
โคลงโลกนิติ 
(โคลง -โลก - กะ – นิด) 

   สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาเดชาดศิร 

สอนโดย อ.ขวัญจริา โพธิ์ทอง 



 โคลงโลกนิติ (โลก – กะ -นิด) หรือ โลกนีติ เป็นคมัภีร์คําสอนของอินเดียที่โบราณจารย ์           

ได้รวบรวมไว้ และเป็นที่รู้จกักนัมาเป็นเวลาช้านาน โดยเฉพาะในประเทศไทยที่ได้รบัอิทธิพลจากปรชัญา

วฒันธรรมอนิเดยี เป็นคมัภรีท์ีไ่ดร้บัความนิยมแพร่หลายมากกว่าคมัภรีอ์ื่น ๆ ในแนวเดยีวกนั มเีนื้อหาเป็นคติ

สอนใจและใหแ้นวทางในการดําเนินชวีติที่ถูกต้องดงีาม ตลอดจนเป็นหลกัในการปกครองและบรหิารบ้านเมอืง 

เพราะคมัภรีโ์ลกนิตมิขีอบขา่ยเนื้อหากวา้งขวางครอบคลุมวถิชีวีติของคนทัว่ไปมากกวา่คมัภรีอ์ื่น ๆ 

โลกนิติ 
หรือ 

โลกนีติ 

ระเบียบแบบแผนของโลก 
(โลก + นิติ) 



   ๑. ประวัติผูแตง 

   สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาเดชาดศิร 

 พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั (รชักาลที ่๓) 

 ผูแตง 

สมัยที่แตง 



• เ ป็นพระเจ้าลูกยาเธอลําดับที่  ๑๕ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย                         

กบัเจา้จอมมารดาน่ิม 

• สมเดจ็พระเจา้น้องยาเธอกรมขุนเดชอดศิร (ต่อมาไดด้ํารงพระยศเป็น สมเดจ็พระเจ้าบรม

วงศเ์ธอ กรมพระยาเดชาดิศร ในสมยัรชักาลที ่๔)  

• พระนามเดมิ พระองคเ์จ้ามัง่ 

• ทรงเป็นหลานตาของเจา้พระยาพระคลงั (หน) 

   ๑. ประวัติผูแตง (ตอ) 



   ๑. ประวัติผูแตง (ตอ) 

•  โคลงโลกนิต ิ        •  ฉนัทก์ลอ่มมงคลคเชนทรชาํนิเผอืกพลาย 

•  โคลงภาพต่างภาษา        •  ประกาศพระราชพธิพีชืมงคลและจรดพระนงัคลัใหม ่

•  โคลงนิราศเสดจ็ไปทพัเวยีงจนัทน์       •  ฉนัทส์งัเวยพระมหาเศวตฉตัร 

•  ประกาศพระราชพธิสีารท        •  ฉนัทด์ุษฎสีงัเวยพระพุทธบุษยรตัน์ 

•  ประกาศพระราชพธิคีเชนทรศัวสนาน •  คาํฤษฎ ี

 

พระนิพนธเร่ืองอื่นๆ 



   ๒.ประวัติความเปนมา  

• พระนิพนธ์สมเดจ็พระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดศิร ฉบบัน้ีแต่งขึน้ระหว่าง พ.ศ. ๒๓๗๔-

๒๓๗๘ ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยู่หวั เมือ่ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหป้ฏสิงัขรณ์             

วดัพระเชตพุวิมลมงัคลาราม(วดัโพธ์ิ) กรุงเทพมหานคร แลว้จารกึตํารบัตําราต่างๆ ทัง้ดา้นวรรณคด ี

โบราณคด ีพุทธศาสนา ประเพณี ตํารายา ตลอดจนสุภาษิต ลงแผ่นศลิาที่ประดบัผนังปูชนียสถาน

ต่างๆทีท่รงปฏสิงัขรณ์นัน้ สาํหรบัใหป้ระชาชนไดศ้กึษาหาความรู ้ 

• ในการน้ีโปรดเกลา้ฯ ใหส้มเดจ็พระเจ้าบรมวงศเ์ธอ กรมพระยาเดชาดิศร ทรงชาํระโคลงโลกนิติ

สาํนวนเก่าใหถู้กต้องตามพระบาลบีางโคลงกพ็ระนิพนธข์ึน้ใหม่ ปรากฏต้นฉบบัในสมุดไทย ๔๐๘ บท 

แลว้จารกึไวท้ีแ่ผน่ศลิาประดบัศาลาทศิพระมณฑป ๔ หลงั แต่จาํนวนโคลงทีจ่ารกึไวม้มีากกว่าน้ี เขา้ใจ

วา่ทรงเพิม่เตมิภายหลงัเพือ่ใหพ้อดกีบัพืน้ทีท่ีจ่ะจารกึ 



   ๒.ประวัติความเปนมา (ตอ) 

• เชื่อกนัว่ามมีาตัง้แต่สมยักรุงศรีอยุธยา โดยนักปราชญ์ในสมยันัน้ได้คดัเลอืก หาคาถา

สุภาษิตภาษาบาลีและสนัสกฤตที่ปรากฏในคมัภีร์ต่างๆ เช่น คมัภีร์โลกนิต ิคมัภีร์โลกนีต ิ

คมัภรีร์าชะนีต ิคมัภรีพ์ระธรรมบท เป็นตน้ และนํามาถอดความแลว้เรยีบเรยีงแต่งเป็นโคลง

โลกนิต ิ

• โคลงสว่นใหญ่ไม่ไดส้อนแบบชีถู้กชีผ้ดิเหมอืนสุภาษติทัว่ๆไป แต่ทุกบทจะนําไปสูค่วามคดิ

และการเปรยีบเทยีบอยา่งชดัเจนมาก 

• โคลงโลกนิตพิระนิพนธข์องสมเดจ็พระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดศิรน้ีไดร้บัความ

นิยมแพรห่ลายมากกวา่สาํนวนอื่นๆ รวมทัง้ไดใ้ชเ้ป็นแบบเรยีนในโรงเรยีนดว้ย 

 



   ๒.ประวัติความเปนมา (ตอ) 

• โคลงบางบทกท็รงนิพนธ์ขึน้ใหม่เพื่อจารกึลงแผ่นศลิาตดิไวใ้นวดัพระเชตุพน

วิมลมงัคลาราม โคลงโลกนิตติงึแพรห่ลายแต่นัน้มา ตามพระราชประสงคท์ีท่รง

หวงัใหโ้คลงโลกนิตสิอนใจแก่ประชาชน 



   ๓. จุดประสงคในการแตง 

 เพื่อให้ประชาชนอ่านและรู้สุภาษิตต่าง ๆ และตามพระราชประสงค์ใน

พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยู่หวั เพื่อเป็นตวัอย่างของโคลงสุภาพจารกึไวท้ี่

แ ผ่ นศิ ล าป ร ะ ดับผ นั ง ศ าล า พร ะม ณฑป  ๔  หลัง  เ มื่ อ ค ร า ว ป ฏิสัง ข ร                          

วดัเชตุพนวมิลมงัคลาราม (วดัโพธิ)์ 



   ๔. ลักษณะคําประพันธ 

• แต่งเป็นโคลงสีส่ภุาพและโคลงกระทูใ้นบางบท จาํนวน ๔๓๕ บท  

• เป็นวรรณกรรมคาํสอน 

• กวเีลอืกใชค้าํทีง่า่ยๆ ทาํใหผู้อ้า่นเขา้ใจ และเป็นคาํสอนทีใ่ชไ้ดก้บัทุกยุคทุกสมยั  

ตวัอย่างบทประพนัธ ์            ๏ พระสมุทรสดุลึกล้น   คณนา 

   สายด่ิงท้ิงทอดมา      หยัง่ได้ 

   เขาสงูอาจวดัวา         กาํหนด 

   จิตมนุษยน้ี์ไซร้          ยากแท้หยัง่ถึง 

 



   ๔. ลักษณะคําประพันธ 

แผนผงัโคลงส่ีสภุาพ 



       โคลงโลกนิตมิลีกัษณะคําสอนอยู่ ๒ ลกัษณะ คอื สอนอย่างตรงไปตรงมา

และสอนอยา่งเปรยีบเทยีบ 

• การสอนอย่างตรงไปตรงมา จะใชถ้อ้ยคาํเพื่อสัง่สอน แนะนํา ใหข้อ้คดิอยา่ง

ตรงไปตรงมา มคีวามหมายตรงตามถอ้ยคาํนัน้ๆ ไมต่อ้งตคีวาม 

• การสอนแบบเปรียบเทียบ กวจีะหยบิยกสิง่ต่างๆ มาเปรยีบเทยีบกบัสาระ

หรอืคติสอนใจต่างๆ วธิีน้ีช่วยเน้นยํ้าคําสอนหรอืคติเตือนใจต่างๆ ให้เด่นชดั

ยิง่ขึน้ 

 

๕.๑ คุณคาดานคําสอน    ๕. บทวิเคราะห 



    สอนใหทําความดี 

 สอนใหรู้จ้กัความดคีวามชัว่ การทีเ่ราไดร้บัผลอย่างไรย่อมมเีหตุจากการกระทาํของเรา

ทัง้สิน้ ผูท้ําดยี่อมไดร้บัผลดตีอบแทนส่วนผูท้ําชัว่ ผลที่เกดิจากการทําชัว่นัน้ ย่อมกดักร่อนใจซึ่ง

เปรยีบเทยีบไดก้บัสนิมกดักร่อนเน้ือเหลก็ใหผุ้พงัไป ซึ่งบทประพนัธ์ขา้งต้นตรงกบัสาํนวนไทย  

คอื  กงเกวียนกาํเกวียน, ทาํดีได้ดี ทาํชัว่ได้ชัว่ 

    ๏ สนิมเหลก็เกดิแต่เน้ือ      ในตน 

กนิกดัเน้ือเหลก็จน         กรอ่นขรํ้า 

บาปเกดิแต่ตนคน                  เป็นบาป 

บาปยอ่มทาํโทษซํ้า                ใสผู่บ้าปเอง 

 



    สอนใหรูจักประมาณตน 

 สอนใหรู้จ้กัประเมนิความสามารถและประมาณกําลงัของตน นับเป็นคาํสอนทีส่อดคลอ้งกบัแนว

พระราชดํารขิองพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัภูมพิลอดุลยเดช เรื่องเศรษฐกจิพอเพยีง ดงัคําสอนที่ใช้ใน

แนวเทียบกับนกตัวน้อยที่หากินตามกําลังของตนและทํารงัแต่พอตัว ซึ่งบทประพนัธ์ข้างต้น ตรงกับ       

สาํนวนไทย  คอื  นกน้อยทาํรงัแต่พอตวั  

   ๏ นกน้อยขนน้อยแต่        พอตวั 

รงัแต่งจุเมยีผวั                  อยูไ่ด ้

มกัใหญ่ยอ่มคนหววั            ไพเพดิ 

ทาํแต่พอตวัไซร ้                อยา่ใหค้นหยนั 

 



    สอนใหรูจักพิจารณาคนและรูจักคบเพ่ือน 

 สอนใหรู้จ้กัพจิารณาเลอืกคบคน โดยกล่าวเปรยีบเทยีบว่า กา้นบวัสามารถบอกความตื้นลกึของ

น้ําไดฉ้นัใด กริยิามารยาทของคนกส็ามารถบ่งบอกถงึการอบรมเลีย้งดไูดฉ้นันัน้ คาํพดูกส็ามารถบ่งบอกใหรู้้

ว่าคนพูดนัน้ฉลาดหรอืโง่ เช่นเดยีวกบัหย่อมหญ้าที่เหี่ยวแห้งย่อมบอกให้รู้ว่าดนิในบรเิวณนัน้ไม่ดซีึ่งบท

ประพนัธข์า้งตน้ตรงกบัสาํนวนไทย  คอื  สาํเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกลุ 

          ๏ ก้านบวับอกลกึตืน้    ชลธาร 

มารยาทสอ่สนัดาน     ชาตเิชือ้ 

โฉดฉลาดเพราะคาํขาน     ควรทราบ 

หยอ่มหญา้เหีย่วแหง้เรือ้     บอกรา้ยแสลงดนิ 

 



    สอนไมใหทําตามอยางผูอื่น 

 เมื่อเหน็ผูอ้ื่นมัง่มกีว่ากไ็ม่ควรโลภ ไม่ควรอยากมอียากไดต้ามคนอื่น แมจ้ะยากจนกใ็หห้มัน่ทํา

มาหากนิ อยา่เกยีจครา้นและทอ้แท ้ใหรู้จ้กัใชช้วีติอยา่งพอเพยีง ซึง่บทประพนัธข์า้งตน้ตรงกบัสาํนวนไทย  

คอื  เหน็ช้างขี ้อย่าขี้ตามช้าง 

      ๏ เหน็ทา่นมอียา่เคลิม้   ใจตาม 

เรายากหากใจงาม   อย่าคร้าน 

อตุสาหพ์ยายาม   การกจิ 

เอาเยีย่งอยา่งเพือ่นบา้น  อยา่ทอ้ทาํกนิ 

 



    สอนใหมคีวามกตัญู 

 สอนใหร้ะลกึถงึพระคุณของบดิามารดาและคร ูโดยกล่าวเปรยีบว่าพระคุณของมารดานัน้ยิง่ใหญ่

เปรยีบไดก้บัแผน่ดนิ พระคุณของบดิาเล่ากก็วา้งขวางเปรยีบเทยีบไดก้บัอากาศ พระคุณของพีน่ัน้สงูเท่ากบั

ยอดเขาพระสเุมรุ และพระคุณของครบูาอาจารยก์ล็ํ้าลกึเปรยีบไดก้บัแมน้ํ่าในแมน้ํ่าทัง้หลาย ซึง่บทประพนัธ์

ขา้งตน้ตรงกบัสาํนวนไทย  คอื  ความกตญั�เูป็นเครื่องหมายของคนดี 

     ๏ คณุแม่หนาหนกัเพีย้ง  พสธุา 

คณุบิดรดุจอา-      กาศกวา้ง 

คณุพ่ีพา่งศขิรา      เมรุมาศ 

คณุพระอาจารยอ์า้ง     อาจสูส้าคร 

 



    สอนใหเปนคนมวีาจาออนหวาน 

 คนที่พูดจาสุภาพไพเราะย่อมมเีพื่อนมาก เปรยีบได้กบัดวงจนัทร์ที่มดีาวจํานวนมากรายล้อม

ประดบั ต่างกบัคนพูดจากกระดา้งหยาบคาย ทําให้ไม่มใีครปรารถนาจะคบหรอืสมาคมด้วย เปรยีบได้กบั

ดวงอาทติยแ์สงรอ้นแรงทีบ่ดบงัแสงของดาวดวงอืน่ 

    ๏ อ่อนหวานมานมติรลน้  เหลอืหลาย 

หยาบบม่เีกลอกราย     เกลือ่นใกล ้

ดุจดวงศศฉิาย      ดาวดาษ ประดบันา 

สรุยิสอ่งดาราไร ้     เมือ่รอ้นแรงแสง 



• สะทอ้นใหเ้หน็ถงึพฤตกิรรมของความเป็นมนุษย์ทีด่ตี่อสงัคม ส่งผลใหเ้กดิการปรบัเปลีย่น

พฤตกิรรมของคนในสงัคมใหด้ขี ึน้ 

• แสดงใหเ้หน็วธิกีารใชช้วีติใหเ้ป็นสขุ และสามารถปฏบิตัตินใหอ้ยูใ่นกรอบทีด่ขีองสงัคม 

• สะทอ้นคา่นิยมเรือ่งวาจาหรอืคาํพดู ชีใ้หเ้หน็วา่คาํพดูสามารถบอกถงึวงศต์ระกลูของตนได ้

๕.๒ คณุค่าสงัคมและค่านิยม    ๕. บทวิเคราะห 



 โคลงโลกนิติเป็นวรรณคดคีําสอนซึ่งแสดงให้เห็นวธิีการใช้ชวีติให้เป็นสุข และ

สามารถปฏบิตัตินใหอ้ยู่ในกรอบทีด่ขีองสงัคม สาระทีป่รากฏอยู่ในโคลงผูอ้่านสามารถนําไป

ประยุกตใ์ชก้บัชวีติได ้เช่น การเลอืกคบเพือ่น และการปฏบิตัติน มารยาทต่าง ๆ เป็นตน้ สิง่

เหล่าน้ีเป็นแนวทางที่ควรปฏบิตัิตาม หากสามารถเรยีนรู้ที่จะเลือกใช้ให้เหมาะสมกบัการ

ดาํรงชวีติกจ็ะทาํใหไ้ดป้ระโยชน์จากการอ่านวรรณคดอียา่งแทจ้รงิ 

๕.๓ คณุค่าด้านการนําไปใช้ในชีวิต    ๕. บทวิเคราะห 



โคลงโลกนิตมิกีารใชโ้วหารภาพพจน์ลกัษณะต่าง ๆ ทีท่าํผูอ้่านไดเ้ขา้ถงึสาระของบทกวดียีิง่ขึน้ เช่น 

๕.๔ คณุค่าด้านวรรณศิลป์    ๕. บทวิเคราะห 

๕.๔.๑ 
• อปุมา (simile)  

๕.๔.๒ 
• การซํา้คาํ 

๕.๔.๓ 
• สญัลกัษณ์ (symbol)  

๕.๔.๔ 
• ปฏิพจน์ (paradox)   

๕.๔.๕ • การเล่นเสียง 



๕.๔.๑ 
• อปุมา (simile)  

        ๏ คุณแมห่นาหนกัเพีย้ง    พสธุา 

คุณบดิรดจุอา-      กาศกวา้ง 

คุณพีพ่่างศขิรา      เมรมุาศ 

คุณพระอาจารยอ์า้ง     อาจสูส้าคร 

 

 จะเหน็ได้ว่า กวใีชค้ําเปรยีบ คอื เพี้ยง คอื พระคุณของผูเ้ป็นแม่นัน้ยิง่ใหญ่เหมอืนผนืแผ่นดนิ 

พระคุณของพ่อเปรยีบดัง่ท้องฟ้า พระคุณของพี่เปรยีบเหมอืนขุนเขาใหญ่ พระคุณของครูบาอาจารย์นัน้

เปรยีบเหมอืนหว้งมหาสมทุร 



๕.๔.๑ 
• การซํา้คาํ 

        ๏ น้ําใชใ้สตุ่่มตัง้  เตม็ด ี

น้ําอบอ่าอนิทรยี ์  อยา่ผรอ้ง 

น้ําปนูใสเ่ตา้ม ี  อยา่ขาด 

น้ําจติอยา่ใหข้อ้ง   ขดัน้ําใจใคร 

 

 จะเหน็ไดว้่า กวใีชก้ารซํ้าคาํ โดยใชค้ําว่า “น้ํา” เพื่อสรา้งความงาม ดา้นความหมายและความ

งามด้านเสยีงโดยการซํ้าคําในบทประพนัธ์ และเพื่อเน้นยํ้าความหมายที่ผู้แต่งต้อง การถ่ายทอดออกมา

ชดัเจนยิง่ขึน้ 



๕.๔.๑ 
• สญัลกัษณ์ (symbol)  

        ๏ สนิมเหลก็เกดิแต่เน้ือ  ในตน 

กนิกดัเน้ือเหลก็จน                 กรอ่นขรํา้ 

บาปเกดิแต่ตนคน                  เป็นบาป 

บาปยอ่มทาํโทษซํ้า               ใสผู่ ้

 

 จะเห็นได้ว่า กวีใช้คําว่า “สนิม” ซึ่งมีความหมายโดยปริยายว่า มลทิน เช่น สนิมในใจ                    

โดยนําสญัลกัษณ์ทีบ่่งบอกถงึลกัษณะของสนิมเหลก็มาเปรยีบเทยีบกบัผลของการกระทํา ในการทาํความด ี

ความชัว่ 



๕.๔.๑ 
• ปฏิพจน์ (paradox)   

        ๏ รกักนัอยูข่อบฟ้า     เขาเขยีว 

เสมออยูห่อแหง่เดยีว    รว่มหอ้ง 

ชงักนับแ่ลเหลยีว      ตาต่อ กนันา 

เหมอืนขอบฟ้ามาป้อง     ป่าไมม้าบงั 

 

 จะเหน็ไดว้่า กวใีชค้าํคู่เปรยีบทีต่รงขา้ม โดยใชค้าํว่า “รกั” และ “ชงั” ซึ่งเป็นการใชถ้อ้ยคาํทีม่ ี

ความหมายตรงกนัขา้มกนั 



๕.๔.๑ 
• การเล่นเสียง 

        ๏ มติรพาลอยา่คบให ้ สนิทนกั 

พาลใชม้ติรอยา่มกั  กล่าวใกล้ 

ครัน้คราวเคียดคมุชกั  เอาโทษ ใสน่า 

รูเ้หตุสิง่ใดไซร ้  ส่อส้ินกลางสนาม 

 

        ๏ พระสมุทรสดุลกึลน้   คณนา 

สายด่ิงท้ิงทอดมา      หยัง่ได ้

เขาสงูอาจวดัวา         กาํหนด 

จติมนุษยน้ี์ไซร ้         ยากแทห้ยัง่ถงึ 

 

        จะเห็นได้ว่า กวีใช้ส ัมผัสพยัญชนะต้น

เสยีงเดยีวกนั คอื พยญัชนะ “ก” “ค” และ “ส” 

       จะเห็นได้ว่า กวใีช้สมัผสัพยญัชนะต้น

เสยีงเดยีวกนั คอื สระ “อ”ุ และ “อิ” 

สมัผสัพยญัชนะ สมัผสัสระ 



“โคลงโลกนิต ิเป็นโคลงสภุาษติทีม่สีาํนวนคมคาย ใชภ้าษาเปรยีบเทยีบได้

สละสลวย แนวคดิสามารถนํามาใชเ้ป็นขอ้คดิคตสิอนใจและเป็นแนวทาง            

ในการดาํเนินชวีติในสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม” 

   ๖. สรุป 



๑. โคลงโลกนิตฉิบบัต่าง ๆ มจีํานวนไม่เท่ากนั เช่น โคลงโลกนิต ิฉบบัจารกึวดัโพธิ ์ม ี๔๓๕ บท            

แต่ประชุมโคลงโลกนิต ิฉบบัหอสมุดแห่งชาต ิซึ่งเป็นฉบบัทีร่าชการไดช้ําระและรวบรวมฉบบัต่าง ๆ 

มาไวใ้นทีเ่ดยีว จะมจีาํนวนทัง้หมด ๙๑๑ บท 

๒. ศาลาทศิพระมณฑปวดัพระเชตุพนฯ ซึง่มศีลิาจารกึโคลงโลกนิตปิระดบัไวด้า้นนอกศาลาทศิ 

๓. โคลงโลกนิติจําแลง พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ (รชักาลที่ ๖)                            

ทรงดดัแปลงจาก โคลงโลกนิตขิองเดมิ มาเปลีย่นตอนทา้ยใหเ้ป็นเรื่องขาํขนั ยัว่ลอ้ความเป็นไปในยุค

สมยันัน้บา้ง ขอยกมาเพยีงบางบท ดงัน้ี 

 

Û̈®â¹ ˝ ³ Ë¾®Ófl 



โคลงโลกนิติจาํแลง : รชักาลท่ี ๖ 

กบเกดิในสระใต ้  บวับาน 

ฤๅหอ่นรูร้สมาลย ์         หน่ึงน้อย 

นัน่คือกบโบราณ           จ่ึงโง่ ฉะนัน้แล 

กบใหม่มนัช่างผล้อย       พดูโอ้ปราชญง์นั 

  

โคลงโลกนิติ : สมเดจ็พระเดชา ฯ 

กบเกดิในสระใต ้  บวับาน  

ฤๅหอ่นรูร้สมาลย ์  หน่ึงน้อย  

ภมุราอยู่ไกลสถาน  นับโยชน์ กดี็  

บินโบกมาค้อยค้อย  เกลือกเคล้าเสาวคนธ ์

  



กรมวชิาการ, กระทรวงศกึษาธกิาร. (๒๕๔๓). โคลงโลกนิติ พระนิพนธ์สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศเ์ธอกรมพระยาเดชาดิศร. กรุงเทพฯ: 

 โรงพมิพค์ุรสุภาลาดพรา้ว. 

กรมวชิาการ, กระทรวงศกึษาธกิาร. (๒๕๔๙). แนวการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม ๓. กรงุเทพฯ: โรงพมิพค์ุรสุภาลาดพรา้ว. 

กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๕๙). วรรณคดีวิจกัษ์ ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๑. พิมพ์ครัง้ที่ ๙. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ สกสค. 
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บรรณานุกรม 
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