
๑ 
 

 

เอกสารประกอบการสอน 

รายวิชา วิวัฒนาการของวรรณคดีไทย 

รหัสวิชา THL4309 

 

 

 

 

 

 

  

 

ผศ.ดร. จิราภรณ   อัจฉริยะประสิทธิ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๒๕๖๔ 

 



๒ 
 

 

 

คำนำ 

 

เอกสารประกอบการสอนเลมนี้  ไดเรียบเรียงขึ้นเพ่ือใชประกอบการเรียนการสอน  ใน

รายวิชา วิวัฒนาการของวรรณคดีไทย รหัสวิชา THL4309 ซึ่งอยูในหมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) 

ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

 

ผูเขียนแบงเนื้อหาครอบคลุมตามคำอธิบายรายวิชา โดยเริ่มจากความรูพ้ืนฐานทาง

วรรณคดีไทย  วรรณคดีไทยสมัยสุโขทัย   วรรณคดีไทยสมัยอยุธยา วรรณคดีไทยสมัยกรุงธนบุรี  

วรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสินทรตั้งแตรัชกาลท่ี ๑ – รัชกาลท่ี ๖  และวรรณกรรมไทยหลังป  พ.ศ.

๒๔๖๘ – ปจจุบัน โดยในแตละบทจะอธิบายภูมิหลังทางสังคมวัฒนธรรม อธิบายวรรณคดีแตละ

เรื่องเชิงประวัติ และสรุปลักษณะของวรรณคดีในแตละยุคในดานเนื้อหาและรูปแบบ ซึ่งจะชวยให

เห็นแนวคิดของเรื่องและแนวการแตงวรรณคดี รวมถึงวิวัฒนาการของวรรณคด ี ท้ังนี้ ผูเขียนจะเนน

อธิบายลักษณะวรรณคดีและวิวัฒนาการวรรณคดีไทยตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร 

รัชกาลที่ ๖  ซึ่งยังคงมีรูปแบบวรรณคดีตามขนบเปนสวนใหญ กอนเขาสูการรับอิทธิพลจาก

ตะวันตก  สวนวรรณกรรมไทยหลังป พ.ศ.๒๔๖๘ นั้น จะขอกลาวเพียงเบื้องตน เพ่ือเปนพ้ืนฐานใน

การเรียนรายวิชาวรรณกรรมปจจุบันหรือวรรณกรรมรวมสมัยตอไป   ผูเขียนหวังเปนอยางย่ิงวา 

เอกสารประกอบการสอนเลมนี้จะชวยใหนักศึกษาเขาใจเนื้อหาของรายวิชามากย่ิงขึ้น  

 

 

          จิราภรณ  อัจฉริยะประสิทธิ์ 

              มีนาคม ๒๕๖๐ 

 

 

 

(๑) 



๓ 
 

สารบัญ 

           หนา 

คำนำ           (๑) 

สารบัญ           (๒) 

แผนบริหารการสอนประจำรายวิชา       (๕) 

แผนบริหารการสอนประจำบท        ๑ 

บทท่ี ๑ ความรูพ้ืนฐานทางวรรณคดีไทย       ๓ 

 ๑.๑  ความหมายของวรรณคดี       ๓ 

๑.๒  สาเหตุการสรางสรรควรรณคดี      ๕ 

๑.๓  ผูแตงวรรณคดี        ๗ 

๑.๔  ประเภทของวรรณคดี         ๘ 

๑.๕  การแบงยุคสมัยวรรณคดี       ๑๑ 

๑.๖  เอกลักษณวรรณคดีไทย       ๑๒ 

๑.๗  คุณคาของวรรณคดีไทย         ๑๕ 

สรุป          ๒๘ 

คำถามทายบท         ๒๘ 

 เอกสารอางอิง         ๓๐ 

แผนบริหารการสอนประจำบท        ๓๑ 

บทท่ี ๒ วรรณคดีสมัยสุโขทัย พ.ศ. ๑๘๐๐ – ๑๙๒๐     ๓๓ 

๒.๑  ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมโดยสังเขป     ๓๓ 

๒.๒  กวีและวรรณคดีสมัยสุโขทัย        ๓๔ 

๒.๓  ลักษณะสำคัญของวรรณคดีสมัยสุโขทัย พ.ศ. ๑๘๐๐ – ๑๙๒๐   ๓๔ 

สรุป          ๔๑ 

คำถามทายบท         ๔๒ 

เอกสารอางอิง         ๔๓ 

แผนบริหารการสอนประจำบท        ๔๔ 

บทท่ี ๓  วรรณคดีสมัยอยุธยา พ.ศ. ๑๘๙๓ – ๒๓๑๐     ๔๖ 

๓.๑  ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมโดยสังเขป     ๔๖ 

๓.๒  กวีและวรรณคดีสำคัญสมัยอยุธยาตอนตน     ๕๑ 

 

 

(๒) 



๔ 
 

๓.๓  กวีและวรรณคดีสำคัญสมัยอยุธยาตอนกลาง     ๖๒ 

๓.๔  กวีและวรรณคดีสำคัญสมัยอยุธยาตอนปลาย     ๗๔ 

๓.๕  ลักษณะสำคัญของวรรณคดีสมัยอยุธยา พ.ศ. ๑๘๙๓ – ๒๓๑๐   ๗๙ 

สรุป          ๙๐ 

คำถามทายบท         ๙๐ 

เอกสารอางอิง         ๙๑ 

แผนบริหารการสอนประจำบท        ๙๒ 

บทท่ี ๔  วรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี พ.ศ. ๒๓๑๐ – ๒๓๒๕     ๙๔ 

๔.๑  ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมโดยสังเขป     ๙๔ 

๔.๒  กวีและวรรณคดีสำคัญสมัยกรุงธนบุรี      ๙๕ 

๔.๓  ลักษณะสำคัญของวรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี พ.ศ. ๒๓๑๐ – ๒๓๒๕  ๑๐๓ 

สรุป          ๑๐๕ 

คำถามทายบท         ๑๐๕ 

เอกสารอางอิง         ๑๐๖ 

แผนบริหารการสอนประจำบท        ๑๐๗ 

บทท่ี ๕  วรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร พ.ศ. ๒๓๒๕ – ๒๓๙๔    ๑๐๙ 

๕.๑  ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมโดยสังเขป     ๑๐๙ 

๕.๒  กวีและวรรณคดีสำคัญสมัยรัชกาลท่ี ๑     ๑๑๔ 

๕.๓  กวีและวรรณคดีสำคัญสมัยรัชกาลท่ี ๒     ๑๓๓ 

๕.๔  กวีและวรรณคดีสำคัญสมัยรัชกาลท่ี ๓     ๑๖๑ 

 ๕.๕  ลักษณะสำคัญของวรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร พ.ศ. ๒๓๒๕ – ๒๓๙๔ ๑๘๑ 

 สรุป          ๑๘๕ 

 คำถามทายบท         ๑๘๕ 

 เอกสารอางอิง         ๑๘๖ 

แผนบริหารการสอนประจำบท        ๑๘๗ 

บทท่ี ๖  วรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร พ.ศ. ๒๓๙๔ – ๒๔๖๘      ๑๘๙ 

๖.๑  ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมโดยสังเขป     ๑๘๙ 

๖.๒  กวีและวรรณคดีสำคัญสมัยรัชกาลท่ี ๔       ๑๙๒ 

๖.๓  กวีและวรรณคดีสำคัญสมัยรัชกาลท่ี ๕     ๑๙๘ 

(๓) 



๕ 
 

 

 

๖.๔  กวีและวรรณคดีสำคัญสมัยรัชกาลท่ี ๖       ๒๐๘ 

๖.๕  ลักษณะสำคัญของวรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร พ.ศ. ๒๓๙๔ – ๒๔๖๘   ๒๑๙ 

สรุป          ๒๒๓ 

คำถามทายบท         ๒๐๒ 

เอกสารอางอิง         ๒๒๕ 

แผนบริหารการสอนประจำบท        ๒๒๖ 

บทท่ี ๗  วรรณกรรมไทยหลังป พ.ศ. ๒๔๖๘ – วรรณกรรมปจจุบัน   ๒๒๗ 

๗.๑  ภาพรวมการเปลี่ยนแปลงของวรรณกรรมไทยหลังป พ.ศ. ๒๔๖๘  ๒๒๗ 

๗.๒  ลักษณะของวรรณกรรมไทยรวมสมัย     ๒๓๒ 

 สรุป          ๒๓๕ 

 คำถามทายบท         ๒๓๖ 

 เอกสารอางอิง         ๒๓๗ 

บรรณานุกรม          ๒๓๘ 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

(๔) 



๖ 
 

 

 

แผนบริหารการสอนประจำวิชา 

ช่ือวิชา  วิวัฒนาการของวรรณคดีไทย    รหัสวิชา  THL4309 

  (Evolution of Thai Literature) 

จำนวนหนวยกิต – ช่ัวโมง  ๓(๓-๐-๖) 

เวลาเรียน  ๑๕  สัปดาห     รวม ๔๕ ชั่วโมง 

คำอธิบายรายวิชา 

 วิวัฒนาการวรรณคดีไทย ภูมิหลังทางสังคมประวัติศาสตรและวัฒนธรรม ตั้งแตสมัยกรุง

สุโขทัยถึงกรุงรัตนโกสินทร เนนความเปนมา ความเปลี่ยนแปลงท้ังในดานรูปแบบ เนื้อหาและแนวคิด 

วัตถุประสงคท่ัวไป 

 ๑. เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจความรูพ้ืนฐานทางวรรณคดีไทย 

  ๒. เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจความเปนมา ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีมีผลตอ

การสรางสรรควรรณคดีไทยตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัยถึงกรุงรัตนโกสินทร 

  ๓. เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับความเปลี่ยนแปลงในดานรูปแบบ เนื้อหาและ

แนวคิดของวรรณคดีไทยตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัยถึงกรุงรัตนโกสินทร 

เนื้อหา 

บทท่ี ๑  ความรูพ้ืนฐานทางวรรณคดีไทย     ๖  ชั่วโมง  

 ความหมายของวรรณคดี        

สาเหตุการสรางสรรควรรณคดี       

ผูสรางวรรณคดี         

ประเภทของวรรณคดี          

การแบงยุควรรณคดี         

เอกลักษณวรรณคดีไทย        

คุณคาของวรรณคดีไทย          

สรุป           

คำถามทายบท  

 

 

(๕) 



๗ 
 

บทท่ี ๒  วรรณคดีสมัยสุโขทัย พ.ศ. ๑๘๐๐ - ๑๙๒๐  ๓ ชั่วโมง 

ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรม      

กวีและวรรณคดีสมัยสุโขทัย         

ลักษณะสำคัญของวรรณคดีสมัยสุโขทัย พ.ศ. ๑๘๐๐ – ๑๙๒๐    

สรุป           

คำถามทายบท  

บทท่ี ๓  วรรณคดีสมัยอยุธยา พ.ศ. ๑๘๙๓ – ๒๓๑๐   ๙  ชั่วโมง 

ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรม      

กวีและวรรณคดีสำคัญสมัยอยุธยาตอนตน      

กวีและวรรณคดีสำคัญสมัยอยุธยาตอนกลาง      

กวีและวรรณคดีสำคัญสมัยอยุธยาตอนปลาย      

ลักษณะสำคัญของวรรณคดีสมัยอยุธยา พ.ศ. ๑๘๙๓ – ๒๓๑๐    

สรุป           

คำถามทายบท  

บทท่ี ๔  วรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี พ.ศ. ๒๓๑๐ – ๒๓๒๕   ๖  ชั่วโมง 

ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรม       

กวีและวรรณคดีสำคัญสมัยกรุงธนบุรี       

ลักษณะสำคัญของวรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี พ.ศ. ๒๓๑๐ – ๒๓๒๕  

สรุป          

คำถามทายบท  

บทท่ี ๕  วรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร พ.ศ. ๒๓๒๕ – ๒๓๙๔   ๙  ชั่วโมง 

ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรม       

กวีและวรรณคดีสำคัญสมัยรัชกาลท่ี ๑     

กวีและวรรณคดีสำคัญสมัยรัชกาลท่ี ๒      

กวีและวรรณคดีสำคัญสมัยรัชกาลท่ี ๓     

 ลักษณะสำคัญของวรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร พ.ศ. ๒๓๒๕ – ๒๓๙๔   

 สรุป           

 คำถามทายบท  

(๖) 



๘ 
 

 

 

 

บทท่ี ๖  วรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร พ.ศ. ๒๓๙๔ – ๒๔๖๘  ๙   ชั่วโมง 

ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรม       

กวีและวรรณคดีสำคัญสมัยรัชกาลท่ี ๔       

กวีและวรรณคดีสำคัญสมัยรัชกาลท่ี ๕       

กวีและวรรณคดีสำคัญสมัยรัชกาลท่ี ๖       

ลักษณะสำคัญของวรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร พ.ศ. ๒๓๙๔ – ๒๔๖๘    

สรุป        

คำถามทายบท  

บทท่ี ๗  วรรณกรรมไทยหลัง พ.ศ. ๒๔๖๘    ๓ ชั่วโมง 

ภาพรวมการเปลี่ยนแปลงของวรรณกรรมไทยหลังป พ.ศ. ๒๔๖๘ 

ลักษณะของวรรณกรรมไทยรวมสมัย 

สรุป          

 คำถามทายบท  

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

๑. การบรรยาย  

๒. การศึกษาเอกสารประกอบการสอน  

๓. การศึกษาคนควาดวยตนเอง/กลุม สรุปผลในรูปแบบรายงานหนาชั้นและรายงานเลม 

๔. การอภิปรายกลุมในเนื้อหาประจำบท 

๕. การมอบหมายงานและการตอบคำถามทายบท 

ส่ือการเรียนการสอน 

๑. เอกสารประกอบการสอน 

๒. เอกสารตำราท่ีเก่ียวของกับเนื้อหา 

๓. ตัวอยางหรือตัวบทวรรณคดีไทย  

๔. วีดิทัศน พาวเวอรพอยท และสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืน ๆ  

 

(๗) 



๙ 
 

 

 

 

การวัดและการประเมินผล 

๑. การวัดผล 

- การเขาชั้นเรียนและการมีสวนรวมในชั้นเรียน ๑๐  คะแนน 

- การรายงาน (เดี่ยวและกลุม)   ๓๐   คะแนน 

- แบบฝกหัด/แบบทดสอบ   ๑๐ คะแนน 

- สอบกลางภาค    ๒๐  คะแนน 

- สอบปลายภาค    ๓๐   คะแนน 

๒. การประเมินผล 

ใชวิธีอิงเกณฑโดยเทียบกับระดับคะแนนท่ีกำหนดเพ่ือใหเกรด ดังนี้ 

ระดบัคะแนน คาระดับคะแนน 

๘๖ – ๑๐๐ A 

๘๒ – ๘๕ A- 

๗๘ – ๘๑ B+ 

๗๔ – ๗๗ B 

๗๐ – ๗๓ B- 

๖๖ – ๖๙ C+ 

๖๒ – ๖๕ C 

๕๘ – ๖๑ C- 

๕๔ – ๕๗ D+ 

๕๐ – ๕๓ D 

๔๖ – ๔๙ D- 

๐ – ๔๕ F 

 

 

(๘) 
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แผนบริหารการสอนประจำบท 

 

หัวขอเน้ือหาประจำบท 

 บทที่ ๑  ความรูพ้ืนฐานทางวรรณคดีไทย 

  ๑.๑  ความหมายของวรรณคด ี

๑.๒  สาเหตกุารสรางสรรควรรณคด ี

๑.๓  ผูแตงวรรณคด ี

๑.๔  ประเภทของวรรณคด ี  

๑.๕  การแบงยุคสมัยวรรณคด ี

๑.๖  เอกลักษณวรรณคดีไทย 

๑.๗  คุณคาของวรรณคดีไทย   
 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  

๑. อธิบายความหมายของวรรณคดีไทยได 

๒. บอกสาเหตุการสรางสรรควรรณคดีได 

๓. บอกประเภทของผูแตงวรรณคดีได 

๔. จำแนกประเภทของวรรณคดีได 

๕. บอกยุคสมัยของวรรณคดีได 

๖. อธิบายเอกลักษณของวรรณคดีไทยได 

๗. อภิปรายบทบาทของวรรณคดไีทยได 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจำบท 

๑. วิธีสอน  การบรรยาย อภิปรายกลุม ใชส่ืออิเล็กทรอนิกสประกอบการสอน 

 ๒. กิจกรรมการเรียนการสอนมีดังนี้ 

  ๒.๑  กิจกรรมกอนเรียน  นักศึกษาอานเอกสารประกอบการสอนลวงหนา อาน

วรรณคดีเรื่องศิลาจารึกและไตรภูมิพระรวงลวงหนา เตรียมแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน  เมื่อถึง
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ชั่วโมงเรียน กอนเริ่มสอน นักศึกษาทำแบบทดสอบหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะเรียน

ผานโปรแกรม Mentimeter หรือโปรแกรมอื่น ๆ  

  ๒.๒ กิจกรรมระหวางเรียน  นักศึกษาฟงบรรยาย รวมกันอภิปรายตัวบทวรรณคดี

สำคัญบางเรื่อง    

  ๒.๓ กิจกรรมหลังเรียน   นักศึกษาตอบคำถามทายบท และเตรียมอานหนังสือบท

ตอไปลวงหนา นักศึกษาทบทวนความรูจากคลิปการสอนที่บันทึกไวในเว็บไซตผูสอน 

สื่อการเรียนการสอนประจำบท 

๑. เอกสารประกอบการสอน 

๒. ส่ืออิเล็กทรอนิกส เชน พาวเวอรพอยท  วีดิทัศน  โปรแกรม Metimeter, Vidyard 

๓. ตัวบทวรรณคดีไทย 

 

การวัดและการประเมินผล 

๑. สังเกตความสนใจและมีสวนรวมในชั้นเรียน 

๒. การถาม-ตอบ 

๓. การสอบกลางภาค 
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บทท่ี ๑ 

ความรูพ้ืนฐานทางวรรณคดีไทย 

 

 

 วรรณคดีเปนงานเขียนท่ีมีคุณคา มีรูปแบบและเนื้อหาเฉพาะ มีท้ังที่เปนรูปแบบรอยกรอง

และรอยแกว   เนื้อหาแบบบันเทิงคดีและสารคดี  การทำความเขาใจและมีความรูพ้ืนฐานทาง

วรรณคดีไทยจะเปนพ้ืนฐานใหผูอานเขาใจวิวัฒนาการวรรณคดีและซาบซึ้งคุณคาของวรรณคดีได

มากย่ิงขึ้น  ในบทท่ี ๑ นี้ จะอธิบายความรูพ้ืนฐานทางวรรณคดีไทยเพ่ือใหผูอานมีความรูและนำไป

ประยุกตใชกับการศึกษาวิวัฒนาการวรรณคดีตอไปได โดยแบงเปนหัวขอตอไปนี้  

 

๑.๑  ความหมายของวรรณคดี 

คำวา “วรรณคดี” เปนคำยืมจากคำบาลีสันสฤต ประกอบขึ้นจากคำวา "วรรณ” แปลวา 

"หนังสือ” และคำวา "คดี" แปลวา "เรื่อง” ตามรูปศัพท วรรณคดี จึงแปลวา "เรื่องที่แตงเปน

หนังสือ” อยางไรก็ดี  ตามที่เขาใจกันทั่วไป คำวา วรรณคดี มักมีความหมายกวางออกไป มี

ความหมายวา "หนังสือท่ีแตงดี”  พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ฉบับ ป ๒๕๕๔ ใหความหมายไว

วา "วรรณกรรมท่ีไดรับยกยองวาแตงดี มีคุณคาเชิงวรรณศิลปถึงขนาด”  โดยในพจนานุกรมได

ยกตัวอยางหนังสือท่ีจัดวาเปนวรรณคดีไวดวย เชน พระราชพิธีสิบสองเดือน  มัทนะพาธา  สามกก  

เสภาเรื่องขุนชางขุนแผน  ทั้งนี้ มีนักวิชาการหลายทานใหความหมายของวรรณคดีไว ดังนี้ 

เสฐียรโกเศศ  (๒๕๑๘, หนา ๘) ใหความหมาย ไววา “วรรณคดี คือความรูสึกนึกคิดของกวี 

ซึ่งถอดออกมาจากจิตใจใหปรากฏเปนรูปหนังสือ มีถอยคำเหมาะเจาะเพราะพริ้ง เราใจใหผูอาน 

หรือผูฟงเกิดความรูสึก” 

วิทย ศิวะศริยานนท  (๒๕๑๔, หนา ๗) ใหความหมายไววา “บทประพันธท่ีเปนวรรณคดี 

คือ บทประพันธท่ีมุงใหความเพลิดเพลินใหเกิดความรูสึกนึกคิด และอารมณตาง ๆ ตามผูเขียน 

นอกจากนี้ บทประพันธที่เปนวรรณคดี จะตองมีรูปศิลปะ (Form)” 

ปญญา  บริสุทธิ์ (๒๕๔๒, หนา ๓) กลาวถึงความหมายของ วรรณคดีวา “หนังสือท่ีแตงดี 

นั่นก็คือมีการใชภาษาอยางดี และภาษานั้นใหความหมายแจมแจง เดนชัด ทำใหเกิดการโนมนาว
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อารมณผูอานใหคลอยตามไปดวย กลาวงาย ๆ ก็คือ อานแลวทำใหเกิดความรูสึกซาบซึ้ง ตื่นเตน 

หรือดื่มดำในลักษณะตางๆ ซึ่งภาษาอังกฤษเรียกวา emotion ซึ่งลักษณะอยางนี้จะตองมีในหนังสือ

ที่เปนวรรณคดีทุกเรื่อง”  

เปล้ือง  ณ นคร (๒๕๔๑, หนา ๑) อธิบายความหมายของวรรณคดี ไววา “บทประพันธอัน

ประกอบดวยศิลปะแหงการนิพนธ และมีเนื้อเรื่องอันมีอำนาจดลใจใหเกิดความรูสึกนึกคิดและ

อารมณตาง ๆ มิใชเปนเรื่องใหความรูถายเดียว”  

รื่นฤทัย สัจจพันธุ (๒๕๔๔, หนา ๓๐) กลาวถึงลักษณะของวรรณคดีไทยไวอยางนาสนใจวา 

“วรรณคดีไทยก็เชนเดียวกับวรรณคดีของชาติอื่น คือมีลักษณะเฉพาะที่สะทอนความเปนไทยและมี

ความเปนสากล อันทำใหวรรณคดีไทยบางเรื่องสรางอารมณรวมขามพรมแดนของกาลเวลาและ

วัฒนธรรม และมีคุณคาโดดเดนไมแพวรรณคดีชาติใด”  

สุจิตรา จงสถิตยวัฒนา (๒๕๕๘, หนา ๒) กลาวถึงวรรณคดีไววา “หนังสือที่ไดรับยกยองวา

แตงดี หรือ วรรณคดีนั้น เปนคำใชเรียกเพ่ือประเมินคุณคาของงานเขยีนนั้น ๆ มิไดเปนการกำหนด

รูปแบบ ดังนั้นวรรณคดีอาจจะเปนงานท้ังประเภทรอยแกวหรือรอยกรอง อาจเปนงานเขียนของกวี

โบราณ หรืองานเขียนของกวีหรือนักเขียนราวมสมัย หรืออาจเปนงานท่ีแปลแตงจากวรรณคดี

ตางประเทศไดอยางวิเศษแนบเนียนก็ได”  

จากการใหความหมายขางตน จะเห็นวา การนิยามคำวา วรรณคดี จะใหความสำคัญกับ

อารมณความรูสึก เนนความสำคัญในความงามดานวรรณศิลป  โดยไมจำกัดวาจะตองเปนงานรอย

แกวหรือรอยกรอง ทั้งนี้ อาจสรุปความหมายของคำวา วรรณคดี ไดวา หมายถึง หนังสือที่แตงขึ้น

จากอารมณความรูสึก ความคิดหรือประสบการณ อยูในรูปแบบรอยแกวหรือรอยกรอง เปนงานที่มี

คุณค าด าน เนื้ อหาและวรรณศิลป   มุ งให ผู เสพเกิด สุนทรียะ  เกิดความรู สึกคลอยตาม  

มีลักษณะเฉพาะและลักษณะอันเปนสากล 

 คำวา วรรณคดี นี้ บัญญัติเพ่ือใชแทนคำวา Literature ในภาษาอังกฤษ ใชครั้งแรกใน 

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งวรรณคดีสโมสร เมื่อวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๔๕๗  รัชสมัยพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (เสถียร ลายลักษณ, มปป., หนา ๒๘๕-๒๘๖) เปนที่นาสังเกตวา แตเดิมมี

คำเรียกวรรณคดีหลายอยาง   วรรณคดีที่มีฉันทลักษณ เชน เรียกวา กวีนิพนธ  กาพยกลอน  กาพย  

กลอน  ฉันท  คำกานท  คำประพันธ  คำประดับ  กวีวัจนะ ฯลฯ  ดังเชน ในลิลิตยวนพาย ปรากฏ
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คำวา “กานท” หรือในลิลิตพระลอเรียกวา “กลอน” ซึ่งหมายถึง งานรอยกรองหรือวรรณคดี  

ดังตัวอยางในลิลิตพระลอ 

 

   สรวลเสียงขับอานอาง ใดปาน 

ฟงเสนาะใดปูน   เปรียบได 

เกลากลอนกลาวกลการ  กลกลอม ใจนา 

ถวายบำเรอทาวไท  ธิราชผูมีบุญ ฯ     

  

สวนที่เปนวรรณคดีรอยแกวนิยมเรียกวา นิทานนิยาย หรือ มุขปาฐะ 

คำวา วรรณคดี มีความหมายคลายกับคำวา วรรณกรรม หากแตวรรณกรรมมักหมายถึง

หนังสือทุกประเภท ซึ่งรวมถึงหนังสือวรรณคดีดวย ทั้งนี้ อาจมาจากความหมายตามรูปศัพทที่

หมายถึง ทำใหเปนหนังสือ นั่นเอง  ปญญา บริสุทธิ์ (๒๕๔๒, หนา ๑) กลาวถึงลักษณะงาน

วรรณกรรมซึ่งสะทอนใหเห็นความแตกตางระหวางวรรณกรรมกับวรรณคดีวา “เมื่อวางกฎเกณฑ

และตีกรอบใหแคบเขาเพ่ือสรางสรรคงานวรรณกรรมนั้นใหดีเดนและมีมาตรฐานสูงขึ้นจนเปนท่ียก

ยองในคุณคา วรรณกรรมจึงเล่ือนฐานะขึ้นเปนวรรณคดี เปนวรรณศิลป และทำใหเกิดวรรณคดี

วิจักษณตอไปตามลำดับ” คำกลาวนี้ สะทอนใหเห็นนัยยะทางความหมายท่ีใหความสำคัญกับงาน

เขียนท่ีเรียกวาวรรณคดีในเชิงวรรณศิลปและการวิจักษณ  และยังส่ือใหเห็นวาวรรณกรรมสามารถ

เล่ือนฐานะเปนวรรณคดีได หากปรับปรุงใหมีมาตรฐานสูงขึ้น  

 

๑.๒  เหตขุองการสรางสรรควรรณคด ี

 เหตขุองการสรางสรรควรรณคดี สรุปไดกวาง ๆ ดังนี้ 

   ๑.๒.๑  การถายทอดความรูสึกของกว ีแบงไดคราว ๆ ดังนี้ 

๑.๒.๑.๑  ความรูสึกท่ีมีตอพระมหากษัตริย  ความรูสึกตอพระมหากษัตริย

ท่ีปรากฏในวรรณคดีไทยสวนใหญเปนความรูสึกจงรักภักดีหรือซาบซึ้งในคุณงามความดีท่ีไดทำไว

ใหแกราษฎร  ซึ่งทำใหเกิดวรรณคดีประเภทยอพระเกียรติหรือสดุดีพระมหากษัตริยขึ้น เชน โคลง

ยอพระเกียรติพระเจากรุงธนบุรี ของนายสวน มหาดเล็ก ท่ียอพระเกียรติสมเด็จพระเจากรุงธนท่ี

ทรงสถาปนากรุงธนบุรี ทำนุบำรุงศาสนา ปราบหัวเมืองตาง ๆ ทำใหราษฎรมีความสุขเกษม  
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๑.๒.๑.๒  ความรูสึกท่ีมีตอชาติ  ความรูสึกตอชาติมักปรากฏในลักษณะ

ของความรักชาต ิปลุกใจใหรักชาติ ใหสามัคคีกลมเกลียว ซึ่งทำใหเกิดวรรณคดีประเภทปลุกใจใหรัก

ชาติ  เชน พระราชนิพนธเรื่อง หัวใจนักรบ และพระราชนิพนธสวนใหญของรัชกาลท่ี ๖  หรืองาน

ของหลวงวิจิตรวาทการ ทั้งนวนิยาย บทละครและเพลง สวนใหญมีแนวคิดปลุกใจใหรกัชาติ รักพวก

พอง และเสียสละเพ่ือชาติเกือบท้ังส้ิน  

๑.๒.๑.๓  ความรูสึกที่มีตอศาสนาและความเชื่อ  ความรูสึกตอศาสนาและ

ความเชื่อมักปรากฏในลักษณะของความเล่ือมในศรัทธา  ความเล่ือมใสศรัทธานี้สงผลใหเกิด

วรรณคดีศาสนาขึ้นหลายเลม  เชน มหาชาติคำหลวง  เวสสันดรชาดก  พระมาลัยคำหลวง  และ

ชาดกอื่น ๆ  นอกจากนี้ ความเชื่อในเรื่องเทพเจา ผี หรือส่ิงศักสิทธิ์ ยังเปนสวนหนึ่งของวรรณคดี

ไทยหลายเรื่อง เชน ไตรภูมิพระรวงท่ีกลาวถึงนรก สวรรค และนิพพาน ซึ่งสะทอนใหเห็นความ

เชื่อถือศรัทธาพระพุทธศาสนาของคนไทย  หรือชวงตนเรื่องของโองการแชงน้ำท่ีกลาวบูชาเทพของ

พราหมณ – ฮินดู ไดแก พระศิวะ พระนาราย และพระพรหม สะทอนใหเห็นความเชื่อในเรื่อง 

เทพเจา  

   ๑.๒.๑.๔  ความรูสึกที่มีตอธรรมชาติ  ความรูสึกตอธรรมชาติมักปรากฏใน

ลักษณะที่สัมพันธกับอารมณความรูสึกของกวีหรือตัวละคร โดยอาจส่ือถึงความรูสึกชื่นชอบชื่นชม

ความงามของธรรมชาติ หรืออาจใชธรรมชาติสะทอนความรูสึกยินดีหรือความเศราโศกภายในจิตใจ

ก็ได เชน วรรณคดีนิราศมักกลาวถึงธรรมชาติสัมพันธกับความรูสึกของกวีท้ังในดานชื่นชมความงาม

และเชื่อมโยงกับความเศราโศกของตนที่ตองจากนางอันเปนท่ีรัก  หรือบทชมธรรมชาติที่มักสะทอน

ความรูสึกรมรื่น ความชื่นชมชื่นชอบความอุดมสมบูรณของพรรณไม พรรณสัตว  เชน กาพยหอ

โคลงนิราศธารทองแดง  งานพระนิพนธของเจาฟาธรรมธิเบศ   

๑.๒.๒  การถายทอดจินตนาการและอารมณสวนตัวของกวี  วรรณคดีประเภทนี้

กวีตองการแสดงความรูสึกนึกคิดสวนตัว เชน ตองการแสดงความรัก ความเศรา และความโกรธ

แคน เปนตน มักพบในวรรณคดนีิราศ  เพลงยาว และดอกสรอยหรือสักวา ซึ่งเปนรูปแบบที่สามารถ

ถายทอดอารมณสวนตัวของกวีไดอยางดี หรือถากวีตองการถายทอดอารมณในแบบสนุกสนาน

เพลิดเพลินอาจผูกเรื่องหรือสรางเปนโครงเรื่องขึ้นก็ได  เชน เรื่องพระอภัยมณี ของสุนทรภู ที่แตง

ขึ้นจากจินตนาการตามอารมณสวนตัวของกวี  



๑๖ 
 

๑.๒.๓  การธำรงรักษาความงามทางวรรณศิลปและแบบแผนการแตงวรรณคดีไทย  

ลักษณะนี้ปรากฏมากในวรรณคดีสมัยรัชกาลที่ ๖ ท่ีโปรดใหกวีที่เชี่ยวชาญการแตงกาพยกลอนแตง

วรรณคดีเพ่ือรักษาวิชากวีไทยเอาไว เชน วรรณคดีเรื่องอิลราชคำฉันท ของหลวงสารประเสริฐ 

รัชกาลท่ี ๖ โปรดเกลา ฯ ใหแตงขึ้นเพ่ือใหชวยกันรักษาวิชากวีไทยไว และเพ่ือใหใชความสามารถ

ของตนแตงหนังสือท่ีเปนประโยชน ไมเปนไปในทางไมเปนแกนสาร เพราะทรงเห็นวา กวีในสมัย

ของพระองคนั้นมีศิลปะการแตงยอหยอนกวาสมัยเดิมเปนอันมาก เนื่องจากผูแตงนิยมใชภาษา

โวหารอยางใหม ดวยเขาเขาใจผิดวาเปนโวหารอยางฝรั่งและทันสมัย (รื่นฤทัย สัจจพันธุ, ๒๕๕๘, 

หนา ๑๐๗ - ๑๐๘) หรือเรื่อง หัวใจนักรบ บทละครพูด งานพระราชนิพนธในรัชกาลท่ี ๖ ที่ไดรับยก

ยองวา เปนบทละครพูดท่ีดีและเปนแบบฉบับท่ีควรยึดถือ (ปญญา บริสุทธิ์, ๒๕๔๒, หนา ๗๕)   

วรรณคดีสโมสรยกยองใหเปนยอดของบทละครพูดดวย 

๑.๒.๔   การถายทอดหรือแพรกระจายทางวัฒนธรรม  วรรณคดีประเภทนี้ คือ

จำพวกเรื่องแปลหรือเรื่องท่ีไดรับอิทธิพลจากวรรณคดีตางประเทศ  เชน สามกก ของเจาพระยา

พระคลัง (หน) ซึ่งแปลจากพงศาวดารจีน  พระราชนิพนธของรัชกาลท่ี ๖ หลายเรื่องทรงแปลจาก

วรรณกรรมของวิลเลียมเชกสเปยร  เชน เรื่องโรเมโอและจูเลียต แปลจากเรื่อง  Romeo and 

Juliet    เรื่องตามใจทาน แปลจากเรื่อง As You Like It    เรื่องเวนิสวาณิช แปลจากเรื่อง The 

Merchant of Venice เปนตน  นอกจากนี้ รัชกาลท่ี ๖ ยังนำเรื่องมาจากวรรณคดีภารตะมาแตง

ขึ้นดวย เชน เรื่องศกุลตลา ซึ่งเปนเรื่องแทรกอยูในมหาภารตะ  เปนตน 

 

๑.๓  ผูแตงวรรณคด ี

ผูแตงวรรณคดนีิยมเรียกวา กวี  ซึ่งคำวา กวีนี้มักส่ือความถึงผูแตงวรรณคดีที่เปนรอยกรอง 

มีฉันทลักษณ  สมัยกอนกวีมักเปนขาราชการใกลชิดกับพระมหากษัตริย หรือท่ีเรียกวากวีราชสำนัก   

ยังมีกวีท่ีเปนชาวบานหรือเปนพระภิกษุ เชน พระมหานาค วัดทาทราย  พระเทพโมลี (กล่ิน)  

เปนตน  อาจแบงประเภทของกวีไดดังนี้ 

๑.๓.๑   อรรถกวี  คือ กวีท่ีประพันธเรื่องท่ีไดมาจากเหตุการณและความเปนจริง 

เชน นิราศลอนดอน  ของหมอมราโชทัย   นิราศนครวัด ของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยา

ดำรงราชานุภาพ เปนตน 



๑๗ 
 

 ๑.๓.๒   จินตกวี  คือ กวีท่ีประพันธเรื่องตามท่ีจินตนาการหรือคิดประดิษฐขึ้น 

อาจมีเคาความจริงบางแตไมใชท้ังหมด เรื่องสวนใหญมีลักษณะเกินจริง เชน พระอภัยมณี ของ

สุนทรภู   มัทนะพาธา พระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  เปนตน 

 ๑.๓.๓   สุตกวี  คือ กวีที่ประพันธเรื่องตามที่ไดยินมา ไดฟงมาหรือไดอานมา และ

แตงเรื่องใหขยายออกไปหรือใหพิศดารขึ้น  เชน ลิลิตตะเลงพาย ของสมเด็จพระมหาสมณเจา กรม

พระปรมนุชิตชิโนรส  หรือมหาชาติคำหลวงท่ีมาจากนิทานชาดก เปนตน 

 ๑.๓.๔  ปฏิภาณกวี  คือ กวีท่ีประพันธงานโดยใชปฏิภาณ ความฉับไวของ

สติปญญาและความรอบรู  งานท่ีปรากฏมักเปนกลอนสด กลอนหัวเดียว กลอนเพลงปฏิพาทย เชน 

สักวา ดอกสรอย ลำตัด ฉอย ฯลฯ กวีท่ีจัดเปนปฏิภาณกวี เชน ศรีปราชญ  คุณพุม(บุษบาทาเรือ

จาง) พอเพลงแมเพลงลำตัด เพลงฉอย และเพลงพ้ืนบานที่ตองดนกลอนสด 

นอกจาก กวี แลว ยังมนีักกลอน นักประพันธ และนักเขียนดวย  นักกลอนหมายถึงผูแตง

ที่แตงงานรอยกรองขนาดส้ัน มุงใชถอยคำถายทอดความคิดหรือใหผูอานไดความคิดมากกวาความ

สละสลวยเหมือนวรรณคดีโบราณ   นักประพันธคือ ผูประพันธงานซึ่งอาจเปนสารคดี บันเทิงคดี

และสาระบันเทิงก็ได  งานสวนใหญมีคุณคาท้ังดานความไพเราะ ถูกตองตามกฎเกณฑ ใหสาระ

ความรู แงคิด นักประพันธท่ีมีชื่อเสียง เชน กุหลาบ สายประดิษฐ   ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช   

คุณหญิงวินิตา ดิถียนต  กัณหา เคียงศิริ   เปนตน  สวนนักเขียนมักส่ือความถึงผูเขียนงานประเภท

รอยแกวเปนหลักหรือที่เรียกวา วรรณกรรม  แตงวรรณกรรมในรูปแบบเรื่องส้ัน นวนิยาย หรืองาน

สารคดีก็ได หากนักเขียนยังเขียนงานไมนานหรือมีจำนวนงานยังไมมาก นิยมเรียกวา นักเขียน

สมัครเลนหรือนักเขียนหนาใหม 

 

๑.๔  ประเภทของวรรณคดี   

 รูปแบบหรือประเภทของวรรณคดีมีความสำคัญเพราะเปนเครื่องมือในการถายทอดเนื้อความ

และความคิด ม.ล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ (๒๕๔๓, หนา ๗)  กลาวถึงการพิจารณาวรรณคดีวาตอง

พิจารณารูปแบบวรรณคดีดวย “การพิจารณาศิลปกรรมทุกประเภท ตองอาศัยรูปแบบเปนหลักใน

การพิจารณา (...) เมื่อเราพิจารณาวรรณคดี เราตองดูวา วรรณคดีเรื่องหนึ่ง หรือบทหนึ่ง หรือชิ้น

หนึ่ง เขาในรูปแบบอันใด”  คำกลาวนี้สะทอนใหเห็นความสำคัญของประเภทวรรณกรรมและ



๑๘ 
 

ความสามารถของนกัอานหรอืนักวิจารณที่ควรจะตองรูวาวรรณคดีแตละเลมใชรูปแบบใด  เปนที่นา

สังเกตวา แตเดิมวรรณคดีมกัแบงวรรณคดตีามยุคสมัย แตทั้งนี้ การจำแนกวรรณคดียังมีอีกหลายวิธี 

และยังไมสามารถแยกออกจากกันไดเด็ดขาด เพราะลักษณะเนื้อหาก็ดี รูปแบบก็ดี และแนวคิด

บางอยางก็ดี วรรณคดีหลายเรื่องมีสวนท่ีพาดพิงกันอยู ซึ่งแมจะไมเปนการซ้ำซอนโดยเดนชัด แต

บางประเภทยอมมีความคลายคลึงกันบางสวน (ปญญา บริสุทธิ์, ๒๕๔๒, หนา ๕)  ในท่ีนี้ จะจำแนก

ประเภทของวรรณคดีตามเกณฑตาง ๆ ดังนี้ 

  ๑.๔.๑ จำแนกตามลักษณะคำประพันธ  ได ๒ ประเภท ดังนี้ 

          ๑.๔.๑.๑ รอยแกว  หมายถึง ความเรยีงท่ีสละสลวย ไพเราะ เหมาะเจาะดวยเสียง

และความหมาย (ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๒, หนา ๙๓๑)  เชน  ไตรภูมิพระรวง   ศิลาจารึก    

พระปฐมสมโพธิกถา   สามกก  เปนตน 

          ๑.๔.๑.๒ รอยกรอง  หมายถึง  โคลง ฉันท กาพย กลอน ซึ่งเปนถอยคำที่นำมาเรียง

รอยโดยมีการกำหนดมาตราเสียงสูงต่ำ เสียงหนักเบา และเสียงส้ันยาวตามแบบรูปท่ีกำหนดไว 

(เสฐียรโกเศศ, ๒๕๐๗, หนา ๖)  เปนวรรณคดีท่ีแตงโดยมีฉันทลักษณควบคุม ไดแก โคลง ฉันท 

กาพย กลอน ราย  เชน สามัคคีเภทคำฉันท   อิเหนา   รามเกียรติ์ กาพยเหเรือ  เปนตน 

  ๑.๔.๒  จำแนกตามลักษณะการบันทึก ได ๒ ประเภท ดังนี้ 

๑.๔.๒.๑ วรรณคดีที่ไมไดจารึกเปนลายลักษณอักษร เปนวรรณคดีที่เลาตอ ๆ กัน

มา อยางท่ีเรียกวา  "วรรณคดีมุขปาฐะ" 

๑.๔.๒.๒ วรรณคดีท่ีจารึกเปนลายลักษณอักษร ไดแก วรรณคดีท่ีมีการจารึกเปน

หลักฐานแนนอน ไมวาจะเปนการจารลงในศลิา สมุดขอย ใบลาน สมุดไทย หรือหนังสือพิมพ 

  ๑.๔.๓  จำแนกตามวัตถุประสงค ได ๒ ประเภท ดังนี้ 

      ๑.๔.๓.๑ วรรณคดีแท หรือวรรณคดีบริสุทธิ์ เปนวรรณคดีที่มุงใหผูอานเกิดความ

เพลิดเพลินเปนใหญ เปนวรรณคดีท่ีเกิดจากอารมณสะเทือนใจของผูแตง  เชน นิราศเรื่องตาง ๆ  

เปนตน 

    ๑.๔.๓.๒ วรรณคดีประยุกต  เปนวรรณคดีที่ผูแตงแตงขึ้นโดยมีวัตถุประสงคในการ

แตงนอกเหนือไปจากความเพลิดเพลิน แตงขึ้นเพ่ือมุงประโยชนอยางอื่น เชน บันทึกเหตุการณทาง

ประวัติศาสตร  วรรณคดีการแสดง  วรรณคดีพิธีกรรม  เปนตน 



๑๙ 
 

  ๑.๔.๔ จำแนกตามลักษณะเน้ือเรื่อง แบงได ๕ ประเภท ดังนี้ 

         ๑.๔.๔.๑ วรรณคดีการละครหรือนาฏการ คือวรรณคดีท่ีมีเรื่องราว มีตัวละคร มี

ฉากตาง ๆ ท่ีสามารถนำไปประกอบการแสดงได  เชน อิเหนานำไปแสดงละครรำ  รามเกียรติ์นำไป

แสดงโขน  หรือสังขทองนำไปแสดงละครนอก 

         ๑.๔.๔.๒ วรรณคดีเกี่ยวกับศาสนาและคำสอน  คือวรรณดคีท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับ

ศาสนาและคำสอน เชน พระปฐมสมโพธิกถาเปนวรรณคดีศาสนาท่ีมีเนื้อหาบอกเลาประวัติของ

พระพุทธเจา   พระมาลัยคำหลวงบอกเลาประวัติพุทธสาวกนามวา พระมาลัย    

         ๑.๔.๔.๓ วรรณคดีเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีหรือพิธีการ  คือวรรณคดีท่ีใช

ประกอบพิธีการ หรือบอกเลาขนบธรรมเนียมประเพณี เชน คำฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางใชในพิธี

การกลอมชาง  หรือพระราชพิธีสิบสองเดือนที่บอกเลาเกี่ยวกับประเพณีในแตละเดือน 

         ๑.๔.๔.๔ วรรณคดีเฉลิมพระเกียรติหรือวรรณคดีทางประวัติศาสตร  คือวรรณคดีที่

สดุดีหรือยอพระเกียรติพระมหากษัตริย และบันทึกเรื่องราวทางประวัติศาสตรไปพรอมกัน  เชน 

ลิลิตยวนพายยอพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถท่ีทำสงครามรบชนะพระเจาติโลกราชแหง

เชียงใหม  วรรณคดีเรื่องนี้ไดบันทึกเหตุการณการสงครามในครั้งนั้นดวย 

          ๑.๔.๔.๕ วรรณคดีเกี่ยวกับอารมณ  คือวรรณคดีท่ีเกิดจากอารมณของกวี และกวี

ไดถายทอดอารมณนั้นเปนวรรณคดี เชน วรรณคดีนริาศเรื่องตาง ๆ ที่กวีมักถายทอดอารมณหวงหา

อาวรณนางอันเปนท่ีรักเพราะตองจากนางไป  

  ๑.๔.๕  จำแนกตามความคิดและอารมณของกวีเปนหลัก  แบงออกเปน ๒ ลักษณะ 

(ประสิทธิ์ กาพยกลอน, ๒๕๑๘, หนา ๑๓๖) ดังนี้ 

    ๑.๔.๕.๑  วรรณคดีท่ีแสดงความในใจของผูแตง (subjectivity poetry หรือ lyric) 

เปนคำประพันธที่ถายทอดความรูสึกในใจ แนวคิดของตนออกมาโดยตรง อาจจะเปนกาพย กลอนก็

ได หรือแสดงความคิดทางปรัชญา หรือแสดงความรูสึกเศราหมอง กไ็ด 

    ๑.๔.๕.๒  วรรณคดีท่ี ผูแตงแสดงตัวเปนกลาง (objectivity poetry) เปนคำ

ประพันธท่ีผูแตงวางตัวเปนกลาง ไมแสดงอารมณของตนเอง หรือแสดงอารมณของตนนอยท่ีสุด 

เชน นิทานคำกลอน  นวนิยาย เปนตน 



๒๐ 
 

  ๑.๔.๖  จำแนกตามเกณฑของวรรณคดีสโมสร  ตามความมาตรา ๗ ในพระราช

กฤษฎีกาจัดตั้งวรรณคดีสโมสรนั้น ไดแบงวรรณคดีออกเปน ๕ ประเภท (วันเนาว  ยูเด็น, ๒๕๓๐, 

หนา ๒) ไดแก 

๑.๔.๖.๑  กวีนิพนธ คือ เรื่องท่ีกวีเปนผูแตงขึ้นโดยใชฉันทลักษณ เชน โคลง 

ฉันท กาพย กลอน 

๑.๔.๖.๒  ละครไทย คือ เปนละครรำ โดยใชรูปแบบคำประพันธเปนกลอนแปด 

มีกำหนดหนาพากย  ไดแก เพลงบรรเลงประกอบกริยาอาการเครื่อนไหวของบุคคลและธรรมชาติ 

เชน ตอนยกทัพใชเพลงกราว  ตอนโศกใชเพลงโศก   

๑.๔.๖.๓  นิทาน คือ เรื่องราวอันผูกขึ้นและแตงเปนรอยแกว  

๑.๔.๖.๔  ละครพูดหรือละครปจจุบนั คือ เรื่องราวที่เขียนขึน้สำหรับใชแสดงบน

เวที เอาแบบอยางมาจากตะวันตก  

๑.๔.๖.๕  คำอธิบาย คือ เอสเซย (essay) หรือแปมเฟลต แสดงดวยศิลปวิทยา

หรือกิจการอยางใดอยางหนึ่ง (แตไมใชตำราหรือแบบเรียน หรือความเรียงเรื่องโบราณคดี มี

พงศาวดาร เปนตน)  

หนังสือหรืองานเขียนที่อยูใน ๕ ประเภทนี้ ใหนับวาเปนหนังสือท่ีควรพิจารณาใน

วรรณคดีสโมสรตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

ความในมาตรา ๘  ยังไดกำหนดเนื้อหาลักษณะ มีกำหนดในพระราชกฤษฎีกา ดงันี้ 

๑) เปนหนังสือดี กลาวคือ เปนเรื่องราวท่ีเหมาะสมซึ่งสาธารณชนจะไดอาน 

โดยไมเสียประโยชนคือไมเปนเรื่องทุภาษิตหรือเปนเรื่องท่ีชักจูงความคิดผูอานไปในทางอันไมเปน

แกนสาร 

๒)  เปนหนังสือแตงดี ใชวิธีเรียงเรียงอยางใดอยางใดก็ตาม แตตองเปน

ภาษาไทยอันดี ถูกตองตามเย่ียงอยางที่ใชในโบราณกาลหรือในปจจุบันกาลก็ได ไมใชภาษาซึ่งเลียน

ภาษาตางประเทศ (เสถียร ลายลักษณ, มปป, หนา ๒๘๖) 

  จากเกณฑการพิจารณาหนังสือขางตน  ในป พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการการ

วรรณคดีสโมสรจึงสรุปวาวรรณคดีเรื่องใดเปนยอดแหงวรรณคดใีนแตละประเภท  สรุปไดดังนี้ 

๑) กวีนิพนธ ไดแก 



๒๑ 
 

(๑)  ลิลิตพระลอ  เปนยอดของลิลิต 

(๒)  สมุทรโฆษคำฉันท  เปนยอดของคำฉันท 

(๓)  เทศนมหาชาติ  เปนยอดของกาพยกลอน  

(๔)  เสภาขุนชางขุนแผน เปนยอดของกลอนสุภาพ  

           ๒) บทละคร ไดแก บทละครเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธในรัชกาลที่ ๒ เปนยอดของ

บทละครรำ 

๓) บทละครพูด ไดแก บทละครพูดเรื่องหัวใจนักรบพระราชนิพนธในรัชกาลท่ี ๖ 

เปน ยอดของบทละครพูด 

๔) นิทาน ไดแก เรื่องสามกกของเจาพระยาพระคลัง (หน) เปนยอดของความเรียง

เรื่อง นิทาน 

๕) อธิบาย ไดแก เรื่องพระราชพิธี ๑๒ เดือน  พระราชนิพนธในรัชกาลท่ี ๕ เปน

ยอดของความเรียงอธิบาย 

 

๑.๕  การแบงยุคสมัยวรรณคด ี

     การแบงยุคสมัยวรรณคดีมีเกณฑในการแบงหลายลักษณะ สวนใหญนิยมแบงตาม

เหตุการณสำคัญท่ีเกิดขึ้นในแตละชวง และแบงตามการกอตั้งและส้ินสุดอาณาจักร โดยอาจเรียง

ตามลำดับเวลา การคนพบหลักฐานทางวรรณคดี หรือลักษณะรวมของวรรณคดีก็ได  การแบงยุค

สมัยจึงขึ้นอยูกับวาใชเกณฑหรือเหตุผลใดเปนหลักในการแบง   ชลดา เรืองรักษลิขิต (๒๕๔๔, หนา 

๑) กลาวถึงตัวอยางการแบงสมัยอยุธยาตอนตนที่มคีวามหลากหลาย ไวดังนี้  “ตัวอยางเชนการแบง

สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนตน แมนักประวัติศาสตรจะมีความเห็นตรงกันตรงจุดเริ่มของยุคสมัย คือ

นับตั้งแตปเริ่มรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๑ แตก็มีการกำหนดระยะเวลาส้ินสุดไมตรงกัน คือ

กำหนดท่ีส้ินรัชมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถก็มี กำหนดท่ีส้ินรัชสมัยสมเด็จพระมหินทราธิราชก็มี 

หรือกำหนดท่ีส้ินรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรก็มี” จะเห็นวา การแบงยุคสมัยของวรรณคดียังไมมีขอ

ยุติที่ชัดเจน  

 ในที่นี้ จะขอสรุปยุคสมัยของวรรรคดีตามลำดับเวลา โดยเริ่มตั้งแตอาณาจักรสุโขทัยจนถึง

รัตนโกสินทร  ดังนี้ 



๒๒ 
 

  ๑.๕.๑   วรรณคดีสมัยสโุขทัย ประมาณ พ.ศ. ๑๘๐๐-๑๙๒๐ (๒๐ ป) โดยเริ่มตั้งแตการ

สรางกรุงสุโขทัยในสมัยพอขุนศรีอินทราทิตย 

๑.๕.๒  วรรณคดีสมัยอยุธยา ในสมัยนี้แบงได ๓ ระยะ (ชลดา  เรืองรักษลิขิต, ๒๕๔๔, 

หนา ๓) ดังนี้ 

          ๑.๕.๒.๑ วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนตน เริ่มตั้งแต พ.ศ. ๑๘๙๓-๒๐๗๒ ชวงนี้มี

วรรณคดีปรากฏ ๓ รัชสมัย คือ รัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑   รัชสมัยสมเด็จพระบรมไตร

โลกนาถ และรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒  

             ๑.๕.๒.๒ วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนกลาง เริ่มตั้งแต พ.ศ. ๒๑๓๓-๒๒๓๑ โดยเริ่ม

ตั้งแตรัชสมัยของสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช  จนถึงรัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราช (หลังจากนั้น

วรรณคดีไดวางเวนไป ๔๕ ป) ชวงนี้มีวรรณคดีปรากฏอยู ๓ รัชสมัย คือ รัชสมัยสมเด็จพระนเรศวร

มหาราช  รัชสมัยสมเด็จพระเจาทรงธรรม และรัชสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช 

               ๑.๕.๒.๓ วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนปลาย เริ่มตั้งแต พ.ศ. ๒๒๗๕-๒๓๑๐ โดยเริ่ม

ตั้งแตสมัยสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ จนถึงเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ ๒ 

     ๑.๕.๓  วรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี เริ่มตั้งแต พ.ศ. ๒๓๑๐-๒๓๒๕ (๑๕ ป) ซึ่งเปน

ระยะเวลาการปกครองบานเมืองของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 

  ๑.๕.๔  วรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร แบงได ๒ ระยะ คือ 

           ๑.๕.๔.๑ วรรณคดีสมัยรัตนโกสินทรตอนตน เริ่มตั้งแตประมาณ พ.ศ. ๒๓๒๕-

๒๓๙๔  โดยเริ่ม ตั้ งแตสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช จนถึงสมัย

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว 

           ๑.๕.๔.๒  วรรณคดีสมัยรัตนโกสินทรปจจุบัน (สมัยรับอิทธิพลตะวันตก) เริ่มตั้งแต

ประมาณ พ.ศ. ๒๓๙๕ - ปจจุบัน โดยเริ่มตั้งแตสมัยสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวจนถึงสมัย

ปจจุบัน 

 

๑.๖  เอกลักษณวรรณคดีไทย 

 วรรณคดีไทยมีลักษณะหรือเอกลักษณเฉพาะท่ีโดดเดน และเปนลักษณะท่ีถายทอดปฏิบัติ

สืบเนื่องกันมาในเรื่องเดน ๆ (สุจิตรา จรจิตร, ๒๕๔๗, หนา ๑๑-๑๕) ดังนี้ 



๒๓ 
 

  ๑.๖.๑ บทไหวหรือประณามบท   บทไหวเปนเอกลักษณทางวรรณคดีท่ีสำคัญ 

วรรณคดีไทยหลายเรื่องเริ่มตนดวยบทไหว  ซึ่งนอกจากการแสดงความกตัญูแลว  ยังเปนการสดุดี

ผูเปนเจา  ประกาศเกียรติคุณสรรเสริญเกียรติผูมีคุณตอชาติบานเมืองหรือชมบานชมเมือง  อีกท้ัง

เปนการแสดงความสามารถของกวีอีกดวย  ดังตัวอยาง บทไหวในลิลิตเพชรมงกุฎตอนตนเรื่อง 

 

ศรีสวัสดิ์ปรีดารมย ประนมนิ้วประณต ทศนัขประชุม ตางโกสุมภสุนทเรศ โอนวร

เกศอภิวาท สยมภูวนาถโมลิศ องคจักรกฤษณกัมเลศ ภาณุเมศศศิธร ปนอมรจักรพาฬ 

เทเวศพนัสสถานอารักษ อีกอัครราชาธิปตย ถวัลยราชกษัตริยพิเศษ จรรโลงเกศกรุงทวารา 

ศรีอยุธยายศโยค ขอนฤโศกทุกขภัย นฤจัญไรบำราศ จากวรอาตมวิมล ขอยขาจะนิพนธ

ลิลิต โดยตำนานนิตยบูรำ ในปกระณำเวตาล แนะนิทานเปนประถม 

 

  ๑.๖.๒  บทอัศจรรย   บทอัศจรรยจะปรากฏสวนใหญในวรรณคดีไทยที่มีเนื่อเรื่อง

และมีตัวละคร  เปนบทโอโลมหรือบทรักของตัวละคร ซึ่งคนไทยถือวาเปนเรื่องท่ีไมควรนำเสนอ

อยางเปดเผย หรือนำเสนออยางตรงไปตรงมา ดังนั้นกวีจึงมักถายทอดเรื่องราวบทรักโดยใช

สัญลักษณแทน บทอัศจรรยในวรรณคดไีทยเปนบทที่ตองใชความประณีตอยางย่ิง  การใชสัญลักษณ

ในบทอัศจรรย ดังเชน 

    ๑.๖.๒.๑   สัญลักษณแทนเพศชาย ไดแก วาวกุฬา  คล่ืน งู ชาง พายุ  

อสุนีบาต  พระอาทิตย  มา เปนตน 

   ๑.๖.๒.๒   สัญลักษณแทนเพศหญิง ไดแก  เกาะ  หาด  คลอง  กอหญา  

ดอกไม  ปกเปา(วาว)  พระจันทร เปนตน 

   ๑.๖.๒.๓   คำกริยาหรือวลี นิยมใชกรรโชก กระทบกระท่ัง  พนฟูฟอง  ดำดิ่ง  

กราย ผาดโผน 

   ๑.๖.๒.๔  การบรรยาย นิยมใชปรากฏการณธรรมชาติ  ความเคล่ือนไหว  

ความนุมนวล  กีฬา เปนแนวเทียบเคียง 

  ตัวอยางบทอัศจรรยในเรื่องพระอภัยมณี ระหวางพระอภัยมณีกับนางเงือก 

 

   อัศจรรยครั่นครื้นเปนคล่ืนคล่ัง เพียงจะพังแผนผาสุธาไหว 
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  กระฉอกฉาดหาดเหวเปนเปลวไฟ พายุใหญเขย้ือนโยกระโชกพัด 

  เมขลาลอแกวแววสวาง   อสูรขวางเขวี้ยงขวานประหารนัด 

  พอฟาวาบปลาบแปลบแฉลบลัด  เฉวียงฉวัดวงรอบขอบพระเมร ุ

  พลาหกเทวบุตรก็ผุดพุง   เปนฝนฟุงฟาแดงดงัแสงเสน 

  สีขรินทรอิสินธรก็ออนเอน  ยอดระเนนแนบน้ำแทบทำลาย 

 

  ๑.๖.๓  อารมณขัน   อารมณขันในวรรณคดีไทยมีปรากฏอยูหลายเรื่อง โดยมัก

แทรกอยูในเนื้อเรื่องหรือการสนทนาของตัวละคร  อยางไรก็ดี วรรณคดีไทยบางเรื่องมีอารมณขัน

เปนแกนหลัก  เชน เรื่องระเดนลันได  ของพระมหามนตรี(ทรัพย)  ที่เขียนเปนเรื่องทำนองลอเลียน

บทละครเรื่องอิเหนา และทำใหเกิดความขำขันจากการสรางตัวละครท่ีแตกตางจากเรื่องอิเหนาโดย

ส้ินเชิง ดังตัวอยางตอนกลาวถึงระเดนลันได 

 

   มาจะกลาวบทไป  ถึงระเดนลันไดอนาถา 

  เสวยราชยองคเดียวเที่ยวรำภา  ตามตลาดเสาชิงชาหนาโบสถพราหมณ 

  อยูปราสาทเสาคอดยอดดวน  กำแพงแกวแลวลวนดวยเรียวหนาม 

  มีทหารหอนเหาเฝาโมงยาม  คอยปราบปรามปจจามิตรท่ีคิดราย 

เที่ยวสีซอขอขาวสารทุกบานชอง  เปนเสบียงเล้ียงทองของถวาย 

ไมมีใครชังชิงท้ังหญิงชาย  ตางฝากกายฝากตัวกลัวบารมี 

พอโพลเพลเวลาจะสายัณห  ยุงชุมสุมควันแลวเขาที่ 

บรรทมเหนือเส่ือลำแพนแทนมณี  ภูมีซบเซาเมากัญชา ฯ 

 

    ๑.๖.๔  บทลงสรง  แตงตัว และชมโฉม  วรรณคดีไทยโดยเฉพาะบทละครจะมีบท

อาบน้ำ แตงตัวของตัวละครท่ีสะทอนใหเห็นคานิยมของคนไทยท่ีนิยมชำระลางรางกายและแตง

ตัวอยางสวยงามพิถีพิถัน  ซึ่งจะปรากฏเฉพาะตัวเอกเทานั้น ตัวอยางบทลงสรงของอิเหนา 

 

  สระสรงทรงสุคนธปนทอง  ชมพูนุทผุดผองมังสา 

  สอดใสสนับเพลาเพราตา  ภูษาเชิงกรวยรุจี 
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  ฉลององคโหมดมวงดวงระยับ  เจียระบาดคาดทับสลับสี 

  ปนเหนงลงยาราชาวดี   ทับทรวงดวงมณีเจียระไน 

  สังวาลเพชรพรรณรายสายสรอย  เฟองหอยพลอยแดงแสงใส 

  ทองกรพุกามแกวแววไว   สอดใสเนาวรัตนธำมรงค 

  ทรงชฎาประดับเพชรเตร็จตรัส  หอยทัดพวงสุวรรณตันหยง 

  ถือเช็ดหนาเหน็บกริชฤทธิรงค  มาทรงมโนมัยชัยชาญ ฯ 

 

  สำหรับบทชมโฉมเปนลักษณะเดนแกประการหนึ่งของวรรณคดีไทย คือมักกลาว

เปรียบเทียบความงามกับส่ิงตาง ๆ ท่ีมองวางาม ความงามนี้เปนความงามแบบอุดมคติ อาจไมได

งามเหมือนส่ิงนั้นจริง ๆ  ตัวอยางบทชมโฉมพระลอ ซึ่งชี้ใหเห็นลักษณะตัวเอกฝายชายนิยมรูปราง

หนาตาสวยงาม 

 

   เดือนจรัสโพยมแจมฟา  ผิบไดเห็นหนา 

  ลอราชไซรดูเดือน   ดุจแล 

   ตาเหมือนตามฤมาศ  พิศคิ้วพระลอราช 

  ประดุจแกวเกาทัณฑ   กงนา 

   พิศกรรณงามเพริศแพรว  กลกลีบบงกชแกว 

  อีกแกมปรางทอง   เทียบนา 

 

  ๑.๖.๕  กลวิธีถายทอดความรูสึก   ในวรรณดคีไทยมักใชธรรมชาติเปนส่ือในการ

ถายทอดอารมณ ความรูสึกตาง ๆ ไมวาความสุข  รื่นเริง  หรือเศราโศก เพ่ือใหผูอานเกิดอารมณ

คลอยตาม ดังตัวอยางในเรือ่งกามนิต  ตอนพระบรมศาสดาเสด็จปรินิพพาน 

ครั้นแลว  ส้ินพระดำรัส  ส้ินพระสุรเสียง  หับพระโอษฐ  หลับพระเนตร  พระ

อัสสาสะประสาทซึ่งเคยระบายตามธรรมดาก็คอยๆ  แผวเบาลงๆ ทุกที  แลวก็ส้ินกระแส

ลมโดยพระอาการสงบ  พระภิกษุองคหนึ่งประกาศวา พระบรมศาสดาเสด็จปรินิพพานแลว 

อนิจจา  แสงเดือนเพ็ญผองกระจางจับพระพักตรอยูเมื่อกี้  ก็จางชีดขมุกขมัวลง  

ทองฟาสลับมัวพยับครึ้ม  อากาศเย็นเฉียบจับหัวใจ  น้ำคางหยดลงเผาะๆ  เปนหยาดน้ำตา
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แหงสวรรค  เกสรดอกรังรวงพรูเปนสายสหัสธาราสรงพระพุทธสรีระ  จักจ่ันเรไรสงัดเงียบ  

ดูไมมีแกใจจะทำเสียง  ธรรมชาติรอบขางตางสลด  หมดความคะนองทุกส่ิงทุกอยาง 

 

  ตัวอยางการใชธรรมชาติถายทอดความรูสึกรื่นเริงหรือความสุขจากเรื่อง พระอภัยมณี 

 

  ทั้งสององคเหนื่อยออนเขาผอนพัก หยุดพำนักลำเนาภูเขาเขนิ 

 ครั้นหายเหนื่อยเมื่อยลาอุตสาหเดิน  พิศเพลินมิ่งไมในไพรวัน 

 บางผลิดอกออกผลพวงระยา   ปบจำปาสุกรมนมสวรรค 

 พระอภัยมณีศรีสุวรรณ    ตางชิงกันเก็บพลางตามทางมา 

 พระพ่ีเก็บกาหลงสงใหนอง   เดินประคองเคียงกันดวยหรรษา 

 พระนองเก็บมลุลีใหพ่ียา    ทั้งสองราเดินดมแลวชมเชย 

 เห็นมะมวงพวงผลพ่ึงสุกหาม   ทำไมงามนอยนอยสอยเสวย 

 อรอยหวานปานเปรียบรสนมเนย   อิ่มแลวเลยลวงทางมากลางดง 

  

  จากท่ีกลาวมาจะเห็นวา วรรณคดีไทยมีเอกลักษณเฉพาะ ซึ่งเอกลักษณบางอยาง

อาจปรับมาจากวรรณคดีตางประเทศ เชนการชมโฉม ที่นาจะไดอิทธิพลจากวรรณคดีอินเดีย แตกวี

ไทยไดปรับใหเปนแบบไทย 

 

๑.๗  คุณคาของวรรณคดีไทย   

 วรรณคดีไทยมีบทบาทตอผูอานผูฟงท้ังทางดานอารมณ  ความรูสึกนึกคิด  สติปญญา   

ม.ล.บุญเหลือ  เทพยสุวรรณ ( ๒๕๔๓, หนา ๒) กลาวถึงวรรณคดีซึ่งสะทอนใหเห็นความสำคัญของ

วรรณคดีไวอยางนาสนใจวา  

 

  “ทุกชุมชนทุกสังคมมีวรรณคดีในรูปใดรูปหนึ่ง แลวแตระดับและลักษณะความเจริญ

ของชุมชนหรือสังคมนั้น ๆ สังคมกรีกเปนสังคมท่ีเจริญทางศิลปวิทยาการเกือบทุกสาขา ก็

ไมตองสงสัยวาจะมีวรรณกรรมชั้นเย่ียมย่ิงตกทอดลงมาถึงคนในปจจุบัน สังคมโรมเจริญ

ทางการทหาร กฎหมายและการบริหาร สังคมนัน้ก็ไมขาดวรรณคดี  สังคมอินเดียเจริญทาง
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ปรัชญาทางจิตก็มีวรรณกรรมชั้นวิศิษฏ  สังคมจีน ญี่ปุน ก็เชนกัน  สังคมตะวันตกใน

ปจจุบันเจริญทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือวิทยาศาสตรประยุกต ก็มีวรรณคดีเย่ียม

ย่ิงอีก จึงอาจสรุปไดวา วรรณคดีเปนสวนหนึ่งของชีวิตมนษุยจริง เมื่อวรรณคดีเปนสวนหนึ่ง

ของชีวิตมนุษย และเราสนใจกับชีวิตมนุษย ก็ตองศึกษาวรรณคดี”  

 

  คำกลาวของ ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ สะทอนใหเห็นคุณคาและความสำคัญของ

วรรณคดีที่มีอยูในทุกสังคม ไมวาสังคมนั้น ๆ จะเจริญทางดานใดก็ตาม เพราะวรรณคดีเปนสวนหนึง่

ของชีวิตมนุษย   ในท่ีนี้  จะสรุปความสำคัญหรือคุณคาของวรรณคดีไดกวาง ๆ ดังนี้ 

  ๑.๗.๑  เครื่องบันเทิงหรือสรางความพึงพอใจ  วรรณคดีสามารถสรางความบันเทิง

และความพึงพอใจได  ดังโคลงในลิลิตพระลอ ท่ีกลาวถึงงานรองกรองวาทำใหเกิดความบันเทิงใจ 

สามารถกลอมเกลาจิตใจได ไมมีเสียงใดจะเทียบไดกับเสียงเสนาะของรอยกรอง 

 

          สรวลเสียงขับอานอาง   ใดปาน  

    ฟงเสนาะใดปูน                     เปรียบได  

    เกลากลอนกลาวกลการ           กลกลอม ใจนา  

    ถวายบำเรอทาวไท                 ธิราชผูมีบุญ ฯ      

    

        ความบันเทิงใจหรือความพึงพอใจท่ีมาจากวรรณคดีนั้นยังสัมพันธกับความพึงพอใจ

ของผูแตงกับความพึงพอใจของผูเสพดวย  โดยกวีสวนใหญแตงวรรณคดีขึ้นเพ่ือสนองหรือเติมเต็ม

ความพึงพอใจของกวีเอง ในขณะแตง กวียังไดเสพความงามจากการสรางสรรคถอยคำท่ีมี

วรรณศิลป และความงามจากความหมาย ซึ่งสงตอไปยังผูเสพหรือผูอานวรรณคดีใหไดสัมผัสถึงรส

คำและรสความนั้นดวย ดังที่ พระราชวรวงศเธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ หรือ  น.ม.ส. ไดอธิบายไว

ในภาคผนวก ของเรื่อง สามกรุง (๒๕๑๔, หนา ๓๑๘)  สะทอนใหเห็นความสำคัญของการแตง

วรรณคดีกับการเสพวรรณคดีไววา   

 

รสแหงโคลงอาจจำแนกไดเปน ๒ อยาง คือรสคำและรสความ (...) โคลงที่เรียกวาไพเราะ

โดยรสคำ คือโคลงท่ีผจงรอยกรองดวยถอยคำอยางเสราะเพราะพริ้ง เปนเครื่องเพลินใจ
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แกผูอานผูยิน ทำใหเกิดปรีดาปราโมทย มีโอชะเปรียบเชนอาหารซึง่ชางวเิศษปรงุขึน้อยาง

ประณีต อาหารชนิดเดียวกัน ถาผูปรุงปรุงไมเปนก็ไมอรอย โคลงใดไมมีรสชนิดนี้ ก็มักทำ

ใหเกิดความเบื่อหนาย เพราะความจืดความเฝอนแลความนารำคาญอื่น ๆ โคลงท่ีเรียกวา

ดีโดยรสความ คือโคลงท่ียกเอาแตใจความนาฟงมาแตง อาจเปนใจความดีท้ังเรื่อง ท้ัง

ตอน ทั้งบทหรือแตเพียงบาทเดียวก็ได รสความดีอาจสะกิดใจผูอานใหคิด ใหนึกชม ให

เห็นจริงตามท่ีแสดง ใหนับถือวาจาท่ีกลาว โคลงใดไมมีรสชนิดนี้ ก็มักจะขึ้นไมพนยอด

หญา มีใจความดาด ๆ หรือดังท่ีฝรั่งเรียก แบน ๆ  

 

  คำกลาวของ น.ม.ส. สะทอนใหเห็นคณุคาของการสรางและการเสพวรรณคดีท่ีผูสรางตอง

มีฝมือสรางสรรควรรณคดีใหเกิดรสคำรสความ  เพ่ือใหผูอานเกิดความอิ่มเอม พึงพอใจได ซึ่งเปน

ปฏิสัมพันธระหวางผูสรางกับผูเสพวรรณคดี 

   อยางไรก็ดี เพ่ือใหเขาใจและเห็นภาพชัดขึ้น ในที่นี้ ผูเขียนจะขอแบงลักษณะวรรณคดีท่ี

เปนเครื่องบันเทิงใจเปน ๒ ลักษณะกวาง ๆ  ดังนี้ 

    ๑.๗.๑.๑ วรรณคดีที่มุงแตงขึ้นเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจตอตัวผูแตงเอง  เกิด

สุนทรียะหรือความซาบซึ้งในการแตง เชน วรรณคดีนิราศท่ีมุงถายทอดอารมณความรูสึกของกวี    

วรรณดคีเรื่องเงาะปา รัชกาลท่ี ๕ พระราชนิพนธขึ้นเพ่ือใหเกิดความผอนคลายและสำราญพระทัย

ในขณะทรงพักฟนหลังประชวร  ดังนั้น แมจะใชรูปแบบของกลอนบทละครแตก็ไมไดมุงใหแสดงแต

อยางใด  หรือวรรณคดีประเภทยอพระเกียรติท่ีไมเพียงแตงขึ้นเพ่ือมุงแสดงการสดุดีในพระปรีชา

สามารถหรือคุณงามความดีของพระมหากษัตริย แตยังตอบสนองความรูสึกนึกคิดหรือความ

จงรักภักดีของผูแตงเองดวย  

    เปนท่ีนาสังเกตวา  ภายหลังแมจะไมไดมีการแตงวรรณคดีขึ้น แตไดมีผูประสงค

จัดพิมพวรรณคดีเดิมท่ีมีอยูแลว เพ่ือแสดงความประสงคเฉพาะหรือความพึงพอใจบางอยางของ 

ผูจัดพิมพเอง ดังเชน การจัดพิมพบทละครเรื่องสังขทอง โดยราชบัณฑิตยสภา ในป ๒๔๗๒  

จัดพิมพขึ้นเพราะพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาจุลจักรพงษในสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช เจาฟา

กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ มีลายพระหัตถประทานมาแตประเทศอังกฤษวา ทรงใครจะพิมพ

หนังสือแจกในงานพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจาพ่ียาเธอ เจาฟามหิดลอดุลยเดช กรม



๒๙ 
 

หลวงสงขลานครินทร เพ่ือสนองพระเดชพระคุณที่ไดทรงมีแดพระองคตั้งแตครั้งยังทรงพระเยาวใน

กรุงเทพฯ และทั้งเมื่อเสด็จอยูในยุโรปตลอดมาเปนอันมาก โดยหนังสือท่ีจะทรงพิมพนั้นทรงใครให

เปนบทละครเรื่องสังขทอง ดวยสมเด็จเจาฟากรมหลวงสงขลานครินทรโปรดวาแตงดีจับพระหฤทัย

ย่ิงกวาเรื่องอื่น เมื่อครั้งสุดทายที่เธอไดเฝาสมเด็จเจาฟากรมหลวงสงขลานครินทร ก็มีพระดำรัสเลา

วาครั้งหนึ่งตองทรงทำปาฐกถาวาดวยวรรณคดีไทย ก็ไดทรงอางเอาหนังสือเรื่องสังขทองเปน

อุทาหรณ ดวยเหตุนี้ กรรมการราชบัณฑิตยสภาอนุโมทนาในพระดำริของพระเจาวงวงศเธอ 

พระองคเจาจุลจักรพงษ จึงจัดหนังสือบทละครเรื่องสังขทองพิมพถวายตามพระประสงค เปนตน  

    ๑.๗.๑.๒  วรรณคดีท่ีมุงใหเกิดความพึงพอใจตอผูเสพวรรณคดีเฉพาะบุคคลและ 

ผูเสพท่ัวไป   การเกิดความพึงพอใจตอผูเสพเฉพาะบุคคลมีลักษณะคือผูแตงแตงวรรณคดีเพ่ือ

ตอบสนองความประสงคของผูเสพโดยตรง เชน รัชกาลท่ี ๖ พระราชนิพนธเรื่องลิลิตนารายณสิบ

ปาง ดวยเพราะสมเด็จพระนางเจาอินทรศักดิศจี พระบรมราชินี ทรงประสงคทราบเรื่องอวตารของ

พระนารายณโดยพิศดาร เปนตน ลักษณะนี้มีไมมากนัก   อีกลักษณะหนึ่งคือเกิดความพึงพอใจตอ 

ผูเสพทั่วไป เปนลักษณะสำคัญหรือจุดมุงหมายของการแตงวรรณคดีโดยทั่วไป ที่ผูแตงตองการให

ผูอานไดซาบซึ้งกับรสคำรสความ หรือสนุกไปกับเนื้อเรื่อง ไมจำเปนตองเปนผูเสพเฉพาะ เชน เรื่อง

ลิลิตพระลอ  หรือวรรณคดีที่ใชประกอบการแสดง  

   ๑.๗.๒  เครื่องประเทืองปญญา  วรรณคดีไมใชเปนเพียงเครื่องบันเทิงใจ แตยังให

ความรูความคิดแกผูอานผูฟงอีกดวย  รื่นฤทัย สัจจพันธุ (๒๕๔๔, หนา ๒๐)  กลาวถึงคุณคาของ

วรรณคดีท่ีใหความรูไววา “มรดกทางปญญาอยางหนึ่งท่ีบรรพบุรุษมอบไวใหเรา ก็คือวรรณคดี

จำนวนมากมายท่ีตกทอดผานการขัดเกลาและประเมินคาดวยกาลเวลา วรรณคดีเหลานั้นคือหนงัสือ

ดี ๆ ท่ีแสดงภูมิปญญาของคนโบราณ ท่ีแมหลายส่ิงหลายอยางจะลาสมัยไปแลวในโลกยุคปจจุบัน 

แตก็ทำใหเราสามารถเรียนรูความรุงเรอืงทางปญญาของมนุษยในสมยักอนได”  วรรณคดีหลายเรือ่ง

ยังใหความรูแกผูอานโดยตรง เชนวรรณคดีท่ีเปนแบบเรียน หรือตำรา  และอีกหลายเรื่องท่ีให

ความรูความคิดโดยออม เชน เรื่องลิลิตพระลอที่สะทอนวิถีไทยหลายเรื่อง เชน เรื่องกรรม  การทำ

เสนห  การทำนายดวงชะตา  ความงามตามอุดมคติ หรือการทำศพกษัตริย  (สุมาลี วีระวงศ, 

๒๕๕๙)  เรื่องขุนชางขุนแผนท่ีใหความรูผูอานเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมของคนไทยในสมัย
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รัตนโกสินทรตอนตน   หรือการเรียนรูวิถีการดำเนินชีวิตจากวรรณคดีซึ่งผูอานสามารถนำมา

ประยุกตใชกับการดำเนินชีวิตไดจริง 

๑.๗.๓  เครื่องสำเริงอารมณ  วรรณคดีเปนเครื่องสำเริงอารมณแบงได ๒ ลักษณะ 

ดังนี้ 

๑.๗.๓.๑  สำเริงอารมณตามสุนทรียรสของวรรณคดีสันสกฤต  ทฤษฎีรสใน

วรรณคดีสันสกฤต หมายถึง ความงามอันเกิดจากการใชคำพรรณนาจนเกิดความรูสึกหรืออารมณ

ตาง ๆ แกผูอาน ผูฟง    ในคัมภีรนาฏยศาสตรกลาวถึงรสไววา “การเกิดรสเนื่องมาจากเหตุของ

ภาวะ (วิภาวะ)  ผลของภาวะ (อนุภาวะ) และภาวะเสริม (วยภิจาริภาวะ) ประกอบกัน” ในท่ีนี้ 

ภาวะก็คืออารมณของกวีท่ีถายทอดมาสูผูชม  ภาวะเปนตัวทำใหเกิดรสขึ้นในใจของผูชม   โดย

คุณคาทางอารมณท่ีผูอานไดรับจากการอานวรรณคดีอาจเกิดขึ้นจากรสทางวรรณคดี ซึ่งเปน

ปฏิกิริยาทางอารมณท่ีเกิดขึ้นในใจของผูอานเมื่อไดรับรูอารมณท่ีกวีถายทอดไวในวรรณคดี นัก

วรรณคดีตามทฤษฎีรสมีความเห็นวา วรรณคดีเกิดขึ้นเมื่อกวีมีอารมณสะเทือนใจแลวถายทอด

ความรูสึกนั้นออกมาในบทประพันธ อารมณนั้นจะกระทบใจผูอาน ทำใหเกิดการรับรู (กุสุมา 

รักษมณี, ๒๕๔๙, หนา ๒๔)   

 

กุสุมา รักษมณี (๒๕๔๙) อธิบายรสวรรณคดสัีนสกฤตไว ๙ รส สรุปไดดังนี้  

   ๑)  ศฤงคารรส    เปนรสท่ีกลาวถึงการซาบซึ้งในความรัก  การรับรูความ

รักจากตัวละคร  เปนรสวรรณคดีท่ีเดนท่ีสุดในรสวรรณคดีสันสกฤต  การไดรับความรักมาจาก ๒ 

ประเภทคือ  ความรักของผูท่ีอยูหางกัน หรือเรียกวา วิประลัมภะ และความรักของผูท่ีไดอยูดวยกัน 

หรือเรียกวา สัมโภคะ  ความรักแบบสัมโภคะนัน้มีเหตขุองภาวะ หรือวิภาวะ คือ การอยูกับผูที่ถูกตา

ตองใจ การอยูในบานเรือนหรือสถานท่ีท่ีสวยงาม การอยูในฤดูกาลท่ีเอื้อตอการแสดงความรัก การ

แตงตัวงดงาม การลูบทาดวยของหอมและประดับดวยมาลัย การเท่ียวชมสวนหรือเลนสนุกสนาน 

การดูหรือฟงส่ิงท่ีเจริญหูเจริญตา เปนตน  การแสดงผลของภาวะ หรืออนุภาวะ ไดแก พูดจา

ออนหวาน จริตกิริยาแชมชอยชมายชายตา ย้ิมแยมแจมใส เปนตน สวนความรักแบบวิประลัมภะ

นั้นมีเหตุของภาวะ คือ การพลัดพรากจากกัน การแสดงผลของภาวะ ไดแก ทาทางหมดอาลัยตาย
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อยาก สงสัย วิตกกังวลกระสับกระสาย พร่ำรำพัน   ดังตัวอยางในอิเหนา พระราชนิพนธใน

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย 

 

   ถึงไปก็ไมอยูนาน              เยาวมาลยอยาโศกเศราหมอง  

   พระจุมพิตชิดเชยปรางทอง       กรประคองนฤมลขึ้นบนเพลา  

                                   

   ๒) กรุณารส  เปนรสท่ีกลาวถึงความรูสึกสงสาร  ความทุกขโศกท่ีเกิดจาก

ความไมยุติธรรม  ความเส่ือมทรัพย  และจากเหตุวิบัติ  โดยอาจมีภาวะเสริม  ไดแกความไมแยแส  

ความเหนื่อยออน  ความวิตก  ความโหยหา  ความตืน่ตระหนก  ความหลง  ความออนเพลีย  ความ

ส้ินหวัง  ความอับจน  ความเฉยชา  ความบาคล่ัง  ความส้ินสติ  ความตาย  เปนตน  ทำใหผูอาน

รูสึกหดหู เหี่ยวแหง เกิดความเห็นใจ ถึงกับน้ำตาไหล พลอยเปนทุกข เอาใจชวยตัวละคร  สำหรับ

คนชั้นสูงและชั้นกลางเมื่อประสบทุกขโศกจะตองกล้ันไวในใจไมรองไหคร่ำครวญ นอกจากนั้นอาจมี

อนุภาวะอื่น เชน การทอดถอนใจ ทุมทอดตัว ตีอกชกหัว ฯลฯ หรือมีปฏิกิริยา เชน นิ่งตะลึงงัน  

ตัวส่ัน สีหนาเปล่ียน น้ำตาไหล เสียงเปล่ียน เปนตน   ดังตัวอยางในนิราศพระบาท ของสุนทรภู 

 

โออาลัยใจหายไมวายหวง 

ดังศรสักปกซ้ำระกำทรวง             เสียดายดวงจันทราพะงางาม 

เจาคุมแคนแสนโกรธพิโรธพ่ี           แตเดือนย่ีจนยางเขาเดือนสาม 

จะหนอพระสุริยวงศทรงพระนาม      จากอารามแรมรางทางกันดาร 

ดวยเรียมรองมุลิกาเปนขาบาท      จำนิราศรางนุชสุดสงสาร 

ตามเสด็จโดยแดนแสนกันดาร      นมัสการรอยบาทพระศาสดา  

   ๓)  เราทรรส  คือรสแหงความแคนเคือง  เปนรสท่ีเกิดจากการรับรูความ

โกรธ มักเกิดกับตัวละครเชน รากษส คนฉุนเฉียว ภาวะเสริม เชน ความตื่นตระหนก ความแคน  

วิภาวะของความโกรด เชน การพูดใสความ  พูดใหเจ็บใจ ดูหมิ่น  กลาวเท็จ  อนุภาวะของความ

โกรธ ไดแก การเฆี่ยน ตัด ตี ฉีก บีบ ขวางทำใหเลือดตก ฯลฯ และอาจมีปฏิกิริยา คือ เหงื่อออก  

ขนลุก ตัวส่ัน เสียงเปล่ียน เปนตน เนื่องจากความโกรธนั้นมีหลายอยาง ไดแก ความโกรธที่เกิดจาก
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ศัตรู เกิดจากผูใหญ เกิดจากเพ่ือนรัก เกิดจากคนรับใช และเกิดขึ้นเอง การแสดงความโกรธจึงมี

ตางกันไปดวย  ดังตัวอยางในสามัคคีเภทคำฉันท ของนายชิต  บูรทัต 

  

   ทาวก็ทรงแสดงพระองค  ธ  ปาน 

              ประหนึ่งพระราชหทัยลุดาล                                พิโรธจึง 

                         ผันพระกายกระทืบพระบาทและอึง 

               พระศัพทสีหนาทพึง                                 สยองภัย 

                         เอออุเหมนะมึงชิชางกระไร     

               ทุทาสสุถลฉะนี้ไฉน                                   ก็มาเปน 

                         ศึก  บ  ถึงและมึงก็ยังมีเห็น     

                จะนอยจะมากจะยากจะเย็น                          ประการใด 

                         อวดฉลาดและคาดแถลงเพราะใจ 

ขยาดขยันมิทันอะไร                                      ก็หมิ่นกูกู   

 

   ๔)   พีภัตสรส  เปนรสที่พรรณนาถึงความเบื่อ รำคาญ ขยะแขยง เปนรสท่ี

เกิดจากการรับรูความนาเบือ่ นารังเกียจ ซึ่งมี ๒ ประเภท คือ เกิดจากส่ิงนารังเกียจท่ีไมสกปรก เชน 

เลือด และส่ิงนารังเกียจท่ีสกปรก เชน อุจจาระ หนอน อาจมีภาวะเสริม คือ ความส้ินสติ ความตื่น

ตระหนก ความหลงความปวยไข ความตาย เปนตน วิภาวะของความนาเบื่อ นารังเกียจ ไดแก ส่ิงท่ี

ไมสบอารมณหรือไมตองประสงค ส่ิงชวนสลดใจ ส่ิงสกปรก เปนตน อนุภาวะของความนาเบื่อ  

นารังเกียจ คือการทำทาทางขยะแขยง นิ่วหนา อาเจียน ถมน้ำลาย ตัวส่ัน ฯลฯ  ท่ีทำใหผูอาน ผูดู 

ผูฟงชังน้ำหนาตัวละครบางตัว เพราะจิต(ของตัวละคร) บาง เพราะความโหดรายของตัวละครบาง  

ดังตัวอยางในเสภาขุนชางขุนแผน ของสุนทรภู   

 

  ไอเจาชูลอมปอมกระหมอมบาง      ลอยชายลากหางเท่ียวเกี้ยวหมา 

  ชิชะแปงจันทรน้ำมันทา         หยงหนาสองแคมเหมือนหางเปย 

 

  หมามันจะเกิดชิงหมาเกิด                   มึงไปตายเสียเถิดอายหาเบี้ย  



๓๓ 
 

  หนาตาเชนนี้จะมีเมีย                        อายมะมวงหมาเลียไมเจียมใจ 

  เหมือนแมลงปออวดอิทธิ์วาฤทธิ์สุด        จะแขงครุฑขามอาวทะเลใหญ 

  กอนเสาหรือจะเทาเมรุไกร                  หิ่งหอยไพรจะแขงแสงสุริยง 

  ชาติชั่วตัวดังนกตะกรุม                      จะเอื้อมอุมอิงอกวิหคหงส 

  เขาสิปองเลนมุจลินทลง          ตัวพะวงตมกลับทะนงใจ  

 

                                  ๕)  ภยานกรส  เปนรสท่ีกลาวถึงความเกรงกลัว ความนากลัว 

สยดสยองเปนรสท่ีเกิดจากการรับรูความนากลัว ซึ่งแบงเปน ๓ ประเภท คือ เกิดจากการหลอกลวง 

เกิดจากการลงโทษ และเกิดจากการขมขู อาจมีภาวะเสริม คือความสงสัย ความหลง ความอับจน 

ความตื่นตระหนก ความเฉยชา ความพรั่นพรึง ความส้ินสติความตาย ฯลฯ วิภาวะของความนากลัว 

ไดแก การไดยินเสียงผิดปกต ิการเห็นภูตผีปศาจหรือสัตวราย การอยูคนเดียว การไปในปาเปล่ียวรก

ราง การทำผิด ฯลฯ อนุภาวะของความนากลัว ไดแก การวิ่งหนี การสงเสียงรอง เปนตน และอาจมี

ปฏิกิริยา เชน อาการตะลึงงัน เหงื่อออก ขนลุก ตัวส่ัน สีหนาเปล่ียน เสียงเปล่ียน น้ำตาไหล หรือ

เปนลม   ดังตัวอยางในมหาเวสสันดรชาดก ตอนพระนางมัทรีออกเที่ยวตามหาลูก 

 

แตแมเที่ยวเซซังเสาะแสวงทุกแหงหองหิมเวศทั่วประเทศทุกราวปา   สุดสายนัยนา

ที่แมจะตามไปเล็งแล   สุดโสตแลวท่ีแมจะซับทราบฟงสำเนียง   สุดสุรเสียงที่แมจะร่ำเรียก

พิไรรอง   สุดฝเทาที่แมจะเย่ืองยองยกยางลงเหยียบดนิ   ก็สุดส้ินสุดปญญาสุดหาสุดคนเหน็

สุดคิด   จะไดพานพบประสบรอยพระลูกนอยแตสักนิดไมมีเลย  จ่ึงตรัสวาเจาดวงมณฑา

ทองทั้งคูของแมเอย  หรือวาเจาทิ้งขวางวางจิตไปเกิดอื่น เหมือนแมฝนเมื่อคืนนี้แลวแล   

 

   ๖)  วีรรส  เปนบทที่แสดงความชื่นชม เกิดจากการรับรูความมุงมั่นในการ

แสดงความกลาหาญอันเปนคุณลักษณของคนชั้นสูง ความกลาหาญมี ๓ อยาง คือ กลาให (ทาน 

วีระ) กลาประพฤติธรรมหรือหนาท่ี (ธรรมวรีะ) และกลารบ (รณวีระ) อาจมีภาวะเสริม คือ ความมั่นคง 

ความพินิจพิเคราะห ความจองหอง ความตื่นตระหนก ความรุนแรง ความแคน ความระลึกได ฯลฯ 

วิภาวะของความมุงมั่น ไดแก การเอาชนะศัตรู การบังคับอินทรียของตนได การแสดงพละกำลัง ฯลฯ  



๓๔ 
 

อนุภาวะของความมุงมั่น ไดแก ทาทีมั่นคง เฉลียวฉลาดในการงาน เขมแข็งขะมักเขมน พูดจาแข็งขัน 

เปนตน  ดังตัวอยางในอิเหนา พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย 

 

    เมื่อนั้น                            ทาวกะหมังกุหนิงนาถา 

จึงตรัสตอบสองพระนองยา           ซึ่งวานี้เจาไมเขาใจ 

อันระเดนมนตรีกุเรปน                    ก็ขัดของเคืองกันเปนขอใหญ 

ไปอยูเมืองหมันหยากวาปไป             ที่ไหนจะยกพลมา 

แตกาหลังสิงหัดสาหรี                 จะกลัวดีเปนกระไรหนักหนา 

ฝายเราเลาก็สามพารา                       เปนใหญในชวาแวนแควน 

ถึงทัพจรกาลาสำนั้น                         พ่ีไมพรั่นใหมาสักสิบแสน 

จะหักโหมโจมตีใหแตกแตน            พักเดียวก็จะแลนเขาปาไป 

เจาอยายอทอไมพอท่ี                   แตเพียงนี้ไมพรั่นหวั่นไหว 

 

๗)  อัทภุตรส  เปนรสที่แสดงถึงความอัศจรรยใจ เปนรสท่ีเกิดจากการได

รบัรูความนาพิศวง มี ๒ ประเภท คือ เกิดจากส่ิงที่เปนทิพย หรืออภินิหาร และเกิดจากส่ิงท่ีนารื่นรมย 

อาจมีภาวะเสริม คือ ความตื่นตระหนก ท่ึง  ตื่นเตน ความหวั่นไหว อัศจรรย  ความยินดี ความบา

คล่ัง ความมั่นคง เปนตน วิภาวะของความนาพิศวง ไดแก การพบเห็นส่ิงท่ีเปนทิพย การไดรับส่ิงท่ี

ปรารถนา การไปเที่ยวในสถานที่ที่งดงาม นารื่มรมย เชน อุทยาน วิหาร การเห็นส่ิงที่เปนมายา หรือมี

เวทมนตร ฯลฯ อนุภาวะของความนาพิศวง คือ การทำทาประหลาดใจ หรืออุทานดวยความแปลงใจ 

อาจมีปฏิกิริยา เชน การนิ่งตะลึงงัน เหงื่อออก ขนลุก น้ำตาไหล เปนตน  ดังตัวอยางบทพากย

เอราวัณ 

 

   อินทรชิตบิดเบือนกายิน           เหมือนองคอมรินทร 

  ทรงคชเอราวัณ 

   ชางนิมิตฤทธิแรงแข็งขัน      เผือกผองผิวพรรณ 

  สีสังขสะอาดโอฬาร 

สามสิบสามเศียรโสภา  เศียรหนึ่งเจ็ดงา 



๓๕ 
 

ดั่งเพชรรัตนรูจี 

งาหนึ่งเจ็ดโบกขรณี  สระหนึ่งยอมมี  

เจ็ดกออุบลบันดาล 

กอหนึ่งเจ็ดดอกดวงมาลย ดอกหนึ่งแบงบาน  

มีกลีบไดเจ็ดกลีบผกา  

กลีบหนึ่งมีเทพธิดา  เจ็ดองคโสภา 

แนงนอยลำเพานงพาล 

 

   ๘)  หาสยรส   เปนรสท่ีทำใหเกิดความขบขัน  สนุกสนานแบงออกเปน  ๒  

ภาวะคือ  ความขบขันท่ีเกิดแกผูอื่น  และความขบขันที่เกิดขึ้นแกตัวละครเอง  ซึ่งสวนมากมัก

เปนไปเองโดยไมรูตัว  อนุภาวะไดแกการย้ิมหรือการหัวเราะ  ซึ่งนาฏยศาสตรกลาวไว  ๖  ลักษณะ 

คือ  ย้ิมนอย ๆ  ไมเห็นไรฟนและแยมปากพอเห็นไรฟน เปนลักษณะของคนชั้นสูง  หัวเราะเบา ๆ  

หัวเราะเฮฮาเปนของคนชั้นกลาง  หัวเราะงอหายและหัวเราะจนทองแข็ง  เปนลักษณะของสามัญ

ชนทั่วไป  อาจทำใหผูอาน   ผูดูย้ิมกับหนังสือ ย้ิมกับภาพท่ีเห็น ถึงกับลืมทุกขดับกลุมไปชั่วขณะ   

ดังตัวอยางใน ระเดนลันได ของพระมหามนตรี (ทรัพย)  

 

    เมื่อนั้น     ทาวประดูสุริยวงศทรงกระตัก   

เที่ยวเล้ียงวัวลาเล่ือยเหนื่อยนัก   เขาหยุดย้ังนั่งพักในศาลา   

หวั่นเมื่อมเหสีจะมีเหตุ    ใหกระตุกนัยนเนตรทั้งซายขวา   

ตุกแกตกลงตรงพักตรา    คลานไปคลานมาก็ส้ินใจ   

แมโคขึ้นสัดผลัดโคตัวผู    พิเคราะหดูหลากจิตคิดสงสัย   

จะมีเหตุแมนมั่นพรั่นพระทัย  ก็เล้ียวไลโคกลับเขาพารา  

 

                              ๙)  ศาสนตรส   เปนรสท่ีพรรณนาถงึความสงบใจ เยือกเย็น เปนรสท่ีเกิด

จากการไดรับรูความสงบของตัวละคร หรืออาจเปนการพรรณนาบรรยากาศหรือธรรมชาติท่ีสะทอน

ความสงบสุขท่ีเกิดกับตัวละคร  และสงผลใหผูอาน ผูดู ผูฟง เกิดความสุขสงบ ในขณะไดเห็นไดฟง

ตอนนั้น  ดังตัวอยางในเสภาขุนชางขุนแผนท่ีพรรณนาความสงบของธรรมชาต ิ



๓๖ 
 

 

มาถึงเนินผาทาตนไทร             น้ำเปยมสระใสสะอาดนัก 

ท่ีธารแกงแรงไหลมาคึกคัก        เปนชะงักชะงอนผานาสำราญ 

บัวไสวใบบังระบุดอก               เผยออกกล่ิานชวยหวยละหาน 

ตนไมสูงสะพรั่งบังริมธาร       ที่ดอกบานแลวก็หลนละอองลง 

 

๑.๗.๒.๒  สำเริงอารมณตามสุนทรียลีลาหรือลีลาแหงกาพยกลอนไทย  คือ 

ทวงทำนองหรือลีลาในการใชถอยคำพรรณนาใหเหมาะสมและเกิดอารมณคลอยตาม  หลวง 

ธรรมาภิมณฑ (ถึก จิตรกถึก) ไดยกตัวอยางลีลา ๔ ประเภทที่ปรากฏในเพลงยาวไวในหนังสือ ประชุม

ลำนำ (๒๕๑๔, หนา ๕๖ – ๕๘) อันไดแก เสาวรจนี  นารีปราโมทย  พิโรธวาทัง  และสัลปงคพิสัย 

ซึ่งสะทอนใหเห็นการใชถอยคำนำเสนออารมณความรู สึกชื่นชม  รัก  โกรธ และเศราโศก           

เปล้ือง  ณ นคร (๒๕๔๑, หนา ๑๙)  ยังอธิบายการเขียนกาพยกลอนนิยาย ควรประกอบดวยลีลา

ทั้ง ๔  ลีลา โดยกวีตองใชคำโวหารและความนึกคิดท่ีเหมาะสม  เพราะจะทำใหไพเราะเสนาะหู ให

ชวนฟง ชวนคิด  (เปล้ือง ณ นคร, ๒๕๔๑, หนา ๑๙ – ๒๑)  ลีลาท้ัง ๔ ลีลา มีดังนี้ 

๑)  เสาวรจนี  คือ  กระบวนการชมความสวยงามของตัวละคร ธรรมชาติ 

สถานท่ี หรือส่ิงของอื่น ๆ อาจเรียกวา บทชมความงาม หรือบทชมโฉมก็ได ดังตัวอยางในประชุม

จารึกวัดพระเชตุพน ฯ 

 

  เจางามนาสาผลดงักลขอ   เจางามศอเสมือนศอสุพรรณหงส 

  เจางามกรรณกลกลีบบุษบง  เจางามวงวลิาสเรียบระเบียบไร 

  เจางามปรางเปลงปล่ังเปรมปราโมทย เจางามโอษฐแยมยวนจิตนาพิสมัย 

  เจางามทนตกลนิลชางเจียระไน  เจางามเกศดำประไพเพียงภูมริน 

 

๒) นารีปราโมทย คือ บทท่ีวาดวยการเกี้ยวพาราสี บทโอโลม เปนรสแหง

ความรักเสนหา ดังตัวอยางในพระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีเกี้ยวนางละเวง 

 

ถึงมวยดินส้ินฟามหาสมุทร            ไมส้ินสุดความรักสมัครสมาน 

แมนเกิดในใตฟาสุธาธาร                ขอพบพานพิศวาสไมคลาดคลา 



๓๗ 
 

แมนเนื้อเย็นเปนหวงมหรรณพ         พ่ีขอพบศรีสวัสดิ์เปนมัจฉา 

แมนเปนบัวตัวพ่ีเปนภุมรา               เชยผกาโกสุมปทุมทอง 

เจาเปนถ้ำไพขอใหพ่ี                    เปนราชสีหสมสูเปนคูครอง 

จะติดตามทรามสงวนนวลละออง     เปนคูครองพิศวาสทุกชาติไป 

   

   ๓)   พิโรธวาทัง คือ บทวาดวยความโกรธเคือง ตัดพอตอวา เสียดสี หึงหวง 

ประชดประชัน ดังตัวอยางในขุนชางขุนแผน 

    

อายเจาชูลอมปอมกระหมอมบาง     ลอยชายลากหางเท่ียวเกี้ยวหมา 

ชิชะแปงจันทนน้ำมันทา                    หยงหนาสองแคมเหมือนหางเปย 

 หมามันจะเกิดชิงหมาเกดิ  มึงไปตายเสียเถิดอายหาเบี้ย 

  หนาตาเชนนี้จะมีเมีย   อายมะมวงหมาเลียไมเจียมใจ  

 

๔)  สัลลาปงคพิไสย คือ  บทคร่ำครวญรำพัน เศราโศก อาลัย อาวรณ  

ดังตัวอยางในนิราศภูเขาทอง 

 

   ถึงหนาวังดังหนึ่งใจจะขาด คิดถึงบาทบพิตรอดิศร 

โอผานเกลาเจาประคุณของสุนทร แตปางกอนเคยเฝาทุกเชาเย็น 

พระนิพพานปานประหนึ่งศีรษะขาด ดวยไรญาติยากแคนถึงแสนเข็ญ 

ทั้งโรคซ้ำกรรมซัดวิบัติเปน  ไมเล็งเห็นที่ซึ่งจะพ่ึงพา 

จะสรางพรตอตสาหสงสวนบุญถวาย ประพฤติฝายสมถะท้ังวสา 

เปนส่ิงของฉลองคุณมุลิกา  ขอเปนขาเคียงพระบาททุกชาติไป ฯ 

 

ความสำเริงอารมณจากรสหรือลีลาท่ีผูอานไดรับนั้น ยังทำใหเกิดการรับรูหรือ

ซาบซึ้งในความงามของเสียง ของคำหรือขอความท่ีมีความไพเราะรื่นหู หรือมีการส่ือความหมายท่ี

สอดคลองกับเนื้อหาหรืออารมณของตัวละครดวย ดังจะเห็นไดวาวรรณคดีหลายเรื่อง กวีสรรคำได

อยางสละสลวย ลงตัวอานแลวไพเราะงดงาม เปนท่ีบันเทิงอารมณของผูอานผูฟงอยางย่ิง เชน โคลง

นิราศนรินทร  โคลงกำสรวล  หรือกาพยหอโคลงของเจาฟากุง   เสียงเสนาะมักเปนส่ิงท่ีกวีใหความใส
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ใจ และไดสถาปนาเปนหัวใจของการสรางและประเมินคากวีนิพนธไทย (ธเนศ เวศรภาดา, ๒๕๔๙, 

หนา ๑๘)  ดังจะสังเกตไดวา กวีมักใสเสียงสัมผัสตาง ๆ ในงานของตน ดังเชน สุนทรภูใหความสำคัญ

กับเสียงสัมผัส และพัฒนากลอนใหมีสัมผัสแพรวพราวจนกลายเปนเอกลักษณกลอนสุนทรภู 

   ๑.๗.๔  ประกอบการแสดง   คุณคาของวรรณคดีที่ใชประกอบการแสดง คือวรรณคดี

การละครหรือวรรณคดีการแสดง นิยมแตงเปนกลอนบทละครแลวนำไปแสดง เชน เรื่องรามเกียรติ์ 

อิเหนา เปนตน  วรรณคดีท่ีใชประกอบการแสดงเชื่อวาปรากฏมาตั้งแตสมัยสุโขทัย สวนใหญเปน 

มุขปาฐะ  เมื่อไทยไดอิทธิพลจากการละครของอินเดีย ทำใหเกิดการแสดงรำและรำบำขึ้นใน

ลักษณะผสมสานกับการละเลนพ้ืนเมืองของไทย  ในสมัยอยุธยาปรากฏหลักฐานวรรณคดีการแสดง

ที่เปนลายลักษณอักษร  และรุงเรืองอยางมากในสมัยอยุธยาตอนปลาย ดังปรากฏบทละครนอกถึง 

๑๔ เรื่อง และยังมีเรื่องอิเหนาและดาหลังซึ่งเปนละครในปรากฏดวย  สมัยอยุธยานี้มีการแสดง

เกิดขึ้นหลายอยาง เชน ละครชาตรี ละครนอก ละครใน โขน  ซึ่งใชวรรณคดีเปนตัวดำเนินเรื่อง ทำ

ใหเห็นวา วรรณคดีใชประกอบการแสดงมานานแลว วรรณคดีการแสดงเชนละครในยังเปนเครื่อง

ราชูปโภคของกษัตริยอยางหนึ่งดวย  

  ๑.๗.๕   สั่งสอนชี้แนะ  วรรณคดีหลายเรื่องส่ังสอนหรือชี้แนะผูอาน เชน สุภาษิต 

พระรวง ส่ังสอนเรื่องการใชชีวติ  ไตรภูมิพระรวงส่ังสอนเรื่องการทำด ีละเวนความชัว่  กฤษณาสอน

นองคำฉันทสอนเรื่องความประพฤตขิองหญงิและการใชชีวติทัว่ไป  ดังตัวอยาง คำฉันทกฤษณาสอน

นองคำฉันทที่กลาวสอนเรื่องการทำส่ิงท่ีเปนคุณงามความดีหรือคุณประโยชนตอสังคม  ไมทำความ

ชั่ว แมเสียชีวิตคุณงามความดีนั้นยังคงอยู 

 

      คชสารแมมวยมงีา   โคกระบือมรณา   

     เขาหนังก็เปนสำคัญ   

      บุคคลถึงกาลอาสัญ  สูญส้ินสารพัน  

     คงแตความชั่วกับดี 

 

หรือโคลงโลกนิติท่ีสอนวาการหามคนพูดติฉินนินทานั้นเปนส่ิงท่ีเปนไปไมได โดยกวีกลาวในเชิง

เปรียบเทียบวา หากสามารถหามไฟไมใหมีควัน  หามพระจันทรพระอาทิตยสองแสง  และหามไมให
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อายุมากขึ้นหรือยอนวัยไดนั้น จะสามารถหามคนนินทาได ซึ่งส่ิงท่ีกวีตองการส่ือคือ การหามคน

กลาวนินทานัน้เปนไปไมได ดังตัวอยาง 

 

      หามเพลิงไวอยาให       มีควัน 

     หามสุริยะแสงจันทร       สองไซร 

     หามอายุใหหัน              คืนเลา 

     หามดั่งนี้ไวได               จ่ึงหามนินทา   

         

  ๑.๗.๖   ใชในพิธีกรรม   เปนวรรณคดีท่ีใชงานพิธีตาง ๆ เชน ลิลิตโองการแชงน้ำ  คำ

ฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชาง เปนตน  ดังตัวอยาง รายในลิลิตโองการแชงน้ำ ซึ่งปรากฏมาตั้งแตสมัย

อยุธยาตอนตน เปนวรรณคดีท่ีใชในพิธีถือน้ำพิพัฒสัตยา เพ่ือแสดงถึงความจงรักภักดีตอองค

พระมหากษัตริย  ในที่นี้ จะขอกลาวถึงเนื้อหาและขั้นตอนเบื้องตน ซึ่งแบงไดเปน ๕ สวนดังนี้ 

๑)  สดุดีเทพเจาท้ัง ๓ องค ตามความเชื่อของฮินดู ไดแก พระผูประทับเหนือหลัง

ครุฑ "ส่ีมือถือสังขจักรคธาธรณี" (พระนารายณ)  พระผูประทับบนวัวเผือก "เอาเงือกเกี้ยวขาง  

อางทัดจันทรเปนปน" (พระศิวะ) และผูประทับ "เหนือขุนหาน" (พระพรหม) เปนรายสามบทส้ัน ๆ  

ดังตัวอยาง 

 

โอมสิทธิสรวงศรีแกลว แผวมฤตยู เอางูเปนแทน แกวนกลืนฟากลืนดิน บิน

เอาครุฑมาขี่ ส่ีมือถือสังขจักรคธาธรณี ภีรุอวตารอสูรแลงลาญทัก ททัคนิจรนาย (แทง

พระแสงศรปลัยวาต) 

โอมบรเมศวราย ผายผาหลวงอะคราว ทาวเสด็จเหนือวัวเผือก เอาเงือก

เกี้ยวขาง อางทัดจันทรเปนปน ทรงอินทรชฎา สามตาพระแพรง แกวงเพชรกลา ฆาพิฆน

จัญไร (แทงพระแสงศรอัคนิวาต) 

โอมชัยชัยไขโสฬสพรหมญาณ บานเศียรเกลา เจาคล่ีบัวทอง ผยองเหนือ

ขุนหาน ทานรังกอดินกอฟา หนาจตุรทิศ ไทมิตรดามหากฤตราไตร อมไตยโลเกศ จงตรี

ศักดิทาน พิญาณปรมาธิเบศ ไทธเรศสุรสิทธิพอ เสวยพรหมาณฑใชนอย ประถมบุญภาร

ดิเรก บูรภพบรูกี่รอย กอมา (แทงพระแสงศรพรหมาศ) 
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๒)  กลาวถึงกำเนิดโลก และสังคมมนุษย อัญเชิญเทพยดา พระรัตนตรัยและ

ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ ภูตผีตาง ๆ มาเปนพยาน ท้ังหมดนี้พรรณนาดวยโคลงหา 

๓)  คำสาปแชงผูทรยศ คิดไมซื่อตอเจาแผนดิน ใหประสบภยันตรายนานา 

ทั้งหมดนี้พรรณนาดวยโคลงหา เปนเนื้อหาท่ียาวที่สุดในบรรดา ๕ สวน 

๔)   คำอวยพรแกผูจงรักภักดีแกผูที่มีความจงรักภักดี มีเนื้อหาส้ัน ๆ 

๕)   ถวายพระพรเจาแผนดิน เปนรายส้ัน ๆ เพียง ๖ วรรค 

 

 ตัวอยาง การสาปแชงในลิลิตโองการแชงน้ำ 

 

เขาผูบซื่อ ชื่อใครใจคด ขบถเกียจกาย วายกระทูฟาดฟด ควานแควนมัดศอก หอกดิ้นเดา

เทาถก หลกเทาใหไปมิทันตาย หงายระงมระงม ยมบาลลากไป ไฟนรกปลาบปล้ินดิ้น

พลาง เขาวางเหนืออพิจี ผูบดีบซื่อ ชื่อใครใจคด ขบถแกเจา ผูผานเกลาอยุธยา สมเด็จ

พระรามาธิบดี ศรีสินทรบรมมหาจักรพรรดิศร ราชาธิราช ทานมีอำนาจมีบญุ คุณอเนกา 

อันอาศัยรม แลอาจขมชัก หักกิ่งฆา อาจถอนดวยฤทธานุภาพ บาปเบียนตน พันธุพวก

พอง ญาติกามาไสร ไขวใจจอด ทอดใจรัก ชักเกลอสหาย ตนท้ังหลายมาเพ่ือจำทำขบถ 

ทดโทรห แกเจาตนไสร จงเทพยุดา ฝูงนี้ใหตายในสามวัน อยาใหทันในสามเดือน อยาให

เคล่ือนในสามป อยาใหมีสุขสวัสดีเมื่อใด อยากินเขาเพ่ือไฟจนตาย   

 

    นอกจากลิลิตโองการแชงน้ำแลว  คำฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางเปนวรรณคดีที่ใช

ประกอบพิธีคลองชางของพระมหากษัตริยในสมัยกอน จุดประสงคของการแตง คือ เพ่ือเหกลอม

เพ่ือใหชางหมดอาลัยและลืมเลือนที่อยูอาศัยแตเกากอน และเตรียมตัวเตรียมใจมาเปนชางทรงของ

องคกษัตริย  ดังตัวอยางท่ีกลาวถึงการกลอมใหชางละพยศ อยาทุกข อาวรณใด ๆ ดังตัวอยาง  

คำฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชาง ของขุนเทพกระวี  

 

     อาพอจงเสียพยศอันราย  แลอยาขึ้งทรหึงหวล 

    หลอหลอนอยาทำกิจ บ ควร  แลอยาถีบอยาฉัดแทง 
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    อาพออยาเสียพยศอันเปล้ือง  แลอยาเล่ือมคำแหงแรง   

  พอจำอันสอนจิตรอยาแคลง  แลจงรักฟงนายควาญ 

    จงมีจริตสุทธอันงาม  สงบเสงี่ยมแลเส่ียมสาร 

  พวกพองอเนกบริพาร   บริรักษรักษา 

    อาพออยาโศกอยาทุกขเลย แลอยาเศราอยาโศกา 

  อยาไหพิลาปจิตรอา   ดุรเลยจงฟงยิน 

    อาพออยาโทษบิดรมา  ดรโทษอันเพ่ือนกิน 

  อาพออยาโทษนรนรินทร  ทังนี้ยอมอำเภอกรรม 

    อาพออยาโทษชนผูใด  แลพระพรหมหากสรรค 

  มาเปนชำนินรนิรัน   ดรเล้ียงบำเรอหใน 

    จงพออยาไดทุกขทุกขา  ดุรเดือดระลึกไพร 

  จักนำยังโรงรัตนประไพ  จิตรจงสำราญรมย 
       

 จากท่ีกลาวขางตน จะเห็นวา วรรณคดีมีคุณคาตอมนุษยท้ังดานจิตใจ อารมณ สติปญญา 

วรรณคดียังมีบทบาทตองานพิธีตาง ๆ ดวย  

 

สรุป 

 วรรณคดีไทยเปนมรดกทางวัฒนธรรมอันแฝงไปดวยสาระความรูและความบันเทิงใจ เปน

มรดกของสังคมไทยอันทรงคุณคา หากศึกษาความรูพ้ืนฐานทางวรรณคดีแลวจะชวยใหเกิดความ

เขาใจสารของวรรณคดทีี่สงใหแกผูอาน และชวยใหเกิดความบันเทิงใจได  วรรณคดีมิใชเรื่องเฉพาะ

บุคคล หากแตยังมีอิทธพิลตอสังคม ดังเชน ไตรภูมิพระรวง ที่มีบทบาทในการควบคุมพฤติกรรมของ

คนในสังคมใหประพฤติปฏิบัติดี ละเวนการทำชั่ว ซึ่งสงผลใหบานเมืองมีความสงบสุขเรียบรอย   

การมคีวามรูพ้ืนฐานจึงเปนส่ิงนักวรรณคดี นักเรียน นักศึกษาควรตระหนัก และศึกษาอยางถองแท 

  

คำถามทายบท 

๑. จงอธิบายความหมายของวรรณคดี 

๒. ทานคิดวา คำวา วรรณกรรม กับ วรรณคดี มีความหมายเหมือนหรือตางกนัอยางไร 
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๓. สาเหตุการสรางสรรควรรณคดีมีอะไรบาง 

๔. ผูสรางสรรควรรณคดีมีใครบาง 

๕. ประเภทของวรรณคดีมีอะไรบาง 

๖. จงอธิบายยุคสมัยของวรรณคด ี

๗. เอกลักษณของวรรณคดีมีอะไรบาง 

๘. บทลงสรงจะใชกับตัวละครประเภทใด 

๙. จงอธิบายคุณคาของวรรณคดีที่มีตอสังคมไทย 

๑๐. จงอธิบายรสของวรรณคดีไทยและรสวรรณคดีสันสกฤต 
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แผนบริหารการสอนประจำบท 

 

หัวขอเน้ือหาประจำบท 

 บทท่ี ๒  วรรณคดีสมัยสุโขทัย พ.ศ. ๑๘๐๐ - ๑๙๒๐   

  ๒.๑   ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมโดยสังเขป 

  ๒.๒   กวีและวรรณคดีสมัยสุโขทัย 

  ๒.๓   ลักษณะสำคัญของวรรณคดีสมัยสุโขทัย พ.ศ. ๑๘๐๐ - ๑๙๒๐   

 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  

 เมื่อศึกษาบทท่ี ๒ แลว นักศกึษาสามารถ 

๑. อธิบายบริบททางสังคมและวัฒนธรรมสมัยสุโขทัยได 

๒. บอกกวีและวรรณคดีในสมัยสุโขทัยได 

๓.  อธิบายลักษณะสำคัญของวรรณคดีสมัยสุโขทัยได 

๔.  วิเคราะหวรรณคดีสมัยสุโขทัยได 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจำบท 

๑. วิธีสอน   การบรรยาย อภิปรายกลุม ใชส่ืออิเล็กทรอนิกสประกอบการสอน 

 ๒. กิจกรรมการเรียนการสอนมีดังนี้ 

  ๒.๑  กิจกรรมกอนเรียน  นักศึกษาอานเอกสารประกอบการสอนลวงหนา อาน

วรรณคดีเรื่องศิลาจารึกและไตรภูมิพระรวงลวงหนา เตรียมแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน  เมื่อถึง
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ชั่วโมงเรียน กอนเริ่มสอน นักศึกษาทำแบบทดสอบหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะเรียน

ผานโปรแกรม Mentimeter หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่ผูสอนเตรียมไว 

  ๒.๒ กิจกรรมระหวางเรียน  นักศึกษาฟงบรรยาย รวมกันอภิปรายตัวบทวรรณคดี

สำคัญบางเรื่อง    

  ๒.๓ กิจกรรมหลังเรียน   นักศึกษาตอบคำถามทายบท และเตรียมอานหนังสือบท

ตอไปลวงหนา นักศึกษาทบทวนความรูจากคลิปการสอนที่บันทึกไวในเว็บไซตผูสอน 

 

สื่อการเรียนการสอนประจำบท 

๑.  เอกสารประกอบการสอน 

๒.  ส่ืออิเล็กทรอนิกส เชน พาวเวอรพอยท  วีดิทัศน  โปรแกรม Mentimeter, Vidyard 

๓.  ตัวบทวรรณคดีไทย 

การวัดและการประเมินผล 

๑. สังเกตความสนใจและมีสวนรวมในชั้นเรียน 

๒. การถาม-ตอบ การรวมอภิปราย 

๓. การสอบกลางภาค 
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บทท่ี ๒ 

วรรณคดีสมัยสุโขทัย พ.ศ. ๑๘๐๐ – ๑๙๒๐ 

 

 

 ในชวงแรกของการสรางกรุงสุโขทัยหลังจากพนอำนาจขอมแลว วรรณคดีมีบทบาทสำคัญย่ิง

ในการสรางความสงบเรียบรอยใหแกบานเมือง วรรณคดีในสมัยนี้จึงมักเปนเชิงส่ังสอนและชี้นำแนว

ทางการใชชีวิตเปนสวนใหญ รวมถึงมีวรรณคดีท่ีบันทึกเรื่องราวของบานเมืองและประวัติศาสตร

สมัยสุโขทัย อยางไรก็ดี วรรณคดีไทยสมัยสุโขทัยท่ีปรากฏเปนหลักฐานมาถึงปจจุบันมีไมมากนัก 

ทั้งนี้อาจดวยระยะเวลาที่ยาวนาน ผลกระทบจากการเคล่ือนยายของผูคน และการเสียอำนาจการ

ปกครอง 

  

๒.๑  ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมโดยสังเขป 

สุโขทัยเปนอาณาจักรท่ีตั้งอยูใกลแมน้ำนาน กอตั้งขึ้นใน พ.ศ. ๑๗๙๒ ส้ินสุดอำนาจเมื่อ 

พ.ศ. ๒๐๐๖ โดยถูกรวมเขาเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยา สมัยสุโขทัย ราษฎรนับถือกษัตริย

คลายเปนพอ โดยเรียกวา พอขุน รูปแบบการปกครองเปนแบบพอปกครองลูก ในภายหลังฐานะของ

กษัตริยเรียกวา พระยา เชน พระยาเลอไท พระยาลิไท และปกครองแบบธรรมราชา พระนามของ

พระมหากษัตริยเปล่ียนเปน "พระมหาธรรมราชา"    

สมัยสุโขทัยมีการแบงชนชั้นในสังคมออกเปนระดับตาง ๆ ไดแก พระมหากษัตริย เจานาย 

ขุนนาง พระสงฆ และประชาชน จากขอมูลในศิลาจารกึหลักท่ี ๑ ไดแสดงวาบานเมืองอุดมสมบูรณ 

ผูคนใฝใจในพระพุทธศาสนา ทำบุญ ใหทานอยูเปนนิจ  สมัยนี้เองมีการประดิษฐอักษรไทย หรือท่ี

เรียกวา สายลือไทย โดยพอขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐขึ้น ใน พ.ศ. ๑๘๒๖ สันนิษฐานวา 

ทรงดัดแปลงจากตัวอักษรขอมหวัด และอักษรมอญโบราณ อักษรไทยของพอขุนรามคำแหงไดมี

วิวัฒนาการมาเปนลำดับ จนเปนตัวอักษรที่ใชกันทุกวันนี้ 

อาณาจักรสุโขทัยมีพระมหากษัตริยแหงราชวงศพระรวง รวม ๙ พระองค ดังนี้  

 ๒.๑.๑  พอขุนศรีอินทราทิตย พระนามเดิม คือ พอขุนบางกลางหาว ตาม

ประวัติศาสตรพอขุนศรีอินทราทิตยรวมมือกับพอขุนผาเมืองยกทัพขับไลขอมท่ีเมืองสุโขทัยออกไป 
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จากนั้นพอขุนผาเมืองไดใหพอขุนบางกลางหาวขึ้นครองเมืองสุโขทัย ทรงพระนามวา พอขุนศรี

อินทราทิตย นับเปนปฐมกษัตริย แหงราชวงศพระรวง 

 ๒.๑.๒   พอขุนบานเมือง เปนพระโอรสของพอขุนศรีอินทราทิตย และพระนาง

เสือง เปนพระเชษฐาของพอขุนรามคำแหงมหาราช 

๒.๑.๓  พอขุนรามคำแหงมหาราช  เปนพระโอรสของพอขุนศรีอินทราทิตยและนาง

เสือง อาณาจักรสุโขทัยอขุนรามคำแหงมหาราชจึงแผขยายออกไปกวางขวาง ทรงประดิษฐตัว

อักษรไทยขึ้น เมื่อ พ.ศ. ๑๘๒๖ และโปรดใหจารึกตัวอักษรบนศิลาจารึกหลักท่ี ๑  ทรงปกครอง

บานเมืองแบบพอปกครองลูก โปรดใหมีการคาเสรี โดยไมเก็บภาษีคาผานดาน  บานเมืองอุดม

สมบูรณ ดังศิลาจารึกกลาววา "ในน้ำมีปลา ในนามีขาว" 

๒.๑.๔  พระยาเลอไทย เปนพระโอรสของพอขุนรามคำแหงมหาราช อาณาจักร

สุโขทัยเริ่มเส่ือมอำนาจลงในรัชกาลนี้ และหลายเมืองไดตั้งตนเปนอิสระ 

๒.๑.๕  พระยางั่วนำถุม  เปนพระโอรสของพอขุนบานเมือง 

๒.๑.๖  พระมหาธรรมราชาท่ี ๑ (ลิไทย หรือ ลือไทย) เปนพระโอรสของพระยาเลอ

ไทย ทรงใฝใจในธรรมะอยางย่ิง จึงมีพระนามวา พระมหาธรรมราชา คือ ราชา หรือกษัตริยท่ีทรง

ธรรม โดยทรงปกครองบานเมืองโดยธรรมะ ทรงนิพนธวรรณคดีทางศาสนาเรื่องสำคัญคือ ไตรภูมิ

พระรวง 

๒.๑.๗  พระมหาธรรมราชาท่ี ๒ เปนพระโอรสของพระมหาธรรมราชาท่ี ๑ (ลิไทย) 

และพระศรีจุฬาลักษณ ในรัชกาลนี้ อาณาจักรอยุธยาซึ่งมีกำลังเขมแข็ง ไดสงกำลังมาโจมตีเมืองตาง 

ๆ ของสุโขทัยหลายครั้ง จนอาณาจักรสุโขทัยตองยอมตอกรุงศรีอยุธยา และเขาเปนสวนหนึ่งของ

กรุงศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. ๑๙๒๑ 

๒.๑.๘ พระมหาธรรมราชาท่ี ๓ (ไสยลือไทย) เปนพระนัดดาของพระมหาธรรม

ราชาท่ี ๑ (ลิไทย)  

๒.๑.๙ พระมหาธรรมราชาท่ี ๔ (บรมปาล) เปนพระโอรสของพระมหาธรรมราชาท่ี ๓ 
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๒.๒  กวีและวรรณคดีสมัยสุโขทัย 

วรรณคดีสมัยสุโขทัยเทาที่ปรากฏหลักฐานมาจนถึงปจจุบันมีปรากฏใน ๒ สมัย คือ สมัยพอ

ขุนรามคำแหงมหาราช และสมัยพระมหาธรรมราชาท่ี ๑ (พระยาลิไท) มีวรรณคดีสำคัญ ๓ เรื่อง 

ดังนี้ 

๒.๒.๑ ศิลาจารึกพอขุนรามคำแหง หรือ ศิลาจารึกหลักท่ี ๑ 

ศิลาจารึกพอขุนรามคำแหงมหาราช หรือ ศิลาจารึกหลักท่ี ๑ เปนศิลาจารึกที่

บันทึกประวัติศาสตรสมัยกรุงสุโขทัย เจาฟามงกุฎ ฯ หรือตอมาคือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัว ขณะผนวชอยู เปนผูทรงคนพบเมื่อวันกาบสี ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๓ จ.ศ. ๑๒๑๔ ตรงกับ วัน

ศุกรที่ ๑๗ มกราคม ค.ศ.๑๘๓๔ หรือ พ.ศ. ๒๓๗๖  ณ เนินปราสาทเมืองเกาสุโขทัย อำเภอเมือง 

จังหวัดสุโขทัย มีลักษณะเปนหลักส่ีเหล่ียมดานเทา ทรงกระโจม สูง ๑๑๑ ซม. หนา ๓๕ ซม. เปน

หินทรายแปงเนื้อละเอียด มีจารึกท้ังส่ีดาน ปจจุบันเก็บอยูท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร 

กรงุเทพมหานคร  

ศิลาจารึกนี้มีผูศึกษาคนควาท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ ผูคนควาชาวไทยท่ี

สำคัญคือพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  ศาสตราจารยฉ่ำ ทองคำวรรณ และหมอมเจา 

สุภัทรดิศ ดิศกุล ไดทำคำอานไวเพ่ือใหเขาใจงายขึ้น (ไพเราะ  มากรักษา, ๒๕๔๘, หนา ๓๒) 

ผูแตง   สันนิษฐานวานาจะมีผูแตงมากกวา ๑ คน โดย ตอนที่ ๑ ตั้งแตบรรทัดที่ ๑ 

ถึง ๑๘  เปนเรื่องพอขุนรามคำแหงเลาประวัติของพระองควาเปนใคร จนกระท่ังไดเสวยราชสมบัติ 

โดยใชคำวา "กู" เปนหลัก ในสวนนี้ สันนิษฐานวาพอขุนรามคำแหงเปนผูบันทึกเอง  ตอนที่ ๒ ไมได

ใชคำวา "กู" เลย แตใชคำวา "พอขุนรามคำแหง" ในสวนนี้จะเลาถึงเรื่องราวตาง ๆ ตลอดจน

ขนบธรรมเนียม และเหตุการณสำคัญท่ีเกิดขึ้นของเมืองในขณะนั้น และตอนท่ี ๓ ตั้งแตดานที่ ๔ 

บรรทัดท่ี ๑๒ ถึงบรรทัดสุดทาย เปนสวนสรรเสริญพระเกียรติคุณพอขุนรามคำแหง และอาณาเขต

เมืองในครั้งกระโนน   เนื้อหาในสวนนี้ เขาใจวาไดบันทึกโดยคนรุนหลัง และคงมีระยะเวลาหางจาก

การบันทึกในตอนที่ ๒ แลวหลายป 

ลักษณะการแตง   แตงเปนความเรียงรอยแกว บางตอนมีสัมผัสคลายกลอน   

วัตถุประสงคในการแตง  สันนิษฐานวาแตงเพ่ือบันทึกเหตุการณสำคัญ ความอุดม

สมบูรณ ความรมเย็นเปนสุขของประเทศและอาณาเขตของบานเมืองสมัยสุโขทัย 



๔๙ 
 

เน้ือเรื่องยอ  เนื้อหาของจารึกนั้น แบงไดเปนสามตอน ไดแก  

ตอนที่หนึ่ง ดานที่ ๑ บรรทัดที่ ๑ ถึง ๑๘ เปนการเลาพระราชประวัติพอขุน

รามคำแหงตั้งแตประสูติจนเสวยราชย ใชคำวา "กู" เปนหลัก  

ตอนที่สอง  ดานที่ ๒ บรรทัดที่ ๑๘ จนถึงดานท่ี ๔ บรรทัดที่ ๑๑  เลาถึง

เหตุการณ วิถีชีวิตความเปนอยู ขนบธรรมเนียมประเพณี  การประดิษฐลายสือไทย การสรางพระ

ธาตุ  ตอนที่สองนี้ไมใชคำวา "กู" แตใชวา "พอขุนรามคำแหง"  

ตอนที่สาม ดานที่ ๔ บรรทัดที่ ๑๒ ถึงบรรทัดสุดทาย เปนการยอพระเกยีรติพอ

ขุนรามคำแหงวาเปนผูรู เปนดังครูอาจารย และกลาวถึงอาณาเขตของสุโขทัยวาแตละทิศจรดที่ใด 

เปนท่ีนาสังเกตวา ในตอนท่ีสามนี้ ลักษณะตัวหนังสือตางจากตอนท่ีหนึ่งและสองจึงสันนิษฐานวา

นาจะจารึกขึ้นภายหลัง 

  คุณคา คุณคาของศิลาจารึกพอขุนรามคำแหงสรุปไดหลัก ๆ ดังนี้ 

   (๑) ประวัติศาสตร ศิลาจารึกเลาถึงประวัติของพอขุนรามคำแหง และ

เหตุการณสำคัญทางประวัติศาสตร เชน การชนชางกับขุนสามชน เจาเมืองฉอด ที่ยกทัพมาชิงเมือง

ตาก ซึ่งเปนเมืองขึ้นของสุโขทัย พอขุนราชคำแหงไดแสดงพระปรีชาสามารถชนชางชนะขุนสามชน 

เมื่อพระชนมายุดพียง ๑๙ ป พระองคจึงไดรับพระราชทานพระนามจากพระราชบิดา “พระ

รามคำแหง”  

   (๒)  ภาษา ศิลาจารึกทำใหทราบวามีการประดิษฐลายสือไทยโดยพอขุน

รามคำแหง  ประเสริฐ  ณ นคร (๒๕๒๗, หนา ๒๑) กลาวถึงลักษณะอักษรของพอขุนรามคำแหงไว

วา “รูปอักษรของพอขุนรามคำแหงคลายตัวหนังสือลังกา บังคลาเทศ ขอม และเทวนาครี ฯลฯ  

เปนตนวาตัว จ ฉ หันหนาไปคนละทางกันอักษรขอม แตหันไปทางเดียวกับอักษรลังกาท่ีใชอยูกอน

แลว”  

ศิลาจารึกยังทำใหเห็นวาภาษาไทยมีวิวัฒนาการมายาวนาน ดังขอความ 

“เมื่อกอนลายสือนี้บมี ๑๒๐๕ สกปมะแม พอขุนรามคำแหงหาใครใจในใจ แลใสลายสืไทนี้ลายสือนี้

จ่ึงมีเพ่ือขุนผูนั้นใสไว”  ลักษณะภาษาในศิลาจารึกยังนิยมใหคำไทยเปนหลัก ใชคำส้ันแตกินความ

มาก มีจังหวะคลองจองคลายมีสัมผัส เชน “ในน้ำมีปลา ในนามีขาว” “ใครจักใครคามาคา ใครจัก

ใครคาชางคา ใครจักใครคาเงินคาทองคา”  



๕๐ 
 

   (๓)  การเมืองการปกครอง   ศิลาจารึกสะทอนใหเห็นวารูปแบบการ

ปกครองเปนแบบพอปกครองลูก  กษัตริยมีหนาท่ีดูแลประชาชนอยางใกลชิดราวบิดาดูแลบุตร ดัง

จะเห็นวาใชคำวา “พอขุน” “ลูกบานลูกเมือง” และ “ลูกเจาลูกขุน” ถาใครมีเรื่องเดือดรอน 

พระองคก็โปรดใหไปล่ันกระดิ่งรองทุกข เพ่ือพระองคจะไดทรงสอบสวนใหความเปนธรรม  

ดังขอความ “ในปากประตูมีกดิ่งอันหนึ่งแขวนไวหั้น ไพรฟาหนาปกกลางบานกลางเมือง มีถอยมีความ 

เจ็บทองของใจ มันจักกลาวเถิงเจาเถิงขุนบไร ไปล่ันกระดิ่งอันทานแขวนไว พอขุนรามคำแหงเจาเมือง

ไดยินเรียกเมือถาม สวนความแกมันดวยซื่อ ไพรในเมืองสุโขทัยนี้จ่ึงชม” 

นอกจากนี้  ในวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ หรือวันพระวันแรม ๘ ค่ำ พอขุน

รามคำแหงโปรดใหพระเถระผูใหญ เทศนาส่ังสอนธรรมแกประชาชน ถาไมใชวันพระพระองคจะทรง

ประทับเหนือ “ขดารหิน ใหฝูงทวยลูกเจาลูกขุน ฝูงทวยถือบานถือเมืองคัล”  

ศิลาจารึกพอขุนรามคำแหง ยังสะทอนวิธีการปกครองท่ีคลายกับมี

กฎหมาย ไวหลายลักษณะ เชน กฎหมายเกี่ยวกับภาษี ยกเลิกภาษีผานดาน (จกอบ) ทำให

ประชาชนคาขายไดกำไรเตม็เมด็เตม็หนวย ดังขอความในจารึกดานท่ี ๑ บรรทัดที่ ๑๙ วา “เจาเมือง

บเอาจกอบในไพ” หรือกฎหมายเกี่ยวกับการคาขาย ใหประชาชนมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ 

ในจารึกดานท่ี ๑ บรรทัดท่ี ๑๙-๒๑ วา “เพ่ือนจูงวัวไปคา ขี่มาไปขาย ใครจักใครคาชางคา ใครจัก

ใครคามาคา ใครจักใครคาเงือนคาทองคา” หรือกฎหมายเกี่ยวกับมรดก ท่ีกลาววา มรดกของผูตาย

ใหตกอยูแกลูก ดังขอความในจารกึดานที่ ๑ บรรทัดที่ ๒๑-๒๔ วา “ไพรฟาขาไท ปาหมากปาพลูพอ

เชื้อมัน ไวแกลูกมันส้ิน” เปนตน 

(๔ ) ศ าสน า   ศิ ล าจารึ ก  แสด งให เห็ น ว าชาว ไท ย สุ โข ทั ยนั บ ถื อ

พระพุทธศาสนาอยางย่ิง ดังปรากฎในจารึกดานท่ี ๒ ตั้งแตบรรทัดท่ี ๘-๑๘ กลาวถึงประเพณี

เขาพรรษาและออกพรรษา อันเปนประเพณีสำคัญในพระพุทธศาสนา และยังบรรยายเกี่ยวกับศาสน

สถานและศาสนวัตถมุากมาย ดังขอความ  

 

กลางเมืองสุโขทัยนี้มีพิหาร มีพระพุทธรูปทอง มีพระอัฏฐารศ มีพระพุทธรูป มี

พระพุทธรูปอันใหญ มีพระพุทธรูปอันราม มีพิหารอันใหญมีพิหารอันราม มีปูครูนิสัย

มุตก มีเถร มีมหาเถรเบื้องตะวันตก เมืองสุโขทัยนี้มีอไรญิก พอขุนรามคำแหงกระทำ



๕๑ 
 

โอยทานแกมหาเถร สังฆราชปราชญเรียนจบปฎกไตรหลวกกวาปูครูในเมืองนี้ ทุกคนลุก

แตเมืองศรีธรรมราชมา ในกลางอรัญญิก มีพิหารอันหนึ่งมนใหญ สูงงามแกกลม มีพระ

อัฏฐารศอันหนึ่งลุกยืน เบื้องตะวันออกเมืองสุโขทัยนี้มีพิหารมีปูครู 

 

จากตัวอยาง จะเห็นวา คนสมัยสุโขทัยมีความใฝใจในพระพุทธศาสนา มีพระสังฆราช 

พระภิกษุสงฆ พระเถระท่ีมีความรูทางศาสนา และมีวัดวาอาราม รวมถึงพระพุทธรูปมากมาย 

 

๒.๒.๒  สุภาษิตพระรวง  

สุภาษิตพระรวงหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งวา บัญญัติพระรวง  เปนวรรณคดีท่ีรวบรวมคำ

สอนของกษัตริยสุโขทัย ซึ่งเปนกษัตริยราชวงคพระรวง ท่ีทรงส่ังสอนประชาชน  สุภาษิตพระรวงนี้ 

เชื่อวาจดจำและถายทอดกันมาตั้งแตสุโขทัย จนถึงสมัยรัชกาลท่ี ๓ ไดมีการรวบรวมแตงเติมและ

จารึกอยูท่ีผนังวิหารดานในทางทิศเหนือ หนามหาเจดียวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เมื่อ พ.ศ. 

๒๓๗๙  การตีพิมพเรื่องสุภาษิตพระรวง ตีพิมพครั้งแรกเมื่อป พ.ศ.๒๓๗๙ ในรัชกาลท่ี ๓ (สิทธา 

พินิจภูวดล และปรียา หิรญัประดิษฐ, ๒๕๕๙, หนา ๒-๑๖) 

ผูแตงสุภาษิตพระรวงนั้นยังไมชัดเจน มีผูรูสันนิษฐานกัน เชน พระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงสันนิษฐานวา สุภาษิตนี้คงรวบรวมขึ้นในสมัย พอขุนรามคำแหง ผูแตงอาจ

มีหลายคน และไมไดแตงเสร็จคราวเดียวกัน หรือ พระวรเวทยพิสิฐ (๒๔๙๖, หนา ๒๘) กลาววา ผู

แตงสุภาษิตพระรวงคือพอขุนรามคำแหง เพราะลักษณะสำนวนภาษาในสุภาษิตพระรวงคลายคลึง

กับสำนวนภาษาในศิลาจารึก   สวน ฉันทิชย กระแสสินธุ (๒๕๑๓, หนา ๔๘๒ – ๔๘๖)  สันนิษฐาน

วา นาจะแตงในสมัยพระยาลิไทย เพราะเปนเวลาที่บานเมืองเจริญรุงเรือง 

ผูแตง   ไมทราบผูแตงและสมัยที่แตงชัดเจน  

ลักษณะการแตง    แตงเปนรายสุภาพ จบดวยโคลงสองสุภาพและตอดวยโคลงส่ี

สุภาพกระทู ๑ บท 

วัตถุประสงคในการแตง   เพ่ือส่ังสอนประชาชนท่ัวไป ในดานการประพฤติปฏิบัติ

ตนและการดำเนินชีวิต 

เน้ือเรื่องยอ   เริ่มดวยการกลาวถึงพระรวงเจาผูครองกรุงกรุงสุโขทัย ทรงบัญญัติ

สุภาษิตเพ่ือใหประชาชนยึดถือเปนแนวทางในการดำเนินชีวิต มีสุภาษิตท้ังหมด ๑๕๘ บท เปน



๕๒ 
 

สุภาษิตท่ีสอนการประพฤติปฏิบัติท้ังดานการแสวงหาความรู การคบคาสมาคม การผูกไมตรี การ

วางตวั การรูจักตัว  เปนตน 

ปางสมเด็จพระรวงเจา  เผาแผนภพสุโขทัย   

มลักเห็นในอนา                  จ่ึงผายพจนประภาษ   

เปนอนุสาสนกถา                 สอนคณานรชน   

ทั่วธราดลพึงเพียร                 เรียนอำรุงผดุงอาตม   

อยาเคล่ือนคลาดคลาถอย     เมื่อนอยใหเรียนวิชา   

ใหหาสินเมือ่ใหญ                   อยาใฝเอาทรัพยทาน  

อยาริระรานแกความ               ประพฤติตามบรุพรบอบ  

เอาแตชอบเสียผิด                 อยาประกอบกิจเปนพาล   

อยาอวดหาญแกเพ่ือน             เขาเถื่อนอยาลืมพรา   

หนาศึกอยานอนใจ                   ไปเรือนทานอยานั่งนาน   

  

และจบลงดวยโคลงกระทูเพ่ือบอกถึงที่มาของสุภาษิตพระรวง ดังความวา 

 

         บัณ เจิดจำแนกแจง      พิศดาร  ความเฮย  

ฑิต  ยุบลบรรหาร         เหตุไว  

                      พระ  ปนนัคราสถาน             อุดรสุข  ไทยนา  

รวง  ราชนามนี้ได            กลาวถอยคำสอน  

 

คุณคา  คุณคาของสุภาษิตพระรวงท่ีเดนชัดคือเนื้อหาสามารถนำไปใชกับการใช

ชีวิต เปนแนวทางการดำเนนิชีวติท่ีดีงาม ถูกตองตามครรลองครองธรรม   ดานการใชภาษา สุภาษิต

พระรวงใชถอยคำงาย คลองจอง กะทัดรัด เปนภาษิตไทยแท  สุภาษิตพระรวงยังมีอิทธิพล

ตอวรรณดคีอื่น ดังจะเห็นวา กวีรุนหลังนิยมนำขอความบางตอนไปแทรกไวในวรรณคดี เชน แทรก

ไวในรายยาวมหาเวสสันดรชาดก ตอนนางพรหมณีบอกนางอมิตดาวา "จะมารักเหากวาผม จะมารัก

ลมกวาน้ำ   อยารักถ้ำกวาเรือน  อยารักเดือนกวาตะวัน”  หรือตอนพระเวสสันดรตรัสตอนางมัทรี

วา "เขาเถื่อนอยาลืมพรา” ซึ่งมาจากสุภาษิตพระรวง  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  



๕๓ 
 

รัชกาลท่ี ๖  ทรงนำสุภาษิตพระรวงมา พระราชนิพนธ สุภาษิตพระรวงคำโคลง  สุนทรภูเองไดนำ

สุภาษิตพระรวงมาเขียนไวในเพลงยาวถวายโอวาทดวยเชนกัน 

 

๒.๒.๓  ไตรภูมิพระรวง 

ไตรภูมิพระรวง เดิมชื่อวา เตภูมิกถาหรือไตรภูมิกถา กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ทรงเปล่ียนชื่อใหใหมเปน ไตรภูมิพระรวง ในป พ.ศ. ๒๔๕๕  เพ่ือเฉลิมพระเกียรติและใหคูกับ

สุภาษิตพระรวง   

ผูแตง    พระมหาธรรมราชาลิไท แตงขึ้นในป พ.ศ. ๑๘๘๘   

ลักษณะการแตง   ความเรียงรอยแกว 

วัตถุประสงคในการแตง   เพ่ือแสดงธรรมโปรดพระราชมารดาและใหเปนธรรม

ทานแกราษฎร 

เน้ือเรื่องยอ  เกี่ยวกับโลกสัณฐานท่ีแบงเปน ๓ ภูมิ หรือ ไตรภูมิ ไดแก กามภูมิ 

(กามาวจรภูมิ)   รูปภูมิ (รูปาวจรภูมิ)  และอรูปภูม ิ(อรูปาวจรภูมิ)มีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้ 

กามภูมิ คือ แดนที่เกี่ยวของกับกามตัณหา มีการเวยีนวายตายเกิด แบงออกเปน ๑๑ 

ชั้นยอย ไดแก ทุติยภูมิ ๔ ชั้น หรืออบายภูมิ ๔ ไดแก นรก เดรัจฉาน เปรต และอสูรกาย และสุขคติ

ภูมิ คือ มนุสสภูมิ ๑ ชั้น และฉกามาพจรภูมิ ๖ ชั้น  ไดแก จาตุมหาราชิกา  ดาวดึงส  ยามะ  ดุสิต  นิ

มานรดี และปรนิมมิตวสวัตถี 

 รูปภูมิ คือ  แดนที่ไมมีการเกี่ยวของกับกามตัณหา ผูที่เกิดในแดนนี้ เรียกวา  พรหม 

มีทั้งหมด ๑๖ ชั้น เรียกวา โสฬสพรหม ประกอบดวยปฐมฌาน ๓ ไดแก พรหมปาริสัชชา พรหมปโร

หิตา และมหาพรหม  ทุติยฌาน ๓ ไดแก ปริตตาภา อัปปมาฌาภา และอาภัสสรา และตติยฌาน ๗ 

ไดแก  อสัญญีสัตตา เวทัปผลา อวิหา อตัปปา สุทัสสา สุทัสสี อกุนิฎฐกา  รวมเรียกตติยญานท้ัง ๗ 

ชั้นวา “สุทธาวาส”  

  อรูปภูมิ  คือ  แดนของพรหม ซึ่ งไมมี รูปกาย มีแต  จิต มีอยู ๔  แดนไดแก    

อากาสานัญจายตนะ วญิญาณัญจายตนะ เนวสัญญานาสัญญายตนะ และ อากิญจัญญายตนะ 



๕๔ 
 

  ทายเรื่องกลาวถึง นิพพานกถา วาดวยเรื่องนิพพาน วิธีท่ีจะพนไปจากภูมิ ๓ ไปให

ถึงภูมิ ๔ คือ โลกุตรภูมิ กลาวถึงการบรรลุมรรคผลนิพพานขั้นตาง ๆ ไดแก โสดาปตติมรรค โสดา

ปตติผล สกทาคามิมรรค สกทาคามิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล อรหัตตมรรค อรหัตตผล 

คุณคา สรุปคุณคาไดดังนี้ 

 (๑)  ความคิดความเชื่อทางศาสนา  ไตรภูมิพระรวงสะทอนความเชื่อทาง

พระพุทธศาสนาในเรื่องการทำดีไดดี ทำชั่วไดชั่ว โดยคนทำชั่วจะตกนรก สวนคนทำดีจะไดขึ้น

สวรรค 

 (๒)  การเมืองการปกครอง    ไตรภูมิพระรวงเปนเครื่องมือสำคัญท่ีทำให

บานเมืองมีความสงบสุข โดยใชความเชื่อเรื่องนรกสวรรคหรือศาสนาเปนตัวควบคุม วรรณคดีเรื่องนี้ 

ไดปลูกฝงความเชื่อเรื่องกรรมดีกรรมชั่ว และนำทางปวงชนใหมีจิตใจยึดมั่นในความดีงาม ซึ่งมี

ความสำคัญอยางมากในชวยสรางบานแปลงเมือง  

 (๓)  อิทธิพลตอศิลปกรรมแขนงอื่น  ไตรภูมิพระรวงมีอิทธิพลตอศิลปกรรม

แขนงอื่น ๆ เชน จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปตยกรรม ดังจะเห็นไดจากภาพจิตรกรรมฝาผนัง

ตามวัดตางๆ ท่ีเขียนเปนภาพสวรรค  เขาพระสุเมรุ หรือนรกภูมิ  

 (๔)  อิทธิพลตอการสรางสรรควรรณคดีไทย  จะเห็นวาวรรณคดีในยุค

ตอมาปรากฏแนวคิด ความเชื่อ ตัวละคร หรือเหตุการณที่มาจากไตรภูมิมพระรวง เชน  ขุนชาง

ขุนแผน  รามเกียรติ์  สมบัติอมรินทรคำกลอน  กากีคำกลอน  นิราศนรินทร  เปนตน  ไตรภูมิพระ

รวงนี้ยังทำใหเกิดวรรณคดีไตรภูมิท่ีแตงในสมัยรัชกาลท่ี ๑ ตอมาอีก ไดแก ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา 

ของ พระยาธรรมปรีชา (แกว) ดวย 

(๕)  ภาษา   ภาษาท่ีใชในไตรภูมิพระรวงมีลักษณะเปนพรรณนาโวหาร 

ผูฟงผูอานเกิดจินตภาพตามไดงาย เชน การพรรณนาโลหกุมภีนรก   

 

อันดับนั้นเปนคำรบ ๕ ชื่อวาโลหกุมภีนรก แลคนผูใดอันตีสมณพราหมณผูมีศีลไส คนผู

นั้นตายไดไปเกิดในโลหกุมภีนรก ๆ มีเหล็กแดงอันใหญเทาหมออันใหญนั้น แลเต็มดวย

เหล็กแแดงเชื่อมเปนน้ำอยูฝูงยมบาลจับ ๒ ตีนคนนรก ผันตีนขึ้นแลหยอนหัวเบื้องต่ำ

แลวและพุงตัวคนนั้นลงในหมออันใหญนั้น แลสัตวนั้นรอนนักหนาดิ้นไปมาอยูในหมอ



๕๕ 
 

นั้น ทนเวทนาอยูดังนั้นหลายคาบหลายคราแลทนอยูกวาจะส้ินอายุสัตวในนรกอันชื่อว

โลหกุมภีนรกนั้นแลฯ นรกบาวอันดับนั้นเปนคำรบ ๖ ชื่อวาโลหกุมภนรก แลคนผูใดฆา

สัตวอันมีชีวิต เชือดคอสัตวนั้นใหตายไส คนผูนั้นครั้นวาตายไปเกิดในนรกนั้น แลสัตว

นรกนั้นมีตัวอันใหญและสูงได ๖ พันวา ในนรกนั้นมีหมอเหล็กแดงใหญเทาภูเขาอันใหญ 

แลฝูงยมบาลเอาเชือกเหล็กแดงอันลุกเปนเปลวไฟไลกระวัดรัดคอเขาแลวตระบิด ใหคอ

เขานั้น ขาดออกแลว ๆ เอาหัวเขาทอดลงในหมอเหล็กแดงนั้น เมื่อแลหัวเขาดวนอยู

ดังนั้นไส บัดเดี๋ยวก็บังเกิดหัวอันหนึ่งขึ้นมาแทนเลา ฝูงยมบาลจึงเอาเชือกเหล็กแดงบิด

คอใหขาด แลวเอาหัวทอดลงไปหมอเหล็กแดงอีกเลา แตทำอยูดังนี้หลายคาบหลายครา

นัก ตราบเทาส้ินอายุ แลบาปกรรมแหงเขานั้นแลฯ 

 

อิทธิพลของภาษาในไตรภูมิพระรวงยังทำใหเกิดสำนวนพูดท่ีใชในปจจุบัน เชน  

สูงเหมือนเปรต   คนเปนชูตองตกนรกปตนงิ้ว   ปากเทารูเข็ม  เปนตน 

 

๒.๓  ลักษณะสำคัญของวรรณคดีสมัยสโุขทัย พ.ศ. ๑๘๐๐ – ๑๙๒๐  

 ลักษณะสำคัญของวรรณคดีสมัยสุโขทัย จะสังเกตไดวาในดานเนื้อหานั้น สวนใหญเปนเรื่อง

เกี่ยวกับประวัติศาสตร บานเมือง  วัฒนธรรมและอบรมส่ังสอน  มิไดมุงเพ่ือความบันเทิงโดยตรง  

วรรณคดีสุโขทัยบันทึกเรื่องราว เหตุการณและสังคมลงในศิลาจารึก ดังจะเห็นจากศิลาจารึกหลักท่ี 

๑  ท่ีสะทอนใหเห็นประวัติศาสตรของพอขุนรามคำแหง และประวัติราชวงค รวมถึงบานเมือง  

นอกจากศิลาจารึกหลักท่ี ๑ แลว ยังมีการคนพบศิลาจารึกจำนวนมาก โดยสวนใหญจารึกเกี่ยวกับ

เรื่องทางศาสนา เชน การทำบุญ การสรางพระ สรางวัด  ซึ่งสะทอนใหเห็นเรื่องราวในอดีตไดอยางดี  

เชน ศิลาจารึกหลักศรีชุม และศิลาจารึกวัดปามะมวงท่ีกลาวถึงการนับถือศาสนาลัทธิลังกาวงศ  

หรือศิลาจารึกเขาสุมนกูฏท่ีกลาวถึงการจำลองพระพุทธบาท   

 ลักษณะของวรรณคดีสมัยสุโขทัยอีกลักษณะหนึ่งคือ เปนวรรณคดีคำสอน  วรรณคดีสุโขทัย

มีเนื้อหาดานคำสอนอยูเดนชัด ๒ เรื่อง ไดแก สุภาษิตพระรวงกับไตรภูมิพระรวง ซึ่งสะทอนใหเห็น

ความสำคัญของวรรณคดีท่ีใชในการปกครองบานเมืองเพ่ือใหเกิดความสงบเรียบรอยมั่นคงในยุค

เริ่มแรกของการสรางอาณาจักร วรรณคดีจึงมี ลักษณะส่ังสอนใหคนทำดี  ไมทำความชั่ว 

ขณะเดียวกันก็ประกาศคุณธรรมของผูปกครองดวยเชนกัน  



๕๖ 
 

 ในดานรูปแบบการประพันธนั้น นิยมแตงเปนความเรียงรอยแกว  เชน  ศิลาจารึก  ไตรภูมิ

พระรวง เปนตน  มีปรากฏท่ีเปนรองกรอง ๑ เรื่องไดแก สุภาษิตพระรวง คือเปนรายสุภาพ   

วรรณคดีในสมัยนี้สวนใหญจะใชภาษาตางประเทศหลากหลาย เชน เขมร  บาลี สันสกฤต ลีลาการ

เขียนนิยมถอยคำสำนวนกะทัดรัด สละสลวย  ส้ันแตกินความมาก  มีการใชคำซ้ำและแตงประโยค

คลายกับมีสัมผัสเหมือนรอยกรองแมจะเปนความเรยีงรอยแกวกต็าม ดังจะเห็นจาก ศิลาจารึกหลักท่ี 

๑   นอกจากนี้ ยังใชภาษาแบบพรรณนาโวหาร ทำใหเกิดจินตภาพไดอยางดี  ดังปรากฏในไตรภูมิ

พระรวง 

 

สรุป 

วรรณคดีสมัยสุโขทัยปรากฏเปนลายลักษณอักษรในศิลาจารึก ซึ่งบันทึกประวัติศาสตรท้ัง

ดานการเมืองการปกครอง  เหตุการณสำคัญ  เรื่องทางศาสนา และขอบเขตของอาณาจักรสุโขทัย  

ศิลาจารึกท่ีคนพบมีหลายรอยหลัก แตท่ีสำคัญและสะทอนสภาพสังคมบานเมืองในสมัยสุโขทัยคือ 

ศิลาจารึกหลักท่ี ๑ หรือศิลาจารึกพอขุนรามคำแหง วรรณคดีสมัยนี้นิยมเขียนเปนรอยแกว ดังเชน

ในศิลาจารึกที่บันทึกโดยใชภาษารอยแกว และมักใชถอยคำงายแตกินความมาก วรรณ คดี ส มั ย

สุโขทัยสวนใหญยังเปนเครื่องมือสำคัญในการเมืองการปกครองดวย 

คำถามทายบท 

 ๑.  กวีและวรรณคดีสมัยสุโขทัยที่สำคัญมีใครและเรื่องใดบาง 

 ๒.  วรรณคดีสมัยสุโขทัยนิยมใหคำประพันธประเภทใด 

 ๓.  จงเลือกวรรณคดีสมัยสุโขทัย ๒ เรื่อง และอธิบายเชิงประวัต ิ

๔.  ลักษณะสำคัญของวรรณคดีสมัยสุโขทัยเปนอยางไร 

๕.  ไตรภูมิพระรวงมีอิทธิพลตอความคิดจิตใจคนอยางไร 

๖.  ศิลาจารึกหลักที่ ๑ มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร 

๗.  สุภาษิตพระรวงมีลักษณะการใชภาษาอยางไร 

๘.  จงอธิบายการใชภาษาในวรรณคดีสมัยอยุธยาที่วา “ใชคำนอยแตกินความมาก” 

๙.  ลักษณะการใชภาษาในไตรภูมิพระรวงเปนอยางไร 

๑๐.  เหตุใดจึงมีผูกลาววาไตรภูมิพระรวงเปนดังวิทยานิพนธเลมแรก 



๕๗ 
 

 

 

 

รายการอางอิง 

 

ฉันทิชย กระแสสินธุ. (๒๕๑๓). กวีโวหาร โบราณคด.ี พระนคร: กาวหนา. 

ประเสริฐ  ณ นคร. (๒๕๒๗). “ลายสือไทย” ใน รวมบทความเรื่องภาษาและอักษรไทย. พระนคร. 

พระวรเวทยพิสิฐ. (๒๔๙๖). วรรณคดีไทย. พระนคร: คณะอักษรศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

ไพเราะ  มากรักษา. (๒๕๔๘). พัฒนาการวรรณคดีไทย. มปท. 

สิทธา พินิจภูวดล และปรียา หิรัญประดิษฐ. (๒๕๕๙).  “วรรณคดีสมัยสุโขทัย – อยุธยา พ.ศ.

๒๑๗๒ ใน เอกสารการสอนชุดวิชา วรรณคดีไทย หนวยท่ี ๑-๗. นนทบุรี: สำนักพิมพ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช. 
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แผนบริหารการสอนประจำบท 

 

หัวขอเน้ือหาประจำบท 

 บทท่ี ๓  วรรณคดีสมัยอยุธยา พ.ศ. ๑๘๙๓ – ๒๓๑๐  

๓.๑  ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมโดยสังเขป      

๓.๒  กวแีละวรรณคดีสำคญัสมัยอยุธยาตอนตน    

๓.๓  กวแีละวรรณคดีสำคญัสมัยอยุธยาตอนกลาง     

๓.๔  กวแีละวรรณคดีสำคญัสมัยอยุธยาตอนปลาย    

 ๓.๕  ลักษณะสำคัญของวรรณคดีสมัยอยุธยา พ.ศ. ๑๘๙๓ – ๒๓๑๐  
 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  

 เมื่อศึกษาบทท่ี ๓ แลว นักศกึษาสามารถ 

๑. อธิบายบริบททางสังคมและวัฒนธรรมสมัยอยุธยาได 

๒.  บอกกวีและวรรณคดีที่ปรากฏในสมยัอยุธยาในแตละชวงได 

๓.  อธิบายลักษณะสำคัญของวรรณคดีสมัยอยุธยาในแตละชวงได 

๔.  วิเคราะหวรรณคดสีำคัญสมัยอยุธยาได 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจำบท 

๑. วิธีสอน   การบรรยาย อภิปรายกลุม ใชส่ืออิเล็กทรอนิกสประกอบการสอน 

 ๒. กิจกรรมการเรียนการสอนมีดังนี้ 

  ๒.๑  กิจกรรมกอนเรียน  นักศึกษาอานเอกสารประกอบการสอนลวงหนา และอาน

วรรณคดีดังตอไปนี้ลวงหนา 

๒.๑.๑  มหาชาติคำหลวง  

๒.๑.๒  ลิลิตพระลอ  

๒.๑.๓  คำฉันทดุษฎีสังเวชกลอมชาง   

๒.๑.๔  จินดามณี 



๕๙ 
 

๒.๑.๕  พระมาลัยคำหลวง 

๒.๑.๖  กาพยหอโคลงนิราศธารโศก 

  ๒.๒  กิจกรรมระหวางเรียน  นักศึกษาฟงบรรยาย รวมกันอภิปรายตัวบทวรรณคดี

สำคัญบางเรื่อง    

  ๒.๓ กิจกรรมหลังเรียน   นักศึกษาตอบคำถามทายบท และเตรียมอานหนังสือบท

ตอไปลวงหนา นักศึกษาทบทวนความรูจากคลิปการสอนที่บันทึกไวในเว็บไซตผูสอน 

สื่อการเรียนการสอนประจำบท 

๑.  เอกสารประกอบการสอน 

๒.  ส่ืออิเล็กทรอนิกส อาทิ พาวเวอรพอยท  วีดิทัศน  

๓.  ตัวบทวรรณคดีไทย 

 

การวัดและการประเมินผล 

๑. สังเกตความสนใจและมีสวนรวมในชั้นเรียน 

๒. การถาม-ตอบ รวมอภิปราย 

๓.  การสอบกลางภาค 
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บทท่ี ๓ 

วรรณคดีสมัยอยุธยา พ.ศ. ๑๘๙๓ – ๒๓๑๐ 

 

 

 วรรณคดีสมัยอยุธยา ระหวางป พ.ศ. ๑๘๙๓ – ๒๓๑๐  รวมเวลา ๔๑๗ ป ครอบคลุมตั้งแต

สมัยอยุธยาตอนตน ตอนกลาง ถึงตอนปลาย  วรรณคดีในสมัยนี้มีความรุงเรืองอยางมาก เนื้อหา

และรูปแบบการประพันธมีหลากหลายมากกวาสมัยสุโขทัย  มีเนื้อหาทั้งที่เปนนิทานนิยาย  ศาสนา 

คำสอน  พิธีกรรม แบบเรียน และการแสดง  หลายเรื่องเปนวรรณคดีเรื่องยาวที่กวีตองใชความ

อุตสาหะในการแตง ไมวาจะเปนลิลิตยวนพาย  สมุทรโฆษคำฉันท หรือมหาชาติคำหลวง   ในดาน

รูปแบบคำประพันธนั้น หลังจากไดรับอิทธิพลการแตงคำประพันธจากอินเดีย  ทำใหกวไีทยเริ่มแตง

คำประพันธประเภทฉันทและกาพยขึ้น  และพัฒนาขึ้นมาจนถึงขีดสุดในสมัยอยุธยาตอนกลางและ

ตอนปลาย   ในสมัอยุธยาตอนปลายปรากฏรูปแบบคำประพันธครบทุกประเภท ไดแก โคลง ฉันท 

กาพย รายและกลอน  

  

๓.๑  ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมโดยสังเขป 

กรุงศรีอยุธยากอตั้งขึ้นบริเวณท่ีราบลุมแมน้ำเจาพระยาตอนลาง เปนที่ราบลุมอุดมสมบูรณ

เหมาะแกการเกษตร ตัวเมืองมีลักษณะเปนเกาะ มีแมน้ำลอมรอบ ๓  สาย คือ แมน้ำปาสัก แมน้ำ

ลพบุรี และแมน้ำเจาพระยา สามารถติดตอคาขายกับหัวเมืองใกลเคียงไดงาย  เรือสินคาสามารถ

แลนจากปากแมน้ำเจาพระยาเขามาถึงพระนครไดเนื่องจากอยูไมไกลจากทะเล สมัยกรุงศรีอยุธยา 

การติดตอคาขายกับตางประเทศจึงขยายตัวอยางกวางขวาง 

กรุงศรีอยุธยากอตั้งกรุงเมื่อราวป พ.ศ. ๑๘๙๓ จนถึง ป พ.ศ. ๒๓๑๐ การปกครองในสมัย

อยุธยาเปนแบบ "สมมติเทพ" หรือ "เทวราชา"  เนื่องจากไดรับอิทธิพลจากขอม การปกครองในราช

ธานีเปน ๔ ฝาย หรือ จตุสดมภ คือ เวียง วัง คลัง นา  พระมหากษัตริยนับถือพระพุทธศาสนานิกาย

เถรวาท ลัทธิลังกาวงศ  สังคมสมัยนี้ จัดเปนสังคมแบบศักดินา คือมีการแบงชนชั้น โดยกำหนดสิทธิ

หนาที่ ความรับผิดชอบ และฐานะของชนชั้นตาง ๆ ในสังคมไว แบงออกกวาง ๆ เปน ๓ กลุม ไดแก 
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ชนชั้นผูปกครอง พระสงฆ และ ชนชั้นผูถูกปกครอง โดยชนชั้นปกครองมีพระมหากษัตริยอยูใน

ระดับสูงสุด รองลงมาเปนเจานายและขุนนาง ซึ่งเรียกวา "มูลนาย" มีศักดินาสูงกวา ๔๐๐ ไร สวน

ชนชั้นผูถูกปกครองคือ ผูท่ีมีศักดินาต่ำกวา ๔๐๐ ไร รวมถึงไพรและทาส ผูท่ีเปนไพรจะตองขึ้น

ทะเบียนสังกัดมูลนาย และมีหนาท่ีปฏิบัติราชการ ดวยการใหแรงงานแกรัฐ รับใชมูลนาย และเปน

ไพรพลในกองทัพเวลาเกิดศึกสงคราม หากเปนทาสจะตองทำงานใหแกนายเงนิของตนเทานั้น  

เมื่อส้ินรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแลว สมเด็จพระรามาธิปดีท่ี ๒ เสวยราชยตอมา

เปนเวลาถึง ๔๐ ป (พ.ศ.๒๐๓๒-๒๐๗๒) บานเมืองสงบสุขและศิลปกรรมเจริญมากสันนิษฐานวา

วรรณคดีสำคัญบางเรื่องเกิดขึ้นในชวงเวลานี้หลังจากวรรณคดีไดวางเวนไปเปนเวลานานเกือบรอยป

เนื่องจากบานเมืองไมปกต ิตองทำสงครามกับพมา เริ่มแตรัชกาลสมเด็จพระไชยราชาธิราช จนเสีย

กรุงแกพมาในรัชกาลสมเด็จพระมหินทราธิราชถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกูเอกราชไดก็ตอง

ทำสงครามขับเคี่ยวกับพมาและเขมรตลอดรัชกาล นอกจากนี้ เมื่อส้ินรชักาลสมเดจ็พระเอกาทศรถก็

เกิดความไมสงบสุขภายใน  หฃังจากส้ินรัชกาลสมเด็จพระเอกาทศรถแลว  สมเด็จพระเจาทรงธรรม

ขึ้นครองราชยตอ พระองคทรงเอาพระใสในพระพุทธศาสนา และพระราชนิพนธกาพยมหาชาติ 

นับเปนวรรณคดีเรื่องแรกในสมัยอยุธยาตอนปลาย เมื่อส้ินรัชกาลสมเด็จพระเจาทรงธรรมแลว

บานเมืองเกิดความวุนวายภายในอีก  สมเด็จพระเจาปราสาททองจึงทรงปราบดาภิเภกเปนกษัตริย

ตอ  ในรัชกาลสมเด็จพระเจาปราสาททองวรรณคดีไทยเกิดขึ้นไมมากนัก 

รัชกาลสมเด็จพระนารายณมหาราช ไดรับยกยองวาเปนยุคทองแหงวรรณคดี เพราะมี

นักปราชญราชกวีและวรรณคดีเกิดขึ้นมากมายในเวลาเพียงรัชกาลเดียวนี้ นับแตองคประมุข คือ 

สมเด็จพระนารายณมหาราช จนถึงบุคคลชั้นผูนอยท้ังชายหญิง เชน นายประตู ตางพากันสนใจ

วรรณคดีและสามารถสรางสรรควรรณคดีสำคัญหลายเรื่อง ราชสำนักของสมเด็จพระนารายณ

มหาราชเปนท่ีประชุมกวีนักปราชญ โดยมีพระมหากษัตริยเปนองคอุปถัมภ สมเด็จพระนารายณ

มหาราช เสวยราชยระหวาง พ.ศ.๒๑๙๙ ถึง พ.ศ.๒๒๓๑ พระองคทรงมีพระปรีชาสามารถในการ

ปกครอง และทรงปราดเปรื่องในการกวี กรุงศรีอยุธยาจึงมีความเจริญรุงเรืองสูงสุดอีกชวงเวลาหนึ่ง 

มีการทำสงคราม รบชนะเชียงใหม เมื่อ พ.ศ.๒๒๐๕ ตอจากนั้นบานเมืองก็สงบราบคาบตลอดรชักาล 

ทรงมีเวลาทะนุบำรุงบานเมือง ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมใหเจริญรุงเรือง  ดานความสัมพันธกับ

ตางประเทศไดมีชนชาติตางศาสนาเขามาคาขายและเผยแพรศาสนามากเปนพิเศษ เชน ฮอลันดา 
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อังกฤษ และฝรั่งเศส  สมเด็จพระนารายณมหาราชทรงสงราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับพระเจา

หลุยสท่ี ๑๔ ของฝรั่งเศส และทรงแตงตั้งชาวกรีกผูหนึ่งเปนเจาพระยาวิชาเยนทร มีตำแหนงเปนท่ี

ปรึกษาราชการแผนดิน ทรงสนพระทัยความเจริญอยางยุโรป เชน โปรด ฯ ใหมีประปาที่พระราชวัง

ลพบุรี  คณะสอนศาสนาคริสต ก็ไดรับพระราชทานเสรีภาพละพระบรมราชานุเคราะห ใหเผยแพร

ศาสนาคริสตไดอยางกวางขวาง โดยตั้งโรงพยาบาลรักษาคนไข และตั้งโรงเรียนสอนหนังสือแก

เด็กไทยควบคูกับศาสนาคริสต การเกี่ยวของกับฝรั่งเศสดังกลาวมีสวนทำใหคนไทยตื่นตัว

กระตือรือรนหันมาสนใจหนังสือไทยพุทธศาสนาของตนเองมากขึ้น  หนังสือเรียนภาษาไทยเลมแรก 

คือ จินดามณี เกิดขึ้นในชวงเวลานี้ 

เมื่อส้ินรัชกาลสมเด็จพระนารายณมหาราช กรุงศรีอยุธยาเริ่มระส่ำระสาย เนื่องจากการชิง

ราชสมบัติ เกิดกบฏและเกิดสงครามกับนครศรีธรรมราชและกัมพูชาจึงทำใหวรรณคดีชะงักงันเปน

เวลาเกือบครึ่งศตวรรษ  ตอมาไดมีโอกาสรุงเรืองขึ้นระยะหนึ่ง  เมื่อสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศได 

ครองราชสมบัติท้ังนี้  เพราะพระมหากษัตริยพระองคนี้เอาพระทัยใสในการศึกษาเลาเรียนของ

กุลบุตรเปนพิเศษผูถวายตัวเขารับราชกาลจะตองมีวิชาความรูชั้นสามัญและบวชเรียนใน

พระพุทธศาสนามากอนทรงสนับสนุนงานวรรณคดีอยางจริงจัง  รัชกาลสมเด็จพระเจาอยูหัวบรม

โกศ ซึ่งมีเวลา ๒๖ ป มีความเจริญทางวรรณคดีเทาเทียมกันกับยุคทองของวรรณคดี กวีมีท้ัง

บรรพชิตและฆราวาสชายและหญิง เจานายและสามัญชน 

กรุงศรีอยุธยามีพระมหากษัตริยปกครองอาณาจักร รวม ๓๓ พระองค จาก ๕ ราชวงศ คือ 

ราชวงศอูทอง ราชวงศสุพรรณภูมิ ราชวงศสุโขทัย ราชวงศปราสาททอง และ ราชวงศบานพลูหลวง 

โดยมีพระมหาษัตรยิปกครองเรียงตามลำดับ ดังนี้ 

๑. สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (อูทอง ) ผูเปนปฐมกษัตริยของกรุงศรีอยุธยา 

๒. สมเด็จพระราเมศวร เปนพระโอรสของสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๑ (อูทอง)  

๓. สมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี ๑ (ขุนหลวงพองั่ว) หรือ ขุนหลวงพะงั่ว เปนพระ

เชษฐาของพระมเหสี สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (อูทอง)  

๔. สมเด็จพระเจาทองลัน เปนพระโอรสของสมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี ๑ (พะงั่ว) 

เมื่อเสด็จขึ้นครองราชย พระชนมายุ ๑๕ พรรษา ครองราชยไดเพียง ๗ วัน  

๕.  สมเด็จพระรามราชาธิราช เปนพระโอรสของสมเด็จพระราเมศวร  
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๖. สมเด็จพระนครินทราธิราช หรือ สมเด็จพระอินทราชา (เจานครอินทร)เปนพระ

นัดดาของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๑ (พะงั่ว)  

๗. สมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี ๒ (เจาสามพระยา ) เปนพระโอรสองคท่ี ๓ ของ

สมเด็จพระนครินทราธิราช  

๘. สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พระราเมศวร) เปนพระโอรสของสมเด็จพระบรม

ราชาธิราชท่ี ๒ พระชนนีเปนพระธิดาของพระมหาธรรมราชาท่ี ๓ แหงราชวงศพระรวง 

๙. สมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี ๓ เปนพระโอรสของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 

๑๐. สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๒ (พระเชษฐา) เปนพระโอรสของสมเด็จพระบรมไตร

โลกนาถ แตตางพระชนนีกับสมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี ๓ 

๑๑. สมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี ๔ (หนอพุทธางกูร หรือ พระอาทิตยวงศ) เปน

พระโอรสของสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๒  

๑๒. พระรัษฎาธิราช เปนพระโอรสของสมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี ๔ เมื่อเสด็จขึ้น

ครองราชย มีพระชนมายุเพียง ๕ พรรษา ครองราชยไดเพียง ๕ เดือน 

๑๓. สมเด็จพระไชยราชาธิราช เปนพระโอรสของสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๒ 

๑๔. พระยอดฟา (พระแกวฟา)เปนพระโอรสของสมเด็จพระไชยราชาธิราชท่ีเกิด

จากทาวศรีสุดาจันทร  

๑๕. สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ หรือ พระเฑียรราชา เปนเชื้อพระวงศราชวงศ

สุพรรณภูมิ  

๑๖. สมเด็จพระมหินทราธิราช  เปนพระโอรสของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิและ

สมเด็จพระสุริโยทัย  

๑๗. สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช ทรงมีเชื้อสายราชวงศพระรวงแหงกรุงสุโขทัย  

๑๘. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เปนพระโอรสของสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช 

และพระวิสุทธิกษัตรี (พระธิดาของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ และสมเด็จพระสุริโยทัย)  

๑๙. สมเด็จพระเอกาทศรถ เปนพระอนุชาของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รวม

พระชนกและพระชนนเีดียวกัน  
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๒๐. พระศรีเสาวภาคย เปนพระโอรสของสมเด็จพระเอกาทศรถ ครองราชสมบัติ

เพียง ๑ ป ๒ เดือน  

๒๑. สมเด็จพระเจาทรงธรรม เปนพระโอรสของสมเด็จพระเอกาทศรถ  

๒๒. สมเด็จพระเชษฐาธิราช เปนพระโอรสของสมเด็จพระเจาทรงธรรม  

๒๓. พระอาทิตยวงศ ครองราชเมื่อพระชนมายุ ๙ พรรษา พระอนุชาของสมเด็จ

พระเชษฐาธิราช  

๒๔. สมเด็จพระเจาปราสาททอง  สมเด็จพระเจาปราสาททอง ไดปราบดาภิเษก

เปนกษัตริย เดิมทรงเปน เจาพระยากลาโหมสุริยวงศ 

 ๒๕. สมเด็จเจาฟาไชย เปนพระโอรสของสมเด็จพระเจาปราสาททอง ครองราชย

สมบัติไดเพียง ๕ วัน  

๒๖. สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา เปนพระอนุชาของสมเด็จพระเจาปราสาททอง 

ครองราชสมบัติไดเพียง ๒ เดือน  

๒๗. สมเดจ็พระนารายณมหาราช เปนพระโอรสของสมเด็จพระเจาปราสาททอง 

๒๘. สมเด็จพระเพทราชา ไดกอการยึดอำนาจใน พ.ศ. ๒๒๓๑ แลวขึ้นครองราช

สมบัติ ทรงสถาปนาราชวงศใหม คือ ราชวงศบานพลูหลวง  

๒๙. สมเด็จพระสรรเพชญท่ี ๘ (พระเจาเสือ) พระนามเดิม วา หลวงสรศักดิ์ เปน

พระโอรสของสมเด็จพระเพทราชา  

๓๐. สมเด็จพระสรรเพชญท่ี ๙ (สมเด็จพระเจาทายสระ) เปนพระโอรสของพระเจา

เสือ  

๓๑. สมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ พระนามเดิมวา เจาฟาพร เปนพระอนุชาของ

สมเด็จพระเจาทายสระ  

๓๒. สมเด็จพระเจาอุทุมพร (ขุนหลวงหาวัด) เปนพระโอรสของสมเด็จพระ

เจาอยูหัวบรมโกศ  

๓๓. สมเด็จพระที่นั่งสุริยาศนอมรินทร (สมเด็จพระเจาเอกทัศ ) พระเชษฐาของเจา

ฟาอุทุมพร  
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แมกรุงศรีอยุธยาจะมีความรุงเรืองยาวนาน แตมีวรรณคดีที่ตกทอดมายังปจจุบันไม

มากนัก ท้ังนี้อาจเปนเพราะการศึกสงคราม และความวุนวายในบานเมือง  ดังจะเห็นวา รัชสมัยที่

ปรากฏหลักฐานทางวรรณคดีและเหลือมาจนถึงปจจุบันมีเพียง ๕ รัชสมัย ไดแก  

รัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจาอูทอง)  

รัชสมัยของพระบรมไตรโลกนาถ 

รัชสมัยของพระเจาทรงธรรม 

รัชสมัยของพระนารายณมหาราช 

รัชสมัยของสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ 

ทั้งนี้  หากแบงยุคของวรรณคดใีนสมัยอยุธยา อาจแบงได ๓ สมัย โดยบางชวงเวลา

อาจไมมีวรรณคดีปรากฏเปนหลักฐานมาจนถึงปจจุบัน ผูเขียนจะขามชวงเวลาดังกลาวไป เชน ชวง

ระหวางป พ.ศ.๒๐๗๓ – ๒๑๖๒  ซึ่งมีเวลาเกือบรอยป หรือชวงระหวางป พ.ศ.๒๒๓๒ –๒๒๗๔ มี

เวลา ๔๒ ป  ยุคสมัยของวรรณคดีจึงอาจแบงได ดังนี้ 

วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนตน (พ.ศ. ๑๘๙๓ – ๒๐๗๒)  ตั้งแตสมัยพระรามาธิบดีท่ี 

๑ (พระเจาอูทอง) ถึงพระรามาธิบดีที่ ๒ ซึ่งยาวนานมาก แตมีวรรณคดีปรากฏเปนหลักฐานมาจนถึง

ปจจุบันไมมากนัก  สวนใหญอยูในสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 

 วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนกลาง (พ.ศ. ๒๑๓๓-๒๒๓๑) โดยเริ่มตั้งแตรัชสมัยของ

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  จนถึงรัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราช (หลังจากนั้นวรรณคดีได

วางเวนไป ๔๕ ป) ชวงนี้มีวรรณคดีปรากฏอยู ๓ รัชสมัย คือ ในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  

ในรัชสมัยสมเด็จพระเจาทรงธรรม และในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช 

 วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนปลาย  (พ.ศ. ๒๒๗๕ – ๒๓๑๐) ตั้งแตสมัยสมเด็จพระ

เจาอยูหัวบรมโกศถึงสมเด็จพระเจาเอกทัศน  วรรณคดีรุงเรืองมากในสมัยสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ 

   

๓.๒  กวีและวรรณคดสีำคัญสมัยอยุธยาตอนตน 

          กวีและวรรณคดสีำคัญในสมัยอยุธยาตอนตนท่ีปรากฏหลักฐานมาจนถึงปจจุบัน มีดังนี้ 

วรรณคดีในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิปดีที่ ๑  ไดแก   ลิลิตโองการแขงน้ำ             

วรรณคดีในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  ไดแก               
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๑)  มหาชาติคำหลวง            

๒)  ลิลิตยวนพาย                    

วรรณคดีในรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ (พระเชษฐา) ไดแก 

๑) ลิลิตพระลอ 

๒) โคลงนิราศหริภุญชัย 

๓) โคลงทวาทศมาส 

๔) โคลงกำสรวล 

ในท่ีนี้ จะอธิบายวรรณคดีในสมัยอยุธยาตอนตนตามลำดับตอไปนี้ 

   

๓.๒.๑  ลิลิตโองการแชงน้ำ 

 ลิลิตโองการแชงน้ำ หรือโองการแชงน้ำ หรือประกาศแชงนำ้โคลงหา  ตนฉบับเดมิท่ี

เหลืออยูเขียนดวยอักษรขอม  เนื่องจากไดรับวัฒนธรรมขอมและพราหมณเปนอันมาก  จึงมีการ

ถายทอดพิธีถือน้ำพระพิพัฒนสัตยาหรือพิธีศรีสัจจปานกาลมาจากพราหมณ เพ่ือสรางความ

จงรักภักดีในคราวสรางกรุงศรีอยุธยา  วรรณคดีเลมนี้นับวาเปนวรรณคดีท่ีแตงเปนรอยกรองอยาง

สมบูรณแบบ  ตนฉบับท่ีถอดเปนอักษรไทยจัดเปนวรรคตอนคำประพันธไวคอนขางสับสน ตอมา

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเจาอยูหัว ทรงสอบทานและพระราชวินิจฉัยเรียบเรียงวรรคตอนใหม 

ผูแตง   สมเด็จพระเจาบรมวงคเธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิษฐานวา

อาจแตงในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๑   ผูแตงจะตองเปนผูรูพิธีพราหมณ และรูวิธีประพันธของ

ไทยเปนอยางดี  ท้ังนี้อาจเปนพราหมณในราชสำนักก็ได  

ลักษณะการแตง   มีลักษณะเปนลิลิต คือ มีรายกับโคลงสลับกัน รายเปนราย

โบราณ สวนโคลงเปนโคลงแบบโคลงหาหรือมณฑกคติ  ถอยคำ ถอยคำท่ีใชสวนมากเปนคำไทย

โบราณ นอกจากนัน้ยังมีคำเขมร และบาลี สันสกฤต ปนอยูดวย คำสันสกฤตมีมากกวาคำบาลี 

วัตถุประสงคในการแตง   เพ่ือใชอานในพิธีถือพระพิพัฒนสัตยาหรือพิธีศรีสัจปาน

กาล ซึ่งกระทำตั้งแตรัชกาลสมเด็จพระเจาอูทองสืบตอกันมาจนเลิกไปเมื่อประเทศไทยเปล่ียนแปลง

การปกครองมาเปนระบบประชาธิปไตย ใน พ.ศ.๒๔๗๕ 
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เน้ือเรื่องยอ  เริ่มตนดวยรายดั้นโบราณ ๓ บท เปนบทสรรเสริญพระนารายณ พระ

อิศวร  พระพรหมตามลำดบั ตอจากนั้นบรรยายดวยโคลงหา และรายดั้นโบราณสลับกัน กลาวถึงไฟ

ไหมโลกเมื่อส้ินกัลปแลวพระพรหมสรางโลกใหม เกิดมนุษย ดวงอาทิตย ดวงจันทร การกำหนดวัน 

เดือน ป และการเริ่มีพระราชาธิบดีในหมูคน แลวอัญเชิญพระกรรมบดีปูเจามารวมเพ่ือความ

ศักดิ์สิทธิ์ ตอนตอไปเปนการออนวอนใหส่ิงศักดิ์สิทธิ์เรืองอำนาจมี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ 

เทพยาดา อสูร ภูตปศาจ ตลอดจนสัตวมีเขี้เล็บเปนพยาน ลงโทษผูคิดคดกบฏตอพระเจาแผนดิน 

สวนผูซื่อตรงภักดี ขอใหมีความสุขและลาภยศ ตอนจบเปนรายยอพระเกียรติพระเจาแผนดิน  

ตัวอยางตอนสรรเสริญพระนารายณ 

 

โอมสิทธิสธิสรวงศรีแกลว แผวฤตยู เอางูปนแทน แกวนกลืนฟากลืนดิน บิน

เอาครุฑมาขี่ ส่ีถือสังขจักรคธารณี ภีรุอวตาร อสุรแลงลาญทัก ทัคนียจรนาย ฯ แทง

พระแสงศรปลัยวาด ฯ 

 

คุณคา    ลิลิตโองการแชง สะทอนอิทธิพลของวัฒนธรรมเขมร และพราหมณอยาง

ชัดเจน สมเด็จพระเจาอูทองทรงรับการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย และพระราชพิธีศรี

สัจปานจากเขมรมาใช เพ่ือความมั่นคงของบานเมืองในระยะท่ีเพ่ิงกอสรางราชอาณาจักร  โดยลิลิต

โองการแชงน้ำเขียนขึ้นเพ่ือใชประกอบพิธีกรรมเพ่ือแสดงความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย  ซึ่ง

พิธีกรรมนี้ยังคงปฏิบัติสืบเนื่องมาจากถึงสมัยรัตนโกสินทร 

ลิลิตโองการแชงน้ำ ยังสะทอนลักษณะการใชถอยคำสำนวนที่เฉพาะ คือใชคำที่

เขาใจยาก และเปนคำหวนหนักแนน เพ่ือใหเกิดความนาเคารพยำเกรง  ความพรรณนาบางตอน

ละเอียดละออ  นอกจากนี้ยังใชรูปแบบคำประพันธประเภทโคลงหาและรายดั้น ซึ่งมีจังหวะลีลาไม

ราบรื่น ชวยเพ่ิมความเขมขลังในขณะทำพิธีดวย 

 

 ๓.๒.๒  มหาชาติคำหลวง 

มหาชาติคำหลวงเปนหนงัสือมหาชาตฉิบบัภาษาไทย และเปนประเภทคำหลวงเรือ่ง

แรก   โดยสอดคลองกับลักษณะของวรรณคดีประเภทคำหลวงท่ีสำคัญ ๓ ลักษณะ ไดแก ลักษณะท่ี
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หนึ่ง เปนพระราชนิพนธของพระเจาแผนดิน หรือเจานายชั้นสูง  ลักษณะท่ีสอง เปนเรื่องเกี่ยวกับ

พระศาสนาและศีลธรรม และลักษณะท่ีสาม  นิยมใชคำประพันธหลายประเภท   

ดานผูแตงและปที่แตงมหาชาติคำหลวงนั้น ปรากฏหลักฐานในเรื่องพงศาวดารฉบับ

คำหลวงกลาวยืนยันปท่ีแตงไวตรงกัน  มหาชาติคำหลวงในสมัยอยุธยานี้หายไป ๖ กัณฑ ตอมา

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ทรงมีพระบรมราชโองการใหพระราชาคณะและ

นักปราชญราชบณัฑิตแตงซอมใหครอบ ๑๓ กัณฑ เมื่อจุลศักราช ๑๑๗๖ พุทธศักราช ๒๓๔๗ กัณฑ

ที่แตงเพ่ิมภายหลัง ไดแก กัณฑหิมพานต  ทานกัณฑ  จุลพน  มัทรี  สักกบรรพ และฉกษัตริย 

  ผูแตง    สันนิษฐานวาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรด ฯ ใหนักปราชญราช

บัณฑิตชวยกันแตง เมื่อจุลศักราช ๘๔๔ หรือพ.ศ. ๒๐๒๕   

  ลักษณะการแตง   แตงดวยคำประพันธหลายอยาง คือ โคลง ราง กาพย และฉันท 

มีภาษาบาลี แทรกตลอดเรื่อง   

วัตถุประสงคในการแตง   เพ่ือใชอานหรือสวดในวันสำคัญทางศาสนา เชน วัน

เขาพรรษา   

เน้ือเรื่องยอ  มีทั้งหมด ๑๓ กัณฑ สรุปเนื้อหาโดยสังเขปไดดังนี้ 

กัณฑทศพร เริ่มตั้งแตพระพุทธเจาตรัสรู แลวเสด็จไปเทศนาโปรดพระเจาพิมพิสาร 

ตอจากนั้นเสด็จไปโปรดพุทธบิดา และพระประยูรญาติที่กรุงกบิลพัสดุ เกิดฝนโบกขพรรษ พระสงฆ

สาวกกราบทูลอาราธนาใหทรงแสดงเรื่องพระเวสสันชาดก เริ่มตั้งแตเมื่อกัปท่ี ๙๘ นับเปนแต

ปจจุบัน พระนางผุสดีซึ่งจะทรงเปนพระมารดาของพระเวสสันดร ทรงอธิฐานขอเปนมารดาของผูมี

ใจบุญ จบลงตอนพระนางไดรับพระ ๑๐ ประการจากพระอินทร 

กัณฑหิมพานต พระเวสสันดรทรงเปนพระราชโอรสของพระเจาสัญญชัยกับพระ

นาวผุสดี แหงแควนสีวีราษฎรประสูตติรอกพอคา เมื่อพระเวสสันดรไดเวนราชสมบัติจากพระมารดา  

ไดพระราชทานชางปจจัยนาคแกกษัตริยแหงแควนกลิงรางราษฎร ประชาชนไมพอใจ พระเวสสันดร

จึงถูกเนรเทศไปอยูปาหิมพานต 

กัณฑทานกัณฑ กอนเสด็จไปอยูปา พระเวสสันดรไดพระราชทานสัตตดกทาน คือ 

ชาง มา รถ ทาสชาย ทาสหญิง โคนม และนางสนม อยาง ๗๐๐ 
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กัณฑวนประเวสน พระเวสสันดรทรงพาพระนางมัทรีพระชายา พระชาลีและพระ

กันหาพระโอรสพระธดิา เสดจ็จากเมืองผานแควนเจตราษฏรจนเสด็จถึงเขาวงกตในปาหิมพานต 

กัณฑชูชก ชูชกพราหมณขอทานไดนางอมิตดาเปนภรรยา นางใชใหไปขอสองกุมาร 

ชูชกเดินทางไปสืบขาวในแควนสีวีราษฏร สามารถหลบหลีกการทำรายของชาวเมือง พบเจตบุตร 

ลวงเจตบุตร ใหบอกทางไปยังเขาวงกต 

กัณฑจุลพน ชูชกเดินทางผานปาตามเสนทางตามท่ีเจตบุตรแนะจนถึงทีอยูของ

อัจจุตฤษี 

กัณฑมหาพน ชูชกลวงอัจจุจฤษี ใหบอกทางผานปาใหญไปยังท่ีประทับของพระ

เวสสันดร 

กัณฑกุมาร ชูชกทูลขอสองกุมาร ทุบตีสองกุมารเฉพาะพรพักตรพระเวสสันดร แลว

พาออกเดินทาง 

กัณฑมัทรี พระนางมัทรีเสด็จกลับมาจากหาผลไมท่ีปา ออกติดตามสองกุมารตลอก

คืน จนถึงทางวิสัญญีเฉพาะพระพักตรพระเวสสันดร เมื่อทรงพ้ืนแลว พระเวสสันดรเลาความจริง

เกี่ยวกับสองกุมาร พระนางทรงอนุโมทนาดวย 

กัณฑสักกบรรพ พระอินทรทรงเกรงวาจะผูท่ีมาพระนางมัทรีไปเสีย ทรงเปลงเปน

พราหมณชรามาทูลของพระนางมัทรีแลวฝากไวที่พระเวสสันดร 

กัณฑมหาราช ชูชกเดินทางเขาแควนสีวีราษฎร พระเจาสญชัยทรงไถสองกุมาร ชู

ชกไดรับพระราชทานเล้ียง และถึงแกกรรมดวยการบริโภคอาหารมากเกินควร 

กัณฑฉกษัตริย พระเจาสัญญชัย พระนางผุสดี พระชาลี และพระกันหาเสด็จไปทูล

เชิญพระเวสสันดรและพระนางมทัรีกลับ เมื่อกษัตริยหกพระองค ทรงพบกนั ก็ทรงวิสัญญี  ฝนโบกข

พรรษตก จึงทรงฟนขึ้น 

กัณฑนครกัณฑ กษัตริย ท้ังหกพระองคเสด็จกลับพระนคร พระเวสสันดรได

ครองราชยดังเดิม บานเมืองสมบูรณพูนสุข 

คุณคา   มหาชาติคำหลวงเปนวรรณคดีเกี่ยวกับศาสนาโดยตรง เปนหนังสือ

มหาชาติฉบับภาษาไทยเลมแรก ท่ีปรากฏหลักฐานเหลืออยู มีใจความใกลเคียงกับขอความท่ีแตง

เปนภาษาบาลี แสดงถึงความสามารถในการแปลและเรียบเรียงขอความ  อยางไรก็ดี การแทรกบาลี
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ลงไวยืดยาวและมีบทแปลภาษาไทยส้ัน ทำใหฟงยากจนตองมีการแตงกาพยมหาชาติขึ้นใหมในสมัย

สมเด็จพระเจาทรงธรรม  มหาชาติคำหลวงท้ังของเดิมและท่ีแตงซอมใหมในรัชกาลท่ี ๒ นี้ 

นักปราชญราชบณัฑิตที่เปนกวหีลายทานชวยกันแตง จึงมีสำนวนโวหารและถอยคำไพเราะ แทรกไว

ดวยรสวรรณคดีหลายประการ เชน ความโศก ความอาลัยรัก ความนอยใจ และความงามของ

ธรรมชาติ เปนตน นอกจากนี้ยังใหความรูทางดานภาษา ทำใหทราบคำโบราณ คำแผลง และ

ภาษาตางประเทศ เชน สันสกฤต  เขมร เปนตน  

            มหาชาติคำหลวงแสดงถึงความเล่ือมใสในพุทธศาสนา และความเชื่อในบุญกุศลท่ี

เกิดจากฟงเทศนเรื่องมหาชาติของคนไทยสืบตอมาจากสุโขทัย  นอกจากนี้ยังแสดงใหเห็นวาสมเด็จ

พระบรมไตรโลกนาถมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยางย่ิง การโปรดเกลา ฯ ใหประชุม

นักปราชญราชบัณฑิตแตงมหาชาติคำหลวง อาจเทียบไดกับพญาลิไททรงพระราชนิพนธไตรภูมิ 

พระรวง 

๓.๒.๓  ลิลิตยวนพาย           

  ลิลิตยวนพายเปนวรรณคดีประเภทยอพระเกียรติ  หรือสดุดีวีรกรรมของ

พระมหากษัตริย  โดยยอพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถท่ีทรงรบชนะพระเจาติโลกราช เจา

เมืองเชียงใหม ใน พ.ศ.๒๐๑๗  ความสามารถและชัยชนะในการศึกษาสงครามครั้งนี้เปนเหตุใหเกิด

การสดุดีวีรกรรมของพระมหากษัตริยและแตงลิลิตยวนพาย โดยคำวา ยวน หมายถึง ไทยลานนา 

หรือในที่นี้คือเมืองเชียงใหม  

  ผูแตง   ไมปรากฏนามผูแตง  

           ลักษณะการแตง    แตงเปนลิลิตดั้น ประกอบดวยรายดั้นโคลงดั้นบาทกุญชรแตง

สลับกันไป    

วัตถุประสงคในการแตง  เพ่ือยอพระเกียรติของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ และ

สดุดีชัยชนะที่มีตอเชียงใหม  

เน้ือเรื่องยอ   ตอนตนกลาวนมัสการพระพุทธเจาและนำหัวขอธรรมมาแจกแจง

ทำนองยกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวา ทรงคุณธรรมขอนั้น ๆ กลาวถึงพระราชประวัติ ตั้งแต

ประสูติจนไดราชสมบัติ ตอมาเจาเมืองเชียงชื่น(เชลียง)เอาใจออกหาง นำทัพเชียงใหมมาตีเมือง

ชัยนาท แตถูกสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถตีแตกกลับไป และยึดเมืองสุโขทัยคืนมาได แลวประทับ
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อยูเมืองพิษณุโลก เสด็จออกบวชชั่วระยะหนึ่ง ตอจากนั้นกลาวถึงการทำสงครามกับเชียงใหมอยาง

ละเอียด  แลวบรรยายเหตกุารณทางเชียงใหม วาพระเจาติโลกราชเสียพระจริต ประหารชีวติ หนาน

บุญเรืองราชบุตร และหมื่นดงนครเจาเมืองเชียงชื่น ภรรยาหมื่นดงนครไมพอใจเลยมีสารมาพ่ึงพระ

บรมโพธิสมภารของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถและขอกองทัพไปชวย พระเจาติโลกราชทรงยกทัพ

มาปองกันเมืองเชียงชื่น เสร็จแลวเสด็จกลับไปรักษาเมืองเชียงใหม สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรง

กรีธาทัพหลวงขึ้นไปรบตีเชียงใหม จนพายและไดเมืองเชียงชื่น ตอนสุดทายสรรเสริญพระบารมี

สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถอีกครั้งหนึ่ง  

ตัวอยางขอความบางตอน กลาวถึงการแตงยวนพาย 

 

                สารสยามภาคพรอง            กลกานท 

            นี้คือคูมาลาสวรรค              ชอชอย 

            เบญญาพิศาลแสดง                เดอมกยรติพระ 

            คือคุไหมแสงรอย                   กึ่งกลาง 

 

คุณคา      ลิลิตยวนพาย มีลักษณะเปนวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย 

แตงขึ้น เนื่องจากความสดุดี ในพระปรีชาสามารถของพระบรมไตรโลกนาถ มีคุณคาทาง

ประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนตนอยางย่ิง เพราะบรรยายเรื่องราวตาง ๆ ไวอยางละเอียด 

เปนหลักฐานทางประวัติศาสตรท่ีนาเชื่อถือ    ลิลิตยวนพายยังมีลักษณะดีเดนเพราะใชถอยคำ

ไพเราะ  ใชโวหารพรรณนาท่ีกอใหเกิดจินตภาพ ใหอารมณชื่นชมยินดีในบุญญาธิการของพระเจา

แผนดิน และความรุงเรืองของบานเมือง  มักใชถอยคำโบราณและคำสันสกฤต  ทำใหกวีภายหลังถือ

เปนแบบอยาง เชน สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรสทรงนิพนธลิลิตตะเลงพาย 

เพ่ือสดุดวีีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

  

 ๓.๒.๔  ลิลิตพระลอ 

  ลิลิตพระลอเปนนิยายที่เชื่อวามเีคาโครงเรือ่งจรงิจากตำนานทางลานนา โดยเชือ่กัน

วา เมืองสรองนาจะตั้งอยูท่ีอำเภอรองกวาง จังหวัดแพร  สวนเมืองสรวงนาจะอยูในอำเภอแจหม 

จังหวัดลำปาง  วรรณคดีเรื่องนี้ไดรับการยกยองจากวรรณคดีสโมสรวาเปนยอดของวรรณคดี
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ประเภทลิลิต  โดยพิจาณาจากโครงเรื่องท่ีนาตื่นเตน  มีบทสะเทือนใจบทรัก และความสยดสยอง  

การใชถอยคำและโวหารยอดเย่ียม  

มีขอสันนิษฐานเกี่ยวกับผูแตงและระยะเวลาในการแตงลิลิตพระลอมากมาย แตยัง

ไมไดขอสรุปท่ีชัดเจน   เมื่อพิจารณาจากรายบทนำเรี่อง ซึ่งกลาวสดุดีพระเจาแผนดินกรุงศรีอยุธยา 

ที่ทรงมีชัยแกชาวลานนาท่ีวา "ฝายชางยวนแพพาย ฝายชางลาวประลัย ฝายชางไทยชัเยศคืนยัง

ประเทศพิศาล" พอสันนิษฐานไดวาชวงเวลาท่ีแตงลิลิตพระลอ จะตองอยูภายหลังการชนะศึก

เชียงใหมครั้งใดครั้งหนึ่ง อาจเปนรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ.๒๐๑๗)  หรือสมเด็จพระ

นารายณมหาราช (พ.ศ.๒๒๐๕)อยางไรก็ดี  เมื่อพิจารณาถึงลักษณะคำประพันธ  ลิลิตพระลอแตง

โดยใชรูปแบบลิลิต ซึ่งเปนลักษณะคำประพันธที่นิยมใชในสมัยอยุธยาตอนตน เชน ลิลิตโองการแชง

น้ำ ลิลิตยวนพาย  สวนในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชมักแตงโคลงฉันทเปนสวนมาก เชน 

โคลงเฉลิมพระเกีรยติสมเด็จพระนารายณมหาราช  สมุทรโฆษคำฉันท และอนิรุทธคำฉันท  ลิลิต

พระลอยังใชภาษาเกากวาภาษาในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช เชน คำ "ชิ่นแล"และคำ "แวน" 

ซึ่งเปนคำท่ีมีใชในมหาชาติคำหลวงสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ นอกจากนี้หนังสือจินดามณี 

ของพระโหราธิบดี สมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช ไดยกโคลงในลิลิตพระลอเปนตัวอยางโคลงส่ี

สุภาพ  จากเหตุผลดังกลาวจึงสันนิษฐานกันวา ลิลิตพระลอ จะตองแตงกอนสมัยสมเด็จพระ

นารายณมหาราช  สมเด็จ ฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงพิจารณาโคลงที่บอกผูแตงในสองบท

ทายเรื่องที่ขึ้นตนวา "จบเสร็จมหาราชเจา    นิพนธ" และ  "จบเสร็จเยาวราช    บรรจง"  ทรง

สันนิษฐานวาลิลิตพระลออาจแตงถวายพระเจาแผนดิน ในขณะท่ีผูแตงยังเปนพระมหาอุปราช 

ตอมาพระมหาอุปราชพระองคนั้นไดรับรัชทายาทเปนพระเจาแผนดินในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนตน 

อาจเปนสมเด็จพระบรมราชาธิปดีท่ี ๓ สมเด็จพระรามาธิปดีท่ี ๒ หรือ สมเด็จพระบรมราชาหนอ

พุทธางกูรก็ได (พระวรเวทยพิสิฐ, ๒๕๔๕, หนา ๒๑) 

  ผูแตง    ไมปรากฏวาผูใดแตง 

           ลักษณะการแตง   เปนคำประพันธประเภทลิลิตสุภาพ ประกอบดวยรายสุภาพ

และโคลงสุภาพเปนสวนใหญ บางโคลงมีลักษณะคลายโคลงดั้นและโคลงโบราณ และรายบางบท

เปนรายโบราณและรายดั้น 
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วัตถุประสงคในการแตง   แตงถวายพระเจาแผนดิน เพ่ือใหเปนท่ีสำราญพระราช

หฤทัย 

เน้ือเรื่องยอ   เมืองสรวงและเมืองสรองเปนศัตรูกัน พระลอกษัตริยเมืองสรวงทรง

พระสิริโฉมย่ิง  จนเปนที่ตองพระทัยพระเพ่ือนพระแพงราชธิดาของทาวพิชัยพิษณุกร กษัตริยแหง

เมืองสรอง  นางรื่นนางโรย พระพ่ีเล้ียง ไดขอใหปูเจาสมิงพรายชวยทำเสนหใหพระลอเสด็จมาเมือง

สรวง  เมื่อพระลอตองเสนหไดตรัสลาพระนางบุญเหลือพระราชมารดา และนางลักษณวดี มเหสี 

เสด็จไปเมืองสรองพรอมกับนายแกวนายขวัญ พระพ่ีเล้ียง   เมื่อเดินทางมาถงึแมน้ำกาหลง พระลอ

ทรงเส่ียงน้ำวาตนจะเปนอยางไร ปรากฎวาเปนรางราย แตพระลอทรงตัดสินใจเดินทางตอไปยัง

เมืองพระเพ่ือนพระแพง  โดยมีไกผีของปูเจาสมิงพรายลอพระลอกับนายขวัญและนายแกวไปจนถึง

สวนหลวง  นางรื่นนางโรยออกอุบายลอบนำพระลอกับนายแกวและนายขวัญไปไวในตำหนักของ

พระเพ่ือนพระแพง  ทาวพิชัยพิษณุกรทรงทราบเรื่องก็ทรงพระเมตตารับส่ังจะจัดการอภิเษกพระลอ

กับพระเพ่ือนและพระแพงให แตพระเจายาเล้ียงของพระเพ่ือนพระแพงยังคงผูกใจเจ็บจากเรื่องราว

ในอดีตระหวางสองเมือง  จึงอางรับส่ังทาวพิชัยพิษณุกรตรัสส่ังใชใหทหารไปรุมจับพระลอ  พระ

เพ่ือนพระแพงและพระพ่ีเล้ียงทั้งส่ีชวยกันตอสูจนส้ินชีวิตท้ังหมด  เมื่อทาวพิชัยพิษณุกรทรงทราบ 

จึงพิโรธพระเจายาและทหารอยางมาก  รับส่ังใหประหารชีวิตทุกคน  พระนางบุญเหลือทรงสงทูตมา

รวมงานพระศพกษัตริยสาม ในท่ีสุดเมืองสรวงและเมืองสรองกลับมีไมตรีตอกัน 

ตัวอยาง บทโศก เชน ตอนพระนางบุญเหลือทรงรำพันเมื่อพระลอทูลลาเไปเมืองสรอง 

 

                 คงชีพหวังไดพ่ึง          ภูมี พอแล 

มวยชีพหวังฝากผี                   พอได 

ดังพอจักลี-      ลาจาก อกนา 

ผีแมตายจักได                      ฝากใหใครเผา  

 

ตัวอยางบทพรรณนาความรัก เชน บทพรรณนาความรักของพระลอที่คร่ำครวญถึง

แมขณะเดินทางมาถึงแมน้ำกาหลง 

               รอยชูเทาเนื้อ      เมียตน 

เมียแลพันดล                   แมได 
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ทรงครรภคลอดเปนคน       งา เลยนา 

เลียงยากนักทาวไท                 ธิราชผูมีคุณ  

 

คุณคา   ลิลิตพระลอไดเคาเรื่องมาจากนิทานพ้ืนเมือง แสดงถึงสภาพความเปนไป

ของสังคมในเวลานั้นอยางเดนหลายประการ อาทิ ดานการปกครอง คือ เปนเมืองเล็ก ๆ ตั้งเปนอิสระ

แกกัน และการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย  ดานความเชื่อ เชนเชื่อเรื่องภูตผีปศาจ เสนหยา

แฝด โชค ลาง ความฝน และความชื่อสัตยจงรักภักดีตอพระเจาแผนดินพระพ่ีเล้ียงทั้ง ๔ ดังปรากฏใน

สุภาษิตพระรวง ท่ีวา "อาสาเจาจนตัวตาย" นอกจากนี้ ยังทำใหเห็นสภาพสังคมทั่วไป เชน การใชชาง

ทำสงครามและเปนพาหนะ ความนยิมและขับรอง และการบรรจุพระศพกษัตริยลงโลงทอง  

ดานการแตง จะสังเกตไดวา โคลงหรือรายในลิลิตพระลอหลายบทยังไมเปน

ลักษณะของรายสุภาพหรือโคลงสุภาพท่ีมีแบบแผยน หรือฉันทลักษณท่ีเครงครัดในเรื่องคำเอกและ

คำโท หรือจำนวนคำในแตละวรรคเหมือนดังที่ปรากฏในตำราฉันทลักษณสมัยปจจุบัน ทั้งนี้อาจเปน

เพราะยังอยูในชวงของการทดลองแตงหารูปแบบท่ีเหมาะสม และยังไมมีการตราเปนกฎเกณฑท่ี

แนนอนขึ้น (ชลดา เรืองรักษลิขิต, ๒๕๔๔, หนา ๙) อยางไรก็ดี มีคำประพันธบทถือเปนวาเปนบท

ครูดวย เชน พระโหราธิบดี กวีในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชไดยกโคลงท่ีแตงถูกแผนบังคับ

และมีความไพเราะไปไวเปนแบบอยางโคลงส่ีสุภาพในหนังสือจินดามณี ซึ่งโคลงบทนี้เปนตอนท่ีพระ

เพ่ือนพระแพงตรัสแกพระพ่ีเล้ียงหลังจากไดยินเสียงขับซอยอโฉมพระลอ 

 

         เสียงเสียงเลาอาง    อันใด พ่ีเอย 

เสียงยอมยอยศใคร          ทั่วหลา 

สองขือพ่ีหลับใหล             ลืมตื่น พ่ี 

สองพ่ีคิดเองอา                   อยาไดถามเผือ 

 

๓.๒.๕  โคลงนิราศหริภุญชัย 

โคลงนิราศหริภุญชัย นับเปนโคลงนิราศเรื่องแรกในวรรณคดีไทย  กรมพระยาดำรง

ราชานุภาพ ทรงสันนิษฐานไววา แตงขึ้นประมาณสามรอยปเศษแลว คือแตงในป พ.ศ. ๒๑๘๐ หรือ

กอนนั้นขึ้นไป (ดำรงราชนุภาพ,  สมเด็จ ฯ กรมพระยา, ออนไลน)   ประเสริฐ  ณ นคร ไดศึกษา
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โคลงเรื่องนี้โดยเทียบกับตนฉบับภาษาไทยเหนือท่ีเชียงใหมและลงความวาจะแตงขึ้นในสมัย พ.ศ.

๒๐๖๐ ตรงกับรัชกาลสมเด็จพระรามาธิปดีท่ี ๒ ซึ่งเปนเวลาท่ีพระแกวมรกตยังอยูท่ีเจดียเชียงใหม 

เนื่องจากนิราศเรื่องนี้ กลาวถึงพระแกวมรกตไวดวย (ไพเราะ  มากรักษา, ๒๕๔๘, หนา ๖๕) 

การศึกษาโครงนิราศหริภุญชัยมีอุปสรรคในการศึกษาหลายอยาง เชน ศัพทสวน

ใหญเปนศัพทโบราณถิ่นพายัพ  แมถิ่นพายัพจะคงใชภาษาไทยโบราณมาจนบัดนี้ แตหนังสือเลมนี้มี

ศัพทเปนจำนวนมาก ซึ่งคนท่ัวๆ ไปลืมความหมายเสียหมด   ชื่อโบราณสถาน วัดวาอารามตาง ๆ 

ในเรื่อง บางวัดรางไป บางวัดเปล่ียนชื่อไป ผูอานสวนมากไมทราบ  มีศัพทบาลีสันสกฤตจำนวนมาก

ปะปนอยูดวย 

ผูแตง    สันนิษฐานกันวาผูแตงอาจชื่อ ทิพ แตงไวเปนภาษาไทยเหนือ  ตอมามีผู

ถอดออกมาเปนภาษาไทยกลาง  

           ลักษณะการแตง     เดิมแตงไวเปนโคลงไทยเหนือ ตอมามีผูถอดเปนโคลงสุภาพ 

วัตถุประสงคในการแตง     เพ่ือบรรยายความรูสึกท่ีตองจากหญิงรักไปนมัสการ

พระธาตุหริภญชัยที่เมืองหริภุญชัย (ลำพูน) 

เน้ือเรื่องยอ   กลาวถึงการเดินทางไปนมัสการพระธาตุหริภญชัยท่ีเมืองหริภุญชัย 

(ลำพูน) กอนออกเดินทางไปนมัสการลาพระพุทธสิหิงคขอพรพระมังราชหรือพระมังรายซึ่งสถิต ณ 

ศาลาเทพารักษ นมัสการลาพระแกวมรกต เมื่อเดินทางพบส่ิงใดหรือตำบลใดก็พรรณนาคร่ำครวญ

รำพันรักไปตลอดจนถึงเมืองหริภุญชัยไดนมัสการพระธาตุ สมความตั้งใจ บรรยายพระธาตุ งาน

สมโภชพระธาตุ ตอนสุดทายลาพระธาตุกลับเชียงใหม 

คุณคา    วรรณคดีเรื่องนี้เปนหลักฐานยืนยันถึงที่ตั้งปูชนียสถาน และโบราณวัตถุที่

เชียงใหมและลำพูน กลาวถึงการเลนมหรสพตาง ๆ ในสมัยโบราณ และวรรณคดีเรื่องอื่น ๆ เชน สุ

ธนู สมุทรโฆษ  พระรถเมรี เปนตน   สมเด็จพระบรมวงศเธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ไดทรง

อธิบายเกี่ยวกับความสำคัญของโคลงหริภุญชัย ไวในฉบับพิมพ พ.ศ.๒๔๖๗ วา "อาจเปนตน

แบบอยางของนิราศท่ีแตงเปนโคลงและกลอนกันในกรุงศรีอยุธยาตลอดมาจนกรุงรัตนโกสินทร ถา

มิไดเปนแบบอยางก็เปนนิราศชั้นเกาท่ีสุด" ซึ่งสะทอนใหเห็นคุณคาและอิทธิพลของวรรณคดีเรื่องนี้

ตอวรรณคดีในยุคหลัง 
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๓.๒.๖  โคลงทวาทศมาส 

โคลงทวาทศมาส หมายถึง โคลงสิบสองเดือน  โดยมาจากรากศัพทวา “ทวา-ทศ

มาส” แปลตามศัพทวา “๑๒ เดือน”  จัดเปนโคลงโบราณ   

ผูแตง   ในทายเรื่องบอก ผูแตงไว ตามโคลงบทที่วา 

 

 

 การกลอนนี้ตั้งอาทิ    กวี หนึ่งนา 

เยาวราชสามนตไตร  แผนหลา 

ขุนพรหมมนตรีศรี  กวีราช 

สารประเสริฐชา  ชวยแกลงเกลากลอน 

 

อยางไรก็ดี  ยังมีขอถกเถียงไมเปนท่ียุติถึงเรื่องผูแตงและสมัยท่ีแตง  และมีขอ

สันนิษฐานผูแตงตางกันไป เชน ผูรูบางทานสันนิษฐานวาผูแตง คือ ขุนศรีกวีราช  ขุนพรหมมนตรี  

และขุนสารประเสริฐ  บางทานวา พระเยาวราชนิพนธ โดยมีขุนพรหมมนตรี ขุนศรีกวีราช และขุน

สารประเสริฐ เปนผูชวยแกเกลาสำนวน  บางก็วา ขุนพรหมมนตรี ขุนศรีกวีราช และขุนสารประเสริฐ 

เปนผูชวยกันนิพนธ เพ่ือถวายสมเด็จพระยุพราช สวนสมัยท่ีแตงนั้น อาจจะเปนสมัยสมเด็จพระบรม

ไตรโลกนาถ หรือสมเด็จพระนารายณมหาราช (สิทธา พินิจภูวดล และปรียา หิรัญประดิษฐ, ๒๕๕๙, 

หนา ๒-๕๑)   

           ลักษณะการแตง     โคลงดั้นวิริธมาลี ขึ้นดวยรายดั้น ๑ บท โคลงอีก ๒๕๘ บท จบ

ลงดวยรายดัน้ ๑ บท รวมท้ังส้ิน ๒๖๐ บท   

วัตถุประสงคในการแตง    มีผูสันนิษฐานวาคงแตงขึ้นเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ

พระมหากษัตริย มิไดจากนางจริง  

เน้ือเรื่องยอ    ตอนตนบทประนามบท สรรเสริญเทพเจา และพระเจาแผนดิน ชม

ความงามของนางและกลาวถึงการท่ีตองจากมา กลาวถึงบุคคลในวรรณคดี เชน พระอนิรุทธ พระ

สมุทรโฆษ พระสุธนู พระสูตรธนู แลวแสดงความนอยใจท่ีตนไมอาจไปอยูรวมกับนางอีกอยางบุคคล

เหลานั้น จากนั้นนำเหตุการณตาง ๆ และลมฟาอากาศในรอบปหนึ่ง ๆ ตั้งแตเดือน ๕ ถึง เดือน ๔ 

มาพรรณนา เดือนใดมีพิธีอะไรก็นำมากลาวไวละเอียดละออ เชน เดือนสิบเอ็ดมีพิธีอาศวยุช เดือน



๗๗ 
 

สิบสองมีพิธีจองเปรียงลอยพระประทีป เดือนย่ีประกอบพิธีตรียัมปวาย และเดือนส่ีกระทำพิธีตรุษ 

เปนตน ตอจากนั้นถามขาวคราวของนางจาก ป เดือน วัน และยาม ขอพระเทพเจาใหไดพบนาง 

ตอนสุดทายกลาวสรรเสริญพระบารมีพระเจาแผนดิน 

ตัวอยางการพรรณนาความตามเดือน 

 

เดือนหา 

ฤดูเดือนเจตรรอน        ทรวงธร 

ทุกย่ำยามโครดวง          ดวนนอง 

จำรจำเราจร              อรนิทร หายแม 

อินทรพรหมยมปอง         ไปคืน 

เดือนหก 

เดือนหกรยมร่ำไห        วาย 

ยามยอมชนบทถือ         ทองหลา 

ธงธวัชโบกโบยปลาย         วอนวา 

คิดวากรกลกกขา          แลนตาม 

 

คุณคา   โคลงทวาทศมาส ใหความรูเกี่ยวกับขนบประเพณีและความเปนอยูของ

อยุธยา   มีแนวการบรรยายความร่ำอาลัยถึงนางอันเปนท่ีรักอยางละเอียดลึกซึ้งกวาวรรณคดีเรื่อง

อื่น  ท่ีนาสังเกตคือโคลงเรื่องเปนทำนองนิราศ แตไมมีการเดินทางไปท่ีใด ใชเวลาเปนเครื่องมือ

พรรณนาถึงนางแทนสถานท่ี เปนพ้ืนฐานใหกวรีุนหลังไวเปนแบบอยาง เชน พระยาตรัง นายนรินทร

ธิเบศร (อิน)  วรรณคดีเรื่องนี้จึงมีความแปลกใหมจากวรรณคดีเรื่องกอน ๆ    โคลงทวาทศมาส ยัง

เปนท่ีนิยมแตงตามกันมาโดยเฉพาะกระบวนการพรรณนาแสดงความรักความอาลัย การ

เปรียบเทียบคูพระคูนางในวรรณคดีประเภทท่ีมีเคาจากชาดก เชน สมุทโฆษชาดก สุธนชาดก ฯลฯ  

(สุภา ฟกของ, ๒๕๓๐) 

 

๓.๒.๖  โคลงกำสรวล 
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 โคลงกำสรวล เปนโคลงเกาแก เชื่อวาอาจแตงสมัยเดยีวกบัโคลงนริาศหริภุญชัยและ

โคลงทวาทศมาส จัดเปนโคลงตนแบบของการแสดงความเศราโศกอาลัย และมีอิทธิพลตอการแตง

โคลงในยุคตอมา  คำวา “กำสรวล” เปนภาษาเขมร แปลวา รองไห หมายถึงบทประพันธท่ีเขียน

ทำนองครํ่าครวญถึงนางท่ีรัก ในการท่ีตองจากสถานท่ีไป  บางคนเรียกวา  โคลงกำสรวลศรีปราชญ 

เพราะเชื่อวาศรีปราชญเปนคนแตง เหตุท่ีเชื่อวา เพราะปรากฏวาออกชื่อผูแตงวา “ศรี” ไวหลาย

ตอน   

 ผูแตง    ยังไมทราบแนชัดวาผูใดแตง  

           ลักษณะการแตง     แตงดวยโคลงตั้งบาทกุญชร บทแรกเปนรายดั้น มีราย ๑ บท 

โคลงดั้น ๑๒๙ บท 

วัตถุประสงคในการแตง     เพ่ือแสดงความอาลัยคนรกั   

เน้ือเรื่องยอ    เริ่มดวยรายสดุดีกรุงศรีอยุธยาวารุงเรืองงดงาม เปนศูนยกลางแหง

พุทธศาสนา ราษฎรสมบูรณพูนสุข ตอจากนั้นกลาวถงึการท่ีตองจากนาง แสดงความหวงใย ไมแนใจ

วาควรจะฝากนางไวกับผูใด  เดินทางผานตำบลหนึ่ง ๆ ก็รำพันเปรียบเทียบชื่อตำบลเขากับความ

อาลัยท่ีมีตอนาง ตำบลท่ีผาน เชน บางกะจะ  เกาะเรียน  ดานขนอน  บางไทรนาง  บางขดาน  

ยานขวาง  ราชคราม ทุงพญาเมือง ทะเลเชิงราก  นอกจากนี้ไดนำบุคคลในวรรณคดีมาเปรียบเทียบ

กับเหตุการณในชีวิตของตน เกิดความทุกขระทมท่ียังไมไดพบนางอีกอยางบุคคลในวรรณคดี

เหลานั้น   โดยกลาวถึง พระรามกับนางสีดา  พระสูตรธนู(สุธนู)กับนางจิราประภา และ พระสมุทร

โฆษกับนางพิษทุมดีวาตางไดอยูรวมกันอีก ภายหลังที่ตองจากกันชั่วเวลาหนึ่ง การพรรณนาสถานที่

ส้ินสุดลงโดยท่ีไมถึงนครศรีธรรมราช 

คุณคา      โคลงกำสรวลใชคำท่ีเปนภาษาโบราณ ภาษาถิ่น ภาษาบาลี ภาษา

สันสกฤตและภาษาเขมรอยูมาก  โคลงกำสรวลแสดงใหเห็นความวิจิตตระการตาของปราสาทราชวัง 

และวัดวาอารามของกรุงศรีอยุธยา ความเปนอยูของประชาชนในดานการแตงกาย  อาหารการกิน  

การเลนรื่นเริง และสภาพภูมิศาสตรตามเสนทางการเดินทางของกวี 

 

๓.๓  กวีและวรรณคดสีำคัญสมัยอยุธยาตอนกลาง  

กวีและวรรณคดีสำคัญในสมัยอยุธยาตอนกลาง ที่ปรากฏหลักฐานมาจนถึงปจจุบัน มีดังนี้ 
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พระเจาทรงธรรม ไดแก  กาพยมหาชาติ 

สมเด็จพระนารายณมหาราช ไดแก 

๑) โคลงสุภาษิต ๓ เรื่อง ไดแก โคลงพาลีสอนนอง   โคลงทศรถสอน

พระราม และโคลงราชสวัสดิ์  

๒)  สมุทรโฆษคำฉันทตอนกลาง  

๓) บทพระราชนิพนธโคลงโตตอบกับกวีอื่นๆ  

พระมหาราชครู  ไดแก 

๑) เสือโคคำฉันท 

๒) สมุทรโฆษคำฉันทตอนตน  

พระโหราธิบดี  ไดแก 

๑) จินดามณี 

๒) พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิต ิ 

ศรีปราชญ  ไดแก 

๑) อนิรุทธคำฉันท  

๒) โคลงเบ็ดเตล็ด  

พระศรีมโหสถ  ไดแก 

๑) กาพยหอโคลง 

๒) โคลงเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระนารายณมหาราช  

๓) โคลงอักษรสามหมู  

๔) โคลงนิราศนครสวรรค  

ขุนเทพกระวี  ไดแก คำฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชาง 

 

 ในท่ีนี้ จะขอยกวรรณคดีสำคัญในสมัยอยุธยาตอนกลางบางเรื่องมาอธิบาย ดังนี้ 

 

 ๓.๓.๑  กาพยมหาชาต ิ

  กาพยมหาชาติ เปนวรรณคดีเกาแกเลมหนึ่ง ท่ีแตงขึ้นเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาเปนราช

ธานี  กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิษฐานวา กาพยมหาชาตินาจะแตงขึ้นในสมัยพระเจาทรง
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ธรรม มีประชุมนักปราชญราชบัณฑิตรวมกันแตงขึ้น  ในชวง พ.ศ. ๒๑๔๕ - ๒๑๗๐  เนื้อหา ภาษา 

และคำประพันธ   เนื้อหาของกาพยมหาชาตินั้น เปนการเลาเรื่องมหาชาติหรือเรื่องมหาเวสสันดร

ชาดก  กาพยมหาชาติที่เหลือตกทอดมาจนปจจุบันมีไมครบท้ัง ๑๓ กัณฑ เพราะสูญหายไประหวาง

เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ เหลือเพียง ๓ กัณฑ คือกัณฑวนปเวสน กัณฑกุมาร และกัณฑสักรบรรพ   

ผูแตง    ไมปรากฏชื่อผูแตง แตสันนิษฐานวาเปนพระเจาทรงธรรม 

ลักษณะการแตง   รายโบราณ  แตงโดยยกคาถาภาษาบาลีขึ้นมาประโยคหนึ่ง แลว

แตงภาษาไทยเลาสลับกันไปจนจบเรื่อง  โดยคำแปลภาษาไทยมีลักษณะอธิบายความอยางละเอียด

พิศดารกวามหาชาติคำหลวง  

วัตถุประสงคในการแตง   ใชเทศนใหอุบาสกอุบาสิกาฟง 

เน้ือเรื่องยอ   เปนการเลาเรื่องมหาชาติ เนื้อหาดำเนินเชนเดียวกับมหาชาติคำหลวง   

ตัวอยาง กัณฑวนประเวศน 

 

*เต จัตตาโร ขัตติยา* อันวาพระบรมกษัตริยท้ังส่ีศรีสุริยวงศ  เมื่อเสด็จบทจรประสงคสู

เขาคิริยวงกฎ   มิไดแจงทางท่ีกำหนดดำเนินไพร  ดวยความเข็ญใจก็จำเปน  ปติปเถ 

ทอดพระเนตรเห็นมหาชน  อันเดินทวนทางถนนนั้นมา  ก็ตรัสถามถึงมรคาเขาคันธ

มาทน ..." 

 

คุณคา   กาพยมหาชาติมีถอยคำไพเราะ สละสลวย เขาใจงาย เนื่องจากคำแปลท่ี

พิศดารมุงใหประชาชนเขาใจและซาบซึ้งในเนื้อเรื่อง 

  

 ๓.๓.๒  สมุทรโฆษคำฉันท  

   สมุทรโฆษคำฉันท เปนวรรณคดีท่ีไดรับการยกยองจากวรรณคดีสโมสรวาเปนยอด

ในกระบวนคำฉันท    

                 ผูแตง    สมุทรโฆษคำฉันทมีผูแตงสามทาน ซึ่งแตงในยุคสมัยตางกัน (เปล้ือง ณ 

นคร,  ๒๕๔๕, หนา ๑๐๓ – ๑๑๔) ดังนี้ 

๑. พระมหาราชครู แตงขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ แตแตงตั้งแต ป 

พ.ศ. ใดไมปรากฏ คาดวานาจะอยูในราว พ.ศ. ๒๒๐๐ ทานไดแตงไว ๑๒๕๒ บท นับตั้งแตตน จนถึง
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ตอน พระสมุทรโฆษพานางพินทุมดีไปไวบนศาลเทพารักษ  เนื่องจากพระมหาราชครูถึงแก

อนิจกรรมเสียกอน โดยบทสุดทายจบลงดวยฉันท ที่วา 

 

                             พระเสด็จดวยนองลีลาส     ลุอาศรมอาส- 

                      นเทพลบุตรอันบนฯ 

 

๒. สมเด็จพระนารายณมหาราช  พระราชนิพนธดวยพระองคเอง ๒๐๕ 

บท แตไมจบเรื่อง ก็สวรรคตเสียกอน ทรงแตงตั้งแตตอน "พระสมุทรโฆษและนางพินทุมดีไปใชบน" 

(แกบน) จนถึง ตอนท่ีพิทยาธรสองตนรบกัน (ตนหนึ่งตกลงไปในสวน) แตยังรบไมจบ ทรงแตง

จนถึงสัททุลวิกกีิตฉันท ๑๙ ที่วา 

  

               แตนี้พ่ีอนุช(ะ)ถึงแกกรรม(ะ)พิกล         เรียมจะยากยล พธู 

   ตนกูตายก็จะตายผูเดียวใครจะแลดู         โอแกวกับตนกู ฤเห็น ฯ 

 

๓. พระมหาสมณเจา กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ในสมัยรัชกาลที่ ๓ 

แหงกรุงรัตนโกสินทรนิพนธตอจากนัน้จนจบเรือ่ง นับได ๘๖๑ บท หลังจากท่ีคางอยูนานถงึ ๑๖๐ ป 

(นับจากสมเด็จพระนารายณมหาราชเสด็จสวรรคต เมื่อ พ.ศ. ๒๒๓๑) เนื่องจากไมมีผูใดกลาแตงตอ 

โดยไดทรงพระนิพนธเปนสองชวง และสุดทายก็จบเรื่อง เมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๒ (จ.ศ. ๑๒๑๑)   

  ลักษณะการแตง    แตงเปนคำฉันท มีความยาวของเนื้อเรื่อง ๒๑๒๘ บท (นับรวม

แถลงทายเรื่อง ๒๑ บท) กับโคลงทายเรื่องอีก ๔ บท 

วัตถุประสงคในการแตง    เพ่ือใชเลนหนัง เมื่อคราวฉลองพระชนมายุครบ

เบญจเพส  สมเด็จพระนารายณมหาราชพระราชนิพนธตอเพราะเสียดายท่ีเรื่องแตงไมจบ  ดานกรม

สมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรสแตงตอเพราะละอายที่จะมีคำตำหนิวาไทยไรกวี 

  เน้ือเรื่องยอ    ดัดแปลงมาจากสมุทรโฆษชาดก ในปญญาสชาดก (ชาดกที่มิไดมีอยู

ในพระไตรปฎก)  แตเนื้อหาตอนท่ีพระราชครูแตงนั้น แตกตางไปจากชาดกอยูบาง ทวาเมื่อสมเด็จ

พระมหาสมณเจา ฯ ทรงนิพนธ  พระองคไดดำเนินตามปญญาสชาดกจนจบเรื่อง  มีเนื้อหาโดยยอ

ดังนี้ 
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พระสมุทรโฆษเปนโอรสของพระเจาพินทุทัตและนางเทพยธิดาผูครองกรุงพรหมบุรี 

มีชายาชื่อนางสุรสุดา วันหนึ่งทรงไดขาวจากนายพรานวาพบโขลงชางปา จึงไปคลองชางในปา เวลา

เย็นเสด็จไปพักใตรมโพธิ์ริมสระ พระโพธิ์เทพารักษอุมพระสมุทรโฆษไปสมนางพินทุมดีราชธิดาทาว

สีหนรคุปตและนางกนกพดีที่เมืองรมยนครชั่วคืนหนึ่ง ครั้นเชาก็อุมกลับมาสงในปา  พระสมุทรโฆษ

ตื่นบรรทมมีความอาลัยนาง เสด็จออกตามหาแตไมพบจึงตัดใจเสด็จกลับเมือง กอนเขาเมืองจึงได

พบพราหมณส่ีนายจากเมืองรมยนครมาประกาศขาวสยุมพรนางพินทุมดี  ฝายนางพินทุมดีตื่น

บรรทมไมพบพระสมุทรโฆษ ก็ทรงโศกาดูรขอรองใหนางธารีพาพระสมุทรโฆษมาหานาง ครั้นนางธา

รีไปทูลความ พระสมุทรโฆษก็ทรงส่ังใหจัดกองทัพยกตามไปรมยนครกองทัพนั้นไปถึงเมืองพรอมกับ

ทัพกษัตริยอื่นๆ ท่ีมารวมงานสยุมพรนางพินทุมดี เมื่อถึงวันสยุมพร พระสมุทรโฆษทรงยกศรสำเร็จ

เพียงพระองคเดียวไดนางเปนคู แตกษัตริยอื่นแคนใจจึงเกิดศึกชิงนางขึ้น ในที่สุดพระสมุทรโฆษชนะ

ศึก ทาวสีหนรคุปตจึงจัดการอภิเษกให ตอมาหนึ่งป พิทยาธรชื่อรณาภิมุข อุมเมียเหาะมาพบรณ

บุตรพิทยาธรอีกตนหนึ่ง รณบุตรเห็นเมียรณาภิมุขเขาก็ชอบใจ เขาทำรายรณาภิมุขแลวชิงนางไป 

รณาภิมุขหลนลงมาในราชอุทยานนอนคร่ำครวญอยู 

  (เรื่องที่แตงสมัยอยุธยามีเนื้อเรื่องเพียงเทานี้) 

เนื้อเรื่องท่ีเปนพระนิพนธสมเด็จ ฯ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส เริ่มดวยพระสมุทร

โฆษเสด็จมาพบรณาภิมุขจึงมอบพระขรรควิเศษที่ชวยใหเหาะเหินไดแกพระสมุทรโฆษ กอนที่จะทูล

ลากลับปาหิมพานต พระสมุทรโฆษจึงชวนนางพินทุมดีเสด็จประพาสปาหิมพานต วันหนึ่งพิทยาธร

ตนหนึ่งลอบลักพระขรรคและเหาะหนีไป เมื่อตื่นบรรทมท้ังสองพระองคก็ทรงโทมนัส เกาะขอนไม

แตขอนไมขาด ท้ังสองพระองคจึงพลัดพรากจากกันไป นางพินทุมดีขึ้นฝงไดกอน ไปอาศัยอยูกับ

หญิงชราผูหนึ่งในเมืองมัทราษฐ นางมอบแหวนเพชรใหหญิงนั้นไปขายไดทองหาเลมเกวียนมาสราง

ศาลาแจกทานใหเปนที่พ่ึงของสมณพราหมณท่ีเดินทางผาน จางชางวาดเขียนภาพเปนเรื่องของนาง

กับพระสมุทรโฆษตั้งแตตนจนถึงตอนท่ีพลัดพรากจากกันประดับไวท่ีศาลานั้นดวย และจางคนให

คอยสังเกตอาการของผูท่ีมาชมภาพเหลานัน้แลวมารายงานนางเปนประจำ ฝายพระสมุทรโฆษ  ทรง

ลอยคออยูกลางน้ำถึง ๗ วัน นางมณีเมขลามาพบและชวยเหลือใหขึ้นฝงได แลวนางจึงไปรายงานแก

พระอินทร  พระอินทรทรงทราบก็กริ้วบัญชาใหพิทยาธรนำพระขรรคไปคืน พระสมุทรโฆษจึงได

อาศัยฤทธิ์พระขรรคนั้นเหาะไปตามหานางพินทุมดี จนถึงเมืองมัทราชฐ ทรงแปลงกายเปนพราหมณ
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ไปพัก ณ ศาลาที่นางสรางไว และไดเห็นภาพ ทำใหสะเทือนพระทัยจนทรงพระกรรแสงแลวทรงพระ

สรวล  ผูเฝานำความไปรายงานนางพินทุมดี นางจึงรีบเสด็จมาหาพระสมุทรโฆษ ท้ังสองพระองค

ทรงยินดีที่ไดพบกัน ตอมาก็ทรงชวนกันเหาะกลับไปถึงเมืองรมยนครในเวลาเชา ทาวสีหนรคุปตและ

นางกนกพดีเสด็จออกมารับ จากนั้นท้ังทาวพินทุทัตและทาวสีหนรคุปตทรงมอบราชสมบัติใหพระ

สมุทรโฆษครอบครอง  แลวท้ังสององคก็ออกบรรพชาเปนษีจนส้ินชนมายุไปบังเกิดในพรหมโลก 

(สุมาลี  วีระวงศ,  ออนไลน) 

คุณคา   สมุทรโฆษคำฉันทเปนวรรณกรรมชิ้นแรก ๆ ของไทย ที่มีขนบการเลาเรื่อง

ท่ีละเอียด คลายกับบทละคร มีการเลาเรื่องโดยสังเขปไวในตอนตน เลาเรื่องเบิกโรงท่ีเลน กอนเลา

เรื่องจริง โดยเฉพาะการเลนเบิกโรงนั้น บงบอกถึงประวัติการละเลนของไทยไดเปนดี เชน การเลน

หัวลานชนกัน เลนชวาแทงหอก เลนจระเขกัดกัน เปนตน  สมุทรโฆษคำฉันท ยังเปนวรรณกรรมคำ

สอน ท่ีนำนิทานอิงธรรม มาแตงดวยถอยคำอันไพเราะ ใชอานเพ่ือความเพลิดเพลิน และมีคติธรรม  

  

 ๓.๓.๓   โคลงสุภาษิต ๓ เรื่อง  

 โคลงสุภาษิต ๓ เรื่อง ไดแก โคลงพาลีสอนนอง   โคลงทศรถสอนพระราม และ

โคลงราชสวัสดิ์  เปนวรรณคดีประเภทคำสอน โดยสอนแตกตางกันไป  กวีนำเคามูลมาจาก

รามเกียรติ์ คัมภีรของพราหมณบาง พุทธศาสนาบาง 

ผูแตง     สมเด็จพระนารายณมหาราช                

ลักษณะการแตง    โคลงส่ีสุภาพ โดยโคลงทศรถสอนพระรามมีจำนวน  ๑๒  บท    

โคลงพาลีสอนนองมีจำนวนโคลง ๓๒ บท และโคลงราชสวัสดิ์มีจำนวนโคลง ๖๓ บท  

วัตถุประสงคในการแตง    โคลงทศรถสอนพระราม เพ่ือส่ังสอนกษัตริยผูปกครอง

ประเทศ     โคลงพาลีสอนนอง เพ่ือส่ังสอนขาราชการ   สวนโคลงราชสวัสดิ์ เพ่ือส่ังสอนขาราชการ  

ความละเอียดกวาโคลงพาลีสอนนอง 

  เน้ือเรื่องยอ    

โคลงทศรถสอนพระราม   เนื้อหาเกี่ยวกับการส่ังสอนกษัตริยผูปกครอง

ประเทศ เปนการแสดงหลักในการปกครองบานเมือง  โดยสมเด็จพระนารายณมหาราชทรงใชตัว
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ละครจากรามเกียรติ์ คือ ทาวทศรถ พระราชบิดาของพระรามสอนพระรามเกี่ยวกับการปกครอง

บานเมือง 

โคลงพาลีสอนนอง   เนื้อหาเกี่ยวกับการส่ังสอนขาราชการ เปนหลัก

สำหรับการเปนขาราชการ โดยใชพาลี คือตัวละครลิงในเรื่องรามเกียรติ์ เปนเจาเมืองขีดขิน เมื่อรูวา

ตนจะตายเกิดสำนึกผิด จึงเรียกสุครีพ ผูเปนนองชายและองคตลูกชายมาส่ังสอนเรื่องการปฏิบัติ

ราชการกับพระราม เชน ตองจงรักภักดี   ไมยักยอกของหลวง  เปนตน 

โคลงราชสวัสดิ์   เนื้อหาเกี่ยวกับการส่ังสอนขาราชการผูใหญ   ทรงนำหลัก

พระพุทธศาสนามาส่ังสอนขาราชการหลายเรื่อง เชน กิริยามารยาท การแตงกายเขาเฝา การไม

ยักยอกของหลวง ฯลฯ เปนตน (เสรีย วิลาวรรณ, ๒๕๔๗, หนา ๑๑๑)  

   ตัวอยาง โคลงพาลีสอนนอง พาลีสอนสุครีพและองคตเรื่องความซื่อสัตย  

 

 

เฝาแหนแสนเสนหดวย    ใจจง 

ธิบดินทรปนรฆวงศ              กายเกลา 

อยาคิดจะนิทรปลง              ยาวยืด 

วาสนุกสุขเกษมเชา              ค่ำคุยตะกุยนอน 

หนึ่งคอยชะลอยเลหไท    เรืองราม 

สิงหนาทอาจไถถาม            ถี่ถอย 

ทูลพิดกิจกลความ              ตามสัตย 

อยาขานการเบานอย              เนื่องเนื้อคดีตรง 

เฝาไทอยาไดอา            โอองค 

อยางแตงแนงนองผจง              นอบนอม 

ท่ีทางกลางโรงปลง              ผดุงอาตม 

ณ โรงคัลบันโดยดอม              อยาไดสามผลาม 
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  คุณคา   วรรณคดีเรื่องนี้ใหแบบอยางการปฏิบัติตนของกษัตริยและขาราชการ

แสดงคานิยมในการเคารพยกยองกษัตริย  โคลงพาลีสอนนองยังเปนหลักปฏิบัติของฝายชาย เพ่ือให

เขาคูกับกฤษณาสอนนองคำฉันท ซึ่งเปนหลักปฏิบัติของฝายหญิงดวย  

 

๓.๓.๔  เสือโคคำฉันท  

         เสือโคคำฉันทเปนวรรณคดีคำฉันทเรื่องแรก นำเคาเรื่องมาจากปญญาสชาดก ท่ีมี

เนื้อความสำคัญเรือ่งความซื่อสัตย   

ผูแตง   พระมหาราชครู  

ลักษณะการแตง   คำฉันทและมีกาพยฉบังและกาพยสุรางคนางคปนอยูดวย 

วัตถุประสงคในการแตง   เชื่อกันวา เพ่ือทดลองใชฉันทแตงเรื่องนิทาน   โดยมี

แกนเรื่องเปนคติสอนเรื่องความซื่อสัตย 

เน้ือเรื่องยอ   เริ่มดวยบทไหวครู  ไหวเทวดา  และสรรเสริญพระเกียรติกษัตริย  

แลวดำเนินเรื่องวาเสือแมลูกออนและโคนมแมลูกออนอยูในปาแหงหนึ่ง วันหนึ่งแมเสือออกไปหา

อาหาร ลูกโคสงสารจึงบอกแมใหนมแกลูกเสือ ลูกเสือและลูกโคจึงเริ่มรักกันอยางพ่ีนอง แมเสือ

สาบานวาจะไมทำลูกโค แตแมเสือไมรักษาคำสัตยกินแมโคเสีย ลูกเสือและลูกโคจึงชวยกันประหาร

แมเสือ แลวชวนกันไปหากินจนพบพระษีพระษีเมตตาชุบใหเปนคน ลูกเสือเปนพ่ีไดชื่อวา พหล

วิไชย ลูกโคเปนนองชื่อวาคาวี พระษีอวยพรและมอบพระขรรควิเศษให ท้ังสองจึงลาษีไปเมือง

มคธ พระคาวีไดฆายักษท่ีคอยทำรายชาวเมืองนั้นตาย ไดนางสุรสุดา ราชธิดาทาวมคธ แตพระคาวี

ถวายแดพระพ่ีชายแลวออกเดินทางตอ ไป ตางฝายตางเส่ียงบวัคนละดอก เมื่อไปถึงดมืองรางเมือง

หนึ่งพบกลองใหญตีไมดัง ผาดูพบนางจันทราผูผมหอมธิดาทาวมัทธราชและนางแกวเกษร แหงรม

นคร ไดทราบความจากนางวานกอินทรียใหญคูหนึ่งบินมากินชาวเมืองตลอดจนพอแม นางรอดชีวิต

ไดก็เพราะกลองใบนั้น พระคาวีปราบนกอินทรีดวยพระขรรควิเศษและไดนางจันทรเปนชายา  วัน

หนึ่งนางจันทรลงสรงในแมน้ำ ใสผมหอมในผอบแลวลอยน้ำไป ทาวยศภูมิ ผูครองเมืองพันธวิไสย

เก็บได หลงใหลผมหอมนั้น นางทาสีอาสานำนางมาถวาย โดยออกอุบายลวงถามความลับเกี่ยวกับ

พระขรรคจากนางจันทร ครั้นทราบวาพระคาวีถอดพระชนมไวในพระขรรค จึงนำพระขรรคไปเผา

ไฟ พระคาวีสลบไป แลวนางทาสีพานางจันทรไปถวายทาวยศภูมิ แตไมอาจเขาใกลนางไดเพราะ
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รอนเปนไฟ ดวยอำนาจความภักดีท่ีมีตอพระคาวี เมื่อพระพหลวิไชยเห็นบัวอธิษฐานเปนลางรายจึง

ตามหารางพระคาวี และพบพระขรรคในกองไฟ มาชำระลางวางบนองคพระคาวี พระคาวีพ้ืนขึ้น

แลว พากันออกตามหานางจันทรถึงเมืองทาวยศภูมิ พระพหลวิไชยแปลงเปนพระษีอาสาชุบทาว

ยศภูมิใหเปนหนุมแลวฆาเสียเอาพระคาวีออกมาแทนอางวาชุบตัวเปนหนุมไดสำเร็จ พระคาวีได

อภิเษกสมรสกับนางจันทรและไดครองเมืองพันธไสยสืบมา 

 

ตัวอยาง ตอนตนเรื่อง พระษีถามความเปนมาของลูกเสือลูกโค 

 

โปฎกท้ังสองเสือโค จรอารัญโญ 

ประเทศมรรคาบหึง 

คลายคลายลีลาลุถึง แถวสถานสำนึง 

สำนักนักสิทธิษี 

เวลาทานทอดทฤษฎี โดยบัญชรศร ี

อรัญญิกาอาศรม 

จ่ึงเห็นลูกเสือโคคม นามาสูสม 

สิเนหเตาตามกัน 

ดาบศก็ดาลอัศจรรย ออกไปดวยพลัน 

ก็ถามทั้งสองจัตุบท 

 

คุณคา    เสือโคคำฉันท เปนวรรณคดีคำฉันทเรื่องยาวเรื่องแรก   เรื่องนี้ใชถอยคำ

สำนวนเขาใจงาย แมจะเปนคำฉันท  เปนอิทธิพลใหพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยพระ

ราชนิพนธเรื่องคาวี เปนบทละคร โดยมีเนื้อความตอจากเรื่องเสือโคคำฉันท  

 

๓.๓.๕  จินดามณ ี   

   จินดามณี เชื่อกันวาเปนแบบเรียนภาษาไทยเลมแรก  ใชกันมาตั้งแตสมัยอยุธยา

จนถึงรัตนโกสินทรรัชกาลท่ี ๕  คำวา จินดามณี มีความหมายวา แกวสารพัดนึก 

ผูแตง   พระโหราธิบดี 



๘๗ 
 

ลักษณะการแตง    เปนรอยแกว มีตัวอยางคำประพันธตาง ๆ 

วัตถุประสงคในการแตง   สมเด็จพระนารายณโปรดใหนกัปราชญแตงหนังสือเรียน

ภาษาไทยเพ่ือไมใหเด็กไทยหันไปเรียนและไปนับถือศาสนาคริสต 

เน้ือเรื่องยอ    กลาวถึงอักษรศัพท  ครอบคลุมเรื่องการใชสระ พยัญชนะ 

วรรณยุกต การแจกลูก การผันอักษร  คําศัพทที่มักเขียนผิด ความหมายของศัพทที่ยืมมาจากภาษา

บาลี-สันสกฤต และเขมร ตัวอยางคําท่ีใช ส, ศ, ษ ตัวอยางคําท่ีใชไมมวน ไมมลาย เปนตน ดานบท

ประพันธรอยกรอง ไดอธิบายโคลง ฉันท กาพย กลอนประเภทตาง ๆ และกลบท ปรากฏกลบท อยู 

๖๐ ชนิด รวมทั้งยกตัวอยางฉันทลักษณนั้น ๆ ประกอบดวย 

ตัวอยาง   สอนเรื่องคำที่ใช ส 

 

    สรรเพชสัทธรรมแลสง- ฆ ปรเสริฐแกนสาร 

สบสูตรสดับนิแลสังหา-  รแลแพสยสัตยา 

    โกสุมภเกสรสมบัด  ดิแลสัวดิโสภา 

เสาสูรยสวรรคแลสุรา  สุรสิทธิสมภาร 

 

ตัวอยาง สอนเรื่องคำที่ใช ศ 

 

    ไพศาลขศิขรพิเศศ  และศับทศรัทธา 

ศัตรูแลสุขศุทธอา   ศรภขไศยรัศมี 

    อาศรมศิลแลศิวา  ศรโคตรเศรษฐี 

อากาศแลพิศมสุล  ยศศักดิอัศวา 

 

 คุณคา  จินดามณี วรรณคดีแบบเรียนเลมแรกของไทย แมจะแตงขึ้นในสมัยอยุธยา

ตอนกลางโดยพระโหราธิบดี ในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณมหาราช แตยังคงใชเปนแบบเรียน

มาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร   มีอิทธิพลทำใหหนังสือแบบเรียนไทยในยุคตอมาหลายเลมใชชื่อตามวา 

"จินดามณี"  เชน จินดามณีฉบับความแปลก จินดามณีครั้งแผนดินพระเจาบรมโกศ  จินดามณีฉบับ



๘๘ 
 

กรมหลวงวงษาธิราชสนิท  จินดามณีฉบับพิมพของหมอสมิท และจินดามณีฉบับพิมพของหมอ 

บรัดเลย    

๓.๓.๖  อนิรุทธคำฉันท  

 อนิรุทธคำฉันท ไดเคาโครงเรื่องมาจากคัมภียมหาภารตะ  มีโครงเรื่องสนุกสนาน 

ไดรับความนิยมควบคูกับรามเกียรติ์  เนื้อเรื่องตลอดจนชื่อตัวละครและสถานท่ีมักกลาวถึงถูกตอง

ตรงกันกับที่ปรากฏในคัมภีรวิษณุปุราณะ   เรื่องนี้เชื่อกันวาเปนงานของศรีปราชญ แตงเพ่ือตองการ

ลบลางคำสบประมาทของบิดาวาแตงคำฉันทที่ยากและประณีตไมได แตงไดแตคำโคลง (กุหลาบ  

มัลลิกะมาส, ๒๕๑๗, หนา ๘๖) 

ผูแตง    ศรีปราชญ  บุตรของพระโหราธิบดี    

ลักษณะการแตง   คำฉันทและคำกาพย มีรายปนอยูบาง 

วัตถุประสงคในการแตง   เชื่อกันวาศรีปราชญแตงแขงกับเรื่องสมุทรโฆษคำฉันท 

เพ่ือแสดงความสามารถแตงฉันทเปนเรื่องยาว 

เน้ือเรื่องยอ     เรื่องอนิรุทธไดมาจากคัมภีรวิษณุปุราณะและมหาภารตะ มีเนื้อ

เรื่องคลายสมุทรโฆษ คือมีการอุมสมระหวางพระอนิรุทธกับนางอุษา ซึ่งเปนธิดายักษ โดยพระไทร 

(สมุทรโฆษอุมสมโดยเทวดาที่สถิตอยูท่ีตนโพธิ์)  หลังจากอุมสมทั้งสองตองพรากจากกัน  แตในท่ีสุด

ไดพบกันและครองรักกันสืบมา 

ตัวอยาง ตอนพระอนิรุทธเขาประพาสปา 

 

บัดนัน้สมเด็จหลาน กฤษณเทพจักร ี

รำลึกพนาลี   สุขรมยกรีฑา 

เสด็จไปบังคมพระ อัยกาธิเบศรลา 

จักไปพนาทวา   พนพฤกษศีขร 

เถื่อนถ้ำพนาลี  คชสีหองคอร 

กวางทรายรมั่งมร  สัตวสมสกอหลาย 

ชมสระสโรชา  กรบุษปเรืองราย 

ขจรคนธอบอาย   ภุมรีภมรมัว 



๘๙ 
 

มังกรพิมทองคลาย มัจฉวายหวั่นเห็นตัว 

ฉนองเฉนียรแลแหวกบัว  กระฉองชลธีพราย 

 

คุณคา  อนิรุทธคำฉันท มีกระบวนคำดีเดน  กวียุคหลังใชเปนแบบอยางในการแตง

ฉันท  กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ยังทรงใชทวงทำนองแตงของอนิรุทธคำฉันทในการนิพนธสมุทร

โฆษคำฉันทตอนจบ เชนบทชมจตุรงคเสนา   เรื่องนี้ยังมีลักษณะแหวกธรรมเนียมนิยมคือไมมีบท

ไหวครู  กรมพระยาดำรงราชานุภาพ (อนิรุทธคำฉันท, ๒๔๖๗, หนา คำนำ)  ทรงสันนิษฐานวา  

“พระมหาราชครูเปนกวีมีชื่อเสียงเปนคนสำคัญในรัชกาลสมเด็จพระนารายน

มหาราช แตงหนังสือเรื่องสมทุโฆษขึ้นเปนคำฉนัท ศรีปราชญเปนบตุรมีอุปนสัิยเปนอนชุาตในทางกวี

อยู เห็นบิดาแตงฉนัทก็ลองแตงบาง เมื่อบิดาเห็นกลาวบรภิาษวา ยังหนาศรีปราชญเผยอจะแตงฉันท

กับเขาดวย ศรีปราชญขัดใจจึงพยายามแตงฉันทอนิรุทธเรื่องนี้จนสำเร็จ แตไมแตงคำนมัสการตาม

ประเพณีแตงบทกลอนเปนเรื่องราวซึ่งกวีอื่น ๆ ประพฤติกันเปนแบบแผนมาแตกอน เพราะไม

อยากจะกลาวคำเคารพบิดา หนังสือฉันทอนิรุทธเรื่องนี้จึงมิไดมีคำนมัสการขางตน”  

  

ความดีเดนของเรื่องอนิรุทธคำฉันทยังมักนำไปเปรียบเทียบกับเรื่องอุณรุทในสมัย

รัชกาลที่ ๑ ดวย   

 

๓.๓.๗  กาพยหอโคลง  

 กาพยหอโคลง ตนฉบับเปนสมุดดำเขียนเสนรง เปนวรรณคดีที่ใชรูปแบบคำ

ประพันธท่ีแปลกใหม แตงเปนเรื่องราว และเปนแบบอยางการแตงกาพยหอโคลงในยุคตอมา เชน 

กาพยหอโคลงของเจาฟากุง 

ผูแตง พระศรีมโหสถ 

ลักษณะการแตง     กาพยยานีสลับกับโคลงส่ีสุภาพบท  เนื้อความกาพยกับโคลง

คลายคลึงกัน 

วัตถุประสงคในการแตง     บรรยายสภาพความเปนอยู ขนบธรรมเนียมประเพณี

ในเชิงสดุดีชมบานเมืองสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช 



๙๐ 
 

เน้ือเรื่องยอ     บรรยายถึงชีวิตความเปนอยู ความเจริญรุงเรือง การรื่นเริงของชาว

อยุธยา เมื่อมีมหรสพหนุมสาวพากันแตงตัวสวยงามออกเท่ียวเตรและเกี้ยวพาราสีกัน โดยรวม

กลาวถึงวิถีชีวิตของชาวอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช  เนื้อหาตอนปลายอาจหายไป 

ตัวอยาง   บทเกี้ยวพาราสี 

 

ฉาบฉมอมชราบชู  บินวี่วูสูภุมรี 

โกสุมหุมอับศรี    วารีเพรียวเหี่ยวดูดาย 

ฉาบฉมอมอูมโอช  บินบน 

สมสูภูมรีรน    รอนไม 

โกมุทอุดดมคนธ   โรยรวง 

เหี่ยวหายมลายรศไร   เปล่ียวแลวดูดาย 

 

ทรามสงวนดวนเดาถนัด  บดุจสัตวกัดกล่ินอาย 

รักแกวแลวคลาย    บผายจากพรากนฤมล 

ทรามสงวนดวนขึ้งขุน   อารมณ 

ใชสัตวลัดแลงชม    ชราบเหลน 

รักแลวแกวเกลียวกลม    สมอยู 

บบายคลายคลาเวน    หางรางถึงยาม 

ตัวเรียมเทียมจามรี   เชื้อชาตรีถี่ถนอมขน 

ของหนามทามกลางคน    เสียชนมสูอยูปลดไป 

เรียมเทียมจามรีรู   สงวนขน 

ของหนามทามกลางคน    ไลลอม 

เสียชีวิตรบคิดตน    นองนาฏ 

อยูเปล้ืองเคืองคนออม    ออกพนคงคืน 

 



๙๑ 
 

คุณคา   กาพยหอโคลงฉบับนี้ถือวาเปนฉบับครู เปนตัวอยางของกวีรุนหลังในการ

แตงกาพยหอโคลงขนาดยาว มีสำนวนโวหารท่ีไพเราะ  เนื้อหาทำใหไดทราบถึงสภาพบานเมืองสมัย

สมเด็จพระนารายณมหาราชอยางดี 

 

 ๓.๓.๘   โคลงอักษรสามหมู 

  โคลงอักษรสามหมู แสดงถึงความสามารถในการใชคำของกวี มีลักษณะเปนโคลง

กลบท เชื่อกันวา บางสวนหายไปเพราะเนื้อเรื่องไมติดติดกัน มีเหลืออยู ๒๙ บท บางตำราเรียกวา 

“โคลงตรีพิธประดับ”  

ผูแตง   พระศรีมโหสถ 

ลักษณะการแตง     โคลงกลบท โดยเลนกับเสียงวรรณยุกต และอักษร  

วัตถุประสงคในการแตง    มุงใหเกิดความไพเราะในรสของคำและการเลนเสียง 

เพ่ือแสดงฝมือในการแตงคำประพันธ 

เน้ือเรื่องยอ    เนื้อความไมตดิตอกนั ตอนตนเปนเรื่องการรบท่ีเชียงใหม  ตอนหลัง

ชมนกชมไม ชมธรรมชาติ 

ตัวอยาง โคลงอักษรสามหมู 

 

      พลพฤนทจนจนจน ทวนทิว 

               เหินโหโยธากริว  กริ่วกริ้ว 

               พัวพองพองพองปลิว เปลววาบ 

               โอโอโอฬารหล้ิว  ล่ีล้ำหาย 

                เสนาสูสูสู  ศรแผลง 

               ย่ิงคายทลายเมืองแยง แยงแยง 

               รุกรนรนรนแรง  ฤทธิ์รีบ 

               ลวงลวงลวงวังแวง  รวบเราเอามา 

 

คุณคา   โคลงอักษรสามหมูเปนวรรณคดีเลมแรกท่ีแตงเปนกลบทตลอดท้ังเรื่อง  

แมจะมีการเลนเสียงและอักษร แตโดยรวมแลวยังส่ือความได โชติรส  มณีใส (๒๕๕๙, หนา ๓๔๔) 



๙๒ 
 

กลาวถึงความดีเดนของโคลงอักษรสามหมูไววา  “วรรณกรรมเรื่องนี้นับวามีคุณสมบัติเดนทางดาน

ศิลปะแหงฉันทลักษณถึง ๓ ประการ กลาวคือ เปนวรรณกรรมเรื่องแรกท่ีแตงดวยกลบทตลอดเรื่อง  

ใชกลบทเพียงชนิดเดียว และใชกลบทชนิดบังคับวรรณยุกตซึ่งปรากฏอยางตอเนื่องจริงจังเปนครั้ง

แรก” จะเห็นวา กวีจะตองมีความสามารถในเชิงกวีและแมนยำฉันทลักษณอยางย่ิง 

 

 ๓.๓.๙   คำฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชาง 

   คำฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางของขุนเทพกระวีนี้ ถือวาเปนคำฉันทกลอมชางท่ี

เกาแกที่สุด สันนิษฐานวา ขุนเทพกระวี แตงฉันทเรื่องนี้ในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช เพราะ

ปรากฏวาในรัชกาลของพระองคไดชางเผือกมาสูพระบรมโพธิสมภารมาหนึ่งเชือก ชื่อวา “พระ

บรมคเชนทรฉัททันต” และมีงานสมโภชเปนงานใหญ 

ฉันทของขุนเทพกระวีนี้ มีศัพทเขมรและศัพทโบราณอยูมาก นายธนิต อยูโพธิ์ 

กลาวไววา ฉันทกลอมชางมีความหลายตอน ตอนหนึ่งๆ เรียกวา “ลา” ฉันทกลอมชางจบหนึ่งมี ๔ 

ลาคือ 

ลา ๑ ขอพร     

ลา ๒ ลาไพร 

ลา ๓ ชมเมือง     

ลา ๔ สอนชาง 

ฉันทกลอมชางในสมัยรัตนโกสินทร ตั้งแตรัชกาลท่ี ๑ เปนตนมา มีกาพยขับไม

เพ่ิมขึ้น จึงเปน ๕ ตอน ๆ หนึ่งเรียกวา “แผดหนึ่ง” (อานวา ผะแด ภาษาเขมร แปลวา ดำ) จึงเปน 

แผด ๑ ขอพร     

แผด ๒ ชมไพร 

แผด ๓ ชมเมือง     

แผด ๔ สอนชาง 

แผด ๕ คชาภรณ (กลาวถึงเครื่องประดับชาง) (กุหลาบ มัลลิกะมาศ, 

๒๕๑๗, หนา ๘๒-๘๓) 

ผูแตง   ขุนเทพกระวี 



๙๓ 
 

ลักษณะการแตง     คำฉันท กาพยยานี และกาพยฉบัง 

วัตถุประสงคในการแตง    ใชสวดกลอมในงานพิธีสมโภชชางพระที่นั่ง 

เน้ือเรื่องยอ    นมัสการเทพเจาตามลัทธิศาสนาพราหมณไหวเทพเจา ๓ องค คือ 

พระอิศวร พระนารายณ และพระพรหม บางสำนวนมีเทพเจาเพ่ิมเติม คือ พระพนัสบดี อันเปนเจา

ปาเขาไปแทรกของขุนเทพกระวี มีลาขอชาง และลาไพร ซึ่งสวนมากขึ้นดนดวย “อยาพอ” หรือ 

“อยาแม” สุดแตวาชางสำคัญจะเปนชางพัง ชางพลาย ลาชมเมืองคือกลาวชมวา บานเมืองนาอยู

กวาปา ลาสอนชาง เปนตอนสอนอยางปลอบประโลมวาอยาดุราย จงเชื่อและรักหมอครวญ  

ตัวอยางกลอมชาง ฉันท ๑๒ 

 

พระพนมครบโคม         นุบพิตรศอขจี 

สดับศัพทปกษี             บิบำเรอหสบไถง 

เผลียงอรุบำนักขยล        ดารนลศัพทรไน 

ภูรโคกเรไร                 ไชยนุชกาเชวง 

เราะหพนเราะหพาทย   เราะหพิศณุเสนงไชย 

เราะหเสนงสครใด         บิบำเรอหนุดัสผธม  

 

คุณคา   ฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางนับเปนฉันทกลอมชางเลมแรกของวรรณคดี

ประเภทนี้ การกลอมชางเราไดจากเขมร เขมรไดจากพราหมณอีกทีหนึ่ง ฉันทกลอมชางของขุนเทพ

กระวี จึงมีภาษาเขมรปนอยูมาก ทำใหเขาใจความหมายไดยาก  (เปล้ือง ณ นคร, ๒๕๔๕, หนา 

๑๓๙-๑๔๐) 

 

๓.๔  กวีและวรรณคดสีำคัญสมัยอยุธยาตอนปลาย 

กวีและวรรณคดีสำคัญในสมยัอยุธยาตอนกลาง ท่ีปรากฏหลักฐานมาจนถึงปจจุบัน มีดังนี้ 

สมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ  ไดแก  โคลงชะลอพระพุทธไสยาสน 

เจาฟาอภัย  ไดแก  โคลงนิราศเจาฟาอภัย 

เจาฟาธรรมธิเบศรไชยเชษฐสุริยวงศ (เจาฟากุง) ไดแก 

๑)  นันโทปนันทสูตรคำหลวง  



๙๔ 
 

๒)  พระมาลัยคำหลวง  

๓)  กาพยเหเรือ  

๔)  กาพยหอโคลงประพาสธารทองแดง  

๕)  กาพยหอโคลงนิราศธารโศก 

๖)  เพลงยาวเจาฟาธรรมธิเบศร  

เจาฟากุณฑล ไดแก  บทละครเรื่องดาหลัง  

เจาฟามงกุฎ  ไดแก  บทละครเรื่องอิเหนา 

พระมหานาควัดทาทราย  ไดแก  

๑) ปุณโณวาทคำฉันท  

๒) โคลงนิราศพระบาท  

หลวงศรีปรีชา ไดแก  กลบทสิริวิบุลกิติ 

ไมทราบผูแตง  ไดแก  บทละครนอก ๑๔ เรื่อง 

 

  ในท่ีนี้ จะขออธิบายวรรณคดีสำคัญในสมัยนี้เพียงบางเรื่องโดยสังเขป ดังนี้ 

 

๓.๔.๑  โคลงชะลอพระพุทธไสยาสน 

โคลงชะลอพระพุทธไสยาสน  จัดเปนวรรณคดียอพระเกียรติ  สมเด็จพระเจาอยูหัว

บรมโกศทรงพระราชนิพนธ ในขณะท่ีทรงเปนกรมพระราชวังบวรสถานมงคล ในรชักาลสมเด็จพระ

เจาอยูหัวทายสระ (ปรียา หิรัญประดิษฐ, ๒๕๕๙, หนา ๓-๓๕) 

 ผูแตง    สมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ 

  ลักษณะการแตง     โคลงส่ีสุภาพจำนวน ๖๙ บท 

วัตถุประสงคในการแตง     บันทึกเหตุการณและวิธีการท่ีสามารถชะลอพระพุทธ

ไสยาสน 

เน้ือเรื่องยอ   กลาวถึงเหตุการณวา น้ำไดกัดเซาะเขื่อนดานตะวันออกเขามาจนเขา

พระวิหารพระพุทธไสยาสน ซึ่งเปนท่ีเคารพของประชาชน  ทางวัดเองแกไขไมไดผล  พระอธิการจึง

รองเรียนมายังพระมหากษัตริย จึงมีดำรัสส่ังใหพระราชสงครามจัดการชลอพระใหพนน้ำ   

ตัวอยางตอนชะลอพระพุทธไสยาสน 



๙๕ 
 

 

ขอพรพระพุทธรูปเรื้อง  จอมตริย 

ขอจงภุดาธาร    ทรงทวีป 

อันผจญพลมารดาล   พายแพ 

เรืองฤทธิปลิดไปลแปล   ปราบทาวทุกสถาน 

เชือกใหญใสรอกรอย    เรียงกระสัน 

กวานชอชลอผันขัน                ยึดย้ือ 

ลวดหนังรั้งพัลวัน                 พวนเพ่ิม 

โหโหมประโคมอึงอื้อ              ลากเลาประโคมไป 

 

คุณคา  วรรณคดีเรื่องนี้ เปนวรรณคดีเรื่องแรกท่ีกลาวถึงการชะลอพระ โดยใช

รูปแบบรอยกรองบันทึกประวัติศาสตรทางศาสนา  ใชภาษาโดดเดน คำโคลงนับวามีสำนวนโวหาร

เชิงกวีที่ดี   กวีใชคำส่ืออารมณความรูสึก ทำใหเกิดจินตภาพ  นอกจากนี้ ยังสะทอนใหเห็นความ

เล่ือมใสในพระพุทธศาสนาของคนยุคนี้ดวย 

 

๓.๔.๒   นันโทปนันทสตูรคำหลวง  

นันโทปนันทสูตรคำหลวง เปนหนังสือที่แตงขึ้นในสมัยอยุธยา เมื่อราว พ.ศ. ๒๒๗๙ 

เปนวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ท่ีทรงแปลมาจากเรื่องนันโทปนันทปกรณัม ในคัมภีรฑีฆนิกาย

สีลขันธนอกสังคายนา ซึ่งพระมหาพุทธสิริเถระ ภิกษุชาวลังการจนาไวเปนภาษาบาลี  เจาฟาธรรม 

ธิเบศรไชยเชษฐสุริยวงษหรือเจาฟากุง ทรงนิพนธเรื่องนันโทปนันทสูตรคำหลวง ขณะท่ีทรงผนวชอยู 

ณ วัดโคกแสง มพีระนามฉายาวา “สิริปาโล” โดยทรงเลียนแบบมหาชาติคำหลวง ซึ่งมีอายุเกากวา  

 ผูแตง    เจาฟาธรรมธิเบศร 

ลักษณะการแตง    รายยาว  ตั้งคำบาลีแลวแปลเปนภาษาไทยสลับกันไปในรูปของ

คำหลวง  ตอนทายเปนโคลงกระทู ๒ บท 

วัตถุประสงคในการแตง    มีขอสันนิษฐานหลายอยาง เชน นิพนธเพ่ือแสดงถึง

ความสำนึกผิดท่ีทรงใชดาบฟนพระภิกษุเจาฟานเรนทรพิทักษ  เพ่ือสรรเสริญพระเดชานุภาพ

พระพุทธเจาเพ่ือเผยแผคำส่ังสอนทางพระพุทธศาสนา  และกอใหเกิดศรัทธาในพุทธศาสนา  



๙๖ 
 

เน้ือเรื่องยอ   เริ่มตนนมัสการพระรัตนตรัย บอกนามผูแตงวา “สิริปาโล” จากนั้น

กลาวถึงเนื้อเรื่องความโดยสรุปวา  พระพุทธเจาประทับท่ีเชตวันมหาวิหาร เศรษฐีอนาถบิณฑิก

อาราธนาไปรับบิณฑบาตร พระพุทธเจาทรงทราบดวยญาณวา พระยานาค ชื่อนันโทปะนันทะ 

ประกอบดวยทิฐิ  พระพุทธเจาทรงตองการจะทรมานคือทำใหเลิกยึดถือในความถือมั่นเดิม  ใหอยู

ในสัมมนาทิฐิจึงโปรดใหพระโมคคัลลานเปนผูทรมาน  สวนพระองคและพระอรหันต ๕๐ รูป เหาะ

ขามเศียรพระยานาคไป  พระยานาคโกรธแคนมากจึงไปยังเขาพระสุเมรุเนรมิตกายใหใหญโตบดบัง

ไปถึงสวรรคชั้นดาวดึงส แตพระโมคคัลลานแสดงฤทธิ์ใหอัศจรรยย่ิงกวา จนในท่ีสุดพระยานาค

ยอมรับวาตนพายแพ พระโมคคัลลานจึงนำตัวไปเฝาพระพุทธเจา  พระพุทธเจาประทานศีลใหรักษา 

แลวจึงเสด็จไปรับบาตรท่ีบานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ตามท่ีทรงรับนิมนตไว  ตอนทายเรื่องบอกนามผู

แตงอีกครั้ง 

ตัวอยาง ตอนพญานาคนันโทปนันทดูหมิ่นพระพุทธองค 

 

แมในกาลวันนั้น อันวา นันโทปนันทนาคราช ก็กลาวคำวิปลาศนาน กอปรดวย

มฤจฉาทฤษฎีเปน วลีลามกย่ิงนัก กมีลักษณะดั่งนี้ อันวาพวกชีสรํมณ อันโกนสีสะ

เหลานี้ไส ยอมเทาไปสูเทวา อันอยูดาวดึงษาสถาน  กมาเหนือพิมานแหงเรา แมน

จกลับเทาเมืองชน กขามไปเบื้องบนปราสาท แหงอาตมนี้หลายวาร ตั้งแตกาลวันนี้

ไป อาตมบมิใหสรํมณา สูเทวาโลกาท้ังหลาย อันเรียรายรัชทุลี อันมีในฝาบาทา 

แหงสรํมณาอันอาเกียรณ แลไปเหนือเศียรแหงอาตมภาพนี้ แล 

 

คุณคา    นันโทปนันทสูตรคำหลวง เปนเรื่องแสดงความศรทัธาในพระพุทธศาสนา 

ภาษาท่ีใชเปนคำศัพทสูง เปนภาษาบาลี สันสกฤต เขมร และมีการแผลงคำอยางไพเราะ  เปนเรื่อง

แตงดีในเชิงกวีและกาพยถอยคำ  ผูแตงมีความรอบรูทางอักษรศาสตรเปนอยางดี แตเนื้อเรื่องไมได

รับความนิยมเทามหาชาติ หรือแพรหลายเทา ทำใหประชาชนนิยมนอยกวามหาชาติคำหลวง (สุภา  

ฟกของ, ๒๕๓๐) 

 

๓.๔.๓  พระมาลัยคำหลวง  



๙๗ 
 

พระมาลัยคำหลวง เปนวรรณคดีศาสนาอีกเรื่องท่ีเจาฟากุงนิพนธ  วรรณคดีเรื่องนี้ 

มีเคาเดิมเปนภาษาบาลี ชื่อ “มาเลยยฺสูตร” เขาใจวาภิกษุชาวลังกาเปนผูแตง ตอมาภิกษุชาว

เชียงใหมชื่อ “พุทธวิลาส” นำมาแตงขยายความใหพิสดาร เรียกชื่อใหมวา “ฎีกามาลัย” เปน

วรรณกรรมพุทธศาสนามหายาน   พระมาลัยคำหลวง เปนวรรณคดีท่ีมีเนื้อหาคลายกับไตรภูมิพระ

รวง เพราะกลาวถึงสวรรค นรก บาปบุญ (ปรียา หิรัญประดิษฐ, ๒๕๕๙, หนา ๓-๓๘) 

ผูแตง   เจาฟาธรรมธิเบศร 

ลักษณะการแตง    ใชรายสุภาพ บางตอนคลายกาพยบาลี มีคาถาส้ัน ๆ แทรกไว

หนาบท ทำนองแตง คลายกาพยมหาชาติ ตอนทายเปนโคลงส่ีสุภาพ 

วัตถุประสงคในการแตง   เพ่ือใหเกิดอานิสงสไดพบพระศรีอาริยเมตไตรย 

เน้ือเรื่องยอ     เริ่มตนนมัสการพระรัตนตรัย พระมาลัยเถระเสด็จจากการไปโปรด

สัตวนรก ตอมาไดพบชายยากจนคนหนึ่งถวายดอกบัว ๓ ดอก ทรงรับไวแลวตรึกตรองดูวา จะนำ

ดอกบัวนี้ไปเปนพุทธบูชาท่ีใดจึงจะเหมาะ ในท่ีสุด ก็ตกลงเหาะไปบนสวรรค นำดอกบัวไปผูกพระ

จุฬามณีเจดีย ไดพบพระอินทร จึงตรัสถามพระอินทรวา ผูมีบุญญาธิการแลว  เหตุใดจึงยังบูชาเจดีย

นี้อยู พระอินทรทรงตอบ เพ่ือบำเพ็ญความดีใหย่ิงขึ้นไป แลวตรัสเลาถึงเทวดาท้ังหมด ที่ไดทำความ

ดีอันใดไวบาง จึงไดมาเสวยสุขในสวรรค ครั้นแลว พระศรีอาริยเมตไตรยก็ไดเสด็จมายังบริเวณนั้น 

การทำสักการะพระเจดียไดโปรดเทศนาและไดสงขอความใหประกาศแกชาวโลกวา ผูใดใครเกิดทัน

ศาสนาของพระองค ใหมาทำความดีตาง ๆ เปนตนวา ใหฟงเทศมหาชาติคาถาพันใหจบในวัน

เดียวกนั เปนตน พระมาลัยไดสดับพระธรรมเทศนาแลว ก็นำขอความมาแถลงแกชาวชมพูทวปี ฝาย

ชายที่ถวายดอกบัว เมื่อส้ินชีวิตไปเกิดบนสวรรคชั้นดาวดึงส ชื่อ “อุบลเทวันทร” จะมีดอกบัวรองรับ

ทุกกาวท่ียางไป 

ตัวอยาง ตอน พระอินทรกลาวตอบพระมาลัย เรื่องทำบุญ 

 

ภนฺเต  เทวราชาก็บัณฑูร  วาอรมสุรสรพสรรพ  มาชวยกันกอเกื้อ กุศลเพ่ือ

ปรารถนาใน  ภพหนาสืบสกนธ  ใหไดชั้นบนย่ิงขึ้น  กวาพ้ืนชั้นนี้ อินทรจึงชี้กุศล   

เทพลางตนบำเพ็ญ  เมื่อยังเปนมนุสฺสา  ทำกุศลนอยนัก ครั้นดลอรรถเทวฐาน   

อยุมินานมวยมุด  ผลบุญสุดส้ินไป  ขออุปไมยถวายบพิตร  ยังมีทลิทหนึ่งเลา  มีแต



๙๘ 
 

ขาวเปลือกปด  ทนานหนึ่งนิดเดียวไซร  มิไดไถหวานพืชน  ใหยาวยืดสืบสราง   

บัดเปล้ืองปลาวเปลาหมด  ชายรันทดทวยถวิล  มิทำกสินวานิชไซร ทรัพยจะสืบสอง  

สุดแตจะพองพร่ำส้ิน  ดุจเทวินทรบุญนอย สุดส้ินสรอยเศราโศก ดวยวิโยคสุขา   

มีอุปมาดั่งชายนั้น 

 

ตัวอยาง  ตอนกลาวถึงความสุขของมนุษย และความอุดมของธัญญาหารสมัย 

พระศรีอาริยวา 

 

ฝายฝุงมนุษยหรรษา  ภิรมยานิจกาล  ชวนกันผสานดุริยวงค โพนเพลงพลางพิณ

พาทย  ฆองกลองฆาฏครื้นเครง  คตีบรรเลงเพลงไฉน ปแกวไวเสียงแวว  ดีดถึงแลว

ดนตรี  ทุกราตรีทิวาวาร ระเบงบรรพรำรอน  โคลงกาพยกลอนทำนุก  เลนเปนสุข

นิรันดร  อีกธัญโภชนสาลี  ตกปถพีเมล็ดเดียว ออกขึ้นเขียวชอ่ำ แตกพันลำหลาย

หนอ เนื่องเปนกลถึงพัน  ตนหนึ่งนั้นพันรวง  ไดเมล็ดตวงธัญญัน  สองทะนานพัน

พูนเพ็ญ 

 

คุณคา   วรรณคดีเรื่องนี้สะทอนใหเหน็อิทธิพลในเรือ่งความเชื่อในโลกยุคพระศรอีา

ริย ชวยสงเสริมในเรื่องการฟงเทศนมหาชาติ เพราะเนื้อความกลาวไววา “หากผูใดปรารถนาจะไป

เกิดในยุคพระศรีอาริยเมตไตรย จะตองฟงเทศนมหาชาติใหจบในวันเดียว”  การฟงเทศนมหาชาติ

ใหจบวันดียวจะไดพบพระศรีอาริย คงมาจากเรื่องพระมาลัยคำหลวง   วรรณคดีเรื่องนี้ สนับสนุน

ความเชื่อเรื่องโลกนี้โลกหนา การเรงสะสมบุญบารมีเพ่ือจะไดไปเกิดและเสวยสุขในยุคพระศรีอาริย 

ซึ่งเปนโลกในอุดมคติ ปราศจากความทุกขท้ังปวง มนุษยจึงทำบุญกุศลตาง ๆ เชน ทำทาน สราง

อุโบสถ สรางพระพุทธรูป ฯลฯ ดานการใชภาษา พระมาลัยคำหลวงใชถอยคำสำนวนงาย ราบเรียบ 

และอานงายกวานันโทปนันทสูตรคำหลวง คนจึงนิยมและรูจักมากกวานันโทปนันทสูตรคำหลวง  

(สุภา  ฟกของ, ๒๕๓๐) 

 

๓.๔.๔  กาพยเหเรือ  



๙๙ 
 

 กาพยเหเรือเปนวรรณคดีท่ีใชในงานพิธี ในการเสด็จโดยกระบวนเรือหลวง หรือ

กระบวนพยุหยาตราชลมารค เจาฟากุงนิพนธไวในรัชกาลพระเจาอยูหัวบรมโกศ   

 ผูแตง    เจาฟาธรรมธิเบศร 

ลักษณะคำประพันธ     แตงเปนกาพยหอโคลง  มีโคลงส่ีสุภาพนำ  ๑  บท  

เรียกวาเกริ่นเห  และตามดวยกาพยยานี ๑๑  พรรณนาเนื้อความโดยไมจำกัดจำนวนบท 

จุดประสงคในการแตง  ใชเหเรือเลนในคราวพระเจาอยูหัวบรมโกศเสด็จพระราช

ดำเนินทางชลมารคไปนมัสการและสมโภชพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี   

เน้ือเรื่องยอ     กลาวถึงขบวนพยุหยาตราทางชลมารค มีทั้งหมด ๔ ตอน คือ  

๑) เหชมเรือกระยวน ซึ่งประกอบดวยเรือพระท่ีนั่งกิ่ง  และเรือท่ีมีโขนเรือ

เปนรูปสัตวตาง ๆ คือ  เรือครุฑยุดนาค เรือไกรสรมุข เรือสมรรถชัย เรือสุวรรณหงษ เรือชัย เรือคช

สีห เรือมา เรือสิงห เรือนาคา (วาสุกรี) เรือมังกร เรือเลียงผา เรืออินทรี     

๒) เหชมปลา กลาวพรรณนาชมปลาตาง ๆ  เชน ปลานวลจันทร คางเบือน 

ตะเพียน กระแห แกมช้ำ    

๓) เหชมไม เมื่อเรือแลนเลียบชายฝง ชมไมที่เห็นตามชายฝง เชน นางแยม 

จำปา ประยงค พุดจีบ พิกุล  สุกรม สายหยุด พุทธชาด    

๔) เหชมนก เมื่อใกลพลบค่ำเห็นนกบินกลับรัง ก็ชมนกตาง ๆ เชน นกยูง 

สรอยทอง สาลิกา นางนวล แกว ไกฟา แขกเตา จบลงดวยบทเหครวญ เปนการคร่ำครวญ คิดถึง

นางที่เปนที่รักในยามค่ำคืน 

ตัวอยาง บทชมไม 

 

เรือชายชมมิ่งไม  ริมทาไสวหลากหลายพรรณ 

เพล็ดดอกออกแกมกัน  สงกล่ินเกล้ียงเพียงกล่ินสมร 

ชมดวงพวงนางแยม บานแสลมแยมเกสร 

คิดความยามบังอร  แยมโอษฐย้ิมพริ้มพรายงาม 

จำปาหนาแนนเนื่อง คล่ีกลีบเหลืองเรืองอราม 

คิดคนึงถึงนงราม  ผิวเหลืองกวาจำปาทอง 

ประยงคทรงพวงหอย ระยายอยหอยพวงกรอง 
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เหมือนอุบะนวลลออง  เจาแขวนไวใหเรียมชม 

พุดจีบกลีบแสลม พิกุลแกมแซมสุกรม 

หอมชวยรวยตามลม  เหมือนกล่ินนองตองติดใจ 

 

 คุณคา    กาพยเหเรือของเจาฟาธรรมธิเบศรเปนกาพยเหที่เกาแกที่สุดเทาที่คนพบ  

มีความดีเดนในดานการใชภาษาท่ีทำใหเกิดจินตภาพ ใหอารมณความรูสึก การใชการอุปมา และ

การเลนคำ   กาพยเหเรือนี้ ยังมีลักษณะเดนตรงท่ีกวีใชธรรมชาติเปนตัวดำเนินเรื่องหลักในการ

กลาวคร่ำครวญถึงนาง ในทุกบทจะกลาวถึงธรรมชาติและเชื่อมโยงกับการคร่ำครวญ  กวียังจัดแบง

เนื้อหาตามประเภทหรือชนิดของธรรมชาติท่ีเหมือนกันใหเรียงบทตอเนื่องกัน  เชน บทชมนกก็จะ

กลาวถึงแตนก  บทชมไมจะกลาวถึงแตพันธุไม ซึ่งเปนลักษณะเดนของวรรณคดีเรื่องนี้  และยังทำให

เห็นถึงความรูของกวีและความอุดมสมบูรณของธรรมชาติในสมัยนั้นดวย  นอกจากนี้ เนื้อหายัง

สะทอนใหเห็นประเพณีการเหเรือ ใหความรูเรื่องขบวนพยุหยาตราทางชลมารค  วิถีชีวิตคนไทยท่ี

สัญจรทางน้ำ ตลอดจนคานิยม ความเชื่อตาง ๆ   

กาพยเหเรือของเจาฟาธรรมธิเบศร ยังมีอิทธิพลทำใหเกิดกาพยเหเรือในยุคตอ ๆ 

มา เชน   กาพยเหเรือพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย หรือท่ีรูจักกันคือ 

กาพยเหชมเครื่องคาวหวาน   กาพยเหเรือพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว (ชมสวน ชมนก ชมไม และชมโฉม)   กาพยเหเรือ พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกลาเจาอยูหัว (ชมเรือ ชมพระนคร ชมปลา เหครวญ)  เปนตน 

 

 ๓.๔.๕  กาพยหอโคลงประพาสธารทองแดง  

กาพยหอโคลงประพาสธารทองแดง  เปนบทนิพนธของเจาฟากุง  เมื่อครั้งตาม

เสด็จสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศไปมนัสการพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี   คำวา ธารทองแดง 

เปนชื่อลำน้ำท่ีเขาพระพุทธบาท ท่ีอยูในบริ เวณพระพุทธบาท  เปนท่ีรื่นรมยดวยธรรมชาติ มีสัตว 

และพรรณไมตาง ๆ มากมาย และเปนท่ีมาของชื่อวรรณคดีดวย 

ผูแตง   เจาฟาธรรมธิเบศร 

  ลักษณะการแตง  กาพยยานีและโคลงส่ีสุภาพรวม ๑๐๘ คู และโคลงปดทายมี ๒ บท  

จุดประสงคในการแตง  เพ่ือใหเกิดความเพลิดเพลินในขณะเดินทาง   
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เน้ือเรื่องยอ    พรรณนาถึงขบวนเสด็จ  สภาพภูมิประเทศ  โดยพรรณนาส่ิงท่ีได

พบเห็นจากการเสด็จทางสถลมารค ตั้งแตทาเจาสนุกถึงธารทองแดง 

ตัวอยางการพรรณนาความงามไกฟา 

 

              ไกฟาอาสดแสง     หัวสุกแดงแทงเดือยแนม 

ปกหางตางสีแกม                    สีแตมตางอยางวาดเขียน 

              ไกฟาหนาก่ำกลา     ปากแหลม 

หัวแดงเดือยแนม    เนื่องแขง 

   ปกหางตางสีแกม          ลายลวด 

      ตัวดางอยางคนแกลง      แตงแตมขีดเขียน 

 

ตัวอยางการพรรณนาถึงนกแกว 

 

นกแกวแจวเสียงใส        คลอไคลคูหมูสาลิกา 

นกตั้วผัวเมียคลา                     ฝาแขกเตาเหลาโนรี 

นกแกวแจวรี่รอง          เรหา 

ใกลคูหมูสาลิกา        แวดเคลา 

นกตั้วผัวเมียมา            สมสู 

สัตวาฝาแขกเตา         พวกพองโนรี 

 

คุณคา    วรรณคดีเรื่องนี้ใชรูปแบบคำประพันธท่ีแสดงถึงความสามารถของกวี 

เนื่องจากเปนกาพยหอโคลง เนื้อหาท้ังสองสวนตองคลายคลึงกัน  อีกท้ังยังโดดเดนเรื่องการใชคำ  

เลนคำและสรรคำที่ไพเราะ  ใชโวหารทำใหเกิดจินตภาพ  และทำใหทราบถึงธรรมชาติของสัตว  

สะทอนความอุดมสมบูรณของปาไมและสัตวปา  

 

 ๓.๔.๖  กาพยหอโคลงนิราศธารโศก 

  กาพยหอโคลงนิราศธารโศก เปนพระนิพนธของเจาฟาธรรมธิเบศร นิพนธคราว

เดียวกับ กาพยหอโคลงประพาสธารทองแดง เมื่อครั้งตามเสด็จสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศไป



๑๐๒ 
 

นมัสการและสมโภชรอยพระทุทธบาท จังหวัดสระบุรี  เดิมเรยีกกาพยหอโคลงนี้วา นิราศพระบาท 

ตอมาเปล่ียนเปน กาพยหอโคลงนิราศธารโศก เพ่ือใหคลองกับกาพยหอโคลงนิราศธารทองแดง 

  ผูแตง    เจาฟาธรรมธิเบศร 

ลักษณะการแตง     รูปแบบคำประพันธเปนกาพยหอโคลงจำนวน ๑๕๒ บท 

ขึ้นตนดวยโคลง ๔ สุภาพ ๒ บท กลาวถึงนามกวีผูทรง นิพนธ 

จุดประสงคในการแตง   บันทึกการเดินทาง รำพันถึงหญิงท่ีรัก สถานท่ี และ

สภาพแวดลอม   

เน้ือเรื่องยอ     เริ่มตนดวยการพรรณนาความงามแตละสวนของนาง ไดแก ผม  ไร

ผม ผิว หนาผาก คิ้ว ดวงตา จมูก ริมฝปาก ฟน หู คอ บา ทรวงอก แขน นิ้ว เอว ทอง ขา ปลีนอง 

เทา จากนั้นกวีพรรณนาถึงความรักท่ีมีตอนาง ความคิดถึงท่ีตองพลัดพรากจากกัน โดยพรรณนาไป

ตามลำดับเวลาตั้งแตเชาไปจนคํ่า ครํ่าครวญตามลำดับวัน เดือน ฤดูกาล และ ป รำพันตั้งแตเวลา

เชาย่ำฆองจบถึงตีสิบเอ็ด จากวันอาทิตยถึงวันเสาร เดือนหาถึงเดือนส่ี ฤดูคิมหันตถึงเหมันต และป

ชวดถึงปกุน ลักษณะการครํ่าครวญผานเวลาเชนนี้คลายคลึงกับการคร่ำครวญในโคลงทวาทศมาส  

ตอจากนั้น กวีกลาวถึงขบวนเสด็จพยุหยาตราทางสถลมารคไปนมัสการรอยพระพุทธบาท บรรยาย

รายละเอียดในขบวน ประกอบดวยเครื่องสูง เหลาสาวสนม บรรยายความงดงามของธรรมชาติ

ระหวางทาง พืชพรรณไม สัตวชนิดตาง  ๆ 

ตัวอยางการชมดวงเนตรและจมูกของนางอันเปนท่ีรัก 

 

ชมนองสองไนยนา แลมาชายละลายอารมณ 

เพราพริ้มย้ิมตาคม  เปนมันเคลือบเหลือบแลงาม 

 พิศนองสองเนตรพริ้ม เพราคม 

ขนเนตรงามสวยสม  ส่ังดวย 

เมียงมายชายเชยชม  แสนลาภ 

เปนโทษหรือเกรงมวย  เษกซรองมองดู ฯ 

นาสาอาแลเลิศ  งามประเสริฐเกิดดวยบุญ 

เหมือนของามลมนุ  ลมอมเจาเพราเพริศจริง 



๑๐๓ 
 

 นาสิกแลเลิศล้ำ  ใครปุน 

งามแงแทเที่ยงบุญ  เล่ืองหลา 

คือของอสวยสุน   ทเรศ 

เพราเพริศพริ้งจริงเจา  อาพนฝูงหญิง ฯ 

 

  คุณคา    วรรณคดีเรื่องนี้มีความแปลกใหมตรงท่ีแมจะเปนวรรณคดีประเภทนิราศ 

และมีบทรำพึงรำพันถึงการจากนางอันเปนท่ีรัก  แตมิไดพลัดพรากจากนางจริง  เปนการแตงตาม

ขนบวรรณคดีเทานั้น  โดยกวีไดระบุอยางชัดเจนในตอนทายเรื่อง   วรรณคดีเรื่องนี้โดดเดนในดาน

การใชคำ และความเปรียบเปนเลิศดวย 

 

๓.๔.๗  บทละครเรื่องดาหลัง (อิเหนาใหญ) และอิเหนา (อิเหนาเล็ก) 

ดาหลัง มาจากคำวา ดะลัง เปนภาษาชวาแปลวา หนัง ในท่ีนี้คือหนังตะลุง  ดาหลัง

และอิเหนาเปนงานนิพนธของเจาฟากุณฑลและเจาฟามงกุฎ พระธิดาพระเจาอยูหัวบรมโกศ   

สันนิษฐานกันวา ท้ัง ๒ พระองคไดเคาเรื่องมาจากนางเชลยชาวชวาปตตานีที่ เลาเรื่องนิยาย

พงศาวดารชวาใหฟง ทำใหนิพนธดาหลังกับอิเหนาขึ้นคนละเรื่อง แตท้ังสองเรื่องสูญหายไป ตอมา

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกไดพระราชนิพนธขึ้นใหมท้ังดาหลังและอิเหนา  โดยอาศัย

เคาเรื่องเดิมแตสมัยอยุธยา    

มีหลักฐานวาในวรรณคดเีรื่อง บุณโณวาทคำฉันท ของพระมหานาค วัดทาทราย ซึ่ง

แตงในรัชกาลพระเจาอยูหัวบรมโกศวามหรสพท่ีเลนในงานพระพุทธบาทสระบุรีนั้น  มีเรื่องอิเหนา

ดวย โดยเนื้อเรื่องตรงกับอิเหนาเล็กในตอนลักบุษบาไปไวในถ้ำ ซึ่งไมปรากฏในเรื่องอิเหนาใหญ   

นอกจากนี้ ในงานพระราชนิพนธบทละครอิเหนา  ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา

นภาลัย ทรงกลาวถึงอิเหนาในสมัยอยุธยาซึ่งเขาใจวาเปนอิเหนาของเจาฟากุณฑลและเจาฟามงกุฎ 

เนื่องจากมีคำวากวีสตรี ซึ่งสันนิษฐานไดวา ท้ังสองเรื่องคงแตงในสมัยพระเจาอยูหัวบรมโกศ ชวง

ปลายอยุธยา ดังตัวอยาง 

 

    อันอิเหนาเอามาทำเปนคำรอง   สำหรับงานการฉลองกองกุศล 



๑๐๔ 
 

ครั้งกรุงเกาเจาสตรีเธอนิพนธ              แตเรื่องตนตกหายพลัดพรายไป 

 

เหตุท่ีเรียก ดาหลัง วา อิเหนาใหญ และอิเหนา วา อิเหนาเล็ก สันนิษฐานกันวา

เรียกตามผูทรงนิพนธ  คือ  เจาฟาพระองคใหญ  และเจาฟาพระองคเล็ก 

ผูแตง   เจาฟากุณฑล นิพนธเรื่องดาหลัง และเจาฟามงกุฎนิพนธเรื่องอิเหนา  

ลักษณะการแตง     กลอนบทละคร 

จุดประสงคในการแตง     ใชแสดงละครในถวายพระเจาอยูหัวบรมโกศ 

เน้ือเรื่องยอ   ดาหลังและอิเหนามีโครงเรื่องคลายกัน   ตนฉบับดาหลังขาดหายไม

สมบูรณ เนื่องดวยคราวเสียกรุง มีเพียงตอนส้ัน ๆ เพียงตอนท่ีวา “ทาวกาหลังทรงทราบวา มีสา

ประหมังกุหนิงหายไป” สวนอิเหนา มีเนื้อความแบงเปน ๖ ตอนใหญ ไมติดตอกัน (เอกรัตน  อุดม

พร, ๒๕๔๔, หนา ๑๓๑-๑๓๒)   ไดแก   

ตอนตั้งวงศเทวี จนถึงอิเหนาไปเมืองหมันหยาครั้งแรก    

ตอนเขาหองจินตรหรา  ไมยอมอภิเษกกับบุษบา 

ตอนวิหยาสะกำเที่ยวปาไดรูปนางบุษบา 

ตอนศึกกะหมังกุหนิง 

ตอนอิเหนาปลอมเปนปนหยีตามบุษบา 

ตอนยาหรันไปเมืองมะงาดา จนถึงระเดนดาระหวันตามยาหรันมาถึงเมือง 

กาหลัง 

คุณคา     ดาหลังและอิเหนามีโครงเรื่องสนุกสนาน อยางไรก็ดี หากเปรียบเทียบ

ระหวาง กันแลว อิเหนาไดรับความนิยมและคนไทยรูจักกันแพรหลายมากกวา  เนื่องจากมีทองเรื่อง

เขาใจงายไมยุงยาก ไมยืดยาว ซื่อตัวละครยังจำไดงายกวาดาหลัง  ท้ังเหตุการณและพฤติกรรมตัว

ละครในดาหลังยังซ้ำ ๆ กัน ทำใหอานแลวเกิดความสับสน   ความนิยมในเรื่องอิเหนาทำใหในยุค

ตอมาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ไดนำอิเหนาครั้งกรุงเกามาเปนตนแบบพระราช

นิพนธอิเหนา ซี่งจะเห็นวาทรงพระราชนิพนธไดอยางงดงามและสอดคลองกับการแสดงละคร  กอน

หนานั้น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก พระราชนิพนธเรื่องดาหลังดวย แตไมเปนท่ีรูจัก

มากนัก 

 



๑๐๕ 
 

 ๓.๔.๗   บุณโณวาทคำฉันท  

 บุณโณวาทคำฉันท เปนวรรณคดีท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับตำนานพระพุทธบาทตาม

คัมภีรในพุทธศาสนา และงานสมโภชรอยพระพุทธบาท สันนิษฐานวาแตงขึ้นในสมัยอยุธยาตอน

ปลาย  โดยพระมหานาค ซึ่งบวชอยูวัดทาทราย ในพระนครศรีอยุธยา แตงเมื่อในรัชกาลพระเจา

บรมโกศ หนังสือเรื่องนี้นับถือกันมาวาแตงดี พรรณนาวาดวยลักษณะการสมโภชพระพุทธบาท ตาม

ราชประเพณีครั้งกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานีไดอยางถวนถี่   

ที่มาของเรื่องนาจะมาจากปุณโณวาทสูตร ซึ่งเปนพระสูตรหนึ่งในพระสุตตันตปฎก 

แสดงเรื่องราวท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงพระธรรมและสนทนากับพระปุณณเถระซึ่งจะจาริกไปจำ

พรรษาในหมูบานสุนาปรันตชนบท เนื้อความใบปุณโณวาทสูตรนั้นกลาวถึงแตเพียงหัวขอธรรม ท่ีมี

ความหมายลึกซึ้ง ตอมาพระพุทธโฆสเถระจึงไดแตงอรรถกถาปุณโณวาทสูตรเพ่ืออธิบายขอธรรมใน

คัมภีรปุณโณวาทสูตร รวมท้ังกลาวถึงประวัติของพระปุณณเถระไวดวย ซึ่งคัมภีรปุณโณวาทสูตรและ

อรรถกถาปุณโณวาทสูตรนี้นาจะเปนท่ีมาของบุณโณวาทคำฉันท (ดำรงราชานุภาพ, กรมพระยา,  

ออนไลน) 

บุณโณวาทคำฉันทแตงขึ้นเมื่อปใดไมมีระบุไวแนชัด แตในพระราชพงศาวดารกรุง

ศรีอยุธยามีบันทึกเหตุการณในรัชสมัยสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศวา มีการสมโภชพระพุทธบาท

ขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๒๙๓ เพราะฉะนั้น บุณโณวาทคำฉันทจึงนาจะแตงขึ้นราว พ.ศ. ๒๒๙๓ - ๒๓๐๑  

 ผูแตง    พระมหานาค วัดทาทราย 

 ลักษณะการแตง   ฉันทและกาพยประเภทตาง ๆ  

 วัตถุประสงคในการแตง   เพ่ือพรรณนาความรูสึก และส่ิงท่ีพบเห็นในโอกาสท่ีได

ไปนมัสการพระพุทธบาทสระบุรีระหวางท่ีมีการสมโภชครั้งสำคัญในรัชกาพระเจาอยูหัวบรมโกศ 

 เน้ือเรื่องยอ    เนื้อหาเริ่มดวยคำนมัสการไหวพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ และ

เทพเจาสำคัญ ไดแก พระอิศวร (พระสวยมภู) พระนารายณ (พระกฤษณะ) พระพรหม พระอินทร 

พระอาทิตย เทพประจำทิศตาง ๆ รวมท้ังพระมหากษัตริยแหงกรุงศรีอยุธยา และกลาววาจะขอ

ดำเนินเรื่องตาม “บุณโณวาทสูตร”  โดยกลาวถึงตำนานพระพุทธบาท พระเจาอยูหัวบรมโกศทรง

โปรดใหทำมณฑปสวมพระบาท  เนื้อความพรรณนาอาณาบริเวณพระพุทธบาท และการสมโภช

พระพุทธบาท  ตอนทายเรื่อง มีบทปณิธานของกวีวา ขอใหวรรณคดีเรื่องนี้จงปรากฏในแผนดิน 



๑๐๖ 
 

ขอใหปราศจากความทุกข ปราศจากโรคและภัย และกวีอธิษฐานวาเมื่อส้ินชีวิตแลวขอใหไดเขาถึง

พระนิพพาน ตอจากนั้นเปนโคลงทายเรื่อง ซึ่งระบุชื่อผูแตงไวชัดเจน 

ตัวอยาง  การกลาวถึงพระมณฑปท่ีกษัตริญทรงสรางไว 

 

ปางปนธเรศตร ี  ศรเสวยสวรรยา 

อยุธเยศมหา   นครราชธาน ี

ทราบกิจกลรอย  พุทธบาทชินศรี 

มีราชฤไทยทวี   กุศลมุงผดุงการ 

รดับเปนพระมณฑป วรรัตโนฬาร 

เพียงวิชยันตพิมาน  อมรเทพปูนกัน 

สฤษฎิสวมพระพุทธบาท มุนินาถจอมธรรม 

ยังยอดศิขรบรร   พตพิศโพรงพราย 

หายอดยเย่ียมเมฆ  จรัสดวงวิเชียรฉาย 

ชวลิตพรรณราย   รยับโชติสุริยงค 

 

คุณคา    บุณโณวาทคำฉันท เปนวรรณคดีฉันทเรื่องเดียวในสมัยอยุธยาตอนปลาย  

ที่วรรณคดีที่สะทอนขอมูลดานภูมิศาสตรและประวัติศาสตร และเปนวรรณคดีสำคัญที่บันทึกขอมูล

ดานสังคมวัฒนธรรมสมัยอยุธยาไวเปนอยางดี  โดยเฉพาะขอมูลดานมหรสพและการละเลนในงาน

สมโภช วรรณคดีเรื่องนี้ปรากฏประเภทของการแสดงและการละเลนในสมัยอยุธยาไวหลากหลาย มี

ท้ังละครในเรื่องอิเหนา การแสดงหุน โมงครุม ระบำ โขน ไตลวด ฯลฯ  บุณโณวาทคำฉันท ยังเปน

วรรณคดีท่ีมีคุณคาดานวรรณศิลป  มีการใชกวีโวหารซี่งทำใหเกิดจินตภาพอยางเดนชัด เชน บท

พรรณนาความย่ิงใหญของขบวนพยุหยาตรา บทพรรณนาความงามของพระมณฑปและรมณียสถาน

รอบพระพุทธบาท ทัศนียภาพอันงดงามของธรรมชาติ เปนตน ในสมัยนั้นกวีนิยมใชสำนวนไพเราะ 

แตไมสูจะเครงครัดฉันทลักษณนัก  กวีพรรณนาโดยละเอียด เห็นภาพพจนไดชัดเจน   
  

 ๓.๔.๘   กลบทศิริวิบุลกิติ์  



๑๐๗ 
 

วรรณคดีเรื่องนี้นับเปนหนังสือกลอนเรื่องแรก ในสมัยศรีอยุธยา ที่แตงเปนเรื่องราว

และเหลืออยูบริบูรณ 

ผูแตง   หลวงศรีปรีชา (เซง) 

 ลักษณะการแตง    กลอนกลบท รวม ๘๖ ชนิด 

 วัตถุประสงคในการแตง    แตงเพ่ือเปนอานิสงสใหสำเร็จอรหันต 

เน้ือเรื่องยอ     เปนการนำเรื่องราวในชาดกมาแตงเปนกลอนกลบท  คือสิริวิบุล

ยกิติชาดก ชาดกในลำดับในลำดับท่ี ๕ ในปญญาสชาดก  เนื้อเรื่องวาดวย ทาวยศกิติ แหงนครจัม

บาก มีพระมเหสีทรงพระนามวา นางสิริมดี เมื่อทรงพระครรภทรงพระสุบินวา ดาบสเหาะนำแกวมา

ให โหรทำนายวาจะไดพระโอรส แตพระสวามีจะตองพลัดพลาดจากเมือง ตอมาทาวพาลราชยกทัพ

มาลอมเมืองจัมบาก ทาวยศกิติ ทรงเชื่อมั่นในผลแหงธรรม จึงลอบหนีออกจากเมือง พรอมดวย

มเหสีแลวผนวชเปนดาบสอยูท่ีเขาวิบุลบรรพต พรานปาซึ่งทาวยศกิติทรงชวยชีวิตนำกองทัพของ 

ทาวพาลราชมาจับทาวยศกิติไปขังไวในเมืองหลายป นางสิริมดีประสูติพระโอรสทรงพระนามวา สิริ

วิบุลกิติ  เมื่อพระกุมารทรงพระเจริญวัยไดทูลลาพระมารดาไปชวยพระบิดาโดยทรงยอมรับโทษ

ประหารแทนพระบิดา ทาวพาลราชรับส่ังใหลงโทษดวยวิธีตาง ๆ สิริวิบุลกิติ มิไดเปนอันตราย  ทาว

พาลราชจึงตั้งใจจะประหารดวยตนเอง แตถูกธรณีสูบเสียกอน สิริวิบุลกิติจึงไดราชสมบัติของพระ

บิดากลับคืนมา รับส่ังใหไปรับพระมารดากลับคืนมา แตพระมารดาส้ินพระชนมเสียกอน 

ตัวอยาง กลบทกวางเดินดง 
    

  ลูกเอยแมจะจัดเอานกแกว                         

นกเอยบินมาแลวมาเล้ียงสมร 

ยูงเอยมาเปนเพ่ือนพอนอยนอน       

ยางเอยมาเย่ียมรอนที่เรียมครวญ  

                นกเอยนามชื่อวานกโนรี          

เร็วเอยรีบมานี่มาแนบสงวน  

          กระเหวาเอยแอบกระเวียนกระเวนรวน    

        นกเอยชางชูนวลนาชวนชม 



๑๐๘ 
 

คุณคา   กลบทศิริวิบุลกิติ์เปนวรรณคดีท่ีแตงเปนกลบทเรื่องยาวเรื่องแรก  กวีใช 

กลบทแตละชนิดอยางสอดคลองและเหมาะสมแกเรือ่ง ซึ่งแสดงความสามารถของผูแตง กลบทเรื่อง

นี้ยังมีอิทธิพลตอวรรณคดีที่แตงเปนกลบทในยุคตอมาดวย 
 

๓.๔.๙  บทละครนอก  

 บทละครนอกท่ีสันนิษฐานวาแตงในยุคนี้มี ๑๔ เรื่อง สวนใหญมีเคาเรื่องมาจาก

ปญญาสชาดก และนิทานพ้ืนเมือง ไดแก 

๑. การะเกษ         ๒. คาวี          ๓. ไชยทัต 

๔. พิกุลทอง         ๕. พิมพสวรรค     ๖. พิณสุรียวงศ 

๗. นางมโนหรา         ๘. โมงปา         ๙. มณีพิไชย 

๑๐. สังขศิลปไชย        ๑๑. สุวรรณศิลป     ๑๒. สุวรรณหงส 

๑๓. สังขทอง         ๑๔. โสวตั 

ละครนอกท้ัง ๑๔ เรื่องนี้ ท่ีมีเคาเรื่องมาจากปญญาสชาดก ไดแก สังขทอง ไดเคา

เรื่องมาจากสุวรรณสังขชาดก  เรื่องคาวี ไดเคาเรื่องมาจากพหลาคาวีชาดก สวนเรื่องอื่น ๆ มาจาก

นิทานพ้ืนเมือง 

ผูแตง      ไมทราบแนชัดวาเปนผูใด 

 ลักษณะการแตง     กลอนบทละคร มีลักษณะคลายกาพย 

 วัตถุประสงคในการแตง    ใชเลนละครนอก 

เน้ือเรื่องยอ บทละครนอกทั้ง ๑๔ เรื่อง มีโครงเรื่องซำ้ ๆ สวนใหญเปนเรือ่งของ

ลูกกษัตริยรูปงามที่ตองออกจากบานจากเมือง มีคนรักแลวพลัดพรากจากคนรัก  ไดร่ำเรียนวิชาหรือ

ไดของวิเศษ  ตองรอนแรมอยูในปา ผจญอันตรายตาง ๆ  เชน ยักษ  ภูตผีปศาจ  แตพระเอก

สามารถปราบไดหมด ทายเรื่อง ไดพบกับคนรัก และกลับมาครองเมือง   เรื่องจบดวยความสุข 

ตัวอยางจากเรื่องนางมโนหรา ตอนพรานบุญกลาวลักษณะดีชั่วของสตรี เมื่อกินรีลง

เลนนํ้า  (เปล้ือง  ณ นคร, ๒๕๔๕, หนา ๒๐๓) วา 
 

บัดนั้น                 นายบุญขุนพรานหฤสา 

เพ่ือนจึงจัดแลงแฝงปา         ลอคอออกมาจากโพรงไม 



๑๐๙ 
 

ลากถุงลากไส              จึงส่ังอายนาคนาคา 

ถัดจากนั้นอายนาคเอย     เขาเรียกสะสานทานภริยา 

ผักลุมหนารา              ไรหนามันทูนเพลิง 

รูปรางมูทูเหมือนหมูปา     นมมันยานอยูเล้ิงเติ้ง 

ผักลุมทุมเพลิง              นาคเอยจะคลองเอาไปไหน 

คุณคา   บทละครนอกท้ัง ๑๔ เรื่อง เปนตนเคาของการแตงบทละครนอกในสมัย

ตอมา โดยเฉพาะคาวี มณีพิไชย สังขทอง ไกรทอง ไชยเชษฐ สังขศิลปไชย ไดรับการปรับปรุง

ซอมแซมในสมัยรัตนโกสินทรจนจบบริบูรณ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  

นอกจากละครนอกทั้ง ๑๔ เรื่องที่เชื่อวาแตงในสมัยอยุธยาแลว ยังมีอีก ๕ เรื่อง ท่ีไมแนใจวาแตงใน

สมัยอยุธยาหรือไม ไดแก ไกรทอง โคบุตร ไชยเชษฐ พระรถ และศิลปสุริวงศ 

 

๓.๕  ลักษณะสำคัญของวรรณคดีสมัยอยุธยา พ.ศ. ๑๘๙๓ – ๒๓๑๐ 

 ลักษณะสำคัญของวรรณคดีสมัยอยุธยา  แบงตามสมัย สรุปไดดังนี้ 

๓.๕.๑  ลักษณะวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนตน  สวนใหญเปนเรื่องเกี่ยวกับศาสนา พิธีกรรม

และพระมหากษัตริยจึงมีเนื้อหาคลายวรรณคดสีมัยสุโขทัย  สวนลักษณะการแตงคอนขางแตกตางกับ

วรรณคดีสุโขทัย  โดยวรรณคดีในสมัยนี้แตงดวยรอยกรองทั้งส้ิน  มีคำประพันธที่ใชเกือบทุกชนิด คือ 

โคลง ราย กาพย และฉันท ขาดแตกลอน  สวนใหญแตงเปนประเภทลิลิต  มีการใชคำบาลี สันสกฤต 

และเขมรเขามาปะปนในคำไทยมากขึ้น  วรรณคดีสำคัญในสมัยนี้ไดแก ลิลิตโองการแชงน้ำ ลิลิต 

ยวนพาย และมหาชาติคำหลวง 

กุหลาบ มัลลิกะมาส (๒๕๔๒ : ๖๔ – ๖๕) ไดสรุปรูปแบบและลักษณะของวรรณกรรมสมัย

อยุธยาตอนตนไวดังนี้ 

          ๑)   จำนวนวรรณคดีมี ๔ เรื่อง คือ ลิลิตโองการแชงน้ำ ลิลิตยวนพาย มหาชาติคำ

หลวง ลิลิตพระลอ (หรืออาจเปน ๗ เรื่องโดยเขาใจวามีวรรณคดีอื่นในสมัยนี้ อีก ๓ เรื่อง คือ โคลง

กำสรวล โคลงทวาทศมาศ และโคลงหริภุญไชย) 



๑๑๐ 
 

          ๒)   ลักษณะการแตงเปนรองกรองท้ังหมด โดยแยกเปนลิลิต ๓ เรื่อง คำหลวง ๑ 

เรื่อง และนิราศ ๓ เรื่อง ซึ่งในสมัยนี้กวีจะนิยมแตงคำประพันธประเภทลิลิต  รายดั้น และโครงดั้น

มากที่สุด 

          ๓)   เนื้อเรื่องแบงเปน ๔ ประเภท คือ บทประกอบพิธี ไดแก  โองการแชงน้ำ  

บทสดุดีและเลาเรื่อง ไดแก ลิลิตยวนพาย  ศาสนา ไดแก มหาชาติคำหลวง  และบันเทิง ไดแก ลิลิต

พระลอ 

          ๔)   ผูแตงคือพระมหากษัตริย ชนชั้นสูงที่มีการศึกษา หรือบุคคลในราชสำนัก และ

ไมปรากฎชื่อผูแตงชัดเจน 

          ๕)   เปนสมัยที่เริ่มมีวรรณคดีเพ่ือการบันเทิงใจเปนเรื่องแรกในสมัยอยุธยาตอนตน 

คือ ลิลิตพระลอ 

๓.๕.๒  ลักษณะวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนกลาง     สมัยนี้เปน “ยุคทองของวรรณคดี” มี

กวีและวรรณคดีเกิดขึ้นมากมาย   ลักษณะคำประพันธนิยมใชคือโคลง ซึ่งอาจกลาวไดวานิยมที่สุด รอง

มาคือ ฉันทและกาพยหอโคลง โคลงในสมัยนี้มีตั้งแตโคลงส่ีสุภาพจนถึงโคลงกลบท ซึ่งนับวาแตงยาก  

การแตงโคลงอาจมีรายปนอยูดวย  คำฉันทนั้นนิยมแตงในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชดังจะเห็น

วามีวรรณคดีคำฉันทจำนวนมากกวาในรัชสมัยอื่น  ในอยุธยาตอนกลางนี้ไมปรากฏคำประพันธ

ประเภทกลอน  รอยแกวมีไมมาก สวนใหญเปนพงศาวดาร เชน พระราชพงศาวดารฉบับหลวง

ประเสริฐ   จินดามณีมีปรากฏรูปแบบคำประพันธปะปนกันท้ังรอยแกวและรอยกรอง 

 ดานเนื้อหาของวรรณคดีในสมัยนี้ พบวามีเนื้อหาหลายประเภท  ปรียา หิรัญประดิษฐ

(๒๕๕๙, หนา ๓-๒๔ – ๓-๒๕)  กลาวถึงเนื้อหาของวรรณคดีในสมัยนี้ไวดังนี้ 

๑) เนื้อหาที่เกี่ยวกับพิธีกรรม เชนคำฉันทดุษฎสังเวยกลอมชาง ของขุนเทพกระวี 

๒) เนื้อหาเกี่ยวกับการสดุดีพระมหากษัตริย เชน โคลงยอพระเกียรติสมเด็จพระ

นารายณมหาราช ของพระศรีมโหสถ    

๓) เนื้อหาเกี่ยวกับคำสอน เชน โคลงทศรถสอนพระราม  โคลงพาลีสอนนอง  โคลง

ราชสวัสดิ์    

๔) เนื้อหาท่ีนำมาจากนิทานนิยาย โดยนำเรื่องมาจากชาดก เชน สมุทรโฆษคำ

ฉันท  เสือโคคำฉันท อนิรุทธคำฉันท     



๑๑๑ 
 

๕) เนื้อหาท่ีพรรณนาอารมณ เชน โคลงนิราศนครสวรรค   

๖) เนื้อหาท่ีเปนตำราแบบเรียน ไดแก จินดามณี   

จะเห็นวา เนื้อหาของวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนกลางนี้มีความหลากหลายมากกวา

สมัยอยุธยาตอนตน 

๓.๕.๓  ลักษณะวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนปลาย   สมัยอยุธยาตอนปลายมีวรรณคดีและ

กวีเกิดขึ้นเปนจำนวนมาก  พระมหากษัตริยทางอุปถัมภกวีและจัดใหประชุมนักปราชญราชบัณฑิต

หลายครั้ง    ในสมัยพระเจาอยูหัวบรมโกศ  พระองคทรงทำนุบำรุงการศึกษาและวรรณคดี แมจะมี

วรรณคดีนอยกวาอยุธยาตอนกลางก็ตาม แตสมัยนี้มีวรรณคดีเกิดขึ้นทุกประเภท ไมวาจะเปน กาพย 

กลอน โคลง ฉันท และมีบทละครเกิดขึ้นใหม   วรรณคดีประเภทกาพยและกลอนเจริญถึงขีดสุด  

วรรณคดีคำกาพย เชน กาพยหอโคลง มีมาตั้งแตสมัยอยุธยาตอนกลางแลวนั้นมาเจริญสูงสุดในสมัย

อยุธยาตอนปลาย ดังจะเห็นวามีกาพยหอโคลงอยูหลายเรื่องของเจาฟากุง  คำประพันธท่ีรุงเรือง

มากอีกประเภทหนึ่งคือ คำกลอน ซึ่งในสมัยนี้มีกลอนกลบทเกิดขึ้น สวนวรรณคดีประเภทคำฉันทมี

ปรากฏเพียง ๒ เรื่อง   มีกวีหญิงเกิดขึ้น  กวีเปนทั้งคฤหัสถและบรรพชิต 

วรรณคดีท่ีเกิดขึ้นใหมในสมัยนี้คือ กลอนเพลง กลอนบทละคร กลอนกลบท และ

กาพยเหเรือ วรรณคดีจึงมีเนื้อหาและรูปแบบที่แตกตางกัน  กลาวสรุปเนื้อหาของวรรณคดีในสมัยนี้ 

ดังนี้  

๑)  เนื้อหาเกี่ยวกับศาสนา  เชน บุณโณวาทคำฉันท นันโทปนันทสูตรคำหลวง พระ

มาลัยคำหลวง   

๒)  เนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร ไดแก โคลงชะลอพระพุทธไสยาสน 

๓)  เนื้อหาเกี่ยวกับนิทานนิยาย ไดแก บทละครตาง ๆ ไดแก ดาหลัง อิเหนา และ

บทละครนอก ๑๔ เรื่อง 

๔)  เนื้อหาเกี่ยวกับการแสดงความรูสึกของกวี เชน กาพยเหเรือ โคลงนิราศพระ

บาท กาพยหอโคลง โคลงนิราศเจาฟาอภัย 

๕)  เนื้อหาเบ็ดเตล็ด เชน เพลงยาวเจาฟาธรรมธิเบศร กาพยหอโคลงประพาสธาร

ทองแดง  

 



๑๑๒ 
 

สรุป 

 วรรณคดีในสมัยอยุธยานี้มีความหลากหลายท้ังเนื้อหาและรูปแบบ หลายเลมสะทอนการ

สรางสรรควรรณคดีท่ีแปลกใหมไปจากเดิม โดยเฉพาะในดานรูปแบบการประพันธ อยางเชน เกิดคำ

ประพันธประเภทกลอน และกลอนกลบท  หรือการเลนรูปแบบคำประพันธประเภทโคลง มีโคลงกล

บทและโคลงอักษรสามหมู  ในดานเนื้อหานั้น บางสวนยังคงสืบทอดจากเดมิคอืวรรณคดคีำสอนและ

ยอพระเกียรติพระมหากษัตรยิ และบางสวนสรางสรรคขึ้นมาใหม ดังจะเหน็วา มีบทละครนอก และ

วรรณคดีที่นำเนื้อหามาจากตางชาติ เชน อิเหนา และดาหลัง เปนตน  

 

คำถามทายบท 

๑.  ลักษณะสำคัญของวรรณคดีสมัยอยุธยาเปนอยางไร  

๒.  จงยกตัวอยางวรรณคดีสมัยอยุธยาอยางนอย ๕ เรื่องและอธบิายวรรณคดีเชิงประวัต ิ

 ๓.  วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนกลางนิยมใชคำประพันธประเภทใด 

 ๔.  วรรณคดเีรื่องใดท่ีเปนวรรณคดีทางศาสนาในสมัยอยุธยาตอนปลาย 

๕.  วรรณคดีเรื่องใดท่ีใชกลอนกลบทแตง และวรรณคดีเรื่องดังกลาวมีอิทธิพลตอการแตง

วรรณคดีในยุคตอมาอยางไร 

๖.  วรรณคดีเรื่องพระมาลัยคำหลวงมีอิทธิพลตอวัฒนธรรมและประเพณีไทยอยางไร 

๗.  บทละครนอกครั้งกรุงศรีอยุธยามีท้ังหมดกี่เรื่อง เรื่องอะไรบาง 

๘.  เหตุใดเรื่องดาหลังจึงไดรับความนิยมนอยกวาเรื่องอิเหนา 

๙.  จงอธิบายความสำคัญของจินดามณีและอิทธิพลของจินดามณีตอแบบเรียนในยุคตอมา 

๑๐.  นักศึกษาคิดวากวทีานใดในสมยัอยุธยาที่มผีลงานโดดเดนที่สุด จงยกตัวอยางวรรณคดี

และอภิปราย  

รายการอางอิง 
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๑๑๓ 
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๑๑๔ 
 

แผนบริหารการสอนประจำบท 

 

หัวขอเน้ือหาประจำบท 

 บทท่ี ๔  วรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี พ.ศ. ๒๓๑๐ – ๒๓๒๕  

  ๔.๑   ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมโดยสังเขป 

  ๔.๒   กวีและวรรณคดีสมัยกรุงธนบุร ี

  ๔.๓   ลักษณะสำคัญของวรรณคดีสมัยกรุงธนบุร ีพ.ศ. ๒๓๑๐ – ๒๓๒๕  

 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  

 เมื่อศึกษาบทที่ ๔ แลว นักศึกษาสามารถ 

๑. อธิบายบริบททางสังคมและวัฒนธรรมสมัยกรุงธนบุรไีด 

๒.  บอกกวีและวรรณคดีท่ีปรากฏในสมัยกรุงธนบุรไีด 

๓.  อธิบายลักษณะสำคัญของวรรณคดีสมัยกรุงธนบุรไีด 

๔.  วิเคราะหวรรณคดีสมัยกรุงธนบุรไีด 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจำบท 

๑. วิธีสอน   การบรรยาย อภิปรายกลุม ใชส่ืออิเล็กทรอนิกสประกอบการสอน 

 ๒. กิจกรรมการเรียนการสอนมีดังนี้ 

  ๒.๑  กิจกรรมกอนเรียน  นักศึกษาอานเอกสารประกอบการสอนลวงหนา อาน

วรรณคดีเรื่อง  นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน และลิลิตเพชรมงกุฎ ลวงหนา เตรียมแสดงความ

คิดเห็นในชั้นเรยีน  เมื่อถึงชั่วโมงเรียน กอนเริ่มสอน นักศึกษารวมกิจกรรมวัดความรูผานโปรแกรม 

Mentimeter หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่ผูสอนเตรียมไว 

  ๒.๒ กิจกรรมระหวางเรียน  นักศึกษาฟงบรรยาย รวมกันอภิปรายตัวบทวรรณคดี

สำคัญบางเรื่อง    

  ๒.๓  กิจกรรมหลังเรียน   นักศึกษาตอบคำถามทายบท และเตรียมอานหนังสือบท

ตอไปลวงหนา นักศึกษาทบทวนความรูจากคลิปการสอนที่บันทึกไวในเว็บไซตผูสอน 

 



๑๑๕ 
 

สื่อการเรียนการสอนประจำบท 

๑.  เอกสารประกอบการสอน 

๒.  ส่ืออิเล็กทรอนิกส อาทิ พาวเวอรพอยท  วีดิทัศน  

๓.  ตัวบทวรรณคดีไทย 
 

การวัดและการประเมินผล 

๑.  สังเกตความสนใจและมีสวนรวมในชั้นเรียน 

๒.  การถาม-ตอบ 

๓.  การสอบกลางภาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๖ 
 

บทท่ี ๔ 

วรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี พ.ศ. ๒๓๑๐ – ๒๓๒๕ 

 

 

 สมัยกรุงธนบุรีเปนชวงท่ีมีสงครามตอเนื่องจากสมัยอยุธยา แมกระนั้นยังมีวรรณคดีเกิดขึ้น 

แตสวนใหญเปนวรรณคดีเรื่องส้ัน ๆ บางเรื่องตัดตอนจากวรรณคดีเรื่องยาวอีกทีหนึ่ง ท้ังนี้อาจเปน

เพราะสภาพสังคมบานเมืองไมเอื้ออำนวย อยางไรก็ดี นาสนใจวา วรรณคดีในยุคนี้มีการใชรูปแบบ

คำประพันธครบถวน และเนื้อหาของวรรณคดีมีความหลากหลายไมนอยกวาสมัยอื่น เพียงแตมี

จำนวนวรรณคดีไมมากเทานั้น 

 

๔.๑  ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมโดยสังเขป 

 หลังจากกรงุศรีอยุธยาถูกพมาตีแตกและพมากวาดตอนผูคนไปเมืองพมาเปนจำนวนมาก ใน

ครั้งนั้น พระยาตากไดยกกองเรือ ๑๐๐ ลำ จากเมืองจันทบุรี พรอมดวยไพรพลประมาณ ๕,๐๐๐ 

คน เขามาทางปากแมน้ำเจาพระยาตีไดเมืองธนบุรี แลวเขาโจมตีกองกำลังของพมาท่ีคายโพธิ์สาม

ตน พระยาตากไดรับชัยชนะ  เมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๐ หลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาเพียง ๗ เดือน ไทยก็

สามารถกอบกูเอกราชกลับคนืมาได 

หลังจากกอบกู เอกราช พระยาตากสถาปนากรุงธนบุรีเปนราชธานีใหมและทำพิธี

ปราบดาภิเษกขึ้นครองกรุงธนบุรี เมื่อวันท่ี ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๓๑๐ เปนสมเด็จพระเจาตากสิน

หรือสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี นับเปนกษัตริยพระองคเดียวในสมัยกรุงธนบุร ี

หลังจากที่สมเด็จพระเจากรุงธนบุรทีรงขบัไลพมาออกไปจากกรุงศรีอยุธยาหมดแลว ทรงเรง

สรางความเปนปกแผนใหบานเมือง และใหรักสามัคคีกนั ทรงใชเวลา ๓ ป ในการปราบกกใหญท้ัง ๔ 

กก จึงรวมบานเมืองใหเปนปกแผนได หลังจากบานเมืองเปนปกแผนแลว ทรงปกครองบานเมืองโดย

ใชระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย มีเมืองหลวงคือกรุงธนบุรีเปนศูนยกลางการปกครอง จัดใหมี

เสนาบดีแบบจตุสดมภเหมือนดังอยุธยา  

 แมพระเจากรุงธนบุรีจะมีพระราชภารกิจดานการเมืองการปกครองมาก แตในดานศาสนา 

วัฒนธรรม และวรรณคดี พระองคทรงเอาพระราชหฤทัยใสเชนกัน จะเห็นวา ทรงเรงฟนฟูศาสนา 



๑๑๗ 
 

ศาสนสถาน โดยโปรดใหสรางและปฏิสังขรณวัดจำนวนมาก สงเสริมใหพระภิกษุ สามเณรไดเรียน

พระปริยัติธรรม  ทรงสงเสริมการสืบทอดวัฒนธรรมที่มีมาแตสมัยอยุธยา เชน การละเลน นาฏศิลป 

โดยเฉพาะอยางย่ิงการละคร ทรงฟนฟูการละคร ใหมีการหัดละครหลวงตามแบบฉบับอยุธยาและ

นำออกแสดงแกประชาชนเพ่ือใหเกิดความเพลิดเพลินสนุกสนาน 

 ในดานวรรณคดี ทรงพระราชนิพนธงานวรรณคดีดวยพระองคเอง ไดแก เรื่องรามเกียรติ์ 

โดยพระราชนิพนธไว ๔ ตอน แมวาจะมีพระราชภารกิจมากก็ตาม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว ไดมีพระราชวิจารณเกี่ยวกับการละครของพระเจากรุงธนบุรีไววา “สังเกตดูโปรดละคร

มาก ไปตีเมืองฝางไดแลว ยังใหมารับละครขึ้นไปเลนสมโภชพระฝาง” (นรินทรเทวี, กรมหลวง, 

๒๕๐๙, หนา ๑๖๑)  พระราชนิยมวรรณคดีและการละครเชนนี้ทำใหเจานายขุนนางแตงวรรณคดี

ตามไปดวย และสวนใหญจะมีน้ำเสียงสรรเสริญพระเจากรุงธนบุรี 

 

๔.๒  กวีและวรรณคดีสำคัญสมัยกรุงธนบุรี  

กวีและวรรณคดีสำคัญในสมยักรุงธนบุรีที่ปรากฏหลักฐานมาจนถึงปจจุบัน มีดังนี้ 

สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช  มีบทพระราชนิพนธบทละครเรื่องรามเกียรติ์ ๔ ตอน 

ไดแก 

๑)   ตอนพระมงกุฎประลองศร 

๒)   ตอนหนุมานเกี้ยวนางวานริน 

๓)   ตอนทาวมาลีวราชวาความ 

๔)  ตอนทศกัณฐตั้งพิธีทรายกรด พระลักษมณตองหอกกบิลพัท จนถึงตอนผูกผม

ทศกัณฐกับนางมณโฑ 

   พระภิกษุอินทและพระยาราชสุภาวดี  ไดแก เรื่องกฤษณาสอนนองคำฉันท  

 นายสวน  มหาดเล็ก  ไดแก โคลงยอพระเกียรติพระเจากรุงธนบุร ี 

 หลวงสรวิชิต (เจาพระยาพระคลัง (หน)  ไดแก  อิเหนาคำฉันท และลิลิตเพชรมงกุฎ 

 พระยามหานุภาพ (อน)  ไดแก นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน (นิราศเมือง

กวางตุง)  

 

ในท่ีนี้ จะอธิบายวรรณคดีสมัยกรุงธนบุรีตามลำดับดังตอไปนี้ 
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๔.๒.๑ บทละครเรื่องรามเกียรติ์  

เรื่องรามเกียรติ์มิใชวรรณกรรมทองถิ่นดั้งเดิมของไทย แตนาจะมีท่ีมาจากเรื่องรา

มายณะของอินเดีย รามายณะเผยแพรเขาสูประเทศไทยมีท้ังท่ีมาจากอินเดียโดยตรงและผาน

ประเทศเพ่ือนบาน สันนิษฐานกันวาแหลงที่มาของรามเกียรติ์มาจากหลายทาง เชน จากนิทานเรื่อง

พระราม ซึ่งเปนนิทานพ้ืนบานท่ีชาวอินเดียจำได  มีความเกาแกกอนรามายณะของวาลมิกิ   

สันนิษฐานวา เนื้อเรื่องสวนใหญของรามเกียรติ์นี้นาจะไดรับจากรามายณะฉบับวาลมิกินี้  แตมีการ

ดัดแปลง ตัดทอน และนำเนื้อเรื่องของรามายณะฉบับอื่นมาเพ่ิมเติมดวย   

รามเกียรติ์ของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชนี้ เปนหลักฐานสำคัญท่ีสะทอนให

เห็นวาสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ทรงตองการฟนฟูวรรณคดีในคราวตั้งกรุงใหม เพ่ือใหเปน

วรรณคดีคูบานคูเมือง ใชปลุกปลอบขวัญกำลังใจของทหารและราษฎร โดยสอดแทรกคำสอนทาง

พระพุทธศาสนาไว  รามเกียรติ์ฉบับนี้ บอกวันเวลาที่ทรงพระราชนิพนธไวชวงตนเรื่องวา วันอาทิตย 

เดือน ๖ ขึ้นค่ำหนึ่ง จุลศักราช ๑๑๓๒ ปขาล โทศก  ตรงกับ พ.ศ. ๒๓๑๓ ซึ่งเปนปท่ี ๓ ในรัชกาล

ของพระองค  ฉบับท่ีเหลือมาจนทุกวันนี้ เปนตัวเขียนชุบเสนทอง บอกเวลาเขียนไววา วันอาทิตย 

แรม ๘ คำ่ เดือน ๑๒ จุลศักราช ๑๑๔๒ ตรงกับ พ.ศ.๒๓๒๓ และไมไดสมบูรณครบถอยเพราะชำรุด

เสียหายจากภัยสงครามเมื่อคราวเสียกรงุศรอียุธยา   ตอมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก

ไดพระราชนิพนธใหมใหสมบูรณ 

ผูแตง   สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช พระราชนิพนธรามเกยีรติ์ไว ๔ ตอน ไดแก 

 ตอนท่ี ๑    ตอนพระมงกุฎประลองศร 

 ตอนท่ี ๒    ตอนหนุมานเกี้ยวนางวานริน ทาวมาลีวราชมา 

 ตอนที่ ๓    ตอนทาวมาลีวราชวาความจนถึงทศกัณฐเขาเมือง 

 ตอนท่ี ๔    ตอนทศกัณฐตั้งพิธีทรายกรด พระลักษมณตองหอกกบิลพัท 

จนถึงตอนผูกผมทศกัณฐกับนางมณโฑ 

ลักษณะการแตง     กลอนบทละคร  



๑๑๙ 
 

วัตถุประสงคในการแตง      มีขอสันนิษฐานไวหลายประการ ไดแก เพ่ือใชเปนบท

ละครหลวง   ใชเปนเครื่องบันเทิงใจแกประชาชน  ใชสืบราชประเพณีท่ีกษัตริยตองพระราชนิพนธ

วรรณกรรม และใชเปนสวนหนึ่งในการฟนฟูบานเมืองในยุคสรางบานแปลงเมือง 

  เน้ือเรื่องยอ  

  ตอนพระมงกุฎประลองศร   ความวานางสีดามาอาศยัอยูกับษีวัชมฤคและประสูติ

พระมงกุฎ พระษีไดชุบพระลบเปนเพ่ือนกับพระมงกุฏและชุบศรใหเปนอาวุธพระมงกุฏและ

พระลบไดประลองศรยิงตนรัง เสียงศรดังกึกกองจนถึงกรุงอโยธยา พระรามไดยินเสียงจึงประกอบ

พิธีอัศวเมธ โดยมีพระภรต พระสัตรุด และหนุมานคมุกองทัพตามมาอปุการ พระมงกุฎจับมาอุปการ 

จึงรบกับหนุมาน หนุมานเสียที พระภรตจึงเขาชวยและจับพระมงกุฎมาถวายพระราม พระลบตาม

ไปชวยไดและพากนัหนี พระรามยกกองทัพออกติดตาม จึงรบกับพระมงกุฎ ภายหลังจึงทราบวาเปน

พอลูกกัน 

  ตอนหนุมานเกี้ยวนางวานริน  ทาวมาลีวราชมา  เนื้อเรื่องตอนแรกขาดหายไป เริ่ม

แตหนุมานพบนางวานรินในถ้ำ นางวานรินนั้นเปนนางฟาถูกพระอิศวรสาปใหมาอยูในถ้ำ คอยพบ

หนุมานเพ่ือบอกทางแกหนุมานไปฆาวิรุณจำบัง แลวจึงจะพนคำสาป เมื่อหนุมานพบนางวานริน 

นางไมเชื่อวาเปนหนุมาน หนุมานจึงตองหาวเปนดาวเปนเดือนใหดู นางจึงเชื่อหนุมานเกี้ยวนางวาน

รินและไดนางเปนภรรยา ตอมาหนุมานไปฆาวิรุณจำบังตามที่นางวานรินบอก เมื่อฆาวิรุณจำบังแลว 

หนุมานจึงกลับมายังถ้ำ และสงนางวานรินกลับเขาไกรลาสตามท่ีไดสัญญาไวกบันาง 

   ตอนทาวมาลีวราชวาความ จนถึงทศกัณฐเขาเมือง  เปนตอนตอจากหนุมานเกี้ยว

นางวาริน ทศกัณฐทราบวาวิรุณจำบังตาย จึงทรงทูลเชิญทาวมาลีวราชพระอัยกาผูมีวาจาสิทธิ์มาวา

ความทาวมาลีวราชเสด็จมายังสนามรบ ทศกัณฐเขาเฝากลาวโทษพระราม ทาวมาลีวราชจึงทรงตรัส

ส่ังใหพระรามและนางสีดาเขาเฝาเพ่ือไตถามความจริง นางสีดาทูลตามความเปนจริง  ทาวมาลีวราช

จึงตรัสใหทศกัณฐคืนนางสีดาแกพระราม แตทศกัณฐไมยอม ทาวมาลีวราชจึงทรงสาปแชงทศกัณฐ 

และอวยพรใหแกพระรามแลวเสด็จกลับ 

         ตอนทศกัณฐตั้งพิธีทรายกรด พระลักษมณตองหอกกบิลพัท จนถึงตอนผูกผมทศกัณฐ

กับนางมณโฑ   เปนตอนตอจากทาวมาลีวราชวาความ เรื่องมีวา ทศกัณฐมีความแคนเทวดาท่ีเปนพยาน

ใหแกพระราม จึงทำพิธีปลุกเสกหอกกบิลพัทท่ีเชิงเขาพระสุเมรุ และทำพิธีเผารูปเทวดา พระอิศวร 
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จึงมีเทวบัญชาใหเทพบุตรพาลีมาทำลายพิธี ทศกัณฐพุงหอกกบิลพัทหมายสังหารพิเภก พิเภกหลบ

ไปอนยูหลังพระลักษณ พระลักษณตองหอกกบิลพัทสลบไป พิเภกทูลพระรามใหหายามาแกไขพรอม

แมหินบดยาท่ีเมืองบาดาล และลูกหินบดยาท่ีทศกัณฐหนุนนอน พระรามใหหนุมานไปหายาพรอมแม

หินและลูกหิน หนุมานเขาเมืองลงกาเพ่ือไปนำลูกหินบดยามา และผูกผมทศกัณฐกับผมนางมณโฑไว

ดวยกัน พระษีโคบุตรตองมาชวยแกผมให โดยใหนางมณโฑชกเศียรทศกัณฐแลวจะหลุด  

คุณคา    เรื่องรามเกียรติ์นี้ มีคุณคาดานอักษรศาสตร เห็นไดจากการใชคำ ท่ีมักใช

คำงาย ส้ัน แสดงอิริยาบทของตัวละครไดอยางดี  ใหความรูความคิดทางความเชื่อและศาสนา และยัง

มีอิทธิพลตอการแตงเรื่องรามเกียรติ์ในยุคตอมา ท่ีเห็นไดชัดคือบทพระราชนิพนธเรื่องรามเกียรติ์ใน

รัชกาลท่ี ๑  

 

๔.๒.๒  กฤษณาสอนนองคำฉันท  

กฤษณาสอนนองคำฉันทนี้  เขาใจวามีมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาแลว แตตนฉบับ

สูญหายไป จึงมีการรวบรวมแตงขึ้นใหมเปนคำสุภาษิตสอนหญิง เกี่ยวกับการวางตวั ประพฤตติัวให

เปนกุลสตรีท่ีดี  สันนิษฐานกันวา พระยาราชสุภาวดีอาจแตงตอนตน พระภิกษุอินทแตงตอนปลาย 

หรือพระภิกษุอินทแตงท้ังหมดตามคำอาราธนาของพระยาราชสุภาวดี  นาจะแตงขึ้นในราวป พ.ศ.

๒๓๑๒-๑๓๑๙  วรรณคดีเรื่องนี้มีสำนวนใกลเคียงกับฉบับของสมเด็จ ฯ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 

แตฉบับของกรมพระปรมานุชิตชิโนรสมีคนนิยมอานอยางกวางขวางมากกวา   

กฤษณาสอนนองคำฉันทไดเคาเรื่องมาจากมหากาพยมหาภารตะของอินเดีย  จาก

เนื้อความที่วา นางกฤษณาในเรื่องนี้มีชื่อวา เทราปที เปนธิดาทาวทรุบถแหงปญจาลนคร นางไดเขา

พิธีสยุมพรกับอรชุนซึ่งเปนกษัตรยิองคหนึ่งในปาณฑพท้ัง ๕ ซึ่งยิงธนูชนะจึงไดนาง เมื่อกษัตริยทั้ง ๕ 

ซึ่งไดแก ยุธิษเฐียร ภีมเสน อรชุน นกุล สหเทพ พานางไปเฝานางกุนตีพระมารดา นางกุนตีเขาใจวา

โอรสไดลาภสำคัญมาจึงรับส่ังใหใชรวมกัน นางกฤษณาจึงไดเปนชายาแหงกษัตริยท้ัง ๕ โดย

ผลัดเปล่ียนไปปรนนิบัติพระสวามีองคละ ๒ วัน เรื่องกฤษณาสอนนองไดเคามาจากมหาภารตะตอน

วนบรรพ ซึ่งเปนตอนที่กษัตริยปาณฑพท้ัง ๕ แพสกาแกทุรโยธน ตองออกไปประทับปา มีนาง

กฤษณาโดยเสด็จดวย ครั้งนั้นพระกฤษณะซึ่งเปนสหายของอรชุนพานางสัตยภามา ผูเปนมเหสี 

เสด็จมาเย่ียมปาณฑพทั้ง ๕ นางสัตยภามา คือ นางจิรประภาในกฤษณาสอนนองคำฉันท เมื่ออยู
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ดวยกันตามลำพัง นางสัตยภามาไดถามนางกฤษณาถึงขอปฏิบัติท่ีทำใหนางสามารถครองใจพระ

สวามีทั้ง ๕ นางกฤษณาจึงชี้แจงใหทราบอยางแจมแจง 

ผูแตง    พระยาราชสุภาวดีและพระภิกษุอิน  

ลักษณะการแตง    ฉันทและกาพย 

วัตถุประสงคในการแตง    เปนคำสุภาษิตสอนหญิง เกี่ยวกับการวางตัว ประพฤติ

ตัวใหเปนกุลสตรีที่ดี 

เน้ือเรื่องยอ    ทาวพรหมทัตแหงกรุงพาราณสีมีราชธิดา ๒ องคคือ กฤษณา และ 

จันทรประภา (จิรประภา) เมื่อพระบิดาจัดพิธีสยุมพรใหนางกฤษณาเลือกภัสดาได ๕ องค แตนาง

จันทรประภาเลือกเพียงองคเดียว นางกฤษณาปฏิบัติรับใชภัสดาไดดี มีความรักใครตอกันมั่นคง 

สวนนางจันทรประภาบกพรองในหนาท่ีของภรรยาจึงไมมีความสุขกับสามี แตนางเขาใจวานาง

กฤษณามีเวทยมนตรผูกใจชายจึงมาขอเรียนบาง นางกฤษณาไดชี้แจงความจริงวา การท่ีสามีจะรัก

ใครนั้นอยูที่รูจักหนาท่ีของแมเรือนและอยูในโอวาทของสามี   นางจันทรประภานำคำสอนของนาง

กฤษณาไปปฏิบัติ สวามีก็เปล่ียนมารักใครและมีความสุขเชนเดียวกับนางกฤษณา 

ตัวอยาง คำสอนผูหญิงตองเปนแมบานแมเรือนท่ีดี รูจักหนาท่ีของภรรยา อยูใน

โอวาทของสามี  

 

 เราเปนกษัตรี   ชอบแตภักดี   โดยเลศลำเนา  กิริยาอัชฌาสัย  กิจการ

แหงเรา  ปรนนิบัติบรรเทา  ทุกขโศกสวามี 

   ไมเกรงผูชาย  ปากกลาทาทาย  เจรจาจองหอง  ผัววาคำหนึ่ง  ไปไดถึงสอง  

ไมควรคูครอง  ราศรางหางไกล 
 

คุณคา     กฤษณาสอนนองคำฉันท เปนวรรณคดีคำสอนท่ีแตงเปนคำฉันทเรื่อง

แรก  และยังสะทอนใหเห็นการรับอิทธิพลจากวรรณคดีอินเดียจากเรื่องมหาภารตะ  ทำใหเห็นวา

ไทยไมไดรับอิทธิพลวรรณคดีจากเรื่องรามายณะเทานั้น  

๔.๒.๓  โคลงยอพระเกียรติพระเจากรุงธนบุร ี 

    โคลงยอพระเกียรติพระเจากรุงธนบุรี เปนวรรณคดีเชิงบันทึกเหตุการณและ

สรรเสริญพระเกียรติพระเจากรุงธนบุรี  ผูแตงบอกวันท่ีแตงไวอยางชัดเจน คือแตงเมื่อวันอังคาร 



๑๒๒ 
 

เดือน ๙ ขึ้น ขึ้น ๑๐ ค่ำ จุลศักราช ๑๑๓๓ (พ.ศ.๒๓๑๔)  สันนิษฐานกันวาผูแตงนาจะเปนผูใกลชิด

พระเจากรุงธนบุรี จึงทราบพระจริยวัตร อุปนิสัย และเหตุการณสำคัญอยางละเอียด โดยสันนิษฐาน

กันวาเปน นายสวน มหาดเล็ก  

ผูแตง      นายสวน  มหาดเล็ก  

ลักษณะการแตง    โคลงส่ีสุภาพ จำนวน ๘๕ บท 

วัตถุประสงคในการแตง    เพ่ือแสดงความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติ และ

ทูลเกลา ฯ ถวายสมเด็จพระเจากรงุธนบุรี  

เน้ือเรื่องยอ ตอนตนเรื่องบอกชื่อผูแตง ความมุงหมายในการแตง วันเดือนปท่ี

แตง  จากนั้นกลาวถึงสาเหตุการยกทัพมาตั้งท่ีธนบุรี พรรณนาความอุดมสมบูรณ สรรเสริญพระ

บารมีของพระเจากรุงธนบุรีท่ีสามารถปราบกกตาง ๆ  มีพระมหากรุณาธิคุณชวยเหลือบรรดา

ประเทศท่ีมาขอพึงพระบารมี ประเทศราชตางมาถวายเครื่องราชบรรณาการ  พรรณนาการสมโภช

พระนคร การมหรสพนานาชนิด และจบลงดวยการถวายพระพรใหพระเจากรุงธนบุรีโดยอาราธนา

คุณพระศรีรัตนตรัยและเทพใหทรงพระเจริญ 

ตัวอยางท่ีแสดงใหเห็นการสรรเสริญพระเกียรติพระเจากรุงธนบุรี ที่ทรงเปน

พระมหากษัตริยท่ีทรงพระปรีชาสามารถ ทรงกอบกูเอกราช และยังทรงเปนที่พ่ึงของไพรฟาชาวไทย 

และเปนที่เคารพยำเกรงของชนชาติอื่น  

 

 แขกชวาวรเทศทั้ง   มลายู 

  จีนฝรั่งลันดาดู      ดาษเฝา 

  ลาวมอญยอมถนอมชู   วรบาท พระนา 

  พระการุณเหนือเกลา    กลอมเกล้ียงควรฐาน ฯ  

     บังคมบทรัชไท   ทรงทศ ธรรมนา 

  พระปนอยุธยายศ      ยอดฟา 

  ขอแถลงนิพนธพจน     เฉลิมบาท พระเอย 

  ไวพระเกียรติทานทวมหลา   โลกเหล้ืองบุญ  

 



๑๒๓ 
 

คุณคา    โคลงยอพระเกียรติพระเจากรุงธนบุรี นับวาเปนวรรณคดีท่ีมีความสำคัญ 

โดยแมระยะเวลาของกรงุธนบุรีจะมีเพียง ๑๕ ป หากแตมีวรรณคดียอพระเกียรติเกิดขึ้น ซึ่งแสดงให

เห็นถึงความรกัและความจงรักภักดีของราษฎรที่มตีอพระเจากรุงธนบรุี  เปนที่นาสังเกตวา วรรณคดี

ยอพระเกียรติเลมนี้ มีลักษณะตางจากเรื่องอื่นที่มีมาในยุคกอน เพราะสะทอนความสัมพันธระหวาง

กษัตริยกับราษฎรอยางเดนชัด ดังจะเห็นวามีการกลาวถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจากรุงธนบุรี

ท่ีมีตอประชาชนท่ีมาพ่ึงพระบารมี โดยไมใชแคคนไทยเทานั้น แตคนท่ีมาจากประเทศราชทรงให

ความชวยเหลือดวย  และกลาวถึงงานมหรสพตาง ๆ ท่ีทำใหเหลาพสกนิกรมีความสุขสนุกสนาน 

ไมไดเนนเรื่องสงครามหรือเรื่องเฉพาะกษัตริยเพียงอยางเดียว ซึ่งการพรรณนาเชนนี้ทำใหเห็นถึง

ความผาสุกและความรักของประชาชนที่มีตอพระเจากรุงธนบุรี  ไมใชเปนภาพของการสงครามหรือ

ความเปนกษัตริยนักรบของพระเจากรุงธนบุรเีพียงอยางเดียว  นอกจากนี้ วรรณคดีเรื่องนี้ใหความรู

ดานประวัติศาสตรสมัยกรุงธนบุรีอยางละเอียด จนอาจกลาวไดวา เปนตำราประวัติศาสตรสมัยกรุง

ธนบุรี  นอกจากเหตุการณสำคัญทางประวตัศิาสตรแลว ยังบันทึกวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมในยุคนัน้ไว

ดวย เชน แสดงใหเห็นวาสมัยนั้นมีการแสดงระบำรำฟอน มีชาวตางชาติเขามาเปนจำนวนมากดวย 

 

 ๔.๒.๔  อิเหนาคำฉันท 

อิเหนาคำฉันทมีท่ีมาจากเรื่องอิเหนา  ตอนอิเหนาเผาเมือง  กวีไมไดแตงท้ังเรื่อง  

กวีดำเนินเรื่องตอนอิเหนาเผาเมืองตามบทละครเรื่องอิเหนาของเจาฟามงกุฎในสมัยอยุธยาตอน

ปลาย   ตอนทายเรื่องมีจารึกวา แตงเมื่อเดือน ๑๑ ขึ้น ๑๕ ค่ำ ปกุน จ.ศ.๑๑๔๑ (พ.ศ.๒๓๒๒)  ซึ่ง

เปนปท่ี ๑๒ แหงรัชกาลสมเด็จพระเจากรุงธนบุร ี

  ผูแตง      หลวงสรวิชิต  (หน) 

ลักษณะการแตง     ฉันทสลับกาพย 

วัตถุประสงคในการแตง     เพ่ือแตงนิทานคำฉันท เปนการแสดงความสามารถ

ของกวี 

เน้ือเรื่องยอ  กวีจับตอนอิเหนาเผาเมืองดาหา นำบุษบาไปไวในถํ้า ไมยอมให

อภิเษกกับจรกา  จนจรกาออกติดตาม  จึงถามอิเหนาและสังเกตวาอิเหนาลักพาตัวนางไปหรือไม  



๑๒๔ 
 

อิเหนาทำทีโกรธผูที่ลักบุษบาไป แตอิเหนาก็อดรองไหไมได เมื่อนึกถึงความฝนที่วา มีนกอินทรียจิก

ตา  อิเหนารูสึกหวาดหวั่นจึงรองไหไปกับจรกา (กุหลาบ มัลลิกะมาส, ๒๕๑๖, หนา ๑๑๖)  

ตัวอยาง   ตอนอิเหนาแอบนำบุษบามาไวในถ้ำ 

 

 ปางนั้นบรมวง-  ศอสัญแดหวา 

อุมองควนิดา   กรตระกองตระการชม 

ชูชื่นภิรมยเชย   ดุจเสวยสมบัติพรหม 

สำผัสตระมลกรม  เสนหนอมฤดีมา 

รีบรถทุรัศทาง   จรรวมพนาทวา 

จ่ึงมีมธุรสา   พจนเพ่ือแสดงองค 

อาแมนิคือพ่ี   บมิควรจะโศกทรง 

กรรแสงบใชอง-   คระตูมาตองตัว 

พักตรผองจะนองชล  วิมลโฉมจะหมนมัว 

อาแมอยาแคลนกลัว  สละทุกขประเทืองเรียม 

 

คุณคา      อิเหนาคำฉันทเปนนิทานท่ีแตงดวยคำฉันทเรื่องแรก  กวีไมไดแตงท้ัง

เรื่อง หากแตตัดตอนมาแตง   สำนวนภาษามีความไพเราะ โดยเฉพาะบทคร่ำครวญและบทชมความ

งาม โดยชมทุกสวนของรางกายเปรียบเทียบกับส่ิงตาง ๆ   กวีแตงไดถูกตองตามฉันทลักษณ และ

เลนกับคำประพันธ เชน มีการใชกลบทท่ีเปนฉันท ซึ่งนับวาแตงยาก   วรรณคดีเรื่องนี้ ยังเปน

หลักฐานยืนยันวาเรื่องอิเหนาไดรับความนิยมมาตั้งแตสมัยอยุธยาเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน 

 

๔.๒.๕  ลิลิตเพชรมงกุฎ 

ลิลิตเพชรมงกุฎมีท่ีมาของเรื่องจากนิทานเวตาลเรื่องท่ี ๑  ซึ่งเปนนิทานของอินเดีย

โบราณ เดิมชื่อ เวตาลปจจวีสติ  เปนนิทานสันสกฤตของศิวทาส  เรื่องเพชรมงกุฎตรงกับเรื่องวัช

รมงกุฎในนิทานเวตาล  มีขอสันนิษฐานกนัวาหลวงสรวิชิต (หน) นาจะแตงเรื่องนี้กอนอิเหนาคำฉันท  

ดำเนินเรื่องตามแบบนิทาน 

ผูแตง     หลวงสรวิชิต (หน) 



๑๒๕ 
 

ลักษณะการแตง      ลิลิตสุภาพ 

วัตถุประสงคในการแตง      เพ่ือเลานิทาน และมีขอสันนิษฐานกันวา แตงเพ่ือ

ถวายราชโอรสของสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี แตเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๒ 

เน้ือเรื่องยอ เนื้อเรื่องดำเนินคลายกับนิทานเวตาลของอินเดีย โดยเริ่มเรื่องวา 

พระเจาวิกรมาทิตยจับเวตาลได  ขณะเดินทางกลับ เวตาลจึงไดเลานิทานเรื่องเพชรมงกุฎใหฟง  

โดยเนื้อความดังนี้ พระเพชรมงกุฎทูลลาพระราชบิดาไปลาสัตว และหลงทางกับพ่ีเล้ียงถึงเมือง

กรรณ พ่ีเล้ียงทำอุบายใหไดพระธิดาของพระเจากรุงกรรณเปนชายา พระธิดากลัวพ่ีเล้ียงชื่อ พุฒศรี 

จะชวนพระมงกุฎกลับบานเมืองจึงลอบวางยาพิษ แตพ่ีเล้ียงรูทันและชวนพระเพชรมงกุฎกลับเมือง

จริง ๆ  ตอมาพ่ีเล้ียงคิดอุบายแนะนำใหไดนางกลับพรอมพระเพชรมงกุฎสำเร็จ  ภายหลังเจากรุง

กรรณรูความจริง จึงเสียพระทัยจนส้ินพระชนม  เวตาลจึงถามทาววิกรมาทิตยวา ความผิดควรตก

อยูท่ีผูใด  ทาววิกรมาทิตยเผลอตอบไปวา เจากรุงกรรณผิด เวตาลไดโอกาสท่ีทาววิกรมาทิตยผิด

สัญญาวาจะไมตรัสอะไรตลอดทาง จึงหนีกลับไปยังท่ีอยูเกาของตน (กุหลาบ มัลลิกะมาส, ๒๕๑๖, 

หนา ๑๑๕-๑๑๖) 

ตัวอยาง ตอนชมโฉมพระเพชรมงกุฎ 

 

เมื่อนั้นศรีสุริยวงศ องคพระเพชรมงกุฎ โฉมเฉิดสุดโสภณ เจริญชนมสิบหกป ทรง

ลักษณะศรีสุนทเรศ บวรเกศเสนสลวย พิศจุไรรวยเรียบรอย ขนงชอยชดปลาย วิลาศผายผองนวล 

เนตรนายวนย่ิงศร ขนงเนตรงามงอนงามพริ้ม นาสาปมอังกุศ กรรณกลีบบุษบงบาง ปรางย่ิงปราง

ทองเปรียบ ริมโอษฐเรียบไรทนต ทันตดำกลแมลงภู โอษฐแดงดูดุจแยม หนุแสลมเพราพรอง ศอ

ทรงปลองกลกลึง อังสาขึงบั้นองครัด กระทวยธวัชกลงวง คชินทรจวงจับลม สรรพางคกลมออนแอน 

ยุรยาตรแมนเหมือนหงส หญิงแลหลงลืมนอน กลาวกลกลอนขับอาง ชมโฉมหนอกษัตริยสราง รูป

ทาวใดเทียม พอนา ฯ 

ตัวอยาง บทชมธรรมชาติขณะพระเพชรมงกุฎประพาสปา 

 

 เสด็จดลพนเวศเวิ้ง เลวงไพร 

ชมชอพฤกษาไสว  ย่ืนยอย 

หอมหวนหื่นทัย  จอมราช 



๑๒๖ 
 

ดอกดกตูมบานหอย  กิ่งกานสาขา 

 กรรณิการการะเกดแกว กาหลง 

พุทธชาติลำดวนดง  ดกคอม 

จำปาปบประยงค  หอมกล่ิน มานา 

ย่ีสุนบุนนากนอม  กิ่งสรอยกุสุมาลย ฯ 

 

คุณคา    ลิลิตเพชรมงกุฎเปนนิทานที่นำเคาโครงมาจากอินเดยีเรื่องแรก โดยนิทาน

เวตาลของอินเดียนั้นมีลักษณะเปนโครงเรื่องซอน   มีโครงเรื่องใหญคือเรื่องของพระวิกรมาทิตยท่ี

ตองการนำตัวเวตาลกลับไป กับนิทานยอย ๆ ซึ่งเปนโครงเรื่องยอย  หลวงสรวิชิต (หน) เลือกแตง

เพียงเรื่องเดียว โดยแตงเปนลิลิต  วรรณคดีเรื่องนี้สอดแทรกคติธรรม  มีสำนวนไพเราะคลายกับ

ลิลิตพระลอ  กวีนิยมสัมผัสอักษร ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของกวี 

 

๔.๒.๖  นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน (นิราศเมืองกวางตุง)  

  นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีนนี้ เปนบันทึกการเดินทางของพระยามหานุภาพ 

(อน)เมื่อคราวท่ีติตามคณะราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศจีน ณ กรุงปกกิ่ง วันอาทิตย 

เดือน ๗ แรม ๑๑ ค่ำ ปฉลู จุลศักราช ๑๔๓ ตรงกับ พ.ศ. ๒๓๒๔  ซึ่งตรงกับสมัยของพระเจา

เขี้ยนหลงฮองเต  โดยเรือท้ังส้ิน ๑๑ ลำ   มีพระยาศรีธรรมาธิราช เปนราชทูต  เจาฟากรมหลวงนริ

นทรรณเรศ (ทองจัน เปนอุปทูตนำพระราชสาสนและเครื่องบรรณาการไปถวายพระเจากรุงปกกิ่ง  

พรอมกับสินคาท่ีจะจำหนาย ณ เมืองกวางตุง แลวนำเงินท่ีไดไปซื้อของใชในราชการกลับมา  ครั้ง

นั้นพระยามหานุภาพอยูในกลุมขาราชการท่ีจัดการเกี่ยวกับสินคา จึงเดินทางไปแคเมืองกวางตุง 

สวนคณะราชทูตเดินทางตอไปจนถึงปกกิ่ง พระยามหานุภาพคงไดแตงนิราศเรื่องนี้ในระยะเวลานั้น 

ผูแตง     พระยามหานุภาพ (อน) 

ลักษณะการแตง     กลอนนิราศ 

วัตถุประสงคในการแตง     เพ่ือบันทึกการเดินทางและสรรเสริญพระเกียรติ

สมเด็จพระเจาตากสิน 



๑๒๗ 
 

เน้ือเรื่องยอ เริ่มตนเรื่องดวยการบอกวนั เวลาที่เดินทาง  กระบวนเรือ  ส่ิงที่พบ

เห็น เชน ทะเล  คล่ืนลม   หญิงชาวจีน  ประเพณีหอเทา  การเดินทางกลับ และลงทายดวยการ

ถวายพระพร 

ตัวอยาง การเตรียมตัวเดินทางไปเมอืงกวางตุง 

 

จึงพระบาททรงราชนิพนธสาร    เปนตะพานนพคณุควรสงวน 

ใหเขียนสารลงลานทองทวน      จัดสวนบรรณาการละลานตา 

อนึ่งนอกจ้ิมกองเปนของถวาย     ก็โปรยปรายประทานไปหนักหนา 

ท้ังนายหางขุนนางในนัครา       ใหมีตราบัวแกวสำคัญกัน 

แลวจัดทูตทูลคำใหจำสาร       บรรณาการพรอมส้ินทุกส่ิงสรรพ 

ท้ังของแถมแนมความนั้นงามครัน      เปนกำนัลถวายนอกบรรณาการ  

 

คุณคา    นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีนนี้เปนกลอนนิราศเรื่องแรกที่ใชฉาก

ตางประเทศ  โดยพรรณนาสภาพบานเมือง ผูคน ศิลปวัฒนธรรมของจีนอยางเห็นภาพ   เนื้อหาให

ความรูในดานภูมิศาสตร ประวัติศาสตร ขนบธรรมเนียมของจีน  สะทอนใหเห็นการเจริญสมัยไมตรี

กับตางประเทศของไทย  ทั้งยังสะทอนความเทิดทูนพระมหากษัตริย  นิราศเรื่องนี้ยังคงลักษณะของ

การเดินทาง แตไมไดมีการจากนาง อีกท้ังเนื้อหาสวนใหญเปนการสรรเสริญหรือรำพึงรำพันถึงพระ

เจากรุงธนบุรีดวยความจงรักภักดี ซึ่งแปลกไปจากวรรณคดีนิราศโดยทั่วไป 

 

๔.๓   ลักษณะสำคัญของวรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี พ.ศ. ๒๓๑๐ – ๒๓๒๕ 

วรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี มีลักษณะสืบทอดจากสมัยอยุธยามากกวาท่ีจะเปนงานสรางสรรค    

เนื่องจากวรรณคดีสมัยกรุงธนบุรีไดรับอิทธิพลโดยตรงจากวรรณคดีสมัยอยุธยา วรรณคดีสมัยกรุง

ธนบุรีจึงคลายคลึงกับวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนปลาย  เนื้อหาของเรื่องสวนใหญเปนแนวปลุกใจให

ใจรักชาติบานเมืองและปลุกปลอบใจใหคลายจากความหวาดกลัว  ภัยสงคราม นิยมแตงเปนรอย

กรอง จำนวนกวีมีไมมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะระยะเวลาสมัยกรุงธนบุรีมีเพียง ๑๕ ป และชวงเวลา

ดังกลาวมีศึกสงครามเกิดขึ้นตลอด  วรรณคดีสมัยกรุงธนบุรีมีลักษณะสำคัญ ดังนี้ 



๑๒๘ 
 

ดานเนื้อหาของวรรณคดีนั้น   มีลักษณะคลายคลึงกับสมัยอยุธยา  ปรากฏวรรณคดี

ท่ีมีเนื้อหานิทานนิยาย ยอพระเกียรติ คำสอน  และวรรณคดีแสดงอารมณ จะเห็นวา เนื้อหา

คอนขางหลากหลาย  อยางไรก็ดี วรรณคดีในสมัยนี้มีลักษณะเฉพาะคือมักตัดตอนมา แตงไมครบทั้ง

เรื่อง เชน พระเจากรุงธนบุรีพระราชนิพนธรามเกียรติ์เพียง ๔ ตอน   หลวงสรวิชิต (หน) แตงลิลิต

เพชรมงกุฎโดยนำเรื่องท่ี ๑ จากเรื่องนิทานเวตาลมาแตงเพียงเรื่องเดียว หรือเรื่องอิเหนา แตงเฉพาะ

ตอนอิเหนาเผาเมืองเทานั้น  เขาใจวาเปนเพราะบานเมืองเกิดศึกสงครามตลอด จึงไมมีเวลาใหกวี

แตงเรื่องยาว  เปนท่ีนาสังเกตวา การตอนท่ีคัดเลือกมาแตงนั้น นาจะมีความสัมพันธกับการเมือง

การปกครองดวย ดังเชน พระเจากรุงธนบุรี คัดตอน ทาวมาลีวราชวาความมาแตง อาจเปนกุศโล

บายส่ือใหเห็นการปกครองที่เปนธรรมของพระเจากรุงธนเอง  สวนอีก ๓ ตอน แสดงใหเห็นคติธรรม

ที่ใชในการดำเนินชีวิตได นอกจากนี้ ยังมีความสนุกสนานดวย 

วรรณคดีนิทานนินายในสมัยนี ้นอกจากเปนเรื่องที่คุนเคยกนัอยูแลวเชน รามเกียรติ์ 

อิเหนา  ยังมีที่นำเคาเรื่องมาจากอินเดียโบราณดวย ไดแกเรื่องลิลิตเพชรมงกุฎ ซึ่งแนวเรื่องเชนนี้ยัง

ไมมีกวีไทยคนใดนำมาแตงวรรณคดีมากอน 

เปนท่ีนาสังเกตวา กวีในสมัยกรุงธนบุรีนี้ ลวนมีความจงรักภักดี  ภาคภูมิใจในพระ

ปรีชาสามารถ และพระบุญญาบารมีของพระเจากรุงธนบุรีอยางมาก  ดังปรากฏวามีวรรณคีดยอ

พระเกียรติ และวรรณคดีหลายเรื่องแทรกการสรรเสริญพระเจากรุงธนบุรีไว แมจะเปนนิราศก็ตาม 

ดานรูปแบบคำประพันธ ยังคงแบบสืบทอดจากสมัยอยุธยา มีธรรมเนียมในการแตง

เชนเดียวกับสมัยอยุธยา คือ ขึ้นตนดวยบทไหวหรือบทประณามบท  มีการบรรยายและพรรณนา

อยางเขาแบบ ท้ังบทชมตาง ๆ และบทพรรณนาอารมณความรูสึก มุงความไพเราะในการประพันธ

มากกวาเนื้อหาสาระและแนวความคิด  กวีนิยมแตงดวยรอยกรอง  แมวรรณคดีสมัยนี้มีจำนวนไม

มาก แตกวีใชคำประพันธหลายชนิด เชน โคลง ฉันท กาพย กลอน และมีรูปแบบท้ังบทละคร ลิลิต 

และนิราศ  ไมเครงครัดฉันทลักษณมากนัก  

ดานสำนวนภาษาและวรรณศิลป จะสังเกตไดวา อาจยังไมดีเดนนัก แตแสดง

ลักษณะเฉพาะสมัยที่สำคัญ กลาวคือ กวีสวนใหญมักใชถอยคำส้ัน กระชับ ซึ่งลักษณะอาจเปน

เพราะสภาพบานเมืองไมอยูในสภาพท่ีทำใหกวีสามารถตกแตงรอยกรองของตัวเองได ประกอบกับ

กวีในยุคนี้สวนใหญเปนนักรบ ถอยคำจึงออกมาในลักษณะหวน ส้ัน มุงเนื้อความเปนสำคัญมากกวา   



๑๒๙ 
 

สรุป 

แมวาสมัยกรุงธนบุรีจะมีระยะเวลาเพียง ๑๕ ป แตวรรณคดีมีเนื้อหาหลากหลายท่ีพบมาก

ท่ีสุดคือวรรณคดีประเภทนิทานนิทาย  ท่ีนาสังเกตคือเปนวรรณคดีรอยกรองทุกเรื่องและมีรูปแบบ

คำประพันธครบทุกประเภท สะทอนถึงความเจริญรุงเรืองและการสงเสริมงานกวีของ

พระมหากษัตริยไดในระดับหนึ่ง ความเจริญในดานวรรณคดีนี้ทำใหกวีบางทานยังคงเปนกวีสืบตอ

จนถึงสมัยรัชกาลท่ี ๑ เชน หลวงสรวิชิต (หน) ซึ่งตอมาคือเจาพระยาพระคลัง (หน) ผูซึ่งมีฝมือท้ัง

งานรอยกรองและรอยแกว และไดแตงวรรณคดีเรื่องสำคัญหลายเรื่อง  การเขียนงานวรรณคดีใน

สมัยกรุงธนบุรีจึงเปนชวงเวลาฝกปรือและพัฒนาฝมือทางวรรณคดีไดอยางดี 

 

 

คำถามทายบท 

๑. ลักษณะวรรณคดีสมัยกรุงธนบุรีในดานเนื้อหาและรูปแบบเปนอยางไร  

๒. ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมในสมัยกรุงธนบุรมีีผลตอการแตงวรรณคดีอยางไร 

๓. งานพระราชนิพนธของสมเด็จพระเจาตากสินมีกี่เรื่อง  เรื่องอะไรบาง 

๔. พระราชนิพนธของสมเดจ็พระเจาตากสินมคีวามสำคญัตอการเมอืงการปกครองในสมัย

กรุงธนบุรีอยางไร 

๕. วรรณคดีเรื่องนริาศพระยามหานุภาพไปเมืองจีนมลัีกษณะเนื้อหาและรูปแบบที่โดดเดน

อยางไร 

๖. อิเหนาคำฉันท มีเนื้อหาอยางไร และใครเปนผูแตง 

๗. ใครคือผูแตงลิลิตเพชรมงกุฎ และแตงเพ่ือวัตถุประสงคใด 

๘. กฤษณาสอนนองคำฉันทมีที่มาอยางไร 

๙. จงบอกที่มาของเรื่องลิลิตเพชรมงกุฏ 

๑๐. เหตุใดจึงกลาววาเรื่องลิลิตเพชรมุงกุฎไดสอดแทรกเรื่องคติธรรม 

 

 

 



๑๓๐ 
 

 

 

รายการอางอิง 

 

กุหลาบ มัลลิกะมาส. (๒๕๑๗). วรรณกรรมไทย. กรงุเทพมหานคร: โรงพิมพสวนทองถิ่น. 

นรินทรเทวี, กรมหลวง. (๒๕๐๙). จดหมายเหตุความทรงจำ และพระราชวิจารณ. พระนคร: โรง

พิมพพระจันทร. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๑ 
 

 

แผนบริหารการสอนประจำบท 

 

หัวขอเน้ือหาประจำบท 

 บทที่ ๕  วรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร พ.ศ. ๒๓๒๕ – ๒๓๙๔   

  ๕.๑  ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมโดยสังเขป 

  ๕.๒  กวีและวรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร พ.ศ. ๒๓๒๕ – ๒๓๙๔  

  ๕.๓  ลักษณะสำคัญของวรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร พ.ศ. ๒๓๒๕ – ๒๓๙๔  

 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  

 เมื่อศึกษาบทท่ี ๕ แลว นักศกึษาสามารถ 

๑.  อธิบายบริบททางสังคมและวัฒนธรรมสมัยกรุงรัตนโกสินทร พ.ศ. ๒๓๒๕ – 

๒๓๙๔ ได 

๒.  บอกกวีและวรรณคดีท่ีปรากฏในสมัยกรุงรัตนโกสินทร พ.ศ. ๒๓๒๕ – ๒๓๙๔ ได 

๓.  อธิบายลักษณะสำคัญของวรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร พ.ศ. ๒๓๒๕ – ๒๓๙๔ ได 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจำบท 

๑. วิธีสอน   การบรรยาย อภิปรายกลุม ใชส่ืออิเล็กทรอนิกสประกอบการสอน 

 ๒. กิจกรรมการเรียนการสอนมีดังนี้ 

  ๒.๑  กิจกรรมกอนเรียน  นักศึกษาอานเอกสารประกอบการสอนลวงหนา เตรียม

รายงานหนาชั้น  เตรียมแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน  และอานวรรณคดีตอไปนี้ลวงหนา 

   ๒.๑.๑  รามเกียรติ ์ 

๒.๑.๒  สมบัติอมรินทรคำกลอน 

๒.๑.๓  พระอภัยมณี 

๒.๑.๔  นิราศนรินทร 

๒.๑.๕  สมุทรโฆษคำฉันท 

๒.๑.๖  ระเดนลันได 



๑๓๒ 
 

                         เมื่อถึงชั่วโมงเรียน กอนเริ่มสอน นักศึกษารวมกิจกรรมวัดความรูผานโปรแกรม 

Mentimeter หรือโปรแกรมอื่น ๆ 

  ๒.๒ กิจกรรมระหวางเรียน  นักศึกษาฟงบรรยาย รายงานหนาชั้น  รวมกันอภิปราย

วรรณคดีที่ใหอานลวงหนา   

  ๒.๓  นักศึกษาตอบ  คำถามทายบท และเตรียมอานหนังสือบทตอไปลวงหนา 

นักศึกษาทบทวนความรูจากคลิปการสอนท่ีบันทึกไวในเว็บไซตผูสอน 

 

สื่อการเรียนการสอนประจำบท 

๑.  เอกสารประกอบการสอน 

๒.  ส่ืออิเล็กทรอนิกส อาทิ พาวเวอรพอยท  วีดิทัศน  

๓.  ตัวบทวรรณคดีไทย 

 

การวัดและการประเมินผล 

๑.  สังเกตความสนใจและมีสวนรวมในชั้นเรียน 

๒.  การถาม-ตอบ 

๓.  การสอบกลางภาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๓ 
 

บทท่ี ๕ 

วรรณคดีสมัยกรุงรตันโกสินทร พ.ศ. ๒๓๒๕ – ๒๓๙๔  

 

 

 สมัยกรุงรัตนโกสินทร พ.ศ. ๒๓๒๕ – ๒๓๙๔ คือชวงรัชกาลท่ี ๑ – รัชกาลท่ี ๓ หรืออาจ

เรียกวารัตนโกสินทรตอนตน ในชวงเวลานี้บานเมืองมีความสงบเรียบรอยมากกวาสมัยกรุงธนบุรี 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกทรงเรงฟนประเทศในทุกดาน รวมถึงดานวรรณคดีทรง

สงเสริมใหเกิดวรรณคดคีูบานคูเมืองขึ้น  ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยทรง

สานตองานบานเมืองและงานวรรณคดีตอจากพระราชบิดา ในสมัยนี้เปนยุครุงเรืองของวรรณคดี

และศิลปะแขนงตาง ๆ ตอมาในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ทรงสนพระทัย

งานวรรณคดีควบคูกับงานทางวิชาการ และยังมีพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหประชาชนไดมีความรู

เรื่องตาง ๆ ดวย วรรณคดีในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนนี้ ยังเปนวรรณคดีท่ีสืบทอดจากสมัยอยุธยา

และธนบุรี โดยถือวายังไมไดรับอิทธิพลจากตะวันตกมากนัก 

 

๕.๑  ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมโดยสังเขป  

  ลักษณะบานเมืองในสมัยตนรัตนโกสินทรยังคงคลายกับสมัยอยุธยาและธนบุรี   โดย

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช หรือเดิมคือสมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึก

หลังจากไดขึ้นปราบดาภิเษกเปนปฐมกษัตริยแหงราชวงศจักรี ในวันท่ี ๖ เมษายน พ.ศ.๒๓๒๕ 

พระองคโปรดเกลา ฯ ใหยายราชธานีจากกรุงธนบุรีราชธานีเดิมท่ีอยูฝงตะวันตกของแมน้ำ

เจาพระยาเมื่อครั้งสมัยพระเจากรุงธน มายังฝงตะวันออกของแมน้ำเจาพระยา เพราะเห็นวากรุง

ธนบุรีมีแมน้ำเจาพระยาไหลผานกลางเมือง ไมเหมาะสมท่ีจะเปนศูนยกลางการปกครอง จึงโปรด

เกลา ฯ ใหยายราชธานีไปทางฝงตะวันออก ดวยเหตุผลสำคัญ ๆ หลายประการ ประการหนึ่งท่ี

สำคัญย่ิงคือเหตุผลทางยุทธศาสตร (ยุพร แสงทักษิณ, ๒๕๕๙, หนา ๔-๒๔) 

ในรัชกาลนี้ พระองคโปรดใหสรางพระราชวังหลวงตามอยางอยุธยา ดังปรากฏหลักฐานใน

พงศาวดารวา “พระมหาปราสาทท่ีสรางในพระบรมมหาราชวังนั้น โปรดใหถายแบบขนาดมาสราง

อยางพระท่ีนั่งสรรเพชรปราสาทในกรุงเกา” (พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรฉบับหอสมุด



๑๓๔ 
 

แหงชาติ รัชกาลท่ี๑ – รัชกาลท่ี ๒, ๒๕๐๕, หนา ๗๒) และโปรดเกลา ฯ ใหอัญเชิญพระพุทธมหา

มณีรัตนปฏิมากรมาประดิษฐานยังวัดวัดพระศรีรตันศาสดาราม มีการสรางพระบรมมหาราชวัง โดย

มีวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งตั้งอยูภายในเขตพระบรมมหาราชวังฌแกเชนเดียวกับกับวัดพระศรี

สรรเพชญ ท่ีกรุงศรีอยุธยา  หลังจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดงานฉลองสมโภชพระนคร

เปนเวลา ๓ วัน ครั้งเสร็จการฉลองพระนครแลว  พระองคพระราชทานนามพระนครแหงใหมใหตอง

กับนามพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรวา  "กรุงเทพมหานคร บวรรัตนโกสินทร มหินทรายุธยา มหา

ดิลกภพ นพรัตนราชธานีบุรีรมย อุดมราชนิเวศนมหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติย

วิษณุกรรมประสิทธิ์"  หรือเรียกอยางสังเขปวา "กรุงเทพมหานคร"  พระมหากษัตริยในพระบรม

ราชวงศจักรีไดทรงปกครองบานเมืองสืบตอมาจนถึงรัชกาลปจจุบัน รวม ๑๐ พระองค 

ในรัชกาลนี้ ไทยยังมีศึกสงครามกับพมาถึง ๗ ครั้ง  สงครามครั้งสำคัญคือ สงครามเกาทัพท่ี

ลาดหญา เมืองกาญจนบุรี เมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๘  ไทยสามารถเอาชนะตีทัพพมาไดแมมีกำลังนอยกวา 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชสรางบานเมืองใหเปนปกแผน นับไดวาในรัชสมัยนี้ 

อาณาจักรไทยกวางขวางย่ิงกวาสมัยใด ๆ ในประวัติศาสตรชาติไทย (แสงโสม เกษมศรี และวิมล 

พงศพิพัฒน, ๒๕๒๓, หนา ๒๗๔) และโปรดใหมีการสังคายนาพระไตรปฎก และตรวจชำระ

กฎหมายเปนกฎหมายฉบับหลวงขึ้น ๓ ชุด เรียกวา กฎหมายตราสามดวง รวมท้ังทรงฟนฟู

ศิลปวัฒนธรรมของชาติทุกแขนงใหรุงเรืองดังเชน  "ครั้งบานเมืองดีสมัยอยุธยา" 

พระราชกรณียกิจสำคัญท่ีมีตอการสรางสรรคชาติไทยสามารถสรุปไดดังนี้ 

๑. ดานการเมืองการปกครอง  

               ๑.๑  ทรงสถาปนาราชวงศจักรีและกรุงรัตนโกสินทรใหเปนราชธานีแหงใหม  

โดยทรงยายราชธานีจากกรุงธนบุรีมาอยูที่กรุงเทพมหานคร 

               ๑.๒  โปรดเกลา ฯ ใหชำระกฎหมายใหถูกตองยุติธรรม  เรียกวา  "กฎหมาย

ตราสามดวง"  เพราะประทับตราสำคัญ ๓ ดวง  ไดแก  ตราราชสีหของสมุหนายก  ตราคชสีหของส

มุหพระกลาโหม  และตราบัวแกวของกรมทา 

               ๑.๓  ทรงใหขุดคลองรอบกรุง  เชน คลองมหานาค โดยรัชกาลท่ี ๑ ทรง

พระราชทานนามใหเอง 



๑๓๕ 
 

               ๑.๔  ทรงเปนจอมทัพในการทำสงครามกับรัฐเพ่ือนบาน  สงครามครั้งสำคัญ  

คือ  สงครามเกาทัพกับพมา 

      ๒.  ดานเศรษฐกิจ 

           ๒.๑  ตอนตนรัชกาลท่ี ๑  เศรษฐกิจยังไมดีเพราะมีการทำสงครามกับพมาหลาย

ครั้ง  การติดตอคาขายกับตางประเทศก็ลดลงมาก  แตในปลายรัชกาลบานเมืองไมมีศึกสงครามทำ

ใหประชาชนมีเวลาประกอบอาชีพ   มีการคาขายกับจีนเพ่ิมมากขึ้น  ทำใหเศรษฐกิจดีขึ้น  มีเงินใช

จายในการทำนุบำรุงบานเมือง  สรางพระนคร  สรางและบูรณปฏิสังขรณวดั  รวมท้ังส่ังซื้อและสราง

อาวุธเพ่ือใชปองกันพระราชอาณาเขต  ทำใหบานเมืองและราษฎรเกิดความมั่นคงและมั่งคั่ง 

 

      ๓.  ดานสังคมและวัฒนธรรม 

               ๓.๑  โปรดเกลา ฯ  ใหสรางพระราชวังและวัดใหมีรูปแบบเหมือนสมัยอยุธยา  

เพ่ือสรางขวัญกำลังใจแกราษฎรใหเสมือนอยูในสมัยอยุธยาเมื่อครั้งบาน เมืองเจริญรุงเรือง  เชน  

โปรดเกลา ฯ   ใหสรางวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแกวไวในเขตพระบรมมหาราชวังเพ่ือ 

ใชในการประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาเชนเดียวกับวัดพระศรีสรรเพชญในสมัยอยุธยา 

               ๓.๒  ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา  ดวยการออกแบบกฎหมายคณะสงฆ

เพ่ือใหพระสงฆอยูในพระธรรมวินัย  โปรดเกลา ฯ ใหมีการสังคายนาพระไตรปฏกและชำระ

กฎหมายสงฆใหมีความถูกตองสมบูรณ  โปรดเกลา ฯ ใหสรางวัดและบูรณปฏิสังขรณวัดวาอาราม

ตาง ๆ  เชน  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)  วัดสุทัศนเทพวราราม  วัดสระเกศ  วัด

ระฆังโฆสิตาราม  วัดสุวรรณดารารามตลอดจนบูรณปฏิสังขรณพระพุทธรูปท่ีถูกท้ิงรางตามหัวเมือง 

ตาง ๆ แลวนำมาประดิษฐานไวตามวัดวาอารามท่ีสรางขึ้นใหม  เชน  อัญเชิญพระศรีศากยมุนี  จาก

วิหารหลวงวัดมหาธาตุ  จังหวัดสุโขทัย  มาประดิษฐานท่ีวัดสุทัศนเทพวราราม  เปนตน 

                ๓.๓  ทรงฟนฟูพระราชพิธีและประเพณีสำคัญสมัยอยุธยา  เชน  จัดใหมีพระ

ราชพิธีบรมราชาภิเษกและพระราชพิธีสมโภชพระนคร  แสดงใหเห็นถึงความมั่นคงของการกอบกู

ราชธานีขึ้นมาใหม  เปนการสรางขวัญกำลังใจใหกับราษฎรและเปนการรักษาพระราชพิธีโบราณ 



๑๓๖ 
 

               ๓.๔  ทรงสงเสริมงานวรรณกรรม  โดยพระราชนิพนธวรรณคดีหลายเรื่อง  

เชน  รามเกียรติ์  เพลงยาวรบพมาท่ีทาดนิแดง  โปรดเกลา ฯ ใหแปลหนังสือจีนเปนภาษาไทย  เชน  

สามกก  ราชาธิราช  โดยเจาพระยาพระคลัง (หน)  ซึ่งวรรณคดีเหลานี้ยังเปนที่นิยมมาถึงปจจุบัน 

ตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย เสด็จขึ้นครองราชยใน พ.ศ. ๒๓๕๒ 

พระชนมพรรษา ๔๓ พรรษา  เปนรัชกาลท่ี ๒ แหงราชวงศจักรี ในสมัยนี้บานเมืองมีความสงบ

เรยีบรอยมากขึ้นกวาเดมิ  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยทางสงเสริมงานดานศิลปะแขนง

ตาง ๆ อยางมาก จนกลาวกันวาสมัยนี้ เปนยุคทองของวรรณคดีและศิลปกรรม ดังจะเห็นวามีงาน

วรรณคดีเลมสำคัญเกิดในยุคนี้หลายเลม โดยสวนใหญเปนงานท่ีมุงเพ่ือประกอบการแสดง  เชน  

เรื่องอิเหนาในรัชกาลท่ี ๒  ท่ีไดรับยกยองวาเปนยอดของละครรำ  โดยการละครรุงเรืองถึงขีดสุด 

และสมัยรัชกาลนี้ถือวาเปนยุคของของวรรณคดีประเภทละครรำ   

นอกจากละครในแลว ละครนอกซึ่งเปนละครของประชาชนท่ัวไปก็เฟองฟูอยางมากเชนกัน  

ละครนอกไดรับการสนับสนุนใหเขามาเลนในราชสำนัก และมีบทละครนอกพระราชนิพนธเกิดขึ้น

หลายเรื่อง เชน สังขทอง  ไกรทอง  มณีพิชัย  เปนตน  นอกจากนี้ งานดานดุริยางคศิลป นาฏศิลป 

และดานประติมากรรมเฟองฟูอยางมากเชนกัน   

หลังจากพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยสวรรคต พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา

เจาอยูหัวไดสืบราชสมบัติเปนรัชกาลท่ี ๓ ตอมา  กอนขึ้นครองราชย ทรงไดรับสถาปนาเปนกรม

หมื่นเจษฎาบดินทร เมื่อ พ.ศ. ๒๓๕๖ ทรงกำกับราชการกรมพระคลังและกรมทา ซึ่งทำหนาท่ีตดิตอ

คาขายกับตางประเทศ และดูแลการแตงสำเภาหลวงไปคาขายกับจีนเพ่ือหารายไดเขาประเทศ  

รัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวนี้ มีชาวตะวันตกเขามามีบทบาททางการคา

และทางวัฒนธรรม   มีการทำสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและการพาณิชย เมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๙ เรียก

กันท่ัวไปวา สนธิสัญญาเบอรนีย  ตอมา ใน พ.ศ. ๒๓๗๕ สหรัฐอเมริกาไดสงทูตชื่อ เอดมันด รอ

เบิตส เขามาทำสนธิสัญญาเชนเดยีวกับที่ไทยทำกบัอังกฤษ  มีคณะมิชชันนารอีเมริกันเดินทางเขามา

เผยแผคริสตศาสนา นิกายโปรเตสแตนตจำนวนมาก เรียกรวม ๆ วา หมอสอนศาสนา โดยหมอสอน

ศาสนานำความรูดานการแพทยและการอนามัย วิทยาการทางตะวันตก การพิมพ การศึกษา และ

การเรียนรูภาษาอังกฤษมาเผยแพรดวย หมอสอนศาสนาคนสำคัญ เชน หมอบรัดเลย 
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นอกจากฝรั่งแลว สมัยนี้ยังมีการสงเสรมิการคากับประเทศจีนอยางกวางขวาง  รัชกาลท่ี ๓ 

ทรงรับเอาศิลปะแบบจีนมาผสมผสานกับศิลปะแบบไทยหลายอยาง ท้ังทางดานสถาปตยกรรม และ

จิตรกรรม ดังจะเห็นตัวอยางไดจากวัดหลายแหงท่ีสรางหรือปฏิสังขรณขึ้นในรัชกาลนี้ สมัยนี้

พระพุทธศาสนารุงเรืองอยางมาก ทรงสรางวัดใหม ๓ วัด คือ วัดราชโอรสาราม  วัดพระเชตุพน

วิมลมังคลาราม  และวัดสุทัศนเทพวราราม และปฏิสังขรณวัดตาง ๆ อีก ๓๕ วัด ทรงสราง

พระไตรปฎกฉบับตาง ๆ และทรงสงเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมใหแพรหลาย 

ในรัชกาลนี้ ยังมีการเปล่ียนแปลงเกดิขึ้นในวงการพระพุทธศาสนาของไทย กลาวคือ สมเด็จ

เจาฟามงกุฎซึ่งทรงพระผนวชอยู ทรงตั้งคณะสงฆนกิายใหม คือ ธรรมยุติกนิกาย สวนพระสงฆนิกาย

เดิม ตอมาใชชื่อวา มหานิกาย  โดยไดทรงตรวจสอบคัมภีรพระวินัยท่ีมีอยูในเวลานั้นกับท่ีมีปรากฏ

อยูในพระไตรปฎก เห็นวา พระสงฆไทยประพฤติปฏิบัติผิดแผกจากพระวินัยท่ีพระพุทธเจาทรง

บัญญัติไวมาก จึงทรงตั้งออกเปนนิกายใหม  

วรรณคดีสวนใหญในสมัยรัชกาลที่ ๓ นี้ เปนวรรณคดีท่ีใหความรูหรืองานทางวิชาการ 

ปรากฏวรรณคดีท่ีเปนละครไมมากเหมือนในสมัยรัชกาลท่ี ๒   รัชกาลที่ ๓ ใหเลิกโขนหลวงและ

ละครในในราชสำนัก ซึ่งทำใหละครแพรหลายในหมูเจานายและประชาชน  โดยเจานายชั้นสูงตั้ง

คณะละครและหาตัวละครสังกัดคณะของตน  ซึ่งลักษณะเชนนี้ไมปรากฏในสมัยรัชกาลท่ี ๒ เพราะ

ละครถึงเปนเครื่องราชูปโภคของพระมหากษัตริยอยางหนึ่ง   

สมัยนี้ รัชกาลท่ี ๓ ยังโปรดเกลา ฯ ใหมีการปฏิสังขรณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  เริ่ม

ตั้งแตป พ.ศ.๒๓๗๔  โดยนอกจากมุงใหเปนศาสนสถานสำหรับกิจการทางพระพุทธศาสนาแลว ยังมี

พระราชประสงคใหเปนแหลงรวมความรูแขนงตาง ๆ  ดวย  โดยสรุปแลว มีจารึกเรื่องใหญ ๆ ได ๗ 

เรื่อง (ไพเราะ มากรักษา, ๒๕๔๘, หนา ๒๙๒) ดังนี้ 

 ๑) เรื่องปฏิสังขรณวัดพระเชตุพน ฯ 

 ๒) เรื่องทางพระพุทธศาสนา 

 ๓) เรื่องเกี่ยวกับวรรณคดี 

๔)  เรื่องเกี่ยวกับทำเนียบ 

 ๕) เรื่องเกี่ยวกับประเพณี 

 ๖) เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย 
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 ๗) เรื่องเกี่ยวกับยา 

 ความรูตาง ๆ เหลานี้ไดจารึกไวบนแผนศิลาในบริเวณวัด  มีรายละเอียดโดยสังเขป 

ดังนี้ 

 ๕.๔.๑  จารึกเกี่ยวกับการปฏิสังขรณวัดพระเชตุพน ฯ   วรรณคดีเรื่องสำคัญท่ี

บันทึกการปฏิสังขรณวัดพระเชตุพน ฯ คือเรื่อง โคลงดั้นเรื่องปฏิสังขรณวัดพระเชตุพน ฯ  กรม

พระปรมานุชิตชิโนรส นิพนธไวจำนวน ๓๕๖ บท  กลาวพรรณนาถึงการปฏิสังขรณวัดอยางละเอียด  

และยังยอพระเกียรติสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวท่ีทรงมีศรัทธาทำปฏิสังขรณวัด  นอกจากวรรณคดี

เรื่องนี้แลว ยังมีจารึกการปฏิสังขรณวัดโดยกวีหลายทานติดไวใบริเวณตาง ๆ อีก เชน ติดไวท่ีรอบ 

ผนังหนาพระอุโบสถ ท่ีวิหารทิศ ที่หนาพระมหาเจดีย  ที่หอไตร ฯลฯ  โดยสวนใหญกวีใชโคลงส่ีสุภาพ 

 ๕.๔.๒  จารึกเรื่องทางพระพุทธศาสนา     จารึกเรื่องนี้สวนใหญใชภาษารอยแกว 

เนื้อหากลาวถึงประวัติพระสาวกของพระพุทธเจา เชน พระสารีบุตร  พระมหากัสสป พระอนุรุทธ 

นางอุบลวรรณาเถรี  นอกจากนี้ยังกลาวถึงตำนานพระพุทธบาท และกถาตาง ๆ เชน เปรตกถา ดวย 

 ๕.๔.๓  จารึกเรื่องเกี่ยวกับวรรณคดี      การจารึกดานวรรณคดีท่ีสำคัญคือ จารึก

เรื่องนางรายณสิบปาง ซึ่งเปนตนเรื่องของรามเกียรติ์  จากรึกเรื่องนิทานสิบสองเหล่ียมซึ่งเปนนิทาน

ที่ไดอิทธิพลจากแขกเปอรเซีย    มีตำราเพลงยาวกลบท และกลอักษรของกวีที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้น 

ตำรากลบทสวนใหญไมมีนามผูแตง สวนโคลงกลบทปรากฏนามผูแตง  เชน กลโคลงดาวลอมเดือน 

ของกรมพระปรมานุชิตชิโนรส    กลโคลงจาตุรทิศ ของหลวงชาญภูเบศร   กลโคลงพรางขบวนและ

กลโคลงแยกทาง ของกรมหมื่นไกรสรวิชิต   บริเวณรอบผนังรอบพระอุโบสถยังมีโคลงประกอบภาพ

รามเกียรติ์จำนวน ๑๕๔ บท จารึกไวบนแผนศิลาจำหลักโดยกวีในยุคนั้น เชน กรมหมื่นไกรสรวิชิต  

หลวงชาญภูเบศร เปนตน  นอกจากนี้ ยังมีวรรณคดีสำคญัเรือ่งอื่น ๆ จารึกไวดวย เชน กฤษณาสอน

นองคำฉันท  พาลีสอนนองคำฉันท  สุภาษิตพระรวง  โคลงโลกนิติ เปนตน 

๕.๔.๔  จารึกเรื่องเกี่ยวกับทำเนียบ    จารึกเรื่องนี้กลาวถึงทำเนียบสมณศักดิ์  

ทำเนียบหัวเมือง  ยังมีภาพคนตางภาษาท่ีแสดงการแตงกายของคนชาติตาง ๆ ท่ีเขามาในยุคนั้น 

เชน ภาพคนสิงหฬ  กระเหรี่ยง  มอญ  จีน เปนตน 
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 ๕.๔.๖  จารึกเรื่องเกี่ยวกับประเพณี    สวนใหญกลาวถึงประเพณีสำคัญ เชน การ

กวนขาวทิพย  เรื่องมหาสงกรานต  เรื่องริ้วขบวนแหพระกฐนิพยุหยาตราทางสถลมารค   นิยมจารึก

เปนรอยแกว  

 ๕.๔.๗  จารึกเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย   สวนใหญกวีแตงเปนโคลง ไมทราบชื่อ

ผูแตง เชน โคลงประกอบภาพษีดัดตน  ท่ีใชแกโรคลมตาง ๆ  

 ๕.๔.๘  จารึกเรื่องเกี่ยวกับยา   จารึกนี้จารึกเปนตำรายาแผนโบราณ ของแพทย

หลวง  มีการจารึกมาแตครั้งสมัยรัชกาลท่ี ๑ แลว แตไดมาแตงตอเติมขึ้น 

  จะเห็นวา สังคมและวัฒนธรรมในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนเขาสูความสงบ

เรียบรอยตามลำดับ  ปรากฏปริมาณของกวีและวรรณคดีจำนวนมาก พระมหากษัตริยทั้ง ๓ รัชกาล

เปนองคอุปถัมภกวรรณคดี สงเสริมใหมีการแตงและอนุรักษวรรณคดี รวมถึงมีงานพระราชนิพนธ

ของพระองคเองดวย ถือวาวรรณคดีในยุคตนรัตนโกสินทรนี้ เปนวรรณคดีคูบานคูเมือง และรุงเรือง

ไมนอยกวาสมัยใด ๆ  วรรณคดีในสมัยนี้ยังคงเนื้อหาและรูปแบบตามขนบวรรณคดีไทย กอนท่ี

วรรณคดีจะไดรับอิทธิพลจากตะวันตกในสมัยรัชกาลที่ ๔ เปนตนไป 

 

๕.๒  กวีและวรรณคดสีำคัญสมัยรัชกาลที่ ๑  

  กวีและวรรณคดีสำคัญในสมัยรัชกาลที่ ๑ มีดังนี้ 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช มีบทพระราชนิพนธ ไดแก 

๑)  เพลงยาวนิราศรบพมาที่ทาดินแดง 

๒) บทละครเรื่องอุณรุท  

๓) บทละครเรื่องรามเกียรติ ์ 

๔) บทละครเรื่องดาหลัง 

๕) บทละครเรื่องอิเหนา 

๖) กฎหมายตราสามดวง 

สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ไดแก 

๑) นิ ราศกรมพระราชวั งบวรมหาสุรสิงหนาท เสด็จไปปราบพม าเมื อง

นครศรีธรรมราช  
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๒) เพลงยาวถวายพยากรณเมือ่เพลิงไหมพระท่ีนั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาท  

๓) เพลงยาวนิราศเสด็จไปตีเมืองพมา  

สมเด็จเจาฟากรมหลวงอนุรักษเทเวศน (กรมพระราชวังหลัง) ไดแก  ไซฮั่น  

พระองคเจาหญิงกัมพุชฉัตร ไดแก นิพพานวังนา 

เจาพระยาพระคลัง (หน)  ไดแก 

๑) ราชาธิราช 

๒) สามกก 

๓) สมบัติอมรินทรคำกลอน  

๔) กากีคำกลอน 

๕) โคลงลิลิตพยุหตราเพชรพวง  

๖) ลิลิตศรีวิชัยชาดก  

๗) รายยาวมหาเวสสันดรชาดกกัณฑกุมารและกัณฑมัทรี  

๘) กลอน (และราย) จารึกเรื่องภูเขาวัดราชคฤห 

๙) โคลงสุภาษิตและเพลงยาวตาง ๆ  

พระธรรมปรีชา (แกว) ไดแก  

๑)  ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา  

๒) รัตนพิมพวงส 

๓) มหาวงส 

พระเทพโมลี (กล่ิน)  ไดแก 

๑) รายยาวมหาเวสสันดรชาดกกัณฑมหาพน  

๒) มหาชาติคำหลวง กัณฑทานกัณฑ  

๓) นิราศตลาดเกรียบ  

สมเด็จพระวันรัต ไดแก 

๑) สังคีตยวงส 

๒) มหายุทธการวงส 

๓) จุลยุทธการวงส 
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เจาพระยาพิพิธชัย ไดแก  พระราชพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาศ  

พระชำนิโวหาร ไดแก  โคลงสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก 

ไมปรากฏนามผูแตง ไดแก  นิทานอิหรานราชธรรม 

 

ในท่ีนี้ จะขอยกวรรณคดีสมัยรัตนโกสินทรตอนตนท่ีสำคัญมากลาวไวเพียงบางเรื่อง

โดยสังเขป ดังนี้ 

 

๕.๒.๑  บทละครเรื่องรามเกียรติ์  

           เรื่องรามเกียรติ์ มีตนเคามาจากเรื่องมหากาพยรามยณะของอินเดีย มีปรากฏ

หลักฐานทางลายลักษณอักษรตัง้แตสมยัอยุธยาและธนบรุีแลว แตตนฉบับไมครบถวน  ตอมารัชกาล

ที่ ๑ จึงพระราชนิพนธท้ังเรื่องจนเปนเลมสมบูรณ  โปรดใหเปนเรื่องสำหรับอานมากกวาเอามา

แสดงเหมือนอยางแตกอน   รัชกาลท่ี ๑ รับส่ังใหประชุมนักปราชญราชบัณฑิตรวมกันแตงเรื่องขึ้น

ใหม โดยมีพระองคเปนองคประธาน  บางตอนพระราชนิพนธเองดวย  

 ตอนทายเรื่องมีโคลงส่ีสุภาพจำนวน ๑ บท บอกเวลาท่ีแตงไวอยางชัดเจน วาพระ

ราชนิพนธในวันจันทร เดือนอาย ขึ้น ๒ คำ จุลศักราช ๑๑๕๙ ปมะเส็ง นพศกตรงกับ พ.ศ.๒๓๔๐  

อันเปนปท่ี ๑๕ ในรัชกาลของพระองค 

 ผูแตง    พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก รวมกับนักปราชญราชบัณฑิต  

ลักษณะการแตง     กลอนบทละคร  

วัตถุประสงคในการแตง     สันนิษฐานกันวา เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย

ตามราชประเพณีท่ีถือเอาความมั่นคงทางวัฒนธรรมเปนความมั่นคงของแผนดิน  เพ่ือรวบรวม

วรรณคดีอันเปนมรดกทางวฒันธรรมของชาติไวเปนวรรณคดีคูบานคูเมือง และเพ่ือความบันเทิงของ

ผูอาน 

เน้ือเรื่องยอ    เรื่องเกิดจากเมื่อนนทกไปเกิดใหมเปนทศกัณฐมีสิบหนาย่ีสิบมือตาม

คำพระนารายณ  กอนนั้นเมื่อพระนารายณสังหารนนทกแลว ไดไปขอพระอิศวรจะใหเหลาเทวดา 

และตนไปตามสังหารนนทกในชาติหนา หลังจากนั้นพระนารายณจึงไปเกิดเปนพระราม  จักรของ

พระรามเปนพระพรต  พระยาอนันตนาคราชเปนพระลักษณ  คทาเปนพระสัตรุต  พระลักษมีเสด็จ

ลงมาปฏิสนธิเปนนางสีธิดาทศกัณฐ  พระรามมีทหารเอกท้ังหา ไดแก หนุมานเกิดจากเหลาศาสตรา



๑๔๒ 
 

วุธของพระอิศวรไปอยูในครรภนางสวาหะ  สุครีพเกิดจากพระอาทิตยแลวโดนคำสาปษีท่ีเปนพอ

ของนางสวาหะ  องคตเปนลูกของพาลีท่ีเปนพ่ีของสุครีพ ชมพูพานเกิดจากการชุบเล้ียงของพระ

อินทร  นิลพัทเปนลูกของพระกาฬ  ทหารเอกทั้งหานี้คอยชวยเหลือพระรามอยูตลอด  ฝายพระราม

หลังจากอภิเษกกับนางสีดาแลว ทศกัณฐลักเอานางสีดาไป จากนั้นจึงเกิดศึกชิงนางสีดา จนไพลพล

ฝายยักษลมตายเปนจำนวนมาก และสุดทาย ทศกัณฐถูกพระรามฆาตายเชนเดียวกัน พระรามกับ

นางสีดาจึงครองอโยธยาเปนสุขสืบมา 

ตัวอยาง ตอนกุมภกรรณลับหอกโมกขศักดิ์ ตอนนี้บอกชื่อเพลงโอดไวดวย ดังนี้ 

 

ฯ๒คำฯ โอด 

เมื่อนั้น                       ทศเศียรสุริยวงศรงัสรรค 

เห็นนองทาวเจ็บปวดจาบัลย    กุมภัณฑตระหนกตกใจ 

จ่ึงมีพระราชบัญชา             เจาผูฤทธาแผนดินไหว 

ออกไปรณรงคดวยพวกภัย        เหตุใดจ่ึงเปนดั่งนี้ ฯ 

 

คุณคา   รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลท่ี ๑ นี้ มีความสมบูรณครบถวนในดานเนื้อหา มี

เรื่องราวยืดยาวติดตอกันไป นับเปนวรรณคดีไทยเรื่องเดียวท่ียาวท่ีสุด  เพราะตองเขียนในสมุดไทย

ถึง ๑๑๗ เลม วรรณคดสีโมสรยกยองวาเปนยอดแหงรามเกียรติ์ เพราะเกบ็ความไดละเอียดครบถวน

กวาฉบับอื่น ๆ   การพรรณนาก็แจมแจงชัดเจน   แมจะมีการสันนิษฐานกันวา พระราชนิพนธมา

เพ่ือสำหรับอานและเปนวรรณคดีคูบานคูเมือง แตสามารถนำมาปรับปรุงเปนบทสำหรับการเลน

ละครไดดวยเชน  ดังจะเห็นวา รูปแบบเปนกลอนบทละคร  มีทารำบอกถึงเรื่องราวตามบทรอง มี

บอกเพลงประกอบ เชน เพลงชา กราวนอก เสมอ โอด เปนตน ซึ่งเปนลักษณะของละครไทย 

อยางไรก็ดี มีขอนาสังเกตวา รามเกยีรติ์ฉบับรัชกาลท่ี ๑ นี้ มีเนื้อหความไมตรงกับ

รามายณะหลายตอน  เชน การลำดับเรื่องไมตรงกัน รามายณะฉบับสันสกฤตตั้งตนแตพิธีกวนขาว

ทิพย สวนของไทยเริ่มแตหิรัญยักษมวนแผนดิน    ชื่อตัวละครไมตรงกัน มีตรงกันคือชือ่ของพระราม

กับนางสีดาเทานั้น  วัตถุประสงคในการแตงแตกตางกัน รามายณะใชเพ่ือยกยองสรรเสริญเทพคือ

พระนารายณ สวนรามเกยีรติ์ไทยใชเลนละครกันอยางสนุกมากกวา 

 



๑๔๓ 
 

๕.๒.๒  เพลงยาวนิราศรบพมาท่ีทาดินแดง 

 ตนกรุงรัตนโกสินทรยังคงมีสงครามกับพมาติดพันอยู  รัชกาลที่ ๑ ทรงกรีฑาทัพไป

ปราบที่ทาดินแดง  จังหวัดกาญจนบุรี ในป พ.ศ.๒๓๒๙  โดยเสด็จไปพรอมกับพระอนุชาธิราช ไทย

เขาโจมตีพมาใชเวลา ๓ วัน จึงชนะ ซึ่งนับเปนชัยชนะครั้งใหญ 

 ผูแตง     พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก 

 ลักษณะการแตง     กลอนเพลงยาว 

 วัตถุประสงคในการแตง    บันทึกเหตุการณและการเดินทาง และเพ่ือบรรเทา

ความเหนื่อยหนายขณะเดินทาง 

 เน้ือเรื่องยอ   พรรณนาถึงนางอันเปนท่ีรักพรอมกับพรรณนาถึงตำบลหรือสถานท่ี

ตามเสนทางเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารค  ผานคลองดาน มหาไชย สมุทรสาคร ราชบุรีถึงไทร

โยค และเดินเทาตอจนถึงดานทาขนุน ตั้งคายตามเชิงเขา พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก

มหาราชทรงใหทหารท้ังลาว มอญ เขมร และไทยโจมตีทัพพมาท่ีทาดินแดง   ทหารเขารบพุงเปน

เวลาสามวันทัพพมาก็แตกพาย  ทหารพมาลมตายเปนจำนวนมาก ทรงใหติดตามพมาท่ีหลบหนีไป

จนถึงลำนำ้แมกษัตริย  การสงครามท่ีทาดินแดงจึงยุติลง 

ตัวอยาง  

 

ถึงทาราบเหมือนพ่ีทาบทรวงถวิล  ย่ิงโดยดิ้นโหยหวนครวญกระสัน 

ดวยไดทุกขฉุกใจมาหลายวัน  จนบรรลุเจ็ดเสมียนตำบลมา 

ลำลำจะใครเรยีกเสมียนหมาย  มารายทุกขที่ทุกขคะนึงหา 

จึงรีบเรงนาเวศครรไลคลา  พอทิวากรเย้ืองจะสายัณห 

ก็ลุถึงวังศาลาทาลาด   ชายหาดทรายแดงดังแกลงสรร 

จึงประทับแรมรั้งยังที่นั้น   พอพักพวกพลขันธใหสำราญ 

พรั่งพรอมลอมวงเปนหมูหมวด  ชาวมหาดตำรวจแลทวยหาญ 

เฝาแหนแนนนันตกราบกราน  นุงหมสะคราญจำเริญตา 

ตางวาจะเขาโหมหักศึก   หาวฮึกขอขันอาสา 

ไมคิดกายขอถวายชีวา   พรอมหนาถวนทั่วทุกตัวไป 

 



๑๔๔ 
 

  คุณคา     นิราศเรื่องนี้ถึงวาเปนนิราศเรื่องแรกของกรุงรัตนโกสินทรท่ีแตงดวย

กลอนเพลงยาว โดยเปนฝพระหัตถของรัชกาลท่ี ๑ ตลอดท้ังเรื่อง  เปนเพลงยาวท่ีคร่ำครวญแสดง

ความอาลัยตามขนบนิราศ 

 

๕.๒.๓   กฎหมายตราสามดวง 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกไดโปรดใหชำระกฎหมายเกา ท่ีมีมาแต

ครั้งอยุธยา แลวรวบรวมเปนประมวลกฎหมายขึ้นเมื่อ จุลศักราช ๑๑๖๖ ตรงกับ พ.ศ. ๒๓๔๗ โดย

ใหอาลักษณเขียนลงในสมุด ๓ ฉบับ โปรดใหเรียกวา  กฎหมายตราสามดวง  โดยประทับตรา ๓ 

ดวงไว คือ  ตราพระราชสีห สำหรับตำแหนงสมุหนายก   ตราพระคชสีห สำหรับตำแหนงสมุหพระ

กลาโหม   และตราบัวแกว สำหรับตำแหนงโกษาธิบดี หมายถึงพระคลัง  ซึ่งดูแลรวมท้ังกิจการดาน

ตางประเทศไว   โปรดใหเก็บรักษาไวท่ี หองเครื่องชุดหนึ่ง หอหลวงชุดหนึ่ง และศาลหลวงสำหรับ

ลูกขุนอีกชุดหนึ่ง  กฎหมายตราสามดวงนี้ใชเปนหลักในการพิจารณาตัดสินคดีความตั้งแตสมัย

รัชกาลที่ ๑ – รัชกาลที่ ๕   

 ผูแตง     พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก โปรดเกลา ฯ ใหอาลักษณ

ลูกขุน ราชบัณฑิต รวม ๑๗ คน ชวยกันรวบรวม 

 ลักษณะการแตง     รอยแกว บางตอนมีคาถาบาลีแทรก  

 วัตถุประสงคในการแตง    เพ่ือชำระตัวบทกฎหมายและพระอัยการเกาเสียใหมให

ถูกตองยุติธรรม 

 เน้ือเรื่องยอ     สาระสำคัญของกฎหมายตราสามดวงประกอบดวยสวนตาง ๆ รวม 

๒๖ สวน อาทิ  

ประกาศพระราชปรารภคือ การประกาศถึงเหตุผลและความจำเปนในการรวบรวม

ชำระสะสางตัวบทกฎหมายตางๆ ที่ใชบังคับอยูในขณะนั้น นำมารวมเขาไวเปนกฎหมายตราสามดวง 

เพ่ือใชเปนหลักในการ อำนวยความยุติธรรมใหแกราษฎร    

พระธรรมศาสตร กลาวถึง การวางบทบัญญัตท่ีิเปนหลักการในการปฏิบตัิหนาท่ีของ

ผูเปนผูพิพากษาตุลาการ ในการตัดสินคดีขอพิพาทท้ังหลายของราษฎร โดยผูท่ีเปนผูพิพากษาตุลา

การที่ดี ตองเปนผูที่มีความรูแตกฉานในขอกฎหมาย และรูเทาทันขอเท็จจริง 



๑๔๕ 
 

หลักอินทภาษ เปนการวางหลักธรรมในการดำรงตนและการปฏิบัติหนาท่ีของผู

พิพากษาตุลาการวา ผูพิพากษาตุลาการตองพิจารณาตัดสินอรรถคดีดวยความเท่ียงธรรม ปราศจาก

ความลำเอียงเขาขางฝายใด   

กฎมนเทียรบาล  เนื้อหาโดยรวมของกฎมนเทียรบาลตามกฎหมายตราสามดวง 

เปนบทบัญญัติตางๆ เกี่ยวกับพระราชฐานพระราชวงศ การถวายความปลอดภัยแดองค

พระมหากษัตริยและพระราชวงศ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

พระธรรมนูญ   กฎหมายลักษณะพระธรรมนูญตอนตน บัญญัติถึงหลักเกณฑตางๆ 

ที่วาดวยเขตอำนาจศาลตางๆ ในการพิจารณาพิพากษาคดีแตละประเภท ตลอดจนอำนาจหนาทีข่อง

ขุนนางตำแหนงตาง ๆ ที่ทำหนาที่เปนผูพิพากษาตุลาการ 

 คุณคา     กฎหมายตราสามดวงถือเปนกฎหมายสำคัญท่ีชวยในการปกครอง

บานเมือง  เปนเครื่องมือใหนักนิติศาสตร  นักประวัติศาสตร ใชศึกษาคนควาเรื่องทางกฎหมายและ

ประวัติศาสตรได  และแมจะเปนเรื่องทางกฎหมายแตยังมีการใชสำนวนภาษาท่ีมีความไพเราะ 

กฎหมายตราสามดวงนี้ถึงวาเปนกฎหมายท่ีมีการบันทึกเปนลายลักษณอักษรฉบับแรกของกรุง

รัตนโกสินทรและยังปรากฏใหเห็นในปจจุบัน 

 

๕.๒.๔   ราชาธิราช 

ราชาธิราช เปนหนังสือท่ีมีตนเรื่องจากพงศาวดารมอญ รัชกาลท่ี ๑ โปรดเกลา ฯ 

ใหแปลและเรียบเรียงขึ้นเพ่ือสืบทอดตามพระราชประสงคท่ีจะทรงสรางหนังสือใหคงมีไวเปน

ตนฉบับสำหรบัพระนคร   โดยใหกวีราชสำนัก ๔ คน คือ เจาพระยาพระคลัง (หน) เมื่อครั้งเปนพระ

ยาพระคลัง พระยาอินทรอัคคราช พระภิรมรัศมี และพระศรีภูริปรีชา ชวยกันแปลและเรียบเรียงขึ้น

เมื่อปมะเส็ง ป พ.ศ.๒๓๒๘  เรื่องราชาธิราชนี้ไดรับการตีพิมพเผยแพรครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๓ 

โดยหมอบรัดเลยเปนผูนำตนฉบับที่สมบูรณมาพิมพจำหนาย 

ผูแตง    เจาพระยาพระคลัง (หน) เมื่อครั้งเปนพระยาพระคลัง พระยาอินทรอัคค

ราช พระภิรมรัศมี และพระศรีภูริปรีชา ชวยกันแปลและเรียบเรียงขึ้น 

 ลักษณะการแตง     รอยแกว 

 วัตถุประสงคในการแตง     เพ่ือเปนคติในการบำรุงสติปญญาแกผูอาน    



๑๔๖ 
 

 เน้ือเรื่องยอ    ชวงตนกลาวถึงเหตุความเปนมาของการแปลเรื่องราชาธิราช โดย

บอกวาแปลเพราะอะไร และผูแปลเปนใคร จากนั้นจึงเขาเรื่องราชาธิราช  โดยเนื้อหาแบงเปน  ๓ 

ตอน  คือ  ตอนที่ ๑  พระเจาฟารั่ว   ตอนที่ ๒  พระเจาราชาธิราช  และตอนที่ ๓  พระเจาหงสาว

ดีมหาปฎกธรา     

ตอนพระเจาฟารั่ว เริ่มตนดวยการกลาวถึงการสรางเมืองเมาะตะมะตั้งแตสมัย

พุทธกาล พระมหากษัตริยพุกามพระองคหนึ่งชื่อพระเจาอลังคจอสูไดมาสรางเมืองเมาะตะมะขึ้น ณ 

ปาแหงนั้นตามพุทธทำนาย  พระเจาอลังคจอสูทรงใหอลิมามางเปนเจาเมือง ฝายสมณเทวบุตรไดจุติ

ลงมาเปนชาวเกาะวาน แขวงเมืองเมาะตะมะ ชื่อวามะกะโท  เมื่ออายุได ๑๕ ป  มะกะโทไดคุม

บริวารมาคาขายที่เมืองสุโขทัย ระหวางเดินทางเกิดนิมิตแกมะกะโทวาจะไดเปนใหญในภายหนา มะ

กะโทจึงมาฝากตัวอยูกับนายชางเมืองสุโขทัย ตอมาเมื่อสมเด็จพระรวงเจาไดทรงประจักษถึง

สติปญญาของมะกะโทจึงทรงชุบเล้ียงจนไดเปนขุนวัง มะกะโทไดลอบรักกับนางเทพสุดาสรอยดาว

พระราชธิดาของสมเด็จพระรวงเจาแลวเกรงความผิดจึงพาพระราชธิดาหนีกลับไปเมืองวาน ผูคน

เห็นวามะกะโทมีวาสนาบารมีจึงพากันมาสมัครเปนพวกพอง มะกะโทคิดการจะเปนใหญจึงยก

นองสาวคือนางอุนเรือนใหเปนภรรยาของอลิมามาง ตอมามะกะโทมีบริวารมากขึ้น อลิมามางเกิด

ระแวงจึงคดิอุบายฆา แตมะกะโทซอนกลจนสามารถฆาอลิมามางได มะกะโทจึงไดเปนเจาเมืองเมาะ

ตะมะและไดรับพระราชทานนามจากสมเด็จพระรวงเจาวา “พระเจาฟารั่ว” เปนปฐมกษัตริยแหง

เมืองเมาะตะมะ  

พระเจาฟารั่วไดครองราชยและสรางความเปนปกแผนแกเมืองเมาะตะมะ ภายหลัง

เมื่อสวรรคตแลวมีกษัตริยครองราชยสืบตอมาอีกหลายพระองคจนถึงสมัยของพระเจารามไตย                                                                      

ตอนที่ ๒ พระเจาราชาธิราช พระเจารามไตยมีโอรสธิดา ๓ พระองค พระราชธิดา

องคแรกส้ินพระชนมตั้งแตชนมายุยังนอย พระราชธิดาองคกลางทรงพระนามวาวิหารเทวี แตคน

ทั่วไปเรียกวา พระมหาเทวี  โอรสองคสุดทองชื่อมุนะซึง่ตอมาไดครองราชยทรงพระนามวาพระเจาอู

หรือเรียกอีกพระนามวา พระเจาชางเผือก  พระเจาชางเผือกมีโอรสธิดา ๔ พระองคซึ่งมีบทบาท

สำคัญในเรื่องราชาธริาช  คือ โอรสองคแรกที่มีพระนามวามงัสุระมณีจักร หรือพระยานอย  โอรสอีก

พระองคมีพระนามวา พอขุนเมือง  สวนพระธิดา ๒ พระองคของพระเจาชางเผือกนั้นมีพระนามวา

ตะละแมทาวและตะละแมศรี  โอรสและธิดาของพระเจาชางเผือกนั้นลวนประสูติจากตางมารดา
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ทั้งส้ิน พระยานอยนั้นกำพรามารดา พระมหาเทวีจึงทรงเล้ียงดูตั้งแตเด็กจนเจริญวัย  พระยานอยได

ลอบรักกับตะละแมทาวนองสาวตางมารดา  จนมีโอรสชื่อพอลาวแกนทาว  สวนตะละแมศรีนั้นพระ

เจาชางเผือกไดใหอภิเษกกับสมิงมราหู เพ่ือตอบแทนที่บิดาของสมิงมราหูอาสาศึกจนตัวตาย   

พระเจาชางเผือกไมโปรดพระยานอยและไมประสงคจะใหราชสมบัติ เพราะทรง

เห็นวา “มีใจฉกรรจ  ไมศรัทธาในพระศาสนา” หวังจะใหพอขุนเมืองไดครองราชสมบัติตอ แตตอมา

พอขุนเมืองส้ินพระชนมกอน พระยานอยจึงเปนโอรสที่จะตองครองราชยสืบตอ 

ตอมาพระมหาเทวีไดลอบเปนชูกับสมิงมราหูจึงคิดการจะฆาพระยานอยเพ่ือให

สมิงมราหูไดราชสมบัติ พระยานอยรูตัวจึงหนี ท้ิงตะละแมทาวและพอลาวแกนทาวไวท่ีเมืองพะโค 

เมื่อมีผูทำนายวาจะไดเปนพระมหากษัตริย พระยานอยก็ซองสุมหาคนมีฝมือเปนพวก ไดพอมอญ

และมังกันจีเปนคูคิดและพากันไปตั้งตัวที่เมืองตะเกิง เมื่ออยูที่เมืองตะเกิงนั้นไดนางเมยมะนิกแมคา

แปงน้ำมันเปนชายา ตอมาเมื่อพระเจาชางเผือกเสด็จสวรรคต พระยานอยสูรบกับพระมหาเทวีและ

สมิงมราหูไดชัยชนะขึ้นครองราชย ทำพิธีราชาภิเษก ทรงพระนามวาพระเจาสีหราชาธิราช  ทรง

ครองราชยและเปล่ียนชื่อเมอืงพะโคเปนเมืองหงสาวด ีทรงปูนบำเหน็จขุนทหารทั้งหลายเปนอันมาก 

นายทหารคูใจคือพอมอญและมังกันจี ไดปูนบำเหน็จเปนสมิงพอเพชรและราชมนูตามลำดับ 

เมื่อพระเจาราชาธิราชไดครองราชสมบัติแลวไดทรงปราบเจาเมืองตาง ๆ ท่ีแข็ง

เมือง  ทรงไดนายทหารที่มีฝมือมาเปนพวกพองเปนอันมาก มีทหารคนหนึ่งที่เขามาสวามิภักดิ์คือมะ

สะลุมซึ่งตอมาไดยศเปนสมิงนครอินทร พระเจาราชาธิราชทรงปกครองบานเมืองไดอยางสงบ

เรียบรอย  จนถึงศักราช ๗๕๓ จึงเกิดสงครามกับพมาขึ้นในสมัยพระเจาฝรั่งมังศรีฉวา 

สงครามระหวางมอญกับพมาในสมัยพระเจาฝรั่งมังศรีฉวานั้น เริ่มตนดวยพระเจา

ฝรั่งมังศรีฉวาซึ่งครองราชสมบัติ ณ กรุงองัวะ ไดทราบขาววาพระเจาชางเผือกส้ินพระชนม พระเจา

ราชาธิราชไดครองราชสมบัติตอ  พระเจาฝรั่งมังศรีฉวาทรงคิดจะปราบปรามมอญเสียกอนท่ีจะมี

กำลังแข็งกลาจึงทรงยกทัพมาตีมอญที่เมืองหงสาวดี  พระเจาราชาธิราชทรงยกทัพออกไปตานศึกไว 

การสูรบในครั้งนั้นทัพของพระเจาฝรั่งมังศรีฉวาพายแพ ฝายมอญเมื่อเห็นวาพมาพายแพก็สงราชทูต

ไปเยาะเยยจนในที่สุดพระเจาฝรั่งมังศรีฉวาตรอมพระทัยสวรรคตเมื่อพระเจาฝรั่งมังศรีฉวาสวรรคต 

มังสุเหนียดพระโอรสไดครองราชยตอมาทรงพระนามเมื่อราชาภิเษกแลววาพระเจาฝรั่งมังฆองหรือ

เรียกอีกพระนามคือพระเจามณเฑียรทอง  มังศรีธาตุพระราชอนุชาคิดชิงราชสมบัติแตพายแพแก
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พระเจาฝรั่งมังฆอง จึงหนีไปสวามิภักดิ์ตอพระเจาราชาธิราช ณ กรุงหงสาวดี   พระเจาราชาธิราช

ทรงเห็นเปนโอกาสจึงยกทัพไปตีเมืองอังวะ พระเจาฝรั่งมังฆองยังไมพรอมทำศึกจึงทรงให

พระสังฆราชภังคยะสะกะโรไปขอหยาทัพ  พระเจาราชาธิราชจึงทรงยกทัพกลับเมืองหงสาวดี 

ฝายพระเจาฝรั่งมังฆองเมื่อพระเจาราชาธิราชทรงยกทัพกลับไปแลวทรงคิดการทำ

สงครามตอบแทน โดยปราบหัวเมืองท่ีเปนเส้ียนหนามแผนดินใหราบคาบกอน แลวจึงสงสารขอให

เมืองเชียงใหมยกมาชวยตีกระหนาบในการทำสงครามกับมอญ แตทหารฝายมอญจับคนเดินสารได  

ทางเมืองเชียงใหมไมไดสารจากพมาจึงไมไดยกทัพมาตามแผนของพมา ฝายเจาเมืองท่ีถูกพระเจา

ฝรั่งมังฆองปราบปรามไดเขามาสวามภัิกดิ์ตอพระเจาราชาธิราช  พระเจาราชาธิราชจึงทรงถือโอกาส

นั้นยกทัพไปตีหัวเมืองเหลานั้นคืน อีกท้ังจับตัวมังกำมุนีและตะละเจาเปฟา พระราชบุตรเขยและ

พระราชธิดาของพระเจาฝรั่งมังฆองซึ่งอยูรักษาเมืองตะแคงไป  พระเจาฝรั่งมังฆองทรงรอไมเห็น

เมืองเชียงใหมยกทัพมาชวยการศึกก็ทรงจัดทัพใหเหลาทหารลงมาตีเมืองหงสาวดี  ฝายมอญมีกำลัง

นอยกวาแตก็ไดยกทัพออกมาสูรบเปนสามารถจนทัพพมาแตกพายไป  

ปตอมาพระเจาฝรั่งมังฆองทรงยกทัพมาตีกรุงหงสาวดีอีกครั้ง ครั้งนี้ นางมังคละเทวี

พระอัครมเหสีไดตามเสด็จดวย พระเจาฝรั่งมังฆองแพตองลาทัพกลับไป ขณะเดินทางกลับชางทรง

ของนางมังคละเทวีเตลิดเขาปาไป นางมังคละเทวีไดทหารชื่อฉางกายชวยไว พระเจาฝรั่งมังฆองทรง

ระแวงวาฉางกายเปนชูกับนางมังคละเทวีจึงทรงส่ังประหารชีวติฉางกาย 

พระเจาฝรั่งมังฆองทรงยกทัพมาตีกรุงหงสาวดีหลายครั้ง แตไมวายกทัพมาตี

โดยตรงหรือใชวิธีตีหัวเมืองรายทางก็ไมสามารถเอาชนะฝายมอญได สุดทายจึงทรงเจรจาหยาศึก 

สงครามระหวางมอญและพมาจึงสงบลงเปนเวลาหลายป 

สงครามระหวางมอญกับพมาเริ่มตนอีกครั้งเมื่อโอรสของพระเจาฝรั่งมังฆองคือมัง

รายกะยอฉวาซึ่งเกลียดชังมอญไดกอเหตุสงครามขึ้น มังรายกะยอฉวานั้นในชาติกอนคือพอลาวแกน

ทาวโอรสของพระเจาราชาธิราชอันประสูติจากตะละแมทาว พอลาวแกนทาวถูกประหารชีวิต

เนื่องจากพระเจาราชาธิราชทรงเห็นวากระดางกระเดื่อง พอลาวแกนทาวถือพยาบาทจึงอธิษฐานขอ

เกิดใหมเปนโอรสของพระเจากรุงอังวะเพ่ือจะมาทำสงครามกับมอญ  เมื่อถือกำเนิดใหมไดชื่อวามัง

รายกะยอฉวา  มังรายกะยอฉวาถือเหตุท่ีประชาชนมอญและพมาท่ีอาศัยตามชายแดนไดวิวาทแยง

ชิงน้ำมันดินกันกอสงครามใหญ ในการสงครามมังรายกะยอฉวาไมอาจเอาชนะมอญ แตก็สามารถ
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จับตัวสมิงนครอินทร  สมิงพระรามและชางพลายประกายมาศได  แตภายหลังมังรายกะยอฉวาก็ถูก

ฝายมอญจับและถกูทำพิธีปฐมกรรม  หลังจากนั้นสงครามมอญพมาก็ซาลง 

ตอมา จ.ศ. ๗๘๕ พระเจากรุงตาฉิง เจาเมืองจีนไดยกกองทัพมาทำสงครามกับพมา 

โดยทาใหพระเจาฝรั่งมังฆองสงนายทหารออกไปประลองฝมือกับกามะนีนายทหารเอกของพระเจา

กรุงตาฉิง สมงิพระรามซึ่งถกูจองจำอยูในคุกจึงอาสาศึก สมิงพระรามสามารถสังหารกามะนีในสนาม

ประลอง    พระเจาฝรั่งมังฆองจึงพระราชทานพระธิดาแกสมิงพระรามและทรงแตงตั้งสมิงพระราม

เปนอุปราช แตทายท่ีสุดสมิงพระรามก็หนีกลับไปยังกรุงหงสาวดี สงครามมอญพมาในยุคพระเจา

ราชาธิราชกับพระเจาฝรั่งมังฆองไดยุติลง ตราบจนพระเจาราชาธิราชและพระเจาฝรั่งมังฆองเสด็จ

สวรรคต 

  ตอนสุดทายเริ่มตนในสมัยของพระเจาแมงแรฉะวากีกษัตริยพมาและตะละนางพระ

ยาทาวกษัตริยมอญ  พระเจาแมงแรฉวากีไดใหทหารยกทัพมาซุมจับตะละนางพระยาทาวเมื่อคราว

เสด็จไปนมัสการพระเกศธาตุ ณ เมืองตะเกิง  แลวทรงตั้งตะละนางพระยาไวท่ีพระอัครมเหสี ขนาน

พระนามวาแสจาโป   ตอมาพระนางแสจาโปหนีกลับกรุงหงสาวดีไดดวยความชวยเหลือของ

สามเณรปฎกธร เมื่อกลับถึงกรุงหงสาวดีพระนางจึงทรงมอบราชสมบัติแกพระปฎกธร พระเจาหง

สาวดีมหาปฎกธรทรงเปนกษัตริย ท่ีมีพระปรีชาสามารถมากทรงไดรับการสรรเสริญจาก

พระมหากษัตริยแวนแควนตางๆ เพราะกษัตริยพระองคใดมาทดสอบพระสติปญญาก็ทรงชนะได

ดวยปญญาเสมอ จึงทรงไดรับพระนามตาง ๆ วา ปญญาราชบาง  พระมหาราชาธิบดีบาง  

พระราชาธิบดีบาง  ในสมัยท่ีพระเจาหงสาวดีมหาปฎกธรทรงครองราชยนี้ประชาชนอยูเย็นเปนสุข

ตราบนั้นมา (สุวดี ภูประดิษฐ,  ออนไลน) 

 

 ตัวอยาง  ตอนสมิงพระรามอาสา 

พระเจาฝรั่งมังฆองไดแจงในพระราชสาสนนั้นแลว ก็ดีพระทัยนัก ดวยทรงพระดำริ

วา "การสงครามครั้งนี้เปนธรรมยุทธใหญย่ิง  สมณชีพราหมณ อาณาประชาราษฎรจะ

มิไดความเดอืดรอน สมควรแกพระเจาแผนดินผูตั้งอยูในยุติธรรม" ทรงพระดำริแลวจึงให

พระราชทานเงินทองเส้ือผาแกผูถือหนังสือเปนอันมาก แลวใหแตงพระราชสาสนตอบ

ฉบับหนึ่ง ใหจัดเครื่องราชบรรณาการ ผาสักหลาด ๒๐ พับ นอระมาด ๕๐ ยอด 
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น้ำดอกไมเทศ๓๐เตา ชางพลายผูกเครื่องทองชางหนึ่ง  มอบใหโจเปยวผูจำทูลพระราช

สาสนนำกลับไปถวายพระเจากรงุจีนจึงรับส่ังให ลามพมาเขามาแปล ใหเจาพนักงานอาน

ถวาย ในพระราชสาสนนั้นตอบวา   ซึ่งพระเจากรุงจีนมีพระทัยปรารถนา จะใครชมฝมือ

ทหารฝายพมาขี่มารำทวนสูกัน เปนสงครามธรรมยุทธนั้น เราเห็นชอบดวย มีความยินดี

ย่ิงนัก เพราะสมควรแกพระองคเปนกษัตริยผูใหญอันประเสริฐ แตการสงครามครั้งนี้ 

เปนมหายุทธนาการใหญหลวง จะดวนกระทำโดยเร็วนั้นมิได ของดไวภายใน ๗ วัน อนึ่ง

พระองคก็เสด็จมาจากประเทศไกล ไพรพลท้ังปวงยังเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาอยู ขอเชิญ

พระองคพักพลทหารระงับพระกายใหสำราญพระทัยกอนเถิด แลวเราจึงจะใหมีกำหนด

นัดหมายออกไปแจง ตามมีพระราชสาสนมานั้น    พระเจากรุงจีนไดแจงในพระราชสาส

ตอบกลับแลวก็ดีพระทัย จึงส่ังใหนายทัพนายกองทั้งปวงสงบไว 

 

 คุณคา   เรื่องราชาธิราชนี้ เปนวรรณคดีแปลเรื่องแรกที่นำเคาเรื่องมาจาก

พงศาวดารมอญและปรากฏหลักฐานทางลายลักษณอักษรมาจนถึงปจจุบัน  เรื่องราชาธิราชอาจมมีา

แตสมัยอยุธยาแลวแตสูญหายไปเมื่อครั้งเสียกรุง  เรื่องนี้แทรกคุณคาสาระโดยเฉพาะสัจธรรม เชน 

ความซื่อสัตยสุจริต ความกลาหาญ และความจงรักภักดีท่ีผูนอยพึงปฏิบัติตอผูใหญ เปนแนวทางใน

การปฏิบัติและการดำเนินชีวิตของมนุษยไดทุกระดับ  ท้ังยังใชถอยคำภาษางดงามสละสลวย  

สำนวนโวหารคมคายลึกซึ้งชวนใหจดจำ  ทำใหเกิดความแปลกใหมในวงวรรณคดีไทย แมเปนงาน

รอยแกวซึ่งเปนรูปแบบท่ีมีมาแลวในอดีตแตหากมีลักษระเฉพาะและตางจากในอดีต ตั้งแตเริ่มตน

เรื่องดวยการบอกสาเหตุและจุดมุงหมายในการแปล ตอนทายบอกชื่อผูแปล แลวจึงเริ่มตัวเรื่อง มิได

แบงบทเรื่องตอน  ใชบรรยายโวหารใหผูอานเขาใจและเกิดจิตนภาพตาม  วรรณคดีเรื่องนี้ยังทำให

เกิดบทละครพันทางเรื่องราชาธิราช ประพันธโดย หลวงพัฒนพงศภักดี (ทิม สุขยางค) และการแปล

วรรณคดีเรื่องนี้ในฉบับอื่น ๆ ยุคตอมาดวย เรื่องราชาธิราชยังมีความโดดเดนในเรื่องการใชภาษา

และการพรรณนาดวย ดังจะเห็นวานิยมใชสำนวนพรรณนาท่ีประกอบดวยภาพพจนตาง ๆ   

 

๕.๒.๕  สามกก 

สามกกเปนวรรณคดีจีนท่ีรัชกาลท่ี ๑ โปรดเกลา ฯ ใหแปลดวยมีพระราชประสงค

จะใหเปนประโยชนแกขาราชการขุนนางท้ังปวง สามกกฉบับนี้แปลมาจากสามกกทงซกเอี้ยนหงี 
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หรือนิทานสามกก เขียนโดย ลอกวนตง นักเขียนจีนในสมัยราชวงศไตเหม็ง (พ.ศ.๑๙๑๑ – ๒๑๘๖) 

(ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จ ฯ กรมพระยา, ๒๕๐๖, หนา ๗)  เปนนิยายอิงประวัติศาสตรที่ใช

เหตุการณจริงเพียงสวนเดียว ที่เหลือเปนจินตนาการของผูแตง 

ผูแตง     เจาพระยาพระคลัง (หน) อำนวยการแปล 

 ลักษณะการแตง     รอยแกว 

 วัตถุประสงคในการแตง      เพ่ือเปนตำราการดำเนินนโยบายการเมือง ยุทธวิธี

และกลสงครามตลอดจนสอนศีลธรรม และคติการดำเนินชีวิต 

 เน้ือเรื่องยอ     ยุคสมัยของพระเจาเลนเตเกิดการขดัแยงกันเองภายในราชวงศฮั่น

จนถึงการแยงชิงอำนาจและราชสมบัติ พระเจาเลนเตไมทรงตั้งตนในทศพิธราชธรรม ขาดความ

เฉลียวฉลาด เชื่อแตคำของเหลาสิบขันที เหลาขุนนางถืออำนาจขูดรีดราษฏรจนไดรับความ

เดือดรอนไปท่ัว เกิดกบฏชาวนาหรือกบฏโจรโพกผาเหลืองนำโดยเตียวกก หัวหนากลุมโจรโพก

ผาเหลืองออกปลนชิงเมืองตาง ๆ จนเกิดความวุนวายไปท่ัวราชสำนัก แตกแยกแผนดินเปนกกเปน

เหลาจำนวนมาก 

เลาป กวนอูและเตียวหุย สามพ่ีนองรวมคำสาบานตางชักชวนเหลาราษฏรจัดตั้ง

เปนกองทัพรวมกับทหารหลวง ออกตอสูและปราบโจรโพกผาเหลืองไดสำเร็จ เลาปไดความดี

ความชอบในการปราบกบฏโจรโพกผาเหลืองเปนแคเพียงนายอำเภออันหอกวน กวนอูและเตียวหุย

ไมไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงใด ๆ ภายหลังพระเจาเลนเตสวรรคต เกิดการแยงชิงราชสมบัติ

ระหวางพระราชโอรสทั้งสองพระองคแตตางพระชนนี พระเจาหองจูเปยนไดสืบทอดราชสมบัติโดยมี

พระนางโฮเฮาผูเปนมารดาเปนผูสำเร็จราชการแผนดนิ แตในราชสำนักคงเกิดความวุนวายจากเหลา

ขันที 

โฮจ๋ินผูเปนพระเชษฐาของพระนางโฮเฮาจึงวางอุบายใหตั๋งโตะมาชวยกำจัดเหลา

ขันที แตขาวการกำจัดสิบขันทีเกิดรั่วไหล โฮจ๋ินกลับถูกลวงไปฆาทำใหเหลาทหารของโฮจ๋ินยกกำลัง

เขาวังหลวงเพ่ือแกแคนจนเกิดจลาจลขึ้น ภายหลังตั๋งโตะยกทัพมาถึงวังหลวงและใชกลยุทธตีชิงตาม

ไฟฉวยโอกาสในขณะที่เกิดความวุนวายยึดอำนาจมาเปนของตน ส่ังถอดพระเจาหองจูเปยนและปลง

พระชนม และสถาปนาพระเจาหองจูเหียบขึ้นแทน ทรงพระนามวาพระเจาเหี้ยนเต และสถาปนา

ตนเองเปนพระมหาอุปราช มีฐานะเปนบิดาบุญธรรมของพระเจาเหี้ยนเต 
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ตั๋งโตะถืออำนาจเปนใหญในราชสำนัก ส่ังประหารผูที่ไมเห็นดวยกันตนเองจนเหลา

ขุนนางพากันโกรธแคน โจโฉพยายามลอบฆาตั๋งโตะแตไมสำเร็จจนตองหลบหนีไปจากวังหลวงและ

ลอบปลอมแปลงราชโองการ นำกำลังทัพจากหัวเมอืงตาง ๆ มากำจัดตั๋งโตะ แตกองทัพหัวเมืองกลับ

แตกแยกกันเองจึงทำใหการกำจัดตั๋งโตะลมเหลว อองอุนจึงวางกลยุทธสาวงามยกเตียวเส้ียน

บุตรสาวบุญธรรมใหแกตั๋งโตะและลิโปบุตรบุญธรรม จนตั๋งโตะผิดใจกับลิโปเรื่องนางเตียวเส้ียน ทำ

ใหลิโปแคนและฆาตั๋งโตะ หลังจากตั๋งโตะตาย ลิฉุยและกุยกีไดเขายึดอำนาจอีกครั้งและฆาอองอุน

ตาย รวมทั้งบังคับพระเจาเหี้ยนเตใหอยูภายใตอำนาจ สรางความคับแคนใจใหแกพระเจาเหี้ยนเต

เปนอยางย่ิง จนมีรับส่ังใหเรียกโจโฉมาชวยกำจัดลิฉุย กุยกีและเหลาทหาร 

โจโฉเขาปราบปรามกบฏและยึดอำนาจในวังหลวงไวได แตเกิดความกำเริบเสิบสาน

ทะเยอทะยานถึงกับแตงตั้งตนเองเปนมหาอุปราช ควบคุมพระเจาเหี้ยนเตใหอยูภายใตอำนาจอีก

ครั้ง ขมเหงรังแกเหลาขุนนางที่สุจริต พระเจาเหี้ยนเตเกิดความคับแคนใจจึงใชพระโลหิตเขียนสาสน

ลับบนแพรขาวซอนไวในเส้ือ พระราชทานแกตังสินเพ่ือใหชวยกำจัดโจโฉ โดยมีตังสินเปนผูรวบรวม

เหลาขุนนางท่ีจงรักภักดีคิดกำจัดโจโฉแตถูกจับไดทำใหเหลาขุนนางถูกฆาตายหมด ความอสัตย

ของโจโฉแพรกระจายไปท่ัวทำใหบรรดาหัวเมืองตาง ๆ พากันแข็งขอไมยอมขึ้นดวย โจโฉจึงนำกำลัง

ยกทัพไปปราบปรามไดเกอืบหมด แตไมสามารถปราบปรามเลาปและซุนกวนได 

เลาปเปนเชื้อสายราชวงศฮั่นมีศักดิ์เปนอาของพระเจาเหี้ยนเตท่ีมีความยากจน

อนาถา มีคนดีมีฝมือไวเปนทหารหลายคนแตมีกำลังไพรพลนอย ทำใหตองคอยหลบหนีศัตรูอยูเสมอ

ไมอาจเปนใหญในแผนดินได จนไดพบกับตันฮกซึ่งตอมากลายเปนท่ีปรึกษากองทัพแกเลาป 

ภายหลังตันฮกถูกเทียหยกและโจโฉวางกลอุบายแยงชิงตัวไปจากเลาป กอนจากไปตันฮกไดใหเลาป

ไปเชิญขงเบงมาเปนท่ีปรึกษาเพ่ือชวยวางแผนกำลังรบ เลาปไปเชิญขงเบงท่ีกระทอมหญาถึงสาม

ครั้งจึงไดขงเบงมาเปนท่ีปรึกษาใหแกกองทัพ และสามารถตั้งตนเปนใหญในเมืองเสฉวนได สำหรับ

ซุนกวนเปนเจาเมืองกังตั๋งโดยการสืบสกุล เปนเจาเมืองท่ีมีศีลธรรม ปกครองบานเมืองดวยความ

ยุติธรรมจึงเปนท่ีเคารพนับถือและยอมสวามิภักดิ์มากมาย ท้ังสามฝายตางทำศึกสงครามกันตลอด 

แตก็ไมอาจเอาชนะซึ่งกันและกันได 

โจโฉตั้งตนเปนใหญในดินแดนทางภาคเหนอื ปกครองแควนวุยซึ่งเปนแควนใหญสุด 

มีกำลังทหาร ที่ปรึกษาและกองทัพที่แข็งแกรง ซุนกวนตั้งตนเปนใหญทางดนิแดนทางภาคตะวนัออก
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เฉียงใต ปกครองแควนงอเริม่จากบริเวณปากแมนำ้แยงซีเกียง มีกองกำลังทหารจำนวนมาก และเลา

ปปกครองดินแดนทางภาคตะวันตก ปกครองแควนจก ซึ่งตางคานอำนาจซึ่งกันและกัน เปน

พันธมิตรและศัตรูกันมาตลอด โดยรวมทำศึกสงครามระหวางแควนหลายตอหลายครั้งเชนศึกเซ็ก

เพ็กซึ่งเปนการรวมทำศึกสงครามระหวางซุนกวนและเลาปในการตอตานโจโฉ  ศึกหับปาท่ีเปนการ

ทำศึกระหวางซุนกวนและโจโฉ  ศึกดานตงกวนท่ีเปนการทำศึกระหวางโจโฉและมาเฉียวเปนตน 

และเมื่อโจโฉตาย โจผีบุตรชายขึ้นครองราชสมบัติแทน ส่ังปลดพระเจาเหี้ยนเตและสถาปนาตนเอง

เปนจักรพรรดิ ทรงพระนามวาพระเจาเหวินตี้ กอตั้งราชวงศใหมคือราชวงศวุย 

เลาปซึ่งเปนเชื้อสายราชวงศฮั่นสถาปนาตนเองเปนจักรพรรดิสืบทอดราชวงศฮั่น 

โดยใชเมืองเสฉวนเปนเมืองหลวง ซุนกวนซึ่งไมยอมขึ้นกับพระเจาโจผีหรือเลาปจึงตั้งตนเองเปน

จักรพรรดิ ปกครองเมืองกังตั๋ง ทำใหประเทศจีนในขณะนั้นแตกแยกออกเปนสามอาณาจักรหรือท่ี

เรียกขานกันวาสามกกไดแกฝายจกกกของเลาป วุยกกของโจผีและงอกกของซุนกวน ภายหลังจาก

เลาปสถาปนาตนเองเปนพระเจาฮันตง ไดใหกวนอูไปกินตำแหนงเจาเมืองเกงจ๋ิว ซึ่งแตเดิมเปนของ

ซุนกวน และโลซกรับเปนนายประกันใหแกเลาปขอยืม โดยจะยินยอมคืนเกงจ๋ิวใหเมื่อตีไดเสฉวน 

ซุนกวนพยายามเปนพันธมิตรตอกวนอูดวยการสูขอบุตรสาวของกวนอูเพ่ือผูกสัมพันธ แตกวนอู

ปฏิเสธการสูขอของจูกัดกิ๋นซึ่งรับเปนเถาแกมาเจรจาสูขอ จนกลายเปนชนวนเหตุสำคัญใหซุนกวน

เปนพันธมิตรตอโจโฉ และนำกำลังทหารมาโจมตีเกงจ๋ิวจนกวนอูพลาดทาเสียทีลกซุนและลิบองดวย

กลยุทธปดฟาขามทะเลจนเสียชีวิต 

การเสียชีวิตของกวนอู เปนเหตุใหพระเจาเลาปนำกำลังทหารไปโจมตีงอกกเพ่ือลาง

แคน และเปนเหตุใหเตียวหุยเสียชีวิตในเวลาตอมา พระเจาเลาปถูกลกซุนเผาคายทหารยอยยับจน

แตกพายกลับเสฉวน และส้ินพระชมนในเวลาตอมา ขงเบงเปนผูสืบทอดเจตนารมณของพระเจาเลา

ปในการรวมแผนดินใหเปนหนึ่ง โดยเปดศึกกับแควนวุยมาโดยตลอด รวมท้ังทำศึกสงครามกับเบง

เฮ็กผูปกครองดินแดนทางใต พระเจาโจผี พระเจาเลาปและพระเจาซุนกวนสวรรคต เชื้อสาย

ราชวงศเริ่มออนแอ สุมาเจียวซึ่งดำรงตำแหนงเปนมหาอุปราชของวุยกก สามารถเอาชนะจกกกและ

ควบคุมตัวพระเจาเลาเส้ียนมาเปนเชลยไดสำเร็จ หลังจากสุมาเจียวตาย สุมาเอี๋ยนบุตรชายสืบทอด

ตำแหนงแทนและชวงชิงราชสมบัติของวุยกกมาจากพระเจาโจฮวนและแตงตั้งตนเองเปนจักรพรรดิ 

กอตั้งราชวงศใหมคือราชวงศจ้ิน พระเจาสุมาเอี๋ยนสามารถปราบพระเจาซุนโฮแหงงอกกใหยินยอม



๑๕๔ 
 

สวามิภักดิ์ไดสำเร็จ แผนดินจีนท่ีเคยแตกแยกออกเปนกกเปนเหลามายาวนาน กลับรวมกันเปน

อาณาจักรเดียวไดดั้งเดิม รวมเวลารบกันถึง ๑๑๑ ป  

 คุณคา    เรื่องสามกกเปนตัวอยางท่ีแสดงใหเห็นอิทธิพลของวรรณคดีจาก

ตางประเทศท่ีมีตอวรรณคดีไทย โดยเรื่องนี้ไทยแปลมาโดยตรง  มีการปรับใหสอดคลองกับไทย ท้ัง

ดานเนื้อเรื่อง บุคลิกตัวละคร วัฒนธรรม หรือขนบทางวรรณศิลป   ดานสำนวนภาษามักใชลักษณะ

การบรรยายมากกวาการพรรณนา ท้ังนี้นาจะเปนเพราะเปนงานแปลจากพงศาวดาร  สามกกเปน

วรรณคดีแปลเรื่องแรก ๆ ท่ีนำพงศาวดารจีนมาแปล  และเปนอิทธิพลสำคัญตอการแปลเรื่องจีน

ตอมา 

 

๕.๒.๖  สมบัติอมรินทรคำกลอน  

สมบัติอมรินทรคำกลอน ไดเคาโครงมาจากอรรถกถาธรรมบท เดิมอยูในสมุดขอย 

เมื่อหอพระสมุดวชิรญาณ ซึ่งทำหนาท่ีชำระวรรณคดีเกา ๆ พบสมุดเลมนี้เขา จึงไดนำมาตีพิมพมี 

๓๗๐ คำกลอน อีก ๘๐ คำกลอน เชื่อกันวามีผูอื่นแตงเติมขึ้นภายหลัง เนื้อหาโดยรวมพรรณนา

ความวิจิตรอลังการของสวรรคชั้นดาวดึงสวิมานปราสาทและทิพยสมบัติของพระอินทรโดยละเอียด

คลายคลึงกับในไตรภูมิพระรวง  เชื่อกันวาวาเจาพระยาพระคลัง (หน) แตงกอนกากีคำกลอน 

ผูแตง     เจาพระยาพระคลัง (หน) 

 ลักษณะการแตง      กลอนเพลงยาว  

 วัตถุประสงคในการแตง       ใชเลานิทานเรื่องพระอินทร 

 เน้ือเรื่องยอ    กลาวถึง ความงามของสรวงสวรรคชั้นดาวดึงสนั้น โดยเริ่มพรรณนา

ใหเห็นสถานท่ีตั้งและลักษณะการตั้งอยูของสรวงสวรรคชั้นดาวดึงสวาลอยเดนอยูในทองฟา อยูบน

ยอดเขาพระสุเมรุท่ีเรียงรายถึงแสนลูกดวยกัน สวนปราสาทเวชยันตท่ีสถิตของพระอินทรนั้น เปน

ปราสาท ๗ ชั้น พรรณนาถึงทองพระลานทอง การบรรยายพระเจดียจุฬามณี ปาริกชาติ แทนทิพ

อาสนสระโบกขรณี อุทยานนันทวัน ฯลฯ ความงามของสรวงสวรรคของพระอินทร ที่เจาพระยาพระ

คลัง (หน) นิพนธนี้ใจความคลายคลึงกับไตรภูมิพระรวง เพราะเอาเคาความมาจากอรรถกถาธรรม

บทเหมือนกันตางแตในไตรภูมิพระรวงเปนความเรียง นอกจากนั้นยังมีตอนเริ่มเรื่องของพระอินทร

ตามนางสุชาดาความวา นางสุชาดาเคยเปนชายาเอกของพระอินทร เมื่อพระอินทรไดมาครอง



๑๕๕ 
 

ดาวดึงส นางไมไดกลับชาติมาเกิดเปนชายาพระอินทรอีก เพราะนางประกอบกรรม จึงไปเกิดเปน

ราชธิดาของอสูร ชื่อเวปจิตตาตอมาพระบิดาไดประกอบพิธีสยุมพรนางและเชิญอสูรหนุม ๆ ใหมา

เลือกคู พระอินทรจึงแปลงมา ในงานนี้ นางก็เกิดความรักและตามพระอินทรมา จึงไดกลับมาเปน

ชายาเอกของพระอินทรอยางเดิม   

 ตัวอยาง การพรรณนาสถานที่ตั้งสวรรคชั้นดาวดึงส 

 

ปางองคอัมเรศรอดิศร 

ผานสมบัติในสุทัสนนคร   สถาวรไปดวยทิพศวรรยา 

เอาสูงพ้ืนหมื่นแสนพระเมรุมาศ  เปนอาสนทองรองดาวดึงสา 

กวางยาวหมื่นโยชนคณนา  ประดับปราการแกวแกมกัน 

ส่ีทิศมีมหาทวาเรศ   ระหวางเขตหมื่นโยชนระยะคั่น 

ประตูรายหมายยอดสำคัญพัน  มีสระสวนทุกหล่ันทวาไร ฯ 

 

 ตัวอยาง การพรรณนาถึงพระเจดียจุฬามณี  

 

ประดบัดวยราชวัติฉัตรแกว  พรายแพรวลายทรงบรรจงสรรค 

ระบายหอยพลอยนิลสุวรรณพรรณ เจ็ดชั้นเรียงรัดสันทัดงาม 

ดั่งฉัตรเศวตพรหมเมศรครรไลหงส เมื่อกั้นทรงพุทธาภิเษกสนาม 

ย่ิงดวงจันทรพันแสงสมัยยาม  อรามทองแกมแกวอลงกรณ 

 

 คุณคา   สมบัติอมรินทรคำกลอน เปนนิทานคำกลอนเรื่องแรกของไทย มีการ

พรรณนาความงามโดยใชพรรณนาโวหารดีเดน  ใหภาพพจนท่ีงดงามและชัดเจน  ดำเนินเรื่อง

รวดเร็ว เปนวรรณคดีรอยกรองท่ีบรรยายเรื่องพระอินทรละเอียดท่ีสุด แมจะมีเรื่องท่ีกลาวถึงพระ

อินทรมาแลว เชน ไตรภูมิพระรวง แตไมละเอียดเทา และไตรภูมิเปนความเรียงรอยแกวจึงมีรส

วรรณคดีไมเทากับเรื่องสมบัติอมรินทรคำกลอน 

 

๕.๒.๗  กากีคำกลอน 



๑๕๖ 
 

กากีคำกลอนรูจักกันแพรหลายตั้งแตสมัยอยุธยา แตเดิมใชรองมโหรี ตอมามีการ

แกไขเปล่ียนแปลงเพ่ือใหเหมาะสมแกการที่จะนำไปขับรองเขาทำนองเพลงตาง ๆ  

ผูแตง     เจาพระยาพระคลัง (หน) 

 ลักษณะการแตง      กลอนสุภาพ 

 วัตถุประสงคในการแตง     เพ่ือขับรองในการบรรเลงมโหรี 

 เน้ือเรื่องยอ      เรื่องกากีคำกลอนเริ่มดวยการกลาวถึงอดีตชาติของพระโพธิสัตวที่

เปนพญาครุฑแลวจึงเลาชาดกเรื่องนี้วา  ทาวพรหมทัตแหงกรุงพาราณสีมีพระมเหสีชื่อกากี  นางมี

รูปงาม มีกล่ินกายหอมฟุงดั่งดอกไมทิพย ชายใดไดสัมผัสกล่ินกายนางก็จะติดกายชายนั้นนานไปถึง

เจ็ดวัน ทาวพรหมทัตจึงสิเนหานางย่ิงนัก  

ทาวพรหมทัตโปรดเลนสกาเปนท่ีสุด  บางครั้งเลนจนลืมวันลืมคืน  ครั้ง

หนึ่งนางกากีไมเห็นเสด็จมาหาดังเคยก็สงสัย นางกากีจึงมาแอบดูและไดสบเนตรกับมาณพหนุมท่ี

กำลังทรงสกากับทาวพรหมทัต เกิดความปฏิพัทธซึ่งกันและกัน  สวนมาณพหนุมคือพญาครุฑแปลง

กา เมื่อถึงเวลาพลบค่ำก็ลาทาวพรหมทัตแลวคนืรปูเปนพญาครุฑดังเดิม บันดาลใหเกิดพายุใหญแลว

บินมาอุมนางกากีไปเสพสุขอยู ณ วิมานฉิมพลี  

สวนทางเมืองพาราณสี  หลังจากเกิดมหาพายุแลวนางกากีหายไป  ทาว

พรหมทัตโทมนัสพระทัยย่ิงนัก  ทรงคร่ำครวญถึงนางจนสลบ  เมื่อฟนคืนสติคนธรรพพ่ีเล้ียงทูลเลา

วาไดเห็นนางกากีกับมาณพหนุมสบเนตรกัน  ตอมาเกิดความโกลาหลบนฟาแลวนางก็หายไป  

ชะรอยวาพญาครุฑจะแปลงกายมาลักพานางไป  จึงขออาสาไปสืบหาความจริง   

เจ็ดวันตอมาพญาครุฑแปลงกายเปนมาณพหนุมมาเลนสกากับทาว

พรหมทัตตามปกตเิพ่ือกลบเกล่ือนพิรุธ เมื่อพญาครุฑกลับ คนธรรพก็แปลงเปนไรแทรกขนพญาครุฑ

ไปยังวิมานฉิมพลี  ครั้นรุงเชาพญาครุฑออกไปเท่ียวปาหิมพานต  ไรก็คืนรางเปนคนธรรพดังเดิม 

นางกากีเห็นคนธรรพก็ถามถึงทาวพรหมทัต คนธรรพแสรงโกหกวาพระองคมิไดทรงอาลัยอาวรณ

นางแตอยางใด  แตตนตางหากคือผูท่ีเปนทุกขจึงมาตามหานางดวยความรัก ครั้นคนธรรพเลาโลม

นางก็ยินยอมพรอมใจ ถึงเวลาเย็นพญาครุฑกลับมา คนธรรพก็หลบซอนตัว เปนเชนนี้จนครบ ๗ วัน  

เมื่อพญาครุฑถึงกำหนดลงเลนสกากับทาวพรหมทัต คนธรรพก็แปลงกายเปนไรแทรกขนพญาครุฑ

กลับไปดวย 



๑๕๗ 
 

ทาวพรหมทัตทรงเลนสกากับพญาครุฑรางแปลงอยางเปนปกติ ครั้นเมื่อ

พญาครุฑกลับไปจึงไดสืบสาวความจริง คนธรรพเลาโดยเบีย่งเบนความจริงวา ตนไดพบนางกากี แต

นางไมยินดียินราย  และเกรงวานางจะบอกพญาครุฑ  จึงตองปดปากนางโดยอยูรวมกับนาง  ทาว

พรหมทัตเสียพระทัยย่ิงนัก  แตก็ไมปรารถนาจะจองเวร  ขอแตใหคนธรรพชวยใหไดนางกากี

กลับคืนมา  เมื่อครบกำหนดอีก ๗ วันตอมา  พญาครุฑมาเลนสกาตามเคย  คนธรรพไดบรรเลงพิณ

ขับรองเพลงท่ีมีเนื้อหาเสียดเยยเกี่ยวกับกล่ินกายของกากี  พญาครุฑจึงรูความจริง  รูสึกท้ังสลดใจ

และเสียหนาเสียเชิงชาย  รีบลากลับมาเคนถามแตนางไมยอมรับ  พญาครุฑจึงอุมนางมาวางไวที่

หนาพระลานเมอืงพาราณสี  และกลาวตัดขาดจากนางอยางส้ินเย่ือใย 

 ฝายทาวพรหมทัตเมื่อเห็นนางกากีก็ตรัสเสียดสีเยยหยันนางอยางสาแกใจ  

สวนนางกากีทูลความเท็จจนทาวพรหมทัตกริว้  จึงใหลอยแพนางกากีไปเสีย  เพราะสตรีเย่ียงนางถา

เล้ียงไวก็หนักแผนดิน (บุญหลง ศรีกนก,  ออนไลน) 

ตัวอยาง การพรรณนาเมืองของพระเจาพรหมทัตและความงามของนางกากี มเหสี 
 

ยังมีราชบรมพรหมทัต  ผานสมบัติกรุงแกวพาราณสี 

เปนปฐมบรมราชธาน ี   ศรีสนุกสุขเกษมศวรรยา 

 

กวางใหญยาวไดสิบสองโยชน  พลโจษจตุรงคสังขยา 

หมื่นเมืองเล่ืองพระเดชเดชา  ระอาออกออนเกลามาอภิวันท 

เธอมีองคอัคเรศวิไลลักษณ  ประไพพักตรงามเพียงอัปสรสวรรค 

ชื่อกากีศรีวิลาศดั่งดวงจันทร  เนื้อนั้นหอมฟุงจรุงใจ 

เสมอเหมือนกล่ินทิพมณฑาทอง  ผูใดตองสัมผัสพิสมัย 

กล่ินกายติดชายผูนั้นไป   ก็นับไดถึงเจ็ดทิวาวาร 

 

 ตัวอยาง วรรคทองท่ีมาจากเรื่องกากี ตอนคนธรรพขับรองเสียดเยยพญาครุฑ เกี่ยวกับ

ความสัมพันธระหวางตนกับนางกากี  

 

   รื่นรื่นชื่นจิตพ่ีจำได      เหมือนเมื่อไปรวมภิรมยประสมศรี 



๑๕๘ 
 

ในสถานพิมานสิมพลี      กล่ินยังซาบทรวงพ่ีทั้งวรกาย 

นิจจาเอยจากเชยมาเจ็ดวัน     กล่ินสุคันธรสรื่นก็เหือดหาย 

วาใครแนบนองประคองกาย    กล่ินสายสวาทซาบอุรามา 

 

 คุณคา   กากีคำกลอน ไดรับการยกยองวาเปนรอยกรองชิ้นเอกเรื่องหนึ่งของ

เจาพระยาพระคลัง (หน) โดยมีโวหารกวีเปนเลิศ  วรรณคดีเรื่องกากีมีมาตั้งแตสมัยอยุธยา คือมีบท

เหเรื่องกากี ของเจาฟาธรรมธิเบศร ซึ่งทรงนิพนธขึ้นในรัชกาลสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ  ตอมา

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว มีผูแตงเรื่อง กากีลิลิต ขึ้นเมื่อ พุทธศักราช ๒๓๖๘  

แตกากีสำนวนของเจาพระยาพระคลัง (หน) แพรหลายมากที่สุด 

 

๕.๒.๘  ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา  

ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา ไดรับอิทธิพลมาจากเรื่องไตรภูมิพระรวงของพญาลิไท ท้ัง

สองฉบับนี้มีเนื้อความคลายกัน  แตไตรภูมิโลกวินิจฉยกถามีความละเอียดมากกวา  บางทานอาจ

เรียกวรรณคดีเรือ่งนีว้าเตภูมกิถา  ไตรภูมิกถา  ไตรภูมิวินิจฉยกถา  ไตรภูมิโลกวินิจฉัย  ไตรโลกวินิจ

ฉยกถา  และไตรภูมิฉบับหลวง  ไตรภูมิฉบับนี้ รัชกาลท่ี ๑ โปรดใหพระยาธรรมปรีชา จางวางราช

บัณฑิต เจากรมอาลักษณ เปนแมงานในการปรับปรุงแกไขจนเสร็จ  เดิมตนฉบับเปนหนังสือตัวเขียน

จารลงในคัมภีรใบลาน  

ผูแตง     พระยาธรรมปรีชา (แกว) 

 ลักษณะการแตง      รอยแกว มีคาถากอนแลวจึงเปนรอยแกว  

 วัตถุประสงคในการแตง     เพ่ือปรับปรุงเรื่องไตรภูมิท่ีมีผูแตงไวกอนใหมีสำนวน

เสมอกัน และถูกตองตามบาลี 

  เน้ือเรื่องยอ      ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถามุงจะอธิบายพระพุทธคุณในสวนที่ไดชื่อวา 

“โลกวิทู” ซึ่งหมายถึงการรูโลกของพระพุทธองค  ไดแก  สังขารโลก  สัตตโลก  และโอกาสโลก  

โดยแสดงละเอียดเฉพาะสวนท่ีเรียกวา  โอกาสโลก  ซึ่งไดแกแผนดิน  จักรวาลเปนท่ีอยูอาศัยของ

สัตวโลกท้ังปวง  รวมถึงดวงอาทิตยดวงจันทรเนื้อความของไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา  แบงออกเปน ๘ 

ภาค คือ  โอกาสวินาสโลกกถา โอกาสสัณฐาหนโลกกถา  นิริยโลกกถา  เปตโลกกถา  ติรัจฉานโลก

กถา  มนุสสโลกกถา  เทวโลกกถา  พรหมโลกกถา (วิพุธ โสภวงศ,  ออนไลน) 

http://www.sac.or.th/databases/thailitdir/item_search.php?comp_name=9


๑๕๙ 
 

  ตัวอยาง  การพรรณนาถึงกิเลสของมนุษย 

 

ในคัมภีรโลกสัณฐาน แลโลกทีปกสาร แลสารสังคหะนั้นวา เมื่อคนท้ังหลายแบง

ขาวสาลีออกเปนสวน ๆ แลว แลตางเล้ียงชีวิตนั้น อฺญตโร โลภชาติโกยังมีบุรุษหนึ่งเปน

ชาติคนโลภมักไดใครมี สวนของตนนั้น ตระหนี่ กลัวจะหมดส้ินไป สกฺภาค บริรกฺขนฺโต 

สวนของตนนั้นรักษา ไปลักเกี่ยวลักตัดขาวสาลีท่ีเปนสวนของผูอื่นมาบริโภค ปริภา

เสฺตวา บุคคลผูเจาของนั้น ครั้นจับไดก็ตดัพอตอวาส้ินวาระสองครั้ง ครั้นจับไดในวาระคำ

รบสาม บางคนก็ตีดวยมือ บางคนก็ตีดวยไม บางคนก็ท้ิงดวยกอนดิน ตโต ปฏฐาย 

จับเดิมแตขึ้นมา อิทินนาทาน ก็ปรากฏในโลก ถอยคำติเตือนนินทาและคำมุสาโกหก

มายา แลกริยาท่ีกระทำโทษโบยตีกันนั้น ก็ปรากฏในโลกเนืองๆ ไป 

 

  คุณคา   คุณคาหลักของเรื่องคือธรรมะ หลักธรรมที่เห็นไดชัดในไตรภูมิโลกวินิจฉัย 

โดยสามารถนำมาประยุกตใชกับการเมืองการปกครอง หรือเศรษฐกิจ และยังใชในวิถีชีวิตประจำวัน

ไดดวย โดยเฉพาะเรื่อง การทำดี ละเวนการทำชั่ว   วรรณคดีเรื่องนี้ยังสะทอนความเชื่อของคนไทย 

ไมวาจะเปนเรื่องนรก สวรรค ภพชาติอีกดวย  

 

๕.๒.๙   นิทานอิหรานราชธรรม 

 เรื่องนี้มีเคาโครงมาจากนิทานของเปอรเซีย  ซึ่งมีอยูในหอสมุดหลวงครั้งกรุงเกา 

แตงขึ้นเมื่อป พ.ศ. ๒๓๒๕  บางเรียกวา นิทานสิบสองเหล่ียม ท่ีเรียกเชนนี้นาจะเพราะมีนิทาน

จำนวน ๑๒ เรื่อง  สันนิษฐานกันวาตนฉบับเดิมแปลเปนภาษาไทยตั้งแตกรุงศรีอยุธยา เนื่องจาก

สำนวนแปลเปนสำนวนโบราณ  เรื่องนี้เปนนิทานสุภาษิตวาดวยราชธรรมหรือธรรมของพระราชาที่

ใชในการปกครองบานเมือง 

 ผูแตง     ไมนามผูแตง แตนาจะเปนอาลักษณ 

 ลักษณะการแตง    รอยแกว 

 วัตถุประสงคในการแตง      เขียนขึ้นเพ่ือถวายเจานาย 

 เน้ือเรื่องยอ       พระเจามามูนแหงแบกแดดเสด็จคนหาหอสูง  ๑๒  เหล่ียมท่ี

เมืองมะดารินอันวาหอสูงนี้เปนของที่พระเจาเนาวสวาน กษัตริยสมัยโบราณสรางไวประทับ เมื่อเขา



๑๖๐ 
 

ไปถึงมณฑป พระเจามามูนทรงพบวามีอักษรจารึกเปนขอความที่แสดงคติธรรม และมีนิทานอีก ๑๒ 

เรื่อง อยูโดยรอบผนังพระมณฑปนั้นดวย พระเจามามูนจึงไดทรงพระดำเนินอานดูโดยรอบท้ังหมด 

๑๒ ดาน และส่ังใหอาลักษณคัดลอกไวท้ังหมด โดยนิทานสิบสองเรื่องท่ีปรากฏบนผนังพระมณฑป 

มีลักษณะเปนเรื่องยอย แยกกัน  เปนเรื่องของกษัตริย ๑๒ องค มีพระนาม ชื่อเมืองตางกัน และมี

เรื่องราวอันแฝงคตธิรรมทีต่างกันไป    พระเจามามูนทรงยึดหลักคำสอนในจารึกเปนแนวทางในการ

ปกครองจนไดชื่อวาเปนพระราชาผูทรงธรรม  นิทานแตละเรื่องจะลงทายวา  ราษฎรจะอยูเย็นเปน

สุขดวยพระราชาทรงธรรม 

 ตัวอยาง ชวงตนเรื่องของการเลานิทานอิหรานราชธรรม 

 

นิทานพระเจาเนาวสวานวาดินทรงธรรมนั้น วาในกาลวันหนึ่ง สมเด็จพระเจา

มามูนบรมกระษัตริย อันผานสมบัติอยูณกรุงบัดดาด เสด็จออกนาพระท่ีนั่ง ตรัสแกมุข

มนตรีวา เราไดยินผูเถาผูแกเลาสืบกันมา วาสมเด็จพระเจาเนาวสวาน เปนพระมหา

กระษัตริยทรงธรรมอันประเสริฐ เสวยราชสมบัติอยูณเมืองมะดาวิน อาณาประชา

ราษฎรชาวบานชาวเมืองท้ังปวงอยูเย็นเปนศุขปราศจากทุกขภัยอันตราย ครั้นพระเจา

เนาวสวานเสด็จสวรรคตแลว พระเจาหรมุกไดครองราชสมบัติแทนพระราชบิดา จึงให

ทำมณฑปบนยอดภูเขาท่ีในปาแวนแควนเมืองมะดาวิน ไวพระศพพระเจาเนาวสวาน

ผูเปนพระราชบิดา มณฑปนั้นทำดวยทองคำประดับเนาวรัตนตาง ๆ แลวจารึกอักษรใน

แผนทอง เปนขอบัญญัติแลนิทานทำนองคลองธรรมไวในมณฑปนั้นท้ัง ๑๒ เหล่ียม 

สำหรับพระมหากระษัตริยแลเสนาบดีจะไดปรนนิบัติตาม ใหอาณาประชาราษฎรอยู

เย็นเปนศุข แลพระมณฑปนั้นอยูแหงใดตำบลใดใครยังรูเห็นบาง เสนาบดีมุขมนตรี

กราบทูลวา เคยไดยินแตเลาสืบมาตอ ๆ กันวา แตพระเจาเนาวสวานเสด็จสวรรคต

มาจนตราบเทาบัดนี้ นับตามศักราชได ๒๕๐๐ ป แลว ขาพระพุทธเจาท้ังปวงจะไดรูวา

พระมณฑปซึ่งไวพระศพนั้น อยูแหงใดตำบลใดหามิได พระเจามามูนจึงตรัสแกเสนาบดี

มุขมนตรีวา พระเจาเนาวสวานก็ส้ินพระญาติวงศแลว  และเมืองมะดาวินนั้นก็ขึ้นแก

เมืองเรา ควรเราจะไปเยือนพระศพ จะไดแจงในอักษรคำซึง่บญัญตัิจารึกไวนัน้ ครั้นตรัส

ดังนั้นแลวพระเจามามูนเสด็จไปเมืองมะดาวิน 

 



๑๖๑ 
 

 คุณคา    นิทานเรื่องนี้สอดแทรกหลักธรรมในการปกครองบานเมืองของ

พระมหากษัตริยไดแก ทศพิธราชธรรม อันประกอบดวยทาน ศีล ปริจาค อาชชว มัททว ตป อกฺโกธ 

อวีหึสา ขันติ อวิโรธน  ซึ่งสามารถนำไปปรับใชกับการดำเนินชีวิตประจำวันของคนท่ัวไปไดดวย  

นิทานเรื่องนี้มีความนาสนใจตรงท่ีนำเคาเรื่องจากนิทานเปอรเซียและยังมีเนื้อหาเรื่องการปกครอง

บานเมือง ซึ่งยังไมเคยมีมากอน 

 

๕.๓   กวีและวรรณคดสีำคัญสมัยรัชกาลที่ ๒  

กวีและวรรณคดีสำคัญในสมัยรัชกาลที่ ๒ มีดังนี้  

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย มีงานพระราชนิพนธ ไดแก 

๑) บทละครเรื่องอิเหนา 

๒) บทละครเรื่องรามเกียรติ์ 

๓) บทละครนอก ๕ เรื่อง คือ ไชยเชษฐ มณีพิไชย คาวี สังขทอง ไกรทอง  

๔) กาพยเหชมเครื่องคาวหวานและวาดวยงานนักขัตฤกษ 

   ๕)  บทพากยโขน ตอนนางลอย นาคบาศ พรหมาสตร และเอราวัณ 

๕) เสภาเรื่องขุนชางขุนแผน ตอนพลายแกวเปนชูกับนางพิม ขุนแผนขึ้น

เรือนขุนชาง  ขุนแผนเขาหองนางแกวกิริยา และขุนแผนพานางวันทอง

หนี  

กรมหมื่นเจษฎาบดินทร ไดแก 

๑) เสภาเรื่องขุนชางขนุแผน ตอน ขุนชางขอนางพิมและขุนชางตามนางวันทอง 

๒) โคลงยอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  

๓)  บทละครเรื่องสังขศิลปชัย 

พระสุนทรโวหาร(ภู) ไดแก 

  ๑) นิราศ ๙ เรื่อง ไดแก เมืองแกลง พระบาท ภูเขาทอง วัดเจาฟา อิเหนา 

สุพรรณ รำพันพิลาป พระประธม เมืองเพชร  

๒) กลอนนิยาย ๔ เรื่อง คือ โคบุตร สิงหไตรภพ ลักษณวงศ พระอภัยมณี 



๑๖๒ 
 

๓) เสภา ๒ เรื่อง คือ ขุนชางขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม พระราช

พงศาวดาร 

๔) กลอนสุภาษิต ๓ เรื่อง คือ  สุภาษิตสอนหญิง  เพลงยาวถวายโอวาท  

สวัสดิ รักษา  

๕) กาพย ๑ เรื่อง คือ พระไชยสุริยา  

๖) บทเห ๔ เรื่อง คือ กากี จับระบำ พระอภัยมณี โคบุตร  

๗) บทละคร ๑ เรื่อง คือ อภัยนุราช  

นายนรินทรธิเบศร  ไดแก   โคลงนิราศนรินทร 

พระยาตรังคภูมิบาล  ไดแก 

  ๑) โคลงนิราศตามเสด็จลำน้ำนอย 

๒) โคลงนิราศพระยาตรัง  

๓) โคลงดั้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  

๔) เพลงยาว 

๕) โคลงกวีโบราณ  

คณะนักปราชญราชกวี (มปรากฏนาม) ไดแก 

๑) มหาชาติคำหลวง ๖ กัณฑ คือ กัณฑหิมพานต กัณฑทานกัณฑ  กัณฑ 

จุลพน  กัณฑมัทรี  กัณฑ สักกบรรพ  และกัณฑฉกษัตริย  ซึ่ ง สูญหายไปเมื่ อครั้ งเสียกรุง 

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  จึงโปรดเกลาฯ ใหประชุมนักปราชญราชบัณฑิตแตงขึ้น

ใหม เมื่อ พ.ศ. ๒๓๕๘  เปนสำนวนท่ีไพเราะใกลเคียงกับของเดิม  มหาชาติคำหลวงจึงมีครบ

บริบูรณทั้ง ๑๓ กัณฑ 

๒)  พงศาวดารจีนแปลเรื่อง เลียดกก หองสิน ตั้งฮั่น  

 

 ในท่ีนี้ จะขอกลาวถึงวรรณคดีสำคัญในชวงรัชกาลที่ ๒ เพียงบางเรื่องโดยสังเขป ดังนี้ 

 

๕.๓.๑  บทละครเรื่องอิเหนา 

เรื่องอิเหนาเขียนเปนลายลักษรณครั้งแรกในสมัยอยุธยาตอนปลาย โดยเจาฟา

กุณฑลและเจาฟามงกุฎ พระราชธิดาพระเจาอยูหัวบรมโกศ ท้ังสองพระองคนิพนธเรื่องขึ้นมาองค
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ละเรื่อง เรียกวาอิเหนาเล็ก (อิเหนา) และอิเหนาใหญ (ดาหลัง)  ตอมารัชกาลท่ี ๑ และรัชกาลที่ ๒  

ไดพระราชนิพนธเรื่องอิเหนามาเปนลำดับ  อิเหนาในรัชกาลที่ ๒ นี้ ตนฉบับเดิมเปนสมดุไทย ฉบับหอ

พระสมุดชำระ มี ๓๘ เลม  จัดพิมพแบงได ๓ เลมใหญ ท่ีเปนงานพระราชนิพนธของรัชกาลท่ี ๒ มี

เพียง ๒๙ เลมสมุดไทย อีก ๙ เลม เปนของผูอื่น  อิเหนาฉบับรัชกาลท่ี ๒ นี้ หมอสมิธไดตนฉบับมา

พิมพจำหนายเมื่อป พ.ศ.๒๔๑๗ แตมีความคลาดเคล่ือนหลายอยาง ตอมารัชกาลที่ ๖ จึงโปรดเกลาฯ 

ใหมีการชำระใหม 

 ผูแตง      พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย 

ลักษณะการแตง     กลอนบทละคร 

 วัตถุประสงคในการแตง      ใชเลนละครใน 

 เน้ือเรื่องยอ     กลาวถึงกษัตริยวงศ ๔ องค ตางเปนพ่ีนองรวมบิดามารดา ทรง

พระนามวาทาวกุเรปน ทาวดาหา ทาวกาหลัง ทาวสิงหัดสาหรี ครองเมือง ๔ เมือง ซึ่งมีชื่อ

เชนเดียวกับพระนามกษัตริย ทุกพระองคตางก็มีมเหสี ๕ องค ตามประเพณี เรียงลำดับศักดิ์ คือ 

ประไหมสุหรี มะเดหวี มะโต ลิกู และเหมาหลาหงี ประไหมสุหรีของทาวกุเรปนและทาวดาหานั้น 

เปนธิดาของกษัตริยหมันหยาเมืองใหญอีกเมืองหนึ่ง จึงทำใหเมืองหมันหยามีความเกี่ยวดองกับ

กษัตริยวงศเทวามากขึ้น ทาวกุเรปนมีโอรสกับลิกูองคหนึ่งทรงพระนามวา กระหรัดตะปาตี ซึ่งได

หมั้นไวกับบุษบารากา ธิดาของทาวกาหลังซึง่เกดิจากลิกู ตอมาพระองคปรารถนาจะใหประไหมสุหรี

มีโอรสบาง จึงไดทำพิธีบวงสรวง กอนประไหมสุหรีทรงครรภก็ไดสุบินวาพระอาทิตยทรงกลดลอยมา

ตกตรงหนา และนางรับไวได เมือประสูติก็เกดิอัศจรรยตาง ๆ เปนนิมิตดี องคปะตาระกาหลาซึ่งเปน

เทวดาตนวงศบนสวรรค เหาะนำกริชมาประทานให พรอมท้ังจารึกนามโอรสดวยวาอิเหนา ตอมา

ประไหมสุหรีไดธิดาอีกหนึ่งองค พระนามวา วิยะดา ฝายทาวดาหา ประไหมสุหรีก็ประสูติธิดา ได

พระนามวา บุษบา ขณะประสูติก็เกิดอัศจรรยก็มี กล่ินหอมตลบท่ัวเมือง หลังจากประสูติบุษบาแลว 

ประไหมสุหรีก็ประสูติโอรสอีก พระนามสียะตรา ทาวกาหลังมีธิดา พระนามสะการะหนึ่งหรัด ทาว

สิงหัดสาหรีมีโอรส พระนามสุหรานากงและธิดาพระนาม จินดาสาหรี กษัตริยในวงศเทวาจึงไดจัดให

มีการตุนาหงันกันขึ้น ระหวางโอรสและธิดาในวงศเดียวกันโดยให อิเหนาหมั้นไวกับบุษบา กระ

หรัดตะปาตีกับบุษบารากา สียะตรากับวิยะดา สุหรานากงกับสะการะหนึ่งหรัด แตกอนจะมีการ

แตงงาน ความยุงยากก็เกิดขึ้น 
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       พระอัยยิกาของอิเหนาท่ีเมืองหมันหยาส้ินพระชนม อิเหนาจึงเสด็จไปในงานพระเมรุ

แทนทาวกุเรปน แตเสร็จพิธีแลวอิเหนาไมยอมกลับ เพราะหลงรักนาง จินตะหรา ธิดาทาวหมันหยา 

จนทาวกุเรปนตองมีสารไปเตือน เมื่อกลับมากรุงกุเรปนแลวและใกลเวลาอภิเษกกับบุษบา อิเหนาก็

ไมใครเต็มใจ จึงออกอุบายทูลลาพระบิดาไปประพาสปา แลวปลอมองคเปน ปนหยีหรือโจรปา นาม

วามิสาระปนหยี คุมไพรพลรุกรานเมืองตาง ๆ เมื่อเสด็จไปถึงเมืองใดก็ไดเมืองนั้นเปนเมืองขึ้น ระตู

หลายเมืองไดถวายโอรสและธิดาให ท่ีสำคัญคือระตูปนจะรากันและระตูปกมาหงัน ไดถวายธิดาคือ

มาหยารัศมีและสะการวาตี ซึ่งตอมาไดเปนชายาของอิเหนา และถวายโอรสคือสังคามาระตา ซึ่ง

อิเหนายกยองใหเปนนองและเปนทหารคูใจ กองทัพของปนหยีรอนแรมไปจนถึงเมืองหมันหยา ทาว

หมันหยาไมกลาตอสูและยอมยกธิดาให แตพอรูวาเปนอิเหนา ทาวหมันหยาไมยอมปฏิบัติตาม

สัญญา อิเหนาจึงลอบเขาหานางจินตะหราและไดเสียกัน ทาวหมันหยาก็ไมสามารถแกไขอะไรได  

พอถึงกำหนดการอภิเษก ทาวดาหาก็มสีารถึงทาวกุเรปนใหเตรียมพิธีอภิเษก แตอิเหนาบอกปด ทำ

ใหทาวดาหาโกรธมาก จึงประกาศจะยกบุษบาใหกับใครก็ไดท่ีมาขอ เพราะฉะนั้นเมื่อระตูจรกา 

กษัตริยรูปชั่วตัวดำ ใหพ่ีชายคือระตูลาสำไปสูขอบุษบาใหตน ทาวดาหาก็ยอมยกให ตอมา ทาว

กระหมังกุหนิง สงทูตมาสูขอบุษบาใหวิหยาสะกำซึ่งเปนโอรส แตทาวดาหาปฏิเสธเพราะไดยกให

ระตูจรกาไปแลว เปนเหตุใหทาวกะหมังกุหนิงโกรธและยกกองทัพมาลอมเมืองดาหา ทาว ดาหาจึง

ขอกำลังจากพระเชษฐาและพระอนุชา ทาวกุเรปนมีคำส่ังใหอิเหนาไปชวยรบ อิเหนาจึงจำใจตอง

จากนางจินตะหราและยกกองทัพไปชวยรบ การศึกครั้งนี้ อิเหนามีชัยชนะ ทาวกะหมังกุหนิงถูก

อิเหนาฆาตายและโอรสคือวิหยาสะกำถูกสังคามาระตาฆาตาย กองทัพท่ีลอมเมืองดาหาก็แตกพาย

ไป เมื่อชนะศึกแลว อิเหนาก็ไดเขาเฝาทาวดาหาและไดพบกับบุษบา อิเหนาไดเห็นความงามของ

บุษบาก็หลงรักและเสียดาย พยายามหาอุบายอยูในเมืองดาหาตอไป และพยายามหาโอกาสใกลชิด

บุษบา โดยอาศัยสียะตราเปนส่ือรัก อิเหนาพยายามหาวิธีการทุกทางเพ่ือจะไดบุษบาเปนของตน 

เชนตอนท่ีทาวดาหาไปใชบนท่ีเขาวิลิศมาหรา อิเหนาไดแอบสลักสารบนกลีบดอกปะหนัน (ลำเจียก) 

ใหนาง แอบเขาไปในวิหารพระปฏิมา ตรัสตอบคำถามแทนพระปฏิมา ตอนคางคาวมาดับไฟแลว

แอบมากอดนาง ตลอดจนคาดคั้นมะเดหวีใหชวยเหลือตน เปนตน และเมื่อทาวดาหาจะจัดพิธี

อภิเษกระหวางบุษบากับระตูจรกา อิเหนาก็ใชวิธีการสุดทายโดยการทำอุบายเผาเมือง แลวลอบพา

นางบุษบาหนีออกจากเมืองไปซอนในถ้ำที่เตรียมไว และไดนางเปนมเหสี 
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       หลังจากอิเหนากับบุษบาเขาใจกันแลว เกิดความยุงยากใหมขึน้กับตัวละครอกี เพราะ

องคปะตาระกาหลาทรงพิโรธอิเหนาท่ีกอเหตุวุนวายมาตลอด จึงดลบันดาลใหลมหอบเอานางบุษบา

พรอมพ่ีเล้ียงสองนาง ไปตกในเมืองปะมอตันขณะท่ีอิเหนาเขาไปในเมืองดาหาเพ่ือแกสงสัย อิเหนา

กลับมาไมพบบุษบาก็ปลอมองคเปนปนหยีออกตามหา พรอมกับนำวิยะดาไปดวยกับตน โดยให

ปลอมเปนปนหยีชื่อเกนหลงหนึ่งหรัด ผานเมืองใดก็รบพุงเอาไปเปนเมืองขึ้นไปตลอดรายทาง จนถึง

เมืองกาหลัง จึงไดเขาไปขอพักอาศัยอยูดวย 

       สวนบุษบา หลังจากลมหอบไปยังเมืองปะมอตันแลว องคปะตาระกาหลา ก็สำแดงตน

บอกเลา เรื่องราวใหทราบวา นี่เปนการลงโทษอิเหนา ทั้งสองจะตองผจญความลำบากอยูระยะหนึ่ง 

จึงจะไดพบกันองคปะตาระกาหลาไดแปลงตัวบุษบาใหเปนชาย มอบกริชจารึกพระนามวามิสาอุณา

กรรณ ใหมีความสามารถทางการรบ หลังจากนั้น อุณากรรณเดินทางเขาเมืองปะมอตัน ทาวปะมอ

ตันรับเล้ียงไวเปนโอรส ตอมาอุณากรรณกับพ่ีเล้ียงก็ยกพลออกเดินทางเพ่ือตามหาอิเหนา ผานเมือง

ใดเจาเมืองไมออนนอมก็รบพุงไดชัยชนะหลายเมือง จนกระท่ังถึงเมืองกาหลัง ไดพบกับปนหยี ท้ัง

สองฝายตางก็แคลงใจวาอีกฝายคือบุคคลท่ีตนเท่ียวหา แตก็ไมกลาเปดเผยตัว ไดแตสังเกตและคุม

เชิงกันอยูที่เมืองกาหลัง ปนหยีและอุณากรรณไดเขาออนนอมตอทาวกาหลัง ทาวกาหลังก็ทรงโปรด

ทั้งสองเหมือนโอรส ตอมามีศึกมาประชิดเมืองเพราะทาวกาหลังไมยอมยกธิดา คือสะการะหนึ่งหรัด

ให ปนหยีและอุณากรรณอาสารบและสามารถชนะศึกไดอยางงายดาย เหตุการณนี้ทำใหปนหยี 

อุณากรรณและสะการะหนึ่งหรดัใกลชดิสนดิสนมกนัมากย่ิงขึ้น ทำใหอุณากรรณกลัวความจะแตกวา

นางเปนหญิง กอปรกับตองการติดตามหาอิเหนาตอไป จึงทูลลาทาวกาหลังกลับเมืองปะมอตัน แต

นางออกอุบายใหทหารกลับเมืองตามลำพัง สวนนางกับพ่ีเล้ียงหนีไปบวชชี (แอหนัง) เพ่ือหาทาง

หลบหนีการตามพัวพันของปนหยีฝายสียะตราแหงเมืองดาหา ครั้นทำพิธีโสกันตเสร็จก็แอบหนีพระ

บิดาปลอมตัวเปนปจจุเหรจ็โจรปาชือ่ ยาหรัน ออกเดินทางหาอเิหนาและบษุบา องคปะตาระกาหลา

แปลงเปนนกยูงมาลอยาหรันไปถึงเมืองกาหลังไดเขาเฝาและพำนักอยูในเมือง ตอมายาหรันและปน

หยีเกิดตอสูกัน เพราะเกนหลงหนึ่งหรัดเปน ตนเหตุ ในท่ีสุดอิเหนาและสียะตราก็จำกันได เพราะ

มองเห็นกริชของกันและกัน 

       ตอมาปนหยีทราบวามีแอหนังบวชบนภูเขา รูปงามละมายบุษบา จึงออกอุบายปลอม

ตัวเปนเทวดาหลอกนางมายังเมืองกาหลัง เมื่อปนหยีพิศดูนางก็ย่ิงละมายนางบุษบา แตพอเห็นกริช
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ของนาง ชื่ออุณากรรณ ก็เขาใจวานางเปนชายาของอุณากรรณ ฝายพ่ีเล้ียงของปนหยีคิดเลนหนัง

ทดสอบแอหนัง โดยผูกเรื่องตามชีวิตจริงของอิเหนากับบุษบาทุก ๆ ตอน นางแอหนังฟงเรื่องราวก็

รองไหคร่ำครวญ ทั้งสองฝายจึงจำกันได อิเหนาจึงใหนางสึกจากชี ระเดนทั้งส่ี คือ อิเหนา บุษบา สี

ยะตรา และวิยะดา จึงพบกันและจำกันไดหลังจากดั้นดนตดิตามกันโดยปราศจากทิศทางเสียนาน 

       กษัตริยวงศเทวาไดมาพรอมกัน ณ เมืองกาหลัง หลังจากทราบเรื่องและเขาใจกันดี

แลว จึงไดมีการอภิเษกสมรสกันขึ้นระหวางคูตุนาหงันในวงศเทวา พรอมท้ังอภิเษกธิดาระตูอื่น ๆ 

เปนมเหสีกษัตริยวงศเทวาจนครบตำแหนง เชน อิเหนาอภิเษกกับบุษบาและจินตะหรา โดยบุษบา

เปนประไหมสุหรฝีายซาย จินตะหราเปนประไหมสุหรีฝายขวา สะการะวาตีเปนมะเดหวีฝายขวา มา

หยารัศมีเปนมะเดหวีฝายซาย บุษบาวิลิศเปนมะโตฝายขวา บุษบากันจะหนาเปนมะโตฝายซาย ระ

หนากะระติกาเปนลิกูฝายขวา อรสานารีเปนลิกูฝายซาย สุหรันกันจาสาหรี เปนเหมาหลาหงีฝาย

ขวา หงยาหยาเปนเหมาหลาหงีฝายซาย  

 ตัวอยาง การพรรณนาชมนก ตอนอิเหนาจากเมืองหมันหยา 

 

     วาพลางทางชมคณานก         โผนผกจับไมอึงมี่ 

เบญจวรรณจับวัลยชาลี                   เหมือนวนัพ่ีไกลสามสุดามา 

นางนวลจับนางนวลนอน                  เหมือนพ่ีแนบนวลสมรจินตะหรา 

จากพรากจับจากจำนรรจา               เหมือนจากนางสการะวาตี 

แขกเตาจับเตารางรอง                     เหมือนรางหองมาหยารัศมี 

นกแกวจับแกวพาที                        เหมือนแกวพ่ีท้ังสามส่ังความมา 

ตระเวนไพรรอนรองตะเวนไพร             เหมือนเวรใดใหนิราศเสนหา 

เคาโมงจับโมงอยูเอกา                      เหมือนพ่ีนับโมงมาเมื่อไกลนาง 

คับแคจับแคสันโดษเดี่ยว                   เหมือนเปลาเปล่ียวคับใจในไพรกวาง 

ชมวิหคนกไมไปตามทาง                    คะนึงนางพลางรีบโยธ ี

 

ตัวอยาง   ตอนนางบุษบาอยูในถ้ำ เที่ยวหาอิเหนา 

 

เมื่อนั้น    บุษบาเยาวยอดเสนหา 



๑๖๗ 
 

เนาในถ้ำทองหองไสยา   กับสองรานารีพ่ีเล้ียง 

แตละหอยคอยหาพระโฉมยง  จนเย็นลงบุหรงรองกองเสียง 

ไมเห็นกลับคืนหลังจากวังเวียง  นางพางเพียงจะวินาศหวาดวิญญาณ 

สรอยเศราเปลาใจไมสบาย  โฉมฉายชะแงแลหา 

ทุกขรอนถอนฤทัยไปมา   กัลยาย่ิงสลดระทดใจ ฯ 

 

 คุณคา      บทละครเรื่องอิเหนาไดรับยกยองจากวรรณคดีสโมสรวาเปนยอดของ

ละครรำ เนื้อเรื่องสนุกสนาน มีครบทุกรสท้ังบทรัก กลาหาญ หึงหวง บทบาทของตัวละครมีความ

เหมาะสม  อีกทั้งยังมีศิลปะในการแสดงครบถวนขององคหาของละครท่ีดี คือ 

๑. ตัวละครงาม (หมายถึง เครื่องแตงตัวหรือรปูราง) 

๒. รำงาม 

๓. รองเพราะ 

๔. พิณพาทยเพราะ 

๕. กลอนเพราะ 

บทละครมีขนาดกะทัดรัด รักษาขนบในการชมเมืองท่ีไดแบบอยางจากเรื่อง

รามเกียรติ์ จนกลายเปนแบบแผนของการแตงกลอนบทละครในสมัยหลัง  และถือเปนวรรณคดี

มรดกเลมสำคัญของไทย  นอกจากนี้ อิเหนาในรัชกาลท่ี ๒ ยังสะทอนประเพณีวัฒนธรรมของไทย

โบราณไว เชน พระราชพิธีสมโภชลูกหลวง  พิธีแหสนานใหญ  พิธีโสกัณฑ ซึ่งรัชกาลท่ี ๒ พระราช

นิพนธตรงตามตำราราชพิธีทุกประการ (เสนีย วิลาวรรณ, ๒๕๔๗, หนา ๖๘) 

 

๕.๓.๒  บทละครเรื่องรามเกียรติ์ 

 รามเกียรติ์บทพระราชนิพนธในรัชกาลท่ี ๒ นี้  ทรงไมไดพระราชนิพนธท้ังเลม แต

ทรงเลือกเฉพาะตอนท่ีจะนำมาแสดงละครไดเทานั้น  บางตอนพระราชนิพนธเอง บางตอนโปรด

เกลา ฯ ใหผูอื่นแตง  รามเกียรติ์ฉบับนี้ พิมพครั้งแรกในป พ.ศ. ๒๔๔๒ แตคลาดเคล่ือนไปมาก ในป 

พ.ศ. ๒๔๕๖ รัชกาล ท่ี ๖ ทรงสอบสวนตนฉบับท่ีเชื่อถือไดรวบรวมพิมพขึ้นโดยตลอด พรอมทรง

พระราชนิพนธบอเกิดแหงรามเกียรติ์ ประกอบเขาชุดดวย เพ่ือเปนของชำรวยในงานพระราชทาน



๑๖๘ 
 

กุศลฉลองพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน โดยโปรดเกลา ฯ ใหสมเด็จ ฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 

อำนวยการพิมพ หนังสือนี้จึงมีหลักฐานจนถึงปจจุบัน 

 ผูแตง     พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย 

ลักษณะการแตง     กลอนบทละคร 

 วัตถุประสงคในการแตง       ใชเลนละครใน 

 เน้ือเรื่องยอ       เริ่มแตหนุมานไดรับบัญชาจากพระราม นำแหวนไปถวายนางสี

ดา ณ ลงกา หนุมานเผาลงกา พิเภกถูกขับ พระรามจองถนน  องคตส่ือสาร  สุครีพหักฉัตร ศึก

ไมยราพ  ศึกมังกรกรรฐ และแสงอาทิตย พิเภกครองกรุงลงกา  นางสีดาลุยไ นางสีดาวาดรูป

ทศกัณฐ  พระรามรับส่ังใหนำไปประหาร  นางสีดาประสูติพระมงกุฎ ษีชุบพระลบ  พระราม

ปลอยมาอุปการ  พระรามขอคืนดี พระรามเขาโกศ นางสีดาไปอยูบาดาล รอนถึงพระอิศวรตองมา

ไกลเกล่ีย เรื่องจึงจบลงดวยการอภิเษกพระรามกับนางสีดา ณ เขาไกรลาศแลวสองกษัตริยก็กลับไป

ครองอโยธยา (เสนีย วิลาวรรณ, ๒๕๑๗, หนา ๗๐ ) 

 ตัวอยาง พระรามครวญเมื่อเห็นนางลอย 

 

โอวาสีดานิจจาเอย             ไฉนเลยมามวยสังขาร 

เสียแรงพ่ีพยามตามมา          จนถึงฝงมหาสาคร 

หมายจะฆาโคตรวงศพงศยักษ     เพราะความรักเสียดายสายสมร 

ยังมิทันทำการราญรอน          มามวยมรณมรณานาอาลัย 

เจาพ่ีเอยอุตสาหพาซากศพ         ใหมาพบผัวรักเมื่อตักษัย  

พ่ีตกยากจากเมืองมาอยูไพร         จะไดโกศที่ไหนมาใสนอง 

ถาแมนอยูบุรีราชฐาน              จะทำการใหพิลึกกึกกอง 

ชักศพเจาเขาสูพระเมรุทอง         มีงานการฉลองใหหลายวนั 

 

ตัวอยาง ตอนหนุมานทูลเกี่ยวกับนางลอย 

 

บัดนั้น                      หนุมานชาญฉลาดเฉลยไข 

ขาเห็นวาลงกากรุงไกร              อยูใกลกองทัพพลับพลา 



๑๖๙ 
 

น้ำลงถายเดียวเชี่ยวควาง          ศพนางหรือจะทวนน้ำขึ้นมาหา 

พระองคจงไดเมตตา              ตัวขาจะขอชันสูตรดู 

เอาซากศพขึ้นใสไฟเผา        ถานงเยาวตายจริงจะนิ่งดู 

แมไพรีนีรมิตรเหมือนโฉมตรู         ก็จะจูหนีไปมิไดชา 

 

 คุณคา    บทละครเรื่องรามเกียรติ์ฉบับรัชกาลท่ี ๒ นี้ สามารถนำไปเลนเปนละคร

ไดดีกวาฉบับอื่น ๆ เนื่องจากบทส้ัน ไมยืดยาดจนตัวละครไมสามารถแสดงได  รัชกาลท่ี ๒ ทรง

ปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม อีกทั้งยังมีอิทธิพลตอการแตงเรื่องรามเกียรติ์ในตอมาดวย 

 

๕.๓.๓   กาพยเหชมเครื่องคาวหวาน 

           กาพยเหชมเครื่องคาว-หวาน สันนิฐานวาทรงพระราชนิพนธในรัชกาลที่ ๑  เพราะ

มีความบางตอนทรงชมสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีเมื่อครั้งยังเปนสมเด็จพระเจาหลานเธอ 

ซึ่งมีฝพระหัตถในกระบวนเครื่องเสวย เรื่องนี้พระราชนิพนธในทำนองนิราศ  

 ผูแตง      พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  

ลักษณะการแตง      กาพยยานี ๑๑ และโคลงส่ีสุภาพ  

 วัตถุประสงคในการแตง     เพ่ือใชประกอบการเหเรือประพาส และรำพึงรำพันถึง

สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี ผูทรงมีความชำนาญเรื่องอาหารการกิน  

 เน้ือเรื่องยอ   บทเหจัดแบงหมวดหมูของอาหารไวเปน ๔ หมวด ไดแก เหชมเครื่อง

คาว เหชมผลไม เหชมเครื่องหวาน เหครวญเขากบันกัขัตฤกษ  การพรรณนาเครือ่งคาว เครื่องหวาน 

และผลไมดำเนินคลายนิราศ ซึ่งนิยมใชชื่อของสถานท่ี หรือของตนไม ดอกไม มาเปน ส่ือ อางอิง 

สรางอารมณโศกในการพรรณนาคร่ำครวญเมื่อจากนาง ในกาพยเหกวใีชชื่อของอาหารมาเปนส่ือใน

การแสดงอารมณรกั โศก ยินดี 

ตัวอยาง  เหชมเครื่องคาว 

 

มัสมั่นแกงแกวตา               หอมย่ีหรารสรอนแรง 

ชายใดไดกลืนแกง                  แรงอยากใหใฝฝนหา 

ยำใหญใสสารพัด                วางจานจัดหลายเหลือตรา 



๑๗๐ 
 

รสดีดวยน้ำปลา                      ญี่ปุนล้ำย้ำยวนใจ 

ตับเหล็กลวกหลอนตม         เจือน้ำสมโรยพริกไทย 

โอชาจะหาไหน                      ไมมีเทียบเปรียบมือนาง 

หมูแนมแหลมเลิศรส          พรอมพริกสดใบทองหลาง 

พิศหอเห็นรางชาง                  หางหอหวนปวนใจโหย 

 

 

ตัวอยาง เหชมผลไม 

 

ผลชิดแชอิ่มอบ                    หอมตรลบล้ำเหลือหวาน 

รสไหนไมเปรียบปาน                หวานเหลือแลวแกวกลอยใจ 

ตาลเฉาะเหมาะใจจริง          รสเย็นย่ิงย่ิงเย็นใจ 

คิดความยามพิสมัย                  หมายเหมือนจริงย่ิงอยากเห็น  

ผลจากเจาลอยแกว              บอกความแลวจากจำเปน 

จากช้ำนำ้ตากระเด็น                เปนทุกขทาหนานวลแตง 

หมากปรางนางปอกแลว       ใสโถแกวแพรวพรายแสง 

ยามชื่นรื่นโรยแรง                   ปรางอิ่มอาบซาบนาสา 

 

 คุณคา      กาพยเหชมเครื่องคาว-หวาน มีความโดดเดนในดานการนำเอาอาหาร

คาวหวานมาพรรณนาสอดแทรกอารมณรักและการรำพึงรำพันท่ีตองจากนาง  ซึ่งทำใหวรรณคดี

เรื่องนี้ความแปลกใหม  การรำพึงรำพันถึงนางอันเปนท่ีรักเชนนี้ยังไมเคยปรากฏมากอน  ใหความรู

เรื่องประเพณีการประพาสและ ความรูดานอาหารในยุคนั้น   สะทอนใหเห็นความประณีตในการ

ประดิดประดอยอาหาร รสชาติ และสะทอนความเปนอยูของคนไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทรได

อยางเดนชัด  

 

๕.๓.๔  เสภาเรื่องขุนชางขุนแผน  

  ขุนชางขุนแผนนี้สันนิษฐานวาเปนเรื่องจริงท่ีเกิดขึ้นในแผนดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 

๒  แลวมีผูจดจำเลาสืบตอกันมา จนกลายเปนนิยายพ้ืนเมืองของเมืองสุพรรณบุรี เนื่องจากเรื่องราวของ



๑๗๑ 
 

ขุนชางขุนแผนมีปรากฏในหนังสือคำใหการชาวกรุงเกา แตมีการดัดแปลงเพ่ิมเติมจนมีลักษณะคลาย

นิทานเพ่ือใหเนื้อเรื่องสนุกสนานชวนติดตามย่ิงขึ้น ตอมาไดมีผูนำเรื่องขุนชางขุนแผนมาแตงเปนกลอน

เสภาเพ่ือใชในการขบัเสภา  เมื่อตอนเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งท่ี ๒ บางตอนสูญหายไป บางตอนยังมีตนฉบับ

เหลืออยู แตเรื่องไมติดตอกัน พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยโปรดเกลา ฯ ใหกวีหลายคน

ชวยกันรวบรวมและแตงขึ้นเรียกวา เสภาหลวง  ตอมาในป พ.ศ. ๒๔๖๐ หอพระสมุดวชิรญาณไดชำระ

หนังสือเสภาเรื่องขุนชางขุนแผนขึ้นเพราะมีเสภาเรื่องขุนชางขุนแผนหลายฉบับ ท้ังฉบับหลวงและฉบับ

ราษฎรโดยมสีมเดจ็กรมพระยาดำรงราชานุภาพและกรมหมื่นกวีพจนสุปรีชา ทรงเปนประธานการชำระได

คัดเลือกเอาสำนวนที่ดทีี่สุดมารวมกนัจนครบทุกตอน บางตอนก็ไมสามารถทราบนาม  ฉบับที่สมเด็จกรม

พระยาดำรงราชานภุาพ รวมกับกรมหมื่นกวีพจนสุปรีชาชำระรวมกันเปนฉบับพอพระสมุดวชิรญาณ

มีประมาณ ๔๓ เลมสมุดไทย กำหนดเรื่องเปน ๔๑ ตอน พิมพแบงเปน ๓ เลม 

เสภาเรื่องขุนชางขนุแผนมีผูแตงหลายคน  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยทรง

พระราชนพินธรวมกับกวีแหงราชสำนัก พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยทรงพระราชนิพนธตอน

พลายแกวเปนชูกับนางพิม ตอนขุนแผนขึ้นเรือนของขุนชางและเขาหองนางแกวกิริยา และตอนนางวัน

ทองหึงกับนางลาวทอง พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระ

อิสริยยศเปนกรมหมื่นเจษฎาบดนิทรทรงพระราชนิพนธตอนขุนชางขอนางพิม และตอนขนุแผนพานางวนั

ทองหนี สุนทรภูแตงตอนกำเนิดพลายงาม นอกจากนั้นยังมีกวีอื่น ๆ ชวยกันแตงอีกมาก   

 ผูแตง       กวีหลายทาน    

ลักษณะการแตง     กลอนแปด 

 วัตถุประสงคในการแตง      ใชขับเสภา 

 เน้ือเรื่องยอ      กลาวถึงครอบครัวของขุนไกรพลพายรับราชการทหาร มีภรรยา

ชื่อ นางทองประศรี มีลูกชายดวยกันชื่อ พลายแกว ครอบครัวของขุนศรีวิชัย เศรษฐีใหญของเมือง

สุพรรณบุรี รับราชการเปนนายกองกรมชางนอก ภรรยาชื่อ นางเทพทอง มีลูกชายชื่อ ขุนชาง ซึ่ง

หัวลานมาแตกำเนดิ และครอบครัวของพันศรโยธา เปนพอคา ภรรยาชื่อ ศรีประจัน มีลูกสาวรูปราง

หนาตางดงามชื่อ นางพิมพิลาไลย 

      วันหนึ่งสมเด็จพระพันวษา มีความประสงคจะลาควายปา จึงส่ังใหขุนไกรปลูก

พลับพลาและตอนควายเตรียมไว แตควายปาเหลานั้นแตกตื่นไมยอมเขาคอก ขุนไกรจึงใชหอกแทง
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ควายตายไปมากมาย ท่ีรอดชีวิตก็หนีเขาปาไป สมเด็จพระพันวษาโกรธมากส่ังใหประหารชีวิตขุน

ไกรเสีย นางทองประศรีรูขาวรีบพาพลายแกวหนีไปอยูท่ีเมืองกาญจนบุรี  ทางเมืองสุพรรณบุรี มี

พวกโจรจันศรขึ้นปลนบานของขุนศรีวิชัยและฆาขุนศรีวิชัยตาย สวนพันศรโยธาเดินทางไปคาขาย

ตางเมือง พอกลับมาถึงบานก็เปนไขปาตาย 

เมื่อพลายแกวอายุได ๑๕ ป ก็บวชเณรเรียนวิชาอยูท่ีวัดสมใหญ แลวยายไปเรียน

ตอท่ีวัดปาเลไลย ตอมาท่ีวัดปาเลไลยจัดใหมีเทศนมหาชาติ เณรพลายแกวเทศนกัณฑมัทรี ซึ่งนาง

พิมพิลาไลยเปนเจาของกัณฑเทศน นางพิมเล่ือมใสมากจนเปล้ืองผาสไบบูชากัณฑเทศ ขุนชางเห็น

เชนนั้นก็เปล้ืองผาหมของตนวางเคียงกับผาสไบของนางพิม อธิฐานขอใหไดนางเปนภรรยา ทำให

นางพิมโกรธ ตอมาเณรพลายแกวก็สึกแลวใหนางทองประศรีมาสูขอนางพิมและแตงงานกัน 

ทางกรุงศรอียุธยาไดขาววากองทัพเชียงใหมตีไดเมืองเชียงทอง ซึ่งเปนเมืองขึน้ของ

กรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระพันวษาถามหาเชื้อสายของขุนไกร ขุนชางซึ่งเขาไปรับราชการอยูจึงเลา

เรื่องราวความเกงกลาสามาราถของพลายแกว เพ่ือหวังจะพรากพลายแกวไปใหหางไกลนางพิม 

สมเด็จพระพันวษาจึงใหไปตามตัวมาแลวแตงตั้งใหเปนแมทัพไปรบกับเมืองเชียงใหมและไดชัยชนะ 

นายบานแสนคำแมนแหงหมูบานจอมทอง เห็นวาพลายแกวกับพวกทหารไมไดเบียดเบียนให

ชาวบานเดือดรอนจึงยกนางลาวทองลูกสาวของตนใหเปนภรรยาของพลายแกว 

สวนนางพิมพิลาไลย เมื่อสามีจากไปทัพไดไมนานก็ปวยหนักรักษาเทาไรก็ไมหาย 

ขรัวตาจูวัดปาเลไลยแนะนำใหเปล่ียนชื่อเปนวันทอง อาการไขจึงหาย ขุนชางทำอุบายนำหมอใหมใส

กระดูกไปใหนางศรปีระจันกบันางวนัทองดวูาพลายแกวตายแลวและขูวานางวันทองจะตองถกูคุมตวั

ไวเปนมายหลวงตามกฎหมาย นางวันทองไมเชื่อ แตนางศรีประจันคิดวาจริง ประกอบกับเห็นวาขุน

ชางเปนเศรษฐีจึงบังคับใหนางวันทองแตงงานกับขุนชาง นางวันทองจำตองตามใจแมแตนางไมยอม

เขาหอ ขณะนั้นพลายแกวกลับมาถึงกรุงศรีอยุธยาและไดบรรดาศักดิ์เปนแผนแสนสะทาน จากนั้นก็

พานางลาวทองกลับสุพรรณบุรีนางวันทองเห็นขุนแผนพาภรรยาใหมมาดวยก็โกรธดาทอโตตอบกับ

นางลาวทองและลืมตัวพูดกาวราวขุนแผน ทำใหขุนแผนโมโหพานางลาวทองไปอยูที่กาญจนบุรี สวน

นางวันทองและลืมตัวพูดกาวราวขุนแผน ทำใหขุนแผนโมโหพานางลาวทองไปอยูท่ีกาญจนบุรี สวน

นางวันทองก็ตกเปนภรรยาของขุนชางอยางจำใจ 
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ตอมาขุนชางและขุนแผนเขาไปรับราชการอบรมในวังและไดมหาดเล็กเวรท้ังสอง

คน วันหนึ่งนางทองประศรีใหคนมาสงขาววา นางลาวทองปวยหนัก ขุนแผนจึงฝากเวรไวกับขุนชาง

แลวไปดูอาการของนางลาวทอง ตอนเชาสมเด็จพระพันวษาถามถึงขุนแผน ขุนชางบอกวาขุนแผน

ปนกำแพงวังหนไีปหาดภรรยา สมเด็จพระพันวษาโกรธจึงส่ังใหนำตัวนางลาวทองมากักไวในวัง สวน

ขุนแผนใหไปตระเวนดานหามเขาวงัอีกทำใหขนุแผนแคนขุนชางมากคดิชวงชิงนางวันทองกลับคืนมา 

จึงออกหาของวิเศษ ๓ อยาง คือ ดาบวิเศษ กุมารทอง และมาฝเทาดี ขุนแผนเดินทางไปถึงซองโจร

ของหมื่นหาญก็สมัครเขาเปนสมุน วันหนึ่งไดชวยชีวติหมื่นหาญใหรอดพนจากการถกูววัแดงขวิดตาย 

หมื่นหาญจึงยกนางบัวคล่ีลูกสาวของตนใหเปนภรรยาของขุนแผน 

  ตอมาหมื่นหาญเห็นขุนแผนมีวิชาอาคมเหนือกวาตนก็คิดกำจัด โดยส่ังใหนางบัวคล่ี

วางยาพิษฆาขุนแผน แตโหงพรายมาบอกใหขุนแผนรูตัว คืนนัน้พอนางบัวคล่ีนอนหลับ ขุนแผนก็ผา

ทองนางควักเอาเด็กไปทำพิธีปลุกเสกเปนกุมารทอง ตอจากนั้นก็ทำพิธีตีดาบฟาฟนและไปซื้อมา

ลักษณะดีไดตัวหนึ่ง ชื่อ มาสีหมอก แลวขุนแผนก็ไปท่ีบานของขุนชางสะกดคนใหหลับหมดแลวขึ้น

ไปบนบานแตเขาหองผิด จึงพบนางแกวกิริยาและไดนางเปนภรรยา จากนั้นก็ไปปลุกนางวันทองพา

ขึ้นมาหนีเขาปาไป ขุนชางไปฟองสมเด็จพระพันวษา พระองคใหทหารตามจับขนุแผน แตถูกขุนแผน

ฆาตายไปหลายคน ขุนแผนกับนางวันทองหลบซอนอยูในปาจนนางตั้งทองจึงพากันออกมามอบตัวสู

คดีกับขุนชางจนชนะคดี ขุนแผนนางวันทอง และนางแกวกิริยาจึงอยูรวมกันดวยความสุข แต

ขุนแผนนึกถึงนางลาวทองจึงขอรองจมื่นศรีเสาวรักษใหขอตัวนางจากสมเด็จพระพันวษาทำให

พระองคโกรธวาขุนแผนกำเริบจึงส่ังจำคกุขุนแผนไว นางแกวกิรยิาตามไปปรนนบิัตขิุนแผนดวย สวน

นางวันทองพักอยูที่บานของหมื่นศรี ขุนชางจึงพาพรรคพวกมาฉุดนางวันทองไปเปนภรรยาอีก 

ตอมานางก็คลอดลูกชาย แลวตั้งชื่อใหวาพลายงาม ขุนชางรูวาไมใชลูกของตนก็เกลียดชัง วันหนึ่งจึง

หลอกพาเขาไปในปาทุบตีจนสลบแลวเอาทอนไมทับไว โหงพรายของขุนแผนมาชวยไดทัน นางวัน

ทองจึงใหลูกไปอยูกับนางทองประศรีที่กาญจนบุรีพลายงามไดร่ำเรียนวิชาของพอเชี่ยวชาญ ขุนแผน

จึงพาไปฝากไวกับหมืน่ศรี เพ่ือหาโอกาสใหเขารับราชการ 

ทางฝายพระเจาเชียงอินทร เจาเมืองเชียงใหม ใหทหารไปชิงตัวนางสรอยทองธิดา

พระเจาลานชางระหวางที่เดินทางไปยังกรุงศรีอยุธยา เพราะพระเจาลานชางตองการเปนไมตรีดวย

จึงสงธิดามาถวายตัวแลวพระเจาเชียงอินทรยังสงหนังสือทาทายสมเด็จพระพันวษาอีกดวย พลาย



๑๗๔ 
 

งามไดโอกาสจึงอาสาออกไปรบ และขอใหปลอยขุนแผนออกจากคุกดวย เพ่ือจะไดชวยกันทำศึก 

ขุนแผนจึงพนโทษ ในขณะท่ีกำลังเตรียมทัพนางแกวกิริยาก็คลอดลูกเปนชาย ขุนแผนตั้งชื่อวา 

พลายชุมพล แลวขุนแผนกับพลายงามก็คุมทัพมุงสูเชียงใหม ขุนแผนไดแวะเย่ียมพระพิจิตรกับนาง

บุษบาซึ่งเคยใหความชวยเหลือ เมื่อครั้งขุนแผนกับนางวันทองเขามอบตัว พลายงามจึงไดพบนางศรี

มาลาและไดนางเปนภรรยา จากนั้นก็คุมทัพไปรบกับเชียงใหมไดชัยชนะ ครั้นกลับถึงกรุงศรีอยุธยา 

ขุนแผนไดเปนพระสุรินไชย เจาเมืองกาญจนบุรี พลายงามไดเปนจมื่นไวยวรนาถ และสมเดจ็พระ

พันวษาก็ยกนางสรอยฟาธิดาของพระเจาเชียงอินทรใหแตงงานกับพระไวยพรอม ๆ กับนางศรีมาลา 

      พระไวยอยากใหแมมาอยูกับตนและคืนดีกับพอ จึงไปลักพานางวันทองมาขุนชางเคือง

มากไปฟองสมเด็จพระพันวษา จึงมีการไตสวนคดีกันอีกครั้งหนึ่ง ในท่ีสุดสมเด็จพระพันวษาก็ถาม

ความสมคัรใจของนางวาจะเลือกอยูกับใคร นางตัดสินใจไมได สมเด็จพระพันวษาหาวานางเปนหญิง

สองใจจึงส่ังใหนำตัวไปประหารชีวิต พระไวยพยายามออนวอนขออภัยโทษได แตไปหามการ

ประหารไมทัน  ครอบครัวของพระไวยไมราบรื่นนัก เพราะนางสรอยฟาไมพอใจท่ีพระไวยและนาง

ทองประศรีรักนางศรมีาลามากกวานาง จึงมักจะมีการทะเลาะวิวาทกันอยูเสมอ นางสรอยฟาเจ็บใจ

จึงใหเถรขวาดทำเสนหใหพระไวยหลงรักนาง แลวนางสรอยฟาก็หาเรื่องใสความใหพระไวยตีนาง

มาลา พลายชุมพลเขาไปหามก็ถูกตีไปดวย พลายชุมพลนอยใจจึงหนีออกจากบานไปหาพอแมท่ี

กาญจนบุรีเลาเรื่องใหฟง แลวหนีตอไปหายายที่สุโขทัย ไดบวชเณรและเลาเรียนอยูที่นั้น    ฝาย

ขุนแผนรีบไปท่ีบานของพระไวย แลวเสกกระจกมนตใหดูวาถูกทำเสนห แตพระไวยไมเชื่อหาวาพอ

เลนกลใหดู และพูดลำเลิกบุญคุณท่ีชวยพอออกมาจากคุกขุนแผนแคนมากประกาศตัดพอตัดลูก 

แลวกลับกาญจนบุรีทันท ี

      พลายชุมพลเรียนวิชาสำเร็จแลวก็นัดหมายกับขุนแผนจแกแคนพระไวย โดยพลายชุม

พลสึกจากเณรปลอมเปนมอญ ใชชื่อ สมิงมัตรา ยกกองทัพหุนหญาเสกมาถึงสุพรรณบุรี สมเด็จพระ

พันวษา ใหขุนแผนยกทัพไปตานศึก ขุนแผนแกลงแพใหถูกจับไดพระไวยจึงตองยกทัพไปและตอสู

กับพลายชุมพล ระหวางท่ีกำลังตอสูกัน ขุนแผนบอกใหพลายชุมพลจับตัวพระไวยไว พระไวยเห็น

พอก็ตกใจหนีกับไปฟองสมเด็จพระพันวษาพระองศจึงใหนางศรีมาลาไปรับตัวขุนแผนกับพลายชุม

พลเขาวัง พลายชุมพลอาสาจับเสนห โดยขอหมื่นศรีไปเปนพยานดวย พลายชุมพลจับตัวเถรขวาด

กับเณรจ๋ิวไว แลวขุดรูปปนลงอาคมท่ีฝงไสใตดินขึ้นมาไดเสนหจึงคลาย ตกดึกเถรขวาดกับเณรจ๋ิว
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สะเดาะโซตรวนหนไีป ในการไตสวนคดีนางสรอยฟา ไมยอมรบัวาเปนคนทำเสนห และใสรายวานาง

ศรีมาลาเปนชูกับพลายชุมพล พอนางจับไดพลายชุมพลก็หนีไปยุยงขุนแผน ในท่ีสุดก็มีการพิสูจน

ความบริสุทธิ์โดยการลุยไฟนางสรอยฟาแพถูกไฟลวกจนพุพอง สวนนางศรีมาลาไมเปนอะไรเลย 

สมเด็จพระพันวษาส่ังประหารนางสรอยฟา แตนางศรีมาลาชวยขออภัยโทษให จึงเพียงถูกเนรเทศ

กลับไปอยูที่เชียงใหมเชนเดมิ ระหวางเดนิทางก็พบเถรขวาดกับเณรจ๋ิว จึงเดินทางไปดวยกัน กลับถึง

เชียงใหมไดไมนานกนางก็ใหกำเนิดลูกชาย ชื่อ พลายยง สวนนางศรีมาลาก็คลอดลูกชายเชนกัน 

ขุนแผนตั้งชื่อใหวา พลายเพชร    พระเจาเชียงอินทร ตั้งเถรขวาด เปนพระสังฆราชเพ่ือตอบแทน

ความดีความชอบท่ีพานางสรอยฟาท่ีกลับบานเมืองไดอยางปลอดภัย แตเถรขวาดยังแคนพลายชุม

พล จึงเดินทางมาท่ีกรุงศรีอยุธยา แปลงเปนจระเขอาละวาดฆาคนและสัตวเล้ียงไปมากมาย พลาย

ชุมพลจึงอาสาออกปราบจระเขจนสำเร็จ ไดตัวเถรขวาดมาประหารชีวิต พลายชุมพลไดบรรดาศักดิ์

เปนหลวงนายฤทธิ ์นับจากนั้นเปนตนมาทุกคนอยูกันอยางมีความสุข 

 ตัวอยาง ขุนแผนปลุกกุมารทอง 

 

วางยามเปดกลักแลวชักชุด  ตีเหล็กไฟจุดเทียนขึ้นแดงรา 

เอาไมชัยพฤกษพระยายา  ปกเปนขาพาดกันกุมารวาง 

ยันตนารายณแผลงฤทธิ์ปดศรีษะ  เอายันตราชะปะพ้ืนลาง 

ยันตนารายณฉีกอกปกปดกลาง   ลงยันตนางพระธรณีที่พ้ืนดิน 

เอาไมรักปกเสาขึ้นส่ีทิศ    ยันตปดปกธงวงสายสิญจน 

ลงเพดานยันตสังวาลอัมมรินทร   ก็พรอมส้ินในตำราถูกทาทาง 

เอาไมมะริดกันเกราเถากันภัย   กอชุดจุดไฟใสพ้ืนลาง 

ตั้งจิตสนิทดีไวที่ทาง   ภาวนานั่งยางกุมารทอง 

 

ตัวอยาง ขุนแผนตีดาบฟาฟน 

 

จะจัดแจงตีดาบไวปราบศึก  ตรองตรึกหาเหล็กไวหนักหนา 

ไดเสร็จสมอารมณตามตำรา  ทานวางไวในมหาศาสตราคม 

เอาเหล็กยอดพระเจดียมหาธาตุ   ยอดปราสาททวารามาประสม 
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เหล็กขนันผีพรายตายทั้งกลม   เหล็กตรึงโลงตรึงปนลมสลักเพชร 

หอกสัมฤทธิ์กริชทองแดงพระแสงหัก  เหล็กปฏักสลักประตูตะปูเห็ด 

พรอมเหล็กเบญจพรรณกัลเมด็   เหล็กบานพรอมเสร็จทุกส่ิงแแท 

เอาเหล็กไหลหลอบอพระแสง  เหล็กกำแพงน้ำพ้ีทั้งเหล็กแร 

ทองคำสัมฤทธิ์นากอแจ   เงินที่แทชาติเหล็กทองแดงดง 

เอามาสุมคุมควบเขาเปนแทง   เผาใหแดงตแีผแชยาผง 

ไวสามวันซัดเหล็กนั้นเล็กลง  ยังคงแตพองามตามตำรา 

ซัดเหล็กครบเสร็จถึงเจ็ดครั้ง  พอกระทั่งฤกษเขาเสารสิบหา 

ก็ตัดไมปลูกศาลขึ้นเพียงตา  แลวจัดหาสารพัดเครื่องบัตรพลี 

 

คุณคา     เสภาขุนชางขุนแผนสามารถฉายภาพสังคมและวัฒนธรรมสมัย

รัตนโกสินทรตอนตนไดเปนอยางดี  ผูอานสามารถมองเห็นวิถีชีวิตของคนยุคนั้นไดตั้งแตเกิดจนถึง

เสียชีวิต  และยังสะทอนการเมืองการปกครองในยุคนั้นดวย  เสภาเรื่องนี้ยังมีความดีเดนในดาน

เนื้อความท่ีสนุกสนาน และสำนวนกลอนไพเราะ  นิยมนำมาขับเสภา โดยกอนสมัยรัชกาลท่ี ๒ ขับ

อยางเลานิทาน ไมมีปพาทย ขับกันสองคนขึ้นไป โดยผลัดกันขับแตงกลอนสดขับ  มาในรัชกาลที่ ๒ 

มีการใชปพาทย คนขับกับขับคนเดียวผลัดกับวงปพาทย  ตอมาในสมัยรัชกาลท่ี ๔ มีเสภาคูปพาทย  

เรื่อยมาจนถึงสมัยรัชกาลท่ี ๕ หมอสมิธตีพิมพขับเสภาขึ้นเปนครั้งแรก ในป จ.ศ.๑๒๓๔ หรือ พ.ศ.

๒๔๑๕  วรรณคดีสโมสรในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวไดยกยองวรรณคดีเรื่อง

ขุนชางขุนแผนวาเปนยอดแหงกลอนเสภา  

 

๕.๓.๕  นิราศ ๙ เรื่อง 

 นิราศ ๙ เรื่องของสุนทรภู เปนนิราศท่ีไดรับความนิยมและแพรหลายมาจนถึง

ปจจุบัน สุนทรภูแตงนิราศโดยใชคำประพันธประเภทกลอนนิราศ ๘ เรื่อง อีกเรื่องใชโคลง ท้ัง ๙ 

เรื่องมีประวัติคราว ๆ (ศิลปากร, กรม, ๒๕๔๓) ดังนี้ 

นิราศเมืองแกลง  แตงเมื่อ พ.ศ.๒๓๔๙ เปนนิราศเรื่องแรกของสุนทรภู 

คราวสุนทรภูเดินทางไปหาบิดาที่บานกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 
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นิราศพระบาท  แตงปลายป  ๒๓๕๐ ขณะเปนมหาดเล็กคราวตามเสร็จ

พระองคเจาปฐมวงศ พระโอรสองคนอยของกรมพระราชวังหลัง ไปนมัสการพระพุทธบาท สระบุร ี

นิราศภูเขาทอง  แตงเมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๑ คราวขึ้นไปอยุธยา นมัสการเจดีย

ภูเขาทอง โดยเดินทางทางเรือ 

นิราศวัดเจาฟา  แตงเมื่อสุนทรภูยังเปนพระภิกษุอยุ คราวไปวัดเจาฟา

อากาศ แขวงจังหวัดอยุธยา ในป พ.ศ.๒๓๗๕ แตแตงใหเปนสำนวนเณรพัดผูบุตร 

นิราศอิเหนา  แตงถวายพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเขาลักขณานุคุณ ใน

คราวฝากตัวพ่ึงพระบารมีอยูในเวลานั้น 

โคลงนิราศสุพรรณ  แตงคราวไปเมืองสุรรณ ในป  ๒๓๘๔  

รำพันพิลาป  แตงขึ้นตามความฝนของสุนทรภูในขณะยังบวชอยู ณ วัด

เทพธิดาราม นาจะประมาณป พ.ศ. ๒๓๘๕ 

นิราศพระประธม  แตงในคราวไปนมัสการพระปฐมเจดีย ในป พ.ศ.๒๓๘๕ 

หลังจากลาสิกขาบทแลว 

นิราศเมืองเพชร  แตงคราวอาสาพระปนเกลา ฯ ไปหาของตองประสงคท่ี

เมืองพริบพรีหรือเพชรบุรี (แตไมปรากฏวาเปนของอะไร) 

 ผูแตง      สุนทรภู 

ลักษณะการแตง      นิราศ ๘ เรื่อง แตงเปนกลอนเพลงยาว  มีนริาศสุพรรณเรื่อง

เดียวที่แตงเปนโคลงส่ีสุภาพ 

 วัตถุประสงคในการแตง      พรรณนาอารมณความรูสึกนึกคิดท่ีตองออกเดินทาง

จากที่หนึ่งอีกที่หนึ่ง แตนิราศอิเหนาเปนนิราศที่สมมุติขึ้น 

 เน้ือเรื่องยอ     เนื้อหานิราศ ๙ เรื่อง (นามานุกรมวรรณคดีไทย, ออนไลน) มีดังนี้ 

นิราศเมืองแกลง  เปนนิราศคำกลอนเรื่องแรกของสุนทรภู  มีความ

ยาว ๒๔๘ บท เลาเรื่องการเดินทางไปหาบิดาท่ีวัดปา ตำบลบานกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 

เมื่อกลางเดือน ๗ พ.ศ. ๒๓๕๐   สุนทรภูแตงนิราศเรื่องนี้เมื่ออายุยาง  ๒๒ ป   ขณะนั้นยังเปนโสด

แตลอบรักอยูกับแมจัน  เมื่อความทราบถึงกรมพระราชวังหลังจึงถูกลงโทษจำคุกทั้งสองคน เมื่อพน
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โทษสุนทรภูออกเดินทางไปเย่ียมบิดาท่ีบวชอยูท่ีเมืองแกลง และอาจตั้งใจท่ีจะบวชดวยเพราะอายุ

ครบบวชอีกทั้งเปนการลางอัปมงคลท่ีถูกจองจำแตบังเอิญปวย  

นิราศพระบาท เนื้อหากลาวถึงการเดินทางไปนมัสการรอยพระพุทธบาทท่ี

จังหวัดสระบุรีและมีบทรำพันถึงนางอันเปนท่ีรักตามขนบวรรณคดีนิราศ โคลงนิราศพระพุทธบาท

เรื่องเริ่มดวยคำรำพันถึงหญิงคนรักแลวเลาการเดินทางผานวัดตองปุซึ่งมีชาวมอญอาศัยอยูจำนวน

มาก  ผานบานกระทุม  หนองคนที  บางโขมด  และบานแมลา  ตอนทายกวีกลาวถึงคุณสมบัติ ๓ 

ประการที่สตรีใชพิฆาตบุรุษคือดวงเนตร  เสียงเสนาะ และรูปโฉมวาเหมือนศร ๓ เลมที่พระราม

แผลงไปสังหารอสูร  

นิราศภูเขาทอง  เนื้อหากลาวถึงสุนทรภูเดินทางเพ่ือไปนมัสการพระเจดีย

ภูเขาทอง วัดภูเขา ท่ีอยุธยา โดยเดินทางทางเรือพรอมกับพัดบุตรชายท่ีเกิดจากนางจันภรรยาคน

แรกของสุนทรภู  ในเดือน ๑๑ ชวงออกพรรษาและรับกฐินแลว จากวัดราชบูรณะลองเรือผาน

สถาน ท่ีต าง ๆ  จนถึ งสถาน ท่ีปลายทางคื อพระเจดี ย ภู เขาทอง วัด ภู เขาทอง จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา  สุนทรภูไดไปกราบนมัสการพระบรมธาตุท่ีบรรจุในพระเจดียภูเขาทอง ณ ท่ีนี้

สุนทรภูพบพระธาตุในเกสรดอกบัวจึงอัญเชิญใสขวดแกวนำมาวางไวที่หัวนอนเพ่ือบูชา แตเมื่อถึงรุง

เชาพระธาตุกลับหายไป ทำใหสุนทรภูเสียใจมาก หลังจากนั้นจึงเดินทางกลับกรุงเทพฯ และขึ้นบกที่

ทาน้ำวัดอรุณราชวราราม 

นิราศเมืองเพชร เลาเรื่องการเดินทางไปเพชรบุรีประมาณเดือนย่ีหรือเดือน

สามในปพ.ศ. ๒๓๘๔ ขณะนั้นสุนทรภูมีอายุได ๔๖ ป มีบุตรชายชื่อพัดและนิลรวมท้ังลูกศิษย

ติดตามไปดวย  สุนทรภูไดอาสาไปทำกิจธุระถวายเจานายพระองคหนึ่ง ซึ่งสันนิษฐานวาเปน

พระองคเจาลักขณานุคุณ เขาใจวาสุนทรภูแตงนิราศเรื่องนี้ในขณะท่ีเปนภิกษุ เนื่องจากมีขอความ

หลายตอนกลาวถึงการอุทิศสวนกุศลใหแกผูอื่น เชน เมื่อผานบานหมอมบุนนาคกลาววา “ยังยากไร

ไมมีของสนองคุณ ขอแบงบุญใหทานท่ัวทุกตัวคน” หรือเมื่อไปเย่ียมภรรยาของขุนแพงก็กลาววา 

“ไดสวดบังสุกุลแบงบุญไป ใหทานไดสูสวรรคชั้นวิมาน”  

นิราศวัดเจาฟา  เลาเรื่องวา กวีเดินทางพรอมนอง  บิดา และศิษยของบิดา 

รวม ๔ คน ออกจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามในตอนเย็น ระหวางทางกวีบรรยายสถานที่ท่ีผาน 

เชน วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวหิาร  ปากงามบางกอกนอย  บางขุนพรหม  บางจาก  บางพลู  บาง
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ออ  บางซอน  บางแกว ฯลฯ  จากนั้นเขาสูปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  กวีเลาวามีชาวมอญตั้ง

บานเรือนอยูจำนวนมากครั้นไปถึงบานลาวเห็นชาวลาวเจาะหูยานใหญตางกับพวกลาวในกรุงเทพฯ 

ท่ีสวมซิ่นและสำอางมากกวา ในคืนแรกกวีพักท่ีวัดมอญเชิงรากซึ่งมีบรรยากาศนากลัว  รุงเชาจึง

เดินทางตอ เมื่อไปถึงสามโคกจังหวัดปทุมธานี บิดาไดเลานิทานบอกท่ีมาของเมืองสามโคก  เมื่อถึง

วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บิดาเลาวาพระใหญซึ่งเปนท่ีนับถือของชาวไทยและ

ชาวจีนบริเวณนั้นมีความศักดิ์สิทธิม์าก  หากบานเมืองเดือดรอนองคพระจะพังทรุด หากบานเมือง

รมเย็นพระพักตรจะอิ่มงาม จากนั้นกวีขึ้นฝงท่ีศาลาทาน้ำวัดโสมนัสเพ่ือหาดอกไมบูชาพระแลวลง

เรือเขาสูคลองสวนพลูซึ่งรมรื่นมาก ท้ังหมดคางคืนท่ีวัดใหญชัยมงคล ในคืนนั้นมีการทำพิธีจับแร

ปรอทโดยใชน้ำผ้ึง บิดาสามารถจับแรปรอทได ๓ องค  แตครั้นรุงสางแรปรอททั้งสามก็หนีไป  บิดา

จึงเดินทางตามลายแทงไปหายาอายุวัฒนะที่วัดเจาฟาอากาศนาถนรินทร ยานั้นอยูในตุมฝงไวใตฐาน

พระในโบสถ  เมื่อถึงวัดในยามค่ำบิดาเริม่ทำพิธีเพ่ือขุดยาอายุวฒันะ  เกิดลมพัดแรง  ฝนตกหนัก ไม

สามารถทำพิธีตอไปได  ครั้นรุงสางยาม ผาหม และตำราถูกลมพัดหายไป บิดาจึงเลิกคิดจะขุดยา

อายุวัฒนะเพราะเกรงอาเพศ ท้ังหมดเดินทางกลับกรุงเทพฯ  

นิราศอิเหนา  เรื่องเริ่มเมือ่นางบุษบาถูกลมหอบไป อิเหนารำพันถึงนางดวย

ความเศราโศก ครั้นตามหานางไมพบอิเหนาก็กลับวัง  แลวตรอมใจจนซูบผอม  กระท่ังผานไป ๗ 

เดือน อิเหนาจึงไปสวดมนตบนภูเขาเพ่ือใหจิตใจสงบแตก็ไมเปนผล  

โคลงนิราศสุพรรณ เนื้อหาสวนใหญของนิราศสุพรรณพรรณนาสภาพภูมิ

ประเทศและสถานท่ีตางๆ ตามเสนทางท่ีผานไป โดยแทรกบทคร่ำครวญและชีวิตความเปนมาของ

กวีตลอดจนนิทานชาวบานและตำนานสถานท่ีไวดวย วัตถุประสงคในการแตงการเดินทางครั้งนี้เพ่ือ

ไปคนหาแรปรอทในปา แตพบอุปสรรคตางๆ มากมาย  ในท่ีสุดกวีตองเดินทางกลับโดยไมไดแร

ปรอทและยาอายุวัฒนะตามท่ีตองการ  

รำพันพิลาป มีเนื้อความเลาเรื่องราวความหลังอันระทมทุกขของสุนทรภู 

นับตั้งแตออกจากราชการตั้งแตตนสมัยรัชกาลท่ี ๓ ในปพ.ศ. ๒๓๖๗ จนไดมาอยูวัดเทพธิดารามซึ่ง

ขณะนั้นพระภูประสบกับความทุกขยากตาง ๆ นานา เชน อัตคัดขัดสนเรื่องขาวของเครื่องใช  มีแต

เส่ือขาด ๆ  และไมมีมุงกันยุงและขาดไฟท่ีเคยมีใชในเวลาค่ำคืน  นอกจากนี้ยังมีศัตรูทั้งในวังและใน

วัด  ดวยความลำบากดังกลาวพระภูจึงคิดท่ีจะออกเดินทางไปยังท่ีตาง ๆ เพ่ือแสวงหาแรปรอทท่ี
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สามารถแปรใหเปนทองได จะไดมั่งมีเงินทอง ตอมาพระภูตั้งจิตปรารถนาท่ีจะหลับและฝนไป  ท้ัง

ขอใหความฝนดังกลาวชวยบอกเหตุดีรายใหแกพระภูดวย  หลังจากนั้นก็กลาวเรื่องราวตามความฝน

วาพระภูวายน้ำอยางเดียวดายในทองทะเล  แลวมี “นารีรุน” ชวยพาพระภูมาอยูท่ีวัดแหงหนึ่ง ได

พบนางฟาหลายองค  นางฟาท่ีสวยท่ีสุดทรงมงกุฎ พระธิดาไดนิมนตพระภูใหไปอยูยังสวรรค 

หลังจากนั้นนางฟาเหลานั้นก็เหาะลอยหายลับไป ทำใหพระภูเศราใจท่ีไมอาจติดตามนางไปได  

ขณะนั้นมี “นางเมขลา” ถือดวงแกวมาหาพระภู  และรับปากกับพระภูวาจะชวยใหสมหวัง  ตอมา

พระภูตื่นจากฝนและสงสัยวานางฟาท่ีมาเขาฝนคือใคร  ตอจากนั้นก็เปนการรำพันถึงวัตถุและ

สถานที่ในวัดเทพธิดารามดวยความอาลัย    

นิราศพระประธม เริ่มบทนิราศดวยการครวญถึงนางท่ีตองหางไกลกัน แลว

จึงบรรยายและพรรณนาการเดินทางเพ่ือไปนมัสการพระประธม(พระปฐมเจดีย) และพระประโทน 

โคลงนิราศเรื่องนี้มีความเดนดานวรรณศิลป ท้ังยังมีคุณคาทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม เปน

แหลงขอมูลดานภูมิศาสตรทองถิ่น ตำนานสถานท่ี ภาษา วรรณคดี วิถีชีวิต  ความคิดความเชื่อ ซึ่ง

กวีถายทอดเรื่องราวท่ีพบเห็นตามรายทาง  ไดสัมพันธกันอยางกลมกลืนกับการแสดงความรูสึกนึก

คิด เชื่อมโยงกับการรำพันถึงนางผูเปนที่รัก  

 คุณคา     นิราศของสุนทรภูนับวายอดเย่ียมในดานการประพันธ ใชถอยคำโวหาร

ไพเราะคมคาย  มักใชคำงายหากแตสะเทือนอารมณ  แสดงความอาลัยรักไดอยางลึกซึ้ง ใชความ

เปรียบไดอยางดี  เชน   ในนิราศพระบาท 

 

ถึงเกาะเกดิเกิดเกาะขึ้นกลางน้ำ เหมือนเกิดกรรมเกดิราชการหลวง 

จึงเกิดโศกขัดขวางขึ้นกลางทรวง  จะตักตวงไวก็เติบกวาเกาะดนิ 

รำพึงพายตามสายกระแสเชี่ยว  ย่ิงแสนเปล่ียวเปลาในฤทัยถวิล 

สักครูหนึ่งก็มาถึงบางเกาะอิน  กระแสสินธุสายชลเปนวนวัง 

อันเท็จจริงส่ิงนี้ไมรูแน   ไดยินแตยุบลแตหนหลัง 

วาที่เกาะบางอออินเปนถิ่นวัง  กษัตริยครั้งครองศรีอยุธยา 

พาสนมออกมาชมคณานก  ก็เรื้อรกรั้งรางเปนทางปา 

อันคำแจงกับเราแกลงสังเกตตา  ก็เห็นนาที่จะแนกระแสความ 
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แตเดี๋ยวนี้มีไมก็ตายโกรน  ท้ังเกิดโจรจระเขใหคนขาม 

โอฉะนี้แกวพ่ีเจามาตาม   จะวอนถามยานน้ำพ่ีร่ำไป  

 

  กลอนนิราศของสุนทรภูยังพรรณนาส่ิงท่ีไดพบเห็นโดยทำใหผูอานเกิดจินตภาพได

อยางดี เชน ในนิราศภูเขาทอง 

 

ถึงบานงิ้วเห็นแตงิ้วละล่ิวสูง  ไมมีฝูงสัตวสิงกิ่งพฤกษา  

ดวยหนามดกรกดาษระดะตา   นึกก็นากลัวหนามนึกขามขามใจ  

งิ้วนรกสิบหกองคุลีแหลม   ดังขวากแซมเส้ียมแซกแตกไสว  

ใครทำชูคูทานครั้นบรรลัย   ก็ตองไปปนตนนาขนพอง  

เราเกิดมาอายุเพียงนีแ้ลว   ยังคลาดแคลวครองตัวไมมัวหมอง  

ทุกวันนี้วิปริตผิดทำนอง    เจียนจะตองปนบางหรืออยางไร 

      

นิราศของสุนภรภูยังทำใหเห็นภูมิศาสตรตามสถานท่ีท่ีสุนทรภูเดินทางไป  ท้ังยังสอดแทรก

คติธรรมในการใชชีวิตดวย     

 

๕.๓.๖  พระอภัยมณี 

 พระอภัยมณีเปนนิทานคำกลอนเรื่องยาวที่ไดรับความนิยมอยางมาก สันนิษฐานกัน

วาสุนทรภูแตงในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว และคงจะแตงเสร็จในรัชกาล

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหวั   สุนทรภูใชความคิดจิตนาการสรางเรื่องราวของตัวละครและ

เหตกุารณคลายกับการผจญภัย  ตัวละครมคีวามแปลกประหลาดจากการรับรูของผูอานและขนบวร

รณคดีไทย ชลดา เรืองรักษลิขิต (๒๕๔๘) กลาวถึงการแตงพระอภัยมณีของสุนทรภูไววา “สุนทรภู

มิไดนำเนื้อหาจากชาดกหรือนิทานพ้ืนเมืองมาแตงเหมือนกวีท่ัวไป แตปรุงแตงเนื้อหาของเรื่องพระ

อภัยมณีขึ้นใหม โดยคัดสรรขอมูลที่ไดจากแหลงตาง ๆ บางมาจากจินตนาการของสุนทรภูเอง  บาง

มาจากเรื่องที่ไดอานไดฟงมา และบางมาจากเหตุการณที่ไดพบเห็นในสังคมไทย ดานตัวละครนั้นก็มี

ตัวละครหลากหลายชาติพันธุ ตัวละครสวนใหญมีเอกลักษณของตนเอง”   
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การแตงเรื่องพระอภัยมณีนี้ สุนทรภูยังนาจะไดรับอิทธิพลจากวรรณคดีตางชาติ 

โดยเฉพาะอยางย่ิง วรรณคดีจีน มาผสมผสานสรางสรรคเปนเรื่องพระอภัยมณี  ดังเชน  อิทธิพลจาก

เรื่องสามกก ตอนอุบายเผาเรือ ท่ีปรากฏในตอนนางละเวงวัณฬาทำอุบายเผากองทัพเรือของพระ

อภัยมณีท่ียกไปตีเมืองใหม จนกองทัพของพระอภัยมณีตองถอยรนไมเปนขบวน เหตุการณในตอนนี้ 

คลายกับเหตุการณในสามกก ตอนโจโฉแตกทัพเรือ เพราะอุบายของจิวย่ีและขงเบง  หรืออิทธิพล

จากเรื่องไซฮั่น ซึ่งเปนเรื่องที่กรมพระราชวังหลังอำนวยการแปล สุนทรภูนาจะนำเพลงปของเตียงเห

ลียงสรางใหพระอภัยมณีมีวิชาเปาป  โดยทั้งพระอภัยมณีและเตียงเหลียงตางความสามารถเปาปให

คนฟงเกิดอารมณความรูสึกไดตามปรารถนา ดังเชน ตอนพระอภัยมณีเปาปยุติทัพของนางละเวง

วัฒฬา เนื่องจากฝายเมืองผลึกกำลังเพล่ียงพล้ำ เพราะศรีสุวรรณและสินสมุทตางติดรถกลของนาง

ละเวงวัณฬา พระอภัยมณีไดเปาปใหหยุดทัพ  เชนเดียวกับเตียงเหลียง  เตียงเหลียงมีความ

เชี่ยวชาญในการเปาป จึงอาสาพระเจาฮั่นอองไปเปาปบนภูเขาเพ่ือใหทหารของพระเจาฌอปาอองที่

ฟงเพลงปเกิดความเศราสลดใจ กลัวตายและคิดถึงบาน จะไดชวนกันหนีทัพกลับไป (รื่นฤทัย  

สัจจพันธุ, ๒๕๕๘, หนา ๑๔๑) 

 ผูแตง    สุนทรภู 

ลักษณะการแตง     กลอนแปด 

 วัตถุประสงคในการแตง    สันนิษฐานกันวัตถุประสงคในการแตงนั้นตอนตนเรื่อง

คงแตงเพ่ือขายฝปากเล้ียงตัวในเวลาท่ีติดคุก  ตอนตอมาแตงถวายพระองคเจาลักขณานุคุณ และ

กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ เพ่ือสนองคุณที่ใหการอุปการะ 

 เน้ือเรื่องยอ     กรุงรัตนามีทาวสุทัศนและพระนางประทุมเกสรเปนผูครองเมือง 

ทั้งสองมีพระโอรสสององค คือ พระอภัยมณีและศรีสุวรรณ และสงใหท้ังสองไปเรียนศิลปวิทยา  

พระอภัยมณีจบวิชาป สวนศรีสุวรรณจบวิชากระบี่กระบอง เมื่อสำเร็จวิชาแลว ท้ังสองไดกลับคืนสู

พระนคร เมื่อพระบิดาทราบวาบุตรท้ังสองเรียนวิชาท่ีไมคูควรแกการเปนกษัตริย จึงทรงกริ้วและขับ

ไลท้ังสองออกจากพระนคร ท้ังสองเดินทางไปจนถึงชายทะเล  ไดพบกับพราหมณ ๓ คน คือ โมรา 

สานนท และวิเชียร ท้ังหมดผูกสมัครเปนมิตรกัน จากนั้นพระอภัยมณีไดเปาปใหคนท้ังหมดฟง จน

เคลิบเคล้ิมหลับไป เพลงปดังไกลไปถึงนางผีเส้ือสมุทรท่ีอาศัยอยูกลางทะเล เมื่อนางผีเส้ือสมุทรได

ฟงเสียงปก็ตามเสียงมาจนพบและตกหลุมรักพระอภัยมณี นางจึงลักพาตัวพระอภัยมณีใหกลับไปอยู
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บนเกาะกับนาง นางผีเส้ือสมุทรจำแลงกายเปนหญิงหนาตาสวยงาม และแมพระอภัยจะรูท้ังรูวา

นางงามผูนี้คือนางยักษ แตไมอาจจะหนีไปไหนได ท้ังสองจึงอยูกินกันจนใหกำเนิดบุตรชายรวมกัน

ชื่อวา สินสมุทร  ดานศรีสุวรรณกับสามพราหมณ เมื่อตื่นจากการหลับใหลแลวไมพบพระอภัยมณี 

เที่ยวคนหาจนไปถึงเมืองรมจักรท้ังส่ีรวมกันสูศึกปองกันเมือง และไดพบกับนางเกษราผูเปนธิดาของ

เจาเมือง  ศรีสุวรรณจึงไดอภิเษกกับนางเกษรา และใหกำเนิดพระธิดาชื่อวา นางอรุณรัศมี   

             วันหนึ่งสินสมุทรออกไปเท่ียวเลนขางนอกจนพบเจอกับพอเงือกแมเงือกคูหนึ่ง 

สินสมุทรจึงจับตัวเงือกคูนั้นมาใหพอดู พอเงือกและแมเงือกวอนขอใหพระอภัยไวชีวิตและย่ืนขอ

เสนอวาจะพาตัวพระอภัย หนี พระอภัยเห็นดวยกับความคิดนี้ จึงออกอุบายใหนางผีเส้ือไปถือศีลบน

เขา ๓วัน ๓ คืน ระหวางที่นางผีเส้ือสมุทรไมอยู พระอภัยก็พาสินสมุทรหลบหนี พอเงือกแมเงือกพา

พระอภัยและสินสมุทรหนมีาจนเกือบถึงเกาะแกวพิสดาร ก็พอดีกับที่นางผีเส้ือรูตวัและตดิตามมาทัน 

เมื่อตามมาทันนางผีเส้ือก็ฆาพอเงือกแมเงือกท้ิง  สวนนางเงือกผูเปนลูกก็พาพระอภัยกับสินสมุทร

หนีตอไปอีกจนถึงเกาะแกว พิสดาร บนเกาะแหงนี้ เปนที่อยูของพระษีผูมีฤทธิ์มาก นางผีเส้ือจึงไม

กลาจะทำอะไร และปลอยใหท้ังหมดอาศัยอยูบนเกาะแกวพิสดารอยางปลอดภัย ฝายพระอภัยก็ได

นางเงือกเปนภริยา 

                เมืองผลึก มีทาวสิลราชกับพระนางมณฑาเปนผูครองเมือง ท้ังสองมีพระธิดา 

ชื่อวา นางสุวรรณมาลี ซึ่งทรงเปนคูหมั้นอยูกับอุศเรน เจาชายแหงเมืองลังกา วันหนึ่งนางสุวรรณ

มาลีเกิดนิมิตฝน โหรจึงไดทำนายวา นางนั้นจะตองออกทะเล จึงจะไดพบลาภกอนใหญ  ทั้งหมดเชื่อ

ในคำทำนายและมุงหนาเดินเรือเท่ียวทองไป ระหวางอยูกลางทะเล เกิดมีพายุลูกใหญพัดเรือไปถึง

เกาะนาควาริน คำทำนายของปูเจาทำใหทาวสิลราชพากองเรือมุงหนาไปยังเกาะแกวพิสดาร จนได

พบกับพระอภัยมณี ทาว สิลราชทรงรับพระอภัยมณีกับสินสมุทรขึ้นเรือไปดวยกันเพ่ือกลับบานเมือง 

แตเมื่อเรือแลนออกจากเกาะ นางผีเส้ือสมุทรออกมาอาละวาดจนเรอืแตก ทาวสิลราชกับบริวารสวน

ใหญส้ินชีพกลางทะเล เหลือเพียงแตสินสมุทรที่พานางสุวรรณมาลีหนีไปได  สวนพระอภัยมณีไดเปา

ปสังหารนางยักษจนส้ินใจกลางทะเล ท้ังหมดแตกกระจายพลัดพรายไปคนละทิศละทาง ฝายพระ

อภัยมณีไดรับความชวยเหลือจากอุศเรน ผูเปนคูหมั้นของนางสุวรรณมาลี สวนสินสมุทรกับนาง

สุวรรณมาลีก็ไดโจรสุหรั่งผูเปนโจรสลัดในนานน้ำนั้น ชวยชีวิตไวได แตแลวโจรก็ยังเปนโจร โจร

สุหรั่งคิดทำรายสินสมุทร สินสมุทรจึงสังหารโจรแลวครอบครองเรือมาเปนของตนเอง สินสมุทรออก
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เรือไปจนพบศรีสุวรรณท่ีกำลังลองเรือเท่ียวตามหาพ่ีชาย ท้ังหมดจึงเดินทางตอไปดวยกันจนมาพบ

กับพระอภัยมณีและอุศเรน สินสมุทรรูสึกรักนางสุวรรณมาลีและอยากใหมาเปนแม จึงเกิดเหตุวิวาท

กับอุศเรน พระอภัยมณีจึงหนีไปเมืองผลึกพรอมนางสุวรรณมาลีและไดขึ้นครองเมืองแทนทาวสิล

ราช ฝายอุศเรนก็รูสึกแคนใจ จึงมุงหนากลับเมืองลังกาเพ่ือยกทัพมาตีเมืองผลึก แตแลวแพอุบาย

ของนางวาลีจนตองส้ินชีวิต นางละเวงวัณฬาผูนองสาวจึงคิดจะแกแคนใหพ่ีชาย จึงออกอุบายใชรูป

ของตนทำเสนห แลวสงไปหัวเมืองตาง ๆ เพ่ือยกทัพมาตีเมืองผลึก ฝายนางเงือกท่ีอาศัยอยูท่ีเกาะ

แกวพิสดาร ก็ใหกำเนิดบุตรชื่อวา สุดสาคร เด็กคนนี้เปนเด็กท่ีฉลาดและแข็งแรงมาก วันหนึ่งสุด

สาครจับมานิลมังกรมาได พระษีจึงสอนวิชาและเลาเรื่องพระอภัยมณีผูเปนพอของเด็กนอยใหฟง 

เมื่อสุดสาครรูเรื่องพอขอตน ก็กราบลาพระษีเพ่ือออกเดินทางตามหาพอ สุดสาครเดินทางไป

จนถึงเมืองการเวก ระหวางทางก็ถูกชีเปลือยหลอกขโมยไมเทาและมานิลมังกรท่ีพระษีมอบไวให 

คูกายไป แตพระษีเขามาชวยไวไดทัน จนชิงเอาไมเทาและมานิลมังกรกลับคืนมาได สุดสาครเดิน

ทางเขาสูเมืองการเวก เมื่อกษัตริยผูเปนเจาเมืองเห็นก็รูสึกรักใครเอ็นดู จึงรับอุปการะเล้ียงดูเปน

โอรสบุญธรรม สุดสาคร อยูดวยกันกับนางเสาวคนธและหัสไชยผูเปนพระธิดาและพระโอรสของ

กษัตริยจน เติบใหญ สุดสาครจึงคิดจะออกตามหาพอ เจาเมืองการเวกจึงแจงหากองเรือให และให

นางเสาวคนธและหัสไชยติดตามไปดวย ท้ังหมดลองเรือไปจนถึงเมืองผลึก ซึ่งขณะนั้นกำลังถูกทัพ

ลังกาและทัพพันธมิตรลอมเมืองไวอยู พระ อภัยมณี ศรีสุวรรณ สินสมุทร และสุดสาคร จึงชวยกันสู

รบจนสามารถเอาชนะทัพอื่นๆได ฝายพระอภัยมณีเมื่อไดรูปวาดของนางละเวงท่ีลงเสนหเอาไว ก็

เกิดตองมนตของนางละเวงเสียเอง ทำใหพระอภัยยกทัพตามไปตีเมอืงลังกาดวย แตรบกันเทาใดก็ไม

มีฝายไหนแพชนะเสียที 

ตอมาพระอภัยมณีลอบติดรถนางละเวงเขาไปในวงั แตเมื่อนางละเวงไดพบหนาพระ

อภัย ก็รูสึกฆาไมลง แตกลับหลงรักจนตกเปนสามีภรรยากัน สวนบริวารอื่นของนางละเวง ไมวาจะ

เปน นางยุพาผกา รำภาสะหรี และสุลาลีวัน ก็ใชเสนหกับพระอภัยมณี ศรีสุวรรณ สินสมุทร และสุด

สาคร จนใหท้ังหมดหลงมัวเมา จนไมยอมกลับเมืองผลึก นางสุวรรณมาลี นางอรุณรัศมี และนาง

เสาวคนธเห็นทาไมดี จึงมาตามทุกคนใหกลับ  แตดวยมนตเสนหจึงทำใหพวกเขาไมยอมกลับ นางๆ

ทั้งหลายจึงไปขอใหหัสไชยมาชวยแกเสนหที่ลุงและเหลาพ่ีหลงอยูจนสำเร็จ กษัตริย ท้ังหมดจึงยอม
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สงบศึกกันแตโดยดี แตนางเสาวคนธก็ยังคงโกรธสุดสาคร จึงหนีไปเมืองวาหุโลม สุดสาครจึงตอง

ติดตามไป จนภายหลังก็ไดอภิเษกสมรสกัน 

ดานกรุงรัตนา เมื่อทาวสุทัศนส้ินพระชนม พระอภัยมณีกับเหลากษัตริยจึงเดินทาง

กลับไปทำศพ มังคลาผูเปนบุตรของพระอภัยมณีกับนางละเวงจึงไดขึ้นครองเมืองลังกา แตก็ถูก

บาทหลวงยุแหยใหเกิดความแคนเคืองเหลากษัตริย  มังคลาจึงจับตัวนางสุวรรณมาลีและพระญาติ

มาขังไว ฝายหัสไชยกับสุดสาครเมื่อทราบขาว ก็ยกทัพมาชวย แตก็ไมสำเร็จ แมแตนางละเวงผูเปน

มารดาเองก็ไมสามารถหามปรามได พระอภัยมณีกับศรีสุวรรณจึงตองยกทัพตามมาจนสูรบไดรับชัย

ชนะเมื่อ ศึกสงบลง พระอภัยมณีไดอภิเษก โอรสทั้งหลายใหครองเมืองตาง ๆ จากนั้นจึงลาบวช โดย

มีนางสุวรรณมาลีและนางละเวงตามไปปรนนบิัตพัิดวดีวย ทั้งสามบำเพ็ญตนอยูในศีลในธรรมรวมกัน

อยางสงบสุข  

ตัวอยาง   ตอนษีเกาะแกวพิสดารสอนทัพผายพระอภัยมณีกับนางละเวง 
 

คือรูปรสกล่ินเสียงไมเท่ียงแท     ยอมเฒาแกเกิดโรคโศกสงสาร 

ความตายหนึ่งพึงเห็นเปนประธาน  หลังนิพพานพนทุกขสนุกสบาย 

ซึ่งบานเมืองเคืองเข็ญถึงเชนนี้       เพราะโลกียตัณหาพาฉิบหาย 

อันศีลหาวาอยาทำใหจำตาย         จะตกอบายภูมิขุมนรก 
 

ตัวอยาง ตอนนางผีเส้ือลักพระอภัยมณี 
 

แสนสงสารพระอภัยใจจะขาด กลัวอำนาจนางยักขินีศรี 

สลบลมมิไดสมประดี   อยูบนที่แผนผาศิลาลาย ฯ 

อสุรีผีเส้ือแสนสวาท  เห็นภูวนาถนิ่งไปก็ใจหาย 

เออพอคุณทูนหัวผัวขาตาย  ราพณรายลูบตองประคององค 

เห็นอุนอยูรูวาสลบหลับ   ยังไมดับชนมชีพเปนผุยผง 

พอทูนหัวกลัวนองนี้มั่นคง  ดวยรูปทรงอัปลักษณเปนยักษมาร 

จำจะแสรงแปลงรางเปนนางมนุษย ใหผาดผุดทรวดทรงสงสัณฐาน 

เห็นพระองคทรงโฉมประโลมลาน จะเกี้ยวพานรักใครดังใจจง 
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แลวอานเวทเพศยักษก็สูญหาย  สกนธกายดงักินนรนวลหง 

เอาธารามาชโลมพระโฉมยง  เขาแอบองคนวดฟนคั้นประคอง ฯ 
 

ตัวอยาง ตอนสุดสาครจับมานิลมังกร 
 

อยูวันหนึ่งถึงเวลาสิทธาเฒา สำรวมเขานั่งฌานกมุารหนี 

ลงเลนน้ำปล้ำปลาในวาร ี  แลวขึ้นขี่ขับขวางไปกลางชล 

พอพบมาหนาเหมอืนมังกรราย  แตกีบกายนั้นเปนมานาฉงน 

หางเหมือนอยางหางนาคปากคำรน กายพิกลกำยำดูดำนิล 

กุมาราถาโถมเขาโจมจับ   มังกรรับรบประจัญไมผันผิน 

เขาคาบคอหนอกษัตริยจะกัดกิน  กุมารดิ้นโดดขึ้นนั่งหลังอาชา 

มาสะบัดพลัดหลุดยังยุดหาง  ดูกล้ิงกลางเกลียวคล่ืนล่ืนถลา 

ตลบเล้ียวเรียวแรงแผลงศักดา  เสียงชลาเล่ือนล่ันสนั่นดัง 

จนค่ำพลบรบรุดไมหยุดหยอน  สุดสาครภาวนาคาถาขลัง 

ถึงสินธพขบขย้ำดวยกำลัง  ไมเขาหนังแนนเหนียวคงเขี้ยวงา 

แตมืดมัวกลับปูไมอยูรบ   แฉลบหลบขึ้นตล่ิงวิ่งถลา 

ถึงโยคีดีใจไหววันทา   บอกเจาตาตามจริงทุกส่ิงอัน 

ไปเที่ยวเลนเห็นอายอะไรมิรู  ดำท้ังตัวหัวหูมันดูขัน 

ขาเขาจับกลับขบตองรบกัน  แตกลางวันจนเดี๋ยวนี้ฉันหนีมา  

 

 คุณคา     เรื่องพระอภัยมณีเปนวรรณคดีชิ้นเอก สุนทรภูแตงเปนนิทานคำกลอนที่

มีความยาวถึง ๖๔ ตอน  มีเนื้อหาสนุกสนาน ตื่นเตน  เรื่องดำเนินกระชับ  ไมยืดเย้ือ  การแตงยังมี

ลักษณะเปนเอกลักษณ คือแทรกเรื่องนัน้ เรื่องนี้ตลอดเวลา เทากับเปนการเพ่ิมเสนหใหกับวรรณคดี 

(ทศพร วงศรัตน, ๒๕๕๐, หนา ๙)  สุนทรภูยังพรรณนาเรื่องไดอยางชัดเจน สามารถแสดงอุปนิสัย

ใจคอของตัวละครไดอยางแจมชัด เชน พระอภัยมณีเปนคนใจออน  ศรีสุวรรณมีความสุขุม   อุศเรน

มีความทะนงองอาจ  เปนตน  เรื่องพระอภัยมณียังมีคติสอนใจแทรกอยูตลอดเรื่อง ซึ่งนาจะมาจาก

ประสบการณของสุนทรภู ไมวาจะเปนเรื่องความรัก เชน พระอภัยมณีตอน พระอภัยหนีนางผีเส้ือ 



๑๘๗ 
 

สะทอนใหเห็นถึงอานุภาพของความรักที่อาจทำลายหรือสรางสรรคกไ็ด  หรือความรักระหวางแมกับ

ลูก พ่ีกับนอง   การหลงใหลรูปกายภายนอก เชนพระอภัยมณีหลงรักนางผีเส้ือสมุทรจากเพียงรูป

กายภายนอกจนนำมาสูเรื่องราวตาง ๆ มากมาย  ความโดดเดนของเรื่องพระอภัยมณีอีกประการ

หนึ่งคือ การสะทอนความคิดและจินตนาการของสุนทรภูท่ีล้ำหนาเกินยุคสมัย โดยเฉพาะเรื่องทาง

วิทยาศาสตร ดังจะเห็นวา ในเรื่องมีการกลาวถึงเรือขนาดใหญ ท่ีวา “เรือขนาดใหญอยางเรือโจร

สุหรั่ง”  หรือ กลดนตรี ซึ่งปจจุบันคือจานเสียง ซึ่งในสมัยนั้นยังไมมี   

ความดีเดนของเรื่องพระอภัยมณียังทำให เทียนวรรณ หรือ ต.ว.ส. วรรณาโภ นักคิดนัก

วิจารณในชวงรัชกาลท่ี ๕ ไดวิจารณเรื่องพระอภัยมณี ลงในหนังสือตุลวิภาคพจนกิจเปนตอน ๆ 

ติดตอกันหลายฉบับ โดยวิจารณในทำนองวา เปนเรื่องสมเหตสุมผล  ตัวละครสมจริง มีลักษณะนิสัย

เหมือนคนธรรมดา  เปนเรื่องที่มปีระโยชนใหความรู ชื่อตัวละครสอดคลองกับอุปนิสัย เนื้อหาตาง ๆ 

ไปจากเรื่องจักร ๆ วงศ ๆ ท่ัวไป คือ ตัวละครเอกไมมีฤทธิ์ เหาะไมได ไมมีอาวุธวิเศษ  เนรมิตไมได  

ตัวละครหญิงไมเสียพรหมจรรย  แมอยูในท่ีรโหฐาน ตัวละครหญิงมีปญญา สามารถเอาตัวรอดดวย

อุบาย ตัวละครมีอุปนิสัยคงที่ตลอดเรื่อง (รื่นฤทัย สัจจพันธุ, ๒๕๕๘, หนา ๑๓๓) 

 

๕.๓.๗  กลอนสุภาษิต ๓ เรื่อง  

 สุภาษิต ๓ เรื่อง ของสุนทรภู คือสวัสดิรักษา  เพลงยาวถวายโอวาท  และสุภาษิต

สอนหญิง   ท้ัง ๓ เรื่องมีลักษณะเปนคำสอนหญิง ในดานการวางตัว ครองตนของหญิงท่ีดี  สวัสดิ

รักษาแตงเมื่อปลายรัชกาลที่ ๒  ชวงป พ.ศ.๒๓๖๔ – ๒๓๖๗  ของเดิมแตงเปนคำฉันท   เพลงยาว

ถวายโอวาท แตงระหวางท่ีสุนทรภูเปนพระ ในชวงป พ.ศ.๒๓๗๒  กอนออกเดินทางไปอยูหัวเมือง  

สวนสุภาษิตสอนหญิง แตงชวงป พ.ศ. ๒๓๘๐ – ๒๓๘๓ สุนทรภูแตงในเวลาตกยาก หลังจากสึก

ออกมาเปนคฤหัสถแลว  

 ผูแตง       สุนทรภู 

ลักษณะการแตง      กลอน 

 วัตถุประสงคในการแตง       

สวัสดิรักษา เขียนขึ้นเพ่ือถวายสมเด็จเจาฟาอาภรณในรัชกาลท่ี ๒ ดวย

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ทรงมอบสมเด็จพระเจาลูกยาเธอพระองคใหเปนศิษยใน

สำนักสุนทรภู 



๑๘๘ 
 

เพลงยาวถวายโอวาท  เขียนขึ้นเพ่ือเปนคำทูลลาและใหโอวาทสมเด็จ 

เจาฟา ฯ กรมพระยาบำราบปรปกษ และเจาฟาปว ซึ่งเปนศิษยของสุนทรภูท้ัง ๒ พระองค 

สุภาษิตสอนหญิง เขียนขึ้นเพ่ือสอนสตรีท่ัวไป ไมไดใหแกใครเปนการ

เฉพาะ  เชื่อกันวาสุนทรภูแตงเรื่องนี้เพ่ือหาเงินในยามตกยาก 

 เน้ือเรื่องยอ       

สวัสดิรักษา  กลาวถึงกิจวัตรอันถึงปฏิบัติสำหรับผูหวังความสวัสดิมงคล 

  เพลงยาวถวายโอวาท  เนื้อความเปนขอความส่ังสอนของครูใหไวแกศิษย 

แทรกดวยบทอาลัยท่ีตองจากกัน 

  สุภาษิตสอนหญิง  เนื้อหากลาวการประพฤติปฏิบัติของกุลสตรี 

 ตัวอยาง   สวัสดิรักษา 

 

อนึ่งภูษาผาทรงณรงครบ ใหมีครบเครื่องเสร็จทั้งเจ็ดสี 

วันอาทิตยสิทธิโชคโฉลกดี  เอาเครื่องสีแดงทรงเปนมงคล 

เครื่องวันจันทรนั้นควรสีนวลขาว  จะยืนยาวชันษาสถาผล 

อังคารมวงชวงงามสีครามปน  เปนมงคลขัตติยาเขาราวี 

เครื่องวันพุธสุดดีดวยสีแสด  กับเหลือบแปดปนประดับสลับสี 

วันพฤหัสจัดเครื่องเขียวเหลืองดี  วันศุกรสีเมฆหมอกออกสงคราม 

วันเสารทรงดำจึงล้ำเลิศ   แสนประเสริฐเส้ียนศึกจะนึกขาม 

หนึ่งพาชีขี่ขับประดับงาม  ใหตองตามสีสันจึงกันภัย ฯ 

 

 

ตัวอยาง   เพลงยาวถวายโอวาท 

 

อันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธ ประเสริฐสุดซอนใสเสียในฝก 

สงวนคมสมนึกในฮกึฮัก   จึงคอยชักเชือดฟนใหบรรลัย 

จับใหมั่นคั้นหมายใหวายวอด  ชวยใหรอดรักใหชิดพิสมัย 

ตัดใหขาดปรารถนาหาส่ิงใด  เพียรจงไดดังประสงคท่ีตรงต ี



๑๘๙ 
 

ธรรมดาวากษัตริยอตัิเรก  เปนองคเอกอำนาจดังราชสีห 

เสียงสังหารผลาญสัตวในปถพี  เหตเุพราะมีลมปากนั้นมากนัก 

เหมือนหนอเนื้อเชื้อวงศที่องอาจ  ยอมเปรื่องปราชญปรากฏเพราะยศศักดิ์ 

ผูใหญนอยพลอยมาสามิภักดิ์  ไดพรอมพรักทั้งปญญาบารมี 

 

ตัวอยาง   สุภาษิตสอนหญิง   

 

ขอเจริญเรื่องตำรับฉบับสอน ชาวประชาราษฎรส้ินทั้งหลาย 

อันความชั่วอยาใหมัวมีระคาย  จะสืบสายสุริยวงศเปนมงคล 

ผูใดเกิดเปนสตรีอันมีศักดิ์  บำรุงรักกายไวใหเปนผล 

สงวนงามตามระบอบใหชอบกล  จึงจะพนภัยพาลการนินทา 

เปนสาวแซแรรวยสวยสะอาด  ก็หมายมาดเหมือนมณีอนัมีคา 

แมนแตกราวรานรอยถอยราคา  จะพลอยพาหอมหายจากกายนาง 

อันตัวต่ำแลวอยาทำใหกายสูง  ดูเย่ียงยูงแววยังมีที่วงหาง 

คอยเสงี่ยมเจียมใจจะไววาง  ใหตองอยางกิริยาเปนนารี ฯ 

 

 คุณคา       สุภาษิตท้ัง ๓ เรื่อง มีลักษณะเปนคำสอนหญิงในดานตาง ๆ  สุนทรภู

คงจะแตงขึ้นจากประสบการณ ความเชื่อและคำสอนท่ีตกทอดกันมา ลักษณะเดนของวรรณคดีเรื่อง

นี้ คือสุนทรภูไมไดบรรยายการสอนโดยไรรสหรือความงามทางวรรณศิลป  จะเห็นวา มีการใชความ

เปรียบ ใชถอยคำโวหารที่ทำใหผูอานผูฟงเกิดจินตภาพและคลอยตามไดอยางดี    

  

๕.๓.๘  กาพยพระไชยสุริยา  

กาพยพระไชยสุริยา เปนนิทานสำหรับสอนการเขียนอาน เชื่อวาสุนทรภูประพันธ

ขึ้นในราวป พ.ศ. ๒๓๘๓ - ๒๓๘๕ ชวงรัชกาลที่ ๓  เขาใจวาจะแตงสำหรับเปนแบบสอนอาน 

คำเทียบใหศิษยของทานเลาเรียนศึกษา ตอมาในรัชกาลท่ี ๕ พระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย  

อาจารยางกูร) นำเอากาพยพระไชยสุริยามาบรรจุไวในมูลบทบรรพกิจแบบเรียนหลวงเปนตอนๆ 

ตั้งแต แม ก กา ไปจนจบ แม เกย ดวย 



๑๙๐ 
 

 ผูแตง     สุนทรภู 

ลักษณะการแตง    กาพย ๓ ชนิด ไดแก กาพยยานี ๑๑  กาพยฉบัง ๑๖ และ

กาพยสุรางคนางค ๒๘ 

วัตถุประสงคในการแตง    สำหรับใชเปนบทเรียนเขียนอานของพระโอรส ใน

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย 

เน้ือเรื่องยอ     เรื่องกาพยพระไชยสุริยาเปนบทสอนอาน โดยสอนผานโครงเรื่อง

นิทาน คือ เจาไชยสุริยาและพระมเหสีหนีออกจากเมืองท่ีเปนกลียุค มาพบทางสวางบำเพ็ญพรตใน

ปาตลอดพระชนมชีพ   เนื้อหาเริ่มดวยบทประฌามบทไหวคุณพระรัตนตรัย  คุณบิดามารดา  

คุณครูบาอาจารย  และส่ิงศักดิ์สิทธิ์ท้ังหลายเพ่ือชวยใหเกิดสิริมงคลแกกวีและงานประพันธของกวี  

จากนั้นเริ่มบทอานเรียงลำดับการสะกดคำตั้งแต แม ก กา ตามดวย แมกน, แมกง, แมกก, แมกด, 

แมกบ, แมกม และแมเกย ตามลำดับ  

ตัวอยาง  สอนเรื่องแม กน  โดยใชกาพยสุรางคนางค ๒๘  

 

๏ ขึ้นใหมใน กน 

ก กา วาปน  ระคนกันไป 

เอ็นดูภูธร  มานอนในไพร 

มณฑลตนไทร  แทนไพชยนตสถาน 

๏ สวนสุมาลี 

วันทาสามี  เทวีอยูงาน 

เฝาอยูดูแล  เหมือนแตกอนกาล 

ใหพระภูบาล  สำราญวิญญาณ 

๏ พระชวนนวลนอน 

เข็ญใจไมขอน  เหมือนหมอนแมนา 

ภูธรสอนมนต  ใหบนภาวนา 

เย็นค่ำร่ำวา  กันปาภัยพาล 

๏ วันนั้นจันทร 

มีดารากร  เปนบริวาร 



๑๙๑ 
 

เห็นส้ินดินฟา  ในปาทาธาร 

มาลีคล่ีบาน  ใบกานอรชร 

 

 คุณคา    กาพยพระไชยสุริยาเปนหนึ่งในแบบเรียนสอนอานในสมัยรัตนโกสินทร 

นอกเหนือจากจินดามณีที่ตกทอดมาแตสมยัอยุธยา   สุนทรภูใชถอยคำงาย ๆ เขาใจไดชัดเจนในการ

พรรณนาเรื่องราวและแทรกการสอน  แมเปนวรรณคดีสำหรับใชฝกอานเขียนแตยังคงขนบวรรณคดี

ไทยไว เชน มีการพรรณนาแบบ “เขาแบบ” คือการชมความงามของส่ิงตาง ๆ  ในเรื่องนี้สุนทรภูชม

ธรรมชาติโดยมุงความไพเราะในการเลนคำสัมผัสและใหถูกตองตามฉันทลักษณ   เรื่องกาพยพระ

ไชยสุริยายังสะทอนใหเห็นความสามารถและความรอบรูของสุนทรภูไดเปนอยางดี  ดังเชน ตอน

เหตุการรน้ำทวมโลก สุนทรภูกลาวถึงนกท่ีอยากทราบความกวางใหญของทะเล ซึ่งคลายไดขอมูล

จากตำนานของชาวตะวันตกท่ีระหวางน้ำลด มีการสงนกไปสำรวจวาพ้ืนดินแหงแลวหรือยัง นกท่ี

สุนทรภูกลาวถึงชื่อ พระยาสำภาที ซึ่งนาจะไดเคามาจาก สัมพาที ซึ่งเปนพระยานกในเรื่อง

รามเกียรติ์ พระยานกนี้เปนผูบินพาหนุมานไปดูท่ีตั้งกรุงลงกาซึ่งอยูกลางทะเล (โชติรส มณีใส, 

๒๕๕๙, หนา ๑๕๑)  

 

๕.๓.๙  โคลงนิราศนรินทร 

โคลงนิราศนรินทร ถือวาเปนวรรณคดีชิ้นเอก มี ลีลาและความไพเราะเฉก

เชนเดียวกับโคลงกำสรวลศรีปราญชในสมัยอยุธยา  เชื่อกันวา ผูแตงคือ นายนรินทรธิเบศร (อิน) 

แตงเมื่อตราเสด็จพระบวรราชเจา มหาเสนานุกรักษคราวเสด็จยกทัพหลวงไปปราบพมา ซึ่งยกมาตี

เมืองถลางและเมืองถลางและเมืองชุมพร  ในปมะเส็ง พ.ศ. ๒๓๕๒ (เสนีย วิลาวรรณ, ๒๕๔๗, หนา 

๘๓)  

 ผูแตง     นายนรินทรธิเบศร (อิน) 

ลักษณะการแตง    รายสุภาพ ๑ บท โคลงส่ีสุภาพ ๑๔๓ บท 

 วัตถุประสงคในการแตง       สันนิษฐานวามีวัตถุประสงค ๒ ประการ คือ เพ่ือ

แสดงความอาลัยในการจากหญิงท่ีรัก ซึ่งอาจมีจริงหรืออาจจินตนาการขึ้นเองก็ได  และเพ่ือฝากชื่อ

ในวงกวี เชื่อกันวาอาจจะแขงขันกับกำสรวลศรีปราชญ 



๑๙๒ 
 

 เน้ือเรื่องยอ      เริ่มตนยอพระเกียรติ์กษัตริย  บรรยายความรุงเรืองของบานเมือง

และพระพุทธศาสนา แลวจึงเริ่มรำพึงรำพันถึงนางอันเปนท่ีรักท่ีตองจากมาตลอดการเดินทาง กวี

เดินทางทางเรือออกจากปากคลองผดุงกรุงเกษม ตอนวัดเทวราชกุญชร แลวตัดขามฟากแมนํ้า

เจาพระยา ทางฝงธนบุรี เขาคลองบางกอกใหญ ถึงตำบลบางขนุเทียน ขามแมน้ำทาจีน ผานจังหวัด

สมุทรสาคร เขาคลองสามสิบสองคด เขาแมน้ำแมกลอง ผานจังหวัดสมุทรสงคราม ออกปากแมน้ำ

แมกลอง ออกสูทะเล ถึงบานแหลมจังหวัดเพชรบุร ีเล้ียวเขาคลอง ถึงเมืองเพชรบุรี และเดินทางบก

ตอมาถึงเมืองกำเนิดนพคุณหรือบางสะพาน และวกขึ้นไปจนถึงเมืองตะนาวศรี เปนส้ินสุดการ

เดินทางของนายนรินทรอิน  โคลงบทสุดทายบอกนามผูแตงไว 

 ตัวอยาง  การพรรณนาความรุงเรืองของบานเมือง 

 

อยุธยายศลมแลว ลอยสวรรค ลง 

สิงหาสนปรางครัตนบรร  เจิดหลา 

บุญเพรงพระหากสรรค  ศาสนรุง เรืองแฮ 

บังอบายเบิกฟา   ฝกฟนใจเมือง ฯ 

เรืองเรืองไตรรัตนพน พันแสง 

รินรสพระธรรมแสดง  ค่ำเชา 

เจดียระดะแซง   เสียดยอด 

ยลย่ิงแสงแกวเกา  แกนหลาหลากสวรรค ฯ 

 

ตัวอยาง  บทฝากนาง 

 

โฉมควรจักฝากฟา ดิน  ดี 

เกรงเทพไทธรณินทร  ลอบกล้ํา 

ฝากลมเล่ือนโฉมบิน  บนเลา  นะแม 

ลมจะชายชักชํ้า   ชอกเนื้อเรียมสงวน ฯ 

ฝากอุมาสมรแมแล ลักษมี  เลานา 

ทราบสยมภูวจักรี  เกลือกใกล 



๑๙๓ 
 

เรียมคิดจบจนตรี  โลกลวง  แลวแม 

โฉมฝากใจแมได   ย่ิงดวยใครครอง ฯ 

 

 คุณคา      โคลงนิราศนรินทรมีความดีเดนในดานการสรรคำ กวีสรรคำเหมาะกับ

เนื้อเรื่อง เลนเสียงสัมผัสทั้งสัมผัสสระและสัมผัสอักษรภายในวรรคและระหวางวรรค ทำใหเวลาอาน

มีเสียงเสนาะหูและออนหวาน  มีการใชคำซ้ำเพ่ือย้ำความหมาย หลายครั้งซ้ำเสียงเดียวกันแต

ความหมายแตกตางกัน  กวียังใชภาพพจนอยางแพรวพราว  โคลงนิราศนรินทรสะทอนลักษณะยุค

สมัยของตนมากกวามุงท่ีจะลอกเลียนแบบงานเกา ดังจะเห็นวา บทคร่ำครวญของนิราศนรินทรมี

ลักษณะออนหวานมากกวากำสรวล  ไมมีนัยของปรัชญาและความลึกลับของอำนาจธรรมชาติและ

เทพอันเนื่องดวยธรรมชาติและความแปลกแยกตอธรรมชาติมากเทาทวาทศมาส (ดวงมน  

จิตรจำนงค, ๒๕๔๐, หนา ๑๕๗)  

๕.๔  กวีและวรรณคดสีำคัญสมัยรัชกาลที่ ๓  

กวีและวรรณคดีที่สำคัญในรัชกาลที่ ๓ มีดังนี้  

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว มีบทพระราชนิพนธ ไดแก 

๑)  เพลงยาวเรื่องพระราชปรารภการจารกึความรูบนแผนศิลาและเรื่องปลงสังขาร 

๒)  โคลงยอพระเกียรติรัชกาลที่ ๒  

๓)  โคลงษีดัดตนบางบท  

๔)  เพลงยาวตาง ๆ เชน เพลงยางปลงสังขาร  เพลงยาวกลบท 

   ๕)  พระบรมราโชวาทและพระราชกระแสรับส่ังตาง ๆ  

๖)  พระราชปุจฉาและพระราชปรารภตาง ๆ  

๗)  ประกาศหามสูบฝน 

   ๘)  นิทานแทรกในเรื่องนางนพมาศ  

  ๙)  เสภาขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางขอนางพิมและขุนชางตามนางวันทอง 

สมเด็จพระบวรราชเจามหาศักดิพลเสพ ไดแก 

๑)  บทละครนอกเรื่องพระลอนรลักษณ  

๒)  เพลงยาวกรมศักดิ์  



๑๙๔ 
 

สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 

   ๑)  ลิลิตตะเลงพาย  

๒)  สมุทรโฆษคำฉันท (ตอนปลาย) 

๓)  รายยาวมหาเวสสันดรชาดก  

๔)  สรรพสิทธิ์คำฉันท  

๕)  กฤษณาสอนนองคำฉันท  

๖)  ลิลิตกระบวนพยุหยาตราเสด็จทางชลมารคและสถลมารค  

๗)  โคลงดั้นเรื่องปฏิสังขรณวัดพระเชตุพนฯ  

๘)  เพลงยาวเจาพระ  

๙)  กาพยขับไมกลอมชางพัง 

   ๑๐)  พระปฐมสมโพธิกถา 

   ๑๑)  ตำราฉันทมาตราพฤติและวรรณพฤติ  

๑๒)  พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา  

๑๓)  คำฤษฎี 

๑๔)  ฉันทกลอมชางพัง 

๑๕)  จักรทีปนีตำราโหราศาสตร 

สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาเดชาดิศร ไดแก 

๑) โคลงโลกนิติ 

   ๒)  โคลงนิราศเสด็จไปทัพเวียงจันทร  

๓)  ฉันทดุษฎีสังเวยตาง ๆ  

๔)  โคลงจารึกวัดพระเชตุพน ฯ บางบท 

พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท ไดแก 

๑)  โคลงนิราศพระประธม  

๒)  โคลงจินดามณี  

๓)  โคลงนิราศสุพรรณ  

๔)  กลอนกลบทสิงโตเลนหาง 



๑๙๕ 
 

พระเจาบรมวงศเธอ กรมหมืน่ไกรสรวิชิต ไดแก 

๑) โคลงษีดัดตนบางบท 

๒) โคลงกลบทกบเตนไตรยางค  

๓) เพลงยาวกลบท 

๔) โคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ 

๕) โคลงภาพตางภาษา 

 พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ์ ไดแก 

๑) โคลงนิราศฉะเชิงเทรา 

๒) โคลงษีดัดตน 

๓) บทละครเรื่องคาว ี

กรมหลวงนรินทรเทวี  ไดแก จดหมายเหตุความทรงจำของกรมหลวงนรินทรเทวี 

พระพิธธิสาลี (อน) ไดแก โคลงนิราศพระพิพิธสาลีไปชุมพรและไชยา 

พระมหามนตรี(ทรัพย) ไดแก 

๑) บทละครเรื่องระเดนลันได  

๒) เพลงยาววากระทบพระยามหาเทพ (ทองปาน) 

๓) โคลงษีดัดตน 

 พระเทพโมลี (ผ้ึง) ไดแก 

๑) ปฐมมาลา 

๒) โคลงกลบทตรีพจนบท 

๓) โคลงนิราศตลาดเกรียบ 

หมื่นพรหมสมพัตสร (นายมี) ไดแก 

๑) นิราศถลาง 

๒) นิราศเดือน 

๓) นิราศพระแทนดงรัง 

๔) นิราศสุพรรณ 

๕) เพลงยาวสรรเสริญพระเกีรยรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว 



๑๙๖ 
 

๖) ทศมูลเสือโค 

๗) สุบิน ก.กา  

คุณพุม (บุษบาทาเรือจาง) 

๑) บทสักวา 

๒) เพลงยาวเฉลิมพระเกียรติ และเพลงยาวฉลองสระบางโขมด 

๓) นิราศวังบางย่ีขัน 

คุณสุวรรณ 

๑) บทละครเรื่องพระมเหลเถไถ 

๒) บทละครเรื่องอุณรุทรอยเรื่อง 

๓) เพลงยาวจดหมายเหตุเรื่องกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพประชวร 

๔) เพลงยาวเรื่องหมอมเปดสวรรค 

 

ในท่ีนี้ จะขอยกเฉพาะเรื่องที่สำคัญในสมัยรัชกาลท่ี ๓ เพียงบางเรื่องโดยสังเขป ดังนี้ 

  

๕.๔.๑  บทละครเรื่องสังขศิลปไชย 

บทละครเรื่องสังขศิลปไชยนี้ เปนละครนอก มีมาแตสมัยพระเจาอยูหัวบรมโกศ 

ครั้งกรุงศรีอยุธยาแลว เนื้อเรื่องมีความสนุกสนาน  รัชกาลที่ ๓ ทรงนำมาชำระใหม  

  ผูแตง     พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว 

ลักษณะการแตง     กลอนบทละคร 

วัตถุประสงคในการแตง     ใชเลนบทละครนอก 

เน้ือเรื่องยอ    เริ่มเรื่องตั้งแตตอนพระศรีสันทและพวกอีก ๕ คน ผลักพระสังข

ศิลปชัยตกเหว นางเกสรสุมณฑาและนางศรีสุพรรณรูเลหกลของโอรสทั้งหกคน จึงตั้งจิตอธิษฐานวา 

ถาพระสังขศิลปชยัปลอดภัยใหผาสไบของนางเกสรสุมณฑาและชองของนางศรีสุพรรณท่ีปกเปนธง

ไวนั้นจงมีคนนำกลับมาคืนนาง แลวโอรสท้ังหกก็พานางเกสรสุมณฑาและนางศรีสุพรรณเขาเฝาทาว

เสนากุฎ สวนพระสังขศิลปชัยรอดชีวิตไดเพราะพระอินทรมาชวย  

นายสำเภาเรือผานมาทางนั้นเห็นสไบและชองท่ีมีราคาสูงท้ิงไว จึงเก็บขึ้นมา นาย

สำเภาเดินเรือถึงปญจาลนครขณะท่ีทาวเสนากุฎจัดงานฉลองตอนรับการกลับมาของนองสาวและ



๑๙๗ 
 

หลาน นายสำเภาจึงนำสไบและชองขึ้นถวาย ทาวเสนากุฎเห็นสไบและชองงามมีคาจึงมอบใหแก

นางเกสรสุมณฑาและนางศรีสุพรรณ ทั้งสองเห็นเปนไปตามอธิษฐานจึงทูลความจริงใหทาวเสนากุฎ

ทรงทราบ แตโอรสท้ังหกก็อางวานางท้ังสองโกรธท่ีพวกตนฆาทาวกุมภัณฑ ทาวเสนากุฎไมรูจะทำ

ประการใด จึงยอมพานางเกสรสุมณฑาและนางศรีสุพรรณออกประพาสปาตามท่ีนางตองการ 

ในเวลาเดียวกันนั้น เทวดาดลใจใหพระสังขศิลปชัยเสด็จประพาสปาในทิศทาง

เดียวกับท่ีพระราชบดิาประทับแรม จึงพบกับนางเกสรสุมณฑา นางศรีสุพรรณและทาวเสนากุฎ เมื่อ

ทาวเสนากุฎทราบความจริงก็แคนนางท้ังหกและโอรสจึงส่ังลงโทษประหาร แตพระสังขศิลปชัยขอ

ชีวิตนางท้ังหกและโอรสไว ทาวเสนากุฎจึงใหคนท้ังหมดเปนขารับใชพระสังขศิลปชัย ทาวเสนากุฎ

รับนางปทุมและนางไกรสรกลับไปบานเมือง บทพระราชนพินธส้ินสุดเพียงเทานี้ 

ตัวอยาง  ตอนสังขศิลปไชยพลัดตกเหว 

 

เมื่อนั้น  ศรีสันทครั้นเห็นพระสังขหลง 

พาเที่ยวเล้ียวเลียบเวียนวง พบเหวดังประสงคจำนงนึก 

หยิบศิลามาท้ิงลงไปดู  เอียงหูคอยฟงไมดังกึก 

ชะโงกตามลงไปใจทึกทึก แลฦกเปนหมอกมืดมัว 

จึงรองเรียกพระสังขศิลปไชย มาดูเหวใหญมิใชชั่ว 

วาพลางพรั่งพรอมเขาลอมตัว อยากลัวเลยพ่ีอยูนี่แลว 

ทำชี้โวชี้เวดวยเลหกล  ลางคนหลอกลวงวาดวงแกว 

ตรงมือนั่นแนแลแววแวว  เห็นแลวยังถอยหลังไย 

ตางเขายืนเคียงเมียงเขมน ครั้งเห็นงวยงงหลงใหล 

จึงผลักพระสังขศิลปไชย  ตกลอยลงไปในเหวนั้น 

 

คุณคา   สังขศิลปไชย เปนวรรณคดีที่รัชกาลท่ี ๓ พระราชนิพนธเปนเรื่องยาวท่ีสุด

ในกระบวนกลอน ถือวาเปนพระปรีชาสามารถดานการแตงคำประพันธชิ้นสำคัญ  ตอนท่ีทรงพระ

ราชนิพนธคือตอนสังขศิลปไชยพลัดตกเหวนั้น นับวามีความสนุกสนานอยางย่ิง  รัชกาลท่ี ๓ 

เลือกใชสำนวนภาษางาย ๆ  ใชบทเจรจาสมจริง ชวนฟง สมกับเปนบทละครนอก 

 



๑๙๘ 
 

๕.๔.๒  ลิลิตตะเลงพาย  

ลิลิตตะเลงพาย เปนวรรณคดีสดุดีวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงมี

ชัยชนะพระมหาอุปราชของพมาในสงครามยุทธหัตถีอยางกลาหาญ  สมเด็จพระมหาสมณเจา กรม

พระปรมานุชิตชิโนรสทรงนพินธขึ้นในวาระงานพระราชพิธีฉลองตกึวดัพระเชตุพนวิมลมังคลารามใน

สมัยรัชกาลท่ี ๓ สันนิษฐานวา นิพนธในราวป พ.ศ. ๒๓๗๕  คำวา  ตะเลง ในที่นี้หมายถึง พมา 

เขาใจวาทรงนำเคาเรื่องมาจากพงศาวดารแลวเพ่ิมเนื้อหาบางตอนลงไป 

ผูแตง     สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชติชิโนรส และพระเจาบรมวงศ

เธอ กรมหมื่นภูบาลบริรักษ 

ลักษณะการแตง      ลิลิตสุภาพ ประกอบดวยรายและโคลง แตงสลับกันไป 

จำนวน ๔๓๙ บท  

วัตถุประสงคในการแตง     บันทึกประวัติศาสตรและยอพระเกียรติสมเด็จพระ

นเรศวรมหาราช 

เน้ือเรื่องยอ    เริ่มตนดวยการชมพระบารมีและพระบรมเดชานุภาพของสมเด็จ

พระนเรศวรมหาราช แลวดำเนนิความตามประวัติศาสตรวา พระเจาหงสาวดีนันทบุเรงทรงทราบวา 

สมเด็จพระมหาธรรมราชา เสด็จสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรไดครองราชสมบัติ พระองคจึงตรัส

ปรึกษาขุนนางท้ังปวงวากรุงศรีอยุธยาผลัดเปล่ียนกษัตริย สมเด็จพระนเรศวรและสมเด็จพระเอกา

ทศรถ พระพ่ีนองท้ังสองอาจรบพุงชิงความเปนใหญกัน ยังไมรูเหตุผลประการใด ควรสงทัพไป

ดินแดนอยุธยา เปนการเตือนสงครามไวกอน ถาเหตุการณเมืองอยุธยาไมปกติสุขก็ใหโจมตีทันที ขุน

นางท้ังหลายก็เห็นชอบตามพระราชดำรินั้น พระเจาหงสาวดีจึงตรัสให พระมหาอุปราชเตรียมทัพ

รวมกับพระมหาราชเจานครเชียงใหม แตพระมหาอุปราชากราบทูลพระบิดาวาโหรทายวาชันษาของ

พระองครายนัก 

สมเด็จพระเจาหงสาวดีตรัสวาพระมหาธรรมราชาไมเสียแรงมีโอรสลวนแต

เชี่ยวชาญกลาหาญในศึกมิเคยยอทอการสงคราม ไมเคยพักใหพระราชบิดาใชเลยตองหามเสียอีก 

ผิดกับพระองค และใหพระมหาอุปราชาไปเอาภัสตราภรณสตรีมาทรงเสีย พระมหาอุปราชาทรงอับ

อายและหวาดกลัวพระราชอาญาของพระบิดาย่ิงนัก จึงเตรียมจัดทัพหลวงและทัพหัวเมืองตางๆ 

เพ่ือยกมาตีอยุธยา ขณะนั้นสมเด็จพระนเรศวรเตรียมทัพจะไปตีกัมพูชาเปนการแกแคนที่ถือโอกาส
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รุกรานอยุธยาหลายครั้งระหวางท่ีอยุธยาติดศึกกับพมา พอสมเด็จพระนเรศวรทรงทราบขาวศึกก็

ทรงถอนกำลังไปสูรบกับพมาทันที ทัพหนายกลวงหนาไปตั้งท่ีตำบลหนองสาหราย 

ฝายพระมหาอุปราชาทรงคุมทัพมากับพระเจาเชียงใหมรี้พลรบ ๕ แสน เขามาทาง

ดานเจดียสามองค ทรงชมไม ชมนก ชมเขา และคร่ำครวญถึงพระสนมกำนัลมาตลอดจนผานไทรโย

คลำกระเพิน และเขายึดเมืองกาญจนบุรีไดโดยสะดวก ตอจากนั้นก็เคล่ือนพลผานพนมทวนเกิดลาง

รายลมเวรัมภาพัดฉัตรหัก ทรงตั้งคายหลวงท่ีตำบลตระพังตรุ ฝายสมเด็จพระนเรศวรและสมเด็จ

พระเอกาทศรถทรงเคล่ือนพยุหยาตราทางชลมารค ไปขึ้นบกท่ีปากโมก บังเกิดศุภนิมิต ตอจากนั้น

ทรงกรีฑาทัพทางบกไปตั้งคายท่ีตำบลหนองสาหราย เมื่อทรงทราบวาพมาสงทหารมาลาดตะเวน 

ทรงแนพระทัยวาพมาจะตองโจมตีกรุงศรีอยุธยาเปนแน จึงรับส่ังใหทัพหนาเขาปะทะขาศึกแลว ลา

ถอยเพ่ือลวงขาศึกใหประมาท แลวสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับสมเด็จพระเอกาทศรถทรงนำทัพ

หลวงออกมาชวย ชางพระท่ีนั่งลองเชือกตกมันกลับเขาไปในหมูขาศึกแมทัพนายกองตามไมทัน 

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชตรัสทาพระมหาอุปราชาทำยุทธหัตถีและทรงไดรับชัยชนะ โดยทรงใช

พระแสงของาวฟนพระมหาอุปราชาขาดคาคอชาง พระแสงของาวนั้นไดรับการขนานนามใน

ภายหลังวา พระแสงของาวเจาพระยาแสนพลพาย ทางดานสมเด็จพระเอกาทศรถไดทรงกระทำ

ยุทธหัตถีมีชัยชนะแกมังจาชโร เมื่อกองทัพพมาแตกพายไปแลวสมเด็จพระนเรศวรมาหาราชรับส่ัง

ใหสรางสถูปเจดียเพ่ือเปนการเฉลิมพระเกียรติพระมหาอุปราชา เสด็จแลวจึงเลิกทัพกลับกรุงศรี

อยุธยา   

ตัวอยาง ตอนสมเด็จพระนเรศวรทรงปรารภเรื่องตีเมืองเขมร 

 

ปางนั้นนฤเบศเบื้อง บูรพา ภพแฮ 

เฉลิมพิภพอโยธยา  ย่ิงผู 

พระเดชดั่งรามรา-  ฆพเขน เข็ญเฮย 

ออกอเรนทรรั่วรู  เรงราวราญสมร 

ภูธรสถิตทอง  โรงธาร ทาน 

เถลิงภิมุขพิมาน   มาศแตม 

มนตรีชุลีกราน   กราบแนน เนืองนา 
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บัดบดีศวรแยม   โอษฐเอื้อนปราศรัย 

ไตถามถึงทุกขถอย ทวยชน 

ตางสนองเสนอกล  แกทาว 

พระดัดคดีผล   ใดเย่ียง ยุกดิ์นา 

เย็นอุระราว   ราษฎรรอนหอนมี 

  นฤบดีดำรัสดวย  การยุทธ 

ซึ่งจักยอกัมพุช   แผนโพน 

พลบกยกเอาอุต-  ดมโชค ชัยนา 

นับดฤษถีนี้โนน   แนนั้นวันเมือ 

 

ตัวอยาง ตอนสมเด็จพระนเรศวรมหาราชใชพระแสงของาวฟนพระมหาอุปราชท่ี

อังสะขวาขาดสะพายแลง 

 

เบื้องนั้นนฤนาถผู          สยามินทร 

เบื่ยงพระมาลาผิน          หอนพอง 

ศัตราวุธอรินทร           ถูก องคเอย 

เพราะพระหัตถหากปอง          ปดดวยขอทรง 

บัดมงคลพาหไท          ทวารัติ 

แวงเหวี่ยงเบี่ยงเศียรสะบัด         ตกใต 

อุกคลุกพลุกเงยงัด          คอคช เศิกแฮ 

เบนบายหงายแหงนให          ทวงทอทีถอย 

พลอยพล้ำเพลียกถาทาน         ในรณ 

บัดราชฟาดแสงพล          พายฟอน 

พระเดชพระแสดงดล          เผด็จคู เข็ญแฮ 

ถนัดพระอังสาขอน          ขาดดาวโดยขวา 

อุรารานราวแยก          ยลสยบ 

เอนพระองคลงทบ          ทาวดิ้น 
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เหนือคอคชซอนซบ          สังเวช 

วายชิวาตมสุดส้ิน           สูฟาเสวยสวรรค 

 

คุณคา    ลิลิตตะเลงพายเปนวรรณคดีเปนวรรณคดียอพระเกียรติเรื่องสำคัญ 

สันนิษฐานกันวาไดแบบอยางการแตงมาจากลิลิตยวนพาย วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนตน  ที่กวีแตง

เพ่ือสดุดีวีรกรรมของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถท่ีทรงรบชนะพระเจาติโลกราชแหงเชียงใหม  

วรรณคดีเรื่องนี้สะทอนใหเห็นความย่ิงใหญของสงครามยุทธหัตถี พระปรีชาสามารถ ความเสียสละ 

และความกลาหาญของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทั้งยังใหความรูทางประวัติศาสตรสงคราม

ระหวางไทยกับพมาดวย  

ดานการแตงและการใชภาษานั้น จะเห็นวากวียังคงขนบการแตงวรรณคดีไทย คือ

ขึ้นตนดวยบทสดุดี แลวจึงเขาสูเนื้อเรื่อง  กวีเลือกดำเนินเรื่องไปตามลำดับเวลาซึ่งทำใหผูอานเขาใจ

เนื้อเรื่องไดงายขึ้น  อีกทั้งยังใชถอยคำสำนวนอยางงามพรอมท้ังรสคำและรสความ  เชน การเลนคำ

และการใชโวหารพรรณนาท่ีทำใหผูอานเกิดจินตภาพ  การพรรณนาฉากอยางสมจริงทำใหผูอานมี

อารมณรวมและเกิดความรูสึกคลอยตาม  ที่นาสนใจคือ กวียังแทรกบทนริาศคร่ำครวญถงึนางไวดวย 

ซึ่งเปนลักษณะแปลกใหมเพราะไมเคยมีวรรณคดียอพระเกียรติเรื่องใดมีลักษณะเชนนี้มากอน อาจ

กลาวไดวาเปนการแหวกขนบการแตงวรรณคดียอพระเกียรติก็วาได   อยางไรก็ดี  บทนิราศที่แทรก

นั้น ไมมีในพงศาวดาร เปนส่ิงท่ีกวีเติมแตงขึ้นมาเอง  โดยกวีเลือกใชบทนิราศกับพระมหาอุปราชที่

ทรงคร่ำครวญถึงนางอันเปนที่รัก  ซึ่งอาจตีความไดหลายนัย  นัยหนึ่งอาจส่ือใหเห็นความออนแอ

หรือความไมสงางามเหมาะสมของพระมหาอุปราช  ซึ่งเปนภาพดานตรงขามกับสมเด็จพระนเรศวร

มหาราชท่ีกวีใหภาพความเข็มแข็งและเสียสละ  อีกนัยหนึ่งนั้น อาจทำใหผูอานเห็นมิติความเปน

มนุษยที่มีอารมณความรูสึกตาง ๆ เกิดขึ้นไดในทุกยาม แมจะเปนยามสงครามก็ตาม  การแทรกบท

นิราศยังอาจทำใหผูอานรูสึกสงสาร เห็นใจพระมหาอุปราช ขณะเดียวกันอาจทำใหรูสึกถึงความ

เสียสละของพระองคไดเชนกัน  

 

  ๕.๔.๓  พระปฐมสมโพธิกถา 

ปฐมสมโพธิกถา หมายถึง เรื่องราวท่ีเกี่ยวกับการตรัสรูของพระพุทธเจา  เดิมมีผู

แตงไวเปนภาษาบาลี  ไมทราบแนชัดวาเปนของผูใด  ตอมาจึงมีผูแปลไวเปนภาษาไทย  สมัยรัชกาล
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ท่ี ๓ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงมีรับส่ังใหกรมหมื่นไกรสรวิชิต กราบทูลอาราธนา

สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส  เมื่อยังเปนกรมหมื่นนุชิตชิโนรสใหทรงชำระ

เรื่องนี้ จนกระท่ังสำเร็จบริบูรณในวันแรม ๔ ค่ำเดือน ๗ พุทธศักราช ๒๓๘๘ 

ผูแตง     สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชติชิโนรส และพระเจาบรมวงศ

เธอ กรมหมื่นภูบาลบริรักษ 

ลักษณะการแตง      ใชรอยแกวมีภาษาบาลีแทรกอยูบาง 

วัตถุประสงคในการแตง    เพ่ือสนองราชประสงคแหงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา

เจาอยูหัวในอันท่ีจะธำรงพระพุทธศาสนาไวใหเปนปกแผน  ดวงมน จิตรจำนงค (๒๕๔๐, หนา 

๑๘๖) กลาววา “จุดมุงหมายของปฐมสมโพธิกถา มิใชการเลาเรื่องพระพุทธประวัติ แตเปนการให

ความรับรูตอความหมายอันลึกซึ้งของพระพุทธประวัติ ผานกระบวนการตัดสินใจและพฤติกรรม

ตางๆ ของพระพุทธเจา” 

เน้ือเรื่องยอ    พระปฐมสมโพธิกถาแบงเนื้อหาออกเปนตอน ๆ เรียกวา ปริเฉท มี

ทั้งหมด ๒๙ ปรเิฉท กลาวถึงศักยวงศหรือศากยวงศและโกลิยวงศ  การสรางกรุงกบิลพัสดุ เริ่มจาก

พระเจามหาสมมติเทวราชเปนกษัตริยพระองคแรก และมีกษัตริยสืบสันติวงศเรื่อยมาจนถึงพระเจา

ศรีหนุ มีโอรสชื่อสุทโธทนะ ไดอภิเษกกับพระนางสิริมหามายาธิดาพระเจาชนาธิปราชแหงโกลิยวงศ 

ตอมาพระเจาสุทโธทนะไดครองราชสมบัติ  พระโพธิสัตวจุติจากสวรรคชั้นดุสิตลงมาปฏิสนธิในพระ

ครรภของพระนางสิริมหามายาเมื่อครบทศมาสไดประสูติ ณ สวนลุมพินี ไดรับขนานนามวา พระ

สิทธัตถะและพระอังคีรส หลังจากประสูติได ๗ วัน พระนางสิริมหามายาไดทิวงคต พระนางปขาบดี

เปนผูเล้ียงดูพระสิทธัตถะจนเจริญวัย พระเจาสุทโธทนะกำหนดใหกระทำพิธีแบบพราหมณคือ ได

เชิญพราหมณมาทำนายลักษณะของพระกุมาร จากนั้นไดโปรดขุดสระในพระราชนิเวศน และให

สรางปราสาทขึ้น ๓ องค สำหรับใหประทับใน ๓ ฤดู ตอมาเจาชายไดอภิเษกสมรสกับพระนาง

พิมพา เมื่อพระชนมายุ ๑๖ พรรษา ไดมีโอรสองคหนึ่งชื่อวา ราหุล  เจาชายสิทธัตถะทรงสำราญใน

เพศฆราวาสจนพระชนมได ๒๙ พรรษา จึงไดเสด็จออกเพ่ือบรรพชา เพราะไดทอดพระเนตรเห็นคน

แก คนเจ็บ คนตาย และบรรพชิตอีกอยางหนึ่งเพราะไดทอดพระเนตรเห็นนางระบำและหญิงท่ีเลน

ดนตรีนอนหลับมีอาการนาสังเวช ทำใหเบื่อหนายในกามคุณ จึงไดเสด็จไปดวยพาหนะคือมาชื่อ

กัณฐกะ พรอมดวยนายฉันนะ  ทรงตัดพระเมาลีและอธิษฐานบรรพชาท่ีฝงแมน้ำโขงอโนมา พระ
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โพธิสัตวทรงบำเพ็ญเพียรเพ่ือบรรลุสัจธรรมเปนเวลา ๖ ป จึงไดสำเร็จเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา 

หลังจากนั้นไดทรงเผยแพรพระสัทธธรรมท่ีทรงคนพบและวางรากฐานพระพุทธศาสนา เปนเวลา 

๔๕ ป จึงเสด็จดับขันธปรินิพพาน ณ กรุงกุสินารา เมื่อพระชนมายุ ๘๐ พรรษา เมื่อถวายพระเพลิง

พระพุทธสรีระแลว โทณพราหมณไดบางพระบรมธาตุแกกษัตริยตางๆ เพ่ืออันเชิญไปประดิษฐาน ณ 

ที่อันควร สำหรับประชาชนไดสักการบูชา ในปริเฉทที่ ๒๘ ไดกลาววา พระมหากัสสปเถระไดปรึกษา

กับพระเจาอชาตศัตรู เพ่ือนำพระบรมธาตุจาก ๖ แหงมารวมกันเก็บไวและสรางสถูปครอบ ลวงมา 

๒๑๘ ป พระเจาอโศกมหาราชทรงเล่ือมใสพระพุทธศาสนาเปนอันมาก ไดรับส่ังใหนำพระบรมธาตุ

มาสักการะแลวใหนำไปประดิษฐานในพระเจดียทุกๆ นครในชมพูทวีปและไดจัดงานฉลองพระบรม

ธาตุ แตเกรงภัยจากพระยามาร ที่ประชุมสงฆจึงใหไปนิมนตพระอุปคุตเถระซึ่งอยูที่ทองทะเลมาชวย

ปองกัน พระยามารพยายามทำลายพิธี แตพระอุปคุตสามารถปองกันไวได พระเจาอโศกโปรดใหพ

นะมหินทราชโอรสและพระสังฆมิตตาราชธิดาอุปสมบทเปนพระภิกษุและภิกษุณี ภายหลังไดบรรลุ

เปนพระอรหันต    ในปริเฉทสุดทายไดกลาวถึงอันตรธาน ๕ ประการคือ ปริยัติอันตรธานปฏิบัติ

อันตรธาน ปฏิเวธอันตรธาน ลิงคอันตรธาน และธาตุอันตรธาน ธาตุอันตรธาน คือ เมื่อไมมีใครบูชา

พระบรมธาตุอันประดิษฐานอยูตามท่ีตางๆ พระธาตุท้ังหลายก็จะมาประชุมกัน ณ ท่ีพระพุทธเจา

ตรัสรู และเกิดเปนไฟไหมพระธาตุส้ินไป 

ตัวอยาง   ปริจเฉทท่ี ๑ วิวาหมงคลปริวรรต 

อันนี้เปนเรื่องอุบัติแหงกรุงกบิลพัสดุมหานครโดยนัยพรรณนามานี้ ลําดับนั้น 

อมาตยทั้ง ๘ จึงปรึกษากันวาพระราชกุมารทั้งหลายนี้ก็ทรงเจริญวัยวัฒนา ถาอยูในสํานัก

พระราชบิดาก็จะกระทําอาวาหวิวาหมงคลการก็กาลบัดนี้ เราทั้งหลายเปนผูใหญทรงพระ

กรุณาโปรดใหมาทํานุบาํรุงบริรักษพระราชกุมาร แลการอันนี้ก็เปนภารธุระของเราควรจะ

จัดแจงจึงจะชอบก็ชวนกันเขาไปกราบบังคมทูลปรึกษาวา ขาพระพุทธเจาจะไปขอพระ

ราชธิดาแหงกษัตริยเมืองอื่นมาอภิเษกกับดวยพระองค เมื่อพระราชกุมารท้ังหลายทรง

สดับดังนั้นจึงตรัสตอบวา เรามิไดเห็นนางขตัตยิราชธิดาแหงกษัตรยิท้ังหลายอื่น ซึ่งจะเปน

บรมขัตติยาสัมภินชาติชาตรีอันประเสริฐเสมอเหมือนดวยเรา อนึ่งขัตตยิราชกุมาร

ท้ังหลายอื่นนั้นเลา ก็มิไดอสัมภินพงศกษัตริยชาติชาตรีเสมอเหมือนดวยเชษฐกนิษฐภคินี



๒๐๔ 
 

โดยแท เบื้องวาจะอภิเษกสังวาสกับดวยขัตติยราชสกูลท้ังหลายอื่น เกรงวาราชบุตรธิดา

ของเราซึ่งจะบังเกิดนั้นจะไมเปนขัตติยชาติอันบริสุทธิ์ ฝายขางบิดาบางฝายขางมารดา

บางก็จะถึงซึ่งชาติสัมเภทเส่ือมเสียขัตติยวงศไป เพราะเหตุนั้นเราท้ังหลายชอบใจจะ

อภิเษกสังวาสกับดวยพระกนิษฐราชภคินีแหงเรา ขัตติยวงศของเราจึงจะบริสุทธิ์ขัตติ

ยาสัมภินชาติโดยแท และพระราชกุมารท้ังหลายจึงตั้งไวซึ่งเชษฐภคินี องคเดียวนั้นในท่ี

เปนราชมารดาแลวก็กระทําสกสกสังวาส กับดวยพระกนิษฐภคินีท้ัง ๔ นางนั้นเปนคู ๆ 

กัน ดวยกลัวชาติสัมเภท จนเจริญดวยพระราชบุตร พระราชธิดาเปนอันมาก เหตุดังนั้น 

กษัตริยทั้งหลายในกรุงกบิลพัสดุนั้นจึงไดนามกรปรากฏวาศักยราชตระกูลเพราะทําสกสก

สังวาสในราชวงศแหงตนๆ อันนี้เปนเรื่องตนอุบัติเหตุแหงศักยราชตระกูล จับเดิมแตนั้น

มา กษัตริยศักยราชทั้งหลายไดเสวยราชสมบตัิสืบพระวงศตอๆ กันมาเปนหลายชั่วกษัตริย

เปนอันมากตราบเทาถึงพระเจาสีวิราช พระเจาสญชัยราชแลพระเจาเวสสันตรราชครั้งนั้น

เปล่ียนนามพระนครชื่อกรุงเชตุดรแลสมเด็จพระเวสสันตรราชไดเสวยราชสมบัติดำรงใน

ทศพิธราชธรรม ทรงบริจาคพระยาเศวตปจจัยนาคกับทั้งเครื่องคชาภรณอันมีราคาได ๒๔ 

แสนกหาปณะดํารงพระชนมตราบเทาทิวงคต จุติขึ้นไปบังเกิดในดุสิตเทวโลกจึงพระชาลี

ราชโอรสไดราชาภิเษกกับดวยนางกัณหาชินากนิษฐภคินี ไดเสวยราชสมบัติสืบกันมา มี

พระราชโอรสทรงพระนามพระสีวีวาหนราช พระสีวีวาหนราชมีพระราชโอรส ทรงพระ

นามพระสีหัสสรราช พระสีหัสสรราชไดเสวยราชสมบัติสืบพระวงศเปนลําดับมาเปนอัน

มาก นับเปนกษัตริย ๑๖๑,๐๐๐ พระองค จึงถึงพระเจาไชยเสนราช พระเจาไชยเสนราชมี

พระราชบุตรทรงพระนามพระเจาสีหหนุราชไดเสวยราชสมบัติสืบกันมา ครั้งนั้นนามพระ

นครกลับเรียกกรุงกบิลพัสดุดุจนามเดิม แลพระเจาสีหหนุราชนั้นมีพระราชโอรส ๓ 

พระองค ทรงพระนามพระสิริสุทโธทนราชกุมาร ๑ พระสุกโกทนราชกุมาร ๑ อมิตโตทน

ราชกุมาร ๑ มีพระราชธิดา ๒ พระองค ทรงพระนามนางอมิตา ๑ นางปมิตา ๑  ในกาล

นั้นสมเด็จพระเจากรงุสีหหนรุาชมีพระหฤทัยปรารถนาจะราชาภิเษกพระสิรสุิทโธทนเชษฐ

ราชโอรสผูใหญซึ่งทรงพระวัยวัฒนาการประดิษฐานไวในเศวตราชาฉัตรเสวยมไหศวริย

สมบัติแทนพระองค ทรงพระดําริวา ควรจะใหสืบแสวงหาซึ่งนางขัตติยราชธิดาอันอุดม

วงศทรงซึ่งบวรรูปสิริโสภาคยแลบริบูรณ 
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คุณคา     เรื่องพระปฐมสมโพธิกถาใหความรูเกี่ยวกับพุทธประวัติอยางละเอียด 

โดยเนนในแงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริยและบุคลาธิษฐานเพ่ือใหผูอานเกิดความเล่ือมใสศรัทธาในองคพระ

ศาสดาหรือพระพุทธศาสนา  วรรณคดีเรื่องนี้ยังแสดงถึงหลักคำสอนตาง ๆ ในพระพุทธศาสนา  

ซึ่งศาสนิกชนพึงนำไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนในชีวิตจริง  เชน คำสอนเรื่องอริยสัจ ๔   การเจริญ

สมาธิภาวนา  การทำสังฆทาน  เปนตน  ยังเปนวรรณคดีท่ีมีคุณคาทางวรรณศิลป  มีความดีเดน

ทางดานเสียง  คำ  ความหมาย  จินตนาการ  และอารมณสะเทือนใจ  มีลักษณะเชิงกวีนิพนธ คือใช

องคประกอบของภาษานับตั้งแตเสียง คำ กลุมคำ และประโยค เปนวัสดุสรางแรงกระทบอารมณท่ี

เราการรับรูของผูอานอยางท่ีไมปรากฏในการส่ือสารตามปกติ (ดวงมน  จิตรจำนงค, ๒๕๔๐, หนา 

๑๘๕ – ๑๘๖) 

 

  ๕.๔.๔  โคลงโลกนิติ 

โคลงโลกนิติเปนโคลงสุภาษิต  จัดอยูในวรรณกรรมประเภทคำสอน  คำวา โลกนิติ  

แปลวา ระเบียบแบบแผนแหงโลก   บางเรียกวา โลกนิติคำโคลง  โคลงโลกนิติสำนวนเกาเชื่อกันวา

มีมาตั้งแตครั้งกรุงศรีอยุธยา โดยนักปราชญในสมัยนั้นไดคัดเลือกหาคาถาสุภาษิตภาษาบาลีและ

ภาษาสันสกฤตท่ีปรากฏในคัมภีรตาง ๆ เชน คัมภีรโลกนัย  คัมภีรโลกนิติ ธรรมบท พระไตรปฎก 

เปนตน มาถอดความแลวเรียบเรียงแตงเปนคำโคลง รวมเรียกวา โคลงโลกนิติ 

เมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหปฏิสังขรณ

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ให สมเด็จพระเจานองยาเธอ กรมขุน

เดชอดิศร (ตอมาไดดำรงพระยศเปนสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาเดชาดิศร) ทรงชำระ

โคลงโลกนิติสำนวนเกาใหประณีตไพเราะย่ิงขึ้น เพ่ือจารึกไวในคราวเดียวกันดวย ซึ่งทำใหโคลงโลก

นิติแพรหลายในเวลาตอมา  ตอมาใน ป พ.ศ. ๒๔๖๐ หอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนคร 

รวบรวมโคลงโลกนิติ ท้ังของเกาและท่ีชำระใหมพิมพขึ้นครั้งหนึ่ง และใหชื่อวา “ประชุมโคลงโลก

นิติ” มีคาถาบาลีและสันสกฤต เทาท่ีคนพบพิมพกำกับไวขางตนของโคลงภาษิตนั้นดวย และตอมา

ไดพิมพอีกหลายครั้ง 
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โคลงโลกนิติท่ีปรากฏตนฉบับในสมุดไทยมีจำนวนทั้งส้ิน ๔๐๘ บท แตท่ีจารึกไวใน

วัดพระเชตุพน ฯ แผนละบท มี ๔๓๕ แผน (รวมโคลงนำ ๒ บท) คาดวามีโคลงที่แตงเพ่ิมเติมเพ่ือให

พอดีกับพ้ืนท่ีจารึก 

ผูแตง     สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาเดชาดิศร ทรงชำระ 

ลักษณะการแตง    โคลงส่ีสุภาพ บางโคลงมีคาถาบาลีวางไวเปนแมบท 

วัตถุประสงคในการแตง    เพ่ือเปนคติสอนใจ  และรัชกาลท่ี ๓ มีพระราชประสงค

ใหประชาชนไดอาน 

เน้ือเรื่องยอ    เริ่มตนสดุดีพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  วา

ทรงแสดงโอวาทประดับพระองคและยังทรงเมตตาประชาชน  จากนั้น จะแยกโคลงออกเปนชุด ๆ 

แตละชุดมีสวนประกอบดังนี้ ตัวเลขลำดับกำกบัชุด  คาถา โดยชุดท่ีมีคาถา จะเขียนคาถาไวที่ตนบท 

พรอมชื่อคัมภีรอันเปนท่ีมาของคาถานั้น ถาโคลงชุดนี้ไมมีคาถา จะเขียนวา ยังไมพบคาถา  อางอิง

ทายคาถา (ถามีคาถา)  แหลงท่ีมา เชน คัมภีรโลกนิติ  คัมภีรธรรมนีติ  คัมภีรราชนีติ  หิโตปเทศ  

ธรรมบท  พระไตรปฎก  ถาไมพบที่มาของคัมภีร จะเขียนวา ไมปรากฏที่มา 

ตัวอยาง โคลงโลกนิติตอนตน ท่ีสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาเดชาดิศร 

ทรงเริ่มตนดวยการสดุดพีระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหวั และบอกความเปนมาของโคลงวาเปน

สุภาษิตที่มีมายาวนาน 

 

      ๏ อัญขยมบรมนเรศเรื้อง รามวงศ 

พระผานแผนไผททรง   สืบไท 

แสวงย่ิงส่ิงสดับองค   โอวาท 

หวังประชาชนให   อานแจงคำโคลง 

ครรโลงโลกนิตินี้   นมนาน 

มีแตโบราณกาล    เกาพรอง 

เปนสุภสิตสาร    สอนจิต 

กลดั่งสรอยสอดคลอง   เวี่ยไวในกรรณ 

      



๒๐๗ 
 

 ตัวอยางเปรียบเทียบโคลงโลกนิติ สำนวนเกาและสำนวนสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรม

พระยาเดชาดิศร ท่ีทรงปรับใหถอยคำมีความไพเราะและยังไดความครบถวน 

 

สำนวนเกา 

ปลาราหุมหอดวย ใบคา 

คาติดแปดเหม็นปลา  คละคลุง 

คือคนผูดีหา   คบเพ่ือน พาลนา 

ความชั่วปนปานฟุง  เนื่องรายเสมอกัน 

 

 

สำนวนสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาเดชาดิศร 

ปลาราพันหอดวย ใบคา 

ใบก็เหม็นคาวปลา  คละคลุง 

คือคนหมูไปหา   คบเพ่ือน พาลนา 

ไดแตรายรายฟุง   เฟองใหเสียพงศ 

  

  ตัวอยาง โคลงโลกนิติท่ีเปนโคลงกระทู 

 

                      เพ่ือนกิน สินทรัพยแลว     แหนงหน ี

                      หางาย หลายหมื่นมี                มากได 

เพ่ือนตาย ถายแทนชี-            วาอาตม 

หายาก ฝากผีไข                    ยากแทจักหา 

 

    คุณคา     โคลงโลกนิติมุงสอนแนวทางการดำเนินชีวิต ใหคติสอนใจ โดยใชสำนวน

ภาษาเชิงเปรียบเทียบ สาธกความจริงแทของชีวิตใหผูอานเกิดความตระหนักรูและคลอยตาม  กวี

มักนำธรรมชาติและส่ิงใกลตัวมาใชเปนความเปรียบ ทำใหเขาใจงาย   ทั้งยังใชคูเปรียบตรงขาม ทำ

ใหเหน็ความหมายท่ีแตกตางกันอยางเดนชัด  บางบทยังเปนโคลงกระทูดวย  

 



๒๐๘ 
 

๕.๔.๕  บทละครเรื่องระเดนลันได  

ระเดนลันได เปนวรรณคดีสำคัญในสมัยรัชกาลท่ี ๓   สันนิษฐานกันวา พระมหา

มนตรี (ทรัพย) ไดเคาโครงเรื่องมาจากชีวิตจริงของแขกขอทานชื่อ ลันได อาศัยอยูใกลโบสถ

พราหมณ บริเวณหนาวัดสุทัศนเทพวราราม ตอมาแขกขอทานเกิดวิวาทกับแขกเล้ียงวัวดวยเรื่อง

แยงหญิงสาว ผูคนตางเห็นเปนเรื่องขบขัน พระมหามนตรี (ทรัพย) ทราบเรื่องจึงนำมาแตงเปน

กลอนบทละคร  ที่กลาวกันวาเปนกลอนละครเพราะวามคีำนำเมื่อนั้น บัดนั้น แตทั้งนี้ไมมีหนาพาทย

หรือเพลงกำกับใหครบถวนตามแบบละครท่ัวไป  เรื่องนี้คนพบเมื่อพระมหามนตรี (ทรัพย) ถึงแก

กรรมแลว 

   ผูแตง     พระมหามนตรี (ทรัพย)  

 ลักษณะการแตง      กลอนบทละคร 

 วัตถุประสงคในการแตง     เชื่อกันวา พระมหามนตรี (ทรัพย) ตองการอวดฝมือ

ตน นอกเหนือไปจากกลอนกลบทกบเตนสามตอนและโคลงษีดัดตน และอาจตองการลอเรื่อง

อิเหนา 

 เน้ือเรื่องยอ       ระเดนลันไดเปนแขกขอทานเท่ียวสีซอขอขาวกินตามตลาดเสา

ชิงชา หนาโบสถพราหมณ   สวมกางเกงขาด ๆ สวมประคำดีควายสะพายยาม ถือกระบองกันหมา

แลวเที่ยวสีซอไปตามทางเหมือนอยางเคยจนมาถงึเมอืงหนึ่งซึ่งใหญกวาง วันหนึ่งเดินทางมาถึงริมหัว

ปอม  พบนางประแดะภรรยาของทาวประดู  ระเดนลันไดสีซอและรองเพลงใหฟง  นางประแดะ

ถูกใจจึงใหขาวกลองและปลาสลิดแหง  ระเดนลันไดเกี้ยวพาราสีและใหสัญญาวาตอนดึกจะเขาหา  

ขอใหนางประแดะเปดประตูไวคอยทา  สวนทาวประดูกลับจากเล้ียงวัว  เห็นขาวกลองพรองไปและ

ปลาสลิดแหงหายไปหมดซักไซไดความวาใหระเดนลันไดไป  ทาวประดูโกรธจึงทุบตีและขับไลนาง  

ครั้นตกดึกระเดนลันไดลอบเขาไปหานางประแดะในหองพบทาวประดู  ตางฝายตางเลาโลมกัน

เพราะคิดวาอีกฝายหนึ่งเปนนางประแดะ  เมื่อรูวาผิดตัวจึงรองเอะอะขึ้น  ระเดนลันไดหนีมาถึงราน

ริมถนน  พบนางประแดะนั่งรองไหจึงพานางไปอยูดวย ตอมานางกระแอแมคาขายขาวเหนียวชาว

ทวายคนรักของระเดนลันไดคิดถึงระเดนลันไดจึงไปหา นางกระแอแอบเห็นระเดนลันไดอยูกับนาง

ประแดะก็หึงหวงจึงแกลงทำเปนทวงคาขาวเหนียว ระเดนลันไดปลอบโยน  

 ตัวอยาง  ตอนชมนางประแดะ 



๒๐๙ 
 

 

๏ เมื่อนั้น    พระสุวรรณลันไดเรืองศรี 

เหลียวพบสบเนตรนางตานี  ภูมีพิศพักตรลักขณา ฯ ๒ คำ ฯ 

๏สูงระหงทรงเพรียวเรียวรูด งามละมายคลายอูฐกะกลาปา  

พิศแตหัวตลอดเทาขาวแตตา  ทั้งสองแกมกัลยาดังลูกยอ  

คิ้วกงเหมือนกงเขาดีดฝาย  จมูกละมายคลายพราขอ   

หูกลวงดวงพักตรหักงอ   ลำคอโตตันส้ันกลม   

สองเตาหอยตุงดังถุงตะเคียว  โคนเหี่ยวแหงรวบเหมือนบวบตม 

 เสวยสลายาจุกพระโอษฐอม  มันนาเชยนาชมนางเทวี ฯ ๖ คำ ฯ 

 

ตัวอยาง  ตอนทาวประดูเคนความจริงจากนางประแดะ 

 

   ๏ เมื่อนั้น   ทาวประดูเดือดนักชักพระแสง 

ถาบอกจริงใหกูอีหูแหวง   จะงดไวไมแทงอยางแยงยุด 

กูก็เคยเกี้ยวชูรูมารยา   มิใชมึงโสดามหาอุด 

มันเปนถึงเพียงนี้ก็พิรุธ   ถึงดำน้ำรอยผุดไมเชื่อใจ 

ยังจะทาพิสูจนรูดลอง   พอจะถองใหยับจนตับไหล 

เห็นวากูหลงรักแลวหนักไป  เอออะไรนี่หวาน้ำหนามึง 

หาเอาใหมใหดีกวานี้อีก   ผิดก็เสียเงินปลีกสองสลึง 

กำลังกริ้วโกรธาหนาตึง   ถีบผึงถูกตะโพกโขยกไป ฯ ๘ คำ ฯ โอด 

 

คุณคา     เรื่องละเดนลันไดเปนวรรณคดีท่ีมีความแปลกใหมโดยเฉพาะในดาน

เนื้อหาท่ีลอเลียนเรื่องอิเหนา  จนอาจกลาวไดวา เปนวรรณคดีย่ัวลอเรื่องแรกของไทย  กวีใชถอยคำ

สำนวนลอเลียนบทละครเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย 

อยางเห็นไดชัด เนื่องจากปรากฏคำวา “ระเดน” “วงศอสัญแดหวา” “ตุนาหงัน” ตลอดจนการใช

คำราชาศัพทอื่น ๆ ท้ังท่ีตัวละครในเรื่องเปนเพียงสามัญชน  พระมหามนตรี (ทรัพย) กำหนดใหตัว

ละครและฉากตาง ๆ ใหตรงกันขาม  ทำใหผูอานรูสึกถึงการเสียดสีและขบขันไปพรอมกัน 

 



๒๑๐ 
 

 ๕.๔.๖  นิราศเดือน 

นิราศเดือนเปนรอยกรองเชิงนิราศ  นายมีหรือหมื่นพหรมสมพัตสร เกิดในสมัย

รัชกาลที่ ๑ เปนศิษยคนหนึ่งของสุนทรภู ท่ีไดรับยกยองวาแตงกลอนไดดีเดนใกลเคียงกับสุนทรภู

มากท่ีสุด  มักมีผูตั้งขอสังเกตวาความคิดและสำนวนโวหารของนายมีเปนทำนองเดียวกับสุนทรภู 

และดีเดนใกลเคียงกับสุนทรภู ผลงานบางเรื่องมีผูเขาใจผิดวาเปนผลงานของสุนทรภูก็มี 

ผูแตง      นายมี หรือหมื่นพรหมสมพัตสร 

ลักษณะการแตง      กลอนสุภาพ 

วัตถุประสงคในการแตง     เพ่ือคร่ำครวญถึงนางอันเปนท่ีรักและบันทึกเหตุการณ 

เน้ือเรื่องยอ   เนื้อเรื่องกลาวถึงความโศกเศราของกวีท่ีไมสมหวังในรัก โดยกลาว

เชื่อมโยงความรูสึกของกวีท่ีมีตอนางท่ีรักกับวัฒนธรรมประเพณีท่ีปฏิบัติกันในแตละเดือน รวมท้ัง

เหตุการณท่ีกวีไดเขาไปเกี่ยวของ เริ่มตั้งแตเดือนหาเรียงลำดับตามเดือนไปจนถึงเดือนส่ีเปน

ครบรอบปหนึ่ง ในเดือนหาเปนปใหมไทยในสมัยตนรัตนโกสินทร มีประเพณีสำคัญคือ ประเพณี

สงกรานต เปนตน 

ตัวอยาง   งานสงกรานตในเดือนหา     

 

โอฤดูเดือนหาหนาคิมหันต 

พวกมนุษยสุดสุขสนุกครัน ไดดูกันพิศวงเมื่อสงกรานต 

ทั้งผูดีเข็ญใจใสอังคาส  อภิวาทพุทธรูปในวิหาร 

ลวนแตงตัวท่ัวกันวันสงกรานต ดูสคราญเพริศพริ้งท้ังหญิงชาย 

ที่เฒาแกแมหมายไมใครเที่ยว สูอดเปรี้ยวกินหวานลูกหลานหลาย 

ที่กำดัดขัดสีสวยทั้งกาย  เที่ยวถวายน้ำหอมนอมศรัทธา 

บางก็มีที่สวาดิ์มาดพระสงฆ ตางจำนงนึกกำดัดขัดสิกขา 

ไดแตเพียงพูดกันจำนรรจา นานนานมากลับไปแลวใจตรอม ฯ 

 

  คุณคา   นิราศเดือนมีลักษณะแตกตางจากนริาศโดยท่ัวไป คือ กวีไมไดเดินทางจาก

คนรัก  จึงพรรณนาคร่ำครวญถึงคนรักโดยยึดเวลาเปนสำคัญ ซึ่งนับวาเปนลักษณะแปลกใหม  



๒๑๑ 
 

นิราศเดือนยังใหความรูเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีแตละเดือน รวมถึงแนวทางขอคิดเห็น การ

วิพากษวิจารณสังคมตามทัศนะของกวีตลอดใหคติในการดำเนินชีวิตอีกดวย 
 

๕.๔.๗  บทสักวา 

  บทสักวาของคุณพุม หรือท่ีรูจักกันในนาม บุษบาทาเรือจาง  เปนกวีหญิงในสมัย

รัชกาลที่ ๓  ตามประวัตินั้น คุณพุมเปนธิดาพระยาราชมนตรี (ภู) ซึ่งเปนขาหลวงเดิมของรัชกาลท่ี 

๓ เมื่อเจริญวัยคุณพุมถวายตัวเปนขาราชการฝายใน ตำแหนงพนักงานพระแสงจนเปนท่ีโปรดปราน  

แตอยูไมนานก็กราบถวายบังคมลาออก โดยอาศัยอยูท่ีแพหนาบานทานบิดา เหนือวังทาพระ ใกล

ทาเรือจาง เมื่อส้ินบุญของบิดา คุณพุมมีฐานะยากจนลงตองเขียนกลอนขาย นับเปนกวีหญิงคนแรก

ท่ีหาเล้ียงชีพดวยการเขียนกลอนขาย  ในสมัยรัชกาลท่ี ๔ คุณพุมไดอาศัยพ่ึงบุญบารมีพระเจาบรม

วงศเธอ กรมหมื่นมเหศวรศวิวลิาส และพระเจาบรมวงศเธอ กรมหมื่นวิษณุนาถนิภาธร เมื่อพระองค

ทานทั้งสองส้ินพระชนม คุณพุมไดไปอาศัยอยูกับพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจานารีรัตนา ตอมา

ในสมัยรัชกาลที่ ๕ คุณพุมไดเขารับราชการใน สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาสุดารัตนราช

ประยูร พระราชธิดาในรัชกาลท่ี ๓ ซึ่งเปนผูทำนุบำรุงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวมา

ตั้งแตยังทรงพระเยาว และทรงชุบเล้ียงคุณพุมจนตลอดชีวิต โดยคุณพุมทำหนาที่ผูบอกสักวา 

 ผูแตง     คุณพุม (บุษบาทาเรือจาง) 

 ลักษณะการแตง     กลอนสักวา 

 วัตถุประสงคในการแตง    เพ่ือใชเลนสักวา 

เน้ือเรื่องยอ    คุณพุมแตงและตอบทสักวาหลายเรื่อง ตามที่ไดรับหนาที่ เชน เพลง

ยาวโตตอบกับสามชาย กลาวไวแลวในพระประวัติของพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงวงศาธิราช

สนิท ซึ่งเลนเปนสังคามาระตา (ในเรื่องอิเหนา) เจาฟากรมขุนอิศเรศรังสรรค เลนเปนอิเหนา สวน

คุณพุมเลนเปนมะเดหวี   

เพลงยาวบวงสรวงฉลองสระบางโขมด ในสมัยรัชกาลท่ี ๔ คุณพุมไดอาศัยพ่ึงบุญ

บารมีของ พระองคชายนพวงศ (พระเจาบรมวงศเธอ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส) และ พระองค

เจาชายสุประดิษฐ (พระเจาบรมวงศเธอ กรมหมื่นวิษณุนาถนิภาธร) พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกลาเจาอยูหั ว ไดรับพระราชทานเงินป  ในชวงนี้ คุณ พุ มไดขุดสระสรางให เปน

สาธารณประโยชนไวท่ีบางโขมด บริเวณทางขึ้นพระพุทธบาทสระบุรี เมื่อมีการฉลองคุณพุมจึงเขียน  



๒๑๒ 
 

เพลงยาวบวงสรวงฉลองสระบางโขมด ปดไวท่ีศาลาริมสระนั้น มีผูคัดลอกจดจำกัน

ตอ ๆ มา   เพลงยาวเฉลิมพระเกียรติ พระองคเจาหญิงนารีรัตนาทรงแนะใหคุณพุมแตงเพ่ิมเฉลิม

พระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว และ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว โดย

แตงเปนเพลงกลอนเพลงยาว ๒๒ คำกลอน เมื่อป พ.ศ. ๒๔๑๑ ซึ่งเปนปท่ีพระบาทสมเด็จพระจอม

เกลาเจาอยูหัวเสดจ็สวรรคต นำขึ้นทูลเกลาฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เปน

ที่พระทับพระราชหฤทัย ไดรับพระราชทานรางวัล ผลงานชิ้นนี้มีประวัติคุณพุมแทรกอยูดวย   

ผลงานเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ไดแก บทสักวาตาง ๆ ของคุณพุม และสักวาเลนท่ีทอง

พรหมมาศ  สักวาท่ีเลนถวายหนาพระท่ีนั่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวในป พ.ศ. 

๒๔๑๕ สักวาที่เลนในสระพระราชวังบางปะอินในป พ.ศ. ๒๔๒๐ เพลงยาวเจาสัวปุก   เปนตน 

ตัวอยาง บทสักวาของคุณพุมท่ีสระพระราชวังบางปะอิน  เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๐  

วงอาลักษณของกรมหลวงบดินทร ฯ ไดโตสักวากับคุณพุม 

 

         สักวาใชจะยอพูดผลอพรอด ไมทิ้งทอดหางเหสเนหา 

คารมอื่นดื่นไปไมนำพา   ฝปากปาฟงแลวกริ่มอิ่มอารมณ 

อันจะทำใจดวนหาควรไม   ขางนาไปเดือนปยังมีถม 

ไมยอนยอกบอกแจงแสลงลม  แมนเกรียมกรมทุกขตรอมมักผอมเอย 

      (คุณพุมตอบ) 

          สักวาอยาพิไรเลยไมเชื่อ  ฉันก็เหมือนกับเกลือทานริมกับพิมเสน 

เปนกาฝากรากกิง่แอบอิงเอน  มิใชเกณฑเกสรกลีบบีบระบม 

สุริยันจันทรีเล่ือนลีลาศ   ศักราชเดือนปวามีถม 

ย่ิงแกวันฉันย่ิงงอมเกรยีมกรอมตรม ไมยอมงมโงโงกเศราโศกเอย 

 

 คุณคา       คุณพุมมีผลงานการแตงงานรอยกรองที่โดดเดนคือ บทสักวาและเพลง

ยาว เปนกวีหญิงท่ีฝปากกลา ไดมีโอกาสเลนสักวาถวายหนาพระท่ีนั่งเนื่องในโอกาสตาง ๆ หลาย

ครั้ง และเปนผูที่มีชื่อเสียงเปนท่ียอมรบัอยางกวางขวางดานการเลนกลอนสักวา ตั้งแตในสมัยรัชกาล

ที่  ๓  จนถึงในสมัยรัชกาลท่ี ๕   บทสักวาของคุณพุมใหความรูทางดานอักษรศาสตร  และ

ขนบธรรมเนียมการเลนสักวาของไทยดวย 



๒๑๓ 
 

 

 

 

๕.๔.๘  บทละครเรื่องพระมะเหลเถไถ 

เรื่องพระมะเหลเถไถ เปนวรรณคดีท่ีแตงในสมัยรัชกาลท่ี ๔ โดยคุณสุวรรณ  

กวีหญิง  คุณสุวรรณรับราชการฝายในอยูท่ีตำหนักพระเจาลูกเธอกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ   ตอมา

เมื่อ กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพส้ินพระชนมลงในป พ.ศ. ๒๓๘๘  ยังเปนผลใหขาหลวงในพระตำหนัก

ตองยายออกจากพระตำหนักแดงตามธรรมเนียม ขณะนั้นคุณสุวรรณอายุได ๓๖ ป แตไมปรากฏ

ทำงานในตำแหนงใด พำนักอยูในเรือนนอกในฝายใน ยังคงไดรับพระราชทานเบี้ยหวัดรายปอยู    

สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ กลาววา เรื่องพระมะเหล

เถไถนี้ คุณสุวรรณแตงขึ้นตามจินตนาการ  มีความแปลกท่ีแตงขึ้นเปนภาษาบาง ไมเปนภาษาบาง

ปะปนกนัไปแตตนจนปลาย แตสามารถเขาใจความไดตลอดเรื่อง (ศิลปากร, กรม, ๒๕๑๔, หนาคำนำ)  

เมื่อแตงเรื่องนี้ คุณสุวรรณถูก วาแตงเมื่อ “เสียจริต” หรือ “มีสติฟุงซานผิดปกติ” เพราะเปนเรื่อง

แปลกในวงการกวียุคนั้น 

 ผูแตง       คุณสุวรรณ 

 ลักษณะการแตง      กลอนแปด 

 วัตถุประสงคในการแตง       สันนิษฐานกันหลายประการวาอาจแตงเพ่ือลอเลียน

เรื่องอิเหนา  หรือเพ่ือประชดผูแตงกลอนท่ีมุงแตสัมผัสโดยไมคำนงึถึงเนื้อความ หรือแตงเพ่ือความ

รักในรอยกรองก็เปนได 

เน้ือเรื่องยอ    เนื้อความกลาวถึงพระมะเหลเถไถประทับอยูในวัง วันหนึ่งลาบิดา

มารดาคือทาวโปลาและนางตาลาไปประพาสปาและประทับแรมในปาคืนนั้นพระอินทรเล็งทิพย

เนตรเห็นวาเหมาะสมท่ีจะเปนคูครองกับนางตะแลงแกง  ธิดาทาวมะไลทีแหงเมืองมะไลทอง  จึง

เหาะไปอุมนางจากปราสาทมาอยูรวมกับพระมะเหลเถไถท่ีพลับพลา  รุงเชาพระมะเหลเถไถพานาง

ตะแลงแกงพรอมไพรพลเดินทางกลับเมือง   ระหวางทางพบยักษชื่อทาวมะลากอยซึ่งทำผิดเพราะ

ลอบชมนางฟา  พระอิศวรจึงลงโทษตัดตัวจนขาดและใหเท่ียวจับสัตวปากินเปนอาหาร  เมื่อเห็น

พระมะเหลเถไถ  ทาวมะลากอยคิดจะจับกิน  ทั้งสองจึงตอสูกัน 

ตัวอยาง  ชวงตนเรื่อง  



๒๑๔ 
 

 

เมื่อนั้น    พระมะเหลเถไถมะไหลถา 

สถิตยังแทนทองกะโปลา   สุขาปาลากะเปเล 

วันหนึ่งพระจึงมะหลึกตึก  มะเหลไถไพรพรึกมะรึกเข 

แลวจะไปเที่ยวชมมะลมเต  มะโลโตโปเปมะลูตู 

ตริแลวพระมะเหลจึงเปปะ  มะเลไตไคลคละมะหรูจู 

จรจรัลตันตัดพลัดพลู   ไปสูปราสาททาวโปลา 

ครั้นถึงจึงเขาตะหลุดตุด  กมเกลาเคาคุดกะหลาตา 

มะเหลไถกราบไหวท้ังสองรา  จึงแจงกิจจามะเลาเตา 

ดวยบัดนี้ตัวขามะเหลเถ   ไมสบายถายเทกะเหงาเกา 

จะขอลาสองราหนาเงาเคา  เที่ยวมะไลไปเปาพนาวัน 

 

ตัวอยาง บทชมธรรมชาติ 

 

พระชมเขาเนาเนินกะหรกกก รุกขชาติดาษดกมะโหลโต 

มะลาตันสาระพันกะลันโป  กะลาปย่ีโถมะโยตัน 

มะโยติงปริงปรางลางสาบ  ลางสาดหาดหาบมะหลันปน 

มะลันปสีเสียดประเหยียดกัน  ประยงคแกวแถวพันมะลันดา 

 

มาลีดวงพวงชอมะลอชร   มาลีชาดมาดซอนมะรอนฉา 

มะรินชิงจิงจอมะยอตา   มะยมเตม็เข็มลามะกาโล 

มะกาลิงปงปุมกะทุมทอน  กะทิงถินกล่ินขจรมะลอนโหว 

มะลิวันมันโมกกะโหลกโก  กุหลาบแกมแนมโยทกาลี 

กาหลงชงโคมะโยแปว   มะโยปมนมแมวมะแลวฉี 

มะลัยฉาวสาวหยุดมะลุดลี  มะลิลาสารภีมะลีโช 

 



๒๑๕ 
 

คุณคา   เรื่องพระมะเหลเถไถ แมจะมีการใชภาษาท่ีแปลกประหลาด แตก็สราง

ชื่อเสียงแกคุณสุวรรณเปนอยางมาก จนทำใหเปนที่รูจักทั้งในหมูหญิงชาววงัและชนชั้นสูงทั่วไป  เชื่อ

กันวา บทละครเรื่องนี้ยังเปนวรรณคดีท่ีลอเลียนวรรณคดีแบบฉบับโดยเฉพาะบทละครใน ดังจะเห็น

วา  คุณสุวรรณเลือกใชคำท่ีไมมีความหมายในภาษาไทยมาใสเปนจำนวนมาก แตผูอานยังสามารถ

เขาใจเนื้อเรื่องไดตลอด  ตอมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงพระราชนิพนธ นิราศ

พระมะเหลเถไถ เพ่ือลอบทละครเรื่องนี้  

 

๕.๔.๙  บทละครเรื่องอุณรุทรอยเรื่อง  

อุณรุทรอยเรื่องเปนวรรณคดีขนาดส้ัน แตงโดย คุณสุวรรณ  สันนิษฐานวาแมกวีจะ

แตงใหเปนกลอนบทละครแตคงไมไดตั้งใจที่จะใชเลนละครจริงๆ  หากเพ่ือใหเกิดความขบขันเสีย

มากกวา  โครงเรื่องเปนนิทานจักร ๆ วงศ ๆ ท่ีนำตัวละคร และเรื่องราวจากวรรณคดีเรื่องตาง ๆ  

มารอยโยงเปนเรื่องเดียวกัน   เวลาที่แตงนั้นไมปรากฏชัดแนนอน แตเชื่อกันวานาจะแตงในสมัย

รัชกาลท่ี ๔ ชวงตนรัชกาล  เหตุท่ีเรียกวรรณคดีเรื่องนี้ วา อุณรุทรอยเรื่อง เพราะวรรณคดีเรื่องนี้

ขึ้นตนดวยตัวละครชื่อ อุณรุท และมีการเอยถึงตัวละครจากวรรณคดีเรื่องตาง ๆ จำนวนมาก 

โดยมากเปนตัวละครจากเรื่องที่คุนเคยกันดีในเวลานั้น เชน อุณรุทจากเรื่องอุณรุท นางจันทีจาก

เรื่องสังขทอง   อิเหนาจากเรื่องอิเหนา  สุวรรณมาลีจากเรื่องพระอภัยมณี   อินทรชิตจากเรื่อง

รามเกียรติ์   สุวรรณหงษจากเรื่องสุวรรณหงส   เปนตน 

ผูแตง     คุณสุวรรณ 

ลักษณะการแตง     กลอนบทละคร 

วัตถุประสงคในการแตง     สันนิษฐานกันวานาจะแตงเพ่ือความสนุก มิไดนำมา

แสดงละครจริง ๆ  

  เน้ือเรื่องยอ     เริ่มดวยพระอุณรุทซึ่งมีชายาชื่อนางจันทีแคนใจท่ีอิเหนากับนาง

สุวรรณมาลีนำนางจันสุดาไปใหแกพระสมุทจึงยกทัพไปรบ ตอจากนั้นมีบทพรรณนาการรบ การ

แปลงกาย การเกี้ยวพาราสี  บทโกรธ  บทโศกคร่ำครวญ  บทตอวาเยาะเยย เรื่องจบลงท่ีวายุบุตร

ตองศรพระรามแลวปากทั้งสิบรองส่ังเสียผูเปนลูก 

ตัวอยาง  เรื่องอุณรุทชวงตนเรื่อง 

 



๒๑๖ 
 

   เมื่อนั้น    พระอุณรุทผูรุงรัศมี 

สมสูอยูดวยนางจันที   ภูมีตรีตรึกนึกใน 

แคนดวยอิเหนากุเรปน   กับสุวรรณมาลีศีรใส 

เอานางจันสุดายาใจ   ไปยกใหพระสมุทบุตรระตู 

เสียดายวงศอสัญแดหวา   พระราชาเคืองแคนแสนอดสู 

เหมเหมอสุรินดูหมิ่นกู   จะไดดูฤทธิ์กันในวันนี้ ฯ 

    ดำริพลางทางมีพจนารถ  ส่ังทาวสันนุราชเรืองศรี 

กับท้ังตำมะหงงเสน ี   จงจัดพลมนตรีอยานาน ฯ  

   เมื่อนั้น    กุมภกรรฐคำนับรับบรรหาร 

กับพระคาวีปรีชาชาญ   รับส่ังแลวคลานออกมา ฯ 

   เกณฑหมูจัตุรงคองอาจ  พรหมทัตธิราชเปนกองหนา 

ปกซายชุณรัตนราชา   ปกขวาอินทรชิตฤทธิรงค 

กองหลวงลวนสันทัดจัดเจน  กะเกณฑใหพระสุวรรณหงษ 

คุมพวงพหลรณรงค   แลวโบกธงสัญญาคลาไคล ฯ  

 

คุณคา       อุณรุทรอยเรื่องเปนวรรณคดีท่ีมลัีกษณะแปลกไปจากวรรณคดีเรื่องอื่น 

เนื่องจากกวีนำเอาตัวละครจากวรรณคดีเรื่องตาง ๆ มาเชื่อมรอยใหเปนเรื่องเดียวกัน ทั้งยังใช

สำนวนภาษาไพเราะ คมคาย แสดงความสามารถทางกวีของผูแตงไดอยางดี 

 

๕.๕  ลักษณะสำคัญของวรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร พ.ศ. ๒๓๒๕ – ๒๓๙๔  

 วรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร พ.ศ.๒๓๒๕ – ๒๓๙๔ หรืออาจเรียกวา รัตนโกสินทรตอนตนนี้

สะทอนการฟนฟูวัฒนธรรมในการสถาปนาอาณาจักรใหม โดยสวนใหญเปนงานท่ียังคงใชเคาโครง

เรื่องแบบเดิม แตไมเรียกวางานลอกเลียนของเกา เพราะแมวามีโครงเรื่องไมตางจากเดิม แตก็มี

การศึกษาท่ียืนยันไดวากวีสมัยรัตนโกสินทรสรางสรรคผลงานขึ้นตามทัศนะและเนื้อหาทางอารมณ

ของตนเอง (ดวงมน  จิตรจำนงค, ๒๕๔๐, หนา ๑) โดยในสมัยรัชกาลที่ ๑ อาจกลาวไดวา เปนสมัย

แหงการฟนฟูวรรณคดี   พระมหากษัตริยทรงเปนผูนำในการกวี  ทรงพระราชนิพนธเอง  สนับสนุน

ใหกวีอื่นแตง และทรงอุปถัมภกวีในราชสำนัก ทรงฟนฟูวรรณคดีท่ีสูญหายหรือไมครบถวนสมบูรณ 
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และสรางสรรคใหมเปนจำนวนมาก  ทำใหปรากฏวรรณคดีในยุคตนนี้จำนวนมาก  วรรณคดีสมัย

รัตนโกสินทรตอนตนไดรับอิทธิพลจากวรรณกรรมของประเทศตาง ๆ ทางตะวันออกหลายชาติ ท้ัง

อินเดีย เปอรเซีย ชวา-มลายู มอญ และจีน การรับอิทธิพลจะมีลักษณะของการนำเคาเรื่องมาผูกขึ้น

ใหม  นอกจากนี้ ยังฟนฟูดานการละครและศิลปกรรม   

ตอมาในสมัยรัชกาลท่ี ๒ บานเมืองมีความสงบเรียบรอย พระมหากษัตริยยังคงเปนองค

อุปถัมภก สงเสริมการแตงวรรณคดี ท้ังท่ีพระราชนิพนธเองและใหผูอื่นแตง รัชสมัยนี้เปนยุคสมัย

แหงการปรับปรุงซอมแซมวรรณคดีใหมีความงามพรอมในทุกดาน  โดยเฉพาะอยางย่ิงในดานการ

ละคร ดังจะเห็นวามีงานพระราชนิพนธเรื่องอิเหนาท่ีเหมาะสมกับการแสดงมากกวาอิเหนาฉบับอื่น 

ๆ อาจกลาวไดวา ในสมัยนี้เปนยุคทองของละครรำ  นอกจากนี้  ยังมีการฟนฟูการแตงวรรณคดี

ประเภทกาพยเหเรือและคำพากยโขนขึ้นอีกครั้งดวย  

สมัยรัชกาลที่ ๓  ทรงสงเสริมงานทางวิชาการดังจะเห็นจากการจารึกความรูตาง ๆ ที่วัด

พระเชตุพนวิมลมังคลาราม อันเปนสรรพความรูท่ีครอบคลุมท้ังวรรณกรรม  ตำรายา  โคลงกลบท 

หรือเพลงยาวกลบท  อยางไรก็ดี การสรางสรรควรรณคดีในสมัยนี้ปรากฏอยูไมนอยเชนกัน ดังจะ

เห็นวามีวรรณดคีนิทานนิยาย เชน สมุทรโฆษคำฉันท   สรรพสิทธิ์คำฉันท และท่ีโดดเดนคือ นิราศ

ของสุนทรภูท่ีแตงไวในสมัยนี้จำนวนมาก และกลายเปนตนแบบของวรรณคดีนิราศมาจนถงึปจจุบัน  

เปนท่ีนาสังเกตวา  ในยุคตนรัตนโกสินทรนี้ปรากฏวรรณคดีประเภทย่ัวลอขึ้นเปนครั้งแรก 

คือเรื่องระเดนลันได ท่ีลอเรื่องอิเหนา ซึ่งนับวาเปนปรากฏการณทางวรรณคดีอันสำคัญ เพราะ

วรรณคดีมักถูกมองเปนของสูงหรือเปนของราชสำนัก จึงไมมีใครกลาแตงลอเลียน  นอกจากเรื่องนี้

แลว ยังมีวรรณคดีในลักษณะย่ัวลอหรือกระทบกระเทียบบุคคลในยุคนี้อีก เชน เพลงยาววาพระ

มหาเทพหรือเพลงยาวแตงวาจมื่นราชามาตย  กลอนเพลงยาวเรื่องหมอมเปดสวรรค เปนตน  

ทั้งนี้ อาจจำแนกกลุมวรรณคดสีมยัรัตนโกสินทรตอนตน มีเนื้อเรื่องท้ังทางโลกและทางธรรม  

แบงไดเปน ๖ กลุมใหญ ดังนี้ 

๔.๕.๑  วรรณคดีศาสนา   ชวงรัตนโกสินทรตอนตนนี้ ปรากฏวรรณคดีศาสนาจำนวนมาก  

ในสมัยรัชกาลที่ ๑ ทรงมีพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหชำระพระไตรปฎก ในป  พ.ศ. ๒๓๓๑ เพ่ือ

บูรณะพระคัมภีรสำคัญทางพระพุทธศาสนาใหเปนหลักของบานเมือง  ตอมาในรัลกาลท่ี ๒ และ ๓ 

ยังมีการสรางวรรณคดศีาสนาอีกจำนวนมาก โดยไดอิทธิพลจากคัมภีรในพุทธศาสนา ทั้งพุทธประวัติ 
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ชาดก และแนวคิด เชน ไตรภูมิโลกวินิจฉัย ของ พระยาธรรมปรีชา (แกว)  รายยาวมหาเวสสันดร

ชาดกกัณฑกุมารและกัณฑมัทรี ของ เจาพระยาพระคลัง (หน)  รายยาวมหาเวสสันดรชาดกและ

พระปฐมสมโพธิกถา พระนิพนธของสมเด็จ ฯ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส  จะสังเกตวา วรรณคดี

ศาสนาสวนใหญยังคงสืบทอดมาจากสมยัอยุธยา ไมวาจะเปนมหาชาติ หรือไตรภูมิกถา  และในสมัย

นี้นิยมแตงวรรณคดีศาสนาในรูปแบบรอยแกว  มีเรือ่งสำคัญที่แตงขึ้นใหม เชน พระปฐมสมโพธิกถา 

ซึ่งแตงเปนรอยแกวไดอยางวิจิตร เนื้อหากลาวถึงประวัติของพระพุทธเจาอยางละเอียด  รัตนพิม

พวงศหรือตำนานพระแกวมรกต ของพระยาธรรมปรีชา (แกว) และเรื่องสังคีติยวงส ท่ีสมเด็จพระวัน

รัตแตงเปนภาษาบาลีเลาการสังคายนาพระไตรปฎกตั้งแตพระพุทธเจาปรินิพานเปนตนมา ตางแตง

ดวยรอยแกวทั้งส้ิน  

๔.๕.๒  วรรณคดีคำสอนหรือตำรา ชวงรัตนโกสินทรตอนตนนี้ปรากฏวรรณคดีคำสอนอยู

จำนวนมาก ซึ่งมีเนื้อหาคำสอนหลากหลาย เชน กฤษณาสอนนองคำฉันท พระนิพนธของสมเด็จ ฯ 

กรมพระปรมานุชิตชิโนรส   โคลงโลกนิติ พระนิพนธของสมเด็จกรมพระยาเดชาดิศร  ฉันทมาตรา

พฤติ และวรรณพฤติ พระนิพนธของสมเด็จฯ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส  เพลงยาวถวายโอวาท 

สวัสดิรักษา และสุภาษิตสอนหญิงของสุนทรภู จะเห็นวา สวนใหญจะสอนเรื่องการประพฤติปฏิบัติ

ตน การดำเนินชวีิต และการแตงคำประพันธ  เปนที่นาสังเกตวา เนื้อหาของคำสอนไมใชมุงสอนการ

เปนขาราชการท่ีดีหรือการเปนกษัตริยท่ีดีดังเชนเรื่องโคลงทศรถสอนพระราม โคลงพาลีสอนนอง

หรือโคลงราชสวัสดิ์ในสมัยอยุธยา  แตเปนคำสอนท่ีมุงสอนคนทั่วไป เปนแนวทางในการวางตัวและ

การดำเนินชีวิต  นอกจากนี้ นาสนใจวา ยังปรากฏคำสอนเฉพาะเพศเกิดขึ้นดวย คือเรื่องสุภาษิต

สอนหญิงที่มุงสอนผูหญิงในเรื่องการประพฤติปฏิบัติตัวโดยเฉพาะ  

๔.๕.๓  วรรณคดีนิทานนิยาย  ในชวงรัตนโกสินทรตอนตนปรากฏวรรณคดีนิทานนิยาย

จำนวนมาก เชน  บทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธในรัชกาลที่ ๑   บทละครเรื่องรามเกียรติ์ 

พระราชนิพนธในรัชกาลท่ี ๒   บทละครเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธในรัชกาลท่ี ๑   บทละครเรื่อง

อิเหนา พระราชนิพนธในรัชกาลที่ ๒   บทละครเรื่องอุณรุท พระราชนิพนธในรัชกาลที่ ๑  ลิลิต

เพชรมงกุฎ ของ เจาพระยาพระคลัง (หน)  สรรพสิทธิคำฉันท พระนิพนธ สมเด็จฯ กรมพระปรมานุ

ชิตชิโนรส   พระอภัยมณี ของ สุนทรภู   เสภาขุนชางขุนแผน ซึ่งแตงแตสมัยรัชกาลท่ี ๒ และมา
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สมบูรณในสมัยรัชกาลที่ ๓  เปนตน  จะเห็นวาวรรณคดีนิทานนิยายนี้มีเนื้อหาท่ีหลากหลาย และกวี

นำเคาเรื่องมาจากทั้งทางอินเดีย และจินตนาการขึ้นเอง 

๔.๕.๔  วรรณคดียอพระเกียรติ   ลักษณะของวรรณคดีในชวงตนนี้ยังคงปรากฏวรรณคดียอ

เกียรติอยู ซึ่งนาจะไดรับอิทธิพลจากวรรณคดียอพระเกียรติในยุคกอน  โดยมีเนื้อหาท้ังยอพระ

เกียรติกษัตริยในอดีตและปจจุบัน  เชน  ในสมัยรัชกาลท่ี ๑ ปรากฏโคลงสรรเสริญพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ของพระชำนิโวหาร  ในสมัยรัชกาลที่ ๒ มีวรรณคดียอ

พระเกียรติของกรมหมื่นเจษฎาบดินทร  ไดแก  โคลงยอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ

หลานภาลัย ที่กลาวถึงเหตุการณพระราชพิธีปราบดาภิเษกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย

ในเชิงสรรเสริญพระเกียรติ และยังปรากฏงานของพระยาตรังคภูมิบาล เรื่องโคลงดั้นเฉลิมพระ

เกียรติพระบาทสมเดจ็พระพุทธเลิศหลานภาลัย ท่ีกลาวพระราชพิธีราชาภิเษก  พิธีโสกันต  พระราช

พิธีสิบสองเดือน และการเอาใจใสดูแลราษฎรของรัชกาลที่ ๒ ไว  ในสมัยรัชกาลท่ี ๓ มีงานของกรม

พระปรมานุชิตชิโนรส เรื่อง ลิลิตตะเลงพาย ยอพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ชนะพระ

มหาอุปราชแหงพมา   มีวรรณคดีเพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา

เจาอยูหัว ของนายมี (หมื่นพรหมสมพัตสร) เลาถึงการท่ีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลดวยประการตาง ๆ 

ซึ่งนายมีไดบันทึกไวดวย จะเห็นวาวรรณคดียอพระเกียรติในชวงตนนี้ เปนงานคลายวรรณคดียุค

กอน เพียงแตกตางกันไปในรายละเอียด อยางไรก็ดี นาสังเกตวา สวนใหญนิยมแตงเปนโคลง   ซึ่ง

เขาใจวานาจะไดรับอิทธิพลการแตงจากยุคกอนที่นิยมแตงยอพระเกียรติดวยโคลง 

  ๔.๕.๕  วรรณคดีจากพงศาวดารตางชาติ  ชวงสมัยนี้ มีความนิยมแปลวรรณคดีตางชาติ

อยางมาก เริ่มเห็นไดชัดหลังจากเจาพระยาพระคลัง (หน) แปลเรื่อง สามกก จากนั้นมีผูแปล

วรรณคดีตอมาอีกหลายเรื่อง เชนเรื่อง   ไซฮั่น ของ กรมพระราชวังหลัง  และยังมีเรื่องสำคัญคือ 

ราชาธิราช ของ เจาพระยาพระคลัง (หน) ซึ่งแตงขึ้นจากเปนพงศาวดารมอญดวย 

๔.๕.๖  วรรณคดนีิราศ  ปรากฏขึ้นจำนวนมาก โดยเฉพาะจากฝมือของสุนทรภู ซึ่งไดพัฒนา

วรรณคดีนิราศจนเปนแบบเฉพาะ  สุนทรภูใชประสบการณของตนและมุมมองตอโลกผสมผสาน

ถายทอดเปนเนื้อหาในนิราศไดอยางแนบเนียน  เชน นิราศพระบาท  นิราศภูเขาทอง ฯลฯ 

วรรณคดีดังกลาวขางตนลวนเปนวรรณคดีเรื่องสำคัญและมีอิทธิพลตอวรรณคดีในยุคหลัง 

รวมท้ังมีความสำคัญในดานวรรณคดีศึกษาตอมาจนถึงปจจุบันดวย 
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ดานรูปแบบการประพันธ  ในสมัยตนมีวรรณคดีทั้งรอยกรองและรอยแกว  เปนที่นาสังเกต

วา วรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสินทรตอนตนสืบทอดรูปแบบการแตงวรรณคดีมาจากสมัยอยุธยา  เชน 

สักวา ดอกสรอย เสภา และบทละคร  แตทั้งนี้ มีการปรับปรุงแกไขของเดิมใหดีขึ้น โดยกลอนและ

โคลงเจริญถึงขีดสุด  ในชวงรัชกาลท่ี ๑  นิยมแตงกลอนแบบกลอนเพลงยาวคือ ขึ้นตนท่ีวรรครับ 

และแตงดวยกลอน ๘ ซึ่งนิยมแตงกันมากอนตั้งแตสมัยอยุธยา ดังเชนเรื่อง สมบัติอมรินทรคำกลอน 

ซึ่งเปนนิทานคำกลอนเรื่องแรก ลีลาของกลอนมีลักษณะเดียวกับสมัยกรุงศรีอยุธยา คือไมเนนสัมผัส

ในท่ีเปนสัมผัสสระ จำนวนคำไมแนนอน  ตอมาในสมัยรัชกาลที่ ๒  กลอนและรัชกาลที่ ๓  สุนทรภู

ไดพัฒนากลอนใหมีลักษณะพิเศษคือเนนการสัมผัสในอยางเครงครัด ทำใหเวลาอานมีความไพเราะ

ราบรื่น กลายเปนลักษณะเฉพาะของกลอนสุนทรภู  ทั้งนี้ สุนทรภูนาจะปรับปรุงจากลักษณะกลอน

กลบทมธุรวาที โดยปรับใหมีสัมผัสพยัญชนะและสัมผัสสระและมีสัมผัส ๔ ตำแหนงในทุกวรรค  

(ดวงมน จิตรจำนงค, ๒๕๔๐, หนา ๑๘๐ – ๑๘๑)   

สมัยรัชกาลท่ี ๑ มีกลอนบทละคร ๔ เรื่อง ไดแก รามเกียรติ์  อุณรุท  อิเหนา และดาหลัง 

ซึ่งเปนงานพระราชนิพนธในรัชกาลที่ ๑ ทั้งหมด  สำนวนการแตงยังไมดีเลิศเทากับสมัยรัชกาลที่ ๒ 

ทั้งนี้ สันนิษฐานวา รัชกาลท่ี ๑ พระราชนิพนธโดยมุงใหเปนเรื่องสมบูรณเปนสำคัญ  ในสมัยรัชกาล

ท่ี ๒ กลอนบทละครยังไดรับการพัฒนาใหเหมาะสมกับการแสดงละคร และงานสวนใหญมีความ

ดีเดนทางดานวรรณศิลป  กวีไดแสดงฝมือและพัฒนามีความงามพรอม สามารถนำไปแสดงได  ท้ังนี้ 

อาจเปนดวยรัชกาลท่ี ๒ ทรงเปนองคอุปถัมภกและโปรดงานกว ี ดังจะเห็นไดจากกลอนบทละครใน

เรื่องอิเหนาพระราชนพินธของรชักาลที่ ๒ ที่ทรงเกลาจนงดงามสอดรับกับการแสดงละคร  จนไดรับ

การยกยองจากวรรณคดีสโมสรวาเปนยอดของกลอนบทละคร  จะเห็นวา ในสมัยตนนี้ กลอนไดรับ

การพัฒนาจนถึงขดีสุด จะเห็นวามีการแตงวรรณคดีที่ใชกลอนจำนวนมาก  และที่สำคัญคือนิยมแตง

กลอนแบบกลบท ซึ่งเปนความทาทายความสามารถของกวีอยางมากดวย  สำหรับคำประพันธ

ประเภทอื่น เชน คำฉันทนั้น คอนขางเครงครัด ครุลหุ และสัมผัสมากกวาสมัยอยุธยา   

งานรอยแกวในสมัยนี้ มีลักษณะการประพันธท่ีสืบตอจากสมัยอยุธยาสวนหนึ่ง คือรอยแกว

ท่ีมีการประดับตกแตงถอยคำเชิงกวีนิพนธ โดยเฉพาะการใชสัมผัสระหวางวรรคและสัมผัสภายใน

วรรค คลายรายยาว แตมีอิสระมากกวาและมีเนื้อความท้ังการแสดงเหตุผลและเราการรับรูทาง

อารมณ เชนเรื่องปฐมสมโพธิกถา  รอยแกวอีกประเภทหนึ่งคือรอยแกวเชิงความเรียง ท่ีมุงบันทึก



๒๒๑ 
 

ขอเท็จจริงและเหตุการณสำคัญ มักมีถอยคำกระชับ ใชประโยคขนาดส้ันและมีการบรรยายมากกวา

พรรณนา มีการใชเหตุผลสูงกวากระตุนอารมณ แตมีพลังทางสุนทรียภาพดวยความเรียบกระชับ

ชัดเจนของภาษา และมีลักษณะทางกวีนิพนธไดเหมือนกัน เชน สามกก  (ดวงมน จิตรจำนงค, 

๒๕๔๐, หนา ๑๙๑)  

 

สรุป 

  ในชวงรัตนโกสินทรตอนตนนี้ มีกวีและวรรณคดีเกิดขึ้นเปนจำนวนมาก มีท้ังกวีท่ีเปน

พระมหากษัตริย เจานาย ขุนนาง พระ และมีท้ังกวีหญิงและกวีชาย  วรรณคดีในสมัยนี้มีขอท่ีนา

สังเกตอยูหลายประการ ที่สำคัญ เชน มีวรรณคดีประเภทย่ัวลอเกิดขึ้น ซึ่งไมเคยมีมากอน   กวีหญิง

ในยุคนี้มีความสามารถดานวรรณคดีไมแพชาย  และวรรณคดีการละครรุงเรืองถึงขีดสุด เหตุท่ีเปน

เชนนี้นาจะมาจากพระมหากษัตริยเปนองคอุปถัมภกวีและสงเสริมงานวรรณคดีจึงมีกวีและวรรณคดี

ที่มีเนื้อและรูปแบบการประพันธหลากหลายขึ้นอยางมาก 

 

 

คำถามทายบท 

๑.  ลักษณะของวรรณคดีสมัยรัตนโกสินทรตอนตนเปนอยางไร 

๒.  กฎหมายตราสามดวงมคีวามสำคัญตอสังคมอยางไร 

๓.  เรือ่งสามกกมีความเปนมาอยางไร และใครเปนผูแปล 

๔.  ใครเปนผูแตงเรื่องราชาธิราช และแตงเพ่ืออะไร 

๕.  เหตุใดวรรณคดีสโมสรจึงยกยองบทละครเรื่องอิเหนาวาเปนยอดของละครรำ 

๖.  เหตุใดจึงมีผูกลาววา วัดพระเชตุพน ฯ เปนเสมือนมหาวิทยาลัยแหงแรกของไทย 

๗.  วรรณคดเีรื่องพระปฐมสมโพธิกถามีความดีเดนอยางไร 

๘. วรรณคดีเรื่องใดที่จัดเปนวรรณคดีย่ัวลอเรื่องแรกของไทย และย่ัวลอเรื่องอะไร 

๙. กวีทานใดท่ีมีผีปากในเชิงสักวาเปนเลิศ 

๑๐. วรรณคดเีรื่องพระมะเหลเถไถมีความแตกตางจากวรรณคดเีรื่องอื่นอยางไร 
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  ๖.๓  ลักษณะสำคัญของวรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร พ.ศ. ๒๓๙๔ – ๒๔๖๘ 

 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  

 เมื่อศึกษาบทที่ ๖ แลว นักศึกษาสามารถ 

๑.  อธิบายบริบททางสังคมและวัฒนธรรมสมัยกรุงรัตนโกสินทร พ.ศ. ๒๓๙๔ – 

๒๔๖๘  

๒.  บอกกวีและวรรณคดีที่ปรากฏในสมัยกรุงรัตนโกสินทร พ.ศ. ๒๓๙๔ – ๒๔๖๘  

๓.  อธิบายลักษณะสำคัญของวรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร พ.ศ. ๒๓๙๔ – 

๒๔๖๘  

๔.  วิเคราะหวรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร พ.ศ. ๒๓๙๔ – ๒๔๖๘ ได 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจำบท 

๑. วิธีสอน   การบรรยาย อภิปรายกลุม ใชส่ืออิเล็กทรอนิกสประกอบการสอน 

 ๒. กิจกรรมการเรียนการสอนมีดังนี้ 

  ๒.๑  กิจกรรมกอนเรยีน  นักศึกษาอานเอกสารประกอบการสอนลวงหนา  เตรียม

รายงานหนาชั้น และอานวรรณคดีตอไปนี้ลวงหนา 



๒๒๔ 
 

   ๒.๑.๑  นิราศลอนดอน  

๒.๑.๒  จดหมายเหตุราชทูตไทยไปลอนดอน  

๒.๑.๓  ประกาศรัชกาลท่ี ๔ 

๒.๑.๔  เงาะปา  

๒.๑.๕  พระราชพิธีสิบสองเดือน 

๒.๑.๖  บทละครประเภทตาง ๆ 

  ๒.๒ กิจกรรมระหวางเรียน  นักศึกษาฟงบรรยาย รายงานหนาชั้น รวมกันอภิปราย

วรรณคดีที่ใหอานลวงหนา 

  ๒.๓ กิจกรรมหลังเรียน   นักศึกษาตอบคำถามทายบท และเตรียมอานหนังสือบท

ตอไปลวงหนา นักศึกษาทบทวนความรูจากคลิปการสอนที่บันทึกไวในเว็บไซตผูสอน 

 

สื่อการเรียนการสอนประจำบท 

๑.  เอกสารประกอบการสอน 

๒.  ส่ืออิเล็กทรอนิกส อาทิ พาวเวอรพอยท  วีดิทัศน  

๓.  ตัวบทวรรณคดีไทย 

 

การวัดและการประเมินผล 

๑.  สังเกตความสนใจและมีสวนรวมในชั้นเรียน 

๒.  การถาม-ตอบ 

๓.  การสอบกลางภาค 
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บทท่ี ๖   

วรรณคดีสมัยกรุงรตันโกสินทร พ.ศ. ๒๓๙๔ – ๒๔๖๘   

 

 

 วรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร พ.ศ. ๒๓๙๔ – ๒๔๖๘  คือวรรณคดีที่อยูในชวงรัชกาลท่ี ๔ 

– รัชกาลที่ ๖  ซึ่งเปนชวงที่อิทธิพลตะวันตกเริ่มเขามาอยางชัดเจน วรรณคดีไทยไดรับอิทธิพลจาก

ตะวันตกอยางมากเชนกัน ดังจะเห็นวา มีรูปแบบการประพันธและเนือ้หาของวรรณคดีแตกตางจาก

สมัยรัตนโกสินทรตอนตน อยางไรก็ดี แมจะมีรูปแบบการประพันธแบบใหมเกิดขึ้น แตยังมีวรรณคดี

สวนหนึ่งท่ียังคงขนบการแตงวรรณคดีไทยเอาไว โดยเฉพาะอยางย่ิงในสมัยรัชกาลท่ี ๖ ท่ีพระองค

ทรงเปนปราชญทางดานอักษรศาสตร ทรงงานพระราชนิพนธวรรณกรรมท้ังรอยแกวและรอยกรอง

ไวเปนจำนวนมาก และยังทรงฟนฟูวรรณคดีตามขนบวรรณคดีไทย สงผลใหเจานายและกวีสรางงาน

ตามขนบวรรณคดีไทยตามไปดวย 

 

๖.๑  ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมโดยสังเขป 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว มีพระนามเดิมวา สมเด็จเจาฟามงกุฎ เปนพระราช

โอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย และสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี  

(เจาฟาหญิงบุญรอด) ในสมัยรัชกาลที่ ๔ เปนสมัยที่ไทยเปดประเทศใหชาวตะวันตกนำคริสตศาสนา

เขามาเผยแผ พรอมท้ังนำความรูและวิชาการ ทางตะวันตกเขามาเผยแพรอยางกวางขวาง ใน พ.ศ. 

๒๓๙๘ ไดมีการทำสนธิสัญญาเบาวริงกับอังกฤษและกับอีกหลายชาติในเวลาตอมา มีการกำหนด

อัตราภาษีสินคาขาเขารอยละ ๓ รวมท้ังใหสิทธิเสรีภาพนอกอาณาเขตแกคนในบังคับตางชาติดวย 

สนธิสัญญานี้สงผลใหเศรษฐกิจขยายตัวมากขึ้น 

สมัยนี้ การเจริญสัมพันธไมตรีกับตางประเทศดำเนินไปอยางรุดหนา  โดยใน พ.ศ. ๒๔๐๐ 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงสงราชทูตไปเจริญทางพระราชไมตรีกับสมเด็จพระราชินี

นาถวิกตอเรีย แหงประเทศอังกฤษ และป พ.ศ. ๒๔๐๔ กับจักรพรรดินโปเลียนท่ี ๓ แหงประเทศ
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ฝรั่งเศส อยางไรก็ดี ในสมัยนี้ไทยตองยอมเสียดินแดนบางสวนท่ีเปนเขมรสวนนอกใหกับฝรั่งเศส  

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๐ ดวย 

ตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ซึ่งเปนรัชกาลท่ี ๕ แหงราชวงค

จักรี  สมัยนี้ประเทศมีการเปล่ียนแปลงทุกดาน  ทำใหประเทศเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว ทรงเปน

พระราชโอรสองคใหญในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว และพระนางเธอ พระองคเจา

รำเพยภมราภิรมย (สมเด็จพระเทพศิรินทรา บรมราชินี) สมเด็จพระราชบิดาทรงอบรมส่ังสอน

วิชาการดานการปกครอง และโบราณราชประเพณี สวนวิชาภาษาอังกฤษทรงศึกษากับนางแอนนา 

เลียวโนเวนส ครูสตรีชาวอังกฤษและหมอจันดเล มิชชันนารีอเมริกัน  สมเด็จเจาฟาจุฬาลงกรณทรง

ไดรับสถาปนาเปนกรมขนุพินิตประชานาถใน พ.ศ. ๒๔๑๐ 

รัชกาลท่ี ๕ ทรงเปนพระมหากษัตริยไทยพระองคแรก ท่ีเสด็จประพาสตางประเทศ พระองค

ไดเสด็จประพาสท้ังประเทศบริเวณประเทศไทยอยาง เชน สิงคโปร ชวา อินเดีย และประเทศ

ตะวันตก เหตุผลท่ีเสด็จประพาสก็เพ่ือศึกษากิจการบานเมือง และวิธีการปกครองของประเทศ แลว

นำปรับใชกับประเทศใหทันสมัยกาวหนาทันตามอารยประเทศ  โดยในตอนปลายรัชกาลไดเสด็จ

ประพาสยุโรปถึง ๒ ครั้ง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๐ และ พ.ศ. ๒๔๕๐ เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธโดยตรงกับ

ประมุขของประเทศตางๆ และเพ่ือประโยชนทางดานการเมืองระหวางประเทศ   

ในดานการปกครอง ทรงปฏิรูปการบริหารราชการแผนดิน ใน พ.ศ. ๒๔๓๕ โดยในสวนกลาง 

โปรดใหจัดตั้งกระทรวง มีเสนาบดีรับผิดชอบงานของแตละกระทรวง ขึ้นตรงตอพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว ในสวนภูมิภาคใหจัดการปกครองเปนแบบมณฑลเทศาภิบาล ใน พ.ศ. ๒๔๓๗ มีขาหลวง

เทศาภิบาลของแตละมณฑล ควบคุมดูแลขึ้นตรงตอกระทรวงมหาดไทย   ใน พ.ศ. ๒๔๒๙ ทรงยกเลิก

ตำแหนง กรมพระราชวังบวรสถานมงคล และโปรดเกลา ฯ ให แตงตั้งตำแหนง สมเด็จพระบรม

โอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นแทน ตามแบบอยางของประเทศตะวันตก  

รัชกาลท่ี ๕ โปรดใหยกเลิกระบบไพร สงผลใหชายฉกรรจไมตองรับใชมูลนายหรือเปน

แรงงานใหแกรัฐ โดยเปล่ียนเปนการเปนทหาร ๒ ป เมื่ออายุครบ ๑๘ ป ผูใดไมตองการเปนทหาร ให

เสียเงิน "คาราชการ" คนละไมเกิน ๖ บาท อีกท้ังยังทรงใหเลิกทาส พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว โดยทรงดำเนินการอยางเปนขั้นตอนเพ่ือมิใหเกิดความยุงยากและสับสน ในสังคม โดยเริ่ม

จากการปลดปลอยลูกทาสท่ีเกิดในปทรงครองราชย คือ พ.ศ. ๒๔๑๑ เมื่ออายุครบ ๒๐ ป ใหเปนไท
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และลูกทาสท่ีเกิดในปตอ ๆ มาก็จะเปนไทตามลำดับ จนถึง พ.ศ. ๒๔๔๘ จึงมีการประกาศใหลูกทาส

ทั้งหมดเปนไท และหามการซื้อขายทาสอีกตอไป สำหรับทาสท่ีมีอยูก็ใหลดคาตัวลงเดือนละ ๔ บาท 

เพ่ือใหสามารถไถตัวไดงายขึ้น 

ในดานการศึกษา รัชกาลที่ ๕  ไดโปรดใหมีการตั้งโรงเรียนหลวง ในพระบรมมหาราชวัง 

และโรงเรียนหลวงสำหรับราษฎรท่ัวไป ตอมาไดขยายออกไปเปนโรงเรียนหลวง ตามตางจังหวัด 

นอกจากนี้ ยังโปรดเกลา ฯ ใหตั้งโรงเรียนสำหรับวิชาชีพตาง ๆ ขึ้น เชน โรงเรียนนายรอยทหารบก 

เพ่ือผลิตนายทหารอาชีพ  โรงเรียนทำแผนท่ีเพ่ือผลิตผูมีความรูในดานการทำแผนท่ี โรงเรียนราช

แพทยาลัย เพ่ือผลิตแพทย สำหรับโรงพยาบาลท่ีสรางขึ้นใหม คือ ศิริราชพยาบาล  โรงเรียนฝกหัด

อาจารย เพ่ือผลิตครู ออกไปทำการสอนตามโรงเรียนท่ีตั้งขึ้นในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด โรงเรียน

มหาดเล็ก เพ่ือฝกหัดบุคคลที่จะเขารับราชการในกระทรวงตาง ๆ และ โรงเรียนกฎหมาย เพ่ือฝกหัด

ผูที่จะออกไปทำหนาที่ เปนผูพิพากษาและนักกฎหมายในหนวยงานตาง ๆ  

นอกจากนี้ รัชกาลที่ ๕ ยังทรงสงพระราชโอรสหลายพระองคไปศึกษาวิชาการแขนงตางๆ 

ในทวีปยุโรป อาทิ สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟามหาวชิราวุธ กรมขุนเทพทวาราวดี   สมเด็จเจา

ฟา ฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ   สมเด็จเจาฟาฯ กรมขุนเพชรบูรณอินทราชัย  โดยทรงสงไป

รุนแรกใน พ.ศ. ๒๔๒๘  โปรดเกลา ฯ ใหคัดเลือกลูกผูดีไทยรวมท้ังเชื้อพระวงศประมาณ ๒๐ คน 

สงไปเรียนภาษาอังกฤษที่สิงคโปรอีกชุดหนึ่ง  อีกทั้งยังโปรดเกลา ฯ ตั้งทุนเลาเรียนหลวง และทุน

รัฐบาลตามความตองการของกระทรวงตาง ๆ เพ่ือสงเจานาย ขาราชการ และสามัญชนผูมีความรูไป

ศึกษาตอตางประเทศอีกดวย  จากพระปรีชาสามารถและพระปรีชาญาณอันกวางไกล ทำใหประเทศ

เจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว ทำใหราษฎรอยูดีกินดี มีความสงบสุข ทำใหพระองคไดรับพระราช

สมัญญาวา พระปยมหาราช ซึ่งหมายถึง พระมหากษัตริยที่เปนที่รักย่ิงของปวงชน  

ในดานสังคม ทรงโปรดปรับปรุงเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมประเพณีบางอยางในราชสำนักให

เปนไปตามสากลนิยม เชน ใหยกเลิกประเพณีการหมอบคลานเปล่ียนเปนยืนแทน รวมท้ังใหยกเลิก

การโกนผม เมื่อพระมหากษัตริยสวรรคต  ในดานการแตงกาย โปรดเกลา ฯ ใหผูชายไทยในราช

สำนักเลิกไวผมทรงมหาดไทย เปล่ียนเปนไวผมตัดยาวท้ังศีรษะ สวนผูหญิงใหเลิกไวผมปก 

เปล่ียนเปนไวผมตัดยาวทรงดอกกระทุม มีการสวมเส้ือ ท่ีดัดแปลงมาจากเส้ือนอกของชาวยุโรป 
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เรียกวา เส้ือราชปะแตน และขาราชการทหารใหแตงเครื่องแบบนุงกางเกงอยางทหารยุโรป แทน

การนุงโจงกระเบนแบบเกาในการเขาเฝา  

ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงสานตอพระราชภารกิจของ

พระราชบิดา ทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับตางประเทศ  และฟนฟูและสรางสรรควรรณคดีหลากหลาย

ประเภทดวยพระราชนิยมสวนพระองค ทำใหสมัยนี้วรรณคดรีุงเรืองอยางมาก  ความสามารถในการ

ปกครองประเทศและความสามารถในเชิงกวี และเปนปราชญในเชิงอักษรศาสตรของรัชกาลที่ ๖ นี้ 

ทำใหพระองคไดรับพระราชสมัญญา วา สมเด็จพระมหาธีรราชเจา  หมายถึง พระมหากษัตริยผู

ย่ิงใหญ ผูทรงเปนนักปราชญท่ีเปยมไปดวยพระสติปญญาและพระปรีชาชาญ   

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว มีพระนามเดิมวา สมเด็จเจาฟามหาวชิราวุธ เปน

พระราชโอรสองคในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาเสาวภาผองศรี 

พระอัครราชเทวี  (สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปหลวง)  

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลา ฯ สถาปนาสมเด็จเจาฟามหาวชิราวุธ กรมขุน

เทพทวาราวดี ขึ้นเปนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารขณะมีพระชนมายุ ๑๔ พรรษา 

พระองคทรงเปนสยามมกุฎราชกุมารพระองคแรกท่ีสำเร็จการศึกษาจากตางประเทศคือประเทศ

อังกฤษ โดยชวงแรกพระองคทรงศึกษาวิชาการทหารท่ีโรงเรียนนายรอยทหารบกแซนดเฮิสต ตอมา

ทรงเปล่ียนมาเขาศึกษาท่ีวิทยาลัยไครสตเชิรช แหงมหาวิทยาลัยออกซฟอรด รวมเวลาท่ีทรงศึกษา

ประมาณ ๙ ป  

สมัยรัชกาลท่ี ๖ พระองคทรงรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเขามาผสมผสานกับวัฒนธรรมไทย 

เนื่องจากไดรับอิทธิพลจากที่ทรงไปศึกษาที่ประเทศอังกฤษ การเปล่ียนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมท่ี

สำคัญอยางเชน ทรงประกาศใชพระราชบัญญัติขนานนามสกุล  การกำหนดคำนำหนานามสตรี วา 

นาง และนางสาว คำนำหนานามเด็ก วา เด็กชาย และเด็กหญิง  โปรดใหใชปพุทธศักราชแทนจุล

ศักราช และรัตนโกสินทรศก  ทรงโปรดใหประดิษฐทรงไตรรงคซึ่งใชมาจนถึงทุกวันนี้  และทรง

เปล่ียนแปลงการนับเวลา โดยถือเวลาหลังเที่ยงคืนเปนเวลาเปล่ียนวันใหม  

รัชกาลที่ ๖ ทรงสนับสนุนใหขยายการศึกษาออกไปใหประชาชนไดมีความรู โปรดเกลา ฯ 

ใหสถาปนามหาวิทยาลัยแหงแรก คือ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในป พ.ศ. ๒๔๕๙  โดยพัฒนามา

จากโรงเรียนมหาดเล็กท่ีตั้งขึ้นในรัชกาลที่ ๕  ซึ่งเปล่ียนชื่อเปนโรงเรียนขาราชการพลเรือนของ
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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ในตอนตนรัชกาลท่ี ๖  และเพ่ือใหประชาชนทุกคนมี

ความรูจึงทรงออกพระราชบัญญัติประถมศึกษา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๔ บังคับใหเด็กทุกคนท่ีมีอายุตั้งแต 

๗ ปบริบูรณ เรียนหนังสืออยูในโรงเรียนจนอายุ ๑๔ ป บริบูรณ โดยไมเสียคาเลาเรียน  

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงพระปรีชาสามารถทางดานอักษรศาสตรอยาง

ย่ิง มีบทพระราชนิพนธมากมาย ทรงเปนผูนำการแปลวรรณคดีตางประเทศ ทรงฟนฟูวรรณคดี

สันสกฤตท่ีซบเซาไปตั้งแตสมัยรัชกาลท่ี ๓  โดยทรงมีงานพระราชนิพนธวรรณกรรมประเภทตาง ๆ 

มากกวา ๑,๒๐๐ เรื่อง นอกจากนี้ ยังทรงพระราชทานนามสกุลและทรงบัญญัติศัพทไวจำนวนมาก   
  

๖.๒  กวีและวรรณคดีสำคัญสมัยรัชกาลท่ี ๔   

กวีและวรรณคดีสำคัญ มีดังนี้  

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว มีงานพระราชนิพนธไดแก 

๑) บทละครเรื่องรามเกยีรติ์ ตอนพระรามเดินดง  

๒) รายยาวมหาเวสสันดรชาดก ๕ กัณฑ คือ วนปเวสน จุลพน มหาพน  

สักกบรรพ และฉกษัตริย  

๓) ประกาศตาง ๆ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 

๔) บทจับระบำเรื่องรามสูรและเมขลา นารายณปราบนนทุก  

๕) บทพระราชนิพนธเบ็ดเตล็ด เชน บทเบิกโรงละครหลวง  

๖) จารึกวัดพระเชตุพน ฯ  

หมอมเจาอิศรญาณ ไดแก อิศรญาณภาษิต 

หมอมราโชทัย (ม.ร.ว. กระตาย อิศรางกูรฯ) ไดแก 

๑)  จดหมายเหตุเรื่องราชทูตไทยไปอังกฤษ 

๒) นิราศลอนดอน 

  มหาฤกษ (หลวงจักรปาณี)  ไดแก 

๑) นิราศพระปฐม 

๒) นิราศทวาราวด ี

๓) นิราศกรุงเกา 

๔) นิราศปถวี 



๒๓๐ 
 

๕) เสภาเรื่องอาบูหะซัน 

๖) โคลงรามเกียรติ์ 

 

 ในท่ีนี้ จะขออธิบายวรรณคดีบางเรื่องที่สำคัญโดยสังเขป  ดังนี้ 

 

๖.๒.๑ ประกาศตาง ๆ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 

ประชุมประกาศในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวนี้ เริ่มประกาศตั้งแต ป 

พ.ศ. ๒๓๙๔ - ๒๔๐๔  รัชกาลท่ี ๔ พระราชนิพนธไวเปนรอยแกว  มีจำนวนประมาณ ๕๐๐ เรื่อง  

ตีพิมพในหนังสือขาวราชกิจจานุเบกษา  โรงพิมพอักษรพิมพการของทางราชการ 

  ผูแตง      พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 

 ลักษณะการแตง      รอยแกว 

 วัตถุประสงคในการแตง     เพ่ือทรงใชแจงขาวสารในพระราชสำนัก และชี้แจง

เรื่องราวหรือเหตุการณตางๆ  

 เน้ือเรื่องยอ    เนื้อหาของประกาศมีหลายเรื่อง อาจสรุปไดเปน ๗ เรื่องดังนี้ 

๑) การใชถอยคำภาษา 

๒) พระบรมวงศานุวงศ  ขุนนาง  และสถานท่ี 

๓) การปฏิบัตริาชการ 

๔) การศาล  

๕) ภาษีตาง ๆ  

๖) ประเพณีและศาสนา 

๗) เรื่องท่ัวไป เชน  การตักเตือนเรื่องตาง ๆ   ปรากฏการณดางหาง  

ประกาศรัชกาลท่ี ๔  มีโครงสรางท่ีชัดเจนทำใหผูอานเขาใจงาย โดยถาเปนเรื่อง

สำคัญจะมีชื่อเรื่อง  บอกวันเดือนป และศักราชที่อออกประกาศ  ถาเปนเรื่องทั่วไปจะมีชื่อประกาศ

แตไมบอกวันที่  จากนั้นจะเปนเนื้อหาของประกาศ โดยชวงตนบอกสาเหตุที่ตองออกประกาศ  พระ

ราชวินิจฉัยประกอบเหตุผลและขอบัญญัติ และจบลงดวยวาประกาศ ณ วันที่เทาไร 

 

 



๒๓๑ 
 

ตัวอยาง ประกาศ ฉบับท่ี ๑๕ ประกาศเตือนผูท่ีใชอักษรผิด 

 

   

ตัวอยาง ประกาศ ฉบับท่ี ๑๑๗ ประกาศวาดวยคำท่ีเรียกเสร็จ, สำเร็จ, สัมฤทธ,ิ สัมเรทธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๕ ประกาศเตือนผูท่ีใชอักษรผิด 

ดวยขุนสุวรรณอักษร รับพระบรมราชโองการใสเกลาใสกระหมอม ทรงพระกรุณาโปรดเกลา

โปรดกระหมอมสั่งใหประกาศวา ดวยอักษร ๔ อักษร คือ ฤ  ฦ  นี้หาควรจะใส ห นำแล

กากะบาทไม เม่ือถึงคำวา  ท่ีเขียนอุตริกวาโบราณวา ห บาง ฤๅ บาง ก็ใหเขียนแต  อยางนี้ 

อยาใหเขียน ห นำแลใสกากะบาทเลย ดวยตัว ห นั้นเฉพาะนำไดแตตัวอักษรต่ำ เหมือนอยาง หมู 

หนี แหวน อยางนี้ เปนอักษรต่ำจึงเอา ห นำได อักษรต่ำนั้นคือ คฅฆง ชซฌญฑฒณ ทธน พฟภม 

ยรลวฬฮ แลกากะบาทนั้นใชไดแตอักษรกลางเหมือนอยาง เกง เปา จา อยางนี้ เปนอักษรกลางจึงใส

กากะบาทได อักษรกลางนั้นคือ กจ ฎฏ ดต บปอ ตั้งแตนี้สืบไปใหขาทูลลอองธุลีพระบาทผูใหญ

ผูนอยซ่ึงจะมีธุระเขียนหนังสือเรื่องราวข้ึนกราบบังคมทูลพระกรุณาแลว ก็ใหศึกษาไตถาม เขียนให

ถูกตองตามอักษรสูง อักษรกลาง อักษรต่ำ อยาใหเขียนใสกากะบาทแลเอา ห นำผิดๆ เขามา

ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเปนอันขาดทีเดียว 

พ ระราช บั ญ ญั ติ นี้ ตี พิ ม พ แต  ณ  วั น พุ ธ  เดื อน  ๘  ข้ึ น  ๑ ๐  ค่ ำ  ป ฉ ลู  เบ ญ จศ ก  

 จุลศักราช ๑๒๑๕ 

 
๑๑๗ ประกาศวาดวยคำท่ีเรียกเสร็จ, สำเร็จ, สัมฤทธิ, สัมเรทธ 

ณ วันพฤหัสบดี เดือน ๖ ข้ึน ๑๒ ค่ำปมะเมียสัมฤทธิศก 

คำวาสำเร็จหรือเสร็จนี้ถาเขียนสังโยคกับตัว จ เห็นวาจะเปนคำเขมร แปลวาแลววาจบวาสุด

การฯ แตคนวัดคนนักบวชสึกออกมามักสงสัยวาจะเปนคำมาแตมคธ ที่เรียกกันวาบาลีนั้นวา สมิทธิ 

จึงมักเขียนวา สำเรทธิบาง สำเรทธบาง เสรทธิบาง เสรทธบาง ครั้นพิเคราะหดูก็เปนอันนารังเกียจ 

วาเปนอุตริชาววัดหรือนักบวชสึกไป หนังสือฉบับโบราณมีเขียนวา สัมฤทธิเหมือนกับชื่อทองสัมฤทธิ

ก็มี คำนั้นแลเห็นจะมาแตศัพทวาสมิทธิแท แปลวาเต็มวาพรอมวาไดการวาครบถวน เพราะฉนั้น

ตั้งแตนี้ไป เนื้อความที่วาแลวใหเขียนวา สำเร็จแลเสร็จ ดังนี้ทุกแหง คำท่ีวาเต็มวาพรอมวาครบถวน 

ดังคำวาผูสำเรทธิราชการแลสำเรทธิศก ใหใชวาสัมเรทธิ ดังนี้เทอญ สัมในสัมเรทธิใหเขียนเปนสัม 

ดังนี้จึงจะถูก เหมือนกับคำวาคัมภีร ถาเขียนวาสำในสำเรทธิ ก็จะไมงามเปนที่รังเกียจ เหมือนวาคำ

ท่ีลางคนเขียนในคำวา คำภีรนั้นฯ ก็ฝายคำวาสำเร็จที่แปลวาแลววาสุดวาจบนั้นคงใหเขียนวาสำเร็จ 

อยาหลงเขียนวาสัมเร็จเลย 

ประกาศมาณวันพฤหัสบดีเดือนหกขึ้นสิบสองค่ำ ปมะเมียสัม๘ฤทธิศก เปนวันที่ ๒๕๓๗  

ใน รัชกาลปจจุบันนี้ 



๒๓๒ 
 

คุณคา    ประกาศในรัชกาลที่ ๔ นี้ มีลักษณะแปลกใหมเนื่องจากเนื้อหาของ 

จะเห็นวา ประกาศครอบคลุมหลายเรื่อง แมเปนเรือ่งเล็กเรื่องนอย ไมใชเรื่องการเมืองการ

ปกครองเพียงอยางดี  ประกาศหลายฉบับเปนเรื่องของการใชถอยคำภาษา  ซึ่งสะทอนใหเห็นวา

รัชกาลท่ี ๔ ทรงเอาพระทัยใสในดานอักษรศาสตร  ดานการใชสำนวนภาษานั้น ทรงเลือกใชคำท่ี

ส่ือสารความหมายไดโดยตรงเพ่ือใหเกิดความเขาใจ  ไมใชคำฟุมเฟอย  ลำดับความดี มีสัมพันธภาพ   

รัชกาลที่ ๔ ทรงพิถีพิถันในการอธิบายความ โดยใชภาษาแบบแผน  ไมไดใชอำนาจส่ังการ หากแต

ใชเหตุผลประกอบการวินิจฉัย   

 

  ๖.๒.๒  จดหมายเหตุราชทูตไทยไปอังกฤษและนิราศลอนดอน 

ในป พ.ศ. ๒๔๐๐ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวจึงโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง

ใหพระยามนตรีสุริยวงศ (ชุม บุนนาค) พรอมดวยคณะ เชิญพระราชสาสนและเครื่องราช

บรรณาการไปถวายสมเด็จพระบรมราชินีนาถวิคตอเรียเมื่อป พ.ศ. ๒๔๐๐   ในคราวนั้น หมอม

ราโชทัย ไดรวมเดินทางไปเจริญสัมพันธไมตร ีณ ประเทศอังกฤษ กับคณะราชทูต โดยไดรับตำแหนง

เปนลาม และเปนเหตุใหไดเขียนจดหมายเหตุการณการเดินทาง และนิราศลอนดอนในเวลาตอมา  

สันนิษฐานวา หมอมราโชทัยแตงหลังจากเขียนจดหมายเหตุราชทูตไทยไปอังกฤษ และเมื่อแตงเสร็จ

ไดแลวขายกรรมสิทธิ์การพิมพใหหมอบรัดเลย เมื่อป พ.ศ.๒๔๐๔ เชื่อกันวาเปนการซื้อขายลิขสิทธิ์

หนังสือครั้งแรกของไทยดวย 

คณะราชทูตไทยที่เดินทางไปเจริญราชไมตรี ณ ประเทศอังกฤษในครั้งนี้ เชน  พระ

ยามนตรีสุริยวงศ เปนราชทูต   เจาหมื่นสรรเพชญภักดีเปนอุปทูต   จมื่นมณเฑียรพิทักษเปนตรีทูต  

หมอมราโชทัยเปนลามหลวง   ขุนปรีชาชาญสมุทรและขุนจรเจนทะเลเปนลาม 

  ผูแตง       หมอมราโชทัย (ม.ร.ว.กระตาย อิศรางกูร)   

  ลักษณะการแตง     จดหมายเหตุราชทูตไทยไปอังกฤษใชภาษารอยแกว  นิราศ

ลอนดอน แตงดวยกลอนนิราศ มีความยาว ๒,๔๑๔ คำกลอน จบดวยโคลงส่ีสุภาพ ๕ บท    

  วัตถุประสงคในการแตง     จดหมายเหตุราชทูตไทยไปอังกฤษ แตงเพ่ือถวาย

รายงานแดพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวในคราวเดินทางไปราชการ ณ ประเทศอังกฤษ 

สวน นิราศลอนดอนแตงเพ่ือบันทึกเหตุการณและพรรณนาสภาพบานเมืองที่ตนไดเดินผานไป     



๒๓๓ 
 

  เน้ือเรื่องยอ     เนื้อความของท้ัง ๒ เรื่องคลายคลึงกัน เพียงแตตางกันท่ีรูปแบบ

การประพันธ  มีเนื้อความโดยสังเขป ดังนี้ คณะราชทูตไทยอัญเชิญพระราชสาร พรอมท้ังเครื่องราช

บรรณาการไปถวายสมเด็จพระบรมราชินีนาถวิคตอเรียณ พระราชวังวินเซอร   ซึ่งทำใหไดรับผลดี

คือมีการเปล่ียนแปลงสัญญาใหม โดยท่ีไทยไดประโยชนเพ่ิมขึ้น จากนั้นคณะราชทูตไทยไดรับ

พระราชทานเล้ียงอาหารค่ำและน้ำชาและไดพักคางแรม ณ พระราชวังวินเซอร ๑ คืน ตอมาจึงไดไป

เย่ียมชมสถานที่สำคัญ ๆ เชน โรงพยาบาล โรงงานทำเหรียญกษาปณ ปอมศาสตราวุธแหงลอนดอน   

และกลับประเทศไทย   

  ในจดหมายเหตุราชทูตไทยไปอังกฤษ แบงเนื้อหาออกเปนตอน ๆ ไดดังนี้ 

ตอนที่ ๑ แตงราชทูตออกจากกรุงเทพฯ จนถึงเมืองสิงคโปร 

ตอนที่ ๒ วาดวยราชทูตออกจากเมืองสิงคโปรไปถึงเมืองไกโรแวนแควนอายฆุบโต 

ตอนท่ี ๓ วาดวยราชทูตออกจากไกโรถึงเกาะมอลตา และเมืองยิบรอเตอและเมือง

ไวโคและเมืองปอรดสมัทในอิงแลนด 

ตอนที่ ๔ วาดวยราชทูตไปจากเมืองปอรดสมัทถึงเมือง ลอนดอน ดูการเลนตางๆ 

ตอนที่ ๕ วาดวยราชทูตนำพระราชสาสนขึ้นไปเฝาพระนางวิคตอเรีย 

ตอนที่ ๖ วาดวยพระนางเจาเชิญราชทูตไปเล้ียงโตะ 

ตอนที่ ๗ วาดวยที่วาราชการชื่อปาลิเมนตและเมืองตาง ๆ 

ตอนที่ ๘ วาดวยเฝาควีนที่วังบักกิงฮัม ดูรำเทาและการซอมทหาร และการอาวาหะ

เจาลูกเธอหญิงใหญ 

ตอนท่ี ๙ วาดวยกษัตริย (ควีน) ใหเจาหญิงและราชทูตไปดูคุกและคลังและแมน้ำ

เทมส 

ตอนท่ี ๑๐ วาดวยควีนตั้งขุนนางและราชทูตเขาเฝาทูลลาไปดูท่ีขังคนบา และพิพิธ

ภัณท 

ตอนท่ี ๑๑ วาดวยราชทูตออกจากเมืองลอนดอนไปถึงทาโดเวอ และกลับวาดวย

ประเทศเครดบริดติน 

ตอนท่ี ๑๒ วาดวยผูรับใชปรนนิบัติราชทูตท่ีโรงแรมและราชทูตออกจากเมือง

ลอนดอนจะกลับมาเมืองไทยและไดแวะท่ีเมืองฝรั่งเศส 
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ตอนท่ี ๑๓ วาดวยราชทูตอยูเมืองสุเอส แขวงเมืองอายฆุบโต แลวไปเมืองเมกกะ

และเมืองดาลีและเมืองสิงคโปร 

ตอนที่ ๑๔ วาดวยรับแขกเมืองที่มาสงราชทูตเขาเฝา แลวเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

  ตัวอยาง    จดหมายเหตุราชทูตไทยไปอังกฤษ การบรรยายตอนราชทูตไปจากเมือง

ปอรดสมัท ถึงเมืองลอนดอน แลดูการเลนตาง ๆ 

 

วันพฤหัสบดี เดือน ๑๒ ขึ้น ๑๒ ค่ำ เวลาเชา ๕ โมง มิศเตอรเฟาลจึงเชิญ

พวกราชทูตขึ้นรถเทียมมาไปท่ีรถไฟ แลวเชิญพระราชสาสนแลทูตานุทูตกับส่ิงของ

เครื่องราชบรรณาการท้ังปวงขึ้นรถไฟตอไป หนทางแตเมืองปอรดสมัทเปนทาขึ้น

จนถึงเมืองลอนดอน เปนทาง ๙๔ ไมลครึ่ง คือ ๔๒๕๒ เสน เวลาบาย ๒ โมงถึง

เมืองลอนดอน มีทหารขี่มาถือดาบมาคอยรับอยู ๓๒ คู เจาพนักงานจัดรถมาคอย 

รับ ๕ รถ เทียมมารถละคู แตเปนรถอยางดี ๒ รถ รถท่ี ๑ ราชทูตอุปทูตนั้น มี

สักหลาดคลุมหนารถ ปกไหมทองเปนตรา พระจอมเกลา ท่ีประตูรถเขียนเปนธง

ชางเผือก มีคนแตงตัวใสหมวก ติดสายแถบทองยืนทายรถคนหนึ่ง รถที่ ๒ ตรีทูตกับ

หมอมราโชไทย มีสักหลาดคลุมหนารถปกไหมเงินเปนตราพระจอมเกลาท่ีประตู

เขียนธงชางเผือก มีคนแตงตัวยืนทายรถคนหนึ่งเหมือนกัน แตรถนอกนั้นเปนรถ

ธรรมดา พวกราชทูตขึ้นรถพรอมกันแลว คนขับรถก็ขับมา พาไปสงถึงโฮเต็ล ๆ ท่ี

ราชทูตอยูนั้น ชื่อกลาริชโฮเต็ล เปนท่ีดีอยูในเมืองลอนดอน ไมมีโฮเต็ลอื่นดีขึ้นไป

กวานี้ 

 

ตัวอยาง   การพรรณนาสภาพบานเมืองของอังกฤษ ในนิราศลอนดอน 

 

กลางเมืองหลวงมีหวงชลาไหล เหมือนกรุงไทยแถวลำแมน้ำคั่น 

แตนทีฝายเบื้องขางเมืองนั้น  นามสำคัญในภาษาเรียกวาเทมส 

มีเรือจางกลไฟไวหลายรอย  เที่ยวลองลอยหลีกแลนแสนเกษม 

ทำทวงทีที่ทางสำอางเอม  นาปรีดิ์เปรมสุขสมภิรมยทรวง 

คอยรับคนขนลงสงขึ้นลอง  ไปเที่ยวทองทองมหาชลาหลวง 
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อันประชาชาวบุรินทรส้ินทั้งปวง  ชอบชมหวงกระแสใสพอไดลม 

ฝายบนบกรถกระจกที่เทียมมา  บางรัถาสองคูดูพอสม 

บางใสแตคูหนึ่งก็ขึงคม   บางขืนขมเอาตัวเดียวเคี่ยวตะบัน 

คอยรับจางตามทางแถวถนน  ที่ฝูงคนทั้งหลายจะผายผัน 

เขาทำงามตามอยางตางตางกัน  บางรถนั้นฝาใสบางไมม ี

 

 คุณคา   ทั้งจดหมายเหตุราชทูตไทยไปอังกฤษและนิราศลอนดอนเปนบันทึก

เหตุการณทางดานการเมืองการปกครองและการเจริญสัมพันธไมตรีกับตางประเทศเรื่องสำคัญ  

สะทอนใหเห็นอิทธิพลตะวันตกท่ีเขามามีบทบาทตอสังคมไทย   ในดานการใชภาษา จะเห็นวา ใน

จดหมายเหตุ ผูแตงใชภาษางาย ส่ือความตรงไปตรงมาสอดคลองกับวัตถุประสงคในการแตง  

ดำเนินเรื่องไปตามลำดับเวลาและสถานท่ี  เลือกใชคำซึ่งมีทั้งคำราชาศัพท คำภาษาตางประเทศ ได

อยางเหมาะสม  สวนภาษาในนิราศลอนดอนดีเดนไมแพของสุนทรภู  ผูแตงใชภาษาท่ีแสดงออกถึง

อารมณ ความรูสึก สอดแทรกไวในเนื้อความบางตอน พรรณนาเรื่องจนเกิดจินตภาพ  และ

เปรียบเทียบถึงส่ิงท่ี เคยและไมเคยพบเห็น รวมท้ังมีการใชภาษาแสดงความคิดเห็นอยาง

ตรงไปตรงมา  นิราศลอนดอนนี้ผิดแผกจากขนบการแตงนิราศโดยท่ัวไป เพราะไมไดพรรณนาคร่ำ

ครวญถึงการจากนางอันเปนท่ีรัก แตพรรณนาประสบการณการเดินทางและส่ิงท่ีตนพบ  วรรณคดี

ทั้ง ๒ เรื่องนี้ยังเปนเรื่องแรกที่พรรณนาฉากหรือสภาพบานเมืองของประเทศตะวันตก    

 

๖.๓  กวแีละวรรณคดีสำคัญสมัยรัชกาลที่ ๕ 

กวีและวรรณคดีสำคัญในสมัยนี้ มีดังนี้  

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว มีงานพระราชนิพนธ ไดแก 

๑)  พระราชพิธีสิบสองเดือน 

๒) ไกลบาน 

๓) พระราชวิจารณ 

๔) บทละครเรื่องเงาะปา 

๕) ลิลิตนิทราชาคริต 

๖) บทละครเรื่องวงศเทวราช  



๒๓๖ 
 

๗) กวีนิพนธเบ็ดเตล็ด เชน กาพยเหเรือ โคลงสุภาษิต โคลงรามเกียรติ์  

๘) บันทึกและจดหมายเหตุตางๆ  

พระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย อาจารยางกูร) ไดแก 

๑) แบบเรียนภาษาไทย ๖ เลม  

๒) พรรณพฤกษาและสัตวาภิธาน  

๓) คำฉันทกลอมชาง  

๔) คำนมัสการคณุานุคุณ  

พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ ไดแก 

๑) เฉลิมพระเกียรติกษัตริยคำฉันท  

๒) ลิลิตมหามงกุฎราชคุณานุสรณ  

๓) ลิลิตตำนานพระแทนมนังคศิลา  

๔) พระราชพงศาวดารพมา  

๕) บทละครเรื่องสาวเครือฟา  

๖) บทละครเรื่องพระลอ 

๗)  บทละครเรื่องไกรทอง  

๘) บทละครพงศาวดารเรื่องพันทายนรสิงห  

เจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรี  ไดแก 

๑) โคลงกลอนของครูเทพ 

๒)  ความเรียงของครูเทพ 

เทียนวรรณ  ผลงานสวนใหญอยูในหนังสือพิมพตุลวิภาคพจนกิจ และศิริพจนภาค 

ก.ศ.ร. กุหลาบ  ผลงานสวนใหญอยูในหนังสือพิมพ สยามประเภท สุนทรโรวาทพิเศษ 

 

 ในท่ีนี้ จะขออธิบายถึงวรรณคดีบางเรื่องที่สำคัญโดยสังเขป ดังนี้ 

 

๖.๓.๑ พระราชพิธีสิบสองเดือน 

พระราชพิธีสิบสองเดือนเปนความเรียงรอยแกว ลงพิมพในหนังสือวชิรญาณ เมื่อป  

๒๔๓๑ อธิบายถงึพระราชพิธีตาง ๆ ท่ีทำเปนประจำในแตละเดือน โดยรัชกาลที่ ๕ ทรงคนควาและ
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แตงขึ้นทีละเรือ่ง จนไดพระราชพิธีทั้งหมด ๑๑ เดือน ขาดแตเดือน ๑๑ ทรงเริ่มตนที่เดือน ๑๒ กอน 

เนื่องจากติดพระราชธุระจนไมไดแตงตอจวบส้ินรัชสมัย    

 ผูแตง       พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  

 ลักษณะการแตง        ความเรียงรอยแกว 

 วัตถุประสงคในการแตง     เพ่ือบันทึกงานพระราชพิธีใน ๑๒ เดือน 

 เน้ือเรื่องยอ    กลาวถึงพระราชพิธีที่มีมาในพระราชกำหนดกฎมณเฑียรบาล ซึ่งได

ใชมาแตแรกสรางกรุงศรีอยุธยา คือ พระราชพิธีสิบสองเดือน ซึ่งพระเจาแผนดินทรงกระทำและถือ

วาเปนการมงคลสำหรับพระนครทุกปไมไดขาด  ทรงอธบิายงานพระราชพิธีไวท้ังหมด  โดยทรงสืบ

สาวหาตนเหตุแหงพิธีและประเพณี   ทรงชี้แจง แกไข เพ่ิมเติมหรือปรับเปล่ียนกระบวนการของพิธี

ตาง ๆ  และยังทรงมีพระราชกระแสตักเตือนเจาหนาท่ีพนักงานผูท่ีจะตองจัดเตรียมการตาง ๆ ไว

ดวย  พระราชพิธี ๑๒ เดือน  ไดแก 

เดือนหา การพระราชพิธเีผด็จศก ลดแจตรออกสนาม 

เดือนหก พิธีไพศาขย จรดพระราชนังคัล 

เดือนเจ็ด ทูลน้ำลางพระบาท 

เดือนแปด เขาพรรษา 

เดือนเกา ตุลาภาร 

เดือนสิบ ภัทรบทพิธีสารท 

เดือนสิบเอ็ด อาศยุชยแขงเรือ 

เดือนสิบสอง พิธีจองเปรียงลดชุดลอยโคม 

เดือนอาย ไลเรือ เถลิงพิธีตรียัมพวาย 

เดือนย่ี  การพิธีบุษยาภิเษก เฉวียนพระโคกินเล้ียง 

เดือนสาม การพิธีธานยเทาะห 

เดือนส่ี  การพิธีสัมพัจฉรฉินท 
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ตัวอยาง    กลาวถึงพระราชพิธีจองเปรียง 

 

๏ การพระราชพิธีในเดือน ๑๒ ซึ่งมีมาในกฎมนเทียรบาลวาพิธีจองเปรียง ลดชุด

ลอยโคม ตรวจดูในความพิสดาร ในกฎหมายนั้นเองก็ไมมีขอความใดกลาวถึงเสาโคม

และการจุดโคมอยางหนึ่งอยางใดชัดเจน หรือจะเปนดวยเปนการจืด ผูท่ีแตงถือวาใคร 

ๆ ก็เห็นตัวอยางอยูแลวไมตองกลาว มีความแปลกออกไปนิดเดียว แตท่ีวาการพิธี

จองเปรียงลดชุดลอยโคม และเติม “ลงน้ำ” เขาอีกคำหนึ่ง คำที่วา “ลงน้ำ” นี้จะ

แปลวากระไรก็สันนิษฐานยาก จะเขาใจวาเอาโคมท่ีเปนโครงไมไผหุมผาที่ชักอยูบนเสา

มาแตตนเดือนลดลงแลวไปท้ิงลงน้ำก็ดูเคอะไมไดการเลย หรืออีกอยางหนึ่งจะเปนวิธีวา

เมื่อลดโคมแลว ลอยกระทง สมมติวาเอาโคมนั้นลอยไปตามลัทธิพราหมณ ที่พอใจลอย

อะไรๆ จัดอยูเชนกับลอยบาปลางบาป จะถือวาเปนลอยเคราะหลอยโศกอยางใดไปได

ดอกกระมัง การก็ตรงกันกับลอยกระทง ลางทีจะสมมุติวาลอยโคม ขอความตามกฎ

มนเทียรบาลมีอยูแตเทานี้ 

สวนการพระราชพิธี ซึ่งไดประพฤติอยูในปจจุบันนี้นับวาเปนพระราชพิธีพราหมณ 

มิไดเกี่ยวของดวยพระพุทธศาสนาสืบมา กำหนดท่ียกโคมนั้น ตามประเพณีโบราณวา 

ถาปใดมีอธิกมาสใหยกโคมตั้งแตวันขึ้นค่ำหนึ่งไปจนวันแรมสองค่ำเปนวันลดโคม ถาป

ใดไมมีอธิกมาสใหยกโคมขึ้นสิบส่ีค่ำ เดือนอายขึ้นค่ำหนึ่ง เปนวันลดโคม อีกนัยหนึ่งวา

กำหนดตามโหราศาสตรวา พระอาทิตยถึงราศีพิจิก พระจันทรอยูราศีพฤษภเมื่อใด เมื่อ

นั้นเปนกำหนดท่ีจะยกโคม อีกนัยหนึ่งกำหนดดวยดวงดาวกฤติกาคือดาวลูกไก ถาเห็น

ดาวลูกไกนั้นตั้งแตค่ำจนรุงเมื่อใด เปนเวลายกโคม การท่ียกโคมขึ้นนั้นตามคำโบราณ

กลาววายกขึ้นเพ่ือบูชาพระเปนเจาทั้งสาม คือพระอิศวร พระนารายณ พระพรหม การ

ซึ่งวาบูชาพระเจาท้ังสามนี้เปนตนตำราแท ในเวลาถือไสยศาสตร แตครั้นเมื่อพระเจา

แผนดินทรงนับถือพระพุทธศาสนา ก็กลาววาบูชาพระบรมสารีริกธาตุ พระจุฬามณีใน

ดาวดึงสพิภพ และบูชาพระพุทธบาท ซึ่งปรากฏอยู ณ หาดทรายเรียกวานะมะทานที 

เปนที่ฝูงนาคทั้งปวงสักการบูชาอยู แตถึงวาโคมชัยที่อางวาบูชาพระบรมสารีริกธาตุพระ

พุทธบาทดังนี้แลว ก็ยังเปนพิธีของพราหมณพวกเดียว คือตั้งแตเริ่มพระราชพิธี 



๒๓๙ 
 

พราหมณก็เขาพิธีท่ีโรงพิธีในพระบรมมหาราชวัง และเวลาเชาถวายน้ำพระมหาสังข

ตลอดจนวันลดโคม เทียนซึ่งจะจุดโคมนั้นก็ทาเปรียง คือไขขอพระโคซึ่งพราหมณนำมา

ถวายทรงทา การท่ีบูชากันดวยน้ำมันไขขอโคนี้ก็เปนลัทธิพราหมณแท เปนธรรมเนียม

สืบมาจนแผนดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระราชดำริวาการพระ

ราชพิธีท้ังปวงควรจะใหเนื่องดวยพระพุทธศาสนาทุก ๆ พระราชพิธี จึงโปรดใหมีการ

สวดมนตเย็นฉันเชากอนเวลาท่ีจะยกเสาโคม (...) 

 

 คุณคา    วรรณคดีสโมสรยกยองใหพระราชพิธีสิบสองเดือนเปนยอดของความเรียง

อธิบาย เนื่อจากเปนความรูท่ีถูกตอง พระราชนิพนธขึ้นจากการคนควาขอมูลและการสอบถามจาก

ผูรูตาง ๆ วรรณคดีเรื่องนี้ จึงเปนบันทึกทางสังคมและวัฒนธรรมของสังคมไทยไดอยางดี  ทั้งยังใช

ภาษาในเชิงอธิบายความไดอยางแจมชัด    

 

  ๖.๓.๒  บทละครเรื่องเงาะปา 

      เงาะปา เปนงานพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรง

พระราชนิพนธขึ้นในระหวางการพักฟนหลังทรงพระประชวรจากไขมาเลเรีย โดยใชเวลาเพียง ๘ วัน  

โดยแมจะมีรูปแบบเปนกลอนบทละคร แมมิไดมีพระประสงคเพ่ือใชเลนละครแตอยางใด หากแต

ทรงแตงขึ้นเพ่ือเปนท่ีผอนคลายและสำราญพระทัย ทรงแตงแลวเสร็จเมื่อวันศุกร ท่ี ๒ กุมภาพันธ  

ร.ศ. ๑๒๔ (พ.ศ. ๒๔๔๘) โปรดเกลา ฯ ใหตีพิมพเผยแพรครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๖  เหตุที่ทรง 

พระราชนิพนธเนื่องจากเสด็จพระพาศปกษใตในป พ.ศ.๒๔๔๘  คณะกรรมการเมืองไดถวายความรู

เกี่ยวกับเงาะซาไก และเจาเมืองพัทลุงไดนำเด็กเงาะชื่อคนังมาถวาย พระองคทรงเรียนรูภาษาเงาะ

จากคนัง และจึงไดทรงพระราชนิพนธนิยายรักสามเศราเรื่องเงาะปานี้ขึ้นมาก 

ผูแตง         พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

 ลักษณะการแตง      กลอนบทละคร 

 วัตถุประสงคในการแตง       เพ่ือใหเปนท่ีผอนคลายและสำราญพระทัย 

 เน้ือเรื่องยอ    คนังและไมไผ  เปนเด็กชายชาวเงาะรุนเดียวกัน  พากันไปเท่ียวปา

และไดพบซมพลาชายหนุมผูมีความสามารถในการใชอาวุธ  ท้ังสองขอใหซมพลาชวยสอนเชิงอาวุธ

ให  ซมพลาจึงสอนและแสดงวิธีการสูเสือใหดู  เมื่อฆาเสือตายแลว  ซมพลาซึ่งหลงรักนางลำหับ
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พ่ีสาวของไมไผจึงฝากดอกไมและเล็บเสือไปใหนาง  ตอมาไมไผออกอุบายใหพ่ีสาวมาเก็บดอกไมใน

ปาเพ่ือจะใหนางลำหับไดพบกับซมพลา  แตลำหับถูกงูรัดที่แขนขณะท่ีเก็บดอกไมและตกใจจนสลบ

ไป  ซมพลาฆางูและชวยใหนางฟน  เมื่อลำหับรูสึกตัวซมพลาจึงบอกรักนาง  ลำหับพอใจซมพลา  

แตขัดของท่ีนางมีคูหมั้นแลวคือ ฮเนา  ซมเพลาจึงออกอุบายใหลำหับเขาพิธีแตงงานไปกอนและตน

จะมาพาหนีในตอนค่ำ  ระหวางพิธีซมพลาไดพานางลำหับหนีไปซอนในถ้ำ  ฮเนาและญาติพ่ีนอง

ออกตามหาจนพบซมพลา  จึงไดตอสูกัน  ซมพลาถูกพ่ีชายของฮเนายิงดวยลูกดอกอาบยาพิษ   

ลำหับตามมาทัน  ซมพลาส่ังเสียใหนางกลับไปหาฮเนาเพ่ือจะไดอยูอยางมีความสุขแลวจึงส้ินชีวิต  

ลำหับเสียใจจึงแทงตัวตายตามซมพลา  ฝายฮเนาเมื่อเห็นท้ังสองตายก็รูสึกเสียใจท่ีตนเปนตนเหตุ  

จึงฆาตัวตายตาม  พวกเงาะฝงศพท้ังสามคนไวในหลุมเดียวกันและเตรียมการยายถิ่นฐานตอไป  

(ศิริน โรจนสโรช,  ออนไลน) 

ตัวอยาง   กลอนในเงาะปา 

 

  ๏ โอะเฮเฮเหเฮเฮ  เหเฮเฮเฮเห 

๏ ชาหนอยแมนางก็อยเอย อยาทำใจนอยหนาตาบูดบึ้ง 

ย้ิมเสียใหแฉงอยาแสรงมึนตึง ชาหนอยแมนางก็อยเอย ฯ 

  ๏ ชานิดแมชื่นจิตรเอย  อยาใสจริตกระดุงกระดิ้ง 

ดอกไมหอมกรุนฉุนจะทิ้ง ชานิดแมชื่นจิตรเอย ฯ 

ชาอืดแมนางอืดเอย  ตามกันเปนยืดยักไหลฟอนรำ 

อยาใหชานักจักเสียลำนำ ชาอืดแมนางอืดเอย ฯ 

ชาไวแมชื่นใจเอย  รวังอกไหลอยาใหปะทะ 

จะเกิดรำคาญขี้ครานเอะอะ ชาไวแมชื่นใจเอย 

 

 คุณคา     เรื่องเงาะปาใหความรูเรื่องวัฒนธรรมของเงาะไดอยางดี  เชน ภาษา 

การแตงกาย ความเปนอยู ประเพณี ความเชื่อ และการทำมาหากิน   เปนวรรณคดีเรื่องแรกที่

นำเอาเรื่องของชนกลุมนอยมาแตงเปนตัวละครเอกและเปนเรื่องเปนราว มีโครงเรื่องท่ีสนุกสนาน

และโศกเศรา  จบเรื่องแบบโศกนาฏกรรม  แมรัชกาลท่ี ๕ จะใหเวลาไมนานในการพระราชนิพนธ 
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แตยังคงไวซึง่ความงามทางวรรณศิลปครบถวน นอกจากนี้ยังใหแงคิดและคติธรรมในเรื่องตางๆ เชน 

ความไมแนนอนของส่ิงธรรมดาในโลก   อาฆาตพยาบาทเปนส่ิงไมควรประพฤติ เปนตน 

 

  ๖.๓.๓  ลิลิตนิทราชาคริต 

ลิลิตนิทราชาคริตเปนงานพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว ทรงเปนคนแรกท่ีนำนิทานอาหรับ โดยทรงเก็บความจากเรื่อง "Sleeper Awaken" ซึ่ง

เปนนิทานยอยเรื่องหนึ่ งในจำนวน ๑๐๐๑  เรื่องในอาหรับราตรี  หรือ Arabian Night's 

Entertainments ซึ่งไมทราบผูแตง ตอมาก็ไดมีชาวฝรั่งเศสชื่อ Antony Galland ไดแปลเปนภาษา

ฝรั่งเศส และพิมพเปนเลมเล็กจำนวน ๑๒ เลม ใชชื่อวา Thousand and One Nights Aribian 

Stories ตอมามีคนนำไปแปลเปนภาษาอังกฤษ อีกหลายสำนวน สำนวนท่ีโดงดังท่ีสุดคือ ของ 

Edward William Lane แตฉบับที่รัชกาลที่ ๕ นำมาแปลนั้น ไมทราบวาใครเปนผูแตง และเปน

สำนวนของผูใด  รัชกาลที่ ๕ ทรงนำมาเรียบเรียงใหม แลวทรงมีพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหกรม

หลวงพิชิตปรีชากร ตรวจแกไขถอยคำ จากนั้นโปรดเกลา ฯ ใหพระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย อาจาร

ยางกูร) ตรวจทาน และจัดพิมพเพ่ือพระราชทานแกพระบรมวงศานุวงศ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม 

พระองคทรงพระราชนิพนธเรื่องจบโดยใชเวลาเพียง ๒๙ วันเพ่ือใหทันตอโอกาสดังกลาว  คำวา 

นิทราชาคริต  มคีวามหมายวา การหลับและการตื่น  

ผูแตง       พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

 ลักษณะการแตง      แตงเปนลิลิตสุภาพ มีรายและโคลงสลับกนั จำนวน ๙๙๑ บท 

 วัตถุประสงคในการแตง      พระราชทานแกพระบรมวงศานุวงศในงานปใหม 

 เน้ือเรื่องยอ     ลิลิตนิทราชาคริตเปนนิทานเรื่องหนึ่งท่ีนางเซหะระซัดเลาถวาย

พระราชา  โดยเนื้อความมีวา พระเจากาหลิบพระองคหนึ่งพระนามวา  พระเจาฮารูนอาลราษจิต  

เสวยราชสมบัติ ณ กรุงแบกแดดพระองคทรงปลอมเปนพอคา  เท่ียวสัญจรไปตามเมืองตางๆอยู

เนืองนิตย  ประชาชนอยูเย็นเปนสุขเรื่อยมา มีทายาทของนายพาณิชผูมั่งมีคนหนึ่งชื่อ  อาบูหะซัน  

เมื่อบิดาส้ินชีพแลว  เขาจึงแบงทรัพยสมบตัิออกเปน ๒ สวน สวนหนึ่งซื้อท่ีดนิเรอืกสวนไรนาและตึก

รามบานชองไวใหคนเชาอีกสวนหนึ่งเก็บไวเพ่ือการสำราญเล้ียงเพ่ือนฝูงและนารี  โดยไมคิดทำ

การคาขายอีกตอไป  อาบูหะซันประพฤติเชนนี้เปนเวลา ๑ ป เงินทองก็หมดส้ินไป จึงเท่ียวยืมเงิน



๒๔๒ 
 

เพ่ือนฝูง แตกลับตองผิดหวังเมื่อเพ่ือนฝูงหลบหนา และพากันรังเกียจ  เขาจึงพากเพียรเก็บออมเงิน

ทองเพ่ือคาขายใหม   ในไมชาก็กลับมามั่งคั่งตามเดิม และไดตั้งสัตยไวในใจวาจะไมคบเพ่ือนฝูงใน

เมืองแบกแดดอีก จะคบแตเพ่ือนตางเมืองเทานั้น  วันหนึ่งพระเจากาหลิบปลอมพระองคเปนพอคา 

มีทาสผิวดำมาดวยคนหนึ่ง  เมื่อเสด็จมาถึงบานอาบูหะซันจึงไดเชิญใหเขาไปในบานของตน  และ

บอกวาจะตอนรบัเพียงคนืเดยีว  พระเจากาหลิบเห็นแปลกก็รับเชิญ  ขณะบริโภคอาหารและดื่มสุรา

อยางสนุกสนานนั้นพระเจากาหลิบพยายามลวงถามถึงชีวิตอาบูหะซัน  และความเปนไปของคนใน

แบกแดด อาบูก็เลาความจริงถึงอีแมนซึ่งเปนอาจารยและศิษยทั้งส่ี  วาประพฤติตนชั่วชาและเลาตอ

อีกวา  หากเขาเปนพระเจากาหลิบจะจับอีแมนกับศิษยมาเฆี่ยนประจานใหหลาบจำ  ตกดึกพระเจา

กาหลิบจึงโรยยาสลบใหอาบหูะซันดื่มเมื่ออาบูส้ินสติจึงส่ังทาสใหแบกอาบูหะซันเขาวังทันที 

พระเจากาหลิบจึงส่ังใหแตงเครื่องทรงอาบูอยางกษัตริย  และกำชับขุนนางใหปฏิบัติกับอาบู

หะซันเหมือนปฏิบัติกับพระองค  ครั้งรุงขึ้นอาบูหะซันตื่นจึงคิดวาตนฝนไป  แตเหลาสนมและ

อำมาตยตางยืนยันวาเขาคือกาหลิบจริงๆ  อาบูจึงเคล้ิมวาตนเปนกาหลิบ เมื่อเสด็จออกวาการ 

อาบูหซันก็ตัดสินขอราชการไดถูกตอง  พรอมส่ังพวกนครบาลไปจับตัวอีแมนและศิษยท้ังส่ีมาลงโทษ

ประจาน  และส่ังใหนำทองคำพันล่ิมไปมอบใหนางจอบแกวผูเปนมารดาดวยตกค่ำเมื่อเสวยพระ

กระยาหาร  นางกำนัลนามวาฟองไขมุกลอบวางยาสลบลงในถวยสุราเมื่ออาบูหะซันส้ินสติแลวพระ

เจากาหลิบจึงรับส่ังใหเปล่ียนชุด  และใหทาสดำแบกไปสงบานเดิมของเขารุงขึ้นอาบูหะซันตื่นขึ้น

เวลาบาย  ยังคงเพอพกถึงความสนุกสนานในวัง  ครั้งมารดามาเตือนวาตนเองคืออาบูหะซันก็กลับ

ทุบตีมารดา  ชาวบานจึงจับเขาไปสงโรงพยาบาลโรคจิต  อาบูหะซันถูกโบยตีสาหัสจึงมีสติเชนเดิม 

หลังจากนั้นอีกเดือนหนึ่งพระเจากาหลิบจึงปลอมพระองคมาหาอาบูหะซันใหม  และทรง

กระทำเชนเดิมอีกในครั้งนี้อาบูหะซันเกิดสนุกสนานจนลุกขึน้มาเตนรำกับสนมกำนัล  พระเจากาหลิ

บซึ่งแอบทอดพระเนตรอยูสุดจะกล้ันไดพระสรวลล่ันออกมา  เมื่ออาบูหะซันทราบวามิตรของตนคือ  

พระเจากาหลิบจึงเขาไปขอพระราชทานอภัยโทษ กาหลิบจึงตั้งใหอาบูอยูรับราชการในสำนักพรอม

ทั้งพระราชทานนางนอซาตอลอัวดัดใหเปนภรรยาของอาบูหะซันดวย อาบูหะซันกับอัวดัดอยูกินกัน

อยางมีความสุข  ท้ังสองใชสอยเงินอยางฟุมเฟอย  ไมนานเงินพระราชทานก็หมดลง  อาบูหะซันจึง

ออกอุบายวาตนจะไปทูลพระเจากาหลิบวานางอัวดัดตายเพ่ือจะไดรับพระราชทานเงินปลงศพ  สวน

นางอัวดัดก็ใหไปทูลพระนางโซบิเดวาอาบูตายจะไดรับพระราชทานเงินเชนกัน  ในท่ีสุดพระเจากา
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หลิบและพระนางโซบิเดจึงเสด็จมาที่เรือนอาบูทั้งสองจึงแกลงทำเปนตาย  พระเจากาหลิบตรัสวาถา

ใครบอกวาตายกอนจะไดทองพันล่ิม พอส้ินเสียงตรัสอาบูและอัวดัดก็ลุกขึ้นท้ังคู  พรอมกับทูลวา

ตายกอน  สองกษัตริยและคนท้ังหลายพากันขบขันครื้นเครง อาบูและอัวดัดไดรบัอภัยโทษและไดรบั

ทองอีกคนละพันล่ิม (อุทัย ไชยานนท, ๒๕๔๕)  

  ตัวอยาง ตอน อาบูหะซันตื่นขึ้นในวัง แลวรูสึกแปลกใจวาตนเองเปนองคกาหลิบ 

 

๏อาบูดูสบส้ิน  ทุกสฐาน 

เห็นประหลาดเหลือประมาณ เหตุหั้น 

เปนใดเหตุใดดาน  ใดดั่ง นี้นา 

ฝนบฝนใดอั้น   อกโอพิศวง ๚ 

๏ องคกาหลิบนี้ คือกู แมน 

จักแนฉันใดดู   ดั่งนี้ 

ออพูดกับเพ่ือนตู  แตดึก ดอกนา 

จ่ึงเก็บมาฝนกี้   กอนไสไปเปน ๚ 

๏ คิดเห็นเปนแนแลว หลับตา เสียเฮย 

ดังจักใครไสยา   สืบไส 

พนักงานเมื่อทัศนา  นอนเนง ฉนั้น 

จ่ึงคอยเขาเคียงใกล  กลาวเอื้อนอัญเชิญ ๚ 

 

 คุณคา     ลิลิตนิทราชาคริตเปนวรรณคดีไทยเรื่องแรกท่ีนำเรื่องมาจากนิทาน

อาหรับ โดยใชรูปแบบคำประพันธประเภทลิลิต มิไดใชรอยแกวเหมือนดังตนฉบับ  วรรณคดีเรื่องนี้ 

สะทอนเรื่องราวของกษัตริยท่ีมีคุณธรรมในปกครองบานเมือง ซึ่งอาจส่ือถึงพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัวเอง  ทำใหผูอานมีความรูเรื่องประเพณีของชาวอาหรับ เชน การลงทัณฑดวย

การเฆี่ยนและใหหันหลังขี่อูฐแหประจานรอบเมือง  นอกจากนี้ยังมีคำสอนหรือคติธรรมท่ีสะทอน

จากเรือ่ง คำสอนของมารดาตอบุตรในเรื่องการคบเพ่ือน การใชจายเงินประหยัด  
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๖.๓.๔  แบบเรียนภาษาไทย ๖ เลม  

แบบเรียนภาษาไทย ๖ เลม หรือเรียกวา แบบเรียนหลวง  มีท้ังหมด ๖ เลม ไดแก 

มูลบทบรรพกิจ วาหนิติ์นิกร อักษรประโยค สังโยคพิธาน ไวพจนพิจารณ และพิศาลการันต มูลบท

บรรพกิจ เปนหนังสือใชสอนนักเรียนท่ีเริ่มเรียน โดยใชมา ๑๙ ป จนถึงป ๒๔๓๑ จึงใหเลือกใช ให

ใชแบบเรียนเร็วแทน เนื้อหาในแบบเรยีนหลวงเรียงจากงายไปยาก  เชื่อกันวาพระยาศรีสุนทรโวหาร

ผูแตงนาจะมีเคามูลมาจากหนังสือจินดามณีดวย 

ผูแตง       พระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย อาจารยางกูร) 

 ลักษณะการแตง     รอยกรองหลายชนิด 

 วัตถุประสงคในการแตง         เพ่ือใชเปนแบบเรียนอานเขียนภาษาไทย 

 เน้ือเรื่องยอ     แบบเรียน ๖ เลมนี้ มีเนื้อหาแตกตางกัน ดังนี้ 

วาหนิติ์นิกร เปนแบบเรียนผันอักษรนำ คือ การผันอักษรสูงนำอักษรต่ำ และอักษร

กลางนำอักษรต่ำ โดยจัดตามลำดับตัวอักษร 

อักษรประโยค เปนแบบเรียนการผันอักษรควบกล้ำ คือ การผันอักษรสองตัวท่ีอยู

สระเดียวกัน อักษรท่ีเปนตัวประโยค คือ ร ล ว ซึ่งนำมาควบกับอักษรบางตัวแลวแจกแมตาง ๆ 

พรอมดวยการผันเสียงวรรณยุกต การท่ีตองแยกออกมาเปนอีกตอนหนึ่ง เพราะมีวิธีผันตางกับวาห

นิติ์นิกร 

สังโยคพิธาน เปนหนังสือวาดวยเรื่องตัวสะกดในแมตาง ๆ โดยเฉพาะคำท่ีมาจาก

ภาษาบาลี เพราะมีตัวสะกดตางกับคำไทย แม กน มีอักษร ญ ณ น ร ล ฬ เปนตัวสะกด 

ไวพจนพิจารณ คือ คำท่ีเขียนตางกันแตอานออกเสียงเหมือนกันตัวเดียวกันแต

สะกดตางกัน อานออกเสียงอยางเดียวกัน ตางแตเสียงส้ันเสียงยาว 

พิศาลการันต คือ ตัวที่อยูขางทายและไมออกเสียง ไมเปนตัวสะกด คำที่มีตัวการนัต

เปนคำท่ีมาจากภาษาบาลี หรือภาษาอื่น ๆ ในการเขียนมีเครื่องหมายทัณฑฆาตไวเปนท่ีสังเกต 

ตัวอยาง ในมูลบทบรรพกิจ สอนเรื่องตัวสะกด แมกก 

 

ขึ้นกก ตกทุกขยาก  แสนลำบากจากเวียงชัย  

มันเผือกเลือกเผาไฟ   กินผลไมไดเปนแรง  
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รอน ๆ ออนอัสดง   พระสุริยงเย็นยอแสง  

ชวงดังน้ำครั่งแดง   แฝงเมฆเขาเงาเมรุธร  

ลิงคางครางโครกครอก   ฝูงจ้ิงจอกออกเหาหอน  

ชะนีวิเวกวอน    นกหกรอนนอนวังเวียง  

ลูกนกยกปกปอง   อาปากรองซองแซเสียง  

แมนกปกปกเคียง   เล้ียงลูกออนปอนอาหาร  

ภูธรนอนเนินเขา   เคียงคลึงเคลาเยาวมาลย  

ตกยากจากศฤงคาร   สงสารนองหมองพักตรา  

ยากเย็นเห็นหนาเจา   สรางโศกเศราเจาพ่ีอา  

อยูวังดังจันทรา    มาหมนหมองลอองนวล  

เพ่ือนทุกขสุขโศกเศรา   จะรักเจาเฝาสงวน  

มิ่งขวัญอยารัญจวน   นวลพักตรนองจะหมองศรี  

ชวนชื่นกลืนกล้ำกล่ิน   มิรูส้ินกล่ินมาลี  

คลึงเคลาเยายวนยี   ที่ทุกขรอนหยอนเย็นทรวง 

 

 คุณคา    แบบเรียนหลวงชุดนี้เปนแบบเรียนหลวงชุดแรกที่ใชเปนแบบหัดอาน

เขียนเบื้องตน  ผูท่ีเรียนจบแบบเรียนหลวงท้ัง ๖ เลม จะมีการสอบไลและไดประกาศนียบัตร เปน

วิวัฒนาการตำราเรยีนภาษาไทยท่ีสำคัญเลมหนึ่ง 

 

๖.๓.๕   งานเขียนของเทียนวรรณ 

   เทียนวรรณ หรือ ต.ว.ส. วัณณาโภ เปนนามปากกาของ เทียน วัณณาโภ นักคิด

นักเขียนคนสำคัญ  มีชีวิตอยูในสมัยรัชกาลที่ ๓ – รัชกาลที่ ๖  เทียนวรรณท่ีมีบทความและงานรอย

กรองจำนวนมาก ที่เปนงานวิจารณ โดยตั้งขอสังเกต และเสนอแนะเกี่ยวกับสังคมการเมืองในยุคนั้น

ท้ังดานนโยบายการตางประเทศ ดานเศรษฐกิจ และดานการศกึษา ในสมัยรัชกาลท่ี ๔ ถึงรัชกาลที่ 

๖ เทียนวรรณศึกษากฎหมายดวยตนเอง  และเริ่มทำงานเปนท่ีปรึกษากฎหมายและเปนทนายความ  

รวมท้ังศึกษาเพ่ิมเติมท้ังภาษาไทยและอังกฤษอยางตอเนื่อง  ในป พ.ศ. ๒๔๒๕ เทียนวรรณถูก
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ฟองรองกรณีเขียนฎีกาใหกับราษฎรผูหนึ่ง จึงถูกขังคุกโดยไมมีกำหนด เทียนวรรณถูกขังคุกอยูเกือบ 

๑๗ ป จึงไดรับอิสรภาพในป พ.ศ. ๒๔๔๒ ระหวางถูกคุมขังไดมีผลงานเขียนออกมาจำนวนมาก 

งานเขียนของเทียนวรรณระยะแรกตีพิมพในดรุโณวาท เปนบทความแสดงความ

คิดเห็นเกี่ยวกับ การเลิกทาส ตอมาไดทำกิจการหนังสือพิมพฉบับสำคัญ เปนหนังสือพิมพรายปกษ 

และรายเดือน ชื่อ "ตุลวิภาคพจนกิจ" และ "ศิริพจนภาค"   โดยหนังสือพิมพตุลวิภาคพจนกิจดำเนิน

กิจการอยูไดเพียงหกป ตองปดตัวลงเพราะขาดทุน  ตอมาจึงจัดพิมพหนังสือชุด ศิริพจนภาค 

จำนวน ๓๒ เลม  เพ่ือรวบรวมงานเขียนของตนท้ังหมด ๓๓ ปท่ีผานมา งานเขียนของเทียนวรรณ

สวนใหญจะเปนการวิจารณสังคมไทยในยุคนั้น เชน เรื่องการมีภรรยาหลายคน การเลนการพนัน 

การรับสินบน และยังเสนอแนะใหรัฐบาลปรับปรุงพัฒนาประเทศ ตั้งโรงเรียนสอนวิชาแพทย วิชา

ชาง ตั้งศาลยุติธรรม ตัดถนนและทางรถไฟ กอตั้งกิจการไปรษณีย โทรเลข  ธนาคารพาณิชย เสนอ

กฎหมายหามสูบฝน เลิกทาส หามเลนการพนัน  รวมถึงเรียกรองใหเปล่ียนแปลงระบอบการ

ปกครองดวย 

งานเขียนของเทียนวรรณมีความแปลกใหมท้ังดานเนื้อหาและรูปแบบ ถือวาเปน

งานเขียนแนวกาวหนาเพราะยังไมมีใครเคยเขียนมากอน โดยเฉพาะอยางย่ิงการเขยีนวพิากษวจิารณ

สังคมการเมือง    

ตัวอยาง    บทความเรื่อง "วาดวยกำลังใหญ ๓ ประการของบานเมือง" 

 

  ถามวาส่ิงใดเปนกำลังใหญของบานเมือง 

  ตอบวา บานเมืองท่ีมีกำลังใหญนั้น เพราะมีกำลัง ๓ ประการบริบูรณไมบกพรอง 

คือ 

๑.  มีปญญาแลรูวิชามาท่ัวกันท้ังเจานายขุนนาง แลราษฎรพลเมืองเปนพ้ืนไมใช

ดอกดวง  

๒.  มีโภคทรัพยสมบัติมาก แลมีบอเกิดคือท่ีเกิดแหงทรัพยท่ีเปนเอง, แลเกดดวย

ปญญา แลวิชาความเพียรดวยกำลังกายของรัฐบาลแลพลเมืองราษฎร 

๓.  มีราษฎรพลเมืองมาก, ท้ังไดฝกหัดรูชำนาญในการกระบวนศึกแทบทั่วกนั แตใน

เวลาเมื่อเลาเรียนรูหนังสือมาแลวเปนพ้ืนในบานเมืองนั้น, จึงรวมเปนกำลัง ๓ ประการฉะนี้   
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เมื่อจะกลาวความแตยอ ๆ ใหเขาใจงายก็กลาววา, ๑ ปญญาวิชา, ๒ ทรัพยบอที่เกิด

ทรัพย, ๓ มีทหารแลพลเมืองมาก เทานี้แลเรียกวากำลัง ๓ ประการของบานเมือง  (ตุลวิภาคพจน

กิจ ใน ธิดา โมสิกรัตน, ๒๕๕๙, หนา๕-๓๕) 

 

นอกจากเทียนวรรณจะเขียนบทความเกี่ยวกับสังคมการเมืองแลว ยังเขียนบท

วิจารณวรรณคดีไทยดวย โดยวิจารณเรื่องพระอภัยมณีในเชิงวาเปนวรรณคดีกาวหนา ตางจาก

นิทานจักร ๆ วงศ ๆ ท่ัวไป เรื่องพระอภัยมณียังแทรกคติธรรมไวเปนจำนวนมาก   บทความของ

เทียนวรรณมักใชภาษางายและส่ือความหมายชัดเจน  

 

๖.๔  กวีและวรรณคดสีำคัญสมัยรัชกาลที่ ๖   

กวีและวรรณคดีสำคัญในสมัยนี้ มีดังนี้  

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว มีงานพระราชนิพนธที่สำคัญ ไดแก 

๑) บทละครพูดตางๆ หัวใจนักรบ มัทนะพาธา พระรวง วิวาหพระสมุทร 

โพงพาง เวนิสวาณิช เห็นแกลูก ตามใจทาน โรเมโอและจูเลียต  

๒) บทละครเบิกโรงเรื่องดึกดำบรรพ  

๓) บทละครดึกดำบรรพ  

๔) บทละครรอง เชน สาวิตรี ทาวแสนปม  

๕) บทละครรำ เชน ศกุนตลา  

๖) บทโขน แก รามเกียรติ์  

๗) พระนลคำหลวง   

๘) บอเกิดรามเกียรติ์   

๙) เมืองไทยจงตื่นเถิด   

    ๑๐) ลัทธิเอาอยาง 

สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ มีงานนิพนธ ไดแก 

๑) พงศาวดารเรื่องไทยรบพมา  

๒) นิราศนครวัด  
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๓) เที่ยวเมืองพมา  

๔) นิทานโบราณคด ี 

๕) ความทรงจำ  

๖) สาสนสมเด็จ  

๗) เสด็จประพาสตน  

๘) ประวัติกวีและวรรณคดีวิจารณ  

๙) ฉันททูลเกลาถวายรัชกาลท่ี ๕  

พระราชวรวงศเธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ ไดแก 

๑) จดหมายจางวางหร่ำ  

๒) นิทานเวตาล  

๓) ประมวลนิทาน น.ม.ส.  

๔) พระนลคำหลวง  

๕) กนกนคร  

๖) สามกรุง 

    สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัติวงศ ไดแก 

๑) อุณรุท ตอน สมอุษา  

๒) สังขทอง ตอน ถวงสังข  

๓) อิเหนา ตอนเผาเมือง  

๔) บทเพลง เชน เพลงเขมรไทรโยค เพลงสรรเสริญพระบารมี 

เพลงตับ 

๕) กาพยเหเรือ  

พระยาอุปกิตศิลปสาร  ไดแก 

๑)  คำประพันธบางเรื่อง  

๒)  ชุมนุมนิพนธ  

๓)  สงครามมหาภารตะคำกลอน   

พระยาศรีสุนทรโวหาร (ผัน) ไดแก อิลราชคำฉันท  
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นายชิต บุรทัต ไดแก 

๑)  สามัคคีเภทคำฉันท  

๒) กวีนิพนธบางเรื่อง  

๓) พระเกียรติงานพระเมรุทองทองสนามหลวง  

 

 ในท่ีนี้ จะขอยกวรรณคดีสำคัญบางเรื่องมาอธิบายโดยสังเขป ดังนี้ 

 

๖.๔.๑  มัทนะพาธา  

มัทนะพาธาเปนวรรณคดีประเภท “บทละครพูด” เปนบทพระราชนิพนธจาก

จินตนาการในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไมไดดัดแปลงจากวรรณคดีเรื่องใด ทรงพระ

ราชนิพนธโดยใชเวลา  ๑ เดือน ๑๖ วัน  เพ่ือพระราชทานแกสมเด็จพระนางเจาอินทรศักดิ์ศจี 

พระวรชายา  ไดรับยกยองจากวรรณคดีสโมสรวาเปนยอดของบทละครพูดคำฉันท ดวยการเลือก

ถอยคำท่ีส่ืออารมณความรูสึกของตัวละครไดดีเย่ียม ตลอดจนมีการวางโครงเรื่องท่ีชวนใหติดตาม 

ท้ังยังสอดแทรกคติสอนใจ  มัทนะพาธา แปลวา “ความเจ็บปวดหรือความเดือดรอนเพราะ 

ความรัก”  

ผูแตง      พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 

ลักษณะการแตง    บทละครพูดคำฉันท จำนวน ๕ องค (ตอน) แบงเปน ๒ 

ภาค คือ ภาคสวรรคและภาคพ้ืนดิน  มีคำประพันธเปนกาพย ๓ ชนิด  และฉันท ๒๑ ชนิด  

วัตถุประสงคในการแตง     เพ่ือใหเปนหนังสืออานเลน แตตอมาผูนำไปแสดง

ละครจริง ๆ และเพ่ือพระราชทานแกสมเด็จพระนางเจาอินทรศักดิ์ศจี พระวรชายา 

เน้ือเรื่องยอ     ภาคสวรรค  กลาวถึงสุเทษณเทพบุตร ซึ่งในอดีตกาลเปน

กษัตริยครองแควนปญจาล มัทนาเปนพระธิดากษัตริยของแควนสุราษฎร สุเทษณไดสงทูตไปสูขอ

นาง แตทาวสุราษฎรพระบิดาของนางไมยอมยกให สุเทษณจึงยกทัพไปรบทำลายบานเมืองของทาว

สุราษฎรจนยอยยับ และจับทาวสุราษฎรมาเปนเชลยและจะประหารชีวิต แตมัทนาขอไถชีวิตพระ

บิดาไว โดยยินยอมเปนบาทบริจาริกาของสุเทษณ ทาวสุราษฎรจึงรอดจากพระอาญา จากนั้นมัทนา

ก็ปลงพระชนมตนเอง และไปเกิดเปนเทพธิดาบนสวรรคนามวา มัทนา สวนทาวสุเทษณก็ทำพลี

กรรมจนสำเร็จ เมื่อส้ินพระชนมก็ไปบังเกิดบนสวรรคเชนกนั ดวยผลกรรมที่เคยไดนางมาเปนคูทำให



๒๕๐ 
 

มีโอกาสไดพบกันอีกบนสวรรค แตนางมัทนาก็ยังไมมีใจรักสุเทษณเทพบุตรเชนเดิม  ณ วิมานของสุ

เทษณ ไดมีคนธรรพเทพบุตร เทพธิดาท่ีเปนบริวารตางมาบำเรอขับกลอมถวาย แตถึงกระนั้นสุ

เทษณเทพบุตรก็ไมมีความสุข เพราะรกันางมทันา แตไมอาจสมหวงัเพราะผลกรรมท่ีทำไวในอดตี จึง

ใหวิทยาธรชื่อมายาวินใชเวทมนตรคาถาไปสะกดใหนางมายังวิมานของสุเทษณเทพบุตร ฝายมัทนา

เมื่อถูกเวทยมนตรสะกดมา สุเทษณจะตรัสถามอยางไรนางก็ทวนคำถามอยางนั้นทุกครั้งไป จนสุ

เทษณเทพพระบุตรขัดพระทัย รูสึกเหมือนตรัสกับหุนยนต จึงใหมายาวินคลายมนตรสะกด เมื่อนาง

รูสึกตัวก็ตกใจกลัวท่ีลวงล้ำเขาไปถึงวิมานของสุเทษณเทพบุตร สุเทษณเทพบุตรถือโอกาสฝากรัก 

มัทนาแสดงความจริงใจวานางไมไดรักสุเทษณเทพบุตรจึงไมอาจรับรักได เมื่อไดยินดังนั้นสุเทษณ

เทพบุตรรูสึกกริ้วนางมทันาเปนที่สุด จึงสาปใหมัทนาจุติจากสวรรคไปเกิดเปนดอกกุหลาบในปาหิมา

วันในโลกมนุษย และเปดโอกาสใหนางกลายรางเปนมนุษยไดเมื่อถึงคืนวันเพ็ญเพียงหนึ่งวันกับหนึ่ง

คืนเทานั้นเมื่อใดที่นางมีรักเมื่อนั้นจึงจะพนคำสาปและกลายรางเปนมนุษยไดอยางปกติ หากเมื่อใด

ท่ีนางมีทุกขเพราะความรักก็ใหนางออนวอนตอพระองคจึงจะยกโทษทัณฑให ดังนั้นจึงสรุปไดวา

สาเหตุของปมขัดแยงในเรื่อง คือ สุเทษณรักนางมัทนาแตนางไมรักตอบ 

ภาคพ้ืนดิน  พระษีไดขุดเอาดอกกุหลาบจากปาหิมาวันไปปลูกไวกับอาศรม 

เมื่อคืนวันเพ็ญพระจันทรเต็มดวง นางจะปรากฏโฉมเปนมนุษยมาปรนนิบัติรับใชพระษี วันหนึ่ง

ทาวชัยเสนกษัตริยแหงนครหัสดิน เสด็จประพาสปามาถึงอาศรมพระษี ตรงกับคืนวันเพ็ญท่ีมัท

นากลายรางเปนมนุษย และไดพบกับทาวชัยเสนและเกิดความรักตอกัน พระษีจึงจัดพิธีอภิเษกให 

ชัยเสนไดพานางกลับนครหัสดิน ทาวชัยเสนหลงใหลรักใครนางมัทนามาก ทำใหนางจัณฑีมเหสี หึง

หวง และอิจฉาริษยา จึงทำอุบายใหทาวชัยเสนเขาใจผิดวามัทนาเปนชูกับนายทหารเอก นางมัทนา

จึงถูกส่ังประหารชีวิต แตเพชฌฆาตสงสารจึงปลอยนางไป  นางมัทนากลับไปยังอาศรมพระษีและ

วิงวอนใหสุเทษณเทพบุตรชวย สุเทษณเทพบุตรไดขอความรักนางอีกครั้งหนึ่งแตนางปฏิเสธ สุเทษณ

เทพบุตรจึงสาปใหนางเปนดอกกุหลาบตลอดไป 

ตัวอยาง  ตอนทาวชัยเสนเห็นนางมัทนาก็หลงรัก ชมความงามนางมทันา 

 

ชัยเสน. โอโอกระไรเลย  บมิเคยณกอนกาล! 

  พอเห็นก็ทราบสาน  ฤดิรักบหักหาย. 
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  ย่ิงยลวะนิดา   ละก็ย่ิงจะรอนคลาย 

  เพลิงรุมประชุมภาย  ณอุราบลาลด. 

  พิศไหนบมีทราม,  วะธุงามสงาหมด, 

  จนสุดจะหาพจน  สรเสริญเสมอใจ. 

  องควิศฺวะกรรมัน  นะสิปนวะธูไซร 

  พอเสร็จก็เทพไท  พิศะรูปสุรางคเพลิน; 

  ยืนเพงและนั่งพิศ  วรพักตรบหมางเมิน, 

  งามใดบงามเกิน   มะทะนาณโลกสาม: 

  แลวิศฺวะกรรมัน   ผิจะปนวะธูตาม 

  แบบอีกก็ไมงาม   ดุจะโฉมอนงคนี้: 

  

คุณคา     มัทนะพาธาเปนวรรณคดีเรื่องแรกท่ีแตงเปนบทละครพูดคำฉันท 

รัชกาลที่ ๖ คิดโครงเรื่องเอง โดยทรงปราถนาจะกลาวถึงตำนานดอกกุหลาบ ซึ่งเปนดอกไมที่

สวยงาม แตไมเคยมีตำนานในเทพนิยาย จึงพระราชนิพนธใหดอกกุหลาบมกีำเนดิมาจากนางฟาท่ีถกู

สาปใหจุติลงมาเกิดเปนดอกไมชื่อวา "ดอกกุพฺชกะ" คือ "ดอกกุหลาบ" และเพ่ือแสดงความเจ็บปวด

อันเกิดจากความรัก  ดานการใชภาษาการใชถอยคำและรูปแบบคำประพันธเหมาะสมกับเนื้อหา ทำ

ใหผูอานเกิดความรูสึกคลอยตามไดอยางดี 

 

๖.๔.๒  หัวใจนักรบ 

  เรื่องหัวใจนักรบเปนงานพระราชนิพนธประเภทบทละครพูด ในพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว พระราชนิพนธขึ้นในป พ.ศ. ๒๔๕๖ หลังเสด็จขึ้นครองราชยได ๓ ป เพ่ือ

ตอบสนองและสนับสนุนกิจกรรมสำหรับปลุกใจคนไทย คือ กองเสือปา ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๔  

ละครเรื่องนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหจัดแสดงเปนครั้งแรกในงานพระราชพิธีคฤหมงคล (พิธี

ขึ้นเรือนใหม) พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๖ และ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๖ 

ผูแตง    พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 

ลักษณะการแตง     บทละครพูด 
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วัตถุประสงคในการแตง     เพ่ือใหเกิดความเขาใจแนวคิดเรื่องกองเสือปาและ

ลูกเสือปา และปลุกใจรักชาติบานเมือง 

เน้ือเรื่องยอ     เนื้อความมีอยูวา พระภิรมยวรากรบุคคลนอกราชกาล อายุ ๕๐ ป 

เปนชาวเมืองหสัดินบุรี ไมชอบทั้งลูกเสือปาและลูกเสือเพราะเหน็วามีแตผลเสีย ไมมีประโยชนแกตน 

อาจทำใหเปนอันตรายอีกดวย จึงหามลูกคนเล็กไมใหเปนลูกเสือ และจะใหลูกคนโตหนีทหาร รักแต

ลูกชายคนกลางท่ีออนแอ และท่ีจริงแอบเปนชูกับแมเนย เมียนอยของตน แมเนยมีพ่ีชายชื่อนายซุ

นเบง เปนคนคอยยุแหยพระภิรมยในเรื่องตางๆ ตอมาเกิดการรบขึ้นมาจริงๆท พระภิรมยไดเห็น

เหตุการณที่เสือปา และลูกเสือกระทำจริงๆ ลูกคนใหญอาสาถือหนังสือไปขอกำลังรบ ถูกยิงเสียชีวิต 

แลวลูกคนเล็กอาสาไปแทน  ใจพระภิรมย เริ่มเปล่ียนไปประกอบกับความมีจิตใจเปนนักรบไทย ทำ

ใหความขัดแยงที่มีอยูส้ินสุดลง ตั้งแตการชวยตามหมอจนถึงยกปนขึ้นยิงตอสูขาศึกเอง ขาศึกมีกำลัง

มาก เขามายึดบาน และจับพระภิรมยและคนในบานเปนตัวประกัน พรอมท้ังบังคับใหบอกความลับ

ของกองเสือปา พระภิรมยไมยอมบอก จะยอมตายเสียดีกวาท่ีจะตองขายชาติ ตอมาขาศึกก็ลาถอย

ไป ฝายไทยเขามาแทนท่ี หลังเหตุการณสยบลง  พระภิรมยก็ไดประจักษแจงถึงคุณประโยชนของ

เสือปาและลูกเสือปา จึงสมัครเขาเปนเสือปาดวยความเต็มใจเพ่ือทำประโยชนแกประเทศชาติใน

ที่สุด 

คุณคา    เรื่องหัวใจนักรบไดรับการยกยองจากวรรณคดีสโมสรวาเปนยอดของบทละคร

พูด เนื้อหาเนนความปลุกใจรักชาติ เปนเรื่องท่ีไดรับความนิยม ท้ังจากผูอานและผูชม ทำใหไดรับ

เลือกมาจัดแสดงบอยครั้งกวาละครเรื่องอื่น ๆ 

 

๖.๔.๓  พระนลคำหลวง  

พระนลคําหลวง เปนพระราชนิพนธแปลในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลา

เจาอยูหัว เรื่องพระนลเปนนิทานแทรกอยูในมหาภารตะ  รจนาโดยมุนีกฤษณไทวปายน มีชื่อเรื่อง

วา "นโลปาขยานัม"  เซอรโมเนียร โมเนียร วิลเลียมส แปลความจากตนฉบับโศลกภาษาสันสกฤต

เปนภาษาอังกฤษ  แลวรัชกาลท่ี ๖ จึงใชฉบับภาษาอังกฤษของเซอรโมเนียร โมเนียร วิลเลียมสนี้

แปลเปนเรื่องพระนลคำหลวง   ทรงเริ่มพระราชนิพนธเรื่องเมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๑๘ กันยายน พ.ศ. 



๒๕๓ 
 

๒๔๕๖ เสร็จลงเมื่อวันเสารท่ี ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๗ ทรงตรวจสอบแกไขและพิมพเผยแพรครั้ง

แรกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๙  

ลักษณะการแตง     แบบคำหลวง มีคำประพันธหลายชนิด ไดแก  โคลง ฉันท 

กาพย กลอน และราย  

วัตถุประสงคในการแตง      เพ่ือใหเปนแบบอยางในการประพันธกวีนิพนธสำหรับ

กุลบุตร 

เน้ือเรื่องยอ    เริ่มเรื่องดวยบทไหวครู  บอกวัตถุประสงคในการแตง แลวดำเนินวา 

พระฤษีพฤหัสวะเลาเรื่องพระนลใหกษัตริยปาณฑพท้ัง ๕ ฟงพระนลเปนกษัตริยแหงนครนิษัท 

ปลอยหงสไปส่ือความรักกับนางทมยันตีในพิธีสยุมพรของนางมีกษัตริยและเทวดาไปชุมนุมมาก แต

นางเลือกพระนล ผีรายชื่อกลีกับทวาบรริษยาพระนล เขาสิงพระนลคล่ังไคลสกาแพสกลจนเสีย

บานเมือง ออกเดินปาจนไดรับความลำบาก นางทมยันตีติดตามไปดวย ทั้ง ๆ ที่พระนลขอรองให

นางกลับบานเมืองของนางเสีย พระนลจึงตัดสินใจหนีนางไป แตนางไมยอม พยายามดั้นดนติดตาม

พระนลไป ตองผจญภัยจากพรานปา และหัวหนาพอคาเกวียน ในท่ีสุดนางจำตองกลับบานเมือง 

และใหพราหมณเท่ียวขับเพลงเลาเรื่องของพระนลกับนางตามบานเมืองตาง ๆเพ่ือสืบหาพระนล 

ตอมาพราหมณกลับมาทูลวาสงสัยหุกสารถของทาวฤตุบรรณจะเปนพระนล นางทมยันตีจึงออก

อุบายใหทาวฤตุบรรณทราบวา นางจะเขาพิธีสยุมพรใหม ทาวฤตุบรรณดีใจใหวาหุก (พระนลปลอม) 

รีบขับรถไปหานางทมยันตี ระหวางทางพระนลแลกวิชามากับวิชาสกากับทาวฤตุบรรณ พระนลจึง

พนอำนาจกาลี เมื่อทาวฤตุบรรณมาถึงไมเห็นมีพิธีสยุมพรเลยไถลทำเปนมาเย่ียม นางทมยันตีจำ

วาหุกไดวาเปนพระนลและไมรงัเกยีจที่พระนลมีรูปชั่วเพราะถกูนาคพนพิษไว พระนลไปทาพนันสกา

ไดบานเมืองกลับคืนมา ท้ังสองมีความสุขดังเดิม ตอนทายเปนภาคผนวก กลาวถึงลักษณะคำ

ประพันธและมีอภิธานอธิบายศัพทสำคัญ ๆ ที่ทรงใชในพระราชนิพนธเรื่องนี้ 

 ตัวอยาง ตอนตน กลาวถึงพระนล 

 

อาสีท ราชา ๏ ณปางกอนกาลนานมา มีพระราชาธิบดี 

๏ นโล นาม ๏ มีนามบัญญัติวิมล วาพระนลผูสามารถ เปนราชบุตรทาววีรเสน ภู

เบนทรทรงพลกำลัง ท้ังมีพระคณุวิเศษชัด โฉมศรีสวัสดิอ์ัศวโกวทิ เปนอิศวรมหาราช ใน



๒๕๔ 
 

มนุษยชาติบมีทัน ประหนึ่งจอมสวรรคเทวะบดี เปนท่ีหนึ่งเหนือผูใด ๆ พระเดชจอม

ไผทไพโรจน ชวงโชติเพียงพระอาทิตย จิตธมุงณพรหมาน เชี่ยวชาญในพระไตรเพท เป

นมเหศรบุรุษรัตน ครองนิษัธภารา โปรดการสกาทอดดวดถนัด ธธำรงสัตยวาที เป

นอธิบดีผูบังคับ อักโขหิณีทัพกล่ันแกลว ฝูงนางแกวผูมีสงา นิยมราชาเปนยอดชาย พระ

หฤทัยหมายเผ่ือแผ เนาแนสำรวมอินทรีย ภูมีรักษาพิภพ ธเจนจบทางธนูศาสตร เป

นมนูนาถณสมัยนี้ ดีประเสริฐคุณสาร ส้ินแล ฯ 

 

ตัวอยาง   ชมนางทมยันตี 

 

ทมยันตี ตุ รูเปณ ๏ ฝายนางทมยันตี มีโฉมเฉิดเลิศโสภา พรอมสงาบริบูรณยศ 

สำรวยสดสิริวิลาศ ในโลกธาตุท่ัวไป ไมมีเสมอเสาวภาคย นารีนาคเอวกลมกลอม ยอม

ปรากฎยศชา อันดวงสุดานั้นถับถึง ซึ่งชนมวัยอันแงงาม ทาสีหลามลำดับรอย หอมนาง

นอยอยูพรอมหนา อีกสขีคณาเฟยมเฝา เนาแนนอนันตสุรางคณา ดุจนางฟาเฝาเทวี ผู

มหิษีทาวเทวนาถ อันราชธิดาทาวภีมะ งามแจมจะกลางบริพาร งามสคราญบังอร สรร

พาภรณวิภูษิต ยามนางสถิตทามกลางเหลา ดูนงเยาวยงรัศมี สวางอินทรียราวไฟฟา 

กระจางจาแจมเวหน รูปนฤมลพนพิภพ ท่ัวแผนดินจบบเทียมทัน เลอสรรเสมอองคพระ

ศรี เทวีผูทรงลักษณวิเศษ แมในเขตเมืองฟา หาเทพธิดาไมเทียมนาง แมในหมูสุรางค

ยักษินี หาไหนมีบเทาอนงค นาพิศวงสวยสวาท ประหลาทบเคยยล ทั่วท้ังสากลแดนมนุษ 

สุดที่จะหาเทียบสุนทรี รูปวดีราวนิมิตร ใครเห็นจิตจอดจำนง เทวดาพะวง นิ่มนฤมล  

 

คุณคา   พระนลคำหลวงเปนวรรณคดีที่ไดรบัการยกยองจากวรรณคดสีโมสรวาเปน

หนังสือแตงดีประเภทกวีนิพนธ   เนื้อเรื่องมาจากนิทานที่แทรกอยูในคัมภีรมหาภารตะ ซึ่งเกี่ยวของ

กับคติพราหมณทำใหแตกตางจากจนบการแตงวรรณคดีคำหลวงเรื่องอื่น ๆ ท่ีมักเปนเรื่องทาง

พระพุทธศาสนา  เชน มหาชาติคำหลวง  พระมาลัยคำหลวง เปนตน  เรื่องพระนลคำหลวงจึงมี

ความแปลกใหม  เรื่องพระนลไดรับความนิยม น.ม.ส. หรือกรมหมื่นพิทยาลงกรณ ไดแตงเรื่อง

พระนลเปนคำฉันทท้ังเลมอีกเรื่องหนึ่งดวย 

 



๒๕๕ 
 

๖.๔.๔.  นิทานเวตาล  

      นิทานเวตาล มาจากนิทานเวตาลปญจวิงศติ แปลวา นิทานเวตาล ๒๕ เรื่อง 

รวมอยูในหนังสือกถาสริตสาคร เปนวรรณกรรมสันสกฤตโบราณ ตอมาไดมีผูนำนิทานเวตาลทั้งฉบับ

ภาษาสันสกฤตและภาษาฮินดีมาแปลเปนภาษาอังกฤษ โดยรอยเอก เซอร ริชารด เอฟ. เบอรตัน ได

นำมาแปลและเรียบเรียงแตงแปลงเปนสำนวนภาษาของตนเองใหคนอังกฤษอาน แตไมครบท้ัง ๒๕ 

เรื่อง กรมหมื่นพิทยาลงกรณ ไดทรงแปลนิทานเวตาลจากฉบับของเบอรตัน จำนวน ๙ เรื่อง และ

จากฉบับแปลสำนวนของ ซี. เอช. ทอวนีย   อีก ๑ เรื่อง  รวมเปนฉบับภาษาไทยของกรมหมื่น

พิทยาลงกรณ ๑๐ เรื่อง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๑   

ผูแตง    น.ม.ส. (พระองคเจารัชนีแจมจรัส) หรือกรมหมื่นพิทยาลงกรณ 

ลักษณะการแตง    รอยแกว 

วัตถุประสงคในการแตง    เพ่ือความบันเทิง 

เน้ือเรื่องยอ    โครงเรื่องหลักของนิทานเรือ่งนี้เปนเรื่องการโตตอบปญหาระหวาง

พระวิกรมาทิตย กษัตริยแหงกรุงอุชชิยนี กับเวตาล ซึ่งเปนอมนุษย ซึ่งจะนำเขาไปสูนิทานยอยตางๆ 

ที่แทรกอยูในเรื่อง รวม ๒๕ เรื่อง  เนื้อความโดยยอมีวา พระวิกรมาทิตยหรือพระวิกรมเสน ได

รับปากกับโยคีชื่อ ศานติศีล จะไปนำตัวเวตาล อมนุษยท่ีมีลักษณะคลายศพมนุษยผสมคางคาว ซึ่ง

หอยหัวอยูกับตนอโศก มาใหแกษีเพ่ือใชในพิธีบูชาเจาแมกาลี โดยมีพระธรรมธวัชผูเปนโอรส

ติดตามไปดวย เมื่อพระองคจับตัวเวตาลไดแลว เวตาลก็จะพยายามย่ัวใหพระวิกรมาทิตยตรัส

ออกมาอยางใดอยางหนึ่งอยูเสมอ โดยการการเลานิทานอุทาหรณตาง ๆ แลวใหพระวิกรมาทิตย

ตัดสินเรื่องราวในนิทานเหลานั้น ดวยขัตติยะมานะของกษัตริยทำใหพระวิกรมาทิตยอดไมไดท่ีจะ

ตรัสพระราชวิจารณเกี่ยวกบัเรือ่งราวในนิทานอยูเสมอ ผลก็คือเวตาลไดลอยกลับไปอยูท่ีตนอโศกอัน

เปนที่อยูของตน ทำใหพระวิกรมาทิตยจำตองกลับไปจับเอาเวตาลกลับมาใหมทุกครั้ง เปนเชนนี้อยู

ถึง ๒๔ ครั้ง ในครั้งที่ ๒๕ พระธรรมธวัชไดสะกิดเตือนมิใหพระวิกรมาทิตยตรัสคำใด ๆ ออกมา พระ

วิกรมาทิตยก็ระงบัใจไมเอื้อนพระโอษฐตรัสพระกระแสใด ๆ ออกมา เวตาลจึงยอมใหพระองคพาตน

ไปใหโยคีศานติศีลนั้นได  ทายเรื่องของนิทานเวตาลมีอยูวา ระหวางทางที่พระวิกรมาทิตยพาเวตาล

ไปหาโยคีนั้นเอง เวตาลก็ไดเปดเผยวาแทจรงิแลวโยคีศานติศีลมีความแคนกับพระวิกรมาทิตยอยู ซึ่ง

เปนความแคนท่ีกอโดยพระบิดาของพระวิกรมาทิตย จึงหวังท่ีจะปลงพระชนมของพระองคเสีย 



๒๕๖ 
 

พรอมกันนี้เวตาลก็แนะนำใหพระองคทำเปนเชื่อฟงคำของโยคีนั้นแลวหาทางฆาเสีย พระวิกรมา

ทิตยก็ไดทำตามคำแนะนำดังกลาว และรอดพนจากการทำรายของโยคีนั้นได   

นิทานยอยซึ่งแทรกอยูในนิทานเวตาลท้ัง ๒๕ เรื่องโดยสรุปมีดังนี้ 

เรื่องท่ี ๑ เรื่องของเจาชายวัชรมกุฏ กับพระสหายชื่อ พุทธิศรีระ 

เรื่องท่ี ๒ เรื่องของนางมันทารวดี กับ พราหมณหนุม ๓ คน 

เรื่องที่  ๓ เรื่องของนกแกวชื่อ วิทัคธจูฑามณี ของพระเจาวิกรมเกศริน กับ

นกขุนทองชื่อ โสมิกา ของเจาหญิงจันทรประภา 

เรื่องท่ี ๔ เรื่องของพระเจาศูทรกะ กับพราหมณผูซื่อสัตยชื่อ วีรวร 

เรื่องท่ี ๕ เรื่องของนางโสมประภา กับการเลือกคูครอง 

เรื่องท่ี ๖ เรื่องของวันฉลองพระแมเคารี 

เรื่องท่ี ๗ เรื่องของพระเจาจัณฑสิงห กับสัตตวศีล ผูซื่อสัตย 

เรื่องท่ี ๘ เรื่องของบุตรทั้ง ๓ ของพราหมณวิษณุสวามิน 

เรื่องท่ี ๙ เรื่องของการเลือกคูของเจาหญิงอนงครตี 

เรื่องท่ี ๑๐ เรื่องของนางมัทนเสนา ผูซื่อสัตย 

เรื่องท่ี ๑๑ เรื่องของชายาทั้ง ๓ ของพระเจาธรรมธวัช 

เรื่องท่ี ๑๒ เรื่องของพระเจายศเกตุ กับทีรฆทรรศิน ผูภักดี 

เรื่องท่ี ๑๓ เรื่องของพราหมณชื่อ หริสวามิน ผูอาภัพ 

เรื่องท่ี ๑๔ เรื่องของนางรัตนาวดี บุตรีเศรษฐี ผูหลงรักโจร 

เรื่องท่ี ๑๕ เรื่องของความรักของเจาหญิง ศศิประภา 

เรื่องท่ี ๑๖ เรื่องของเจาชาย ชีมูตวาหน กับนาคชื่อ ศังขจูฑะ 

เรื่องท่ี ๑๗ เรื่องของพระเจายโศธน กับ นางอุนมาทินี บุตรีเศรษฐี 

เรื่องท่ี ๑๘ เรื่องของพราหมณจันทรสวามิน กับษีปาศุบต 

เรื่องท่ี ๑๙ เรื่องของภรรยาเศรษฐี กับธิดาชื่อ ธนวดี 

เรื่องท่ี ๒๐ เรื่องของพระเจาจันทราวโลก กับรากษส 

เรื่องท่ี ๒๑ เรื่องของนางอนงคมัญชรี 

เรื่องท่ี ๒๒ เรื่องของบุตรพราหมณทั้ง ๔ ผูขมังเวทย 



๒๕๗ 
 

เรื่องท่ี ๒๓ เรื่องของษีเฒา วามศิวะ ผูอยากเปนหนุม 

เรื่องท่ี ๒๔ เรื่องของนางจันทรวดี กับธิดาชื่อ ลาวัณยวดี กับเรื่องขนาดเทาของนาง 

เรื่องท่ี ๒๕ เรื่องของพระเจาติรวิกรมเสน กับเวตาล 

 

 ตัวอยาง   การพรรณนาลักษณะตัวเวตาล 

 

  เมื่อเขาไปถึงโคนตนไมพระราชาก็หยุดพิศดูศพซึ่งแขวนอยูบนกิ่งอโศก ศพนั้นลืมตา

โพลง ลูกตาสีเขียวเรือง ๆ ผมสีน้ำตาล หนาสีน้ำตาล ตัวผอมเห็นซี่โครงเปนซี่ ๆ หอยเอาหัว

ลงมาทำนองคางคาว แตเปนคางคาวตัวใหญท่ีสุด เมื่อจับถูกตัวก็เย็นชืดเหนียว ๆ เหมือนงู 

ปรากฏเหมือนหนึ่งไมมีชีวิต แตหางซึ่งเหมือนหางแพะนั้นกระดิกได พระวิกรมาทิตย

ทอดพระเนตรเห็นเชนนี้ ก็ทรงคิดวาศพนี้คือศพลูกชายของพอคาน้ำมัน ซึ่งยักษไดทูลไววา

โยคีเอาไปแขวนไวที่ตนไม ครั้นเมื่อเห็นเปนเวตาลเชนนี้ก็ทรงพิศวง 

 

คุณคา       นิทานเวตาลมีความโดดเดนในดานโครงเรื่องทเปนนิทานซอนนิทาน คือ มี

นิทานเรื่องยอยซอนอยูในนิทานเรื่องใหญ  เนื้อหามีความแปลกใหมเพราะเปนเรื่องของกษัตริย

อินเดียโบราณกับตัวละครอมุนษย ตัวละครอมุนษยมีรูปรางคลางคางคามบินไดนี้ ยังไมเคยมีใน

วรรณคดีไทย  การเลาเรื่องซอนเรื่องยังทำใหเรื่องมีความสนุกสนานชวนติดตาม  น.ม.ส. เขียนโดย

ใชรูปแบบรอยแกวแตไดนำมาปรับใหเขากับสำนวนไทยโดยไมเสียอรรถรส นับไดวาเปนสำนวนรอย

แกวที่ใหมที่สุดในยุคนั้น บางทานเรียกวา “สำนวน น.ม.ส.” 

 

๖.๔.๕   อิลราชคำฉันท  

  อิลราชคำฉันท แตงโดยพระศรีสุนทรโวหาร (ผัน สาลักษณ) อาลักษณในสมัย

รัชกาลที่ ๖  เมื่อครั้งยังเปนหลวงสารประเสริฐ  แตงขึ้นจากนทิานเรื่องอิลราชในบทพระราชนิพนธ

เรื่องบอเกิดรามเกียรติ์ ในรัชกาลที่ ๖   การแตงเรื่องนี้ รัชกาลที่ ๖ ทรงมีพระกรณุาชวยตรวจแกไข

และแสดงความเห็นใหแกไขหรือเพ่ิมเติมดวย  

ผูแตง     พระยาศรีสุนทรโวหาร (ผัน สาลักษณ) 

ลักษณะการแตง      ฉันทและกาพย 



๒๕๘ 
 

วัตถุประสงคในการแตง     เพ่ือสนองพระราชดำริของรัชกาลท่ี ๖ ที่จะใหมี 

หนังสือรอยกรองที่ใชสำนวนภาษาถูกตอง และเพ่ือใหปรากฏวาแผนดินในรัชกาลที่ ๖ ยังมีจินตกวีอยู 

 เน้ือเรื่องยอ    เริ่มเรื่องดวยบทไหวครู และกลาวถึงทาวอิลราช ผูครองนครพลหิกา 

วันหนึ่งในวสันตฤดู ทรงออกปาลาสัตวพรอมบริวาร จนถึงตำบลท่ีกำเนิดของพระขันทกุมาร ในเวลา

นั้น พระอิศวรกำลังลอเลนกับพระอุมา พระชายา ทรงจำแลงกายเปนสตรี และบันดาลใหทุกส่ิงใน

นั้นเปนสตรีทั้งหมด ครั้นเมื่อทาวอิลราชและขาราชบริพารผานเขาไปในปาดังกลาว ก็กลายเปนสตรี

ไปท้ังหมด ครั้นเมื่อทาวอิลราชกลายเปนสตรีกต็กใจ ทูลขออภัยจากพระอิศวร พระอิศวรไมทรงยอม 

แตพระอุมาเทวีประทานพรใหกึ่งหนึ่ง คือเปนบุรุษและสตรีสลับกันไปเดือนละเพศ เมื่อเปนบุรุษ ชื่อ 

อิลราช เมื่อเปนสตรี ชื่อนางอิลา เมื่อถึงเดือนท่ีเปนสตรี นางอิลาและบริวารสตรีพากันไปเท่ียวเลน

ในปา และเผอิญพบกับพระพุธ ที่กำลังบำเพ็ญตนในปา นางอิลาไดอยูเปนชายาของพระพุธ จนครบ

เดือน เมื่อเปนบุรุษ ก็ลืมความเปนไปในภาคสตรีเพศ และเปนเชนนี้กระท่ังเกาเดือน นางอิลาก็ให

ประสูติกุมารองคหนึ่ง พระพุธใหนามวา ปุรุรพ เมื่อทาวอิลราชคืนมาเปนบุรุษ พระพุธเห็นใจ จึง

ประชุมมหาฤษีเพ่ือหาทางแกไขคำสาปใหแกทาวอิลราช ในท่ีสุดที่ประชุมตกลงทำพิธีอัศวเมธ ทำให

ทาวอิลราชคืนมาเปนเพศบุรุษอีกครั้ง 

 ตัวอยาง บทชมบานเมืองของทาวอิลราช 

 

เรืองรองพระมณฑิรพิจิตร กลพิศพิมานบน 

กองแกวและกาญจนระคน  รุจิเรกอลงกรณ 

  ชอฟาก็เฟอยกลจะฟด  ดลฟากทิฆัมพร 

บราลีพิไลยพิศบวร   นพศูลสลางลอย 

เชิงบัทมพระบัญชรเขบ็จ  มุขเด็จก็พราวพลอย 

เพดานก็ดารกพะพรอย  พิศเพียงนภาพลาม 

  สิงหาศนจรูญจตุรมุข  บมิแผกพิมานงาม 

พ้ืนภาพอำพนพิพิธตาม  ตละเนื่องพะนังนอง 

 

 คุณคา       วรรณคดีเรื่องนี้แตงโดยเครงครัดฉันทลักษณ เพ่ือเปนแบบอยางในการ

แตงฉันท ใชถอยคำโวหารกะทัดรัด คมคาย ใหจินตนาการแกผูอานไดอยางดี โดยเฉพาะบทชมบาน



๒๕๙ 
 

ชมเมือง ชมธรรมชาติอันเปนเลิศ   ใหความรูเกี่ยวกับศาสนาพราหมณและเทพเจา และสะทอน

สภาพบานเมืองในสมัยรัชกาลท่ี ๖ วามีการประดับตกแตงอยางไร   

 

๖.๔.๖   สามัคคีเภทคำฉันท  

สามัคคีเภทคำฉันท เปนวรรณคดีขนาดส้ันไดรับการยกยองวาแตงดี นายชิต 

บุรทัต แตงขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๗ ขณะอายุได ๒๓ ป โดยไดเคาเรื่องมาจากเรื่องราวในมหา

ปรินิพพานสูตร และอรรถกถา สุมังคลวิลาสินี ทีฆนิกายมหาวรรค  ซึ่งพระสุคุณคณาภรณ (ตอมาคือ 

สมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณวงค)  วัดบวรนิเวศวิหารแปลและเรียบเรียงลงในหนังสือ

ธรรมจักษุ  คำวา สามัคคีเภท เปนคำสมาส เภท มีความหมายวา การแบง การแตกแยก การทำลาย 

สามัคคีเภท มีความหมายวา การแตกความสามัคคี หรือ การทำลายความสามัคคี 

ผูแตง   นายชิต บุรทัต  

ลักษณะการแตง     ฉันทและกาพย  

วัตถุประสงคในการแตง    เพ่ือแสดงความสามารถในเชิงกวีใหเปนท่ีปรากฏ  

และเพ่ือมีไวประดับบานเมือง 

เน้ือเรื่องยอ    พระเจาอชาตศัตรูแหงกรุงราชคฤห แควนมคธ ทรงมีวัสสการ 

พราหมณผูฉลาดและรอบรูศิลปศาสตรเปนท่ีปรึกษา มีพระประสงคจะขยายอาณาจักรไปยังแควน

วัชชีของเหลากษัตริยลิจฉวี  ซึ่งปกครองแควนโดยยึดมั่นในอปริหานิยธรรม (ธรรมอันไมเปนท่ีตั้ง

แหงความเส่ือม) เนนสามัคคีธรรมเปนหลัก  การโจมตีแควนนี้ใหไดจะตองทำลายความสามัคคีนี้ให

ไดเสียกอน วัสสการพราหมณปุโรหิตที่ปรึกษา จึงอาสาเปนไสศึกไปยุแหยใหกษัตริยลิจฉวีแตกความ

สามัคคี  โดยทำเปนอุบายกราบทูลทัดทานการไปตีแควนวัชชี  พระเจาอชาตศัตรูแสรงกริ้ว รับส่ัง

ลงโทษใหเฆี่ยนวัสสการพราหมณ อยางรุนแรงแลวเนรเทศไป ขาวของวัสสการพราหมณไปถึงนครเว

สารี เมืองหลวงของแควนวัชชี  กษัตริยลิจฉวีรับส่ังใหวัสสการพราหมณเขารับราชการกับกษัตริยลิจ

ฉวี  ดวยเหตุที่เปนผูมีสติปญญา มีวาทศิลปดี มีความรอบรูในศิลปะวิทยาการ ทำใหกษัตริยลิจฉวีรับ

ไวในพระราชสำนัก ใหพิจารณาคดีความและสอนหนังสือพระโอรส  วัสสการพราหมณไดทำหนาท่ี

อยางเต็มความรูความสามารถ จนกษัตริยลิจฉวีไววางพระทัย ก็ดำเนินอุบายขั้นตอไป คือสรางความ

คลางแคลงใจในหมูพระโอรส แลสลุกลามไปถึงพระบิดา ซึ่งตางก็เชื่อพระโอรส ทำใหขุนเคืองกันไป



๒๖๐ 
 

ท่ัว เวลาผานไป ๓ ป เหลากษัตริยลิจฉวีก็แตกความสามัคคีกัน แมวัสสการพราหมณตีกลองนัด

ประชุม ก็ไมมีพระองคใดมารวมประชุม วัสสการพราหมณจึงลอบสงขาวไปยังพระเจาอชาตศัตรู ให

ทรงยกทัพมาตีแควนวัชชี และชนะไดอยางงายดาย 

ตัวอยาง ตอนพระเจาอชาตศัตรูทรงแกลงกริ้วและตอวาวัสสการพราหมณ 

 

ภูบดินทรสดับอุปายะตาม 

ณวาทะวัสสการะพราหมณ   และบังอาจ ฯ 

เกินประมาณเพราะการละเมิดประมาท 

มิควรจะขัดบรมราช    ชโยงการ ฯ 

ทาวก็ทรงแสดงพระองคะปาน 

ประหนึ่งพระราชหทัยธดาล   พิโรธจึง ฯ 

ผันพระกายกระทืบพระบาทและอึง 

พระศัพทะสีหนาทะพึง   สยองภัย ฯ 

เอออุเหมนะมึงชิชางกระไร 

ทุทาษสถุลฉนี้ไฉน    ก็มาเปน ฯ 

ศึกบถึงและมึงก็ยังมิเห็น 

จะนอยจะมากจะยากจะเย็น   ประการใด ฯ 

อวดฉลาดและคาดแถลงเพราะใจ 

ขยาดขย้ันมิทันอะไร    ก็หมิ่นกู ฯ 

 

คุณคา     วรรณคดีเรื่องนี้เดนในเรื่องของการใชสำนวนโวหารและการแตงคำ

ฉันทอยางถูกตองตรงตามฉันทลักษณ  ในป ๒๔๗๒ กระทรวงธรรมการประกาศใหสามัคคีเภทคำ

ฉันทเปนหนังสือแบบเรียน นายชิต บุรทัตจึงตรวจแกไข ขัดเกลาคำฉันทเสียใหมอยางละเอียดลออ 

เพ่ือใหสอดคลองกับเนื้อหาและอารมณของเรื่องมากท่ีสุด  การเพ่ิมสัมผัสทำใหฉันทของนายชิต 

บุรทัต มีลีลาแปลกกวาฉันทที่แตงตามฉันทลักษณโดยปกต ิและการเลือกสรรคำท่ีเหมาะสมก็ทำใหมี

ความหมายลึกซึ้ง มีพลังเราอารมณ และกระตุนใหคิด (รื่นฤทัย สัจจพันธุ, ๒๕๕๘, หนา ๑๒๑ – 

๑๒๒)  นอกจากนี้ วรรณคดีเรื่องนี้ยังเปนนิทานสุภาษิตสอนใจใหเห็นโทษของการแตกความสามัคคี  



๒๖๑ 
 

และแสดงใหเหน็ความสำคัญของการใชสติปญญาใหเกิดผลโดยไมตองใชกำลัง ซึ่งสามารถนำไปใชใน

การดำเนินชวีิตได 

 

๖.๕   ลักษณะสำคัญของวรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร พ.ศ. ๒๓๙๔ – ๒๔๖๘   

 วรรณคดีในสมัยกรุงรัตนโกสินทร พ.ศ. ๒๓๙๔ – ๒๔๖๘  ไดรับอิทธิพลตะวันตก

คอนขางมาก จะเห็นวามีรูปแบบวรรณคดีใหม ๆ เกิดขึ้น ทั้งท่ีเปนรอยแกวและรอยกรอง    

 วรรณคดีสมัยรัชกาลท่ี ๔ ไดรับอิทธิพลจากการปรับปรุงประเทศในดานตาง ๆ เนื่องจากใน

สมัยดังกลาวมีการแผขยายอำนาจของตะวันตกเขามาในแถบเอเชีย   สมัยนี้ จึงเริ่มเปนหัวเล้ียว

หัวตอของวรรณคดีจากรูปแบบเกามาเปนรูปแบบใหม วรรณคดีชิ้นสำคัญในสมัยนี้ คือประกาศ

รัชกาลท่ี ๔ ท่ีสะทอนถึงการเมืองการปกครอง  รัชกาลท่ี ๔ ใชภาษารอยแกวในการส่ือสาร ซึ่งงาน

ลักษณะนี้ยังไมเคยปรากฏมากอน  หรือเรื่อง จดหมายเหตุราชทูตไทยไปอังกฤษ  เปนจดหมาย

เหตุการเดินทางไปยังอังกฤษของหมอมราโชทัย แตงขึ้นเพ่ือถวายรายการแดรัชกาลท่ี ๔  จดหมาย

เหตุฉบับนนี้เปนฉบับแรกท่ีบันทึกเรื่องราวของประเทศตะวันตก  แตเดิมมีการบันทึกเรื่องราวของ

ตางประเทศแตเปนประเทศจีน คือนิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน ในสมัยธนบุรี  อยางไรก็ดี ยัง

มีวรรณคดีบางสวนท่ียังคงสืบทอดขนบวรรณคดีไทยไว เชน วรรณคดีศาสนา เรื่องรายยาวมหา

เวสสันดรชาดก  หรือวรรณคดีนิราศ เชน นิราศลอนดอน  นิราศพระปฐม นิราศปถวี เปนตน   

 สมัยรัชกาลท่ี ๕  เปนยุคหัวเล้ียวหัวตอของวรรณคดีจากอิทธิพลตะวันตก จะเห็นวา 

อิทธิพลตะวันตกเขาในหลายดาน ท่ีสำคัญคือมีการพัฒนาการพิมพ ทำใหเกิดหนังสือพิมพและการ

พิมพหนังสือหรือวรรณคดีขึ้นเปนจำนวนมาก  แมจะมีงานวรรณคดีท่ีเปนไปตามขนบวรรณดคีแบบ

เดิม แตก็มีวรรณคดีรูปแบบใหมเกิดขึ้นดวย  เชน เกิดงานสารคดี อาทิ ตำราวิชาการ งานชีวประวัติ  

บทวิจารณ  เกิดงานประพันธบันเทิงคดีรปูแบบใหมคือเรื่องส้ันและนวนิยาย โดยเจานายและขุนนาง

ท่ีไปศึกษา ณ ตางประเทศ ซึ่งไดรับอิทธิพลจากตะวันตกโดยตรง  โดยในชวงตน เรื่องส้ันและนว

นิยายจะมีลักษณะเปนงานแปลกอน จากนั้นจึงเริ่มแตงเรื่องขึ้นเอง  ชวงแรกลงพิมพในดรุโณวาท   

ตอมาลงพิมพในหนังสือลักวิทยา  ถลกวิทยา และทวีปญญา   ดานงานรอยกรองในสมัยนี้ยังคงมี

วรรณคดีพิธีการท่ีคงขนบเดิมไว เชน พิธีเหเรือ  พิธีกลอมชาง   และมีการพิมพรอยกรองลงใน

หนังสือพิมพประตูใหม และนารีรมย โดยตีพิมพคำประพันธชนิดตาง ๆ ท้ังโคลง กลอน สักวา  
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 วรรณคดีการละครในสมัยรัชกาลที่ ๕ นี้ ไดปรับเปล่ียนและเริ่มพัฒนาไปจากเดิมเชนกัน ดัง

จะเห็นวา  เจานายและขุนนางตั้งคณะละครของตนเอง  และสรางสรรครูปแบบการละครแนวใหม

ซึ่งบางประเภทไดรับอิทธิพลจากตะวันตก  เชน ละครดึกดำบรรพ เปนละครท่ีไดแนวคิดจากการ

แสดงโอเปราของฝรั่ง  มีผูรวมสรางสรรคละครดำดำบรรพหลายทาน เชน เจาพระยาเทเวศรวงษ

วิวัฒน เปนผูอำนวยการ เชน สรางโรงละคร อุปกรณการแสดง  เครื่องแตงกาย   สมเด็จเจาฟากรม

พระยานริศรานุวัติวงศ ทรงสรางสรรครูปแบบ เชน ทรงพระนิพนธบทละคร บรรจุและปรับปรุง

ทำนองเพลง ออกแบบฉากและกำกับการแสดง  หลวงประดิษฐไพเราะ (ตาด ตาตะนันทน) 

ประดิษฐทำนองเพลงและควบคุมปพาทย  จัดแสดงท่ีโรงละครของเจาพระยาเทเวศรวงษววิฒัน เปน

โรงละครท่ีเลียนแบบโรงละครของอังกฤษ เรียกวา โรงละครดึกดำบรรพ เก็บคาเขาชม    ปรับปรุง

ละครรำแบบเดิมมาเปนละครรำแบบใหม การรอง การรำ การแตงกายหรือธรรมเนียมการแสดง

เปนไปในแนวละครในและละครนอกแบบหลวง  แบงการแสดงออกเปนฉากเปนตอน ดำเนินเรื่อง

ดวยบทเจรจาและบทรองท่ีเปนบทเจรจาของตัวละครเอง  บทละครดึกดำบรรพพระนิพนธท่ีตีพิมพ

ไวมีจำนวน ๑๑ เรื่อง เชน สังขทอง คาวี  อิเหนา สังขศิลปชัย อุณรุท เปนตน (สุรพล วิรุฬรักษ, 

๒๕๕๓, หนา ๖๓ – ๘๐) 

ละครพันทาง เกิดขึ้นในปลายรัชกาลท่ี ๕   โดยเจาพระยามหินทรศักดิ์ธำรง (เพ็ง เพ็ญกุล)  

ละครพันทางมีความแปลกใหมตรงท่ีผสมผสานละครหลายแนวไวดวยกัน  เจาพระยามหินทรศักดิ์

ธำรงมักจัดแสดงละครใหประชาชนรับชม แตเดิมนิยมแสดงเรื่อง ดาหลัง  บทพระราชนิพนธใน

รัชกาลที่ ๑  เปนการแสดงแบบบละครนอก ผูชายแสดง โดยแสดงท่ีโรงละคร และเก็บเงินคนดู  

ตอมาไดปรับปรุงใหผูแสดงมีท้ังหญิงและชาย และไดนำพงศาวดารของชาติตาง ๆ มาทำเปนบท

ละคร โดยมีหลวงพัฒนพงศภักดี (ทิม สุขยางค) เปนผูแตง เปนการพัฒนาจากละครนอก โดยยึด

แบบแผนการดำเนินเรื่องที่รวดเร็ว ลดการรำ มีบทตลกแทรกอยู เพ่ือใหคนดูไมเบื่อ การแตงกายให

เปล่ียนไปตามเชื้อชาติของตัวละคร และดนตรีใชปพาทยไมนวม เพลงรองมีสำเนียงไปตามเชื้อชาติ

ของตัวละคร ละครพันทางในยุคนี้ไดรับความนิยมอยางมาก ซึ่งทำใหเกิดคณะละครพันทางขึ้น

ตามมาหลายคณะ เชน คณะของพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ  ละครพันทาง

ของหลวงวิจิตรวาทการ เปนตน (สุรพล วิรุฬรักษ, ๒๕๕๓, หนา ๘๒ –๙๖) 
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ละครรอง เปนละครแบบใหมท่ีเกิดขึ้นปลายรัชกาลท่ี ๕ โดยพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระ

นราธิปประพันธพงศ สันนิษฐานวาตนกำเนิดมาจากหลายทาง ท้ัง ละครดึกดำบรรพ อุปรากร และ

ละครบังสะวันของมลายู ในชวงตนแสดงโดยการรองสลับพูดโดยใชทารำอยางไทยอยูบาง แสดงเรื่อง

จากประวัติศาสตรและวรรณคดี จัดแสดงในโรงละครปรีดาลัยของกรมพระนราธิปประพันธพงศ 

ตอมาปรับปรุงรูปแบบการแสดงโดยไมมีการรายรำ ใชกิริยาอยางสามัญชน ผูแสดงรองเองมีลูกคูรับ

เฉพาะทำนองเอื้อน ใชผูหญิงแสดงท้ังหมด ยกเวนตัวตลก บางเรียกวา ละครปรีดาลัย ละครท่ีโดงดัง

มาคอืเรื่องสาวเครือฟา ซึ่งเปนละครโศกนาฏกรรม ดังแปลงจากเรื่อง มาดามบัตเตอรฟลาย ของพุช

ชินี ชาวอิตาเลียน (สุรพล วิรุฬรักษ, ๒๕๕๓, หนา ๑๕๙ – ๑๖๕) การละครในยุคนี้ไดรับการสืบ

ทอดและพัฒนาตอในไปสมัยรัชกาลท่ี ๖ ซึ่งเปนยุคทองของการละคร โดยเฉพาะละครพูด  

 สมัยรัชกาลที่ ๖ อิทธิพลตะวันตกแผขยายเขามามากขึ้น ประกอบกับเกิดสงครามโลกครั้งที่ 

๑ วรรณคดีในยุคนี้จึงมีเนื้อหาปลุกใจใหเกิดความสามัคคีและรักชาติบานเมือง โดยมีงานพระราช

นิพนธในรัชกาลท่ี ๖ ที่เปนเรือ่งแนวปลุกใจจำนวนมาก   

 วรรณคดีในสมัยรัชกาลท่ี ๖ มีเนื้อหาหลากหลาย ท้ังท่ีเปนรอยแกวและรอยกรอง โดยสืบ

ทอดมาจากสมัยรัชกาลท่ี ๕ และบางสวนสรางสรรคขึ้นใหมในสมัยรัชกาลท่ี ๖  งานรอยแกวที่

พัฒนาจากเดิมคืองานสารคดี เชน งานเขียนเกี่ยวกับจดหมายเหตุ บันทึก อนุทิน งานชีวประวัติ  

อัตชีวประวัติ  ตำรา  บทความ หนังสืออางอิง    สวนงานบันเทิงคดี ในสมัยนี้ยังคงนิยมแตงนว

นิยายและเรื่องส้ันอยู มีเนื้อหาหลากหลาย เชน นวนิยายแนวสืบสวนสอบสวน  นวนิยายอิง

ประวัติศาสตร  นวนิยายชีวิต  นวนิยายผจญภัย หัสนิยาย โดยในชวงแรก นวนิยายมักเปนนวนิยาย

แปลและใชฉากตางประเทศ ตอมาจึงมีการสรางสรรคนวนิยายในแบบฉบับของตนเอง ใชฉากและตัว

ละครไทย  โดยนวนิยายท่ีนิยมแตงกันมากคือ นวนิยายรัก    อาชญนิยาย   นวนิยายอิง

ประวัติศาสตร  นวนิยายแนวผจญภัย  และหัสนิยาย   โดยเรื่องส้ันและนวนิยายสวนใหญนิยมลง

พิมพในหนังสือพิมพ เชน หนังสือพิมพศรีกรุง  ไทยเขษม  ผดุงวิทยา เปนตน 

 สำหรับวรรณคดีรอยกรองในสมัยรัชกาลท่ี ๖ นั้น อาจกลาวไดวาไดเปนยุคท่ีวรรณคดีรอย

กรองที่ เขียนขึ้นตามขนบกลับมาอีกครั้งหลังจากท่ีซบเซาไปตั้งแตสมัยรัชกาลท่ี ๔ และ ๕   

เนื่องจากรัชกาลท่ี ๖ เองโปรดวรรณคดีอยางมาก  จะเห็นวามีงานพระราชนิพนธจำนวนมาก และใช

รูปแบบคำประพันธท่ีหลากหลาย  ในสมัยนี้ปรากฏวรรณคดีประเภทคำหลวงคือเรื่องพระนลคำ
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หลวงขึ้นอีกเลมหนึ่งหลังจากมีปรากฏในสมัยอยุธยา   มีวรรณคดีประเภทลิลิต เชน ลิลิตนารายณ

สิบปาง  มคีำฉันท เชน พระนลคำฉันท และมีกาพยเหเรือดวย    

เปนที่นาสังเกตวา วรรณคดีรอยกรองในยุคนี้ สวนใหญนำเคาเรื่องมาจากวรรณคดีสันสกฤต 

เชน เรื่องพระนล  นิทานเวตาล  โดยกวีไมแปลจากภาษาสันสกฤตโดยตรง หากแตแปลจากฉบับ

ภาษาอังกฤษที่แปลจากฉบับภาษาสันสกฤตอีกทีหนึ่ง 

 วรรณคดีท่ีเจริญสูงสุดในยุคนี้อีกประเภทหนึ่ง คือ วรรณคดีการละคร  โดยพัฒนามาตั้งแต

สมัยรัชกาลท่ี ๕  สวนใหญไดแบบอยางและปรับปรุงขึ้นจากการละครตางประเทศ ละครท่ีสำคัญ

ไดแก 

ละครรอง  แบงเปนละครรองลวน ๆ รัชกาลท่ี ๖ ครั้งยังเปนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจา

ฟามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร ไดพัฒนาขึ้น แตงเปนคำกลอนใหตัวละครรองโตตอบหรือเลา

เรื่องเปนทำนองตามเพลงที่ใช  ไมมีบทพูดแทรก ใชผูชายและผูหญิงแสดงจริงตามเนื้อเรื่อง  เชน ละคร

รองเรื่องสาวิตรี  พระเกียรติรถ   พระรวง เปนตน  และละครรองสลับพูด  พัฒนาขึ้นโดยพระเจาบรม

วงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ บทรองมีสวนสำคัญในการดำเนินเรื่อง แตงคำพูดแทรกแบบ

ทวนเนื้อความ สวนใหญแสดงท่ีโรงละครปรีดาลัย เรื่องที่แสดง เชน สาวเครือฟา ตุกตายอดรัก  กากี  

เปนตน 

ละครพูด  แบงเปน ๔ ประเภท ไดแก ละครพูดรอยแกว  ดำเนินเรื่องดวยบทเจรจา ใช

ทาทางแบบสามัญชนประกอบ มักจะใชวิธีปองปากพูดกับผูชม แตงกายตามสมัยนิยม แตเดิมใชชาย

ลวนตอมามีท้ังหญิงและชายแสดง เชน เรื่องหัวใจนักรบ เสียสละ  โรมิโอ จูเลียต   ตามใจทาน    

ละครพูดสลับลำ เปนการแสดงท่ีบทพูดมีความสำคัญในการดำเนินเรื่อง บทรองเปนเพียง

สอดแทรกเพ่ือเสริมความ ย้ำความเทานั้น ใชตัวแสดงท้ังชายและหญิง แตงกายตามเนื้อเรื่อง เชน 

เรื่อง ปลอยแก ของ นายหัว วิเศษกุล  

ละครพูดคำกลอน  ใชคำกลอนเปนตัวดำเนินเรื่อง บทเจรจาแตงเปนรอยแกว แตงกายตาม

บุคคลิกของตัวละคร และยุคสมัยท่ีบงบอกไวในบทละคร เชน เรื่องพระรวง  เวนิสวาณิช 

ละครพูดคำฉันท แตงดวยฉันทชนิดตาง ๆ เปนท้ังบทพูดและบทขับรอง  มีเพียงเรื่องเดียว 

คือเรื่องมัทนะพาธา 
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นอกจากนี้ ยังมีละครสังคีต ท่ีแตงเปนรอยแกว มีบทพูดกับบทรองสำคัญเทากัน ตัดสวนใด

สวนหนึ่งออกไมได จะเลนเพียง ๔ เรื่อง ไดแก หนามยอกเอาหนามบง  วิวาหพระสมุทร  มิกาโด 

และวั่งตี่  

 ในดานรูปแบบคำประพันธ ในสมัยนี้มีครบทุกประเภท โดยสวนใหญคงรูปแบบเดิมไว 

อยางไรก็ดี วรรณคดีสมัยนี้ผูแตงคอนขางเครงครัดฉันทลักษณ เชน ตองแตงโดยไมใหกลอนพาไป  

ไมตัดศัพทผิด บรรจุคำใหตรงตามจำนวนในแตละวรรค  มีการตั้งวรรณคดีสโมสรเพ่ือสงเสริมการ

ประพันธใหงดงามท้ังเนื้อคำและเนื้อความ นอกจากนี้ สมัยนี้ยังเกิดรูปแบบคำประพันธใหมดวย 

ไดแก รูปแบบฉันท ๓ ประเภท คือ สยามรัตนฉันท  สยามมณีฉันท และสยามวิเชียรฉันท คิดคนโดย 

น.ม.ส. หรือกรมหมื่นพิทยาลงกรณ  ซึ่งถือเปนวิวัฒนาการดานรูปแบบคำประพันธที่สำคัญ 

 

สรุป 

 วรรณคดีในสมัยรัชกาลที่ ๔ – ๖ มีวิวัฒนาการคอนขางมาก เนื่องจากอิทธิพลตะวันตกเขา

มา และมีเจานายขุนนางไปเรียนตอยังตางประเทศและนำรูปแบบวรรณคดีสมัยใหมเขามา

สรางสรรคงานวรรณคดี  นอกจากนี้ การพิมพในสมัยนี้ยังรุงเรืองอยางมาก ทำใหเกิดงานเขียนและ

กวีหนาใหมขึ้น  หนังสือพิมพและหนังสือเลมกลายเปนพ้ืนท่ีท่ีกวีใชตีพิมพงานวรรณกรรมท้ังรอย

แกวและรอยกรอง  เปนที่นาสังเกตวา วรรณคดีในชวงสมัยนี้ มิไดเปนวรรณคดีบริสุทธิ์ท่ีมุงใหความ

เพลิดเพลินแกผูอานผูฟงเทานั้น หากแตหลายเรื่องมีนัยยะทางการเมืองการปกครอง ใหความรูและ

ปลูกฝงความรักชาติและความเสียสละเพ่ือประเทศไวดวย โดยเฉพาะงานพระราชนิพนธในรัชกาล 

ที่ ๖  

  

คำถามทายบท 

๑.  ลักษณะของวรรณคดีสมัยรัชกาลท่ี ๔ – ๖ เปนอยางไร 

๒.  ประกาศรัชกาลท่ี ๔ มีความสำคัญตอสังคมไทยอยางไร 

๓.  เหตุใดพระราชพิธีสิบสองเดือนจึงไดรับการยกยองจากวรรณคดีสโมสรวาเปนยอดของ

ความเรียงอธิบาย 

๔. ละครประเภทใดท่ีปรับมาจากละครตะวันตก 

๕. งานเขียนประเภทใดที่ไดรับอิทธิพลจากตะวันตก 
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๖. เหตุใดจึงกลาววาสมัยรัชกาลที่ ๕ เปนชวงหัวเล้ียวหัวตอการวรรณคดีไทย 

๗. เหตุใดจึงกลาวกันวา สมัยรัชกาลที่ ๖ เปนยุคทองของการละคร 

๘. ในสมัยรัชกาลที่ ๖ มีประเภทของนวนิยายใดบางที่ไดรับความนิยม 

๙. ลักษณะของวรรณคดีรอยแกวในสมัยรัชกาลที่ ๖ เปนอยางไร 

๑๐. ลักษณะของวรรณกรรมปจจุบันเปนอยางไร 
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รายการอางอิง 

เทียนวรรณ. “ตุลวิภาคพจนกิจ” อางใน ธดิา โมสิกรตัน. ใน เอกสารการสอนชุดวชิา วรรณคดไีทย 

หนวยท่ี ๑-๗. นนทบุรี: สำนักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมธิราช. 

ธิดา โมสิกรัตน. (๒๕๕๙). “วรรณคดีสำคัญในสมัยรัชกาลที่ ๗ – กอนการเปล่ียนแปลงการปกครอง 

๒๔๗๕” ใน  เอกสารการสอนชุดวิชา วรรณคดีไทย หนวยท่ี ๑-๗. นนทบุรี: สำนักพิมพ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช. 

รื่นฤทัย สัจจพันธุ. (๒๕๕๘). ขามชาติ ขามศาสตร ขามศิลป. กรงุเทพมหานคร: แสงดาว. 

ศิริน โรจนสโรช. นามานุกรมวรรณคดีไทยเรื่อง เงาะปา. สืบคนเมื่อ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐,  จาก 

http://www.sac.or.th/databases/thailitdir/detail.php?meta_id=๓๖) 

สุรพล  วิรุฬหรักษ . (๒๕๕๓). นาฏยศิลปรัชกาลท่ี ๕ . กรุงเทพ ฯ : สำนักวรรณกรรมและ

ประวัติศาสตร กรมศิลปากร. 

อุทัย ไชยานนท. (๒๕๔๕). วรรณกรรมกรุงรัตนโกสินทร ยุครุงเรืองสูงสุด. กรุงเทพมหานคร : 

น้ำฝน. 
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แผนบริหารการสอนประจำบท 

หัวขอเน้ือหาประจำบท 

 บทที่ ๗ วรรณกรรมไทยหลังป พ.ศ. ๒๔๖๘ – ปจจุบัน  

  ๗.๑ ภาพรวมการเปล่ียนแปลงของวรรณกรรมไทยหลังป พ.ศ. ๒๔๖๘ 

  ๗.๒ ลักษณะของวรรณกรรมไทยรวมสมัย 

   

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  

 เมื่อศึกษาบทที่ ๗ แลว นักศึกษาสามารถ 

๑.  อธิบายบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของวรรณกรรมไทยหลังป พ.ศ. ๒๔๖๘ 

– ปจจุบัน 

๒.  บอกลักษณะของวรรณกรรมรวมสมัยได 

๓.  อธิบายความแตกตางระหวางวรรณกรรมตามขนบกับวรรณกรรมสมัยใหมได 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจำบท 

๑. วิธีสอน   การบรรยาย อภิปรายกลุม ใชส่ืออิเล็กทรอนิกสประกอบการสอน 

 ๒. กิจกรรมการเรียนการสอนมีดังนี้ 

  ๒.๑  กิจกรรมกอนเรยีน  นักศึกษาอานเอกสารประกอบการสอนลวงหนา  เตรียม

รายงานหนาชั้น และเตรียมรวมแสดงความคิดเห็น 

  ๒.๒ กิจกรรมระหวางเรียน  นักศึกษาฟงบรรยาย รวมกันอภิปราย 

  ๒.๓ กิจกรรมหลังเรียน   นักศึกษาตอบคำถามทายบท และเตรียมอานหนังสือบท

ตอไปลวงหนา นักศึกษาทบทวนความรูจากคลิปการสอนที่บันทึกไวในเว็บไซตผูสอน 

  

สื่อการเรียนการสอนประจำบท 

๑.  เอกสารประกอบการสอน 

๒.  ส่ืออิเล็กทรอนิกส อาทิ พาวเวอรพอยท  วีดิทัศน  

๓.  ตัวบทวรรณคดีไทย 
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การวัดและการประเมินผล 

๑.  สังเกตความสนใจและมีสวนรวมในชั้นเรียน 

๒.  การถาม-ตอบ 

๓.  การสอบปลายภาค 
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บทท่ี ๗ 

วรรณกรรมไทยหลังป พ.ศ. ๒๔๖๘ – วรรณกรรมปจจุบัน 

  

บทนี้ผูเขียนจะอธิบายลักษณะวรรณกรรมไทยตั้งแตหลังป พ.ศ. ๒๕๖๘ – วรรณกรรมไทย

ในปจจุบันโดยสังเขป เพ่ือปูพ้ืนฐานเบื้องตนใหนกัศึกษาทราบความเปล่ียนแปลงของวรรณกรรมไทย

และเห็นวิวฒันาการจากวรรณกรรมแนวขนบสูวรรณกรรมแนวสมัยใหมท่ีไดรับอิทธิพลจากตะวันตก  

 

๗.๑  ภาพรวมการเปลี่ยนแปลงของวรรณกรรมไทยหลังป พ.ศ. ๒๔๖๘ 

 หลังป พ.ศ. ๒๔๖๘ หรือส้ินรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เปนชวงที่

วรรณคดีไทยไดปรับเปล่ียนและสรางสรรควรรณกรรมสมัยใหมอยางชัดเจน อาจกลาวไดวา ชวง

สมัยรัชกาลที่ ๗ เปนตนมาเริ่มเขาสูยุคของวรรณกรรมรวมสมัย งานสวนใหญเปนงานรอยแกว งาน

รอยกรองเริ่มหมดความนิยมลงไป   มีงานวรรณกรรมที่เปนรอยแกวเกิดขึ้นจำนวนมาก  โดยเฉพาะ

วรรณกรรมที่อยูในรูปแบบเรื่องส้ันและนวนิยาย  ในชวงเวลานี้นักเขียนไทยรับเอาอิทธิพลการเขียน

งานแบบตะวันตกมาใชกับงานเขียนของตนเอง และสรางสรรคงานประเภทนี้อยางตอเนื่อง  

 งานวรรณกรรมท่ีถือวาเปนชวงตนของการปรับเปล่ียนรูปแบบการเขียนสูความเปน

วรรณกรรมรวมสมัยคือ นวนิยายเรื่อง ละครแหงขีวิต ของ หมอมเจาอากาศดำเกิง แมวรรณกรรม

เลมนี้แตงมาตั้งแตป ๒๔๗๒  แตยังมีความรวมสมัยเพราะใชรูปแบบการเขียนแบบใหมและมีเนื้อหา

รวมสมัย  โดย ละครแหงชีวิต นำเสนอเรื่องราวที่สมจรงิ ผูแตงแทรกบุคคลที่มีตัวตนจริง ใหตัวละคร

เลาประวัติของตนเอง ตั้งแตวัยเด็กจนมีโอกาสเดินทางไปตางประเทศ ประกอบอาชีพเปน

นักหนังสือพิมพในตางแดนจนประสบอุบัติเหตุ จึงตองเดินทางกลับมาประเทศไทย ผูแตงใหแนวคิด

วา ชีวิตมนุษยไมวาจะอยูในฐานะใด ยอมจะโลดแลนไปตามโชคชะตา เปรียบเสมือนละครเรื่องหนึ่ง 

(ธิดา โมสิกรัตน, ๒๕๕๙, หนา ๕-๗๓)  ความสมจริงของนวนิยายเรื่องนี้ ทำใหผูอานหลายคนคิดวา

เปนเรื่องท่ีแตงจากเรื่องจริง   งานของหมอมเจาอากาศดำเกิงมีนัยยะสำคัญของการกาวเขาสูความ

เปนวรรณกรรมสมัยใหม 
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 วรรณกรรมชวงหลังเปล่ียนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕ เปนชวงหัวเล้ียวหัวตอของการ

เปล่ียนแปลงจากระบบสังคมแบบเกาไปสูระบบสังคมแบบใหม วรรณกรรมในชวงนี้จึงสะทอนภาพ

ความเปล่ียนแปลงดังกลาวในลักษณะที่คอนขางจะสับสน เพราะประชาชนสวนใหญยังไมคุนเคยกับ

ระบอบใหม ชวงเวลาดังกลาว หนังสือพิมพเปนปจจัยสำคัญในการเปนกระจกเงาสะทอนความ

เปล่ียนแปลงของสังคมและการเมือง  นักเขียนสมัยนั้นจึงเปนนักหนังสือพิมพดวย  เชน กุหลาบ 

สายประดิษฐ   มาลัย ชูพินิจ  (รื่นฤทัย สัจจพันธุ, ๒๕๕๙, หนา ๖-๒๓)  

ชวงหลังเปล่ียนแปลงการปกครอง  โดยเฉพาะในชวงท่ีจอมพล ป. พิบูลสงคราม เปน

นายกรัฐมนตรี ไดดำเนินนโยบายรัฐนิยม ทำใหวิถีการดำเนินชีวิตของคนไทยเปล่ียนแปลงไป   

จอมพล ป. พิบูลสงครามยังมีนโยบายการสงเสริมวัฒนธรรมภาษาไทย  โดยไดตั้งคณะกรรมการ

สงเสริมวัฒนธรรมภาษาไทย มีแนวทางสงเสริมภาษาไทย ๔ แนวทาง คือ  ๑) สงเสริมการศึกษา

หลักและระเบียบภาษาไทย อยางท่ีเรียกวาภาษาศาสตร   ๒) สงเสริมการแตง ท้ังในวิธีรอยแกว 

และรอยกรอง ซึ่งรวมเรียกวาวรรณคดี   ๓) สงเสริมใหมีการวิจารณวรรณคดี   ๔) จัดตั้งสมาคม

วรรณคดี เพ่ือจะไดเปนแหลงท่ีเพาะความรูภาษาไทย และโฆษณาภาษาไทย  ซึ่งแนวทางดังกลาว

สงผลตอการประพันธวรรณกรรมโดยตรง ตั้งแตแนวการแตง  เนื้อหา ไปจนถึงการใชภาษา ที่

กำหนดการใชและการสะกดคำ  คณะกรรมการสงเสริมวัฒนธรรมภาษาไทยไดออกประกาศสำนัก

นายกรัฐมนตรี เรื่องการปรับปรุงอักษรไทย  เมื่อวันท่ี ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๕  โดยใหเหตุผล

ในการปรับปรุงไวดังนี ้
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การปรับปรุงเปล่ียนแปลงดานภาษามีหลายลักษณะ แตไมไดเปล่ียนแปลงรูปตัวอักษร 

หากแตมุงตัดตัวพยัญชนะ ตัวสระที่มีเสียงซ้ำกันออก  เชน 

ตัดอักษรท่ีมีเสียงซำ้กันออก โดยตัด ฃ ฃ ฆ ฌ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ศ ษ และฬ ออกไปเลย สระก็

ตัด ใ ฤ  ฦ  ออก ถือวาตัวหนังสือไมมีใชแลวก็ไมกระทบกระเทือนการใชภาษาไทยจึงเอาออก

ได ดังนั้นตัวหนังสือไทยยังคงเหลือตัวอักษรเพียง ก ข ค ง จ ฉ ช ซ ญ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ 

ภ บ ย ร ล ว ส ห อ ฮ ตัวท่ีตัดออกไปนั้นใหใชคำท่ีเสียงพองกันท่ีเหลือแทน เชน ส แทน ศ ษ น 

แทน ณ ด แทน ฎ เปนตน 

ตัว ญ นั้นโดยทั่วไปใหเขียนโดยใชตัว ย แทน แตในกรณีตองเขียนคำบาลีหรือสันกฤต ใหใช

ตัว ญ ได แตไดตัดเชิงตัว ญ ออก คงมีรูปเพียง  เชน ผูหญิง เปน ผูหยิง ใหญ เปน ไหย เปนตน 

ตัวกล้ำ ทร ท่ีออกเสียงเปน ซ ใหใชตัว ซ เขียนแทน เชน ทราบ เปน ซาบ ทรุดโทรม เปน  

ซุดโซม  ทราย เปน ซาย   ทรัพย เปน ซับ   ทรวง เปน ซวง 

  ประกาสสำนักนายกรัถมนตร ี

เรื่องการปรับปรุงอักสรไทย 

ดวยรัถบาลพิจารณาเห็นวา ภาสาไทยยอมเปนเครื่องหมายสแดงวัธนธรรมของชาติ

ไทย สมควนไดรับการบำรุงสงเสิมไหแพรหลายออกไปกวางขวางยิ่งข้ึน ไหสมกับความจเริน

กาวหนาของชาติ ซ่ึงกำลังขยายตัวออกไปไนปจจุบันคนะหนึ่ง ดังมีรายชื่อแจงอยูไนประกาส

ตั้งกรรมการสงเสิมวัธนธรรมภาสาไทยนั้นแลว เพ่ือรวมกันพิจารนาหาทางปรับปรุงและสงเสิม

ภาสาไทยไหมีความจเรินกาวหนายิ่งข้ึน อันท่ีจริงภาสาไทยก็เปนภาสาท่ีมีสำเนียงไพเราะ

สละสลวยและมีความกวางขวางของภาสาสมกับเปนสมบัติของชาติไทยท่ีมีวัธนธรรมสูงอยู

แลว ยังขาดอยูก็แตการสงเสิมไหแพรหลาย สมควนแกความสำคันของภาสาเทานั้น 

กรรมการสงเสิมวัธนธรรมภาสาไทยไดมีการประชุมกันเปนครั้งแรก เม่ือวันท่ี ๒๓  

พรึสภาคม ๒๔๘๕ มีความเห็นไนชั้นตนวา สมควนจะปรับปรุงตัวอักสรไทยไหกระทัดรัดเพ่ือ

ไดเลาเรียนกันไดงายยิ่งข้ึน ไดพิจารนาเห็นวา ตัวสระและพยัญชนะของภาสาไทยมีอยูหลาย

ตัวท่ีซ้ำเสียงกันโดยไมจำเปน ถาไดงดไชเสียบางก็จะเปนความสดวกไนการสึกสาเลาเรียก
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ตัว ย ท่ี อ นำใหเปล่ียนเปน ห นำ เชน อยู อยาง อยา อยาก เขียนเปน หยู หยาง หยา 

หยาก 

หลักท่ัวไปใชคำบาลีแทนสันสกฤต เชน กัน ธัม นิจ สัจ แทน กรรม ธรรม นิตย สัตย เวน 

แตคำที่ใชรูปบาลีมีความหมายหนึ่ง และสันสกฤตในรูปอีกความหมายหนึ่ง คงใชท้ังสองคำ แต

เปล่ียน รูปการ เขียนตามอักษรที่เหลืออยู เชน มายา เปน มารยา วิชชา เปน วิชา วิทยา, กติกา, กริ

สตีกา , สัตราวุธ (ศาสตราวุธ), สาสตราจารย (ศาสตราจารย), วิทยาสาสตร (วิทยาศาสตร) และ 

สูนยกลาง (ศูนยกลาง) 

ร หัน ในแม กก กบ กด กม ยกเลิกใชไมหันอากาศแทน เชน อุปสัค วัธนา บัพ กัมการ แต 

ร กันในแมกน ยังคงมีใชได เชน สรรค (อุปสรรค), บรรพบุรุส (บรรพบุรษ) ,วรรนคดี (วรรณคดี) 

เปนตน (วัฒนธรรม, กระทรวง: ออนไลน) 

 

วรรณกรรมท่ีเปนประเภทวิจารณสังคมการเมืองในชวงนี้มีเปนจำนวนมากแตภายหลังถูก

จำกัดการเขียน  งานบันเทิงคดี เชน แนวพาฝน ผจญภัย ไดรับอิสระในการเขียนมากกวา  ในชวงนี้

จึงมีนวนิยายแนวนี้จำนวนมาก ประกอบกับการเขาสูสงครามโลกครั้งท่ี ๒ ผลกระทบจากสงครามทำ

ใหผูอานสนใจงานแนวหลีกหนีหรือวรรณกรรมแนวเริงรมยมากขึน้  ในชวงนั้นนกัเขียนหลายคนหยุด

เขียนงาน เชน มาลัย ชูพินิจ หยุดเขียนเรื่อง แผนดินของเรา   สด กูรมะโรหิต เลิกเขียนงานไปทำ

ฟารมเล้ียงไก   มนัส จรรยงค ไปทำกสิกรรม  เปนตน  อยางไรก็ดี แมนโยบายของจอมพล ป. พิบูล

สงคราม จะสงผลการตอการประพันธ แตในดานการวิจารณนั้น  ไดสงเสริมและทำใหเกิดความ

แพรหลายมากขึ้น การวิจารณงานวรรณกรรมเริ่มไดรับความนิยม และถายทอดทฤษฎีการวิจารณ

ตามแนวตะวันตก   ในกลุมผูสนใจวรรณคดีไทยโบราณ ไดรวมกลุมกันและจัดทำหนังสือ  

วงวรรณคดี โดยมีสมาชิกสำคัญคือ ม.ร.ว.สุมนชาติ  สวัสดิกุล   สมโรจน สวัสดิกุล ณ อยุธยา   

เจือ สตะเวทิน  เปนตน  เพ่ือเผยแพรผลงานของสมาชิก  ตอมาพระองคเจาเปรมบุรฉตัร ไดเสนอให

ตั้งวงวรรณคดีในรูปของสมาคม แลวติดตอเปนสาขาของ P.E.N. Club เพ่ือเชื่อมโยงใหนานาชาติ

รูจักวรรณคดีไทย และยกระดับวรรณคดีไทยเสมอดวยวรรณคดีสากล (รื่นฤทัย สัจจพันธุ, ๒๕๕๙, 

หนา ๖-๒๓ – ๖-๒๖) นักเขียนคนสำคัญที่เปนตัวแทนแหงวรรณกรรมยุคนี้ เชน ศรีบูรพา  มาลัย ชูพินิจ 

สด กูรมะโรหิต   ดอกไมสด   ก.สุรางคนางค   เปนตน    



๒๗๔ 
 

ตอมาเมื่อจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน ขึ้นเปนนายกรัฐมนตรี ไดจำกัดขอบเขตการเขียน ปดกั้น

เสรีภาพของนักเขียนและกวี  นักเขียนถูกจับเปนจำนวนมาก เชน จิตร ภูมิศักดิ์  อิศรา อมันตกุล   

สุวัฒน วรดิลก   บรรจง บรรเจิดศิลป  ทวีป วรดิลก  เปนตน  เชนเดียวกับหนังสือพิมพหลายฉบับ

ถูกปด งานวรรณกรรมท่ีเกิดขึ้นในยุคนี้จึงมีลักษณะเปนวรรณกรรมหลีกหนีท้ังหลาย ไมวาจะเปน

นิยายพาฝน นิยายบู นิยายผจญภัย นิยายแนวลึกลับ  ตัวอยางนวนิยายท่ีไดรับอิทธิพลและมี

พัฒนาการจากสังคมการเมืองในชวงนี้ เชน  บานทรายทอง ของ ก.สุรางคนางค    ละอองดาว ของ

พนมเทียน   จำเลยรัก ของชูวงศ ฉายะจินดา  เปนตน สำหรับงานรอยกรองเปนแนวพาฝนเชนกัน  

เชนเรื่องรักใคร เปนตน  นักเขียนที่มีชื่อเสียงในยุคนี้ เชน รงค วงษสวรรค  ชูวงศ ฉายะจินดา  

บุษยมาส เปนตน  

จากการเปล่ียนแปลงของสังคมการเมืองที่สงผลใหกลุมนักคิดนักเขียนถูกปดกั้นความคิดนั้น 

ในอีกดานหนึ่ง กลับเปนตัวกระตุนใหเกิดการรวมกลุมกอนของปญญาชนในสถาบันการศึกษาตาง ๆ 

ท่ีสนใจดานการเมือง และไดสรางสรรควรรณกรรมสะทอนสังคมการเมืองขึ้นเปนจำนวนมาก และ

นำไปสูการเกิดเหตุการณ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖   กลุมนักเขียนในสถาบันการศึกษาท่ีสำคัญ เชน  

กลุมชมรมพระจันทรเส้ียว  ที่เริ่มโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่สนใจวรรณกรรมและการ

เขียนหนังสือ  มีสมาชิกคนสำคัญ เชน วิทยากร เชียงกูล   สุชาติ สวัสดิ์ศรี   นิคม รายยวา   วินัย 

อุกฤษณ    สุรชัย  จันทิมาธร   ธัญญา ผลอนันต   เปนตน  งานเขียนสำคัญของสมาชิกกลุม

พระจันทรเส้ียว เชน ความเงียบ ของสุชาติ สวัสดิ์ศรี  ฉันจึงมาหาความหมาย ของวิทยากร เชียงกูล  

เปนตน    กลุมหนุมเหนาสาวสวย เปนการรวมกลุมของนักศึกษาท่ีสำเรจ็การศึกษาและเปนนักเขียน

อยูแลว เชน เนาวรัตน พงษไพบูลย   สุจิตต วงษเทศ    ขรรคชัย บุนปาน  สุวรรณี สุคนธา   

เรืองชัย ทรัพยนิรันดร เปนตน  แนวเรื่องของกลุมนี้จะเนนความงามทางวรรณศิลปมากกวาแนว

เรื่องที่เนนเนื้อหาเชิงสังคมหรือการทดลองงานเขียนใหมเหมือนอยางกลุมพระจันทรเส้ียว  นอกจาก 

๒ กลุมนี้แลว ยังมีกลุมเทคนิคโคราช ซึ่งเปนการรวมกลุมนักเขียนภูมิภาค กลุมวรรณกรรมเพ่ือชีวิต 

ซึ่งมีนักเขียนและนักศึกษารุนใหมรวมตัวกันดวย (รื่นฤทัย สัจจพันธุ, ๒๕๕๙, หนา ๖-๖๘ – ๖-๗๐) 

หลังจากเกิดเหตุการณรุนแรงทางการเมือง ในป ๒๕๑๖ นั้น แนวเรื่องวรรณกรรม

เปล่ียนแปลงไปอยางมาก  จากแนววรรณกรรมเพ่ือชีวิตสูวรรณกรรมท่ีมุงสงเสริมสำนึกเชิงสังคม 

โดยในชวงท่ีจอมพลถนอม กิตติขจร เปนนายกรัฐมนตรี ยังคงดำเนินนโยบายท่ีจำกัดสิทธิ เสรีภาพ
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ทางความคิด  วรรณกรรมในชวงนี้จึงนำเสนอเนื้อหาในเชิงตอตาน โดยนำเสนอใหเห็นวิกฤตทาง

สังคมและการเมืองท่ีเกิดในยุคนั้น ซึ่งไมสอดคลองกับความเปล่ียนแปลงของสังคมสมัยใหม  และ

วิกฤตของระบบคุณคาท่ีขัดแยงกันในสังคมยุคนี้  จากเหตุการณภายในบานเมืองและผลพวงจาก

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีในสังคมสมัยใหม ทำใหนักเขียนแสวงหาหนทางนำเสนอประสบการณ 

ความคิดและความรูสึกของตนโดยนำเสนอผานแนวการเขียนของตะวันตกท่ีเรียกวา “คตินิยม

สมัยใหม” (Modernism)  เชน การเขียนแบบกระแสสำนึก (stream of consciousness)  ที่เนน

การสำรวจความคิดของตัวละคร  หรือการเขียนแบบทำลายขนบการประพันธ เชน เขียนเรื่องแบบ

ไมมีโครงเรื่อง  นำเสนอเรื่องแบบไมตอเนื่อง ไมเปนเหตุเปนผล  มุงเสนอความคิดตัวละครมากกวา

เหตุการณ  เพ่ือส่ือใหเห็นภาพบานเมืองท่ีไมราบรื่น  งานเขียนในยุคนี้ท่ีเปนแนวการเขียนแบบ

สมัยใหม เชน รวมเรื่องส้ันเรื่องถนนสายที่นำไปสูความตาย   เปนตน  นอกจากนี้ ยังมีการนำ

แนวคิดของนั กปรัญ ชาตะวันตกมาสรางสรรค เรื่ อ งอี กด วย  เชน  แนวคิดอั ตภาวนิ ยม 

(Existentialism)  ลัทธิมากซ (Marxism)  เปนตน ผลงานสำคัญในยุคนี้ เชน รวมเรื่องส้ันสงคราม

ในหลุมฝงศพ ของสุวัฒน ศรีเชื้อ ที่นำเสนอเนื้อหาและรูปแบบไดแปลกใหม โดยใชการนำเสนอเรื่อง

แบบไมตอเนื่อง ไมเปนเหตุเปนผล ทำใหทวงทำนองการเลาเปล่ียนไป  รวมบทกวีเพียงความ

เคล่ือนไหว ของเนาวรัตน พงษไพบูลย  นำเสนอเนื้อหาทางการสังคมการเมือง ใชสัญลักษณส่ือ

ความหลายแหง เปนตน  (สรณัฐ ไตลังคะ, ๒๕๕๙, หนา ๗-๕ - ๗-๑๒) 

ปจจุบันวรรณกรรมรวมสมัยไดพัฒนาท้ังเนื้อหาและรูปแบบ  ในดานเนื้อหามีความ

หลากหลาย แตสวนใหญยังคงนำเสนอปญหาทางสังคม เรื่องปากทอง วิถีชีวิตคนเมือง  วิถึและ

ตัวตนของคนในยุคโลกาภิวัตนหรือสังคมยุคทุนนิยม บริโภคนิยม  หลายเรื่องยังนำเสนอวัฒนธรรม

ชุมชนและเรื่องของทองถิ่นดวย วรรณกรรมรวมสมัยที่นาสนใจ เชน คำพิพากษา ของชาติ กอบจิตติ 

ที่นำเสนอใหเห็นสังคมที่ยกยองและตัดสินคนที่ฐานะ ชื่อเสียง เงินทอง   ครอบครัวกลางถนน ของ

ศิลา โคมฉาย นำเสนอชีวิตคนเมืองในยุคทุนนิยมท่ีเรงรีบและลดทอนความตัวตน    แมเบี้ย ของ

วาณิช  จรุงกิจอนันต ที่นำเสนออารมณความปรารถนาภายในจิตใจและการตกอยูภายใตยุคทุนนิยม

จนตัวละครตองออกมาแสวงหาความงามและวัฒนธรรมดั้งเดิม   ตล่ิงสูง ซุงหนัก ของนิคม รายยวา 

นำเสนอใหตั้งคำถามกบัความหมายของชีวิต  เจาจันทผมหอม นิราศพระธาตุอินทรแขวน ของมาลา 

คำจันทร นำเสนอใหเห็นมิติทางชนชั้นในการมาควบคุมตัวตนของบุคคลและยังนำเรื่องทองถิ่นเขา
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มาประกอบดวย   หรือเรื่องอัญมณีแหงชีวิต รวมเรื่องส้ันของอัญชัน ท่ีนำเสนอปญหาตาง ๆ ท่ีเกิด

ขึ้นกับคนในสังคม   เปนตน  จากตัวอยาง จะเห็นวาวรรณกรรมในยุคนี้มีลักษณะเปนแนวสัจนิยมที่

มุงนำเสนอเรื่องทางสังคม และใชสัญลักษณเพ่ือนำเสนอประเด็น โดยผูอานตองตีความเอง 

ลักษณะงานเขียนรวมสมัยท่ีนาสนใจอีกลักษณะหนึ่งคือ การเขียนงานแนวทดลอง งาน

เขียนแนวเมตาฟกชั่น (Metafiction) และงานเขียนที่มุงนำเสนอประสบการณของนักเขียนเองหรือ

ของกลุม  

 นักเขียนท่ีใชแนวการเขียนงานแนวทดลองคนสำคัญคือ  วินทร เลียววาริณ  เชน ในรวม

เรื่องส้ันชุด อาเพศกำสรวล  หรือนวนิยายเรื่อง ประชาธิปไตยบนเสนขนาน   ยาแกสมองผูก ตรา

ควายบิน  น้ำแข็งยูนิต ตราควายบิน เปนตน  โดยวินทร ใชการเขียนเรื่องผสมผสานหรือตัดปะกับ

ส่ือหรือศิลปะตาง ๆ ในการนำเสนอเรื่อง ซึ่งทำใหเกิดความแปลกใหมและไดมุมมองท่ีแตกตาง   

งานเขียนแนวเมตาฟกชั่นนั้น เปนกลวิธีการเลาเรื่องแบบเรื่องซอนเรือ่ง หรือการสรางความตระหนัก

รูวาเรื่องท่ีเขียนเปนเรื่องแตง ซึ่งแนวการเขียนนี้ทำใหเกิดการตั้งคำถามกับการเขียนแนวสัจนิยมท่ี

มักนำเสนอความเรื่องท่ีเขียนเปนเรื่องจริง งานเขียนแนวนี้ เชน เรื่อง เวลา ของ ชาติ กอบจิตติ   

เรื่องส้ันเรื่อง ผูแลเห็นลม ของอัญชัน   เรื่อง จินตนาการสามบรรทัด ของ สุชาติ สวัสดิ์ศรี เปนตน  

สำหรับงานเขียนที่นำเสนอประสบการณของตนหรือของกลุมนั้น มักเปนงานเขียนของคนที่ตกอยูใน

ภาวะวิกฤตทางอัตลักษณหรือวิกฤตในชุมชนท่ีตนอาศัยอยู  เชนงานเขียนของกลุมคนชายขอบ คน

ไรบาน คนพลัดถิ่น คนพิการ  กลุมเพศที่หลากหลาย คนท่ีมีประสบการณบาดแผล เปนตน  

นักเขียนจะใชงานเขยีนเปนเครื่องมือในการคล่ีคลายวิกฤตอัตลักษณ นำเสนอตัวตน หรือตอรองทาง

สังคมการเมือง เพ่ือนำไปสูคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น หรือเพ่ือทำใหวิกฤตที่กำลังเผชิญคล่ีคลาย  เปนท่ีนา

สังเกตวา การเขียนลักษณะนี้ปรากฏขึ้นในสังคมรวมสมัยนี้จำนวนมาก  

 

๗.๒  ลักษณะของวรรณกรรมไทยรวมสมัย 

ลักษณะของวรรณกรรมไทยรวมสมัยมีลักษณะ ๓ ประการ ดังนี้ 

 ๗.๒.๑  รูปแบบ  วรรณกรรมปจจุบันมีรูปแบบการแตงขยายตัวมากขึ้นกวา

วรรณกรรมในอดีต และแตละรูปแบบยังขยายยอยออกไปอีกหลายประเภท ดังนี้ 



๒๗๗ 
 

   ๗.๒.๑.๑   สารคดี   เปนรูปแบบการเขยีนรอยแกวที่มุงเนนเรื่องขอเท็จจริง

ความถูกตองเปนสำคัญ สารคดีปจจุบันแยกประเภทยอยไดมาก เชน สารคดีทองเท่ียว  สารคดี

ชีวประวัติและอัตชีวประวัติ  สารคดีวิชาการแขนงตาง ๆ ตลอดจนบทความในรูปแบบมากมาย เชน 

บทวิจารณ  บทบรรณาธิการ  บทวิเคราะหและแสดงความคิดเห็น เปนตน 

   ๗.๒.๑.๒  นวนิยาย เปนรูปแบบการเขียนบันเทิงคดีแบบใหม ซึ่งเปนที่นิยม

อยางกวางขวาง มเีนื้อหาหลากหลาย เนนใหเหตุการณ บทสนทนา และสถานท่ีมคีวามสมจริง เชน  

   ประเภทรักพาฝนหรือความรัก เชน บานทรายทอง  ปริศนา  ปราบพยศ   

ยอดเสนห  เปนตน   

   ประเภทชีวิตครอบครัว เชน ศัตรูของเจาหลอน  กรรมเกา  ไมผลัดใบ  

น้ำเซาะทรายดอกฟาและโดมผูจองหอง เปนตน   

   ประเภทจิตวิทยา เชน จันดารา  ไรเสนหา  เงาราหู  โอมาดา  เปนตน  

   ประเภทลูกทุง เชน ทุงมหาราช    แผลเกา   ลูกอสีาน เปนตน   

   ประเภทการเมือง เชน  ไผแดง   ลมท่ีเปล่ียนทาง  ทางน้ำเงิน  เปนตน  

   ประเภทเชิงวิทยาศาสตร เชน กาเหวาท่ีบางเพลง   เกาะนอยกลางสมุทร 

เปนตน 

   นอกจากนี้ ยังอาจแบงตามแนวปรชัญาความคดิตะวนัตกเปนแนวธรรมชาติ

นิยม  (Naturalism) เชน คำพิพากษา ของชาติ กอบจิตติ  เปนตน   แนวโรแมนติค (Romanticism) 

เชน เลือดขัตติยาหนี้รัก เปนตน  แนวสัจนิยม (Realism) เชน  นี่แหละโลก   หญิงคนชั่ว  เรือมนุษย 

เปนตน   

    ๗.๒.๑.๓  เรื่องส้ัน  เปนรูปแบบงานเขียนแบบใหม มีลักษณะเปนเรื่อง

รอยแกวขนาดส้ัน ผูแตงจะสรางเรื่องใหมีความสมจริง มีแนวการเขียนไดหลายแบบ อาทิเชน 

ประเภทเนนโครงเรื่อง เชน จับตาย ของมนัส จรรยงค ฯ   ประเภทเนนแนวคิด เชน หายไปกับลม

หายใจ ของ ชาติ กอบจิตติ    ประเภทเนนตัวละคร เชน มอม ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช  

   เปนท่ีนาสังเกตวา  นักเขียนเขียนนวนิยายและเรื่องส้ันใหมีความสมจริง  

ตางจากนิทานนิยายสมัยกอนท่ีเนนแนวเหนือจริง  แกนเรื่องสะทอนความจริงของมนุษยในดานตางๆ  
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โครงเรื่องมีความหลากหลายมากขึ้นตางจากโครงเรื่องจักร ๆ วงศ ๆ ท่ีมีโครงเรื่องซ้ำ ๆ  ตัวละครมี

ความสมจริงเหมอืนคนท่ัวไป มีพฤติกรรม มีการสนทนาโตตอบและมีความรูสึกนึกคิดเหมือนมนุษย 

   ๗.๒.๑.๔   บทละคร   บทละครปจจุบันท่ีไดรับอิทธิพลจากตะวันตกเปน

แบบบทละครพูดหรือละครเพลงประกอบรีวิว  บทละครปจจุบันมีท้ังท่ีเปนบทละครแปล บทละคร

แปลงและบทละครท่ีแตงขึ้นโดยใชกลวิธีการแสดงออกแบบตะวันตก  เชน การใชสัญลักษณ   การ

เสนอแนวคิดแบบใหม ๆ    

   ๗.๒.๑.๕  รอยกรอง  ลักษณะรอยกรองปจจุบันมุงเนนในดานการเสนอ 

“ความคิด” มากกวาการเสนอความไพเราะงดงามตามหลักวรรณศิลป  รอยกรองปจจุบันมักมีขนาด

ส้ัน ใชถอยคำงาย ๆ พ้ืน ๆ บางทีกาวราว รุนแรง ไมเครงครัดฉันทลักษณและขนบนิยมในการแตง 

เนื้อหาแสดงแนวคิดกวางขวางเรื่องสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง     

 ๗.๒.๒   เน้ือหา  เนื้อหาของวรรณกรรมรวมสมัยตางจากในอดีตที่ไมมุงเนนศิลปะการ

แตงอันทำใหเกิดความรื่นรมยท้ังในการอาน เชน งานรอยกรอง นิทาน คำกลอน  หรือความ

เพลิดเพลินในการดู เชน บทละคร  โดยการเสนอภาพอันงดงามตามความนึกคิด จินตนาการ จน

มองขามความเปนจริงและสาระสำคัญของเนื้อหาไป  วรรณกรรมรวมสมัยจะสนองอารมณของคนดู

และคนอานดวยความสมจริงท่ีผูแตงใสไวในเรื่อง รวมถึงความคิดเห็นท่ีสอดคลองกับสภาพความ

เปนอยูและสภาพสังคมของผูอาน  

 ๗.๒.๓   แนวคิดของเรื่อง  วรรณกรรมรวมสมัยโดยเฉพาะนวนิยายเรื่องส้ันมีการ

เสนอเรื่องดวยแนวคิดหรือปรัชญาท่ีสมจริง สอดคลองกับชีวิตมนุษญ  ตางจากแตวรรณกรรมในอดีต

สวนใหญมักเสนอเรื่องในแนวโรแมนติคหรือแนวอุดมคติ   ซึ่งวิธีการเขียนนี้ ไดรับอิทธิพลจากตะวันตก 

เชน เสนอความเปนจริงของชีวิตมนุษย ไดแก แนวคิดแบบสัจนิยม (Realism) เชน ตะวันตกดิน  

ละครแหงชีวิต  หนึ่งในรอย  ขาวนอกนา  สงครามชีวิต  ฯลฯ  เสนอภาพชีวิตที่เนนเรื่องความทุกข

ยากรายกาจของชีวิต ไดแก แนวคิดแบบธรรมชาตินิยม (Naturalism) เชน เรื่องส้ันชุดฟาบกั้น ของ 

ลาว คำหอม   เสนอเรื่องโดยใชสัญลักษณ ไดแก แนวคิดแบบสัญลักษณนิยม  (Symbolism) เชน 

แดง รวี ของ รงค วงศสวรรค  รถไฟเด็กเลน ของสุชาติ สวัสดิศรี ฯลฯ   ใชแนวปรัชญาท่ีแสดงถึง

อิสรเสรีของมนุษยในการเลือกเพ่ือการดำรงชีวิต  ไดแก แนวคิดแบบ Existentialism เชน ชั้นที่  ๗ 

ของสุชาติ สวัสดิศรี   ฉันเพียงแตอยากจะออกไปขางนอก และ ถนนสายท่ีนำไปสูความตาย ของ



๒๗๙ 
 

วิทยากร เชียงกูล ฯ   แนวคิดแบบเหนือจริง (Surrealism) เชน ลมหายใจแหงศตวรรษ ของสุวัฒน 

ศรีเชื้อ  เปนตน 

 ๗.๒.๔  กลวิธีการแตง  วรรณกรรมรวมสมัยโดยเฉพาะนวนิยาย เรื่องส้ันและบท

ละครมีกลวิธีการแตงท่ีชวนใหนาติดตามอยางมากมาย เชน การเปดเรื่อง อาจเริ่มตนดวยการ

บรรยายฉาก  การแนะนำตัวละคร  การยกสุภาษิตคำคม หรือการใชบทสนทนา เปนตน สำหรับ

วิธีการดำเนินเรื่องอาจใชการเลาเรื่องยอนหลัง  ใหตัวละครผลัดกันเลา หรือใชสัญลักษณตาง ๆ 

เสนอแนวคิดของเรื่อง เปนตน  สวนวิธีการปดเรือ่งอาจทำไดโดยปดเรื่องแบบหักมุม ปดเรื่องแบบให

ตัวละครเอกพบท้ังความสุขสมหวงัและผิดหวงั เปนตน นอกจากนี้ ยังมีกลวิธีอื่น ๆ อีกหลายประการ 

เชน การสรางตัวละคร  การแนะนำตัวละคร  การเลาเรื่อง  การทำบทสนทนา  การสรางฉากและ

บรรยากาศ เปนตน  ซึ่งกลวิธีตาง ๆ เหลานี้ลวนไดรับอิทธิพลมาจากวรรณกรรมตะวันตกทั้งส้ิน 

 

ตารางเปรียบเทียบลักษณะวรรณกรรมแนบขนบกับวรรณกรรมรวมสมัย 

วรรณกรรมแนวขนบ วรรณกรรมรวมสมัย 

๑. แนวคิดในการเขียนเปนแบบจิตนิยม  ๑. แนวคิดในการเขียนเปนแบบสมจริงหรือสัจ

นิยม 

๒. ยึดธรรมเนียมนิยมในการแตงเครงครัด ๒. ไมเครงครัวธรรมเนียมนิยมมากนัก เนนความ

ริเริ่มสรางสรรค  

๓. จุดมุงหมายในการแตงมุงความสะเทือนใจ

เปนสำคัญ 

๓. มีจุดมุงหมายในการแตงเพ่ือเสริมความคิด 

เสริมปญญา สอดแทรกความรู เขาไปอยาง

แนบเนียน 

๔. การดำเนินเรื่องเนนเรื่องศิลปะการใชถอยคำ 

สำนวน กวีโวหารมากกวาโครงเรื่องและตัวละคร 

๔. การดำเนินเรื่องยึดความสมจริงแหงการ

ดำเนินชีวิตของมนุษยในสังคมเปนสำคัญ 

๕. เนื้อเรื่องซ้ำซาก มักมาจากเรื่องศาสนา ชาดก 

เทพนิยาย ฯและเขียนอยูในแวดวงของชนชั้นสูง

วรรณกรรมแบบเดิม 

๕. นิยมเขียนเรื่องและเหตุการณ ท่ีอยูใกลตัว 

แสดงปญหาและความเปนไปในสังคม 

๖. เนนความเชื่อทางไสยศาสตร วาสนาบารมี ๖. ผูแตงมักจะเนนใหผูอานเห็นความเปนจริงใน
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และโชคชะตาเปนสำคัญ สังคม ชี้นำใหตอสูกับชีวิตตามความจริง ไมยอม

แพโชคชะตา 

๗. ฉาก ตัวละคร บรรยากาศในเรื่องนิยมสมมติ

ใหงดงาม 

๗. ฉาก ตัวละคร บรรยากาศมักจะนำมาจาก

ชีวิตจริง 

๘. นิยมรอยกรองมากกวารอยแกวและมีความ

ยาว 

๘. นิยมรอยแกวมากกวารอยกรอง หากเปนรอย

กรองนิยมส้ันๆ  

 

 จากตาราง จะเห็นลักษณะแตกตางระหวางวรรณกรรมไทยแบบเดิมกับวรรณกรรมไทยรวม

สมัย ทั้งดานเนื้อหา แนวคิดและรูปแบบ  

 

สรุป 

 วรรณกรรมไทยหลังป พ.ศ. พ.ศ. ๒๔๖๘ – ปจจุบัน ไดรับอิทธิพลจากรูปแบบวรรณกรรม

ตะวันตกอยางมาก และยังคงมีอิทธิพลจนถึงปจจุบัน ในปจจุบัน นักประพันธไทยไดสรางสรรค

วรรณกรรมแบบรวมสมัยมากขึ้น นวนิยายและเรื่องส้ันไดการพัฒนาอยางตอเนื่อง นักเขียนทดลอง

แนวทางการเขียนใหมอยูตลอดเวลา ดังจะเห็นวา มีงานเขียนท่ีเรียกวา วรรณกรรมแนวทดลอง 

เกิดขึ้นมากกมาย เชนงานของวินทร เลียววาริน หรือ ชาติ กอบจิตติ   นอกจากนี้ นักเขียนหลายคน

ยังผสมผสานรูปแบบการประพันธ ไมไดใชรูปแบบการประพันธแบบเดียว กลายเปนรูปแบบการ

เขียนแบบใหม เชน งานอัตชีวประวัติกึ่งนวนิยาย  หรืองานเขียนที่ผสมผสานเรื่องเลา ตำนานเขาไป

ในงานเขียนของตน เพ่ือนำเสนอสารบางอยางแกผูอาน  ผูอานหาเสนแบงรูปแบบวรรณกรรมรวม

สมัยไดยากมากขึ้น  ซึ่งลักษณะเชนนี้นาจะเปนแนวโนมและทิศทางการสรางสรรควรรณกรรมไทย

ตอไปดวย 

 

 คำถามทายบท 

๑. นักศึกษาคิดวา วรรณกรรมไทยเริ่มมีความเปนวรรณกรรมรวมสมัยตัง้แตชวงใด 

๒. นวนิยายเรื่องใดท่ีถือเปนจุดเริ่มตนวรรณกรรมรวมสมัย  เพราะเหตุใด 

๓. การสรางสรรควรรณกรรมไทยหลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕ เปนอยางไร 
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๔. สังคมการเมืองหลังการเปล่ียนแปลงการปกครองมีผลกระทบตอวรรณกรรมไทยอยางไร 

๕. ลักษณะของวรรณกรรมไทยรวมสมัยมีอะไรบาง 

๖. เนื้อหาของวรรณกรรมไทยรวมสมัยเปนอยางไร 

๗. แนวคิดหรือปรชัญาของวรรณกรรมไทยรวมสมัยตางจากยุคกอนหรือไม อยางไร 

๘. วรรณกรรมรวมสมยัมีกลวิธีการแตงอยางไร 

๙. ขอแตกตางระหวางวรรณกรรมไทยแบบเดมิกับวรรณกรรมรวมสมัยมีอะไรบาง  

๑๐.  นักศึกษาคิดวา แนวโนมหรือทิศทางวรรณกรรมไทยจะเปนอยางไร 
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