เอกสารประกอบการสอน
รายวิชา วิวัฒนาการของวรรณคดีไทย
รหัสวิชา THL4309

ผศ.ดร. จิราภรณ อัจฉริยะประสิทธิ์

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๒๕๖๔

๑

(๑)

คำนำ
เอกสารประกอบการสอนเลมนี้ ไดเรียบเรียงขึ้นเพื่อใชประกอบการเรียนการสอน ใน
รายวิชา วิวัฒนาการของวรรณคดีไทย รหัสวิชา THL4309 ซึ่งอยูในหมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก)
ของหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาไทย คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผูเขียนแบงเนื้อหาครอบคลุมตามคำอธิบายรายวิชา โดยเริ่มจากความรูพื้นฐานทาง
วรรณคดีไทย วรรณคดีไทยสมัยสุโขทัย วรรณคดีไทยสมัยอยุธยา วรรณคดีไทยสมัยกรุงธนบุรี
วรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสินทรตั้งแตรัชกาลที่ ๑ – รัชกาลที่ ๖ และวรรณกรรมไทยหลังป พ.ศ.
๒๔๖๘ – ปจจุบัน โดยในแตละบทจะอธิบายภูมิหลังทางสังคมวัฒนธรรม อธิบายวรรณคดีแตละ
เรื่องเชิงประวัติ และสรุปลักษณะของวรรณคดีในแตละยุคในดานเนื้อหาและรูปแบบ ซึ่งจะชวยให
เห็นแนวคิดของเรื่องและแนวการแตงวรรณคดี รวมถึงวิวัฒนาการของวรรณคดี ทั้งนี้ ผูเขียนจะเนน
อธิบายลักษณะวรรณคดีและวิวัฒนาการวรรณคดีไทยตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร
รัช กาลที่ ๖ ซึ่ ง ยัง คงมี รู ป แบบวรรณคดี ต ามขนบเป น สว นใหญ ก อ นเข าสู ก ารรับ อิ ท ธิพ ลจาก
ตะวันตก สวนวรรณกรรมไทยหลังป พ.ศ.๒๔๖๘ นั้น จะขอกลาวเพียงเบื้องตน เพื่อเปนพื้นฐานใน
การเรียนรายวิชาวรรณกรรมปจจุบันหรือวรรณกรรมรวมสมัยตอไป ผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวา
เอกสารประกอบการสอนเลมนี้จะชวยใหนักศึกษาเขาใจเนื้อหาของรายวิชามากยิ่งขึ้น

จิราภรณ อัจฉริยะประสิทธิ์
มีนาคม ๒๕๖๐

๒

(๒)
สารบัญ
หนา
คำนำ

(๑)

สารบัญ

(๒)

แผนบริหารการสอนประจำรายวิชา

(๕)

แผนบริหารการสอนประจำบท

๑

บทที่ ๑ ความรูพื้นฐานทางวรรณคดีไทย

๓

๑.๑ ความหมายของวรรณคดี
๑.๒ สาเหตุการสรางสรรควรรณคดี
๑.๓ ผูแตงวรรณคดี
๑.๔ ประเภทของวรรณคดี
๑.๕ การแบงยุคสมัยวรรณคดี
๑.๖ เอกลักษณวรรณคดีไทย
๑.๗ คุณคาของวรรณคดีไทย
สรุป
คำถามทายบท
เอกสารอางอิง
แผนบริหารการสอนประจำบท
บทที่ ๒ วรรณคดีสมัยสุโขทัย พ.ศ. ๑๘๐๐ – ๑๙๒๐
๒.๑ ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมโดยสังเขป
๒.๒ กวีและวรรณคดีสมัยสุโขทัย
๒.๓ ลักษณะสำคัญของวรรณคดีสมัยสุโขทัย พ.ศ. ๑๘๐๐ – ๑๙๒๐
สรุป
คำถามทายบท
เอกสารอางอิง
แผนบริหารการสอนประจำบท
บทที่ ๓ วรรณคดีสมัยอยุธยา พ.ศ. ๑๘๙๓ – ๒๓๑๐
๓.๑ ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมโดยสังเขป
๓.๒ กวีและวรรณคดีสำคัญสมัยอยุธยาตอนตน
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๓๔
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๖
๔๖
๕๑

๓

(๓)
๓.๓ กวีและวรรณคดีสำคัญสมัยอยุธยาตอนกลาง
๓.๔ กวีและวรรณคดีสำคัญสมัยอยุธยาตอนปลาย
๓.๕ ลักษณะสำคัญของวรรณคดีสมัยอยุธยา พ.ศ. ๑๘๙๓ – ๒๓๑๐
สรุป
คำถามทายบท
เอกสารอางอิง
แผนบริหารการสอนประจำบท

๖๒
๗๔
๗๙
๙๐
๙๐
๙๑
๙๒

บทที่ ๔ วรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี พ.ศ. ๒๓๑๐ – ๒๓๒๕

๙๔

๔.๑ ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมโดยสังเขป

๙๔

๔.๒ กวีและวรรณคดีสำคัญสมัยกรุงธนบุรี

๙๕

๔.๓ ลักษณะสำคัญของวรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี พ.ศ. ๒๓๑๐ – ๒๓๒๕

๑๐๓

สรุป
คำถามทายบท
เอกสารอางอิง

๑๐๕
๑๐๕
๑๐๖

แผนบริหารการสอนประจำบท

๑๐๗

บทที่ ๕ วรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร พ.ศ. ๒๓๒๕ – ๒๓๙๔

๑๐๙

๕.๑ ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมโดยสังเขป

๑๐๙

๕.๒ กวีและวรรณคดีสำคัญสมัยรัชกาลที่ ๑

๑๑๔

๕.๓ กวีและวรรณคดีสำคัญสมัยรัชกาลที่ ๒

๑๓๓

๕.๔ กวีและวรรณคดีสำคัญสมัยรัชกาลที่ ๓

๑๖๑

๕.๕ ลักษณะสำคัญของวรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร พ.ศ. ๒๓๒๕ – ๒๓๙๔ ๑๘๑
สรุป

๑๘๕

คำถามทายบท

๑๘๕

เอกสารอางอิง

๑๘๖

แผนบริหารการสอนประจำบท

๑๘๗

บทที่ ๖ วรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร พ.ศ. ๒๓๙๔ – ๒๔๖๘

๑๘๙

๖.๑ ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมโดยสังเขป

๑๘๙

๖.๒ กวีและวรรณคดีสำคัญสมัยรัชกาลที่ ๔

๑๙๒

๖.๓ กวีและวรรณคดีสำคัญสมัยรัชกาลที่ ๕

๑๙๘
๔

(๔)
๖.๔ กวีและวรรณคดีสำคัญสมัยรัชกาลที่ ๖

๒๐๘

๖.๕ ลักษณะสำคัญของวรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร พ.ศ. ๒๓๙๔ – ๒๔๖๘

๒๑๙

สรุป

๒๒๓

คำถามทายบท

๒๐๒

เอกสารอางอิง

๒๒๕

แผนบริหารการสอนประจำบท

๒๒๖

บทที่ ๗ วรรณกรรมไทยหลังป พ.ศ. ๒๔๖๘ – วรรณกรรมปจจุบัน

๒๒๗

๗.๑ ภาพรวมการเปลี่ยนแปลงของวรรณกรรมไทยหลังป พ.ศ. ๒๔๖๘
๗.๒ ลักษณะของวรรณกรรมไทยรวมสมัย

๒๒๗
๒๓๒

สรุป

๒๓๕

คำถามทายบท

๒๓๖

เอกสารอางอิง

๒๓๗

บรรณานุกรม

๒๓๘

๕

(๕)
แผนบริหารการสอนประจำวิชา
ชื่อวิชา

วิวัฒนาการของวรรณคดีไทย

รหัสวิชา THL4309

(Evolution of Thai Literature)
จำนวนหนวยกิต – ชั่วโมง

๓(๓-๐-๖)

เวลาเรียน

รวม ๔๕ ชั่วโมง

๑๕ สัปดาห

คำอธิบายรายวิชา
วิวัฒ นาการวรรณคดี ไทย ภู มิห ลังทางสังคมประวัติศาสตรและวัฒ นธรรม ตั้งแต ส มัย กรุ ง
สุโขทัยถึงกรุงรัตนโกสินทร เนนความเปนมา ความเปลี่ยนแปลงทั้งในดานรูปแบบ เนื้อหาและแนวคิด
วัตถุประสงคทั่วไป
๑. เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจความรูพื้นฐานทางวรรณคดีไทย
๒. เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจความเปนมา ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลตอ
การสรางสรรควรรณคดีไทยตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัยถึงกรุงรัตนโกสินทร
๓. เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงในดานรูปแบบ เนื้อหาและ
แนวคิดของวรรณคดีไทยตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัยถึงกรุงรัตนโกสินทร
เนื้อหา
บทที่ ๑ ความรูพื้นฐานทางวรรณคดีไทย

๖

ชั่วโมง

ความหมายของวรรณคดี
สาเหตุการสรางสรรควรรณคดี
ผูสรางวรรณคดี
ประเภทของวรรณคดี
การแบงยุควรรณคดี
เอกลักษณวรรณคดีไทย
คุณคาของวรรณคดีไทย
สรุป
คำถามทายบท

๖

(๖)
บทที่ ๒ วรรณคดีสมัยสุโขทัย พ.ศ. ๑๘๐๐ - ๑๙๒๐

๓

ชั่วโมง

ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรม
กวีและวรรณคดีสมัยสุโขทัย
ลักษณะสำคัญของวรรณคดีสมัยสุโขทัย พ.ศ. ๑๘๐๐ – ๑๙๒๐
สรุป
คำถามทายบท
บทที่ ๓ วรรณคดีสมัยอยุธยา พ.ศ. ๑๘๙๓ – ๒๓๑๐

๙

ชั่วโมง

๖

ชั่วโมง

๙

ชั่วโมง

ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรม
กวีและวรรณคดีสำคัญสมัยอยุธยาตอนตน
กวีและวรรณคดีสำคัญสมัยอยุธยาตอนกลาง
กวีและวรรณคดีสำคัญสมัยอยุธยาตอนปลาย
ลักษณะสำคัญของวรรณคดีสมัยอยุธยา พ.ศ. ๑๘๙๓ – ๒๓๑๐
สรุป
คำถามทายบท
บทที่ ๔ วรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี พ.ศ. ๒๓๑๐ – ๒๓๒๕
ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรม
กวีและวรรณคดีสำคัญสมัยกรุงธนบุรี
ลักษณะสำคัญของวรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี พ.ศ. ๒๓๑๐ – ๒๓๒๕
สรุป
คำถามทายบท
บทที่ ๕ วรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร พ.ศ. ๒๓๒๕ – ๒๓๙๔
ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรม
กวีและวรรณคดีสำคัญสมัยรัชกาลที่ ๑
กวีและวรรณคดีสำคัญสมัยรัชกาลที่ ๒
กวีและวรรณคดีสำคัญสมัยรัชกาลที่ ๓
ลักษณะสำคัญของวรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร พ.ศ. ๒๓๒๕ – ๒๓๙๔
สรุป
คำถามทายบท

๗

(๗)
บทที่ ๖ วรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร พ.ศ. ๒๓๙๔ – ๒๔๖๘

๙

ชั่วโมง

ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรม
กวีและวรรณคดีสำคัญสมัยรัชกาลที่ ๔
กวีและวรรณคดีสำคัญสมัยรัชกาลที่ ๕
กวีและวรรณคดีสำคัญสมัยรัชกาลที่ ๖
ลักษณะสำคัญของวรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร พ.ศ. ๒๓๙๔ – ๒๔๖๘
สรุป
คำถามทายบท
บทที่ 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
สื่อการเรียนการสอน
๑. เอกสารประกอบการสอน
๒. เอกสารตำราที่เกี่ยวของกับเนื้อหา
๓. ตัวอยางหรือตัวบทวรรณคดีไทย
๔. วีดิทัศน พาวเวอรพอยท และสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ

๘

(๘)
การวัดและการประเมินผล
๑. การวัดผล
- การเขาชั้นเรียนและการมีสวนรวมในชั้นเรียน ๑๐

คะแนน

- การรายงาน (เดี่ยวและกลุม)

๓๐

คะแนน

- แบบฝกหัด/แบบทดสอบ

๑๐

คะแนน

- สอบกลางภาค

๒๐

คะแนน

- สอบปลายภาค

๓๐

คะแนน

๒. การประเมินผล
ใชวิธีอิงเกณฑโดยเทียบกับระดับคะแนนที่กำหนดเพื่อใหเกรด ดังนี้
ระดับคะแนน

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

๙

แผนบริหารการสอนประจำบท
หัวขอเนื้อหาประจำบท
บทที่ ๑ ความรูพื้นฐานทางวรรณคดีไทย
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔
๑.๕
๑.๖
๑.๗

ความหมายของวรรณคดี
สาเหตุการสรางสรรควรรณคดี
ผูแ ตงวรรณคดี
ประเภทของวรรณคดี
การแบงยุคสมัยวรรณคดี
เอกลักษณวรรณคดีไทย
คุณคาของวรรณคดีไทย

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
๑. อธิบายความหมายของวรรณคดีไทยได
๒. บอกสาเหตุการสรางสรรควรรณคดีได
๓. บอกประเภทของผูแ ตงวรรณคดีได
๔. จำแนกประเภทของวรรณคดีได
๕. บอกยุคสมัยของวรรณคดีได
๖. อธิบายเอกลักษณของวรรณคดีไทยได
๗. อภิปรายบทบาทของวรรณคดีไทยได
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจำบท
๑. วิธีสอน การบรรยาย อภิปรายกลุม ใชสื่ออิเล็กทรอนิกสประกอบการสอน
๒. กิจกรรมการเรียนการสอนมีดังนี้
๒.๑ กิจกรรมกอนเรียน นักศึกษาอานเอกสารประกอบการสอนลวงหนา อาน
วรรณคดีเรื่องศิลาจารึกและไตรภูมิพระรวงลวงหนา เตรียมแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน เมื่อถึง

๑๐

ชั่วโมงเรียน กอนเริ่มสอน นักศึกษาทำแบบทดสอบหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียน
ผานโปรแกรม Mentimeter หรือโปรแกรมอื่น ๆ
๒.๒ กิจกรรมระหวางเรียน นักศึกษาฟงบรรยาย รวมกันอภิปรายตัวบทวรรณคดี
สำคัญบางเรื่อง
๒.๓ กิจกรรมหลังเรียน นักศึกษาตอบคำถามทายบท และเตรียมอานหนังสือบท
ตอไปลวงหนา นักศึกษาทบทวนความรูจากคลิปการสอนที่บันทึกไวในเว็บไซตผูสอน
สื่อการเรียนการสอนประจำบท
๑. เอกสารประกอบการสอน
๒. สื่ออิเล็กทรอนิกส เชน พาวเวอรพอยท วีดิทัศน โปรแกรม Metimeter, Vidyard
๓. ตัวบทวรรณคดีไทย
การวัดและการประเมินผล
๑. สังเกตความสนใจและมีสวนรวมในชั้นเรียน
๒. การถาม-ตอบ
๓. การสอบกลางภาค

๑๑

บทที่ ๑
ความรูพื้นฐานทางวรรณคดีไทย

วรรณคดีเปนงานเขียนที่มีคุณคา มีรูปแบบและเนื้อหาเฉพาะ มีทั้งที่เปนรูปแบบรอยกรอง
และรอยแกว เนื้อหาแบบบัน เทิงคดีแ ละสารคดี การทำความเขาใจและมีความรูพื้น ฐานทาง
วรรณคดีไทยจะเปนพื้นฐานใหผูอานเขาใจวิวัฒนาการวรรณคดีและซาบซึ้งคุณคาของวรรณคดีได
มากยิ่งขึ้น ในบทที่ ๑ นี้ จะอธิบายความรูพื้นฐานทางวรรณคดีไทยเพื่อใหผูอานมีความรูและนำไป
ประยุกตใชกับการศึกษาวิวัฒนาการวรรณคดีตอไปได โดยแบงเปนหัวขอตอไปนี้

๑.๑ ความหมายของวรรณคดี
คำวา “วรรณคดี” เปนคำยืมจากคำบาลีสันสฤต ประกอบขึ้นจากคำวา "วรรณ” แปลวา
"หนั งสื อ” และคำวา "คดี " แปลวา "เรื่อ ง” ตามรูป ศั พ ท วรรณคดี จึ งแปลวา "เรื่อ งที่ แ ต งเป น
หนั ง สื อ ” อย า งไรก็ ดี ตามที่ เข า ใจกั น ทั่ ว ไป คำวา วรรณคดี มั ก มี ค วามหมายกวางออกไป มี
ความหมายวา "หนังสือที่แตงดี” พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ฉบับ ป ๒๕๕๔ ใหความหมายไว
วา "วรรณกรรมที่ไดรับยกยองวาแตงดี มีคุณคาเชิงวรรณศิลปถึงขนาด” โดยในพจนานุกรมได
ยกตัวอยางหนังสือที่จัดวาเปนวรรณคดีไวดวย 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 “บทประพันธที่เปนวรรณคดี
คือ บทประพัน ธที่มุงใหความเพลิดเพลิน ใหเกิดความรูสึกนึกคิด และอารมณ ตาง ๆ ตามผูเขียน
นอกจากนี้ บทประพันธที่เปนวรรณคดี จะตองมีรูปศิลปะ (Form)”
ปญญา บริสุทธิ์ (๒๕๔๒, หนา ๓) กลาวถึงความหมายของ วรรณคดีวา “หนังสือที่แตงดี
นั่นก็คือมีการใชภาษาอยางดี และภาษานั้นใหความหมายแจมแจง เดนชัด ทำใหเกิดการโนมนาว
๑๒

อารมณผูอานใหคลอยตามไปดวย กลาวงาย ๆ ก็คือ อานแลวทำใหเกิดความรูสึกซาบซึ้ง ตื่นเตน
หรือดื่มดำในลักษณะตางๆ ซึ่งภาษาอังกฤษเรียกวา emotion ซึ่งลักษณะอยางนี้จะตองมีในหนังสือ
ที่เปนวรรณคดีทุกเรื่อง”
เปลื้อง ณ นคร (๒๕๔๑, หนา ๑) อธิบายความหมายของวรรณคดี ไววา “บทประพันธอัน
ประกอบดวยศิลปะแหงการนิพนธ และมีเนื้อเรื่องอัน มีอำนาจดลใจใหเกิดความรูสึกนึกคิดและ
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 เปนคำใชเรียกเพื่อประเมินคุณคาของงานเขียนนั้น ๆ มิไดเปนการกำหนด
รูปแบบ ดังนั้นวรรณคดีอาจจะเปนงานทั้งประเภทรอยแกวหรือรอยกรอง อาจเปนงานเขียนของกวี
โบราณ หรืองานเขียนของกวีห รือนักเขียนราวมสมัย หรืออาจเปน งานที่แ ปลแตงจากวรรณคดี
ตางประเทศไดอยางวิเศษแนบเนียนก็ได”
จากการใหความหมายขางตน จะเห็นวา การนิยามคำวา วรรณคดี จะใหความสำคัญกับ
อารมณความรูสึก เนนความสำคัญในความงามดานวรรณศิลป โดยไมจำกัดวาจะตองเปนงานรอย
แกวหรือรอยกรอง ทั้งนี้ อาจสรุปความหมายของคำวา วรรณคดี ไดวา หมายถึง หนังสือที่แตงขึ้น
จากอารมณความรูสึก ความคิดหรือประสบการณ อยูในรูปแบบรอยแกวหรือรอยกรอง เปนงานที่มี
คุ ณ ค า ด า นเนื้ อ หาและวรรณ ศิ ล ป มุ ง ให ผู เ สพเกิ ด สุ น ทรี ย ะ เกิ ด ความรู สึ ก คล อ ยตาม
มีลักษณะเฉพาะและลักษณะอันเปนสากล
คำวา วรรณคดี นี้ บั ญ ญั ติเพื่อใชแ ทนคำวา Literature ในภาษาอังกฤษ ใชครั้งแรกใน
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งวรรณคดีสโมสร เมื่อวันที่ 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
๑๓

คำวา “กานท” หรือในลิลิต พระลอเรียกวา “กลอน” ซึ่งหมายถึง งานรอยกรองหรือวรรณคดี
ดังตัวอยางในลิลิตพระลอ
สรวลเสียงขับอานอาง ใดปาน
ฟงเสนาะใดปูน

เปรียบได

เกลากลอนกลาวกลการ

กลกลอม ใจนา

ถวายบำเรอทาวไท

ธิราชผูมีบุญ ฯ

สวนที่เปนวรรณคดีรอยแกวนิยมเรียกวา นิทานนิยาย หรือ มุขปาฐะ
คำวา วรรณคดี มีความหมายคลายกับคำวา วรรณกรรม หากแตวรรณกรรมมักหมายถึง
หนังสือทุ กประเภท ซึ่งรวมถึงหนังสือวรรณคดีดวย ทั้ งนี้ อาจมาจากความหมายตามรูปศัพทที่
หมายถึ ง ทำให เป น หนั ง สื อ นั่ น เอง ป ญ ญา บริสุ ท ธิ์ (๒๕๔๒, หน า ๑) กล า วถึ ง ลั ก ษณะงาน
วรรณกรรมซึ่งสะทอนใหเห็นความแตกตางระหวางวรรณกรรมกับวรรณคดีวา “เมื่อวางกฎเกณฑ
และตีกรอบใหแคบเขาเพื่อสรางสรรคงานวรรณกรรมนั้นใหดีเดนและมีมาตรฐานสูงขึ้นจนเปนที่ยก
ยองในคุณคา วรรณกรรมจึงเลื่อนฐานะขึ้นเปนวรรณคดี เปนวรรณศิลป และทำใหเกิดวรรณคดี
วิจักษณตอไปตามลำดับ” คำกลาวนี้ สะทอนใหเห็นนัยยะทางความหมายที่ใหความสำคัญกับงาน
เขียนที่เรียกวาวรรณคดีในเชิงวรรณศิลปและการวิจักษณ และยังสื่อใหเห็นวาวรรณกรรมสามารถ
เลื่อนฐานะเปนวรรณคดีได หากปรับปรุงใหมีมาตรฐานสูงขึ้น

๑.๒ เหตุของการสรางสรรควรรณคดี
เหตุของการสรางสรรควรรณคดี สรุปไดกวาง ๆ ดังนี้
๑.๒.๑ การถายทอดความรูสึกของกวี แบงไดคราว ๆ ดังนี้
๑.๒.๑.๑ ความรูสึกที่มีตอพระมหากษัตริย ความรูสึกตอพระมหากษัตริย
ที่ปรากฏในวรรณคดีไทยสวนใหญเปนความรูสึกจงรักภักดีหรือซาบซึ้งในคุณงามความดีที่ไดทำไว
ใหแกราษฎร ซึ่งทำใหเกิดวรรณคดีประเภทยอพระเกียรติหรือสดุดีพระมหากษัตริยขึ้น เชน โคลง
ยอพระเกียรติพระเจากรุงธนบุรี ของนายสวน มหาดเล็ก ที่ยอพระเกียรติสมเด็จพระเจากรุงธนที่
ทรงสถาปนากรุงธนบุรี ทำนุบำรุงศาสนา ปราบหัวเมืองตาง ๆ ทำใหราษฎรมีความสุขเกษม
๑๔

๑.๒.๑.๒ ความรูสึกที่มีตอชาติ ความรูสึกตอชาติมักปรากฏในลักษณะ
ของความรักชาติ ปลุกใจใหรักชาติ ใหสามัคคีกลมเกลียว ซึ่งทำใหเกิดวรรณคดีประเภทปลุกใจใหรัก
ชาติ เชน พระราชนิพนธเรื่อง หัวใจนักรบ และพระราชนิพนธสวนใหญของรัชกาลที่ ๖ หรืองาน
ของหลวงวิจิตรวาทการ ทั้งนวนิยาย บทละครและเพลง สวนใหญมีแนวคิดปลุกใจใหรกั ชาติ รักพวก
พอง และเสียสละเพื่อชาติเกือบทั้งสิ้น
๑.๒.๑.๓ ความรูสึกที่มีตอศาสนาและความเชื่อ ความรูสึกตอศาสนาและ
ความเชื่ อ มัก ปรากฏในลัก ษณะของความเลื่อ มในศรัท ธา ความเลื่อ มใสศรัท ธานี้ ส งผลให เกิ ด
วรรณคดีศาสนาขึ้นหลายเลม เชน มหาชาติคำหลวง เวสสันดรชาดก พระมาลัยคำหลวง และ
ชาดกอื่น ๆ นอกจากนี้ ความเชื่อในเรื่องเทพเจา ผี หรือสิ่งศักสิทธิ์ ยังเปนสวนหนึ่งของวรรณคดี
ไทยหลายเรื่อง เชน ไตรภูมิพระรวงที่กลาวถึงนรก สวรรค และนิพพาน ซึ่งสะทอนใหเห็นความ
เชื่อถือศรัทธาพระพุทธศาสนาของคนไทย หรือชวงตนเรื่องของโองการแชงน้ำทีก่ ลาวบูชาเทพของ
พราหมณ – ฮิน ดู ไดแก พระศิวะ พระนาราย และพระพรหม สะทอนใหเห็น ความเชื่อในเรื่อง
เทพเจา
๑.๒.๑.๔ ความรูสึกที่มีตอธรรมชาติ ความรูสึกตอธรรมชาติมักปรากฏใน
ลักษณะที่สัมพันธกับอารมณความรูสึกของกวีหรือตัวละคร โดยอาจสื่อถึงความรูสึกชื่นชอบชื่นชม
ความงามของธรรมชาติ หรืออาจใชธรรมชาติสะทอนความรูสึกยินดีหรือความเศราโศกภายในจิตใจ
ก็ได เชน วรรณคดีนิราศมักกลาวถึงธรรมชาติสัมพันธกับความรูสึกของกวีทั้งในดานชื่นชมความงาม
และเชื่อมโยงกับความเศราโศกของตนที่ตองจากนางอันเปนที่รัก หรือบทชมธรรมชาติที่มักสะทอน
ความรูสึกรมรื่น ความชื่นชมชื่นชอบความอุดมสมบูรณของพรรณไม พรรณสัตว เชน กาพยหอ
โคลงนิราศธารทองแดง งานพระนิพนธของเจาฟาธรรมธิเบศ
๑.๒.๒ การถายทอดจินตนาการและอารมณสวนตัวของกวี วรรณคดีประเภทนี้
กวีตองการแสดงความรูสึกนึกคิดสวนตัว เชน ตองการแสดงความรัก ความเศรา และความโกรธ
แคน เปนตน มักพบในวรรณคดีนิราศ เพลงยาว และดอกสรอยหรือสักวา ซึ่งเปนรูปแบบที่สามารถ
ถายทอดอารมณสวนตัวของกวีไดอยางดี หรือถากวีตองการถายทอดอารมณในแบบสนุกสนาน
เพลิดเพลินอาจผูกเรื่องหรือสรางเปนโครงเรื่องขึ้นก็ได เชน เรื่องพระอภัยมณี ของสุนทรภู ที่แตง
ขึ้นจากจินตนาการตามอารมณสวนตัวของกวี
๑๕

๑.๒.๓ การธำรงรักษาความงามทางวรรณศิลปและแบบแผนการแตงวรรณคดีไทย
ลักษณะนี้ปรากฏมากในวรรณคดีสมัยรัชกาลที่ ๖ ที่โปรดใหกวีที่เชี่ยวชาญการแตงกาพยกลอนแตง
วรรณคดีเพื่อรักษาวิชากวีไทยเอาไว เชน วรรณคดีเรื่องอิลราชคำฉันท ของหลวงสารประเสริฐ
รัชกาลที่ ๖ โปรดเกลา ฯ ใหแตงขึ้นเพื่อใหชวยกันรักษาวิชากวีไทยไว และเพื่อใหใชความสามารถ
ของตนแตงหนังสือที่เปนประโยชน ไมเปนไปในทางไมเปนแกนสาร เพราะทรงเห็นวา กวีในสมัย
ของพระองคนั้นมีศิลปะการแตงยอหยอนกวาสมัยเดิมเปนอันมาก เนื่องจากผูแตงนิยมใชภาษา
โวหารอยางใหม ดวยเขาเขาใจผิดวาเปนโวหารอยางฝรั่งและทันสมัย (รื่นฤทัย สัจจพันธุ, ๒๕๕๘,
หนา ๑๐๗ - ๑๐๘) หรือเรื่อง หัวใจนักรบ บทละครพูด งานพระราชนิพนธในรัชกาลที่ ๖ ที่ไดรับยก
ยองวา เปน บทละครพูดที่ดีและเปน แบบฉบับที่ควรยึดถือ (ปญ ญา บริสุทธิ์, ๒๕๔๒, หนา ๗๕)
วรรณคดีสโมสรยกยองใหเปนยอดของบทละครพูดดวย
๑.๒.๔ การถายทอดหรือแพรกระจายทางวัฒนธรรม วรรณคดีประเภทนี้ คือ
จำพวกเรื่องแปลหรือเรื่องที่ไดรับอิทธิพลจากวรรณคดีตางประเทศ เชน สามกก ของเจาพระยา
พระคลัง (หน) ซึ่งแปลจากพงศาวดารจีน พระราชนิพนธของรัชกาลที่ ๖ หลายเรื่องทรงแปลจาก
วรรณกรรมของวิลเลียมเชกสเปยร เชน เรื่องโรเมโอและจูเลียต แปลจากเรื่อง Romeo and
Juliet เรื่องตามใจทาน แปลจากเรื่อง As You Like It เรื่องเวนิสวาณิช แปลจากเรื่อง The
Merchant of Venice เปนตน นอกจากนี้ รัชกาลที่ ๖ ยังนำเรื่องมาจากวรรณคดีภารตะมาแตง
ขึ้นดวย เชน เรื่องศกุลตลา ซึ่งเปนเรื่องแทรกอยูในมหาภารตะ เปนตน

๑.๓ ผูแตงวรรณคดี
ผูแตงวรรณคดีนิยมเรียกวา กวี ซึ่งคำวา กวีนี้มักสื่อความถึงผูแตงวรรณคดีที่เปนรอยกรอง
มีฉันทลักษณ สมัยกอนกวีมักเปนขาราชการใกลชิดกับพระมหากษัตริย หรือทีเ่ รียกวากวีราชสำนัก
ยังมี กวีที่ เป น ชาวบ านหรือ เป น พระภิ กษุ เชน พระมหานาค วัด ท าทราย พระเทพโมลี (กลิ่ น )
เปนตน อาจแบงประเภทของกวีไดดังนี้
๑.๓.๑ อรรถกวี คือ กวีที่ประพันธเรื่องที่ไดมาจากเหตุการณและความเปนจริง
เชน นิราศลอนดอน ของหมอมราโชทัย นิราศนครวัด ของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยา
ดำรงราชานุภาพ เปนตน

๑๖

๑.๓.๒ จินตกวี คือ กวีที่ประพัน ธเรื่องตามที่จินตนาการหรือคิดประดิษฐขึ้น
อาจมีเคาความจริงบางแตไมใชทั้งหมด เรื่องสวนใหญมีลักษณะเกิน จริง เชน พระอภัยมณี ของ
สุนทรภู มัทนะพาธา พระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เปนตน
๑.๓.๓ สุตกวี คือ กวีที่ประพันธเรื่องตามที่ไดยินมา ไดฟงมาหรือไดอานมา และ
แตงเรื่องใหขยายออกไปหรือใหพิศดารขึ้น เชน ลิลิตตะเลงพาย ของสมเด็จพระมหาสมณเจา กรม
พระปรมนุชิตชิโนรส หรือมหาชาติคำหลวงที่มาจากนิทานชาดก เปนตน
๑.๓.๔ ปฏิ ภ าณกวี คื อ กวี ที่ ป ระพั น ธ ง านโดยใช ป ฏิ ภ าณ ความฉั บ ไวของ
สติปญญาและความรอบรู งานที่ปรากฏมักเปนกลอนสด กลอนหัวเดียว กลอนเพลงปฏิพาทย เชน
สักวา ดอกสรอย ลำตัด ฉอย ฯลฯ กวีที่จัดเปนปฏิภาณกวี เชน ศรีปราชญ คุณพุม(บุษบาทาเรือ
จาง) พอเพลงแมเพลงลำตัด เพลงฉอย และเพลงพื้นบานที่ตองดนกลอนสด
นอกจาก กวี แลว ยังมีนักกลอน นักประพันธ และนักเขียนดวย นักกลอนหมายถึงผูแตง
ที่แตงงานรอยกรองขนาดสั้น มุงใชถอยคำถายทอดความคิดหรือใหผูอานไดความคิดมากกวาความ
สละสลวยเหมือนวรรณคดีโบราณ นักประพันธคือ ผูประพันธงานซึ่งอาจเปนสารคดี บันเทิงคดี
และสาระบันเทิงก็ได งานสวนใหญมีคุณคาทั้งดานความไพเราะ ถูกตองตามกฎเกณฑ ใหสาระ
ความรู แงคิ ด นั ก ประพั น ธ ที่ มี ชื่ อ เสี ย ง เช น กุ ห ลาบ สายประดิ ษ ฐ ม.ร.ว.คึ ก ฤทธิ์ ปราโมช
คุณหญิงวินิตา ดิถียนต กัณหา เคียงศิริ เปนตน สวนนักเขียนมักสื่อความถึงผูเขียนงานประเภท
รอยแกวเปนหลักหรือที่เรียกวา วรรณกรรม แตงวรรณกรรมในรูปแบบเรื่องสั้น นวนิยาย หรืองาน
สารคดีก็ได หากนักเขียนยังเขียนงานไมน านหรือมีจำนวนงานยังไมมาก 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 เขาในรูป แบบอัน ใด” คำกลาวนี้สะทอนใหเห็น ความสำคัญ ของประเภทวรรณกรรมและ
๑๗

ความสามารถของนักอานหรือนักวิจารณที่ควรจะตองรูวาวรรณคดีแตละเลมใชรูปแบบใด เปนที่นา
สังเกตวา แตเดิมวรรณคดีมกั แบงวรรณคดีตามยุคสมัย แตทั้งนี้ การจำแนกวรรณคดียังมีอีกหลายวิธี
และยังไมสามารถแยกออกจากกันไดเด็ดขาด เพราะลักษณะเนื้อหาก็ดี รูปแบบก็ดี และแนวคิด
บางอยางก็ดี วรรณคดีหลายเรื่องมีสวนที่พาดพิงกันอยู ซึ่งแมจะไมเปนการซ้ำซอนโดยเดนชัด แต
บางประเภทยอมมีความคลายคลึงกันบางสวน (ปญญา บริสุทธิ์, ๒๕๔๒, หนา ๕) ในที่นี้ จะจำแนก
ประเภทของวรรณคดีตามเกณฑตาง ๆ ดังนี้
๑.๔.๑ จำแนกตามลักษณะคำประพันธ ได ๒ ประเภท ดังนี้
๑.๔.๑.๑ รอยแกว หมายถึง ความเรียงที่สละสลวย ไพเราะ เหมาะเจาะดวยเสียง
และความหมาย (ราชบัณ ฑิ ต ยสถาน, ๒๕๔๒, หน า ๙๓๑) เชน ไตรภูมิ พระรว ง ศิลาจารึก
พระปฐมสมโพธิกถา สามกก เปนตน
๑.๔.๑.๒ รอยกรอง หมายถึง โคลง ฉันท กาพย กลอน ซึ่งเปนถอยคำที่นำมาเรียง
รอยโดยมีการกำหนดมาตราเสียงสูงต่ำ เสียงหนักเบา และเสียงสั้นยาวตามแบบรูปที่กำหนดไว
(เสฐียรโกเศศ, ๒๕๐๗, หนา ๖) เปนวรรณคดีที่แตงโดยมีฉันทลักษณควบคุม 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 อยางทีเ่ รียกวา "วรรณคดีมุขปาฐะ"
๑.๔.๒.๒ วรรณคดีที่จารึกเปนลายลักษณอักษร ไดแก วรรณคดีที่มีการจารึกเปน
หลักฐานแนนอน ไมวาจะเปนการจารลงในศิลา สมุดขอย ใบลาน สมุดไทย หรือหนังสือพิมพ
๑.๔.๓ จำแนกตามวัตถุประสงค ได ๒ ประเภท ดังนี้
๑.๔.๓.๑ วรรณคดีแท หรือวรรณคดีบริสุทธิ์ เปนวรรณคดีที่มุงใหผูอานเกิดความ
เพลิดเพลินเปนใหญ เปนวรรณคดีที่เกิดจากอารมณสะเทือนใจของผูแตง เชน นิราศเรื่องตาง ๆ
เปนตน
๑.๔.๓.๒ วรรณคดีประยุกต เปนวรรณคดีที่ผูแตงแตงขึ้นโดยมีวัตถุประสงคในการ
แตงนอกเหนือไปจากความเพลิดเพลิน แตงขึ้นเพื่อมุงประโยชนอยางอื่น เชน บันทึกเหตุการณทาง
ประวัติศาสตร วรรณคดีการแสดง วรรณคดีพิธีกรรม เปนตน
๑๘

๑.๔.๔ จำแนกตามลักษณะเนื้อเรื่อง แบงได ๕ ประเภท ดังนี้
๑.๔.๔.๑ วรรณคดีการละครหรือนาฏการ คือวรรณคดีท่ีมีเรื่องราว มีตัวละคร มี
ฉากตาง ๆ ที่สามารถนำไปประกอบการแสดงได เชน อิเหนานำไปแสดงละครรำ รามเกียรติ์นำไป
แสดงโขน หรือสังขทองนำไปแสดงละครนอก
๑.๔.๔.๒ วรรณคดีเกี่ยวกับศาสนาและคำสอน คือวรรณดคีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ศาสนาและคำสอน เชน พระปฐมสมโพธิกถาเปนวรรณคดีศาสนาที่มีเนื้อหาบอกเลาประวัติของ
พระพุทธเจา พระมาลัยคำหลวงบอกเลาประวัติพุทธสาวกนามวา พระมาลัย
๑.๔.๔.๓ วรรณคดีเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีหรือพิธีการ คือวรรณคดีที่ใช
ประกอบพิธีการ หรือบอกเลาขนบธรรมเนียมประเพณี เชน คำฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางใชในพิธี
การกลอมชาง หรือพระราชพิธีสิบสองเดือนที่บอกเลาเกี่ยวกับประเพณีในแตละเดือน
๑.๔.๔.๔ วรรณคดีเฉลิมพระเกียรติหรือวรรณคดีทางประวัติศาสตร คือวรรณคดีที่
สดุดีหรือยอพระเกียรติพระมหากษัตริย และบันทึกเรื่องราวทางประวัติศาสตรไปพรอมกัน เชน
ลิลิตยวนพายยอพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถที่ทำสงครามรบชนะพระเจาติโลกราชแหง
เชียงใหม วรรณคดีเรื่องนี้ไดบันทึกเหตุการณการสงครามในครั้งนั้นดวย
๑.๔.๔.๕ วรรณคดีเกี่ยวกับอารมณ คือวรรณคดีที่เกิดจากอารมณของกวี และกวี
ไดถายทอดอารมณนั้นเปนวรรณคดี เชน วรรณคดีนริ าศเรื่องตาง ๆ ที่กวีมักถายทอดอารมณหวงหา
อาวรณนางอันเปนที่รักเพราะตองจากนางไป
๑.๔.๕ จำแนกตามความคิดและอารมณของกวีเปนหลัก แบงออกเปน ๒ ลักษณะ
(ประสิทธิ์ กาพยกลอน, ๒๕๑๘, หนา ๑๓๖) ดังนี้
๑.๔.๕.๑ วรรณคดีที่แสดงความในใจของผูแตง (subjectivity poetry หรือ lyric)
เปนคำประพันธที่ถายทอดความรูสึกในใจ แนวคิดของตนออกมาโดยตรง อาจจะเปนกาพย กลอนก็
ได หรือแสดงความคิดทางปรัชญา หรือแสดงความรูสึกเศราหมอง ก็ได
๑.๔.๕.๒ วรรณคดี ที่ ผู แ ต ง แสดงตั ว เป น กลาง (objectivity poetry) เป น คำ
ประพันธที่ผูแตงวางตัวเปนกลาง ไมแสดงอารมณของตนเอง หรือแสดงอารมณของตนนอยที่สุด
เชน นิทานคำกลอน นวนิยาย เปนตน

๑๙

๑.๔.๖ จำแนกตามเกณฑ ข องวรรณคดี ส โมสร ตามความมาตรา ๗ ในพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งวรรณคดีสโมสรนั้น ไดแบงวรรณคดีออกเปน ๕ ประเภท (วันเนาว ยูเด็น, ๒๕๓๐,
หนา ๒) ไดแก
๑.๔.๖.๑ กวีนิพนธ คือ เรื่องที่กวีเปน ผูแตงขึ้นโดยใชฉันทลักษณ 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 เรื่องราวที่เขียนขึน้ สำหรับใชแสดงบน
เวที เอาแบบอยางมาจากตะวันตก
๑.๔.๖.๕ คำอธิบาย คือ เอสเซย (essay) หรือแปมเฟลต แสดงดวยศิลปวิทยา
หรือ กิจ การอยางใดอย างหนึ่ ง (แต ไม ใช ต ำราหรือ แบบเรีย น หรือ ความเรียงเรื่องโบราณคดี มี
พงศาวดาร เปนตน)
หนังสือหรืองานเขียนที่อยูใน ๕ ประเภทนี้ ใหนับวาเปนหนังสือที่ควรพิจารณาใน
วรรณคดีสโมสรตามพระราชกฤษฎีกานี้
ความในมาตรา ๘ ยังไดกำหนดเนื้อหาลักษณะ มีกำหนดในพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
๑) เปนหนังสือดี กลาวคือ เปน เรื่องราวที่เหมาะสมซึ่งสาธารณชนจะไดอาน
โดยไมเสียประโยชนคือไมเปนเรื่องทุภาษิตหรือเปนเรื่องที่ชักจูงความคิดผูอานไปในทางอันไมเปน
แกนสาร
๒) เป น หนั ง สื อ แต ง ดี ใช วิ ธี เรี ย งเรี ย งอย า งใดอย า งใดก็ ต าม แต ต อ งเป น
ภาษาไทยอันดี ถูกตองตามเยี่ยงอยางที่ใชในโบราณกาลหรือในปจจุบันกาลก็ได ไมใชภาษาซึ่งเลียน
ภาษาตางประเทศ (เสถียร ลายลักษณ, มปป, หนา ๒๘๖)
จากเกณฑ การพิ จารณาหนั งสือขางตน ในป พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการการ
วรรณคดีสโมสรจึงสรุปวาวรรณคดีเรื่องใดเปนยอดแหงวรรณคดีในแตละประเภท สรุปไดดังนี้
๑) กวีนิพนธ ไดแก
๒๐

(๑) ลิลิตพระลอ เปนยอดของลิลิต
(๒) สมุทรโฆษคำฉันท เปนยอดของคำฉันท
(๓) เทศนมหาชาติ เปนยอดของกาพยกลอน
(๔) เสภาขุนชางขุนแผน เปนยอดของกลอนสุภาพ
๒) บทละคร ไดแก บทละครเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธในรัชกาลที่ ๒ เปนยอดของ
บทละครรำ
๓) บทละครพูด ไดแก บทละครพูดเรื่องหัวใจนักรบพระราชนิพนธในรัชกาลที่ ๖
เปน ยอดของบทละครพูด
๔) นิทาน ไดแก เรื่องสามกกของเจาพระยาพระคลัง (หน) เปนยอดของความเรียง
เรื่อง นิทาน
๕) อธิบาย ไดแก เรื่องพระราชพิธี ๑๒ เดือน พระราชนิพนธในรัชกาลที่ ๕ เปน
ยอดของความเรียงอธิบาย

๑.๕ การแบงยุคสมัยวรรณคดี
การแบ ง ยุ ค สมั ย วรรณคดี มี เกณฑ ในการแบ ง หลายลั ก ษณะ ส ว นใหญ นิ ย มแบ ง ตาม
เหตุการณสำคัญที่เกิดขึ้นในแตละชวง และแบงตามการกอตั้งและสิ้นสุดอาณาจักร โดยอาจเรียง
ตามลำดับเวลา การคนพบหลักฐานทางวรรณคดี หรือลักษณะรวมของวรรณคดีก็ได การแบงยุค
สมัยจึงขึ้นอยูกับวาใชเกณฑหรือเหตุผลใดเปนหลักในการแบง ชลดา เรืองรักษลิขิต (๒๕๔๔, หนา
๑) กลาวถึงตัวอยางการแบงสมัยอยุธยาตอนตนที่มคี วามหลากหลาย ไวดังนี้ “ตัวอยางเชนการแบง
สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนตน แมนักประวัติศาสตรจะมีความเห็นตรงกันตรงจุดเริ่มของยุคสมัย คือ
นับตั้งแตปเริ่มรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ แตก็มีการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดไมตรงกัน คือ
กำหนดที่สิ้นรัชมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถก็มี กำหนดที่สิ้นรัชสมัยสมเด็จพระมหินทราธิราชก็มี
หรือกำหนดที่สิ้นรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรก็มี” จะเห็นวา การแบงยุคสมัยของวรรณคดียังไมมีขอ
ยุติที่ชัดเจน
ในที่นี้ จะขอสรุปยุคสมัยของวรรรคดีตามลำดับเวลา โดยเริ่มตั้งแตอาณาจักรสุโขทัยจนถึง
รัตนโกสินทร ดังนี้

๒๑

๑.๕.๑ วรรณคดีสมัยสุโขทัย 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 เริ่ม ตั้งแต 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
ตั้งแตรัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 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 วรรณคดี ส มั ย กรุ ง ธนบุ รี เริ่ ม ตั้ งแต พ.ศ. ๒๓๑๐-๒๓๒๕ (๑๕ ป ) ซึ่ ง เป น
ระยะเวลาการปกครองบานเมืองของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
๑.๕.๔ วรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร แบงได ๒ ระยะ คือ
๑.๕.๔.๑ วรรณคดีสมัยรัต นโกสิน ทรต อนตน เริ่มตั้งแตประมาณ พ.ศ. ๒๓๒๕๒๓๙๔ โดยเริ่ ม ตั้ ง แต ส มั ย พระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธยอดฟ า จุ ฬ าโลกมหาราช จนถึ ง สมั ย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
๑.๕.๔.๒ วรรณคดีสมัยรัตนโกสินทรปจจุบัน (สมัยรับอิทธิพลตะวันตก) เริ่มตั้งแต
ประมาณ พ.ศ. ๒๓๙๕ - ป จจุบั น โดยเริ่มตั้ งแตส มัยสมเด็จ พระจอมเกลาเจาอยูหั ว จนถึ งสมั ย
ปจจุบัน

๑.๖ เอกลักษณวรรณคดีไทย
วรรณคดีไทยมีลักษณะหรือเอกลักษณเฉพาะที่โดดเดน และเปนลักษณะที่ถายทอดปฏิบัติ
สืบเนื่องกันมาในเรื่องเดน ๆ (สุจิตรา จรจิตร, ๒๕๔๗, หนา ๑๑-๑๕) ดังนี้

๒๒

๑.๖.๑ บทไหวหรือประณามบท บทไหวเปนเอกลักษณทางวรรณคดีที่สำคัญ
วรรณคดีไทยหลายเรื่องเริ่มตนดวยบทไหว ซึ่งนอกจากการแสดงความกตัญูแลว ยังเปนการสดุดี
ผูเปนเจา ประกาศเกียรติคุณสรรเสริญเกียรติผูมีคุณตอชาติบานเมืองหรือชมบานชมเมือง อีกทั้ง
เปนการแสดงความสามารถของกวีอีกดวย ดังตัวอยาง บทไหวในลิลิตเพชรมงกุฎตอนตนเรื่อง
ศรีสวัสดิ์ปรีดารมย ประนมนิ้วประณต ทศนัขประชุม ตางโกสุมภสุนทเรศ โอนวร
เกศอภิวาท สยมภูวนาถโมลิศ องคจักรกฤษณ กัม เลศ ภาณุ เมศศศิธร ปนอมรจักรพาฬ
เทเวศพนัสสถานอารักษ อีกอัครราชาธิปตย ถวัลยราชกษัตริยพิเศษ จรรโลงเกศกรุงทวารา
ศรีอยุธยายศโยค ขอนฤโศกทุกขภัย นฤจัญ ไรบำราศ จากวรอาตมวิมล ขอยขาจะนิพนธ
ลิลิต โดยตำนานนิตยบูรำ ในปกระณำเวตาล แนะนิทานเปนประถม
๑.๖.๒ บทอัศจรรย บทอัศจรรยจะปรากฏสวนใหญในวรรณคดีไทยที่มีเนื่อเรื่อง
และมีตัวละคร เปนบทโอโลมหรือบทรักของตัวละคร ซึ่งคนไทยถือวาเปนเรื่องที่ไมควรนำเสนอ
อย างเป ด เผย หรือ นำเสนออย า งตรงไปตรงมา ดั งนั้ น กวีจึ งมั ก ถ ายทอดเรื่อ งราวบทรั ก โดยใช
สัญลักษณแทน บทอัศจรรยในวรรณคดีไทยเปนบทที่ตองใชความประณีตอยางยิ่ง การใชสัญลักษณ
ในบทอัศจรรย ดังเชน
๑.๖.๒.๑ สั ญ ลัก ษณ แ ทนเพศชาย ไดแ ก วาวกุฬ า คลื่น 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 กระทบกระทั่ง พนฟูฟอง ดำดิ่ง
กราย ผาดโผน
๑.๖.๒.๔ การบรรยาย นิยมใชปรากฏการณธรรมชาติ ความเคลื่อนไหว
ความนุมนวล กีฬา เปนแนวเทียบเคียง
ตัวอยางบทอัศจรรยในเรื่องพระอภัยมณี ระหวางพระอภัยมณีกับนางเงือก
อัศจรรยครั่นครื้นเปนคลื่นคลั่ง เพียงจะพังแผนผาสุธาไหว
๒๓

กระฉอกฉาดหาดเหวเปนเปลวไฟ
เมขลาลอแกวแววสวาง

พายุใหญเขยื้อนโยกระโชกพัด
อสูรขวางเขวี้ยงขวานประหารนัด

พอฟาวาบปลาบแปลบแฉลบลัด

เฉวียงฉวัดวงรอบขอบพระเมรุ

พลาหกเทวบุตรก็ผุดพุง

เปนฝนฟุงฟาแดงดังแสงเสน

สีขรินทรอิสินธรก็ออนเอน

ยอดระเนนแนบน้ำแทบทำลาย

๑.๖.๓ อารมณขัน อารมณขันในวรรณคดีไทยมีปรากฏอยูหลายเรื่อง โดยมัก
แทรกอยูในเนื้อเรื่องหรือการสนทนาของตัวละคร อยางไรก็ดี วรรณคดีไทยบางเรื่องมีอารมณขัน
เปนแกนหลัก เชน เรื่องระเดนลันได ของพระมหามนตรี(ทรัพย) ที่เขียนเปนเรื่องทำนองลอเลียน
บทละครเรื่องอิเหนา และทำใหเกิดความขำขันจากการสรางตัวละครที่แตกตางจากเรื่องอิเหนาโดย
สิ้นเชิง ดังตัวอยางตอนกลาวถึงระเดนลันได
มาจะกลาวบทไป
เสวยราชยองคเดียวเที่ยวรำภา

ถึงระเดนลันไดอนาถา
ตามตลาดเสาชิงชาหนาโบสถพราหมณ

อยูปราสาทเสาคอดยอดดวน
มีทหารหอนเหาเฝาโมงยาม

กำแพงแกวแลวลวนดวยเรียวหนาม
คอยปราบปรามปจจามิตรที่คิดราย

เที่ยวสีซอขอขาวสารทุกบานชอง
ไมมีใครชังชิงทั้งหญิงชาย

เปนเสบียงเลี้ยงทองของถวาย
ตางฝากกายฝากตัวกลัวบารมี

พอโพลเพลเวลาจะสายัณห

ยุงชุมสุมควันแลวเขาที่

บรรทมเหนือเสื่อลำแพนแทนมณี

ภูมีซบเซาเมากัญชา ฯ

๑.๖.๔ บทลงสรง แตงตัว และชมโฉม วรรณคดีไทยโดยเฉพาะบทละครจะมีบท
อาบน้ำ แตงตัวของตัวละครที่สะทอนใหเห็นคานิยมของคนไทยที่นิยมชำระลางรางกายและแตง
ตัวอยางสวยงามพิถีพิถัน ซึ่งจะปรากฏเฉพาะตัวเอกเทานั้น ตัวอยางบทลงสรงของอิเหนา
สระสรงทรงสุคนธปนทอง

ชมพูนุทผุดผองมังสา

สอดใสสนับเพลาเพราตา

ภูษาเชิงกรวยรุจี

๒๔

ฉลององคโหมดมวงดวงระยับ
ปนเหนงลงยาราชาวดี

เจียระบาดคาดทับสลับสี
ทับทรวงดวงมณีเจียระไน

สังวาลเพชรพรรณรายสายสรอย

เฟองหอยพลอยแดงแสงใส

ทองกรพุกามแกวแววไว

สอดใสเนาวรัตนธำมรงค

ทรงชฎาประดับเพชรเตร็จตรัส

หอยทัดพวงสุวรรณตันหยง

ถือเช็ดหนาเหน็บกริชฤทธิรงค

มาทรงมโนมัยชัยชาญ ฯ

สำหรับบทชมโฉมเปนลักษณะเดนแกประการหนึ่งของวรรณคดีไทย คือมักกลาว
เปรียบเทียบความงามกับสิ่งตาง ๆ ที่มองวางาม ความงามนี้เปนความงามแบบอุดมคติ อาจไมได
งามเหมือนสิ่งนั้นจริง ๆ ตัวอยางบทชมโฉมพระลอ ซึ่งชี้ใหเห็นลักษณะตัวเอกฝายชายนิยมรูปราง
หนาตาสวยงาม
เดือนจรัสโพยมแจมฟา

ผิบไดเห็นหนา

ลอราชไซรดูเดือน
ตาเหมือนตามฤมาศ
ประดุจแกวเกาทัณฑ

ดุจแล
พิศคิ้วพระลอราช
กงนา

พิศกรรณงามเพริศแพรว
อีกแกมปรางทอง

กลกลีบบงกชแกว
เทียบนา

๑.๖.๕ กลวิธีถายทอดความรูสึก ในวรรณดคีไทยมักใชธรรมชาติเปนสื่อในการ
ถายทอดอารมณ ความรูสึกตาง ๆ ไมวาความสุข รื่นเริง หรือเศราโศก เพื่อใหผูอานเกิดอารมณ
คลอยตาม ดังตัวอยางในเรือ่ งกามนิต ตอนพระบรมศาสดาเสด็จปรินิพพาน
ครั้น แลว สิ้น พระดำรัส สิ้น พระสุรเสียง หับพระโอษฐ หลับพระเนตร พระ
อัสสาสะประสาทซึ่งเคยระบายตามธรรมดาก็คอยๆ แผวเบาลงๆ ทุกที แลวก็สิ้นกระแส
ลมโดยพระอาการสงบ พระภิกษุองคหนึ่งประกาศวา พระบรมศาสดาเสด็จปรินิพพานแลว
อนิจจา แสงเดือนเพ็ญ ผองกระจางจับพระพักตรอยูเมื่อกี้ ก็จางชีดขมุกขมัวลง
ทองฟาสลับมัวพยับครึ้ม อากาศเย็นเฉียบจับหัวใจ น้ำคางหยดลงเผาะๆ เปนหยาดน้ำตา
๒๕

แหงสวรรค เกสรดอกรังรวงพรูเปนสายสหัสธาราสรงพระพุทธสรีระ จักจั่นเรไรสงัดเงียบ
ดูไมมีแกใจจะทำเสียง ธรรมชาติรอบขางตางสลด หมดความคะนองทุกสิ่งทุกอยาง
ตัวอยางการใชธรรมชาติถายทอดความรูสึกรื่นเริงหรือความสุขจากเรื่อง พระอภัยมณี
ทั้งสององคเหนื่อยออนเขาผอนพัก
ครั้นหายเหนื่อยเมื่อยลาอุตสาหเดิน

หยุดพำนักลำเนาภูเขาเขิน
พิศเพลินมิ่งไมในไพรวัน

บางผลิดอกออกผลพวงระยา
พระอภัยมณีศรีสุวรรณ

ปบจำปาสุกรมนมสวรรค
ตางชิงกันเก็บพลางตามทางมา

พระพี่เก็บกาหลงสงใหนอง
พระนองเก็บมลุลีใหพี่ยา

เดินประคองเคียงกันดวยหรรษา
ทั้งสองราเดินดมแลวชมเชย

เห็นมะมวงพวงผลพึ่งสุกหาม
อรอยหวานปานเปรียบรสนมเนย

ทำไมงามนอยนอยสอยเสวย
อิ่มแลวเลยลวงทางมากลางดง

จากที่กลาวมาจะเห็นวา วรรณคดีไทยมีเอกลักษณเฉพาะ ซึ่งเอกลักษณบางอยาง
อาจปรับมาจากวรรณคดีตางประเทศ เชนการชมโฉม ที่นาจะไดอิทธิพลจากวรรณคดีอินเดีย แตกวี
ไทยไดปรับใหเปนแบบไทย

๑.๗ คุณคาของวรรณคดีไทย
วรรณคดี ไ ทยมี บ ทบาทต อ ผู อ านผู ฟ ง ทั้ งทางด า นอารมณ ความรู สึ ก นึ ก คิ ด สติ ป ญ ญา
ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ ( ๒๕๔๓, หนา ๒) กลาวถึงวรรณคดีซึ่งสะทอนใหเห็นความสำคัญของ
วรรณคดีไวอยางนาสนใจวา
“ทุกชุมชนทุกสังคมมีวรรณคดีในรูปใดรูปหนึ่ง แลวแตระดับและลักษณะความเจริญ
ของชุมชนหรือสังคมนั้น ๆ สังคมกรีกเปนสังคมที่เจริญทางศิลปวิทยาการเกือบทุกสาขา ก็
ไมตองสงสัยวาจะมีวรรณกรรมชั้นเยี่ยมยิ่งตกทอดลงมาถึงคนในปจจุบัน สังคมโรมเจริญ
ทางการทหาร กฎหมายและการบริหาร สังคมนัน้ ก็ไมขาดวรรณคดี สังคมอินเดียเจริญทาง

๒๖

ปรัช ญาทางจิต ก็มี ว รรณกรรมชั้ น วิศิษ ฏ สั งคมจีน ญี่ ปุ น ก็ เช น กัน สั งคมตะวัน ตกใน
ปจจุบันเจริญทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือวิทยาศาสตรประยุกต ก็มีวรรณคดีเยี่ยม
ยิ่งอีก จึงอาจสรุปไดวา วรรณคดีเปนสวนหนึ่งของชีวิตมนุษยจริง เมื่อวรรณคดีเปนสวนหนึ่ง
ของชีวิตมนุษย และเราสนใจกับชีวิตมนุษย ก็ตองศึกษาวรรณคดี”
คำกลาวของ ม.ล.บุญ เหลือ เทพยสุวรรณ สะทอนใหเห็ น คุณ คาและความสำคัญ ของ
วรรณคดีที่มีอยูในทุกสังคม ไมวาสังคมนั้น ๆ จะเจริญทางดานใดก็ตาม เพราะวรรณคดีเปนสวนหนึง่
ของชีวิตมนุษย ในที่นี้ จะสรุปความสำคัญหรือคุณคาของวรรณคดีไดกวาง ๆ ดังนี้
๑.๗.๑ เครื่องบันเทิงหรือสรางความพึงพอใจ วรรณคดีสามารถสรางความบันเทิง
และความพึงพอใจได ดังโคลงในลิลิตพระลอ ที่กลาวถึงงานรองกรองวาทำใหเกิดความบันเทิงใจ
สามารถกลอมเกลาจิตใจได ไมมีเสียงใดจะเทียบไดกับเสียงเสนาะของรอยกรอง
สรวลเสียงขับอานอาง ใดปาน
ฟงเสนาะใดปูน
เปรียบได
เกลากลอนกลาวกลการ
ถวายบำเรอทาวไท

กลกลอม ใจนา
ธิราชผูมีบุญ ฯ

ความบันเทิงใจหรือความพึงพอใจที่มาจากวรรณคดีนั้นยังสัมพันธกับความพึงพอใจ
ของผูแตงกับความพึงพอใจของผูเสพดวย โดยกวีสวนใหญแตงวรรณคดีขึ้นเพื่อสนองหรือเติมเต็ม
ความพึ งพอใจของกวี เอง ในขณะแต ง กวี ยั ง ได เสพความงามจากการสร า งสรรค ถ อ ยคำที่ มี
วรรณศิลป และความงามจากความหมาย ซึ่งสงตอไปยังผูเสพหรือผูอานวรรณคดีใหไดสัมผัสถึงรส
คำและรสความนั้นดวย ดังที่ พระราชวรวงศเธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ หรือ น.ม.ส. ไดอธิบายไว
ในภาคผนวก ของเรื่อง สามกรุง (๒๕๑๔, หนา ๓๑๘) สะทอนใหเห็นความสำคัญ ของการแตง
วรรณคดีกับการเสพวรรณคดีไววา
รสแหงโคลงอาจจำแนกไดเปน ๒ อยาง คือรสคำและรสความ (...) โคลงที่เรียกวาไพเราะ
โดยรสคำ คือโคลงที่ผจงรอยกรองดวยถอยคำอยางเสราะเพราะพริ้ง เปนเครื่องเพลินใจ

๒๗

แกผูอานผูยิน ทำใหเกิดปรีดาปราโมทย มีโอชะเปรียบเชนอาหารซึง่ ชางวิเศษปรุงขึน้ อยาง
ประณีต อาหารชนิดเดียวกัน ถาผูปรุงปรุงไมเปนก็ไมอรอย โคลงใดไมมีรสชนิดนี้ ก็มักทำ
ใหเกิดความเบื่อหนาย เพราะความจืดความเฝอนแลความนารำคาญอื่น ๆ โคลงที่เรียกวา
ดีโดยรสความ คือโคลงที่ยกเอาแตใจความนาฟงมาแตง อาจเปนใจความดีทั้งเรื่อง ทั้ง
ตอน ทั้งบทหรือแตเพียงบาทเดียวก็ได รสความดีอาจสะกิดใจผูอานใหคิด ใหนึกชม ให
เห็นจริงตามที่แสดง ใหนับถือวาจาที่กลาว โคลงใดไมมีรสชนิดนี้ ก็มักจะขึ้นไมพนยอด
หญา มีใจความดาด ๆ หรือดังที่ฝรั่งเรียก แบน ๆ
คำกลาวของ น.ม.ส. สะทอนใหเห็นคุณคาของการสรางและการเสพวรรณคดีที่ผูสรางตอง
มีฝมือสรางสรรควรรณคดีใหเกิดรสคำรสความ เพื่อใหผูอานเกิดความอิ่มเอม พึงพอใจได ซึ่งเปน
ปฏิสัมพันธระหวางผูสรางกับผูเสพวรรณคดี
อยางไรก็ดี เพื่อใหเขาใจและเห็นภาพชัดขึ้น ในที่นี้ ผูเขียนจะขอแบงลักษณะวรรณคดีที่
เปนเครื่องบันเทิงใจเปน ๒ ลักษณะกวาง ๆ ดังนี้
๑.๗.๑.๑ วรรณคดี ที่ มุ งแต งขึ้น เพื่ อ ให เกิ ด ความพึ งพอใจต อ ตั ว ผู แ ต ง เอง เกิ ด
สุนทรียะหรือความซาบซึ้งในการแตง เชน วรรณคดีนิราศที่มุงถายทอดอารมณความรูสึกของกวี
วรรณดคีเรื่องเงาะปา รัชกาลที่ ๕ พระราชนิพนธขึ้นเพื่อใหเกิดความผอนคลายและสำราญพระทัย
ในขณะทรงพักฟนหลังประชวร ดังนั้น แมจะใชรูปแบบของกลอนบทละครแตก็ไมไดมุงใหแสดงแต
อยางใด หรือวรรณคดีประเภทยอพระเกียรติที่ไมเพียงแตงขึ้นเพื่อมุงแสดงการสดุดีในพระปรีชา
สามารถหรือ คุ ณ งามความดี ข องพระมหากษั ต ริย แตยั งตอบสนองความรูสึ ก นึ กคิ ด หรือ ความ
จงรักภักดีของผูแตงเองดวย
เปนที่นาสังเกตวา ภายหลังแมจะไมไดมีการแตงวรรณคดีขึ้น แตไดมีผูประสงค
จัดพิมพวรรณคดีเดิมที่มีอยูแลว เพื่อแสดงความประสงคเฉพาะหรือความพึงพอใจบางอยางของ
ผู จั ด พิ ม พ เอง ดั ง เช น การจั ด พิ ม พ บ ทละครเรื่ อ งสั ง ข ท อง โดยราชบั ณ ฑิ ต ยสภา ในป ๒๔๗๒
จัดพิมพขึ้นเพราะพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาจุลจักรพงษในสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช เจาฟา
กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ มีลายพระหัตถประทานมาแตประเทศอังกฤษวา ทรงใครจะพิมพ
หนังสือแจกในงานพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจาพี่ยาเธอ เจาฟามหิดลอดุลยเดช กรม

๒๘

หลวงสงขลานครินทร เพื่อสนองพระเดชพระคุณที่ไดทรงมีแดพระองคตั้งแตครั้งยังทรงพระเยาวใน
กรุงเทพฯ และทั้งเมื่อเสด็จอยูในยุโรปตลอดมาเปนอันมาก โดยหนังสือที่จะทรงพิมพนั้นทรงใครให
เปนบทละครเรื่องสังขทอง ดวยสมเด็จเจาฟากรมหลวงสงขลานครินทรโปรดวาแตงดีจับพระหฤทัย
ยิ่งกวาเรื่องอื่น เมื่อครั้งสุดทายที่เธอไดเฝาสมเด็จเจาฟากรมหลวงสงขลานครินทร ก็มีพระดำรัสเลา
วาครั้งหนึ่ งตองทรงทำปาฐกถาวาด วยวรรณคดีไทย ก็ ได ท รงอ างเอาหนั งสื อเรื่องสั งขท องเป น
อุท าหรณ ด ว ยเหตุ นี้ กรรมการราชบั ณ ฑิ ต ยสภาอนุ โมทนาในพระดำริข องพระเจ าวงวงศ เธอ
พระองคเจาจุลจักรพงษ จึงจัดหนังสือบทละครเรื่องสังขทองพิมพถวายตามพระประสงค เปนตน
๑.๗.๑.๒ วรรณคดีที่มุงใหเกิดความพึงพอใจตอผูเสพวรรณคดีเฉพาะบุคคลและ
ผูเสพทั่วไป การเกิด ความพึงพอใจตอผูเสพเฉพาะบุคคลมีลักษณะคือผูแ ตงแตงวรรณคดีเพื่ อ
ตอบสนองความประสงคของผูเสพโดยตรง เชน รัชกาลที่ ๖ พระราชนิพนธเรื่องลิลิตนารายณสิบ
ปาง ดวยเพราะสมเด็จพระนางเจาอินทรศักดิศจี พระบรมราชินี ทรงประสงคทราบเรื่องอวตารของ
พระนารายณโดยพิศดาร เปนตน ลักษณะนี้มีไมมากนัก อีกลักษณะหนึ่งคือเกิดความพึงพอใจตอ
ผูเสพทั่วไป เปนลักษณะสำคัญหรือจุดมุงหมายของการแตงวรรณคดีโดยทั่วไป ที่ผูแตงตองการให
ผูอานไดซาบซึ้งกับรสคำรสความ หรือสนุกไปกับเนื้อเรื่อง ไมจำเปนตองเปนผูเสพเฉพาะ เชน เรื่อง
ลิลิตพระลอ หรือวรรณคดีที่ใชประกอบการแสดง
๑.๗.๒ เครื่องประเทืองปญ ญา วรรณคดีไมใชเปน เพียงเครื่องบันเทิงใจ แตยังให
ความรูความคิดแกผูอานผูฟงอีกดวย รื่นฤทัย สัจจพันธุ (๒๕๔๔, หนา ๒๐) กลาวถึงคุณคาของ
วรรณคดีที่ใหความรูไววา “มรดกทางปญ ญาอยางหนึ่งที่บรรพบุรุษมอบไวใหเรา ก็คือวรรณคดี
จำนวนมากมายที่ตกทอดผานการขัดเกลาและประเมินคาดวยกาลเวลา วรรณคดีเหลานั้นคือหนังสือ
ดี ๆ ที่แสดงภูมิปญญาของคนโบราณ ที่แมหลายสิ่งหลายอยางจะลาสมัยไปแลวในโลกยุคปจจุบัน
แตก็ทำใหเราสามารถเรียนรูความรุง เรืองทางปญญาของมนุษยในสมัยกอนได” วรรณคดีหลายเรือ่ ง
ยังใหความรูแ กผูอานโดยตรง เชน วรรณคดีที่เปน แบบเรียน หรือตำรา และอีกหลายเรื่องที่ให
ความรูความคิดโดยออม เชน เรื่องลิลิตพระลอที่สะทอนวิถีไทยหลายเรื่อง เชน เรื่องกรรม การทำ
เสนห การทำนายดวงชะตา ความงามตามอุด มคติ หรือการทำศพกษั ต ริย (สุมาลี วีระวงศ ,
๒๕๕๙) เรื่องขุนชางขุน แผนที่ใหความรูผูอานเกี่ยวกับสังคมและวัฒ นธรรมของคนไทยในสมัย

๒๙

รัต นโกสิน ทรต อนต น หรือ การเรียนรูวิถีการดำเนิ น ชีวิต จากวรรณคดี ซึ่งผูอานสามารถนำมา
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” ในที่นี้
ภาวะก็คืออารมณของกวีที่ถายทอดมาสูผูชม ภาวะเปนตัวทำใหเกิดรสขึ้นในใจของผูชม โดย
คุณ ค าทางอารมณ ที่ ผู อานได รับ จากการอานวรรณคดี อาจเกิ ด ขึ้ น จากรสทางวรรณคดี ซึ่ งเป น
ปฏิกิริยาทางอารมณที่เกิด ขึ้นในใจของผูอานเมื่อไดรับรูอารมณ ที่กวีถายทอดไวในวรรณคดี นัก
วรรณคดีต ามทฤษฎีรสมีความเห็นวา วรรณคดีเกิดขึ้น เมื่อกวีมีอารมณสะเทือนใจแลวถายทอด
ความรูสึ กนั้ น ออกมาในบทประพั น ธ อารมณ นั้ น จะกระทบใจผูอ าน ทำให เกิ ด การรับ รู (กุ สุม า
รักษมณี, ๒๕๔๙, หนา ๒๔)
กุสุมา รักษมณี (๒๕๔๙) อธิบายรสวรรณคดีสันสกฤตไว ๙ รส สรุปไดดังนี้
๑) ศฤงคารรส เปนรสที่กลาวถึงการซาบซึ้งในความรัก การรับรูความ
รักจากตัวละคร เปนรสวรรณคดีที่เดนที่สุดในรสวรรณคดีสันสกฤต การไดรับความรักมาจาก ๒
ประเภทคือ ความรักของผูที่อยูหางกัน หรือเรียกวา วิประลัมภะ และความรักของผูที่ไดอยูดวยกัน
หรือเรียกวา สัมโภคะ ความรักแบบสัมโภคะนัน้ มีเหตุของภาวะ หรือวิภาวะ คือ การอยูกับผูที่ถูกตา
ตองใจ การอยูในบานเรือนหรือสถานที่ที่สวยงาม การอยูในฤดูกาลที่เอื้อตอการแสดงความรัก การ
แตงตัวงดงาม การลูบทาดวยของหอมและประดับดวยมาลัย การเที่ยวชมสวนหรือเลนสนุกสนาน
การดูห รือฟ งสิ่ง ที่เจริญ หู เจริญ ตา เป น ต น การแสดงผลของภาวะ หรืออนุ ภ าวะ ไดแ ก พู ด จา
ออนหวาน จริตกิริยาแชมชอยชมายชายตา ยิ้มแยมแจมใส เปนตน สวนความรักแบบวิประลัมภะ
นั้นมีเหตุของภาวะ คือ การพลัดพรากจากกัน การแสดงผลของภาวะ ไดแก ทาทางหมดอาลัยตาย

๓๐

อยาก สงสั ย วิต กกั งวลกระสั บ กระส าย พร่ำรำพั น ดั ง ตั ว อย างในอิ เหนา พระราชนิ พ นธ ใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย
ถึงไปก็ไมอยูนาน
พระจุมพิตชิดเชยปรางทอง

เยาวมาลยอยาโศกเศราหมอง
กรประคองนฤมลขึ้นบนเพลา

๒) กรุณารส เปนรสที่กลาวถึงความรูสึกสงสาร ความทุกขโศกที่เกิดจาก
ความไมยุติธรรม ความเสื่อมทรัพย และจากเหตุวิบัติ โดยอาจมีภาวะเสริม ไดแกความไมแยแส
ความเหนื่อยออน ความวิตก ความโหยหา ความตืน่ ตระหนก ความหลง ความออนเพลีย ความ
สิ้นหวัง ความอับจน ความเฉยชา ความบาคลั่ง ความสิ้นสติ ความตาย เปนตน ทำใหผูอาน
รูสึกหดหู เหี่ยวแหง เกิดความเห็นใจ ถึงกับน้ำตาไหล พลอยเปนทุกข เอาใจชวยตัวละคร สำหรับ
คนชั้นสูงและชั้นกลางเมื่อประสบทุกขโศกจะตองกลั้นไวในใจไมรองไหคร่ำครวญ นอกจากนั้นอาจมี
อนุภาวะอื่น เชน การทอดถอนใจ ทุมทอดตัว ตีอกชกหัว ฯลฯ หรือมีปฏิกิริยา เชน นิ่งตะลึงงัน
ตัวสั่น สีหนาเปลี่ยน น้ำตาไหล เสียงเปลี่ยน เปนตน ดังตัวอยางในนิราศพระบาท ของสุนทรภู

ดังศรสักปกซ้ำระกำทรวง
เจาคุมแคนแสนโกรธพิโรธพี่

โออาลัยใจหายไมวายหวง
เสียดายดวงจันทราพะงางาม
แตเดือนยี่จนยางเขาเดือนสาม

จะหนอพระสุริยวงศทรงพระนาม
ดวยเรียมรองมุลิกาเปนขาบาท

จากอารามแรมรางทางกันดาร
จำนิราศรางนุชสุดสงสาร

ตามเสด็จโดยแดนแสนกันดาร
นมัสการรอยบาทพระศาสดา
๓) เราทรรส คือรสแหงความแคนเคือง เปนรสที่เกิดจากการรับรูความ
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 ตัวสั่น เสียงเปลี่ยน เปนตน เนื่องจากความโกรธนั้นมีหลายอยาง ไดแก ความโกรธที่เกิดจาก

๓๑

ศัตรู เกิดจากผูใหญ เกิดจากเพื่อนรัก เกิดจากคนรับใช และเกิดขึ้นเอง การแสดงความโกรธจึงมี
ตางกันไปดวย ดังตัวอยางในสามัคคีเภทคำฉันท ของนายชิต บูรทัต
ทาวก็ทรงแสดงพระองค ธ ปาน
ประหนึ่งพระราชหทัยลุดาล

พิโรธจึง

ผันพระกายกระทืบพระบาทและอึง
พระศัพทสีหนาทพึง

สยองภัย

เอออุเหมนะมึงชิชางกระไร
ทุทาสสุถลฉะนี้ไฉน

ก็มาเปน

ศึก บ ถึงและมึงก็ยังมีเห็น
จะนอยจะมากจะยากจะเย็น
อวดฉลาดและคาดแถลงเพราะใจ

ประการใด

ขยาดขยันมิทันอะไร

ก็หมิ่นกูกู

๔) พีภัตสรส เปนรสที่พรรณนาถึงความเบื่อ รำคาญ ขยะแขยง เปนรสที่
เกิดจากการรับรูค วามนาเบือ่ นารังเกียจ ซึ่งมี ๒ ประเภท คือ เกิดจากสิ่งนารังเกียจที่ไมสกปรก เชน
เลือด และสิ่งนารังเกียจที่สกปรก เชน อุจจาระ หนอน อาจมีภาวะเสริม คือ ความสิ้นสติ ความตื่น
ตระหนก ความหลงความปวยไข ความตาย เปนตน วิภาวะของความนาเบื่อ นารังเกียจ ไดแก สิ่งที่
ไมสบอารมณ ห รือไมตองประสงค สิ่งชวนสลดใจ สิ่งสกปรก เปน ตน อนุภาวะของความนาเบื่อ
นารังเกียจ คือการทำทาทางขยะแขยง นิ่วหนา อาเจียน ถมน้ำลาย ตัวสั่น ฯลฯ ที่ทำใหผูอาน ผูดู
ผูฟงชังน้ำหนาตัวละครบางตัว เพราะจิต(ของตัวละคร) บาง เพราะความโหดรายของตัวละครบาง
ดังตัวอยางในเสภาขุนชางขุนแผน ของสุนทรภู
ไอเจาชูลอมปอมกระหมอมบาง

ลอยชายลากหางเที่ยวเกี้ยวหมา

ชิชะแปงจันทรน้ำมันทา

หยงหนาสองแคมเหมือนหางเปย

หมามันจะเกิดชิงหมาเกิด

มึงไปตายเสียเถิดอายหาเบี้ย
๓๒

หนาตาเชนนี้จะมีเมีย
เหมือนแมลงปออวดอิทธิ์วาฤทธิ์สุด

อายมะมวงหมาเลียไมเจียมใจ
จะแขงครุฑขามอาวทะเลใหญ

กอนเสาหรือจะเทาเมรุไกร

หิ่งหอยไพรจะแขงแสงสุริยง

ชาติชั่วตัวดังนกตะกรุม

จะเอื้อมอุมอิงอกวิหคหงส

เขาสิปองเลนมุจลินทลง

ตัวพะวงตมกลับทะนงใจ

๕) ภยานกรส เป น รสที่ ก ล า วถึ ง ความเกรงกลั ว ความน า กลั ว
สยดสยองเปนรสที่เกิดจากการรับรูความนากลัว ซึ่งแบงเปน ๓ ประเภท คือ เกิดจากการหลอกลวง
เกิดจากการลงโทษ และเกิดจากการขมขู อาจมีภาวะเสริม คือความสงสัย ความหลง ความอับจน
ความตื่นตระหนก ความเฉยชา ความพรั่นพรึง ความสิ้นสติความตาย ฯลฯ วิภาวะของความนากลัว
ไดแก การไดยินเสียงผิดปกติ การเห็นภูตผีปศาจหรือสัตวราย การอยูคนเดียว การไปในปาเปลี่ยวรก
ราง การทำผิด ฯลฯ อนุภาวะของความนากลัว ไดแก การวิ่งหนี การสงเสียงรอง เปนตน และอาจมี
ปฏิกิริยา เชน อาการตะลึงงัน เหงื่อออก ขนลุก ตัวสั่น สีหนาเปลี่ยน เสียงเปลี่ยน น้ำตาไหล หรือ
เปนลม ดังตัวอยางในมหาเวสสันดรชาดก ตอนพระนางมัทรีออกเที่ยวตามหาลูก
แตแมเที่ยวเซซังเสาะแสวงทุกแหงหองหิมเวศทั่วประเทศทุกราวปา สุดสายนัยนา
ที่แมจะตามไปเล็งแล สุดโสตแลวที่แมจะซับทราบฟงสำเนียง สุดสุรเสียงที่แมจะร่ำเรียก
พิไรรอง สุดฝเทาที่แมจะเยื่องยองยกยางลงเหยียบดิน ก็สุดสิ้นสุดปญญาสุดหาสุดคนเห็น
สุดคิด จะไดพานพบประสบรอยพระลูกนอยแตสักนิดไมมีเลย จึ่งตรัสวาเจาดวงมณฑา
ทองทั้งคูของแมเอย หรือวาเจาทิ้งขวางวางจิตไปเกิดอื่น เหมือนแมฝนเมื่อคืนนี้แลวแล
๖) วีรรส เปนบทที่แสดงความชื่นชม เกิดจากการรับรูความมุงมั่นในการ
แสดงความกลาหาญอันเปนคุณลักษณ ของคนชั้ นสูง ความกลาหาญมี ๓ อย าง คือ กลาให (ทาน
วีระ) กลาประพฤติธรรมหรือหนาที่ (ธรรมวีระ) และกลารบ (รณวีระ) อาจมีภาวะเสริม คือ ความมั่นคง
ความพินิจพิเคราะห ความจองหอง ความตื่นตระหนก ความรุนแรง ความแคน ความระลึกได ฯลฯ
วิภาวะของความมุงมั่น ไดแก การเอาชนะศัตรู การบังคับอินทรียของตนได การแสดงพละกำลัง ฯลฯ

๓๓

อนุภาวะของความมุงมั่น ไดแก ทาทีมั่นคง เฉลียวฉลาดในการงาน เขมแข็งขะมักเขมน พูดจาแข็งขัน
เปนตน ดังตัวอยางในอิเหนา พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย
เมื่อนั้น
จึงตรัสตอบสองพระนองยา

ทาวกะหมังกุหนิงนาถา
ซึ่งวานี้เจาไมเขาใจ

อันระเดนมนตรีกุเรปน
ไปอยูเมืองหมันหยากวาปไป

ก็ขัดของเคืองกันเปนขอใหญ
ที่ไหนจะยกพลมา

แตกาหลังสิงหัดสาหรี
ฝายเราเลาก็สามพารา

จะกลัวดีเปนกระไรหนักหนา
เปนใหญในชวาแวนแควน

ถึงทัพจรกาลาสำนั้น
จะหักโหมโจมตีใหแตกแตน
เจาอยายอทอไมพอที่

พี่ไมพรั่นใหมาสักสิบแสน
พักเดียวก็จะแลนเขาปาไป
แตเพียงนี้ไมพรั่นหวั่นไหว

๗) อัทภุตรส เปนรสที่แสดงถึงความอัศจรรยใจ เปนรสที่เกิดจากการได
รับรูความนาพิศวง มี ๒ ประเภท คือ เกิดจากสิ่งที่เปนทิพย หรืออภินิหาร และเกิดจากสิ่งที่นารื่นรมย
อาจมีภาวะเสริม คือ ความตื่นตระหนก ทึ่ง ตื่นเตน ความหวั่นไหว อัศจรรย ความยินดี ความบา
คลั่ง ความมั่นคง เปนตน วิภาวะของความนาพิศวง ไดแก การพบเห็นสิ่งที่เปนทิพย การไดรับสิ่งที่
ปรารถนา การไปเที่ยวในสถานที่ที่งดงาม นารื่มรมย เชน อุทยาน วิหาร การเห็นสิ่งที่เปนมายา หรือมี
เวทมนตร ฯลฯ อนุภาวะของความนาพิศวง คือ การทำทาประหลาดใจ หรืออุทานดวยความแปลงใจ
อาจมีปฏิ กิริยา เช น การนิ่ งตะลึ งงัน เหงื่อออก ขนลุก น้ ำตาไหล เปน ตน ดั งตัวอยางบทพากย
เอราวัณ
อินทรชิตบิดเบือนกายิน
ทรงคชเอราวัณ
ชางนิมิตฤทธิแรงแข็งขัน

เหมือนองคอมรินทร
เผือกผองผิวพรรณ

สีสังขสะอาดโอฬาร
สามสิบสามเศียรโสภา

เศียรหนึ่งเจ็ดงา
๓๔

ดั่งเพชรรัตนรูจี
งาหนึ่งเจ็ดโบกขรณี

สระหนึ่งยอมมี

เจ็ดกออุบลบันดาล
กอหนึ่งเจ็ดดอกดวงมาลย

ดอกหนึ่งแบงบาน

มีกลีบไดเจ็ดกลีบผกา
กลีบหนึ่งมีเทพธิดา

เจ็ดองคโสภา

แนงนอยลำเพานงพาล
๘) หาสยรส เปนรสที่ทำใหเกิดความขบขัน สนุกสนานแบงออกเปน ๒
ภาวะคือ ความขบขันที่เกิดแกผูอื่น และความขบขัน ที่เกิด ขึ้น แกตัวละครเอง ซึ่งสวนมากมัก
เปนไปเองโดยไมรูตัว อนุภาวะไดแกการยิ้มหรือการหัวเราะ ซึ่งนาฏยศาสตรกลาวไว ๖ ลักษณะ
คือ ยิ้มนอย ๆ ไมเห็นไรฟนและแยมปากพอเห็นไรฟน เปนลักษณะของคนชั้นสูง หัวเราะเบา ๆ
หัวเราะเฮฮาเปนของคนชั้นกลาง หัวเราะงอหายและหัวเราะจนทองแข็ง เปนลักษณะของสามัญ
ชนทั่วไป อาจทำใหผูอาน ผูดูยิ้มกับหนังสือ ยิ้มกับภาพที่เห็น ถึงกับลืมทุกขดับกลุมไปชั่วขณะ
ดังตัวอยางใน ระเดนลันได ของพระมหามนตรี (ทรัพย)
เมื่อนั้น
เที่ยวเลี้ยงวัวลาเลื่อยเหนื่อยนัก

ทาวประดูสุริยวงศทรงกระตัก
เขาหยุดยั้งนั่งพักในศาลา

หวั่นเมื่อมเหสีจะมีเหตุ

ใหกระตุกนัยนเนตรทั้งซายขวา

ตุกแกตกลงตรงพักตรา
แมโคขึ้นสัดผลัดโคตัวผู

คลานไปคลานมาก็สิ้นใจ
พิเคราะหดูหลากจิตคิดสงสัย

จะมีเหตุแมนมั่นพรั่นพระทัย

ก็เลี้ยวไลโคกลับเขาพารา

๙) ศาสนตรส เปนรสที่พรรณนาถึงความสงบใจ เยือกเย็น เปนรสที่เกิด
จากการไดรับรูความสงบของตัวละคร หรืออาจเปนการพรรณนาบรรยากาศหรือธรรมชาติที่สะทอน
ความสงบสุขที่เกิดกับตัวละคร และสงผลใหผูอาน ผูดู ผูฟง เกิดความสุขสงบ ในขณะไดเห็นไดฟง
ตอนนั้น ดังตัวอยางในเสภาขุนชางขุนแผนที่พรรณนาความสงบของธรรมชาติ
๓๕

มาถึงเนินผาทาตนไทร

น้ำเปยมสระใสสะอาดนัก

ที่ธารแกงแรงไหลมาคึกคัก

เปนชะงักชะงอนผานาสำราญ

บัวไสวใบบังระบุดอก
ตนไมสูงสะพรั่งบังริมธาร

เผยออกกลิ่านชวยหวยละหาน
ที่ดอกบานแลวก็หลนละอองลง

๑.๗.๒.๒ สำเริ งอารมณ ต ามสุ น ทรี ย ลี ล าหรื อ ลี ล าแห ง กาพย ก ลอนไทย คื อ
ท วงทำนองหรื อลี ลาในการใช ถ อยคำพรรณนาให เหมาะสมและเกิ ด อารมณ ค ล อยตาม หลวง
ธรรมาภิมณฑ (ถึก จิตรกถึก) ไดยกตัวอยางลีลา ๔ ประเภทที่ปรากฏในเพลงยาวไวในหนังสือ ประชุม
ลำนำ (๒๕๑๔, หนา ๕๖ – ๕๘) อันไดแก เสาวรจนี นารีปราโมทย พิโรธวาทัง และสัลปงคพิสัย
ซึ่ ง สะท อ นให เห็ น การใช ถ อ ยคำนำเสนออารมณ ค วามรู สึ ก ชื่ น ชม รั ก โกรธ และเศร า โศก
เปลื้อง ณ นคร (๒๕๔๑, หนา ๑๙) ยังอธิบายการเขียนกาพยกลอนนิยาย ควรประกอบดวยลีลา
ทั้ง ๔ ลีลา โดยกวีตองใชคำโวหารและความนึกคิดที่เหมาะสม เพราะจะทำใหไพเราะเสนาะหู ให
ชวนฟง ชวนคิด (เปลื้อง ณ นคร, ๒๕๔๑, หนา ๑๙ – ๒๑) ลีลาทั้ง ๔ ลีลา มีดังนี้
๑) เสาวรจนี คือ กระบวนการชมความสวยงามของตัวละคร ธรรมชาติ
สถานที่ หรือสิ่งของอื่น ๆ อาจเรียกวา บทชมความงาม หรือบทชมโฉมก็ได ดังตัวอยางในประชุม
จารึกวัดพระเชตุพน ฯ
เจางามนาสาผลดังกลขอ
เจางามกรรณกลกลีบบุษบง

เจางามศอเสมือนศอสุพรรณหงส
เจางามวงวิลาสเรียบระเบียบไร

เจางามปรางเปลงปลั่งเปรมปราโมทย

เจางามโอษฐแยมยวนจิตนาพิสมัย

เจางามทนตกลนิลชางเจียระไน

เจางามเกศดำประไพเพียงภูมริน

๒) นารีปราโมทย คือ บทที่วาดวยการเกี้ยวพาราสี บทโอโลม เปนรสแหง
ความรักเสนหา ดังตัวอยางในพระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีเกี้ยวนางละเวง
ถึงมวยดินสิ้นฟามหาสมุทร
แมนเกิดในใตฟาสุธาธาร

ไมสิ้นสุดความรักสมัครสมาน
ขอพบพานพิศวาสไมคลาดคลา
๓๖

แมนเนื้อเย็นเปนหวงมหรรณพ
แมนเปนบัวตัวพี่เปนภุมรา

พี่ขอพบศรีสวัสดิ์เปนมัจฉา
เชยผกาโกสุมปทุมทอง

เจาเปนถ้ำไพขอใหพี่

เปนราชสีหสมสูเปนคูครอง

จะติดตามทรามสงวนนวลละออง

เปนคูครองพิศวาสทุกชาติไป

๓) พิโรธวาทัง คือ บทวาดวยความโกรธเคือง ตัดพอตอวา เสียดสี หึงหวง
ประชดประชัน ดังตัวอยางในขุนชางขุนแผน
อายเจาชูลอมปอมกระหมอมบาง

ลอยชายลากหางเที่ยวเกี้ยวหมา

ชิชะแปงจันทนน้ำมันทา
หมามันจะเกิดชิงหมาเกิด

หยงหนาสองแคมเหมือนหางเปย
มึงไปตายเสียเถิดอายหาเบี้ย

หนาตาเชนนี้จะมีเมีย

อายมะมวงหมาเลียไมเจียมใจ

๔) สัลลาปงคพิ ไสย คือ บทคร่ำครวญรำพั น เศราโศก อาลัย อาวรณ
ดังตัวอยางในนิราศภูเขาทอง
ถึงหนาวังดังหนึ่งใจจะขาด

คิดถึงบาทบพิตรอดิศร

โอผานเกลาเจาประคุณของสุนทร
พระนิพพานปานประหนึ่งศีรษะขาด
ทั้งโรคซ้ำกรรมซัดวิบัติเปน

แตปางกอนเคยเฝาทุกเชาเย็น
ดวยไรญาติยากแคนถึงแสนเข็ญ
ไมเล็งเห็นที่ซึ่งจะพึ่งพา

จะสรางพรตอตสาหสงสวนบุญถวาย

ประพฤติฝายสมถะทั้งวสา

เปนสิ่งของฉลองคุณมุลิกา

ขอเปนขาเคียงพระบาททุกชาติไป ฯ

ความสำเริง อารมณ จ ากรสหรือลีล าที่ผู อานไดรับ นั้ น ยังทำให เกิด การรับ รูห รือ
ซาบซึ้งในความงามของเสียง ของคำหรือขอความที่มีความไพเราะรื่นหู หรือมีการสื่อความหมายที่
สอดคลองกับเนื้อหาหรืออารมณของตัวละครดวย ดังจะเห็นไดวาวรรณคดีหลายเรื่อง กวีสรรคำได
อยางสละสลวย ลงตัวอานแลวไพเราะงดงาม เปนที่บันเทิงอารมณของผูอานผูฟงอยางยิ่ง เชน โคลง
นิราศนรินทร โคลงกำสรวล หรือกาพยหอโคลงของเจาฟากุง เสียงเสนาะมักเปนสิ่งที่กวีใหความใส
๓๗

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 วรรณคดีที่ใชประกอบการแสดงเชื่อวาปรากฏมาตั้งแตสมัยสุโขทัย สวนใหญเปน
มุข ปาฐะ เมื่ อ ไทยได อิท ธิพ ลจากการละครของอิน เดีย ทำให เกิ ด การแสดงรำและรำบำขึ้ น ใน
ลักษณะผสมสานกับการละเลนพื้นเมืองของไทย ในสมัยอยุธยาปรากฏหลักฐานวรรณคดีการแสดง
ที่เปนลายลักษณอักษร และรุงเรืองอยางมากในสมัยอยุธยาตอนปลาย ดังปรากฏบทละครนอกถึง
๑๔ เรื่อง และยังมีเรื่องอิเหนาและดาหลังซึ่งเปนละครในปรากฏดวย สมัยอยุธยานี้มีการแสดง
เกิดขึ้นหลายอยาง เชน ละครชาตรี ละครนอก ละครใน โขน ซึ่งใชวรรณคดีเปนตัวดำเนินเรื่อง ทำ
ใหเห็นวา วรรณคดีใชประกอบการแสดงมานานแลว วรรณคดีการแสดงเชนละครในยังเปนเครื่อง
ราชูปโภคของกษัตริยอยางหนึ่งดวย
๑.๗.๕ สั่งสอนชี้แนะ วรรณคดีห ลายเรื่องสั่งสอนหรือชี้แนะผูอาน เชน สุภาษิ ต
พระรวง สั่งสอนเรื่องการใชชีวติ ไตรภูมิพระรวงสั่งสอนเรื่องการทำดี ละเวนความชัว่ กฤษณาสอน
นองคำฉันทสอนเรื่องความประพฤติของหญิงและการใชชีวติ ทัว่ ไป ดังตัวอยาง คำฉันทกฤษณาสอน
นองคำฉันทที่กลาวสอนเรื่องการทำสิ่งที่เปนคุณงามความดีหรือคุณประโยชนตอสังคม ไมทำความ
ชั่ว แมเสียชีวิตคุณงามความดีนั้นยังคงอยู
คชสารแมมวยมีงา
เขาหนังก็เปนสำคัญ
บุคคลถึงกาลอาสัญ

โคกระบือมรณา
สูญสิ้นสารพัน

คงแตความชั่วกับดี
หรือโคลงโลกนิติที่สอนวาการหามคนพูดติฉิน นินทานั้นเปนสิ่งที่เปน ไปไมได โดยกวีกลาวในเชิง
เปรียบเทียบวา หากสามารถหามไฟไมใหมีควัน หามพระจันทรพระอาทิตยสองแสง และหามไมให

๓๘

อายุมากขึ้นหรือยอนวัยไดนั้น จะสามารถหามคนนินทาได ซึ่งสิ่งที่กวีตองการสื่อคือ การหามคน
กลาวนินทานัน้ เปนไปไมได ดังตัวอยาง
หามเพลิงไวอยาให
หามสุริยะแสงจันทร

มีควัน
สองไซร

หามอายุใหหัน
หามดั่งนี้ไวได

คืนเลา
จึ่งหามนินทา

๑.๗.๖ ใชในพิธีกรรม เปนวรรณคดีที่ใชงานพิธีตาง ๆ เชน ลิลิตโองการแชงน้ำ คำ
ฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชาง เปนตน ดังตัวอยาง รายในลิลิตโองการแชงน้ำ ซึ่งปรากฏมาตั้งแตสมัย
อยุธยาตอนตน เป น วรรณคดีที่ ใชในพิธีถือน้ ำพิ พั ฒ สัต ยา เพื่ อแสดงถึง ความจงรักภั กดีต อองค
พระมหากษัตริย ในที่นี้ จะขอกลาวถึงเนื้อหาและขั้นตอนเบื้องตน ซึ่งแบงไดเปน ๕ สวนดังนี้
๑) สดุดีเทพเจาทั้ง ๓ องค ตามความเชื่อของฮินดู ไดแก พระผูประทับเหนือหลัง
ครุฑ "สี่ มื อถื อสั งข จักรคธาธรณี " (พระนารายณ ) พระผู ป ระทั บ บนวัวเผื อก "เอาเงือกเกี้ ยวข าง
อางทัดจันทรเปนปน" (พระศิวะ) และผูประทับ "เหนือขุนหาน" (พระพรหม) เปนรายสามบทสั้น ๆ
ดังตัวอยาง
โอมสิทธิสรวงศรีแกลว แผวมฤตยู เอางูเปนแทน แกวนกลืนฟากลืนดิน บิน
เอาครุฑมาขี่ สี่มือถือสังขจักรคธาธรณี ภีรุอวตารอสูรแลงลาญทัก ททัคนิจรนาย (แทง
พระแสงศรปลัยวาต)
โอมบรเมศวราย ผายผาหลวงอะคราว ทาวเสด็จเหนือวัวเผือก เอาเงือก
เกี้ยวขาง อางทัดจันทรเปนปน ทรงอินทรชฎา สามตาพระแพรง แกวงเพชรกลา ฆาพิฆน
จัญไร (แทงพระแสงศรอัคนิวาต)
โอมชัยชัยไขโสฬสพรหมญาณ บานเศียรเกลา เจาคลี่บัวทอง ผยองเหนือ
ขุนหาน ทานรังกอดินกอฟา หนาจตุรทิศ ไทมิตรดามหากฤตราไตร อมไตยโลเกศ จงตรี
ศักดิทาน พิญาณปรมาธิเบศ ไทธเรศสุรสิทธิพอ เสวยพรหมาณฑใชนอย ประถมบุญภาร
ดิเรก บูรภพบรูกี่รอย กอมา (แทงพระแสงศรพรหมาศ)
๓๙

๒) กลาวถึงกำเนิดโลก และสังคมมนุษย อัญเชิญเทพยดา พระรัตนตรัยและ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภูตผีตาง ๆ มาเปนพยาน ทั้งหมดนี้พรรณนาดวยโคลงหา
๓) คำสาปแชงผูทรยศ คิดไมซื่อตอเจาแผนดิน ใหประสบภยันตรายนานา
ทั้งหมดนี้พรรณนาดวยโคลงหา เปนเนื้อหาที่ยาวที่สุดในบรรดา ๕ สวน
๔) คำอวยพรแกผูจงรักภักดีแกผูที่มีความจงรักภักดี มีเนื้อหาสั้น ๆ
๕) ถวายพระพรเจาแผนดิน เปนรายสั้น ๆ เพียง ๖ วรรค
ตัวอยาง การสาปแชงในลิลิตโองการแชงน้ำ
เขาผูบซื่อ ชื่อใครใจคด ขบถเกียจกาย วายกระทูฟ าดฟด ควานแควนมัดศอก หอกดิ้นเดา
เทาถก หลกเทาใหไปมิทันตาย หงายระงมระงม ยมบาลลากไป ไฟนรกปลาบปลิ้นดิ้น
พลาง เขาวางเหนืออพิจี ผูบดีบซื่อ ชื่อใครใจคด ขบถแกเจา ผูผานเกลาอยุธยา สมเด็จ
พระรามาธิบดี ศรีสินทรบรมมหาจักรพรรดิศร ราชาธิราช ทานมีอำนาจมีบญ
ุ คุณอเนกา
อันอาศัยรม แลอาจขมชัก หักกิ่งฆา อาจถอนดวยฤทธานุภาพ บาปเบียนตน พันธุพวก
พอง ญาติกามาไสร ไขวใจจอด ทอดใจรัก ชักเกลอสหาย ตนทั้งหลายมาเพื่อจำทำขบถ
ทดโทรห แกเจาตนไสร จงเทพยุดา ฝูงนี้ใหตายในสามวัน อยาใหทันในสามเดือน อยาให
เคลื่อนในสามป อยาใหมีสุขสวัสดีเมื่อใด อยากินเขาเพื่อไฟจนตาย
นอกจากลิลิตโองการแชงน้ำแลว คำฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางเปนวรรณคดีที่ใช
ประกอบพิธีคลองชางของพระมหากษัตริยในสมัยกอน จุดประสงคของการแตง คือ เพื่อเหกลอม
เพื่อใหชางหมดอาลัยและลืมเลือนที่อยูอาศัยแตเกากอน และเตรียมตัวเตรียมใจมาเปนชางทรงของ
องคกษัต ริย ดังตัวอยางที่กลาวถึงการกลอมใหชางละพยศ อยาทุกข อาวรณ ใด ๆ ดังตัวอยาง
คำฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชาง ของขุนเทพกระวี
อาพอจงเสียพยศอันราย
หลอหลอนอยาทำกิจ บ ควร

แลอยาขึ้งทรหึงหวล
แลอยาถีบอยาฉัดแทง

๔๐

อาพออยาเสียพยศอันเปลื้อง
พอจำอันสอนจิตรอยาแคลง

แลอยาเลื่อมคำแหงแรง
แลจงรักฟงนายควาญ

จงมีจริตสุทธอันงาม

สงบเสงี่ยมแลเสี่ยมสาร

พวกพองอเนกบริพาร
อาพออยาโศกอยาทุกขเลย

บริรักษรักษา
แลอยาเศราอยาโศกา

อยาไหพิลาปจิตรอา

ดุรเลยจงฟงยิน

อาพออยาโทษบิดรมา
อาพออยาโทษนรนรินทร

ดรโทษอันเพื่อนกิน
ทังนี้ยอมอำเภอกรรม

อาพออยาโทษชนผูใด

แลพระพรหมหากสรรค

มาเปนชำนินรนิรัน

ดรเลี้ยงบำเรอหใน

จงพออยาไดทุกขทุกขา
จักนำยังโรงรัตนประไพ

ดุรเดือดระลึกไพร
จิตรจงสำราญรมย

จากที่กลาวขางตน จะเห็นวา วรรณคดีมีคุณ คาตอมนุษยทั้งดานจิตใจ อารมณ สติปญ ญา
วรรณคดียังมีบทบาทตองานพิธีตาง ๆ ดวย

สรุป
วรรณคดีไทยเปนมรดกทางวัฒ นธรรมอันแฝงไปดวยสาระความรูและความบันเทิงใจ เปน
มรดกของสังคมไทยอันทรงคุณคา หากศึกษาความรูพื้นฐานทางวรรณคดีแลวจะชวยใหเกิดความ
เขาใจสารของวรรณคดีที่สงใหแกผูอาน และชวยใหเกิดความบันเทิงใจได วรรณคดีมิใชเรื่องเฉพาะ
บุคคล หากแตยังมีอิทธิพลตอสังคม ดังเชน ไตรภูมิพระรวง ที่มีบทบาทในการควบคุมพฤติกรรมของ
คนในสังคมใหประพฤติปฏิบัติดี ละเวนการทำชั่ว ซึ่งสงผลใหบานเมืองมีความสงบสุขเรียบรอย
การมีความรูพื้นฐานจึงเปนสิ่งนักวรรณคดี นักเรียน นักศึกษาควรตระหนัก และศึกษาอยางถองแท

คำถามทายบท
๑. จงอธิบายความหมายของวรรณคดี
๒. ทานคิดวา คำวา วรรณกรรม กับ วรรณคดี มีความหมายเหมือนหรือตางกันอยางไร
๔๑

๓. สาเหตุการสรางสรรควรรณคดีมีอะไรบาง
๔. ผูสรางสรรควรรณคดีมีใครบาง
๕. ประเภทของวรรณคดีมีอะไรบาง
๖. จงอธิบายยุคสมัยของวรรณคดี
๗. เอกลักษณของวรรณคดีมีอะไรบาง
๘. บทลงสรงจะใชกับตัวละครประเภทใด
๙. จงอธิบายคุณคาของวรรณคดีที่มีตอสังคมไทย
๑๐. จงอธิบายรสของวรรณคดีไทยและรสวรรณคดีสันสกฤต

๔๒
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แผนบริหารการสอนประจำบท
หัวขอเนื้อหาประจำบท
บทที่ ๒ วรรณคดีสมัยสุโขทัย พ.ศ. ๑๘๐๐ - ๑๙๒๐
๒.๑ ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมโดยสังเขป
๒.๒ กวีและวรรณคดีสมัยสุโขทัย
๒.๓ ลักษณะสำคัญของวรรณคดีสมัยสุโขทัย พ.ศ. ๑๘๐๐ - ๑๙๒๐
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
เมื่อศึกษาบทที่ ๒ แลว นักศึกษาสามารถ
๑. อธิบายบริบททางสังคมและวัฒนธรรมสมัยสุโขทัยได
๒. บอกกวีและวรรณคดีในสมัยสุโขทัยได
๓. อธิบายลักษณะสำคัญของวรรณคดีสมัยสุโขทัยได
๔. วิเคราะหวรรณคดีสมัยสุโขทัยได
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจำบท
๑. วิธีสอน การบรรยาย อภิปรายกลุม ใชสื่ออิเล็กทรอนิกสประกอบการสอน
๒. กิจกรรมการเรียนการสอนมีดังนี้
๒.๑ กิจกรรมกอนเรียน นักศึกษาอานเอกสารประกอบการสอนลวงหนา อาน
วรรณคดีเรื่องศิลาจารึกและไตรภูมิพระรวงลวงหนา เตรียมแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน เมื่อถึง
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ชั่วโมงเรียน กอนเริ่มสอน นักศึกษาทำแบบทดสอบหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียน
ผานโปรแกรม Mentimeter หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่ผูสอนเตรียมไว
๒.๒ กิจกรรมระหวางเรียน นักศึกษาฟงบรรยาย รวมกันอภิปรายตัวบทวรรณคดี
สำคัญบางเรื่อง
๒.๓ กิจกรรมหลังเรียน นักศึกษาตอบคำถามทายบท และเตรียมอานหนังสือบท
ตอไปลวงหนา นักศึกษาทบทวนความรูจากคลิปการสอนที่บันทึกไวในเว็บไซตผูสอน
สื่อการเรียนการสอนประจำบท
๑. เอกสารประกอบการสอน
๒. สื่ออิเล็กทรอนิกส เชน พาวเวอรพอยท วีดิทัศน โปรแกรม Mentimeter, Vidyard
๓. ตัวบทวรรณคดีไทย
การวัดและการประเมินผล
๑. สังเกตความสนใจและมีสวนรวมในชั้นเรียน
๒. การถาม-ตอบ การรวมอภิปราย
๓. การสอบกลางภาค
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บทที่ ๒
วรรณคดีสมัยสุโขทัย พ.ศ. ๑๘๐๐ – ๑๙๒๐

ในชวงแรกของการสรางกรุงสุโขทัยหลังจากพนอำนาจขอมแลว วรรณคดีมีบทบาทสำคัญยิ่ง
ในการสรางความสงบเรียบรอยใหแกบานเมือง วรรณคดีในสมัยนี้จึงมักเปนเชิงสั่งสอนและชี้นำแนว
ทางการใชชีวิตเปนสวนใหญ รวมถึงมีวรรณคดีที่บันทึกเรื่องราวของบานเมืองและประวัติศาสตร
สมัยสุโขทัย อยางไรก็ดี วรรณคดีไทยสมัยสุโขทัยที่ปรากฏเปนหลักฐานมาถึงปจจุบันมีไมมากนัก
ทั้งนี้อาจดวยระยะเวลาที่ยาวนาน ผลกระทบจากการเคลื่อนยายของผูคน และการเสียอำนาจการ
ปกครอง

๒.๑ ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมโดยสังเขป
สุโขทัยเปนอาณาจักรที่ตั้งอยูใกลแมน้ำนาน กอตั้งขึ้นใน พ.ศ. ๑๗๙๒ สิ้นสุดอำนาจเมื่อ
พ.ศ. ๒๐๐๖ โดยถูกรวมเขาเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยา สมัยสุโขทัย ราษฎรนับถือกษัตริย
คลายเปนพอ โดยเรียกวา พอขุน รูปแบบการปกครองเปนแบบพอปกครองลูก ในภายหลังฐานะของ
กษัตริยเรียกวา พระยา เชน พระยาเลอไท พระยาลิไท และปกครองแบบธรรมราชา พระนามของ
พระมหากษัตริยเปลี่ยนเปน "พระมหาธรรมราชา"
สมัยสุโขทัยมีการแบงชนชั้นในสังคมออกเปนระดับตาง ๆ ไดแก พระมหากษัตริย เจานาย
ขุนนาง พระสงฆ และประชาชน จากขอมูลในศิลาจารึกหลักที่ ๑ ไดแสดงวาบานเมืองอุดมสมบูรณ
ผูคนใฝใจในพระพุทธศาสนา ทำบุญ ใหทานอยูเปนนิจ สมัยนี้เองมีการประดิษฐอักษรไทย หรือที่
เรียกวา สายลือไทย โดยพอขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐขึ้น ใน พ.ศ. ๑๘๒๖ สันนิษฐานวา
ทรงดัดแปลงจากตัวอักษรขอมหวัด และอักษรมอญโบราณ อักษรไทยของพอขุนรามคำแหงไดมี
วิวัฒนาการมาเปนลำดับ จนเปนตัวอักษรที่ใชกันทุกวันนี้
อาณาจักรสุโขทัยมีพระมหากษัตริยแหงราชวงศพระรวง รวม ๙ พระองค ดังนี้
๒.๑.๑ พ อ ขุ น ศรี อิ น ทราทิ ต ย พระนามเดิ ม คื อ พ อ ขุ น บางกลางหาว ตาม
ประวัติศาสตรพอขุนศรีอินทราทิตยรวมมือกับพอขุนผาเมืองยกทัพขับไลขอมที่เมืองสุโขทัยออกไป
๔๖

จากนั้นพอขุน ผาเมืองไดใหพอขุนบางกลางหาวขึ้น ครองเมืองสุโขทัย ทรงพระนามวา พอขุน ศรี
อินทราทิตย นับเปนปฐมกษัตริย แหงราชวงศพระรวง
๒.๑.๒ พอขุน บานเมือง เปนพระโอรสของพอขุนศรีอินทราทิตย และพระนาง
เสือง เปนพระเชษฐาของพอขุนรามคำแหงมหาราช
๒.๑.๓ พอขุนรามคำแหงมหาราช เปนพระโอรสของพอขุนศรีอินทราทิตยและนาง
เสื อง อาณาจักรสุ โขทั ยอขุ น รามคำแหงมหาราชจึ งแผ ขยายออกไปกวางขวาง ทรงประดิ ษฐ ตั ว
อักษรไทยขึ้น เมื่อ พ.ศ. ๑๘๒๖ และโปรดใหจารึกตัวอักษรบนศิลาจารึกหลักที่ ๑ ทรงปกครอง
บานเมืองแบบพ อปกครองลูก โปรดให มี การค าเสรี โดยไม เก็ บภาษี คาผ านดาน บ านเมืองอุด ม
สมบูรณ ดังศิลาจารึกกลาววา "ในน้ำมีปลา ในนามีขาว"
๒.๑.๔ พระยาเลอไทย เปนพระโอรสของพอขุนรามคำแหงมหาราช อาณาจักร
สุโขทัยเริ่มเสื่อมอำนาจลงในรัชกาลนี้ และหลายเมืองไดตั้งตนเปนอิสระ
๒.๑.๕ พระยางั่วนำถุม เปนพระโอรสของพอขุนบานเมือง
๒.๑.๖ พระมหาธรรมราชาที่ ๑ (ลิไทย หรือ ลือไทย) เปนพระโอรสของพระยาเลอ
ไทย ทรงใฝใจในธรรมะอยางยิ่ง จึงมีพระนามวา พระมหาธรรมราชา คือ ราชา หรือกษัตริยที่ทรง
ธรรม โดยทรงปกครองบานเมืองโดยธรรมะ ทรงนิพนธวรรณคดีทางศาสนาเรื่องสำคัญคือ ไตรภูมิ
พระรวง
๒.๑.๗ พระมหาธรรมราชาที่ ๒ เปนพระโอรสของพระมหาธรรมราชาที่ ๑ (ลิไทย)
และพระศรีจุฬาลักษณ ในรัชกาลนี้ อาณาจักรอยุธยาซึ่งมีกำลังเขมแข็ง ไดสงกำลังมาโจมตีเมืองตาง
ๆ ของสุโขทัยหลายครั้ง จนอาณาจักรสุโขทัยตองยอมตอกรุงศรีอยุธยา และเขาเปนสวนหนึ่งของ
กรุงศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. ๑๙๒๑
๒.๑.๘ พระมหาธรรมราชาที่ ๓ (ไสยลือไทย) เปน พระนัด ดาของพระมหาธรรม
ราชาที่ ๑ (ลิไทย)
๒.๑.๙ พระมหาธรรมราชาที่ ๔ (บรมปาล) เปนพระโอรสของพระมหาธรรมราชาที่ ๓
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๒.๒ กวีและวรรณคดีสมัยสุโขทัย
วรรณคดีสมัยสุโขทัยเทาที่ปรากฏหลักฐานมาจนถึงปจจุบันมีปรากฏใน ๒ สมัย คือ สมัยพอ
ขุนรามคำแหงมหาราช และสมัยพระมหาธรรมราชาที่ ๑ (พระยาลิไท) มีวรรณคดีสำคัญ ๓ เรื่อง
ดังนี้
๒.๒.๑ ศิลาจารึกพอขุนรามคำแหง หรือ ศิลาจารึกหลักที่ ๑
ศิลาจารึก พอ ขุน รามคำแหงมหาราช หรือ ศิลาจารึก หลั กที่ ๑ เป น ศิลาจารึกที่
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 มีลักษณะเปนหลักสี่เหลี่ยมดานเทา ทรงกระโจม สูง ๑๑๑ ซม. หนา ๓๕ ซม. เปน
หิน ทรายแปงเนื้อละเอียด มีจารึกทั้งสี่ดาน ปจจุบัน เก็บอยูที่พิพิธภัณ ฑสถานแหงชาติ พระนคร
กรุงเทพมหานคร
ศิลาจารึกนี้มีผูศึกษาคนควาทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ ผูคนควาชาวไทยที่
สำคัญคือพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ศาสตราจารยฉ่ำ ทองคำวรรณ และหมอมเจา
สุภัทรดิศ ดิศกุล ไดทำคำอานไวเพื่อใหเขาใจงายขึ้น (ไพเราะ มากรักษา, ๒๕๔๘, หนา ๓๒)
ผูแตง สันนิษฐานวานาจะมีผูแตงมากกวา ๑ คน โดย ตอนที่ ๑ ตั้งแตบรรทัดที่ ๑
ถึง ๑๘ เปนเรื่องพอขุนรามคำแหงเลาประวัติของพระองควาเปนใคร จนกระทั่งไดเสวยราชสมบัติ
โดยใชคำวา "กู" เปนหลัก ในสวนนี้ สันนิษฐานวาพอขุนรามคำแหงเปนผูบันทึกเอง ตอนที่ ๒ ไมได
ใช ค ำวา "กู " เลย แต ใชค ำวา "พ อ ขุ น รามคำแหง" ในส ว นนี้ จ ะเลาถึ ง เรื่อ งราวต าง ๆ ตลอดจน
ขนบธรรมเนียม และเหตุการณสำคัญที่เกิดขึ้นของเมืองในขณะนั้น และตอนที่ ๓ ตั้งแตดานที่ ๔
บรรทัดที่ ๑๒ ถึงบรรทัดสุดทาย เปนสวนสรรเสริญพระเกียรติคุณพอขุนรามคำแหง และอาณาเขต
เมืองในครั้งกระโนน เนื้อหาในสวนนี้ เขาใจวาไดบันทึกโดยคนรุนหลัง และคงมีระยะเวลาหางจาก
การบันทึกในตอนที่ ๒ แลวหลายป
ลักษณะการแตง แตงเปนความเรียงรอยแกว บางตอนมีสัมผัสคลายกลอน
วัตถุประสงคในการแตง สันนิษฐานวาแตงเพื่อบันทึกเหตุการณสำคัญ ความอุดม
สมบูรณ ความรมเย็นเปนสุขของประเทศและอาณาเขตของบานเมืองสมัยสุโขทัย
๔๘

เนื้อเรื่องยอ เนื้อหาของจารึกนั้น แบงไดเปนสามตอน ไดแก
ตอนที่หนึ่ง ดานที่ ๑ บรรทัดที่ ๑ ถึง ๑๘ เปนการเลาพระราชประวัติพอขุน
รามคำแหงตั้งแตประสูติจนเสวยราชย ใชคำวา "กู" เปนหลัก
ตอนที่ สอง ด านที่ ๒ บรรทั ด ที่ ๑๘ จนถึงดานที่ ๔ บรรทั ด ที่ ๑๑ เลาถึ ง
เหตุการณ วิถีชีวิตความเปนอยู ขนบธรรมเนียมประเพณี การประดิษฐลายสือไทย การสรางพระ
ธาตุ ตอนที่สองนี้ไมใชคำวา "กู" แตใชวา "พอขุนรามคำแหง"
ตอนที่สาม ดานที่ ๔ บรรทัดที่ ๑๒ ถึงบรรทัดสุดทาย เปนการยอพระเกียรติพอ
ขุนรามคำแหงวาเปนผูรู เปนดังครูอาจารย และกลาวถึงอาณาเขตของสุโขทัยวาแตละทิศจรดที่ใด
เปนที่นาสังเกตวา ในตอนที่สามนี้ ลักษณะตัวหนังสือตางจากตอนที่หนึ่งและสองจึงสันนิษฐานวา
นาจะจารึกขึ้นภายหลัง
คุณคา คุณคาของศิลาจารึกพอขุนรามคำแหงสรุปไดหลัก ๆ ดังนี้
(๑) ประวัติศาสตร ศิลาจารึก เลาถึงประวัติของพ อขุ น รามคำแหง และ
เหตุการณสำคัญทางประวัติศาสตร เชน การชนชางกับขุนสามชน เจาเมืองฉอด ที่ยกทัพมาชิงเมือง
ตาก ซึ่งเปนเมืองขึ้นของสุโขทัย พอขุนราชคำแหงไดแสดงพระปรีชาสามารถชนชางชนะขุนสามชน
เมื่ อ พระชนมายุ ด พี ย ง ๑๙ ป พระองค จึ งได รับ พระราชทานพระนามจากพระราชบิ ด า “พระ
รามคำแหง”
(๒) ภาษา ศิลาจารึกทำใหทราบวามีการประดิษฐลายสือไทยโดยพอขุน
รามคำแหง ประเสริฐ ณ นคร (๒๕๒๗, หนา ๒๑) กลาวถึงลักษณะอักษรของพอขุนรามคำแหงไว
วา “รูปอักษรของพอขุนรามคำแหงคลายตัวหนังสือลังกา บังคลาเทศ ขอม และเทวนาครี ฯลฯ
เปนตนวาตัว จ ฉ หันหนาไปคนละทางกันอักษรขอม แตหันไปทางเดียวกับอักษรลังกาที่ใชอยูกอน
แลว”
ศิลาจารึกยังทำใหเห็นวาภาษาไทยมีวิวัฒ นาการมายาวนาน ดังขอความ
“เมื่อกอนลายสือนี้บมี ๑๒๐๕ สกปมะแม พอขุนรามคำแหงหาใครใจในใจ แลใสลายสืไทนี้ลายสือนี้
จึ่งมีเพื่อขุนผูนั้นใสไว” ลักษณะภาษาในศิลาจารึกยังนิยมใหคำไทยเปนหลัก ใชคำสั้นแตกินความ
มาก มีจังหวะคลองจองคลายมีสัมผัส เชน “ในน้ำมีปลา ในนามีขาว” “ใครจักใครคามาคา ใครจัก
ใครคาชางคา ใครจักใครคา เงินคาทองคา”
๔๙

(๓) การเมื อ งการปกครอง ศิ ล าจารึ ก สะท อ นให เห็ น ว ารู ป แบบการ
ปกครองเปนแบบพอปกครองลูก กษัตริยมีหนาที่ดูแลประชาชนอยางใกลชิดราวบิดาดูแลบุตร ดัง
จะเห็ น วาใช ค ำว า “พ อ ขุ น ” “ลู ก บ านลู ก เมื อ ง” และ “ลู ก เจาลู ก ขุ น ” ถ าใครมี เรื่ อ งเดื อ ดรอ น
พระองค ก็ โปรดให ไ ปลั่ น กระดิ่ ง ร อ งทุ ก ข เพื่ อ พระองค จ ะได ท รงสอบสวนให ค วามเป น ธรรม
ดังขอความ “ในปากประตูมีกดิ่งอันหนึ่งแขวนไวหั้น ไพรฟาหนาปกกลางบานกลางเมือง มีถอยมีความ
เจ็บทองของใจ มันจักกลาวเถิงเจาเถิงขุนบไร ไปลั่นกระดิ่งอันทานแขวนไว พอขุนรามคำแหงเจาเมือง
ไดยินเรียกเมือถาม สวนความแกมันดวยซื่อ ไพรในเมืองสุโขทัยนี้จึ่งชม”
นอกจากนี้ ในวั น พระขึ้ น ๑๕ ค่ ำ หรื อ วั น พระวั น แรม ๘ ค่ ำ พ อ ขุ น
รามคำแหงโปรดใหพระเถระผูใหญ เทศนาสั่งสอนธรรมแกประชาชน ถาไมใชวันพระพระองคจะทรง
ประทับเหนือ “ขดารหิน ใหฝูงทวยลูกเจาลูกขุน ฝูงทวยถือบานถือเมืองคัล”
ศิ ล าจารึ ก พ อ ขุ น รามคำแหง ยั ง สะท อ นวิ ธี ก ารปกครองที่ ค ล า ยกั บ มี
กฎหมาย ไว ห ลายลั ก ษณะ เช น กฎหมายเกี่ ย วกั บ ภาษี ยกเลิ ก ภาษี ผ า นด า น (จกอบ) ทำให
ประชาชนคาขายไดกำไรเต็มเม็ดเต็มหนวย ดังขอความในจารึกดานที่ ๑ บรรทัดที่ ๑๙ วา “เจาเมือง
บเอาจกอบในไพ” หรือกฎหมายเกี่ยวกับการคาขาย ใหประชาชนมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ
ในจารึกดานที่ ๑ บรรทัดที่ ๑๙-๒๑ วา “เพื่อนจูงวัวไปคา ขี่มาไปขาย ใครจักใครคาชางคา ใครจัก
ใครคามาคา ใครจักใครคาเงือนคาทองคา” หรือกฎหมายเกี่ยวกับมรดก ที่กลาววา มรดกของผูตาย
ใหตกอยูแกลูก ดังขอความในจารึกดานที่ ๑ บรรทัดที่ ๒๑-๒๔ วา “ไพรฟาขาไท ปาหมากปาพลูพอ
เชื้อมัน ไวแกลูกมันสิ้น” เปนตน
(๔ ) ศาสน า ศิ ล าจารึ ก แ สด งให เห็ น ว า ชาวไท ยสุ โ ขทั ยนั บ ถื อ
พระพุ ทธศาสนาอยางยิ่ง ดังปรากฎในจารึกดานที่ ๒ ตั้ง แตบรรทัด ที่ ๘-๑๘ กลาวถึงประเพณี
เขาพรรษาและออกพรรษา อันเปนประเพณีสำคัญในพระพุทธศาสนา และยังบรรยายเกี่ยวกับศาสน
สถานและศาสนวัตถุมากมาย ดังขอความ
กลางเมื อ งสุ โ ขทั ย นี้ มี พิ ห าร มี พ ระพุ ท ธรู ป ทอง มี พ ระอั ฏ ฐารศ มี พ ระพุ ท ธรู ป มี
พระพุทธรูปอันใหญ มีพระพุทธรูปอันราม มีพิหารอันใหญมีพิหารอันราม มีปูครูนิสัย
มุตก มีเถร มีมหาเถรเบื้องตะวันตก เมืองสุโขทัยนี้มีอไรญิก พอขุนรามคำแหงกระทำ

๕๐

โอยทานแกมหาเถร สังฆราชปราชญเรียนจบปฎกไตรหลวกกวาปูครูในเมืองนี้ ทุกคนลุก
แตเมืองศรีธรรมราชมา ในกลางอรัญญิก มีพิหารอันหนึ่งมนใหญ สูงงามแกกลม มีพระ
อัฏฐารศอันหนึ่งลุกยืน เบื้องตะวันออกเมืองสุโขทัยนี้มีพิหารมีปูครู
จากตัวอยาง จะเห็นวา คนสมัยสุโขทัยมีความใฝใจในพระพุทธศาสนา มีพระสังฆราช
พระภิกษุสงฆ พระเถระที่มีความรูทางศาสนา และมีวัดวาอาราม รวมถึงพระพุทธรูปมากมาย
๒.๒.๒ สุภาษิตพระรวง
สุภาษิตพระรวงหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งวา บัญญัติพระรวง เปนวรรณคดีที่รวบรวมคำ
สอนของกษัตริยสุโขทัย ซึ่งเปนกษัตริยราชวงคพระรวง ที่ทรงสั่งสอนประชาชน สุภาษิตพระรวงนี้
เชื่อวาจดจำและถายทอดกันมาตั้งแตสุโขทัย จนถึงสมัยรัชกาลที่ ๓ ไดมีการรวบรวมแตงเติมและ
จารึกอยูที่ผนังวิหารดานในทางทิศเหนือ หนามหาเจดียวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เมื่อ พ.ศ.
๒๓๗๙ การตีพิมพเรื่องสุภาษิตพระรวง ตีพิมพครั้งแรกเมื่อป พ.ศ.๒๓๗๙ ในรัชกาลที่ ๓ (สิทธา
พินิจภูวดล และปรียา หิรญ
ั ประดิษฐ, 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 จบดวยโคลงสองสุภาพและตอดวยโคลงสี่
สุภาพกระทู ๑ บท
วัตถุประสงคในการแตง เพื่อสั่งสอนประชาชนทั่วไป ในดานการประพฤติปฏิบัติ
ตนและการดำเนินชีวิต
เนื้อเรื่องยอ เริ่มดวยการกลาวถึงพระรวงเจาผูครองกรุงกรุงสุโขทัย ทรงบัญญัติ
สุภาษิต เพื่อใหประชาชนยึดถือเปนแนวทางในการดำเนินชีวิต มีสุภาษิตทั้งหมด ๑๕๘ บท เปน
๕๑

สุภาษิตที่สอนการประพฤติปฏิบัติทั้งดานการแสวงหาความรู การคบคาสมาคม การผูกไมตรี การ
วางตัว การรูจักตัว เปนตน
ปางสมเด็จพระรวงเจา

เผาแผนภพสุโขทัย

มลักเห็นในอนา

จึ่งผายพจนประภาษ

เปนอนุสาสนกถา

สอนคณานรชน

ทั่วธราดลพึงเพียร

เรียนอำรุงผดุงอาตม

อยาเคลื่อนคลาดคลาถอย
ใหหาสินเมือ่ ใหญ

เมื่อนอยใหเรียนวิชา
อยาใฝเอาทรัพยทาน

อยาริระรานแกความ

ประพฤติตามบุรพรบอบ

เอาแตชอบเสียผิด

อยาประกอบกิจเปนพาล

อยาอวดหาญแกเพื่อน
หนาศึกอยานอนใจ

เขาเถื่อนอยาลืมพรา
ไปเรือนทานอยานั่งนาน

และจบลงดวยโคลงกระทูเพื่อบอกถึงที่มาของสุภาษิตพระรวง ดังความวา
บัณ เจิดจำแนกแจง

พิศดาร ความเฮย

ฑิต ยุบลบรรหาร
พระ ปนนัคราสถาน

เหตุไว
อุดรสุข ไทยนา

รวง ราชนามนี้ได

กลาวถอยคำสอน

คุณคา คุณคาของสุภาษิตพระรวงที่เดนชัดคือเนื้อหาสามารถนำไปใชกับการใช
ชีวิต เปนแนวทางการดำเนินชีวติ ที่ดีงาม ถูกตองตามครรลองครองธรรม ดานการใชภาษา สุภาษิต
พระร ว งใช ถ อ ยคำง า ย คล อ งจอง กะทั ด รั ด เป น ภาษิ ต ไทยแท สุ ภ าษิ ต พระร ว งยั ง มี อิ ท ธิ พ ล
ตอวรรณดคีอื่น ดังจะเห็นวา กวีรุนหลังนิยมนำขอความบางตอนไปแทรกไวในวรรณคดี เชน แทรก
ไวในรายยาวมหาเวสสันดรชาดก ตอนนางพรหมณีบอกนางอมิตดาวา "จะมารักเหากวาผม จะมารัก
ลมกวาน้ำ อยารักถ้ำกวาเรือน อยารักเดือนกวาตะวัน” หรือตอนพระเวสสันดรตรัสตอนางมัทรี
วา "เขาเถื่อนอยาลืมพรา” ซึ่งมาจากสุภาษิตพระรวง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
๕๒

รัชกาลที่ ๖ ทรงนำสุภาษิตพระรวงมา พระราชนิพนธ สุภาษิตพระรวงคำโคลง สุนทรภูเองไดนำ
สุภาษิตพระรวงมาเขียนไวในเพลงยาวถวายโอวาทดวยเชนกัน
๒.๒.๓ ไตรภูมิพระรวง
ไตรภูมิพระรวง เดิมชื่อวา เตภูมิกถาหรือไตรภูมิกถา กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ทรงเปลี่ยนชื่อใหใหมเปน ไตรภูมิพ ระรวง ในป พ.ศ. ๒๔๕๕ เพื่อเฉลิมพระเกียรติแ ละใหคูกับ
สุภาษิตพระรวง
ผูแตง พระมหาธรรมราชาลิไท แตงขึ้นในป พ.ศ. ๑๘๘๘
ลักษณะการแตง ความเรียงรอยแกว
วัตถุประสงคในการแตง เพื่อแสดงธรรมโปรดพระราชมารดาและใหเปนธรรม
ทานแกราษฎร
เนื้อเรื่องยอ เกี่ยวกับโลกสัณฐานที่แบงเปน ๓ ภูมิ หรือ ไตรภูมิ ไดแก กามภูมิ
(กามาวจรภูมิ) รูปภูมิ (รูปาวจรภูมิ) และอรูปภูมิ (อรูปาวจรภูมิ)มีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้
กามภูมิ คือ แดนที่เกี่ยวของกับกามตัณหา มีการเวียนวายตายเกิด 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 รวมเรียกตติยญานทั้ง ๗
ชั้นวา “สุทธาวาส”
อรู ป ภู มิ คื อ แดนของพรหม ซึ่ ง ไม มี รู ป กาย มี แ ต จิ ต มี อ ยู ๔ แดนได แ ก
อากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ เนวสัญญานาสัญญายตนะ และ อากิญจัญญายตนะ

๕๓

ทายเรื่องกลาวถึง นิพพานกถา วาดวยเรื่องนิพพาน วิธีที่จะพนไปจากภูมิ 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 ไตรภูมิพระรวงเปนเครื่องมือสำคัญที่ทำให
บานเมืองมีความสงบสุข โดยใชความเชื่อเรื่องนรกสวรรคหรือศาสนาเปนตัวควบคุม วรรณคดีเรื่องนี้
ไดปลูกฝงความเชื่อเรื่องกรรมดีกรรมชั่ว และนำทางปวงชนใหมีจิต ใจยึดมั่น ในความดีงาม ซึ่งมี
ความสำคัญอยางมากในชวยสรางบานแปลงเมือง
(๓) อิทธิพลตอศิลปกรรมแขนงอื่น ไตรภูมิพระรวงมีอิทธิพลตอศิลปกรรม
แขนงอื่น ๆ เชน จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปตยกรรม ดังจะเห็นไดจากภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ตามวัดตางๆ ที่เขียนเปนภาพสวรรค เขาพระสุเมรุ หรือนรกภูมิ
(๔) อิท ธิพลต อการสรางสรรคว รรณคดีไทย จะเห็ น วาวรรณคดีในยุ ค
ตอมาปรากฏแนวคิด ความเชื่อ ตัวละคร หรือเหตุการณที่มาจากไตรภูมิมพระรวง เชน ขุนชาง
ขุนแผน รามเกียรติ์ สมบัติอมรินทรคำกลอน กากีคำกลอน นิราศนรินทร เปนตน ไตรภูมิพระ
รวงนี้ยังทำใหเกิดวรรณคดีไตรภูมิที่แตงในสมัยรัชกาลที่ ๑ ตอมาอีก ไดแก ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา
ของ พระยาธรรมปรีชา (แกว) ดวย
(๕) ภาษา ภาษาที่ใชในไตรภูมิพระรวงมีลักษณะเปนพรรณนาโวหาร
ผูฟงผูอานเกิดจินตภาพตามไดงาย เชน การพรรณนาโลหกุมภีนรก
อันดับนั้นเปนคำรบ ๕ ชื่อวาโลหกุมภีนรก แลคนผูใดอันตีสมณพราหมณผูมีศีลไส คนผู
นั้นตายไดไปเกิดในโลหกุมภีนรก ๆ มีเหล็กแดงอันใหญเทาหมออันใหญนั้น แลเต็มดวย
เหล็กแแดงเชื่อมเปนน้ำอยูฝูงยมบาลจับ ๒ ตีนคนนรก ผันตีนขึ้นแลหยอนหัวเบื้องต่ำ
แลวและพุงตัวคนนั้นลงในหมออันใหญนั้น แลสัตวนั้นรอนนักหนาดิ้นไปมาอยูในหมอ

๕๔

นั้น ทนเวทนาอยูดังนั้นหลายคาบหลายคราแลทนอยูกวาจะสิ้นอายุสัตวในนรกอันชื่อว
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 ตราบเทาสิ้นอายุ แลบาปกรรมแหงเขานั้นแลฯ
อิท ธิพ ลของภาษาในไตรภูมิพ ระรว งยังทำใหเกิด สำนวนพู ด ที่ใชในปจจุบัน เชน
สูงเหมือนเปรต คนเปนชูตองตกนรกปตนงิ้ว ปากเทารูเข็ม เปนตน

๒.๓ ลักษณะสำคัญของวรรณคดีสมัยสุโขทัย พ.ศ. ๑๘๐๐ – ๑๙๒๐
ลักษณะสำคัญของวรรณคดีสมัยสุโขทัย จะสังเกตไดวาในดานเนื้อหานั้น สวนใหญเปนเรื่อง
เกี่ยวกับประวัติศาสตร บานเมือง วัฒนธรรมและอบรมสั่งสอน มิไดมุงเพื่อความบันเทิงโดยตรง
วรรณคดีสุโขทัยบันทึกเรื่องราว เหตุการณและสังคมลงในศิลาจารึก ดังจะเห็นจากศิลาจารึกหลักที่
๑ ที่สะทอนใหเห็น ประวัติศาสตรของพอขุน รามคำแหง และประวัติราชวงค รวมถึงบานเมือง
นอกจากศิลาจารึกหลักที่ ๑ แลว ยังมีการคนพบศิลาจารึกจำนวนมาก โดยสวนใหญจารึกเกี่ยวกับ
เรื่องทางศาสนา เชน การทำบุญ การสรางพระ สรางวัด ซึ่งสะทอนใหเห็นเรื่องราวในอดีตไดอยางดี
เชน ศิลาจารึกหลักศรีชุม และศิลาจารึกวัดปามะมวงที่กลาวถึงการนับถือศาสนาลัทธิลังกาวงศ
หรือศิลาจารึกเขาสุมนกูฏที่กลาวถึงการจำลองพระพุทธบาท
ลักษณะของวรรณคดีสมัยสุโขทัยอีกลักษณะหนึ่งคือ เปนวรรณคดีคำสอน วรรณคดีสุโขทัย
มีเนื้อหาดานคำสอนอยูเดนชัด ๒ เรื่อง ไดแก สุภาษิตพระรวงกับไตรภูมิพระรวง ซึ่งสะทอนใหเห็น
ความสำคัญของวรรณคดีที่ใชในการปกครองบานเมืองเพื่อใหเกิดความสงบเรียบรอยมั่นคงในยุค
เริ่ ม แรกของการสร า งอาณาจั ก ร วรรณคดี จึ ง มี ลั ก ษณะสั่ ง สอนให ค นทำดี ไม ท ำความชั่ ว
ขณะเดียวกันก็ประกาศคุณธรรมของผูปกครองดวยเชนกัน
๕๕

ในดานรูปแบบการประพันธนั้น นิยมแตงเปนความเรียงรอยแกว เชน ศิลาจารึก ไตรภูมิ
พระร ว ง เป น ต น มี ป รากฏที่ เป น รอ งกรอง ๑ เรื่ อ งได แ ก สุ ภ าษิ ต พระรว ง คื อ เป น ร ายสุ ภ าพ
วรรณคดีในสมัยนี้สวนใหญจะใชภาษาตางประเทศหลากหลาย เชน เขมร บาลี สันสกฤต ลีลาการ
เขียนนิยมถอยคำสำนวนกะทัดรัด สละสลวย สั้นแตกินความมาก มีการใชคำซ้ำและแตงประโยค
คลายกับมีสัมผัสเหมือนรอยกรองแมจะเปนความเรียงรอยแกวก็ตาม ดังจะเห็นจาก ศิลาจารึกหลักที่
๑ นอกจากนี้ ยังใชภาษาแบบพรรณนาโวหาร ทำใหเกิดจินตภาพไดอยางดี ดังปรากฏในไตรภูมิ
พระรวง

สรุป
วรรณคดีสมัยสุโขทัยปรากฏเปนลายลักษณอักษรในศิลาจารึก ซึ่งบันทึกประวัติศาสตรทั้ง
ดานการเมืองการปกครอง เหตุการณสำคัญ เรื่องทางศาสนา และขอบเขตของอาณาจักรสุโขทัย
ศิลาจารึกที่คนพบมีหลายรอยหลัก แตที่สำคัญและสะทอนสภาพสังคมบานเมืองในสมัยสุโขทัยคือ
ศิลาจารึกหลักที่ ๑ หรือศิลาจารึกพอขุนรามคำแหง วรรณคดีสมัยนี้นิยมเขียนเปนรอยแกว ดังเชน
ในศิลาจารึกที่บันทึกโดยใชภาษารอยแกว และมักใชถอยคำงายแตกินความมาก วรรณ ค ดี ส มั ย
สุโขทัยสวนใหญยังเปนเครื่องมือสำคัญในการเมืองการปกครองดวย

คำถามทายบท
๑. กวีและวรรณคดีสมัยสุโขทัยที่สำคัญมีใครและเรื่องใดบาง
๒. วรรณคดีสมัยสุโขทัยนิยมใหคำประพันธประเภทใด
๓. จงเลือกวรรณคดีสมัยสุโขทัย ๒ เรื่อง และอธิบายเชิงประวัติ
๔. ลักษณะสำคัญของวรรณคดีสมัยสุโขทัยเปนอยางไร
๕. ไตรภูมิพระรวงมีอิทธิพลตอความคิดจิตใจคนอยางไร
๖. ศิลาจารึกหลักที่ ๑ มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร
๗. สุภาษิตพระรวงมีลักษณะการใชภาษาอยางไร
๘. จงอธิบายการใชภาษาในวรรณคดีสมัยอยุธยาที่วา “ใชคำนอยแตกินความมาก”
๙. ลักษณะการใชภาษาในไตรภูมิพระรวงเปนอยางไร
๑๐. เหตุใดจึงมีผูกลาววาไตรภูมิพระรวงเปนดังวิทยานิพนธเลมแรก

๕๖
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๕๗

แผนบริหารการสอนประจำบท
หัวขอเนื้อหาประจำบท
บทที่ ๓ วรรณคดีสมัยอยุธยา พ.ศ. ๑๘๙๓ – ๒๓๑๐
๓.๑
๓.๒
๓.๓
๓.๔
๓.๕

ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมโดยสังเขป
กวีและวรรณคดีสำคัญสมัยอยุธยาตอนตน
กวีและวรรณคดีสำคัญสมัยอยุธยาตอนกลาง
กวีและวรรณคดีสำคัญสมัยอยุธยาตอนปลาย
ลักษณะสำคัญของวรรณคดีสมัยอยุธยา พ.ศ. ๑๘๙๓ – ๒๓๑๐

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
เมื่อศึกษาบทที่ ๓ แลว นักศึกษาสามารถ
๑. อธิบายบริบททางสังคมและวัฒนธรรมสมัยอยุธยาได
๒. บอกกวีและวรรณคดีที่ปรากฏในสมัยอยุธยาในแตละชวงได
๓. อธิบายลักษณะสำคัญของวรรณคดีสมัยอยุธยาในแตละชวงได
๔. วิเคราะหวรรณคดีสำคัญสมัยอยุธยาได
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจำบท
๑. วิธีสอน การบรรยาย อภิปรายกลุม ใชสื่ออิเล็กทรอนิกสประกอบการสอน
๒. กิจกรรมการเรียนการสอนมีดังนี้
๒.๑ กิจกรรมกอนเรียน นักศึกษาอานเอกสารประกอบการสอนลวงหนา และอาน
วรรณคดีดังตอไปนี้ลวงหนา
๒.๑.๑ มหาชาติคำหลวง
๒.๑.๒ ลิลติ พระลอ
๒.๑.๓ คำฉันทดุษฎีสังเวชกลอมชาง
๒.๑.๔ จินดามณี

๕๘

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. สื่ออิเล็กทรอนิกส อาทิ พาวเวอรพอยท วีดิทัศน
๓. ตัวบทวรรณคดีไทย
การวัดและการประเมินผล
๑. สังเกตความสนใจและมีสวนรวมในชั้นเรียน
๒. การถาม-ตอบ รวมอภิปราย
๓. การสอบกลางภาค

๕๙

บทที่ 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 ทำใหกวีไทยเริ่มแตง
คำประพันธประเภทฉันทและกาพยขึ้น และพัฒนาขึ้นมาจนถึงขีดสุดในสมัยอยุธยาตอนกลางและ
ตอนปลาย ในสมัอยุธยาตอนปลายปรากฏรูปแบบคำประพันธครบทุกประเภท ไดแก โคลง ฉันท
กาพย รายและกลอน

๓.๑ ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมโดยสังเขป
กรุงศรีอยุธยากอตั้งขึ้นบริเวณที่ราบลุมแมน้ำเจาพระยาตอนลาง 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
๖๐

ชนชั้นผูปกครอง พระสงฆ และ ชนชั้นผูถูกปกครอง โดยชนชั้นปกครองมีพระมหากษัตริยอยูใน
ระดับสูงสุด รองลงมาเปนเจานายและขุนนาง ซึ่งเรียกวา "มูลนาย" มีศักดินาสูงกวา ๔๐๐ ไร สวน
ชนชั้นผูถูกปกครองคือ ผูที่มีศักดินาต่ำกวา ๔๐๐ ไร รวมถึงไพรและทาส ผูที่เปน ไพรจะตองขึ้น
ทะเบียนสังกัดมูลนาย และมีหนาที่ปฏิบัติราชการ ดวยการใหแรงงานแกรัฐ รับใชมูลนาย และเปน
ไพรพลในกองทัพเวลาเกิดศึกสงคราม หากเปนทาสจะตองทำงานใหแกนายเงินของตนเทานั้น
เมื่อสิ้นรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแลว สมเด็จพระรามาธิปดีที่ ๒ เสวยราชยตอมา
เปนเวลาถึง ๔๐ ป (พ.ศ.๒๐๓๒-๒๐๗๒) บานเมืองสงบสุขและศิลปกรรมเจริญมากสันนิษฐานวา
วรรณคดีสำคัญบางเรื่องเกิดขึ้นในชวงเวลานี้หลังจากวรรณคดีไดวางเวนไปเปนเวลานานเกือบรอยป
เนื่องจากบานเมืองไมปกติ ตองทำสงครามกับพมา เริ่มแตรัชกาลสมเด็จพระไชยราชาธิราช จนเสีย
กรุงแกพมาในรัชกาลสมเด็จพระมหินทราธิราชถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกูเอกราชไดก็ตอง
ทำสงครามขับเคี่ยวกับพมาและเขมรตลอดรัชกาล นอกจากนี้ เมื่อสิ้นรัชกาลสมเด็จพระเอกาทศรถก็
เกิดความไมสงบสุขภายใน หฃังจากสิ้นรัชกาลสมเด็จพระเอกาทศรถแลว สมเด็จพระเจาทรงธรรม
ขึ้นครองราชยตอ พระองคทรงเอาพระใสในพระพุทธศาสนา และพระราชนิพนธกาพยมหาชาติ
นับเปน วรรณคดีเรื่องแรกในสมัยอยุธยาตอนปลาย เมื่อสิ้น รัชกาลสมเด็จพระเจาทรงธรรมแลว
บานเมืองเกิดความวุนวายภายในอีก สมเด็จพระเจาปราสาททองจึงทรงปราบดาภิเภกเปนกษัตริย
ตอ ในรัชกาลสมเด็จพระเจาปราสาททองวรรณคดีไทยเกิดขึ้นไมมากนัก
รัชกาลสมเด็จพระนารายณ ม หาราช ไดรับ ยกยองวาเปน ยุคทองแหงวรรณคดี เพราะมี
นักปราชญราชกวีและวรรณคดีเกิดขึ้นมากมายในเวลาเพียงรัชกาลเดียวนี้ นับแตองคประมุข คือ
สมเด็จพระนารายณมหาราช จนถึงบุคคลชั้นผูนอยทั้งชายหญิง เชน นายประตู ตางพากันสนใจ
วรรณคดีแ ละสามารถสรางสรรควรรณคดีสำคัญ หลายเรื่อง ราชสำนักของสมเด็จพระนารายณ
มหาราชเปนที่ประชุมกวีนักปราชญ โดยมีพระมหากษัตริยเปนองคอุปถัมภ สมเด็จพระนารายณ
มหาราช เสวยราชยระหวาง พ.ศ.๒๑๙๙ ถึง พ.ศ.๒๒๓๑ พระองคทรงมีพระปรีชาสามารถในการ
ปกครอง และทรงปราดเปรื่องในการกวี กรุงศรีอยุธยาจึงมีความเจริญรุงเรืองสูงสุดอีกชวงเวลาหนึ่ง
มีการทำสงคราม รบชนะเชียงใหม เมื่อ พ.ศ.๒๒๐๕ ตอจากนั้นบานเมืองก็สงบราบคาบตลอดรัชกาล
ทรงมีเวลาทะนุบำรุงบานเมือง ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมใหเจริญรุงเรือง ดานความสัมพันธกับ
ตางประเทศไดมีชนชาติตางศาสนาเขามาคาขายและเผยแพรศาสนามากเปนพิเศษ เชน ฮอลันดา
๖๑

อังกฤษ และฝรั่งเศส สมเด็จพระนารายณมหาราชทรงสงราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับพระเจา
หลุยสที่ ๑๔ ของฝรั่งเศส และทรงแตงตั้งชาวกรีกผูหนึ่งเปนเจาพระยาวิชาเยนทร มีตำแหนงเปนที่
ปรึกษาราชการแผนดิน ทรงสนพระทัยความเจริญอยางยุโรป เชน โปรด ฯ ใหมีประปาที่พระราชวัง
ลพบุรี คณะสอนศาสนาคริสต ก็ไดรับพระราชทานเสรีภาพละพระบรมราชานุเคราะห ใหเผยแพร
ศาสนาคริสตไดอยางกวางขวาง โดยตั้งโรงพยาบาลรักษาคนไข และตั้งโรงเรียนสอนหนังสือแก
เด็ ก ไทยควบคู กั บ ศาสนาคริ ส ต การเกี่ ย วข อ งกั บ ฝรั่ ง เศสดั ง กล า วมี ส ว นทำให ค นไทยตื่ น ตั ว
กระตือรือรนหันมาสนใจหนังสือไทยพุทธศาสนาของตนเองมากขึ้น หนังสือเรียนภาษาไทยเลมแรก
คือ จินดามณี เกิดขึ้นในชวงเวลานี้
เมื่อสิ้นรัชกาลสมเด็จพระนารายณมหาราช กรุงศรีอยุธยาเริ่มระส่ำระสาย เนื่องจากการชิง
ราชสมบัติ เกิดกบฏและเกิดสงครามกับนครศรีธรรมราชและกัมพูชาจึงทำใหวรรณคดีชะงักงันเปน
เวลาเกือบครึ่งศตวรรษ ตอมาไดมีโอกาสรุงเรืองขึ้นระยะหนึ่ง เมื่อสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศได
ครองราชสมบัติทั้งนี้ เพราะพระมหากษัต ริยพระองคนี้เอาพระทัยใสในการศึกษาเลาเรียนของ
กุ ล บุ ต รเป น พิ เศษผู ถ วายตั ว เข า รั บ ราชกาลจะต อ งมี วิ ช าความรู ชั้ น สามั ญ และบวชเรี ย นใน
พระพุทธศาสนามากอนทรงสนับสนุนงานวรรณคดีอยางจริงจัง รัชกาลสมเด็จพระเจาอยูหัวบรม
โกศ ซึ่ งมี เวลา ๒๖ ป มีค วามเจริญ ทางวรรณคดีเท าเที ย มกั น กั บ ยุค ทองของวรรณคดี กวีมีทั้ ง
บรรพชิตและฆราวาสชายและหญิง เจานายและสามัญชน
กรุงศรีอยุธยามีพระมหากษัตริยปกครองอาณาจักร รวม ๓๓ พระองค จาก ๕ ราชวงศ คือ
ราชวงศอูทอง ราชวงศสุพรรณภูมิ ราชวงศสุโขทัย ราชวงศปราสาททอง และ ราชวงศบานพลูหลวง
โดยมีพระมหาษัตริยปกครองเรียงตามลำดับ ดังนี้
๑. สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (อูทอง ) ผูเปนปฐมกษัตริยของกรุงศรีอยุธยา
๒. สมเด็จพระราเมศวร เปนพระโอรสของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (อูทอง)
๓. สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๑ (ขุนหลวงพองั่ว) หรือ ขุนหลวงพะงั่ว เปนพระ
เชษฐาของพระมเหสี สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (อูทอง)
๔. สมเด็จพระเจาทองลัน เปนพระโอรสของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๑ (พะงั่ว)
เมื่อเสด็จขึ้นครองราชย พระชนมายุ ๑๕ พรรษา ครองราชยไดเพียง ๗ วัน
๕. สมเด็จพระรามราชาธิราช เปนพระโอรสของสมเด็จพระราเมศวร
๖๒

๖. สมเด็จพระนครินทราธิราช หรือ สมเด็จพระอินทราชา (เจานครอินทร)เปนพระ
นัดดาของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๑ (พะงั่ว)
๗. สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ (เจาสามพระยา ) เปนพระโอรสองคที่ ๓ ของ
สมเด็จพระนครินทราธิราช
๘. สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พระราเมศวร) เปนพระโอรสของสมเด็จพระบรม
ราชาธิราชที่ ๒ พระชนนีเปนพระธิดาของพระมหาธรรมราชาที่ ๓ แหงราชวงศพระรวง
๙. สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๓ เปนพระโอรสของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
๑๐. สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ (พระเชษฐา) เปนพระโอรสของสมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถ แตตางพระชนนีกับสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๓
๑๑. สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๔ (หนอพุทธางกูร หรือ พระอาทิตยวงศ) เปน
พระโอรสของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒
๑๒. พระรัษฎาธิราช เปนพระโอรสของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๔ เมื่อเสด็จขึ้น
ครองราชย มีพระชนมายุเพียง ๕ พรรษา ครองราชยไดเพียง ๕ เดือน
๑๓. สมเด็จพระไชยราชาธิราช เปนพระโอรสของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒
๑๔. พระยอดฟา (พระแกวฟา)เปนพระโอรสของสมเด็จพระไชยราชาธิราชที่เกิด
จากทาวศรีสุดาจันทร
๑๕. สมเด็จพระมหาจัก รพรรดิ หรือ พระเฑี ยรราชา เปน เชื้อพระวงศร าชวงศ
สุพรรณภูมิ
๑๖. สมเด็จพระมหินทราธิราช เปนพระโอรสของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิและ
สมเด็จพระสุริโยทัย
๑๗. สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช ทรงมีเชื้อสายราชวงศพระรวงแหงกรุงสุโขทัย
๑๘. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เปนพระโอรสของสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช
และพระวิสุทธิกษัตรี (พระธิดาของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ และสมเด็จพระสุริโยทัย)
๑๙. สมเด็จพระเอกาทศรถ เปนพระอนุชาของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รวม
พระชนกและพระชนนีเดียวกัน
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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 เปน พระอนุชาของสมเด็จพระเจาปราสาททอง
ครองราชสมบัติไดเพียง ๒ เดือน
๒๗. สมเด็จพระนารายณมหาราช เปนพระโอรสของสมเด็จพระเจาปราสาททอง
๒๘. สมเด็จพระเพทราชา ไดกอการยึดอำนาจใน พ.ศ. ๒๒๓๑ แลวขึ้นครองราช
สมบัติ ทรงสถาปนาราชวงศใหม คือ ราชวงศบานพลูหลวง
๒๙. สมเด็จพระสรรเพชญที่ ๘ (พระเจาเสือ) พระนามเดิม วา หลวงสรศักดิ์ เปน
พระโอรสของสมเด็จพระเพทราชา
๓๐. สมเด็จพระสรรเพชญที่ ๙ (สมเด็จพระเจาทายสระ) เปนพระโอรสของพระเจา
เสือ
๓๑. สมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ พระนามเดิมวา เจาฟาพร เปนพระอนุชาของ
สมเด็จพระเจาทายสระ
๓๒. สมเด็ จ พระเจ า อุ ทุ ม พร (ขุ น หลวงหาวั ด ) เป น พระโอรสของสมเด็ จ พระ
เจาอยูหัวบรมโกศ
๓๓. สมเด็จพระที่นั่งสุริยาศนอมรินทร (สมเด็จพระเจาเอกทัศ ) พระเชษฐาของเจา
ฟาอุทุมพร
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แมกรุงศรีอยุธยาจะมีความรุงเรืองยาวนาน แตมีวรรณคดีที่ตกทอดมายังปจจุบันไม
มากนัก ทั้งนี้อาจเปนเพราะการศึกสงคราม และความวุนวายในบานเมือง ดังจะเห็นวา รัชสมัยที่
ปรากฏหลักฐานทางวรรณคดีและเหลือมาจนถึงปจจุบันมีเพียง ๕ รัชสมัย ไดแก
รัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจาอูทอง)
รัชสมัยของพระบรมไตรโลกนาถ
รัชสมัยของพระเจาทรงธรรม
รัชสมัยของพระนารายณมหาราช
รัชสมัยของสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ
ทั้งนี้ หากแบงยุคของวรรณคดีในสมัยอยุธยา 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) ตั้งแตสมัยพระรามาธิบดีที่
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 กวีและวรรณคดีสำคัญสมัยอยุธยาตอนตน
กวีและวรรณคดีสำคัญในสมัยอยุธยาตอนตนที่ปรากฏหลักฐานมาจนถึงปจจุบัน มีดังนี้
วรรณคดีในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิปดีที่ ๑ ไดแก ลิลิตโองการแขงน้ำ
วรรณคดีในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ไดแก
๖๕

๑) มหาชาติคำหลวง
๒) ลิลิตยวนพาย
วรรณคดีในรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ (พระเชษฐา) ไดแก
๑) ลิลิตพระลอ
๒) โคลงนิราศหริภุญชัย
๓) โคลงทวาทศมาส
๔) โคลงกำสรวล
ในที่นี้ จะอธิบายวรรณคดีในสมัยอยุธยาตอนตนตามลำดับตอไปนี้
๓.๒.๑ ลิลิตโองการแชงน้ำ
ลิลิตโองการแชงน้ำ หรือโองการแชงน้ำ หรือประกาศแชงน้ำโคลงหา ตนฉบับเดิมที่
เหลืออยูเขียนดวยอักษรขอม เนื่องจากไดรับวัฒนธรรมขอมและพราหมณเปนอันมาก จึงมีการ
ถ ายทอดพิ ธีถื อ น้ ำ พระพิ พั ฒ น สั ต ยาหรือ พิ ธี ศ รีสั จ จปานกาลมาจากพราหมณ เพื่ อ สรา งความ
จงรักภักดีในคราวสรางกรุงศรีอยุธยา วรรณคดีเลมนี้นับวาเปนวรรณคดีที่แตงเปนรอยกรองอยาง
สมบูรณแบบ ตนฉบับที่ถอดเปนอักษรไทยจัดเปนวรรคตอนคำประพันธไวคอนขางสับสน ตอมา
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเจาอยูหัว ทรงสอบทานและพระราชวินิจฉัยเรียบเรียงวรรคตอนใหม
ผูแตง สมเด็จพระเจาบรมวงคเธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิษฐานวา
อาจแตงในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ ผูแตงจะตองเปนผูรูพิธีพราหมณ และรูวิธีประพันธของ
ไทยเปนอยางดี ทั้งนี้อาจเปนพราหมณในราชสำนักก็ได
ลัก ษณะการแตง มีลักษณะเป น ลิลิต คือ มีรายกับโคลงสลับกัน รายเป น ราย
โบราณ สวนโคลงเปนโคลงแบบโคลงหาหรือมณฑกคติ ถอยคำ ถอยคำที่ใชสวนมากเปนคำไทย
โบราณ นอกจากนัน้ ยังมีคำเขมร และบาลี สันสกฤต ปนอยูดวย คำสันสกฤตมีมากกวาคำบาลี
วัตถุประสงคในการแตง เพื่อใชอานในพิธีถือพระพิพัฒนสัตยาหรือพิธีศรีสัจปาน
กาล ซึ่งกระทำตั้งแตรัชกาลสมเด็จพระเจาอูทองสืบตอกันมาจนเลิกไปเมื่อประเทศไทยเปลี่ยนแปลง
การปกครองมาเปนระบบประชาธิปไตย ใน พ.ศ.๒๔๗๕
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เนื้อเรื่องยอ เริ่มตนดวยรายดั้นโบราณ ๓ บท เปนบทสรรเสริญพระนารายณ พระ
อิศวร พระพรหมตามลำดับ ตอจากนั้นบรรยายดวยโคลงหา และรายดั้นโบราณสลับกัน กลาวถึงไฟ
ไหมโลกเมื่อสิ้นกัลปแลวพระพรหมสรางโลกใหม เกิดมนุษย ดวงอาทิตย ดวงจันทร การกำหนดวัน
เดือ น ป และการเริ่มี พ ระราชาธิบ ดี ในหมู คน แลว อัญ เชิ ญ พระกรรมบดี ปู เจามารวมเพื่ อ ความ
ศักดิ์สิทธิ์ ตอนตอไปเปนการออนวอนใหสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรืองอำนาจมี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ
เทพยาดา อสูร ภูตปศาจ ตลอดจนสัตวมีเขี้เล็บเปนพยาน ลงโทษผูคิดคดกบฏตอพระเจาแผนดิน
สวนผูซื่อตรงภักดี ขอใหมีความสุขและลาภยศ ตอนจบเปนรายยอพระเกียรติพระเจาแผนดิน
ตัวอยางตอนสรรเสริญพระนารายณ
โอมสิทธิสธิสรวงศรีแกลว แผวฤตยู เอางูปนแทน แกวนกลืนฟากลืนดิน บิน
เอาครุฑมาขี่ สี่ถือสังขจักรคธารณี ภีรุอวตาร อสุรแลงลาญทัก ทัคนียจรนาย ฯ แทง
พระแสงศรปลัยวาด ฯ
คุณคา ลิลิตโองการแชง สะทอนอิทธิพลของวัฒนธรรมเขมร และพราหมณอยาง
ชัดเจน สมเด็จพระเจาอูทองทรงรับการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย และพระราชพิธีศรี
สัจปานจากเขมรมาใช เพื่อความมั่นคงของบานเมืองในระยะที่เพิ่งกอสรางราชอาณาจักร โดยลิลิต
โองการแชงน้ำเขียนขึ้นเพื่อใชประกอบพิธีกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย ซึ่ง
พิธีกรรมนี้ยังคงปฏิบัติสืบเนื่องมาจากถึงสมัยรัตนโกสินทร
ลิลิตโองการแชงน้ำ ยังสะทอนลักษณะการใชถอยคำสำนวนที่เฉพาะ คือใชคำที่
เขาใจยาก และเปนคำหวนหนักแนน เพื่อใหเกิดความนาเคารพยำเกรง ความพรรณนาบางตอน
ละเอียดละออ นอกจากนี้ยังใชรูปแบบคำประพันธประเภทโคลงหาและรายดั้น ซึ่งมีจังหวะลีลาไม
ราบรื่น ชวยเพิ่มความเขมขลังในขณะทำพิธีดวย
๓.๒.๒ มหาชาติคำหลวง
มหาชาติคำหลวงเปนหนังสือมหาชาติฉบับภาษาไทย และเปนประเภทคำหลวงเรือ่ ง
แรก โดยสอดคลองกับลักษณะของวรรณคดีประเภทคำหลวงที่สำคัญ ๓ ลักษณะ ไดแก ลักษณะที่
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หนึ่ง เปนพระราชนิพนธของพระเจาแผนดิน หรือเจานายชั้นสูง ลักษณะที่สอง เปนเรื่องเกี่ยวกับ
พระศาสนาและศีลธรรม และลักษณะที่สาม นิยมใชคำประพันธหลายประเภท
ดานผูแตงและปที่แตงมหาชาติคำหลวงนั้น ปรากฏหลักฐานในเรื่องพงศาวดารฉบับ
คำหลวงกลาวยืนยันปที่แตงไวตรงกัน มหาชาติคำหลวงในสมัยอยุธยานี้หายไป ๖ กัณฑ ตอมา
พระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธเลิ ศ หล า นภาลั ย ทรงมี พ ระบรมราชโองการให พ ระราชาคณะและ
นักปราชญราชบัณฑิตแตงซอมใหครอบ ๑๓ กัณฑ เมื่อจุลศักราช ๑๑๗๖ พุทธศักราช ๒๓๔๗ กัณฑ
ที่แตงเพิ่มภายหลัง ไดแก กัณฑหิมพานต ทานกัณฑ จุลพน มัทรี สักกบรรพ และฉกษัตริย
ผูแ ต ง สัน นิ ษ ฐานวาสมเด็ จพระบรมไตรโลกนาถโปรด ฯ ให นั กปราชญ ร าช
บัณฑิตชวยกันแตง เมื่อจุลศักราช ๘๔๔ หรือพ.ศ. ๒๐๒๕
ลักษณะการแตง แตงดวยคำประพันธหลายอยาง คือ โคลง ราง กาพย และฉันท
มีภาษาบาลี แทรกตลอดเรื่อง
วัต ถุประสงคในการแตง เพื่อใชอานหรือสวดในวันสำคัญ ทางศาสนา เชน วัน
เขาพรรษา
เนื้อเรื่องยอ มีทั้งหมด ๑๓ กัณฑ สรุปเนื้อหาโดยสังเขปไดดังนี้
กัณฑทศพร เริ่มตั้งแตพระพุทธเจาตรัสรู แลวเสด็จไปเทศนาโปรดพระเจาพิมพิสาร
ตอจากนั้นเสด็จไปโปรดพุทธบิดา และพระประยูรญาติที่กรุงกบิลพัสดุ เกิดฝนโบกขพรรษ พระสงฆ
สาวกกราบทูลอาราธนาใหท รงแสดงเรื่องพระเวสสัน ชาดก เริ่ม ตั้งแตเมื่ อกัป ที่ ๙๘ นับ เปน แต
ปจจุบัน พระนางผุสดีซึ่งจะทรงเปนพระมารดาของพระเวสสันดร ทรงอธิฐานขอเปนมารดาของผูมี
ใจบุญ จบลงตอนพระนางไดรับพระ ๑๐ ประการจากพระอินทร
กัณฑหิมพานต พระเวสสันดรทรงเปนพระราชโอรสของพระเจาสัญญชัยกับพระ
นาวผุสดี แหงแควนสีวีราษฎรประสูตติ รอกพอคา 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
กันหาพระโอรสพระธิดา เสด็จจากเมืองผานแควนเจตราษฏรจนเสด็จถึงเขาวงกตในปาหิมพานต
กัณฑชูชก ชูชกพราหมณขอทานไดนางอมิตดาเปนภรรยา นางใชใหไปขอสองกุมาร
ชูชกเดินทางไปสืบขาวในแควนสีวีราษฏร สามารถหลบหลีกการทำรายของชาวเมือง พบเจตบุตร
ลวงเจตบุตร ใหบอกทางไปยังเขาวงกต
กัณ ฑจุลพน ชูชกเดิน ทางผานปาตามเสน ทางตามที่เจตบุตรแนะจนถึงทีอยูของ
อัจจุตฤษี
กัณฑมหาพน ชูชกลวงอัจจุจฤษี ใหบอกทางผานปาใหญไปยังที่ประทับของพระ
เวสสันดร
กัณฑกุมาร ชูชกทูลขอสองกุมาร ทุบตีสองกุมารเฉพาะพรพักตรพระเวสสันดร แลว
พาออกเดินทาง
กัณฑมัทรี พระนางมัทรีเสด็จกลับมาจากหาผลไมที่ปา ออกติดตามสองกุมารตลอก
คืน จนถึงทางวิสัญญีเฉพาะพระพักตรพระเวสสันดร เมื่อทรงพื้นแลว พระเวสสันดรเลาความจริง
เกี่ยวกับสองกุมาร พระนางทรงอนุโมทนาดวย
กัณฑสักกบรรพ พระอินทรทรงเกรงวาจะผูที่มาพระนางมัทรีไปเสีย ทรงเปลงเปน
พราหมณชรามาทูลของพระนางมัทรีแลวฝากไวที่พระเวสสันดร
กัณฑมหาราช ชูชกเดินทางเขาแควนสีวีราษฎร พระเจาสญชัยทรงไถสองกุมาร ชู
ชกไดรับพระราชทานเลี้ยง และถึงแกกรรมดวยการบริโภคอาหารมากเกินควร
กัณฑฉกษัตริย พระเจาสัญญชัย พระนางผุสดี พระชาลี และพระกันหาเสด็จไปทูล
เชิญพระเวสสันดรและพระนางมัทรีกลับ เมื่อกษัตริยหกพระองค ทรงพบกัน ก็ทรงวิสัญญี ฝนโบกข
พรรษตก จึงทรงฟนขึ้น
กั ณ ฑ น ครกั ณ ฑ กษั ต ริ ย ทั้ ง หกพระองค เสด็ จ กลั บ พระนคร พระเวสสั น ดรได
ครองราชยดังเดิม บานเมืองสมบูรณพูนสุข
คุ ณ ค า มหาชาติ ค ำหลวงเป น วรรณคดี เกี่ ย วกั บ ศาสนาโดยตรง เป น หนั ง สื อ
มหาชาติฉบับภาษาไทยเลมแรก ที่ปรากฏหลักฐานเหลืออยู มีใจความใกลเคียงกับขอความที่แตง
เปนภาษาบาลี แสดงถึงความสามารถในการแปลและเรียบเรียงขอความ อยางไรก็ดี การแทรกบาลี
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ลงไวยืดยาวและมีบทแปลภาษาไทยสั้น ทำใหฟงยากจนตองมีการแตงกาพยมหาชาติขึ้นใหมในสมัย
สมเด็ จ พระเจ า ทรงธรรม มหาชาติ ค ำหลวงทั้ ง ของเดิ ม และที่ แ ต ง ซ อ มใหม ในรั ช กาลที่ ๒ นี้
นักปราชญราชบัณฑิตที่เปนกวีหลายทานชวยกันแตง จึงมีสำนวนโวหารและถอยคำไพเราะ แทรกไว
ดว ยรสวรรณคดีห ลายประการ เชน ความโศก ความอาลัยรัก ความนอยใจ และความงามของ
ธรรมชาติ เป น ตน นอกจากนี้ยัง ให ความรูท างด านภาษา ทำใหท ราบคำโบราณ คำแผลง และ
ภาษาตางประเทศ เชน สันสกฤต เขมร เปนตน
มหาชาติคำหลวงแสดงถึงความเลื่อมใสในพุทธศาสนา และความเชื่อในบุญกุศลที่
เกิดจากฟงเทศนเรื่องมหาชาติของคนไทยสืบตอมาจากสุโขทัย นอกจากนี้ยังแสดงใหเห็นวาสมเด็จ
พระบรมไตรโลกนาถมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยางยิ่ง การโปรดเกลา ฯ ใหประชุม
นักปราชญราชบัณฑิตแตงมหาชาติคำหลวง อาจเทียบไดกับพญาลิไททรงพระราชนิพนธไตรภูมิ
พระรวง
๓.๒.๓ ลิลิตยวนพาย
ลิ ลิ ต ยวนพ า ยเป น วรรณคดี ป ระเภทยอพระเกี ย รติ หรื อ สดุ ดี วี ร กรรมของ
พระมหากษัตริย โดยยอพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถที่ทรงรบชนะพระเจาติโลกราช เจา
เมืองเชียงใหม ใน พ.ศ.๒๐๑๗ ความสามารถและชัยชนะในการศึกษาสงครามครั้งนี้เปนเหตุใหเกิด
การสดุดีวีรกรรมของพระมหากษัตริยและแตงลิลิตยวนพาย โดยคำวา ยวน หมายถึง ไทยลานนา
หรือในที่นี้คือเมืองเชียงใหม
ผูแตง ไมปรากฏนามผูแตง
ลักษณะการแตง แตงเปนลิลิตดั้น ประกอบดวยรายดั้นโคลงดั้นบาทกุญชรแตง
สลับกันไป
วัตถุประสงคในการแตง เพื่อยอพระเกียรติของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ และ
สดุดีชัยชนะที่มีตอเชียงใหม
เนื้อเรื่องยอ ตอนตนกลาวนมัสการพระพุทธเจาและนำหัวขอธรรมมาแจกแจง
ทำนองยกยองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถวา ทรงคุณธรรมขอนั้น ๆ กลาวถึงพระราชประวัติ ตั้งแต
ประสูติจนไดราชสมบัติ ตอมาเจาเมืองเชียงชื่น(เชลียง)เอาใจออกหาง นำทัพเชียงใหมมาตีเมือง
ชัยนาท แตถูกสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถตีแตกกลับไป และยึดเมืองสุโขทัยคืนมาได แลวประทับ
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อยูเมืองพิษณุโลก เสด็จออกบวชชั่วระยะหนึ่ง ตอจากนั้นกลาวถึงการทำสงครามกับเชียงใหมอยาง
ละเอียด แลวบรรยายเหตุการณทางเชียงใหม วาพระเจาติโลกราชเสียพระจริต ประหารชีวติ หนาน
บุญเรืองราชบุตร และหมื่นดงนครเจาเมืองเชียงชื่น ภรรยาหมื่นดงนครไมพอใจเลยมีสารมาพึ่งพระ
บรมโพธิสมภารของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถและขอกองทัพไปชวย พระเจาติโลกราชทรงยกทัพ
มาปองกันเมืองเชียงชื่น เสร็จแลวเสด็จกลับไปรักษาเมืองเชียงใหม สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรง
กรีธาทัพหลวงขึ้นไปรบตีเชียงใหม จนพายและไดเมืองเชียงชื่น ตอนสุดทายสรรเสริญ พระบารมี
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถอีกครั้งหนึ่ง
ตัวอยางขอความบางตอน กลาวถึงการแตงยวนพาย
สารสยามภาคพรอง
นี้คือคูมาลาสวรรค
เบญญาพิศาลแสดง

กลกานท
ชอชอย
เดอมกยรติพระ

คือคุไหมแสงรอย

กึ่งกลาง

คุณคา ลิลิตยวนพาย มีลักษณะเปนวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย
แต ง ขึ้ น เนื่ อ งจากความสดุ ดี ใ นพระปรี ช าสามารถของพระบรมไตรโลกนาถ มี คุ ณ ค า ทาง
ประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนตนอยางยิ่ง เพราะบรรยายเรื่องราวตาง ๆ ไวอยางละเอียด
เปน หลักฐานทางประวัติศาสตรที่นาเชื่อถือ ลิลิตยวนพายยังมีลักษณะดีเดน เพราะใชถอยคำ
ไพเราะ ใชโวหารพรรณนาที่กอใหเกิดจินตภาพ ใหอารมณช่ืนชมยินดีในบุญญาธิการของพระเจา
แผนดิน และความรุงเรืองของบานเมือง มักใชถอยคำโบราณและคำสันสกฤต ทำใหกวีภายหลังถือ
เปนแบบอยาง เชน สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรสทรงนิพนธลิลิตตะเลงพาย
เพื่อสดุดวี ีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
๓.๒.๔ ลิลิตพระลอ
ลิลิตพระลอเปนนิยายที่เชื่อวามีเคาโครงเรือ่ งจริงจากตำนานทางลานนา โดยเชือ่ กัน
วา เมืองสรองนาจะตั้งอยูที่อำเภอรองกวาง จังหวัดแพร สวนเมืองสรวงนาจะอยูในอำเภอแจหม
จังหวัด ลำปาง วรรณคดีเรื่อ งนี้ ไดรับ การยกยอ งจากวรรณคดี สโมสรวาเป น ยอดของวรรณคดี
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ประเภทลิลิต โดยพิจาณาจากโครงเรื่องที่นาตื่นเตน มีบทสะเทือนใจบทรัก และความสยดสยอง
การใชถอยคำและโวหารยอดเยี่ยม
มีขอสันนิษฐานเกี่ยวกับผูแตงและระยะเวลาในการแตงลิลิตพระลอมากมาย แตยัง
ไมไดขอสรุปที่ชัดเจน เมื่อพิจารณาจากรายบทนำเรี่อง ซึ่งกลาวสดุดีพระเจาแผนดินกรุงศรีอยุธยา
ที่ทรงมีชัยแกชาวลานนาที่วา "ฝายชางยวนแพพาย ฝายชางลาวประลัย ฝายชางไทยชัเยศคืนยัง
ประเทศพิ ศาล" พอสัน นิ ษฐานไดวาชว งเวลาที่ แ ตงลิลิต พระลอ จะตองอยูภ ายหลังการชนะศึ ก
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"
ซึ่งเปนคำที่มีใชในมหาชาติคำหลวงสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ นอกจากนี้หนังสือจินดามณี
ของพระโหราธิบดี สมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช ไดยกโคลงในลิลิตพระลอเปนตัวอยางโคลงสี่
สุภ าพ จากเหตุ ผ ลดังกล าวจึง สั น นิ ษ ฐานกั น วา ลิลิ ต พระลอ จะต อ งแต งก อ นสมั ยสมเด็จ พระ
นารายณมหาราช สมเด็จ ฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงพิจารณาโคลงที่บอกผูแตงในสองบท
ทายเรื่องที่ขึ้น ตนวา "จบเสร็จมหาราชเจา นิพนธ" และ "จบเสร็จเยาวราช บรรจง" ทรง
สัน นิษฐานวาลิลิต พระลออาจแตงถวายพระเจาแผน ดิน ในขณะที่ผูแตงยังเปน พระมหาอุปราช
ตอมาพระมหาอุปราชพระองคนั้นไดรับรัชทายาทเปนพระเจาแผนดินในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนตน
อาจเปนสมเด็จพระบรมราชาธิปดีที่ ๓ สมเด็จพระรามาธิปดีที่ ๒ หรือ สมเด็จพระบรมราชาหนอ
พุทธางกูรก็ได (พระวรเวทยพิสิฐ, ๒๕๔๕, หนา ๒๑)
ผูแตง ไมปรากฏวาผูใดแตง
ลักษณะการแตง เปนคำประพันธประเภทลิลิตสุภาพ ประกอบดวยรายสุภาพ
และโคลงสุภาพเปนสวนใหญ บางโคลงมีลักษณะคลายโคลงดั้นและโคลงโบราณ และรายบางบท
เปนรายโบราณและรายดั้น

๗๒

วัตถุประสงคในการแตง แตงถวายพระเจาแผนดิน เพื่อใหเปนที่สำราญพระราช
หฤทัย
เนื้อเรื่องยอ เมืองสรวงและเมืองสรองเปนศัตรูกัน พระลอกษัตริยเมืองสรวงทรง
พระสิริโฉมยิ่ง จนเปนที่ตองพระทัยพระเพื่อนพระแพงราชธิดาของทาวพิชัยพิษณุกร กษัตริยแหง
เมืองสรอง นางรื่นนางโรย พระพี่เลี้ยง ไดขอใหปูเจาสมิงพรายชวยทำเสนหใหพระลอเสด็จมาเมือง
สรวง เมื่อพระลอตองเสนหไดตรัสลาพระนางบุญเหลือพระราชมารดา และนางลักษณวดี มเหสี
เสด็จไปเมืองสรองพรอมกับนายแกวนายขวัญ พระพี่เลี้ยง เมื่อเดินทางมาถึงแมน้ำกาหลง พระลอ
ทรงเสี่ยงน้ำวาตนจะเปนอยางไร ปรากฎวาเปนรางราย แตพระลอทรงตัดสินใจเดินทางตอไปยัง
เมืองพระเพื่อนพระแพง โดยมีไกผีของปูเจาสมิงพรายลอพระลอกับนายขวัญและนายแกวไปจนถึง
สวนหลวง นางรื่นนางโรยออกอุบายลอบนำพระลอกับนายแกวและนายขวัญไปไวในตำหนักของ
พระเพื่อนพระแพง ทาวพิชัยพิษณุกรทรงทราบเรื่องก็ทรงพระเมตตารับสั่งจะจัดการอภิเษกพระลอ
กับพระเพื่อนและพระแพงให แตพระเจายาเลี้ยงของพระเพื่อนพระแพงยังคงผูกใจเจ็บจากเรื่องราว
ในอดีตระหวางสองเมือง จึงอางรับสั่งทาวพิชัยพิษณุกรตรัสสั่งใชใหทหารไปรุมจับพระลอ พระ
เพื่อนพระแพงและพระพี่เลี้ยงทั้งสี่ชวยกันตอสูจนสิ้นชีวิตทั้งหมด เมื่อทาวพิชัยพิษณุกรทรงทราบ
จึงพิโรธพระเจายาและทหารอยางมาก รับสั่งใหประหารชีวิตทุกคน พระนางบุญเหลือทรงสงทูตมา
รวมงานพระศพกษัตริยสาม ในที่สุดเมืองสรวงและเมืองสรองกลับมีไมตรีตอกัน
ตัวอยาง บทโศก เชน ตอนพระนางบุญเหลือทรงรำพันเมื่อพระลอทูลลาเไปเมืองสรอง
คงชีพหวังไดพึ่ง

ภูมี พอแล

มวยชีพหวังฝากผี
ดังพอจักลี-

พอได
ลาจาก อกนา

ผีแมตายจักได

ฝากใหใครเผา

ตัวอยางบทพรรณนาความรัก เชน บทพรรณนาความรักของพระลอที่คร่ำครวญถึง
แมขณะเดินทางมาถึงแมน้ำกาหลง
รอยชูเทาเนื้อ
เมียแลพันดล

เมียตน
แมได
๗๓

ทรงครรภคลอดเปนคน
เลียงยากนักทาวไท

งา เลยนา
ธิราชผูมีคุณ

คุณคา ลิลิตพระลอไดเคาเรื่องมาจากนิทานพื้นเมือง แสดงถึงสภาพความเปนไป
ของสังคมในเวลานั้นอยางเดนหลายประการ อาทิ ดานการปกครอง คือ เปนเมืองเล็ก ๆ ตั้งเปนอิสระ
แกกัน และการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย ดานความเชื่อ เชนเชื่อเรื่องภูตผีปศาจ เสนหยา
แฝด โชค ลาง ความฝน และความชื่อสัตยจงรักภักดีตอพระเจาแผนดินพระพี่เลี้ยงทั้ง ๔ ดังปรากฏใน
สุภาษิตพระรวง ที่วา "อาสาเจาจนตัวตาย" นอกจากนี้ ยังทำใหเห็นสภาพสังคมทั่วไป เชน การใชชาง
ทำสงครามและเปนพาหนะ ความนิยมและขับรอง และการบรรจุพระศพกษัตริยลงโลงทอง
ด า นการแต ง จะสั ง เกตได ว า โคลงหรื อ รายในลิ ลิ ต พระลอหลายบทยั ง ไม เป น
ลักษณะของรายสุภาพหรือโคลงสุภาพที่มีแบบแผยน หรือฉันทลักษณทเี่ ครงครัดในเรื่องคำเอกและ
คำโท หรือจำนวนคำในแตละวรรคเหมือนดังที่ปรากฏในตำราฉันทลักษณสมัยปจจุบัน ทั้งนี้อาจเปน
เพราะยังอยูในชวงของการทดลองแตงหารูปแบบที่เหมาะสม และยังไมมีการตราเปนกฎเกณฑที่
แนนอนขึ้น (ชลดา เรืองรักษลิขิต, ๒๕๔๔, หนา ๙) อยางไรก็ดี มีคำประพันธบทถือเปนวาเปนบท
ครูดวย เชน พระโหราธิบดี กวีในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชไดยกโคลงที่แตงถูกแผนบังคับ
และมีความไพเราะไปไวเปนแบบอยางโคลงสี่สุภาพในหนังสือจินดามณี ซึ่งโคลงบทนี้เปนตอนที่พระ
เพื่อนพระแพงตรัสแกพระพี่เลี้ยงหลังจากไดยินเสียงขับซอยอโฉมพระลอ
เสียงเสียงเลาอาง

อันใด พี่เอย

เสียงยอมยอยศใคร
สองขือพี่หลับใหล

ทั่วหลา
ลืมตื่น พี่

สองพี่คิดเองอา

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
๗๔

โคลงเรื่องนี้โดยเทียบกับตนฉบับภาษาไทยเหนือที่เชียงใหมและลงความวาจะแตงขึ้นในสมัย พ.ศ.
๒๐๖๐ ตรงกับรัชกาลสมเด็จพระรามาธิปดีที่ ๒ ซึ่งเปนเวลาที่พระแกวมรกตยังอยูที่เจดียเชียงใหม
เนื่องจากนิราศเรื่องนี้ กลาวถึงพระแกวมรกตไวดวย (ไพเราะ มากรักษา, ๒๕๔๘, หนา ๖๕)
การศึกษาโครงนิราศหริภุญชัยมีอุปสรรคในการศึกษาหลายอยาง เชน ศัพทสวน
ใหญเปนศัพทโบราณถิ่นพายัพ แมถิ่นพายัพจะคงใชภาษาไทยโบราณมาจนบัดนี้ แตหนังสือเลมนี้มี
ศัพทเปนจำนวนมาก ซึ่งคนทั่วๆ ไปลืมความหมายเสียหมด ชื่อโบราณสถาน วัดวาอารามตาง ๆ
ในเรื่อง บางวัดรางไป บางวัดเปลี่ยนชื่อไป ผูอานสวนมากไมทราบ มีศัพทบาลีสันสกฤตจำนวนมาก
ปะปนอยูดวย
ผูแตง สันนิษฐานกันวาผูแตงอาจชื่อ ทิพ แตงไวเปนภาษาไทยเหนือ ตอมามีผู
ถอดออกมาเปนภาษาไทยกลาง
ลักษณะการแตง เดิมแตงไวเปนโคลงไทยเหนือ ตอมามีผูถอดเปนโคลงสุภาพ
วัตถุประสงคในการแตง เพื่อบรรยายความรูสึกที่ตองจากหญิงรักไปนมัสการ
พระธาตุหริภญชัยที่เมืองหริภุญชัย (ลำพูน)
เนื้อเรื่องยอ กลาวถึงการเดินทางไปนมัสการพระธาตุหริภญชัยที่เมืองหริภุญชัย
(ลำพูน) กอนออกเดินทางไปนมัสการลาพระพุทธสิหิงคขอพรพระมังราชหรือพระมังรายซึ่งสถิต ณ
ศาลาเทพารักษ นมัสการลาพระแกวมรกต เมื่อเดินทางพบสิ่งใดหรือตำบลใดก็พรรณนาคร่ำครวญ
รำพันรักไปตลอดจนถึงเมืองหริภุญ ชัยไดนมัสการพระธาตุ สมความตั้งใจ บรรยายพระธาตุ งาน
สมโภชพระธาตุ ตอนสุดทายลาพระธาตุกลับเชียงใหม
คุณคา วรรณคดีเรื่องนี้เปนหลักฐานยืนยันถึงที่ตั้งปูชนียสถาน และโบราณวัตถุที่
เชียงใหมและลำพูน กลาวถึงการเลนมหรสพตาง ๆ ในสมัยโบราณ และวรรณคดีเรื่องอื่น ๆ เชน สุ
ธนู สมุทรโฆษ พระรถเมรี เปนตน สมเด็จพระบรมวงศเธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ไดทรง
อธิบ ายเกี่ ย วกั บ ความสำคั ญ ของโคลงหริภุ ญ ชั ย ไว ในฉบั บ พิ ม พ พ.ศ.๒๔๖๗ ว า "อาจเป น ต น
แบบอยางของนิราศที่แตงเปนโคลงและกลอนกันในกรุงศรีอยุธยาตลอดมาจนกรุงรัตนโกสินทร ถา
มิไดเปนแบบอยางก็เปนนิราศชั้นเกาที่สุด" ซึ่งสะทอนใหเห็นคุณคาและอิทธิพลของวรรณคดีเรื่องนี้
ตอวรรณคดีในยุคหลัง

๗๕

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

อย างไรก็ ดี ยั งมี ข อถกเถี ยงไม เป น ที่ ยุ ติ ถึงเรื่ องผู แ ต งและสมั ยที่ แ ต ง และมี ข อ
สันนิษฐานผูแตงตางกันไป เชน ผูรูบางทานสันนิษฐานวาผูแตง คือ ขุนศรีกวีราช ขุนพรหมมนตรี
และขุนสารประเสริฐ บางทานวา พระเยาวราชนิพนธ โดยมีขุนพรหมมนตรี ขุนศรีกวีราช และขุน
สารประเสริฐ เปนผูชวยแกเกลาสำนวน บางก็วา ขุนพรหมมนตรี ขุนศรีกวีราช และขุนสารประเสริฐ
เปนผูชวยกันนิพนธ เพื่อถวายสมเด็จพระยุพราช สวนสมัยที่แตงนั้น อาจจะเปนสมัยสมเด็จพระบรม
ไตรโลกนาถ หรือสมเด็จพระนารายณมหาราช (สิทธา พินิจภูวดล และปรียา หิรัญประดิษฐ, ๒๕๕๙,
หนา ๒-๕๑)
ลักษณะการแตง

โคลงดั้นวิริธมาลี ขึ้นดวยรายดั้น ๑ บท โคลงอีก ๒๕๘ บท จบ

ลงดวยรายดัน้ ๑ บท รวมทั้งสิ้น ๒๖๐ บท
วั ต ถุ ป ระสงค ในการแต ง
พระมหากษัตริย มิไดจากนางจริง

มี ผู สั น นิ ษ ฐานว า คงแต ง ขึ้ น เพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ

เนื้อเรื่องยอ ตอนตนบทประนามบท สรรเสริญเทพเจา และพระเจาแผนดิน ชม
ความงามของนางและกลาวถึงการที่ตองจากมา กลาวถึงบุคคลในวรรณคดี เชน พระอนิรุทธ พระ
สมุทรโฆษ พระสุธนู พระสูตรธนู แลวแสดงความนอยใจที่ตนไมอาจไปอยูรวมกับนางอีกอยางบุคคล
เหลานั้น จากนั้นนำเหตุการณตาง ๆ และลมฟาอากาศในรอบปหนึ่ง ๆ ตั้งแตเดือน ๕ ถึง เดือน ๔
มาพรรณนา เดือนใดมีพิธีอะไรก็นำมากลาวไวละเอียดละออ เชน เดือนสิบเอ็ดมีพิธีอาศวยุช เดือน
๗๖

สิบสองมีพิธีจองเปรียงลอยพระประทีป เดือนยี่ประกอบพิธีตรียัมปวาย และเดือนสี่กระทำพิธีตรุษ
เปนตน ตอจากนั้นถามขาวคราวของนางจาก ป เดือน วัน และยาม ขอพระเทพเจาใหไดพบนาง
ตอนสุดทายกลาวสรรเสริญพระบารมีพระเจาแผนดิน
ตัวอยางการพรรณนาความตามเดือน
เดือนหา
ฤดูเดือนเจตรรอน
ทุกย่ำยามโครดวง

ทรวงธร
ดวนนอง

จำรจำเราจร
อินทรพรหมยมปอง

อรนิทร หายแม
ไปคืน

เดือนหก
เดือนหกรยมร่ำไห
ยามยอมชนบทถือ

วาย
ทองหลา

ธงธวัชโบกโบยปลาย
คิดวากรกลกกขา

วอนวา
แลนตาม

คุณคา โคลงทวาทศมาส ใหความรูเกี่ยวกับขนบประเพณีและความเปนอยูของ
อยุธยา มีแนวการบรรยายความร่ำอาลัยถึงนางอันเปนที่รักอยางละเอียดลึกซึ้งกวาวรรณคดีเรื่อง
อื่น ที่นาสังเกตคือโคลงเรื่องเปนทำนองนิราศ แตไมมีการเดินทางไปที่ใด ใชเวลาเปนเครื่องมือ
พรรณนาถึงนางแทนสถานที่ เปนพื้นฐานใหกวีรุนหลังไวเปนแบบอยาง เชน พระยาตรัง นายนรินทร
ธิเบศร (อิน) วรรณคดีเรื่องนี้จึงมีความแปลกใหมจากวรรณคดีเรื่องกอน ๆ โคลงทวาทศมาส ยัง
เป น ที่ นิ ย มแต ง ตามกั น มาโดยเฉพาะกระบวนการพรรณนาแสดงความรั ก ความอาลั ย การ
เปรียบเทียบคูพระคูนางในวรรณคดีประเภทที่มีเคาจากชาดก เชน สมุทโฆษชาดก สุธนชาดก ฯลฯ
(สุภา ฟกของ, ๒๕๓๐)
๓.๒.๖ โคลงกำสรวล

๗๗

โคลงกำสรวล เปนโคลงเกาแก เชื่อวาอาจแตงสมัยเดียวกับโคลงนิราศหริภุญชัยและ
โคลงทวาทศมาส จัดเปนโคลงตนแบบของการแสดงความเศราโศกอาลัย และมีอิทธิพลตอการแตง
โคลงในยุคตอมา คำวา “กำสรวล” เปนภาษาเขมร แปลวา รองไห หมายถึงบทประพันธที่เขียน
ทำนองครํ่าครวญถึงนางที่รัก ในการที่ตองจากสถานที่ไป บางคนเรียกวา โคลงกำสรวลศรีปราชญ
เพราะเชื่อวาศรีปราชญเปนคนแตง เหตุที่เชื่อวา เพราะปรากฏวาออกชื่อผูแตงวา “ศรี” ไวหลาย
ตอน
ผูแตง ยังไมทราบแนชัดวาผูใดแตง
ลักษณะการแตง แตงดวยโคลงตั้งบาทกุญชร บทแรกเปนรายดั้น มีราย ๑ บท
โคลงดั้น ๑๒๙ บท
วัตถุประสงคในการแตง

เพื่อแสดงความอาลัยคนรัก

เนื้อเรื่องยอ เริ่มดวยรายสดุดีกรุงศรีอยุธยาวารุงเรืองงดงาม เปนศูนยกลางแหง
พุทธศาสนา ราษฎรสมบูรณพูนสุข ตอจากนั้นกลาวถึงการที่ตอ งจากนาง แสดงความหวงใย ไมแนใจ
วาควรจะฝากนางไวกับผูใด เดินทางผานตำบลหนึ่ง ๆ ก็รำพันเปรียบเทียบชื่อตำบลเขากับความ
อาลัยที่มีตอนาง ตำบลที่ผาน เชน บางกะจะ เกาะเรียน ดานขนอน บางไทรนาง บางขดาน
ยานขวาง ราชคราม ทุงพญาเมือง ทะเลเชิงราก นอกจากนี้ไดนำบุคคลในวรรณคดีมาเปรียบเทียบ
กับ เหตุ การณ ในชี วิต ของตน เกิ ด ความทุ ก ขร ะทมที่ ยังไมได พ บนางอี กอยางบุ ค คลในวรรณคดี
เหลานั้น โดยกลาวถึง พระรามกับนางสีดา พระสูตรธนู(สุธนู)กับนางจิราประภา และ พระสมุทร
โฆษกับนางพิษทุมดีวาตางไดอยูรวมกันอีก ภายหลังที่ตองจากกันชั่วเวลาหนึ่ง การพรรณนาสถานที่
สิ้นสุดลงโดยที่ไมถึงนครศรีธรรมราช
คุณ ค า โคลงกำสรวลใชค ำที่ เป น ภาษาโบราณ ภาษาถิ่น ภาษาบาลี ภาษา
สันสกฤตและภาษาเขมรอยูมาก โคลงกำสรวลแสดงใหเห็นความวิจิตตระการตาของปราสาทราชวัง
และวัดวาอารามของกรุงศรีอยุธยา ความเปนอยูของประชาชนในดานการแตงกาย อาหารการกิน
การเลนรื่นเริง และสภาพภูมิศาสตรตามเสนทางการเดินทางของกวี

๓.๓ กวีและวรรณคดีสำคัญสมัยอยุธยาตอนกลาง
กวีและวรรณคดีสำคัญในสมัยอยุธยาตอนกลาง ที่ปรากฏหลักฐานมาจนถึงปจจุบัน มีดังนี้

๗๘

พระเจาทรงธรรม ไดแก กาพยมหาชาติ
สมเด็จพระนารายณมหาราช ไดแก
๑) โคลงสุ ภ าษิ ต ๓ เรื่อ ง ได แ ก โคลงพาลี ส อนน อ ง โคลงทศรถสอน
พระราม และโคลงราชสวัสดิ์
๒) สมุทรโฆษคำฉันทตอนกลาง
๓) บทพระราชนิพนธโคลงโตตอบกับกวีอื่นๆ
พระมหาราชครู ไดแก
๑) เสือโคคำฉันท
๒) สมุทรโฆษคำฉันทตอนตน
พระโหราธิบดี ไดแก
๑) จินดามณี
๒) พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ
ศรีปราชญ ไดแก
๑) อนิรุทธคำฉันท
๒) โคลงเบ็ดเตล็ด
พระศรีมโหสถ ไดแก
๑) กาพยหอโคลง
๒) โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณมหาราช
๓) โคลงอักษรสามหมู
๔) โคลงนิราศนครสวรรค
ขุนเทพกระวี ไดแก คำฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชาง
ในที่นี้ จะขอยกวรรณคดีสำคัญในสมัยอยุธยาตอนกลางบางเรื่องมาอธิบาย ดังนี้
๓.๓.๑ กาพยมหาชาติ
กาพยมหาชาติ เปนวรรณคดีเกาแกเลมหนึ่ง ที่แตงขึ้นเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาเปนราช
ธานี กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิษฐานวา กาพยมหาชาตินาจะแตงขึ้นในสมัยพระเจาทรง
๗๙

ธรรม มีประชุมนักปราชญราชบัณฑิตรวมกันแตงขึ้น ในชวง พ.ศ. ๒๑๔๕ - ๒๑๗๐ เนื้อหา ภาษา
และคำประพันธ เนื้อหาของกาพยมหาชาตินั้น เปนการเลาเรื่องมหาชาติหรือเรื่องมหาเวสสันดร
ชาดก กาพยมหาชาติที่เหลือตกทอดมาจนปจจุบันมีไมครบทั้ง ๑๓ กัณฑ เพราะสูญหายไประหวาง
เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ เหลือเพียง ๓ กัณฑ คือกัณฑวนปเวสน กัณฑกุมาร และกัณฑสักรบรรพ
ผูแตง ไมปรากฏชื่อผูแตง แตสันนิษฐานวาเปนพระเจาทรงธรรม
ลักษณะการแตง รายโบราณ แตงโดยยกคาถาภาษาบาลีขึ้นมาประโยคหนึ่ง แลว
แตงภาษาไทยเลาสลับกันไปจนจบเรื่อง โดยคำแปลภาษาไทยมีลักษณะอธิบายความอยางละเอียด
พิศดารกวามหาชาติคำหลวง
วัตถุประสงคในการแตง ใชเทศนใหอุบาสกอุบาสิกาฟง
เนื้อเรื่องยอ เปนการเลาเรื่องมหาชาติ เนื้อหาดำเนินเชนเดียวกับมหาชาติคำหลวง
ตัวอยาง กัณฑวนประเวศน
*เต จัตตาโร ขัตติยา* อันวาพระบรมกษัตริยทั้งสี่ศรีสุริยวงศ เมื่อเสด็จบทจรประสงคสู
เขาคิริยวงกฎ มิไดแจงทางที่กำหนดดำเนินไพร ดวยความเข็ญ ใจก็จำเปน ปติปเถ
ทอดพระเนตรเห็น มหาชน อัน เดินทวนทางถนนนั้น มา ก็ตรัสถามถึงมรคาเขาคัน ธ
มาทน ..."
คุณคา กาพยมหาชาติมีถอยคำไพเราะ สละสลวย เขาใจงาย เนื่องจากคำแปลที่
พิศดารมุงใหประชาชนเขาใจและซาบซึ้งในเนื้อเรื่อง
๓.๓.๒ สมุทรโฆษคำฉันท
สมุทรโฆษคำฉันท เปนวรรณคดีที่ไดรับการยกยองจากวรรณคดีสโมสรวาเปนยอด
ในกระบวนคำฉันท
ผูแตง สมุทรโฆษคำฉันทมีผูแตงสามทาน ซึ่งแตงในยุคสมัยตางกัน (เปลื้อง ณ
นคร, ๒๕๔๕, หนา ๑๐๓ – ๑๑๔) ดังนี้
๑. พระมหาราชครู แตงขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ แตแตงตั้งแต ป
พ.ศ. ใดไมปรากฏ คาดวานาจะอยูในราว พ.ศ. ๒๒๐๐ ทานไดแตงไว ๑๒๕๒ บท นับตั้งแตตน จนถึง
๘๐

ตอน พระสมุ ท รโฆษพานางพิ น ทุ ม ดี ไ ปไว บ นศาลเทพารัก ษ เนื่ อ งจากพระมหาราชครู ถึ งแก
อนิจกรรมเสียกอน โดยบทสุดทายจบลงดวยฉันท ที่วา
พระเสด็จดวยนองลีลาส
นเทพลบุตรอันบนฯ

ลุอาศรมอาส-

๒. สมเด็จพระนารายณมหาราช พระราชนิพนธดวยพระองคเอง ๒๐๕
บท แตไมจบเรื่อง ก็สวรรคตเสียกอน ทรงแตงตั้งแตตอน "พระสมุทรโฆษและนางพินทุมดีไปใชบน"
(แกบน) จนถึง ตอนที่พิทยาธรสองตนรบกัน (ตนหนึ่งตกลงไปในสวน) แตยังรบไมจบ ทรงแตง
จนถึงสัททุลวิกกีิตฉันท ๑๙ ที่วา
แตนี้พี่อนุช(ะ)ถึงแกกรรม(ะ)พิกล
ตนกูตายก็จะตายผูเดียวใครจะแลดู

เรียมจะยากยล พธู
โอแกวกับตนกู ฤเห็น ฯ

๓. พระมหาสมณเจา กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ในสมัยรัชกาลที่ ๓
แหงกรุงรัตนโกสินทรนิพนธตอ จากนัน้ จนจบเรือ่ ง นับได ๘๖๑ บท หลังจากที่คางอยูนานถึง 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
วั ต ถุ ป ระสงค ในการแต ง เพื่ อ ใช เล น หนั ง เมื่ อ คราวฉลองพระชนมายุ ค รบ
เบญจเพส สมเด็จพระนารายณมหาราชพระราชนิพนธตอเพราะเสียดายที่เรื่องแตงไมจบ ดานกรม
สมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรสแตงตอเพราะละอายที่จะมีคำตำหนิวาไทยไรกวี
เนื้อเรื่องยอ ดัดแปลงมาจากสมุทรโฆษชาดก ในปญญาสชาดก (ชาดกที่มิไดมีอยู
ในพระไตรปฎก) แตเนื้อหาตอนที่พระราชครูแตงนั้น แตกตางไปจากชาดกอยูบาง ทวาเมื่อสมเด็จ
พระมหาสมณเจา ฯ ทรงนิพนธ พระองคไดดำเนินตามปญญาสชาดกจนจบเรื่อง มีเนื้อหาโดยยอ
ดังนี้

๘๑

พระสมุทรโฆษเปนโอรสของพระเจาพินทุทัตและนางเทพยธิดาผูครองกรุงพรหมบุรี
มีชายาชื่อนางสุรสุดา วันหนึ่งทรงไดขาวจากนายพรานวาพบโขลงชางปา จึงไปคลองชางในปา เวลา
เย็นเสด็จไปพักใตรมโพธิ์ริมสระ พระโพธิ์เทพารักษอุมพระสมุทรโฆษไปสมนางพินทุมดีราชธิดาทาว
สีหนรคุปตและนางกนกพดีที่เมืองรมยนครชั่วคืนหนึ่ง ครั้นเชาก็อุมกลับมาสงในปา พระสมุทรโฆษ
ตื่นบรรทมมีความอาลัยนาง เสด็จออกตามหาแตไมพบจึงตัดใจเสด็จกลับเมือง กอนเขาเมืองจึงได
พบพราหมณ สี่น ายจากเมืองรมยนครมาประกาศขาวสยุมพรนางพิน ทุมดี ฝายนางพิน ทุมดีตื่น
บรรทมไมพบพระสมุทรโฆษ ก็ทรงโศกาดูรขอรองใหนางธารีพาพระสมุทรโฆษมาหานาง ครั้นนางธา
รีไปทูลความ พระสมุทรโฆษก็ทรงสั่งใหจัดกองทัพยกตามไปรมยนครกองทัพนั้นไปถึงเมืองพรอมกับ
ทัพกษัตริยอื่นๆ ที่มารวมงานสยุมพรนางพินทุมดี เมื่อถึงวันสยุมพร พระสมุทรโฆษทรงยกศรสำเร็จ
เพียงพระองคเดียวไดนางเปนคู แตกษัตริยอื่นแคนใจจึงเกิดศึกชิงนางขึ้น ในที่สุดพระสมุทรโฆษชนะ
ศึก ทาวสีหนรคุปตจึงจัดการอภิเษกให ตอมาหนึ่งป พิทยาธรชื่อรณาภิมุข อุมเมียเหาะมาพบรณ
บุตรพิทยาธรอีกตนหนึ่ง รณบุตรเห็นเมียรณาภิมุขเขาก็ชอบใจ เขาทำรายรณาภิมุขแลวชิงนางไป
รณาภิมุขหลนลงมาในราชอุทยานนอนคร่ำครวญอยู
(เรื่องที่แตงสมัยอยุธยามีเนื้อเรื่องเพียงเทานี้)
เนื้อเรื่องที่เปนพระนิพนธสมเด็จ ฯ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส เริ่มดวยพระสมุทร
โฆษเสด็จมาพบรณาภิมุขจึงมอบพระขรรควิเศษที่ชวยใหเหาะเหินไดแกพระสมุทรโฆษ กอนที่จะทูล
ลากลับปาหิมพานต พระสมุทรโฆษจึงชวนนางพินทุมดีเสด็จประพาสปาหิมพานต วันหนึ่งพิทยาธร
ตนหนึ่งลอบลักพระขรรคและเหาะหนีไป เมื่อตื่นบรรทมทั้งสองพระองคก็ทรงโทมนัส เกาะขอนไม
แตขอนไมขาด ทั้งสองพระองคจึงพลัดพรากจากกันไป นางพินทุมดีขึ้นฝงไดกอน ไปอาศัยอยูกับ
หญิงชราผูหนึ่งในเมืองมัทราษฐ นางมอบแหวนเพชรใหหญิงนั้นไปขายไดทองหาเลมเกวียนมาสราง
ศาลาแจกทานใหเปนที่พึ่งของสมณพราหมณที่เดินทางผาน จางชางวาดเขียนภาพเปนเรื่องของนาง
กับพระสมุทรโฆษตั้งแตตนจนถึงตอนที่พลัดพรากจากกันประดับไวที่ศาลานั้นดวย และจางคนให
คอยสังเกตอาการของผูที่มาชมภาพเหลานัน้ แลวมารายงานนางเปนประจำ ฝายพระสมุทรโฆษ ทรง
ลอยคออยูกลางน้ำถึง ๗ วัน นางมณีเมขลามาพบและชวยเหลือใหขึ้นฝงได แลวนางจึงไปรายงานแก
พระอินทร พระอินทรทรงทราบก็กริ้วบัญชาใหพิทยาธรนำพระขรรคไปคืน พระสมุทรโฆษจึงได
อาศัยฤทธิ์พระขรรคนั้นเหาะไปตามหานางพินทุมดี จนถึงเมืองมัทราชฐ ทรงแปลงกายเปนพราหมณ
๘๒

ไปพัก ณ ศาลาที่นางสรางไว และไดเห็นภาพ ทำใหสะเทือนพระทัยจนทรงพระกรรแสงแลวทรงพระ
สรวล ผูเฝานำความไปรายงานนางพินทุมดี นางจึงรีบเสด็จมาหาพระสมุทรโฆษ ทั้งสองพระองค
ทรงยินดีที่ไดพบกัน ตอมาก็ทรงชวนกันเหาะกลับไปถึงเมืองรมยนครในเวลาเชา ทาวสีหนรคุปตและ
นางกนกพดีเสด็จออกมารับ จากนั้นทั้งทาวพินทุทัตและทาวสีหนรคุปตทรงมอบราชสมบัติใหพระ
สมุทรโฆษครอบครอง แลวทั้งสององคก็ออกบรรพชาเปนษีจนสิ้นชนมายุไปบังเกิดในพรหมโลก
(สุมาลี วีระวงศ, ออนไลน)
คุณคา สมุทรโฆษคำฉันทเปนวรรณกรรมชิ้นแรก ๆ ของไทย ที่มีขนบการเลาเรื่อง
ที่ละเอียด คลายกับบทละคร มีการเลาเรื่องโดยสังเขปไวในตอนตน เลาเรื่องเบิกโรงที่เลน กอนเลา
เรื่องจริง โดยเฉพาะการเลนเบิกโรงนั้น บงบอกถึงประวัติการละเลนของไทยไดเปนดี เชน การเลน
หัวลานชนกัน เลนชวาแทงหอก เลนจระเขกัดกัน เปนตน สมุทรโฆษคำฉันท ยังเปนวรรณกรรมคำ
สอน ที่นำนิทานอิงธรรม มาแตงดวยถอยคำอันไพเราะ ใชอานเพื่อความเพลิดเพลิน และมีคติธรรม
๓.๓.๓ โคลงสุภาษิต ๓ เรื่อง
โคลงสุภาษิต ๓ เรื่อง ไดแก โคลงพาลีสอนนอง โคลงทศรถสอนพระราม และ
โคลงราชสวั ส ดิ์ เป น วรรณคดี ป ระเภทคำสอน โดยสอนแตกต า งกั น ไป กวี น ำเค า มู ล มาจาก
รามเกียรติ์ คัมภีรของพราหมณบาง พุทธศาสนาบาง
ผูแตง สมเด็จพระนารายณมหาราช
ลักษณะการแตง โคลงสี่สุภาพ โดยโคลงทศรถสอนพระรามมีจำนวน ๑๒ บท
โคลงพาลีสอนนองมีจำนวนโคลง ๓๒ บท และโคลงราชสวัสดิ์มีจำนวนโคลง ๖๓ บท
ประเทศ

วัตถุประสงคในการแตง โคลงทศรถสอนพระราม เพื่อสั่งสอนกษัตริยผูปกครอง
โคลงพาลีสอนนอง เพื่อสั่งสอนขาราชการ สวนโคลงราชสวัสดิ์ เพื่อสั่งสอนขาราชการ

ความละเอียดกวาโคลงพาลีสอนนอง
เนื้อเรื่องยอ
โคลงทศรถสอนพระราม เนื้อหาเกี่ยวกับการสั่งสอนกษัตริยผูปกครอง
ประเทศ เปนการแสดงหลักในการปกครองบานเมือง โดยสมเด็จพระนารายณมหาราชทรงใชตัว

๘๓

ละครจากรามเกียรติ์ คือ ทาวทศรถ พระราชบิดาของพระรามสอนพระรามเกี่ยวกับการปกครอง
บานเมือง
โคลงพาลี ส อนน อ ง เนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ การสั่ งสอนข า ราชการ เป น หลั ก
สำหรับการเปนขาราชการ โดยใชพาลี คือตัวละครลิงในเรื่องรามเกียรติ์ เปนเจาเมืองขีดขิน เมื่อรูวา
ตนจะตายเกิดสำนึกผิด จึงเรียกสุครีพ ผูเปนนองชายและองคตลูกชายมาสั่งสอนเรื่องการปฏิบัติ
ราชการกับพระราม เชน ตองจงรักภักดี ไมยักยอกของหลวง เปนตน
โคลงราชสวัสดิ์ เนื้อหาเกี่ยวกับการสั่งสอนขาราชการผูใหญ ทรงนำหลัก
พระพุทธศาสนามาสั่งสอนขาราชการหลายเรื่อง เชน กิริยามารยาท การแตงกายเขาเฝา การไม
ยักยอกของหลวง ฯลฯ เปนตน (เสรีย วิลาวรรณ, ๒๕๔๗, หนา ๑๑๑)
ตัวอยาง โคลงพาลีสอนนอง พาลีสอนสุครีพและองคตเรื่องความซื่อสัตย
เฝาแหนแสนเสนหดวย
ธิบดินทรปนรฆวงศ

ใจจง
กายเกลา

อยาคิดจะนิทรปลง
วาสนุกสุขเกษมเชา

ยาวยืด
ค่ำคุยตะกุยนอน

หนึ่งคอยชะลอยเลหไท
สิงหนาทอาจไถถาม

เรืองราม
ถี่ถอย

ทูลพิดกิจกลความ

ตามสัตย

อยาขานการเบานอย

เนื่องเนื้อคดีตรง

เฝาไทอยาไดอา

โอองค

อยางแตงแนงนองผจง

นอบนอม

ที่ทางกลางโรงปลง

ผดุงอาตม

ณ โรงคัลบันโดยดอม

อยาไดสามผลาม
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คุณคา วรรณคดีเรื่องนี้ใหแ บบอยางการปฏิบัติต นของกษัตริยและขาราชการ
แสดงคานิยมในการเคารพยกยองกษัตริย โคลงพาลีสอนนองยังเปนหลักปฏิบัติของฝายชาย เพื่อให
เขาคูกับกฤษณาสอนนองคำฉันท ซึ่งเปนหลักปฏิบัติของฝายหญิงดวย
๓.๓.๔ เสือโคคำฉันท
เสือโคคำฉันทเปนวรรณคดีคำฉันทเรื่องแรก นำเคาเรื่องมาจากปญญาสชาดก ที่มี
เนื้อความสำคัญเรือ่ งความซื่อสัตย
ผูแตง พระมหาราชครู
ลักษณะการแตง คำฉันทและมีกาพยฉบังและกาพยสุรางคนางคปนอยูดวย
วัตถุประสงคในการแตง เชื่อกันวา เพื่อทดลองใชฉันทแตงเรื่องนิทาน โดยมี
แกนเรื่องเปนคติสอนเรื่องความซื่อสัตย
เนื้อเรื่องยอ เริ่มดวยบทไหวครู ไหวเทวดา และสรรเสริญ พระเกียรติกษัตริย
แลวดำเนินเรื่องวาเสือแมลูกออนและโคนมแมลูกออนอยูในปาแหงหนึ่ง วันหนึ่งแมเสือออกไปหา
อาหาร ลูกโคสงสารจึงบอกแมใหนมแกลูกเสือ ลูกเสือและลูกโคจึงเริ่มรักกันอยางพี่นอง แมเสือ
สาบานวาจะไมทำลูกโค แตแมเสือไมรักษาคำสัตยกินแมโคเสีย ลูกเสือและลูกโคจึงชวยกันประหาร
แมเสือ แลวชวนกันไปหากินจนพบพระษีพระษีเมตตาชุบใหเปนคน ลูกเสือเปนพี่ไดชื่อวา พหล
วิไชย ลูกโคเปนนองชื่อวาคาวี พระษีอวยพรและมอบพระขรรควิเศษให ทั้งสองจึงลาษีไปเมือง
มคธ พระคาวีไดฆายักษที่คอยทำรายชาวเมืองนั้นตาย ไดนางสุรสุดา ราชธิดาทาวมคธ แตพระคาวี
ถวายแดพระพี่ชายแลวออกเดินทางตอ ไป ตางฝายตางเสี่ยงบัวคนละดอก 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 ดวยอำนาจความภักดีที่มีตอพระคาวี เมื่อพระพหลวิไชยเห็นบัวอธิษฐานเปนลางรายจึง
ตามหารางพระคาวี และพบพระขรรคในกองไฟ มาชำระลางวางบนองคพระคาวี พระคาวีพื้นขึ้น
แลว พากันออกตามหานางจันทรถึงเมืองทาวยศภูมิ พระพหลวิไชยแปลงเปนพระษีอาสาชุบทาว
ยศภูมิใหเปนหนุมแลวฆาเสียเอาพระคาวีออกมาแทนอางวาชุบตัวเปนหนุมไดสำเร็จ พระคาวีได
อภิเษกสมรสกับนางจันทรและไดครองเมืองพันธไสยสืบมา
ตัวอยาง ตอนตนเรื่อง พระษีถามความเปนมาของลูกเสือลูกโค
โปฎกทั้งสองเสือโค

จรอารัญโญ

ประเทศมรรคาบหึง
คลายคลายลีลาลุถึง
สำนักนักสิทธิษี

แถวสถานสำนึง

เวลาทานทอดทฤษฎี
อรัญญิกาอาศรม

โดยบัญชรศรี

จึ่งเห็นลูกเสือโคคม
สิเนหเตาตามกัน
ดาบศก็ดาลอัศจรรย

นามาสูสม
ออกไปดวยพลัน

ก็ถามทั้งสองจัตุบท
คุณคา เสือโคคำฉันท เปนวรรณคดีคำฉันทเรื่องยาวเรื่องแรก เรื่องนี้ใชถอยคำ
สำนวนเขาใจงาย แมจะเปนคำฉันท เปนอิทธิพลใหพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยพระ
ราชนิพนธเรื่องคาวี เปนบทละคร โดยมีเนื้อความตอจากเรื่องเสือโคคำฉันท
๓.๓.๕ จินดามณี
จินดามณี เชื่อกันวาเปนแบบเรียนภาษาไทยเลมแรก ใชกันมาตั้งแตสมัยอยุธยา
จนถึงรัตนโกสินทรรัชกาลที่ ๕ คำวา จินดามณี มีความหมายวา แกวสารพัดนึก
ผูแตง พระโหราธิบดี
๘๖

ลักษณะการแตง เปนรอยแกว มีตัวอยางคำประพันธตาง ๆ
วัตถุประสงคในการแตง สมเด็จพระนารายณโปรดใหนกั ปราชญแตงหนังสือเรียน
ภาษาไทยเพื่อไมใหเด็กไทยหันไปเรียนและไปนับถือศาสนาคริสต
เนื้ อ เรื่ อ งย อ

กล า วถึ ง อั ก ษรศั พ ท ครอบคลุ ม เรื่ อ งการใช ส ระ พยั ญ ชนะ

วรรณยุกต การแจกลูก การผันอักษร คําศัพทที่มักเขียนผิด ความหมายของศัพทที่ยืมมาจากภาษา
บาลี-สันสกฤต และเขมร ตัวอยางคําที่ใช ส, ศ, ษ ตัวอยางคําที่ใชไมมวน ไมมลาย เปนตน ดานบท
ประพันธรอยกรอง ไดอธิบายโคลง ฉันท กาพย กลอนประเภทตาง ๆ และกลบท ปรากฏกลบท อยู
๖๐ ชนิด รวมทั้งยกตัวอยางฉันทลักษณนั้น ๆ ประกอบดวย
ตัวอยาง สอนเรื่องคำที่ใช ส
สรรเพชสัทธรรมแลสง-

ฆ ปรเสริฐแกนสาร

สบสูตรสดับนิแลสังหาโกสุมภเกสรสมบัด

รแลแพสยสัตยา
ดิแลสัวดิโสภา

เสาสูรยสวรรคแลสุรา

สุรสิทธิสมภาร

ตัวอยาง สอนเรื่องคำที่ใช ศ
ไพศาลขศิขรพิเศศ
ศัตรูแลสุขศุทธอา

และศับทศรัทธา
ศรภขไศยรัศมี

อาศรมศิลแลศิวา
อากาศแลพิศมสุล

ศรโคตรเศรษฐี
ยศศักดิอัศวา

คุณคา จินดามณี วรรณคดีแบบเรียนเลมแรกของไทย แมจะแตงขึ้นในสมัยอยุธยา
ตอนกลางโดยพระโหราธิบดี ในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณมหาราช แตยังคงใชเปนแบบเรียน
มาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร มีอิทธิพลทำใหหนังสือแบบเรียนไทยในยุคตอมาหลายเลมใชชื่อตามวา
"จินดามณี" เชน จินดามณีฉบับความแปลก จินดามณีครั้งแผนดินพระเจาบรมโกศ จินดามณีฉบับ

๘๗

กรมหลวงวงษาธิราชสนิท จินดามณีฉบับพิมพของหมอสมิท และจินดามณี ฉบับพิมพข องหมอ
บรัดเลย
๓.๓.๖ อนิรุทธคำฉันท
อนิรุทธคำฉันท ไดเคาโครงเรื่องมาจากคัมภียมหาภารตะ มีโครงเรื่องสนุกสนาน
ไดรับความนิยมควบคูกับรามเกียรติ์ เนื้อเรื่องตลอดจนชื่อตัวละครและสถานที่มักกลาวถึงถูกตอง
ตรงกันกับที่ปรากฏในคัมภีรวิษณุปุราณะ เรื่องนี้เชื่อกันวาเปนงานของศรีปราชญ แตงเพื่อตองการ
ลบลางคำสบประมาทของบิดาวาแตงคำฉันทที่ยากและประณีตไมได แตงไดแตคำโคลง (กุหลาบ
มัลลิกะมาส, ๒๕๑๗, หนา ๘๖)
ผูแตง ศรีปราชญ บุตรของพระโหราธิบดี
ลักษณะการแตง คำฉันทและคำกาพย มีรายปนอยูบาง
วัตถุประสงคในการแตง เชื่อกันวาศรีปราชญแตงแขงกับเรื่องสมุทรโฆษคำฉันท
เพื่อแสดงความสามารถแตงฉันทเปนเรื่องยาว
เนื้อเรื่องยอ เรื่องอนิรุทธไดมาจากคัมภีรวิษณุปุราณะและมหาภารตะ มีเนื้อ
เรื่องคลายสมุทรโฆษ คือมีการอุมสมระหวางพระอนิรุทธกับนางอุษา ซึ่งเปนธิดายักษ โดยพระไทร
(สมุทรโฆษอุมสมโดยเทวดาที่สถิตอยูที่ตนโพธิ์) หลังจากอุมสมทั้งสองตองพรากจากกัน แตในที่สุด
ไดพบกันและครองรักกันสืบมา
ตัวอยาง ตอนพระอนิรุทธเขาประพาสปา
บัดนัน้ สมเด็จหลาน

กฤษณเทพจักรี

รำลึกพนาลี
เสด็จไปบังคมพระ

สุขรมยกรีฑา
อัยกาธิเบศรลา

จักไปพนาทวา
เถื่อนถ้ำพนาลี

พนพฤกษศีขร
คชสีหองคอร

กวางทรายรมั่งมร

สัตวสมสกอหลาย

ชมสระสโรชา
ขจรคนธอบอาย

กรบุษปเรืองราย
ภุมรีภมรมัว

๘๘

มังกรพิมทองคลาย
ฉนองเฉนียรแลแหวกบัว

มัจฉวายหวั่นเห็นตัว
กระฉองชลธีพราย

คุณคา อนิรุทธคำฉันท มีกระบวนคำดีเดน กวียุคหลังใชเปนแบบอยางในการแตง
ฉันท กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ยังทรงใชทวงทำนองแตงของอนิรุทธคำฉันทในการนิพนธสมุทร
โฆษคำฉันทตอนจบ เชนบทชมจตุรงคเสนา เรื่องนี้ยังมีลักษณะแหวกธรรมเนียมนิยมคือไมมีบท
ไหวครู กรมพระยาดำรงราชานุภาพ (อนิรุทธคำฉันท, ๒๔๖๗, หนา คำนำ) ทรงสันนิษฐานวา
“พระมหาราชครูเป น กวีมีชื่ อเสีย งเป น คนสำคัญ ในรัช กาลสมเด็ จพระนารายน
มหาราช แตงหนังสือเรื่องสมุทโฆษขึ้นเปนคำฉันท ศรีปราชญเปนบุตรมีอุปนิสัยเปนอนุชาตในทางกวี
อยู เห็นบิดาแตงฉันทก็ลองแตงบาง เมื่อบิดาเห็นกลาวบริภาษวา ยังหนาศรีปราชญเผยอจะแตงฉันท
กับเขาดวย ศรีปราชญขัดใจจึงพยายามแตงฉันทอนิรุทธเรื่องนี้จนสำเร็จ แตไมแตงคำนมัสการตาม
ประเพณี แตงบทกลอนเปน เรื่องราวซึ่งกวีอื่น ๆ ประพฤติกัน เปน แบบแผนมาแตกอน เพราะไม
อยากจะกลาวคำเคารพบิดา หนังสือฉันทอนิรุทธเรื่องนี้จึงมิไดมีคำนมัสการขางตน”
ความดีเดนของเรื่องอนิรุทธคำฉันทยังมักนำไปเปรียบเทียบกับเรื่องอุณรุทในสมัย
รัชกาลที่ ๑ ดวย
๓.๓.๗ กาพยหอโคลง
กาพย ห อ โคลง ต น ฉบั บ เป น สมุ ด ดำเขี ย นเส น รง เป น วรรณคดี ที่ ใช รู ป แบบคำ
ประพันธที่แปลกใหม แตงเปนเรื่องราว และเปนแบบอยางการแตงกาพยหอโคลงในยุคตอมา เชน
กาพยหอโคลงของเจาฟากุง
ผูแตง พระศรีมโหสถ
ลักษณะการแตง กาพยยานีสลับกับโคลงสี่สุภาพบท เนื้อความกาพยกับโคลง
คลายคลึงกัน
วัตถุประสงคในการแตง

บรรยายสภาพความเปนอยู ขนบธรรมเนียมประเพณี

ในเชิงสดุดีชมบานเมืองสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช

๘๙

เนื้อเรื่องยอ บรรยายถึงชีวิตความเปนอยู ความเจริญรุงเรือง การรื่นเริงของชาว
อยุธยา เมื่อมีมหรสพหนุมสาวพากัน แตงตัวสวยงามออกเที่ยวเตรและเกี้ยวพาราสีกัน โดยรวม
กลาวถึงวิถีชีวิตของชาวอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช เนื้อหาตอนปลายอาจหายไป
ตัวอยาง บทเกี้ยวพาราสี
ฉาบฉมอมชราบชู
โกสุมหุมอับศรี
ฉาบฉมอมอูมโอช

บินวี่วูสูภุมรี
วารีเพรียวเหี่ยวดูดาย
บินบน

สมสูภูมรีรน

รอนไม

โกมุทอุดดมคนธ
เหี่ยวหายมลายรศไร

โรยรวง
เปลี่ยวแลวดูดาย

ทรามสงวนดวนเดาถนัด

บดุจสัตวกัดกลิ่นอาย

รักแกวแลวคลาย
ทรามสงวนดวนขึ้งขุน

บผายจากพรากนฤมล
อารมณ

ใชสัตวลัดแลงชม
รักแลวแกวเกลียวกลม
บบายคลายคลาเวน

ชราบเหลน
สมอยู
หางรางถึงยาม

ตัวเรียมเทียมจามรี
ของหนามทามกลางคน
เรียมเทียมจามรีรู

เชื้อชาตรีถี่ถนอมขน
เสียชนมสูอยูปลดไป
สงวนขน

ของหนามทามกลางคน

ไลลอม

เสียชีวิตรบคิดตน

นองนาฏ

อยูเปลื้องเคืองคนออม

ออกพนคงคืน

๙๐

คุณคา กาพยหอโคลงฉบับนี้ถือวาเปนฉบับครู เปนตัวอยางของกวีรุนหลังในการ
แตงกาพยหอโคลงขนาดยาว มีสำนวนโวหารที่ไพเราะ 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
เพื่อแสดงฝมือในการแตงคำประพันธ
เนื้อเรื่องยอ เนื้อความไมตดิ ตอกัน ตอนตนเปนเรื่องการรบที่เชียงใหม ตอนหลัง
ชมนกชมไม ชมธรรมชาติ
ตัวอยาง โคลงอักษรสามหมู
พลพฤนทจนจนจน

ทวนทิว

เหินโหโยธากริว
พัวพองพองพองปลิว

กริ่วกริ้ว
เปลววาบ

โอโอโอฬารหลิ้ว

ลี่ล้ำหาย

เสนาสูสูสู
ยิ่งคายทลายเมืองแยง

ศรแผลง
แยงแยง

รุกรนรนรนแรง

ฤทธิ์รีบ

ลวงลวงลวงวังแวง

รวบเราเอามา

คุณคา โคลงอักษรสามหมูเปนวรรณคดีเลมแรกที่แตงเปนกลบทตลอดทั้งเรื่อง
แมจะมีการเลนเสียงและอักษร แตโดยรวมแลวยังสื่อความได โชติรส มณีใส (๒๕๕๙, หนา ๓๔๔)
๙๑

กลาวถึงความดีเดนของโคลงอักษรสามหมูไววา “วรรณกรรมเรื่องนี้นับวามีคุณสมบัติเดนทางดาน
ศิลปะแหงฉันทลักษณถึง ๓ ประการ กลาวคือ เปนวรรณกรรมเรื่องแรกที่แตงดวยกลบทตลอดเรื่อง
ใชกลบทเพียงชนิดเดียว และใชกลบทชนิดบังคับวรรณยุกตซึ่งปรากฏอยางตอเนื่องจริงจังเปนครั้ง
แรก” จะเห็นวา กวีจะตองมีความสามารถในเชิงกวีและแมนยำฉันทลักษณอยางยิ่ง
๓.๓.๙ คำฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชาง
คำฉัน ทดุษฎีสังเวยกลอมชางของขุน เทพกระวีนี้ ถือวาเปน คำฉัน ทกลอมชางที่
เกาแกที่สุด สันนิษฐานวา ขุนเทพกระวี แตงฉันทเรื่องนี้ในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช เพราะ
ปรากฏวาในรัชกาลของพระองคไดชางเผือกมาสูพระบรมโพธิสมภารมาหนึ่งเชือก ชื่อวา “พระ
บรมคเชนทรฉัททันต” และมีงานสมโภชเปนงานใหญ
ฉัน ทข องขุน เทพกระวีนี้ มีศัพท เขมรและศัพ ทโบราณอยูมาก นายธนิต อยูโพธิ์
กลาวไววา ฉันทกลอมชางมีความหลายตอน ตอนหนึ่งๆ เรียกวา “ลา” ฉันทกลอมชางจบหนึ่งมี ๔
ลาคือ
ลา ๑ ขอพร
ลา ๒ ลาไพร
ลา ๓ ชมเมือง
ลา ๔ สอนชาง
ฉัน ทกลอมชางในสมัยรัต นโกสิน ทร ตั้งแตรัชกาลที่ ๑ เปน ตน มา มีกาพยขับไม
เพิ่มขึ้น 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 (กล า วถึ ง เครื่ อ งประดั บ ช าง) (กุ ห ลาบ มั ล ลิ ก ะมาศ,
๒๕๑๗, หนา ๘๒-๘๓)
ผูแตง ขุนเทพกระวี

๙๒

ลักษณะการแตง คำฉันท กาพยยานี และกาพยฉบัง
วัตถุประสงคในการแตง ใชสวดกลอมในงานพิธีสมโภชชางพระที่นั่ง
เนื้อเรื่องยอ นมัสการเทพเจาตามลัทธิศาสนาพราหมณไหวเทพเจา ๓ องค คือ
พระอิศวร พระนารายณ และพระพรหม บางสำนวนมีเทพเจาเพิ่มเติม คือ พระพนัสบดี อันเปนเจา
ปาเขาไปแทรกของขุนเทพกระวี มีลาขอชาง และลาไพร ซึ่งสวนมากขึ้นดนดวย “อยาพอ” หรือ
“อยาแม” สุดแตวาชางสำคัญจะเปนชางพัง ชางพลาย ลาชมเมืองคือกลาวชมวา บานเมืองนาอยู
กวาปา ลาสอนชาง เปนตอนสอนอยางปลอบประโลมวาอยาดุราย จงเชื่อและรักหมอครวญ
ตัวอยางกลอมชาง ฉันท ๑๒
พระพนมครบโคม
สดับศัพทปกษี

นุบพิตรศอขจี
บิบำเรอหสบไถง

เผลียงอรุบำนักขยล
ภูรโคกเรไร

ดารนลศัพทรไน
ไชยนุชกาเชวง

เราะหพนเราะหพาทย เราะหพิศณุเสนงไชย
เราะหเสนงสครใด

บิบำเรอหนุดัสผธม

คุณ คา ฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชางนับเปนฉัน ทกลอมชางเลมแรกของวรรณคดี
ประเภทนี้ การกลอมชางเราไดจากเขมร เขมรไดจากพราหมณอีกทีหนึ่ง ฉันทกลอมชางของขุนเทพ
กระวี จึงมีภาษาเขมรปนอยูมาก ทำใหเขาใจความหมายไดยาก (เปลื้อง ณ นคร, ๒๕๔๕, หนา
๑๓๙-๑๔๐)

๓.๔ กวีและวรรณคดีสำคัญสมัยอยุธยาตอนปลาย
กวีและวรรณคดีสำคัญในสมัยอยุธยาตอนกลาง ที่ปรากฏหลักฐานมาจนถึงปจจุบัน มีดังนี้
สมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ ไดแก โคลงชะลอพระพุทธไสยาสน
เจาฟาอภัย ไดแก โคลงนิราศเจาฟาอภัย
เจาฟาธรรมธิเบศรไชยเชษฐสุริยวงศ (เจาฟากุง) ไดแก
๑) นันโทปนันทสูตรคำหลวง
๙๓

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
ในที่นี้ จะขออธิบายวรรณคดีสำคัญในสมัยนี้เพียงบางเรื่องโดยสังเขป ดังนี้
๓.๔.๑ โคลงชะลอพระพุทธไสยาสน
โคลงชะลอพระพุทธไสยาสน จัดเปนวรรณคดียอพระเกียรติ สมเด็จพระเจาอยูหัว
บรมโกศทรงพระราชนิพนธ ในขณะที่ทรงเปนกรมพระราชวังบวรสถานมงคล ในรัชกาลสมเด็จพระ
เจาอยูหัวทายสระ (ปรียา หิรัญประดิษฐ, ๒๕๕๙, หนา ๓-๓๕)
ผูแตง สมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ
ลักษณะการแตง

โคลงสี่สุภาพจำนวน ๖๙ บท

วัตถุประสงคในการแตง

บันทึกเหตุการณและวิธีการที่สามารถชะลอพระพุทธ

ไสยาสน
เนื้อเรื่องยอ กลาวถึงเหตุการณวา น้ำไดกัดเซาะเขื่อนดานตะวันออกเขามาจนเขา
พระวิหารพระพุทธไสยาสน ซึ่งเปนที่เคารพของประชาชน ทางวัดเองแกไขไมไดผล พระอธิการจึง
รองเรียนมายังพระมหากษัตริย จึงมีดำรัสสั่งใหพระราชสงครามจัดการชลอพระใหพนน้ำ
ตัวอยางตอนชะลอพระพุทธไสยาสน
๙๔

ขอพรพระพุทธรูปเรื้อง จอมตริย
ขอจงภุดาธาร
ทรงทวีป
อันผจญพลมารดาล
เรืองฤทธิปลิดไปลแปล

พายแพ
ปราบทาวทุกสถาน

เชือกใหญใสรอกรอย เรียงกระสัน
กวานชอชลอผันขัน
ยึดยื้อ
ลวดหนังรั้งพัลวัน
โหโหมประโคมอึงอื้อ

พวนเพิ่ม
ลากเลาประโคมไป

คุณ คา วรรณคดีเรื่องนี้ เปนวรรณคดีเรื่องแรกที่กลาวถึงการชะลอพระ โดยใช
รูปแบบรอยกรองบันทึกประวัติศาสตรทางศาสนา ใชภาษาโดดเดน คำโคลงนับวามีสำนวนโวหาร
เชิงกวีที่ดี กวีใชคำสื่ออารมณความรูสึก ทำใหเกิดจินตภาพ นอกจากนี้ ยังสะทอนใหเห็นความ
เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของคนยุคนี้ดวย
๓.๔.๒ นันโทปนันทสูตรคำหลวง
นันโทปนันทสูตรคำหลวง เปนหนังสือที่แตงขึ้นในสมัยอยุธยา เมื่อราว พ.ศ. ๒๒๗๙
เปนวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ที่ทรงแปลมาจากเรื่องนันโทปนันทปกรณัม ในคัมภีรฑีฆนิกาย
สีลขันธนอกสังคายนา ซึ่งพระมหาพุทธสิริเถระ ภิกษุชาวลังการจนาไวเปนภาษาบาลี เจาฟาธรรม
ธิเบศรไชยเชษฐสุริยวงษหรือเจาฟากุง ทรงนิพนธเรื่องนันโทปนันทสูตรคำหลวง ขณะที่ทรงผนวชอยู
ณ วัดโคกแสง มีพระนามฉายาวา “สิริปาโล” โดยทรงเลียนแบบมหาชาติคำหลวง ซึ่งมีอายุเกากวา
ผูแตง เจาฟาธรรมธิเบศร
ลักษณะการแตง รายยาว ตั้งคำบาลีแลวแปลเปนภาษาไทยสลับกันไปในรูปของ
คำหลวง ตอนทายเปนโคลงกระทู ๒ บท
วัตถุประสงคในการแตง มีขอสันนิษฐานหลายอยาง เชน นิพนธเพื่อแสดงถึง
ความสำนึ กผิด ที่ท รงใช ด าบฟ น พระภิ กษุ เจาฟานเรนทรพิ ทั กษ เพื่ อสรรเสริญ พระเดชานุภ าพ
พระพุทธเจาเพื่อเผยแผคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา และกอใหเกิดศรัทธาในพุทธศาสนา
๙๕

เนื้อเรื่องยอ เริ่มตนนมัสการพระรัตนตรัย บอกนามผูแตงวา “สิริปาโล” จากนั้น
กลาวถึงเนื้อเรื่องความโดยสรุปวา พระพุทธเจาประทับที่เชตวันมหาวิหาร เศรษฐีอนาถบิณฑิก
อาราธนาไปรับบิณ ฑบาตร พระพุทธเจาทรงทราบดวยญาณวา พระยานาค ชื่อนันโทปะนัน ทะ
ประกอบดวยทิฐิ พระพุทธเจาทรงตองการจะทรมานคือทำใหเลิกยึดถือในความถือมั่นเดิม ใหอยู
ในสัมมนาทิฐิจึงโปรดใหพระโมคคัลลานเปนผูทรมาน สวนพระองคและพระอรหันต ๕๐ รูป เหาะ
ขามเศียรพระยานาคไป พระยานาคโกรธแคนมากจึงไปยังเขาพระสุเมรุเนรมิตกายใหใหญโตบดบัง
ไปถึงสวรรคชั้น ดาวดึงส แตพระโมคคัลลานแสดงฤทธิ์ใหอัศจรรยยิ่งกวา จนในที่สุดพระยานาค
ยอมรับวาตนพายแพ พระโมคคัลลานจึงนำตัวไปเฝาพระพุทธเจา พระพุทธเจาประทานศีลใหรักษา
แลวจึงเสด็จไปรับบาตรที่บานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ตามที่ทรงรับนิมนตไว ตอนทายเรื่องบอกนามผู
แตงอีกครั้ง
ตัวอยาง ตอนพญานาคนันโทปนันทดูหมิ่นพระพุทธองค
แมในกาลวัน นั้น อัน วา นัน โทปนันทนาคราช ก็กลาวคำวิปลาศนาน กอปรดวย
มฤจฉาทฤษฎีเปน วลีลามกยิ่งนัก กมีลักษณะดั่งนี้ อันวาพวกชีสรํมณ อันโกนสีสะ
เหลานี้ไส ยอมเทาไปสูเทวา อันอยูดาวดึงษาสถาน กมาเหนือพิมานแหงเรา แมน
จกลับเทาเมืองชน กขามไปเบื้องบนปราสาท แหงอาตมนี้หลายวาร ตั้งแตกาลวันนี้
ไป อาตมบมิใหสรํมณา สูเทวาโลกาทั้งหลาย อัน เรียรายรัชทุลี อัน มีในฝาบาทา
แหงสรํมณาอันอาเกียรณ แลไปเหนือเศียรแหงอาตมภาพนี้ แล
คุณคา นันโทปนันทสูตรคำหลวง เปนเรื่องแสดงความศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ภาษาที่ใชเปนคำศัพทสูง เปนภาษาบาลี สันสกฤต เขมร และมีการแผลงคำอยางไพเราะ เปนเรื่อง
แตงดีในเชิงกวีและกาพยถอยคำ ผูแตงมีความรอบรูทางอักษรศาสตรเปนอยางดี แตเนื้อเรื่องไมได
รับความนิยมเทามหาชาติ หรือแพรหลายเทา ทำใหประชาชนนิยมนอยกวามหาชาติคำหลวง (สุภา
ฟกของ, ๒๕๓๐)
๓.๔.๓ พระมาลัยคำหลวง

๙๖

พระมาลัยคำหลวง เปนวรรณคดีศาสนาอีกเรื่องที่เจาฟากุงนิพนธ วรรณคดีเรื่องนี้
มีเค าเดิม เป น ภาษาบาลี ชื่อ “มาเลยยฺสูต ร” เข าใจวาภิ ก ษุช าวลังกาเป น ผูแ ต ง ตอมาภิก ษุ ชาว
เชียงใหม ชื่อ “พุ ท ธวิลาส” นำมาแตงขยายความให พิ สดาร เรียกชื่ อใหมวา “ฎี กามาลั ย” เป น
วรรณกรรมพุทธศาสนามหายาน พระมาลัยคำหลวง เปนวรรณคดีที่มีเนื้อหาคลายกับไตรภูมิพระ
รวง เพราะกลาวถึงสวรรค นรก บาปบุญ (ปรียา หิรัญประดิษฐ, ๒๕๕๙, หนา ๓-๓๘)
ผูแตง เจาฟาธรรมธิเบศร
ลักษณะการแตง ใชรายสุภาพ บางตอนคลายกาพยบาลี มีคาถาสั้น ๆ แทรกไว
หนาบท ทำนองแตง คลายกาพยมหาชาติ ตอนทายเปนโคลงสี่สุภาพ
วัตถุประสงคในการแตง เพื่อใหเกิดอานิสงสไดพบพระศรีอาริยเมตไตรย
เนื้อเรื่องยอ

เริ่มตนนมัสการพระรัตนตรัย พระมาลัยเถระเสด็จจากการไปโปรด

สัตวนรก ตอมาไดพบชายยากจนคนหนึ่งถวายดอกบัว ๓ ดอก ทรงรับไวแลวตรึกตรองดูวา จะนำ
ดอกบัวนี้ไปเปนพุทธบูชาที่ใดจึงจะเหมาะ ในที่สุด ก็ตกลงเหาะไปบนสวรรค นำดอกบัวไปผูกพระ
จุฬามณีเจดีย ไดพบพระอินทร จึงตรัสถามพระอินทรวา ผูมีบุญญาธิการแลว เหตุใดจึงยังบูชาเจดีย
นี้อยู พระอินทรทรงตอบ เพื่อบำเพ็ญความดีใหยิ่งขึ้นไป แลวตรัสเลาถึงเทวดาทั้งหมด ที่ไดทำความ
ดีอันใดไวบาง จึงไดมาเสวยสุขในสวรรค ครั้นแลว พระศรีอาริยเมตไตรยก็ไดเสด็จมายังบริเวณนั้น
การทำสักการะพระเจดียไดโปรดเทศนาและไดสงขอความใหประกาศแกชาวโลกวา ผูใดใครเกิดทัน
ศาสนาของพระองค ให มาทำความดีต าง ๆ เปน ตน วา ใหฟ งเทศมหาชาติคาถาพัน ให จบในวัน
เดียวกัน เปนตน พระมาลัยไดสดับพระธรรมเทศนาแลว ก็นำขอความมาแถลงแกชาวชมพูทวีป ฝาย
ชายที่ถวายดอกบัว เมื่อสิ้นชีวิตไปเกิดบนสวรรคชั้นดาวดึงส ชื่อ “อุบลเทวันทร” จะมีดอกบัวรองรับ
ทุกกาวที่ยางไป
ตัวอยาง ตอน พระอินทรกลาวตอบพระมาลัย เรื่องทำบุญ
ภนฺ เต เทวราชาก็ บั ณ ฑู ร ว า อรมสุ ร สรพสรรพ มาช ว ยกั น ก อ เกื้ อ กุ ศ ลเพื่ อ
ปรารถนาใน ภพหนาสืบสกนธ ใหไดชั้นบนยิ่งขึ้น กวาพื้นชั้นนี้ อินทรจึงชี้กุศล
เทพลางตนบำเพ็ ญ เมื่ อยั งเป น มนุ สฺ สา ทำกุ ศลน อยนั ก ครั้น ดลอรรถเทวฐาน
อยุมินานมวยมุด ผลบุญสุดสิ้นไป ขออุปไมยถวายบพิตร ยังมีทลิทหนึ่งเลา มีแต

๙๗

ขาวเปลื อกป ด ทนานหนึ่ งนิ ด เดี ยวไซร มิ ได ไถหวานพื ชน ให ยาวยื ด สืบ สราง
บัดเปลื้องปลาวเปลาหมด ชายรันทดทวยถวิล มิทำกสินวานิชไซร ทรัพยจะสืบสอง
สุดแตจะพ องพร่ำสิ้น ดุจเทวิน ทรบุญ นอย สุดสิ้ นสรอยเศราโศก ดวยวิโยคสุขา
มีอุปมาดั่งชายนั้น
ตัว อยาง ตอนกลาวถึ งความสุขของมนุ ษ ย และความอุด มของธัญ ญาหารสมั ย
พระศรีอาริยวา
ฝายฝุงมนุษยหรรษา ภิรมยานิจกาล ชวนกันผสานดุริยวงค โพนเพลงพลางพิณ
พาทย ฆองกลองฆาฏครื้นเครง คีตบรรเลงเพลงไฉน ปแกวไวเสียงแวว ดีดถึงแลว
ดนตรี ทุกราตรีทิวาวาร ระเบงบรรพรำรอน โคลงกาพยกลอนทำนุก เลนเปนสุข
นิรันดร อีกธัญโภชนสาลี ตกปถพีเมล็ดเดียว ออกขึ้นเขียวชอ่ำ แตกพันลำหลาย
หนอ เนื่องเปนกลถึงพัน ตนหนึ่งนั้นพันรวง ไดเมล็ดตวงธัญญัน สองทะนานพัน
พูนเพ็ญ
คุณคา วรรณคดีเรื่องนี้สะทอนใหเห็นอิทธิพลในเรือ่ งความเชื่อในโลกยุคพระศรีอา
ริย ชวยสงเสริมในเรื่องการฟงเทศนมหาชาติ เพราะเนื้อความกลาวไววา “หากผูใดปรารถนาจะไป
เกิดในยุคพระศรีอาริยเมตไตรย จะตองฟงเทศนมหาชาติใหจบในวันเดียว” การฟงเทศนมหาชาติ
ใหจบวันดียวจะไดพบพระศรีอาริย คงมาจากเรื่องพระมาลัยคำหลวง วรรณคดีเรื่องนี้ สนับสนุน
ความเชื่อเรื่องโลกนี้โลกหนา การเรงสะสมบุญบารมีเพื่อจะไดไปเกิดและเสวยสุขในยุคพระศรีอาริย
ซึ่งเปนโลกในอุดมคติ ปราศจากความทุกขทั้งปวง มนุษยจึงทำบุญกุศลตาง ๆ เชน ทำทาน สราง
อุโบสถ สรางพระพุทธรูป ฯลฯ ดานการใชภาษา พระมาลัยคำหลวงใชถอยคำสำนวนงาย ราบเรียบ
และอานงายกวานันโทปนันทสูตรคำหลวง คนจึงนิยมและรูจักมากกวานันโทปนันทสูตรคำหลวง
(สุภา ฟกของ, ๒๕๓๐)
๓.๔.๔ กาพยเหเรือ

๙๘

กาพยเหเรือเปนวรรณคดีที่ใชในงานพิธี ในการเสด็จโดยกระบวนเรือหลวง หรือ
กระบวนพยุหยาตราชลมารค เจาฟากุงนิพนธไวในรัชกาลพระเจาอยูหัวบรมโกศ
ผูแตง เจาฟาธรรมธิเบศร
ลั ก ษณะคำประพั น ธ

แต ง เป น กาพย ห อ โคลง มี โคลงสี่ สุ ภ าพนำ ๑ บท

เรียกวาเกริ่นเห และตามดวยกาพยยานี ๑๑ พรรณนาเนื้อความโดยไมจำกัดจำนวนบท
จุดประสงคในการแตง ใชเหเรือเลนในคราวพระเจาอยูหัวบรมโกศเสด็จพระราช
ดำเนินทางชลมารคไปนมัสการและสมโภชพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
เนื้อเรื่องยอ กลาวถึงขบวนพยุหยาตราทางชลมารค มีทั้งหมด ๔ ตอน คือ
๑) เหชมเรือกระยวน ซึ่งประกอบดวยเรือพระที่น่งั กิ่ง และเรือที่มีโขนเรือ
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
เพล็ดดอกออกแกมกัน
ชมดวงพวงนางแยม
คิดความยามบังอร
จำปาหนาแนนเนื่อง
คิดคนึงถึงนงราม

ริมทาไสวหลากหลายพรรณ
สงกลิ่นเกลี้ยงเพียงกลิ่นสมร
บานแสลมแยมเกสร
แยมโอษฐยิ้มพริ้มพรายงาม
คลี่กลีบเหลืองเรืองอราม
ผิวเหลืองกวาจำปาทอง

ประยงคทรงพวงหอย ระยายอยหอยพวงกรอง
๙๙

เหมือนอุบะนวลลออง
พุดจีบกลีบแสลม

เจาแขวนไวใหเรียมชม
พิกุลแกมแซมสุกรม

หอมชวยรวยตามลม

เหมือนกลิ่นนองตองติดใจ

คุณคา กาพยเหเรือของเจาฟาธรรมธิเบศรเปนกาพยเหที่เกาแกที่สุดเทาที่คนพบ
มีความดีเดนในดานการใชภาษาที่ทำใหเกิดจินตภาพ ใหอารมณความรูสึก การใชการอุปมา และ
การเลนคำ กาพยเหเรือนี้ ยังมีลักษณะเดนตรงที่กวีใชธรรมชาติเปนตัวดำเนินเรื่องหลักในการ
กลาวคร่ำครวญถึงนาง ในทุกบทจะกลาวถึงธรรมชาติและเชื่อมโยงกับการคร่ำครวญ กวียังจัดแบง
เนื้อหาตามประเภทหรือชนิดของธรรมชาติที่เหมือนกันใหเรียงบทตอเนื่องกัน เชน บทชมนกก็จะ
กลาวถึงแตนก บทชมไมจะกลาวถึงแตพันธุไ ม ซึ่งเปนลักษณะเดนของวรรณคดีเรื่องนี้ และยังทำให
เห็นถึงความรูของกวีและความอุดมสมบูรณของธรรมชาติในสมัยนั้นดวย นอกจากนี้ เนื้อหายัง
สะทอนใหเห็นประเพณีการเหเรือ ใหความรูเรื่องขบวนพยุหยาตราทางชลมารค วิถีชีวิตคนไทยที่
สัญจรทางน้ำ ตลอดจนคานิยม ความเชื่อตาง ๆ
กาพยเหเรือของเจาฟาธรรมธิเบศร ยังมีอิทธิพลทำใหเกิดกาพยเหเรือในยุคตอ ๆ
มา เชน กาพยเหเรือพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย หรือที่รูจักกันคือ
กาพยเหชมเครื่องคาวหวาน กาพยเห เรือพระราชนิพ นธในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล า
เจาอยูหัว (ชมสวน ชมนก ชมไม และชมโฉม) กาพยเหเรือ พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลาเจาอยูหัว (ชมเรือ ชมพระนคร ชมปลา เหครวญ) เปนตน
๓.๔.๕ กาพยหอโคลงประพาสธารทองแดง
กาพยหอโคลงประพาสธารทองแดง เปนบทนิพนธข องเจาฟากุง เมื่อครั้งตาม
เสด็จสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศไปมนัสการพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี คำวา ธารทองแดง
เปนชื่อลำน้ำที่เขาพระพุทธบาท ที่อยูในบริ เวณพระพุทธบาท เปนที่รื่นรมยดวยธรรมชาติ มีสัตว
และพรรณไมตาง ๆ มากมาย และเปนที่มาของชื่อวรรณคดีดวย
ผูแตง เจาฟาธรรมธิเบศร
ลักษณะการแตง กาพยยานีและโคลงสี่สุภาพรวม ๑๐๘ คู และโคลงปดทายมี ๒ บท
จุดประสงคในการแตง เพื่อใหเกิดความเพลิดเพลินในขณะเดินทาง
๑๐๐

เนื้อเรื่องยอ พรรณนาถึงขบวนเสด็จ สภาพภูมิประเทศ โดยพรรณนาสิ่งที่ได
พบเห็นจากการเสด็จทางสถลมารค ตั้งแตทาเจาสนุกถึงธารทองแดง
ตัวอยางการพรรณนาความงามไกฟา
ไกฟาอาสดแสง
ปกหางตางสีแกม
ไกฟาหนาก่ำกลา

หัวสุกแดงแทงเดือยแนม
สีแตมตางอยางวาดเขียน
ปากแหลม

หัวแดงเดือยแนม

เนื่องแขง

ปกหางตางสีแกม

ลายลวด

ตัวดางอยางคนแกลง

แตงแตมขีดเขียน

ตัวอยางการพรรณนาถึงนกแกว
นกแกวแจวเสียงใส
นกตั้วผัวเมียคลา

คลอไคลคูหมูสาลิกา
ฝาแขกเตาเหลาโนรี

นกแกวแจวรี่รอง
ใกลคูหมูสาลิกา
นกตั้วผัวเมียมา

เรหา
แวดเคลา
สมสู

สัตวาฝาแขกเตา

พวกพองโนรี

คุณคา วรรณคดีเรื่องนี้ใชรูปแบบคำประพันธที่แสดงถึงความสามารถของกวี
เนื่องจากเปนกาพยหอโคลง เนื้อหาทั้งสองสวนตองคลายคลึงกัน อีกทั้งยังโดดเดนเรื่องการใชคำ
เลนคำและสรรคำที่ไพเราะ ใชโวหารทำใหเกิดจินตภาพ และทำใหทราบถึงธรรมชาติของสัตว
สะทอนความอุดมสมบูรณของปาไมและสัตวปา
๓.๔.๖ กาพยหอโคลงนิราศธารโศก
กาพยหอโคลงนิราศธารโศก เปนพระนิพนธของเจาฟาธรรมธิเบศร นิพนธคราว
เดียวกับ กาพยหอโคลงประพาสธารทองแดง เมื่อครั้งตามเสด็จสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศไป
๑๐๑

นมัสการและสมโภชรอยพระทุทธบาท จังหวัดสระบุรี เดิมเรียกกาพยหอโคลงนี้วา นิราศพระบาท
ตอมาเปลี่ยนเปน กาพยหอโคลงนิราศธารโศก เพื่อใหคลองกับกาพยหอโคลงนิราศธารทองแดง
ผูแตง เจาฟาธรรมธิเบศร
ลัก ษณะการแต ง

รูปแบบคำประพั น ธเป น กาพยห อ โคลงจำนวน ๑๕๒ บท

ขึ้นตนดวยโคลง ๔ สุภาพ ๒ บท กลาวถึงนามกวีผูทรง นิพนธ
จุด ประสงค ในการแต ง บั น ทึ กการเดิน ทาง รำพั น ถึงหญิ งที่ รัก สถานที่ และ
สภาพแวดลอม
เนื้อเรื่องยอ

เริ่มตนดวยการพรรณนาความงามแตละสวนของนาง ไดแก ผม ไร

ผม ผิว หนาผาก คิ้ว ดวงตา จมูก ริมฝปาก ฟน หู คอ บา ทรวงอก แขน นิ้ว เอว ทอง ขา ปลีนอง
เทา จากนั้นกวีพรรณนาถึงความรักที่มีตอนาง ความคิดถึงที่ตองพลัดพรากจากกัน โดยพรรณนาไป
ตามลำดับเวลาตั้งแตเชาไปจนคํ่า ครํ่าครวญตามลำดับวัน เดือน ฤดูกาล และ ป รำพันตั้งแตเวลา
เชาย่ำฆองจบถึงตีสิบเอ็ด จากวันอาทิตยถึงวันเสาร เดือนหาถึงเดือนสี่ ฤดูคิมหันตถึงเหมันต และป
ชวดถึงปกุน ลักษณะการครํ่าครวญผานเวลาเชนนี้คลายคลึงกับการคร่ำครวญในโคลงทวาทศมาส
ตอจากนั้น กวีกลาวถึงขบวนเสด็จพยุหยาตราทางสถลมารคไปนมัสการรอยพระพุทธบาท บรรยาย
รายละเอียดในขบวน ประกอบดวยเครื่องสูง เหลาสาวสนม บรรยายความงดงามของธรรมชาติ
ระหวางทาง พืชพรรณไม สัตวชนิดตาง ๆ
ตัวอยางการชมดวงเนตรและจมูกของนางอันเปนที่รัก
ชมนองสองไนยนา

แลมาชายละลายอารมณ

เพราพริ้มยิ้มตาคม
เปนมันเคลือบเหลือบแลงาม
พิศนองสองเนตรพริ้ม เพราคม
ขนเนตรงามสวยสม
เมียงมายชายเชยชม

สั่งดวย
แสนลาภ

เปนโทษหรือเกรงมวย

เษกซรองมองดู ฯ

นาสาอาแลเลิศ
เหมือนของามลมุน

งามประเสริฐเกิดดวยบุญ
ลมอมเจาเพราเพริศจริง

๑๐๒

นาสิกแลเลิศล้ำ
งามแงแทเที่ยงบุญ

ใครปุน
เลื่องหลา

คือของอสวยสุน

ทเรศ

เพราเพริศพริ้งจริงเจา

อาพนฝูงหญิง ฯ

คุณคา วรรณคดีเรื่องนี้มีความแปลกใหมตรงที่แมจะเปนวรรณคดีประเภทนิราศ
และมีบทรำพึงรำพันถึงการจากนางอันเปนที่รัก แตมิไดพลัดพรากจากนางจริง เปนการแตงตาม
ขนบวรรณคดีเทานั้น โดยกวีไดระบุอยางชัดเจนในตอนทายเรื่อง วรรณคดีเรื่องนี้โดดเดนในดาน
การใชคำ และความเปรียบเปนเลิศดวย
๓.๔.๗ บทละครเรื่องดาหลัง (อิเหนาใหญ) และอิเหนา (อิเหนาเล็ก)
ดาหลัง มาจากคำวา ดะลัง เปนภาษาชวาแปลวา หนัง ในที่นี้คือหนังตะลุง ดาหลัง
และอิ เหนาเป น งานนิ พ นธ ข องเจาฟ ากุ ณ ฑลและเจาฟ ามงกุ ฎ พระธิด าพระเจาอยู หั ว บรมโกศ
สั น นิ ษ ฐานกั น ว า ทั้ ง ๒ พระองค ไ ด เค า เรื่อ งมาจากนางเชลยชาวชวาป ต ตานี ที่ เล า เรื่ อ งนิ ย าย
พงศาวดารชวาใหฟง ทำใหนิพนธดาหลังกับอิเหนาขึ้นคนละเรื่อง แตทั้งสองเรื่องสูญหายไป ตอมา
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกไดพระราชนิพนธขึ้นใหมทั้งดาหลังและอิเหนา โดยอาศัย
เคาเรื่องเดิมแตสมัยอยุธยา
มีหลักฐานวาในวรรณคดีเรื่อง บุณโณวาทคำฉันท ของพระมหานาค วัดทาทราย ซึ่ง
แตงในรัชกาลพระเจาอยูหัวบรมโกศวามหรสพที่เลนในงานพระพุทธบาทสระบุรีนั้น มีเรื่องอิเหนา
ดวย โดยเนื้อเรื่องตรงกับอิเหนาเล็กในตอนลักบุษบาไปไวในถ้ำ ซึ่งไมปรากฏในเรื่องอิเหนาใหญ
นอกจากนี้ ในงานพระราชนิพนธบ ทละครอิเหนา ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
นภาลัย ทรงกลาวถึงอิเหนาในสมัยอยุธยาซึ่งเขาใจวาเปนอิเหนาของเจาฟากุณฑลและเจาฟามงกุฎ
เนื่องจากมีคำวากวีสตรี ซึ่งสันนิษฐานไดวา ทั้งสองเรื่องคงแตงในสมัยพระเจาอยูหัวบรมโกศ ชวง
ปลายอยุธยา ดังตัวอยาง
อันอิเหนาเอามาทำเปนคำรอง สำหรับงานการฉลองกองกุศล

๑๐๓

ครั้งกรุงเกาเจาสตรีเธอนิพนธ

แตเรื่องตนตกหายพลัดพรายไป

เหตุที่เรียก ดาหลัง วา อิเหนาใหญ และอิเหนา วา อิเหนาเล็ก สัน นิษฐานกันวา
เรียกตามผูทรงนิพนธ คือ เจาฟาพระองคใหญ และเจาฟาพระองคเล็ก
ผูแตง เจาฟากุณฑล นิพนธเรื่องดาหลัง และเจาฟามงกุฎนิพนธเรื่องอิเหนา
ลักษณะการแตง

กลอนบทละคร

จุดประสงคในการแตง

ใชแสดงละครในถวายพระเจาอยูหัวบรมโกศ

เนื้อเรื่องยอ ดาหลังและอิเหนามีโครงเรื่องคลายกัน ตนฉบับดาหลังขาดหายไม
สมบูรณ เนื่องดวยคราวเสียกรุง มีเพียงตอนสั้น ๆ เพียงตอนที่วา “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 ทั้งเหตุการณและพฤติกรรมตัว
ละครในดาหลังยังซ้ำ ๆ กัน ทำใหอานแลวเกิดความสับสน ความนิยมในเรื่องอิเหนาทำใหในยุค
ตอมาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ไดนำอิเหนาครั้งกรุงเกามาเปนตนแบบพระราช
นิพนธอิเหนา ซี่งจะเห็นวาทรงพระราชนิพนธไดอยางงดงามและสอดคลองกับการแสดงละคร กอน
หนานั้น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก พระราชนิพนธเรื่องดาหลังดวย แตไมเปนที่รูจัก
มากนัก

๑๐๔

๓.๔.๗ บุณโณวาทคำฉันท
บุณ โณวาทคำฉัน ท เปน วรรณคดีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ตำนานพระพุ ทธบาทตาม
คัมภีรในพุทธศาสนา และงานสมโภชรอยพระพุทธบาท สันนิษฐานวาแตงขึ้นในสมัยอยุธยาตอน
ปลาย โดยพระมหานาค ซึ่งบวชอยูวัดทาทราย ในพระนครศรีอยุธยา แตงเมื่อในรัชกาลพระเจา
บรมโกศ หนังสือเรื่องนี้นับถือกันมาวาแตงดี พรรณนาวาดวยลักษณะการสมโภชพระพุทธบาท ตาม
ราชประเพณีครั้งกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานีไดอยางถวนถี่
ที่มาของเรื่องนาจะมาจากปุณโณวาทสูตร ซึ่งเปนพระสูตรหนึ่งในพระสุตตันตปฎก
แสดงเรื่องราวที่พระพุทธเจาทรงแสดงพระธรรมและสนทนากับพระปุณณเถระซึ่งจะจาริกไปจำ
พรรษาในหมูบานสุนาปรันตชนบท เนื้อความใบปุณโณวาทสูตรนั้นกลาวถึงแตเพียงหัวขอธรรม ที่มี
ความหมายลึกซึ้ง ตอมาพระพุทธโฆสเถระจึงไดแตงอรรถกถาปุณโณวาทสูตรเพื่ออธิบายขอธรรมใน
คัมภีรปุณโณวาทสูตร รวมทั้งกลาวถึงประวัติของพระปุณณเถระไวดวย ซึ่งคัมภีรปุณโณวาทสูตรและ
อรรถกถาปุณโณวาทสูตรนี้นาจะเปนที่มาของบุณโณวาทคำฉันท (ดำรงราชานุภาพ, กรมพระยา,
ออนไลน)
บุณโณวาทคำฉันทแตงขึ้นเมื่อปใดไมมีระบุไวแนชัด แตในพระราชพงศาวดารกรุง
ศรีอยุธยามีบันทึกเหตุการณในรัชสมัยสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศวา มีการสมโภชพระพุทธบาท
ขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๒๙๓ เพราะฉะนั้น บุณโณวาทคำฉันทจึงนาจะแตงขึ้นราว พ.ศ. ๒๒๙๓ - ๒๓๐๑
ผูแตง พระมหานาค วัดทาทราย
ลักษณะการแตง ฉันทและกาพยประเภทตาง ๆ
วัตถุประสงคในการแตง เพื่อพรรณนาความรูสึก และสิ่งที่พบเห็นในโอกาสที่ได
ไปนมัสการพระพุทธบาทสระบุรีระหวางที่มีการสมโภชครั้งสำคัญในรัชกาพระเจาอยูหัวบรมโกศ
เนื้อเรื่องยอ เนื้อหาเริ่มดวยคำนมัสการไหวพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ และ
เทพเจาสำคัญ ไดแก พระอิศวร (พระสวยมภู) พระนารายณ (พระกฤษณะ) พระพรหม พระอินทร
พระอาทิตย เทพประจำทิศตาง ๆ รวมทั้งพระมหากษัตริยแหงกรุงศรีอยุธยา และกลาววาจะขอ
ดำเนินเรื่องตาม “บุณโณวาทสูตร” โดยกลาวถึงตำนานพระพุทธบาท พระเจาอยูหัวบรมโกศทรง
โปรดใหทำมณฑปสวมพระบาท เนื้อความพรรณนาอาณาบริเวณพระพุทธบาท และการสมโภช
พระพุทธบาท ตอนทายเรื่อง มีบทปณิธานของกวีวา ขอใหวรรณคดีเรื่องนี้จงปรากฏในแผนดิน
๑๐๕

ขอใหปราศจากความทุกข ปราศจากโรคและภัย และกวีอธิษฐานวาเมื่อสิ้นชีวิตแลวขอใหไดเขาถึง
พระนิพพาน ตอจากนั้นเปนโคลงทายเรื่อง ซึ่งระบุชื่อผูแตงไวชัดเจน
ตัวอยาง การกลาวถึงพระมณฑปที่กษัตริญทรงสรางไว
ปางปนธเรศตรี
อยุธเยศมหา
ทราบกิจกลรอย
มีราชฤไทยทวี
รดับเปนพระมณฑป

ศรเสวยสวรรยา
นครราชธานี
พุทธบาทชินศรี
กุศลมุงผดุงการ
วรรัตโนฬาร

เพียงวิชยันตพิมาน
อมรเทพปูนกัน
สฤษฎิสวมพระพุทธบาท มุนินาถจอมธรรม
ยังยอดศิขรบรร
พตพิศโพรงพราย
หายอดยเยีย่ มเมฆ
ชวลิตพรรณราย

จรัสดวงวิเชียรฉาย
รยับโชติสุริยงค

คุณคา บุณโณวาทคำฉันท เปนวรรณคดีฉันทเรื่องเดียวในสมัยอยุธยาตอนปลาย
ที่วรรณคดีที่สะทอนขอมูลดานภูมิศาสตรและประวัติศาสตร และเปนวรรณคดีสำคัญที่บันทึกขอมูล
ดานสังคมวัฒนธรรมสมัยอยุธยาไวเปนอยางดี โดยเฉพาะขอมูลดานมหรสพและการละเลนในงาน
สมโภช วรรณคดีเรื่องนี้ปรากฏประเภทของการแสดงและการละเลนในสมัยอยุธยาไวหลากหลาย มี
ทั้งละครในเรื่องอิเหนา การแสดงหุน โมงครุม ระบำ โขน ไตลวด ฯลฯ บุณโณวาทคำฉันท ยังเปน
วรรณคดีที่มีคุณคาดานวรรณศิลป มีการใชกวีโวหารซี่งทำใหเกิดจินตภาพอยางเดนชัด เชน บท
พรรณนาความยิ่งใหญของขบวนพยุหยาตรา บทพรรณนาความงามของพระมณฑปและรมณียสถาน
รอบพระพุทธบาท ทัศนียภาพอันงดงามของธรรมชาติ เปนตน ในสมัยนั้นกวีนิยมใชสำนวนไพเราะ
แตไมสูจะเครงครัดฉันทลักษณนัก กวีพรรณนาโดยละเอียด เห็นภาพพจนไดชัดเจน
๓.๔.๘ กลบทศิริวิบุลกิติ์

๑๐๖

วรรณคดีเรื่องนี้นับเปนหนังสือกลอนเรื่องแรก ในสมัยศรีอยุธยา ที่แตงเปนเรื่องราว
และเหลืออยูบริบูรณ
ผูแตง หลวงศรีปรีชา (เซง)
ลักษณะการแตง กลอนกลบท รวม ๘๖ ชนิด
วัตถุประสงคในการแตง แตงเพื่อเปนอานิสงสใหสำเร็จอรหันต
เนื้อเรื่องยอ

เปนการนำเรื่องราวในชาดกมาแตงเปนกลอนกลบท คือสิริวิบุล

ยกิติชาดก ชาดกในลำดับในลำดับที่ ๕ ในปญญาสชาดก เนื้อเรื่องวาดวย ทาวยศกิติ แหงนครจัม
บาก มีพระมเหสีทรงพระนามวา นางสิริมดี เมื่อทรงพระครรภทรงพระสุบินวา ดาบสเหาะนำแกวมา
ให โหรทำนายวาจะไดพระโอรส แตพระสวามีจะตองพลัดพลาดจากเมือง ตอมาทาวพาลราชยกทัพ
มาลอมเมืองจัมบาก ทาวยศกิติ ทรงเชื่อมั่นในผลแหงธรรม จึงลอบหนีออกจากเมือง พรอมดวย
มเหสีแลวผนวชเปนดาบสอยูที่เขาวิบุลบรรพต พรานปาซึ่งทาวยศกิติทรงชวยชีวิตนำกองทัพของ
ทาวพาลราชมาจับทาวยศกิติไปขังไวในเมืองหลายป นางสิริมดีประสูติพระโอรสทรงพระนามวา สิริ
วิบุลกิติ เมื่อพระกุมารทรงพระเจริญวัยไดทูลลาพระมารดาไปชวยพระบิดาโดยทรงยอมรับโทษ
ประหารแทนพระบิดา ทาวพาลราชรับสั่งใหลงโทษดวยวิธีตาง ๆ สิริวิบุลกิติ มิไดเปนอันตราย ทาว
พาลราชจึงตั้งใจจะประหารดวยตนเอง แตถูกธรณีสูบเสียกอน สิริวิบุลกิติจึงไดราชสมบัติของพระ
บิดากลับคืนมา รับสั่งใหไปรับพระมารดากลับคืนมา แตพระมารดาสิ้นพระชนมเสียกอน
ตัวอยาง กลบทกวางเดินดง
ลูกเอยแมจะจัดเอานกแกว
นกเอยบินมาแลวมาเลี้ยงสมร
ยูงเอยมาเปนเพื่อนพอนอยนอน
ยางเอยมาเยี่ยมรอนที่เรียมครวญ
นกเอยนามชื่อวานกโนรี
เร็วเอยรีบมานี่มาแนบสงวน
กระเหวาเอยแอบกระเวียนกระเวนรวน
นกเอยชางชูนวลนาชวนชม

๑๐๗

คุณคา กลบทศิริวิบุลกิติ์เปนวรรณคดีที่แตงเปนกลบทเรื่องยาวเรื่องแรก กวีใช
กลบทแตละชนิดอยางสอดคลองและเหมาะสมแกเรือ่ ง ซึ่งแสดงความสามารถของผูแตง กลบทเรื่อง
นี้ยังมีอิทธิพลตอวรรณคดีที่แตงเปนกลบทในยุคตอมาดวย
๓.๔.๙ บทละครนอก
บทละครนอกที่สันนิษฐานวาแตงในยุคนี้มี ๑๔ เรื่อง สวนใหญ มีเคาเรื่องมาจาก
ปญญาสชาดก และนิทานพื้นเมือง 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. โสวัต
ละครนอกทั้ง ๑๔ เรื่องนี้ ที่มีเคาเรื่องมาจากปญญาสชาดก ไดแก สังขทอง ไดเคา
เรื่องมาจากสุวรรณสังขชาดก เรื่องคาวี ไดเคาเรื่องมาจากพหลาคาวีชาดก สวนเรื่องอื่น ๆ มาจาก
นิทานพื้นเมือง
ผูแตง ไมทราบแนชัดวาเปนผูใด
ลักษณะการแตง กลอนบทละคร มีลักษณะคลายกาพย
วัตถุประสงคในการแตง ใชเลนละครนอก
เนื้อเรื่องยอ

บทละครนอกทั้ง ๑๔ เรื่อง มีโครงเรื่องซ้ำ ๆ สวนใหญเปนเรือ่ งของ

ลูกกษัตริยรูปงามที่ตอ งออกจากบานจากเมือง มีคนรักแลวพลัดพรากจากคนรัก ไดร่ำเรียนวิชาหรือ
ไดข องวิเศษ ตองรอนแรมอยูในปา ผจญอัน ตรายต าง ๆ เชน ยักษ ภู ต ผีป ศาจ แต พ ระเอก
สามารถปราบไดหมด ทายเรื่อง ไดพบกับคนรัก และกลับมาครองเมือง เรื่องจบดวยความสุข
ตัวอยางจากเรื่องนางมโนหรา ตอนพรานบุญกลาวลักษณะดีชั่วของสตรี เมื่อกินรีลง
เลนนํ้า (เปลื้อง ณ นคร, ๒๕๔๕, หนา ๒๐๓) วา
บัดนั้น
เพื่อนจึงจัดแลงแฝงปา

นายบุญขุนพรานหฤสา
ลอคอออกมาจากโพรงไม
๑๐๘

ลากถุงลากไส
ถัดจากนั้นอายนาคเอย

จึงสั่งอายนาคนาคา
เขาเรียกสะสานทานภริยา

ผักลุมหนารา

ไรหนามันทูนเพลิง

รูปรางมูทูเหมือนหมูปา

นมมันยานอยูเลิ้งเติ้ง

ผักลุมทุมเพลิง

นาคเอยจะคลองเอาไปไหน

คุณคา บทละครนอกทั้ง ๑๔ เรื่อง เปนตนเคาของการแตงบทละครนอกในสมัย
ตอมา โดยเฉพาะคาวี มณี พิไชย สังขท อง ไกรทอง ไชยเชษฐ สังขศิลป ไชย ไดรับการปรับ ปรุง
ซอมแซมในสมั ยรัต นโกสิน ทรจ นจบบริบู ร ณ ในสมัยพระบาทสมเด็ จพระพุ ท ธเลิศ หลานภาลั ย
นอกจากละครนอกทั้ง ๑๔ เรื่องที่เชื่อวาแตงในสมัยอยุธยาแลว ยังมีอีก ๕ เรื่อง ที่ไมแนใจวาแตงใน
สมัยอยุธยาหรือไม ไดแก ไกรทอง โคบุตร ไชยเชษฐ พระรถ และศิลปสุริวงศ

๓.๕ ลักษณะสำคัญของวรรณคดีสมัยอยุธยา พ.ศ. ๑๘๙๓ – ๒๓๑๐
ลักษณะสำคัญของวรรณคดีสมัยอยุธยา แบงตามสมัย สรุปไดดังนี้
๓.๕.๑ ลักษณะวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนตน สวนใหญเปนเรื่องเกี่ยวกับศาสนา พิธีกรรม
และพระมหากษัตริยจึงมีเนื้อหาคลายวรรณคดีสมัยสุโขทัย สวนลักษณะการแตงคอนขางแตกตางกับ
วรรณคดีสุโขทัย โดยวรรณคดีในสมัยนี้แตงดวยรอยกรองทั้งสิ้น 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)

๑๐๙

๒) ลักษณะการแตงเปนรองกรองทั้งหมด โดยแยกเปนลิลิต ๓ เรื่อง คำหลวง ๑
เรื่อง และนิราศ ๓ เรื่อง ซึ่งในสมัยนี้กวีจะนิยมแตงคำประพันธประเภทลิลิต รายดั้น และโครงดั้น
มากที่สุด
๓) เนื้อเรื่องแบงเปน ๔ ประเภท คือ บทประกอบพิธี ได แก โองการแชงน้ ำ
บทสดุดีและเลาเรื่อง ไดแก ลิลิตยวนพาย ศาสนา ไดแก มหาชาติคำหลวง และบันเทิง ไดแก ลิลิต
พระลอ
๔) ผูแตงคือพระมหากษัตริย ชนชั้นสูงที่มีการศึกษา หรือบุคคลในราชสำนัก และ
ไมปรากฎชื่อผูแตงชัดเจน
๕) เปนสมัยที่เริ่มมีวรรณคดีเพื่อการบันเทิงใจเปนเรื่องแรกในสมัยอยุธยาตอนตน
คือ ลิลิตพระลอ
๓.๕.๒ ลักษณะวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนกลาง สมัยนี้เปน “ยุคทองของวรรณคดี” มี
กวีและวรรณคดีเกิดขึ้นมากมาย ลักษณะคำประพันธนิยมใชคือโคลง ซึ่งอาจกลาวไดวานิยมที่สุด รอง
มาคือ ฉันทและกาพยหอโคลง โคลงในสมัยนี้มีตั้งแตโคลงสี่สุภาพจนถึงโคลงกลบท ซึ่งนับวาแตงยาก
การแตงโคลงอาจมีรายปนอยูดวย คำฉันทนั้นนิยมแตงในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชดังจะเห็น
วามี วรรณคดี คำฉั นท จำนวนมากกวาในรัชสมั ยอื่ น ในอยุ ธยาตอนกลางนี้ ไม ปรากฏคำประพั นธ
ประเภทกลอน ร อยแก วมี ไม มาก ส วนใหญ เป นพงศาวดาร เช น พระราชพงศาวดารฉบั บหลวง
ประเสริฐ จินดามณีมีปรากฏรูปแบบคำประพันธปะปนกันทั้งรอยแกวและรอยกรอง
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) เนื้อหาที่นำมาจากนิทานนิยาย โดยนำเรื่องมาจากชาดก เชน สมุทรโฆษคำ
ฉันท เสือโคคำฉันท อนิรุทธคำฉันท
๑๑๐

๕) เนื้อหาที่พรรณนาอารมณ เชน โคลงนิราศนครสวรรค
๖) เนือ้ หาที่เปนตำราแบบเรียน 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 คำประพันธที่รุงเรือง
มากอีกประเภทหนึ่งคือ คำกลอน ซึ่งในสมัยนี้มีกลอนกลบทเกิดขึ้น สวนวรรณคดีประเภทคำฉันทมี
ปรากฏเพียง ๒ เรื่อง มีกวีหญิงเกิดขึ้น กวีเปนทั้งคฤหัสถและบรรพชิต
วรรณคดีที่เกิดขึ้นใหมในสมัยนี้คือ 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

๑๑๑

สรุป
วรรณคดีในสมัยอยุธยานี้มีความหลากหลายทั้งเนื้อหาและรูปแบบ หลายเลมสะทอนการ
สรางสรรควรรณคดีที่แปลกใหมไปจากเดิม โดยเฉพาะในดานรูปแบบการประพันธ อยางเชน เกิดคำ
ประพันธประเภทกลอน และกลอนกลบท หรือการเลนรูปแบบคำประพันธประเภทโคลง มีโคลงกล
บทและโคลงอักษรสามหมู ในดานเนื้อหานั้น บางสวนยังคงสืบทอดจากเดิมคือวรรณคดีคำสอนและ
ยอพระเกียรติพระมหากษัตริย และบางสวนสรางสรรคขึ้นมาใหม ดังจะเห็นวา มีบทละครนอก และ
วรรณคดีที่นำเนื้อหามาจากตางชาติ เชน อิเหนา และดาหลัง เปนตน

คำถามทายบท
๑. ลักษณะสำคัญของวรรณคดีสมัยอยุธยาเปนอยางไร
๒. จงยกตัวอยางวรรณคดีสมัยอยุธยาอยางนอย ๕ เรื่องและอธิบายวรรณคดีเชิงประวัติ
๓. วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนกลางนิยมใชคำประพันธประเภทใด
๔. วรรณคดีเรื่องใดที่เปนวรรณคดีทางศาสนาในสมัยอยุธยาตอนปลาย
๕. วรรณคดีเรื่องใดที่ใชกลอนกลบทแตง และวรรณคดีเรื่องดังกลาวมีอิทธิพลตอการแตง
วรรณคดีในยุคตอมาอยางไร
๖. วรรณคดีเรื่องพระมาลัยคำหลวงมีอิทธิพลตอวัฒนธรรมและประเพณีไทยอยางไร
๗. บทละครนอกครั้งกรุงศรีอยุธยามีทั้งหมดกี่เรื่อง เรื่องอะไรบาง
๘. เหตุใดเรื่องดาหลังจึงไดรับความนิยมนอยกวาเรื่องอิเหนา
๙. จงอธิบายความสำคัญของจินดามณีและอิทธิพลของจินดามณีตอแบบเรียนในยุคตอมา
๑๐. นักศึกษาคิดวากวีทานใดในสมัยอยุธยาที่มผี ลงานโดดเดนที่สุด จงยกตัวอยางวรรณคดี
และอภิปราย
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แผนบริหารการสอนประจำบท
หัวขอเนื้อหาประจำบท
บทที่ ๔ วรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี พ.ศ. ๒๓๑๐ – ๒๓๒๕
๔.๑ ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมโดยสังเขป
๔.๒ กวีและวรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี
๔.๓ ลักษณะสำคัญของวรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี พ.ศ. ๒๓๑๐ – ๒๓๒๕
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
เมื่อศึกษาบทที่ ๔ แลว นักศึกษาสามารถ
๑. อธิบายบริบททางสังคมและวัฒนธรรมสมัยกรุงธนบุรไี ด
๒. บอกกวีและวรรณคดีที่ปรากฏในสมัยกรุงธนบุรไี ด
๓. อธิบายลักษณะสำคัญของวรรณคดีสมัยกรุงธนบุรไี ด
๔. วิเคราะหวรรณคดีสมัยกรุงธนบุรไี ด
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจำบท
๑. วิธีสอน การบรรยาย อภิปรายกลุม ใชสื่ออิเล็กทรอนิกสประกอบการสอน
๒. กิจกรรมการเรียนการสอนมีดังนี้
๒.๑ กิจกรรมกอนเรียน นักศึกษาอานเอกสารประกอบการสอนลวงหนา อาน
วรรณคดีเรื่อง นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน และลิลิตเพชรมงกุฎ ลวงหนา เตรียมแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน เมื่อถึงชั่วโมงเรียน กอนเริ่มสอน นักศึกษารวมกิจกรรมวัดความรูผานโปรแกรม
Mentimeter หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่ผูสอนเตรียมไว
๒.๒ กิจกรรมระหวางเรียน นักศึกษาฟงบรรยาย รวมกันอภิปรายตัวบทวรรณคดี
สำคัญบางเรื่อง
๒.๓ กิจกรรมหลังเรียน นักศึกษาตอบคำถามทายบท และเตรียมอานหนังสือบท
ตอไปลวงหนา นักศึกษาทบทวนความรูจากคลิปการสอนที่บันทึกไวในเว็บไซตผูสอน

๑๑๔

สื่อการเรียนการสอนประจำบท
๑. เอกสารประกอบการสอน
๒. สื่ออิเล็กทรอนิกส อาทิ พาวเวอรพอยท วีดิทัศน
๓. ตัวบทวรรณคดีไทย
การวัดและการประเมินผล
๑. สังเกตความสนใจและมีสวนรวมในชั้นเรียน
๒. การถาม-ตอบ
๓. การสอบกลางภาค

๑๑๕

บทที่ ๔
วรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี พ.ศ. ๒๓๑๐ – ๒๓๒๕

สมัยกรุงธนบุรีเปนชวงที่มีสงครามตอเนื่องจากสมัยอยุธยา แมกระนั้นยังมีวรรณคดีเกิดขึ้น
แตสวนใหญเปนวรรณคดีเรื่องสั้น ๆ บางเรื่องตัดตอนจากวรรณคดีเรื่องยาวอีกทีหนึ่ง ทั้งนี้อาจเปน
เพราะสภาพสังคมบานเมืองไมเอื้ออำนวย อยางไรก็ดี นาสนใจวา วรรณคดีในยุคนี้มีการใชรูปแบบ
คำประพันธครบถวน และเนื้อหาของวรรณคดีมีความหลากหลายไมนอยกวาสมัยอื่น เพียงแตมี
จำนวนวรรณคดีไมมากเทานั้น

๔.๑ ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมโดยสังเขป
หลังจากกรุงศรีอยุธยาถูกพมาตีแตกและพมากวาดตอนผูคนไปเมืองพมาเปนจำนวนมาก ใน
ครั้งนั้น พระยาตากไดยกกองเรือ ๑๐๐ ลำ จากเมืองจันทบุรี พรอมดวยไพรพลประมาณ ๕,๐๐๐
คน เขามาทางปากแมน้ำเจาพระยาตีไดเมืองธนบุรี แลวเขาโจมตีกองกำลังของพมาที่คายโพธิ์สาม
ตน พระยาตากไดรับชัยชนะ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๐ หลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาเพียง ๗ เดือน ไทยก็
สามารถกอบกูเอกราชกลับคืนมาได
หลั ง จากกอบกู เอกราช พระยาตากสถาปนากรุ ง ธนบุ รี เป น ราชธานี ใ หม แ ละทำพิ ธี
ปราบดาภิเษกขึ้นครองกรุงธนบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๓๑๐ เปนสมเด็จพระเจาตากสิน
หรือสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี นับเปนกษัตริยพระองคเดียวในสมัยกรุงธนบุรี
หลังจากที่สมเด็จพระเจากรุงธนบุรที รงขับไลพมาออกไปจากกรุงศรีอยุธยาหมดแลว ทรงเรง
สรางความเปนปกแผนใหบานเมือง และใหรักสามัคคีกนั ทรงใชเวลา ๓ ป ในการปราบกกใหญทัง้ ๔
กก จึงรวมบานเมืองใหเปนปกแผนได หลังจากบานเมืองเปนปกแผนแลว ทรงปกครองบานเมืองโดย
ใชระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย มีเมืองหลวงคือกรุงธนบุรีเปน ศูน ยกลางการปกครอง จัด ใหมี
เสนาบดีแบบจตุสดมภเหมือนดังอยุธยา
แมพระเจากรุงธนบุรีจะมีพระราชภารกิจดานการเมืองการปกครองมาก แตในดานศาสนา
วัฒนธรรม และวรรณคดี พระองคทรงเอาพระราชหฤทัยใสเชนกัน จะเห็นวา ทรงเรงฟนฟูศาสนา
๑๑๖

ศาสนสถาน โดยโปรดใหสรางและปฏิสังขรณวัดจำนวนมาก สงเสริมใหพระภิกษุ สามเณรไดเรียน
พระปริยัติธรรม ทรงสงเสริมการสืบทอดวัฒนธรรมที่มีมาแตสมัยอยุธยา เชน การละเลน นาฏศิลป
โดยเฉพาะอยางยิ่งการละคร ทรงฟนฟูการละคร ใหมีการหัดละครหลวงตามแบบฉบับอยุธยาและ
นำออกแสดงแกประชาชนเพื่อใหเกิดความเพลิดเพลินสนุกสนาน
ในดานวรรณคดี ทรงพระราชนิพนธงานวรรณคดีดวยพระองคเอง ไดแก เรื่องรามเกียรติ์
โดยพระราชนิพนธไว ๔ ตอน แมวาจะมีพระราชภารกิจมากก็ตาม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว ไดมีพระราชวิจารณเกี่ยวกับการละครของพระเจากรุงธนบุรีไววา “สังเกตดูโปรดละคร
มาก ไปตีเมืองฝางไดแลว ยังใหมารับละครขึ้นไปเลนสมโภชพระฝาง” (นริน ทรเทวี, กรมหลวง,
๒๕๐๙, หนา ๑๖๑) พระราชนิยมวรรณคดีและการละครเชนนี้ทำใหเจานายขุนนางแตงวรรณคดี
ตามไปดวย และสวนใหญจะมีน้ำเสียงสรรเสริญพระเจากรุงธนบุรี

๔.๒ กวีและวรรณคดีสำคัญสมัยกรุงธนบุรี
กวีและวรรณคดีสำคัญในสมัยกรุงธนบุรีที่ปรากฏหลักฐานมาจนถึงปจจุบัน มีดังนี้
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช มีบทพระราชนิพนธบทละครเรื่องรามเกียรติ์ ๔ ตอน
ไดแก
๑) ตอนพระมงกุฎประลองศร
๒) ตอนหนุมานเกี้ยวนางวานริน
๓) ตอนทาวมาลีวราชวาความ
๔) ตอนทศกัณฐตั้งพิธีทรายกรด พระลักษมณตองหอกกบิลพัท จนถึงตอนผูกผม
ทศกัณฐกับนางมณโฑ
พระภิกษุอินทและพระยาราชสุภาวดี ไดแก เรื่องกฤษณาสอนนองคำฉันท
นายสวน มหาดเล็ก ไดแก โคลงยอพระเกียรติพระเจากรุงธนบุรี
หลวงสรวิชิต (เจาพระยาพระคลัง (หน) ไดแก อิเหนาคำฉันท และลิลิตเพชรมงกุฎ
พระยามหานุ ภ าพ (อ น ) ได แ ก นิ ร าศพระยามหานุ ภ าพไปเมื อ งจี น (นิ ร าศเมื อ ง
กวางตุง)
ในที่นี้ จะอธิบายวรรณคดีสมัยกรุงธนบุรีตามลำดับดังตอไปนี้
๑๑๗

๔.๒.๑ บทละครเรื่องรามเกียรติ์
เรื่องรามเกียรติ์มิใชวรรณกรรมทองถิ่นดั้งเดิมของไทย แตนาจะมีที่มาจากเรื่องรา
มายณะของอิน เดีย รามายณะเผยแพรเข าสูป ระเทศไทยมีทั้ งที่ ม าจากอิ น เดี ยโดยตรงและผาน
ประเทศเพื่อนบาน สันนิษฐานกันวาแหลงที่มาของรามเกียรติ์มาจากหลายทาง เชน จากนิทานเรื่อง
พระราม ซึ่ ง เป น นิ ท านพื้ น บ านที่ ช าวอิ น เดี ย จำได มี ค วามเก า แก ก อ นรามายณะของวาลมิ กิ
สันนิษฐานวา เนื้อเรื่องสวนใหญของรามเกียรติ์นี้นาจะไดรับจากรามายณะฉบับวาลมิกินี้ แตมีการ
ดัดแปลง ตัดทอน และนำเนื้อเรื่องของรามายณะฉบับอื่นมาเพิ่มเติมดวย
รามเกียรติ์ของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชนี้ เปนหลักฐานสำคัญ ที่สะทอนให
เห็นวาสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ทรงตองการฟนฟูวรรณคดีในคราวตั้งกรุงใหม เพื่อใหเปน
วรรณคดีคูบานคูเมือง ใชปลุกปลอบขวัญกำลังใจของทหารและราษฎร โดยสอดแทรกคำสอนทาง
พระพุทธศาสนาไว รามเกียรติ์ฉบับนี้ บอกวันเวลาที่ทรงพระราชนิพนธไวชวงตนเรื่องวา วันอาทิตย
เดือน ๖ ขึ้นค่ำหนึ่ง จุลศักราช ๑๑๓๒ ปขาล โทศก ตรงกับ พ.ศ. ๒๓๑๓ ซึ่งเปนปที่ ๓ ในรัชกาล
ของพระองค ฉบับที่เหลือมาจนทุกวันนี้ เปนตัวเขียนชุบเสนทอง บอกเวลาเขียนไววา วันอาทิตย
แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๒ จุลศักราช ๑๑๔๒ ตรงกับ พ.ศ.๒๓๒๓ และไมไดสมบูรณครบถอยเพราะชำรุด
เสียหายจากภัยสงครามเมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยา ตอมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
ไดพระราชนิพนธใหมใหสมบูรณ
ผูแตง สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช พระราชนิพนธรามเกียรติ์ไว ๔ ตอน ไดแก
ตอนที่ ๑ ตอนพระมงกุฎประลองศร
ตอนที่ ๒ ตอนหนุมานเกี้ยวนางวานริน ทาวมาลีวราชมา
ตอนที่ ๓ ตอนทาวมาลีวราชวาความจนถึงทศกัณฐเขาเมือง
ตอนที่ ๔ ตอนทศกัณฐตั้งพิธีทรายกรด พระลักษมณตองหอกกบิลพัท
จนถึงตอนผูกผมทศกัณฐกับนางมณโฑ
ลักษณะการแตง กลอนบทละคร

๑๑๘

วัตถุประสงคในการแตง มีขอสันนิษฐานไวหลายประการ ไดแก เพื่อใชเปนบท
ละครหลวง ใชเปนเครื่องบันเทิงใจแกประชาชน ใชสืบราชประเพณีที่กษัตริยตองพระราชนิพนธ
วรรณกรรม และใชเปนสวนหนึ่งในการฟนฟูบานเมืองในยุคสรางบานแปลงเมือง
เนื้อเรื่องยอ
ตอนพระมงกุฎประลองศร ความวานางสีดามาอาศัยอยูกับษีวัชมฤคและประสูติ
พระมงกุฎ พระษีไดชุบ พระลบเปน เพื่อนกับ พระมงกุฏและชุบ ศรใหเปน อาวุธพระมงกุฏและ
พระลบไดประลองศรยิงตนรัง เสียงศรดังกึกกองจนถึงกรุงอโยธยา พระรามไดยินเสียงจึงประกอบ
พิธีอัศวเมธ โดยมีพระภรต พระสัตรุด และหนุมานคุมกองทัพตามมาอุปการ พระมงกุฎจับมาอุปการ
จึงรบกับหนุมาน หนุมานเสียที พระภรตจึงเขาชวยและจับพระมงกุฎมาถวายพระราม พระลบตาม
ไปชวยไดและพากันหนี พระรามยกกองทัพออกติดตาม จึงรบกับพระมงกุฎ ภายหลังจึงทราบวาเปน
พอลูกกัน
ตอนหนุมานเกี้ยวนางวานริน ทาวมาลีวราชมา เนื้อเรื่องตอนแรกขาดหายไป เริ่ม
แตหนุมานพบนางวานรินในถ้ำ นางวานรินนั้นเปนนางฟาถูกพระอิศวรสาปใหมาอยูในถ้ำ คอยพบ
หนุมานเพื่อบอกทางแกหนุมานไปฆาวิรุณจำบัง แลวจึงจะพนคำสาป เมื่อหนุมานพบนางวานริน
นางไมเชื่อวาเปนหนุมาน หนุมานจึงตองหาวเปนดาวเปนเดือนใหดู นางจึงเชื่อหนุมานเกี้ยวนางวาน
รินและไดนางเปนภรรยา ตอมาหนุมานไปฆาวิรุณจำบังตามที่นางวานรินบอก เมื่อฆาวิรุณจำบังแลว
หนุมานจึงกลับมายังถ้ำ และสงนางวานรินกลับเขาไกรลาสตามที่ไดสัญญาไวกบั นาง
ตอนทาวมาลีวราชวาความ จนถึงทศกัณฐเขาเมือง เปนตอนตอจากหนุมานเกี้ยว
นางวาริน ทศกัณฐทราบวาวิรุณจำบังตาย จึงทรงทูลเชิญทาวมาลีวราชพระอัยกาผูมีวาจาสิทธิ์มาวา
ความทาวมาลีวราชเสด็จมายังสนามรบ ทศกัณฐเขาเฝากลาวโทษพระราม ทาวมาลีวราชจึงทรงตรัส
สั่งใหพระรามและนางสีดาเขาเฝาเพือ่ ไตถามความจริง นางสีดาทูลตามความเปนจริง ทาวมาลีวราช
จึงตรัสใหทศกัณฐคืนนางสีดาแกพระราม แตทศกัณฐไมยอม ทาวมาลีวราชจึงทรงสาปแชงทศกัณฐ
และอวยพรใหแกพระรามแลวเสด็จกลับ
ตอนทศกัณฐตั้งพิธีทรายกรด พระลักษมณตองหอกกบิลพัท จนถึงตอนผูกผมทศกัณฐ
กับนางมณโฑ เปนตอนตอจากทาวมาลีวราชวาความ เรื่องมีวา ทศกัณฐมีความแคนเทวดาที่เปนพยาน
ใหแกพระราม จึงทำพิธีปลุกเสกหอกกบิลพัทที่เชิงเขาพระสุเมรุ และทำพิธีเผารูปเทวดา พระอิศวร
๑๑๙

จึงมีเทวบัญชาใหเทพบุตรพาลีมาทำลายพิธี ทศกัณฐพุงหอกกบิลพัทหมายสังหารพิเภก พิเภกหลบ
ไปอนยูหลังพระลักษณ พระลักษณตองหอกกบิลพัทสลบไป พิเภกทูลพระรามใหหายามาแกไขพรอม
แมหินบดยาที่เมืองบาดาล และลูกหินบดยาที่ทศกัณฐหนุนนอน พระรามใหหนุมานไปหายาพรอมแม
หินและลูกหิน หนุมานเขาเมืองลงกาเพื่อไปนำลูกหินบดยามา และผูกผมทศกัณฐกับผมนางมณโฑไว
ดวยกัน พระษีโคบุตรตองมาชวยแกผมให โดยใหนางมณโฑชกเศียรทศกัณฐแลวจะหลุด
คุณคา เรื่องรามเกียรติ์นี้ มีคุณคาดานอักษรศาสตร เห็นไดจากการใชคำ ที่มักใช
คำงาย สั้น แสดงอิริยาบทของตัวละครไดอยางดี ใหความรูความคิดทางความเชื่อและศาสนา และยัง
มีอิทธิพลตอการแตงเรื่องรามเกียรติ์ในยุคตอมา ที่เห็นไดชัดคือบทพระราชนิพนธเรื่องรามเกียรติ์ใน
รัชกาลที่ ๑
๔.๒.๒ กฤษณาสอนนองคำฉันท
กฤษณาสอนนองคำฉันทนี้ เขาใจวามีมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาแลว แตตนฉบับ
สูญหายไป จึงมีการรวบรวมแตงขึ้นใหมเปนคำสุภาษิตสอนหญิง เกี่ยวกับการวางตัว ประพฤติตัวให
เปนกุลสตรีที่ดี สันนิษฐานกันวา พระยาราชสุภาวดีอาจแตงตอนตน พระภิกษุอินทแตงตอนปลาย
หรือพระภิกษุอินทแตงทั้งหมดตามคำอาราธนาของพระยาราชสุภาวดี นาจะแตงขึ้นในราวป พ.ศ.
๒๓๑๒-๑๓๑๙ วรรณคดีเรื่องนี้มีสำนวนใกลเคียงกับฉบับของสมเด็จ ฯ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
แตฉบับของกรมพระปรมานุชิตชิโนรสมีคนนิยมอานอยางกวางขวางมากกวา
กฤษณาสอนนองคำฉันทไดเคาเรื่องมาจากมหากาพยมหาภารตะของอินเดีย จาก
เนื้อความที่วา นางกฤษณาในเรื่องนี้มีชื่อวา เทราปที เปนธิดาทาวทรุบถแหงปญจาลนคร นางไดเขา
พิธีสยุมพรกับอรชุนซึ่งเปนกษัตริยองคหนึ่งในปาณฑพทั้ง ๕ ซึ่งยิงธนูชนะจึงไดนาง เมื่อกษัตริยทั้ง ๕
ซึ่งไดแก ยุธิษเฐียร ภีมเสน อรชุน นกุล สหเทพ พานางไปเฝานางกุนตีพระมารดา นางกุนตีเขาใจวา
โอรสได ลาภสำคั ญ มาจึ ง รับ สั่ ง ให ใช รว มกั น นางกฤษณาจึ งได เป น ชายาแห งกษั ต ริย ทั้ ง ๕ โดย
ผลัดเปลี่ยนไปปรนนิบัติพระสวามีองคละ ๒ วัน เรื่องกฤษณาสอนนองไดเคามาจากมหาภารตะตอน
วนบรรพ ซึ่งเปน ตอนที่กษัต ริยปาณฑพทั้ง ๕ แพสกาแกทุรโยธน ตองออกไปประทับปา มีน าง
กฤษณาโดยเสด็จดวย ครั้งนั้นพระกฤษณะซึ่งเปนสหายของอรชุน พานางสัตยภามา ผูเปน มเหสี
เสด็จมาเยี่ยมปาณฑพทั้ง ๕ นางสัตยภามา คือ นางจิรประภาในกฤษณาสอนนองคำฉันท เมื่ออยู

๑๒๐

ดวยกันตามลำพัง นางสัตยภามาไดถามนางกฤษณาถึงขอปฏิบัติที่ทำใหนางสามารถครองใจพระ
สวามีทั้ง ๕ นางกฤษณาจึงชี้แจงใหทราบอยางแจมแจง
ผูแตง พระยาราชสุภาวดีและพระภิกษุอิน
ลักษณะการแตง ฉันทและกาพย
วัตถุประสงคในการแตง เปนคำสุภาษิตสอนหญิง เกี่ยวกับการวางตัว ประพฤติ
ตัวใหเปนกุลสตรีที่ดี
เนื้อเรื่องยอ ทาวพรหมทัตแหงกรุงพาราณสีมีราชธิดา ๒ องคคือ กฤษณา และ
จันทรประภา (จิรประภา) เมื่อพระบิดาจัดพิธีสยุมพรใหนางกฤษณาเลือกภัสดาได ๕ องค แตนาง
จันทรประภาเลือกเพียงองคเดียว นางกฤษณาปฏิบัติรับใชภัสดาไดดี มีความรักใครตอกันมั่นคง
สวนนางจันทรประภาบกพรองในหนาที่ข องภรรยาจึงไมมีความสุขกับสามี แตน างเขาใจวานาง
กฤษณามีเวทยมนตรผูกใจชายจึงมาขอเรียนบาง นางกฤษณาไดชี้แจงความจริงวา การที่สามีจะรัก
ใครนั้นอยูที่รูจักหนาที่ของแมเรือนและอยูในโอวาทของสามี นางจันทรประภานำคำสอนของนาง
กฤษณาไปปฏิบัติ สวามีก็เปลี่ยนมารักใครและมีความสุขเชนเดียวกับนางกฤษณา
ตัวอยาง คำสอนผูหญิงตองเปนแมบานแมเรือนที่ดี รูจักหนาที่ของภรรยา อยูใน
โอวาทของสามี
เราเปนกษัตรี ชอบแตภักดี โดยเลศลำเนา กิริยาอัชฌาสัย กิจการ
แหงเรา ปรนนิบัติบรรเทา ทุกขโศกสวามี
ไมเกรงผูชาย ปากกลาทาทาย เจรจาจองหอง ผัววาคำหนึ่ง ไปไดถึงสอง
ไมควรคูครอง ราศรางหางไกล
คุณคา

กฤษณาสอนนองคำฉันท เปนวรรณคดีคำสอนที่แตงเปนคำฉันทเรื่อง

แรก และยังสะทอนใหเห็นการรับอิทธิพลจากวรรณคดีอินเดียจากเรื่องมหาภารตะ ทำใหเห็นวา
ไทยไมไดรับอิทธิพลวรรณคดีจากเรื่องรามายณะเทานั้น
๔.๒.๓ โคลงยอพระเกียรติพระเจากรุงธนบุรี
โคลงยอพระเกี ย รติ พ ระเจ า กรุ ง ธนบุ รี เป น วรรณคดี เชิ งบั น ทึ ก เหตุ ก ารณ แ ละ
สรรเสริญพระเกียรติพระเจากรุงธนบุรี ผูแตงบอกวันที่แตงไวอยางชัดเจน คือแตงเมื่อวันอังคาร
๑๒๑

เดือน ๙ ขึ้น ขึ้น ๑๐ ค่ำ จุลศักราช ๑๑๓๓ (พ.ศ.๒๓๑๔) สันนิษฐานกันวาผูแตงนาจะเปนผูใกลชิด
พระเจากรุงธนบุรี จึงทราบพระจริยวัตร อุปนิสัย และเหตุการณสำคัญอยางละเอียด โดยสันนิษฐาน
กันวาเปน นายสวน มหาดเล็ก
ผูแตง

นายสวน มหาดเล็ก

ลักษณะการแตง โคลงสี่สุภาพ จำนวน ๘๕ บท
วั ต ถุ ป ระสงค ในการแต ง

เพื่ อ แสดงความจงรัก ภั ก ดี เฉลิ ม พระเกี ย รติ และ

ทูลเกลา ฯ ถวายสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี
เนื้อเรื่องยอ ตอนตนเรื่องบอกชื่อผูแตง ความมุงหมายในการแตง วันเดือนปที่
แตง จากนั้นกลาวถึงสาเหตุการยกทัพมาตั้งที่ธนบุรี พรรณนาความอุดมสมบูรณ สรรเสริญ พระ
บารมีข องพระเจากรุงธนบุรีที่ สามารถปราบกกตาง ๆ มีพ ระมหากรุณ าธิคุณ ชว ยเหลือบรรดา
ประเทศที่มาขอพึงพระบารมี ประเทศราชตางมาถวายเครื่องราชบรรณาการ พรรณนาการสมโภช
พระนคร การมหรสพนานาชนิด และจบลงดวยการถวายพระพรใหพระเจากรุงธนบุรีโดยอาราธนา
คุณพระศรีรัตนตรัยและเทพใหทรงพระเจริญ
ตั ว อย า งที่ แ สดงให เห็ น การสรรเสริ ญ พระเกี ย รติ พ ระเจ า กรุ ง ธนบุ รี ที่ ท รงเป น
พระมหากษัตริยที่ทรงพระปรีชาสามารถ ทรงกอบกูเอกราช และยังทรงเปนที่พึ่งของไพรฟาชาวไทย
และเปนที่เคารพยำเกรงของชนชาติอื่น
แขกชวาวรเทศทั้ง

มลายู

จีนฝรั่งลันดาดู

ดาษเฝา

ลาวมอญยอมถนอมชู

วรบาท พระนา

พระการุณเหนือเกลา
บังคมบทรัชไท

กลอมเกลี้ยงควรฐาน ฯ
ทรงทศ ธรรมนา

พระปนอยุธยายศ

ยอดฟา

ขอแถลงนิพนธพจน

เฉลิมบาท พระเอย

ไวพระเกียรติทานทวมหลา

โลกเหลื้องบุญ

๑๒๒

คุณคา โคลงยอพระเกียรติพระเจากรุงธนบุรี นับวาเปนวรรณคดีที่มีความสำคัญ
โดยแมระยะเวลาของกรุงธนบุรีจะมีเพียง ๑๕ ป หากแตมีวรรณคดียอพระเกียรติเกิดขึ้น ซึ่งแสดงให
เห็นถึงความรักและความจงรักภักดีของราษฎรที่มตี อพระเจากรุงธนบุรี เปนที่นาสังเกตวา วรรณคดี
ยอพระเกียรติเลมนี้ มีลักษณะตางจากเรื่องอื่นที่มีมาในยุคกอน เพราะสะทอนความสัมพันธระหวาง
กษัตริยกับราษฎรอยางเดนชัด ดังจะเห็นวามีการกลาวถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจากรุงธนบุรี
ที่มีตอประชาชนที่มาพึ่งพระบารมี โดยไมใชแคคนไทยเทานั้น แตคนที่มาจากประเทศราชทรงให
ความชวยเหลือดวย และกลาวถึงงานมหรสพตาง ๆ ที่ทำใหเหลาพสกนิกรมีความสุขสนุกสนาน
ไมไดเนนเรื่องสงครามหรือเรื่องเฉพาะกษัตริยเพียงอยางเดียว ซึ่งการพรรณนาเชนนี้ทำใหเห็นถึง
ความผาสุกและความรักของประชาชนที่มีตอพระเจากรุงธนบุรี ไมใชเปนภาพของการสงครามหรือ
ความเปนกษัตริยนักรบของพระเจากรุงธนบุรเี พียงอยางเดียว นอกจากนี้ วรรณคดีเรื่องนี้ใหความรู
ดานประวัติศาสตรสมัยกรุงธนบุรีอยางละเอียด จนอาจกลาวไดวา เปนตำราประวัติศาสตรสมัยกรุง
ธนบุรี นอกจากเหตุการณสำคัญทางประวัตศิ าสตรแลว ยังบันทึกวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมในยุคนัน้ ไว
ดวย เชน แสดงใหเห็นวาสมัยนั้นมีการแสดงระบำรำฟอน มีชาวตางชาติเขามาเปนจำนวนมากดวย
๔.๒.๔ อิเหนาคำฉันท
อิเหนาคำฉันทมีที่มาจากเรื่องอิเหนา ตอนอิเหนาเผาเมือง กวีไมไดแตงทั้งเรื่อง
กวีดำเนินเรื่องตอนอิเหนาเผาเมืองตามบทละครเรื่องอิเหนาของเจาฟามงกุฎในสมัยอยุธยาตอน
ปลาย ตอนทายเรื่องมีจารึกวา แตงเมื่อเดือน ๑๑ ขึ้น ๑๕ ค่ำ ปกุน จ.ศ.๑๑๔๑ (พ.ศ.๒๓๒๒) ซึ่ง
เปนปที่ ๑๒ แหงรัชกาลสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี
ผูแตง หลวงสรวิชิต (หน)
ลักษณะการแตง ฉันทสลับกาพย
วัตถุประสงคในการแตง

เพื่อแตงนิทานคำฉันท เปนการแสดงความสามารถ

ของกวี
เนื้อเรื่องยอ

กวีจับตอนอิเหนาเผาเมืองดาหา นำบุษบาไปไวในถํ้า ไมยอมให

อภิเษกกับจรกา จนจรกาออกติดตาม จึงถามอิเหนาและสังเกตวาอิเหนาลักพาตัวนางไปหรือไม

๑๒๓

อิเหนาทำทีโกรธผูที่ลักบุษบาไป แตอิเหนาก็อดรองไหไมได เมื่อนึกถึงความฝนที่วา มีนกอินทรียจิก
ตา อิเหนารูสึกหวาดหวั่นจึงรองไหไปกับจรกา (กุหลาบ มัลลิกะมาส, ๒๕๑๖, หนา ๑๑๖)
ตัวอยาง ตอนอิเหนาแอบนำบุษบามาไวในถ้ำ
ปางนั้นบรมวง-

ศอสัญแดหวา

อุมองควนิดา

กรตระกองตระการชม

ชูชื่นภิรมยเชย

ดุจเสวยสมบัติพรหม

สำผัสตระมลกรม

เสนหนอมฤดีมา

รีบรถทุรัศทาง

จรรวมพนาทวา

จึ่งมีมธุรสา
อาแมนิคือพี่
กรรแสงบใชอง-

พจนเพื่อแสดงองค
บมิควรจะโศกทรง
คระตูมาตองตัว

พักตรผองจะนองชล
อาแมอยาแคลนกลัว

วิมลโฉมจะหมนมัว
สละทุกขประเทืองเรียม

คุณคา

อิเหนาคำฉันทเปนนิทานที่แตงดวยคำฉันทเรื่องแรก กวีไมไดแตงทั้ง

เรื่อง หากแตตัดตอนมาแตง สำนวนภาษามีความไพเราะ โดยเฉพาะบทคร่ำครวญและบทชมความ
งาม โดยชมทุกสวนของรางกายเปรียบเทียบกับสิ่งตาง ๆ กวีแตงไดถูกตองตามฉันทลักษณ และ
เลน กับ คำประพัน ธ เชน มีการใชกลบทที่เป น ฉัน ท ซึ่งนับวาแตงยาก วรรณคดีเรื่องนี้ ยังเป น
หลักฐานยืนยันวาเรื่องอิเหนาไดรับความนิยมมาตั้งแตสมัยอยุธยาเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน
๔.๒.๕ ลิลิตเพชรมงกุฎ
ลิลิตเพชรมงกุฎมีที่มาของเรื่องจากนิทานเวตาลเรื่องที่ ๑ ซึ่งเปนนิทานของอินเดีย
โบราณ เดิมชื่อ เวตาลปจจวีสติ เปนนิทานสันสกฤตของศิวทาส เรื่องเพชรมงกุฎตรงกับเรื่องวัช
รมงกุฎในนิทานเวตาล มีขอสันนิษฐานกันวาหลวงสรวิชิต (หน) นาจะแตงเรื่องนี้กอนอิเหนาคำฉันท
ดำเนินเรื่องตามแบบนิทาน
ผูแตง

หลวงสรวิชิต (หน)
๑๒๔

ลักษณะการแตง ลิลิตสุภาพ
วัตถุประสงคในการแตง เพื่อเลานิทาน และมีขอสันนิษฐานกันวา แตงเพื่อ
ถวายราชโอรสของสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี แตเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๒
เนื้อเรื่องยอ

เนื้อเรื่องดำเนินคลายกับนิทานเวตาลของอินเดีย โดยเริ่มเรื่องวา

พระเจาวิกรมาทิตยจับเวตาลได ขณะเดินทางกลับ เวตาลจึงไดเลานิทานเรื่องเพชรมงกุฎใหฟง
โดยเนื้อความดังนี้ พระเพชรมงกุฎทูลลาพระราชบิด าไปลาสัตว และหลงทางกับพี่เลี้ยงถึงเมือง
กรรณ พี่เลี้ยงทำอุบายใหไดพระธิดาของพระเจากรุงกรรณเปนชายา พระธิดากลัวพี่เลี้ยงชื่อ พุฒศรี
จะชวนพระมงกุฎกลับบานเมืองจึงลอบวางยาพิษ แตพี่เลี้ยงรูทันและชวนพระเพชรมงกุฎกลับเมือง
จริง ๆ ตอมาพี่เลี้ยงคิดอุบายแนะนำใหไดนางกลับพรอมพระเพชรมงกุฎสำเร็จ ภายหลังเจากรุง
กรรณรูความจริง จึงเสียพระทัยจนสิ้นพระชนม เวตาลจึงถามทาววิกรมาทิตยวา ความผิดควรตก
อยูที่ผูใด ทาววิกรมาทิตยเผลอตอบไปวา เจากรุงกรรณผิด เวตาลไดโอกาสที่ทาววิกรมาทิตยผิด
สัญญาวาจะไมตรัสอะไรตลอดทาง จึงหนีกลับไปยังที่อยูเกาของตน (กุหลาบ มัลลิกะมาส, ๒๕๑๖,
หนา ๑๑๕-๑๑๖)
ตัวอยาง ตอนชมโฉมพระเพชรมงกุฎ
เมื่อนั้นศรีสุริยวงศ องคพระเพชรมงกุฎ โฉมเฉิดสุดโสภณ เจริญชนมสิบหกป ทรง
ลักษณะศรีสุนทเรศ บวรเกศเสนสลวย พิศจุไรรวยเรียบรอย ขนงชอยชดปลาย วิลาศผายผองนวล
เนตรนายวนยิ่งศร ขนงเนตรงามงอนงามพริ้ม นาสาปมอังกุศ กรรณกลีบบุษบงบาง ปรางยิ่งปราง
ทองเปรียบ ริมโอษฐเรียบไรทนต ทันตดำกลแมลงภู โอษฐแดงดูดุจแยม หนุแสลมเพราพรอง ศอ
ทรงปลองกลกลึง อังสาขึงบั้นองครัด กระทวยธวัชกลงวง คชินทรจวงจับลม สรรพางคกลมออนแอน
ยุรยาตรแมนเหมือนหงส หญิงแลหลงลืมนอน กลาวกลกลอนขับอาง ชมโฉมหนอกษัตริยสราง รูป
ทาวใดเทียม พอนา ฯ
ตัวอยาง บทชมธรรมชาติขณะพระเพชรมงกุฎประพาสปา
เสด็จดลพนเวศเวิ้ง
ชมชอพฤกษาไสว

เลวงไพร
ยื่นยอย

หอมหวนหื่นทัย

จอมราช
๑๒๕

ดอกดกตูมบานหอย
กิ่งกานสาขา
กรรณิการการะเกดแกว กาหลง
พุทธชาติลำดวนดง

ดกคอม

จำปาปบประยงค

หอมกลิ่น มานา

ยี่สุนบุนนากนอม

กิ่งสรอยกุสุมาลย ฯ

คุณคา ลิลิตเพชรมงกุฎเปนนิทานที่นำเคาโครงมาจากอินเดียเรื่องแรก โดยนิทาน
เวตาลของอินเดียนั้นมีลักษณะเปนโครงเรื่องซอน มีโครงเรื่องใหญคือเรื่องของพระวิกรมาทิตยที่
ตองการนำตัวเวตาลกลับไป กับนิทานยอย ๆ ซึ่งเปนโครงเรื่องยอย หลวงสรวิชิต (หน) เลือกแตง
เพียงเรื่องเดียว โดยแตงเปนลิลิต วรรณคดีเรื่องนี้สอดแทรกคติธรรม มีสำนวนไพเราะคลายกับ
ลิลิตพระลอ กวีนิยมสัมผัสอักษร ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของกวี
๔.๒.๖ นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน (นิราศเมืองกวางตุง)
นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีนนี้ เปนบันทึกการเดินทางของพระยามหานุภาพ
(อน)เมื่อคราวที่ติตามคณะราชทูตไปเจริญ สัมพันธไมตรีกับประเทศจีน ณ กรุงปกกิ่ง วัน อาทิตย
เดือน ๗ แรม ๑๑ ค่ำ ป ฉลู จุลศัก ราช ๑๔๓ ตรงกับ พ.ศ. ๒๓๒๔ ซึ่งตรงกับ สมัยของพระเจา
เขี้ยนหลงฮองเต โดยเรือทั้งสิ้น ๑๑ ลำ มีพระยาศรีธรรมาธิราช เปนราชทูต เจาฟากรมหลวงนริ
นทรรณเรศ (ทองจัน เปนอุปทูตนำพระราชสาสนและเครื่องบรรณาการไปถวายพระเจากรุงปกกิ่ง
พรอมกับสินคาที่จะจำหนาย ณ เมืองกวางตุง แลวนำเงินที่ไดไปซื้อของใชในราชการกลับมา ครั้ง
นั้นพระยามหานุภาพอยูในกลุมขาราชการที่จัดการเกี่ยวกับสินคา จึงเดินทางไปแคเมืองกวางตุง
สวนคณะราชทูตเดินทางตอไปจนถึงปกกิ่ง พระยามหานุภาพคงไดแตงนิราศเรื่องนี้ในระยะเวลานั้น
ผูแตง

พระยามหานุภาพ (อน)

ลักษณะการแตง

กลอนนิราศ

วัต ถุป ระสงคในการแต ง

เพื่ อ บั น ทึ กการเดิน ทางและสรรเสริญ พระเกี ยรติ

สมเด็จพระเจาตากสิน

๑๒๖

เนื้อเรื่องยอ เริ่มตนเรื่องดวยการบอกวัน เวลาที่เดินทาง กระบวนเรือ สิ่งที่พบ
เห็น เชน ทะเล คลื่นลม หญิงชาวจีน ประเพณีหอเทา การเดินทางกลับ และลงทายดวยการ
ถวายพระพร
ตัวอยาง การเตรียมตัวเดินทางไปเมืองกวางตุง
จึงพระบาททรงราชนิพนธสาร
ใหเขียนสารลงลานทองทวน

เปนตะพานนพคุณควรสงวน
จัดสวนบรรณาการละลานตา

อนึ่งนอกจิ้มกองเปนของถวาย
ทั้งนายหางขุนนางในนัครา

ก็โปรยปรายประทานไปหนักหนา
ใหมีตราบัวแกวสำคัญกัน

แลวจัดทูตทูลคำใหจำสาร
ทั้งของแถมแนมความนั้นงามครัน

บรรณาการพรอมสิ้นทุกสิ่งสรรพ
เปนกำนัลถวายนอกบรรณาการ

คุณคา นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีนนี้เปนกลอนนิราศเรื่องแรกที่ใชฉาก
ตางประเทศ โดยพรรณนาสภาพบานเมือง ผูคน ศิลปวัฒนธรรมของจีนอยางเห็นภาพ เนื้อหาให
ความรูในดานภูมิศาสตร ประวัติศาสตร ขนบธรรมเนียมของจีน สะทอนใหเห็นการเจริญสมัยไมตรี
กับตางประเทศของไทย ทั้งยังสะทอนความเทิดทูนพระมหากษัตริย นิราศเรื่องนี้ยังคงลักษณะของ
การเดินทาง แตไมไดมีการจากนาง อีกทั้งเนื้อหาสวนใหญเปนการสรรเสริญหรือรำพึงรำพันถึงพระ
เจากรุงธนบุรีดวยความจงรักภักดี ซึ่งแปลกไปจากวรรณคดีนิราศโดยทั่วไป

๔.๓ ลักษณะสำคัญของวรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี พ.ศ. ๒๓๑๐ – ๒๓๒๕
วรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี มีลักษณะสืบทอดจากสมัยอยุธยามากกวาที่จะเปนงานสรางสรรค
เนื่องจากวรรณคดีสมัยกรุงธนบุรีไดรับอิทธิพลโดยตรงจากวรรณคดีสมัยอยุธยา วรรณคดีสมัยกรุง
ธนบุรีจึงคลายคลึงกับวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนปลาย เนื้อหาของเรื่องสวนใหญเปนแนวปลุกใจให
ใจรักชาติบานเมืองและปลุกปลอบใจใหคลายจากความหวาดกลัว ภัยสงคราม นิยมแตงเปนรอย
กรอง จำนวนกวีมีไมมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะระยะเวลาสมัยกรุงธนบุรีมีเพียง ๑๕ ป และชวงเวลา
ดังกลาวมีศึกสงครามเกิดขึ้นตลอด วรรณคดีสมัยกรุงธนบุรีมีลักษณะสำคัญ ดังนี้

๑๒๗

ดานเนื้อหาของวรรณคดีนั้น มีลักษณะคลายคลึงกับสมัยอยุธยา ปรากฏวรรณคดี
ที่ มีเนื้ อหานิ ท านนิ ยาย ยอพระเกีย รติ คำสอน และวรรณคดี แ สดงอารมณ จะเห็ น วา เนื้ อหา
คอนขางหลากหลาย อยางไรก็ดี วรรณคดีในสมัยนี้มีลักษณะเฉพาะคือมักตัดตอนมา แตงไมครบทั้ง
เรื่อง เชน พระเจากรุงธนบุรีพระราชนิพนธรามเกียรติ์เพียง ๔ ตอน หลวงสรวิชิต (หน) แตงลิลิต
เพชรมงกุฎโดยนำเรื่องที่ ๑ จากเรื่องนิทานเวตาลมาแตงเพียงเรื่องเดียว หรือเรื่องอิเหนา แตงเฉพาะ
ตอนอิเหนาเผาเมืองเทานั้น เขาใจวาเปนเพราะบานเมืองเกิดศึกสงครามตลอด จึงไมมีเวลาใหกวี
แตงเรื่องยาว เปนที่นาสังเกตวา การตอนที่คัดเลือกมาแตงนั้น นาจะมีความสัมพันธกับการเมือง
การปกครองดวย ดังเชน พระเจากรุงธนบุรี คัดตอน ทาวมาลีวราชวาความมาแตง อาจเปนกุศโล
บายสื่อใหเห็นการปกครองที่เปนธรรมของพระเจากรุงธนเอง สวนอีก ๓ ตอน แสดงใหเห็นคติธรรม
ที่ใชในการดำเนินชีวิตได นอกจากนี้ ยังมีความสนุกสนานดวย
วรรณคดีนิทานนินายในสมัยนี้ นอกจากเปนเรื่องที่คุนเคยกันอยูแลวเชน รามเกียรติ์
อิเหนา ยังมีที่นำเคาเรื่องมาจากอินเดียโบราณดวย ไดแกเรื่องลิลิตเพชรมงกุฎ ซึ่งแนวเรื่องเชนนี้ยัง
ไมมีกวีไทยคนใดนำมาแตงวรรณคดีมากอน
เปนที่นาสังเกตวา กวีในสมัยกรุงธนบุรีนี้ ลวนมีความจงรักภักดี ภาคภูมิใจในพระ
ปรีชาสามารถ และพระบุญญาบารมีของพระเจากรุงธนบุรีอยางมาก ดังปรากฏวามีวรรณคีดยอ
พระเกียรติ และวรรณคดีหลายเรื่องแทรกการสรรเสริญพระเจากรุงธนบุรีไว แมจะเปนนิราศก็ตาม
ดานรูปแบบคำประพันธ ยังคงแบบสืบทอดจากสมัยอยุธยา มีธรรมเนียมในการแตง
เชนเดียวกับสมัยอยุธยา คือ ขึ้นตนดวยบทไหวหรือบทประณามบท มีการบรรยายและพรรณนา
อยางเขาแบบ ทั้งบทชมตาง ๆ และบทพรรณนาอารมณความรูสึก มุงความไพเราะในการประพันธ
มากกวาเนื้อหาสาระและแนวความคิด กวีนิยมแตงดวยรอยกรอง แมวรรณคดีสมัยนี้มีจำนวนไม
มาก แตกวีใชคำประพันธหลายชนิด เชน โคลง ฉันท กาพย กลอน และมีรูปแบบทั้งบทละคร ลิลิต
และนิราศ ไมเครงครัดฉันทลักษณมากนัก
ดานสำนวนภาษาและวรรณศิ ล ป จะสังเกตได วา อาจยั งไม ดี เด น นั ก แต แ สดง
ลักษณะเฉพาะสมัยที่สำคัญ กลาวคือ กวีสวนใหญมักใชถอยคำสั้น กระชับ ซึ่งลักษณะอาจเปน
เพราะสภาพบานเมืองไมอยูในสภาพที่ทำใหกวีสามารถตกแตงรอยกรองของตัวเองได ประกอบกับ
กวีในยุคนี้สวนใหญเปนนักรบ ถอยคำจึงออกมาในลักษณะหวน สั้น มุงเนื้อความเปนสำคัญมากกวา
๑๒๘

สรุป
แมวาสมัยกรุงธนบุรีจะมีระยะเวลาเพียง ๑๕ ป แตวรรณคดีมีเนื้อหาหลากหลายที่พบมาก
ที่สุดคือวรรณคดีประเภทนิทานนิทาย ที่นาสังเกตคือเปนวรรณคดีรอยกรองทุกเรื่องและมีรูปแบบ
คำประพั น ธ ค รบทุ ก ประเภท สะท อ นถึ ง ความเจริ ญ รุ ง เรื อ งและการส ง เสริ ม งานกวี ข อง
พระมหากษัตริยไดในระดับหนึ่ง ความเจริญในดานวรรณคดีนี้ทำใหกวีบางทานยังคงเปนกวีสืบตอ
จนถึงสมัยรัชกาลที่ ๑ เชน หลวงสรวิชิต (หน) ซึ่งตอมาคือเจาพระยาพระคลัง (หน) ผูซึ่งมีฝมือทั้ง
งานรอยกรองและรอยแกว และไดแตงวรรณคดีเรื่องสำคัญหลายเรื่อง การเขียนงานวรรณคดีใน
สมัยกรุงธนบุรีจึงเปนชวงเวลาฝกปรือและพัฒนาฝมือทางวรรณคดีไดอยางดี

คำถามทายบท
๑. ลักษณะวรรณคดีสมัยกรุงธนบุรีในดานเนื้อหาและรูปแบบเปนอยางไร
๒. ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมในสมัยกรุงธนบุรมี ีผลตอการแตงวรรณคดีอยางไร
๓. งานพระราชนิพนธของสมเด็จพระเจาตากสินมีกี่เรื่อง เรื่องอะไรบาง
๔. พระราชนิพนธของสมเด็จพระเจาตากสินมีความสำคัญตอการเมืองการปกครองในสมัย
กรุงธนบุรีอยางไร
๕. วรรณคดีเรื่องนิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีนมีลักษณะเนื้อหาและรูปแบบที่โดดเดน
อยางไร
๖. อิเหนาคำฉันท มีเนื้อหาอยางไร และใครเปนผูแตง
๗. ใครคือผูแตงลิลิตเพชรมงกุฎ และแตงเพื่อวัตถุประสงคใด
๘. กฤษณาสอนนองคำฉันทมีที่มาอยางไร
๙. จงบอกที่มาของเรื่องลิลิตเพชรมงกุฏ
๑๐. เหตุใดจึงกลาววาเรื่องลิลิตเพชรมุงกุฎไดสอดแทรกเรื่องคติธรรม

๑๒๙

รายการอางอิง
กุหลาบ มัลลิกะมาส. (๒๕๑๗). วรรณกรรมไทย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพสวนทองถิ่น.
นรินทรเทวี, กรมหลวง. (๒๕๐๙). จดหมายเหตุความทรงจำ และพระราชวิจารณ. พระนคร: โรง
พิมพพระจันทร.

๑๓๐

แผนบริหารการสอนประจำบท
หัวขอเนื้อหาประจำบท
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
เมื่อศึกษาบทที่ ๕ แลว นักศึกษาสามารถ
๑. อธิบ ายบริบ ททางสั งคมและวั ฒ นธรรมสมั ยกรุงรัต นโกสิ น ทร พ.ศ. ๒๓๒๕ –
๒๓๙๔ ได
๒. บอกกวีและวรรณคดีที่ปรากฏในสมัยกรุงรัตนโกสินทร พ.ศ. ๒๓๒๕ – ๒๓๙๔ ได
๓. อธิบายลักษณะสำคัญของวรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร พ.ศ. ๒๓๒๕ – ๒๓๙๔ ได
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจำบท
๑. วิธีสอน การบรรยาย อภิปรายกลุม ใชสื่ออิเล็กทรอนิกสประกอบการสอน
๒. กิจกรรมการเรียนการสอนมีดังนี้
๒.๑ กิจกรรมกอนเรียน นักศึกษาอานเอกสารประกอบการสอนลวงหนา เตรียม
รายงานหนาชั้น เตรียมแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน และอานวรรณคดีตอไปนี้ลวงหนา
๒.๑.๑ รามเกียรติ์
๒.๑.๒ สมบัติอมรินทรคำกลอน
๒.๑.๓ พระอภัยมณี
๒.๑.๔ นิราศนรินทร
๒.๑.๕ สมุทรโฆษคำฉันท
๒.๑.๖ ระเดนลันได
๑๓๑

เมื่อถึงชั่วโมงเรียน กอนเริ่มสอน นักศึกษารวมกิจกรรมวัดความรูผานโปรแกรม
Mentimeter หรือโปรแกรมอื่น ๆ
๒.๒ กิจกรรมระหวางเรียน นักศึกษาฟงบรรยาย รายงานหนาชั้น รวมกันอภิปราย
วรรณคดีที่ใหอานลวงหนา
๒.๓ นักศึกษาตอบ คำถามทายบท และเตรียมอานหนังสือบทตอไปลวงหน า
นักศึกษาทบทวนความรูจากคลิปการสอนที่บันทึกไวในเว็บไซตผูสอน
สื่อการเรียนการสอนประจำบท
๑. เอกสารประกอบการสอน
๒. สื่ออิเล็กทรอนิกส อาทิ พาวเวอรพอยท วีดิทัศน
๓. ตัวบทวรรณคดีไทย
การวัดและการประเมินผล
๑. สังเกตความสนใจและมีสวนรวมในชั้นเรียน
๒. การถาม-ตอบ
๓. การสอบกลางภาค

๑๓๒

บทที่ ๕
วรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร พ.ศ. ๒๓๒๕ – ๒๓๙๔

สมัยกรุงรัตนโกสินทร พ.ศ. ๒๓๒๕ – ๒๓๙๔ คือชวงรัชกาลที่ ๑ – รัชกาลที่ ๓ หรืออาจ
เรียกวารัตนโกสินทรตอนตน ในชวงเวลานี้บานเมืองมีความสงบเรียบรอยมากกวาสมัยกรุงธนบุรี
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกทรงเรงฟนประเทศในทุกดาน รวมถึงดานวรรณคดีทรง
สงเสริมใหเกิดวรรณคดีคูบา นคูเมืองขึ้น ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยทรง
สานตองานบานเมืองและงานวรรณคดีตอจากพระราชบิดา ในสมัยนี้เปนยุครุงเรืองของวรรณคดี
และศิลปะแขนงตาง ๆ ตอมาในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ทรงสนพระทัย
งานวรรณคดีควบคูกับงานทางวิชาการ และยังมีพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหประชาชนไดมีความรู
เรื่องตาง ๆ ดวย วรรณคดีในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนนี้ ยังเปนวรรณคดีที่สืบทอดจากสมัยอยุธยา
และธนบุรี โดยถือวายังไมไดรับอิทธิพลจากตะวันตกมากนัก

๕.๑ ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมโดยสังเขป
ลัก ษณะบ า นเมื อ งในสมั ย ต น รัต นโกสิ น ทรยั งคงคล ายกั บ สมั ยอยุ ธ ยาและธนบุ รี โดย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช หรือเดิมคือสมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึก
หลังจากไดขึ้น ปราบดาภิเษกเปน ปฐมกษัตริยแหงราชวงศจักรี ในวัน ที่ ๖ เมษายน พ.ศ.๒๓๒๕
พระองค โ ปรดเกล า ฯ ให ย ายราชธานี จ ากกรุ งธนบุ รี ร าชธานี เดิ ม ที่ อ ยู ฝ งตะวั น ตกของแม น้ ำ
เจาพระยาเมื่อครั้งสมัยพระเจากรุงธน มายังฝงตะวันออกของแมน้ำเจาพระยา เพราะเห็นวากรุง
ธนบุรีมีแมน้ำเจาพระยาไหลผานกลางเมือง ไมเหมาะสมที่จะเปนศูนยกลางการปกครอง จึงโปรด
เกลา ฯ ใหยายราชธานีไปทางฝงตะวันออก ดวยเหตุผลสำคัญ ๆ หลายประการ ประการหนึ่งที่
สำคัญยิ่งคือเหตุผลทางยุทธศาสตร (ยุพร แสงทักษิณ, ๒๕๕๙, หนา ๔-๒๔)
ในรัชกาลนี้ พระองคโปรดใหสรางพระราชวังหลวงตามอยางอยุธยา ดังปรากฏหลักฐานใน
พงศาวดารวา “พระมหาปราสาทที่สรางในพระบรมมหาราชวังนั้น โปรดใหถายแบบขนาดมาสราง
อยางพระที่นั่งสรรเพชรปราสาทในกรุงเกา” (พระราชพงศาวดารกรุงรัต นโกสินทรฉบับหอสมุด
๑๓๓

แหงชาติ รัชกาลที่๑ – รัชกาลที่ ๒, ๒๕๐๕, หนา ๗๒) และโปรดเกลา ฯ ใหอัญเชิญพระพุทธมหา
มณีรัตนปฏิมากรมาประดิษฐานยังวัดวัดพระศรีรตั นศาสดาราม มีการสรางพระบรมมหาราชวัง โดย
มีวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งตั้งอยูภายในเขตพระบรมมหาราชวังฌแกเชนเดียวกับกับวัดพระศรี
สรรเพชญ ที่กรุงศรีอยุธยา 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 สงครามเกาทัพที่
ลาดหญา เมืองกาญจนบุรี เมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๘ ไทยสามารถเอาชนะตีทัพพมาไดแมมีกำลังนอยกวา
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชสรางบานเมืองใหเปนปกแผน นับไดวาในรัชสมัยนี้
อาณาจักรไทยกวางขวางยิ่งกวาสมัยใด ๆ ในประวัติศาสตรชาติไทย (แสงโสม เกษมศรี และวิมล
พงศ พิ พั ฒ น , ๒๕๒๓, หน า ๒๗๔) และโปรดให มี ก ารสั งคายนาพระไตรป ฎ ก และตรวจชำระ
กฎหมายเป น กฎหมายฉบั บ หลวงขึ้ น ๓ ชุ ด เรี ย กว า กฎหมายตราสามดวง รวมทั้ ง ทรงฟ น ฟู
ศิลปวัฒนธรรมของชาติทุกแขนงใหรุงเรืองดังเชน "ครั้งบานเมืองดีสมัยอยุธยา"
พระราชกรณียกิจสำคัญที่มีตอการสรางสรรคชาติไทยสามารถสรุปไดดังนี้
๑. ดานการเมืองการปกครอง
๑.๑ ทรงสถาปนาราชวงศจักรีและกรุงรัตนโกสินทรใหเปนราชธานีแหงใหม
โดยทรงยายราชธานีจากกรุงธนบุรีมาอยูที่กรุงเทพมหานคร
๑.๒ โปรดเกลา ฯ ใหชำระกฎหมายใหถูกตองยุติธรรม เรียกวา "กฎหมาย
ตราสามดวง" เพราะประทับตราสำคัญ ๓ ดวง ไดแก ตราราชสีหของสมุหนายก ตราคชสีหของส
มุหพระกลาโหม และตราบัวแกวของกรมทา
๑.๓ ทรงให ขุ ด คลองรอบกรุง เช น คลองมหานาค โดยรัช กาลที่ ๑ ทรง
พระราชทานนามใหเอง
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๑.๔ ทรงเปนจอมทัพในการทำสงครามกับรัฐเพื่อนบาน สงครามครั้งสำคัญ
คือ สงครามเกาทัพกับพมา
๒. ดานเศรษฐกิจ
๒.๑ ตอนตนรัชกาลที่ ๑ เศรษฐกิจยังไมดีเพราะมีการทำสงครามกับพมาหลาย
ครั้ง การติดตอคาขายกับตางประเทศก็ลดลงมาก แตในปลายรัชกาลบานเมืองไมมีศึกสงครามทำ
ใหประชาชนมีเวลาประกอบอาชีพ มีการคาขายกับจีนเพิ่มมากขึ้น ทำใหเศรษฐกิจดีขึ้น มีเงินใช
จายในการทำนุบำรุงบานเมือง สรางพระนคร สรางและบูรณปฏิสังขรณวดั รวมทั้งสั่งซื้อและสราง
อาวุธเพื่อใชปองกันพระราชอาณาเขต ทำใหบานเมืองและราษฎรเกิดความมั่นคงและมั่งคั่ง
๓. ดานสังคมและวัฒนธรรม
๓.๑ โปรดเกลา ฯ ใหสรางพระราชวังและวัดใหมีรูปแบบเหมือนสมัยอยุธยา
เพื่อสรางขวัญกำลังใจแกราษฎรใหเสมือนอยูในสมัยอยุธยาเมื่อครั้งบาน เมืองเจริญ รุงเรือง เชน
โปรดเกลา ฯ ใหสรางวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแกวไวในเขตพระบรมมหาราชวังเพื่อ
ใชในการประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาเชนเดียวกับวัดพระศรีสรรเพชญในสมัยอยุธยา
๓.๒ ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ดวยการออกแบบกฎหมายคณะสงฆ
เพื่ อ ให พ ระสงฆ อ ยูในพระธรรมวิ นั ย โปรดเกล า ฯ ให มี ก ารสั งคายนาพระไตรป ฏ กและชำระ
กฎหมายสงฆใหมีความถูกตองสมบูรณ โปรดเกลา ฯ ใหสรางวัดและบูรณปฏิสังขรณวัดวาอาราม
ตาง ๆ เชน วัด พระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัด โพธิ์) วัด สุทั ศนเทพวราราม วัด สระเกศ วัด
ระฆังโฆสิตาราม วัดสุวรรณดารารามตลอดจนบูรณปฏิสังขรณพระพุทธรูปที่ถูกทิ้งรางตามหัวเมือง
ตาง ๆ แลวนำมาประดิษฐานไวตามวัดวาอารามที่สรางขึ้นใหม เชน อัญเชิญพระศรีศากยมุนี จาก
วิหารหลวงวัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย มาประดิษฐานทีว่ ัดสุทศั นเทพวราราม เปนตน
๓.๓ ทรงฟนฟูพระราชพิธีและประเพณีสำคัญสมัยอยุธยา เชน จัดใหมีพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษกและพระราชพิธีสมโภชพระนคร แสดงใหเห็นถึงความมั่นคงของการกอบกู
ราชธานีขึ้นมาใหม เปนการสรางขวัญกำลังใจใหกับราษฎรและเปนการรักษาพระราชพิธีโบราณ
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๓.๔ ทรงสงเสริมงานวรรณกรรม โดยพระราชนิพนธว รรณคดีห ลายเรื่อง
เชน รามเกียรติ์ เพลงยาวรบพมาที่ทาดินแดง โปรดเกลา ฯ ใหแปลหนังสือจีนเปนภาษาไทย เชน
สามกก ราชาธิราช โดยเจาพระยาพระคลัง (หน) ซึ่งวรรณคดีเหลานี้ยังเปนที่นิยมมาถึงปจจุบัน
ตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย เสด็จขึ้นครองราชยใน พ.ศ. ๒๓๕๒
พระชนมพรรษา ๔๓ พรรษา เปน รัชกาลที่ ๒ แหงราชวงศจักรี ในสมัยนี้บานเมืองมีความสงบ
เรียบรอยมากขึ้นกวาเดิม พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยทางสงเสริมงานดานศิลปะแขนง
ตาง ๆ อยางมาก จนกลาวกันวาสมัยนี้ เปนยุคทองของวรรณคดีและศิลปกรรม ดังจะเห็นวามีงาน
วรรณคดีเลมสำคัญเกิดในยุคนี้หลายเลม โดยสวนใหญเปนงานที่มุงเพื่อประกอบการแสดง เชน
เรื่องอิเหนาในรัชกาลที่ ๒ ที่ไดรับยกยองวาเปนยอดของละครรำ โดยการละครรุงเรืองถึงขีดสุด
และสมัยรัชกาลนี้ถือวาเปนยุคของของวรรณคดีประเภทละครรำ
นอกจากละครในแลว ละครนอกซึ่งเปนละครของประชาชนทั่วไปก็เฟองฟูอยางมากเชนกัน
ละครนอกไดรับการสนับสนุนใหเขามาเลนในราชสำนัก และมีบทละครนอกพระราชนิพนธเกิดขึ้น
หลายเรื่อง เชน สังขทอง ไกรทอง มณีพิชัย เปนตน นอกจากนี้ งานดานดุริยางคศิลป นาฏศิลป
และดานประติมากรรมเฟองฟูอยางมากเชนกัน
หลังจากพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยสวรรคต พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูหัวไดสืบราชสมบัติเปนรัชกาลที่ ๓ ตอมา กอนขึ้นครองราชย ทรงไดรับสถาปนาเปนกรม
หมื่นเจษฎาบดินทร เมื่อ พ.ศ. ๒๓๕๖ ทรงกำกับราชการกรมพระคลังและกรมทา ซึ่งทำหนาที่ตดิ ตอ
คาขายกับตางประเทศ และดูแลการแตงสำเภาหลวงไปคาขายกับจีนเพื่อหารายไดเขาประเทศ
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวนี้ มีชาวตะวันตกเขามามีบทบาททางการคา
และทางวัฒนธรรม มีการทำสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและการพาณิชย เมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๙ เรียก
กันทั่วไปวา สนธิสัญญาเบอรนีย ตอมา ใน พ.ศ. ๒๓๗๕ สหรัฐอเมริกาไดสงทูตชื่อ เอดมันด รอ
เบิตส เขามาทำสนธิสัญญาเชนเดียวกับที่ไทยทำกับอังกฤษ มีคณะมิชชันนารีอเมริกันเดินทางเขามา
เผยแผคริสตศาสนา นิกายโปรเตสแตนตจำนวนมาก เรียกรวม ๆ วา หมอสอนศาสนา โดยหมอสอน
ศาสนานำความรูดานการแพทยและการอนามัย วิทยาการทางตะวันตก การพิมพ การศึกษา และ
การเรียนรูภาษาอังกฤษมาเผยแพรดวย หมอสอนศาสนาคนสำคัญ เชน หมอบรัดเลย
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นอกจากฝรั่งแลว สมัยนี้ยังมีการสงเสริมการคากับประเทศจีนอยางกวางขวาง รัชกาลที่ ๓
ทรงรับเอาศิลปะแบบจีนมาผสมผสานกับศิลปะแบบไทยหลายอยาง ทั้งทางดานสถาปตยกรรม และ
จิต รกรรม ดังจะเห็ น ตั ว อยางได จากวัด หลายแห งที่ ส รางหรือ ปฏิ สังขรณ ขึ้ น ในรัช กาลนี้ สมั ย นี้
พระพุทธศาสนารุงเรืองอยางมาก ทรงสรางวัดใหม ๓ วัด คือ วัดราชโอรสาราม วัดพระเชตุพน
วิม ลมั ง คลาราม และวั ด สุ ทั ศ นเทพวราราม และปฏิ สั ง ขรณ วั ด ต า ง ๆ อี ก ๓๕ วั ด ทรงสร า ง
พระไตรปฎกฉบับตาง ๆ และทรงสงเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมใหแพรหลาย
ในรัชกาลนี้ ยังมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในวงการพระพุทธศาสนาของไทย กลาวคือ สมเด็จ
เจาฟามงกุฎซึ่งทรงพระผนวชอยู ทรงตั้งคณะสงฆนกิ ายใหม คือ ธรรมยุติกนิกาย สวนพระสงฆนิกาย
เดิม ตอมาใชชื่อวา มหานิกาย โดยไดทรงตรวจสอบคัมภีรพระวินัยที่มีอยูในเวลานั้นกับที่มีปรากฏ
อยูในพระไตรปฎก เห็น วา พระสงฆไทยประพฤติปฏิบัติผิดแผกจากพระวินัยที่พระพุทธเจาทรง
บัญญัติไวมาก จึงทรงตั้งออกเปนนิกายใหม
วรรณคดีสวนใหญ ในสมั ยรัชกาลที่ ๓ นี้ เปน วรรณคดีที่ ให ความรูห รืองานทางวิชาการ
ปรากฏวรรณคดีที่เปนละครไมมากเหมือนในสมัยรัชกาลที่ ๒ รัชกาลที่ ๓ ใหเลิกโขนหลวงและ
ละครในในราชสำนัก ซึ่งทำใหละครแพรหลายในหมูเจานายและประชาชน โดยเจานายชั้นสูงตั้ง
คณะละครและหาตัวละครสังกัดคณะของตน ซึ่งลักษณะเชนนี้ไมปรากฏในสมัยรัชกาลที่ ๒ เพราะ
ละครถึงเปนเครื่องราชูปโภคของพระมหากษัตริยอยางหนึ่ง
สมัยนี้ รัชกาลที่ 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
๑๓๗

๗) เรื่องเกี่ยวกับยา
ความรูตาง ๆ เหลานี้ไดจารึกไวบนแผนศิลาในบริเวณวัด มีรายละเอียดโดยสังเขป
ดังนี้
๕.๔.๑ จารึกเกี่ยวกับการปฏิสังขรณ วัดพระเชตุพน ฯ วรรณคดีเรื่องสำคัญ ที่
บั น ทึ กการปฏิ สั งขรณ วัดพระเชตุ พน ฯ คื อเรื่อง โคลงดั้ นเรื่องปฏิ สังขรณ วัดพระเชตุ พน ฯ กรม
พระปรมานุชิตชิโนรส นิพนธไวจำนวน ๓๕๖ บท กลาวพรรณนาถึงการปฏิสังขรณวัดอยางละเอียด
และยังยอพระเกียรติสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวที่ทรงมีศรัทธาทำปฏิสังขรณวัด นอกจากวรรณคดี
เรื่องนี้แลว ยังมีจารึกการปฏิสังขรณวัดโดยกวีหลายทานติดไวใบริเวณตาง ๆ อีก เชน ติดไวที่รอบ
ผนังหนาพระอุโบสถ ที่วิหารทิศ ที่หนาพระมหาเจดีย ที่หอไตร ฯลฯ โดยสวนใหญกวีใชโคลงสี่สุภาพ
๕.๔.๒ จารึกเรื่องทางพระพุทธศาสนา

จารึกเรื่องนี้สวนใหญใชภาษารอยแกว

เนื้อหากลาวถึงประวัติพระสาวกของพระพุทธเจา เชน พระสารีบุตร พระมหากัสสป พระอนุรุทธ
นางอุบลวรรณาเถรี นอกจากนี้ยังกลาวถึงตำนานพระพุทธบาท และกถาตาง ๆ เชน เปรตกถา ดวย
๕.๔.๓ จารึกเรื่องเกี่ยวกับวรรณคดี การจารึกดานวรรณคดีที่สำคัญคือ จารึก
เรื่องนางรายณสิบปาง ซึ่งเปนตนเรื่องของรามเกียรติ์ จากรึกเรื่องนิทานสิบสองเหลี่ยมซึ่งเปนนิทาน
ที่ไดอิทธิพลจากแขกเปอรเซีย มีตำราเพลงยาวกลบท และกลอักษรของกวีที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้น
ตำรากลบทสวนใหญไมมีนามผูแตง สวนโคลงกลบทปรากฏนามผูแตง เชน กลโคลงดาวลอมเดือน
ของกรมพระปรมานุชิตชิโนรส กลโคลงจาตุรทิศ ของหลวงชาญภูเบศร กลโคลงพรางขบวนและ
กลโคลงแยกทาง ของกรมหมื่นไกรสรวิชิต บริเวณรอบผนังรอบพระอุโบสถยังมีโคลงประกอบภาพ
รามเกียรติ์จำนวน ๑๕๔ บท จารึกไวบนแผนศิลาจำหลักโดยกวีในยุคนั้น เชน กรมหมื่นไกรสรวิชิต
หลวงชาญภูเบศร เปนตน นอกจากนี้ ยังมีวรรณคดีสำคัญเรือ่ งอื่น ๆ จารึกไวดวย เชน กฤษณาสอน
นองคำฉันท พาลีสอนนองคำฉันท สุภาษิตพระรวง โคลงโลกนิติ เปนตน
๕.๔.๔ จารึกเรื่องเกี่ยวกับ ทำเนี ยบ จารึกเรื่องนี้กล าวถึงทำเนียบสมณศักดิ์
ทำเนียบหัวเมือง ยังมีภาพคนตางภาษาที่แสดงการแตงกายของคนชาติตาง ๆ ที่เขามาในยุคนั้น
เชน ภาพคนสิงหฬ กระเหรี่ยง มอญ จีน เปนตน

๑๓๘

๕.๔.๖ จารึกเรื่องเกี่ยวกับประเพณี สวนใหญกลาวถึงประเพณีสำคัญ เชน การ
กวนขาวทิพย เรื่องมหาสงกรานต เรื่องริ้วขบวนแหพระกฐินพยุหยาตราทางสถลมารค นิยมจารึก
เปนรอยแกว
๕.๔.๗ จารึกเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย สวนใหญกวีแตงเปนโคลง ไมทราบชื่อ
ผูแตง เชน โคลงประกอบภาพษีดัดตน ที่ใชแกโรคลมตาง ๆ
๕.๔.๘ จารึกเรื่องเกี่ยวกับยา จารึกนี้จารึกเปนตำรายาแผนโบราณ ของแพทย
หลวง มีการจารึกมาแตครั้งสมัยรัชกาลที่ ๑ แลว แตไดมาแตงตอเติมขึ้น
จะเห็ น ว า สั ง คมและวั ฒ นธรรมในสมั ย รั ต นโกสิ น ทร ต อนต น เข า สู ค วามสงบ
เรียบรอยตามลำดับ ปรากฏปริมาณของกวีและวรรณคดีจำนวนมาก พระมหากษัตริยทั้ง ๓ รัชกาล
เปนองคอุปถัมภกวรรณคดี สงเสริมใหมีการแตงและอนุรักษวรรณคดี รวมถึงมีงานพระราชนิพนธ
ของพระองคเองดวย ถือวาวรรณคดีในยุคตนรัตนโกสินทรนี้ เปนวรรณคดีคูบานคูเมือง และรุงเรือง
ไมนอยกวาสมัยใด ๆ วรรณคดีในสมัยนี้ยังคงเนื้อหาและรูปแบบตามขนบวรรณคดีไทย กอนที่
วรรณคดีจะไดรับอิทธิพลจากตะวันตกในสมัยรัชกาลที่ ๔ เปนตนไป

๕.๒ กวีและวรรณคดีสำคัญสมัยรัชกาลที่ ๑
กวีและวรรณคดีสำคัญในสมัยรัชกาลที่ ๑ มีดังนี้
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช มีบทพระราชนิพนธ ไดแก
๑) เพลงยาวนิราศรบพมาที่ทาดินแดง
๒) บทละครเรื่องอุณรุท
๓) บทละครเรือ่ งรามเกียรติ์
๔) บทละครเรื่องดาหลัง
๕) บทละครเรื่องอิเหนา
๖) กฎหมายตราสามดวง
สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ไดแก
๑) นิ ร าศกรมพระราชวั ง บวรมหาสุ ร สิ ง หนาทเสด็ จ ไปปราบพม า เมื อ ง
นครศรีธรรมราช

๑๓๙

๒) เพลงยาวถวายพยากรณเมือ่ เพลิงไหมพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาท
๓) เพลงยาวนิราศเสด็จไปตีเมืองพมา
สมเด็จเจาฟากรมหลวงอนุรักษเทเวศน (กรมพระราชวังหลัง) ไดแก ไซฮั่น
พระองคเจาหญิงกัมพุชฉัตร ไดแก นิพพานวังนา
เจาพระยาพระคลัง (หน) ไดแก
๑) ราชาธิราช
๒) สามกก
๓) สมบัตอิ มรินทรคำกลอน
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 (กลิ่น) ไดแก
๑) รายยาวมหาเวสสันดรชาดกกัณฑมหาพน
๒) มหาชาติคำหลวง กัณฑทานกัณฑ
๓) นิราศตลาดเกรียบ
สมเด็จพระวันรัต ไดแก
๑) สังคีตยวงส
๒) มหายุทธการวงส
๓) จุลยุทธการวงส
๑๔๐

เจาพระยาพิพิธชัย ไดแก พระราชพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาศ
พระชำนิโวหาร ไดแก โคลงสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
ไมปรากฏนามผูแตง ไดแก นิทานอิหรานราชธรรม
ในที่ นี้ จะขอยกวรรณคดี ส มั ย รั ต นโกสิ น ทร ต อนต น ที่ ส ำคั ญ มากล า วไว เพี ย งบางเรื่ อ ง
โดยสังเขป ดังนี้
๕.๒.๑ บทละครเรื่องรามเกียรติ์
เรื่องรามเกียรติ์ มีตน เคามาจากเรื่องมหากาพยรามยณะของอิน เดีย มีป รากฏ
หลักฐานทางลายลักษณอักษรตัง้ แตสมัยอยุธยาและธนบุรีแลว แตตนฉบับไมครบถวน ตอมารัชกาล
ที่ ๑ จึงพระราชนิพนธทั้งเรื่องจนเปนเลมสมบูรณ โปรดใหเปนเรื่องสำหรับอานมากกวาเอามา
แสดงเหมือนอยางแตกอน รัชกาลที่ ๑ รับสั่งใหประชุมนักปราชญราชบัณฑิตรวมกันแตงเรื่องขึ้น
ใหม โดยมีพระองคเปนองคประธาน บางตอนพระราชนิพนธเองดวย
ตอนทายเรื่องมีโคลงสี่สุภาพจำนวน ๑ บท บอกเวลาที่แตงไวอยางชัดเจน วาพระ
ราชนิพนธในวันจันทร เดือนอาย ขึ้น ๒ คำ จุลศักราช ๑๑๕๙ ปมะเส็ง นพศกตรงกับ พ.ศ.๒๓๔๐
อันเปนปที่ ๑๕ ในรัชกาลของพระองค
ผูแตง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก รวมกับนักปราชญราชบัณฑิต
ลักษณะการแตง กลอนบทละคร
วัตถุประสงคในการแตง สันนิษฐานกันวา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย
ตามราชประเพณีที่ถือเอาความมั่น คงทางวัฒ นธรรมเปน ความมั่น คงของแผน ดิน เพื่อรวบรวม
วรรณคดีอันเปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไวเปนวรรณคดีคูบานคูเมือง และเพื่อความบันเทิงของ
ผูอาน
เนื้อเรื่องยอ เรื่องเกิดจากเมื่อนนทกไปเกิดใหมเปนทศกัณฐมีสิบหนายี่สิบมือตาม
คำพระนารายณ กอนนั้นเมื่อพระนารายณสังหารนนทกแลว ไดไปขอพระอิศวรจะใหเหลาเทวดา
และตนไปตามสังหารนนทกในชาติหนา หลังจากนั้นพระนารายณจึงไปเกิดเปนพระราม จักรของ
พระรามเปนพระพรต พระยาอนันตนาคราชเปนพระลักษณ คทาเปนพระสัตรุต พระลักษมีเสด็จ
ลงมาปฏิสนธิเปนนางสีธิดาทศกัณฐ พระรามมีทหารเอกทั้งหา ไดแก หนุมานเกิดจากเหลาศาสตรา
๑๔๑

วุธของพระอิศวรไปอยูในครรภนางสวาหะ สุครีพเกิดจากพระอาทิตยแลวโดนคำสาปษีที่เปนพอ
ของนางสวาหะ องคตเปนลูกของพาลีที่เปนพี่ของสุครีพ ชมพูพานเกิดจากการชุบเลี้ยงของพระ
อินทร นิลพัทเปนลูกของพระกาฬ ทหารเอกทั้งหานี้คอยชวยเหลือพระรามอยูตลอด ฝายพระราม
หลังจากอภิเษกกับนางสีดาแลว ทศกัณฐลักเอานางสีดาไป จากนั้นจึงเกิดศึกชิงนางสีดา จนไพลพล
ฝายยักษลมตายเปนจำนวนมาก และสุดทาย ทศกัณฐถูกพระรามฆาตายเชนเดียวกัน พระรามกับ
นางสีดาจึงครองอโยธยาเปนสุขสืบมา
ตัวอยาง ตอนกุมภกรรณลับหอกโมกขศักดิ์ ตอนนี้บอกชื่อเพลงโอดไวดวย ดังนี้
ฯ๒คำฯ โอด
เมื่อนั้น
เห็นนองทาวเจ็บปวดจาบัลย

ทศเศียรสุริยวงศรงั สรรค
กุมภัณฑตระหนกตกใจ

จึ่งมีพระราชบัญชา
ออกไปรณรงคดวยพวกภัย

เจาผูฤทธาแผนดินไหว
เหตุใดจึ่งเปนดั่งนี้ ฯ

คุณคา รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ ๑ นี้ มีความสมบูรณครบถวนในดานเนื้อหา มี
เรื่องราวยืดยาวติดตอกันไป นับเปนวรรณคดีไทยเรื่องเดียวที่ยาวที่สุด เพราะตองเขียนในสมุดไทย
ถึง ๑๑๗ เลม วรรณคดีสโมสรยกยองวาเปนยอดแหงรามเกียรติ์ เพราะเก็บความไดละเอียดครบถวน
กวาฉบับอื่น ๆ การพรรณนาก็แจมแจงชัดเจน แมจะมีการสันนิษฐานกันวา พระราชนิพนธมา
เพื่อสำหรับอานและเปนวรรณคดีคูบานคูเมือง แตสามารถนำมาปรับปรุงเปนบทสำหรับการเลน
ละครไดดวยเชน ดังจะเห็นวา รูปแบบเปนกลอนบทละคร มีทารำบอกถึงเรื่องราวตามบทรอง มี
บอกเพลงประกอบ เชน เพลงชา กราวนอก เสมอ โอด เปนตน ซึ่งเปนลักษณะของละครไทย
อยางไรก็ดี มีขอนาสังเกตวา รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ ๑ นี้ มีเนื้อหความไมตรงกับ
รามายณะหลายตอน เชน การลำดับเรื่องไมตรงกัน รามายณะฉบับสันสกฤตตั้งตนแตพิธีกวนขาว
ทิพย สวนของไทยเริ่มแตหิรัญยักษมวนแผนดิน ชื่อตัวละครไมตรงกัน มีตรงกันคือชือ่ ของพระราม
กับนางสีดาเทานั้น วัตถุประสงคในการแตงแตกตางกัน รามายณะใชเพื่อยกยองสรรเสริญเทพคือ
พระนารายณ สวนรามเกียรติ์ไทยใชเลนละครกันอยางสนุกมากกวา

๑๔๒

๕.๒.๒ เพลงยาวนิราศรบพมาที่ทาดินแดง
ตนกรุงรัตนโกสินทรยังคงมีสงครามกับพมาติดพันอยู รัชกาลที่ ๑ ทรงกรีฑาทัพไป
ปราบที่ทาดินแดง จังหวัดกาญจนบุรี ในป พ.ศ.๒๓๒๙ โดยเสด็จไปพรอมกับพระอนุชาธิราช ไทย
เขาโจมตีพมาใชเวลา ๓ วัน จึงชนะ ซึ่งนับเปนชัยชนะครั้งใหญ
ผูแตง

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก

ลักษณะการแตง

กลอนเพลงยาว

วัตถุประสงคในการแตง บันทึกเหตุการณแ ละการเดินทาง และเพื่อบรรเทา
ความเหนื่อยหนายขณะเดินทาง
เนื้อเรื่องยอ พรรณนาถึงนางอันเปนที่รักพรอมกับพรรณนาถึงตำบลหรือสถานที่
ตามเสนทางเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารค ผานคลองดาน มหาไชย สมุทรสาคร ราชบุรีถึงไทร
โยค และเดินเทาตอจนถึงดานทาขนุน ตั้งคายตามเชิงเขา พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
มหาราชทรงใหทหารทั้งลาว มอญ เขมร และไทยโจมตีทัพพมาที่ทาดินแดง ทหารเขารบพุงเปน
เวลาสามวันทัพพมาก็แตกพาย ทหารพมาลมตายเปนจำนวนมาก ทรงใหติดตามพมาที่หลบหนีไป
จนถึงลำน้ำแมกษัตริย การสงครามที่ทาดินแดงจึงยุติลง
ตัวอยาง
ถึงทาราบเหมือนพี่ทาบทรวงถวิล

ยิ่งโดยดิ้นโหยหวนครวญกระสัน

ดวยไดทุกขฉุกใจมาหลายวัน
ลำลำจะใครเรียกเสมียนหมาย

จนบรรลุเจ็ดเสมียนตำบลมา
มารายทุกขที่ทุกขคะนึงหา

จึงรีบเรงนาเวศครรไลคลา

พอทิวากรเยื้องจะสายัณห

ก็ลุถึงวังศาลาทาลาด

ชายหาดทรายแดงดังแกลงสรร

จึงประทับแรมรั้งยังที่นั้น
พรั่งพรอมลอมวงเปนหมูหมวด

พอพักพวกพลขันธใหสำราญ
ชาวมหาดตำรวจแลทวยหาญ

เฝาแหนแนนนันตกราบกราน

นุงหมสะคราญจำเริญตา

ตางวาจะเขาโหมหักศึก

หาวฮึกขอขันอาสา

ไมคิดกายขอถวายชีวา

พรอมหนาถวนทั่วทุกตัวไป

๑๔๓

คุณคา นิราศเรื่องนี้ถึงวาเปนนิราศเรื่องแรกของกรุงรัตนโกสินทรที่แตงดวย
กลอนเพลงยาว โดยเปนฝพระหัตถของรัชกาลที่ ๑ ตลอดทั้งเรื่อง เปนเพลงยาวที่คร่ำครวญแสดง
ความอาลัยตามขนบนิราศ
๕.๒.๓ กฎหมายตราสามดวง
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกไดโปรดใหชำระกฎหมายเกา ที่มีมาแต
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 ซึ่งดูแลรวมทั้งกิจการดาน
ตางประเทศไว โปรดใหเก็บรักษาไวที่ หองเครื่องชุดหนึ่ง หอหลวงชุดหนึ่ง และศาลหลวงสำหรับ
ลูกขุน อีกชุด หนึ่ง กฎหมายตราสามดวงนี้ใชเปน หลักในการพิจารณาตัด สิน คดีความตั้งแตสมัย
รัชกาลที่ ๑ – รัชกาลที่ ๕
ผูแตง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก โปรดเกลา ฯ ใหอาลักษณ
ลูกขุน ราชบัณฑิต รวม ๑๗ คน ชวยกันรวบรวม
ลักษณะการแตง รอยแกว บางตอนมีคาถาบาลีแทรก
วัตถุประสงคในการแตง เพื่อชำระตัวบทกฎหมายและพระอัยการเกาเสียใหมให
ถูกตองยุติธรรม
เนื้อเรื่องยอ

สาระสำคัญของกฎหมายตราสามดวงประกอบดวยสวนตาง ๆ รวม

๒๖ สวน อาทิ
ประกาศพระราชปรารภคือ การประกาศถึงเหตุผลและความจำเปนในการรวบรวม
ชำระสะสางตัวบทกฎหมายตางๆ ที่ใชบังคับอยูในขณะนั้น นำมารวมเขาไวเปนกฎหมายตราสามดวง
เพื่อใชเปนหลักในการ อำนวยความยุติธรรมใหแกราษฎร
พระธรรมศาสตร กลาวถึง การวางบทบัญญัตทิ ี่เปนหลักการในการปฏิบตั ิหนาที่ของ
ผูเปนผูพิพากษาตุลาการ ในการตัดสินคดีขอพิพาททั้งหลายของราษฎร โดยผูที่เปนผูพิพากษาตุลา
การที่ดี ตองเปนผูที่มีความรูแตกฉานในขอกฎหมาย และรูเทาทันขอเท็จจริง

๑๔๔

หลักอินทภาษ เปนการวางหลักธรรมในการดำรงตนและการปฏิบัติหนาที่ของผู
พิพากษาตุลาการวา ผูพิพากษาตุลาการตองพิจารณาตัดสินอรรถคดีดวยความเที่ยงธรรม ปราศจาก
ความลำเอียงเขาขางฝายใด
กฎมนเทียรบาล เนื้อหาโดยรวมของกฎมนเทียรบาลตามกฎหมายตราสามดวง
เป น บทบั ญ ญั ติ ต า งๆ เกี่ ย วกั บ พระราชฐานพระราชวงศ การถวายความปลอดภั ย แด อ งค
พระมหากษัตริยและพระราชวงศ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
พระธรรมนูญ กฎหมายลักษณะพระธรรมนูญตอนตน บัญญัติถึงหลักเกณฑตางๆ
ที่วาดวยเขตอำนาจศาลตางๆ ในการพิจารณาพิพากษาคดีแตละประเภท ตลอดจนอำนาจหนาทีข่ อง
ขุนนางตำแหนงตาง ๆ ที่ทำหนาที่เปนผูพิพากษาตุลาการ
คุณ ค า

กฎหมายตราสามดวงถือ เป น กฎหมายสำคั ญ ที่ ช ว ยในการปกครอง

บานเมือง เปนเครื่องมือใหนักนิติศาสตร นักประวัติศาสตร ใชศึกษาคนควาเรื่องทางกฎหมายและ
ประวัติศาสตรได และแมจะเปน เรื่องทางกฎหมายแตยังมีการใชสำนวนภาษาที่มีความไพเราะ
กฎหมายตราสามดวงนี้ถึงวาเปนกฎหมายที่มีการบัน ทึกเปน ลายลักษณ อักษรฉบับแรกของกรุง
รัตนโกสินทรและยังปรากฏใหเห็นในปจจุบัน
๕.๒.๔ ราชาธิราช
ราชาธิราช เปนหนังสือที่มีตนเรื่องจากพงศาวดารมอญ รัชกาลที่ ๑ โปรดเกลา ฯ
ให แ ปลและเรียบเรียงขึ้น เพื่ อสืบ ทอดตามพระราชประสงคที่ จะทรงสรางหนัง สือใหค งมีไวเป น
ตนฉบับสำหรับพระนคร 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

เพื่อเปนคติในการบำรุงสติปญญาแกผูอาน

๑๔๕

เนื้อเรื่องยอ ชวงตนกลาวถึงเหตุความเปนมาของการแปลเรื่องราชาธิราช โดย
บอกวาแปลเพราะอะไร และผูแปลเปนใคร จากนั้นจึงเขาเรื่องราชาธิราช โดยเนื้อหาแบงเปน ๓
ตอน คือ ตอนที่ ๑ พระเจาฟารั่ว ตอนที่ ๒ พระเจาราชาธิราช และตอนที่ ๓ พระเจาหงสาว
ดีมหาปฎกธรา
ตอนพระเจาฟารั่ว เริ่มตน ดวยการกลาวถึงการสรางเมืองเมาะตะมะตั้งแตสมัย
พุทธกาล พระมหากษัตริยพุกามพระองคหนึ่งชื่อพระเจาอลังคจอสูไดมาสรางเมืองเมาะตะมะขึ้น ณ
ปาแหงนั้นตามพุทธทำนาย พระเจาอลังคจอสูทรงใหอลิมามางเปนเจาเมือง ฝายสมณเทวบุตรไดจุติ
ลงมาเปนชาวเกาะวาน แขวงเมืองเมาะตะมะ ชื่อวามะกะโท เมื่ออายุได ๑๕ ป มะกะโทไดคุม
บริวารมาคาขายที่เมืองสุโขทัย ระหวางเดินทางเกิดนิมิตแกมะกะโทวาจะไดเปนใหญในภายหนา มะ
กะโทจึ งมาฝากตั ว อยู กับ นายชางเมื องสุ โขทั ย ต อมาเมื่ อ สมเด็จ พระรว งเจาได ท รงประจัก ษ ถึ ง
สติปญญาของมะกะโทจึงทรงชุบเลี้ยงจนไดเปนขุนวัง มะกะโทไดลอบรักกับนางเทพสุดาสรอยดาว
พระราชธิดาของสมเด็จพระรวงเจาแลวเกรงความผิดจึงพาพระราชธิดาหนีกลับไปเมืองวาน ผูคน
เห็น วามะกะโทมีวาสนาบารมีจึงพากันมาสมัครเปน พวกพอง มะกะโทคิดการจะเปนใหญ จึงยก
นองสาวคือนางอุนเรือนใหเปนภรรยาของอลิมามาง ตอมามะกะโทมีบริวารมากขึ้น อลิมามางเกิด
ระแวงจึงคิดอุบายฆา แตมะกะโทซอนกลจนสามารถฆาอลิมามางได มะกะโทจึงไดเปนเจาเมืองเมาะ
ตะมะและไดรับพระราชทานนามจากสมเด็จพระรวงเจาวา “พระเจาฟารั่ว” เปนปฐมกษัตริยแหง
เมืองเมาะตะมะ
พระเจาฟารั่วไดครองราชยและสรางความเปนปกแผนแกเมืองเมาะตะมะ ภายหลัง
เมื่อสวรรคตแลวมีกษัตริยครองราชยสืบตอมาอีกหลายพระองคจนถึงสมัยของพระเจารามไตย
ตอนที่ ๒ พระเจาราชาธิราช พระเจารามไตยมีโอรสธิดา ๓ พระองค พระราชธิดา
องคแรกสิ้นพระชนมตั้งแตชนมายุยังนอย พระราชธิดาองคกลางทรงพระนามวาวิหารเทวี แตคน
ทั่วไปเรียกวา พระมหาเทวี โอรสองคสุดทองชื่อมุนะซึง่ ตอมาไดครองราชยทรงพระนามวาพระเจาอู
หรือเรียกอีกพระนามวา พระเจาชางเผือก พระเจาชางเผือกมีโอรสธิดา ๔ พระองคซึ่งมีบทบาท
สำคัญในเรื่องราชาธิราช คือ โอรสองคแรกที่มีพระนามวามังสุระมณีจักร หรือพระยานอย โอรสอีก
พระองคมีพระนามวา พอขุนเมือง สวนพระธิดา ๒ พระองคของพระเจาชางเผือกนั้นมีพระนามวา
ตะละแมทาวและตะละแมศรี โอรสและธิดาของพระเจาชางเผือกนั้นลวนประสูติจากตางมารดา
๑๔๖

ทั้งสิ้น พระยานอยนั้นกำพรามารดา พระมหาเทวีจึงทรงเลี้ยงดูตั้งแตเด็กจนเจริญวัย พระยานอยได
ลอบรักกับตะละแมทาวนองสาวตางมารดา จนมีโอรสชื่อพอลาวแกนทาว สวนตะละแมศรีนั้นพระ
เจาชางเผือกไดใหอภิเษกกับสมิงมราหู เพื่อตอบแทนที่บิดาของสมิงมราหูอาสาศึกจนตัวตาย
พระเจาชางเผือกไมโปรดพระยานอยและไมประสงคจะใหราชสมบัติ เพราะทรง
เห็นวา “มีใจฉกรรจ ไมศรัทธาในพระศาสนา” หวังจะใหพอขุนเมืองไดครองราชสมบัติตอ แตตอมา
พอขุนเมืองสิ้นพระชนมกอน พระยานอยจึงเปนโอรสที่จะตองครองราชยสืบตอ
ตอมาพระมหาเทวีไดลอบเปน ชูกับสมิงมราหูจึงคิดการจะฆาพระยานอยเพื่อให
สมิงมราหูไดราชสมบัติ พระยานอยรูตัวจึงหนี ทิ้งตะละแมทาวและพอลาวแกนทาวไวที่เมืองพะโค
เมื่อมีผูทำนายวาจะไดเปนพระมหากษัตริย พระยานอยก็ซองสุมหาคนมีฝมือเปนพวก ไดพอมอญ
และมังกันจีเปนคูคิดและพากันไปตั้งตัวที่เมืองตะเกิง เมื่ออยูที่เมืองตะเกิงนั้นไดนางเมยมะนิกแมคา
แปงน้ำมันเปนชายา ตอมาเมื่อพระเจาชางเผือกเสด็จสวรรคต พระยานอยสูรบกับพระมหาเทวีและ
สมิงมราหูไดชัยชนะขึ้นครองราชย ทำพิธีราชาภิเษก ทรงพระนามวาพระเจาสีหราชาธิราช ทรง
ครองราชยและเปลี่ยนชื่อเมืองพะโคเปนเมืองหงสาวดี ทรงปูนบำเหน็จขุนทหารทั้งหลายเปนอันมาก
นายทหารคูใจคือพอมอญและมังกันจี ไดปูนบำเหน็จเปนสมิงพอเพชรและราชมนูตามลำดับ
เมื่อพระเจาราชาธิราชไดครองราชสมบัติแลวไดทรงปราบเจาเมืองตาง ๆ ที่แข็ง
เมือง ทรงไดนายทหารที่มีฝมือมาเปนพวกพองเปนอันมาก มีทหารคนหนึ่งที่เขามาสวามิภักดิ์คือมะ
สะลุมซึ่งต อมาไดยศเปน สมิงนครอิน ทร พระเจาราชาธิราชทรงปกครองบานเมืองไดอยางสงบ
เรียบรอย จนถึงศักราช ๗๕๓ จึงเกิดสงครามกับพมาขึ้นในสมัยพระเจาฝรั่งมังศรีฉวา
สงครามระหวางมอญกับพมาในสมัยพระเจาฝรั่งมังศรีฉวานั้น เริ่มตนดวยพระเจา
ฝรั่งมังศรีฉวาซึ่งครองราชสมบัติ ณ กรุงอังวะ ไดทราบขาววาพระเจาชางเผือกสิ้นพระชนม พระเจา
ราชาธิราชไดครองราชสมบัติตอ พระเจาฝรั่งมังศรีฉวาทรงคิดจะปราบปรามมอญเสียกอนที่จะมี
กำลังแข็งกลาจึงทรงยกทัพมาตีมอญที่เมืองหงสาวดี พระเจาราชาธิราชทรงยกทัพออกไปตานศึกไว
การสูรบในครั้งนั้นทัพของพระเจาฝรั่งมังศรีฉวาพายแพ ฝายมอญเมื่อเห็นวาพมาพายแพก็สงราชทูต
ไปเยาะเยยจนในที่สุดพระเจาฝรั่งมังศรีฉวาตรอมพระทัยสวรรคตเมื่อพระเจาฝรั่งมังศรีฉวาสวรรคต
มังสุเหนียดพระโอรสไดครองราชยตอมาทรงพระนามเมื่อราชาภิเษกแลววาพระเจาฝรั่งมังฆองหรือ
เรียกอีกพระนามคือพระเจามณเฑียรทอง มังศรีธาตุพระราชอนุชาคิดชิงราชสมบัติแตพายแพแก
๑๔๗

พระเจาฝรั่งมังฆอง จึงหนีไปสวามิภักดิ์ตอพระเจาราชาธิราช ณ กรุงหงสาวดี พระเจาราชาธิราช
ทรงเห็ น เป น โอกาสจึ ง ยกทั พ ไปตี เมื อ งอั ง วะ พระเจ า ฝรั่ ง มั ง ฆ อ งยั ง ไม พ ร อ มทำศึ ก จึ ง ทรงให
พระสังฆราชภังคยะสะกะโรไปขอหยาทัพ พระเจาราชาธิราชจึงทรงยกทัพกลับเมืองหงสาวดี
ฝายพระเจาฝรั่งมังฆองเมื่อพระเจาราชาธิราชทรงยกทัพกลับไปแลวทรงคิดการทำ
สงครามตอบแทน โดยปราบหัวเมืองที่เปนเสี้ยนหนามแผนดินใหราบคาบกอน แลวจึงสงสารขอให
เมืองเชียงใหมยกมาชวยตีกระหนาบในการทำสงครามกับมอญ แตทหารฝายมอญจับคนเดินสารได
ทางเมืองเชียงใหมไมไดสารจากพมาจึงไมไดยกทัพมาตามแผนของพมา ฝายเจาเมืองที่ถูกพระเจา
ฝรั่งมังฆองปราบปรามไดเขามาสวามิภักดิ์ตอ พระเจาราชาธิราช พระเจาราชาธิราชจึงทรงถือโอกาส
นั้นยกทัพไปตีหัวเมืองเหลานั้นคืน อีกทั้งจับตัวมังกำมุนีและตะละเจาเปฟา พระราชบุตรเขยและ
พระราชธิดาของพระเจาฝรั่งมังฆองซึ่งอยูรักษาเมืองตะแคงไป พระเจาฝรั่งมังฆองทรงรอไมเห็น
เมืองเชียงใหมยกทัพมาชวยการศึกก็ทรงจัดทัพใหเหลาทหารลงมาตีเมืองหงสาวดี ฝายมอญมีกำลัง
นอยกวาแตก็ไดยกทัพออกมาสูรบเปนสามารถจนทัพพมาแตกพายไป
ปตอมาพระเจาฝรั่งมังฆองทรงยกทัพมาตีกรุงหงสาวดีอีกครั้ง ครั้งนี้ นางมังคละเทวี
พระอัครมเหสีไดตามเสด็จดวย พระเจาฝรั่งมังฆองแพตองลาทัพกลับไป ขณะเดินทางกลับชางทรง
ของนางมังคละเทวีเตลิดเขาปาไป นางมังคละเทวีไดทหารชื่อฉางกายชวยไว พระเจาฝรั่งมังฆองทรง
ระแวงวาฉางกายเปนชูกับนางมังคละเทวีจึงทรงสั่งประหารชีวติ ฉางกาย
พระเจ า ฝรั่ง มั ง ฆ อ งทรงยกทั พ มาตี ก รุงหงสาวดี ห ลายครั้ง แต ไ ม ว ายกทั พ มาตี
โดยตรงหรือใชวิธีตีหัวเมืองรายทางก็ไมสามารถเอาชนะฝายมอญได สุดทายจึงทรงเจรจาหยาศึก
สงครามระหวางมอญและพมาจึงสงบลงเปนเวลาหลายป
สงครามระหวางมอญกับพมาเริ่มตนอีกครั้งเมื่อโอรสของพระเจาฝรั่งมังฆองคือมัง
รายกะยอฉวาซึ่งเกลียดชังมอญไดกอเหตุสงครามขึ้น มังรายกะยอฉวานั้นในชาติกอนคือพอลาวแกน
ทาวโอรสของพระเจาราชาธิราชอัน ประสูติจากตะละแมท าว พอลาวแกน ท าวถูกประหารชีวิต
เนื่องจากพระเจาราชาธิราชทรงเห็นวากระดางกระเดื่อง พอลาวแกนทาวถือพยาบาทจึงอธิษฐานขอ
เกิดใหมเปนโอรสของพระเจากรุงอังวะเพื่อจะมาทำสงครามกับมอญ เมื่อถือกำเนิดใหมไดชื่อวามัง
รายกะยอฉวา มังรายกะยอฉวาถือเหตุที่ประชาชนมอญและพมาที่อาศัยตามชายแดนไดวิวาทแยง
ชิงน้ำมันดินกันกอสงครามใหญ ในการสงครามมังรายกะยอฉวาไมอาจเอาชนะมอญ แตก็สามารถ
๑๔๘

จับตัวสมิงนครอินทร สมิงพระรามและชางพลายประกายมาศได แตภายหลังมังรายกะยอฉวาก็ถูก
ฝายมอญจับและถูกทำพิธีปฐมกรรม หลังจากนั้นสงครามมอญพมาก็ซาลง
ตอมา จ.ศ. ๗๘๕ พระเจากรุงตาฉิง เจาเมืองจีนไดยกกองทัพมาทำสงครามกับพมา
โดยทาใหพระเจาฝรั่งมังฆองสงนายทหารออกไปประลองฝมือกับกามะนีนายทหารเอกของพระเจา
กรุงตาฉิง สมิงพระรามซึ่งถูกจองจำอยูใ นคุกจึงอาสาศึก สมิงพระรามสามารถสังหารกามะนีในสนาม
ประลอง พระเจาฝรั่งมังฆองจึงพระราชทานพระธิดาแกสมิงพระรามและทรงแตงตั้งสมิงพระราม
เปนอุปราช แตทายที่สุดสมิงพระรามก็หนีกลับไปยังกรุงหงสาวดี สงครามมอญพมาในยุคพระเจา
ราชาธิราชกับพระเจาฝรั่งมังฆองไดยุติลง ตราบจนพระเจาราชาธิราชและพระเจาฝรั่งมังฆองเสด็จ
สวรรคต
ตอนสุดทายเริ่มตนในสมัยของพระเจาแมงแรฉะวากีกษัตริยพมาและตะละนางพระ
ยาทาวกษัตริยมอญ พระเจาแมงแรฉวากีไดใหทหารยกทัพมาซุมจับตะละนางพระยาทาวเมื่อคราว
เสด็จไปนมัสการพระเกศธาตุ ณ เมืองตะเกิง แลวทรงตั้งตะละนางพระยาไวที่พระอัครมเหสี ขนาน
พระนามว าแสจาโป ตอ มาพระนางแสจาโปหนี ก ลั บ กรุงหงสาวดี ได ด ว ยความช ว ยเหลือ ของ
สามเณรปฎกธร เมื่อกลับถึงกรุงหงสาวดีพระนางจึงทรงมอบราชสมบัติแกพระปฎกธร พระเจาหง
สาวดี ม หาป ฎ กธรทรงเป น กษั ต ริ ย ที่ มี พ ระปรี ช าสามารถมากทรงได รั บ การสรรเสริ ญ จาก
พระมหากษัตริยแวนแควนตางๆ เพราะกษัตริยพระองคใดมาทดสอบพระสติปญญาก็ทรงชนะได
ด ว ยป ญ ญาเสมอ จึ ง ทรงได รั บ พระนามต า ง ๆ ว า ป ญ ญาราชบ า ง พระมหาราชาธิ บ ดี บ า ง
พระราชาธิบดีบาง ในสมัยที่พระเจาหงสาวดีมหาปฎกธรทรงครองราชยนี้ประชาชนอยูเย็นเปนสุข
ตราบนั้นมา (สุวดี ภูประดิษฐ, ออนไลน)
ตัวอยาง ตอนสมิงพระรามอาสา
พระเจาฝรั่งมังฆองไดแจงในพระราชสาสนนั้นแลว ก็ดีพระทัยนัก ดวยทรงพระดำริ
วา "การสงครามครั้งนี้เปนธรรมยุทธใหญยิ่ง สมณชีพราหมณ อาณาประชาราษฎรจะ
มิไดความเดือดรอน สมควรแกพระเจาแผนดินผูตั้งอยูในยุติธรรม" ทรงพระดำริแลวจึงให
พระราชทานเงินทองเสื้อผาแกผูถือหนังสือเปนอันมาก แลวใหแตงพระราชสาสนตอบ
ฉบั บ หนึ่ ง ให จั ด เครื่ อ งราชบรรณาการ ผ า สั ก หลาด ๒๐ พั บ นอระมาด ๕๐ ยอด

๑๔๙

น้ำดอกไมเทศ๓๐เตา ชางพลายผูกเครื่องทองชางหนึ่ง มอบใหโจเปยวผูจำทูลพระราช
สาสนนำกลับไปถวายพระเจากรุงจีนจึงรับสั่งให ลามพมาเขามาแปล ใหเจาพนักงานอาน
ถวาย ในพระราชสาสนนั้นตอบวา ซึ่งพระเจากรุงจีนมีพระทัยปรารถนา จะใครชมฝมือ
ทหารฝายพมาขี่มารำทวนสูกัน เปนสงครามธรรมยุทธนั้น เราเห็นชอบดวย มีความยินดี
ยิ่งนัก เพราะสมควรแกพระองคเปนกษัตริยผูใหญอัน ประเสริฐ แตการสงครามครั้งนี้
เปนมหายุทธนาการใหญหลวง จะดวนกระทำโดยเร็วนั้นมิได ของดไวภายใน ๗ วัน อนึ่ง
พระองคก็เสด็จมาจากประเทศไกล ไพรพลทั้งปวงยังเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาอยู ขอเชิญ
พระองคพักพลทหารระงับพระกายใหสำราญพระทัยกอนเถิด แลวเราจึงจะใหมีกำหนด
นัดหมายออกไปแจง ตามมีพระราชสาสนมานั้น พระเจากรุงจีนไดแจงในพระราชสาส
ตอบกลับแลวก็ดีพระทัย จึงสั่งใหนายทัพนายกองทั้งปวงสงบไว
คุ ณ ค า เรื่ อ งราชาธิ ร าชนี้ เป น วรรณคดี แ ปลเรื่ อ งแรกที่ น ำเค า เรื่ อ งมาจาก
พงศาวดารมอญและปรากฏหลักฐานทางลายลักษณอักษรมาจนถึงปจจุบัน เรื่องราชาธิราชอาจมีมา
แตสมัยอยุธยาแลวแตสูญหายไปเมื่อครั้งเสียกรุง เรื่องนี้แทรกคุณคาสาระโดยเฉพาะสัจธรรม เชน
ความซื่อสัตยสุจริต ความกลาหาญ และความจงรักภักดีที่ผูนอยพึงปฏิบัติตอผูใหญ เปนแนวทางใน
การปฏิ บั ติ แ ละการดำเนิ น ชี วิต ของมนุ ษ ย ได ทุ กระดับ ทั้ งยัง ใช ถ อยคำภาษางดงามสละสลวย
สำนวนโวหารคมคายลึกซึ้งชวนใหจดจำ ทำใหเกิดความแปลกใหมในวงวรรณคดีไทย แมเปนงาน
รอยแกวซึ่งเปนรูปแบบที่มีมาแลวในอดีตแตหากมีลักษระเฉพาะและตางจากในอดีต ตั้งแตเริ่มตน
เรื่องดวยการบอกสาเหตุและจุดมุงหมายในการแปล ตอนทายบอกชื่อผูแปล แลวจึงเริ่มตัวเรื่อง มิได
แบงบทเรื่องตอน ใชบรรยายโวหารใหผูอานเขาใจและเกิดจิตนภาพตาม วรรณคดีเรื่องนี้ยังทำให
เกิดบทละครพันทางเรื่องราชาธิราช ประพันธโดย หลวงพัฒนพงศภักดี (ทิม สุขยางค) และการแปล
วรรณคดีเรื่องนี้ในฉบับอื่น ๆ ยุคตอมาดวย เรื่องราชาธิราชยังมีความโดดเดนในเรื่องการใชภาษา
และการพรรณนาดวย ดังจะเห็นวานิยมใชสำนวนพรรณนาทีป่ ระกอบดวยภาพพจนตาง ๆ
๕.๒.๕ สามกก
สามกกเปนวรรณคดีจีนที่รัชกาลที่ ๑ โปรดเกลา ฯ ใหแปลดวยมีพระราชประสงค
จะใหเปนประโยชนแกขาราชการขุนนางทั้งปวง สามกกฉบับนี้แปลมาจากสามกกทงซกเอี้ยนหงี
๑๕๐

หรือนิทานสามกก เขียนโดย ลอกวนตง นักเขียนจีนในสมัยราชวงศไตเหม็ง (พ.ศ.๑๙๑๑ – ๒๑๘๖)
(ดำรงราชานุ ภ าพ, สมเด็ จ ฯ กรมพระยา, ๒๕๐๖, หน า ๗) เป น นิ ย ายอิ งประวัติ ศ าสตรที่ ใช
เหตุการณจริงเพียงสวนเดียว ที่เหลือเปนจินตนาการของผูแตง
ผูแตง

เจาพระยาพระคลัง (หน) อำนวยการแปล

ลักษณะการแตง

รอยแกว

วัตถุประสงคในการแตง

เพื่อเปนตำราการดำเนินนโยบายการเมือง ยุทธวิธี

และกลสงครามตลอดจนสอนศีลธรรม และคติการดำเนินชีวิต
เนื้อเรื่องยอ ยุคสมัยของพระเจาเลนเตเกิดการขัดแยงกันเองภายในราชวงศฮั่น
จนถึงการแยงชิงอำนาจและราชสมบัติ พระเจาเลนเตไมทรงตั้งตนในทศพิธราชธรรม ขาดความ
เฉลี ย วฉลาด เชื่ อ แต ค ำของเหล าสิ บ ขั น ที เหล า ขุ น นางถื อ อำนาจขู ด รี ด ราษฏรจนได รั บ ความ
เดือดรอนไปทั่ว เกิด กบฏชาวนาหรือกบฏโจรโพกผาเหลืองนำโดยเตียวกก หัวหนากลุมโจรโพก
ผาเหลืองออกปลนชิงเมืองตาง ๆ จนเกิดความวุนวายไปทั่วราชสำนัก แตกแยกแผนดินเปนกกเปน
เหลาจำนวนมาก
เลาป กวนอูและเตียวหุย สามพี่นองรวมคำสาบานตางชักชวนเหลาราษฏรจัดตั้ง
เปน กองทั พ รว มกับ ทหารหลวง ออกต อสูแ ละปราบโจรโพกผ าเหลืองไดสำเร็จ เลาป ได ความดี
ความชอบในการปราบกบฏโจรโพกผาเหลืองเปนแคเพียงนายอำเภออันหอกวน กวนอูและเตียวหุย
ไมไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงใด ๆ ภายหลังพระเจาเลนเตสวรรคต เกิดการแยงชิงราชสมบัติ
ระหวางพระราชโอรสทั้งสองพระองคแตตา งพระชนนี พระเจาหองจูเปยนไดสืบทอดราชสมบัติโดยมี
พระนางโฮเฮาผูเปนมารดาเปนผูสำเร็จราชการแผนดิน แตในราชสำนักคงเกิดความวุนวายจากเหลา
ขันที
โฮจิ๋นผูเปนพระเชษฐาของพระนางโฮเฮาจึงวางอุบายใหตั๋งโตะมาชวยกำจัดเหลา
ขันที แตขาวการกำจัดสิบขันทีเกิดรั่วไหล โฮจิ๋นกลับถูกลวงไปฆาทำใหเหลาทหารของโฮจิ๋นยกกำลัง
เขาวังหลวงเพื่อแกแคนจนเกิดจลาจลขึ้น ภายหลังตั๋งโตะยกทัพมาถึงวังหลวงและใชกลยุทธตีชิงตาม
ไฟฉวยโอกาสในขณะที่เกิดความวุน วายยึดอำนาจมาเปนของตน สั่งถอดพระเจาหองจูเปยนและปลง
พระชนม และสถาปนาพระเจาหองจูเหียบขึ้นแทน ทรงพระนามวาพระเจาเหี้ยนเต และสถาปนา
ตนเองเปนพระมหาอุปราช มีฐานะเปนบิดาบุญธรรมของพระเจาเหี้ยนเต
๑๕๑

ตั๋งโตะถืออำนาจเปนใหญในราชสำนัก สั่งประหารผูที่ไมเห็นดวยกันตนเองจนเหลา
ขุนนางพากันโกรธแคน โจโฉพยายามลอบฆาตั๋งโตะแตไมสำเร็จจนตองหลบหนีไปจากวังหลวงและ
ลอบปลอมแปลงราชโองการ นำกำลังทัพจากหัวเมืองตาง ๆ มากำจัดตั๋งโตะ แตกองทัพหัวเมืองกลับ
แตกแยกกัน เองจึง ทำให การกำจั ด ตั๋ งโต ะ ล มเหลว อ องอุน จึ งวางกลยุท ธส าวงามยกเตี ยวเสี้ย น
บุตรสาวบุญธรรมใหแกตั๋งโตะและลิโปบุตรบุญธรรม จนตั๋งโตะผิดใจกับลิโปเรื่องนางเตียวเสี้ยน ทำ
ใหลิโปแคนและฆาตั๋งโตะ หลังจากตั๋งโตะตาย ลิฉุยและกุยกีไดเขายึดอำนาจอีกครั้งและฆาอองอุน
ตาย รวมทั้งบังคับพระเจาเหี้ยนเตใหอยูภายใตอำนาจ สรางความคับแคนใจใหแกพระเจาเหี้ยนเต
เปนอยางยิ่ง จนมีรับสั่งใหเรียกโจโฉมาชวยกำจัดลิฉุย กุยกีและเหลาทหาร
โจโฉเขาปราบปรามกบฏและยึดอำนาจในวังหลวงไวได แตเกิดความกำเริบเสิบสาน
ทะเยอทะยานถึงกับแตงตั้งตนเองเปนมหาอุปราช ควบคุมพระเจาเหี้ยนเตใหอยูภายใตอำนาจอีก
ครั้ง ขมเหงรังแกเหลาขุนนางที่สุจริต พระเจาเหี้ยนเตเกิดความคับแคนใจจึงใชพระโลหิตเขียนสาสน
ลับบนแพรขาวซอนไวในเสื้อ พระราชทานแกตังสินเพื่อใหชวยกำจัดโจโฉ โดยมีตังสินเปนผูรวบรวม
เหลาขุนนางที่จงรักภักดีคิดกำจัดโจโฉแตถูกจับไดทำใหเหลาขุนนางถูกฆาตายหมด ความอสัตย
ของโจโฉแพรกระจายไปทั่วทำใหบรรดาหัวเมืองตาง ๆ พากันแข็งขอไมยอมขึ้นดวย โจโฉจึงนำกำลัง
ยกทัพไปปราบปรามไดเกือบหมด แตไมสามารถปราบปรามเลาปและซุนกวนได
เลาป เปน เชื้อสายราชวงศฮั่น มีศักดิ์เป น อาของพระเจาเหี้ยนเตท่ีมีความยากจน
อนาถา มีคนดีมีฝมือไวเปนทหารหลายคนแตมีกำลังไพรพลนอย ทำใหตองคอยหลบหนีศัตรูอยูเสมอ
ไม อ าจเป น ใหญ ในแผ น ดิ น ได จนได พ บกั บ ตั น ฮกซึ่ งต อ มากลายเป น ที่ ป รึก ษากองทั พ แก เล าป
ภายหลังตันฮกถูกเทียหยกและโจโฉวางกลอุบายแยงชิงตัวไปจากเลาป กอนจากไปตันฮกไดใหเลาป
ไปเชิญขงเบงมาเปนที่ปรึกษาเพื่อชวยวางแผนกำลังรบ เลาปไปเชิญขงเบงที่กระทอมหญาถึงสาม
ครั้งจึงไดขงเบงมาเปนที่ปรึกษาใหแกกองทัพ และสามารถตั้งตนเปนใหญในเมืองเสฉวนได สำหรับ
ซุนกวนเปนเจาเมืองกังตั๋งโดยการสืบสกุล เปนเจาเมืองที่มีศีลธรรม ปกครองบานเมืองดวยความ
ยุติธรรมจึงเปนที่เคารพนับถือและยอมสวามิภักดิ์มากมาย ทั้งสามฝายตางทำศึกสงครามกันตลอด
แตก็ไมอาจเอาชนะซึ่งกันและกันได
โจโฉตั้งตนเปนใหญในดินแดนทางภาคเหนือ ปกครองแควนวุยซึ่งเปนแควนใหญสุด
มีกำลังทหาร ที่ปรึกษาและกองทัพที่แข็งแกรง ซุนกวนตั้งตนเปนใหญทางดินแดนทางภาคตะวันออก
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เฉียงใต ปกครองแควนงอเริม่ จากบริเวณปากแมนำ้ แยงซีเกียง มีกองกำลังทหารจำนวนมาก และเลา
ป ป กครองดิ น แดนทางภาคตะวัน ตก ปกครองแควน จก ซึ่ งต างคานอำนาจซึ่ ง กัน และกั น เป น
พันธมิตรและศัตรูกันมาตลอด โดยรวมทำศึกสงครามระหวางแควนหลายตอหลายครั้งเชนศึกเซ็ก
เพ็กซึ่งเปนการรวมทำศึกสงครามระหวางซุนกวนและเลาปในการตอตานโจโฉ ศึกหับปาที่เปนการ
ทำศึกระหวางซุนกวนและโจโฉ ศึกดานตงกวนที่เปนการทำศึกระหวางโจโฉและมาเฉียวเปนตน
และเมื่อโจโฉตาย โจผีบุตรชายขึ้นครองราชสมบัติแทน สั่งปลดพระเจาเหี้ยนเตและสถาปนาตนเอง
เปนจักรพรรดิ ทรงพระนามวาพระเจาเหวินตี้ กอตั้งราชวงศใหมคือราชวงศวุย
เลาปซ่ึงเปนเชื้อสายราชวงศฮั่นสถาปนาตนเองเปนจักรพรรดิสืบทอดราชวงศฮั่น
โดยใชเมืองเสฉวนเปนเมืองหลวง ซุนกวนซึ่งไมยอมขึ้นกับพระเจาโจผีหรือเลาปจึงตั้งตนเองเปน
จักรพรรดิ ปกครองเมืองกังตั๋ง ทำใหประเทศจีนในขณะนั้นแตกแยกออกเปนสามอาณาจักรหรือที่
เรียกขานกันวาสามกกไดแกฝายจกกกของเลาป วุยกกของโจผีและงอกกของซุนกวน ภายหลังจาก
เลาปสถาปนาตนเองเปนพระเจาฮันตง ไดใหกวนอูไปกินตำแหนงเจาเมืองเกงจิ๋ว ซึ่งแตเดิมเปนของ
ซุนกวน และโลซกรับเปนนายประกันใหแกเลาปขอยืม โดยจะยินยอมคืนเกงจิ๋วใหเมื่อตีไดเสฉวน
ซุนกวนพยายามเปนพันธมิตรตอกวนอูดวยการสูขอบุตรสาวของกวนอูเพื่อผูกสัมพันธ แตกวนอู
ปฏิเสธการสูขอของจูกัดกิ๋นซึ่งรับเปนเถาแกมาเจรจาสูขอ จนกลายเปนชนวนเหตุสำคัญใหซุนกวน
เปนพันธมิตรตอโจโฉ และนำกำลังทหารมาโจมตีเกงจิ๋วจนกวนอูพลาดทาเสียทีลกซุนและลิบองดวย
กลยุทธปดฟาขามทะเลจนเสียชีวิต
การเสียชีวิตของกวนอู เปนเหตุใหพระเจาเลาปนำกำลังทหารไปโจมตีงอกกเพื่อลาง
แคน และเปนเหตุใหเตียวหุยเสียชีวิตในเวลาตอมา พระเจาเลาปถูกลกซุนเผาคายทหารยอยยับจน
แตกพายกลับเสฉวน และสิ้นพระชมนในเวลาตอมา ขงเบงเปนผูส ืบทอดเจตนารมณของพระเจาเลา
ปในการรวมแผนดินใหเปนหนึ่ง โดยเปดศึกกับแควนวุยมาโดยตลอด รวมทั้งทำศึกสงครามกับเบง
เฮ็ก ผูป กครองดิน แดนทางใต พระเจาโจผี พระเจาเล าป แ ละพระเจาซุน กวนสวรรคต เชื้ อสาย
ราชวงศเริ่มออนแอ สุมาเจียวซึ่งดำรงตำแหนงเปนมหาอุปราชของวุยกก สามารถเอาชนะจกกกและ
ควบคุมตัวพระเจาเลาเสี้ยนมาเปนเชลยไดสำเร็จ หลังจากสุมาเจียวตาย สุมาเอี๋ยนบุตรชายสืบทอด
ตำแหนงแทนและชวงชิงราชสมบัติของวุยกกมาจากพระเจาโจฮวนและแตงตั้งตนเองเปนจักรพรรดิ
กอตั้งราชวงศใหมคือราชวงศจิ้น พระเจาสุมาเอี๋ยนสามารถปราบพระเจาซุนโฮแหงงอกกใหยินยอม
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สวามิภักดิ์ไดสำเร็จ แผนดินจีนที่เคยแตกแยกออกเปนกกเปนเหลามายาวนาน กลับรวมกันเปน
อาณาจักรเดียวไดดั้งเดิม รวมเวลารบกันถึง ๑๑๑ ป
คุ ณ ค า

เรื่ อ งสามก ก เป น ตั ว อย า งที่ แ สดงให เห็ น อิ ท ธิ พ ลของวรรณคดี จ าก

ตางประเทศที่มีตอวรรณคดีไทย โดยเรื่องนี้ไทยแปลมาโดยตรง มีการปรับใหสอดคลองกับไทย ทั้ง
ดานเนื้อเรื่อง บุคลิกตัวละคร วัฒนธรรม หรือขนบทางวรรณศิลป ดานสำนวนภาษามักใชลักษณะ
การบรรยายมากกวาการพรรณนา ทั้งนี้นาจะเปนเพราะเปนงานแปลจากพงศาวดาร สามกกเปน
วรรณคดีแปลเรื่องแรก ๆ ที่นำพงศาวดารจีนมาแปล และเปนอิทธิพลสำคัญตอการแปลเรื่องจีน
ตอมา
๕.๒.๖ สมบัติอมรินทรคำกลอน
สมบัติอมรินทรคำกลอน ไดเคาโครงมาจากอรรถกถาธรรมบท เดิมอยูในสมุดขอย
เมื่อหอพระสมุดวชิรญาณ ซึ่งทำหนาที่ชำระวรรณคดีเกา ๆ พบสมุดเลมนี้เขา จึงไดนำมาตีพิมพมี
๓๗๐ คำกลอน อีก ๘๐ คำกลอน เชื่อกันวามีผูอื่นแตงเติมขึ้นภายหลัง เนื้อหาโดยรวมพรรณนา
ความวิจิตรอลังการของสวรรคชั้นดาวดึงสวิมานปราสาทและทิพยสมบัติของพระอินทรโดยละเอียด
คลายคลึงกับในไตรภูมิพระรวง เชื่อกันวาวาเจาพระยาพระคลัง (หน) แตงกอนกากีคำกลอน
ผูแตง เจาพระยาพระคลัง (หน)
ลักษณะการแตง

กลอนเพลงยาว

วัตถุประสงคในการแตง
ใชเลานิทานเรื่องพระอินทร
เนื้อเรื่องยอ กลาวถึง ความงามของสรวงสวรรคชั้นดาวดึงสนั้น โดยเริ่มพรรณนา
ใหเห็นสถานที่ตั้งและลักษณะการตั้งอยูของสรวงสวรรคชั้นดาวดึงสวาลอยเดนอยูในทองฟา อยูบน
ยอดเขาพระสุเมรุที่เรียงรายถึงแสนลูกดวยกัน สวนปราสาทเวชยันตที่สถิตของพระอินทรนั้น เปน
ปราสาท ๗ ชั้น พรรณนาถึงทองพระลานทอง การบรรยายพระเจดียจุฬามณี ปาริกชาติ แทนทิพ
อาสนสระโบกขรณี อุทยานนันทวัน ฯลฯ ความงามของสรวงสวรรคของพระอินทร ที่เจาพระยาพระ
คลัง (หน) นิพนธนี้ใจความคลายคลึงกับไตรภูมิพระรวง เพราะเอาเคาความมาจากอรรถกถาธรรม
บทเหมือนกันตางแตในไตรภูมิพระรวงเปนความเรียง นอกจากนั้นยังมีตอนเริ่มเรื่องของพระอินทร
ตามนางสุชาดาความวา นางสุชาดาเคยเปน ชายาเอกของพระอินทร เมื่อพระอิน ทรไดมาครอง

๑๕๔

ดาวดึงส นางไมไดกลับชาติมาเกิดเปนชายาพระอินทรอีก เพราะนางประกอบกรรม จึงไปเกิดเปน
ราชธิดาของอสูร ชื่อเวปจิตตาตอมาพระบิดาไดประกอบพิธีสยุมพรนางและเชิญอสูรหนุม ๆ ใหมา
เลือกคู พระอินทรจึงแปลงมา ในงานนี้ นางก็เกิดความรักและตามพระอินทรมา จึงไดกลับมาเปน
ชายาเอกของพระอินทรอยางเดิม
ตัวอยาง การพรรณนาสถานที่ตั้งสวรรคชั้นดาวดึงส
ปางองคอัมเรศรอดิศร
ผานสมบัติในสุทัสนนคร

สถาวรไปดวยทิพศวรรยา

เอาสูงพื้นหมื่นแสนพระเมรุมาศ

เปนอาสนทองรองดาวดึงสา

กวางยาวหมื่นโยชนคณนา

ประดับปราการแกวแกมกัน

สี่ทิศมีมหาทวาเรศ
ประตูรายหมายยอดสำคัญพัน

ระหวางเขตหมื่นโยชนระยะคั่น
มีสระสวนทุกหลั่นทวาไร ฯ

ตัวอยาง การพรรณนาถึงพระเจดียจุฬามณี
ประดับดวยราชวัติฉัตรแกว

พรายแพรวลายทรงบรรจงสรรค

ระบายหอยพลอยนิลสุวรรณพรรณ
ดั่งฉัตรเศวตพรหมเมศรครรไลหงส

เจ็ดชั้นเรียงรัดสันทัดงาม
เมื่อกั้นทรงพุทธาภิเษกสนาม

ยิ่งดวงจันทรพันแสงสมัยยาม

อรามทองแกมแกวอลงกรณ

คุณ คา สมบั ติอมริน ทรคำกลอน เป น นิ ทานคำกลอนเรื่องแรกของไทย มีการ
พรรณนาความงามโดยใชพรรณนาโวหารดีเดน ใหภาพพจนที่งดงามและชัดเจน ดำเนิน เรื่อง
รวดเร็ว เปนวรรณคดีรอยกรองที่บรรยายเรื่องพระอินทรละเอียดที่สุด แมจะมีเรื่องที่กลาวถึงพระ
อิน ทรมาแลว เชน ไตรภูมิพระรวง แตไมละเอียดเทา และไตรภูมิเปน ความเรียงรอยแกวจึงมีรส
วรรณคดีไมเทากับเรื่องสมบัติอมรินทรคำกลอน
๕.๒.๗ กากีคำกลอน

๑๕๕

กากีคำกลอนรูจักกันแพรหลายตั้งแตสมัยอยุธยา แตเดิมใชรองมโหรี ตอมามีการ
แกไขเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเหมาะสมแกการที่จะนำไปขับรองเขาทำนองเพลงตาง ๆ
ผูแตง

เจาพระยาพระคลัง (หน)

ลักษณะการแตง

กลอนสุภาพ

วัตถุประสงคในการแตง
เนื้อเรื่องยอ

เพื่อขับรองในการบรรเลงมโหรี

เรื่องกากีคำกลอนเริ่มดวยการกลาวถึงอดีตชาติของพระโพธิสัตวที่

เปนพญาครุฑแลวจึงเลาชาดกเรื่องนี้วา ทาวพรหมทัตแหงกรุงพาราณสีมีพระมเหสีชื่อกากี นางมี
รูปงาม มีกลิ่นกายหอมฟุงดั่งดอกไมทิพย ชายใดไดสัมผัสกลิ่นกายนางก็จะติดกายชายนั้นนานไปถึง
เจ็ดวัน ทาวพรหมทัตจึงสิเนหานางยิ่งนัก
ทาวพรหมทัตโปรดเลนสกาเปน ที่สุด บางครั้งเลนจนลืมวันลืมคืน ครั้ง
หนึ่งนางกากีไมเห็นเสด็จมาหาดังเคยก็สงสัย นางกากีจึงมาแอบดูและไดสบเนตรกับมาณพหนุมที่
กำลังทรงสกากับทาวพรหมทัต เกิดความปฏิพัทธซึ่งกันและกัน สวนมาณพหนุมคือพญาครุฑแปลง
กา เมื่อถึงเวลาพลบค่ำก็ลาทาวพรหมทัตแลวคืนรูปเปนพญาครุฑดังเดิม บันดาลใหเกิดพายุใหญแลว
บินมาอุมนางกากีไปเสพสุขอยู ณ วิมานฉิมพลี
สวนทางเมืองพาราณสี หลังจากเกิดมหาพายุแลวนางกากีหายไป ทาว
พรหมทัตโทมนัสพระทัยยิ่งนัก ทรงคร่ำครวญถึงนางจนสลบ เมื่อฟนคืนสติคนธรรพพี่เลี้ยงทูลเลา
วาได เห็ น นางกากีกั บ มาณพหนุ มสบเนตรกัน ต อมาเกิด ความโกลาหลบนฟ าแลว นางก็ ห ายไป
ชะรอยวาพญาครุฑจะแปลงกายมาลักพานางไป จึงขออาสาไปสืบหาความจริง
เจ็ ด วั น ต อ มาพญาครุ ฑ แปลงกายเป น มาณพหนุ ม มาเล น สกากั บ ท า ว
พรหมทัตตามปกติเพื่อกลบเกลื่อนพิรุธ เมื่อพญาครุฑกลับ คนธรรพก็แปลงเปนไรแทรกขนพญาครุฑ
ไปยังวิมานฉิมพลี ครั้นรุงเชาพญาครุฑออกไปเที่ยวปาหิมพานต ไรก็คืนรางเปนคนธรรพดังเดิม
นางกากีเห็นคนธรรพก็ถามถึงทาวพรหมทัต คนธรรพแสรงโกหกวาพระองคมิไดทรงอาลัยอาวรณ
นางแตอยางใด แตตนตางหากคือผูที่เปนทุกขจึงมาตามหานางดวยความรัก ครั้นคนธรรพเลาโลม
นางก็ยินยอมพรอมใจ ถึงเวลาเย็นพญาครุฑกลับมา คนธรรพก็หลบซอนตัว เปนเชนนี้จนครบ ๗ วัน
เมื่อพญาครุฑถึงกำหนดลงเลนสกากับทาวพรหมทัต คนธรรพก็แปลงกายเปนไรแทรกขนพญาครุฑ
กลับไปดวย
๑๕๖

ทาวพรหมทัตทรงเลนสกากับพญาครุฑรางแปลงอยางเปนปกติ ครั้นเมื่อ
พญาครุฑกลับไปจึงไดสบื สาวความจริง คนธรรพเลาโดยเบีย่ งเบนความจริงวา ตนไดพบนางกากี แต
นางไมยินดียินราย และเกรงวานางจะบอกพญาครุฑ จึงตองปดปากนางโดยอยูรวมกับนาง ทาว
พรหมทั ต เสีย พระทั ยยิ่งนั ก แตก็ไม ป รารถนาจะจองเวร ขอแตให ค นธรรพ ชว ยให ไดน างกากี
กลับคืนมา เมื่อครบกำหนดอีก ๗ วันตอมา พญาครุฑมาเลนสกาตามเคย คนธรรพไดบรรเลงพิณ
ขับรองเพลงที่มีเนื้อหาเสียดเยยเกี่ยวกับกลิ่นกายของกากี พญาครุฑจึงรูความจริง รูสึกทั้งสลดใจ
และเสียหนาเสียเชิงชาย รีบลากลับมาเคนถามแตนางไมยอมรับ พญาครุฑจึงอุมนางมาวางไวที่
หนาพระลานเมืองพาราณสี และกลาวตัดขาดจากนางอยางสิ้นเยื่อใย
ฝายทาวพรหมทัตเมื่อเห็นนางกากีก็ตรัสเสียดสีเยยหยันนางอยางสาแกใจ
สวนนางกากีทูลความเท็จจนทาวพรหมทัตกริว้ จึงใหลอยแพนางกากีไปเสีย เพราะสตรีเยี่ยงนางถา
เลี้ยงไวก็หนักแผนดิน (บุญหลง ศรีกนก, ออนไลน)
ตัวอยาง การพรรณนาเมืองของพระเจาพรหมทัตและความงามของนางกากี มเหสี
ยังมีราชบรมพรหมทัต

ผานสมบัติกรุงแกวพาราณสี

เปนปฐมบรมราชธานี

ศรีสนุกสุขเกษมศวรรยา

กวางใหญยาวไดสิบสองโยชน

พลโจษจตุรงคสังขยา

หมื่นเมืองเลื่องพระเดชเดชา

ระอาออกออนเกลามาอภิวันท

เธอมีองคอัคเรศวิไลลักษณ

ประไพพักตรงามเพียงอัปสรสวรรค

ชื่อกากีศรีวิลาศดั่งดวงจันทร
เสมอเหมือนกลิ่นทิพมณฑาทอง

เนื้อนั้นหอมฟุงจรุงใจ
ผูใดตองสัมผัสพิสมัย

กลิ่นกายติดชายผูนั้นไป

ก็นับไดถึงเจ็ดทิวาวาร

ตัวอยาง วรรคทองที่มาจากเรื่องกากี ตอนคนธรรพขับรองเสียดเยยพญาครุฑ เกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางตนกับนางกากี
รื่นรื่นชื่นจิตพี่จำได

เหมือนเมื่อไปรวมภิรมยประสมศรี
๑๕๗

ในสถานพิมานสิมพลี
นิจจาเอยจากเชยมาเจ็ดวัน

กลิ่นยังซาบทรวงพี่ทั้งวรกาย
กลิ่นสุคันธรสรื่นก็เหือดหาย

วาใครแนบนองประคองกาย

กลิ่นสายสวาทซาบอุรามา

คุณ ค า กากีค ำกลอน ได รับ การยกย องวาเป น รอ ยกรองชิ้ น เอกเรื่อ งหนึ่ ง ของ
เจาพระยาพระคลัง (หน) โดยมีโวหารกวีเปนเลิศ วรรณคดีเรื่องกากีมีมาตั้งแตสมัยอยุธยา คือมีบท
เหเรื่องกากี ของเจาฟาธรรมธิเบศร ซึ่งทรงนิพนธขึ้นในรัชกาลสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ ตอมา
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว มีผูแตงเรื่อง กากีลิลิต ขึ้นเมื่อ พุทธศักราช ๒๓๖๘
แตกากีสำนวนของเจาพระยาพระคลัง (หน) แพรหลายมากที่สุด
๕.๒.๘ ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา
ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา ไดรับอิทธิพลมาจากเรื่องไตรภูมิพระรวงของพญาลิไท ทั้ง
สองฉบับนี้มีเนื้อความคลายกัน แตไตรภูมิโลกวินิจฉยกถามีความละเอียดมากกวา บางทานอาจ
เรียกวรรณคดีเรือ่ งนีว้ าเตภูมกิ ถา ไตรภูมิกถา ไตรภูมิวินิจฉยกถา ไตรภูมิโลกวินิจฉัย ไตรโลกวินิจ
ฉยกถา และไตรภูมิฉบับหลวง ไตรภูมิฉบับนี้ รัชกาลที่ ๑ โปรดใหพระยาธรรมปรีชา จางวางราช
บัณฑิต เจากรมอาลักษณ เปนแมงานในการปรับปรุงแกไขจนเสร็จ เดิมตนฉบับเปนหนังสือตัวเขียน
จารลงในคัมภีรใบลาน
ผูแตง

พระยาธรรมปรีชา (แกว)

ลักษณะการแตง

รอยแกว มีคาถากอนแลวจึงเปนรอยแกว

วัตถุประสงคในการแตง
เสมอกัน และถูกตองตามบาลี

เพื่อปรับปรุงเรื่องไตรภูมิที่มีผูแตงไวกอนใหมีสำนวน

เนื้อเรื่องยอ ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถามุงจะอธิบายพระพุทธคุณในสวนที่ไดชื่อวา
“โลกวิทู” ซึ่งหมายถึงการรูโลกของพระพุทธองค ไดแก สังขารโลก สัตตโลก และโอกาสโลก
โดยแสดงละเอียดเฉพาะสวนที่เรียกวา โอกาสโลก ซึ่งไดแกแผนดิน จักรวาลเปนที่อยูอาศัยของ
สัตวโลกทั้งปวง รวมถึงดวงอาทิตยดวงจันทรเนื้อความของไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา แบงออกเปน ๘
ภาค คือ โอกาสวินาสโลกกถา โอกาสสัณฐาหนโลกกถา นิริยโลกกถา เปตโลกกถา ติรัจฉานโลก
กถา มนุสสโลกกถา เทวโลกกถา พรหมโลกกถา (วิพุธ โสภวงศ, ออนไลน)
๑๕๘

ตัวอยาง การพรรณนาถึงกิเลสของมนุษย
ในคัมภีรโลกสัณฐาน แลโลกทีปกสาร แลสารสังคหะนั้นวา เมื่อคนทั้งหลายแบง
ขาวสาลีออกเปนสวน ๆ แลว แลตางเลี้ยงชีวิตนั้น อฺญตโร โลภชาติโกยังมีบุรุษหนึ่งเปน
ชาติคนโลภมักไดใครมี สวนของตนนั้น ตระหนี่ กลัวจะหมดสิ้นไป สกฺภาค บริรกฺขนฺโต
สว นของตนนั้น รักษา ไปลักเกี่ยวลักตัด ขาวสาลีที่เปน สวนของผูอ่ืน มาบริโภค ปริภ า
เสฺตวา บุคคลผูเจาของนั้น ครั้นจับไดก็ตดั พอตอวาสิ้นวาระสองครั้ง ครั้นจับไดในวาระคำ
รบสาม บางคนก็ ตีด ว ยมือ บางคนก็ตี ดว ยไม บางคนก็ ท้ิ งดว ยกอนดิ น ตโต ปฏฐาย
จับเดิมแตขึ้นมา อิทินนาทาน ก็ปรากฏในโลก ถอยคำติเตือนนินทาและคำมุสาโกหก
มายา แลกริยาที่กระทำโทษโบยตีกันนั้น ก็ปรากฏในโลกเนืองๆ ไป
คุณคา คุณคาหลักของเรื่องคือธรรมะ หลักธรรมที่เห็นไดชัดในไตรภูมิโลกวินิจฉัย
โดยสามารถนำมาประยุกตใชกับการเมืองการปกครอง หรือเศรษฐกิจ และยังใชในวิถีชีวิตประจำวัน
ไดดวย โดยเฉพาะเรื่อง การทำดี ละเวนการทำชั่ว วรรณคดีเรื่องนี้ยังสะทอนความเชื่อของคนไทย
ไมวาจะเปนเรื่องนรก สวรรค ภพชาติอีกดวย
๕.๒.๙ นิทานอิหรานราชธรรม
เรื่องนี้มีเคาโครงมาจากนิทานของเปอรเซีย ซึ่งมีอยูในหอสมุดหลวงครั้งกรุงเกา
แตงขึ้น เมื่อป พ.ศ. ๒๓๒๕ บางเรียกวา นิทานสิบสองเหลี่ยม ที่เรียกเชนนี้นาจะเพราะมีนิทาน
จำนวน ๑๒ เรื่อง สันนิษฐานกันวาตนฉบับเดิมแปลเปนภาษาไทยตั้งแตกรุงศรีอยุธยา เนื่องจาก
สำนวนแปลเปนสำนวนโบราณ เรื่องนี้เปนนิทานสุภาษิตวาดวยราชธรรมหรือธรรมของพระราชาที่
ใชในการปกครองบานเมือง
ผูแตง

ไมนามผูแตง แตนาจะเปนอาลักษณ

ลักษณะการแตง รอยแกว
วัตถุประสงคในการแตง
เนื้อเรื่องยอ

เขียนขึ้นเพื่อถวายเจานาย

พระเจามามูน แหงแบกแดดเสด็จคนหาหอสูง ๑๒ เหลี่ยมที่

เมืองมะดารินอันวาหอสูงนี้เปนของที่พระเจาเนาวสวาน กษัตริยสมัยโบราณสรางไวประทับ เมื่อเขา
๑๕๙

ไปถึงมณฑป พระเจามามูนทรงพบวามีอักษรจารึกเปนขอความที่แสดงคติธรรม และมีนิทานอีก ๑๒
เรื่อง อยูโดยรอบผนังพระมณฑปนั้นดวย พระเจามามูนจึงไดทรงพระดำเนินอานดูโดยรอบทั้งหมด
๑๒ ดาน และสั่งใหอาลักษณคัดลอกไวทั้งหมด โดยนิทานสิบสองเรื่องที่ปรากฏบนผนังพระมณฑป
มีลักษณะเปนเรื่องยอย แยกกัน เปนเรื่องของกษัตริย ๑๒ องค มีพระนาม ชื่อเมืองตางกัน และมี
เรื่องราวอันแฝงคติธรรมทีต่ างกันไป พระเจามามูนทรงยึดหลักคำสอนในจารึกเปนแนวทางในการ
ปกครองจนไดชื่อวาเปนพระราชาผูทรงธรรม นิทานแตละเรื่องจะลงทายวา ราษฎรจะอยูเย็นเปน
สุขดวยพระราชาทรงธรรม
ตัวอยาง ชวงตนเรื่องของการเลานิทานอิหรานราชธรรม
นิทานพระเจาเนาวสวานวาดินทรงธรรมนั้น วาในกาลวันหนึ่ง สมเด็จพระเจา
มามูนบรมกระษัตริย อันผานสมบัติอยูณกรุงบัดดาด เสด็จออกนาพระที่นั่ง ตรัสแกมุข
มนตรีวา เราไดยินผูเถาผูแกเลาสืบกันมา วาสมเด็จพระเจาเนาวสวาน เปนพระมหา
กระษัต ริยทรงธรรมอัน ประเสริฐ เสวยราชสมบัติอยูณ เมืองมะดาวิน อาณาประชา
ราษฎรชาวบานชาวเมืองทั้งปวงอยูเย็นเปนศุขปราศจากทุกขภัยอันตราย ครั้นพระเจา
เนาวสวานเสด็จสวรรคตแลว พระเจาหรมุกไดครองราชสมบัติแทนพระราชบิดา จึงให
ทำมณฑปบนยอดภูเขาที่ในปาแวนแควนเมืองมะดาวิน ไวพระศพพระเจาเนาวสวาน
ผูเปนพระราชบิดา มณฑปนั้นทำดวยทองคำประดับเนาวรัตนตาง ๆ แลวจารึกอักษรใน
แผน ทอง เปนขอบัญ ญัติแ ลนิทานทำนองคลองธรรมไวในมณฑปนั้น ทั้ง ๑๒ เหลี่ยม
สำหรับพระมหากระษัตริยแลเสนาบดีจะไดปรนนิบัติตาม ใหอาณาประชาราษฎรอยู
เย็นเปนศุข แลพระมณฑปนั้นอยูแหงใดตำบลใดใครยังรูเห็นบาง เสนาบดีมุขมนตรี
กราบทูลวา เคยไดยินแตเลาสืบมาตอ ๆ กันวา แตพระเจาเนาวสวานเสด็จสวรรคต
มาจนตราบเทาบัดนี้ นับตามศักราชได ๒๕๐๐ ป แลว ขาพระพุทธเจาทั้งปวงจะไดรูวา
พระมณฑปซึ่งไวพระศพนั้น อยูแหงใดตำบลใดหามิได พระเจามามูนจึงตรัสแกเสนาบดี
มุขมนตรีวา พระเจาเนาวสวานก็สิ้นพระญาติวงศแลว และเมืองมะดาวินนั้นก็ขึ้นแก
เมืองเรา ควรเราจะไปเยือนพระศพ จะไดแจงในอักษรคำซึง่ บัญญัติจารึกไวนนั้ ครั้นตรัส
ดังนั้นแลวพระเจามามูนเสด็จไปเมืองมะดาวิน

๑๖๐

คุ ณ ค า นิ ท านเรื่ อ งนี้ ส อดแทรกหลั ก ธรรมในการปกครองบ า นเมื อ งของ
พระมหากษัตริยไดแก ทศพิธราชธรรม อันประกอบดวยทาน ศีล ปริจาค อาชชว มัททว ตป อกฺโกธ
อวีหึสา ขันติ อวิโรธน ซึ่งสามารถนำไปปรับใชกับการดำเนินชีวิตประจำวันของคนทั่วไปไดดวย
นิทานเรื่องนี้มีความนาสนใจตรงที่นำเคาเรื่องจากนิทานเปอรเซียและยังมีเนื้อหาเรื่องการปกครอง
บานเมือง ซึ่งยังไมเคยมีมากอน

๕.๓ กวีและวรรณคดีสำคัญสมัยรัชกาลที่ ๒
กวีและวรรณคดีสำคัญในสมัยรัชกาลที่ ๒ มีดังนี้
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย มีงานพระราชนิพนธ ไดแก
๑) บทละครเรื่องอิเหนา
๒) บทละครเรื่องรามเกียรติ์
๓) บทละครนอก ๕ เรื่อง คือ ไชยเชษฐ มณีพิไชย คาวี สังขทอง ไกรทอง
๔) กาพยเหชมเครือ่ งคาวหวานและวาดวยงานนักขัตฤกษ
๕) บทพากยโขน ตอนนางลอย นาคบาศ พรหมาสตร และเอราวัณ
๕) เสภาเรื่องขุนชางขุนแผน ตอนพลายแกวเปนชูกับนางพิม ขุนแผนขึ้น
เรือนขุนชาง ขุนแผนเขาหองนางแกวกิริยา และขุนแผนพานางวันทอง
หนี
กรมหมื่นเจษฎาบดินทร ไดแก
๑) เสภาเรื่องขุนชางขุนแผน 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

๑๖๑

๓) เสภา ๒ เรื่อ ง คื อ ขุ น ช างขุ น แผน ตอน กำเนิ ด พลายงาม 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
จุ ล พน กั ณ ฑ มั ท รี กั ณ ฑ สั ก กบรรพ และกั ณ ฑ ฉ กษั ต ริ ย ซึ่ ง สู ญ หายไปเมื่ อ ครั้ ง เสี ย กรุ ง
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย จึงโปรดเกลาฯ ใหประชุมนักปราชญราชบัณฑิตแตงขึ้น
ใหม เมื่ อ พ.ศ. ๒๓๕๘ เป น สำนวนที่ ไพเราะใกลเคี ยงกับ ของเดิ ม มหาชาติ คำหลวงจึงมี ค รบ
บริบูรณทั้ง ๑๓ กัณฑ
๒) พงศาวดารจีนแปลเรื่อง เลียดกก หองสิน ตั้งฮั่น
ในที่นี้ จะขอกลาวถึงวรรณคดีสำคัญในชวงรัชกาลที่ ๒ เพียงบางเรื่องโดยสังเขป ดังนี้
๕.๓.๑ บทละครเรื่องอิเหนา
เรื่องอิเหนาเขียนเปน ลายลักษรณ ครั้งแรกในสมัยอยุธยาตอนปลาย โดยเจาฟ า
กุณฑลและเจาฟามงกุฎ พระราชธิดาพระเจาอยูหัวบรมโกศ ทั้งสองพระองคนิพนธเรื่องขึ้นมาองค
๑๖๒

ละเรื่อง เรียกวาอิเหนาเล็ก (อิเหนา) และอิเหนาใหญ (ดาหลัง) ตอมารัชกาลที่ ๑ และรัชกาลที่ ๒
ไดพระราชนิพนธเรื่องอิเหนามาเปนลำดับ อิเหนาในรัชกาลที่ ๒ นี้ ตนฉบับเดิมเปนสมุดไทย ฉบับหอ
พระสมุดชำระ มี ๓๘ เลม จัดพิมพแบงได ๓ เลมใหญ ที่เปนงานพระราชนิพนธของรัชกาลที่ ๒ มี
เพียง ๒๙ เลมสมุดไทย อีก ๙ เลม เปนของผูอื่น อิเหนาฉบับรัชกาลที่ ๒ นี้ หมอสมิธไดตนฉบับมา
พิมพจำหนายเมื่อป พ.ศ.๒๔๑๗ แตมีความคลาดเคลื่อนหลายอยาง ตอมารัชกาลที่ ๖ จึงโปรดเกลาฯ
ใหมีการชำระใหม
ผูแตง พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย
ลักษณะการแตง กลอนบทละคร
วัตถุประสงคในการแตง
เนื้อเรื่องยอ

ใชเลนละครใน

กลาวถึงกษัตริยวงศ ๔ องค ตางเปนพี่นองรวมบิดามารดา ทรง

พระนามว า ท า วกุ เรป น ท า วดาหา ท า วกาหลั ง ท า วสิ ง หั ด ส าหรี ครองเมื อ ง ๔ เมื อ ง ซึ่ ง มี ชื่ อ
เชนเดียวกับพระนามกษัตริย ทุกพระองคตางก็มีมเหสี ๕ องค ตามประเพณี เรียงลำดับศักดิ์ คือ
ประไหมสุหรี มะเดหวี มะโต ลิกู และเหมาหลาหงี ประไหมสุหรีของทาวกุเรปนและทาวดาหานั้น
เปน ธิดาของกษัตริยหมันหยาเมืองใหญอีกเมืองหนึ่ง จึงทำใหเมืองหมันหยามีความเกี่ยวดองกับ
กษัตริยวงศเทวามากขึ้น ทาวกุเรปนมีโอรสกับลิกูองคหนึ่งทรงพระนามวา กระหรัดตะปาตี ซึ่งได
หมั้นไวกับบุษบารากา ธิดาของทาวกาหลังซึง่ เกิดจากลิกู ตอมาพระองคปรารถนาจะใหประไหมสุหรี
มีโอรสบาง จึงไดทำพิธีบวงสรวง กอนประไหมสุหรีทรงครรภก็ไดสุบินวาพระอาทิตยทรงกลดลอยมา
ตกตรงหนา และนางรับไวได เมือประสูติก็เกิดอัศจรรยตาง ๆ เปนนิมิตดี องคปะตาระกาหลาซึ่งเปน
เทวดาตนวงศบนสวรรค เหาะนำกริชมาประทานให พรอมทั้งจารึกนามโอรสดวยวาอิเหนา ตอมา
ประไหมสุหรีไดธิดาอีกหนึ่งองค พระนามวา วิยะดา ฝายทาวดาหา ประไหมสุหรีก็ประสูติธิดา ได
พระนามวา บุษบา ขณะประสูติก็เกิดอัศจรรยก็มี กลิ่นหอมตลบทั่วเมือง หลังจากประสูติบุษบาแลว
ประไหมสุหรีก็ประสูติโอรสอีก พระนามสียะตรา ทาวกาหลังมีธิดา พระนามสะการะหนึ่งหรัด ทาว
สิงหัดสาหรีมีโอรส พระนามสุหรานากงและธิดาพระนาม จินดาสาหรี กษัตริยใ นวงศเทวาจึงไดจัดให
มีการตุนาหงัน กันขึ้น ระหวางโอรสและธิดาในวงศเดียวกันโดยให อิเหนาหมั้น ไวกับบุษบา กระ
หรัดตะปาตีกับบุษบารากา สียะตรากับวิยะดา สุหรานากงกับสะการะหนึ่งหรัด แตกอนจะมีการ
แตงงาน ความยุงยากก็เกิดขึ้น
๑๖๓

พระอัยยิกาของอิเหนาที่เมืองหมันหยาสิ้นพระชนม อิเหนาจึงเสด็จไปในงานพระเมรุ
แทนทาวกุเรปน แตเสร็จพิธีแลวอิเหนาไมยอมกลับ เพราะหลงรักนาง จินตะหรา ธิดาทาวหมันหยา
จนทาวกุเรปนตองมีสารไปเตือน เมื่อกลับมากรุงกุเรปนแลวและใกลเวลาอภิเษกกับบุษบา อิเหนาก็
ไมใครเต็มใจ จึงออกอุบายทูลลาพระบิดาไปประพาสปา แลวปลอมองคเปน ปนหยีหรือโจรปา นาม
วามิสาระปนหยี คุมไพรพลรุกรานเมืองตาง ๆ เมื่อเสด็จไปถึงเมืองใดก็ไดเมืองนั้นเปนเมืองขึ้น ระตู
หลายเมืองไดถวายโอรสและธิดาให ที่สำคัญคือระตูปนจะรากันและระตูปกมาหงัน ไดถวายธิดาคือ
มาหยารัศมีและสะการวาตี ซึ่งตอมาไดเปนชายาของอิเหนา และถวายโอรสคือสังคามาระตา ซึ่ง
อิเหนายกยองใหเปนนองและเปนทหารคูใจ กองทัพของปนหยีรอนแรมไปจนถึงเมืองหมันหยา ทาว
หมัน หยาไมกลาตอสูและยอมยกธิดาให แตพอรูวาเปนอิเหนา ทาวหมัน หยาไมยอมปฏิบัติต าม
สัญญา อิเหนาจึงลอบเขาหานางจินตะหราและไดเสียกัน ทาวหมันหยาก็ไมสามารถแกไขอะไรได
พอถึงกำหนดการอภิเษก ทาวดาหาก็มสี ารถึงทาวกุเรปนใหเตรียมพิธีอภิเษก แตอิเหนาบอกปด ทำ
ใหทาวดาหาโกรธมาก จึงประกาศจะยกบุษบาใหกับใครก็ไดที่มาขอ เพราะฉะนั้นเมื่อระตูจรกา
กษัตริยรูปชั่วตัวดำ ใหพี่ชายคือระตูลาสำไปสูขอบุษบาใหตน ทาวดาหาก็ยอมยกให ตอมา ทาว
กระหมังกุหนิง สงทูตมาสูขอบุษบาใหวิหยาสะกำซึ่งเปนโอรส แตทาวดาหาปฏิเสธเพราะไดยกให
ระตูจรกาไปแลว เปนเหตุใหทาวกะหมังกุหนิงโกรธและยกกองทัพมาลอมเมืองดาหา ทาว ดาหาจึง
ขอกำลังจากพระเชษฐาและพระอนุชา ทาวกุเรปนมีคำสั่งใหอิเหนาไปชวยรบ อิเหนาจึงจำใจตอง
จากนางจินตะหราและยกกองทัพไปชวยรบ การศึกครั้งนี้ อิเหนามีชัยชนะ ทาวกะหมังกุหนิงถูก
อิเหนาฆาตายและโอรสคือวิหยาสะกำถูกสังคามาระตาฆาตาย กองทัพที่ลอมเมืองดาหาก็แตกพาย
ไป เมื่อชนะศึกแลว อิเหนาก็ไดเขาเฝาทาวดาหาและไดพบกับบุษบา อิเหนาไดเห็นความงามของ
บุษบาก็หลงรักและเสียดาย พยายามหาอุบายอยูในเมืองดาหาตอไป และพยายามหาโอกาสใกลชิด
บุษบา โดยอาศัยสียะตราเปนสื่อรัก อิเหนาพยายามหาวิธีการทุกทางเพื่อจะไดบุษบาเปนของตน
เชนตอนที่ทาวดาหาไปใชบนที่เขาวิลิศมาหรา อิเหนาไดแอบสลักสารบนกลีบดอกปะหนัน (ลำเจียก)
ใหนาง แอบเขาไปในวิหารพระปฏิมา ตรัสตอบคำถามแทนพระปฏิมา ตอนคางคาวมาดับไฟแลว
แอบมากอดนาง ตลอดจนคาดคั้น มะเดหวีใหชวยเหลือตน เปน ตน และเมื่อทาวดาหาจะจัด พิธี
อภิเษกระหวางบุษบากับระตูจรกา อิเหนาก็ใชวิธีการสุดทายโดยการทำอุบายเผาเมือง แลวลอบพา
นางบุษบาหนีออกจากเมืองไปซอนในถ้ำที่เตรียมไว และไดนางเปนมเหสี
๑๖๔

หลังจากอิเหนากับบุษบาเขาใจกันแลว เกิดความยุงยากใหมขนึ้ กับตัวละครอีก เพราะ
องคปะตาระกาหลาทรงพิโรธอิเหนาที่กอเหตุวุนวายมาตลอด จึงดลบันดาลใหลมหอบเอานางบุษบา
พรอมพี่เลี้ยงสองนาง ไปตกในเมืองปะมอตันขณะที่อิเหนาเขาไปในเมืองดาหาเพื่อแกสงสัย อิเหนา
กลับมาไมพบบุษบาก็ปลอมองคเปนปนหยีออกตามหา พรอมกับนำวิยะดาไปดวยกับตน โดยให
ปลอมเปนปนหยีชื่อเกนหลงหนึ่งหรัด ผานเมืองใดก็รบพุงเอาไปเปนเมืองขึ้นไปตลอดรายทาง จนถึง
เมืองกาหลัง จึงไดเขาไปขอพักอาศัยอยูดวย
สวนบุษบา หลังจากลมหอบไปยังเมืองปะมอตันแลว องคปะตาระกาหลา ก็สำแดงตน
บอกเลา เรื่องราวใหทราบวา นี่เปนการลงโทษอิเหนา ทั้งสองจะตองผจญความลำบากอยูระยะหนึ่ง
จึงจะไดพบกันองคปะตาระกาหลาไดแปลงตัวบุษบาใหเปนชาย มอบกริชจารึกพระนามวามิสาอุณา
กรรณ ใหมีความสามารถทางการรบ หลังจากนั้น อุณากรรณเดินทางเขาเมืองปะมอตัน ทาวปะมอ
ตันรับเลี้ยงไวเปนโอรส ตอมาอุณากรรณกับพี่เลี้ยงก็ยกพลออกเดินทางเพื่อตามหาอิเหนา ผานเมือง
ใดเจาเมืองไมออนนอมก็รบพุงไดชัยชนะหลายเมือง จนกระทั่งถึงเมืองกาหลัง ไดพบกับปนหยี ทั้ง
สองฝายตางก็แคลงใจวาอีกฝายคือบุคคลที่ตนเที่ยวหา แตก็ไมกลาเปดเผยตัว ไดแตสังเกตและคุม
เชิงกันอยูที่เมืองกาหลัง ปนหยีและอุณากรรณไดเขาออนนอมตอทาวกาหลัง ทาวกาหลังก็ทรงโปรด
ทั้งสองเหมือนโอรส ตอมามีศึกมาประชิดเมืองเพราะทาวกาหลังไมยอมยกธิดา คือสะการะหนึ่งหรัด
ให ปนหยีและอุณากรรณอาสารบและสามารถชนะศึกไดอยางงายดาย เหตุการณนี้ทำใหปนหยี
อุณากรรณและสะการะหนึ่งหรัดใกลชดิ สนิดสนมกันมากยิ่งขึ้น ทำใหอุณากรรณกลัวความจะแตกวา
นางเปนหญิง กอปรกับตองการติดตามหาอิเหนาตอไป จึงทูลลาทาวกาหลังกลับเมืองปะมอตัน แต
นางออกอุบายใหทหารกลับเมืองตามลำพัง สวนนางกับพี่เลี้ยงหนีไปบวชชี (แอหนัง) เพื่อหาทาง
หลบหนีการตามพัวพันของปนหยีฝายสียะตราแหงเมืองดาหา ครั้นทำพิธีโสกันตเสร็จก็แอบหนีพระ
บิดาปลอมตัวเปนปจจุเหร็จโจรปาชือ่ ยาหรัน ออกเดินทางหาอิเหนาและบุษบา องคปะตาระกาหลา
แปลงเปนนกยูงมาลอยาหรันไปถึงเมืองกาหลังไดเขาเฝาและพำนักอยูในเมือง ตอมายาหรันและปน
หยีเกิดตอสูกัน เพราะเกนหลงหนึ่งหรัดเปน ตนเหตุ ในที่สุดอิเหนาและสียะตราก็จำกันได เพราะ
มองเห็นกริชของกันและกัน
ตอมาปนหยีทราบวามีแอหนังบวชบนภูเขา รูปงามละมายบุษบา จึงออกอุบายปลอม
ตัวเปนเทวดาหลอกนางมายังเมืองกาหลัง เมื่อปนหยีพิศดูนางก็ยิ่งละมายนางบุษบา แตพอเห็นกริช
๑๖๕

ของนาง ชื่ออุณากรรณ ก็เขาใจวานางเปนชายาของอุณากรรณ ฝายพี่เลี้ยงของปนหยีคิดเลนหนัง
ทดสอบแอหนัง โดยผูกเรื่องตามชีวิตจริงของอิเหนากับบุษบาทุก ๆ ตอน นางแอหนังฟงเรื่องราวก็
รองไหคร่ำครวญ ทั้งสองฝายจึงจำกันได อิเหนาจึงใหนางสึกจากชี ระเดนทั้งสี่ คือ อิเหนา บุษบา สี
ยะตรา และวิยะดา จึงพบกันและจำกันไดหลังจากดั้นดนติดตามกันโดยปราศจากทิศทางเสียนาน
กษัตริยวงศเทวาไดมาพรอมกัน ณ เมืองกาหลัง หลังจากทราบเรื่องและเขาใจกันดี
แลว จึงไดมีการอภิเษกสมรสกันขึ้นระหวางคูตุนาหงันในวงศเทวา พรอมทั้งอภิเษกธิดาระตูอ่ืน ๆ
เปนมเหสีกษัตริยวงศเทวาจนครบตำแหนง เชน อิเหนาอภิเษกกับบุษบาและจินตะหรา โดยบุษบา
เปนประไหมสุหรีฝายซาย จินตะหราเปนประไหมสุหรีฝายขวา สะการะวาตีเปนมะเดหวีฝา ยขวา มา
หยารัศมีเปนมะเดหวีฝายซาย บุษบาวิลิศเปนมะโตฝายขวา บุษบากันจะหนาเปนมะโตฝายซาย ระ
หนากะระติกาเปนลิกูฝายขวา อรสานารีเปนลิกูฝายซาย สุหรันกันจาสาหรี เปนเหมาหลาหงีฝาย
ขวา หงยาหยาเปนเหมาหลาหงีฝายซาย
ตัวอยาง การพรรณนาชมนก ตอนอิเหนาจากเมืองหมันหยา
วาพลางทางชมคณานก

โผนผกจับไมอึงมี่

เบญจวรรณจับวัลยชาลี
นางนวลจับนางนวลนอน
จากพรากจับจากจำนรรจา

เหมือนวันพี่ไกลสามสุดามา
เหมือนพี่แนบนวลสมรจินตะหรา
เหมือนจากนางสการะวาตี

แขกเตาจับเตารางรอง

เหมือนรางหองมาหยารัศมี

นกแกวจับแกวพาที

เหมือนแกวพี่ทั้งสามสั่งความมา

ตระเวนไพรรอนรองตะเวนไพร
เคาโมงจับโมงอยูเอกา

เหมือนเวรใดใหนิราศเสนหา
เหมือนพี่นับโมงมาเมื่อไกลนาง

คับแคจับแคสันโดษเดี่ยว
ชมวิหคนกไมไปตามทาง

เหมือนเปลาเปลี่ยวคับใจในไพรกวาง
คะนึงนางพลางรีบโยธี

ตัวอยาง ตอนนางบุษบาอยูในถ้ำ เที่ยวหาอิเหนา
เมื่อนั้น

บุษบาเยาวยอดเสนหา
๑๖๖

เนาในถ้ำทองหองไสยา
แตละหอยคอยหาพระโฉมยง

กับสองรานารีพี่เลี้ยง
จนเย็นลงบุหรงรองกองเสียง

ไมเห็นกลับคืนหลังจากวังเวียง

นางพางเพียงจะวินาศหวาดวิญญาณ

สรอยเศราเปลาใจไมสบาย

โฉมฉายชะแงแลหา

ทุกขรอนถอนฤทัยไปมา

กัลยายิ่งสลดระทดใจ ฯ

คุณคา

บทละครเรื่องอิเหนาไดรับยกยองจากวรรณคดีสโมสรวาเปนยอดของ

ละครรำ เนื้อเรื่องสนุกสนาน มีครบทุกรสทั้งบทรัก กลาหาญ หึงหวง บทบาทของตัวละครมีความ
เหมาะสม อีกทั้งยังมีศิลปะในการแสดงครบถวนขององคหาของละครที่ดี คือ
๑. ตัวละครงาม (หมายถึง เครื่องแตงตัวหรือรูปราง)
๒. รำงาม
๓. รองเพราะ
๔. พิณพาทยเพราะ
๕. กลอนเพราะ
บทละครมี ข นาดกะทั ด รั ด รั ก ษาขนบในการชมเมื อ งที่ ได แ บบอย า งจากเรื่ อ ง
รามเกียรติ์ จนกลายเปนแบบแผนของการแตงกลอนบทละครในสมัยหลัง และถือเปนวรรณคดี
มรดกเลมสำคัญของไทย นอกจากนี้ อิเหนาในรัชกาลที่ ๒ ยังสะทอนประเพณีวัฒนธรรมของไทย
โบราณไว เชน พระราชพิธีสมโภชลูกหลวง พิธีแหสนานใหญ พิธีโสกัณฑ ซึ่งรัชกาลที่ ๒ พระราช
นิพนธตรงตามตำราราชพิธีทุกประการ (เสนีย วิลาวรรณ, ๒๕๔๗, หนา ๖๘)
๕.๓.๒ บทละครเรื่องรามเกียรติ์
รามเกียรติ์บทพระราชนิพนธในรัชกาลที่ ๒ นี้ ทรงไมไดพระราชนิพนธทั้งเลม แต
ทรงเลือกเฉพาะตอนที่จะนำมาแสดงละครไดเทานั้น บางตอนพระราชนิพนธเอง บางตอนโปรด
เกลา ฯ ใหผูอื่นแตง รามเกียรติ์ฉบับนี้ พิมพครั้งแรกในป พ.ศ. ๒๔๔๒ แตคลาดเคลื่อนไปมาก ในป
พ.ศ. ๒๔๕๖ รัชกาล ที่ ๖ ทรงสอบสวนตนฉบับที่เชื่อถือไดรวบรวมพิมพขึ้นโดยตลอด พรอมทรง
พระราชนิพนธบอเกิดแหงรามเกียรติ์ ประกอบเขาชุดดวย เพื่อเปนของชำรวยในงานพระราชทาน

๑๖๗

กุศลฉลองพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน โดยโปรดเกลา ฯ ใหสมเด็จ ฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
อำนวยการพิมพ หนังสือนี้จึงมีหลักฐานจนถึงปจจุบัน
ผูแตง

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย

ลักษณะการแตง

กลอนบทละคร

วัตถุประสงคในการแตง
เนื้อเรื่องยอ

ใชเลนละครใน

เริ่มแตหนุมานไดรับบัญชาจากพระราม นำแหวนไปถวายนางสี

ดา ณ ลงกา หนุมานเผาลงกา พิเภกถูกขับ พระรามจองถนน องคตสื่อสาร สุครีพหักฉัตร ศึก
ไมยราพ ศึ กมั งกรกรรฐ และแสงอาทิ ต ย พิ เภกครองกรุงลงกา นางสีด าลุยไ นางสีด าวาดรูป
ทศกัณ ฐ พระรามรับสั่งใหน ำไปประหาร นางสีดาประสูติพระมงกุฎ ษีชุบพระลบ พระราม
ปลอยมาอุปการ พระรามขอคืนดี พระรามเขาโกศ นางสีดาไปอยูบาดาล รอนถึงพระอิศวรตองมา
ไกลเกลี่ย เรื่องจึงจบลงดวยการอภิเษกพระรามกับนางสีดา ณ เขาไกรลาศแลวสองกษัตริยก็กลับไป
ครองอโยธยา (เสนีย วิลาวรรณ, ๒๕๑๗, หนา ๗๐ )
ตัวอยาง พระรามครวญเมื่อเห็นนางลอย
โอวาสีดานิจจาเอย
เสียแรงพี่พยามตามมา
หมายจะฆาโคตรวงศพงศยักษ

ไฉนเลยมามวยสังขาร
จนถึงฝงมหาสาคร
เพราะความรักเสียดายสายสมร

ยังมิทันทำการราญรอน
เจาพี่เอยอุตสาหพาซากศพ

มามวยมรณมรณานาอาลัย
ใหมาพบผัวรักเมื่อตักษัย

พี่ตกยากจากเมืองมาอยูไพร
ถาแมนอยูบุรีราชฐาน

จะไดโกศที่ไหนมาใสนอง
จะทำการใหพิลึกกึกกอง

ชักศพเจาเขาสูพระเมรุทอง

มีงานการฉลองใหหลายวัน

ตัวอยาง ตอนหนุมานทูลเกี่ยวกับนางลอย
บัดนั้น
ขาเห็นวาลงกากรุงไกร

หนุมานชาญฉลาดเฉลยไข
อยูใกลกองทัพพลับพลา
๑๖๘

น้ำลงถายเดียวเชี่ยวควาง
พระองคจงไดเมตตา

ศพนางหรือจะทวนน้ำขึ้นมาหา
ตัวขาจะขอชันสูตรดู

เอาซากศพขึ้นใสไฟเผา

ถานงเยาวตายจริงจะนิ่งดู

แมไพรีนีรมิตรเหมือนโฉมตรู

ก็จะจูหนีไปมิไดชา

คุณคา บทละครเรื่องรามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ ๒ นี้ สามารถนำไปเลนเปนละคร
ไดดีกวาฉบับอื่น ๆ เนื่องจากบทสั้น ไมยืดยาดจนตัวละครไมสามารถแสดงได รัชกาลที่ ๒ ทรง
ปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม อีกทั้งยังมีอิทธิพลตอการแตงเรื่องรามเกียรติ์ในตอมาดวย
๕.๓.๓ กาพยเหชมเครื่องคาวหวาน
กาพยเหชมเครื่องคาว-หวาน สันนิฐานวาทรงพระราชนิพนธในรัชกาลที่ ๑ เพราะ
มีความบางตอนทรงชมสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีเมื่อครั้งยังเปนสมเด็จพระเจาหลานเธอ
ซึ่งมีฝพระหัตถในกระบวนเครื่องเสวย เรื่องนี้พระราชนิพนธในทำนองนิราศ
ผูแตง พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย
ลักษณะการแตง กาพยยานี ๑๑ และโคลงสี่สุภาพ
วัตถุประสงคในการแตง เพื่อใชประกอบการเหเรือประพาส และรำพึงรำพันถึง
สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี ผูทรงมีความชำนาญเรื่องอาหารการกิน
เนื้อเรื่องยอ บทเหจัดแบงหมวดหมูของอาหารไวเปน ๔ หมวด ไดแก เหชมเครื่อง
คาว เหชมผลไม เหชมเครื่องหวาน เหครวญเขากับนักขัตฤกษ การพรรณนาเครือ่ งคาว เครื่องหวาน
และผลไมดำเนินคลายนิราศ ซึ่งนิยมใชชื่อของสถานที่ หรือของตนไม ดอกไม มาเปน สื่อ อางอิง
สรางอารมณโศกในการพรรณนาคร่ำครวญเมื่อจากนาง ในกาพยเหกวีใชชื่อของอาหารมาเปนสื่อใน
การแสดงอารมณรกั โศก ยินดี
ตัวอยาง เหชมเครื่องคาว
มัสมั่นแกงแกวตา
ชายใดไดกลืนแกง
ยำใหญใสสารพัด

หอมยี่หรารสรอนแรง
แรงอยากใหใฝฝนหา
วางจานจัดหลายเหลือตรา
๑๖๙

รสดีดวยน้ำปลา
ตับเหล็กลวกหลอนตม

ญี่ปุนล้ำย้ำยวนใจ
เจือน้ำสมโรยพริกไทย

โอชาจะหาไหน

ไมมีเทียบเปรียบมือนาง

หมูแนมแหลมเลิศรส
พิศหอเห็นรางชาง

พรอมพริกสดใบทองหลาง
หางหอหวนปวนใจโหย

ตัวอยาง เหชมผลไม
ผลชิดแชอิ่มอบ
รสไหนไมเปรียบปาน

หอมตรลบล้ำเหลือหวาน
หวานเหลือแลวแกวกลอยใจ

ตาลเฉาะเหมาะใจจริง
คิดความยามพิสมัย

รสเย็นยิ่งยิ่งเย็นใจ
หมายเหมือนจริงยิ่งอยากเห็น

ผลจากเจาลอยแกว

บอกความแลวจากจำเปน

จากช้ำน้ำตากระเด็น

เปนทุกขทาหนานวลแตง

หมากปรางนางปอกแลว
ยามชื่นรื่นโรยแรง

ใสโถแกวแพรวพรายแสง
ปรางอิ่มอาบซาบนาสา

คุณคา กาพยเหชมเครื่องคาว-หวาน มีความโดดเดนในดานการนำเอาอาหาร
คาวหวานมาพรรณนาสอดแทรกอารมณรักและการรำพึงรำพันที่ตองจากนาง ซึ่งทำใหวรรณคดี
เรื่องนี้ความแปลกใหม การรำพึงรำพันถึงนางอันเปนที่รักเชนนี้ยังไมเคยปรากฏมากอน ใหความรู
เรื่องประเพณีการประพาสและ ความรูดานอาหารในยุคนั้น สะทอนใหเห็นความประณีตในการ
ประดิดประดอยอาหาร รสชาติ และสะทอนความเปนอยูของคนไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทรได
อยางเดนชัด
๕.๓.๔ เสภาเรื่องขุนชางขุนแผน
ขุนชางขุนแผนนี้สันนิษฐานวาเปนเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในแผนดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่
๒ แลวมีผูจดจำเลาสืบตอกันมา จนกลายเปนนิยายพื้นเมืองของเมืองสุพรรณบุรี เนื่องจากเรื่องราวของ
๑๗๐

ขุนชางขุนแผนมีปรากฏในหนังสือคำใหการชาวกรุงเกา แตมีการดัดแปลงเพิ่มเติมจนมีลักษณะคลาย
นิทานเพื่อใหเนื้อเรื่องสนุกสนานชวนติดตามยิ่งขึ้น ตอมาไดมีผูนำเรื่องขุนชางขุนแผนมาแตงเปนกลอน
เสภาเพื่อใชในการขับเสภา เมื่อตอนเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ บางตอนสูญหายไป บางตอนยังมีตนฉบับ
เหลืออยู แตเรื่องไมติดตอกัน พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยโปรดเกลา ฯ ใหกวีหลายคน
ชวยกันรวบรวมและแตงขึ้นเรียกวา เสภาหลวง ตอมาในป พ.ศ. ๒๔๖๐ หอพระสมุดวชิรญาณไดชำระ
หนังสือเสภาเรื่องขุนชางขุนแผนขึ้นเพราะมีเสภาเรื่องขุนชางขุนแผนหลายฉบับ ทั้งฉบับหลวงและฉบับ
ราษฎรโดยมีสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและกรมหมื่นกวีพจนสุปรีชา ทรงเปนประธานการชำระได
คัดเลือกเอาสำนวนที่ดที ี่สุดมารวมกันจนครบทุกตอน บางตอนก็ไมสามารถทราบนาม ฉบับที่สมเด็จกรม
พระยาดำรงราชานุภาพ รวมกับกรมหมื่นกวีพจนสุปรีชาชำระรวมกันเปนฉบับพอพระสมุดวชิรญาณ
มีประมาณ ๔๓ เลมสมุดไทย กำหนดเรื่องเปน ๔๑ ตอน พิมพแบงเปน ๓ เลม
เสภาเรื่องขุนชางขุนแผนมีผูแตงหลายคน พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยทรง
พระราชนิพนธรวมกับกวีแหงราชสำนัก พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยทรงพระราชนิพนธตอน
พลายแกวเปนชูกับนางพิม ตอนขุนแผนขึ้นเรือนของขุนชางและเขาหองนางแกวกิริยา และตอนนางวัน
ทองหึงกับนางลาวทอง พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระ
อิสริยยศเปนกรมหมื่นเจษฎาบดินทรทรงพระราชนิพนธตอนขุนชางขอนางพิม และตอนขุนแผนพานางวัน
ทองหนี สุนทรภูแตงตอนกำเนิดพลายงาม นอกจากนั้นยังมีกวีอื่น ๆ ชวยกันแตงอีกมาก
ผูแตง
กวีหลายทาน
ลักษณะการแตง

กลอนแปด

วัตถุประสงคในการแตง

ใชขับเสภา

เนื้อเรื่องยอ กลาวถึงครอบครัวของขุนไกรพลพายรับราชการทหาร มีภรรยา
ชื่อ นางทองประศรี มีลูกชายดวยกันชื่อ พลายแกว ครอบครัวของขุนศรีวิชัย เศรษฐีใหญของเมือง
สุพรรณบุรี รับราชการเปนนายกองกรมชางนอก ภรรยาชื่อ นางเทพทอง มีลูกชายชื่อ ขุนชาง ซึ่ง
หัวลานมาแตกำเนิด และครอบครัวของพันศรโยธา เปนพอคา ภรรยาชื่อ ศรีประจัน มีลูกสาวรูปราง
หนาตางดงามชื่อ นางพิมพิลาไลย
วั น หนึ่ ง สมเด็ จ พระพั น วษา มี ค วามประสงค จ ะล า ควายป า จึ ง สั่ ง ให ขุ น ไกรปลู ก
พลับพลาและตอนควายเตรียมไว แตควายปาเหลานั้นแตกตื่นไมยอมเขาคอก ขุนไกรจึงใชหอกแทง
๑๗๑

ควายตายไปมากมาย ที่รอดชีวิตก็หนีเขาปาไป สมเด็จพระพันวษาโกรธมากสั่งใหประหารชีวิตขุน
ไกรเสีย นางทองประศรีรูขาวรีบพาพลายแกวหนีไปอยูที่เมืองกาญจนบุรี ทางเมืองสุพรรณบุรี มี
พวกโจรจันศรขึ้นปลนบานของขุนศรีวิชัยและฆาขุนศรีวิชัยตาย สวนพันศรโยธาเดินทางไปคาขาย
ตางเมือง พอกลับมาถึงบานก็เปนไขปาตาย
เมื่อพลายแกวอายุได ๑๕ ป ก็บวชเณรเรียนวิชาอยูที่วัดสมใหญ แลวยายไปเรียน
ตอที่วัดปาเลไลย ตอมาที่วัดปาเลไลยจัดใหมีเทศนมหาชาติ เณรพลายแกวเทศนกัณฑมัทรี ซึ่งนาง
พิมพิลาไลยเปนเจาของกัณฑเทศน นางพิมเลื่อมใสมากจนเปลื้องผาสไบบูชากัณฑเทศ ขุนชางเห็น
เชนนั้นก็เปลื้องผาหมของตนวางเคียงกับผาสไบของนางพิม อธิฐานขอใหไดนางเปนภรรยา ทำให
นางพิมโกรธ ตอมาเณรพลายแกวก็สึกแลวใหนางทองประศรีมาสูขอนางพิมและแตงงานกัน
ทางกรุงศรีอยุธยาไดขาววากองทัพเชียงใหมตีไดเมืองเชียงทอง ซึ่งเปนเมืองขึน้ ของ
กรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระพันวษาถามหาเชื้อสายของขุนไกร ขุนชางซึ่งเขาไปรับราชการอยูจึงเลา
เรื่องราวความเกงกลาสามาราถของพลายแกว เพื่อหวังจะพรากพลายแกวไปใหหางไกลนางพิม
สมเด็จพระพันวษาจึงใหไปตามตัวมาแลวแตงตั้งใหเปนแมทัพไปรบกับเมืองเชียงใหมและไดชัยชนะ
นายบ านแสนคำแมนแห งหมูบ านจอมทอง เห็น วาพลายแกว กับ พวกทหารไมไดเบีย ดเบี ยนให
ชาวบานเดือดรอนจึงยกนางลาวทองลูกสาวของตนใหเปนภรรยาของพลายแกว
สวนนางพิมพิลาไลย เมื่อสามีจากไปทัพไดไมนานก็ปวยหนักรักษาเทาไรก็ไมหาย
ขรัวตาจูวัดปาเลไลยแนะนำใหเปลี่ยนชื่อเปนวันทอง อาการไขจึงหาย ขุนชางทำอุบายนำหมอใหมใส
กระดูกไปใหนางศรีประจันกับนางวันทองดูวาพลายแกวตายแลวและขูวา นางวันทองจะตองถูกคุมตัว
ไวเปนมายหลวงตามกฎหมาย นางวันทองไมเชื่อ แตนางศรีประจันคิดวาจริง ประกอบกับเห็นวาขุน
ชางเปนเศรษฐีจึงบังคับใหนางวันทองแตงงานกับขุนชาง นางวันทองจำตองตามใจแมแตนางไมยอม
เขาหอ ขณะนั้นพลายแกวกลับมาถึงกรุงศรีอยุธยาและไดบรรดาศักดิ์เปนแผนแสนสะทาน จากนั้นก็
พานางลาวทองกลับสุพรรณบุรีนางวันทองเห็นขุนแผนพาภรรยาใหมมาดวยก็โกรธดาทอโตตอบกับ
นางลาวทองและลืมตัวพูดกาวราวขุนแผน ทำใหขุนแผนโมโหพานางลาวทองไปอยูที่กาญจนบุรี สวน
นางวันทองและลืมตัวพูดกาวราวขุนแผน ทำใหขุนแผนโมโหพานางลาวทองไปอยูที่กาญจนบุรี สวน
นางวันทองก็ตกเปนภรรยาของขุนชางอยางจำใจ
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ตอมาขุนชางและขุนแผนเขาไปรับราชการอบรมในวังและไดมหาดเล็กเวรทั้งสอง
คน วันหนึ่งนางทองประศรีใหคนมาสงขาววา นางลาวทองปวยหนัก ขุนแผนจึงฝากเวรไวกับขุนชาง
แลวไปดูอาการของนางลาวทอง ตอนเชาสมเด็จพระพันวษาถามถึงขุนแผน ขุนชางบอกวาขุนแผน
ปนกำแพงวังหนีไปหาดภรรยา สมเด็จพระพันวษาโกรธจึงสั่งใหนำตัวนางลาวทองมากักไวในวัง สวน
ขุนแผนใหไปตระเวนดานหามเขาวังอีกทำใหขนุ แผนแคนขุนชางมากคิดชวงชิงนางวันทองกลับคืนมา
จึงออกหาของวิเศษ ๓ อยาง คือ ดาบวิเศษ กุมารทอง และมาฝเทาดี ขุนแผนเดินทางไปถึงซองโจร
ของหมื่นหาญก็สมัครเขาเปนสมุน วันหนึ่งไดชวยชีวติ หมื่นหาญใหรอดพนจากการถูกวัวแดงขวิดตาย
หมื่นหาญจึงยกนางบัวคลี่ลูกสาวของตนใหเปนภรรยาของขุนแผน
ตอมาหมื่นหาญเห็นขุนแผนมีวิชาอาคมเหนือกวาตนก็คิดกำจัด โดยสั่งใหนางบัวคลี่
วางยาพิษฆาขุนแผน แตโหงพรายมาบอกใหขุนแผนรูตัว คืนนัน้ พอนางบัวคลี่นอนหลับ ขุนแผนก็ผา
ทองนางควักเอาเด็กไปทำพิธีปลุกเสกเปนกุมารทอง ตอจากนั้นก็ทำพิธีตีดาบฟาฟนและไปซื้อมา
ลักษณะดีไดตัวหนึ่ง ชื่อ มาสีหมอก แลวขุนแผนก็ไปที่บานของขุนชางสะกดคนใหหลับหมดแลวขึ้น
ไปบนบานแตเขาหองผิด จึงพบนางแกวกิริยาและไดนางเปนภรรยา จากนั้นก็ไปปลุกนางวันทองพา
ขึ้นมาหนีเขาปาไป ขุนชางไปฟองสมเด็จพระพันวษา พระองคใหทหารตามจับขุนแผน แตถูกขุนแผน
ฆาตายไปหลายคน ขุนแผนกับนางวันทองหลบซอนอยูในปาจนนางตั้งทองจึงพากันออกมามอบตัวสู
คดีกับ ขุน ชางจนชนะคดี ขุน แผนนางวัน ทอง และนางแกวกิริยาจึงอยูรวมกัน ดวยความสุข แต
ขุน แผนนึกถึงนางลาวทองจึงขอรองจมื่น ศรีเสาวรักษใหข อตัวนางจากสมเด็จพระพัน วษาทำให
พระองคโกรธวาขุนแผนกำเริบจึงสั่งจำคุกขุนแผนไว นางแกวกิรยิ าตามไปปรนนิบัตขิ ุนแผนดวย สวน
นางวัน ทองพักอยูที่บานของหมื่น ศรี ขุน ชางจึงพาพรรคพวกมาฉุดนางวัน ทองไปเปนภรรยาอีก
ตอมานางก็คลอดลูกชาย แลวตั้งชื่อใหวาพลายงาม ขุนชางรูวาไมใชลูกของตนก็เกลียดชัง วันหนึ่งจึง
หลอกพาเขาไปในปาทุบตีจนสลบแลวเอาทอนไมทับไว โหงพรายของขุนแผนมาชวยไดทัน นางวัน
ทองจึงใหลูกไปอยูกับนางทองประศรีที่กาญจนบุรีพลายงามไดร่ำเรียนวิชาของพอเชี่ยวชาญ ขุนแผน
จึงพาไปฝากไวกับหมืน่ ศรี เพื่อหาโอกาสใหเขารับราชการ
ทางฝายพระเจาเชียงอินทร เจาเมืองเชียงใหม ใหทหารไปชิงตัวนางสรอยทองธิดา
พระเจาลานชางระหวางที่เดินทางไปยังกรุงศรีอยุธยา เพราะพระเจาลานชางตองการเปนไมตรีดวย
จึงสงธิดามาถวายตัวแลวพระเจาเชียงอินทรยังสงหนังสือทาทายสมเด็จพระพันวษาอีกดวย พลาย
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งามไดโอกาสจึงอาสาออกไปรบ และขอใหปลอยขุนแผนออกจากคุกดวย เพื่อจะไดชวยกันทำศึก
ขุน แผนจึงพน โทษ ในขณะที่กำลังเตรียมทัพ นางแกวกิริยาก็คลอดลูกเปน ชาย ขุน แผนตั้งชื่อวา
พลายชุมพล แลวขุนแผนกับพลายงามก็คุมทัพมุงสูเชียงใหม ขุนแผนไดแวะเยี่ยมพระพิจิตรกับนาง
บุษบาซึ่งเคยใหความชวยเหลือ เมื่อครั้งขุนแผนกับนางวันทองเขามอบตัว พลายงามจึงไดพบนางศรี
มาลาและไดนางเปนภรรยา จากนั้นก็คุมทัพไปรบกับเชียงใหมไดชัยชนะ ครั้นกลับถึงกรุงศรีอยุธยา
ขุนแผนไดเปนพระสุรินไชย เจาเมืองกาญจนบุรี พลายงามไดเปนจมื่นไวยวรนาถ และสมเด็จพระ
พันวษาก็ยกนางสรอยฟาธิดาของพระเจาเชียงอินทรใหแตงงานกับพระไวยพรอม ๆ กับนางศรีมาลา
พระไวยอยากใหแมมาอยูกับตนและคืนดีกับพอ จึงไปลักพานางวันทองมาขุนชางเคือง
มากไปฟองสมเด็จพระพันวษา จึงมีการไตสวนคดีกันอีกครั้งหนึ่ง ในที่สุดสมเด็จพระพันวษาก็ถาม
ความสมัครใจของนางวาจะเลือกอยูกับใคร นางตัดสินใจไมได สมเด็จพระพันวษาหาวานางเปนหญิง
สองใจจึงสั่งให น ำตัว ไปประหารชีวิต พระไวยพยายามอ อนวอนขออภั ยโทษได แตไปห ามการ
ประหารไมทัน ครอบครัวของพระไวยไมราบรื่นนัก เพราะนางสรอยฟาไมพอใจที่พระไวยและนาง
ทองประศรีรักนางศรีมาลามากกวานาง จึงมักจะมีการทะเลาะวิวาทกันอยูเสมอ นางสรอยฟาเจ็บใจ
จึงใหเถรขวาดทำเสนหใหพระไวยหลงรักนาง แลวนางสรอยฟาก็หาเรื่องใสความใหพระไวยตีนาง
มาลา พลายชุมพลเขาไปหามก็ถูกตีไปดวย พลายชุมพลนอยใจจึงหนีออกจากบานไปหาพอแมที่
กาญจนบุรีเลาเรื่องใหฟง แลวหนีตอไปหายายที่สุโขทัย ไดบวชเณรและเลาเรียนอยูที่นั้น ฝาย
ขุนแผนรีบไปที่บานของพระไวย แลวเสกกระจกมนตใหดูวาถูกทำเสนห แตพระไวยไมเชื่อหาวาพอ
เลนกลใหดู และพูดลำเลิกบุญ คุณที่ชวยพอออกมาจากคุกขุนแผนแคนมากประกาศตัดพอตัดลูก
แลวกลับกาญจนบุรีทันที
พลายชุมพลเรียนวิชาสำเร็จแลวก็นัดหมายกับขุนแผนจแกแคนพระไวย โดยพลายชุม
พลสึกจากเณรปลอมเปนมอญ ใชชื่อ สมิงมัตรา ยกกองทัพหุนหญาเสกมาถึงสุพรรณบุรี สมเด็จพระ
พันวษา ใหขุนแผนยกทัพไปตานศึก ขุนแผนแกลงแพใหถูกจับไดพระไวยจึงตองยกทัพไปและตอสู
กับพลายชุมพล ระหวางที่กำลังตอสูกัน ขุนแผนบอกใหพลายชุมพลจับตัวพระไวยไว พระไวยเห็น
พอก็ตกใจหนีกับไปฟองสมเด็จพระพันวษาพระองศจึงใหนางศรีมาลาไปรับตัวขุนแผนกับพลายชุม
พลเขาวัง พลายชุมพลอาสาจับเสนห โดยขอหมื่นศรีไปเปนพยานดวย พลายชุมพลจับตัวเถรขวาด
กับเณรจิ๋วไว แลวขุดรูปปนลงอาคมที่ฝงไสใตดินขึ้นมาไดเสนหจึงคลาย ตกดึกเถรขวาดกับเณรจิ๋ว
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สะเดาะโซตรวนหนีไป ในการไตสวนคดีนางสรอยฟา ไมยอมรับวาเปนคนทำเสนห และใสรายวานาง
ศรีมาลาเปนชูกับพลายชุมพล พอนางจับไดพลายชุมพลก็หนีไปยุยงขุนแผน ในที่สุดก็มีการพิสูจน
ความบริสุทธิ์โดยการลุยไฟนางสรอยฟาแพถูกไฟลวกจนพุพอง สวนนางศรีมาลาไมเปนอะไรเลย
สมเด็จพระพันวษาสั่งประหารนางสรอยฟา แตนางศรีมาลาชวยขออภัยโทษให จึงเพียงถูกเนรเทศ
กลับไปอยูที่เชียงใหมเชนเดิม ระหวางเดินทางก็พบเถรขวาดกับเณรจิ๋ว จึงเดินทางไปดวยกัน กลับถึง
เชียงใหมไดไมนานกนางก็ใหกำเนิดลูกชาย ชื่อ พลายยง สวนนางศรีมาลาก็คลอดลูกชายเชนกัน
ขุนแผนตั้งชื่อใหวา พลายเพชร พระเจาเชียงอินทร ตั้งเถรขวาด เปนพระสังฆราชเพื่อตอบแทน
ความดีความชอบที่พานางสรอยฟาที่กลับบานเมืองไดอยางปลอดภัย แตเถรขวาดยังแคนพลายชุม
พล จึงเดินทางมาที่กรุงศรีอยุธยา แปลงเปนจระเขอาละวาดฆาคนและสัตวเลี้ยงไปมากมาย พลาย
ชุมพลจึงอาสาออกปราบจระเขจนสำเร็จ ไดตัวเถรขวาดมาประหารชีวิต พลายชุมพลไดบรรดาศักดิ์
เปนหลวงนายฤทธิ์ นับจากนั้นเปนตนมาทุกคนอยูกันอยางมีความสุข
ตัวอยาง ขุนแผนปลุกกุมารทอง
วางยามเปดกลักแลวชักชุด

ตีเหล็กไฟจุดเทียนขึ้นแดงรา

เอาไมชัยพฤกษพระยายา

ปกเปนขาพาดกันกุมารวาง

ยันตนารายณแผลงฤทธิ์ปดศรีษะ
ยันตนารายณฉีกอกปกปดกลาง

เอายันตราชะปะพื้นลาง
ลงยันตนางพระธรณีที่พื้นดิน

เอาไมรักปกเสาขึ้นสี่ทิศ
ลงเพดานยันตสังวาลอัมมรินทร

ยันตปดปกธงวงสายสิญจน
ก็พรอมสิ้นในตำราถูกทาทาง

เอาไมมะริดกันเกราเถากันภัย
ตั้งจิตสนิทดีไวที่ทาง

กอชุดจุดไฟใสพื้นลาง
ภาวนานั่งยางกุมารทอง

ตัวอยาง ขุนแผนตีดาบฟาฟน
จะจัดแจงตีดาบไวปราบศึก

ตรองตรึกหาเหล็กไวหนักหนา

ไดเสร็จสมอารมณตามตำรา
เอาเหล็กยอดพระเจดียมหาธาตุ

ทานวางไวในมหาศาสตราคม
ยอดปราสาททวารามาประสม
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เหล็กขนันผีพรายตายทั้งกลม
หอกสัมฤทธิ์กริชทองแดงพระแสงหัก

เหล็กตรึงโลงตรึงปนลมสลักเพชร
เหล็กปฏักสลักประตูตะปูเห็ด

พรอมเหล็กเบญจพรรณกัลเม็ด

เหล็กบานพรอมเสร็จทุกสิ่งแแท

เอาเหล็กไหลหลอบอพระแสง
ทองคำสัมฤทธิ์นากอแจ

เหล็กกำแพงน้ำพี้ทั้งเหล็กแร
เงินที่แทชาติเหล็กทองแดงดง

เอามาสุมคุมควบเขาเปนแทง

เผาใหแดงตีแผแชยาผง

ไวสามวันซัดเหล็กนั้นเล็กลง
ซัดเหล็กครบเสร็จถึงเจ็ดครั้ง

ยังคงแตพองามตามตำรา
พอกระทั่งฤกษเขาเสารสิบหา

ก็ตัดไมปลูกศาลขึ้นเพียงตา

แลวจัดหาสารพัดเครื่องบัตรพลี

คุ ณ ค า เสภาขุ น ช า งขุ น แผนสามารถฉายภาพสั ง คมและวั ฒ นธรรมสมั ย
รัตนโกสินทรตอนตนไดเปนอยางดี ผูอานสามารถมองเห็นวิถีชีวิตของคนยุคนั้นไดตั้งแตเกิดจนถึง
เสียชีวิต และยังสะทอนการเมืองการปกครองในยุคนั้นดวย เสภาเรื่องนี้ยังมีความดีเดนในดาน
เนื้อความที่สนุกสนาน และสำนวนกลอนไพเราะ นิยมนำมาขับเสภา โดยกอนสมัยรัชกาลที่ ๒ ขับ
อยางเลานิทาน ไมมีปพาทย ขับกันสองคนขึ้นไป โดยผลัดกันขับแตงกลอนสดขับ มาในรัชกาลที่ ๒
มีการใชปพาทย คนขับกับขับคนเดียวผลัดกับวงปพาทย ตอมาในสมัยรัชกาลที่ ๔ มีเสภาคูปพาทย
เรื่อยมาจนถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ หมอสมิธตีพิมพขับเสภาขึ้นเปนครั้งแรก ในป จ.ศ.๑๒๓๔ หรือ พ.ศ.
๒๔๑๕ วรรณคดีสโมสรในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวไดยกยองวรรณคดีเรื่อง
ขุนชางขุนแผนวาเปนยอดแหงกลอนเสภา
๕.๓.๕ นิราศ ๙ เรื่อง
นิราศ ๙ เรื่องของสุน ทรภู เป น นิ ราศที่ไดรับความนิยมและแพรห ลายมาจนถึ ง
ปจจุบัน สุนทรภูแตงนิราศโดยใชคำประพันธประเภทกลอนนิราศ ๘ เรื่อง อีกเรื่องใชโคลง ทั้ง ๙
เรื่องมีประวัติคราว ๆ (ศิลปากร, กรม, ๒๕๔๓) ดังนี้
นิราศเมืองแกลง แตงเมื่อ พ.ศ.๒๓๔๙ เปน นิราศเรื่องแรกของสุน ทรภู
คราวสุนทรภูเดินทางไปหาบิดาที่บานกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
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นิราศพระบาท แตงปลายป ๒๓๕๐ ขณะเปนมหาดเล็กคราวตามเสร็จ
พระองคเจาปฐมวงศ พระโอรสองคนอยของกรมพระราชวังหลัง ไปนมัสการพระพุทธบาท สระบุรี
นิราศภูเขาทอง แตงเมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๑ คราวขึ้นไปอยุธยา นมัสการเจดีย
ภูเขาทอง โดยเดินทางทางเรือ
นิราศวัด เจาฟ า แตงเมื่อสุน ทรภูยังเปน พระภิกษุ อยุ คราวไปวัด เจาฟ า
อากาศ แขวงจังหวัดอยุธยา ในป พ.ศ.๒๓๗๕ แตแตงใหเปนสำนวนเณรพัดผูบุตร
นิราศอิเหนา แตงถวายพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเขาลักขณานุคุณ ใน
คราวฝากตัวพึ่งพระบารมีอยูในเวลานั้น
โคลงนิราศสุพรรณ แตงคราวไปเมืองสุรรณ ในป ๒๓๘๔
รำพันพิลาป แตงขึ้น ตามความฝน ของสุน ทรภูในขณะยังบวชอยู ณ วัด
เทพธิดาราม นาจะประมาณป พ.ศ. ๒๓๘๕
นิราศพระประธม แตงในคราวไปนมัสการพระปฐมเจดีย ในป พ.ศ.๒๓๘๕
หลังจากลาสิกขาบทแลว
นิราศเมืองเพชร แตงคราวอาสาพระปนเกลา ฯ ไปหาของตองประสงคที่
เมืองพริบพรีหรือเพชรบุรี (แตไมปรากฏวาเปนของอะไร)
ผูแตง สุนทรภู
ลักษณะการแตง นิราศ ๘ เรื่อง แตงเปนกลอนเพลงยาว มีนริ าศสุพรรณเรื่อง
เดียวที่แตงเปนโคลงสี่สุภาพ
วัตถุประสงคในการแตง

พรรณนาอารมณความรูสึกนึกคิดที่ตองออกเดินทาง

จากที่หนึ่งอีกที่หนึ่ง แตนิราศอิเหนาเปนนิราศที่สมมุติขึ้น
เนื้อเรื่องยอ เนื้อหานิราศ ๙ เรื่อง (นามานุกรมวรรณคดีไทย, ออนไลน) มีดังนี้
นิ ร าศเมื อ งแกลง เป น นิ ร าศคำกลอนเรื่ อ งแรกของสุ น ทรภู มี ค วาม
ยาว ๒๔๘ บท เลาเรื่องการเดินทางไปหาบิดาที่วัดปา ตำบลบานกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
เมื่อกลางเดือน ๗ พ.ศ. ๒๓๕๐ สุนทรภูแตงนิราศเรื่องนี้เมื่ออายุยาง ๒๒ ป ขณะนั้นยังเปนโสด
แตลอบรักอยูกับแมจัน เมื่อความทราบถึงกรมพระราชวังหลังจึงถูกลงโทษจำคุกทั้งสองคน เมื่อพน
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โทษสุนทรภูออกเดินทางไปเยี่ยมบิดาที่บวชอยูที่เมืองแกลง และอาจตั้งใจที่จะบวชดวยเพราะอายุ
ครบบวชอีกทั้งเปนการลางอัปมงคลที่ถูกจองจำแตบังเอิญปวย
นิราศพระบาท เนื้อหากลาวถึงการเดินทางไปนมัสการรอยพระพุทธบาทที่
จังหวัดสระบุรีและมีบทรำพันถึงนางอันเปนที่รักตามขนบวรรณคดีนิราศ โคลงนิราศพระพุทธบาท
เรื่องเริ่มดวยคำรำพันถึงหญิงคนรักแลวเลาการเดินทางผานวัดตองปุซึ่งมีชาวมอญอาศัยอยูจำนวน
มาก ผานบานกระทุม หนองคนที บางโขมด และบานแมลา ตอนทายกวีกลาวถึงคุณสมบัติ ๓
ประการที่สตรีใชพิฆาตบุรุษคือดวงเนตร เสียงเสนาะ และรูปโฉมวาเหมือนศร ๓ เลมที่พระราม
แผลงไปสังหารอสูร
นิราศภูเขาทอง เนื้อหากลาวถึงสุนทรภูเดินทางเพื่อไปนมัสการพระเจดีย
ภูเขาทอง วัดภูเขา ที่อยุธยา โดยเดินทางทางเรือพรอมกับพัดบุตรชายที่เกิดจากนางจันภรรยาคน
แรกของสุน ทรภู ในเดือน ๑๑ ชวงออกพรรษาและรับกฐิน แลว จากวัด ราชบูรณะลองเรือผาน
สถาน ที่ ต า ง ๆ จน ถึ ง สถาน ที่ ป ลายทางคื อ พระเจดี ย ภู เ ขาทอง วั ด ภู เ ขาทอง จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา สุนทรภูไดไปกราบนมัสการพระบรมธาตุท่ีบรรจุในพระเจดียภูเขาทอง ณ ที่นี้
สุนทรภูพบพระธาตุในเกสรดอกบัวจึงอัญเชิญใสขวดแกวนำมาวางไวที่หัวนอนเพื่อบูชา แตเมื่อถึงรุง
เชาพระธาตุกลับหายไป ทำใหสุนทรภูเสียใจมาก หลังจากนั้นจึงเดินทางกลับกรุงเทพฯ และขึ้นบกที่
ทาน้ำวัดอรุณราชวราราม
นิราศเมืองเพชร เลาเรื่องการเดินทางไปเพชรบุรีประมาณเดือนยี่หรือเดือน
สามในปพ .ศ. ๒๓๘๔ ขณะนั้น สุน ทรภู มีอายุได ๔๖ ป มีบุ ต รชายชื่อพั ด และนิ ลรวมทั้งลูกศิษ ย
ติด ตามไปด ว ย สุน ทรภู ได อาสาไปทำกิ จธุร ะถวายเจ านายพระองค ห นึ่ ง ซึ่ งสั น นิ ษ ฐานวาเป น
พระองคเจาลักขณานุคุณ เขาใจวาสุนทรภูแตงนิราศเรื่องนี้ในขณะที่เปนภิกษุ เนื่องจากมีขอความ
หลายตอนกลาวถึงการอุทิศสวนกุศลใหแกผูอื่น เชน เมื่อผานบานหมอมบุนนาคกลาววา “ยังยากไร
ไมมีของสนองคุณ ขอแบงบุญใหทานทั่วทุกตัวคน” หรือเมื่อไปเยี่ยมภรรยาของขุนแพงก็กลาววา
“ไดสวดบังสุกุลแบงบุญไป ใหทานไดสูสวรรคชั้นวิมาน”
นิราศวัดเจาฟา เลาเรื่องวา กวีเดินทางพรอมนอง บิดา และศิษยของบิดา
รวม ๔ คน ออกจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามในตอนเย็น ระหวางทางกวีบรรยายสถานที่ที่ผาน
เชน วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ปากงามบางกอกนอย บางขุนพรหม บางจาก บางพลู บาง
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ออ บางซ อน บางแกว ฯลฯ จากนั้น เขาสู ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี กวีเลาวามีชาวมอญตั้ ง
บานเรือนอยูจำนวนมากครั้นไปถึงบานลาวเห็นชาวลาวเจาะหูยานใหญตางกับพวกลาวในกรุงเทพฯ
ที่สวมซิ่นและสำอางมากกวา ในคืนแรกกวีพักที่วัดมอญเชิงรากซึ่งมีบรรยากาศนากลัว รุงเชาจึง
เดินทางตอ เมื่อไปถึงสามโคกจังหวัดปทุมธานี บิดาไดเลานิทานบอกที่มาของเมืองสามโคก เมื่อถึง
วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บิดาเลาวาพระใหญซึ่งเปนที่นับถือของชาวไทยและ
ชาวจีนบริเวณนั้นมีความศักดิ์สิทธิม์ าก หากบานเมืองเดือดรอนองคพระจะพังทรุด หากบานเมือง
รมเย็นพระพักตรจะอิ่มงาม จากนั้นกวีขึ้นฝงที่ศาลาทาน้ำวัดโสมนัสเพื่อหาดอกไมบูชาพระแลวลง
เรือเขาสูคลองสวนพลูซึ่งรมรื่นมาก ทั้งหมดคางคืนที่วัดใหญชัยมงคล ในคืนนั้นมีการทำพิธีจับแร
ปรอทโดยใชน้ำผึ้ง บิดาสามารถจับแรปรอทได ๓ องค แตครั้นรุงสางแรปรอททั้งสามก็หนีไป บิดา
จึงเดินทางตามลายแทงไปหายาอายุวัฒนะที่วัดเจาฟาอากาศนาถนรินทร ยานั้นอยูในตุมฝงไวใตฐาน
พระในโบสถ เมื่อถึงวัดในยามค่ำบิดาเริม่ ทำพิธีเพื่อขุดยาอายุวฒ
ั นะ เกิดลมพัดแรง ฝนตกหนัก ไม
สามารถทำพิธีตอไปได ครั้นรุงสางยาม ผาหม และตำราถูกลมพัดหายไป บิดาจึงเลิกคิดจะขุดยา
อายุวัฒนะเพราะเกรงอาเพศ ทั้งหมดเดินทางกลับกรุงเทพฯ
นิราศอิเหนา เรื่องเริ่มเมือ่ นางบุษบาถูกลมหอบไป อิเหนารำพันถึงนางดวย
ความเศราโศก ครั้นตามหานางไมพบอิเหนาก็กลับวัง แลวตรอมใจจนซูบผอม กระทั่งผานไป ๗
เดือน อิเหนาจึงไปสวดมนตบนภูเขาเพื่อใหจิตใจสงบแตก็ไมเปนผล
โคลงนิราศสุพรรณ เนื้อหาสวนใหญของนิราศสุพรรณพรรณนาสภาพภูมิ
ประเทศและสถานที่ตางๆ ตามเสนทางที่ผานไป โดยแทรกบทคร่ำครวญและชีวิตความเปนมาของ
กวีตลอดจนนิทานชาวบานและตำนานสถานที่ไวดวย วัตถุประสงคในการแตงการเดินทางครั้งนี้เพื่อ
ไปคนหาแรปรอทในปา แตพบอุปสรรคตางๆ มากมาย ในที่สุดกวีตองเดินทางกลับโดยไมไดแร
ปรอทและยาอายุวัฒนะตามที่ตองการ
รำพันพิลาป มีเนื้อความเลาเรื่องราวความหลังอันระทมทุกขของสุนทรภู
นับตั้งแตออกจากราชการตั้งแตตนสมัยรัชกาลที่ ๓ ในปพ.ศ. ๒๓๖๗ จนไดมาอยูวัดเทพธิดารามซึ่ง
ขณะนั้นพระภูประสบกับความทุกขยากตาง ๆ นานา เชน อัตคัดขัดสนเรื่องขาวของเครื่องใช มีแต
เสื่อขาด ๆ และไมมีมุงกันยุงและขาดไฟที่เคยมีใชในเวลาค่ำคืน นอกจากนี้ยังมีศัตรูทั้งในวังและใน
วัด ดวยความลำบากดังกลาวพระภูจึงคิดที่จะออกเดินทางไปยังที่ตาง ๆ เพื่อแสวงหาแรปรอทที่
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สามารถแปรใหเปนทองได จะไดมั่งมีเงินทอง ตอมาพระภูตั้งจิตปรารถนาที่จะหลับและฝนไป ทั้ง
ขอใหความฝนดังกลาวชวยบอกเหตุดีรายใหแกพระภูดวย หลังจากนั้นก็กลาวเรื่องราวตามความฝน
วาพระภูวายน้ำอยางเดียวดายในทองทะเล แลวมี “นารีรุน” ชวยพาพระภูมาอยูที่วัดแหงหนึ่ง ได
พบนางฟ าหลายองค นางฟ าที่ สวยที่ สุด ทรงมงกุฎ พระธิด าไดนิ ม นตพ ระภู ให ไปอยูยั งสวรรค
หลังจากนั้น นางฟ าเหลานั้น ก็เหาะลอยหายลับไป ทำใหพระภูเศราใจที่ไมอาจติด ตามนางไปได
ขณะนั้นมี “นางเมขลา” ถือดวงแกวมาหาพระภู และรับปากกับพระภูวาจะชวยใหสมหวัง ตอมา
พระภูตื่น จากฝน และสงสัยวานางฟาที่มาเขาฝน คือใคร ตอจากนั้น ก็เปน การรำพัน ถึงวัต ถุแ ละ
สถานที่ในวัดเทพธิดารามดวยความอาลัย
นิราศพระประธม เริ่มบทนิราศดวยการครวญถึงนางที่ตองหางไกลกัน แลว
จึงบรรยายและพรรณนาการเดินทางเพื่อไปนมัสการพระประธม(พระปฐมเจดีย) และพระประโทน
โคลงนิราศเรื่องนี้มีความเดนดานวรรณศิลป ทั้งยังมีคุณคาทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม เปน
แหลงขอมูลดานภูมิศาสตรทองถิ่น ตำนานสถานที่ ภาษา วรรณคดี วิถีชีวิต ความคิดความเชื่อ ซึ่ง
กวีถายทอดเรื่องราวที่พบเห็นตามรายทาง ไดสัมพันธกันอยางกลมกลืนกับการแสดงความรูสึกนึก
คิด เชื่อมโยงกับการรำพันถึงนางผูเปนที่รัก
คุณคา นิราศของสุนทรภูนับวายอดเยี่ยมในดานการประพันธ ใชถอยคำโวหาร
ไพเราะคมคาย มักใชคำงายหากแตสะเทือนอารมณ แสดงความอาลัยรักไดอยางลึกซึ้ง ใชความ
เปรียบไดอยางดี เชน ในนิราศพระบาท
ถึงเกาะเกิดเกิดเกาะขึ้นกลางน้ำ เหมือนเกิดกรรมเกิดราชการหลวง
จึงเกิดโศกขัดขวางขึ้นกลางทรวง
รำพึงพายตามสายกระแสเชี่ยว

จะตักตวงไวก็เติบกวาเกาะดิน
ยิ่งแสนเปลี่ยวเปลาในฤทัยถวิล

สักครูหนึ่งก็มาถึงบางเกาะอิน
อันเท็จจริงสิ่งนี้ไมรูแน

กระแสสินธุสายชลเปนวนวัง
ไดยินแตยุบลแตหนหลัง

วาที่เกาะบางอออินเปนถิ่นวัง

กษัตริยครั้งครองศรีอยุธยา

พาสนมออกมาชมคณานก
อันคำแจงกับเราแกลงสังเกตตา

ก็เรื้อรกรั้งรางเปนทางปา
ก็เห็นนาที่จะแนกระแสความ
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แตเดี๋ยวนี้มีไมก็ตายโกรน
โอฉะนี้แกวพี่เจามาตาม

ทั้งเกิดโจรจระเขใหคนขาม
จะวอนถามยานน้ำพี่ร่ำไป

กลอนนิราศของสุนทรภูยังพรรณนาสิ่งที่ไดพบเห็นโดยทำใหผูอานเกิดจินตภาพได
อยางดี เชน ในนิราศภูเขาทอง
ถึงบานงิ้วเห็นแตงิ้วละลิ่วสูง

ไมมีฝูงสัตวสิงกิ่งพฤกษา

ดวยหนามดกรกดาษระดะตา

นึกก็นากลัวหนามนึกขามขามใจ

งิ้วนรกสิบหกองคุลีแหลม

ดังขวากแซมเสี้ยมแซกแตกไสว

ใครทำชูคูทานครั้นบรรลัย

ก็ตองไปปนตนนาขนพอง

เราเกิดมาอายุเพียงนีแ้ ลว

ยังคลาดแคลวครองตัวไมมัวหมอง

ทุกวันนี้วิปริตผิดทำนอง

เจียนจะตองปนบางหรืออยางไร

นิราศของสุนภรภูย ังทำใหเห็นภูมิศาสตรตามสถานที่ที่สุนทรภูเดินทางไป ทั้งยังสอดแทรก
คติธรรมในการใชชีวิตดวย
๕.๓.๖ พระอภัยมณี
พระอภัยมณีเปนนิทานคำกลอนเรื่องยาวที่ไดรับความนิยมอยางมาก สันนิษฐานกัน
วาสุ น ทรภู แ ต งในรัช กาลพระบาทสมเด็ จพระนั่ ง เกล าเจา อยู หั ว และคงจะแต งเสร็จ ในรัช กาล
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหวั สุนทรภูใชความคิดจิตนาการสรางเรื่องราวของตัวละครและ
เหตุการณคลายกับการผจญภัย ตัวละครมีความแปลกประหลาดจากการรับรูของผูอ านและขนบวร
รณคดีไทย ชลดา เรืองรักษลิขิต (๒๕๔๘) กลาวถึงการแตงพระอภัยมณีของสุนทรภูไววา “สุนทรภู
มิไดนำเนื้อหาจากชาดกหรือนิทานพื้นเมืองมาแตงเหมือนกวีทั่วไป แตปรุงแตงเนื้อหาของเรื่องพระ
อภัยมณีขึ้นใหม โดยคัดสรรขอมูลที่ไดจากแหลงตาง ๆ บางมาจากจินตนาการของสุนทรภูเอง บาง
มาจากเรื่องที่ไดอานไดฟงมา และบางมาจากเหตุการณที่ไดพบเห็นในสังคมไทย ดานตัวละครนั้นก็มี
ตัวละครหลากหลายชาติพันธุ ตัวละครสวนใหญมีเอกลักษณของตนเอง”
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การแตงเรื่องพระอภัยมณีนี้ สุนทรภูยังนาจะไดรับอิทธิพลจากวรรณคดีตางชาติ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง วรรณคดีจีน มาผสมผสานสรางสรรคเปนเรื่องพระอภัยมณี ดังเชน อิทธิพลจาก
เรื่องสามกก ตอนอุบายเผาเรือ ที่ปรากฏในตอนนางละเวงวัณฬาทำอุบายเผากองทัพเรือของพระ
อภัยมณีที่ยกไปตีเมืองใหม จนกองทัพของพระอภัยมณีตองถอยรนไมเปนขบวน เหตุการณในตอนนี้
คลายกับเหตุการณในสามกก ตอนโจโฉแตกทัพเรือ เพราะอุบายของจิวยี่และขงเบง หรืออิทธิพล
จากเรื่องไซฮั่น ซึ่งเปนเรื่องที่กรมพระราชวังหลังอำนวยการแปล สุนทรภูนาจะนำเพลงปของเตียงเห
ลียงสรางใหพระอภัยมณีมีวิชาเปาป โดยทั้งพระอภัยมณีและเตียงเหลียงตางความสามารถเปาปให
คนฟงเกิดอารมณความรูสึกไดตามปรารถนา ดังเชน ตอนพระอภัยมณีเปาปยุติทัพของนางละเวง
วัฒฬา เนื่องจากฝายเมืองผลึกกำลังเพลี่ยงพล้ำ เพราะศรีสุวรรณและสินสมุทตางติดรถกลของนาง
ละเวงวั ณ ฬา พระอภั ย มณี ได เป าป ให ห ยุ ด ทั พ เช น เดี ย วกั บ เตี ย งเหลี ย ง เตี ย งเหลี ย งมี ค วาม
เชี่ยวชาญในการเปาป จึงอาสาพระเจาฮั่นอองไปเปาปบนภูเขาเพื่อใหทหารของพระเจาฌอปาอองที่
ฟ งเพลงป เกิ ด ความเศราสลดใจ กลั ว ตายและคิด ถึงบ าน จะไดช วนกั น หนีทั พ กลับ ไป (รื่น ฤทั ย
สัจจพันธุ, ๒๕๕๘, หนา ๑๔๑)
ผูแตง สุนทรภู
ลักษณะการแตง

กลอนแปด

วัตถุประสงคในการแตง สันนิษฐานกันวัตถุประสงคในการแตงนั้นตอนตนเรื่อง
คงแตงเพื่อขายฝปากเลี้ยงตัวในเวลาที่ติดคุก ตอนตอมาแตงถวายพระองคเจาลักขณานุคุณ และ
กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ เพื่อสนองคุณที่ใหการอุปการะ
เนื้อเรื่องยอ

กรุงรัตนามีทาวสุทัศนและพระนางประทุมเกสรเปนผูครองเมือง

ทั้งสองมีพระโอรสสององค คือ พระอภัยมณีและศรีสุวรรณ และสงใหทั้งสองไปเรียนศิลปวิทยา
พระอภัยมณีจบวิชาป สวนศรีสุวรรณจบวิชากระบี่กระบอง เมื่อสำเร็จวิชาแลว ทั้งสองไดกลับคืนสู
พระนคร เมื่อพระบิดาทราบวาบุตรทั้งสองเรียนวิชาที่ไมคูควรแกการเปนกษัตริย จึงทรงกริ้วและขับ
ไลทั้งสองออกจากพระนคร ทั้งสองเดินทางไปจนถึงชายทะเล ไดพบกับพราหมณ ๓ คน คือ โมรา
สานนท และวิเชียร ทั้งหมดผูกสมัครเปนมิตรกัน จากนั้นพระอภัยมณีไดเปาปใหคนทั้งหมดฟง จน
เคลิบเคลิ้มหลับไป เพลงปดังไกลไปถึงนางผีเสื้อสมุทรที่อาศัยอยูกลางทะเล เมื่อนางผีเสื้อสมุทรได
ฟงเสียงปก็ตามเสียงมาจนพบและตกหลุมรักพระอภัยมณี นางจึงลักพาตัวพระอภัยมณีใหกลับไปอยู
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บนเกาะกับนาง นางผีเสื้อสมุทรจำแลงกายเปนหญิงหนาตาสวยงาม และแมพระอภัยจะรูทั้งรูวา
นางงามผูนี้คือนางยักษ แตไมอาจจะหนีไปไหนได ทั้งสองจึงอยูกินกันจนใหกำเนิดบุตรชายรวมกัน
ชื่อวา สินสมุทร ดานศรีสุวรรณกับสามพราหมณ เมื่อตื่นจากการหลับใหลแลวไมพบพระอภัยมณี
เที่ยวคนหาจนไปถึงเมืองรมจักรทั้งสี่รวมกันสูศึกปองกันเมือง และไดพบกับนางเกษราผูเปนธิดาของ
เจาเมือง ศรีสุวรรณจึงไดอภิเษกกับนางเกษรา และใหกำเนิดพระธิดาชื่อวา นางอรุณรัศมี
วันหนึ่งสินสมุทรออกไปเที่ยวเลนขางนอกจนพบเจอกับพอเงือกแมเงือกคูหนึ่ง
สินสมุทรจึงจับตัวเงือกคูนั้นมาใหพอดู พอเงือกและแมเงือกวอนขอใหพระอภัยไวชีวิตและยื่นขอ
เสนอวาจะพาตัวพระอภัย หนี พระอภัยเห็นดวยกับความคิดนี้ จึงออกอุบายใหนางผีเสื้อไปถือศีลบน
เขา ๓วัน ๓ คืน ระหวางที่นางผีเสื้อสมุทรไมอยู พระอภัยก็พาสินสมุทรหลบหนี พอเงือกแมเงือกพา
พระอภัยและสินสมุทรหนีมาจนเกือบถึงเกาะแกวพิสดาร ก็พอดีกับที่นางผีเสื้อรูตวั และติดตามมาทัน
เมื่อตามมาทันนางผีเสื้อก็ฆาพอเงือกแมเงือกทิ้ง สวนนางเงือกผูเปนลูกก็พาพระอภัยกับสินสมุทร
หนีตอไปอีกจนถึงเกาะแกว พิสดาร บนเกาะแหงนี้ เปนที่อยูของพระษีผูมีฤทธิ์มาก นางผีเสื้อจึงไม
กลาจะทำอะไร และปลอยใหทั้งหมดอาศัยอยูบนเกาะแกวพิสดารอยางปลอดภัย ฝายพระอภัยก็ได
นางเงือกเปนภริยา
เมืองผลึก มีทาวสิลราชกับพระนางมณฑาเปนผูครองเมือง ทั้งสองมีพระธิดา
ชื่อวา นางสุวรรณมาลี ซึ่งทรงเปนคูหมั้นอยูกับอุศเรน เจาชายแหงเมืองลังกา วันหนึ่งนางสุวรรณ
มาลีเกิดนิมิตฝน โหรจึงไดทำนายวา นางนั้นจะตองออกทะเล จึงจะไดพบลาภกอนใหญ ทั้งหมดเชื่อ
ในคำทำนายและมุงหนาเดินเรือเที่ยวทองไป ระหวางอยูกลางทะเล เกิดมีพายุลูกใหญพัดเรือไปถึง
เกาะนาควาริน คำทำนายของปูเจาทำใหทาวสิลราชพากองเรือมุงหนาไปยังเกาะแกวพิสดาร จนได
พบกับพระอภัยมณี ทาว สิลราชทรงรับพระอภัยมณีกับสินสมุทรขึ้นเรือไปดวยกันเพื่อกลับบานเมือง
แตเมื่อเรือแลนออกจากเกาะ นางผีเสื้อสมุทรออกมาอาละวาดจนเรือแตก ทาวสิลราชกับบริวารสวน
ใหญสิ้นชีพกลางทะเล เหลือเพียงแตสินสมุทรที่พานางสุวรรณมาลีหนีไปได สวนพระอภัยมณีไดเปา
ปสังหารนางยักษจนสิ้นใจกลางทะเล ทั้งหมดแตกกระจายพลัดพรายไปคนละทิศละทาง ฝายพระ
อภัยมณีไดรับความชวยเหลือจากอุศเรน ผูเปนคูหมั้นของนางสุวรรณมาลี สวนสินสมุทรกับนาง
สุวรรณมาลีก็ไดโจรสุห รั่งผูเปนโจรสลัดในนานน้ำนั้น ชวยชีวิตไวได แตแลวโจรก็ยังเปนโจร โจร
สุหรั่งคิดทำรายสินสมุทร สินสมุทรจึงสังหารโจรแลวครอบครองเรือมาเปนของตนเอง สินสมุทรออก
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เรือไปจนพบศรีสุวรรณที่กำลังลองเรือเที่ยวตามหาพี่ชาย ทั้งหมดจึงเดินทางตอไปดวยกันจนมาพบ
กับพระอภัยมณีและอุศเรน สินสมุทรรูสึกรักนางสุวรรณมาลีและอยากใหมาเปนแม จึงเกิดเหตุวิวาท
กับอุศเรน พระอภัยมณีจึงหนีไปเมืองผลึกพรอมนางสุวรรณมาลีและไดขึ้นครองเมืองแทนทาวสิล
ราช ฝายอุศเรนก็รูสึกแคนใจ จึงมุงหนากลับเมืองลังกาเพื่อยกทัพมาตีเมืองผลึก แตแลวแพอุบาย
ของนางวาลีจนตองสิ้นชีวิต นางละเวงวัณฬาผูนองสาวจึงคิดจะแกแคนใหพี่ชาย จึงออกอุบายใชรูป
ของตนทำเสนห แลวสงไปหัวเมืองตาง ๆ เพื่อยกทัพมาตีเมืองผลึก ฝายนางเงือกที่อาศัยอยูที่เกาะ
แกวพิสดาร ก็ใหกำเนิดบุตรชื่อวา สุดสาคร เด็กคนนี้เปนเด็กที่ฉลาดและแข็งแรงมาก วันหนึ่งสุด
สาครจับมานิลมังกรมาได พระษีจึงสอนวิชาและเลาเรื่องพระอภัยมณีผูเปนพอของเด็กนอยใหฟง
เมื่อสุดสาครรูเรื่องพอขอตน ก็กราบลาพระษีเพื่อออกเดิน ทางตามหาพอ สุดสาครเดินทางไป
จนถึงเมืองการเวก ระหวางทางก็ถูกชีเปลือยหลอกขโมยไมเทาและมานิลมังกรที่พระษีมอบไวให
คูกายไป แตพระษีเขามาชวยไวไดทัน จนชิงเอาไมเทาและมานิลมังกรกลับคืนมาได สุดสาครเดิน
ทางเขาสูเมืองการเวก เมื่อกษัตริยผูเปนเจาเมืองเห็นก็รูสึกรักใครเอ็นดู จึงรับอุปการะเลี้ยงดูเปน
โอรสบุญธรรม สุดสาคร อยูดวยกันกับนางเสาวคนธและหัสไชยผูเปนพระธิดาและพระโอรสของ
กษัตริยจน เติบใหญ สุดสาครจึงคิดจะออกตามหาพอ เจาเมืองการเวกจึงแจงหากองเรือให และให
นางเสาวคนธและหัสไชยติดตามไปดวย ทั้งหมดลองเรือไปจนถึงเมืองผลึก ซึ่งขณะนั้นกำลังถูกทัพ
ลังกาและทัพพันธมิตรลอมเมืองไวอยู พระ อภัยมณี ศรีสุวรรณ สินสมุทร และสุดสาคร จึงชวยกันสู
รบจนสามารถเอาชนะทัพอื่นๆได ฝายพระอภัยมณีเมื่อไดรูปวาดของนางละเวงที่ลงเสนหเอาไว ก็
เกิดตองมนตของนางละเวงเสียเอง ทำใหพระอภัยยกทัพตามไปตีเมืองลังกาดวย แตรบกันเทาใดก็ไม
มีฝายไหนแพชนะเสียที
ตอมาพระอภัยมณีลอบติดรถนางละเวงเขาไปในวัง แตเมื่อนางละเวงไดพบหนาพระ
อภัย ก็รูสึกฆาไมลง แตกลับหลงรักจนตกเปนสามีภรรยากัน สวนบริวารอื่นของนางละเวง ไมวาจะ
เปน นางยุพาผกา รำภาสะหรี และสุลาลีวัน ก็ใชเสนหกับพระอภัยมณี ศรีสุวรรณ สินสมุทร และสุด
สาคร จนใหทั้งหมดหลงมัวเมา จนไมยอมกลับเมืองผลึก นางสุวรรณมาลี นางอรุณรัศมี และนาง
เสาวคนธเห็นทาไมดี จึงมาตามทุกคนใหกลับ แตดวยมนตเสนหจึงทำใหพวกเขาไมยอมกลับ นางๆ
ทั้งหลายจึงไปขอใหหัสไชยมาชวยแกเสนหที่ลุงและเหลาพี่หลงอยูจนสำเร็จ กษัตริย ทั้งหมดจึงยอม
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สงบศึกกันแตโดยดี แตนางเสาวคนธก็ยังคงโกรธสุดสาคร จึงหนีไปเมืองวาหุโลม สุดสาครจึงตอง
ติดตามไป จนภายหลังก็ไดอภิเษกสมรสกัน
ดานกรุงรัตนา เมื่อทาวสุทัศนสิ้นพระชนม พระอภัยมณีกับเหลากษัตริยจึงเดินทาง
กลับไปทำศพ มังคลาผูเปนบุตรของพระอภัยมณีกับนางละเวงจึงไดขึ้น ครองเมืองลังกา แตก็ถูก
บาทหลวงยุแหยใหเกิดความแคนเคืองเหลากษัตริย มังคลาจึงจับตัวนางสุวรรณมาลีและพระญาติ
มาขังไว ฝายหัสไชยกับสุดสาครเมื่อทราบขาว ก็ยกทัพมาชวย แตก็ไมสำเร็จ แมแตนางละเวงผูเปน
มารดาเองก็ไมสามารถหามปรามได พระอภัยมณีกับศรีสุวรรณจึงตองยกทัพตามมาจนสูรบไดรับชัย
ชนะเมื่อ ศึกสงบลง พระอภัยมณีไดอภิเษก โอรสทั้งหลายใหครองเมืองตาง ๆ จากนั้นจึงลาบวช โดย
มีนางสุวรรณมาลีและนางละเวงตามไปปรนนิบัตพิ ัดวีดวย ทั้งสามบำเพ็ญตนอยูในศีลในธรรมรวมกัน
อยางสงบสุข
ตัวอยาง ตอนษีเกาะแกวพิสดารสอนทัพผายพระอภัยมณีกับนางละเวง
คือรูปรสกลิ่นเสียงไมเที่ยงแท
ความตายหนึ่งพึงเห็นเปนประธาน

ยอมเฒาแกเกิดโรคโศกสงสาร
หลังนิพพานพนทุกขสนุกสบาย

ซึ่งบานเมืองเคืองเข็ญถึงเชนนี้
อันศีลหาวาอยาทำใหจำตาย

เพราะโลกียตัณหาพาฉิบหาย
จะตกอบายภูมิขุมนรก

ตัวอยาง ตอนนางผีเสื้อลักพระอภัยมณี
แสนสงสารพระอภัยใจจะขาด กลัวอำนาจนางยักขินีศรี
สลบลมมิไดสมประดี
อสุรีผีเสื้อแสนสวาท

อยูบนที่แผนผาศิลาลาย ฯ
เห็นภูวนาถนิ่งไปก็ใจหาย

เออพอคุณทูนหัวผัวขาตาย

ราพณรายลูบตองประคององค

เห็นอุนอยูรูวาสลบหลับ
พอทูนหัวกลัวนองนี้มั่นคง

ยังไมดับชนมชีพเปนผุยผง
ดวยรูปทรงอัปลักษณเปนยักษมาร

จำจะแสรงแปลงรางเปนนางมนุษย

ใหผาดผุดทรวดทรงสงสัณฐาน

เห็นพระองคทรงโฉมประโลมลาน

จะเกี้ยวพานรักใครดังใจจง
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แลวอานเวทเพศยักษก็สูญหาย
เอาธารามาชโลมพระโฉมยง

สกนธกายดังกินนรนวลหง
เขาแอบองคนวดฟนคั้นประคอง ฯ

ตัวอยาง ตอนสุดสาครจับมานิลมังกร
อยูวันหนึ่งถึงเวลาสิทธาเฒา

สำรวมเขานั่งฌานกุมารหนี

ลงเลนน้ำปล้ำปลาในวารี

แลวขึ้นขี่ขับขวางไปกลางชล

พอพบมาหนาเหมือนมังกรราย

แตกีบกายนั้นเปนมานาฉงน

หางเหมือนอยางหางนาคปากคำรน

กายพิกลกำยำดูดำนิล

กุมาราถาโถมเขาโจมจับ
เขาคาบคอหนอกษัตริยจะกัดกิน

มังกรรับรบประจัญไมผันผิน
กุมารดิ้นโดดขึ้นนั่งหลังอาชา

มาสะบัดพลัดหลุดยังยุดหาง
ตลบเลี้ยวเรียวแรงแผลงศักดา

ดูกลิ้งกลางเกลียวคลื่นลื่นถลา
เสียงชลาเลื่อนลั่นสนั่นดัง

จนค่ำพลบรบรุดไมหยุดหยอน
ถึงสินธพขบขย้ำดวยกำลัง

สุดสาครภาวนาคาถาขลัง
ไมเขาหนังแนนเหนียวคงเขี้ยวงา

แตมืดมัวกลับปูไมอยูรบ
ถึงโยคีดีใจไหววันทา
ไปเที่ยวเลนเห็นอายอะไรมิรู

แฉลบหลบขึ้นตลิ่งวิ่งถลา
บอกเจาตาตามจริงทุกสิ่งอัน
ดำทั้งตัวหัวหูมันดูขัน

ขาเขาจับกลับขบตองรบกัน

แตกลางวันจนเดี๋ยวนี้ฉันหนีมา

คุณคา

เรื่องพระอภัยมณีเปนวรรณคดีชิ้นเอก สุนทรภูแตงเปนนิทานคำกลอนที่

มีความยาวถึง ๖๔ ตอน มีเนื้อหาสนุกสนาน ตื่นเตน เรื่องดำเนินกระชับ ไมยืดเยื้อ การแตงยังมี
ลักษณะเปนเอกลักษณ คือแทรกเรื่องนัน้ เรื่องนี้ตลอดเวลา เทากับเปนการเพิ่มเสนหใหกับวรรณคดี
(ทศพร วงศรัตน, ๒๕๕๐, หนา ๙) สุนทรภูยังพรรณนาเรื่องไดอยางชัดเจน สามารถแสดงอุปนิสัย
ใจคอของตัวละครไดอยางแจมชัด เชน พระอภัยมณีเปนคนใจออน ศรีสุวรรณมีความสุขุม อุศเรน
มีความทะนงองอาจ เปนตน เรื่องพระอภัยมณียังมีคติสอนใจแทรกอยูตลอดเรื่อง ซึ่งนาจะมาจาก
ประสบการณของสุนทรภู ไมวาจะเปนเรื่องความรัก เชน พระอภัยมณีตอน พระอภัยหนีนางผีเสื้อ
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สะทอนใหเห็นถึงอานุภาพของความรักที่อาจทำลายหรือสรางสรรคกไ็ ด หรือความรักระหวางแมกับ
ลูก พี่กับนอง การหลงใหลรูปกายภายนอก เชนพระอภัยมณีหลงรักนางผีเสื้อสมุทรจากเพียงรูป
กายภายนอกจนนำมาสูเรื่องราวตาง ๆ มากมาย ความโดดเดนของเรื่องพระอภัยมณีอีกประการ
หนึ่งคือ การสะทอนความคิดและจินตนาการของสุนทรภูที่ล้ำหนาเกินยุคสมัย โดยเฉพาะเรื่องทาง
วิทยาศาสตร ดังจะเห็นวา ในเรื่องมีการกลาวถึงเรือขนาดใหญ ที่วา “เรือขนาดใหญอยางเรือโจร
สุหรั่ง” หรือ กลดนตรี ซึ่งปจจุบันคือจานเสียง ซึ่งในสมัยนั้นยังไมมี
ความดีเดนของเรื่องพระอภัยมณียังทำให เทียนวรรณ หรือ ต.ว.ส. วรรณาโภ นักคิดนัก
วิจารณในชวงรัชกาลที่ ๕ ไดวิจารณเรื่องพระอภัยมณี ลงในหนังสือตุลวิภาคพจนกิจเปนตอน ๆ
ติดตอกันหลายฉบับ โดยวิจารณในทำนองวา เปนเรื่องสมเหตุสมผล ตัวละครสมจริง มีลักษณะนิสัย
เหมือนคนธรรมดา เปนเรื่องที่มปี ระโยชนใหความรู ชื่อตัวละครสอดคลองกับอุปนิสัย เนื้อหาตาง ๆ
ไปจากเรื่องจักร ๆ วงศ ๆ ทั่วไป คือ ตัวละครเอกไมมีฤทธิ์ เหาะไมได ไมมีอาวุธวิเศษ เนรมิตไมได
ตัวละครหญิงไมเสียพรหมจรรย แมอยูในที่รโหฐาน ตัวละครหญิงมีปญญา สามารถเอาตัวรอดดวย
อุบาย ตัวละครมีอุปนิสัยคงที่ตลอดเรื่อง (รื่นฤทัย สัจจพันธุ, ๒๕๕๘, หนา ๑๓๓)
๕.๓.๗ กลอนสุภาษิต ๓ เรื่อง
สุภาษิต ๓ เรื่อง ของสุนทรภู คือสวัสดิรักษา เพลงยาวถวายโอวาท และสุภาษิต
สอนหญิง ทั้ง ๓ เรื่องมีลักษณะเปนคำสอนหญิง ในดานการวางตัว ครองตนของหญิงที่ดี สวัสดิ
รักษาแตงเมื่อปลายรัชกาลที่ ๒ ชวงป พ.ศ.๒๓๖๔ – ๒๓๖๗ ของเดิมแตงเปนคำฉันท เพลงยาว
ถวายโอวาท แตงระหวางที่สุนทรภูเปนพระ ในชวงป พ.ศ.๒๓๗๒ กอนออกเดินทางไปอยูหัวเมือง
สวนสุภาษิตสอนหญิง แตงชวงป พ.ศ. ๒๓๘๐ – ๒๓๘๓ สุนทรภูแตงในเวลาตกยาก หลังจากสึก
ออกมาเปนคฤหัสถแลว
ผูแตง

สุนทรภู

ลักษณะการแตง

กลอน

วัตถุประสงคในการแตง
สวัสดิรักษา เขียนขึ้นเพื่อถวายสมเด็จเจาฟาอาภรณในรัชกาลที่ ๒ ดวย
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ทรงมอบสมเด็จพระเจาลูกยาเธอพระองคใหเปนศิษยใน
สำนักสุนทรภู
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เพลงยาวถวายโอวาท เขี ยนขึ้ น เพื่ อเป น คำทู ล ลาและให โอวาทสมเด็ จ
เจาฟา ฯ กรมพระยาบำราบปรปกษ และเจาฟาปว ซึ่งเปนศิษยของสุนทรภูทั้ง ๒ พระองค
สุภ าษิ ต สอนหญิ ง เขี ย นขึ้ น เพื่ อ สอนสตรีทั่ ว ไป ไม ได ให แ ก ใครเป น การ
เฉพาะ เชื่อกันวาสุนทรภูแตงเรื่องนี้เพื่อหาเงินในยามตกยาก
เนื้อเรื่องยอ
สวัสดิรักษา กลาวถึงกิจวัตรอันถึงปฏิบัติสำหรับผูหวังความสวัสดิมงคล
เพลงยาวถวายโอวาท เนื้อความเปนขอความสั่งสอนของครูใหไวแกศิษย
แทรกดวยบทอาลัยที่ตองจากกัน
สุภาษิตสอนหญิง เนื้อหากลาวการประพฤติปฏิบัติของกุลสตรี
ตัวอยาง สวัสดิรักษา
อนึ่งภูษาผาทรงณรงครบ

ใหมีครบเครื่องเสร็จทั้งเจ็ดสี

วันอาทิตยสิทธิโชคโฉลกดี
เครื่องวันจันทรนั้นควรสีนวลขาว

เอาเครื่องสีแดงทรงเปนมงคล
จะยืนยาวชันษาสถาผล

อังคารมวงชวงงามสีครามปน
เครื่องวันพุธสุดดีดวยสีแสด

เปนมงคลขัตติยาเขาราวี
กับเหลือบแปดปนประดับสลับสี

วันพฤหัสจัดเครื่องเขียวเหลืองดี

วันศุกรสีเมฆหมอกออกสงคราม

วันเสารทรงดำจึงล้ำเลิศ
หนึ่งพาชีขี่ขับประดับงาม

แสนประเสริฐเสี้ยนศึกจะนึกขาม
ใหตองตามสีสันจึงกันภัย ฯ

ตัวอยาง เพลงยาวถวายโอวาท
อันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธ ประเสริฐสุดซอนใสเสียในฝก
สงวนคมสมนึกในฮึกฮัก
จับใหมั่นคั้นหมายใหวายวอด

จึงคอยชักเชือดฟนใหบรรลัย
ชวยใหรอดรักใหชิดพิสมัย

ตัดใหขาดปรารถนาหาสิ่งใด

เพียรจงไดดังประสงคที่ตรงตี

๑๘๘

ธรรมดาวากษัตริยอตั ิเรก
เสียงสังหารผลาญสัตวในปถพี

เปนองคเอกอำนาจดังราชสีห
เหตุเพราะมีลมปากนั้นมากนัก

เหมือนหนอเนื้อเชื้อวงศที่องอาจ

ยอมเปรื่องปราชญปรากฏเพราะยศศักดิ์

ผูใหญนอยพลอยมาสามิภักดิ์

ไดพรอมพรักทั้งปญญาบารมี

ตัวอยาง สุภาษิตสอนหญิง
ขอเจริญเรื่องตำรับฉบับสอน
อันความชั่วอยาใหมัวมีระคาย

ชาวประชาราษฎรสิ้นทั้งหลาย
จะสืบสายสุริยวงศเปนมงคล

ผูใดเกิดเปนสตรีอันมีศักดิ์
สงวนงามตามระบอบใหชอบกล

บำรุงรักกายไวใหเปนผล
จึงจะพนภัยพาลการนินทา

เปนสาวแซแรรวยสวยสะอาด
แมนแตกราวรานรอยถอยราคา

ก็หมายมาดเหมือนมณีอนั มีคา
จะพลอยพาหอมหายจากกายนาง

อันตัวต่ำแลวอยาทำใหกายสูง

ดูเยี่ยงยูงแววยังมีที่วงหาง

คอยเสงี่ยมเจียมใจจะไววาง

ใหตองอยางกิริยาเปนนารี ฯ

คุณคา

สุภาษิตทั้ง ๓ เรื่อง มีลักษณะเปนคำสอนหญิงในดานตาง ๆ สุนทรภู

คงจะแตงขึ้นจากประสบการณ ความเชื่อและคำสอนที่ตกทอดกันมา ลักษณะเดนของวรรณคดีเรื่อง
นี้ คือสุนทรภูไมไดบรรยายการสอนโดยไรรสหรือความงามทางวรรณศิลป จะเห็นวา มีการใชความ
เปรียบ ใชถอยคำโวหารที่ทำใหผูอานผูฟงเกิดจินตภาพและคลอยตามไดอยางดี
๕.๓.๘ กาพยพระไชยสุริยา
กาพยพระไชยสุริยา เปนนิทานสำหรับสอนการเขียนอาน เชื่อวาสุนทรภูประพันธ
ขึ้น ในราวป พ.ศ. ๒๓๘๓ - ๒๓๘๕ ชวงรัชกาลที่ ๓ เขาใจวาจะแตงสำหรับ เปน แบบสอนอาน
คำเที ย บให ศิ ษ ย ข องท า นเล า เรี ย นศึ ก ษา ต อ มาในรั ช กาลที่ ๕ พระยาศรี สุ น ทรโวหาร (น อ ย
อาจารยางกูร) นำเอากาพยพระไชยสุริยามาบรรจุไวในมูลบทบรรพกิจแบบเรียนหลวงเปนตอนๆ
ตั้งแต แม ก กา ไปจนจบ แม เกย ดวย

๑๘๙

ผูแตง สุนทรภู
ลัก ษณะการแตง กาพย ๓ ชนิด ไดแ ก กาพยยานี ๑๑ กาพยฉบัง ๑๖ และ
กาพยสุรางคนางค ๒๘
วัต ถุป ระสงคในการแต ง สำหรับ ใชเปน บทเรียนเขียนอานของพระโอรส ใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย
เนื้อเรื่องยอ

เรื่องกาพยพระไชยสุริยาเปนบทสอนอาน โดยสอนผานโครงเรื่อง

นิทาน คือ เจาไชยสุริยาและพระมเหสีหนีออกจากเมืองที่เปนกลียุค มาพบทางสวางบำเพ็ญพรตใน
ปาตลอดพระชนม ชีพ เนื้ อหาเริ่ม ดว ยบทประฌามบทไหวคุณ พระรัต นตรัย คุ ณ บิ ด ามารดา
คุณครูบาอาจารย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเพื่อชวยใหเกิดสิริมงคลแกกวีและงานประพันธของกวี
จากนั้นเริ่มบทอานเรียงลำดับการสะกดคำตั้งแต แม ก กา ตามดวย แมกน, แมกง, แมกก, แมกด,
แมกบ, แมกม และแมเกย ตามลำดับ
ตัวอยาง สอนเรื่องแม กน โดยใชกาพยสุรางคนางค ๒๘

ก กา วาปน

๏ ขึ้นใหมใน กน
ระคนกันไป

เอ็นดูภูธร
มณฑลตนไทร

มานอนในไพร
แทนไพชยนตสถาน
๏ สวนสุมาลี

วันทาสามี
เฝาอยูดูแล

เทวีอยูงาน
เหมือนแตกอนกาล

ใหพระภูบาล

สำราญวิญญาณ
๏ พระชวนนวลนอน

เข็ญใจไมขอน

เหมือนหมอนแมนา

ภูธรสอนมนต

ใหบนภาวนา

เย็นค่ำร่ำวา

กันปาภัยพาล
๏ วันนั้นจันทร

มีดารากร

เปนบริวาร
๑๙๐

เห็นสิ้นดินฟา
มาลีคลี่บาน

ในปาทาธาร
ใบกานอรชร

คุณคา กาพยพระไชยสุริยาเปนหนึ่งในแบบเรียนสอนอานในสมัยรัตนโกสินทร
นอกเหนือจากจินดามณีที่ตกทอดมาแตสมัยอยุธยา สุนทรภูใชถอยคำงาย ๆ เขาใจไดชัดเจนในการ
พรรณนาเรื่องราวและแทรกการสอน แมเปนวรรณคดีสำหรับใชฝกอานเขียนแตยังคงขนบวรรณคดี
ไทยไว เชน มีการพรรณนาแบบ “เขาแบบ” คือการชมความงามของสิ่งตาง ๆ ในเรื่องนี้สุนทรภูชม
ธรรมชาติโดยมุงความไพเราะในการเลนคำสัมผัสและใหถูกตองตามฉันทลักษณ เรื่องกาพยพระ
ไชยสุริยายังสะทอนใหเห็นความสามารถและความรอบรูของสุนทรภูไดเปนอยางดี ดังเชน ตอน
เหตุการรน้ำทวมโลก สุนทรภูกลาวถึงนกที่อยากทราบความกวางใหญของทะเล ซึ่งคลายไดขอมูล
จากตำนานของชาวตะวันตกที่ระหวางน้ำลด มีการสงนกไปสำรวจวาพื้นดินแหงแลวหรือยัง นกที่
สุ น ทรภู ก ล า วถึ ง ชื่ อ พระยาสำภาที ซึ่ ง น าจะได เค ามาจาก สั ม พาที ซึ่ งเป น พระยานกในเรื่ อ ง
รามเกียรติ์ พระยานกนี้เปน ผูบิน พาหนุมานไปดูท่ีตั้งกรุงลงกาซึ่งอยูกลางทะเล (โชติรส มณี ใส,
๒๕๕๙, หนา ๑๕๑)
๕.๓.๙ โคลงนิราศนรินทร
โคลงนิ ร าศนริ น ทร ถื อ ว า เป น วรรณคดี ชิ้ น เอก มี ลี ล าและความไพเราะเฉก
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 โคลงสี่สุภาพ ๑๔๓ บท
วัตถุประสงคในการแตง

สันนิษฐานวามีวัตถุประสงค ๒ ประการ คือ เพื่อ

แสดงความอาลัยในการจากหญิงที่รัก ซึ่งอาจมีจริงหรืออาจจินตนาการขึ้นเองก็ได และเพื่อฝากชื่อ
ในวงกวี เชื่อกันวาอาจจะแขงขันกับกำสรวลศรีปราชญ

๑๙๑

เนื้อเรื่องยอ เริ่มตนยอพระเกียรติ์กษัตริย บรรยายความรุงเรืองของบานเมือง
และพระพุทธศาสนา แลวจึงเริ่มรำพึงรำพันถึงนางอันเปนที่รักที่ตองจากมาตลอดการเดินทาง กวี
เดินทางทางเรือออกจากปากคลองผดุงกรุงเกษม ตอนวัด เทวราชกุญ ชร แลวตัดขามฟากแมนํ้า
เจาพระยา ทางฝงธนบุรี เขาคลองบางกอกใหญ ถึงตำบลบางขุนเทียน ขามแมน้ำทาจีน ผานจังหวัด
สมุทรสาคร เขาคลองสามสิบสองคด เขาแมน้ำแมกลอง ผานจังหวัดสมุทรสงคราม ออกปากแมน้ำ
แมกลอง ออกสูทะเล ถึงบานแหลมจังหวัดเพชรบุรี เลี้ยวเขาคลอง ถึงเมืองเพชรบุรี และเดินทางบก
ตอมาถึงเมืองกำเนิด นพคุณ หรือบางสะพาน และวกขึ้น ไปจนถึงเมืองตะนาวศรี เปน สิ้น สุด การ
เดินทางของนายนรินทรอิน โคลงบทสุดทายบอกนามผูแตงไว
ตัวอยาง การพรรณนาความรุงเรืองของบานเมือง
อยุธยายศลมแลว
สิงหาสนปรางครัตนบรร

ลอยสวรรค ลง
เจิดหลา

บุญเพรงพระหากสรรค
บังอบายเบิกฟา

ศาสนรุง เรืองแฮ
ฝกฟนใจเมือง ฯ

เรืองเรืองไตรรัตนพน พันแสง
รินรสพระธรรมแสดง
ค่ำเชา
เจดียระดะแซง

เสียดยอด

ยลยิ่งแสงแกวเกา

แกนหลาหลากสวรรค ฯ

ตัวอยาง บทฝากนาง
โฉมควรจักฝากฟา

ดิน ดี

เกรงเทพไทธรณินทร
ฝากลมเลื่อนโฉมบิน

ลอบกลํ้า
บนเลา นะแม

ลมจะชายชักชํ้า
ฝากอุมาสมรแมแล

ชอกเนื้อเรียมสงวน ฯ
ลักษมี เลานา

ทราบสยมภูวจักรี

เกลือกใกล
๑๙๒

เรียมคิดจบจนตรี
โฉมฝากใจแมได

โลกลวง แลวแม
ยิ่งดวยใครครอง ฯ

คุณคา โคลงนิราศนรินทรมีความดีเดนในดานการสรรคำ กวีสรรคำเหมาะกับ
เนื้อเรื่อง เลนเสียงสัมผัสทั้งสัมผัสสระและสัมผัสอักษรภายในวรรคและระหวางวรรค ทำใหเวลาอาน
มีเสียงเสนาะหูแ ละออนหวาน มีการใชคำซ้ำเพื่อย้ำความหมาย หลายครั้งซ้ำเสียงเดียวกัน แต
ความหมายแตกตางกัน กวียังใชภาพพจนอยางแพรวพราว โคลงนิราศนรินทรสะทอนลักษณะยุค
สมัยของตนมากกวามุงที่จะลอกเลียนแบบงานเกา ดังจะเห็นวา บทคร่ำครวญของนิราศนรินทรมี
ลักษณะออนหวานมากกวากำสรวล ไมมีนัยของปรัชญาและความลึกลับของอำนาจธรรมชาติและ
เทพอั น เนื่ อ งด ว ยธรรมชาติ แ ละความแปลกแยกต อ ธรรมชาติ ม ากเท า ทวาทศมาส (ดวงมน
จิตรจำนงค, ๒๕๔๐, หนา ๑๕๗)

๕.๔ กวีและวรรณคดีสำคัญสมัยรัชกาลที่ ๓
กวีและวรรณคดีที่สำคัญในรัชกาลที่ ๓ มีดังนี้
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว มีบทพระราชนิพนธ ไดแก
๑) เพลงยาวเรื่องพระราชปรารภการจารึกความรูบนแผนศิลาและเรื่องปลงสังขาร
๒) โคลงยอพระเกียรติรัชกาลที่ ๒
๓) โคลงษีดัดตนบางบท
๔) เพลงยาวตาง ๆ เชน เพลงยางปลงสังขาร เพลงยาวกลบท
๕) พระบรมราโชวาทและพระราชกระแสรับสั่งตาง ๆ
๖) พระราชปุจฉาและพระราชปรารภตาง ๆ
๗) ประกาศหามสูบฝน
๘) นิทานแทรกในเรื่องนางนพมาศ
๙) เสภาขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางขอนางพิมและขุนชางตามนางวันทอง
สมเด็จพระบวรราชเจามหาศักดิพลเสพ ไดแก
๑) บทละครนอกเรื่องพระลอนรลักษณ
๒) เพลงยาวกรมศักดิ์

๑๙๓

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
๑๙๔

พระเจาบรมวงศเธอ กรมหมืน่ ไกรสรวิชิต ไดแก
๑) โคลงษีดัดตนบางบท
๒) โคลงกลบทกบเตนไตรยางค
๓) เพลงยาวกลบท
๔) โคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์
๕) โคลงภาพตางภาษา
พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ์ ไดแก
๑) โคลงนิราศฉะเชิงเทรา
๒) โคลงษีดัดตน
๓) บทละครเรื่องคาวี
กรมหลวงนรินทรเทวี ไดแก จดหมายเหตุความทรงจำของกรมหลวงนรินทรเทวี
พระพิธธิ สาลี (อน) ไดแก โคลงนิราศพระพิพิธสาลีไปชุมพรและไชยา
พระมหามนตรี(ทรัพย) ไดแก
๑) บทละครเรื่องระเดนลันได
๒) เพลงยาววากระทบพระยามหาเทพ (ทองปาน)
๓) โคลงษีดัดตน
พระเทพโมลี (ผึ้ง) ไดแก
๑) ปฐมมาลา
๒) โคลงกลบทตรีพจนบท
๓) โคลงนิราศตลาดเกรียบ
หมื่นพรหมสมพัตสร (นายมี) ไดแก
๑) นิราศถลาง
๒) นิราศเดือน
๓) นิราศพระแทนดงรัง
๔) นิราศสุพรรณ
๕) เพลงยาวสรรเสริญพระเกีรยรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
๑๙๕

๖) ทศมูลเสือโค
๗) สุบิน ก.กา
คุณพุม (บุษบาทาเรือจาง)
๑) บทสักวา
๒) เพลงยาวเฉลิมพระเกียรติ และเพลงยาวฉลองสระบางโขมด
๓) นิราศวังบางยี่ขัน
คุณสุวรรณ
๑) บทละครเรื่องพระมเหลเถไถ
๒) บทละครเรื่องอุณรุทรอยเรื่อง
๓) เพลงยาวจดหมายเหตุเรื่องกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพประชวร
๔) เพลงยาวเรื่องหมอมเปดสวรรค
ในที่นี้ จะขอยกเฉพาะเรื่องที่สำคัญในสมัยรัชกาลที่ ๓ เพียงบางเรื่องโดยสังเขป ดังนี้
๕.๔.๑ บทละครเรื่องสังขศิลปไชย
บทละครเรื่องสังขศิลปไชยนี้ เปน ละครนอก มีมาแตสมัยพระเจาอยูหัวบรมโกศ
ครั้งกรุงศรีอยุธยาแลว เนื้อเรื่องมีความสนุกสนาน รัชกาลที่ ๓ ทรงนำมาชำระใหม
ผูแตง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
ลักษณะการแตง กลอนบทละคร
วัตถุประสงคในการแตง ใชเลนบทละครนอก
เนื้อเรื่องยอ เริ่มเรื่องตั้งแตตอนพระศรีสันทและพวกอีก ๕ คน ผลักพระสังข
ศิลปชัยตกเหว นางเกสรสุมณฑาและนางศรีสุพรรณรูเลหกลของโอรสทั้งหกคน จึงตั้งจิตอธิษฐานวา
ถาพระสังขศิลปชยั ปลอดภัยใหผาสไบของนางเกสรสุมณฑาและชองของนางศรีสุพรรณที่ปกเปนธง
ไวนั้นจงมีคนนำกลับมาคืนนาง แลวโอรสทั้งหกก็พานางเกสรสุมณฑาและนางศรีสุพรรณเขาเฝาทาว
เสนากุฎ สวนพระสังขศิลปชัยรอดชีวิตไดเพราะพระอินทรมาชวย
นายสำเภาเรือผานมาทางนั้นเห็นสไบและชองที่มีราคาสูงทิ้งไว จึงเก็บขึ้นมา นาย
สำเภาเดินเรือถึงปญจาลนครขณะที่ทาวเสนากุฎจัดงานฉลองตอนรับการกลับมาของนองสาวและ
๑๙๖

หลาน นายสำเภาจึงนำสไบและชองขึ้นถวาย ทาวเสนากุฎเห็นสไบและชองงามมีคาจึงมอบใหแก
นางเกสรสุมณฑาและนางศรีสุพรรณ ทั้งสองเห็นเปนไปตามอธิษฐานจึงทูลความจริงใหทาวเสนากุฎ
ทรงทราบ แตโอรสทั้งหกก็อางวานางทั้งสองโกรธที่พวกตนฆาทาวกุมภัณฑ ทาวเสนากุฎไมรูจะทำ
ประการใด จึงยอมพานางเกสรสุมณฑาและนางศรีสุพรรณออกประพาสปาตามทีน่ างตองการ
ในเวลาเดียวกัน นั้น เทวดาดลใจใหพระสังขศิลปชัยเสด็จประพาสปาในทิศทาง
เดียวกับทีพ่ ระราชบิดาประทับแรม จึงพบกับนางเกสรสุมณฑา นางศรีสพุ รรณและทาวเสนากุฎ เมื่อ
ทาวเสนากุฎทราบความจริงก็แคนนางทั้งหกและโอรสจึงสั่งลงโทษประหาร แตพระสังขศิลปชัยขอ
ชีวิตนางทั้งหกและโอรสไว ทาวเสนากุฎจึงใหคนทั้งหมดเปนขารับใชพระสังขศิลปชัย ทาวเสนากุฎ
รับนางปทุมและนางไกรสรกลับไปบานเมือง บทพระราชนิพนธสิ้นสุดเพียงเทานี้
ตัวอยาง ตอนสังขศิลปไชยพลัดตกเหว
เมื่อนั้น

ศรีสันทครั้นเห็นพระสังขหลง

พาเที่ยวเลี้ยวเลียบเวียนวง
หยิบศิลามาทิ้งลงไปดู

พบเหวดังประสงคจำนงนึก
เอียงหูคอยฟงไมดังกึก

ชะโงกตามลงไปใจทึกทึก
จึงรองเรียกพระสังขศิลปไชย

แลฦกเปนหมอกมืดมัว
มาดูเหวใหญมิใชชั่ว

วาพลางพรั่งพรอมเขาลอมตัว อยากลัวเลยพี่อยูนี่แลว
ทำชี้โวชี้เวดวยเลหกล
ตรงมือนั่นแนแลแววแวว

ลางคนหลอกลวงวาดวงแกว
เห็นแลวยังถอยหลังไย

ตางเขายืนเคียงเมียงเขมน
จึงผลักพระสังขศิลปไชย

ครั้งเห็นงวยงงหลงใหล
ตกลอยลงไปในเหวนั้น

คุณคา สังขศิลปไชย เปนวรรณคดีที่รัชกาลที่ ๓ พระราชนิพนธเปนเรื่องยาวที่สุด
ในกระบวนกลอน ถือวาเปนพระปรีชาสามารถดานการแตงคำประพันธชิ้นสำคัญ ตอนที่ทรงพระ
ราชนิ พ นธคื อ ตอนสั งข ศิ ล ป ไชยพลั ด ตกเหวนั้ น นั บ วามี ค วามสนุ ก สนานอย างยิ่ง รัช กาลที่ ๓
เลือกใชสำนวนภาษางาย ๆ ใชบทเจรจาสมจริง ชวนฟง สมกับเปนบทละครนอก

๑๙๗

๕.๔.๒ ลิลิตตะเลงพาย
ลิลิตตะเลงพาย เปนวรรณคดีสดุดีวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงมี
ชัยชนะพระมหาอุปราชของพมาในสงครามยุทธหัตถีอยางกลาหาญ สมเด็จพระมหาสมณเจา กรม
พระปรมานุชิตชิโนรสทรงนิพนธขึ้นในวาระงานพระราชพิธีฉลองตึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามใน
สมัยรัชกาลที่ ๓ สันนิษฐานวา นิพนธในราวป พ.ศ. ๒๓๗๕ คำวา ตะเลง ในที่นี้หมายถึง พมา
เขาใจวาทรงนำเคาเรื่องมาจากพงศาวดารแลวเพิ่มเนื้อหาบางตอนลงไป
ผูแตง สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชติ ชิโนรส และพระเจาบรมวงศ
เธอ กรมหมื่นภูบาลบริรักษ
ลั ก ษณะการแต ง

ลิ ลิ ต สุ ภ าพ ประกอบด ว ยรายและโคลง แต งสลั บ กั น ไป

จำนวน ๔๓๙ บท
วัตถุประสงคในการแตง

บันทึกประวัติศาสตรและยอพระเกียรติสมเด็จพระ

นเรศวรมหาราช
เนื้อเรื่องยอ เริ่มตนดวยการชมพระบารมีและพระบรมเดชานุภาพของสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช แลวดำเนินความตามประวัติศาสตรวา พระเจาหงสาวดีนันทบุเรงทรงทราบวา
สมเด็จพระมหาธรรมราชา เสด็จสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรไดครองราชสมบัติ พระองคจึงตรัส
ปรึกษาขุนนางทั้งปวงวากรุงศรีอยุธยาผลัดเปลี่ยนกษัตริย สมเด็จพระนเรศวรและสมเด็จพระเอกา
ทศรถ พระพี่นองทั้งสองอาจรบพุงชิงความเปน ใหญ กัน ยังไมรูเหตุผลประการใด ควรสงทัพไป
ดินแดนอยุธยา เปนการเตือนสงครามไวกอน ถาเหตุการณเมืองอยุธยาไมปกติสุขก็ใหโจมตีทันที ขุน
นางทั้งหลายก็เห็นชอบตามพระราชดำรินั้น พระเจาหงสาวดีจึงตรัสให พระมหาอุปราชเตรียมทัพ
รวมกับพระมหาราชเจานครเชียงใหม แตพระมหาอุปราชากราบทูลพระบิดาวาโหรทายวาชันษาของ
พระองครายนัก
สมเด็ จ พระเจ า หงสาวดี ต รั ส ว า พระมหาธรรมราชาไม เสี ย แรงมี โ อรสล ว นแต
เชี่ยวชาญกลาหาญในศึกมิเคยยอทอการสงคราม ไมเคยพักใหพระราชบิดาใชเลยตองหามเสียอีก
ผิดกับพระองค และใหพระมหาอุปราชาไปเอาภัสตราภรณสตรีมาทรงเสีย พระมหาอุปราชาทรงอับ
อายและหวาดกลัวพระราชอาญาของพระบิดายิ่งนัก จึงเตรียมจัดทัพหลวงและทัพหัวเมืองตางๆ
เพื่อยกมาตีอยุธยา ขณะนั้นสมเด็จพระนเรศวรเตรียมทัพจะไปตีกัมพูชาเปนการแกแคนที่ถือโอกาส
๑๙๘

รุกรานอยุธยาหลายครั้งระหวางที่อยุธยาติดศึกกับพมา พอสมเด็จพระนเรศวรทรงทราบขาวศึกก็
ทรงถอนกำลังไปสูรบกับพมาทันที ทัพหนายกลวงหนาไปตั้งที่ตำบลหนองสาหราย
ฝายพระมหาอุปราชาทรงคุมทัพมากับพระเจาเชียงใหมรี้พลรบ ๕ แสน เขามาทาง
ดานเจดียสามองค ทรงชมไม ชมนก ชมเขา และคร่ำครวญถึงพระสนมกำนัลมาตลอดจนผานไทรโย
คลำกระเพิน และเขายึดเมืองกาญจนบุรีไดโดยสะดวก ตอจากนั้นก็เคลื่อนพลผานพนมทวนเกิดลาง
รายลมเวรัมภาพัดฉัตรหัก ทรงตั้งคายหลวงที่ตำบลตระพังตรุ ฝายสมเด็จพระนเรศวรและสมเด็จ
พระเอกาทศรถทรงเคลื่อนพยุหยาตราทางชลมารค ไปขึ้นบกที่ปากโมก บังเกิดศุภนิมิต ตอจากนั้น
ทรงกรีฑาทัพทางบกไปตั้งคายที่ตำบลหนองสาหราย เมื่อทรงทราบวาพมาสงทหารมาลาดตะเวน
ทรงแนพระทัยวาพมาจะตองโจมตีกรุงศรีอยุธยาเปนแน จึงรับสั่งใหทัพหนาเขาปะทะขาศึกแลว ลา
ถอยเพื่อลวงขาศึกใหประมาท แลวสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับสมเด็จพระเอกาทศรถทรงนำทัพ
หลวงออกมาชวย ชางพระที่นั่งลองเชือกตกมันกลับเขาไปในหมูขาศึกแมทัพนายกองตามไมทัน
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชตรัสทาพระมหาอุปราชาทำยุทธหัตถีและทรงไดรับชัยชนะ โดยทรงใช
พระแสงของาวฟ น พระมหาอุ ป ราชาขาดคาคอช าง พระแสงของาวนั้ น ได รับ การขนานนามใน
ภายหลังวา พระแสงของาวเจาพระยาแสนพลพาย ทางดานสมเด็จพระเอกาทศรถไดทรงกระทำ
ยุทธหัตถีมีชัยชนะแกมังจาชโร เมื่อกองทัพพมาแตกพายไปแลวสมเด็จพระนเรศวรมาหาราชรับสั่ง
ใหสรางสถูปเจดียเพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติพระมหาอุปราชา เสด็จแลวจึงเลิกทัพกลับกรุงศรี
อยุธยา
ตัวอยาง ตอนสมเด็จพระนเรศวรทรงปรารภเรื่องตีเมืองเขมร
ปางนั้นนฤเบศเบื้อง
เฉลิมพิภพอโยธยา

บูรพา ภพแฮ
ยิ่งผู

พระเดชดั่งรามราออกอเรนทรรั่วรู

ฆพเขน เข็ญเฮย
เรงราวราญสมร

ภูธรสถิตทอง

โรงธาร ทาน

เถลิงภิมุขพิมาน

มาศแตม

มนตรีชุลีกราน

กราบแนน เนืองนา

๑๙๙

บัดบดีศวรแยม
ไตถามถึงทุกขถอย

โอษฐเอื้อนปราศรัย
ทวยชน

ตางสนองเสนอกล

แกทาว

พระดัดคดีผล

ใดเยี่ยง ยุกดิ์นา

เย็นอุระราว

ราษฎรรอนหอนมี

นฤบดีดำรัสดวย

การยุทธ

ซึ่งจักยอกัมพุช
พลบกยกเอาอุต-

แผนโพน
ดมโชค ชัยนา

นับดฤษถีนี้โนน

แนนั้นวันเมือ

ตัวอยาง ตอนสมเด็จพระนเรศวรมหาราชใชพระแสงของาวฟนพระมหาอุปราชที่
อังสะขวาขาดสะพายแลง
เบื้องนั้นนฤนาถผู

สยามินทร

เบื่ยงพระมาลาผิน
ศัตราวุธอรินทร

หอนพอง
ถูก องคเอย

เพราะพระหัตถหากปอง

ปดดวยขอทรง

บัดมงคลพาหไท

ทวารัติ

แวงเหวี่ยงเบี่ยงเศียรสะบัด

ตกใต

อุกคลุกพลุกเงยงัด
เบนบายหงายแหงนให

คอคช เศิกแฮ
ทวงทอทีถอย

พลอยพล้ำเพลียกถาทาน
บัดราชฟาดแสงพล

ในรณ
พายฟอน

พระเดชพระแสดงดล
ถนัดพระอังสาขอน
อุรารานราวแยก

เผด็จคู เข็ญแฮ
ขาดดาวโดยขวา
ยลสยบ

เอนพระองคลงทบ

ทาวดิ้น
๒๐๐

เหนือคอคชซอนซบ
วายชิวาตมสดุ สิ้น

สังเวช
สูฟาเสวยสวรรค

คุณ คา ลิ ลิต ตะเลงพ ายเปน วรรณคดี เป น วรรณคดีย อพระเกี ยรติเรื่อ งสำคั ญ
สันนิษฐานกันวาไดแบบอยางการแตงมาจากลิลิตยวนพาย วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนตน ที่กวีแตง
เพื่อสดุดีวีรกรรมของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถที่ทรงรบชนะพระเจาติโลกราชแหงเชียงใหม
วรรณคดีเรื่องนี้สะทอนใหเห็นความยิ่งใหญของสงครามยุทธหัตถี พระปรีชาสามารถ ความเสียสละ
และความกลาหาญของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทั้งยังใหความรูทางประวัติศาสตรสงคราม
ระหวางไทยกับพมาดวย
ดานการแตงและการใชภาษานั้น จะเห็นวากวียังคงขนบการแตงวรรณคดีไทย คือ
ขึ้นตนดวยบทสดุดี แลวจึงเขาสูเนื้อเรื่อง กวีเลือกดำเนินเรื่องไปตามลำดับเวลาซึ่งทำใหผูอานเขาใจ
เนื้อเรื่องไดงายขึ้น อีกทั้งยังใชถอยคำสำนวนอยางงามพรอมทั้งรสคำและรสความ เชน การเลนคำ
และการใชโวหารพรรณนาที่ทำใหผูอานเกิดจินตภาพ การพรรณนาฉากอยางสมจริงทำใหผูอานมี
อารมณรวมและเกิดความรูสกึ คลอยตาม ที่นาสนใจคือ กวียังแทรกบทนิราศคร่ำครวญถึงนางไวดว ย
ซึ่งเปนลักษณะแปลกใหมเพราะไมเคยมีวรรณคดียอพระเกียรติเรื่องใดมีลักษณะเชนนี้มากอน อาจ
กลาวไดวาเปนการแหวกขนบการแตงวรรณคดียอพระเกียรติก็วาได อยางไรก็ดี บทนิราศที่แทรก
นั้น ไมมีในพงศาวดาร เปนสิ่งที่กวีเติมแตงขึ้นมาเอง โดยกวีเลือกใชบทนิราศกับพระมหาอุปราชที่
ทรงคร่ำครวญถึงนางอันเปนที่รัก ซึ่งอาจตีความไดหลายนัย นัยหนึ่งอาจสื่อใหเห็นความออนแอ
หรือความไมสงางามเหมาะสมของพระมหาอุปราช ซึ่งเปนภาพดานตรงขามกับสมเด็จพระนเรศวร
มหาราชที่กวีใหภาพความเข็มแข็งและเสียสละ อีกนัยหนึ่งนั้น อาจทำใหผูอานเห็นมิติความเปน
มนุษยที่มีอารมณความรูสึกตาง ๆ เกิดขึ้นไดในทุกยาม แมจะเปนยามสงครามก็ตาม การแทรกบท
นิราศยังอาจทำใหผูอานรูสึกสงสาร เห็นใจพระมหาอุปราช ขณะเดียวกันอาจทำใหรูสึกถึงความ
เสียสละของพระองคไดเชนกัน
๕.๔.๓ พระปฐมสมโพธิกถา
ปฐมสมโพธิกถา หมายถึง เรื่องราวที่เกี่ยวกับการตรัสรูของพระพุทธเจา เดิมมีผู
แตงไวเปนภาษาบาลี ไมทราบแนชัดวาเปนของผูใด ตอมาจึงมีผูแปลไวเปนภาษาไทย สมัยรัชกาล
๒๐๑

ที่ ๓ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงมีรับสั่งใหกรมหมื่นไกรสรวิชิต กราบทูลอาราธนา
สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส เมื่อยังเปนกรมหมื่นนุชิตชิโนรสใหทรงชำระ
เรื่องนี้ จนกระทั่งสำเร็จบริบูรณในวันแรม ๔ ค่ำเดือน ๗ พุทธศักราช ๒๓๘๘
ผูแตง

สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชติ ชิโนรส และพระเจาบรมวงศ

เธอ กรมหมื่นภูบาลบริรักษ
ลักษณะการแตง

ใชรอยแกวมีภาษาบาลีแทรกอยูบาง

วัตถุประสงคในการแตง เพื่อสนองราชประสงคแหงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูหัวในอันที่จะธำรงพระพุทธศาสนาไวใหเปนปกแผน ดวงมน จิต รจำนงค (๒๕๔๐, หนา
๑๘๖) กลาววา “จุดมุงหมายของปฐมสมโพธิกถา มิใชการเลาเรื่องพระพุทธประวัติ แตเปนการให
ความรับรูตอความหมายอันลึกซึ้งของพระพุทธประวัติ ผานกระบวนการตัดสินใจและพฤติกรรม
ตางๆ ของพระพุทธเจา”
เนื้อเรื่องยอ พระปฐมสมโพธิกถาแบงเนื้อหาออกเปนตอน ๆ เรียกวา ปริเฉท มี
ทั้งหมด ๒๙ ปริเฉท กลาวถึงศักยวงศหรือศากยวงศและโกลิยวงศ การสรางกรุงกบิลพัสดุ เริ่มจาก
พระเจามหาสมมติเทวราชเปนกษัตริยพระองคแรก และมีกษัตริยสืบสันติวงศเรื่อยมาจนถึงพระเจา
ศรีหนุ มีโอรสชื่อสุทโธทนะ ไดอภิเษกกับพระนางสิริมหามายาธิดาพระเจาชนาธิปราชแหงโกลิยวงศ
ตอมาพระเจาสุทโธทนะไดครองราชสมบัติ พระโพธิสัตวจุติจากสวรรคชั้นดุสิตลงมาปฏิสนธิในพระ
ครรภของพระนางสิริมหามายาเมื่อครบทศมาสไดประสูติ ณ สวนลุมพินี ไดรับขนานนามวา พระ
สิทธัตถะและพระอังคีรส หลังจากประสูติได ๗ วัน พระนางสิริมหามายาไดทิวงคต พระนางปขาบดี
เปนผูเลี้ยงดูพระสิทธัตถะจนเจริญวัย พระเจาสุทโธทนะกำหนดใหกระทำพิธีแบบพราหมณคือ ได
เชิญพราหมณมาทำนายลักษณะของพระกุมาร จากนั้นไดโปรดขุดสระในพระราชนิเวศน และให
สรางปราสาทขึ้น ๓ องค สำหรับใหประทับใน ๓ ฤดู ตอมาเจาชายไดอภิเษกสมรสกับพระนาง
พิมพา เมื่อพระชนมายุ ๑๖ พรรษา ไดมีโอรสองคหนึ่งชื่อวา ราหุล เจาชายสิทธัตถะทรงสำราญใน
เพศฆราวาสจนพระชนมได ๒๙ พรรษา จึงไดเสด็จออกเพื่อบรรพชา เพราะไดทอดพระเนตรเห็นคน
แก คนเจ็บ คนตาย และบรรพชิตอีกอยางหนึ่งเพราะไดทอดพระเนตรเห็นนางระบำและหญิงที่เลน
ดนตรีนอนหลับมีอาการนาสังเวช ทำใหเบื่อหนายในกามคุณ จึงไดเสด็จไปดวยพาหนะคือมาชื่อ
กัณฐกะ พรอมดวยนายฉันนะ ทรงตัดพระเมาลีและอธิษฐานบรรพชาที่ฝงแมน้ำโขงอโนมา พระ
๒๐๒

โพธิสัตวทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อบรรลุสัจธรรมเปนเวลา ๖ ป จึงไดสำเร็จเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา
หลังจากนั้นไดทรงเผยแพรพระสัทธธรรมที่ทรงคนพบและวางรากฐานพระพุทธศาสนา เปนเวลา
๔๕ ป จึงเสด็จดับขันธปรินิพพาน ณ กรุงกุสินารา เมื่อพระชนมายุ ๘๐ พรรษา เมื่อถวายพระเพลิง
พระพุทธสรีระแลว โทณพราหมณไดบางพระบรมธาตุแกกษัตริยตางๆ เพื่ออันเชิญไปประดิษฐาน ณ
ที่อันควร สำหรับประชาชนไดสักการบูชา ในปริเฉทที่ ๒๘ ไดกลาววา พระมหากัสสปเถระไดปรึกษา
กับพระเจาอชาตศัตรู เพื่อนำพระบรมธาตุจาก ๖ แหงมารวมกันเก็บไวและสรางสถูปครอบ ลวงมา
๒๑๘ ป พระเจาอโศกมหาราชทรงเลื่อมใสพระพุทธศาสนาเปนอันมาก ไดรับสั่งใหนำพระบรมธาตุ
มาสักการะแลวใหนำไปประดิษฐานในพระเจดียทุกๆ นครในชมพูทวีปและไดจัดงานฉลองพระบรม
ธาตุ แตเกรงภัยจากพระยามาร ที่ประชุมสงฆจึงใหไปนิมนตพระอุปคุตเถระซึ่งอยูที่ทองทะเลมาชวย
ปองกัน พระยามารพยายามทำลายพิธี แตพระอุปคุตสามารถปองกันไวได พระเจาอโศกโปรดใหพ
นะมหินทราชโอรสและพระสังฆมิตตาราชธิดาอุปสมบทเปนพระภิกษุและภิกษุณี ภายหลังไดบรรลุ
เปนพระอรหันต ในปริเฉทสุดทายไดกลาวถึงอันตรธาน ๕ ประการคือ ปริยัติอันตรธานปฏิบัติ
อันตรธาน ปฏิเวธอันตรธาน ลิงคอันตรธาน และธาตุอันตรธาน ธาตุอันตรธาน คือ เมื่อไมมีใครบูชา
พระบรมธาตุอันประดิษฐานอยูตามที่ตางๆ พระธาตุทั้งหลายก็จะมาประชุมกัน ณ ที่พระพุทธเจา
ตรัสรู และเกิดเปนไฟไหมพระธาตุสิ้นไป
ตัวอยาง ปริจเฉทที่ ๑ วิวาหมงคลปริวรรต
อั น นี้ เป น เรื่อ งอุ บั ติ แ ห งกรุงกบิ ล พั ส ดุ ม หานครโดยนั ย พรรณนามานี้ ลํ าดั บ นั้ น
อมาตยทั้ง ๘ จึงปรึกษากันวาพระราชกุมารทั้งหลายนี้ก็ทรงเจริญวัยวัฒนา ถาอยูในสํานัก
พระราชบิดาก็จะกระทําอาวาหวิวาหมงคลการก็กาลบัดนี้ เราทั้งหลายเปนผูใหญทรงพระ
กรุณาโปรดใหมาทํานุบาํ รุงบริรักษพระราชกุมาร แลการอันนี้ก็เปนภารธุระของเราควรจะ
จัดแจงจึงจะชอบก็ชวนกันเขาไปกราบบังคมทูลปรึกษาวา ขาพระพุทธเจาจะไปขอพระ
ราชธิดาแหงกษัตริยเมืองอื่นมาอภิเษกกับดวยพระองค เมื่อพระราชกุมารทั้งหลายทรง
สดับดังนั้นจึงตรัสตอบวา เรามิไดเห็นนางขัตติยราชธิดาแหงกษัตริยทั้งหลายอื่น ซึ่งจะเปน
บรมขั ต ติ ย าสั ม ภิ น ชาติ ช าตรี อั น ประเสริ ฐ เสมอเหมื อ นด ว ยเรา อนึ่ ง ขั ต ตยิ ร าชกุ ม าร
ทั้งหลายอื่นนั้นเลา ก็มิไดอสัมภินพงศกษัตริยชาติชาตรีเสมอเหมือนดวยเชษฐกนิษฐภคินี
๒๐๓

โดยแท เบื้องวาจะอภิเษกสังวาสกับดวยขัตติยราชสกูลทั้งหลายอื่น เกรงวาราชบุตรธิดา
ของเราซึ่งจะบังเกิดนั้นจะไมเปนขัตติยชาติอันบริสุทธิ์ ฝายขางบิดาบางฝายขางมารดา
บางก็จะถึงซึ่งชาติสัมเภทเสื่อมเสียขัต ติยวงศไป เพราะเหตุนั้น เราทั้งหลายชอบใจจะ
อภิเษกสังวาสกับดวยพระกนิษฐราชภคินีแหงเรา ขัตติยวงศของเราจึงจะบริสุทธิ์ขัตติ
ยาสัมภินชาติโดยแท และพระราชกุมารทั้งหลายจึงตั้งไวซึ่งเชษฐภคินี องคเดียวนั้นในที่
เปนราชมารดาแลวก็กระทําสกสกสังวาส กับดวยพระกนิษฐภคินีทั้ง ๔ นางนั้นเปนคู ๆ
กัน ดวยกลัวชาติสัมเภท จนเจริญดวยพระราชบุตร พระราชธิดาเปนอันมาก เหตุดังนั้น
กษัตริยทั้งหลายในกรุงกบิลพัสดุนั้นจึงไดนามกรปรากฏวาศักยราชตระกูลเพราะทําสกสก
สังวาสในราชวงศแหงตนๆ อันนี้เปนเรื่องตนอุบัติเหตุแหงศักยราชตระกูล จับเดิมแตนั้น
มา กษัตริยศักยราชทั้งหลายไดเสวยราชสมบัติสืบพระวงศตอ ๆ กันมาเปนหลายชั่วกษัตริย
เปนอันมากตราบเทาถึงพระเจาสีวิราช พระเจาสญชัยราชแลพระเจาเวสสันตรราชครั้งนั้น
เปลี่ยนนามพระนครชื่อกรุงเชตุดรแลสมเด็จพระเวสสันตรราชไดเสวยราชสมบัติดำรงใน
ทศพิธราชธรรม ทรงบริจาคพระยาเศวตปจจัยนาคกับทั้งเครื่องคชาภรณอันมีราคาได ๒๔
แสนกหาปณะดํารงพระชนมตราบเทาทิวงคต จุติขึ้นไปบังเกิดในดุสิตเทวโลกจึงพระชาลี
ราชโอรสไดราชาภิเษกกับดวยนางกัณหาชินากนิษฐภคินี ไดเสวยราชสมบัติสืบกันมา มี
พระราชโอรสทรงพระนามพระสีวีวาหนราช พระสีวีวาหนราชมีพระราชโอรส ทรงพระ
นามพระสีหัสสรราช พระสีหัสสรราชไดเสวยราชสมบัติสืบพระวงศเปนลําดับมาเปนอัน
มาก นับเปนกษัตริย ๑๖๑,๐๐๐ พระองค จึงถึงพระเจาไชยเสนราช พระเจาไชยเสนราชมี
พระราชบุตรทรงพระนามพระเจาสีหหนุราชไดเสวยราชสมบัติสืบกันมา ครั้งนั้นนามพระ
นครกลั บ เรียกกรุงกบิ ล พั ส ดุ ดุ จนามเดิม แลพระเจาสี ห หนุ ร าชนั้ น มี พ ระราชโอรส ๓
พระองค ทรงพระนามพระสิริสุทโธทนราชกุมาร ๑ พระสุกโกทนราชกุมาร ๑ อมิตโตทน
ราชกุมาร ๑ มีพระราชธิดา ๒ พระองค ทรงพระนามนางอมิตา ๑ นางปมิตา ๑ ในกาล
นั้นสมเด็จพระเจากรุงสีหหนุราชมีพระหฤทัยปรารถนาจะราชาภิเษกพระสิรสิ ุทโธทนเชษฐ
ราชโอรสผูใหญซึ่งทรงพระวัยวัฒนาการประดิษฐานไวในเศวตราชาฉัตรเสวยมไหศวริย
สมบัติแทนพระองค ทรงพระดําริวา ควรจะใหสืบแสวงหาซึ่งนางขัตติยราชธิดาอันอุดม
วงศทรงซึ่งบวรรูปสิริโสภาคยแลบริบูรณ
๒๐๔

คุณคา

เรื่องพระปฐมสมโพธิกถาใหความรูเกี่ยวกับพุทธประวัติอยางละเอียด

โดยเนนในแงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริยและบุคลาธิษฐานเพื่อใหผูอานเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในองคพระ
ศาสดาหรือพระพุทธศาสนา วรรณคดีเรื่องนี้ยังแสดงถึงหลักคำสอนตาง ๆ ในพระพุทธศาสนา
ซึ่งศาสนิกชนพึงนำไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนในชีวิตจริง เชน คำสอนเรื่องอริยสัจ ๔ การเจริญ
สมาธิภาวนา การทำสังฆทาน เปนตน ยังเปนวรรณคดีที่มีคุณคาทางวรรณศิลป มีความดีเดน
ทางดานเสียง คำ ความหมาย จินตนาการ และอารมณสะเทือนใจ มีลักษณะเชิงกวีนิพนธ คือใช
องคประกอบของภาษานับตั้งแตเสียง คำ กลุมคำ และประโยค เปนวัสดุสรางแรงกระทบอารมณที่
เราการรับรูของผูอานอยางที่ไมปรากฏในการสื่อสารตามปกติ (ดวงมน จิตรจำนงค, ๒๕๔๐, หนา
๑๘๕ – ๑๘๖)
๕.๔.๔ โคลงโลกนิติ
โคลงโลกนิติเปนโคลงสุภาษิต จัดอยูในวรรณกรรมประเภทคำสอน คำวา โลกนิติ
แปลวา ระเบียบแบบแผนแหงโลก บางเรียกวา โลกนิติคำโคลง โคลงโลกนิติสำนวนเกาเชื่อกันวา
มีมาตั้งแตครั้งกรุงศรีอยุธยา โดยนักปราชญในสมัยนั้นไดคัดเลือกหาคาถาสุภาษิตภาษาบาลีและ
ภาษาสันสกฤตที่ปรากฏในคัมภีรตาง ๆ เชน คัมภีรโลกนัย คัมภีรโลกนิติ ธรรมบท พระไตรปฎก
เปนตน มาถอดความแลวเรียบเรียงแตงเปนคำโคลง รวมเรียกวา โคลงโลกนิติ
เมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหปฏิสังขรณ
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ให สมเด็จพระเจานองยาเธอ กรมขุน
เดชอดิศร (ตอมาไดดำรงพระยศเปนสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาเดชาดิศร) ทรงชำระ
โคลงโลกนิติสำนวนเกาใหประณีตไพเราะยิ่งขึ้น เพื่อจารึกไวในคราวเดียวกันดวย ซึ่งทำใหโคลงโลก
นิ ติ แ พรห ลายในเวลาต อ มา ต อ มาใน ป พ.ศ. ๒๔๖๐ หอพระสมุ ด วชิ ร ญาณสำหรับ พระนคร
รวบรวมโคลงโลกนิติ ทั้งของเกาและที่ชำระใหมพิมพข้ึนครั้งหนึ่ง และใหชื่อวา “ประชุมโคลงโลก
นิติ” มีคาถาบาลีและสันสกฤต เทาที่คนพบพิมพกำกับไวขางตนของโคลงภาษิตนั้นดวย และตอมา
ไดพิมพอีกหลายครั้ง

๒๐๕

โคลงโลกนิติที่ปรากฏตนฉบับในสมุดไทยมีจำนวนทั้งสิ้น ๔๐๘ บท แตที่จารึกไวใน
วัดพระเชตุพน ฯ แผนละบท มี ๔๓๕ แผน (รวมโคลงนำ ๒ บท) คาดวามีโคลงที่แตงเพิ่มเติมเพื่อให
พอดีกับพื้นที่จารึก
ผูแตง

สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาเดชาดิศร ทรงชำระ

ลักษณะการแตง โคลงสี่สุภาพ บางโคลงมีคาถาบาลีวางไวเปนแมบท
วัตถุประสงคในการแตง เพื่อเปนคติสอนใจ และรัชกาลที่ ๓ มีพระราชประสงค
ใหประชาชนไดอาน
เนื้อเรื่องยอ เริ่มตนสดุดีพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว วา
ทรงแสดงโอวาทประดับพระองคและยังทรงเมตตาประชาชน จากนั้น จะแยกโคลงออกเปนชุด ๆ
แตละชุดมีสวนประกอบดังนี้ ตัวเลขลำดับกำกับชุด คาถา โดยชุดที่มีคาถา จะเขียนคาถาไวที่ตนบท
พรอมชื่อคัมภีรอันเปนที่มาของคาถานั้น ถาโคลงชุดนี้ไมมีคาถา จะเขียนวา ยังไมพบคาถา อางอิง
ทายคาถา (ถามีคาถา) แหลงที่มา เชน คัมภีรโลกนิติ คัมภีรธรรมนีติ คัมภีรราชนีติ หิโตปเทศ
ธรรมบท พระไตรปฎก ถาไมพบที่มาของคัมภีร จะเขียนวา ไมปรากฏที่มา
ตัวอยาง โคลงโลกนิติตอนตน ที่สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาเดชาดิศร
ทรงเริ่มตนดวยการสดุดพี ระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหวั และบอกความเปนมาของโคลงวาเปน
สุภาษิตที่มีมายาวนาน
๏ อัญขยมบรมนเรศเรื้อง
พระผานแผนไผททรง

รามวงศ
สืบไท

แสวงยิ่งสิ่งสดับองค
หวังประชาชนให

โอวาท
อานแจงคำโคลง

ครรโลงโลกนิตินี้
มีแตโบราณกาล

นมนาน
เกาพรอง

เปนสุภสิตสาร

สอนจิต

กลดั่งสรอยสอดคลอง

เวี่ยไวในกรรณ

๒๐๖

ตัวอยางเปรียบเทียบโคลงโลกนิติ สำนวนเกาและสำนวนสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรม
พระยาเดชาดิศร ที่ทรงปรับใหถอยคำมีความไพเราะและยังไดความครบถวน
สำนวนเกา
ปลาราหุมหอดวย

ใบคา

คาติดแปดเหม็นปลา

คละคลุง

คือคนผูดีหา

คบเพื่อน พาลนา

ความชั่วปนปานฟุง

เนื่องรายเสมอกัน

สำนวนสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาเดชาดิศร
ปลาราพันหอดวย
ใบก็เหม็นคาวปลา

ใบคา
คละคลุง

คือคนหมูไปหา
ไดแตรายรายฟุง

คบเพื่อน พาลนา
เฟองใหเสียพงศ

ตัวอยาง โคลงโลกนิติที่เปนโคลงกระทู
เพื่อนกิน สินทรัพยแลว

คุณคา

แหนงหนี

หางาย หลายหมื่นมี

มากได

เพื่อนตาย ถายแทนชีหายาก ฝากผีไข

วาอาตม
ยากแทจักหา

โคลงโลกนิติมุงสอนแนวทางการดำเนินชีวิต ใหคติสอนใจ โดยใชสำนวน

ภาษาเชิงเปรียบเทียบ สาธกความจริงแทของชีวิตใหผูอานเกิดความตระหนักรูและคลอยตาม กวี
มักนำธรรมชาติและสิ่งใกลตัวมาใชเปนความเปรียบ ทำใหเขาใจงาย ทั้งยังใชคูเปรียบตรงขาม ทำ
ใหเห็นความหมายที่แตกตางกันอยางเดนชัด บางบทยังเปนโคลงกระทูดวย

๒๐๗

๕.๔.๕ บทละครเรื่องระเดนลันได
ระเดนลันได เปนวรรณคดีสำคัญในสมัยรัชกาลที่ ๓ สันนิษฐานกันวา พระมหา
มนตรี (ทรั พ ย ) ได เค าโครงเรื่อ งมาจากชี วิต จริ งของแขกขอทานชื่ อ ลั น ได อาศั ย อยู ใกล โบสถ
พราหมณ บริเวณหนาวัดสุทัศนเทพวราราม ตอมาแขกขอทานเกิดวิวาทกับแขกเลี้ยงวัวดวยเรื่อง
แยงหญิงสาว ผูคนตางเห็นเปนเรื่องขบขัน พระมหามนตรี (ทรัพย) ทราบเรื่องจึงนำมาแตงเปน
กลอนบทละคร ที่กลาวกันวาเปนกลอนละครเพราะวามีคำนำเมื่อนั้น บัดนั้น แตทั้งนี้ไมมีหนาพาทย
หรือเพลงกำกับใหครบถวนตามแบบละครทั่วไป เรื่องนี้คนพบเมื่อพระมหามนตรี (ทรัพย) ถึงแก
กรรมแลว
ผูแตง

พระมหามนตรี (ทรัพย)

ลักษณะการแตง

กลอนบทละคร

วัตถุประสงคในการแตง เชื่อกันวา พระมหามนตรี (ทรัพย) ตองการอวดฝมือ
ตน นอกเหนือไปจากกลอนกลบทกบเตนสามตอนและโคลงษีดัดตน และอาจตองการลอเรื่อง
อิเหนา
เนื้อเรื่องยอ
ระเดนลันไดเปนแขกขอทานเที่ยวสีซอขอขาวกินตามตลาดเสา
ชิงชา หนาโบสถพราหมณ สวมกางเกงขาด ๆ สวมประคำดีควายสะพายยาม ถือกระบองกันหมา
แลวเที่ยวสีซอไปตามทางเหมือนอยางเคยจนมาถึงเมืองหนึ่งซึ่งใหญกวาง วันหนึ่งเดินทางมาถึงริมหัว
ปอม พบนางประแดะภรรยาของทาวประดู ระเดนลันไดสีซอและรองเพลงใหฟง นางประแดะ
ถูกใจจึงใหขาวกลองและปลาสลิดแหง ระเดนลันไดเกี้ยวพาราสีและใหสัญญาวาตอนดึกจะเขาหา
ขอใหนางประแดะเปดประตูไวคอยทา สวนทาวประดูกลับจากเลี้ยงวัว เห็นขาวกลองพรองไปและ
ปลาสลิดแหงหายไปหมดซักไซไดความวาใหระเดนลันไดไป ทาวประดูโกรธจึงทุบตีและขับไลนาง
ครั้นตกดึกระเดน ลัน ไดลอบเขาไปหานางประแดะในหองพบทาวประดู ตางฝายตางเลาโลมกัน
เพราะคิดวาอีกฝายหนึ่งเปนนางประแดะ เมื่อรูวาผิดตัวจึงรองเอะอะขึ้น ระเดนลันไดหนีมาถึงราน
ริมถนน พบนางประแดะนั่งรองไหจึงพานางไปอยูดวย ตอมานางกระแอแมคาขายขาวเหนียวชาว
ทวายคนรักของระเดนลันไดคิดถึงระเดนลันไดจึงไปหา นางกระแอแอบเห็นระเดนลันไดอยูกับนาง
ประแดะก็หึงหวงจึงแกลงทำเปนทวงคาขาวเหนียว ระเดนลันไดปลอบโยน
ตัวอยาง ตอนชมนางประแดะ
๒๐๘

๏ เมื่อนั้น

พระสุวรรณลันไดเรืองศรี

เหลียวพบสบเนตรนางตานี

ภูมีพิศพักตรลักขณา ฯ ๒ คำ ฯ

๏สูงระหงทรงเพรียวเรียวรูด
พิศแตหัวตลอดเทาขาวแตตา

งามละมายคลายอูฐกะกลาปา
ทั้งสองแกมกัลยาดังลูกยอ

คิ้วกงเหมือนกงเขาดีดฝาย
หูกลวงดวงพักตรหักงอ

จมูกละมายคลายพราขอ
ลำคอโตตันสั้นกลม

สองเตาหอยตุงดังถุงตะเคียว
เสวยสลายาจุกพระโอษฐอม

โคนเหี่ยวแหงรวบเหมือนบวบตม
มันนาเชยนาชมนางเทวี ฯ ๖ คำ ฯ

ตัวอยาง ตอนทาวประดูเคนความจริงจากนางประแดะ
๏ เมื่อนั้น

ทาวประดูเดือดนักชักพระแสง

ถาบอกจริงใหกูอีหูแหวง
กูก็เคยเกี้ยวชูรูมารยา

จะงดไวไมแทงอยางแยงยุด
มิใชมึงโสดามหาอุด

มันเปนถึงเพียงนี้ก็พิรุธ

ถึงดำน้ำรอยผุดไมเชื่อใจ

ยังจะทาพิสูจนรูดลอง
เห็นวากูหลงรักแลวหนักไป

พอจะถองใหยับจนตับไหล
เอออะไรนี่หวาน้ำหนามึง

หาเอาใหมใหดีกวานี้อีก
กำลังกริ้วโกรธาหนาตึง

ผิดก็เสียเงินปลีกสองสลึง
ถีบผึงถูกตะโพกโขยกไป ฯ ๘ คำ ฯ โอด

คุณ คา

เรื่องละเดนลันไดเปนวรรณคดีที่มีความแปลกใหมโดยเฉพาะในดาน

เนื้อหาที่ลอเลียนเรื่องอิเหนา จนอาจกลาวไดวา เปนวรรณคดียั่วลอเรื่องแรกของไทย กวีใชถอยคำ
สำนวนลอเลียนบทละครเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย
อยางเห็นไดชัด เนื่องจากปรากฏคำวา “ระเดน” “วงศอสัญแดหวา” “ตุนาหงัน” ตลอดจนการใช
คำราชาศัพทอื่น ๆ ทั้งที่ตัวละครในเรื่องเปนเพียงสามัญชน พระมหามนตรี (ทรัพย) กำหนดใหตัว
ละครและฉากตาง ๆ ใหตรงกันขาม ทำใหผูอานรูสึกถึงการเสียดสีและขบขันไปพรอมกัน

๒๐๙

๕.๔.๖ นิราศเดือน
นิราศเดือนเปน รอยกรองเชิงนิราศ นายมีห รือหมื่นพหรมสมพัต สร เกิดในสมัย
รัชกาลที่ ๑ เปนศิษยคนหนึ่งของสุนทรภู ที่ไดรับยกยองวาแตงกลอนไดดีเดนใกลเคียงกับสุนทรภู
มากที่สุด มักมีผูตั้งขอสังเกตวาความคิดและสำนวนโวหารของนายมีเปนทำนองเดียวกับสุนทรภู
และดีเดนใกลเคียงกับสุนทรภู ผลงานบางเรื่องมีผูเขาใจผิดวาเปนผลงานของสุนทรภูก็มี
ผูแตง

นายมี หรือหมื่นพรหมสมพัตสร

ลักษณะการแตง กลอนสุภาพ
วัตถุประสงคในการแตง เพื่อคร่ำครวญถึงนางอันเปนที่รักและบันทึกเหตุการณ
เนื้อเรื่องยอ เนื้อเรื่องกลาวถึงความโศกเศราของกวีท่ีไมสมหวังในรัก โดยกลาว
เชื่อมโยงความรูสึกของกวีที่มีตอนางที่รักกับวัฒนธรรมประเพณีที่ปฏิบัติกันในแตละเดือน รวมทั้ง
เหตุ ก ารณ ที่ ก วีไ ด เขา ไปเกี่ ย วข อ ง เริ่ม ตั้ ง แต เดื อ นห า เรีย งลำดั บ ตามเดื อ นไปจนถึ งเดื อ นสี่ เป น
ครบรอบปหนึ่ง ในเดือนหาเปนปใหมไทยในสมัยตนรัตนโกสินทร มีประเพณีสำคัญ คือ ประเพณี
สงกรานต เปนตน
ตัวอยาง งานสงกรานตในเดือนหา

พวกมนุษยสุดสุขสนุกครัน

โอฤดูเดือนหาหนาคิมหันต
ไดดูกันพิศวงเมื่อสงกรานต

ทั้งผูดีเข็ญใจใสอังคาส
อภิวาทพุทธรูปในวิหาร
ลวนแตงตัวทั่วกันวันสงกรานต ดูสคราญเพริศพริ้งทั้งหญิงชาย
ที่เฒาแกแมหมายไมใครเที่ยว สูอดเปรี้ยวกินหวานลูกหลานหลาย
ที่กำดัดขัดสีสวยทั้งกาย

เที่ยวถวายน้ำหอมนอมศรัทธา

บางก็มีที่สวาดิ์มาดพระสงฆ
ไดแตเพียงพูดกันจำนรรจา

ตางจำนงนึกกำดัดขัดสิกขา
นานนานมากลับไปแลวใจตรอม ฯ

คุณคา นิราศเดือนมีลักษณะแตกตางจากนิราศโดยทั่วไป คือ กวีไมไดเดินทางจาก
คนรัก จึง พรรณนาคร่ำครวญถึงคนรักโดยยึด เวลาเปน สำคัญ ซึ่งนับ วาเป น ลักษณะแปลกใหม

๒๑๐

นิราศเดือนยังใหความรูเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีแตละเดือน รวมถึงแนวทางขอคิดเห็น การ
วิพากษวิจารณสังคมตามทัศนะของกวีตลอดใหคติในการดำเนินชีวิตอีกดวย
๕.๔.๗ บทสักวา
บทสักวาของคุณพุม หรือที่รูจักกันในนาม บุษบาทาเรือจาง เปนกวีหญิงในสมัย
รัชกาลที่ ๓ ตามประวัตินั้น คุณพุมเปนธิดาพระยาราชมนตรี (ภู) ซึ่งเปนขาหลวงเดิมของรัชกาลที่
๓ เมื่อเจริญวัยคุณพุมถวายตัวเปนขาราชการฝายใน ตำแหนงพนักงานพระแสงจนเปนที่โปรดปราน
แตอยูไมนานก็กราบถวายบังคมลาออก โดยอาศัยอยูที่แพหนาบานทานบิดา เหนือวังทาพระ ใกล
ทาเรือจาง เมื่อสิ้นบุญของบิดา คุณพุมมีฐานะยากจนลงตองเขียนกลอนขาย นับเปนกวีหญิงคนแรก
ที่หาเลี้ยงชีพดวยการเขียนกลอนขาย ในสมัยรัชกาลที่ ๔ คุณพุมไดอาศัยพึ่งบุญบารมีพระเจาบรม
วงศเธอ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส และพระเจาบรมวงศเธอ กรมหมื่นวิษณุนาถนิภาธร เมื่อพระองค
ทานทั้งสองสิ้นพระชนม คุณพุมไดไปอาศัยอยูกับพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจานารีรัตนา ตอมา
ในสมัยรัชกาลที่ ๕ คุณพุมไดเขารับราชการใน สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาสุดารัตนราช
ประยูร พระราชธิดาในรัชกาลที่ ๓ ซึ่งเปนผูทำนุบำรุงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวมา
ตั้งแตยังทรงพระเยาว และทรงชุบเลี้ยงคุณพุมจนตลอดชีวิต โดยคุณพุมทำหนาที่ผูบอกสักวา
ผูแตง คุณพุม (บุษบาทาเรือจาง)
ลักษณะการแตง กลอนสักวา
วัตถุประสงคในการแตง เพื่อใชเลนสักวา
เนื้อเรื่องยอ คุณพุมแตงและตอบทสักวาหลายเรื่อง ตามที่ไดรับหนาที่ เชน เพลง
ยาวโตตอบกับสามชาย กลาวไวแลวในพระประวัติของพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงวงศาธิราช
สนิท ซึ่งเลนเปนสังคามาระตา (ในเรื่องอิเหนา) เจาฟากรมขุนอิศเรศรังสรรค เลนเปนอิเหนา สวน
คุณพุมเลนเปนมะเดหวี
เพลงยาวบวงสรวงฉลองสระบางโขมด ในสมัยรัชกาลที่ ๔ คุณพุมไดอาศัยพึ่งบุญ
บารมีของ พระองคชายนพวงศ (พระเจาบรมวงศเธอ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส) และ พระองค
เจาชายสุประดิษฐ (พระเจาบรมวงศเธอ กรมหมื่นวิษณุนาถนิภาธร) พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล า เจ า อยู หั ว ได รั บ พระราชทานเงิ น ป ในช ว งนี้ คุ ณ พุ ม ได ขุ ด สระสร า งให เป น
สาธารณประโยชนไวที่บางโขมด บริเวณทางขึ้นพระพุทธบาทสระบุรี เมื่อมีการฉลองคุณพุมจึงเขียน
๒๑๑

เพลงยาวบวงสรวงฉลองสระบางโขมด ปดไวที่ศาลาริมสระนั้น มีผูคัดลอกจดจำกัน
ตอ ๆ มา เพลงยาวเฉลิมพระเกียรติ พระองคเจาหญิงนารีรัตนาทรงแนะใหคุณพุมแตงเพิ่มเฉลิม
พระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว และ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว โดย
แตงเปนเพลงกลอนเพลงยาว ๒๒ คำกลอน เมื่อป พ.ศ. ๒๔๑๑ ซึ่งเปนปที่พระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูหัวเสด็จสวรรคต นำขึ้นทูลเกลาฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เปน
ที่พระทับพระราชหฤทัย ไดรับพระราชทานรางวัล ผลงานชิ้นนี้มีประวัติคุณพุมแทรกอยูดวย
ผลงานเบ็ด เตล็ด อื่น ๆ ได แ ก บทสักวาตาง ๆ ของคุณ พุ ม และสัก วาเลน ที่ ทอ ง
พรหมมาศ สักวาที่เลน ถวายหนาพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวในป พ.ศ.
๒๔๑๕ สักวาที่เลนในสระพระราชวังบางปะอินในป พ.ศ. ๒๔๒๐ เพลงยาวเจาสัวปุก เปนตน
ตั ว อย า ง บทสั ก วาของคุ ณ พุ ม ที่ ส ระพระราชวั ง บางปะอิ น เมื่ อ พ.ศ. ๒๔๒๐
วงอาลักษณของกรมหลวงบดินทร ฯ ไดโตสักวากับคุณพุม
สักวาใชจะยอพูดผลอพรอด
คารมอื่นดื่นไปไมนำพา

ไมทิ้งทอดหางเหสเนหา
ฝปากปาฟงแลวกริ่มอิ่มอารมณ

อันจะทำใจดวนหาควรไม
ไมยอนยอกบอกแจงแสลงลม
(คุณพุมตอบ)

ขางนาไปเดือนปยังมีถม
แมนเกรียมกรมทุกขตรอมมักผอมเอย

สักวาอยาพิไรเลยไมเชื่อ

ฉันก็เหมือนกับเกลือทานริมกับพิมเสน

เปนกาฝากรากกิง่ แอบอิงเอน

มิใชเกณฑเกสรกลีบบีบระบม

สุริยันจันทรีเลื่อนลีลาศ
ยิ่งแกวันฉันยิ่งงอมเกรียมกรอมตรม

ศักราชเดือนปวามีถม
ไมยอมงมโงโงกเศราโศกเอย

คุณคา

คุณพุมมีผลงานการแตงงานรอยกรองที่โดดเดนคือ บทสักวาและเพลง

ยาว เปนกวีหญิงที่ฝปากกลา ไดมีโอกาสเลนสักวาถวายหนาพระที่น่ังเนื่องในโอกาสตาง ๆ หลาย
ครั้ง และเปนผูที่มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับอยางกวางขวางดานการเลนกลอนสักวา ตั้งแตในสมัยรัชกาล
ที่ ๓ จนถึ ง ในสมั ย รั ช กาลที่ ๕ บทสั ก วาของคุ ณ พุ ม ให ค วามรู ท างด า นอั ก ษรศาสตร และ
ขนบธรรมเนียมการเลนสักวาของไทยดวย
๒๑๒

๕.๔.๘ บทละครเรื่องพระมะเหลเถไถ
เรื่ อ งพระมะเหลเถไถ เป น วรรณคดี ที่ แ ต ง ในสมั ย รั ช กาลที่ ๔ โดยคุ ณ สุ ว รรณ
กวีหญิง คุณสุวรรณรับราชการฝายในอยูที่ตำหนักพระเจาลูกเธอกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ ตอมา
เมื่อ กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพสิ้นพระชนมลงในป พ.ศ. ๒๓๘๘ ยังเปนผลใหขาหลวงในพระตำหนัก
ตองยายออกจากพระตำหนักแดงตามธรรมเนียม ขณะนั้นคุณสุวรรณอายุได ๓๖ ป แตไมปรากฏ
ทำงานในตำแหนงใด พำนักอยูในเรือนนอกในฝายใน ยังคงไดรับพระราชทานเบี้ยหวัดรายปอยู
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ กลาววา เรื่องพระมะเหล
เถไถนี้ คุณสุวรรณแตงขึ้นตามจินตนาการ มีความแปลกที่แตงขึ้นเปนภาษาบาง ไมเปนภาษาบาง
ปะปนกันไปแตตนจนปลาย แตสามารถเขาใจความไดตลอดเรื่อง (ศิลปากร, กรม, ๒๕๑๔, หนาคำนำ)
เมื่อแตงเรื่องนี้ คุณสุวรรณถูก วาแตงเมื่อ “เสียจริต” หรือ “มีสติฟุงซานผิดปกติ” เพราะเปนเรื่อง
แปลกในวงการกวียุคนั้น
ผูแตง

คุณสุวรรณ

ลักษณะการแตง กลอนแปด
วัตถุประสงคในการแตง
สันนิษฐานกันหลายประการวาอาจแตงเพื่อลอเลียน
เรื่องอิเหนา หรือเพื่อประชดผูแตงกลอนที่มงุ แตสัมผัสโดยไมคำนึงถึงเนื้อความ หรือแตงเพื่อความ
รักในรอยกรองก็เปนได
เนื้อเรื่องยอ เนื้อความกลาวถึงพระมะเหลเถไถประทับอยูในวัง วันหนึ่งลาบิดา
มารดาคือทาวโปลาและนางตาลาไปประพาสปาและประทับแรมในปาคืนนั้นพระอินทรเล็งทิพย
เนตรเห็นวาเหมาะสมที่จะเปนคูครองกับนางตะแลงแกง ธิดาทาวมะไลทีแหงเมืองมะไลทอง จึง
เหาะไปอุมนางจากปราสาทมาอยูรวมกับพระมะเหลเถไถที่พลับพลา รุงเชาพระมะเหลเถไถพานาง
ตะแลงแกงพรอมไพรพลเดินทางกลับเมือง ระหวางทางพบยักษชื่อทาวมะลากอยซึ่งทำผิดเพราะ
ลอบชมนางฟา พระอิศวรจึงลงโทษตัดตัวจนขาดและใหเที่ยวจับสัตวปากินเปนอาหาร เมื่อเห็น
พระมะเหลเถไถ ทาวมะลากอยคิดจะจับกิน ทั้งสองจึงตอสูกัน
ตัวอยาง ชวงตนเรื่อง
๒๑๓

เมื่อนั้น

พระมะเหลเถไถมะไหลถา

สถิตยังแทนทองกะโปลา

สุขาปาลากะเปเล

วันหนึ่งพระจึงมะหลึกตึก
แลวจะไปเที่ยวชมมะลมเต

มะเหลไถไพรพรึกมะรึกเข
มะโลโตโปเปมะลูตู

ตริแลวพระมะเหลจึงเปปะ
จรจรัลตันตัดพลัดพลู

มะเลไตไคลคละมะหรูจู
ไปสูปราสาททาวโปลา

ครั้นถึงจึงเขาตะหลุดตุด
มะเหลไถกราบไหวทั้งสองรา

กมเกลาเคาคุดกะหลาตา
จึงแจงกิจจามะเลาเตา

ดวยบัดนี้ตัวขามะเหลเถ
จะขอลาสองราหนาเงาเคา

ไมสบายถายเทกะเหงาเกา
เที่ยวมะไลไปเปาพนาวัน

ตัวอยาง บทชมธรรมชาติ
พระชมเขาเนาเนินกะหรกกก รุกขชาติดาษดกมะโหลโต
มะลาตันสาระพันกะลันโป
มะโยติงปริงปรางลางสาบ
มะลันปสีเสียดประเหยียดกัน

กะลาปยี่โถมะโยตัน
ลางสาดหาดหาบมะหลันปน
ประยงคแกวแถวพันมะลันดา

มาลีดวงพวงชอมะลอชร

มาลีชาดมาดซอนมะรอนฉา

มะรินชิงจิงจอมะยอตา
มะกาลิงปงปุมกะทุมทอน

มะยมเต็มเข็มลามะกาโล
กะทิงถินกลิ่นขจรมะลอนโหว

มะลิวันมันโมกกะโหลกโก

กุหลาบแกมแนมโยทกาลี

กาหลงชงโคมะโยแปว

มะโยปมนมแมวมะแลวฉี

มะลัยฉาวสาวหยุดมะลุดลี

มะลิลาสารภีมะลีโช

๒๑๔

คุณคา เรื่องพระมะเหลเถไถ แมจะมีการใชภาษาที่แปลกประหลาด แตก็สราง
ชื่อเสียงแกคุณสุวรรณเปนอยางมาก จนทำใหเปนที่รูจักทั้งในหมูหญิงชาววังและชนชั้นสูงทั่วไป เชื่อ
กันวา บทละครเรื่องนี้ยังเปนวรรณคดีที่ลอเลียนวรรณคดีแบบฉบับโดยเฉพาะบทละครใน ดังจะเห็น
วา คุณสุวรรณเลือกใชคำที่ไมมีความหมายในภาษาไทยมาใสเปนจำนวนมาก แตผูอานยังสามารถ
เขาใจเนื้อเรื่องไดตลอด ตอมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงพระราชนิพนธ นิราศ
พระมะเหลเถไถ เพื่อลอบทละครเรื่องนี้
๕.๔.๙ บทละครเรื่องอุณรุทรอยเรื่อง
อุณรุทรอยเรื่องเปนวรรณคดีขนาดสั้น แตงโดย คุณสุวรรณ สันนิษฐานวาแมกวีจะ
แตงใหเปนกลอนบทละครแตคงไมไดตั้งใจที่จะใชเลนละครจริงๆ หากเพื่อใหเกิดความขบขันเสีย
มากกวา โครงเรื่องเปนนิทานจักร ๆ วงศ ๆ ที่นำตัวละคร และเรื่องราวจากวรรณคดีเรื่องตาง ๆ
มารอยโยงเปนเรื่องเดียวกัน เวลาที่แตงนั้นไมปรากฏชัดแนนอน แตเชื่อกันวานาจะแตงในสมัย
รัชกาลที่ ๔ ชวงตนรัชกาล เหตุที่เรียกวรรณคดีเรื่องนี้ วา อุณรุทรอยเรื่อง เพราะวรรณคดีเรื่องนี้
ขึ้น ตน ดว ยตั วละครชื่อ อุณ รุท และมีก ารเอ ยถึงตั ว ละครจากวรรณคดีเรื่องตาง ๆ จำนวนมาก
โดยมากเปนตัวละครจากเรื่องที่คุนเคยกันดีในเวลานั้น เชน อุณรุทจากเรื่องอุณรุท นางจันทีจาก
เรื่องสังขทอง อิเหนาจากเรื่องอิเหนา สุวรรณมาลีจากเรื่องพระอภัยมณี อินทรชิต จากเรื่อง
รามเกียรติ์ สุวรรณหงษจากเรื่องสุวรรณหงส เปนตน
ผูแตง คุณสุวรรณ
ลักษณะการแตง กลอนบทละคร
วัตถุประสงคในการแตง

สันนิษฐานกันวานาจะแตงเพื่อความสนุก มิไดนำมา

แสดงละครจริง ๆ
เนื้อเรื่องยอ

เริ่มดวยพระอุณรุทซึ่งมีชายาชื่อนางจันทีแคนใจที่อิเหนากับนาง

สุวรรณมาลีนำนางจันสุดาไปใหแกพระสมุทจึงยกทัพไปรบ ตอจากนั้นมีบทพรรณนาการรบ การ
แปลงกาย การเกี้ยวพาราสี บทโกรธ บทโศกคร่ำครวญ บทตอวาเยาะเยย เรื่องจบลงที่วายุบุตร
ตองศรพระรามแลวปากทั้งสิบรองสั่งเสียผูเปนลูก
ตัวอยาง เรื่องอุณรุทชวงตนเรื่อง

๒๑๕

เมื่อนั้น
สมสูอยูดวยนางจันที

พระอุณรุทผูรุงรัศมี
ภูมีตรีตรึกนึกใน

แคนดวยอิเหนากุเรปน

กับสุวรรณมาลีศีรใส

เอานางจันสุดายาใจ

ไปยกใหพระสมุทบุตรระตู

เสียดายวงศอสัญแดหวา

พระราชาเคืองแคนแสนอดสู

เหมเหมอสุรินดูหมิ่นกู

จะไดดูฤทธิ์กันในวันนี้ ฯ

ดำริพลางทางมีพจนารถ
กับทั้งตำมะหงงเสนี

สั่งทาวสันนุราชเรืองศรี
จงจัดพลมนตรีอยานาน ฯ

เมื่อนั้น

กุมภกรรฐคำนับรับบรรหาร

กับพระคาวีปรีชาชาญ

รับสั่งแลวคลานออกมา ฯ

เกณฑหมูจัตุรงคองอาจ
ปกซายชุณรัตนราชา

พรหมทัตธิราชเปนกองหนา
ปกขวาอินทรชิตฤทธิรงค

กองหลวงลวนสันทัดจัดเจน
คุมพวงพหลรณรงค

กะเกณฑใหพระสุวรรณหงษ
แลวโบกธงสัญญาคลาไคล ฯ

คุณคา
อุณรุทรอยเรื่องเปนวรรณคดีที่มลี ักษณะแปลกไปจากวรรณคดีเรื่องอื่น
เนื่องจากกวีน ำเอาตัวละครจากวรรณคดีเรื่องตาง ๆ มาเชื่อมรอยใหเปน เรื่องเดียวกัน ทั้งยังใช
สำนวนภาษาไพเราะ คมคาย แสดงความสามารถทางกวีของผูแตงไดอยางดี

๕.๕ ลักษณะสำคัญของวรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร พ.ศ. ๒๓๒๕ – ๒๓๙๔
วรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร พ.ศ.๒๓๒๕ – ๒๓๙๔ หรืออาจเรียกวา รัตนโกสินทรตอนตนนี้
สะทอนการฟนฟูวัฒนธรรมในการสถาปนาอาณาจักรใหม โดยสวนใหญเปนงานที่ยังคงใชเคาโครง
เรื่องแบบเดิม แตไมเรียกวางานลอกเลียนของเกา เพราะแมวามีโครงเรื่องไมตางจากเดิม แตก็มี
การศึกษาที่ยืนยันไดวากวีสมัยรัตนโกสินทรสรางสรรคผลงานขึ้นตามทัศนะและเนื้อหาทางอารมณ
ของตนเอง (ดวงมน จิตรจำนงค, ๒๕๔๐, หนา ๑) โดยในสมัยรัชกาลที่ ๑ อาจกลาวไดวา เปนสมัย
แหงการฟนฟูวรรณคดี พระมหากษัตริยทรงเปนผูนำในการกวี ทรงพระราชนิพนธเอง สนับสนุน
ใหกวีอื่นแตง และทรงอุปถัมภกวีในราชสำนัก ทรงฟนฟูวรรณคดีที่สูญหายหรือไมครบถวนสมบูรณ
๒๑๖

และสรางสรรคใหมเปนจำนวนมาก ทำใหปรากฏวรรณคดีในยุคตนนี้จำนวนมาก วรรณคดีสมัย
รัตนโกสินทรตอนตนไดรับอิทธิพลจากวรรณกรรมของประเทศตาง ๆ ทางตะวันออกหลายชาติ ทั้ง
อินเดีย เปอรเซีย ชวา-มลายู มอญ และจีน การรับอิทธิพลจะมีลักษณะของการนำเคาเรื่องมาผูกขึ้น
ใหม นอกจากนี้ ยังฟนฟูดานการละครและศิลปกรรม
ตอมาในสมัยรัชกาลที่ ๒ บานเมืองมีความสงบเรียบรอย พระมหากษัตริยยังคงเปนองค
อุปถัมภก สงเสริมการแตงวรรณคดี ทั้งที่พระราชนิพนธเองและใหผูอื่นแตง รัชสมัยนี้เปนยุคสมัย
แหงการปรับปรุงซอมแซมวรรณคดีใหมีความงามพรอมในทุกดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการ
ละคร ดังจะเห็นวามีงานพระราชนิพนธเรื่องอิเหนาที่เหมาะสมกับการแสดงมากกวาอิเหนาฉบับอื่น
ๆ อาจกลาวไดวา ในสมัยนี้เปนยุคทองของละครรำ นอกจากนี้ ยังมีการฟนฟูการแตงวรรณคดี
ประเภทกาพยเหเรือและคำพากยโขนขึ้นอีกครั้งดวย
สมัยรัชกาลที่ ๓ ทรงสงเสริมงานทางวิชาการดังจะเห็นจากการจารึกความรูตาง ๆ ที่วัด
พระเชตุพนวิมลมังคลาราม อันเปนสรรพความรูที่ครอบคลุมทั้งวรรณกรรม ตำรายา โคลงกลบท
หรือเพลงยาวกลบท อยางไรก็ดี การสรางสรรควรรณคดีในสมัยนี้ปรากฏอยูไมนอยเชนกัน ดังจะ
เห็นวามีวรรณดคีนิทานนิยาย เชน สมุทรโฆษคำฉันท สรรพสิทธิ์คำฉันท และที่โดดเดนคือ นิราศ
ของสุนทรภูที่แตงไวในสมัยนี้จำนวนมาก และกลายเปนตนแบบของวรรณคดีนิราศมาจนถึงปจจุบัน
เปนที่นาสังเกตวา ในยุคตนรัตนโกสินทรนี้ปรากฏวรรณคดีประเภทยั่วลอขึ้นเปนครั้งแรก
คือเรื่องระเดนลัน ได ที่ลอเรื่องอิเหนา ซึ่งนับวาเปนปรากฏการณ ทางวรรณคดีอันสำคัญ เพราะ
วรรณคดีมักถูกมองเปนของสูงหรือเปนของราชสำนัก จึงไมมีใครกลาแตงลอเลียน นอกจากเรื่องนี้
แลว ยังมีวรรณคดีในลักษณะยั่วลอหรือกระทบกระเทียบบุคคลในยุคนี้อีก เชน เพลงยาววาพระ
มหาเทพหรือเพลงยาวแตงวาจมื่นราชามาตย กลอนเพลงยาวเรื่องหมอมเปดสวรรค เปนตน
ทั้งนี้ อาจจำแนกกลุมวรรณคดีสมัยรัตนโกสินทรตอนตน มีเนื้อเรื่องทั้งทางโลกและทางธรรม
แบงไดเปน ๖ กลุมใหญ ดังนี้
๔.๕.๑ วรรณคดีศาสนา ชวงรัตนโกสินทรตอนตนนี้ ปรากฏวรรณคดีศาสนาจำนวนมาก
ในสมัยรัชกาลที่ ๑ ทรงมีพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหชำระพระไตรปฎก ในป พ.ศ. ๒๓๓๑ เพื่อ
บูรณะพระคัมภีรสำคัญทางพระพุทธศาสนาใหเปนหลักของบานเมือง ตอมาในรัลกาลที่ ๒ และ ๓
ยังมีการสรางวรรณคดีศาสนาอีกจำนวนมาก โดยไดอิทธิพลจากคัมภีรในพุทธศาสนา ทั้งพุทธประวัติ
๒๑๗

ชาดก และแนวคิด เชน ไตรภูมิโลกวินิจฉัย ของ พระยาธรรมปรีชา (แกว) รายยาวมหาเวสสันดร
ชาดกกัณฑกุมารและกัณฑมัทรี ของ เจาพระยาพระคลัง (หน) รายยาวมหาเวสสันดรชาดกและ
พระปฐมสมโพธิกถา พระนิพนธของสมเด็จ ฯ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส จะสังเกตวา วรรณคดี
ศาสนาสวนใหญยังคงสืบทอดมาจากสมัยอยุธยา ไมวาจะเปนมหาชาติ หรือไตรภูมิกถา และในสมัย
นี้นิยมแตงวรรณคดีศาสนาในรูปแบบรอยแกว มีเรือ่ งสำคัญที่แตงขึ้นใหม เชน พระปฐมสมโพธิกถา
ซึ่งแตงเปนรอยแกวไดอยางวิจิตร เนื้อหากลาวถึงประวัติของพระพุทธเจาอยางละเอียด รัตนพิม
พวงศหรือตำนานพระแกวมรกต ของพระยาธรรมปรีชา (แกว) และเรื่องสังคีติยวงส ที่สมเด็จพระวัน
รัตแตงเปนภาษาบาลีเลาการสังคายนาพระไตรปฎกตั้งแตพระพุทธเจาปรินิพานเปนตนมา ตางแตง
ดวยรอยแกวทั้งสิ้น
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 การดำเนินชีวิต และการแตงคำประพันธ เปนที่นาสังเกตวา เนื้อหาของคำสอนไมใชมุงสอนการ
เปนขาราชการที่ดีหรือการเปนกษัตริยท่ีดีดังเชนเรื่องโคลงทศรถสอนพระราม โคลงพาลีสอนนอง
หรือโคลงราชสวัสดิ์ในสมัยอยุธยา แตเปนคำสอนที่มุงสอนคนทั่วไป เปนแนวทางในการวางตัวและ
การดำเนินชีวิต นอกจากนี้ นาสนใจวา ยังปรากฏคำสอนเฉพาะเพศเกิดขึ้นดวย คือเรื่องสุภาษิต
สอนหญิงที่มุงสอนผูหญิงในเรื่องการประพฤติปฏิบัติตัวโดยเฉพาะ
๔.๕.๓ วรรณคดีนิทานนิยาย ในชวงรัตนโกสินทรตอนตนปรากฏวรรณคดีนิทานนิยาย
จำนวนมาก เชน บทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธในรัชกาลที่ ๑ บทละครเรื่องรามเกียรติ์
พระราชนิพนธในรัชกาลที่ ๒ บทละครเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธในรัชกาลที่ ๑ บทละครเรื่อง
อิเหนา พระราชนิพนธในรัชกาลที่ ๒ บทละครเรื่องอุณรุท พระราชนิพนธในรัชกาลที่ ๑ ลิลิต
เพชรมงกุฎ ของ เจาพระยาพระคลัง (หน) สรรพสิทธิคำฉันท พระนิพนธ สมเด็จฯ กรมพระปรมานุ
ชิตชิโนรส พระอภัยมณี ของ สุนทรภู เสภาขุนชางขุนแผน ซึ่งแตงแตสมัยรัชกาลที่ ๒ และมา

๒๑๘

สมบูรณในสมัยรัชกาลที่ ๓ เปนตน จะเห็นวาวรรณคดีนิทานนิยายนี้มีเนื้อหาที่หลากหลาย และกวี
นำเคาเรื่องมาจากทั้งทางอินเดีย และจินตนาการขึ้นเอง
๔.๕.๔ วรรณคดียอพระเกียรติ ลักษณะของวรรณคดีในชวงตนนี้ยังคงปรากฏวรรณคดียอ
เกียรติอยู ซึ่งนาจะไดรับอิทธิพลจากวรรณคดียอพระเกียรติในยุคกอน โดยมีเนื้อหาทั้งยอพระ
เกียรติกษัต ริยในอดีต และปจจุบัน เชน ในสมัยรัชกาลที่ ๑ ปรากฏโคลงสรรเสริญ พระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ของพระชำนิโวหาร ในสมัยรัชกาลที่ ๒ มีวรรณคดียอ
พระเกียรติของกรมหมื่นเจษฎาบดินทร ไดแก โคลงยอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หลานภาลัย ที่กลาวถึงเหตุการณพระราชพิธีปราบดาภิเษกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย
ในเชิงสรรเสริญ พระเกียรติ และยังปรากฏงานของพระยาตรังคภูมิบาล เรื่องโคลงดั้นเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ที่กลาวพระราชพิธีราชาภิเษก พิธีโสกันต พระราช
พิธีสิบสองเดือน และการเอาใจใสดูแลราษฎรของรัชกาลที่ ๒ ไว ในสมัยรัชกาลที่ ๓ มีงานของกรม
พระปรมานุชิตชิโนรส เรื่อง ลิลิตตะเลงพาย ยอพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ชนะพระ
มหาอุป ราชแห ง พม า มี ว รรณคดี เพลงยาวสรรเสริญ พระเกีย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระนั่ ง เกล า
เจาอยูหัว ของนายมี (หมื่นพรหมสมพัตสร) เลาถึงการที่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลดวยประการตาง ๆ
ซึ่งนายมีไดบันทึกไวดวย จะเห็นวาวรรณคดียอพระเกียรติในชวงตนนี้ เปนงานคลายวรรณคดียุค
กอน เพียงแตกตางกันไปในรายละเอียด อยางไรก็ดี นาสังเกตวา สวนใหญนิยมแตงเปนโคลง ซึ่ง
เขาใจวานาจะไดรับอิทธิพลการแตงจากยุคกอนที่นิยมแตงยอพระเกียรติดวยโคลง
๔.๕.๕ วรรณคดีจากพงศาวดารตางชาติ ชวงสมัยนี้ มีความนิยมแปลวรรณคดีตางชาติ
อย างมาก เริ่ม เห็ น ได ชัด หลังจากเจาพระยาพระคลั ง (หน) แปลเรื่อง สามก ก จากนั้ น มี ผู แ ปล
วรรณคดีตอมาอีกหลายเรื่อง เชนเรื่อง ไซฮั่น ของ กรมพระราชวังหลัง และยังมีเรื่องสำคัญคือ
ราชาธิราช ของ เจาพระยาพระคลัง (หน) ซึ่งแตงขึ้นจากเปนพงศาวดารมอญดวย
๔.๕.๖ วรรณคดีนิราศ ปรากฏขึ้นจำนวนมาก โดยเฉพาะจากฝมือของสุนทรภู ซึ่งไดพัฒนา
วรรณคดีนิราศจนเปนแบบเฉพาะ สุนทรภูใชประสบการณของตนและมุมมองตอโลกผสมผสาน
ถายทอดเปนเนื้อหาในนิราศไดอยางแนบเนียน เชน นิราศพระบาท นิราศภูเขาทอง ฯลฯ
วรรณคดีดังกลาวขางตนลวนเปนวรรณคดีเรื่องสำคัญและมีอิทธิพลตอวรรณคดีในยุคหลัง
รวมทั้งมีความสำคัญในดานวรรณคดีศึกษาตอมาจนถึงปจจุบันดวย
๒๑๙

ดานรูปแบบการประพันธ ในสมัยตนมีวรรณคดีทั้งรอยกรองและรอยแกว เปนที่นาสังเกต
วา วรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสินทรตอนตนสืบทอดรูปแบบการแตงวรรณคดีมาจากสมัยอยุธยา เชน
สักวา ดอกสรอย เสภา และบทละคร แตทั้งนี้ มีการปรับปรุงแกไขของเดิมใหดีขึ้น โดยกลอนและ
โคลงเจริญถึงขีดสุด ในชวงรัชกาลที่ ๑ นิยมแตงกลอนแบบกลอนเพลงยาวคือ ขึ้นตนที่วรรครับ
และแตงดวยกลอน ๘ ซึ่งนิยมแตงกันมากอนตั้งแตสมัยอยุธยา ดังเชนเรื่อง สมบัติอมรินทรคำกลอน
ซึ่งเปนนิทานคำกลอนเรื่องแรก ลีลาของกลอนมีลักษณะเดียวกับสมัยกรุงศรีอยุธยา คือไมเนนสัมผัส
ในที่เปนสัมผัสสระ จำนวนคำไมแนนอน ตอมาในสมัยรัชกาลที่ ๒ กลอนและรัชกาลที่ ๓ สุนทรภู
ไดพัฒนากลอนใหมีลักษณะพิเศษคือเนนการสัมผัสในอยางเครงครัด ทำใหเวลาอานมีความไพเราะ
ราบรื่น กลายเปนลักษณะเฉพาะของกลอนสุนทรภู ทั้งนี้ สุนทรภูนาจะปรับปรุงจากลักษณะกลอน
กลบทมธุรวาที โดยปรับใหมีสัมผัสพยัญ ชนะและสัมผัสสระและมีสัมผัส ๔ ตำแหนงในทุกวรรค
(ดวงมน จิตรจำนงค, ๒๕๔๐, หนา ๑๘๐ – ๑๘๑)
สมัยรัชกาลที่ ๑ มีกลอนบทละคร ๔ เรื่อง ไดแก รามเกียรติ์ อุณรุท อิเหนา และดาหลัง
ซึ่งเปนงานพระราชนิพนธในรัชกาลที่ ๑ ทั้งหมด สำนวนการแตงยังไมดีเลิศเทากับสมัยรัชกาลที่ ๒
ทั้งนี้ สันนิษฐานวา รัชกาลที่ ๑ พระราชนิพนธโดยมุงใหเปนเรื่องสมบูรณเปนสำคัญ ในสมัยรัชกาล
ที่ ๒ กลอนบทละครยังไดรับการพัฒนาใหเหมาะสมกับการแสดงละคร และงานสวนใหญมีความ
ดีเดนทางดานวรรณศิลป กวีไดแสดงฝมือและพัฒนามีความงามพรอม สามารถนำไปแสดงได ทั้งนี้
อาจเปนดวยรัชกาลที่ ๒ ทรงเปนองคอุปถัมภกและโปรดงานกวี ดังจะเห็นไดจากกลอนบทละครใน
เรื่องอิเหนาพระราชนิพนธของรัชกาลที่ ๒ ที่ทรงเกลาจนงดงามสอดรับกับการแสดงละคร จนไดรับ
การยกยองจากวรรณคดีสโมสรวาเปนยอดของกลอนบทละคร จะเห็นวา ในสมัยตนนี้ กลอนไดรับ
การพัฒนาจนถึงขีดสุด จะเห็นวามีการแตงวรรณคดีที่ใชกลอนจำนวนมาก และที่สำคัญคือนิยมแตง
กลอนแบบกลบท ซึ่งเปน ความทาทายความสามารถของกวีอยางมากดวย สำหรับคำประพัน ธ
ประเภทอื่น เชน คำฉันทนั้น คอนขางเครงครัด ครุลหุ และสัมผัสมากกวาสมัยอยุธยา
งานรอยแกวในสมัยนี้ มีลักษณะการประพันธที่สืบตอจากสมัยอยุธยาสวนหนึ่ง คือรอยแกว
ที่มีการประดับตกแตงถอยคำเชิงกวีนิพนธ โดยเฉพาะการใชสัมผัสระหวางวรรคและสัมผัสภายใน
วรรค คลายรายยาว แตมีอิสระมากกวาและมีเนื้อความทั้งการแสดงเหตุผลและเราการรับรูทาง
อารมณ เชนเรื่องปฐมสมโพธิกถา รอยแกวอีกประเภทหนึ่งคือรอยแกวเชิงความเรียง ที่มุงบันทึก
๒๒๐

ขอเท็จจริงและเหตุการณสำคัญ มักมีถอยคำกระชับ ใชประโยคขนาดสั้นและมีการบรรยายมากกวา
พรรณนา มีการใชเหตุผลสูงกวากระตุนอารมณ แตมีพลังทางสุนทรียภาพดวยความเรียบกระชับ
ชัด เจนของภาษา และมีลักษณะทางกวีนิพนธไดเหมือนกัน เชน สามกก (ดวงมน จิตรจำนงค,
๒๕๔๐, หนา ๑๙๑)

สรุป
ในช วงรัต นโกสิ น ทรต อนต น นี้ มี กวีแ ละวรรณคดี เกิ ด ขึ้ น เป น จำนวนมาก มีทั้ งกวีที่ เป น
พระมหากษัตริย เจานาย ขุนนาง พระ และมีทั้งกวีหญิงและกวีชาย วรรณคดีในสมัยนี้มีขอที่นา
สังเกตอยูหลายประการ ที่สำคัญ เชน มีวรรณคดีประเภทยั่วลอเกิดขึ้น ซึ่งไมเคยมีมากอน กวีหญิง
ในยุคนี้มีความสามารถดานวรรณคดีไมแพชาย และวรรณคดีการละครรุงเรืองถึงขีดสุด เหตุที่เปน
เชนนี้นาจะมาจากพระมหากษัตริยเปนองคอุปถัมภกวีและสงเสริมงานวรรณคดีจึงมีกวีและวรรณคดี
ที่มีเนื้อและรูปแบบการประพันธหลากหลายขึ้นอยางมาก

คำถามทายบท
๑. ลักษณะของวรรณคดีสมัยรัตนโกสินทรตอนตนเปนอยางไร
๒. กฎหมายตราสามดวงมีความสำคัญตอสังคมอยางไร
๓. เรือ่ งสามกกมีความเปนมาอยางไร และใครเปนผูแปล
๔. ใครเปนผูแตงเรื่องราชาธิราช และแตงเพื่ออะไร
๕. เหตุใดวรรณคดีสโมสรจึงยกยองบทละครเรื่องอิเหนาวาเปนยอดของละครรำ
๖. เหตุใดจึงมีผูกลาววา วัดพระเชตุพน ฯ เปนเสมือนมหาวิทยาลัยแหงแรกของไทย
๗. วรรณคดีเรื่องพระปฐมสมโพธิกถามีความดีเดนอยางไร
๘. วรรณคดีเรื่องใดที่จัดเปนวรรณคดียั่วลอเรื่องแรกของไทย และยั่วลอเรื่องอะไร
๙. กวีทานใดที่มีผีปากในเชิงสักวาเปนเลิศ
๑๐.

วรรณคดีเรื่องพระมะเหลเถไถมีความแตกตางจากวรรณคดีเรื่องอื่นอยางไร

๒๒๑
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บทที่ ๖
วรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร พ.ศ. ๒๓๙๔ – ๒๔๖๘

วรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร พ.ศ. ๒๓๙๔ – ๒๔๖๘ คือวรรณคดีที่อยูในชวงรัชกาลที่ ๔
– รัชกาลที่ ๖ ซึ่งเปนชวงที่อิทธิพลตะวันตกเริ่มเขามาอยางชัดเจน วรรณคดีไทยไดรับอิทธิพลจาก
ตะวันตกอยางมากเชนกัน ดังจะเห็นวา มีรูปแบบการประพันธและเนือ้ หาของวรรณคดีแตกตางจาก
สมัยรัตนโกสินทรตอนตน อยางไรก็ดี แมจะมีรูปแบบการประพันธแบบใหมเกิดขึ้น แตยังมีวรรณคดี
สวนหนึ่งที่ยังคงขนบการแตงวรรณคดีไทยเอาไว โดยเฉพาะอยางยิ่งในสมัยรัชกาลที่ ๖ ที่พระองค
ทรงเปนปราชญทางดานอักษรศาสตร ทรงงานพระราชนิพนธวรรณกรรมทั้งรอยแกวและรอยกรอง
ไวเปนจำนวนมาก และยังทรงฟนฟูวรรณคดีตามขนบวรรณคดีไทย สงผลใหเจานายและกวีสรางงาน
ตามขนบวรรณคดีไทยตามไปดวย

๖.๑ ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมโดยสังเขป
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห ัว มีพระนามเดิมวา สมเด็จเจาฟามงกุฎ เปนพระราช
โอรสในพระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธเลิ ศ หล า นภาลั ย และสมเด็ จ พระศรี สุ ริ เยนทราบรมราชิ นี
(เจาฟาหญิงบุญรอด) ในสมัยรัชกาลที่ ๔ เปนสมัยที่ไทยเปดประเทศใหชาวตะวันตกนำคริสตศาสนา
เขามาเผยแผ พรอมทั้งนำความรูและวิชาการ ทางตะวันตกเขามาเผยแพรอยางกวางขวาง ใน พ.ศ.
๒๓๙๘ ไดมีการทำสนธิสัญญาเบาวริงกับอังกฤษและกับอีกหลายชาติในเวลาตอมา มีการกำหนด
อัตราภาษีสินคาขาเขารอยละ ๓ รวมทั้งใหสิทธิเสรีภาพนอกอาณาเขตแกคนในบังคับตางชาติดวย
สนธิสัญญานี้สงผลใหเศรษฐกิจขยายตัวมากขึ้น
สมัยนี้ การเจริญสัมพันธไมตรีกับตางประเทศดำเนินไปอยางรุดหนา โดยใน พ.ศ. ๒๔๐๐
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงสงราชทูตไปเจริญทางพระราชไมตรีกับสมเด็จพระราชินี
นาถวิกตอเรีย แหงประเทศอังกฤษ และป พ.ศ. ๒๔๐๔ กับจักรพรรดินโปเลียนที่ ๓ แหงประเทศ
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ฝรั่งเศส อยางไรก็ดี ในสมัยนี้ไทยตองยอมเสียดิ นแดนบางสวนที่ เปนเขมรสวนนอกใหกั บฝรั่งเศส
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๐ ดวย
ตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ซึ่งเปนรัชกาลที่ ๕ แหงราชวงค
จักรี สมัยนี้ประเทศมีการเปลี่ยนแปลงทุกดาน ทำใหประเทศเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว ทรงเปน
พระราชโอรสองคใหญในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว และพระนางเธอ พระองคเจา
รำเพยภมราภิรมย (สมเด็จพระเทพศิรินทรา บรมราชินี) สมเด็จพระราชบิดาทรงอบรมสั่งสอน
วิชาการดานการปกครอง และโบราณราชประเพณี สวนวิชาภาษาอังกฤษทรงศึกษากับนางแอนนา
เลียวโนเวนส ครูสตรีชาวอังกฤษและหมอจันดเล มิชชันนารีอเมริกัน สมเด็จเจาฟาจุฬาลงกรณทรง
ไดรับสถาปนาเปนกรมขุนพินิตประชานาถใน พ.ศ. ๒๔๑๐
รัชกาลที่ ๕ ทรงเปนพระมหากษัตริยไทยพระองคแรก ที่เสด็จประพาสตางประเทศ พระองค
ได เสด็ จประพาสทั้ งประเทศบริเวณประเทศไทยอย าง เช น สิ งคโปร ชวา อิ น เดี ย และประเทศ
ตะวันตก เหตุผลที่เสด็จประพาสก็เพื่อศึกษากิจการบานเมือง และวิธีการปกครองของประเทศ แลว
นำปรับใชกับประเทศใหทันสมัยกาวหนาทันตามอารยประเทศ โดยในตอนปลายรัชกาลไดเสด็จ
ประพาสยุโรปถึง ๒ ครั้ง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๐ และ พ.ศ. ๒๔๕๐ เพื่อเสริมสรางความสัมพันธโดยตรงกับ
ประมุขของประเทศตางๆ และเพื่อประโยชนทางดานการเมืองระหวางประเทศ
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
รัชกาลที่ ๕ โปรดให ยกเลิ กระบบไพร ส งผลให ชายฉกรรจ ไม ต องรับใช มู ลนายหรือเป น
แรงงานใหแกรัฐ โดยเปลี่ยนเปนการเปนทหาร ๒ ป เมื่ออายุครบ ๑๘ ป ผูใดไมตองการเปนทหาร ให
เสียเงิน "คาราชการ" คนละไมเกิน ๖ บาท อีกทั้งยังทรงใหเลิกทาส พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว โดยทรงดำเนินการอยางเปนขั้นตอนเพื่อมิใหเกิดความยุงยากและสับสน ในสังคม โดยเริ่ม
จากการปลดปลอยลูกทาสที่เกิดในปทรงครองราชย คือ พ.ศ. ๒๔๑๑ เมื่ออายุครบ ๒๐ ป ใหเปนไท
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และลูกทาสที่เกิดในปตอ ๆ มาก็จะเปนไทตามลำดับ จนถึง พ.ศ. ๒๔๔๘ จึงมีการประกาศใหลูกทาส
ทั้งหมดเปนไท และหามการซื้อขายทาสอีกตอไป สำหรับทาสที่มีอยูก็ใหลดคาตัวลงเดือนละ ๔ บาท
เพื่อใหสามารถไถตัวไดงายขึ้น
ในดานการศึกษา รัชกาลที่ ๕ ไดโปรดใหมีการตั้งโรงเรียนหลวง ในพระบรมมหาราชวัง
และโรงเรียนหลวงสำหรับราษฎรทั่วไป ตอมาไดขยายออกไปเปนโรงเรียนหลวง ตามตางจังหวัด
นอกจากนี้ ยังโปรดเกลา ฯ ใหตั้งโรงเรียนสำหรับวิชาชีพตาง ๆ ขึ้น เชน โรงเรียนนายรอยทหารบก
เพื่อผลิตนายทหารอาชีพ โรงเรียนทำแผนที่เพื่อผลิตผูมีความรูในดานการทำแผนที่ โรงเรียนราช
แพทยาลัย เพื่อผลิตแพทย สำหรับโรงพยาบาลที่สรางขึ้นใหม คือ ศิริราชพยาบาล โรงเรียนฝกหัด
อาจารย เพื่อผลิตครู ออกไปทำการสอนตามโรงเรียนที่ตั้งขึ้นในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด โรงเรียน
มหาดเล็ก เพื่อฝกหัดบุคคลที่จะเขารับราชการในกระทรวงตาง ๆ และ โรงเรียนกฎหมาย เพื่อฝกหัด
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 ใหคัดเลือกลูกผูดีไทยรวมทั้งเชื้อพระวงศประมาณ ๒๐ คน
สงไปเรียนภาษาอังกฤษที่สิงคโปรอีกชุดหนึ่ง อีกทั้งยังโปรดเกลา ฯ ตั้งทุนเลาเรียนหลวง และทุน
รัฐบาลตามความตองการของกระทรวงตาง ๆ เพื่อสงเจานาย ขาราชการ และสามัญชนผูมีความรูไป
ศึกษาตอตางประเทศอีกดวย จากพระปรีชาสามารถและพระปรีชาญาณอันกวางไกล ทำใหประเทศ
เจริญ กาวหนาอยางรวดเร็ว ทำใหราษฎรอยูดีกิน ดี มีความสงบสุข ทำใหพระองคไดรับพระราช
สมัญญาวา พระปยมหาราช ซึ่งหมายถึง พระมหากษัตริยที่เปนที่รักยิ่งของปวงชน
ในดานสังคม ทรงโปรดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมประเพณีบางอยางในราชสำนักให
เปนไปตามสากลนิยม เชน ใหยกเลิกประเพณีการหมอบคลานเปลี่ยนเปนยืนแทน รวมทั้งใหยกเลิก
การโกนผม เมื่อพระมหากษัตริยสวรรคต ในดานการแตงกาย โปรดเกลา ฯ ใหผูชายไทยในราช
สำนั ก เลิ ก ไว ผ มทรงมหาดไทย เปลี่ ย นเป น ไว ผ มตั ด ยาวทั้ ง ศี ร ษะ ส ว นผู ห ญิ ง ให เลิ ก ไว ผ มป ก
เปลี่ยนเปนไวผมตัดยาวทรงดอกกระทุม มีการสวมเสื้อ ที่ดัดแปลงมาจากเสื้อนอกของชาวยุโรป
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เรียกวา เสื้อราชปะแตน และขาราชการทหารใหแตงเครื่องแบบนุงกางเกงอยางทหารยุโรป แทน
การนุงโจงกระเบนแบบเกาในการเขาเฝา
ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงสานตอพระราชภารกิจของ
พระราชบิดา ทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับตางประเทศ และฟนฟูและสรางสรรควรรณคดีหลากหลาย
ประเภทดวยพระราชนิยมสวนพระองค ทำใหสมัยนี้วรรณคดีรุงเรืองอยางมาก ความสามารถในการ
ปกครองประเทศและความสามารถในเชิงกวี และเปนปราชญในเชิงอักษรศาสตรของรัชกาลที่ ๖ นี้
ทำใหพระองคไดรับพระราชสมัญญา วา สมเด็จพระมหาธีรราชเจา หมายถึง พระมหากษัตริยผู
ยิ่งใหญ ผูทรงเปนนักปราชญที่เปยมไปดวยพระสติปญญาและพระปรีชาชาญ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว มีพระนามเดิมวา สมเด็จเจาฟามหาวชิราวุธ เปน
พระราชโอรสองคในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาเสาวภาผองศรี
พระอั ค รราชเทวี (สมเด็ จ พระศรี พั ช ริ น ทราบรมราชิ นี น าถ พระบรมราชชนนี พั น ป ห ลวง)
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลา ฯ สถาปนาสมเด็จเจาฟามหาวชิราวุธ กรมขุน
เทพทวาราวดี ขึ้นเปนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารขณะมีพระชนมายุ ๑๔ พรรษา
พระองค ทรงเป นสยามมกุฎราชกุมารพระองค แรกที่ สำเร็จการศึกษาจากตางประเทศคือประเทศ
อังกฤษ โดยชวงแรกพระองคทรงศึกษาวิชาการทหารที่โรงเรียนนายรอยทหารบกแซนดเฮิสต ตอมา
ทรงเปลี่ยนมาเขาศึกษาที่วิทยาลัยไครสตเชิรช แหงมหาวิทยาลัยออกซฟอรด รวมเวลาที่ทรงศึกษา
ประมาณ ๙ ป
สมัยรัชกาลที่ ๖ พระองคทรงรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเขามาผสมผสานกับวัฒนธรรมไทย
เนื่องจากไดรับอิทธิพลจากที่ทรงไปศึกษาที่ประเทศอังกฤษ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมที่
สำคัญอยางเชน ทรงประกาศใชพระราชบัญญัติขนานนามสกุล การกำหนดคำนำหนานามสตรี วา
นาง และนางสาว คำนำหนานามเด็ก วา เด็กชาย และเด็กหญิง โปรดใหใชปพุทธศักราชแทนจุล
ศักราช และรัตนโกสิน ทรศก ทรงโปรดใหประดิษฐทรงไตรรงคซึ่งใชมาจนถึงทุกวันนี้ และทรง
เปลี่ยนแปลงการนับเวลา โดยถือเวลาหลังเที่ยงคืนเปนเวลาเปลี่ยนวันใหม
รัชกาลที่ ๖ ทรงสนับสนุนใหขยายการศึกษาออกไปใหประชาชนไดมีความรู โปรดเกลา ฯ
ใหสถาปนามหาวิทยาลัยแหงแรก คือ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในป พ.ศ. ๒๔๕๙ โดยพัฒนามา
จากโรงเรียนมหาดเล็กที่ตั้งขึ้น ในรัชกาลที่ ๕ ซึ่งเปลี่ยนชื่อเปนโรงเรียนขาราชการพลเรือนของ
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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ในตอนตนรัชกาลที่ ๖ และเพื่อใหประชาชนทุกคนมี
ความรูจึงทรงออกพระราชบัญญัติประถมศึกษา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๔ บังคับใหเด็กทุกคนที่มีอายุตั้งแต
๗ ปบริบูรณ เรียนหนังสืออยูในโรงเรียนจนอายุ ๑๔ ป บริบูรณ โดยไมเสียคาเลาเรียน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงพระปรีชาสามารถทางดานอักษรศาสตรอยาง
ยิ่ง มีบทพระราชนิพนธมากมาย ทรงเปนผูนำการแปลวรรณคดีตางประเทศ ทรงฟนฟูวรรณคดี
สันสกฤตที่ซบเซาไปตั้งแตสมัยรัชกาลที่ ๓ โดยทรงมีงานพระราชนิพนธวรรณกรรมประเภทตาง ๆ
มากกวา ๑,๒๐๐ เรื่อง นอกจากนี้ ยังทรงพระราชทานนามสกุลและทรงบัญญัติศัพทไวจำนวนมาก
๖.๒ กวีและวรรณคดีสำคัญสมัยรัชกาลที่ ๔
กวีและวรรณคดีสำคัญ มีดังนี้
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว มีงานพระราชนิพนธไดแก
๑) บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอนพระรามเดินดง
๒) รายยาวมหาเวสสั นดรชาดก ๕ กั ณ ฑ คื อ วนปเวสน จุ ลพน 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) นิราศทวาราวดี
๓) นิราศกรุงเกา
๔) นิราศปถวี
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๕) เสภาเรื่องอาบูหะซัน
๖) โคลงรามเกียรติ์
ในที่นี้ จะขออธิบายวรรณคดีบางเรื่องที่สำคัญโดยสังเขป ดังนี้
๖.๒.๑ ประกาศตาง ๆ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
ประชุมประกาศในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวนี้ เริ่มประกาศตั้งแต ป
พ.ศ. ๒๓๙๔ - ๒๔๐๔ รัชกาลที่ ๔ พระราชนิพนธไวเปนรอยแกว มีจำนวนประมาณ ๕๐๐ เรื่อง
ตีพิมพในหนังสือขาวราชกิจจานุเบกษา โรงพิมพอักษรพิมพการของทางราชการ
ผูแตง พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
ลักษณะการแตง รอยแกว
วัตถุประสงคในการแตง เพื่อทรงใชแจงขาวสารในพระราชสำนัก และชี้แจง
เรื่องราวหรือเหตุการณตางๆ
เนื้อเรื่องยอ เนื้อหาของประกาศมีหลายเรื่อง อาจสรุปไดเปน ๗ เรื่องดังนี้
๑) การใชถอยคำภาษา
๒) พระบรมวงศานุวงศ ขุนนาง และสถานที่
๓) การปฏิบัตริ าชการ
๔) การศาล
๕) ภาษีตาง ๆ
๖) ประเพณีและศาสนา
๗) เรื่องทั่วไป เชน การตักเตือนเรื่องตาง ๆ ปรากฏการณดางหาง
ประกาศรัชกาลที่ ๔ มีโครงสรางที่ชัดเจนทำใหผูอานเขาใจงาย โดยถาเปนเรื่อง
สำคัญจะมีชื่อเรื่อง บอกวันเดือนป และศักราชที่อออกประกาศ ถาเปนเรื่องทั่วไปจะมีชื่อประกาศ
แตไมบอกวันที่ จากนั้นจะเปนเนื้อหาของประกาศ โดยชวงตนบอกสาเหตุที่ตองออกประกาศ พระ
ราชวินิจฉัยประกอบเหตุผลและขอบัญญัติ และจบลงดวยวาประกาศ ณ วันที่เทาไร

๒๓๐

ตัวอยาง ประกาศ ฉบับที่ ๑๕ ประกาศเตือนผูที่ใชอักษรผิด
๑๕ ประกาศเตือนผูที่ใชอักษรผิด
ดวยขุนสุวรรณอักษร รับพระบรมราชโองการใสเกลาใสกระหมอม ทรงพระกรุณาโปรดเกลา

ตัวอยาง ประกาศ ฉบับที่ ๑๑๗ ประกาศวาดวยคำที่เรียกเสร็จ, สำเร็จ, สัมฤทธิ, สัมเรทธ

โปรดกระหม อ มสั่ งให ป ระกาศว า ด ว ยอั ก ษร ๔ อัก ษร คื อ ฤ  ฦ  นี้ ห าควรจะใส ห นำแล
กากะบาทไม เมื่อถึงคำวา  ที่เขียนอุตริกวาโบราณวา 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 อักษรกลางนั้ นคือ กจ ฎฏ ดต บปอ ตั้งแตนี้สืบไปใหขาทูลลอองธุลีพระบาทผูใหญ
ผูนอยซึ่งจะมีธุระเขียนหนังสือเรื่องราวขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาแลว ก็ใหศึกษาไตถาม เขียนให
ถู ก ต องตามอั ก ษรสู ง อั ก ษรกลาง อั ก ษรต่ ำ อย าให เขี ย นใส กากะบาทแลเอา ห นำผิด ๆ เข ามา
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเปนอันขาดทีเดียว
พ ระราช บั ญ ญั ติ นี้ ตี พิ ม พ แต ณ วั น พุ ธ เดื อน ๘ ขึ้ น ๑ ๐ ค่ ำ ป ฉ ลู เบ ญ จศ ก
จุลศักราช ๑๒๑๕
๑๑๗ ประกาศวาดวยคำที่เรียกเสร็จ, สำเร็จ, สัมฤทธิ, สัมเรทธ
ณ วันพฤหัสบดี เดือน ๖ ขึ้น ๑๒ ค่ำปมะเมียสัมฤทธิศก
คำวาสำเร็จหรือเสร็จนี้ถาเขียนสังโยคกับตัว จ เห็นวาจะเปนคำเขมร แปลวาแลววาจบวาสุด
การฯ แตคนวัดคนนักบวชสึกออกมามักสงสัยวาจะเปนคำมาแตมคธ ที่เรียกกันวาบาลีนั้นวา สมิทธิ
จึงมักเขียนวา สำเรทธิบาง สำเรทธบาง เสรทธิบาง เสรทธบาง ครั้นพิเคราะหดูก็เปนอันนารังเกียจ
วาเปนอุตริชาววัดหรือนักบวชสึกไป หนังสือฉบับโบราณมีเขียนวา สัมฤทธิเหมือนกับชื่อทองสัมฤทธิ
ก็มี คำนั้นแลเห็น จะมาแตศัพทวาสมิทธิแท แปลวาเต็มวาพรอมวาไดการวาครบถวน เพราะฉนั้น
ตั้งแตนี้ไป เนื้อความที่วาแลวใหเขียนวา สำเร็จแลเสร็จ ดังนี้ทุกแหง คำที่วาเต็มวาพรอมวาครบถวน
ดังคำวาผูสำเรทธิราชการแลสำเรทธิศก ใหใชวาสัมเรทธิ ดังนี้เทอญ สัมในสัมเรทธิใหเขียนเปนสัม
ดังนี้จึงจะถูก เหมือนกับคำวาคัมภีร ถาเขียนวาสำในสำเรทธิ ก็จะไมงามเปนที่รังเกียจ เหมือนวาคำ
ที่ลางคนเขียนในคำวา คำภีรนั้นฯ ก็ฝายคำวาสำเร็จที่แปลวาแลววาสุดวาจบนั้นคงใหเขียนวาสำเร็จ
อยาหลงเขียนวาสัมเร็จเลย
ประกาศมาณวัน พฤหัส บดีเ ดือนหกขึ้น สิบ สองค่ำ ปมะเมีย สัม๘ฤทธิศก เปนวัน ที่ ๒๕๓๗
ใน รัชกาลปจจุบันนี้

๒๓๑

คุณคา ประกาศในรัชกาลที่ ๔ นี้ มีลักษณะแปลกใหมเนื่องจากเนื้อหาของ
จะเห็นวา ประกาศครอบคลุมหลายเรื่อง แมเปนเรือ่ งเล็กเรื่องนอย ไมใชเรื่องการเมืองการ
ปกครองเพียงอยางดี ประกาศหลายฉบับเปนเรื่องของการใชถอยคำภาษา ซึ่งสะทอนใหเห็นวา
รัชกาลที่ ๔ ทรงเอาพระทัยใสในดานอักษรศาสตร ดานการใชสำนวนภาษานั้น ทรงเลือกใชคำที่
สื่อสารความหมายไดโดยตรงเพื่อใหเกิดความเขาใจ ไมใชคำฟุม เฟอย ลำดับความดี มีสัมพันธภาพ
รัชกาลที่ ๔ ทรงพิถีพิถันในการอธิบายความ โดยใชภาษาแบบแผน ไมไดใชอำนาจสั่งการ หากแต
ใชเหตุผลประกอบการวินิจฉัย
๖.๒.๒ จดหมายเหตุราชทูตไทยไปอังกฤษและนิราศลอนดอน
ในป พ.ศ. ๒๔๐๐ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวจึงโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง
ให พ ระยามนตรี สุ ริ ย วงศ (ชุ ม บุ น นาค) พร อ มด ว ยคณะ เชิ ญ พระราชสาสน แ ละเครื่ อ งราช
บรรณาการไปถวายสมเด็จพระบรมราชินีนาถวิคตอเรียเมื่อป พ.ศ. ๒๔๐๐ ในคราวนั้น หมอม
ราโชทัย ไดรวมเดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรี 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 จบดวยโคลงสี่สุภาพ ๕ บท
วัต ถุประสงคในการแตง

จดหมายเหตุราชทูตไทยไปอังกฤษ แตงเพื่อถวาย

รายงานแดพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวในคราวเดินทางไปราชการ ณ ประเทศอังกฤษ
สวน นิราศลอนดอนแตงเพื่อบันทึกเหตุการณและพรรณนาสภาพบานเมืองที่ตนไดเดินผานไป

๒๓๒

เนื้อเรื่องยอ เนื้อความของทั้ง ๒ เรื่องคลายคลึงกัน เพียงแตตางกันที่รูปแบบ
การประพันธ มีเนื้อความโดยสังเขป ดังนี้ คณะราชทูตไทยอัญเชิญพระราชสาร พรอมทั้งเครื่องราช
บรรณาการไปถวายสมเด็จพระบรมราชินีนาถวิคตอเรียณ พระราชวังวินเซอร ซึ่งทำใหไดรับผลดี
คือมี การเปลี่ยนแปลงสัญ ญาใหม โดยที่ไทยไดป ระโยชนเพิ่ มขึ้น จากนั้ น คณะราชทูต ไทยไดรับ
พระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำและน้ำชาและไดพักคางแรม ณ พระราชวังวินเซอร ๑ คืน ตอมาจึงไดไป
เยี่ยมชมสถานที่สำคัญ ๆ เชน โรงพยาบาล โรงงานทำเหรียญกษาปณ ปอมศาสตราวุธแหงลอนดอน
และกลับประเทศไทย
ในจดหมายเหตุราชทูตไทยไปอังกฤษ แบงเนื้อหาออกเปนตอน ๆ ไดดังนี้
ตอนที่ ๑ แตงราชทูตออกจากกรุงเทพฯ จนถึงเมืองสิงคโปร
ตอนที่ ๒ วาดวยราชทูตออกจากเมืองสิงคโปรไปถึงเมืองไกโรแวนแควนอายฆุบโต
ตอนที่ ๓ วาดวยราชทูตออกจากไกโรถึงเกาะมอลตา และเมืองยิบรอเตอและเมือง
ไวโคและเมืองปอรดสมัทในอิงแลนด
ตอนที่ ๔ วาดวยราชทูตไปจากเมืองปอรดสมัทถึงเมือง ลอนดอน ดูการเลนตางๆ
ตอนที่ ๕ วาดวยราชทูตนำพระราชสาสนขึ้นไปเฝาพระนางวิคตอเรีย
ตอนที่ ๖ วาดวยพระนางเจาเชิญราชทูตไปเลี้ยงโตะ
ตอนที่ ๗ วาดวยที่วาราชการชื่อปาลิเมนตและเมืองตาง ๆ
ตอนที่ ๘ วาดวยเฝาควีนที่วังบักกิงฮัม ดูรำเทาและการซอมทหาร และการอาวาหะ
เจาลูกเธอหญิงใหญ
ตอนที่ ๙ วาดวยกษัตริย (ควีน) ใหเจาหญิงและราชทูตไปดูคุกและคลังและแมน้ำ
เทมส
ตอนที่ ๑๐ วาดวยควีนตั้งขุนนางและราชทูตเขาเฝาทูลลาไปดูที่ขังคนบา และพิพิธ
ภัณท
ตอนที่ ๑๑ วาดวยราชทูตออกจากเมืองลอนดอนไปถึงทาโดเวอ และกลับวาดวย
ประเทศเครดบริดติน
ตอนที่ ๑๒ วาดว ยผู รับ ใช ป รนนิ บั ติ ราชทูต ที่ โรงแรมและราชทู ต ออกจากเมื อ ง
ลอนดอนจะกลับมาเมืองไทยและไดแวะที่เมืองฝรั่งเศส
๒๓๓

ตอนที่ 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
พวกราชทูตขึ้นรถเทียมมาไปที่รถไฟ แลวเชิญพระราชสาสนแลทูตานุทูตกับสิ่งของ
เครื่องราชบรรณาการทั้งปวงขึ้นรถไฟตอไป หนทางแตเมืองปอรดสมัทเปนทาขึ้น
จนถึงเมืองลอนดอน เปนทาง ๙๔ ไมลครึ่ง คือ ๔๒๕๒ เสน เวลาบาย ๒ โมงถึง
เมืองลอนดอน มีทหารขี่มาถือดาบมาคอยรับอยู ๓๒ คู เจาพนักงานจัดรถมาคอย
รับ ๕ รถ เทียมมารถละคู แตเปนรถอยางดี ๒ รถ รถที่ ๑ ราชทูต อุปทูต นั้น มี
สักหลาดคลุมหนารถ ปกไหมทองเปนตรา พระจอมเกลา ที่ประตูรถเขียนเปนธง
ชางเผือก มีคนแตงตัวใสหมวก ติดสายแถบทองยืนทายรถคนหนึ่ง รถที่ ๒ ตรีทูตกับ
หมอมราโชไทย มีสักหลาดคลุมหนารถปกไหมเงินเปนตราพระจอมเกลาที่ประตู
เขียนธงชางเผือก มีคนแตงตัวยืนทายรถคนหนึ่งเหมือนกัน แตรถนอกนั้นเปนรถ
ธรรมดา พวกราชทูตขึ้นรถพรอมกันแลว คนขับรถก็ขับมา พาไปสงถึงโฮเต็ล ๆ ที่
ราชทูตอยูน้ัน ชื่อกลาริชโฮเต็ล เปนที่ดีอยูในเมืองลอนดอน ไมมีโฮเต็ลอื่นดีขึ้นไป
กวานี้
ตัวอยาง การพรรณนาสภาพบานเมืองของอังกฤษ ในนิราศลอนดอน
กลางเมืองหลวงมีหว งชลาไหล เหมือนกรุงไทยแถวลำแมน้ำคั่น
แตนทีฝายเบื้องขางเมืองนั้น
มีเรือจางกลไฟไวหลายรอย

นามสำคัญในภาษาเรียกวาเทมส
เที่ยวลองลอยหลีกแลนแสนเกษม

ทำทวงทีที่ทางสำอางเอม

นาปรีดิ์เปรมสุขสมภิรมยทรวง

คอยรับคนขนลงสงขึ้นลอง

ไปเที่ยวทองทองมหาชลาหลวง
๒๓๔

อันประชาชาวบุรินทรสิ้นทั้งปวง
ฝายบนบกรถกระจกที่เทียมมา

ชอบชมหวงกระแสใสพอไดลม
บางรัถาสองคูดูพอสม

บางใสแตคูหนึ่งก็ขึงคม

บางขืนขมเอาตัวเดียวเคี่ยวตะบัน

คอยรับจางตามทางแถวถนน

ที่ฝูงคนทั้งหลายจะผายผัน

เขาทำงามตามอยางตางตางกัน

บางรถนั้นฝาใสบา งไมมี

คุณ ค า ทั้ งจดหมายเหตุร าชทู ต ไทยไปอังกฤษและนิ ร าศลอนดอนเป น บั น ทึ ก
เหตุการณทางดานการเมืองการปกครองและการเจริญ สัมพันธไมตรีกับตางประเทศเรื่องสำคัญ
สะทอนใหเห็นอิทธิพลตะวันตกที่เขามามีบทบาทตอสังคมไทย ในดานการใชภาษา จะเห็นวา ใน
จดหมายเหตุ ผู แ ต งใชภ าษางาย สื่อ ความตรงไปตรงมาสอดคล อ งกั บ วัต ถุป ระสงค ในการแต ง
ดำเนินเรื่องไปตามลำดับเวลาและสถานที่ เลือกใชคำซึ่งมีทั้งคำราชาศัพท คำภาษาตางประเทศ ได
อยางเหมาะสม สวนภาษาในนิราศลอนดอนดีเดนไมแพของสุนทรภู ผูแตงใชภาษาที่แสดงออกถึง
อารมณ ความรู สึ ก สอดแทรกไว ในเนื้ อ ความบางตอน พรรณนาเรื่อ งจนเกิ ด จิ น ตภาพ และ
เปรี ย บเที ย บถึ ง สิ่ ง ที่ เคยและไม เ คยพบเห็ น รวมทั้ ง มี ก ารใช ภ าษาแสดงความคิ ด เห็ น อย า ง
ตรงไปตรงมา นิราศลอนดอนนี้ผิดแผกจากขนบการแตงนิราศโดยทั่วไป เพราะไมไดพรรณนาคร่ำ
ครวญถึงการจากนางอันเปนที่รัก แตพรรณนาประสบการณการเดินทางและสิ่งที่ตนพบ วรรณคดี
ทั้ง ๒ เรื่องนี้ยังเปนเรื่องแรกที่พรรณนาฉากหรือสภาพบานเมืองของประเทศตะวันตก

๖.๓ กวีและวรรณคดีสำคัญสมัยรัชกาลที่ ๕
กวีและวรรณคดีสำคัญในสมัยนี้ มีดังนี้
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว มีงานพระราชนิพนธ ไดแก
๑) พระราชพิธีสิบสองเดือน
๒) ไกลบาน
๓) พระราชวิจารณ
๔) บทละครเรื่องเงาะปา
๕) ลิลิตนิทราชาคริต
๖) บทละครเรื่องวงศเทวราช
๒๓๕

๗) กวีนิพนธเบ็ดเตล็ด เชน กาพยเหเรือ โคลงสุภาษิต โคลงรามเกียรติ์
๘) บันทึกและจดหมายเหตุตางๆ
พระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย อาจารยางกูร) ไดแก
๑) แบบเรียนภาษาไทย ๖ เลม
๒) พรรณพฤกษาและสัตวาภิธาน
๓) คำฉันทกลอมชาง
๔) คำนมัสการคุณานุคุณ
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
ในที่นี้ จะขออธิบายถึงวรรณคดีบางเรื่องที่สำคัญโดยสังเขป ดังนี้
๖.๓.๑ พระราชพิธีสิบสองเดือน
พระราชพิธีสิบสองเดือนเปนความเรียงรอยแกว ลงพิมพในหนังสือวชิรญาณ เมื่อป
๒๔๓๑ อธิบายถึงพระราชพิธีตาง ๆ ที่ทำเปนประจำในแตละเดือน โดยรัชกาลที่ ๕ ทรงคนควาและ
๒๓๖

แตงขึ้นทีละเรือ่ ง จนไดพระราชพิธีทั้งหมด ๑๑ เดือน ขาดแตเดือน ๑๑ ทรงเริ่มตนที่เดือน ๑๒ กอน
เนื่องจากติดพระราชธุระจนไมไดแตงตอจวบสิ้นรัชสมัย
ผูแตง

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว

ลักษณะการแตง

ความเรียงรอยแกว

วัตถุประสงคในการแตง

เพื่อบันทึกงานพระราชพิธีใน ๑๒ เดือน

เนือ้ เรื่องยอ กลาวถึงพระราชพิธีที่มีมาในพระราชกำหนดกฎมณเฑียรบาล ซึ่งได
ใชมาแตแรกสรางกรุงศรีอยุธยา คือ พระราชพิธีสิบสองเดือน ซึ่งพระเจาแผนดินทรงกระทำและถือ
วาเปนการมงคลสำหรับพระนครทุกปไมไดขาด ทรงอธิบายงานพระราชพิธีไวทงั้ หมด โดยทรงสืบ
สาวหาตนเหตุแหงพิธีและประเพณี ทรงชี้แจง แกไข เพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนกระบวนการของพิธี
ตาง ๆ และยังทรงมีพระราชกระแสตักเตือนเจาหนาที่พนักงานผูที่จะตองจัดเตรียมการตาง ๆ ไว
ดวย พระราชพิธี ๑๒ เดือน ไดแก
เดือนหา
การพระราชพิธเี ผด็จศก ลดแจตรออกสนาม
เดือนหก
เดือนเจ็ด
เดือนแปด

พิธีไพศาขย จรดพระราชนังคัล
ทูลน้ำลางพระบาท
เขาพรรษา

เดือนเกา
เดือนสิบ

ตุลาภาร
ภัทรบทพิธีสารท

เดือนสิบเอ็ด

อาศยุชยแขงเรือ

เดือนสิบสอง พิธีจองเปรียงลดชุดลอยโคม
เดือนอาย
เดือนยี่
เดือนสาม

ไลเรือ เถลิงพิธีตรียัมพวาย
การพิธีบุษยาภิเษก เฉวียนพระโคกินเลี้ยง
การพิธีธานยเทาะห

เดือนสี่

การพิธีสัมพัจฉรฉินท

๒๓๗

ตัวอยาง กลาวถึงพระราชพิธีจองเปรียง
๏ การพระราชพิธีในเดือน ๑๒ ซึ่งมีมาในกฎมนเทียรบาลวาพิธีจองเปรียง ลดชุด
ลอยโคม ตรวจดูในความพิสดาร ในกฎหมายนั้นเองก็ไมมีขอความใดกลาวถึงเสาโคม
และการจุดโคมอยางหนึ่งอยางใดชัดเจน หรือจะเปนดวยเปนการจืด ผูที่แตงถือวาใคร
ๆ ก็ เห็น ตัว อยางอยูแ ลวไมต องกล าว มี ความแปลกออกไปนิด เดียว แตที่ วาการพิ ธี
จองเปรีย งลดชุ ด ลอยโคม และเติม “ลงน้ ำ” เข าอี ก คำหนึ่ ง คำที่ วา “ลงน้ ำ” นี้ จ ะ
แปลวากระไรก็สันนิษฐานยาก จะเขาใจวาเอาโคมที่เปนโครงไมไผหุมผาที่ชักอยูบนเสา
มาแตตนเดือนลดลงแลวไปทิ้งลงน้ำก็ดูเคอะไมไดการเลย หรืออีกอยางหนึ่งจะเปนวิธีวา
เมื่อลดโคมแลว ลอยกระทง สมมติวาเอาโคมนั้นลอยไปตามลัทธิพราหมณ ที่พอใจลอย
อะไรๆ จัดอยูเชนกับลอยบาปลางบาป จะถือวาเปนลอยเคราะหลอยโศกอยางใดไปได
ดอกกระมัง การก็ตรงกันกับลอยกระทง ลางทีจะสมมุติวาลอยโคม ขอความตามกฎ
มนเทียรบาลมีอยูแตเทานี้
สวนการพระราชพิธี ซึ่งไดประพฤติอยูในปจจุบันนี้นับวาเปนพระราชพิธีพราหมณ
มิไดเกี่ยวของดวยพระพุทธศาสนาสืบมา กำหนดที่ยกโคมนั้น ตามประเพณีโบราณวา
ถาปใดมีอธิกมาสใหยกโคมตั้งแตวันขึ้นค่ำหนึ่งไปจนวันแรมสองค่ำเปนวันลดโคม ถาป
ใดไมมีอธิกมาสใหยกโคมขึ้นสิบสี่ค่ำ เดือนอายขึ้นค่ำหนึ่ง เปนวันลดโคม อีกนัยหนึ่งวา
กำหนดตามโหราศาสตรวา พระอาทิตยถึงราศีพิจิก พระจันทรอยูราศีพฤษภเมื่อใด เมื่อ
นั้นเปนกำหนดที่จะยกโคม อีกนัยหนึ่งกำหนดดวยดวงดาวกฤติกาคือดาวลูกไก ถาเห็น
ดาวลูกไกนั้นตั้งแตค่ำจนรุงเมื่อใด เปนเวลายกโคม การที่ยกโคมขึ้นนั้นตามคำโบราณ
กลาววายกขึ้นเพื่อบูชาพระเปนเจาทั้งสาม คือพระอิศวร พระนารายณ พระพรหม การ
ซึ่งวาบูชาพระเจาทั้งสามนี้เปนตนตำราแท ในเวลาถือไสยศาสตร แตครั้นเมื่อพระเจา
แผนดินทรงนับถือพระพุทธศาสนา ก็กลาววาบูชาพระบรมสารีริกธาตุ พระจุฬามณีใน
ดาวดึงสพิภพ และบูชาพระพุทธบาท ซึ่งปรากฏอยู ณ หาดทรายเรียกวานะมะทานที
เปนที่ฝูงนาคทั้งปวงสักการบูชาอยู แตถึงวาโคมชัยที่อางวาบูชาพระบรมสารีริกธาตุพระ
พุ ท ธบาทดั งนี้ แ ล ว ก็ ยั งเป น พิ ธี ข องพราหมณ พ วกเดี ย ว คื อ ตั้ ง แต เริ่ ม พระราชพิ ธี

๒๓๘

พราหมณก็เขาพิธีที่โรงพิธีในพระบรมมหาราชวัง และเวลาเชาถวายน้ำพระมหาสังข
ตลอดจนวันลดโคม เทียนซึ่งจะจุดโคมนั้นก็ทาเปรียง คือไขขอพระโคซึ่งพราหมณนำมา
ถวายทรงทา การที่บูชากันดวยน้ำมันไขขอโคนี้ก็เปนลัทธิพราหมณแท เปนธรรมเนียม
สืบมาจนแผนดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระราชดำริวาการพระ
ราชพิธีทั้งปวงควรจะใหเนื่องดวยพระพุทธศาสนาทุก ๆ พระราชพิธี จึงโปรดใหมีการ
สวดมนตเย็นฉันเชากอนเวลาที่จะยกเสาโคม (...)
คุณคา วรรณคดีสโมสรยกยองใหพระราชพิธีสิบสองเดือนเปนยอดของความเรียง
อธิบาย เนื่อจากเปนความรูที่ถูกตอง พระราชนิพนธขึ้นจากการคนควาขอมูลและการสอบถามจาก
ผูรูตาง ๆ วรรณคดีเรื่องนี้ จึงเปนบันทึกทางสังคมและวัฒนธรรมของสังคมไทยไดอยางดี ทั้งยังใช
ภาษาในเชิงอธิบายความไดอยางแจมชัด
๖.๓.๒ บทละครเรื่องเงาะปา
เงาะปา เปนงานพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรง
พระราชนิพนธขึ้นในระหวางการพักฟนหลังทรงพระประชวรจากไขมาเลเรีย โดยใชเวลาเพียง ๘ วัน
โดยแมจะมีรูปแบบเปนกลอนบทละคร แมมิไดมีพระประสงคเพื่อใชเลนละครแตอยางใด หากแต
ทรงแตงขึ้นเพื่อเปนที่ผอนคลายและสำราญพระทัย ทรงแตงแลวเสร็จเมื่อวันศุกร ที่ 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

เพื่อใหเปนที่ผอนคลายและสำราญพระทัย

เนื้อเรื่องยอ คนังและไมไผ เปนเด็กชายชาวเงาะรุนเดียวกัน พากันไปเที่ยวปา
และไดพบซมพลาชายหนุมผูมีความสามารถในการใชอาวุธ ทั้งสองขอใหซมพลาชวยสอนเชิงอาวุธ
ให ซมพลาจึงสอนและแสดงวิธีการสูเสือใหดู เมื่อฆาเสือตายแลว ซมพลาซึ่งหลงรักนางลำหับ
๒๓๙

พี่สาวของไมไผจึงฝากดอกไมและเล็บเสือไปใหนาง ตอมาไมไผออกอุบายใหพี่สาวมาเก็บดอกไมใน
ปาเพื่อจะใหนางลำหับไดพบกับซมพลา แตลำหับถูกงูรัดที่แขนขณะที่เก็บดอกไมและตกใจจนสลบ
ไป ซมพลาฆางูและชวยใหนางฟน เมื่อลำหับรูสึกตัวซมพลาจึงบอกรักนาง ลำหับพอใจซมพลา
แตขัดของที่นางมีคูหมั้นแลวคือ ฮเนา ซมเพลาจึงออกอุบายใหลำหับเขาพิธีแตงงานไปกอนและตน
จะมาพาหนีในตอนค่ำ ระหวางพิธีซมพลาไดพานางลำหับหนีไปซอนในถ้ำ ฮเนาและญาติพี่นอง
ออกตามหาจนพบซมพลา จึงไดตอสูกัน ซมพลาถูกพี่ ชายของฮเนายิงดวยลูกดอกอาบยาพิ ษ
ลำหับตามมาทัน ซมพลาสั่งเสียใหนางกลับไปหาฮเนาเพื่อจะไดอยูอยางมีความสุขแลวจึงสิ้นชีวิต
ลำหับเสียใจจึงแทงตัวตายตามซมพลา ฝายฮเนาเมื่อเห็นทั้งสองตายก็รูสึกเสียใจที่ตนเปนตนเหตุ
จึงฆาตัวตายตาม พวกเงาะฝงศพทั้งสามคนไวในหลุมเดียวกันและเตรียมการยายถิ่นฐานตอไป
(ศิริน โรจนสโรช, ออนไลน)
ตัวอยาง กลอนในเงาะปา

คุณคา

๏ โอะเฮเฮเหเฮเฮ
๏ ชาหนอยแมนางก็อยเอย

เหเฮเฮเฮเห
อยาทำใจนอยหนาตาบูดบึ้ง

ยิ้มเสียใหแฉงอยาแสรงมึนตึง
๏ ชานิดแมชื่นจิตรเอย
ดอกไมหอมกรุนฉุนจะทิ้ง

ชาหนอยแมนางก็อยเอย ฯ
อยาใสจริตกระดุงกระดิ้ง
ชานิดแมชื่นจิตรเอย ฯ

ชาอืดแมนางอืดเอย

ตามกันเปนยืดยักไหลฟอนรำ

อยาใหชานักจักเสียลำนำ

ชาอืดแมนางอืดเอย ฯ

ชาไวแมชื่นใจเอย
จะเกิดรำคาญขี้ครานเอะอะ

รวังอกไหลอยาใหปะทะ
ชาไวแมชื่นใจเอย

เรื่องเงาะปาใหความรูเรื่องวัฒ นธรรมของเงาะไดอยางดี เชน ภาษา

การแตงกาย ความเปน อยู ประเพณี ความเชื่อ และการทำมาหากิน เปน วรรณคดีเรื่องแรกที่
นำเอาเรื่องของชนกลุมนอยมาแตงเปนตัวละครเอกและเปนเรื่องเปนราว มีโครงเรื่องที่สนุกสนาน
และโศกเศรา จบเรื่องแบบโศกนาฏกรรม แมรัชกาลที่ ๕ จะใหเวลาไมนานในการพระราชนิพนธ

๒๔๐

แตยังคงไวซงึ่ ความงามทางวรรณศิลปครบถวน นอกจากนี้ยังใหแงคิดและคติธรรมในเรื่องตางๆ เชน
ความไมแนนอนของสิ่งธรรมดาในโลก อาฆาตพยาบาทเปนสิ่งไมควรประพฤติ เปนตน
๖.๓.๓ ลิลิตนิทราชาคริต
ลิ ลิ ต นิ ท ราชาคริ ต เป น งานพระราชนิ พ นธ ในพระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล า
เจาอยูหัว ทรงเปนคนแรกที่นำนิทานอาหรับ โดยทรงเก็บความจากเรื่อง "Sleeper Awaken" ซึ่ง
เป น นิ ท านย อ ยเรื่ อ งหนึ่ ง ในจำนวน ๑๐๐๑ เรื่ อ งในอาหรั บ ราตรี หรื อ Arabian Night's
Entertainments ซึ่งไมทราบผูแตง ตอมาก็ไดมีชาวฝรั่งเศสชื่อ Antony Galland ไดแปลเปนภาษา
ฝรั่งเศส และพิ มพเป น เลมเล็กจำนวน ๑๒ เลม ใชชื่อวา Thousand and One Nights Aribian
Stories ตอมามี คนนำไปแปลเปน ภาษาอั งกฤษ อีกหลายสำนวน สำนวนที่ โดงดั งที่ สุด คือ ของ
Edward William Lane แตฉบับที่รัชกาลที่ ๕ นำมาแปลนั้น ไมทราบวาใครเปน ผูแตง และเปน
สำนวนของผูใด รัชกาลที่ ๕ ทรงนำมาเรียบเรียงใหม แลวทรงมีพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหกรม
หลวงพิชิตปรีชากร ตรวจแกไขถอยคำ จากนั้นโปรดเกลา ฯ ใหพระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย อาจาร
ยางกูร) ตรวจทาน และจัดพิมพเพื่อพระราชทานแกพระบรมวงศานุวงศ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม
พระองคทรงพระราชนิพนธเรื่องจบโดยใชเวลาเพียง ๒๙ วันเพื่อใหทันตอโอกาสดังกลาว คำวา
นิทราชาคริต มีความหมายวา การหลับและการตื่น
ผูแตง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
ลักษณะการแตง แตงเปนลิลิตสุภาพ มีรายและโคลงสลับกัน จำนวน ๙๙๑ บท
วัตถุประสงคในการแตง พระราชทานแกพระบรมวงศานุวงศในงานปใหม
เนื้อเรื่องยอ

ลิลิตนิทราชาคริตเปนนิทานเรื่องหนึ่งที่นางเซหะระซัดเลาถวาย

พระราชา โดยเนื้อความมีวา พระเจากาหลิบพระองคหนึ่งพระนามวา พระเจาฮารูนอาลราษจิต
เสวยราชสมบัติ ณ กรุงแบกแดดพระองคทรงปลอมเปนพอคา เที่ยวสัญ จรไปตามเมืองตางๆอยู
เนืองนิตย ประชาชนอยูเย็นเปนสุขเรื่อยมา มีทายาทของนายพาณิชผูม่ังมีคนหนึ่งชื่อ อาบูหะซัน
เมื่อบิดาสิ้นชีพแลว เขาจึงแบงทรัพยสมบัติออกเปน ๒ สวน สวนหนึ่งซื้อที่ดนิ เรือกสวนไรนาและตึก
รามบานชองไวใหคนเชาอีกสวนหนึ่งเก็บไวเพื่อการสำราญเลี้ยงเพื่อนฝูงและนารี โดยไมคิดทำ
การคาขายอีกตอไป อาบูหะซันประพฤติเชนนี้เปนเวลา ๑ ป เงินทองก็หมดสิ้นไป จึงเที่ยวยืมเงิน
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เพื่อนฝูง แตกลับตองผิดหวังเมื่อเพื่อนฝูงหลบหนา และพากันรังเกียจ เขาจึงพากเพียรเก็บออมเงิน
ทองเพื่อคาขายใหม ในไมชาก็กลับมามั่งคั่งตามเดิม และไดตั้งสัตยไวในใจวาจะไมคบเพื่อนฝูงใน
เมืองแบกแดดอีก จะคบแตเพื่อนตางเมืองเทานั้น วันหนึ่งพระเจากาหลิบปลอมพระองคเปนพอคา
มีทาสผิวดำมาดวยคนหนึ่ง เมื่อเสด็จมาถึงบานอาบูหะซันจึงไดเชิญใหเขาไปในบานของตน และ
บอกวาจะตอนรับเพียงคืนเดียว พระเจากาหลิบเห็นแปลกก็รับเชิญ ขณะบริโภคอาหารและดื่มสุรา
อยางสนุกสนานนั้นพระเจากาหลิบพยายามลวงถามถึงชีวิตอาบูหะซัน และความเปนไปของคนใน
แบกแดด อาบูก็เลาความจริงถึงอีแมนซึ่งเปนอาจารยและศิษยทั้งสี่ วาประพฤติตนชั่วชาและเลาตอ
อีกวา หากเขาเปนพระเจากาหลิบจะจับอีแมนกับศิษยมาเฆี่ยนประจานใหหลาบจำ ตกดึกพระเจา
กาหลิบจึงโรยยาสลบใหอาบูหะซันดื่มเมื่ออาบูสิ้นสติจึงสั่งทาสใหแบกอาบูหะซันเขาวังทันที
พระเจากาหลิบจึงสั่งใหแตงเครื่องทรงอาบูอยางกษัตริย และกำชับขุนนางใหปฏิบัติกับอาบู
หะซัน เหมือนปฏิบัติกับพระองค ครั้งรุงขึ้น อาบู ห ะซัน ตื่น จึงคิด วาตนฝน ไป แตเหลาสนมและ
อำมาตยตางยืนยันวาเขาคือกาหลิบจริงๆ อาบูจึงเคลิ้มวาตนเปนกาหลิบ เมื่อเสด็จออกวาการ
อาบูหซันก็ตัดสินขอราชการไดถูกตอง พรอมสั่งพวกนครบาลไปจับตัวอีแมนและศิษยทั้งสี่มาลงโทษ
ประจาน และสั่งใหนำทองคำพันลิ่มไปมอบใหนางจอบแกวผูเปนมารดาดวยตกค่ำเมื่อเสวยพระ
กระยาหาร นางกำนัลนามวาฟองไขมุกลอบวางยาสลบลงในถวยสุราเมื่ออาบูหะซันสิ้นสติแลวพระ
เจากาหลิบจึงรับสั่งใหเปลี่ยนชุด และใหทาสดำแบกไปสงบานเดิมของเขารุงขึ้นอาบูหะซันตื่นขึ้น
เวลาบาย ยังคงเพอพกถึงความสนุกสนานในวัง ครั้งมารดามาเตือนวาตนเองคืออาบูหะซันก็กลับ
ทุบตีมารดา ชาวบานจึงจับเขาไปสงโรงพยาบาลโรคจิต อาบูหะซันถูกโบยตีสาหัสจึงมีสติเชนเดิม
หลังจากนั้นอีกเดือนหนึ่งพระเจากาหลิบจึงปลอมพระองคมาหาอาบูหะซันใหม และทรง
กระทำเชนเดิมอีกในครั้งนี้อาบูหะซันเกิดสนุกสนานจนลุกขึน้ มาเตนรำกับสนมกำนัล พระเจากาหลิ
บซึ่งแอบทอดพระเนตรอยูสุดจะกลั้นไดพระสรวลลั่นออกมา เมื่ออาบูหะซันทราบวามิตรของตนคือ
พระเจากาหลิบจึงเขาไปขอพระราชทานอภัยโทษ กาหลิบจึงตั้งใหอาบูอยูรับราชการในสำนักพรอม
ทั้งพระราชทานนางนอซาตอลอัวดัดใหเปนภรรยาของอาบูหะซันดวย อาบูหะซันกับอัวดัดอยูกินกัน
อยางมีความสุข ทั้งสองใชสอยเงินอยางฟุมเฟอย ไมนานเงินพระราชทานก็หมดลง อาบูหะซันจึง
ออกอุบายวาตนจะไปทูลพระเจากาหลิบวานางอัวดัดตายเพื่อจะไดรับพระราชทานเงินปลงศพ สวน
นางอัวดัดก็ใหไปทูลพระนางโซบิเดวาอาบูตายจะไดรับพระราชทานเงินเชนกัน ในที่สุดพระเจากา
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หลิบและพระนางโซบิเดจึงเสด็จมาที่เรือนอาบูทั้งสองจึงแกลงทำเปนตาย พระเจากาหลิบตรัสวาถา
ใครบอกวาตายกอนจะไดทองพันลิ่ม พอสิ้นเสียงตรัสอาบูและอัวดัดก็ลุกขึ้นทั้งคู พรอมกับทูลวา
ตายกอน สองกษัตริยและคนทั้งหลายพากันขบขันครื้นเครง อาบูและอัวดัดไดรบั อภัยโทษและไดรบั
ทองอีกคนละพันลิ่ม (อุทัย ไชยานนท, ๒๕๔๕)
ตัวอยาง ตอน อาบูหะซันตื่นขึ้นในวัง แลวรูสึกแปลกใจวาตนเองเปนองคกาหลิบ
๏อาบูดูสบสิ้น

ทุกสฐาน

เห็นประหลาดเหลือประมาณ เหตุหั้น
เปนใดเหตุใดดาน

ใดดั่ง นี้นา

ฝนบฝนใดอั้น

อกโอพิศวง ๚

๏ องคกาหลิบนี้
จักแนฉันใดดู

คือกู แมน
ดั่งนี้

ออพูดกับเพื่อนตู
จึ่งเก็บมาฝนกี้

แตดึก ดอกนา
กอนไสไปเปน ๚

๏ คิดเห็นเปนแนแลว หลับตา เสียเฮย
ดังจักใครไสยา
สืบไส
พนักงานเมื่อทัศนา
นอนเนง ฉนั้น
จึ่งคอยเขาเคียงใกล

กลาวเอื้อนอัญเชิญ ๚

คุณ คา ลิลิต นิ ทราชาคริต เปน วรรณคดีไทยเรื่องแรกที่น ำเรื่องมาจากนิ ทาน
อาหรับ โดยใชรูปแบบคำประพันธประเภทลิลิต มิไดใชรอยแกวเหมือนดังตนฉบับ วรรณคดีเรื่องนี้
สะทอนเรื่องราวของกษัตริยที่มีคุณธรรมในปกครองบานเมือง ซึ่งอาจสื่อถึงพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวเอง ทำใหผูอานมีความรูเรื่องประเพณีของชาวอาหรับ เชน การลงทัณฑดวย
การเฆี่ยนและใหหันหลังขี่อูฐแหประจานรอบเมือง นอกจากนี้ยังมีคำสอนหรือคติธรรมที่สะทอน
จากเรือ่ ง คำสอนของมารดาตอบุตรในเรื่องการคบเพื่อน การใชจายเงินประหยัด
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๖.๓.๔ แบบเรียนภาษาไทย ๖ เลม
แบบเรียนภาษาไทย ๖ เลม หรือเรียกวา แบบเรียนหลวง มีทั้งหมด ๖ เลม ไดแก
มูลบทบรรพกิจ วาหนิติ์นิกร อักษรประโยค สังโยคพิธาน ไวพจนพิจารณ และพิศาลการันต มูลบท
บรรพกิจ เปนหนังสือใชสอนนักเรียนที่เริ่มเรียน โดยใชมา ๑๙ ป จนถึงป ๒๔๓๑ จึงใหเลือกใช ให
ใชแบบเรียนเร็วแทน เนื้อหาในแบบเรียนหลวงเรียงจากงายไปยาก เชื่อกันวาพระยาศรีสุนทรโวหาร
ผูแตงนาจะมีเคามูลมาจากหนังสือจินดามณีดวย
ผูแตง
พระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย อาจารยางกูร)
ลักษณะการแตง รอยกรองหลายชนิด
วัตถุประสงคในการแตง
เนื้อเรื่องยอ

เพื่อใชเปนแบบเรียนอานเขียนภาษาไทย

แบบเรียน ๖ เลมนี้ มีเนื้อหาแตกตางกัน ดังนี้

วาหนิติ์นิกร เปนแบบเรียนผันอักษรนำ คือ การผันอักษรสูงนำอักษรต่ำ และอักษร
กลางนำอักษรต่ำ โดยจัดตามลำดับตัวอักษร
อักษรประโยค เปนแบบเรียนการผันอักษรควบกล้ำ คือ การผันอักษรสองตัวที่อยู
สระเดียวกัน อักษรที่เปนตัวประโยค คือ ร ล ว ซึ่งนำมาควบกับอักษรบางตัวแลวแจกแมตาง ๆ
พรอมดวยการผันเสียงวรรณยุกต การที่ตองแยกออกมาเปนอีกตอนหนึ่ง เพราะมีวิธีผันตางกับวาห
นิติ์นิกร
สังโยคพิธาน เปนหนังสือวาดวยเรื่องตัวสะกดในแมตาง ๆ โดยเฉพาะคำที่มาจาก
ภาษาบาลี เพราะมีตัวสะกดตางกับคำไทย แม กน มีอักษร ญ ณ น ร ล ฬ เปนตัวสะกด
ไวพจนพิจารณ คือ คำที่เขียนตางกัน แตอานออกเสียงเหมือนกันตัวเดียวกัน แต
สะกดตางกัน อานออกเสียงอยางเดียวกัน ตางแตเสียงสั้นเสียงยาว
พิศาลการันต คือ ตัวที่อยูขางทายและไมออกเสียง ไมเปนตัวสะกด คำที่มีตัวการันต
เปนคำที่มาจากภาษาบาลี หรือภาษาอื่น ๆ ในการเขียนมีเครื่องหมายทัณฑฆาตไวเปนที่สังเกต
ตัวอยาง ในมูลบทบรรพกิจ สอนเรื่องตัวสะกด แมกก
ขึ้นกก ตกทุกขยาก
มันเผือกเลือกเผาไฟ

แสนลำบากจากเวียงชัย
กินผลไมไดเปนแรง
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รอน ๆ ออนอัสดง
ชวงดังน้ำครั่งแดง

พระสุริยงเย็นยอแสง
แฝงเมฆเขาเงาเมรุธร

ลิงคางครางโครกครอก

ฝูงจิ้งจอกออกเหาหอน

ชะนีวิเวกวอน

นกหกรอนนอนวังเวียง

ลูกนกยกปกปอง

อาปากรองซองแซเสียง

แมนกปกปกเคียง

เลี้ยงลูกออนปอนอาหาร

ภูธรนอนเนินเขา
ตกยากจากศฤงคาร

เคียงคลึงเคลาเยาวมาลย
สงสารนองหมองพักตรา

ยากเย็นเห็นหนาเจา

สรางโศกเศราเจาพี่อา

อยูวังดังจันทรา

มาหมนหมองลอองนวล

เพื่อนทุกขสุขโศกเศรา
มิ่งขวัญอยารัญจวน

จะรักเจาเฝาสงวน
นวลพักตรนองจะหมองศรี

ชวนชื่นกลืนกล้ำกลิ่น
คลึงเคลาเยายวนยี

มิรูสิ้นกลิ่นมาลี
ที่ทุกขรอนหยอนเย็นทรวง

คุณ คา แบบเรียนหลวงชุด นี้เปนแบบเรียนหลวงชุดแรกที่ใชเปนแบบหัด อาน
เขียนเบื้องตน ผูที่เรียนจบแบบเรียนหลวงทั้ง ๖ เลม จะมีการสอบไลและไดประกาศนียบัตร เปน
วิวัฒนาการตำราเรียนภาษาไทยที่สำคัญเลมหนึ่ง
๖.๓.๕ งานเขียนของเทียนวรรณ
เทียนวรรณ หรือ ต.ว.ส. วัณณาโภ เปนนามปากกาของ เทียน วัณณาโภ นักคิด
นักเขียนคนสำคัญ มีชีวิตอยูในสมัยรัชกาลที่ ๓ – รัชกาลที่ ๖ เทียนวรรณที่มีบทความและงานรอย
กรองจำนวนมาก ที่เปนงานวิจารณ โดยตั้งขอสังเกต และเสนอแนะเกี่ยวกับสังคมการเมืองในยุคนั้น
ทั้งดานนโยบายการตางประเทศ ดานเศรษฐกิจ และดานการศึกษา ในสมัยรัชกาลที่ ๔ ถึงรัชกาลที่
๖ เทียนวรรณศึกษากฎหมายดวยตนเอง และเริ่มทำงานเปนที่ปรึกษากฎหมายและเปนทนายความ
รวมทั้งศึกษาเพิ่มเติมทั้งภาษาไทยและอังกฤษอยางตอเนื่อง ในป พ.ศ. ๒๔๒๕ เทียนวรรณถูก

๒๔๕

ฟองรองกรณีเขียนฎีกาใหกับราษฎรผูหนึ่ง จึงถูกขังคุกโดยไมมีกำหนด เทียนวรรณถูกขังคุกอยูเกือบ
๑๗ ป จึงไดรับอิสรภาพในป พ.ศ. ๒๔๔๒ ระหวางถูกคุมขังไดมีผลงานเขียนออกมาจำนวนมาก
งานเขียนของเทียนวรรณระยะแรกตีพิมพในดรุโณวาท เปนบทความแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ การเลิกทาส ตอมาไดทำกิจการหนังสือพิมพฉบับสำคัญ เปนหนังสือพิมพรายปกษ
และรายเดือน ชื่อ "ตุลวิภาคพจนกิจ" และ "ศิริพจนภาค" โดยหนังสือพิมพตุลวิภาคพจนกิจดำเนิน
กิจการอยู ไดเพี ยงหกป ต องป ด ตัว ลงเพราะขาดทุ น ต อมาจึงจัด พิ ม พ ห นั ง สือ ชุด ศิริพ จนภาค
จำนวน ๓๒ เลม เพื่อรวบรวมงานเขียนของตนทั้งหมด ๓๓ ปที่ผานมา งานเขียนของเทียนวรรณ
สวนใหญจะเปนการวิจารณสังคมไทยในยุคนั้น เชน เรื่องการมีภรรยาหลายคน การเลนการพนัน
การรับสินบน และยังเสนอแนะใหรัฐบาลปรับปรุงพัฒนาประเทศ ตั้งโรงเรียนสอนวิชาแพทย วิชา
ชาง ตั้งศาลยุติธรรม ตัดถนนและทางรถไฟ กอตั้งกิจการไปรษณีย โทรเลข ธนาคารพาณิชย เสนอ
กฎหมายห ามสูบ ฝน เลิ กทาส ห ามเล น การพนั น รวมถึ ง เรียกรองให เปลี่ ยนแปลงระบอบการ
ปกครองดวย
งานเขียนของเทียนวรรณมีความแปลกใหมทั้งดานเนื้อหาและรูปแบบ ถือวาเปน
งานเขียนแนวกาวหนาเพราะยังไมมีใครเคยเขียนมากอน โดยเฉพาะอยางยิง่ การเขียนวิพากษวจิ ารณ
สังคมการเมือง
ตัวอยาง บทความเรื่อง "วาดวยกำลังใหญ ๓ ประการของบานเมือง"
ถามวาสิ่งใดเปนกำลังใหญของบานเมือง
ตอบวา บานเมืองที่มีกำลังใหญนั้น เพราะมีกำลัง ๓ ประการบริบูรณไมบกพรอง
คือ
๑. มีปญญาแลรูวิชามาทั่วกันทั้งเจานายขุนนาง แลราษฎรพลเมืองเปนพื้นไมใช
ดอกดวง
๒. มีโภคทรัพยสมบัติมาก แลมีบอเกิดคือที่เกิดแหงทรัพยที่เปนเอง, แลเกดดวย
ปญญา แลวิชาความเพียรดวยกำลังกายของรัฐบาลแลพลเมืองราษฎร
๓. มีราษฎรพลเมืองมาก, ทั้งไดฝกหัดรูช ำนาญในการกระบวนศึกแทบทั่วกัน แตใน
เวลาเมื่อเลาเรียนรูหนังสือมาแลวเปนพื้นในบานเมืองนั้น, จึงรวมเปนกำลัง ๓ ประการฉะนี้

๒๔๖

เมื่อจะกลาวความแตยอ ๆ ใหเขาใจงายก็กลาววา, ๑ ปญญาวิชา, ๒ ทรัพยบอที่เกิด
ทรัพย, ๓ มีทหารแลพลเมืองมาก เทานี้แลเรียกวากำลัง ๓ ประการของบานเมือง (ตุลวิภาคพจน
กิจ ใน ธิดา โมสิกรัตน, ๒๕๕๙, หนา๕-๓๕)
นอกจากเทียนวรรณจะเขียนบทความเกี่ยวกับ สังคมการเมืองแลว ยังเขียนบท
วิจารณ วรรณคดีไทยดวย โดยวิจารณเรื่องพระอภัยมณี ในเชิงวาเปนวรรณคดีกาวหนา ตางจาก
นิทานจักร ๆ วงศ ๆ ทั่วไป เรื่องพระอภัยมณียังแทรกคติธรรมไวเปนจำนวนมาก บทความของ
เทียนวรรณมักใชภาษางายและสื่อความหมายชัดเจน

๖.๔ กวีและวรรณคดีสำคัญสมัยรัชกาลที่ 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

๒๔๗

๓) เที่ยวเมืองพมา
๔) นิทานโบราณคดี
๕) ความทรงจำ
๖) สาสนสมเด็จ
๗) เสด็จประพาสตน
๘) ประวัติกวีและวรรณคดีวิจารณ
๙) ฉันททูลเกลาถวายรัชกาลที่ 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 เพลงสรรเสริญ พระบารมี
เพลงตับ
๕) กาพยเหเรือ
พระยาอุปกิตศิลปสาร ไดแก
๑) คำประพันธบางเรื่อง
๒) ชุมนุมนิพนธ
๓) สงครามมหาภารตะคำกลอน
พระยาศรีสุนทรโวหาร (ผัน) ไดแก อิลราชคำฉันท
๒๔๘

นายชิต บุรทัต ไดแก
๑) สามัคคีเภทคำฉันท
๒) กวีนิพนธบางเรื่อง
๓) พระเกียรติงานพระเมรุทองทองสนามหลวง
ในที่นี้ จะขอยกวรรณคดีสำคัญบางเรื่องมาอธิบายโดยสังเขป ดังนี้
๖.๔.๑ มัทนะพาธา
มัทนะพาธาเปนวรรณคดีประเภท “บทละครพูด” เปนบทพระราชนิพนธจาก
จินตนาการในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไมไดดัดแปลงจากวรรณคดีเรื่องใด ทรงพระ
ราชนิพนธโดยใชเวลา ๑ เดือน ๑๖ วัน เพื่อพระราชทานแกสมเด็จพระนางเจาอิน ทรศักดิ์ศจี
พระวรชายา ไดรับยกยองจากวรรณคดีสโมสรวาเปนยอดของบทละครพูดคำฉันท ดวยการเลือก
ถอยคำที่สื่ออารมณความรูสึกของตัวละครไดดีเยี่ยม ตลอดจนมีการวางโครงเรื่องที่ชวนใหติดตาม
ทั้ งยั ง สอดแทรกคติ ส อนใจ มั ท นะพาธา แปลว า “ความเจ็ บ ปวดหรื อ ความเดื อ ดร อ นเพราะ
ความรัก”
ผูแตง

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว

ลักษณะการแตง บทละครพูดคำฉันท จำนวน ๕ องค (ตอน) แบงเปน ๒
ภาค คือ ภาคสวรรคและภาคพื้นดิน มีคำประพันธเปนกาพย ๓ ชนิด และฉันท ๒๑ ชนิด
วัตถุประสงคในการแตง

เพื่อใหเปนหนังสืออานเลน แตตอมาผูนำไปแสดง

ละครจริง ๆ และเพื่อพระราชทานแกสมเด็จพระนางเจาอินทรศักดิ์ศจี พระวรชายา
เนื้ อเรื่อ งยอ ภาคสวรรค กล าวถึงสุเทษณ เทพบุ ต ร ซึ่ งในอดีต กาลเป น
กษัตริยครองแควนปญจาล มัทนาเปนพระธิดากษัตริยของแควนสุราษฎร สุเทษณไดสงทูตไปสูขอ
นาง แตทาวสุราษฎรพระบิดาของนางไมยอมยกให สุเทษณจึงยกทัพไปรบทำลายบานเมืองของทาว
สุราษฎรจนยอยยับ และจับทาวสุราษฎรมาเปนเชลยและจะประหารชีวิต แตมัทนาขอไถชีวิตพระ
บิดาไว โดยยินยอมเปนบาทบริจาริกาของสุเทษณ ทาวสุราษฎรจึงรอดจากพระอาญา จากนั้นมัทนา
ก็ปลงพระชนมตนเอง และไปเกิดเปนเทพธิดาบนสวรรคนามวา มัทนา สวนทาวสุเทษณก็ทำพลี
กรรมจนสำเร็จ เมื่อสิ้นพระชนมก็ไปบังเกิดบนสวรรคเชนกัน ดวยผลกรรมที่เคยไดนางมาเปนคูทำให
๒๔๙

มีโอกาสไดพบกันอีกบนสวรรค แตนางมัทนาก็ยังไมมีใจรักสุเทษณเทพบุตรเชนเดิม ณ วิมานของสุ
เทษณ ไดมีคนธรรพเทพบุต ร เทพธิดาที่เปนบริวารตางมาบำเรอขับกลอมถวาย แตถึงกระนั้นสุ
เทษณเทพบุตรก็ไมมีความสุข เพราะรักนางมัทนา แตไมอาจสมหวังเพราะผลกรรมที่ทำไวในอดีต จึง
ใหวิทยาธรชื่อมายาวินใชเวทมนตรคาถาไปสะกดใหนางมายังวิมานของสุเทษณเทพบุตร ฝายมัทนา
เมื่อถูกเวทยมนตรสะกดมา สุเทษณจะตรัสถามอยางไรนางก็ทวนคำถามอยางนั้นทุกครั้งไป จนสุ
เทษณเทพพระบุตรขัดพระทัย รูสึกเหมือนตรัสกับหุนยนต จึงใหมายาวินคลายมนตรสะกด เมื่อนาง
รูสึกตัวก็ตกใจกลัวที่ลวงล้ำเขาไปถึงวิมานของสุเทษณเทพบุตร สุเทษณเทพบุตรถือโอกาสฝากรัก
มัทนาแสดงความจริงใจวานางไมไดรักสุเทษณเทพบุตรจึงไมอาจรับรักได เมื่อไดยินดังนั้นสุเทษณ
เทพบุตรรูสึกกริ้วนางมัทนาเปนที่สุด จึงสาปใหมัทนาจุติจากสวรรคไปเกิดเปนดอกกุหลาบในปาหิมา
วันในโลกมนุษย และเปดโอกาสใหนางกลายรางเปนมนุษยไดเมื่อถึงคืนวันเพ็ญเพียงหนึ่งวันกับหนึ่ง
คืนเทานั้นเมื่อใดที่นางมีรักเมื่อนั้นจึงจะพนคำสาปและกลายรางเปนมนุษยไดอยางปกติ หากเมื่อใด
ที่นางมีทุกขเพราะความรักก็ใหนางออนวอนตอพระองคจึงจะยกโทษทัณฑให ดังนั้นจึงสรุปไดวา
สาเหตุของปมขัดแยงในเรื่อง คือ สุเทษณรักนางมัทนาแตนางไมรักตอบ
ภาคพื้นดิน พระษีไดขุดเอาดอกกุหลาบจากปาหิมาวันไปปลูกไวกับอาศรม
เมื่อคืนวันเพ็ญพระจันทรเต็มดวง นางจะปรากฏโฉมเปนมนุษยมาปรนนิบัติรับใชพระษี วันหนึ่ง
ทาวชัยเสนกษัตริยแหงนครหัสดิน เสด็จประพาสปามาถึงอาศรมพระษี ตรงกับคืนวันเพ็ญที่มัท
นากลายรางเปนมนุษย และไดพบกับทาวชัยเสนและเกิดความรักตอกัน พระษีจึงจัดพิธีอภิเษกให
ชัยเสนไดพานางกลับนครหัสดิน ทาวชัยเสนหลงใหลรักใครนางมัทนามาก ทำใหนางจัณฑีมเหสี หึง
หวง และอิจฉาริษยา จึงทำอุบายใหทาวชัยเสนเขาใจผิดวามัทนาเปนชูกับนายทหารเอก นางมัทนา
จึงถูกสั่งประหารชีวิต แตเพชฌฆาตสงสารจึงปลอยนางไป นางมัทนากลับไปยังอาศรมพระษีและ
วิงวอนใหสุเทษณเทพบุตรชวย สุเทษณเทพบุตรไดขอความรักนางอีกครั้งหนึ่งแตนางปฏิเสธ สุเทษณ
เทพบุตรจึงสาปใหนางเปนดอกกุหลาบตลอดไป
ตัวอยาง ตอนทาวชัยเสนเห็นนางมัทนาก็หลงรัก ชมความงามนางมัทนา
ชัยเสน.

โอโอกระไรเลย

พอเห็นก็ทราบสาน

บมิเคยณกอนกาล!
ฤดิรักบหักหาย.

๒๕๐

ยิ่งยลวะนิดา
เพลิงรุมประชุมภาย

ละก็ยิ่งจะรอนคลาย
ณอุราบลาลด.

พิศไหนบมีทราม,

วะธุงามสงาหมด,

จนสุดจะหาพจน

สรเสริญเสมอใจ.

องควิศฺวะกรรมัน

นะสิปนวะธูไซร

พอเสร็จก็เทพไท

พิศะรูปสุรางคเพลิน;

ยืนเพงและนั่งพิศ
งามใดบงามเกิน

วรพักตรบหมางเมิน,
มะทะนาณโลกสาม:

แลวิศฺวะกรรมัน

ผิจะปนวะธูตาม

แบบอีกก็ไมงาม

ดุจะโฉมอนงคนี้:

คุณคา

มัทนะพาธาเปนวรรณคดีเรื่องแรกที่แตงเปนบทละครพูดคำฉันท

รัชกาลที่ ๖ คิด โครงเรื่องเอง โดยทรงปราถนาจะกลาวถึงตำนานดอกกุห ลาบ ซึ่งเปน ดอกไมที่
สวยงาม แตไมเคยมีตำนานในเทพนิยาย จึงพระราชนิพนธใหดอกกุหลาบมีกำเนิดมาจากนางฟาทีถ่ กู
สาปใหจุติลงมาเกิดเปนดอกไมชื่อวา "ดอกกุพฺชกะ" คือ "ดอกกุหลาบ" และเพื่อแสดงความเจ็บปวด
อันเกิดจากความรัก ดานการใชภาษาการใชถอยคำและรูปแบบคำประพันธเหมาะสมกับเนื้อหา ทำ
ใหผูอานเกิดความรูสึกคลอยตามไดอยางดี
๖.๔.๒ หัวใจนักรบ
เรื่องหัวใจนักรบเปนงานพระราชนิพนธประเภทบทละครพูด ในพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว พระราชนิพนธขึ้นในป พ.ศ. ๒๔๕๖ หลังเสด็จขึ้นครองราชยได ๓ ป เพื่อ
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

๒๕๑

วัตถุประสงคในการแตง
ลูกเสือปา และปลุกใจรักชาติบานเมือง
เนื้อเรื่องยอ

เพื่อใหเกิดความเขาใจแนวคิดเรื่องกองเสือปาและ

เนื้อความมีอยูวา พระภิรมยวรากรบุคคลนอกราชกาล อายุ ๕๐ ป

เปนชาวเมืองหัสดินบุรี ไมชอบทั้งลูกเสือปาและลูกเสือเพราะเห็นวามีแตผลเสีย ไมมีประโยชนแกตน
อาจทำใหเปนอันตรายอีกดวย จึงหามลูกคนเล็กไมใหเปนลูกเสือ และจะใหลูกคนโตหนีทหาร รักแต
ลูกชายคนกลางที่ออนแอ และที่จริงแอบเปนชูกับแมเนย เมียนอยของตน แมเนยมีพ่ีชายชื่อนายซุ
นเบง เปนคนคอยยุแหยพระภิรมยในเรื่องตางๆ ตอมาเกิดการรบขึ้นมาจริงๆท พระภิรมยไดเห็น
เหตุการณที่เสือปา และลูกเสือกระทำจริงๆ ลูกคนใหญอาสาถือหนังสือไปขอกำลังรบ ถูกยิงเสียชีวิต
แลวลูกคนเล็กอาสาไปแทน ใจพระภิรมย เริ่มเปลี่ยนไปประกอบกับความมีจิตใจเปนนักรบไทย ทำ
ใหความขัดแยงที่มีอยูสิ้นสุดลง ตั้งแตการชวยตามหมอจนถึงยกปนขึ้นยิงตอสูขาศึกเอง ขาศึกมีกำลัง
มาก เขามายึดบาน และจับพระภิรมยและคนในบานเปนตัวประกัน พรอมทั้งบังคับใหบอกความลับ
ของกองเสือปา พระภิรมยไมยอมบอก จะยอมตายเสียดีกวาที่จะตองขายชาติ ตอมาขาศึกก็ลาถอย
ไป ฝายไทยเขามาแทนที่ หลังเหตุการณสยบลง พระภิรมยก็ไดประจักษแจงถึงคุณประโยชนของ
เสือปาและลูกเสือปา จึงสมัครเขาเปนเสือปาดวยความเต็มใจเพื่อทำประโยชนแกประเทศชาติใน
ที่สุด
คุณคา เรื่องหัวใจนักรบไดรับการยกยองจากวรรณคดีสโมสรวาเปนยอดของบทละคร
พูด เนื้อหาเนนความปลุกใจรักชาติ เปนเรื่องที่ไดรับความนิยม ทั้งจากผูอานและผูชม ทำใหไดรับ
เลือกมาจัดแสดงบอยครั้งกวาละครเรื่องอื่น ๆ
๖.๔.๓ พระนลคำหลวง
พระนลคํ า หลวง เป น พระราชนิ พ นธ แ ปลในพระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฏ เกล า
เจาอยูหัว เรื่องพระนลเปนนิทานแทรกอยูในมหาภารตะ รจนาโดยมุนีกฤษณไทวปายน มีชื่อเรื่อง
วา "นโลปาขยานัม" เซอรโมเนียร โมเนียร วิลเลียมส แปลความจากตนฉบับโศลกภาษาสันสกฤต
เปนภาษาอังกฤษ แลวรัชกาลที่ ๖ จึงใชฉบับภาษาอังกฤษของเซอรโมเนียร โมเนียร วิลเลียมสนี้
แปลเปนเรื่องพระนลคำหลวง ทรงเริ่มพระราชนิพนธเรื่องเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.

๒๕๒

๒๔๕๖ เสร็จลงเมื่อวันเสารที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๗ ทรงตรวจสอบแกไขและพิมพเผยแพรครั้ง
แรกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๙
ลักษณะการแตง

แบบคำหลวง มีคำประพัน ธห ลายชนิด ไดแก โคลง ฉัน ท

กาพย กลอน และราย
วัตถุประสงคในการแตง

เพื่อใหเปนแบบอยางในการประพันธกวีนิพนธสำหรับ

กุลบุตร
เนื้อเรื่องยอ เริ่มเรื่องดวยบทไหวครู บอกวัตถุประสงคในการแตง แลวดำเนินวา
พระฤษีพฤหัสวะเลาเรื่องพระนลใหกษัต ริยปาณฑพทั้ง ๕ ฟงพระนลเปน กษัต ริยแ หงนครนิษั ท
ปลอยหงสไปสื่อความรักกับนางทมยันตีในพิธีสยุมพรของนางมีกษัตริยและเทวดาไปชุมนุมมาก แต
นางเลือกพระนล ผีรายชื่อกลีกับทวาบรริษยาพระนล เขาสิงพระนลคลั่งไคลสกาแพสกลจนเสีย
บานเมือง ออกเดินปาจนไดรับความลำบาก นางทมยันตีติดตามไปดวย ทั้ง ๆ ที่พระนลขอรองให
นางกลับบานเมืองของนางเสีย พระนลจึงตัดสินใจหนีนางไป แตนางไมยอม พยายามดั้นดนติดตาม
พระนลไป ตองผจญภัยจากพรานปา และหัวหนาพอคาเกวียน ในที่สุดนางจำตองกลับบานเมือง
และใหพราหมณเที่ยวขับเพลงเลาเรื่องของพระนลกับนางตามบานเมืองตาง ๆเพื่อสืบหาพระนล
ตอมาพราหมณกลับมาทูลวาสงสัยหุกสารถของทาวฤตุบรรณจะเปนพระนล นางทมยันตีจึงออก
อุบายใหทาวฤตุบรรณทราบวา นางจะเขาพิธีสยุมพรใหม ทาวฤตุบรรณดีใจใหวาหุก (พระนลปลอม)
รีบขับรถไปหานางทมยันตี ระหวางทางพระนลแลกวิชามากับวิชาสกากับทาวฤตุบรรณ พระนลจึง
พนอำนาจกาลี เมื่อทาวฤตุบรรณมาถึงไมเห็นมีพิธีสยุมพรเลยไถลทำเปนมาเยี่ยม นางทมยันตีจำ
วาหุกไดวาเปนพระนลและไมรงั เกียจที่พระนลมีรูปชั่วเพราะถูกนาคพนพิษไว พระนลไปทาพนันสกา
ได บ านเมื องกลับ คื น มา ทั้ งสองมีค วามสุ ข ดั งเดิ ม ตอนท ายเป น ภาคผนวก กลาวถึ งลั กษณะคำ
ประพันธและมีอภิธานอธิบายศัพทสำคัญ ๆ ที่ทรงใชในพระราชนิพนธเรื่องนี้
ตัวอยาง ตอนตน กลาวถึงพระนล
อาสีท ราชา ๏ ณปางกอนกาลนานมา มีพระราชาธิบดี
๏ นโล นาม ๏ มีนามบัญญัติวิมล วาพระนลผูสามารถ เปนราชบุตรทาววีรเสน ภู
เบนทรทรงพลกำลัง ทั้งมีพระคุณวิเศษชัด โฉมศรีสวัสดิอ์ ัศวโกวิท เปนอิศวรมหาราช ใน

๒๕๓

มนุษยชาติบมีทัน ประหนึ่งจอมสวรรคเทวะบดี เปนที่หนึ่งเหนือผูใด ๆ พระเดชจอม
ไผทไพโรจน ชวงโชติเพียงพระอาทิตย จิตธมุงณพรหมาน เชี่ยวชาญในพระไตรเพท เป
นมเหศรบุรุษรัต น ครองนิษัธภารา โปรดการสกาทอดดวดถนัด ธธำรงสัต ยวาที เป
นอธิบดีผูบังคับ อักโขหิณีทัพกลั่นแกลว ฝูงนางแกวผูมีสงา นิยมราชาเปนยอดชาย พระ
หฤทัยหมายเผื่อแผ เนาแนสำรวมอินทรีย ภูมีรักษาพิภพ ธเจนจบทางธนูศาสตร เป
นมนูนาถณสมัยนี้ ดีประเสริฐคุณสาร สิ้นแล ฯ
ตัวอยาง ชมนางทมยันตี
ทมยันตี ตุ รูเปณ ๏ ฝายนางทมยัน ตี มีโฉมเฉิด เลิศโสภา พรอมสงาบริบูรณยศ
สำรวยสดสิริวิลาศ ในโลกธาตุทั่วไป ไมมีเสมอเสาวภาคย นารีนาคเอวกลมกลอม ยอม
ปรากฎยศชา อันดวงสุดานั้นถับถึง ซึ่งชนมวัยอันแงงาม ทาสีหลามลำดับรอย หอมนาง
นอยอยูพรอมหนา อีกสขีคณาเฟยมเฝา เนาแนนอนันตสุรางคณา ดุจนางฟาเฝาเทวี ผู
มหิษีทาวเทวนาถ อันราชธิดาทาวภีมะ งามแจมจะกลางบริพาร งามสคราญบังอร สรร
พาภรณวิภู ษิต ยามนางสถิต ท ามกลางเหลา ดูน งเยาวยงรัศมี สวางอิน ทรียราวไฟฟ า
กระจางจาแจมเวหน รูปนฤมลพนพิภพ ทั่วแผนดินจบบเทียมทัน เลอสรรเสมอองคพระ
ศรี เทวีผูทรงลักษณวิเศษ แมในเขตเมืองฟา หาเทพธิดาไมเทียมนาง แมในหมูสุรางค
ยักษินี หาไหนมีบเทาอนงค นาพิศวงสวยสวาท ประหลาทบเคยยล ทั่วทั้งสากลแดนมนุษ
สุดที่จะหาเทียบสุนทรี รูปวดีราวนิมิตร ใครเห็นจิตจอดจำนง เทวดาพะวง นิ่มนฤมล
คุณคา พระนลคำหลวงเปนวรรณคดีที่ไดรบั การยกยองจากวรรณคดีสโมสรวาเปน
หนังสือแตงดีประเภทกวีนิพนธ เนื้อเรื่องมาจากนิทานที่แทรกอยูในคัมภีรมหาภารตะ ซึ่งเกี่ยวของ
กับคติพ ราหมณ ทำใหแ ตกตางจากจนบการแตงวรรณคดีคำหลวงเรื่องอื่น ๆ ที่มักเปน เรื่องทาง
พระพุทธศาสนา เชน มหาชาติคำหลวง พระมาลัยคำหลวง เปนตน เรื่องพระนลคำหลวงจึงมี
ความแปลกใหม เรื่องพระนลไดรับความนิยม น.ม.ส. หรือกรมหมื่นพิทยาลงกรณ ไดแ ตงเรื่อง
พระนลเปนคำฉันททั้งเลมอีกเรื่องหนึ่งดวย

๒๕๔

๖.๔.๔. นิทานเวตาล
นิทานเวตาล มาจากนิทานเวตาลปญจวิงศติ แปลวา นิทานเวตาล ๒๕ เรื่อง
รวมอยูในหนังสือกถาสริตสาคร เปนวรรณกรรมสันสกฤตโบราณ ตอมาไดมีผูนำนิทานเวตาลทั้งฉบับ
ภาษาสันสกฤตและภาษาฮินดีมาแปลเปนภาษาอังกฤษ โดยรอยเอก เซอร ริชารด เอฟ. เบอรตัน ได
นำมาแปลและเรียบเรียงแตงแปลงเปนสำนวนภาษาของตนเองใหคนอังกฤษอาน แตไมครบทั้ง ๒๕
เรื่อง กรมหมื่นพิทยาลงกรณ ไดทรงแปลนิทานเวตาลจากฉบับของเบอรตัน จำนวน ๙ เรื่อง และ
จากฉบับแปลสำนวนของ ซี. เอช. ทอวนีย อีก ๑ เรื่อง รวมเปน ฉบับภาษาไทยของกรมหมื่น
พิทยาลงกรณ ๑๐ เรื่อง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๑
ผูแตง น.ม.ส. (พระองคเจารัชนีแจมจรัส) หรือกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
ลักษณะการแตง รอยแกว
วัตถุประสงคในการแตง เพื่อความบันเทิง
เนื้อเรื่องยอ โครงเรื่องหลักของนิทานเรือ่ งนี้เปนเรื่องการโตตอบปญหาระหวาง
พระวิกรมาทิตย กษัตริยแหงกรุงอุชชิยนี กับเวตาล ซึ่งเปนอมนุษย ซึ่งจะนำเขาไปสูนิทานยอยตางๆ
ที่แทรกอยูในเรื่อง รวม ๒๕ เรื่อง เนื้อความโดยยอมีวา พระวิกรมาทิตยห รือพระวิกรมเสน ได
รับปากกับโยคีชื่อ ศานติศีล จะไปนำตัวเวตาล อมนุษยที่มีลักษณะคลายศพมนุษยผสมคางคาว ซึ่ง
หอยหัวอยูกับตน อโศก มาใหแก ษีเพื่อใชในพิธีบูชาเจาแมกาลี โดยมีพระธรรมธวัชผูเปน โอรส
ติด ตามไปดวย เมื่อพระองคจับ ตัวเวตาลไดแ ลว เวตาลก็จะพยายามยั่ว ให พระวิกรมาทิต ยต รัส
ออกมาอยางใดอยางหนึ่งอยูเสมอ โดยการการเลานิทานอุทาหรณตาง ๆ แลวใหพระวิกรมาทิตย
ตัดสินเรื่องราวในนิทานเหลานั้น ดวยขัตติยะมานะของกษัตริยทำใหพระวิกรมาทิตยอดไมไดที่จะ
ตรัสพระราชวิจารณเกี่ยวกับเรือ่ งราวในนิทานอยูเสมอ ผลก็คือเวตาลไดลอยกลับไปอยูที่ตนอโศกอัน
เปนที่อยูของตน ทำใหพระวิกรมาทิตยจำตองกลับไปจับเอาเวตาลกลับมาใหมทุกครั้ง เปนเชนนี้อยู
ถึง ๒๔ ครั้ง ในครั้งที่ ๒๕ พระธรรมธวัชไดสะกิดเตือนมิใหพระวิกรมาทิตยตรัสคำใด ๆ ออกมา พระ
วิกรมาทิตยก็ระงับใจไมเอื้อนพระโอษฐตรัสพระกระแสใด ๆ ออกมา เวตาลจึงยอมใหพระองคพาตน
ไปใหโยคีศานติศีลนั้นได ทายเรื่องของนิทานเวตาลมีอยูวา ระหวางทางที่พระวิกรมาทิตยพาเวตาล
ไปหาโยคีนั้นเอง เวตาลก็ไดเปดเผยวาแทจริงแลวโยคีศานติศีลมีความแคนกับพระวิกรมาทิตยอยู ซึ่ง
เปนความแคนที่กอโดยพระบิดาของพระวิกรมาทิตย จึงหวังที่จะปลงพระชนมของพระองคเสีย
๒๕๕

พรอมกันนี้เวตาลก็แนะนำใหพระองคทำเปนเชื่อฟงคำของโยคีนั้นแลวหาทางฆาเสีย พระวิกรมา
ทิตยก็ไดทำตามคำแนะนำดังกลาว และรอดพนจากการทำรายของโยคีนั้นได
นิทานยอยซึ่งแทรกอยูในนิทานเวตาลทั้ง ๒๕ เรื่องโดยสรุปมีดังนี้
เรื่องที่ ๑ เรื่องของเจาชายวัชรมกุฏ กับพระสหายชื่อ พุทธิศรีระ
เรื่องที่ ๒ เรื่องของนางมันทารวดี กับ พราหมณหนุม ๓ คน
เรื่ อ งที่ ๓ เรื่ อ งของนกแก ว ชื่ อ วิ ทั ค ธจู ฑ ามณี ของพระเจ า วิ ก รมเกศริ น กั บ
นกขุนทองชื่อ โสมิกา ของเจาหญิงจันทรประภา
เรื่องที่ ๔ เรื่องของพระเจาศูทรกะ กับพราหมณผูซื่อสัตยชื่อ วีรวร
เรื่องที่ ๕ เรื่องของนางโสมประภา กับการเลือกคูครอง
เรื่องที่ ๖ เรื่องของวันฉลองพระแมเคารี
เรื่องที่ ๗ เรื่องของพระเจาจัณฑสิงห กับสัตตวศีล ผูซื่อสัตย
เรื่องที่ ๘ เรื่องของบุตรทั้ง ๓ ของพราหมณวิษณุสวามิน
เรื่องที่ ๙ เรื่องของการเลือกคูของเจาหญิงอนงครตี
เรื่องที่ ๑๐ เรื่องของนางมัทนเสนา ผูซื่อสัตย
เรื่องที่ ๑๑ เรื่องของชายาทั้ง ๓ ของพระเจาธรรมธวัช
เรื่องที่ ๑๒ เรื่องของพระเจายศเกตุ กับทีรฆทรรศิน ผูภักดี
เรื่องที่ ๑๓ เรื่องของพราหมณชื่อ หริสวามิน ผูอาภัพ
เรื่องที่ ๑๔ เรื่องของนางรัตนาวดี บุตรีเศรษฐี ผูห ลงรักโจร
เรื่องที่ ๑๕ เรื่องของความรักของเจาหญิง ศศิประภา
เรื่องที่ ๑๖ เรื่องของเจาชาย ชีมูตวาหน กับนาคชื่อ ศังขจูฑะ
เรื่องที่ ๑๗ เรื่องของพระเจายโศธน กับ นางอุนมาทินี บุตรีเศรษฐี
เรื่องที่ ๑๘ เรื่องของพราหมณจันทรสวามิน กับษีปาศุบต
เรื่องที่ ๑๙ เรื่องของภรรยาเศรษฐี กับธิดาชื่อ ธนวดี
เรื่องที่ ๒๐ เรื่องของพระเจาจันทราวโลก กับรากษส
เรื่องที่ ๒๑ เรื่องของนางอนงคมัญชรี
เรื่องที่ ๒๒ เรื่องของบุตรพราหมณทั้ง ๔ ผูขมังเวทย
๒๕๖

เรื่องที่ ๒๓ เรื่องของษีเฒา วามศิวะ ผูอยากเปนหนุม
เรื่องที่ ๒๔ เรื่องของนางจันทรวดี กับธิดาชื่อ ลาวัณยวดี กับเรื่องขนาดเทาของนาง
เรื่องที่ ๒๕ เรื่องของพระเจาติรวิกรมเสน กับเวตาล
ตัวอยาง การพรรณนาลักษณะตัวเวตาล
เมื่อเขาไปถึงโคนตนไมพระราชาก็หยุดพิศดูศพซึ่งแขวนอยูบนกิ่งอโศก ศพนั้นลืมตา
โพลง ลูกตาสีเขียวเรือง ๆ ผมสีน้ำตาล หนาสีน้ำตาล ตัวผอมเห็นซี่โครงเปนซี่ ๆ หอยเอาหัว
ลงมาทำนองคางคาว แตเปนคางคาวตัวใหญที่สุด เมื่อจับถูกตัวก็เย็นชืดเหนียว ๆ เหมือนงู
ปรากฏเหมื อ นหนึ่ งไม มี ชี วิต แต ห างซึ่งเหมื อนหางแพะนั้ น กระดิ ก ได พระวิก รมาทิ ต ย
ทอดพระเนตรเห็นเชนนี้ ก็ทรงคิดวาศพนี้คือศพลูกชายของพอคาน้ำมัน ซึ่งยักษไดทูลไววา
โยคีเอาไปแขวนไวที่ตนไม ครั้นเมื่อเห็นเปนเวตาลเชนนี้ก็ทรงพิศวง
คุณคา

นิทานเวตาลมีความโดดเดนในดานโครงเรื่องทเปนนิทานซอนนิทาน คือ มี

นิทานเรื่องยอยซอนอยูในนิทานเรื่องใหญ เนื้อหามีความแปลกใหมเพราะเปน เรื่องของกษัตริย
อิน เดียโบราณกับตัวละครอมุน ษย ตัวละครอมุนษยมีรูปรางคลางคางคามบินไดนี้ ยังไมเคยมีใน
วรรณคดีไทย การเลาเรื่องซอนเรื่องยังทำใหเรื่องมีความสนุกสนานชวนติดตาม น.ม.ส. เขียนโดย
ใชรูปแบบรอยแกวแตไดนำมาปรับใหเขากับสำนวนไทยโดยไมเสียอรรถรส นับไดวาเปนสำนวนรอย
แกวที่ใหมที่สุดในยุคนั้น บางทานเรียกวา “สำนวน น.ม.ส.”
๖.๔.๕ อิลราชคำฉันท
อิลราชคำฉัน ท แตงโดยพระศรีสุน ทรโวหาร (ผัน สาลักษณ ) อาลักษณ ในสมั ย
รัชกาลที่ ๖ เมื่อครั้งยังเปนหลวงสารประเสริฐ แตงขึ้นจากนิทานเรื่องอิลราชในบทพระราชนิพนธ
เรื่องบอเกิดรามเกียรติ์ ในรัชกาลที่ ๖ การแตงเรื่องนี้ รัชกาลที่ ๖ ทรงมีพระกรุณาชวยตรวจแกไข
และแสดงความเห็นใหแกไขหรือเพิ่มเติมดวย
ผูแตง

พระยาศรีสุนทรโวหาร (ผัน สาลักษณ)

ลักษณะการแตง

ฉันทและกาพย

๒๕๗

วั ต ถุ ป ระสงค ในการแต ง เพื่ อ สนองพระราชดำริ ข องรั ช กาลที่ ๖ ที่ จะให มี
หนังสือรอยกรองที่ใชสำนวนภาษาถูกตอง และเพื่อใหปรากฏวาแผนดินในรัชกาลที่ ๖ ยังมีจินตกวีอยู
เนื้อเรื่องยอ เริ่มเรื่องดวยบทไหวครู และกลาวถึงทาวอิลราช ผูครองนครพลหิกา
วันหนึ่งในวสันตฤดู ทรงออกปาลาสัตวพรอมบริวาร จนถึงตำบลที่กำเนิดของพระขันทกุมาร ในเวลา
นั้น พระอิศวรกำลังลอเลนกับพระอุมา พระชายา ทรงจำแลงกายเปนสตรี และบันดาลใหทุกสิ่งใน
นั้นเปนสตรีทั้งหมด ครั้นเมื่อทาวอิลราชและขาราชบริพารผานเขาไปในปาดังกลาว ก็กลายเปนสตรี
ไปทั้งหมด ครั้นเมื่อทาวอิลราชกลายเปนสตรีกต็ กใจ ทูลขออภัยจากพระอิศวร พระอิศวรไมทรงยอม
แตพระอุมาเทวีประทานพรใหกึ่งหนึ่ง คือเปนบุรุษและสตรีสลับกันไปเดือนละเพศ เมื่อเปนบุรุษ ชื่อ
อิลราช เมื่อเปนสตรี ชื่อนางอิลา เมื่อถึงเดือนที่เปนสตรี นางอิลาและบริวารสตรีพากันไปเที่ยวเลน
ในปา และเผอิญพบกับพระพุธ ที่กำลังบำเพ็ญตนในปา นางอิลาไดอยูเปนชายาของพระพุธ จนครบ
เดือน เมื่อเปนบุรุษ ก็ลืมความเปนไปในภาคสตรีเพศ และเปนเชนนี้กระทั่งเกาเดือน นางอิลาก็ให
ประสูติกุมารองคหนึ่ง พระพุธใหนามวา ปุรุรพ เมื่อทาวอิลราชคืนมาเปนบุรุษ พระพุธเห็นใจ จึง
ประชุมมหาฤษีเพื่อหาทางแกไขคำสาปใหแกทาวอิลราช ในที่สุดที่ประชุมตกลงทำพิธีอัศวเมธ ทำให
ทาวอิลราชคืนมาเปนเพศบุรุษอีกครั้ง
ตัวอยาง บทชมบานเมืองของทาวอิลราช
เรืองรองพระมณฑิรพิจิตร

กลพิศพิมานบน

กองแกวและกาญจนระคน
ชอฟาก็เฟอยกลจะฟด

รุจิเรกอลงกรณ
ดลฟากทิฆัมพร

บราลีพิไลยพิศบวร

นพศูลสลางลอย

เชิงบัทมพระบัญชรเขบ็จ

มุขเด็จก็พราวพลอย

เพดานก็ดารกพะพรอย
สิงหาศนจรูญจตุรมุข

พิศเพียงนภาพลาม
บมิแผกพิมานงาม

พื้นภาพอำพนพิพิธตาม

ตละเนื่องพะนังนอง

คุณคา
วรรณคดีเรื่องนี้แตงโดยเครงครัดฉันทลักษณ เพื่อเปนแบบอยางในการ
แตงฉันท ใชถอยคำโวหารกะทัดรัด คมคาย ใหจินตนาการแกผูอานไดอยางดี โดยเฉพาะบทชมบาน
๒๕๘

ชมเมือง ชมธรรมชาติอันเปนเลิศ ใหความรูเกี่ยวกับศาสนาพราหมณและเทพเจา และสะทอน
สภาพบานเมืองในสมัยรัชกาลที่ ๖ วามีการประดับตกแตงอยางไร
๖.๔.๖ สามัคคีเภทคำฉันท
สามัคคีเภทคำฉันท เปนวรรณคดีขนาดสั้นไดรับการยกยองวาแตงดี นายชิต
บุ ร ทั ต แต ง ขึ้ น เมื่ อ พ.ศ. ๒๔๕๗ ขณะอายุ ไ ด ๒๓ ป โดยได เค า เรื่ อ งมาจากเรื่ อ งราวในมหา
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 เพื่อแสดงความสามารถในเชิงกวีใหเปนที่ปรากฏ
และเพื่อมีไวประดับบานเมือง
เนื้อเรื่องยอ พระเจาอชาตศัตรูแหงกรุงราชคฤห แควนมคธ ทรงมีวัสสการ
พราหมณผูฉลาดและรอบรูศิลปศาสตรเปนที่ปรึกษา มีพระประสงคจะขยายอาณาจักรไปยังแควน
วัชชีของเหลากษัตริยลิจฉวี ซึ่งปกครองแควนโดยยึดมั่นในอปริหานิยธรรม (ธรรมอันไมเปนที่ต้ัง
แหงความเสื่อม) เนนสามัคคีธรรมเปนหลัก การโจมตีแควนนี้ใหไดจะตองทำลายความสามัคคีนี้ให
ไดเสียกอน วัสสการพราหมณปุโรหิตที่ปรึกษา จึงอาสาเปนไสศึกไปยุแหยใหกษัตริยลิจฉวีแตกความ
สามัคคี โดยทำเปนอุบายกราบทูลทัดทานการไปตีแควนวัชชี พระเจาอชาตศัตรูแสรงกริ้ว รับสั่ง
ลงโทษใหเฆี่ยนวัสสการพราหมณ อยางรุนแรงแลวเนรเทศไป ขาวของวัสสการพราหมณไปถึงนครเว
สารี เมืองหลวงของแควนวัชชี กษัตริยลิจฉวีรับสั่งใหวัสสการพราหมณเขารับราชการกับกษัตริยลิจ
ฉวี ดวยเหตุที่เปนผูมีสติปญญา มีวาทศิลปดี มีความรอบรูในศิลปะวิทยาการ ทำใหกษัตริยลิจฉวีรับ
ไวในพระราชสำนัก ใหพิจารณาคดีความและสอนหนังสือพระโอรส วัสสการพราหมณไดทำหนาที่
อยางเต็มความรูค วามสามารถ จนกษัตริยลิจฉวีไววางพระทัย ก็ดำเนินอุบายขั้นตอไป คือสรางความ
คลางแคลงใจในหมูพระโอรส แลสลุกลามไปถึงพระบิดา ซึ่งตางก็เชื่อพระโอรส ทำใหขุนเคืองกันไป

๒๕๙

ทั่ว 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
เอออุเหมนะมึงชิชางกระไร

สยองภัย ฯ

ทุทาษสถุลฉนี้ไฉน
ศึกบถึงและมึงก็ยังมิเห็น
จะนอยจะมากจะยากจะเย็น

ก็มาเปน ฯ

อวดฉลาดและคาดแถลงเพราะใจ
ขยาดขยั้นมิทันอะไร
คุณคา

ประการใด ฯ
ก็หมิ่นกู ฯ

วรรณคดีเรื่องนี้เดนในเรื่องของการใชสำนวนโวหารและการแตงคำ

ฉันทอยางถูกตองตรงตามฉันทลักษณ ในป ๒๔๗๒ กระทรวงธรรมการประกาศใหสามัคคีเภทคำ
ฉันทเปนหนังสือแบบเรียน นายชิต บุรทัตจึงตรวจแกไข ขัดเกลาคำฉันทเสียใหมอยางละเอียดลออ
เพื่อใหสอดคลองกับเนื้อหาและอารมณของเรื่องมากที่สุด การเพิ่มสัมผัสทำใหฉันทของนายชิต
บุรทัต มีลีลาแปลกกวาฉันทที่แตงตามฉันทลักษณโดยปกติ และการเลือกสรรคำที่เหมาะสมก็ทำใหมี
ความหมายลึกซึ้ง มีพลังเราอารมณ และกระตุนใหคิด (รื่นฤทัย สัจจพันธุ, ๒๕๕๘, หนา ๑๒๑ –
๑๒๒) นอกจากนี้ วรรณคดีเรื่องนี้ยังเปนนิทานสุภาษิตสอนใจใหเห็นโทษของการแตกความสามัคคี
๒๖๐

และแสดงใหเห็นความสำคัญของการใชสติปญญาใหเกิดผลโดยไมตองใชกำลัง ซึ่งสามารถนำไปใชใน
การดำเนินชีวิตได

๖.๕ ลักษณะสำคัญของวรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร พ.ศ. ๒๓๙๔ – ๒๔๖๘
วรรณคดี ใ นสมั ย กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร พ.ศ. ๒๓๙๔ – ๒๔๖๘ ได รั บ อิ ท ธิ พ ลตะวั น ตก
คอนขางมาก จะเห็นวามีรูปแบบวรรณคดีใหม ๆ เกิดขึ้น ทั้งที่เปนรอยแกวและรอยกรอง
วรรณคดีสมัยรัชกาลที่ ๔ ไดรับอิทธิพลจากการปรับปรุงประเทศในดานตาง ๆ เนื่องจากใน
สมัยดังกลาวมีการแผขยายอำนาจของตะวันตกเขามาในแถบเอเชีย สมัยนี้ จึงเริ่มเปนหัวเลี้ยว
หัวตอของวรรณคดีจากรูปแบบเกามาเปนรูปแบบใหม วรรณคดีชิ้นสำคัญ ในสมัยนี้ คือประกาศ
รัชกาลที่ ๔ ที่สะทอนถึงการเมืองการปกครอง รัชกาลที่ ๔ ใชภาษารอยแกวในการสื่อสาร ซึ่งงาน
ลักษณะนี้ยังไมเคยปรากฏมากอน หรือเรื่อง จดหมายเหตุราชทูตไทยไปอังกฤษ เปนจดหมาย
เหตุการเดินทางไปยังอังกฤษของหมอมราโชทัย แตงขึ้นเพื่อถวายรายการแดรัชกาลที่ ๔ จดหมาย
เหตุฉบับนนี้เปนฉบับแรกที่บันทึกเรื่องราวของประเทศตะวันตก แตเดิมมีการบันทึกเรื่องราวของ
ตางประเทศแตเปนประเทศจีน คือนิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน ในสมัยธนบุรี อยางไรก็ดี ยัง
มีวรรณคดีบางสวนที่ยังคงสืบทอดขนบวรรณคดีไทยไว เชน วรรณคดีศาสนา เรื่องรายยาวมหา
เวสสันดรชาดก หรือวรรณคดีนิราศ เชน นิราศลอนดอน นิราศพระปฐม นิราศปถวี เปนตน
สมั ย รั ช กาลที่ ๕ เป น ยุ ค หั ว เลี้ ย วหั ว ต อ ของวรรณคดี จ ากอิ ท ธิ พ ลตะวั น ตก จะเห็ น ว า
อิทธิพลตะวันตกเขาในหลายดาน ที่สำคัญคือมีการพัฒนาการพิมพ ทำใหเกิดหนังสือพิมพและการ
พิมพหนังสือหรือวรรณคดีขึ้นเปนจำนวนมาก แมจะมีงานวรรณคดีที่เปนไปตามขนบวรรณดคีแบบ
เดิม แตก็มีวรรณคดีรูปแบบใหมเกิดขึ้นดวย เชน เกิดงานสารคดี อาทิ ตำราวิชาการ งานชีวประวัติ
บทวิจารณ เกิดงานประพันธบันเทิงคดีรปู แบบใหมคือเรื่องสั้นและนวนิยาย โดยเจานายและขุนนาง
ที่ไปศึกษา ณ ตางประเทศ ซึ่งไดรับอิทธิพลจากตะวันตกโดยตรง โดยในชวงตน เรื่องสั้นและนว
นิยายจะมีลักษณะเปนงานแปลกอน จากนั้นจึงเริ่มแตงเรื่องขึ้นเอง ชวงแรกลงพิมพในดรุโณวาท
ตอมาลงพิมพในหนังสือลักวิทยา ถลกวิทยา และทวีปญญา ดานงานรอยกรองในสมัยนี้ยังคงมี
วรรณคดีพิธีการที่คงขนบเดิมไว เชน พิธีเหเรือ พิธีกลอมชาง และมีการพิ มพรอยกรองลงใน
หนังสือพิมพประตูใหม และนารีรมย โดยตีพิมพคำประพันธชนิดตาง ๆ ทั้งโคลง กลอน สักวา
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วรรณคดีการละครในสมัยรัชกาลที่ ๕ นี้ ไดปรับเปลี่ยนและเริ่มพัฒนาไปจากเดิมเชนกัน ดัง
จะเห็นวา เจานายและขุนนางตั้งคณะละครของตนเอง และสรางสรรครูปแบบการละครแนวใหม
ซึ่งบางประเภทไดรับอิทธิพลจากตะวันตก เชน ละครดึกดำบรรพ เปนละครที่ไดแนวคิดจากการ
แสดงโอเปราของฝรั่ง มีผูรวมสรางสรรคละครดำดำบรรพหลายทาน เชน เจาพระยาเทเวศรวงษ
วิวัฒน เปนผูอำนวยการ เชน สรางโรงละคร อุปกรณการแสดง เครื่องแตงกาย สมเด็จเจาฟากรม
พระยานริศรานุวัติวงศ ทรงสรางสรรครูปแบบ เชน ทรงพระนิพนธบทละคร บรรจุและปรับปรุง
ทำนองเพลง ออกแบบฉากและกำกั บ การแสดง หลวงประดิ ษ ฐไ พเราะ (ตาด ตาตะนั น ทน )
ประดิษฐทำนองเพลงและควบคุมปพาทย จัดแสดงที่โรงละครของเจาพระยาเทเวศรวงษววิ ฒ
ั น เปน
โรงละครที่เลียนแบบโรงละครของอังกฤษ เรียกวา โรงละครดึกดำบรรพ เก็บคาเขาชม ปรับปรุง
ละครรำแบบเดิมมาเปนละครรำแบบใหม การรอง การรำ การแตงกายหรือธรรมเนียมการแสดง
เปนไปในแนวละครในและละครนอกแบบหลวง แบงการแสดงออกเปนฉากเปนตอน ดำเนินเรื่อง
ดวยบทเจรจาและบทรองที่เปนบทเจรจาของตัวละครเอง บทละครดึกดำบรรพพระนิพนธที่ตีพิมพ
ไวมีจำนวน ๑๑ เรื่อง เชน สังขทอง คาวี อิเหนา สังขศิลปชัย อุณรุท เปนตน (สุรพล วิรุฬรักษ,
๒๕๕๓, หนา ๖๓ – ๘๐)
ละครพันทาง เกิดขึ้นในปลายรัชกาลที่ ๕ โดยเจาพระยามหินทรศักดิ์ธำรง (เพ็ง เพ็ญกุล)
ละครพันทางมีความแปลกใหมตรงที่ผสมผสานละครหลายแนวไวดวยกัน เจาพระยามหินทรศักดิ์
ธำรงมักจัดแสดงละครใหประชาชนรับชม แตเดิมนิยมแสดงเรื่อง ดาหลัง บทพระราชนิพนธใน
รัชกาลที่ ๑ เปนการแสดงแบบบละครนอก ผูชายแสดง โดยแสดงที่โรงละคร และเก็บเงินคนดู
ตอมาไดปรับปรุงใหผูแสดงมีทั้งหญิงและชาย และไดนำพงศาวดารของชาติตาง ๆ มาทำเปนบท
ละคร โดยมีหลวงพัฒนพงศภักดี (ทิม สุขยางค) เปนผูแตง เปนการพัฒนาจากละครนอก โดยยึด
แบบแผนการดำเนินเรื่องที่รวดเร็ว ลดการรำ มีบทตลกแทรกอยู เพื่อใหคนดูไมเบื่อ การแตงกายให
เปลี่ยนไปตามเชื้อชาติของตัวละคร และดนตรีใชปพาทยไมนวม เพลงรองมีสำเนียงไปตามเชื้อชาติ
ของตัวละคร ละครพันทางในยุคนี้ไดรับความนิยมอยางมาก ซึ่งทำใหเกิดคณะละครพัน ทางขึ้น
ตามมาหลายคณะ เชน คณะของพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ ละครพันทาง
ของหลวงวิจิตรวาทการ เปนตน (สุรพล วิรุฬรักษ, ๒๕๕๓, หนา ๘๒ –๙๖)

๒๖๒

ละครรอง เปนละครแบบใหมที่เกิดขึ้นปลายรัชกาลที่ ๕ โดยพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระ
นราธิปประพันธพงศ สันนิษฐานวาตนกำเนิดมาจากหลายทาง ทั้ง ละครดึกดำบรรพ อุปรากร และ
ละครบังสะวันของมลายู ในชวงตนแสดงโดยการรองสลับพูดโดยใชทารำอยางไทยอยูบาง แสดงเรื่อง
จากประวัติศาสตรและวรรณคดี จัดแสดงในโรงละครปรีดาลัยของกรมพระนราธิปประพันธพงศ
ตอมาปรับปรุงรูปแบบการแสดงโดยไมมีการรายรำ ใชกิริยาอยางสามัญชน ผูแสดงรองเองมีลูกคูรับ
เฉพาะทำนองเอื้อน ใชผูหญิงแสดงทั้งหมด ยกเวนตัวตลก บางเรียกวา ละครปรีดาลัย ละครที่โดงดัง
มาคือเรื่องสาวเครือฟา ซึ่งเปนละครโศกนาฏกรรม ดังแปลงจากเรื่อง มาดามบัตเตอรฟลาย ของพุช
ชินี ชาวอิตาเลียน (สุรพล วิรุฬรักษ, ๒๕๕๓, หนา ๑๕๙ – ๑๖๕) การละครในยุคนี้ไดรับการสืบ
ทอดและพัฒนาตอในไปสมัยรัชกาลที่ ๖ ซึ่งเปนยุคทองของการละคร โดยเฉพาะละครพูด
สมัยรัชกาลที่ ๖ อิทธิพลตะวันตกแผขยายเขามามากขึ้น ประกอบกับเกิดสงครามโลกครั้งที่
๑ วรรณคดีในยุคนี้จึงมีเนื้อหาปลุกใจใหเกิดความสามัคคีและรักชาติบานเมือง โดยมีงานพระราช
นิพนธในรัชกาลที่ ๖ ที่เปนเรือ่ งแนวปลุกใจจำนวนมาก
วรรณคดีในสมัยรัชกาลที่ ๖ มีเนื้อหาหลากหลาย ทั้งที่เปนรอยแกวและรอยกรอง โดยสืบ
ทอดมาจากสมัยรัชกาลที่ ๕ และบางสวนสรางสรรคขึ้น ใหมในสมัยรัชกาลที่ ๖ งานรอยแกวที่
พัฒ นาจากเดิมคืองานสารคดี เชน งานเขียนเกี่ยวกับจดหมายเหตุ บันทึก อนุทิน งานชีวประวัติ
อัตชีวประวัติ ตำรา บทความ หนังสืออางอิง สวนงานบันเทิงคดี ในสมัยนี้ยังคงนิยมแตงนว
นิ ย ายและเรื่ อ งสั้ น อยู มี เนื้ อ หาหลากหลาย เช น นวนิ ย ายแนวสื บ สวนสอบสวน นวนิ ย ายอิ ง
ประวัติศาสตร นวนิยายชีวิต นวนิยายผจญภัย หัสนิยาย โดยในชวงแรก นวนิยายมักเปนนวนิยาย
แปลและใชฉากตางประเทศ ตอมาจึงมีการสรางสรรคนวนิยายในแบบฉบับของตนเอง ใชฉากและตัว
ละครไทย โดยนวนิ ย ายที่ นิ ย มแต ง กั น มากคื อ นวนิ ย ายรั ก อาชญนิ ย าย นวนิ ย ายอิ ง
ประวัติศาสตร นวนิยายแนวผจญภัย และหัสนิยาย โดยเรื่องสั้นและนวนิยายสวนใหญนิยมลง
พิมพในหนังสือพิมพ เชน หนังสือพิมพศรีกรุง ไทยเขษม ผดุงวิทยา เปนตน
สำหรับวรรณคดีรอยกรองในสมัยรัชกาลที่ ๖ นั้น อาจกลาวไดวาไดเปนยุคที่วรรณคดีรอย
กรองที่ เขี ย นขึ้ น ตามขนบกลั บ มาอี ก ครั้ ง หลั ง จากที่ ซ บเซาไปตั้ ง แต ส มั ย รั ช กาลที่ ๔ และ ๕
เนื่องจากรัชกาลที่ ๖ เองโปรดวรรณคดีอยางมาก จะเห็นวามีงานพระราชนิพนธจำนวนมาก และใช
รูปแบบคำประพันธที่หลากหลาย ในสมัยนี้ปรากฏวรรณคดีประเภทคำหลวงคือเรื่องพระนลคำ
๒๖๓

หลวงขึ้นอีกเลมหนึ่งหลังจากมีปรากฏในสมัยอยุธยา มีวรรณคดีประเภทลิลิต เชน ลิลิตนารายณ
สิบปาง มีคำฉันท เชน พระนลคำฉันท และมีกาพยเหเรือดวย
เปนที่นาสังเกตวา วรรณคดีรอยกรองในยุคนี้ สวนใหญนำเคาเรื่องมาจากวรรณคดีสันสกฤต
เชน เรื่องพระนล นิทานเวตาล โดยกวีไมแปลจากภาษาสันสกฤตโดยตรง หากแตแปลจากฉบับ
ภาษาอังกฤษที่แปลจากฉบับภาษาสันสกฤตอีกทีหนึ่ง
วรรณคดีที่เจริญสูงสุดในยุคนี้อีกประเภทหนึ่ง คือ วรรณคดีการละคร โดยพัฒนามาตั้งแต
สมัยรัชกาลที่ ๕ สวนใหญไดแบบอยางและปรับปรุงขึ้นจากการละครตางประเทศ ละครที่สำคัญ
ไดแก
ละครรอง แบงเปนละครรองลวน ๆ รัชกาลที่ ๖ ครั้งยังเปนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจา
ฟามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร ไดพัฒนาขึ้น แตงเปนคำกลอนใหตัวละครรองโตตอบหรือเลา
เรื่องเปนทำนองตามเพลงที่ใช ไมมีบทพูดแทรก ใชผูชายและผูหญิงแสดงจริงตามเนื้อเรื่อง เชน ละคร
รองเรื่องสาวิตรี พระเกียรติรถ พระรวง เปนตน และละครรองสลับพูด พัฒนาขึ้นโดยพระเจาบรม
วงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ บทรองมีสวนสำคัญในการดำเนินเรื่อง แตงคำพูดแทรกแบบ
ทวนเนื้อความ สวนใหญแสดงที่โรงละครปรีดาลัย เรื่องที่แสดง เชน สาวเครือฟา ตุกตายอดรัก กากี
เปนตน
ละครพูด แบงเปน ๔ ประเภท ไดแก ละครพูดรอยแกว ดำเนินเรื่องดวยบทเจรจา ใช
ทาทางแบบสามัญชนประกอบ มักจะใชวิธีปองปากพูดกับผูชม แตงกายตามสมัยนิยม แตเดิมใชชาย
ลวนตอมามีทั้งหญิงและชายแสดง เชน เรื่องหัวใจนักรบ เสียสละ โรมิโอ จูเลียต ตามใจทาน
ละครพูดสลับลำ เปนการแสดงที่บทพูดมีความสำคัญในการดำเนินเรื่อง บทรองเปนเพียง
สอดแทรกเพื่อเสริมความ ย้ำความเทานั้น ใชตัวแสดงทั้งชายและหญิง แตงกายตามเนื้อเรื่อง เชน
เรื่อง ปลอยแก ของ นายหัว วิเศษกุล
ละครพูดคำกลอน ใชคำกลอนเปนตัวดำเนินเรื่อง บทเจรจาแตงเปนรอยแกว แตงกายตาม
บุคคลิกของตัวละคร และยุคสมัยที่บงบอกไวในบทละคร เชน เรื่องพระรวง เวนิสวาณิช
ละครพูดคำฉันท แตงดวยฉันทชนิดตาง ๆ เปนทั้งบทพูดและบทขับรอง มีเพียงเรื่องเดียว
คือเรื่องมัทนะพาธา
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นอกจากนี้ ยังมีละครสังคีต ที่แตงเปนรอยแกว มีบทพูดกับบทรองสำคัญเทากัน ตัดสวนใด
สวนหนึ่งออกไมได จะเลนเพียง ๔ เรื่อง ไดแก หนามยอกเอาหนามบง วิวาหพระสมุทร มิกาโด
และวั่งตี่
ในดานรูป แบบคำประพั น ธ ในสมั ยนี้มี ครบทุก ประเภท โดยส วนใหญ ค งรูป แบบเดิ มไว
อยางไรก็ดี วรรณคดีสมัยนี้ผูแตงคอนขางเครงครัดฉันทลักษณ เชน ตองแตงโดยไมใหกลอนพาไป
ไมตัดศัพทผิด บรรจุคำใหตรงตามจำนวนในแตละวรรค มีการตั้งวรรณคดีสโมสรเพื่อสงเสริมการ
ประพันธใหงดงามทั้งเนื้อคำและเนื้อความ นอกจากนี้ สมัยนี้ยังเกิดรูปแบบคำประพันธใหมดวย
ไดแก รูปแบบฉันท ๓ ประเภท คือ สยามรัตนฉันท สยามมณีฉันท และสยามวิเชียรฉันท คิดคนโดย
น.ม.ส. หรือกรมหมื่นพิทยาลงกรณ ซึ่งถือเปนวิวัฒนาการดานรูปแบบคำประพันธที่สำคัญ

สรุป
วรรณคดีในสมัยรัชกาลที่ ๔ – ๖ มีวิวัฒนาการคอนขางมาก เนื่องจากอิทธิพลตะวันตกเขา
มา และมี เจ า นายขุ น นางไปเรี ย นต อ ยั งต า งประเทศและนำรู ป แบบวรรณคดี ส มั ย ใหม เข า มา
สรางสรรคงานวรรณคดี นอกจากนี้ การพิมพในสมัยนี้ยังรุงเรืองอยางมาก ทำใหเกิดงานเขียนและ
กวีหนาใหมข้ึน หนังสือพิมพและหนังสือเลมกลายเปนพื้นที่ที่กวีใชตีพิมพงานวรรณกรรมทั้งรอย
แกวและรอยกรอง เปนที่นาสังเกตวา วรรณคดีในชวงสมัยนี้ มิไดเปนวรรณคดีบริสุทธิ์ที่มุงใหความ
เพลิดเพลินแกผูอานผูฟงเทานั้น หากแตหลายเรื่องมีนัยยะทางการเมืองการปกครอง ใหความรูและ
ปลูกฝงความรักชาติและความเสียสละเพื่อประเทศไวดวย โดยเฉพาะงานพระราชนิพนธในรัชกาล
ที่ ๖

คำถามทายบท
๑. ลักษณะของวรรณคดีสมัยรัชกาลที่ ๔ – ๖ เปนอยางไร
๒. ประกาศรัชกาลที่ ๔ มีความสำคัญตอสังคมไทยอยางไร
๓. เหตุใดพระราชพิธีสบิ สองเดือนจึงไดรับการยกยองจากวรรณคดีสโมสรวาเปนยอดของ
ความเรียงอธิบาย
๔. ละครประเภทใดที่ปรับมาจากละครตะวันตก
๕. งานเขียนประเภทใดที่ไดรับอิทธิพลจากตะวันตก
๒๖๕

๖. เหตุใดจึงกลาววาสมัยรัชกาลที่ ๕ เปนชวงหัวเลี้ยวหัวตอการวรรณคดีไทย
๗. เหตุใดจึงกลาวกันวา สมัยรัชกาลที่ ๖ เปนยุคทองของการละคร
๘. ในสมัยรัชกาลที่ ๖ มีประเภทของนวนิยายใดบางที่ไดรับความนิยม
๙. ลักษณะของวรรณคดีรอยแกวในสมัยรัชกาลที่ ๖ เปนอยางไร
๑๐.

ลักษณะของวรรณกรรมปจจุบันเปนอยางไร

๒๖๖
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ในปจจุบันโดยสังเขป เพื่อปูพื้นฐานเบื้องตนใหนกั ศึกษาทราบความเปลี่ยนแปลงของวรรณกรรมไทย
และเห็นวิวฒ
ั นาการจากวรรณกรรมแนวขนบสูวรรณกรรมแนวสมัยใหมที่ไดรับอิทธิพลจากตะวันตก

๗.๑ ภาพรวมการเปลี่ยนแปลงของวรรณกรรมไทยหลังป พ.ศ. ๒๔๖๘
หลังป พ.ศ. ๒๔๖๘ หรือสิ้นรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เปนชวงที่
วรรณคดีไทยไดปรับเปลี่ยนและสรางสรรควรรณกรรมสมัยใหมอยางชัดเจน อาจกลาวไดวา ชวง
สมัยรัชกาลที่ ๗ เปนตนมาเริ่มเขาสูยุคของวรรณกรรมรวมสมัย งานสวนใหญเปนงานรอยแกว งาน
รอยกรองเริ่มหมดความนิยมลงไป มีงานวรรณกรรมที่เปนรอยแกวเกิดขึ้นจำนวนมาก โดยเฉพาะ
วรรณกรรมที่อยูในรูปแบบเรื่องสั้นและนวนิยาย ในชวงเวลานี้นักเขียนไทยรับเอาอิทธิพลการเขียน
งานแบบตะวันตกมาใชกับงานเขียนของตนเอง และสรางสรรคงานประเภทนี้อยางตอเนื่อง
งานวรรณกรรมที่ ถื อ ว าเป น ช ว งต น ของการปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการเขี ย นสู ค วามเป น
วรรณกรรมรวมสมัยคือ นวนิยายเรื่อง ละครแหงขีวิต ของ หมอมเจาอากาศดำเกิง แมวรรณกรรม
เลมนี้แตงมาตั้งแตป ๒๔๗๒ แตยังมีความรวมสมัยเพราะใชรูปแบบการเขียนแบบใหมและมีเนื้อหา
รวมสมัย โดย ละครแหงชีวิต นำเสนอเรื่องราวที่สมจริง ผูแตงแทรกบุคคลที่มีตัวตนจริง ใหตัวละคร
เล า ประวั ติ ข องตนเอง ตั้ ง แต วั ย เด็ ก จนมี โ อกาสเดิ น ทางไปต า งประเทศ ประกอบอาชี พ เป น
นักหนังสือพิมพในตางแดนจนประสบอุบัติเหตุ จึงตองเดินทางกลับมาประเทศไทย ผูแตงใหแนวคิด
วา ชีวิตมนุษยไมวาจะอยูในฐานะใด ยอมจะโลดแลนไปตามโชคชะตา เปรียบเสมือนละครเรื่องหนึ่ง
(ธิดา โมสิกรัตน, ๒๕๕๙, หนา ๕-๗๓) ความสมจริงของนวนิยายเรื่องนี้ ทำใหผูอานหลายคนคิดวา
เปนเรื่องที่แตงจากเรื่องจริง งานของหมอมเจาอากาศดำเกิงมีนัยยะสำคัญของการกาวเขาสูความ
เปนวรรณกรรมสมัยใหม

๒๗๐

วรรณกรรมชว งหลัง เปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕ เป น ชว งหั ว เลี้ย วหั ว ตอ ของการ
เปลี่ยนแปลงจากระบบสังคมแบบเกาไปสูระบบสังคมแบบใหม วรรณกรรมในชวงนี้จึงสะทอนภาพ
ความเปลี่ยนแปลงดังกลาวในลักษณะที่คอนขางจะสับสน เพราะประชาชนสวนใหญยังไมคุนเคยกับ
ระบอบใหม ชวงเวลาดังกลาว หนังสือพิมพเปน ปจจัยสำคัญ ในการเปน กระจกเงาสะทอนความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและการเมือง นักเขียนสมัยนั้นจึงเปนนักหนังสือพิมพดวย เชน กุหลาบ
สายประดิษฐ มาลัย ชูพินิจ (รื่นฤทัย สัจจพันธุ, ๒๕๕๙, หนา ๖-๒๓)
ชว งหลัง เปลี่ ยนแปลงการปกครอง โดยเฉพาะในชว งที่ จอมพล ป. พิ บู ลสงคราม เป น
นายกรัฐ มนตรี ได ด ำเนิ น นโยบายรัฐ นิ ย ม ทำให วิถีก ารดำเนิ น ชี วิต ของคนไทยเปลี่ย นแปลงไป
จอมพล ป. พิบูลสงครามยังมีนโยบายการสงเสริมวัฒนธรรมภาษาไทย โดยไดตั้งคณะกรรมการ
สงเสริมวัฒนธรรมภาษาไทย มีแนวทางสงเสริมภาษาไทย ๔ แนวทาง คือ ๑) สงเสริมการศึกษา
หลักและระเบียบภาษาไทย อยางที่เรียกวาภาษาศาสตร ๒) สงเสริมการแตง ทั้งในวิธีรอยแกว
และรอยกรอง ซึ่งรวมเรียกวาวรรณคดี ๓) สงเสริมใหมีการวิจารณวรรณคดี ๔) จัดตั้งสมาคม
วรรณคดี เพื่อจะไดเปนแหลงที่เพาะความรูภาษาไทย และโฆษณาภาษาไทย ซึ่งแนวทางดังกลาว
สงผลตอการประพัน ธวรรณกรรมโดยตรง ตั้งแตแนวการแตง เนื้อหา ไปจนถึงการใชภาษา ที่
กำหนดการใชและการสะกดคำ คณะกรรมการสงเสริมวัฒนธรรมภาษาไทยไดออกประกาศสำนัก
นายกรัฐมนตรี เรื่องการปรับปรุงอักษรไทย เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๕ โดยใหเหตุผล
ในการปรับปรุงไวดังนี้

๒๗๑

ประกาสสำนักนายกรัถมนตรี
เรื่องการปรับปรุงอักสรไทย
ดวยรัถบาลพิจารณาเห็นวา ภาสาไทยยอมเปนเครื่องหมายสแดงวัธนธรรมของชาติ
ไทย สมควนไดรับการบำรุงสงเสิมไหแพรหลายออกไปกวางขวางยิ่งขึ้น ไหสมกับความจเริน
กาวหนาของชาติ ซึ่งกำลังขยายตัวออกไปไนปจจุบันคนะหนึ่ง ดังมีรายชื่อแจงอยูไนประกาส
ตั้งกรรมการสงเสิมวัธนธรรมภาสาไทยนั้นแลว เพื่อรวมกันพิจารนาหาทางปรับปรุงและสงเสิม
ภาสาไทยไห มีความจเริน ก าวหน ายิ่งขึ้น อันที่ จ ริงภาสาไทยก็เป นภาสาที่ มีสำเนี ยงไพเราะ
สละสลวยและมีความกวางขวางของภาสาสมกับเปนสมบัติของชาติไทยที่มีวัธนธรรมสูงอยู
แลว ยังขาดอยูก็แตการสงเสิมไหแพรหลาย สมควนแกความสำคันของภาสาเทานั้น
กรรมการสงเสิมวัธนธรรมภาสาไทยไดมีการประชุมกันเปน ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๓
พรึสภาคม ๒๔๘๕ มีความเห็นไนชั้นตนวา สมควนจะปรับปรุงตัวอักสรไทยไหกระทัดรัดเพื่อ
ไดเลาเรียนกันไดงายยิ่งขึ้น ไดพิจารนาเห็นวา ตัวสระและพยัญชนะของภาสาไทยมีอยูหลาย
ตัวที่ซ้ำเสียงกันโดยไมจำเปน ถาได งดไช เสีย บางก็จ ะเป นความสดวกไนการสึกสาเลาเรีย ก

การปรับ ปรุงเปลี่ยนแปลงดานภาษามีห ลายลักษณะ แตไมไดเปลี่ยนแปลงรูป ตัวอักษร
หากแตมุงตัดตัวพยัญชนะ ตัวสระที่มีเสียงซ้ำกันออก เชน
ตัดอักษรที่มีเสียงซ้ำกันออก 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 ตัวที่ตัดออกไปนั้นใหใชคำที่เสียงพองกันที่เหลือแทน 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 ที่ออกเสียงเปน ซ ใหใชตัว ซ เขียนแทน เชน ทราบ เปน ซาบ ทรุดโทรม เปน
ซุดโซม ทราย เปน ซาย ทรัพย เปน ซับ ทรวง เปน ซวง
๒๗๒

ตัว ย ที่ อ นำใหเปลี่ยนเปน ห นำ เชน อยู อยาง อยา อยาก เขียนเปน หยู หยาง หยา
หยาก
หลักทั่วไปใชคำบาลีแทนสันสกฤต เชน กัน ธัม นิจ สัจ แทน กรรม ธรรม นิตย สัตย เวน
แตคำที่ใชรูปบาลีมีความหมายหนึ่ง และสัน สกฤตในรูปอีกความหมายหนึ่ง คงใชทั้งสองคำ แต
เปลี่ยน 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)
วรรณกรรมที่เปนประเภทวิจารณสังคมการเมืองในชวงนี้มีเปนจำนวนมากแตภายหลังถูก
จำกัดการเขียน งานบันเทิงคดี เชน แนวพาฝน ผจญภัย ไดรับอิสระในการเขียนมากกวา ในชวงนี้
จึงมีนวนิยายแนวนี้จำนวนมาก ประกอบกับการเขาสูสงครามโลกครั้งที่ ๒ ผลกระทบจากสงครามทำ
ใหผูอานสนใจงานแนวหลีกหนีหรือวรรณกรรมแนวเริงรมยมากขึน้ ในชวงนั้นนักเขียนหลายคนหยุด
เขียนงาน เชน มาลัย ชูพินิจ หยุดเขียนเรื่อง แผนดินของเรา สด กูรมะโรหิต เลิกเขียนงานไปทำ
ฟารมเลี้ยงไก มนัส จรรยงค ไปทำกสิกรรม เปนตน อยางไรก็ดี แมนโยบายของจอมพล ป. พิบูล
สงคราม จะสงผลการตอการประพันธ แตในดานการวิจารณนั้น ไดสงเสริมและทำใหเกิดความ
แพรหลายมากขึ้น การวิจารณงานวรรณกรรมเริ่มไดรับความนิยม และถายทอดทฤษฎีการวิจารณ
ตามแนวตะวั น ตก ในกลุ ม ผู ส นใจวรรณคดี ไ ทยโบราณ ได ร วมกลุ ม กั น และจั ด ทำหนั ง สื อ
วงวรรณคดี โดยมี สมาชิกสำคัญ คือ ม.ร.ว.สุม นชาติ สวัสดิกุ ล สมโรจน สวัสดิกุล ณ อยุธยา
เจือ สตะเวทิน เปนตน เพื่อเผยแพรผลงานของสมาชิก ตอมาพระองคเจาเปรมบุรฉัตร ไดเสนอให
ตั้งวงวรรณคดีในรูปของสมาคม แลวติดตอเปนสาขาของ P.E.N. Club เพื่อเชื่อมโยงใหนานาชาติ
รูจักวรรณคดีไทย และยกระดับวรรณคดีไทยเสมอดวยวรรณคดีสากล (รื่นฤทัย สัจจพันธุ, ๒๕๕๙,
หนา ๖-๒๓ – ๖-๒๖) นักเขียนคนสำคัญที่เปนตัวแทนแหงวรรณกรรมยุคนี้ เชน ศรีบูรพา มาลัย ชูพินิจ
สด กูรมะโรหิต ดอกไมสด ก.สุรางคนางค เปนตน

๒๗๓

ตอมาเมื่อจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน ขึ้นเปนนายกรัฐมนตรี ไดจำกัดขอบเขตการเขียน ปดกั้น
เสรีภาพของนักเขียนและกวี นักเขียนถูกจับเปนจำนวนมาก เชน จิตร ภูมิศักดิ์ อิศรา อมันตกุล
สุวัฒน วรดิลก บรรจง บรรเจิดศิลป ทวีป วรดิลก เปนตน เชนเดียวกับหนังสือพิมพหลายฉบับ
ถูกปด งานวรรณกรรมที่เกิดขึ้นในยุคนี้จึงมีลักษณะเปนวรรณกรรมหลีกหนีท้ังหลาย ไมวาจะเปน
นิย ายพาฝน นิ ยายบู นิ ย ายผจญภั ย นิ ยายแนวลึก ลับ ตั ว อยางนวนิ ย ายที่ ไดรับ อิ ท ธิพ ลและมี
พัฒนาการจากสังคมการเมืองในชวงนี้ เชน บานทรายทอง ของ ก.สุรางคนางค ละอองดาว ของ
พนมเทียน จำเลยรัก ของชูวงศ ฉายะจินดา เปนตน สำหรับงานรอยกรองเปนแนวพาฝนเชนกัน
เชน เรื่องรักใคร เปน ตน นักเขียนที่มีชื่อเสียงในยุคนี้ เชน รงค วงษสวรรค ชูวงศ ฉายะจิน ดา
บุษยมาส เปนตน
จากการเปลี่ยนแปลงของสังคมการเมืองที่สงผลใหกลุมนักคิดนักเขียนถูกปดกั้นความคิดนั้น
ในอีกดานหนึ่ง กลับเปนตัวกระตุนใหเกิดการรวมกลุมกอนของปญญาชนในสถาบันการศึกษาตาง ๆ
ที่สนใจดานการเมือง และไดสรางสรรควรรณกรรมสะทอนสังคมการเมืองขึ้นเปนจำนวนมาก และ
นำไปสูการเกิดเหตุการณ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ กลุมนักเขียนในสถาบัน การศึกษาที่สำคัญ เชน
กลุมชมรมพระจันทรเสี้ยว ที่เริ่มโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่สนใจวรรณกรรมและการ
เขียนหนังสือ มีสมาชิกคนสำคัญ เชน วิทยากร เชียงกูล สุชาติ สวัสดิ์ศรี นิคม รายยวา วินัย
อุกฤษณ สุ รชั ย จัน ทิ ม าธร ธัญ ญา ผลอนั น ต เป น ตน งานเขี ยนสำคั ญ ของสมาชิก กลุ ม
พระจันทรเสี้ยว เชน ความเงียบ ของสุชาติ สวัสดิ์ศรี ฉันจึงมาหาความหมาย ของวิทยากร เชียงกูล
เปนตน กลุมหนุมเหนาสาวสวย เปนการรวมกลุมของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและเปนนักเขียน
อยู แ ล ว เช น เนาวรัต น พงษ ไ พบู ล ย สุ จิ ต ต วงษ เทศ ขรรค ชั ย บุ น ปาน สุ ว รรณี สุ ค นธา
เรืองชัย ทรัพยนิรันดร เปนตน แนวเรื่องของกลุมนี้จะเนนความงามทางวรรณศิลปมากกวาแนว
เรื่องที่เนนเนื้อหาเชิงสังคมหรือการทดลองงานเขียนใหมเหมือนอยางกลุมพระจันทรเสี้ยว นอกจาก
๒ กลุมนี้แลว ยังมีกลุมเทคนิคโคราช ซึ่งเปนการรวมกลุมนักเขียนภูมิภาค กลุมวรรณกรรมเพื่อชีวิต
ซึ่งมีนักเขียนและนักศึกษารุนใหมรวมตัวกันดวย (รื่นฤทัย สัจจพันธุ, ๒๕๕๙, หนา ๖-๖๘ – ๖-๗๐)
หลั ง จากเกิ ด เหตุ ก ารณ รุ น แรงทางการเมื อ ง ในป ๒๕๑๖ นั้ น แนวเรื่ อ งวรรณกรรม
เปลี่ยนแปลงไปอยางมาก จากแนววรรณกรรมเพื่อชีวิตสูวรรณกรรมที่มุงสงเสริมสำนึกเชิงสังคม
โดยในชวงที่จอมพลถนอม กิตติขจร เปนนายกรัฐมนตรี ยังคงดำเนินนโยบายที่จำกัดสิทธิ เสรีภาพ
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ทางความคิด วรรณกรรมในชวงนี้จึงนำเสนอเนื้อหาในเชิงตอตาน โดยนำเสนอใหเห็นวิกฤตทาง
สังคมและการเมืองที่เกิดในยุคนั้น ซึ่งไมสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมสมัยใหม และ
วิกฤตของระบบคุณคาที่ขัดแยงกันในสังคมยุคนี้ จากเหตุการณภายในบานเมืองและผลพวงจาก
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีในสังคมสมัยใหม ทำใหนักเขียนแสวงหาหนทางนำเสนอประสบการณ
ความคิดและความรูสึกของตนโดยนำเสนอผานแนวการเขียนของตะวัน ตกที่เรียกวา “คตินิยม
สมัยใหม” (Modernism) เชน การเขียนแบบกระแสสำนึก (stream of consciousness) ที่เนน
การสำรวจความคิดของตัวละคร หรือการเขียนแบบทำลายขนบการประพันธ เชน เขียนเรื่องแบบ
ไมมีโครงเรื่อง นำเสนอเรื่องแบบไมตอเนื่อง ไมเปนเหตุเปนผล มุงเสนอความคิดตัวละครมากกวา
เหตุการณ เพื่อสื่อใหเห็นภาพบานเมืองที่ไมราบรื่น งานเขียนในยุคนี้ที่เปน แนวการเขียนแบบ
สมั ยใหม เชน รวมเรื่องสั้น เรื่องถนนสายที่น ำไปสูความตาย เป น ตน นอกจากนี้ ยังมีการนำ
แนวคิ ด ของนั ก ปรั ญ ชาตะวั น ตกมาสร า งสรรค เ รื่ อ งอี ก ด ว ย เช น แนวคิ ด อั ต ภาวนิ ย ม
(Existentialism) ลัทธิมากซ (Marxism) เปนตน ผลงานสำคัญในยุคนี้ เชน รวมเรื่องสั้นสงคราม
ในหลุมฝงศพ ของสุวัฒน ศรีเชื้อ ที่นำเสนอเนื้อหาและรูปแบบไดแปลกใหม โดยใชการนำเสนอเรื่อง
แบบไมต อเนื่ อ ง ไมเป น เหตุเป น ผล ทำให ท ว งทำนองการเล าเปลี่ยนไป รวมบทกวีเพี ยงความ
เคลื่อนไหว ของเนาวรัตน พงษไพบูลย นำเสนอเนื้อหาทางการสังคมการเมือง ใชสัญ ลักษณสื่อ
ความหลายแหง เปนตน (สรณัฐ ไตลังคะ, ๒๕๕๙, หนา ๗-๕ - ๗-๑๒)
ป จ จุ บั น วรรณกรรมร ว มสมั ย ได พั ฒ นาทั้ ง เนื้ อ หาและรู ป แบบ ในด า นเนื้ อ หามี ค วาม
หลากหลาย แตสวนใหญยังคงนำเสนอปญ หาทางสังคม เรื่องปากทอง วิถีชีวิตคนเมือง วิถึและ
ตัวตนของคนในยุคโลกาภิวัตนหรือสังคมยุคทุนนิยม บริโภคนิยม หลายเรื่องยังนำเสนอวัฒนธรรม
ชุมชนและเรื่องของทองถิ่นดวย วรรณกรรมรวมสมัยที่นาสนใจ เชน คำพิพากษา ของชาติ กอบจิตติ
ที่นำเสนอใหเห็นสังคมที่ยกยองและตัดสินคนที่ฐานะ ชื่อเสียง เงินทอง ครอบครัวกลางถนน ของ
ศิลา โคมฉาย นำเสนอชีวิตคนเมืองในยุคทุนนิยมที่เรงรีบและลดทอนความตัวตน แมเบี้ย ของ
วาณิช จรุงกิจอนันต ที่นำเสนออารมณความปรารถนาภายในจิตใจและการตกอยูภายใตยุคทุนนิยม
จนตัวละครตองออกมาแสวงหาความงามและวัฒนธรรมดั้งเดิม ตลิ่งสูง ซุงหนัก ของนิคม รายยวา
นำเสนอใหตั้งคำถามกับความหมายของชีวิต เจาจันทผมหอม นิราศพระธาตุอินทรแขวน ของมาลา
คำจันทร นำเสนอใหเห็นมิติทางชนชั้นในการมาควบคุมตัวตนของบุคคลและยังนำเรื่องทองถิ่นเขา
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มาประกอบดวย หรือเรื่องอัญมณีแหงชีวิต รวมเรื่องสั้นของอัญชัน ที่นำเสนอปญหาตาง ๆ ที่เกิด
ขึ้นกับคนในสังคม เปนตน จากตัวอยาง จะเห็นวาวรรณกรรมในยุคนี้มีลักษณะเปนแนวสัจนิยมที่
มุงนำเสนอเรื่องทางสังคม และใชสัญลักษณเพื่อนำเสนอประเด็น โดยผูอานตองตีความเอง
ลักษณะงานเขียนรวมสมัยที่นาสนใจอีกลักษณะหนึ่งคือ การเขียนงานแนวทดลอง งาน
เขียนแนวเมตาฟกชั่น (Metafiction) และงานเขียนที่มุงนำเสนอประสบการณของนักเขียนเองหรือ
ของกลุม
นักเขียนที่ใชแนวการเขียนงานแนวทดลองคนสำคัญคือ วินทร เลียววาริณ เชน ในรวม
เรื่องสั้นชุด อาเพศกำสรวล หรือนวนิยายเรื่อง ประชาธิปไตยบนเสนขนาน ยาแกสมองผูก ตรา
ควายบิน น้ำแข็งยูนิต ตราควายบิน เปนตน โดยวินทร ใชการเขียนเรื่องผสมผสานหรือตัดปะกับ
สื่อหรือศิลปะตาง ๆ ในการนำเสนอเรื่อง ซึ่งทำใหเกิดความแปลกใหมแ ละไดมุมมองที่แ ตกตาง
งานเขียนแนวเมตาฟกชั่นนั้น เปนกลวิธีการเลาเรื่องแบบเรื่องซอนเรือ่ ง หรือการสรางความตระหนัก
รูวาเรื่องที่เขียนเปนเรื่องแตง ซึ่งแนวการเขียนนี้ทำใหเกิดการตั้งคำถามกับการเขียนแนวสัจนิยมที่
มักนำเสนอความเรื่องที่เขียนเปน เรื่องจริง งานเขียนแนวนี้ เชน เรื่อง เวลา ของ ชาติ กอบจิตติ
เรื่องสั้นเรื่อง ผูแลเห็นลม ของอัญชัน เรื่อง จินตนาการสามบรรทัด ของ สุชาติ สวัสดิ์ศรี เปนตน
สำหรับงานเขียนที่นำเสนอประสบการณของตนหรือของกลุมนั้น มักเปนงานเขียนของคนที่ตกอยูใน
ภาวะวิกฤตทางอัตลักษณหรือวิกฤตในชุมชนที่ตนอาศัยอยู เชนงานเขียนของกลุมคนชายขอบ คน
ไร บ า น คนพลั ด ถิ่ น คนพิ ก าร กลุ ม เพศที่ ห ลากหลาย คนที่ มี ป ระสบการณ บ าดแผล เป น ต น
นักเขียนจะใชงานเขียนเปนเครื่องมือในการคลี่คลายวิกฤตอัตลักษณ นำเสนอตัวตน หรือตอรองทาง
สังคมการเมือง เพื่อนำไปสูคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หรือเพื่อทำใหวิกฤตที่กำลังเผชิญคลี่คลาย เปนที่นา
สังเกตวา การเขียนลักษณะนี้ปรากฏขึ้นในสังคมรวมสมัยนี้จำนวนมาก

๗.๒ ลักษณะของวรรณกรรมไทยรวมสมัย
ลักษณะของวรรณกรรมไทยรวมสมัยมีลักษณะ ๓ ประการ ดังนี้
๗.๒.๑ รู ป แบบ วรรณกรรมป จ จุ บั น มี รู ป แบบการแต ง ขยายตั ว มากขึ้ น กว า
วรรณกรรมในอดีต และแตละรูปแบบยังขยายยอยออกไปอีกหลายประเภท ดังนี้
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๗.๒.๑.๑ สารคดี เปนรูปแบบการเขียนรอยแกวที่มุงเนนเรื่องขอเท็จจริง
ความถูกตองเปนสำคัญ สารคดีปจจุบันแยกประเภทยอยไดมาก เชน สารคดีทองเที่ยว สารคดี
ชีวประวัติและอัตชีวประวัติ สารคดีวิชาการแขนงตาง ๆ ตลอดจนบทความในรูปแบบมากมาย เชน
บทวิจารณ บทบรรณาธิการ บทวิเคราะหและแสดงความคิดเห็น เปนตน
๗.๒.๑.๒ นวนิยาย เปนรูปแบบการเขียนบันเทิงคดีแบบใหม ซึ่งเปนที่นิยม
อยางกวางขวาง มีเนื้อหาหลากหลาย เนนใหเหตุการณ บทสนทนา และสถานที่มคี วามสมจริง เชน
ประเภทรักพาฝนหรือความรัก เชน บานทรายทอง ปริศนา ปราบพยศ
ยอดเสนห เปนตน
ประเภทชีวิต ครอบครัว เช น ศั ต รูข องเจาหลอ น กรรมเกา ไมผ ลัด ใบ
น้ำเซาะทรายดอกฟาและโดมผูจองหอง เปนตน
ประเภทจิตวิทยา เชน จันดารา ไรเสนหา เงาราหู โอมาดา เปนตน
ประเภทลูกทุง เชน ทุงมหาราช แผลเกา ลูกอีสาน เปนตน
ประเภทการเมือง เชน ไผแดง ลมที่เปลี่ยนทาง ทางน้ำเงิน เปนตน
ประเภทเชิงวิทยาศาสตร เชน กาเหวาที่บางเพลง เกาะนอยกลางสมุทร
เปนตน
นอกจากนี้ ยังอาจแบงตามแนวปรัชญาความคิดตะวันตกเปนแนวธรรมชาติ
นิยม (Naturalism) เชน คำพิพากษา ของชาติ กอบจิตติ เปนตน แนวโรแมนติค (Romanticism)
เชน เลือดขัตติยาหนี้รัก เปนตน แนวสัจนิยม (Realism) เชน นี่แหละโลก หญิงคนชั่ว เรือมนุษย
เปนตน
๗.๒.๑.๓ เรื่องสั้น เปนรูปแบบงานเขียนแบบใหม มีลักษณะเปน เรื่อง
รอยแกว ขนาดสั้น ผูแ ต งจะสรางเรื่อ งใหมี ความสมจริง มีแ นวการเขียนได ห ลายแบบ อาทิ เช น
ประเภทเนนโครงเรื่อง เชน จับตาย ของมนัส จรรยงค ฯ ประเภทเนนแนวคิด เชน หายไปกับลม
หายใจ ของ ชาติ กอบจิตติ ประเภทเนนตัวละคร เชน มอม ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
เปนที่นาสังเกตวา นักเขียนเขียนนวนิยายและเรื่องสั้นใหมีความสมจริง
ตางจากนิทานนิยายสมัยกอนที่เนนแนวเหนือจริง แกนเรื่องสะทอนความจริงของมนุษยในดานตางๆ
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โครงเรื่องมีความหลากหลายมากขึ้นตางจากโครงเรื่องจักร ๆ วงศ ๆ ที่มีโครงเรื่องซ้ำ ๆ ตัวละครมี
ความสมจริงเหมือนคนทั่วไป มีพฤติกรรม มีการสนทนาโตตอบและมีความรูสึกนึกคิดเหมือนมนุษย
๗.๒.๑.๔ บทละคร บทละครปจจุบันที่ไดรับอิทธิพลจากตะวันตกเปน
แบบบทละครพูดหรือละครเพลงประกอบรีวิว บทละครปจจุบันมีทั้งที่เปนบทละครแปล บทละคร
แปลงและบทละครที่แตงขึ้นโดยใชกลวิธีการแสดงออกแบบตะวันตก เชน การใชสัญลักษณ การ
เสนอแนวคิดแบบใหม ๆ
๗.๒.๑.๕ รอยกรอง ลักษณะรอยกรองปจจุบันมุงเนนในดานการเสนอ
“ความคิด” มากกวาการเสนอความไพเราะงดงามตามหลักวรรณศิลป รอยกรองปจจุบันมักมีขนาด
สั้น ใชถอยคำงาย ๆ พื้น ๆ บางทีกาวราว รุนแรง ไมเครงครัดฉันทลักษณและขนบนิยมในการแตง
เนื้อหาแสดงแนวคิดกวางขวางเรื่องสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
๗.๒.๒ เนื้อหา เนื้อหาของวรรณกรรมรวมสมัยตางจากในอดีตที่ไมมุงเนนศิลปะการ
แต ง อั น ทำให เกิ ด ความรื่น รมย ทั้ งในการอาน เช น งานรอ ยกรอง นิ ท าน คำกลอน หรือความ
เพลิดเพลินในการดู เชน บทละคร โดยการเสนอภาพอันงดงามตามความนึกคิด จินตนาการ จน
มองขามความเปนจริงและสาระสำคัญของเนื้อหาไป วรรณกรรมรวมสมัยจะสนองอารมณของคนดู
และคนอานดวยความสมจริงที่ผูแตงใสไวในเรื่อง รวมถึงความคิดเห็นที่สอดคลองกับสภาพความ
เปนอยูและสภาพสังคมของผูอาน
๗.๒.๓ แนวคิดของเรื่อง วรรณกรรมรวมสมัยโดยเฉพาะนวนิยายเรื่องสั้น มีการ
เสนอเรื่องดวยแนวคิดหรือปรัชญาที่สมจริง สอดคลองกับชีวิตมนุษญ ตางจากแตวรรณกรรมในอดีต
สวนใหญมักเสนอเรื่องในแนวโรแมนติคหรือแนวอุดมคติ ซึ่งวิธีการเขียนนี้ ไดรับอิทธิพลจากตะวันตก
เชน เสนอความเปนจริงของชีวิตมนุษย ไดแก แนวคิดแบบสัจนิยม (Realism) เชน ตะวันตกดิน
ละครแหงชีวิต หนึ่งในรอย ขาวนอกนา สงครามชีวิต ฯลฯ เสนอภาพชีวิตที่เนนเรื่องความทุกข
ยากรายกาจของชีวิต ไดแก แนวคิดแบบธรรมชาตินิยม (Naturalism) เชน เรื่องสั้นชุดฟาบกั้น ของ
ลาว คำหอม เสนอเรื่องโดยใชสัญลักษณ ไดแก แนวคิดแบบสัญลักษณนิยม (Symbolism) เชน
แดง รวี ของ รงค วงศสวรรค รถไฟเด็กเลน ของสุชาติ สวัสดิศรี ฯลฯ ใชแนวปรัชญาที่แสดงถึง
อิสรเสรีของมนุษยในการเลือกเพื่อการดำรงชีวิต ไดแก แนวคิดแบบ Existentialism เชน ชั้นที่ ๗
ของสุชาติ สวัสดิศรี ฉันเพียงแตอยากจะออกไปขางนอก และ ถนนสายที่นำไปสูความตาย ของ
๒๗๘

วิทยากร เชียงกูล ฯ แนวคิดแบบเหนือจริง (Surrealism) เชน ลมหายใจแหงศตวรรษ ของสุวัฒน
ศรีเชื้อ เปนตน
๗.๒.๔ กลวิธีการแตง วรรณกรรมรวมสมัยโดยเฉพาะนวนิยาย เรื่องสั้น และบท
ละครมีกลวิธีการแตงที่ ชวนใหน าติด ตามอยางมากมาย เชน การเป ด เรื่อง อาจเริ่ม ตน ดวยการ
บรรยายฉาก การแนะนำตัวละคร การยกสุภาษิตคำคม หรือการใชบทสนทนา เปนตน สำหรับ
วิธีการดำเนินเรื่องอาจใชการเลาเรื่องยอนหลัง ใหตัวละครผลัดกันเลา หรือใชสัญ ลักษณตาง ๆ
เสนอแนวคิดของเรื่อง เปนตน สวนวิธีการปดเรือ่ งอาจทำไดโดยปดเรื่องแบบหักมุม ปดเรื่องแบบให
ตัวละครเอกพบทั้งความสุขสมหวังและผิดหวัง เปนตน นอกจากนี้ ยังมีกลวิธีอื่น ๆ อีกหลายประการ
เชน การสรางตัวละคร การแนะนำตัวละคร การเลาเรื่อง การทำบทสนทนา การสรางฉากและ
บรรยากาศ เปนตน ซึ่งกลวิธีตาง ๆ เหลานี้ลวนไดรับอิทธิพลมาจากวรรณกรรมตะวันตกทั้งสิ้น
ตารางเปรียบเทียบลักษณะวรรณกรรมแนบขนบกับวรรณกรรมรวมสมัย
วรรณกรรมแนวขนบ

วรรณกรรมรวมสมัย

๑. แนวคิดในการเขียนเปนแบบจิตนิยม

๑. แนวคิดในการเขียนเปน แบบสมจริงหรือสัจ
นิยม

๒. ยึดธรรมเนียมนิยมในการแตงเครงครัด

๒. ไมเครงครัวธรรมเนียมนิยมมากนัก เนนความ
ริเริ่มสรางสรรค

๓. จุด มุงหมายในการแตงมุ งความสะเทื อนใจ ๓. มี จุด มุงหมายในการแตงเพื่อ เสริม ความคิ ด
เปนสำคัญ
เสริ ม ป ญ ญา สอดแทรกความรู เ ข า ไปอย า ง
แนบเนียน
๔. การดำเนินเรื่องเนนเรื่องศิลปะการใชถอยคำ ๔. การดำเนิ น เรื่ อ งยึ ด ความสมจริ ง แห ง การ
สำนวน กวีโวหารมากกวาโครงเรื่องและตัวละคร ดำเนินชีวิตของมนุษยในสังคมเปนสำคัญ
๕. เนื้อเรื่องซ้ำซาก มักมาจากเรื่องศาสนา ชาดก ๕. นิ ย มเขี ย นเรื่อ งและเหตุ ก ารณ ที่ อ ยู ใกล ตั ว
เทพนิยาย ฯและเขียนอยูในแวดวงของชนชั้นสูง แสดงปญหาและความเปนไปในสังคม
วรรณกรรมแบบเดิม
๖. เนน ความเชื่อทางไสยศาสตร วาสนาบารมี ๖. ผูแตงมักจะเนนใหผูอานเห็นความเปนจริงใน

๒๗๙

และโชคชะตาเปนสำคัญ

สังคม ชี้นำใหตอสูกับชีวิตตามความจริง ไมยอม
แพโชคชะตา

๗. ฉาก ตัวละคร บรรยากาศในเรื่องนิยมสมมติ ๗. ฉาก ตัว ละคร บรรยากาศมั ก จะนำมาจาก
ใหงดงาม
ชีวติ จริง
๘. นิยมรอยกรองมากกวารอยแกวและมีความ ๘. นิยมรอยแกวมากกวารอยกรอง หากเปนรอย
ยาว

กรองนิยมสั้นๆ
จากตาราง จะเห็นลักษณะแตกตางระหวางวรรณกรรมไทยแบบเดิมกับวรรณกรรมไทยรวม

สมัย ทั้งดานเนื้อหา แนวคิดและรูปแบบ

สรุป
วรรณกรรมไทยหลังป พ.ศ. พ.ศ. ๒๔๖๘ – ปจจุบัน ไดรับอิทธิพลจากรูปแบบวรรณกรรม
ตะวันตกอยางมาก และยังคงมีอิทธิพลจนถึงปจจุบัน ในปจจุบัน นักประพัน ธไทยไดสรางสรรค
วรรณกรรมแบบรวมสมัยมากขึ้น นวนิยายและเรื่องสั้นไดการพัฒนาอยางตอเนื่อง นักเขียนทดลอง
แนวทางการเขียนใหมอยูตลอดเวลา ดังจะเห็นวา มีงานเขียนที่เรียกวา วรรณกรรมแนวทดลอง
เกิดขึ้นมากกมาย เชนงานของวินทร เลียววาริน หรือ ชาติ กอบจิตติ นอกจากนี้ นักเขียนหลายคน
ยังผสมผสานรูปแบบการประพันธ ไมไดใชรูปแบบการประพันธแบบเดียว กลายเปนรูปแบบการ
เขียนแบบใหม เชน งานอัตชีวประวัติกึ่งนวนิยาย หรืองานเขียนที่ผสมผสานเรื่องเลา ตำนานเขาไป
ในงานเขียนของตน เพื่อนำเสนอสารบางอยางแกผูอาน ผูอานหาเสนแบงรูปแบบวรรณกรรมรวม
สมัยไดยากมากขึ้น ซึ่งลักษณะเชนนี้นาจะเปนแนวโนมและทิศทางการสรางสรรควรรณกรรมไทย
ตอไปดวย

คำถามทายบท
๑. นักศึกษาคิดวา วรรณกรรมไทยเริ่มมีความเปนวรรณกรรมรวมสมัยตัง้ แตชวงใด
๒. นวนิยายเรื่องใดที่ถือเปนจุดเริ่มตนวรรณกรรมรวมสมัย เพราะเหตุใด
๓. การสรางสรรควรรณกรรมไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕ เปนอยางไร
๒๘๐

๔. สังคมการเมืองหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองมีผลกระทบตอวรรณกรรมไทยอยางไร
๕. ลักษณะของวรรณกรรมไทยรวมสมัยมีอะไรบาง
๖. เนื้อหาของวรรณกรรมไทยรวมสมัยเปนอยางไร
๗. แนวคิดหรือปรัชญาของวรรณกรรมไทยรวมสมัยตางจากยุคกอนหรือไม อยางไร
๘. วรรณกรรมรวมสมัยมีกลวิธีการแตงอยางไร
๙. ขอแตกตางระหวางวรรณกรรมไทยแบบเดิมกับวรรณกรรมรวมสมัยมีอะไรบาง
๑๐.

นักศึกษาคิดวา แนวโนมหรือทิศทางวรรณกรรมไทยจะเปนอยางไร
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