
วิชา พัฒนาการวรรณคดีไทย

ผศ.ดร.จิราภรณ อัจฉริยะประสิทธ์ิ



ความรูพื้นฐานทางวรรณคดีไทย



ความหมายของวรรณคดี

• วรรณคดี ไดวา หมายถึง หนังสือที่แตงขึ้นจากอารมณ
ความรูสึก ความคิดหรือประสบการณ อยูในรูปแบบรอย
แกวหรือรอยกรอง เปนงานที่มีคุณคาดานเนื้อหาและ
วรรณศิลป  มุงใหผูเสพเกิดสุนทรียะ เกิดความรูสึกคลอย
ตาม มีลักษณะเฉพาะและลักษณะอันเปนสากล



• วรรณคดีเปนคําที่บัญญัติเพื่อใชแทนคํา Literature ใน
ภาษาอังกฤษ ปรากฏครั้งแรกในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
วรรณคดีสโมสร เม่ือวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๔๕๗ ใน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๖ 



คําวาวรรณคดี ประกอบขึ้นจากคําวา "วรรณ” ซ่ึงเปน
คําที่มาจากภาษาสันสกฤต แปลวา "หนังสือ” สวนคําวา 
"คดี" เปนคําเกี่ยวกับ "คติ" ซ่ึงเปนคําบาลีสันสกฤต 
แปลวา "เร่ือง” ตามรูปศัพท วรรณคดี แปลวา "เรื่องท่ี
แตงเปนหนังสือ” ตามคําที่เขาใจกันทั่วไปวรรณคดี
หมายความวา "หนังสือที่แตงดี”

วรรณคดี แปลวา "เร่ืองที่แตงเปนหนังสือ" มี
ความหมายตรงกันคําวา Literature ในภาษาอังกฤษ 
แตพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ให
คําจํากัดความของวรรณคดีวา "หนังสือที่ไดรับยกยอง
วาแตงดี“



วรรณคดีกับวรรณกรรม

• ปญญา บริสุทธิ์ (๒๕๔๒, หนา ๑) กลาวถึงลักษณะงานวรรณกรรมซ่ึง

สะทอนใหเห็นความแตกตางระหวางวรรณกรรมกับวรรณคดวีา “เมื่อวาง

กฎเกณฑและตกีรอบใหแคบเขาเพื่อสรางสรรคงานวรรณกรรมน้ันให

ดีเดนและมีมาตรฐานสูงขึน้จนเปนที่ยกยองในคุณคา วรรณกรรมจึงเล่ือน

ฐานะขึ้นเปนวรรณคดี เปนวรรณศิลป และทําใหเกิดวรรณคดีวิจกัษณ

ตอไปตามลําดับ”



สาเหตุการเกิดวรรณคดี

• สาเหตุการเกดิวรรณคดี

• การถายทอดความรูสึกของกวี

• ความรูสึกที่มีตอพระมหากษัตริย  

• ความรูสึกที่มีตอชาติ

• ความรูสึกที่มีตอศาสนาและความเชื่อ 

• ความรูสึกที่มีตอธรรมชาติ 

• การถายทอดจินตนาการและอารมณสวนตัวของกวี 

• การธํารงรกัษาความงามทางวรรณศิลปและแบบแผนการแตง

วรรณคดีไทย 

• การถายทอดหรือแพรกระจายทางวัฒนธรรม



ผูแตงวรรณคดี

• อรรถกวี  

• จินตกวี  

• สุตกวี  

• ปฏิภาณกวี



ประเภทวรรณคดี

ม.ล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ กลาวถึงการพิจารณา

วรรณคดีวาตองพิจารณารูปแบบวรรณคดีดวย 

“การพิจารณาศิลปกรรมทุกประเภท ตองอาศัยรูปแบบเปนหลักใน

การพิจารณา (...) เม่ือเราพิจารณาวรรณคดี เราตองดูวาวรรณคดี

เรื่องหนึ่ง หรือบทหนึ่ง หรือชิ้นหนึ่ง เขาในรูปแบบอันใด” 



วรรณคดีมีการจําแนกไดหลายลักษณะ ดังนี้

๑. จําแนกตามลักษณะของคําประพันธ ได ๒ 

ประเภท คือ

๑.๑ รอยแกว ไดแก วรรณคดีที่แตงเปนรอยแกว

๑.๒ รอยกรอง ไดแก วรรณคดีที่แตงเปนรอยกรอง



๒. จําแนกตามลักษณะการบันทึก ได ๒ ประเภท คือ

๒.๑ วรรณคดีที่ไมไดจารึกเปนลายลักษณอักษร เปน

วรรณคดีที่เลาตอ ๆ กันมา อยางที่เรียกวา "วรรณคดีมุขปาฐะ"

๒.๒ วรรณคดีที่จารึกเปนลายลักษณอักษร ไดแก วรรณคดี
ที่มีการจารึกเปนหลักฐานแนนอน



๓.  จําแนกตามวัตถุประสงค ได ๒ ประเภท คือ
๓.๑ วรรณคดีแท หรือวรรณคดีบริสุทธิ์ เปนวรรณคดี ที่มุงใหผูอาน 

เกิดความเพลิดเพลินเปนใหญ เปนวรรณคดีที่เกิดจากอารมณสะเทือนใจ
ของผูแตง

๓.๒ วรรณคดีประยุกต เปนวรรณคดีที่ผูแตง แตงขึ้นโดยมีจดุมุงหมาย
นอกเหนือ ไปจากความเพลิดเพลิน แตงขึ้นเพื่อมุงประโยชนอยางอ่ืน เชน 
บันทึกเหตุการณทางประวัตศิาสตร ฯลฯ



๔. จําแนกตามลักษณะเนื้อเรื่อง ได ๕ ประเภท คือ
๔.๑ วรรณคดีการละครหรือนาฏการ 
๔.๒ วรรณคดีเกี่ยวกับศาสนาและคําสอน
๔.๓ วรรณคดีเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีหรือพิธีการ
๔.๔ วรรณคดีเฉลิมพระเกียรติหรือวรรณคดีทาง

ประวัติศาสตร
๔.๕ วรรณคดีเกี่ยวกับอารมณ ไดแก วรรณคดีนิราศเรื่อง

ตาง ๆ 



๕. จําแนกตามความคิดและอารมณของกวีเปนหลัก แบง

ออกเปน ๒ ลักษณะ (ประสิทธิ์ กาพยกลอน, ๒๕๑๘, หนา 

๑๓๖) ดังนี้

• วรรณคดีที่แสดงความในใจของผูแตง

• วรรณคดีที่ผูแตงแสดงตัวเปนกลาง 



๖. จําแนกตามเกณฑของวรรณคดีสโมสร  มี ๕ ประเภท

• กวีนิพนธ 

• ละครไทย 

• นิทาน 

• ละครพูดหรือละครปจจุบัน 

• คําอธิบาย



ลักษณะของวรรณคดี มีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา ดังน้ี

๑. เปนหนังสือดี กลาวคือ เปนเร่ืองราวที่เหมาะสมซ่ึง
สาธารณชนจะไดอานโดย ไมเสียประโยชนคือไมเปนเร่ืองทภุาษิตหรือ
เปนเร่ืองที่ชักจงูความคิดผูอานไปในทางอันไมเปน แกนสาร

๒. เปนหนังสือแตงดี ใชวิธีเรียงเรียงอยางใดอยางใดก็ตาม แต
ตองเปนภาษาไทยอันดี ถูกตองตามเยีย่งอยางที่ใชในโบราณกาล หรือ
ในปจจุบันกาล ก็ได ไมใชภาษาซ่ึงเลียนภาษาตางประเทศ



• คณะกรรมการการวรรณคดีสโมสรไดพิจารณาวรรณคดีวา
เรื่องใดเปนยอดแหง วรรณคดี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนี้

๑. กวีนิพนธ ไดแก
๑.๑ ลิลิตพระลอ เปนยอดของลิลิต
๑.๒ สมุทรโฆษคําฉันท เปนยอดของคําฉันท
๑.๓ เทศนมหาชาติ เปนยอดของกาพยกลอน
๑.๔ เสภาขุนชางขุนแผน เปนยอดของกลอนสุภาพ 

๒. บทละคร บทละครเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธใน
รัชกาลที่ ๒ เปนยอดของบทละครรํา



๓. บทละครพูด บทละครพูดเร่ืองหัวใจนักรบพระราชนิพนธใน

รัชกาลที่ ๖ เปน ยอดของบทละครพูด

๔. นิทาน เร่ืองสามกกของเจาพระยาพระคลัง (หน) เปนยอด
ของความเรียงเร่ือง นิทาน

๕.  อธิบาย เร่ืองพระราชพิธี ๑๒ เดือนพระราชนิพนธในรัชกาล
ที่ ๕ เปนยอดของความเรียงอธิบาย



การแบงยุควรรณคดี
ชลดา เรืองรักษลิขิต (๒๕๔๔, หนา ๑) กลาวถึงตัวอยางการแบงสมัย
อยุธยาตอนตนที่มีความหลากหลาย ไวดังน้ี  

“ตัวอยางเชนการแบงสมัยกรุงศรีอยธุยาตอนตน แมนักประวัติศาสตรจะ
มีความเห็นตรงกันตรงจดุเร่ิมของยคุสมัย คือนับตั้งแตปเร่ิมรัชสมัย
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ แตก็มีการกําหนดระยะเวลาส้ินสุดไมตรงกัน 
คือกําหนดที่ส้ินรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถก็มี กําหนดที่ส้ินรัช
สมัยสมเด็จพระมหินทราธิราชก็มี หรือกําหนดที่ส้ินรัชกาลสมเด็จพระ
นเรศวรก็มี” 



• การแบงยุควรรณคดีนิยมแบง ดังน้ี

๑. วรรณคดีสมัยสุโขทัย ประมาณ พ.ศ. ๑๘๐๐-๑๙๒๐ 

(๒๐ ป) โดยเร่ิมตัง้แตการสรางกรุงสุโขทยัใยสมัยพอขนุศรีอินทราทิตย



๒. วรรณคดีสมัยอยุธยา ในสมัยน้ีแบงได ๓ ระยะ คือ

๒.๑ วรรณคดีสมัยอยธุยาตอนตน เร่ิมตั้งแต พ.ศ. ๑๘๙๓-๒๐๗๒ ชวง

น้ีมีวรรณคดีปรากฏ ๓ รัชสมัย คือ รัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที ่๑   รัชสมัย

สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ และรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ 



๒.๒ วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนกลาง เริ่มตั้งแต พ.ศ. 

๒๑๓๓-๒๒๓๑ โดยเริ่มตั้งแตรัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  

จนถึงรัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราช (หลังจากนั้นวรรณคดีได

วางเวนไป ๔๕ ป) ชวงนี้มีวรรณคดีปรากฏอยู ๓ รัชสมัย คือ รัช

สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  รัชสมัยสมเด็จพระเจาทรงธรรม 

และรัชสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช

๒.๓ วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนปลาย เริ่มตั้งแต พ.ศ. 

๒๒๗๕-๒๓๑๐ โดยเริ่มตั้งแตสมัยสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ 

จนถึงเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ ๒



๓. วรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี เร่ิมตั้งแต พ.ศ. ๒๓๑๐-๒๓๒๕ 
(๑๕ ป)

๔. วรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร แบงออกตามพัฒนาการของ
วรรณกรรมได ๒ ระยะ คือ

๔.๑ วรรณคดีสมัยรัตนโกสินทรตอนตน เร่ิมตั้งแตประมาณ 
พ.ศ. ๒๓๒๕-๒๓๙๔ โดยเร่ิม ตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟาจุฬาโลกมหาราช จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลา
เจาอยูหัว

๔.๒ วรรณคดีสมัยรัตนโกสินทรปจจุบัน (สมัยรับอิทธพิล
ตะวันตก) เร่ิมตั้งแตประมาณ พ.ศ. ๒๓๙๔-ปจจุบนั โดยเร่ิมตั้งแต
สมัยสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวจนถึงสมัยปจจุบัน



บริบททางสังคมและวัฒนธรรม

ที่มีอิทธิพลตอการสรางสรรค

วรรณคดีไทย



อิทธิพลความเชื่อเร่ืองเทวดา

• เทวดา 

• เทพเจา – พราหมณ-ฮินดู
• พระศิวะ

• พระวิษณุ

• พระพรหม

• พระอินทร



ตัวอยางความเช่ือเรื่องเทพเจาในโองการแชงนํ้า

• ๏ โอมสิทธิสรวงศรแีกลว แผวมฤตยู เอางูเปนแทน แกวนกลืนฟากลืนดิน 
บินเอาครุฑมาขี ่สี่มือถือสังขจักรคธาธรณี ภีรุอวตาร อสูรแลงลาญทัก 
ททัคนิจรนายฯ (แทงพระแสงศรปลัยวาต)

• ๏ โอมบรเมศวราย  ผายผาหลวงอะคราว  ทาวเสด็จเหนือวัวเผือก  เอกเงือก
เกี้ยวขาง  อางทัดจันทรเปนปน ทรงอินทรชฎา  สามตามพระแพรง  แกวง
เพชรกลา ฆาพิฆนจัญไร ฯ แทงพระแสงศรอัคนิวาตฯ

• โอมไชยะไชยไขโสฬศพหมญาณ บานเศียรเกลา เจาคลี่บัวทอง ผยองเหนือ
ขุนหาน ทานรังกอดินกอฟา หนาจตุรทิศ ไทมิตรดา มหากฤตราไตรอมไตย
โลเกษ จงตรีศักดทิาน พิญาณปรมาธิเบศ ไทธเรศสุรสิทธพิอ เสวยพรหมา
นทรใชนอย ประถมบุญภารดเิรก บูรภพบรูกีรอย กอมา แทงพระแสงศร
พรหมมาศฯ



ตัวอยางความเชื่อเรื่องเทพเจาในสังขทอง

มาจะกลาวบทไป ถึงทาวสหัสนัยตรัยตรึงศา

ทิพอาสนเคยออนแตกอนมา กระดางดังศิลาประหลาดใจ

จะมีเหตมุัน่แมนในแดนดนิ อมรินทรเรงคิดสงสัย

จึงสอดสองทิพเนตรดูเหตุภัย ก็แจงใจในนางรจนา

แมนมิไปชวยจะมวยมอด ดวยสังขทองไมถอดรูปเงาะปา

จําจะยกพหลพลเทวา ลงไปลอมพาราสามนตไว

ชวนเจาธานีตีคลีพนัน น้ําหนามนัจะสูใครได

จะขูใหงันงกตกใจ ออกไปหาบุตรสุดทอง

พระสังขคร้ังนี้จะถอดเงาะ งามเหมาะไมมเีสมอสอง

พอตาจะไดเห็นเปนรูปทอง ทั้งทํานองเพลงคลีตีตอยุทธ

ฯ ๑๐ คํา ฯ









อิทธิพลความเชื่อจากเร่ืองไตรภูมิ

• กามภูมิ

• ทุคติภูมิ

• นรกภูมิ

• สัตวนรก

• โลกันตนรก

• โลหสิมพลีนรก



 ติรัจฉานภูมิ
 ราชสีห

ครุฑ

นาค

ติรัจฉานมี 4 จําพวก ไดแก

• อปทติรัจฉาน สัตวที่ไมมีขาและไมมีเทา เชน งู ไสเดือน

• ทวิปทติรัจฉาน สัตวที่มี 2 ขา เชน ไก นก

• จตุปทติรัจฉาน สัตวที่มี 4 ขา เชน ชาง มา วัว

• พหุปทติรัจฉาน สัตวที่มีมากกวา 4 ขา เชน แมงมุม 

ตะขาบ



• สุคติภูมิ

•มนุษยภูมิ

• การเกิดของมนุษย

• ทวีป – ชมพูทวีป

• จักรพรรดิราช



มนุษยภูมิ

• ฝูงสัตวอันเกิดในมนุษยภูมนิีย้อมเกิดในโยนิ ๔ อันนั้นทกุอัน โยนิ ๓ อัน ครากาลจึง

เกิดไส ยอมเกิดในชลามพุชโยนิกวาทุกอันไส ที่ทองคนทัง้หลายอันมผีูมาเกิดเอา

ปฏิสนธิมีดังนี้ หญิงทั้งหลายอันยังหนุมแล จะควรมีลูกนั้นทีใ่ตทองนอยภายในแหงคน

แรงมาเกิดนั้น มีกอนเลือดอันหนึง่ซึง่หนกัอันนัน้ผิบุตรนั้นแรงมาบุตรนั้นแรงใหญแล

แดงดังลูกผักปลัง ผิเมื่อใดผูหญิงนั้นเถิงรดูโดยเดือนแลวแลเลือดไหลออกจากทองที่

นั้นแลว แตนั้นไปเมื่อหนา ๗ วัน ชื่อเชตุผูมีสิ่งอันมาเกิดเอาปฏิสนธิไส แตนั้นไปเลือบ

มิไดไหลออกจากทองที่เคยปรกติดังกอนเลย แตฝูงหญิงทั้งหลายอันไปมิเฒามิแกนั้น

ไสควรมีลูกทุกคนแลฯ ผูหญิงอันหาลูกบมิไดนั้นไสเพราะวบาปกรรมของคนผูมาเกิด

นั้น แลใหบังเกิดเปนลมในทองผูหญิงนั้นแลลมนัน้หากพัดตองครรภนั้นก็แทงก็ตายฯ 



มนุษยภูมิ

• อันวาฝูงคนอันอยูในบุรพวิเทหะน้ันแลอายุเขายืนได ๑๐๐ ป เขาจึงตายฯ 
อันวาฝูงคนท้ังหลายอันอยูในอมรโคยานทวีปน้ันอายุเขายืนได ๔๐๐ ปจึง
ตายแลฯ อันวาฝูงคนอันอยูในอุตรกุรทุวีปน้ัน อายุเขายืนได ๑๐๐๐ ปจึง
ตายแลฯ แลอายุคนท้ัง ๓ ทวีปน้ันบหอนจะรูขึ้นรูลงเลยสักสาบ เพราะวา
เขาน้ันอยูในปญจศีลทุกเมื่อบมิไดขาด เขาบหอนจะรูฆาสัตวตวัเปนใหจํา
ตายเขาบหอนจะรูลักเอาทรพัยสินทานมากก็ดีนอยก็ดีอันเจาของมไิดให 
เขาบหอนจะรูฉกลักเอา อน่ึงเขาบหอนจะรูทําชูดวยเมียทานผูอื่น สวนวา
ผูหญิงเลาเขาก็บหอนจะรูทําชูดวยผัวทานแล ผูอื่นแลเขาบหอนจะรูทําชู
จากผัวของตน อน่ึงเขาบหอนจะรูเจราจามุสาวาทแลเขาบหอนจะรูเสพย
สุรายาเมา แลเขารูยํารูเกรงผูเมาผูแกพอแลแมของเขา ๆ รูรักพ่ีรูรกันอง
ของเขา ๆ ก็ใจออนใจอดเขารูเอน็ดกูรณุาแกกัน



อุตรกุรุทวีป

• ฝูงคนในแผนดินชาวอุตรกุรทุวีป แลไมน้ันหาดวงหาแลงมิไดแลไมมท่ีีคดท่ี

โกง หาพุกหาโพรงหากลวงมิได ซ่ือตรงกลมงามนักหนาแลมีดอกเทียรยอมมี

ดอก แลลูกอยูทุกเมื่อบมิไดขาดเลยฯ อน่ึงท่ีใดแลมีบึงมหีนองมตีระพังท้ังน้ัน 

เทียรยอมมีดอกบัวแดงบัวขาวบัวเขียวบัวหลวง แลกระมุทอบุลจลกรณีแล

นิลุบลบัวเผื่อนบัวขม ครั้งลมพัดตองมกีลิ่นอันหอมขจรอยูมริูวายสักคาบฯ 

คนฝูงน้ันบมิต่ํา บมิสูง บมิพี บมิผอม ดูงามสมควรนัก คนฝูงน้ันเรี่ยวแรงอยู

ช่ัวตนแตหนุมเถิงเฒาบมิรูถอยกําลังเลย แลคนชาวอุตรกุรน้ัุนหาความกลัวบ

มิไดดวยจะทําไรไถนาคาขายวายลองทํามาหากินดังน้ันเลยสักคาบอน่ึงชาว

อุตรกุรน้ัุนเขาบหอนจะรูรอนรูหนาวเลย แลมิมีใญขาวแลริน้รานหานยุง แลงู

เงี้ยงเปยวของท้ังหลายเลแลสารพสัตวอันมีพิษ บหอนจะรูทํารายแกเขาเลย

ท้ังลมแลฝนก็บหอนจะทํารายแกเขา ท้ังแดดก็บหอนจะรูรอนตวัเขาเลย เขา

อยูแหงน้ันมีเดอืนวันคนืบหอน จะรูหลากสักคาบหน่ึงเลย



• ฉกามาพจร/สวรรค 7 ชั้น

• จาตุมหาราชิกา

• ดาวดึงส

• ยามา

• ดุสิต

• นิมมานรดี

• ปรนิมมิตตวสวัตดี



• ทีน้ีจะพรรณาเถิงฝูงเทพยดาอันเกิดในฉกามาพจรภูมิโลกยแลฯ อันวาเทพย

ดามี ๓ จําพวกโสด อน่ึงช่ือวาสมมุติเทวดาแลฯ อน่ึงช่ือวาอุปปติเทวดาแลฯ 

อน่ึงช่ือวาวิสุทธิเทวดาฯ ฝูงทาวแลพระญาในแผนดนิเราน้ีผิแลวารูหลักแลรู

บุญรูธรรม แลกระทําโดยพิธราชธรรมท้ัง ๑๐ ประการดงัน้ัน ทารเรียกช่ือวา

สมมุตเทพยดาแลฯ แตปกขช้ันฟาเบ้ืองบนช่ือวาฉกามาพจรเทาเถิงพรหม

โลกเบ้ืองบนน้ันช่ือุปปติเทพยดาแลฯ พระพุทธปเตยกโพธิเจาพระอรหันตา

ขีณาสพสาวกเจาแตเสร็จ เขาสูนิพพานดังน้ันไสเรียกช่ือวา (วิสุทธิ)



ดาวดึงส

• ในยอดเขาพระสิเนรรุาชน้ันเปนเมืองของพระอินทร โดยกวางคณนาไวได 

๘,๐๐๐,๐๐๐ วา มีปรางคปราสาทแกวเฉพาะซ่ึงจอมเขาพระสิเนรรุาช

บรรพต แลมีท่ีเลนท่ีหัวสนุกน์ินักหนาโสด แตประตเูมอืงหลวงฝายตระวัน

ออกเมืองแหงสมเดจ็อมรนิทราธริาชไปเถิงประตเูมอืงฝายตระวันตกโดย

ไกลได ๘,๐๐๐,๐๐๐ วา มีกําแพงแกวลอมรอบมีประตรูอบน้ันได ๑๐๐๐ 

หน่ึง แลมียอดปราสาทอันมุงเหนือประตน้ัูนทุกประต ูเทียรยอมทองแล

ประดบัน์ิดวยแกว ๗ ประการ แตตนีประตขูึน้ไปเถิงยอดปราสาทน้ันสูงได 

๒๕๐,๐๐๐ วา แลเมื่อเผยประตน้ัูนไดยินเสียงสรรพไพเราะนักแลเทพยดา

ท้ังหลายอยูในนครดาวดงึษน้ันยอมไดยินเสียงชวแกวแลราชรถแกวอันดัง

ไพเราะถูกเน้ือพึงใจนักหนาท่ีในทามกลางนครไตรตรงึษน้ัน



พรหมโลก
1. รูปพรหม หรือ รูปาวจรภูมิ คือ ช้ันที่พระพรหมผูวิเศษมีรปู หากแต

เปนรูปทิพย มนุษยธรรมดาไมสามารถ มองเห็นได จักเห็นไดก็โดย
ทิพยวิสัยเทานั้น ประกอบดวยวมิาน 16 ช้ัน

ชั้นที่ 1 พรหมปาริสัชชาภูมิ

ชั้นที่ 2 พรหมปุโรหิตาภูมิ

ชั้นที่ 3 มหาพรหมาภูมิ

ชั้นที่ 4 ปริตรตาภาภูมิ

ชั้นที่ 5 อัปปมาณาภาภูมิ

ชั้นที่ 6 อาภัสราภูมิ

ชั้นที่ 7 ปริตตสุภาภูมิ

ชั้นที่ 8 อัปปมาณสุภาภูมิ

ชั้นที่ 9 สุภกิณหาภูมิ

ชั้นที่ 10 เวหัปผลาภูมิ

ชั้นที่ 11 อสัญญีสัตตาภูมิ



ปฐมฌาณพรหม ทุติยฌาณพรหม



1.12 สุทธาวาส

1.12.1 ช้ันท่ี 12 อวิหาสุทธาวาสภูมิ

1.12.2 ช้ันท่ี 13 อตัปปาสุทธาวาสภูมิ

1.12.3 ช้ันท่ี 14 สุทัสสาสุทธาวาสภูมิ

1.12.4 ช้ันท่ี 15 สุทัสสีสุทธาวาสภูมิ

1.12.5 ช้ันท่ี 16 อกนิฏฐสุทธาวาสภูมิ



2. อรูปพรหม 4

 2.1 ช้ันท่ี 17 อากาสานัญจายตนภูมิ

 2.2 ช้ันท่ี 18 วิญญาณัญจายตนภูมิ

 2.3 ช้ันท่ี 19 อากิญจัญญายตนภูมิ

 2.4 ช้ันท่ี 20 เนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ



อิทธิพลความเชื่อเรื่องผีและส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ

• ผี
• ผีราย

• ผีดี

• อํานาจของผี
• ใหคุณ

• ใหโทษ

• บทบาทของผีในวรรณคดีไทย
• สวนหน่ึงของพิธีกรรม เชน โองการแชงนํ้า

• เพ่ิมความสนุกสนาน เชน ขุนชางขุนแผน   ลิลิตพระลอ   พระอภัยมณี



เอกลักษณวรรณคดีไทย

๑. บทไหว หรือประณามบท (ประนามหรือปณาม แปลวา การไหว)

สะธุสะจะขอไหว พระศรไีตรสะระณา

พอแมแลครบูา เทวะดาในราศ ี(กาพยพระไชยสุริยา)

ศรีสวัสดิ์ปรีดารมย ประนมน้ิวประณต ทศนัขประชุม ตางโกสุมภสุนทเรศ 

โอนวรเกศอภิวาท สยมภูวนาถโมลิศ ...  (ลิลิตเพชรมงกุฎ)



๒. บทอัศจรรย 

๒.๑  สัญลักษณแทนเพศชาย ไดแก  วาวกุฬา  คลื่น  งู  ชาง  พายุ  

อสุนีบาต  พระอาทิตย  มา เปนตน

๒.๒  สัญลักษณแทนเพศหญิง ไดแก  เกาะ  หาด  คลอง  กอหญา  

ดอกไม  ปกเปา(วาว)  พระจันทร เปนตน

๒.๓  คํากริยาหรือวลี นิยมใชกรรโชก  กระทบกระท่ัง  พนฟูฟอง  

ดําดิ่ง  กราย  ผาดโผน

๒.๔  การบรรยาย นิยมใชปรากฏการณธรรมชาติ  ความเคลื่อนไหว  

ความนุมนวล  กีฬา เปนแนวเทียบเคียง



ตัวอยางบทอัศจรรยในเรือ่งพระอภัยมณี ระหวางพระอภัยมณีกับนางเงือก

อัศจรรยครัน่ครืน้เปนคลื่นคลั่ง เพียงจะพังแผนผาสุธาไหว

กระฉอกฉาดหาดเหวเปนเปลวไฟ พายุใหญเขยื้อนโยกระโชกพัด

เมขลาลอแกวแววสวาง อสูรขวางเขวี้ยงขวานประหารนัด

พอฟาวาบปลาบแปลบแฉลบลัด เฉวียงฉวัดวงรอบขอบพระเมรุ

พลาหกเทวบุตรก็ผุดพุง เปนฝนฟุงฟาแดงดังแสงเสน

สีขรินทรอสิินธรก็ออนเอน ยอดระเนนแนบนํ้าแทบทําลาย



• เกิดพยับพยุหพัดอัศจรรย สลาตันเปนระลอกกระฉอกฉาน

ทะเลลึกดังจะลมดวยลมกาฬ กระทบดานกระแทกดังกําลังแรง

สําเภาจีนเจียนจมดวยลมซัด สลุบลัดเลียบบังเขาฝงแฝง

ไหหลําแลนตัดแหลมแคมตะแคง ตลบตะแลงเลาะเลียมมาตามเลา

ถึงปากน้ําแลนสงเขาตรงรอง ใหขัดของแข็งขืนไมใครเขา

ดวยรองนอยน้ําคับอับสําเภา ข้ึนติดตั้งหลังเตาอยูโตงเตง

พอกําลังลมจัดพัดกระโชก กระแทกโคกกระทอนโขดเรือโดดเหยง

เขาคร่ึงลําหายแคลงไมโคลงเคลง จุนจูเกรงเรือหักคอยยักยาย

ดวยคลองนอยเรือถนัดจึงขัดขึง เขาติดตรึงคร่ึงลําระส่ําระสาย

พอชักใบข้ึนกบรอกลมตอกทาย ก็มิดหายเขาไปทั้งลําพอน้ํามา

พอฝนลงลมถอยเรือลอยลํา ก็ตามน้ําแลนลองออกจากทา

ทั้งสองเสร็จสมชมชื่นดัง่จนิดา ก็แนบหนาผาศุกมาทุกวนั



“อัศจรรยลั่นพิลึกกึกกอง ฟารองครัน่ครืน้ดงัปนใหญ

เกิดพายุโยนยวบสวบสาบไป หลังคาพาไลแทบเปดโปง

ฝนตกหาใหญใสซูซู ทวมคูทวมหนองออกนอกเจ่ิง

คางคกขึ้นกระโดดโลดลองเชิง อึ่งอาเริงรารองแลวพองคอ

นกกระจอกออกจากวิมานมะพราว ตองฝนทนหนาวอยูงอนหงอ

ขนคางหางปหเปยกจนมอซอ ฝนก็พอขาดเม็ดเสรจ็บันดาล”

(ระเดนลันได)



๓. อารมณขัน 

ตัวอยางตอนบทชมโฉมระเดนลันได

มาจะกลาวบทไป ถึงระเดนลันไดอนาถา

เสวยราชยองคเดียวเท่ียวรําภา   ตามตลาดเสาชิงชาหนาโบสถพราหมณ

อยูปราสาทเสาคอดยอดดวน กําแพงแกวแลวลวนดวยเรียวหนาม

มีทหารหอนเหาเฝาโมงยาม คอยปราบปรามปจจามิตรท่ีคดิราย

เท่ียวสีซอขอขาวสารทุกบานชอง เปนเสบียงเลี้ยงทองของถวาย

ไมมีใครชังชิงท้ังหญิงชาย ตางฝากกายฝากตัวกลัวบารมี



๔. บทลงสรง  แตงตัว  ชมโฉม

ตัวอยางในบทละครอเิหนา
สระสรงทรงสุคนธปนทอง ชมพูนุทผุดผองมังสา

สอดใสสนับเพลาเพราตา ภูษาเชิงกรวยรจีุ

ฉลององคโหมดมวงดวงระยบั เจียระบาดคาดทับสลับสี

ปนเหนงลงยาราชาวดี ทับทรวงดวงมณีเจียระไน

สังวาลเพชรพรรณรายสายสรอย เฟองหอยพลอยแดงแสงใส

ทองกรพุกามแกวแววไว สอดใสเนาวรตันธํามรงค

ทรงชฎาประดบัเพชรเตรจ็ตรสั หอยทัดพวงสุวรรณตันหยง

ถือเช็ดหนาเหน็บกรชิฤทธิรงค มาทรงมโนมัยชัยชาญ ฯ



เดือนจรัสโพยมแจมฟา ผิบไดเห็นหนา

ลอราชไซรดูเดือน ดุจแล

ตาเหมือนตามฤมาศ พิศคิ้วพระลอราช

ประดุจแกวเกาทัณฑ กงนา

พิศกรรณงามเพริศแพรว กลกลีบบงกชแกว

อีกแกมปรางทอง เทียบนา



๕. กลวิธีถายทอดความรูสึก 

ครั้นแลว  สิ้นพระดํารัส  สิ้นพระสุรเสียง  หับพระโอษฐ  หลับพระ
เนตร  พระอัสสาสะประสาทซ่ึงเคยระบายตามธรรมดาก็คอยๆ  แผวเบาลงๆ 
ทุกที  แลวก็สิ้นกระแสลมโดยพระอาการสงบ  พระภิกษุองคหน่ึงประกาศวา 
พระบรมศาสดาเสดจ็ปรินิพพานแลว

อนิจจา  แสงเดือนเพ็ญผองกระจางจับพระพักตรอยูเมื่อกี้  ก็จางชีด
ขมุกขมัวลง  ทองฟาสลับมัวพยับครึ้ม  อากาศเย็นเฉียบจับหัวใจ  นํ้าคางหยด
ลงเผาะๆ  เปนหยาดนํ้าตาแหงสวรรค  เกสรดอกรังรวงพรูเปนสายสหัสธารา
สรงพระพุทธสรรีะ  จักจ่ันเรไรสงัดเงียบ  ดูไมมแีกใจจะทําเสียง  ธรรมชาติรอบ
ขางตางสลด  หมดความคะนองทุกสิ่งทุกอยาง

(กามนิต)



คุณคาของวรรณคดีไทย



“ทุกชุมชนทุกสังคมมีวรรณคดใีนรปูใดรปูหน่ึง แลวแตระดบัและ

ลักษณะความเจรญิของชุมชนหรือสังคมน้ัน ๆ สังคมกรีกเปนสังคมท่ีเจริญ

ทางศิลปวิทยาการเกือบทุกสาขา ก็ไมตองสงสัยวาจะมีวรรณกรรมช้ันเยี่ยม

ยิ่งตกทอดลงมาถึงคนในปจจุบัน สังคมโรมเจรญิทางการทหาร กฎหมายและ

การบริหาร สังคมน้ันก็ไมขาดวรรณคด ี สังคมอินเดยีเจริญทางปรชัญาทาง

จิตก็มีวรรณกรรมช้ันวิศิษฏ  สังคมจีน ญี่ปุน ก็เชนกัน  สังคมตะวันตกใน

ปจจุบันเจริญทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือวิทยาศาสตรประยุกต ก็มี

วรรณคดเียี่ยมยิ่งอีก จึงอาจสรุปไดวา วรรณคดเีปนสวนหน่ึงของชีวิตมนุษย

จริง เมื่อวรรณคดเีปนสวนหน่ึงของชีวิตมนุษย และเราสนใจกับชีวิตมนุษย ก็

ตองศึกษาวรรณคด”ี (ม.ล.บุญเหลือ  เทพยสุวรรณ ) 



คุณคาของวรรณคดีไทย

๑. เครื่องบันเทงิหรอืสรางความพึงพอใจ

สรวลเสียงขับอานอาง ใดปาน 

ฟงเสนาะใดปูน เปรียบได 

เกลากลอนกลาวกลการ กลกลอม ใจนา 

ถวายบําเรอทาวไท ธิราชผูมีบุญ ฯ 

(ลิลิตพระลอ)



• น.ม.ส. กลาววา

• รสแหงโคลงอาจจําแนกไดเปน ๒ อยาง คือรสคาํและรสความ (...) โคลงท่ี

เรียกวาไพเราะโดยรสคาํ คือโคลงท่ีผจงรอยกรองดวยถอยคําอยางเสราะเพราะ

พริ้ง เปนเครื่องเพลินใจแกผูอานผูยิน ทําใหเกิดปรีดาปราโมทย มีโอชะเปรียบ

เชนอาหารซ่ึงชางวิเศษปรุงขึ้นอยางประณตี อาหารชนิดเดียวกัน ถาผูปรุงปรุงไม

เปนก็ไมอรอย โคลงใดไมมรีสชนิดน้ี ก็มักทําใหเกิดความเบ่ือหนาย เพราะความ

จืดความเฝอนแลความนาราํคาญอืน่ ๆ โคลงท่ีเรียกวาดีโดยรสความ คือโคลงท่ี

ยกเอาแตใจความนาฟงมาแตง อาจเปนใจความดีท้ังเรื่อง ท้ังตอน ท้ังบทหรือแต

เพียงบาทเดียวก็ได รสความดอีาจสะกิดใจผูอานใหคดิ ใหนึกชม ใหเห็นจริง

ตามท่ีแสดง ใหนับถือวาจาท่ีกลาว โคลงใดไมมรีสชนิดน้ี ก็มักจะขึ้นไมพนยอด

หญา มีใจความดาด ๆ หรือดังท่ีฝรัง่เรยีก แบน ๆ (สามกรุง)



วรรณคดีท่ีเปนเครื่องบันเทิงใจเปน ๒ ลักษณะกวาง ๆ  

๑) วรรณคดท่ีีมุงแตงขึน้เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจตอตวัผูแตงเอง 

เกิดสุนทรียะหรอืความซาบซ้ึงในการแตง

๒) วรรณคดท่ีีมุงใหเกิดความพึงพอใจตอผูเสพวรรณคดเีฉพาะบุคคลและผู

เสพท่ัวไป 



๒. เคร่ืองประเทืองปญญา 

“มรดกทางปญญาอยางหน่ึงท่ีบรรพบุรษุมอบไวใหเรา ก็คือวรรณคดจํีานวน

มากมายท่ีตกทอดผานการขัดเกลาและประเมนิคาดวยกาลเวลา วรรณคดี

เหลาน้ันคือหนังสือดี ๆ ท่ีแสดงภูมิปญญาของคนโบราณ ท่ีแมหลายสิ่งหลาย

อยางจะลาสมัยไปแลวในโลกยุคปจจุบัน แตก็ทําใหเราสามารถเรยีนรูความ

รุงเรืองทางปญญาของมนุษยในสมยักอนได” (รื่นฤทัย สัจจพันธุ)



๓.  เครื่องสําเรงิอารมณ 

๑) สําเริงอารมณตามสุนทรยีรสของวรรณคดสีันสกฤต

๒) สําเริงอารมณตามสุนทรยีลีลาหรือลีลาแหงกาพยกลอนไทย



๔. ประกอบการแสดง

๕. ส่ังสอนชีแ้นะ

คชสารแมมวยมีงา  โคกระบือมรณา 

เขาหนังก็เปนสําคัญ 

บุคคลถึงกาลอาสัญ สูญสิ้นสารพัน 

คงแตความช่ัวกับดี

(กฤษณาสอนนองคําฉันท)



• หามเพลิงไวอยาให มีควัน

หามสุริยะแสงจันทร สองไซร

หามอายุใหหัน คืนเลา

หามดั่งน้ีไวได จ่ึงหามนินทา  (โคลงโลกนิติ)



๖.  วรรณคดีที่ใชในพธิีตางๆ เชน ลิลิตโองการแชงนํ้า 

“เขาผูบซ่ือ ช่ือใครใจคด ขบถเกียจกาย วายกระทูฟาดฟด ควานแควนมัดศอก 

หอกดิ้นเดาเทาถก หลกเทาใหไปมิทันตาย หงายระงมระงม ยมบาลลากไป 

ไฟนรกปลาบปลิ้นดิ้นพลาง เขาวางเหนืออพิจี ผูบดีบซ่ือ ช่ือใครใจคด ขบถแก

เจา ผูผานเกลาอยุธยา สมเด็จพระรามาธบิด ีศรสีินทรบรมมหาจักรพรรดศิร 

ราชาธิราช ทานมีอํานาจมีบุญ คุณอเนกา อันอาศัยรม แลอาจขมชัก หักกิ่งฆา 

อาจถอนดวยฤทธานุภาพ บาปเบียนตน พันธุพวกพอง ญาติกามาไสร ไขวใจ

จอด ทอดใจรัก ชักเกลอสหาย ตนท้ังหลายมาเพ่ือจําทําขบถ ทดโทรห แกเจา

ตนไสร จงเทพยุดา ฝูงน้ีใหตายในสามวัน อยาใหทันในสามเดือน อยาให

เคลื่อนในสามป อยาใหมีสุขสวัสดีเมื่อใด อยากินเขาเพ่ือไฟจนตาย” (ลิลิต

โองการแชงนํ้า)



อาพอจงเสีย พยศอนัเปล้ือง แลอยาเล่ือมกําแหงแรง

พอจําอันสอนจิตร(ะ)อยาแคลง แลจงรกัทั้งหมอควาญ

จงมีจริต สุทธิอันงาม สงบเสงี่ยมแลเส่ียมสาร

พวกพองนิกร บบริพาร บริรักษ(ะ)รักษา

อาพออยาโศกอยาทกุข(ะ)เลย แลอยาเศราอยาโศกา

อยาใหพลิาป จิตร(ะ)อา- ดุร(ะ) เลยจงยลยนิ

อาพออยาโทษบิดร(ะ)มา- ดร(ะ) โทษอันเพือ่นกิน

อาพออยาโทษ นร(ะ)นรนิทร ทั้งนี้ยอมอําเภอกรรม

(คําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชาง-ขุนเทพกวี)



• สวัสดีคะ
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