


บทอาขยานหลัก  โคลงสี่สุภาพ

เบื้องนั้นนฤนาถผู้       สยามินทร์

เบี่ยงพระมาลาผิน ห่อนพ้อง

ศัตราวุธอรินทร์              ฤาถูก องค์เอย

เพราะพระหัตถ์หากป้อง     ปัดด้วยขอทรง

ผู้เป็นใหญ่
แห่งสยาม

หลบ

หมวก

หน้า ๖๒



บทอาขยานหลัก  โคลงสี่สุภาพ

บัดมงคลพ่าห์ไท้          ทวารัติ

แว้งเหวี่ยงเบี่ยงเศียรสะบัด   ตกใต้

อุกคลุกพลุกเงยงัด            คอคช เศิกแฮ

เบนบ่ายหงายแหงนให้        ท่วงท้อทีถอย

พาหะ,ผูแ้บก
ย่อจาก
กรุงเทพ

ทวารวดศีรี
อยุธยา

เอี้ยวหลบ

เข้ารบคลกุคลี

หน้า ๖๒

งาช้าง

ผู้เป็นใหญ่



บทอาขยานหลัก  โคลงสี่สุภาพ

พลอยพล้้าเพลียกถ้าท่าน   ในรณ

บัดราชฟาดแสงพล- พ่ายฟ้อน

พระเดชพระแสดงดล             เผด็จคู่ เข็ญแฮ

ถนัดพระอังสาข้อน  ขาดด้าวโดยขวา

พลาด

พลาดทา่
*โทโทษ

ค่อน = มากกวา่
*โทโทษหน้า ๖๒



บทอาขยานหลัก  โคลงสี่สุภาพ

อุรารานร้าวแยก         ยลสยบ

เอนพระองค์ลงทบ ท่าวดิ้น

เหนือคอคชซอนซบ          สังเวช

วายชิวาตม์สุดสิ้น            สู่ฟ้าเสวยสวรรค์

ล้ม, ทบ

ตายหน้า ๖๒





ลักษณะค้าประพันธ์



ลิลิตสุภาพ
ลักษณะค้าประพันธ์

= โคลง + ร่าย
โคลงสองสุภาพ

โคลงสามสุภาพ 

โคลงสี่สุภาพ

ร่ายสุภาพ



( )

( )

โคลงสี่สุภาพ

๑ บท มี ๔ บาท

๑ บาท มี ๒ วรรค

เอก ๗ 

โท ๔

***
สลับกันได้



ลักษณะค้าประพันธ์

ค้าเอก ค้าโท
ใช้ “รูป” เอก

อาจใชค้ าตายแทนได้

ใช้ “รูป” โท
ค าตาย

ใช้สระเสียงสั้น
ก บ ด

ค าใดเป็นค าตาย?
จับ  พระ  หัตถ์  เสียบ  ดาบ  



ลักษณะค้าประพันธ์

ค้าสร้อย
ใช้เม่ือใจความยังไมส่มบูรณ์ หากความสมบูรณ์กไ็ม่จ าเป็น 

ซ่ึงถ้าใช้สร้อย ในท่ีไม่จ าเป็น กจ็ะท าให้ "รกสร้อย"
*ค าสร้อย = ค าธรรมดา+สร้อย

เช่น จริงนา จริงแฮ ฤาพี่  

นิยม : พ่อ  แม่  พ่ี  ฤา  เทอญ นา  แล เอย เฮย บารนีฯลฯ



ลักษณะค้าประพันธ์

ค้าเอกโทษ ค้าโทโทษ
รูปเขียนปกติเป็น โท

เปลี่ยนมาใช้รูป “เอก”

รูปเขียนปกติเป็น เอก

เปลี่ยนมาใช้รูป “โท”

เข้า    เค่า ท่า     ถ้า



ลักษณะค้าประพันธ์

ค้าสุภาพ ค าอื่น ๆ ในโคลงและร่าย

ไม่ไดบ้ังคับให้ใช้วรรณยุกต์เอกหรือโท

แต่ไม่นิยมใส่รูปวรรณยุกต์ เอกหรือโท

เพราะจะท าให้น ้าหนักของโคลงเสียไป



( )

โคลงสองสุภาพ

๑ บท มี ๓ วรรค

เอก ๓ 

โท ๓

โคลงสองเป็นอย่างนี้ แสดงแก่กุลบุตรช้ี

เช่นให้เห็นเลบง แบบนา

**



( )

โคลงสามสุภาพ

๑ บท มี ๔ วรรค

เอก ๓ 
โท ๓

ยลบัญญัติโคลงสาม    นามระบือช่ือดั้น

กฎดั่งโคลงต้นนั้น           ท่องไว้จดจ า เทียวนา



ลักษณะค้าประพันธ์

วรรคละ ๕ ค้า สัมผัสต่อกันไปไม่จ้ากัด

จบด้วย โคลงสองสุภาพ
ฯลฯ

( )



( )

( )

โคลงสี่สุภาพ

๑ บท มี ๔ บาท

๑ บาท มี ๒ วรรค

เอก ๗ 

โท ๔

***



( )

( )

โคลงสี่สุภาพ

๑ บท มี ๔ บาท

๑ บาท มี ๒ วรรค

เอก ๗ 

โท ๔

***



วิเคราะห์ โคลงสี่สุภาพ

เบื้องนั้นนฤนาถผู้       สยามินทร์

เบี่ยงพระมาลาผิน ห่อนพ้อง

ศัตราวุธอรินทร์              ฤาถูก องค์เอย

เพราะพระหัตถ์หากป้อง     ปัดด้วยขอทรง

เอก ๗ โท ๔







บทวิเคราะห์



กรมหม่ืนนุชติ เชือ้ กวีวร

ชิโนรส  มิ่งมหิศร เสกให้

ศรีสุคต  พจนสุนทร เถลิงลักษณ์ นี้นา

ขัตติยวงศ์ ผจงโอษฐ์ไว้ สืบหล้าอย่าศูนย์

โคลงกระทู้



สมเด็จพระมหาสมณเจ้า

กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 

ผู้แต่ง

ทรงนิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ ในปี พ.ศ. ๒๓๗๕

เมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนฯ เสร็จเรียบร้อย

พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

พระองค์เจ้าวาสุกรี



รัตนกวี แห่งรัตนโกสินทร์

ผู้แต่ง

พระองค์ได้ทรงนิพนธ์หนังสอืต่าง ๆ ไว้เป็นจ านวนมาก 

อาทิ โคลงดั้นเรื่องปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนฯ

ลิลิตตะเลงพ่าย กฤษณาสอนน้องค าฉันท์ ปฐมสมโพธิกถา ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก

และอีกมากมายหลายเรื่องด้วยกัน ที่ล้วนแล้วแต่มีค่ายิ่งในวงการวรรณกรรม

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) 

ได้ประกาศยกย่องเป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมระดับโลก

สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๗ ของกรุงรัตนโกสินทร์ 



วรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ (ยอพระเกียรติ)

รัชกาลที่ ๓ ได้โปรดให้มีการบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธ์ิ)

แล้วให้จารึกสรรพวิชาลงบนแผ่นหินอ่อนและน าไปประดับรวมถึงเรื่อง 

ลิลิตตะเลงพ่าย เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวร

ดังปรากฏว่า “....เฉลิมพระเกียรติผ่านเผ้า  เจ้าจักรพรรดิแผ่นสยาม  

สมญานามนฤเบศ นเรศวรนรินทร์”



วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ)์ = วัดประจ้า ร. ๑

ทั้งยังเปรียบเสมือนเป็น

มหาวิทยาลัยแห่งแรก
ของประเทศ
เนื่องจากเป็นที่รวมจารึกสรรพ
วิชาหลายแขนง



วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ)์ = วัดประจ้า ร. ๑



วรรณคดีประวัติศาสตร์

เนื้อหากล่าวถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่มีการบันทึกไว้ใน

พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม)

ว่าใน พ.ศ. ๒๑๓๕ พระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรงได้สั่งให้พระมหาอุปราช

(มังกะยอชวา) ผู้เป็นโอรสยกทัพมารุกรานไทย โดยขณะนั้นมี

พระนเรศวรมหาราชเป็นกษัตริย์ครองกรุงศรีอยุธยา

*มีเนื้อหาบางส่วนในลิลิตตะเลงพ่ายท่ีมาจากจินตนาการของกวี



สาระส้าคัญ



สาระส้าคัญ

กล่าวถึงเหตุการณ์ที่บันทึกในพงศาวดาร เม่ือครั้งพระมหาอุปราช

ยกกองทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา

และได้กระท ายุทธหัตถีกับ

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช



จุดประสงค์

เฉลิมพระเกียรติผ่านเผ้า  เจ้าจักรพรรดิแผ่นสยาม

เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วีรกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของไทยที่มีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชของพม่า



จุดประสงค์

เกร็ดความรู้ : ลิลิตยวนพ่าย เป็นวรรณคดีสมัยอยุธยา : สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 2

ด าเนินเรื่องแนวเดียวกับ “ลิลิตยวนพ่าย”
สดุดีวีรกรรมพระมหากษัตริย์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

เน้ือหากล่าวถึงสงครามท่ีกรุงศรีอยุธยามีชัยเหนือล้านนา (ชาวยวน)

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2


เนื้อเรื่อง ๑๒ ตอน 
เริ่มเปิดเรื่องด้วย

“บทประณามพจน์”
บทน ายอพระเกียรติพระมหากษัตริย์ 

กล่าวถึงการเสด็จขึ้นครองราชย์

ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ต่อจากพระมหาธรรมราชา (พระราชบิดา)

ตอนที่ ๑



ร่ายสุภาพ
ศรีสวัสดิเดชะ ชนะราชอรินทร์ ยินพระยศเกริกเกรียง 

เพียงพกแผ่นฟากฟ้า หล้าล่มเลื่องชัยเชวง เกรงพระเกียรติระย่อ 

ฝ่อใจห้าวบมิหาญ ลาญใจแกล้วบมิกล้า บค้าอาตม์ออกรงค์ 

บคงอาตม์ออกฤทธ์ิ ท้าวทั่วทิศทั่วเทศ ไท้ทุกเขตทุกด้าว น้าวมกุฎ

มานบ น้อมพิภพมานอบ มอบบัวบาทวิบุล อดุลยานุภาพ 

ปราบดัสกรแกลนกลัว หัวหั่นหายกายกลาด ดาษเต็มท่งเต็มดอน 

พม่ามอญพ่ายหนี ศรีอโยธยารมเยศ พิเศษสุขบ าเทิง ส าเริงราชสถาน 

ส าราญราชสถิต พิพิธโภคสมบัติ พิพัฒน์โภคสมบูรณ์ พูนพิภพ

ดับเข็ญ เย็นพิภพดับทุกข์ สนุกสบสีมา ส่ าเสนานอบเกล้า ส่ าสนม

เฝ้าฝ่ายใน ส่ าพลไกรเกริกหาญ ส่ าพลสารสินธพ สบศาสตราศรเพลิง 

เถลิงพระเกียรติฟุ้งฟ้า ลือตรลบแหล่งหล้า โลกล้วน สดุดี



เนื้อเรื่อง ๑๒ ตอน 
เริ่มเปิดเรื่องด้วย

“บทประณามพจน์”
บทน ายอพระเกียรติพระมหากษัตริย์ 

กล่าวถึงการเสด็จขึ้นครองราชย์

ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ต่อจากพระมหาธรรมราชา (พระราชบิดา)

ตอนที่ ๑



เนื้อเรื่อง ๑๒ ตอน 

เหตุการณ์ทางเมืองมอญ
หมายจะมาตีกรุงศรีอยุธยา

เพราะเพิ่งผลัดเปลี่ยนแผ่นดิน

ตอนที่ ๒



เนื้อเรื่อง ๑๒ ตอน 

พระมหาอุปราชยกทัพ

มากาญจนบุรี

ตอนที่ ๓



เนื้อเรื่อง ๑๒ ตอน 

สมเด็จพระนเรศวร

ทรงปรารภเรื่องตีเขมร

ตอนที่ ๔



เนื้อเรื่อง ๑๒ ตอน 

สมเด็จพระนเรศวร

ทรงเตรียมการสู้ศึกมอญ

ตอนที่ ๕



เนื้อเรื่อง ๑๒ ตอน 

สมเด็จพระนเรศวร

ทรงตรวจเตรียมทัพ

ตอนที่ ๖



เนื้อเรื่อง ๑๒ ตอน 
พระมหาอุปราชาทรงปรึกษาการศึก ยกทัพปะทะทัพหน้าไทย

ตอนที่ ๗



เนื้อเรื่อง ๑๒ ตอน 

พระนเรศวรทรงปรึกษา

ยุทธวิธีชนะข้าศึก

ตอนที่ ๘



เนื้อเรื่อง ๑๒ ตอน 

ทัพหลวงเคลื่อนพล  ช้างทรงฝ่าเข้าไปในกองทัพข้าศึก

ตอนที่ ๙



เนื้อเรื่อง ๑๒ ตอน 
ยุทธหัตถีและชัยชนะของไทย

ตอนที่ ๑๐



เนื้อเรื่อง ๑๒ ตอน 

สมเด็จพระนเรศวรทรงสร้างสถูป 

ปูนบ าเหน็จทหาร

ตอนที่ ๑๑

ตอนที่ ๑๒ สมเด็จพระวันรัตขอพระราชทานอภัยโทษ



ค้าถาม
๑. ผู้แต่งลิลิตตะเลงพ่ายคือ 

ทรงมีพระนามเดิมว่า............

ทรงเป็นพระราชโอรสใน.....................

๒. ผู้แต่งลิลิตตะเลงพ่ายได้อุปสมบทท่ีวัด.................

๓. เรื่องลิลิตตะเลงพ่ายแต่งในสมัย ..........................................

ได้จารึกบนหินอ่อนประดับไว้ที่วัด

พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าวาสุกรี

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (รัชกาลที่ ๑)

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร. ๓)

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธ์ิ)



ค้าถาม

๔. ตะเลงพ่าย หมายถึง .............           เป็นวรรณคดี ................

มีรูปแบบการแต่งคล้ายกลับเรื่อง....................... 

ท่ีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถท่ีมีชัยต่อล้านนา

๕. ลิลิตสุภาพประกอบด้วยค าประเภทใดบ้าง

๖. ร่ายสุภาพบังคับวรรคละ ......... ค า จบด้วยค าประพันธ์ ใด

พม่ามอญแพ้

โคลงและร่ายสุภาพ

๕ โคลงสองสุภาพ

ลิลิตยวนพ่าย

ยอพระเกียรติ


