
วิชา วิวฒันาการวรรณคดีไทย 

จดัท ำโดย อ.ดร.จริำภรณ ์อจัฉรยิะประสทิธิ ์



ความรูพื้น้ฐานทางวรรณคดีไทย 



ความหมายของวรรณคด ี

 วรรณคด ีไดว้า่ หมายถงึ หนงัสอืทีแ่ต่งขึน้จากอารมณ์
ความรูส้กึ ความคดิหรอืประสบการณ์ อยูใ่นรปูแบบรอ้ย
แกว้หรอืรอ้ยกรอง เป็นงานทีม่คีุณคา่ดา้นเน้ือหาและ
วรรณศลิป์  มุง่ใหผู้เ้สพเกดิสนุทรยีะ เกดิความรูส้กึคลอ้ย
ตาม มลีกัษณะเฉพาะและลกัษณะอนัเป็นสากล 

 



 
 วรรณคดเีป็นค าทีบ่ญัญตัเิพือ่ใชแ้ทนค า Literature ใน
ภาษาองักฤษ ปรากฏครัง้แรกในพระราชกฤษฎกีาจดั 
ตัง้วรรณคดสีโมสร เมือ่วนัที ่๒๓ กรกฎาคม ๒๔๕๗ ใน
รชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั  
รชักาลที ่๖  
 



ค าวา่วรรณคด ีประกอบขึน้จากค าวา่ "วรรณ” ซึง่เป็นค าทีม่า
จากภาษาสนัสกฤต แปลวา่ "หนงัสอื” สว่นค าวา่ "คด"ี เป็นค า
เกีย่วกบั "คต"ิ ซึง่เป็นค าบาลสีนัสกฤต แปลวา่ "เรือ่ง” ตามรปู
ศพัท ์วรรณคด ีแปลวา่ "เร่ืองท่ีแต่งเป็นหนังสือ” ตามค าที่
เขา้ใจกนัทัว่ไปวรรณคดหีมายความวา่ "หนงัสอืทีแ่ต่งด”ี 

วรรณคด ีแปลวา่ "เรือ่งทีแ่ต่งเป็นหนงัสอื" มคีวามหมาย
ตรงกนัค าวา่ Literature ในภาษาองักฤษ แต่พจนานุกรมฉบบั
ราชบณัฑติสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ใหค้ าจ ากดัความของ
วรรณคดวีา่ "หนงัสอืทีไ่ดร้บัยกยอ่งวา่แต่งด“ี 



วรรณคดีกบัวรรณกรรม 
 ปัญญา บรสิทุธิ ์(๒๕๔๒, หน้า ๑) กล่าวถงึลกัษณะงาน
วรรณกรรมซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ความแตกต่างระหว่างวรรณกรรม
กบัวรรณคดวีา่ “เมือ่วางกฎเกณฑแ์ละตกีรอบใหแ้คบเขา้เพือ่
สรา้งสรรคง์านวรรณกรรมนัน้ใหด้เีด่นและมมีาตรฐานสงูขึน้จน
เป็นทีย่กยอ่งในคุณคา่ วรรณกรรมจงึเลือ่นฐานะขึน้เป็นวรรณคด ี
เป็นวรรณศลิป์ และท าใหเ้กดิวรรณคดวีจิกัษณ์ต่อไปตามล าดบั” 



สาเหตกุารเกิดวรรณคดี 
 สาเหตกุารเกิดวรรณคดี 
◦ การถ่ายทอดความรู้สึกของกวี  
  ความรูส้กึทีม่ตี่อพระมหากษตัรยิ ์  

  ความรูส้กึทีม่ตี่อชาต ิ

  ความรูส้กึทีม่ตี่อศาสนาและความเชือ่  

  ความรูส้กึทีม่ตี่อธรรมชาต ิ 

◦ การถ่ายทอดจินตนาการและอารมณ์ส่วนตวัของกวี  

◦ การธ ารงรกัษาความงามทางวรรณศิลป์และแบบแผนการแต่ง 
วรรณคดีไทย  

◦ การถ่ายทอดหรือแพร่กระจายทางวฒันธรรม  

 
      



ผูแ้ต่งวรรณคดี 

 อรรถกว ี คอื กวทีีป่ระพนัธเ์รือ่งทีไ่ดม้าจากเหตุการณ์และความเป็นจรงิ  

 จนิตกว ี คอื กวทีีป่ระพนัธเ์รือ่งตามทีจ่นิตนาการหรอืคดิประดษิฐข์ึน้ 
อาจมเีคา้ความจรงิบา้งแต่ไมใ่ชท่ัง้หมด เรือ่งสว่นใหญ่มลีกัษณะเกนิจรงิ  

 สตุกว ี คอื กวทีีป่ระพนัธเ์รือ่งตามทีไ่ดย้นิมา ไดฟั้งมาหรอืไดอ้่านมา 
และแต่งเรือ่งใหข้ยายออกไปหรอืใหพ้ศิดารขึน้  

 ปฏภิาณกว ี คอื กวทีีป่ระพนัธง์านโดยใชป้ฏภิาณ ความฉบัไวของ
สตปัิญญาและความรอบรู ้ งานทีป่รากฏมกัเป็นกลอนสด กลอนหวัเดยีว 
กลอนเพลงปฏพิาทย ์ 



ประเภทวรรณคดี 

            ม.ล. บุญเหลอื เทพยสวุรรณ (๒๕๔๓, หน้า ๗)  
กล่าวถงึการพจิารณาวรรณคดวีา่ตอ้งพจิารณารปูแบบ
วรรณคดดีว้ย “การพจิารณาศลิปกรรมทุกประเภท ตอ้งอาศยั
รปูแบบเป็นหลกัในการพจิารณา (...) เมือ่เราพจิารณา
วรรณคด ีเราตอ้งดวูา่ วรรณคดเีรือ่งหนึ่ง หรอืบทหนึ่ง หรอื
ชิน้หน่ึง เขา้ในรปูแบบอนัใด”  



วรรณคดมีกีารจ าแนกไดห้ลายลกัษณะ ดงัน้ี 
 

   ๑. จ าแนกตามลกัษณะของค าประพนัธ ์ได ้๒ ประเภท 
คอื 
      ๑.๑ รอ้ยแกว้ ไดแ้ก่ วรรณคดทีีแ่ต่งเป็นรอ้ยแกว้ 
      ๑.๒ รอ้ยกรอง ไดแ้ก่ วรรณคดทีีแ่ต่งเป็นรอ้ยกรอง 

 



๒. จ าแนกตามลกัษณะการบนัทึก ได ้๒ ประเภท คอื  
      ๒.๑ วรรณคดทีีไ่มไ่ดจ้ารกึเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นวรรณคดี
ทีเ่ล่าต่อ ๆ กนัมา อยา่งทีเ่รยีกวา่ "วรรณคด ี
มุขปาฐะ" 
      ๒.๒ วรรณคดทีีจ่ารกึเป็นลายลกัษณ์อกัษร ไดแ้ก่ วรรณคดทีี่
มกีารจารกึเป็นหลกัฐานแน่นอน 



  ๓.  จ าแนกตามวตัถปุระสงค ์ได ้๒ ประเภท คอื 
   ๓.๑ วรรณคดแีท ้หรอืวรรณคดบีรสิทุธิ ์เป็นวรรณคด ีทีมุ่ง่ให้
ผูอ้่าน เกดิความเพลดิเพลนิเป็นใหญ่ เป็นวรรณคดทีีเ่กดิจากอารมณ์
สะเทอืนใจของผูแ้ต่ง 
 

  ๓.๒ วรรณคดปีระยกุต ์เป็นวรรณคดทีีผู่แ้ต่ง แต่งขึน้โดยมี
จุดมุง่หมายนอกเหนือ ไปจากความเพลดิเพลนิ แต่งขึน้เพือ่มุง่ประโยชน์
อยา่งอื่น เชน่ บนัทกึเหตุการณ์ทางประวตัศิาสตร ์ฯลฯ 
               

 



๔. จ าแนกตามลกัษณะเน้ือเรื่อง ได ้๕ ประเภท คอื 
     ๔.๑ วรรณคดกีารละครหรอืนาฏการ  
     ๔.๒ วรรณคดเีกีย่วกบัศาสนาและค าสอน 
     ๔.๓ วรรณคดเีกีย่วกบัขนบธรรมเนียมประเพณีหรอืพธิี
การ 
     ๔.๔ วรรณคดเีฉลมิพระเกยีรตหิรอืวรรณคดทีาง
ประวตัศิาสตร ์
      ๔.๕ วรรณคดเีกีย่วกบัอารมณ์ ไดแ้ก่ วรรณคดนิีราศเรือ่ง
ต่าง ๆ  
 



๕. จ าแนกตามความคิดและอารมณ์ของกวีเป็นหลกั  แบ่ง
ออกเป็น ๒ ลกัษณะ (ประสทิธิ ์กาพยก์ลอน, ๒๕๑๘, หน้า ๑๓๖) 
ดงัน้ี 
◦ วรรณคดทีีแ่สดงความในใจของผูแ้ต่ง 

◦ วรรณคดทีีผู่แ้ต่งแสดงตวัเป็นกลาง  



๖. จ าแนกตามเกณฑข์องวรรณคดีสโมสร  

 กวนิีพนธ ์คอื เรือ่งทีก่วเีป็นผูแ้ต่งขึน้โดยใชฉ้นัทลกัษณ์ เชน่ โคลง ฉนัท ์
กาพย ์กลอน 

 ละครไทย คอื เป็นละครร า โดยใชร้ปูแบบค าประพนัธเ์ป็นกลอนแปด มกี าหนด
หน้าพากย ์ ไดแ้ก่ เพลงบรรเลงประกอบกรยิาอาการเครือ่นไหวของบุคคลและ
ธรรมชาต ิเชน่ ตอนยกทพัใชเ้พลงกราว  ตอนโศกใชเ้พลงโศก   

 นิทาน คอื เรือ่งราวอนัผกูขึน้และแต่งเป็นรอ้ยแกว้  

 ละครพดูหรอืละครปัจจุบนั คอื เรือ่งราวทีเ่ขยีนขึน้ส าหรบัใชแ้สดงบนเวท ีเอา
แบบอยา่งมาจากตะวนัตก  

 ค าอธบิาย คอื เอสเซย ์(essay) หรอืแปมเฟลต แสดงดว้ยศลิปวทิยาหรอื
กจิการอยา่งใดอยา่งหน่ึง (แต่ไมใ่ชต่ าราหรอืแบบเรยีน หรอืความเรยีงเรือ่ง
โบราณคด ีมพีงศาวดาร เป็นตน้)  

 



  "วรรณคด“ี ตามความในพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้วรรณคดสีโมสรได้
แบ่งวรรณคดอีอกเป็น ๕ ประเภท คอื 
      ๑. กวีนิพนธ ์คอื โคลง ฉนัท ์กาพย ์กลอน 
      ๒. ละครไทย คอื เรือ่งทีแ่ต่งเป็นกลอนแปด 
      ๓. นิทาน คอื เรือ่งราวอนัผกูขึน้และแต่งเป็นรอ้ยแกว้ 
      ๔. ละครพดู คอื เรือ่งราวทีเ่ขยีนขึน้ส าหรบัใชแ้สดงบนเวท ี
      ๕. อธิบาย คอื การแสดงดว้ยศลิปวทิยาหรอืกจิการอยา่งใดอยา่ง
หน่ึง (แต่ไมใ่ชแ่บบเรยีนหรอืต าราเรยีน หรอืความเรยีงเรือ่งโบราณคด ี
มพีงศาวดาร  เป็นตน้) ใหน้บัวา่เป็นหนงัสอืทีค่วรพจิารณาในวรรณคดี
สโมสรตามพระราชกฤษฎกีาน้ี  



 ลกัษณะของวรรณคดี มกี าหนดในพระราชกฤษฎกีา ดงัน้ี 
 

            ๑. เป็นหนังสือดี กล่าวคอื เป็นเรือ่งราวทีเ่หมาะสมซึง่
สาธารณชนจะไดอ้่านโดย ไมเ่สยีประโยชน์คอืไมเ่ป็นเรือ่งทุภาษติหรอื
เป็นเรือ่งทีช่กัจงูความคดิผูอ้่านไปในทางอนัไมเ่ป็น แก่นสาร 
 

            ๒. เป็นหนังสือแต่งดี ใชว้ธิเีรยีงเรยีงอยา่งใดอยา่งใดกต็าม 
แต่ตอ้งเป็นภาษาไทยอนัด ี ถูกตอ้งตามเยีย่งอยา่งทีใ่ชใ้นโบราณ
กาล  หรอืในปัจจุบนักาล กไ็ด ้ไมใ่ชภ่าษาซึง่เลยีนภาษาต่างประเทศ 
                 



 คณะกรรมการการวรรณคดสีโมสรไดพ้จิารณาวรรณคดวีา่เรือ่งใดเป็นยอด
แหง่ วรรณคด ีเมือ่ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดงัน้ี 
      ๑. กวีนิพนธ ์ไดแ้ก่ 
             ๑.๑ ลลิติพระลอ  เป็นยอดของลลิติ 
             ๑.๒ สมุทรโฆษค ำฉนัท ์ เป็นยอดของค าฉนัท ์
             ๑.๓ เทศน์มหำชำต ิ เป็นยอดของกาพยก์ลอน  
             ๑.๔ เสภำขนุชำ้งขนุแผน เป็นยอดของกลอนสุภาพ  
 

         ๒. บทละคร บทละครเรือ่งอเิหนาพระราชนิพนธใ์นรชักาล 
ที ่๒ เป็นยอดของบทละครร า 
                



  ๓. บทละครพดู บทละครพดูเรือ่งหวัใจนกัรบพระราชนิพนธใ์น
รชักาลที ่๖ เป็น ยอดของบทละครพดู 
 

          ๔. นิทาน เรือ่งสามก๊กของเจา้พระยาพระคลงั (หน) เป็นยอดของ
ความเรยีงเรือ่ง นิทาน 
 

         ๕.  อธิบาย เรือ่งพระราชพธิ ี๑๒ เดอืนพระราชนิพนธใ์นรชักาลที ่
๕ เป็นยอดของความเรยีงอธบิาย 



การแบง่ยุควรรณคด ี
   ชลดา เรอืงรกัษ์ลขิติ (๒๕๔๔, หน้า ๑) กล่าวถงึตวัอยา่งการแบ่งสมยั
อยุธยาตอนตน้ทีม่คีวามหลากหลาย ไวด้งัน้ี   

   “ตวัอยา่งเชน่การแบ่งสมยักรงุศรอียุธยาตอนตน้ แมน้กัประวตัศิาสตรจ์ะมี
ความเหน็ตรงกนัตรงจุดเริม่ของยุคสมยั คอืนบัตัง้แต่ปีเริม่รชัสมยัสมเดจ็
พระรามาธบิดทีี ่๑ แต่กม็กีารก าหนดระยะเวลาสิน้สุดไมต่รงกนั คอื
ก าหนดทีส่ิน้รชัสมยัสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถกม็ ีก าหนดทีส่ิน้รชัสมยั
สมเดจ็พระมหนิทราธริาชกม็ ีหรอืก าหนดทีส่ิน้รชักาลสมเดจ็พระนเรศวร 
กม็”ี  

 
              



 การแบ่งยคุวรรณคดีนิยมแบ่ง ดงัน้ี 
            ๑. วรรณคดีสมยัสโุขทยั ประมาณ พ.ศ. ๑๘๐๐-๑๙๒๐  
(๒๐ ปี) โดยเริม่ตัง้แต่การสรา้งกรงุสโุขทยัใยสมยัพอ่ขนุศรอีนิทราทติย์ 

 



         ๒. วรรณคดีสมยัอยธุยา ในสมยัน้ีแบ่งได ้๓ ระยะ คอื 

       
 ๒.๑ วรรณคดสีมยัอยุธยาตอนตน้ เริม่ตัง้แต่ พ.ศ. ๑๘๙๓-๒๐๗๒ 
ชว่งนี้มวีรรณคดปีรากฏ ๓ รชัสมยั คอื รชัสมยัสมเดจ็พระรามาธบิดทีี ่๑   
รชัสมยัสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ และรชัสมยัสมเดจ็พระรามาธบิดทีี ่๒  
             



 ๒.๒ วรรณคดสีมยัอยุธยาตอนกลาง เริม่ตัง้แต่ พ.ศ. ๒๑๓๓-
๒๒๓๑ โดยเริม่ตัง้แต่รชัสมยัของสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช  จนถงึรชั
สมยัสมเดจ็พระนารายม์หาราช (หลงัจากนัน้วรรณคดไีดว้า่งเวน้ไป  
๔๕ ปี) ชว่งน้ีมวีรรณคดปีรากฏอยู ่๓ รชัสมยั คอื รชัสมยัสมเดจ็พระ
นเรศวรมหาราช  รชัสมยัสมเดจ็พระเจา้ทรงธรรม และรชัสมยัสมเดจ็
พระนารายณ์มหาราช 

 ๒.๓ วรรณคดสีมยัอยุธยาตอนปลาย เริม่ตัง้แต่ พ.ศ. ๒๒๗๕-
๒๓๑๐ โดยเริม่ตัง้แต่สมยัสมเดจ็พระเจา้อยูห่วับรมโกศ จนถงึเสยีกรงุ
ศรอียุธยา ครัง้ที ่๒ 

 



   ๓. วรรณคดีสมยักรงุธนบุรี เริม่ตัง้แต่ พ.ศ. ๒๓๑๐-๒๓๒๕ (๑๕ ปี) 
 

 ๔. วรรณคดีสมยักรงุรตันโกสินทร ์แบ่งออกตามพฒันาการของ
วรรณกรรมได ้๒ ระยะ คอื 
       ๔.๑ วรรณคดสีมยัรตันโกสนิทรต์อนตน้ เริม่ตัง้แต่ประมาณ 
พ.ศ. ๒๓๒๕-๒๓๙๔ โดยเริม่ ตัง้แต่สมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธ
ยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช จนถงึสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้
เจา้อยูห่วั 
       ๔.๒ วรรณคดสีมยัรตันโกสนิทรปั์จจุบนั (สมยัรบัอทิธพิล
ตะวนัตก) เริม่ตัง้แต่ประมาณ พ.ศ. ๒๓๙๔-ปัจจุบนั โดยเริม่ตัง้แต่
สมยัสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัจนถงึสมยัปัจจุบนั 
 



 สวสัดีคะ่ 



บริบททางสังคมและวัฒนธรรม 
ทีม่อีทิธิพลตอ่การสร้างสรรค ์

วรรณคดไีทย 



อิทธิพลความเช่ือเรื่องเทวดา 

 เทวดา  

 เทพเจา้ – พราหมณ-์ฮินด ู
◦ พระศิวะ 
◦ พระวิษณ ุ
◦ พระพรหม 

◦ พระอินทร ์



ตวัอยา่งความเช่ือเรื่องเทพเจา้ในโองการแช่งน า้ 
 
• ๏ โอมสทิธิสรวงศรีแกลว้ แผว้มฤตย ูเอางเูป็นแทน่ แกวน่กลืนฟ้ากลืนดิน 
บินเอาครุฑมาข่ี สี่มือถือสงัขจ์กัรคธาธรณี ภีรุอวตาร อสรูแลงลาญทกั 
ททคันิจรนายฯ (แทงพระแสงศรปลยัวาต) 
 

• ๏ โอมบรเมศวราย  ผายผาหลวงอะครา้ว  ทา้วเสด็จเหนือววัเผือก  เอก
เงือกเกีย้วขา้ง  
 อา้งทดัจนัทรเ์ป็นป่ิน ทรงอินทรชฎา  สามตามพระแพรง่  แกวง่เพชรกลา้  
ฆ่าพฆินจญัไร ฯ (แทงพระแสงศรอคันิวาต 



ตวัอยา่งความเช่ือเรือ่งเทพเจา้ในสงัขท์อง 
 
 มาจะกลา่วบทไป    ถงึทา้วสหสันยัตรยัตรงึศา 
ทิพอาสนเ์คยออ่นแตก่่อนมา   กระดา้งดงัศิลาประหลาดใจ 
จะมีเหตมุั่นแมน่ในแดนดิน   อมรนิทรเ์รง่คิดสงสยั 
จงึสอดสอ่งทิพเนตรดเูหตภุยั   ก็แจง้ใจในนางรจนา 
แมน้มิไปชว่ยจะมว้ยมอด   ดว้ยสงัขท์องไมถ่อดรูปเงาะป่า 
จ าจะยกพหลพลเทวา   ลงไปลอ้มพาราสามนตไ์ว ้
ชวนเจา้ธานีตีคลีพนนั   น า้หนา้มนัจะสูใ้ครได ้
จะขูใ่หง้นังกตกใจ    ออกไปหาบตุรสดุทอ้ง 
พระสงัขค์รัง้นีจ้ะถอดเงาะ   งามเหมาะไมม่ีเสมอสอง 
พอ่ตาจะไดเ้ห็นเป็นรูปทอง   ทัง้ท านองเพลงคลีตีตอ่ยทุธ ์
   ฯ ๑๐ ค า ฯ 



 



 



 



อิทธิพลความเช่ือจากเรื่องไตรภมิู 

 กามภมูิ 
◦ ทคุติภมูิ 
 นรกภมูิ 
 สตัวน์รก 

 โลกนัตนรก 

 โลหสิมพลีนรก 

 

 



 ติรจัฉานภมูิ 
 ราชสีห ์
ครุฑ 
นาค 

 ติรจัฉานมี 4 จ าพวก ไดแ้ก่ 
• อปทติรจัฉาน สตัวท่ี์ไมมี่ขาและไมมี่เทา้ เช่น ง ูไสเ้ดือน 
• ทวิปทติรจัฉาน สตัวท่ี์มี 2 ขา เช่น ไก่ นก 
• จตปุทติรจัฉาน สตัวท่ี์มี 4 ขา เช่น ชา้ง มา้ ววั 
• พหปุทติรจัฉาน สตัวท่ี์มีมากกวา่ 4 ขา เช่น แมงมมุ 
ตะขาบ 



• สคุติภมูิ 

•มนษุยภมูิ 
• การเกิดของมนษุย ์

• ทวีป – ชมพทูวีป 
• จกัรพรรดริาช 

 
 

 

 



มนุษยภมู ิ
• ฝงูสตัวอ์นัเกิดในมนษุยภ์มูินีย้อ่มเกิดในโยนิ ๔ อนันัน้ทกุอนั โยนิ ๓ อนั 
ครากาลจงึเกิดไส ้ย่อมเกิดในชลามพชุโยนิกวา่ทกุอนัไส ้ท่ีทอ้งคน
ทัง้หลายอนัมีผูม้าเกิดเอาปฏิสนธิมีดงันี ้หญิงทัง้หลายอนัยงัหนุ่มแล จะ
ควรมีลกูนัน้ท่ีใตท้อ้งนอ้ยภายในแห่งคนแรง่มาเกิดนัน้ มีกอ้นเลือด
อนัหนึ่งซึง่หนกัอนันัน้ผิบตุรนัน้แรง่มาบตุรนัน้แรง่ใหญ่แลแดงดงัลกู
ผกัปลงั ผิเม่ือใดผูห้ญิงนัน้เถิงรดโูดยเดือนแลว้แลเลือดไหลออกจาก
ทอ้งท่ีนัน้แลว้ แตน่ัน้ไปเม่ือหนา้ ๗ วนั ช่ือเชตผุูมี้สิ่งอนัมาเกิดเอา
ปฏิสนธิไส ้แตน่ัน้ไปเลือบมิไดไ้หลออกจากทอ้งท่ีเคยปรกตดิงัก่อนเลย 
แตฝ่งูหญิงทัง้หลายอนัไปมิเฒ่ามิแก่นัน้ไสค้วรมีลกูทกุคนแลฯ ผูห้ญิง
อนัหาลกูบมิไดน้ัน้ไสเ้พราะวบ่าปกรรมของคนผูม้าเกิดนัน้ แลใหบ้งัเกิด
เป็นลมในทอ้งผูห้ญิงนัน้แลลมนัน้หากพดัตอ้งครรภน์ัน้ก็แทง้ก็ตายฯ  
 



มนุษยภมิู 
• อนัวา่ฝงูคนอนัอยูใ่นบรุพวิเทหะนัน้แลอายเุขายืนได ้๑๐๐ ปี เขาจงึตายฯ 
อนัวา่ฝงูคนทัง้หลายอนัอยูใ่นอมรโคยานทวีปนัน้อายเุขายืนได ้๔๐๐ ปีจงึ
ตายแลฯ อนัวา่ฝงูคนอนัอยูใ่นอตุรกรุุทวีปนัน้ อายเุขายืนได ้๑๐๐๐ ปีจงึ
ตายแลฯ แลอายคุนทัง้ ๓ ทวีปนัน้บหอ่นจะรูข้ึน้รูล้งเลยสกัสาบ เพราะวา่
เขานัน้อยูใ่นปัญจศีลทกุเม่ือบมิไดข้าด เขาบหอ่นจะรูฆ้่าสตัวต์วัเป็นใหจ้  า
ตายเขาบหอ่นจะรูล้กัเอาทรพัยส์ินทา่นมากก็ดีนอ้ยก็ดีอนัเจา้ของมิไดใ้ห ้
เขาบหอ่นจะรูฉ้กลกัเอา อนึ่งเขาบหอ่นจะรูท้  าชูด้ว้ยเมียทา่นผูอ่ื้น สว่นวา่
ผูห้ญิงเลา่เขาก็บหอ่นจะรูท้  าชูด้ว้ยผวัทา่นแล ผูอ่ื้นแลเขาบหอ่นจะรูท้  าชู้
จากผวัของตน อนึ่งเขาบหอ่นจะรูเ้จราจามสุาวาทแลเขาบหอ่นจะรูเ้สพย์
สรุายาเมา แลเขารูย้  ารูเ้กรงผูเ้ม่าผูแ้ก่พอ่แลแมข่องเขา ๆ รูร้กัพ่ีรูร้กันอ้ง
ของเขา ๆ ก็ใจออ่นใจอดเขารูเ้อน็ดกูรุณาแก่กนั  



อุตรกุรุทวปี 

• ฝงูคนในแผน่ดินชาวอตุรกรุุทวีป แลไมน้ัน้หาดว้งหาแลงมิไดแ้ลไมมี่ท่ีคดท่ี
โกง หาพกุหาโพรงหากลวงมิได ้ซ่ือตรงกลมงามนกัหนาแลมีดอกเทียรย่อมมี
ดอก แลลกูอยูท่กุเม่ือบมิไดข้าดเลยฯ อนึ่งท่ีใดแลมีบงึมีหนองมีตระพงัทัง้นัน้ 
เทียรยอ่มมีดอกบวัแดงบวัขาวบวัเขียวบวัหลวง แลกระมทุอบุลจลกรณีแล
นิลบุลบวัเผ่ือนบวัขม ครัง้ลมพดัตอ้งมีกลิ่นอนัหอมขจรอยูม่ิรูว้ายสกัคาบฯ 
คนฝงูนัน้บมิต  ่า บมิสงู บมิพี บมิผอม ดงูามสมควรนกั คนฝงูนัน้เรี่ยวแรงอยู่
ชั่วตนแตห่นุ่มเถิงเฒา่บมิรูถ้อยก าลงัเลย แลคนชาวอตุรกรุุนัน้หาความกลวับ
มิไดด้ว้ยจะท าไรไ่ถนาคา้ขายวายลอ่งท ามาหากินดงันัน้เลยสกัคาบอนึ่งชาว
อตุรกรุุนัน้เขาบหอ่นจะรูร้อ้นรูห้นาวเลย แลมิมีใญ่ข่าวแลริน้รา่นหานยงุ แลงู
เงีย้งเปียวของทัง้หลายเลแลสารพสตัวอ์นัมีพิษ บหอ่นจะรูท้  ารา้ยแก่เขาเลย
ทัง้ลมแลฝนก็บหอ่นจะท ารา้ยแก่เขา ทัง้แดดก็บหอ่นจะรูร้อ้นตวัเขาเลย เขา
อยูแ่หง่นัน้มีเดือนวนัคืนบหอ่น จะรูห้ลากสกัคาบหนึ่งเลย 



ฉกามาพจร/สวรรค ์7 ชัน้ 
 จาตมุหาราชิกา 

 ดาวดงึส ์

 ยามา 

 ดสุิต 

 นิมมานรดี 

 ปรนิมมิตตวสวตัดี 

   



 ทีนีจ้ะพรรณาเถิงฝงูเทพยดาอนัเกิดในฉกามาพจรภมูิโลกยแ์ลฯ 
อนัวา่เทพยดามี ๓ จ าพวกโสด อนึ่งช่ือวา่สมมตุิเทวดาแลฯ อนึ่ง
ช่ือวา่อปุปัติเทวดาแลฯ อนึ่งช่ือวา่วิสทุธิเทวดาฯ ฝงูทา้วแล
พระญาในแผน่ดนิเรานีผ้ิแลวา่รูห้ลกัแลรูบ้ญุรูธ้รรม แลกระท า
โดยพิธราชธรรมทัง้ ๑๐ ประการดงันัน้ ท่ารเรยีกช่ือวา่สมมตุ
เทพยดาแลฯ แตปั่กขช์ัน้ฟา้เบือ้งบนช่ือวา่ฉกามาพจรเท่าเถิง
พรหมโลกเบือ้งบนนัน้ช่ือปุปัติเทพยดาแลฯ พระพทุธปัเตยกโพธิ
เจา้พระอรหนัตาขีณาสพสาวกเจา้แตเ่สรจ็ เขา้สูน่ิพพานดงันัน้ไส้
เรยีกช่ือวา่ (วิสทุธิ)  



ดาวดงึส ์
• ในยอดเขาพระสเินรุราชนัน้เป็นเมืองของพระอินทร ์โดยกวา้งคณนา
ไวไ้ด ้๘,๐๐๐,๐๐๐ วา มีปรางคปราสาทแกว้เฉพาะซึง่จอมเขาพระ
สเินรุราชบรรพต แลมีท่ีเลน่ท่ีหวัสนกุนิน์กัหนาโสด แตป่ระตเูมือง
หลวงฝ่ายตระวนัออกเมืองแห่งสมเด็จอมรนิทราธิราชไปเถิงประตู
เมืองฝ่ายตระวนัตกโดยไกลได ้๘,๐๐๐,๐๐๐ วา มีก าแพงแกว้
ลอ้มรอบมีประตรูอบนัน้ได ้๑๐๐๐ หนึ่ง แลมียอดปราสาทอนัมงุ
เหนือประตนูัน้ทกุประต ูเทียรยอ่มทองแลประดบันิด์ว้ยแกว้ ๗ 
ประการ แตต่ีนประตขูึน้ไปเถิงยอดปราสาทนัน้สงูได ้๒๕๐,๐๐๐ วา 
แลเม่ือเผยประตนูัน้ไดย้ินเสียงสรรพไพเราะนกัแลเทพยดาทัง้หลาย
อยูใ่นนครดาวดงึษน์ัน้ย่อมไดย้ินเสียงชว้แกว้แลราชรถแกว้อนัดงั
ไพเราะถกูเนือ้พงึใจนกัหนาท่ีในทา่มกลางนครไตรตรงึษน์ัน้ 



พรหมโลก 
1. รูปพรหม หรอื รูปาวจรภูมิ คือ ชัน้ท่ีพระพรหมผูว้ิเศษมีรูป หากแต่

เป็นรูปทิพย ์มนษุยธ์รรมดาไมส่ามารถ มองเห็นได ้จกัเห็นไดก็้โดย
ทิพยวิสยัเท่านัน้ ประกอบดว้ยวิมาน 16 ชัน้ 

 ชัน้ท่ี 1 พรหมปารสิชัชาภมิู 
ชัน้ท่ี 2 พรหมปโุรหิตาภมิู 
ชัน้ท่ี 3 มหาพรหมาภมิู 
ชัน้ท่ี 4 ปรติรตาภาภมิู 
ชัน้ท่ี 5 อปัปมาณาภาภมิู 
ชัน้ท่ี 6 อาภสัราภมิู 
ชัน้ท่ี 7 ปรติตสภุาภมิู 
ชัน้ท่ี 8 อปัปมาณสภุาภมิู 
ชัน้ท่ี 9 สภุกิณหาภมิู 
ชัน้ท่ี 10 เวหปัผลาภมิู 
ชัน้ท่ี 11 อสญัญีสตัตาภมิู 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฐมฌาณพรหม    ทตุิยฌาณพรหม 



1.12 สทุธาวาส 
 1.12.1 ชัน้ท่ี 12 อวิหาสทุธาวาสภมูิ 
 1.12.2 ชัน้ท่ี 13 อตปัปาสทุธาวาสภมูิ 
 1.12.3 ชัน้ท่ี 14 สทุสัสาสทุธาวาสภมูิ 
 1.12.4 ชัน้ท่ี 15 สทุสัสีสทุธาวาสภมูิ 
 1.12.5 ชัน้ท่ี 16 อกนิฏฐสทุธาวาสภมูิ 

 



2. อรูปพรหม 4 
 2.1 ชัน้ท่ี 17 อากาสานญัจายตนภมูิ 
 2.2 ชัน้ท่ี 18 วิญญาณญัจายตนภมูิ 
 2.3 ชัน้ท่ี 19 อากิญจญัญายตนภมูิ 
 2.4 ชัน้ท่ี 20 เนวสญัญานาสญัญายตนภมูิ 



อิทธิพลความเช่ือเรื่องผีและสิ่งศกัดิส์ทิธ์ิ 

 ผี 
◦ ผีรา้ย 
◦ ผีดี 

 อ านาจของผี 
◦ ใหค้ณุ 
◦ ใหโ้ทษ 

 บทบาทของผีในวรรณคดีไทย 
◦ สว่นหนึ่งของพิธีกรรม เช่น โองการแช่งน า้ 
◦ เพิ่มความสนกุสนาน เช่น ขนุชา้งขนุแผน   ลลิิตพระลอ   พระอภยัมณี 

 
 
 
 

 



เอกลักษณว์รรณคดไีทย 

๑.  บทไหว้ครู  

 

บทไหวค้รูในนิราศนรนิทร ์
 ศรีสทิธิพิศาลภพ  เลอหลา้ลบลม่สวรรค ์ จรรโลงโลกกว่ากวา้ง  แผน
แผน่ผา้งเมืองเมรุ  ศรอียธุเยนทรแ์ยม้ฟา้  แจกแสงจา้เจิดจรรย ์ เพียงรพิพรรณ
ผ่องดา้ว  ขนุหาญหา้วแหนบาท  สระทกุขร์าษฎรร์อนเสีย้น  สา่ยเศิกเหลีย้นลง่
หลา้  ราญราบหนา้เภรณิ  เข็ญข่าวยินยอบตวั  ควบคอ้มหวัไหวล้ะลา้ว  ทกุไท
นา้วมาลยน์อ้ม  ขอออกออ้มมาออ่น  ผอ่นแผน่ดินใหผ้าย  ขยายแผน่ฟา้ให้
แผว้  เลีย้งทแกลว้ใหก้ลา้  พระยศไทเ้ทิดฟา้  เฟ่ืองฟุง้ทศธรรม ทา่นแฮ 



๒. บทอัศจรรย ์ 
 ๒.๑  สญัลกัษณแ์ทนเพศชาย ไดแ้ก่  วา่วกฬุา  คลื่น  ง ู 
ชา้ง  พาย ุ อสนีุบาต  พระอาทิตย ์ มา้ เป็นตน้ 
 ๒.๒  สญัลกัษณแ์ทนเพศหญิง ไดแ้ก่  เกาะ  หาด  คลอง  
กอหญา้  ดอกไม ้ ปักเปา้(วา่ว)  พระจนัทร ์เป็นตน้ 
 ๒.๓  ค ากรยิาหรอืวลี นิยมใชก้รรโชก  กระทบกระทั่ง  พน่ฟู
ฟอง  ด าดิ่ง  กราย  ผาดโผน 
 ๒.๔  การบรรยาย นิยมใชป้รากฏการณธ์รรมชาติ  ความ
เคลื่อนไหว  ความนุ่มนวล  กีฬา เป็นแนวเทียบเคียง 

 



ตวัอยา่งบทอศัจรรยใ์นเรื่องพระอภยัมณี ระหวา่งพระอภยัมณีกบันางเงือก 

 

อศัจรรยค์รั่นครืน้เป็นคลืน่คลั่ง เพยีงจะพงัแผน่ผาสธุาไหว 
กระฉอกฉาดหาดเหวเป็นเปลวไฟ พายใุหญ่เขยือ้นโยกระโชกพดั 
เมขลาล่อแกว้แววสวา่ง  อสูรขวา้งเขวีย้งขวานประหารนดั 
พอฟา้วาบปลาบแปลบแฉลบลดั เฉวยีงฉวดัวงรอบขอบพระเมรุ 
พลาหกเทวบตุรก็ผดุพุง่  เป็นฝนฟุง้ฟา้แดงดงัแสงเสน 
สขีรนิทรอ์สินิธรกอ็อ่นเอน  ยอดระเนนแนบน า้แทบท าลาย 

 



๓. อารมณขั์น  

ตวัอยา่งตอนบทชมโฉมระเดน่ลนัได 

 

มาจะกล่าวบทไป   ถงึระเดน่ลนัไดอนาถา 
เสวยราชยอ์งคเ์ดยีวเทีย่วร าภา    ตามตลาดเสาชงิชา้หนา้โบสถพ์ราหมณ์ 
อยูป่ราสาทเสาคอดยอดดว้น ก าแพงแกว้แลว้ลว้นดว้ยเรยีวหนาม 
มทีหารหอนเหา่เฝา้โมงยาม  คอยปราบปรามปัจจามติรทีค่ดิรา้ย 

 



๔.  บทลงสรง  แต่งตัว  ชมโฉม 
 

ตวัอย่างในบทละครอิเหนา 
  

  สระสรงทรงสคุนธ์ปนทอง ชมพูนทุผดุผอ่งมงัสา 
 สอดใสส่นบัเพลาเพราตา  ภูษาเชงิกรวยรุจี 
 ฉลององคโ์หมดม่วงดวงระยบั  เจียระบาดคาดทบัสลบัส ี
 ปัน้เหนง่ลงยาราชาวด ี  ทบัทรวงดวงมณีเจียระไน 
 สงัวาลเพชรพรรณรายสายสรอ้ย  เฟ่ืองหอ้ยพลอยแดงแสงใส 
 ทองกรพกุามแกว้แววไว  สอดใสเ่นาวรตันธ์ ามรงค ์
 ทรงชฎาประดบัเพชรเตร็จตรสั  หอ้ยทดัพวงสวุรรณตนัหยง 
 ถอืเชด็หนา้เหนบ็กรชิฤทธิรงค ์  มาทรงมโนมยัชยัชาญ ฯ 

 



บทบาทของวรรณคดไีทย 



บทบาทของวรรณคดไีทย 

 ๑.  วรรณคดเีป็นเคร่ืองบนัเทงิใจส าราญอารมณ ์
 

        สรวลเสียงขบัอา่นอา้ง       ใดปาน  
  ฟังเสนาะใดปนู                      เปรยีบได ้ 
  เกลากลอนกลา่วกลการ          กลกลอ่ม ใจนา  
  ถวายบ าเรอทา้วไท ้                 ธิราชผูมี้บญุฯ  

       (ลิลิตพระลอ) 



 วรรณคดทีีเ่ป็นเคร่ืองบนัเทงิใจส าราญอารมณ ์
◦ มุง่แตง่ขึน้เพื่อใหเ้กิดความพงึพอใจในอารมณ ์เกิด
สนุทรยีะในการแตง่ เช่น นิราศ นิทาน เงาะป่า เป็นตน้ 
◦ มุง่ใหเ้กิดความพงึพอใจในอารมณข์องผูเ้สพ เช่น รชักาล
ที่ ๖ พระราชนิพนธเ์รือ่งลิลิตนารายณส์ิบปาง ดว้ยเพราะ
สมเดจ็พระนางเจา้อินทรศกัดิศจี พระบรมราชินีทรง
ประสงคท์ราบเรือ่งอวตารของพระนารายณโ์ดยพิศดาร 

 



๒. วรรณคดทีีใ่ช้ประกอบการแสดง เชน่วรรณคดีการ
ละคร นิยมแตง่เป็นกลอนบทละคร เชน่เรื่องรามเกียรติ ์
อิเหนา เป็นตน้ 

๓. วรรณคดทีีม่ีไว้ส่ังสอน ชีแ้นะ เป็นวรรณคดีท่ีมุง่ใหผู้้
เสพไดร้บัความรูค้วามคิดไปดว้ย เชน่ สภุาษิตพระรว่ง  
ไตรภมูิพระรว่ง  กฤษณาสอนนอ้งค าฉนัท ์โคลงโลกนิติ  
เป็นตน้ 

 

 



 คชสารแมม้ว้ยมีงา   โคกระบือมรณา  
เขาหนงัก็เป็นส าคญั   
บคุคลถึงกาลอาสญั   สญูสิน้สารพนั  
คงแตค่วามชั่วกบัดี 
      (กฤษณาสอนนอ้งค าฉนัท)์ 
  หา้มเพลงิไวอ้ยา่ให ้      มีควนั 
หา้มสรุยิะแสงจนัทร ์      สอ่งไซร ้
หา้มอายใุหห้นั              คืนเลา่ 
หา้มดั่งนีไ้วไ้ด ้               จึ่งหา้มนินทา  (โคลงโลกนิต)ิ 

 



    ๔.  วรรณคดทีีใ่ช้ในพธีิต่างๆ เช่น ลลิิตโองการแช่งน า้ ค  าฉนัทด์ษุฎีสงัเวย
กลอ่มชา้ง เป็นตน้ 

          “เขาผูบ้ซื่อ ช่ือใครใจคด ขบถเกียจกาย วายกระทูฟ้าดฟัด ควาน
แควนมดัศอก หอกดิน้เดา้เทา้ถก หลกเทา้ใหไ้ปมิทนัตาย หงาย
ระงมระงม ยมบาลลากไป ไฟนรกปลาบปลิน้ดิน้พลาง เขาวาง
เหนืออพิจี ผูบ้ดีบซ่ือ ช่ือใครใจคด ขบถแก่เจา้ ผูผ้่านเกลา้อยธุยา 
สมเด็จพระรามาธิบดี ศรสีนิทรบรมมหาจกัรพรรดศิร ราชาธิราช 
ท่านมีอ  านาจมีบญุ คณุอเนกา อนัอาศยัรม่ แลอาจข่มชกั หกัก่ิง
ฆา่ อาจถอนดว้ยฤทธานภุาพ บาปเบียนตน พนัธุพ์วกพอ้ง ญาติ
กามาไสร ้ไขวใ้จจอด ทอดใจรกั ชกัเกลอสหาย ตนทัง้หลายมา
เพื่อจ าท าขบถ ทดโทรห แก่เจา้ตนไสร ้จงเทพยดุา ฝงูนีใ้หต้ายใน
สามวนั อย่าใหท้นัในสามเดือน อยา่ใหเ้คลื่อนในสามปี อยา่ใหมี้
สขุสวสัดีเม่ือใด อยา่กินเขา้เพื่อไฟจนตาย” (ลลิติโองการแช่งน า้) 



    อ้าพ่อจงเสีย พยศอันเปลือ้ง        แลอย่าเล่ือมก าแหงแรง 
   พ่อจ าอันสอนจติร(ะ)อย่าแคลง    แลจงรักทัง้หมอควาญ 
   จงมีจริต สุทธิอันงาม                 สงบเสงีย่มแลเส่ียมสาร 
   พวกพ้องนิกร บบริพาร               บริรักษ(ะ)รักษา 
   อ้าพ่ออย่าโศกอย่าทุกข(ะ)เลย      แลอย่าเศร้าอย่าโศกา 
   อย่าใหพ้ลิาป จติร(ะ)อา-             ดุร(ะ) เลยจงยลยนิ 
   อ้าพ่ออย่าโทษบดิร(ะ)มา-            ดร(ะ) โทษอันเพือ่นกิน 
   อ้าพ่ออย่าโทษ นร(ะ)นรินทร ์       ทัง้นีย้่อมอ าเภอกรรม ์

    (ค าฉันทด์ุษฎีสังเวยกล่อมช้าง-ขุนเทพกวี) 



วรรณคดีสมยัสโุขทยั 

เอกสารประกอบการเรียน 
วชิาวิวัฒนาการวรรณคดไีทย 



ความเป็นมาคนไทยสมยัสโุขทยั 

 การสร้างอาณาจักรสุโขทยั 
 เร่ิมตัง้อาณาจกัรตอนตน้ศตวรรษที ่๑๘ หลังจากพน้จากอ านาจ

ปกครองของขอม โดยมขีณะน้ันมขุีนนางขอมชือ่โขลญล าพง
ปกครองเมอืงอยู ่

 ศลิาจารึกหลักที ่๒ จารึกวัดศรีชุม กล่าวถงึการสร้างอาณาจกัร
สุโขทยั สรุปไดด้งันี ้
▪ พอ่ขุนบางกลางหาว เจา้เมอืงบางยางยดึเมืองศรีสัชนาลัย 
▪ พอ่ขุนผาเมอืง เจา้เมืองราดยดึไดเ้มอืงบางขลง 
▪ พอ่ขุนบางกลางหาวและพอ่ขุนผาเมอืงร่วมกันยกพลบุกเข้ากรุง
สุโขทยัและยดึเมืองได ้

▪ อภเิษกพอ่ขุนบางกลางหาวเป็นเจ้าเมอืงสุโขทยั ทรงพระนามว่า  
“ศรีอนิทรบดนิทราทติย”์ หรือ “พอ่ขุนศรีอนิทราทติย”์ 

 
 



กษัตรยิส์มยัสโุขทยั (ราชวงศพ์ระรว่ง) 

 รายพระนามกษัตริยส์มัยสุโขทยั  
๑. พอ่ขุนศรีอนิทราทติย ์ครองราชสมบตัติัง้แต่ พ.ศ. ๑๗๙๒ ระยะเวลาครองราชย ์

๒๙ ปี 
๒. พอ่ขุนบานเมอืง 
๓. พอ่ขุนรามค าแหงมหาราช  
๔. พระญาไสสงคราม 
๕. พระยาเลอไทย 
๖. พระยางั่วน าถุม 
๗. พระมหาธรรมราชาที ่๑ (พระยาลิไท) 
๘. พระมหาธรรมราชาที ่๒ (พระยาลือไท) 
๙. พระมหาธรรมราชาที ่๓ (พระยาไสลือไทย) 
๑๐. พระมหาธรรมราชาที ่๔ บรมปาล พระยาบาลเมือง หรือ พระเจ้าสุริยวงศบ์รม

ปาลมหาธรรมราชา 



วรรณคดีสมยักรุงสโุขทยั 

 วรรณคดสีมัยสุโขทยัเทา่ทีป่รากฏหลักฐานมีอยูเ่พยีง ๒ รัช
สมัย คือสมัยพ่อขุนรามค าแหงมหาราชและสมัยพระมหา
ธรรมราชาที ่๑ มีกวีและวรรณคดสี าคัญดงันี ้

◦ พ่อขุนรามค าแหงมหาราช  

 ศิลาจารึกหลักที ่๑ 

 สุภาษิตพระร่วง 
 



 พระมหาธรรมราชาที ่๑ (พระยาลิไท) 

◦  ไตรภมิูพระร่วง (เตภมิูกถา) 

 

 นางนพมาศ 

◦ ต ารับทา้วศรีจุฬาลักษณ ์(นางนพมาศ) 
 



ศิลาจารึกหลักที ่1 
  
 มีการสนันิษฐานวา่ จารกึ 2 ครัง้ ครัง้แรกจารกึตามพระราช
โองการของพอ่ขนุรามค าแหงมหาราช ครัง้ท่ี สอง เป็นของพระมหาธรรม
ราชาลิไท พระขอ้ความสว่นใหญ่เป็นการกลา่วเชิดชยูกยอ่งพอ่ขนุรามฯ 
  
 ลกัษณะค าประพนัธ ์เป็นความเรยีงรอ้ยแกว้ บางตอนมีสมัผสั 
เนือ้หาเป็นการบรรยายสภาพบา้นเมืองในยคุนัน้ 
  

 

วรรณคดีส าคญัสมยัสโุขทยั 



ไตรภมูพิระร่วง   
 

 ผู้แต่งคือ พระมหาธรรมราชาลิไท 
 ลักษณะค าประพนัธ ์เป็นความเรียงร้อยแก้ว 
 ลักษณะเนือ้เร่ือง เป็นการแสดงค าสอนต่างๆในศาสนาพุทธ ซึ่งมีอิทธิพล

ต่อความเช่ือของคนไทยแต่โบราณ พรรณนา ถงึ นรก สวรรค ์เปรต ฯลฯ 
เป็นการสอนใหค้นเกลียดความช่ัว และใหส้ร้างความด ี

  
 เนือ้เร่ืองโดยย่อ ขึน้ต้นด้วยช่ือผู้แต่ง วันเดอืนปีทีแ่ต่งและทีม่าของเร่ือง

อย่างละเอียด ความมุ่งหมายในการแต่ง ระบุว่าเพือ่เทศนาโปรด 
พระมารดา และส่ังสอนประชาชน เนือ้เร่ืองกล่าวถงึภูมิทัง้ 3 ได้แก่ 

  
 



 กามภูม ิคอื แดนทีเ่กีย่วข้องกับกามตัณหา ได้แก่ แดนนรก 
เดรัจฉาน เปรต และอสูรกาย เรียกว่าทุตยิภูม ิหรืออบายภูม ิ 

    ส่วนสุขคตภิูม ิคอืมนุสสภูมฉิกามาพจรภูม ิได้แก่  
 จาตุมาหาราช  
 ดาวดงึส ์ 
 ยามะ  
 ดุสิต  
 นิมานรด ี 
 ปรนิมมติวสวัตถ ี

 



 รูปภมูิ คือ  แดนที่ไมมี่การเก่ียวขอ้งกบักามตณัหา ผูท่ี้เกิดในแดนนี ้
เรยีกวา่  พรหม มีทัง้หมด 16 ชัน้ เรยีกวา่ โสฬสพรหม ประกอบดว้ย 

 - ปฐมฌาน 3 ประกอบดว้ย พรหมปารสิชัชา พรหมปโรหิตา และมหาพรหม 
 - ทตุิยฌาน 3 ประกอบดว้ย ปรติตาภา อปัปมาฌาภา และอาภสัสรา 
 - ตติยฌาน 7 ประกอบดว้ย  อสญัญีสตัตา เวทปัผลา อวิหา อตปัปา  
  สทุสัสา    สทุสัสี อกนิุฎฐกา 
  อรูปภมูิ คือ  แดนของพรหม ซึง่ไมมี่รูปกาย มีแต ่จิต มีอย ู4 แดนไดแ้ก่ 
  อากาสานญัจายตนะ วิญญาณญัจายตนะ เนวสญัญานาสญัญายตนะ และ อา

กิญจญัญายตนะ 



 



 



 



สุภาษิตพระร่วง 
 
 สนันิษฐานวา่ผูแ้ตง่คือพอ่ขนุรามค าแหงมหาราช 
 ลกัษณะค าประพนัธ ์ตอนตน้ แตง่ดว้ยรา่ยโบราณ แตส่ว่นทา้ย 
เป็นรา่ยสภุาพ และจบลงดว้ยโคลง กระทู ้

 จดุมุง่หมาย เพื่อสั่งสอนประชาชน 
 

 



 วรรณคดีเรือ่งนี ้เป็นภาษิตไทย  
 ลกัษณะภาษา   ใชภ้าษาไทยพืน้ ๆ ไม่มีภาษิตตา่งประเทศมา
ปะปน ภาษาท่ีใชค้ลา้ยกบัท่ีจารกึในศลิาจารกึหลกัท่ี 1  



เนือ้เร่ืองโดยย่อ 
  
 เริม่ดว้ยการกลา่วถึงพระรว่งเจา้ท่ีครองกรุงสโุขทยั ท่ีทรง
เห็นเหตกุารณใ์นอนาคตจึงทรงบญัญตัิสภุาษฺตขึน้เพื่อสั่ง
สอนประชาชนทั่วไป เนือ้ความสภุาษิตบทแรกคือ เมื่อนอ้ย
ใหเ้รยีนวิชาใหห้าสนิมาเม่ือใหญ่ และจบลงดว้ยโคลงกระทู้
หนึ่งบท 

 



 ตัวอย่างค าประพนัธใ์นสุภาษิตพระร่วง 
 

เม่ือนอ้ยใหเ้รยีนวิชา           ใหห้าสินมาเม่ือใหญ่ 
อยา่ใฝ่เอาทรพัยท์่าน          อยา่รริะรา่นแก่ความ 
ประพฤติตามบรูพระบอบ      เอาแตช่อบเสียผิด 
อยา่ประกอบกิจเป็นพาล       อยา่อาจหาญแก่เพ่ือน 
เขา้เถ่ือนอยา่ลืมพรา้             หนา้ศกึอยา่นอนใจ 
ไปเรอืนท่านอยา่นั่งนาน        การเรอืนตนเรง่คดิ 
อยา่นั่งชิดผูใ้หญ่                    อยา่ใฝ่สงูใหพ้น้ศกัดิ ์
ท่ีรกัอยา่ดถูกู                         ปลกูไมตรอียา่รูร้า้ง 
สรา้งกศุลอย่ารูโ้รย                 อยา่โดยค าคนพรอด 
เข็นเรอืทอดทางถนน              เป็นคนอยา่ท าใหญ่ ฯ 



ต ารับทา้วศรีจุฬาลักษณ ์
 

 ผูแ้ตง่ นางนพมาศ ธิดาพระศรมีโหสถ กบันางเรวดีไดร้บัต าแหน่ง
สนมเอกมีนามวา่ ทา้วศรจีฬุาลกัษณ ์
 

 ลกัษณะค าประพนัธ ์แตง่เป็นความเรยีงรอ้ยแกว้ มีบางตอน เป็น
บทกลอน ดอกสรอ้ย 

 



 เนือ้เรือ่งคลา้ยสภุาษิตพระรว่ง แตส่  านวนการเขียนไมเ่ก่าถึง
สโุขทยั เป็นกลา่วถึงชาต ิภาษา ยอเกียรติพระรว่ง ประวตัิของ
นางนพมาศเองและตลอดจนพระราชพิธีตา่งๆ  
 

 ตัวอย่างค าประพันธ ์
พระศรมีโหสถ  ยศกมเลสควรไลหงส ์
มีธิดาประเสรฐิเฉิดโฉมยง  ช่ืออนงคน์พมาศวิลาศลกัษณ ์
ละไมละมอ่มพรอ้มพริง้ยิ่งนาร ีจ าเรญิศรสีมบรูณป์ระยรูศกัดิ ์
เนือ้เหลืองเลห่ท์องผอ่งผิวพกัตร ์เป็นท่ีรกัดงัดวงจิตบดิรเอย 

 



ลกัษณะของวรรณคดีสมยัสโุขทยั 

๑. เนือ้หาและจุดมุ่งหมาย 
๑.๑ วรรณคดปีระวัตศิาสตร ์
 ๑.๑.๑  สะทอ้นประวัตกิารก่อตัง้อาณาจกัรสุโขทยั 
  - ศลิาจารึกหลักที ่๑ (พ.ศ. ๑๘๓๕) 
  - ศลิาจารึกหลักที ่๕ วัดป่ามะม่วง (พ.ศ. ๑๙๐๕) กล่าวถงึ

การพระราชพธิีราชาภเิษกพระยาลอืไทย 
  - ศลิาจารึกหลักที ่๘ เขาสุมนกูฎ (พ.ศ. ๑๙๑๕) กล่าวถงึพระ

มหาธรรมราชาที ่๒ เสร็จไปปราบปรามหัวเมอืงทางทศิตะวันออก
ถงึแม่น า้สัก กล่าวถงึอาณาจักรสุโขทัยแผ่ขยายไปถงึอาณาจักร
ล้านช้าง 

 
 



  ๑.๑.๒  สะทอ้นประวัตศิาสตรศ์าสนาของไทย 
   - ศลิาจารึกวัดศรีชุม และศลิาจารึกวัดป่ามะม่วงกล่าวถงึ

การสถาปนาพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศเ์ป็นศาสนาประจ าชาติ 
   - ศลิาจารึกหลักที ่๑ กล่าวถงึความใฝ่ใจใน

พระพุทธศาสนาของคนสุโขทยั 
   - ศลิาจารึกวัดป่าแดง (พ.ศ. ๑๙๔๙) ไดก้ล่าวถงึธรรม

เนียมนิยมการตัง้เจา้อาวาสตามทีเ่คยปฏบิตักิันมาในสมัยสุโขทยั โดย
การชุมนุมพระภกิษุสงฆใ์นวัดเพือ่ถามว่าพระเถระรูปใดสมควรไดรั้บ
ต าแหน่งเจา้อาวาสแทนทา่นทีม่รณภาพ 

   - ศลิาจารึกหลักที ่๑๐ กล่าวถงึการสร้างวัดใหม้ีจ านวน
เพยีงพอกับพระเถระและพระภกิษุทีเ่พิม่ขึน้อยา่งรวดเร็ว 

   - ศลิาจารึกหบักที ่๑๔ ศลิาจารึกวัดเขมา (พ.ศ.๒๐๗๙) 
กล่าวถงึการอุปสมบทของเจา้เทพรูปจแีละการท าบุญดว้ยการอุทศิ
ถวายสิง่ของมคี่าและเคร่ืองใช้ตา่งๆ 



๑.๒  วรรณกรรมค าสอนและค าเทศน ์
   ๑.๒.๑  วรรณกรรมค าสอน  

   - สุภาษิตพระร่วง 

   ๑.๒.๒  วรรณกรรมค าเทศน ์

   -  ไตรภมิูพระร่วง 



๑.๓  วรรณกรรมสตัยาธิษฐาน 
  -  ศิลาจารกึหลกัท่ี ๔๐  จารกึดว้ยอกัษรไทย ภาษาไทยมี
เนือ้ความกลา่วถงึค าสตัย ์โดยมีจดุมุง่หมายเพื่อสรา้งสนัถวไมตร ี
เป็นค าสตัยท์ี่กลา่วตอ่หนา้พระ “ไตรบพิตรเป็นเจา้ แดเ่หงา้พระ
มหาสวามีศรสีงัฆราช” ฝ่ายกษัตรยิต์า่งเมืองกลบัสตัยก็์ขอใหไ้ดร้บั
โทษอยา่งทนัตาเหน็ “อยา่ไดเ้ป็นทา้วเป็นพระยาเม่ือหนา้” และ
เม่ือตายไปสูป่รโลกก็ใหไ้ปดว้ยทางทรุคติ ตกนรก สาปแช่ง และ
ประการสดุทา้ยคือขออยา่ใหพ้ระสงฆผ์ูท้รงศีลอนับรสิทุธ์ิ อยา่
ไดร้บับิณฑบาตรของพระองคผ์ูท้รงกลบัสตัย ์

 
  
  



  - ศิลาจารึกหลักที ่๔๕  ศิลาจารึกวัดมหาธาตุ จารึก
ดว้ยอักษรไทย  เนือ้ความกล่าวถงึค าสบถนีใ้หไ้ว้ถอืหน้าส่ิง
ศักดิสิ์ทธิ์และวิญญาณบรรพบุรุษแหง่กรุงสุโขทยั ตอ่ดว้ย
ค าสาปแช่งผู้ทีไ่ม่ซือ่สัตยใ์หไ้ดรั้บความพนิาศจากอ านาจ
ของส่ิงศักดิสิ์ทธิ์ ขอใหไ้ดรั้บความทุกเวทนาในนรก 

  -  ไตรภมิูพระร่วง 



๒. ลักษณะผู้แตง่วรรณกรรมสมัยสุโขทยั 
 
 - กลุ่มคนชั้นสูง  ไดแ้ก่ กษัตริย ์ เจ้าเมือง  ข้าราชการ

ชั้นสูง พราหมณ ์พระ เป็นตน้ 
 



๓. รูปแบบของวรรณคดสีมัยสุโขทยั 
 ๓.๑  รูปแบบการประพันธ ์

   -  ความเรียงร้อยแก้ว  เช่น ศลิาจารึก  ไตรภมูพิระร่วง เป็นตน้ 
   -  ร้อยกรอง ได้แก่ สุภาษิตพระร่วง  
   ๓.๒  การใช้ภาษา 
 - ใช้ภาษาตา่งประเทศ เช่น ศลิาจารึกหลักที ่๔ จารึกดว้ยภาษา

เขมร 
          ศลิาจารึกหลักที ่๖ ใช้ตัวอักษรขอมเขยีน

เป็นภาษามคธ 
      -  “ลายสอืไท”   
 -  ใช้ถอ้ยค าส านวนกะทดัรัด สละสลวย  สัน้แตก่นิความมาก 



ภมูิหลงัทางสงัคมและวฒันธรรมสมยักรุงศรอียธุยา 



 กรุงศรอียธุยาก่อตัง้กรุงเมื่อราวปี พ.ศ. ๑๘๙๓ จนถึง ปีพ.ศ. 
๒๓๑๐ รวมเวลาประมาณ ๔๑๗ ปี การปกครองในสมยัอยธุยา
เป็นแบบ "สมมติเทพ" หรอื "เทวราชา"  เน่ืองจากไดร้บัอิทธิพล
จากขอม 

 กรุงศรอียธุยาก่อตัง้ขึน้บรเิวณท่ีราบลุม่แมน่ า้เจา้พระยาตอนลา่ง 
เป็นท่ีราบลุม่อดุมสมบรูณเ์หมาะแก่การเกษตร ตวัเมืองมี
ลกัษณะเป็นเกาะ มีแม่น า้ลอ้มรอบ 



 การปกครองในราชธานีเป็น ๔ ฝ่าย หรอื จตสุดมภ ์คือ เวียง วงั 
คลงั นา  

 สงัคมแบบศกัดนิา คือมีการแบง่ชนชัน้ โดยก าหนดสทิธิหนา้ท่ี 
ความรบัผิดชอบ และฐานะของชนชัน้ตา่ง ๆ ในสงัคมไว ้แบง่ออก
กวา้งๆ เป็น ๓ กลุม่ ไดแ้ก่  
◦ ชนชัน้ผูป้กครอง  
◦ พระสงฆ ์ 

◦ ชนชัน้ผูถ้กูปกครอง 



 กรุงศรอียธุยามีพระมหากษัตรยิท์รงปกครองอาณาจกัร รวม ๓๓ 
พระองค ์จาก 
๕ ราชวงศ ์คือ  
◦ ราชวงศอ์ูท่อง  
◦ ราชวงศส์พุรรณภมูิ  
◦ ราชวงศส์โุขทยั  
◦ ราชวงศป์ราสาททอง  

◦ ราชวงศบ์า้นพลหูลวง  



• พระมหากษัตรยิพ์ระองคส์  าคญั เช่น 
• สมเดจ็พระรามาธิบดีท่ี ๑ (อูท่อง ) ผูเ้ป็นปฐมกษัตรยิข์องกรุงศรอียธุยา 
• สมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ (พระราเมศวร) เป็นพระโอรสของสมเด็จ
พระบรมราชาธิราชท่ี ๒ พระชนนีเป็นพระธิดาของพระมหาธรรมราชาท่ี 
๓ แหง่ราชวงศพ์ระรว่ง เม่ือสมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี ๒ สวรรคต ใน 
พ.ศ. ๑๙๙๑ พระราเมศวรก็เสดจ็จากเมืองพิษณโุลกมาขึน้ครองราชย ์
ท่ีกรุงศรีอยธุยา เป็นสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ ตอ่มา เม่ืออยธุยาท า
สงครามกบัอาณาจกัรลา้นนา สมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถจงึเสด็จไป
ประทบัท่ีเมืองพิษณโุลกอีกครัง้หนึ่งเป็นเวลานานถงึ ๒๕ ปี และ
สวรรคตท่ีเมืองพิษณโุลก เม่ือ พ.ศ. ๒๐๓๑ นบัเป็นพระมหากษัตรยิ์
แหง่อาณาจกัรอยธุยาที่ครองราชยย์าวนานที่สดุเป็นเวลา ๔๐ ปี 



• สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นพระโอรสของสมเด็จพระมหา
ธรรมราชาธิราช และพระวิสทุธิกษัตร ี(พระธิดาของสมเด็จพระ
มหาจกัรพรรด ิและสมเด็จพระสรุโิยทยั) เม่ือยงัทรงพระเยาว ์ถกู
น าตวัไปเมืองพมา่ในฐานะเสมือนเป็นตวัประกนั นานถึง ๖ ปี 
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นผูก้อบกูเ้อกราชใหแ้ก่อยธุยา
ตัง้แตย่งัทรงเป็นพระมหาอปุราช เม่ือ พ.ศ. ๒๑๒๗ ขณะมี
พระชนมายเุพียง ๒๙ พรรษา ระหวา่งที่ยกทพัหลวงไปตีพมา่ครัง้
ท่ี ๓ เม่ือเสด็จถึงเมืองหาง (หา้งหลวง) ก็ทรงพระประชวร และ
สวรรคตใน พ.ศ. ๒๑๔๘ พระชนมาย ุ๕๐ พรรษา 

 



 สมเด็จพระเอกาทศรถ เป็นพระอนชุาของสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช รว่มพระชนกและพระชนนีเดียวกนั เม่ือเสด็จขึน้
ครองราชสมบตัิ ทรงสนพระทยัฟ้ืนฟกิูจการภายในประเทศ และ
ทรงสง่เสรมิการคา้กบัตา่งประเทศ ใน พ.ศ. ๒๑๕๑ ทตูไทยได้
เดินทางไปประเทศฮอลนัดา นบัเป็นคณะทตูไทยซึง่เดนิทางไป
เจรญิทางพระราชไมตรกีบัประเทศในยโุรปเป็นครัง้แรก 



 สมเด็จพระเจา้ปราสาททอง  สมเดจ็พระเจา้ปราสาททอง ได้
ปราบดาภิเษกเป็นกษัตรยิ ์เดมิทรงเป็น เจา้พระยากลาโหมสรุิ
ยวงศ ์ในรชัสมยัของพระองคโ์ปรดใหใ้ชร้ะบบการคา้ผกูขาดของ
พระคลงัสนิคา้ ซึง่สรา้งรายไดใ้หแ้ก่ประเทศจ านวนมาก 



 สมเดจ็พระนารายณม์หาราช เป็นพระโอรสของสมเด็จพระเจา้ปราสาท
ทอง ในสมยันี ้ไทยตอ้งการผกูมิตรกบัประเทศตะวนัตกชาติ เพ่ือเป็นการ
ถ่วงดลุอ านาจของฮอลนัดา โดยฮอลนัดาน าเรอืรบเขา้มาปิดอา่วไทย 
ตอ้งการใหไ้ทยยอมใหฮ้อลนัดาผกูขาดการคา้หนงัสตัว ์ใน พ.ศ. ๒๒๒๘ 
พระเจา้หลยุสท่ี์ ๑๔ แหง่ประเทศฝรั่งเศส ทรงสง่คณะทตูชดุแรกเขา้มา
เมืองไทย สมเด็จพระนารายณม์หาราชโปรดใหจ้ดัการตอ้นรบัคณะทตูของ
ฝรั่งเศสท่ีมี เชอวาลิเย เดอ โชมองต ์เป็นหวัหนา้ อยา่งดี เม่ือคณะทตูชดุนี ้
เดินทางกลบั ไดน้  าคณะราชทตูไทยซึง่มีออกพระวิสทุธสนุทร (โกษาปาน) 
เป็นหวัหนา้คณะ ไปประเทศฝรั่งเศสดว้ย และไดเ้ขา้เฝา้พระเจา้หลยุสท่ี์ 
๑๔ ท่ีพระราชวงัแวรซ์าย 



 สมเด็จพระเจา้อยูห่วับรมโกศ พระนามเดมิวา่ เจา้ฟา้พร เป็นพระ
อนชุาของสมเดจ็พระเจา้ทา้ยสระ สมเด็จพระเจา้อยูห่วับรมโกศ
ทรงเอาพระทยัใสบ่รูณปฏิสงัขรณว์ดัทัง้ในพระนครและหวัเมือง
ตา่ง ๆ ทรงเนน้ความส าคญั ของการศกึษาทางพระพทุธศาสนา
มาก ทรงสง่สมณทตูไปช่วยฟ้ืนฟพูระพทุธศาสนาในลงักาดว้ย 



 
กวีและวรรณคดีสมยัอยธุยาตอนตน้ 
 
ลิลิตโองการแช่งน า้  

ผูแ้ตง่ 
สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ   กรมพระยาด ารงราชานภุาพ   
ทรงสนันิษฐานวา่อาจแตง่ในสมยัสมเดจ็พระรามาธิบดีท่ี   ๑   
(อูท่อง)   ผูแ้ตง่คงจะเป็นผูรู้พ้ิธีพราหมณ ์และรูว้ิธีการแตง่ค า
ประพนัธข์องไทยเป็นอยา่งดี  



ประวตั ิ
   ตน้ฉบบัเดิมท่ีเหลืออยูเ่ขียนดว้ยอกัษรขอม  ขอ้ความท่ี
เพิ่มขึน้ในรชักาลท่ี ๔   ตามหลกัฐาน ซึง่รชักาลท่ี   ๕   ทรงยืนยนัไว้
ในพระราชพิธีสิบสองเดือน   คือ    
แทงพระแสงศรประลยัวาต   แทงพระแสงศรอคันิวาต   และแทงพระ
แสงศรพรหมาสตร ์



ลกัษณะค าประพนัธ ์
 มีลกัษณะเป็นลลิติดัน้   คือ   มีรา่ยกบัโคลงสลบักนั   รา่ย
เป็นรา่ยดัน้โบราณ   สว่นโคลงเป็นโคลงหา้หรอืมณฑกคติ   ถอ้ยค า
ท่ีใชส้ว่นมากเป็นค าไทยโบราณ   นอกจากนีมี้ค าเขมร   และบาลี
สนัสกฤตปนอยูด่ว้ย   ค  าสนัสกฤตมีมากกวา่ค าบาลี 
 
 ถอ้ยค าส านวนท่ีใชค้อ่นขา้งเขา้ใจยาก สว่นใหญ่เป็นค าหว้น 
เพื่อใหเ้กิดความน่าเคารพย าเกรง   ความพรรณนาบางตอน
ละเอียดลออ  



จดุมุง่หมายในการแตง่ 
 ใชอ้า่นในพิธีถือน า้พระพฒันส์ตัยาหรอืพิธีศรสีจัปานกาล   
ซึง่กระท าตัง้แตร่ชักาลสมเดจ็พระเจา้อูท่องสืบตอ่กนัมาจนเลิกไป
เมือประเทศไทยเปลี่ยนการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยใน 
พ.ศ. ๒๔๗๕ 



คณุคา่   
 หนงัสือเรือ่งนีน้บัเป็นวรรณคดีเรือ่งแรกของไทย   ท่ีแตง่เป็น
รอ้ยกรองอยา่งสมบรูณแ์บบ   มีช่ือเรยีกแตเ่ดิมวา่   โองการแช่งน า้
บา้ง   ประกาศแช่งน า้โคลงหา้บา้ง  



มหาชาติค าหลวง 

ผูแ้ตง่    
 สมเด็จบรมไตรโลกนาถรบัสั่งใหน้กัปราชญร์าชบณัฑิต
ช่วยกนัแตง่ขึน้ 
 
ลกัษณะค าประพนัธ ์
 แตง่เป็นค าหลวง  หมายถึง แตง่ดว้ยค าประพนัธห์ลายอยา่ง   
คือ   โคลง   รา่ย   กาพย ์  และฉนัท ์  มีภาษาบาลีแทรกตลอดเรือ่ง   
มหาชาติเรือ่งนีเ้ป็นหนงัสือประเภทค าหลวง 

 



เรือ่งยอ่   แบง่ออกเป็น   ๑๓   ตอน   ซึง่เรยีกวา่   กณัฑ ์  ดงันี ้
 

 กณัฑท์ศพร   เริม่ตัง้แตพ่ระพทุธเจา้ตรสัรู ้  แลว้เสดจ็ไปเทศนา
โปรดพระเจา้พิมพสิาร   ตอ่จากนัน้เสด็จไปโปรดพทุธบิดาและ
พระประยรูญาติท่ีกรุงกบิลพสัดุ ์  เกิดฝนโบกขรพรรษ   พระสงฆ์
สาวกกราบทลูอาราธนาใหท้รงแสดงเรือ่งมหาเวสสนัดรชาดก  
เริม่ตัง้แตเ่ม่ือกปัท่ี   ๙๘   นบัแตปั่จจบุนั   พระนางผสุดีซึง่จะ
ทรงเป็นพระมารดาของพระเวสสนัดร   ทรงอธิษฐานขอเป็น
มารดาของผูมี้บญุ   จบลงตอนพระนางไดร้บัพร ๑๐   ประการ
จากพระอินทร ์
 



 กณัฑห์ิมพานต ์  พระเวสสนัดรทรงเป็นพระราชโอรสของพระ
เจา้สญชยักบันางผสุดี   แห่งแควน้  สีวีราษฏร ์  ประสตูิท่ีตรอก
พอ่คา้   เมื่อพระเวสสนัดรไดร้บัเวนราชสมบตัิจากพระบดิา   ได้
พระราชทานชา้งปัจจยันาเคนทรแ์ก่กษัตรยิแ์ห่งแควน้กลิง
คราษฏร ์  ประชาชนไมพ่อใจ   พระเวสสนัดรจึงถกูพระราชบดิา
เนรเทศไปอยูป่่าหิมพานต ์
 

 กณัฑท์านกณัฑ ์  ก่อนเสดจ็ไปอยูป่่า   พระเวสสนัดรได้
พระราชทานสตัสดกมหาทาน   คือ   ชา้ง   มา้   รถ   ทาสชาย   
ทาสหญิง   โคนม และนางสนม   อยา่งละ   ๗๐๐ 



 
 กณัฑว์นปเวสน ์  พระเวสสนัดรทรงพาพระนางมทัรพีระชายา   
พระชาลีและพระกณัหา   พระโอรสธิดา   เสด็จจากเมืองผา่น
แควน้เจตราษฏรจ์นเสด็จถึงเขาวงกตในป่าหิมพานต ์
 

 กณัฑช์ชูก   ชชูกพราหมณข์อทานไดน้างอมิตตดาบตุรสาวของ
เพื่อนเป็นภรรยา   นางใชใ้หข้อสองกมุาร   ชชูกเดนิทางไปสืบ
ข่าวในแควน้สีวีราษฏร ์  สามารถหลบหลีกการท ารา้ยของ
ชาวเมือง   พบพรานเจตบตุร   ลวงพรานเจตบตุรใหบ้อกทางไป
ยงัเขาวงกต 
 



 กณัฑจ์ลุพน   ชชูกเดินทางผ่านป่าตามเสน้ทางท่ีเจตบตุรบอก
จนถึงท่ีอยูข่องอจัจตุฤษี 
 

 กณัฑม์หาพน   ชชูกลวงอจัจตุฤษี   ใหบ้อกทางผา่นป่าใหญ่ไป
ยงัท่ีประทบัของพระเวสสนัดร 
 

 กณัฑก์มุาร  ชชูกทลูขอสองกมุาร   ทบุตีสองกมุารเฉพาะพระ
พกัตรพ์ระเวสสนัดร   แลว้พาออกเดนิทาง 

 



 กณัฑม์ทัร ี  พระมทัรเีสด็จกลบัจากหาผลไมใ้นป่า   ออกติดตาม
สองกมุารตลอดคืน   จนถึงทรงวิสญัญีเฉพาะพระพกัตรพ์ระ
เวสสนัดร   เม่ือทรงฟ้ืนแลว้   พระเวสสนัดรตรสัเลา่ความจรงิ
เก่ียวกบัสองกมุาร   พระนางทรงอนโุมทนาดว้ย 
 

 กณัฑส์กักบรรพ   พระอินทรท์รงเกรงวา่จะมีผูม้าขอพระนางมทัรี
ไปเสีย   จงึทรงแปลงเป็นพราหมณช์รามาทลูขอพระนางมทัร ี  
แลว้ฝากไวก้บัพระเวสสนัดร 

 



 กณัฑม์หาราช   ชชูกเดินทางไปในแควน้สีวีราษฏร ์  พระเจา้สญชยั
ทรงไถ่สองกมุาร   ชชูกไดร้บัพระราชทานเลีย้งและถึงแก่กรรมดว้ยกิน
อาหารมากเกินควร 
 

 กณัฑฉ์กษัตรยิ ์  พระเจา้กรุงสญชยั   พระนางผสุดี   พระชาลี   และ
พระกณัหา   เสด็จไปทลูเชิญพระเวสสนัดรและพระนางมทัรกีลบั   
เม่ือกษัตรยิท์ัง้หกพระองคท์รงพบกนัก็ทรงวิสญัญี   ตอ่มาฝนโบกขร
พรรษตกจึงทรงฟ้ืนขึน้ 
 

 กณัฑน์ครกณัฑ ์  กษัตรยิห์กพระองคเ์สดจ็กลบัพระนคร   พระ
เวสสนัดรไดค้รองราชยด์งัเดิม   บา้นเมืองสมบรูณพ์นูสขุ 
 



คณุคา่    
 มหาชาตคิ  าหลวง   เป็นวรรณคดีเก่ียวกบัศาสนา โดยน าเอา
เรือ่งชาดกมาแตง่  เป็นหนงัสือมหาชาตฉิบบัภาษาไทยเลม่แรกท่ี
ปรากฏหลกัฐานอยู ่ มหาชาติไดร้บัการแตง่และปรบัแกใ้นสมยั
รชักาลท่ี ๒  ท าใหเ้รือ่งมีสวรรณคดีหลายรส เช่น   ความโศก   ความ
อาลยัรกั   ความนอ้ยใจ   และความงามธรรมชาต ิ  เป็นตน้   
นอกจากนีย้งัใหค้วามรูใ้นดา้นภาษา   ท าใหท้ราบค าโบราณ   ค า
แผลง   และค าภาษาตา่งประเทศ   เช่น   สนัสกฤต   และเขมร   
เป็นตน้ 



ลิลิตยวนพ่าย 

ผูแ้ตง่    
 ไมป่รากฏผูแ้ตง่ 
 
ประวตั ิ   
 สนันิษฐานวา่แตง่ในรชักาลสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ  
ราว  พ.ศ. ๒๐๑๗  ซึง่เป็นปีเสรจ็ศกึ   เชียงช่ืน  แตย่งัมีความเห็น
อยา่งอื่นวา่แตง่ในรชัสมยัสมเดจ็พระรามาธิบดีท่ี  ๒  (พ.ศ. ๒๐๓๔-
๒๐๗๒)  หรอืสมเดจ็บรมราชาธิราชท่ี ๓ (พระอินทราชา)  พ.ศ.
๒๐๓๑-๒๐๓๔ 

 



รูปแบบค าประพนัธ ์
 แตง่เป็นลลิติดัน้  ประกอบดว้ยรา่ยดัน้กบัโคลงดัน้บาท
กญุชร 
 
จดุมุง่หมายในการแตง่ 
 เพื่อยอพระเกียรติของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ   และ
สดดุีชยัชนะท่ีมีตอ่เชียงใหมใ่นรชักาลนัน้ 

 



คณุคา่   
 ลิลติยวนพา่ยมีลกัษณะเป็นวรรณคดีสดดีุหรอืเฉลิมพระเกียรติ
กษัตรยิ ์  แตง่ขึน้เน่ืองจากความปลาบปลืม้ยินดีในพระบารมีของ
พระมหากษัตรยิ ์ มีคณุคา่ทางประวตัิศาสตร ์  ภมูิศาสตร ์ การรบทพัจบัศกึ 
 ลิลติยวนพา่ยฉบบัท่ีตกทอดมาจนทกุวนันีย้งัอยูใ่นสภาพสมบรูณ์
มิไดช้  ารุดหรอืถกูแตง่เติมเหมือนวรรณคดีบางเรื่องถอ้ยค าท่ีใชเ้ป็นค าโบราณ 
และค าสนัสกฤตสว่นมาก  ใชถ้อ้ยค าไพเราะคมคายโวหารพรรณนาท่ี
ก่อใหเ้กิดจินตภาพใหอ้ารมณช่ื์นชมยินดีในบญุญาธิการของพระเจา้แผน่ดิน   
และความรุง่เรอืงของบา้นเมือง  



ลิลิตพระลอ 

ผูแ้ตง่และสมยัท่ีแตง่     
 อาจเป็นรชักาลสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ(พ.ศ. ๒๐๑๗)  
หรอืสมเด็จพระนารายณม์หาราช (พ.ศ.๒๒๐๕)  หรอืแตง่ก่อนสมยั
พระนารายณม์หาราช 
 พระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมพระยาด ารงราชานภุาพ  ทรง
พิจารณาโคลงบอกผูแ้ตง่สองบททา้ยเรือ่ง ท่ีขึน้ตน้วา่  “จบเสรจ็
มหาราชเจา้นิพนธ”์  และ  “จบเสรจ็เยาวราชเจา้บรรจง”  ทรง
สนันิษฐานวา่  ลลิติพระลอ  แตง่ในสมยัพระนารายณม์หาราช  ใน
โคลงบทดงักลา่ว  หมายถึง  สมเด็จพระนารายณม์หาราชทรงพระ
ราชนิพนธ ์  และเจา้ฟา้อภยัทศพระราชอนชุาเขียน 
 
 
 

 



ลกัษณะค าประพนัธ ์
 เป็นลลิติสภุาพ   ประกอบดว้ยรา่ยสภุาพและโคลงสภุาพ
เป็นสว่นใหญ่ 

 
จดุมุง่หมายการประพนัธ ์
 แตง่ถวายพระเจา้แผ่นดิน   เพื่อใหเ้ป็นท่ีส าราญพระราช
หฤทยั 

 



คณุคา่    
 - วรรณคดีสโมสรในสมยัรชักาลที่ ๖  ไดต้ดัสนิใหล้ลิติพระลอเป็นยอดแหง่
วรรณคดีประเภทลลิติ  มีบางบทจินดามณียกเป็นโคลงแมบ่ท  
 - ใหข้อ้คิดในแงม่มุตา่ง ๆ เชน่  ดา้นความรกั  ความซื่อสตัย ์ กตญัญ ู ความ
กลา้หาญ  ความพยาบาท  และการใหอ้ภยั 
 - เป็นวรรณคดีแบบฉบบั ใหว้รรณคดีสมยัหลงันิยมเลียนอยา่งในการพรรณนา
และบรรยายความ  เช่น  ลลิติเพชรมงกฎุ  และลลิติตะเลงพ่าย  
 - น าเรื่องพระลอมาแตง่เป็นบทละคร  เชน่  บทละครนอกเรื่อง  พระลอนร
ลกัษณ ์ ของสมเด็จพระบวรราชเจา้มหาศกัดิพลเสพยแ์ละบทละครรอ้งเรื่องพระลอ   ของ
พระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมพระนราธิปประพนัธพ์งศ ์  ทางภาคเหนือมีโคลงพระลอสอนโลก  
และซอเรื่องพระลอ 
 



ผูแ้ตง่  
 ศรปีราชญ ์
 
ท านองแตง่  
 แตง่ดว้ยโคลงตัง้บาทกญุชร บทแรกเป็นรา่ยดัน้ มีรา่ย ๑ บท 
โคลงดัน้ ๑๒๙ บท 
 
ความมุ่งหมาย  
 เพ่ือแสดงความอาลยัคนรกั ซึง่ผูแ้ตง่ตอ้งจากไป 
 

โคลงก าสรวล 



เรือ่งยอ่  
 เริม่ดว้ยรา่ยสดดุีกรุงศรอียธุยาวา่รุง่เรอืงงดงาม เป็นศนูยก์ลาง
แหง่พทุธศาสนา ราษฎรส์มบรูณพ์นูสขุ ตอ่จากนัน้กลา่วถึงการท่ีตอ้งจาก
นาง แสดงความหว่งใย ไม่แน่ใจวา่ควรจะฝากนางไวก้บัผูใ้ดเดนิทางผ่าน
ต าบลหนึ่ง ๆ ก็ร  าพนัเปรยีบเทียบช่ือต าบลเขา้กบัความอาลยัท่ีมีตอ่นาง 
ต าลบท่ีผ่าน เช่น บางกะจะ เกาะเรยีน ดา่นขนอน บางทรนาง บางขดาน 
ยา่นขวาง ราชคราม ทุง่พญาเมือง ละเท เชิงราก นอกจากนีไ้ดน้ าบคุคล
ในวรรณคดีมาเปรยีบเทียบกบัเหตกุารณใ์นชีวติของตน เกิดความทกุข์
ระทมท่ียงัไม่พบไดน้างอีกอยา่งบคุคลในวรรณคดีเหลา่นัน้ โดยกลา่วถึง 
พระรามกบันางสีดา พระสตูรธน(ูสธุน)ูกบันางจิราประภา และพระสมทุร
โฆษกกบันางพิษทมุดีวา่ตา่งไดอ้ยูร่ว่มกนัอีก ภายหลงัท่ีตอ้งจากกนัชั่ว
เวลาหนึ่ง การพรรณนาสถานท่ีสิน้สดุลงโดยท่ีไม่ถึงนครศรธีรรมราช 



คณุคา่    
 - ถอ้ยค าส านวนโวหารท่ีใชค้มคายจบัใจ  แสดงความเป็น
ตน้คดิหลายตอน   ท าใหก้วีรุน่หลงัมีพระยาตรงัคภมูิบาลและนาย
นรนิทรธิ์เบศร  เป็นตน้  พากนัเลียนอยา่ง  เช่น  ตอนชมเมือง   และ 
ตอนฝากนาง   
 - สะทอ้นความวิจิตรตระการของปราสาทราชวงั   วดัวา
อาราม  และความรุง่เรอืงทางพทุธศาสนาของกรุงศรอียธุยา  ความ
เป็นอยูข่องประชาชนในดา้นการแตง่กาย  อาหารการกิน  การเลน่
รืน่เรงิ  และสภาพภมูิศาสตร ์



      โคลงทวาทศมาส 

ผูแ้ตง่  
 พระเยาวราช ขนุพรมมนตร ีขนุกวีราช ขนุสารประเสรฐิ 
 

ประวตั ิ
 หนงัสือนีมี้การสนันิษฐานผูแ้ตง่ตา่งกนัไป เช่น สมเด็จพระ
เจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ ทรงสนันิษฐานวา่ผู้
แตง่ คือ ขนุศรกีวีราช ขนุพรหมมนตร ีและขนุสารประเสรฐิ บาง
ท่านวา่ พระเยาวราช ทรงนิพนธ ์ท่ีเหลือช่วยแกไ้ข สว่นพระยา
ตรงัคภมูิบาล และนายนรนิทรธิเบศร กลา่วแตเ่พียงสามคนรว่มกนั
แตง่ 
 



รูปแบบการประพนัธ ์
  โคลงดัน้วิรธิมาลี 

 
จดุมุง่หมายการแตง่  
 มีผูส้นันิษฐานวา่คงแตง่ขึน้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจา้
แผ่นดิน มิไดจ้ากนางจรงิโดยสมมติเหตกุารณข์ึน้ 

 



เรือ่งยอ่  
 โคลงเรือ่งนีไ้ดช่ื้อวา่ทวาทศมาส เพราะพรรณนาถึงความรกัความอาลยั
รกั และพิธีกรรมตา่ง ๆ ในรอบสบิเดือน ทวาทศมาสแปลวา่สบิสองเดือน ตอนตน้
สรรเสรญิเทพเจา้ และพระเจา้แผน่ดิน ชมความงามของนางท่ีตอ้งจากมา 
กลา่วถึงบคุคลในวรรณคดี เช่น พระอนิรุทธ ์พระสมทุรโฆษ พระสธุน ูพระสตูรธน ู
แลว้แสดงความนอ้ยใจที่ตนไม่อาจไปอยูร่ว่มกบันางอีกอยา่งบคุคลเหลา่นัน้ ตอน
ตอ่ไปน าเหตกุารณต์า่ง ๆ และลมฟา้อากาศในรอบปีหนึ่งๆ ตัง้แตเ่ดือน ๕ ถึง 
เดือน ๔ มาพรรณนา เดือนใดมีพิธีอะไรก็น ามากลา่วไวล้ะเอียดละออ เช่น เดือน
สิบเอ็ดมีพิธีอาศวยชุ เดือนสบิสองมีพิธีจองเปรยีงลอยพระประทีป เดือนยี่
ประกอบพิธีตรยีมัปวาย และเดือนสี่กระท าพิธีตรุษ เป็นตน้ ตอ่จากนัน้ถามขา่ว
คราวของนางจาก ปี เดือน วนั และยาม ขอพระเทพเจา้ใหไ้ดพ้บนาง ตอนสดุทา้ย
กลา่วสรรเสรญิพระบารมีพระเจา้แผ่นดนิ  



คณุคา่   
 - การบรรยายบทครวญสวาทพิสดารกวา่วรรณคดีเรือ่งอ่ืน    
โครงเรือ่งเป็นท านองนิราศแตไ่ม่ปรากฏวา่จากนางไปท่ีใด  แทนท่ีจะน า
ต าบลตา่ง ๆ มาพาดพิงกบัความอาลยัรกักลบัใชฤ้ดกูาลกบัเหตกุารณ์
ตา่งๆ ในรอบปีแทน  
 - ถอ้ยค าส านวนโวหารไพเราะ เป็นพืน้ฐานใหก้วีภายหลงั  เช่น  
นายนรนิทรธิ์เบศร พระยาตรงัคภมูิบาล และนายมีไดใ้ชเ้ป็น
แนวความคดิในงานนิพนธ ์
 - ความรูเ้ก่ียวกบัขนบประเพณี  และสภาพความเป็นอยูใ่นสมยั
กรุงศรอียธุยาอยา่งละเอียดแจ่มแจง้  โดยบรรยายสภาพดนิฟา้อากาศ
และกิจพิธีตา่งๆ  ในแตล่ะเดือน 



ผูแ้ตง่  
 สนันิษฐานทีผูแ้ตง่คนหนึ่ง อาจชื่อทิพแตง่ไวเ้ป็นภาษาไทยเหนือ ตอ่มา
มีผูถ้อดออกมาเป็นภาษาไทยกลางอีกตอนหนึ่ง 
 
ประวตัิ  
 สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ ทรง
สนันิษฐานไวว้า่อาจเป็นประมาน พ.ศ.๒๑๘๐หรอืก่อนหนา้นัน้ขึน้ไป ซึง่เป็นระยะ
ที่พระพทุธสหิิงคย์งัประดิษฐานอยูท่ี่เชียงใหมร่าวศกัราชสมเด็จพระเจา้ปราสาท
ทอง และกวีทางใตค้งน ามาดดัแปลงราวศกัราชสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช ศาสตราจารย ์ประเสรฐิ ณ นคร ไดศ้กึษาโคลงเรื่องนีโ้ดยเทียบกบั
ตน้ฉบบัภาษาไทยเหนือที่เชียงใหมแ่ละลงความวา่จะแตง่ขึน้ในสมยั พ.ศ.๒๐๖๐ 
ตรงกบัรชักาลสมเด็จพระรามาธิปดีที่ ๒ ซึง่เป็นเวลาท่ีพระแกว้มรกตยงัอยูท่ี่เจดีย์
เชียงใหม ่เน่ืองจากนิราศเรื่องกลา่วถงึพระแกว้มรกตไวด้ว้ย 
 

โคลงหริภุญชยั 



รูปแบบการประพนัธ ์
  เดิมแตง่ไวเ้ป็นโคลงไทยเหนือ ตอ่มามีผูถ้อดเป็นโคลงสภุาพ 
 
ความมุง่หมาย  
 ผูแ้ตง่มีความมุง่หมายเพ่ือบรรยายความรูส้กึที่ตอ้งจากหญิงรกัไป
นมสัการพระธาตหุรภิญุชยั 
 
เรื่องยอ่  
 เริม่บทบชูาพระรตันตรยั บอกวนัเวลาท่ีแตง่ แลว้กลา่วถงึการท่ีตอ้งจาก
นางที่เชียงใหมไ่ปบชูาพระธาตหุรภิญุชยัที่เมืองหรภิญุชยั (ล  าพนู) ก่อนออก
เดินทางไดน้มสัการลาพระพทุธสหิิงค ์ขอพรพระมงัราชหรอืพระมงัรายซึง่สถิต ณ 
ศาลเทพารกัษ ์นมสัการลาพระแกว้มรกต เม่ือเดินทางพบสิ่งใดหรอืต าบลใดก็
พรรณนาคร  ่าครวญร าพนัรกัไปตลอดทางจนถงึเมืองหรภิญุชยั ไดน้มสัการพระ
ธาตสุมความตัง้ใจ บรรยายพระธาต ุงานสมโภชพระธาต ุตอนสดุทา้ยลาพระธาตุ
กลบัเชียงใหม ่  

 



คณุคา่    
 - ใชถ้อ้ยค าไพเราะ มีภาษาไทยเหนือปนอยูม่าก รูค้  าศพัท์
โบราณ 
 - เป็นหลกัฐานยืนยนัถึงท่ีตัง้ปชูนียสถาน  และโบราณวตัถท่ีุ
เชียงใหม ่ และล าพนู  เช่น  พระพทุธสหิิงค ์ พระแกว้มรกต 



กวีและวรรณคดีสมยักรุงศรอียธุยาตอนกลาง 
(พ.ศ. ๒๑๖๓ – ๒๒๓๑) 



   กวีและวรรณคดีสมยักรุงศรอียธุยาตอนกลาง
เกิดขึน้ในสมยัของสมเด็จพระเจา้ทรงธรรมกบัสมเด็จ
พระนารายณม์หาราช 
 

กวีและวรรณคดีท่ีส  าคญั มีดงันี ้
 สมเดจ็พระเจ้าทรงธรรม  

  ๑. กาพยม์หาชาติ 

 



สมเดจ็พระนารายณม์หาราช  
 ๑. โคลงพาลีสอนนอ้ง  
 ๒. โคลงทศรถสอนพระราม  
 ๓. โคลงราชสวสัดิ ์ 
 ๔. สมทุรโฆษค าฉนัทต์อนกลาง  
 ๕. บทพระราชนิพนธโ์คลงโตต้อบกบักวีอ่ืนๆ  

 



พระมหาราชครู  
 ๑. เสือโคค าฉนัท ์ 
 ๒. สมทุรโฆษค าฉนัทต์อนตน้  
พระโหราธิบด ี 

 ๑. จินดามณี  

 ๒. พงศาวดารกรุงศรอียธุยาฉบบัหลวงประเสรฐิอกัษร
นิต ิ 

 



ศรีปราชญ ์ 

 ๑. อนิรุทธค าฉนัท ์ 
 ๒. โคลงก าสรวลศรปีราชญ ์

พระศรีมโหสถ  
 ๑. กาพยห์อ่โคลง  
 ๒. โคลงเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระนารายณม์หาราช  
 ๓. โคลงอกัษรสามหมู ่ 
 ๔. โคลงนิราศนครสวรรค ์ 
ขุนเทพกว ี 
 ๑. ค าฉนัทด์ษุฎีสงัเวยกลอ่มชา้ง 

 

 



กาพยม์หาชาต ิ
 

 ผูแ้ตง่ สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานภุาพทรงสนันิษฐาน
วา่ กาพยม์หาชาติน่าจะแตง่ขึน้ในสมยัพระเจา้ทรงธรรม เม่ือมี
ประชมุนกัปราชญร์าชบณัฑิตรว่มกนัแตง่ขึน้ ในช่วง พ.ศ.๒๑๔๕ 
- ๒๑๗๐  

 ระยะเวลา  พ.ศ. ๒๑๗๐ 

 



 ค าประพนัธ ์  
 แตง่เป็นรา่ยยาวแตง่แบบท่ีเรยีกว่า ยกคาถา กลา่วคือ 
ยกคาถาภาษาบาลีขึน้มาประโยคหนึ่ง แลว้แตง่ภาษาไทยเลา่ 
สลบัไปเป็นช่วงๆ จนจบ 

 



 ตวัอยา่งจาก กณัฑว์นประเวศน ์
 
*เต จตัต์าโร ขตัต์ิยา* อนัวา่พระบรมกษัตรยิท์ัง้สี่ศรสีรุยิวงศ ์  
เม่ือเสด็จบทจรประสงคส์ูเ่ขาคิรยิวงกฎ   มิไดแ้จง้ทางที่ก าหนด
ด าเนินไพร  ดว้ยความเข็ญใจก็จ าเป็น  ปตปิเถ ทอดพระเนตรเห็น
มหาชน  อนัเดนิทวนทางถนนนัน้มา  ก็ตรสัถามถึงมรคาเขาคนัธ
มาทน ์..." 



 วตัถปุระสงค ์ใชเ้ทศน ์
 สาระส าคญั เรือ่งมหาเวสสนัดรชาดกทัง้ ๑๓ กณัฑ ์
 คณุคา่ของเรือ่ง   
 เป็นตวัอยา่งการแตง่รา่ยยาวโดยยกคาถาน า  แลว้เขียน
ขยายความดว้ยรา่ยยาวตลอด  มีบทพรรณนาโวหารท่ีไพเราะหลาย
ตอน 

 



โคลงภาษิต 

 ผูแ้ตง่ สมเดจ็พระนารายณม์หาราช 
 ค าประพนัธ ์    เป็นโคลง 
 สาระส าคญั 
      -โคลงพาลีสอนน้อง พาลีพระยาวานรเจา้เมืองขีดขินสอนสคุรี
พนอ้งชายถึงหลกัการรบัราชการ 
       -โคลงทศรถสอนพระราม ทา้วทศรถสอนพระรามถึง
หลกัการครองบา้นเมือง 

 



-โคลงราชสวัสดิ ์ทรงน าหลกัพระพทุธศาสนามาสั่งสอนขา้ราชการ
หลายเรือ่ง เช่น กิรยิามารยาท การแตง่กายเขา้เฝา้ การไมย่กัยอก
ของหลวง ฯลฯ เป็นตน้ 

 



 วัตถุประสงค ์
    -โคลงพาลีสอนนอ้ง เป็นหลกัฐานส าหรบัขา้ราชการ 
    -โคลงทศรถสอนพระราม เป็นการแสดงหลกัในการ  ปกครอง
บา้นเมือง 
    -โคลงราชสวสัดิ ์แตง่เพ่ือสอนขา้ราชการ 
 คุณค่า 
          ใหแ้บบอย่างการปฏิบตัิตนของกษัตรยิแ์ละขา้ราชการแสดง
คา่นิยมในการเคารพยกยอ่งกษัตรยิ ์

 



สมทุรโฆษค าฉนัท ์
 ประวตัิและผูแ้ตง่   สมทุรโฆษค าฉนัทมี์ผูแ้ตง่ 3 ท่าน ซึง่แตง่ใน
ยคุสมยัตา่งๆ กนั ดงันี ้

          ๑. พระมหาราชครู แตง่ขึน้ในสมยัสมเดจ็พระนารายณม์หาราช แหง่
กรุงศรอียธุยา แตแ่ตง่ตัง้ปี พ.ศ. ใดไมป่รากฏ คาดวา่น่าจะอยูใ่นราว พ.ศ. 
๒๒๐๐ ทา่นไดแ้ตง่ไว ้๑๒๕๒ บทนบัตัง้แตต่น้ จนถึงตอน "งานสยมุพร 
พระสมทุรโฆษกบันางพินทมุดี" ดว้ยกาพยฉ์บงั ท่ีวา่ 
 พระเสด็จดว้ยนอ้งลีลาส     ลอุาศรมอาส-                    
นเทพลบตุรอนับนฯ 

 



๒. สมเด็จพระนารายณม์หาราช ทรงพระราชนิพนธด์ว้ยพระองค์
เอง ๒๐๕ บท แตไ่ม่จบเรือ่ง ก็สวรรคตเสียก่อน ทรงแตง่ตัง้แตต่อน 
"พระสมทุรโฆษและนางพินทมุดีไปใชบ้น" (แกบ้น) จนถึง ตอนท่ี
พิทยาธรสองตนรบกนั (ตนหนึ่งตกลงไปในสวน) แตย่งัรบไม่จบ ทรง
แตง่จนถึงสทัทลุวิกกีฬิตฉนัท ์๑๙ ท่ีวา่ 
แตนี่พ้ี่อนชุ(ะ)ถึงแก่กรรม(ะ)พิกล        เรยีมฤๅจะยากยล พธู 

ตนกตูายก็จะตายผูเ้ดียวใครจะแลด ู       โอแ้กว้กบัตนก ูฤเห็นฯ 



๓. สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระปรมานชิุตชิโนรส ในสมยั
รชักาลท่ี ๓ แห่งกรุงรตันโกสนิทรท์รงพระนิพนธต์อ่จากนัน้จนจบ
เรือ่ง นบัได ้๘๖๑ บท หลงัจากท่ีคา้งอยูน่านถึง ๑๖๐ ปี (นบัจาก
สมเด็จพระนารายณม์หาราชเสดจ็สวรรคต เม่ือ พ.ศ. ๒๒๓๑) โดย
ไดท้รงพระนิพนธเ์ป็นสองช่วง และสดุทา้ยก็จบเรือ่ง เม่ือ พ.ศ. 
๒๓๙๒ (จ.ศ. ๑๒๑๑)  



ดงัโคลงสี่สภุาพทา้ยเรือ่งท่ี 4 บท ที่ทรงเลา่ไวช้ดัแจง้ ดงันี ้
 จวบจลุศกัราชได ้  พรรษ สหสัแฮ 
สองสตพรรษเอกา   ทศอา้ง 
กกุกฏุสงัวจัฉรา   กติกมาส หมายเฮย 
อาทิตยด์ลฤถีขา้ง   ปักษข์ึน้ปัญจมีฯ 
 รงัสรรคฉ์นัทเ์สรจ็สิน้ สดุสาร 
สมทุรโฆษตอ่ต านาน  เน่ินคา้ง 
รจิตเรื่องบิพิสดาร   อดีตเหต ุแสดงเฮย 
โดยพทุธพจนรสอา้ง  อรรถแจง้แถลงธรรมฯ 

(จลุศกัราช 1211 ปีระกา เดือนสบิสอง วนัอาทิตย ์ขึน้ 5 ค ่า) 



 

วัตถุประสงคใ์นการแตง่ 

เพื่อใชเ้ลน่หนงัใหญ่  
 

ลักษณะภาษา 
ภาษาท่ีใชจ้งึเป็นภาษาเก่า มีฉนัทอ์ยูห่ลายตอน ซึง่นิยมแตง่ดว้ยค า
ภาษาบาลีและสนัสกฤต ทัง้ยงัมีเขมรแทรกอยูด่ว้ 



ค าประพันธ ์ ค าฉนัท ์ประกอบดว้ยฉนัท ์และกาพย ์ 
กวีทัง้สามไดแ้ตง่ฉนัทต์ามขนบฉนัทโ์บราณ กลา่วคือ เสียงหนกัเบา 
(ครุ ลห)ุ มิไดก้ าหนดจากเสียงสระเสียงยาวหรอืเสียงสัน้อยา่งในชัน้
หลงั หากแตเ่นน้ “หนกัเบา”จากเสียง ฉนัทท์ัง้หมดนีข้ึน้เพื่อการอ่าน
ท านองเสนาะ ท่ีมีจงัหวะจะโคนไพเราะ โดยมีการใชเ้ลขก ากบั
จ านวนค าในแตล่ะบาทของฉนัทน์ัน้ 



พระสมทุรโฆษและนางพินทมุดีเสดจ็ป่าหิมพานต ์
 บรรพตรจเรขประไพ  ช่องชัน้ไฉไล 
คือช่างฉลเุลขา   
 วุง้เวิง้เพิงตระพกัเสลา  หบุหอ้งคหูา 
แลหว้งแลหว้ยเหวลหาร   
 พนุ า้ช าเราะเซาะธาร  ไหลลั่นบนัดาล 
ดั่งสารพิรุณธารา   
 เงือ้มง า้โชงกชง่อนภผูา  พงึพิศโสภา 
เปนชานเปนช่องปลอ่งปน   
 สีสลบัยยบัพรรณอ าพน  เหลืองหลากกาญจน 

แลขาวคือเพชรรศัมีฯ 



เนือ้เร่ือง    ดดัแปลงมาจากสมทุรโฆษชาดก ในปัญญาสชาดก 
กลา่วคือเป็นชาดกท่ีมิไดมี้อยูใ่นพระไตรปิฎก แตเ่นือ้หาในเรือ่งท่ี
พระราชครูแตง่นัน้ แตกตา่งไปจากชาดกอยูบ่า้ง ทวา่เมื่อสมเด็จ
พระมหาสมณเจา้ฯ ทรงแตง่ พระองคไ์ดด้  าเนินตามปัญญาสชาดก
จนจบเรือ่ง 



คุณค่า 
 สมทุรโฆษค าฉนัทมี์ขนบการเลา่เรือ่งท่ีละเอียด คลา้ยกบับท
ละคร มีการเลา่เรือ่งโดยสงัเขปไวใ้นตอนตน้ เลา่เรือ่งเบกิโรงท่ี
เลน่ ก่อนเลา่เรือ่งจรงิ  

 เป็นวรรณกรรมค าสอน ท่ีน านิทานอิงธรรม มาแตง่ดว้ยถอ้ยค า
อนัไพเราะ ใชอ้่านเพื่อความเพลดิเพลิน และมีคติธรรม 



เสือโคค าฉนัท ์

ผู้แตง่         พระมหาราชครู ไดเ้คา้เรือ่งมาจากปัญญาสชาดก 
 

ค าประพันธ ์  เป็นค าฉนัท ์มีกาพยฉ์บงัและกาพยส์รุางคนางคป์น
อยูด่ว้ย 

วัตถุประสงค ์ เป็นคติสอนใจ 



เนือ้เร่ือง          

 ลกูโคและลกูเสือซึง่เกิดมีความผกูพนักนั เริม่จากในวนัหนึ่งซึง่ลกูเสือถกูแมท่ิง้ไวเ้กิดหิวนม 
ลกูววัจงึใหกิ้นนมจากแมข่องตน นบัแตน่ัน้มาทัง้สองก็เป็นสหายรกัใครก่นั ลกูเสือขอใหแ้ม่
อย่าท ารา้ยลกูโคและแมโ่ค วนัหนึ่งแม่เสือผิดสญัญา ลกูเสือและลกูโคจงึชว่ยกนัท ารา้ย
จนถึงแก่ความตาย พระฤๅษีถอดหวัใจของทัง้สองใสไ่วใ้นพระขรรคว์ิเศษคนละเลม่ มอบให้
ดแูลรกัษา เมื่อทัง้สองเดินทางมาถึง จนัทบรูนคร สามารถปราบยกัษท์ี่คอยท ารา้ยชาวเมอืง
ได ้พหลวิชยัไดอ้ภิเษกสมรสกบั นางสรุสดุา พระธิดาของพระเจา้มคธ คาวีเดินทางไปจนถึง
รมยนคร เหน็กลองใบใหญ่เมื่อผ่าออกดพูบนางจนัทรผ์มหอม หรอื นางจนัทรส์ดุา หรอื นาง
จนัทรวรา (ซึง่มีผมหอม) พระธิดาของทา้วมทัทราชและนางแกว้เกสร คาวีประหารนกอินทรี
ใหญ่ที่มากินชาวเมืองรมยนครไดอ้ภิเษกสมรสกบันางจนัทรผ์มหอม วนัหนึ่งนางอาบน า้แลว้
น าเสน้ผมใส่ผอบปลอ่ยลอยน า้ไป พระเจา้ยศภมูิ (หรอืทา้วสนันรุาช) แหง่เมืองพทัธพิสยัทรง
พบผมหอมบงัเกิดความลุม่หลง ใชอ้บุายใหค้นน าพระขรรคข์องคาวีไปเผาไฟชิงนางจนัทร์
มาไดส้  าเรจ็แตไ่ม่อาจเขา้ใกลไ้ดเ้พราะตวันางจะรอ้นเป็นไฟ อนัเน่ืองมาจากอ านาจความ
ซื่อสตัยต์่อสามี พหลวิชยัตามหาคาวีจนพบ ชบุชีวิตใหค้ืนชีพ จากนัน้พหลวิชยัปลอมตวัเป็น
ฤๅษีหลอกท าพิธีชบุตวัใหพ้ระเจา้ยศภมูิกลบัเป็นหนุม่ เมื่อสบโอกาสจงึผลกัลงหลมุไฟ คาวี
กบันางจนัทรผ์มหอมจงึไดค้รองเมืองพทัธพิสยัสบืตอ่มา 



คุณค่า     
 เป็นวรรณคดีไทย ประเภทฉนัทเ์รือ่งแรก และเป็นแบบฉบบัของ
การแตง่ฉนัทใ์นสมยัตอ่มา ซึง่พระมหาราชครู ภิกษุชาวเชียงใหม ่
เป็นผูแ้ตง่ มีเคา้เรือ่งอยูใ่นปัญญาสชาดก 

 ใหค้ติสอนใจในเรือ่งความกตญัญแูละความซื่อสตัย ์



จนิดามณี 
  ผูแ้ตง่    พระมโหราธิบด ี
 ค าประพนัธ ์   เป็นรอ้ยแกว้ ยกตวัอยา่งค าประพนัธต์า่ง ๆ 
 วตัถปุระสงค ์  สมเด็จพระนารายณโ์ปรดใหน้กัปราชญแ์ตง่
หนงัสือเรยีนภาษาไทยเพื่อไม่ใหเ้ด็กไทยหนัไปเรยีนและไปนบัถือ
ศาสนาครสิต ์

 สาระส าคญั กลา่วถึงอกัษรศพัท ์เป็นค าศพัทท่ี์มีเสียงคลา้ยๆ กนั 
วิธีใชอ้กัษรตา่ง ๆ การผนัอกัษร ก าเนิดตวัอกัษร วิธีแตง่ค า
ประพนัธช์นิดตา่ง ๆ 

 



 คณุคา่    
◦ จินดามณี (แกว้สารพดันกึ) เป็นแบบเรยีนภาษาไทย มีเนือ้หา
ครอบคลมุเรื่องการใชส้ระ พยญัชนะ วรรณยกุต ์การแจกลกู การผนั
อกัษร อกัษรศพัท ์อกัษรเลข การสะกดการนัต ์การแต่งค าประพนัธช์นิด
ตา่ง ๆ และกลบท ปรากฏกลบท อยู ่๖๐ ชนิด มีทัง้จินดามณี แตง่ขึน้ใน
สมยัอยธุยาตอนกลาง โดยพระโหราธิบดี ในรชัสมยัของสมเดจ็พระ
นารายณม์หาราช  

◦ เป็นแบบเรยีนเลม่แรกของไทยดว้ย 



 เป็นตน้แบบการจดัท าหนงัสือแบบเรยีนไทยในยคุ เช่น  
◦ จินดามณีฉบบัความแปลก จินดามณีครัง้แผน่ดนิพระเจา้บรมโกศ  
◦ จินดามณีฉบบักรมหลวงวงษาธิราชสนิท  
◦ จินดามณีฉบบัพิมพข์องหมอสมิท  
◦ จินดามณีฉบบัพิมพข์องหมอบรดัเลย ์

 



พงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอกัษรนิต ิ
 ผูแ้ตง่   เป็นพระประสงคข์องสมเด็จพระ
นารายณม์หาราชใหร้วบรวมจดหมายเหตุ
และเหตกุารณต์า่งๆ  รวบรวมไวด้ว้ยกนั 
หลวงประเสรฐิอกัษรนิตเิป็นผูไ้ดม้าจาก
ชาวบา้นแลว้น ามาถวายสมเด็จกรมพระยา
ด ารงราชานภุาพ  จงึประทานช่ือใหเ้ป็น
เกียรต ิ



 เวลาแตง่            พ.ศ. ๒๒๒๓ 
 ค าประพนัธ ์   เป็นรอ้ยแกว้ เป็นการบนัทกึเหตกุารณส์ าคญั หรอื
เหตกุารณแ์ปลก ๆ ไว ้

 วตัถปุระสงค ์  เพี่อบนัทกึเหตกุารณบ์า้นเมืองไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 สาระส าคญั  เริม่ตัง้แตเ่ริม่สรา้งพระพทุธรูปวดัพนญัเชิง พ.ศ. 
๑๘๖๗ จลุศกัราช ๖๘๖ ไปจนถึง พ.ศ. ๒๑๔๗  สมเด็จพระ
นเรศวรเสด็จไปรบท่ีเมืองเชียงใหม ่ประชวรสวรรคตท่ีเมืองหา้ง
หลวง 

 คณุคา่      มีคณุคา่ดา้นประวตัิศาสตร ์ 



ศรีปราชญ ์

 อนิรุทธค าฉันท ์
 ผูแ้ตง่    ศรปีราชญ ์ (บตุรของพระ

โหราธิบด)ี  
 ค าประพนัธ ์   เป็นฉนัทแ์ละกาพย ์มีรา่ย

ปนอยูบ่า้ง 
 วตัถปุระสงค ์เช่ือวา่แตง่ขึน้เพื่อแขง่กบั

เรือ่งสมทุรโฆษค าฉนัท ์ 
  

 



  สาระส าคญั    เรือ่งอนิรุทธไ์ดม้าจากคมัภีรว์ิษณปุรุาณะและ
มหาภารตะ มีเนือ้เรือ่งคลา้ยสมทุรโฆษ คือมีการอุม้สมระหวา่ง 
พระอนิรุทธก์บันางอษุา และพรากจากกนั แตใ่นท่ีสดุก็ไดพ้บกนั
และครองกนัสืบมา 

 คณุคา่   มีลกัษณะแหวกธรรมเนียมนิยมคือไมมี่บทไหวค้รู  



โคลงก าสรวลศรีปราชญ ์
 ผูแ้ตง่        ศรปีราชญ ์
 ค าประพนัธ ์ เป็นโคลงดัน้   มีสมัผสัระหวา่งบท 
 วตัถปุระสงค ์พรรณนาการเดนิทางพรอ้มทัง้คร  ่าครวญถึงนางผู้
เป็นท่ีรกัไปดว้ย เนือ้ความบางตอนมีการยกวรรณคดีเรือ่งอ่ืนมา
กลา่วเปรยีบเทียบ 

 



 เนือ้หา 
เป็นนิราศท่ีแตง่ขึน้ดว้ยความอาลยัตอ่นางอนัเป็นท่ีรกั พอ่แม่ และ
บา้นเมืองท่ีเคยอาศยัอยา่งสขุสบาย เพราะตนนัน้ถกูเนรเทศออก
จากกรุงศรอียธุยาไปยงันครศรธีรรมราช โดยไมแ่น่ใจวา่จะฝาก
นางอนัเป็นท่ีรกัไวก้บัผูใ้ดจึงจะวางใจได ้โดยเมื่อผูแ้ตง่เดนิ
ทางผ่านสถานท่ีแหง่ใด ก็จะเปรยีบสถานท่ีแหง่นัน้เป็นความรูส้กึ
ของตนท่ีมีตอ่นางอนัเป็นท่ีรกั 



ตวัอย่างโคลงก าสรวลศรปีราชญ ์
ชมเมือง 
                       อยธุยายศยิ่งฟา้                 ลงดนิ แลฤา 
            อ านาจบญุเพรงพระ                        ก่อเกือ้ 
            เจดียล์อออินทร                             ปราสาท 
            ในทาบทองแลว้เนือ้                         นอกโสมฯ 
            ฝากนาง                        
                      โฉมแมจ่กัฝากฟา้                   เกรงอินทร หยอกนา 
            อินทรท่านทอดโฉมเอา                     สูฟ่า้ 
            โฉมแมจ่กัฝากดนิ                           ดนิท่าน แลว้แฮ 

            ดินฤาขดัเจา้หลา้                            สูส่  สองส ฯ 



 คณุคา่ 
◦ ดา้นภาษา ใหค้วามรูด้า้นค าศพัทโ์บราณ 
◦ ดา้นภมูิศาสตร ์ทราบสภาพเสน้ทางตามท่ีกวีกลา่วถงึ 

◦ ดา้นสงัคม ไดรู้ถ้งึความเป็นอยู ่การแต่งกาย   



พระศรีมโหสถ  
กาพยห์อ่โคลง 
 ผูแ้ตง่       พระศรีมโหสถ 
 ค าประพนัธ ์ กาพยย์านีสลบักบัโคลงสี่สภุาพบท
ตอ่บท 

 วตัถปุระสงค ์สดดีุชมบา้นเมืองสมยัสมเดจ็ 
พระนารายณ ์

 สาระส าคญั  เลา่ถงึชีวิตความเป็นอยูข่องชาว
อยธุยา 
 
  

 

• คณุคา่      เป็นตวัอยา่งของกวีรุน่หลงัในลกัษณะการแตง่กาพยห์อ่โคลง
ขนาดยาวมีส านวนโวหารท่ีไพเราะ คมคาย หลายตอนและไดท้ราบถึง
สภาพบา้นเมือง 



ตวัอย่าง 
 ๐  ผาดเหนเพญผ่องหนา้ โฉมหลากหลา้อ่าเอวกลม 

 คิง้ก่งทรงในนม  แต่งผมไปลไ่รเพรดิเพรา ฯ 

                    ๐        ผาดเหนเพญภาคเนือ้ นวลนม 

         ตมุเตง่เลงไรผม     ไปลแ่ปล ้

         อกแบนแอ่นเอวกลม  กาเมศ 

         คิว้ก่งทรงในแท ้  แยบยิม้เปรมปราย ฯ 
 

          ๐  ผิวพรรณกรรณเกษแสง นุ่งทอ้งแดงแตง่เชิงชาย 

          ห่มหิว้ริว้ทองพราย  เดิรกรายนาดผาดกลางฝงู ฯ 

                    ๐        ศรพีรรณกรรณเกษเยือ้ง ยรูหงษ ์

         นวยเน่งแฝงฝงูพงษ ์   พวกพอ้ง 

         ทอ้งแดงแตง่ชายผจง   ลายเลิศ 

         ห่มสะใบใยหญอ้ง   หริง่ริว้ทองพราย ฯ 



โคลงเฉลิมพระเกียรตสิมเดจ็พระนารายณม์หาราช 
 ผูแ้ตง่       พระศรมีโหสถ 
 ค าประพนัธ ์ โคลงสี่สภุาพ 
 วตัถปุระสงค ์เพ่ือสดดุีพระเกียรติและบนัทกึเหตกุารณบ์า้นเมือง 
 สาระส าคญั  เลา่เรือ่งการไดช้า้งเผือก อญัเชิญพระพทุธสหิิงค์
จากชียงใหม ่และพรรณนาเมืองลพบรุ ี

 คณุคา่       มีคณุคา่ดา้นประวตัิศาสตรแ์ละโบราณคดี  



โคลงอกัษรสามหมู ่ 
 ผูแ้ตง่         พระศรมีโหสถ 
 เวลาแตง่         สมยัสมเดจ็พระนารายณม์หาราช 
 ค าประพนัธ ์     โคลงสี่สภุาพ กลบท ใชค้  า ๆ เดียวกนัเรยีงตัง้แต่
ไม่มีรูปวรรณยกุต ์และผนัไดด้ว้ยไมเ้อก ไมโ้ท  เป็นชดุ ๆ      

 วตัถปุระสงค ์    เพื่อแสดงฝีมือทางวรรณศลิป์ 

 คณุคา่ เป็นแบบอยา่งในการแตง่กลบทของกวียคุหลงั  



ตวัอย่าง 

 โคลงกลบทอกัษรสามหมู ่   :พระศรมีโหสถ 
               ๐  พลพฤนทจ์นจ่นจน้...........ทวนทิว 
               เหินโห่โยธากรวิ.....................กริว่กริว้ 
               พวัพอ้งพอ่งพองปลวิ............เปลววาบ 
               โอโอโ่อฬ้ารหลิว้....................ลี่ล  า้ฦๅหาย 

 ๐  เสนาสสููสู่.้..........................ศรแผลง 
               ยิ่งคา่ยทลายเมืองแยง...........แยง่แยง้ 
               รุกรน้รน่รนแรง.......................ฤทธ์ิรบี 
               ลวงลว่งลว้งวงัแวง้.................รวบเรา้เอามา 



โคลงนิราศนครสวรรค ์ 
 ผูแ้ตง่       พระศรมีโหสถ 
 ค าประพนัธ ์ รา่ยสภุาพและโคลงสภุาพ 
 วตัถปุระสงค ์พรรณนาการเดนิทางชลมารคตามเสดจ็ไปรบั
ชา้งเผือกท่ีนครสวรรค ์

 สาระส าคญั  พรรณนาสถานท่ีตา่งๆ ท่ีเดินทางผ่านจากอยธุยา
ถึงนครสวรรค ์โดยแทรกส านวนนิราศไวด้ว้ย    

 คณุคา่       ไดท้ราบถึงสภาพความอดุมสมบรูณข์องบา้นเมือง
ยคุนัน้  

 

 



ขุนเทพกว ี

ค าฉันทดุ์ษฎีสังเวยกล่อมช้าง 
 ผูแ้ตง่             ขนุเทพกระว ี
 ค าประพนัธ ์    ฉนัท,์ กาพยย์านี และกาพยฉ์บงั 
วตัถปุระสงค ์   ใชป้ระกอบพิธี “คชกรรม” เม่ือพระมหากษัตรยิ ์
“เสด็จวงัชา้ง” เพื่อลอ้มจบัชา้งเถ่ือน ก่อนน ามาฝึกปรอืใหเ้ช่ือง 

 
    
 

 

 



 เนือ้หาค าฉนัทด์ษุฎีสงัเวยนี ้แบง่ออกเป็น ๓ ลา คือ 
ลาท่ี ๑ เป็น “สดดุีอวยสงัเวย” เนือ้หาวา่ดว้ยการบชูาเทพยดา
ตา่งๆ ในพิธีคชกรรม มีขอ้ความตอนหนึ่งกลา่วถงึก าเนิดของพระ
มหาวิฆเนศวรเทวดาส าคญัในพิธีคชกรรมไวด้ว้ย 



 ลาท่ี ๒ เป็น “สดดุีขอชา้ง” เริม่ดว้ยบทบชูาพระพรหม พระ
นารายณ ์พระเทวกรรม พระอมุา เทวดาอฐัเคราะห ์พระมหา
วิฆเนศวร พระขนัธกมุาร ฤๅษีสทิธิดาบส ตลอดจนเทวดาและ
อมนษุยท่ี์สิงสถิตอยูใ่นป่า และขอชา้งท่ีมีลกัษณะดีชนิดตา่ง ๆ มี
เนือ้ความกลา่วถึงพระเจา้อเุทนวา่ ซึง่ในคมัภีรพ์ระธรรมบทวา่ มี
พิณก ากบัดว้ยมนตรส์ามารถบงัคบัชา้งป่าทัง้หลายใหอ้ยูใ่น
อ านาจของพระองคไ์ด ้พระองคจ์งึเป็นท่ีนบัถือของพฤฒิบาศ 
หมอประกรรมผูท้  าการคลอ้งชา้ง และควาญชา้งเป็นอยา่งยิ่ง 



 ลาท่ี ๓ เป็น “สดดุีสิทธิดาบส” ซึง่เช่ือวา่สงิสถิตอยูใ่นเชือกบาศท่ี
ใชค้ลอ้งชา้ง เนือ้หาในค าฉนัทก์ลา่ววา่ ฤๅษีสทิธิดาบสตัง้พิธี 
“อรรจนอิศวร” คือ บชูาพระอิศวร พิธีดงักลา่วตอนหนึ่งปรากฏใน
ค าฉนัทว์า่ “ยอกภสัมธารทรงศิพมน......ตรเบญจพรหมางคศ์ิ
วางค” อนัไดแ้ก่ การประพรมน า้ศวิมนตรจ์ากพระเตา้เบญจคพัย ์
วิธีการดงักลา่วมีลกัษณะคลา้ยกบัขัน้ตอนหนึ่งในพิธีพระคช
กรรม รวมไปถึงพระราชพิธีทอดเชือก ดามเชือกดว้ย 



 สดดุีขอชา้ง 
วสนัตดิลก ฉนัท ์๑๔ 
๒๖๏ อญัขยมบงัคมประณตประนม พรหมวิษณธุาดา 
พระกรรมเทว ด มหา  สิทธิศกัดิพินาย 
๒๗๏ เทวีอมุาภควดี  ดปูระเสรฐิโพรงพราย 
มานรศัมิดาษทิศฉาย  นปุระโพธิสบสถาน 
๒๘๏ อษัเฎาพสรูทวาสวสัดิ  วิเนาทศัโลกบาล 
พิฆเนศวรขนัธยกมุาร  คือดนเูทวดา 
๒๙๏ คือพระฤๅษีสิทธิ ด ทรง พรตกรรมศาสตรา 
กรุงโกรมอภุทัธบรุณา  นอุเุทนทรมนตรผคอง 

 



 คณุคา่            เป็นค าฉนัทด์ษุฎีสงัเวยกลอ่มชา้งท่ีเก่าท่ีสดุท่ีกวี
รุน่หลงัน ามาเป็นตวัอยา่ง  ใหค้วามรูเ้รือ่งพิธีกรรมเก่ียวกบัชา้ง 

 



สรุปลกัษณะวรรณคดีสมยัอยธุยาตอนกลาง 
 “เป็นยคุทองของวรรณคดี”  
 เนือ้หา  มีความหลากหลายกว่ายคุก่อน 
◦ วรรณคดีพิธีกรรม 
◦ วรรณคดียอพระเกียรติ 
◦ วรรณคดีค าสอน* 
◦ วรรณคดีแบบเรยีน* 
◦ วรรณคดีนิทานนิยาย 
◦ วรรณคดีแสดงอารมณ ์
◦ วรรณคดีทางประวตัิศาสตร ์

 

 



 รูปแบบ 
 ใชโ้คลงมากท่ีสดุ  ฉนัทแ์ละกาพยมี์บา้ง    
 มีการแตง่โคลงกลบท  
 ลกัษณะภาษา   
 มีค าบาลีสนัสกฤตปนอยู ่เน่ืองจากนิยมแตง่ค าฉนัทแ์ละมีวรรณคดี
พิธีกรรมอยู ่

 ค าไทยที่ใชมี้ความไพเราะ เขา้ใจง่ายกวา่วรรณคดีอยธุยาตอนตน้ 

 



กวแีละวรรณคดสีมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย 



กวีและวรรณคดทีีส่ าคัญ มีดงันี ้

 สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วับรมโกศ  

 ๑. โคลงชะลอพทุธไสยาสน ์
 เจ้าฟ้าอภยั 

 ๑. โคลงนิราศเจา้ฟา้อภยั 
 เจ้าฟ้าธรรมธิเบศรไชยเชษฐสุ์ริยวงศ ์ 

 ๑. นนัโทปนนัทสตูรค าหลวง  
 ๒. พระมาลยัค าหลวง  
 ๓. กาพยเ์ห่เรอื  
 ๔. กาพยห์่อโคลงประพาสธารทองแดง  
 ๕. กาพยห์่อโคลงนิราศ  
 ๖. เพลงยาวเจา้ฟา้ธรรมธิเบศร 

 



 เจ้าฟ้ากุณฑล  

 ๑. บทละครเรือ่งดาหลงั  
 เจ้าฟ้ามงกุฎ  

 ๑. บทละครเรือ่งอิเหนา 
 พระมหานาควัดท่าทราย  

 ๑. ปณุโณวาทค าฉนัท ์ 
 ๒. โคลงนิราศพระบาท  

 หลวงศรีปรีชา (เซ่ง) 
 ๑. กลบทสริวิิบลุกิติ  
 ๒. บทละครนอก  

 

 



โคลงชะลอพุทธไสยาสน ์
 ผูแ้ตง่ : พระเจา้อยูห่วับรมโกศ 
 ลกัษณะค าประพนัธ ์: โคลงสี่สภุาพ 
 วตัถปุระสงค ์: บนัทกึเหตกุารณแ์ละวิธีการท่ีสามารถชะลอพระ
พทุธไสยาสน ์

 สาระส าคญั : เป็นบนัทกึเรือ่งราวการชะลอพระพทุธไสยาสน์
มายงัสถานท่ีใหมแ่ลว้ไดก้่อสรา้ง พระวิหาร อโุบสถ เจดีย ์กฏุิ 
ศาลาการเปรยีญ จนครบ จบดว้ยการอญัเชิญพระพทุธรูป 

 คณุคา่ : ท าใหท้ราบเรือ่งราวเก่ียวกบัการปฏิสงัขรณพ์ระรูปส าคญั 

 

สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวับรมโกศ 



เจ้าฟ้าอภยั 

โคลงนิราศเจ้าฟ้าอภัย 
 ผูแ้ตง่  เจา้ฟา้อภยั ( โอรสของพระเจา้อยูห่วัทา้ยสระ ) 
 ลกัษณะการแตง่ โคลงสี่สภุาพ 
 เรือ่งยอ่  กลา่วถึงการจากกรุงศรอียธุยาไปลพบรุี 
 ตวัอยา่งบางตอน 
                          เห็นวงัวารศิรา้ง             รมิแคว น า้นา 
                     พระนครหลวงแล                เปลา่เศรา้  
                     วงัราชฤมาแปร                   เปนป่า 
                     เกรงจะแปรใจเจา้                ห่างแลว้ลืมเรยีม 
 

 



เจ้าฟ้าธรรมธิเบศรไชยเชษฐสุ์ริยวงศ ์ 

นันโทปนันทสูตรค าหลวง  
 
 ทรงน าเนือ้เรือ่งมาจากคมัภีรที์ฆนิกาย ช่ือ นนัโทปนนัทสตูร 
 ลกัษณะค าประพนัธ ์รา่ยยาว ตอนทา้ยเป็นโคลงกระทู ้
 สาระส าคญั      เป็นการกลว่งถงึพระพทุธเจา้โปรดให ้
พระโมคคลัลานะเหาะขึน้ไปทรมานพระยานนัโทปนนัทนาคราช 
จนกระทั่งตอ้งยอมแพแ้ลว้พระพทุธองคก็์ทรงเทศนาสั่งสอน 



 การใชภ้าษาในนนัโทปนนัทสตูรค าหลวง มีค าแผลงและค าภาษา
โบราณปะปนมาก เช่น อบุดัดิ (อบุตัิ) ประเสอรรดิ (ประเสรฐิ) 
พิเศส (พิเศษ) ทอรมาน (ทรมาน) บรรสษัย (บรษัิท) ฉพอะ 
(เฉพาะ) ฯลฯ แตมี่บรรยายโวหารท่ีละเอียด มีการเปรยีบเทียบ
ก่อใหเ้กิดจินตภาพไดเ้ป็นอยา่งดี เช่น ตอนพระโมคคลัลานะ
ทรมานพญานนัโทปนนัทนาคราช ดงันี ้

 



 “อถ เตน สเินรุนา นิปปิฺลยิมาน  อรุคราชสฺส ทีฆปถุสุรรี   
อวิรตสนฺทเสท  เตลนิปปิฺตฺตติ ลวิชปรุตฺต  เวตฺตปจฺฉิก  วิย อตีตนุ
กมโหสฯิ 

 ในกาลนัน้ อนัวา่กายแห่งโภคนิทรราชา พระมหาโมคคลัลาน
หนีบเขา้ไว ้แลกายอนัใหญ่มหิมา กนอ้ยเขา้นกัหนามานท าเนียบ 
เปรยีบกระเชา้อนัเขาท าดว้ยหวายแห่งนายช่างเตลาบีบ
น า้มนังากยวิกย แลกายิกแห่งโภเคนทรราชา มีเสทารนิรีไ่หลสรก
ปรีบ่มิขาด หยาดเสทางคเปนธาร กมีในกาลนัน้ แล 

 อถ นาคราชา ธุมาส ิในกาลนัน้ อนัวา่สลัปราชา กบงัหวนธูรรมา
ใหก้ลุม้ไป ในทิศานทุิศ แล” 



 คณุคา่ เป็นการแสดงความศรทัธาในพระพทุธศาสนา ภาษาท่ีใช้
เป็นค าศพัทส์งู เป็นภาษาบาลี สนัสกฤต เขมร และมีการแผลง
ค าอยา่งไพเราะ 

 



พระมาลัยค าหลวง 
 เจา้ฟา้กุง้ ทรงพระนิพนธข์ึน้ขณะผนวช เม่ือ พ.ศ. ๒๒๘๐ เช่ือกนั
วา่พระองคไ์ดเ้คา้เรือ่งมาจาก “มาลยัสตูร” ซึง่ภิกษุชาวลงักาแตง่
ขึน้เป็นภาษาบาลีในราว พ.ศ. ๑๗๐๐ ตอ่มาภิกษุชาวเชียงใหม่
ช่ือพทุธวิลาสไดน้ ามาขยายความใหม ่เรยีกวา่ ฎีกามาลยั พระ
มาลยัส านวนนีเ้ดิมทรงตัง้ช่ือวา่ ลิลิตพระมาลยั แตเ่น่ืองจากเรือ่ง
พระมาลยัมีอยูห่ลายส านวนจงึไดเ้ปลี่ยนเป็น “พระมาลยัค า
หลวง”  

  



 



ตวัอย่างพระมาลยัค าหลวง 

 การจ าลองโลกในอดุมคติของมนษุยเ์อาไว ้ในยคุพระศรอีารยิซ์ึง่
เป็นการจงูใจใหค้นท า ความดีเพื่อท่ีจะสามารถเขา้ไปอยูใ่นทิพย
สถานแห่งนัน้ได ้และปลอบใจใหค้นเรามีความหวงัในอนาคต 

 
 “ทัง้บรุุษแลสตร ีเปรมปรดีีโอฬารกึ เสพกรรมพฤกษเ์ลีย้งกาย 
 บไดข้วนขวายกิจการ แตส่  าราญ บ ารุงกาย ผา้พรรณพรายทิพย
เพรศิ อาภารณเ์ลศิประดบัองค ์รูปยรรยงคเ์ยาวมาลย ์อปัสรปาน
ปนูเปรยีบ สมบตัิเทียบชาวสวรรค”์ 



 ลกัษณะการแตง่   ใชร้า่ยสภุาพ บางตอนคลา้ยกาพยย์านี มี
คาถาบาลีสัน้ ๆ แทรกอยูห่นา้บท  ตอนทา้ยเป็นโคลงสี่สภุาพ 

 คณุคา่   แสดงความศรทัธาในพระพทุธเจา้ท่ีแน่นแฟน้ ความเช่ือ
ในบาป บญุ คณุ โทษ พรรณนาโวหารเก่ียวกบันรก-สวรรคไ์ด้
งดงาม 



กาพยเ์หเ่รือ 
 ลกัษณะค าประพนัธ ์: แตง่เป็นกาพยห์่อโคลง  มีโคลงสี่สภุาพ
น า  1  บท  เรยีกวา่เกริน่เห่  และตามดว้ยกาพยย์านี 
11  พรรณนาเนือ้ความโดยไมจ่ ากดัจ านวนบท 

 จดุประสงคใ์นการแตง่ : ใชเ้ห่เรอืเลน่ในคราวเสดจ็ฯ โดยทาง 
ชลมาครเพ่ือไปนมสัการพระพทุธบาท  จงัหวดัสระบรุ ี การเห่เรอื
นอกจากจะเป็นท่ีส าราญพระราชอิรยิาบถแลว้  ยงัเป็นการให้
จงัหวะแก่ฝีพายดว้ย  

 



  เรอืชายชมมิ่งไม ้       มีพรรณ 
รมิท่าสาครคนัธ ์               กลิ่นเกลีย้ง 
เพลด็ดอกออกแกมกนั       ชชู่อ 
หอมห่ืนรืน่รสเพีย้ง             กลิ่นเนือ้นวลนาง ฯ 
 
 เรอืชายชมมิ่งไม ้          รมิท่าไสวหลากหลายพรรณ 
เพลด็ดอกออกแกมกนั         สง่กลิ่นเกลีย้งเพียงกลิ่นสมร 
 ชมดวงพวงนางแยม้      บานแสลม้แยม้เกสร 

คิดความยามบงัอร               แยม้โอษฐ์ยิม้พริม้พรายงาม 



คุณค่า: อทิธิพลต่อการแต่งกาพยเ์ห่เรือในยุคต่อมา 
 กาพยเ์หเ่รอื พระนิพนธ ์ในเจา้ฟา้ธรรมธิเบศร ์นิยมใชเ้หใ่นกระบวนเรอืหลวง
จนถงึปัจจบุนั 

 กาพยเ์หเ่รอื พระราชนิพนธ ์ในพระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหลา้นภาลยั (ชม
เครื่องคาวหวาน และผลไม)้ 

 กาพยเ์หเ่รอื พระราชนิพนธ ์ในพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 
(ชมสวน ชมนก ชมไม ้และชมโฉม) 

 กาพยเ์หเ่รอื พระนิพนธ ์ในสมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟา้กรมพระยานรศิ
รานวุดัติวงศ ์(ชมเรือ) 

 กาพยเ์หเ่รอื พระราชนิพนธ ์ในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั (ชม
เรอื ชมพระนคร ชมปลา เหค่รวญ เป็นตน้) 

 กาพยเ์หเ่รอื พระนิพนธ ์ในพระราชวรวงศเ์ธอ กรมหม่ืนพิทยาลงกรณ ์(ทรง
พระนิพนธถ์วายพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั ในพระราชพิธีทรงเปิด
สะพานปฐมบรมราชานสุรณ)์ 



กาพยห์อ่โคลงประพาสธารทองแดง 

 
 ลกัษณะค าประพนัธ ์กาพยห์่อโคลง 
 จดุประสงคใ์นการแตง่ พรรณนาสิ่งท่ีไดพ้บเห็นจากการเสด็จทาง
สถลมาตร ตัง้แตท่่าเจา้สนกุถึงธารทองแดง 

 สาระส าคญั  พรรณนาถึงขบวนเสด็จ สภาพภมูิประเทศ 
 คณุคา่  เลน่ค าท่ีไพเราะ ทราบถึงธรรมชาติของสตัว ์

 



ตวัอยา่งกาพยห์อ่โคลงประพาสธารทองแดง 

 ยงูทองยอ่งเยือ้งยา่ง                  ร  ารางชางช่างฟ่ายหาง 
ปากหงอนออ่นส าอาง                           ช่างร  าเลน่เตน้ตามกนั 
 
 ยงูทองยอ่งย่างเยือ้ง                    ร  าฉวาง 
รายรา่ยฟ่ายเฟ่ืองหาง                            เฉิดหนา้ 
ปากหงอนออ่นส าอาง                            ลายเลศิ 

ร  าเลน่เตน้งามหงา้                                ปีกปอ้งเป็นเพลง 



กาพยห์อ่โคลงนิราศ หรือนิราศธารโศก  

 

 ลกัษณะการแตง่  กาพยห์่อโคลง คือ กาพยย์านี ๑ บท สลบักบั
โคลงสี่สภุาพ ๑ บทโดยมีใจความเหมือนกนั 

 ความมุง่หมาย     บนัทกึการเดนิทาง ร  าพนัถึงหญิงท่ีรกั สถานท่ี 
และสภาพแวดลอ้ม 

 สาระส าคญั  พรรณนาเก่ียวกบัระยะเวลา 



 เพลงยาวเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร 
 ลกัษณะการแตง่ แตง่ดว้ยกลอนเพลง คือขึน้ตน้ดว้ยวรรคท่ี ๒ 
ของค ากลอน 

 วตัถปุระสงค ์แสดงความรกัผา่นตวัอกัษร 

 

 



ตวัอยา่ง 

                                                  ปางพี่มาดหมายสมานสมุาลยส์มร 

ดั่งหมายดวงหมายเดือนดารากร    อนัลอยพืน้อ าพรโพยมพราย 
 
แมน้พี่เหิรเดินไดใ้นเวหาศ              ถึงจะมาดก็ไม่เสียซึง่แรงหมาย 
มิไดช้มก็ภอไดด้  าเนิรชาย               เมียงหมายรศัมีพิมานมอง 
 
น่ีสดุหมายที่จะมาดสมุาลยส์มาน    สดุหาญท่ีจะเหิรเวหาศหอ้ง 
สดุคิดท่ีจะเขา้เคียงประคอง            สดุสนองใจสนิทเสน่หก์นั 

 



เจ้าฟ้ากุณฑล / เจ้าฟ้ามงกุฎ 

บทละครเร่ืองดาหลัง และบทละครเร่ืองอเิหนา 
 ผูแ้ตง่   เจา้ฟา้กณุฑล พระราชธิดาพระองคใ์หญ่ของสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วับรมโกศ  ทรงนิพนธเ์รือ่งดาหลงั  เจา้ฟา้มงกฎุพระราช
ธิดาพระองคเ์ลก็  ทรงนิพนธเ์รือ่งอิเหนา  เจา้ฟา้ทัง้สองพระองค์
เป็นพระกนิษฐภคินีตา่งพระมารดากบัเจา้ฟา้ธรรมธิเบศร 

 ลกัษณะการแตง่       กลอนบทละคร 
 จดุมุง่หมาย  ใชแ้สดงละครถวายพระเจา้อยูห่วับรมโกศ 
 คณุคา่  ตนัแบบเรือ่งอิเหนาในสมยัรชักาลท่ี ๒ ของกรุง
รตันโกสนิทร ์

 



พระมหานาควัดท่าทราย  

ปุณโณวาทค าฉันท ์ 
 ลกัษณะการแตง่     
 แตง่ดว้ยฉนัท ์จ านวน ๓๐๖ บท ไดแ้ก่ อินทรวิเชียรฉนัท ์โตฎก
ฉนัท ์วสนัตดลิกฉนัท ์มาลนีิฉนัท ์สทัทลุวิกกีฬิตฉนัท ์และสทัรา
ฉนัท ์

 สว่นค าประพนัธอ่ื์นๆ ไดแ้ก่ กาพยฉ์บงั กาพยส์รุางคนางค ์รา่ย 
โคลงกระทู ้และโคลงสี่สภุาพ 

 



 ความมุง่หมาย  เพื่อพรรณนาความรูส้กึ และสิ่งท่ีพบเห็นใน
โอกาสท่ีไดไ้ปนมสัการพระพทุธบาทสระบรุรีะหวา่งท่ีมีการ
สมโภชครัง้ส  าคญัในรชักาลสมเดจ็พระเจา้อยูห่วับรมโกศ 

 สาระส าคญั  ตน้เรือ่ง กลา่วค าบชูาพระรตันรยั เทวดา 
พระมหากษัตรยิ ์ ด  าเนินเรือ่งตามแบบปณุโณวาทสตูร แต่
เปลี่ยนรายละเอียดบางอยา่งเพ่ือใหเ้ขา้กบัประวตัิการปฏิสงัขรณ ์
และสมโภชพระพทุธบาทสระบรุ ี

 คณุคา่  ใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัการละเลน่ ศิลปกรรม และการสมโภช
พระพทุธบาท 

 



โคลงนิราศพระบาท  

 ลกัษณะการแตง่ แตง่ดว้ยโคลงสี่สภุาพ ท านองนิราศ 
 สนันิษฐานวา่แตง่ขึน้คราวเดียวกบั บณุโณวาทค าฉนัท ์แตพ่บค า
ประพนัธเ์พียง ๒๕ บทและไม่จบเรือ่ง ขอ้ความขา้งทา้ยขาด
หายไป 

 ความมุง่หมาย  พรรณนาความรูส้กึในโอกาสจากกรุงศรอียธุยา
ไปพระพทุธบาทสระบรุ ี



  เนือ้หา     พรรณนาการเดินทางไปนมสัการรอยพระพทุธบาท 
จงัหวดัสระบรุ ีเริม่ดว้ยบทพรรณนาถึงความเศรา้โศกท่ีตอ้งจาก
นางผูเ้ป็นท่ีรกั กวีไดเ้ขา้ขอพรท่ีวดัตองป ุจากนัน้จงึเดนิทางผา่น
บา้นกระทุ่ม หนองคนที บา้นทา้ยพิกลุ บางโขมด และบา้นแมล่า 
ระหวา่งทางเม่ือกวีผา่นสถานท่ี หรอืพบเห็นสิ่งตา่ง ๆ ก็จะน ามา
แตง่เป็นโคลงพรรณนาความคิดถึงท่ีมีตอ่นาง ตามตน้ฉบบัสมดุ
ไทยบทประพนัธส์ิน้สดุเม่ือกวีเดนิทางมาถึงบา้นพิศ ตอนทา้ยกวี
กลา่วเปรยีบเทียบวา่ นางมีคณุสมบตัิ ๓ ประการ คือ เนตรคมดจุ
ศร เสียงไพเราะ และมีรูปโฉมท่ีสามารถผลาญบรุุษได ้เขน่
เดียวกบัศร ๓ เลม่ท่ีพระรามใชส้งัหารยกัษ์ 



หลวงศรปีรชีา 

กลบทสิริวบุิลกิติ 
 ลกัษณะการแตง่   กลอนกลบท รวม ๘๖ ชนิด 
ความมุง่หมาย  แตง่เพื่อเป็นอานิสงสใ์หส้  าเรจ็อรหนัต ์

 สาระส าคญั  เป็นการน าเรือ่งราวในชาดกมาแตง่เป็น
กลอน คือ สิรวิิบลุยกิติชาดก ชาดกในล าดบัในล าดบัที่ ๕ 
ในปัญญาสชาดกซึง่เป็นชาดกนอกพระไตรปิฎก ซึง่มี
จ านวนทัง้หมด ๖๑ เรือ่ง 

 



ตอนพรรณนาสิรบิลุกิติ กลบท บวับานกลีบขยาย 

เสียดายภกัตรผ์่องเพียงเพง่ไพบลูย ์   เสียดายประยรูยอดกษัตรยิม์หาสาล 
เสียดายเนตรดลุนิลมฤคีปาน         เสียดายขนงก่งสมานคนัศรทรง 
เสียดายนาสสาสดุดั่งแสงขอ         เสียดายศอเปรยีบสรอ้ยศิวาหงส ์

เสียดายกรรณท์นัทดักลีบสตับง         เสียดายทรงสง่ศรรีวีวรรณ 



บทละครนอก  
 
 ใชผู้ช้ายแสดงลว้น 
 เดิมเรยีกวา่ ละคร แตภ่ายหลงัมีละครในเกิดขึน้จงึเรยีก  
ละครนอก 
 เรือ่งท่ีแสดงมี ๑๔  เรือ่ง คือ การะเกด คาวี ไชยทตั พิกลุทอง 
พิมพส์วรรค ์พิณสรุยิวงศ ์มโนหร์า โมง่ป่า มณีพิชยั สงัขท์อง  

 สงัขศ์ิลป์ชยั สวุรรณศิลป์ สวุรรณหงส ์และโสวตั 

 

 



สรุปลกัษณะวรรณคดีสมยัอยธุยาตอนปลาย 

 รูปแบบ 
◦ นิยมแตง่กาพยแ์ละกลอน 
 พฒันาค าประพนัธป์ระเภทกาพยเ์ป็นกาพยห์อ่โคลง 

◦ ปรากฏค าประพนัธป์ระเภทกลอน 
 กลอนกลบท 

 กลอนเพลงยาว 

◦ รา่ย  มกัใชป้ระกอบกบัค าประพนัธป์ระเภทอ่ืน 
◦ โคลง 
◦ ฉนัท ์

 
 

 



◦ การใชภ้าษา 
 ใชค้  าภาษาตา่งประเทศ โดยเฉพาะบาลีสนัสกฤต เน่ืองจากมี
วรรณคดีศาสนา 

◦ เนือ้หา   
 นิยมน าเรื่องทางศาสนามาแตง่ 

 วรรณคดีแสดงอารมณก์วี 

 วรรณคดีนิทานนิยาย 
 

 



กวีและวรรณคดสีมัยกรุงธนบุรี  
 



ภมิูหลังทางสังคมและวัฒนธรรม 

  หลงัจากกรุงศรอียธุยาถกูพม่าตีแตกและพมา่กวาดตอ้น
ผูค้นไปเมืองพมา่เป็นจ านวนมาก ในครัง้นัน้ พระยาตากไดย้ก
กองเรอื ๑๐๐ ล า จากเมืองจนัทบรุ ีพรอ้มดว้ยไพรพ่ลประมาณ 
๕,๐๐๐ คน เขา้มาทางปากแม่น า้เจา้พระยาตีไดเ้มืองธนบรุ ีแลว้
เขา้โจมตีกองก าลงัของพมา่ท่ีคา่ยโพธ์ิสามตน้ พระยาตากสงัหาร
สกีุ ้ซึง่พมา่แตง่ตัง้ใหเ้ป็นผูค้วบคมุกรุงศรอียธุยาตายในท่ีรบ เม่ือ 
พ.ศ. ๒๓๑๐ หลงัจากเสียกรุงศรอียธุยาเพียง ๗ เดือน ไทยก็
สามารถกอบกูเ้อกราชกลบัคืนมาได ้
 



หลงัจากกอบกูเ้อกราช พระยาตากสถาปนากรุงธนบรุเีป็นราช
ธานีใหมแ่ละท าพิธีปราบดาภิเษกขึน้ครองกรุงธนบรุ ีเม่ือวนัท่ี 
๒๘ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๓๑๐ เป็นสมเดจ็พระเจา้ตากสนิ นบัเป็น
กษัตรยิพ์ระองคเ์ดียวในสมยัธนบรุี 

 



กวีและวรรณคดีท่ีส  าคญั มีดงันี ้ 
๑. สมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช  มีบทพระราชนิพนธ ์ดงันี ้
 ๑.๑ บทละครเรือ่งรามเกียรติ ์4 ตอน ไดแ้ก่ 
  ๑.๑.๑  ตอนพระมงกฎุประลองศร 
  ๑.๑.๒  ตอนหนมุานเกีย้วนางวานรนิ 
  ๑.๑.๓  ตอนทา้วมาลีวราชวา่ความ 
  ๑.๑.๔  ตอนทศกณัฐ์ตัง้พิธีทรายกรด พระลกัษมณ ์
   ตอ้งหอกกบิลพทั จนถึงตอนผกูผมทศกณัฐ์ 
   กบันางมณโฑ 

 



๒. พระภกิษุอินทแ์ละพระยาราชสุภาวด ี มีงานวรรณคดี 
ไดแ้ก่ เรือ่งกฤษณาสอนนอ้งค าฉนัท ์ 

 

๓. นายสวนมหาดเล็ก มีงานวรรณคดี ไดแ้ก่  
โคลงยอพระเกียรติสมเด็จพระเจา้ตากสนิมหาราช  

 



๔. หลวงสรวิชิต (เจ้าพระยาพระคลัง (หน) มีงานวรรณคดี ดงันี ้
 ๔.๑  อิเหนาค าฉนัท ์
 ๔.๒  ลิลิตเพชรมงกฎุ 

 

๕. พระยามหานุภาพ  มีงานวรรณคดี ไดแ้ก่ นิราศเมืองกวางตุง้  

 



กวีและวรรณคด ี

สมัยพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  

 กวีและวรรณคดทีีส่ าคัญในรัชกาลที ่๑ มีดงันี ้ 
พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  

 ๑. เพลงยาวรบพมา่ท่ีท่าดินแดง  
๒. บทละครเรือ่งอณุรุท  
๓. บทละครเรือ่งรามเกียรติ ์ 
๔. บทละครเรือ่งดาหลงั  
๕. บทละครเรือ่งอิเหนา  
๖. กฎหมายตราสามดวง 

 



 สมเดจ็กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท  

 ๑. นิราศเสด็จไปรบพมา่ท่ีนครศรธีรรมราช  
๒. เพลงยาวถวายพยากรณเ์ม่ือเพลงิไหมพ้ระท่ีนั่งอมรนิทราภิเษ
กมหาปราสาท  
๓. เพลงยาวนิราศเสด็จไปตีเมืองพมา่  

 



 เจ้าพระยาพระคลัง(หน)  

 ๑. ราชาธิราช  
๒. สามก๊ก  
๓. สมบตัิอมรนิทรค์  ากลอน  
๔. บทมโหรเีรือ่งกากี  
๕. ลิลิตพยตุราเพชรพวง  
๖. ลลิติศรวีิชยัชาดก  
๗. รา่ยยาวมหาเวสสนัดรชาดกกณัฑก์มุารและกณัฑม์ทัรี  

 



 พระเทพโมลี (กล่ิน)  

๑. รา่ยยาวมหาเวสสนัดรชาดกกณัฑม์หาพน  
๒. มหาชาตคิ  าหลวง กณัฑท์านกณัฑ ์ 

๓. นิราศตลาดเกรยีบ  

  

 พระธรรมปรีชา(แก้ว)  

๑. ไตรภมูิโลกวินิจฉยักถา  

 



สมเดจ็กรมพระราชวังบวรสถานพมุิข  
๑. ชิดก๊กไซฮั่น  

 
เจ้าพระยาพพิธิชัย  
๑. พระราชพงศาวดารฉบบัพนัจนัทนมุาศ  
  
พระวเิชียรปรีชา  
๑. พงศาวดารเหนือ  
 
ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง  
๑. นิราศอิหรา่นราชธรรม  

 



กวีและวรรณคด ี

สมัยพระบาทสมเดจ็พระพุทธเลิศหล้านภาลัย  



ภูมหิลังทางสังคมและวัฒนธรรม 

 พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลศิหลา้นภาลยั มีพระนามเดิมวา่ ฉิม เป็น
พระราชโอรสในพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟา้จฬุาโลกมหาราช และ
สมเดจ็พระอมรนิทราบรมราชินี ทรงไดร้บัสถาปนาเป็นเจา้ฟา้กรมหลวงอิศร
สนุทร ขณะมีพระชนมาย ุ๑๖ พรรษา และเป็นกรมพระราชวงับวรสถาน
มงคล เม่ือมีพระชนมาย ุ๔๑ พรรษา เสด็จขึน้ครองราชยใ์น พ.ศ. ๒๓๕๒ 
พระชนมพรรษา ๔๓ พรรษา  

 



 พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลศิหลา้นภาลยัทางสง่เสรมิงานดา้นศิลปะแขนง
ตา่ง ๆ อยา่งมาก จนกลา่วกนัวา่สมยันี ้เป็นยคุทองของวรรณคดีและ
ศิลปกรรม  งานดา้นดรุยิางคศิลป์ นาฏศิลป์ และดา้นประติมากรรม ก็
เฟ่ืองฟอูยา่งมากเช่นกนั 

 



กวแีละวรรณคดทีีส่ าคัญในรัชกาลที ่๒ มีดงันี ้ 

พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลศิหล้านภาลัย 

 ๑. บทละครเรือ่งอิเหนา 
 ๒. บทละครเรือ่งรามเกียรติ ์
 ๓. บทละครนอก ๕ เรือ่ง คือ ไชยเชษฐ์ มณีพิไชย คาวี สงัขท์อง ไกรทอง  
 ๔. กาพยเ์หช่มเครือ่งคาวหวานและวา่ดว้ยงานนกัขตัฤกษ์ 
 ๕. บทพากยโ์ขน ตอนนางลอย นาคบาศ พรหมาสตร ์และเอราวณั 

 ๖. เสภาเรือ่งขนุชา้งขนุแผน ตอนพลายแกว้เป็นชูก้บันางพิม  
               ขนุแผนขึน้เรอืน  

 ๗. ขนุชา้ง ขนุแผนเขา้หอ้งนางแกว้กิรยิา และขนุแผนพานางวนัทองหนี  

 



กรมหมืน่เจษฎาบดนิทร ์ 

 ๑. เสภาเรื่องขนุชา้งขนุแผน ตอน ขนุชา้งขอนางพิมและขนุชา้งตาม
นางวนัทอง  
 ๒. โคลงยอพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหลา้นภาลยั  
 ๓. บทละครเรื่องสงัขศ์ิลป์ชยั 

 



พระสุนทรโวหาร(ภู)่ 
 ๑. นิราศ ๙ เรือ่ง ไดแ้ก่ เมืองแกลง พระบาท ภเูขาทอง วดัเจา้ฟา้ อิเหนา 
สพุรรณ ร  าพนัพิลาป พระประธม เมืองเพชร  
 ๒. กลอนนิยาย ๔ เรือ่ง คือ โคบตุร สิงหไตรภพ ลกัษณวงศ ์พระอภยัมณี 

 ๓. เสภา ๒ เรือ่ง คือ ขนุชา้งขนุแผน ตอน ก าเนิดพลายงาม พระราช
พงศาวดาร 
 ๔. กลอนสภุาษิต ๓ เรือ่ง คือ สภุาษิตสอนหญิง เพลงยาวถวายโอวาท 
สวสัดิ รกัษา  
 ๕. กาพย ์๑ เรือ่ง คือ พระไชยสรุยิา  
 ๖. บทเห ่๔ เรือ่ง คือ กากี จบัระบ า พระอภยัมณี โคบตุร  
 ๗. บทละคร ๑ เรือ่ง คือ อภยันรุาช  

 



นายนรินทรธ์ิเบศร ์
 ๑. โคลงนิราศนรนิทร ์
  

พระยาตรังคภูมบิาล 
 ๑. โคลงนิราศตามเสดจ็ล าน า้นอ้ย 
 ๒. โคลงนิราศพระยาตรงั  
 ๓. โคลงดัน้เฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหลา้
นภาลยั  
 ๔. เพลงยาว 
 ๕. โคลงกวีโบราณ  

 



คณะนักปราชญร์าชกวี(ม่ปรากฏนาม) 

 ๑. มหาชาติค าหลวง ๖ กณัฑ ์คือ กณัฑหิ์มพานต ์กณัฑท์านกณัฑ ์  

กณัฑจ์ลุพน กณัฑม์ทัร ี กณัฑส์กักบรรพ และกณัฑฉ์กษัตรยิ ์ ซึง่สญูหายไปเม่ือครัง้เสีย
กรุง พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหลา้นภาลยัโปรดเกลา้ฯ ใหป้ระชมุนกัปราชญร์าช
บณัฑิตแต่งขึน้ใหม่ เม่ือ พ.ศ. ๒๓๕๘  เป็นส านวนท่ีไพเราะใกลเ้คียงกบัของเดิม  

 ๒. พงศาวดารจีนแปลเรือ่ง เลียดก๊ก หอ้งสิน ตัง้ฮั่น  

 



กวีและวรรณคด ี

สมัยพระบาทสมเดจ็พระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หวั  
 



ภูมหิลังทางสังคมและวัฒนธรรม  

 พระบาทสมเดจ็พระนั่งเกลา้เจา้อยูห่วั มีพระนามเดิมวา่ พระองคเ์จา้
ทบั เป็นพระราชโอรสองคใ์หญ่ในพระบาทสมเด็จพระพทุธเลศิหลา้นภาลยั 
และสมเดจ็พระศรีสลุาลยั (เจา้จอมมารดาเรยีม) ทรงไดร้บัสถาปนาเป็นกรม
หม่ืนเจษฎาบดินทร ์เมื่อ พ.ศ. ๒๓๕๖ ทรงก ากบัราชการกรมพระคลงัและ
กรมท่า ซึง่ท  าหนา้ท่ีติดต่อคา้ขายกบัตา่งประเทศ และดแูลการแตง่ส าเภา
หลวงไปคา้ขายกบัจีนเพ่ือหารายไดเ้ขา้ประเทศ  

 



• มีการท าสนธิสญัญาทางพระราชไมตรีและการพาณิชย ์เม่ือ พ.ศ. ๒๓๖๙ 
เรยีกกนัทั่วไปวา่ สนธิสญัญาเบอรนี์ย ์ 

• มีคณะมิชชนันารอีเมรกินัเดินทางเขา้มาเผยแผ่ครสิตศ์าสนา นิกาย
โปรเตสแตนตจ์ านวนมาก เรยีกรวม ๆ วา่ หมอสอนศาสนา โดยหมอสอน
ศาสนาน าความรูด้า้นการแพทยแ์ละการอนามยั วิทยาการทางตะวนัตก 
การพิมพ ์การศกึษา และการเรยีนรูภ้าษาองักฤษมาเผยแพรด่ว้ย หมอ
สอนศาสนาคนส าคญั เช่น หมอบรดัเลย ์ 

 



 มีการสง่เสรมิการคา้กบัประเทศจีนอยา่งกวา้งขวาง โดยเฉพาะกบัจีน 
 ทรงรบัเอาศิลปะแบบจีนมาผสมผสานกบัศิลปะแบบไทยหลายอยา่ง ทัง้
ทางดา้นสถาปัตยกรรม และจิตรกรรม  

 ทรงสรา้งวดัใหม่ ๓ วดั คือ วดัราชโอรสาราม วดัพระเชตพุนวิมลมงัคลา
ราม และวดัสทุศันเทพวราราม และปฏิสงัขรณว์ดัต่างๆ อีก ๓๕ วดั ทรง
สรา้งพระไตรปิฎกฉบบัตา่งๆ และทรงสง่เสรมิการศกึษาพระปรยิตัิธรรมให้
แพรห่ลาย 



 สมเดจ็เจา้ฟา้มงกฎุซึง่ทรงพระผนวชอยู ่ทรงตัง้คณะสงฆนิ์กายใหม ่คือ 
ธรรมยตุิกนิกาย สว่นพระสงฆนิ์กายเดิม ตอ่มาใชช่ื้อวา่ มหานิกาย  โดยได้
ทรงตรวจสอบคมัภีรพ์ระวินยัท่ีมีอยูใ่นเวลานัน้กบัท่ีมีปรากฏอยูใ่น
พระไตรปิฎก เห็นว่า พระสงฆไ์ทยประพฤติปฏิบตัิผิดแผกจากพระวินยัท่ี
พระพทุธเจา้ทรงบญัญตัิไวม้าก จึงทรงตัง้ออกเป็นนิกายใหม ่ 



กวแีละวรรณคดทีีส่ าคัญในรัชกาลที ่๓ มีดงันี ้ 
พระบาทสมเดจ็พระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว  
 ๑. เพลงยาวเรื่องพระราชปรารภการจารกึความรูบ้นแผน่ศิลาและเรื่อง
ปลงสงัขาร  
 ๒. โคลงฤาษีดดัตน (จารกึวดัพระเชตพุนฯ)  
 ๓. เพลงยาวกลบท 
 ๔. พระบรมราโชวาทและพระราชกระแสรบัสั่งตา่งๆ  
 ๕. พระราชปจุฉาและพระราชปรารภตา่งๆ  
 ๖. ประกาศหา้มสบูฝ่ิน 
 ๗. นิทานแทรกในเรื่องนางนพมาศ  

 



สมเดจ็พระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชติชโินรส 

 ๑. ลิลติตะเลงพา่ย  
 ๒. สมทุรโฆษค าฉนัท ์ 
 ๓. รา่ยยาวมหาเวสสนัดรชาดก  
 ๔. สรรพสทิธ์ิค าฉนัท ์ 
 ๕. กฤษณาสอนนอ้งค าฉนัท ์ 

 



 ๖. ลิลติกระบวนพยหุยาตราเสดจ็ทางชลมารคและสถลมารค  
 ๗. โคลงดัน้เรื่องปฏิสงัขรณว์ดัพระเชตพุนฯ  
 ๘. เพลงยาวเจา้พระ  
 ๙. กาพยข์บัไมก้ลอ่มชา้งพงั 
  ๑๐. พระปฐมสมโพธิกถา 
  ๑๑. ต าราฉนัทม์าตราพฤติและวรรณพฤติ  
 ๑๒. พระราชพงศาวดารกรุงศรอียธุยา  

 



สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศเ์ธอกรมพระยาเดชาดศิร  

 ๑. โลกนิติค  าโคลง 
  ๒. โคลงนิราศเสดจ็ไปทพัเวียงจนัทร ์ 
 ๓. ฉนัทด์ษุฎีสงัเวยต่างๆ  
 ๔. โคลง (จารกึวดัพระเชตพุนฯ)  

 



พระเจ้าบรมวงศเ์ธอกรมหลวงวงศาธิราชสนิท  

 ๑. นิราศพระประธม  
 ๒. โคลงจินดามณี  

 ๓. นิราศสพุรรณ  

 ๔. กลอนกลบทสงิโตเลน่หาง 

 



พระมหามนตรี(ทรัพย)์  

 ๑. บทละครเรือ่งระเดน่ลนัได  

 ๒. เพลงยาววา่กระทบพระยามหาเทพ  

 ๓. โคลงฤาษีดดัตน 

   

พระเจ้าบรมวงศเ์ธอ กรมหมืน่ไกรสรวิชิต  

 ๑. โคลงฤาษีดดัตน 

 ๒. โคลงกลบทกบเตน้ไตร่ยางค ์ 

 ๓. เพลงยาวกลบท 

 



 กรมพระราชวังบวรมหาศักดพิลเสพย ์ 

 ๑. บทละครนอกเรื่องพระลอนรลกัษณ ์ 

 ๒. เพลงยาวกรมศกัดิ ์ 

 



กวีและวรรณคดี 
สมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  
 



ภมูิหลงัทางสงัคมและวฒันธรรม 
 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั มีพระนามเดมิ
วา่ สมเด็จเจา้ฟา้มงกฎุ เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระ
พทุธเลศิหลา้นภาลยั และสมเดจ็พระศรสีรุเิยนทราบรมราชินี 
(เจา้ฟา้หญิงบญุรอด) 



 ไทยเปิดประเทศใหช้าวตะวนัตกน าครสิตศ์าสนาเขา้
มาเผยแผ ่พรอ้มทัง้น าความรูแ้ละวิชาการ  

 ท าสนธิสญัญาเบาวร์งิกบัองักฤษและกบัอีกหลายชาติ
ในเวลาตอ่มา 

 ก าหนดอตัราภาษีสินคา้ขาเขา้รอ้ยละ ๓ รวมทัง้ให้
สทิธิเสรภีาพนอกอาณาเขตแก่คนในบงัคบัตา่งชาติ
ดว้ย  



 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงสง่ราชทตู
ไปเจรญิทางพระราชไมตรกีบัสมเด็จพระราชินีนาถ
วิกตอเรยี แห่งประเทศองักฤษ และปี พ.ศ. ๒๔๐๔ กบั
จกัรพรรดนิโปเลียนท่ี ๓ แห่งประเทศฝรั่งเศส  

 ไทยตอ้งยอมเสียดินแดนบางสว่นท่ีเป็นเขมรสว่นนอก
ใหก้บัฝรั่งเศส เม่ือ พ.ศ. ๒๔๑๐ 



กวีและวรรณคดีท่ีส  าคญัในรชักาลท่ี ๔ มีดงันี ้ 
พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

 ๑. บทละครเรื่องรามเกียรติ ์ตอนพระรามเดินดง  
 ๒. มหาชาติ ๕ กณัฑ ์คือ วนปเวสน ์จลุพน มหาพน สกักบร
รพ และฉกษัตรยิ ์ 
 ๓. ประกาศและพระบรมราชาธิบาย  
 ๔. บทจบัระบ าเรื่องรามสรูและเมขลา นารายณป์ราบนนทกุ  
 ๕. บทพระราชนิพนธเ์บด็เตลด็ เช่น บทเบิกโรงละครหลวง 
บทร าดอกไมเ้งินทอง  
 ๖. จารกึวดัพระเชตพุนธ ์ 



หม่อมเจ้าอศิรญาณ 

  ๑. อิศรญาณภาษิต 

 
หม่อมราโชทัย (ม.ร.ว. กระต่าย อศิรางกูรฯ)  

 ๑. จดหมายเหตเุรื่องราชทตูไทยไปลอนดอน  
 ๒. นิราศลอนดอน 

 



ประกาศรชักาลท่ี ๔ 



ชมุนมุพระบรมราชาธิบายในพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 
 ชุมนุมพระบรมราชาธบิายในพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 

รวบรวมวชิาการสาขาต่าง ๆ ไว ้4 หมวด คอื 
 หมวดวรรณคดี 

ตอนท่ี 1 ว่าด้วยอกัษรและศพัท ์
วา่ดว้ยอกัษร ฤ ฤา ภ ภา ใชต้วั ห น าไมไ่ด ้ 
วา่ดว้ยค า ส าเรจ็ เสรจ็ กบัค าวา่ ส าเรทธ ิเสรทธ ิ 
วา่ดว้ยค าว่า ทรง เขยีนเป็น ธรง ไมไ่ด ้ 
วา่ดว้ยลกัษณะใช ้กบั แก่ แต่ ต่อ ใน ยงั  
วา่ดว้ยลกัษณะค าวา่ ใส ่ 
วา่ดว้ยค า ทแกลว้  
วา่ดว้ยศพัท ์ศพ  
วา่ดว้ยศพัท ์พระอศิวร ประตทินิ  
วา่ดว้ยค าภูษามาลา และวดัพะนญัเชงิ  
วา่ดว้ยศพัท ์สทัธรรมเทศนา และค าทลูเกลา้ ฯ ถวาย  
วา่ดว้ยค า พระเมรุทอง และพหิารหลวง พหิารราย  
 



 ตอนที ่2 ว่าดว้ยนามข้าราชการ 
 
วา่ดว้ยนามพระยาอิศรานภุาพ พระธญัญาภิบาลและพระยา
ประเสรฐิสาตรด ารง  
วา่ดว้ยนามหลวงบนัเทาทกุขร์าษฎร  
วา่ดว้ยนามเจา้พระยามขุมนตร ีและหลวงมลโยธานโุยค  
วา่ดว้ยนามผูส้  าเรจ็ราชการเมืองขึน้เมืองกาญจนบรุ ี7 เมือง  
วา่ดว้ยนามผูส้  าเรจ็ราชการเมืองนครเข่ือนขนัธ ์



 ตอนท่ี 3 ว่าด้วยนามสถานท่ีต่าง ๆ 
วา่ดว้ยนามพระทีน่ัง่สทุไธสวรรย ์และพุทไธสวรรย ์ 
วา่ดว้ยนามวดัรชัฎาธฐิาน และวดักาญจนสงิหาสน์  
วา่ดว้ยนามทอ้งสนามหลวง และทอ้งสนามไชย  
วา่ดว้ยนามเมอืงประจวบครีขีนัธเ์มอืงปัจจนัตคริเีขตต ์ 
วา่ดว้ยนามคลองเจดยีบ์ชูา  
วา่ดว้ยนามพระทีน่ัง่ชลงัคพมิาน และพระทีน่ัง่ในพระบรมมหาราชวงั  
วา่ดว้ยนามพระทีน่ัง่ท่าทีป่ระทบัราชวรดษิฐ ์ 
วา่ดว้ยนามคลองผดุงกรุงเกษม คลองถนนตรง และ ถนนเจรญิกรงุ  
วา่ดว้ยนามวดัมหาธาตุ วดัราชประดษิฐ และวดัราชบุรณะ  
วา่ดว้ยเรือ่งแขกเรยีกเมอืงมะกะ และเมอืงมะดนีะวา่เมอืงกบลิพสัดุ์ 



 หมวดโบราณคดี 
ตอนท่ี 1 ว่าด้วยราชประเพณีโบราณ 
วา่ดว้ยประเพณีน าริว้ตรวจทางเสดจ็พระราชด าเนิน  
วา่ดว้ยประเพณีลงสรงโสกนัต ์ 
วา่ดว้ยประเพณีพระราชทานเบีย้หวดัและเงนิเดอืนแก่ เจา้นายใน
พระราชวงับวร  
วา่ดว้ยประเพณีพระราชทานเบีย้หวดัพระราชวงศานุวงศท์ีท่รงผนวช  
วา่ดว้ยประเพณีพระราชทานบรรดาศกัดิแ์ก่พอ่คา้ต่างประเทศ  
วา่ดว้ยประเพณีเสดจ็พระราชทานพระกฐนิพระอารามหลวงกรงุศรี
อยธุยา  
วา่ดว้ยประเพณีพระสงฆร์ามญัสวดพระปรติรท าน ้า พระพุทธมนตใ์น
พระราชวงัชัน้ใน 



 ตอนท่ี 2 ว่าด้วยจารีตโบราณ 
วา่ดว้ยอากรคา่น ้า  
วา่ดว้ยอากรไมป้ก าใบและน ้ามนั  
วา่ดว้ยอากรคา่นา  
วา่ดว้ยพกิดัเงนิตรา  
วา่ดว้ยการใชเ้บีย้  
วา่ดว้ยพกิดัทองค า  
วา่ดว้ยตราภมูคิุม้หา้ม  
วา่ดว้ยดวงตราทีใ่ชใ้นตราภมู ิ 
วา่ดว้ยสกัเลขหมายหมู ่ 
วา่ดว้ยละครผูห้ญงิของหลวง  
วา่ดว้ยนายบอ่นทดรองเงนิใหผู้เ้ล่นเบีย้ 



 ตอนท่ี 3 ว่าด้วยโบราณสถาน 
 
วา่ดว้ยต านานเมอืงลพบุร ี 
วา่ดว้ยชื่อพระทีน่ัง่ในเมอืงลพบุร ี 
วา่ดว้ยนามเมอืงลพบุร ี 
วา่ดว้ยพระราชทานเปลีย่นทีว่สิงุคามสมีาเมอืงลพบุร ี 
วา่ดว้ยต านานวดัไชยพฤกษมาลา และวดัเขมาภริตาราม  
วา่ดว้ยต านานวดัหงสรตันาราม 



 ตอนท่ี 4 ว่าด้วยโบราณวตัถ ุ
วา่ดว้ยพระปฐมเจดยี ์ 
วา่ดว้ยพระเจดยีใ์นวดัชุมพลนิกายาราม  
วา่ดว้ยพระมหามณีรตันปฏมิากรแกว้มรกต  
วา่ดว้ยพระพุทธบุษยรตัน์ 
 

 หมวดธรรมคดี 
 
 



 หมวดต ารา  
ทางภาษาบาล ีทรงพระราชนิพนธพ์ระคาถาต านานพระแกว้มรกต ต านาน
พงศาวดาร กรงุรตันโกสนิทรส์งัเขป และพระคาถาวา่ดว้ยการพระราชทานพระ
นามพระราชโอรสพระราชธดิาสมณสาสน์ พระราชทานถวายคณะสงฆ์
ธรรมยตุกินิกายสง่ไปยงัคณะสงฆ ์ณ ลงักาทวปี  
ทางบทรอ้ยกรองทีส่ าคญัม ีบทพระราชนิพนธม์หาชาตซิึง่เป็นรา่ยยาว ไดแ้ก่ 
กณัฑจ์ุลพน กณัฑส์กัรบรรพ กณัฑฉ์กษตัรยิ ์กณัฑว์นปเวสน์ และกณัฑม์หาพน  
บทละครเรือ่งรามเกยีรติ ์ตอนพระรามเดนิดง พระรามเขา้สวนพริาม  
บทเบกิโรงเรือ่งพระนารายณ์ ปราบนนทุก  
บทร าเบกิตน้ไมท้องเงนิ 
บทพระฤาษ ี
บทละครเรือ่งระบ า 



ลักษณะประกาศรัชกาลที ่๔ เร่ืองการใช้ค าใหต้รง
ความหมาย 

 ตวัอยา่งประกาศของรชักาลที ่๔ ทีเ่กีย่วกบัการใชภ้าษาไทย  
   เรือ่งการใชศ้พัทใ์หต้รงกบัความหมายจากประชุมประกาศรชักาล
ที ่4 เล่ม 2 191 (กระทรวงศกึษาธกิาร 2527 : 64) ความวา่ 
 
“…ค าเรยีกซากผวีา่ศพนัน้ถูกแลว้ ใหใ้ชเ้ขยีนหนงัสอืแลกราบทลู
วา่ศพอยูน่ัน้แล ใครอยา่อุตรคิดิตามชาววดัคดิลม้ไปเขยีนบา้ง 
กราบทลูบา้งวา่ "อสุภ อสภ อาสภ" อยา่งใด ๆ อยา่งหน่ึงเลย… 
ค าวา่ ศพน้ีออกจากค ามคธวา่ ฉโวเป็นแทไ้มใ่ชค่ าอื่นฯ…” 
 



ประกาศเร่ืองการใช้ กบั แก่ แด่ ต่อ 
 ตวัอยา่งพระบรมราชาธบิายในเรือ่งกบั แก่ แต่ ต่อ จากประชุมประกาศรชักาลที ่

4 เล่ม 2 179 (กระทรวงศกึษาธกิาร 2527 : 65) ความวา่ 

   “ประกาศมาใหค้นเขยีนหนงัสอืทัง้ปวงทราบทัว่แลว้สงัเกตใชใ้หถ้กูในทีค่วรจะวา่ 
(กบั) วา่ (แก่) วา่ (แต่) วา่ (ต่อ) วา่ (ใน) วา่ (ยงั) จงสงัเกตใหแ้น่แลว้ใชใ้หถ้กู 
อยา่ใหเ้ป็นกนัไปทุกแหง่ แลอยา่งกลวั (กบั) งกเงิน่ไปฯ คนสองสามคน ขึน้ไปท า
กริยิาเหมอืนกนัใชว้า่ กบั…ผวัอยูก่บัเมยี นายไปกบับา่วคนหนึ่งนัง่พดูเล่นกบัคน
หนึ่ง นายปรกึษากบับา่ว…อนึ่ง ถา้เป็นของทีไ่ปดว้ยมาดว้ย อยูด่ว้ย ไดม้าดว้ย
เสยีไป หายไปดว้ยกนั กว็า่กบัไดเ้หมอืนหนึ่งคนไปกบัยา่มของตวั ไปกบัดาบแล
ปืนของตวักว็า่ได ้คนมากบัหาบสิง่ของ คนแก่มากบัไมเ้ทา้ คนมากบัชา้ง กบัมา้ 
กบัโค กบักระบอื คนอยูก่บัหบีผา้ ทองเกบ็ไวก้บัเงนิ ผา้กบัเสือ้อยูด่ว้ยกนั… ของ
กด็ ีสตัวก์ด็ ีคนกด็อียูด่ว้ยกนั ไปดว้ยกนั ท าอะไรดว้ยกนั ตอ้งทีจ่ะออกชือ่ดว้ยกนั 
วา่กบัไดส้ิน้คอื เงนิกบัทอง หมอ้ขา้วกบัเชงิกราน บงัเหยีนกบัมา้ ตะพดกบัโค…
อะไรเป็นอนัมากทีไ่ปดว้ยกนัมาดว้ยกนัอยูด่ว้ยกนั ท าอะไรดว้ยกนัวา่กบัไดห้มด 
แต่ถวายแลใหแ้ลรบั แลเรยีกเอา บอกเล่า วา่กบัไมไ่ด ้เลยฯ..” 



 รชักาลที ่๔ ไมโ่ปรดใหม้กีารพลกิแพลงการใชค้ ามาก
เกนิไป ทรงใหเ้ลีย่งค าหยาบและค าผวน เชน่ ผกับุง้ โปรด
ใหใ้ชว้า่ “ผกัทอดยอด” เคยกริว้เมือ่มผีูเ้รยีกดอกนมแมววา่ 
“ดอกถนัวฬิาร”์ เรยีกชา้งวา่สตัวโ์ต ทรงมพีระราชด ารสัวา่ 
พวกน้ีเป็นพวกใจกระดุกกระดกิคดิ 

 ผูใ้ชภ้าษาไทยผดิ ๆ ทรงมวีธิลีงโทษเพือ่ใหจ้ดจ าได ้เชน่ 
ทรงแชง่ไวว้า่ใหศ้รีษะคนนัน้ลา้นเหมอืนหลวงตาในวนัโกน
เป็นนิจนิรนัดรไ์ป โปรดใหอ้าลกัษณ์ปรบัเสยีค าละเฟ้ือง 
จนกระทัง่ ใหก้วาดชานหมากและลา้งน ้าหมาก ทัง้ในทัง้
นอกทอ้งพระโรงพระบรมมหาราชวงั 



กวีและวรรณคด ี
สมัยพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั  

 



ภมิูหลังทางสังคมและวัฒนธรรม 

 เสด็จประพาสตา่งประเทศ พระองคไ์ดเ้สด็จประพาสทัง้ประเทศ
บรเิวณประเทศไทยอยา่งเช่น สงิคโปร ์ชวา อินเดีย และประเทศ
ตะวนัตก เหตผุลท่ีเสด็จประพาสก็เพื่อศกึษากิจการบา้นเมือง 
และวิธีการปกครองของประเทศ แลว้น าปรบัใชก้บัประเทศให้
ทนัสมยักา้วหนา้ทนัตามอารยประเทศ  



 ทรงปฏิรูปการบรหิารราชการแผ่นดิน ใน พ.ศ. ๒๔๓๕ โดยใน
สว่นกลาง โปรดใหจ้ดัตัง้กระทรวง มีเสนาบดีรบัผิดชอบงานของ
แตล่ะกระทรวง ขึน้ตรงตอ่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ในสว่น
ภมูิภาคใหจ้ดัการปกครองเป็นแบบมณฑลเทศาภิบาล ใน พ.ศ. 
๒๔๓๗ มีขา้หลวงเทศาภิบาลของแตล่ะมณฑล ควบคมุดแูลขึน้
ตรงตอ่กระทรวงมหาดไทย   ใน พ.ศ. ๒๔๒๙ ทรงยกเลกิ
ต าแหน่ง กรมพระราชวงับวรสถานมงคล 

 



 โปรดเกลา้ ฯ ให ้แตง่ตัง้ต  าแหน่ง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 
สยามมกฎุราชกมุาร ขึน้แทน ตามแบบอยา่งของประเทศ
ตะวนัตก 

 โปรด ฯ ใหย้กเลกิระบบไพร ่สง่ผลใหช้ายฉกรรจไ์ม่ตอ้งรบัใชม้ลู
นายหรอืเป็นแรงงานใหแ้ก่รฐั และเลิกทาส 



 ตัง้โรงเรยีนหลวง ในพระบรมมหาราชวงั และโรงเรยีนหลวงส าหรบั
ราษฎรทั่วไป ตอ่มาไดข้ยายออกไปเป็นโรงเรยีนหลวง ตาม
ตา่งจงัหวดั 

 ตัง้โรงเรยีนส าหรบัวิชาชีพตา่ง ๆ ขึน้ เช่น โรงเรยีนนายรอ้ยทหารบก 
เพ่ือผลตินายทหารอาชีพ  โรงเรยีนท าแผนท่ีเพ่ือผลติผูมี้ความรูใ้น
ดา้นการท าแผนท่ี โรงเรยีนราชแพทยาลยั เพ่ือผลติแพทย ์ส าหรบั
โรงพยาบาลท่ีสรา้งขึน้ใหม่ คือ ศริริาชพยาบาล  โรงเรยีนฝึกหดั
อาจารย ์เพ่ือผลติครู ออกไปท าการสอนตามโรงเรยีนท่ีตัง้ขึน้ใน
กรุงเทพฯ และตา่งจงัหวดั โรงเรยีนมหาดเลก็ เพื่อฝึกหดับคุคลท่ีจะ
เขา้รบัราชการในกระทรวงตา่ง ๆ และ โรงเรยีนกฎหมาย เพ่ือฝึกหดัผู้
ท่ีจะออกไปท าหนา้ท่ี เป็นผูพ้ิพากษาและนกักฎหมายในหน่วยงาน
ตา่ง ๆ  
 



 ทรงสง่พระราชโอรสหลายพระองคไ์ปศกึษาวิชาการแขนงตา่งๆ 
ในทวีปยโุรป อาทิ สมเด็จพระเจา้ลกูยาเธอ เจา้ฟา้มหาวชิราวธุ 
กรมขนุเทพทวาราวดี   สมเด็จเจา้ฟา้ฯ กรมหลวงพิษณโุลก
ประชานาถ   สมเดจ็เจา้ฟา้ฯ กรมขนุเพชรบรูณอ์ินทราชยั  โดย
ทรงสง่ไปรุน่แรกใน พ.ศ. ๒๔๒๘  โปรดเกลา้ ฯ ใหค้ดัเลือกลกูผูด้ี
ไทยรวมทัง้เชือ้พระวงศป์ระมาณ ๒๐ คน สง่ไปเรยีน
ภาษาองักฤษท่ีสิงคโปรอี์กชดุหนึ่ง  อีกทัง้ยงัโปรดเกลา้ ฯ ตัง้ทนุ
เลา่เรยีนหลวง และทนุรฐับาลตามความตอ้งการของกระทรวง
ตา่ง ๆ เพื่อสง่เจา้นาย ขา้ราชการ และสามญัชนผูมี้ความรูไ้ป
ศกึษาตอ่ตา่งประเทศอีกดว้ย 

 



 ใหย้กเลกิประเพณีการหมอบคลานเปลี่ยนเป็นยืนแทน รวมทัง้ให้
ยกเลกิการโกนผม เม่ือพระมหากษัตรยิส์วรรคต  ในดา้นการแตง่
กาย โปรดเกลา้ ฯ ใหผู้ช้ายไทยในราชส านกัเลกิไวผ้มทรง
มหาดไทย เปลี่ยนเป็นไวผ้มตดัยาวทัง้ศีรษะ สว่นผูห้ญิงใหเ้ลกิไว้
ผมปีก เปลี่ยนเป็นไวผ้มตดัยาวทรงดอกกระทุม่ มีการสวมเสือ้ ท่ี
ดดัแปลงมาจากเสือ้นอกของชาวยโุรป เรยีกวา่ เสือ้ราชปะแตน 
และขา้ราชการทหารใหแ้ตง่เครือ่งแบบนุ่งกางเกงอยา่งทหาร
ยโุรป แทนการนุ่งโจงกระเบนแบบเก่าในการเขา้เฝา้  

 



กวแีละวรรณคดทีีส่ าคัญในรัชกาลที ่๕ มีดงันี ้ 
 
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
๑. พระราชพิธีสิบสองเดือน 
๒. ไกลบา้น 
๓. พระราชวิจารณ ์

๔. บทละครเรื่องเงาะป่า 
๕. ลิลตินิทราชาครติ 
๖. บทละครเรื่องวงศเทวราช  
๗. กวีนิพนธเ์บด็เตลด็ เช่น กาพยเ์หเ่รอื โคลงสภุาษิต โคลงรามเกียรติ ์ 
๘. บนัทกึและจดหมายเหตตุา่งๆ  
 



พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)  

๑. แบบเรยีนภาษาไทย ๖ เลม่  
๒. พรรณพฤกษาและสตัวาภิธาน  
๓. ค าฉนัทก์ลอ่มชา้ง  
๔. ค านมสัการคณุานคุณุ  

 



พระเจ้าบรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธิปประพันธพ์งศ ์ 

๑. เฉลิมพระเกียรติกษัตรยิค์  าฉนัท ์ 
๒. ลลิติมหามงกฎุราชคณุานสุรณ ์ 

๓. ลิลิตต านานพระแท่นมนงัคศิลา  
๔. พระราชพงศาวดารพมา่  
๕. บทละครเรือ่งสาวเครอืฟา้  
๖. บทละครเรือ่งพระลอ 
๗. บทละครเรือ่งไกรทอง  
๘. บทละครพงศาวดารเรือ่งพนัทา้ยนรสิงห ์ 

 



กวีและวรรณคดี 
สมยัพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั  
 



ภมิูหลังทางสังคมและวัฒนธรรม 

 พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั มีพระนามเดมิวา่ 
สมเด็จเจา้ฟา้มหาวชิราวธุ เป็นพระราชโอรสองคใ์นพระบาทสมเด็จ
พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัและสมเด็จพระนางเจา้เสาวภาผ่องศร ี
พระอคัรราชเทวี (สมเด็จพระศรพีชัรนิทราบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพนัปีหลวง)  



-ทรงรบัเอาวฒันธรรมตะวนัตกเขา้มาผสมผสานกบัวฒันธรรม
ไทย เน่ืองจากไดร้บัอิทธิพลจากท่ีทรงไปศกึษาท่ีประเทศองักฤษ 
การเปลี่ยนแปลงทางสงัคมวฒันธรรมท่ีส าคญัอย่าง เช่น  
 - ทรงประกาศใชพ้ระราชบญัญตัิขนานนามสกลุ    
 - การก าหนดค าน าหนา้นามสตร ีวา่ นาง และนางสาว 

ค าน าหนา้นามเดก็ วา่ เด็กชาย และเดก็หญิง     



 

- ใหใ้ชปี้พทุธศกัราชแทนจลุศกัราช และรตันโกสินทรศ์ก    
- ประดิษฐ์ทรงไตรรงค ์
- เปลี่ยนแปลงการนบัเวลา โดยถือเวลาหลงัเที่ยงคืนเป็น
เวลาเปลี่ยนวนัใหม ่ 

 



สนับสนุนให้ขยายการศกึษาออกไปให้ประชาชนได้มคีวามรู้  

 

ให้สถาปนามหาวทิยาลัยแห่งแรก คอื จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย  

ในปี พ.ศ. ๒๔๕๙  

 

ทรงออกพระราชบัญญัตปิระถมศกึษา เมือ่ พ.ศ. ๒๔๖๔ บังคับให้
เดก็ทุกคนทีม่อีายุตัง้แต่ ๗ ปีบริบูรณ ์เรียนหนังสอือยู่ในโรงเรียน
จนอายุ ๑๔ ปี บริบูรณ ์โดยไม่เสยีค่าเล่าเรียน  



ทรงพระปรชีาสามารถทางดา้นอกัษรศาสตรอ์ยา่งยิ่ง มีบทพระราช
นิพนธม์ากมาย ทรงเป็นผูน้  าการแปลวรรณคดีตา่งประเทศ ทรง
ฟ้ืนฟวูรรณคดีสนัสกฤตท่ีซบเซาไปตัง้แตส่มยัรชักาลท่ี ๓  โดยทรงมี
งานเขียนทัง้รอ้ยแกว้ รอ้ยกรอง บทความตา่ง ๆ รวมกวา่ ๓,๐๐๐ 
เรือ่ง จนไดร้บัการถวายพระราชสมญัญาวา่ พระมหาธีรราชเจา้ 

 



กวแีละวรรณคดทีีส่ าคัญในรัชกาลที ่๖ มีดงันี ้ 
พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั  
 ๑. บทละครพดูตา่งๆ หวัใจนกัรบ มทันะพาธา พระ
รว่ง วิวาหพระสมทุร โพงพาง  
เวนิสวาณิช เห็นแก่ลกู ตามใจท่าน โรเมโอและจเูลียต  
 ๒. บทละครเบิกโรงเรื่องดกึด าบรรพ ์ 
 ๓. บทละครดกึด าบรรพ ์ 
 ๔. บทละครรอ้ง เช่น สาวิตร ีทา้วแสนปม  
  
 



 ๕. บทละครร  า เช่น ศกนุตลา  
 ๖. บทโขน แก่ รามเกียรติ ์ 
 ๗. บอ่เกิดรามเกียรติ ์ 
 ๘. เมืองไทยจงตื่นเถิด  
 ๙. ลทัธิเอาอยา่ง 
 ๑๐. พระนลค าหลวง  



สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศเ์ธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ  

 ๑. พงศาวดารเรือ่งไทยรบพมา่  
 ๒. นิราศนครวดั  
 ๓. เท่ียวเมืองพมา่  
 ๔. นิทานโบราณคด ี 
 ๕. ความทรงจ า  
 ๖. สาสน์สมเดจ็  
 ๗. เสดจ็ประพาสตน้  
 ๘. ประวตักิวีและวรรณคดีวิจารณ ์ 

 ๙. ฉนัทท์ลูเกลา้ถวายรชักาลท่ี ๕  

 



พระราชวรวงศเ์ธอ กรมหม่ืนพทิยาลงกรณ  

 ๑. จดหมายจางวางหร  ่า  
 ๒. นิทานเวตาล  
 ๓. ประมวลนิทาน น.ม.ส.  
 ๔. พระนลค าหลวง  
 ๕. กนกนคร  
 ๖. สามกรุง 

 



สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศเ์ธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตวิงศ ์ 

 ๑. อณุรุท ตอน สมอษุา  
 ๒. สงัขท์อง ตอน ถ่วงสงัข ์ 
 ๓. อิเหนา ตอนเผาเมือง  
 ๔. บทเพลง เช่น เพลงเขมรไทรโยค เพลงสรรเสรญิพระบารมี 
เพลงตบัตา่งๆ  
 ๕. กาพยเ์ห่เรอื  

 



พระยาอุปกิตศิลปะสาร   

 ๑. ค าประพนัธบ์างเรือ่ง  
 ๒. ชมุนมุนิพนธ ์ 
 ๓. สงครามมหาภารตะค ากลอน   

 



เจ้าพระยาธรรมศักดิม์นตรี  

 ๑. โคลงกลอนของครูเทพ  

 ๒. บนัเทิงคดีตา่งๆ  
 ๓. บทละครพดู  
 ๔. แบบเรยีนธรรมจรยิา  

 



พระยาศรีสุนทรโวหาร (ผัน)  

 ๑. อิลราชค าฉนัท ์ 

 
นายชติ บุรทัต  

 ๑. สามคัคีเภทค าฉนัท ์ 
 ๒. กวีนิพนธบ์างเรื่อง  
 ๓. พระเกียรติงานพระเมรุทองทอ้งสนามหลวง  



พระยาอนุมานราชธนและพระสารประเสริฐ  

 ๑. กามนิต วาสิฏฐี  
 ๒. หิโตปเทศ  
 ๓. ทศมนตร ี 
 ๔. สมญาภิธานรามเกียรติ ์ 

 



สรุปวิวฒันาการวรรณคดีไทย 



๑.  ววัิฒนาการด้านผู้แต่ง 
 กวีในสมยัสโุขทยัและอยธุยาเป็นชนชัน้สงูและเป็นผูท่ี้ไดร้บั
การศกึษาดี สมยัอยธุยายงัปรากฏกวีที่เป็นพระภิกษุและกวีที่เป็นสตรีดว้ย   
กวีในสมยักรุงธนบรุแีละรตันโกสินทรย์งัคงเป็นชนชัน้สงู อยา่งไรก็ดีมีกวีท่ี
เป็นสามญัชนเพิ่มเขา้มา เช่น นายชิต บรุทตั เป็นตน้   เป็นท่ีน่าสงัเกตวา่ 
ปรากฏวรรณคดีจ านวนมากในสมยัสโุขทยัและอยธุยาที่ไมร่ะบช่ืุอกวีใน
วรรณคดีวา่ใครแตง่ มาปรากฏการระบช่ืุอกวีชดัเจนคือสมยัรตันโกสินทร ์

 



 ๒.  ววัิฒนาการด้านเนือ้หาแบ่งตามวัตถุประสงคใ์นการแต่ง 
 ๒.๑   วรรณคดปีระเภทบันทกึเร่ือง    
 วรรณคดีประเภทบนัทกึเรื่องเริม่ดว้ยรอ้ยแกว้ส านวนบรรยายโวหาร 
แลว้ตอ่ดว้ยรอ้ยแกว้ท่ีมีจงัหวะและสมัผสัคลอ้งจองอยา่งเช่นศิลาจารกึ สว่น
รอ้ยแกว้ในพงศาวดารของพระโหราธิบดี เป็นรอ้ยแกว้ท่ีมีลกัษณะบนัทกึ
เหตกุารณอ์ยา่งยอ่ ๆ ใชภ้าษาง่าย สละสลวยและแจ่มแจง้ สว่นพงศาวดาร
กรุงศรีอยธุยาของสมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระปรมานชิุตชิโนรสและของ
กรมพระยาด ารงราชานภุาพ ฯ ก็มีภาษารอ้ยแกว้ท่ีมีลกัษณะบรรยาย
เช่นเดียวกนั ขอ้แตกตา่งของวรรณคดีกลุม่นีอ้ยูท่ี่ช่วงเวลาของการบนัทกึ ศิลา
จารกีึทัง้บนัทกึในเวลาท่ีเกิดเหตกุารณน์ัน้ ๆ และหลงัเหตกุารณ ์แตพ่งศาวดาร
อ่ืน ๆ สว่นใหญ่บนัทกึหลงัจากท่ีเหตกุารณผ์่านพน้ไปแลว้  



๒.๒  วรรณคดปีระเภทบันทกึพธิี 
 วรรณคดีท่ีแตง่ขึน้เพ่ือบนัทกึพิธีมีเรื่อง นางนพมาศ  ลลิิตโองการแช่ง
น า้  ทวาทศมาส  พระราชพิธีสิบสองเดือน  และกลอนสภุาษิตของหลวงธรร
มาภิมณฑ ์

 



๒.๓  วรรณคดปีระเภทบันทกึการเดนิทาง 
 วรรณคดีประเภทนีไ้ดแ้ก่ นิราศต่าง ๆ  การบนัทกึอาจท าภายหลงั
การเดินทางหรอืช่วงเดียวกบัท่ีเดินทางก็ได ้ นิราศเริม่มีในสมยัอยธุยา เรื่อง
แรกท่ีมีการเดินทางไดแ้ก่ เรื่องก าสรวลโคลงดัน้   นิราศในสมยัอยธุยาสว่น
ใหญ่เป็นนิราศค าโคลงหรอืกาพยห์อโคลงเกือบทัง้สิน้ มีนิราศค าฉนัทห์นึ่ง
เรื่องคือนิราศษีดา ตอ่มาในสมยักรุงธนบรุมีีกลอนนิราศเรื่องเดียวคือ นิราศ
เมืองกวางตุง้ ของพระยามหานภุาพ  ซึง่เป็นนิราศท่ีมีบรรยากาศประเทศจีน
เป็นเรื่องแรก 

 



๒.๔  วรรณคดปีระเภทค าสอน 

 ๒.๔.๑   วรรณคดีประเภทสอนศาสนา    วรรณคดีประเภทนีมี้อยู่
จ  านวนมากพอสมควร  โดยเริม่ปรากฏตัง้แตส่มยัสโุขทยั ไดแ้ก่ ไตรภมูิพระ
รว่ง เรื่อยมาจนถึงรตันโกสินทร ์วิธีการสอนจะสอนโดยใหพ้ระเทศนใ์หค้นฟัง 
เนน้การท าดีไดดี้ ท  าชั่วไดช้ั่ว วรรณคดีศาสนาหลายเรื่องน าเคา้เรื่องมาจาก
ชาดก เช่น เสือโคค าฉนัท ์ สธุนคู  าฉนัท ์ สรรพสทิธ์ิค าฉนัท ์ สมทุรโฆษค า
ฉนัท ์เป็นตน้  นอกจากนี ้ยงัมีวรรณคดีศาสนาท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบั
พระพทุธเจา้และพระสาวก เช่น พระปฐมสมโพธิกถา   นนัโทปนนัทสตูรค า
หลวง  เป็นตน้  

 



 ๒.๔.๒  วรรณคดีประเภทสภุาษิตค าสอน   วรรณคดีประเภทนี้
จดัเป็นวรรณคดีท่ีเก่าแก่ของไทย  ปรากฏตัง้แตส่มยัสโุขทยั คือ สภุาษิตพระ
รว่ง เรื่อยมาจนถงึสมยัอยธุยา เช่นโคลงทศรถสอนพระราม  โคลงพาลีสอน
นอ้ง  โคลงราชสวสัดิ ์เป็นตน้ ในสมยัรตันโกสนิทรป์รากฏวรรณคดีประเภท
มากเช่นกนั เช่น สภุาษิตสอนหญิง  สวสัดิรกัษา  โคลงโลกนิติ เป็นตน้ 

 



๒.๕   วรรณคดตี าราเรียน 

 วรรณคดีท่ีแตง่ขึน้เพ่ือสอนหนงัสือนัน้ท่ีส  าคญัๆ มีหลายเรื่อง เช่น 
จินดามณีฉบบัพระโหราธิบดี   จินดามณีฉบบัพระเจา้อยูห่วับรมโกศ   กาพย์
เรื่องพระไชยสรุยิาของสนุทรภู่  ต  าราฉนัทม์าตราพฤติและวรรณพฤติ  ปฐม
มาลาของพระเทพโมลี (กลิ่น)   ต  าราชดุมลูบทบรรพกิจ ๑๒ เลม่ของพระยา
ศรสีนุทรโวหาร (นอ้ย)  โดยการศกึษาของเดก็ไทยเริม่ท่ีวดั  ครูไดแ้ก่พระภิกษุ   
ตอ่มาสมยัสมเด็จพระนารายณม์หาราชจึงมีรบัสั่งใหพ้ระโหราธิบดีแตง่จินดา
มณีขึน้ จึงจดัเป็นต าราเรยีนเลม่แรกของไทย 

 



๒.๖   วรรณคดปีระเภทยอพระเกยีรต ิ

 วรรณคดียอพระเกียรติของไทยเรื่องแรกอาจกลา่วไดว้า่คือ ศิลา
จารกึ เพราะมีเนือ้หาสดดีุพอ่ขนุรามค าแหงอยูห่ลายตอน อยา่งไรก็ตามมา
ปรากฏลกัษณะของวรรณคดียอพระเกียรติท่ีชดัเจนในเรื่อง ยวนพา่ยโคลงดัน้ 
ซึง่เป็นการยอพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  วรรณคดียอพระเกียรติ
ปรากฏเรื่อยมาจนถงึสมยัรตันโกสินทร ์ 

 



 วรรณคดียอพระเกียรติมี ๒ ประเภท คือ สรรเสรญิวีรกรรมทางดา้น
การรบ เช่น ยวนพา่ยโคลงดัน้  ลลิิตตะเลงพา่ย  เป็นตน้ และสรรเสรญิใน
ดา้นการปกครอง เช่น โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณม์หาราช 
เป็นตน้   การแตง่วรรณคดียอพระเกียรติอาจแตง่ขึน้ในสมยัท่ี
พระมหากษัตรยิก์  าลงัครองราชยอ์ยูห่รอืแตง่ขึน้ภายหลงัก็ได ้ 



๒.๗   วรรณคดกีารแสดง 
 วรรณคดีประเภทนีมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือใหค้วามบนัเทิงใจ แบง่
ออกเป็นประเภทละคร  โขน  หนงัใหญ่  หุน่และเสภา   ในสมยัสมเดจ็พระ
นารายณท์รงมีรบัสั่งใหพ้ระมหาราชครูแตง่สมทุรโฆษค าฉนัทเ์พ่ือใชเ้ลน่หนงั
ใหญ่ ต่อมาในสมยัพระเจา้อยูห่วับรมโกศมีการแสดงเพิ่มอีกหลายชนิด  เช่น  
หุน่  ละครนอก และระบ า เป็นตน้  เนือ้หาของละครสว่นใหญ่เป็นเรื่องราว
ของ 
ชนชัน้สงู มกัจบแบบสขุนาฏกรรม   นอกจากนีย้งัปรากฏวรรณคดีท่ีใชแ้บบ
แผนวรรณคดี การละครมาแตง่เป็นเรื่องเชิงลอ้เลียน คือ เรื่องระเดน่ลนัได ซึง่
ไมเ่หมาะน ามาแสดงจรงิ 
  



 การแสดงละครนัน้ เริม่จากละครนอก แลว้จงึมีละครใน  จากนัน้จงึ
ปรากฏละครอีกหลายประเภท เช่น ละครรอ้ง  ละครดกึด าบรรพ ์ ละครพดู  
ละครสงัคีต เป็นตน้  สว่นใหญ่มกัไดร้บัอิทธิพลมาจากต่างประเทศ 

 



๓.   ววัิฒนาการด้านทีม่าของเนือ้เร่ือง 

 ๓.๑   วรรณคดทีีม่เีค้าเร่ืองมาจากเร่ืองทีเ่กดิขึน้จริง 
 วรรณคดียคุแรกเริม่ตน้จากการบนัทกึเรื่องราวเหตกุารณต์า่งๆ เช่น
การบนัทกึพระราชประวตัิพระเจา้แผน่ดิน   เริม่ดว้ยการบนัทกึดว้ยพระองค์
เองท่ีเรยีกวา่ อตัชีวประวตัิ ไดแ้ก่ ศิลาจารกึหลกัท่ี ๑  



 ตอ่มามีการบนัทกึพงศาวดารฉบบัแรก คือ พระราชพงศาวดารฉบบั
หลวงประเสรฐิฯ ของพระโหราธิบดี  ในรชัสมยัสมเดจ็พระนารายณม์หาราช 
เป็นการบนัทกึท่ีมีลกัษณะเป็นการย่อเหตกุารณส์ าคญั ๆ  เท่านัน้ 
  
 มีการบนัทกึเหตกุารณเ์ป็นรอ้ยกรองดว้ย เช่น ยวนพา่ยโครงดัน้  ซึง่
เป็นวรรณคดีสรรเสรญิพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถท่ีรบชนะพระ
เจา้ติโลกราชได ้ 

 



๓.๒   วรรณคดทีีม่เีค้าเร่ืองมาจากเร่ืองต่างประเทศ 

 ไตรภมูิพระรว่งอาจจดัเป็นวรรณคดีเรื่องแรกที่มีเคา้เรื่องมาจาก
ตา่งประเทศ โดยมีท่ีมาจากคมัภีรท์างศาสนากวา่ ๓๐ เรื่อง   และที่มาจาก
เรื่องของอินเดียมีอยูห่ลายแห่ง เช่น จากชาดก  จากวิษณปุรุาณะ  จากนิทาน
เวตาล  จากนิทานกถาสรติสาคร  จากรามายณะ และจากมหาภารตะ  
นอกจากนีย้งัมีท่ีมาจากจีน  มอญ  อาหรบั  องักฤษ  ชวา ฯ  ดว้ย 

 



๓.๓   วรรณคดทีีก่วแีต่งเร่ืองขึน้เอง 
 วรรณคดีประเภทนีเ้กิดขึน้ชา้กวา่ประเภทอ่ืนและมีจ านวนนอ้ย เมื่อ
เทียบกบัท่ีมาจากตา่งประเทศและท่ีมาจากเคา้เรื่องจรงิ  เรื่องที่แตง่ขึน้เองท่ี
เด่นชดัคือ เรื่องพระอภยัมณีของสนุทรภู่ ซึง่เป็นนิทาน  แตบ่างตอนก็มีท่ีมา
จากนิทานชาดกและนิทานอาหรบัราตร ี ยงัมีวรรณคดีอีกหลายเรื่องที่กวีแตง่
เรื่องขึน้เอง เช่น  มทันะพาธา   กาพยพ์ระไชยสรุยิา  โคบตุร  ลกัษณวงศ ์  
สิงหไตรภพ  เป็นตน้  โดยมากเรื่องเหลา่นีจ้ะมีโครงเรื่องแบบจกัร ๆ วงศ ์ๆ 



 สวสัดีคะ่ 


