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ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัวรรณคดี

ความหมายของวรรณคดี  วรรณกรรม  วรรณศิลป์

วรรณกรรม คืออะไร

วรรณศิลป์ คืออะไร

วรรณคดี คืออะไร



ความหมายของวรรณคดี

• ความหมายตามรูปศพัท ์
วรรณ แปลวา่  หนงัสือ  สีผวิ  ชนิด  เพศ  ตวัอกัษร
คดี แปลวา่  เร่ือง  ความ  ทาง
วรรณคดี แปลวา่  แนวทางของหนงัสือ



ความหมายของวรรณคดี

• ค าวา่ วรรณคดี เป็นศพัทบ์ญัญติั ตรงกบัค าวา่ Literature ในภาษาองักฤษ 
ปรากฏคร้ังแรกในพระราชกฤษฎีกาตั้งวรรณคดีสโมสร ลงวนัท่ี 23
กรกฎาคม 2457 ในรัชสมยัสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั



ความหมายของวรรณคด ี
• เสฐียรโกเศศ ใหค้วามหมายไวว้า่ 

“วรรณคดีคือการแสดงความคิดออกมาโดยเขียนข้ึนไวเ้ป็นหนงัสือ ขอ้เขียน
หรือบทท่ีแต่ง หรือบทประพนัธ์ข้ึนทั้งหมด ซ่ึงเป็นของประเทศชาติใด ๆ หรือ
ยคุสมยัใด ๆ ไม่วา่ในภาษาใด หรือวา่ดว้ยเร่ืองใด ๆ (ยกเว้นเร่ืองวทิยาศาสตร์) 
บทโวหาร  วรรณนาหรือขอ้เขียนซ่ึงมีส านวนโวหารเพราะพร้ิง  มีลกัษณะเด่น
ในเชิงประพนัธ์”



ความหมายของวรรณคดี

• ม.ล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ ใหท้รรศนะวา่ 
“วรรณคดี คือ หนงัสือท่ีไดรั้บความยกยอ่งจากผูศึ้กษา และจากผูส้นใจใน

ศิลปะทางวรรณกรรมวา่เป็นหนงัสือชั้นดี  สมควรท่ีจะแนะน าใหผู้อ่ื้นอ่านให้
แพร่หลาย  เป็นหนงัสือท่ีไดรั้บความยกยอ่งซ่ึงจะตอ้งมีเน้ือหาและรูปแบบ
เหมาะสมกนั  มีความคิดนึกท่ีแสดงถึงความเฉียบแหลมของผูแ้ต่ง แสดงถึง
พฒันาการทางอารมณ์ของผูแ้ต่งสูง  และมีคุณค่าในทางประวติัของวรรณกรรม
หรือประวติัวรรณคดี” 



ความหมายของวรรณคดี

• วทิย์ ศิวะศริยานนท์ใหค้วามหมายไวว้า่
“วรรณคดี หมายถึง บทประพนัธ์ท่ีรัดตรึงใจผูอ่้าน  ปลุกมโนคติ 

(Imagination) ท าใหเ้พลิดเพลินและเกิดอารมณ์ต่าง ๆ ละมา้ยคลา้ยคลึงกบั
อารมณ์ของผูป้ระพนัธ์ วรรณคดีอาจสอนใจเราไดท้างออ้ม แต่ไม่ใช่หนงัสือ
เทศน์ และอาจเปิดหูเปิดตาเราโดยใหเ้ราไดเ้ห็นชีวติและแง่ของชีวิตแปลก ๆ  
ต่าง ๆ แต่วรรณคดีไม่ใช่ต ารา หนงัสือศาสนา”



ความหมายของวรรณคดี

• สิทธา พนิิจภูวดล กล่าวถึงวรรณคดีวา่ 
“บทประพนัธ์ทุกชนิดท่ีผูแ้ต่งมีวธีิเขียนอยา่งดี  มีศิลปะก่อใหเ้กิดความ

ประทบัใจ สร้างความสนุกเพลิดเพลินใหแ้ก่ผูอ่้าน ท าใหผู้อ่้านมีมโนภาพไปตาม
จินตนาการของผูแ้ต่ง  เร้าใหเ้กิดอารมณ์สะเทือนใจไปตามความรู้สึกของผูแ้ต่ง 
บางคร้ังผูแ้ต่งจะสอดแทรกความรู้และทศันคติในเร่ืองต่าง ๆ ลงในงานของเขา 
แต่กมิ็ไดห้มายความวา่  ผูแ้ต่งมุ่งใหค้วามรู้หรือมุ่งสอนปรัชญา ศีลธรรม หรือ
เร่ืองของชีวติ ทั้งน้ีเพราะวรรณคดีไม่ใช่ต ารา



สรุปความหมายของวรรณคดี



มาตรา 8 ในราชกฤษฎีกา ก าหนดไวด้งัน้ี
1. เป็นหนังสือดี คือ เป็นเร่ืองท่ีสมควรซ่ึงสาธารณะชนจะอ่านได ้ โดยไม่

เสียประโยชน ์คือ ไม่เป็นเร่ืองทุภาษิต หรือเป็นเร่ืองท่ีชกัจูงความคิดผูอ่้านไป
ในทางอนัไม่เป็นแก่นสาร หรือซ่ึงจะชวนใหคิ้ดวุน่วายไปในทางการเมือง  อนั
จะเป็นเคร่ืองร าคาญแก่รัฐบาลของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั

2. เป็นหนังสือแต่งดี ใชว้ธีิเรียบเรียงอยา่งใด ๆ กต็าม แต่ตอ้งใหเ้ป็นภาษาไทย
อนัดี  ถูกตอ้งตามเยีย่งท่ีใชใ้นโบราณกาลหรือในปัจจุบนักไ็ด ้ ไม่ใช่ภาษาซ่ึง
เลียนภาษาต่างประเทศหรือใชว้ธีิผกูประโยคประธานตามภาษาต่างประเทศ 



หนังสือที่เป็นวรรณคดไีด้

• พิจารณาจากพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งวรรณคดีสโมสรเม่ือปี พ.ศ. 2457 ในมาตรา 7 
ระบุวา่ หนังสือโบราณหรือหนังสือปัจจุบันที่เป็นวรรณคดไีด้  มี 5 ประเภท 

1. กวนิีพนธ์   คือ โคลง ฉนัท ์กาพย ์กลอน
2. ละครไทย  คือ  แต่งเป็นกลอนแปด มีก าหนดหนา้พาทย ์ฯลฯ
3. นิทาน  คือ  เร่ืองราวอนัผกูข้ึนและแต่งเป็นร้อยแกว้
4. ละคร   คือ ละครท่ีไทยเอาแบบอยา่งมาจากยโุรป
5. ค าอธิบาย คือ แสดงดว้ยศิลปะวทิยา หรือกิจการอยา่งใดอยา่งหน่ึง (แต่ไม่ใช่

ต าราหรือแบบเรียน หรือความเรียงเร่ืองโบราณคดี)



ยอดของวรรณคดี
1. ลิลิตพระลอ: ยอดของลิลิต
2. สมุทรโฆษค าฉนัท:์ ยอดของฉนัท์
3. มหาชาติกลอนเทศน:์ ยอดของกาพย์
4. เสภาขนุชา้งขนุแผน: ยอดของกลอนสุภาพ
5. บทละครเร่ืองอิเหนา: ยอดของกลอนบทละครร า
6. บทละครเร่ืองหวัใจนกัรบ: ยอดของกลอนบทละครพดู (ร.6)
7. สามก๊ก: ยอดของความเรียงเร่ืองนิทาน
8. พระราชพิธีสิบสองเดือน: ยอดของความเรียงอธิบาย (ร.5)



ความหมายของวรรณกรรม

ค าวา่ วรรณกรรม มีปรากฏเป็นหลกัฐานคร้ังแรกในพระราชบญัญติั
คุม้ครองศิลปะและวรรณกรรม พ.ศ. 2475 บญัญติัข้ึนจากค าวา่ Literature 
เช่นเดียวกบัค าวา่วรรณคดี แต่ค าว่าวรรณกรรมน้ันมีความหมายกว้างกว่า     
ค าว่าวรรณคดี



ความหมายของวรรณกรรม

• วรรณกรรม หมายถึง ส่ิงซ่ึงเขียนข้ึนทั้งหมดไม่วา่จะเป็นรูปแบบใด หรือเพื่อ
ความมุ่งหมายอยา่งใด เช่น  ค  าอธิบาย  ใบปลิว   หนงัสือพิมพ ์ นวนิยาย 

• วรรณกรรมท่ีแต่งดีไดรั้บการยกยอ่งจากคนทัว่ไปจึงจะเรียกวา่  “วรรณคด”ี 

• คุณสมบติัท่ีท าใหว้รรณกรรมและวรรณคดีต่างกนักคื็อ “วรรณศิลป์” หรือ 
“ศิลปะแห่งการเรียบเรียง” 



วรรณกรรมทีไ่ด้รับยกย่องว่าเป็นวรรณคดมีกัมคุีณสมบัติ

1. เน้ือหาและรูปแบบเหมาะสมกนั
2. การใชส้ านวนภาษาเป็นไปดว้ยความบรรจงดว้ยความเพง่เลง็
3. มีความคิดนึกท่ีแสดงถึงความเฉียบแหลมของผูแ้ต่ง
4. แสดงถึงพฒันาการทางอารมณ์ของผูแ้ต่งสูง 
5. มีคุณค่าในทางประวติัของวรรณกรรม หรือประวติัวรรณคดี



ความหมายของวรรณศิลป์

• ค าวา่ วรรณศิลป์  ตรงกบัภาษาองักฤษวา่ The  Art  of  Literature หมายถึง 
หนังสือที่มีศิลปะ หรือศิลปะของหนังสือ

• หนงัสือท่ีมีวรรณศิลป์ตอ้งเป็นหนงัสือท่ีมุ่งเสนอ
- ความงดงามของภาษา  
- ความงดงามของเน้ือเร่ือง 
- รูปแบบเป็นส าคญั

• วรรณศิลป์จึงเป็นคุณสมบติัประการส าคญัท่ีท าใหว้รรณกรรมเป็นวรรณคดี



องค์ประกอบของวรรณศิลป์

1. อารมณ์สะเทือนใจ
2. ความนึกคดิ และจินตนาการ
3. การแสดงออก
4. ท่วงท่าที่แสดงหรือสไตล์
5. เทคนิคหรือกลวธีิในการแต่ง
6. องค์ประกอบ



1. อารมณ์สะเทือนใจ

• อารมณ์สะเทือนใจ เป็นอารมณ์ท่ีเกิดข้ึนต่อเม่ือมีส่ิงใดส่ิงหน่ึงมากระทบจิตใจ 
แลว้เกิดความรู้สึกตอบสนอง 

• ความรู้สึกตอบสนองท่ีเกิดข้ึนเป็นผลท าใหเ้กิดศิลปะข้ึนได้
• วรรณคดีจึงเกิดจากอารมณ์สะเทือนใจของผูแ้ต่ง แลว้ถ่ายทอดอารมณ์
สะเทือนใจออกมาใหผู้อ่้านหรือผูฟั้งเกิดอารมณ์คลอ้ยตาม



• เม่ือเกิดความรัก ท าใหเ้กิด “เพลงยาว”

• ความเศร้าใจเม่ือตอ้งพลดัพรากจากคนรัก ท าใหเ้กิด “นิราศ”

• ดงัตวัอยา่งใน “นิราศพระบาท”  สุนทรภู่เกิดอารมณ์สะเทือนใจเม่ือตอ้งจากนาง
อนัเป็นท่ีรักเดินทางตามเสดจ็พระองคเ์จา้ปฐมวงศไ์ปพระพทุธบาท

แสนอาลยัใจหายไม่วายห่าง

ดงัศรศักดิ์ปักช ้าระก าทรวง เสียดายดวงจันทราพะงางาม

เจ้าคุมแค้นแสนโกรธพโิรธพี่ แต่เดือนยีจ่นย่างเข้าเดือนสาม

จนพระหน่อสุริวงศ์ทรงพระนาม จากอารามแรมร้างทางกนัดาร



• สุนทรภู่เกิดอารมณ์สะเทือนใจในขณะท่ีนมสัการพระพทุธบาท จึงกล่าวค า
อธิษฐานวา่

มาเคารพพบพทุธบาทแล้ว ขอคุณแก้วสามประการช่วยอุปถมัป์

ฉันเกดิมาชาตินีม้ีแต่กรรม แสนระย ายุบยบัด้วยอบัจน

ได้เคืองแค้นแสนยากล าบากบอบ ไม่สมประกอบทรัพย์สินกข็ัดสน

แม้นกลบัชาติเกดิใหม่เป็นกายคน ช่ือว่าจนแล้วจงจากก าจัดไกล

สตรีหึงหน่ึงแพศยาหญงิ ทั้งสองส่ิงอย่าได้ชิดพสิมัย

สัญชาติชายทรชนที่คนใด ให้หลกีไกลร้อยโยชน์อย่าร่วมทาง



2. ความนึกคดิ และจินตนาการ

• ความนึกคดิและจินตนาการ เป็นภาพทีผู้่แต่งสร้างขึน้ในจิตใจ อาจเกิดจาก
อารมณ์สะเทือนใจ  ความคิดฝัน  และประสบการณ์แลว้ท าใหก้ลายเป็นภาพข้ึน 
• จิตนาการในวรรณคดีน้ันควรจะเพ่งไปในด้านความงาม  ความดี เพื่อบ ารุง
จิตใจใหเ้กิดความบนัเทิงเป็นส าคญั



ยิง่ถูกน ้าก าลงัยิง่เกรียงไกร เท่ียวเล้ียวไล่ข่ีปลาในสาชล
ระลอกซดัพลดัเขา้ในปากฉลาม ลอดออกตามซีกเหงือกเสือกสลน
เห็นฝงูเงือกเกลือกกล้ิงมากลางชล คิดวา่คนมีหางเหมือนอยา่งปลา
คร้ันถามไถ่ไม่พดูกโ็ผนจบั ดูกลอกกลบักลางน ้าปล ้ามจัฉา
คร้ันจบัไดใ้หร้ะแวงแคลงวิญญาณ์ เช่นน้ีปลาหรืออะไรจะใคร่รู้
ฉุดกระชากลากหางข้ึนกลางหาด แลประหลาดลกัษณามีตาหู
จะเอาไปใหพ้ระบิดาดู แลว้ลากลู่เขา้ในถ ้าดว้ยก าลงั

ตวัอย่างสินสมุทรเร่ืองพระอภยัมณี



3. การแสดงออก

• ผูแ้ต่งจะใชก้ารแสดงออกเป็นพาหะน าเอาความรู้  อารมณ์สะเทือนใจ
ความนึกคิด  จินตนาการของตนไปใหผู้อ่ื้นรับรู้
• การแสดงออกใหมี้ศิลปะ คือ ท าใหผู้อ่้าน ผูฟั้งเห็นลกัษณะท่ีส าคญัๆ เช่น

- ท าให้ผู้อ่านเห็นภาพ และรู้สึกตามค าบรรยาย

- ท าให้เห็นความเคล่ือนไหวของตัวละครในเร่ือง 

- ท าให้เห็นนิสัยใจคอ และบุคลกิภาพของตวัละครในเร่ือง



• ท าให้ผู้อ่านเห็นภาพ และรู้สึกตามค าบรรยาย

- โคลงของศรีปราชญ์

เรียมร ่ำน ้ำเนตรถ้วม ถงึพรหม

พำหมู่สัตว์จ่อมจม ชีพม้วย

พระสุเมรุเป่ือยเป็นตม    ทบท่ำว ลงแฮ

หำกอักนิฐพรหมฉ้วย พีไ่ว้จึ่งคง



• ท าให้ผู้อ่านเห็นภาพ และรู้สึกตามค าบรรยาย

- ตอนทีขุ่นแผนเข้าห้องนางแก้วกริิยา

เจ้ำร่ำงน้อยนอนน่ิงบนเตียงต ่ำ คมข ำงำมแฉล้มแจ่มใส

คิว้คำงบำงงอนอ่อนละไม รอยไรเรียบรับระดบัดี



• ท าให้เห็นความเคล่ือนไหวของตัวละครในเร่ือง
- แสดงอารมณ์โกรธเจ็บแค้นของพระเวสสันดรทีเ่ห็นชูชกเฆีย่นตลูีกต่อหน้า 

ตรัสว่า
“...ทชีเอ่ยกมูำอยู่ป่ำเปล่ำเม่ือไร  ทั้งพระขรรค์ศิลป์ไชยกถ็อืมำ...”

- บทดอกสร้อย ร าพงึในป่าช้า ของพระยาอุปกติศิลปสาร
วังเอ๋ยวังเวง หง่ำงเหง่งย ำ่ค ำ่ระฆังขำน

ฝูงววัควำยผ้ำยลำทวิำกำล ค่อยค่อยผ่ำนท้องทุ่งมุ่งถิน่ตน
ชำวนำเหน่ือยอ่อนต่ำงจรกลับ ตะวนัลบัอับแสงทุกแห่งหน
ทิง้ทุ่งให้มืดมัวทัว่มณฑล และทิง้ตนตูเปลีย่วอยู่เดยีวเอย



• ท าให้เห็นนิสัยใจคอ และบุคลกิภาพของตวัละครในเร่ือง

- เห็นนิสัยใจคอของนางวนัทองตอนขุนแผนพานางลาวทองมา

ทุดอีลำวชำวป่ำขึน้หน้ำลอย แม่จะต่อยเอำเลือดลงล้ำงตีน

เจ็บใจไม่น้อยสักร้อยเท่ำ ดังใครเอำดำบฟำดให้ขำดวิ่น

สำยทองกบัอีปลีทั้งอีจีน ปีนเรือลงมำด้วยมำช่วยกู

เป็นไรเป็นนะไม่ละกนั ขุนแผนเข้ำกัน้น้องวนัทองอยู่

ลำวทองแอบหลงับังผัวดู พวกสำยทองกรูจะตบเอำ





4. ท่วงท่าที่แสดงหรือสไตล์

• ท่วงท่าท่ีแสดงหรือสไตล ์ผูแ้ต่งแต่ละคนยอ่มมีส านวนโวหารในการน าเสนอ
เร่ืองท่ีเป็นลกัษณะของตน 
• ท่วงท่าท่ีแสดงน้ีจะพิจารณาไดจ้าก

- วิธีจดัเรียงถอ้ยค า 
- การใชภ้าษา วรรคตอน
- การแสดงความคิดเห็นเฉพาะตวั 
- วธีิการถ่ายทอดอารมณ์ของผูแ้ต่ง



4. ท่วงท่าทีแ่สดงหรือสไตล์

• สมเดจ็พระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงประณีตในการใช้
ถอ้ยค าและเคร่งครัดฉนัทลกัษณ์ มกัจะทรงแกง้านจนพอพระทยั เห็นได้
จากผลงานเร่ืองสมุทรโฆษค ำฉันท์ตอนปลำย  กฤษณำสอนน้องค ำฉันท์ 
ลิลิตตะเลงพ่ำย

• สุนทรภู่  นิยมใชส้มัผสัมาก ชอบพรรณนาธรรมชาติและสัตว ์ชอบพดูถึง
ประวติัสถานท่ีต่างๆ เห็นไดจ้ากผลงานประเภทนิรำศ



ตัวอย่างลลิติตะเลงพ่าย 
ของสมเดจ็พระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส 

จ าใจจ าจากเจา้ จ าจร
จ านิราศแรมสมร แม่ร้าง
เพราะเพื่อจกัไปรอน อริราช แลแม่
จ าทุกขจ์  าเทวษวา้ง สวาทวา้หวัน่ถวลิ ฯ

ยนิสารสมเดจ็ไท ้ ภรรดา
ดาลสุชลธารา หยาดยอ้ย
เศียรซบแทบบาทา ทางเทวษ
ฤๅใคร่วายวา่งสร้อย สร่างส้ินกนัแสง ฯ



4. ท่วงท่าทีแ่สดงหรือสไตล์

• สไตล์การแต่งช่วยให้ผู้อ่านได้ทราบบุคลกิภาพของผู้แต่ง เม่ือเราอ่าน
งานเขียนของนกัเขียนคนหน่ึงๆ หลายๆ เร่ืองจะท าใหท้ราบวา่ นกัเขียน
คนนั้นชอบไม่ชอบอะไร เช่น

• สุนทรภู่ มกัจะอธิษฐานซ ้ าๆวา่ ไม่ชอบหญิงข้ีหึง ดุร้าย  
แม้นกลับชำติมำเกดิใหม่เป็นกำยคน     ช่ือว่ำจนแล้วจงจำกก ำจัดไกล

สตรีหึงหน่ึงแพศยำหญิง ทั้งสองส่ิงอย่ำได้ชิดพสิมัย



5. เทคนิคหรือกลวธีิในการแต่ง

• เทคนิคหรือกลวธีิในการแต่ง คือ ความรู้และฝีมือในการแต่ง 
• หากผูแ้ต่งขาดกลวธีิ หรืออุบายท่ีจะน าเสนอแลว้ เร่ืองท่ีแต่งนั้นกอ็าจไม่ดีเด่น
• ผูแ้ต่งอาจใชก้ลวธีิต่าง ๆ กนั 

- บางเร่ืองใหต้วัละครตวัใดตวัหน่ึงเป็นผูเ้ล่าเร่ืองเองทั้งหมด
- บางเร่ืองใชว้ธีิเล่าในรูปของจดหมายโตต้อบ
- การเปิดเร่ืองปิดเร่ืองท่ีประทบัใจ เช่น ท้ิงประเดน็ใหผู้อ่้านคิดเอง 



5. เทคนิคหรือกลวธีิในการแต่ง

- การใชส้ญัลกัษณ์หรือส่ิงแทน  เช่น
มีนางเอกเป็นคนชนบทเข้ามาเมืองหลวง  มีอาชีพเยบ็เส้ือ ต่อมามี

นายทหารมาติดพนั  และได้พากนัไปเที่ยวสวนสาธารณะแห่งหน่ึง นางเอก

ทัดดอกไม้สีขาวที่ผม  แล้วเที่ยวไปในสวนด้วยความร่ืนเริง  แสดงความรัก

กนัทีช่ายน า้  ผู้ชายปลดดอกไม้สีขาวออกจากผมผู้หญงิแล้วปล่อยลอยน า้ไป

ดอกไมสี้ขาวท่ีลอยไปนั้นหมายถึง ความบริสุทธ์ิของสตรี



6. องค์ประกอบ

• เร่ืองแต่งท่ีดีจะตอ้งมีองคป์ระกอบท่ีเหมาะสม คือ 
- มีตวัเน้ือหาหลกั
- พลความ หรือส่วนขยาย 

• ถา้หากเร่ืองใดมีแต่เน้ือหาอยา่งเดียว ไม่มีพลความมาช่วยเสริมอยา่ง
เหมาะสมกจ็ะท าใหเ้ร่ืองนั้นไม่น่าอ่านน่าฟัง 



ประเภทของวรรณคดี

• วรรณคดีแบ่งไดห้ลายประเภท ข้ึนอยูก่บัวา่จะยดึอะไรเป็นหลกั 
- แบ่งตามจุดมุ่งหมายของการเขยีน
- แบ่งตามประโยชน์ที่ได้จากเน้ือหา
- แบ่งตามหลกัฐานที่ปรากฏ 
- แบ่งตามเน้ือหา
- แบ่งตามรูปแบบค าประพนัธ์
- แบ่งตามสมัย



ประเภทของวรรณคดี

• แบ่งตามจุดมุ่งหมายของการเขยีน

1. สารคดี เร่ืองท่ีแต่งข้ึนจริง เขียนเพ่ือใหค้วามรู้เป็นหลกั (Non-fiction) 
เช่น พระราชพิธีสิบสองเดือน ไกลบา้น สุภาษิตสอนหญิง

2. บันเทิงคด ีเร่ืองท่ีสมมุติข้ึนมา เขียนเพ่ือใหค้วามเพลิดเพลินเป็นหลกั 
(Fiction) เช่น อิเหนา ขนุชา้งขนุแผน พระอภยัมณี



• แบ่งตามประโยชน์ที่ได้จากเน้ือหา
1. วรรณคดบีริสุทธ์ิ เป็นวรรณคดีท่ีเขียนข้ึน โดยมีเจตนาเพ่ือความเพลดิเพลนิ

หรือเพ่ือสนองอารมณ์โดยเฉพาะ ไม่มุ่งประโยชนอ์ยา่งอ่ืน  วรรณคดีบริสุทธ์ิจึงมุ่ง
การปรุงแต่งถอ้ยค าเป็นพิเศษ เพื่อใหก้ระทบใจคนอ่าน 

2. วรรณคดปีระยุกต์  เป็นวรรณคดีท่ีแต่งข้ึนเพื่อประโยชนอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง 
ไม่ได้มุ่งด้านความบันเทงิ เช่น 

- เพื่อสัง่สอนอบรม 
- เพื่อแสดงหลกัการปฏิบติัดา้นขนบธรรมเนียมประเพณี 
- เพื่อบนัทึกเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ - เพื่อสดุดีวีรกรรม 



• ตวัอย่างวรรณคดปีระยุกต์ เช่นค าสอนในโคลงโลกนิต ิบทที่ 37 ว่า

หา้มเพลิงไวอ้ยา่ให้ มีควนั
หา้มสุริยะแสงจนัทร์ ส่องไซร้
หา้มอายใุหห้นั คืนเล่า
หา้มดัง่น้ีไวไ้ด้ จ่ึงหา้มนินทา



ประเภทของวรรณคดี

• แบ่งตามหลกัฐานที่ปรากฏ คือ
1. วรรณกรรมมุขปาฐะ เป็นวรรณกรรมท่ีจดจ าและเล่าสืบต่อกนัมาปากต่อปาก 

ไม่มีหลกัฐานปรากฏเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
2. วรรณกรรมลายลกัษณ์ เป็นวรรณกรรมท่ีปรากฏในลายลกัษณ์อกัษร              

อาจจะจารึกลงแผน่ศิลา  สมุดข่อย  ใบลาน หรือ กระดาษพิมพ ์                                     
อยา่งปัจจุบนัน้ี 



ประเภทของวรรณคดี
• แบ่งตามเน้ือหา

1. วรรณคดีเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ หรือวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ เช่น 
ลิลิตตะเลงพา่ย   ลิลิตยวนพา่ย

2. วรรณคดีเก่ียวกบัพิธีกรรมและขนบประเพณี เช่น พระราชพิธีสิบสองเดือน   
นางนพมาศ 

3. วรรณคดีเก่ียวกบัศาสนาหรือศีลธรรม เช่น มหาชาติค าหลวง  ไตรภูมิพระร่วง
4. วรรณคดีนิราศ เช่น นิราศนรินทร์ ก าสรวลโคลงดั้น
5. วรรณคดีการละครหรือนาฏวรรณคดี เช่น รามเกียรต์ิ  อิเหนา  ดาหลงั



ประเภทของวรรณคดี

• แบ่งตามรูปแบบค าประพนัธ์
1. ร้อยแกว้
2. ร้อยกรอง ไดแ้ก่

โคลง: โคลงสุภาพ  โคลงดั้น  โคลงโบราณ
ร่าย: ร่ายสุภาพ  ร่ายดั้น  ร่ายโบราณ  ร่ายยาว
กลอน: กลอนสุภาพ กลอนตลาด
กาพย:์ กาพยย์านี  กาพยฉ์บงั กาพยสุ์รางคนางค์



ฉนัท:์ อินทรวิเชียรฉนัท ์(11)  วสันตดิลกฉนัท ์(14)  มาลินีฉนัท ์(15)     
สทัทุลวกิกีฬิตฉนัท ์(19) สทัธราฉนัท ์(21) 

ลิลิต: ร่าย+โคลง

กาพยห่์อโคลง: กาพย์ 1 โคลง 1
กาพยเ์ห่เรือ: โคลง+กาพย์
ค  าฉนัท:์ กาพย+์ฉนัท์



ประเภทของวรรณคดี

1. สมยัสุโขทยั
2. สมยักรุงศรีอยุธยา

2.1 ตอนต้น
2.2 ตอนกลาง
2.3 ตอนปลาย

3. สมยักรุงธนบุรี

4. สมยักรุงรัตนโกสินทร์
4.1 ตอนต้น ร.1-ร.3
4.2 ช่วงกลาง ร.4 –พ.ศ. 2475
4.3 พ.ศ. 2475– ปัจจุบัน

• แบ่งตามสมัย



ลกัษณะทัว่ไปของวรรณคดไีทย

1. ผู้แต่งเป็นบุคคลช้ันสูง เช่น กษตัริย ์ ขนุนาง  แต่งเพื่อความพอใจมากกวา่
เล้ียงชีพ

2. เน้ือเร่ืองเน้นบุญญาธิการ ตวัละครจึงมกัเป็นบุคคลชั้นสูง 
3. เน้นอรรถรสทางภาษา นิยมร้อยกรองมากกวา่
4. ท่วงท านองการแต่งตรงไปตรงมา 

5. แสดงออกถึงความเป็นคนไทย รักสนุก เจา้บทเจา้กลอน  มีชีวิตท่ีเรียบง่าย   
อยูก่บัธรรมชาติ   มีศรัทธาอยูใ่นศาสนา   ยกยอ่งสถาบนัพระมหากษตัริย์



ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อการสร้างวรรณคดีไทย

1. สังคมและวฒันธรรม เพราะ กวอียูใ่นสงัคมและวฒันธรรมนั้นๆ
2. วรรณกรรมพืน้บ้าน เพราะ เป็นท่ีถูกอกถูกใจของกวี จึงน ามาดดัแปลง
3. วรรณกรรมตะวนัออก 

- อินเดีย  เช่น  รามายณะ มหาภารตะ
- เปอร์เซีย เช่น นิทาน 12 เหล่ียม  อาหรับราตรี  พนัหน่ึงทิวา
- จีน  เช่น สามก๊ก  ไซ่ฮัน่ 
- ชวา  เช่น อิเหนา
- มอญ  เช่น ราชาธิราช 



ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อการสร้างวรรณคดไีทย

4. วรรณกรรมตะวนัตก 

เร่ิมมีในสมยัรัชกาลท่ี 3 ส่งอิทธิพลมากในเร่ืองรูปแบบและแนวคิด            
- นวนิยายแปลเร่ืองแรกของไทย เร่ือง ความพยาบาท (แม่วนั) 
- นิยายไทยแท ้เร่ือง ความไม่พยาบาท (ครูเหล่ียม)

5. ผู้สร้างวรรณคด ี(ความชอบของตวักว)ี



บทบาทของวรรณคดไีทย

1. เป็นเคร่ืองบันเทิงใจ

2. ประกอบการแสดง เช่น การเล่นหนงัใหญ่ การแสดงละครใน ละครนอก
3. ส่ังสอน เช่น สุภาษิตพระร่วง, โคลงโลกนิติ
4. ส่งสาร มีลกัษณะเช่นเดียวกบัวรรณคดีประยกุต ์แฝงสาระใหคิ้ด หรือ 

กล่าวถึงความเป็นไปของบา้นเมือง 
5. เป็นส่วนหน่ึงของพธีิการ เช่น ดุษฎีสงัเวยกล่อมชา้ง, ลิลิตโองการแช่งน ้า



คุณค่าของวรรณคดไีทย

1. คุณค่าทางดา้นสงัคมและวฒันธรรม
2. คุณค่าทางจิตใจ ทางพระพทุธศาสนา
3. คุณค่าทางดา้นภาษา ศิลปะการประพนัธ์
4. การสะทอ้นศิลปะแขนงอ่ืน เช่น สถาปัตยกรรม จิตรกรรม นาฏศิลป์
5. ขนบธรรมเนียมประเพณี



ตวัอย่างคุณค่าทางด้านสังคมและวฒันธรรม

๏ อยา่เยีย่ง หญิงชัว่
ไป่รู้คุณผวั ไม่กลวัความอาย
ล้ินลมข่มค า ห่อนย  าเยงชาย
จงจิตรคิดหมาย มุ่งร้ายภรรดา

๏ ต่อหนา้ ปราไส
ลบัหลงัตั้งใจ ดูหม่ินนินทา
คอยหาขอ้ผดิ ห่อนคิดกรุณา
ไป่ไดน้ าพา กิจการงานเรือน



คุณค่าทางด้านศาสนา

ส่วนผูใ้ดท่ีเกิดมาโดยไม่รู้จกับาปและบุญ ไม่รู้จกัพระพทุธ พระธรรม 
พระสงฆ ์ไม่รู้จกัใหท้าน ตระหน่ี เม่ือผูอ่ื้นจะใหท้านกข็ดัขวาง ไม่รู้จกัรักพี่
นอ้ง ไม่มีความเมตตากรุณา ฆ่าสตัวต์ดัชีวติ ลกัขโมยทรัพยสิ์นของผูอ่ื้นโดย
เจา้ของมิไดใ้ห ้เป็นชูก้บัภรรยาผูอ่ื้น ลอบรักภรรยาผูอ่ื้น พดูจาเหลาะแหละ...
เสพสุราเมามาย ไม่เคารพผูเ้ฒ่าผูแ้ก่  นกับวช  ผูท้รงศีล ครูอาจารย ์ ผูใ้ดท่ี 
ท าบาปดงักล่าวแลว้น้ี เม่ือตายไปกไ็ดไ้ปเกิดในนรกขมุใหญ่ ๘ ขมุดงักล่าว 
ไดรั้บความเจบ็ปวด ทนทุกขเวทนามากนกั มิอาจจะบรรยายได้



องค์ประกอบของวรรณกรรม

1. รูปแบบ 
2. เน้ือหา 

2.1 ตัวละคร
2.2 ฉาก

3. ภาษา



1. รูปแบบ 

รูปแบบของงานประพนัธ์มีมาก หากจะจดัหมวดหมู่กวา้งๆ อาจจะแยกเป็น 
1) ร้อยแก้ว (Prose) เช่น นิทาน  เร่ืองสั้น  นวนิยาย  จดหมาย บนัทึก         

บทวิจารณ์ 
2) ร้อยกรอง (Verse) ไดแ้ก่ โคลง  ฉนัท ์ กาพย ์ กลอน  ร่าย  ลิลิต



2. เน้ือหา 

เน้ือหาของวรรณคดีไทยมีหลายประเภท เช่น 
- เน้ือหาเก่ียวกบัศาสนา, ศีลธรรม, การสัง่สอนหรือสุภาษิต 
- เน้ือหาเก่ียวกบัสดุดีหรือเฉลิมพระเกียรติ, 
- เน้ือหาเก่ียวกบัขนบประเพณี, พิธีกรรม, ความเช่ือ
- วรรณคดีบางเร่ืองเก่ียวขอ้งกบัอารมณ์ความรู้สึก และธรรมชาติ



เน้ือหาของวรรณคดเีร่ืองหน่ึงอาจมีเน้ือหาหลายอย่างประสมกนักไ็ด้  เช่น   
ลลิติตะเลงพ่าย  แมเ้น้ือหาจะมุ่งเทิดพระเกียรติวรีกษตัริยไ์ทย แต่ความบางตอน
แสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกในเชิงนิราศอยา่งเห็นไดช้ดั
• ตัวอย่างบทร าพงึร าพนัในลลิติตะเลงพ่าย

สลดัไดใดสลดันอ้ง แหนงนอน ไพรฤๅ
เพราะเพื่อมาราญรอน เศิกไสร้
สละสละสมร เสมอช่ือ ไมน้า
นึกระก านามไม้ แม่นแมน้ทรวงเรียม



2. เน้ือหา 

• เน้ือหาบางเร่ืองมีการรับเอาเร่ืองต่างประเทศเข้ามาเพยีงบางส่วนแลว้แต่ง
เติมเสริมต่อใหมี้เน้ือหาแบบไทย ๆ เช่น รามเกยีรติ์   อเิหนา 
• เน้ือหาบางเร่ืองรับมาทั้งหมด แลว้ใชว้ธีิการแปลความ  ดงัเช่น บทละคร     

ที่ ร.6 ทรงแปล อาท ิโรมโิอจูเลยีต 



2. เน้ือหา 

• เน้ือหาบางเร่ืองผู้แต่งอาจได้ข้อมูลจากประสบการณ์ตรงของตนเอง
• เน้ือหาบางเร่ืองได้จากจินตนาการ

ในส่วนของเน้ือหาน้ีอาจรวมความถึงตัวละครที่มีบทบาทในเร่ือง และ
ฉาก อนัเป็นองคป์ระกอบท่ีท าใหผู้อ่้านเขา้ใจเน้ือหาไดม้ากยิง่ข้ึน



2.1 ตัวละคร

• ตวัละคร (Character) ตวัละครในวรรณคดีและวรรณกรรมอาจเป็น
- บุคคลทีม่อียู่จริง  เช่น สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช ในเร่ืองลิลิตตะเลงพา่ย 

- บุคคลสมมุต ิ เช่นนางเงือก ผเีส้ือสมุทร ในพระอภยัมณี
- อาจเป็นสัตว์  เช่น เต่า กระต่าย นก
- อาจเป็นส่ิงที่ไม่มีชีวติ



2.1 ตัวละคร

• ในวรรณคดไีทยโบราณ พบว่ามตีวัละครทีถู่กสร้างขึน้มาและจัดอยู่ในกลุ่ม
อมนุษย์ เช่น อสูร ยกัษ์  มาร ดงัท่ี เก้ือพนัธ์ นาคบุปผา (2540 : 223) กล่าวไวว้า่ 

“วรรณคดไีทยมกักล่าวถงึอสูร  ยกัษ์  มาร  กมุภณัฑ์ และผเีส้ือ อยู่เกือบจะ
ทุกเร่ือง  และคนไทยกรู้็จักกนัด ี แม้จะไม่เคยเห็นตวัจริงกนึ็กภาพออกว่า  ต้องมี
รูปกายก าย าใหญ่โต หน้าตาน่าเกลยีดน่ากลวั ผมหยกิ เขีย้วงอกมานอกปาก ชอบ
กนิคน  ดุร้ายใจด าอ ามหิต...เป็นศัตรูร้ายของเทวดาและมนุษย์ และในทุกเร่ือง
มักจะเป็นตัวโกงเสมอ”



• ตวัละครจะมจี านวนมากหรือน้อยขึน้อยู่กบั

- ขนาดและความยาวของเร่ือง  

- โครงเร่ืองด้วยว่ามีความซับซ้อนเพยีงใด 

• เม่ือเปรียบเทียบเร่ืองพระอภัยมณี กบั ลลิติพระลอ จะพบวา่พระอภยัมณีมี       
ตวัละครมากกวา่ เพราะมีโครงเร่ืองซบัซอ้นท าใหเ้ร่ืองด าเนินไปอยา่งยดืยาว 
• หากจะเปรียบเทียบระหวา่งเร่ืองส้ันกบันวนิยาย กจ็ะเห็นความแตกต่างดา้น
จ านวนของตวัละคร ในนวนิยาย จะสร้างตัวละครมากกว่าเร่ืองส้ัน เพราะนวนิยาย
มีโครงเร่ืองซบัซอ้นกวา่  มีเหตุการณ์ท่ีตอ้งเก่ียวโยงกบัตวัละครมากกวา่



2.2 ฉาก 

• ฉาก หรือสภาพแวดล้อมของตัวละคร เป็นสถานท่ีและบรรยากาศท่ีใหต้วัละคร
โลดแล่นไปตามเร่ืองราว 

• ฉากอาจเป็นสถานทีจ่ริง ๆ ทีม่อียู่ หรือไปดูไปสมัผสัได ้เช่น
- ฉากกรุงเทพมหานคร 
- ฉากริมฝ่ังแม่น ้าเจา้พระยา 

• ฉากที่เกดิจากจินตานาการของกวผีูส้ร้างเร่ือง เช่น
- ฉากป่าหิมพานต์ - ฉากวิมานฉิมพลี   - ฉากสวรรคช์ั้นดาวดึงส์



3. ภาษา 

• การใชถ้อ้ยค าภาษาในหนงัสือวรรณคดี จ าเป็นตอ้งไดรั้บการเลือกเฟ้น    
ขดัเกลาอยา่งประณีต เพ่ือใหเ้กิดความไพเราะร่ืนหู 

• ถ้อยค าต้องมีความหมาย  มีพลงัอ านาจ  มีความประทับใจ

• การศึกษาภาษาในวรรณคดจีึงจ าต้องพจิารณาความสัมพนัธ์ของ เสียง  ค า 
และความหมาย กล่าวคือ ทั้งเสียงและค าต่างมีความสมัพนัธ์กบัความหมาย 



3. ภาษา 

• เสียงกบัความหมายเป็นส่ิงทีเ่ป็นเหตุเป็นผลกนั เช่น
• เสียงพยญัชนะต้นประเภทเสียงนาสิก มกับ่งความรู้สึกนุ่มนวลค่อยเป็นค่อยไป 
เช่น  เสียง /น/  /ม/ นุ่ม  นอ้ย   นาบ  เนิบ  ละไม  แมน้  มาด  มาลย ์

• เสียงระเบิดมกัใหค้วามรู้สึกแขง็กระดา้ง เช่น เสียง /บ/  /ป/  /พ/  เช่น สะบดั ปัด 
ปุบปับ  พึ่บพับ่ เผยีะ โผงผาง

• สระเสียงส้ัน   สร้างความรู้สึกเร่งเร้า  ฉบัไว 
• สระเสียงยาว  ใหค้วามรู้สึกยดืยาด    เนิบนาบ 



3. ภาษา 

• นอกจากน้ียงัมี
- เสียงหนักเบา เสียงสูงต า่ (เสียงวรรณยุกต์) 

- เสียงสัมผสัสระ สัมผสัอกัษร 

- การเลยีนเสียงธรรมชาติ  ท่ีมีส่วนส าคญัท่ีท าใหผู้อ่้านเกิดอารมณ์ 
ความรู้สึกคลอ้ยตามอารมณ์ของผูป้ระพนัธ์ไดเ้ช่นกนั



3. ภาษา 

• ตัวอย่าง บทประพนัธ์ที่เลยีนเสียงธรรมชาติ

เสียงชะนีท่ีเหล่าเขายีส่าน วิเวกหวานหวัวผัวผัวโหวย
หววิหววิไหวไดย้นิยิง่ด้ินโดย ชะนีโหยหาคู่ไม่รู้วาย

(นิราศเมืองเพชร)



3. ภาษา 

• ผูป้ระพนัธ์บางคนถือวา่  การเล่นค าเป็นศิลปะท่ีส าคญัในกาพยก์ลอน อาจ
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. เล่นค าตามบัญญัติบังคบั เป็นการเล่นค าตามแบบท่ีโบราณวางเกณฑ์
เอาไว ้การเล่นค าแบบน้ีตั้งช่ือตามบทประพนัธ์นั้น ๆ 

2. เล่นค าที่ไม่มีบัญญัติบังคบั เป็นการเล่นค าท่ีผูแ้ต่งสมคัรใจ จะเล่น
ถอ้ยค าเอง ไม่มีบญัญติับงัคบัไว ้โดยมุ่งหมายจะใหค้  าประพนัธ์มีความไพเราะ
จบัใจยิง่ข้ึน



ตัวอย่างการเล่นค าตามบัญญัติบังคบั 

• โคลงอกัษรล้วน

โมงโมกมะม่วงไม้ มูกมนั
จากจิกแจงจวนจนัทน์ จ่ิงจอ้
โหมหินห่ิงหายหนั เหียงหาด
คุยเค่ียมค าคูนคอ้ คดัคา้วแคคาง



ตัวอย่างการเล่นค าตามบัญญัติบังคบั 

• กลบทบัวบานกลบีขยาย

เจ้างามพกัตร์ผอ่งเพียงบุหลนัฉาย

เจ้างามเนตรประหน่ึงนยันาทราย      เจ้างามขนงก่งละมา้ยคนัศรทรง
เจ้างามนาสายลดงักลขอ เจ้างามสอเหมือนคอสุวรรณหงส์
เจ้างามกรรณกลกลีบบุษบง เจ้างามวงวิลาสเรียบระเบียบไร



ตัวอย่างเล่นค าทีไ่ม่มีบัญญัติบังคบั 

• ตวัอยา่งในลิลิตตะเลงพา่ยบทหน่ึงวา่
ไมโ้รกเหมือนโรคเร้า รุมกาม

ไฟวา่ไฟราคลาม ลวกร้อน
นางแย้มหน่ึงแย้มยาม เยาวย์ ัว่ แยม้ฤา
ตูมดัง่ตูมตขีอ้น อกอั้นกนัแสง


