึงยกยองพระมหากษัตริยวาเปนผูทรงธรรมหรือธรรมราชา ดังในลิลิต   
ยวนพาย กวียกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวาเปนผูทรงธรรมเหมือนพระธรรมซึ่งก็คือพระยม
ดังคําประพันธ

พระทรงธรรมิศรแม พระธรรม
(ลิลิตยวนพาย ล.1 น.341)

                                                 
       157  กุสุมา  รักษมณี, สันสกฤตวิจารณา, 137.
       158  ปรีชา  ชางขวัญยืน, ธรรมรัฐ – ธรรมราชา, 19.
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ในลิลิตพระลอ ตอนที่พระลอเสด็จไปเมืองสรอง มีขาราชบริพารตามเสด็จดวย 
พระลอใหขาราชบริพารกลับเขาเมืองแมนสรวง ขาราชบริพารยกยองพระลอวาเปนผูทรงธรรม     
ขาราชบริพารก็ขอตามเสด็จไปจนกวาจะไดเสด็จคืนกลับไปครองราชสมบัติอีกครั้ง แมวาไปแลวจะ
ตองเสียชีวิตก็ดีกวาที่จะกลับบานเมืองในเวลานี้ ตอใหยากลําบากเพียงใด ก็ขออาสารับใช ดัง    
คําประพันธ

ขอโดยเสด็จราชไท ทรงธรรม
คืนขอบเสวยไอศวรรย ผานหลา
ผิไปแลถึงกรรม ดีกวา  คืนพอ
ยากสิ่งใดไสขา คิดไดอาสาฯ

(ลิลิตพระลอ ล.1 น.433)

ในโคลงพาลีสอนนอง กวียกยองพระรามวาเปนผูทรงธรรมหลายครั้ง เชน      
พาลีสอนสุครีพใหเขาเฝาพระรามซึ่งเปนพระเจาแผนดินผูทรงธรรม ดังคําประพันธ

เฝาไทภูทรงธรรม ธิปราช
(โคลงพาลีสอนนอง ล.2 น.302)

อีกตอนหนึ่งพาลีสอนสุครีพวาหามขึ้นไปนั่งหรืออวดอางตนเทียมพระราชาบน
ราชอาสนของพระราชาผูทรงธรรม ซึ่งประดับดวยทอง มุก และแกว ที่สองแสงเจิดจํารัส ดัง        
คําประพันธ

หนึ่งอาสนธิราชไท ทรงธรรม
ทองสุกมุกดาสรรพ กองแกว
กระหนกรัตนจํารัสวรร โณภาส
อยาฝนขึ้นเลนแลว อวดอางทรอิงอร ฯ

(โคลงพาลีสอนนอง ล.2 น.302)
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ในเสือโคคําฉันท กวีเรียกพระคาวีวาพระมหากษัตริยผูทรงธรรมและเปนใหญใน
แผนดิน ดังคําประพันธ

กราบเกลาบังคมไท ธิบดินทรทรงธรรม
(เสือโคคําฉันท ล.2 น.372)

ในโคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณมหาราช กวีก็เรียกสมเด็จพระ
นารายณมหาราชวาเปนจอมราชาผูทรงธรรม ดังคําประพันธ

จอมธรรมิกราชเกลา กรุงยุทธ
(โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณมหาราช ล.2 น.662)

ในบุณโณวาทคําฉันท กวีขอพรใหสมเด็จพระเจาอยูหัวทายสระวาขอใหพระเจา
แผนดินผูทรงธรรม มีเกียรติยศที่ยั่งยืนนานไปชั่วกัลปาวสาน ดังคําประพันธ

ขอจงภูธรธรร มิกราช
ไวยศยงจงตงง ตอเทากัลปา ฯ

(บุณโณวาทคําฉันท ล.3 น.62)

จะเห็นไดวากวีอยุธยายกยองพระมหากษัตริยวาเปนผูทรงธรรมหรือตั้งมั่นใน
ธรรม กวีจะใชคําเรียกพระมหากษัตริยวาเปนพระราชาผูทรงธรรมแทนพระนามจริง เชน       
ธรรมิกราช  ไทธิบดินทรทรงธรรม ธิราชไททรงธรรม ภูธรธรรมิกราช เปนตน พระมหากษัตริยที่ทรง
ธรรมเปนพระมหากษัตริยที่ดีเลิศและเปนลักษณะของพระมหากษัตริยในอุดมคติของศาสนา
พราหมณและศาสนาพุทธ หากพระมหากษัตริยเปนผูทรงธรรมแลว ยอมหมายความวาพระองคจะ
ปกครองแผนดินดวยธรรม ทําใหบานเมืองและประชาชนอยูอยางสงบสุข

จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวาพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาปฏิบัติหนาที่
ของพระมหากษัตริยไดอยางดีเลิศและมีลักษณะสอดคลองกับคติความคิดความเชื่อของศาสนา
พราหมณและศาสนาพุทธ กลาวคือ หนาที่ของพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาที่สอดคลองกับ
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คติความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณ คือ การเปนนักรบ พระองคปฏิบัติหนาที่ของนักรบได
ครบถวนตั้งแตการเปนจอมทัพ การขยายและปองกันราชอาณาจักร และการมีกองทัพที่ยิ่งใหญ 
การที่พระมหากษัตริยปฏิบัติหนาที่นี้แสดงใหเห็นวาพระองคเปนพระมหากษัตริยที่เกงกลา        
นาเกรงขามและยิ่งใหญ สวนหนาที่ของพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาที่สอดคลองกับคติ
ความคิดความเชื่อของศาสนาพุทธก็คือ การเปนองคอัครศาสนูปถัมภก ไดแก การทํานุบํารุง
ศาสนา การรูแจงในธรรม การออกผนวช และการปฏิบัติธรรม เมื่อพระมหากษัตริยเปนองค      
อัครศาสนูปถัมภก ก็จะทําใหศาสนาดํารงอยูอยางรุงเรือง ประชาชนก็จะปฏิบัติตนในศีลธรรม    
ทําใหบานเมืองสงบสุข สวนหนาที่ของพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาที่สอดคลองกับคติความ
คิดความเชื่อของศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธคือ การปกครองบานเมืองและประชาชน การ     
ปกครองขาราชบริพาร และการตั้งมั่นในธรรม หนาที่ที่สอดคลองกับคติความคิดความเชื่อของ
ศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธนี้ทําใหเห็นวาพระมหากษัตริยสามารถปกครองแผนดินดวย
ธรรมจนทําใหแผนดินสงบสุข พระองครูวิธีการบํารุงบานเมืองใหอุดมสมบูรณ การทําใหประชาชน
มีความสุขสบาย และการทําใหขาราชบริพารจงรักภักดีและตั้งใจชวยราชกิจ

จากการศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาทั้งดาน 
คุณสมบัติและหนาที่กับลักษณะพระมหากษัตริยที่ดีงามตามคติความคิดความเชื่อของศาสนา
พราหมณและศาสนาพุทธ ทําใหเห็นวาภาพลักษณพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยามีความ
สอดคลองกับลักษณะพระมหากษัตริยในอุดมคติของทั้งศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธมากที่
สุด โดยดานคุณสมบัติที่สอดคลองกับคติความคิดความเชื่อของทั้งศาสนาพราหมณและศาสนา
พุทธมี 4 ประการ ไดแก การมีรูปรางและบุคลิกลักษณะที่ดี การมีความรอบรู การมีพระราชทรัพย 
และการมีเกียรติยศ   รายละเอียดของคุณสมบัติบางประการในคติความคิดความเชื่อของศาสนา
พราหมณและศาสนาพุทธก็มีความแตกตางกัน แตกวีอยุธยาก็นํามายกยองพระมหากษัตริยทั้ง
หมด เชน การมีรูปงาม พระมหากษัตริยตามความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณจะมีรูปงาม
เหมือนพระกามเทพ สวนพระมหากษัตริยตามความคิดความเชื่อของศาสนาพุทธจะมีรูปงาม
เหมือนพระอินทร  กวีอยุธยาก็ยกยองพระมหากษัตริยวางามเหมือนทั้งพระกามเทพและพระอินทร 
พระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาจึงมีความงามเปนเลิศ เปนตน สวนดานหนาที่ที่สอดคลองกับ
คติความคิดความเชื่อของทั้งศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธมี 3 ประการ ไดแก การปกครอง
บานเมืองและประชาชน การปกครองขาราชบริพาร และการตั้งมั่นในธรรม กวีอยุธยายกยองพระ
มหากษัตริยวามีพระปรีชาสามารถในการปกครองมาก พระองคปกครองบานเมือง ประชาชน และ
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ขาราชบริพารดวยความเอาใจใสและเปนธรรม ทําใหบานเมืองเจริญรุงเรือง ประชาชนมีชีวิตความ
เปนอยูที่สุขสบาย คุณสมบัติและหนาที่ที่สอดคลองกับคติความคิดความเชื่อของทั้งศาสนา
พราหมณและศาสนาพุทธซึ่งมีปรากฏในวรรณคดีสมัยอยุธยามากที่สุดนี้ ผูศึกษาเห็นวาเปน     
คุณสมบัติและหนาที่พื้นฐานที่สําคัญในการเปนพระมหากษัตริย กลาวคือ เมื่อกวีตองแตงเรื่อง
เกี่ยวกับพระมหากษัตริย กวีก็จะกลาวถึงคุณสมบัติและหนาที่เหลานี้เสมอ เพื่อยืนยันและทําให
เห็นวาพระองคเปนพระมหากษัตริยที่ดีเลิศ รํ่ารวย มีเกียรติยศ และมีพระปรีชาสามารถดานการ
ปกครอง

คุณสมบัติและหนาที่ของพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาที่สอดคลองกับคติความ
คิดความเชื่อของศาสนาพราหมณเปนคุณสมบัติและหนาที่ที่ทําใหเห็นภาพลักษณพระมหา
กษัตริยวาเปนผูทรงอํานาจ นาเกรงขาม และมีความเกงกลาหาวหาญ ดานคุณสมบัติที่สอดคลอง
กับคติความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณมี 3 ประการ ไดแก การมีกําเนิดจากเทพเจา การสืบ
เชื้อสายจากเทพเจา และการมีพระราชอํานาจและฤทธานุภาพ สวนดานหนาที่ที่สอดคลองกับ   
คติความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณ ไดแก การเปนจอมทัพ การขยายและปองกันราช
อาณาจักร  การมีกองทัพ และการปกครองโลก คุณสมบัติและหนาที่ที่สอดคลองกับคติความคิด
ความเชื่อของศาสนาพราหมณนี้ทําใหเห็นภาพลักษณพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาวามี
อํานาจที่ยิ่งใหญเหนือสามัญชน เพราะพระองคเปนดังเทพเจา จึงมีพระราชอํานาจและฤทธิ์เดช
เสมอเทพเจา สามารถปราบปรามขาศึกศัตรูไดหมดสิ้น อีกทั้งยังเปนผูดูแลปกครองโลกใหสงบสุข
อีกดวย

สวนคุณสมบัติและหนาที่ของพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาที่สอดคลองกับคติ
ความคิดความเชื่อของศาสนาพุทธเปนคุณสมบัติและหนาที่ที่ทําใหเห็นภาพลักษณพระมหา
กษัตริยวาเปนผูทรงธรรม คุณสมบัติที่สอดคลองกับคติความคิดความเชื่อของศาสนาพุทธมี 3 
ประการ ไดแก การสืบเชื้อสายจากพระพุทธเจา การมีกําเนิดเปนดังพระโพธิสัตว และการมีบุญ 
สวนดานหนาที่ที่สอดคลองกับคติความคิดความเชื่อของศาสนาพุทธ ไดแก การเปนองคอัคร
ศาสนูปถัมภก ตั้งแตการทํานุบํารุงศาสนา การรูแจงในธรรม การออกผนวช และการปฏิบัติธรรม 
คุณสมบัติและหนาที่ที่สอดคลองกับคติความคิดความเชื่อของศาสนาพุทธนี้ ทําใหเห็นวาพระมหา
กษัตริยคือผูทรงธรรมที่ปฏิบัติคุณความดีและอุปถัมภค้ําจุนพระพุทธศาสนาใหดํารงอยูอยางมั่นคง 
ภาพลักษณพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาที่สอดคลองกับคติความคิดความเชื่อของศาสนา
พุทธจึงเปนภาพของธรรมราชา
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จะเห็นไดวาภาพลักษณพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยามีลักษณะของผูทรง
อํานาจและฤทธิ์เดชที่นาเกรงขามเหมือนพระมหากษัตริยในคติความคิดความเชื่อของศาสนา
พราหมณ และมีลักษณะของผูปฏิบัติธรรมหรือธรรมราชาตามแบบพระมหากษัตริยในคติความคิด
ความเชื่อของศาสนาพุทธ อีกทั้งยังมีลักษณะพื้นฐานสําคัญของการเปนพระมหากษัตริยซึ่ง     
สอดคลองกับคติความคิดความเชื่อของทั้งศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธ ดังนั้นอาจกลาวไดวา
กวีอยุธยารูจักเลือกรับแนวคิดเกี่ยวกับพระมหากษัตริยจากทั้งศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธ 
และนํามาปรับเพื่อยกยองพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาใหเขากับคานิยมของสังคมไทยได
อยางกลมกลืน ภาพลักษณพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาจึงเปนภาพของพระมหากษัตริยที่ 
ดีเลิศมากที่สุด
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บทที่ 5

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ

การศึกษาภาพลักษณพระมหากษัตริยไทยในวรรณคดีอยุธยาครั้งนี้เปนการศึกษาทั้ง
ดานคุณสมบัติและหนาที่ของพระมหากษัตริยที่ปรากฏในวรรณคดีอยุธยาจํานวน 13 เร่ือง ซึ่ง
สามารถแบงเปนประเภทวรรณคดีได 4 ประเภท คือ วรรณคดียอพระเกียรติ วรรณคดีพิธีกรรมและ
ประเพณี วรรณคดีคําสอน และวรรณคดีนิทาน การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณ
พระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาที่ตางประเภทกัน และเปรียบเทียบภาพลักษณพระมหากษัตริย
ในวรรณคดีอยุธยากับลักษณะพระมหากษัตริยที่ดีงามตามคติความคิดความเชื่อของศาสนา
พราหมณและศาสนาพุทธ เมื่อไดศึกษาวิเคราะหแลว ทําใหเห็นวาพระมหากษัตริยในวรรณคดี
อยุธยามีคุณสมบัติสําคัญ 7 ประการ ไดแก การมีชาติกําเนิดและชาติตระกูลที่สูง การมีบุญ การมี
รูปรางและบุคลิกลักษณะที่ดี การมีความรอบรู การมีพระราชทรัพย การมีพระราชอํานาจและ
ฤทธานุภาพ และการมีเกียรติยศ นอกจากนี้พระองคยังปฏิบัติหนาที่สําคัญของพระมหากษัตริย  2 
ประการ ไดแก การเปนนักปกครองและการเปนนักรบ พระองคเปนนักปกครองที่ดีเพราะพระองค
สามารถปกครองโลก บานเมือง ประชาชน ขาราชบริพาร และเปนองคอัครศาสนูปถัมภกไดอยาง 
ดีเยี่ยม สวนการเปนนักรบที่ยิ่งใหญ พระองคเปนจอมทัพที่เกงกลา และสามารถขยายราชอาณา
จักรใหกวางไกล เมื่อบานเมืองมีขาศึกศัตรูรุกราน พระองคก็สามารถปองกันราชอาณาจักรใหพน
ภัยได อีกทั้งพระองคยังมีกองทัพที่ยิ่งใหญอีกดวย

ภาพลักษณพระมหากษัตริยทั้งดานคุณสมบัติและดานหนาที่ดังกลาวขางตนมีปรากฏ
ในวรรณคดีแตละประเภทแตกตางกันตามจุดมุงหมายและลักษณะของวรรณคดีนั้น กลาวคือ          
วรรณคดียอพระเกียรติมีจุดมุงหมายเพื่อสดุดียกยองพระมหากษัตริยที่มีอยูจริงในประวัติศาสตร
วาเปนผูที่มีความดีเลิศในทุกดาน ภาพลักษณพระมหากษัตริยในวรรณคดียอพระเกียรติจึงมีความ
สมบูรณมากที่สุด โดยพระมหากษัตริยในวรรณคดียอพระเกียรติมีคุณสมบัติทั้ง 7 ประการ และ
ปฏิบัติหนาที่ของพระมหากษัตริยทั้ง 2 ประการ คุณสมบัติที่กวีใหความสําคัญมากคือ การมีชาติ
กําเนิดและชาติตระกูลที่สูง การมีความรอบรู และการมีเกียรติยศ ทั้งนี้เพราะคุณสมบัติทั้งสาม
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ประการทําใหเห็นวาพระมหากษัตริยยิ่งใหญเกรียงไกรมาก โดยเฉพาะคุณสมบัติเร่ืองชาติกําเนิดที่
สูงเปนคุณสมบัติสําคัญที่กวีจะใชยกยองพระมหากษัตริยที่มีอยูจริงในประวัติศาสตรเทานั้น สวน
หนาที่ของพระมหากษัตริยที่กวีใหความสําคัญมากที่สุด คือ การเปนนักปกครอง ทั้งนี้เพราะ       
วรรณคดียอพระเกียรติทุกเรื่องใหรายละเอียดถึงหนาที่ในการเปนนักปกครองที่ดีไว

วรรณคดีที่นําเสนอภาพลักษณพระมหากษัตริยใกลเคียงกับวรรณคดียอพระเกียรติ
คือ วรรณคดีนิทาน พระมหากษัตริยในวรรณคดีนิทานเปนพระมหากษัตริยที่มีความดีงามสมบูรณ
ใกลเคียงกับพระมหากษัตริยในวรรณคดียอพระเกียรติ คือ มีคุณสมบัติ 6 ประการ และปฏิบัติ 
หนาที่ของพระมหากษัตริย 2 ประการ แตเนื่องจากพระมหากษัตริยในวรรณคดีนิทานเปนพระมหา
กษัตริยที่เกิดจากจินตนาการ กวีจึงไมกลาวถึงเรื่องชาติกําเนิดของพระมหากษัตริยวามีชาติกําเนิด
ที่สูงเหมือนกับพระมหากษัตริยในวรรณคดียอพระเกียรติซึ่งเปนพระมหากษัตริยที่มีอยูจริง การที่
กวียกยองพระมหากษัตริยในวรรณคดีนิทานวามีคุณสมบัติ 6 ประการและปฏิบัติหนาที่ 2 ประการ 
ก็แสดงใหเห็นวาพระองคเปนพระมหากษัตริยที่สมบูรณแลว นอกจากนี้กวียังใหความสําคัญกับ
คุณสมบัติเร่ืองการมีรูปงามและการมีพระราชทรัพยอยางมาก สวนดานหนาที่ กวีก็จะเนนเรื่องการ
เปนนักรบที่เกงกลามาก ทั้งนี้เพราะการมีรูปงาม การมีพระราชทรัพย และการเปนนักรบที่เกงกลา 
เปนลักษณะสําคัญของพระเอกตามแบบฉบับในวรรณคดีนิทาน

วรรณคดีที่นําเสนอภาพลักษณพระมหากษัตริยไดสมบูรณเปนลําดับตอมา คือ        
วรรณคดีพิธีกรรมและประเพณี ซึ่งมีคุณสมบัติ 5 ประการและปฏิบัติหนาที่ของพระมหากษัตริย    
1 ประการ พระมหากษัตริยในวรรณคดีพิธีกรรมและประเพณีมีลักษณะคลายกับพระมหากษัตริย
ในวรรณคดียอพระเกียรติ โดยเฉพาะการมีชาติกําเนิดที่สูงและการเปนนักปกครองที่ดี  สวนคุณ
สมบัติอีกสองประการที่กวีไมไดกลาวถึง คือ การมีรูปงามและการมีความรอบรู ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวรรณคดีพิธีกรรมและประเพณีไมไดมุงแสดงใหเห็นวาพระมหากษัตริยดีเลิศทุกดาน แตจะ
เนนกลาวถึงการเปนนักปกครองที่ดีที่ทําใหบานเมืองสงบสุข นอกจากนี้วรรณคดีพิธีกรรมและ
ประเพณีก็จะไมไดกลาวถึงหนาที่ในการเปนนักรบไว ทั้งนี้เพราะไมใชเร่ืองที่เกี่ยวกับการทําศึก
สงครามของพระมหากษัตริย

สวนวรรณคดีที่นําเสนอภาพลักษณพระมหากษัตริยไมชัดเจนมากที่สุด คือ วรรณคดี
คําสอน กวีกลาวถึงพระมหากษัตริยวามีคุณสมบัติ 2 ประการ คือ มีพระราชทรัพยโดยกลาวถึง
เร่ืองสนมกํานัลเทานั้น และมีพระราชอํานาจและฤทธานภุาพ สวนดานหนาที่ กวีจะมุงแสดงใหเห็น
วาพระมหากษัตริยเปนนักปกครองที่ดี การที่วรรณคดีคําสอนนําเสนอภาพลักษณพระมหากษัตริย
ไดไมชัดเจน เพราะวรรณคดีคําสอนไมไดมีจุดมุงหมายเพื่อยกยองสดุดีพระมหากษัตริยหรือ
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ตองการสรางตัวละครใหเปนพระมหากษัตริยที่ดีสมบูรณ แตวรรณคดีคําสอนมุงกลาวถึงขอปฏิบัติ
ที่ดีของพระมหากษัตริยเทานั้น

อยางไรก็ตามแมวาภาพลักษณพระมหากษัตริยในวรรณคดีแตละประเภทจะแตกตาง
กันตามจุดมุงหมายและลักษณะของวรรณคดีนั้น แตวรรณคดีทั้งสี่ประเภทก็กลาวถึงคุณสมบัติ
และหนาที่ของพระมหากษัตริยบางประการไวคลายกัน ไดแก การเปนนักปกครองที่ดี  การมีพระ
ราชอํานาจและฤทธานุภาพ และการมีพระราชทรัพยโดยเฉพาะการมีสนมกํานัล แสดงวา         
คุณสมบัติและหนาที่ทั้งสามประการเปนคุณสมบัติและหนาที่สําคัญของพระมหากษัตริยใน       
วรรณคดีอยุธยา อาจเปนเพราะลักษณะสามประการขางตนแสดงใหเห็นทั้งพระปรีชาสามารถ  
พระเดชานุภาพ และพระเกียรติยศ ไดครบถวน กวีจึงกลาวถึงคุณสมบัติและหนาที่สามประการ  
ดังกลาวไวเสมอ

เมื่อพิจารณาคุณสมบัติและหนาที่ของพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาแลว จะเห็น
ไดวาภาพลักษณพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาเปนภาพลักษณพระมหากษัตริยในอุดมคติซึ่ง
สอดคลองกับลักษณะพระมหากษัตริยที่ดีงามตามคติความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณและ
ศาสนาพุทธมาก โดยมีความสอดคลองกับคติความคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณและศาสนา
พุทธ  3 ลักษณะ ไดแก ภาพลักษณพระมหากษัตริยที่สอดคลองกับคติความคิดความเชื่อของ
ศาสนาพราหมณ ภาพลักษณพระมหากษัตริยที่สอดคลองกับคติความคิดความเชื่อของศาสนา
พุทธ และภาพลักษณพระมหากษัตริยที่สอดคลองกับคติความคิดความเชื่อของทั้งศาสนา
พราหมณและศาสนาพุทธ

ภาพลักษณพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาสวนใหญสอดคลองกับคติความคิด
ความเชื่อของทั้งศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธ โดยดานคุณสมบัติของพระมหากษัตริยใน     
วรรณคดีอยุธยาที่สอดคลองกับคติความคิดความเชื่อของทั้งศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธมี 4 
ประการ ไดแก การมีรูปรางและบุคลิกลักษณะที่ดี การมีความรอบรู การมีพระราชทรัพย และการมี
เกียรติยศ สวนหนาที่ของพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาที่สอดคลองกับคติความคิดความเชื่อ
ของทั้งศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธมี 3 ประการ ไดแก การปกครองบานเมืองและประชาชน 
การปกครองขาราชบริพาร และการตั้งมั่นในธรรม คุณสมบัติและหนาที่ของพระมหากษัตริยที่สอด
คลองกับคติความคิดความเชื่อของทั้งศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธนี้เปนคุณสมบัติและหนาที่
พื้นฐานที่สําคัญของการเปนพระมหากษัตริย กลาวคือ เมื่อกวีจะแตงเรื่องราวเกี่ยวกับพระมหา
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กษัตริย กวีก็จะกลาวถึงคุณสมบัติและหนาที่เหลานี้ไว เพื่อยืนยันและทําใหเห็นวาพระมหากษัตริย
มีเกียรติยศ มีความมั่งคั่ง มีความดีเลิศ และมีพระปรีชาสามารถในการปกครอง

ภาพลักษณพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาที่สอดคลองกับคติความคิดความเชื่อ
ของศาสนาพราหมณเปนภาพลักษณที่แสดงถึงความเกงกลาและนาเกรงขามของพระมหากษัตริย 
โดยดานคุณสมบัติ กวีจะยกยองพระมหากษัตริยวามีกําเนิดหรือสืบเชื้อสายจากเทพเจา และมีพระ
ราชอํานาจและฤทธานุภาพ สวนดานหนาที่ กวีจะยกยองพระมหากษัตริยวาเปนนักรบที่ยิ่งใหญ 
และเปนผูปกครองโลก คุณสมบัติและหนาที่ที่สอดคลองกับคติความคิดความเชื่อของศาสนา
พราหมณนี้ทําใหเห็นวาพระมหากษัตริยเปนผูที่มีพระราชอํานาจและพระเดชานุภาพอันยิ่งใหญนา
เกรงขามมาก ทั้งนี้เพราะพระองคไมใชมนุษยธรรมดาสามัญ แตพระองคเปนดังเทพเจาที่มีอํานาจ
และมีฤทธิ์มาก เมื่อพระองคมีพระราชอํานาจและมีฤทธิ์เดชเสมอเทพเจา พระองคยอมสามารถทํา
สงครามเอาชนะขาศึกศัตรูไดทั้งหมดและสามารถปกครองโลกได ภาพลักษณพระมหากษัตริย
ในวรรณคดีอยุธยาจึงมีลักษณะที่นาเกรงขามและมีพลังอํานาจมาก

สวนภาพลักษณพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาที่สอดคลองกับคติความคิดความ
เชื่อของศาสนาพุทธ เปนภาพลักษณที่แสดงใหเห็นวาพระมหากษัตริยคือผูทรงธรรม โดยดาน   
คุณสมบัติ กวีจะกลาววาพระมหากษัตริยเปนผูสืบเชื้อสายจากพระพุทธเจา มีกําเนิดเปนดังพระ
โพธิสัตว และมีบุญมาก สวนดานหนาที่ กวีจะกลาวถึงการเปนองคอัครศาสนูปถัมภกของพระมหา
กษัตริยทั้งการทํานุบํารุงศาสนา การรูแจงในธรรม การออกผนวช และการปฏิบัติธรรม คุณสมบัติ
และหนาที่ที่สอดคลองกับคติความคิดความเชื่อของศาสนาพุทธนี้ทําใหเห็นวาพระมหากษัตริยเปน
ผูทรงธรรมและปฏิบัติแตส่ิงที่ดีงาม ทั้งนี้เพราะพระมหากษัตริยที่สืบเชื้อสายจากพระพุทธเจาหรือมี
กําเนิดเปนดังพระโพธิสัตว ตองเปนพระมหากษัตริยที่ปฏิบัติคุณความดีในอดีตกาลมาก ทําให 
พระองคมีบุญสะสมมาก  และเมื่อไดกําเนิดมาเปนพระมหากษัตริยแลว พระองคก็ยังปฏิบัติแตส่ิง
ที่ดีงามและทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ทําใหพระองคมีบุญเพิ่มมากขึ้น ภาพลักษณพระมหา
กษัตริยในวรรณคดีอยุธยาที่สอดคลองกับคติความคิดความเชื่อของศาสนาพุทธจึงเปนภาพลักษณ
ที่แสดงใหเห็นวาพระองคคือธรรมราชาอยางแทจริง

จะเห็นไดวากวีอยุธยารับแนวคิดของทั้งศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธมายกยอง
พระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยา ทําใหพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาเปนพระมหากษัตริย
ที่มีพระราชอํานาจ มีฤทธิ์เดช และนาเกรงขามเหมือนกับพระมหากษัตริยตามคติความคิดความ
เชื่อของศาสนาพราหมณ ขณะเดียวกันพระองคก็เปนผูที่นาเลื่อมใสศรัทธา เพราะพระองคมี     
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คุณสมบัติและปฏิบัติกิจดังธรรมราชาเหมือนพระมหากษัตริยตามคติความคิดความเชื่อของ
ศาสนาพุทธ สวนภาพลักษณพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาที่เหมือนกับคติความคิดความเชื่อ
ของทั้งศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธ ผูศึกษาเห็นวาเปนลักษณะพื้นฐานที่สําคัญของพระมหา
กษัตริย หากกวีจะแตงเรื่องเกี่ยวกับพระมหากษัตริยก็จะกลาวถึงคุณสมบัติและหนาที่ของพระมหา
กษัตริยที่เปนพื้นฐานนี้เสมอ

ดังนั้นอาจกลาวไดวากวีอยุธยารูจักเลือกรับแนวคิดเกี่ยวกับพระมหากษัตริยจาก
ศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธ และนํามาปรับเพื่อยกยองพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาให
เขากับคานิยมของสังคมไทยไดอยางกลมกลืน ภาพลักษณพระมหากษัตริยในวรรณคดีอยุธยาจึง
เปนภาพพระมหากษัตริยที่ดีเลิศมากที่สุด เพราะพระองคมีทั้งพระเดชานุภาพเหมือนแนวคิดของ
ศาสนาพราหมณและมีพระกรุณาธิคุณเหมือนแนวคิดของศาสนาพุทธ

ขอเสนอแนะ
นอกจากการศึกษาภาพลักษณพระมหากษัตริยไทยในวรรณคดีสมัยอยุธยาวามี   

แนวคิดมาจากศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธของอินเดียแลว ผูศึกษาเห็นวานาจะศึกษา   
เปรียบเทียบภาพลักษณพระมหากษัตริยในวรรณคดีไทยกับพระมหากษัตริยในวรรณคดีเขมร ซึ่งมี
แหลงที่มาของความคิดจากอินเดียเชนเดียวกันวามีความเหมือนหรือตางกันอยางไร เพื่อขยาย 
องคความรูเกี่ยวกับพระมหากษัตริยในวรรณคดีใหกวางขวางตอไป

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



441

บรรณานุกรม

ภาษาไทย

หนังสือ
กรมวิชาการ. พจนานุกรม สํสกฤต – ไท – อังกฤษ อภิธาน . พระนคร : โรงพิมพคุรุสภา

ลาดพราว , 2511.
กรมศิลปากร. ตําราธรรมเนียมในราชสํานักครั้งกรุงศรีอยุธยา กับ พระวิจารณของ

สมเด็จ ฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ . พิมพครั้งที่ 3 . กรุงเทพฯ : กอง
วรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร , 2539.

__________. วรรณกรรมสมัยสุโขทัย. พิมพครั้งที่ 2 . กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2539.
__________. วรรณกรรมสมัยอยุธยา เลม 1. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทมหานคร : โรงพิมพคุรุสภา

ลาดพราว, 2540.
__________. วรรณกรรมสมัยอยุธยา เลม 2. กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2530.
__________. วรรณกรรมสมัยอยุธยา เลม 3. กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2531.
กฤษณะไทวปายนวยาส , แสง มนวิทูร (แปล). ศรีมัทภควัทคีตาหรือเพลงแหงชีวิต. พิมพคร้ังที่

2 .พระนคร : แพรพิทยา, 2515.
กุสุมา รักษมณี . สันสกฤตวิจารณา .กรุงเทพฯ : แมคําผาง , 2547.
เกษม บุญศรี. ราชนีติ พากยบาลี พากยสันสกฤต และพากยไทย. ธนบุรี : ศรีเพ็ชรการพิมพ,

2515. (พิมพในงานรับพระราชทานเผาศพหลวงเวชชสารบริรักษ (ถนอม พัทฒน) 2
พฤษภาคม 2515)

เกื้อพันธุ  นาคบุปผา. พื้นฐานการอานวรรณคดีไทย. กรุงเทพฯ : ตนออ , 2542.
คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว. คําบรรยายวิชา พื้นฐานอารยธรรมไทย ตอนพื้นฐานทางวัฒนธรรม

เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย. ม.ป.ท. , 2516.
จํานง  ทองประเสริฐ . พุทธศาสนากับสังคมและการเมือง . กรุงเทพฯ : แพรพิทยา , 2520.
จิตร  ภูมิศักดิ์ . บทวิเคราะหวรรณกรรมศักดินา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพพิฆเณศ , 2519.
จิรัสสา  คชาชีวะ. พระพิฆเนศวร คติความเชื่อและรูปแบบของพระพิฆเนศวรที่พบใน

ประเทศไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพพิฆเณศ , 2531.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



442

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว , พระบาทสมเด็จพระ. พระราชพิธีสิบสองเดือน. กรุงเทพฯ :
กรมศิลปากร , 2503.

เจือ  สตะเวทิน . ตํารับวรรณคดี. กรุงเทพฯ : บรรณกิจ , 2522.
ฉลาด  บุญลอย , เสถียร  พันธรังษี และพระมหาประยุทธ ปยุตโต . พจนานุกรมบาลี –

สันสกฤต – ไทย – อังกฤษ เลม 3 . พระนคร : แพรพิทยา , ม.ป.ป.
ชลดา เรืองรักษลิขิต . วรรณคดีอยุธยาตอนตน : ลักษณะรวมและอิทธิพล. กรุงเทพมหานคร :

โครงการเผยแพรผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544.
__________. อานลิลิตพระลอ ฉบับวิเคราะหและถอดความ. กรุงเทพมหานคร :

ภาควิชาภาษาไทยและศูนยภาษาและวรรณคดีไทย คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2544.

ชาลี เอี่ยมกระสินธุ . มรดกแหงสยาม. กรุงเทพฯ : ประพันธสาสน , 2520.
โชติ  กัลยาณมิตร, ผูรวบรวม . พจนานุกรมสถาปตยกรรมและศิลปเกี่ยวเนื่อง.  กรุงเทพฯ :

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย , 2518.
ดํารงราชานุภาพ , สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยา . พระราชพงศาวดารฉบับพระ

ราชหัตถเลขา เลม 2 . พระนคร : โรงพิมพอักษรสัมพันธ , 2505.
ทองทีฆายุ ทองใหญ , หมอมเจา . ตํารามาของเกากับตําราลักษณะมา . พิมพคร้ังที่ 2 .

กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร , 2544.
ธนิต  อยูโพธิ์. พระบาทสมเด็จพระนารายณมหาราชและนักปราชญราชกวีในรัชสมัย .

กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร , 2521.
ธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต) , พระ . กรรมและนรกสวรรค สําหรับคนรุนใหม . พิมพคร้ังที่ 3 .

กรุงเทพฯ : สหธรรมิก , 2537.
__________. บุญ – บารมี ที่จะกูแผนดินไทย . กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ ,2543.
__________. พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม. พิมพครั้งที่ 10 . กรุงเทพฯ :

ส่ือตะวัน , 2545.
__________. พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท . พิมพครั้งที่ 11 . กรุงเทพฯ :

โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 2546.
น . ณ . ปากน้ํา . งานจําหลักไม ศิลปะและสถาปตยกรรมไทย . กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ ,

2537.
นารถ โพธิประสาท , ผูเรียบเรียง . สถาปตยกรรมในประเทศไทย. ม.ป.ท., 2514.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



443

นิตยา  กาญจนวรรณ , วรรณกรรมอยุธยา . กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง , 2515.
แนงนอย ศักดิ์ศรี , ม.ร.ว. สถาปตยกรรมไทย. พิมพครั้งที่ 2 . กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย , 2539.
บรรพต วีระสัย สุขุม นวลสกุล และบวร ประพฤติดี . รัฐศาสตรทั่วไป . กรุงเทพมหานคร :

มหาวิทยาลัยรามคําแหง , ม.ป.ป.
บริหารเทพธานี , พระ ,เรียบเรียง. พงศาวดารชาติไทย สมัยศรีอยุธยา ภาคแรก. ม.ป.ท.,

2514.
บุญยงค เกศเทศ . ประวัติศาสตรวรรณกรรม . กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร , ม.ป.ป.
เบญจมาศ  พลอินทร . หนวยภาษาไทย 2 : พื้นฐานวรรณคดีและวรรณกรรมไทย. กรุงเทพฯ

: สํานักพิมพโอเดียนสโตร , 2526.
ป. หลงสมบุญ . พจนานุกรมบาลี – ไทย . กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว , 2519.
ปรมานุชิตชิโนรส , สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระ. มหาเวสสันดรชาดก ฉบับ 13 กัณฑ .

 พิมพคร้ังที่ 6. กรุงเทพฯ : องคการคาของคุรุสภา, 2513.
ประจักษ ประภาพิทยากร . ความรูพื้นฐานทางวรรณคดีและวรรณกรรมเอกของไทย.

กรุงเทพฯ : ชินอักษรการพิมพ , 2522.
__________. เทวดานุกรมในวรรณคดี . กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร , 2529.
ปรีชา ชางขวัญยืน. ระบบปรัชญาการเมืองในมานวธรรมศาสตร . กรุงเทพมหานคร : สํานัก

พิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2529.
__________. ธรรมรัฐ – ธรรมราชา. กรุงเทพมหานคร : โครงการตําราคณะอักษรศาสตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542.
ปรียา  หิรัญประดิษฐ. เอกสารการสอนชุดวิชา พัฒนาการวรรณคดีไทย. พิมพคร้ังที่ 2.

นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 2535.
ปน  มุทุกันต . ธรรมราชา .พระนคร : คลังวิทยา , 2509.
เปลื้อง  ณ นคร. ประวัติวรรณคดีไทย สําหรับนักศึกษา. พิมพครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนา

พานิช , 2515.
พ.ณ ประมวลมารค. กําสรวลศรีปราชญ นิราศนรินทร. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร ,2503.
พรหมศักดิ์  เจิมสวัสด์ิ . คนกับพระเจา . กรุงเทพ ฯ : โคมทอง , 2523.
พลศักดิ์ จิรไกรศิริ . ความคิดทางการเมืองเบื้องตน. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชารัฐศาสตร คณะ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฆ ประสานมิตร , 2529.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



444

พิชิต  อัคนิจ. วรรณกรรมไทยสมัยสุโขทัย – กรุงศรีอยุธยา. กรุงเทพ ฯ : โอเดียนสโตร , 2536.
มณีปน  พรหมสุทธิรักษ. เอกสารประกอบการสอนวิชาประวัติวรรณคดีสันสกฤต . นครปฐม :

ภาควิชาภาษาไทย  คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2546.
__________. มณีปนนิพนธ . กรุงเทพฯ : สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2547.
มหามงกุฏราชวิทยาลัย. พระสูตรและอรรถกถา แปล ทีฆนิกาย มหาวรรค เลมที่ 2 ภาคที่ 1.

กรุงเทพมหานคร : มหามงกุฏราชวิทยาลัย, 2525.
__________. พระสูตรและอรรถกถา แปล ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เลมที่ 3 ภาคที่

1. กรุงเทพมหานคร : มหามงกุฏราชวิทยาลัย, 2525.
__________. พระสูตร และอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย เอกนิบาตชาดก เลมที่ 3

ภาคที่ 2 . กรุงเทพฯ : โรงพิมพศิวพร , 2525.
____________. พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ 3 ภาคที่ 6 . กรุงเทพฯ

: เฉลิมชาญการพิมพ, 2527.
__________. พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย ชาดก เลม 3 ภาคที่ 7 . กรุงเทพฯ :

เฉลิมชาญการพิมพ, 2530.
__________. พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย  ชาดก เลมที่ 4 ภาคที่ 2 . กรุงเทพฯ

: เฉลิมชาญการพิมพ , 2530.
__________. พระสูตร และอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย พุทธวงศ เลมที่ 9

ภาคที่ 2 . กรุงเทพฯ : เฉลิมชาญการพิมพ , 2527.
มหาวิทยาลัยศิลปากร. เสือโคคําฉันทและอนิรุทธคําฉันท. ม.ป.ท. : ภาควิชาภาษาไทย คณะ

อักษรศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2522.
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยา.กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2524.
__________. ราชนีติ – ธรรมนีติ. กรุงเทพมหานคร : ราชบัณฑิตยสถาน, 2535.
__________. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 . พิมพคร้ังที่ 6 .กรุงเทพฯ :

อักษรเจริญทัศน , 2539.
__________. พจนานุกรมศัพทวรรณคดีไทยสมัยอยุธยา โคลงยวนพาย . กรุงเทพฯ :

นิวไทยมิตรการพิมพ , 2544.
__________. พจนานุกรม ศัพทวรรณกรรม อังกฤษ – ไทย . กรุงเทพมหานคร :

ราชบัณฑิตยสถาน, 2545.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



445

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. พิมพคร้ังที่ 1. กรุงเทพฯ :
นานมีบุคสพับลิเคชั่น , 2546.

ลัลนา ศิริเจริญ. คูมือกําสรวลศรีปราชญ. กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ, 2517.
__________. คูมือลิลิตยวนพาย. กรุงเทพมหานคร : อักษรวิทยา, 2518.
วรรณกรรมอาเซียน เลม 2 บี วรรณกรรมอยุธยา ฉบับถอดความ. กรุงเทพมหานคร :

อมรินทรพร้ินติ้ง แอนด พับลิชช่ิง จํากัด (มหาชน) , 2539.
วราคม ทีสุกะ. ความคิดและทฤษฎีทางสังคม . กรุงเทพมหานคร : สภาการศึกษามหามกุฏราช

วิทยาลัย , 2520 .
ศักดิ์ศรี  แยมนัดดา. ศักด์ิศรีวรรณกรรม . กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร ,2517.
__________. วิกรมจริตหรือสิงหาสนทวาตริงศติกา .กรุงเทพฯ : แมคําผาง , 2537.
ส.พลายนอย . อมนุษยนิยาย . พิมพคร้ังที่ 2 . กรุงเทพฯ : รวมสาสน , 2535.
__________. สัตวหิมพานต . กรุงเทพฯ : ตนออ , 2532.
__________. สารานุกรมประวัติศาสตรไทย . พิมพครั้งที่ 6 . กรุงเทพ ฯ : รวมสาสน , 2542.
สงวน อ้ันคง . พระที่นั่ง ประตูและปอมฯ ในพระราชอาณาจักรไทย. พระนคร :

เกษมบรรณกิจ , 2514.
สมบัติ จันทรวงศ. บทพิจารณวาดวยวรรณกรรมการเมืองและประวัติศาสตร.

กรุงเทพมหานคร : คบไฟ , 2540.
สมบัติ จันทรวงศ และชัยอนันต สมุทวณิช . ความคิดทางการเมืองและสังคมไทย.

กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ , 2523.
สมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย. พุทธธรรม . พระนคร : ไทยวัฒนาพานิช , 2514.
สังข  พัฒโนทัย . พระเจาปราสาททอง . พระนคร : โรงพิมพคุรุสภาพระสุเมรุ , 2516.
สัจจาภิรมย , พระยา. เทวกําเนิด . กรุงเทพฯ : เลี่ยงเชียง , 2529.
สัญญา สัญญาวิวัฒน. หลักสังคมวิทยา . กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช , 2523.
สันติ เล็กสุขุม. เจดียเพ่ิมมุม เจดียยอมุมสมัยอยุธยา . กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวัติศาสตร

ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2529.
สายใจ อินทรัมพรรย . วรรณกรรมในสมัยอยุธยาตอนปลาย . กรุงเทพฯ : ภาควิชามัธยมศึกษา

คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2528.
สํานักราชเลขาธิการ. สถาปตยกรรมพระบรมมหาราชวัง 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพกรุงเทพ,

 2531.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



446

สุจิต บุญบงการ , ไพฑูรย สินลารัตน และศรีเพ็ญ ศุภพิทยากุล, บรรณาธิการ. มนุษยกับสังคม.
กรุงเทพมหานคร : โครงการการศึกษาทั่วไป ฝายวิชาการจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ,
2521.

สุเทพ สุนทรเภสัช. ทฤษฎีสังคมวิทยารวมสมัย . เชียงใหม : โกลบอลวิชั่น , 2540.
สุพัตรา สุภาพ. สังคมและวัฒนธรรมไทย คานิยม ครอบครัว ศาสนา ประเพณี . กรุงเทพฯ :

ไทยวัฒนาพานิช , 2525.
สุรพงษ โสธนะเสถียร. รามเกียรต์ิ : การแปลความหมายทางการเมือง. ม.ป.ท. , ม.ป.ป.
__________. ธรรมจรรยาในราชาธิราช : สื่อปกครอง . ม.ป.ท., 2535.
โสภณคณาภรณ , พระ (ระแบบ  ฐิตญาโณ) . ธรรมปริทรรศน . กรุงเทพฯ : สภาการศึกษามหา

มกุฎราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา วัดบวรนิเวศวิหาร , 2526.
__________. ธรรมปริทรรศน  ๒ . พิมพครั้งที่ 2 . กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรม

ราชูปถัมภ , 2529.
อนันตญาณ , พราหมณ และพราหมณคณมิสกะ, ทักษศิล ฉัตรแกว และสมพงศ  สุวรรณจิตกุล

(แปล). ราชนีติ .กรุงเทพฯ : ส่ือดี, 2545.
อานนท อาภาภิรม . สังคมวิทยา. กรุงเทพมหานคร : แพรพิทยา , 2516.
อุทัย หิรัญโต. สังคมวิทยาประยุกต . กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร , 2519.
เอ็ม . เจ . ฮารมอน. ความคิดทางการเมืองจากเปลโต ถึงปจจุบัน. แปลโดย เสนห จามริก.

พิมพคร้ังที่ 4 . กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร , 2522.

บทความ
กุสุมา รักษมณี. “จาณักยะกับวรรณคดีนีติศาสตรของอินเดีย.” วารสารอักษรศาสตร

มหาวิทยาลัยศิลปากร 4, 2 (2524) : 1 – 16.
คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว.  “สังคมไทย.” ใน ลักษณะไทย, 2 – 43. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนา

พานิช, 2525.
จันทรจิรายุ รัชนี , หมอมเจา. “เร่ืองโองการแชงน้ํา.” วารสารมนุษยศาสตร 2 , 3 (กรกฎาคม –

กันยายน 2514) : 29 – 35.
เฉลิม  มากนวล . “การศึกษาของกษัตริยในวรรณคดี.” ทีทัศนวรรณกรรม 2 , 1 (มกราคม –

มิถุนายน 2545) : 18 - 21.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



447

ชลธิรา กลัดอยู. “ไตรภูมิพระรวง รากฐานของอุดมการการเมืองไทย.” วารสารธรรมศาสตร  4, 1
(มิถุนายน – กันยายน 2517) : 106 – 121.

ชัย  เรืองศิลป . “ ใครแตงสมุทรโฆษคําฉันท .” วารสารศิลปากร 9 ,1 (พฤษภาคม 2508 ) : 36 –
45 .

ชาญวิทย เกษตรศิริ. “กบฏไพรสมัยอยุธยากับแนวความคิดผูมีบุญ – พระศรีอาริย – พระมาลัย.”
วารสารธรรมศาสตร 9, 1 (กรกฎาคม – กันยายน 2522) : 53 – 56.

ทัศนีย สินสกุล . “จักรพรรดิราชยในคติอินเดีย.” ใน อักษรศาสตรนิพนธ 3 : รวมบทความทาง
ภารตวิทยา, 73 – 93. สุภาพรรณ ณ บางชาง, บรรณาธิการ. กรุงเทพมหานคร :
คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2526.

_______ . “ราชธรรมและจักรพรรดิวัตรในคติอินเดีย.” วารสารอักษรศาสตร 19 (มกราคม
2530) : 6 – 15.

ทินพันธุ นาคะตะ. “ความชอบธรรมในการปกครอง : ปญหาและความหวังของไทย.” วารสาร
ธรรมศาสตร  5, 2 (ตุลาคม 2518 – มกราคม 2519) : 2 – 47.

ธงทอง จันทรางศุ . “แนวความคิดเกี่ยวกับสถาบันและพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยใน
ประเทศไทย กอนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พุทธศักราช ๒๔๗๕ .” วารสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร 30 , 5 (พฤศจิกายน 2529) : 59 – 82.

นลินพรรณ บุรินทรามาตย. “พระมหากษัตริยกับการปกครอง.” รัฐสภาสาร 44, 6 (มิถุนายน
2539) : 1 – 13.

ประคอง นิมมานเหมินทร.”ภาพพระมหากษัตริยไทยจากวรรณคดียอพระเกียรติ.” วารสารภาษา
และวรรณคดีไทย 16 (ธันวาคม 2542) : 1 – 25.

มณีปน พรหมสุทธิรักษ. “พระมหาจักรพรรดิราช.” วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับพิเศษ)
8, 1 – 2 (2530) : 9 – 16.

__________. “บทสดุดีในจารึกภาษาสันสกฤตของกัมพูชา .”  ใน ภาษา – จารึก
ฉบับที่ 6  เนื่องในวาระครบ 5 รอบ และเกษียณอายุราชการของผูชวยศาสตราจารย
ดร. อุไรศรี  วรศะริน , 281 – 301. กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาตะวันออก  คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2542.

วัลยา ปยะรัตน. “วรรณคดีไทยในสมัยอยุธยากับการเมือง.” วารสารธรรมศาสตร  5, 3
(กุมภาพันธ – พฤษภาคม 2519) : 47 – 59.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



448

สุเนตร ชุตินธรานนท. “ลิลิตโองการแชงน้ํา และพระราชพิธีถือน้ําพระพิพัฒนสัตยา.” วารสาร
ธรรมศาสตร 9, 1 (กรกฎาคม – กันยายน 2522) : 32 – 52.

สุรีย ทวีอุดมทรัพย . “คติความเชื่อเกี่ยวกับสถานภาพกษัตริย : ภาพสะทอนจากวรรณคดีสมัย
อยุธยา. ” วารสารอักษรศาสตร 11 , 1 (2531) : 79 – 85.

อาคม พัฒิยะ. “แนวคิดเกี่ยวกับรัฐและกษัตริย.” ใน ศรีรามเทพนคร รวมความเรียงวาดวย
ประวัติศาสตรอยุธยาตอนตน, 7 –18. นิธิ เอียวศรีวงศ , บรรณาธิการ.
กรุงเทพมหานคร : ศิลปวัฒนธรรม, 2527.

วิทยานิพนธ
ทัศนีย สินสกุล. “จักรพรรดิราชยในคติอินเดีย.” วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต

แผนกวิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2519.
นภาพร   อัศวะรังษีกุล . “การศึกษาเรื่องมหาภารตะที่ปรากฏในวรรณคดีไทย.” วิทยานิพนธ

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2531.

นิตยา แกวคัลนา. “การใชภาพพจนในวรรณคดีรอยกรองสมัยอยุธยาตอนตน.” วิทยานิพนธ
ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2539.

เบญจมาศ บางอน. “การสรางคําในสมัยอยุธยา.” วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ,
2529.

วัฒนชัย หมั่นยิ่ง . “ภาพลักษณของผูปกครองในบทละครรามเกียรติ์สมเด็จพระเจากรุงธนบุรี.”
วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษา
ไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2533 .

สุรีรัตน ทองคงอวม. “การวิเคราะหวรรณคดีประวัติศาสตรประเภทสดุดีวีรกรรม.” วิทยานิพนธ
ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542.

สุวคนธ จงตระกูล . “กษัตริยในวรรณคดีไทย.” วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต
แผนกวิชาภาษาไทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2513 .

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



449

เสาวณิต จุลวงศ. “โครงสรางของสังคมในรามเกียรติ์ ฉบับพระราชนิพนธในรัชกาลที่ 1.”
วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษา
ไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2536.

เสาวณิต  วิงวอน . “การศึกษาวิเคราะหวรรณกรรมยอพระเกียรติ.” วิทยานิพนธปริญญาอักษร
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาภาษาไทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2530 .

สุมาลี  กียะกูล . “สมุทรโฆษคําฉันทสวนที่แตงสมัยอยุธยา : การวิเคราะหและวิจารณเชิงประวัติ .”
วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย , 2518.

สุวรรณี  ทองรอด . “การศึกษาตํารามาฉบับภาคกลาง .” วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร , 2543.

ภาษาตางประเทศ

Conklin , E. John . Sociology An Introduction . New York : Macmillan Publishing Co., Inc.,
1984.

Davids, Rhys T. W. and  William  Stede . Pali – English  Dictionary . New  Delhi : Oriental
Book  Reprint  Corporation , 1975.

Desai , N. Santosh. Hinduism  in Thai  life . Bombay : Popular Prakashan Private Ltd.,
1980.

Doniger, Wendy  and Brain K . Smith , translated . The laws of Manu . Calcutta :
Penguin , 1991.

Dowson, John . A Classical Dictionary of Hindu Mythology and Religion, Geography,
History, and Literature. New Delhi : Manu Publication, 1978.

Keith , Berriedale Arthur . The religion and philosophy of the Veda and Upanishads .
Delhi : Motilal Banarsidass , 1970.

Macdonell , A. Arthur. A  History  of  Sanskrit  Literature. Second edition. New Delhi :
Munshi  Ram  Manohar  Lal., 1961.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



450

Melalasekera , Peiris George, Dictionary  of Pali  Proper  Names , third ed. London :
The Pali Text Society , 1974.

__________. Dictionary  of  Pali  Proper  Names  Vol. II . second  published . London :
Luzac & Company Ltd , 1960.

Narayan , R. K. The  Mahabharata . New York : The  Viking  Press, 1978.
Subramaniam , Kamala . Ramayana . third edition . India : Bharatiya  Vidya  Bhavan ,

1983.
Williams , Monier  Monier , translated .  Sakoontala  or  The  lost  ring . second

edition.New  Delhi : Rakesh  Sharma  For  Tulsi , 1979.
__________. A Sanskrit – English Dictionary . nineth edition . London : Oxford University

Press , 1979.
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



451

ภาคผนวก

หลักธรรมหมวดที่สองถึงหมวดที่สิบ

หลักธรรมหมวดที่สอง
1. หิริและโอตัปปะ เปนธรรมคุมครองโลก หิริคือความละอายตอบาป ความทุจริต 

ความไมเหมาะไมควร หิริเปนมโนธรรมหรือธรรมะที่เกิดขึ้นภายในจิตใจคนและจะเติบโตพัฒนาขึ้น
โดยอาศัยชาติสกุล วัย การศึกษาเลาเรียน และจิตใจที่มีความเขมแข็ง  สวนโอตัปปะคือความ
สะดุงกลัวตอบาป ธรรมะทั้งสองประการนี้พระพุทธเจาทรงแสดงวาเปนเทวธรรม คือธรรมะที่ทําคน
ใหเปนเทวดา1

 2. กุศลธรรมและราชธรรม   กุศลธรรมคือธรรมที่เปนกุศลหรือเกื้อกูลแกชีวิตและจิตใจ 
ไดแก กุศลมูล 3  นามขันธ 4  กายกรรม  วจีกรรม และมโนกรรม2  สวนราชธรรมก็คือ ทศพิธราช
ธรรม3

หลักธรรมหมวดที่สาม
1. สุจริต 3 คือ ความประพฤติดี ประพฤติแลวงาม ไดแก กายสุจริต วจีสุจริต และมโน

สุจริต  สุจริตทั้งสามประการนี้เปนมนุษยธรรมคือธรรมะที่ทําคนใหเปนมนุษย 4

2. ไตรเทพ คือ เทพทั้งสาม ตามคัมภีรพุทธศาสนามีเทพ 3 ลักษณะ ไดแก 1. สมมติ
เทพ คือ เทวดาโดยสมมติ เชน พระราชา พระราชินี  2. อุปปตติเทพ คือเทวดาโดยกําเนิด ไดแก 
เทวดาและพรหมทั้งหลาย  3. วิสุทธิเทพ คือเทวดาโดยบริสุทธิ์หมายถึงพระอรหันต 5

                                                       
1  พระโสภณคณาภรณ (ระแบบ  ฐิตญาโณ) , ธรรมปริทรรศน (กรุงเทพฯ : สภาการศึกษามหา

มกุฎราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา วัดบวรนิเวศวิหาร , 2526), 6 - 8.
2  พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) , พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม , พิมพครั้งที่

10 (กรุงเทพฯ : ส่ือตะวัน , 2545), 92.
3  จะกลาวอยางละเอียดในหัวขอหลักธรรมที่ 10 เร่ืองทศพิธราชธรรม
4  พระโสภณคณาภรณ (ระแบบ ฐิตญาโณ), ธรรมปริทรรศน , 25 – 26.
5  ลัลลนา  ศิริเจริญ, คูมือลิลิตยวนพาย ,61 – 62.
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3. ไตรรัตน หมายถึง แกวสามประการ ไดแก พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ 6

4. ไตรโลก คือ โลกทั้งสาม มีกลาวไวสามกรณี กรณีแรก โลกเปนสิ่งที่สามารถแตก
สลายทําลายไปได  อันไดแก สังขารโลก สัตวโลก และโอกาสโลก  กรณีที่สอง โลกเปนสถานที่อยู
ของสัตวโลกทั้งหลาย ไดแก มนุษยโลก เทวโลก และพรหมโลก 7 กรณีที่สามเปนความหมายใน
ทางวรรณคดี หมายถึงสวรรค มนุษย และบาดาล8 ผูศึกษาเห็นวาในกรณีนี้นาจะหมายถึงกรณีแรก
และกรณีที่สอง เพราะเปนเรื่องที่มุงในทางธรรม

5. ไตรภพหรือไตรภูมิ เปนที่อยูสามแหงของหมูสัตวทั้งหลายที่ยังตองเกิดในภพนั้นๆ 
ดวยผลแหงบาปบุญที่แตละคนไดกระทําเอาไว ไดแก กามภพ รูปภพ และอรูปภพ9

6. ไตรปฎก แบงเปนสามหมวด ไดแก 1. พระวินัยปฎก เปนหมวดที่รวมพระวินัยหรือ
มรรยาทที่ควรประพฤติปฏิบัติ  2. พระสุตตันตปฎก เปนหมวดที่รวบรวมพระสูตรหรือพระธรรม
เทศนาในแนวบุคลาธิษฐาน มีบุคคล เร่ืองราว เปนองคประกอบในการแสดงธรรม 3.พระอภิธรรม
ปฎก เปนหมวดที่วาดวยอภิธรรมซึ่งเปนการนําเอาธรรมะเรื่องจิต เจตสิก รูป นิพพาน มาชี้แจง
แสดงออกไปโดยวิจิตรพิสดารมาก เปนธรรมะที่เนนใหเห็นถึงความจริงโดยธรรมชาติธรรมดา10

7. มลทิน 3 ไดแก ราคะ เปนความกําหนัดยินดีในกามารมณ  โทสะ เปนความโกรธ 
ฉุนเฉียว มุงจะทําลาย  และโมหะ เปนความหลง งมงาย ไมรูจักเหตุผล ทําใหกระทําผิดตางๆ 11

8. ตรีโทษ คือ โทษสามประการ ไดแก 1. ทุศีลโทษ เปนโทษจากการไมมีศีลหรือมีศีล
ชั่ว  2. มิจฉาสมาธิโทษ เปนโทษในการภาวนาสะกดจิตในทางหาลาภ ใหรายผูอ่ืน และทําใหลุม
หลง 3. มิจฉาญาณโทษ เปนโทษจากความรูที่เกิดขึ้นแกผูถือลัทธิตางๆ ที่เปนไปในทางงมงาย12

9. ตรีคุณ  ไดแก 1. ศีลคุณหรือศีลสิกขา เปนการศึกษาเพื่อฝกหัดใหรักษามรรยาท
ทางกาย วาจา ใหเปนคนมีระเบียบเรียบรอย  2. สมาธิคุณหรือสมาธิสิกขา เปนการฝกรักษาจิตให

                                                       
6  ลัลลนา  ศิริเจริญ, คูมือลิลิตยวนพาย ,62.
7  พระโสภณคณาภรณ (ระแบบ ฐิตญาโณ), ธรรมปริทรรศน  ๒ , พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ :

มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ , 2529,) 136 – 139.
8  ลัลลนา ศิริเจริญ , คูมือลิลิตยวนพาย , 62.
9  พระโสภณคณาภรณ (ระแบบ ฐิตญาโณ), ธรรมปริทรรศน ๒ , 133 – 135.
10 เร่ืองเดียวกัน, 122 – 127.
11  ลัลลนา ศิริเจริญ , คูมือลิลิตยวนพาย , 68.
12  เร่ืองเดียวกัน , 72 – 73.
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อยูในอํานาจ จะทําใหมีความแนวแนในการปฏิบัติงาน  3. ปญญาคุณหรือปญญาสิกขา เปนการ
ศึกษาเพื่อฝกใชปญญาใหรอบรูเหตุผลที่ถูกผิด13

สวนความดีงามจํานวนสามที่กวียกยองวาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมีไดแก
1. ศรี 3  ไดแก  รูปศรี คือมีรูปรางลักษณะงดงาม สงา นาเลื่อมใส   ธนศรี คือมีทรัพย

สมบัติ รํ่ารวย    และบุญศรี คือการมีบุญ14

2. ศักดิ์ 3  ไดแก ราชฤทธิ์ คือมีอํานาจในการเปนพระราชา  บุญฤทธิ์ คือมีอํานาจใน
การมีบุญบารมี  และวิชาฤทธิ์ คือมีอํานาจในการมีวิชาความรู15

หลักธรรมหมวดที่สี่
1. ทิฐิ 4 หรือ จตุรทิฎฐิธรรม คือ การเห็นตามความเปนจริง 4 ประการ  ไดแก 1. การ

เห็นวาสุขเกิดเพราะตัวเองเปนผูทําใหตัวเอง  2. การเห็นวาสุขเกิดเพราะผูอ่ืนเปนผูทําให  3. การ
เห็นวาสุขเกิดเพราะตัวเองและผูอ่ืนเปนผูทําให  4. การเห็นวาสุขเกิดขึ้นลอย ๆ โดยที่ตัวเองและ    
ผูอ่ืนไมไดทํา16

2. นิกาย 4 ไดแก ทีฆนิกาย  มัชฌิมนิกาย อังคุตตรนิกาย และสังยุตตนิกาย17

3. คุณ 4  ไดแก ศีล ภาวนา สุต และทาน18 นอกจากนี้ยังอาจหมายถึง คันถะ 4 หรือ
เครื่องผูกมัด 4 ประการ ไดแก 1. อภิชฌาหรือความอยากได  2. ความพยาบาทหรือความโกรธ  3.
สีลัพพตปรามาสหรือความยึดมั่นในศีลพรต   4. อิทังสัจจาภินิเวสหรือการยึดมั่นวาสิ่งนั้นจริง 19

4. อารักขกัมมัฏฐาน4  คือกรรมฐานที่บุคคลใหความสนใจและปรารถนาจะใหเกิดขึ้น
อยูเสมอ ไดแก 1. พุทธานุสสติ เปนการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจาที่มีอยูในพระองคเองและ
เกื้อกูลแกบุคคลอื่น  2. เมตตา เปนการแผไมตรีจิตคิดที่จะใหสัตวทั้งปวงเปนสุขทั่วหนา  3. อสุภะ 
                                                       

13  ลัลลนา ศิริเจริญ , คูมือลิลิตยวนพาย , 73.
14  เร่ืองเดียวกัน , 69 – 70.
15  เร่ืองเดียวกัน , 71.
16 ราชบัณฑิตยสถาน , พจนานุกรมศัพทวรรณคดีไทยสมัยอยุธยา โคลงยวนพาย (กรุงเทพฯ

: นิวไทยมิตรการพิมพ , 2544), 25.
17  เร่ืองเดียวกัน , 26.
18  ลัลลนา ศิริเจริญ , คูมือลิลิตยวนพาย , 75.
19  ราชบัณฑิตยสถาน , พจนานุกรมศัพทวรรณคดีไทยสมัยอยุธยา โคลงยวนพาย , 25 –

26.
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เปนการพิจารณากายของตนเองและผูอ่ืนใหเห็นวาไมสวยไมงาม 4. มรณัสสติ เปนการตั้งสติระลึก
ถึงความตายที่จะเกิดขึ้นแกตน20

 5. โลก 4 คือโลกที่อยูทิศทั้ง 4 อันมีทาวจตุโลกบาลเปนผูรักษา ไดแก   1. ทาวธตรฐ 
เปนจอมภูตหรือจอมคนธรรพ อยูทิศตะวันออก  2. ทาววิรุฬหก เปนจอมเทวดาหรือจอมกุมภัณฑ 
อยูทิศใต  3. ทาววิรูปกษ เปนจอมนาค อยูทิศตะวันตก 4. ทาวกุเวร เปนจอมยักษ อยูทิศเหนือ 
นอกจากนี้อาจจะหมายถึง เทวโลก พรหมโลก มนุษยโลก และสัตวโลก

อนึ่งในวรรณกรรมอยุธยาที่กรมศิลปากรพิมพเผยแพรใหความหมาย “จตุรโลกย” วา 
อาหาร 4  ไดแก 1. กวฬิงการาหาร อาหารคือคําขาว ซึ่งหมายถึงอาหารทุกชนิดที่ทําใหรางกายแข็ง
แรง  2. ผัสสาหาร อาหารคือผัสสะ หมายถึงการทําหนาที่ของตา หู จมูก ล้ิน กาย และจิต 3. มโน
สัญเจตนาหาร อาหารคือมโนสัญเจตนา หมายถึงใจหรืออํานาจอยางหนึ่งที่ทําใหคนพูดได คิดได 
และทําได 4. วิญญาณหาร อาหารคือวิญญาณ หมายถึงสิ่งที่รับรูเมื่อรูปผานและวิญญาณเปน
ปจจัยที่ใหเกิดตอไป21

6. ยุค 4   ไดแก  1. กฤตยุค เปนยุคที่มีสัตยธรรมมั่นคง กิจการทั้งปวงไดกระทําเสร็จ
ส้ินไมมีอะไรบกพรอง เปนยุคแหงความดีงาม 2. ไตรดายุค เปนยุคที่เร่ิมมีการพลีกรรม สัตยธรรม
เร่ิมเสื่อมถอยลงหนึ่งในสี่สวน  3. ทวาบรยุค เปนยุคที่สัตยธรรมเสื่อมถอยลงไปสองในสี่สวน คน
สุจริตมีนอยลง  4. กลียุค เปนยุคที่สัตยธรรมคงเหลืออยูหนึ่งในสี่สวน กุศลกรรมเสื่อม เกิดความ
อดอยากและภัยตางๆ 22

7. มรรค 4 เปนญาณหรือความรูอันเปนเหตุละสังโยชนหรือเครื่องยึดเหนี่ยวไดเด็ด
ขาดมีส่ีข้ัน ไดแก 1.โสดาปตติมรรค เปนขั้นสละสังโยชนไดสามประการ คือ สักกายทิฐิหรือการ
หลงตัว  วิจิกิจฉาหรือความลังเลใจ  และสีลัพพตปรามาสหรือการยึดมั่นในจารีต 2. 
สกทาคามิมรรค เปนขั้นตัดสังโยชนไดสามประการเหมือนโสดาปตติมรรค แตสามารถทําใหราคะ 
โทสะ และโมหะ เบาบางลงได  3. อนาคามิมรรค เปนขั้นพนจากสังโยชนหาประการ ไดแก 
สังโยชนสามประการเหมือนโสดาปตติมรรค และสามารถพนจากกามราคะ และปฏิฆะหรือความ
หงุดหงิดดวยอํานาจโทสะเคียดแคน 4. อรหัตมรรค เปนขั้นละสังโยชนไดหมดสิ้นทั้งสิบประการ  

                                                       
20  พระโสภณคณาภรณ , ธรรมปริทรรศน , 65 – 67.
21  ลัลลนา ศิริเจริญ , คูมือลิลิตยวนพาย , 76 – 77.
22  เร่ืองเดียวกัน , 77.
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ไดแก สังโยชนหาประการในอนาคามิมรรค  รูปราคะ  อรูปราคะ มานะหรือความสําคัญตนวาเปน
นั่นเปนนี่  อุทธัจจะหรือความคิดฟุงซาน และอวิชชาหรือความหลงอันเปนเหตุไมรูจริง23

8. โยค 4 หรือ โยคะ 4 เปนเครื่องผูกหรือยึดสัตวไวในโลก เรียกวา อาสวะ 4 หรือ 
โอฆะ 4 ซึ่งหมายถึงหวงน้ําที่ทวมใจสัตว 4 ประการ ไดแก กาโมฆะ เปนการติดในหวงแหงกาม  
ภโวฆะ เปนการติดในหวงแหงความอยากอยูในภพนี้ชาตินี้  ทิฏโฐฆะ เปนการติดอยูในหวงแหง
การเห็นผิดเปนชอบ และอวิชโชฆะเปนการติดอยูในหวงแหงความเขลาหรือความไมรู 24

9.จตุปฏิสัมภิทาญาณ คือความแตกฉานสี่ประการ ไดแก 1. อัตถปฏิสัมภิทาญาณ 
เปนปญญาอันแตกฉานในอรรถ คือความฉลาดที่จะอธิบายความยอใหพิสดาร และผลที่จะเกิดใน
ภายภาคหนา  2. นิรุตติปฏิสัมภิทาญาณ เปนปญญาอันแตกฉานในทางภาษา 3. ปฏิภาณ
ปฏิสัมภิทาญาณ เปนปญญาแตกฉานในปฏิภาณ  4. ธัมมปฏิสัมภิทาญาณหรือนิระถะนะ เปน
ปญญาแตกฉานในทางธรรม25

10. วรรณะ 4 คือ การมีกําเนิดมาเปน 4 อยาง ไดแก กษัตริย พราหมณ แพศย และ
ศูทร 26

11. อาวุธ 4 มีหลายความหมาย อาจจะหมายถึง อาวุธจริงๆ 4 ชนิด ไดแก 1. มุตตา
มุตต คืออาวุธที่ใชขวาง เชน ทอนไม กอนหิน  2. อมตราหรืออมุตตา คืออาวุธที่ใชประหาร เชน 
หอก  3. ปาณีมุตต คืออาวุธที่ใชพุงซัดใหพนมือ เชน จักร หอกซัด หลาว 4. ยันตมุตต คืออาวุธที่ใช
กลไก เชน ธนู นอกจากนี้อาวุธอาจจะหมายถึง วชิราวุธ คทาวุธ นัยนาวุธ และทุสสาวุธ  หรืออาจ
จะหมายถึง กายาวุธ ปญญาวุธ ธนาวุธ วาจาวุธ  และอาจหมายถึง ปญญา  วุทโธ  วิเวกาวุทโธ    
สุตาวุทโธ  และธัมมาวุทโธ27 ผูศึกษาสันนิษฐานวากวีนาจะหมายถึง ปญญาวุทโธ  วิเวกาวุทโธ     
สุตาวุทโธ   และธัมมาวุทโธ เพราะเปนเรื่องที่เกี่ยวกับธรรมะ

12. ทิศ 4 ไดแก ทิศตะวันออกมีทาวธตรฐเปนผูรักษาทิศ  ทิศใตมีทาววิรุฬหกเปนผู
รักษาทิศ  ทิศตะวันตกมีทาววิรูปกษรักษาทิศ และทิศเหนือมีทาวกุเวรรักษาทิศ28

                                                       
23  ลัลลนา  ศิริเจริญ , คูมือลิลิตยวนพาย, 80 – 82.
24  เร่ืองเดียวกัน , 82.
25  เร่ืองเดียวกัน , 82 – 83.
26  เร่ืองเดียวกัน , 83.
27  เร่ืองเดียวกัน, 84 – 85.
28  เร่ืองเดียวกัน , 85.
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13. ทวีป 4 ไดแก ชมพูทวีป บุพวิเทหทวีป  อมรโคยานทวีป และอุตรกุรุทวีป29

14. อุบาย 4 ไดแก สามัญญอุบายคือความรอบรูกิจการ  อิกขอุบายคือรูฤกษดีและ
ราย  เลหอุบายคือรูเลหกล  และธนอุบายคือรูวิธีหาทรัพย 30 นอกจากนี้อาจหมายถึงสิ่งที่ทําใหถึง
ความเจริญในชาตินี้และชาติหนา 4 ประการ ไดแก 1.ขันติ ความอดทน 2. โสวจัสสตา ความเปนผู
วางาย  3. สมณานัง ทัสสนัง การเห็นสมณะ 4. กาเลน ธัสมัสสากัจฉา การสนทนาธรรมตามกาล
เวลา31 สันนิษฐานวากวีนาจะหมายถึงอุบายในแบบที่สอง

15. ความเพียร 4 หรือสัมมัปธาน 4 คือความเพียรที่ตั้งไวชอบ เปนความตั้งใจทํากิจที่
ควรทําอยางเด็ดเดี่ยว ไมกลัวอุปสรรคใดที่จะขัดขวาง และไมยอทอตองานที่ยากลําบาก มี 4 
ประการ ไดแก 1. สังวรปธานคือเพียรระวังไมใหเกิดบาป 2. ปหานปธานคือความเพียรที่จะละบาป
ที่เกิดขึ้นแลว  3. ภาวนาปธานคือความเพียรเพื่อใหเกิดกุศลขึ้นในสันดาน  4. อนุรักขนาปธานคือ
ความพยายามรักษากุศลที่เกิดขึ้นแลวไมใหเสื่อม32

16. อิทธิบาท 4 คือ คุณธรรมที่จะชวยใหบุคคลประสบความสําเร็จในส่ิงที่ตนประสงค 
มี 4 ประการ ไดแก 1. ฉันทะ เปนความพอใจรักใครในสิ่งนั้น 2. วิริยะ ความเพียรประกอบกระทํา
ส่ิงนั้น 3. จิตตะ ความเอาใจใสฝกใฝในสิ่งนั้นไมวางธุระ 4. วิมังสา ความหมั่นตริตรองพิจารณาหา
เหตุผลในส่ิงนั้น33

17. อริยสัจ 4 คือความจริงอันแทจริงหรือความจริงที่ทําใหบุคคลผูเห็นอริยสัจไดเปน
พระอริยเจา เปนธรรมะที่พระพุทธเจาทรงตรัสรูมี 4 ประการ ไดแก 1.ทุกข ความไมสบายกายไม
สบายใจ  2. สมุทัย เหตุแหงการเกิดทุกข  3.นิโรธ การดับทุกข  4.มรรค ขอปฏิบัติใหถึงความดับ
ทุกข 34

18. ผล 4  เปนผลสําเร็จ 4 ประการ ไดแก 1. โสดาปตติผล คือผลที่ไดรับจากการละ
สังโยชนหรือกิเลสไดสามประการ คือ สักกายทิฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส 2. สกทาคามิผล คือ
ผลที่ไดรับจากการละสังโยชนไดสามประการเหมือนโสดาปตติผล และการทําใหราคะ โทสะ และ
โมหะเบาบางลง 3. อนาคามิผล คือผลที่ไดรับจากการละสังโยชนไดหาประการที่เรียกวา “โอรัมภา

                                                       
29  ลัลลนา ศิริเจริญ , คูมือลิลิตยวนพาย , 85 – 86.
30  เร่ืองเดียวกัน , 88 – 89.
31  ราชบัณฑิตยสถาน , พจนานุกรมศัพทวรรณคดีไทย สมัยอยุธยา โคลงยวนพาย , 30.
32  ลัลลนา ศิริเจริญ , คูมือลิลิตยวนพาย , 89.
33  พระโสภณคณาภรณ , ธรรมปริทรรศน , 58 – 59.
34  เร่ืองเดียวกัน , 74 – 76.
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คิยะ” ไดแก สักกายทิฐิ  วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส  กามราคะ และปฏิฆะ 4. อรหัตผล คือผลที่ได
รับจากการละสังโยชนไดทั้งสิบประการ คือ โอรัมภาคิยะ และอุทธัมภาคิยะ ซึ่งไดแก รูปราคะ อรูป
ราคะ มานะ อุทธัจจะ และอวิชชา35

หลักธรรมหมวดที่หา
1. มาร 5  คือ ส่ิงหรือความชั่วที่ลางผลาญหรือทําลายคุณงามความดีของบุคคล     

ชักนําใหคนกระทําสิ่งที่เปนบาปกรรม  กีดกันคนไวไมใหสามารถทําความดีไดเต็มที่ ทําใหเสียคน
จนถึงปดกั้นคนไวไมใหเขาใจสรรพสิ่งตามความเปนจริง  ไดแก 1. ขันธมาร  มารคือเบญจขันธ อัน
ไดแก รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  และวิญญาณ  2. กิเลสมาร  มารคือกิเลส เปนสิ่งที่ทําใหคนมี
ใจเศราหมอง  เรารอนตามอํานาจของกิเลส อันไดแก โลภะ โทสะและโมหะ  3. อภิสังขารมาร  เปน
เครื่องปรุงแตงซึ่งมี 3 ประเภท คือ ปุญญาภิสังขาร (บุญ)  อปุญญาภิสังขาร (บาป) และ อเนญชา
ภิสังขาร (ความไมหวั่นไหว) 4.มัจจุมาร คือความตายหรือการแตกทําลายแหงชีวิตอินทรีย อันเกิด
ข้ึนแกคนและสัตวทั่วไป  5. เทวบุตรมาร  คือเทวดาจําพวกที่มีใจบาปหยาบชา คอยกีดกันไมใหทํา
บุญ 36

2. อวิชา 5  คือ  ความไมรูในเบญจกาม ซึ่งประกอบดวยรูป  รส กลิ่น  เสียง และ
สัมผัส 37

3. นิวรณ 5 คือส่ิงหรือธรรมที่กั้นจิตไวไมใหบรรลุความดี เปนกิเลสที่เกิดกลุมรุมใจ
ของบุคคล ไดแก 1. กามฉันทะ เปนความพอใจรักใครในอารมณที่ชอบใจ 2. พยาบาท เปนการผูก
ใจเจ็บ อาฆาต ตองการโตตอบเพื่อทําลายผูอ่ืนดวยความโกรธ ความไมพอใจหรือความขัดเคือง  
3. ถีนมิทธะ เปนความงวงเหงาหาวนอน เซื่องซึม เบื่อหนาย ข้ีเกียจ และหดหูใจ 4.อุทธัจจกุกกุจจะ 
เปนอาการฟุงซานของจิตใจและความหงุดหงิดรําคาญตัวเอง 5. วิจิกัจฉา  คือความลังเล สงสัย ไม
แนใจ 38

4. องคฌาน 5 ไดแก 1. วิตกคือความตรึก  2. วิจารคือความตริตรอง ใครครวญ 3.    
ปติคือความยินดี  4. สุขคือความสบายกาย สบายใจ 5. เอกัคคตาคืออาการที่มีอารมณเปนหนึ่ง 39

                                                       
35  ลัลลนา ศิริเจริญ , คูมือลิลิตยวนพาย , 91 – 92.
36 พระโสภณคณาภรณ (ระแบบ  ฐิตญาโณ), ธรรมปริทรรศน ๒, 285 – 288.
37 ลัลลนา  ศิริเจริญ, คูมือลิลิตยวนพาย,93
38 พระโสภณคณาภรณ (ระแบบ  ฐิตญาโณ), ธรรมปริทรรศน, 93 - 95
39 ลัลลนา  ศิริเจริญ, คูมือลิลิตยวนพาย,94
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5. อินทรีย 5  คือธรรมอันเปนกําลัง 5 ประการ ไดแก 1. สัทอินทรีย กําลังอันเกิดจาก
ศรัทธา  2. วิริยินทรีย  กําลังอันเกิดจากวิริยะ  3. สตินทรีย กําลังอันเกิดจากสติ คือการควบคุมใจ
ไมใหฟุงซาน  4. สมาธินทรีย  กําลังอันเกิดจากความตั้งใจมั่น  5. ปญญินทรีย  กําลังอันเกิดจาก
ปญญาความคิด 40

6. อนันตริยกรรม 5 คือกรรมหนักที่จะใหผลแกบุคคลกอนกรรมอื่นทั้งหมด  ไดแก 1. 
มาตุฆาต เปนกรรมจากการฆามารดา  2. ปตุฆาต เปนกรรมจากการฆาบิดา 3. อรหันตฆาต เปน
กรรมจากการฆาพระอรหันต 4. โลหัตุปบาท เปนกรรมจากการทํารายพระพุทธเจาจนถึงทําหอพระ
โลหิต  5. สังฆเภท เปนกรรมจากการทําใหพระสงฆแตกแยกกัน 41

7. นิกาย 5 ไดแก 1. ฑีฆนิกาย คือ คัมภีรพระสูตรที่มีขนาดยาว  2. มัชฌิมนิกาย คือ 
คัมภีรพระสูตรมีเร่ืองมากในระดับปานกลาง  3. สังยุตตนิกาย  คือ พระสูตรที่ประมวลเรื่องตาง ๆ  
4. อังคุตรนิกาย  คือ พระธรรมที่จัดเปนหมวดหมู  5. ขุททกนิกาย คือ หนังสือรวมพระธรรมขอปลีก
ยอยและคาถาอื่น ๆ อีกมาก 42

8. ภูมิ 5 ไดแก 1. เทวะ  คือผูที่ไดฌาน 4 หรือการเพงอารมณ 4 ข้ัน ประกอบดวย 
ปฐมฌาน  ทุติยฌาน  ตติยฌาน และจตุตถฌาน  2. มนุษย  คือคนที่รูจักบาปบุญ รูจักกลัว 
ละอายตอบาป วานอนสอนงาย รักพี่รักนอง  มีความเอ็นดู กรุณาผูเข็ญใจ รูจักยําเกรงบิดามารดา  
สมณพรหมณาจารย และรูจักคุณพระรัตนตรัย  3. เปต  คือภูมิหนึ่งในอบาย 4 ซึ่งในไตรภูมิพระ
รวงเรียกวา “เปรต” เปนผีเลวชนิดหนึ่ง  4. ติรัจฉาน  คือสัตวที่ไปไหนมาไหนตองคว่ําอกไป มีความ
เปนอยู 3 ประการคือ รูสืบพันธุ  รูกิน และรูตาย  5. นิรยะ คือไมมีความเจริญ หมายถึงผูที่เกิดใน
นรก 43

9. ยศ 5 เปนเกียรติคุณอันเปนที่สรรเสริญ 5 ประการ ไดแก อายุ  วรรณะ  สุข  พละ
และปฏิภาณะ 44

10. ประสาท 5 คือประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไดแก จักขุประสาท  โสตประสาท  ฆาน
ประสาท  ชิวหาประสาท และกายประสาท 45

                                                       
40 ลัลลนา  ศิริเจริญ, คูมือลิลิตยวนพาย,95
41 พระโสภณคณาภรณ (ระแบบ  ฐิตญาโณ), ธรรมปริทรรศน, 79
42 ลัลลนา  ศิริเจริญ, คูมือลิลิตยวนพาย, 96-97
43 เร่ืองเดียวกัน,97 - 98
44 เร่ืองเดียวกัน, 98
45 เร่ืองเดียวกัน,99
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11. เบญจขันธหรือขันธ 5 คือกองหรือที่รวมสิ่งซึ่งกอใหเกิดเปนชีวิตคนหรือสัตว ไดแก 
1. รูปขันธ  ประกอบดวยธาตุ 4 หรือมหาภูตรูป 4 คือ ปฐวีธาตุ (ดิน)  อาโปธาตุ (น้ํา)  เตโชธาตุ 
(ไฟ)  วาโยธาตุ (ลม)  2. เวทนาขันธ คือความรูสึกอารมณวาเปนสุข ทุกขหรือเฉย ๆ ไมแสดงออก
วาเปนทุกขหรือสุข  ไดแกจิตที่ทําหนาที่รับรูสุข ทุกขหรือเฉย  3. สัญญาขันธ  เปนความจําไดในรูป 
เสียง กลิ่น รส  ความรอนเย็นออนแข็ง และอารมณภายในใจ  4. สังขารขันธ คือ ส่ิงที่เกิดข้ึนกับจิต
หรือเจตสิกธรรม  มีทั้งดี  ไมดี และกลาง ๆ ซึ่งเรียกวา ความรูและอารมณ ซึ่งมากระทบทางตา หู 
จมูก ล้ิน กาย ใจ 46

12. ฉิบหาย 5  ไดแก 1. ศิลวิบัติ คือ ความฉิบหายเพราะขาดศีล  ไมมีศีล  2. ทิฐิวิบัติ  
คือความฉิบหายเพราะการเห็นผิดเปนชอบ 3. โภควิบัติ คือ ความฉิบหายเพราะการสูญเสียเงิน
ทองเนื่องจากภัยตาง ๆ  4. ญาติวิบัติ  คือ ความฉิบหายเพราะการเสียญาติ  5. โรควิบัติ  คือ ความ
ฉิบหายเพราะเกิดโรคภัยไขเจ็บ 47

13. วิมุตติ 5 คือการหลุดพน 5 ประการ  ไดแก 1. ตทังควิมุตติ  เปนการทําจิตของตน
ใหหลุดพนจากอํานาจของกิเลสชั่วคราว 2. วิกขัมภนวิมุตติ  เปนความหลุดพนดวยการกดทับกิเลส
ดวยกําลังแหงฌาน  3. สมุจเจทวิมุตติ คือความหลุดพนดวยการตัดกิเลสไดเด็ดขาด โดยการอาศัย
โลกุตตรมรรคจนบรรลุโลกุตตรผล  4. ปฏิปสสัทธิวิมุตติ เปนความหลุดพนดวยความสงบคือสําเร็จ
มรรคผลขั้นธรรมดาหกขั้นคือโสดาปตติมรรค – โสดาปตติผล , สกทาคามิมรรค – สกทาคามิผล , 
อนาคามิมรรค – อนาคามิผล  5. นิสสรณวิมุตติ  เปนความหลุดพนตลอดกาล ดํารงสุขอยูดวย
นิพพาน 48

หลักธรรมหมวดที่หก
1. คุณกษัตริย 6 ประการ  ไดแก 1. ปโย – ครุ เปนที่เคารพรักของ  ประชาชน  2.  

ภาวนีโย  เปนที่ยกยองสรรเสริญของประชาชน  3. วัตตา  เปนผูตักเตือนสั่งสอนประชาชนในสิ่งที่ดี
งาม 4. วจนักขโม เปนผูมีความอดทนอดกลั้นตอคํานินทาวารายของคนทั้งหลาย  5.  คัมภีรัง  กถัง  
กัตตา เปนผูชี้แจงสิ่งที่ลึกซึ้งยากแกการเขาใจใหประชาชนเขาใจได  6. โน อัฏฐาเน นิโยชาย เปนผู
แนะนําสั่งสอนประชาชนมิใหประพฤติผิด 49

                                                       
46 พระโสภณคณาภรณ (ระแบบ  ฐิตญาโณ), ธรรมปริทรรศน, 95 - 98
47 ลัลลนา  ศิริเจริญ, คูมือลิลิตยวนพาย,100 - 101
48 พระโสภณคณาภรณ (ระแบบ  ฐิตญาโณ), ธรรมปริทรรศน ๒, 291 -292
49 ราชบัณฑิต, พจนานุกรมศัพทวรรณคดีไทย สมัยอยุธยา โคลงยวนพาย ,35 - 36
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2. เหตุ 6 ไดแก  กุศลมูล 3 คือ อโลภะ  อโทสะ  อโมหะ  และอกุศลมูล 3 คือ โลภะ  
โทสะ  โมหะ  กุศลมูลเปนเหตุที่ทําใหพนทุกขหรือเปนเหตุแหงสุข  สวนอกุศลมูลเปนเหตุที่นําไปสู
ความทุกข 50

3. วัตถุ 6 คืออายตนะภายนอก 6 ไดแก รูป เสียง กลิ่น รส  โผฏฐัพพะ หรือส่ิงที่สัมผัส
ดวยกาย  และธรรมารมณหรือส่ิงที่ใจนึกคิดและอารมณที่เกิดทางใจ 51

4. ทวาร 6 คืออายตนะภายใน 6 ไดแก  จักขุทวาร  โสตทวาร  ฆานทวาร  ชิวหาทวาร  
กายทวาร  มโนทวาร 52

5. คารวะ 6 คือการแสดงความเคารพยกยอง เชิดชู ใหความสําคัญแกส่ิงเหลานั้น  
พระพุทธเจาทรงแสดงคารวะเอาไว 6 ประการ  ไดแก 1. สัตถุคารวตา  มีความเคารพและเอื้อเฟอ
ในพระพุทธเจาทั้งกาย  วาจาและใจ  2. ธัมมคารวตา  มีความเคารพหนักแนนในพระธรรม  3. 
สังฆคารวตา  มีความเคารพแกกลาในพระสงฆ  4. สิกขาคารวตา  มีความเคารพแกกลาในไตร
สิกขาซึ่งประกอบดวย ศีล สมาธิ และปญญา  5. อัปปมาทคารวตา  มีความเคารพในความไม
ประมาท คือตองดํารงตนอยางมีสติ ไมประมาท 6. ปฏิสันถารคารวตา มีความเคารพในการ
ปฏิสันถาร คือการตอนรับปราศรัยคนที่มาสูสํานักของตน 53

6. นิวรณ 6 เปนสิ่งที่กั้นจิตไมใหบรรลุมรรคผล  ไดแก 1. กามฉันทะ  คือความพอใจ
รักใครในกาม 2. พยาบาท  คือความปองรายผูอ่ืน  3. ถีนพิทธะ คือความมีจิตหดหู เคลิบเคลิ้มและ
งวงเหงา  4. อุทธัจจกุกกุจจะ  คือความฟุงซานและรําคาญ  เปนเหตุใหไมมีสมาธิ  5. วิจิกิจฉา คือ
ความลังเลไมตกลงใจ  6. อวิชชา คือความไมรูแจงในอริยสัจส่ี 54

7. สาราณียธรรม 6  คือธรรมอันเปนที่ตั้งแหงความระลึกถึงซึ่งกันและกัน เปนธรรมะ
สําหรับบุคคลที่อยูรวมกันเปนหมวดหมู เพื่อเสริมสรางความรัก ความเคารพ การสงเคราะหกันและ
ความสามัคคี  มีอยู 6 ประการ ไดแก 1. เขาไปตั้งกายกรรม ประกอบดวยเมตตา  เปนการแสดง
ออกทางกายที่ประกอบดวยเมตตาตอคนอ่ืน ปรารถนาดีตอบุคคลอื่นทั้งตอหนาและลับหลัง 2. เขา
ไปต้ังวจีกรรมที่ประกอบดวยเมตตาในเพื่อนภิกษุ สามเณรทั้งตอหนาและลับหลัง เปนการชวย
เหลือในกิจการงานของบุคคลอื่นดวยวาจา 3. เขาไปตั้งมโนกรรมที่ประกอบดวยเมตตาในเพื่อน

                                                       
50 ลัลลนา  ศิริเจริญ, คูมือลิลิตยวนพาย,103
51 ราชบัณฑิต, พจนานุกรมศัพทวรรณคดีไทย สมัยอยุธยา โคลงยวนพาย , 36.
52 เร่ืองเดียวกัน,36
53 พระโสภณคณาภรณ  (ระแบบ  ฐิตญาโณ), ธรรมปริทรรศน, 100 – 102.
54 ลัลลนา   ศิริเจริญ, คูมือลิลิตยวนพาย,105
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ภิกษุ สามเณรทั้งตอหนาและลับหลัง  กลาวคือจะคิดสิ่งใดก็ใหคิดดวยความเมตตา  4. แบงปน
ลาภผลที่ตนไดมาในทางที่ชอบธรรมใหแกเพื่อนภิกษุ  สามเณร ไมแสดงความตระหนี่  ความหวง 
เพื่อจะบริโภคหรือเก็บไวใชสอยแตเพียงผูเดียว  5. รักษาศีลใหบริสุทธิ์เสมอเพื่อนภิกษุ สามเณรอื่น  
ไมทําตนใหเปนที่รังเกียจของผูอ่ืน  6. มีความเห็นรวมกับภิกษุ  สามเณรอื่น ไมวิวาทหรือถกเถียง
เพราะมีความเห็นขัดแยงกัน 55

8. บาปหนัก 6 ประการ  ประกอบดวย อนันตริยกรรม 556 และอัญสัตถารุเทศ 1 คือ
การที่พระสงฆเกิดแตกแยกกับสงฆดวยกัน แลวกลับไปนับถือศาสนาอื่นทั้งที่ยังบวชเปนสงฆ   
นอกจากนี้ยังประณามคณะสงฆดวย 57

9. รังสี 6 หรือฉัพพรรณรังสิโยภาส  ไดแก 1. นีละ  สีเขียวเหมือนดอกอัญชัน  2. ปตะ 
สีเหลืองเหมือนดอกหรดาลทอง  3. โลหิตะ สีแดงเหมือนตะวันออน 4. โอทาตะ  สีขาวเหมือนเงิน  
5.มัญเชฏฐะ สีแดงเหมือนเทาหงสหรือดอกหงอนไก  6.ประภัสสระ สีเลื่อมพรายเหมือนแกวผลึก 58

10. ฤดู 6 ไดแก  1. เหมันตะ  ฤดูหนาว  2. ศิศิระ  ฤดูหนาวเย็น  3. วสันตะ  ฤดูใบไม
ผลิ  4. คิมหกะ  ฤดูรอน  5. วัสสานะ  ฤดูฝน  6. สรทหรือสารท  ฤดูใบไมรวง 59

หลักธรรมหมวดที่เจ็ด
1. อนุสัย 7  คือกิเลสที่นอนเนื่องอยูในสันดาน 7 ประการ  ไดแก 1. กามราคะ เปน

ความกําหนัดในกาม  2. ปฏิฆะ  เปนความหงุดหงิดหรือโทสะ 3. ทิฐิ  คือความเห็นผิด  4. วิจิกิจฉา  
คือความลังเล  5. มานะ  คือความถือตัว 6. ภวราคะ คือความกําหนัดในภพหรือความอยากเปน   
7. อวิชชา  คือความเขลาไมรูจริง 60

2. พระอรหันต 7 หรือสับดาฆร  ไดแก  1. สุญญตวิโมกข  คือความหลุดพนจากกิเลส
เพราะวางจากราคะ โทสะ และโมหะ  2. อนิมิตควิโมกข  คือความหลุดพนจากกิเลสเพราะหาราคะ  
โทสะ และโมหะ  เปนนิมิตหรือเครื่องหมายมิได  3. อัปปณิหิตวิโมกข  คือความหลุดพนจากกิเลส 
เพราะหาราคะ  โทสะ โมหะเปนปณิธิตอที่ตั้งมิได  4. ปญญาวิมุตติ  คือความหลุดพนดวยอํานาจ

                                                       
55 พระโสภณคณาภรณ  (ระแบบ  ฐิตญาโณ), ธรรมปริทรรศน, 102 - 103
56 ดูรายละเอียดในหัวขอหลักธรรมหมวดที่หา
57 ลัลลนา  ศิริเจริญ, คูมือลิลิตยวนพาย, 108
58 เจือ  สตะเวทิน, ตํารับวรรณคดี, 371.
59 ลัลลนา  ศิริเจริญ, คูมือลิลิตยวนพาย, 109.
60 เร่ืองเดียวกัน, 110.
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แหงปญญา  5. สัทธาวิมุตติ  คือพระอริยบุคคลที่พนจากอาสวะโดยมีศรัทธาและความเลื่อมใส  6. 
อุภโตภาควิมุตติ คือความหลุดพนจากกิเลสดวยสถานทั้งสอง ไดแก วิปสสนาหรือกัมมัฏฐาน  และ
ไตรลักษณ  7. สมศศีมุตติ  คือความหลุดพนตามแบบสมสิสีอรหันต  กลาวคือ เมื่อไมสบาย พระ
พุทธเจาเสด็จมาเทศนาโปรด ก็ดับไปพรอมทั้งไดสําเร็จเปนพระอรหันตดวย 61

3. พระเสขบุคคล 7  คือผูยังตองศึกษาเพื่อใหสําเร็จไดเปนพระอรหันต ไดแก  1. ผูตั้ง
อยูในโสดาปตติมรรค  2. ผูตั้งอยูในโสดาปตติผล  3. ผูตั้งอยูในสกทาคามิมรรค 4.  ผูตั้งอยูใน
สกทาคามิผล  5. ผูตั้งอยูในอนาคามิมรรค  6. ผูตั้งอยูในอนาคามิผล  7. ผูตั้งอยูในอรหัตมรรค 62

4. นิรัช 7 คือการปราศจากฝุนธุลี เครื่องมัวหมองและสิ่งที่ทําใหมัวหมอง  ไดแก 1. สติ
ปฏฐานนิรัช 4 คือธรรมอันเปนที่ตั้งแกสติ ประกอบดวย  กายานุปสสนา  เวทนานุปสสนา  จิตตานุ
ปสสนา  และ ธัมมานุปสสนา  2. สัมมัปปธานนิรัช 4  หรือสัมปฐาน 4 ประกอบดวย สังวรปธาน 
(เพียรระวังไมใหบาปเกิดขึ้นในสันดาน)  ปหานปธาน  (เพียรละบาปที่เกิดขึ้นแลว)  ภาวนาปธาน 
(เพียรใหกุศลเกิดขึ้น)  อนุรักขนาปธาน (เพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแลวมิใหเสื่อม)  3. อิทธิบาทนิรัช 
4 ประกอบดวย ฉันทะ  วิริยะ  จิตตะ  วิมังสา  4. อินทรียนิรัช 5 ประกอบดวย  สัทธินทรีย (กําลัง
คือความเชื่อ)  วิรินินทรีย (กําลังคือความเพียร)  สตินทรีย (กําลังคือความระลึกเสมอ)  สมาธินทรีย 
(กําลังคือความตั้งใจมั่น)  ปญญินทรีย (กําลังคือความรู)  5. พลนิรัช 5  ซึ่งมีความหมายเหมือนกับ
อินทรียนิรัช  ประกอบดวย  สัทธาพล  วิริยพล  สติพล  สมาธิพล  และปญญาพล  6. โพชฌงคนิรัช 
7  เปนธรรมซึ่งเปนเครื่อง ตรัสรู  ประกอบดวย สติ (ความระลึกได)  ธรรมวิจัย  (ความสอดสอง
ธรรม)  วิริยะ (ความเพียร)  ปติ  (ความอิ่มใจ)  ปสสัทธิ (ความสงบใจและอารมณ)  สมาธิ  (ความ
ตั้งใจมั่น)  และอุเบกขา (ความวางเฉย) 7. มรรคนิรัช 8 ประกอบดวย สัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปปะ 
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ  สัมมาอาชีวะ สัมมาวายยามะ  สัมมาสติ  และสัมมาสมาธิ 63 นิรัช 7 
นี้ประกอบดวยธรรมะทั้งหมด 37 ประการ ที่เรียกอีกอยางหนึ่งวาโพธิปกขิยธรรม 37

5. ทักขิไณยบุคคล หรือทักขิเณยบุคคล 7  คือบุคคลผูควรรับทักษิณามีเจ็ดพวก ไดแก  
1.อุบาสก  คือ ผูเขาไปนั่งใกลพระพุทธเจา  ผูจะเปนอุบาสกไดตองเลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรัย  
สังวรในศีลหา รักษาศีลแปด ปฏิบัติตามกุศลกรรมบถสิบ ไมขายของที่ไมชอบธรรมหาประการ เชื่อ
ในธรรมหาประการ และพึงทําใจในสถานทั้งหา  2. โสดาบัน คือผูแรกถึงกระแสนิพพาน  เปนพระ
อริยบุคคลประเภทที่หนึ่ง  พระโสดาบันตองละสังโยชน (กิเลส)ไดสามขั้น คือ สักกายทิฐิ  วิจิกิจฉา 

                                                       
61  ลัลลนา ศิริเจริญ , คูมือลิลิตยวนพาย , 111 - 112
62  เร่ืองเดียวกัน , 112 - 113
63 เร่ืองเดียวกัน , 114 – 116.
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และสีลัพพตปรามาส  และตองปฏิบัติอริยมรรค 8 ประการ  3.พระสกทาคามี  คือพระอริยบุคคล
ประเภทที่สองตอจากพระโสดาบัน สามารถละสังโยชนไดสามขั้นและปฏิบัติอริยมรรค 8 ประการ
เชนเดียวกับพระโสดาบัน  แตสามารถทําใหราคะ โทสะ โมหะเบาบางได  4. พระอนาคามี  คือพระ
อริยบุคคลประเภทที่สามตอจากพระสกทาคามี  พระอนาคามีสามารถละสังโยชนเพิ่มข้ึนอีกสอง
ประการ  รวมเปนหาประการ  สังโยชนที่เพิ่มข้ึน  ไดแก กามราคะ และปฏิฆะ  ผูบรรลุข้ันอนาคามี 
เมื่อตายแลวไมตองเกิดเปนมนุษยอีกไดเกิดในเทวโลกชั้นสุทธาวาสหาชั้น 5. พระอรหันต เปนพระ
อริยบุคคลประเภทที่ส่ี สามารถละสังโยชนไดหมดสิ้นทั้ง 10 ประการ ไดแก  สักกายทิฐิ  วิจิกิจฉา  
สีลัพพตปรามาส  กามราคะ  ปฏิฆะ  รูปราคะ  อรูปราคะ  มานะ  อุทธัจจะ  และอวิชชา  6. พระ
ปจเจกพุทธเจา  คือผูรู  ผูเบิกบานเต็มที่  ยุคใดมีพระปจเจกพุทธเจา ยุคนั้นจะไมมีพระพุทธเจา   7. 
พระพุทธเจา 64

6. อริยทรัพย 7 คือทรัพยที่ประเสริฐซ่ึงชําระจิตใจของบุคคลใหสะอาดและสงบสุข   
ไดแก  1. สัทธา คือเชื่อในส่ิงที่ควรเชื่อ  2. ศีล คือ การตั้งจิตงดเวนไมประพฤติขอหามตาง ๆ เปน
การรักษากาย วาจาของตนใหเรียบรอย 3. หิริ คือความละอายตอบาป  อกุศล และทุจริต 4. 
โอตตัปปะ คือ ความสะดุงกลัวตอบาป 5. พาหุสัจจะ คือความเปนคนเคยไดยินไดฟงมามาก คือ
ความจําในธรรมและรูศิลปวิทยา 6. จาคะ คือการสละใหปนสิ่งของของตนแกคนที่ควรใหปน 7. 
ปญญา คือความรอบรูในสิ่งที่เปนประโยชนและไมเปนประโยชน 65

7. วิสุทธิ 7   คือความหมดจด  ความผุดผอง  ความสะอาดและความปราศจากมลทิน  
ไดแก 1. สีลวิสุทธิ  คือความหมดจดแหงศีล  เปนการรักษาศีลใหสมบูรณตามควรแกฐานะของตน  
2. จิตตวิสุทธิ คือความบริสุทธิ์แหงจิต เปนการเขาถึงความบริสุทธิ์โดยละจากนิวรณทั้ง 5 ประการ
ได และทําใจใหสงบดวยการปฏิบัติสมาธิ 3. ทิฏฐิวิสุทธิ  คือความหมดจดแหงทิฏฐิ  เปนความรู
ความเห็นตามเปนจริงในรูปนาม 4. กัฏขาวิตรณวิสุทธิ  คือความบริสุทธิ์แหงฌานเปนเครื่องขาม
พนความสงสัย  5. มัคคามัคญาณทัสสนวิสุทธิ คือความหมดจดแหงญาณเปนเครื่องที่ทําใหเห็น
วาทางใดควรปฏิบัติทางใดไมควรปฏิบัติ  6. ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ คือความบริสุทธิ์ของความ
รูความเห็นในทางปฏิบัติถูก  7. ญาณทัสสนวิสุทธิ  คือญาณในอริยมรรค 4 หรือมรรญาณอันเกิด
ถัดจากโคตรญาณเปนตนไป ความเปนพระอริยบุคคลยอมเกิดขึ้นแกผูปฏิบัติวิสุทธิขอนี้ ผูที่
สามารถปฏิบัติวิสุทธิ 7 ไดสมบูรณยอมไดชื่อวาปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาทั้งมวล 66

                                                       
64 ลัลลนา ศิริเจริญ , คูมือลิลิตยวนพาย , 120 – 127.
65 พระโสภณคณาภรณ  (ระแบบ  ฐิตญาโณ), ธรรมปริทรรศน, 113 – 116.
66 พระโสภณคณาภรณ  (ระแบบ  ฐิตญาโณ), ธรรมปริทรรศน ๒ , 364 – 374.
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หลักธรรมหมวดที่แปด
1. โลกุตรธรรม 8  คือธรรมอันอยูเหนือโลกหรือธรรมอันพนวิสัยของโลก ไดแก 1. 

มรรค 4 คือ ญาณหรือความรูอันเปนเหตุใหละสังโยชนไดเด็ดขาด ประกอบดวย โสดาปตติมรรค  
สกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค และอรหัตมรรค 2. ผล 4 เปนผลอันสืบเนื่องมาจากมรรค 4 
ประกอบดวย  โสดาปตติผล  สกทาคามิผล  อนาคามิผล  และอรหัตผล 67

2. สมาบัติ 8  คือธรรมวิเศษอันควรเขาถึงหรือการบรรลุข้ันสูง  สมาบัติเปนผลจากการ
เจริญสมถกรรมฐานที่ดําเนินตามลําดับ  ไดแก  1. รูปาวจรฌาน 4 หรือรูปฌาน 4 ไดแก  ปฐมฌาน  
ทุติยฌาน  ตติยฌาน  และจตุตถฌาน  2. อรูปฌาน 4 ไดแก  อากาสานัญจายตนะ  วิญญาณัญ
จายตนะ  อากิญจัญญายตนะ  และเนวสัญญานาสัญญายตนะ  สมาบัติ 8 เปนธรรมวิเศษที่ควร
เขาถึง เพราะจิตจะไมถูกรบกวนดวยกิเลส โดยกิเลสจะถูกกดทับไวดวยกําลังแหงฌาน 68

3. มงคล 8  มีหลายความหมาย  ความหมายแรกหมายถึง มรรค 8 ซึ่งเปนขอปฏิบัติ
ใหถึงความดับทุกข  ความหมายที่สอง หมายถึงพระอริยบุคคล 8 ซึ่งเปนบุคคลผูประเสริฐอันควร
ปฏิบัติตาม  ไดแก 1. พระโสดาปตติมรรค 2. พระโสดาปตติผล 3. พระสกทาคามิมรรค 4. พระ
สกทาคามิผล 5. พระอนาคามิมรรค 6. พระอนาคามิผล 7. พระอรหัตมรรค  8. พระอรหัตผล   
ความหมายที่สาม หมายถึง ชัยมงคล 8 ประการ ซึ่งพระใชสวดเพื่อใหผูฟงเกิดมงคล  ไดแก 1. พระ
พุทธเจาชนะพญามารดวยธรรม  2. พระพุทธเจาชนะอาฬวกยยักษดวยพระขันติ  3. พระพุทธเจา
ชนะชางนาฬาคีรีดวยพระเมตตา  4. พระพุทธเจาชนะองคุลิมาลดวยฤทธิ์  5. พระพุทธเจาชนะนาง
จิญจาดวยวิธีรักษาใจใหสงบ 6. พระพุทธเจาชนะสัจจกนิครนถบุตรดวยเทศนาญาณวิธี 7. พระ
พุทธเจาชนะพญานาคนันโทปนันทะดวยวิธีใหอุปเทหแหงฤทธิ์แดพระโมคคัลนเถระ 8. พระพุทธ
เจาชนะพกพรหมดวยการวางโอสถดับมิจฉาทิฐิดูดพิษงูคือพระญาณ ความหมายที่ส่ี หมายถึง
มงคลคาถา 8  เปนสิริมงคลสําหรับมนุษยผูยังเวียนวายเกิดอยูในวัฏฏะเบื้องกลาง  เปนเหตุใหเกิด
ความผาสุกและชวยใหข้ึนสูวัฏฏะเบื้องสูง ไดแก 1. มงคลอันเกิดขึ้นแตกาย คือการงดเวนบาป
อกุศลและเลิกดื่มน้ําเมา 2.มงคลอันเกิดแตวาจา คือการกลาววาจาสุภาษิต ความเปนพหูสูตและมี
วินัยศึกษาดี 3. มงคลอันเกิดแตใจ คือการมีบุญในปางกอนและความตั้งตนชอบ 4. มงคลอันเกิด
ข้ึนแตการประพฤติ ปฏิบัติ คือการสดับฟง การใหทาน การประพฤติธรรม  การงานไมคั่งคางและ
การงานปราศจากโทษ 5. มงคลอันเกิดขึ้นแตการปฏิบัติตอครอบครัว คือการบํารุงเลี้ยงบิดามารดา  
การสงเคราะหบุตร ภรรยา และการสงเคราะหญาติ 6. มงคลอันเกิดขึ้นแตปฏิบัติในดานเศรษฐกิจ 
                                                       

67 ลัลลนา  ศิริเจริญ, คูมือลิลิตยวนพาย, 132 – 133.
68 พระโสภณคณาภรณ  (ระแบบ  ฐิตญาโณ), ธรรมปริทรรศน ๒ ,388 – 390.
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คือความไมประมาทตอธรรมทั้งปวง และความสันโดษยินดีในของของตน  7. มงคลอันเกิดขึ้นแต
การปฏิบัติตอสังคม  คือการไมคบคนพาล  การคบบัณฑิต การบูชายกยองผูที่ควรบูชา การอยูใน
ถิ่นที่สมควร ความอดทนและความวางาย 8. มงคลอันเกิดขึ้นแตการปฏิบัติในดานวัฒนธรรม  คือ
การมีศิลปะ การมีวินัยอันดี  การคารวะออนนอม การถอมตน  การรูคุณทาน  การฟงธรรมและการ
พบเห็นสมณะ 69  ผูศึกษาเห็นวาในกรณีนี้ มงคล 8 นาจะมีความหมายตามความหมายที่สามและ
ส่ี คือชัยมงคล 8 ประการ และมงคลคาถา 8  เพราะสองความหมายแรกคือ มรรค 8 และ
อริยบุคคล 8 จะมีกลาวไวอยางชัดเจนในความตอไป

4. โลภมูล 8  ประกอบดวยโสมนัสสเวทนา 4 และโทมนัสสเวทนา 4   โดยโสมนัสส
เวทนา 4 ไดแก 1. ทิฏฐิ คต สัมปยุตต และอสงขาริก  คือ จิตที่เกิดขึ้นพรอมดวยความยินดีมาก  
ประกอบดวยความเห็นผิดและเกิดตามลําพัง  2. ทิฏฐิ  คต  สัมปยุตตและสสงขาริก  คือจิตที่เกิด
ข้ึนพรอมดวยความยินดีมาก  ประกอบดวยความเห็นผิดและเกิดโดยถูกกระตุนหรือถูกชักจูง  3. 
ทิฏฐิ  คต  วิปปยุตต และอสงขาริก  คือจิตที่เกิดขึ้นพรอมดวยความยินดีมาก  ไมประกอบดวย
ความเห็นผิดและเกิดโดยกระตุนหรือชักจูง  สวนโทมนัสสเวทนา 4 ไดแก 1. ทิฏฐิ  คต สัมปยุตต 
และอสงขาริก  คือจิตยินดีพอประมาณ  ประกอบดวยความเห็นผิดและเกิดตามลําพัง 2. ทิฏฐิ  คต  
สัมปยุตต และสสงขาริก  คือจิตยินดีพอประมาณประกอบดวยความเห็นผิดและเกิดโดยถูกกระตุน
หรือถูกชักจูง  3. ทิฏฐิ  คต  วิปปยุตตา และอสงขาริก  คือจิตยินดีพอประมาณ  ไมประกอบดวย
ความเห็นผิดและเกิดตามลําพัง  4. ทิฏฐิ  คต  วิปปยุตต และสสงขาริก คือจิตยินดีพอประมาณ ไม
ประกอบดวยความเห็นผิดและเกิดโดยถูกกระตุนหรือชักจูง 70

5. อริยะ 8 หรือ อัฏฐังคิกมรรค  คือมรรค 8 หรือทางสายกลาง 8 ไดแก  สัมมาทิฐิ  
สัมมาสังกัปปะ  สัมมาวาจา  สัมมากัมันตะ  สัมมาอาชีวะ  สัมมาวายามะ  สัมมาสติ  และ
สัมมาสมาธิ 71

6. วิบาก 8 หมายถึง กุศลวิปากจิต 8 ไดแก 1. จิตเกิดพรอมดวยโสมนัสสเวทนา  
ประกอบดวยปญญา  ไมมีการชักนํา  2. จิตเกิดพรอมดวยโสมนัสสเวทนา  ประกอบดวยปญญา  
มีการชักนํา 3. จิตเกิดพรอมดวยโสมนัสสเวทนา ไมประกอบดวยปญญา ไมมีการชักนํา  4. จิตเกิด
พรอมดวยโสมนัสสเวทนา ไมประกอบดวยปญญา มีการชักนํา 5. จิตเกิดพรอมดวยอุเบกขาเวทนา  
ประกอบดวยปญญา  ไมมีการชักนํา  6. จิตเกิดพรอมดวยอุเบกขาเวทนา  ประกอบดวยปญญา  มี

                                                       
69  ลัลลนา  ศิริเจริญ, คูมือลิลิตยวนพาย , 135 – 138.
70  เร่ืองเดียวกัน , 138 – 139.
71  เร่ืองเดียวกัน , 139 - 140
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การชักนํา  7. จิตเกิดพรอมดวยอุเบกขาเวทนา  ไมประกอบดวยปญญา  ไมมีการชักนํา  8. จิตเกิด
พรอมดวยอุเบกขาเวทนา  ไมประกอบดวยปญญา  มีการชักนํา 72

7. ปญญา 8  มีความหมายอยูสองความหมาย  ความหมายแรก ปญญา 8 ประกอบ
ดวย  1. หาศะ คือปญญาอันเกิดจากความราเริง สามารถพูดใหคนอื่นฟงแลวสนุกร่ืนเริงได  2.   
ชวนะ คือ ปญญาอันเกิดจากไหวพริบ ปฏิภาณ  3. บุถุหรือปุถุ คือปญญาอันหนาแนน รูความหนา
บางของคน  4. คัมภีระ  คือปญญาอันลึกซึ้ง  สุขุม 5. นิพเพธิกะ คือปญญาอันเกิดจากความรูแจง  
รูชัด รูอยางชัดเจน  6. สุตามยิ  คือปญญาอันเกิดจากการฟง การสดับ  7. จินตามยิ คือปญญาอัน
เกิดจากการคิด การนึก 8. ภาวนามยิ คือปญญาอันเกิดจากการประกอบการเจริญวิปสสนา
กัมมัฏฐาน   ความหมายที่สอง  ปญญา 8 คือวิชา 8 ประการ  ไดแก 1. วิปสสนาญาณ  คือญาณ
อันนับเขาในวิปสสนา  2. มโนมยิทธิ คือฤทธิ์ทางใจ  3.อิทธิวธี  คือแสดงฤทธิ์ได  4. ทิพยโสต  คือหู
ทิพย  5. เจโตปริยญาณ  คือรูกําหนดใจผูอ่ืน  6. ปุพเพนิวาสานุสติญาณ คือการระลึกชาติได  7. 
ทิพยจักขุ คือตาทิพย  8. อาสวักขยญาณ คือรูจักทําอาสวะใหส้ัน 73  ผูศึกษาเห็นวาในกรณีนี้
ปญญา 8 อาจจะมีความหมายไดทั้งสองความหมาย

8. มิจฉา 8 ตรงขามกับมรรค 8  มิจฉา 8 ประกอบดวย 1. มิจฉากัมมันตะ คือ
ประพฤติการงานทุจริต  2. มิจฉาชีพ คืออาชีพทุจริต  3. มิจฉาทิฐิ คือมีความเห็นผิด  4. มิจฉา
วาจา คือเจรจาผิด  5. มิจฉาวายามะ  คือความพยาบาทผิด  6. มิจฉาสติ คือความระลึกผิด  7. 
มิจฉาสังกัปปะ คือการดําริผิด  8. มิจฉาสมาธิ คือสมาธิผิด 74

9. กสิณ 8  คือส่ิงที่ประดิษฐข้ึนเพื่อนํามาใชใหบรรลุถึงการตั้งจิตมั่นหรือจิตเปนสมาธิ  
ไดแก 1.ปฐวีกสิณ  นึกเห็นดินหรือของแข็งเปนอารมณ 2. อาโปกสิณ นึกเห็นน้ําหรือของเหลวเปน
อารมณ  3. เตโชกสิณ นึกเห็นไฟเปนอารมณ  4. วาโยกสิณ นึกเห็นลมเปนอารมณ  5. นีลกสิณ  
นึกเห็นสีเขียวเปนอารมณ 6. ปตกสิณ นึกเห็นสีเหลืองเปนอารมณ 7. โลหิตกสิณ นึกเห็นสีแดงเปน
อารมณ  8. โอทาตกสิณ  นึกเห็นสีขาวเปนอารมณ 75

10. โลกธรรม 8  คือธรรมที่ครอบงําโลก ซึ่งสัตวโลกตองเปนไปตามธรรมนั้น  ไดแก 1. 
ลาภ คือส่ิงที่บุคคลไดมา ทั้งที่เคลื่อนที่ไดและเคลื่อนที่ไมได  2. อลาภ หรือเสื่อมลาภ คือการที่
ทรัพยของตนทั้งที่เคลื่อนที่ไดและเคลื่อนที่ไมไดมีความเปลี่ยนแปลงสูญหายไป  3. ยศ  คือความ

                                                       
72  ราชบัณฑิต, พจนานุกรมศัพทวรรณคดีไทย สมัยอยุธยา โคลงยวนพาย , 46 – 47.
73  ลัลลนา  ศิริเจริญ, คูมือลิลิตยวนพาย, 141 – 142.
74  เร่ืองเดียวกัน , 142 – 143.
75  เร่ืองเดียวกัน , 143
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เปนใหญ ประกอบดวย อิสริยยศ  เกียรติยศ  บริวารยศ  4. อยศ หรือเสื่อมยศ คือการถูกถอดยศ
ลดตําแหนง  เสื่อมช่ือเสียง ความเคารพนับถือและการยกยองจากบุคคลอื่น  5. นินทา คือ การที่
บุคคลถูกกลาวหาในทางเสื่อมเสีย  คนอื่นก็นําเรื่องเหลานั้นไปพูดหรือวิพากษวิจารณกันดวยความ
รูสึกตําหนิติเตียน  6. สรรเสริญ  คือการที่บุคคลนําเอาชื่อเสียงความดีที่คนนั้นมีอยูไปกลาวขวัญ
ยกยองชมเชยแกผูอ่ืน ทําใหการสรรเสริญนั้นแพรกระจายออกไป  7. สุข คือการมีชีวิตอยูดวย
ความสุขกาย  สบายใจตามสมควรแกฐานะของตน  8. ทุกข คือความเดือดรอนตาง ๆ 76

11. มรรค 8 คือการปฏิบัติเพื่อใหถึงการดับทุกข  ไดแก 1. สัมมาทิฐิ  คือความเห็น
ชอบ  2. สัมมาสังกัปปะ คือดําริชอบ  เปนการดําริออกจากกาม  พยาบาทและการเบียดเบียนผูอ่ืน  
3. สัมมาวาจา  คือ เจรจาชอบ  เวนจากการพูดปด  พูดสอเสียด  พูดหยาบคาย  และพูดเพอเจอ  
เหลวไหล  4. สัมมากัมมันตะ คือการทํางานชอบ เวนจากการฆาสัตว  การลัก ฉอ คดโกงหรือแกลง
พูดทําลายผูอ่ืน และการประพฤติเสเพลในกาม 5. สัมมาอาชีวะ คือการเลี้ยงชีพชอบ  ประกอบแต
อาชีพที่ดี 6. สัมมาวายามะ  คือความพยายามชอบ  เปนการเพียรระวังไมใหความชั่วเกิดขึ้น  เพียร
ละความชั่วที่เกิดขึ้นแลว เพียรทําความดีใหเกิดขึ้น และเพียรรักษาความดีที่มีอยูไมใหเสื่อม 7. 
สัมมาสติ คือการระลึกชอบ  8. สัมมาสมาธิ  คือความตั้งใจชอบ ใหมีสมาธิแนวแนไมฟุงซานจนได
บรรลุฌานทั้งสี่ 77

หลักธรรมหมวดที่เกา
1. ภพ 9 แหงอันเปนที่อยูของสัตว  เปนการนําเอาภูมิ 3 ในไตรภูมิมาจัดใหม  ไดแก 1. 

นานัตตกายานานัตตสัญญี  คือ สัตวเหลาหนึ่งมีกายตางกัน  มีสัญญาตางกัน  เชนมนุษย  เทวดา
บางจําพวก และวินิปาติกะ (เปรตบางพวก) 2. นานัตตกายาเอกัตตสัญญี  คือสัตวเหลาหนึ่งมีกาย
ตางกัน มีสัญญาอยางเดียวกัน เชน เทพผูอยูในจําพวกพรหม ผูเกิดในภูมิฐานปฐมฌาน  3.        
เอกัตตกายานานัตตสัญญี  คือ สัตวเหลาหนึ่งมีกายอยางเดียวกัน  มีสัญญาตางกัน  เชน  เทพอา
ภัสสรา หรือเทพที่เขาถึงทุติยฌาน  มีองค 3 ละวิตกวิจารณเสียได  คงอยูแตปติและสุข  อันเกิดแต
สมาธิกับเอกัคคตา  4. เอกัตตกายาเอกัตตสัญญี  คือสัตวเหลาหนึ่งมีกายอยางเดียวกัน  มีสัญญา
อยางเดียวกัน  เชน เทพสุภกิณหะ หรือเทพที่เขาถึงตติยฌาน  มีองค 2 ละปติได คงอยูแตสุขกับเอ
กัคคตา  5. อสัญญีสัตตา  คือสัตวเหลาหนึ่งไมมีสัญญา ไมเสวยเวทนา  6. อากาสานัญจายนูปคา  
คือสัตวเหลาหนึ่งผูเขาถึงชั้นอากาสานัญจายตนะ  7. วิญญานัญจายตนูปคา คือสัตวเหลาหนึ่งที่
                                                       

76  พระโสภณคณาภรณ  (ระแบบ  ฐิตญาโณ), ธรรมปริทรรศน, 123 - 124
77  ลัลลนา  ศิริเจริญ, คูมือลิลิตยวนพาย, 147 – 149.
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ยึดเอาวิญญาณ  (ความรูแจง  ความรูสึกตัว  จิตใจ)  เปนอารมณ 8. อากิญจัญญายตนูปคา  คือ
สัตวเหลาหนึ่งที่ยึดเอาความไมมีอะไรเปนอารมณ 9. เนวสัญญาณาสัญญายตนูปคา คือสัตวเหลา
หนึ่งที่ยึดเอาตัววางเปลาเตือนวาไมมีอะไรเปนอารมณ 78

2. รูป 9 มีหลายความหมาย  ความหมายแรก รูป 9 ประกอบดวยอนุบุพพริหาร 9   
ไดแก  รูปฌาน 4 อรูปฌาน 4 และสัญญาเวทยิตนิโรธ 1   ความหมายที่สอง รูป 9 ประกอบดวย 1. 
ปสาทรูป 5 คือ จักขุ  โสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ  2. ภาวรูป2 คือ อิตถีภาวะ  และปุริสภาวะ  3. ชีวิต
รูป1  4. หทัยรูป 1  ความหมายที่สาม  คือชีวิตนวกลาป 9 ไดแก ปฐวี  อาโป  เตโช  วาโย  วัณโณ  
คันโธ  รโส  โอชา และชีวิตรูป  ความหมายที่ส่ี  คือรูปอันเกิดจากวิปสสนาญาณ 9 หรือญาณอัน
นับเขาไวในวิปสสนา  ไดแก 1. ปรีชาคํานึงการเกิดและการดับ 2. ปรีชาคํานึงถึงการดับ  3. ปรีชา
คํานึงเห็นสังขารรูปวาเปนของนากลัว 4. ปรีชาคํานึงเห็นโทษวาเกิดเปนโทษ 5. ปรีชาคํานึงเห็น
ดวยความเบื่อหนาย  6. ปรีชาคํานึงใครจะไปใหพนเสีย  7. ปรีชาคํานึงดวยพิจารณาทางไปใหพน
เสีย 8. ปรีชาคํานึงดวยความวางเฉยเสีย 9. ปรีชาคํานึงเห็นความเปนไปโดยสมควร กําหนดรู
อริยสัจ 79

3. มานะ 9 หรือความถือตัว 9 เปนความสําคัญผิดของคน มี 9 ประการ ไดแก  1. เปน
ผูเลิศกวาเขา  สําคัญตัววาเลิศกวาเขา  2. เปนผูเลิศกวาเขา สําคัญตัววาเสมอเขา 3. เปนผูเลิศ
กวาเขา สําคัญตัววาเลวกวาเขา 4. เปนผูเสมอเขา สําคัญวาตัวเลิศกวาเขา 5. เปนผูเสมอเขา 
สําคัญวาตัวเสมอเขา 6. เปนผูเสมอเขา สําคัญตัววาเลวกวาเขา 7. เปนผูเลวกวาเขา สําคัญตัววา
เลิศกวาเขา  8. เปนผูเลวกวาเขา สําคัญตัววาเสมอเขา  9. เปนผูเลวกวาเขา สําคัญตัววาเลวกวา
เขา 80

4. โลกุตรธรรม 9  คือธรรมที่เหนือโลกหรือธรรมอันพนวิสัยของโลก ไดแก มรรค 4   
ผล 4 และนิพพาน1 คืออนุปาทิเลสนิพพาน เปนการดับกิเลสไมใหเบญจขันธเหลืออยู ไมยินดีใน
เวทนาทั้งปวงและดับเพลิงกิเลสและตัณหาไดหมดสิ้น 81

5. พระพุทธคุณ 9  คือคุณของพระอรหันต 9 ประการ  ซึ่งอยูในบทสวดมนตที่ข้ึนตน
ดวย “อิติปโส  ภควา”  พุทธคุณ 9 ไดแก  1. อรหัง  เปนพระอรหันต  2. สัมมาสัมพุทโธ  เปนผูตรัสรู
ชอบเอง  3. วิชชาจรณสัมปนโน  เปนผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ  4. สุคโต เปนผูเสด็จไปดีแลว  

                                                       
78 ลัลลนา  ศิริเจริญ, คูมือลิลิตยวนพาย, 150 – 152.
79 เร่ืองเดียวกัน, 152 – 154.
80 เร่ืองเดียวกัน, 154.
81 เร่ืองเดียวกัน, 155.
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5. โลกวิทู  เปนผูรูแจงโลก  6. อนุตตโร ปุริสทัมมสารถิ  เปนสารถีแหงบุรุษพึงฝกได ไมมีบุรุษอ่ืนยิ่ง
กวา  7. สัตถาเทวมนุสสานัง  เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย  8. พุทโธ  เปนผูตื่นแลว 
เปนผูเบิกบานแลว  9. ภควา  เปนผูมีโชค 82

6. อาฆาตวัตถุ 9  คือมูลเหตุแหงการผูกอาฆาต 9 ประการ ไดแก 1. ผูกอาฆาตวาเขา
ไดทําส่ิงที่ไมเปนประโยชนแกเราแลว 2. ผูกอาฆาตวาเขากําลังทําสิ่งที่ไมเปนประโยชนแกเราอยู  
3. ผูกอาฆาตวาเขาจะทําสิ่งที่ไมเปนประโยชนแกเรา 4. ผูกอาฆาตวาเขาไดทําสิ่งที่ไมเปน
ประโยชนแกผูที่เรารักใครพอใจแลว 5. ผูกอาฆาตวาเขากําลังทําสิ่งที่ไมเปนประโยชนแกผูที่เรารัก
ใครพอใจอยู  6. ผูกอาฆาตวาเขาจะทําสิ่งที่ไมเปนประโยชนแกผูที่เรารักใครพอใจ  7. ผูกอาฆาต
วาเขาไดทําส่ิงที่เปนประโยชนแกผูที่เราไมรักใครพอใจแลว  8. ผูกอาฆาตวาเขากําลังทําสิ่งที่เปน
ประโยชนแกผูที่เราไมรักใครพอใจอยู 9.ผูกอาฆาตวาเขาจะทําสิ่งที่เปนประโยชนแกผูที่เราไมรัก
ใครพอใจ 83

7.พระสงฆคุณ 9 หรือพระสังฆคุณ 9 คือคุณสมบัติที่ทําบุคคลใหเปนพระสงฆ 
ประกอบดวยอัตตคุณหรือคุณสวนตัวของทานเอง และปรหิตคุณหรือคุณที่เปนประโยชนเกื้อกูลแก
คนอื่น  อัตตคุณมี 4 ประการ  ไดแก 1. สุปฏิปนโน  เปนผูปฏิบัติดี  2. อุชุปฏิปนโน  เปนผูปฏิบัติ
ตรง  3. ญายปฏิปนโน  เปนผูปฏิบัติเพื่อญายธรรมถึงนิพพาน  4. สามีจิปฏิปนโน  เปนผูปฏิบัติสม
ควร  สวนปรหิตคุณมี 5 ประการ ไดแก  1. อาหุเนยโย  เปนผูควรแกของคํานับ  2. ปาหุเนยโย  เปน
ผูควรแกของตอนรับ  3. ทักขิเณยโย  เปนผูควรแกทักษิณา  คือการทําบุญ  4. อัญชลีกรณีโย  เปน
ผูควรแกการทําอัญชลีคือประณมมือไหว  5. อนุตตรัง  ปุญญักเขตตัง โลกัสส เปนเนื้อนาบุญของ
โลก  ไมมีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งไปกวา 84

หลักธรรมหมวดที่สิบ
1. ทศพิธราชธรรม  คือคุณความดีตางกัน 10 ประการที่พระมหากษัตริยควรบําเพ็ญ  

ไดแก 1. ทาน คือการให  2. ศีล คือ การรักษาความปกติทางกายและวาจา  3. บริจาค คือการสละ  
4. อาชชวะ คือความซื่อตรง  5. มัททวะ คือความออนหรือการรูจักผอนปรน  6. ตบะ คือการเผา
กิเลส  7.อโกธะ คือความไมโกรธ  8. อวิหิงษา  คือความไมเบียดเบียนผูอ่ืนใหเดือดรอน  9. ขันติ  

                                                       
82 ลัลลนา  ศิริเจริญ, คูมือลิลิตยวนพาย, 155 – 156.
83 เร่ืองเดียวกัน , 156
84 พระโสภณคณาภรณ  (ระแบบ  ฐิตญาโณ), ธรรมปริทรรศน ๒ , 412.
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คือความอดทน  10. อวิโรธนะ คือการไมประพฤติผิดธรรม 85  ทศพิธราชธรรมเปนธรรมะที่สําคัญ
สําหรับพระมหากษัตริยในการปกครองบานเมือง

2. บุคคล 10 คือบุคคลที่ไมถูกประทุษราย  ไดแก 1. พุทโธ (พระพุทธเจา)  2. ปจเจก
พุทโธ (พระปจเจกพุทธเจา) 3. อรหันต 4. อัคคสาวโก (พระอัคคสาวก)  5. มาตา (มารดา) 6. ปตา 
(บิดา)  7. ครุ  (ครู)  8. สัตถา (พระศาสดา)  9. ทายโก (ทายก) 10. ธัมมเทโส (ผูแสดงธรรม) 86

3. วัตถุ 10 หรือบุญญกิริยาวัตถุ 10 คือวัตถุอันเปนที่ตั้งแหงการทําบุญ ไดแก 1. ทาน
มัย บุญสําเร็จดวยการบริจาคทาน 2. สีลมัย บุญสําเร็จดวยการรักษาศีล 3. ภาวนามัย  บุญสําเร็จ
ดวยการเจริญภาวนา  4. อปจายนมัย  บุญสําเร็จดวยการประพฤติออนนอมถอมตนตอผูใหญ  5. 
เวยยาวัจจมัย  บุญที่สําเร็จดวยการชวยเหลือ ขวนขวายในกิจการงานตาง ๆ  6. ปตติทานมัย  บุญ
สําเร็จดวยการใหสวนบุญ 7. ปตตานุโมทนามัย  บุญสําเร็จดวยการอนุโมทนาสวนบุญ 8. ธัมมัส
สวนมัย บุญสําเร็จดวยการฟงธรรม 9. ธัมมเทสนามัย  บุญสําเร็จดวยการแสดงธรรม 10. ทิฏุชุ
กัมม บุญสําเร็จดวยการปรับความเห็นของตนใหตรงตามหลักที่พรพุทธเจาไดแสดงไว 87นอกจากนี้
ยังมีวัตถุที่ควรใหเปนทาน 10 อยาง ไดแก 1. อันนัง (ขาว)  2. ปานัง (น้ํา)  3. วัตถัง (ผา)  4. ยานัง 
(ยานพาหนะ)  5. มาลา (เครื่องประดับ)  6. คันธัง (เครื่องหอม)  7. วิเลปนัง (เครื่องลูบไล)  8. เสย
ยัง (ที่นอน) 9. วัสถัง (ที่อยูอาศัย) 10. ปทีเปยยัง (ประทีปโคมไฟ เชื้อเพลิง) 88

4. กิเลส 10 คือ เครื่องเศราหมองหรืออารมณที่เกิดขึ้นในใจ ไดแก 1. โลภะ ความ
อยากไดในสิ่งนั้นสิ่งนี้  2. โทสะ  ความโกรธ ความเมามัวเมื่อไดรับส่ิงที่ไมสบอารมณ 3. โมหะ  
ความหลง  ความเมามัวในรูปรสกลิ่นเสียง  4. มานะ  ความถือตัววาใหญกวาผูอ่ืน  5. ทิฏฐิ  ความ
เห็นผิดเปนชอบ  6. อิสสา  ความหึงหวงและชิงชัง 7. มัจฉริยะ ความตระหนี่ไมอยากใหของใคร  8. 
อหิริ  ความไมละอายตอการประกอบกรรมชั่ว  9. อโนตัปปะ  ความไมเกรงกลัวตอการกระทําบาป  
10. วิจิกิจฉา  ความลังเลสงสัยในการกระทําความดี 89

5. ทศพลกาย  คือรางกายอันมีกําลังเปนสิบ  แสดงวามีกําลังเทากับชางทั้งสิบตระกูล
และชางที่มีกําลังมากที่สุดคือชางฉัททันตที่มีกําลังเทากับชางอุโบสถ 10 ตัว ชางสิบตระกูล ไดแก  
1. กาฬวกหัตถี  มีสีดํา  2. คังไคยหัตถี มีสีน้ํา  3. ปณฑรหัตถี  มีสีขาวดังเขาไกลาส  4. ตามพหัตถี  

                                                       
85  เจือ  สตะเวทิน, ตํารับวรรณคดี ,384 - 385
86  ลัลลนา  ศิริเจริญ, คูมือลิลิตยวนพาย, 159 – 160.
87  พระโสภณคณาภรณ  (ระแบบ  ฐิตญาโณ), ธรรมปริทรรศน, 154 – 161.
88  ลัลลนา  ศิริเจริญ, คูมือลิลิตยวนพาย , 160.
89  เร่ืองเดียวกัน, 161.
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มีสีทองแดง  5. ปงคลหัตถี  มีสีทองออนดังสีตาแมว  6. คันธหัตถี  มีสีดังไมกฤษณาและมีกลิ่น
กายหอมดังไมกฤษณา  7. มังคลหัตถี  มีสีดังนิลอัญชัน ทาเดินงาม อยูที่ใดที่นั้นเปนมงคล 8. เหม
หัตถี มีสีเหลืองดังสีทอง  9. อุโบสถหัตถี  มีสีทองคํา 10. ฉัททันต  มีสีขาวดังสีเงินยวง ปากและเทา
มีสีแดง มีงา 6 งา 90

6. ทศพลญาณ  คือกําลังของพระทศพล มี 10 ประการ ไดแก 1.ฐานาฐานญาณ 
ปรีชากําหนดรูฐานะ และอฐานะหรือเหตุที่เปนไปไดและเปนไปไมได 2. วิปากญาณ  ปรีชากําหนด
รูวิบากหรือพลแหงกรรมของสรรพสัตว  3. สัพพัตถคามินีปฏิปทาญาณ ปรีชาหยั่งรูทางไปสูภูมิทั้ง
ปวง  4. นานาธาตุญาณ  ปรีชาหยั่งรูธาตุตาง ๆ  5. นานาธิกมุตติกญาณ  ปรีชากําหนดรูอธิมุติ
หรืออัธาสัยของสรรพสัตว 6. อินทริยปโรปริยัตตญาณ ปรีชากําหนดรูความหยอนและความยิ่งแหง
อินทรียของสรรพสัตว 7. ญาณาทิสังกิเลสาทิกญาณ ปรีชารูความเศราหมองแหงธรรมทั้งหลาย  8. 
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ  มีญาณระลึกชาติปางกอนได  9. จุตูปปาตญาณ  รูการจุติและอุบัติของ
สรรพสัตวซึ่งเปนไปตามกรรม 10. อาสวักขยญาณ  รูความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย 91

7. อสุภ 10 คือส่ิงที่ไมงาม เปนซากศพที่ใชเปนสิ่งยึดถือเวลาวิปสสนา ซากศพมี
สภาพตางกัน 10 ประเภท  ไดแก  1. อุทธุมาตกอศุภ  คือศพที่พองบวมขึ้น  2. วินีลกอศุภ  คือศพ
เนามีสีตาง ๆ เชน แดง เขียว  3. วิปุพพกอศุภ  คือศพเนาเปอยมีน้ําเหลืองไหลออกมา  4. วิจฉิทท
กอศุภ  คือศพที่ถูกยิง ฟน มีบาดแผลเหวอะหวะ  5. วิขายิตกอศุภ  คือศพที่สัตวยื้อแยงกันเปนแผล
เหวอะหวะ  6. วิกขิตตกอศุภ  คือศพที่ขาดกลางตัว  มือเทาขาดไป  7. หตวิกขิตอศุภ  คือศพที่มี
หนอนอยูทั่วศีรษะ  หนอนกินซากทวารทั้งเกา 10. อัฏฐิกอศุภ  คือศพที่เหลือแตกระดูกเรี่ยราด  แม
แตกระดูกทอนเดียวก็จัดเปนอศุภประเภทนี้ 92

8. กุศลกรรมบถ 10  คือทางแหงการกระทําของผูฉลาด ประกอบดวย  กายกรรม 3  
ไดแก  1. เวนจากการทําชีวิตสัตวใหตกลวงไป  2. เวนจากการถือเอาสิ่งของที่เจาของไมไดใหดวย
อาการแหงขโมย  3. เวนจากการประพฤติผิดในกาม  วจีกรรม 4  ไดแก  1. เวนจากการพูดเท็จ  2. 
เวนจากคําพูดที่สอเสียด  3. เวนจากพูดคําหยาบ 4. เวนจากพูดเพอเจอ และมโนกรรม 3 ไดแก  1. 
ไมโลภอยากไดของของเขา  2. ไมพยาบาทปองรายใคร  3. เห็นชอบตามทํานองคลองธรรม 93

                                                       
90  ลัลลนา  ศิริเจริญ, คูมือลิลิตยวนพาย , 161 – 162.
91  พระโสภณคณาภรณ  (ระแบบ  ฐิตญาโณ), ธรรมปริทรรศน ๒ , 424.
92  ลัลลนา  ศิริเจริญ, คูมือลิลิตยวนพาย, 164.
93  พระโสภณคณาภรณ  (ระแบบ  ฐิตญาโณ), ธรรมปริทรรศน,149 – 153.
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9. นาถกรณธรรม  คือธรรมอันเปนที่พึ่ง 10 ประการ ไดแก 1. ศีล  การรักษากายวาจา
ใหเรียบรอย  2. พาหุสัจจ  ความเปนผูสดับตรับฟงมาก  3. กัลยาณมิตตา  ความเปนผูมีเพื่อนที่ดี
งาม  4. โสวจัสสตา  ความเปนผูวานอนสอนงาย  5. กีกรณีเยสุทักขตา ความขยันชวยเอาใจใสธุระ
ของคนอื่น ไมไดคิดถึงแตตนเอง  6. ธัมมกามตา  มีความรักในธรรม  7. วิริยะ  ความเพียรเพื่อละ
ความชั่ว  8. สติ  การจําคําพูดหรือการทําไดแมนานมากแลว  9. สันโดษ  ความยินดีตามมีตามได  
10. ปญญา  ความรอบรูในกองสังขารตามความเปนจริง 94

10. อกุศลกรรมบถ 10  ( ในคําประพันธเปนคําวา ทศกุศล แตผูที่ศึกษาลิลิตยวนพาย
สวนใหญจะแปลวา ทศอกุศล หรือ อกุศลกรรมบถ 10) คือความประพฤติในสิ่งที่ไมดีงาม 10 
ประการ ประกอบดวย  กายกรรม 3 ไดแก 1.การทําชีวิตสัตวใหตกลวง  2. การถือเอาของที่เจาของ
ไมให  3. การประพฤติผิดในกาม  วจีกรรม 4  ไดแก  1. การพูดเท็จ  2. การพูดหยาบคาย  3. การ
พูดสอเสียด  4. การพูดเพอเจอ  และมโนกรรม 3 ไดแก 1. การโลภอยากไดของเขา 2. การปองราย  
3. การเห็นผิดจากทํานองคลองธรรม และการลุมหลงมัวเมา 95

11. กสิณ 10  คือวัตถุอันเปนที่เพง 10 ประการ ไดแก 1. ปฐวีกสิณ การเพงดินเปน
อารมณ  2. อาโปกสิณ การเพงน้ําเปนอารมณ 3. วาโยกสิณ การเพงลมเปนอารมณ  4. เตโชกสิณ 
การเพงไฟเปนอารมณ 5. นีลกสิณ การเพงสีเขียวเปนอารมณ 6. ปตกสิณ การเพงสีเหลืองเปน
อารมณ 7. โลหิตกสิณ การเพงสีแดงเปนอารมณ 8. โอทาตกสิณ การเพงสีขาวเปนอารมณ 9. 
อาโลกกสิณ การเพงแสงสวางเปนอารมณ 10. อากาศกสิณ การเพงที่วางเปน  อารมณ96

12. ทศบารมี คือบารมีที่พระพุทธเจาทรงปฏิบัติ 10 ประการ ไดแก 1. ทานบารมี คือ
การมีจิตใจประกอบดวยความเอื้อเฟอเผื่อแผ 2. สีลบารมี คือความประพฤติดีงามถูกตองตาม
ระเบียบวินัย 3. เนกขัมมบารมี คือการทํากายและใจของตนใหหลีกจากอารมณอันชวนใหเกิด
ความกําหนัด ขัดเคืองและลุมหลงมัวเมา 4. ปญญาบารมี คือการรูเหตุแหงความเสื่อม ความเจริญ 
และรูอุบายวิธีในการหลีกหนีทางเสื่อม 5. วิริยบารมี คือความเพียรพยายามในการดํารงชีวิตและ
การละความชั่ว 6. ขันติบารมี คือความอดทน อดกลั้น และทนทาน  7. สัจจบารมี คือความจริงใจ
ที่จะกระทําสิ่งนั้น ไมทอดทิ้งหรือทอถอย 8. อธิษฐานบารมี คือความตั้งใจมั่นหรือปณิธานแนวแนที่   
จะกระทําดี ละความชั่ว 9. เมตตาบารมี คือความรัก ปรารถนาดีตอส่ิงที่มีชีวิต 10. อุเบกขาบารมี 

                                                       
94 ลัลลนา  ศิริเจริญ, คูมือลิลิตยวนพาย, 166.
95 เร่ืองเดียวกัน , 166 - 167.
96  เร่ืองเดียวกัน , 167.
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คือจิตที่มีความหนักแนนประกอบดวยปญญา เขาใจเหตุผลตามความจริง ไมเอนเอียงไปในฝาย
อคติ97

13. ทศโกรธ มีความหมายสองความหมาย  ความหมายแรก หมายถึง อโกสวัตถุ 10 
คือมูลเหตุใหกอการทะเลาะวิวาท 10 ประการ ไดแก 1. การแสดงอธรรมวาเปนธรรม 2. การแสดง
ธรรมวาเปนอธรรม 3. การแสดงเรื่องที่ไมใชวินัยวาเปนวินัย 4. การแสดงเรื่องวินัยวาไมเปนวินัย 5. 
การแสดงเรื่องที่พระพุทธเจาไมไดตรัสวาเปนเรื่องที่พระองคตรัส 6. การแสดงเรื่องที่พระพุทธเจา
ตรัสไววาเปนเรื่องที่พระองคไมไดตรัส 7. การแสดงเรื่องที่พระพุทธเจาไมเคยประพฤติแลววาเปน
ส่ิงที่พระองคไดประพฤติ 8. การแสดงเรื่องที่พระพุทธเจาเคยประพฤติแลววาเปนสิ่งที่พระองคไม
เคยประพฤติ 9. การแสดงสิ่งที่พระพุทธเจามิไดทรงบัญญัติไววาเปนสิ่งที่พระองคทรงบัญญัติไว 
10. การแสดงสิ่งที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติไวแลววาเปนสิ่งที่พระพุทธเจามิไดทรงบัญญัติไว  ความ
หมายที่สอง หมายถึงโกรธ 10 ประเภท ไดแก 1. เวร (พยาบาท)  2. วิโรโธ (เคือง)  3. วิทเทโส (ข้ึง) 
4. โทโส (ฉุนเฉียว)  5. ปฏิฆะ (เคียดแคน)  6. อาฆาต (ผูกใจเจ็บ) 7. โกป (ผูกโกรธ) 8. โรสา (แคน)  
9. พยาบาท (ผูกใจเจ็บและปรารถนาจะแกแคนหรือปองราย) 10. อนภิรทธิ (ปองราย)98 ผูศึกษา
สันนิษฐานวากวีนาจะหมายถึงความหมายที่สอง

14. ทศนิชร คือลักษณะอาการ 10 ประการที่ไมมีวันแก  ไดแก 1. นชียติ (ไมแก) 2. 
นมียติ (ไมตาย) 3. นจวติ (ไมจุติ) 4. อัปปสยห (ไมมีผูขมเหง) 5. อนุปชชติ (ไมเกิด) 6. อโจรคหณีย 
(โจรจะลักเอาไปไมได)  7. อนิสสต (ไมมีที่อาศัย)  8. วิหงคมน (ไปไดแตนกและคนมีฤทธิ์เทานั้น) 
9. อนาวรณ (ไมมีอะไรกั้นทางได) 10. อนันต (ไมมีที่ส้ินสุด)  นอกจากนี้อาจหมายถึงสิ่งที่ไมรวงโรย 
10 ประการ ไดแก มรรค 8   สัมมาญาณ (ความรูชอบ)  และสัมมาวิมุตติ (ความหลุดพนชอบ)99

สันนิษฐานวานาจะเปนความหมายที่สอง
15. วิปสสนาญาณ 10 คือความรูซึ้ง 10 ประการ ไดแก 1. อุทยัพพยญาณ ปรีชา

คํานึงเห็นทั้งความเกิดและความดับแหงสังขาร 2. ภังคานุปสสนาญาณ ปรีชาคํานึงเอาเปน
อารมณเฉพาะความดับแหงสังขารนั้น 3.ภยตูปฏฐานญาณ เมื่อคํานึงถึงเฉพาะความดับอยางนั้น 
ก็จะเห็นสังขารนั้นเปนของนากลัว  4. อาทีนวานุปสสนาญาณ ปรีชาคาํนึงเห็นโทษแหงสังขาร  5. 
นิพพิทานุปสสนาญาณ  เมื่อเห็นโทษแลวจะเกิดความเบื่อหนาย 6. มุญจิตุกัมยตาญาณ เมื่อมี
ความเบื่อหนายก็ใครจะพนไปเสียเอง 7. ปฏิสังขารานุปสสนาญาณ เมื่อใครจักพนก็จักพิจารณา

                                                       
97  พระโสภณคณาภรณ (ระแบบ ฐิตญาโณ) , ธรรมปริทรรศน ๒ , 428 – 431.
98  ลัลลนา ศิริเจริญ , คูมือลิลิตยวนพาย , 169 – 171.
99  เร่ืองเดียวกัน , 173 – 174.
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เห็นสังขารนั้นเพื่อหาทางเปนเครื่องพน ความจริงก็จะปรากฎขึ้น 8. สังขารุเบกขาญาณ รูจักวาง
เฉยในสังขาร 9. สัจจานุโลมิกญาณ ปรีชาคํานึงถึงเปนไปโดยสมควรแกการกําหนดรูอริยสัจ 10. 
ญาณทัสสนวิสุทธิ ความหมดจดแหงการหยั่งรูคือการรูแจงเห็นจริง100

16. กถาวัตถุ 10 คือถอยคําที่ควรพูด เพื่อเสริมสรางความดีใหเกิดขึ้นทั้งแกผูฟงและผู
พูด  มี 10 ประการ ไดแก 1. อัปปจกถา ถอยคําที่ทําใหมีความปรารถนานอย 2.สันตุฎฐิกถา ถอย
คําที่ชักนําใหสันโดษ ยินดีดวยปจจัยตามมีตามได 3. ปวิเวกกถา  คือ กถาที่ชักนําใหสงัดกาย  สงัด
ใจ  4. อสังสัคคกถา  ถอยคําที่ชักนําไมใหระคนดวยหมู 5. วิริยารัมภกถา ถอยคําที่ชักนําใหปรารภ
ความเพียร 6. สีลกถา ถอยคําที่ชักนําใหตั้งอยูในศีล 7. สมาธิกถา ถอยคําที่ชักนําใหทําใจใหสงบ 
8. ปญญากถา ถอยที่ชักนําใหเกิดปญญา 9. วิมุตติกถา ถอยคําที่ชักนําใหทําใจใหพนจากกิเลส 
10. วิมุตติญาณทัสสนกถา ถอยคําที่ชักนําใหเกิดความรูความเห็นถึงผลดีที่เกิดขึ้นจากการละกิเลส
ไดเด็ดขาด101

17. รูป 10 หรือรูปกลาป 10 มี 3 หมวด หมวดละ 10 ประการ ไดแก หมวดที่ 1 คือ
กายทสะ ประกอบดวย ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ วัณณะ คันธะ รส โอชา ชีวิตรูป 
และกายประสาท  หมวดที่ 2 คือวัตถุทสะ ประกอบดวย ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ 
วัณณะ คันธะ  รส  โอชา  ชีวิตรูป  และหทัยวัตถุ  หมวดที่ 3 คือภาวทสะ ประกอบดวย ปฐวีธาตุ 
อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ วัณณะ คันธะ รส โอชา ชีวิตรูป และภาวรูป (รูปสําคัญที่ทําใหเกิด
เปนเพศชายหรือเพศหญิง)102

                                                       
100  ลัลลนา  ศิริเจริญ, คูมือลิลิตยวนพาย, 173 – 174.
101  พระโสภณคณาภรณ (ระแบบ ฐิตญาโณ) , ธรรมปริทรรศน , 173 – 187.
102  ลัลลนา  ศิริเจริญ, คูมือลิลิตยวนพาย , 175.
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ที่ทํางาน  ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร  จังหวัดนครปฐม

ประวัติการศึกษา
   พ.ศ. 2542 สําเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน

   พ.ศ. 2543 ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาไทย
     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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