
ความรู้พืน้ฐาน

เก่ียวกับวรรณคดีไทย



วรรณคดี
• วรฺณ + คต ิ  วรรณคดี  หมายถงึ  ทางแห่งหนังสือ  

(ความหมายตามรากศัพท์) 

• ความหมายแคบ  หมายถงึ  หนังสือที่ดี  หนังสือที่
ได้รับยกย่องว่าแต่งดีจากวรรณคดีสโมสร ซึ่งตัง้ขึน้มาใน
สมัยรัชกาลที่ ๖



ความหมายของวรรณคดี

• เสฐียรโกเศศ ได้ให้ความหมายไว้ว่า “วรรณคดี
คือ  ความรู้สึกนึกคิดของกวี  ซึ่งถอดออกมา
จติใจให้ปรากฏเป็นรูปหนังสือ  มีถ้อยค า
เหมาะเจาะเพราะพริง้  เร้าใจให้ผู้อ่าน  หรือผู้ฟัง
เกิดความรู้สึก”    



ความหมายของวรรณคดี

• วทิย์  ศิวะศริยานนท์  กล่าวถงึความหมายไว้ว่า  
“บทประพนัธ์ที่เป็นวรรณคดี  คือ  บทประพันธ์ที่
มุ่งให้ความเพลิดเพลินให้เกิดความรู้สึกนึกคิด  
(Imagination)  และอารมณ์ต่าง ๆ ตามผู้เขียน  
นอกจากนีบ้ทประพนัธ์ที่เป็นวรรณคดีจะต้องมี
รูปศิลปะ (Form)”



ความหมายของวรรณคดี
• วภิา  กงกะนันท์ กล่าวไว้ว่า  “วรรณคดีเป็นศิลปะอย่าง
หน่ึง  ศิลป ก็ย่อมหมายถงึ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึน้  มิใช่สิ่ง
ที่เกิดขึน้เองตามธรรมชาต ิ และที่มนุษย์สร้างขึน้ก็ด้วย
มีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญเพื่อบรรยายความรู้สึกนึกคดิ  
ความฝัน  อารมณ์  จนิตนาการ หรือประสบการณ์
ส่วนตัว ออกมาให้ปรากฏเป็นรูปธรรม  เพื่อตัวของมัน
เองเท่านัน้  หรือเพื่ออาจให้เกิดประโยชน์อย่างใด
อย่างหน่ึงก็ได้  



ค าว่า “วรรณคดี” 

วรรณ  ตามรูปศัพท์เป็นภาษาสันสกฤต  ใน
ภาษาบาลีใช้ว่า สาหจจฺ หรือ คนฺถสมูห  ค าว่า  
วรรณคดี  ไทยบัญญัตใิช้แทนค าว่า  Literature 
ปรากฏเป็นหลักฐานทางราชการครัง้แรกใน
พระราชกฤษฎีกา  วรรณคดีสโมสร  เม่ือ  ๒๓  
กรกฎาคม ๒๔๕๗  มาตราที่ ๗  ก าหนดไว้ว่า



ในพระราชกฤษฎีกาก าหนดไว้ว่า หนังสือที่เป็น
วรรณคดีได้มีอยู่ ๕ ชนิด  คือ  

๑. กวีนิพนธ์  คือ  เร่ืองที่กวีเป็นผู้แต่งขึน้  เช่น  ลิลิต
พระลอ

๒. บทละครไทย  ที่เป็นบทละครร า  แต่งเป็นกลอน
มีก าหนดหน้าพาทย์  อันได้แก่  เพลงที่บรรเลง  
ประกอบกิริยาอาการเคล่ือนไหวของบุคคล  และ
ธรรมชาต ิ เช่น  ตอนยกทัพใช้เพลงกราว  ตอน
โศก  ใช้เพลงโศก  เป็นต้น



๓. นิทาน ในสมัยนัน้ใช้แทนความหมายของค า
ว่า Fiction ซึ่งหมายถงึ เร่ืองที่แต่งขึน้  ไม่ใช่
เร่ืองจริง  ตัวอย่างเช่น  ประวัตศิาสตร์สมัย
พระเจ้าบุเรงนอง  ไม่เรียกว่า นิทาน แต่ผู้
ชนะสิบทศิของยาขอบ  เป็นนิทาน  ใน
ปัจจุบันเราขยายความหมายของนิทาน
ออกเป็นนวนิยายและเร่ืองสัน้อีกด้วย



๔.  ละครปัจจุบัน  คือ  ละครที่ไทยเอาแบบอย่างมา
จากยุโรป  ตัวละครแต่งตัวตามชีวติจริง  (เดมิเรา
มีแต่ละครร า  ทรงเคร่ือง  ฉากของละครร า  มี
เพียงแท่นแท่นเดียวสมมุตใิห้เป็นสถานที่ต่างๆ ได้  
ส่วนละครปัจจุบัน  มีฉากที่เหมือนกับชีวติจริงไม่มี
การร า)  



๕. ค าอธิบาย  (Essay)  บางทเีป็นรูปบทความ
ต่าง (Articles) เช่น บทความใน
หนังสือพมิพ์  หรือเป็นหนังสือขนาดเล็ก



หนังสือ ๕ ประเภทนี ้ ถ้าแต่งดีให้ถือว่าเป็นวรรณคดี
ได้ในมาตรา ๘ ได้กล่าวถงึคุณสมบัตไิว้ว่า

๑. เป็นหนังสือดี  กล่าวคือ  เป็นเร่ืองที่สาธารณชนอ่านได้
โดยไม่เสียประโยชน์  คือ  ไม่เป็นเร่ืองทภุาษิต  หรือชัก
จูงผู้อ่านไปในทางที่ไม่เป็นแก่นสาร  

๒. เป็นหนังสือแต่งดี  ใช้วิธีเรียบเรียงอย่างใด ๆ กต็ามแต่
ต้องเป็นภาษาไทยที่ถูกต้อง  ตามเย่ียงที่ใช้ในโบราณ
กาลหรือปัจจุบันกไ็ด้  



วรรณศิลป์  (The  Art  of  Literature) หมายถงึ  
ศิลปะของการเรียบเรียงถ้อยค า  ได้แก่  
สุนทรียภาพ  ความประณีตงดงามของภาษา  
เนือ้เร่ือง  ซึ่งกลมกลืนกับรูปแบบ  ความงาม  
ความมีสาระของกวีคิดเหน็  หรือแนวคิดที่
แทรกแฝงอยู่ในเนือ้เร่ือง  ซึ่งมีวธีิการแต่งที่
ผสมผสานกลมกลืนอย่างประณีต  



วรรณกรรม

• ค าว่า “วรรณกรรม” ปรากฏหลักฐานครัง้แรก
ใน พ.ร.บ.คุ้มครองศิลปะและวรรณกรรม  
พ.ศ. ๒๔๗๕ ค านีต้รงกับภาษาอังกฤษว่า 
Literary  work  หรือ  General  literature



ความหมายของวรรณกรรม

• กุหลาบ  มัลลิกะมาส  ให้ความหมายว่า
“วรรณกรรมนัน้  หมายถงึ  สิ่งที่เขียนขึน้
ทัง้หมด  ไม่ว่าจะเป็นรูปใด หรือเพื่อความ
มุ่งหมายอื่นใด”  



ก าเนิดวรรณคดี

ชาตใิหญ่ที่มีแหล่งอารยธรรมดัง้เดมิที่มี
อทิธิพลต่อวรรณคดีชาตต่ิางๆ ได้แก่  กรีก  
อนิเดีย  และจีน  



ต านานของชาวกรีก

• กล่าวกันว่าวรรณคดีเกิดขึน้เม่ือเทวีแห่งศิลปกรรม 
๙ องค์  ได้ร้องเพลงเอาใจช่วยสุริยเทพนีบูส 
(Phoebus ภาษาละตนิว่า Apollo) ซึ่งลงมาต่อสู้กับงู
ใหญ่ที่ ช่ือไพธอน (Python) ซึ่งคอยท าร้ายชาวบ้าน
ที่มาตักน า้ที่บ่อกลางหมู่บ้าน  เนือ้เพลงที่เทวีทัง้ ๙ 
องค์เปล่งออกมาเป็นโคลงที่เรียกว่า Hexemeter ถือ
เป็นต้นก าเนิดของวรรณคดีกรีก  



– ในต านานอินเดียกล่าวกันว่า ฤๅษีวาลมกิิได้
เดนิทางผ่านแม่น า้ตมสาใกล้แม่น า้คงคา  ได้
เหน็พรานยงินกกะเรียนตัวผู้ซึ่งก าลังฝันดีอยู่
กับคู่ของตนพลัดตกลงมา  ตัวเมียซึ่งเป็นคู่
ของมันก็บนิวนร ่าร้อง  ฤๅษีสลดใจทนไม่ได้  
จงึหลุดปากออกมาเป็นค าสาปพรานผู้นัน้ว่า



ค าสาปของฤๅษี

มา นิษาท  ปรฺตษิฐ   ตวฺมฺ

อตมา ศาศฺวตี : สมา : 

ยตฺ เกราญจมิถุนาท ฺ เอกมฺ

อวธิ : กามโมหติมฺ

แปลได้ความว่า “มานิษาท พรานเอ๋ย เจ้าอย่าได้ถงึซึ่ง
ความมั่นคง  แล้วเป็นเวลานานปี เพราะเจ้าได้พรากนก
กะเรียนลงตัวหน่ึง  ซึ่งหลงเพลินในกาม



อโหเนษาทผู้ จติทราม

พรากคู่กะเรียนลาญ สอดซ า้

แต่นีต่้อไปนาม พนิาศ  เถดิเจ้า

จงชั่วเลวร้ายล า้ เร่ือยไป

ต่อมาฤๅษีไม่สามารถระงบัความโทมนัส  จงึขึน้
ไปเฝ้าพระพรหมเพื่อเล่าเร่ืองราวถวาย  พระพรหม
ตรัสปลอบว่าแท้จริงค าสาปนัน้เป็นการยกย่องพระ
นารายณ์ว่าเป็นผู้ปราบยักษ์  คือ  



“มานิษาท  ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นที่ประทับแห่ง
พระลักษมี  พระองค์ได้ทรงถงึซึ่งความม่ันคงแล้ว  
เป็นเวลานานหลายปี  เพราะได้พรากคู่ยักษ์ลงตนหน่ึง  
ซึ่งหลงเพลินในกาม”  

ถ้อยค าของฤๅษีวาลมีกิให้

เรียกว่า “โศลก” เพราะกล่าวถงึ

ความสมเพช  โศกสลด และให้

เป็นบทแรกของรามายณะ  ฤๅษีวาลมิกิก็ได้รจนาต่อ
จนจบ  รวมเป็นโศลกสองหม่ืนส่ีพนับท  โคลงบทแรก
จงึเป็นต้นเค้าของกวีนิพนธ์ของสันสกฤต



ต านานจีน

•“เหลียนเฮ่า”  หรือ  “เหล่ียงเฮ่า” พยายามสอบจอหงวน
จนอายุได้ ๘๐ ปี  ได้รับลูกสาวของขุนนางพนักงานการ
สอบ อายุ ๑๘ ปี  เป็นเคร่ืองบ าเหน็จที่สอบได้  เขาเป็น
ผู้เคร่งครัดในประเพณี  ทุกเช้าเวลาที่นกยูงร้องเขาจะ
แต่งตัวไปรออยู่ที่ประตูวังจนประตูวังเปิดก็จะเข้าไปใน
พระราชวัง  เพื่อถวายความเคารพเป็นคนแรกของวัน  
เขาท าเช่นนีทุ้กวัน



• เหลียนเฮ่าจงึเขียนหนังสือไว้ที่ฝาห้องว่า

ขอ อัว้ คือ้ จาก

หงึ หล่าย เก่า แม้

เล่า เทีย้ เฉ่ียว คง

ห่าง กี ้ มึง้ เชีย้ก

อัว้ ปัง เกย ป้ี

หน่ึง ตัง บ้วย หน่ัง

ลี ้ ก่ี ที ้ คี



• คืนนีน้กยูงถูกคนหลอก

ไปถงึประตูวังไก่ (ยัง) ไม่ขัน

กลับมาได้ยนิตรงกลางห้องเสียงคุย

น่าแค้นใจเราผู้เฒ่า (ยืน) พงิก าแพงประตู



• วรรณคดีไทยอาจมีก าเนิดมาจาก
สาเหตุหลายประการ  เช่น
– ศาสนา

– ความกลัว

– อารมณ์ความรู้สึกของกวี

– ความภูมิใจในวีรชน

– การถ่ายทอดทางวัฒนธรรม

เป็นต้น



ประเภทของวรรณคดี

๑. การแบ่งโดยถือประโยชน์
๑.๑ วรรณคดีบริสุทธ์ิ (pure  literature) เป็นวรรณคดีที่เกดิ

จากความนึกคิดทางอารมณ์สะเทอืนใจของผู้แต่งเอง  
เช่น  นิราศและพระอภัยมณีของสุนทรภู่

๑.๒ วรรณคดีประยุกต์ (applied  literature) เป็นวรรณคดีที่
ไม่ได้มุ่งเน้นความบันเทงิ  แต่มุ่งประโยชน์อย่างอื่น  
ได้แก่  สดุดีผู้กล้าหาญ  ส่ังสอนให้ท าความดี  เช่น  
วรรณกรรมเกี่ยวกับสุภาษิต  วรรณคดีศาสนา  เป็นต้น



การแบ่งตามหลักฐาน
• วรรณคดีที่บันทกึไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

เช่น  ศิลาจารึก  หรือจารในใบลาน  เขียน

ในสมุดข่อย  และพมิพ์เป็นเล่ม

• วรรณคดีที่ไม่ได้บันทกึไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

คือวรรณกรรมที่จดจ าต่อ ๆ กันมา ไม่บันทกึไว้เป็น
หลักฐาน  เช่น  บทเห่กล่อม  เพลงเรือ  เพลงกล่อม
เดก็



แบ่งตามความคดิและอารมณ์ของกวีเป็นหลัก

๑. วรรณคดีที่แสดงความในใจของผู้แต่ง  เช่น  แสดง
ความคดิทางปรัชญาว่า  สิ่งใดในโลกล้วน  อนิจจัง  
หรือแสดงความยกย่องสรรเสริญบุคคล

๒. วรรณคดีที่ ผู้แต่งแสดงอารมณ์เป็นกลาง  เช่น  
นิทาน  ค ากลอน  นวนิยาย  เร่ืองสัน้   



การแบ่งตามเนือ้หา
• วรรณคดีเฉลิมพระเกียรต ิ เป็นวรรณคดีเกี่ยวกับ
ประวัตศิาสตร์  เช่น  ลิลิตยวนพ่าย  โคลงเฉลิมพระเกียรติ

• วรรณคดีนิราศ  เช่น  เพลงยาว  นิราศ

• วรรณคดีเกี่ยวกับศาสนา และศีลธรรม  เช่น  พระปฐม
สมโพธิกถา  มหาชาตคิ าหลวง  พระมาลัยค าหลวง

• วรรณคดีเกี่ยวกับพธีิการ  เช่น  พระราชพธีิสิบสองเดือน  
ทวาทศมาส  นิราศเดือน

• นาฏวรรณคดี  ได้แก่วรรณคดีการละคร  เช่น  อิเหนา  
รามเกียรติ์  หวัใจนักรบ  เป็นต้น    



แบ่งตามชนิดของค าประพันธ์

• ร้อยแก้ว

• ร้อยกรอง  


