เอกสารประกอบการสอน
รายวิชา พัฒนาการของวรรณคดีไทย
รหัสวิชา THC2301

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

๑

(๑)

คานา
เอกสารประกอบการสอนเล่มนี้ ได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ใน
รายวิชา พัฒนาการของวรรณคดีไทย ผู้เขียนแบ่งเนื้อหาครอบคลุมตามคาอธิบายรายวิชา โดยเริ่ม
จากความรู้พื้นฐานทางวรรณคดีไทย วรรณคดีไทยสมัยสุโขทัย วรรณคดีไทยสมัยอยุธยา วรรณคดี
ไทยสมัยกรุงธนบุรี วรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตงั้ แต่รัชกาลที่ ๑ – รัชกาลที่ ๖ และวรรณกรรม
ไทยหลังปี พ.ศ.๒๔๖๘ – ปัจจุบัน โดยในแต่ละบทจะอธิบายภูมิหลังทางสังคมวัฒนธรรม อธิบาย
วรรณคดีแต่ละเรื่องเชิงประวัติ และสรุปลักษณะของวรรณคดีในแต่ละยุคในด้านเนื้อหาและรูปแบบ
ซึ่งจะช่วยให้เห็นแนวคิดของเรื่องและแนวการแต่งวรรณคดี รวมถึงวิวัฒนาการของวรรณคดี ทั้งนี้
ผู้เขียนจะเน้นอธิบายลักษณะวรรณคดีและวิวัฒนาการวรรณคดีไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยกรุง
รัต นโกสินทร์ รัชกาลที่ ๖ ซึ่งยังคงมีรูปแบบวรรณคดีตามขนบเป็นส่วนใหญ่ ก่อนเข้าสู่การรับ
อิทธิพลจากตะวันตก ส่วนวรรณกรรมไทยหลังปี พ.ศ.๒๔๖๘ นั้น จะขอกล่าวเพียงเบื้องต้น เพื่อ
เป็นพื้นฐานในการเรียนรายวิชาวรรณกรรมปัจจุบันหรือวรรณกรรมร่วมสมัยต่อไป ผู้เขียนหวังเป็น
อย่างยิ่งว่า เอกสารประกอบการสอนเล่มนี้จะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาของรายวิชามากยิ่งขึ้น

จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์
มีนาคม ๒๕๖๐

๒

(๒)

สารบัญ

คานา
สารบัญ
แผนบริหารการสอนประจารายวิชา
แผนบริหารการสอนประจาบท
บทที่ ๑ ความรู้พื้นฐานทางวรรณคดีไทย
๑.๑ ความหมายของวรรณคดี
๑.๒ สาเหตุการสร้างสรรค์วรรณคดี
๑.๓ ผูแ้ ต่งวรรณคดี
๑.๔ ประเภทของวรรณคดี
๑.๕ การแบ่งยุคสมัยวรรณคดี
๑.๖ เอกลักษณ์วรรณคดีไทย
๑.๗ คุณค่าของวรรณคดีไทย
สรุป
คาถามท้ายบท
เอกสารอ้างอิง
แผนบริหารการสอนประจาบท
บทที่ ๒ วรรณคดีสมัยสุโขทัย พ.ศ. ๑๘๐๐ – ๑๙๒๐
๒.๑ ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมโดยสังเขป
๒.๒ กวีและวรรณคดีสมัยสุโขทัย
๒.๓ ลักษณะสาคัญของวรรณคดีสมัยสุโขทัย พ.ศ. ๑๘๐๐ – ๑๙๒๐
สรุป
คาถามท้ายบท
เอกสารอ้างอิง
แผนบริหารการสอนประจาบท
บทที่ ๓ วรรณคดีสมัยอยุธยา พ.ศ. ๑๘๙๓ – ๒๓๑๐
๓.๑ ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมโดยสังเขป
๓.๒ กวีและวรรณคดีสาคัญสมัยอยุธยาตอนต้น

๓

หน้า
(๑)
(๒)
(๕)
๑
๓
๓
๕
๗
๘
๑๑
๑๒
๑๕
๒๘
๒๘
๓๐
๓๑
๓๓
๓๓
๓๔
๓๔
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๖
๔๖
๕๑

(๓)

๓.๓ กวีและวรรณคดีสาคัญสมัยอยุธยาตอนกลาง
๓.๔ กวีและวรรณคดีสาคัญสมัยอยุธยาตอนปลาย
๓.๕ ลักษณะสาคัญของวรรณคดีสมัยอยุธยา พ.ศ. ๑๘๙๓ – ๒๓๑๐
สรุป
คาถามท้ายบท
เอกสารอ้างอิง
แผนบริหารการสอนประจาบท
บทที่ ๔ วรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี พ.ศ. ๒๓๑๐ – ๒๓๒๕
๔.๑ ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมโดยสังเขป
๔.๒ กวีและวรรณคดีสาคัญสมัยกรุงธนบุรี
๔.๓ ลักษณะสาคัญของวรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี พ.ศ. ๒๓๑๐ – ๒๓๒๕
สรุป
คาถามท้ายบท
เอกสารอ้างอิง
แผนบริหารการสอนประจาบท
บทที่ ๕ วรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๓๒๕ – ๒๓๙๔
๕.๑ ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมโดยสังเขป
๕.๒ กวีและวรรณคดีสาคัญสมัยรัชกาลที่ ๑
๕.๓ กวีและวรรณคดีสาคัญสมัยรัชกาลที่ ๒
๕.๔ กวีและวรรณคดีสาคัญสมัยรัชกาลที่ ๓
๕.๕ ลักษณะสาคัญของวรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๓๒๕ – ๒๓๙๔
สรุป
คาถามท้ายบท
เอกสารอ้างอิง
แผนบริหารการสอนประจาบท
บทที่ ๖ วรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๓๙๔ – ๒๔๖๘
๖.๑ ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมโดยสังเขป
๖.๒ กวีและวรรณคดีสาคัญสมัยรัชกาลที่ ๔
๖.๓ กวีและวรรณคดีสาคัญสมัยรัชกาลที่ ๕

๔

๖๒
๗๔
๗๙
๙๐
๙๐
๙๑
๙๒
๙๔
๙๔
๙๕
๑๐๓
๑๐๕
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๙
๑๐๙
๑๑๔
๑๓๓
๑๖๑
๑๘๑
๑๘๕
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๙
๑๘๙
๑๙๒
๑๙๘

(๔)

๖.๔ กวีและวรรณคดีสาคัญสมัยรัชกาลที่ ๖
๖.๕ ลักษณะสาคัญของวรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๓๙๔ – ๒๔๖๘
สรุป
คาถามท้ายบท
เอกสารอ้างอิง
แผนบริหารการสอนประจาบท
บทที่ ๗ วรรณกรรมไทยหลังปี พ.ศ. ๒๔๖๘ – วรรณกรรมปัจจุบัน
๗.๑ ภาพรวมการเปลี่ยนแปลงของวรรณกรรมไทยหลังปี พ.ศ. ๒๔๖๘
๗.๒ ลักษณะของวรรณกรรมไทยร่วมสมัย
สรุป
คาถามท้ายบท
เอกสารอ้างอิง
บรรณานุกรม

๕

๒๐๘
๒๑๙
๒๒๓
๒๐๒
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๗
๒๓๒
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘

(๕)

แผนบริหารการสอนประจาวิชา
ชื่อวิชา

พัฒนาการของวรรณคดีไทย

รหัสวิชา THC2301

จานวนหน่วยกิต – ชั่วโมง ๓(๓-๐-๖)
เวลาเรียน
๑๕ สัปดาห์ รวม ๔๕ ชัว่ โมง
คาอธิบายรายวิชา
พัฒนาการวรรณคดีไทยสมัยต่างๆ ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยก่อนการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง พ.ศ. 2475 ในด้านรูปแบบ เนื้อหา แนวคิด คุณค่า และความสัมพันธ์ระหว่าง
ประวัติศาสตร์ สังคม และวรรณกรรมไทย
วัตถุประสงค์ทั่วไป
๑. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจความรู้พื้นฐานทางวรรณคดีไทย
๒. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจความเป็นมา ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผล
ต่อการสร้างสรรค์วรรณคดีไทยตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยถึงกรุงรัตนโกสินทร์
๓. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงในด้านรูปแบบ เนื้อหา
และแนวคิดของวรรณคดีไทยตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยถึงกรุงรัตนโกสินทร์
เนื้อหา
บทที่ ๑ ความรู้พื้นฐานทางวรรณคดีไทย
ความหมายของวรรณคดี
สาเหตุการสร้างสรรค์วรรณคดี
ผู้สร้างวรรณคดี
ประเภทของวรรณคดี
การแบ่งยุควรรณคดี
เอกลักษณ์วรรณคดีไทย
คุณค่าของวรรณคดีไทย
สรุป
คาถามท้ายบท

๖

๖

ชั่วโมง

(๖)

บทที่ ๒ วรรณคดีสมัยสุโขทัย พ.ศ. ๑๘๐๐ - ๑๙๒๐
๓
ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรม
กวีและวรรณคดีสมัยสุโขทัย
ลักษณะสาคัญของวรรณคดีสมัยสุโขทัย พ.ศ. ๑๘๐๐ – ๑๙๒๐
สรุป
คาถามท้ายบท
บทที่ ๓ วรรณคดีสมัยอยุธยา พ.ศ. ๑๘๙๓ – ๒๓๑๐
๙
ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรม
กวีและวรรณคดีสาคัญสมัยอยุธยาตอนต้น
กวีและวรรณคดีสาคัญสมัยอยุธยาตอนกลาง
กวีและวรรณคดีสาคัญสมัยอยุธยาตอนปลาย
ลักษณะสาคัญของวรรณคดีสมัยอยุธยา พ.ศ. ๑๘๙๓ – ๒๓๑๐
สรุป
คาถามท้ายบท
บทที่ ๔ วรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี พ.ศ. ๒๓๑๐ – ๒๓๒๕
๖
ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรม
กวีและวรรณคดีสาคัญสมัยกรุงธนบุรี
ลักษณะสาคัญของวรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี พ.ศ. ๒๓๑๐ – ๒๓๒๕
สรุป
คาถามท้ายบท
บทที่ ๕ วรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๓๒๕ – ๒๓๙๔
๙
ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรม
กวีและวรรณคดีสาคัญสมัยรัชกาลที่ ๑
กวีและวรรณคดีสาคัญสมัยรัชกาลที่ ๒
กวีและวรรณคดีสาคัญสมัยรัชกาลที่ ๓
ลักษณะสาคัญของวรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๓๒๕ – ๒๓๙๔
สรุป
คาถามท้ายบท

๗

ชั่วโมง

ชั่วโมง

ชั่วโมง

ชั่วโมง

(๗)

บทที่ ๖ วรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๓๙๔ – ๒๔๖๘
๙
ชั่วโมง
ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรม
กวีและวรรณคดีสาคัญสมัยรัชกาลที่ ๔
กวีและวรรณคดีสาคัญสมัยรัชกาลที่ ๕
กวีและวรรณคดีสาคัญสมัยรัชกาลที่ ๖
ลักษณะสาคัญของวรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๓๙๔ – ๒๔๖๘
สรุป
คาถามท้ายบท
บทที่ ๗ วรรณกรรมไทยหลัง พ.ศ. ๒๔๖๘
๓
ชัว่ โมง
ภาพรวมการเปลี่ยนแปลงของวรรณกรรมไทยหลังปี พ.ศ. ๒๔๖๘
ลักษณะของวรรณกรรมไทยร่วมสมัย
สรุป
คาถามท้ายบท
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
๑. การบรรยาย
๒. การศึกษาเอกสารประกอบการสอน
๓. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง/กลุ่ม สรุปผลในรูปแบบรายงานหน้าชั้นและรายงานเล่ม
๔. การอภิปรายกลุ่มในเนื้อหาประจาบท
๕. การมอบหมายงานและการตอบคาถามท้ายบท
สื่อการเรียนการสอน
๑. เอกสารประกอบการสอน
๒. เอกสารตาราที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
๓. ตัวอย่างหรือตัวบทวรรณคดีไทย
๔. วีดิทัศน์ พาวเวอร์พอยท์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

๘

(๘)

การวัดและการประเมินผล
๑. การวัดผล
- การเข้าชั้นเรียนและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
๑๐ คะแนน
- การรายงาน (เดี่ยวและกลุ่ม)
๓๐ คะแนน
- แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ
๑๐ คะแนน
- สอบกลางภาค
๒๐ คะแนน
- สอบปลายภาค
๓๐ คะแนน
๒. การประเมินผล
ใช้วิธีอิงเกณฑ์โดยเทียบกับระดับคะแนนที่กาหนดเพื่อให้เกรด ดังนี้
ระดับคะแนน

ค่าระดับคะแนน

๘๖ – ๑๐๐
๘๒ – ๘๕
๗๘ – ๘๑
๗๔ – ๗๗
๗๐ – ๗๓
๖๖ – ๖๙
๖๒ – ๖๕
๕๘ – ๖๑
๕๔ – ๕๗
๕๐ – ๕๓
๔๖ – ๔๙
๐ – ๔๕

A
AB+
B
BC+
C
CD+
D
DF

๙

แผนบริหารการสอนประจาบท
หัวข้อเนื้อหาประจาบท
บทที่ ๑ ความรู้พื้นฐานทางวรรณคดีไทย
๑.๑ ความหมายของวรรณคดี
๑.๒ สาเหตุการสร้างสรรค์วรรณคดี
๑.๓ ผูแ้ ต่งวรรณคดี
๑.๔ ประเภทของวรรณคดี
๑.๕ การแบ่งยุคสมัยวรรณคดี
๑.๖ เอกลักษณ์วรรณคดีไทย
๑.๗ คุณค่าของวรรณคดีไทย
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
๑. อธิบายความหมายของวรรณคดีไทยได้
๒. บอกสาเหตุการสร้างสรรค์วรรณคดีได้
๓. บอกประเภทของผู้แต่งวรรณคดีได้
๔. จาแนกประเภทของวรรณคดีได้
๕. บอกยุคสมัยของวรรณคดีได้
๖. อธิบายเอกลักษณ์ของวรรณคดีไทยได้
๗. อภิปรายบทบาทของวรรณคดีไทยได้
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจาบท
๑. วิธีสอน การบรรยาย อภิปรายกลุ่ม ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการสอน
๒. กิจกรรมการเรียนการสอนมีดังนี้
๒.๑ กิจกรรมก่อนเรียน นักศึกษาอ่านเอกสารประกอบการสอนล่วงหน้า อ่าน
วรรณคดีเรื่องศิลาจารึกและไตรภูมิพระร่วงล่วงหน้า เตรียมแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน เมื่อถึง
ชั่วโมงเรียน ก่อนเริ่มสอน นักศึกษาทาแบบทดสอบหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียน
ผ่านโปรแกรม Mentimeter หรือโปรแกรมอื่น ๆ
๒.๒ กิจกรรมระหว่างเรียน นักศึกษาฟังบรรยาย ร่วมกันอภิปรายตัวบทวรรณคดี
สาคัญบางเรื่อง

๑๐

๒.๓ กิจกรรมหลังเรียน นักศึกษาตอบคาถามท้ายบท และเตรียมอ่านหนังสือบท
ต่อไปล่วงหน้า นักศึกษาทบทวนความรู้จากคลิปการสอนที่บันทึกไว้ในเว็บไซต์ผู้สอน
สื่อการเรียนการสอนประจาบท
๑. เอกสารประกอบการสอน
๒. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น พาวเวอร์พอยท์ วีดิทัศน์ โปรแกรม Metimeter, Vidyard
๓. ตัวบทวรรณคดีไทย
การวัดและการประเมินผล
๑. สังเกตความสนใจและมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
๒. การถาม-ตอบ
๓. การสอบกลางภาค

๑๑

บทที่ ๑
ความรู้พื้นฐานทางวรรณคดีไทย
วรรณคดีเป็นงานเขียนที่มีคุณค่า มีรูปแบบและเนื้อหาเฉพาะ มีทั้งที่เป็นรูปแบบร้อยกรอง
และร้อยแก้ ว เนื้อหาแบบบันเทิงคดีและสารคดี การทาความเข้าใจและมีความรู้พื้นฐานทาง
วรรณคดีไทยจะเป็นพื้นฐานให้ผู้อ่านเข้าใจวิวัฒนาการวรรณคดีและซาบซึ้งคุณค่าของวรรณคดีได้
มากยิ่งขึ้น ในบทที่ ๑ นี้ จะอธิบายความรู้พื้นฐานทางวรรณคดีไทยเพื่ อให้ผู้อ่านมีความรู้และนาไป
ประยุกต์ใช้กับการศึกษาวิวัฒนาการวรรณคดีต่อไปได้ โดยแบ่งเป็นหัวข้อต่อไปนี้

๑.๑ ความหมายของวรรณคดี
คาว่า “วรรณคดี” เป็นคายืมจากคาบาลีสันสฤต ประกอบขึ้นจากคาว่า "วรรณ” แปลว่า
"หนังสือ” และคาว่า "คดี" แปลว่า "เรื่อง” ตามรูปศัพท์ วรรณคดี จึงแปลว่า "เรื่องที่แต่งเป็น
หนังสือ ” อย่างไรก็ดี ตามที่เข้าใจกันทั่วไป คาว่า วรรณคดี มักมีความหมายกว้างออกไป มี
ความหมายว่า "หนังสือที่แต่งดี” พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ฉบับ ปี ๒๕๕๔ ให้ความหมายไว้
ว่า "วรรณกรรมที่ได้รับยกย่องว่าแต่งดี มีคุณค่าเชิงวรรณศิลป์ถึงขนาด” โดยในพจนานุกรมได้
ยกตัวอย่างหนังสือที่จัดว่าเป็นวรรณคดีไว้ด้วย เช่น พระราชพิธีสิบสองเดือน มัทนะพาธา สามก๊ก
เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ทั้งนี้ มีนักวิชาการหลายท่านให้ความหมายของวรรณคดีไว้ ดังนี้
เสฐียรโกเศศ (๒๕๑๘, หน้า ๘) ให้ความหมาย ไว้ว่า “วรรณคดี คือความรู้สึกนึกคิดของกวี
ซึ่งถอดออกมาจากจิตใจให้ปรากฏเป็นรูปหนังสือ มีถ้อยคาเหมาะเจาะเพราะพริ้ง เร้าใจให้ผู้อ่าน
หรือผู้ฟังเกิดความรู้สึก”
วิทย์ ศิวะศริยานนท์ (๒๕๑๔, หน้า ๗) ให้ความหมายไว้ว่า “บทประพันธ์ที่เป็นวรรณคดี
คือ บทประพันธ์ที่มุ่งให้ความเพลิดเพลินให้เกิดความรู้สึกนึกคิด และอารมณ์ต่าง ๆ ตามผู้เขียน
นอกจากนี้ บทประพันธ์ที่เป็นวรรณคดี จะต้องมีรูปศิลปะ (Form)”
ปัญญา บริสุทธิ์ (๒๕๔๒, หน้า ๓) กล่าวถึงความหมายของ วรรณคดีว่า “หนังสือที่แต่งดี
นั่นก็คือมีการใช้ภาษาอย่างดี และภาษานั้นให้ความหมายแจ่มแจ้ง เด่นชัด ทาให้เกิดการโน้มน้าว
อารมณ์ผู้อ่านให้คล้อยตามไปด้วย กล่าวง่าย ๆ ก็คือ อ่านแล้วทาให้เกิดความรู้สึกซาบซึ้ง ตื่นเต้น
หรือดื่มดาในลักษณะต่างๆ ซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า emotion ซึ่งลักษณะอย่างนี้จะต้องมีในหนังสือ
ที่เป็นวรรณคดีทุกเรื่อง”

๑๒

เปลื้อง ณ นคร (๒๕๔๑, หน้า ๑) อธิบายความหมายของวรรณคดี ไว้ว่า “บทประพันธ์อัน
ประกอบด้วยศิลปะแห่งการนิพนธ์ และมีเนื้อเรื่องอันมีอานาจดลใจให้เกิด ความรู้สึกนึกคิดและ
อารมณ์ต่าง ๆ มิใช่เป็นเรื่องให้ความรู้ถ่ายเดียว”
รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ (๒๕๔๔, หน้า ๓๐) กล่าวถึงลักษณะของวรรณคดีไทยไว้อย่างน่าสนใจว่า
“วรรณคดีไทยก็เช่นเดียวกับวรรณคดีของชาติอื่น คือมีลักษณะเฉพาะที่สะท้อนความเป็นไทยและมี
ความเป็นสากล อันทาให้วรรณคดีไทยบางเรื่องสร้างอารมณ์ร่วมข้ามพรมแดนของกาลเวลาและ
วัฒนธรรม และมีคุณค่าโดดเด่นไม่แพ้วรรณคดีชาติใด”
สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา (๒๕๕๘, หน้า ๒) กล่าวถึงวรรณคดีไว้ว่า “หนังสือที่ได้รับยกย่องว่า
แต่งดี หรือ วรรณคดีนั้น เป็นคาใช้เรียกเพื่อประเมินคุณค่าของงานเขียนนั้น ๆ มิได้เป็นการกาหนด
รูปแบบ ดังนั้นวรรณคดีอาจจะเป็นงานทั้งประเภทร้อยแก้วหรือร้อยกรอง อาจเป็นงานเขียนของกวี
โบราณ หรืองานเขียนของกวีหรือนักเขียนราวมสมัย หรืออาจเป็นงานที่แปลแต่งจากวรรณคดี
ต่างประเทศได้อย่างวิเศษแนบเนียนก็ได้”
จากการให้ความหมายข้างต้น จะเห็นว่า การนิยามคาว่า วรรณคดี จะให้ความสาคัญกับ
อารมณ์ความรู้สึก เน้นความสาคัญในความงามด้านวรรณศิลป์ โดยไม่จากัดว่าจะต้องเป็ นงานร้อย
แก้วหรือร้อยกรอง ทั้งนี้ อาจสรุปความหมายของคาว่า วรรณคดี ได้ว่า หมายถึง หนังสือที่แต่งขึ้น
จากอารมณ์ความรู้สึก ความคิดหรือประสบการณ์ อยู่ในรูปแบบร้อยแก้วหรือร้อยกรอง เป็นงานที่มี
คุ ณ ค่ า ด้ า นเนื้ อ หาและวรรณศิ ล ป์ มุ่ ง ให้ ผู้ เ สพเกิ ด สุ น ทรี ย ะ เกิ ด ความรู้ สึ ก คล้ อ ยตาม
มีลักษณะเฉพาะและลักษณะอันเป็นสากล
คาว่า วรรณคดี นี้ บัญญัติเพื่อใช้แทนคาว่า Literature ในภาษาอังกฤษ ใช้ครั้งแรกใน
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งวรรณคดีสโมสร เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๔๕๗ รัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (เสถียร ลายลักษณ์, มปป., หน้า ๒๘๕-๒๘๖) เป็นที่น่าสังเกตว่า แต่เดิมมี
คาเรียกวรรณคดีหลายอย่าง วรรณคดีที่มีฉันทลักษณ์ เช่น เรียกว่า กวีนิพนธ์ กาพย์กลอน กาพย์
กลอน ฉันท์ คากานท์ คาประพันธ์ คาประดับ กวีวัจนะ ฯลฯ ดังเช่น ในลิลิตยวนพ่าย ปรากฏ
คาว่า “กานท” หรือในลิลิต พระลอเรียกว่า “กลอน” ซึ่งหมายถึง งานร้อยกรองหรือวรรณคดี
ดังตัวอย่างในลิลิตพระลอ
สรวลเสียงขับอ่านอ้าง
ฟังเสนาะใดปูน
เกลากลอนกล่าวกลการ
ถวายบาเรอท้าวไท้

ใดปาน
เปรียบได้
กลกล่อม ใจนา
ธิราชผู้มีบุญ ฯ

๑๓

ส่วนที่เป็นวรรณคดีร้อยแก้วนิยมเรียกว่า นิทานนิยาย หรือ มุขปาฐะ
คาว่า วรรณคดี มีความหมายคล้ายกับคาว่า วรรณกรรม หากแต่วรรณกรรมมักหมายถึง
หนั งสือทุกประเภท ซึ่งรวมถึงหนังสือวรรณคดีด้วย ทั้งนี้ อาจมาจากความหมายตามรูปศัพท์ที่
หมายถึ ง ท าให้ เ ป็ น หนั งสื อ นั่ น เอง ปั ญ ญา บริ สุ ท ธิ์ (๒๕๔๒, หน้ า ๑) กล่ า วถึ ง ลั ก ษณะงาน
วรรณกรรมซึ่งสะท้อนให้เห็นความแตกต่างระหว่างวรรณกรรมกับวรรณคดีว่า “เมื่อวางกฎเกณฑ์
และตีกรอบให้แคบเข้าเพื่อสร้างสรรค์งานวรรณกรรมนั้นให้ดีเด่นและมีมาตรฐานสูงขึ้นจนเป็นที่ยก
ย่องในคุณค่า วรรณกรรมจึงเลื่อนฐานะขึ้นเป็นวรรณคดี เป็นวรรณศิลป์ และทาให้เกิดวรรณคดี
วิจักษณ์ต่อไปตามลาดับ” คากล่าวนี้ สะท้อนให้เห็นนัยยะทางความหมายที่ให้ ความสาคัญกับงาน
เขียนที่เรียกว่าวรรณคดีในเชิงวรรณศิลป์และการวิจักษณ์ และยังสื่อให้เห็นว่าวรรณกรรมสามารถ
เลื่อนฐานะเป็นวรรณคดีได้ หากปรับปรุงให้มีมาตรฐานสูงขึ้น

๑.๒ เหตุของการสร้างสรรค์วรรณคดี
เหตุของการสร้างสรรค์วรรณคดี สรุปได้กว้าง ๆ ดังนี้
๑.๒.๑ การถ่ายทอดความรู้สึกของกวี แบ่งได้คร่าว ๆ ดังนี้
๑.๒.๑.๑ ความรู้สึกที่มีต่อพระมหากษัตริย์ ความรู้สึกต่อพระมหากษัตริย์
ที่ปรากฏในวรรณคดีไทยส่วนใหญ่เป็นความรู้สึกจงรักภักดี หรือซาบซึ้งในคุณงามความดีที่ได้ทาไว้
ให้แก่ราษฎร ซึ่งทาให้เกิดวรรณคดีประเภทยอพระเกียรติหรือสดุดีพระมหากษัตริย์ขึ้น เช่น โคลง
ย่อพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี ของนายสวน มหาดเล็ก ที่ยอพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ากรุงธนที่
ทรงสถาปนากรุงธนบุรี ทานุบารุงศาสนา ปราบหัวเมืองต่าง ๆ ทาให้ราษฎรมีความสุขเกษม
๑.๒.๑.๒ ความรู้สึกที่มีต่อชาติ ความรู้สึกต่อชาติมักปรากฏในลักษณะ
ของความรักชาติ ปลุกใจให้รักชาติ ให้สามัคคีกลมเกลียว ซึ่งทาให้เกิดวรรณคดีประเภทปลุกใจให้รัก
ชาติ เช่น พระราชนิพนธ์เรื่อง หัวใจนักรบ และพระราชนิพนธ์ส่วนใหญ่ของรัชกาลที่ ๖ หรืองาน
ของหลวงวิจิตรวาทการ ทั้งนวนิยาย บทละครและเพลง ส่วนใหญ่มีแนวคิดปลุกใจให้รกั ชาติ รักพวก
พ้อง และเสียสละเพื่อชาติเกือบทั้งสิ้น
๑.๒.๑.๓ ความรู้สึกที่มีต่อศาสนาและความเชื่อ ความรู้สึกต่อศาสนาและ
ความเชื่อมั กปรากฏในลักษณะของความเลื่อ มในศรัทธา ความเลื่อมใสศรัท ธานี้ส่ งผลให้ เกิ ด
วรรณคดีศาสนาขึ้น หลายเล่ม เช่น มหาชาติคาหลวง เวสสันดรชาดก พระมาลัยคาหลวง และ
ชาดกอื่น ๆ นอกจากนี้ ความเชื่อในเรื่องเทพเจ้า ผี หรือสิ่งศักสิทธิ์ ยังเป็นส่วนหนึ่งของวรรณคดี
ไทยหลายเรื่อง เช่น ไตรภูมิพระร่วงที่กล่าวถึงนรก สวรรค์ และนิพพาน ซึ่งสะท้อนให้ เห็นความ
เชื่อถือศรัทธาพระพุทธศาสนาของคนไทย หรือช่วงต้นเรื่องของโองการแช่งน้าที่กล่าวบูชาเทพของ

๑๔

พราหมณ์ – ฮินดู ได้แก่ พระศิวะ พระนาราย์ และพระพรหม สะท้อนให้เห็นความเชื่อในเรื่อง
เทพเจ้า
๑.๒.๑.๔ ความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติ ความรู้สึกต่อธรรมชาติมักปรากฏใน
ลักษณะที่สัมพันธ์กับอารมณ์ความรู้สึกของกวีหรือตัวละคร โดยอาจสื่อถึงความรู้สึกชื่นชอบชื่นชม
ความงามของธรรมชาติ หรืออาจใช้ธรรมชาติสะท้อนความรู้สึกยินดีหรือความเศร้าโศกภายในจิตใจ
ก็ได้ เช่น วรรณคดีนิราศมักกล่าวถึงธรรมชาติสัมพันธ์กับความรู้สึกของกวีทั้งในด้านชื่นชมความงาม
และเชื่อมโยงกับความเศร้าโศกของตนที่ต้องจากนางอันเป็นที่รัก หรือบทชมธรรมชาติที่มักสะท้อน
ความรู้สึกร่มรื่น ความชื่นชมชื่นชอบความอุดมสมบูรณ์ของพรรณไม้ พรรณสัตว์ เช่น กาพย์ห่อ
โคลงนิราศธารทองแดง งานพระนิพนธ์ของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศ
๑.๒.๒ การถ่ายทอดจิตนาการและอารมณ์ส่วนตัวของกวี วรรณคดีประเภทนี้
กวีต้องการแสดงความรู้สึก นึกคิดส่วนตัว เช่น ต้องการแสดงความรัก ความเศร้า และความโกรธ
แค้น เป็นต้น มักพบในวรรณคดีนิราศ เพลงยาว และดอกสร้อยหรือสักวา ซึ่งเป็นรูปแบบที่สามารถ
ถ่ายทอดอารมณ์ส่วนตัวของกวีได้อย่างดี หรือถ้ากวีต้องการถ่ายทอดอารมณ์ในแบบสนุกสนาน
เพลิดเพลินอาจผูกเรื่องหรือสร้างเป็นโครงเรื่องขึ้นก็ได้ เช่น เรื่องพระอภัยมณี ของสุนทรภู่ ที่แต่ง
ขึ้นจากจินตนาการตามอารมณ์ส่วนตัวของกวี
๑.๒.๓ การธารงรักษาความงามทางวรรณศิลป์และแบบแผนการแต่งวรรณคดีไทย
ลักษณะนี้ปรากฏมากในวรรณคดีสมัยรัชกาลที่ ๖ ที่โปรดให้กวีที่เชี่ยวชาญการแต่งกาพย์กลอนแต่ง
วรรณคดีเพื่อรักษาวิชากวีไทยเอาไว้ เช่น วรรณคดีเรื่องอิลราชคาฉันท์ ของหลวงสารประเสริฐ
รัชกาลที่ ๖ โปรดเกล้า ฯ ให้แต่งขึ้นเพื่อ ให้ช่วยกันรักษาวิชากวีไทยไว้ และเพื่อให้ใช้ความสามารถ
ของตนแต่งหนังสือที่เป็นประโยชน์ ไม่เป็นไปในทางไม่เป็นแก่นสาร เพราะทรงเห็นว่า กวีในสมัย
ของพระองค์นั้นมีศิลปะการแต่งย่อหย่อนกว่าสมัยเดิมเป็นอันมาก เนื่องจากผู้แต่งนิยมใช้ภาษา
โวหารอย่างใหม่ ด้วยเข้าเข้าใจผิดว่าเป็นโวหารอย่างฝรั่งและทันสมัย (รื่นฤทัย สัจจพันธุ์, ๒๕๕๘,
หน้า ๑๐๗ - ๑๐๘) หรือเรื่อง หัวใจนักรบ บทละครพูด งานพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๖ ที่ได้รับยก
ย่องว่า เป็น บทละครพูดที่ดีและเป็นแบบฉบับที่ควรยึดถือ (ปัญญา บริสุทธิ์, ๒๕๔๒, หน้า ๗๕)
วรรณคดีสโมสรยกย่องให้เป็นยอดของบทละครพูดด้วย
๑.๒.๔ การถ่ายทอดหรือแพร่กระจายทางวัฒนธรรม วรรณคดีประเภทนี้ คือ
จาพวกเรื่องแปลหรือเรื่องที่ได้รับอิทธิพลจากวรรณคดีต่างประเทศ เช่น สามก๊ก ของเจ้าพระยา
พระคลัง (หน) ซึ่งแปลจากพงศาวดารจีน พระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ ๖ หลายเรื่องทรงแปลจาก
วรรณกรรมของวิลเลียมเชกสเปียร์ เช่น เรื่องโรเมโอและจู เลียต แปลจากเรื่อง Romeo and
Juliet เรื่องตามใจท่าน แปลจากเรื่อง As You Like It เรื่องเวนิสวาณิช แปลจากเรื่อง The
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Merchant of Venice เป็นต้น นอกจากนี้ รัชกาลที่ ๖ ยังนาเรื่องมาจากวรรณคดีภารตะมาแต่ง
ขึ้นด้วย เช่น เรื่องศกุลตลา ซึ่งเป็นเรื่องแทรกอยู่ในมหาภารตะ เป็นต้น

๑.๓ ผูแ้ ต่งวรรณคดี
ผูแ้ ต่งวรรณคดีนิยมเรียกว่า กวี ซึ่งคาว่า กวีนี้มักสื่อความถึงผู้แต่งวรรณคดีที่เป็นร้อยกรอง
มีฉันทลักษณ์ สมัยก่อนกวีมักเป็นข้าราชการใกล้ชิดกับพระมหากษัตริย์ หรือที่เรียกว่ากวีราชสานัก
ยังมีกวีที่เป็น ชาวบ้านหรือเป็ น พระภิกษุ เช่น พระมหานาค วัด ท่าทราย พระเทพโมลี (กลิ่น)
เป็นต้น อาจแบ่งประเภทของกวีได้ดังนี้
๑.๓.๑ อรรถกวี คือ กวีที่ประพันธ์เรื่องที่ได้มาจากเหตุการณ์และความเป็นจริง
เช่น นิราศลอนดอน ของหม่อมราโชทัย นิราศนครวัด ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
ดารงราชานุภาพ เป็นต้น
๑.๓.๒ จินตกวี คือ กวีที่ประพันธ์เรื่องตามที่จินตนาการหรือคิดประดิษฐ์ขึ้น
อาจมีเค้าความจริงบ้างแต่ไม่ใช่ทั้งหมด เรื่องส่วนใหญ่มีลักษณะเกินจริง เช่น พระอภัยมณี ของ
สุนทรภู่ มัทนะพาธา พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นต้น
๑.๓.๓ สุตกวี คือ กวีที่ประพันธ์เรื่องตามที่ได้ยินมา ได้ฟังมาหรือได้อ่านมา และ
แต่งเรื่องให้ขยายออกไปหรือให้พิศดารขึ้น เช่น ลิลิตตะเลงพ่าย ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรม
พระปรมนุชิตชิโนรส หรือมหาชาติคาหลวงที่มาจากนิทานชาดก เป็นต้น
๑.๓.๔ ปฏิ ภ าณกวี คื อ กวี ที่ ป ระพั น ธ์ ง านโดยใช้ ป ฏิ ภ าณ ความฉั บ ไวของ
สติปัญญาและความรอบรู้ งานที่ปรากฏมักเป็นกลอนสด กลอนหัวเดียว กลอนเพลงปฏิพาทย์ เช่น
สักวา ดอกสร้อย ลาตัด ฉ่อย ฯลฯ กวีที่จัดเป็นปฏิภาณกวี เช่น ศรีปราชญ์ คุณพุ่ม(บุษบาท่าเรือ
จ้าง) พ่อเพลงแม่เพลงลาตัด เพลงฉ่อย และเพลงพื้นบ้านที่ต้องด้นกลอนสด
นอกจาก กวี แล้ว ยังมีนักกลอน นักประพันธ์ และนักเขียนด้วย นักกลอนหมายถึงผู้แต่ง
ที่แต่งงานร้อยกรองขนาดสั้น มุ่งใช้ถ้อยคาถ่ายทอดความคิดหรือให้ผู้อ่านได้ความคิดมากกว่าความ
สละสลวยเหมือนวรรณคดีโบราณ นักประพันธ์คือ ผู้ประพันธ์งานซึ่งอาจเป็นสารคดี บันเทิงคดี
และสาระบันเทิงก็ได้ งานส่วนใหญ่มีคุณค่าทั้งด้านความไพเราะ ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ ให้สาระ
ความรู้ แง่คิ ด นั ก ประพั น ธ์ ที่ มี ชื่ อเสี ย ง เช่น กุ ห ลาบ สายประดิษ ฐ์ ม.ร.ว.คึ ก ฤทธิ์ ปราโมช
คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์ กัณหา เคียงศิริ เป็นต้น ส่วนนักเขียนมักสื่อความถึงผู้เขียนงานประเภท
ร้อยแก้วเป็นหลักหรือที่เรียกว่า วรรณกรรม แต่งวรรณกรรมในรูปแบบเรื่องสั้น นวนิยาย หรืองาน
สารคดีก็ได้ หากนักเขียนยังเขียนงานไม่นานหรือมีจานวนงานยังไม่มาก นิยมเรียกว่า นักเขียน
สมัครเล่นหรือนักเขียนหน้าใหม่
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๑.๔ ประเภทของวรรณคดี
รูปแบบหรือประเภทของวรรณคดีมีความสาคัญเพราะเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดเนื้อความ
และความคิด ม.ล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ (๒๕๔๓, หน้า ๗) กล่าวถึงการพิจารณาวรรณคดีว่าต้อง
พิจารณารูปแบบวรรณคดีด้วย “การพิจารณาศิลปกรรมทุกประเภท ต้องอาศัยรูปแบบเป็นหลัก ใน
การพิจารณา (...) เมื่อเราพิจารณาวรรณคดี เราต้องดูว่า วรรณคดีเรื่องหนึ่ง หรือบทหนึ่ง หรือชิ้น
หนึ่ง เข้าในรูปแบบอันใด” คากล่าวนี้สะท้อนให้เห็นความสาคัญของประเภทวรรณกรรมและ
ความสามารถของนักอ่านหรือนักวิจารณ์ที่ควรจะต้องรู้ว่าวรรณคดีแต่ละเล่มใช้รูปแบบใด เป็นที่น่า
สังเกตว่า แต่เดิมวรรณคดีมกั แบ่งวรรณคดีตามยุคสมัย แต่ทั้งนี้ การจาแนกวรรณคดียังมีอีกหลายวิธี
และยังไม่สามารถแยกออกจากกันได้เด็ดขาด เพราะลักษณะเนื้อหาก็ดี รูปแบบก็ดี และแนวคิด
บางอย่างก็ดี วรรณคดีหลายเรื่องมีส่วนที่พาดพิงกันอยู่ ซึ่งแม้จะไม่เป็นการซ้าซ้ อนโดยเด่นชัด แต่
บางประเภทย่อมมีความคล้ายคลึงกันบางส่วน (ปัญญา บริสุทธิ์, ๒๕๔๒, หน้า ๕) ในที่นี้ จะจาแนก
ประเภทของวรรณคดีตามเกณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้
๑.๔.๑ จาแนกตามลักษณะคาประพันธ์ ได้ ๒ ประเภท ดังนี้
๑.๔.๑.๑ ร้อยแก้ว หมายถึง ความเรียงที่สละสลวย ไพเราะ เหมาะเจาะด้วยเสียง
และความหมาย (ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๒, หน้า ๙๓๑) เช่น ไตรภูมิพระร่วง ศิลาจารึก
พระปฐมสมโพธิกถา สามก๊ก เป็นต้น
๑.๔.๑.๒ ร้อยกรอง หมายถึง โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ซึ่งเป็นถ้อยคาที่นามาเรียง
ร้อยโดยมีการกาหนดมาตราเสียงสูงต่า เสียงหนักเบา และเสียงสั้นยาวตามแบบรูปที่กาหนดไว้
(เสฐียรโกเศศ, ๒๕๐๗, หน้า ๖) เป็นวรรณคดีที่แต่งโดยมีฉันทลักษณ์ควบคุม ได้แก่ โคลง ฉันท์
กาพย์ กลอน ร่าย เช่น สามัคคีเภทคาฉันท์ อิเหนา รามเกียรติ์ กาพย์เห่เรือ เป็นต้น
๑.๔.๒ จาแนกตามลักษณะการบันทึก ได้ ๒ ประเภท ดังนี้
๑.๔.๒.๑ วรรณคดีที่ไม่ได้จารึกเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นวรรณคดีที่เล่าต่อ ๆ กัน
มา อย่างที่เรียกว่า "วรรณคดีมุขปาฐะ"
๑.๔.๒.๒ วรรณคดีที่จารึกเป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่ วรรณคดีที่มีการจารึกเป็น
หลักฐานแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นการจารลงในศิลา สมุดข่อย ใบลาน สมุดไทย หรือหนังสือพิมพ์
๑.๔.๓ จาแนกตามวัตถุประสงค์ ได้ ๒ ประเภท ดังนี้
๑.๔.๓.๑ วรรณคดีแท้ หรือวรรณคดีบริสุทธิ์ เป็นวรรณคดี ที่มุ่งให้ผู้อ่านเกิดความ
เพลิดเพลินเป็นใหญ่ เป็นวรรณคดีที่เกิดจากอารมณ์สะเทือนใจของผู้แต่ง เช่น นิราศเรื่องต่าง ๆ
เป็นต้น

๑๗

๑.๔.๓.๒ วรรณคดีประยุกต์ เป็นวรรณคดีที่ผู้แต่งแต่งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการ
แต่งนอกเหนือไปจากความเพลิดเพลิน แต่งขึ้นเพื่อมุ่งประโยชน์อย่างอื่น เช่น บันทึกเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ วรรณคดีการแสดง วรรณคดีพิธีกรรม เป็นต้น
๑.๔.๔ จาแนกตามลักษณะเนื้อเรื่อง แบ่งได้ ๕ ประเภท ดังนี้
๑.๔.๔.๑ วรรณคดีการละครหรือนาฏการ คือวรรณคดีที่มีเรื่องราว มีตัวละคร มี
ฉากต่าง ๆ ที่สามารถนาไปประกอบการแสดงได้ เช่น อิเหนานาไปแสดงละครรา รามเกียรติ์นาไป
แสดงโขน หรือสังข์ทองนาไปแสดงละครนอก
๑.๔.๔.๒ วรรณคดี เกี่ยวกับศาสนาและคาสอน คือวรรณดคีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ศาสนาและคาสอน เช่น พระปฐมสมโพธิกถาเป็นวรรณคดีศาสนาที่มีเนื้อหาบอกเล่าประวัติของ
พระพุทธเจ้า พระมาลัยคาหลวงบอกเล่าประวัติพุทธสาวกนามว่า พระมาลัย
๑.๔.๔.๓ วรรณคดีเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีห รือพิธีการ คือวรรณคดีที่ใช้
ประกอบพิธีการ หรือบอกเล่าขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น คาฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้างใช้ในพิธี
การกล่อมช้าง หรือพระราชพิธีสิบสองเดือนที่บอกเล่าเกี่ยวกับประเพณีในแต่ละเดือน
๑.๔.๔.๔ วรรณคดีเฉลิมพระเกียรติหรือวรรณคดีทางประวัติศาสตร์ คือวรรณคดีที่
สดุดีหรือยอพระเกียรติพระมหากษัตริย์ และบันทึกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ไปพร้อมกัน เช่น
ลิลิตยวนพ่ายยอพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถที่ทาสงครามรบชนะพระเจ้าติโลกราชแห่ง
เชียงใหม่ วรรณคดีเรื่องนี้ได้บันทึกเหตุการณ์การสงครามในครั้งนั้นด้วย
๑.๔.๔.๕ วรรณคดีเกี่ยวกับอารมณ์ คือวรรณคดีที่เกิดจากอารมณ์ของกวี และกวี
ได้ถ่ายทอดอารมณ์นั้นเป็นวรรณคดี เช่น วรรณคดีนิราศเรื่องต่าง ๆ ที่กวีมักถ่ายทอดอารมณ์ห่วงหา
อาวรณ์นางอันเป็นที่รักเพราะต้องจากนางไป
๑.๔.๕ จาแนกตามความคิดและอารมณ์ของกวีเป็นหลั ก แบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ
(ประสิทธิ์ กาพย์กลอน, ๒๕๑๘, หน้า ๑๓๖) ดังนี้
๑.๔.๕.๑ วรรณคดีที่แสดงความในใจของผู้แต่ง (subjectivity poetry หรือ lyric)
เป็นคาประพันธ์ที่ถ่ายทอดความรู้สึกในใจ แนวคิดของตนออกมาโดยตรง อาจจะเป็นกาพย์ กลอนก็
ได้ หรือแสดงความคิดทางปรัชญา หรือแสดงความรู้สึกเศร้าหมอง ก็ได้
๑.๔.๕.๒ วรรณคดีที่ผู้แต่งแสดงตัวเป็นกลาง (objectivity poetry) เป็นคา
ประพันธ์ที่ผู้แต่งวางตัวเป็นกลาง ไม่แสดงอารมณ์ของตนเอง หรือแสดงอารมณ์ของตนน้อยที่สุด
เช่น นิทานคากลอน นวนิยาย เป็นต้น

๑๘

๑.๔.๖ จาแนกตามเกณฑ์ ข องวรรณคดี สโมสร ตามความมาตรา ๗ ในพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งวรรณคดีสโมสรนั้น ได้แบ่งวรรณคดีออกเป็น ๕ ประเภท (วันเนาว์ ยูเด็น, ๒๕๓๐,
หน้า ๒) ได้แก่
๑.๔.๖.๑ กวีนิพนธ์ คือ เรื่องที่กวีเป็นผู้แต่งขึ้นโดยใช้ฉันทลักษณ์ เช่น โคลง
ฉันท์ กาพย์ กลอน
๑.๔.๖.๒ ละครไทย คือ เป็นละครรา โดยใช้รูปแบบคาประพันธ์เป็นกลอนแปด
มีกาหนดหน้าพากย์ ได้แก่ เพลงบรรเลงประกอบกริยาอาการเครื่อนไหวของบุคคลและธรรมชาติ
เช่น ตอนยกทัพใช้เพลงกราว ตอนโศกใช้เพลงโศก
๑.๔.๖.๓ นิทาน คือ เรื่องราวอันผูกขึ้นและแต่งเป็นร้อยแก้ว
๑.๔.๖.๔ ละครพูดหรือละครปัจจุบัน คือ เรื่องราวที่เขียนขึน้ สาหรับใช้แสดงบน
เวที เอาแบบอย่างมาจากตะวันตก
๑.๔.๖.๕ คาอธิบาย คือ เอสเซย์ (essay) หรือแปมเฟลต แสดงด้วยศิลปวิทยา
หรือกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ ง (แต่ไม่ ใช่ตาราหรือแบบเรี ยน หรือความเรีย งเรื่องโบราณคดี มี
พงศาวดาร เป็นต้น)
หนังสือหรืองานเขียนที่อยู่ใน ๕ ประเภทนี้ ให้นับว่าเป็นหนังสือที่ควรพิจารณาใน
วรรณคดีสโมสรตามพระราชกฤษฎีกานี้
ความในมาตรา ๘ ยังได้กาหนดเนื้อหาลักษณะ มีกาหนดในพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
๑) เป็นหนังสือดี กล่าวคือ เป็นเรื่องราวที่เหมาะสมซึ่งสาธารณชนจะได้อ่าน
โดยไม่เสียประโยชน์คือไม่เป็นเรื่องทุภาษิตหรือเป็นเรื่องที่ชักจูงความคิดผู้อ่านไปในทางอันไม่เป็น
แก่นสาร
๒) เป็ น หนั ง สื อ แต่ ง ดี ใช้ วิ ธี เ รี ย งเรี ย งอย่ า งใดอย่ า งใดก็ ต าม แต่ ต้ อ งเป็ น
ภาษาไทยอันดี ถูกต้องตามเยี่ยงอย่างที่ใช้ในโบราณกาลหรือในปัจจุบันกาลก็ได้ ไม่ใช่ภาษาซึ่งเลียน
ภาษาต่างประเทศ (เสถียร ลายลักษณ์, มปป, หน้า ๒๘๖)
จากเกณฑ์การพิจารณาหนังสือข้างต้น ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการการ
วรรณคดีสโมสรจึงสรุปว่าวรรณคดีเรื่องใดเป็นยอดแห่งวรรณคดีในแต่ละประเภท สรุปได้ดังนี้
๑) กวีนิพนธ์ ได้แก่
(๑) ลิลิตพระลอ เป็นยอดของลิลิต
(๒) สมุทรโฆษคาฉันท์ เป็นยอดของคาฉันท์
(๓) เทศน์มหาชาติ เป็นยอดของกาพย์กลอน
(๔) เสภาขุนช้างขุนแผน เป็นยอดของกลอนสุภาพ
๑๙

๒) บทละคร ได้แก่ บทละครเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๒ เป็นยอดของ
บทละครรา
๓) บทละครพูด ได้แก่ บทละครพูดเรื่องหัวใจนักรบพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๖
เป็น ยอดของบทละครพูด
๔) นิทาน ได้แก่ เรื่องสามก๊กของเจ้าพระยาพระคลัง (หน) เป็นยอดของความเรียง
เรื่อง นิทาน
๕) อธิบาย ได้แก่ เรื่องพระราชพิธี ๑๒ เดือน พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๕ เป็น
ยอดของความเรียงอธิบาย

๑.๕ การแบ่งยุคสมัยวรรณคดี
การแบ่ ง ยุ ค สมั ย วรรณคดี มี เ กณฑ์ ใ นการแบ่ ง หลายลั ก ษณะ ส่ ว นใหญ่ นิ ย มแบ่ ง ตาม
เหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วง และแบ่งตามการก่อตั้งและสิ้นสุดอาณาจักร โดยอาจเรียง
ตามลาดับเวลา การค้นพบหลักฐานทางวรรณคดี หรือลักษณะร่วมของวรรณคดีก็ได้ การแบ่งยุค
สมัยจึงขึ้นอยู่กับว่าใช้เกณฑ์หรือเหตุผลใดเป็นหลักในการแบ่ง ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต (๒๕๔๔, หน้า
๑) กล่าวถึงตัวอย่างการแบ่งสมัยอยุธยาตอนต้นที่มคี วามหลากหลาย ไว้ดังนี้ “ตัวอย่างเช่นการแบ่ง
สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น แม้นักประวัติศาสตร์จะมีความเห็นตรงกันตรงจุดเริ่มของยุคสมัย คือ
นับตั้งแต่ปีเริ่มรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิ บดีที่ ๑ แต่ก็มีการกาหนดระยะเวลาสิ้นสุดไม่ตรงกัน คือ
กาหนดที่สิ้นรัชมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถก็มี กาหนดที่สิ้นรัชสมัยสมเด็จพระมหินทราธิราชก็มี
หรือกาหนดที่สิ้นรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรก็มี ” จะเห็นว่า การแบ่งยุคสมัยของวรรณคดี ยังไม่มีข้อ
ยุติที่ชัดเจน
ในที่นี้ จะขอสรุปยุคสมัยของวรรรคดีตามลาดับเวลา โดยเริ่มตั้งแต่อาณาจักรสุโขทัยจนถึง
รัตนโกสินทร์ ดังนี้
๑.๕.๑ วรรณคดีสมัยสุโขทัย ประมาณ พ.ศ. ๑๘๐๐-๑๙๒๐ (๒๐ ปี) โดยเริ่มตั้งแต่การ
สร้างกรุงสุโขทัยในสมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์
๑.๕.๒ วรรณคดีสมัยอยุธยา ในสมัยนี้แบ่งได้ ๓ ระยะ (ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต, ๒๕๔๔,
หน้า ๓) ดังนี้
๑.๕.๒.๑ วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต้น เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. ๑๘๙๓-๒๐๗๒ ช่วงนี้ มี
วรรณคดีปรากฏ ๓ รัชสมัย คือ รัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ รัชสมัยสมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถ และรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒
๑.๕.๒.๒ วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนกลาง เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. ๒๑๓๓-๒๒๓๑ โดยเริ่ม
ตั้งแต่รัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จนถึงรัชสมัยสมเด็จพระนาราย์มหาราช (หลังจากนั้น
๒๐

วรรณคดีได้ว่างเว้นไป ๔๕ ปี) ช่วงนี้มีวรรณคดีปรากฏอยู่ ๓ รัชสมัย คือ รัชสมัยสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช รัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม และรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
๑.๕.๒.๓ วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนปลาย เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. ๒๒๗๕-๒๓๑๐ โดยเริ่ม
ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ จนถึงเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ ๒
๑.๕.๓ วรรณคดี ส มั ย กรุ ง ธนบุ รี เริ่ ม ตั้ ง แต่ พ.ศ. ๒๓๑๐-๒๓๒๕ (๑๕ ปี ) ซึ่ ง เป็ น
ระยะเวลาการปกครองบ้านเมืองของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
๑.๕.๔ วรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ แบ่งได้ ๒ ระยะ คือ
๑.๕.๔.๑ วรรณคดีสมัยรัต นโกสินทร์ตอนต้น เริ่มตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. ๒๓๒๕๒๓๔๙ โดยเริ่ ม ตั้ ง แต่ ส มั ย พระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธยอดฟ้ า จุ ฬ าโลกมหาราช จนถึ ง สมั ย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
๑.๕.๔.๒ วรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์ปัจจุบัน (สมัยรับอิทธิพลตะวันตก) เริ่มตั้งแต่
ประมาณ พ.ศ. ๒๓๙๔-ปัจจุบัน โดยเริ่มตั้งแต่สมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงสมัยปัจจุบัน

๑.๖ เอกลักษณ์วรรณคดีไทย
วรรณคดีไทยมีลักษณะหรือเอกลักษณ์เฉพาะที่โดดเด่น และเป็นลักษณะที่ถ่ายทอดปฏิบัติ
สืบเนื่องกันมาในเรื่องเด่น ๆ (สุจิตรา จรจิตร, ๒๕๔๗, หน้า ๑๑-๑๕) ดังนี้
๑.๖.๑ บทไหว้ครู บทไหว้ครูเป็นเอกลักษณ์ทางวรรณคดีที่สาคัญ วรรณคดีไ ทย
หลายเรื่องเริ่มต้นด้วยบทไหว้ครู ซึ่งนอกจากการแสดงความกตัญญูแล้ว ยังเป็นการสดุดีผู้เป็นเจ้า
ประกาศเกียรติคุณสรรเสริญเกียรติผู้มีคุณต่อชาติบ้านเมืองหรือชมบ้านชมเมือง อีกทั้งเป็นการ
แสดงความสามารถของกวีอีกด้วย ดังตัวอย่าง บทไหว้ครูในลิลิตเพชรมงกุฎตอนต้นเรื่อง
ศรีสวัสดิ์ปรีดารมย์ ประนมนิ้วประณต ทศนัขประชุม ต่างโกสุมภ์สุนทเรศ โอนวร
เกศอภิวาท สยมภูวนาถโมลิศ องค์จักรกฤษณ์กัมเลศ ภาณุเมศศศิธร ปิ่นอมรจักรพาฬ
เทเวศพนัสสถานอารักษ์ อีกอัครราชาธิปัตย์ ถวัลยราชกษัตริย์พิเศษ จรรโลงเกศกรุงทวารา
ศรีอยุธยายศโยค ขอนฤโศกทุ กข์ภัย นฤจัญไรบาราศ จากวรอาตมวิมล ข้อยข้าจะนิพนธ์
ลิลิต โดยตานานนิตย์บูรา ในปักระณาเวตาล แนะนิทานเป็นประถม
๑.๖.๒ บทอัศจรรย์ บทอัศจรรย์จะปรากฏส่วนใหญ่ในวรรณคดีไทยที่มีเนื่อเรื่อง
และมีตัวละคร เป็นบทโอ้โลมหรือบทรักของตัวละคร ซึ่งคนไทยถือว่าเป็นเรื่องที่ ไม่ควรนาเสนอ
อย่ า งเปิ ด เผย หรื อน าเสนออย่ า งตรงไปตรงมา ดั ง นั้ นกวี จึง มั ก ถ่า ยทอดเรื่อ งราวบทรั ก โดยใช้

๒๑

สัญลักษณ์แทน บทอัศจรรย์ในวรรณคดีไทยเป็นบทที่ต้องใช้ความประณีตอย่างยิ่ง การใช้สัญลักษณ์
ในบทอัศจรรย์ ดังเช่น
๑.๖.๒.๑ สัญลักษณ์แ ทนเพศชาย ได้แก่ ว่าวกุฬา คลื่ น งู ช้าง พายุ
อสุนีบาต พระอาทิตย์ ม้า เป็นต้น
๑.๖.๒.๒ สัญลักษณ์แทนเพศหญิง ได้แก่ เกาะ หาด คลอง กอหญ้า
ดอกไม้ ปักเป้า(ว่าว) พระจันทร์ เป็นต้น
๑.๖.๒.๓ คากริยาหรือวลี นิยมใช้กรรโชก กระทบกระทั่ง พ่นฟูฟอง ดาดิ่ง
กราย ผาดโผน
๑.๖.๒.๔ การบรรยาย นิยมใช้ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ความเคลื่อนไหว
ความนุ่มนวล กีฬา เป็นแนวเทียบเคียง
ตัวอย่างบทอัศจรรย์ในเรื่องพระอภัยมณี ระหว่างพระอภัยมณีกับนางเงือก
อัศจรรย์ครั่นครื้นเป็นคลื่นคลั่ง
กระฉอกฉาดหาดเหวเป็นเปลวไฟ
เมขลาล่อแก้วแววสว่าง
พอฟ้าวาบปลาบแปลบแฉลบลัด
พลาหกเทวบุตรก็ผุดพุ่ง
สีขรินทร์อิสินธรก็อ่อนเอน

เพียงจะพังแผ่นผาสุธาไหว
พายุใหญ่เขยื้อนโยกระโชกพัด
อสูรขว้างเขวี้ยงขวานประหารนัด
เฉวียงฉวัดวงรอบขอบพระเมรุ
เป็นฝนฟุ้งฟ้าแดงดังแสงเสน
ยอดระเนนแนบน้าแทบทาลาย

๑.๖.๓ อารมณ์ขัน อารมณ์ขันในวรรณคดีไทยมีปรากฏอยู่หลายเรื่อง โดยมัก
แทรกอยู่ในเนื้อเรื่องหรือการสนทนาของตัวละคร อย่างไรก็ดี วรรณคดีไทยบางเรื่องมีอารมณ์ขัน
เป็นแกนหลัก เช่น เรื่องระเด่นลันได ของพระมหามนตรี(ทรัพย์) ที่เขียนเป็นเรื่องทานองล้อเลียน
บทละครเรื่องอิเหนา และทาให้เกิดความขาขันจากการสร้างตัวละครที่แตกต่างจากเรื่องอิเหนาโดย
สิ้นเชิง ดังตัวอย่างตอนกล่าวถึงระเด่นลันได
มาจะกล่าวบทไป
เสวยราชย์องค์เดียวเที่ยวราภา
อยู่ปราสาทเสาคอดยอดด้วน
มีทหารหอนเห่าเฝ้าโมงยาม
เที่ยวสีซอขอข้าวสารทุกบ้านช่อง
ไม่มีใครชังชิงทั้งหญิงชาย
๒๒

ถึงระเด่นลันไดอนาถา
ตามตลาดเสาชิงช้าหน้าโบสถ์พราหมณ์
กาแพงแก้วแล้วล้วนด้วยเรียวหนาม
คอยปราบปรามปัจจามิตรที่คิดร้าย
เป็นเสบียงเลี้ยงท้องของถวาย
ต่างฝากกายฝากตัวกลัวบารมี

พอโพล้เพล้เวลาจะสายัณห์
บรรทมเหนือเสื่อลาแพนแท่นมณี

ยุงชุมสุมควันแล้วเข้าที่
ภูมซี บเซาเมากัญชา ฯ

๑.๖.๔ บทลงสรง แต่งตัว และชมโฉม วรรณคดีไทยโดยเฉพาะบทละครจะมีบท
อาบน้า แต่งตัวของตัวละครที่สะท้อนให้เห็นค่านิยมของคนไทยที่นิยมชาระล้างร่างกายและแต่ง
ตัวอย่างสวยงามพิถีพิถัน ซึ่งจะปรากฏเฉพาะตัวเอกเท่านั้น ตัวอย่างบทลงสรงของอิเหนา
สระสรงทรงสุคนธ์ปนทอง
สอดใส่สนับเพลาเพราตา
ฉลององค์โหมดม่วงดวงระยับ
ปั้นเหน่งลงยาราชาวดี
สังวาลเพชรพรรณรายสายสร้อย
ทองกรพุกามแก้วแววไว
ทรงชฎาประดับเพชรเตร็จตรัส
ถือเช็ดหน้าเหน็บกริชฤทธิรงค์

ชมพูนุทผุดผ่องมังสา
ภูษาเชิงกรวยรุจี
เจียระบาดคาดทับสลับสี
ทับทรวงดวงมณีเจียระไน
เฟื่องห้อยพลอยแดงแสงใส
สอดใส่เนาวรัตน์ธามรงค์
ห้อยทัดพวงสุวรรณตันหยง
มาทรงมโนมัยชัยชาญ ฯ

สาหรับบทชมโฉมเป็นลักษณะเด่น แกประการหนึ่งของวรรณคดีไทย คือมักกล่าว
เปรียบเทียบความงามกับสิ่งต่าง ๆ ที่มองว่างาม ความงามนี้เป็นความงามแบบอุดมคติ อาจไม่ได้
งามเหมือนสิ่งนั้นจริง ๆ ตัวอย่างบทชมโฉมพระลอ ซึ่งชี้ให้เห็นลักษณะตัวเอกฝ่ายชายนิยมรูปร่าง
หน้าตาสวยงาม
เดือนจรัสโพยมแจ่มฟ้า
ลอราชไซร้ดูเดือน
ตาเหมือนตามฤมาศ
ประดุจแก้วเกาทัณฑ์
พิศกรรณงามเพริศแพร้ว
อีกแก้มปรางทอง

ผิบได้เห็นหน้า
ดุจแล
พิศคิ้วพระลอราช
ก่งนา
กลกลีบบงกชแก้ว
เทียบนา

๑.๖.๕ กลวิธีถ่ายทอดความรู้สึก ในวรรณดคีไทยมักใช้ธรรมชาติเป็นสื่อในการ
ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกต่าง ๆ ไม่ว่าความสุข รื่นเริง หรือเศร้าโศก เพื่อให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์
คล้อยตาม ดังตัวอย่างในเรื่องกามนิต ตอนพระบรมศาสดาเสด็จปรินิพพาน

๒๓

ครั้นแล้ว สิ้นพระดารัส สิ้นพระสุรเสียง หับพระโอษฐ์ หลับพระเนตร พระ
อัสสาสะประสาทซึ่งเคยระบายตามธรรมดาก็ค่อยๆ แผ่วเบาลงๆ ทุกที แล้วก็สิ้นกระแส
ลมโดยพระอาการสงบ พระภิกษุองค์หนึ่งประกาศว่า พระบรมศาสดาเสด็จปรินิพพานแล้ว
อนิจจา แสงเดือนเพ็ญผ่องกระจ่างจับพระพักตร์อยู่เมื่อกี้ ก็จางชีดขมุกขมัวลง
ท้องฟ้าสลับมัวพยับครึ้ม อากาศเย็นเฉียบจับหัวใจ น้าค้างหยดลงเผาะๆ เป็นหยาดน้าตา
แห่งสวรรค์ เกสรดอกรังร่วงพรูเป็นสายสหัสธาราสรงพระพุทธสรีระ จักจั่นเรไรสงัดเงียบ
ดูไม่มีแก่ใจจะทาเสียง ธรรมชาติรอบข้างต่างสลด หมดความคะนองทุกสิ่งทุกอย่าง
ตัวอย่างการใช้ธรรมชาติถ่ายทอดความรู้สึกรื่นเริงหรือความสุขจากเรื่อง พระอภัยมณี
ทั้งสององค์เหนื่อยอ่อนเข้าผ่อนพัก
ครั้นหายเหนื่อยเมื่อยล้าอุตส่าห์เดิน
บ้างผลิดอกออกผลพวงระย้า
พระอภัยมณีศรีสุวรรณ
พระพี่เก็บกาหลงส่งให้น้อง
พระน้องเก็บมลุลีให้พี่ยา
เห็นมะม่วงพวงผลพึ่งสุกห่าม
อร่อยหวานปานเปรียบรสนมเนย

หยุดพานักลาเนาภูเขาเขิน
พิศเพลินมิ่งไม้ในไพรวัน
ปีบจาปาสุกรมนมสวรรค์
ต่างชิงกันเก็บพลางตามทางมา
เดินประคองเคียงกันด้วยหรรษา
ทั้งสองราเดินดมแล้วชมเชย
ทาไม้ง่ามน้อยน้อยสอยเสวย
อิ่มแล้วเลยล่วงทางมากลางดง

จากที่กล่าวมาจะเห็นว่า วรรณคดีไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งเอกลักษณ์บางอย่าง
อาจปรับมาจากวรรณคดีต่างประเทศ เช่นการชมโฉม ที่น่าจะได้อิทธิพลจากวรรณคดีอินเดีย แต่กวี
ไทยได้ปรับให้เป็นแบบไทย

๑.๗ คุณค่าของวรรณคดีไทย
วรรณคดี ไ ทยมี บ ทบาทต่ อ ผู้ อ่ า นผู้ ฟั ง ทั้ ง ทางด้ า นอารมณ์ ความรู้ สึ ก นึ ก คิ ด สติ ปั ญ ญา
ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ ( ๒๕๔๓, หน้า ๒) กล่าวถึงวรรณคดีซึ่งสะท้อนให้เห็นความสาคัญของ
วรรณคดีไว้อย่างน่าสนใจว่า
“ทุกชุมชนทุกสังคมมีวรรณคดีในรูปใดรูปหนึ่ง แล้วแต่ระดับและลักษณะความเจริญ
ของชุมชนหรือสังคมนั้น ๆ สังคมกรีกเป็นสังคมที่เจริญทางศิลปวิทยาการเกือบทุกสาขา ก็
ไม่ต้องสงสัยว่าจะมีวรรณกรรมชั้นเยี่ยมยิ่งตกทอดลงมาถึงคนในปัจจุบัน สังคมโรมเจริญ
ทางการทหาร กฎหมายและการบริหาร สังคมนั้นก็ไม่ขาดวรรณคดี สังคมอินเดียเจริญทาง
๒๔

ปรัชญาทางจิต ก็ มีว รรณกรรมชั้น วิศิษฏ์ สั งคมจี น ญี่ปุ่ น ก็ เช่นกั น สั งคมตะวัน ตกใน
ปัจจุบันเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ก็มีวรรณคดีเยี่ยม
ยิ่งอีก จึงอาจสรุปได้ว่า วรรณคดีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์จริง เมื่อวรรณคดีเป็นส่วนหนึ่ง
ของชีวิตมนุษย์ และเราสนใจกับชีวิตมนุษย์ ก็ต้องศึกษาวรรณคดี”
คากล่าวของ ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ สะท้อนให้เห็น คุณค่าและความสาคัญของ
วรรณคดีที่มีอยู่ในทุกสังคม ไม่ว่าสังคมนั้น ๆ จะเจริญทางด้านใดก็ตาม เพราะวรรณคดีเป็นส่วนหนึง่
ของชีวิตมนุษย์ ในที่นี้ จะสรุปความสาคัญหรือคุณค่าของวรรณคดีได้กว้าง ๆ ดังนี้
๑.๗.๑ เครื่องบันเทิงหรือสร้างความพึงพอใจ วรรณคดีสามารถสร้างความบันเทิง
และความพึงพอใจได้ ดังโคลงในลิลิตพระลอ ที่กล่าวถึงงานร้องกรองว่าทาให้ เกิดความบันเทิงใจ
สามารถกล่อมเกลาจิตใจได้ ไม่มีเสียงใดจะเทียบได้กับเสียงเสนาะของร้อยกรอง
สรวลเสียงขับอ่านอ้าง
ฟังเสนาะใดปูน
เกลากลอนกล่าวกลการ
ถวายบาเรอท้าวไท้

ใดปาน
เปรียบได้
กลกล่อม ใจนา
ธิราชผู้มีบุญ ฯ

ความบันเทิงใจหรือความพึงพอใจที่มาจากวรรณคดีนั้นยังสัมพันธ์กับความพึงพอใจ
ของผู้แต่งกับความพึงพอใจของผู้เสพด้วย โดยกวีส่วนใหญ่แต่งวรรณคดีขึ้นเพื่อสนองหรือ เติมเต็ม
ความพึ ง พอใจของกวี เ อง ในขณะแต่ ง กวี ยั ง ได้ เ สพความงามจากการสร้ า งสรรค์ ถ้ อ ยค าที่ มี
วรรณศิลป์ และความงามจากความหมาย ซึ่งส่งต่อไปยังผู้เสพหรือผู้อ่านวรรณคดีให้ได้สัมผัสถึงรส
คาและรสความนั้นด้วย ดังที่ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ หรือ น.ม.ส. ได้อธิบายไว้
ในภาคผนวก ของเรื่อง สามกรุง (๒๕๑๔, หน้า ๓๑๘) สะท้อนให้เห็นความสาคัญของการแต่ง
วรรณคดีกับการเสพวรรณคดีไว้ว่า
รสแห่งโคลงอาจจาแนกได้เป็น ๒ อย่าง คือรสคาและรสความ (...) โคลงที่เรียกว่าไพเราะ
โดยรสคา คือโคลงที่ผจงร้อยกรองด้วยถ้อยคาอย่างเสราะเพราะพริ้ง เป็นเครื่องเพลินใจ
แก่ผู้อ่านผู้ยิน ทาให้เกิดปรีดาปราโมทย์ มีโอชะเปรียบเช่นอาหารซึง่ ช่างวิเศษปรุงขึน้ อย่าง
ประณีต อาหารชนิดเดียวกัน ถ้าผู้ปรุงปรุงไม่เป็นก็ไม่อร่อย โคลงใดไม่มีรสชนิดนี้ ก็มักทา
ให้เกิดความเบื่อหน่าย เพราะความจืดความเฝื่อนแลความน่าราคาญอื่น ๆ โคลงที่เรียกว่า
ดีโดยรสความ คือโคลงที่ยกเอาแต่ใจความน่าฟังมาแต่ง อาจเป็นใจความดีทั้งเรื่อง ทั้ง
ตอน ทั้งบทหรือแต่เพียงบาทเดียวก็ได้ รสความดีอาจสะกิดใจผู้อ่านให้คิด ให้นึกชม ให้
๒๕

เห็นจริงตามที่แสดง ให้นับถือวาจาที่กล่าว โคลงใดไม่มีรสชนิดนี้ ก็มักจะขึ้นไม่พ้นยอด
หญ้า มีใจความดาด ๆ หรือดังที่ฝรั่งเรียก แบน ๆ
คากล่าวของ น.ม.ส. สะท้อนให้เห็นคุณค่าของการสร้างและการเสพวรรณคดีที่ผู้สร้างต้อง
มีฝีมือสร้างสรรค์วรรณคดีให้เกิดรสคารสความ เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความอิ่มเอม พึงพอใจได้ ซึ่งเป็น
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สร้างกับผู้เสพวรรณคดี
อย่างไรก็ดี เพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพชัดขึ้น ในที่นี้ ผู้เขียนจะขอแบ่งลักษณะวรรณคดีที่
เป็นเครื่องบันเทิงใจเป็น ๒ ลักษณะกว้าง ๆ ดังนี้
๑.๗.๑.๑ วรรณคดี ที่มุ่ง แต่ งขึ้ นเพื่อให้เ กิด ความพึ งพอใจต่อ ตัว ผู้แ ต่ง เอง เกิ ด
สุนทรียะหรือความซาบซึ้งในการแต่ง เช่น วรรณคดีนิราศที่มุ่งถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของกวี
วรรณดคีเรื่องเงาะป่า รัชกาลที่ ๕ พระราชนิพนธ์ขึ้นเพื่อให้เกิดความผ่อนคลายและสาราญพระทัย
ในขณะทรงพักฟื้นหลังประชวร ดังนั้น แม้จะใช้รูปแบบของกลอนบทละครแต่ก็ไม่ได้มุ่งให้แสดงแต่
อย่างใด หรือวรรณคดีประเภทยอพระเกียรติที่ไม่เพียงแต่งขึ้นเพื่อมุ่งแสดงการสดุดีในพระปรีชา
สามารถหรือ คุณ งามความดี ของพระมหากษัต ริ ย์ แต่ ยัง ตอบสนองความรู้ สึก นึก คิด หรื อความ
จงรักภักดีของผู้แต่งเองด้วย
เป็นที่น่าสังเกตว่า ภายหลังแม้จะไม่ได้มีการแต่งวรรณคดีขึ้น แต่ได้ มีผู้ประสงค์
จัดพิมพ์วรรณคดี เดิมที่มีอยู่แล้ว เพื่อแสดงความประสงค์เฉพาะหรือความพึงพอใจบางอย่างของ
ผู้ จั ด พิ ม พ์ เ อง ดั ง เช่ น การจั ด พิ ม พ์ บ ทละครเรื่ อ งสั ง ข์ ท อง โดยราชบั ณ ฑิ ต ยสภา ในปี ๒๔๗๒
จัดพิมพ์ขึ้นเพราะพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ในสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช เจ้าฟ้า
กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ มีลายพระหัตถ์ประทานมาแต่ประเทศอังกฤษว่า ทรงใคร่จะพิมพ์
หนังสือแจกในงานพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรม
หลวงสงขลานครินทร์ เพื่อสนองพระเดชพระคุณที่ได้ทรงมีแด่พระองค์ตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์ใน
กรุงเทพฯ และทั้งเมื่อเสด็จอยู่ในยุโรปตลอดมาเป็นอันมาก โดยหนังสือที่จะทรงพิมพ์นั้นทรงใคร่ให้
เป็นบทละครเรื่องสังข์ทอง ด้วยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสงขลานครินทร์โปรดว่าแต่งดีจับพระหฤทัย
ยิ่งกว่าเรื่องอื่น เมื่อครั้งสุดท้ายที่เธอได้เฝ้าสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสงขลานครินทร์ ก็มีพระดารัสเล่า
ว่าครั้งหนึ่ งต้องทรงทาปาฐกถาว่าด้ว ยวรรณคดีไทย ก็ได้ทรงอ้างเอาหนังสือเรื่องสังข์ทองเป็น
อุทาหรณ์ ด้ว ยเหตุ นี้ กรรมการราชบัณ ฑิต ยสภาอนุโ มทนาในพระด าริ ของพระเจ้ าวงวงศ์ เธอ
พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ จึงจัดหนังสือบทละครเรื่องสังข์ทองพิมพ์ถวายตามพระประสงค์ เป็นต้น
๑.๗.๑.๒ วรรณคดีที่มุ่งให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้ เสพวรรณคดีเฉพาะบุคคลและ
ผู้เสพทั่วไป การเกิด ความพึงพอใจต่อผู้เสพเฉพาะบุคคลมีลักษณะคือผู้แต่งแต่งวรรณคดีเพื่อ
ตอบสนองความประสงค์ของผู้เสพโดยตรง เช่น รัชกาลที่ ๖ พระราชนิพนธ์เรื่องลิลิตนารายณ์สิบ
๒๖

ปาง ด้วยเพราะสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระบรมราชินี ทรงประสงค์ทราบเรื่องอวตารของ
พระนารายณ์โดยพิศดาร เป็นต้น ลักษณะนี้มีไม่มากนัก อีกลักษณะหนึ่งคือเกิดความพึงพอใจต่อ
ผู้เสพทั่วไป เป็นลักษณะสาคัญหรือจุดมุ่งหมายของการแต่งวรรณคดีโดยทั่วไป ที่ผู้แต่งต้องการให้
ผู้อ่านได้ซาบซึ้งกับรสคารสความ หรือสนุกไปกับเนื้อเรื่อง ไม่จาเป็นต้องเป็นผู้เสพเฉพาะ เช่น เรื่อง
ลิลิตพระลอ หรือวรรณคดีที่ใช้ประกอบการแสดง
๑.๗.๒ เครื่องประเทืองปัญญา วรรณคดีไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องบันเทืองใจ แต่ยังให้
ความรู้ความคิดแก่ผู้อ่านผู้ฟังอีกด้วย รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ (๒๕๔๔, หน้า ๒๐) กล่าวถึงคุณค่าของ
วรรณคดีที่ให้ความรู้ไว้ว่า “มรดกทางปัญญาอย่างหนึ่งที่บรรพบุรุษมอบไว้ให้เรา ก็คือวรรณคดี
จานวนมากมายที่ตกทอดผ่านการขัดเกลาและประเมินค่าด้วยกาลเวลา วรรณคดีเหล่านั้นคือหนังสือ
ดี ๆ ที่แสดงภูมิปัญญาของคนโบราณ ที่แม้หลายสิ่งหลายอย่างจะล้าสมัยไปแล้วในโลกยุคปัจจุบัน
แต่ก็ทาให้เราสามารถเรียนรู้ความรุง่ เรืองทางปัญญาของมนุษย์ในสมัยก่อนได้” วรรณคดีหลายเรือ่ ง
ยังให้ความรู้แก่ผู้อ่านโดยตรง เช่นวรรณคดีที่เป็นแบบเรียน หรือตารา และอีกหลายเรื่องที่ให้
ความรู้ความคิดโดยอ้อม เช่น เรื่องลิลิตพระลอที่สะท้อนวิถีไทยหลายเรื่อง เช่น เรื่องกรรม การทา
เสน่ห์ การทานายดวงชะตา ความงามตามอุด มคติ หรือ การทาศพกษัตริย์ (สุมาลี วีระวงศ์,
๒๕๕๙) เรื่องขุนช้างขุนแผนที่ให้ความรู้ผู้อ่านเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมของคนไทยในสมัย
รัต นโกสิน ทร์ต อนต้น หรือการเรียนรู้วิถีการดาเนินชีวิต จากวรรณคดีซึ่งผู้อ่านสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้กับการดาเนินชีวิตได้จริง
๑.๗.๓ เครื่องสาเริงอารมณ์ วรรณคดีเป็นเครื่องสาเริงอารมณ์แบ่งได้ ๒ ลักษณะ
ดังนี้
๑.๗.๓.๑ สาเริงอารมณ์ตามสุนทรียรสของวรรณคดีสันสกฤต ทฤษฎีรสใน
วรรณคดีสันสกฤต หมายถึง ความงามอันเกิดจากการใช้คาพรรณนาจนเกิดความรู้สึก หรืออารมณ์
ต่าง ๆ แก่ผู้อ่าน ผู้ฟัง ในคัมภีร์นาฏยศาสตร์กล่าวถึงรสไว้ว่า “การเกิดรสเนื่องมาจากเหตุของ
ภาวะ (วิภาวะ) ผลของภาวะ (อนุภาวะ) และภาวะเสริม (วยภิจาริภาวะ) ประกอบกัน ” ในที่นี้
ภาวะก็คืออารมณ์ของกวีที่ถ่ายทอดมาสู่ผู้ชม ภาวะเป็นตัวทาให้เกิดรสขึ้นในใจของผู้ชม โดย
คุณค่าทางอารมณ์ที่ผู้ อ่ านได้รับจากการอ่านวรรณคดี อาจเกิ ด ขึ้นจากรสทางวรรณคดี ซึ่งเป็ น
ปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจของผู้ อ่านเมื่อได้รับรู้อารมณ์ที่กวีถ่ายทอดไว้ในวรรณคดี นัก
วรรณคดีตามทฤษฎีรสมีความเห็นว่า วรรณคดีเกิดขึ้นเมื่อกวีมีอารมณ์สะเทือนใจแล้วถ่ายทอด
ความรู้สึกนั้ น ออกมาในบทประพันธ์ อารมณ์นั้น จะกระทบใจผู้อ่าน ทาให้เกิด การรับรู้ (กุสุม า
รักษมณี, ๒๕๔๙, หน้า ๒๔)
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กุสุมา รักษมณี (๒๕๔๙) อธิบายรสวรรณคดีสันสกฤตไว้ ๙ รส สรุปได้ดังนี้
๑) ศฤงคารรส เป็นรสที่กล่าวถึงการซาบซึ้งในความรัก การรับรู้ความ
รักจากตัวละคร เป็นรสวรรณคดี ที่เด่นที่สุดในรสวรรณคดีสันสกฤต การได้รับความรักมาจาก ๒
ประเภทคือ ความรักของผู้ที่อยู่ห่างกัน หรือเรียกว่า วิประลัมภะ และความรักของผู้ที่ได้อยู่ด้วยกัน
หรือเรียกว่า สัมโภคะ ความรักแบบสัมโภคะนัน้ มีเหตุของภาวะ หรือวิภาวะ คือ การอยู่กับผู้ที่ถูกตา
ต้องใจ การอยู่ในบ้านเรือนหรือสถานที่ที่สวยงาม การอยู่ในฤดูกาลที่เอื้อต่อการแสดงความรัก การ
แต่งตัวงดงาม การลูบทาด้วยของหอมและประดับด้วยมาลัย การเที่ยวชมสวนหรือเล่นสนุกสนาน
การดูห รือฟังสิ่งที่เจริญหู เจริญตา เป็น ต้น การแสดงผลของภาวะ หรืออนุภาวะ ได้แก่ พูด จา
อ่อนหวาน จริตกิริยาแช่มช้อยชม้ายชายตา ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นต้น ส่วนความรักแบบวิประลัมภะ
นั้นมีเหตุของภาวะ คือ การพลัดพรากจากกัน การแสดงผลของภาวะ ได้แก่ ท่าทางหมดอาลัยตาย
อยาก สงสั ย วิ ต กกั งวลกระสั บ กระส่ า ย พร่ าร าพั น ดั ง ตั วอย่ า งในอิ เ หนา พระราชนิพ นธ์ ใ น
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ถึงไปก็ไม่อยู่นาน
พระจุมพิตชิดเชยปรางทอง

เยาวมาลย์อย่าโศกเศร้าหมอง
กรประคองนฤมลขึ้นบนเพลา

๒) กรุณารส เป็นรสที่กล่าวถึงความรู้สึกสงสาร ความทุกข์โศกที่เกิดจาก
ความไม่ยุติธรรม ความเสื่อมทรัพย์ และจากเหตุวิบัติ โดยอาจมีภาวะเสริม ได้แก่ความไม่แยแส
ความเหนื่อยอ่อน ความวิตก ความโหยหา ความตื่นตระหนก ความหลง ความอ่อนเพลีย ความ
สิ้นหวัง ความอับจน ความเฉยชา ความบ้าคลั่ง ความสิ้นสติ ความตาย เป็นต้น ทาให้ผู้อ่าน
รู้สึกหดหู่ เหี่ยวแห้ง เกิดความเห็นใจ ถึงกับน้าตาไหล พลอยเป็นทุกข์ เอาใจช่วยตัวละคร สาหรับ
คนชั้นสูงและชั้นกลางเมื่อประสบทุกข์โศกจะต้องกลั้นไว้ในใจไม่ร้องไห้คร่าครวญ นอกจากนั้นอาจมี
อนุภาวะอื่น เช่น การทอดถอนใจ ทุ่มทอดตัว ตีอกชกหัว ฯลฯ หรือมีปฏิกิริยา เช่น นิ่งตะลึงงั น
ตัวสั่น สีหน้าเปลี่ยน น้าตาไหล เสียงเปลี่ยน เป็นต้น ดังตัวอย่างในนิราศพระบาท ของสุนทรภู่
ดังศรสักปักซ้าระกาทรวง
เจ้าคุมแค้นแสนโกรธพิโรธพี่
จะหน่อพระสุริย์วงศ์ทรงพระนาม
ด้วยเรียมรองมุลิกาเป็นข้าบาท
ตามเสด็จโดยแดนแสนกันดาร

โอ้อาลัยใจหายไม่วายห่วง
เสียดายดวงจันทราพะงางาม
แต่เดือนยี่จนย่างเข้าเดือนสาม
จากอารามแรมร้างทางกันดาร
จานิราศร้างนุชสุดสงสาร
นมัสการรอยบาทพระศาสดา
๒๘

๓) เราทรรส คือรสแห่งความแค้นเคือง เป็นรสที่เกิดจากการรับรู้ความ
โกรธ มักเกิดกับตัวละครเช่น รากษส คนฉุนเฉียว ภาวะเสริม เช่น ความตื่นตระหนก ความแค้น
วิภาวะของความโกรด เช่น การพูดใส่ความ พูดให้เจ็บใจ ดูหมิ่น กล่าวเท็จ อนุภาวะของความ
โกรธ ได้แก่ การเฆี่ยน ตัด ตี ฉีก บีบ ขว้างทาให้เลือดตก ฯลฯ และอาจมีปฏิกิริยา คือ เหงื่อออก
ขนลุก ตัวสั่น เสียงเปลี่ยน เป็นต้น เนื่องจากความโกรธนั้นมีหลายอย่าง ได้แก่ ความโกรธที่เกิดจาก
ศัตรู เกิดจากผู้ใหญ่ เกิดจากเพื่อนรัก เกิดจากคนรับใช้ และเกิดขึ้นเอง การแสดงความโกรธจึงมี
ต่างกันไปด้วย ดังตัวอย่างในสามัคคีเภทคาฉันท์ ของนายชิต บูรทัต
ท้าวก็ทรงแสดงพระองค์ ธ ปาน
ประหนึ่งพระราชหทัยลุดาล
ผันพระกายกระทืบพระบาทและอึง
พระศัพทสีหนาทพึง
เอออุเหม่นะมึงชิช่างกระไร
ทุทาสสุถลฉะนี้ไฉน
ศึก บ ถึงและมึงก็ยังมีเห็น
จะน้อยจะมากจะยากจะเย็น
อวดฉลาดและคาดแถลงเพราะใจ
ขยาดขยันมิทันอะไร

พิโรธจึง
สยองภัย
ก็มาเป็น
ประการใด
ก็หมิ่นกูกู

๔) พีภัตสรส เป็นรสที่พรรณนาถึงความเบื่อ ราคาญ ขยะแขยง เป็นรสที่
เกิดจากการรับรูค้ วามน่าเบือ่ น่ารังเกียจ ซึ่งมี ๒ ประเภท คือ เกิดจากสิ่งน่ารังเกียจที่ไม่สกปรก เช่น
เลือด และสิ่งน่ารังเกียจที่สกปรก เช่น อุจจาระ หนอน อาจมีภาวะเสริม คือ ความสิ้นสติ ความตื่น
ตระหนก ความหลงความป่วยไข้ ความตาย เป็นต้น วิภาวะของความน่าเบื่อ น่ารังเกียจ ได้แก่ สิ่งที่
ไม่สบอารมณ์หรือไม่ต้องประสงค์ สิ่งชวนสลดใจ สิ่งสกปรก เป็นต้น อนุภาวะของความน่ าเบื่อ
น่ารังเกียจ คือการทาท่าทางขยะแขยง นิ่วหน้า อาเจียน ถ่มน้าลาย ตัวสั่น ฯลฯ ที่ทาให้ผู้อ่าน ผู้ดู
ผู้ฟังชังน้าหน้าตัวละครบ้างตัว เพราะจิต(ของตัวละคร) บ้าง เพราะความโหดร้ายของตัวละครบ้าง
ดังตัวอย่างในเสภาขุนช้างขุนแผน ของสุนทรภู่
ไอ้เจ้าชู้ลอมปอมกระหม่อมบาง
ชิชะแป้งจันทร์น้ามันทา

ลอยชายลากหางเที่ยวเกี้ยวหมา
หย่งหน้าสองแคมเหมือนหางเปีย

๒๙

หมามันจะเกิดชิงหมาเกิด
หน้าตาเช่นนี้จะมีเมีย
เหมือนแมลงปออวดอิทธิ์ว่าฤทธิ์สุด
ก้อนเส้าหรือจะเท่าเมรุไกร
ชาติชั่วตัวดังนกตะกรุม
เขาสิปองเล่นมุจลินท์ลง

มึงไปตายเสียเถิดอ้ายห้าเบี้ย
อ้ายมะม่วงหมาเลียไม่เจียมใจ
จะแข่งครุฑข้ามอ่าวทะเลใหญ่
หิ่งห้อยไพรจะแข่งแสงสุริยง
จะเอื้อมอุ้มอิงอกวิหคหงส์
ตัวพะวงตมกลับทะนงใจ

๕) ภยานกรส เป็ น รสที่ ก ล่ า วถึ ง ความเกรงกลั ว ความน่ า กลั ว
สยดสยองเป็นรสที่เกิดจากการรับรู้ความน่ากลัว ซึ่งแบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ เกิดจากการหลอกลวง
เกิดจากการลงโทษ และเกิดจากการข่มขู่ อาจมีภาวะเสริม คือความสงสัย ความหลง ความอับ จน
ความตื่นตระหนก ความเฉยชา ความพรั่นพรึง ความสิ้นสติความตาย ฯลฯ วิภาวะของความน่ากลัว
ได้แก่ การได้ยินเสียงผิดปกติ การเห็นภูตผีปีศาจหรือสัตว์ร้าย การอยู่คนเดียว การไปในป่าเปลี่ยวรก
ร้าง การทาผิด ฯลฯ อนุภาวะของความน่ากลัว ได้แก่ การวิ่งหนี การส่งเสียงร้อง เป็นต้น และอาจมี
ปฏิกิริยา เช่น อาการตะลึงงัน เหงื่อออก ขนลุก ตัวสั่น สีหน้าเปลี่ยน เสียงเปลี่ยน น้าตาไหล หรือ
เป็นลม ดังตัวอย่างในมหาเวสสันดรชาดก ตอนพระนางมัทรีออกเที่ยวตามหาลูก
แต่แม่เที่ยวเซซังเสาะแสวงทุกแห่งห้องหิมเวศทั่วประเทศทุกราวป่า สุดสายนัยนา
ที่แม่จะตามไปเล็งแล สุดโสตแล้วที่แม่จะซับทราบฟังสาเนียง สุดสุรเสียงที่แม่จะร่าเรียก
พิไรร้อง สุดฝีเท้าที่แม่จะเยื่องย่องยกย่างลงเหยียบดิน ก็สุดสิ้นสุดปัญญาสุดหาสุดค้นเห็น
สุดคิด จะได้พานพบประสบรอยพระลูกน้อยแต่สักนิดไม่มีเลย จึ่งตรัสว่าเจ้าดวงมณฑา
ทองทั้งคู่ของแม่เอย หรือว่าเจ้าทิ้งขว้างวางจิตไปเกิดอื่น เหมือนแม่ฝันเมื่อคืนนี้แล้วแล
๖) วีรรส เป็นบทที่แสดงความชื่นชม เกิดจากการรับรู้ความมุ่งมั่นในการ
แสดงความกล้าหาญอันเป็นคุณลักษณ์ของคนชั้นสูง ความกล้าหาญมี ๓ อย่าง คือ กล้าให้ (ทาน
วีระ) กล้าประพฤติธรรมหรือหน้าที่ (ธรรมวีระ) และกล้ารบ (รณวีระ) อาจมีภาวะเสริม คือ ความมั่นคง
ความพินิจพิเคราะห์ ความจองหอง ความตื่นตระหนก ความรุนแรง ความแค้น ความระลึกได้ ฯลฯ
วิภาวะของความมุ่งมั่น ได้แก่ การเอาชนะศัตรู การบังคับอินทรีย์ของตนได้ การแสดงพละกาลัง ฯลฯ
อนุภาวะของความมุ่งมั่น ได้แก่ ท่าทีมั่นคง เฉลียวฉลาดในการงาน เข้มแข็งขะมักเขม้น พูดจาแข็งขัน
เป็นต้น ดังตัวอย่างในอิเหนา พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
เมื่อนั้น
จึงตรัสตอบสองพระน้องยา

ท้าวกะหมังกุหนิงนาถา
ซึ่งว่านี้เจ้าไม่เข้าใจ
๓๐

อันระเด่นมนตรีกุเรปัน
ไปอยู่เมืองหมันหยากว่าปีไป
แต่กาหลังสิงหัดส่าหรี
ฝ่ายเราเล่าก็สามพารา
ถึงทัพจรกาล่าสานั้น
จะหักโหมโจมตีให้แตกแตน
เจ้าอย่าย่อท้อไม่พอที่

ก็ขัดข้องเคืองกันเป็นข้อใหญ่
ที่ไหนจะยกพลมา
จะกลัวดีเป็นกระไรหนักหนา
เป็นใหญ่ในชวาแว่นแคว้น
พี่ไม่พรั่นให้มาสักสิบแสน
พักเดียวก็จะแล่นเข้าป่าไป
แต่เพียงนี้ไม่พรั่นหวั่นไหว

๗) อัทภุตรส เป็นรสที่แสดงถึงความอัศจรรย์ใจ เป็นรสที่เกิ ดจากการได้
รับรู้ความน่าพิศวง มี ๒ ประเภท คือ เกิดจากสิ่งที่เป็นทิพย์ หรืออภินิหาร และเกิดจากสิ่งที่น่ารื่นรมย์
อาจมีภาวะเสริม คือ ความตื่นตระหนก ทึ่ง ตื่นเต้น ความหวั่นไหว อัศจรรย์ ความยินดี ความบ้า
คลั่ง ความมั่นคง เป็นต้น วิภาวะของความน่าพิศวง ได้แก่ การพบเห็นสิ่งที่เป็นทิพย์ การได้รับสิ่งที่
ปรารถนา การไปเที่ยวในสถานที่ที่งดงาม น่ารื่มรมย์ เช่น อุทยาน วิหาร การเห็นสิ่งที่เป็นมายา หรือมี
เวทมนตร์ ฯลฯ อนุภาวะของความน่าพิศวง คือ การทาท่าประหลาดใจ หรืออุทานด้วยความแปลงใจ
อาจมีปฏิกิ ริยา เช่น การนิ่ งตะลึงงัน เหงื่อออก ขนลุก น้าตาไหล เป็นต้น ดังตัวอย่างบทพากย์
เอราวัณ
อินทรชิตบิดเบือนกายิน
ทรงคชเอราวัณ
ช้างนิมิตฤทธิแรงแข็งขัน
สีสังข์สะอาดโอฬาร์
สามสิบสามเศียรโสภา
ดั่งเพชรรัตน์รูจี
งาหนึ่งเจ็ดโบกขรณี
เจ็ดกออุบลบันดาล
กอหนึ่งเจ็ดดอกดวงมาลย์
มีกลีบได้เจ็ดกลีบผกา
กลีบหนึ่งมีเทพธิดา
แน่งน้อยลาเพานงพาล

๓๑

เหมือนองค์อมรินทร์
เผือกผ่องผิวพรรณ
เศียรหนึ่งเจ็ดงา
สระหนึ่งย่อมมี
ดอกหนึ่งแบ่งบาน
เจ็ดองค์โสภา

๘) หาสยรส เป็นรสที่ทาให้เกิดความขบขัน สนุกสนานแบ่งออกเป็ น ๒
ภาวะคือ ความขบขันที่เกิดแก่ผู้อื่น และความขบขันที่เกิด ขึ้นแก่ตัวละครเอง ซึ่งส่วนมากมัก
เป็นไปเองโดยไม่รู้ตัว อนุภาวะได้แก่การยิ้มหรือการหัวเราะ ซึ่งนาฏยศาสตร์กล่าวไว้ ๖ ลักษณะ
คือ ยิ้มน้อย ๆ ไม่เห็นไรฟันและแย้มปากพอเห็นไรฟัน เป็นลักษณะของคนชั้ นสูง หัวเราะเบา ๆ
หัวเราะเฮฮาเป็นของคนชั้นกลาง หัวเราะงอหายและหัวเราะจนท้องแข็ง เป็นลักษณะของสามัญ
ชนทั่วไป อาจทาให้ผู้อ่าน ผู้ดูยิ้มกับหนังสือ ยิ้มกับภาพที่เห็น ถึ งกับลืมทุกข์ดับกลุ้มไปชั่วขณะ
ดังตัวอย่างใน ระเด่นลันได ของพระมหามนตรี (ทรัพย์)
เมื่อนั้น
เที่ยวเลี้ยงวัวล้าเลื่อยเหนื่อยนัก
หวั่นเมื่อมเหสีจะมีเหตุ
ตุ๊กแกตกลงตรงพักตรา
แม่โคขึ้นสัดผลัดโคตัวผู้
จะมีเหตุแม่นมั่นพรั่นพระทัย

ท้าวประดู่สุริย์วงศ์ทรงกระตัก
เข้าหยุดยั้งนั่งพักในศาลา
ให้กระตุกนัยน์เนตรทั้งซ้ายขวา
คลานไปคลานมาก็สิ้นใจ
พิเคราะห์ดูหลากจิตคิดสงสัย
ก็เลี้ยวไล่โคกลับเข้าพารา

๙) ศาสนตรส เป็นรสที่พรรณนาถึงความสงบใจ เยือกเย็น เป็นรสที่เกิด
จากการได้รับรู้ความสงบของตัวละคร หรืออาจเป็นการพรรณนาบรรยากาศหรือธรรมชาติที่สะท้อน
ความสงบสุขที่เกิดกับตัวละคร และส่ง ผลให้ผู้อ่าน ผู้ดู ผู้ฟัง เกิดความสุขสงบ ในขณะได้เห็นได้ฟัง
ตอนนั้น ดังตัวอย่างในเสภาขุนช้างขุนแผนที่พรรณนาความสงบของธรรมชาติ
มาถึงเนินผาท่าต้นไทร
ที่ธารแก่งแรงไหลมาคึกคัก
บัวไสวใบบังระบุดอก
ต้นไม้สูงสะพรั่งบังริมธาร

น้าเปี่ยมสระใสสะอาดนัก
เป็นชะงักชะง่อนผ่าน่าสาราญ
เผยออกกลิ่านชวยห้วยละหาน
ที่ดอกบานแล้วก็หล่นละอองลง

๑.๗.๒.๒ ส าเริ ง อารมณ์ ต ามสุ น ทรี ย ลี ล าหรื อ ลี ล าแห่ ง กาพย์ ก ลอนไทย คื อ
ท่ ว งท านองหรื อลี ลาในการใช้ ถ้ อยค าพรรณนาให้ เหมาะสมและเกิ ด อารมณ์ คล้ อ ยตาม หลวง
ธรรมาภิมณฑ์ (ถึก จิตรกถึก) ได้ยกตัวอย่างลีลา ๔ ประเภทที่ปรากฏในเพลงยาวไว้ในหนังสือ ประชุม
ลานา (๒๕๑๔, หน้า ๕๖ – ๕๘) อันได้แก่ เสาวรจนี นารีปราโมทย์ พิโรธวาทัง และสัลปังคพิสัย
ซึ่ ง สะท้ อ นให้ เ ห็ น การใช้ ถ้ อ ยค าน าเสนออารมณ์ ค วามรู้ สึ ก ชื่ น ชม รั ก โกรธ และเศร้ า โศก
เปลื้อง ณ นคร (๒๕๔๑, หน้า ๑๙) ยังอธิบายการเขียนกาพย์กลอนนิยาย ควรประกอบด้วยลีลา

๓๒

ทัง้ ๔ ลีลา โดยกวีต้องใช้คาโวหารและความนึกคิดที่เหมาะสม เพราะจะทาให้ไพเราะเสนาะหู ให้
ชวนฟัง ชวนคิด (เปลื้อง ณ นคร, ๒๕๔๑, หน้า ๑๙ – ๒๑) ลีลาทั้ง ๔ ลีลา มีดังนี้
๑) เสาวรจนี คือ กระบวนการชมความสวยงามของตัวละคร ธรรมชาติ
สถานที่ หรือสิ่งของอื่น ๆ อาจเรียกว่า บทชมความงาม หรือบทชมโฉมก็ได้ ดังตัวอย่างในประชุม
จารึกวัดพระเชตุพน ฯ
เจ้างามนาสาผลดังกลขอ
เจ้างามกรรณกลกลีบบุษบง
เจ้างามปรางเปล่งปลั่งเปรมปราโมทย์
เจ้างามทนต์กลนิลช่างเจียระไน

เจ้างามศอเสมือนศอสุพรรณหงส์
เจ้างามวงวิลาสเรียบระเบียบไร
เจ้างามโอษฐ์แย้มยวนจิตน่าพิสมัย
เจ้างามเกศดาประไพเพียงภูมริน

๒) นารีปราโมทย์ คือ บทที่ว่าด้วยการเกี้ยวพาราสี บทโอ้โลม เป็นรสแห่ง
ความรักเสน่หา ดังตัวอย่างในพระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีเกี้ยวนางละเวง
ถึงม้วยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทร
แม้นเกิดในใต้ฟ้าสุธาธาร
แม้นเนื้อเย็นเป็นห้วงมหรรณพ
แม้นเป็นบัวตัวพี่เป็นภุมรา
เจ้าเป็นถ้าไพขอให้พี่
จะติดตามทรามสงวนนวลละออง

ไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมาน
ขอพบพานพิศวาสไม่คลาดคลา
พี่ขอพบศรีสวัสดิ์เป็นมัจฉา
เชยผกาโกสุมปทุมทอง
เป็นราชสีห์สมสู่เป็นคู่ครอง
เป็นคู่ครองพิศวาสทุกชาติไป

๓) พิโรธวาทัง คือ บทว่าด้วยความโกรธเคือง ตัดพ้อต่อว่า เสียดสี หึงหวง
ประชดประชัน ดังตัวอย่างในขุนช้างขุนแผน
อ้ายเจ้าชู้ลอมปอมกระหม่อมบาง
ชิชะแป้งจันทน์น้ามันทา
หมามันจะเกิดชิงหมาเกิด
หน้าตาเช่นนี้จะมีเมีย

ลอยชายลากหางเที่ยวเกี้ยวหมา
หย่งหน้าสองแคมเหมือนหางเปีย
มึงไปตายเสียเถิดอ้ายห้าเบี้ย
อ้ายมะม่วงหมาเลียไม่เจียมใจ

๔) สัลลาปังคพิไสย คือ บทคร่าครวญราพัน เศร้าโศก อาลัย อาวรณ์
ดังตัวอย่างในนิราศภูเขาทอง

๓๓

ถึงหน้าวังดังหนึ่งใจจะขาด
โอ้ผ่านเกล้าเจ้าประคุณของสุนทร
พระนิพพานปานประหนึ่งศีรษะขาด
ทั้งโรคซ้ากรรมซัดวิบัติเป็น
จะสร้างพรตอตส่าห์ส่งส่วนบุญถวาย
เป็นสิ่งของฉลองคุณมุลิกา

คิดถึงบาทบพิตรอดิศร
แต่ปางก่อนเคยเฝ้าทุกเช้าเย็น
ด้วยไร้ญาติยากแค้นถึงแสนเข็ญ
ไม่เล็งเห็นที่ซึ่งจะพึ่งพา
ประพฤติฝ่ายสมถะทั้งวสา
ขอเป็นข้าเคียงพระบาททุกชาติไป ฯ

ความสาเริง อารมณ์จากรสหรือลีลาที่ผู้ อ่านได้รับนั้น ยัง ทาให้เกิ ด การรับรู้หรื อ
ซาบซึ้งในความงามของเสียง ของคาหรือข้อความที่มีความไพเราะรื่นหู หรือมีการสื่อความหมายที่
สอดคล้องกับเนื้อหาหรืออารมณ์ของตัวละครด้วย ดังจะเห็นได้ว่าวรรณคดีหลายเรื่อง กวีสรรคาได้
อย่างสละสลวย ลงตัวอ่านแล้วไพเราะงดงาม เป็นที่บันเทิงอารมณ์ของผู้อ่านผู้ฟังอย่างยิ่ง เช่น โคลง
นิราศนรินทร์ โคลงกาสรวล หรือกาพย์ห่อโคลงของเจ้าฟ้ากุ้ง เสียงเสนาะมักเป็นสิ่งที่กวีให้ความใส่
ใจ และได้สถาปนาเป็นหัวใจของการสร้างและประเมินค่ากวีนิพนธ์ไทย (ธเนศ เวศร์ภาดา, ๒๕๔๙,
หน้า ๑๘) ดังจะสังเกตได้ว่า กวีมักใส่เสียงสัมผัสต่าง ๆ ในงานของตน ดังเช่น สุนทรภู่ให้ความสาคัญ
กับเสียงสัมผัส และพัฒนากลอนให้มีสัมผัสแพรวพราวจนกลายเป็นเอกลักษณ์กลอนสุนทรภู่
๑.๗.๔ ประกอบการแสดง คุณค่าของวรรณคดีที่ใช้ประกอบการแสดง คือวรรณคดี
การละครหรือวรรณคดีการแสดง นิยมแต่งเป็นกลอนบทละครแล้วนาไปแสดง เช่น เรื่องรามเกียรติ์
อิเหนา เป็นต้น วรรณคดีที่ใช้ประกอบการแสดงเชื่อว่าปรากฏมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ส่วนใหญ่เป็น
มุขปาฐะ เมื่อไทยได้อิ ทธิพลจากการละครของอินเดี ย ทาให้เกิด การแสดงราและราบาขึ้น ใน
ลักษณะผสมสานกับการละเล่นพื้นเมืองของไทย ในสมัยอยุธยาปรากฏหลักฐานวรรณคดีการแสดง
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร และรุ่งเรืองอย่างมากในสมัยอยุธยาตอนปลาย ดังปรากฏบทละครนอกถึง
๑๔ เรื่อง และยังมีเรื่องอิเหนาและดาหลัง ซึ่งเป็นละครในปรากฏด้วย สมัยอยุธยานี้มีการแสดง
เกิดขึ้นหลายอย่าง เช่น ละครชาตรี ละครนอก ละครใน โขน ซึ่งใช้วรรณคดีเป็นตัวดาเนินเรื่อง ทา
ให้เห็นว่า วรรณคดีใช้ประกอบการแสดงมานานแล้ว วรรณคดีการแสดงเช่นละครในยังเป็นเครื่อง
ราชูปโภคของกษัตริย์อย่างหนึ่งด้วย
๑.๗.๕ สั่ งสอนชี้แนะ วรรณคดีหลายเรื่องสั่งสอนหรือชี้แนะผู้อ่าน เช่น สุภาษิต
พระร่วง สั่งสอนเรื่องการใช้ชีวติ ไตรภูมิพระร่วงสัง่ สอนเรื่องการทาดี ละเว้นความชัว่ กฤษณาสอน
น้องคาฉันท์สอนเรื่องความประพฤติของหญิงและการใช้ชีวติ ทัว่ ไป ดังตัวอย่าง คาฉันท์กฤษณาสอน
น้องคาฉันท์ที่กล่าวสอนเรื่องการทาสิ่งที่เป็นคุณงามความดีหรือคุณประโยชน์ต่อสังคม ไม่ทาความ
ชั่ว แม้เสียชีวิตคุณงามความดีนั้นยังคงอยู่

๓๔

คชสารแม้ม้วยมีงา
เขาหนังก็เป็นสาคัญ
บุคคลถึงกาลอาสัญ
คงแต่ความชั่วกับดี

โคกระบือมรณา
สูญสิ้นสารพัน

หรือโคลงโลกนิติที่สอนว่าการห้ามคนพูดติฉินนินทานั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ โดยกวีกล่าวในเชิง
เปรียบเทียบว่า หากสามารถห้ามไฟไม่ให้มีควัน ห้ามพระจันทร์พระอาทิตย์ส่องแสง และห้ามไม่ให้
อายุมากขึ้นหรือย้อนวัยได้นั้น จะสามารถห้ามคนนินทาได้ ซึ่งสิ่งที่กวีต้องการสื่อคือ การห้ามคน
กล่าวนินทานั้นเป็นไปไม่ได้ ดังตัวอย่าง
ห้ามเพลิงไว้อย่าให้
ห้ามสุริยะแสงจันทร์
ห้ามอายุให้หัน
ห้ามดั่งนี้ไว้ได้

มีควัน
ส่องไซร้
คืนเล่า
จึ่งห้ามนินทา

๑.๗.๖ ใช้ในพิธีกรรม เป็นวรรณคดีที่ใช้งานพิธีต่าง ๆ เช่น ลิลิตโองการแช่งน้า คา
ฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง เป็นต้น ดังตัวอย่าง ร่ายในลิลิตโองการแช่งน้า ซึ่งปรากฏมาตั้งแต่สมัย
อยุธ ยาตอนต้น เป็น วรรณคดี ที่ใช้ในพิธีถือน้าพิ พัฒสัต ยา เพื่อ แสดงถึง ความจงรักภักดีต่อองค์
พระมหากษัตริย์ ในที่นี้ จะขอกล่าวถึงเนื้อหาและขั้นตอนเบื้องต้น ซึ่งแบ่งได้เป็น ๕ ส่วนดังนี้
๑) สดุดีเทพเจ้าทั้ง ๓ องค์ ตามความเชื่อของฮินดู ได้แก่ พระผู้ประทับเหนือหลัง
ครุฑ "สี่มือถือสังข์จักรคธาธรณี" (พระนารายณ์) พระผู้ประทับบนวัวเผือก "เอาเงือกเกี้ยวข้าง
อ้างทัดจันทรเปนปิ่น" (พระศิวะ) และผู้ประทับ "เหนือขุนห่าน" (พระพรหม) เป็นร่ายสามบทสั้น ๆ
ดังตัวอย่าง
โอมสิทธิสรวงศรีแกล้ว แผ้วมฤตยู เอางูเป็นแท่น แกว่นกลืนฟ้ากลืนดิน บิน
เอาครุฑมาขี่ สี่มือถือสังข์จักรคธาธรณี ภีรุอวตารอสูรแลงลาญทัก ททัคนิจรนาย (แทง
พระแสงศรปลัยวาต)
โอมบรเมศวราย ผายผาหลวงอะคร้าว ท้าวเสด็จเหนือวัวเผือก เอาเงือก
เกี้ยวข้าง อ้างทัดจันทร์เป็นปิ่น ทรงอินทรชฎา สามตาพระแพร่ง แกว่งเพชรกล้า ฆ่าพิฆน
จัญไร (แทงพระแสงศรอัคนิวาต)

๓๕

โอมชัยชัยไขโสฬสพรหมญาณ บานเศียรเกล้า เจ้าคลี่บัวทอง ผยองเหนือ
ขุนห่าน ท่านรังก่อดินก่อฟ้า หน้าจตุรทิศ ไทมิตรดามหากฤตราไตร อมไตยโลเกศ จงตรี
ศักดิท่าน พิญาณปรมาธิเบศ ไทธเรศสุรสิทธิพ่อ เสวยพรหมาณฑ์ใช่น้อย ประถมบุญภาร
ดิเรก บูรภพบรู้กี่ร้อย ก่อมา (แทงพระแสงศรพรหมาศ)
๒) กล่าวถึงกาเนิดโลก และสังคมมนุษย์ อัญเชิญเทพยดา พระรัตนตรัยและ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภูตผีต่าง ๆ มาเป็นพยาน ทั้งหมดนี้พรรณนาด้วยโคลงห้า
๓) คาสาปแช่งผู้ทรยศ คิดไม่ซื่อต่อเจ้าแผ่นดิน ให้ประสบภยันตรายนานา
ทั้งหมดนี้พรรณนาด้วยโคลงห้า เป็นเนื้อหาที่ยาวที่สุดในบรรดา ๕ ส่วน
๔) คาอวยพรแก่ผู้จงรักภักดีแก่ผู้ที่มีความจงรักภักดี มีเนื้อหาสั้น ๆ
๕) ถวายพระพรเจ้าแผ่นดิน เป็นร่ายสั้น ๆ เพียง ๖ วรรค
ตัวอย่าง การสาปแช่งในลิลิตโองการแช่งน้า
เขาผู้บซื่อ ชื่อใครใจคด ขบถเกียจกาย วายกระทู้ฟาดฟัด ควานแควนมัดศอก หอกดิ้นเด้า
เท้าถก หลกเท้าให้ไปมิทันตาย หงายระงมระงม ยมบาลลากไป ไฟนรกปลาบปลิ้นดิ้น
พลาง เขาวางเหนืออพิจี ผู้บดีบซื่อ ชื่อใครใจคด ขบถแก่เจ้า ผู้ผ่านเกล้าอยุธยา สมเด็จ
พระรามาธิบดี ศรีสินทรบรมมหาจักรพรรดิศร ราชาธิ ราช ท่านมีอานาจมีบุญ คุณอเนกา
อันอาศัยร่ม แลอาจข่มชัก หักกิ่งฆ่า อาจถอนด้วยฤทธานุภาพ บาปเบียนตน พันธุ์พวก
พ้อง ญาติกามาไสร้ ไขว้ใจจอด ทอดใจรัก ชักเกลอสหาย ตนทั้งหลายมาเพื่อจาทาขบถ
ทดโทรห แก่เจ้าตนไสร้ จงเทพยุดา ฝูงนี้ให้ตายในสามวัน อย่าให้ทันในสามเดือน อย่า ให้
เคลื่อนในสามปี อย่าให้มีสุขสวัสดีเมื่อใด อย่ากินเข้าเพื่อไฟจนตาย
นอกจากลิลิตโองการแช่งน้าแล้ว คาฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้างเป็นวรรณคดีที่ใช้
ประกอบพิธีคล้องช้างของพระมหากษัตริย์ในสมัยก่อน จุดประสงค์ของการแต่ง คือ เพื่อเห่กล่อม
เพื่อให้ช้างหมดอาลัยและลืมเลือนที่อยู่อาศัยแต่เก่าก่อน และเตรียมตัวเตรียมใจมาเป็นช้างทรงของ
องค์กษัตริย์ ดังตัว อย่างที่กล่าวถึงการกล่อมให้ช้างละพยศ อย่าทุกข์ อาวรณ์ใด ๆ ดังตัวอย่าง
คาฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง ของขุนเทพกระวี
อ้าพ่อจงเสียพยศอันร้าย
หล่อหลอนอย่าทากิจ บ ควร

๓๖

แลอย่าขึ้งทรหึงหวล
แลอย่าถีบอย่าฉัดแทง

อ้าพ่ออย่าเสียพยศอันเปลื้อง
พ่อจาอันสอนจิตรอย่าแคลง
จงมีจริตสุทธอันงาม
พวกพ้องอเนกบริพาร
อ้าพ่ออย่าโศกอย่าทุกขเลย
อย่าไห้พิลาปจิตรอา
อ้าพ่ออย่าโทษบิดรมา
อ้าพ่ออย่าโทษนรนรินทร์
อ้าพ่ออย่าโทษชนผู้ใด
มาเปนชานินรนิรัน
จงพ่ออย่าได้ทุกขทุกขา
จักนายังโรงรัตนประไพ

แลอย่าเลื่อมคาแหงแรง
แลจงรักฟังนายควาญ
สงบเสงี่ยมแลเสี่ยมสาร
บริรักษรักษา
แลอย่าเศร้าอย่าโศกา
ดุรเลยจงฟังยิน
ดรโทษอันเพื่อนกิน
ทังนี้ย่อมอาเภอกรรม์
แลพระพรหมหากสรรค์
ดรเลี้ยงบาเรอหใน
ดุรเดือดระลึกไพร
จิตรจงสาราญรมย์

จากที่กล่าวข้างต้น จะเห็นว่า วรรณคดีมีคุณค่าต่ อมนุษย์ทั้งด้านจิตใจ อารมณ์ สติปัญญา
วรรณคดียังมีบทบาทต่องานพิธีต่าง ๆ ด้วย

สรุป
วรรณคดีไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันแฝงไปด้วยสาระความรู้และความบันเทิงใจ เป็น
มรดกของสังคมไทยอันทรงคุณค่า หากศึกษาความรู้พื้นฐานทางวรรณคดีแล้วจะช่วยให้เกิดความ
เข้าใจสารของวรรณคดีที่ส่งให้แก่ผู้อ่าน และช่วยให้เกิดความบันเทิงใจได้ วรรณคดีมิใช่เรื่องเฉพาะ
บุคคล หากแต่ยังมีอิทธิพลต่อสังคม ดังเช่น ไตรภูมิพระร่วง ที่มีบทบาทในการควบคุมพฤติกรรมของ
คนในสังคมให้ประพฤติปฏิบัติดี ละเว้นการทาชั่ว ซึ่งส่งผลให้บ้านเมืองมีความสงบสุขเรียบร้อย
การมีความรู้พื้นฐานจึงเป็นสิ่งนักวรรณคดี นักเรียน นักศึกษาควรตระหนัก และศึกษาอย่างถ่องแท้

คาถามท้ายบท
๑. จงอธิบายความหมายของวรรณคดี
๒. ท่านคิดว่า คาว่า วรรณกรรม กับ วรรณคดี มีความหมายเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
๓. สาเหตุการสร้างสรรค์วรรณคดีมีอะไรบ้าง
๔. ผู้สร้างสรรค์วรรณคดีมีใครบ้าง
๕. ประเภทของวรรณคดีมีอะไรบ้าง
๖. จงอธิบายยุคสมัยของวรรณคดี
๓๗

๗. เอกลักษณ์ของวรรณคดีมีอะไรบ้าง
๘. บทลงสรงจะใช้กับตัวละครประเภทใด
๙. จงอธิบายคุณค่าของวรรณคดีที่มีต่อสังคมไทย
๑๐. จงอธิบายรสของวรรณคดีไทยและรสวรรณคดีสันสกฤต

๓๘

รายการอ้างอิง
กุสุมา รักษมณี. (๒๕๔๙). การวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต. พิมพ์ครั้งที่ ๒.
กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต. (๒๕๔๔). วรรณคดีอยุธยาตอนต้น: ลักษณะร่วมและอิทธิพล. กรุงเทพ ฯ:
โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธเนศ เวศร์ภาดา. (๒๕๔๙). หอมโลกวรรณศิลป์ : การสร้างรสสุนทรีย์แห่งวรรณคดีไทย.
กรุงเทพฯ: ปาเจรา.
ธรรมาภิมณฑ์, หลวง. (๒๕๑๔). ประชุมลานา. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทาง
ประวัติศาสตร์ สานักนายกรัฐมนตรี.
บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, ม.ล. (๒๕๔๓). วิเคราะห์รสวรรณคดีไทย. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพ ฯ:
ศยาม.
ประสิทธิ์ กาพย์กลอน. (๒๕๑๘). แนวการศึกษาวรรณคดี ภาษากวี การวิจักษณ์และการวิจารณ์.
กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช.
ปั ญ ญา บริ สุ ท ธิ์ . (๒๕๔๒). วิ เ คราะห์ ว รรณคดี ไ ทยโดยประเภท. พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ ๒. กรุ ง เทพ ฯ:
ราชบัณฑิตยสถาน.
เปลื้อง ณ นคร. (๒๕๔๑). ประวัติวรรณคดีไทย. พิมพ์ครั้งที่ ๑๐. กรุงเทพ ฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
พิทยาลงกรณ, พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่น. (๒๕๑๔). สามกรุง. พระนคร: ศิลปาบรรณาคาร.
ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน. (๒๕๔๒). พจนานุ ก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน พงศ. ๒๕๔๒.
กรุงเทพมหานคร: นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.
รื่นฤทัย สัจจพันธุ์. (๒๕๔๔). ศาสตร์และศิลป์แห่งวรรณคดี. กรุงเทพมหานคร: ประพันธ์สาส์น.
รื่นฤทัย สัจจพันธุ์. (๒๕๕๘). ข้ามชาติ ข้ามศาสตร์ ข้ามศิลป์. กรุงเทพมหานคร: แสงดาว.
วันเนาว์ ยูเด็น. (๒๕๓๐). วรรณคดีเบื้องต้น. พิมพ์ครัง้ ที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: อักษรเจริญทัศน์.
วิทย์ ศิวะศริยานนท์. (๒๕๑๔). วรรณคดีและวรรณคดีวิจารณ์ . พระนคร : สมาคมภาษาและ
หนังสือแห่งประเทศไทย.
สุ จิ ต รา จงสถิ ต ย์ วั ฒ นา. (๒๕๕๘). เจิ ม จั น ทร์ กั ง สดาล: ภาษาวรรณศิ ล ป์ ใ นวรรณคดี ไ ทย.
กรุ ง เทพฯ: โครงการเผยแพร่ ผ ลงานทางวิ ช าการ คณะอั ก ษรศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
สุจิตรา จรจิตร. (๒๕๔๗). มนุษย์กับวรรณกรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์.
สุมาลี วีระวงศ์. (๒๕๕๙). วิถีไทยในลิลิตพระลอ. กรุงเทพ ฯ : สถาพรบุ๊คส์.
เสฐียรโกเศศ. (๒๕๐๗). การศึกษาวรรณคดีแง่วรรณศิลป์. กรุงเทพมหานคร: ราชบัณฑิตยสถาน.
เสถียร ลายลักษณ์. (มปป.). ประชุมกฎหมายประจาศก. พระนคร: โรงพิมพ์เดลิเมล์ นีตเิ วชช์.
๓๙

แผนบริหารการสอนประจาบท
หัวข้อเนื้อหาประจาบท
บทที่ ๒ วรรณคดีสมัยสุโขทัย พ.ศ. ๑๘๐๐ - ๑๙๒๐
๒.๑ ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมโดยสังเขป
๒.๒ กวีและวรรณคดีสมัยสุโขทัย
๒.๓ ลักษณะสาคัญของวรรณคดีสมัยสุโขทัย พ.ศ. ๑๘๐๐ - ๑๙๒๐
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
เมื่อศึกษาบทที่ ๒ แล้ว นักศึกษาสามารถ
๑. อธิบายบริบททางสังคมและวัฒนธรรมสมัยสุโขทัยได้
๒. บอกกวีและวรรณคดีในสมัยสุโขทัยได้
๓. อธิบายลักษณะสาคัญของวรรณคดีสมัยสุโขทัยได้
๔. วิเคราะห์วรรณคดีสมัยสุโขทัยได้
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจาบท
๑. วิธีสอน การบรรยาย อภิปรายกลุ่ม ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการสอน
๒. กิจกรรมการเรียนการสอนมีดังนี้
๒.๑ กิจกรรมก่อนเรียน นักศึกษาอ่านเอกสารประกอบการสอนล่วงหน้า อ่าน
วรรณคดีเรื่องศิลาจารึกและไตรภูมิพระร่วงล่วงหน้า เตรียมแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน เมื่อถึง
ชั่วโมงเรียน ก่อนเริ่มสอน นักศึกษาทาแบบทดสอบหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียน
ผ่านโปรแกรม Mentimeter หรือโปรแกรมอื่น ๆ ทีผ่ สู้ อนเตรียมไว้
๒.๒ กิจกรรมระหว่างเรียน นักศึกษาฟังบรรยาย ร่วมกันอภิปรายตัวบทวรรณคดี
สาคัญบางเรื่อง
๒.๓ กิจกรรมหลังเรียน นักศึกษาตอบคาถามท้ายบท และเตรียมอ่านหนังสือบท
ต่อไปล่วงหน้า นักศึกษาทบทวนความรู้จากคลิปการสอนที่บันทึกไว้ในเว็บไซต์ผู้สอน
สื่อการเรียนการสอนประจาบท
๑. เอกสารประกอบการสอน
๒. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น พาวเวอร์พอยท์ วีดิทัศน์ โปรแกรม Mentimeter, Vidyard
๓. ตัวบทวรรณคดีไทย
๔๐

การวัดและการประเมินผล
๑. สังเกตความสนใจและมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
๒. การถาม-ตอบ การร่วมอภิปราย
๓. การสอบกลางภาค

๔๑

บทที่ ๒
วรรณคดีสมัยสุโขทัย พ.ศ. ๑๘๐๐ – ๑๙๒๐
ในช่วงแรกของการสร้างกรุงสุโขทัยหลังจากพ้นอานาจขอมแล้ว วรรณคดีมีบทบาทสาคัญยิ่ง
ในการสร้างความสงบเรียบร้อยให้แก่บ้านเมือง วรรณคดีในสมัยนี้จึงมักเป็นเชิงสั่งสอนและชี้นาแนว
ทางการใช้ชีวิตเป็นส่วนใหญ่ รวมถึงมีวรรณคดีที่บันทึกเรื่องราวของบ้านเมืองและประวัติศาสตร์
สมัยสุโขทัย อย่างไรก็ดี วรรณคดีไทยสมัยสุโขทัยที่ปรากฏเป็นหลักฐานมาถึงปัจจุบัน มีไม่มากนัก
ทั้งนี้อาจด้วยระยะเวลาที่ยาวนาน ผลกระทบจากการเคลื่อนย้ายของผู้คน และการเสียอานาจการ
ปกครอง

๒.๑ ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมโดยสังเขป
สุโขทัยเป็นอาณาจักรที่ตั้งอยู่ใกล้แม่น้าน่าน ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. ๑๗๙๒ สิ้นสุดอานาจเมื่อ
พ.ศ. ๒๐๐๖ โดยถูกรวมเข้าเป็นส่ว นหนึ่งของอาณาจักรอยุธยา สมั ยสุโขทัย ราษฎรนับถือกษัตริย์
คล้ายเป็นพ่อ โดยเรียกว่า พ่อขุน รูปแบบการปกครองเป็นแบบพ่อปกครองลูก ในภายหลังฐานะของ
กษัตริย์เรียกว่า พระยา เช่น พระยาเลอไท พระยาลิไท และปกครองแบบธรรมราชา พระนามของ
พระมหากษัตริย์เปลี่ยนเป็น "พระมหาธรรมราชา"
สมัยสุโขทัยมีการแบ่งชนชั้นในสังคมออกเป็นระดับต่าง ๆ ได้แก่ พระมหากษัตริย์ เจ้านาย
ขุนนาง พระสงฆ์ และประชาชน จากข้อมูลในศิลาจารึกหลักที่ ๑ ได้แสดงว่าบ้านเมืองอุดมสมบูรณ์
ผู้คนใฝ่ใจในพระพุทธศาสนา ทาบุญ ให้ทานอยู่เป็นนิจ สมัยนี้เองมีการประดิษฐ์อักษรไทย หรือที่
เรียกว่า สายลือไทย โดยพ่อขุนรามคาแหงมหาราชทรงประดิษฐ์ขึ้น ใน พ.ศ. ๑๘๒๖ สันนิษฐานว่า
ทรงดัดแปลงจากตัวอักษรขอมหวัด และอักษรมอญโบราณ อักษรไทยของพ่อขุนรามคาแหงได้มี
วิวัฒนาการมาเป็นลาดับ จนเป็นตัวอักษรที่ใช้กันทุกวันนี้
อาณาจักรสุโขทัยมีพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วง รวม ๙ พระองค์ ดังนี้
๒.๑.๑ พ่ อ ขุ น ศรี อิ น ทราทิ ต ย์ พระนามเดิ ม คื อ พ่ อ ขุ น บางกลางหาว ตาม
ประวัติศาสตร์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ร่วมมือกับพ่อขุนผาเมืองยกทัพขับไล่ขอมที่เมืองสุโขทัยออกไป
จากนั้นพ่อขุนผาเมืองได้ให้พ่อขุนบางกลางหาวขึ้นครองเมืองสุโขทัย ทรงพระนามว่า พ่อขุนศรี
อินทราทิตย์ นับเป็นปฐมกษัตริย์ แห่งราชวงศ์พระร่วง
๒.๑.๒ พ่อขุนบานเมือง เป็นพระโอรสของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ และพระนาง
เสือง เป็นพระเชษฐาของพ่อขุนรามคาแหงมหาราช
๔๒

๒.๑.๓ พ่อขุนรามคาแหงมหาราช เป็นพระโอรสของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์และนาง
เสือง อาณาจักรสุโขทัยอขุนรามค าแหงมหาราชจึงแผ่ขยายออกไปกว้างขวาง ทรงประดิ ษฐ์ตั ว
อักษรไทยขึ้น เมื่อ พ.ศ. ๑๘๒๖ และโปรดให้จารึกตัวอักษรบนศิลาจารึกหลักที่ ๑ ทรงปกครอง
บ้านเมืองแบบพ่อปกครองลูก โปรดให้มีการค้าเสรี โดยไม่เก็บภาษีค่าผ่านด่าน บ้านเมืองอุดม
สมบูรณ์ ดังศิลาจารึกกล่าวว่า "ในน้ามีปลา ในนามีข้าว"
๒.๑.๔ พระยาเลอไทย เป็นพระโอรสของพ่อขุนรามคาแหงมหาราช อาณาจักร
สุโขทัยเริ่มเสื่อมอานาจลงในรัชกาลนี้ และหลายเมืองได้ตั้งตนเป็นอิสระ
๒.๑.๕ พระยางั่วนาถุม เป็นพระโอรสของพ่อขุนบานเมือง
๒.๑.๖ พระมหาธรรมราชาที่ ๑ (ลิไทย หรือ ลือไทย) เป็นพระโอรสของพระยาเลอ
ไทย ทรงใฝ่ใจในธรรมะอย่างยิ่ง จึงมีพระนามว่า พระมหาธรรมราชา คือ ราชา หรือกษัตริย์ที่ทรง
ธรรม โดยทรงปกครองบ้านเมืองโดยธรรมะ ทรงนิพนธ์วรรณคดีทางศาสนาเรื่องสาคัญคือ ไตรภูมิ
พระร่วง
๒.๑.๗ พระมหาธรรมราชาที่ ๒ เป็นพระโอรสของพระมหาธรรมราชาที่ ๑ (ลิไทย)
และพระศรีจุฬาลักษณ์ ในรัชกาลนี้ อาณาจักรอยุธยาซึ่งมีกาลังเข้มแข็ง ได้ส่งกาลังมาโจมตีเมืองต่าง
ๆ ของสุโขทัยหลายครั้ง จนอาณาจักรสุโขทัยต้องยอมต่อกรุงศรีอยุธยา และเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ
กรุงศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. ๑๙๒๑
๒.๑.๘ พระมหาธรรมราชาที่ ๓ (ไสยลือไทย) เป็นพระนัดดาของพระมหาธรรม
ราชาที่ ๑ (ลิไทย)
๒.๑.๙ พระมหาธรรมราชาที่ ๔ (บรมปาล) เป็นพระโอรสของพระมหาธรรมราชาที่ ๓

๒.๒ กวีและวรรณคดีสมัยสุโขทัย
วรรณคดีสมัยสุโขทัยเท่าที่ปรากฏหลักฐานมาจนถึงปัจจุบันมีปรากฏใน ๒ สมัย คือ สมัยพ่อ
ขุนรามคาแหงมหาราช และสมัยพระมหาธรรมราชาที่ ๑ (พระยาลิไท) มีวรรณคดีสาคัญ ๓ เรื่อง
ดังนี้
๒.๒.๑ ศิลาจารึกพ่อขุนรามคาแหง หรือ ศิลาจารึกหลักที่ ๑
ศิลาจารึกพ่อขุน รามคาแหงมหาราช หรือ ศิลาจารึกหลักที่ ๑ เป็นศิลาจารึกที่
บันทึกประวัติศาสตร์สมัยกรุงสุโขทัย เจ้าฟ้ามงกุฎ ฯ หรือต่อมาคือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ขณะผนวชอยู่ เป็นผู้ทรงค้นพบเมื่อวันกาบสี ขึ้น ๘ ค่า เดือน ๓ จ.ศ. ๑๒๑๔ ตรงกับ วัน
ศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม ค.ศ.๑๘๓๔ หรือ พ.ศ. ๒๓๗๖ ณ เนินปราสาทเมืองเก่าสุโขทัย อาเภอเมือง
จังหวัดสุโขทัย มีลักษณะเป็นหลักสี่เหลี่ยมด้านเท่า ทรงกระโจม สูง ๑๑๑ ซม. หนา ๓๕ ซม. เป็น

๔๓

หินทรายแป้งเนื้อละเอียด มีจารึกทั้งสี่ด้าน ปัจจุบันเก็บอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
กรุงเทพมหานคร
ศิลาจารึกนี้มีผู้ศึกษาค้นคว้าทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ผู้ค้นคว้าชาวไทยที่
สาคัญคือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาสตราจารย์ฉ่า ทองคาวรรณ และหม่อมเจ้า
สุภัทรดิศ ดิศกุล ได้ทาคาอ่านไว้เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น (ไพเราะ มากรักษา, ๒๕๔๘, หน้า ๓๒)
ผู้แต่ง สันนิษฐานว่าน่าจะมีผู้แต่งมากกว่า ๑ คน โดย ตอนที่ ๑ ตั้งแต่บรรทัดที่ ๑
ถึง ๑๘ เป็นเรื่องพ่อขุนรามคาแหงเล่าประวัติของพระองค์ว่าเป็นใคร จนกระทั่งได้เสวยราชสมบัติ
โดยใช้คาว่า "กู" เป็นหลัก ในส่วนนี้ สันนิษฐานว่าพ่อขุนรามคาแหงเป็นผู้บันทึกเอง ตอนที่ ๒ ไม่ได้
ใช้คาว่า "กู" เลย แต่ใช้คาว่า "พ่อขุ น รามคาแหง" ในส่ วนนี้จะเล่าถึงเรื่องราวต่าง ๆ ตลอดจน
ขนบธรรมเนียม และเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นของเมืองในขณะนั้น และตอนที่ ๓ ตั้งแต่ด้านที่ ๔
บรรทัดที่ ๑๒ ถึงบรรทัดสุดท้าย เป็นส่วนสรรเสริญพระเกียรติคุณพ่อขุนรามคาแหง และอาณาเขต
เมืองในครั้งกระโน้น เนื้อหาในส่วนนี้ เข้าใจว่าได้บันทึกโดยคนรุ่นหลัง และคงมีระยะเวลาห่างจาก
การบันทึกในตอนที่ ๒ แล้วหลายปี
ลักษณะการแต่ง แต่งเป็นความเรียงร้อยแก้ว บางตอนมีสัมผัสคล้ายกลอน
วัตถุประสงค์ในการแต่ง สันนิษฐานว่าแต่งเพื่อบันทึกเหตุการณ์สาคัญ ความอุดม
สมบูรณ์ ความร่มเย็นเป็นสุขของประเทศและอาณาเขตของบ้านเมืองสมัยสุโขทัย
เนื้อเรื่องย่อ เนื้อหาของจารึกนั้น แบ่งได้เป็นสามตอน ได้แก่
ตอนที่หนึ่ง ด้านที่ ๑ บรรทัดที่ ๑ ถึง ๑๘ เป็นการเล่าพระราชประวัติพ่อขุน
รามคาแหงตั้งแต่ประสูติจนเสวยราชย์ ใช้คาว่า "กู" เป็นหลัก
ตอนที่ สอง ด้านที่ ๒ บรรทั ด ที่ ๑๘ จนถึงด้านที่ ๔ บรรทัด ที่ ๑๑ เล่าถึ ง
เหตุการณ์ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี การประดิษฐ์ลายสือไทย การสร้างพระ
ธาตุ ตอนที่สองนี้ไม่ใช้คาว่า "กู" แต่ใช้ว่า "พ่อขุนรามคาแหง"
ตอนที่สาม ด้านที่ ๔ บรรทัดที่ ๑๒ ถึงบรรทัดสุดท้าย เป็นการยอพระเกียรติพ่อ
ขุนรามคาแหงว่าเป็นผู้รู้ เป็นดังครูอาจารย์ และกล่าวถึงอาณาเขตของสุโขทัยว่าแต่ละทิศจรดที่ใด
เป็นที่น่าสังเกตว่า ในตอนที่สามนี้ ลักษณะตัวหนังสือต่างจากตอนที่ หนึ่งและสองจึงสันนิษฐานว่า
น่าจะจารึกขึ้นภายหลัง
คุณค่า คุณค่าของศิลาจารึกพ่อขุนรามคาแหงสรุปได้หลัก ๆ ดังนี้
(๑) ประวัติศาสตร์ ศิลาจารึกเล่าถึงประวัติของพ่อขุนรามคาแหง และ
เหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์ เช่น การชนช้างกับขุนสามชน เจ้าเมืองฉอด ที่ยกทัพมาชิงเมือง
ตาก ซึ่งเป็นเมืองขึ้นของสุโขทัย พ่อขุนราชคาแหงได้แสดงพระปรีชาสามารถชนช้างชนะขุนสามชน
๔๔

เมื่ อพระชนมายุด พีย ง ๑๙ ปี พระองค์ จึง ได้ รับ พระราชทานพระนามจากพระราชบิ ด า “พระ
รามคาแหง”
(๒) ภาษา ศิลาจารึกทาให้ทราบว่ามีการประดิษฐ์ลายสือไทยโดยพ่อขุน
รามคาแหง ประเสริฐ ณ นคร (๒๕๒๗, หน้า ๒๑) กล่าวถึงลักษณะอักษรของพ่อขุนรามคาแหงไว้
ว่า “รูปอักษรของพ่อขุนรามคาแห่งคล้ายตัวหนังสือลังกา บังคลาเทศ ขอม และเทวนาครี ฯลฯ
เป็นต้นว่าตัว จ ฉ หันหน้าไปคนละทางกันอักษรขอม แต่หันไปทางเดียวกับอักษรลังกาที่ใช้อยู่ก่อน
แล้ว”
ศิลาจารึกยังทาให้เห็นว่าภาษาไทยมีวิวัฒนาการมายาวนาน ดังข้อความ
“เมื่อก่อนลายสือนี้บ่มี ๑๒๐๕ สกปีมะแม พ่อขุนรามคาแหงหาใคร่ใจในใจ แลใส่ลายสืไทนี้ลายสือนี้
จึ่งมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้” ลักษณะภาษาในศิลาจารึกยังนิยมให้คาไทยเป็นหลัก ใช้คาสั้นแต่กินความ
มาก มีจังหวะคล้องจองคล้ายมีสัมผัส เช่น “ในน้ามีปลา ในนามีข้าว” “ใครจักใคร่ค้าม้าค้า ใครจัก
ใคร่ค้าช้างค้า ใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้า”
(๓) การเมื อ งการปกครอง ศิ ลาจารึ ก สะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า รู ป แบบการ
ปกครองเป็นแบบพ่อปกครองลูก กษัตริย์มีหน้าที่ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดราวบิดาดูแลบุตร ดัง
จะเห็นว่าใช้คาว่า “พ่อขุน” “ลูกบ้านลูกเมือง” และ “ลูกเจ้าลูกขุน” ถ้าใครมีเรื่องเดือดร้อน
พระองค์ ก็ โ ปรดให้ ไ ปลั่ น กระดิ่ ง ร้ อ งทุ ก ข์ เพื่ อ พระองค์ จ ะได้ ท รงสอบสวนให้ ค วามเป็ น ธรรม
ดังข้อความ “ในปากประตูมีกดิ่งอันหนึ่งแขวนไว้หั้น ไพร่ฟ้าหน้าปกกลางบ้านกลางเมือง มีถ้อยมีความ
เจ็บท้องข้องใจ มันจักกล่าวเถิงเจ้าเถิงขุนบ่ไร้ ไปลั่นกระดิ่งอันท่านแขวนไว้ พ่อขุนรามคาแหงเจ้าเมือง
ได้ยินเรียกเมือถาม สวนความแก่มันด้วยซื่อ ไพร่ในเมืองสุโขทัยนี้จึ่งชม”
นอกจากนี้ ในวั น พระขึ้ น ๑๕ ค่ า หรื อ วั น พระวั น แรม ๘ ค่ า พ่ อ ขุ น
รามคาแหงโปรดให้พระเถระผู้ใหญ่ เทศนาสั่งสอนธรรมแก่ประชาชน ถ้าไม่ใช่วันพระพระองค์จะทรง
ประทับเหนือ “ขดารหิน ให้ฝูงท่วยลูกเจ้าลูกขุน ฝูงท่วยถือบ้านถือเมืองคัล”
ศิ ล าจารึ ก พ่ อ ขุ น รามค าแหง ยั ง สะท้ อ นวิ ธี ก ารปกครองที่ ค ล้ า ยกั บ มี
กฎหมาย ไว้ ห ลายลั ก ษณะ เช่ น กฎหมายเกี่ ย วกั บ ภาษี ยกเลิ ก ภาษี ผ่ า นด่ า น (จกอบ) ท าให้
ประชาชนค้าขายได้กาไรเต็มเม็ดเต็มหน่วย ดังข้อความในจารึกด้านที่ ๑ บรรทัดที่ ๑๙ ว่า “เจ้าเมือง
บ่เอาจกอบในไพ่” หรือกฎหมายเกี่ยวกับการค้าขาย ให้ประชาชนมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ
ในจารึกด้านที่ ๑ บรรทัดที่ ๑๙-๒๑ ว่า “เพื่อนจูงวัวไปค้า ขี่มาไปขาย ใครจักใคร่ค้าช้างค้า ใครจัก
ใคร่ค้าม้าค้า ใครจักใคร่ค้าเงือนค้าทองค้า” หรือกฎหมายเกี่ยวกับมรดก ที่กล่าวว่า มรดกของผู้ตาย
ให้ตกอยู่แก่ลูก ดังข้อความในจารึกด้านที่ ๑ บรรทัดที่ ๒๑-๒๔ ว่า “ไพร่ฟา้ ข้าไท ป่าหมากป่าพลูพ่อ
เชื้อมัน ไว้แก่ลูกมันสิ้น” เป็นต้น
๔๕

(๔) ศาสนา ศิ ล าจารึ ก แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ชาวไทยสุ โ ขทั ย นั บ ถื อ
พระพุทธศาสนาอย่างยิ่ง ดังปรากฎในจารึกด้านที่ ๒ ตั้งแต่บรรทัดที่ ๘-๑๘ กล่าวถึงประเพณี
เข้าพรรษาและออกพรรษา อันเป็นประเพณีสาคัญในพระพุทธศาสนา และยังบรรยายเกี่ยวกับศาสน
สถานและศาสนวัตถุมากมาย ดังข้อความ
กลางเมื อ งสุ โ ขทั ย นี้ มี พิ ห าร มี พ ระพุ ท ธรู ป ทอง มี พ ระอั ฏ ฐารศ มี พ ระพุ ท ธรู ป มี
พระพุทธรูปอันใหญ่ มีพระพุทธรูปอันราม มีพิหารอันใหญ่มีพิหารอันราม มีปู่ครูนิสัย
มุตก์ มีเถร มีมหาเถรเบื้องตะวันตก เมืองสุโขทัยนี้มี อไรญิก พ่อขุนรามคาแหงกระทา
โอยทานแก่มหาเถร สังฆราชปราชญ์เรียนจบปิฎกไตรหลวกกว่าปู่ครูในเมืองนี้ ทุกคนลุก
แต่เมืองศรีธรรมราชมา ในกลางอรัญญิก มีพิหารอันหนึ่งมนใหญ่ สูงงามแก่กลม มีพระ
อัฏฐารศอันหนึ่งลุกยืน เบื้องตะวันออกเมืองสุโขทัยนี้มีพิหารมีปู่ครู
จากตัวอย่าง จะเห็นว่า คนสมัยสุโขทัยมีความใฝ่ใจในพระพุทธศาสนา มีพระสังฆราช
พระภิกษุสงฆ์ พระเถระที่มีความรู้ทางศาสนา และมีวัดวาอาราม รวมถึงพระพุทธรูปมากมาย
๒.๒.๒ สุภาษิตพระร่วง
สุภาษิตพระร่วงหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า บัญญัติพระร่วง เป็นวรรณคดีที่รวบรวมคา
สอนของกษัตริย์สุโขทัย ซึ่งเป็นกษัตริย์ราชวงค์พระร่วง ที่ทรงสั่งสอนประชาชน สุภาษิตพระร่วงนี้
เชื่อว่าจดจาและถ่ายทอดกันมาตั้งแต่สุโขทัย จนถึงสมัยรัชกาลที่ ๓ ได้มีการรวบรวมแต่งเติมและ
จารึกอยู่ที่ผนังวิหารด้านในทางทิศเหนือ หน้ามหาเจดีย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เมื่อ พ.ศ .
๒๓๗๙ การตีพิมพ์เรื่องสุภาษิตพระร่วง ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.๒๓๗๙ ในรัชกาลที่ ๓ (สิทธา
พินิจภูวดล และปรียา หิรัญประดิษฐ์, ๒๕๕๙, หน้า ๒-๑๖)
ผู้แต่งสุภาษิตพระร่วงนั้นยังไม่ชัดเจน มีผู้รู้สันนิษฐานกัน เช่น พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสันนิษฐานว่า สุภาษิตนี้คงรวบรวมขึ้นในสมัย พ่อขุนรามคาแหง ผู้แต่งอาจ
มีหลายคน และไม่ได้แต่งเสร็จคราวเดียวกัน หรือ พระวรเวทย์พิสิฐ (๒๔๙๖, หน้า ๒๘) กล่าวว่า ผู้
แต่งสุภาษิตพระร่วงคือพ่อขุนรามคาแหง เพราะลักษณะสานวนภาษาในสุภาษิตพระร่วงคล้ายคลึง
กับสานวนภาษาในศิลาจารึก ส่วน ฉันทิชย์ กระแสสินธุ์ (๒๕๑๓, หน้า ๔๘๒ – ๔๘๖) สันนิษฐาน
ว่า น่าจะแต่งในสมัยพระยาลิไทย เพราะเป็นเวลาที่บ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง
ผู้แต่ง ไม่ทราบผู้แต่งและสมัยที่แต่งชัดเจน
ลักษณะการแต่ง แต่งเป็นร่ายสุภาพ จบด้วยโคลงสองสุภาพและต่อด้วยโคลงสี่
สุภาพกระทู้ ๑ บท
๔๖

วัตถุประสงค์ในการแต่ง เพื่อสั่งสอนประชาชนทั่วไป ในด้านการประพฤติปฏิบัติ
ตนและการดาเนินชีวิต
เนื้อเรื่องย่อ เริ่มด้วยการกล่าวถึงพระร่วงเจ้าผู้ครองกรุงกรุงสุโขทัย ทรงบัญญัติ
สุภาษิตเพื่อให้ประชาชนยึดถือเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต มีสุภาษิตทั้งหมด ๑๕๘ บท เป็น
สุภาษิตที่สอนการประพฤติปฏิบัติทั้งด้านการแสวงหาความรู้ การคบค้ าสมาคม การผูกไมตรี การ
วางตัว การรู้จักตัว เป็นต้น
ปางสมเด็จพระร่วงเจ้า
มลักเห็นในอนา
เป็นอนุสาสนกถา
ทั่วธราดลพึงเพียร
อย่าเคลื่อนคลาดคลาถ้อย
ให้หาสินเมื่อใหญ่
อย่าริระร่านแก่ความ
เอาแต่ชอบเสียผิด
อย่าอวดหาญแก่เพื่อน
หน้าศึกอย่านอนใจ

เผ้าแผ่นภพสุโขทัย
จึ่งผายพจนประภาษ
สอนคณานรชน
เรียนอารุงผดุงอาตม์
เมื่อน้อยให้เรียนวิชา
อย่าใฝ่เอาทรัพย์ท่าน
ประพฤติตามบุรพรบอบ
อย่าประกอบกิจเป็นพาล
เข้าเถื่อนอย่าลืมพร้า
ไปเรือนท่านอย่านั่งนาน

และจบลงด้วยโคลงกระทู้เพื่อบอกถึงที่มาของสุภาษิตพระร่วง ดังความว่า
บัณ เจิดจาแนกแจ้ง
ฑิต ยุบลบรรหาร
พระ ปิ่นนัคราสถาน
ร่วง ราชนามนี้ได้

พิศดาร ความเฮย
เหตุไว้
อุดรสุข ไทยนา
กล่าวถ้อยคาสอน

คุณค่า คุณค่าของสุภาษิตพระร่วงที่เด่นชัดคือเนื้อหาสามารถนาไปใช้กับ การใช้
ชีวิต เป็นแนวทางการดาเนินชีวติ ที่ดีงาม ถูกต้องตามครรลองครองธรรม ด้านการใช้ภาษา สุภาษิต
พระร่ ว งใช้ ถ้ อ ยค าง่ า ย คล้ อ งจอง กะทั ด รั ด เป็ น ภาษิ ต ไทยแท้ สุ ภ าษิ ต พระร่ ว งยั ง มี อิ ท ธิ พ ล
ต่อวรรณดคีอื่น ดังจะเห็นว่า กวีรุ่นหลังนิยมนาข้อความบางตอนไปแทรกไว้ในวรรณคดี เช่น แทรก
ไว้ในร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก ตอนนางพรหมณีบอกนางอมิตดาว่า "จะมารักเหากว่าผม จะมารัก
ลมกว่าน้า อย่ารักถ้ากว่าเรือน อย่ารักเดือนกว่าตะวัน ” หรือตอนพระเวสสันดรตรัสต่อนางมัทรี
ว่า "เข้าเถื่อนอย่าลืมพร้า ” ซึ่งมาจากสุภาษิตพระร่วง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
๔๗

รัชกาลที่ ๖ ทรงนาสุภาษิตพระร่วงมา พระราชนิพนธ์ สุภาษิตพระร่วงคาโคลง สุนทรภู่ เองได้นา
สุภาษิตพระร่วงมาเขียนไว้ในเพลงยาวถวายโอวาทด้วยเช่นกัน
๒.๒.๓ ไตรภูมิพระร่วง
ไตรภูมิพระร่วง เดิมชื่อว่า เตภูมิกถาหรือไตรภูมิกถา กรมพระยาดารงราชานุภาพ
ทรงเปลี่ยนชื่อให้ ใหม่เป็น ไตรภูมิพระร่วง ในปี พ.ศ. ๒๔๕๕ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและให้คู่กับ
สุภาษิตพระร่วง
ผู้แต่ง พระมหาธรรมราชาลิไท แต่งขึ้นในปี พ.ศ. ๑๘๘๘
ลักษณะการแต่ง ความเรียงร้อยแก้ว
วัตถุประสงค์ในการแต่ง เพื่อแสดงธรรมโปรดพระราชมารดาและให้เป็นธรรม
ทานแก่ราษฎร
เนื้อเรื่องย่อ เกี่ยวกับโลกสัณฐานที่แบ่งเป็น ๓ ภูมิ หรือ ไตรภูมิ ได้แก่ กามภูมิ
(กามาวจรภูมิ) รูปภูมิ (รูปาวจรภูมิ) และอรูปภูมิ (อรูปาวจรภูมิ)มีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้
กามภูมิ คือ แดนที่เกี่ยวข้องกับกามตัณหา มีการเวียนว่ายตายเกิด แบ่งออกเป็น ๑๑
ชั้นย่อย ได้แก่ ทุติยภูมิ ๔ ชั้น หรืออบายภูมิ ๔ ได้แก่ นรก เดรัจฉาน เปรต และอสูรกาย และสุขคติ
ภูมิ คือ มนุสสภูมิ ๑ ชั้น และฉกามาพจรภูมิ ๖ ชั้น ได้แก่ จาตุมหาราชิกา ดาวดึงส์ ยามะ ดุสิต นิ
มานรดี และปรนิมมิตวสวัตถี
รูปภูมิ คือ แดนที่ไม่มีการเกี่ยวข้องกับกามตัณหา ผู้ที่เกิดในแดนนี้ เรียกว่า พรหม
มีทั้งหมด ๑๖ ชั้น เรียกว่า โสฬสพรหม ประกอบด้วยปฐมฌาน ๓ ได้แก่ พรหมปาริสัชชา พรหมปโร
หิตา และมหาพรหม ทุติยฌาน ๓ ได้แก่ ปริตตาภา อัปปมาฌาภา และอาภัสสรา และตติยฌาน ๗
ได้แก่ อสัญญีสัตตา เวทัปผลา อวิหา อตัปปา สุทัสสา สุทัสสี อกุนิฎฐกา รวมเรียกตติยญานทั้ ง ๗
ชั้นว่า “สุทธาวาส”
อรู ป ภู มิ คื อ แดนของพรหม ซึ่ ง ไม่ มี รู ป กาย มี แ ต่ จิ ต มี อ ยู ๔ แดนได้ แ ก่
อากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ เนวสัญญานาสัญญายตนะ และ อากิญจัญญายตนะ
ท้ายเรื่องกล่าวถึง นิพพานกถา ว่าด้วยเรื่องนิพพาน วิธีที่จะพ้นไปจากภูมิ ๓ ไปให้
ถึงภูมิ ๔ คือ โลกุตรภูมิ กล่าวถึงการบรรลุมรรคผลนิพพานขั้นต่าง ๆ ได้แก่ โสดาปัตติมรรค โสดา
ปัตติผล สกทาคามิมรรค สกทาคามิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล อรหัตตมรรค อรหัตตผล
คุณค่า สรุปคุณค่าได้ดังนี้
(๑) ความคิดความเชื่อทางศาสนา ไตรภูมิพระร่วงสะท้อนความเชื่อทาง
พระพุทธศาสนาในเรื่องการทาดีไ ด้ดี ทาชั่วได้ชั่ว โดยคนทาชั่วจะตกนรก ส่วนคนทาดีจะได้ขึ้น
สวรรค์
๔๘

(๒) การเมืองการปกครอง ไตรภูมิพระร่วงเป็นเครื่องมือสาคัญที่ทาให้
บ้านเมืองมีความสงบสุข โดยใช้ความเชื่อเรื่องนรกสวรรค์หรือศาสนาเป็นตัวควบคุม วรรณคดีเรื่องนี้
ได้ปลูกฝังความเชื่อเรื่องกรรมดีกรรมชั่ว และนาทางปวงชนให้มีจิต ใจยึดมั่นในความดีงาม ซึ่งมี
ความสาคัญอย่างมากในช่วยสร้างบ้านแปลงเมือง
(๓) อิทธิพลต่อศิลปกรรมแขนงอื่น ไตรภูมิพระร่วงมีอิทธิพลต่อศิลปกรรม
แขนงอื่น ๆ เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ดังจะเห็นได้จากภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ตามวัดต่างๆ ที่เขียนเป็นภาพสวรรค์ เขาพระสุเมรุ หรือนรกภูมิ
(๔) อิทธิพลต่อการสร้างสรรค์วรรณคดีไทย จะเห็นว่า วรรณคดีในยุค
ต่อมาปรากฏแนวคิด ความเชื่อ ตัวละคร หรือเหตุการณ์ ที่มาจากไตรภูมิมพระร่วง เช่น ขุนช้าง
ขุนแผน รามเกียรติ์ สมบัติอมรินทร์คากลอน กากีคากลอน นิราศนรินทร์ เป็นต้น ไตรภูมิพระ
ร่วงนี้ยังทาให้เกิดวรรณคดีไตรภูมิที่แต่งในสมัยรัชกาลที่ ๑ ต่อมาอีก ได้แก่ ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา
ของ พระยาธรรมปรีชา (แก้ว) ด้วย
(๕) ภาษา ภาษาที่ใช้ในไตรภูมิพระร่วงมีลักษณะเป็นพรรณนาโวหาร
ผู้ฟังผู้อ่านเกิดจินตภาพตามได้ง่าย เช่น การพรรณนาโลหกุมภีนรก
อันดับนั้นเป็นคารบ ๕ ชื่อว่าโลหกุมภีนรก แลคนผู้ใดอันตีสมณพราหมณ์ผู้มีศีลไส้ คนผู้
นั้นตายได้ไปเกิดในโลหกุมภีนรก ๆ มีเหล็กแดงอันใหญ่เท่าหม้ออันใหญ่นั้น แลเต็มด้วย
เหล็กแแดงเชื่อมเป็นน้าอยู่ฝูงยมบาลจับ ๒ ตีนคนนรก ผันตีนขึ้นแลหย่อนหัวเบื้องต่า
แล้วและพุ่งตัวคนนั้นลงในหม้ออันใหญ่นั้น แลสัตว์นั้นร้อนนักหนาดิ้นไปมาอยู่ในหม้อ
นั้น ทนเวทนาอยู่ดังนั้นหลายคาบหลายคราแลทนอยู่กว่าจะสิ้นอายุสัตว์ในนรกอันชื่อว่
โลหกุมภีนรกนั้นแลฯ นรกบ่าวอันดับนั้นเป็นคารบ ๖ ชื่อว่าโลหกุมภนรก แลคนผู้ใดฆ่า
สัตว์อันมีชีวิต เชือดคอสัตว์นั้นให้ตายไส้ คนผู้นั้นครั้นว่าตายไปเกิดในนรกนั้น แลสัตว์
นรกนั้นมีตัวอันใหญ่และสูงได้ ๖ พันวา ในนรกนั้นมีหม้อเหล็กแดงใหญ่เท่าภูเขาอันใหญ่
แลฝูงยมบาลเอาเชือกเหล็กแดงอันลุกเป็นเปลวไฟไล่กระวัดรัดคอเข้าแล้วตระบิด ให้คอ
เขานั้น ขาดออกแล้ว ๆ เอาหัวเขาทอดลงในหม้อเหล็กแดงนั้น เมื่อแลหัวเขาด้วนอยู่
ดังนั้นไส้ บัดเดี๋ยวก็บังเกิดหัวอันหนึ่งขึ้นมาแทนเล่า ฝูงยมบาลจึงเอาเชือกเหล็กแดงบิด
คอให้ขาด แล้วเอาหัวทอดลงไปหม้อเหล็กแดงอีกเล่า แต่ทาอยู่ดังนี้หลายคาบหลายครา
นัก ตราบเท่าสิ้นอายุ แลบาปกรรมแห่งเขานั้นแลฯ
อิทธิพลของภาษาในไตรภูมิพระร่วงยังทาให้เกิด สานวนพูด ที่ใช้ในปัจจุบัน เช่น
สูงเหมือนเปรต คนเป็นชู้ต้องตกนรกปีต้นงิ้ว ปากเท่ารูเข็ม เป็นต้น
๔๙

๒.๓ ลักษณะสาคัญของวรรณคดีสมัยสุโขทัย พ.ศ. ๑๘๐๐ – ๑๙๒๐
ลักษณะสาคัญของวรรณคดีสมัยสุโขทัย จะสังเกตได้ว่าในด้านเนื้อหานั้น ส่วนใหญ่เป็นเรื่อง
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ บ้านเมือง วัฒนธรรมและอบรมสั่งสอน มิได้มุ่งเพื่อความบันเทิงโดยตรง
วรรณคดีสุโขทัยบันทึกเรื่องราว เหตุการณ์และสังคมลงในศิลาจารึก ดังจะเห็นจากศิลาจารึกหลักที่
๑ ที่สะท้อนให้เห็นประวัติศาสตร์ ของพ่อขุนรามคาแหง และประวัติราชวงค์ รวมถึงบ้านเมือง
นอกจากศิลาจารึกหลักที่ ๑ แล้ว ยังมีการค้นพบศิลาจารึกจานวนมาก โดยส่วนใหญ่จารึกเกี่ยวกับ
เรื่องทางศาสนา เช่น การทาบุญ การสร้างพระ สร้างวัด ซึ่งสะท้อนให้เห็นเรื่องราวในอดีตได้อย่างดี
เช่น ศิลาจารึกหลักศรีชุ ม และศิลาจารึกวัดป่ามะม่วงที่กล่าวถึงการนับถือศาสนาลัทธิลังกาวงศ์
หรือศิลาจารึกเขาสุมนกูฏที่กล่าวถึงการจาลองพระพุทธบาท
ลักษณะของวรรณคดีสมัยสุโขทัยอีกลักษณะหนึ่งคือ เป็นวรรณคดีคาสอน วรรณคดีสุโขทัย
มีเนื้อหาด้านคาสอนอยู่เด่นชัด ๒ เรื่อง ได้แก่ สุภาษิตพระร่วงกับไตรภูมิพระร่วง ซึ่งสะท้อนให้เห็น
ความสาคัญของวรรณคดีที่ใช้ในการปกครองบ้านเมืองเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยมั่นคงในยุค
เริ่ ม แรกของการสร้ า งอาณาจั ก ร วรรณคดี จึ ง มี ลั ก ษณะสั่ ง สอนให้ ค นท าดี ไม่ ท าความชั่ ว
ขณะเดียวกันก็ประกาศคุณธรรมของผู้ปกครองด้วยเช่นกัน
ในด้านรูปแบบการประพันธ์นั้น นิยมแต่งเป็นความเรียงร้อยแก้ว เช่น ศิลาจารึก ไตรภูมิ
พระร่ ว ง เป็ น ต้ น มีป รากฏที่ เ ป็น ร้ อ งกรอง ๑ เรื่ องได้ แ ก่ สุ ภาษิ ต พระร่ว ง คื อ เป็น ร่ า ยสุ ภ าพ
วรรณคดีในสมัยนี้ส่วนใหญ่จะใช้ภาษาต่างประเทศหลากหลาย เช่น เขมร บาลี สันสกฤต ลีลาการ
เขียนนิยมถ้อยคาสานวนกะทัดรัด สละสลวย สั้นแต่กินความมาก มีการใช้คาซ้าและแต่งประโยค
คล้ายกับมีสัมผัสเหมือนร้อยกรองแม้จะเป็นความเรียงร้อยแก้วก็ตาม ดังจะเห็นจาก ศิลาจารึกหลักที่
๑ นอกจากนี้ ยังใช้ภาษาแบบพรรณนาโวหาร ทาให้เกิดจินตภาพได้อย่างดี ดังปรากฏในไตรภูมิ
พระร่วง

สรุป
วรรณคดีสมัยสุโขทัยปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรในศิลาจารึก ซึ่งบันทึกประวัติศาสตร์ทั้ง
ด้านการเมืองการปกครอง เหตุการณ์สาคัญ เรื่องทางศาสนา และขอบเขตของอาณาจักรสุโขทัย
ศิลาจารึกที่ค้นพบมีหลายร้อยหลัก แต่ที่สาคัญและสะท้อนสภาพสังคมบ้านเมืองในสมัยสุโขทัยคือ
ศิลาจารึกหลักที่ ๑ หรือศิลาจารึกพ่อขุนรามคาแหง วรรณคดีสมัยนี้นิยมเขียนเป็นร้อยแก้ว ดังเช่น
ในศิลาจารึกที่บันทึกโดยใช้ภาษาร้อยแก้ว และมักใช้ถ้อยคาง่ายแต่กินความมาก ว ร ร ณ ค ดี ส มั ย
สุโขทัยส่วนใหญ่ยังเป็นเครื่องมือสาคัญในการเมืองการปกครองด้วย

๕๐

คาถามท้ายบท
๑. กวีและวรรณคดีสมัยสุโขทัยที่สาคัญมีใครและเรื่องใดบ้าง
๒. วรรณคดีสมัยสุโขทัยนิยมให้คาประพันธ์ประเภทใด
๓. จงเลือกวรรณคดีสมัยสุโขทัย ๒ เรื่อง และอธิบายเชิงประวัติ
๔. ลักษณะสาคัญของวรรณคดีสมัยสุโขทัยเป็นอย่างไร
๕. ไตรภูมิพระร่วงมีอิทธิพลต่อความคิดจิตใจคนอย่างไร
๖. ศิลาจารึกหลักที่ ๑ มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร
๗. สุภาษิตพระร่วงมีลักษณะการใช้ภาษาอย่างไร
๘. จงอธิบายการใช้ภาษาในวรรณคดีสมัยอยุธยาที่ว่า “ใช้คาน้อยแต่กินความมาก”
๙. ลักษณะการใช้ภาษาในไตรภูมิพระร่วงเป็นอย่างไร
๑๐. เหตุใดจึงมีผู้กล่าวว่าไตรภูมิพระร่วงเป็นดังวิทยานิพนธ์เล่มแรก

๕๑

รายการอ้างอิง
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๕๒

แผนบริหารการสอนประจาบท
หัวข้อเนื้อหาประจาบท
บทที่ ๓ วรรณคดีสมัยอยุธยา พ.ศ. ๑๘๙๓ – ๒๓๑๐
๓.๑ ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมโดยสังเขป
๓.๒ กวีและวรรณคดีสาคัญสมัยอยุธยาตอนต้น
๓.๓ กวีและวรรณคดีสาคัญสมัยอยุธยาตอนกลาง
๓.๔ กวีและวรรณคดีสาคัญสมัยอยุธยาตอนปลาย
๓.๕ ลักษณะสาคัญของวรรณคดีสมัยอยุธยา พ.ศ. ๑๘๙๓ – ๒๓๑๐
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
เมื่อศึกษาบทที่ ๓ แล้ว นักศึกษาสามารถ
๑. อธิบายบริบททางสังคมและวัฒนธรรมสมัยอยุธยาได้
๒. บอกกวีและวรรณคดีที่ปรากฏในสมัยอยุธยาในแต่ละช่วงได้
๓. อธิบายลักษณะสาคัญของวรรณคดีสมัยอยุธยาในแต่ละช่วงได้
๔. วิเคราะห์วรรณคดีสาคัญสมัยอยุธยาได้
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจาบท
๑. วิธีสอน การบรรยาย อภิปรายกลุ่ม ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการสอน
๒. กิจกรรมการเรียนการสอนมีดังนี้
๒.๑ กิจกรรมก่อนเรียน นักศึกษาอ่านเอกสารประกอบการสอนล่วงหน้า และอ่าน
วรรณคดีดังต่อไปนี้ล่วงหน้า
๒.๑.๑ มหาชาติคาหลวง
๒.๑.๒ ลิลิตพระลอ
๒.๑.๓ คาฉันท์ดุษฎีสังเวชกล่อมช้าง
๒.๑.๔ จินดามณี
๒.๑.๕ พระมาลัยคาหลวง
๒.๑.๖ กาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศก
๒.๒ กิจกรรมระหว่างเรียน นักศึกษาฟังบรรยาย ร่วมกันอภิปรายตัวบทวรรณคดี
สาคัญบางเรื่อง
๒.๓ กิจกรรมหลังเรียน นักศึกษาตอบคาถามท้ายบท และเตรียมอ่านหนังสือบท
ต่อไปล่วงหน้า นักศึกษาทบทวนความรู้จากคลิปการสอนที่บันทึกไว้ในเว็บไซต์ผู้สอน
๕๓

สื่อการเรียนการสอนประจาบท
๑. เอกสารประกอบการสอน
๒. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ อาทิ พาวเวอร์พอยท์ วีดิทัศน์
๓. ตัวบทวรรณคดีไทย
การวัดและการประเมินผล
๑. สังเกตความสนใจและมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
๒. การถาม-ตอบ ร่วมอภิปราย
๓. การสอบกลางภาค

๕๔

บทที่ ๓
วรรณคดีสมัยอยุธยา พ.ศ. ๑๘๙๓ – ๒๓๑๐
วรรณคดีสมัยอยุธยา ระหว่างปี พ.ศ. ๑๘๙๓ – ๒๓๑๐ รวมเวลา ๔๑๗ ปี ครอบคลุมตั้งแต่
สมัยอยุธยาตอนต้น ตอนกลาง ถึงตอนปลาย วรรณคดีในสมัย นี้มีความรุ่งเรืองอย่างมาก เนื้อหา
และรูปแบบการประพันธ์มีหลากหลายมากกว่าสมัยสุโขทัย มีเนื้อหาทั้งที่เป็นนิทานนิยาย ศาสนา
คาสอน พิธีกรรม แบบเรียน และการแสดง หลายเรื่องเป็นวรรณคดีเรื่องยาวที่กวีต้องใช้ความ
อุตสาหะในการแต่ง ไม่ว่าจะเป็นลิลิตยวนพ่าย สมุทรโฆษคาฉันท์ หรือมหาชาติคาหลวง ในด้าน
รูปแบบคาประพันธ์นั้น หลังจากได้รับอิทธิพลการแต่งคาประพันธ์จากอินเดีย ทาให้กวีไทยเริ่มแต่ง
คาประพันธ์ประเภทฉันท์และกาพย์ขึ้น และพัฒนาขึ้นมาจนถึงขีดสุดในสมัยอยุธยาตอนกลางและ
ตอนปลาย ในสมัอยุธยาตอนปลายปรากฏรูปแบบคาประพันธ์ครบทุกประเภท ได้แก่ โคลง ฉันท์
กาพย์ ร่ายและกลอน

๓.๑ ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมโดยสังเขป
กรุงศรีอยุธยาก่อตั้งขึ้นบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาตอนล่าง เป็นที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์
เหมาะแก่การเกษตร ตัวเมืองมีลักษณะเป็นเกาะ มีแม่น้าล้อมรอบ ๓ สาย คือ แม่น้าป่าสัก แม่น้า
ลพบุรี และแม่น้าเจ้าพระยา สามารถติดต่อค้าขายกับหัวเมืองใกล้เคียงได้ง่าย เรือสินค้าสามารถ
แล่นจากปากแม่น้าเจ้าพระยาเข้ามาถึงพระนครได้เนื่องจากอยู่ไม่ไกลจากทะเล สมัยกรุงศรีอยุธยา
การติดต่อค้าขายกับต่างประเทศจึงขยายตัวอย่างกว้างขวาง
กรุงศรีอยุธยาก่อตั้งกรุงเมื่อราวปี พ.ศ. ๑๘๙๓ จนถึง ปี พ.ศ. ๒๓๑๐ การปกครองในสมัย
อยุธยาเป็นแบบ "สมมติเทพ" หรือ "เทวราชา" เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากขอม การปกครองในราช
ธานีเป็น ๔ ฝ่าย หรือ จตุสดมภ์ คือ เวียง วัง คลัง นา พระมหากษัตริย์นับถือพระพุทธศาสนานิกาย
เถรวาท ลัทธิลังกาวงศ์ สังคมสมัยนี้ จัดเป็นสังคมแบบศักดินา คือมีการแบ่งชนชั้น โดยกาหนดสิทธิ
หน้าที่ ความรับผิดชอบ และฐานะของชนชั้นต่าง ๆ ในสังคมไว้ แบ่งออกกว้าง ๆ เป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่
ชนชั้นผู้ปกครอง พระสงฆ์ และ ชนชั้นผู้ถูกปกครอง โดยชนชั้นปกครองมีพระมหากษัตริย์อยู่ใน
ระดับสูงสุด รองลงมาเป็นเจ้านายและขุนนาง ซึ่งเรียกว่า "มูลนาย" มีศักดินาสูงกว่า ๔๐๐ ไร่ ส่วน
ชนชั้นผู้ถูกปกครองคือ ผู้ที่มี ศักดินาต่ากว่า ๔๐๐ ไร่ รวมถึงไพร่และทาส ผู้ที่เป็นไพร่จะต้องขึ้น
ทะเบียนสังกัดมูลนาย และมีหน้าที่ปฏิบัติราชการ ด้วยการให้แรงงานแก่รัฐ รับใช้มูลนาย และเป็น
ไพร่พลในกองทัพเวลาเกิดศึกสงคราม หากเป็นทาสจะต้องทางานให้แก่นายเงินของตนเท่านั้น
๕๕

เมื่อสิ้นรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแล้ว สมเด็จพระรามาธิปดีที่ ๒ เสวยราชย์ต่อมา
เป็นเวลาถึง ๔๐ ปี (พ.ศ.๒๐๓๒-๒๐๗๒) บ้านเมืองสงบสุขและศิลปกรรมเจริญมากสันนิษฐานว่า
วรรณคดีสาคัญบางเรื่องเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้หลังจากวรรณคดีได้ว่างเว้นไปเป็นเวลานานเกือบร้อยปี
เนื่องจากบ้านเมืองไม่ปกติ ต้องทาสงครามกับพม่า เริ่มแต่รัชกาลสมเด็จพระไชยราชาธิราช จนเสีย
กรุงแก่พม่าในรัชกาลสมเด็จพระมหินทราธิราชถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกู้เอกราชได้ก็ต้อง
ทาสงครามขับเคี่ยวกับพม่าและเขมรตลอดรัชกาล นอกจากนี้ เมื่อสิ้นรัชกาลสมเด็จพระเอกาทศรถก็
เกิดความไม่สงบสุขภายใน หฃังจากสิ้นรัชกาลสมเด็จพระเอกาทศรถแล้ว สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
ขึ้นครองราชย์ต่อ พระองค์ทรงเอาพระใส่ในพระพุทธศาสนา และพระราชนิพนธ์กาพย์มหาชาติ
นับเป็น วรรณคดีเรื่องแรกในสมัยอยุธยาตอนปลาย เมื่อสิ้นรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมแล้ว
บ้านเมืองเกิดความวุ่นวายภายในอีก สมเด็จพระเจ้าปราสาททองจึงทรงปราบดาภิเภกเป็นกษัตริย์
ต่อ ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททองวรรณคดีไทยเกิดขึ้นไม่มากนัก
รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้รับยกย่องว่าเป็นยุคทองแห่งวรรณคดี เพราะมี
นักปราชญ์ราชกวีและวรรณคดีเกิดขึ้นมากมายในเวลาเพียงรัชกาลเดียวนี้ นับแต่ องค์ประมุข คือ
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช จนถึงบุคคลชั้นผู้น้อยทั้งชายหญิง เช่น นายประตู ต่างพากันสนใจ
วรรณคดีแ ละสามารถสร้างสรรค์วรรณคดีสาคัญหลายเรื่อง ราชสานักของสมเด็จพระนารายณ์
มหาราชเป็นที่ประชุมกวีนักปราชญ์ โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์อุปถัมภ์ สมเด็จพระนารายณ์
มหาราช เสวยราชย์ระหว่าง พ.ศ.๒๑๙๙ ถึง พ.ศ.๒๒๓๑ พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถในการ
ปกครอง และทรงปราดเปรื่องในการกวี กรุงศรีอยุธยาจึงมีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดอีกช่วงเวลาหนึ่ง
มีการทาสงคราม รบชนะเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ.๒๒๐๕ ต่อจากนั้นบ้านเมืองก็สงบราบคาบตลอดรัชกาล
ทรงมีเวลาทะนุบารุงบ้านเมือง ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมให้เจริญรุ่งเรือง ด้านความสัมพันธ์กับ
ต่างประเทศได้มีชนชาติต่างศาสนาเข้ามาค้าขายและเผยแพร่ศาสนามากเป็นพิเศษ เช่น ฮอลันดา
อังกฤษ และฝรั่งเศส สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงส่งราชทูตไปเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับพระเจ้ า
หลุยส์ที่ ๑๔ ของฝรั่งเศส และทรงแต่งตั้งชาวกรีกผู้หนึ่งเป็นเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ มีตาแหน่งเป็นที่
ปรึกษาราชการแผ่นดิน ทรงสนพระทัยความเจริญอย่างยุโรป เช่น โปรด ฯ ให้มีประปาที่พระราชวัง
ลพบุรี คณะสอนศาสนาคริสต์ ก็ได้รับพระราชทานเสรีภาพละพระบรมราชานุเคราะห์ ให้เ ผยแพร่
ศาสนาคริสต์ได้อย่างกว้างขวาง โดยตั้งโรงพยาบาลรักษาคนไข้ และตั้งโรงเรียนสอนหนังสือแก่
เด็ ก ไทยควบคู่ กั บ ศาสนาคริ ส ต์ การเกี่ ย วข้ อ งกั บ ฝรั่ ง เศสดั ง กล่ า วมี ส่ ว นท าให้ ค นไทยตื่ น ตั ว
กระตือรือร้นหันมาสนใจหนังสือไทยพุทธศาสนาของตนเองมากขึ้น หนังสือเรียนภาษาไทยเล่มแรก
คือ จินดามณี เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้
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เมื่อสิ้นรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช กรุงศรีอยุธยาเริ่มระส่าระสาย เนื่องจากการชิง
ราชสมบัติ เกิดกบฏและเกิดสงครามกับนครศรีธรรมราชและกัมพูชาจึงทาให้วรรณคดีชะงักงันเป็น
เวลาเกือบครึ่งศตวรรษ ต่อมาได้มีโอกาสรุ่งเรืองขึ้นระยะหนึ่ง เมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศได้
ครองราชสมบัติทั้งนี้ เพราะพระมหากษัตริย์พระองค์นี้เอาพระทัยใส่ในการศึกษาเล่าเรียนของ
กุ ล บุ ต รเป็ น พิ เ ศษผู้ ถ วายตั ว เข้ า รั บ ราชกาลจะต้ อ งมี วิ ช าความรู้ ชั้ น สามั ญ และบวชเรี ย นใน
พระพุทธศาสนามาก่อนทรงสนับสนุนงานวรรณคดีอย่างจริงจั ง รัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรม
โกศ ซึ่ งมีเวลา ๒๖ ปี มีความเจริ ญทางวรรณคดีเท่ าเทีย มกันกั บยุคทองของวรรณคดี กวีมีทั้ ง
บรรพชิตและฆราวาสชายและหญิง เจ้านายและสามัญชน
กรุงศรีอยุธยามีพระมหากษัตริย์ปกครองอาณาจักร รวม ๓๓ พระองค์ จาก ๕ ราชวงศ์ คือ
ราชวงศ์อู่ทอง ราชวงศ์สุพรรณภูมิ ราชวงศ์สุโขทัย ราชวงศ์ปราสาททอง และ ราชวงศ์บ้านพลูหลวง
โดยมีพระมหาษัตริย์ปกครองเรียงตามลาดับ ดังนี้
๑. สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (อู่ทอง ) ผู้เป็นปฐมกษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยา
๒. สมเด็จพระราเมศวร เป็นพระโอรสของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (อู่ทอง)
๓. สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๑ (ขุนหลวงพ่องั่ว) หรือ ขุนหลวงพะงั่ว เป็นพระ
เชษฐาของพระมเหสี สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (อู่ทอง)
๔. สมเด็จพระเจ้าทองลัน เป็นพระโอรสของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๑ (พะงั่ว)
เมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์ พระชนมายุ ๑๕ พรรษา ครองราชย์ได้เพียง ๗ วัน
๕. สมเด็จพระรามราชาธิราช เป็นพระโอรสของสมเด็จพระราเมศวร
๖. สมเด็จพระนครินทราธิราช หรือ สมเด็จพระอินทราชา (เจ้านครอินทร์)เป็นพระ
นัดดาของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๑ (พะงั่ว)
๗. สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ (เจ้าสามพระยา ) เป็นพระโอรสองค์ที่ ๓ ของ
สมเด็จพระนครินทราธิราช
๘. สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พระราเมศวร) เป็นพระโอรสของสมเด็จพระบรม
ราชาธิราชที่ ๒ พระชนนีเป็นพระธิดาของพระมหาธรรมราชาที่ ๓ แห่งราชวงศ์พระร่วง
๙. สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๓ เป็นพระโอรสของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
๑๐. สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ (พระเชษฐา) เป็นพระโอรสของสมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถ แต่ต่างพระชนนีกับสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๓
๑๑. สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๔ (หน่อพุทธางกูร หรือ พระอาทิตยวงศ์) เป็น
พระโอรสของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒
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๑๒. พระรัษฎาธิราช เป็นพระโอรสของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๔ เมื่อเสด็จขึ้น
ครองราชย์ มีพระชนมายุเพียง ๕ พรรษา ครองราชย์ได้เพียง ๕ เดือน
๑๓. สมเด็จพระไชยราชาธิราช เป็นพระโอรสของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒
๑๔. พระยอดฟ้า (พระแก้วฟ้า)เป็นพระโอรสของสมเด็จพระไชยราชาธิราชที่เกิด
จากท้าวศรีสุดาจันทร์
๑๕. สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ หรือ พระเฑียรราชา เป็นเชื้อพระวงศ์ราชวงศ์
สุพรรณภูมิ
๑๖. สมเด็จพระมหินทราธิราช เป็นพระโอรสของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิและ
สมเด็จพระสุริโยทัย
๑๗. สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช ทรงมีเชื้อสายราชวงศ์พระร่วงแห่งกรุงสุโขทัย
๑๘. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นพระโอรสของสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช
และพระวิสุทธิกษัตรี (พระธิดาของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ และสมเด็จพระสุริโยทัย)
๑๙. สมเด็จพระเอกาทศรถ เป็นพระอนุชาของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ร่วม
พระชนกและพระชนนีเดียวกัน
๒๐. พระศรีเสาวภาคย์ เป็นพระโอรสของสมเด็จพระเอกาทศรถ ครองราชสมบัติ
เพียง ๑ ปี ๒ เดือน
๒๑. สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม เป็นพระโอรสของสมเด็จพระเอกาทศรถ
๒๒. สมเด็จพระเชษฐาธิราช เป็นพระโอรสของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
๒๓. พระอาทิตยวงศ์ ครองราชเมื่อพระชนมายุ ๙ พรรษา พระอนุชาของสมเด็จ
พระเชษฐาธิราช
๒๔. สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ได้ปราบดาภิเษก
เป็นกษัตริย์ เดิมทรงเป็น เจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์
๒๕. สมเด็จเจ้าฟ้าไชย เป็นพระโอรสของสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ครองราชย์
สมบัติได้เพียง ๕ วัน
๒๖. สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา เป็นพระอนุชาของสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง
ครองราชสมบัติได้เพียง ๒ เดือน
๒๗. สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นพระโอรสของสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง
๒๘. สมเด็จพระเพทราชา ได้ก่อการยึดอานาจใน พ.ศ. ๒๒๓๑ แล้วขึ้นครองราช
สมบัติ ทรงสถาปนาราชวงศ์ใหม่ คือ ราชวงศ์บ้านพลูหลวง
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๒๙. สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๘ (พระเจ้าเสือ) พระนามเดิม ว่า หลวงสรศักดิ์ เป็น
พระโอรสของสมเด็จพระเพทราชา
๓๐. สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๙ (สมเด็จพระเจ้าท้ายสระ) เป็นพระโอรสของพระเจ้า
เสือ
๓๑. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ พระนามเดิมว่า เจ้าฟ้าพร เป็นพระอนุชาของ
สมเด็จพระเจ้าท้ายสระ
๓๒. สมเด็ จ พระเจ้ า อุ ทุ ม พร (ขุ น หลวงหาวั ด ) เป็ น พระโอรสของสมเด็ จ พระ
เจ้าอยู่หัวบรมโกศ
๓๓. สมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์ (สมเด็จพระเจ้าเอกทัศ ) พระเชษฐาของเจ้า
ฟ้าอุทุมพร
แม้กรุงศรีอยุธยาจะมีความรุ่งเรืองยาวนาน แต่มีวรรณคดีท่ีตกทอดมายังปัจจุบันไม่
มากนัก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการศึก สงคราม และความวุ่นวายในบ้านเมือง ดังจะเห็นว่า รัชสมัยที่
ปรากฏหลักฐานทางวรรณคดีและเหลือมาจนถึงปัจจุบันมีเพียง ๕ รัชสมัย ได้แก่
รัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง)
รัชสมัยของพระบรมไตรโลกนาถ
รัชสมัยของพระเจ้าทรงธรรม
รัชสมัยของพระนารายณ์มหาราช
รัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
ทั้งนี้ หากแบ่งยุคของวรรณคดีในสมัยอยุธยา อาจแบ่งได้ ๓ สมัย โดยบางช่วงเวลา
อาจไม่มีวรรณคดีปรากฏเป็นหลักฐานมาจนถึงปัจจุบัน ผู้เขียนจะข้ามช่วงเวลาดังกล่าวไป เช่น ช่วง
ระหว่างปี พ.ศ.๒๐๗๓ – ๒๑๖๒ ซึ่งมีเวลาเกือบร้อยปี หรือช่วงระหว่างปี พ.ศ.๒๒๓๒ –๒๒๗๔ มี
เวลา ๔๒ ปี ยุคสมัยของวรรณคดีจึงอาจแบ่งได้ ดังนี้
วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต้น (พ.ศ. ๑๘๙๓ – ๒๐๗๒) ตั้งแต่สมัยพระรามาธิบดีที่
๑ (พระเจ้าอู่ทอง) ถึงพระรามาธิบดีที่ ๒ ซึ่งยาวนานมาก แต่มีวรรณคดีปรากฏเป็นหลักฐานมาจนถึง
ปัจจุบันไม่มากนัก ส่วนใหญ่อยู่ในสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนกลาง (พ.ศ. ๒๑๓๓-๒๒๓๑) โดยเริ่มตั้งแต่รัชสมัยของ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จนถึงรัชสมัยสมเด็จพระนาราย์มหาราช (หลังจากนั้นวรรณคดีไ ด้
ว่างเว้นไป ๔๕ ปี) ช่วงนี้มีวรรณคดีปรากฏอยู่ ๓ รัชสมัย คือ ในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม และในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
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วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ. ๒๒๗๕ – ๒๓๑๐) ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวบรมโกศถึงสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ วรรณคดีรุ่งเรืองมากในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ

๓.๒ กวีและวรรณคดีสาคัญสมัยอยุธยาตอนต้น
กวีและวรรณคดีสาคัญในสมัยอยุธยาตอนต้นที่ปรากฏหลักฐานมาจนถึงปัจจุบัน มีดังนี้
วรรณคดีในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิปดีที่ ๑ ได้แก่ ลิลิตโองการแข่งน้า
วรรณคดีในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ได้แก่
๑) มหาชาติคาหลวง
๒) ลิลิตยวนพ่าย
วรรณคดีในรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ (พระเชษฐา) ได้แก่
๑) ลิลิตพระลอ
๒) โคลงนิราศหริภุญชัย
๓) โคลงทวาทศมาส
๔) โคลงกาสรวล
ในที่นี้ จะอธิบายวรรณคดีในสมัยอยุธยาตอนต้นตามลาดับต่อไปนี้
๓.๒.๑ ลิลิตโองการแช่งน้า
ลิลิตโองการแช่งน้า หรือโองการแช่งน้า หรือประกาศแช่งน้าโคลงห้า ต้นฉบับเดิมที่
เหลืออยู่เขียนด้วยอักษรขอม เนื่องจากได้รับวัฒนธรรมขอมและพราหมณ์เป็นอันมาก จึงมีการ
ถ่ า ยทอดพิ ธี ถื อ น้ าพระพิ พั ฒ น์ สั ต ยาหรื อ พิ ธี ศ รี สั จ จปานกาลมาจากพราหมณ์ เพื่ อ สร้ า งความ
จงรักภักดีในคราวสร้างกรุงศรีอยุธยา วรรณคดีเล่มนี้นับว่าเป็นวรรณคดีที่แต่งเป็นร้อยกรองอย่าง
สมบูรณ์แบบ ต้นฉบับที่ถอดเป็นอักษรไทยจัดเป็นวรรคตอนคาประพันธ์ไว้ค่อนข้างสับสน ต่อมา
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเจ้าอยู่หัว ทรงสอบทานและพระราชวินิจฉัยเรียบเรียงวรรคตอนใหม่
ผู้แต่ง สมเด็จพระเจ้าบรมวงค์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว่า
อาจแต่งในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ ผู้แต่งจะต้องเป็นผู้รู้พิธีพราหมณ์ และรู้วิธีประพันธ์ของ
ไทยเป็นอย่างดี ทั้งนี้อาจเป็นพราหมณ์ในราชสานักก็ได้
ลัก ษณะการแต่ง มีลักษณะเป็นลิลิต คือ มีร่ายกับโคลงสลับกัน ร่ายเป็นร่าย
โบราณ ส่วนโคลงเป็นโคลงแบบโคลงห้าหรือมณฑกคติ ถ้อยคา ถ้อยคาที่ใช้ส่วนมากเป็นคาไทย
โบราณ นอกจากนั้นยังมีคาเขมร และบาลี สันสกฤต ปนอยู่ด้วย คาสันสกฤตมีมากกว่าคาบาลี
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วัตถุประสงค์ในการแต่ง เพื่อใช้อ่านในพิธีถือพระพิพัฒน์สัตยาหรือพิธีศรีสัจปาน
กาล ซึ่งกระทาตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระเจ้าอู่ทองสืบต่อกันมาจนเลิกไปเมื่อประเทศไทยเปลี่ยนแปลง
การปกครองมาเป็นระบบประชาธิปไตย ใน พ.ศ.๒๔๗๕
เนื้อเรื่องย่อ เริ่มต้นด้วยร่ายดั้นโบราณ ๓ บท เป็นบทสรรเสริญพระนารายณ์ พระ
อิศวร พระพรหมตามลาดับ ต่อจากนั้นบรรยายด้วยโคลงห้า และร่ายดั้นโบราณสลับกัน กล่าวถึงไฟ
ไหม้โลกเมื่อสิ้นกัลป์แล้วพระพรหมสร้างโลกใหม่ เกิดมนุษย์ ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ การกาหนดวัน
เดือน ปี และการเริ่มีพระราชาธิบดีในหมู่คน แล้วอัญเชิญพระกรรมบดีปู่เจ้ามาร่วมเพื่อความ
ศักดิ์สิทธิ์ ตอนต่อไปเป็นการอ้อนวอนให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เรืองอานาจมี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
เทพยาดา อสูร ภูตปีศาจ ตลอดจนสัตว์มีเขี้เล็บเป็นพยาน ลงโทษผู้คิดคดกบฏต่อพระเจ้าแผ่นดิน
ส่วนผู้ซื่อตรงภักดี ขอให้มีความสุขและลาภยศ ตอนจบเป็นร่ายยอพระเกียรติพระเจ้าแผ่นดิน
ตัวอย่างตอนสรรเสริญพระนารายณ์
โอมสิทธิสธิสรวงศรีแกล้ว แผ้วฤตยู เอางูปนแท่น แกว่นกลืนฟ้ากลืนดิน บิน
เอาครุฑมาขี่ สี่ถือสังข์จักรคธารณี ภีรุอวตาร อสุรแลงลาญทัก ทัคนียจรนาย ฯ แทง
พระแสงศรปลัยวาด ฯ
คุณค่า ลิลิตโองการแช่ง สะท้อนอิทธิพลของวัฒนธรรมเขมร และพราหมณ์อย่าง
ชัดเจน สมเด็จพระเจ้าอู่ทองทรงรับการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ และพระราชพิธีศรี
สัจปานจากเขมรมาใช้ เพื่อความมั่นคงของบ้านเมืองในระยะที่เพิ่งก่อสร้างราชอาณาจักร โดยลิลิต
โองการแช่งน้าเขียนขึ้นเพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ซึ่ง
พิธีกรรมนี้ยังคงปฏิบัติสืบเนื่องมาจากถึงสมัยรัตนโกสินทร์
ลิลิตโองการแช่งน้า ยังสะท้อนลักษณะการใช้ถ้อยคาสานวนที่เฉพาะ คือใช้คาที่
เข้าใจยาก และเป็นคาห้วนหนักแน่น เพื่อให้เกิดความน่าเคารพยาเกรง ความพรรณนาบางตอน
ละเอียดละออ นอกจากนี้ยังใช้รูปแบบคาประพันธ์ประเภทโคลงห้าและร่ายดั้น ซึ่งมีจังหวะลีลาไม่
ราบรื่น ช่วยเพิ่มความเข้มขลังในขณะทาพิธีด้วย
๓.๒.๒ มหาชาติคาหลวง
มหาชาติคาหลวงเป็นหนังสือมหาชาติฉบับภาษาไทย และเป็นประเภทคาหลวงเรื่อง
แรก โดยสอดคล้องกับลักษณะของวรรณคดีประเภทคาหลวงที่สาคัญ ๓ ลักษณะ ได้แก่ ลักษณะที่
หนึ่ง เป็นพระราชนิพนธ์ของพระเจ้าแผ่นดิน หรือเจ้ านายชั้นสูง ลักษณะที่สอง เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
พระศาสนาและศีลธรรม และลักษณะที่สาม นิยมใช้คาประพันธ์หลายประเภท
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ด้านผู้แต่งและปีที่แต่งมหาชาติคาหลวงนั้น ปรากฏหลักฐานในเรื่องพงศาวดารฉบับ
คาหลวงกล่าวยืนยันปีที่แต่งไว้ตรงกัน มหาชาติคาหลวงในสมัยอยุธยานี้ หายไป ๖ กัณฑ์ ต่อมา
พระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธเลิ ศ หล้ า นภาลั ย ทรงมี พ ระบรมราชโองการให้ พ ระราชาคณะและ
นักปราชญ์ราชบัณฑิตแต่งซ่อมให้ครอบ ๑๓ กัณฑ์ เมื่อจุลศักราช ๑๑๗๖ พุทธศักราช ๒๓๔๗ กัณฑ์
ที่แต่งเพิ่มภายหลัง ได้แก่ กัณฑ์หิมพานต์ ทานกัณฑ์ จุลพน มัทรี สักกบรรพ และฉกษัตริย์
ผู้แต่ง สัน นิ ษฐานว่าสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรด ฯ ให้นักปราชญ์ราช
บัณฑิตช่วยกันแต่ง เมื่อจุลศักราช ๘๔๔ หรือพ.ศ. ๒๐๒๕
ลักษณะการแต่ง แต่งด้วยคาประพันธ์หลายอย่าง คือ โคลง ร่าง กาพย์ และฉันท์
มีภาษาบาลี แทรกตลอดเรื่อง
วัตถุประสงค์ในการแต่ง เพื่อใช้อ่านหรือสวดในวันสาคัญทางศาสนา เช่น วัน
เข้าพรรษา
เนื้อเรื่องย่อ มีทั้งหมด ๑๓ กัณฑ์ สรุปเนื้อหาโดยสังเขปได้ดังนี้
กัณฑ์ทศพร เริ่มตั้งแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ แล้วเสด็จไปเทศนาโปรดพระเจ้าพิมพิสาร
ต่อจากนั้นเสด็จไปโปรดพุทธบิดา และพระประยูรญาติที่กรุงกบิลพัสดุ์ เกิ ดฝนโบกขพรรษ พระสงฆ์
สาวกกราบทูลอาราธนาให้ ทรงแสดงเรื่องพระเวสสันชาดก เริ่มตั้งแต่เมื่อกัปที่ ๙๘ นับเป็นแต่
ปัจจุบัน พระนางผุสดีซึ่งจะทรงเป็นพระมารดาของพระเวสสันดร ทรงอธิฐานขอเป็นมารดาของผู้มี
ใจบุญ จบลงตอนพระนางได้รับพระ ๑๐ ประการจากพระอินทร์
กัณฑ์หิมพานต์ พระเวสสันดรทรงเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสัญญชัยกับพระ
นาวผุสดี แห่งแคว้นสีวีราษฎร์ประสูตติ รอกพ่อค้า เมื่อพระเวสสันดรได้เวนราชสมบัติจากพระมารดา
ได้พระราชทานช้างปัจจัยนาคแก่กษัตริย์แห่งแคว้นกลิงรางราษฎร์ ประชาชนไม่พอใจ พระเวสสันดร
จึงถูกเนรเทศไปอยู่ป่าหิมพานต์
กัณฑ์ทานกัณฑ์ ก่อนเสด็จไปอยู่ป่า พระเวสสันดรได้พระราชทานสัตตดกทาน คือ
ช้าง ม้า รถ ทาสชาย ทาสหญิง โคนม และนางสนม อย่าง ๗๐๐
กัณฑ์วนประเวสน์ พระเวสสันดรทรงพาพระนางมัทรีพระชายา พระชาลีและพระ
กันหาพระโอรสพระธิดา เสด็จจากเมืองผ่านแคว้นเจตราษฏร์จนเสด็จถึงเขาวงกตในป่าหิมพานต์
กัณฑ์ชูชก ชูชกพราหมณ์ขอทานได้นางอมิตดาเป็นภรรยา นางใช้ให้ไปขอสองกุมาร
ชูชกเดินทางไปสืบข่าวในแคว้นสีวีราษฏร์ สามารถหลบหลีกการทาร้ายของชาวเมือง พบเจตบุตร
ลวงเจตบุตร ให้บอกทางไปยังเขาวงกต
กัณฑ์จุลพน ชูชกเดินทางผ่านป่าตามเส้นทางตามที่เจตบุตรแนะจนถึงที อยู่ของ
อัจจุตฤษี
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กัณฑ์มหาพน ชูชกลวงอัจจุจฤษี ให้บอกทางผ่านป่าใหญ่ไปยังที่ประทับของพระ
เวสสันดร
กัณฑ์กุมาร ชูชกทูลขอสองกุมาร ทุบตีสองกุมารเฉพาะพรพักตร์พระเวสสันดร แล้ว
พาออกเดินทาง
กัณฑ์มัทรี พระนางมัทรีเสด็จกลับมาจากหาผลไม้ที่ป่า ออกติดตามสองกุมารตลอก
คืน จนถึงทางวิสัญญีเฉพาะพระพักตร์พระเวสสันดร เมื่อทรงพื้นแล้ว พระเวสสันดรเล่าความจริง
เกี่ยวกับสองกุมาร พระนางทรงอนุโมทนาด้วย
กัณฑ์สักกบรรพ พระอินทร์ทรงเกรงว่าจะผู้ที่มาพระนางมัทรีไปเสีย ทรงเปลงเป็น
พราหมณ์ชรามาทูลของพระนางมัทรีแล้วฝากไว้ที่พระเวสสันดร
กัณฑ์มหาราช ชูชกเดินทางเข้าแคว้นสีวีราษฎร์ พระเจ้าสญชัยทรงไถ่สองกุมาร ชู
ชกได้รับพระราชทานเลี้ยง และถึงแก่กรรมด้วยการบริโภคอาหารมากเกินควร
กัณฑ์ฉกษัตริย์ พระเจ้าสัญญชัย พระนางผุสดี พระชาลี และพระกันหาเสด็จไปทูล
เชิญพระเวสสันดรและพระนางมัทรีกลับ เมื่อกษัตริย์หกพระองค์ ทรงพบกัน ก็ทรงวิสัญญี ฝนโบกข
พรรษตก จึงทรงฟื้นขึ้น
กั ณ ฑ์ น ครกั ณ ฑ์ กษั ต ริ ย์ ทั้ ง หกพระองค์ เ สด็ จ กลั บ พระนคร พระเวสสั น ดรได้
ครองราชย์ดังเดิม บ้านเมืองสมบูรณ์พูนสุข
คุ ณ ค่ า มหาชาติ ค าหลวงเป็ น วรรณคดี เ กี่ ย วกั บ ศาสนาโดยตรง เป็ น หนั ง สื อ
มหาชาติฉบับภาษาไทยเล่มแรก ที่ปรากฏหลักฐานเหลืออยู่ มีใจความใกล้เคียงกับข้อความที่แต่ง
เป็นภาษาบาลี แสดงถึงความสามารถในการแปลและเรียบเรียงข้อความ อย่างไรก็ดี การแทรกบาลี
ลงไว้ยืดยาวและมีบทแปลภาษาไทยสั้น ทาให้ฟังยากจนต้องมีการแต่งกาพย์มหาชาติขึ้นใหม่ในสมัย
สมเด็ จ พระเจ้ า ทรงธรรม มหาชาติ ค าหลวงทั้ ง ของเดิ ม และที่ แ ต่ ง ซ่ อ มใหม่ ใ นรั ช กาลที่ ๒ นี้
นักปราชญ์ราชบัณฑิตที่เป็นกวีหลายท่านช่วยกันแต่ง จึงมีสานวนโวหารและถ้อยคาไพเราะ แทรกไว้
ด้วยรสวรรณคดีห ลายประการ เช่น ความโศก ความอาลัยรัก ความน้อยใจ และความงามของ
ธรรมชาติ เป็น ต้น นอกจากนี้ ยังให้ความรู้ทางด้านภาษา ทาให้ทราบคาโบราณ คาแผลง และ
ภาษาต่างประเทศ เช่น สันสกฤต เขมร เป็นต้น
มหาชาติคาหลวงแสดงถึงความเลื่อมใสในพุทธศาสนา และความเชื่อในบุญกุ ศลที่
เกิดจากฟังเทศน์เรื่องมหาชาติของคนไทยสืบต่อมาจากสุโขทัย นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าสมเด็จ
พระบรมไตรโลกนาถมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างยิ่ง การโปรดเกล้า ฯ ให้ประชุม
นักปราชญ์ราชบัณฑิตแต่งมหาชาติคาหลวง อาจเทียบได้กับพญาลิไททรงพระราชนิพนธ์ไตรภูมิ
พระร่วง
๖๓

๓.๒.๓ ลิลิตยวนพ่าย
ลิ ลิ ต ยวนพ่ า ยเป็ น วรรณคดี ป ระเภทยอพระเกี ย รติ หรื อ สดุ ดี วี ร กรรมของ
พระมหากษัตริย์ โดยยอพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถที่ทรงรบชนะพระเจ้าติโลกราช เจ้า
เมืองเชียงใหม่ ใน พ.ศ.๒๐๑๗ ความสามารถและชัยชนะในการศึกษาสงครามครั้งนี้ เป็นเหตุให้เกิด
การสดุดีวีรกรรมของพระมหากษัตริย์และแต่ง ลิลิตยวนพ่าย โดยคาว่า ยวน หมายถึง ไทยล้านนา
หรือในที่นี้คือเมืองเชียงใหม่
ผู้แต่ง ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง
ลักษณะการแต่ง แต่งเป็นลิลิตดั้น ประกอบด้วยร่ายดั้นโคลงดั้นบาทกุญชรแต่ง
สลับกันไป
วัตถุประสงค์ในการแต่ง เพื่อยอพระเกียรติของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ และ
สดุดีชัยชนะที่มีต่อเชียงใหม่
เนื้อเรื่องย่อ ตอนต้นกล่าวนมัสการพระพุทธเจ้าและนาหัวข้อธรรมมาแจกแจง
ทานองยกย่องสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถว่า ทรงคุณธรรมข้อนั้น ๆ กล่าวถึงพระราชประวัติ ตั้งแต่
ประสูติจนได้ราชสมบัติ ต่อมาเจ้าเมืองเชียงชื่น(เชลียง)เอาใจออกหาง นาทัพเชียงใหม่มาตีเมือง
ชัยนาท แต่ถูกสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถตีแตกกลับไป และยึดเมืองสุโขทัยคืนมาได้ แล้วประทับ
อยู่เมืองพิษณุโลก เสด็จออกบวชชั่วระยะหนึ่ง ต่อจากนั้นกล่าวถึงการทาสงครามกับเชียงใหม่อย่าง
ละเอียด แล้วบรรยายเหตุการณ์ทางเชียงใหม่ ว่าพระเจ้าติโลกราชเสียพระจริต ประหารชีวิต หนาน
บุญเรืองราชบุตร และหมื่นด้งนครเจ้าเมืองเชียงชื่น ภรรยาหมื่นด้ งนครไม่พอใจเลยมีสารมาพึ่งพระ
บรมโพธิสมภารของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถและขอกองทัพไปช่วย พระเจ้าติโลกราชทรงยกทัพ
มาป้องกันเมืองเชียงชื่น เสร็จแล้วเสด็จกลับไปรักษาเมืองเชียงใหม่ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรง
กรีธาทัพหลวงขึ้นไปรบตีเชียงใหม่ จนพ่ายและได้เมืองเชียงชื่น ตอนสุดท้ายสรรเสริญพระบารมี
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถอีกครั้งหนึ่ง
ตัวอย่างข้อความบางตอน กล่าวถึงการแต่งยวนพ่าย
สารสยามภาคพร้อง
นี้ฤาคือคู่มาลาสวรรค
เบญญาพิศาลแสดง
คือคุ่ไหมแส้งร้อย

กลกานท
ช่อช้อย
เดอมกยรติพระฤา
กึ่งกลาง

คุณค่า ลิลิตยวนพ่าย มีลักษณะเป็นวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ พระมหากษัตริย์
แต่ ง ขึ้ น เนื่ อ งจากความสดุ ดี ใ นพระปรี ช าสามารถของพระบรมไตรโลกนาถ มี คุ ณ ค่ า ทาง
๖๔

ประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยาต้อนต้นอย่างยิ่ง เพราะบรรยายเรื่องราวต่าง ๆ ไว้อย่างละเอียด
เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ ลิลิตยวนพ่ายยังมีลักษณะดีเด่นเพราะใช้ถ้อยคา
ไพเราะ ใช้โวหารพรรณนาที่ก่อให้เกิดจินตภาพ ให้อารมณ์ชื่นชมยินดีในบุญญาธิการของพระเจ้า
แผ่นดิน และความรุ่งเรืองของบ้านเมือง มักใช้ถ้อยคาโบราณและคาสันสกฤต ทาให้กวีภายหลังถือ
เป็นแบบอย่าง เช่น สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรสทรงนิพนธ์ลิลิตตะเลงพ่าย
เพื่อสดุดีวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
๓.๒.๔ ลิลิตพระลอ
ลิลิตพระลอเป็นนิยายที่เชื่อว่ามีเค้าโครงเรือ่ งจริงจากตานานทางล้านนา โดยเชื่อกัน
ว่า เมืองสรองน่าจะตั้งอยู่ที่อาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ส่วนเมืองสรวงน่าจะอยู่ในอาเภอแจ้ห่ม
จังหวัด ลาปาง วรรณคดีเรื่องนี้ ได้ รับการยกย่ องจากวรรณคดีสโมสรว่าเป็นยอดของวรรณคดี
ประเภทลิลิต โดยพิจาณาจากโครงเรื่องที่น่าตื่นเต้น มีบทสะเทือนใจบทรัก และความสยดสยอง
การใช้ถ้อยคาและโวหารยอดเยี่ยม
มีข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับผู้แต่งและระยะเวลาในการแต่งลิลิตพระลอมากมาย แต่ยัง
ไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน เมื่อพิจารณาจากร่ายบทนาเรี่อง ซึ่งกล่าวสดุดีพระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยา
ที่ทรงมีชัยแก่ชาวลานนาที่ว่า "ฝ่ายช้างยวนแพ้พ่าย ฝ่ายช้างลาวประลัย ฝ่ายช้างไทยชัเยศคืนยัง
ประเทศพิศาล" พอสันนิ ษฐานได้ว่าช่วงเวลาที่แต่งลิลิต พระลอ จะต้องอยู่ภายหลังการชนะศึก
เชียงใหม่ครั้งใดครั้งหนึ่ง อาจเป็นรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ.๒๐๑๗) หรือสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช (พ.ศ.๒๒๐๕)อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาถึงลักษณะคาประพันธ์ ลิลิตพระลอแต่ง
โดยใช้รูปแบบลิลิต ซึ่งเป็นลักษณะคาประพันธ์ที่นิยมใช้ในสมัยอยุธยาตอนต้น เช่น ลิลิตโองการแช่ง
น้า ลิลิตยวนพ่าย ส่วนในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมักแต่งโคลงฉันท์เป็นส่วนมาก เช่น
โคลงเฉลิมพระเกีรยติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช สมุทรโฆษคาฉันท์ และอนิรุทธ์คาฉันท์ ลิลิต
พระลอยังใช้ภาษาเก่ากว่าภาษาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เช่น คา "ชิ่นแล"และคา "แว่น"
ซึ่งเป็นคาที่มีใช้ในมหาชาติคาหลวงสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ นอกจากนี้หนังสือจินดามณี
ของพระโหราธิบดี สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้ยกโคลงในลิลิตพระลอเป็นตัวอย่างโคลงสี่
สุภาพ จากเหตุ ผลดัง กล่ าวจึงสั นนิ ษฐานกัน ว่า ลิลิ ต พระลอ จะต้อ งแต่ง ก่อ นสมั ยสมเด็จ พระ
นารายณ์มหาราช สมเด็จ ฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ ทรงพิจารณาโคลงที่บอกผู้แต่งในสองบท
ท้ายเรื่องที่ขึ้นต้นว่า "จบเสร็จมหาราชเจ้า นิพนธ์" และ "จบเสร็จเยาวราช บรรจง" ทรง
สันนิ ษฐานว่าลิลิต พระลออาจแต่งถวายพระเจ้าแผ่นดิน ในขณะที่ผู้แต่งยังเป็นพระมหาอุปราช
ต่อมาพระมหาอุปราชพระองค์นั้นได้รับรัชทายาทเป็นพระเจ้าแผ่นดินในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น
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อาจเป็นสมเด็จพระบรมราชาธิปดีที่ ๓ สมเด็จพระรามาธิปดีที่ ๒ หรือ สมเด็จพระบรมราชาหน่อ
พุทธางกูรก็ได้ (พระวรเวทย์พิสิฐ, ๒๕๔๕, หน้า ๒๑)
ผู้แต่ง ไม่ปรากฏว่าผู้ใดแต่ง
ลักษณะการแต่ง เป็นคาประพันธ์ประเภทลิลิตสุภาพ ประกอบด้วยร่ายสุภาพ
และโคลงสุภาพเป็นส่วนใหญ่ บางโคลงมีลักษณะคล้ายโคลงดั้นและโคลงโบราณ และร่ายบางบท
เป็นร่ายโบราณและร่ายดั้น
วัตถุประสงค์ในการแต่ง แต่งถวายพระเจ้าแผ่นดิน เพื่อให้เป็นที่สาราญพระราช
หฤทัย
เนื้อเรื่องย่อ เมืองสรวงและเมืองสรองเป็นศัตรูกัน พระลอกษัตริย์เมืองสรวงทรง
พระสิริโฉมยิ่ง จนเป็นที่ต้องพระทัยพระเพื่อนพระแพงราชธิดาของท้าวพิชัยพิษณุกร กษัตริย์แห่ง
เมืองสรอง นางรื่นนางโรย พระพี่เลี้ยง ได้ขอให้ปูเจ้าสมิงพรายช่วยทาเสน่ห์ให้พระลอเสด็จมาเมือง
สรวง เมื่อพระลอต้องเสน่ห์ได้ตรัสลาพระนางบุญเหลือพระราชมารดา และนางลักษณวดี มเหสี
เสด็จไปเมืองสรองพร้อมกับนายแก้วนายขวัญ พระพี่เลี้ยง เมื่อเดินทางมาถึงแม่น้ากาหลง พระลอ
ทรงเสี่ยงน้าว่าตนจะเป็นอย่างไร ปรากฎว่าเป็นรางร้าย แต่พระลอทรงตัดสินใจเดินทางต่อไปยัง
เมืองพระเพื่อนพระแพง โดยมีไก่ผีของปูเจ้าสมิงพรายล่อพระลอกับนายขวัญและนายแก้วไปจนถึง
สวนหลวง นางรื่นนางโรยออกอุบายลอบนาพระลอกับนายแก้วและนายขวัญไปไว้ในตาหนักของ
พระเพื่อนพระแพง ท้าวพิชัยพิษณุกรทรงทราบเรื่องก็ทรงพระเมตตารับสั่งจะจัดการอภิเษกพระลอ
กับพระเพื่อนและพระแพงให้ แต่พระเจ้าย่าเลี้ยงของพระเพื่อนพระแพงยังคงผูกใจเจ็บจากเรื่องราว
ในอดีตระหว่างสองเมื อง จึงอ้างรับสั่งท้าวพิชัยพิษณุกรตรัสสั่งใช้ให้ทหารไปรุมจับพระลอ พระ
เพื่อนพระแพงและพระพี่เลี้ยงทั้งสี่ช่วยกันต่อสู้จนสิ้นชีวิตทั้งหมด เมื่อท้าวพิชัยพิษณุกรทรงทราบ
จึงพิโรธพระเจ้าย่าและทหารอย่างมาก รับสั่งให้ประหารชีวิตทุกคน พระนางบุญเหลือทรงส่งทูตมา
ร่วมงานพระศพกษัตริย์สาม ในที่สุดเมืองสรวงและเมืองสรองกลับมีไมตรีต่อกัน
ตัวอย่าง บทโศก เช่น ตอนพระนางบุญเหลือทรงราพันเมื่อพระลอทูลลาเไปเมืองสรอง
คงชีพหวังได้พึ่ง
ม้วยชีพหวังฝากผี
ดังฤาพ่อจักลีผีแม่ตายจักได้

ภูมี พ่อแล
พ่อได้
ลาจาก อกนา
ฝากให้ใครเผา

ตัวอย่างบทพรรณนาความรัก เช่น บทพรรณนาความรักของพระลอที่คร่าครวญถึง
แม่ขณะเดินทางมาถึงแม่น้ากาหลง
๖๖

ร้อยชู้ฤาเท่าเนื้อ
เมียแล่พันฤาดล
ทรงครรภ์คลอดเป็นคน
เลียงยากนักท้าวไท้

เมียตน
แม่ได้
ฤาง่า เลยนา
ธิราชผู้มีคุณ

คุณค่า ลิลิตพระลอได้เค้าเรื่องมาจากนิทานพื้นเมือง แสดงถึงสภาพความเป็นไป
ของสังคมในเวลานั้นอย่างเด่นหลายประการ อาทิ ด้านการปกครอง คือ เป็นเมืองเล็ก ๆ ตั้งเป็นอิสระ
แก่กัน และการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ด้านความเชื่อ เช่นเชื่อเรื่องภูตผีปีศาจ เสน่ห์ยา
แฝด โชค ลาง ความฝัน และความชื่อสัตย์จงรักภักดีต่อพระเจ้าแผ่นดินพระพี่เลี้ยงทั้ง ๔ ดังปรากฏใน
สุภาษิตพระร่วง ที่ว่า "อาสาเจ้าจนตัวตาย" นอกจากนี้ ยังทาให้เห็นสภาพสังคมทั่วไป เช่น การใช้ช้าง
ทาสงครามและเป็นพาหนะ ความนิยมและขับร้อง และการบรรจุพระศพกษัตริย์ลงโลงทอง
ด้ า นการแต่ ง จะสั ง เกตได้ ว่ า โคลงหรื อ รายในลิ ลิ ต พระลอหลายบทยั ง ไม่ เ ป็ น
ลักษณะของรายสุภาพหรือโคลงสุภาพที่มีแบบแผยน หรือฉันทลักษณ์ที่เคร่งครัดในเรื่องคาเอกและ
คาโท หรือจานวนคาในแต่ละวรรคเหมือนดังที่ปรากฏในตาราฉันทลักษณ์สมัยปัจจุบัน ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะยังอยู่ในช่วงของการทดลองแต่งหารูปแบบที่เหมาะสม และยังไม่มีการตราเป็นกฎเกณฑ์ที่
แน่นอนขึ้น (ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต, ๒๕๔๔, หน้า ๙) อย่างไรก็ดี มีคาประพันธ์บทถือเป็นว่าเป็นบท
ครูด้วย เช่น พระโหราธิบดี กวีในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้ยกโคลงที่แต่งถูกแผนบังคับ
และมีความไพเราะไปไว้เป็นแบบอย่างโคลงสี่สุภาพในหนังสือจินดามณี ซึ่งโคลงบทนี้เป็นตอนที่พระ
เพื่อนพระแพงตรัสแก่พระพี่เลี้ยงหลังจากได้ยินเสียงขับซอยอโฉมพระลอ
เสียงฦาเสียงเล่าอ้าง
เสียงย่อมยอยศใคร
สองขือพี่หลับใหล
สองพี่คิดเองอ้า

อันใด พี่เอย
ทั่วหล้า
ลืมตื่น ฦาพี่
อย่าได้ถามเผือ

๓.๒.๕ โคลงนิราศหริภุญชัย
โคลงนิราศหริภุญชัย นับเป็นโคลงนิราศเรื่องแรกในวรรณคดีไทย กรมพระยาดารง
ราชานุภาพ ทรงสันนิษฐานไว้ว่า แต่งขึ้นประมาณสามร้อยปีเศษแล้ว คือแต่งในปี พ.ศ. ๒๑๘๐ หรือ
ก่อนนั้นขึ้นไป (ดารงราชนุภาพ, สมเด็จ ฯ กรมพระยา, ออนไลน์) ประเสริฐ ณ นคร ได้ศึกษา
โคลงเรื่องนี้โดยเทียบกับต้นฉบับภาษาไทยเหนือที่เชียงใหม่และลงความว่าจะแต่งขึ้นในสมัย พ.ศ.

๖๗

๒๐๖๐ ตรงกับรัชกาลสมเด็จพระรามาธิปดีที่ ๒ ซึ่งเป็นเวลาที่พระแก้วมรกตยังอยู่ที่เจดีย์เชียงใหม่
เนื่องจากนิราศเรื่องนี้ กล่าวถึงพระแก้วมรกตไว้ด้วย (ไพเราะ มากรักษา, ๒๕๔๘, หน้า ๖๕)
การศึกษาโครงนิราศหริภุญชัยมีอุปสรรคในการศึกษาหลายอย่าง เช่น ศัพท์ส่วน
ใหญ่เป็นศัพท์โบราณถิ่นพายัพ แม้ถิ่นพายัพจะคงใช้ภาษาไทยโบราณมาจนบัดนี้ แต่หนังสือเล่มนี้มี
ศัพท์เป็นจานวนมาก ซึ่งคนทั่วๆ ไปลืมความหมายเสียหมด ชื่อโบราณสถาน วัดวาอารามต่าง ๆ
ในเรื่อง บางวัดร้างไป บางวัดเปลี่ยนชื่อไป ผู้อ่านส่วนมากไม่ทราบ มีศัพท์บาลีสันสกฤตจานวนมาก
ปะปนอยู่ด้วย
ผู้แต่ง สันนิษฐานกันว่าผู้แต่งอาจชื่อ ทิพ แต่งไว้เป็นภาษาไทยเหนือ ต่อมามีผู้
ถอดออกมาเป็นภาษาไทยกลาง
ลักษณะการแต่ง เดิมแต่งไว้เป็นโคลงไทยเหนือ ต่อมามีผู้ถอดเป็นโคลงสุภาพ
วัตถุประสงค์ในการแต่ง เพื่อบรรยายความรู้สึกที่ต้องจากหญิงรักไปนมัสการ
พระธาตุหริภญชัยที่เมืองหริภุญชัย (ลาพูน)
เนื้อเรื่องย่อ กล่าวถึงการเดินทางไปนมัสการพระธาตุหริภญชัยที่เมืองหริภุญชัย
(ลาพูน) ก่อนออกเดินทางไปนมัสการลาพระพุทธสิหิงค์ขอพรพระมังราชหรือ พระมังรายซึ่งสถิต ณ
ศาลาเทพารักษ์ นมัสการลาพระแก้วมรกต เมื่อเดินทางพบสิ่งใดหรือตาบลใดก็พรรณนาคร่าครวญ
ราพันรักไปตลอดจนถึงเมืองหริภุญชัยได้นมัสการพระธาตุ สมความตั้งใจ บรรยายพระธาตุ งาน
สมโภชพระธาตุ ตอนสุดท้ายลาพระธาตุกลับเชียงใหม่
คุณค่า วรรณคดีเรื่องนี้เป็นหลักฐานยืนยันถึงที่ตั้งปูชนียสถาน และโบราณวัตถุที่
เชียงใหม่และลาพูน กล่าวถึงการเล่นมหรสพต่าง ๆ ในสมัยโบราณ และวรรณคดีเรื่องอื่น ๆ เช่น สุ
ธนู สมุทรโฆษ พระรถเมรี เป็นต้น สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ ได้ทรง
อธิ บ ายเกี่ ย วกับ ความส าคั ญ ของโคลงหริ ภุ ญชั ย ไว้ใ นฉบั บพิ ม พ์ พ.ศ.๒๔๖๗ ว่ า "อาจเป็ น ต้ น
แบบอย่างของนิราศที่แต่งเป็นโคลงและกลอนกันในกรุงศรีอยุธยาตลอดมาจนกรุงรัตนโกสินทร์ ถ้า
มิได้เป็นแบบอย่างก็เป็นนิราศชั้นเก่าที่สุด" ซึ่งสะท้อนให้เห็นคุณค่าและอิทธิพลของวรรณคดีเรื่องนี้
ต่อวรรณคดีในยุคหลัง
๓.๒.๖ โคลงทวาทศมาส
โคลงทวาทศมาส หมายถึง โคลงสิบสองเดือน โดยมาจากรากศัพท์ว่า “ทวา-ทศ
มาส” แปลตามศัพท์ว่า “๑๒ เดือน” จัดเป็นโคลงโบราณ
ผู้แต่ง ในท้ายเรื่องบอก ผู้แต่งไว้ ตามโคลงบทที่ว่า

๖๘

การกลอนนี้ตั้งอาทิ
เยาวราชสามนต์ไตร
ขุนพรหมมนตรีศรี
สารประเสริฐฦๅช้า

กวี หนึ่งนา
แผ่นหล้า
กวีราช
ช่วยแกล้งเกลากลอน

อย่างไรก็ ดี ยังมี ข้อถกเถี ยงไม่เป็ นที่ยุ ติถึงเรื่องผู้แต่ งและสมั ยที่แต่ง และมีข้ อ
สันนิษฐานผู้แต่งต่างกันไป เช่น ผู้รู้บางท่านสันนิษฐานว่าผู้แต่ง คือ ขุนศรีกวีราช ขุนพรหมมนตรี
และขุนสารประเสริฐ บางท่านว่า พระเยาวราชนิพนธ์ โดยมี ขุนพรหมมนตรี ขุนศรีกวีราช และขุน
สารประเสริฐ เป็นผู้ช่วยแก้เกลาสานวน บ้างก็ว่า ขุนพรหมมนตรี ขุนศรีกวีราช และขุนสารประเสริฐ
เป็นผู้ช่วยกันนิพนธ์ เพื่อถวายสมเด็จพระยุพราช ส่วนสมัยที่แต่งนั้น อาจจะเป็นสมัยสมเด็จพระบรม
ไตรโลกนาถ หรือสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (สิทธา พินิจภูวดล และปรียา หิรัญประดิษฐ์, ๒๕๕๙,
หน้า ๒-๕๑)
ลักษณะการแต่ง โคลงดั้นวิริธมาลี ขึ้นด้วยร่ายดั้น ๑ บท โคลงอีก ๒๕๘ บท จบ
ลงด้วยร่ายดั้น ๑ บท รวมทั้งสิ้น ๒๖๐ บท
วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการแต่ ง มี ผู้ สั น นิ ษ ฐานว่ า คงแต่ ง ขึ้ น เพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระมหากษัตริย์ มิได้จากนางจริง
เนื้อเรื่องย่อ ตอนต้นบทประนามบท สรรเสริญเทพเจ้า และพระเจ้าแผ่นดิน ชม
ความงามของนางและกล่าวถึงการที่ต้องจากมา กล่าวถึงบุคคลในวรรณคดี เช่น พระอนิรุทธ์ พระ
สมุทรโฆษ พระสุธนู พระสูตรธนู แล้วแสดงความน้อยใจที่ตนไม่อาจไปอยู่ร่วมกับนางอีกอย่างบุคคล
เหล่านั้น จากนั้นนาเหตุการณ์ต่าง ๆ และลมฟ้าอากาศในรอบปีหนึ่ง ๆ ตั้งแต่เดือน ๕ ถึง เดือน ๔
มาพรรณนา เดือนใดมีพิธีอะไรก็นามากล่าวไว้ละเอียดละออ เช่น เดือนสิบเอ็ดมีพิธีอาศวยุช เดือน
สิบสองมีพิธีจองเปรียงลอยพระประทีป เดือนยี่ประกอบพิธีตรียัมปวาย และเดือนสี่กระทาพิธีตรุษ
เป็นต้น ต่อจากนั้นถามข่าวคราวของนางจาก ปี เดือน วัน และยาม ขอพระเทพเจ้าให้ได้พบนาง
ตอนสุดท้ายกล่าวสรรเสริญพระบารมีพระเจ้าแผ่นดิน
ตัวอย่างการพรรณนาความตามเดือน
เดือนห้า
ฤดูเดือนเจตรร้อน
ทุกย่ายามโครดวง
จารจาเราจร
อินทรพรหมยมป้อง

ทรวงธร
ด่วนน้อง
อรนิทร หายแม่
ไป่คืน
๖๙

เดือนหก
เดือนหกรยมร่าไห้
ยามย่อมชนบทถือ
ธงธวัชโบกโบยปลาย
คิดว่ากรกลกกข้า

ฤาวาย
ท่องหล้า
วอนว่า
แล่นตาม

คุณค่า โคลงทวาทศมาส ให้ความรู้เกี่ยวกับขนบประเพณีและความเป็นอยู่ของ
อยุธยา มีแนวการบรรยายความร่าอาลัยถึงนางอันเป็นที่รักอย่างละเอียดลึกซึ้ง กว่าวรรณคดีเรื่อง
อื่น ที่น่าสังเกตคือ โคลงเรื่องเป็นทานองนิราศ แต่ไม่มีการเดินทางไปที่ใด ใช้เวลาเป็นเครื่องมือ
พรรณนาถึงนางแทนสถานที่ เป็นพื้นฐานให้กวีรุ่นหลังไว้เป็นแบบอย่าง เช่น พระยาตรัง นายนรินทร์
ธิเบศร์ (อิน) วรรณคดีเรื่องนี้จึงมีความแปลกใหม่จากวรรณคดีเรื่องก่อน ๆ โคลงทวาทศมาส ยัง
เป็ น ที่ นิ ย มแต่ ง ตามกั น มาโดยเฉพาะกระบวนการพรรณนาแสดงความรั ก ความอาลั ย การ
เปรียบเทียบคู่พระคู่นางในวรรณคดีประเภทที่มีเค้าจากชาดก เช่น สมุทโฆษชาดก สุธนชาดก ฯลฯ
(สุภา ฟักข้อง, ๒๕๓๐)
๓.๒.๖ โคลงกาสรวล
โคลงกาสรวล เป็นโคลงเก่าแก่ เชื่อว่าอาจแต่งสมัยเดียวกับโคลงนิราศหริภุญชัยและ
โคลงทวาทศมาส จัดเป็นโคลงต้นแบบของการแสดงความเศร้าโศกอาลัย และมีอิทธิพลต่อการแต่ง
โคลงในยุคต่อมา คาว่า “กาสรวล” เป็นภาษาเขมร แปลว่า ร้องไห้ หมายถึงบทประพันธ์ที่เขี ยน
ทานองคร่าครวญถึงนางที่รัก ในการที่ต้องจากสถานที่ไป บางคนเรียกว่า โคลงกาสรวลศรีปราชญ์
เพราะเชื่อว่าศรีปราชญ์เป็นคนแต่ง เหตุที่เชื่อว่า เพราะปรากฏว่าออกชื่อผู้แต่งว่า “ศรี” ไว้หลาย
ตอน
ผู้แต่ง ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าผู้ใดแต่ง
ลักษณะการแต่ง แต่งด้วยโคลงตั้งบาทกุญชร บทแรกเป็นร่ายดั้น มีร่าย ๑ บท
โคลงดั้น ๑๒๙ บท
วัตถุประสงค์ในการแต่ง เพื่อแสดงความอาลัยคนรัก
เนื้อเรื่องย่อ เริ่มด้วยร่ายสดุดีกรุงศรีอยุธยาว่ารุ่งเรืองงดงาม เป็นศูนย์กลางแห่ง
พุทธศาสนา ราษฎรสมบูรณ์พูนสุข ต่อจากนั้นกล่าวถึงการที่ตอ้ งจากนาง แสดงความห่วงใย ไม่แน่ใจ
ว่าควรจะฝากนางไว้กับผู้ใด เดินทางผ่านตาบลหนึ่ง ๆ ก็ราพันเปรียบเทียบชื่อตาบลเข้ากับความ
อาลัยที่มีต่อนาง ตาบลที่ผ่าน เช่น บางกะจะ เกาะเรียน ด่านขนอน บางไทรนาง บางขดาน
ย่านขวาง ราชคราม ทุ่งพญาเมือง ทะเลเชิงราก นอกจากนี้ได้นาบุคคลในวรรณคดีมาเปรียบเทียบ
๗๐

กับเหตุ การณ์ ในชีวิต ของตน เกิ ด ความทุก ข์ร ะทมที่ ยัง ไม่ไ ด้พ บนางอีก อย่ างบุ คคลในวรรณคดี
เหล่านั้น โดยกล่าวถึง พระรามกับนางสีดา พระสูตรธนู(สุธนู)กับนางจิราประภา และ พระสมุทร
โฆษกับนางพิษทุมดีว่าต่างได้อยู่ร่วมกันอีก ภายหลังที่ต้องจากกันชั่วเวลาหนึ่ง การพรรณนาสถานที่
สิ้นสุดลงโดยที่ไม่ถึงนครศรีธรรมราช
คุณค่า
โคลงกาสรวลใช้คาที่เป็นภาษาโบราณ ภาษาถิ่น ภาษาบาลี ภาษา
สันสกฤตและภาษาเขมรอยู่มาก โคลงกาสรวลแสดงให้เห็นความวิจิตตระการตาของปราสาทราชวัง
และวัดวาอารามของกรุงศรีอยุธ ยา ความเป็นอยู่ของประชาชนในด้านการแต่งกาย อาหารการกิน
การเล่นรื่นเริง และสภาพภูมิศาสตร์ตามเส้นทางการเดินทางของกวี

๓.๓ กวีและวรรณคดีสาคัญสมัยอยุธยาตอนกลาง
กวีและวรรณคดีสาคัญในสมัยอยุธยาตอนกลาง ที่ปรากฏหลักฐานมาจนถึงปัจจุบัน มีดังนี้
พระเจ้าทรงธรรม ได้แก่ กาพย์มหาชาติ
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้แก่
๑) โคลงสุภาษิต ๓ เรื่อง ได้แก่ โคลงพาลีสอนน้อง โคลงทศรถสอน
พระราม และโคลงราชสวัสดิ์
๒) สมุทรโฆษคาฉันท์ตอนกลาง
๓) บทพระราชนิพนธ์โคลงโต้ตอบกับกวีอื่นๆ
พระมหาราชครู ได้แก่
๑) เสือโคคาฉันท์
๒) สมุทรโฆษคาฉันท์ตอนต้น
พระโหราธิบดี ได้แก่
๑) จินดามณี
๒) พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ
ศรีปราชญ์ ได้แก่
๑) อนิรุทธคาฉันท์
๒) โคลงเบ็ดเตล็ด
พระศรีมโหสถ ได้แก่
๑) กาพย์ห่อโคลง
๒) โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
๓) โคลงอักษรสามหมู่
๔) โคลงนิราศนครสวรรค์
๗๑

ขุนเทพกระวี ได้แก่ คาฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง
ในที่นี้ จะขอยกวรรณคดีสาคัญในสมัยอยุธยาตอนกลางบางเรื่องมาอธิบาย ดังนี้
๓.๓.๑ กาพย์มหาชาติ
กาพย์มหาชาติ เป็นวรรณคดีเก่าแก่เล่มหนึ่ง ที่แต่งขึ้นเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราช
ธานี กรมพระยาดารงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว่า กาพย์มหาชาติน่าจะแต่งขึ้นในสมัยพระเจ้าทรง
ธรรม มีประชุมนักปราชญ์ราชบัณฑิตร่วมกันแต่งขึ้น ในช่วง พ.ศ. ๒๑๔๕ - ๒๑๗๐ เนื้อหา ภาษา
และคาประพันธ์ เนื้อหาของกาพย์มหาชาตินั้น เป็นการเล่าเรื่องมหาชาติหรือเรื่องมหาเวสสันดร
ชาดก กาพย์มหาชาติท่ีเหลือตกทอดมาจนปัจจุบันมีไม่ครบทั้ง ๑๓ กัณฑ์ เพราะสูญหายไประหว่าง
เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ เหลือเพียง ๓ กัณฑ์ คือกัณฑ์วนปเวสน์ กัณฑ์กุมาร และกัณฑ์สักรบรรพ
ผู้แต่ง ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง แต่สันนิษฐานว่าเป็นพระเจ้าทรงธรรม
ลักษณะการแต่ง ร่ายโบราณ แต่งโดยยกคาถาภาษาบาลีขึ้นมาประโยคหนึ่ง แล้ว
แต่งภาษาไทยเล่าสลับกันไปจนจบเรื่อง โดยคาแปลภาษาไทยมีลักษณะอธิบายความอย่างละเอียด
พิศดารกว่ามหาชาติคาหลวง
วัตถุประสงค์ในการแต่ง ใช้เทศน์ให้อุบาสกอุบาสิกาฟัง
เนื้อเรื่องย่อ เป็นการเล่าเรื่องมหาชาติ เนื้อหาดาเนินเช่นเดียวกับมหาชาติคาหลวง
ตัวอย่าง กัณฑ์วนประเวศน์
*เต จัต์ตาโร ขัต์ติยา* อันว่าพระบรมกษัตริย์ทั้งสี่ศรีสุริยวงศ์ เมื่อเสด็จบทจรประสงค์สู่
เขาคิริยวงกฎ มิได้แจ้งทางที่กาหนดดาเนินไพร ด้วยความเข็ญใจก็จาเป็น ปติปเถ
ทอดพระเนตรเห็น มหาชน อันเดินทวนทางถนนนั้นมา ก็ตรัสถามถึงมรคาเขาคันธ
มาทน์ ..."
คุณค่า กาพย์มหาชาติมีถ้อยคาไพเราะ สละสลวย เข้าใจง่าย เนื่องจากคาแปลที่
พิศดารมุ่งให้ประชาชนเข้าใจและซาบซึ้งในเนื้อเรื่อง
๓.๓.๒ สมุทรโฆษคาฉันท์
สมุทรโฆษคาฉันท์ เป็นวรรณคดีที่ได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรว่าเป็ นยอด
ในกระบวนคาฉันท์
ผู้แต่ง สมุทรโฆษคาฉันท์มีผู้แต่งสามท่าน ซึ่งแต่งในยุคสมัยต่างกัน (เปลื้อง ณ
นคร, ๒๕๔๕, หน้า ๑๐๓ – ๑๑๔) ดังนี้
๗๒

๑. พระมหาราชครู แต่งขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ แต่แต่งตั้ง แต่ ปี
พ.ศ. ใดไม่ปรากฏ คาดว่าน่าจะอยู่ในราว พ.ศ. ๒๒๐๐ ท่านได้แต่งไว้ ๑๒๕๒ บท นับตั้งแต่ตน้ จนถึง
ตอน พระสมุ ท รโฆษพานางพิ น ทุ ม ดี ไ ปไว้ บ นศาลเทพารั ก ษ์ เนื่ อ งจากพระมหาราชครู ถึ ง แก่
อนิจกรรมเสียก่อน โดยบทสุดท้ายจบลงด้วยฉันท์ ที่ว่า
พระเสด็จด้วยน้องลีลาส
นเทพลบุตรอันบนฯ

ลุอาศรมอาส-

๒. สมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระราชนิพนธ์ด้วยพระองค์เอง ๒๐๕
บท แต่ไม่จบเรื่อง ก็สวรรคตเสียก่อน ทรงแต่งตั้งแต่ตอน "พระสมุทรโฆษและนางพินทุมดีไปใช้บน"
(แก้บน) จนถึง ตอนที่พิทยาธรสองตนรบกัน (ตนหนึ่งตกลงไปในสวน) แต่ยังรบไม่จบ ทรงแต่ง
จนถึงสัททุลวิกกีฬิตฉันท์ ๑๙ ที่ว่า
แต่นี้พี่อนุช(ะ)ถึงแก่กรรม(ะ)พิกล
ตนกูตายก็จะตายผู้เดียวใครจะแลดู

เรียมฤๅจะยากยล พธู
โอ้แก้วกับตนกู ฤเห็น ฯ

๓. พระมหาสมณเจ้า กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ในสมัยรัชกาลที่ ๓
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นิพนธ์ตอ่ จากนัน้ จนจบเรือ่ ง นับได้ ๘๖๑ บท หลังจากที่ค้างอยู่นานถึง ๑๖๐ ปี
(นับจากสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเสด็จสวรรคต เมื่อ พ.ศ. ๒๒๓๑) เนื่องจากไม่มีผู้ใดกล้าแต่งต่อ
โดยได้ทรงพระนิพนธ์เป็นสองช่วง และสุดท้ายก็จบเรื่อง เมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๒ (จ.ศ. ๑๒๑๑)
ลักษณะการแต่ง แต่งเป็นคาฉันท์ มีความยาวของเนื้อเรื่อง ๒๑๒๘ บท (นับรวม
แถลงท้ายเรื่อง ๒๑ บท) กับโคลงท้ายเรื่องอีก ๔ บท
วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการแต่ ง เพื่ อ ใช้ เ ล่ น หนั ง เมื่ อ คราวฉลองพระชนมายุ ค รบ
เบญจเพส สมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระราชนิพนธ์ต่อเพราะเสียดายที่เรื่องแต่งไม่จบ ด้านกรม
สมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรสแต่งต่อเพราะละอายที่จะมีคาตาหนิว่าไทยไร้กวี
เนื้อเรื่องย่อ ดัดแปลงมาจากสมุทรโฆษชาดก ในปัญญาสชาดก (ชาดกที่มิได้มีอยู่
ในพระไตรปิฎก) แต่เนื้อหาตอนที่พระราชครูแต่งนั้น แตกต่างไปจากชาดกอยู่บ้าง ทว่าเมื่อสมเด็จ
พระมหาสมณเจ้า ฯ ทรงนิพนธ์ พระองค์ได้ดาเนินตามปัญญาสชาดกจนจบเรื่อง มีเนื้อหาโดยย่อ
ดังนี้
พระสมุทรโฆษเป็นโอรสของพระเจ้าพินทุทัตและนางเทพยธิดาผู้ครองกรุงพรหมบุรี
มีชายาชื่อนางสุรสุดา วันหนึ่งทรงได้ข่าวจากนายพรานว่าพบโขลงช้างป่า จึงไปคล้องช้างในป่า เวลา
เย็นเสด็จไปพักใต้ร่มโพธิ์ริมสระ พระโพธิ์เทพารักษ์อุ้มพระสมุทรโฆษไปสมนางพินทุมดีราชธิดาท้าว
๗๓

สีหนรคุปต์และนางกนกพดีที่เมืองรมยนครชั่วคืนหนึ่ง ครั้นเช้าก็อุ้มกลับมาส่งในป่า พระสมุทรโฆษ
ตื่นบรรทมมีความอาลัยนาง เสด็จออกตามหาแต่ไม่พบจึงตัดใจเสด็จกลับเมือง ก่อนเข้าเมืองจึงได้
พบพราหมณ์สี่นายจากเมืองรมยนครมาประกาศข่าวสยุมพรนางพินทุมดี ฝ่ายนางพินทุมดีตื่น
บรรทมไม่พบพระสมุทรโฆษ ก็ทรงโศกาดูรขอร้องให้นางธารีพาพระสมุทรโฆษมาหานาง ครั้นนางธา
รีไปทูลความ พระสมุทรโฆษก็ทรงสั่งให้จัดกองทัพยกตามไปรมยนครกองทัพนั้นไปถึงเมืองพร้อมกับ
ทัพกษัตริย์อื่นๆ ที่มาร่วมงานสยุมพรนางพินทุมดี เมื่อถึงวันสยุมพร พระสมุทรโฆษทรงยกศรสาเร็จ
เพียงพระองค์เดียวได้นางเป็นคู่ แต่กษัตริย์อื่นแค้นใจจึงเกิดศึกชิงนางขึ้น ในที่สุดพระสมุทรโฆษชนะ
ศึก ท้าวสีหนรคุปต์จึงจัดการอภิเษกให้ ต่อมาหนึ่งปี พิทยาธรชื่อรณาภิมุข อุ้มเมียเหาะมาพบร ณ
บุตรพิทยาธรอีกตนหนึ่ง รณบุตรเห็นเมียรณาภิมุขเข้าก็ชอบใจ เข้าทาร้ายรณาภิมุขแล้วชิงนางไป
รณาภิมุขหล่นลงมาในราชอุทยานนอนคร่าครวญอยู่
(เรื่องที่แต่งสมัยอยุธยามีเนื้อเรื่องเพียงเท่านี้)
เนื้อเรื่องที่เป็นพระนิพนธ์สมเด็จ ฯ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส เริ่มด้วยพระสมุ ทร
โฆษเสด็จมาพบรณาภิมุขจึงมอบพระขรรค์วิเศษที่ช่วยให้เหาะเหินได้แก่พระสมุทรโฆษ ก่อนที่จะทูล
ลากลับป่าหิมพานต์ พระสมุทรโฆษจึงชวนนางพินทุมดีเสด็จประพาสป่าหิมพานต์ วันหนึ่งพิทยาธร
ตนหนึ่งลอบลักพระขรรค์และเหาะหนีไป เมื่อตื่นบรรทมทั้งสองพระองค์ก็ทรงโทมนัส เกาะขอนไม้
แต่ขอนไม้ขาด ทั้งสองพระองค์จึงพลัดพรากจากกันไป นางพินทุมดีขึ้นฝั่งได้ก่อน ไปอาศัยอยู่กับ
หญิงชราผู้หนึ่งในเมืองมัทราษฐ นางมอบแหวนเพชรให้หญิงนั้นไปขายได้ทองห้าเล่มเกวียนมาสร้าง
ศาลาแจกทานให้เป็นที่พึ่งของสมณพราหมณ์ที่เดินทางผ่าน จ้างช่างวาดเขียนภาพเป็นเรื่อ งของนาง
กับพระสมุทรโฆษตั้งแต่ต้นจนถึงตอนที่พลัดพรากจากกันประดับไว้ที่ศาลานั้นด้วย และจ้างคนให้
คอยสังเกตอาการของผู้ที่มาชมภาพเหล่านัน้ แล้วมารายงานนางเป็นประจา ฝ่ายพระสมุทรโฆษ ทรง
ลอยคออยู่กลางน้าถึง ๗ วัน นางมณีเมขลามาพบและช่วยเหลือให้ขึ้นฝั่งได้ แล้วนางจึงไปรายงานแก่
พระอินทร์ พระอินทร์ทรงทราบก็กริ้วบัญชาให้พิทยาธรนาพระขรรค์ไปคืน พระสมุทรโฆษจึงได้
อาศัยฤทธิ์พระขรรค์นั้นเหาะไปตามหานางพินทุมดี จนถึงเมืองมัทราชฐ ทรงแปลงกายเป็นพราหมณ์
ไปพัก ณ ศาลาที่นางสร้างไว้ และได้เห็นภาพ ทาให้สะเทือนพระทัยจนทรงพระกรรแสงแล้วทรงพระ
สรวล ผู้เฝ้านาความไปรายงานนางพินทุมดี นางจึงรีบเสด็จมาหาพระสมุทรโฆษ ทั้งสองพระองค์
ทรงยินดีที่ได้พบกัน ต่อมาก็ทรงชวนกันเหาะกลับไปถึงเมืองรมยนครในเวลาเช้า ท้าวสีหนรคุปต์และ
นางกนกพดีเสด็จออกมารับ จากนั้นทั้งท้าวพินทุทัตและท้าวสีหนรคุปต์ทรงมอบราชสมบัติให้พ ระ
สมุทรโฆษครอบครอง แล้วทั้งสององค์ก็ออกบรรพชาเป็นฤาษีจนสิ้นชนมายุไปบังเกิดในพรหมโลก
(สุมาลี วีระวงศ์, ออนไลน์)

๗๔

คุณค่า สมุทรโฆษคาฉันท์เป็นวรรณกรรมชิ้นแรก ๆ ของไทย ที่มีขนบการเล่าเรื่อง
ที่ละเอียด คล้ายกับบทละคร มีการเล่าเรื่องโดยสังเขปไว้ในตอนต้น เล่าเรื่ องเบิกโรงที่เล่น ก่อนเล่า
เรื่องจริง โดยเฉพาะการเล่นเบิกโรงนั้น บ่งบอกถึงประวัติการละเล่นของไทยได้เป็นดี เช่น การเล่น
หัวล้านชนกัน เล่นชวาแทงหอก เล่นจระเข้กัดกัน เป็นต้น สมุทรโฆษคาฉันท์ ยังเป็นวรรณกรรมคา
สอน ที่นานิทานอิงธรรม มาแต่งด้วยถ้อยคาอันไพเราะ ใช้อ่านเพื่อความเพลิดเพลิน และมีคติธรรม
๓.๓.๓ โคลงสุภาษิต ๓ เรื่อง
โคลงสุภาษิต ๓ เรื่อง ได้แก่ โคลงพาลีสอนน้อง โคลงทศรถสอนพระราม และ
โคลงราชสวั ส ดิ์ เป็ น วรรณคดี ป ระเภทค าสอน โดยสอนแตกต่ า งกั น ไป กวี น าเค้ า มู ล มาจาก
รามเกียรติ์ คัมภีร์ของพราหมณ์บ้าง พุทธศาสนาบ้าง
ผู้แต่ง สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ลักษณะการแต่ง โคลงสี่สุภาพ โดยโคลงทศรถสอนพระรามมีจานวน ๑๒ บท
โคลงพาลีสอนน้องมีจานวนโคลง ๓๒ บท และโคลงราชสวัสดิ์มีจานวนโคลง ๖๓ บท
วัตถุประสงค์ในการแต่ง โคลงทศรถสอนพระราม เพื่อสั่งสอนกษัตริย์ ผู้ปกครอง
ประเทศ โคลงพาลีสอนน้อง เพื่อสั่งสอนข้าราชการ ส่วนโคลงราชสวัสดิ์ เพื่อสั่งสอนข้าราชการ
ความละเอียดกว่าโคลงพาลีสอนน้อง
เนื้อเรื่องย่อ
โคลงทศรถสอนพระราม เนื้อหาเกี่ยวกับการสั่งสอนกษัตริย์ผู้ปกครอง
ประเทศ เป็นการแสดงหลักในการปกครองบ้านเมื อง โดยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงใช้ตัว
ละครจากรามเกียรติ์ คือ ท้าวทศรถ พระราชบิดาของพระรามสอนพระรามเกี่ยวกับการปกครอง
บ้านเมือง
โคลงพาลี ส อนน้ อ ง เนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ การสั่ ง สอนข้ า ราชการ เป็ น หลั ก
สาหรับการเป็นข้าราชการ โดยใช้พาลี คือตัวละครลิงในเรื่องรามเกียรติ์ เป็นเจ้าเมืองขีดขิน เมื่อรู้ว่า
ตนจะตายเกิดสานึกผิด จึงเรียกสุครีพ ผู้เป็นน้องชายและองคตลูกชายมาสั่งสอนเรื่องการปฏิบัติ
ราชการกับพระราม เช่น ต้องจงรักภักดี ไม่ยักยอกของหลวง เป็นต้น
โคลงราชสวัสดิ์ เนื้อหาเกี่ยวกับการสั่งสอนข้าราชการผู้ใหญ่ ทรงนาหลัก
พระพุทธศาสนามาสั่งสอนข้าราชการหลายเรื่อง เช่น กิริยามารยาท การแต่งกายเข้าเฝ้า การไม่
ยักยอกของหลวง ฯลฯ เป็นต้น (เสรีย์ วิลาวรรณ, ๒๕๔๗, หน้า ๑๑๑)
ตัวอย่าง โคลงพาลีสอนน้อง พาลีสอนสุครีพและองคตเรื่องความซื่อสัตย์

๗๕

เฝ้าแหนแสนเสน่ห์ด้วย
ธิบดินทร์ปิ่นรฆวงศ์
อย่าคิดจะนิทรปลง
ว่าสนุกสุขเกษมเช้า
หนึ่งคอยชะลอยเล่ห์ไท้
สิงหนาทอาจไถ่ถาม
ทูลพิดกิจกลความ
อย่าขานการเบาน้อย
เฝ้าไทอย่าได้อ่า
อย่างแต่งแน่งน้องผจง
ที่ทางกลางโรงปลง
ณ โรงคัลบันโดยด้อม

ใจจง
ก่ายเกล้า
ยาวยืด
ค่าคุ้ยตะกุยนอน
เรืองราม
ถี่ถ้อย
ตามสัตย์
เนื่องเนื้อคดีตรง
โอองค์
นอบน้อม
ผดุงอาตม์
อย่าได้สามผลาม

คุณค่า วรรณคดีเรื่องนี้ ให้แบบอย่างการปฏิบัติตนของกษัตริย์และข้าราชการ
แสดงค่านิยมในการเคารพยกย่องกษัตริย์ โคลงพาลีสอนน้องยังเป็นหลักปฏิบัติของฝ่ายชาย เพื่อให้
เข้าคู่กับกฤษณาสอนน้องคาฉันท์ ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติของฝ่ายหญิงด้วย
๓.๓.๔ เสือโคคาฉันท์
เสือโคคาฉันท์เป็นวรรณคดีคาฉันท์เรื่องแรก นาเค้าเรื่องมาจากปัญญาสชาดก ที่มี
เนื้อความสาคัญเรื่องความซื่อสัตย์
ผู้แต่ง พระมหาราชครู
ลักษณะการแต่ง คาฉันท์และมีกาพย์ฉบังและกาพย์สุรางคนางค์ปนอยู่ด้วย
วัตถุประสงค์ในการแต่ง เชื่อกันว่า เพื่อทดลองใช้ฉันท์แต่งเรื่องนิทาน โดยมี
แก่นเรื่องเป็นคติสอนเรื่องความซื่อสัตย์
เนื้อเรื่องย่อ เริ่มด้วยบทไหว้ครู ไหว้เทวดา และสรรเสริญพระเกียรติ กษัตริย์
แล้วดาเนินเรื่องว่าเสือแม่ลูกอ่อนและโคนมแม่ลูกอ่อนอยู่ในป่าแห่งหนึ่ง วันหนึ่งแม่เสือออกไปหา
อาหาร ลูกโคสงสารจึงบอกแม่ให้นมแก่ลูกเสือ ลูกเสือและลูกโคจึงเริ่มรักกันอย่างพี่น้อง แม่เสือ
สาบานว่าจะไม่ทาลูกโค แต่แม่เสือไม่รักษาคาสัตย์กินแม่โคเสีย ลูกเสือและลูกโคจึงช่วยกันประหาร
แม่เสือ แล้วชวนกันไปหากินจนพบพระฤๅษีพระฤๅษีเมตตาชุบให้เป็นคน ลูกเสือเป็นพี่ได้ชื่อว่า พหล
วิไชย ลูกโคเป็นน้องชื่อว่าคาวี พระฤๅษีอวยพรและมอบพระขรรค์วิเศษให้ ทั้งสองจึงลาฤๅษีไปเมือง
มคธ พระคาวีได้ฆ่ายักษ์ที่คอยทาร้ายชาวเมืองนั้นตาย ได้นางสุรสุดา ราชธิดาท้าวมคธ แต่พระคาวี
๗๖

ถวายแด่พระพี่ชายแล้วออกเดินทางต่อ ไป ต่างฝ่ายต่างเสี่ยงบัวคนละดอก เมื่อไปถึงดมืองร้างเมือง
หนึ่งพบกลองใหญ่ตีไม่ดัง ผ่าดูพบนางจันทราผู้ผมหอมธิดาท้าวมัทธราชและนางแก้ วเกษร แห่งรม
นคร ได้ทราบความจากนางว่านกอินทรีย์ใหญ่คู่หนึ่งบินมากินชาวเมืองตลอดจนพ่อแม่ นางรอดชีวิต
ได้ก็เพราะกลองใบนั้น พระคาวีปราบนกอินทรีด้วยพระขรรค์วิเศษและได้นางจันทรเป็นชายา วัน
หนึ่งนางจันทรลงสรงในแม่น้า ใส่ผมหอมในผอบแล้วลอยน้าไป ท้าวยศภูมิ ผู้ครองเมื องพันธวิไสย
เก็บได้ หลงใหลผมหอมนั้น นางทาสีอาสานานางมาถวาย โดยออกอุบายลวงถามความลับเกี่ยวกับ
พระขรรค์จากนางจันทร ครั้นทราบว่าพระคาวีถอดพระชนม์ไว้ในพระขรรค์ จึงนาพระขรรค์ไปเผา
ไฟ พระคาวีสลบไป แล้วนางทาสีพานางจันทรไปถวายท้าวยศภูมิ แต่ไม่อาจเข้าใกล้นางได้เพราะ
ร้อนเป็นไฟ ด้วยอานาจความภักดีที่มีต่อพระคาวี เมื่อพระพหลวิไชยเห็นบัวอธิ ษฐานเป็นลางร้ายจึง
ตามหาร่างพระคาวี และพบพระขรรค์ในกองไฟ มาชาระล้างวางบนองค์พระคาวี พระคาวีพื้นขึ้น
แล้ว พากันออกตามหานางจันทรถึงเมืองท้าวยศภูมิ พระพหลวิไชยแปลงเป็นพระฤๅษีอาสาชุบท้าว
ยศภูมิให้เป็นหนุ่มแล้วฆ่าเสียเอาพระคาวีออกมาแทนอ้างว่าชุบตัวเป็นหนุ่มได้สาเร็จ พระคาวีได้
อภิเษกสมรสกับนางจันทรและได้ครองเมืองพันธไสยสืบมา
ตัวอย่าง ตอนต้นเรื่อง พระฤาษีถามความเป็นมาของลูกเสือลูกโค
โปฎกทั้งสองเสือโค
ประเทศมรรคาบหึง
คล้ายคล้ายลีลาลุถึง
สานักนักสิทธิฤๅษี
เวลาท่านทอดทฤษฎี
อรัญญิกาอาศรม
จึ่งเห็นลูกเสือโคคม
สิเนหเต้าตามกัน
ดาบศก็ดาลอัศจรรย์
ก็ถามทั้งสองจัตุบท

จรอารัญโญ
แถวสถานสานึง
โดยบัญชรศรี
นามาสู่สม
ออกไปด้วยพลัน

คุณค่า เสือโคคาฉันท์ เป็นวรรณคดีคาฉันท์เรื่องยาวเรื่องแรก เรื่องนี้ใช้ถ้อยคา
สานวนเข้าใจง่าย แม้จะเป็นคาฉันท์ เป็นอิทธิพลให้พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยพระ
ราชนิพนธ์เรื่องคาวี เป็นบทละคร โดยมีเนื้อความต่อจากเรื่องเสือโคคาฉันท์

๗๗

๓.๓.๕ จินดามณี
จินดามณี เชื่อกันว่าเป็นแบบเรียนภาษาไทยเล่มแรก ใช้กันมาตั้งแต่สมัยอยุธยา
จนถึงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่ ๕ คาว่า จินดามณี มีความหมายว่า แก้วสารพัดนึก
ผู้แต่ง พระโหราธิบดี
ลักษณะการแต่ง เป็นร้อยแก้ว มีตัวอย่างคาประพันธ์ต่าง ๆ
วัตถุประสงค์ในการแต่ง สมเด็จพระนารายณ์โปรดให้นกั ปราชญ์แต่งหนังสือเรียน
ภาษาไทยเพื่อไม่ให้เด็กไทยหันไปเรียนและไปนับถือศาสนาคริสต์
เนื้ อ เรื่ อ งย่ อ กล่ า วถึ ง อั ก ษรศั พ ท์ ครอบคลุ ม เรื่ อ งการใช้ ส ระ พยั ญ ชนะ
วรรณยุกต์ การแจกลูก การผันอักษร คาศัพท์ที่มักเขียนผิด ความหมายของศัพท์ที่ยืมมาจากภาษา
บาลี-สันสกฤต และเขมร ตัวอย่างคาที่ใช้ ส, ศ, ษ ตัวอย่างคาที่ใช้ไม้ม้วน ไม้มลาย เป็นต้น ด้านบท
ประพันธ์ร้อยกรอง ได้อธิบายโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอนประเภทต่าง ๆ และกลบท ปรากฏกลบท อยู่
๖๐ ชนิด รวมทั้งยกตัวอย่างฉันทลักษณ์นั้น ๆ ประกอบด้วย
ตัวอย่าง สอนเรื่องคาที่ใช้ ส
สรรเพชสัทธรรมแลสงสบสูตรสดับนิแลสังหาโกสุมภเกสรสมบัด
เสาสูรยสวรรคแลสุรา

ฆ ปรเสริฐแก่นสาร
รแลแพสยสัตยา
ดิแลสัวดิโสภา
สุรสิทธิสมภาร

ตัวอย่าง สอนเรื่องคาที่ใช้ ศ
ไพศาลขศิขรพิเศศ
ศัตรูแลสุขศุทธอา
อาศรมศิลแลศิวา
อากาศแลพิศมสุล

และศับทศรัทธา
ศรภขไศยรัศมี
ศรโคตรเศรษฐี
ยศศักดิอัศวา

คุณค่า จินดามณี วรรณคดีแบบเรียนเล่มแรกของไทย แม้จะแต่งขึ้นในสมัยอยุธยา
ตอนกลางโดยพระโหราธิบดี ในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แต่ยังคงใช้เป็นแบบเรียน
มาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ มีอิทธิพลทาให้หนังสือแบบเรียนไทยในยุคต่อมาหลายเล่มใช้ชื่อตามว่า
"จินดามณี" เช่น จินดามณีฉบับความแปลก จินดามณีครั้งแผ่นดินพระเจ้าบรมโกศ จินดามณีฉบับ
กรมหลวงวงษาธิราชสนิท จินดามณีฉ บับพิมพ์ของหมอสมิท และจินดามณีฉบับพิมพ์ของหมอ
บรัดเลย์
๗๘

๓.๓.๖ อนิรุทธคาฉันท์
อนิรุทธคาฉันท์ ได้เค้าโครงเรื่องมาจากคัมภีย์มหาภารตะ มีโครงเรื่องสนุกสนาน
ได้รับความนิยมควบคู่กับรามเกียรติ์ เนื้อเรื่องตลอดจนชื่อตัวละครและสถานที่มักกล่าวถึงถูกต้อง
ตรงกันกับที่ปรากฏในคัมภีร์วิษณุปุราณะ เรื่องนี้เชื่อกันว่าเป็นงานของศรีปราชญ์ แต่งเพื่อต้องการ
ลบล้างคาสบประมาทของบิดาว่าแต่ งคาฉันท์ที่ยากและประณีตไม่ได้ แต่งได้แต่คาโคลง (กุหลาบ
มัลลิกะมาส, ๒๕๑๗, หน้า ๘๖)
ผู้แต่ง ศรีปราชญ์ บุตรของพระโหราธิบดี
ลักษณะการแต่ง คาฉันท์และคากาพย์ มีร่ายปนอยู่บ้าง
วัตถุประสงค์ในการแต่ง เชื่อกันว่าศรีปราชญ์แต่งแข่งกับเรื่องสมุทรโฆษคาฉันท์
เพื่อแสดงความสามารถแต่งฉันท์เป็นเรื่องยาว
เนื้อเรื่องย่อ เรื่องอนิรุทธได้มาจากคัมภีร์วิษณุปุราณะและมหาภารตะ มีเนื้อ
เรื่องคล้ายสมุทรโฆษ คือมีการอุ้มสมระหว่างพระอนิรุทธกับนางอุษา ซึ่งเป็นธิดายักษ์ โดยพระไทร
(สมุทรโฆษอุ้มสมโดยเทวดาที่สถิตอยู่ที่ต้นโพธิ์) หลังจากอุ้มสมทั้งสองต้องพรากจากกัน แต่ในที่สุด
ได้พบกันและครองรักกันสืบมา
ตัวอย่าง ตอนพระอนิรุทธเข้าประพาสป่า
บัดนั้นสมเด็จหลาน
ราลึกพนาลี
เสด็จไปบังคมพระ
จักไปพนาทวา
เถื่อนถ้าพนาลี
กวางทรายรมั่งมร
ชมสระสโรชา
ขจรคนธอบอาย
มังกรพิมทองคล้าย
ฉนองเฉนียรแลแหวกบัว

กฤษณเทพจักรี
สุขรมยกรีฑา
อัยกาธิเบศร์ลา
พนพฤกษศีขร
คชสีหองค์อร
สัตวสมสกอหลาย
กรบุษปเรืองราย
ภุมรีภมรมัว
มัจฉว่ายหวั่นเห็นตัว
กระฉองชลธีพราย

คุณค่า อนิรุทธคาฉันท์ มีกระบวนคาดีเด่น กวียุคหลังใช้เป็นแบบอย่างในการแต่ง
ฉันท์ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ยังทรงใช้ท่วงทานองแต่งของอนิรุทธ์คาฉันท์ในการนิพนธ์สมุทร
โฆษคาฉันท์ตอนจบ เช่นบทชมจตุรงคเสนา เรื่องนี้ยังมีลักษณะแหวกธรรมเนียมนิยมคือไม่มีบท
ไหว้ครู กรมพระยาดารงราชานุภาพ (อนิรุทธคาฉันท์, ๒๔๖๗, หน้า คานา) ทรงสันนิษฐานว่า
๗๙

“พระมหาราชครูเป็ น กวีมีชื่ อเสี ยงเป็น คนส าคั ญในรัชกาลสมเด็จพระนารายน์
มหาราช แต่งหนังสือเรื่องสมุทโฆษขึ้นเป็นคาฉันท์ ศรีปราชญ์เป็นบุตรมีอุปนิสัยเป็นอนุชาตในทางกวี
อยู่ เห็นบิดาแต่งฉันท์ก็ลองแต่งบ้าง เมื่อบิดาเห็นกล่าวบริภาษว่า ยังหน้าศรีปราชญ์เผยอจะแต่งฉันท์
กับเขาด้วย ศรีปราชญ์ขัดใจจึงพยายามแต่งฉันท์อนิรุทธเรื่องนี้จนสาเร็จ แต่ไม่แต่งคานมัสการตาม
ประเพณีแต่งบทกลอนเป็นเรื่องราวซึ่งกวีอื่น ๆ ประพฤติกันเป็นแบบแผนมาแต่ก่อน เพราะไม่
อยากจะกล่าวคาเคารพบิดา หนังสือฉันท์อนิรุทธเรื่องนี้จึงมิได้มีคานมัสการข้างต้น”
ความดีเด่นของเรื่องอนิรุทธคาฉันท์ยังมักนาไปเปรียบเทียบกับเรื่องอุณ รุทในสมัย
รัชกาลที่ ๑ ด้วย
๓.๓.๗ กาพย์ห่อโคลง
กาพย์ ห่ อ โคลง ต้ น ฉบั บ เป็ น สมุ ด ด าเขี ย นเส้ น รง เป็ น วรรณคดี ที่ ใ ช้ รู ป แบบค า
ประพันธ์ที่แปลกใหม่ แต่งเป็นเรื่องราว และเป็นแบบอย่างการแต่งกาพย์ห่อโคลงในยุคต่อมา เช่น
กาพย์ห่อโคลงของเจ้าฟ้ากุ้ง
ผู้แต่ง พระศรีมโหสถ
ลักษณะการแต่ง กาพย์ยานีสลับกับโคลงสี่สุภาพบท เนื้อความกาพย์กับโคลง
คล้ายคลึงกัน
วัตถุประสงค์ในการแต่ง บรรยายสภาพความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี
ในเชิงสดุดีชมบ้านเมืองสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
เนื้อเรื่องย่อ บรรยายถึงชีวิตความเป็นอยู่ ความเจริญรุ่งเรือง การรื่นเริงของชาว
อยุธ ยา เมื่อมีมหรสพหนุ่มสาวพากันแต่งตัวสวยงามออกเที่ยวเตร่และเกี้ยวพาราสีกัน โดยรวม
กล่าวถึงวิถีชีวิตของชาวอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื้อหาตอนปลายอาจหายไป
ตัวอย่าง บทเกี้ยวพาราสี
ฉาบฉมอมชราบชู
โกสุมหุ้มอับศรี
ฉาบฉมอมอู้มโอช
สมสู่ภูมรีรน
โกมุทอุดดมคนธ
เหี่ยวหายมลายรศไร้

บินวี่วู่สู่ภุมรี
วารีเพรียวเหี่ยวดูดาย
บินบน
ร่อนไม้
โรยร่วง
เปลี่ยวแล้วดูดาย

๘๐

ทรามสงวนด่วนเดาถนัด
รักแก้วแล้วฤาคลาย
ทรามสงวนด่วนขึ้งขุ่น
ใช่สัตวลัดแลงชม
รักแล้วแก้วเกลียวกลม
บบ่ายคลายคลาเว้น
ตัวเรียมเทียมจามรี
ข้องหนามท่ามกลางคน
เรียมเทียมจามรีรู้
ข้องหนามท่ามกลางคน
เสียชีวิตรบคิดตน
อยู่เปลื้องเคืองคนอ้อม

บดุจสัตว์กัดกลิ่นอาย
บผายจากพรากนฤมล
อารมณ์
ชราบเหล้น
สมอยู่
ห่างร้างถึงยาม
เชื้อชาตรีถี่ถนอมขน
เสียชนมสู่อยู่ปลดไป
สงวนขน
ไล่ล้อม
น้องนาฏ
ออกพ้นคงคืน

คุณค่า กาพย์ห่อโคลงฉบับนี้ถือว่าเป็นฉบับครู เป็นตัวอย่างของกวีรุ่นหลังในการ
แต่งกาพย์ห่อโคลงขนาดยาว มีสานวนโวหารที่ไพเราะ เนื้อหาทาให้ได้ทราบถึงสภาพบ้านเมืองสมัย
สมเด็จพระนารายณ์มหาราชอย่างดี
๓.๓.๘ โคลงอักษรสามหมู่
โคลงอักษรสามหมู่ แสดงถึงความสามารถในการใช้คาของกวี มีลักษณะเป็นโคลง
กลบท เชื่อกันว่า บางส่วนหายไปเพราะเนื้อเรื่องไม่ติดติดกัน มีเหลืออยู่ ๒๙ บท บางตาราเรียกว่า
“โคลงตรีพิธประดับ”
ผู้แต่ง พระศรีมโหสถ
ลักษณะการแต่ง โคลงกลบท โดยเล่นกับเสียงวรรณยุกต์ และอักษร
วัตถุประสงค์ในการแต่ง มุ่งให้เกิดความไพเราะในรสของคาและการเล่นเสียง
เพื่อแสดงฝีมือในการแต่งคาประพันธ์
เนื้อเรื่องย่อ เนื้อความไม่ตดิ ต่อกัน ตอนต้นเป็นเรื่องการรบที่เชียงใหม่ ตอนหลัง
ชมนกชมไม้ ชมธรรมชาติ
ตัวอย่าง โคลงอักษรสามหมู่
พลพฤนท์จนจ่นจ้น
เหินโห่โยธากริว
๘๑

ทวนทิว
กริ่วกริ้ว

พัวพ้องพ่องพองปลิว
โอโอ่โอ้ฬารหลิ้ว
เสนาสูสู่สู้
ยิ่งค่ายทลายเมืองแยง
รุกร้นร่นรนแรง
ลวงล่วงล้วงวังแว้ง

เปลววาบ
ลี่ล้าฦๅหาย
ศรแผลง
แย่งแย้ง
ฤทธิ์รีบ
รวบเร้าเอามา

คุณค่า โคลงอักษรสามหมู่เป็นวรรณคดีเล่มแรกที่แต่งเป็นกลบทตลอดทั้งเรื่อง
แม้จะมีการเล่นเสียงและอักษร แต่โดยรวมแล้วยังสื่อความได้ โชติรส มณีใส (๒๕๕๙, หน้า ๓๔๔)
กล่าวถึงความดีเด่นของโคลงอักษรสามหมู่ไว้ว่า “วรรณกรรมเรื่องนี้นับว่ามีคุณสมบัติเด่นทางด้าน
ศิลปะแห่งฉันทลักษณ์ถึง ๓ ประการ กล่าวคือ เป็นวรรณกรรมเรื่องแรกที่แต่งด้วยกลบทตลอดเรื่อง
ใช้กลบทเพียงชนิดเดียว และใช้กลบทชนิดบังคับวรรณยุกต์ซึ่งปรากฏอย่างต่อเนื่องจริงจังเป็นครั้ง
แรก” จะเห็นว่า กวีจะต้องมีความสามารถในเชิงกวีและแม่นยาฉันทลักษณ์อย่างยิ่ง
๓.๓.๙ คาฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง
คาฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้างของขุนเทพกระวีนี้ ถือว่าเป็นคาฉันท์กล่อมช้างที่
เก่าแก่ที่สุด สันนิษฐานว่า ขุนเทพกระวี แต่งฉันท์เรื่องนี้ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ มหาราช เพราะ
ปรากฏว่าในรัชกาลของพระองค์ ได้ช้างเผือกมาสู่พระบรมโพธิสมภารมาหนึ่งเชือก ชื่อว่า “พระ
บรมคเชนทรฉัททันต์” และมีงานสมโภชเป็นงานใหญ่
ฉัน ท์ของขุน เทพกระวี นี้ มีศัพท์เขมรและศัพท์โบราณอยู่มาก นายธนิต อยู่โพธิ์
กล่าวไว้ว่า ฉันท์กล่อมช้างมีความหลายตอน ตอนหนึ่งๆ เรียกว่า “ลา” ฉันท์กล่อมช้างจบหนึ่งมี ๔
ลาคือ
ลา ๑ ขอพร
ลา ๒ ลาไพร
ลา ๓ ชมเมือง
ลา ๔ สอนช้าง
ฉันท์กล่อมช้างในสมัยรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่รัชกาลที่ ๑ เป็นต้นมา มีกาพย์ขับไม้
เพิ่มขึ้น จึงเป็น ๕ ตอน ๆ หนึ่งเรียกว่า “แผดหนึ่ง” (อ่านว่า ผะแด ภาษาเขมร แปลว่า ดา) จึงเป็น
แผด ๑ ขอพร
แผด ๒ ชมไพร
แผด ๓ ชมเมือง
๘๒

แผด ๔ สอนช้าง
แผด ๕ คชาภรณ์ (กล่า วถึ ง เครื่ อ งประดั บ ช้า ง) (กุ ห ลาบ มั ล ลิ กะมาศ,
๒๕๑๗, หน้า ๘๒-๘๓)
ผู้แต่ง ขุนเทพกระวี
ลักษณะการแต่ง คาฉันท์ กาพย์ยานี และกาพย์ฉบัง
วัตถุประสงค์ในการแต่ง ใช้สวดกล่อมในงานพิธีสมโภชช้างพระที่นั่ง
เนื้อเรื่องย่อ นมัสการเทพเจ้าตามลัทธิศาสนาพราหมณ์ไหว้เทพเจ้า ๓ องค์ คือ
พระอิศวร พระนารายณ์ และพระพรหม บางสานวนมีเทพเจ้าเพิ่มเติม คือ พระพนัสบดี อันเป็นเจ้า
ป่าเข้าไปแทรกของขุนเทพกระวี มีลาขอช้าง และลาไพร ซึ่งส่วนมากขึ้นด้นด้วย “อย่าพ่อ” หรือ
“อย่าแม่” สุดแต่ว่าช้างสาคัญจะเป็นช้างพัง ช้างพลาย ลาชมเมืองคือกล่าวชมว่า บ้านเมืองน่าอยู่
กว่าป่า ลาสอนช้าง เป็นตอนสอนอย่างปลอบประโลมว่าอย่าดุร้าย จงเชื่อและรักหมอครวญ
ตัวอย่างกล่อมช้าง ฉันท์ ๑๒
พระพนมครบโคม
สดับศัพทปักษี
เผลียงอรุบานักขยล
ภูรโคกเรไร
เราะหพนเราะหพาทย
เราะหเสนงสครใด

นุบพิตรศอขจี
บิบาเรอหสบไถง
ดารนลศัพทรไน
ไชยนุชกาเชวง
เราะหพิศณุเสนงไชย
บิบาเรอหนุดัสผธม

คุณค่า ฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้างนับเป็นฉันท์กล่อมช้างเล่มแรกของวรรณคดี
ประเภทนี้ การกล่อมช้างเราได้จากเขมร เขมรได้จากพราหมณ์อีกทีหนึ่ง ฉันท์กล่อมช้างของขุนเทพ
กระวี จึงมีภาษาเขมรปนอยู่มาก ทาให้เข้าใจความหมายได้ยาก (เปลื้อง ณ นคร, ๒๕๔๕, หน้า
๑๓๙-๑๔๐)

๓.๔ กวีและวรรณคดีสาคัญสมัยอยุธยาตอนปลาย
กวีและวรรณคดีสาคัญในสมัยอยุธยาตอนกลาง ที่ปรากฏหลักฐานมาจนถึงปัจจุบัน มีดังนี้
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ได้แก่ โคลงชะลอพระพุทธไสยาสน์
เจ้าฟ้าอภัย ได้แก่ โคลงนิราศเจ้าฟ้าอภัย
เจ้าฟ้าธรรมธิเบศรไชยเชษฐ์สุริยวงศ์ (เจ้าฟ้ากุ้ง) ได้แก่
๑) นันโทปนันทสูตรคาหลวง
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๒) พระมาลัยคาหลวง
๓) กาพย์เห่เรือ
๔) กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง
๕) กาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศก
๖) เพลงยาวเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร
เจ้าฟ้ากุณฑล ได้แก่ บทละครเรื่องดาหลัง
เจ้าฟ้ามงกุฎ ได้แก่ บทละครเรื่องอิเหนา
พระมหานาควัดท่าทราย ได้แก่
๑) ปุณโณวาทคาฉันท์
๒) โคลงนิราศพระบาท
หลวงศรีปรีชา ได้แก่ กลบทสิริวิบุลกิติ
ไม่ทราบผู้แต่ง ได้แก่ บทละครนอก ๑๔ เรื่อง
ในที่นี้ จะขออธิบายวรรณคดีสาคัญในสมัยนี้เพียงบางเรื่องโดยสังเขป ดังนี้
๓.๔.๑ โคลงชะลอพระพุทธไสยาสน์
โคลงชะลอพระพุทธไสยาสน์ จัดเป็นวรรณคดียอพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
บรมโกศทรงพระราชนิพนธ์ ในขณะที่ทรงเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคล ในรัชกาลสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวท้ายสระ (ปรียา หิรัญประดิษฐ์, ๒๕๕๙, หน้า ๓-๓๕)
ผู้แต่ง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
ลักษณะการแต่ง โคลงสี่สุภาพจานวน ๖๙ บท
วัตถุประสงค์ในการแต่ง บันทึกเหตุการณ์และวิธีการที่สามารถชะลอพระพุทธ
ไสยาสน์
เนื้อเรื่องย่อ กล่าวถึงเหตุการณ์วา่ น้าได้กัดเซาะเขื่อนด้านตะวันออกเข้ามาจนเข้า
พระวิหารพระพุทธไสยาสน์ ซึ่งเป็นที่เคารพของประชาชน ทางวัดเองแก้ไขไม่ได้ผล พระอธิการจึง
ร้องเรียนมายังพระมหากษัตริย์ จึงมีดารัสสั่งให้พระราชสงครามจัดการชลอพระให้พ้นน้า
ตัวอย่างตอนชะลอพระพุทธไสยาสน์
ขอพรพระพุทธรูปเรื้อง
ขอจงภุดาธาร
อันผจญพลมารดาล
เรืองฤทธิปลิดไปล่แปล้

จอมตริย์
ทรงทวีป
พ่ายแพ้
ปราบท้าวทุกสถาน
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เชือกใหญ่ใส่รอกร้อย เรียงกระสัน
กว้านช่อชลอผันขัน
ยึดยื้อ
ลวดหนังรั้งพัลวัน
พวนเพิม่
โห่โหมประโคมอึงอื้อ
ลากเล้าประโคมไป
คุณค่า วรรณคดีเรื่องนี้ เป็นวรรณคดีเรื่องแรกที่กล่าวถึงการชะลอพระ โดยใช้
รูปแบบร้อยกรองบันทึกประวัติศาสตร์ทางศาสนา ใช้ภาษาโดดเด่น คาโคลงนับ ว่ามีสานวนโวหาร
เชิงกวีท่ีดี กวีใช้คาสื่ออารมณ์ความรู้สึก ทาให้เกิดจินตภาพ นอกจากนี้ ยังสะท้อนให้เห็นความ
เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของคนยุคนี้ด้วย
๓.๔.๒ นันโทปนันทสูตรคาหลวง
นันโทปนันทสูตรคาหลวง เป็นหนังสือที่แต่งขึ้นในสมัยอยุธยา เมื่อราว พ.ศ. ๒๒๗๙
เป็นวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ที่ทรงแปลมาจากเรื่องนันโทปนันทปกรณัม ในคัมภีร์ฑีฆนิกาย
สีลขันธ์นอกสังคายนา ซึ่งพระมหาพุทธสิริเถระ ภิกษุชาวลังการจนาไว้เป็นภาษาบาลี เจ้าฟ้าธรรม
ธิเบศรไชยเชษฐสุริยวงษหรือเจ้าฟ้ากุ้ง ทรงนิพนธ์เรื่องนันโทปนันทสูตรคาหลวง ขณะที่ทรงผนวชอยู่
ณ วัดโคกแสง มีพระนามฉายาว่า “สิริปาโล” โดยทรงเลียนแบบมหาชาติคาหลวง ซึ่งมีอายุเก่ากว่า
ผู้แต่ง เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์
ลักษณะการแต่ง ร่ายยาว ตั้งคาบาลีแล้วแปลเป็นภาษาไทยสลับกันไปในรูปของ
คาหลวง ตอนท้ายเป็นโคลงกระทู้ ๒ บท
วัตถุประสงค์ในการแต่ง มีข้อสันนิษฐานหลายอย่าง เช่น นิพนธ์เพื่อแสดงถึง
ความสานึ กผิด ที่ทรงใช้ด าบฟัน พระภิกษุเจ้าฟ้านเรนทรพิทักษ์ เพื่อสรรเสริญพระเดชานุ ภาพ
พระพุทธเจ้าเพื่อเผยแผ่คาสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา และก่อให้เกิดศรัทธาในพุทธศาสนา
เนื้อเรื่องย่อ เริ่มต้นนมัสการพระรัตนตรัย บอกนามผู้แต่งว่า “สิริปาโล” จากนั้น
กล่าวถึงเนื้ อเรื่องความโดยสรุปว่า พระพุทธเจ้าประทับที่เชตวันมหาวิหาร เศรษฐีอนาถบิณฑิก
อาราธนาไปรับบิณฑบาตร พระพุทธเจ้าทรงทราบด้วยญาณว่า พระยานาค ชื่อนันโทปะนันทะ
ประกอบด้วยทิฐิ พระพุทธเจ้าทรงต้องการจะทรมานคือทาให้เลิกยึดถือในความถือมั่นเดิม ให้อยู่
ในสัมมนาทิฐิจึงโปรดให้พระโมคคัลลาน์เป็นผู้ทรมาน ส่วนพระองค์และพระอรหันต์ ๕๐ รูป เหาะ
ข้ามเศียรพระยานาคไป พระยานาคโกรธแค้นมากจึงไปยังเขาพระสุเมรุเนรมิตกายให้ใหญ่โตบดบัง
ไปถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ แต่พระโมคคัลลาน์แสดงฤทธิ์ให้อัศจรรย์ยิ่งกว่า จนในที่สุดพระยานาค
ยอมรับว่าตนพ่ายแพ้ พระโมคคัลลาน์จึงนาตัวไปเฝ้าพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าประทานศีลให้รักษา
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แล้วจึงเสด็จไปรับบาตรที่บ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ตามที่ทรงรับนิมนต์ไว้ ตอนท้ายเรื่องบอกนามผู้
แต่งอีกครั้ง
ตัวอย่าง ตอนพญานาคนันโทปนันท์ดูหมิ่นพระพุทธองค์
แม้ในกาลวันนั้น อันว่า นันโทปนันทนาคราช ก็กล่าวคาวิปลาศนาน กอปรด้วย
มฤจฉาทฤษฎีเป็น วลีลามกยิ่งนัก กมีลักษณะดั่งนี้ อันว่าพวกชีสรมณ อันโกนสีสะ
เหล่านี้ไส้ ย่อมเทาไปสู่เทวา อันอยู่ดาวดึงษาสถาน กมาเหนือพิมานแห่งเรา แม้น
จกลับเทาเมืองชน กข้ามไปเบื้องบนปราสาท แห่งอาตมนี้หลายวาร ตั้งแต่กาลวันนี้
ไป อาตมบมิให้สรมณา สู่เทวาโลกาทั้งหลาย อันเรียรายรัชทุลี อันมีในฝ่าบาทา
แห่งสรมณาอันอาเกียรณ แลไปเหนือเศียรแห่งอาตมภาพนี้ แล
คุณค่า นันโทปนันทสูตรคาหลวง เป็นเรื่องแสดงความศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ภาษาที่ใช้เป็นคาศัพท์สูง เป็นภาษาบาลี สันสกฤต เขมร และมีการแผลงคาอย่างไพเราะ เป็นเรื่อง
แต่งดีในเชิงกวีและกาพย์ถ้อยคา ผู้แต่งมีความรอบรู้ทางอักษรศาสตร์เป็นอย่างดี แต่เนื้อเรื่องไม่ได้
รับความนิยมเท่ามหาชาติ หรือแพร่หลายเท่า ทาให้ประชาชนนิยมน้อยกว่ามหาชาติคาหลวง (สุภา
ฟักข้อง, ๒๕๓๐)
๓.๔.๓ พระมาลัยคาหลวง
พระมาลัยคาหลวง เป็นวรรณคดีศาสนาอีกเรื่องที่เจ้าฟ้ากุ้งนิพนธ์ วรรณคดีเรื่องนี้
มีเค้าเดิมเป็นภาษาบาลี ชื่อ “มาเลยยฺสูตร” เข้าใจว่าภิกษุชาวลังกาเป็นผู้แต่ง ต่อมาภิกษุชาว
เชียงใหม่ชื่อ “พุทธวิลาส” นามาแต่งขยายความให้พิสดาร เรียกชื่อใหม่ว่า “ฎีกามาลัย” เป็น
วรรณกรรมพุทธศาสนามหายาน พระมาลัยคาหลวง เป็นวรรณคดีที่มีเนื้อหาคล้ายกับไตรภูมิพระ
ร่วง เพราะกล่าวถึงสวรรค์ นรก บาปบุญ (ปรียา หิรัญประดิษฐ์, ๒๕๕๙, หน้า ๓-๓๘)
ผู้แต่ง เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์
ลักษณะการแต่ง ใช้ร่ายสุภาพ บางตอนคล้ายกาพย์บาลี มีคาถาสั้น ๆ แทรกไว้
หน้าบท ทานองแต่ง คล้ายกาพย์มหาชาติ ตอนท้ายเป็นโคลงสี่สุภาพ
วัตถุประสงค์ในการแต่ง เพื่อให้เกิดอานิสงส์ได้พบพระศรีอาริยเมตไตรย
เนื้อเรื่องย่อ เริ่มต้นนมัสการพระรัตนตรัย พระมาลัยเถระเสด็จจากการไปโปรด
สัตว์นรก ต่อมาได้พบชายยากจนคนหนึ่งถวายดอกบัว ๓ ดอก ทรงรับไว้แล้วตรึกตรองดูว่า จะนา
ดอกบัวนี้ไปเป็นพุทธบูชาที่ใดจึงจะเหมาะ ในที่สุด ก็ตกลงเหาะไปบนสวรรค์ นาดอกบัวไปผูกพระ
จุฬามณีเจดีย์ ได้พบพระอินทร์ จึงตรัสถามพระอินทร์ว่า ผู้มีบุญญาธิการแล้ว เหตุใดจึงยังบูชาเจดีย์
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นี้อยู่ พระอินทร์ทรงตอบ เพื่อบาเพ็ญความดีให้ยิ่งขึ้นไป แล้วตรัสเล่าถึงเทวดาทั้งหมด ที่ได้ทาความ
ดีอันใดไว้บ้าง จึงได้มาเสวยสุขในสวรรค์ ครั้นแล้ว พระศรีอาริยเมตไตรยก็ได้เสด็จมายังบริเวณนั้น
การทาสักการะพระเจดีย์ได้โปรดเทศนาและได้ส่งข้อความให้ประกาศแก่ชาวโลกว่า ผู้ใดใคร่เกิดทัน
ศาสนาของพระองค์ ให้ มาทาความดีต่าง ๆ เป็ นต้นว่า ให้ฟังเทศมหาชาติคาถาพันให้จบในวัน
เดียวกัน เป็นต้น พระมาลัยได้สดับพระธรรมเทศนาแล้ว ก็นาข้อความมาแถลงแก่ชาวชมพูทวีป ฝ่าย
ชายที่ถวายดอกบัว เมื่อสิ้นชีวิตไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ชื่อ “อุบลเทวันทร์” จะมีดอกบัวรองรับ
ทุกก้าวที่ย่างไป
ตัวอย่าง ตอน พระอินทร์กล่าวตอบพระมาลัย เรื่องทาบุญ
ภนฺ เ ต เทวราชาก็ บั ณ ฑู ร ว่ า อรมสุ ร สรพสรรพ์ มาช่ ว ยกั น ก่ อ เกื้ อ กุ ศ ลเพื่ อ
ปรารถนาใน ภพหน้าสืบสกนธ์ ให้ได้ชั้นบนยิ่งขึ้น กว่าพื้นชั้นนี้ อินทร์จึงชี้กุศล
เทพลางตนบาเพ็ ญ เมื่ อยั งเป็นมนุสฺ สา ทากุ ศลน้อยนั ก ครั้นดลอรรถเทวฐาน
อยุมินานม้วยมุด ผลบุญสุดสิ้นไป ขออุปไมยถวายบพิตร ยังมีทลิทหนึ่งเล่า มีแต่
ข้าวเปลือกปิด ทนานหนึ่งนิดเดียวไซร้ มิได้ไถหว่านพืชน์ ให้ยาวยื ดสืบสร้าง
บัดเปลื้องปล่าวเปล่าหมด ชายรันทดทวยถวิล มิทากสินวานิชไซร้ ทรัพย์จะสืบส้อง
สุดแต่จะพ้องพร่าสิ้น ดุจเทวินทร์บุญน้อย สุดสิ้นสร้อยเศร้าโศก ด้ วยวิโยคสุขา
มีอุปมาดั่งชายนั้น
ตัว อย่าง ตอนกล่าวถึงความสุขของมนุษย์ และความอุด มของธัญญาหารสมั ย
พระศรีอาริย์ว่า
ฝ่ายฝุงมนุษย์หรรษา ภิรมยานิจกาล ชวนกันผสานดุริยวงค์ โพนเพลงพลางพิณ
พาทย์ ฆ้องกลองฆาฏครื้นเครง คีตบรรเลงเพลงไฉน ปี่แก้วไวเสียงแว่ว ดีดถึงแล้ว
ดนตรี ทุกราตรีทิวาวาร ระเบงบรรพ์ราร่อน โคลงกาพย์กลอนทานุก เล่นเป็นสุข
นิรันดร์ อีกธัญโภชนสาลี ตกปัถพีเมล็ดเดียว ออกขึ้นเขียวชอ่า แตกพันลาหลาย
หน่อ เนื่องเป็นกลถึงพัน ต้นหนึ่งนั้นพันรวง ได้เมล็ ดตวงธัญญัน สองทะนานพัน
พูนเพ็ญ
คุณค่า วรรณคดีเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นอิทธิพลในเรือ่ งความเชื่อในโลกยุคพระศรีอา
ริย์ ช่วยส่งเสริมในเรื่องการฟังเทศน์มหาชาติ เพราะเนื้อความกล่าวไว้ว่า “หากผู้ใดปรารถนาจะไป
เกิดในยุคพระศรีอาริยเมตไตรย จะต้องฟั งเทศน์มหาชาติให้จบในวันเดียว” การฟังเทศน์มหาชาติ
ให้จบวันดียวจะได้พบพระศรีอาริย์ คงมาจากเรื่องพระมาลัยคาหลวง วรรณคดีเรื่องนี้ สนับสนุน
๘๗

ความเชื่อเรื่องโลกนี้โลกหน้า การเร่งสะสมบุญบารมีเพื่อจะได้ไปเกิดและเสวยสุขในยุคพระศรีอาริย์
ซึ่งเป็นโลกในอุดมคติ ปราศจากความทุกข์ทั้งปวง มนุษย์จึงทาบุญกุ ศลต่าง ๆ เช่น ทาทาน สร้าง
อุโบสถ สร้างพระพุทธรูป ฯลฯ ด้านการใช้ภาษา พระมาลัยคาหลวงใช้ถ้อยคาสานวนง่าย ราบเรียบ
และอ่านง่ายกว่านันโทปนันทสูตรคาหลวง คนจึงนิยมและรู้จักมากกว่านันโทปนันทสูตรคาหลวง
(สุภา ฟักข้อง, ๒๕๓๐)
๓.๔.๔ กาพย์เห่เรือ
กาพย์เห่เรือเป็นวรรณคดีที่ใช้ในงานพิธี ในการเสด็จโดยกระบวนเรือหลวง หรือ
กระบวนพยุหยาตราชลมารค เจ้าฟ้ากุ้งนิพนธ์ไว้ในรัชกาลพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
ผู้แต่ง เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์
ลั ก ษณะค าประพั น ธ์ แต่ ง เป็ น กาพย์ ห่ อ โคลง มี โ คลงสี่ สุ ภ าพน า ๑ บท
เรียกว่าเกริ่นเห่ และตามด้วยกาพย์ยานี ๑๑ พรรณนาเนื้อความโดยไม่จากัดจานวนบท
จุดประสงค์ในการแต่ง ใช้เห่เรือเล่นในคราวพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเสด็จพระราช
ดาเนินทางชลมารคไปนมัสการและสมโภชพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
เนื้อเรื่องย่อ กล่าวถึงขบวนพยุหยาตราทางชลมารค มีทั้งหมด ๔ ตอน คือ
๑) เห่ชมเรือกระยวน ซึ่งประกอบด้วยเรือพระที่นั่งกิ่ง และเรือที่มีโขนเรือ
เป็นรูปสัตว์ต่าง ๆ คือ เรือครุฑยุดนาค เรือไกรสรมุข เรือสมรรถชัย เรือสุวรรณหงษ์ เรือชัย เรือคช
สีห์ เรือม้า เรือสิงห์ เรือนาคา (วาสุกรี) เรือมังกร เรือเลียงผา เรืออินทรี
๒) เห่ชมปลา กล่าวพรรณนาชมปลาต่าง ๆ เช่น ปลานวลจันทร์ คางเบือน
ตะเพียน กระแห แก้มช้า
๓) เห่ชมไม้ เมื่อเรือแล่นเลียบชายฝั่ง ชมไม้ที่เห็นตามชายฝั่ง เช่น นางแย้ม
จาปา ประยงค์ พุดจีบ พิกุล สุกรม สายหยุด พุทธชาด
๔) เห่ชมนก เมื่อใกล้พลบค่าเห็นนกบินกลับรัง ก็ชมนกต่าง ๆ เช่น นกยูง
สร้อยทอง สาลิกา นางนวล แก้ว ไก่ฟ้า แขกเต้า จบลงด้วยบทเห่ครวญ เป็นการคร่าครวญ คิดถึง
นางที่เป็นที่รักในยามค่าคืน
ตัวอย่าง บทชมไม้
เรือชายชมมิ่งไม้
เพล็ดดอกออกแกมกัน
ชมดวงพวงนางแย้ม
คิดความยามบังอร

ริมท่าไสวหลากหลายพรรณ
ส่งกลิ่นเกลี้ยงเพียงกลิ่นสมร
บานแสล้มแย้มเกสร
แย้มโอษฐยิ้มพริ้มพรายงาม
๘๘

จาปาหนาแน่นเนื่อง
คิดคนึงถึงนงราม
ประยงค์ทรงพวงห้อย
เหมือนอุบะนวลลออง
พุดจีบกลีบแสล้ม
หอมชวยรวยตามลม

คลี่กลีบเหลืองเรืองอร่าม
ผิวเหลืองกว่าจาปาทอง
ระย้าย้อยห้อยพวงกรอง
เจ้าแขวนไว้ให้เรียมชม
พิกุลแกมแซมสุกรม
เหมือนกลิ่นน้องต้องติดใจ

คุณค่า กาพย์เห่เรือของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์เป็นกาพย์เห่ที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่ค้นพบ
มีความดีเด่นในด้านการใช้ภาษาที่ทาให้เกิดจินตภาพ ให้อารมณ์ความรู้สึก การใช้การอุปมา และ
การเล่นคา กาพย์เห่เรือนี้ ยังมีลักษณะเด่นตรงที่กวี ใช้ธรรมชาติเป็นตัวดาเนินเรื่องหลักในการ
กล่าวคร่าครวญถึงนาง ในทุกบทจะกล่าวถึงธรรมชาติและเชื่อมโยงกับการคร่าครวญ กวียัง จัดแบ่ง
เนื้อหาตามประเภทหรือชนิดของธรรมชาติที่เหมือนกัน ให้เรียงบทต่อเนื่องกัน เช่น บทชมนกก็จะ
กล่าวถึงแต่นก บทชมไม้จะกล่าวถึงแต่พันธุไ์ ม้ ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของวรรณคดีเรื่องนี้ และยังทาให้
เห็นถึงความรู้ของกวีและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติในสมัยนั้นด้วย นอกจากนี้ เนื้อหายัง
สะท้อนให้เห็นประเพณีการเห่เรือ ให้ความรู้เรื่องขบวนพยุหยาตราทางชลมารค วิถีชีวิตคนไทยที่
สัญจรทางน้า ตลอดจนค่านิยม ความเชื่อต่าง ๆ
กาพย์เห่เรือของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์ ยังมีอิทธิพลทาให้เกิดกาพย์เห่เรือในยุคต่อ ๆ
มา เช่น กาพย์เห่เรือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย หรือที่รู้จักกันคือ
กาพย์เห่ ชมเครื่องคาวหวาน กาพย์เห่เรือ พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ ัว (ชมสวน ชมนก ชมไม้ และชมโฉม) กาพย์เห่เรือ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (ชมเรือ ชมพระนคร ชมปลา เห่ครวญ) เป็นต้น
๓.๔.๕ กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง
กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง เป็นบทนิพนธ์ของเจ้าฟ้ากุ้ง เมื่อครั้งตาม
เสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศไปมนัส การพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี คาว่า ธารทองแดง
เป็นชื่อลาน้าที่เขาพระพุทธบาท ที่อยู่ในบริ เวณพระพุทธบาท เป็นที่รื่นรมย์ด้วยธรรมชาติ มีสัตว์
และพรรณไม้ต่าง ๆ มากมาย และเป็นที่มาของชื่อวรรณคดีด้วย
ผู้แต่ง เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์
ลักษณะการแต่ง กาพย์ยานีและโคลงสี่สุภาพรวม ๑๐๘ คู่ และโคลงปิดท้ายมี ๒ บท
จุดประสงค์ในการแต่ง เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินในขณะเดินทาง

๘๙

เนื้อเรื่องย่อ พรรณนาถึงขบวนเสด็จ สภาพภูมิประเทศ โดยพรรณนาสิ่งที่ได้
พบเห็นจากการเสด็จทางสถลมารค ตั้งแต่ท่าเจ้าสนุกถึงธารทองแดง
ตัวอย่างการพรรณนาความงามไก่ฟ้า
ไก่ฟ้าอ้าสดแสง
ปีกหางต่างสีแกม
ไก่ฟ้าหน้าก่ากล้า
หัวแดงเดือยแนม
ปีกหางต่างสีแกม
ตัวด่างอย่างคนแกล้ง

หัวสุกแดงแทงเดือยแนม
สีแต้มต่างอย่างวาดเขียน
ปากแหลม
เนื่องแข้ง
ลายลวด
แต่งแต้มขีดเขียน

ตัวอย่างการพรรณนาถึงนกแก้ว
นกแก้วแจ้วเสียงใส
นกตั้วผัวเมียคลา
นกแก้วแจ้วรี่ร้อง
ใกล้คู่หมู่สาลิกา
นกตั้วผัวเมียมา
สัตวาฝ่าแขกเต้า

คลอไคล้คู่หมู่สาลิกา
ฝ่าแขกเต้าเหล่าโนรี
เร่หา
แวดเคล้า
สมสู่
พวกพ้องโนรี

คุณค่า วรรณคดีเรื่องนี้ใช้รูปแบบคาประพันธ์ที่แสดงถึงความสามารถของกวี
เนื่องจากเป็นกาพย์ห่อโคลง เนื้อหาทั้งสองส่วนต้องคล้ายคลึงกัน อีกทั้งยังโดดเด่นเรื่องการใช้คา
เล่นคาและสรรคาที่ไพเราะ ใช้โวหารทาให้เกิดจินตภาพ และทาให้ ทราบถึงธรรมชาติของสัตว์
สะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้และสัตว์ป่า
๓.๔.๖ กาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศก
กาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศก เป็นพระนิพนธ์ของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์ นิพนธ์คราว
เดียวกับ กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง เมื่อครั้งตามเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศไป
นมัสการและสมโภชรอยพระทุทธบาท จังหวัดสระบุรี เดิมเรียกกาพย์ห่ อโคลงนี้ว่า นิราศพระบาท
ต่อมาเปลี่ยนเป็น กาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศก เพื่อให้คล้องกับกาพย์ห่อโคลงนิราศธารทองแดง
ผู้แต่ง เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์

๙๐

ลั ก ษณะการแต่ง รูปแบบค าประพันธ์เป็น กาพย์ห่อโคลงจ านวน ๑๕๒ บท
ขึ้นต้นด้วยโคลง ๔ สุภาพ ๒ บท กล่าวถึงนามกวีผู้ทรง นิพนธ์
จุด ประสงค์ในการแต่ง บันทึ กการเดินทาง ราพันถึ งหญิงที่รั ก สถานที่ และ
สภาพแวดล้อม
เนื้อเรื่องย่อ เริ่มต้นด้วยการพรรณนาความงามแต่ละส่วนของนาง ได้แก่ ผม ไร
ผม ผิว หน้าผาก คิ้ว ดวงตา จมูก ริมฝีปาก ฟัน หู คอ บ่า ทรวงอก แขน นิ้ว เอว ท้อง ขา ปลีน่อง
เท้า จากนั้นกวีพรรณนาถึงความรักที่มีต่อนาง ความคิดถึงที่ต้องพลัดพรากจากกัน โดยพรรณนาไป
ตามลาดับเวลาตั้งแต่เช้าไปจนค่า คร่าครวญตามลาดับวัน เดือน ฤดูกาล และ ปี ราพันตั้งแต่เวลา
เช้าย่าฆ้องจบถึงตีสิบเอ็ด จากวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์ เดือนห้าถึงเดือนสี่ ฤดูคิมหันต์ถึงเหมันต์ และปี
ชวดถึงปีกุน ลักษณะการคร่าครวญผ่านเวลาเช่นนี้คล้ายคลึงกับการคร่าครวญในโคลงทวาทศมาส
ต่อจากนั้น กวีกล่าวถึงขบวนเสด็จพยุหยาตราทางสถลมารคไปนมัสการรอยพระพุทธบาท บรรยาย
รายละเอียดในขบวน ประกอบด้วยเครื่องสูง เหล่าสาวสนม บรรยายความงดงามของธรรมชาติ
ระหว่างทาง พืชพรรณไม้ สัตว์ชนิดต่าง ๆ
ตัวอย่างการชมดวงเนตรและจมูกของนางอันเป็นที่รัก
ชมน้องสองไนยนา
เพราพริ้มยิ้มตาคม
พิศน้องสองเนตรพริ้ม
ขนเนตรงามสวยสม
เมียงม่ายชายเชยชม
เป็นโทษหรือเกรงม้วย
นาสาอ่าแลเลิศ
เหมือนของามลมุน
นาสิกแลเลิศล้า
งามแง่แท้เที่ยงบุญ
คือของอสวยสุน
เพราเพริศพริ้งจริงเจ้า

แลมาชายละลายอารมณ์
เป็นมันเคลือบเหลือบแลงาม
เพราคม
สั่งด้วย
แสนลาภ
เษกซร้องมองดู ฯ
งามประเสริฐเกิดด้วยบุญ
ลม่อมเจ้าเพราเพริศจริง
ใครปุน
เลื่องหล้า
ทเรศ
อ่าพ้นฝูงหญิง ฯ

คุณค่า วรรณคดีเรื่องนี้มีความแปลกใหม่ตรงที่แม้จะเป็นวรรณคดีประเภทนิราศ
และมีบทราพึงราพันถึงการจากนางอันเป็นที่รัก แต่มิได้พลัดพรากจากนางจริง เป็นการแต่งตาม

๙๑

ขนบวรรณคดีเท่านั้น โดยกวีได้ระบุอย่างชัดเจนในตอนท้ายเรื่อง วรรณคดีเรื่องนี้โดดเด่นในด้าน
การใช้คา และความเปรียบเป็นเลิศด้วย
๓.๔.๗ บทละครเรื่องดาหลัง (อิเหนาใหญ่) และอิเหนา (อิเหนาเล็ก)
ดาหลัง มาจากคาว่า ดะลัง เป็นภาษาชวาแปลว่า หนัง ในที่นี้คือหนังตะลุง ดาหลัง
และอิเหนาเป็น งานนิ พ นธ์ข องเจ้า ฟ้ากุ ณฑลและเจ้ าฟ้า มงกุฎ พระธิด าพระเจ้ าอยู่หัว บรมโกศ
สัน นิ ษฐานกัน ว่ า ทั้ ง ๒ พระองค์ ไ ด้ เ ค้ าเรื่ อ งมาจากนางเชลยชาวชวาปัต ตานี ที่ เ ล่ าเรื่ อ งนิ ย าย
พงศาวดารชวาให้ฟัง ทาให้นิพนธ์ดาหลังกับอิเหนาขึ้นคนละเรื่อง แต่ทั้งสองเรื่องสูญหายไป ต่อมา
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้พระราชนิพนธ์ขึ้นใหม่ทั้งดาหลังและอิเหนา โดยอาศัย
เค้าเรื่องเดิมแต่สมัยอยุธยา
มีหลักฐานว่าในวรรณคดีเรื่อง บุณโณวาทคาฉันท์ ของพระมหานาค วัดท่าทราย ซึ่ง
แต่งในรัชกาลพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศว่ามหรสพที่เล่นในงานพระพุทธบาทสระบุรีนั้น มีเรื่องอิเหนา
ด้วย โดยเนื้อเรื่องตรงกับอิเหนาเล็กในตอนลักบุษบาไปไว้ในถ้า ซึ่งไม่ปรากฏในเรื่องอิเหนาใหญ่
นอกจากนี้ ในงานพระราชนิพนธ์บทละครอิเหนา ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย ทรงกล่าวถึงอิเหนาในสมัยอยุธยาซึ่งเข้าใจว่าเป็นอิเหนาของเจ้าฟ้ากุณฑลและเจ้าฟ้ามงกุฎ
เนื่องจากมีคาว่ากวีสตรี ซึ่งสันนิษฐานได้ว่า ทั้งสองเรื่องคงแต่งในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ช่วง
ปลายอยุธยา ดังตัวอย่าง
อันอิเหนาเอามาทาเป็นคาร้อง สาหรับงานการฉลองกองกุศล
ครั้งกรุงเก่าเจ้าสตรีเธอนิพนธ์
แต่เรื่องต้นตกหายพลัดพรายไป
เหตุที่เรียก ดาหลัง ว่า อิเหนาใหญ่ และอิเหนา ว่า อิเหนาเล็ก สันนิษฐานกันว่า
เรียกตามผู้ทรงนิพนธ์ คือ เจ้าฟ้าพระองค์ใหญ่ และเจ้าฟ้าพระองค์เล็ก
ผู้แต่ง เจ้าฟ้ากุณฑล นิพนธ์เรื่องดาหลัง และเจ้าฟ้ามงกุฎนิพนธ์เรื่องอิเหนา
ลักษณะการแต่ง กลอนบทละคร
จุดประสงค์ในการแต่ง ใช้แสดงละครในถวายพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
เนื้อเรื่องย่อ ดาหลังและอิเหนามีโครงเรื่องคล้ายกัน ต้นฉบับดาหลังขาดหายไม่
สมบูรณ์ เนื่องด้วยคราวเสียกรุง มีเพียงตอนสั้น ๆ เพียงตอนที่ว่า “ท้าวกาหลังทรงทราบว่า มีสา
ประหมังกุหนิงหายไป” ส่วนอิเหนา มีเนื้อความแบ่งเป็น ๖ ตอนใหญ่ ไม่ติดต่อกัน (เอกรัตน์ อุดม
พร, ๒๕๔๔, หน้า ๑๓๑-๑๓๒) ได้แก่
ตอนตั้งวงศ์เทวี จนถึงอิเหนาไปเมืองหมันหยาครั้งแรก
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ตอนเข้าห้องจินตรหรา ไม่ยอมอภิเษกกับบุษบา
ตอนวิหยาสะกาเที่ยวป่าได้รูปนางบุษบา
ตอนศึกกะหมังกุหนิง
ตอนอิเหนาปลอมเป็นปันหยีตามบุษบา
ตอนย่าหรันไปเมืองมะงาดา จนถึงระเด่นดาระหวันตามย่าหรันมาถึงเมือง
กาหลัง
คุณค่า ดาหลังและอิเหนามีโครงเรื่องสนุกสนาน อย่างไรก็ดี หากเปรียบเทียบ
ระหว่าง กันแล้ว อิเหนาได้รับความนิยมและคนไทยรู้จักกันแพร่หลายมากกว่า เนื่องจากมีท้องเรื่อง
เข้าใจง่ายไม่ยุ่งยาก ไม่ยืดยาว ซื่อตัวละครยังจาได้ง่ายกว่าดาหลัง ทั้งเหตุการณ์และพฤติกรรมตัว
ละครในดาหลังยังซ้า ๆ กัน ทาให้อ่านแล้วเกิดความสับสน ความนิยมในเรื่องอิเหนาทาให้ในยุค
ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้นาอิเหนาครั้งกรุงเก่ามาเป็นต้นแบบพระราช
นิพนธ์อิเหนา ซี่งจะเห็นว่าทรงพระราชนิพนธ์ได้อย่างงดงามและสอดคล้องกับการแสดงละคร ก่อน
หน้านั้น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระราชนิพนธ์เรื่องดาหลังด้วย แต่ไม่เป็นที่รู้จัก
มากนัก
๓.๔.๗ บุณโณวาทคาฉันท์
บุณโณวาทคาฉันท์ เป็นวรรณคดีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับตานานพระพุ ทธบาทตาม
คัมภีร์ในพุทธศาสนา และงานสมโภชรอยพระพุทธบาท สันนิษฐานว่าแต่งขึ้นในสมัยอยุธยาตอน
ปลาย โดยพระมหานาค ซึ่งบวชอยู่วัดท่าทราย ในพระนครศรีอยุธยา แต่งเมื่อในรัชกาลพระเจ้า
บรมโกศ หนังสือเรื่องนี้นับถือกันมาว่าแต่งดี พรรณนาว่าด้วยลักษณะการสมโภชพระพุทธบาท ตาม
ราชประเพณีครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีได้อย่างถ้วนถี่
ที่มาของเรื่องน่าจะมาจากปุณโณวาทสูตร ซึ่งเป็นพระสูตรหนึ่งในพระสุตตันตปิฎก
แสดงเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมและสนทนากับพระปุณณเถระซึ่งจะจาริกไปจา
พรรษาในหมู่บ้านสุนาปรันตชนบท เนื้อความใบปุณโณวาทสูตรนั้นกล่าวถึงแต่เพียงหัวข้อธรรม ที่มี
ความหมายลึกซึ้ง ต่อมาพระพุทธโฆสเถระจึงได้แต่งอรรถกถาปุณโณวาทสูตรเพื่ออธิบายข้อธรรมใน
คัมภีร์ปุณโณวาทสูตร รวมทั้งกล่าวถึงประวัติของพระปุณณเถระไว้ด้วย ซึ่งคัมภีร์ปุณโณวาทสูตรและ
อรรถกถาปุณโณวาทสูตรนี้น่าจะเป็นที่มาของบุณโณวาทคาฉันท์ (ดารงราชานุภาพ, กรมพระยา,
ออนไลน์)
บุณโณวาทคาฉันท์แต่งขึ้นเมื่อปีใดไม่มีระบุไว้แน่ชัด แต่ในพระราชพงศาวดารกรุง
ศรีอยุธยามีบันทึกเหตุการณ์ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศว่า มีการสมโภชพระพุทธบาท
ขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๒๙๓ เพราะฉะนั้น บุณโณวาทคาฉันท์จึงน่าจะแต่งขึ้นราว พ.ศ. ๒๒๙๓ - ๒๓๐๑
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ผู้แต่ง พระมหานาค วัดท่าทราย
ลักษณะการแต่ง ฉันท์และกาพย์ประเภทต่าง ๆ
วัตถุประสงค์ในการแต่ง เพื่อพรรณนาความรู้สึก และสิ่งที่พบเห็นในโอกาสที่ได้
ไปนมัสการพระพุทธบาทสระบุรีระหว่างที่มีการสมโภชครั้งสาคัญในรัชกาพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
เนื้อเรื่องย่อ เนื้อหาเริ่มด้วยคานมัสการไหว้พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และ
เทพเจ้าสาคัญ ได้แก่ พระอิศวร (พระสวยมภู) พระนารายณ์ (พระกฤษณะ) พระพรหม พระอินทร์
พระอาทิตย์ เทพประจาทิศต่าง ๆ รวมทั้งพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา และกล่าวว่า จะขอ
ดาเนินเรื่องตาม “บุณโณวาทสูตร” โดยกล่าวถึงตานานพระพุทธบาท พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรง
โปรดให้ทามณฑปสวมพระบาท เนื้อความพรรณนาอาณาบริเวณพระพุทธบาท และการสมโภช
พระพุทธบาท ตอนท้ายเรื่อง มีบทปณิธานของกวีว่า ขอให้วรรณคดีเรื่องนี้จงปรากฏในแผ่นดิน
ขอให้ปราศจากความทุกข์ ปราศจากโรคและภัย และกวีอธิษฐานว่าเมื่อสิ้นชีวิตแล้วขอให้ได้เข้าถึง
พระนิพพาน ต่อจากนั้นเป็นโคลงท้ายเรื่อง ซึ่งระบุชื่อผู้แต่งไว้ชัดเจน
ตัวอย่าง การกล่าวถึงพระมณฑปที่กษัตริญ์ทรงสร้างไว้
ปางปิ่นธเรศตรี
ศรเสวยสวรรยา
อยุธเยศมหา
นครราชธานี
ทราบกิจกลรอย
พุทธบาทชินศรี
มีราชฤไทยทวี
กุศลมุ่งผดุงการ
รดับเปนพระมณฑป วรรัตโนฬาร
เพียงวิชยันต์พิมาน
อมรเทพปูนกัน
สฤษฎิสวมพระพุทธบาท มุนินาถจอมธรรม์
ยังยอดศิขรบรร
พตพิศโพรงพราย
ห้ายอดยเยี่ยมเมฆ
จรัสดวงวิเชียรฉาย
ชวลิตพรรณราย
รยับโชติสุริยงค์
คุณค่า บุณโณวาทคาฉันท์ เป็นวรรณคดีฉันท์เรื่องเดียวในสมัยอยุธยาตอนปลาย
ที่วรรณคดีที่สะท้อนข้อมูลด้านภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ และเป็นวรรณคดีสาคัญที่บันทึกข้อมูล
ด้านสังคมวัฒนธรรมสมัยอยุธยาไว้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะข้อมูลด้านมหรสพและการละเล่นในงาน
สมโภช วรรณคดีเรื่องนี้ปรากฏประเภทของการแสดงและการละเล่นในสมัยอยุธยาไว้หลากหลาย มี
ทั้งละครในเรื่องอิเหนา การแสดงหุ่น โมงครุ่ม ระบา โขน ไต่ลวด ฯลฯ บุณโณวาทคาฉันท์ ยังเป็น
วรรณคดีที่มีคุณค่าด้านวรรณศิลป์ มีการใช้กวีโวหารซี่งทาให้เกิดจินตภาพอย่างเด่นชัด เช่น บท
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พรรณนาความยิ่งใหญ่ของขบวนพยุหยาตรา บทพรรณนาความงามของพระมณฑปและรมณียสถาน
รอบพระพุทธบาท ทัศนียภาพอันงดงามของธรรมชาติ เป็นต้น ในสมัยนั้นกวีนิยมใช้สานวนไพเราะ
แต่ไม่สู้จะเคร่งครัดฉันทลักษณ์นัก กวีพรรณนาโดยละเอียด เห็นภาพพจน์ได้ชัดเจน
๓.๔.๘ กลบทศิริวิบุลกิติ์
วรรณคดีเรื่องนี้นับเป็นหนังสือกลอนเรื่องแรก ในสมัยศรีอยุธยา ที่แต่งเป็นเรื่องราว
และเหลืออยู่บริบูรณ์
ผู้แต่ง หลวงศรีปรีชา (เซ่ง)
ลักษณะการแต่ง กลอนกลบท รวม ๘๖ ชนิด
วัตถุประสงค์ในการแต่ง แต่งเพื่อเป็นอานิสงส์ให้สาเร็จอรหันต์
เนื้อเรื่องย่อ เป็นการนาเรื่องราวในชาดกมาแต่งเป็นกลอนกลบท คือสิริวิบุล
ยกิติชาดก ชาดกในลาดับในลาดับที่ ๕ ในปัญญาสชาดก เนื้อเรื่องว่าด้วย ท้าวยศกิติ แห่งนครจัม
บาก มีพระมเหสีทรงพระนามว่า นางสิริมดี เมื่อทรงพระครรภ์ทรงพระสุบินว่า ดาบสเหาะนาแก้วมา
ให้ โหรทานายว่าจะได้พระโอรส แต่พระสวามีจะต้องพลัดพลาดจากเมือง ต่อมาท้าวพาลราชยกทัพ
มาล้อมเมืองจัมบาก ท้าวยศกิติ ทรงเชื่อมั่นในผลแห่งธรรม จึงลอบหนีออกจากเมือง พร้อมด้วย
มเหสีแล้วผนวชเป็นดาบสอยู่ที่เขาวิ บุลบรรพต พรานป่าซึ่ง ท้าวยศกิติทรงช่วยชีวิตนากองทัพของ
ท้าวพาลราชมาจับท้าวยศกิติไปขังไว้ในเมืองหลายปี นางสิริมดีประสูติพระโอรสทรงพระนามว่า สิริ
วิบุลกิติ เมื่อพระกุมารทรงพระเจริญวัยได้ทูลลาพระมารดาไปช่วยพระบิดาโดยทรงยอมรั บโทษ
ประหารแทนพระบิดา ท้าวพาลราชรับสั่งให้ลงโทษด้วยวิธีต่าง ๆ สิริวิบุลกิติ มิได้เป็นอันตราย ท้าว
พาลราชจึงตั้งใจจะประหารด้วยตนเอง แต่ถูก ธรณีสูบเสียก่อน สิริวิบุลกิติจึงได้ราชสมบัติของพระ
บิดากลับคืนมา รับสั่งให้ไปรับพระมารดากลับคืนมา แต่พระมารดาสิ้นพระชนม์เสียก่อน
ตัวอย่าง กลบทกวางเดินดง
ลูกเอ๋ยแม่จะจัดเอานกแก้ว
นกเอ๋ยบินมาแล้วมาเลี้ยงสมร
ยูงเอ๋ยมาเป็นเพื่อนพ่อน้อยนอน
ยางเอ๋ยมาเยี่ยมร้อนที่เรียมครวญ
นกเอ๋ยนามชื่อว่านกโนรี
เร็วเอ๋ยรีบมานี่มาแนบสงวน
กระเหว่าเอ๋ยแอบกระเวียนกระเวนรวน
นกเอ๋ยช่างชูนวลน่าชวนชม
๙๕

คุณค่า กลบทศิริวิบุลกิติ์เป็นวรรณคดีที่แต่งเป็นกลบทเรื่ องยาวเรื่องแรก กวีใช้
กลบทแต่ละชนิดอย่างสอดคล้องและเหมาะสมแก่เรื่อง ซึ่งแสดงความสามารถของผู้แต่ง กลบทเรื่อง
นี้ยังมีอิทธิพลต่อวรรณคดีที่แต่งเป็นกลบทในยุคต่อมาด้วย
๓.๔.๙ บทละครนอก
บทละครนอกที่สันนิษฐานว่า แต่งในยุคนี้มี ๑๔ เรื่อง ส่วนใหญ่มีเค้าเรื่องมาจาก
ปัญญาสชาดก และนิทานพื้นเมือง ได้แก่
๑. การะเกษ
๒. คาวี
๓. ไชยทัต
๔. พิกุลทอง
๕. พิมพ์สวรรค์
๖. พิณสุรียวงศ์
๗. นางมโนห์รา
๘. โม่งป่า
๙. มณีพิไชย
๑๐. สังข์ศิลป์ไชย
๑๑. สุวรรณศิลป์
๑๒. สุวรรณหงส์
๑๓. สังข์ทอง
๑๔. โสวัต
ละครนอกทั้ง ๑๔ เรื่องนี้ ที่มีเค้าเรื่องมาจากปัญญาสชาดก ได้แก่ สังข์ทอง ได้เค้า
เรื่องมาจากสุวรรณสังขชาดก เรื่องคาวี ได้เค้าเรื่องมาจากพหลาคาวีชาดก ส่วนเรื่องอื่น ๆ มาจาก
นิทานพื้นเมือง
ผู้แต่ง ไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นผู้ใด
ลักษณะการแต่ง กลอนบทละคร มีลักษณะคล้ายกาพย์
วัตถุประสงค์ในการแต่ง ใช้เล่นละครนอก
เนื้อเรื่องย่อ บทละครนอกทั้ง ๑๔ เรื่อง มีโครงเรื่องซ้า ๆ ส่วนใหญ่เป็นเรือ่ งของ
ลูกกษัตริย์รูปงามที่ตอ้ งออกจากบ้านจากเมือง มีคนรักแล้วพลัดพรากจากคนรัก ได้ร่าเรียนวิชาหรือ
ได้ของวิเศษ ต้องรอนแรมอยู่ในป่า ผจญอันตรายต่าง ๆ เช่น ยักษ์ ภูต ผีปีศาจ แต่พระเอก
สามารถปราบได้หมด ท้ายเรื่อง ได้พบกับคนรัก และกลับมาครองเมือง เรื่องจบด้วยความสุข
ตัวอย่างจากเรื่องนางมโนห์รา ตอนพรานบุญกล่าวลักษณะดีชั่วของสตรี เมื่อกินรีลง
เล่นน้า (เปลื้อง ณ นคร, ๒๕๔๕, หน้า ๒๐๓) ว่า
บัดนั้น
เพื่อนจึงจัดแลงแฝงป่า
ลากถุงลากไส้
ถัดจากนั้นอ้ายนาคเอ๋ย
ผักลุ่มหน้ารา
รูปร่างมู่ทู่เหมือนหมู่ป่า
ผักลุ่มทุมเพลิง

นายบุญขุนพรานหฤสา
ล่อคอออกมาจากโพรงไม้
จึงสั่งอ้ายนาคนาคา
เขาเรียกสะสานทานภริยา
ไรหน้ามันทูนเพลิง
นมมันยานอยู่เลิ้งเติ้ง
นาคเอยจะคล้องเอาไปไหน
๙๖

คุณค่า บทละครนอกทั้ง ๑๔ เรื่อง เป็นต้นเค้าของการแต่งบทละครนอกในสมัย
ต่อมา โดยเฉพาะคาวี มณีพิไ ชย สังข์ทอง ไกรทอง ไชยเชษฐ สังข์ศิลป์ไชย ได้รับกา รปรับปรุง
ซ่อมแซมในสมัย รัต นโกสิน ทร์จ นจบบริบูร ณ์ ในสมัย พระบาทสมเด็ จพระพุทธเลิศหล้านภาลั ย
นอกจากละครนอกทั้ง ๑๔ เรื่องที่เชื่อว่าแต่งในสมัยอยุธยาแล้ว ยังมีอีก ๕ เรื่อง ที่ไม่แน่ใจว่าแต่งใน
สมัยอยุธยาหรือไม่ ได้แก่ ไกรทอง โคบุตร ไชยเชษฐ พระรถ และศิลป์สุริวงศ์

๓.๕ ลักษณะสาคัญของวรรณคดีสมัยอยุธยา พ.ศ. ๑๘๙๓ – ๒๓๑๐
ลักษณะสาคัญของวรรณคดีสมัยอยุธยา แบ่งตามสมัย สรุปได้ดังนี้
๓.๕.๑ ลักษณะวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต้น ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนา พิธีกรรม
และพระมหากษัตริย์จึงมีเนื้อหาคล้ายวรรณคดีสมัยสุโขทัย ส่วนลักษณะการแต่งค่อนข้างแตกต่างกับ
วรรณคดีสุโขทัย โดยวรรณคดีในสมัยนี้แต่งด้วยร้อยกรองทั้งสิ้น มีคาประพันธ์ที่ใช้เกือบทุกชนิด คือ
โคลง ร่าย กาพย์ และฉันท์ ขาดแต่กลอน ส่วนใหญ่แต่งเป็นประเภทลิลิต มีการใช้คาบาลี สันสกฤต
และเขมรเข้ามาปะปนในคาไทยมากขึ้น วรรณคดีสาคัญ ในสมัยนี้ได้แก่ ลิลิตโองการแช่งน้า ลิลิต
ยวนพ่าย และมหาชาติคาหลวง
กุหลาบ มัลลิกะมาส (๒๕๔๒ : ๖๔ – ๖๕) ได้สรุปรูปแบบและลักษณะของวรรณกรรมสมัย
อยุธยาตอนต้นไว้ดังนี้
๑) จานวนวรรณคดีมี ๔ เรื่อง คือ ลิลิตโองการแช่งน้า ลิลิตยวนพ่าย มหาชาติคา
หลวง ลิลิตพระลอ (หรืออาจเป็น ๗ เรื่องโดยเข้าใจว่ามีวรรณคดีอื่นในสมัยนี้ อีก ๓ เรื่อง คือ โคลง
กาสรวล โคลงทวาทศมาศ และโคลงหริภุญไชย)
๒) ลักษณะการแต่งเป็นร้องกรองทั้งหมด โดยแยกเป็นลิลิต ๓ เรื่อง คาหลวง ๑
เรื่อง และนิราศ ๓ เรื่อง ซึ่งในสมัยนี้กวีจะนิยมแต่งคาประพันธ์ประเภทลิลิต ร่ายดั้น และโครงดั้น
มากที่สุด
๓) เนื้ อเรื่องแบ่งเป็น ๔ ประเภท คือ บทประกอบพิธี ได้แก่ โองการแช่งน้ า
บทสดุดีและเล่าเรื่อง ได้แก่ ลิลิตยวนพ่าย ศาสนา ได้แก่ มหาชาติคาหลวง และบันเทิง ได้แก่ ลิลิต
พระลอ
๔) ผู้แต่งคือพระมหากษัตริย์ ชนชั้นสูงที่มีการศึกษา หรือบุคคลในราชสานัก และ
ไม่ปรากฎชื่อผู้แต่งชัดเจน
๕) เป็นสมัยที่เริ่มมีวรรณคดีเพื่อการบันเทิงใจเป็นเรื่องแรกในสมัยอยุธยาตอนต้น
คือ ลิลิตพระลอ
๓.๕.๒ ลักษณะวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนกลาง สมัยนี้เป็น “ยุคทองของวรรณคดี” มี
กวีและวรรณคดีเกิดขึ้นมากมาย ลักษณะคาประพันธ์นิยมใช้คือโคลง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่านิยมที่สุด รอง
๙๗

มาคือ ฉันท์และกาพย์ห่อโคลง โคลงในสมัยนี้มีตั้งแต่โคลงสี่สุภาพจนถึงโคลงกลบท ซึ่งนับว่าแต่งยาก
การแต่งโคลงอาจมีร่ายปนอยู่ด้วย คาฉันท์นั้นนิยมแต่งในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชดังจะเห็น
ว่ามี วรรณคดีค าฉันท์จ านวนมากกว่าในรั ชสมัยอื่ น ในอยุ ธยาตอนกลางนี้ ไม่ ปรากฏคาประพันธ์
ประเภทกลอน ร้อยแก้ วมี ไม่ มาก ส่วนใหญ่ เป็ นพงศาวดาร เช่น พระราชพงศาวดารฉบั บหลวง
ประเสริฐ จินดามณีมีปรากฏรูปแบบคาประพันธ์ปะปนกันทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง
ด้านเนื้อหาของวรรณคดีในสมัยนี้ พบว่ามีเนื้อหาหลายประเภท ปรียา หิรัญประดิษฐ์
(๒๕๕๙, หน้า ๓-๒๔ – ๓-๒๕) กล่าวถึงเนื้อหาของวรรณคดีในสมัยนี้ไว้ดังนี้
๑) เนื้อหาที่เกี่ยวกับพิธีกรรม เช่นคาฉันท์ดุษฎสังเวยกล่อมช้าง ของขุนเทพกระวี
๒) เนื้อหาเกี่ยวกับการสดุดีพระมหากษัตริย์ เช่น โคลงยอพระเกียรติสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช ของพระศรีมโหสถ
๓) เนื้อหาเกี่ยวกับคาสอน เช่น โคลงทศรถสอนพระราม โคลงพาลีสอนน้อง โคลง
ราชสวัสดิ์
๔) เนื้อหาที่นามาจากนิทานนิยาย โดยนาเรื่องมาจากชาดก เช่น สมุทรโฆษคา
ฉันท์ เสือโคคาฉันท์ อนิรุทธคาฉันท์
๕) เนื้อหาที่พรรณนาอารมณ์ เช่น โคลงนิราศนครสวรรค์
๖) เนื้อหาที่เป็นตาราแบบเรียน ได้แก่ จินดามณี
จะเห็นว่า เนื้อหาของวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนกลางนี้มีความหลากหลายมากกว่า
สมัยอยุธยาตอนต้น
๓.๕.๓ ลักษณะวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนปลาย สมัยอยุธยาตอนปลายมีวรรณคดีและ
กวีเกิดขึ้นเป็นจานวนมาก พระมหากษัตริย์ทางอุปถัมภ์กวี และจัดให้ประชุมนักปราชญ์ราชบัณฑิต
หลายครั้ง ในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ พระองค์ทรงทานุบารุงการศึกษาและวรรณคดี แม้จะมี
วรรณคดีน้อยกว่าอยุธยาตอนกลางก็ตาม แต่สมัยนี้มีวรรณคดีเกิดขึ้นทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น กาพย์
กลอน โคลง ฉันท์ และมีบทละครเกิดขึ้นใหม่ วรรณคดีประเภทกาพย์ และกลอนเจริญถึงขีดสุด
วรรณคดีคากาพย์ เช่น กาพย์ห่อโคลง มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนกลางแล้วนั้นมาเจริญสูงสุดในสมัย
อยุธยาตอนปลาย ดังจะเห็นว่ามีกาพย์ห่อโคลงอยู่หลายเรื่องของเจ้าฟ้ากุ้ง คาประพันธ์ที่รุ่ งเรือง
มากอีกประเภทหนึ่งคือ คากลอน ซึ่งในสมัยนี้มีกลอนกลบทเกิดขึ้น ส่วนวรรณคดีประเภทคาฉันท์มี
ปรากฏเพียง ๒ เรื่อง มีกวีหญิงเกิดขึ้น กวีเป็นทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิต
วรรณคดีที่เกิดขึ้นใหม่ในสมัยนี้คือ กลอนเพลง กลอนบทละคร กลอนกลบท และ
กาพย์เห่เรือ วรรณคดีจึงมีเนื้อหาและรูปแบบที่แตกต่างกัน กล่าวสรุปเนื้อหาของวรรณคดีในสมัยนี้
ดังนี้
๙๘

๑) เนื้อหาเกี่ยวกับศาสนา เช่น บุณโณวาทคาฉันท์ นันโทปนันทสูตรคาหลวง พระ
มาลัยคาหลวง
๒) เนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ได้แก่ โคลงชะลอพระพุทธไสยาสน์
๓) เนื้อหาเกี่ยวกับนิทานนิยาย ได้แก่ บทละครต่าง ๆ ได้แก่ ดาหลัง อิเหนา และ
บทละครนอก ๑๔ เรื่อง
๔) เนื้อหาเกี่ยวกับการแสดงความรู้สึกของกวี เช่น กาพย์เห่เรือ โคลงนิราศพระ
บาท กาพย์ห่อโคลง โคลงนิราศเจ้าฟ้าอภัย
๕) เนื้อหาเบ็ดเตล็ด เช่น เพลงยาวเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์ กาพย์ห่อโคลงประพาสธาร
ทองแดง

สรุป
วรรณคดีในสมัยอยุธยานี้มีความหลากหลายทั้งเนื้อหาและรูปแบบ หลายเล่มสะท้อนการ
สร้างสรรค์วรรณคดีที่แปลกใหม่ไปจากเดิม โดยเฉพาะในด้านรูปแบบการประพันธ์ อย่างเช่น เกิดคา
ประพันธ์ประเภทกลอน และกลอนกลบท หรือการเล่นรูปแบบคาประพันธ์ประเภทโคลง มีโคลงกล
บทและโคลงอักษรสามหมู่ ในด้านเนื้อหานั้น บางส่วนยังคงสืบทอดจากเดิมคือวรรณคดีคาสอนและ
ยอพระเกียรติพระมหากษัตริย์ และบางส่วนสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ดังจะเห็นว่า มีบทละครนอก และ
วรรณคดีที่นาเนื้อหามาจากต่างชาติ เช่น อิเหนา และดาหลัง เป็นต้น

คาถามท้ายบท
๑. ลักษณะสาคัญของวรรณคดีสมัยอยุธยาเป็นอย่างไร
๒. จงยกตัวอย่างวรรณคดีสมัยอยุธยาอย่างน้อย ๕ เรื่องและอธิบายวรรณคดีเชิงประวัติ
๓. วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนกลางนิยมใช้คาประพันธ์ประเภทใด
๔. วรรณคดีเรื่องใดที่เป็นวรรณคดีทางศาสนาในสมัยอยุธยาตอนปลาย
๕. วรรณคดีเรื่องใดที่ใช้กลอนกลบทแต่ง และวรรณคดีเรื่องดังกล่าวมีอิทธิพลต่อการแต่ง
วรรณคดีในยุคต่อมาอย่างไร
๖. วรรณคดีเรื่องพระมาลัยคาหลวงมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมและประเพณีไทยอย่างไร
๗. บทละครนอกครั้งกรุงศรีอยุธยามีทั้งหมดกี่เรื่อง เรื่องอะไรบ้าง
๘. เหตุใดเรื่องดาหลังจึงได้รับความนิยมน้อยกว่าเรื่องอิเหนา
๙. จงอธิบายความสาคัญของจินดามณีและอิทธิพลของจินดามณีต่อแบบเรียนในยุคต่อมา
๑๐. นักศึกษาคิดว่ากวีท่านใดในสมัยอยุธยาที่มผี ลงานโดดเด่นที่สุด จงยกตัวอย่างวรรณคดี
และอภิปราย
๙๙

รายการอ้างอิง
กุหลาบ มัลลิกะมาส. (๒๕๑๗). วรรณกรรมไทย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น.
ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต. (๒๕๔๔). อ่านลิลิตพระลอ ฉบับวิเคราะห์และถอดความ. กรุงเทพมหานคร:
สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
โชติรส มณีใส. (๒๕๕๙). เทียนทอทอง: รวมบทความพินิจวรรณกรรมทรงคุณค่าในแวดวง
วรรณคดีไทย. กรุงเทพ ฯ: พี.เอ.ลีฟวิ่ง.
ดารงราชานุภาพ, กรมพระยา, “คาอธิบายบุณโณวาทคาฉันท์” ใน ประชุมวรรณคดีเรื่องพระพุทธ
บาท, สืบค้น เมื่อ ๑ กันยายน ๒๕๖๐, จาก http://vajirayana.org/ประชุมวรรณคดี
เรื่อง-พระพุทธบาท/คาอธิบาย-บุณโณวาทคาฉันท์
ดารงราชานุภาพ, สมเด็จ ฯ กรมพระยา. “อธิบายความเบื้องต้น” ใน โคลงนิราศหริภุญชัย. สืบค้น
เมื่อ ๑ กัน ยายน ๒๕๖๐, จาก http://vajirayana.org/โคลงนิราศหริภุญชัย/อธิบาย
ความเบื้องต้น
ปรียา หิรัญประดิษฐ์. (๒๕๕๙). “วรรณคดีสมัยอยุธยา พ.ศ.๒๑๗๒ – ๒๓๑๐”, ใน เอกสารการ
สอนชุดวิชา วรรณคดีไทย หน่วยที่ ๑-๗. นนทบุรี: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมธิราช.
เปลื้อง ณ นคร. (๒๕๔๕). ประวัติวรรณคดีไทย. พิมพ์ครั้งที่ ๑๓. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนา
พานิช.
ไพเราะ มากรักษา. (๒๕๔๘). พัฒนาการวรรณคดีไทย. มปท.
วรเวทย์พิสิฐ, พระ. (๒๕๔๕). คู่มือลิลิตพระลอ. กรุงเทพมหานคร: องค์การค้าคุรุสภา.
ศรีปราชญ์. (๒๕๒๒). อนิรุทธ์คาฉันท์. พิมพ์ครั้งที่ ๔: กรุงเทพมหานคร โรงพิมพ์การศาสนา.
สิทธา พินิ จภูวดล และปรียา หิรัญประดิษฐ์. (๒๕๕๙). “วรรณคดีสมัยสุโขทัย – อยุธยา พ.ศ.
๒๑๗๒”, ใน เอกสารการสอนชุ ด วิ ช า วรรณคดี ไ ทย หน่ ว ยที่ ๑-๗. นนทบุ รี :
สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช.
สุภา ฟักข้อง. (๒๕๓๐). วรรณคดีไทยก่อนรับอิทธิพลจากตะวันตก. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
กรมการศาสนา.
สุมาลี วีระวงศ์. นามานุกรมวรรณดคีไทยเรื่อง สมุทรโฆษคาฉันท์. สืบค้นเมื่อ ๕ กันยายน ๒๕๖๐,
จากhttp://www.sac.or.th/databases/thailitdir/detail.php?meta_id=๒๓๙
เสรีย์ วิลาวรรณ. (๒๕๔๗). ประวัติวรรณคดีสมัยสุโขทัย อยุธยา. กรุงเทพมหานคร: วัฒนาพานิช.
เอกรัตน์ อุดมพร. (๒๕๔๔). วรรณคดีสมัยอยุธยา. กรุงเทพมหานคร: พัฒนาศึกษา.

๑๐๐

แผนบริหารการสอนประจาบท
หัวข้อเนื้อหาประจาบท
บทที่ ๔ วรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี พ.ศ. ๒๓๑๐ – ๒๓๒๕
๔.๑ ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมโดยสังเขป
๔.๒ กวีและวรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี
๔.๓ ลักษณะสาคัญของวรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี พ.ศ. ๒๓๑๐ – ๒๓๒๕
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
เมื่อศึกษาบทที่ ๔ แล้ว นักศึกษาสามารถ
๑. อธิบายบริบททางสังคมและวัฒนธรรมสมัยกรุงธนบุรีได้
๒. บอกกวีและวรรณคดีที่ปรากฏในสมัยกรุงธนบุรีได้
๓. อธิบายลักษณะสาคัญของวรรณคดีสมัยกรุงธนบุรีได้
๔. วิเคราะห์วรรณคดีสมัยกรุงธนบุรีได้
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจาบท
๑. วิธีสอน การบรรยาย อภิปรายกลุ่ม ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการสอน
๒. กิจกรรมการเรียนการสอนมีดังนี้
๒.๑ กิจกรรมก่อนเรียน นักศึกษาอ่านเอกสารประกอบการสอนล่วงหน้า อ่าน
วรรณคดีเรื่อง นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน และลิลิตเพชรมงกุฎ ล่วงหน้า เตรียมแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน เมื่อถึงชั่วโมงเรียน ก่อนเริ่มสอน นักศึกษาร่วมกิจกรรมวัดความรู้ผ่านโปรแกรม
Mentimeter หรือโปรแกรมอื่น ๆ ทีผ่ สู้ อนเตรียมไว้
๒.๒ กิจกรรมระหว่างเรียน นักศึกษาฟังบรรยาย ร่วมกันอภิปรายตัวบทวรรณคดี
สาคัญบางเรื่อง
๒.๓ กิจกรรมหลังเรียน นักศึกษาตอบคาถามท้ายบท และเตรียมอ่านหนังสือบท
ต่อไปล่วงหน้า นักศึกษาทบทวนความรู้จากคลิปการสอนที่บันทึกไว้ในเว็บไซต์ผู้สอน
สื่อการเรียนการสอนประจาบท
๑. เอกสารประกอบการสอน
๒. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ อาทิ พาวเวอร์พอยท์ วีดิทัศน์
๓. ตัวบทวรรณคดีไทย
๑๐๑

การวัดและการประเมินผล
๑. สังเกตความสนใจและมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
๒. การถาม-ตอบ
๓. การสอบกลางภาค

๑๐๒

บทที่ ๔
วรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี พ.ศ. ๒๓๑๐ – ๒๓๒๕
สมัยกรุงธนบุรีเป็นช่วงที่มีสงครามต่อเนื่องจากสมัยอยุธยา แม้กระนั้นยังมีวรรณคดีเกิดขึ้น
แต่ส่วนใหญ่เป็นวรรณคดีเรื่องสั้น ๆ บางเรื่องตัดตอนจากวรรณคดีเรื่องยาวอีกทีหนึ่ง ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะสภาพสังคมบ้านเมืองไม่เอื้ออานวย อย่างไรก็ดี น่าสนใจว่า วรรณคดีในยุคนี้มีการใช้รูปแบบ
คาประพันธ์ครบถ้วน และเนื้อหาของวรรณคดีมีความหลากหลายไม่น้อยกว่าสมัยอื่น เพียงแต่มี
จานวนวรรณคดีไม่มากเท่านั้น

๔.๑ ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมโดยสังเขป
หลังจากกรุงศรีอยุธยาถูกพม่าตีแตกและพม่ากวาดต้อนผู้คนไปเมืองพม่าเป็นจานวนมาก ใน
ครั้งนั้น พระยาตากได้ยกกองเรือ ๑๐๐ ลา จากเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยไพร่พลประมาณ ๕,๐๐๐
คน เข้ามาทางปากแม่น้าเจ้าพระยาตีได้เมืองธนบุรี แล้วเข้าโจมตีกองกาลังของพม่าที่ค่ายโพธิ์สาม
ต้น พระยาตากได้รับชัยชนะ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๐ หลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาเพียง ๗ เดือน ไทยก็
สามารถกอบกู้เอกราชกลับคืนมาได้
หลั ง จากกอบกู้ เ อกราช พระยาตากสถาปนากรุ ง ธนบุ รี เ ป็ น ราชธานี ใ หม่ แ ละท าพิ ธี
ปราบดาภิเษกขึ้นครองกรุงธนบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๓๑๐ เป็นสมเด็จพระเจ้าตากสิน
หรือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี นับเป็นกษัตริย์พระองค์เดียวในสมัยกรุงธนบุรี
หลังจากที่สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรที รงขับไล่พม่าออกไปจากกรุงศรีอยุธยาหมดแล้ว ทรงเร่ง
สร้างความเป็นปึกแผ่นให้บ้านเมือง และให้รักสามัคคีกนั ทรงใช้เวลา ๓ ปี ในการปราบก๊กใหญ่ทั้ง ๔
ก๊ก จึงรวมบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่นได้ หลังจากบ้านเมืองเป็นปึกแผ่นแล้ว ทรงปกครองบ้านเมืองโดย
ใช้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มีเมืองหลวงคือกรุงธนบุรีเป็นศูนย์กลางการปกครอง จัด ให้ มี
เสนาบดีแบบจตุสดมภ์เหมือนดังอยุธยา
แม้พระเจ้ากรุงธนบุรีจะมีพระราชภารกิจด้านการเมืองการปกครองมาก แต่ในด้านศาสนา
วัฒนธรรม และวรรณคดี พระองค์ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่เช่ นกัน จะเห็นว่า ทรงเร่งฟื้นฟูศาสนา
ศาสนสถาน โดยโปรดให้สร้างและปฏิสังขรณ์วัดจานวนมาก ส่งเสริมให้พระภิกษุ สามเณรได้ เรียน
พระปริยัติธรรม ทรงส่งเสริมการสืบทอดวัฒนธรรมที่มีมาแต่สมัยอยุธยา เช่น การละเล่น นาฏศิลป์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการละคร ทรงฟื้นฟูการละคร ให้มีการหัดละครหลวงตามแบบฉบับอยุธยาและ
นาออกแสดงแก่ประชาชนเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินสนุกสนาน
๑๐๓

ในด้านวรรณคดี ทรงพระราชนิพ นธ์งานวรรณคดีด้วยพระองค์เอง ได้แก่ เรื่องรามเกียรติ์
โดยพระราชนิพนธ์ไว้ ๔ ตอน แม้ว่าจะมีพระราชภารกิจมากก็ตาม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชวิจารณ์เกี่ยวกับการละครของพระเจ้ากรุงธนบุรีไว้ว่า “สังเกตดูโปรดละคร
มาก ไปตีเมืองฝางได้แล้ว ยังให้ม ารับละครขึ้นไปเล่นสมโภชพระฝาง” (นรินทรเทวี, กรมหลวง,
๒๕๐๙, หน้า ๑๖๑) พระราชนิยมวรรณคดีและการละครเช่นนี้ ทาให้เจ้านายขุนนางแต่งวรรณคดี
ตามไปด้วย และส่วนใหญ่จะมีน้าเสียงสรรเสริญพระเจ้ากรุงธนบุรี

๔.๒ กวีและวรรณคดีสาคัญสมัยกรุงธนบุรี
กวีและวรรณคดีสาคัญในสมัยกรุงธนบุรีที่ปรากฏหลักฐานมาจนถึงปัจจุบัน มีดังนี้
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มีบทพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ๔ ตอน
ได้แก่
๑) ตอนพระมงกุฎประลองศร
๒) ตอนหนุมานเกี้ยวนางวานริน
๓) ตอนท้าวมาลีวราชว่าความ
๔) ตอนทศกัณฐ์ตั้งพิธีทรายกรด พระลักษมณ์ต้อ งหอกกบิลพัท จนถึงตอนผูกผม
ทศกัณฐ์กับนางมณโฑ
พระภิกษุอินท์และพระยาราชสุภาวดี ได้แก่ เรื่องกฤษณาสอนน้องคาฉันท์
นายสวน มหาดเล็ก ได้แก่ โคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี
หลวงสรวิชิต (เจ้าพระยาพระคลัง (หน) ได้แก่ อิเหนาคาฉันท์ และลิลิตเพชรมงกุฎ
พระยามหานุ ภ าพ (อ้ น ) ได้ แ ก่ นิ ร าศพระยามหานุ ภ าพไปเมื อ งจี น (นิ ร าศเมื อ ง
กวางตุ้ง)
ในที่นี้ จะอธิบายวรรณคดีสมัยกรุงธนบุรีตามลาดับดังต่อไปนี้
๔.๒.๑ บทละครเรื่องรามเกียรติ์
เรื่องรามเกียรติ์มิใช่วรรณกรรมท้องถิ่นดั้งเดิมของไทย แต่น่าจะมีที่มาจากเรื่องรา
มายณะของอิน เดีย รามายณะเผยแพร่เข้าสู่ประเทศไทยมีทั้งที่มาจากอินเดียโดยตรงและผ่าน
ประเทศเพื่อนบ้าน สันนิษฐานกันว่าแหล่งที่มาของรามเกียรติ์มาจากหลายทาง เช่น จากนิทานเรื่อง
พระราม ซึ่ ง เป็ น นิ ท านพื้ น บ้ า นที่ ช าวอิ น เดี ย จ าได้ มี ค วามเก่ า แก่ ก่ อ นรามายณะของวาลมิ กิ
สันนิษฐานว่า เนื้อเรื่องส่วนใหญ่ของรามเกียรติ์นี้น่าจะได้รับจากรามายณะฉบับวาลมิกินี้ แต่มีการ
ดัดแปลง ตัดทอน และนาเนื้อเรื่องของรามายณะฉบับอื่นมาเพิ่มเติมด้วย
๑๐๔

รามเกียรติ์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนี้ เป็นหลักฐานสาคัญที่สะท้อนให้
เห็นว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงต้องการฟื้นฟูวรรณคดีในคราวตั้งกรุงใหม่ เพื่อให้เป็น
วรรณคดีคู่บ้านคู่เมือง ใช้ปลุกปลอบขวัญกาลังใจของทหารและราษฎร โดยสอดแทรกคาสอนทาง
พระพุทธศาสนาไว้ รามเกียรติ์ฉบับนี้ บอกวันเวลาที่ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ช่วงต้นเรื่องว่า วันอาทิตย์
เดือน ๖ ขึ้นค่าหนึ่ง จุลศักราช ๑๑๓๒ ปีขาล โทศก ตรงกับ พ.ศ. ๒๓๑๓ ซึ่งเป็นปีที่ ๓ ในรัชกาล
ของพระองค์ ฉบับที่เหลือมาจนทุกวันนี้ เป็นตัวเขียนชุบเส้นทอง บอกเวลาเขียนไว้ว่า วันอาทิตย์
แรม ๘ ค่า เดือน ๑๒ จุลศักราช ๑๑๔๒ ตรงกับ พ.ศ.๒๓๒๓ และไม่ได้สมบูรณ์ครบถ้อยเพราะชารุด
เสียหายจากภัยสงครามเมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยา ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
ได้พระราชนิพนธ์ใหม่ให้สมบูรณ์
ผู้แต่ง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ไว้ ๔ ตอน ได้แก่
ตอนที่ ๑ ตอนพระมงกุฎประลองศร
ตอนที่ ๒ ตอนหนุมานเกี้ยวนางวานริน ท้าวมาลีวราชมา
ตอนที่ ๓ ตอนท้าวมาลีวราชว่าความจนถึงทศกัณฐ์เข้าเมือง
ตอนที่ ๔ ตอนทศกัณฐ์ตั้งพิธีทรายกรด พระลักษมณ์ต้องหอกกบิลพัท
จนถึงตอนผูกผมทศกัณฐ์กับนางมณโฑ
ลักษณะการแต่ง กลอนบทละคร
วัตถุประสงค์ในการแต่ง มีข้อสันนิษฐานไว้หลายประการ ได้แก่ เพื่อใช้เป็นบท
ละครหลวง ใช้เป็นเครื่องบันเทิงใจแก่ประชาชน ใช้สืบราชประเพณีที่กษัตริย์ต้องพระราชนิพนธ์
วรรณกรรม และใช้เป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูบ้านเมืองในยุคสร้างบ้านแปลงเมือง
เนื้อเรื่องย่อ
ตอนพระมงกุ ฎประลองศร ความว่า นางสี ด ามาอาศัย อยู่ กับ ฤาษีวั ชมฤคและ
ประสูติพระมงกุฎ พระฤาษีได้ชุบพระลบเป็นเพื่อนกับพระมงกุฏและชุบศรให้เป็นอาวุธพระมงกุฏ
และพระลบได้ประลองศรยิงต้น รัง เสียงศรดังกึกก้องจนถึงกรุงอโยธยา พระรามได้ยินเสียงจึง
ประกอบพิธีอัศวเมธ โดยมีพระภรต พระสัตรุด และหนุมานคุมกองทัพตามม้าอุปการ พระมงกุฎจับ
ม้าอุปการ จึงรบกับหนุมาน หนุมานเสียที พระภรตจึงเข้าช่วยและจับพระมงกุฎมาถวายพระราม
พระลบตามไปช่วยได้และพากันหนี พระรามยกกองทัพออกติดตาม จึงรบกับพระมงกุฎ ภายหลังจึง
ทราบว่าเป็นพ่อลูกกัน
ตอนหนุมานเกี้ยวนางวานริน ท้าวมาลีวราชมา เนื้อเรื่องตอนแรกขาดหายไป เริ่ม
แต่หนุมานพบนางวานรินในถ้า นางวานรินนั้นเป็นนางฟ้าถูกพระอิศวรสาปให้มาอยู่ในถ้า คอยพบ
หนุมานเพื่อบอกทางแก่หนุมานไปฆ่าวิรุณจาบัง แล้วจึงจะพ้นคาสาป เมื่อหนุมานพบนางวานริน
๑๐๕

นางไม่เชื่อว่าเป็นหนุมาน หนุมานจึงต้องหาวเป็นดาวเป็นเดือนให้ดู นางจึงเชื่อหนุมานเกี้ยวนางวาน
รินและได้นางเป็นภรรยา ต่อมาหนุมานไปฆ่าวิรุณจาบังตามที่นางวานรินบอก เมื่อฆ่าวิรุณจาบังแล้ว
หนุมานจึงกลับมายังถ้า และส่งนางวานรินกลับเขาไกรลาสตามที่ได้สัญญาไว้กับนาง
ตอนท้าวมาลีวราชว่าความ จนถึงทศกัณฐ์เข้าเมือง เป็นตอนต่อจากหนุมานเกี้ยว
นางวาริน ทศกัณฐ์ทราบว่าวิรุณจาบังตาย จึงทรงทูลเชิญท้าวมาลีวราชพระอัยกาผู้มีวาจาสิทธิ์มาว่า
ความท้าวมาลีวราชเสด็จมายังสนามรบ ทศกัณฐ์เข้าเฝ้ากล่าวโทษพระราม ท้าวมาลีวราชจึงทรงตรัส
สั่งให้พระรามและนางสีดาเข้าเฝ้าเพื่อไต่ถามความจริง นางสีดาทูลตามความเป็นจริง ท้าวมาลีวราช
จึงตรัสให้ทศกัณฐ์คืนนางสีดาแก่พระราม แต่ทศกัณฐ์ไม่ยอม ท้าวมาลีวราชจึงทรงสาปแช่งทศกัณฐ์
และอวยพรให้แก่พระรามแล้วเสด็จกลับ
ตอนทศกัณฐ์ตั้งพิธีทรายกรด พระลักษมณ์ต้องหอกกบิลพัท จนถึงตอนผูกผมทศกัณฐ์
กับนางมณโฑ เป็นตอนต่อจากท้าวมาลีวราชว่าความ เรื่องมีว่า ทศกัณฐ์มีความแค้นเทวดาที่เป็นพยาน
ให้แก่พระราม จึงทาพิธีปลุกเสกหอกกบิลพัทที่เชิงเขาพระสุเมรุ และทาพิธีเผารูปเทวดา พระอิศวร
จึงมีเทวบัญชาให้เทพบุตรพาลีมาทาลายพิธี ทศกัณฐ์พุ่งหอกกบิลพัทหมายสังหารพิเภก พิเภกหลบ
ไปอนยู่หลังพระลักษณ์ พระลักษณ์ต้องหอกกบิลพัทสลบไป พิเภกทูลพระรามให้หายามาแก้ไขพร้อม
แม่หินบดยาที่เมืองบาดาล และลูกหินบดยาที่ทศกัณฐ์หนุนนอน พระรามให้หนุมานไปหายาพร้อมแม่
หินและลูกหิน หนุมานเข้าเมืองลงกาเพื่อไปนาลูกหินบดยามา และผูกผมทศกัณฐ์ กับผมนางมณโฑไว้
ด้วยกัน พระฤาษีโคบุตรต้องมาช่วยแก้ผมให้ โดยให้นางมณโฑชกเศียรทศกัณฐ์แล้วจะหลุด
คุณค่า เรื่องรามเกียรติ์นี้ มีคุณค่าด้านอักษรศาสตร์ เห็นได้จากการใช้คา ที่มักใช้
คาง่าย สั้น แสดงอิริยาบทของตัวละครได้อย่างดี ให้ความรู้ความคิดทางความเชื่อและศาสนา และยัง
มีอิทธิพลต่อการแต่งเรื่องรามเกียรติ์ในยุคต่อมา ที่เห็นได้ชัดคือบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ใน
รัชกาลที่ ๑
๔.๒.๒ กฤษณาสอนน้องคาฉันท์
กฤษณาสอนน้องคาฉันท์ นี้ เข้าใจว่ามีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้ว แต่ต้นฉบับ
สูญหายไป จึงมีการรวบรวมแต่งขึ้นใหม่เป็นคาสุภาษิตสอนหญิง เกี่ยวกับการวางตัว ประพฤติตัวให้
เป็นกุลสตรีที่ดี สันนิษฐานกันว่า พระยาราชสุภาวดีอาจแต่งตอนต้น พระภิกษุอินท์แต่งตอนปลาย
หรือพระภิกษุอินท์แต่งทั้งหมดตามคาอาราธนาของพระยาราชสุภาวดี น่าจะแต่งขึ้นในราวปี พ.ศ.
๒๓๑๒-๑๓๑๙ วรรณคดีเรื่องนี้มีสานวนใกล้เคียงกับฉบับของสมเด็จ ฯ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
แต่ฉบับของกรมพระปรมานุชิตชิโนรสมีคนนิยมอ่านอย่างกว้างขวางมากกว่า
กฤษณาสอนน้องคาฉันท์ได้เค้าเรื่องมาจากมหากาพย์มหาภารตะของอินเดีย จาก
เนื้อความที่ว่า นางกฤษณาในเรื่องนี้มีชื่อว่า เทราปที เป็นธิดาท้าวทรุบถแห่งปัญจาลนคร นางได้เข้า
๑๐๖

พิธีสยุมพรกับอรชุนซึ่งเป็นกษัตริย์องค์หนึ่งในปาณฑพทั้ง ๕ ซึ่งยิงธนูชนะจึงได้นาง เมื่อกษัตริย์ทั้ง ๕
ซึ่งได้แก่ ยุธิษเฐียร ภีมเสน อรชุน นกุล สหเทพ พานางไปเฝ้านางกุนตีพระมารดา นางกุนตีเข้าใจว่า
โอรสได้ล าภสาคัญ มาจึง รับ สั่ง ให้ ใช้ ร่ว มกั น นางกฤษณาจึง ได้ เป็ นชายาแห่ง กษั ต ริ ย์ทั้ ง ๕ โดย
ผลัดเปลี่ยนไปปรนนิบัติพระสวามีองค์ละ ๒ วัน เรื่องกฤษณาสอนน้องได้เค้ามาจากมหาภารตะตอน
วนบรรพ ซึ่งเป็นตอนที่กษัตริย์ปาณฑพทั้ง ๕ แพ้สกาแก่ทุรโยธน์ ต้องออกไปประทับป่า มีนาง
กฤษณาโดยเสด็จด้วย ครั้งนั้นพระกฤษณะซึ่งเป็นสหายของอรชุนพานางสัตยภามา ผู้เป็นมเหสี
เสด็จมาเยี่ยมปาณฑพทั้ง ๕ นางสัตยภามา คือ นางจิรประภาในกฤษณาสอนน้องคาฉันท์ เมื่ออยู่
ด้วยกันตามลาพัง นางสัตยภามาได้ถามนางกฤษณาถึงข้อปฏิบัติที่ทาให้นางสามารถครองใจพระ
สวามีทั้ง ๕ นางกฤษณาจึงชี้แจงให้ทราบอย่างแจ่มแจ้ง
ผู้แต่ง พระยาราชสุภาวดีและพระภิกษุอิน
ลักษณะการแต่ง ฉันท์และกาพย์
วัตถุประสงค์ในการแต่ง เป็นคาสุภาษิตสอนหญิง เกี่ยวกับการวางตัว ประพฤติ
ตัวให้เป็นกุลสตรีที่ดี
เนื้อเรื่องย่อ ท้าวพรหมทัตแห่งกรุงพาราณสีมีราชธิดา ๒ องค์คือ กฤษณา และ
จันทรประภา (จิรประภา) เมื่อพระบิดาจัดพิธีสยุมพรให้นางกฤษณาเลือกภัสดาได้ ๕ องค์ แต่นาง
จันทรประภาเลือกเพียงองค์ เดียว นางกฤษณาปฏิบัติรับใช้ภัสดาได้ดี มีความรักใคร่ต่อกันมั่นคง
ส่วนนางจันทรประภาบกพร่องในหน้าที่ของภรรยาจึงไม่มีความสุขกับสามี แต่นางเข้าใจว่านาง
กฤษณามีเวทย์มนตร์ผูกใจชายจึงมาขอเรียนบ้าง นางกฤษณาได้ชี้แจงความจริงว่า การที่สามีจะรัก
ใคร่นั้นอยู่ที่รู้จักหน้าที่ของแม่เรือนและอยู่ในโอวาทของสามี นางจันทรประภานาคาสอนของนาง
กฤษณาไปปฏิบัติ สวามีก็เปลี่ยนมารักใคร่และมีความสุขเช่นเดียวกับนางกฤษณา
ตัวอย่าง คาสอนผู้หญิงต้องเป็นแม่บ้านแม่เรือนที่ดี รู้จักหน้าที่ของภรรยา อยู่ใน
โอวาทของสามี
เราเป็นกษัตรี ชอบแต่ภักดี โดยเลศลาเนา กิริยาอัชฌาสัย กิจการ
แห่งเรา ปรนนิบัติบรรเทา ทุกข์โศกสวามี
ไม่เกรงผู้ชาย ปากกล้าท้าทาย เจรจาจองหอง ผัวว่าคาหนึ่ง ไปได้ถึงสอง
ไม่ควรคู่ครอง ราศร้างห่างไกล
คุณค่า กฤษณาสอนน้องคาฉันท์ เป็นวรรณคดีคาสอนที่แต่ง เป็นคาฉันท์เรื่อง
แรก และยังสะท้อนให้เห็นการรับอิทธิพลจากวรรณคดีอินเดียจากเรื่องมหาภารตะ ทาให้เห็นว่า
ไทยไม่ได้รับอิทธิพลวรรณคดีจากเรื่องรามายณะเท่านั้น
๑๐๗

๔.๒.๓ โคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี
โคลงยอพระเกี ย รติ พ ระเจ้ า กรุ ง ธนบุ รี เป็ น วรรณคดี เ ชิ ง บั น ทึ ก เหตุ ก ารณ์ แ ละ
สรรเสริญพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี ผู้แต่งบอกวันที่แต่ง ไว้อย่างชัดเจน คือแต่งเมื่อวันอังคาร
เดือน ๙ ขึ้น ขึ้น ๑๐ ค่า จุลศักราช ๑๑๓๓ (พ.ศ.๒๓๑๔) สันนิษฐานกันว่าผู้แต่งน่าจะเป็นผู้ใกล้ชิด
พระเจ้ากรุงธนบุรี จึงทราบพระจริยวัตร อุปนิสัย และเหตุการณ์สาคัญอย่างละเอียด โดยสันนิษฐาน
กันว่าเป็น นายสวน มหาดเล็ก
ผู้แต่ง นายสวน มหาดเล็ก
ลักษณะการแต่ง โคลงสี่สุภาพ จานวน ๘๕ บท
วัต ถุป ระสงค์ ในการแต่ ง เพื่อ แสดงความจงรัก ภัก ดี เฉลิ มพระเกีย รติ และ
ทูลเกล้า ฯ ถวายสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี
เนื้อเรื่องย่อ ตอนต้นเรื่องบอกชื่อผู้แต่ง ความมุ่งหมายในการแต่ง วันเดือนปีที่
แต่ง จากนั้นกล่าวถึงสาเหตุการยกทัพมาตั้งที่ธนบุรี พรรณนาความอุดมสมบูรณ์ สรรเสริญพระ
บารมีของพระเจ้ากรุงธนบุรีที่สามารถปราบก๊กต่าง ๆ มีพระมหากรุณาธิคุณช่วยเหลือบรรดา
ประเทศที่มาขอพึงพระบารมี ประเทศราชต่างมาถวายเครื่องราชบรรณาการ พรรณนาการสมโภช
พระนคร การมหรสพนานาชนิด และจบลงด้วยการถวายพระพรให้พระเจ้ากรุงธนบุรีโดยอาราธนา
คุณพระศรีรัตนตรัยและเทพให้ทรงพระเจริญ
ตั ว อย่ า งที่ แ สดงให้ เ ห็ น การสรรเสริ ญ พระเกี ย รติ พ ระเจ้ า กรุ ง ธนบุ รี ที่ ท รงเป็ น
พระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถ ทรงกอบกู้เอกราช และยังทรงเป็นที่พึ่งของไพร่ฟ้าชาวไทย
และเป็นที่เคารพยาเกรงของชนชาติอื่น
แขกชวาวรเทศทั้ง
จีนฝรั่งลันดาดู
ลาวมอญย่อมถนอมชู
พระการุณเหนือเกล้า
บังคมบทรัชไท้
พระปิ่นอยุธยายศ
ขอแถลงนิพนธ์พจน์
ไว้พระเกียรติท่านท่วมหล้า

มลายู
ดาษเฝ้า
วรบาท พระนา
กล่อมเกลี้ยงควรฐาน ฯ
ทรงทศ ธรรมนา
ยอดฟ้า
เฉลิมบาท พระเอย
โลกเหลื้องฦาบุญ

คุณค่า โคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี นับว่าเป็นวรรณคดีที่มีความสาคัญ
โดยแม้ระยะเวลาของกรุงธนบุรีจะมีเพียง ๑๕ ปี หากแต่มีวรรณคดียอพระเกียรติเกิดขึ้น ซึ่งแสดงให้
๑๐๘

เห็นถึงความรักและความจงรักภักดีของราษฎรที่มตี ่อพระเจ้ากรุงธนบุรี เป็นที่น่าสังเกตว่า วรรณคดี
ยอพระเกียรติเล่มนี้ มีลักษณะต่างจากเรื่องอื่นที่มีมาในยุคก่อน เพราะสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่าง
กษัตริย์กับราษฎรอย่างเด่นชัด ดังจะเห็นว่ามีการกล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้ากรุงธนบุรี
ที่มีต่อประชาชนที่มาพึ่งพระบารมี โดยไม่ใช่แค่คนไทยเท่านั้น แต่คนที่มาจากประเทศราชทรงให้
ความช่วยเหลือด้วย และกล่าวถึงงานมหรสพต่าง ๆ ที่ทาให้เหล่าพสกนิกรมีความสุขสนุกสนาน
ไม่ได้เน้นเรื่องสงครามหรือเรื่องเฉพาะกษัต ริย์เพียงอย่างเดียว ซึ่งการพรรณนาเช่นนี้ทาให้ เห็นถึง
ความผาสุกและความรักของประชาชนที่มีต่อพระเจ้ากรุงธนบุรี ไม่ใช่เป็นภาพของการสงครามหรือ
ความเป็นกษัตริย์นักรบของพระเจ้ากรุงธนบุรีเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ วรรณคดีเรื่องนี้ให้ความรู้
ด้านประวัติศาสตร์สมัยกรุงธนบุรีอย่างละเอียด จนอาจกล่าวได้ว่า เป็นตาราประวัติศาสตร์สมัยกรุง
ธนบุรี นอกจากเหตุการณ์สาคัญทางประวัตศิ าสตร์แล้ว ยังบันทึกวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมในยุคนัน้ ไว้
ด้วย เช่น แสดงให้เห็นว่าสมัยนั้นมีการแสดงระบาราฟ้อน มีชาวต่างชาติเข้ามาเป็นจานวนมากด้วย
๔.๒.๔ อิเหนาคาฉันท์
อิเหนาคาฉันท์มีที่มาจากเรื่องอิเหนา ตอนอิเหนาเผาเมือง กวีไม่ได้แต่งทั้งเรื่อง
กวีดาเนินเรื่องตอนอิเหนาเผาเมืองตามบทละครเรื่องอิเหนาของเจ้าฟ้ามงกุฎในสมัยอยุธยาตอน
ปลาย ตอนท้ายเรื่องมีจารึกว่า แต่งเมื่อเดือน ๑๑ ขึ้น ๑๕ ค่า ปีกุน จ.ศ.๑๑๔๑ (พ.ศ.๒๓๒๒) ซึ่ง
เป็นปีที่ ๑๒ แห่งรัชกาลสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี
ผู้แต่ง หลวงสรวิชิต (หน)
ลักษณะการแต่ง ฉันท์สลับกาพย์
วัตถุประสงค์ในการแต่ง เพื่อแต่งนิทานคาฉันท์ เป็นการแสดงความสามารถ
ของกวี
เนื้อเรื่องย่อ กวีจับตอนอิเหนาเผาเมืองดาหา นาบุษบาไปไว้ ในถ้า ไม่ยอมให้
อภิเษกกับจรกา จนจรกาออกติดตาม จึงถามอิเหนาและสังเกตว่าอิเหนาลักพาตัวนางไปหรือไม่
อิเหนาทาทีโกรธผู้ที่ลักบุษบาไป แต่อิเหนาก็อดร้องไห้ไม่ได้ เมื่อนึกถึงความฝัน ที่ว่า มีนกอินทรีย์จิก
ตา อิเหนารู้สึกหวาดหวั่นจึงร้องไห้ไปกับจรกา (กุหลาบ มัลลิกะมาส, ๒๕๑๖, หน้า ๑๑๖)
ตัวอย่าง ตอนอิเหนาแอบนาบุษบามาไว้ในถ้า
ปางนั้นบรมวงอุ้มองค์วนิดา
ชูชื่นภิรมย์เชย
สาผัสตระมลกรม

ศอสัญแดหวา
กรตระกองตระการชม
ดุจเสวยสมบัติพรหม
เสน่ห์น้อมฤดีมา
๑๐๙

รีบรถทุรัศทาง
จึ่งมีมธุรสา
อ้าแม่นิคือพี่
กรรแสงบใช่องพักตรผ่องจะนองชล
อ้าแม่อย่าแคลนกลัว

จรร่วมพนาทวา
พจนเพื่อแสดงองค์
บมิควรจะโศกทรง
คระตูมาต้องตัว
วิมลโฉมจะหม่นมัว
สละทุกข์ประเทืองเรียม

คุณค่า อิเหนาคาฉันท์เป็นนิทานที่แต่ง ด้วยคาฉันท์เรื่องแรก กวีไม่ได้แต่งทั้ง
เรื่อง หากแต่ตัดตอนมาแต่ง สานวนภาษามีความไพเราะ โดยเฉพาะบทคร่าครวญและบทชมความ
งาม โดยชมทุกส่วนของร่างกายเปรียบเทียบกับสิ่งต่าง ๆ กวีแต่งได้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ และ
เล่น กับคาประพันธ์ เช่น มีการใช้กลบทที่เป็นฉันท์ ซึ่ง นับว่าแต่งยาก วรรณคดีเรื่องนี้ ยัง เป็น
หลักฐานยืนยันว่าเรื่องอิเหนาได้รับความนิยมมาตั้งแต่สมัยอยุธยาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
๔.๒.๕ ลิลิตเพชรมงกุฎ
ลิลิตเพชรมงกุฎมีที่มาของเรื่องจากนิทานเวตาลเรื่องที่ ๑ ซึ่งเป็นนิทานของอินเดีย
โบราณ เดิมชื่อ เวตาลปัจจวีสติ เป็นนิทานสันสกฤตของศิวทาส เรื่องเพชรมงกุฎตรงกับเรื่องวัช
รมงกุฎในนิทานเวตาล มีข้อสันนิษฐานกันว่าหลวงสรวิชิต (หน) น่าจะแต่งเรื่องนี้ก่อนอิเหนาคาฉันท์
ดาเนินเรื่องตามแบบนิทาน
ผู้แต่ง หลวงสรวิชิต (หน)
ลักษณะการแต่ง ลิลิตสุภาพ
วัตถุประสงค์ในการแต่ง เพื่อเล่านิทาน และมีข้อสันนิษฐานกันว่า แต่งเพื่อ
ถวายราชโอรสของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี แต่เมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๒
เนื้อเรื่องย่อ เนื้อเรื่องดาเนินคล้ายกับนิทานเวตาลของอินเดีย โดยเริ่มเรื่องว่า
พระเจ้าวิกรมาทิตย์จับเวตาลได้ ขณะเดินทางกลับ เวตาลจึงได้เล่านิทานเรื่องเพชรมงกุฎให้ฟัง
โดยเนื้อความดังนี้ พระเพชรมงกุฎทูลลาพระราชบิดาไปล่าสั ตว์ และหลงทางกับพี่เลี้ยงถึงเมือง
กรรณ พี่เลี้ยงทาอุบายให้ได้พระธิดาของพระเจ้ากรุงกรรณเป็นชายา พระธิดากลัวพี่เลี้ยงชื่อ พุฒศรี
จะชวนพระมงกุฎกลับบ้านเมืองจึงลอบวางยาพิษ แต่พี่เลี้ยงรู้ทันและชวนพระเพชรมงกุฎกลับเมือง
จริง ๆ ต่อมาพี่เลี้ยงคิดอุบายแนะนาให้ได้นางกลับพร้อมพระเพชรมงกุฎสาเร็จ ภายหลังเจ้ากรุง
กรรณรู้ความจริง จึงเสียพระทัยจนสิ้นพระชนม์ เวตาลจึงถามท้าววิกรมาทิตย์ว่า ความผิดควรตก
อยู่ที่ผู้ใด ท้าววิกรมาทิตย์เผลอตอบไปว่า เจ้ากรุงกรรณผิด เวตาลได้โอกาสที่ท้าววิกรมาทิตย์ผิด

๑๑๐

สัญญาว่าจะไม่ตรัสอะไรตลอดทาง จึงหนีกลับไปยังที่อยู่เก่าของตน (กุหลาบ มัลลิกะมาส, ๒๕๑๖,
หน้า ๑๑๕-๑๑๖)
ตัวอย่าง ตอนชมโฉมพระเพชรมงกุฎ
เมื่อนั้นศรีสุริยวงศ์ องค์พระเพชรมงกุฎ โฉมเฉิดสุดโสภณ เจริญชนม์สิบหกปี ทรง
ลักษณะศรีสุนทเรศ บวรเกศเส้นสลวย พิศจุไรรวยเรียบร้อย ขนงช้อยชดปลาย วิลาศผายผ่องนวล
เนตร์น่ายวนยิ่งศร ขนงเนตรงามงอนงามพริ้ม นาสาปิ้มอังกุศ กรรณกลีบบุษบงบาง ปรางยิ่งปราง
ทองเปรียบ ริมโอษฐ์เรียบไรทนต์ ทันต์ดากลแมลงภู่ โอษฐ์แดงดูดุจแย้ม หนุแสล้มเพราพร้อง ศอ
ทรงปล้องกลกลึง อังสาขึงบั้นองค์รัด กระทวยธวัชกลงวง คชินทรจ้วงจับลม สรรพางค์กลมอ้อนแอ้น
ยุรยาตร์แม้นเหมือนหงส์ หญิงแลหลงลืมนอน กล่าวกลกลอนขับอ้าง ชมโฉมหน่อกษัตริย์สร้าง รูป
ท้าวใดเทียม พ่อนา ฯ
ตัวอย่าง บทชมธรรมชาติขณะพระเพชรมงกุฎประพาสป่า
เสด็จดลพนเวศเวิ้ง
เลวงไพร
ชมช่อพฤกษาไสว
ยื่นย้อย
หอมหวนหื่นฤๅทัย
จอมราช
ดอกดกตูมบานห้อย
กิ่งก้านสาขา
กรรณิการ์การะเกดแก้ว กาหลง
พุทธชาติลาดวนดง
ดกค้อม
จาปาปีบประยงค์
หอมกลิ่น มานา
ยี่สุ่นบุนนากน้อม
กิ่งสร้อยกุสุมาลย์ ฯ
คุณค่า ลิลิตเพชรมงกุฎเป็นนิทานที่นาเค้าโครงมาจากอินเดียเรื่องแรก โดยนิทาน
เวตาลของอินเดียนั้นมีลักษณะเป็นโครงเรื่องซ้อน มีโครงเรื่ องใหญ่คือเรื่องของพระวิกรมาทิตย์ที่
ต้องการนาตัวเวตาลกลับไป กับนิทานย่อย ๆ ซึ่งเป็นโครงเรื่องย่อย หลวงสรวิชิต (หน) เลือกแต่ง
เพียงเรื่องเดียว โดยแต่งเป็นลิลิต วรรณคดีเรื่องนี้สอดแทรกคติธรรม มีสานวนไพเราะคล้ายกับ
ลิลิตพระลอ กวีนิยมสัมผัสอักษร ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของกวี
๔.๒.๖ นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน (นิราศเมืองกวางตุ้ง)
นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีนนี้ เป็นบันทึกการเดินทางของพระยามหานุภาพ
(อ้น)เมื่อคราวที่ติตามคณะราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศจีน ณ กรุงปักกิ่ง วันอาทิตย์
เดือน ๗ แรม ๑๑ ค่า ปีฉลู จุลศักราช ๑๔๓ ตรงกับ พ.ศ. ๒๓๒๔ ซึ่งตรงกับสมัยของพระเจ้า
๑๑๑

เขี้ยนหลงฮองเต้ โดยเรือทั้งสิ้น ๑๑ ลา มีพระยาศรีธรรมาธิราช เป็นราชทูต เจ้าฟ้ากรมหลวงนริ
นทรรณเรศ (ทองจัน เป็นอุปทูตนาพระราชสาส์นและเครื่องบรรณาการไปถวายพระเจ้ากรุงปักกิ่ง
พร้อมกับสินค้าที่จะจาหน่าย ณ เมืองกวางตุ้ง แล้วนาเงินที่ได้ไปซื้อของใช้ในราชการกลับมา ครั้ง
นั้นพระยามหานุภาพอยู่ในกลุ่มข้าราชการที่จัดการเกี่ยวกับสินค้า จึงเดินทางไปแค่เมืองกวางตุ้ง
ส่วนคณะราชทูตเดินทางต่อไปจนถึงปักกิ่ง พระยามหานุภาพคงได้แต่งนิราศเรื่องนี้ในระยะเวลานั้น
ผู้แต่ง พระยามหานุภาพ (อ้น)
ลักษณะการแต่ง กลอนนิราศ
วัต ถุประสงค์ในการแต่ง เพื่อบันทึ กการเดิน ทางและสรรเสริญพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าตากสิน
เนื้อเรื่องย่อ เริ่มต้นเรื่องด้วยการบอกวัน เวลาที่เดินทาง กระบวนเรือ สิ่งที่พบ
เห็น เช่น ทะเล คลื่นลม หญิงชาวจีน ประเพณีห่อเท้า การเดินทางกลับ และลงท้ายด้วยการ
ถวายพระพร
ตัวอย่าง การเตรียมตัวเดินทางไปเมืองกวางตุ้ง
จึงพระบาททรงราชนิพนธ์สาร
ให้เขียนสารลงลานทองทวน
อนึ่งนอกจิ้มก้องเป็นของถวาย
ทั้งนายห้างขุนนางในนัครา
แล้วจัดทูตทูลคาให้จาสาร
ทั้งของแถมแนมความนั้นงามครัน

เป็นตะพานนพคุณควรสงวน
จัดส่วนบรรณาการละลานตา
ก็โปรยปรายประทานไปหนักหนา
ให้มีตราบัวแก้วสาคัญกัน
บรรณาการพร้อมสิ้นทุกสิ่งสรรพ์
เป็นกานัลถวายนอกบรรณาการ

คุณค่า นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีนนี้เป็นกลอนนิราศเรื่องแรกที่ใช้ฉาก
ต่างประเทศ โดยพรรณนาสภาพบ้านเมือง ผู้คน ศิลปวัฒนธรรมของจีนอย่างเห็นภาพ เนื้อหาให้
ความรู้ในด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมของจีน สะท้อนให้เห็นการเจริญสมัยไมตรี
กับต่างประเทศของไทย ทัง้ ยังสะท้อนความเทิดทูนพระมหากษัตริย์ นิราศเรื่องนี้ยังคงลักษณะของ
การเดินทาง แต่ไม่ได้มีการจากนาง อีกทั้งเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นการสรรเสริญหรือราพึงราพันถึงพระ
เจ้ากรุงธนบุรีด้วยความจงรักภักดี ซึ่งแปลกไปจากวรรณคดีนิราศโดยทั่วไป

๔.๓ ลักษณะสาคัญของวรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี พ.ศ. ๒๓๑๐ – ๒๓๒๕
วรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี มีลักษณะสืบทอดจากสมัยอยุธยามากกว่าที่จะเป็นงานสร้างสรรค์
เนื่องจากวรรณคดีสมัยกรุงธนบุรีได้รับอิทธิพลโดยตรงจากวรรณคดีสมัยอยุธยา วรรณคดีสมัยกรุง
๑๑๒

ธนบุรีจึงคล้ายคลึงกับวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนปลาย เนื้อหาของเรื่องส่วนใหญ่เป็นแนวปลุกใจให้
ใจรักชาติบ้านเมืองและปลุกปลอบใจให้คลายจากความหวาดกลัว ภัยสงคราม นิยมแต่งเป็ นร้อย
กรอง จานวนกวีมีไม่มาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะระยะเวลาสมัยกรุงธนบุรีมีเพียง ๑๕ ปี และช่วงเวลา
ดังกล่าวมีศึกสงครามเกิดขึ้นตลอด วรรณคดีสมัยกรุงธนบุรีมีลักษณะสาคัญ ดังนี้
ด้านเนื้อหาของวรรณคดีนั้น มีลักษณะคล้ายคลึงกับสมัยอยุธยา ปรากฏวรรณคดี
ที่มีเนื้ อ หานิ ทานนิ ยาย ยอพระเกีย รติ ค าสอน และวรรณคดีแสดงอารมณ์ จะเห็นว่า เนื้ อหา
ค่อนข้างหลากหลาย อย่างไรก็ดี วรรณคดีในสมัยนี้มีลักษณะเฉพาะคือมักตัดตอนมา แต่งไม่ครบทั้ง
เรื่อง เช่น พระเจ้ากรุงธนบุรีพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์เพียง ๔ ตอน หลวงสรวิชิต (หน) แต่งลิลิต
เพชรมงกุฎโดยนาเรื่องที่ ๑ จากเรื่องนิทานเวตาลมาแต่งเพียงเรื่องเดียว หรือเรื่องอิเหนา แต่งเฉพาะ
ตอนอิเหนาเผาเมืองเท่านั้น เข้าใจว่าเป็นเพราะบ้านเมืองเกิดศึกสงครามตลอด จึงไม่มีเวลาให้กวี
แต่งเรื่องยาว เป็นที่น่าสังเกตว่า การตอนที่คั ดเลือกมาแต่งนั้น น่าจะมีความสัมพันธ์กับการเมือง
การปกครองด้วย ดังเช่น พระเจ้ากรุงธนบุรี คัดตอน ท้าวมาลีวราชว่าความมาแต่ง อาจเป็นกุศโล
บายสื่อให้เห็นการปกครองที่เป็นธรรมของพระเจ้ากรุงธนเอง ส่วนอีก ๓ ตอน แสดงให้เห็นคติธรรม
ที่ใช้ในการดาเนินชีวิตได้ นอกจากนี้ ยังมีความสนุกสนานด้วย
วรรณคดีนิทานนินายในสมัยนี้ นอกจากเป็นเรื่องที่คุ้นเคยกันอยู่แล้วเช่น รามเกียรติ์
อิเหนา ยังมีที่นาเค้าเรื่องมาจากอินเดียโบราณด้วย ได้แก่เรื่องลิลิตเพชรมงกุฎ ซึ่งแนวเรื่องเช่นนี้ยัง
ไม่มีกวีไทยคนใดนามาแต่งวรรณคดีมาก่อน
เป็นที่น่าสังเกตว่า กวีในสมัยกรุงธนบุรีนี้ ล้วนมีความจงรักภักดี ภาคภูมิใจในพระ
ปรีชาสามารถ และพระบุญญาบารมีของพระเจ้ากรุงธนบุรีอย่างมาก ดังปรากฏว่ามีวรรณคีดยอ
พระเกียรติ และวรรณคดีหลายเรื่องแทรกการสรรเสริญพระเจ้ากรุงธนบุรีไว้ แม้จะเป็นนิราศก็ตาม
ด้านรูปแบบคาประพันธ์ ยังคงแบบสืบทอดจากสมัยอยุธยา มีธรรมเนียมในการแต่ง
เช่นเดียวกับสมัยอยุธยา คือ ขึ้นต้นด้วยบทไหว้หรือบทประณามบท มีการบรรยายและพรรณนา
อย่างเข้าแบบ ทั้งบทชมต่าง ๆ และบทพรรณนาอารมณ์ความรู้สึก มุ่งความไพเราะในการประพันธ์
มากกว่าเนื้อหาสาระและแนวความคิด กวี นิยมแต่งด้วยร้อยกรอง แม้วรรณคดีสมัยนี้มีจานวนไม่
มาก แต่กวีใช้คาประพันธ์หลายชนิด เช่น โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน และมีรูปแบบทั้งบทละคร ลิลิต
และนิราศ ไม่เคร่งครัดฉันทลักษณ์มากนัก
ด้านสานวนภาษาและวรรณศิ ลป์ จะสัง เกตได้ ว่า อาจยัง ไม่ ดีเด่ นนั ก แต่แ สดง
ลักษณะเฉพาะสมัย ที่สาคัญ กล่าวคือ กวีส่วนใหญ่มักใช้ถ้อยคาสั้น กระชับ ซึ่งลักษณะอาจเป็น
เพราะสภาพบ้านเมืองไม่อยู่ในสภาพที่ทาให้กวีสามารถตกแต่งร้อยกรองของตัวเองได้ ประกอบกับ
กวีในยุคนี้ส่วนใหญ่เป็นนักรบ ถ้อยคาจึงออกมาในลักษณะห้วน สั้น มุ่งเนื้อความเป็นสาคัญมากกว่า
๑๑๓

สรุป
แม้ว่าสมัยกรุงธนบุรีจะมีระยะเวลาเพียง ๑๕ ปี แต่วรรณคดีมีเนื้อหาหลากหลายที่พบมาก
ที่สุดคือวรรณคดีประเภทนิทานนิทาย ที่น่าสังเกตคือเป็นวรรณคดีร้อยกรองทุกเรื่องและมีรูปแบบ
ค าประพั น ธ์ ค รบทุ ก ประเภท สะท้ อ นถึ ง ความเจริ ญ รุ่ ง เรื อ งและการส่ ง เสริ ม งานกวี ข อง
พระมหากษัตริย์ได้ในระดับหนึ่ง ความเจริญในด้านวรรณคดีนี้ทาให้กวีบางท่านยังคงเป็นกวีสืบต่อ
จนถึงสมัยรัชกาลที่ ๑ เช่น หลวงสรวิชิต (หน) ซึ่งต่อมาคือเจ้าพระยาพระคลัง (หน) ผู้ซึ่งมีฝีมือทั้ง
งานร้อยกรองและร้อยแก้ว และได้แต่งวรรณคดีเรื่องสาคัญหลายเรื่อง การเขียนงานวรรณคดีใน
สมัยกรุงธนบุรีจึงเป็นช่วงเวลาฝึกปรือและพัฒนาฝีมือทางวรรณคดีได้อย่างดี

คาถามท้ายบท
๑.
๒.
๓.
๔.

ลักษณะวรรณคดีสมัยกรุงธนบุรีในด้านเนื้อหาและรูปแบบเป็นอย่างไร
ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมในสมัยกรุงธนบุรีมีผลต่อการแต่งวรรณคดีอย่างไร
งานพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมีกี่เรื่อง เรื่องอะไรบ้าง
พระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมีความสาคัญต่อการเมืองการปกครองในสมัย
กรุงธนบุรีอย่างไร
๕. วรรณคดีเรื่องนิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีนมีลักษณะเนื้อหาและรูปแบบที่โดดเด่น
อย่างไร
๖. อิเหนาคาฉันท์ มีเนื้อหาอย่างไร และใครเป็นผู้แต่ง
๗. ใครคือผู้แต่งลิลิตเพชรมงกุฎ และแต่งเพื่อวัตถุประสงค์ใด
๘. กฤษณาสอนน้องคาฉันท์มีที่มาอย่างไร
๙. จงบอกที่มาของเรื่องลิลิตเพชรมงกุฏ
๑๐. เหตุใดจึงกล่าวว่าเรื่องลิลิตเพชรมุงกุฎได้สอดแทรกเรื่องคติธรรม

๑๑๔

รายการอ้างอิง
กุหลาบ มัลลิกะมาส. (๒๕๑๗). วรรณกรรมไทย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น.
นรินทรเทวี, กรมหลวง. (๒๕๐๙). จดหมายเหตุความทรงจา และพระราชวิจารณ์. พระนคร: โรง
พิมพ์พระจันทร์.

๑๑๕

แผนบริหารการสอนประจาบท
หัวข้อเนื้อหาประจาบท
บทที่ ๕ วรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๓๒๕ – ๒๓๙๔
๕.๑ ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมโดยสังเขป
๕.๒ กวีและวรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๓๒๕ – ๒๓๙๔
๕.๓ ลักษณะสาคัญของวรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๓๒๕ – ๒๓๙๔
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
เมื่อศึกษาบทที่ ๕ แล้ว นักศึกษาสามารถ
๑. อธิ บายบริบททางสั งคมและวัฒนธรรมสมั ยกรุงรัต นโกสิ นทร์ พ.ศ. ๒๓๒๕ –
๒๓๙๔ ได้
๒. บอกกวีและวรรณคดีที่ปรากฏในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๓๒๕ – ๒๓๙๔ ได้
๓. อธิบายลักษณะสาคัญของวรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๓๒๕ – ๒๓๙๔ ได้
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจาบท
๑. วิธีสอน การบรรยาย อภิปรายกลุ่ม ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการสอน
๒. กิจกรรมการเรียนการสอนมีดังนี้
๒.๑ กิจกรรมก่อนเรียน นักศึกษาอ่านเอกสารประกอบการสอนล่วงหน้า เตรียม
รายงานหน้าชั้น เตรียมแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน และอ่านวรรณคดีต่อไปนี้ล่วงหน้า
๒.๑.๑ รามเกียรติ์
๒.๑.๒ สมบัติอมรินทร์คากลอน
๒.๑.๓ พระอภัยมณี
๒.๑.๔ นิราศนรินทร์
๒.๑.๕ สมุทรโฆษคาฉันท์
๒.๑.๖ ระเด่นลันได
เมื่อถึงชั่วโมงเรียน ก่อนเริ่มสอน นักศึกษาร่วมกิจกรรมวัดความรู้ผ่านโปรแกรม
Mentimeter หรือโปรแกรมอื่น ๆ
๒.๒ กิจกรรมระหว่างเรียน นักศึกษาฟังบรรยาย รายงานหน้าชั้น ร่วมกันอภิปราย
วรรณคดีที่ให้อ่านล่วงหน้า

๑๑๖

๒.๓ นั กศึกษาตอบ คาถามท้ายบท และเตรียมอ่านหนังสือบทต่อไปล่ว งหน้ า
นักศึกษาทบทวนความรู้จากคลิปการสอนที่บันทึกไว้ในเว็บไซต์ผู้สอน
สื่อการเรียนการสอนประจาบท
๑. เอกสารประกอบการสอน
๒. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ อาทิ พาวเวอร์พอยท์ วีดิทัศน์
๓. ตัวบทวรรณคดีไทย
การวัดและการประเมินผล
๑. สังเกตความสนใจและมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
๒. การถาม-ตอบ
๓. การสอบกลางภาค
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บทที่ ๕
วรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๓๒๕ – ๒๓๙๔
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๓๒๕ – ๒๓๙๔ คือช่วงรัชกาลที่ ๑ – รัชกาลที่ ๓ หรืออาจ
เรียกว่ารัตนโกสินทร์ตอนต้น ในช่วงเวลานี้บ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อยมากกว่าสมัยกรุงธนบุรี
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงเร่งฟื้น ประเทศในทุกด้าน รวมถึงด้านวรรณคดี ทรง
ส่งเสริมให้เกิดวรรณคดีคู่บา้ นคู่เมืองขึ้น ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรง
สานต่องานบ้านเมืองและงานวรรณคดีต่อจากพระราชบิดา ในสมัยนี้เป็นยุครุ่งเรืองของวรรณคดี
และศิลปะแขนงต่าง ๆ ต่อมาในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสนพระทัย
งานวรรณคดีควบคู่กับงานทางวิชาการ และยั งมีพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ประชาชนได้มีความรู้
เรื่องต่าง ๆ ด้วย วรรณคดีในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนี้ ยังเป็นวรรณคดีที่สืบ ทอดจากสมัยอยุธยา
และธนบุรี โดยถือว่ายังไม่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกมากนัก

๕.๑ ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมโดยสังเขป
ลัก ษณะบ้ านเมื องในสมั ย ต้น รั ต นโกสิ น ทร์ยั ง คงคล้ ายกั บสมั ยอยุ ธ ยาและธนบุรี โดย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หรือเดิมคือสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก
หลังจากได้ขึ้นปราบดาภิเษกเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ในวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ.๒๓๒๕
พระองค์ โ ปรดเกล้ า ฯ ให้ ย้ า ยราชธานี จ ากกรุ ง ธนบุ รี ร าชธานี เ ดิ ม ที่ อ ยู่ ฝั่ ง ตะวั น ตกของแม่ น้ า
เจ้าพระยาเมื่อครั้งสมัยพระเจ้ากรุงธน มายังฝั่งตะวันออกของแม่น้าเจ้าพระยา เพราะเห็นว่ากรุง
ธนบุรีมีแม่น้าเจ้าพระยาไหลผ่านกลางเมือง ไม่เหมาะสมที่จะเป็นศูนย์กลางการปกครอง จึงโปรด
เกล้า ฯ ให้ย้ายราชธานีไปทางฝั่งตะวันออก ด้วยเหตุผลสาคัญ ๆ หลายประการ ประการหนึ่งที่
สาคัญยิ่งคือเหตุผลทางยุทธศาสตร์ (ยุพร แสงทักษิณ, ๒๕๕๙, หน้า ๔-๒๔)
ในรัชกาลนี้ พระองค์โปรดให้สร้างพระราชวังหลวงตามอย่างอยุธยา ดังปรากฏหลักฐานใน
พงศาวดารว่า “พระมหาปราสาทที่สร้างในพระบรมมหาราชวังนั้น โปรดให้ถ่ายแบบขนาดมาสร้าง
อย่างพระที่นั่งสรรเพชร์ปราสาทในกรุงเก่า ” (พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ฉบับหอสมุด
แห่งชาติ รัชกาลที่๑ – รัชกาลที่ ๒, ๒๕๐๕, หน้า ๗๒) และโปรดเกล้า ฯ ให้อัญเชิญพระพุทธมหา
มณีรัตนปฏิมากรมาประดิษฐานยังวัดวัดพระศรีรัตนศาสดาราม มีการสร้างพระบรมมหาราชวัง โดย
มีวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งตั้งอยู่ภายในเขตพระบรมมหาราชวังฌแกเช่นเดียวกับกับวัดพระศรี
สรรเพชญ์ ที่กรุงศรีอยุธยา หลังจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดงานฉลองสมโภชพระนคร
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เป็นเวลา ๓ วัน ครั้งเสร็จการฉลองพระนครแล้ว พระองค์พระราชทานนามพระนครแห่งใหม่ให้ต้อง
กับนามพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรว่า "กรุงเทพมหานคร บวรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยา มหา
ดิลกภพ นพรัตนราชธานีบุรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติย
วิษณุกรรมประสิทธิ์" หรือเรียกอย่างสังเขปว่า "กรุงเทพมหานคร" พระมหากษัตริย์ในพระบรม
ราชวงศ์จักรีได้ทรงปกครองบ้านเมืองสืบต่อมาจนถึงรัชกาลปัจจุบัน รวม ๑๐ พระองค์
ในรัชกาลนี้ ไทยยังมีศึกสงครามกับพม่าถึง ๗ ครั้ง สงครามครั้งสาคัญคือ สงครามเก้าทัพที่
ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี เมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๘ ไทยสามารถเอาชนะตีทัพพม่าได้แม้มีกาลังน้อยกว่า
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสร้างบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่น นับได้ว่าในรัชสมัยนี้
อาณาจักรไทยกว้างขวางยิ่งกว่าสมัยใด ๆ ในประวัติศาสตร์ชาติไทย (แสงโสม เกษมศรี และวิมล
พงศ์ พิ พั ฒ น์ , ๒๕๒๓, หน้ า ๒๗๔) และโปรดให้มี ก ารสัง คายนาพระไตรปิ ฎ ก และตรวจช าระ
กฎหมายเป็ น กฎหมายฉบั บ หลวงขึ้ น ๓ ชุ ด เรี ย กว่ า กฎหมายตราสามดวง รวมทั้ ง ทรงฟื้ น ฟู
ศิลปวัฒนธรรมของชาติทุกแขนงให้รุ่งเรืองดังเช่น "ครั้งบ้านเมืองดีสมัยอยุธยา"
พระราชกรณียกิจสาคัญที่มีต่อการสร้างสรรค์ชาติไทยสามารถสรุปได้ดังนี้
๑. ด้านการเมืองการปกครอง
๑.๑ ทรงสถาปนาราชวงศ์จักรีและกรุงรัตนโกสินทร์ให้เป็นราชธานีแห่งใหม่
โดยทรงย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมาอยู่ที่กรุงเทพมหานคร
๑.๒ โปรดเกล้า ฯ ให้ชาระกฎหมายให้ถูกต้องยุติธรรม เรียกว่า "กฎหมาย
ตราสามดวง" เพราะประทับตราสาคัญ ๓ ดวง ได้แก่ ตราราชสีห์ของสมุหนายก ตราคชสีห์ของส
มุหพระกลาโหม และตราบัวแก้วของกรมท่า
๑.๓ ทรงให้ขุ ด คลองรอบกรุง เช่ น คลองมหานาค โดยรั ชกาลที่ ๑ ทรง
พระราชทานนามให้เอง
๑.๔ ทรงเป็นจอมทัพในการทาสงครามกับรัฐเพื่อนบ้าน สงครามครั้งสาคัญ
คือ สงครามเก้าทัพกับพม่า
๒. ด้านเศรษฐกิจ
๒.๑ ตอนต้นรัชกาลที่ ๑ เศรษฐกิจยังไม่ดีเพราะมีการทาสงครามกับพม่าหลาย
ครั้ง การติดต่อค้าขายกับต่างประเทศก็ลดลงมาก แต่ในปลายรัชกาลบ้านเมืองไม่มีศึกสงครามทา
ให้ประชาชนมีเวลาประกอบอาชีพ มีการค้าขายกับจีนเพิ่มมากขึ้น ทาให้เศรษฐกิจ ดีขึ้น มีเงินใช้
จ่ายในการทานุบารุงบ้านเมือง สร้างพระนคร สร้างและบูรณปฏิสังขรณ์วดั รวมทั้งสั่งซื้อและสร้าง
อาวุธเพื่อใช้ป้องกันพระราชอาณาเขต ทาให้บ้านเมืองและราษฎรเกิดความมั่นคงและมั่งคั่ง
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๓. ด้านสังคมและวัฒนธรรม
๓.๑ โปรดเกล้า ฯ ให้สร้างพระราชวังและวัดให้มีรูปแบบเหมือนสมัยอยุธยา
เพื่อสร้างขวัญกาลังใจแก่ราษฎรให้เสมือนอยู่ในสมัยอยุธยาเมื่อครั้งบ้าน เมืองเจริญรุ่งเรือง เช่น
โปรดเกล้า ฯ ให้สร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วไว้ในเขตพระบรมมหาราชวังเพื่อ
ใช้ในการประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกับวัดพระศรีสรรเพชญ์ในสมัยอยุธยา
๓.๒ ทรงทานุ บารุงพระพุทธศาสนา ด้วยการออกแบบกฎหมายคณะสงฆ์
เพื่อ ให้ พระสงฆ์ อยู่ ในพระธรรมวินั ย โปรดเกล้า ฯ ให้มี การสั งคายนาพระไตรปิ ฏก และช าระ
กฎหมายสงฆ์ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ โปรดเกล้า ฯ ให้ สร้างวัดและบูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม
ต่าง ๆ เช่น วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) วัดสุทัศนเทพวราราม วัดสระเกศ วัด
ระฆังโฆสิตาราม วัดสุวรรณดารารามตลอดจนบูรณปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปที่ถูกทิ้งร้างตามหัวเมือง
ต่าง ๆ แล้วนามาประดิษฐานไว้ตามวัดวาอารามที่สร้างขึ้นใหม่ เช่น อัญเชิญพระศรีศากยมุนี จาก
วิหารหลวงวัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย มาประดิษฐานที่วัดสุทัศนเทพวราราม เป็นต้น
๓.๓ ทรงฟื้นฟูพระราชพิธีและประเพณีสาคัญสมัยอยุธยา เช่น จัดให้มีพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษกและพระราชพิธีสมโภชพระนคร แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงของการกอบกู้
ราชธานีขึ้นมาใหม่ เป็นการสร้างขวัญกาลังใจให้กับราษฎรและเป็นการรักษาพระราชพิธีโบราณ
๓.๔ ทรงส่งเสริมงานวรรณกรรม โดยพระราชนิพนธ์วรรณคดีหลายเรื่อง
เช่น รามเกียรติ์ เพลงยาวรบพม่าที่ท่าดินแดง โปรดเกล้า ฯ ให้แปลหนังสือจีนเป็นภาษาไทย เช่น
สามก๊ก ราชาธิราช โดยเจ้าพระยาพระคลัง (หน) ซึ่งวรรณคดีเหล่านี้ยังเป็นที่นิยมมาถึงปัจจุบัน
ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เสด็จขึ้นครองราชย์ใน พ.ศ. ๒๓๕๒
พระชนมพรรษา ๔๓ พรรษา เป็นรัชกาลที่ ๒ แห่งราชวงศ์จักรี ในสมัยนี้บ้านเมืองมีความสงบ
เรียบร้อยมากขึ้นกว่าเดิม พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทางส่งเสริมงานด้านศิลปะแขนง
ต่าง ๆ อย่างมาก จนกล่าวกันว่าสมัยนี้ เป็นยุคทองของวรรณคดีและศิลปกรรม ดังจะเห็นว่ามีงาน
วรรณคดีเล่มสาคัญเกิดในยุคนี้หลายเล่ม โดยส่วนใหญ่เป็นงานที่มุ่ งเพื่อประกอบการแสดง เช่น
เรื่องอิเหนาในรัชกาลที่ ๒ ที่ได้รับยกย่องว่าเป็นยอดของละครรา โดยการละครรุ่งเรืองถึงขีดสุด
และสมัยรัชกาลนี้ถือว่าเป็นยุคของของวรรณคดีประเภทละครรา
นอกจากละครในแล้ว ละครนอกซึ่งเป็นละครของประชาชนทั่วไปก็เฟื่องฟูอย่างมากเช่นกัน
ละครนอกได้รับการสนับสนุนให้เข้ามาเล่นในราชสานัก และมีบทละครนอกพระราชนิพนธ์เกิดขึ้น
หลายเรื่อง เช่น สังข์ทอง ไกรทอง มณีพิชัย เป็นต้น นอกจากนี้ งานด้านดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์
และด้านประติมากรรมเฟื่องฟูอย่างมากเช่นกัน
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หลังจากพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยสวรรคต พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัวได้สืบราชสมบัติ เป็นรัชกาลที่ ๓ ต่อมา ก่อนขึ้นครองราชย์ ทรงได้รับสถาปนาเป็นกรม
หมื่นเจษฎาบดินทร์ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๕๖ ทรงกากับราชการกรมพระคลังและกรมท่า ซึ่งทาหน้าที่ตดิ ต่อ
ค้าขายกับต่างประเทศ และดูแลการแต่งสาเภาหลวงไปค้าขายกับจีนเพื่อหารายได้เข้าประเทศ
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนี้ มีชาวตะวันตกเข้ามามีบทบาททางการค้า
และทางวัฒนธรรม มีการทาสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและการพาณิชย์ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๙ เรียก
กันทั่วไปว่า สนธิสัญญาเบอร์นีย์ ต่อมา ใน พ.ศ. ๒๓๗๕ สหรัฐอเมริกาได้ส่งทูตชื่อ เอดมันด์ รอ
เบิตส์ เข้ามาทาสนธิสัญญาเช่นเดียวกับที่ไทยทากับอังกฤษ มีคณะมิชชันนารีอเมริกันเดินทางเข้ามา
เผยแผ่คริสต์ศาสนา นิกายโปรเตสแตนต์จานวนมาก เรียกรวม ๆ ว่า หมอสอนศาสนา โดยหมอสอน
ศาสนานาความรู้ด้านการแพทย์และการอนามัย วิทยาการทางตะวันตก การพิมพ์ การศึกษา และ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษมาเผยแพร่ด้วย หมอสอนศาสนาคนสาคัญ เช่น หมอบรัดเลย์
นอกจากฝรั่งแล้ว สมัยนี้ยังมีการส่งเสริมการค้ากับประเทศจีนอย่างกว้างขวาง รัชกาลที่ ๓
ทรงรับเอาศิลปะแบบจีนมาผสมผสานกับศิลปะแบบไทยหลายอย่าง ทั้งทางด้านสถาปัตยกรรม และ
จิต รกรรม ดังจะเห็ น ตัว อย่างได้จ ากวั ด หลายแห่ งที่สร้ างหรือปฏิสังขรณ์ขึ้ นในรัชกาลนี้ สมัย นี้
พระพุทธศาสนารุ่งเรืองอย่างมาก ทรงสร้างวัดใหม่ ๓ วัด คือ วัดราชโอรสาราม วัดพระเชตุพน
วิ ม ลมั ง คลาราม และวั ด สุ ทั ศ นเทพวราราม และปฏิ สั ง ขรณ์ วั ด ต่ า ง ๆ อี ก ๓๕ วั ด ทรงสร้ า ง
พระไตรปิฎกฉบับต่าง ๆ และทรงส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมให้แพร่หลาย
ในรัชกาลนี้ ยังมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในวงการพระพุทธศาสนาของไทย กล่าวคือ สมเด็จ
เจ้าฟ้ามงกุฎซึ่งทรงพระผนวชอยู่ ทรงตั้งคณะสงฆ์นกิ ายใหม่ คือ ธรรมยุติกนิกาย ส่วนพระสงฆ์นิกาย
เดิม ต่อมาใช้ชื่อว่า มหานิกาย โดยได้ทรงตรวจสอบคัมภีร์พระวินัยที่มีอยู่ในเวลานั้นกับที่มีปรากฏ
อยู่ในพระไตรปิฎก เห็นว่า พระสงฆ์ไทยประพฤติปฏิบัติผิดแผกจากพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรง
บัญญัติไว้มาก จึงทรงตั้งออกเป็นนิกายใหม่
วรรณคดีส่ว นใหญ่ ในสมัยรัชกาลที่ ๓ นี้ เป็นวรรณคดีที่ให้ความรู้หรืองานทางวิชาการ
ปรากฏวรรณคดีที่เป็นละครไม่มากเหมือนในสมัยรัชกาลที่ ๒ รัชกาลที่ ๓ ให้เลิกโขนหลวงและ
ละครในในราชสานัก ซึ่งทาให้ละครแพร่หลายในหมู่เจ้านายและประชาชน โดยเจ้านายชั้นสูงตั้ง
คณะละครและหาตัวละครสังกัดคณะของตน ซึ่งลักษณะเช่นนี้ไม่ปรากฏในสมัย รัชกาลที่ ๒ เพราะ
ละครถึงเป็นเครื่องราชูปโภคของพระมหากษัตริย์อย่างหนึ่ง
สมัยนี้ รัชกาลที่ ๓ ยังโปรดเกล้า ฯ ให้มีการปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เริ่ม
ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๓๗๔ โดยนอกจากมุ่งให้เป็นศาสนสถานสาหรับกิจการทางพระพุทธศาสนาแล้ว ยังมี

๑๒๑

พระราชประสงค์ให้เป็นแหล่งรวมความรู้แขนงต่าง ๆ ด้วย โดยสรุปแล้ว มีจารึกเรื่องใหญ่ ๆ ได้ ๗
เรื่อง (ไพเราะ มากรักษา, ๒๕๔๘, หน้า ๒๙๒) ดังนี้
๑) เรื่องปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน ฯ
๒) เรื่องทางพระพุทธศาสนา
๓) เรื่องเกี่ยวกับวรรณคดี
๔) เรื่องเกี่ยวกับทาเนียบ
๕) เรื่องเกี่ยวกับประเพณี
๖) เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
๗) เรื่องเกี่ยวกับยา
ความรู้ต่าง ๆ เหล่านี้ได้จารึกไว้บนแผ่นศิลาในบริเวณวัด มีรายละเอียดโดยสังเขป
ดังนี้
๕.๔.๑ จารึกเกี่ยวกับการปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน ฯ วรรณคดีเรื่องสาคัญที่
บัน ทึกการปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน ฯ คือเรื่อง โคลงดั้นเรื่องปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน ฯ กรม
พระปรมานุชิตชิโนรส นิพนธ์ไว้จานวน ๓๕๖ บท กล่าวพรรณนาถึงการปฏิสังขรณ์วัดอย่างละเอียด
และยังยอพระเกียรติสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีศรัทธาทาปฏิสังขรณ์วัด นอกจากวรรณคดี
เรื่องนี้แล้ว ยังมีจารึ กการปฏิสังขรณ์วัดโดยกวีหลายท่านติดไว้ใบริเวณต่าง ๆ อีก เช่น ติดไว้ที่รอบ
ผนังหน้าพระอุโบสถ ที่วิหารทิศ ที่หน้าพระมหาเจดีย์ ที่หอไตร ฯลฯ โดยส่วนใหญ่กวีใช้โคลงสี่สุภาพ
๕.๔.๒ จารึกเรื่องทางพระพุทธศาสนา จารึกเรื่องนี้ส่วนใหญ่ใช้ภาษาร้อยแก้ว
เนื้อหากล่าวถึงประวัติพระสาวกของพระพุทธเจ้า เช่น พระสารีบุตร พระมหากัสสป พระอนุรุทธ
นางอุบลวรรณาเถรี นอกจากนี้ยังกล่าวถึงตานานพระพุทธบาท และกถาต่าง ๆ เช่น เปรตกถา ด้วย
๕.๔.๓ จารึกเรื่องเกี่ยวกับวรรณคดี การจารึกด้านวรรณคดีที่สาคัญคือ จารึก
เรื่องนางรายณ์สิบปาง ซึ่งเป็นต้นเรื่องของรามเกียรติ์ จากรึกเรื่องนิทานสิบสองเหลี่ยมซึ่งเป็นนิทาน
ที่ได้อิทธิพลจากแขกเปอร์เซีย มีตาราเพลงยาวกลบท และกลอักษรของกวีที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้น
ตารากลบทส่วนใหญ่ไม่มีนามผู้แต่ง ส่วนโคลงกลบทปรากฏนามผู้แต่ง เช่น กลโคลงดาวล้อมเดือน
ของกรมพระปรมานุชิตชิโนรส กลโคลงจาตุรทิศ ของหลวงชาญภูเบศร์ กลโคลงพรางขบวนและ
กลโคลงแยกทาง ของกรมหมื่นไกรสรวิชิต บริเวณรอบผนังรอบพระอุโบสถยังมีโคลงประกอบภาพ
รามเกียรติ์จานวน ๑๕๔ บท จารึกไว้บนแผ่นศิลาจาหลักโดยกวีในยุคนั้น เช่น กรมหมื่นไกรสรวิชิต
หลวงชาญภูเบศร์ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีวรรณคดีสาคัญเรือ่ งอื่น ๆ จารึกไว้ด้วย เช่น กฤษณาสอน
น้องคาฉันท์ พาลีสอนน้องคาฉันท์ สุภาษิตพระร่วง โคลงโลกนิติ เป็นต้น
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๕.๔.๔ จารึกเรื่องเกี่ยวกับทาเนียบ จารึกเรื่องนี้กล่าวถึงทาเนียบสมณศักดิ์
ทาเนียบหัวเมือง ยังมีภาพคนต่ างภาษาที่แสดงการแต่งกายของคนชาติต่าง ๆ ที่เข้ามาในยุคนั้น
เช่น ภาพคนสิงหฬ กระเหรี่ยง มอญ จีน เป็นต้น
๕.๔.๖ จารึกเรื่องเกี่ยวกับประเพณี ส่วนใหญ่กล่าวถึงประเพณีสาคัญ เช่น การ
กวนข้าวทิพย์ เรื่องมหาสงกรานต์ เรื่องริ้วขบวนแห่พระกฐินพยุหยาตราทางสถลมารค นิยมจารึก
เป็นร้อยแก้ว
๕.๔.๗ จารึกเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ส่วนใหญ่กวีแต่งเป็นโคลง ไม่ทราบชื่อ
ผู้แต่ง เช่น โคลงประกอบภาพฤาษีดัดตน ที่ใช้แก้โรคลมต่าง ๆ
๕.๔.๘ จารึกเรื่องเกี่ยวกับยา จารึกนี้จารึกเป็นตารายาแผนโบราณ ของแพทย์
หลวง มีการจารึกมาแต่ครั้งสมัยรัชกาลที่ ๑ แล้ว แต่ได้มาแต่งต่อเติมขึ้น
จะเห็ น ว่ า สั ง คมและวั ฒ นธรรมในสมั ย รั ต นโกสิ น ทร์ ต อนต้ น เข้ า สู่ ค วามสงบ
เรียบร้อยตามลาดับ ปรากฏปริมาณของกวีและวรรณคดีจานวนมาก พระมหากษัตริย์ทั้ง ๓ รัชกาล
เป็นองค์อุปถัมภกวรรณคดี ส่งเสริมให้มีการแต่งและอนุรักษ์วรรณคดี รวมถึงมีงานพระราชนิพนธ์
ของพระองค์เองด้วย ถือว่าวรรณคดีในยุคต้นรัตนโกสินทร์นี้ เป็นวรรณคดีคู่บ้านคู่เมือง และรุ่งเรือง
ไม่น้อยกว่าสมัยใด ๆ วรรณคดีในสมัยนี้ยังคงเนื้อหาและรูปแบบตามขนบวรรณคดีไทย ก่อนที่
วรรณคดีจะได้รับอิทธิพลจากตะวันตกในสมัยรัชกาลที่ ๔ เป็นต้นไป

๕.๒ กวีและวรรณคดีสาคัญสมัยรัชกาลที่ ๑
กวีและวรรณคดีสาคัญในสมัยรัชกาลที่ ๑ มีดังนี้
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช มีบทพระราชนิพนธ์ ได้แก่
๑) เพลงยาวนิราศรบพม่าที่ท่าดินแดง
๒) บทละครเรื่องอุณรุท
๓) บทละครเรื่องรามเกียรติ์
๔) บทละครเรื่องดาหลัง
๕) บทละครเรื่องอิเหนา
๖) กฎหมายตราสามดวง
สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ได้แก่
๑) นิ ร าศกรมพระราชวั ง บวรมหาสุ ร สิ ง หนาทเสด็ จ ไปปราบพม่ า เมื อ ง
นครศรีธรรมราช
๒) เพลงยาวถวายพยากรณ์เมื่อเพลิงไหม้พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาท
๓) เพลงยาวนิราศเสด็จไปตีเมืองพม่า
๑๒๓

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศน์ (กรมพระราชวังหลัง) ได้แก่ ไซฮั่น
พระองค์เจ้าหญิงกัมพุชฉัตร ได้แก่ นิพพานวังน่า
เจ้าพระยาพระคลัง (หน) ได้แก่
๑) ราชาธิราช
๒) สามก๊ก
๓) สมบัติอมรินทร์คากลอน
๔) กากีคากลอน
๕) โคลงลิลิตพยุหตราเพชรพวง
๖) ลิลิตศรีวิชัยชาดก
๗) ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดกกัณฑ์กุมารและกัณฑ์มัทรี
๘) กลอน (และร่าย) จารึกเรื่องภูเขาวัดราชคฤห์
๙) โคลงสุภาษิตและเพลงยาวต่าง ๆ
พระธรรมปรีชา (แก้ว) ได้แก่
๑) ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา
๒) รัตนพิมพวงส์
๓) มหาวงส์
พระเทพโมลี (กลิ่น) ได้แก่
๑) ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดกกัณฑ์มหาพน
๒) มหาชาติคาหลวง กัณฑ์ทานกัณฑ์
๓) นิราศตลาดเกรียบ
สมเด็จพระวันรัต ได้แก่
๑) สังคีตยวงส์
๒) มหายุทธการวงส์
๓) จุลยุทธการวงส์
เจ้าพระยาพิพิธชัย ได่แก่ พระราชพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาศ
พระชานิโวหาร ได้แก่ โคลงสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง ได้แก่ นิทานอิหร่านราชธรรม
ในที่ นี้ จะขอยกวรรณคดี ส มั ย รั ต นโกสิ น ทร์ ต อนต้ น ที่ ส าคั ญ มากล่ า วไว้ เ พี ย งบางเรื่ อ ง
โดยสังเขป ดังนี้

๑๒๔

๕.๒.๑ บทละครเรื่องรามเกียรติ์
เรื่องรามเกียรติ์ มีต้นเค้ามาจากเรื่องมหากาพย์รามยณะของอินเดีย มีปรากฏ
หลักฐานทางลายลักษณ์อักษรตัง้ แต่สมัยอยุธยาและธนบุรีแล้ว แต่ต้นฉบับไม่ครบถ้วน ต่อมารัชกาล
ที่ ๑ จึงพระราชนิพนธ์ทั้งเรื่องจนเป็นเล่มสมบูรณ์ โปรดให้เป็นเรื่องสาหรับอ่านมากกว่าเอามา
แสดงเหมือนอย่างแต่ก่อน รัชกาลที่ ๑ รับสั่งให้ประชุมนักปราชญ์ราชบัณฑิตร่วมกันแต่งเรื่องขึ้น
ใหม่ โดยมีพระองค์เป็นองค์ประธาน บางตอนพระราชนิพนธ์เองด้วย
ตอนท้ายเรื่องมีโคลงสี่สุภาพจานวน ๑ บท บอกเวลาที่แต่งไว้อย่างชัดเจน ว่าพระ
ราชนิพนธ์ในวันจันทร์ เดือนอ้าย ขึ้น ๒ คา จุลศักราช ๑๑๕๙ ปีมะเส็ง นพศกตรงกับ พ.ศ.๒๓๔๐
อันเป็นปีที่ ๑๕ ในรัชกาลของพระองค์
ผู้แต่ง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ร่วมกับนักปราชญ์ราชบัณฑิต
ลักษณะการแต่ง กลอนบทละคร
วัตถุประสงค์ในการแต่ง สันนิษฐานกันว่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์
ตามราชประเพณี ที่ถือเอาความมั่นคงทางวัฒนธรรมเป็นความมั่นคงของแผ่นดิน เพื่อรวบรวม
วรรณคดีอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไว้เป็นวรรณคดีคู่บ้านคู่เมือง และเพื่อความบันเทิงของ
ผู้อ่าน
เนื้อเรื่องย่อ เรื่องเกิดจากเมื่อนนทกไปเกิดใหม่เป็นทศกัณฐ์มีสิบหน้ายี่สิบมือตาม
คาพระนารายณ์ ก่อนนั้นเมื่อพระนารายณ์สังหารนนทกแล้ว ได้ไปขอพระอิศวรจะให้เหล่าเทวดา
และตนไปตามสังหารนนทกในชาติหน้า หลังจากนั้นพระนารายณ์จึงไปเกิดเป็นพระราม จักรของ
พระรามเป็นพระพรต พระยาอนันตนาคราชเป็นพระลักษณ์ คทาเป็นพระสัตรุต พระลักษมีเสด็จ
ลงมาปฏิสนธิเป็นนางสีธิดาทศกัณฐ์ พระรามมีทหารเอกทั้งห้า ได้แก่ หนุมานเกิดจากเหล่าศาสตรา
วุธของพระอิศวรไปอยู่ในครรภ์นางสวาหะ สุครีพเกิดจากพระอาทิตย์แล้วโดนคาสาปฤๅษีที่เป็นพ่อ
ของนางสวาหะ องคตเป็นลูกของพาลีที่เป็นพี่ของสุครีพ ชมพูพานเกิดจากการชุบเลี้ยงของพระ
อินทร์ นิลพัทเป็นลูกของพระกาฬ ทหารเอกทั้งห้านี้คอยช่วยเหลือพระรามอยู่ตลอด ฝ่ายพระราม
หลังจากอภิเษกกับนางสีดาแล้ว ทศกัณฐ์ลักเอานางสีดาไป จากนั้นจึง เกิดศึกชิงนางสีดา จนไพล่พล
ฝ่ายยักษ์ล้มตายเป็นจานวนมาก และสุดท้าย ทศกัณฐ์ถูกพระรามฆ่าตายเช่นเดียวกัน พระรามกับ
นางสีดาจึงครองอโยธยาเป็นสุขสืบมา
ตัวอย่าง ตอนกุมภกรรณลับหอกโมกขศักดิ์ ตอนนี้บอกชื่อเพลงโอดไว้ด้วย ดังนี้
ฯ๒คาฯ โอด
เมื่อนั้น
เห็นน้องท้าวเจ็บปวดจาบัลย์

ทศเศียรสุริยวงศ์รังสรรค์
กุมภัณฑ์ตระหนกตกใจ
๑๒๕

จึ่งมีพระราชบัญชา
ออกไปรณรงค์ด้วยพวกภัย

เจ้าผู้ฤทธาแผ่นดินไหว
เหตุใดจึ่งเป็นดั่งนี้ ฯ

คุณค่า รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ ๑ นี้ มีความสมบูรณ์ครบถ้วนในด้านเนื้อหา มี
เรื่องราวยืดยาวติดต่อกันไป นับเป็นวรรณคดีไทยเรื่องเดียวที่ยาวที่สุด เพราะต้องเขียนในสมุดไทย
ถึง ๑๑๗ เล่ม วรรณคดีสโมสรยกย่องว่าเป็นยอดแห่งรามเกียรติ์ เพราะเก็บความได้ละเอียดครบถ้วน
กว่าฉบับอื่น ๆ การพรรณนาก็แจ่มแจ้งชัดเจน แม้จะมีการสันนิษฐานกันว่า พระราชนิพนธ์มา
เพื่อสาหรับอ่านและเป็นวรรณคดีคู่บ้านคู่เมือง แต่สามารถนามาปรับปรุงเป็นบทสาหรับการเล่น
ละครได้ด้วยเช่น ดังจะเห็นว่า รูปแบบเป็นกลอนบทละคร มีท่าราบอกถึงเรื่องราวตามบทร้อง มี
บอกเพลงประกอบ เช่น เพลงช้า กราวนอก เสมอ โอด เป็นต้น ซึ่งเป็นลักษณะของละครไทย
อย่างไรก็ดี มีข้อน่าสังเกตว่า รามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ ๑ นี้ มีเนื้อหความไม่ตรงกับ
รามายณะหลายตอน เช่น การลาดับเรื่องไม่ตรงกัน รามายณะฉบับสันสกฤตตั้งต้นแต่พิธีกวนข้าว
ทิพย์ ส่วนของไทยเริ่มแต่หิรัญยักษ์ม้วนแผ่นดิน ชื่อตัวละครไม่ตรงกัน มีตรงกันคือชือ่ ของพระราม
กับนางสีดาเท่านั้น วัตถุประสงค์ในการแต่งแตกต่างกัน รามายณะใช้เพื่อยกย่องสรรเสริญเทพคือ
พระนารายณ์ ส่วนรามเกียรติ์ไทยใช่เล่นละครกันอย่างสนุกมากกว่า
๕.๒.๒ เพลงยาวนิราศรบพม่าที่ท่าดินแดง
ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ยังคงมีสงครามกับพม่าติดพันอยู่ รัชกาลที่ ๑ ทรงกรีฑาทัพไป
ปราบที่ท่าดินแดง จังหวัดกาญจนบุรี ในปี พ.ศ.๒๓๒๙ โดยเสด็จไปพร้อมกับพระอนุชาธิราช ไทย
เข้าโจมตีพม่าใช้เวลา ๓ วัน จึงชนะ ซึ่งนับเป็นชัยชนะครั้งใหญ่
ผู้แต่ง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
ลักษณะการแต่ง กลอนเพลงยาว
วัตถุประสงค์ในการแต่ง บันทึกเหตุการณ์และการเดินทาง และเพื่อบรรเทา
ความเหนื่อยหน่ายขณะเดินทาง
เนื้อเรื่องย่อ พรรณนาถึงนางอันเป็นที่รักพร้อมกับพรรณนาถึงตาบลหรือสถานที่
ตามเส้นทางเสด็จพระราชดาเนินทางชลมารค ผ่านคลองด่าน มหาไชย สมุทรสาคร ราชบุรีถึงไทร
โยค และเดินเท้าต่อจนถึงด่านท่าขนุน ตั้งค่ายตามเชิงเขา พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราชทรงให้ทหารทั้งลาว มอญ เขมร และไทยโจมตีทัพพม่าที่ท่าดินแดง ทหารเข้ารบพุ่งเป็น
เวลาสามวันทัพพม่าก็แตกพ่าย ทหารพม่าล้มตายเป็นจานวนมาก ทรงให้ติดตามพม่าที่หลบหนีไป
จนถึงลาน้าแม่กษัตริย์ การสงครามที่ท่าดินแดงจึงยุติลง
ตัวอย่าง
๑๒๖

ถึงท่าราบเหมือนพี่ทาบทรวงถวิล
ด้วยได้ทุกข์ฉุกใจมาหลายวัน
ลาลาจะใคร่เรียกเสมียนหมาย
จึงรีบเร่งนาเวศครรไลคลา
ก็ลุถึงวังศาลาท่าลาด
จึงประทับแรมรั้งยังที่นั้น
พรั่งพร้อมล้อมวงเป็นหมู่หมวด
เฝ้าแหนแน่นนันต์กราบกราน
ต่างว่าจะเข้าโหมหักศึก
ไม่คิดกายขอถวายชีวา

ยิ่งโดยดิ้นโหยหวนครวญกระสัน
จนบรรลุเจ็ดเสมียนตาบลมา
มารายทุกข์ที่ทุกข์คะนึงหา
พอทิวากรเยื้องจะสายัณห์
ชายหาดทรายแดงดังแกล้งสรร
พอพักพวกพลขันธ์ให้สาราญ
ชาวมหาดตารวจแลทวยหาญ
นุ่งห่มสะคราญจาเริญตา
ห้าวฮึกขอขันอาสา
พร้อมหน้าถ้วนทั่วทุกตัวไป

คุณค่า นิราศเรื่องนี้ถึงว่าเป็นนิราศเรื่องแรกของกรุงรัตนโกสินทร์ที่แต่งด้วย
กลอนเพลงยาว โดยเป็นฝีพระหัตถ์ของรัชกาลที่ ๑ ตลอดทั้งเรื่อง เป็นเพลงยาวที่คร่าครวญแสดง
ความอาลัยตามขนบนิราศ
๕.๒.๓ กฎหมายตราสามดวง
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้โปรดให้ชาระกฎหมายเก่า ที่มีมาแต่
ครั้งอยุธยา แล้วรวบรวมเป็นประมวลกฎหมายขึ้นเมื่อ จุลศักราช ๑๑๖๖ ตรงกับ พ.ศ. ๒๓๔๗ โดย
ให้อาลักษณ์เขียนลงในสมุด ๓ ฉบับ โปรดให้เรียกว่า กฎหมายตราสามดวง โดยประทับตรา ๓
ดวงไว้ คือ ตราพระราชสีห์ สาหรับตาแหน่งสมุหนายก ตราพระคชสีห์ สาหรับตาแหน่งสมุหพระ
กลาโหม และตราบัวแก้ว สาหรับตาแหน่งโกษาธิบดี หมายถึงพระคลัง ซึ่งดูแลรวมทั้งกิจการด้าน
ต่างประเทศไว้ โปรดให้เก็บรักษาไว้ที่ ห้องเครื่องชุดหนึ่ง หอหลวงชุดหนึ่ง และศาลหลวงสาหรับ
ลูกขุน อีกชุดหนึ่ ง กฎหมายตราสามดวงนี้ใช้เป็นหลักในการพิจารณาตัดสินคดีความตั้งแต่สมัย
รัชกาลที่ ๑ – รัชกาลที่ ๕
ผู้แต่ง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก โปรดเกล้า ฯ ให้อาลักษณ์
ลูกขุน ราชบัณฑิต รวม ๑๗ คน ช่วยกันรวบรวม
ลักษณะการแต่ง ร้อยแก้ว บางตอนมีคาถาบาลีแทรก
วัตถุประสงค์ในการแต่ง เพื่อชาระตัวบทกฎหมายและพระอัยการเก่าเสียใหม่ให้
ถูกต้องยุติธรรม

๑๒๗

เนื้อเรื่องย่อ

สาระสาคัญของกฎหมายตราสามดวงประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ รวม

๒๖ ส่วน อาทิ
ประกาศพระราชปรารภคือ การประกาศถึงเหตุผลและความจาเป็นในการรวบรวม
ชาระสะสางตัวบทกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น นามารวมเข้าไว้เป็นกฎหมายตราสามดวง
เพื่อใช้เป็นหลักในการ อานวยความยุติธรรมให้แก่ราษฎร
พระธรรมศาสตร์ กล่าวถึง การวางบทบัญญัตทิ ี่เป็นหลักการในการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
ผู้เป็นผู้พิพากษาตุลาการ ในการตัดสินคดีข้อพิพาททั้งหลายของราษฎร โดยผู้ที่เป็นผู้พิพากษาตุลา
การที่ดี ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้แตกฉานในข้อกฎหมาย และรู้เท่าทันข้อเท็จจริง
หลักอินทภาษ เป็นการวางหลักธรรมในการดารงตนและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้
พิพากษาตุลาการว่า ผู้พิพากษาตุลาการต้องพิจารณาตัดสินอรรถคดีด้วยความเที่ยงธรรม ปราศจาก
ความลาเอียงเข้าข้างฝ่ายใด
กฎมนเทียรบาล เนื้อหาโดยรวมของกฎมนเทียรบาลตามกฎหมายตราสามดวง
เป็ น บทบั ญ ญั ติ ต่ า งๆ เกี่ ย วกั บ พระราชฐานพระราชวงศ์ การถวายความปลอดภั ย แด่ อ งค์
พระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
พระธรรมนูญ กฎหมายลักษณะพระธรรมนูญตอนต้น บัญญัติถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ
ที่ว่าด้วยเขตอานาจศาลต่างๆ ในการพิจารณาพิพากษาคดีแต่ละประเภท ตลอดจนอานาจหน้าทีข่ อง
ขุนนางตาแหน่งต่าง ๆ ที่ทาหน้าที่เป็นผู้พิพากษาตุลาการ
คุณค่ า กฎหมายตราสามดวงถื อเป็น กฎหมายสาคัญ ที่ช่ วยในการปกครอง
บ้านเมือง เป็นเครื่องมือให้นักนิติศาสตร์ นักประวัติศาสตร์ ใช้ศึกษาค้นคว้าเรื่องทางกฎหมายและ
ประวัติศาสตร์ได้ และแม้จะเป็นเรื่องทางกฎหมายแต่ยังมีการใช้สานวนภาษาที่มีความไพเราะ
กฎหมายตราสามดวงนี้ถึงว่าเป็นกฎหมายที่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรฉบับแรกของกรุง
รัตนโกสินทร์และยังปรากฏให้เห็นในปัจจุบัน
๕.๒.๔ ราชาธิราช
ราชาธิราช เป็นหนังสือที่มีต้นเรื่องจากพงศาวดารมอญ รัชกาลที่ ๑ โปรดเกล้า ฯ
ให้ แ ปลและเรียบเรียงขึ้น เพื่อสืบทอดตามพระราชประสงค์ที่จะทรงสร้างหนังสือให้คงมีไว้เป็น
ต้นฉบับสาหรับพระนคร โดยให้กวีราชสานัก ๔ คน คือ เจ้าพระยาพระคลัง (หน) เมื่อครั้งเป็นพระ
ยาพระคลัง พระยาอินทรอัคคราช พระภิรมรัศมี และพระศรีภูริปรีชา ช่วยกันแปลและเรียบเรียงขึ้น
เมื่อปีมะเส็ง ปี พ.ศ.๒๓๒๘ เรื่องราชาธิราชนี้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๓
โดยหมอบรัดเลย์เป็นผู้นาต้นฉบับที่สมบูรณ์มาพิมพ์จาหน่าย
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ผู้แต่ง เจ้าพระยาพระคลัง (หน) เมื่อครั้งเป็นพระยาพระคลัง พระยาอินทรอัคค
ราช พระภิรมรัศมี และพระศรีภูริปรีชา ช่วยกันแปลและเรียบเรียงขึ้น
ลักษณะการแต่ง ร้อยแก้ว
วัตถุประสงค์ในการแต่ง เพื่อเป็นคติในการบารุงสติปัญญาแก่ผู้อ่าน
เนื้อเรื่องย่อ ช่วงต้นกล่าวถึงเหตุความเป็นมาของการแปลเรื่องราชาธิราช โดย
บอกว่าแปลเพราะอะไร และผู้แปลเป็นใคร จากนั้นจึงเข้าเรื่องราชาธิราช โดยเนื้อหาแบ่งเป็น ๓
ตอน คือ ตอนที่ ๑ พระเจ้าฟ้ารั่ว ตอนที่ ๒ พระเจ้าราชาธิราช และตอนที่ ๓ พระเจ้าหงสาว
ดีมหาปิฎกธรา
ตอนพระเจ้าฟ้ารั่ว เริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงการสร้างเมืองเมาะตะมะตั้งแต่สมัย
พุทธกาล พระมหากษัตริย์พุกามพระองค์หนึ่งชื่อพระเจ้าอลังคจอสูได้มาสร้างเมืองเมาะตะมะขึ้น ณ
ป่าแห่งนั้นตามพุทธทานาย พระเจ้าอลังคจอสูทรงให้อลิมามางเป็นเจ้าเมือง ฝ่ายสมณเทวบุตรได้จุติ
ลงมาเป็นชาวเกาะวาน แขวงเมืองเมาะตะมะ ชื่อว่ามะกะโท เมื่ออายุได้ ๑๕ ปี มะกะโทได้คุม
บริวารมาค้าขายที่เมืองสุโขทัย ระหว่างเดินทางเกิดนิมิตแก่มะกะโทว่าจะได้เป็นใหญ่ในภายหน้า มะ
กะโทจึง มาฝากตัว อยู่กั บนายช้ างเมือ งสุโขทั ย ต่อมาเมื่อสมเด็จพระร่วงเจ้าได้ ทรงประ จักษ์ถึ ง
สติปัญญาของมะกะโทจึงทรงชุบเลี้ยงจนได้เป็นขุนวัง มะกะโทได้ลอบรักกับนางเทพสุดาสร้อยดาว
พระราชธิดาของสมเด็จพระร่วงเจ้าแล้วเกรงความผิดจึงพาพระราชธิดาหนีกลับไปเมืองวาน ผู้คน
เห็นว่ามะกะโทมีวาสนาบารมีจึงพากันมาสมัครเป็นพวกพ้อง มะกะโทคิดการจะเป็นใหญ่จึงยก
น้องสาวคือนางอุ่นเรือนให้เป็นภรรยาของอลิมามาง ต่อมามะกะโทมีบริวารมากขึ้น อลิมามางเกิด
ระแวงจึงคิดอุบายฆ่า แต่มะกะโทซ้อนกลจนสามารถฆ่าอลิมามางได้ มะกะโทจึงได้เป็นเจ้าเมืองเมาะ
ตะมะและได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระร่วงเจ้าว่า “พระเจ้าฟ้ารั่ว” เป็นปฐมกษัตริย์แห่ง
เมืองเมาะตะมะ
พระเจ้าฟ้ารั่วได้ครองราชย์และสร้างความเป็นปึกแผ่นแก่เมืองเมาะตะมะ ภายหลัง
เมื่อสวรรคตแล้วมีกษัตริย์ครองราชย์สืบต่อมาอีกหลายพระองค์จนถึงสมัยของพระเจ้ารามไตย
ตอนที่ ๒ พระเจ้าราชาธิราช พระเจ้ารามไตยมีโอรสธิดา ๓ พระองค์ พระราชธิดา
องค์แรกสิ้นพระชนม์ตั้งแต่ชนมายุยังน้อย พระราชธิดาองค์กลางทรงพระนามว่าวิหารเทวี แต่คน
ทั่วไปเรียกว่า พระมหาเทวี โอรสองค์สุดท้องชื่อมุนะซึง่ ต่อมาได้ครองราชย์ทรงพระนามว่าพระเจ้าอู่
หรือเรียกอีกพระนามว่า พระเจ้ าช้างเผือก พระเจ้าช้างเผือกมีโอรสธิดา ๔ พระองค์ซึ่งมีบทบาท
สาคัญในเรื่องราชาธิราช คือ โอรสองค์แรกที่มีพระนามว่ามังสุระมณีจักร หรือพระยาน้อย โอรสอีก
พระองค์มีพระนามว่า พ่อขุนเมือง ส่วนพระธิดา ๒ พระองค์ของพระเจ้าช้างเผือกนั้นมีพระนามว่า
ตะละแม่ท้าวและตะละแม่ศรี โอรสและธิดาของพระเจ้าช้างเผือกนั้นล้วนประสูติจากต่างมารดา
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ทั้งสิ้น พระยาน้อยนั้นกาพร้ามารดา พระมหาเทวีจึงทรงเลี้ยงดูตั้งแต่เด็กจนเจริญวัย พระยาน้อยได้
ลอบรักกับตะละแม่ท้าวน้องสาวต่างมารดา จนมีโอรสชื่อพ่อลาวแก่นท้าว ส่วนตะละแม่ศรีนั้นพระ
เจ้าช้างเผือกได้ให้อภิเษกกับสมิงมราหู เพื่อตอบแทนที่บิดาของสมิงมราหูอาสาศึกจนตัวตาย
พระเจ้าช้างเผือกไม่โปรดพระยาน้อยและไม่ประสงค์จะให้ราชสมบัติ เพราะทรง
เห็นว่า “มีใจฉกรรจ์ ไม่ศรัทธาในพระศาสนา” หวังจะให้พ่อขุนเมืองได้ครองราชสมบัติต่อ แต่ต่อมา
พ่อขุนเมืองสิ้นพระชนม์ก่อน พระยาน้อยจึงเป็นโอรสที่จะต้องครองราชย์สืบต่อ
ต่อมาพระมหาเทวีได้ลอบเป็นชู้กับสมิงมราหูจึงคิดการจะฆ่าพระยาน้อยเพื่อให้
สมิงมราหูได้ราชสมบัติ พระยาน้อยรู้ตัวจึงหนี ทิ้งตะละแม่ท้าวและพ่อลาวแก่นท้าวไว้ที่เมืองพะโค
เมื่อมีผู้ทานายว่าจะได้เป็นพระมหากษัตริย์ พระยาน้อยก็ซ่องสุมหาคนมีฝีมือเป็นพวก ได้พ่อมอญ
และมังกันจีเป็นคู่คิดและพากันไปตั้งตัวที่เมืองตะเกิง เมื่ออยู่ที่เมืองตะเกิงนั้นได้นางเม้ยมะนิกแม่ค้า
แป้งน้ามันเป็นชายา ต่อมาเมื่อพระเจ้าช้างเผือกเสด็จสวรรคต พระยาน้อยสู้รบกับพระมหาเทวีและ
สมิงมราหูได้ชัยชนะขึ้นครองราชย์ ทาพิธีราชาภิเษก ทรงพระนามว่าพระเจ้าสีหราชาธิราช ทรง
ครองราชย์และเปลี่ยนชื่อเมืองพะโคเป็นเมืองหงสาวดี ทรงปูนบาเหน็จขุนทหารทั้งหลายเป็นอันมาก
นายทหารคู่ใจคือพ่อมอญและมังกันจี ได้ปูนบาเหน็จเป็นสมิงพ่อเพชรและราชมนูตามลาดับ
เมื่อพระเจ้าราชาธิราชได้ครองราชสมบัติแล้วได้ทรงปราบเจ้าเมืองต่าง ๆ ที่แข็ง
เมือง ทรงได้นายทหารที่มีฝีมือมาเป็นพวกพ้องเป็นอันมาก มีทหารคนหนึ่งที่เข้ามาสวามิภักดิ์คือมะ
สะลุมซึ่งต่อมาได้ยศเป็น สมิงนครอิน ทร์ พระเจ้าราชาธิราชทรงปกครองบ้านเมืองได้อย่างสงบ
เรียบร้อย จนถึงศักราช ๗๕๓ จึงเกิดสงครามกับพม่าขึ้นในสมัยพระเจ้าฝรั่งมังศรีฉวา
สงครามระหว่างมอญกับพม่าในสมัยพระเจ้าฝรั่งมังศรีฉวานั้น เริ่มต้นด้วยพระเจ้า
ฝรั่งมังศรีฉวาซึ่งครองราชสมบัติ ณ กรุงอังวะ ได้ทราบข่าวว่าพระเจ้าช้างเผือกสิ้นพระชนม์ พระเจ้า
ราชาธิราชได้ครองราชสมบัติต่อ พระเจ้าฝรั่งมังศรี ฉวาทรงคิดจะปราบปรามมอญเสียก่อนที่จะมี
กาลังแข็งกล้าจึงทรงยกทัพมาตีมอญที่เมืองหงสาวดี พระเจ้าราชาธิราชทรงยกทัพออกไปต้านศึกไว้
การสู้รบในครั้งนั้นทัพของพระเจ้าฝรั่งมังศรีฉวาพ่ายแพ้ ฝ่ายมอญเมื่อเห็นว่าพม่าพ่ายแพ้ก็ส่งราชทูต
ไปเยาะเย้ยจนในที่สุดพระเจ้าฝรั่งมังศรีฉวาตรอมพระทัยสวรรคตเมื่อพระเจ้าฝรั่งมังศรีฉวาสวรรคต
มังสุเหนียดพระโอรสได้ครองราชย์ต่อมาทรงพระนามเมื่อราชาภิเษกแล้วว่าพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องหรือ
เรียกอีกพระนามคือพระเจ้ามณเฑียรทอง มังศรีธาตุพระราชอนุชาคิดชิงราชสมบัติแต่พ่ายแพ้แก่
พระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง จึงหนีไปสวามิภักดิ์ต่อพระเจ้าราชาธิราช ณ กรุงหงสาวดี พระเจ้าราชาธิราช
ทรงเห็ น เป็ น โอกาสจึ ง ยกทั พ ไปตี เ มื อ งอั ง วะ พระเจ้ า ฝรั่ ง มั ง ฆ้ อ งยั ง ไม่ พ ร้ อ มท าศึ ก จึ ง ทรงให้
พระสังฆราชภังคยะสะกะโรไปขอหย่าทัพ พระเจ้าราชาธิราชจึงทรงยกทัพกลับเมืองหงสาวดี
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ฝ่ายพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องเมื่อพระเจ้าราชาธิราชทรงยกทัพกลับไปแล้วทรงคิดการทา
สงครามตอบแทน โดยปราบหัวเมืองที่เป็นเสี้ยนหนามแผ่นดินให้ราบคาบก่อน แล้วจึงส่งสารขอให้
เมืองเชียงใหม่ยกมาช่วยตีกระหนาบในการทาสงครามกับมอญ แต่ทหารฝ่ายมอญจับคนเดินสารได้
ทางเมืองเชียงใหม่ไม่ได้สารจากพม่าจึงไม่ได้ยกทัพมาตามแผนของพม่า ฝ่ายเจ้าเมืองที่ถูกพระเจ้า
ฝรั่งมังฆ้องปราบปรามได้เข้ามาสวามิภักดิ์ตอ่ พระเจ้าราชาธิราช พระเจ้าราชาธิราชจึงทรงถือโอกาส
นั้นยกทัพไปตีหัวเมืองเหล่านั้นคืน อีกทั้งจับตัวมังกามุนีและตะละเจ้าเปฟ้า พระราชบุตรเขยและ
พระราชธิดาของพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องซึ่ง อยู่รักษาเมืองตะแคงไป พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงรอไม่เห็น
เมืองเชียงใหม่ยกทัพมาช่วยการศึกก็ทรงจัดทัพให้เหล่าทหารลงมาตีเมืองหงสาวดี ฝ่ายมอญมีกาลัง
น้อยกว่าแต่ก็ได้ยกทัพออกมาสู้รบเป็นสามารถจนทัพพม่าแตกพ่ายไป
ปีต่อมาพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรงยกทัพมาตีกรุงหงสาวดีอีกครั้ง ครั้งนี้ นางมังคละเทวี
พระอัครมเหสีได้ตามเสด็จด้วย พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องแพ้ต้องล่าทัพกลับไป ขณะเดินทางกลับช้างทรง
ของนางมังคละเทวีเตลิดเข้าป่าไป นางมังคละเทวีได้ทหารชื่อฉางกายช่วยไว้ พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทรง
ระแวงว่าฉางกายเป็นชู้กับนางมังคละเทวีจึงทรงสั่งประหารชีวิตฉางกาย
พระเจ้ า ฝรั่ ง มั ง ฆ้ อ งทรงยกทั พ มาตี ก รุ ง หงสาวดี ห ลายครั้ ง แต่ ไ ม่ ว่ า ยกทั พ มาตี
โดยตรงหรือใช้วิธีตีหัวเมืองรายทางก็ไม่สามารถเอาชนะฝ่ายมอญได้ สุดท้ายจึงทรงเจรจาหย่าศึก
สงครามระหว่างมอญและพม่าจึงสงบลงเป็นเวลาหลายปี
สงครามระหว่างมอญกับพม่าเริ่มต้นอีกครั้ งเมื่อโอรสของพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องคือมัง
รายกะยอฉวาซึ่งเกลียดชังมอญได้ก่อเหตุสงครามขึ้น มังรายกะยอฉวานั้นในชาติก่อนคือพ่อลาวแก่น
ท้าวโอรสของพระเจ้าราชาธิราชอันประสูติจากตะละแม่ท้าว พ่อลาวแก่นท้าวถูกประหารชีวิต
เนื่องจากพระเจ้าราชาธิราชทรงเห็นว่ากระด้างกระเดื่อง พ่อลาวแก่นท้าวถือพยาบาทจึงอธิษฐานขอ
เกิดใหม่เป็นโอรสของพระเจ้ากรุงอังวะเพื่อจะมาทาสงครามกับมอญ เมื่อถือกาเนิดใหม่ได้ชื่อว่ามัง
รายกะยอฉวา มังรายกะยอฉวาถือเหตุที่ประชาชนมอญและพม่าที่อาศัยตามชายแดนได้วิวาทแย่ง
ชิงน้ามันดินกันก่อสงครามใหญ่ ในการสงครามมังรายกะยอฉวาไม่อาจเอาชนะมอญ แต่ก็สามารถ
จับตัวสมิงนครอินทร์ สมิงพระรามและช้างพลายประกายมาศได้ แต่ภายหลังมังรายกะยอฉวาก็ถูก
ฝ่ายมอญจับและถูกทาพิธีปฐมกรรม หลังจากนั้นสงครามมอญพม่าก็ซาลง
ต่อมา จ.ศ. ๗๘๕ พระเจ้ากรุงต้าฉิง เจ้าเมืองจีนได้ยกกองทัพมาทาสงครามกับพม่า
โดยท้าให้พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องส่งนายทหารออกไปประลองฝีมือกับกามะนีนายทหารเอกของพระเจ้า
กรุงต้าฉิง สมิงพระรามซึ่งถูกจองจาอยู่ในคุกจึงอาสาศึก สมิงพระรามสามารถสังหารกามะนีในสนาม
ประลอง พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องจึงพระราชทานพระธิดาแก่สมิงพระรามและทรงแต่งตั้งสมิงพระราม
เป็นอุปราช แต่ท้ายที่สุดสมิงพระรามก็หนีกลับไปยังกรุงหงสาวดี สงครามมอญพม่าในยุคพระเจ้า
๑๓๑

ราชาธิราชกับพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องได้ยุติลง ตราบจนพระเจ้าราชาธิราชและพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องเสด็จ
สวรรคต
ตอนสุดท้ายเริ่มต้นในสมัยของพระเจ้าแมงแรฉะวากีกษัตริย์พม่าและตะละนางพระ
ยาท้าวกษัตริย์มอญ พระเจ้าแมงแรฉวากีได้ให้ทหารยกทัพมาซุ่มจับตะละนางพระยาท้าวเมื่อคราว
เสด็จไปนมัสการพระเกศธาตุ ณ เมืองตะเกิง แล้วทรงตั้งตะละนางพระยาไว้ที่พระอัครมเหสี ขนาน
พระนามว่า แสจาโป ต่อ มาพระนางแสจาโปหนีกลั บกรุงหงสาวดี ได้ด้ วยความช่ว ยเหลือ ของ
สามเณรปิฎกธร เมื่อกลับถึงกรุงหงสาวดีพระนางจึงทรงมอบราชสมบัติแก่พระปิฎกธร พระเจ้าหง
สาวดี ม หาปิ ฎ กธรทรงเป็ น กษั ต ริ ย์ ที่ มี พ ระปรี ช าสามารถมากทรงได้ รั บ การสรรเสริ ญ จาก
พระมหากษัตริย์แว่นแคว้นต่างๆ เพราะกษัตริย์พระองค์ใดมาทดสอบพระสติปัญญาก็ทรงชนะได้
ด้ ว ยปั ญ ญาเสมอ จึ ง ทรงได้ รั บ พระนามต่ า ง ๆ ว่ า ปั ญ ญาราชบ้ า ง พระมหาราชาธิ บ ดี บ้ า ง
พระราชาธิบดีบ้าง ในสมัยที่พระเจ้าหงสาวดีมหาปิฎกธรทรงครองราชย์นี้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ตราบนั้นมา (สุวดี ภู่ประดิษฐ์, ออนไลน์)
ตัวอย่าง ตอนสมิงพระรามอาสา
พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องได้แจ้งในพระราชสาส์นนั้นแล้ว ก็ดีพระทั ยนัก ด้วยทรงพระดาริ
ว่า "การสงครามครั้งนี้เป็นธรรมยุทธ์ใหญ่ยิ่ง สมณชีพราหมณ์ อาณาประชาราษฎรจะ
มิได้ความเดือดร้อน สมควรแก่พระเจ้าแผ่นดินผู้ตั้งอยู่ในยุติธรรม" ทรงพระดาริแล้วจึงให้
พระราชทานเงินทองเสื้อผ้าแก่ผู้ถือหนังสือเป็นอันมาก แล้วให้แต่งพระราชสาส์นตอบ
ฉบั บ หนึ่ ง ให้ จั ด เครื่ อ งราชบรรณาการ ผ้ า สั ก หลาด ๒๐ พั บ นอระมาด ๕๐ ยอด
น้าดอกไม้เทศ๓๐เต้า ช้างพลายผูกเครื่องทองช้างหนึ่ง มอบให้โจเปียวผู้จาทูลพระราช
สาส์นนากลับไปถวายพระเจ้ากรุงจีนจึงรับสั่งให้ ล่ามพม่าเข้ามาแปล ให้เจ้าพนักงานอ่าน
ถวาย ในพระราชสาส์นนั้นตอบว่า ซึ่งพระเจ้ากรุงจีนมีพระทัยปรารถนา จะใคร่ชมฝีมือ
ทหารฝ่ายพม่าขี่ม้าราทวนสู้กัน เป็นสงครามธรรมยุทธ์นั้น เราเห็นชอบด้วย มีความยินดี
ยิ่งนัก เพราะสมควรแก่พระองค์เป็นกษัตริย์ผู้ใหญ่อันประเสริฐ แต่การสงครามครั้งนี้
เป็นมหายุทธนาการใหญ่หลวง จะด่วนกระทาโดยเร็วนั้นมิได้ ของดไว้ภายใน ๗ วัน อนึ่ง
พระองค์ก็เสด็จมาจากประเทศไกล ไพร่พลทั้งปวงยังเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอยู่ ขอเชิญ
พระองค์พักพลทหารระงับพระกายให้สาราญพระทัยก่อนเถิด แล้วเราจึงจะให้มีกาหนด
นัดหมายออกไปแจ้ง ตามมีพระราชสาส์นมานั้น พระเจ้ากรุงจีนได้แจ้งในพระราชสาส์
ตอบกลับแล้วก็ดีพระทัย จึงสั่งให้นายทัพนายกองทั้งปวงสงบไว้
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คุ ณ ค่ า เรื่ อ งราชาธิ ร าชนี้ เ ป็ น วรรณคดี แ ปลเรื่ อ งแรกที่ น าเค้ า เรื่ อ งมาจาก
พงศาวดารมอญและปรากฏหลักฐานทางลายลักษณ์อักษรมาจนถึงปัจจุบัน เรื่องราชาธิราชอาจมีมา
แต่สมัยอยุธยาแล้วแต่สูญหายไปเมื่อครั้งเสียกรุง เรื่องนี้แทรกคุณค่าสาระโดยเฉพาะสัจธรรม เช่น
ความซื่อสัตย์สุจริต ความกล้าหาญ และความจงรักภักดีที่ผู้น้อยพึงปฏิบัติต่อผู้ใหญ่ เป็นแนวทางใน
การปฏิบั ติแ ละการดาเนิ น ชีวิต ของมนุษ ย์ได้ ทุก ระดั บ ทั้งยั งใช้ ถ้อยคาภาษางดงามสละสลวย
สานวนโวหารคมคายลึกซึ้งชวนให้จดจา ทาให้เกิดความแปลกใหม่ในวงวรรณคดีไทย แม้เป็นงาน
ร้อยแก้วซึ่งเป็นรูปแบบที่มีมาแล้วในอดีตแต่หากมีลักษระเฉพาะและต่างจากในอดีต ตั้งแต่เริ่มต้น
เรื่องด้วยการบอกสาเหตุและจุดมุ่งหมายในการแปล ตอนท้ายบอกชื่อผู้แปล แล้วจึงเริ่มตัวเรื่อง มิได้
แบ่งบทเรื่องตอน ใช้บรรยายโวหารให้ผู้อ่านเข้าใจและเกิดจิตนภาพตาม วรรณคดีเรื่องนี้ยังทาให้
เกิดบทละครพันทางเรื่องราชาธิราช ประพันธ์โดย หลวงพัฒนพงศ์ภักดี (ทิม สุขยางค์) และการแปล
วรรณคดีเรื่องนี้ในฉบับอื่น ๆ ยุคต่อมาด้วย เรื่องราชาธิราชยังมีความโดดเด่นในเรื่องการใช้ภาษา
และการพรรณนาด้วย ดังจะเห็นว่านิยมใช้สานวนพรรณนาที่ประกอบด้วยภาพพจน์ต่าง ๆ
๕.๒.๕ สามก๊ก
สามก๊กเป็นวรรณคดีจีนที่รัชกาลที่ ๑ โปรดเกล้า ฯ ให้แปลด้วยมีพระราชประสงค์
จะให้เป็นประโยชน์แก่ข้าราชการขุนนางทั้งปวง สามก๊ก ฉบับนี้แปลมาจากสามก๊กทงซกเอี้ยนหงี
หรือนิทานสามก๊ก เขียนโดย ล่อกวนตง นักเขียนจีนในสมัยราชวงศ์ไต้เหม็ง (พ.ศ.๑๙๑๑ – ๒๑๘๖)
(ดารงราชานุ ภาพ, สมเด็ จ ฯ กรมพระยา, ๒๕๐๖, หน้ า ๗) เป็น นิยายอิ งประวัติศ าสตร์ ที่ใ ช้
เหตุการณ์จริงเพียงส่วนเดียว ที่เหลือเป็นจินตนาการของผู้แต่ง
ผู้แต่ง เจ้าพระยาพระคลัง (หน) อานวยการแปล
ลักษณะการแต่ง ร้อยแก้ว
วัตถุประสงค์ในการแต่ง เพื่อเป็นตาราการดาเนินนโยบายการเมือง ยุทธวิธี
และกลสงครามตลอดจนสอนศีลธรรม และคติการดาเนินชีวิต
เนื้อเรื่องย่อ ยุคสมัยของพระเจ้าเลนเต้เกิดการขัดแย้งกันเองภายในราชวงศ์ฮั่น
จนถึงการแย่งชิงอานาจและราชสมบัติ พระเจ้าเลนเต้ไม่ทรงตั้งตนในทศพิธราชธรรม ขาดความ
เฉลี ย วฉลาด เชื่ อ แต่ ค าของเหล่ า สิ บ ขั น ที เหล่ า ขุ น นางถื อ อ านาจขู ด รี ด ราษฏรจนได้ รั บ ความ
เดือดร้อนไปทั่ว เกิดกบฏชาวนาหรือกบฏโจรโพกผ้าเหลืองนาโดยเตียวก๊ก หัวหน้ากลุ่มโจรโพก
ผ้าเหลืองออกปล้นชิงเมืองต่าง ๆ จนเกิดความวุ่นวายไปทั่วราชสานัก แตกแยกแผ่นดินเป็นก๊กเป็น
เหล่าจานวนมาก
เล่าปี่ กวนอูและเตียวหุย สามพี่น้องร่วมคาสาบานต่างชักชวนเหล่าราษฏรจัดตั้ง
เป็น กองทัพร่ว มกับทหารหลวง ออกต่อสู้และปราบโจรโพกผ้าเหลืองได้สาเร็จ เล่าปี่ได้ความดี
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ความชอบในการปราบกบฏโจรโพกผ้าเหลืองเป็นแค่เพียงนายอาเภออันห้อกวน กวนอูและเตียวหุย
ไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใด ๆ ภายหลังพระเจ้าเลนเต้สวรรคต เกิดการแย่งชิงราชสมบัติ
ระหว่างพระราชโอรสทั้งสองพระองค์แต่ตา่ งพระชนนี พระเจ้าหองจูเปียนได้สืบทอดราชสมบัติโดยมี
พระนางโฮเฮาผู้เป็นมารดาเป็นผู้สาเร็จราชการแผ่นดิน แต่ในราชสานักคงเกิดความวุ่นวายจากเหล่า
ขันที
โฮจิ๋นผู้เป็นพระเชษฐาของพระนางโฮเฮาจึงวางอุบายให้ตั๋งโต๊ะมาช่วยกาจัดเหล่า
ขันที แต่ข่าวการกาจัดสิบขันทีเกิดรั่วไหล โฮจิ๋นกลับถูกลวงไปฆ่าทาให้เหล่าทหารของโฮจิ๋นยกกาลัง
เข้าวังหลวงเพื่อแก้แค้นจนเกิดจลาจลขึ้น ภายหลังตั๋งโต๊ะยกทัพมาถึงวังหลวงและใช้กลยุทธ์ตีชิงตาม
ไฟฉวยโอกาสในขณะที่เกิดความวุน่ วายยึดอานาจมาเป็นของตน สั่งถอดพระเจ้าหองจูเปียนและปลง
พระชนม์ และสถาปนาพระเจ้าหองจูเหียบขึ้นแทน ทรงพระนามว่าพระเจ้าเหี้ยนเต้ และสถาปนา
ตนเองเป็นพระมหาอุปราช มีฐานะเป็นบิดาบุญธรรมของพระเจ้าเหี้ยนเต้
ตั๋งโต๊ะถืออานาจเป็นใหญ่ในราชสานัก สั่งประหารผู้ที่ไม่เห็นด้วยกันตนเองจนเหล่า
ขุนนางพากันโกรธแค้น โจโฉพยายามลอบฆ่าตั๋งโต๊ะแต่ไม่สาเร็จจนต้องหลบหนีไปจากวังหลวงและ
ลอบปลอมแปลงราชโองการ นากาลังทัพจากหัวเมืองต่าง ๆ มากาจัดตั๋งโต๊ะ แต่กองทัพหัวเมืองกลับ
แตกแยกกั น เองจึงท าให้ การกาจัด ตั๋ งโต๊ะล้มเหลว อ้องอุ้ นจึงวางกลยุทธ์สาวงามยกเตียวเสี้ย น
บุตรสาวบุญธรรมให้แก่ตั๋งโต๊ะและลิโป้บุตรบุญธรรม จนตั๋งโต๊ะผิดใจกับลิโป้เรื่องนางเตียวเสี้ยน ทา
ให้ลิโป้แค้นและฆ่าตั๋งโต๊ะ หลังจากตั๋งโต๊ะตาย ลิฉุยและกุยกีได้เข้ายึดอานาจอีกครั้งและฆ่าอ้องอุ้น
ตาย รวมทั้งบังคับพระเจ้าเหี้ยนเต้ให้อยู่ภายใต้อานาจ สร้างความคับแค้นใจให้แก่พระเจ้าเหี้ยนเต้
เป็นอย่างยิ่ง จนมีรับสั่งให้เรียกโจโฉมาช่วยกาจัดลิฉุย กุยกีและเหล่าทหาร
โจโฉเข้าปราบปรามกบฏและยึดอานาจในวังหลวงไว้ได้ แต่เกิดความกาเริบเสิบสาน
ทะเยอทะยานถึงกับแต่งตั้งตนเองเป็น มหาอุปราช ควบคุมพระเจ้าเหี้ยนเต้ให้อยู่ภายใต้อานาจอีก
ครั้ง ข่มเหงรังแกเหล่าขุนนางที่สุจริต พระเจ้าเหี้ยนเต้เกิดความคับแค้นใจจึงใช้พระโลหิตเขียนสาสน์
ลับบนแพรขาวซ่อนไว้ในเสื้อ พระราชทานแก่ตังสินเพื่อให้ช่วยกาจัดโจโฉ โดยมีตังสินเป็นผู้รวบรวม
เหล่าขุนนางที่จงรักภักดีคิดกาจัดโจโฉแต่ถูกจับได้ทาให้เหล่าขุนนางถูกฆ่าตายหมด ความอสัตย์
ของโจโฉแพร่กระจายไปทั่วทาให้บรรดาหัวเมืองต่าง ๆ พากันแข็งข้อไม่ยอมขึ้นด้วย โจโฉจึงนากาลัง
ยกทัพไปปราบปรามได้เกือบหมด แต่ไม่สามารถปราบปรามเล่าปี่และซุนกวนได้
เล่าปี่เป็น เชื้อสายราชวงศ์ฮั่นมี ศักดิ์เป็นอาของพระเจ้าเหี้ยนเต้ที่มีความยากจน
อนาถา มีคนดีมีฝีมือไว้เป็นทหารหลายคนแต่มีกาลังไพร่พลน้อย ทาให้ต้องคอยหลบหนีศัตรูอยู่เสมอ
ไม่ อ าจเป็ น ใหญ่ ใ นแผ่ น ดิ น ได้ จนได้ พ บกั บ ตั น ฮกซึ่ ง ต่ อ มากลายเป็ น ที่ ป รึ ก ษากองทั พ แก่ เ ล่ า ปี่
ภายหลังตันฮกถูกเทียหยกและโจโฉวางกลอุบายแย่งชิงตัวไปจากเล่าปี่ ก่อนจากไปตันฮกได้ให้เล่าปี่
๑๓๔

ไปเชิญขงเบ้งมาเป็นที่ปรึกษาเพื่อช่วยวางแผนกาลังรบ เล่าปี่ไปเชิญขงเบ้งที่กระท่อมหญ้าถึงสาม
ครั้งจึงได้ขงเบ้งมาเป็นที่ปรึกษาให้แก่กองทัพ และสามารถตั้งตนเป็นใหญ่ในเมืองเสฉวนได้ สาหรับ
ซุนกวนเป็นเจ้าเมืองกังตั๋ งโดยการสืบสกุล เป็นเจ้าเมืองที่มีศีลธรรม ปกครองบ้านเมืองด้วยความ
ยุติธรรมจึงเป็นที่เคารพนับถือและยอมสวามิภักดิ์มากมาย ทั้งสามฝ่ายต่างทาศึกสงครามกันตลอด
แต่ก็ไม่อาจเอาชนะซึ่งกันและกันได้
โจโฉตั้งตนเป็นใหญ่ในดินแดนทางภาคเหนือ ปกครองแคว้นวุยซึ่งเป็นแคว้นใหญ่สุ ด
มีกาลังทหาร ที่ปรึกษาและกองทัพที่แข็งแกร่ง ซุนกวนตั้งตนเป็นใหญ่ทางดินแดนทางภาคตะวันออก
เฉียงใต้ ปกครองแคว้นง่อเริม่ จากบริเวณปากแม่นาแยงซี
้
เกียง มีกองกาลังทหารจานวนมาก และเล่า
ปี่ป กครองดิน แดนทางภาคตะวั นตก ปกครองแคว้ น จ๊ก ซึ่ งต่ า งคานอานาจซึ่ง กัน และกัน เป็ น
พันธมิตรและศัตรูกันมาตลอด โดยร่วมทาศึกสงครามระหว่างแคว้นหลายต่อหลายครั้งเช่นศึกเซ็ก
เพ็กซึ่งเป็นการร่วมทาศึกสงครามระหว่างซุนกวนและเล่าปี่ในการต่อต้านโจโฉ ศึกหับป๋าที่เป็นการ
ทาศึกระหว่างซุนกวนและโจโฉ ศึกด่านตงก๋วนที่เป็นการทาศึกระหว่างโจโฉและม้าเฉียวเป็นต้น
และเมื่อโจโฉตาย โจผีบุตรชายขึ้นครองราชสมบัติแทน สั่งปลดพระเจ้าเหี้ยนเต้และสถาปนาตนเอง
เป็นจักรพรรดิ ทรงพระนามว่าพระเจ้าเหวินตี้ ก่อตั้งราชวงศ์ใหม่คือราชวงศ์วุย
เล่าปี่ซึ่งเป็นเชื้อสายราชวงศ์ฮั่น สถาปนาตนเองเป็นจักรพรรดิสืบทอดราชวงศ์ฮั่น
โดยใช้เมืองเสฉวนเป็นเมื องหลวง ซุนกวนซึ่งไม่ยอมขึ้นกับพระเจ้าโจผีหรือเล่าปี่จึงตั้งตนเองเป็น
จักรพรรดิ ปกครองเมืองกังตั๋ง ทาให้ประเทศจีนในขณะนั้นแตกแยกออกเป็นสามอาณาจักรหรือที่
เรียกขานกันว่าสามก๊กได้แก่ฝ่ายจ๊กก๊กของเล่าปี่ วุยก๊กของโจผีและง่อก๊กของซุนกวน ภายหลังจาก
เล่าปี่สถาปนาตนเองเป็นพระเจ้าฮันต๋ง ได้ให้กวนอูไปกินตาแหน่งเจ้าเมืองเกงจิ๋ว ซึ่งแต่เดิมเป็นของ
ซุนกวน และโลซกรับเป็นนายประกันให้แก่เล่าปี่ขอยืม โดยจะยินยอมคืนเกงจิ๋วให้เมื่อตีได้เสฉวน
ซุนกวนพยายามเป็นพันธมิตรต่อกวนอูด้วยการสู่ข่อบุตรสาวของกวนอูเพื่อผูกสัมพันธ์ แต่กวนอู
ปฏิเสธการสู่ขอของจูกัดกิ๋นซึ่งรับเป็นเถ้าแก่มาเจรจาสู่ขอ จนกลายเป็นชนวนเหตุสาคัญให้ซุนกวน
เป็นพันธมิตรต่อโจโฉ และนากาลังทหารมาโจมตีเกงจิ๋วจนกวนอูพลาดท่าเสียทีลกซุนและลิบองด้วย
กลยุทธ์ปิดฟ้าข้ามทะเลจนเสียชีวิต
การเสียชีวิตของกวนอู เป็นเหตุให้พระเจ้าเล่าปี่นากาลังทหารไปโจมตีง่อก๊กเพื่อล้าง
แค้น และเป็นเหตุให้เตียวหุยเสียชีวิตในเวลาต่อมา พระเจ้าเล่าปี่ถูกลกซุนเผาค่ายทหารย่อยยับจน
แตกพ่ายกลับเสฉวน และสิ้นพระชมน์ในเวลาต่อมา ขงเบ้งเป็นผู้สืบทอดเจตนารมณ์ของพระเจ้าเล่า
ปี่ในการรวมแผ่นดินให้เป็นหนึ่ง โดยเปิดศึกกับแคว้นวุยมาโดยตลอด รวมทั้งทาศึกสงครามกับเบ้ง
เฮ็กผู้ปกครองดิน แดนทางใต้ พระเจ้าโจผี พระเจ้าเล่าปี่และพระเจ้าซุนกวนสวรรคต เชื้อสาย
ราชวงศ์เริ่มอ่อนแอ สุมาเจียวซึ่งดารงตาแหน่งเป็นมหาอุปราชของวุยก๊ก สามารถเอาชนะจ๊กก๊กและ
๑๓๕

ควบคุมตัวพระเจ้าเล่าเสี้ยนมาเป็นเชลยได้สาเร็จ หลังจากสุมาเจียวตาย สุมาเอี๋ยนบุตรชายสืบทอด
ตาแหน่งแทนและช่วงชิงราชสมบัติของวุยก๊กมาจากพระเจ้าโจฮวนและแต่งตั้งตนเองเป็นจักรพรรดิ
ก่อตั้งราชวงศ์ใหม่คือราชวงศ์จิ้น พระเจ้าสุมาเอี๋ยนสามารถปราบพระเจ้าซุนโฮแห่งง่อก๊กให้ยินยอม
สวามิภักดิ์ได้สาเร็จ แผ่นดินจีนที่เคยแตกแยกออกเป็นก๊กเป็นเหล่ามายาวนาน กลับรวมกันเป็น
อาณาจักรเดียวได้ดั้งเดิม รวมเวลารบกันถึง ๑๑๑ ปี
คุ ณ ค่ า เรื่ อ งสามก๊ ก เป็ น ตั ว อย่ า งที่ แ สดงให้ เ ห็ น อิ ท ธิ พ ลของวรรณคดี จ าก
ต่างประเทศที่มีต่อวรรณคดีไทย โดยเรื่องนี้ไทยแปลมาโดยตรง มีการปรับให้สอดคล้องกับไทย ทั้ง
ด้านเนื้อเรื่อง บุคลิกตัวละคร วัฒนธรรม หรือขนบทางวรรณศิลป์ ด้านสานวนภาษามักใช้ลักษณะ
การบรรยายมากกว่าการพรรณนา ทั้งนี้น่าจะเป็นเพราะเป็นงานแปลจากพงศาวดาร สามก๊กเป็น
วรรณคดีแปลเรื่องแรก ๆ ที่นาพงศาวดารจีนมาแปล และเป็นอิทธิพลสาคัญต่อการแปลเรื่องจีน
ต่อมา
๕.๒.๖ สมบัติอมรินทร์คากลอน
สมบัติอมรินทร์คากลอน ได้เค้าโครงมาจากอรรถกถาธรรมบท เดิมอยู่ในสมุดข่อย
เมื่อหอพระสมุดวชิรญาณ ซึ่งทาหน้าที่ชาระวรรณคดีเก่า ๆ พบสมุดเล่มนี้เข้า จึงได้นามาตีพิมพ์มี
๓๗๐ คากลอน อีก ๘๐ คากลอน เชื่อกันว่ามีผู้อื่นแต่งเติมขึ้นภายหลัง เนื้อหาโดยรวมพรรณนา
ความวิจิตรอลังการของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์วิมานปราสาทและทิพยสมบัติของพระอินทร์โดยละเอียด
คล้ายคลึงกับในไตรภูมิพระร่วง เชื่อกันว่าว่าเจ้าพระยาพระคลัง (หน) แต่งก่อนกากีคากลอน
ผู้แต่ง เจ้าพระยาพระคลัง (หน)
ลักษณะการแต่ง กลอนเพลงยาว
วัตถุประสงค์ในการแต่ง
ใช้เล่านิทานเรื่องพระอินทร์
เนื้อเรื่องย่อ กล่าวถึง ความงามของสรวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นั้น โดยเริ่มพรรณนา
ให้เห็นสถานที่ตั้งและลักษณะการตั้งอยู่ของสรวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ว่าลอยเด่นอยู่ในท้องฟ้า อยู่บน
ยอดเขาพระสุเมรุที่เรียงรายถึงแสนลูกด้วยกัน ส่วนปราสาทเวชยันต์ที่สถิตของพระอินทร์นั้น เป็น
ปราสาท ๗ ชั้น พรรณนาถึงท้องพระลานทอง การบรรยายพระเจดีย์จุฬามณี ปาริกชาติ แท่นทิพ
อาสน์สระโบกขรณี อุทยานนันทวัน ฯลฯ ความงามของสรวงสวรรค์ของพระอินทร์ ที่เจ้าพระยาพระ
คลัง (หน) นิพนธ์นี้ใจความคล้ายคลึงกับไตรภูมิ พระร่วง เพราะเอาเค้าความมาจากอรรถกถาธรรม
บทเหมือนกันต่างแต่ในไตรภูมิพระร่วงเป็นความเรียง นอกจากนั้นยังมีตอนเริ่มเรื่องของพระอินทร์
ตามนางสุชาดาความว่า นางสุชาดาเคยเป็นชายาเอกของพระอินทร์ เมื่อพระอินทร์ได้มาครอง
ดาวดึงส์ นางไม่ได้กลับชาติมาเกิดเป็นชายาพระอินทร์ อีก เพราะนางประกอบกรรม จึงไปเกิดเป็น
ราชธิดาของอสูร ชื่อเวปจิตตาต่อมาพระบิดาได้ประกอบพิธีสยุมพรนางและเชิญอสูรหนุ่ม ๆ ให้มา
๑๓๖

เลือกคู่ พระอินทร์จึงแปลงมา ในงานนี้ นางก็เกิดความรักและตามพระอินทร์มา จึงได้กลับมาเป็น
ชายาเอกของพระอินทร์อย่างเดิม
ตัวอย่าง การพรรณนาสถานที่ตั้งสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
ผ่านสมบัติในสุทัสนนคร
เอาสูงพื้นหมื่นแสนพระเมรุมาศ
กว้างยาวหมื่นโยชน์คณนา
สี่ทิศมีมหาทวาเรศ
ประตูรายหมายยอดสาคัญพัน

ป่างองค์อัมเรศร์อดิศร
สถาวรไปด้วยทิพศวรรยา
เป็นอาสน์ทองรองดาวดึงสา
ประดับปราการแก้วแกมกัน
ระหว่างเขตหมื่นโยชน์ระยะคั่น
มีสระสวนทุกหลั่นทวาไร ฯ

ตัวอย่าง การพรรณนาถึงพระเจดีย์จุฬามณี
ประดับด้วยราชวัติฉัตรแก้ว
ระบายห้อยพลอยนิลสุวรรณพรรณ
ดั่งฉัตรเศวตพรหมเมศร์ครรไลหงส์
ยิ่งดวงจันทร์พันแสงสมัยยาม

พรายแพร้วลายทรงบรรจงสรรค์
เจ็ดชั้นเรียงรัดสันทัดงาม
เมื่อกั้นทรงพุทธาภิเษกสนาม
อร่ามทองแกมแก้วอลงกรณ์

คุณค่า สมบัติอมรินทร์คากลอน เป็นนิทานคากลอนเรื่องแรกของไทย มีการ
พรรณนาความงามโดยใช้พรรณนาโวหารดีเด่น ให้ภาพพจน์ที่งดงามและชัด เจน ดาเนินเรื่อง
รวดเร็ว เป็นวรรณคดีร้อยกรองที่บรรยายเรื่องพระอินทร์ละเอียดที่สุด แม้จะมีเรื่องที่กล่าวถึงพระ
อินทร์มาแล้ว เช่น ไตรภูมิพระร่วง แต่ไม่ละเอียดเท่า และไตรภูมิเป็นความเรียงร้อยแก้วจึงมีรส
วรรณคดีไม่เท่ากับเรื่องสมบัติอมรินทร์คากลอน
๕.๒.๗ กากีคากลอน
กากีคากลอนรู้จักกันแพร่หลายตั้งแต่สมัยอยุธยา แต่เดิมใช้ร้องมโหรี ต่อมามีการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เหมาะสมแก่การที่จะนาไปขับร้องเข้าทานองเพลงต่าง ๆ
ผู้แต่ง เจ้าพระยาพระคลัง (หน)
ลักษณะการแต่ง กลอนสุภาพ
วัตถุประสงค์ในการแต่ง เพื่อขับร้องในการบรรเลงมโหรี
เนื้อเรื่องย่อ เรื่องกากีคากลอนเริ่มด้วยการกล่าวถึงอดีตชาติของพระโพธิสัตว์ที่
เป็นพญาครุฑแล้วจึงเล่าชาดกเรื่องนี้ว่า ท้าวพรหมทัตแห่งกรุงพาราณสีมีพระมเหสีชื่อกากี นางมี
๑๓๗

รูปงาม มีกลิ่นกายหอมฟุ้งดั่งดอกไม้ทิพย์ ชายใดได้สัมผัสกลิ่นกายนางก็จะติดกายชายนั้นนานไปถึง
เจ็ดวัน ท้าวพรหมทัตจึงสิเน่หานางยิ่งนัก
ท้าวพรหมทัตโปรดเล่นสกาเป็นที่สุด บางครั้งเล่นจนลืมวันลืมคืน ครั้ง
หนึ่งนางกากีไม่เห็นเสด็จมาหาดังเคยก็สงสัย นางกากีจึงมาแอบดูและได้สบเนตรกับมาณพหนุ่มที่
กาลังทรงสกากับท้าวพรหมทัต เกิดความปฏิพัทธ์ซึ่งกันและกัน ส่วนมาณพหนุ่มคือพญาครุฑแปลง
กา เมื่อถึงเวลาพลบค่าก็ลาท้าวพรหมทัตแล้วคืนรูปเป็นพญาครุฑดังเดิม บันดาลให้เกิดพายุใหญ่แล้ว
บินมาอุ้มนางกากีไปเสพสุขอยู่ ณ วิมานฉิมพลี
ส่วนทางเมืองพาราณสี หลังจากเกิดมหาพายุแล้วนางกากีหายไป ท้าว
พรหมทัตโทมนัสพระทัยยิ่งนัก ทรงคร่าครวญถึงนางจนสลบ เมื่อฟื้นคืนสติคนธรรพ์พี่เลี้ยงทูลเล่า
ว่าได้เห็ น นางกากีกับมาณพหนุ่ มสบเนตรกัน ต่อมาเกิด ความโกลาหลบนฟ้าแล้วนางก็หายไป
ชะรอยว่าพญาครุฑจะแปลงกายมาลักพานางไป จึงขออาสาไปสืบหาความจริง
เจ็ ด วั น ต่ อ มาพญาครุ ฑ แปลงกายเป็ น มาณพหนุ่ ม มาเล่ น สกากั บ ท้ า ว
พรหมทัตตามปกติเพื่อกลบเกลื่อนพิรุธ เมื่อพญาครุฑกลับ คนธรรพ์ก็แปลงเป็นไรแทรกขนพญาครุฑ
ไปยังวิมานฉิมพลี ครั้นรุ่งเช้าพญาครุฑออกไปเที่ยวป่าหิมพานต์ ไรก็คืนร่างเป็นคนธรรพ์ดังเดิม
นางกากีเห็นคนธรรพ์ก็ถามถึงท้าวพรหมทัต คนธรรพ์แสร้งโกหกว่าพระองค์มิได้ทรงอาลัยอาวรณ์
นางแต่อย่างใด แต่ตนต่างหากคือผู้ที่เป็นทุกข์จึงมาตามหานางด้วยความรัก ครั้นคนธรรพ์เล้าโลม
นางก็ยินยอมพร้อมใจ ถึงเวลาเย็นพญาครุฑกลับมา คนธรรพ์ก็หลบซ่อนตัว เป็นเช่นนี้จนครบ ๗ วัน
เมื่อพญาครุฑถึงกาหนดลงเล่นสกากับท้าวพรหมทัต คนธรรพ์ก็แปลงกายเป็นไรแทรกขนพญาครุฑ
กลับไปด้วย
ท้าวพรหมทัตทรงเล่นสกากับพญาครุฑร่างแปลงอย่างเป็ นปกติ ครั้นเมื่อ
พญาครุฑกลับไปจึงได้สืบสาวความจริง คนธรรพ์เล่าโดยเบี่ยงเบนความจริงว่า ตนได้พบนางกากี แต่
นางไม่ยินดียินร้าย และเกรงว่านางจะบอกพญาครุฑ จึงต้องปิดปากนางโดยอยู่ร่วมกับนาง ท้าว
พรหมทัต เสียพระทัยยิ่งนั ก แต่ก็ไ ม่ปรารถนาจะจองเวร ขอแต่ให้คนธรรพ์ ช่วยให้ได้นางกากี
กลับคืนมา เมื่อครบกาหนดอีก ๗ วันต่อมา พญาครุฑมาเล่นสกาตามเคย คนธรรพ์ได้บรรเลงพิณ
ขับร้องเพลงที่มีเนื้อหาเสียดเย้ยเกี่ยวกับกลิ่นกายของกากี พญาครุฑจึงรู้ความจริง รู้สึกทั้งสลดใจ
และเสียหน้าเสียเชิงชาย รีบลากลับมาเค้นถามแต่นางไม่ยอมรับ พญาครุฑจึงอุ้มนางมาวางไว้ที่
หน้าพระลานเมืองพาราณสี และกล่าวตัดขาดจากนางอย่างสิ้นเยื่อใย
ฝ่ายท้าวพรหมทัตเมื่อเห็นนางกากีก็ตรัสเสียดสีเย้ยหยันนางอย่างสาแก่ใจ
ส่วนนางกากีทูลความเท็จจนท้าวพรหมทัตกริว้ จึงให้ลอยแพนางกากีไปเสีย เพราะสตรีเยี่ยงนางถ้า
เลี้ยงไว้ก็หนักแผ่นดิน (บุญหลง ศรีกนก, ออนไลน์)
๑๓๘

ตัวอย่าง การพรรณนาเมืองของพระเจ้าพรหมทัตและความงามของนางกากี มเหสี
ยังมีราชบรมพรหมทัต
เป็นปฐมบรมราชธานี

ผ่านสมบัติกรุงแก้วพาราณสี
ศรีสนุกสุขเกษมศวรรยา

กว้างใหญ่ยาวได้สิบสองโยชน์
หมื่นเมืองเลื่องพระเดชเดชา
เธอมีองค์อัคเรศวิไลลักษณ์
ชื่อกากีศรีวิลาศดั่งดวงจันทร์
เสมอเหมือนกลิ่นทิพมณฑาทอง
กลิ่นกายติดชายผู้นั้นไป

พลโจษจตุรงค์สังขยา
ระอาออกอ่อนเกล้ามาอภิวันท์
ประไพพักตร์งามเพียงอัปสรสวรรค์
เนื้อนั้นหอมฟุ้งจรุงใจ
ผู้ใดต้องสัมผัสพิสมัย
ก็นับได้ถึงเจ็ดทิวาวาร

ตัวอย่าง วรรคทองที่มาจากเรื่องกากี ตอนคนธรรพ์ขับร้องเสียดเย้ยพญาครุฑ เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างตนกับนางกากี
รื่นรื่นชื่นจิตพี่จาได้
ในสถานพิมานสิมพลี
นิจจาเอ๋ยจากเชยมาเจ็ดวัน
ฤาว่าใครแนบน้องประคองกาย

เหมือนเมื่อไปร่วมภิรมย์ประสมศรี
กลิ่นยังซาบทรวงพี่ทั้งวรกาย
กลิ่นสุคันธรสรื่นก็เหือดหาย
กลิ่นสายสวาทซาบอุรามา

คุณค่า กากีค ากลอน ได้รับการยกย่องว่าเป็ นร้อยกรองชิ้นเอกเรื่องหนึ่ ง ของ
เจ้าพระยาพระคลัง (หน) โดยมีโวหารกวีเป็นเลิศ วรรณคดีเรื่องกากีมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา คือมีบท
เห่เรื่องกากี ของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์ ซึ่งทรงนิพนธ์ขึ้นในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ต่อมา
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มีผู้แต่งเรื่อง กากีลิลิต ขึ้นเมื่อ พุทธศักราช ๒๓๖๘
แต่กากีสานวนของเจ้าพระยาพระคลัง (หน) แพร่หลายมากที่สุด
๕.๒.๘ ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา
ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา ได้รับอิทธิพลมาจากเรื่องไตรภูมิพระร่วงของพญาลิไท ทั้ง
สองฉบับนี้มีเนื้อความคล้ายกัน แต่ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถามีความละเอียดมากกว่า บางท่านอาจ
เรียกวรรณคดีเรือ่ งนีว้ ่าเตภูมกิ ถา ไตรภูมิกถา ไตรภูมิวินิจฉยกถา ไตรภูมิโลกวินิจฉัย ไตรโลกวินิจ
ฉยกถา และไตรภูมิฉบับหลวง ไตรภูมิฉบับนี้ รัชกาลที่ ๑ โปรดให้พระยาธรรมปรีชา จางวางราช

๑๓๙

บัณฑิต เจ้ากรมอาลักษณ์ เป็นแม่งานในการปรับปรุงแก้ไขจนเสร็จ เดิมต้นฉบับเป็นหนังสือตัวเขียน
จารลงในคัมภีร์ใบลาน
ผู้แต่ง พระยาธรรมปรีชา (แก้ว)
ลักษณะการแต่ง ร้อยแก้ว มีคาถาก่อนแล้วจึงเป็นร้อยแก้ว
วัตถุประสงค์ในการแต่ง เพื่อปรับปรุงเรื่องไตรภูมิที่มีผู้แต่งไว้ก่อนให้มีสานวน
เสมอกัน และถูกต้องตามบาลี
เนื้อเรื่องย่อ ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถามุ่งจะอธิบายพระพุทธคุณในส่วนที่ได้ชื่อว่า
“โลกวิทู” ซึ่งหมายถึงการรู้โลกของพระพุทธองค์ ได้แก่ สังขารโลก สัตตโลก และโอกาสโลก
โดยแสดงละเอียดเฉพาะส่วนที่เรียกว่า โอกาสโลก ซึ่งได้แก่แผ่นดิน จักรวาลเป็นที่อยู่อาศัยของ
สัตว์โลกทั้งปวง รวมถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เนื้อความของไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา แบ่งออกเป็น ๘
ภาค คือ โอกาสวินาสโลกกถา โอกาสสัณฐาหนโลกกถา นิริยโลกกถา เปตโลกกถา ติรัจฉานโลก
กถา มนุสสโลกกถา เทวโลกกถา พรหมโลกกถา (วิพุธ โสภวงศ์, ออนไลน์)
ตัวอย่าง การพรรณนาถึงกิเลสของมนุษย์
ในคัมภีร์โลกสัณฐาน แลโลกทีปกสาร แลสารสังคหะนั้นว่า เมื่อคนทั้งหลายแบ่ง
ข้าวสาลีออกเป็นส่วน ๆ แล้ว แลต่างเลี้ยงชีวิตนั้น อญฺญตโร โลภชาติโกยังมีบุรุษหนึ่งเป็น
ชาติคนโลภมักได้ใคร่มี ส่วนของตนนั้น ตระหนี่ กลัวจะหมดสิ้นไป สกฺภาค บริรกฺขนฺโต
ส่ว นของตนนั้ นรักษา ไปลักเกี่ยวลักตัด ข้าวสาลีที่เป็นส่วนของผู้อื่นมาบริโภค ปริภา
เสฺตวา บุคคลผู้เจ้าของนั้น ครั้นจับได้ก็ตดั พ้อต่อว่าสิ้นวาระสองครั้ง ครั้นจับได้ในวาระคา
รบสาม บางคนก็ตีด้ว ยมือ บางคนก็ตีด้วยไม้ บางคนก็ ทิ้งด้วยก้อนดิน ตโต ปฏฐาย
จับเดิมแต่ขึ้นมา อิทินนาทาน ก็ปรากฏในโลก ถ้อยคาติเตือนนินทาและคามุสาโกหก
มายา แลกริยาที่กระทาโทษโบยตีกันนั้น ก็ปรากฏในโลกเนืองๆ ไป
คุณค่า คุณค่าหลักของเรื่องคือธรรมะ หลักธรรมที่เห็นได้ชัดในไตรภูมิโลกวินิจฉัย
โดยสามารถนามาประยุกต์ใช้กับการเมืองการปกครอง หรือเศรษฐกิจ และยังใช้ในวิถีชีวิตประจาวัน
ได้ด้วย โดยเฉพาะเรื่อง การทาดี ละเว้นการทาชั่ว วรรณคดีเรื่องนี้ยังสะท้อนความเชื่อของคนไทย
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนรก สวรรค์ ภพชาติอีกด้วย
๕.๒.๙ นิทานอิหร่านราชธรรม
เรื่องนี้มีเค้าโครงมาจากนิ ทานของเปอร์เซีย ซึ่งมีอยู่ในหอสมุดหลวงครั้งกรุงเก่า
แต่งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๒๕ บ้างเรียกว่า นิทานสิบสองเหลี่ยม ที่เรียกเช่นนี้น่าจะเพราะมีนิทาน
๑๔๐

จานวน ๑๒ เรื่อง สันนิษฐานกันว่าต้นฉบับเดิมแปลเป็นภาษาไทยตั้งแต่กรุงศรีอยุธยา เนื่องจาก
สานวนแปลเป็นสานวนโบราณ เรื่องนี้เป็นนิทานสุภาษิตว่าด้วยราชธรรมหรือธรรมของพระราชาที่
ใช้ในการปกครองบ้านเมือง
ผู้แต่ง ไม่นามผู้แต่ง แต่น่าจะเป็นอาลักษณ์
ลักษณะการแต่ง ร้อยแก้ว
วัตถุประสงค์ในการแต่ง เขียนขึ้นเพื่อถวายเจ้านาย
เนื้อเรื่องย่อ
พระเจ้ามามูนแห่งแบกแดดเสด็จค้นหาหอสูง ๑๒ เหลี่ยมที่
เมืองมะดารินอันว่าหอสูงนี้เป็นของที่พระเจ้าเนาวสว่าน กษัตริย์สมัยโบราณสร้างไว้ประทับ เมื่อเข้า
ไปถึงมณฑป พระเจ้ามามูนทรงพบว่ามีอักษรจารึกเป็นข้อความที่แสดงคติธรรม และมีนิทานอีก ๑๒
เรื่อง อยู่โดยรอบผนังพระมณฑปนั้นด้วย พระเจ้ามามูนจึงได้ทรงพระดาเนินอ่านดูโดยรอบทั้งหมด
๑๒ ด้าน และสั่งให้อาลักษณ์คัดลอกไว้ทั้งหมด โดยนิทานสิบสองเรื่องที่ปรากฏบนผนังพระมณฑป
มีลักษณะเป็นเรื่องย่อย แยกกัน เป็นเรื่องของกษัตริย์ ๑๒ องค์ มีพระนาม ชื่อเมืองต่างกัน และมี
เรื่องราวอันแฝงคติธรรมทีต่ ่างกันไป พระเจ้ามามูนทรงยึดหลักคาสอนในจารึกเป็นแนวทางในการ
ปกครองจนได้ชื่อว่าเป็นพระราชาผู้ทรงธรรม นิทานแต่ละเรื่องจะลงท้ายว่า ราษฎรจะอยู่เย็นเป็น
สุขด้วยพระราชาทรงธรรม
ตัวอย่าง ช่วงต้นเรื่องของการเล่านิทานอิหร่านราชธรรม
นิทานพระเจ้าเนาวสว่านวาดินทรงธรรมนั้น ว่าในกาลวันหนึ่ง สมเด็จพระเจ้า
มามูนบรมกระษัตริย์ อันผ่านสมบั ติอยู่ณกรุงบัดดาด เสด็จออกน่าพระที่นั่ง ตรัสแก่มุข
มนตรีว่า เราได้ยินผู้เถ้าผู้แก่เล่าสืบกันมา ว่าสมเด็จพระเจ้าเนาวสว่าน เปนพระมหา
กระษัต ริย์ทรงธรรมอันประเสริฐ เสวยราชสมบัติอยู่ณเมืองมะดาวิน อาณาประชา
ราษฎรชาวบ้านชาวเมืองทั้งปวงอยู่เย็นเปนศุขปราศจากทุกข์ภัยอั นตราย ครั้นพระเจ้า
เนาวสว่านเสด็จสวรรคตแล้ว พระเจ้าหรมุกได้ครองราชสมบัติแทนพระราชบิดา จึงให้
ทามณฑปบนยอดภูเขาที่ในป่าแว่นแคว้นเมืองมะดาวิน ไว้พระศพพระเจ้าเนาวสว่าน
ผู้เปนพระราชบิดา มณฑปนั้นทาด้วยทองคาประดับเนาวรัตนต่าง ๆ แล้วจารึกอักษรใน
แผ่นทอง เปนข้อบัญญัติ แลนิทานทานองคลองธรรมไว้ในมณฑปนั้นทั้ง ๑๒ เหลี่ยม
สาหรับพระมหากระษัตริย์แลเสนาบดีจะได้ปรนนิบัติตาม ให้อาณาประชาราษฎรอยู่
เย็นเปนศุข แลพระมณฑปนั้นอยู่แห่งใดตาบลใดใครยังรู้เห็นบ้างฤๅ เสนาบดีมุขมนตรี
กราบทูลว่า เคยได้ยินแต่เล่าฦๅสืบมาต่อ ๆ กันว่า แต่พระเจ้าเนาวสว่านเสด็จสวรรคต
มาจนตราบเท่าบัดนี้ นับตามศักราชได้ ๒๕๐๐ ปี แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวงจะได้รู้ว่า
พระมณฑปซึ่งไว้พระศพนั้น อยู่แห่งใดตาบลใดหามิได้ พระเจ้ามามูนจึงตรัสแก่เสนาบดี
๑๔๑

มุขมนตรีว่า พระเจ้าเนาวสว่านก็สิ้นพระญาติวงศ์แล้ว และเมืองมะดาวินนั้นก็ขึ้นแก่
เมืองเรา ควรเราจะไปเยือนพระศพ จะได้แจ้งในอักษรคาซึง่ บัญญัติจารึกไว้นนั้ ครั้นตรัส
ดังนั้นแล้วพระเจ้ามามูนเสด็จไปเมืองมะดาวิน
คุ ณ ค่ า นิ ท านเรื่ อ งนี้ ส อดแทรกหลั ก ธรรมในการปกครองบ้ า นเมื อ งของ
พระมหากษัตริย์ได้แก่ ทศพิธราชธรรม อันประกอบด้วยทาน ศีล ปริจาค อาชชว มัททว ตป อกฺโกธ
อวีหึสา ขันติ อวิโรธน ซึ่งสามารถนาไปปรับใช้กับการดาเนินชีวิตประจาวันของคนทั่วไปได้ด้วย
นิทานเรื่องนี้มีความน่าสนใจตรงที่นาเค้าเรื่องจากนิทานเปอร์เซียและยังมีเนื้อหาเรื่องการปกครอง
บ้านเมือง ซึ่งยังไม่เคยมีมาก่อน

๕.๓ กวีและวรรณคดีสาคัญสมัยรัชกาลที่ ๒
กวีและวรรณคดีสาคัญในสมัยรัชกาลที่ ๒ มีดังนี้
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มีงานพระราชนิพนธ์ ได้แก่
๑) บทละครเรื่องอิเหนา
๒) บทละครเรื่องรามเกียรติ์
๓) บทละครนอก ๕ เรื่อง คือ ไชยเชษฐ์ มณีพิไชย คาวี สังข์ทอง ไกรทอง
๔) กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวานและว่าด้วยงานนักขัตฤกษ์
๕) บทพากย์โขน ตอนนางลอย นาคบาศ พรหมาสตร์ และเอราวัณ
๕) เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนพลายแก้วเป็นชู้กับนางพิม ขุนแผนขึ้น
เรือนขุนช้าง ขุนแผนเข้าห้องนางแก้วกิริยา และขุนแผนพานางวันทอง
หนี
กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ ได้แก่
๑) เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างขอนางพิมและขุนช้างตามนางวันทอง
๒) โคลงยอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
๓) บทละครเรื่องสังข์ศิลป์ชัย
พระสุนทรโวหาร(ภู่) ได้แก่
๑) นิราศ ๙ เรื่อง ได้แก่ เมืองแกลง พระบาท ภูเขาทอง วัดเจ้าฟ้า อิเหนา
สุพรรณ ราพันพิลาป พระประธม เมืองเพชร
๒) กลอนนิยาย ๔ เรื่อง คือ โคบุตร สิงหไตรภพ ลักษณวงศ์ พระอภัยมณี
๓) เสภา ๒ เรื่อง คือ ขุนช้างขุนแผน ตอน กาเนิดพลายงาม พระราช
พงศาวดาร
๑๔๒

๔) กลอนสุภาษิต ๓ เรื่อง คือ สุภาษิตสอนหญิง เพลงยาวถวายโอวาท
สวัสดิ รักษา
๕) กาพย์ ๑ เรื่อง คือ พระไชยสุริยา
๖) บทเห่ ๔ เรื่อง คือ กากี จับระบา พระอภัยมณี โคบุตร
๗) บทละคร ๑ เรื่อง คือ อภัยนุราช
นายนรินทร์ธิเบศร์ ได้แก่ โคลงนิราศนรินทร์
พระยาตรังคภูมิบาล ได้แก่
๑) โคลงนิราศตามเสด็จลาน้าน้อย
๒) โคลงนิราศพระยาตรัง
๓) โคลงดั้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
๔) เพลงยาว
๕) โคลงกวีโบราณ
คณะนักปราชญ์ราชกวี (ม่ปรากฏนาม) ได้แก่
๑) มหาชาติคาหลวง ๖ กัณฑ์ คือ กัณฑ์หิมพานต์ กัณฑ์ทานกัณฑ์ กัณฑ์
จุล พน กั ณฑ์ มั ทรี กัณ ฑ์สั ก กบรรพ และกั ณ ฑ์ฉ กษัต ริย์ ซึ่ง สู ญหายไปเมื่ อครั้ งเสี ยกรุ ง
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จึงโปรดเกล้าฯ ให้ประชุมนักปราชญ์ราชบัณฑิตแต่งขึ้น
ใหม่ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๕๘ เป็นสานวนที่ไพเราะใกล้เคียงกับของเดิม มหาชาติคาหลวงจึงมีครบ
บริบูรณ์ทั้ง ๑๓ กัณฑ์
๒) พงศาวดารจีนแปลเรื่อง เลียดก๊ก ห้องสิน ตั้งฮั่น
ในที่นี้ จะขอกล่าวถึงวรรณคดีสาคัญในช่วงรัชกาลที่ ๒ เพียงบางเรื่องโดยสังเขป ดังนี้
๕.๓.๑ บทละครเรื่องอิเหนา
เรื่องอิเหนาเขียนเป็นลายลักษรณ์ครั้งแรกในสมัยอยุธยาตอนปลาย โดยเจ้าฟ้า
กุณฑลและเจ้าฟ้ามงกุฎ พระราชธิดาพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ทั้งสองพระองค์นิพนธ์เรื่องขึ้นมาองค์
ละเรื่อง เรียกว่าอิเหนาเล็ก (อิเหนา) และอิ เหนาใหญ่ (ดาหลัง) ต่อมารัชกาลที่ ๑ และรัชกาลที่ ๒
ได้พระราชนิพนธ์เรื่องอิเหนามาเป็นลาดับ อิเหนาในรัชกาลที่ ๒ นี้ ต้นฉบับเดิมเป็นสมุดไทย ฉบับหอ
พระสมุดชาระ มี ๓๘ เล่ม จัดพิมพ์แบ่งได้ ๓ เล่มใหญ่ ที่เป็นงานพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ ๒ มี
เพียง ๒๙ เล่มสมุดไทย อีก ๙ เล่ม เป็นของผู้อื่น อิเหนาฉบับรัชกาลที่ ๒ นี้ หมอสมิธได้ต้นฉบับมา
พิมพ์จาหน่ายเมื่อปี พ.ศ.๒๔๑๗ แต่มีความคลาดเคลื่อนหลายอย่าง ต่อมารัชกาลที่ ๖ จึงโปรดเกล้าฯ
ให้มีการชาระใหม่
๑๔๓

ผู้แต่ง พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ลักษณะการแต่ง กลอนบทละคร
วัตถุประสงค์ในการแต่ง ใช้เล่นละครใน
เนื้อเรื่องย่อ กล่าวถึงกษัตริย์วงศ์ ๔ องค์ ต่างเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดา ทรง
พระนามว่ า ท้ า วกุ เ รปั น ท้ า วดาหา ท้ า วกาหลั ง ท้ า วสิ ง หั ด ส่ า หรี ครองเมื อ ง ๔ เมื อ ง ซึ่ ง มี ชื่ อ
เช่นเดียวกับพระนามกษัตริย์ ทุกพระองค์ต่างก็มีมเหสี ๕ องค์ ตามประเพณี เรียงลาดับศักดิ์ คือ
ประไหมสุหรี มะเดหวี มะโต ลิกู และเหมาหลาหงี ประไหมสุหรีของท้าวกุเรปันและท้าวดาหานั้น
เป็นธิดาของกษัตริย์หมันหยาเมืองใหญ่อีกเมืองหนึ่ง จึงทาให้เมืองหมันหยามีความเกี่ยวดองกับ
กษัตริย์วงศ์เทวามากขึ้น ท้าวกุเรปันมีโอรสกั บลิกูองค์หนึ่งทรงพระนามว่า กระหรัดตะปาตี ซึ่งได้
หมั้นไว้กับบุษบารากา ธิดาของท้าวกาหลังซึง่ เกิดจากลิกู ต่อมาพระองค์ปรารถนาจะให้ประไหมสุหรี
มีโอรสบ้าง จึงได้ทาพิธีบวงสรวง ก่อนประไหมสุหรีทรงครรภ์ก็ได้สุบินว่าพระอาทิตย์ทรงกลดลอยมา
ตกตรงหน้า และนางรับไว้ได้ เมือประสูติก็เกิดอัศจรรย์ต่าง ๆ เป็นนิมิตดี องค์ปะตาระกาหลาซึ่งเป็น
เทวดาต้นวงศ์บนสวรรค์ เหาะนากริชมาประทานให้ พร้อมทั้งจารึกนามโอรสด้วยว่าอิเหนา ต่อมา
ประไหมสุหรีได้ธิดาอีกหนึ่งองค์ พระนามว่า วิยะดา ฝ่ายท้าวดาหา ประไหมสุหรีก็ประสูติธิดา ได้
พระนามว่า บุษบา ขณะประสูติก็เกิดอัศจรรย์ก็มี กลิ่นหอมตลบทั่วเมือง หลังจากประสูติบุษบาแล้ว
ประไหมสุหรีก็ประสูติโอรสอีก พระนามสียะตรา ท้าวกาหลังมีธิดา พระนามสะการะหนึ่งหรัด ท้าว
สิงหัดส่าหรีมีโอรส พระนามสุหรานากงและธิดาพระนาม จินดาสาหรี กษัตริย์ในวงศ์เทวาจึงได้จัดให้
มีการตุนาหงัน กันขึ้น ระหว่างโอรสและธิดาในวงศ์เดียวกันโดยให้ อิเหนาหมั้นไว้กับบุษบา กระ
หรัดตะปาตีกับบุษบารากา สียะตรากับวิยะดา สุหรานากงกับสะการะหนึ่งหรัด แต่ก่อนจะมีการ
แต่งงาน ความยุ่งยากก็เกิดขึ้น
พระอัยยิกาของอิเหนาที่เมืองหมันหยาสิ้นพระชนม์ อิเหนาจึงเสด็จไปในงานพระเมรุ
แทนท้าวกุเรปัน แต่เสร็จพิธีแล้วอิเหนาไม่ยอมกลับ เพราะหลงรักนาง จินตะหรา ธิดาท้าวหมันหยา
จนท้าวกุเรปันต้องมีสารไปเตือน เมื่อกลับมากรุงกุเรปันแล้วและใกล้เวลาอภิเษกกับบุษบา อิเหนาก็
ไม่ใคร่เต็มใจ จึงออกอุบายทูลลาพระบิดาไปประพาสป่า แล้วปลอมองค์เป็น ปันหยีหรือโจรป่า นาม
ว่ามิสาระปันหยี คุมไพร่พลรุกรานเมืองต่าง ๆ เมื่อเสด็จไปถึงเมืองใดก็ได้เมืองนั้นเป็นเมืองขึ้น ระตู
หลายเมืองได้ถวายโอรสและธิดาให้ ที่สาคัญคือระตูปันจะรากันและระตูปักมาหงัน ได้ถวายธิดาคือ
มาหยารัศมีและสะการวาตี ซึ่งต่อมาได้เป็นชายาของอิเหนา และถวายโอรสคือสังคามาระตา ซึ่ง
อิเหนายกย่องให้เป็นน้องและเป็นทหารคู่ใจ กองทัพของปันหยีรอนแรมไปจนถึงเมืองหมันหยา ท้าว
หมัน หยาไม่กล้าต่อสู้และยอมยกธิดาให้ แต่พอรู้ว่าเป็นอิเหนา ท้าวหมันหยาไม่ยอมปฏิบัติตาม
สัญญา อิเหนาจึงลอบเข้าหานางจินตะหราและได้เสียกัน ท้าวหมัน หยาก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้
๑๔๔

พอถึงกาหนดการอภิเษก ท้าวดาหาก็มีสารถึงท้าวกุเรปันให้เตรียมพิธีอภิเษก แต่อิเหนาบอกปัด ทา
ให้ท้าวดาหาโกรธมาก จึงประกาศจะยกบุษบาให้กับใครก็ได้ที่มาขอ เพราะฉะนั้นเมื่อระตูจรกา
กษัตริย์รูปชั่วตัวดา ให้พี่ชายคือระตูล่าสาไปสู่ขอบุษบาให้ ตน ท้าวดาหาก็ยอมยกให้ ต่อมา ท้าว
กระหมังกุหนิง ส่งทูตมาสู่ขอบุษบาให้วิหยาสะกาซึ่งเป็นโอรส แต่ท้าวดาหาปฏิเสธเพราะได้ยกให้
ระตูจรกาไปแล้ว เป็นเหตุให้ท้าวกะหมังกุหนิงโกรธและยกกองทัพมาล้อมเมืองดาหา ท้าว ดาหาจึง
ขอกาลังจากพระเชษฐาและพระอนุชา ท้าวกุเรปันมีคาสั่งให้ อิเหนาไปช่วยรบ อิเหนาจึงจาใจต้อง
จากนางจินตะหราและยกกองทัพไปช่วยรบ การศึกครั้งนี้ อิเหนามีชัยชนะ ท้าวกะหมังกุหนิงถูก
อิเหนาฆ่าตายและโอรสคือวิหยาสะกาถูกสังคามาระตาฆ่าตาย กองทัพที่ล้อมเมืองดาหาก็แตกพ่าย
ไป เมื่อชนะศึกแล้ว อิเหนาก็ได้เข้าเฝ้าท้าวดาหาและได้พบกับบุ ษบา อิเหนาได้เห็นความงามของ
บุษบาก็หลงรักและเสียดาย พยายามหาอุบายอยู่ในเมืองดาหาต่อไป และพยายามหาโอกาสใกล้ชิด
บุษบา โดยอาศัยสียะตราเป็นสื่อรัก อิเหนาพยายามหาวิธีการทุกทางเพื่อจะได้บุษบาเป็นของตน
เช่นตอนที่ท้าวดาหาไปใช้บนที่เขาวิลิศมาหรา อิเหนาได้แอบสลักสารบนกลีบดอกปะหนัน (ลาเจียก)
ให้นาง แอบเข้าไปในวิหารพระปฏิมา ตรัสตอบคาถามแทนพระปฏิมา ต้อนค้างคาวมาดับไฟแล้ว
แอบมากอดนาง ตลอดจนคาดคั้นมะเดหวีให้ช่วยเหลือตน เป็นต้น และเมื่อท้าวดาหาจะจัดพิธี
อภิเษกระหว่างบุษบากับระตูจรกา อิเหนาก็ใช้วิธีการสุดท้ายโดยการทาอุบายเผาเมื อง แล้วลอบพา
นางบุษบาหนีออกจากเมืองไปซ่อนในถ้าที่เตรียมไว้ และได้นางเป็นมเหสี
หลังจากอิเหนากับบุษบาเข้าใจกันแล้ว เกิดความยุ่งยากใหม่ขึ้นกับตัวละครอีก เพราะ
องค์ปะตาระกาหลาทรงพิโรธอิเหนาที่ก่อเหตุวุ่นวายมาตลอด จึงดลบันดาลให้ลมหอบเอานางบุษบา
พร้อมพี่เลี้ยงสองนาง ไปตกในเมืองปะมอตันขณะที่อิเหนาเข้าไปในเมืองดาหาเพื่อแก้สงสัย อิเหนา
กลับมาไม่พบบุษบาก็ปลอมองค์เป็นปันหยีออกตามหา พร้อมกับนาวิยะดาไปด้วยกับตน โดยให้
ปลอมเป็นปันหยีชื่อเกนหลงหนึ่งหรัด ผ่านเมืองใดก็รบพุ่งเอาไปเป็นเมืองขึ้นไปตลอดรายทาง จนถึง
เมืองกาหลัง จึงได้เข้าไปขอพักอาศัยอยู่ด้วย
ส่วนบุษบา หลังจากลมหอบไปยังเมืองปะมอตันแล้ว องค์ปะตาระกาหลา ก็สาแดงตน
บอกเล่า เรื่องราวให้ทราบว่า นี่เป็นการลงโทษอิเหนา ทั้งสองจะต้องผจญความลาบากอยู่ระยะหนึ่ง
จึงจะได้พบกันองค์ปะตาระกาหลาได้แปลงตัวบุษบาให้เป็นชาย มอบกริ ชจารึกพระนามว่ามิสาอุณา
กรรณ ให้มีความสามารถทางการรบ หลังจากนั้น อุณากรรณเดินทางเข้าเมืองปะมอตัน ท้าวปะมอ
ตันรับเลี้ยงไว้เป็นโอรส ต่อมาอุณากรรณกับพี่เลี้ยงก็ยกพลออกเดินทางเพื่อตามหาอิเหนา ผ่านเมือง
ใดเจ้าเมืองไม่อ่อนน้อมก็รบพุ่งได้ชัยชนะหลายเมือง จนกระทั่งถึ งเมืองกาหลัง ได้พบกับปันหยี ทั้ง
สองฝ่ายต่างก็แคลงใจว่าอีกฝ่ายคือบุคคลที่ตนเที่ยวหา แต่ก็ไม่กล้าเปิดเผยตัว ได้แต่สังเกตและคุม
เชิงกันอยู่ที่เมืองกาหลัง ปันหยีและอุณากรรณได้เข้าอ่อนน้อมต่อท้าวกาหลัง ท้าวกาหลังก็ทรงโปรด
๑๔๕

ทั้งสองเหมือนโอรส ต่อมามีศึกมาประชิดเมืองเพราะท้าวกาหลังไม่ยอมยกธิดา คือสะการะหนึ่งหรัด
ให้ ปันหยีและอุณากรรณอาสารบและสามารถชนะศึกได้อย่างง่ายดาย เหตุการณ์นี้ทาให้ปันหยี
อุณากรรณและสะการะหนึ่งหรัดใกล้ชดิ สนิดสนมกันมากยิ่งขึ้น ทาให้อุณากรรณกลัวความจะแตกว่า
นางเป็นหญิง กอปรกับต้องการติดตามหาอิเหนาต่อไป จึงทูลลาท้าวกาหลังกลับเมืองปะมอตัน แต่
นางออกอุบายให้ทหารกลับเมืองตามลาพัง ส่วนนางกับพี่เลี้ยงหนีไปบวชชี (แอหนัง) เพื่อหาทาง
หลบหนีการตามพัวพันของปันหยีฝ่ายสียะตราแห่งเมืองดาหา ครั้นทาพิธีโสกันต์เสร็จก็แอบหนีพระ
บิดาปลอมตัวเป็นปัจจุเหร็จโจรป่าชือ่ ย่าหรัน ออกเดินทางหาอิเหนาและบุษบา องค์ปะตาระกาหลา
แปลงเป็นนกยูงมาล่อย่าหรันไปถึงเมืองกาหลังได้เข้าเฝ้าและพานักอยู่ในเมือง ต่อมาย่าหรันและปัน
หยีเกิดต่อสู้กัน เพราะเกนหลงหนึ่งหรัดเป็น ต้นเหตุ ในที่สุดอิเหนาและสียะตราก็จากันได้ เพราะ
มองเห็นกริชของกันและกัน
ต่อมาปันหยีทราบว่ามีแอหนังบวชบนภูเขา รูปงามละม้ายบุษบา จึงออกอุบายปลอม
ตัวเป็นเทวดาหลอกนางมายังเมืองกาหลัง เมื่อปันหยีพิศดูนางก็ยิ่งละม้ายนางบุษบา แต่พอเห็นกริช
ของนาง ชื่ออุณากรรณ ก็เข้าใจว่านางเป็นชายาของอุณากรรณ ฝ่ายพี่เลี้ยงของปันหยีคิดเล่นหนัง
ทดสอบแอหนัง โดยผูกเรื่องตามชีวิตจริงของอิเหนากับบุษบาทุก ๆ ตอน นางแอหนังฟังเรื่องราวก็
ร้องไห้คร่าครวญ ทั้งสองฝ่ายจึงจากันได้ อิเหนาจึงให้นางสึกจากชี ระเด่นทั้งสี่ คือ อิเหนา บุษบา สี
ยะตรา และวิยะดา จึงพบกันและจากันได้หลังจากดั้นด้นติดตามกันโดยปราศจากทิศทางเสียนาน
กษัตริย์วงศ์เทวาได้มาพร้อมกัน ณ เมืองกาหลัง หลังจากทราบเรื่องและเข้าใจกันดี
แล้ว จึงได้มีการอภิเษกสมรสกันขึ้นระหว่างคู่ตุนาหงันในวงศ์เทวา พร้อมทั้งอภิเษกธิดาระตูอื่น ๆ
เป็นมเหสีกษัตริย์วงศ์เทวาจนครบตาแหน่ง เช่น อิเหนาอภิเษกกับบุษบาและจินตะหรา โดยบุษบา
เป็นประไหมสุหรีฝ่ายซ้าย จินตะหราเป็นประไหมสุหรีฝ่ายขวา สะการะวาตีเป็นมะเดหวีฝ่ายขวา มา
หยารัศมีเป็นมะเดหวีฝ่ายซ้าย บุษบาวิลิศเป็นมะโตฝ่ายขวา บุษบากันจะหนาเป็นมะโตฝ่ายซ้าย ระ
หนากะระติกาเป็นลิกูฝ่ายขวา อรสานารีเป็นลิกูฝ่ายซ้าย สุหรันกันจาส่าหรี เป็นเหมาหลาหงีฝ่าย
ขวา หงยาหยาเป็นเหมาหลาหงีฝ่ายซ้าย
ตัวอย่าง การพรรณนาชมนก ตอนอิเหนาจากเมืองหมันหยา
ว่าพลางทางชมคณานก
เบญจวรรณจับวัลย์ชาลี
นางนวลจับนางนวลนอน
จากพรากจับจากจานรรจา
แขกเต้าจับเต่าร้างร้อง
นกแก้วจับแก้วพาที
๑๔๖

โผนผกจับไม้อึงมี่
เหมือนวันพี่ไกลสามสุดามา
เหมือนพี่แนบนวลสมรจินตะหรา
เหมือนจากนางสการะวาตี
เหมือนร้างห้องมาหยารัศมี
เหมือนแก้วพี่ทั้งสามสั่งความมา

ตระเวนไพรร่อนร้องตะเวนไพร
เค้าโมงจับโมงอยู่เอกา
คับแคจับแคสันโดษเดี่ยว
ชมวิหคนกไม้ไปตามทาง

เหมือนเวรใดให้นิราศเสน่หา
เหมือนพี่นับโมงมาเมื่อไกลนาง
เหมือนเปล่าเปลี่ยวคับใจในไพรกว้าง
คะนึงนางพลางรีบโยธี

ตัวอย่าง ตอนนางบุษบาอยู่ในถ้า เที่ยวหาอิเหนา
เมื่อนั้น
เนาในถ้าทองห้องไสยา
แต่ละห้อยคอยหาพระโฉมยง
ไม่เห็นกลับคืนหลังจากวังเวียง
สร้อยเศร้าเปล่าใจไม่สบาย
ทุกข์ร้อนถอนฤทัยไปมา

บุษบาเยาวยอดเสน่หา
กับสองรานารีพี่เลี้ยง
จนเย็นลงบุหรงร้องก้องเสียง
นางพ่างเพียงจะวินาศหวาดวิญญาณ์
โฉมฉายชะแง้แลหา
กัลยายิ่งสลดระทดใจ ฯ

คุณค่า บทละครเรื่องอิเหนาได้รับยกย่องจากวรรณคดีสโมสรว่าเป็นยอดของ
ละครรา เนื้อเรื่องสนุกสนาน มีครบทุกรสทั้งบทรัก กล้าหาญ หึงหวง บทบาทของตัวละครมีความ
เหมาะสม อีกทั้งยังมีศิลปะในการแสดงครบถ้วนขององค์ห้าของละครที่ดี คือ
๑. ตัวละครงาม (หมายถึง เครื่องแต่งตัวหรือรูปร่าง)
๒. รางาม
๓. ร้องเพราะ
๔. พิณพาทย์เพราะ
๕. กลอนเพราะ
บทละครมี ข นาดกะทั ด รั ด รั ก ษาขนบในการชมเมื อ งที่ ไ ด้ แ บบอย่ า งจากเรื่ อ ง
รามเกียรติ์ จนกลายเป็นแบบแผนของการแต่งกลอนบทละครในสมัยหลัง และถือเป็นวรรณคดี
มรดกเล่มสาคัญของไทย นอกจากนี้ อิเหนาในรัชกาลที่ ๒ ยังสะท้อนประเพณีวัฒนธรรมของไทย
โบราณไว้ เช่น พระราชพิธีสมโภชลูกหลวง พิธีแห่สนานใหญ่ พิธีโสกัณฑ์ ซึ่งรัชกาลที่ ๒ พระราช
นิพนธ์ตรงตามตาราราชพิธีทุกประการ (เสนีย์ วิลาวรรณ, ๒๕๔๗, หน้า ๖๘)
๕.๓.๒ บทละครเรื่องรามเกียรติ์
รามเกียรติ์บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๒ นี้ ทรงไม่ได้พระราชนิพนธ์ทั้งเล่ม แต่
ทรงเลือกเฉพาะตอนที่จะนามาแสดงละครได้เท่านั้น บางตอนพระราชนิพนธ์เอง บางตอนโปรด
เกล้า ฯ ให้ผู้อื่นแต่ง รามเกียรติ์ฉบับนี้ พิมพ์ครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๔๔๒ แต่คลาดเคลื่อนไปมาก ในปี
๑๔๗

พ.ศ. ๒๔๕๖ รัชกาล ที่ ๖ ทรงสอบสวนต้นฉบับที่เชื่อถือได้รวบรวมพิมพ์ขึ้นโดยตลอด พร้อมทรง
พระราชนิพนธ์บ่อเกิดแห่งรามเกียรติ์ ประกอบเข้าชุดด้วย เพื่อเป็นของชาร่วยในงานพระราชทาน
กุศลฉลองพระตาหนักจิตรลดารโหฐาน โดยโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จ ฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ
อานวยการพิมพ์ หนังสือนี้จึงมีหลักฐานจนถึงปัจจุบัน
ผู้แต่ง พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ลักษณะการแต่ง กลอนบทละคร
วัตถุประสงค์ในการแต่ง
ใช้เล่นละครใน
เนื้อเรื่องย่อ
เริ่มแต่หนุมานได้รับบัญชาจากพระราม นาแหวนไปถวายนางสี
ดา ณ ลงกา หนุมานเผาลงกา พิเภกถู กขับ พระรามจองถนน องคตสื่อสาร สุครีพหักฉัตร ศึก
ไมยราพ ศึกมังกรกรรฐ์ และแสงอาทิต ย์ พิเภกครองกรุงลงกา นางสีดาลุยไ นางสีด าวาดรูป
ทศกัณฐ์ พระรามรับสั่งให้นาไปประหาร นางสีดาประสูติพระมงกุฎ ฤาษีชุบพระลบ พระราม
ปล่อยม้าอุปการ พระรามขอคืนดี พระรามเข้าโกศ นางสีดาไปอยู่บาดาล ร้อนถึงพระอิศวรต้องมา
ไกล่เกลี่ย เรื่องจึงจบลงด้วยการอภิเษกพระรามกับนางสีดา ณ เขาไกรลาศแล้วสองกษัตริย์ก็กลับไป
ครองอโยธยา (เสนีย์ วิลาวรรณ, ๒๕๑๗, หน้า ๗๐ )
ตัวอย่าง พระรามครวญเมื่อเห็นนางลอย
โอ้ว่าสีดานิจจาเอ๋ย
เสียแรงพี่พยามตามมา
หมายจะฆ่าโคตรวงศ์พงศ์ยักษ์
ยังมิทันทาการราญรอน
เจ้าพี่เอ๋ยอุตส่าห์พาซากศพ
พี่ตกยากจากเมืองมาอยู่ไพร
ถ้าแม้นอยู่บุรีราชฐาน
ชักศพเจ้าเข้าสู่พระเมรุทอง

ไฉนเลยมาม้วยสังขาร์
จนถึงฝั่งมหาสาคร
เพราะความรักเสียดายสายสมร
มาม้วยมรณ์มรณาน่าอาลัย
ให้มาพบผัวรักเมื่อตักษัย
จะได้โกศที่ไหนมาใส่น้อง
จะทาการให้พิลึกกึกก้อง
มีงานการฉลองให้หลายวัน

ตัวอย่าง ตอนหนุมานทูลเกี่ยวกับนางลอย
บัดนั้น
ข้าเห็นว่าลงกากรุงไกร
น้าลงถ่ายเดียวเชี่ยวคว้าง
พระองค์จงได้เมตตา

หนุมานชาญฉลาดเฉลยไข
อยู่ใกล้กองทัพพลับพลา
ศพนางหรือจะทวนน้าขึ้นมาหา
ตัวข้าจะขอชันสูตรดู
๑๔๘

เอาซากศพขึ้นใส่ไฟเผา
แม้ไพรีนีรมิตรเหมือนโฉมตรู

ถ้านงเยาว์ตายจริงจะนิ่งดู
ก็จะจู่หนีไปมิได้ช้า

คุณค่า บทละครเรื่องรามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่ ๒ นี้ สามารถนาไปเล่นเป็นละคร
ได้ดีกว่าฉบับอื่น ๆ เนื่องจากบทสั้น ไม่ยืดยาดจนตัวละครไม่สามารถแสดงได้ รัชกาลที่ ๒ ทรง
ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม อีกทั้งยังมีอิทธิพลต่อการแต่งเรื่องรามเกียรติ์ในต่อมาด้วย
๕.๓.๓ กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน
กาพย์เห่ชมเครื่องคาว-หวาน สันนิฐานว่าทรงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๑ เพราะ
มีความบางตอนทรงชมสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีเมื่อครั้งยังเป็นสมเด็จพระเจ้าหลานเธอ
ซึ่งมีฝีพระหัตถ์ในกระบวนเครื่องเสวย เรื่องนี้พระราชนิพนธ์ในทานองนิราศ
ผู้แต่ง พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ลักษณะการแต่ง กาพย์ยานี ๑๑ และโคลงสี่สุภาพ
วัตถุประสงค์ในการแต่ง เพื่อใช้ประกอบการเห่เรือประพาส และราพึงราพันถึง
สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี ผู้ทรงมีความชานาญเรื่องอาหารการกิน
เนื้อเรื่องย่อ บทเห่จัดแบ่งหมวดหมู่ของอาหารไว้เป็น ๔ หมวด ได้แก่ เห่ชมเครื่อง
คาว เห่ชมผลไม้ เห่ชมเครื่องหวาน เห่ครวญเข้ากับนักขัตฤกษ์ การพรรณนาเครือ่ งคาว เครื่องหวาน
และผลไม้ดาเนินคล้ายนิราศ ซึ่งนิยมใช้ชื่อของสถานที่ หรือของต้นไม้ ดอกไม้ มาเป็น สื่อ อ้างอิง
สร้างอารมณ์โศกในการพรรณนาคร่าครวญเมื่อจากนาง ในกาพย์เห่กวีใช้ชื่อของอาหารมาเป็นสื่อใน
การแสดงอารมณ์รัก โศก ยินดี
ตัวอย่าง เห่ชมเครื่องคาว
มัสมั่นแกงแก้วตา
ชายใดได้กลืนแกง
ยาใหญ่ใส่สารพัด
รสดีด้วยน้าปลา
ตับเหล็กลวกหล่อนต้ม
โอชาจะหาไหน
หมูแนมแหลมเลิศรส
พิศห่อเห็นรางชาง

หอมยี่หร่ารสร้อนแรง
แรงอยากให้ใฝ่ฝันหา
วางจานจัดหลายเหลือตรา
ญี่ปุ่นล้าย้ายวนใจ
เจือน้าส้มโรยพริกไทย
ไม่มีเทียบเปรียบมือนาง
พร้อมพริกสดใบทองหลาง
ห่างห่อหวนป่วนใจโหย
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ตัวอย่าง เห่ชมผลไม้
ผลชิดแช่อิ่มอบ
รสไหนไม่เปรียบปาน
ตาลเฉาะเหมาะใจจริง
คิดความยามพิสมัย
ผลจากเจ้าลอยแก้ว
จากช้าน้าตากระเด็น
หมากปรางนางปอกแล้ว
ยามชื่นรื่นโรยแรง

หอมตรลบล้าเหลือหวาน
หวานเหลือแล้วแก้วกลอยใจ
รสเย็นยิ่งยิ่งเย็นใจ
หมายเหมือนจริงยิ่งอยากเห็น
บอกความแล้วจากจาเป็น
เป็นทุกข์ท่าหน้านวลแตง
ใส่โถแก้วแพร้วพรายแสง
ปรางอิ่มอาบซาบนาสา

คุณค่า กาพย์เห่ชมเครื่องคาว-หวาน มีความโดดเด่นในด้านการนาเอาอาหาร
คาวหวานมาพรรณนาสอดแทรกอารมณ์รักและการราพึงราพันที่ต้องจากนาง ซึ่งทาให้วรรณคดี
เรื่องนี้ความแปลกใหม่ การราพึงราพันถึงนางอันเป็นที่รักเช่นนี้ยังไม่เคยปรากฏมาก่อน ให้ความรู้
เรื่องประเพณีการประพาสและ ความรู้ ด้านอาหารในยุคนั้น สะท้อนให้เห็นความประณีตในการ
ประดิดประดอยอาหาร รสชาติ และสะท้อนความเป็นอยู่ของคนไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ได้
อย่างเด่นชัด
๕.๓.๔ เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน
ขุนช้างขุนแผนนี้สันนิษฐานว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในแผ่นดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่
๒ แล้วมีผู้จดจาเล่าสืบต่อกันมา จนกลายเป็นนิยายพื้นเมืองของเมืองสุพรรณบุรี เนื่องจากเรื่องราวของ
ขุนช้างขุนแผนมีปรากฏในหนังสือคาให้การชาวกรุงเก่า แต่มีการดัดแปลงเพิ่มเติมจนมีลักษณะคล้าย
นิทานเพื่อให้เนื้อเรื่องสนุกสนานชวนติดตามยิ่งขึ้น ต่อมาได้มีผู้นาเรื่องขุนช้างขุนแผนมาแต่งเป็นกลอน
เสภาเพื่อใช้ในการขับเสภา เมื่อตอนเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ บางตอนสูญหายไป บางตอนยังมีต้นฉบับ
เหลืออยู่ แต่เรื่องไม่ติดต่อกัน พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยโปรดเกล้า ฯ ให้กวีหลายคน
ช่วยกันรวบรวมและแต่งขึ้นเรียกว่า เสภาหลวง ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๖๐ หอพระสมุดวชิรญาณได้ชาระ
หนังสือเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนขึ้นเพราะมีเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนหลายฉบับ ทั้งฉบับหลวงและฉบับ
ราษฎรโดยมีสมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพและกรมหมื่นกวีพจน์สุปรีชา ทรงเป็นประธานการชาระได้
คัดเลือกเอาสานวนที่ดีทสี่ ุดมารวมกันจนครบทุกตอน บางตอนก็ไม่สามารถทราบนาม ฉบับที่สมเด็จกรม
พระยาดารงราชานุภาพ ร่วมกับกรมหมื่นกวีพจน์สุปรีชาชาระร่วมกันเป็นฉบับพอพระสมุดวชิรญาณ
มีประมาณ ๔๓ เล่มสมุดไทย กาหนดเรื่องเป็น ๔๑ ตอน พิมพ์แบ่งเป็น ๓ เล่ม
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เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนมีผู้แต่งหลายคน พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรง
พระราชนิพนธ์ร่วมกับกวีแห่งราชสานัก พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงพระราชนิพนธ์ตอน
พลายแก้วเป็นชู้กับนางพิม ตอนขุนแผนขึ้นเรือนของขุนช้างและเข้าห้องนางแก้วกิริยา และตอนนางวัน
ทองหึงกับนางลาวทอง พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดารงพระ
อิสริยยศเป็นกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ทรงพระราชนิพนธ์ตอนขุนช้างขอนางพิม และตอนขุนแผนพานางวัน
ทองหนี สุนทรภู่แต่งตอนกาเนิดพลายงาม นอกจากนั้นยังมีกวีอื่น ๆ ช่วยกันแต่งอีกมาก
ผู้แต่ง
กวีหลายท่าน
ลักษณะการแต่ง กลอนแปด
วัตถุประสงค์ในการแต่ง ใช้ขับเสภา
เนื้อเรื่องย่อ กล่าวถึงครอบครัวของขุนไกรพลพ่ายรับราชการทหาร มีภรรยา
ชื่อ นางทองประศรี มีลูกชายด้วยกันชื่อ พลายแก้ว ครอบครัวของขุนศรีวิชัย เศรษฐีใหญ่ของเมือง
สุพรรณบุรี รับราชการเป็นนายกองกรมช้างนอก ภรรยาชื่อ นางเทพทอง มีลูกชายชื่อ ขุนช้าง ซึ่ง
หัวล้านมาแต่กาเนิด และครอบครัวของพันศรโยธา เป็นพ่อค้า ภรรยาชื่อ ศรีประจัน มีลูกสาวรูปร่าง
หน้าตางดงามชื่อ นางพิมพิลาไลย
วั น หนึ่ ง สมเด็ จ พระพั น วษา มี ค วามประสงค์ จ ะล่ า ควายป่ า จึ ง สั่ ง ให้ ขุ น ไกรปลู ก
พลับพลาและต้อนควายเตรียมไว้ แต่ควายป่าเหล่านั้นแตกตื่นไม่ยอมเข้าคอก ขุนไกรจึงใช้หอกแทง
ควายตายไปมากมาย ที่รอดชีวิตก็หนีเข้าป่าไป สมเด็จพระพันวษาโกรธมากสั่งให้ประหารชีวิตขุน
ไกรเสีย นางทองประศรีรู้ข่าวรีบพาพลายแก้วหนีไปอยู่ที่เมืองกาญจนบุรี ทางเมืองสุพรรณบุรี มี
พวกโจรจันศรขึ้นปล้นบ้านของขุนศรีวิชัยและฆ่าขุนศรีวิชัยตาย ส่วนพันศรโยธาเดินทางไปค้าขาย
ต่างเมือง พอกลับมาถึงบ้านก็เป็นไข้ป่าตาย
เมื่อพลายแก้วอายุได้ ๑๕ ปี ก็บวชเณรเรียนวิชาอยู่ที่วัดส้มใหญ่ แล้วย้ายไปเรียน
ต่อที่วัดป่าเลไลย ต่อมาที่วัดป่าเลไลยจัดให้มีเทศน์มหาชาติ เณรพลายแก้วเทศน์กัณฑ์ มัทรี ซึ่งนาง
พิมพิลาไลยเป็นเจ้าของกัณฑ์เทศน์ นางพิมเลื่อมใสมากจนเปลื้องผ้าสไบบูชากัณฑ์เทศ์ ขุนช้างเห็น
เช่นนั้นก็เปลื้องผ้าห่มของตนวางเคียงกับผ้าสไบของนางพิม อธิฐานขอให้ได้นางเป็นภรรยา ทาให้
นางพิมโกรธ ต่อมาเณรพลายแก้วก็สึกแล้วให้นางทองประศรีมาสู่ขอนางพิมและแต่งงานกัน
ทางกรุงศรีอยุธยาได้ข่าวว่ากองทัพเชียงใหม่ตีได้เมืองเชียงทอง ซึ่งเป็นเมืองขึ้นของ
กรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระพันวษาถามหาเชื้อสายของขุนไกร ขุนช้างซึ่งเข้าไปรับราชการอยู่จึงเล่า
เรื่องราวความเก่งกล้าสามาราถของพลายแก้ว เพื่อหวังจะพรากพลายแก้วไปให้ห่างไกลนางพิม
สมเด็จพระพันวษาจึงให้ไปตามตัวมาแล้วแต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพไปรบกับเมืองเชียงใหม่และได้ชัยชนะ
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นายบ้านแสนคาแมนแห่ งหมู่บ้า นจอมทอง เห็น ว่าพลายแก้วกั บพวกทหารไม่ไ ด้เบียดเบียนให้
ชาวบ้านเดือดร้อนจึงยกนางลาวทองลูกสาวของตนให้เป็นภรรยาของพลายแก้ว
ส่วนนางพิมพิลาไลย เมื่อสามีจากไปทัพได้ไม่นานก็ป่วยหนักรักษาเท่าไรก็ไม่หาย
ขรัวตาจูวัดป่าเลไลยแนะนาให้เปลี่ยนชื่อเป็นวันทอง อาการไข้จึงหาย ขุนช้างทาอุบายนาหม้อใหม่ใส่
กระดูกไปให้นางศรีประจันกับนางวันทองดูว่าพลายแก้วตายแล้วและขู่วา่ นางวันทองจะต้องถูกคุมตัว
ไว้เป็นม่ายหลวงตามกฎหมาย นางวันทองไม่เชื่อ แต่นางศรีประจันคิดว่าจริง ประกอบกับเห็นว่าขุน
ช้างเป็นเศรษฐีจึงบังคับให้นางวันทองแต่งงานกับขุนช้าง นางวันทองจาต้องตามใจแม่แต่นางไม่ยอม
เข้าหอ ขณะนั้นพลายแก้วกลับมาถึงกรุงศรีอยุธยาและได้บรรดาศักดิ์เป็นแผนแสนสะท้าน จากนั้นก็
พานางลาวทองกลับสุพรรณบุรีนางวันทองเห็นขุนแผนพาภรรยาใหม่มาด้วยก็โกรธด่าทอโต้ตอบกับ
นางลาวทองและลืมตัวพูดก้าวร้าวขุนแผน ทาให้ขุนแผนโมโหพานางลาวทองไปอยู่ที่กาญจนบุรี ส่วน
นางวันทองและลืมตัวพูดก้าวร้าวขุนแผน ทาให้ขุนแผนโมโหพานางลาวทองไปอยู่ที่กาญจนบุรี ส่วน
นางวันทองก็ตกเป็นภรรยาของขุนช้างอย่างจาใจ
ต่อมาขุนช้างและขุนแผนเข้าไปรับราชการอบรมในวังและได้มหาดเล็กเวรทั้งสอง
คน วันหนึ่งนางทองประศรีให้คนมาส่งข่าวว่า นางลาวทองป่วยหนัก ขุนแผนจึงฝากเวรไว้กับขุนช้าง
แล้วไปดูอาการของนางลาวทอง ตอนเช้าสมเด็จพระพันวษาถามถึงขุนแผน ขุนช้างบอกว่าขุนแผน
ปีนกาแพงวังหนีไปหาดภรรยา สมเด็จพระพันวษาโกรธจึงสั่งให้นาตัวนางลาวทองมากักไว้ในวัง ส่วน
ขุนแผนให้ไปตระเวนด่านห้ามเข้าวังอีกทาให้ขนุ แผนแค้นขุนช้างมากคิดช่วงชิงนางวันทองกลับคืนมา
จึงออกหาของวิเศษ ๓ อย่าง คือ ดาบวิเศษ กุมารทอง และม้าฝีเท้าดี ขุนแผนเดินทางไปถึงซ่องโจร
ของหมื่นหาญก็สมัครเข้าเป็นสมุน วันหนึ่งได้ช่วยชีวติ หมื่นหาญให้รอดพ้นจากการถูกวัวแดงขวิดตาย
หมื่นหาญจึงยกนางบัวคลี่ลูกสาวของตนให้เป็นภรรยาของขุนแผน
ต่อมาหมื่นหาญเห็นขุนแผนมีวิชาอาคมเหนือกว่าตนก็คิดกาจัด โดยสั่งให้นางบัวคลี่
วางยาพิษฆ่าขุนแผน แต่โหงพรายมาบอกให้ขุนแผนรู้ตัว คืนนั้นพอนางบัวคลี่นอนหลับ ขุนแผนก็ผ่า
ท้องนางควักเอาเด็กไปทาพิธีปลุกเสกเป็นกุมารทอง ต่อจากนั้นก็ทาพิธีตีดาบฟ้าฟื้นและไปซื้อม้า
ลักษณะดีได้ตัวหนึ่ง ชื่อ ม้าสีหมอก แล้วขุนแผนก็ไปที่บ้านของขุนช้างสะกดคนให้หลับหมดแล้วขึ้น
ไปบนบ้านแต่เข้าห้องผิด จึงพบนางแก้วกิริยาและได้นางเป็นภรรยา จากนั้นก็ไปปลุกนางวันทองพา
ขึ้นม้าหนีเข้าป่าไป ขุนช้างไปฟ้องสมเด็จพระพันวษา พระองค์ให้ทหารตามจับขุนแผน แต่ถูกขุนแผน
ฆ่าตายไปหลายคน ขุนแผนกับนางวันทองหลบซ่อนอยู่ในป่าจนนางตั้งท้องจึงพากันออกมามอบตัวสู้
คดีกับขุน ช้ างจนชนะคดี ขุน แผนนางวันทอง และนางแก้วกิริยาจึงอยู่ร่วมกันด้วยความสุข แต่
ขุนแผนนึ กถึงนางลาวทองจึงขอร้องจมื่นศรีเสาวรักษ์ให้ขอตัวนางจากสมเด็จพระพันวษาทาให้
พระองค์โกรธว่าขุนแผนกาเริบจึงสั่งจาคุกขุนแผนไว้ นางแก้วกิรยิ าตามไปปรนนิบัตขิ ุนแผนด้วย ส่วน
๑๕๒

นางวัน ทองพัก อยู่ที่บ้านของหมื่นศรี ขุนช้างจึงพาพรรคพวกมาฉุดนางวันทองไปเป็นภรรยาอีก
ต่อมานางก็คลอดลูกชาย แล้วตั้งชื่อให้ว่าพลายงาม ขุนช้างรู้ว่าไม่ใช่ลูกของตนก็เกลียดชัง วันหนึ่งจึง
หลอกพาเข้าไปในป่าทุบตีจนสลบแล้วเอาท่อนไม้ทับไว้ โหงพรายของขุนแผนมาช่วยได้ทัน นางวัน
ทองจึงให้ลูกไปอยู่กับนางทองประศรีที่กาญจนบุรีพลายงามได้ร่าเรียนวิชาของพ่อเชี่ยวชาญ ขุนแผน
จึงพาไปฝากไว้กับหมื่นศรี เพื่อหาโอกาสให้เข้ารับราชการ
ทางฝ่ายพระเจ้าเชียงอินทร์ เจ้าเมืองเชียงใหม่ ให้ทหารไปชิงตัวนางสร้อยทองธิดา
พระเจ้าล้านช้างระหว่างที่เดินทางไปยังกรุงศรีอยุธยา เพราะพระเจ้าล้านช้างต้องการเป็นไมตรีด้วย
จึงส่งธิดามาถวายตัวแล้วพระเจ้าเชียงอินทร์ยังส่งหนังสือท้าทายสมเด็จพระพันวษาอีกด้วย พลาย
งามได้โอกาสจึงอาสาออกไปรบ และขอให้ปล่อยขุนแผนออกจากคุกด้วย เพื่อจะได้ช่วยกันทาศึก
ขุน แผนจึงพ้นโทษ ในขณะที่กาลังเตรียมทัพนางแก้วกิริยาก็คลอดลูกเป็นชาย ขุนแผนตั้งชื่อว่า
พลายชุมพล แล้วขุนแผนกับพลายงามก็คุมทัพมุ่งสู่เชียงใหม่ ขุนแผนได้แวะเยี่ยมพระพิจิตรกับนาง
บุษบาซึ่งเคยให้ความช่วยเหลือ เมื่อครั้งขุนแผนกับนางวันทองเข้ามอบตัว พลายงามจึงได้พบนางศรี
มาลาและได้นางเป็นภรรยา จากนั้นก็คุมทัพไปรบกับเชียงใหม่ได้ชัยชนะ ครั้นกลับถึงกรุงศรีอยุธยา
ขุนแผนได้เป็นพระสุรินฤาไชย เจ้าเมืองกาญจนบุรี พลายงามได้เป็นจมื่นไวยวรนาถ และสมเด็จพระ
พันวษาก็ยกนางสร้อยฟ้าธิดาของพระเจ้าเชียงอินทร์ให้แต่งงานกับพระไวยพร้อม ๆ กับนางศรีมาลา
พระไวยอยากให้แม่มาอยู่กับตนและคืนดีกับพ่อ จึงไปลักพานางวันทองมาขุนช้างเคือง
มากไปฟ้องสมเด็จพระพันวษา จึงมีการไต่สวนคดีกันอีกครั้งหนึ่ง ในที่สุดสมเด็จพระพันวษาก็ถาม
ความสมัครใจของนางว่าจะเลือกอยู่กับใคร นางตัดสินใจไม่ได้ สมเด็จพระพันวษาหาว่านางเป็นหญิง
สองใจจึง สั่งให้ น าตัว ไปประหารชีวิต พระไวยพยายามอ้อนวอนขออภัยโทษได้ แต่ไ ปห้ามการ
ประหารไม่ทัน ครอบครัวของพระไวยไม่ราบรื่นนัก เพราะนางสร้อยฟ้าไม่พอใจที่พระไวยและนาง
ทองประศรีรักนางศรีมาลามากกว่านาง จึงมักจะมีการทะเลาะวิวาทกันอยู่เสมอ นางสร้อยฟ้าเจ็บใจ
จึงให้เถรขวาดทาเสน่ห์ให้พระไวยหลงรั กนาง แล้วนางสร้อยฟ้าก็หาเรื่องใส่ความให้พระไวยตีนาง
มาลา พลายชุมพลเข้าไปห้ามก็ถูกตีไปด้วย พลายชุมพลน้อยใจจึงหนีออกจากบ้านไปหาพ่อแม่ที่
กาญจนบุรีเล่าเรื่องให้ฟัง แล้วหนีต่อไปหายายที่สุโขทัย ได้บวชเณรและเล่าเรียนอยู่ที่นั้น ฝ่าย
ขุนแผนรีบไปที่บ้านของพระไวย แล้วเสกกระจกมนต์ให้ดูว่าถูกทาเสน่ห์ แต่พระไวยไม่เชื่อหาว่าพ่อ
เล่นกลให้ดู และพูดลาเลิกบุญคุณที่ช่วยพ่อออกมาจากคุกขุนแผนแค้นมากประกาศตัดพ่อตัดลูก
แล้วกลับกาญจนบุรีทันที
พลายชุมพลเรียนวิชาสาเร็จแล้วก็นัดหมายกับขุนแผนจแก้แค้นพระไวย โดยพลายชุม
พลสึกจากเณรปลอมเป็นมอญ ใช้ชื่อ สมิงมัตรา ยกกองทัพหุ่นหญ้าเสกมาถึงสุพรรณบุรี สมเด็จพระ
พันวษา ให้ขุนแผนยกทัพไปต้านศึก ขุนแผนแกล้งแพ้ให้ถูกจับได้พระไวยจึงต้องยกทัพไปและต่อสู้
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กับพลายชุมพล ระหว่างที่กาลังต่อสู้กัน ขุนแผนบอกให้พลายชุมพลจับตัวพระไวยไว้ พระไวยเห็น
พ่อก็ตกใจหนีกับไปฟ้องสมเด็จพระพันวษาพระองศ์จึงให้นางศรีมาลาไปรับตัวขุนแผนกับพลายชุม
พลเข้าวัง พลายชุมพลอาสาจับเสน่ห์ โดยขอหมื่นศรีไปเป็นพยานด้วย พลายชุมพลจับตัวเถรขวาด
กับเณรจิ๋วไว้ แล้วขุดรูปปั้นลงอาคมที่ฝั่งไส้ใต้ดินขึ้นมาได้เสน่ห์จึงคลาย ตกดึกเถรขวาดกับเณรจิ๋ว
สะเดาะโซ่ตรวนหนีไป ในการไต่สวนคดีนางสร้อยฟ้า ไม่ยอมรับว่าเป็นคนทาเสน่ห์ และใส่ร้ายว่านาง
ศรีมาลาเป็นชู้กับพลายชุมพล พอนางจับได้พลายชุมพลก็หนีไปยุยงขุนแผน ในที่สุดก็มีการพิสูจน์
ความบริสุทธิ์โดยการลุยไฟนางสร้อยฟ้าแพ้ถูกไฟลวกจนพุพอง ส่วนนางศรีมาลาไม่เป็นอะไรเลย
สมเด็จพระพันวษาสั่งประหารนางสร้อยฟ้า แต่นางศรีมาลาช่วยขออภัยโทษให้ จึงเพียงถูกเนรเทศ
กลับไปอยู่ที่เชียงใหม่เช่นเดิม ระหว่างเดินทางก็พบเถรขวาดกับเณรจิ๋ว จึงเดินทางไปด้วยกัน กลับถึง
เชียงใหม่ได้ไม่นานกนางก็ให้กาเนิดลูกชาย ชื่อ พลายยง ส่วนนางศรีมาลาก็คลอดลูกชายเช่นกั น
ขุนแผนตั้งชื่อให้ว่า พลายเพชร พระเจ้าเชียงอินทร์ ตั้งเถรขวาด เป็นพระสังฆราชเพื่อตอบแทน
ความดีความชอบที่พานางสร้อยฟ้าที่กลับบ้านเมืองได้อย่างปลอดภัย แต่เถรขวาดยังแค้นพลายชุม
พล จึงเดินทางมาที่กรุงศรีอยุธยา แปลงเป็นจระเข้อาละวาดฆ่าคนและสัตว์เลี้ยงไปมากมาย พลาย
ชุมพลจึงอาสาออกปราบจระเข้จนสาเร็จ ไดตัวเถรขวาดมาประหารชีวิต พลายชุมพลได้บรรดาศักดิ์
เป็นหลวงนายฤทธิ์ นับจากนั้นเป็นต้นมาทุกคนอยู่กันอย่างมีความสุข
ตัวอย่าง ขุนแผนปลุกกุมารทอง
วางย่ามเปิดกลักแล้วชักชุด
เอาไม้ชัยพฤกษ์พระยายา
ยันต์นารายณ์แผลงฤทธิ์ปิดศรีษะ
ยันต์นารายณ์ฉีกอกปกปิดกลาง
เอาไม้รักปักเสาขึ้นสี่ทิศ
ลงเพดานยันต์สังวาลอัมมรินทร์
เอาไม้มะริดกันเกราเถากันภัย
ตั้งจิตสนิทดีไว้ที่ทาง

ตีเหล็กไฟจุดเทียนขึ้นแดงร่า
ปักเป็นขาพาดกันกุมารวาง
เอายันต์ราชะปะพื้นล่าง
ลงยันต์นางพระธรณีที่พื้นดิน
ยันต์ปิดปักธงวงสายสิญจน์
ก็พร้อมสิ้นในตาราถูกท่าทาง
ก่อชุดจุดไฟใส่พื้นล่าง
ภาวนานั่งย่างกุมารทอง

ตัวอย่าง ขุนแผนตีดาบฟ้าฟื้น
จะจัดแจงตีดาบไว้ปราบศึก
ได้เสร็จสมอารมณ์ตามตารา
เอาเหล็กยอดพระเจดีย์มหาธาตุ
๑๕๔

ตรองตรึกหาเหล็กไว้หนักหนา
ท่านวางไว้ในมหาศาสตราคม
ยอดปราสาททวารามาประสม

เหล็กขนันผีพรายตายทั้งกลม
หอกสัมฤทธิ์กริชทองแดงพระแสงหัก
พร้อมเหล็กเบญจพรรณกัลเม็ด
เอาเหล็กไหลหล่อบ่อพระแสง
ทองคาสัมฤทธิ์นากอแจ
เอามาสุมคุมควบเข้าเป็นแท่ง
ไว้สามวันซัดเหล็กนั้นเล็กลง
ซัดเหล็กครบเสร็จถึงเจ็ดครั้ง
ก็ตัดไม้ปลูกศาลขึ้นเพียงตา

เหล็กตรึงโลงตรึงปั้นลมสลักเพชร
เหล็กปฏักสลักประตูตะปูเห็ด
เหล็กบ้านพร้อมเสร็จทุกสิ่งแแท้
เหล็กกาแพงน้าพี้ทั้งเหล็กแร่
เงินที่แท้ชาติเหล็กทองแดงดง
เผาให้แดงตีแผ่แช่ยาผง
ยังคงแต่พองามตามตารา
พอกระทั่งฤกษ์เข้าเสาร์สิบห้า
แล้วจัดหาสารพัดเครื่องบัตรพลี

คุ ณ ค่ า เสภาขุ น ช้ า งขุ น แผนสามารถฉายภาพสั ง คมและวั ฒ นธรรมสมั ย
รัตนโกสินทร์ตอนต้นได้เป็นอย่างดี ผู้อ่านสามารถมองเห็นวิถีชีวิตของคนยุคนั้นได้ตั้งแต่เกิดจนถึง
เสียชีวิต และยังสะท้อนการเมืองการปกครองในยุคนั้นด้วย เสภาเรื่องนี้ยัง มีความดีเด่นในด้าน
เนื้อความที่สนุกสนาน และสานวนกลอนไพเราะ นิยมนามาขับเสภา โดยก่อนสมัยรัชกาลที่ ๒ ขับ
อย่างเล่านิทาน ไม่มีปี่พาทย์ ขับกันสองคนขึ้นไป โดยผลัดกันขับแต่งกลอนสดขับ มาในรัชกาลที่ ๒
มีการใช้ปี่พาทย์ คนขับกับขับคนเดียวผลัดกับวงปี่พาทย์ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๔ มีเสภาคู่ปี่พาทย์
เรื่อยมาจนถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ หมอสมิธตีพิมพ์ขับเสภาขึ้นเป็นครั้งแรก ในปี จ.ศ.๑๒๓๔ หรือ พ.ศ.
๒๔๑๕ วรรณคดีสโมสรในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ยกย่องวรรณคดีเรื่อง
ขุนช้างขุนแผนว่าเป็นยอดแห่งกลอนเสภา
๕.๓.๕ นิราศ ๙ เรื่อง
นิราศ ๙ เรื่ องของสุนทรภู่ เป็นนิราศที่ได้รับความนิยมและแพร่หลายมาจนถึง
ปัจจุบัน สุนทรภู่แต่งนิราศโดยใช้คาประพันธ์ประเภทกลอนนิราศ ๘ เรื่อง อีกเรื่องใช้โคลง ทั้ง ๙
เรื่องมีประวัติคร่าว ๆ (ศิลปากร, กรม, ๒๕๔๓) ดังนี้
นิราศเมืองแกลง แต่งเมื่อ พ.ศ.๒๓๔๙ เป็นนิราศเรื่องแรกของสุนทรภู่
คราวสุนทรภู่เดินทางไปหาบิดาที่บ้านกร่า อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
นิราศพระบาท แต่งปลายปี ๒๓๕๐ ขณะเป็นมหาดเล็ก คราวตามเสร็จ
พระองค์เจ้าปฐมวงศ์ พระโอรสองค์น้อยของกรมพระราชวังหลัง ไปนมัสการพระพุทธบาท สระบุรี
นิราศภูเขาทอง แต่งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๑ คราวขึ้นไปอยุธยา นมัสการเจดีย์
ภูเขาทอง โดยเดินทางทางเรือ

๑๕๕

นิราศวัดเจ้าฟ้า แต่งเมื่อสุนทรภู่ยังเป็นพระภิกษุอยุ่ คราวไปวัด เจ้าฟ้า
อากาศ แขวงจังหวัดอยุธยา ในปี พ.ศ.๒๓๗๕ แต่แต่งให้เป็นสานวนเณรพัดผู้บุตร
นิราศอิเหนา แต่งถวายพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เข้าลักขณานุคุณ ใน
คราวฝากตัวพึ่งพระบารมีอยู่ในเวลานั้น
โคลงนิราศสุพรรณ แต่งคราวไปเมืองสุรรณ ในปี ๒๓๘๔
ราพันพิลาป แต่งขึ้นตามความฝันของสุนทรภู่ในขณะยังบวชอยู่ ณ วัด
เทพธิดาราม น่าจะประมาณปี พ.ศ. ๒๓๘๕
นิราศพระประธม แต่งในคราวไปนมัสการพระปฐมเจดีย์ ในปี พ.ศ.๒๓๘๕
หลังจากลาสิกขาบทแล้ว
นิราศเมืองเพชร แต่งคราวอาสาพระปิ่นเกล้า ฯ ไปหาของต้องประสงค์ที่
เมืองพริบพรีหรือเพชรบุรี (แต่ไม่ปรากฏว่าเป็นของอะไร)
ผู้แต่ง สุนทรภู่
ลักษณะการแต่ง นิราศ ๘ เรื่อง แต่งเป็นกลอนเพลงยาว มีนิราศสุพรรณเรื่อง
เดียวที่แต่งเป็นโคลงสี่สุภาพ
วัตถุประสงค์ในการแต่ง พรรณนาอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดที่ต้องออกเดินทาง
จากที่หนึ่งอีกที่หนึ่ง แต่นิราศอิเหนาเป็นนิราศที่สมมุติขึ้น
เนื้อเรื่องย่อ เนื้อหานิราศ ๙ เรื่อง (นามานุกรมวรรณคดีไทย, ออนไลน์) มีดังนี้
นิ ร าศเมื อ งแกลง เป็ น นิ ร าศค ากลอนเรื่ อ งแรกของสุ น ทรภู่ มี ค วาม
ยาว ๒๔๘ บท เล่าเรื่องการเดินทางไปหาบิดาที่วัดป่า ตาบลบ้านกร่า อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
เมื่อกลางเดือน ๗ พ.ศ. ๒๓๕๐ สุนทรภู่แต่งนิราศเรื่องนี้เมื่ออายุย่าง ๒๒ ปี ขณะนั้นยังเป็นโสด
แต่ลอบรักอยู่กับแม่จัน เมื่อความทราบถึงกรมพระราชวังหลังจึงถูกลงโทษจาคุกทั้งสองคน เมื่อพ้น
โทษสุนทรภู่ออกเดินทางไปเยี่ยมบิดาที่บวชอยู่ที่เมืองแกลง และอาจตั้งใจที่จะบวชด้วยเพราะอายุ
ครบบวชอีกทั้งเป็นการล้างอัปมงคลที่ถูกจองจาแต่บังเอิญป่วย
นิราศพระบาท เนื้อหากล่าวถึงการเดินทางไปนมัสการรอยพระพุทธบาทที่
จังหวัดสระบุรีและมีบทราพันถึงนางอันเป็นที่รักตามขนบวรรณคดีนิราศ โคลงนิราศพระพุทธบาท
เรื่องเริ่มด้วยคาราพันถึงหญิงคนรักแล้วเล่าการเดินทางผ่านวัดตองปุซึ่งมีชาวมอญอาศัยอยู่จานวน
มาก ผ่านบ้านกระทุ่ม หนองคนที บางโขมด และบ้านแม่ลา ตอนท้ายกวีกล่าวถึงคุณสมบัติ ๓
ประการที่สตรีใช้พิฆาตบุรุษคือดวงเนตร เสียงเสนาะ และรูปโฉมว่าเหมือนศร ๓ เล่มที่พระราม
แผลงไปสังหารอสูร

๑๕๖

นิราศภูเขาทอง เนื้อหากล่าวถึงสุนทรภู่เดินทางเพื่อไปนมัสการพระเจดีย์
ภูเขาทอง วัดภูเขา ที่อยุธยา โดยเดินทางทางเรือพร้อมกับพัดบุตรชายที่เกิดจากนางจันภรรยาคน
แรกของสุน ทรภู่ ในเดื อน ๑๑ ช่วงออกพรรษาและรับกฐินแล้ว จากวัด ราชบูรณะล่องเรือผ่าน
สถานที่ ต่ า ง ๆ จนถึ ง สถานที่ ป ลายทางคื อ พระเจ ดี ย์ ภู เ ขาทอง วั ด ภู เ ขาทอง จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา สุนทรภู่ได้ไปกราบนมัสการพระบรมธาตุที่บรรจุในพระเจดีย์ภูเขาทอง ณ ที่นี้
สุนทรภู่พบพระธาตุในเกสรดอกบัวจึงอัญเชิญใส่ขวดแก้วนามาวางไว้ที่หัวนอนเพื่อบูชา แต่เมื่อถึงรุ่ง
เช้าพระธาตุกลับหายไป ทาให้สุนทรภู่เสียใจมาก หลังจากนั้นจึงเดินทางกลับกรุงเทพฯ และขึ้นบกที่
ท่าน้าวัดอรุณราชวราราม
นิราศเมืองเพชร เล่าเรื่องการเดินทางไปเพชรบุรีประมาณเดือนยี่หรือเดือน
สามในปีพ.ศ. ๒๓๘๔ ขณะนั้ น สุนทรภู่มีอายุได้ ๔๖ ปี มีบุต รชายชื่อพัด และนิลรวมทั้งลูกศิษย์
ติด ตามไปด้ว ย สุ น ทรภู่ไ ด้ อาสาไปทากิ จธุร ะถวายเจ้ านายพระองค์หนึ่ ง ซึ่ งสัน นิษฐานว่ าเป็ น
พระองค์เจ้าลักขณานุคุณ เข้าใจว่าสุนทรภู่แต่งนิราศเรื่องนี้ในขณะที่เป็นภิกษุ เนื่องจากมีข้อความ
หลายตอนกล่าวถึงการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้อื่น เช่น เมื่อผ่านบ้านหม่อมบุนนาคกล่าวว่า “ยังยากไร้
ไม่มีของสนองคุณ ขอแบ่งบุญให้ท่านทั่วทุกตัวคน” หรือเมื่อไปเยี่ยมภรรยาของขุนแพ่งก็กล่าวว่า
“ได้สวดบังสุกุลแบ่งบุญไป ให้ท่านได้สู่สวรรค์ชั้นวิมาน”
นิราศวัดเจ้าฟ้า เล่าเรื่องว่า กวีเดินทางพร้อมน้อง บิดา และศิษย์ของบิดา
รวม ๔ คน ออกจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามในตอนเย็น ระหว่างทางกวีบรรยายสถานที่ที่ผ่าน
เช่น วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ปากง่ามบางกอกน้อย บางขุนพรหม บางจาก บางพลู บาง
อ้อ บางซ่อน บางแก้ว ฯลฯ จากนั้นเข้าสู่ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี กวีเล่าว่ามีชาวมอญตั้ง
บ้านเรือนอยู่จานวนมากครั้นไปถึงบ้านลาวเห็นชาวลาวเจาะหูยานใหญ่ต่างกับพวกลาวในกรุงเทพฯ
ที่สวมซิ่นและสาอางมากกว่า ในคืนแรกกวีพักที่วัดมอญเชิงรากซึ่งมีบรรยากาศน่ากลัว รุ่งเช้าจึง
เดินทางต่อ เมื่อไปถึงสามโคกจังหวัดปทุมธานี บิดาได้เล่านิทานบอกที่มาของเมืองสามโคก เมื่อถึง
วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บิดาเล่าว่าพระใหญ่ซึ่งเป็นที่นับถือของชาวไทยและ
ชาวจีนบริเวณนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์มาก หากบ้านเมืองเดือดร้อนองค์พระจะพังทรุด หากบ้านเมือง
ร่มเย็นพระพักตร์จะอิ่มงาม จากนั้นกวีขึ้นฝั่งที่ศาลาท่าน้าวัดโสมนัสเพื่อหาดอกไม้บูชาพระแล้วลง
เรือเข้าสู่คลองสวนพลูซึ่งร่มรื่นมาก ทั้งหมดค้างคืนที่วัดใหญ่ชัยมงคล ในคืนนั้นมีการทาพิธีจับแร่
ปรอทโดยใช้น้าผึ้ง บิดาสามารถจับแร่ปรอทได้ ๓ องค์ แต่ครั้นรุ่งสางแร่ปรอททั้งสามก็หนีไป บิดา
จึงเดินทางตามลายแทงไปหายาอายุวัฒนะที่วัดเจ้าฟ้าอากาศนาถนรินทร์ ยานั้นอยู่ในตุ่มฝั่งไว้ใต้ฐาน
พระในโบสถ์ เมื่อถึงวัดในยามค่าบิดาเริม่ ทาพิธีเพื่อขุดยาอายุวฒ
ั นะ เกิดลมพัดแรง ฝนตกหนัก ไม่

๑๕๗

สามารถทาพิธีต่อไปได้ ครั้นรุ่งสางย่าม ผ้าห่ม และตาราถูกลมพัดหายไป บิดาจึ งเลิกคิดจะขุดยา
อายุวัฒนะเพราะเกรงอาเพศ ทั้งหมดเดินทางกลับกรุงเทพฯ
นิราศอิเหนา เรื่องเริ่มเมือ่ นางบุษบาถูกลมหอบไป อิเหนาราพันถึงนางด้วย
ความเศร้าโศก ครั้นตามหานางไม่พบอิเหนาก็กลับวัง แล้วตรอมใจจนซูบผอม กระทั่งผ่านไป ๗
เดือน อิเหนาจึงไปสวดมนต์บนภูเขาเพื่อให้จิตใจสงบแต่ก็ไม่เป็นผล
โคลงนิราศสุพรรณ เนื้อหาส่วนใหญ่ของนิราศสุพรรณพรรณนาสภาพภูมิ
ประเทศและสถานที่ต่างๆ ตามเส้นทางที่ผ่านไป โดยแทรกบทคร่าครวญและชีวิตความเป็นมาของ
กวีตลอดจนนิทานชาวบ้านและตานานสถานที่ไว้ด้วย วัตถุประสงค์ในการแต่งการเดินทางครั้งนี้เพื่อ
ไปค้นหาแร่ปรอทในป่า แต่พบอุปสรรคต่างๆ มากมาย ในที่สุดกวีต้องเดินทางกลับโดยไม่ได้แร่
ปรอทและยาอายุวัฒนะตามที่ต้องการ
ราพันพิลาป มีเนื้อความเล่าเรื่องราวความหลังอันระทมทุกข์ของสุนทรภู่
นับตั้งแต่ออกจากราชการตั้งแต่ต้นสมัยรัชกาลที่ ๓ ในปีพ.ศ. ๒๓๖๗ จนได้มาอยู่วัดเทพธิดารามซึ่ง
ขณะนั้นพระภู่ประสบกับความทุกข์ยากต่าง ๆ นานา เช่น อัตคัดขัดสนเรื่องข้าวของเครื่องใช้ มีแต่
เสื่อขาด ๆ และไม่มีมุ้งกันยุงและขาดไฟที่เคยมีใช้ในเวลาค่าคืน นอกจากนี้ยังมีศัตรูทั้งในวังและใน
วัด ด้วยความลาบากดังกล่าวพระภู่จึงคิดที่จะออกเดินทางไปยังที่ต่าง ๆ เพื่อแสวงหาแร่ปรอทที่
สามารถแปรให้เป็นทองได้ จะได้มั่งมีเงินทอง ต่อมาพระภู่ตั้งจิตปรารถนาที่จะหลับและฝันไป ทั้ง
ขอให้ความฝันดังกล่าวช่วยบอกเหตุดีร้ายให้แก่พระภู่ด้วย หลังจากนั้นก็กล่าวเรื่องราวตามความฝัน
ว่าพระภู่ว่ายน้าอย่างเดียวดายในท้องทะเล แล้วมี “นารีรุ่น” ช่วยพาพระภู่มาอยู่ที่วัดแห่งหนึ่ง ได้
พบนางฟ้าหลายองค์ นางฟ้ าที่สวยที่สุด ทรงมงกุฎ พระธิ ด าได้ นิมนต์ พระภู่ ให้ไปอยู่ยัง สวรรค์
หลังจากนั้น นางฟ้าเหล่านั้น ก็เหาะลอยหายลับไป ทาให้พระภู่เศร้าใจที่ไม่อาจติดตามนางไปได้
ขณะนั้นมี “นางเมขลา” ถือดวงแก้วมาหาพระภู่ และรับปากกับพระภู่ว่าจะช่วยให้สมหวัง ต่อมา
พระภู่ตื่นจากฝัน และสงสัยว่านางฟ้าที่มาเข้าฝันคือใคร ต่อจากนั้นก็เป็นการราพันถึงวัตถุและ
สถานที่ในวัดเทพธิดารามด้วยความอาลัย
นิราศพระประธม เริ่มบทนิราศด้วยการครวญถึงนางที่ต้องห่างไกลกัน แล้ว
จึงบรรยายและพรรณนาการเดินทางเพื่อไปนมัสการพระประธม(พระปฐมเจดีย์) และพระประโทน
โคลงนิราศเรื่องนี้มีความเด่นด้านวรรณศิลป์ ทั้งยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เป็น
แหล่งข้อมูลด้านภูมิศาสตร์ท้องถิ่น ตานานสถานที่ ภาษา วรรณคดี วิถีชีวิต ความคิดความเชื่อ ซึ่ง
กวีถ่ายทอดเรื่องราวที่พบเห็นตามรายทาง ได้สัมพันธ์กันอย่างกลมกลืนกับการแสดงความรู้สึกนึก
คิด เชื่อมโยงกับการราพันถึงนางผู้เป็นที่รัก

๑๕๘

คุณค่า นิราศของสุนทรภู่นับว่ายอดเยี่ยมในด้านการประพันธ์ ใช้ถ้อยคาโวหาร
ไพเราะคมคาย มักใช้คาง่ายหากแต่สะเทือนอารมณ์ แสดงความอาลัยรักได้อย่างลึกซึ้ง ใช้ความ
เปรียบได้อย่างดี เช่น ในนิราศพระบาท
ถึงเกาะเกิดเกิดเกาะขึ้นกลางน้า
จึงเกิดโศกขัดขวางขึ้นกลางทรวง
ราพึงพายตามสายกระแสเชี่ยว
สักครู่หนึ่งก็มาถึงบางเกาะอิน
อันเท็จจริงสิ่งนี้ไม่รู้แน่
ว่าที่เกาะบางอออินเป็นถิ่นวัง
พาสนมออกมาชมคณานก
อันคาแจ้งกับเราแกล้งสังเกตตา
แต่เดี๋ยวนี้มีไม้ก็ตายโกร๋น
โอ้ฉะนี้แก้วพี่เจ้ามาตาม

เหมือนเกิดกรรมเกิดราชการหลวง
จะตักตวงไว้ก็เติบกว่าเกาะดิน
ยิ่งแสนเปลี่ยวเปล่าในฤทัยถวิล
กระแสสินธุ์สายชลเป็นวนวัง
ได้ยินแต่ยุบลแต่หนหลัง
กษัตริย์ครั้งครองศรีอยุธยา
ก็เรื้อรกรั้งร้างเป็นทางป่า
ก็เห็นน่าที่จะแน่กระแสความ
ทั้งเกิดโจรจระเข้ให้คนขาม
จะวอนถามย่านน้าพี่ร่าไป

กลอนนิราศของสุนทรภู่ยังพรรณนาสิ่งที่ได้พบเห็นโดยทาให้ผู้อ่านเกิดจินตภาพได้
อย่างดี เช่น ในนิราศภูเขาทอง
ถึงบ้านงิ้วเห็นแต่งิ้วละลิ่วสูง
ด้วยหนามดกรกดาษระดะตา
งิ้วนรกสิบหกองคุลีแหลม
ใครทาชู้คู่ท่านครั้นบรรลัย
เราเกิดมาอายุเพียงนี้แล้ว
ทุกวันนี้วิปริตผิดทานอง

ไม่มีฝูงสัตว์สิงกิ่งพฤกษา
นึกก็น่ากลัวหนามนึกขามขามใจ
ดังขวากแซมเสี้ยมแซกแตกไสว
ก็ต้องไปปีนต้นน่าขนพอง
ยังคลาดแคล้วครองตัวไม่มัวหมอง
เจียนจะต้องปีนบ้างหรืออย่างไร

นิราศของสุนภรภู่ยังทาให้เห็นภูมิศาสตร์ตามสถานที่ที่สุนทรภู่เดินทางไป ทั้งยังสอดแทรก
คติธรรมในการใช้ชีวิตด้วย
๕.๓.๖ พระอภัยมณี
พระอภัยมณีเป็นนิทานคากลอนเรื่องยาวที่ได้รับความนิยมอย่างมาก สันนิษฐานกัน
ว่า สุน ทรภู่ แ ต่ง ในรั ช กาลพระบาทสมเด็จ พระนั่ งเกล้า เจ้า อยู่หั ว และคงจะแต่ง เสร็ จ ในรั ชกาล
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หวั สุนทรภู่ใช้ความคิดจิตนาการสร้างเรื่องราวของตัวละครและ
๑๕๙

เหตุการณ์คล้ายกับการผจญภัย ตัวละครมีความแปลกประหลาดจากการรับรู้ของผู้อ่านและขนบวร
รณคดีไทย ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต (๒๕๔๘) กล่าวถึงการแต่งพระอภัยมณีของสุนทรภู่ไว้ว่า “สุนทรภู่
มิได้นาเนื้อหาจากชาดกหรือนิทานพื้นเมืองมาแต่งเหมือนกวีทั่วไป แต่ปรุงแต่งเนื้อหาของเรื่องพระ
อภัยมณีขึ้นใหม่ โดยคัดสรรข้อมูลที่ได้จากแหล่งต่าง ๆ บ้างมาจากจินตนาการของสุนทรภู่เอง บ้าง
มาจากเรื่องที่ได้อ่านได้ฟังมา และบ้างมาจากเหตุการณ์ที่ได้พบเห็นในสังคมไทย ด้านตัวละครนั้นก็มี
ตัวละครหลากหลายชาติพันธุ์ ตัวละครส่วนใหญ่มีเอกลักษณ์ของตนเอง”
การแต่งเรื่องพระอภัยมณีนี้ สุนทรภู่ยังน่าจะได้รับอิทธิพลจากวรรณคดีต่างชาติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วรรณคดีจีน มาผสมผสานสร้างสรรค์เป็นเรื่องพระอภัยมณี ดังเช่น อิทธิพลจาก
เรื่องสามก๊ก ตอนอุบายเผาเรือ ที่ปรากฏในตอนนางละเวงวัณฬาทาอุบายเผากองทัพเรือของพระ
อภัยมณีที่ยกไปตีเมืองใหม่ จนกองทัพของพระอภัยมณีต้องถอยร่นไม่เป็นขบวน เหตุการณ์ในตอนนี้
คล้ายกับเหตุการณ์ในสามก๊ก ตอนโจโฉแตกทัพเรือ เพราะอุบายของจิวยี่และขงเบ้ง หรืออิทธิพล
จากเรื่องไซฮั่น ซึ่งเป็นเรื่องที่กรมพระราชวังหลังอานวยการแปล สุนทรภู่น่าจะนาเพลงปี่ของเตียงเห
ลียงสร้างให้พระอภัยมณีมีวิชาเป่าปี่ โดยทั้งพระอภัยมณีและเตียงเหลียงต่างความสามารถเป่าปี่ให้
คนฟังเกิดอารมณ์ความรู้สึกได้ตามปรารถนา ดังเช่น ตอนพระอภัยมณีเป่าปี่ยุติทัพของนางละเวง
วัฒฬา เนื่องจากฝ่ายเมืองผลึกกาลังเพลี่ยงพล้า เพราะศรีสุวรรณและสินสมุทต่างติดรถกลของนาง
ละเวงวั ณ ฬา พระอภั ย มณีไ ด้ เ ป่ าปี่ ใ ห้ ห ยุ ด ทั พ เช่ นเดี ย วกั บ เตี ยงเหลีย ง เตี ย งเหลี ย งมี ค วาม
เชี่ยวชาญในการเป่าปี่ จึงอาสาพระเจ้าฮั่นอ๋องไปเป่าปี่บนภูเขาเพื่อให้ทหารของพระเจ้าฌ้อปาอ๋องที่
ฟังเพลงปี่เกิด ความเศร้าสลดใจ กลัว ตายและคิด ถึงบ้าน จะได้ชวนกันหนีทัพกลับไป (รื่นฤทั ย
สัจจพันธุ์, ๒๕๕๘, หน้า ๑๔๑)
ผู้แต่ง สุนทรภู่
ลักษณะการแต่ง กลอนแปด
วัตถุประสงค์ในการแต่ง สันนิษฐานกันวัตถุประสงค์ในการแต่งนั้น ตอนต้นเรื่อง
คงแต่งเพื่อขายฝีปากเลี้ยงตัวในเวลาที่ติดคุก ตอนต่อมาแต่งถวายพระองค์เจ้ าลักขณานุคุณ และ
กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ เพื่อสนองคุณที่ให้การอุปการะ
เนื้อเรื่องย่อ กรุงรัตนามีท้าวสุทัศน์และพระนางประทุมเกสรเป็นผู้ครองเมือง
ทั้งสองมีพระโอรสสององค์ คือ พระอภัยมณี และศรีสุวรรณ และส่งให้ทั้งสองไปเรียนศิลปวิทยา
พระอภัยมณีจบวิชาปี่ ส่วนศรีสุวรรณจบวิชากระบี่กระบอง เมื่อสาเร็จวิชาแล้ว ทั้ง สองได้กลับคืนสู่
พระนคร เมื่อพระบิดาทราบว่าบุตรทั้งสองเรียนวิชาที่ไม่คู่ควรแก่การเป็นกษัตริย์ จึงทรงกริ้วและขับ
ไล่ทั้งสองออกจากพระนคร ทั้งสองเดินทางไปจนถึงชายทะเล ได้พบกับพราหมณ์ ๓ คน คือ โมรา
สานนท์ และวิเชียร ทั้งหมดผูกสมัครเป็นมิตรกัน จากนั้นพระอภัยมณี ได้เป่าปี่ให้คนทั้งหมดฟัง จน
๑๖๐

เคลิบเคลิ้มหลับไป เพลงปี่ดั งไกลไปถึงนางผีเสื้อสมุทรที่อาศัยอยู่กลางทะเล เมื่อนางผีเสื้อสมุทรได้
ฟังเสียงปี่ก็ตามเสียงมาจนพบและตกหลุมรักพระอภัยมณี นางจึงลักพาตัวพระอภัยมณีให้กลับไปอยู่
บนเกาะกับนาง นางผีเสื้อสมุทรจาแลงกายเป็นหญิงหน้าตาสวยงาม และแม้พระอภัยจะรู้ทั้งรู้ว่า
นางงามผู้นี้คือนางยักษ์ แต่ไม่อาจจะหนีไปไหนได้ ทั้งสองจึงอยู่กินกันจนให้กาเนิดบุตรชายร่วมกัน
ชื่อว่า สินสมุทร ด้านศรีสุวรรณกับสามพราหมณ์ เมื่อตื่นจากการหลับใหลแล้วไม่พบพระอภัยมณี
เที่ยวค้นหาจนไปถึงเมืองรมจักรทั้งสี่ร่วมกันสู้ศึกป้องกันเมือง และได้พบกับนางเกษราผู้เป็นธิดาของ
เจ้าเมือง ศรีสุวรรณจึงได้อภิเษกกับนางเกษรา และให้กาเนิดพระธิดาชื่อว่า นางอรุณรัศมี
วันหนึ่งสินสมุทรออกไปเที่ยวเล่นข้างนอกจนพบเจอกับพ่อเงือกแม่เงือกคู่หนึ่ง
สินสมุทรจึงจับตัวเงือกคู่นั้นมาให้พ่อดู พ่อเงือกและแม่เงือกวอนขอให้พระอภัยไว้ชีวิ ตและยื่นขอ
เสนอว่าจะพาตัวพระอภัย หนี พระอภัยเห็นด้วยกับความคิดนี้ จึงออกอุบายให้นางผีเสื้อไปถือศีลบน
เขา ๓วัน ๓ คืน ระหว่างที่นางผีเสื้อสมุทรไม่อยู่ พระอภัยก็พาสินสมุทรหลบหนี พ่อเงือกแม่เงือกพา
พระอภัยและสินสมุทรหนีมาจนเกือบถึงเกาะแก้วพิสดาร ก็พอดีกับที่นางผีเสื้อรู้ตวั และติดตามมาทัน
เมื่อตามมาทันนางผีเสื้อก็ฆ่าพ่อเงือกแม่เงือกทิ้ง ส่วนนางเงือกผู้เป็นลูกก็พาพระอภัยกับสินสมุทร
หนีต่อไปอีกจนถึงเกาะแก้ว พิสดาร บนเกาะแห่งนี้ เป็นที่อยู่ของพระฤๅษีผู้มีฤทธิ์มาก นางผีเสื้อจึงไม่
กล้าจะทาอะไร และปล่อยให้ทั้งหมดอาศัยอยู่บนเกาะแก้วพิสดารอย่างปลอดภัย ฝ่ายพระอภัยก็ได้
นางเงือกเป็นภริยา
เมืองผลึก มีท้าวสิลราชกับพระนางมณฑาเป็นผู้ครองเมือง ทั้งสองมีพระธิดา
ชื่อว่า นางสุวรรณมาลี ซึ่งทรงเป็นคู่หมั้นอยู่กับอุศเรน เจ้าชายแห่งเมืองลังกา วันหนึ่งนางสุวรรณ
มาลีเกิดนิมิตฝัน โหรจึงได้ทานายว่า นางนั้นจะต้องออกทะเล จึงจะได้พบลาภก้อนใหญ่ ทั้งหมดเชื่อ
ในคาทานายและมุ่งหน้าเดินเรือเที่ยวท่องไป ระหว่างอยู่กลางทะเล เกิดมีพายุลูกใหญ่พัดเรือไปถึง
เกาะนาควาริน คาทานายของปู่เจ้าทาให้ท้าวสิลราชพากองเรือมุ่งหน้าไปยังเกาะแก้วพิสดาร จนได้
พบกับพระอภัยมณี ท้าว สิลราชทรงรับพระอภัยมณีกับสินสมุทรขึ้นเรือไปด้วยกันเพื่อกลับบ้านเมือง
แต่เมื่อเรือแล่นออกจากเกาะ นางผีเสื้อสมุทรออกมาอาละวาดจนเรือแตก ท้าวสิลราชกับบริวารส่วน
ใหญ่สิ้นชีพกลางทะเล เหลือเพียงแต่สินสมุทรที่พานางสุวรรณมาลีหนีไปได้ ส่วนพระอภัยมณีได้เป่า
ปี่สังหารนางยักษ์จนสิ้นใจกลางทะเล ทั้งหมดแตกกระจายพลัดพรายไปคนละทิศละทาง ฝ่ายพระ
อภัยมณีได้รับความช่วยเหลือจากอุศเรน ผู้เป็นคู่หมั้นของนางสุวรรณมาลี ส่วนสินสมุทรกับนาง
สุวรรณมาลีก็ได้โจรสุหรั่งผู้เป็นโจรสลัดในน่านน้านั้น ช่วยชีวิตไว้ได้ แต่แล้วโจรก็ ยังเป็นโจร โจร
สุหรั่งคิดทาร้ายสินสมุทร สินสมุทรจึงสังหารโจรแล้วครอบครองเรือมาเป็นของตนเอง สินสมุทรออก
เรือไปจนพบศรีสุวรรณที่กาลังล่องเรือเที่ยวตามหาพี่ชาย ทั้งหมดจึงเดินทางต่อไปด้วยกันจนมาพบ
กับพระอภัยมณีและอุศเรน สินสมุทรรู้สึกรักนางสุวรรณมาลีและอยากให้มาเป็นแม่ จึงเกิดเหตุวิวาท
๑๖๑

กับอุศเรน พระอภัยมณีจึงหนีไปเมืองผลึกพร้อมนางสุวรรณมาลีและได้ขึ้นครองเมืองแทนท้าวสิล
ราช ฝ่ายอุศเรนก็รู้สึกแค้นใจ จึงมุ่งหน้ากลับเมืองลังกาเพื่อยกทัพมาตีเมืองผลึก แต่แล้วแพ้อุบาย
ของนางวาลีจนต้องสิ้นชีวิต นางละเวงวัณฬาผู้น้องสาวจึงคิดจะแก้แค้นให้พี่ชาย จึงออกอุบายใช้รูป
ของตนทาเสน่ห์ แล้วส่งไปหัวเมืองต่าง ๆ เพื่อยกทัพมาตีเมืองผลึก ฝ่ายนางเงือกที่อาศัยอยู่ที่เกาะ
แก้วพิสดาร ก็ให้กาเนิดบุตรชื่อว่า สุดสาคร เด็กคนนี้เป็นเด็กที่ฉลาดและแข็งแรงมาก วันหนึ่งสุด
สาครจับม้านิลมังกรมาได้ พระฤๅษีจึงสอนวิชาและเล่าเรื่องพระอภัยมณีผู้เป็นพ่อของเด็กน้อยให้ฟัง
เมื่อสุดสาครรู้เรื่องพ่อขอตน ก็กราบลาพระฤาษีเพื่อออกเดินทางตามหาพ่อ สุดสาครเดินทางไป
จนถึงเมืองการเวก ระหว่างทางก็ถูกชีเปลือยหลอกขโมยไม้เท้าและม้านิลมังกรที่พระฤาษีมอบไว้ให้
คู่กายไป แต่พระฤๅษีเข้ามาช่วยไว้ได้ทัน จนชิงเอาไม้เท้าและม้านิลมังกรกลับคืนมาได้ สุดสาครเดิน
ทางเข้าสู่เมืองการเวก เมื่อกษัตริย์ผู้เป็นเจ้าเมืองเห็นก็รู้สึกรักใคร่เอ็นดู จึงรับอุปการะเลี้ยงดูเป็น
โอรสบุญธรรม สุดสาคร อยู่ด้วยกันกับนางเสาวคนธ์และหัสไชยผู้เป็นพระธิดาและพระโอรสของ
กษัตริย์จน เติบใหญ่ สุดสาครจึงคิดจะออกตามหาพ่อ เจ้าเมืองการเวกจึงแจงหากองเรือให้ และให้
นางเสาวคนธ์และหัสไชยติดตามไปด้วย ทั้งหมดล่องเรือไปจนถึงเมืองผลึก ซึ่งขณะนั้นกาลังถูกทัพ
ลังกาและทัพพันธมิตรล้อมเมืองไว้อยู่ พระ อภัยมณี ศรีสุวรรณ สินสมุทร และสุดสาคร จึงช่วยกันสู่
รบจนสามารถเอาชนะทัพอื่นๆได้ ฝ่ายพระอภัยมณีเมื่อได้รูปวาดของนางละเวงที่ลงเสน่ห์เอาไว้ ก็
เกิดต้องมนต์ของนางละเวงเสียเอง ทาให้พระอภัยยกทัพตามไปตีเมืองลังกาด้วย แต่รบกันเท่าใดก็ไม่
มีฝ่ายไหนแพ้ชนะเสียที
ต่อมาพระอภัยมณีลอบติดรถนางละเวงเข้าไปในวัง แต่เมื่อนางละเวงได้พบหน้าพระ
อภัย ก็รู้สึกฆ่าไม่ลง แต่กลับหลงรักจนตกเป็นสามีภรรยากัน ส่วนบริวารอื่นของนางละเวง ไม่ว่าจะ
เป็น นางยุพาผกา ราภาสะหรี และสุลาลีวัน ก็ใช้เสน่ห์กับพระอภัยมณี ศรีสุวรรณ สินสมุทร และสุด
สาคร จนให้ทั้งหมดหลงมั วเมา จนไม่ยอมกลับเมืองผลึก นางสุวรรณมาลี นางอรุณรัศมี และนาง
เสาวคนธ์เห็นท่าไม่ดี จึงมาตามทุกคนให้กลับ แต่ด้วยมนต์เสน่ห์จึงทาให้พวกเขาไม่ยอมกลับ นางๆ
ทั้งหลายจึงไปขอให้หัสไชยมาช่วยแก้เสน่ห์ที่ลุงและเหล่าพี่หลงอยู่จนสาเร็จ กษัตริย์ ทั้งหมดจึงยอม
สงบศึกกันแต่โดยดี แต่นางเสาวคนธ์ก็ยังคงโกรธสุดสาคร จึงหนีไปเมืองวาหุโลม สุดสาครจึงต้อง
ติดตามไป จนภายหลังก็ได้อภิเษกสมรสกัน
ด้านกรุงรัตนา เมื่อท้าวสุทัศน์สิ้นพระชนม์ พระอภัยมณีกับเหล่ากษัตริย์จึงเดินทาง
กลับไปทาศพ มังคลาผู้เป็นบุตรของพระอภัยมณีกับนางละเวงจึงได้ขึ้นครองเมืองลังกา แต่ก็ถูก
บาทหลวงยุแหย่ให้เกิดความแค้นเคืองเหล่ากษัตริย์ มังคลาจึงจับตัวนางสุวรรณมาลีและพระญาติ
มาขังไว้ ฝ่ายหัสไชยกับสุดสาครเมื่อทราบข่าว ก็ยกทัพมาช่วย แต่ก็ไม่สาเร็จ แม้แต่นางละเวงผู้เป็น
มารดาเองก็ไม่สามารถห้ามปรามได้ พระอภัยมณีกับศรีสุวรรณจึงต้องยกทัพตามมาจนสู้รบได้รับชั ย
๑๖๒

ชนะเมื่อ ศึกสงบลง พระอภัยมณีได้อภิเษก โอรสทั้งหลายให้ครองเมืองต่าง ๆ จากนั้นจึงลาบวช โดย
มีนางสุวรรณมาลีและนางละเวงตามไปปรนนิบัตพิ ัดวีด้วย ทั้งสามบาเพ็ญตนอยู่ในศีลในธรรมร่วมกัน
อย่างสงบสุข
ตัวอย่าง ตอนฤาษีเกาะแก้วพิสดารสอนทัพผ่ายพระอภัยมณีกับนางละเวง
คือรูปรสกลิ่นเสียงไม่เที่ยงแท้
ความตายหนึ่งพึงเห็นเป็นประธาน
ซึ่งบ้านเมืองเคืองเข็ญถึงเช่นนี้
อันศีลห้าว่าอย่าทาให้จาตาย

ย่อมเฒ่าแก่เกิดโรคโศกสงสาร
หลังนิพพานพ้นทุกขสนุกสบาย
เพราะโลกีย์ตัณหาพาฉิบหาย
จะตกอบายภูมิขุมนรก

ตัวอย่าง ตอนนางผีเสื้อลักพระอภัยมณี
แสนสงสารพระอภัยใจจะขาด
สลบล้มมิได้สมประฤๅดี
อสุรีผีเสื้อแสนสวาท
เออพ่อคุณทูนหัวผัวข้าตาย
เห็นอุ่นอยู่รู้ว่าสลบหลับ
พ่อทูนหัวกลัวน้องนี้มั่นคง
จาจะแสร้งแปลงร่างเป็นนางมนุษย์
เห็นพระองค์ทรงโฉมประโลมลาน
แล้วอ่านเวทเพศยักษ์ก็สูญหาย
เอาธารามาชโลมพระโฉมยง

กลัวอานาจนางยักขินีศรี
อยู่บนที่แผ่นผาศิลาลาย ฯ
เห็นภูวนาถนิ่งไปก็ใจหาย
ราพณ์ร้ายลูบต้องประคององค์
ยังไม่ดับชนม์ชีพเป็นผุยผง
ด้วยรูปทรงอัปลักษณ์เป็นยักษ์มาร
ให้ผาดผุดทรวดทรงส่งสัณฐาน
จะเกี้ยวพานรักใคร่ดังใจจง
สกนธ์กายดังกินนรนวลหง
เข้าแอบองค์นวดฟั้นคั้นประคอง ฯ

ตัวอย่าง ตอนสุดสาครจับม้านิลมังกร
อยู่วันหนึ่งถึงเวลาสิทธาเฒ่า
ลงเล่นน้าปล้าปลาในวารี
พอพบม้าหน้าเหมือนมังกรร้าย
หางเหมือนอย่างหางนาคปากคารน
กุมาราถาโถมเข้าโจมจับ
เข้าคาบคอหน่อกษัตริย์จะกัดกิน
ม้าสะบัดพลัดหลุดยังยุดหาง
ตลบเลี้ยวเรียวแรงแผลงศักดา
๑๖๓

สารวมเข้านั่งฌานกุมารหนี
แล้วขึ้นขี่ขับขวางไปกลางชล
แต่กีบกายนั้นเป็นม้าน่าฉงน
กายพิกลกายาดูดานิล
มังกรรับรบประจัญไม่ผันผิน
กุมารดิ้นโดดขึ้นนั่งหลังอาชา
ดูกลิ้งกลางเกลียวคลื่นลื่นถลา
เสียงชลาเลื่อนลั่นสนั่นดัง

จนค่าพลบรบรุดไม่หยุดหย่อน
ถึงสินธพขบขย้าด้วยกาลัง
แต่มืดมัวกลับปู่ไม่อยู่รบ
ถึงโยคีดีใจไหว้วันทา
ไปเที่ยวเล่นเห็นอ้ายอะไรมิรู้
ข้าเข้าจับกลับขบต้องรบกัน

สุดสาครภาวนาคาถาขลัง
ไม่เข้าหนังแน่นเหนียวคงเขี้ยวงา
แฉลบหลบขึ้นตลิ่งวิ่งถลา
บอกเจ้าตาตามจริงทุกสิ่งอัน
ดาทั้งตัวหัวหูมันดูขัน
แต่กลางวันจนเดี๋ยวนี้ฉันหนีมา

คุณค่า เรื่องพระอภัยมณีเป็นวรรณคดีชิ้นเอก สุนทรภู่แต่งเป็นนิทานคากลอนที่
มีความยาวถึง ๖๔ ตอน มีเนื้อหาสนุกสนาน ตื่นเต้น เรื่องดาเนินกระชับ ไม่ยืดเยื้อ การแต่งยังมี
ลักษณะเป็นเอกลักษณ์ คือแทรกเรื่องนัน้ เรื่องนี้ตลอดเวลา เท่ากับเป็นการเพิ่มเสน่ห์ให้กับวรรณคดี
(ทศพร วงศ์รัตน์, ๒๕๕๐, หน้า ๙) สุนทรภู่ยังพรรณนาเรื่องได้อย่างชัดเจน สามารถแสดงอุปนิสัย
ใจคอของตัวละครได้อย่างแจ่มชัด เช่น พระอภัยมณีเป็นคนใจอ่อน ศรีสุวรรณมีความสุขุม อุศเรน
มีความทะนงองอาจ เป็นต้น เรื่องพระอภัยมณียังมีคติสอนใจแทรกอยู่ตลอดเรื่อง ซึ่งน่าจะมาจาก
ประสบการณ์ของสุนทรภู่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรัก เช่น พระอภัยมณีตอน พระอภัยหนีนางผีเสื้อ
สะท้อนให้เห็นถึงอานุภาพของความรักที่อาจทาลายหรือสร้างสรรค์กไ็ ด้ หรือความรักระหว่างแม่กับ
ลูก พี่กับน้อง การหลงใหลรูปกายภายนอก เช่นพระอภัยมณีหลงรักนางผีเสื้อสมุทรจากเพียงรูป
กายภายนอกจนนามาสู่เรื่องราวต่าง ๆ มากมาย ความโดดเด่นของเรื่องพระอภัยมณีอีกประการ
หนึ่งคือ การสะท้อนความคิดและจินตนาการของสุนทรภู่ที่ล้าหน้าเกินยุคสมัย โดยเฉพาะเรื่องทาง
วิทยาศาสตร์ ดังจะเห็นว่า ในเรื่องมีการกล่าวถึงเรือขนาดใหญ่ ที่ว่า “เรือขนาดใหญ่อย่างเรือโจร
สุหรั่ง” หรือ กลดนตรี ซึ่งปัจจุบันคือจานเสียง ซึ่งในสมัยนั้นยังไม่มี
ความดีเด่นของเรื่องพระอภัยมณี ยังทาให้ เทียนวรรณ หรือ ต.ว.ส. วรรณาโภ นักคิดนัก
วิจารณ์ในช่วงรัชกาลที่ ๕ ได้วิจารณ์เรื่องพระอภัยมณี ลงในหนังสือตุลวิภาคพจนกิจเป็นตอน ๆ
ติดต่อกันหลายฉบับ โดยวิจารณ์ในทานองว่า เป็นเรื่องสมเหตุสมผล ตัวละครสมจริง มีลักษณะนิสัย
เหมือนคนธรรมดา เป็นเรื่องที่มปี ระโยชน์ให้ความรู้ ชื่อตัวละครสอดคล้องกับอุปนิสัย เนื้อหาต่าง ๆ
ไปจากเรื่องจักร ๆ วงศ์ ๆ ทั่วไป คือ ตัวละครเอกไม่มีฤทธิ์ เหาะไม่ได้ ไม่มีอาวุธวิเศษ เนรมิตไม่ได้
ตัวละครหญิงไม่เสียพรหมจรรย์ แม้อยู่ในที่รโหฐาน ตัวละครหญิงมีปัญญา สามารถเอาตัวรอดด้วย
อุบาย ตัวละครมีอุปนิสัยคงที่ตลอดเรื่อง (รื่นฤทัย สัจจพันธุ์, ๒๕๕๘, หน้า ๑๓๓)
๕.๓.๗ กลอนสุภาษิต ๓ เรื่อง
สุภาษิต ๓ เรื่อง ของสุนทรภู่ คือสวัสดิรักษา เพลงยาวถวายโอวาท และสุภาษิต
สอนหญิง ทั้ง ๓ เรื่องมีลักษณะเป็นคาสอนหญิง ในด้านการวางตัว ครองตนของหญิงที่ดี สวัสดิ
๑๖๔

รักษาแต่งเมื่อปลายรัชกาลที่ ๒ ช่วงปี พ.ศ.๒๓๖๔ – ๒๓๖๗ ของเดิมแต่งเป็นคาฉันท์ เพลงยาว
ถวายโอวาท แต่งระหว่างที่สุนทรภู่เป็นพระ ในช่วงปี พ.ศ.๒๓๗๒ ก่อนออกเดินทางไปอยู่หัวเมือง
ส่วนสุภาษิตสอนหญิง แต่งช่วงปี พ.ศ. ๒๓๘๐ – ๒๓๘๓ สุนทรภู่แต่งในเวลาตกยาก หลังจากสึก
ออกมาเป็นคฤหัสถ์แล้ว
ผู้แต่ง
สุนทรภู่
ลักษณะการแต่ง กลอน
วัตถุประสงค์ในการแต่ง
สวัสดิรักษา เขียนขึ้นเพื่อถวายสมเด็จเจ้าฟ้าอาภรณ์ในรัชกาลที่ ๒ ด้วย
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงมอบสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์ ให้เป็นศิษย์ใน
สานักสุนทรภู่
เพลงยาวถวายโอวาท เขียนขึ้นเพื่อเป็นคาทูล ลาและให้โ อวาทสมเด็ จ
เจ้าฟ้า ฯ กรมพระยาบาราบปรปักษ์ และเจ้าฟ้าปิ๋ว ซึ่งเป็นศิษย์ของสุนทรภู่ทั้ง ๒ พระองค์
สุภ าษิ ต สอนหญิ ง เขี ย นขึ้ นเพื่ อสอนสตรี ทั่ว ไป ไม่ ไ ด้ใ ห้แ ก่ ใครเป็ น การ
เฉพาะ เชื่อกันว่าสุนทรภู่แต่งเรื่องนี้เพื่อหาเงินในยามตกยาก
เนื้อเรื่องย่อ
สวัสดิรักษา กล่าวถึงกิจวัตรอันถึงปฏิบัติสาหรับผู้หวังความสวัสดิมงคล
เพลงยาวถวายโอวาท เนื้อความเป็นข้อความสั่งสอนของครูให้ไว้แก่ศิษย์
แทรกด้วยบทอาลัยที่ต้องจากกัน
สุภาษิตสอนหญิง เนื้อหากล่าวการประพฤติปฏิบัติของกุลสตรี
ตัวอย่าง สวัสดิรักษา
อนึ่งภูษาผ้าทรงณรงค์รบ
วันอาทิตย์สิทธิโชคโฉลกดี
เครื่องวันจันทร์นั้นควรสีนวลขาว
อังคารม่วงช่วงงามสีครามปน
เครื่องวันพุธสุดดีด้วยสีแสด
วันพฤหัสจัดเครื่องเขียวเหลืองดี
วันเสาร์ทรงดาจึงล้าเลิศ
หนึ่งพาชีขี่ขับประดับงาม

๑๖๕

ให้มีครบเครื่องเสร็จทั้งเจ็ดสี
เอาเครื่องสีแดงทรงเป็นมงคล
จะยืนยาวชันษาสถาผล
เป็นมงคลขัตติยาเข้าราวี
กับเหลือบแปดปนประดับสลับสี
วันศุกร์สีเมฆหมอกออกสงคราม
แสนประเสริฐเสี้ยนศึกจะนึกขาม
ให้ต้องตามสีสันจึงกันภัย ฯ

ตัวอย่าง เพลงยาวถวายโอวาท
อันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธ
สงวนคมสมนึกในฮึกฮัก
จับให้มั่นคั้นหมายให้วายวอด
ตัดให้ขาดปรารถนาหาสิ่งใด
ธรรมดาว่ากษัตริย์อตั ิเรก
เสียงสังหารผลาญสัตว์ในปัถพี
เหมือนหน่อเนื้อเชื้อวงศ์ที่องอาจ
ผู้ใหญ่น้อยพลอยมาสามิภักดิ์

ประเสริฐสุดซ่อนใส่เสียในฝัก
จึงค่อยชักเชือดฟันให้บรรลัย
ช่วยให้รอดรักให้ชิดพิสมัย
เพียรจงได้ดังประสงค์ที่ตรงตี
เป็นองค์เอกอานาจดังราชสีห์
เหตุเพราะมีลมปากนั้นมากนัก
ย่อมเปรื่องปราชญ์ปรากฏเพราะยศศักดิ์
ได้พร้อมพรักทั้งปัญญาบารมี

ตัวอย่าง สุภาษิตสอนหญิง
ขอเจริญเรื่องตารับฉบับสอน
อันความชั่วอย่าให้มัวมีระคาย
ผู้ใดเกิดเป็นสตรีอันมีศักดิ์
สงวนงามตามระบอบให้ชอบกล
เป็นสาวแซ่แร่รวยสวยสะอาด
แม้นแตกร้าวรานร่อยถอยราคา
อันตัวต่าแล้วอย่าทาให้กายสูง
ค่อยเสงี่ยมเจียมใจจะไว้วาง

ชาวประชาราษฎรสิ้นทั้งหลาย
จะสืบสายสุริย์วงศ์เป็นมงคล
บารุงรักกายไว้ให้เป็นผล
จึงจะพ้นภัยพาลการนินทา
ก็หมายมาดเหมือนมณีอันมีค่า
จะพลอยพาหอมหายจากกายนาง
ดูเยี่ยงยูงแววยังมีที่วงหาง
ให้ต้องอย่างกิริยาเป็นนารี ฯ

คุณค่า
สุภาษิตทั้ง ๓ เรื่อง มีลักษณะเป็นคาสอนหญิงในด้านต่าง ๆ สุนทรภู่
คงจะแต่งขึ้นจากประสบการณ์ ความเชื่อและคาสอนที่ตกทอดกันมา ลักษณะเด่นของวรรณคดีเรื่อง
นี้ คือสุนทรภู่ไม่ได้บรรยายการสอนโดยไร้รสหรือความงามทางวรรณศิลป์ จะเห็นว่า มีการใช้ความ
เปรียบ ใช้ถ้อยคาโวหารที่ทาให้ผู้อ่านผู้ฟังเกิดจินตภาพและคล้อยตามได้อย่างดี
๕.๓.๘ กาพย์พระไชยสุริยา
กาพย์พระไชยสุริยา เป็นนิทานสาหรับสอนการเขียนอ่าน เชื่อว่าสุนทรภู่ประพันธ์
ขึ้น ในราวปี พ.ศ. ๒๓๘๓ - ๒๓๘๕ ช่ว งรัชกาลที่ ๓ เข้าใจว่าจะแต่งสาหรับเป็นแบบสอนอ่าน
ค าเที ย บให้ ศิ ษ ย์ ข องท่ า นเล่ า เรี ย นศึ ก ษา ต่ อ มาในรั ช กาลที่ ๕ พระยาศรี สุ น ทรโวหาร (น้ อ ย

๑๖๖

อาจารยางกูร) นาเอากาพย์พระไชยสุริยามาบรรจุไว้ในมูลบทบรรพกิจ แบบเรียนหลวงเป็นตอนๆ
ตั้งแต่ แม่ ก กา ไปจนจบ แม่ เกย ด้วย
ผู้แต่ง สุนทรภู่
ลักษณะการแต่ง กาพย์ ๓ ชนิด ได้แก่ กาพย์ยานี ๑๑ กาพย์ฉบัง ๑๖ และ
กาพย์สุรางคนางค์ ๒๘
วัตถุประสงค์ในการแต่ง สาหรับใช้เป็นบทเรียนเขียนอ่านของพระโอรส ใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
เนื้อเรื่องย่อ เรื่องกาพย์พระไชยสุริยาเป็นบทสอนอ่าน โดยสอนผ่านโครงเรื่อง
นิทาน คือ เจ้าไชยสุริยาและพระมเหสีหนีออกจากเมืองที่เป็นกลียุค มาพบทางสว่างบาเพ็ญพรตใน
ป่าตลอดพระชนม์ชี พ เนื้ อหาเริ่ มด้ วยบทประฌามบทไหว้คุ ณพระรั ต นตรั ย คุ ณบิด ามารดา
คุณครูบาอาจารย์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเพื่อช่วยให้เกิดสิริมงคลแก่กวีและงานประพันธ์ของกวี
จากนั้นเริ่มบทอ่านเรียงลาดับการสะกดคาตั้งแต่ แม่ ก กา ตามด้วย แม่กน, แม่กง, แม่กก, แม่กด,
แม่กบ, แม่กม และแม่เกย ตามลาดับ
ตัวอย่าง สอนเรื่องแม่ กน โดยใช้กาพย์สุรางคนางค์ ๒๘
ก กา ว่าปน
เอ็นดูภูธร
มณฑลต้นไทร
วันทาสามี
เฝ้าอยู่ดูแล
ให้พระภูบาล
เข็ญใจไม้ขอน
ภูธรสอนมนต์
เย็นค่าร่าว่า
มีดารากร
เห็นสิ้นดินฟ้า
มาลีคลี่บาน

๏ ขึ้นใหม่ใน กน
ระคนกันไป
มานอนในไพร
แทนไพชยนต์สถาน
๏ ส่วนสุมาลี
เทวีอยู่งาน
เหมือนแต่ก่อนกาล
สาราญวิญญาณ์
๏ พระชวนนวลนอน
เหมือนหมอนแม่นา
ให้บ่นภาวนา
กันป่าภัยพาล
๏ วันนั้นจันทร
เป็นบริวาร
ในป่าท่าธาร
ใบก้านอรชร
๑๖๗

คุณค่า กาพย์พระไชยสุริยาเป็นหนึ่งในแบบเรียนสอนอ่านในสมัยรัตนโกสินทร์
นอกเหนือจากจินดามณีที่ตกทอดมาแต่สมัยอยุธยา สุนทรภู่ใช้ถ้อยคาง่าย ๆ เข้าใจได้ชัดเจนในการ
พรรณนาเรื่องราวและแทรกการสอน แม้เป็นวรรณคดีสาหรับใช้ฝึกอ่านเขียนแต่ยังคงขนบวรรณคดี
ไทยไว้ เช่น มีการพรรณนาแบบ “เข้าแบบ” คือการชมความงามของสิ่งต่าง ๆ ในเรื่องนี้สุนทรภู่ชม
ธรรมชาติโดยมุ่งความไพเราะในการเล่นคาสัมผัส และให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ เรื่องกาพย์พระ
ไชยสุริยายังสะท้อนให้เห็นความสามารถและความรอบรู้ ของสุนทรภู่ได้เป็นอย่างดี ดังเช่น ตอน
เหตุการร์น้าท่วมโลก สุนทรภู่กล่าวถึงนกที่อยากทราบความกว้างใหญ่ของทะเล ซึ่งคล้ายได้ข้อมูล
จากตานานของชาวตะวันตกที่ระหว่างน้าลด มีการส่งนกไปสารวจว่าพื้นดินแห้งแล้วหรือยัง นกที่
สุ น ทรภู่ ก ล่ า วถึ ง ชื่ อ พระยาส าภาที ซึ่ ง น่ า จะได้ เ ค้ า มาจาก สั ม พาที ซึ่ ง เป็ น พระยานกในเรื่ อ ง
รามเกียรติ์ พระยานกนี้ เป็นผู้บินพาหนุ มานไปดูที่ตั้งกรุงลงกาซึ่งอยู่กลางทะเล (โชติรส มณีใส,
๒๕๕๙, หน้า ๑๕๑)
๕.๓.๙ โคลงนิราศนรินทร์
โคลงนิ ร าศนริ น ทร์ ถื อ ว่ า เป็ น วรรณคดี ชิ้ น เอก มี ลี ล าและความไพเราะเฉก
เช่นเดียวกับโคลงกาสรวลศรีปราญช์ในสมัยอยุธยา เชื่อกันว่า ผู้แต่งคือ นายนรินทร์ธิเบศร์ (อิน)
แต่งเมื่อตราเสด็จพระบวรราชเจ้า มหาเสนานุกรักษ์คราวเสด็จยกทัพหลวงไปปราบพม่า ซึ่งยกมาตี
เมืองถลางและเมืองถลางและเมืองชุมพร ในปีมะเส็ง พ.ศ. ๒๓๕๒ (เสนีย์ วิลาวรรณ, ๒๕๔๗, หน้า
๘๓)
ผู้แต่ง นายนรินทร์ธิเบศร์ (อิน)
ลักษณะการแต่ง ร่ายสุภาพ ๑ บท โคลงสี่สุภาพ ๑๔๓ บท
วัตถุประสงค์ในการแต่ง
สันนิษฐานว่ามีวัตถุประสงค์ ๒ ประการ คือ เพื่อ
แสดงความอาลัยในการจากหญิงที่รัก ซึ่งอาจมีจริงหรืออาจจินตนาการขึ้นเองก็ได้ และเพื่อฝากชื่อ
ในวงกวี เชื่อกันว่าอาจจะแข่งขันกับกาสรวลศรีปราชญ์
เนื้อเรื่องย่อ เริ่มต้นยอพระเกียรติ์กษัตริย์ บรรยายความรุ่งเรืองของบ้านเมือง
และพระพุทธศาสนา แล้วจึงเริ่มราพึงราพันถึงนางอันเป็นที่รักที่ต้องจากมาตลอดการเดินทาง กวี
เดินทางทางเรือ ออกจากปากคลองผดุงกรุงเกษม ตอนวัดเทวราชกุญชร แล้วตัดข้ามฟากแม่น้า
เจ้าพระยา ทางฝั่งธนบุรี เข้าคลองบางกอกใหญ่ ถึงตาบลบางขุนเทียน ข้ามแม่น้าท่าจีน ผ่านจังหวัด
สมุทรสาคร เข้าคลองสามสิบสองคด เข้าแม่น้าแม่กลอง ผ่านจังหวัดสมุทรสงคราม ออกปากแม่น้า
แม่กลอง ออกสู่ทะเล ถึงบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรี เลี้ยวเข้าคลอง ถึงเมืองเพชรบุรี และเดินทางบก
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ต่อมาถึงเมืองกาเนิ ดนพคุณหรือบางสะพาน และวกขึ้นไปจนถึงเมืองตะนาวศรี เป็นสิ้นสุดการ
เดินทางของนายนรินทร์อิน โคลงบทสุดท้ายบอกนามผู้แต่งไว้
ตัวอย่าง การพรรณนาความรุ่งเรืองของบ้านเมือง
อยุธยายศล่มแล้ว
สิงหาสน์ปรางค์รัตน์บรร
บุญเพรงพระหากสรรค์
บังอบายเบิกฟ้า
เรืองเรืองไตรรัตน์พ้น
รินรสพระธรรมแสดง
เจดีย์ระดะแซง
ยลยิ่งแสงแก้วเก้า

ลอยสวรรค์ ลงฤๅ
เจิดหล้า
ศาสน์รุ่ง เรืองแฮ
ฝึกฟื้นใจเมือง ฯ
พันแสง
ค่าเช้า
เสียดยอด
แก่นหล้าหลากสวรรค์ ฯ

ตัวอย่าง บทฝากนาง
โฉมควรจักฝากฟ้า
เกรงเทพไท้ธรณินทร์
ฝากลมเลื่อนโฉมบิน
ลมจะชายชักช้า
ฝากอุมาสมรแม่แล้
ทราบสยมภูวจักรี
เรียมคิดจบจนตรี
โฉมฝากใจแม่ได้

ฤๅดิน ดีฤๅ
ลอบกล้า
บนเล่า นะแม่
ชอกเนื้อเรียมสงวน ฯ
ลักษมี เล่านา
เกลือกใกล้
โลกล่วง แล้วแม่
ยิ่งด้วยใครครอง ฯ

คุณค่า โคลงนิราศนรินทร์มีความดีเด่นในด้านการสรรคา กวีสรรคาเหมาะกับ
เนื้อเรื่อง เล่นเสียงสัมผัสทั้งสัมผัสสระและสัมผัสอักษรภายในวรรคและระหว่างวรรค ทาให้เวลาอ่าน
มีเสียงเสนาะหูแ ละอ่อนหวาน มีการใช้คาซ้าเพื่อย้าความหมาย หลายครั้งซ้าเสียงเดียวกัน แต่
ความหมายแตกต่างกัน กวียังใช้ภาพพจน์อย่างแพรวพราว โคลงนิราศนรินทร์สะท้อนลักษณะยุค
สมัยของตนมากกว่ามุ่งที่จะลอกเลียนแบบงานเก่า ดังจะเห็นว่า บทคร่าครวญของนิราศนรินทร์มี
ลักษณะอ่อนหวานมากกว่ากาสรวล ไม่มีนัยของปรัชญาและความลึกลับของอานาจธรรมชาติและ
เทพอั น เนื่ อ งด้ ว ยธรรมชาติ แ ละความแปลกแยกต่ อ ธรรมชาติ ม ากเท่ า ทวาทศมาส (ดวงมน
จิตร์จานงค์, ๒๕๔๐, หน้า ๑๕๗)
๑๖๙

๕.๔ กวีและวรรณคดีสาคัญสมัยรัชกาลที่ ๓
กวีและวรรณคดีที่สาคัญในรัชกาลที่ ๓ มีดังนี้
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มีบทพระราชนิพนธ์ ได้แก่
๑) เพลงยาวเรื่องพระราชปรารภการจารึกความรู้บนแผ่นศิลาและเรื่องปลงสังขาร
๒) โคลงยอพระเกียรติรัชกาลที่ ๒
๓) โคลงฤาษีดัดตนบางบท
๔) เพลงยาวต่าง ๆ เช่น เพลงยางปลงสังขาร เพลงยาวกลบท
๕) พระบรมราโชวาทและพระราชกระแสรับสั่งต่าง ๆ
๖) พระราชปุจฉาและพระราชปรารภต่าง ๆ
๗) ประกาศห้ามสูบฝิ่น
๘) นิทานแทรกในเรื่องนางนพมาศ
๙) เสภาขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างขอนางพิมและขุนช้างตามนางวันทอง
สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ ได้แก่
๑) บทละครนอกเรื่องพระลอนรลักษณ์
๒) เพลงยาวกรมศักดิ์
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
๑) ลิลิตตะเลงพ่าย
๒) สมุทรโฆษคาฉันท์ (ตอนปลาย)
๓) ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก
๔) สรรพสิทธิ์คาฉันท์
๕) กฤษณาสอนน้องคาฉันท์
๖) ลิลิตกระบวนพยุหยาตราเสด็จทางชลมารคและสถลมารค
๗) โคลงดั้นเรื่องปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนฯ
๘) เพลงยาวเจ้าพระ
๙) กาพย์ขับไม้กล่อมช้างพัง
๑๐) พระปฐมสมโพธิกถา
๑๑) ตาราฉันท์มาตราพฤติและวรรณพฤติ
๑๒) พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา
๑๓) คาฤษฎี
๑๔) ฉันท์กล่อมช้างพัง
๑๗๐

๑๕) จักรทีปนีตาราโหราศาสตร์
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร ได้แก่
๑) โคลงโลกนิติ
๒) โคลงนิราศเสด็จไปทัพเวียงจันทร์
๓) ฉันท์ดุษฎีสังเวยต่าง ๆ
๔) โคลงจารึกวัดพระเชตุพน ฯ บางบท
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท ได้แก่
๑) โคลงนิราศพระประธม
๒) โคลงจินดามณี
๓) โคลงนิราศสุพรรณ
๔) กลอนกลบทสิงโตเล่นหาง
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไกรสรวิชิต ได้แก่
๑) โคลงฤาษีดัดตนบางบท
๒) โคลงกลบทกบเต้นไต่รยางค์
๓) เพลงยาวกลบท
๔) โคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์
๕) โคลงภาพต่างภาษา
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ์ ได้แก่
๑) โคลงนิราศฉะเชิงเทรา
๒) โคลงฤาษีดัดตน
๓) บทละครเรื่องคาวี
กรมหลวงนรินทรเทวี ได้แก่ จดหมายเหตุความทรงจาของกรมหลวงนรินทร์เทวี
พระพิธิธสาลี (อ้น) ได้แก่ โคลงนิราศพระพิพิธสาลีไปชุมพรและไชยา
พระมหามนตรี(ทรัพย์) ได้แก่
๑) บทละครเรื่องระเด่นลันได
๒) เพลงยาวว่ากระทบพระยามหาเทพ (ทองปาน)
๓) โคลงฤาษีดัดตน
พระเทพโมลี (ผึ้ง) ได้แก่
๑) ปฐมมาลา
๒) โคลงกลบทตรีพจนบท
๑๗๑

๓) โคลงนิราศตลาดเกรียบ
หมื่นพรหมสมพัตสร (นายมี) ได้แก่
๑) นิราศถลาง
๒) นิราศเดือน
๓) นิราศพระแท่นดงรัง
๔) นิราศสุพรรณ
๕) เพลงยาวสรรเสริญพระเกีรยรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
๖) ทศมูลเสือโค
๗) สุบิน ก.กา
คุณพุ่ม (บุษบาท่าเรือจ้าง)
๑) บทสักวา
๒) เพลงยาวเฉลิมพระเกียรติ และเพลงยาวฉลองสระบางโขมด
๓) นิราศวังบางยี่ขัน
คุณสุวรรณ
๑) บทละครเรื่องพระมเหลเถไถ
๒) บทละครเรื่องอุณรุทร้อยเรื่อง
๓) เพลงยาวจดหมายเหตุเรื่องกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพประชวร
๔) เพลงยาวเรื่องหม่อมเป็ดสวรรค์
ในที่นี้ จะขอยกเฉพาะเรื่องที่สาคัญในสมัยรัชกาลที่ ๓ เพียงบางเรื่องโดยสังเขป ดังนี้
๕.๔.๑ บทละครเรื่องสังข์ศิลป์ไชย
บทละครเรื่องสังข์ศิลป์ไชยนี้ เป็นละครนอก มีมาแต่สมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
ครั้งกรุงศรีอยุธยาแล้ว เนื้อเรื่องมีความสนุกสนาน รัชกาลที่ ๓ ทรงนามาชาระใหม่
ผู้แต่ง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ลักษณะการแต่ง กลอนบทละคร
วัตถุประสงค์ในการแต่ง ใช้เล่นบทละครนอก
เนื้อเรื่องย่อ เริ่มเรื่องตั้งแต่ตอนพระศรีสันท์และพวกอีก ๕ คน ผลักพระสังข์
ศิลป์ชัยตกเหว นางเกสรสุมณฑาและนางศรีสุพรรณรู้เล่ห์กลของโอรสทั้งหกคน จึงตั้งจิตอธิษฐานว่า
ถ้าพระสังข์ศิลป์ชัยปลอดภัยให้ผ้าสไบของนางเกสรสุมณฑาและช้องของนางศรีสุพรรณที่ปักเป็นธง
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ไว้นั้นจงมีคนนากลับมาคืนนาง แล้วโอรสทั้งหกก็พานางเกสรสุมณฑาและนางศรีสุพรรณเข้าเฝ้าท้าว
เสนากุฎ ส่วนพระสังข์ศิลป์ชัยรอดชีวิตได้เพราะพระอินทร์มาช่วย
นายสาเภาเรือผ่านมาทางนั้นเห็นสไบและช้องที่มีราคาสูงทิ้งไว้ จึงเก็บขึ้นมา นาย
สาเภาเดินเรือถึงปัญจาลนครขณะที่ท้าวเสนากุฎจัดงานฉลองต้อนรับการกลับมาของน้องสาวและ
หลาน นายสาเภาจึงนาสไบและช้องขึ้นถวาย ท้าวเสนากุฎเห็นสไบและช้องงามมีค่าจึงมอบให้แก่
นางเกสรสุมณฑาและนางศรีสุพรรณ ทั้งสองเห็นเป็นไปตามอธิษฐานจึงทูลความจริงให้ท้าวเสนากุฎ
ทรงทราบ แต่โอรสทั้งหกก็อ้างว่า นางทั้งสองโกรธที่พวกตนฆ่าท้าวกุมภัณฑ์ ท้าวเสนากุฎไม่รู้จะทา
ประการใด จึงยอมพานางเกสรสุมณฑาและนางศรีสุพรรณออกประพาสป่าตามที่นางต้องการ
ในเวลาเดียวกันนั้น เทวดาดลใจให้พระสังข์ศิลป์ชัยเสด็จประพาสป่าในทิศทาง
เดียวกับที่พระราชบิดาประทับแรม จึงพบกับนางเกสรสุมณฑา นางศรีสุพรรณและท้าวเสนากุฎ เมื่อ
ท้าวเสนากุฎทราบความจริงก็แค้นนางทั้งหกและโอรสจึงสั่งลงโทษประหาร แต่พระสังข์ศิลป์ชัยขอ
ชีวิตนางทั้งหกและโอรสไว้ ท้าวเสนากุฎจึงให้คนทั้งหมดเป็นข้ารับใช้พระสังข์ศิลป์ชัย ท้าวเสนากุฎ
รับนางปทุมและนางไกรสรกลับไปบ้านเมือง บทพระราชนิพนธ์สิ้นสุดเพียงเท่านี้
ตัวอย่าง ตอนสังข์ศิลป์ไชยพลัดตกเหว
เมื่อนั้น
พาเที่ยวเลี้ยวเลียบเวียนวง
หยิบศิลามาทิ้งลงไปดู
ชะโงกตามลงไปใจทึกทึก
จึงร้องเรียกพระสังข์ศิลป์ไชย
ว่าพลางพรั่งพร้อมเข้าล้อมตัว
ทาชี้โว้ชี้เว้ด้วยเล่ห์กล
ตรงมือนั่นแน่แลแววแวว
ต่างเข้ายืนเคียงเมียงเขม้น
จึงผลักพระสังข์ศิลป์ไชย

ศรีสันท์ครั้นเห็นพระสังข์หลง
พบเหวดังประสงค์จานงนึก
เอียงหูคอยฟังไม่ดังกึก
แลฦกเปนหมอกมืดมัว
มาดูเหวใหญ่มิใช่ชั่ว
อย่ากลัวเลยพี่อยู่นี่แล้ว
ลางคนหลอกลวงว่าดวงแก้ว
เห็นแล้วฤๅยังถอยหลังไย
ครั้งเห็นงวยงงหลงใหล
ตกลอยลงไปในเหวนั้น

คุณค่า สังข์ศิลป์ไชย เป็นวรรณคดีที่รัชกาลที่ ๓ พระราชนิพนธ์เป็นเรื่องยาวที่สุด
ในกระบวนกลอน ถือว่าเป็นพระปรีชาสามารถด้านการแต่งคาประพันธ์ชิ้นสาคัญ ตอนที่ทรงพระ
ราชนิ พ นธ์ คือ ตอนสั งข์ ศิล ป์ ไ ชยพลั ด ตกเหวนั้ น นั บ ว่า มีค วามสนุก สนานอย่า งยิ่ง รั ชกาลที่ ๓
เลือกใช้สานวนภาษาง่าย ๆ ใช้บทเจรจาสมจริง ชวนฟัง สมกับเป็นบทละครนอก
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๕.๔.๒ ลิลิตตะเลงพ่าย
ลิลิตตะเลงพ่าย เป็นวรรณคดีสดุดีวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงมี
ชัยชนะพระมหาอุปราชของพม่าในสงครามยุทธหัตถีอย่างกล้าหาญ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรม
พระปรมานุชิตชิโนรสทรงนิพนธ์ขึ้นในวาระงานพระราชพิธีฉลองตึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามใน
สมัยรัชกาลที่ ๓ สันนิษฐานว่า นิพนธ์ในราวปี พ.ศ. ๒๓๗๕ คาว่า ตะเลง ในที่นี้หมายถึง พม่า
เข้าใจว่าทรงนาเค้าเรื่องมาจากพงศาวดารแล้วเพิ่มเนื้อหาบางตอนลงไป
ผู้แต่ง สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชติ ชิโนรส และพระเจ้าบรมวงศ์
เธอ กรมหมื่นภูบาลบริรักษ์
ลั ก ษณะการแต่ง
ลิ ลิต สุ ภาพ ประกอบด้ ว ยร่ า ยและโคลง แต่ ง สลั บ กัน ไป
จานวน ๔๓๙ บท
วัตถุประสงค์ในการแต่ง บันทึกประวัติศาสตร์และยอพระเกียรติสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช
เนื้อเรื่องย่อ เริ่มต้นด้วยการชมพระบารมีและพระบรมเดชานุภาพของสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช แล้วดาเนินความตามประวัติศาสตร์ว่า พระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรงทรงทราบว่า
สมเด็จพระมหาธรรมราชา เสด็จสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรได้ครองราชสมบัติ พระองค์จึงตรัส
ปรึกษาขุนนางทั้งปวงว่ากรุงศรีอยุธยาผลัดเปลี่ยนกษั ตริย์ สมเด็จพระนเรศวรและสมเด็จพระเอกา
ทศรถ พระพี่น้องทั้งสองอาจรบพุ่งชิงความเป็นใหญ่กัน ยังไม่รู้เหตุผลประการใด ควรส่งทัพไป
ดินแดนอยุธยา เป็นการเตือนสงครามไว้ก่อน ถ้าเหตุการณ์เมืองอยุธยาไม่ปกติสุขก็ให้โจมตีทันที ขุน
นางทั้งหลายก็เห็นชอบตามพระราชดารินั้น พระเจ้าหงสาวดีจึงตรัสให้ พระมหาอุปราชเตรียมทัพ
ร่วมกับพระมหาราชเจ้านครเชียงใหม่ แต่พระมหาอุปราชากราบทูลพระบิดาว่าโหรทายว่าชันษาของ
พระองค์ร้ายนัก
สมเด็ จ พระเจ้ า หงสาวดี ต รั ส ว่ า พระมหาธรรมราชาไม่ เ สี ย แรงมี โ อรสล้ ว นแต่
เชี่ยวชาญกล้าหาญในศึกมิเคยย่อท้อการสงคราม ไม่เคยพักให้พระราชบิดาใช้เลยต้องห้ามเสียอีก
ผิดกับพระองค์ และให้พระมหาอุปราชาไปเอาภัสตราภรณ์สตรีมาทรงเสีย พระมหาอุปราชาทรงอับ
อายและหวาดกลัวพระราชอาญาของพระบิดายิ่งนัก จึงเตรียมจัดทัพหลวงและทัพหัวเมืองต่างๆ
เพื่อยกมาตีอยุธยา ขณะนั้นสมเด็จพระนเรศวรเตรียมทัพจะไปตีกัมพู ชาเป็นการแก้แค้นที่ถือโอกาส
รุกรานอยุธยาหลายครั้งระหว่างที่อยุธยาติดศึกกับพม่า พอสมเด็จพระนเรศวรทรงทราบข่าวศึกก็
ทรงถอนกาลังไปสู้รบกับพม่าทันที ทัพหน้ายกล่วงหน้าไปตั้งที่ตาบลหนองสาหร่าย
ฝ่ายพระมหาอุปราชาทรงคุมทัพมากับพระเจ้าเชียงใหม่รี้พลรบ ๕ แสน เข้ามาทาง
ด่านเจดีย์สามองค์ ทรงชมไม้ ชมนก ชมเขา และคร่าครวญถึงพระสนมกานัลมาตลอดจนผ่านไทรโย
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คลากระเพิน และเข้ายึดเมืองกาญจนบุรีได้โดยสะดวก ต่อจากนั้นก็เคลื่อนพลผ่านพนมทวนเกิดลาง
ร้ายลมเวรัมภาพัดฉัตรหัก ทรงตั้งค่ายหลวงที่ตาบลตระพังตรุ ฝ่ายสมเด็จพระนเรศวรและสมเด็จ
พระเอกาทศรถทรงเคลื่อนพยุหยาตราทางชลมารค ไปขึ้นบกที่ปากโมก บังเกิดศุภนิมิต ต่อจากนั้น
ทรงกรีฑาทัพทางบกไปตั้งค่ายที่ตาบลหนองสาหร่าย เมื่อทรงทราบว่าพม่าส่งทหารมาลาดตะเวน
ทรงแน่พระทัยว่าพม่าจะต้องโจมตีกรุงศรีอยุธยาเป็นแน่ จึงรับสั่งให้ทัพหน้าเข้าปะทะข้าศึกแล้ว ล่า
ถอยเพือ่ ลวงข้าศึกให้ประมาท แล้วสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับสมเด็จพระเอกาทศรถทรงนาทัพ
หลวงออกมาช่วย ช้างพระที่นั่งลองเชือกตกมันกลับเขาไปในหมู่ข้าศึกแม่ทัพนายกองตามไม่ทัน
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชตรัสท้าพระมหาอุปราชาทายุทธหัตถีและทรงได้รับชัยชนะ โดยทรงใช้
พระแสงของ้าวฟัน พระมหาอุปราชาขาดคาคอช้าง พระแสงของ้าวนั้นได้รับการขนานนามใน
ภายหลังว่า พระแสงของ้าวเจ้าพระยาแสนพลพ่าย ทางด้านสมเด็จพระเอกาทศรถได้ทรงกระทา
ยุทธหัตถีมีชัยชนะแก่มังจาชโร เมื่อกองทัพพม่าแตกพ่ายไปแล้วสมเด็จพระนเรศวรมาหาราชรับสั่ง
ให้สร้างสถูปเจดีย์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระมหาอุปราชา เสด็จแล้วจึงเลิกทัพกลับกรุงศรี
อยุธยา
ตัวอย่าง ตอนสมเด็จพระนเรศวรทรงปรารภเรื่องตีเมืองเขมร
ปางนั้นนฤเบศเบื้อง
เฉลิมพิภพอโยธยา
พระเดชดั่งรามราออกอเรนทร์รั่วรู้
ภูธรสถิตท้อง
เถลิงภิมุขพิมาน
มนตรีชุลีกราน
บัดบดีศวรแย้ม
ไต่ถามถึงทุกข์ถ้อย
ต่างสนองเสนอกล
พระดัดคดีผล
เย็นอุระฤๅร้าว
นฤบดีดารัสด้วย
ซึ่งจักยอกัมพุช
พลบกยกเอาอุตนับดฤษถีนี้โน้น

บูรพา ภพแฮ
ยิ่งผู้
ฆพเข่น เข็ญเฮย
เร่งร้าวราญสมร
โรงธาร ท่านฤๅ
มาศแต้ม
กราบแน่น เนืองนา
โอษฐ์เอื้อนปราศรัย
ทวยชน
แก่ท้าว
ใดเยี่ยง ยุกดิ์นา
ราษฎร์ร้อนห่อนมี
การยุทธ์
แผ่นโพ้น
ดมโชค ชัยนา
แน่นั้นวันเมือ
๑๗๕

ตัวอย่าง ตอนสมเด็จพระนเรศวรมหาราชใช้พระแสงของ้าวฟันพระมหาอุปราชที่
อังสะขวาขาดสะพายแล่ง
เบื้องนั้นนฤนาถผู้
เบื่ยงพระมาลาผิน
ศัตราวุธอรินทร์
เพราะพระหัตถ์หากป้อง
บัดมงคลพ่าห์ไท้
แว้งเหวี่ยงเบี่ยงเศียรสะบัด
อุกคลุกพลุกเงยงัด
เบนบ่ายหงายแหงนให้
พลอยพล้าเพลียกถ้าท่าน
บัดราชฟาดแสงพล
พระเดชพระแสดงดล
ถนัดพระอังสาข้อน
อุรารานร้าวแยก
เอนพระองค์ลงทบ
เหนือคอคชซอนซบ
วายชิวาตม์สุดสิ้น

สยามินทร์
ห่อนพ้อง
ฤาถูก องค์เอย
ปัดด้วยขอทรง
ทวารัติ
ตกใต้
คอคช เศิกแฮ
ท่วงท้อทีถอย
ในรณ
พ่ายฟ้อน
เผด็จคู่ เข็ญแฮ
ขาดด้าวโดยขวา
ยลสยบ
ท่าวดิ้น
สังเวช
สู้ฟ้าเสวยสวรรค์

คุณค่า ลิลิต ตะเลงพ่า ยเป็นวรรณคดีเป็นวรรณคดียอพระเกียรติเรื่องสาคั ญ
สันนิษฐานกันว่าได้แบบอย่างการแต่งมาจากลิลิตยวนพ่าย วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต้น ที่กวีแต่ง
เพื่อสดุดีวีรกรรมของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถที่ ทรงรบชนะพระเจ้าติโลกราชแห่งเชียงใหม่
วรรณคดีเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นความยิ่งใหญ่ของสงครามยุทธหัตถี พระปรีชาสามารถ ความเสียสละ
และความกล้าหาญของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทั้งยังให้ความรู้ทางประวัติศาสตร์ สงคราม
ระหว่างไทยกับพม่าด้วย
ด้านการแต่งและการใช้ภาษานั้น จะเห็นว่ากวียังคงขนบการแต่งวรรณคดีไทย คือ
ขึ้นต้นด้วยบทสดุดี แล้วจึงเข้าสู่เนื้อเรื่อง กวีเลือกดาเนินเรื่องไปตามลาดับเวลาซึ่งทาให้ผู้อ่านเข้าใจ
เนื้อเรื่องได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังใช้ถ้อยคาสานวนอย่างงามพร้อมทั้งรสคาและรสความ เช่น การเล่นคา
และการใช้โวหารพรรณนาที่ทาให้ผู้อ่านเกิดจินตภาพ การพรรณนาฉากอย่างสมจริงทาให้ผู้อ่านมี
๑๗๖

อารมณ์ร่วมและเกิดความรู้สกึ คล้อยตาม ที่น่าสนใจคือ กวียังแทรกบทนิราศคร่าครวญถึงนางไว้ดว้ ย
ซึ่งเป็นลักษณะแปลกใหม่เพราะไม่เคยมีวรรณคดียอพระเกียรติเรื่องใดมีลักษณะเช่นนี้ มาก่อน อาจ
กล่าวได้ว่าเป็นการแหวกขนบการแต่งวรรณคดียอพระเกียรติก็ว่าได้ อย่างไรก็ดี บทนิราศที่แทรก
นั้น ไม่มีในพงศาวดาร เป็นสิ่งที่กวีเติมแต่งขึ้นมาเอง โดยกวีเลือกใช้บทนิราศกับพระมหาอุปราชที่
ทรงคร่าครวญถึงนางอันเป็นที่รัก ซึ่งอาจตีความได้หลายนัย นัยหนึ่งอาจสื่อให้เห็นความอ่อนแอ
หรือความไม่สง่างามเหมาะสมของพระมหาอุปราช ซึ่งเป็นภาพด้านตรงข้ามกับสมเด็จพระนเรศวร
มหาราชที่กวีให้ภาพความเข็มแข็งและเสียสละ อีกนัยหนึ่งนั้น อาจทาให้ผู้อ่านเห็นมิติความเป็น
มนุษย์ที่มีอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ เกิดขึ้นได้ในทุกยาม แม้จะเป็นยามสงครามก็ตาม การแทรกบท
นิราศยังอาจทาให้ผู้อ่านรู้สึกสงสาร เห็นใจพระมหาอุปราช ขณะเดียวกันอาจทาให้รู้สึกถึงความ
เสียสละของพระองค์ได้เช่นกัน
๕.๔.๓ พระปฐมสมโพธิกถา
ปฐมสมโพธิกถา หมายถึง เรื่องราวที่เกี่ยวกับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เดิมมีผู้
แต่งไว้เป็นภาษาบาลี ไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นของผู้ใด ต่อมาจึงมีผู้แปลไว้เป็นภาษาไทย สมัยรัชกาล
ที่ ๓ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีรับสั่งให้กรมหมื่นไกรสรวิชิต กราบทูลอาราธนา
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส เมื่อยังเป็นกรมหมื่นนุชิตชิโนรสให้ทรงชาระ
เรื่องนี้ จนกระทั่งสาเร็จบริบูรณ์ในวันแรม ๔ ค่าเดือน ๗ พุทธศักราช ๒๓๘๘
ผู้แต่ง สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชติ ชิโนรส และพระเจ้าบรมวงศ์
เธอ กรมหมื่นภูบาลบริรักษ์
ลักษณะการแต่ง ใช้ร้อยแก้วมีภาษาบาลีแทรกอยู่บ้าง
วัตถุประสงค์ในการแต่ง เพื่อสนองราชประสงค์แห่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว ในอันที่จะธารงพระพุทธศาสนาไว้ให้เป็ นปึกแผ่น ดวงมน จิตร์จานงค์ (๒๕๔๐, หน้ า
๑๘๖) กล่าวว่า “จุดมุ่งหมายของปฐมสมโพธิกถา มิใช่การเล่าเรื่องพระพุทธประวัติ แต่เป็นการให้
ความรับรู้ต่อความหมายอันลึกซึ้งของพระพุทธประวัติ ผ่านกระบวนการตัดสินใจและพฤติกรรม
ต่างๆ ของพระพุทธเจ้า”
เนื้อเรื่องย่อ พระปฐมสมโพธิกถาแบ่งเนื้อหาออกเป็นตอน ๆ เรียกว่า ปริเฉท มี
ทั้งหมด ๒๙ ปริเฉท กล่าวถึงศักยวงศ์หรือศากยวงศ์และโกลิยวงศ์ การสร้างกรุงกบิลพัสดุ์ เริ่มจาก
พระเจ้ามหาสมมติเทวราชเป็นกษัตริย์พระองค์แรก และมีกษัตริย์สืบสันติวงศ์เรื่อยมาจนถึงพระเจ้า
ศรีหนุ มีโอรสชื่อสุทโธทนะ ได้อภิเษกกับพระนางสิริมหามายาธิดาพระเจ้าชนาธิปราชแห่งโกลิยวงศ์
ต่อมาพระเจ้าสุทโธทนะได้ครองราชสมบัติ พระโพธิสัตว์จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตลงมาปฏิสนธิในพระ
ครรภ์ของพระนางสิริมหามายาเมื่อครบทศมาสได้ประสูติ ณ สวนลุมพินี ได้รับขนานนามว่า พระ
๑๗๗

สิทธัตถะและพระอังคีรส หลังจากประสูติได้ ๗ วัน พระนางสิริมหามายาได้ทิวงคต พระนางปิขาบดี
เป็นผู้เลี้ยงดูพระสิทธัตถะจนเจริญวัย พระเจ้าสุทโธทนะกาหนดให้กระทาพิธีแบบพราหมณ์คือ ได้
เชิญพราหมณ์มาทานายลักษณะของพระกุมาร จากนั้นได้โปรดขุดสระในพระราชนิเวศน์ และให้
สร้างปราสาทขึ้น ๓ องค์ สาหรั บให้ ประทับใน ๓ ฤดู ต่อมาเจ้าชายได้อภิเษกสมรสกับพระนาง
พิมพา เมื่อพระชนมายุ ๑๖ พรรษา ได้มีโอรสองค์หนึ่งชื่อว่า ราหุล เจ้าชายสิทธัตถะทรงสาราญใน
เพศฆราวาสจนพระชนม์ได้ ๒๙ พรรษา จึงได้เสด็จออกเพื่อบรรพชา เพราะได้ทอดพระเนตรเห็นคน
แก่ คนเจ็บ คนตาย และบรรพชิตอีกอย่างหนึ่งเพราะได้ทอดพระเนตรเห็นนางระบาและหญิงที่เล่น
ดนตรีนอนหลับมีอาการน่าสังเวช ทาให้เบื่อหน่ายในกามคุณ จึงได้เสด็จไปด้วยพาหนะคือม้าชื่อ
กัณฐกะ พร้อมด้วยนายฉันนะ ทรงตัดพระเมาลีและอธิษฐานบรรพชาที่ฝั่งแม่น้าโขงอโนมา พระ
โพธิสัตว์ทรงบาเพ็ญเพียรเพื่อบรรลุสัจธรรมเป็นเวลา ๖ ปี จึงได้สาเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
หลังจากนั้นได้ทรงเผยแพร่พระสัทธธรรมที่ทรงค้นพบและวางรากฐานพระพุทธศาสนา เป็นเวลา
๔๕ ปี จึงเสด็จดับขันธปรินิพพาน ณ กรุงกุสินารา เมื่อพระชนมายุ ๘๐ พรรษา เมื่อถวายพระเพลิง
พระพุทธสรีระแล้ว โทณพราหมณ์ได้บางพระบรมธาตุแก่กษัตริย์ต่างๆ เพื่ออันเชิญไปประดิษฐาน ณ
ที่อันควร สาหรับประชาชนได้สักการบูชา ในปริเฉทที่ ๒๘ ได้กล่าวว่า พระมหากัสสปเถระได้ปรึกษา
กับพระเจ้าอชาตศัตรู เพื่อนาพระบรมธาตุจาก ๖ แห่งมารวมกันเก็บไว้และสร้างสถูปครอบ ล่วงมา
๒๑๘ ปี พระเจ้าอโศกมหาราชทรงเลื่อมใสพระพุทธศาสนาเป็นอันมาก ได้รับสั่งให้นาพระบรมธาตุ
มาสักการะแล้วให้นาไปประดิษฐานในพระเจดีย์ทุกๆ นครในชมพูทวีปและได้จัดงานฉลองพระบรม
ธาตุ แต่เกรงภัยจากพระยามาร ที่ประชุมสงฆ์จึงให้ไปนิมนต์พระอุปคุตเถระซึ่งอยู่ที่ท้องทะเลมาช่วย
ป้องกัน พระยามารพยายามทาลายพิธี แต่พระอุปคุตสามารถป้องกันไว้ได้ พระเจ้าอโศกโปรดให้พ
นะมหินทราชโอรสและพระสังฆมิตตาราชธิดาอุปสมบทเป็นพระภิกษุและภิกษุณี ภายหลังได้บรรลุ
เป็นพระอรหันต์ ในปริเฉทสุดท้ายได้กล่าวถึงอันตรธาน ๕ ประการคือ ปริยัติอันตรธานปฏิบัติ
อันตรธาน ปฏิเวธอันตรธาน ลิงคอันตรธาน และธาตุอันตรธาน ธาตุอันตรธาน คือ เมื่อไม่มีใครบูชา
พระบรมธาตุอันประดิษฐานอยู่ตามที่ต่างๆ พระธาตุทั้งหลายก็จะมาประชุมกัน ณ ที่พระพุทธเจ้า
ตรัสรู้ และเกิดเป็นไฟไหม้พระธาตุสิ้นไป
ตัวอย่าง ปริจเฉทที่ ๑ วิวาหมงคลปริวรรต
อัน นี้ เ ป็ น เรื่ อ งอุ บั ติ แ ห่ ง กรุ ง กบิ ล พั ส ดุ์ มหานครโดยนั ย พรรณนามานี้ ล าดั บ นั้ น
อมาตย์ทั้ง ๘ จึงปรึกษากันว่าพระราชกุมารทั้งหลายนี้ก็ทรงเจริญวัยวัฒนา ถ้าอยู่ในสานัก
พระราชบิดาก็จะกระทาอาวาหวิวาหมงคลการก็กาลบัดนี้ เราทั้งหลายเป็นผู้ใหญ่ทรงพระ
กรุณาโปรดให้มาทานุบารุงบริรักษ์พระราชกุมาร แลการอันนี้ก็เป็นภารธุระของเราควรจะ
๑๗๘

จัดแจงจึงจะชอบก็ชวนกันเข้าไปกราบบังคมทูลปรึกษาว่า ข้าพระพุทธเจ้าจะไปขอพระ
ราชธิดาแห่งกษัตริย์เมืองอื่นมาอภิเษกกับด้วยพระองค์ เมื่อพระราชกุมารทั้งหลายทรง
สดับดังนั้นจึงตรัสตอบว่า เรามิได้เห็นนางขัตติยราชธิดาแห่งกษัตริย์ทั้งหลายอื่น ซึ่งจะเป็น
บรมขั ต ติ ย าสั ม ภิ น ชาติ ช าตรี อัน ประเสริ ฐ เสมอเหมื อ นด้ วยเรา อนึ่ ง ขั ต ตยิ ร าชกุ ม าร
ทั้งหลายอื่นนั้นเล่า ก็มิได้อสัมภินพงศ์กษัตริย์ชาติชาตรีเสมอเหมือนด้วยเชษฐกนิษฐภคินี
โดยแท้ เบื้องว่าจะอภิเษกสังวาสกับด้วยขัตติยราชสกูลทั้งหลายอื่น เกรงว่าราชบุตรธิดา
ของเราซึ่งจะบังเกิดนั้ นจะไม่เป็นขัตติยชาติอันบริสุทธิ์ ฝ่ายข้างบิดาบ้างฝ่ายข้างมารดา
บ้างก็จะถึงซึ่งชาติสัมเภทเสื่อมเสียขัตติยวงศ์ไป เพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายชอบใจจะ
อภิเษกสังวาสกับด้วยพระกนิษฐราชภคินีแห่งเรา ขัตติยวงศ์ของเราจึงจะบริสุทธิ์ขัตติ
ยาสัมภินชาติโดยแท้ และพระราชกุมารทั้ งหลายจึงตั้งไว้ซึ่งเชษฐภคินี องค์เดียวนั้นในที่
เป็นราชมารดาแล้วก็กระทาสกสกสังวาส กับด้วยพระกนิษฐภคินีทั้ง ๔ นางนั้นเป็นคู่ ๆ
กัน ด้วยกลัวชาติสัมเภท จนเจริญด้วยพระราชบุตร พระราชธิดาเป็นอันมาก เหตุดังนั้น
กษัตริย์ทั้งหลายในกรุงกบิลพัสดุ์นั้นจึงได้นามกรปรากฏว่าศักยราชตระกูลเพราะทาสกสก
สังวาสในราชวงศ์แห่งตนๆ อันนี้เป็นเรื่องต้นอุบัติเหตุแห่งศักยราชตระกูล จับเดิมแต่นั้น
มา กษัตริย์ศักยราชทั้งหลายได้เสวยราชสมบัติสืบพระวงศ์ตอ่ ๆ กันมาเป็นหลายชั่วกษัตริย์
เป็นอันมากตราบเท่าถึงพระเจ้าสีวิราช พระเจ้าสญชัยราชแลพระเจ้าเวสสันตรราชครั้งนั้น
เปลี่ยนนามพระนครชื่อกรุงเชตุดรแลสมเด็จพระเวสสันตรราชได้เสวยราชสมบัติดารงใน
ทศพิธราชธรรม ทรงบริจาคพระยาเศวตปัจจัยนาคกับทั้งเครื่องคชาภรณ์อันมีราคาได้ ๒๔
แสนกหาปณะดารงพระชนม์ตราบเท่าทิวงคต จุติขึ้นไปบังเกิดในดุสิตเทวโลกจึงพระชาลี
ราชโอรสได้ราชาภิเษกกับด้วยนางกัณหาชินากนิษฐภคินี ได้เสวยราชสมบัติสืบกันมา มี
พระราชโอรสทรงพระนามพระสีวีวาหนราช พระสีวีวาหนราชมีพระราชโอรส ทรงพระ
นามพระสีหัสสรราช พระสีหัสสรราชได้เสวยราชสมบัติสืบพระวงศ์เป็นลาดับมาเป็นอัน
มาก นับเป็นกษัตริย์ ๑๖๑,๐๐๐ พระองค์ จึงถึงพระเจ้าไชยเสนราช พระเจ้าไชยเสนราชมี
พระราชบุตรทรงพระนามพระเจ้าสีหหนุราชได้เสวยราชสมบัติสืบกันมา ครั้งนั้นนามพระ
นครกลั บเรี ยกกรุ งกบิ ลพั สดุ์ ดุจนามเดิม แลพระเจ้า สีห หนุร าชนั้นมี พระราชโอรส ๓
พระองค์ ทรงพระนามพระสิริสุทโธทนราชกุมาร ๑ พระสุกโกทนราชกุมาร ๑ อมิตโตทน
ราชกุมาร ๑ มีพระราชธิดา ๒ พระองค์ ทรงพระนามนางอมิตา ๑ นางปมิตา ๑ ในกาล
นั้นสมเด็จพระเจ้ากรุงสีหหนุราชมีพระหฤทัยปรารถนาจะราชาภิเษกพระสิรสิ ุทโธทนเชษฐ
ราชโอรสผู้ใหญ่ซึ่งทรงพระวัยวัฒนาการประดิษฐานไว้ในเศวตราชาฉัตรเสวยมไหศวริย

๑๗๙

สมบัติแทนพระองค์ ทรงพระดาริว่า ควรจะให้สืบแสวงหาซึ่งนางขัตติยราชธิดาอันอุดม
วงศ์ทรงซึ่งบวรรูปสิริโสภาคย์แลบริบูรณ์
คุณค่า เรื่องพระปฐมสมโพธิกถาให้ความรู้เกี่ยวกับพุทธประวัติอย่างละเอียด
โดยเน้นในแง่อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์และบุคลาธิษฐานเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในองค์พระ
ศาสดาหรือพระพุทธศาสนา วรรณคดีเรื่องนี้ยังแสดงถึงหลักคาสอนต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา
ซึ่งศาสนิกชนพึงนาไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ในชีวิตจริง เช่น คาสอนเรื่องอริยสัจ ๔ การเจริญ
สมาธิภาวนา การทาสังฆทาน เป็นต้น ยังเป็นวรรณคดีที่มีคุณค่าทางวรรณศิลป์ มีความดีเด่น
ทางด้านเสียง คา ความหมาย จินตนาการ และอารมณ์สะเทือนใจ มีลักษณะเชิงกวีนิพนธ์ คือใช้
องค์ประกอบของภาษานับตั้งแต่เสียง คา กลุ่มคา และประโยค เป็นวัสดุสร้างแรงกระทบอารมณ์ที่
เร้าการรับรู้ของผู้อ่านอย่างที่ไม่ปรากฏในการสื่อสารตามปกติ (ดวงมน จิตร์จานงค์, ๒๕๔๐, หน้า
๑๘๕ – ๑๘๖)
๕.๔.๔ โคลงโลกนิติ
โคลงโลกนิติเป็นโคลงสุภาษิต จัดอยู่ในวรรณกรรมประเภทคาสอน คาว่า โลกนิติ
แปลว่า ระเบียบแบบแผนแห่งโลก บ้างเรียกว่า โลกนิติคาโคลง โคลงโลกนิติสานวนเก่าเชื่อกันว่า
มีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา โดยนักปราชญ์ในสมัยนั้นได้คัดเลือกหาคาถาสุ ภาษิตภาษาบาลีและ
ภาษาสันสกฤตที่ปรากฏในคัมภีร์ต่าง ๆ เช่น คัมภีร์โลกนัย คัมภีร์โลกนิติ ธรรมบท พระไตรปิฎก
เป็นต้น มาถอดความแล้วเรียบเรียงแต่งเป็นคาโคลง รวมเรียกว่า โคลงโลกนิติ
เมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ปฏิสังขรณ์
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุน
เดชอดิศร (ต่อมาได้ดารงพระยศเป็นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร) ทรงชาระ
โคลงโลกนิติสานวนเก่าให้ประณีตไพเราะยิ่งขึ้น เพื่อจารึกไว้ในคราวเดียวกันด้วย ซึ่งทาให้โคลงโลก
นิ ติ แ พร่ ห ลายในเวลาต่อมา ต่ อมาใน ปี พ.ศ. ๒๔๖๐ หอพระสมุ ด วชิ รญาณสาหรั บพระนคร
รวบรวมโคลงโลกนิติ ทั้งของเก่าและที่ชาระใหม่พิมพ์ขึ้นครั้งหนึ่ง และให้ชื่อว่า “ประชุมโคลงโลก
นิติ” มีคาถาบาลีและสันสกฤต เท่าที่ค้นพบพิมพ์กากับไว้ข้างต้นของโคลงภาษิตนั้นด้วย และต่อมา
ได้พิมพ์อีกหลายครั้ง
โคลงโลกนิติที่ปรากฏต้นฉบับในสมุดไทยมี จานวนทั้งสิ้น ๔๐๘ บท แต่ที่จารึกไว้ใน
วัดพระเชตุพน ฯ แผ่นละบท มี ๔๓๕ แผ่น (รวมโคลงนา ๒ บท) คาดว่ามีโคลงที่แต่งเพิ่มเติมเพื่อให้
พอดีกับพื้นที่จารึก
ผู้แต่ง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร ทรงชาระ
๑๘๐

ลักษณะการแต่ง โคลงสี่สุภาพ บางโคลงมีคาถาบาลีวางไว้เป็นแม่บท
วัตถุประสงค์ในการแต่ง เพื่อเป็นคติสอนใจ และรัชกาลที่ ๓ มีพระราชประสงค์
ให้ประชาชนได้อ่าน
เนื้อเรื่องย่อ เริ่มต้นสดุดีพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ว่า
ทรงแสดงโอวาทประดับพระองค์และยังทรงเมตตาประชาชน จากนั้น จะแยกโคลงออกเป็นชุด ๆ
แต่ละชุดมีส่วนประกอบดังนี้ ตัวเลขลาดับกากับชุด คาถา โดยชุดที่มีคาถา จะเขียนคาถาไว้ที่ต้นบท
พร้อมชื่อคัมภีร์อันเป็นที่มาของคาถานั้น ถ้าโคลงชุดนี้ไม่มีคาถา จะเขียนว่า ยังไม่พบคาถา อ้างอิง
ท้ายคาถา (ถ้ามีคาถา) แหล่งที่มา เช่น คัมภีร์โลกนิติ คัมภีร์ธรรมนีติ คัมภีร์ราชนีติ หิโตปเทศ
ธรรมบท พระไตรปิฎก ถ้าไม่พบที่มาของคัมภีร์ จะเขียนว่า ไม่ปรากฏที่มา
ตัวอย่าง โคลงโลกนิติตอนต้น ที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร
ทรงเริ่มต้นด้วยการสดุดพี ระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หวั และบอกความเป็นมาของโคลงว่าเป็น
สุภาษิตที่มีมายาวนาน
๏ อัญขยมบรมนเรศเรื้อง
พระผ่านแผ่นไผททรง
แสวงยิ่งสิ่งสดับองค์
หวังประชาชนให้
ครรโลงโลกนิตินี้
มีแต่โบราณกาล
เป็นสุภสิตสาร
กลดั่งสร้อยสอดคล้อง

รามวงศ์
สืบไท้
โอวาท
อ่านแจ้งคาโคลง
นมนาน
เก่าพร้อง
สอนจิต
เวี่ยไว้ในกรรณ

ตัวอย่างเปรียบเทียบโคลงโลกนิติ สานวนเก่าและสานวนสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม
พระยาเดชาดิศร ที่ทรงปรับให้ถ้อยคามีความไพเราะและยังได้ความครบถ้วน
สานวนเก่า
ปลาร้าหุ้มห่อด้วย
คาติดแปดเหม็นปลา
คือคนผู้ดีหา
ความชั่วปนปานฟุ้ง

๑๘๑

ใบคา
คละคลุ้ง
คบเพื่อน พาลนา
เนื่องร้ายเสมอกัน

สานวนสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร
ปลาร้าพันห่อด้วย
ใบคา
ใบก็เหม็นคาวปลา
คละคลุ้ง
คือคนหมู่ไปหา
คบเพื่อน พาลนา
ได้แต่ร้ายร้ายฟุ้ง
เฟื่องให้เสียพงศ์
ตัวอย่าง โคลงโลกนิติที่เป็นโคลงกระทู้
เพื่อนกิน สินทรัพย์แล้ว
หางาย หลายหมื่นมี
เพื่อนตาย ถ่ายแทนชีหายาก ฝากผีไข้

แหนงหนี
มากได้
วาอาตม์
ยากแท้จักหา

คุณค่า โคลงโลกนิติมุ่งสอนแนวทางการดาเนินชีวิต ให้คติสอนใจ โดยใช้สานวน
ภาษาเชิงเปรียบเทียบ สาธกความจริงแท้ของชีวิตให้ผู้อ่านเกิดความตระหนักรู้และคล้อยตาม กวี
มักนาธรรมชาติและสิ่งใกล้ตัวมาใช้เป็นความเปรียบ ทาให้เข้าใจง่าย ทั้งยังใช้คู่เปรียบตรงข้าม ทา
ให้เห็นความหมายที่แตกต่างกันอย่างเด่นชัด บางบทยังเป็นโคลงกระทู้ด้วย
๕.๔.๕ บทละครเรื่องระเด่นลันได
ระเด่นลันได เป็นวรรณคดีสาคัญในสมัยรัชกาลที่ ๓ สันนิษฐานกันว่า พระมหา
มนตรี (ทรั พย์ ) ได้ เค้ าโครงเรื่ องมาจากชี วิต จริ งของแขกขอทานชื่ อ ลัน ได อาศั ยอยู่ใ กล้ โบสถ์
พราหมณ์ บริเวณหน้าวัดสุทัศนเทพวราราม ต่อมาแขกขอทานเกิดวิวาทกับแขกเลี้ยงวัวด้วยเรื่อง
แย่งหญิงสาว ผู้คนต่างเห็นเป็นเรื่องขบขัน พระมหามนตรี (ทรัพย์) ทราบเรื่องจึงนามาแต่งเป็น
กลอนบทละคร ที่กล่าวกันว่าเป็นกลอนละครเพราะว่ามีคานาเมื่อนั้น บัดนั้น แต่ทั้งนี้ไม่มีหน้าพาทย์
หรือเพลงกากับให้ครบถ้วนตามแบบละครทั่วไป เรื่องนี้ค้นพบเมื่อพระมหามนตรี (ทรัพย์) ถึงแก่
กรรมแล้ว
ผู้แต่ง พระมหามนตรี (ทรัพย์)
ลักษณะการแต่ง กลอนบทละคร
วัตถุประสงค์ในการแต่ง เชื่อกันว่า พระมหามนตรี (ทรัพย์) ต้องการอวดฝีมือ
ตน นอกเหนือไปจากกลอนกลบทกบเต้นสามตอนและโคลงฤาษีดัดตน และอาจต้องการล้อเรื่อง
อิเหนา

๑๘๒

เนื้อเรื่องย่อ
ระเด่นลันไดเป็นแขกขอทานเที่ยวสีซอขอข้าวกินตามตลาดเสา
ชิงช้า หน้าโบสถ์พราหมณ์ สวมกางเกงขาด ๆ สวมประคาดีควายสะพายยาม ถือกระบองกันหมา
แล้วเที่ยวสีซอไปตามทางเหมือนอย่างเคยจนมาถึงเมืองหนึ่งซึ่งใหญ่กว้าง วันหนึ่งเดินทางมาถึงริมหัว
ป้อม พบนางประแดะภรรยาของท้าวประดู่ ระเด่นลันไดสีซอและร้องเพลงให้ฟัง นางประแดะ
ถูกใจจึงให้ข้าวกล้องและปลาสลิดแห้ง ระเด่นลันไดเกี้ยวพาราสีและให้สัญญาว่าตอนดึกจะเข้าหา
ขอให้นางประแดะเปิดประตูไว้คอยท่า ส่วนท้าวประดู่กลับจากเลี้ยงวัว เห็นข้าวกล้องพร่องไปและ
ปลาสลิดแห้งหายไปหมดซักไซ้ได้ความว่าให้ระเด่นลันไดไป ท้าวประดู่โกรธจึงทุบตีและขับไล่นาง
ครั้นตกดึกระเด่นลันไดลอบเข้าไปหานางประแดะในห้องพบท้าวประดู่ ต่างฝ่ายต่างเล้าโลมกัน
เพราะคิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นนางประแดะ เมื่อรู้ว่าผิดตัวจึงร้องเอะอะขึ้น ระเด่นลันไดหนีมาถึงร้าน
ริมถนน พบนางประแดะนั่งร้องไห้จึงพานางไปอยู่ด้วย ต่อมานางกระแอแม่ค้าขายข้าวเหนียวชาว
ทวายคนรักของระเด่นลันไดคิดถึงระเด่นลันไดจึงไปหา นางกระแอแอบเห็นระเด่นลันไดอยู่กับนาง
ประแดะก็หึงหวงจึงแกล้งทาเป็นทวงค่าข้าวเหนียว ระเด่นลันไดปลอบโยน
ตัวอย่าง ตอนชมนางประแดะ
๏ เมื่อนั้น
เหลียวพบสบเนตรนางตานี
๏สูงระหงทรงเพรียวเรียวรูด
พิศแต่หัวตลอดเท้าขาวแต่ตา
คิ้วก่งเหมือนกงเขาดีดฝ้าย
หูกลวงดวงพักตร์หักงอ
สองเต้าห้อยตุงดังถุงตะเคียว
เสวยสลายาจุกพระโอษฐ์อม

พระสุวรรณลันไดเรืองศรี
ภูมีพิศพักตร์ลักขณา ฯ ๒ คา ฯ
งามละม้ายคล้ายอูฐกะกลาป๋า
ทั้งสองแก้มกัลยาดังลูกยอ
จมูกละม้ายคล้ายพร้าขอ
ลาคอโตตันสั้นกลม
โคนเหี่ยวแห้งรวบเหมือนบวบต้ม
มันน่าเชยน่าชมนางเทวี ฯ ๖ คา ฯ

ตัวอย่าง ตอนท้าวประดู่เค้นความจริงจากนางประแดะ
๏ เมื่อนั้น
ถ้าบอกจริงให้กูอีหูแหว่ง
กูก็เคยเกี้ยวชู้รู้มารยา
มันเป็นถึงเพียงนี้ก็พิรุธ
ยังจะท้าพิสูจน์รูดลอง
เห็นว่ากูหลงรักแล้วหนักไป

ท้าวประดูเดือดนักชักพระแสง
จะงดไว้ไม่แทงอย่างแย่งยุด
มิใช่มึงโสดามหาอุด
ถึงดาน้าร้อยผุดไม่เชื่อใจ
พ่อจะถองให้ยับจนตับไหล
เอออะไรนี่หวาน้าหน้ามึง
๑๘๓

หาเอาใหม่ให้ดีกว่านี้อีก
กาลังกริ้วโกรธาหน้าตึง

ผิดก็เสียเงินปลีกสองสลึง
ถีบผึงถูกตะโพกโขยกไป ฯ ๘ คา ฯ โอด

คุณค่า เรื่องละเด่นลันไดเป็นวรรณคดีที่มีความแปลกใหม่โดยเฉพาะในด้าน
เนื้อหาที่ล้อเลียนเรื่องอิเหนา จนอาจกล่าวได้ว่า เป็นวรรณคดียั่วล้อเรื่องแรกของไทย กวีใช้ถ้อยคา
สานวนล้อเลียนบทละครเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
อย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากปรากฏคาว่า “ระเด่น” “วงศ์อสัญแดหวา” “ตุนาหงัน” ตลอดจนการใช้
คาราชาศัพท์อื่น ๆ ทั้งที่ตัวละครในเรื่องเป็นเพียงสามัญชน พระมหามนตรี (ทรัพย์) กาหนดให้ตัว
ละครและฉากต่าง ๆ ให้ตรงกันข้าม ทาให้ผู้อ่านรู้สึกถึงการเสียดสีและขบขันไปพร้อมกัน
๕.๔.๖ นิราศเดือน
นิราศเดือนเป็นร้อยกรองเชิงนิราศ นายมีหรือหมื่นพหรมสมพัตสร เกิดในสมัย
รัชกาลที่ ๑ เป็นศิษย์คนหนึ่งของสุนทรภู่ ที่ได้รับยกย่องว่าแต่งกลอนได้ดีเด่นใกล้เคียงกับสุนทรภู่
มากที่สุด มักมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าความคิดและสานวนโวหารของนายมีเป็นทานองเดียวกับสุนทรภู่
และดีเด่นใกล้เคียงกับสุนทรภู่ ผลงานบางเรื่องมีผู้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานของสุนทรภู่ก็มี
ผู้แต่ง นายมี หรือหมื่นพรหมสมพัตสร
ลักษณะการแต่ง กลอนสุภาพ
วัตถุประสงค์ในการแต่ง เพื่อคร่าครวญถึงนางอันเป็นที่รักและบันทึกเหตุการณ์
เนื้อเรื่องย่อ เนื้อเรื่องกล่าวถึงความโศกเศร้าของกวีที่ไม่สมหวังในรัก โดยกล่าว
เชื่อมโยงความรู้สึกของกวี ที่มีต่อนางที่รักกับวัฒนธรรมประเพณีที่ปฏิบัติกันในแต่ละเดือน รวมทั้ง
เหตุก ารณ์ที่ กวี ไ ด้ เข้ าไปเกี่ ยวข้อ ง เริ่ มตั้ งแต่เ ดื อนห้า เรี ยงลาดับ ตามเดื อนไปจนถึง เดื อนสี่เ ป็ น
ครบรอบปีหนึ่ง ในเดือนห้าเป็นปีใหม่ไทยในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ มีประเพณีสาคัญคือ ประเพณี
สงกรานต์ เป็นต้น
ตัวอย่าง งานสงกรานต์ในเดือนห้า
โอ้ฤดูเดือนห้าหน้าคิมหันต์
พวกมนุษย์สุดสุขสนุกครัน
ได้ดูกันพิศวงเมื่อสงกรานต์
ทั้งผู้ดีเข็ญใจใส่อังคาส
อภิวาทพุทธรูปในวิหาร
ล้วนแต่งตัวทั่วกันวันสงกรานต์ ดูสคราญเพริศพริ้งทั้งหญิงชาย
ที่เฒ่าแก่แม่หม้ายไม่ใคร่เที่ยว สู้อดเปรี้ยวกินหวานลูกหลานหลาย
ที่กาดัดขัดสีสวยทั้งกาย
เที่ยวถวายน้าหอมน้อมศรัทธา
๑๘๔

บ้างก็มีที่สวาดิ์มาดพระสงฆ์
ได้แต่เพียงพูดกันจานรรจา

ต่างจานงนึกกาดัดขัดสิกขา
นานนานมากลับไปแล้วใจตรอม ฯ

คุณค่า นิราศเดือนมีลักษณะแตกต่างจากนิราศโดยทั่วไป คือ กวีไม่ได้เดินทางจาก
คนรัก จึงพรรณนาคร่าครวญถึงคนรักโดยยึด เวลาเป็นสาคัญ ซึ่งนับ ว่าเป็นลักษณะแปลกใหม่
นิราศเดือนยังให้ความรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีแต่ละเดือน รวมถึงแนวทางข้อคิดเห็น การ
วิพากษ์วิจารณ์สังคมตามทัศนะของกวีตลอดให้คติในการดาเนินชีวิตอีกด้วย
๕.๔.๗ บทสักวา
บทสักวาของคุณพุ่ม หรือที่รู้จักกันในนาม บุษบาท่าเรือจ้าง เป็นกวีหญิงในสมัย
รัชกาลที่ ๓ ตามประวัตินั้น คุณพุ่มเป็นธิดาพระยาราชมนตรี (ภู่) ซึ่งเป็นข้าหลวงเดิมของรัชกาลที่
๓ เมื่อเจริญวัยคุณพุ่มถวายตัวเป็นข้าราชการฝ่ายใน ตาแหน่งพนักงานพระแสงจนเป็ นที่โปรดปราน
แต่อยู่ไม่นานก็กราบถวายบังคมลาออก โดยอาศัยอยู่ที่แพหน้าบ้านท่านบิดา เหนือวังท่าพระ ใกล้
ท่าเรือจ้าง เมื่อสิ้นบุญของบิดา คุณพุ่มมีฐานะยากจนลงต้องเขียนกลอนขาย นับเป็นกวีหญิงคนแรก
ที่หาเลี้ยงชีพด้วยการเขียนกลอนขาย ในสมัยรัชกาลที่ ๔ คุณพุ่มได้อาศัยพึ่งบุญบารมีพระเจ้าบรม
วงศ์เธอ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นวิษณุนาถนิภาธร เมื่อพระองค์
ท่านทั้งสองสิ้นพระชนม์ คุณพุ่มได้ไปอาศัยอยู่กับพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านารีรัตนา ต่อมา
ในสมัยรัชกาลที่ ๕ คุณพุ่มได้เข้ารับราชการใน สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาสุดารัตนราช
ประยูร พระราชธิดาในรัชกาลที่ ๓ ซึ่งเป็นผู้ทานุบารุงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมา
ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ และทรงชุบเลี้ยงคุณพุ่มจนตลอดชีวิต โดยคุณพุ่มทาหน้าที่ผู้บอกสักวา
ผู้แต่ง คุณพุ่ม (บุษบาท่าเรือจ้าง)
ลักษณะการแต่ง กลอนสักวา
วัตถุประสงค์ในการแต่ง เพื่อใช้เล่นสักวา
เนื้อเรื่องย่อ คุณพุ่มแต่งและต่อบทสักวาหลายเรื่อง ตามที่ได้รับหน้าที่ เช่น เพลง
ยาวโต้ตอบกับสามชาย กล่าวไว้แล้วในพระประวัติของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราช
สนิท ซึ่งเล่นเป็นสังคามาระตา (ในเรื่องอิเหนา) เจ้าฟ้ากรมขุนอิศเรศรังสรรค์ เล่นเป็นอิเหนา ส่วน
คุณพุ่มเล่นเป็นมะเดหวี
เพลงยาวบวงสรวงฉลองสระบางโขมด ในสมัยรัชกาลที่ ๔ คุณพุ่มได้อาศัยพึ่งบุญ
บารมีของ พระองค์ชายนพวงศ์ (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส) และ พระองค์
เจ้าชายสุประดิษฐ์ (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นวิษณุนาถนิภาธร) พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จ

๑๘๕

พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ได้ รั บ พระราชทานเงิ น ปี ในช่ ว งนี้ คุ ณ พุ่ ม ได้ ขุ ด สระสร้ า งให้ เ ป็ น
สาธารณประโยชน์ไว้ที่บางโขมด บริเวณทางขึ้นพระพุทธบาทสระบุรี เมื่อมีการฉลองคุณพุ่มจึงเขียน
เพลงยาวบวงสรวงฉลองสระบางโขมด ปิดไว้ที่ศาลาริมสระนั้น มีผู้คัดลอกจดจากัน
ต่อ ๆ มา เพลงยาวเฉลิมพระเกียรติ พระองค์เจ้าหญิงนารีรัตนาทรงแนะให้คุณพุ่มแต่งเพิ่มเฉลิม
พระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย
แต่งเป็นเพลงกลอนเพลงยาว ๒๒ คากลอน เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๑๑ ซึ่งเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต นาขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็น
ที่พระทับพระราชหฤทัย ได้รับพระราชทานรางวัล ผลงานชิ้นนี้มีประวัติคุณพุ่มแทรกอยู่ด้วย
ผลงานเบ็ด เตล็ด อื่น ๆ ได้แก่ บทสักวาต่าง ๆ ของคุณพุ่ม และสักวาเล่นที่ท้อง
พรหมมาศ สักวาที่เล่นถวายหน้าพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในปี พ.ศ.
๒๔๑๕ สักวาที่เล่นในสระพระราชวังบางปะอินในปี พ.ศ. ๒๔๒๐ เพลงยาวเจ้าสัวปุก เป็นต้น
ตั ว อย่ า ง บทสั ก วาของคุ ณ พุ่ ม ที่ ส ระพระราชวั ง บางปะอิ น เมื่ อ พ.ศ. ๒๔๒๐
วงอาลักษณ์ของกรมหลวงบดินทร์ ฯ ได้โต้สักวากับคุณพุ่ม
สักวาใช่จะยอพูดผลอพรอด
คารมอื่นดื่นไปไม่นาพา
อันจะทาใจด่วนหาควรไม่
ไม่ย้อนยอกบอกแจ้งแสลงลม
(คุณพุ่มตอบ)
สักวาอย่าพิไรเลยไม่เชื่อ
เป็นกาฝากรากกิ่งแอบอิงเอน
สุริยันจันทรีเลื่อนลีลาศ
ยิ่งแก่วันฉันยิ่งงอมเกรียมกรอมตรม

ไม่ทิ้งทอดห่างเหสเน่หา
ฝีปากป้าฟังแล้วกริ่มอิ่มอารมณ์
ข้างน่าไปเดือนปียังมีถม
แม้นเกรียมกรมทุกข์ตรอมมักผอมเอย
ฉันก็เหมือนกับเกลือท่านริมกับพิมเสน
มิใช่เกณฑ์เกสรกลีบบีบระบม
ศักราชเดือนปีว่ามีถม
ไม่ยอมงมโง่โงกเศร้าโศกเอย

คุณค่า
คุณพุ่มมีผลงานการแต่งงานร้อยกรองที่โดดเด่นคือ บทสักวาและเพลง
ยาว เป็นกวีหญิงที่ฝีปากกล้า ได้มีโอกาสเล่นสักวาถวายหน้าพระที่นั่งเนื่องในโอกาสต่าง ๆ หลาย
ครั้ง และเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางด้านการเล่นกลอนสักวา ตั้งแต่ในสมัยรัชกาล
ที่ ๓ จนถึ ง ในสมั ย รั ช กาลที่ ๕ บทสั ก วาของคุ ณ พุ่ ม ให้ ค วามรู้ ท างด้ า นอั ก ษรศาสตร์ และ
ขนบธรรมเนียมการเล่นสักวาของไทยด้วย

๑๘๖

๕.๔.๘ บทละครเรื่องพระมะเหลเถไถ
เรื่ อ งพระมะเหลเถไถ เป็ น วรรณคดี ที่ แ ต่ ง ในสมั ย รั ช กาลที่ ๔ โดยคุ ณ สุ ว รรณ
กวีหญิง คุณสุวรรณรับราชการฝ่ายในอยู่ที่ตาหนักพระเจ้าลูกเธอกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ ต่อมา
เมื่อ กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพสิ้นพระชนม์ลงในปี พ.ศ. ๒๓๘๘ ยังเป็นผลให้ข้าหลวงในพระตาหนัก
ต้องย้ายออกจากพระตาหนักแดงตามธรรมเนียม ขณะนั้นคุณสุวรรณอายุได้ ๓๖ ปี แต่ไม่ปรากฏ
ทางานในตาแหน่งใด พานักอยู่ในเรือนนอกในฝ่ายใน ยังคงได้รับพระราชทานเบี้ยหวัดรายปีอยู่
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ กล่าวว่า เรื่องพระมะเหล
เถไถนี้ คุณสุวรรณแต่งขึ้นตามจินตนาการ มีความแปลกที่แต่งขึ้นเป็นภาษาบ้าง ไม่เป็นภาษาบ้าง
ปะปนกันไปแต่ต้นจนปลาย แต่สามารถเข้าใจความได้ตลอดเรื่อง (ศิลปากร, กรม, ๒๕๑๔, หน้าคานา)
เมื่อแต่งเรื่องนี้ คุณสุวรรณถูก ว่าแต่งเมื่อ “เสียจริต” หรือ “มีสติฟุ้งซ่านผิดปกติ” เพราะเป็นเรื่อง
แปลกในวงการกวียุคนั้น
ผู้แต่ง
คุณสุวรรณ
ลักษณะการแต่ง กลอนแปด
วัตถุประสงค์ในการแต่ง
สันนิษฐานกันหลายประการว่าอาจแต่งเพื่อล้อเลียน
เรื่องอิเหนา หรือเพื่อประชดผู้แต่งกลอนที่มุ่งแต่สัมผัสโดยไม่คานึงถึงเนื้อความ หรือแต่งเพื่อความ
รักในร้อยกรองก็เป็นได้
เนื้อเรื่องย่อ เนื้อความกล่าวถึงพระมะเหลเถไถประทับอยู่ในวัง วั นหนึ่งลาบิดา
มารดาคือท้าวโปลาและนางตาลาไปประพาสป่าและประทับแรมในป่าคืนนั้นพระอินทร์เล็งทิพย
เนตรเห็นว่าเหมาะสมที่จะเป็นคู่ครองกับนางตะแลงแกง ธิดาท้าวมะไลทีแห่งเมืองมะไลทอง จึง
เหาะไปอุ้มนางจากปราสาทมาอยู่ร่วมกับพระมะเหลเถไถที่พลับพลา รุ่งเช้าพระมะเหลเถไถพานาง
ตะแลงแกงพร้อมไพร่พลเดินทางกลับเมือง ระหว่างทางพบยักษ์ชื่อท้าวมะลาก๋อยซึ่งทาผิดเพราะ
ลอบชมนางฟ้า พระอิศวรจึงลงโทษตัดตัวจนขาดและให้เที่ยวจับสัตว์ป่ากินเป็นอาหาร เมื่อเห็น
พระมะเหลเถไถ ท้าวมะลาก๋อยคิดจะจับกิน ทั้งสองจึงต่อสู้กัน
ตัวอย่าง ช่วงต้นเรื่อง
เมื่อนั้น
สถิตยังแท่นทองกะโปลา
วันหนึ่งพระจึงมะหลึกตึก
แล้วจะไปเที่ยวชมมะลมเต
ตริแล้วพระมะเหลจึงเป๋ปะ
จรจรัลตันตัดพลัดพลู

พระมะเหลเถไถมะไหลถา
สุขาปาลากะเปเล
มะเหลไถไพรพรึกมะรึกเข
มะโลโตโปเปมะลูตู
มะเลไตไคลคละมะหรูจู๋
ไปสู่ปราสาทท้าวโปลา
๑๘๗

ครั้นถึงจึงเข้าตะหลุดตุด
มะเหลไถกราบไหว้ทั้งสองรา
ด้วยบัดนี้ตัวข้ามะเหลเถ
จะขอลาสองราหน้าเง้าเค้า

ก้มเกล้าเค้าคุดกะหลาต๋า
จึงแจ้งกิจจามะเลาเตา
ไม่สบายถ่ายเทกะเหงาเก๋า
เที่ยวมะไลไปเป่าพนาวัน

ตัวอย่าง บทชมธรรมชาติ
พระชมเขาเนาเนินกะหรกกก
มะลาตันสาระพันกะลันโป
มะโยติงปริงปรางลางสาบ
มะลันปีสีเสียดประเหยียดกัน

รุกขชาติดาษดกมะโหลโต๋
กะลาปียี่โถมะโยตัน
ลางสาดหาดหาบมะหลันปั๋น
ประยงค์แก้วแถวพันมะลันดา

มาลีดวงพวงช่อมะลอชร
มะรินชิงจิงจ้อมะยอตา
มะกาลิงปิงปุ่มกะทุ่มท้อน
มะลิวันมันโมกกะโหลกโก
กาหลงชงโคมะโยแป๋ว
มะลัยฉาวสาวหยุดมะลุดลี

มาลีชาดมาดซ้อนมะรอนฉา
มะยมเต็มเข็มลามะกาโล
กะทิงถินกลิ่นขจรมะลอนโหว
กุหลาบแกมแนมโยทกาลี
มะโยปมนมแมวมะแลวฉี
มะลิลาสารภีมะลีโช

คุณค่า เรื่องพระมะเหลเถไถ แม้จะมีการใช้ภาษาที่แปลกประหลาด แต่ก็สร้าง
ชื่อเสียงแก่คุณสุวรรณเป็นอย่างมาก จนทาให้เป็นที่รู้จักทั้งในหมู่หญิงชาววังและชนชั้นสูงทั่วไป เชื่อ
กันว่า บทละครเรื่องนี้ยังเป็นวรรณคดีที่ล้อเลียนวรรณคดีแบบฉบับโดยเฉพาะบทละครใน ดังจะเห็น
ว่า คุณสุวรรณเลือกใช้คาที่ไม่มีความหมายในภาษาไทยมาใส่เป็นจานวนมาก แต่ผู้อ่านยังสามารถ
เข้าใจเนื้อเรื่องได้ตลอด ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์ นิราศ
พระมะเหลเถไถ เพื่อล้อบทละครเรื่องนี้
๕.๔.๙ บทละครเรื่องอุณรุทร้อยเรื่อง
อุณรุทร้อยเรื่องเป็นวรรณคดีขนาดสั้น แต่งโดย คุณสุวรรณ สันนิษฐานว่าแม้กวีจะ
แต่งให้เป็นกลอนบทละครแต่คงไม่ได้ตั้งใจที่จะใช้เล่นละครจริงๆ หากเพื่อให้เกิดความขบขันเสีย
มากกว่า โครงเรื่องเป็นนิทานจักร ๆ วงศ์ ๆ ที่นาตัวละคร และเรื่องราวจากวรรณคดีเรื่องต่าง ๆ
มาร้อยโยงเป็นเรื่องเดียวกัน เวลาที่แต่งนั้นไม่ปรากฏชัดแน่นอน แต่เชื่อกันว่าน่าจะแต่งในสมัย
รัชกาลที่ ๔ ช่วงต้นรัชกาล เหตุที่เรียกวรรณคดีเรื่องนี้ ว่า อุณรุทร้อยเรื่อง เพราะวรรณคดีเรื่องนี้
๑๘๘

ขึ้น ต้น ด้ว ยตัว ละครชื่อ อุณรุท และมีการเอ่ยถึงตัวละครจากวรรณคดี เรื่องต่าง ๆ จานวนมาก
โดยมากเป็นตัวละครจากเรื่องที่คุ้นเคยกันดีในเวลานั้น เช่น อุณรุทจากเรื่องอุณรุท นางจันทีจาก
เรื่องสังขท์อง อิเหนาจากเรื่องอิเหนา สุวรรณมาลีจากเรื่องพระอภัยมณี อินทรชิตจากเรื่อง
รามเกียรติ์ สุวรรณหงษ์จากเรื่องสุวรรณหงส์ เป็นต้น
ผู้แต่ง คุณสุวรรณ
ลักษณะการแต่ง กลอนบทละคร
วัตถุประสงค์ในการแต่ง สันนิษฐานกันว่าน่าจะแต่งเพื่อความสนุก มิได้นามา
แสดงละครจริง ๆ
เนื้อเรื่องย่อ เริ่มด้วยพระอุณรุทซึ่งมีชายาชื่อนางจันทีแค้นใจที่อิเหนากับนาง
สุวรรณมาลีนานางจันสุดาไปให้แก่พระสมุทจึงยกทัพไปรบ ต่อจากนั้นมีบทพรรณนาการรบ การ
แปลงกาย การเกี้ยวพาราสี บทโกรธ บทโศกคร่าครวญ บทต่อว่าเยาะเย้ย เรื่อ งจบลงที่วายุบุตร
ต้องศรพระรามแล้วปากทั้งสิบร้องสั่งเสียผู้เป็นลูก
ตัวอย่าง เรื่องอุณรุทช่วงต้นเรื่อง
เมื่อนั้น
สมสู่อยู่ด้วยนางจันที
แค้นด้วยอิเหนากุเรปัน
เอานางจันสุดายาใจ
เสียดายวงศ์อสัญแดหวา
เหม่เหม่อสุรินดูหมิ่นกู
ดาริพลางทางมีพจนารถ
กับทั้งตามะหงงเสนี
เมื่อนั้น
กับพระคาวีปรีชาชาญ
เกณฑ์หมู่จัตุรงค์องอาจ
ปีกซ้ายชุณรัตน์ราชา
กองหลวงล้วนสันทัดจัดเจน
คุมพวงพหลรณรงค์

๑๘๙

พระอุณรุทผู้รุ่งรัศมี
ภูมีตรีตรึกนึกใน
กับสุวรรณมาลีศีรใส
ไปยกให้พระสมุทบุตรระตู
พระราชาเคืองแค้นแสนอดสู
จะได้ดูฤทธิ์กันในวันนี้ ฯ
สั่งท้าวสันนุราชเรืองศรี
จงจัดพลมนตรีอย่านาน ฯ
กุมภกรรฐ์คานับรับบรรหาร
รับสั่งแล้วคลานออกมา ฯ
พรหมทัตธิราชเป็นกองหน้า
ปีกขวาอินทรชิตฤทธิรงค์
กะเกณฑ์ให้พระสุวรรณหงษ์
แล้วโบกธงสัญญาคลาไคล ฯ

คุณค่า
อุณรุทร้อยเรื่องเป็นวรรณคดีที่มลี ักษณะแปลกไปจากวรรณคดีเรื่องอื่น
เนื่องจากกวีนาเอาตัว ละครจากวรรณคดี เรื่องต่าง ๆ มาเชื่อมร้อยให้เป็นเรื่องเดียวกัน ทั้งยังใช้
สานวนภาษาไพเราะ คมคาย แสดงความสามารถทางกวีของผู้แต่งได้อย่างดี

๕.๕ ลักษณะสาคัญของวรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๓๒๕ – ๒๓๙๔
วรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์ พ.ศ.๒๓๒๕ – ๒๓๙๔ หรืออาจเรียกว่า รัตนโกสินทร์ตอนต้นนี้
สะท้อนการฟื้นฟูวัฒนธรรมในการสถาปนาอาณาจักรใหม่ โดยส่วนใหญ่เป็นงานที่ยังคงใช้เค้าโครง
เรื่องแบบเดิม แต่ไม่เรียกว่างานลอกเลียนของเก่า เพราะแม้ว่ามีโครงเรื่องไม่ต่างจากเดิม แต่ ก็มี
การศึกษาที่ยืนยันได้ว่ากวีสมัยรัตนโกสินทร์สร้างสรรค์ผลงานขึ้นตามทัศนะและเนื้อหาทางอารมณ์
ของตนเอง (ดวงมน จิตร์จานงค์, ๒๕๔๐, หน้า ๑) โดยในสมัยรัชกาลที่ ๑ อาจกล่าวได้ว่า เป็นสมัย
แห่งการฟื้นฟูวรรณคดี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้นาในการกวี ทรงพระราชนิพนธ์เอง สนับสนุน
ให้กวีอื่นแต่ง และทรงอุปถัมภ์กวีในราชสานัก ทรงฟื้นฟูวรรณคดีที่สูญหายหรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
และสร้างสรรค์ใหม่เป็นจานวนมาก ทาให้ปรากฏวรรณคดีในยุคต้นนี้จานวนมาก วรรณคดีสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้นได้รับอิทธิพลจากวรรณกรรมของประเทศต่าง ๆ ทางตะวันออกหลายชาติ ทั้ง
อินเดีย เปอร์เซีย ชวา-มลายู มอญ และจีน การรับอิทธิพลจะมีลักษณะของการนาเค้าเรื่องมาผูกขึ้น
ใหม่ นอกจากนี้ ยังฟื้นฟูด้านการละครและศิลปกรรม
ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๒ บ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อย พระมหากษัตริย์ยังคงเป็นองค์
อุปถัมภก ส่งเสริมการแต่งวรรณคดี ทั้งที่พระราชนิพนธ์เองและให้ผู้อื่นแต่ง รัชสมัยนี้เป็นยุคสมัย
แห่งการปรับปรุงซ่อมแซมวรรณคดีให้มีความงามพร้อมในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการ
ละคร ดังจะเห็นว่ามีงานพระราชนิพนธ์เรื่องอิเหนาที่เหมาะสมกับการแสดงมากกว่าอิเหนาฉบับอื่น
ๆ อาจกล่าวได้ว่า ในสมัยนี้ เป็นยุคทองของละครรา นอกจากนี้ ยังมีการฟื้นฟูการแต่งวรรณคดี
ประเภทกาพย์เห่เรือและคาพากย์โขนขึ้นอีกครั้งด้วย
สมัยรัชกาลที่ ๓ ทรงส่งเสริมงานทางวิชาการดังจะเห็นจากการจารึกความรู้ ต่าง ๆ ที่วัด
พระเชตุพนวิมลมังคลาราม อันเป็นสรรพความรู้ที่ครอบคลุมทั้งวรรณกรรม ตารายา โคลงกลบท
หรือเพลงยาวกลบท อย่างไรก็ดี การสร้างสรรค์วรรณคดีในสมัยนี้ปรากฏอยู่ไม่น้อยเช่นกัน ดังจะ
เห็นว่ามีวรรณดคีนิทานนิยาย เช่น สมุทรโฆษคาฉันท์ สรรพสิทธิ์คาฉันท์ และที่โดดเด่นคือ นิราศ
ของสุนทรภู่ที่แต่งไว้ในสมัยนี้จานวนมาก และกลายเป็นต้นแบบของวรรณคดีนิราศมาจนถึงปัจจุบัน
เป็นที่น่าสังเกตว่า ในยุคต้นรัตนโกสินทร์นี้ปรากฏวรรณคดีประเภทยั่วล้อขึ้นเป็นครั้งแรก
คือเรื่องระเด่นลันได ที่ล้อเรื่องอิเหนา ซึ่งนับว่าเป็นปรากฏการณ์ทางวรรณคดีอันสาคัญ เพราะ
วรรณคดีมักถูกมองเป็นของสูงหรือเป็นของราชสานัก จึงไม่มี ใครกล้าแต่งล้อเลียน นอกจากเรื่องนี้
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แล้ว ยังมีวรรณคดีในลักษณะยั่วล้อหรือกระทบกระเทียบบุคคลในยุคนี้อีก เช่น เพลงยาวว่า พระ
มหาเทพหรือเพลงยาวแต่งว่าจมื่นราชามาตย์ กลอนเพลงยาวเรื่องหม่อมเป็ดสวรรค์ เป็นต้น
ทั้งนี้ อาจจาแนกกลุ่มวรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น มีเนื้อเรื่องทั้งทางโลกและทางธรรม
แบ่งได้เป็น ๖ กลุ่มใหญ่ ดังนี้
๔.๕.๑ วรรณคดีศาสนา ช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนี้ ปรากฏวรรณคดีศาสนาจานวนมาก
ในสมัยรัชกาลที่ ๑ ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ชาระพระไตรปิฎก ในปี พ.ศ. ๒๓๓๑ เพื่อ
บูรณะพระคัมภีร์สาคัญทางพระพุทธศาสนาให้เป็นหลักของบ้านเมือง ต่อมาในรัลกาลที่ ๒ และ ๓
ยังมีการสร้างวรรณคดีศาสนาอีกจานวนมาก โดยได้อิทธิพลจากคัมภีร์ในพุทธศาสนา ทั้งพุทธประวัติ
ชาดก และแนวคิด เช่น ไตรภูมิโลกวินิจฉัย ของ พระยาธรรมปรีชา (แก้ว) ร่ายยาวมหาเวสสันดร
ชาดกกัณฑ์กุมารและกัณฑ์มัทรี ของ เจ้ าพระยาพระคลัง (หน) ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดกและ
พระปฐมสมโพธิกถา พระนิพนธ์ของสมเด็จ ฯ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส จะสังเกตว่า วรรณคดี
ศาสนาส่วนใหญ่ยังคงสืบทอดมาจากสมัยอยุธยา ไม่ว่าจะเป็นมหาชาติ หรือไตรภูมิกถา และในสมัย
นี้นิยมแต่งวรรณคดีศาสนาในรูปแบบร้อยแก้ว มีเรื่องสาคัญที่แต่งขึ้นใหม่ เช่น พระปฐมสมโพธิกถา
ซึ่งแต่งเป็นร้อยแก้วได้อย่างวิจิตร เนื้อหากล่าวถึงประวัติของพระพุทธเจ้าอย่างละเอียด รัตนพิม
พวงศ์หรือตานานพระแก้วมรกต ของพระยาธรรมปรีชา (แก้ว) และเรื่องสังคีติยวงส์ ที่สมเด็จพระวัน
รัตแต่งเป็นภาษาบาลีเล่าการสังคายนาพระไตรปิฎกตั้งแต่พระพุทธเจ้าปรินิพานเป็นต้นมา ต่างแต่ง
ด้วยร้อยแก้วทั้งสิ้น
๔.๕.๒ วรรณคดีคาสอนหรือตารา ช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนี้ปรากฏวรรณคดีคาสอนอยู่
จานวนมาก ซึ่งมีเนื้อหาคาสอนหลากหลาย เช่น กฤษณาสอนน้องคาฉันท์ พระนิพนธ์ของสมเด็จ ฯ
กรมพระปรมานุชิตชิโนรส โคลงโลกนิติ พระนิพนธ์ของสมเด็จกรมพระยาเดชาดิศร ฉันท์ มาตรา
พฤติ และวรรณพฤติ พระนิพนธ์ของสมเด็จฯ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส เพลงยาวถวายโอวาท
สวัสดิรักษา และสุภาษิตสอนหญิงของสุนทรภู่ จะเห็นว่า ส่วนใหญ่จะสอนเรื่องการประพฤติปฏิบัติ
ตน การดาเนินชีวิต และการแต่งคาประพันธ์ เป็นที่น่าสังเกตว่า เนื้อหาของคาสอนไม่ใช่มุ่งสอนการ
เป็นข้าราชการที่ดีหรือการเป็นกษัตริย์ที่ดีดังเช่นเรื่องโคลงทศรถสอนพระราม โคลงพาลีสอนน้อง
หรือโคลงราชสวัสดิ์ในสมัยอยุธยา แต่เป็นคาสอนที่มุ่งสอนคนทั่วไป เป็นแนวทางในการวางตัวและ
การดาเนินชีวิต นอกจากนี้ น่าสนใจว่า ยังปรากฏคาสอนเฉพาะเพศเกิดขึ้นด้วย คือเรื่องสุภาษิต
สอนหญิงที่มุ่งสอนผู้หญิงในเรื่องการประพฤติปฏิบัติตัวโดยเฉพาะ
๔.๕.๓ วรรณคดีนิทานนิยาย ในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นปรากฏวรรณคดีนิทานนิยาย
จานวนมาก เช่น บทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๑ บทละครเรื่องรามเกียรติ์
พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๒ บทละครเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่ ๑ บทละครเรื่อง
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อิเหนา พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๒ บทละครเรื่องอุณรุท พระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่ ๑ ลิลิต
เพชรมงกุฎ ของ เจ้าพระยาพระคลัง (หน) สรรพสิทธิคาฉันท์ พระนิพนธ์ สมเด็จฯ กรมพระปรมานุ
ชิตชิโนรส พระอภัยมณี ของ สุนทรภู่ เสภาขุนช้างขุนแผน ซึ่งแต่งแต่สมัยรัชกาลที่ ๒ และมา
สมบูรณ์ในสมัยรัชกาลที่ ๓ เป็นต้น จะเห็นว่าวรรณคดีนิทานนิยายนี้มีเนื้อหาที่หลากหลาย และกวี
นาเค้าเรื่องมาจากทั้งทางอินเดีย และจินตนาการขึ้นเอง
๔.๕.๔ วรรณคดียอพระเกียรติ ลักษณะของวรรณคดีในช่วงต้นนี้ยังคงปรากฏวรรณคดียอ
เกียรติอยู่ ซึ่งน่าจะได้รับอิทธิพลจากวรรณคดียอพระเกียรติในยุคก่อน โดยมีเนื้อหาทั้งยอพระ
เกียรติกษัต ริย์ในอดีต และปัจจุบัน เช่น ในสมัยรัชกาลที่ ๑ ปรากฏโคลงสรรเสริญพระเกีย รติ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ของพระชานิโวหาร ในสมัยรัชกาลที่ ๒ มีวรรณคดียอ
พระเกียรติของกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ ได้แก่ โคลงยอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หล้านภาลัย ที่กล่าวถึงเหตุการณ์พระราชพิธีปราบดาภิเษกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ในเชิงสรรเสริญพระเกียรติ และยังปรากฏงานของพระยาตรังคภูมิบาล เรื่องโคลงดั้นเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ที่กล่าวพระราชพิธีราชาภิเษก พิธีโสกันต์ พระราช
พิธีสิบสองเดือน และการเอาใจใส่ดูแลราษฎรของรัชกาลที่ ๒ ไว้ ในสมัยรัชกาลที่ ๓ มีงานของกรม
พระปรมานุชิตชิโนรส เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย ยอพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ชนะพระ
มหาอุปราชแห่ ง พม่ า มีว รรณคดี เพลงยาวสรรเสริ ญพระเกียรติพ ระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้ า
เจ้าอยู่หัว ของนายมี (หมื่นพรหมสมพัตสร) เล่าถึงการที่ทรงบาเพ็ญพระราชกุศลด้วยประการต่าง ๆ
ซึ่งนายมีได้บันทึกไว้ด้วย จะเห็นว่าวรรณคดียอพระเกียรติในช่วงต้นนี้ เป็นงานคล้ายวรรณคดียุค
ก่อน เพียงแตกต่างกันไปในรายละเอียด อย่างไรก็ดี น่าสังเกตว่า ส่วนใหญ่นิยมแต่งเป็นโคลง ซึ่ง
เข้าใจว่าน่าจะได้รับอิทธิพลการแต่งจากยุคก่อนที่นิยมแต่งยอพระเกียรติด้วยโคลง
๔.๕.๕ วรรณคดีจากพงศาวดารต่างชาติ ช่วงสมัยนี้ มีความนิยมแปลวรรณคดีต่างชาติ
อย่างมาก เริ่มเห็ น ได้ชัด หลังจากเจ้า พระยาพระคลัง (หน) แปลเรื่อ ง สามก๊ก จากนั้น มีผู้แปล
วรรณคดีต่อมาอีกหลายเรื่อง เช่นเรื่อง ไซฮั่น ของ กรมพระราชวังหลัง และยังมีเรื่องสาคัญคือ
ราชาธิราช ของ เจ้าพระยาพระคลัง (หน) ซึ่งแต่งขึ้นจากเป็นพงศาวดารมอญด้วย
๔.๕.๖ วรรณคดีนิราศ ปรากฏขึ้นจานวนมาก โดยเฉพาะจากฝีมือของสุนทรภู่ ซึ่งได้พัฒนา
วรรณคดีนิราศจนเป็นแบบเฉพาะ สุนทรภู่ใช้ประสบการณ์ของตนและมุมมองต่อโลกผสมผสาน
ถ่ายทอดเป็นเนื้อหาในนิราศได้อย่างแนบเนียน เช่น นิราศพระบาท นิราศภูเขาทอง ฯลฯ
วรรณคดีดังกล่าวข้างต้นล้วนเป็นวรรณคดีเรื่องสาคัญและมีอิทธิพลต่อวรรณคดีในยุคหลัง
รวมทั้งมีความสาคัญในด้านวรรณคดีศึกษาต่อมาจนถึงปัจจุบันด้วย
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ด้านรูปแบบการประพันธ์ ในสมัยต้นมีวรรณคดีทั้งร้อยกรองและร้อยแก้ว เป็นที่น่าสังเกต
ว่า วรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นสืบทอดรูปแบบการแต่งวรรณคดีมาจากสมัยอยุธยา เช่น
สักวา ดอกสร้อย เสภา และบทละคร แต่ทั้งนี้ มีการปรับปรุงแก้ไขของเดิมให้ดีขึ้น โดยกลอนและ
โคลงเจริญถึงขีดสุด ในช่วงรัชกาลที่ ๑ นิยมแต่งกลอนแบบกลอนเพลงยาวคือ ขึ้นต้นที่วรรครั บ
และแต่งด้วยกลอน ๘ ซึ่งนิยมแต่งกันมาก่อนตั้งแต่สมัยอยุธยา ดังเช่นเรื่อง สมบัติอมรินทร์คากลอน
ซึ่งเป็นนิทานคากลอนเรื่องแรก ลีลาของกลอนมีลักษณะเดียวกับสมัยกรุงศรีอยุธยา คือไม่เน้นสัมผัส
ในที่เป็นสัมผัสสระ จานวนคาไม่แน่นอน ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๒ กลอนและรัชกาลที่ ๓ สุนทรภู่
ได้พัฒนากลอนให้มีลักษณะพิเศษคือเน้นการสัมผัสในอย่างเคร่งครัด ทาให้เวลาอ่านมีความไพเราะ
ราบรื่น กลายเป็นลักษณะเฉพาะของกลอนสุนทรภู่ ทั้งนี้ สุนทรภู่น่าจะปรับปรุงจากลักษณะกลอน
กลบทมธุรวาที โดยปรับให้มี สัมผัสพยัญชนะและสัมผัสสระและมีสัมผัส ๔ ตาแหน่งในทุกวรรค
(ดวงมน จิตร์จานงค์, ๒๕๔๐, หน้า ๑๘๐ – ๑๘๑)
สมัยรัชกาลที่ ๑ มีกลอนบทละคร ๔ เรื่อง ได้แก่ รามเกียรติ์ อุณรุท อิเหนา และดาหลัง
ซึ่งเป็นงานพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๑ ทั้งหมด สานวนการแต่งยังไม่ดีเลิศเท่ากับสมัยรัชกาลที่ ๒
ทั้งนี้ สันนิษฐานว่า รัชกาลที่ ๑ พระราชนิพนธ์โดยมุ่งให้เป็นเรื่องสมบูรณ์เป็นสาคัญ ในสมัยรัชกาล
ที่ ๒ กลอนบทละครยังได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับการแสดงละคร และงานส่วนใหญ่มีความ
ดีเด่นทางด้านวรรณศิลป์ กวีได้แสดงฝีมือและพัฒนามีความงามพร้อม สามารถนาไปแสดงได้ ทั้งนี้
อาจเป็นด้วยรัชกาลที่ ๒ ทรงเป็นองค์อุปถัมภกและโปรดงานกวี ดังจะเห็นได้จากกลอนบทละครใน
เรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ ๒ ที่ทรงเกลาจนงดงามสอดรับกับการแสดงละคร จนได้รับ
การยกย่องจากวรรณคดีสโมสรว่าเป็นยอดของกลอนบทละคร จะเห็นว่า ในสมัยต้นนี้ กลอนได้รับ
การพัฒนาจนถึงขีดสุด จะเห็นว่ามีการแต่งวรรณคดีที่ใช้กลอนจานวนมาก และที่สาคัญคือนิยมแต่ง
กลอนแบบกลบท ซึ่งเป็น ความท้าทายความสามารถของกวีอย่างมากด้วย สาหรับคาประพัน ธ์
ประเภทอื่น เช่น คาฉันท์นั้น ค่อนข้างเคร่งครัด ครุลหุ และสัมผัสมากกว่าสมัยอยุธยา
งานร้อยแก้วในสมัยนี้ มีลักษณะการประพันธ์ที่สืบต่อจากสมัยอยุธยาส่วนหนึ่ง คือร้อยแก้ว
ที่มีการประดับตกแต่งถ้อยคาเชิงกวีนิพนธ์ โดยเฉพาะการใช้สัมผัสระหว่างวรรคและสัมผัสภายใน
วรรค คล้ายร่ายยาว แต่มีอิสระมากกว่าและมีเนื้อความทั้งการแสดงเหตุผลและเร้าการรับรู้ทาง
อารมณ์ เช่นเรื่องปฐมสมโพธิกถา ร้ อยแก้วอีกประเภทหนึ่งคือร้อยแก้วเชิงความเรียง ที่มุ่งบันทึก
ข้อเท็จจริงและเหตุการณ์สาคัญ มักมีถ้อยคากระชับ ใช้ประโยคขนาดสั้นและมีการบรรยายมากกว่า
พรรณนา มีการใช้เหตุผลสูงกว่ากระตุ้นอารมณ์ แต่มีพลังทางสุนทรียภาพด้วยความเรียบกระชับ
ชัดเจนของภาษา และมีลักษณะทางกวีนิพนธ์ได้เหมือนกัน เช่น สามก๊ก (ดวงมน จิตรจานงค์,
๒๕๔๐, หน้า ๑๙๑)
๑๙๓

สรุป
ในช่ว งรัต นโกสิน ทร์ ต อนต้ น นี้ มีก วีและวรรณคดีเกิด ขึ้นเป็น จานวนมาก มีทั้งกวีที่เป็ น
พระมหากษัตริย์ เจ้านาย ขุนนาง พระ และมีทั้งกวีหญิงและกวีชาย วรรณคดีในสมัยนี้มีข้อที่น่า
สังเกตอยู่หลายประการ ที่สาคัญ เช่น มีวรรณคดีประเภทยั่วล้อเกิดขึ้น ซึ่งไม่เคยมีมาก่อน กวีหญิง
ในยุคนี้มีความสามารถด้านวรรณคดีไม่แพ้ชาย และวรรณคดีการละครรุ่งเรืองถึงขีดสุด เหตุที่เป็น
เช่นนี้น่าจะมาจากพระมหากษัตริย์เป็นองค์อุปถัมภ์กวีและส่งเสริมงานวรรณคดีจึงมีกวีและวรรณคดี
ที่มีเนื้อและรูปแบบการประพันธ์หลากหลายขึ้นอย่างมาก

คาถามท้ายบท
๑. ลักษณะของวรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นอย่างไร
๒. กฎหมายตราสามดวงมีความสาคัญต่อสังคมอย่างไร
๓. เรื่องสามก๊กมีความเป็นมาอย่างไร และใครเป็นผู้แปล
๔. ใครเป็นผู้แต่งเรื่องราชาธิราช และแต่งเพื่ออะไร
๕. เหตุใดวรรณคดีสโมสรจึงยกย่องบทละครเรื่องอิเหนาว่าเป็นยอดของละครรา
๖. เหตุใดจึงมีผู้กล่าวว่า วัดพระเชตุพน ฯ เป็นเสมือนมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย
๗. วรรณคดีเรื่องพระปฐมสมโพธิกถามีความดีเด่นอย่างไร
๘. วรรณคดีเรื่องใดที่จัดเป็นวรรณคดียั่วล้อเรื่องแรกของไทย และยั่วล้อเรื่องอะไร
๙. กวีท่านใดที่มีผีปากในเชิงสักวาเป็นเลิศ
๑๐. วรรณคดีเรื่องพระมะเหลเถไถมีความแตกต่างจากวรรณคดีเรื่องอื่นอย่างไร

๑๙๔
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วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจาบท
๑. วิธีสอน การบรรยาย อภิปรายกลุ่ม ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการสอน
๒. กิจกรรมการเรียนการสอนมีดังนี้
๒.๑ กิจกรรมก่อนเรียน นักศึกษาอ่านเอกสารประกอบการสอนล่วงหน้า เตรียม
รายงานหน้าชั้น และอ่านวรรณคดีต่อไปนี้ล่วงหน้า
๒.๑.๑ นิราศลอนดอน
๒.๑.๒ จดหมายเหตุราชทูตไทยไปลอนดอน
๒.๑.๓ ประกาศรัชกาลที่ ๔
๒.๑.๔ เงาะป่า
๒.๑.๕ พระราชพิธีสิบสองเดือน
๒.๑.๖ บทละครประเภทต่าง ๆ
๒.๒ กิจกรรมระหว่างเรียน นักศึกษาฟังบรรยาย รายงานหน้าชั้น ร่วมกันอภิปราย
วรรณคดีที่ให้อ่านล่วงหน้า

๑๙๖

๒.๓ กิจกรรมหลังเรียน นักศึกษาตอบคาถามท้ายบท และเตรียมอ่านหนังสือบท
ต่อไปล่วงหน้า นักศึกษาทบทวนความรู้จากคลิปการสอนที่บันทึกไว้ในเว็บไซต์ผู้สอน
สื่อการเรียนการสอนประจาบท
๑. เอกสารประกอบการสอน
๒. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ อาทิ พาวเวอร์พอยท์ วีดิทัศน์
๓. ตัวบทวรรณคดีไทย
การวัดและการประเมินผล
๑. สังเกตความสนใจและมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
๒. การถาม-ตอบ
๓. การสอบกลางภาค

๑๙๗

บทที่ ๖
วรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๓๙๔ – ๒๔๖๘
วรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๓๙๔ – ๒๔๖๘ คือวรรณคดีที่อยู่ในช่วงรัชกาลที่ ๔
– รัชกาลที่ ๖ ซึ่งเป็นช่วงที่อิทธิพลตะวันตกเริ่มเข้ามาอย่างชัดเจน วรรณคดีไทยได้รับอิทธิพลจาก
ตะวันตกอย่างมากเช่นกัน ดังจะเห็นว่า มีรูปแบบการประพันธ์และเนื้อหาของวรรณคดีแตกต่างจาก
สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น อย่างไรก็ดี แม้จะมีรูปแบบการประพันธ์แบบใหม่เกิดขึ้น แต่ยังมีวรรณคดี
ส่วนหนึ่งที่ยังคงขนบการแต่งวรรณคดีไทยเอาไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยรัชกาลที่ ๖ ที่พระองค์
ทรงเป็นปราชญ์ทางด้านอักษรศาสตร์ ทรงงานพระราชนิพนธ์วรรณกรรมทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง
ไว้เป็นจานวนมาก และยังทรงฟื้นฟูวรรณคดีตามขนบวรรณคดีไทย ส่งผลให้เจ้านายและกวีสร้างงาน
ตามขนบวรรณคดีไทยตามไปด้วย

๖.๑ ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมโดยสังเขป
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระนามเดิมว่า สมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎ เป็นพระราช
โอรสในพระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธเลิ ศ หล้ า นภาลั ย และสมเด็ จ พระศรี สุ ริ เ ยนทราบรมราชิ นี
(เจ้าฟ้าหญิงบุญรอด) ในสมัยรัชกาลที่ ๔ เป็นสมัยที่ไทยเปิดประเทศให้ชาวตะวันตกนาคริสต์ศาสนา
เข้ามาเผยแผ่ พร้อมทั้งนาความรู้และวิชาการ ทางตะวันตกเข้ามาเผยแพร่อย่างกว้างขวาง ใน พ.ศ.
๒๓๙๘ ได้มีการทาสนธิสัญญาเบาว์ริงกับอังกฤษและกับอีกหลายชาติในเวลาต่อมา มีการกาหนด
อัตราภาษีสินค้าขาเข้าร้อยละ ๓ รวมทั้งให้สิทธิเสรีภาพนอกอาณาเขตแก่คนในบังคับต่างชาติด้วย
สนธิสัญญานี้ส่งผลให้เศรษฐกิจขยายตัวมากขึ้น
สมัยนี้ การเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศดาเนินไปอย่างรุดหน้า โดยใน พ.ศ. ๒๔๐๐
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงส่งราชทูตไปเจริญทางพระราชไมตรีกับสมเด็จพระราชินี
นาถวิกตอเรีย แห่งประเทศอังกฤษ และปี พ.ศ. ๒๔๐๔ กับจักรพรรดินโปเลียนที่ ๓ แห่งประเทศ
ฝรั่งเศส อย่างไรก็ดี ในสมัยนี้ไทยต้องยอมเสียดินแดนบางส่วนที่เป็นเขมรส่วนนอกให้กับฝรั่งเศส
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๐ ด้วย
ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นรัชกาลที่ ๕ แห่งราชวงค์
จักรี สมัยนี้ประเทศมีการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน ทาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทรงเป็น
พระราชโอรสองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระนางเธอ พระองค์เจ้า
ราเพยภมราภิร มย์ (สมเด็จพระเทพศิรินทรา บรมราชินี) สมเด็จพระราชบิดาทรงอบรมสั่งสอน
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วิชาการด้านการปกครอง และโบราณราชประเพณี ส่วนวิชาภาษาอังกฤษทรงศึกษากับนางแอนนา
เลียวโนเวนส์ ครูสตรีชาวอังกฤษและหมอจันดเล มิชชันนารีอเมริกัน สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ทรง
ได้รับสถาปนาเป็นกรมขุนพินิตประชานาถใน พ.ศ. ๒๔๑๐
รัชกาลที่ ๕ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรก ที่เสด็จประพาสต่างประเทศ พระองค์
ได้เสด็จประพาสทั้ งประเทศบริเวณประเทศไทยอย่ าง เช่ น สิงคโปร์ ชวา อินเดี ย และประเทศ
ตะวันตก เหตุผลที่เสด็จประพาสก็เพื่อศึกษากิจการบ้านเมือง และวิธีการปกครองของประเทศ แล้ว
นาปรับใช้กับประเทศให้ทันสมัยก้าวหน้าทันตามอารยประเทศ โดยในตอนปลายรัชกาลได้เสด็จ
ประพาสยุโรปถึง ๒ ครั้ง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๐ และ พ.ศ. ๒๔๕๐ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์โดยตรงกับ
ประมุขของประเทศต่างๆ และเพื่อประโยชน์ทางด้านการเมืองระหว่างประเทศ
ในด้านการปกครอง ทรงปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน ใน พ.ศ. ๒๔๓๕ โดยในส่วนกลาง
โปรดให้จัดตั้งกระทรวง มีเสนาบดีรับผิดชอบงานของแต่ละกระทรวง ขึ้นตรงต่อพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ในส่วนภูมิภาคให้จัดการปกครองเป็นแบบมณฑลเทศาภิบาล ใน พ.ศ. ๒๔๓๗ มีข้าหลวง
เทศาภิบาลของแต่ละมณฑล ควบคุมดูแลขึ้นตรงต่อกระทรวงมหาดไทย ใน พ.ศ. ๒๔๒๙ ทรงยกเลิก
ตาแหน่ง กรมพระราชวังบวรสถานมงคล และโปรดเกล้า ฯ ให้ แต่งตั้งตาแหน่ง สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นแทน ตามแบบอย่างของประเทศตะวันตก
รัชกาลที่ ๕ โปรดให้ ยกเลิกระบบไพร่ ส่ งผลให้ชายฉกรรจ์ ไม่ ต้องรับใช้ มูลนายหรื อเป็ น
แรงงานให้แก่รัฐ โดยเปลี่ยนเป็นการเป็นทหาร ๒ ปี เมื่ออายุครบ ๑๘ ปี ผู้ใดไม่ต้องการเป็นทหาร ให้
เสียเงิน "ค่าราชการ" คนละไม่เกิน ๖ บาท อีกทั้งยังทรงให้เลิกทาส พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว โดยทรงดาเนินการอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อมิให้เกิดความยุ่งยากและสับสน ในสังคม โดยเริ่ม
จากการปลดปล่อยลูกทาสที่เกิดในปีทรงครองราชย์ คือ พ.ศ. ๒๔๑๑ เมื่ออายุครบ ๒๐ ปี ให้เป็นไท
และลูกทาสที่เกิดในปีต่อ ๆ มาก็จะเป็นไทตามลาดับ จนถึง พ.ศ. ๒๔๔๘ จึงมีการประกาศให้ลูกทาส
ทั้งหมดเป็นไท และห้ามการซื้อขายทาสอีกต่อไป สาหรับทาสที่มีอยู่ก็ให้ลดค่าตัวลงเดือนละ ๔ บาท
เพื่อให้สามารถไถ่ตัวได้ง่ายขึ้น
ในด้านการศึกษา รัชกาลที่ ๕ ได้โปรดให้มีการตั้งโรงเรียนหลวง ในพระบรมมหาราชวัง
และโรงเรียนหลวงสาหรับราษฎรทั่วไป ต่อมาได้ขยายออกไปเป็นโรงเรียนหลวง ตามต่างจังหวัด
นอกจากนี้ ยังโปรดเกล้า ฯ ให้ตั้งโรงเรียนสาหรับวิชาชีพต่าง ๆ ขึ้น เช่น โรงเรียนนายร้อยทหารบก
เพื่อผลิตนายทหารอาชีพ โรงเรียนทาแผนที่เพื่อผลิตผู้มีความรู้ในด้านการทาแผนที่ โรงเรียนราช
แพทยาลัย เพื่อผลิตแพทย์ สาหรับโรงพยาบาลที่สร้างขึ้นใหม่ คือ ศิริราชพยาบาล โรงเรียนฝึก หัด
อาจารย์ เพื่อผลิตครู ออกไปทาการสอนตามโรงเรียนที่ตั้งขึ้นในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โรงเรียน
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มหาดเล็ก เพื่อฝึกหัดบุคคลที่จะเข้ารับราชการในกระทรวงต่าง ๆ และ โรงเรียนกฎหมาย เพื่อฝึกหัด
ผู้ที่จะออกไปทาหน้าที่ เป็นผู้พิพากษาและนักกฎหมายในหน่วยงานต่าง ๆ
นอกจากนี้ รัชกาลที่ ๕ ยังทรงส่งพระราชโอรสหลายพระองค์ไปศึกษาวิชาการแขนงต่างๆ
ในทวีปยุโรป อาทิ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ กรมขุนเทพทวาราวดี สมเด็จเจ้า
ฟ้า ฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัย โดยทรงส่งไป
รุ่นแรกใน พ.ศ. ๒๔๒๘ โปรดเกล้า ฯ ให้คัดเลือกลูกผู้ดีไทยรวมทั้งเชื้อพระวงศ์ประมาณ ๒๐ คน
ส่งไปเรียนภาษาอังกฤษที่สิงคโปร์อีกชุดหนึ่ง อีกทั้งยังโปรดเกล้า ฯ ตั้งทุนเล่าเรียนหลวง และทุน
รัฐบาลตามความต้องการของกระทรวงต่าง ๆ เพื่อส่งเจ้านาย ข้าราชการ และสามัญชนผู้มีความรู้ไป
ศึกษาต่อต่างประเทศอีกด้วย จากพระปรีชาสามารถและพระปรีชาญาณอันกว้างไกล ทาให้ประเทศ
เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทาให้ราษฎรอยู่ดีกินดี มีความสงบสุข ทาให้พระองค์ได้รับพระราช
สมัญญาว่า พระปิยมหาราช ซึ่งหมายถึง พระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักยิ่งของปวงชน
ในด้านสังคม ทรงโปรดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมประเพณีบางอย่างในราชสานักให้
เป็นไปตามสากลนิยม เช่น ให้ยกเลิกประเพณีการหมอบคลานเปลี่ยนเป็นยืนแทน รวมทั้งให้ยกเลิก
การโกนผม เมื่อพระมหากษัตริย์สวรรคต ในด้านการแต่งกาย โปรดเกล้า ฯ ให้ผู้ชายไทยในราช
ส านั ก เลิ ก ไว้ ผ มทรงมหาดไทย เปลี่ ย นเป็ น ไว้ ผ มตั ด ยาวทั้ ง ศี ร ษะ ส่ ว นผู้ ห ญิ ง ให้ เ ลิ ก ไว้ ผ มปี ก
เปลี่ยนเป็นไว้ผมตัดยาวทรงดอกกระทุ่ม มีการสวมเสื้อ ที่ดัดแปลงมาจากเสื้อนอกของชาวยุโรป
เรียกว่า เสื้อราชปะแตน และข้าราชการทหารให้แต่งเครื่องแบบนุ่งกางเกงอย่างทหารยุโรป แทน
การนุ่งโจงกระเบนแบบเก่าในการเข้าเฝ้า
ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสานต่อพระราชภารกิจของ
พระราชบิดา ทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ และฟื้นฟูและสร้างสรรค์วรรณคดีหลากหลาย
ประเภทด้วยพระราชนิยมส่วนพระองค์ ทาให้สมัยนี้วรรณคดีรุ่งเรืองอย่างมาก ความสามารถในการ
ปกครองประเทศและความสามารถในเชิงกวี และเป็นปราชญในเชิงอักษรศาสตร์ของรัชกาลที่ ๖ นี้
ทาให้พระองค์ได้รับพระราชสมัญญา ว่า สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หมายถึง พระมหากษัตริย์ผู้
ยิ่งใหญ่ ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์ที่เปี่ยมไปด้วยพระสติปัญญาและพระปรีชาชาญ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระนามเดิมว่า สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ เป็น
พระราชโอรสองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี
พระอั ค รราชเทวี (สมเด็ จ พระศรี พั ช ริ น ทราบรมราชิ นี น าถ พระบรมราชชนนี พั น ปี ห ลวง)
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้า ฯ สถาปนาสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ กรมขุน
เทพทวาราวดี ขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารขณะมีพระชนมายุ ๑๔ พรรษา
พระองค์ทรงเป็นสยามมกุฎราชกุมารพระองค์แรกที่สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศคือประเทศ
๒๐๐

อังกฤษ โดยช่วงแรกพระองค์ทรงศึกษาวิชาการทหารที่โรงเรี ยนนายร้อยทหารบกแซนด์เฮิสต์ ต่อมา
ทรงเปลี่ยนมาเข้าศึกษาที่วิทยาลัยไครสต์เชิร์ช แห่งมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด รวมเวลาที่ทรงศึกษา
ประมาณ ๙ ปี
สมัยรัชกาลที่ ๖ พระองค์ทรงรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาผสมผสานกับวัฒนธรรมไทย
เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากที่ทรงไปศึกษาที่ประเทศอังกฤษ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมที่
สาคัญอย่างเช่น ทรงประกาศใช้พระราชบัญญัติขนานนามสกุล การกาหนดคานาหน้านามสตรี ว่า
นาง และนางสาว คานาหน้านามเด็ก ว่า เด็กชาย และเด็กหญิง โปรดให้ใช้ปีพุทธศักราชแทนจุล
ศักราช และรัตนโกสินทร์ศก ทรงโปรดให้ประดิษฐ์ทรงไตรรงค์ซึ่งใช้มาจนถึงทุกวันนี้ และทรง
เปลี่ยนแปลงการนับเวลา โดยถือเวลาหลังเที่ยงคืนเป็นเวลาเปลี่ยนวันใหม่
รัชกาลที่ ๖ ทรงสนับสนุนให้ขยายการศึกษาออกไปให้ประชาชนได้มีความรู้ โปรดเกล้า ฯ
ให้สถาปนามหาวิทยาลัยแห่งแรก คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. ๒๔๕๙ โดยพัฒนามา
จากโรงเรียนมหาดเล็กที่ตั้งขึ้นในรัชกาลที่ ๕ ซึ่งเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในตอนต้นรัชกาลที่ ๖ และเพื่อให้ประชาชนทุกคนมี
ความรู้จึงทรงออกพระราชบัญญัติประถมศึกษา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๔ บังคับให้เด็กทุกคนที่มีอายุตั้งแต่
๗ ปีบริบูรณ์ เรียนหนังสืออยู่ในโรงเรียนจนอายุ ๑๔ ปี บริบูรณ์ โดยไม่เสียค่าเล่าเรียน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระปรีชาสามารถทางด้านอักษรศาสตร์อย่าง
ยิ่ง มีบทพระราชนิพนธ์มากมาย ทรงเป็นผู้นาการแปลวรรณคดีต่างประเทศ ทรงฟื้นฟูวรรณคดี
สันสกฤตที่ซบเซาไปตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๓ โดยทรงมีงานพระราชนิพนธ์วรรณกรรมประเภทต่าง ๆ
มากกว่า ๑,๒๐๐ เรื่อง นอกจากนี้ ยังทรงพระราชทานนามสกุลและทรงบัญญัติศัพท์ไว้จานวนมาก
๖.๒ กวีและวรรณคดีสาคัญสมัยรัชกาลที่ ๔
กวีและวรรณคดีสาคัญ มีดังนี้
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีงานพระราชนิพนธ์ได้แก่
๑) บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอนพระรามเดินดง
๒) ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก ๕ กัณฑ์ คือ วนปเวสน์ จุลพน มหาพน
สักกบรรพ และฉกษัตริย์
๓) ประกาศต่าง ๆ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
๔) บทจับระบาเรื่องรามสูรและเมขลา นารายณ์ปราบนนทุก
๕) บทพระราชนิพนธ์เบ็ดเตล็ด เช่น บทเบิกโรงละครหลวง
๖) จารึกวัดพระเชตุพน ฯ
หม่อมเจ้าอิศรญาณ ได้แก่ อิศรญาณภาษิต
๒๐๑

หม่อมราโชทัย (ม.ร.ว. กระต่าย อิศรางกูรฯ) ได้แก่
๑) จดหมายเหตุเรื่องราชทูตไทยไปอังกฤษ
๒) นิราศลอนดอน
มหาฤกษ์ (หลวงจักรปาณี) ได้แก่
๑) นิราศพระปฐม
๒) นิราศทวาราวดี
๓) นิราศกรุงเก่า
๔) นิราศปถวี
๕) เสภาเรื่องอาบูหะซัน
๖) โคลงรามเกียรติ์
ในที่นี้ จะขออธิบายวรรณคดีบางเรื่องที่สาคัญโดยสังเขป ดังนี้
๖.๒.๑ ประกาศต่าง ๆ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประชุมประกาศในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้า อยู่หัวนี้ เริ่มประกาศตั้งแต่ ปี
พ.ศ. ๒๓๙๔ - ๒๔๐๔ รัชกาลที่ ๔ พระราชนิพนธ์ไว้เป็นร้อยแก้ว มีจานวนประมาณ ๕๐๐ เรื่อง
ตีพิมพ์ในหนังสือข่าวราชกิจจานุเบกษา โรงพิมพ์อักษรพิมพการของทางราชการ
ผู้แต่ง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ลักษณะการแต่ง ร้อยแก้ว
วัตถุประสงค์ในการแต่ง เพื่อทรงใช้แจ้งข่าวสารในพระราชสานัก และชี้แจง
เรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆ
เนื้อเรื่องย่อ เนื้อหาของประกาศมีหลายเรื่อง อาจสรุปได้เป็น ๗ เรื่องดังนี้
๑) การใช้ถ้อยคาภาษา
๒) พระบรมวงศานุวงศ์ ขุนนาง และสถานที่
๓) การปฏิบัติราชการ
๔) การศาล
๕) ภาษีต่าง ๆ
๖) ประเพณีและศาสนา
๗) เรื่องทั่วไป เช่น การตักเตือนเรื่องต่าง ๆ ปรากฏการณ์ดางหาง
ประกาศรัชกาลที่ ๔ มีโครงสร้างที่ชัดเจนทาให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย โดยถ้าเป็นเรื่อง
สาคัญจะมีชื่อเรื่อง บอกวันเดือนปี และศักราชที่อออกประกาศ ถ้าเป็นเรื่องทั่ วไปจะมีชื่อประกาศ
๒๐๒

แต่ไม่บอกวันที่ จากนั้นจะเป็นเนื้อหาของประกาศ โดยช่วงต้นบอกสาเหตุที่ต้องออกประกาศ พระ
ราชวินิจฉัยประกอบเหตุผลและข้อบัญญัติ และจบลงด้วยว่าประกาศ ณ วันที่เท่าไร
ตัวอย่าง ประกาศ ฉบับที่ ๑๕ ประกาศเตือนผู้ที่ใช้อักษรผิด
๑๕ ประกาศเตือนผู้ที่ใช้อักษรผิด
ด้วยขุนสุวรรณอักษร รับพระบรมราชโองการใส่เกล้าใส่กระหม่อม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อ มสั่ งให้ ป ระกาศว่า ด้ ว ยอักษร ๔ อักษร คือ ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ นี้ห าควรจะใส่ ห นาแล
กากะบาทไม่ เมื่อถึงคาว่า ฤๅ ที่เขียนอุต ริกว่าโบราณว่า หฤๅ บ้าง ฤ๋ๅ บ้าง ก็ให้เขียนแต่ ฤๅ อย่างนี้
อย่าให้เขียน ห นาแลใส่กากะบาทเลย ด้วยตัว ห นั้นเฉพาะนาได้แต่ตัวอักษรต่า เหมือนอย่าง หมู่
หนี แหวน อย่างนี้ เปนอักษรต่าจึงเอา ห นาได้ อักษรต่านั้นคือ คฅฆง ชซฌญฑฒณ ทธน พฟภม
ยรลวฬฮ แลกากะบาทนั้นใช้ได้แต่อักษรกลางเหมือนอย่าง เก๋ง เป๋า จ๋า อย่างนี้ เปนอักษรกลางจึงใส่
กากะบาทได้ อักษรกลางนั้นคือ กจ ฎฏ ดต บปอ ตั้งแต่นี้สืบไปให้ข้าทูลลอองธุลีพระบาทผู้ใหญ่
ผู้น้อยซึ่งจะมีธุระเขียนหนังสือเรื่องราวขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาแล้ว ก็ให้ศึกษาไต่ถาม เขียนให้
ถูกต้อ งตามอั กษรสู ง อั กษรกลาง อักษรต่า อย่าให้ เขียนใส่ กากะบาทแลเอา ห นาผิ ดๆ เข้ามา
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเปนอันขาดทีเดียว
พระรา ช บั ญญั ติ นี้ ตี พิ ม พ์ แต่ ณ วั นพุ ธ เดื อ น ๘ ขึ้ น ๑๐ ค่ า ปี ฉลู เ บญจศ ก
จุลศักราช ๑๒๑๕

ตัวอย่าง ประกาศ ฉบับที่ ๑๑๗ ประกาศว่าด้วยคาที่เรียกเสร็จ, สาเร็จ, สัมฤทธิ, สัมเรทธ
๑๑๗ ประกาศว่าด้วยคาที่เรียกเสร็จ, สาเร็จ, สัมฤทธิ, สัมเรทธ
ณ วันพฤหัสบดี เดือน ๖ ขึ้น ๑๒ ค่าปีมะเมียสัมฤทธิศก
คาว่าสาเร็จหรือเสร็จนี้ถ้าเขียนสังโยคกับตัว จ เห็นว่าจะเปนคาเขมร แปลว่าแล้วว่าจบว่าสุด
การฯ แต่คนวัดคนนักบวชสึกออกมามักสงสัยว่าจะเปนคามาแต่มคธ ที่เรียกกันว่าบาลีนั้นว่า สมิทธิ
จึงมักเขียนว่า สาเรทธิบ้าง สาเรทธบ้าง เสรทธิบ้าง เสรทธบ้าง ครั้นพิเคราะห์ดูก็เปนอันน่ารังเกียจ
ว่าเปนอุตริชาววัดหรือนักบวชสึกไป หนังสือฉบับโบราณมีเขียนว่า สัมฤทธิเหมือนกับชื่อทองสัมฤทธิ
ก็มี คานั้นแลเห็น จะมาแต่ศัพท์ว่าสมิทธิแท้ แปลว่าเต็มว่าพร้อมว่าได้การว่าครบถ้วน เพราะฉนั้น
ตั้งแต่นี้ไป เนื้อความที่ว่าแล้วให้เขียนว่า สาเร็จแลเสร็จ ดังนี้ทุกแห่ง คาที่ว่าเต็มว่าพร้อมว่าครบถ้วน
ดังคาว่าผู้สาเรทธิราชการแลสาเรทธิศก ให้ใช้ว่าสัมเรทธิ ดังนี้เทอญ สัมในสัมเรทธิให้เขียนเปนสัม
ดังนี้จึงจะถูก เหมือนกับคาว่าคัมภีร์ ถ้าเขียนว่าสาในสาเรทธิ ก็จะไม่งามเปนที่รังเกียจ เหมือนว่าคา
ที่ลางคนเขียนในคาว่า คาภีรนั้นฯ ก็ฝ่ายคาว่าสาเร็จที่แปลว่าแล้วว่าสุดว่าจบนั้นคงให้เขียนว่าสาเร็จ
อย่าหลงเขียนว่าสัมเร็จเลย
ประกาศมาณวัน พฤหัส บดีเ ดือนหกขึ้นสิบสองค่า ปีม ะเมียสัม ๘ฤทธิศก เปนวันที่ ๒๕๓๗
ใน รัชกาลปัจจุบันนี้

คุณค่า

ประกาศในรัชกาลที่ ๔ นี้ มีลักษณะแปลกใหม่เนื่องจากเนื้อหาของ
๒๐๓

จะเห็นว่า ประกาศครอบคลุมหลายเรื่อง แม้เป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อย ไม่ใช่เรื่องการเมืองการ
ปกครองเพียงอย่างดี ประกาศหลายฉบับเป็นเรื่องของการใช้ถ้อยคาภาษา ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า
รัชกาลที่ ๔ ทรงเอาพระทัยใส่ในด้านอักษรศาสตร์ ด้านการใช้สานวนภาษานั้น ทรงเลือกใช้คาที่
สื่อสารความหมายได้โดยตรงเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ไม่ใช้คาฟุ่มเฟือย ลาดับความดี มีสัมพันธภาพ
รัชกาลที่ ๔ ทรงพิถีพิถันในการอธิบายความ โดยใช้ภาษาแบบแผน ไม่ได้ใช้อานาจสั่งการ หากแต่
ใช้เหตุผลประกอบการวินิจฉัย
๖.๒.๒ จดหมายเหตุราชทูตไทยไปอังกฤษและนิราศลอนดอน
ในปี พ.ศ. ๒๔๐๐ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง
ให้ พ ระยามนตรี สุ ริ ย วงศ์ (ชุ่ ม บุ น นาค) พร้ อ มด้ ว ยคณะ เชิ ญ พระราชสาสน์ แ ละเครื่ อ งราช
บรรณาการไปถวายสมเด็จพระบรมราชินีนาถวิคตอเรียเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๐๐ ในคราวนั้น หม่อม
ราโชทัย ได้ร่วมเดินทางไปเจริญสัมพันธ์ไมตรี ณ ประเทศอังกฤษ กับคณะราชทูต โดยได้รับตาแหน่ง
เป็นล่าม และเป็นเหตุให้ได้เ ขียนจดหมายเหตุการณ์การเดินทาง และนิราศลอนดอนในเวลาต่อมา
สันนิษฐานว่า หม่อมราโชทัยแต่งหลังจากเขียนจดหมายเหตุราชทูตไทยไปอังกฤษ และเมื่อ แต่งเสร็จ
ได้แล้วขายกรรมสิทธิ์การพิมพ์ให้หมอบรัดเลย์ เมื่อปี พ.ศ.๒๔๐๔ เชื่อกันว่าเป็นการซื้อขายลิขสิทธิ์
หนังสือครั้งแรกของไทยด้วย
คณะราชทูตไทยที่เดินทางไปเจริญราชไมตรี ณ ประเทศอังกฤษในครั้งนี้ เช่น พระ
ยามนตรีสุริยวงศ์ เป็นราชทูต เจ้าหมื่นสรรเพชญภักดีเป็นอุปทูต จมื่นมณเฑียรพิทักษ์เป็นตรีทูต
หม่อมราโชทัยเป็นล่ามหลวง ขุนปรีชาชาญสมุทรและขุนจรเจนทะเลเป็นล่าม
ผู้แต่ง
หม่อมราโชทัย (ม.ร.ว.กระต่าย อิศรางกูร)
ลักษณะการแต่ง จดหมายเหตุราชทูตไทยไปอังกฤษใช้ภาษาร้อยแก้ว นิราศ
ลอนดอน แต่งด้วยกลอนนิราศ มีความยาว ๒,๔๑๔ คากลอน จบด้วยโคลงสี่สุภาพ ๕ บท
วัตถุประสงค์ในการแต่ง จดหมายเหตุราชทูตไทยไปอังกฤษ แต่งเพื่อถวาย
รายงานแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในคราวเดินทางไปราชการ ณ ประเทศอังกฤษ
ส่วน นิราศลอนดอนแต่งเพื่อบันทึกเหตุการณ์และพรรณนาสภาพบ้านเมืองที่ตนได้เดินผ่านไป
เนื้อเรื่องย่อ เนื้อความของทั้ง ๒ เรื่องคล้ายคลึงกัน เพียงแต่ต่างกันที่รูปแบบ
การประพันธ์ มีเนื้อความโดยสังเขป ดังนี้ คณะราชทูตไทยอัญเชิญพระราชสาร พร้อมทั้งเครื่องราช
บรรณาการไปถวายสมเด็จพระบรมราชินีนาถวิคตอเรียณ พระราชวังวินเซอร์ ซึ่งทาให้ได้รับผลดี
คือมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาใหม่ โดยที่ไทยได้ประโยชน์เพิ่มขึ้น จากนั้นคณะราชทูต ไทยได้รับ
พระราชทานเลี้ยงอาหารค่าและน้าชาและได้พักค้างแรม ณ พระราชวังวินเซอร์ ๑ คืน ต่อมาจึงได้ไป

๒๐๔

เยี่ยมชมสถานที่สาคัญ ๆ เช่น โรงพยาบาล โรงงานทาเหรียญกษาปณ์ ป้อมศาสตราวุธแห่งลอนดอน
และกลับประเทศไทย
ในจดหมายเหตุราชทูตไทยไปอังกฤษ แบ่งเนื้อหาออกเป็นตอน ๆ ได้ดังนี้
ตอนที่ ๑ แต่งราชทูตออกจากกรุงเทพฯ จนถึงเมืองสิงค์โปร์
ตอนที่ ๒ ว่าด้วยราชทูตออกจากเมืองสิงค์โปร์ไปถึงเมืองไกโรแว่นแคว้นอายฆุบโต
ตอนที่ ๓ ว่าด้วยราชทูตออกจากไกโรถึงเกาะมอลตา และเมืองยิบรอเตอและเมือง
ไวโคและเมืองปอร์ดสมัทในอิงแลนด์
ตอนที่ ๔ ว่าด้วยราชทูตไปจากเมืองปอร์ดสมัทถึงเมือง ลอนดอน ดูการเล่นต่างๆ
ตอนที่ ๕ ว่าด้วยราชทูตนาพระราชสาส์นขึ้นไปเฝ้าพระนางวิคตอเรีย
ตอนที่ ๖ ว่าด้วยพระนางเจ้าเชิญราชทูตไปเลี้ยงโต๊ะ
ตอนที่ ๗ ว่าด้วยที่ว่าราชการชื่อปาลิเมนต์และเมืองต่าง ๆ
ตอนที่ ๘ ว่าด้วยเฝ้าควีนที่วังบักกิงฮัม ดูราเท้าและการซ้อมทหาร และการอาวาหะ
เจ้าลูกเธอหญิงใหญ่
ตอนที่ ๙ ว่าด้วยกษัตริย์ (ควีน) ให้เจ้าหญิงและราชทูตไปดูคุกและคลังและแม่น้า
เทมส์
ตอนที่ ๑๐ ว่าด้วยควีนตั้งขุนนางและราชทูตเข้าเฝ้าทูลลาไปดูที่ขังคนบ้า และพิพิธ
ภัณท์
ตอนที่ ๑๑ ว่าด้วยราชทูตออกจากเมืองลอนดอนไปถึงท่าโดเวอ และกลับว่าด้วย
ประเทศเครดบริดติน
ตอนที่ ๑๒ ว่ าด้วยผู้ รับใช้ ปรนนิบั ติราชทูต ที่โ รงแรมและราชทูต ออกจากเมือ ง
ลอนดอนจะกลับมาเมืองไทยและได้แวะที่เมืองฝรั่งเศส
ตอนที่ ๑๓ ว่าด้วยราชทูตอยู่เมืองสุเอส แขวงเมืองอายฆุบโต แล้วไปเมืองเมกกะ
และเมืองดาลีและเมืองสิงค์โปร์
ตอนที่ ๑๔ ว่าด้วยรับแขกเมืองที่มาส่งราชทูตเข้าเฝ้า แล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ
ตัวอย่าง จดหมายเหตุราชทูตไทยไปอังกฤษ การบรรยายตอนราชทูตไปจากเมือง
ปอร์ดสมัท ถึงเมืองลอนดอน แลดูการเล่นต่าง ๆ
วันพฤหัสบดี เดือน ๑๒ ขึ้น ๑๒ ค่า เวลาเช้า ๕ โมง มิศเตอร์เฟาล์จึงเชิ ญ
พวกราชทูตขึ้นรถเทียมม้าไปที่รถไฟ แล้วเชิญพระราชสาส์นแลทูตานุทูตกับสิ่งของ
เครื่องราชบรรณาการทั้งปวงขึ้นรถไฟต่อไป หนทางแต่เมืองปอรด์สมัทเปนท่าขึ้น
จนถึงเมืองลอนดอน เปนทาง ๙๔ ไมล์ครึ่ง คือ ๔๒๕๒ เส้น เวลาบ่าย ๒ โมงถึง
๒๐๕

เมืองลอนดอน มีทหารขี่ม้าถือดาบมาคอยรับอยู่ ๓๒ คู่ เจ้าพนักงานจัดรถมาคอย
รับ ๕ รถ เทียมม้ารถละคู่ แต่เปนรถอย่างดี ๒ รถ รถที่ ๑ ราชทูตอุปทูตนั้น มี
สักหลาดคลุมหน้ารถ ปักไหมทองเปนตรา พระจอมเกล้า ที่ประตูรถเขียนเปนธง
ช้างเผือก มีคนแต่งตัวใส่หมวก ติดสายแถบทองยืนท้ายรถคนหนึ่ง รถที่ ๒ ตรีทูตกับ
หม่อมราโชไทย มีสักหลาดคลุมหน้ารถปักไหมเงินเปนตราพระจอมเกล้าที่ประตู
เขียนธงช้างเผือก มีคนแต่งตัวยืนท้ายรถคนหนึ่งเหมือนกัน แต่รถนอกนั้นเปนรถ
ธรรมดา พวกราชทูตขึ้นรถพร้อมกันแล้ว คนขับรถก็ขับม้า พาไปส่งถึงโฮเต็ล ๆ ที่
ราชทูตอยู่นั้น ชื่อกลาริชโฮเต็ล เปนที่ดีอยู่ในเมืองลอนดอน ไม่มีโฮเต็ลอื่นดีขึ้นไป
กว่านี้
ตัวอย่าง การพรรณนาสภาพบ้านเมืองของอังกฤษ ในนิราศลอนดอน
กลางเมืองหลวงมีห้วงชลาไหล
แต่นทีฝ่ายเบื้องข้างเมืองนั้น
มีเรือจ้างกลไฟไว้หลายร้อย
ทาท่วงทีที่ทางสาอางเอม
คอยรับคนขนลงส่งขึ้นล่อง
อันประชาชาวบุรินทร์สิ้นทั้งปวง
ฝ่ายบนบกรถกระจกที่เทียมม้า
บ้างใส่แต่คู่หนึ่งก็ขึงคม
คอยรับจ้างตามทางแถวถนน
เขาทางามตามอย่างต่างต่างกัน

เหมือนกรุงไทยแถวลาแม่น้าคั่น
นามสาคัญในภาษาเรียกว่าเทมส์
เที่ยวล่องลอยหลีกแล่นแสนเกษม
น่าปรีดิ์เปรมสุขสมภิรมย์ทรวง
ไปเที่ยวท่องท้องมหาชลาหลวง
ชอบชมห้วงกระแสใสพอได้ลม
บางรัถาสองคู่ดูพอสม
บ้างขืนข่มเอาตัวเดียวเคี่ยวตะบัน
ที่ฝูงคนทั้งหลายจะผายผัน
บางรถนั้นฝาใส่บ้างไม่มี

คุณค่ า ทั้ง จดหมายเหตุ ร าชทูต ไทยไปอัง กฤษและนิร าศลอนดอนเป็ นบั นทึ ก
เหตุการณ์ทางด้านการเมืองการปกครองและการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศเรื่องสาคัญ
สะท้อนให้เห็นอิทธิพลตะวันตกที่เข้ามามีบทบาทต่อสังคมไทย ในด้านการใช้ภาษา จะเห็นว่า ใน
จดหมายเหตุ ผู้ แ ต่ งใช้ ภาษาง่ าย สื่อ ความตรงไปตรงมาสอดคล้ องกับวั ต ถุ ประสงค์ ในการแต่ ง
ดาเนินเรื่องไปตามลาดับเวลาและสถานที่ เลือกใช้คาซึ่งมีทั้งคาราชาศัพท์ คาภาษาต่างประเทศ ได้
อย่างเหมาะสม ส่วนภาษาในนิราศลอนดอนดีเด่นไม่แพ้ของสุนทรภู่ ผู้แต่งใช้ภาษาที่แสดงออกถึง
อารมณ์ ความรู้ สึ ก สอดแทรกไว้ ใ นเนื้ อ ความบางตอน พรรณนาเรื่ อ งจนเกิ ด จิ น ตภาพ และ
เปรี ย บเที ย บถึ ง สิ่ ง ที่ เ คยและไม่ เ คยพบเห็ น รวมทั้ ง มี ก ารใช้ ภ าษาแสดงความคิ ด เห็ น อย่ า ง
๒๐๖

ตรงไปตรงมา นิราศลอนดอนนี้ผิดแผกจากขนบการแต่งนิราศโดยทั่วไป เพราะไม่ได้ พรรณนาคร่า
ครวญถึงการจากนางอันเป็นที่รัก แต่พรรณนาประสบการณ์การเดินทางและสิ่งที่ตนพบ วรรณคดี
ทั้ง ๒ เรื่องนี้ยังเป็นเรื่องแรกที่พรรณนาฉากหรือสภาพบ้านเมืองของประเทศตะวันตก

๖.๓ กวีและวรรณคดีสาคัญสมัยรัชกาลที่ ๕
กวีและวรรณคดีสาคัญในสมัยนี้ มีดังนี้
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีงานพระราชนิพนธ์ ได้แก่
๑) พระราชพิธีสิบสองเดือน
๒) ไกลบ้าน
๓) พระราชวิจารณ์
๔) บทละครเรื่องเงาะป่า
๕) ลิลิตนิทราชาคริต
๖) บทละครเรื่องวงศเทวราช
๗) กวีนิพนธ์เบ็ดเตล็ด เช่น กาพย์เห่เรือ โคลงสุภาษิต โคลงรามเกียรติ์
๘) บันทึกและจดหมายเหตุต่างๆ
พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ได้แก่
๑) แบบเรียนภาษาไทย ๖ เล่ม
๒) พรรณพฤกษาและสัตวาภิธาน
๓) คาฉันท์กล่อมช้าง
๔) คานมัสการคุณานุคุณ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ได้แก่
๑) เฉลิมพระเกียรติกษัตริย์คาฉันท์
๒) ลิลิตมหามงกุฎราชคุณานุสรณ์
๓) ลิลิตตานานพระแท่นมนังคศิลา
๔) พระราชพงศาวดารพม่า
๕) บทละครเรื่องสาวเครือฟ้า
๖) บทละครเรื่องพระลอ
๗) บทละครเรื่องไกรทอง
๘) บทละครพงศาวดารเรื่องพันท้ายนรสิงห์
เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี ได้แก่
๑) โคลงกลอนของครูเทพ
๒๐๗

๒) ความเรียงของครูเทพ
เทียนวรรณ ผลงานส่วนใหญ่อยู่ในหนังสือพิมพ์ตุลวิภาคพจน์กิจ และศิริพจนภาค
ก.ศ.ร. กุหลาบ ผลงานส่วนใหญ่อยู่ในหนังสือพิมพ์ สยามประเภท สุนทรโรวาทพิเศษ
ในที่นี้ จะขออธิบายถึงวรรณคดีบางเรื่องที่สาคัญโดยสังเขป ดังนี้
๖.๓.๑ พระราชพิธีสิบสองเดือน
พระราชพิธีสิบสองเดือนเป็นความเรียงร้อยแก้ว ลงพิมพ์ในหนังสือวชิรญาณ เมื่อปี
๒๔๓๑ อธิบายถึงพระราชพิธีต่าง ๆ ที่ทาเป็นประจาในแต่ละเดือน โดยรัชกาลที่ ๕ ทรงค้นคว้าและ
แต่งขึ้นทีละเรือ่ ง จนได้พระราชพิธีทั้งหมด ๑๑ เดือน ขาดแต่เดือน ๑๑ ทรงเริ่มต้นที่เดือน ๑๒ ก่อน
เนื่องจากติดพระราชธุระจนไม่ได้แต่งต่อจวบสิ้นรัชสมัย
ผู้แต่ง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ลักษณะการแต่ง
ความเรียงร้อยแก้ว
วัตถุประสงค์ในการแต่ง เพื่อบันทึกงานพระราชพิธีใน ๑๒ เดือน
เนื้อเรื่องย่อ กล่าวถึงพระราชพิธีที่มีมาในพระราชกาหนดกฎมณเฑียรบาล ซึ่งได้
ใช้มาแต่แรกสร้างกรุงศรีอยุธยา คือ พระราชพิธีสิบสองเดือน ซึ่งพระเจ้าแผ่น ดินทรงกระทาและถือ
ว่าเป็นการมงคลสาหรับพระนครทุกปีไม่ได้ขาด ทรงอธิบายงานพระราชพิธีไว้ทั้งหมด โดยทรงสืบ
สาวหาต้นเหตุแห่งพิธีและประเพณี ทรงชี้แจง แก้ไข เพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนกระบวนการของพิธี
ต่าง ๆ และยังทรงมีพระราชกระแสตักเตือนเจ้าหน้าที่พนักงานผู้ที่จะต้องจัดเตรียมการต่าง ๆ ไว้
ด้วย พระราชพิธี ๑๒ เดือน ได้แก่
เดือนห้า
การพระราชพิธีเผด็จศก ลดแจตรออกสนาม
เดือนหก
พิธีไพศาขย์ จรดพระราชนังคัล
เดือนเจ็ด
ทูลน้าล้างพระบาท
เดือนแปด
เข้าพรรษา
เดือนเก้า
ตุลาภาร
เดือนสิบ
ภัทรบทพิธีสารท
เดือนสิบเอ็ด อาศยุชยแข่งเรือ
เดือนสิบสอง พิธีจองเปรียงลดชุดลอยโคม
เดือนอ้าย
ไล่เรือ เถลิงพิธีตรียัมพวาย
เดือนยี่
การพิธีบุษยาภิเษก เฉวียนพระโคกินเลี้ยง
เดือนสาม
การพิธีธานยเทาะห์
๒๐๘

เดือนสี่

การพิธีสัมพัจฉรฉินท์

ตัวอย่าง กล่าวถึงพระราชพิธีจองเปรียง
๏ การพระราชพิธีในเดือน ๑๒ ซึ่งมีมาในกฎมนเทียรบาลว่าพิธีจองเปรียง ลดชุด
ลอยโคม ตรวจดูในความพิสดาร ในกฎหมายนั้นเองก็ไม่มีข้อความใดกล่าวถึงเสาโคม
และการจุดโคมอย่างหนึ่งอย่างใดชัดเจน หรือจะเป็นด้วยเป็นการจืด ผู้ที่แต่งถือว่าใคร
ๆ ก็เห็ น ตัว อย่างอยู่แล้วไม่ต้องกล่าว มีความแปลกออกไปนิด เดียว แต่ที่ว่าการพิธี
จองเปรียงลดชุดลอยโคม และเติม “ลงน้า” เข้าอีกคาหนึ่ง คาที่ว่า “ลงน้า” นี้จะ
แปลว่ากระไรก็สันนิษฐานยาก จะเข้าใจว่าเอาโคมที่เป็นโครงไม้ไผ่หุ้มผ้าที่ชักอยู่บนเสา
มาแต่ต้นเดือนลดลงแล้วไปทิ้งลงน้าก็ดูเคอะไม่ได้การเลย หรืออีกอย่างหนึ่งจะเป็นวิธีว่า
เมื่อลดโคมแล้ว ลอยกระทง สมมติว่าเอาโคมนั้นลอยไปตามลัทธิพราหมณ์ ที่พอใจลอย
อะไรๆ จัดอยู่เช่นกับลอยบาปล้างบาป จะถือว่าเป็น ลอยเคราะห์ลอยโศกอย่างใดไปได้
ดอกกระมัง การก็ตรงกันกับลอยกระทง ลางทีจะสมมุติว่าลอยโคม ข้อความตามกฎ
มนเทียรบาลมีอยู่แต่เท่านี้
ส่วนการพระราชพิธี ซึ่งได้ประพฤติอยู่ในปัจจุบันนี้นับว่าเป็นพระราชพิธีพราหมณ์
มิได้เกี่ยวข้องด้วยพระพุทธศาสนาสืบมา กาหนดที่ยกโคมนั้น ตามประเพณีโบราณว่า
ถ้าปีใดมีอธิกมาสให้ยกโคมตั้งแต่วันขึ้นค่าหนึ่งไปจนวันแรมสองค่าเป็นวันลดโคม ถ้าปี
ใดไม่มีอธิกมาสให้ยกโคมขึ้นสิบสี่ค่า เดือนอ้ายขึ้นค่าหนึ่ง เป็นวันลดโคม อีกนัยหนึ่งว่า
กาหนดตามโหราศาสตร์ว่า พระอาทิตย์ถึงราศีพิจิก พระจันทร์อยู่ราศีพฤษภเมื่อใด เมื่อ
นั้นเป็นกาหนดที่จะยกโคม อีกนัยหนึ่งกาหนดด้วยดวงดาวกฤติกาคือดาวลูกไก่ ถ้าเห็น
ดาวลูกไก่นั้นตั้งแต่ค่าจนรุ่งเมื่อใด เป็นเวลายกโคม การที่ยกโคมขึ้นนั้นตามคาโบราณ
กล่าวว่ายกขึ้นเพื่อบูชาพระเป็นเจ้าทั้งสาม คือพระอิศวร พระนารายณ์ พระพรหม การ
ซึ่งว่าบูชาพระเจ้า ทั้งสามนี้เป็นต้นตาราแท้ ในเวลาถือไสยศาสตร์ แต่ครั้นเมื่อพระเจ้า
แผ่นดินทรงนับถือพระพุทธศาสนา ก็กล่าวว่าบูชาพระบรมสารีริกธาตุ พระจุฬามณีใน
ดาวดึงสพิภพ และบูชาพระพุทธบาท ซึ่งปรากฏอยู่ ณ หาดทรายเรียกว่านะมะทานที
เป็นที่ฝูงนาคทั้งปวงสักการบูชาอยู่ แต่ถึงว่าโคมชัยที่อ้างว่าบูชาพระบรมสารีริกธาตุพระ
พุ ท ธบาทดั ง นี้ แ ล้ ว ก็ ยั ง เป็ น พิ ธี ข องพราหมณ์ พ วกเดี ย ว คื อ ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม พระราชพิ ธี
พราหมณ์ก็เข้าพิธีที่โรงพิธีในพระบรมมหาราชวัง และเวลาเช้าถวายน้าพระมหาสังข์
ตลอดจนวันลดโคม เทียนซึ่งจะจุดโคมนั้นก็ทาเปรียง คือไขข้อพระโคซึ่งพราหมณ์ นามา
ถวายทรงทา การที่บูชากันด้วยน้ามันไขข้อโคนี้ก็เป็นลัทธิพราหมณ์แท้ เป็นธรรมเนียม
๒๐๙

สืบมาจนแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชดาริว่าการพระ
ราชพิธีทั้งปวงควรจะให้เนื่องด้วยพระพุทธศาสนาทุก ๆ พระราชพิธี จึงโปรดให้มีการ
สวดมนต์เย็นฉันเช้าก่อนเวลาที่จะยกเสาโคม (...)
คุณค่า วรรณคดีสโมสรยกย่องให้พระราชพิธีสิบสองเดือนเป็นยอดของความเรียง
อธิบาย เนื่อจากเป็นความรู้ที่ถูกต้อง พระราชนิพนธ์ขึ้นจากการค้นคว้าข้อมูล และการสอบถามจาก
ผู้รู้ต่าง ๆ วรรณคดีเรื่องนี้ จึงเป็นบันทึกทางสังคมและวัฒนธรรมของสังคมไทยได้ อย่างดี ทั้งยังใช้
ภาษาในเชิงอธิบายความได้อย่างแจ่มชัด
๖.๓.๒ บทละครเรื่องเงาะป่า
เงาะป่า เป็นงานพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรง
พระราชนิพนธ์ขึ้นในระหว่างการพักฟื้นหลังทรงพระประชวรจากไข้มาเลเรีย โดยใช้เวลาเพียง ๘ วัน
โดยแม้จะมีรูปแบบเป็นกลอนบทละคร แม้มิได้มีพระประสงค์เพื่อใช้เล่นละครแต่อย่างใด หากแต่
ทรงแต่งขึ้นเพื่อเป็นที่ผ่อนคลายและสาราญพระทัย ทรงแต่งแล้วเสร็จเมื่อวันศุกร์ ที่ ๒ กุมภาพันธ์
ร.ศ. ๑๒๔ (พ.ศ. ๒๔๔๘) โปรดเกล้า ฯ ให้ตีพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๖ เหตุที่ทรง
พระราชนิพนธ์เนื่องจากเสด็จพระพาศปักษ์ใต้ในปี พ.ศ.๒๔๔๘ คณะกรรมการเมืองได้ถวายความรู้
เกี่ยวกับเงาะซาไก และเจ้าเมืองพัทลุงได้นาเด็กเงาะชื่อคนังมาถวาย พระองค์ทรงเรียนรู้ภาษาเงาะ
จากคนัง และจึงได้ทรงพระราชนิพนธ์นิยายรักสามเศร้าเรื่องเงาะป่านี้ขึ้นมาก
ผู้แต่ง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ลักษณะการแต่ง กลอนบทละคร
วัตถุประสงค์ในการแต่ง
เพื่อให้เป็นที่ผ่อนคลายและสาราญพระทัย
เนื้อเรื่องย่อ คนังและไม้ไผ่ เป็นเด็กชายชาวเงาะรุ่นเดียวกัน พากันไปเที่ยวป่า
และได้พบซมพลาชายหนุ่มผู้มีความสามารถในการใช้อาวุธ ทั้งสองขอให้ซมพลาช่วยสอนเชิงอาวุธ
ให้ ซมพลาจึงสอนและแสดงวิธีการสู้เสือให้ดู เมื่อฆ่าเสือตายแล้ว ซมพลาซึ่งหลงรักนางลาหับ
พี่สาวของไม้ไผ่จึงฝากดอกไม้และเล็บเสือไปให้นาง ต่อมาไม้ไผ่ออกอุบายให้พี่สาวมาเก็บดอกไม้ใน
ป่าเพื่อจะให้นางลาหับได้พบกับซมพลา แต่ลาหับถูกงูรัดที่แขนขณะที่เก็บดอกไม้และตกใจจนสลบ
ไป ซมพลาฆ่างูและช่วยให้นางฟื้น เมื่อลาหับรู้สึกตัวซมพลาจึงบอกรักนาง ลาหับพอใจซมพลา
แต่ขัดข้องที่นางมีคู่หมั้นแล้วคือ ฮเนา ซมเพลาจึงออกอุบายให้ลาหับเข้าพิธีแต่งงานไปก่อนและตน
จะมาพาหนีในตอนค่า ระหว่างพิธีซมพลาได้พานางลาหับหนีไปซ่อนในถ้า ฮเนาและญาติพี่น้อง
ออกตามหาจนพบซมพลา จึงได้ต่อสู้กัน ซมพลาถูกพี่ชายของฮเนายิงด้วยลูกดอกอาบยาพิษ
ลาหับตามมาทัน ซมพลาสั่งเสียให้นางกลับไปหาฮเนาเพื่อจะได้อยู่อย่างมีความสุขแล้วจึงสิ้นชีวิต
๒๑๐

ลาหับเสียใจจึงแทงตัวตายตามซมพลา ฝ่ายฮเนาเมื่อเห็นทั้งสองตายก็รู้สึกเสียใจที่ตนเป็นต้นเหตุ
จึงฆ่าตัวตายตาม พวกเงาะฝังศพทั้งสามคนไว้ในหลุมเดียวกันและเตรียมการย้ายถิ่นฐานต่อไป
(ศิริน โรจนสโรช, ออนไลน์)
ตัวอย่าง กลอนในเงาะป่า
๏ โอ๊ะเฮเฮเห่เฮเฮ
๏ ช้าหน่อยแม่นางก็อยเอย
ยิ้มเสียให้แฉ่งอย่าแสร้งมึนตึง
๏ ช้านิดแม่ชื่นจิตรเอย
ดอกไม้หอมกรุ่นฉุนฤๅจะทิ้ง
ช้าอืดแม่นางอืดเอย
อย่าให้ช้านักจักเสียลานา
ช้าไว้แม่ชื่นใจเอย
จะเกิดราคาญขี้คร้านเอะอะ

เห่เฮเฮเฮ้เห่
อย่าทาใจน้อยหน้าตาบูดบึ้ง
ช้าหน่อยแม่นางก็อยเอย ฯ
อย่าใส่จริตกระดุ้งกระดิ้ง
ช้านิดแม่ชื่นจิตรเอย ฯ
ตามกันเปนยืดยักไหล่ฟ้อนรา
ช้าอืดแม่นางอืดเอย ฯ
รวังอกไหล่อย่าให้ปะทะ
ช้าไว้แม่ชื่นใจเอย

คุณค่า เรื่องเงาะป่า ให้ความรู้เรื่องวัฒนธรรมของเงาะได้อย่างดี เช่น ภาษา
การแต่งกาย ความเป็น อยู่ ประเพณี ความเชื่อ และการทามาหากิน เป็นวรรณคดีเรื่องแรกที่
นาเอาเรื่องของชนกลุ่มน้อยมาแต่งเป็นตัวละครเอกและเป็นเรื่องเป็นราว มีโครงเรื่องที่สนุกสนาน
และโศกเศร้า จบเรื่องแบบโศกนาฏกรรม แม้รัชกาลที่ ๕ จะให้เวลาไม่นานในการพระราชนิพนธ์
แต่ยังคงไว้ซงึ่ ความงามทางวรรณศิลป์ครบถ้วน นอกจากนี้ยังให้แง่คิดและคติธรรมในเรื่องต่างๆ เช่น
ความไม่แน่นอนของสิ่งธรรมดาในโลก อาฆาตพยาบาทเป็นสิ่งไม่ควรประพฤติ เป็นต้น
๖.๓.๓ ลิลิตนิทราชาคริต
ลิ ลิ ต นิ ท ราชาคริ ต เป็ น งานพระราชนิ พ นธ์ ใ นพระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า
เจ้าอยู่หัว ทรงเป็นคนแรกที่นานิทานอาหรับ โดยทรงเก็บความจากเรื่อง "Sleeper Awaken" ซึ่ง
เป็ น นิ ท านย่ อ ยเรื่ อ งหนึ่ ง ในจ านวน ๑๐๐๑ เรื่ อ งในอาหรั บ ราตรี หรื อ Arabian
Night's
Entertainments ซึ่งไม่ทราบผู้แต่ง ต่อมาก็ได้มีชาวฝรั่งเศสชื่อ Antony Galland ได้แปลเป็นภาษา
ฝรั่งเศส และพิมพ์เป็นเล่มเล็กจานวน ๑๒ เล่ม ใช้ชื่อว่า Thousand and One Nights Aribian
Stories ต่อมามีคนนาไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ อีกหลายสานวน สานวนที่โด่งดังที่สุดคือ ของ
Edward William Lane แต่ฉบับที่รัชกาลที่ ๕ นามาแปลนั้น ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้แต่ง และเป็น
สานวนของผู้ใด รัชกาลที่ ๕ ทรงนามาเรียบเรียงใหม่ แล้วทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้กรม
๒๑๑

หลวงพิชิตปรีชากร ตรวจแก้ไขถ้อยคา จากนั้นโปรดเกล้า ฯ ให้พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจาร
ยางกูร) ตรวจทาน และจัดพิมพ์เพื่อพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์เรื่องจบโดยใช้เวลาเพียง ๒๙ วันเพื่อให้ทันต่อโอกาสดังกล่าว คาว่า
นิทราชาคริต มีความหมายว่า การหลับและการตื่น
ผู้แต่ง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ลักษณะการแต่ง แต่งเป็นลิลิตสุภาพ มีร่ายและโคลงสลับกัน จานวน ๙๙๑ บท
วัตถุประสงค์ในการแต่ง พระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์ในงานปีใหม่
เนื้อเรื่องย่อ ลิลิตนิทราชาคริตเป็นนิทานเรื่องหนึ่งที่นางเซหะระซัดเล่าถวาย
พระราชา โดยเนื้อความมีว่า พระเจ้ากาหลิบพระองค์หนึ่งพระนามว่า พระเจ้าฮารูนอาลราษจิต
เสวยราชสมบัติ ณ กรุงแบกแดดพระองค์ทรงปลอมเป็นพ่อค้า เที่ยวสัญจรไปตามเมื องต่างๆอยู่
เนืองนิตย์ ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขเรื่อยมา มีทายาทของนายพาณิชผู้มั่งมีคนหนึ่งชื่อ อาบูหะซัน
เมื่อบิดาสิ้นชีพแล้ว เขาจึงแบ่งทรัพย์สมบัติออกเป็น ๒ ส่วน ส่วนหนึ่งซื้อที่ดนิ เรือกสวนไร่นาและตึก
รามบ้านช่องไว้ให้คนเช่าอีกส่วนหนึ่งเก็บไว้เพื่อการสาราญเลี้ ยงเพื่อนฝูงและนารี โดยไม่คิดทา
การค้าขายอีกต่อไป อาบู หะซันประพฤติเช่นนี้เป็นเวลา ๑ ปี เงินทองก็หมดสิ้นไป จึงเที่ยวยืมเงิน
เพื่อนฝูง แต่กลับต้องผิดหวังเมื่อเพื่อนฝูงหลบหน้า และพากันรังเกียจ เขาจึงพากเพียรเก็บออมเงิน
ทองเพื่อค้าขายใหม่ ในไม่ช้า ก็กลับมามั่งคั่งตามเดิม และได้ตั้งสัตย์ไว้ในใจว่าจะไม่คบเพื่ อนฝูงใน
เมืองแบกแดดอีก จะคบแต่เพื่อนต่างเมืองเท่านั้น วันหนึ่งพระเจ้ากาหลิบปลอมพระองค์เป็นพ่อค้า
มีทาสผิวดามาด้วยคนหนึ่ง เมื่อเสด็จมาถึงบ้านอาบู หะซันจึงได้เชิญให้เข้าไปในบ้านของตน และ
บอกว่าจะต้อนรับเพียงคืนเดียว พระเจ้ากาหลิบเห็นแปลกก็รับเชิญ ขณะบริโภคอาหารและดื่มสุรา
อย่างสนุกสนานนั้นพระเจ้ากาหลิบพยายามลวงถามถึงชีวิตอาบู หะซัน และความเป็นไปของคนใน
แบกแดด อาบูก็เล่าความจริงถึงอีแมนซึ่งเป็นอาจารย์และศิษย์ทั้งสี่ ว่าประพฤติตนชั่วช้าและเล่าต่อ
อีกว่า หากเขาเป็นพระเจ้ากาหลิบจะจับอีแมนกับศิษย์มาเฆี่ยนประจานให้หลาบจา ตกดึกพระเจ้า
กาหลิบจึงโรยยาสลบให้อาบูหะซันดื่มเมื่ออาบูสิ้นสติจึงสั่งทาสให้แบกอาบูหะซันเข้าวังทันที
พระเจ้ากาหลิบจึงสั่งให้แต่งเครื่องทรงอาบูอย่างกษัตริย์ และกาชับขุนนางให้ปฏิบัติกับอาบู
หะซัน เหมือนปฏิ บัติกับพระองค์ ครั้งรุ่งขึ้นอาบู หะซันตื่นจึงคิด ว่าตนฝันไป แต่เหล่าสนมและ
อามาตย์ต่างยืนยัน ว่าเขาคือกาหลิบจริงๆ อาบูจึงเคลิ้มว่าตนเป็นกาหลิบ เมื่อเสด็จออกว่าการ
อาบูหซันก็ตัดสินข้อราชการได้ถูกต้อง พร้อมสั่งพวกนครบาลไปจับตัวอีแมนและศิษย์ทั้งสี่มาลงโทษ
ประจาน และสั่งให้นาทองคาพันลิ่มไปมอบให้นางจอบแก้วผู้เป็นมารดาด้วยตกค่าเมื่อเสวยพระ
กระยาหาร นางกานัลนามว่าฟองไข่มุกลอบวางยาสลบลงในถ้วยสุราเมื่ออาบู หะซันสิ้นสติแล้วพระ
เจ้ากาหลิบจึงรับสั่งให้เปลี่ยนชุด และให้ทาสดาแบกไปส่งบ้านเดิมของเขารุ่งขึ้นอาบู หะซันตื่นขึ้น
๒๑๒

เวลาบ่าย ยังคงเพ้อพกถึงความสนุกสนานในวัง ครั้งมารดามาเตือนว่าตนเองคืออาบู หะซันก็กลับ
ทุบตีมารดา ชาวบ้านจึงจับเขาไปส่งโรงพยาบาลโรคจิต อาบูหะซันถูกโบยตีสาหัสจึงมีสติเช่นเดิม
หลังจากนั้นอีกเดือนหนึ่งพระเจ้ากาหลิบจึงปลอมพระองค์มาหาอาบู หะซันใหม่ และทรง
กระทาเช่นเดิมอีกในครั้งนี้อาบูหะซันเกิดสนุกสนานจนลุกขึ้นมาเต้นรากับสนมกานัล พระเจ้ากาหลิ
บซึ่งแอบทอดพระเนตรอยู่สุดจะกลั้นได้พระสรวลลั่นออกมา เมื่ออาบูหะซันทราบว่ามิตรของตนคือ
พระเจ้ากาหลิบจึงเข้าไปขอพระราชทานอภัยโทษ กาหลิบจึงตั้งให้อาบูอยู่รับราชการในสานักพร้ อม
ทั้งพระราชทานนางนอซาตอลอัวดัดให้เป็นภรรยาของอาบูหะซันด้วย อาบูหะซันกับอัวดัดอยู่กินกัน
อย่างมีความสุข ทั้งสองใช้สอยเงินอย่างฟุ่มเฟือย ไม่นานเงินพระราชทานก็หมดลง อาบู หะซันจึง
ออกอุบายว่าตนจะไปทูลพระเจ้ากาหลิบว่านางอัวดัดตายเพื่อจะได้รับพระราชทานเงินปลงศพ ส่วน
นางอัวดัดก็ให้ไปทูลพระนางโซบิเดว่าอาบูตายจะได้รับพระราชทานเงินเช่นกัน ในที่สุดพระเจ้ากา
หลิบและพระนางโซบิเดจึงเสด็จมาที่เรือนอาบูทั้งสองจึงแกล้งทาเป็นตาย พระเจ้ากาหลิบตรัสว่าถ้า
ใครบอกว่าตายก่อนจะได้ทองพันลิ่ม พอสิ้นเสียงตรัสอาบูและอัวดัดก็ลุกขึ้นทั้ งคู่ พร้อมกับทูลว่า
ตายก่อน สองกษัตริย์และคนทั้งหลายพากันขบขันครื้นเครง อาบูและอัวดัดได้รบั อภัยโทษและได้รบั
ทองอีกคนละพันลิ่ม (อุทัย ไชยานนท์, ๒๕๔๕)
ตัวอย่าง ตอน อาบูหะซันตื่นขึ้นในวัง แล้วรู้สึกแปลกใจว่าตนเองเป็นองค์กาหลิบ
๏อาบูดูสบสิ้น
เห็นประหลาดเหลือประมาณ
เปนใดเหตุใดดาน
ฝันบฝันใดอั้น
๏ ฤๅองค์กาหลิบนี้
จักแน่ฉันใดดู
ออพูดกับเพื่อนตู
จึ่งเก็บมาฝันกี้
๏ คิดเห็นเปนแน่แล้ว
ดังจักใคร่ไสยา
พนักงานเมื่อทัศนา
จึ่งค่อยเข้าเคียงใกล้

ทุกสฐาน
เหตุหั้น
ใดดั่ง นี้นา
อกโอ้พิศวง ๚
คือกู แม่นฤๅ
ดั่งนี้
แต่ดึก ดอกนา
ก่อนไส้ไป่เปน ๚
หลับตา เสียเฮย
สืบไส้
นอนเน่ง ฉนั้นฤๅ
กล่าวเอื้อนอัญเชิญ ๚

คุณค่า ลิลิต นิทราชาคริต เป็นวรรณคดีไทยเรื่องแรกที่นาเรื่องมาจากนิ ทาน
อาหรับ โดยใช้รูปแบบคาประพันธ์ประเภทลิลิต มิได้ใช้ร้อยแก้วเหมือนดังต้นฉบับ วรรณคดีเรื่องนี้
๒๑๓

สะท้อนเรื่องราวของกษัตริย์ที่มีคุณธรรมในปกครองบ้านเมือง ซึ่งอาจสื่อถึงพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเอง ทาให้ผู้อ่านมีความรู้เรื่องประเพณีของชาวอาหรับ เช่น การลงทัณฑ์ด้วย
การเฆี่ยนและให้หันหลังขี่อูฐแห่ประจานรอบเมือง นอกจากนี้ยังมีคาสอนหรือคติธรรมที่ สะท้อน
จากเรื่อง คาสอนของมารดาต่อบุตรในเรื่องการคบเพื่อน การใช้จ่ายเงินประหยัด
๖.๓.๔ แบบเรียนภาษาไทย ๖ เล่ม
แบบเรียนภาษาไทย ๖ เล่ม หรือเรียกว่า แบบเรียนหลวง มีทั้งหมด ๖ เล่ม ได้แก่
มูลบทบรรพกิจ วาหนิติ์นิกร อักษรประโยค สังโยคพิธาน ไวพจน์พิจารณ์ และพิศาลการันต์ มูลบท
บรรพกิจ เป็นหนังสือใช้สอนนักเรียนที่เริ่มเรียน โดยใช้มา ๑๙ ปี จนถึงปี ๒๔๓๑ จึงให้เลือกใช้ ให้
ใช้แบบเรียนเร็วแทน เนื้อหาในแบบเรียนหลวงเรียงจากง่ายไปยาก เชื่อกันว่าพระยาศรีสุนทรโวหาร
ผู้แต่งน่าจะมีเค้ามูลมาจากหนังสือจินดามณีด้วย
ผู้แต่ง
พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)
ลักษณะการแต่ง ร้อยกรองหลายชนิด
วัตถุประสงค์ในการแต่ง
เพื่อใช้เป็นแบบเรียนอ่านเขียนภาษาไทย
เนื้อเรื่องย่อ แบบเรียน ๖ เล่มนี้ มีเนื้อหาแตกต่างกัน ดังนี้
วาหนิติ์นิกร เป็นแบบเรียนผันอักษรนา คือ การผันอักษรสูงนาอักษรต่า และอักษร
กลางนาอักษรต่า โดยจัดตามลาดับตัวอักษร
อักษรประโยค เป็นแบบเรียนการผันอักษรควบกล้า คือ การผันอักษรสองตัวที่อยู่
สระเดียวกัน อักษรที่เป็นตัวประโยค คือ ร ล ว ซึ่งนามาควบกับอักษรบางตัวแล้วแจกแม่ต่าง ๆ
พร้อมด้วยการผันเสียงวรรณยุกต์ การที่ต้ องแยกออกมาเป็นอีกตอนหนึ่ง เพราะมีวิธีผันต่างกับวาห
นิติ์นิกร
สังโยคพิธาน เป็นหนังสือว่าด้วยเรื่องตัวสะกดในแม่ต่าง ๆ โดยเฉพาะคาที่มาจาก
ภาษาบาลี เพราะมีตัวสะกดต่างกับคาไทย แม่ กน มีอักษร ญ ณ น ร ล ฬ เป็นตัวสะกด
ไวพจน์พิจารณ์ คือ คาที่เขียนต่างกันแต่อ่านออกเสี ยงเหมือนกันตัวเดียวกันแต่
สะกดต่างกัน อ่านออกเสียงอย่างเดียวกัน ต่างแต่เสียงสั้นเสียงยาว
พิศาลการันต์ คือ ตัวที่อยู่ข้างท้ายและไม่ออกเสียง ไม่เป็นตัวสะกด คาที่มีตัวการันต์
เป็นคาที่มาจากภาษาบาลี หรือภาษาอื่น ๆ ในการเขียนมีเครื่องหมายทัณฑฆาตไว้เป็นที่สังเกต
ตัวอย่าง ในมูลบทบรรพกิจ สอนเรื่องตัวสะกด แม่กก
ขึ้นกก ตกทุกข์ยาก
มันเผือกเลือกเผาไฟ

แสนลาบากจากเวียงชัย
กินผลไม้ได้เป็นแรง
๒๑๔

รอน ๆ อ่อนอัสดง
ช่วงดังน้าครั่งแดง
ลิงค่างครางโครกครอก
ชะนีวิเวกวอน
ลูกนกยกปีกป้อง
แม่นกปกปีกเคียง
ภูธรนอนเนินเขา
ตกยากจากศฤงคาร
ยากเย็นเห็นหน้าเจ้า
อยู่วังดังจันทรา
เพื่อนทุกข์สุขโศกเศร้า
มิ่งขวัญอย่ารัญจวน
ชวนชื่นกลืนกล้ากลิ่น
คลึงเคล้าเย้ายวนยี

พระสุริยงเย็นยอแสง
แฝงเมฆเขาเงาเมรุธร
ฝูงจิ้งจอกออกเห่าหอน
นกหกร่อนนอนวังเวียง
อ้าปากร้องซ้องแซ่เสียง
เลี้ยงลูกอ่อนป้อนอาหาร
เคียงคลึงเคล้าเยาวมาลย์
สงสารน้องหมองพักตรา
สร้างโศกเศร้าเจ้าพี่อา
มาหม่นหมองลอองนวล
จะรักเจ้าเฝ้าสงวน
นวลพักตร์น้องจะหมองศรี
มิรู้สิ้นกลิ่นมาลี
ที่ทุกข์ร้อนหย่อนเย็นทรวง

คุณค่า แบบเรียนหลวงชุดนี้ เป็นแบบเรียนหลวงชุดแรกที่ใช้เป็นแบบหัดอ่าน
เขียนเบื้องต้น ผู้ที่เรียนจบแบบเรียนหลวงทั้ง ๖ เล่ม จะมีการสอบไล่และได้ประกาศนียบัตร เป็น
วิวัฒนาการตาราเรียนภาษาไทยที่สาคัญเล่มหนึ่ง
๖.๓.๕ งานเขียนของเทียนวรรณ
เทียนวรรณ หรือ ต.ว.ส. วัณณาโภ เป็นนามปากกาของ เทียน วัณณาโภ นักคิด
นักเขียนคนสาคัญ มีชีวิตอยู่ในสมัยรัชกาลที่ ๓ – รัชกาลที่ ๖ เทียนวรรณที่มีบทความและงานร้อย
กรองจานวนมาก ที่เป็นงานวิจารณ์ โดยตั้งข้อสังเกต และเสนอแนะเกี่ยวกับสังคมการเมืองในยุคนั้น
ทั้งด้านนโยบายการต่างประเทศ ด้านเศรษฐกิจ และด้านการศึกษา ในสมัยรัชกาลที่ ๔ ถึงรัชกาลที่
๖ เทียนวรรณศึกษากฎหมายด้วยตนเอง และเริ่มทางานเป็นที่ปรึกษากฎหมายและเป็นทนายความ
รวมทั้งศึกษาเพิ่มเติมทั้งภาษาไทยและอังกฤษอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. ๒๔๒๕ เทียนวรรณถูก
ฟ้องร้องกรณีเขียนฎีกาให้กับราษฎรผู้หนึ่ง จึงถูกขังคุกโดยไม่มีกาหนด เทียนวรรณถูกขังคุกอยู่เกือบ
๑๗ ปี จึงได้รับอิสรภาพในปี พ.ศ. ๒๔๔๒ ระหว่างถูกคุมขังได้มีผลงานเขียนออกมาจานวนมาก
งานเขียนของเทียนวรรณระยะแรกตีพิมพ์ในดรุโณวาท เป็นบทความแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ การเลิกทาส ต่อมาได้ทากิจการหนังสือพิมพ์ ฉบับสาคัญ เป็นหนังสือพิมพ์รายปักษ์
และรายเดือน ชื่อ "ตุลวิภาคพจนกิจ" และ "ศิริพจนภาค" โดยหนังสือพิมพ์ตุลวิภาคพจนกิจดาเนิน
๒๑๕

กิจการอยู่ไ ด้เพี ยงหกปี ต้ องปิด ตัว ลงเพราะขาดทุน ต่อ มาจึ งจัด พิ มพ์ห นังสือ ชุด ศิริพจนภาค
จานวน ๓๒ เล่ม เพื่อรวบรวมงานเขียนของตนทั้งหมด ๓๓ ปีที่ผ่านมา งานเขียนของเทียนวรรณ
ส่วนใหญ่จะเป็นการวิจารณ์สังคมไทยในยุคนั้น เช่น เรื่องการมีภรรยาหลายคน การเล่นการพนัน
การรับสินบน และยังเสนอแนะให้รัฐบาลปรับปรุงพัฒนาประเทศ ตั้งโรงเรียนสอนวิชาแพทย์ วิชา
ช่าง ตั้งศาลยุติธรรม ตัดถนนและทางรถไฟ ก่อตั้งกิจการไปรษณีย์ โทรเลข ธนาคารพาณิชย์ เสนอ
กฎหมายห้ ามสูบฝิ่น เลิก ทาส ห้ ามเล่น การพนัน รวมถึงเรียกร้ องให้ เปลี่ย นแปลงระบอบการ
ปกครองด้วย
งานเขียนของเทียนวรรณมีความแปลกใหม่ทั้งด้านเนื้อหาและรูปแบบ ถือว่าเป็น
งานเขียนแนวก้าวหน้าเพราะยังไม่มีใครเคยเขียนมาก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขียนวิพากษ์วจิ ารณ์
สังคมการเมือง
ตัวอย่าง บทความเรื่อง "ว่าด้วยกาลังใหญ่ ๓ ประการของบ้านเมือง"
ถามว่าสิ่งใดเปนกาลังใหญ่ของบ้านเมือง
ตอบว่า บ้านเมืองที่มีกาลังใหญ่นั้น เพราะมีกาลัง ๓ ประการบริบูรณ์ไม่บกพร่อง
คือ
๑. มีปัญญาแลรู้วิชามาทั่วกันทั้งเจ้านายขุนนาง แลราษฎรพลเมืองเปนพื้น ไม่ใช่
ดอกดวง
๒. มีโภคทรัพย์สมบัติมาก แลมีบ่อเกิดคือที่เกิดแห่งทรัพย์ที่เปนเอง, แลเกดด้วย
ปัญญา แลวิชาความเพียรด้วยกาลังกายของรัฐบาลแลพลเมืองราษฎร
๓. มีราษฎรพลเมืองมาก, ทั้งได้ฝึกหัดรูช้ านาญในการกระบวนศึกแทบทั่วกัน แต่ใน
เวลาเมื่อเล่าเรียนรู้หนังสือมาแล้วเป็นพื้นในบ้านเมืองนั้น, จึงรวมเป็นกาลัง ๓ ประการฉะนี้
เมื่อจะกล่าวความแต่ย่อ ๆ ให้เข้าใจง่ายก็กล่าวว่า, ๑ ปัญญาวิชา, ๒ ทรัพย์บ่อที่เกิด
ทรัพย์, ๓ มีทหารแลพลเมืองมาก เท่านี้แลเรียกว่ากาลัง ๓ ประการของบ้านเมือง (ตุลวิภาคพจน
กิจ ใน ธิดา โมสิกรัตน์, ๒๕๕๙, หน้า๕-๓๕)
นอกจากเทียนวรรณจะเขียนบทความเกี่ยวกับสังคมการเมืองแล้ว ยังเขียนบท
วิจารณ์วรรณคดีไทยด้วย โดยวิจารณ์เรื่องพระอภัยมณีในเชิงว่าเป็นวรรณคดีก้าวหน้า ต่างจาก
นิทานจักร ๆ วงศ์ ๆ ทั่วไป เรื่องพระอภัยมณียังแทรกคติธรรมไว้เป็นจานวนมาก บทความของ
เทียนวรรณมักใช้ภาษาง่ายและสื่อความหมายชัดเจน

๒๑๖

๖.๔ กวีและวรรณคดีสาคัญสมัยรัชกาลที่ ๖
กวีและวรรณคดีสาคัญในสมัยนี้ มีดังนี้
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีงานพระราชนิพนธ์ที่สาคัญ ได้แก่
๑) บทละครพูดต่างๆ หัวใจนักรบ มัทนะพาธา พระร่วง วิวาหพระสมุทร
โพงพาง เวนิสวาณิช เห็นแก่ลูก ตามใจท่าน โรเมโอและจูเลียต
๒) บทละครเบิกโรงเรื่องดึกดาบรรพ์
๓) บทละครดึกดาบรรพ์
๔) บทละครร้อง เช่น สาวิตรี ท้าวแสนปม
๕) บทละครรา เช่น ศกุนตลา
๖) บทโขน แก่ รามเกียรติ์
๗) พระนลคาหลวง
๘) บ่อเกิดรามเกียรติ์
๙) เมืองไทยจงตื่นเถิด
๑๐) ลัทธิเอาอย่าง
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ มีงานนิพนธ์ ได้แก่
๑) พงศาวดารเรื่องไทยรบพม่า
๒) นิราศนครวัด
๓) เที่ยวเมืองพม่า
๔) นิทานโบราณคดี
๕) ความทรงจา
๖) สาส์นสมเด็จ
๗) เสด็จประพาสต้น
๘) ประวัติกวีและวรรณคดีวิจารณ์
๙) ฉันท์ทูลเกล้าถวายรัชกาลที่ ๕
พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ ได้แก่
๑) จดหมายจางวางหร่า
๒) นิทานเวตาล
๓) ประมวลนิทาน น.ม.ส.
๔) พระนลคาหลวง
๕) กนกนคร
๒๑๗

๖) สามกรุง
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ ได้แก่
๑) อุณรุท ตอน สมอุษา
๒) สังข์ทอง ตอน ถ่วงสังข์
๓) อิเหนา ตอนเผาเมือง
๔) บทเพลง เช่น เพลงเขมรไทรโยค เพลงสรรเสริญพระบารมี
เพลงตับ
๕) กาพย์เห่เรือ
พระยาอุปกิตศิลปสาร ได้แก่
๑) คาประพันธ์บางเรื่อง
๒) ชุมนุมนิพนธ์
๓) สงครามมหาภารตะคากลอน
พระยาศรีสุนทรโวหาร (ผัน) ได้แก่ อิลราชคาฉันท์
นายชิต บุรทัต ได้แก่
๑) สามัคคีเภทคาฉันท์
๒) กวีนิพนธ์บางเรื่อง
๓) พระเกียรติงานพระเมรุทองท้องสนามหลวง
ในที่นี้ จะขอยกวรรณคดีสาคัญบางเรื่องมาอธิบายโดยสังเขป ดังนี้
๖.๔.๑ มัทนะพาธา
มัทนะพาธาเป็นวรรณคดีประเภท “บทละครพูด” เป็นบทพระราชนิพนธ์จาก
จินตนาการในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ไม่ได้ดัดแปลงจากวรรณคดีเรื่องใด ทรงพระ
ราชนิพนธ์โดยใช้เวลา ๑ เดือน ๑๖ วัน เพื่อพระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์ศจี
พระวรชายา ได้รับยกย่องจากวรรณคดีสโมสรว่าเป็นยอดของบทละครพูดคาฉันท์ ด้วยการเลือก
ถ้อยคาที่สื่ออารมณ์ความรู้สึกของตัวละครได้ดีเยี่ยม ตลอดจนมีการวางโครงเรื่องที่ชวนให้ติดตาม
ทั้ ง ยั ง สอดแทรกคติ ส อนใจ มั ท นะพาธา แปลว่ า “ความเจ็ บ ปวดหรื อ ความเดื อ ดร้ อ นเพราะ
ความรัก”
ผู้แต่ง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ลักษณะการแต่ง บทละครพูดคาฉัน ท์ จานวน ๕ องค์ (ตอน) แบ่งเป็น ๒
ภาค คือ ภาคสวรรค์และภาคพื้นดิน มีคาประพันธ์เป็นกาพย์ ๓ ชนิด และฉันท์ ๒๑ ชนิด
๒๑๘

วัตถุประสงค์ในการแต่ง เพื่อให้เป็นหนังสืออ่านเล่น แต่ต่อมาผู้นาไปแสดง
ละครจริง ๆ และเพื่อพระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์ศจี พระวรชายา
เนื้อเรื่องย่อ ภาคสวรรค์ กล่าวถึงสุเทษณ์เทพบุต ร ซึ่งในอดีต กาลเป็น
กษัตริย์ครองแคว้นปัญจาล มัทนาเป็นพระธิดากษัตริย์ของแคว้นสุราษฎร์ สุเทษณ์ได้ส่งทูตไปสู่ขอ
นาง แต่ท้าวสุราษฎร์พระบิดาของนางไม่ยอมยกให้ สุเทษณ์จึงยกทัพไปรบทาลายบ้านเมืองของท้าว
สุราษฎร์จนย่อยยับ และจับท้าวสุราษฎร์มาเป็นเชลยและจะประหารชีวิต แต่มัทนาขอไถ่ชีวิตพระ
บิดาไว้ โดยยินยอมเป็นบาทบริจาริกาของสุเทษณ์ ท้าวสุราษฎร์จึงรอดจากพระอาญา จากนั้นมัทนา
ก็ปลงพระชนม์ตนเอง และไปเกิดเป็นเทพธิดาบนสวรรค์นามว่า มัทนา ส่วนท้าวสุเทษณ์ก็ทาพลี
กรรมจนสาเร็จ เมื่อสิ้นพระชนม์ก็ไปบังเกิดบนสวรรค์เช่นกัน ด้วยผลกรรมที่เคยได้นางมาเป็นคู่ทาให้
มีโอกาสได้พบกันอีกบนสวรรค์ แต่นางมัทนาก็ยังไม่มีใจรักสุเทษณ์เทพบุตรเช่นเดิม ณ วิมานของสุ
เทษณ์ ได้มีคนธรรพ์เทพบุตร เทพธิดาที่เป็นบริวารต่างมาบาเรอขับกล่อมถวาย แต่ถึงกระนั้น สุ
เทษณ์เทพบุตรก็ไม่มีความสุข เพราะรักนางมัทนา แต่ไม่อาจสมหวังเพราะผลกรรมที่ทาไว้ในอดีต จึง
ให้วิทยาธรชื่อมายาวินใช้เวทมนตร์คาถาไปสะกดให้นางมายังวิมานของสุเทษณ์เทพบุตร ฝ่ายมัทนา
เมื่อถูกเวทย์มนตร์สะกดมา สุเทษณ์จะตรัสถามอย่างไรนางก็ทวนคาถามอย่างนั้นทุกครั้งไป จนสุ
เทษณ์เทพพระบุตรขัดพระทัย รู้สึกเหมือนตรัสกับหุ่นยนต์ จึงให้มายาวินคลายมนตร์สะกด เมื่อนาง
รู้สึกตัวก็ตกใจกลัวที่ล่วงล้าเข้าไปถึงวิมานของสุเทษณ์เทพบุตร สุเทษณ์เทพบุตรถือโอกาสฝากรัก
มัทนาแสดงความจริงใจว่านางไม่ได้รักสุเทษณ์เทพบุตรจึงไม่อาจรับรักได้ เมื่อได้ยินดังนั้ นสุเทษณ์
เทพบุตรรู้สึกกริ้วนางมัทนาเป็นที่สุด จึงสาปให้มัทนาจุติจากสวรรค์ไปเกิดเป็นดอกกุหลาบในป่าหิมา
วันในโลกมนุษย์ และเปิดโอกาสให้นางกลายร่างเป็นมนุษย์ได้เมื่อถึงคืนวันเพ็ญเพียงหนึ่งวันกับหนึ่ง
คืนเท่านั้นเมื่อใดที่นางมีรักเมื่อนั้นจึงจะพ้นคาสาปและกลายร่างเป็นมนุษย์ได้อย่างปกติ หากเมื่อใด
ที่นางมีทุกข์เพราะความรักก็ให้นางอ้อนวอนต่อพระองค์จึงจะยกโทษทัณฑ์ให้ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า
สาเหตุของปมขัดแย้งในเรื่อง คือ สุเทษณ์รักนางมัทนาแต่นางไม่รักตอบ
ภาคพื้นดิน พระฤๅษีได้ขุดเอาดอกกุหลาบจากป่าหิมาวันไปปลูกไว้กับอาศรม
เมื่อคืนวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวง นางจะปรากฏโฉมเป็นมนุษย์มาปรนนิบัติรับใช้พระฤๅษี วันหนึ่ง
ท้าวชัยเสนกษัตริย์แห่งนครหัสดิน เสด็จประพาสป่ามาถึงอาศรมพระฤๅษี ตรงกับคืนวันเพ็ญที่มัท
นากลายร่างเป็นมนุษย์ และได้พบกับท้าวชัยเสนและเกิดความรักต่อกัน พระฤๅษีจึงจัดพิธีอภิเ ษกให้
ชัยเสนได้พานางกลับนครหัสดิน ท้าวชัยเสนหลงใหลรักใคร่นางมัทนามาก ทาให้นางจัณฑีมเหสี หึง
หวง และอิจฉาริษยา จึงทาอุบายให้ท้าวชัยเสนเข้าใจผิดว่ามัทนาเป็นชู้กับนายทหารเอก นางมัทนา
จึงถูกสั่งประหารชีวิต แต่เพชฌฆาตสงสารจึงปล่อยนางไป นางมัทนากลับไปยังอาศรมพระฤๅษีและ

๒๑๙

วิงวอนให้สุเทษณ์เทพบุตรช่วย สุเทษณ์เทพบุตรได้ขอความรักนางอีกครั้งหนึ่งแต่นางปฏิเสธ สุเทษณ์
เทพบุตรจึงสาปให้นางเป็นดอกกุหลาบตลอดไป
ตัวอย่าง ตอนท้าวชัยเสนเห็นนางมัทนาก็หลงรัก ชมความงามนางมัทนา
ชัยเสน. โอ้โอ๋กระไรเลย
พอเห็นก็ทราบส้าน
ยิ่งยลวะนิดา
เพลิงรุมประชุมภาย
พิศไหนบมีทราม,
จนสุดจะหาพจน์
องค์วิศฺวะกรรมัน
พอเสร็จก็เทพไท
ยืนเพ่งและนั่งพิศ
งามใดบงามเกิน
แลวิศฺวะกรรมัน
แบบอีกก็ไม่งาม

บมิเคยณก่อนกาล!
ฤดิรักบหักหาย.
ละก็ยิ่งจะร้อนคล้าย
ณอุราบลาลด.
วะธุงามสง่าหมด,
สรเสริญเสมอใจ.
นะสิปั้นวะธูไซร้
พิศะรูปสุรางค์เพลิน;
วรพักตร์บหมางเมิน,
มะทะนาณโลกสาม:
ผิจะปั้นวะธูตาม
ดุจะโฉมอนงค์นี้:

คุณค่า มัทนะพาธาเป็นวรรณคดีเรื่องแรกที่แต่งเป็นบทละครพูดคาฉันท์
รัชกาลที่ ๖ คิดโครงเรื่องเอง โดยทรงปราถนาจะกล่าวถึงตานานดอกกุหลาบ ซึ่ งเป็นดอกไม้ที่
สวยงาม แต่ไม่เคยมีตานานในเทพนิยาย จึงพระราชนิพนธ์ให้ดอกกุหลาบมีกาเนิดมาจากนางฟ้าทีถ่ กู
สาปให้จุติลงมาเกิดเป็นดอกไม้ชื่อว่า "ดอกกุพฺชกะ" คือ "ดอกกุหลาบ" และเพื่อแสดงความเจ็บปวด
อันเกิดจากความรัก ด้านการใช้ภาษาการใช้ถ้อยคาและรูปแบบคาประพันธ์เหมาะสมกับเนื้อหา ทา
ให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกคล้อยตามได้อย่างดี
๖.๔.๒ หัวใจนักรบ
เรื่องหัวใจนักรบเป็นงานพระราชนิพนธ์ประเภทบทละครพูด ในพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชนิพนธ์ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๕๖ หลังเสด็จขึ้นครองราชย์ได้ ๓ ปี เพื่อ
ตอบสนองและสนับสนุนกิ จกรรมสาหรับปลุกใจคนไทย คือ กองเสือป่า ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๔
ละครเรื่องนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้จัดแสดงเป็นครั้งแรกในงานพระราชพิธีคฤหมงคล (พิธี
ขึ้นเรือนใหม่) พระตาหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๖ และ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๖

๒๒๐

ผู้แต่ง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ลักษณะการแต่ง บทละครพูด
วัตถุประสงค์ในการแต่ง เพื่อให้เกิดความเข้าใจแนวคิดเรื่องกองเสือป่าและ
ลูกเสือป่า และปลุกใจรักชาติบ้านเมือง
เนื้อเรื่องย่อ เนื้อความมีอยู่ว่า พระภิรมย์วรากรบุคคลนอกราชกาล อายุ ๕๐ ปี
เป็นชาวเมืองหัสดินบุรี ไม่ชอบทั้งลูกเสือป่าและลูกเสือเพราะเห็นว่ามีแต่ผลเสีย ไม่มีประโยชน์แก่ตน
อาจทาให้เป็นอันตรายอีกด้วย จึงห้ามลูกคนเล็กไม่ให้เป็นลูกเสือ และจะให้ลูกคนโตหนีทหาร รักแต่
ลูกชายคนกลางที่อ่อนแอ และที่จริงแอบเป็นชู้กับแม่เน้ย เมียน้อยของตน แม่เน้ยมีพี่ ชายชื่อนายซุ่
นเบ๋ง เป็นคนคอยยุแหย่พระภิรมย์ในเรื่องต่างๆ ต่อมาเกิดการรบขึ้นมาจริงๆท พระภิรมย์ได้เห็น
เหตุการณ์ที่เสือป่า และลูกเสือกระทาจริงๆ ลูกคนใหญ่อาสาถือหนังสือไปขอกาลังรบ ถูกยิงเสียชีวิต
แล้วลูกคนเล็กอาสาไปแทน ใจพระภิรมย์ เริ่มเปลี่ยนไปประกอบกับความมีจิตใจเป็นนักรบไทย ทา
ให้ความขัดแย้งที่มีอยู่สิ้นสุดลง ตั้งแต่การช่วยตามหมอจนถึงยกปืนขึ้นยิงต่อสู้ข้าศึกเอง ข้าศึกมีกาลัง
มาก เข้ามายึดบ้าน และจับพระภิรมย์และคนในบ้านเป็นตัวประกัน พร้อมทั้งบังคับให้บอกความลับ
ของกองเสือป่า พระภิรมย์ไม่ยอมบอก จะยอมตายเสียดีกว่ าที่จะต้องขายชาติ ต่อมาข้าศึกก็ล่าถอย
ไป ฝ่ายไทยเข้ามาแทนที่ หลังเหตุการณสยบลง พระภิรมย์ ก็ได้ประจักษ์แจ้งถึงคุณประโยชน์ของ
เสือป่าและลูกเสือป่า จึงสมัครเข้าเป็นเสือป่าด้วยความเต็มใจเพื่อทาประโยชน์แก่ประเทศชาติใน
ทีส่ ดุ
คุณค่า เรื่องหัวใจนักรบได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรว่าเป็นยอดของบทละคร
พูด เนื้อหาเน้นความปลุกใจรักชาติ เป็นเรื่องที่ได้รับความนิยม ทั้งจากผู้อ่านและผู้ชม ทาให้ได้รับ
เลือกมาจัดแสดงบ่อยครั้งกว่าละครเรื่องอื่น ๆ
๖.๔.๓ พระนลคาหลวง
พระนลค าหลวง เป็ น พระราชนิ พ นธ์ แ ปลในพระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฏ เกล้ า
เจ้าอยู่หัว เรื่องพระนลเป็นนิทานแทรกอยู่ในมหาภารตะ รจนาโดยมุนีกฤษณไทวปายน มีชื่อเรื่อง
ว่า "นโลปาขยานัม" เซอร์โมเนียร์ โมเนียร์ วิลเลียมส์ แปลความจากต้นฉบับโศลกภาษาสันสกฤต
เป็นภาษาอังกฤษ แล้วรัชกาลที่ ๖ จึงใช้ฉบับภาษาอังกฤษของเซอร์โมเนียร์ โมเนียร์ วิลเลีย มส์นี้
แปลเป็นเรื่องพระนลคาหลวง ทรงเริ่มพระราชนิพนธ์เรื่องเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.
๒๔๕๖ เสร็จลงเมื่อวันเสาร์ที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๗ ทรงตรวจสอบแก้ไขและพิมพ์เผยแพร่ครั้ง
แรกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๙
ลักษณะการแต่ง แบบคาหลวง มีคาประพันธ์หลายชนิด ได้แก่ โคลง ฉันท์
กาพย์ กลอน และร่าย
๒๒๑

วัตถุประสงค์ในการแต่ง

เพื่อให้เป็นแบบอย่างในการประพันธ์กวีนิพนธ์สาหรับ

กุลบุตร
เนื้อเรื่องย่อ เริ่มเรื่องด้วยบทไหว้ครู บอกวัตถุประสงค์ในการแต่ง แล้วดาเนินว่า
พระฤษีพฤหั สวะเล่าเรื่องพระนลให้กษัต ริย์ปาณฑพทั้ง ๕ ฟังพระนลเป็นกษัตริย์แห่งนครนิษัท
ปล่อยหงส์ไปสื่อความรักกับนางทมยันตีในพิธีสยุมพรของนางมีกษัตริย์และเทวดาไปชุมนุมมาก แต่
นางเลือกพระนล ผีร้ายชื่อกลีกับทวาบรริษยาพระนล เข้าสิงพระนลคลั่งไคล้สกาแพ้สกลจนเสีย
บ้านเมือง ออกเดินป่าจนได้รับความลาบาก นางทมยันตีติดตามไปด้วย ทั้ ง ๆ ที่พระนลขอร้องให้
นางกลับบ้านเมืองของนางเสีย พระนลจึงตัดสินใจหนีนางไป แต่นางไม่ยอม พยายามดั้นด้นติดตาม
พระนลไป ต้องผจญภัยจากพรานป่า และหัวหน้าพ่อค้าเกวียน ในที่สุดนางจาต้องกลับบ้านเมือง
และให้พราหมณ์เที่ยวขับเพลงเล่าเรื่องของพระนลกับนางตามบ้านเมืองต่าง ๆเพื่อสืบหาพระนล
ต่อมาพราหมณ์กลับมาทูลว่าสงสัยหุกสารถของท้าวฤตุบรรณจะเป็นพระนล นางทมยันตีจึงออก
อุบายให้ท้าวฤตุบรรณทราบว่า นางจะเข้าพิธีสยุมพรใหม่ ท้าวฤตุบรรณดีใจให้วาหุก (พระนลปลอม)
รีบขับรถไปหานางทมยันตี ระหว่างทางพระนลแลกวิชาม้ากับวิชาสกากับท้าวฤตุบรรณ พระนลจึง
พ้นอานาจกาลี เมื่อท้าวฤตุบรรณมาถึงไม่เห็นมีพิธีสยุมพรเลยไถลทาเป็นมาเยี่ยม นางทมยันตีจา
วาหุกได้ว่าเป็นพระนลและไม่รงั เกียจที่พระนลมีรูปชั่วเพราะถูกนาคพ่นพิษไว้ พระนลไปท้าพนันสกา
ได้บ้านเมืองกลับคืน มา ทั้ง สองมี ความสุ ขดังเดิม ตอนท้ายเป็นภาคผนวก กล่า วถึงลั ก ษณะค า
ประพันธ์และมีอภิธานอธิบายศัพท์สาคัญ ๆ ที่ทรงใช้ในพระราชนิพนธ์เรื่องนี้
ตัวอย่าง ตอนต้น กล่าวถึงพระนล
อาสีท์ ราชา ๏ ณปางก่อนกาลนานมา มีพระราชาธิบดี
๏ นโล นาม ๏ มีนามบัญญัติวิมล ว่าพระนลผู้สามารถ เปนราชบุตร์ท้าววีรเสน ภู
เบนทรทรงพลกาลัง ทั้งมีพระคุณวิเศษชัด โฉมศรีสวัสดิอ์ ัศวโกวิท เปนอิศวรมหาราช ใน
มนุษยชาติบ่มีทัน ประหนึ่งจอมสวรรค์เทวะบดี เปนที่หนึ่งเหนือผู้ใด ๆ พระเดชจอม
ไผทไพโรจน์ ช่วงโชติเพียงพระอาทิตย์ จิตธมุ่งณพรหมาน เชี่ยวชาญในพระไตรเพท เป
นมเหศรบุรุษรัตน์ ครองนิษัธภารา โปรดการสกาทอดดวดถนัด ธธารงสั ตยวาที เป
นอธิบดีผู้บังคับ อักโขหิณีทัพกลั่นแกล้ว ฝูงนางแก้วผู้มีสง่า นิยมราชาเปนยอดชาย พระ
หฤทัยหมายเผื่อแผ่ เนาแน่สารวมอินทรีย์ ภูมีรักษาพิภพ ธเจนจบทางธนูศาสตร์ เป
นมนูนาถณสมัยนี้ ดีประเสริฐคุณสาร สิ้นแล ฯ
ตัวอย่าง ชมนางทมยันตี
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ทมยัน์ตี ตุ รูเปณ ๏ ฝ่ายนางทมยันตี มีโฉมเฉิดเลิศโสภา พร้อมสง่าบริบูรณยศ
สารวยสดสิริวิลาศ ในโลกธาตุทั่วไป ไม่มีเสมอเสาวภาคย์ นารีนาคเอวกลมกล่อม ย่อม
ปรากฎยศฤๅชา อันดวงสุดานั้นถับถึง ซึ่งชนมวัยอันแง่งาม ทาสีหลามลาดับร้อย ห้อมนาง
น้อยอยู่พร้อมหน้า อีกสขีคณาเฟี้ยมเฝ้า เนาแน่นอนันต์สุรางคณา ดุจนางฟ้าเฝ้าเทวี ผู้
มหิษีท้าวเทวนาถ อันราชธิดาท้าวภีมะ งามแจ่มจะกลางบริพาร งามสคราญบังอร สรร
พาภรณวิภูษิต ยามนางสถิตท่ามกลางเหล่า ดูนงเยาว์ยงรัศมี สว่างอินทรีย์ราวไฟฟ้า
กระจ่างจ้าแจ่มเวหน รูปนฤมลพ้นพิภพ ทั่วแผ่นดินจบบ่เทียมทัน เลอสรรเสมอองค์พระ
ศรี เทวีผู้ทรงลักษณวิเศษ แม้ในเขตเมืองฟ้า หาเทพธิดาไม่เทียมนาง แม้ในหมู่สุรางค์
ยักษินี หาไหนมีบ่เท่าอนงค์ น่าพิศวงสวยสวาท ประหลาทบ่เคยยล ทั่วทั้งสากลแดนมนุษ
สุดที่จะหาเทียบสุนทรี รูปวดีราวนิมิตร์ ใครเห็นจิตจอดจานง เทวดาพะวง นิ่มนฤมล
คุณค่า พระนลคาหลวงเป็นวรรณคดีที่ได้รบั การยกย่องจากวรรณคดีสโมสรว่าเป็น
หนังสือแต่งดีประเภทกวีนิพนธ์ เนื้อเรื่องมาจากนิทานที่แทรกอยู่ในคัมภีร์มหาภารตะ ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับคติพราหมณ์ทาให้ แตกต่างจากจนบการแต่งวรรณคดีคาหลวงเรื่องอื่น ๆ ที่มักเป็นเรื่องทาง
พระพุทธศาสนา เช่น มหาชาติคาหลวง พระมาลัยคาหลวง เป็นต้น เรื่องพระนลคาหลวงจึงมี
ความแปลกใหม่ เรื่องพระนลได้รับความนิยม น.ม.ส. หรือกรมหมื่นพิทยาลงกรณ ได้แต่งเรื่อง
พระนลเป็นคาฉันท์ทั้งเล่มอีกเรื่องหนึ่งด้วย
๖.๔.๔. นิทานเวตาล
นิทานเวตาล มาจากนิทานเวตาลปัญจวิงศติ แปลว่า นิทานเวตาล ๒๕ เรื่อง
รวมอยู่ในหนังสือกถาสริตสาคร เป็นวรรณกรรมสันสกฤตโบราณ ต่อมาได้มีผู้นานิทานเวตาลทั้งฉบับ
ภาษาสันสกฤตและภาษาฮินดีมาแปลเป็นภาษาอังกฤษ โดยร้อยเอก เซอร์ ริชาร์ด เอฟ. เบอร์ตัน ได้
นามาแปลและเรียบเรียงแต่งแปลงเป็นสานวนภาษาของตนเองให้คนอังกฤษอ่าน แต่ไม่ครบทั้ง ๒๕
เรื่อง กรมหมื่นพิทยาลงกรณ ได้ทรงแปลนิทานเวตาลจากฉบับของเบอร์ตัน จานวน ๙ เรื่อง และ
จากฉบับแปลสานวนของ ซี. เอช. ทอว์นีย์ อีก ๑ เรื่อง รวมเป็นฉบับภาษาไทยของกรมหมื่น
พิทยาลงกรณ ๑๐ เรื่อง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๑
ผู้แต่ง น.ม.ส. (พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส) หรือกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
ลักษณะการแต่ง ร้อยแก้ว
วัตถุประสงค์ในการแต่ง เพื่อความบันเทิง
เนื้อเรื่องย่อ โครงเรื่องหลักของนิทานเรื่องนี้เป็นเรื่องการโต้ตอบปัญหาระหว่าง
พระวิกรมาทิตย์ กษัตริย์แห่งกรุงอุชชิยนี กับเวตาล ซึ่งเป็นอมนุษย์ ซึ่งจะนาเข้าไปสู่นิทานย่อ ยต่างๆ
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ที่แทรกอยู่ในเรื่อง รวม ๒๕ เรื่อง เนื้อความโดยย่อมีว่า พระวิกรมาทิตย์หรือพระวิกรมเสน ได้
รับปากกับโยคีชื่อ ศานติศีล จะไปนาตัวเวตาล อมนุษย์ที่มีลักษณะคล้ายศพมนุษย์ผสมค้างคาว ซึ่ง
ห้อยหัวอยู่กับต้นอโศก มาให้แก่ฤๅษีเพื่อใช้ในพิธีบูชาเจ้าแม่กาลี โดยมีพระธรรมธวัชผู้เป็นโอรส
ติด ตามไปด้ว ย เมื่อพระองค์จับตัว เวตาลได้แล้ว เวตาลก็จะพยายามยั่วให้พระวิกรมาทิต ย์ต รัส
ออกมาอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เสมอ โดยการการเล่านิทานอุทาหรณ์ต่าง ๆ แล้วให้พระวิกรมาทิตย์
ตัดสินเรื่องราวในนิทานเหล่านั้น ด้วยขัตติยะมานะของกษัตริย์ทาให้พระวิ กรมาทิตย์อดไม่ได้ที่จะ
ตรัสพระราชวิจารณ์เกี่ยวกับเรือ่ งราวในนิทานอยู่เสมอ ผลก็คือเวตาลได้ลอยกลับไปอยู่ที่ต้นอโศกอัน
เป็นที่อยู่ของตน ทาให้พระวิกรมาทิตย์จาต้องกลับไปจับเอาเวตาลกลับมาใหม่ทุกครั้ง เป็นเช่นนี้อยู่
ถึง ๒๔ ครั้ง ในครั้งที่ ๒๕ พระธรรมธวัชได้สะกิดเตือนมิให้พระวิกรมาทิตย์ตรัสคาใด ๆ ออกมา พระ
วิกรมาทิตย์ก็ระงับใจไม่เอื้อนพระโอษฐ์ตรัสพระกระแสใด ๆ ออกมา เวตาลจึงยอมให้พระองค์พาตน
ไปให้โยคีศานติศีลนั้นได้ ท้ายเรื่องของนิทานเวตาลมีอยู่ว่า ระหว่างทางที่พระวิกรมาทิตย์พาเวตาล
ไปหาโยคีนั้นเอง เวตาลก็ได้เปิดเผยว่าแท้จริงแล้วโยคีศานติศีลมีความแค้นกับพระวิกรมาทิตย์อยู่ ซึ่ง
เป็นความแค้นที่ก่อโดยพระบิดาของพระวิกรมาทิตย์ จึงหวังที่จะปลงพระชนม์ของพระองค์เสีย
พร้อมกันนี้เวตาลก็แนะนาให้พระองค์ทาเป็นเชื่อฟังคาของโยคีนั้นแล้วหาทางฆ่าเสีย พระวิกรมา
ทิตย์ก็ได้ทาตามคาแนะนาดังกล่าว และรอดพ้นจากการทาร้ายของโยคีนั้นได้
นิทานย่อยซึ่งแทรกอยู่ในนิทานเวตาลทั้ง ๒๕ เรื่องโดยสรุปมีดังนี้
เรื่องที่ ๑ เรื่องของเจ้าชายวัชรมกุฏ กับพระสหายชื่อ พุทธิศรีระ
เรื่องที่ ๒ เรื่องของนางมันทารวดี กับ พราหมณ์หนุ่ม ๓ คน
เรื่ อ งที่ ๓ เรื่ อ งของนกแก้ ว ชื่ อ วิ ทั ค ธจู ฑ ามณี ของพระเจ้ า วิ ก รมเกศริ น กั บ
นกขุนทองชื่อ โสมิกา ของเจ้าหญิงจันทรประภา
เรื่องที่ ๔ เรื่องของพระเจ้าศูทรกะ กับพราหมณ์ผู้ซื่อสัตย์ชื่อ วีรวร
เรื่องที่ ๕ เรื่องของนางโสมประภา กับการเลือกคู่ครอง
เรื่องที่ ๖ เรื่องของวันฉลองพระแม่เคารี
เรื่องที่ ๗ เรื่องของพระเจ้าจัณฑสิงห์ กับสัตตวศีล ผู้ซื่อสัตย์
เรื่องที่ ๘ เรื่องของบุตรทั้ง ๓ ของพราหมณ์วิษณุสวามิน
เรื่องที่ ๙ เรื่องของการเลือกคู่ของเจ้าหญิงอนงครตี
เรื่องที่ ๑๐ เรื่องของนางมัทนเสนา ผู้ซื่อสัตย์
เรื่องที่ ๑๑ เรื่องของชายาทั้ง ๓ ของพระเจ้าธรรมธวัช
เรื่องที่ ๑๒ เรื่องของพระเจ้ายศเกตุ กับทีรฆทรรศิน ผู้ภักดี
เรื่องที่ ๑๓ เรื่องของพราหมณ์ชื่อ หริสวามิน ผู้อาภัพ
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เรื่องที่ ๑๔ เรื่องของนางรัตนาวดี บุตรีเศรษฐี ผู้หลงรักโจร
เรื่องที่ ๑๕ เรื่องของความรักของเจ้าหญิง ศศิประภา
เรื่องที่ ๑๖ เรื่องของเจ้าชาย ชีมูตวาหน กับนาคชื่อ ศังขจูฑะ
เรื่องที่ ๑๗ เรื่องของพระเจ้ายโศธน กับ นางอุนมาทินี บุตรีเศรษฐี
เรื่องที่ ๑๘ เรื่องของพราหมณ์จันทรสวามิน กับฤๅษีปาศุบต
เรื่องที่ ๑๙ เรื่องของภรรยาเศรษฐี กับธิดาชื่อ ธนวดี
เรื่องที่ ๒๐ เรื่องของพระเจ้าจันทราวโลก กับรากษส
เรื่องที่ ๒๑ เรื่องของนางอนงคมัญชรี
เรื่องที่ ๒๒ เรื่องของบุตรพราหมณ์ทั้ง ๔ ผู้ขมังเวทย์
เรื่องที่ ๒๓ เรื่องของฤๅษีเฒ่า วามศิวะ ผู้อยากเป็นหนุ่ม
เรื่องที่ ๒๔ เรื่องของนางจันทรวดี กับธิดาชื่อ ลาวัณยวดี กับเรื่องขนาดเท้าของนาง
เรื่องที่ ๒๕ เรื่องของพระเจ้าติรวิกรมเสน กับเวตาล
ตัวอย่าง การพรรณนาลักษณะตัวเวตาล
เมื่อเข้าไปถึงโคนต้นไม้พระราชาก็หยุดพิศดูศพซึ่งแขวนอยู่บนกิ่งอโศก ศพนั้นลืมตา
โพลง ลูกตาสีเขียวเรือง ๆ ผมสีน้าตาล หน้าสีน้าตาล ตัวผอมเห็นซี่โครงเป็นซี่ ๆ ห้อยเอาหัว
ลงมาทานองค้างคาว แต่เป็นค้างคาวตัวใหญ่ที่สุด เมื่อจั บถูกตัวก็เย็นชืดเหนียว ๆ เหมือนงู
ปรากฏเหมื อนหนึ่ งไม่ มีชี วิต แต่ห างซึ่ง เหมื อนหางแพะนั้น กระดิ ก ได้ พระวิก รมาทิ ต ย์
ทอดพระเนตรเห็นเช่นนี้ ก็ทรงคิดว่าศพนี้คือศพลูกชายของพ่อค้าน้ามัน ซึ่งยักษ์ได้ทูลไว้ว่า
โยคีเอาไปแขวนไว้ที่ต้นไม้ ครั้นเมื่อเห็นเป็นเวตาลเช่นนี้ก็ทรงพิศวง
คุณค่า
นิทานเวตาลมีความโดดเด่นในด้านโครงเรื่องท่เป็นนิทานซ้อนนิทาน คือ มี
นิทานเรื่องย่อยซ้อนอยู่ในนิทานเรื่องใหญ่ เนื้อหามีความแปลกใหม่เพราะเป็นเรื่องของกษัตริย์
อินเดียโบราณกับตัวละครอมุนษย์ ตัวละครอมุนษย์มีรูปร่างคล้างค้างคามบินได้นี้ ยัง ไม่เคยมีใน
วรรณคดีไทย การเล่าเรื่องซ้อนเรื่องยังทาให้เรื่องมีความสนุกสนานชวนติดตาม น.ม.ส. เขียนโดย
ใช้รูปแบบร้อยแก้วแต่ได้นามาปรับให้เข้ากับสานวนไทยโดยไม่เสียอรรถรส นับได้ว่าเป็นสานวนร้อย
แก้วที่ใหม่ที่สุดในยุคนั้น บางท่านเรียกว่า “สานวน น.ม.ส.”
๖.๔.๕ อิลราชคาฉันท์
อิลราชคาฉัน ท์ แต่งโดยพระศรีสุนทรโวหาร (ผัน สาลักษณ์) อาลักษณ์ในสมัย
รัชกาลที่ ๖ เมื่อครั้งยังเป็นหลวงสารประเสริฐ แต่งขึ้นจากนิทานเรื่องอิลราชในบทพระราชนิพนธ์
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เรื่องบ่อเกิดรามเกียรติ์ ในรัชกาลที่ ๖ การแต่งเรื่องนี้ รัชกาลที่ ๖ ทรงมีพระกรุณาช่วยตรวจแก้ไข
และแสดงความเห็นให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมด้วย
ผู้แต่ง พระยาศรีสุนทรโวหาร (ผัน สาลักษณ์)
ลักษณะการแต่ง ฉันท์และกาพย์
วั ต ถุ ประสงค์ ในการแต่ ง เพื่ อสนองพระราชด าริ ของรั ชกาลที่ ๖ ที่ จะให้ มี
หนังสือร้อยกรองที่ใช้สานวนภาษาถูกต้อง และเพื่อให้ปรากฏว่าแผ่นดินในรัชกาลที่ ๖ ยังมีจินตกวีอยู่
เนื้อเรื่องย่อ เริ่มเรื่องด้วยบทไหว้ครู และกล่าวถึงท้าวอิลราช ผู้ครองนครพลหิกา
วันหนึ่งในวสันตฤดู ทรงออกป่าล่าสัตว์พร้อมบริวาร จนถึงตาบลที่กาเนิดของพระขันทกุมาร ในเวลา
นั้น พระอิศวรกาลังล้อเล่นกับพระอุมา พระชายา ทรงจาแลงกายเป็นสตรี และบันดาลให้ทุกสิ่งใน
นั้นเป็นสตรีทั้งหมด ครั้นเมื่อท้าวอิลราชและข้าราชบริพารผ่านเข้าไปในป่าดังกล่าว ก็กลายเป็นสตรี
ไปทั้งหมด ครั้นเมื่อท้าวอิลราชกลายเป็นสตรีกต็ กใจ ทูลขออภัยจากพระอิศวร พระอิศวรไม่ทรงยอม
แต่พระอุมาเทวีประทานพรให้กึ่งหนึ่ง คือเป็นบุรุษและสตรีสลับกันไปเดือนละเพศ เมื่อเป็นบุรุษ ชื่อ
อิลราช เมื่อเป็นสตรี ชื่อนางอิลา เมื่อถึงเดือนที่เป็นสตรี นางอิลาและบริวารสตรีพากันไปเที่ยวเล่น
ในป่า และเผอิญพบกับพระพุธ ที่กาลังบาเพ็ญตนในป่า นางอิลาได้อยู่เป็นชายาของพระพุธ จนครบ
เดือน เมื่อเป็นบุรุษ ก็ลืมความเป็นไปในภาคสตรีเพศ และเป็นเช่นนี้กระทั่งเก้าเดือน นางอิลาก็ให้
ประสูติกุมารองค์หนึ่ง พระพุธให้นามว่า ปุรุรพ เมื่อท้าวอิลราชคืนมาเป็นบุรุษ พระพุธเห็นใจ จึง
ประชุมมหาฤษีเพื่อหาทางแก้ไขคาสาปให้แก่ท้าวอิลราช ในที่สุดที่ประชุมตกลงทาพิธีอัศวเมธ ทาให้
ท้าวอิลราชคืนมาเป็นเพศบุรุษอีกครั้ง
ตัวอย่าง บทชมบ้านเมืองของท้าวอิลราช
เรืองรองพระมณฑิรพิจิตร
ก่องแก้วและกาญจนระคน
ช่อฟ้าก็เฟื้อยกลจะฟัด
บราลีพิไลยพิศบวร
เชิงบัทม์พระบัญชรเขบ็จ
เพดานก็ดารกพะพรอย
สิงหาศน์จรูญจตุรมุข
พื้นภาพอาพนพิพิธตาม

กลพิศพิมานบน
รุจิเรกอลงกรณ์
ดลฟากทิฆัมพร
นพศูลสล้างลอย
มุขเด็จก็พราวพลอย
พิศเพียงนภาพลาม
บมิแผกพิมานงาม
ตละเนื่องพะนังนอง

คุณค่า
วรรณคดีเรื่องนี้แต่งโดยเคร่งครัดฉันทลักษณ์ เพื่อเป็นแบบอย่างในการ
แต่งฉันท์ ใช้ถ้อยคาโวหารกะทัดรัด คมคาย ให้จินตนาการแก่ผู้อ่านได้อย่างดี โดยเฉพาะบทชมบ้าน
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ชมเมือง ชมธรรมชาติอันเป็นเลิศ ให้ความรู้เกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์และเทพเจ้า และสะท้อน
สภาพบ้านเมืองในสมัยรัชกาลที่ ๖ ว่ามีการประดับตกแต่งอย่างไร
๖.๔.๖ สามัคคีเภทคาฉันท์
สามัคคีเภทคาฉันท์ เป็นวรรณคดีขนาดสั้นได้รับการยกย่องว่าแต่งดี นายชิต
บุ ร ทั ต แต่ ง ขึ้ น เมื่ อ พ.ศ. ๒๔๕๗ ขณะอายุ ไ ด้ ๒๓ ปี โดยได้ เ ค้ า เรื่ อ งมาจากเรื่ อ งราวในมหา
ปรินิพพานสูตร และอรรถกถา สุมังคลวิลาสินี ทีฆนิกายมหาวรรค ซึ่งพระสุคุณคณาภรณ์ (ต่อมาคือ
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงค์) วัดบวรนิเวศวิหารแปลและเรียบเรียงลงในหนังสือ
ธรรมจักษุ คาว่า สามัคคีเภท เป็นคาสมาส เภท มีความหมายว่า การแบ่ง การแตกแยก การทาลาย
สามัคคีเภท มีความหมายว่า การแตกความสามัคคี หรือ การทาลายความสามัคคี
ผู้แต่ง นายชิต บุรทัต
ลักษณะการแต่ง ฉันท์และกาพย์
วัตถุประสงค์ในการแต่ง เพื่อแสดงความสามารถในเชิงกวีให้เป็นที่ปรากฏ
และเพื่อมีไว้ประดับบ้านเมือง
เนื้อเรื่องย่อ พระเจ้าอชาตศัตรูแห่งกรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ ทรงมีวัสสการ
พราหมณ์ผู้ฉลาดและรอบรู้ศิลปศาสตร์เป็นที่ปรึกษา มีพระประสงค์จะขยายอาณาจักรไปยังแคว้น
วัชชีของเหล่ากษัตริย์ลิจฉวี ซึ่ งปกครองแคว้นโดยยึดมั่นในอปริหานิยธรรม (ธรรมอันไม่เป็นที่ตั้ง
แห่งความเสื่อม) เน้นสามัคคีธรรมเป็นหลัก การโจมตีแคว้นนี้ให้ได้จะต้องทาลายความสามัคคีนี้ให้
ได้เสียก่อน วัสสการพราหมณ์ปุโรหิตที่ปรึกษา จึงอาสาเป็นไส้ศึกไปยุแหย่ให้กษัตริย์ลิจฉวีแตกความ
สามัคคี โดยทาเป็นอุบายกราบทูลทัดทานการไปตีแคว้นวัชชี พระเจ้าอชาตศัตรูแสร้งกริ้ว รับสั่ง
ลงโทษให้เฆี่ยนวัสสการพราหมณ์ อย่างรุนแรงแล้วเนรเทศไป ข่าวของวัสสการพราหมณ์ไปถึงนครเว
สารี เมืองหลวงของแคว้นวัชชี กษัตริย์ลิจฉวีรับสั่งให้วัสสการพราหมณ์เข้ารับราชการกับกษัตริย์ลิจ
ฉวี ด้วยเหตุที่เป็นผู้มีสติปัญญา มีวาทศิลป์ดี มีความรอบรู้ในศิลปะวิทยาการ ทาให้กษัตริย์ลิจฉวีรับ
ไว้ในพระราชสานัก ให้พิจารณาคดีความและสอนหนังสือพระโอรส วัสสการพราหมณ์ได้ทาหน้าที่
อย่างเต็มความรูค้ วามสามารถ จนกษัตริย์ลิจฉวีไว้วางพระทัย ก็ดาเนินอุบายขั้นต่อไป คือสร้างความ
คลางแคลงใจในหมู่พระโอรส แล้สลุกลามไปถึงพระบิดา ซึ่งต่างก็เชื่อพระโอรส ทาให้ขุ่นเคืองกันไป
ทั่ว เวลาผ่านไป ๓ ปี เหล่ากษัตริย์ลิจฉวีก็แ ตกความสามัคคีกัน แม้วัสสการพราหมณ์ตีกลองนัด
ประชุม ก็ไม่มีพระองค์ใดมาร่วมประชุม วัสสการพราหมณ์จึงลอบส่งข่าวไปยังพระเจ้าอชาตศัตรู ให้
ทรงยกทัพมาตีแคว้นวัชชี และชนะได้อย่างง่ายดาย
ตัวอย่าง ตอนพระเจ้าอชาตศัตรูทรงแกล้งกริ้วและต่อว่าวัสสการพราหมณ์
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ภูบดินทร์สดับอุปายะตาม
ณวาทะวัสสการะพราหมณ์
เกินประมาณเพราะการละเมิดประมาท
มิควรจะขัดบรมราช
ท้าวก็ทรงแสดงพระองคะปาน
ประหนึ่งพระราชหทัยธดาล
ผันพระกายกระทืบพระบาทและอึง
พระศัพทะสีหนาทะพึง
เอออุเหม่นะมึงชิช่างกระไร
ทุทาษสถุลฉนี้ไฉน
ศึกบถึงและมึงก็ยังมิเห็น
จะน้อยจะมากจะยากจะเย็น
อวดฉลาดและคาดแถลงเพราะใจ
ขยาดขยั้นมิทันอะไร

และบังอาจ ฯ
ชโยงการ ฯ
พิโรธจึง ฯ
สยองภัย ฯ
ก็มาเปน ฯ
ประการใด ฯ
ก็หมิ่นกู ฯ

คุณค่า วรรณคดีเรื่องนี้เด่นในเรื่องของการใช้สานวนโวหารและการแต่งคา
ฉันท์อย่างถูกต้องตรงตามฉันทลักษณ์ ในปี ๒๔๗๒ กระทรวงธรรมการประกาศให้สามัคคีเภทคา
ฉันท์เป็นหนังสือแบบเรียน นายชิต บุรทัตจึงตรวจแก้ไข ขัดเกลาคาฉันท์เสียใหม่ อย่างละเอียดลออ
เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาและอารมณ์ของเรื่องมากที่สุด การเพิ่มสัมผัสทาให้ฉันท์ของนายชิต
บุรทัต มีลีลาแปลกกว่าฉันท์ที่แต่งตามฉันทลักษณ์โดยปกติ และการเลือกสรรคาที่เหมาะสมก็ทาให้มี
ความหมายลึกซึ้ง มีพลังเร้าอารมณ์ และกระตุ้นให้คิด (รื่นฤทัย สั จจพันธุ์, ๒๕๕๘, หน้า ๑๒๑ –
๑๒๒) นอกจากนี้ วรรณคดีเรื่องนี้ยังเป็นนิทานสุภาษิตสอนใจให้เห็นโทษของการแตกความสามัคคี
และแสดงให้เห็นความสาคัญของการใช้สติปัญญาให้เกิดผลโดยไม่ต้องใช้กาลัง ซึ่งสามารถนาไปใช้ใน
การดาเนินชีวิตได้

๖.๕ ลักษณะสาคัญของวรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๓๙๔ – ๒๔๖๘
วรรณคดี ใ นสมั ย กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ พ.ศ. ๒๓๙๔ – ๒๔๖๘ ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลตะวั น ตก
ค่อนข้างมาก จะเห็นว่ามีรูปแบบวรรณคดีใหม่ ๆ เกิดขึ้น ทั้งที่เป็นร้อยแก้วและร้อยกรอง
วรรณคดีสมัยรัชกาลที่ ๔ ได้รับอิทธิพลจากการปรับปรุงประเทศในด้านต่าง ๆ เนื่องจากใน
สมัยดังกล่าวมีการแผ่ขยายอานาจของตะวันตกเข้ามาในแถบเอเชีย สมัยนี้ จึงเริ่มเป็น หัวเลี้ยว
หัวต่อของวรรณคดี จากรูปแบบเก่ามาเป็นรูปแบบใหม่ วรรณคดีชิ้นสาคัญในสมัยนี้ คือประกาศ
๒๒๘

รัชกาลที่ ๔ ที่สะท้อนถึงการเมืองการปกครอง รัชกาลที่ ๔ ใช้ภาษาร้อยแก้วในการสื่อสาร ซึ่งงาน
ลักษณะนี้ยังไม่เคยปรากฏมาก่อน หรือเรื่อง จดหมายเหตุราชทูตไทยไปอังกฤษ เป็นจดหมาย
เหตุการเดินทางไปยังอังกฤษของหม่อมราโชทัย แต่งขึ้นเพื่อถวายรายการแด่รัชกาลที่ ๔ จดหมาย
เหตุฉบับนนี้เป็นฉบับแรกที่บันทึกเรื่องราวของประเทศตะวันตก แต่เดิมมีการบัน ทึกเรื่องราวของ
ต่างประเทศแต่เป็นประเทศจีน คือนิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน ในสมัยธนบุรี อย่างไรก็ดี ยัง
มีวรรณคดีบางส่วนที่ยังคงสืบทอดขนบวรรณคดีไทยไว้ เช่น วรรณคดีศาสนา เรื่องร่ายยาวมหา
เวสสันดรชาดก หรือวรรณคดีนิราศ เช่น นิราศลอนดอน นิราศพระปฐม นิราศปถวี เป็นต้น
สมั ย รั ช กาลที่ ๕ เป็ น ยุ ค หั ว เลี้ ย วหั ว ต่ อ ของวรรณคดี จ ากอิ ท ธิ พ ลตะวั น ตก จะเห็ น ว่ า
อิทธิพลตะวันตกเข้าในหลายด้าน ที่สาคัญคือมีการพัฒนาการพิมพ์ ทาให้เกิดหนังสือพิมพ์และการ
พิมพ์หนังสือหรือวรรณคดีขึ้นเป็นจานวนมาก แม้จะมีงานวรรณคดีที่เป็นไปตามขนบวรรณดคีแบบ
เดิม แต่ก็มีวรรณคดีรูปแบบใหม่เกิดขึ้นด้วย เช่น เกิดงานสารคดี อาทิ ตาราวิชาการ งานชีวประวัติ
บทวิจารณ์ เกิดงานประพันธ์บันเทิงคดีรปู แบบใหม่คือเรื่องสั้นและนวนิยาย โดยเจ้านายและขุนนาง
ที่ไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากตะวันตกโดยตรง โดยในช่วงต้น เรื่องสั้นและนว
นิยายจะมีลักษณะเป็นงานแปลก่อน จากนั้นจึงเริ่มแต่งเรื่องขึ้นเอง ช่วงแรกลงพิมพ์ในดรุโณวาท
ต่อมาลงพิมพ์ในหนังสือลักวิทยา ถลกวิทยา และทวีปัญญา ด้านงานร้อยกรองในสมัยนี้ยังคงมี
วรรณคดีพิธีการที่คงขนบเดิมไว้ เช่น พิธีเห่เรือ พิธีกล่อมช้าง และมีการพิมพ์ร้อยกรองลงใน
หนังสือพิมพ์ประตูใหม่ และนารีรมย์ โดยตีพิมพ์คาประพันธ์ชนิดต่าง ๆ ทั้งโคลง กลอน สักวา
วรรณคดีการละครในสมัยรัชกาลที่ ๕ นี้ ได้ปรับเปลี่ยนและเริ่มพัฒนาไปจากเดิมเช่นกัน ดัง
จะเห็นว่า เจ้านายและขุนนางตั้งคณะละครของตนเอง และสร้างสรรค์รู ปแบบการละครแนวใหม่
ซึ่งบางประเภทได้รับอิทธิพลจากตะวันตก เช่น ละครดึกดาบรรพ์ เป็นละครที่ได้แนวคิดจากการ
แสดงโอเปร่าของฝรั่ง มีผู้ร่วมสร้างสรรค์ละครดาดาบรรพ์หลายท่าน เช่น เจ้าพระยาเทเวศรวงษ์
วิวัฒน์ เป็นผู้อานวยการ เช่น สร้างโรงละคร อุปกรณ์การแสดง เครื่องแต่งกาย สมเด็จเจ้าฟ้ากรม
พระยานริศรานุวัติวงศ์ ทรงสร้างสรรค์รูปแบบ เช่น ทรงพระนิพนธ์บทละคร บรรจุและปรับปรุง
ท านองเพลง ออกแบบฉากและก ากั บ การแสดง หลวงประดิ ษ ฐ์ ไ พเราะ (ตาด ตาตะนั น ทน์ )
ประดิษฐ์ทานองเพลงและควบคุมปีพาทย์ จัดแสดงที่โรงละครของเจ้าพระยาเทเวศรวงษ์ววิ ัฒน์ เป็น
โรงละครที่เลียนแบบโรงละครของอังกฤษ เรียกว่า โรงละครดึกดาบรรพ์ เก็บค่าเข้าชม ปรับปรุง
ละครราแบบเดิมมาเป็นละครราแบบใหม่ การร้อง การรา การแต่งกายหรือธรรมเนียมการแสดง
เป็นไปในแนวละครในและละครนอกแบบหลวง แบ่งการแสดงออกเป็นฉากเป็นตอน ดาเนินเรื่อง
ด้วยบทเจรจาและบทร้องที่เป็นบทเจรจาของตัวละครเอง บทละครดึกดาบรรพ์พระนิพนธ์ที่ตีพิมพ์
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ไว้มีจานวน ๑๑ เรื่อง เช่น สังข์ทอง คาวี อิเหนา สังข์ศิลป์ชัย อุณรุท เป็นต้น (สุรพล วิรุฬรักษ์ ,
๒๕๕๓, หน้า ๖๓ – ๘๐)
ละครพันทาง เกิดขึ้นในปลายรัชกาลที่ ๕ โดยเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธารง (เพ็ง เพ็ญกุล)
ละครพันทางมีความแปลกใหม่ตรงที่ผสมผสานละครหลายแนวไว้ด้วยกัน เจ้าพระยามหินทรศักดิ์
ธารงมักจัดแสดงละครให้ประชาชนรับชม แต่เดิม นิยมแสดงเรื่อง ดาหลัง บทพระราชนิพนธ์ใน
รัชกาลที่ ๑ เป็นการแสดงแบบบละครนอก ผู้ชายแสดง โดยแสดงที่โรงละคร และเก็บเงิ นคนดู
ต่อมาได้ปรับปรุงให้ผู้แสดงมีทั้งหญิงและชาย และได้นาพงศาวดารของชาติต่าง ๆ มาทาเป็นบท
ละคร โดยมีหลวงพัฒนพงศ์ภักดี (ทิม สุขยางค์) เป็นผู้แต่ง เป็นการพัฒนาจากละครนอก โดยยึด
แบบแผนการดาเนินเรื่องที่รวดเร็ว ลดการรา มีบทตลกแทรกอยู่ เพื่อให้คนดูไม่เบื่อ การแต่ งกายให้
เปลี่ยนไปตามเชื้อชาติของตัวละคร และดนตรีใช้ปีพาทย์ไม้นวม เพลงร้องมีสาเนียงไปตามเชื้อชาติ
ของตัวละคร ละครพันทางในยุคนี้ได้รับความนิยมอย่างมาก ซึ่งทาให้เกิดคณะละครพันทางขึ้น
ตามมาหลายคณะ เช่น คณะของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ละครพันทาง
ของหลวงวิจิตรวาทการ เป็นต้น (สุรพล วิรุฬรักษ์, ๒๕๕๓, หน้า ๘๒ –๙๖)
ละครร้อง เป็นละครแบบใหม่ที่เกิดขึ้นปลายรัชกาลที่ ๕ โดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ
นราธิปประพันธ์พงศ์ สันนิษฐานว่าต้นกาเนิดมาจากหลายทาง ทั้ง ละครดึกดาบรรพ์ อุปรากร และ
ละครบังสะวันของมลายู ในช่วงต้นแสดงโดยการร้องสลับพูดโดยใช้ท่าราอย่างไทยอยู่บ้าง แสดงเรื่อง
จากประวัติศาสตร์และวรรณคดี จัดแสดงในโรงละครปรีดาลัยของกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
ต่อมาปรับปรุงรูปแบบการแสดงโดยไม่มีการร่ายรา ใช้กิริยาอย่างสามัญชน ผู้แสดงร้องเองมีลูกคู่รับ
เฉพาะทานองเอื้อน ใช้ผู้หญิงแสดงทั้งหมด ยกเว้นตัวตลก บ้างเรียกว่า ละครปรีดาลัย ละครที่โด่งดัง
มาคือเรื่องสาวเครือฟ้า ซึ่งเป็นละครโศกนาฏกรรม ดังแปลงจากเรื่อง มาดามบัตเตอร์ฟลาย ของพุช
ชินี ชาวอิตาเลียน (สุรพล วิรุฬรักษ์ , ๒๕๕๓, หน้า ๑๕๙ – ๑๖๕) การละครในยุคนี้ได้รับการสืบ
ทอดและพัฒนาต่อในไปสมัยรัชกาลที่ ๖ ซึ่งเป็นยุคทองของการละคร โดยเฉพาะละครพูด
สมัยรัชกาลที่ ๖ อิทธิพลตะวันตกแผ่ขยายเข้ามามากขึ้น ประกอบกับเกิดสงครามโลกครั้งที่
๑ วรรณคดีในยุคนี้จึงมีเนื้อหาปลุกใจให้เกิดความสามัคคีและรักชาติบ้านเมือง โดยมีงานพระราช
นิพนธ์ในรัชกาลที่ ๖ ที่เป็นเรื่องแนวปลุกใจจานวนมาก
วรรณคดีในสมัยรัชกาลที่ ๖ มีเนื้อหาหลากหลาย ทั้งที่เป็นร้อยแก้วและร้อยกรอง โดยสืบ
ทอดมาจากสมัยรัชกาลที่ ๕ และบางส่วนสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่ ๖ งานร้อยแก้วที่
พัฒนาจากเดิมคืองานสารคดี เช่น งานเขียนเกี่ยวกับจดหมายเหตุ บันทึ ก อนุทิน งานชีวประวัติ
อัตชีวประวัติ ตารา บทความ หนังสืออ้างอิง ส่วนงานบันเทิงคดี ในสมัยนี้ยังคงนิยมแต่งนว
นิ ย ายและเรื่ อ งสั้น อยู่ มี เนื้ อ หาหลากหลาย เช่ น นวนิ ย ายแนวสื บ สวนสอบสวน นวนิ ย ายอิ ง
๒๓๐

ประวัติศาสตร์ นวนิยายชีวิต นวนิยายผจญภัย หัสนิยาย โดยในช่วงแรก นวนิยายมักเป็นนวนิยาย
แปลและใช้ฉากต่างประเทศ ต่อมาจึงมีการสร้างสรรค์นวนิยายในแบบฉบับของตนเอง ใช้ฉากและตัว
ละครไทย โดยนวนิ ย ายที่ นิ ย มแต่ ง กั น มากคื อ นวนิ ย ายรั ก อาชญนิ ย าย นวนิ ย ายอิ ง
ประวัติศาสตร์ นวนิยายแนวผจญภัย และหัสนิยาย โดยเรื่องสั้นและนวนิยายส่วนใหญ่นิยมลง
พิมพ์ในหนังสือพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ศรีกรุง ไทยเขษม ผดุงวิทยา เป็นต้น
สาหรับวรรณคดีร้อยกรองในสมัยรัชกาลที่ ๖ นั้น อาจกล่าวได้ว่าได้เป็นยุคที่ วรรณคดีร้อย
กรองที่ เ ขี ย นขึ้ น ตามขนบกลั บ มาอี ก ครั้ ง หลั ง จากที่ ซ บเซาไปตั้ ง แต่ ส มั ย รั ช กาลที่ ๔ และ ๕
เนื่องจากรัชกาลที่ ๖ เองโปรดวรรณคดีอย่างมาก จะเห็นว่ามีงานพระราชนิพนธ์จานวนมาก และใช้
รูปแบบคาประพันธ์ที่หลากหลาย ในสมัยนี้ปรากฏวรรณคดีประเภทคาหลวงคือเรื่องพระนลคา
หลวงขึ้นอีกเล่มหนึ่งหลังจากมีปรากฏในสมัยอยุธยา มีวรรณคดีประเภทลิลิต เช่น ลิลิตนารายณ์
สิบปาง มีคาฉันท์ เช่น พระนลคาฉันท์ และมีกาพย์เห่เรือด้วย
เป็นที่น่าสังเกตว่า วรรณคดีร้อยกรองในยุคนี้ ส่วนใหญ่นาเค้าเรื่องมาจากวรรณคดีสันสกฤต
เช่น เรื่องพระนล นิทานเวตาล โดยกวีไม่แปลจากภาษาสันสกฤตโดยตรง หากแต่แปลจากฉบับ
ภาษาอังกฤษที่แปลจากฉบับภาษาสันสกฤตอีกทีหนึ่ง
วรรณคดีที่เจริญสูงสุดในยุคนี้อีกประเภทหนึ่ง คือ วรรณคดีการละคร โดยพัฒนามาตั้งแต่
สมัยรัชกาลที่ ๕ ส่วนใหญ่ได้แบบอย่างและปรับปรุงขึ้นจากการละครต่างประเทศ ละครที่สาคัญ
ได้แก่
ละครร้อง แบ่งเป็นละครร้องล้วน ๆ รัชกาลที่ ๖ ครั้งยังเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้า
ฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร ได้พัฒนาขึ้น แต่งเป็นคากลอนให้ตัวละครร้องโต้ตอบหรือเล่า
เรื่องเป็นทานองตามเพลงที่ใช้ ไม่มีบทพูดแทรก ใช้ผู้ชายและผู้หญิงแสดงจริงตามเนื้อเรื่อง เช่น ละคร
ร้องเรื่องสาวิตรี พระเกียรติรถ พระร่วง เป็นต้น และละครร้องสลับพูด พัฒนาขึ้นโดยพระเจ้าบรม
วงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ บทร้องมีส่วนสาคัญในการดาเนินเรื่อง แต่งคาพูดแทรกแบบ
ทวนเนื้อความ ส่วนใหญ่แสดงที่โรงละครปรีดาลัย เรื่องที่แสดง เช่น สาวเครือฟ้า ตุ๊กตายอดรัก กากี
เป็นต้น
ละครพูด แบ่งเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ ละครพูดร้อยแก้ว ดาเนินเรื่องด้วยบทเจรจา ใช้
ท่าทางแบบสามัญชนประกอบ มักจะใช้วิธีป้องปากพูดกับผู้ชม แต่งกายตามสมัยนิยม แต่เดิมใช้ชาย
ล้วนต่อมามีทั้งหญิงและชายแสดง เช่น เรื่องหัวใจนักรบ เสียสละ โรมิโอ จูเลียต ตามใจท่าน
ละครพูดสลับลา เป็นการแสดงที่บทพูดมีความสาคัญในการดาเนินเรื่อง บทร้องเป็นเพียง
สอดแทรกเพื่อเสริมความ ย้าความเท่านั้น ใช้ตัวแสดงทั้งชายและหญิง แต่งกายตามเนื้อเรื่อง เช่น
เรื่อง ปล่อยแก่ ของ นายหัว วิเศษกุล
๒๓๑

ละครพูดคากลอน ใช้คากลอนเป็นตัวดาเนินเรื่อง บทเจรจาแต่งเป็นร้อยแก้ว แต่งกายตาม
บุคคลิกของตัวละคร และยุคสมัยที่บ่งบอกไว้ในบทละคร เช่น เรื่องพระร่วง เวนิสวาณิช
ละครพูดคาฉันท์ แต่งด้วยฉันท์ชนิดต่าง ๆ เป็นทั้งบทพูดและบทขับร้อง มีเพียงเรื่องเดียว
คือเรื่องมัทนะพาธา
นอกจากนี้ ยังมีละครสังคีต ที่แต่งเป็นร้อยแก้ว มีบทพูดกับบทร้องสาคัญเท่ากัน ตัดส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกไม่ได้ จะเล่นเพียง ๔ เรื่อง ได้แก่ หนามยอกเอาหนามบ่ง วิวาหพระสมุทร มิกาโด
และวั่งตี่
ในด้านรูปแบบคาประพัน ธ์ ในสมัยนี้มีครบทุกประเภท โดยส่วนใหญ่คงรูป แบบเดิมไว้
อย่างไรก็ดี วรรณคดีสมัยนี้ผู้แต่งค่อนข้างเคร่งครัดฉันทลักษณ์ เช่น ต้องแต่งโดยไม่ให้กลอนพาไ ป
ไม่ตัดศัพท์ผิด บรรจุคาให้ตรงตามจานวนในแต่ละวรรค มีการตั้งวรรณคดีสโมสรเพื่อส่งเสริมการ
ประพันธ์ให้งดงามทั้งเนื้อคาและเนื้อความ นอกจากนี้ สมัยนี้ยังเกิดรูปแบบคาประพันธ์ใหม่ด้วย
ได้แก่ รูปแบบฉันท์ ๓ ประเภท คือ สยามรัตนฉันท์ สยามมณีฉันท์ และสยามวิเชียรฉันท์ คิดค้นโดย
น.ม.ส. หรือกรมหมื่นพิทยาลงกรณ ซึ่งถือเป็นวิวัฒนาการด้านรูปแบบคาประพันธ์ที่สาคัญ

สรุป
วรรณคดีในสมัยรัชกาลที่ ๔ – ๖ มีวิวัฒนาการค่อนข้างมาก เนื่องจากอิทธิพลตะวันตกเข้า
มา และมี เ จ้ า นายขุ น นางไปเรี ย นต่ อ ยั ง ต่ า งประเทศและน ารู ป แบบวรรณคดี ส มั ย ใหม่ เ ข้ า มา
สร้างสรรค์งานวรรณคดี นอกจากนี้ การพิมพ์ในสมัยนี้ยังรุ่งเรืองอย่างมาก ทาให้เกิดงานเขียนและ
กวีหน้าใหม่ขึ้น หนังสือพิมพ์และหนังสือเล่มกลายเป็นพื้นที่ที่กวีใช้ตีพิมพ์งานวรรณกรรมทั้งร้อย
แก้วและร้อยกรอง เป็นที่น่าสังเกตว่า วรรณคดีในช่วงสมัยนี้ มิได้เป็นวรรณคดี บริสุทธิ์ที่มุ่งให้ความ
เพลิดเพลินแก่ผู้อ่านผู้ฟังเท่านั้น หากแต่หลายเรื่องมีนัยยะทางการเมืองการปกครอง ให้ความรู้และ
ปลูกฝังความรักชาติและความเสียสละเพื่อประเทศไว้ด้วย โดยเฉพาะงานพระราชนิพนธ์ในรัชกาล
ที่ ๖

คาถามท้ายบท
๑. ลักษณะของวรรณคดีสมัยรัชกาลที่ ๔ – ๖ เป็นอย่างไร
๒. ประกาศรัชกาลที่ ๔ มีความสาคัญต่อสังคมไทยอย่างไร
๓. เหตุใดพระราชพิธีสิบสองเดือนจึงได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรว่าเป็นยอดของ
ความเรียงอธิบาย
๔. ละครประเภทใดที่ปรับมาจากละครตะวันตก
๕. งานเขียนประเภทใดที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตก
๒๓๒

๖. เหตุใดจึงกล่าวว่าสมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อการวรรณคดีไทย
๗. เหตุใดจึงกล่าวกันว่า สมัยรัชกาลที่ ๖ เป็นยุคทองของการละคร
๘. ในสมัยรัชกาลที่ ๖ มีประเภทของนวนิยายใดบ้างที่ได้รับความนิยม
๙. ลักษณะของวรรณคดีร้อยแก้วในสมัยรัชกาลที่ ๖ เป็นอย่างไร
๑๐. ลักษณะของวรรณกรรมปัจจุบันเป็นอย่างไร

๒๓๓
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๒๓๔

แผนบริหารการสอนประจาบท
หัวข้อเนื้อหาประจาบท
บทที่ ๗ วรรณกรรมไทยหลังปี พ.ศ. ๒๔๖๘ – ปัจจุบัน
๗.๑ ภาพรวมการเปลี่ยนแปลงของวรรณกรรมไทยหลังปี พ.ศ. ๒๔๖๘
๗.๒ ลักษณะของวรรณกรรมไทยร่วมสมัย
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
เมื่อศึกษาบทที่ ๗ แล้ว นักศึกษาสามารถ
๑. อธิบายบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของวรรณกรรมไทยหลังปี พ.ศ. ๒๔๖๘
– ปัจจุบัน
๒. บอกลักษณะของวรรณกรรมร่วมสมัยได้
๓. อธิบายความแตกต่างระหว่างวรรณกรรมตามขนบกับวรรณกรรมสมัยใหม่ได้
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจาบท
๑. วิธีสอน การบรรยาย อภิปรายกลุ่ม ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการสอน
๒. กิจกรรมการเรียนการสอนมีดังนี้
๒.๑ กิจกรรมก่อนเรียน นักศึกษาอ่านเอกสารประกอบการสอนล่วงหน้า เตรียม
รายงานหน้าชั้น และเตรียมร่วมแสดงความคิดเห็น
๒.๒ กิจกรรมระหว่างเรียน นักศึกษาฟังบรรยาย ร่วมกันอภิปราย
๒.๓ กิจกรรมหลังเรียน นักศึกษาตอบคาถามท้ายบท และเตรียมอ่านหนังสือบท
ต่อไปล่วงหน้า นักศึกษาทบทวนความรู้จากคลิปการสอนที่บันทึกไว้ในเว็บไซต์ผู้สอน
สื่อการเรียนการสอนประจาบท
๑. เอกสารประกอบการสอน
๒. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ อาทิ พาวเวอร์พอยท์ วีดิทัศน์
๓. ตัวบทวรรณคดีไทย
การวัดและการประเมินผล
๑. สังเกตความสนใจและมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
๒. การถาม-ตอบ
๓. การสอบปลายภาค
๒๓๕

บทที่ ๗
วรรณกรรมไทยหลังปี พ.ศ. ๒๔๖๘ – วรรณกรรมปัจจุบัน
บทนี้ผู้เขียนจะอธิบายลักษณะวรรณกรรมไทยตั้งแต่หลังปี พ.ศ. ๒๕๖๘ – วรรณกรรมไทย
ในปัจจุบันโดยสังเขป เพื่อปูพื้นฐานเบื้องต้นให้นกั ศึกษาทราบความเปลี่ยนแปลงของวรรณกรรมไทย
และเห็นวิวัฒนาการจากวรรณกรรมแนวขนบสู่วรรณกรรมแนวสมัยใหม่ที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตก

๗.๑ ภาพรวมการเปลี่ยนแปลงของวรรณกรรมไทยหลังปี พ.ศ. ๒๔๖๘
หลังปี พ.ศ. ๒๔๖๘ หรือสิ้นรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นช่วงที่
วรรณคดีไทยได้ปรับเปลี่ยนและสร้างสรรค์วรรณกรรมสมัยใหม่อย่างชัดเจน อาจกล่าวได้ว่า ช่วง
สมัยรัชกาลที่ ๗ เป็นต้นมาเริ่มเข้าสู่ยุคของวรรณกรรมร่วมสมัย งานส่วนใหญ่เป็นงานร้อยแก้ว งาน
ร้อยกรองเริ่มหมดความนิยมลงไป มีงานวรรณกรรมที่เป็นร้อยแก้วเกิดขึ้นจานวนมาก โดยเฉพาะ
วรรณกรรมที่อยู่ในรูปแบบเรื่องสั้นและนวนิยาย ในช่วงเวลานี้นักเขียนไทยรับเอาอิทธิพลการเขียน
งานแบบตะวันตกมาใช้กับงานเขียนของตนเอง และสร้างสรรค์งานประเภทนี้อย่างต่อเนื่อง
งานวรรณกรรมที่ ถื อ ว่ า เป็ น ช่ ว งต้ น ของการปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการเขี ย นสู่ ค วามเป็ น
วรรณกรรมร่วมสมัยคือ นวนิยายเรื่อง ละครแห่งขีวิต ของ หม่อมเจ้าอากาศดาเกิง แม้วรรณกรรม
เล่มนี้แต่งมาตั้งแต่ปี ๒๔๗๒ แต่ยังมีความร่วมสมัยเพราะใช้รูปแบบการเขียนแบบใหม่และมีเนื้อหา
ร่วมสมัย โดย ละครแห่งชีวิต นาเสนอเรื่องราวที่สมจริง ผู้แต่งแทรกบุคคลที่มีตัวตนจริง ให้ตัวละคร
เล่ า ประวั ติ ข องตนเอง ตั้ ง แต่ วั ย เด็ ก จนมี โ อกาสเดิ น ทางไปต่ า งประเทศ ประกอบอาชี พ เป็ น
นักหนังสือพิมพ์ในต่างแดนจนประสบอุบัติเหตุ จึงต้องเดินทางกลับมาประเทศไทย ผู้แต่งให้แนวคิด
ว่า ชีวิตมนุษย์ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใด ย่อมจะโลดแล่นไปตามโชคชะตา เปรียบเสมือนละครเรื่องหนึ่ง
(ธิดา โมสิกรัตน์, ๒๕๕๙, หน้า ๕-๗๓) ความสมจริงของนวนิยายเรื่องนี้ ทาให้ผู้อ่านหลายคนคิดว่า
เป็นเรื่องที่แต่งจากเรื่องจริง งานของหม่อมเจ้าอากาศดาเกิงมีนัยยะสาคัญของการก้าวเข้าสู่ความ
เป็นวรรณกรรมสมัยใหม่
วรรณกรรมช่ว งหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕ เป็ นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการ
เปลี่ยนแปลงจากระบบสังคมแบบเก่าไปสู่ระบบสังคมแบบใหม่ วรรณกรรมในช่วงนี้จึงสะท้อนภาพ
ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในลักษณะที่ค่อนข้างจะสับสน เพราะประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่คุ้นเคยกับ
ระบอบใหม่ ช่วงเวลาดังกล่าว หนังสือพิมพ์เป็นปัจจัยสาคัญในการเป็นกระจกเงาสะท้อนความ

๒๓๖

เปลี่ยนแปลงของสังคมและการเมือง นักเขียนสมัยนั้นจึงเป็นนักหนังสือพิมพ์ด้วย เช่น กุหลาบ
สายประดิษฐ์ มาลัย ชูพินิจ (รื่นฤทัย สัจจพันธุ์, ๒๕๕๙, หน้า ๖-๒๓)
ช่ว งหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยเฉพาะในช่วงที่จ อมพล ป. พิบู ลสงคราม เป็ น
นายกรั ฐมนตรี ได้ด าเนิ น นโยบายรัฐนิย ม ทาให้ วิถี การดาเนินชีวิต ของคนไทยเปลี่ยนแปลงไป
จอมพล ป. พิบูลสงครามยังมี นโยบายการส่งเสริมวัฒนธรรมภาษาไทย โดยได้ตั้งคณะกรรมการ
ส่งเสริมวัฒนธรรมภาษาไทย มีแนวทางส่งเสริมภาษาไทย ๔ แนวทาง คือ ๑) ส่งเสริมการศึกษา
หลักและระเบียบภาษาไทย อย่างที่เรียกว่าภาษาศาสตร์ ๒) ส่งเสริมการแต่ง ทั้งในวิธีร้อยแก้ว
และร้อยกรอง ซึ่งรวมเรียกว่าวรรณคดี ๓) ส่งเสริมให้มีการวิจารณ์วรรณคดี ๔) จัดตั้งสมาคม
วรรณคดี เพื่อจะได้เป็นแหล่งที่เพาะความรู้ภาษาไทย และโฆษณาภาษาไทย ซึ่งแนวทางดังกล่าว
ส่งผลต่อการประพัน ธ์วรรณกรรมโดยตรง ตั้งแต่แนวการแต่ง เนื้อหา ไปจนถึงการใช้ภาษา ที่
กาหนดการใช้และการสะกดคา คณะกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมภาษาไทยได้ออกประกาศสานัก
นายกรัฐมนตรี เรื่องการปรับปรุงอักษรไทย เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๕ โดยให้เหตุผล
ในการปรับปรุงไว้ดังนี้
ประกาสสานักนายกรัถมนตรี
เรื่องการปรับปรุงอักสรไทย
ด้วยรัถบาลพิจารณาเห็นว่า ภาสาไทยย่อมเป็นเครื่องหมายสแดงวัธนธรรมของชาติ
ไทย สมควนได้รับการบารุงส่งเสิมไห้แพร่หลายออกไปกว้างขวางยิ่งขึ้น ไห้สมกับความจเริน
ก้าวหน้าของชาติ ซึ่งกาลังขยายตัวออกไปไนปัจจุบันคนะหนึ่ง ดังมีร ายชื่อแจ้งอยู่ไนประกาส
ตั้งกรรมการส่งเสิมวัธนธรรมภาสาไทยนั้นแล้ว เพื่อร่วมกันพิจารนาหาทางปรับปรุงและส่งเสิม
ภาสาไทยไห้มีความจเรินก้าวหน้ายิ่งขึ้น อันที่จริงภาสาไทยก็เป็นภาสาที่มีสาเนียงไพเราะ
สละสลวยและมีความกว้างขวางของภาสาสมกับเป็นสมบัติของชาติไทยที่มีวัธนธรรมสูงอยู่
แล้ว ยังขาดอยู่ก็แต่การส่งเสิมไห้แพร่หลาย สมควนแก่ความสาคันของภาสาเท่านั้น
กรรมการส่งเสิมวัธนธรรมภาสาไทยได้มีการประชุมกันเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๓
พรึสภาคม ๒๔๘๕ มีความเห็นไนชั้นต้นว่า สมควนจะปรับปรุงตัวอักสรไทยไห้กระทัดรัดเพื่อ
ได้เล่าเรียนกันได้ง่ายยิ่งขึ้น ได้พิจารนาเห็นว่า ตัวสระและพยัญชนะของภาสาไทยมีอยู่หลาย
ตัวที่ซ้าเสียงกันโดยไม่จาเป็น ถ้าได้งดไช้เสียบ้างก็จะเป็นความสดวกไนการสึกสาเล่าเรียก
ภาสาไทยไห้เป็นที่นิยมยิ่งขึ้น

๒๓๗

การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงด้านภาษามีหลายลักษณะ แต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงรูป ตัวอักษร
หากแต่มุ่งตัดตัวพยัญชนะ ตัวสระที่มีเสียงซ้ากันออก เช่น
ตัดอักษรที่มีเสียงซ้ากันออก โดยตัด ฃ ฃ ฆ ฌ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ศ ษ และฬ ออกไปเลย สระก็
ตัด ใ ฤ ฤา ฦ ฦา ออก ถือว่าตัวหนังสือไม่มีใช้แล้วก็ไม่กระทบกระเทือนการใช้ภาษาไทยจึงเอาออก
ได้ ดังนั้นตัวหนังสือไทยยังคงเหลือตัวอักษรเพียง ก ข ค ง จ ฉ ช ซ ญ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ
ภ บ ย ร ล ว ส ห อ ฮ ตัวที่ตัดออกไปนั้นให้ใช้คาที่เสียงพ้องกันที่เหลือแทน เช่น ส แทน ศ ษ น
แทน ณ ด แทน ฎ เป็นต้น
ตัว ญ นั้นโดยทั่วไปให้เขียนโดยใช้ตัว ย แทน แต่ในกรณีต้องเขียนคาบาลีหรือสันกฤต ให้ใช้
ตัว ญ ได้ แต่ได้ตดั เชิงตัว ญ ออก คงมีรูปเพียง เช่น ผู้หญิง เป็น ผู้หยิง ใหญ่ เป็น ไหย่ เป็นต้น
ตัวกล้า ทร ที่ออกเสียงเป็น ซ ให้ใช้ตัว ซ เขียนแทน เช่น ทราบ เป็น ซาบ ทรุดโทรม เป็น
ซุดโซม ทราย เป็น ซาย ทรัพย์ เป็น ซับ ทรวง เป็น ซวง
ตัว ย ที่ อ นาให้เปลี่ยนเป็น ห นา เช่ น อยู่ อย่าง อย่า อยาก เขียนเป็น หยู่ หย่าง หย่า
หยาก
หลักทั่วไปใช้คาบาลีแทนสันสกฤต เช่น กัน ธัม นิจ สัจ แทน กรรม ธรรม นิตย์ สัตย์ เว้น
แต่คาที่ใช้รูปบาลีมีความหมายหนึ่ง และสันสกฤตในรูปอีกความหมายหนึ่ง คงใช้ทั้งสองคา แต่
เปลี่ยน รูปการ เขียนตามอักษรที่เหลืออยู่ เช่น มายา เป็น มารยา วิชชา เป็น วิชา วิทยา, กติกา, กริ
สตีกา , สัตราวุธ (ศาสตราวุธ), สาสตราจารย์ (ศาสตราจารย์) , วิทยาสาสตร์ (วิทยาศาสตร์) และ
สูนย์กลาง (ศูนย์กลาง)
ร หัน ในแม่ กก กบ กด กม ยกเลิกใช้ไม้หันอากาศแทน เช่น อุปสัค วัธนา บัพ กัมการ แต่
ร กันในแม่กน ยังคงมีใช้ได้ เช่น สรรค (อุปสรรค), บรรพบุรุส (บรรพบุรษ) ,วรรนคดี (วรรณคดี)
เป็นต้น (วัฒนธรรม, กระทรวง: ออนไลน์)
วรรณกรรมที่เป็นประเภทวิจารณ์สังคมการเมืองในช่วงนี้มีเป็นจานวนมากแต่ภายหลัง ถูก
จากัดการเขียน งานบันเทิงคดี เช่น แนวพาฝัน ผจญภัย ได้รับอิส ระในการเขียนมากกว่า ในช่วงนี้
จึงมีนวนิยายแนวนี้จานวนมาก ประกอบกับการเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่ ๒ ผลกระทบจากสงครามทา
ให้ผู้อ่านสนใจงานแนวหลีกหนีหรือวรรณกรรมแนวเริงรมย์มากขึ้น ในช่วงนั้นนักเขียนหลายคนหยุด
เขียนงาน เช่น มาลัย ชูพินิจ หยุดเขียนเรื่อง แผ่นดินของเรา สด กูรมะโรหิต เลิกเขียนงานไปทา
ฟาร์มเลี้ยงไก่ มนัส จรรยงค์ ไปทากสิกรรม เป็นต้น อย่างไรก็ดี แม้นโยบายของจอมพล ป. พิบูล
สงคราม จะส่งผลการต่อการประพันธ์ แต่ในด้านการวิจารณ์นั้น ได้ส่งเสริมและทาให้เกิดความ
แพร่หลายมากขึ้น การวิจารณ์งานวรรณกรรมเริ่มได้รั บความนิยม และถ่ายทอดทฤษฎีการวิจารณ์
ตามแนวตะวั น ตก ในกลุ่ ม ผู้ ส นใจวรรณคดี ไ ทยโบราณ ได้ ร วมกลุ่ ม กั น และจั ด ท าหนั ง สื อ
๒๓๘

วงวรรณคดี โดยมีสมาชิกสาคัญคือ ม.ร.ว.สุมนชาติ สวัสดิกุล สมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธ ยา
เจือ สตะเวทิน เป็นต้น เพื่อเผยแพร่ผลงานของสมาชิก ต่อมาพระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ได้เสนอให้
ตั้งวงวรรณคดีในรูปของสมาคม แล้วติดต่อเป็นสาขาของ P.E.N. Club เพื่อเชื่อมโยงให้นานาชาติ
รู้จักวรรณคดีไทย และยกระดับวรรณคดีไทยเสมอด้วยวรรณคดีสากล (รื่นฤทัย สัจจพันธุ์, ๒๕๕๙,
หน้า ๖-๒๓ – ๖-๒๖) นักเขียนคนสาคัญที่เป็นตัวแทนแห่งวรรณกรรมยุคนี้ เช่น ศรีบูรพา มาลัย ชูพินิจ
สด กูรมะโรหิต ดอกไม้สด ก.สุรางคนางค์ เป็นต้น
ต่อมาเมื่อจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี ได้จากัดขอบเขตการเขียน ปิดกั้น
เสรีภาพของนักเขียนและกวี นักเขียนถูกจับเป็นจานวนมาก เช่น จิตร ภูมิศักดิ์ อิศ รา อมันตกุล
สุวัฒน์ วรดิลก บรรจง บรรเจิดศิลป์ ทวีป วรดิลก เป็นต้น เช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์หลายฉบับ
ถูกปิด งานวรรณกรรมที่เกิดขึ้นในยุคนี้จึงมีลักษณะเป็นวรรณกรรมหลีกหนี ทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น
นิ ยายพาฝัน นิ ย ายบู๊ นิ ยายผจญภั ย นิ ยายแนวลึ กลับ ตัวอย่า งนวนิย ายที่ ได้ รับอิ ทธิ พลและมี
พัฒนาการจากสังคมการเมืองในช่วงนี้ เช่น บ้านทรายทอง ของ ก.สุรางคนางค์ ละอองดาว ของ
พนมเทียน จาเลยรัก ของชูวงศ์ ฉายะจินดา เป็นต้น สาหรับ งานร้อยกรองเป็นแนวพาฝันเช่นกัน
เช่นเรื่องรักใคร่ เป็นต้น นักเขียนที่มีชื่อเสียงในยุคนี้ เช่น รงค์ วงษ์สวรรค์ ชูวงศ์ ฉายะจินดา
บุษยมาส เป็นต้น
จากการเปลี่ยนแปลงของสังคมการเมืองที่ส่งผลให้กลุ่มนักคิดนักเขียนถูกปิดกั้นความคิด นั้น
ในอีกด้านหนึ่ง กลับเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการรวมกลุ่มก้อนของปัญญาชนในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
ที่สนใจด้านการเมือง และได้สร้างสรรค์วรรณกรรมสะท้อนสังคมการเมืองขึ้นเป็นจานวนมาก และ
นาไปสู่การเกิดเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ กลุ่มนักเขียนในสถาบันการศึกษาที่สาคัญ เช่น
กลุ่มชมรมพระจันทร์เสี้ยว ที่เริ่มโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่สนใจวรรณกรรมและการ
เขียนหนังสือ มีสมาชิกคนสาคัญ เช่น วิทยากร เชียงกูล สุชาติ สวัสดิ์ศรี นิคม รายยวา วินัย
อุกฤษณ์ สุรชัย จัน ทิมาธร ธัญญา ผลอนันต์ เป็นต้น งานเขียนสาคัญของสมาชิกกลุ่ม
พระจันทร์เสี้ยว เช่น ความเงียบ ของสุชาติ สวัสดิ์ศรี ฉันจึงมาหาความหมาย ของวิทยากร เชียงกูล
เป็นต้น กลุ่มหนุ่มเหน้าสาวสวย เป็นการรวมกลุ่มของนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาและเป็นนักเขียน
อยู่แล้ว เช่น เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ สุจิตต์ วงษ์เทศ ขรรค์ชัย บุนปาน สุวรรณี สุคนธา เรือง
ชัย ทรัพย์นิรันดร์ เป็นต้น แนวเรื่องของกลุ่มนี้จะเน้นความงามทางวรรณศิลป์มากกว่าแนวเรื่ องที่
เน้นเนื้อหาเชิงสังคมหรือการทดลองงานเขียนใหม่เหมือนอย่างกลุ่มพระจันทร์เสี้ยว นอกจาก ๒
กลุ่มนี้แล้ว ยังมีกลุ่มเทคนิคโคราช ซึ่งเป็นการร่วมกลุ่มนักเขียนภูมิภาค กลุ่มวรรณกรรมเพื่อชีวิต ซึ่ง
มีนักเขียนและนักศึกษารุ่นใหม่รวมตัวกันด้วย (รื่นฤทัย สัจจพันธุ์, ๒๕๕๙, หน้า ๖-๖๘ – ๖-๗๐)

๒๓๙

หลั ง จากเกิ ด เหตุ ก ารณ์ รุ น แรงทางการเมื อ ง ในปี ๒๕๑๖ นั้ น แนวเรื่ อ งวรรณกรรม
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จากแนววรรณกรรมเพื่อชีวิตสู่วรรณกรรมที่มุ่ งส่งเสริมสานึกเชิงสังคม
โดยในช่วงที่จอมพลถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรี ยังคงดาเนินนโยบายที่จากัดสิ ทธิ เสรีภาพ
ทางความคิด วรรณกรรมในช่วงนี้จึงนาเสนอเนื้อหาในเชิงต่อต้าน โดยนาเสนอให้เห็นวิกฤตทาง
สังคมและการเมืองที่เกิดในยุคนั้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมสมัยใหม่ และ
วิกฤตของระบบคุณค่าที่ขัดแย้งกันในสังคมยุคนี้ จากเหตุการณ์ภายในบ้านเมืองและผลพวงจาก
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในสังคมสมัยใหม่ ทาให้นักเขียนแสวงหาหนทางนาเสนอประสบการณ์
ความคิด และความรู้สึกของตนโดยนาเสนอผ่านแนวการเขียนของตะวันตกที่เรียกว่า “คตินิยม
สมัยใหม่” (Modernism) เช่น การเขียนแบบกระแสสานึก (stream of consciousness) ที่เน้น
การสารวจความคิดของตัวละคร หรือการเขียนแบบทาลายขนบการประพันธ์ เช่น เขียนเรื่องแบบ
ไม่มีโครงเรื่อง นาเสนอเรื่องแบบไม่ต่อเนื่อง ไม่เป็นเหตุเป็นผล มุ่งเสนอความคิดตัวละครมากกว่า
เหตุการณ์ เพื่อสื่อให้เห็นภาพบ้านเมืองที่ไม่ราบรื่น งานเขียนในยุคนี้ที่เป็นแนวการเขี ยนแบบ
สมัยใหม่ เช่น รวมเรื่องสั้นเรื่องถนนสายที่นาไปสู่ความตาย เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการนา
แนวคิ ด ของนั ก ปรั ญ ชาตะวั น ตกมาสร้ า งสรรค์ เ รื่ อ งอี ก ด้ ว ย เช่ น แนวคิ ด อั ต ภาวนิ ย ม
(Existentialism) ลัทธิมากซ์ (Marxism) เป็นต้น ผลงานสาคัญในยุคนี้ เช่น รวมเรื่องสั้นสงคราม
ในหลุมฝังศพ ของสุวัฒน์ ศรีเชื้อ ที่นาเสนอเนื้อหาและรูปแบบได้แปลกใหม่ โดยใช้การนาเสนอเรื่อง
แบบไม่ต่อเนื่ อง ไม่เป็น เหตุเป็น ผล ทาให้ท่วงทานองการเล่าเปลี่ยนไป รวมบทกวีเพียงความ
เคลื่อนไหว ของเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ นาเสนอเนื้อหาทางการสังคมการเมือง ใช้สัญลักษณ์ สื่อ
ความหลายแห่ง เป็นต้น (สรณัฐ ไตลังคะ, ๒๕๕๙, หน้า ๗-๕ - ๗-๑๒)
ปั จ จุ บั น วรรณกรรมร่ ว มสมั ย ได้ พั ฒ นาทั้ ง เนื้ อ หาและรู ป แบบ ในด้ า นเนื้ อ หามี ค วาม
หลากหลาย แต่ส่วนใหญ่ยังคงนาเสนอปัญหาทางสังคม เรื่องปากท้อง วิถีชีวิตคนเมือง วิถึและ
ตัวตนของคนในยุคโลกาภิวัตน์หรือสังคมยุคทุนนิยม บริโภคนิยม หลายเรื่องยังนาเสนอวัฒนธรรม
ชุมชนและเรื่องของท้องถิ่นด้วย วรรณกรรมร่วมสมัยที่น่าสนใจ เช่น คาพิพากษา ของชาติ กอบจิตติ
ที่นาเสนอให้เห็นสังคมที่ยกย่องและตัดสินคนที่ฐานะ ชื่อเสียง เงินทอง ครอบครัวกลางถนน ของ
ศิลา โคมฉาย นาเสนอชีวิตคนเมื องในยุคทุนนิยมที่เร่งรีบและลดทอนความตัวตน แม่เบี้ย ของ
วาณิช จรุงกิจอนันต์ ที่นาเสนออารมณ์ความปรารถนาภายในจิตใจและการตกอยู่ภายใต้ยุคทุนนิยม
จนตัวละครต้องออกมาแสวงหาความงามและวัฒนธรรมดั้งเดิม ตลิ่งสูง ซุงหนัก ของนิคม รายยวา
นาเสนอให้ตั้งคาถามกับความหมายของชีวิต เจ้าจันท์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน ของมาลา
คาจันทร์ นาเสนอให้เห็นมิติทางชนชั้นในการมาควบคุมตัวตนของบุคคลและยังนาเรื่องท้องถิ่นเข้า
มาประกอบด้วย หรือเรื่องอัญมณีแห่งชีวิต รวมเรื่องสั้นของอัญชัน ที่นาเสนอปัญหาต่าง ๆ ที่เกิด
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ขึ้นกับคนในสังคม เป็นต้น จากตัวอย่าง จะเห็นว่าวรรณกรรมในยุคนี้มีลักษณะเป็นแนวสัจนิยมที่
มุ่งนาเสนอเรื่องทางสังคม และใช้สัญลักษณ์เพื่อนาเสนอประเด็น โดยผู้อ่านต้องตีความเอง
ลักษณะงานเขียนร่วมสมัยที่น่าสนใจอีกลักษณะหนึ่งคือ การเขียนงานแนวทดลอง งาน
เขียนแนวเมตาฟิกชั่น (Metafiction) และงานเขียนที่มุ่งนาเสนอประสบการณ์ของนักเขียนเองหรือ
ของกลุ่ม
นักเขียนที่ใช้แนวการเขียนงานแนวทดลองคนสาคัญคือ วินทร์ เลียววาริณ เช่น ในรวม
เรื่องสั้นชุด อาเพศกาสรวล หรือนวนิยายเรื่อง ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน ยาแก้สมองผูก ตรา
ควายบิน น้าแข็งยูนิต ตราควายบิน เป็นต้น โดยวินทร์ ใช้การเขียนเรื่องผสมผสานหรือตัดปะกับ
สื่อหรือศิลปะต่าง ๆ ในการนาเสนอเรื่อง ซึ่งทาให้เกิดความแปลกใหม่ และได้มุมมองที่แตกต่าง
งานเขียนแนวเมตาฟิกชั่นนั้น เป็นกลวิธีการเล่าเรื่องแบบเรื่องซ้อนเรือ่ ง หรือการสร้างความตระหนัก
รู้ว่าเรื่องที่เขียนเป็นเรื่องแต่ง ซึ่งแนวการเขียนนี้ทาให้เกิดการตั้งคาถามกับการเขียนแนวสัจนิยมที่
มักนาเสนอความเรื่องที่เขียนเป็นเรื่องจริง งานเขียนแนวนี้ เช่น เรื่อง เวลา ของ ชาติ กอบจิตติ
เรื่องสั้นเรื่อง ผู้แลเห็นลม ของอัญชัน เรื่อง จินตนาการสามบรรทัด ของ สุชาติ สวัสดิ์ศรี เป็นต้น
สาหรับงานเขียนที่นาเสนอประสบการณ์ของตนหรือของกลุ่มนั้น มักเป็นงานเขียนของคนที่ตกอยู่ใน
ภาวะวิกฤตทางอัตลักษณ์หรือวิกฤตในชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ เช่นงานเขียนของกลุ่มคนชายขอบ คน
ไร้ บ้ า น คนพลั ด ถิ่ น คนพิ ก าร กลุ่ ม เพศที่ ห ลากหลาย คนที่ มี ป ระสบการณ์ บ าดแผล เป็ น ต้ น
นักเขียนจะใช้งานเขียนเป็นเครื่องมือในการคลี่คลายวิกฤตอัตลักษณ์ นาเสนอตัวตน หรือต่อรองทาง
สังคมการเมือง เพื่อนาไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หรือเพื่อทาให้วิกฤตที่กาลังเผชิญคลี่คลาย เป็นที่น่า
สังเกตว่า การเขียนลักษณะนี้ปรากฏขึ้นในสังคมร่วมสมัยนี้จานวนมาก

๗.๒ ลักษณะของวรรณกรรมไทยร่วมสมัย
ลักษณะของวรรณกรรมไทยร่วมสมัยมีลักษณะ ๓ ประการ ดังนี้
๗.๒.๑ รู ป แบบ วรรณกรรมปั จ จุ บั น มี รู ป แบบการแต่ ง ขยายตั ว มากขึ้ น กว่ า
วรรณกรรมในอดีต และแต่ละรูปแบบยังขยายย่อยออกไปอีกหลายประเภท ดังนี้
๗.๒.๑.๑ สารคดี เป็นรูปแบบการเขียนร้อยแก้วที่มุ่งเน้นเรื่องข้อเท็จจริง
ความถูกต้องเป็นสาคัญ สารคดีปัจจุบันแยกประเภทย่อยได้มาก เช่น สารคดีท่องเที่ยว สารคดี
ชีวประวัติและอัตชีวประวัติ สารคดีวิชาการแขนงต่าง ๆ ตลอดจนบทความในรูปแบบมากมาย เช่น
บทวิจารณ์ บทบรรณาธิการ บทวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น เป็นต้น
๗.๒.๑.๒ นวนิยาย เป็นรูปแบบการเขียนบันเทิงคดีแบบใหม่ ซึ่งเป็นที่นิยม
อย่างกว้างขวาง มีเนื้อหาหลากหลาย เน้นให้เหตุการณ์ บทสนทนา และสถานที่มีความสมจริง เช่น
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ประเภทรักพาฝันหรือความรัก เช่น บ้านทรายทอง ปริศนา ปราบพยศ
ยอดเสน่ห์ เป็นต้น
ประเภทชีวิต ครอบครัว เช่น ศัต รูของเจ้าหล่อน กรรมเก่า ไม้ผลัด ใบ
น้าเซาะทรายดอกฟ้าและโดมผู้จองหอง เป็นต้น
ประเภทจิตวิทยา เช่น จันดารา ไร้เสน่หา เงาราหู โอ้มาดา เป็นต้น
ประเภทลูกทุ่ง เช่น ทุ่งมหาราช แผลเก่า ลูกอีสาน เป็นต้น
ประเภทการเมือง เช่น ไผ่แดง ลมที่เปลี่ยนทาง ทางน้าเงิน เป็นต้น
ประเภทเชิงวิทยาศาสตร์ เช่น กาเหว่าที่บางเพลง เกาะน้อยกลางสมุทร
เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังอาจแบ่งตามแนวปรัชญาความคิดตะวันตกเป็นแนวธรรมชาติ
นิยม (Naturalism) เช่น คาพิพากษา ของชาติ กอบจิตติ เป็นต้น แนวโรแมนติค (Romanticism)
เช่น เลือดขัตติยาหนี้รัก เป็นต้น แนวสัจนิยม (Realism) เช่น นี่แหละโลก หญิงคนชั่ว เรือมนุษย์
เป็นต้น
๗.๒.๑.๓ เรื่องสั้น เป็นรูปแบบงานเขียนแบบใหม่ มีลักษณะเป็นเรื่อง
ร้อยแก้ว ขนาดสั้น ผู้แ ต่งจะสร้างเรื่ องให้มีความสมจริง มีแนวการเขียนได้หลายแบบ อาทิเช่น
ประเภทเน้นโครงเรื่อง เช่น จับตาย ของมนัส จรรยงค์ ฯ ประเภทเน้นแนวคิด เช่น หายไปกับลม
หายใจ ของ ชาติ กอบจิตติ ประเภทเน้นตัวละคร เช่น มอม ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
เป็นที่น่าสังเกตว่า นักเขียนเขียนนวนิยายและเรื่องสั้นให้มีความสมจริง
ต่างจากนิทานนิยายสมัยก่อนที่เน้นแนวเหนือจริง แก่นเรื่องสะท้อนความจริงของมนุษย์ในด้านต่างๆ
โครงเรื่องมีความหลากหลายมากขึ้นต่างจากโครงเรื่องจักร ๆ วงศ์ ๆ ที่มีโครงเรื่องซ้า ๆ ตัวละครมี
ความสมจริงเหมือนคนทั่วไป มีพฤติกรรม มีการสนทนาโต้ตอบและมีความรู้สึกนึกคิดเหมือนมนุษย์
๗.๒.๑.๔ บทละคร บทละครปัจจุบันที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกเป็น
แบบบทละครพูดหรือละครเพลงประกอบรีวิว บทละครปัจจุบันมีทั้งที่เป็นบทละครแปล บทละคร
แปลงและบทละครที่แต่งขึ้นโดยใช้กลวิธีการแสดงออกแบบตะวันตก เช่ น การใช้สัญลักษณ์ การ
เสนอแนวคิดแบบใหม่ ๆ
๗.๒.๑.๕ ร้อยกรอง ลักษณะร้อยกรองปัจจุบันมุ่งเน้นในด้านการเสนอ
“ความคิด” มากกว่าการเสนอความไพเราะงดงามตามหลักวรรณศิลป์ ร้อยกรองปัจจุบันมักมีขนาด
สั้น ใช้ถ้อยคาง่าย ๆ พื้น ๆ บางทีก้าวร้าว รุนแรง ไม่เคร่งครัด ฉันทลักษณ์และขนบนิยมในการแต่ง
เนื้อหาแสดงแนวคิดกว้างขวางเรื่องสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
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๗.๒.๒ เนื้อหา เนื้อหาของวรรณกรรมร่วมสมัยต่างจากในอดีตที่ไม่มุ่งเน้นศิลปะการ
แต่ง อัน ท าให้ เกิด ความรื่น รมย์ ทั้งในการอ่า น เช่น งานร้อยกรอง นิ ทาน คากลอน หรือ ความ
เพลิดเพลินในการดู เช่น บทละคร โดยการเสนอภาพอันงดงามตามความนึกคิด จินตนาการ จน
มองข้ามความเป็นจริงและสาระสาคัญของเนื้อหาไป วรรณกรรมร่วมสมัยจะสนองอารมณ์ของคนดู
และคนอ่านด้วยความสมจริงที่ผู้แต่งใส่ไว้ในเรื่อง รวมถึงความคิดเห็นที่สอดคล้องกับสภาพความ
เป็นอยู่และสภาพสังคมของผู้อ่าน
๗.๒.๓ แนวคิดของเรื่อง วรรณกรรมร่วมสมัยโดยเฉพาะนวนิยายเรื่องสั้นมี การ
เสนอเรื่องด้วยแนวคิดหรือปรัชญาที่สมจริง สอดคล้องกับชีวิตมนุษญ์ ต่างจากแต่วรรณกรรมในอดีต
ส่วนใหญ่มักเสนอเรื่องในแนวโรแมนติคหรือแนวอุดมคติ ซึ่งวิธีการเขียนนี้ ได้รับอิทธิพลจากตะวันตก
เช่น เสนอความเป็นจริงของชีวิตมนุษย์ ได้แก่ แนวคิดแบบสัจนิยม (Realism) เช่น ตะวันตกดิน
ละครแห่งชีวิต หนึ่งในร้อย ข้าวนอกนา สงครามชีวิต ฯลฯ เสนอภาพชีวิตที่เน้นเรื่องความทุกข์
ยากร้ายกาจของชีวิต ได้แก่ แนวคิดแบบธรรมชาตินิยม (Naturalism) เช่น เรื่องสั้นชุดฟ้าบ่กั้น ของ
ลาว คาหอม เสนอเรื่องโดยใช้สัญลักษณ์ ได้แก่ แนวคิดแบบสัญลักษณ์นิยม (Symbolism) เช่น
แดง รวี ของ รงค์ วงศ์สวรรค์ รถไฟเด็กเล่น ของสุชาติ สวัสดิศรี ฯลฯ ใช้แนวปรัชญาที่แสดงถึง
อิสรเสรีของมนุษย์ในการเลือกเพื่อการดารงชีวิต ได้แก่ แนวคิดแบบ Existentialism เช่น ชั้นที่ ๗
ของสุชาติ สวัสดิศรี ฉันเพียงแต่อยากจะออกไปข้างนอก และ ถนนสายที่นาไปสู่ความตาย ของ
วิทยากร เชียงกูล ฯ แนวคิดแบบเหนือจริง (Surrealism) เช่น ลมหายใจแห่งศตวรรษ ของสุวัฒน์
ศรีเชื้อ เป็นต้น
๗.๒.๔ กลวิธีการแต่ง วรรณกรรมร่วมสมัยโดยเฉพาะนวนิยาย เรื่องสั้นและบท
ละครมีกลวิธีการแต่งที่ชวนให้น่ าติด ตามอย่างมากมาย เช่น การเปิดเรื่อง อาจเริ่มต้นด้ว ยการ
บรรยายฉาก การแนะนาตัวละคร การยกสุภาษิตคาคม หรือการใช้บทสนทนา เป็นต้น สาหรับ
วิธีการดาเนินเรื่องอาจใช้การเล่าเรื่องย้อนหลัง ให้ตัวละครผลัดกันเล่า หรือใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ
เสนอแนวคิดของเรื่อง เป็นต้น ส่วนวิธีการปิดเรือ่ งอาจทาได้โดยปิดเรื่องแบบหักมุม ปิดเรื่องแบบให้
ตัวละครเอกพบทั้งความสุขสมหวังและผิดหวัง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีกลวิธีอื่น ๆ อีกหลายประการ
เช่น การสร้างตัวละคร การแนะนาตัวละคร การเล่าเรื่อง การทาบทสนทนา การสร้างฉากและ
บรรยากาศ เป็นต้น ซึ่งกลวิธีต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนได้รับอิทธิพลมาจากวรรณกรรมตะวันตกทั้งสิ้น
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ตารางเปรียบเทียบลักษณะวรรณกรรมแนบขนบกับวรรณกรรมร่วมสมัย
วรรณกรรมแนวขนบ
วรรณกรรมร่วมสมัย
๑. แนวคิดในการเขียนเป็นแบบจิตนิยม
๑. แนวคิดในการเขียนเป็นแบบสมจริงหรือสัจ
นิยม
๒. ยึดธรรมเนียมนิยมในการแต่งเคร่งครัด
๒. ไม่เคร่งครัวธรรมเนียมนิยมมากนัก เน้นความ
ริเริ่มสร้างสรรค์
๓. จุด มุ่งหมายในการแต่งมุ่งความสะเทือนใจ ๓. มีจุด มุ่งหมายในการแต่งเพื่อเสริมความคิ ด
เป็นสาคัญ
เสริ ม ปั ญ ญา สอดแทรกความรู้ เ ข้ า ไปอย่ า ง
แนบเนียน
๔. การดาเนินเรื่องเน้นเรื่องศิลปะการใช้ถ้อยคา ๔. การด าเนิ น เรื่ อ งยึ ด ความสมจริ ง แห่ ง การ
สานวน กวีโวหารมากกว่าโครงเรื่องและตัวละคร ดาเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคมเป็นสาคัญ
๕. เนื้อเรื่องซ้าซาก มักมาจากเรื่องศาสนา ชาดก ๕. นิ ย มเขี ย นเรื่ อ งและเหตุ ก ารณ์ ที่ อ ยู่ ใ กล้ ตั ว
เทพนิยาย ฯและเขียนอยู่ในแวดวงของชนชั้นสูง แสดงปัญหาและความเป็นไปในสังคม
วรรณกรรมแบบเดิม
๖. เน้น ความเชื่อทางไสยศาสตร์ วาสนาบารมี ๖. ผู้แต่งมักจะเน้นให้ผู้อ่านเห็นความเป็นจริงใน
และโชคชะตาเป็นสาคัญ
สังคม ชี้นาให้ต่อสู้กับชีวิตตามความจริง ไม่ยอม
แพ้โชคชะตา
๗. ฉาก ตัวละคร บรรยากาศในเรื่องนิยมสมมติ ๗. ฉาก ตัวละคร บรรยากาศมั กจะนามาจาก
ให้งดงาม
ชีวิตจริง
๘. นิยมร้อยกรองมากกว่าร้อยแก้วและมีความ ๘. นิยมร้อยแก้วมากกว่าร้อยกรอง หากเป็นร้อย
ยาว
กรองนิยมสั้นๆ
จากตาราง จะเห็นลักษณะแตกต่างระหว่างวรรณกรรมไทยแบบเดิมกับวรรณกรรมไทยร่วม
สมัย ทั้งด้านเนื้อหา แนวคิดและรูปแบบ

สรุป
วรรณกรรมไทยหลังปี พ.ศ. พ.ศ. ๒๔๖๘ – ปัจจุบัน ได้รับอิทธิพลจากรูปแบบวรรณกรรม
ตะวันตกอย่างมาก และยังคงมีอิทธิพลจนถึงปัจจุบัน ในปัจจุบัน นักประพันธ์ไทยได้สร้างสรรค์
วรรณกรรมแบบร่วมสมัยมากขึ้น นวนิยายและเรื่องสั้นได้การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นักเขียนทดลอง
แนวทางการเขียนใหม่อยู่ตลอดเวลา ดังจะเห็นว่า มีงานเขียนที่เรียกว่า วรรณกรรมแนวทดลอง
๒๔๔

เกิดขึ้นมากกมาย เช่นงานของวินทร์ เลียววาริน หรือ ชาติ กอบจิตติ นอกจากนี้ นักเขียนหลายคน
ยังผสมผสานรูปแบบการประพันธ์ ไม่ได้ใช้รูปแบบการประพันธ์แบบเดียว กลายเป็นรูปแบบการ
เขียนแบบใหม่ เช่น งานอัตชีวประวัติกึ่งนวนิยาย หรืองานเขียนที่ผสมผสานเรื่องเล่า ตานานเข้าไป
ในงานเขียนของตน เพื่อนาเสนอสารบางอย่างแก่ผู้อ่าน ผู้อ่านหาเส้นแบ่งรูปแบบวรรณกรรมร่วม
สมัยได้ยากมากขึ้น ซึ่งลักษณะเช่นนี้น่าจะเป็นแนวโน้มและทิศทางการสร้างสรรค์วรรณกรรมไทย
ต่อไปด้วย

คาถามท้ายบท
๑. นักศึกษาคิดว่า วรรณกรรมไทยเริ่มมีความเป็นวรรณกรรมร่วมสมัยตั้งแต่ช่วงใด
๒. นวนิยายเรื่องใดที่ถือเป็นจุดเริ่มต้นวรรณกรรมร่วมสมัย เพราะเหตุใด
๓. การสร้างสรรค์วรรณกรรมไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕ เป็นอย่างไร
๔. สังคมการเมืองหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองมีผลกระทบต่อวรรณกรรมไทยอย่างไร
๕. ลักษณะของวรรณกรรมไทยร่วมสมัยมีอะไรบ้าง
๖. เนื้อหาของวรรณกรรมไทยร่วมสมัยเป็นอย่างไร
๗. แนวคิดหรือปรัชญาของวรรณกรรมไทยร่วมสมัยต่างจากยุคก่อนหรือไม่ อย่างไร
๘. วรรณกรรมร่วมสมัยมีกลวิธีการแต่งอย่างไร
๙. ข้อแตกต่างระหว่างวรรณกรรมไทยแบบเดิมกับวรรณกรรมร่วมสมัยมีอะไรบ้าง
๑๐. นักศึกษาคิดว่า แนวโน้มหรือทิศทางวรรณกรรมไทยจะเป็นอย่างไร
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