
แผนบรหิารการสอนประจําบท 

 

หัวขอเนื้อหาประจําบท 

บทที่ ๑ ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับวรรณกรรมและวรรณกรรมขนบธรรมเนียมประเพณี   

   ๑.๑  ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับวรรณกรรมและวรรณคดีไทย 

   ๑.๒  ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี 

   ๑.๓  ความหมาย ขอบเขต และลักษณะของวรรณกรรมขนบธรรมเนียมประเพณี 
 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

  ๑.  อธิบายความหมายของวรรณกรรม วรรณคดี และวรรณศิลปได 

  ๒.  จําแนกความเหมือนและความตางระหวางวรรณกรรมกับวรรณคดีได 

  ๓.  อธิบายความหมายของขนบธรรมเนียมประเพณีได 

  ๔.  อธิบายความหมาย ขอบเขต และลักษณะของวรรณกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีได 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 

  ๑.  วิธีสอน การบรรยาย ใชสื่อพาวเวอรพอยตประกอบการสอน 

  ๒.  กิจกรรมการเรียนการสอนมีดังน้ี 

   ๒.๑ กิจกรรมกอนเรียน  ใหนักศึกษาจับฉลากคําถามที่ เกี่ยวของกับความรู เกี่ยวกับ

วรรณกรรมวรรณคดี และขนบธรรมเนียมประเพณี คนควาและเตรียมคําตอบมาอธิบายในช้ันเรียน 

   ๒.๒  กิจกรรมระหวางเรียน  นักศึกษานําคําตอบที่คนควาไดมาอธิบายในช้ันเรียน พรอมบอก

แหลงอางอิงวาคนควาคําตอบมาจากแหลงใด  

   ๒.๓  กิจกรรมหลังเรียน  อาจารยอธิบายสรุปคําตอบจากเอกสารประกอบการสอน นักศึกษา

สรุปคําตอบที่ไดทั้งหมด และตอบคําถามทายบท เช่ือมโยงความรูไปสูการเรียนในบทตอไป   
 

สื่อการเรยีนการสอนประจําบท 

  ๑.  เอกสารประกอบการสอน 

  ๒.  สื่ออิเล็กทรอนิกส เชน พาวเวอรพอยต  
 

การวัดและการประเมินผล 

  ๑.  สังเกตความสนใจและการมีสวนรวมในช้ันเรียน 

  ๒.  การคนควาของนักศึกษา 

  ๓.  การทดสอบยอย 

 

 

 

 

 



บทที่ ๑  

ความรูพืน้ฐานเก่ียวกับวรรณกรรมและวรรณกรรมขนบธรรมเนียมประเพณ ี

 

 

 วรรณกรรมเปนงานเขียนที่มนุษยสรางขึ้น เพ่ือใชถายทอดความรูความคิด อารมณ ความรูสึก 

ประสบการณ สภาพสังคม วิถีชีวิต รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณี ในบทน้ีจะอธิบายความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับ

วรรณกรรมและวรรณกรรมขนบธรรมเนียมประเพณี เพ่ือใหผูอานไดทบทวนความรูเก่ียวกับวรรณกรรม 

วรรณคดี และมีความรูเกี่ยวกับลักษณะของวรรณกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีได โดยแบงเปนหัวขอตอไปน้ี 
  

๑.๑  ความรูพื้นฐานเก่ียวกับวรรณกรรมและวรรณคดีไทย 

  ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับวรรณกรรมและวรรณคดีไทยที่นักศึกษาควรทราบ คือ ความหมายของคําวา 

วรรณคดี วรรณกรรม และวรรณศิลป เพ่ือจําแนกความแตกตางระหวางวรรณคดีและวรรณกรรม การทํา 

ความเขาใจการแบงประเภทของวรรณกรรมวามีเกณฑการแบงประเภทเกณฑใดบาง รวมถึงลักษณะทั่วไปและ

ปจจัยการสรางวรรณคดีไทย เพ่ือทําความเขาใจขนบของการประพันธ และเช่ือมโยงกับลักษณะของ

วรรณกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีได  
 ๑.๑.๑ ความหมายของวรรณคดี วรรณกรรม และวรรณศิลป  

ความหมายของวรรณคดีตามรูปศัพท คําวา “วรรณ” แปลวา หนังสือ สีผิว ชนิด เพศ ตัวอักษร       

คําวา “คดี” แปลวา เรื่อง ความ ทาง ดังน้ันความหมายของคําวา “วรรณคดี” แปลวา ทางแหงหนังสือ ในที่น้ี

ก็คือ เรื่องที่แตงขึ้นเปนหนังสือ สวนความหมายตามแนวคิดตะวันตก แบงความหมายของวรรณคดีออกเปน ๒ 

ลักษณะ ไดแก ลักษณะแรกคือวรรณคดีทั่วไป หมายถึง งานเขียนทุกชนิด ไมวาดีหรือไม และลักษณะที่สองคือ

วรรณคดีที่มีวรรณศิลป เปนหนังสือที่ไดรับยกยองวาแตงดี มีความงาม 

 ความหมายตามแนวคิดของนักวรรณคดีไทย 

กุหลาบ มัลลิกะมาส (๒๕๒๕, น. ๓) สรุปความหมายของวรรณคดีไว ดังน้ี 

๑. ความหมายอยางกวาง หมายถึง สิ่งที่เขียนขึ้นหรือประพันธขึ้นทุกอยาง 

๒. ความหมายอยางแคบลง หมายถึง หนังสือดี มีช่ือเสียง เปนที่รูจัก มีคุณสมบัติในดานรูปแบบและ

วิธีแสดงออก เชน หลักศิลาจารึก รามเกียรต์ิ ไตรภูมิพระรวง 

๓. ความหมายแคบและกระชับย่ิงขึ้น เฉพาะสิ่งที่เขียนขึ้น มีศิลปะในการแตงจนไดรับยกยองวามี

วรรณศิลป สรางอารมณและจินตนาการ หรือทําใหตระหนักในคุณคาของชีวิตและธรรมชาติ ตลอดจนเขาใจ

จิตใจและพฤติกรรมตาง ๆ ของมนุษย เชน นิราศตาง ๆ ลิลิตพระลอ เปนตน 

ประจักษ ประภาพิทยากร (๒๕๒๒, น. ๓) ไดกลาวถึงลักษณะของวรรณคดี ดังน้ี 

๑. สํานวนโวหารเกลี้ยงเกลา อานแลวเกิดความไพเราะ รื่นหู 

๒. ทําใหผูอานเกิดความสะเทือนอารมณ  

๓. มีคติธรรม สงเสริมใหเกิดสติปญญา 

๔. กาลเวลาพิสูจนวาเปนที่นิยมของปวงชน 

คุณสมบัติของวรรณคดีตามที่ปรากฏในมาตราที่ ๘ ในพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังวรรณคดีสโมสร มีดังน้ี 



 ๑. เปนหนังสือดี เปนเรื่องที่สาธารณชนอานไดโดยไมเสียประโยชน คือ ไมเปนเรื่องทุภาษิต เปนเรื่อง

ที่ชักจูงความคิดผูอานไปในทางอันไมเปนแกนสาร หรือไมชวนใหคิดวุนวายไปในทางการเมือง อันเปนเครื่อง

รําคาญแกรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  

 ๒. เปนหนังสือที่แตงดี ใชวิธีเรียบเรียงอยางใด ๆ ก็ตาม แตตองใหเปนภาษาไทยอันดี ถูกตองตาม

เย่ียงอยางที่ใชในโบราณกาล หรือในปตยุบันกาลก็ได ไมใชใชภาษาซึ่งเลียนแบบภาษาตางประเทศ หรือใชวิธี

ผูกประโยคประธานตามแบบภาษาตางประเทศ 

 จากคุณสมบัติดังกลาวก็สอดคลองกับความหมายของวรรณคดีในความหมายอยางแคบ กลาวคือเปน

งานเขียนหรือหนังสือที่ดี มีประโยชนตอผูอาน และมีการเรียบเรียงที่ใชภาษาไทยอยางถูกตองดีงาม ดังน้ัน

วรรณคดี ตามความหมายในพระราชกฤษฎีกาต้ังวรรณคดีสโมสร หมายถึง  

 ๑.  กวีนิพนธ คือเปน โคลง ฉันท กาพย กลอน 

 ๒.  ละครไทย แตงเปนกลอน มีกําหนดหนาพาทย 

 ๓.  นิทาน คือ เรื่องราวกันผูกขึ้นและแตงเปนรอยแกว 

 ๔.  ละครพูด (คือ ละครแบบไทย ไดมาจากตะวันตก เปนละครที่ไมแตงเครื่องอยางละครรํา แต

แตงตัวตามสภาพชีวิตจริง แสดงกิริยาทาทางอยางคนจริง ๆ และจัดฉากจริง ๆ ตามเน้ือเรื่อง พระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาฯ ใหริเริ่มขึ้น)  

 ๕.  อธิบาย (คือ “เอสเซย” หรือ “แปมเฟลต”) แสดงดวยศิลปวิทยา หรือกิจการอยางใดอยางหน่ึง 

(แตไมใชตําราหรือแบบเรียนหรือความเรียงเรื่องโบราณคดี มีพงศาวดาร เปนตน) 

 เมื่อพิจารณาการนิยามความหมายของวรรณคดีขางตนสามารถสรุปความหมายของวรรณคดีวา 

วรรณคดี หมายถึง งานเขียนหรือหนังสือที่ประพันธขึ้นอยางมีวรรณศิลป จะเปนรูปแบบรอยแกวหรือรอยกรอง

ก็ได 

ความหมายของวรรณกรรม คําวา “วรรณกรรม” มีปรากฏเปนหลักฐานทางกฎหมายครั้งแรกใน

พระราชบัญญัติคุมครองศิลปะและวรรณกรรม พ.ศ. ๒๔๗๔ ตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา Literary Work หรือ 

General Literature หมายถึง สิ่งที่เขียนขึ้น ประพันธขึ้นทั้งหมด ไมวาจะเปนรูปแบบใด เพ่ือจุดมุงหมายใด 

งานเขียนทุกชนิด ไมเนนการแสดงออกวามีคุณคาทางอารมณหรือไม ไมจํากัดวามีคุณสมบัติครบถวนตามหลัก

วรรณคดีหรือไม  

สวนในเอกสารวัฒนธรรมของกรรมการวัฒนธรรมฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๙๙ ไดกําหนดลักษณะงานเขียน

ที่มีลักษณะเปนวรรณกรรมไววา “หนังสือที่จัดเปนวรรณกรรมน้ันคือหนังสือช้ันดีที่มีลักษณะกอใหเกิด

ประโยชนแกผูอานและมีแกนสารที่จะยึดถือเอามาอางอิงได หนังสือช้ันดีน้ัน เขายังเอามาคัดเลือกจัดเปน

ประเภทดีเย่ียมอีกช้ันหน่ึง ซึ่งเรียกวาหนังสือประเภทวรรณคดี” (ประจักษ ประภาพิทยากร, ๒๕๒๒, น. ๒) 

 กุหลาบ มัลลิกะมาส (๒๕๒๕, น. ๕) ไดใหความหมายของวรรณกรรมไววา 

 ๑. หมายถึง ใกลเคียงกับวรรณคดีอยางกวางขวาง คือ หมายถึงสิ่งที่เขียนขึ้น ประพันธขึ้นทั้งหมด ไม

วาจะเปนรูปแบบใด  

 ๒. หมายถึง สิ่งที่เขียนขึ้นดวยภาษาใดภาษาหน่ึง ในสมัยหน่ึง หรือในบานเมืองหน่ึง ๆ เปนรายเรื่องไป 

เชน ใชวาวรรณกรรมสุนทรภู วรรณกรรมรวมสมัย วรรณกรรมรัสเซีย วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร คําวา 

วรรณกรรม มีความหมายเปนกลาง ๆ ไมประเมินคุณคา จึงไมเหมือนกับวรรณคดีในความหมายอยางแคบ 



ดังน้ันจะเห็นวาเมื่อกลาวถึงงานเขียนที่เปนวรรณกรรมยอมหมายถึงงานเขียนทุกชนิดทุกประเภทที่

ประพันธขึ้นทุกรูปแบบ โดยไมจํากัดวาจะมีคุณคาทางอารมณ หรือไมครบถวนตามการประเมินคาอยาง

คุณสมบัติของวรรณคดี  

รื่นฤทัย สัจจพันธุ (๒๕๒๖, น. ๕) ไดอธิบายความแตกตางระหวางวรรณคดีกับวรรณกรรมไววา 

วรรณคดีตองประกอบดวยลักษณะทางวรรณศิลป ทําใหผูอานไดยินทั้งเสียง ไดเห็นทั้งภาพ และไดรูสึกถึง

อารมณตาง ๆ นอกจากน้ีวรรณคดียังเปนหนังสือที่ทรงคุณคาเหนือกาลเวลา ซึ่งสามารถโนมนาวใหผูอานสัมผัส

ไดถึงความงาม ความไพเราะ และธรรมชาติของมนุษย 

จากคําอธิบายของรื่นฤทัย สัจจพันธุ แสดงใหเห็นวาสิ่งหน่ึงที่แสดงความแตกตางระหวางวรรณคดีกับ

วรรณกรรมก็คือวรรณศิลป  

 ความหมายของวรรณศิลป คําวา “วรรณศิลป” ตรงกับภาษาอังกฤษวา The Art of Literature 

ปรากฏครั้งแรกในพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๔๖๕ หมายถึง ศิลปะแหงการเรียบเรียงถอยคํา 

หรือศิลปะในการแตงหนังสือ 

 รื่นฤทัย สัจจพันธุ (๒๕๕๗, น. ๑๓) อธิบายวา  

วรรณศิลป มีความหมายวา ศิลปะของการประพันธ ตรงกับคําภาษาอังกฤษวา The 

Art of Literature หนังสือที่มีวรรณศิลป จะเปนหนังสือที่ไดรับยกยองวาเปนวรรณคดี 

เพราะมีศิลปะของการประพันธที่นักประพันธสามารถถายทอด (expression) อารมณ

สะเทือนใจ (emotion) และจินตนาการ (imagination) ดวยกลวิธี (technique) ตาง ๆ และ

มีลีลาภาษา (style)  ที่ งดงามเหมาะสมทําใหวรรณคดีเรื่อง น้ัน ๆ มีองคประกอบ 

(composition) ทุกสวนประสานกันอยางเขมขน มีพลังในการเราอารมณความรูสึกของผูรับ

ใหหว่ันไหว คลอยตาม เกิดมโนภาพ และกระตุนใหเกิดความนึกคิดอันเกิดประโยชนตอชีวิต

และสังคม 

 ๑.  อารมณสะเทือนใจ เชน อารมณสะเทือนใจเพราะความรัก ทําใหเกิดเพลงยาว เพราะความเศรา

อันเกิดจากการพลัดพรากจากคนรัก ทําใหเกิดบทนิราศ ความศรัทธาในองคพระมหากษัตริย ทําใหเกิด

วรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติ 

 ๒.  ความนึกคิดและจินตนาการ ผูประพันธแสดงออกโดยใหภาพที่ตรงไปตรงมา หรือภาพเชิง

เปรียบเทียบ เพ่ือใหผูอานเกิดจินตนาการไดชัดเจนมากขึ้น 

 ๓.  การแสดงออกทางดานภาษาของผูประพันธ การใชภาษาที่ดีในงานประพันธยอมทําใหสื่อสาร

อารมณความรูสึกรวมถึงความคิดที่ดีสูผูอานได และจะทําใหงานประพันธน้ันเกิดคุณคา 

 ๔.  ทวงทํานองแตง เปนการเลือกการใชคําและลีลาการประพันธ ซึ่งเปนลีลาเฉพาะของผูประพันธ   

แตละทาน 

 ๕.  เทคนิค (กลวิธี) เปนการแสดงฝมือของผูแตงในการผูกเรื่องใหนาติดตามและมีความนาสนใจ ซึ่ง

เปนสวนที่ใชประเมินวาผูประพันธมีฝมือมากเพียงใด 

 ๖.  องคประกอบ คือการสรางความสมดุลใหจุดเดนและรายละเอียดปลีกยอยประสานกันอยาง

สมบูรณ เชน การเลือกใชคําประพันธใหเหมาะสมแกเน้ือหาของเรื่อง 

 



 

 

 

 

 

 

๑.๑.๒ การแบงประเภทของวรรณกรรม 

 เกณฑการแบงประเภทของวรรณกรรมมีเกณฑในการแบงไดหลายเกณฑ ในที่น้ีจะอธิบาย

ทั้งหมด ๕ เกณฑ ดังน้ี 

๑.๑.๒.๑ การแบงประเภทตามจุดมุงหมายของการเขียน 

   ๑) สารคดี เขียนเพ่ือใหความรูเปนหลัก (Non-fiction) เชน พระราชพิธีสิบสองเดือน  

   ๒) บันเทิงคดี เขียนเพ่ือใหความเพลิดเพลินเปนหลัก (Fiction) เชน ขุนชางขุนแผน 

อิเหนา พระอภัยมณี  

๑.๑.๒.๒ การแบงประเภทตามหลักฐานที่ไดมา 

   ๑) วรรณคดีที่บันทึกไวเปนลายลักษณอักษร เชน ศิลาจารึกพอขุนรามคําแหง (จารึก

หลักที่ ๑) ไตรภูมิพระรวง รามเกียรต์ิ สามกก  

   ๒) วรรณคดีที่ไมบันทึกไวเปนหลักฐาน (มุขปาฐะ) เชน เพลงกลอมเด็ก เพลงเรือ 

นิทานทองถิ่น  

๑.๑.๒.๓  การแบงประเภทตามประโยชนที่ไดจากเน้ือหา 

   ๑) วรรณคดีบริสุทธ์ิ คือ เกิดจากอารมณสะเทือนใจของกวี มุงแสดงออกทาง

วรรณศิลปเปนหลัก เชน นิราศนรินทร สมุทรโฆษคําฉันท เสภาขุนชางขุนแผน 

   ๒) วรรณคดีประยุกต มุงผลประโยชนอยางอ่ืนมากกวาความบันเทิง เชน ลิลิต

โองการแชงนํ้า สุภาษิตสอนหญิง ไตรภูมิพระรวง คําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชาง เพลงยาวพยากรณกรุงศรี

อยุธยา  

๑.๑.๒.๔  การแบงประเภทตามลักษณะของเน้ือหา 

   ๑) วรรณคดีเก่ียวกับประวัติศาสตร หรือวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ เชน ศิลาจารึก

พอขุนรามคําแหง (จารึกหลักที่ ๑) ลิลิตยวนพาย ลิลิตตะเลงพาย สามกรุง โคลงเฉลิมพระเกียรติพระเจากรุง

ธนบุรี 

   ๒) วรรณคดีเก่ียวกับพิธีกรรมและขนบประเพณี เชน พระราชพิธีสิบสองเดือน            

นางนพมาศ ลิลิตโองการแชงนํ้า คําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชาง 

   ๓) วรรณคดีเก่ียวกับศาสนาหรือศีลธรรม เชน ไตรภูมิพระรวง มหาชาติคําหลวง 

รายยาวมหาเวสสันดรชาดก ปฐมสมโพธิกถา ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา 

   ๔) วรรณคดีนิราศ เชน นิราศนรินทร นิราศภูเขาทอง นิราศพระประธม นิราศ     

พระบาท นิราศลอนดอน  

   ๕) วรรณคดีการละครหรือนาฏวรรณคดี เชน รามเกียรต์ิ เงาะปา ศกุนตลา อิเหนา 

อารมณสะเทือนใจ  ความคิดจินตนาการ    การแสดงออก            เทคนิค 

ทวงทํานองการแตง 

องคประกอบ 

วรรณคดี 



๑.๑.๒.๕ การแบงประเภทตามรูปแบบคําประพันธ 

   ๑) รอยแกว คือการเรียบเรียงถอยคํา ไมมีแบบแผนตายตัว การเขียนรอยแกวใน

สมัยโบราณมักจะเปนรอยแกวแบบสัมผัส เชน ศิลาจารึกพอขุนรามคําแหง (จารึกหลักที่ ๑) ไตรภูมิพระรวง 

   ๒) รอยกรอง คือการประพันธที่ใชระเบียบของภาษาและการแสดงออกซึ่งความคิด

ช้ันสูง โดยมีรูปแบบขอบังคับ กฎเกณฑเฉพาะแบบ เชน กําหนดจํานวนคํา กําหนดตําแหนงรับสัมผสั กําหนด

จํานวนวรรค กําหนดเสียงวรรณยุกต กําหนดเสียงหนักเบาสั้นยาว (ครุ-ลหุ)  

    โคลง: บังคับจํานวนคํา การแบงวรรค การรับสัมผัส และเสียงวรรณยุกต

ตามตําแหนงที่กําหนดให แบบโคลงที่ใชกันมาก ไดแก โคลงสุภาพ โคลงด้ัน โคลงโบราณ ตัวอยางเชน โคลง

กําสรวลศรีปราชญ โคลงภาพพระราชพงศาวดาร หนังสือโคลงบางเลมมีรายและโคลงหลายชนิด เรียกวา ลิลิต 

เชน ลิลิตพระลอ ลิลิตตะเลงพาย 

    ราย: มีรายสุภาพและรายด้ัน มีทั้งรายยาวและรายสั้น รายสั้นกําหนดวรรค

ละ ๕ คํา และกําหนดตําแหนงสัมผัสแนนอน แตรายยาวไมกําหนดจํานวนคําหรือตําแหนงสัมผัส เชน เทศน

มหาชาติ มหาเวสสันดรชาดก สวนรายสั้น เชน ลิลิตพระลอ ลิลิตนิทราชาคริต 

    กลอน: บังคับจํานวนคําและตําแหนงที่รับสัมผัส แบบกลอนที่ใชมาก คือ 

กลอนสุภาพ กลอนลํานํา กลอนดอกสรอย กลอนบทละคร เชน เสภาขุนชางขุนแผน สิริวิบุลกิติ อิเหนา 

รามเกียรต์ิ 

    กาพย: มีขอบังคับจํานวนคําและตําแหนงที่รับสัมผัส แบบกาพยที่ใชมากคือ 

กาพยยานี กาพยฉบัง กาพยสุรางคนางค เชน กาพยพระไชยสุริยา สุบินคํากาพย 

    ฉันท: บังคับจํานวนคํา ตําแหนงรับสัมผัส และเสียงสั้นยาวตามตําแหนงที่

กําหนด มีกําหนดคําและเสียงสั้นยาว ตลอดจนสัมผัสตางกันตามกําหนด แบบฉันทที่ใชมาก คือ อินทรวิเชียร

ฉันท (๑๑) โตฎกฉันท (๑๒) วสันตดิลกฉันท (๑๔) มาลินีฉันท (๑๕) สัททุลวิกกีฬิตฉันท (๑๙) สัทธราฉันท 

(๒๑) ฯลฯ เชน สมุทรโฆษคําฉันท พระนลคําฉันท สามัคคีเภทคําฉันท มัทนะพาธา อิลราชคําฉันท 

 ๑.๑.๔ ลักษณะทั่วไปของวรรณกรรม 

๑. ผูแตงเปนบุคคลช้ันสูง มีบทบาทอุปถัมภและสงเสริมงานวรรณคดี เชน กษัตริยทรงเปนกวี

และนักเขียน ขุนนางแตงเพ่ือความพอใจมากกวาเลี้ยงชีพ หรือมีพระบรมราชโองการใหสรางวรรณคดี 

๒. เน้ือเรื่องเนนบุญญาธิการ ตัวละครจึงมักเปนบุคคลช้ันสงู  

๓. เนนอรรถรสทางภาษา นิยมรอยกรองมากกวา ไดแสดงฝมือของกวีไดมากกวารอยแกว 

๔. ทวงทํานองการแตงตรงไปตรงมา ไมแสดงปรัชญาที่ลึกล้าํ 

๕. แสดงออกถึงความเปนคนไทย รักสนุก เจาบทเจากลอน มีชีวิตที่เรียบงาย อยูกับธรรมชาติ 

มีศรัทธาอยูในศาสนา ยกยองสถาบันพระมหากษัตริย 

๑.๑.๕ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสรางวรรณกรรม 

๑. สังคมและวัฒนธรรม เพราะกวีอยูในสังคมและวัฒนธรรมน้ัน ๆ กวีถายทอดความคิด

ความรูสึกที่มีตอสังคมผานงานวรรณกรรม  

๒. วรรณกรรมพ้ืนบาน มักจะเปนวรรณกรรมมุขปาฐะและเปนที่ถูกอกถูกใจของกวี จึงนํามา

ดัดแปลงสรางสรรคเปนวรรณกรรมลายลักษณ 



๓. การแลกเปลี่ยนและรับถายทอดวัฒนธรรมทางวรรณกรรม เชน การนําวรรณกรรม

ตะวันออก หรือวรรณกรรมตะวันตกมาสรางสรรค 

   - อินเดีย ไดแก ฝายพุทธ และ ฝายฮินดู เชน รามายณะ รามเกียรต์ิ โคลงพาลีสอน

นอง โคลงทศรถสอนพระราม มหาภารตะ ซึง่มักจะมีเรื่องแทรกมาแตง เชน อนิรุทธคําฉนัท กฤษณาสอนนอง

คําฉันท ศกุนตลา 

   - เปอรเซีย เชน นิทาน ๑๒ เหลี่ยม อาหรับราตรี พันหน่ึงทิวา 

   - จีน เชน สามกก เลียดกก ไซฮ่ัน  

   - ชวา เชน อิเหนา 

   - มอญ เชน ราชาธิราช  

วรรณกรรมตะวันตก เริ่มมีในสมัยรัชกาลที่ ๓ สงอิทธิพลมากในเรื่องรูปแบบและ

แนวคิด นวนิยายแปลเรื่องแรกของไทย เรื่อง ความพยาบาท (แมวัน) และนิยายไทยแท เรื่อง ความไมพยาบาท 

(ครูเหลี่ยม) 

๔. ผูสรางวรรณคดี (ความชอบของตัวกวี) กวีมักจะสรางงานเขียนตามความชอบของกวีและ

สื่อสารถายทอดความคิดอารมณความรูสึกของตนสูผูอาน 

๑.๑.๖ บทบาทของวรรณคดีไทย 

๑. เปนเครื่องบันเทิงใจ เชน การเลานิทาน หรือเลาเรื่องจากจินตนาการ  

๒. ประกอบการแสดง เชน บทพากยโขน บทพากยหนัง บทลิเก  

๓. สั่งสอน เชน สุภาษิตพระรวง โคลงโลกนิติ 

๔. สงสาร มีลักษณะเชนเดียวกับวรรณคดีประยุกต แฝงสาระใหคิด หรือ กลาวถึงความ

เปนไปของบานเมือง เชน พงศาวดาร บทละครพระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  

๕. เปนสวนหน่ึงของพิธีการ เชน คําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชาง ลิลิตโองการแชงนํ้า 

๑.๑.๗ คุณคาของวรรณคดีไทย 

๑. สะทอนใหเห็นถึงความเปนไปของบานเมืองในขณะน้ัน  

๒. คุณคาทางจิตใจ ทางพระพุทธศาสนา 

๓. ศิลปะการประพันธ 

๔. การสะทอนศิลปะแขนงอ่ืน 

๕. ขนบประเพณี 

๑.๒  ความรูพื้นฐานเก่ียวกับขนบธรรมเนยีมประเพณ ี

คําวา “ขนบ” ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ .ศ .  ๒๕๕๔ ได ใหความหมายไว ว า  “น. 

แบบอยาง, แผน, ระเบียบ (ข. ขฺนบ วา สิ่งทิ่อยูในหอ, ที่หมก) 

ความหมายของคําวา “ขนบ” น้ันหมายถึง แนวทางแบบแผนที่ปฏิบัติตามแบบอยางที่มีมา ไดแก การ

แตงคําประพันธไทย ใหเปนเรื่องราวตางๆ มี ขนบ ที่จะตองขึ้นตนดวยบทไหวครู การขับเสภา การวาเพลงฉอย 

การขับหนังตะลุง การขับบทมโนราห หรือการเลนลิเกฯ เหลาน้ีตองขึ้นตนบทดวยบทไหวครูเสมอ 

คําวา “ประเพณ”ี ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดใหความหมายไววา “น. สิ่ง

ที่นิยมถือประพฤติปฏิบัติสืบๆ กันมาจนเปนแบบแผน ขนบธรรมเนียม หรือจารีตประเพณี.”  



สมเด็จพระเจาวรวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ไดทรงใหคําจํากัดความวา “ประเพณี คือ สิ่งที่

คนทั้งหลายทําตามๆ กันมา คนแตกอนเคยทําอยางไร คนตอมาก็ทําอยางน้ัน” ประเพณีสวนใหญเปนสิ่งที่

ยึดถือปฏิบัติสืบตอกันมา เชน ประเพณีทําบุญตักบาตร ประเพณีวันสงกรานต ประเพณีลอยกระทง เปนตน 

ประเพณีสวนครอบครัว เชน ประเพณีการเกิด ประเพณีการแตงงาน ประเพณีทําขวัญ ประเพณีทําศพ เปนตน 

ในประเพณีสวนตัวมักรวมความเช่ือเขาไวดวยกัน อาจเปนความเช่ือเก่ียวกับโชคลางและการนับถือเครื่องราง

ของขลัง ไดแก การเซนสรวงบูชา การสะเดาะเคราะห การวางศิลาฤกษ การประพรมนํ้ามนต เปนตน 

นิพนธ สุขสวัสด์ิ (๒๕๒๔, น. ๑) ไดใหความหมายคําวา “ประเพณี” ไววา “ประเพณี คือ ความ

ประพฤติสืบตอกันมาจนเปนที่ยอมรับของสวนรวม สิ่งใดก็ตามเมื่อประพฤติซ้ําๆ กันอยูบอยๆ จนเปนความเคย

ชิน ก็เกิดเปนนิสัยขึ้น ความประพฤติเหมือนๆ กันเปนสวนใหญในหมูคณะ เรียกวา ประเพณีหรือนิสัยสังคม”  

“ขนบประเพณี” ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดใหความหมายไววา “จารีต

ประเพณีที่วางเปนระเบียบแบบแผนไวแลว”  

ขนบประเพณี หมายถึง “ความประพฤติที่หมูชนหน่ึงถือเปนแบบแผนกันมาอยางเดียวกันและสืบตอ

กันมานาน ถาใครในหมูประพฤติออกนอกแบบก็ผิดประเพณีหรือผิดจารีตประเพณ”ี  

สวนคําวา “ธรรมเนียม” เปนเรื่องสืบเน่ืองจากประเพณี เชน ประเพณีปลูกบานใหมมีธรรมเนียมวา

จะตองมีเสาเอก ประเพณีการแตงงานมีธรรมเนียมวาจะตองมี เงินสินสอดทองหมั้น ประเพณีศพมีการบังสุกุล 

เปนตน 

ประเพณีแบงออกเปน ๓ ประการ คือ 

๑. จารีตประเพณี คือประเพณีที่สังคมถือวา ถาใครในสังคมฝาฝนหรืองดเวนไมกระทําตามก็

ถือวาเปนความผิดเปนความช่ัว จารีตประเพณีจึงเปนเสมือนขอบังคับทางจรรยาหรือศีลธรรมของสังคม และ

จารีตประเพณีใดถามีสภาพเปนคําสั่งของรัฐโดยมีระเบียบแบบแผนและขอบังคับใหกระทําหรือไมใหกระทํา 

และบางทีก็มีการลงโทษดวย จารีตประเพณีน้ันก็หมดสภาพเปนขอบังคับทางศีลธรรมจรรยาของสังคม แต

กลายเปนกฎหมายขึ้น ตัวอยางเชน คนไทยเปนผูมีความกตัญูกตเวทีตอพอแม เมื่อทานแกเฒาเปนหนาที่ของ

บุตรจะตองเลี้ยงดูและถนอมนํ้าใจทาน ถาใครละเลยไมเลี้ยงดูทาน ก็ถือวาเปนผิดเปนช่ัว ดวยผิดจารีตประเพณี 

ทั้งน้ีจารีตประเพณีของแตละชนชาติก็แตกตางกันหรืออาจเห็นวาไมเปนเรื่องถูกหรือผิด เชน หญิงอาหรับออก

นอกบานไปไหนมาไหนตองคลุมหนาไมใหใครเห็น ถาฝาฝนก็ผิดจารีตประเพณี ในขณะที่หญิงบาหลีปลอยอก

ไดแมแตเปนหญิงสาว หญิงชาวญี่ปุนเปลื้องผาอาบนํ้ากลางแจงได ไมเห็นเปนเรื่องผิดจารีตประเพณี 

๒. ขนบประเพณี คือประเพณีที่วางเปนแบบแผนไว จะโดยตรงหรือโดยปริยายก็ตาม คือวาง

เปนระเบียบพิธีการไวชัดเจน หรือโดยการรูกันเอง ไมไดวางเปนระเบียบแบบแผนไววาควรจะประพฤติปฏิบัติ

อยางไร เชน ประเพณีเก่ียวกับการเกิด การบวชนาค การแตงงาน การตาย ซึ่งนับเปนประเพณีเก่ียวกับชีวิต 

ประเพณีเก่ียวกับเทศกาลตรุษสารท การทําบุญเลี้ยงพระ การขึ้นบานใหม เปนระเบียบแบบแผนที่ประพฤติ  

สืบ ๆ กันมา ลวนเปนขนบประเพณีทั้งน้ัน 

๓. ธรรมเนียมประเพณีหรือวิถีประชาชน ธรรมเนียมประเพณี คือ ประเพณีเก่ียวกับเรื่อง

ธรรมดาสามัญ ไมมีผิดมีถูกเหมือนจารีตประเพณี ไมมีระเบียบแบบแผนเหมือนขนบประเพณี ผูใดทําผิดหรือฝา

ฝนก็ไมถือวาเปนเรื่องสําคัญอะไร นอกจากจะเห็นวาขาดการศึกษาหรือไมมีสมบัติผูดี ธรรมเนียมประเพณีเปน



เรื่องเกี่ยวกับกิริยามารยาท เกี่ยวกับอิริยาบถตางๆ เชน ยืน เดิน น่ัง นอน กิน พูดจา แตงตัว เปนสิ่งที่ไดรับการ

สั่งสอนอบรมสืบตอกันมา หรือเห็นผูใหญประพฤติปฏิบัติก็เอามาเปนแบบอยาง 

วิถีประชาชน เปนธรรมเนียมประเพณีที่งาย ๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางชาๆ เชน การนุงผา

โจงกระเบน การนุงผาขาวมาอาบนํ้า การไวผมยาว ยอมไมเปนสิ่งดีหรือช่ัว ผิดหรือถูก 

วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงามที่มนุษยทําใหเกิดขึ้น หรือที่เรียกกันวา “มรดกทาง

สังคม” เพราะวัฒนธรรมเปนสิ่งที่ไดรับมาจากบรรพบุรุษและถายทอดไปใหแกอนุชน พระราชบัญญัติ

วัฒนธรรมแหงชาติ พุทธศักราช ๒๔๘๕ ใหความหมายเก่ียวกับวัฒนธรรมไวดังน้ี “วัฒนธรรม” หมายความวา 

“ลักษณะแสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเปนระเบียบเรียบรอย ความกลมเกลียวกาวหนาของชาติ และ

ศีลธรรมอันดีของประชาชน ตามความหมายน้ี วัฒนธรรมแบงออกเปน ๔ ลักษณะ คือ  

๑.  ลักษณะทีแ่สดงถึงความเจริญงอกงาม คือ 

  ๑.๑ ความเจริญทางวัตถุ หมายถึง มีการกินดี มีที่อยูอาศัยดี มีเครื่องใชสอย

ดี มียารักษาโรคดี 

  ๑.๒ ความงอกงามทางจิตใจ หมายถึง ความซื่อสัตย มีความเมตตากรุณา 

ความไมเห็นแกตัว และไมเบียดเบียนผูอ่ืน 

 ๒.  ลักษณะทีแ่สดงถึงความเปนระเบียบเรียบรอย คือ 

  ๒.๑ ความเปนระเบียบเรียบรอยในการแตงกาย จรรยามารยาทในที่

สาธารณสถาน หรือปรากฏแกสาธารณชน 

  ๒.๒ ความเปนระเบียบเรียบรอยในการปฏิบัติตน และการปฏิบัติตอ

บานเรือน 

  ๒.๓ ความเปนระเบียบเรียบรอยในการประพฤติตนอันเปนทางนํามาซึ่ง

เกียรติของชาติไทยและพระพุทธศาสนา 

 ๓. ลักษณะที่แสดงถึงความกลมเกลียวกาวหนาของชาติ คือ 

  ๓.๑ ความสามคัคีของหมูคณะ 

  ๓.๒ ความเจรญิกาวหนาทางวรรณกรรม ศลิปกรรม 

  ๓.๓ ความนิยมไทย อันเปนชาติบานเกิดเมืองนอนของตน 

 ๔. ลักษณะที่แสดงถึงศีลธรรมอันดีของประชาชน คือ 

  ๔.๑ ทําตนใหเปนคนมีศาสนา 

  ๔.๒ การปฏิบัติตนในหลักธรรมของศาสนา 

  ๔.๓ การรักษาระเบียบประเพณีทางศาสนา 

เน้ือหาของวัฒนธรรม แบงออกเปน ๔ ประการ คือ 

๑. คติธรรม ไดแก วัฒนธรรมที่เก่ียวกับหลักในการดําเนินชีวิต สวนใหญเปนเรื่องของจิตใจ 

และไดมาจากศาสนา เชน ความขยันหมั่นเพียร ความประหยัด ความเสียสละ ความสามัคคี ความซื่อสัตย

สุจริต ความรูจักรับผิดชอบ ความรอบคอบ การตรงตอเวลา การใชปญญาในทางที่ถูกที่ควร 



๒. เนติธรรม ไดแก วัฒนธรรมทางกฎหมาย รวมทั้งระเบียบประเพณีที่ยอมรับนับถือวามี

ความสําคัญพอกับกฎหมาย เชน รูถึงสิทธิและหนาที่ของพลเมืองตามกฎหมาย เคารพกฎหมายของบานเมือง 

ใชสิทธิของตนตามกฎหมายโดยสุจริตไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน รูกฎหมายตาง ๆ ที่ใชบังคับในปจจุบัน 

๓. วัตถุธรรม ไดแก วัฒนธรรมทางวัตถุ เชน ที่เกี่ยวกับการกินดีอยูดี เครื่องนุงหม บานเรือน 

เครื่องใชไมสอยตาง ๆ โบราณวัตถุ โบราณสถาน ศิลปวัตถุ สาธารณสมบัติ การประกอบอาชีพเพ่ือเพ่ิมพูน

รายได เปนการยกฐานะและความเปนอยูของตนใหสูงขึ้น 

๔. สหธรรม ไดแก วัฒนธรรมทางสังคม นอกจากหมายถึงคุณธรรมตางๆ ที่ทําใหคนเราอยู

รวมกันเปนผาสุก ถอยทีถอยอาศัย รวมทั้งระเบียบมารยาทที่จะติดตอเก่ียวกับสังคมทุกชนิด เชน มารยาทใน

การรับแขก รับประทานอาหาร ไปงานมงคล ไปงานศพ การโตตอบจดหมาย การขับรถ การเดินถนน         

การโดยสารรถ โดยสารเรือ การทําตนใหเปนผูรูจักกาลเทศะ  

ความสัมพันธของประเพณีกับวัฒนธรรม ไดกลาวมาแลววาประเพณีเปนรากฐานสวนหน่ึงที่

ทําใหเกิดวัฒนธรรม แตวัฒนธรรมเปนสิ่งที่ปรุงแตงใหเจริญงอกงามขึ้นในลักษณะที่ยอมรับนับถือวาดีงาม แต

ประเพณีเปนสิ่งที่นิยมกันระหวางหมูระหวางเหลา ประเพณีที่ถือวาเจริญ จะเปนวัฒนธรรมหรือไมน้ัน ตอง

อาศัยการพิจารณาวาดีหรือไมดี เปนการตีราคาใหคุณคาแกสิ่งที่เก่ียวกับความจริง ฉะน้ันประเพณีจึงอาจเปน

สวนหน่ึงของวัฒนธรรม ถาประเพณีที่ไมดีก็ไมเปนวัฒนธรรม 

ประเพณีจะดีจะเจริญงอกงามได ตองมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ และจะเปลี่ยนแปลงโดยไม

ทิ้งบุคลิกลักษณะของตนและของสวนรวม ทั้งมีความมั่นคงอยูเสมอ โดยไดอาศัยบุคคล ๓ วัยชวยกัน คือ  

๑. วัยรุน เปนพวกที่ล้ําสมัย ชวยทําลายของเกาเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 

๒. วัยกลางคน เปนพวกเหมาะสมกับสมัย ชวยปฏิรูปของใหมใหเขากับของเกา  

๓. วัยชรา เปนพวกลาสมัย ชวยถนอมของเกาใหคงอยู 

การศึกษาประเพณีในอดีต ชวยใหเขาใจสาเหตุของประเพณีในปจจุบัน และปรับปรุงประเพณีใน

อนาคต 

พระราชพิธี เปนงานหลวงสําหรับพระมหากษัตริย แบงออกเปน ๒ ลักษณะ คือ 

๑. งานที่จัดขึ้นเปนประจําตามฤดูกาล โดยเปนพระราชประเพณีสืบเน่ืองกันมาแตโบราณกาล 

เชน พระราชพิธีสัมพัจฉรฉินท พระราชพิธีฉัตรมงคล พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 

๒. งานที่จัดขึ้นเปนพิเศษตามที่ทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหจัดงานเปนพระราชพิธี เปนงาน

เฉพาะคราว เชน พระราชพิธีสมโภชเดือน พระราชพิธีอภิเษกสมรส พระราชพิธีรัชดาภิเษก เปนตน 

พระราชกุศล เปนงานที่พระมหากษัตริยทรงบําเพ็ญเปนพิธีหลวงแบงออกเปน ๔ ลักษณะ 

คือ  

๑. งานที่ทําตอเน่ืองกับงานพระราชพิธี เชน พระราชกุศลทักษิณานุประทานพระบรมอัฐิ

สมเด็จพระบรมราชบุรพการี มีสวดมนตเทศนา และสดับปกรณ มักจะทําตอตากพระราชพิธีเฉลิมพระ

ชนมพรรษาหรือพระราชพิธีฉัตรมงคล 

๒. งานที่จัดประจําตามกําหนดกาล เชน พระราชกุศลมาฆบูชา พระราชกุศลวิสาขบูชา        

พระราชกุศลหลอเทียนพรรษา  



๓. งานที่จัดขึ้นเปนพิเศษเฉพาะกาล เปนงานที่จัดขึ้นเมื่อมีเหตุการณน้ันขึ้น พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวมีพระราชดําริจะจัดงานน้ันขึ้น เชน พระราชกุศลทักษิณานุประทานพระศพพระบรมวงศ หรือ

ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานศพขาราชการผูใหญ 

๔. งานที่ทรงบําเพ็ญเปนการภายในสวนพระองค เชน พระราชกุศลทรงบาตรนิมนตพระสงฆ

ไปรับพระราชทานอาหารบิณฑบาตในพระราชวัง เน่ืองในวันราชาภิเษกสมรสครบรอบป หรือวันคลายวัน

ประสูติสมเด็จพระเจาลูกเธอ 

รัฐพิ ธี เปนงานพิธีที่ รัฐบาลหรือทางราชการกําหนดขึ้นเปนประจําป  โดยอัญเชิญ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชดําเนินไปทรงเปนประธานในการประกอบพิธี หรือจะโปรดเกลาฯ ให

พระราชวงศเสด็จแทนพระองค ตามปรกติงานพระราชพิธีน้ันก็มีแตเสด็จไปวางพวงดอกไมถวายสักการะแลว

เสด็จพระราชดําเนินกลับ เชน รัฐพิธีที่ระลึกวันจักรี พิธีที่ระลึกวันสมเด็จพระเจาตากสิน พิธีระลึกในวัน        

ปยมหาราช บางงานก็จัดใหมีพิธีสงฆบําเพ็ญพระราชกุศลดวย  

การทําความเขาใจความหมายของคําตาง ๆ เหลาน้ีจะชวยใหนักศึกษาสามารถจําแนกเน้ือหา

ที่ไดอานในตัวบทวรรณกรรมวามีเน้ือหาเก่ียวเน่ืองกับบุคคลใด และเก่ียวของกับขนบธรรมเนียมประเพณีใน

สวนใดไดเขาใจมากย่ิงขึ้น 

๑.๓  ความหมาย ขอบเขต และลักษณะของวรรณกรรมขนบธรรมเนียมประเพณ ี

จากความหมายของวรรณกรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีจะพบวาลักษณะของวรรณกรรม

ขนบธรรมเนียมประเพณีครอบคลุมงานวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับวรรณกรรมพิธีกรรม และวรรณกรรมพระราช

พิธี 

๑.๓.๑ ความหมายและขอบเขตของวรรณกรรมขนบธรรมเนียมประเพณ ี

  วรรณคดีที่เก่ียวกับขนบธรรมเนียมประเพณี หมายถึง วรรณคดีที่เขียนขึ้นโดยมีจุดประสงคที่

จะใหความรูเก่ียวกับขนบธรรมเนียมประเพณีตาง ๆ ของสังคม ทั้งในสวนที่เปนจารีตประเพณี ธรรมเนียม

ประเพณี และขนบประเพณีของสังคม นอกจากน้ีจะเห็นวาอาจจะเปนวรรณกรรมที่ใชเปนแนวทางในการ

ประพฤติปฏิบัติตนแกบุคคลในสังคม หรือใชเปนงานที่อานประกอบพิธีกรรมที่สําคัญของบานเมือง รวมทั้งงาน

ที่เขียนขึ้นเพ่ือบันทึกภาพการประกอบพิธีกรรมตาง ๆ และเพ่ือแสดงความสามารถเชิงการประพันธของผูแตง

ดวย จุดมุงหมายสําคัญจึงมุงใหผูอานไดรับความรูเก่ียวกับการประกอบพิธีกรรมของบุคคลในสังคมทั้งที่เปน

พิธีกรรมสวนตัวและพิธีกรรมของสวนชุมชน จึงกลาวไดวาวรรณกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีมีลักษณะเปน   

“วรรณกรรมประยุกต”  

ขอบเขตของการศึกษาในรายวิชาน้ีจึงใหนักศึกษาไดอานวรรณกรรมที่เปนทั้งวรรณกรรม   

พระราชพิธี วรรณกรรมบันทึกพระราชพิธี วรรณกรรมคําสอน ซึ่งเปนการอานเพ่ือใหเห็นแนวทางการประพฤติ

ปฏิบัติและธรรมเนียมการปฏิบัติของคนในสังคมดวย 

 ๑.๓.๒ สาเหตุของการเกิดวรรณกรรมขนบธรรมเนียมประเพณ ี

  ๑.๓.๒.๑  เกิดจากความตองการที่จะวางระเบียบแบบแผนที่เปนแกนกลางของสังคม เพ่ือ

ชวยใหมนุษยในสังคมอยูรวมกันอยางเปนสุข เพราะมีแนวทางการประพฤติปฏิบัติตอกันอยางถูกตองและ

เหมาะสมตามกาลเทศะและฐานะของบุคคลในสังคม เชน วรรณกรรมคําสอนที่แสดงแนวทางประพฤติปฏิบัติ

แกบุคคล เพ่ือเปนการวางระเบียบหรือขอตกลงเบ้ืองตนการอยูรวมกันในสังคม 



  ๑.๓.๒.๒  เกิดจากความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติ เน่ืองจาก

ชาติไทยเปนชาติที่มีความเปนมาอยางยาวนานและมีความเจริญรุงเรืองมาชานาน เราจึงมีขนบธรรมเนียม

ประเพณีอันดีงามที่บรรพบุรุษไดชวยกันคิดสรางสมใหเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่ตกทอดกันมาจนถึงปจจุบัน 

ในฐานะที่กวีเปนบุคคลในสังคมจึงรูสึกภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีเหลาน้ี กวีจึงไดนําเอาเรื่องราวน้ี

มาบันทึกไวเปนหลักฐาน เพ่ือใหคนรุนหลังเกิดความภาคภูมิใจ และชวยกันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี     

น้ัน ๆ ไวเปนเอกลักษณประจําชาติสืบไป  

  ๑.๓.๒.๓  เกิดจากความเช่ือตาง ๆ ความเช่ือเปนแรงบันดาลใจใหกวีนํามาสรางสรรคเปน

เรื่องราว เพ่ือสั่งสอนใหผูอานเกิดความเลื่อมใสศรัทธาและปฏิบัติตาม เชน ความเช่ือทางศาสนาพราหมณ 

ความเช่ือทางศาสนาพุทธ ความเช่ือทางไสยศาสตร ความเช่ือทางโหราศาสตร โชคลางของขลัง 

  ๑.๓.๒.๔  เกิดจากคําสั่งสอนของผูรู กวีมีจุดประสงคจะสั่งสอนแนวทางการปฏิบัติตนของ

บุคคลในสังคม โดยแยกสอนตามฐานะและเพศของบุคคล เชน โคลงทศรถสอนพระราม สอนเรื่องพระราช    

จริยวัตรของกษัตริยที่พึงปฏิบัติตอราษฎรและขุนนาง หรือสอนใหรูจักหลักการครองเมือง 

  ๑.๓.๒.๕  เกิดจากความตองการบทประพันธที่ใชสําหรับเปนบทสวดหรืออานประกอบในพิธี

สําคัญ ๆ ของบานเมือง เพ่ือใหพิธีกรรมน้ันดูขลัง มีความศักด์ิสิทธ์ิและนาเลื่อมใสศรัทธา เชน การอานลิลิต

โองการแชงนํ้าในการประกอบพระราชพิธีถือนํ้าพระพิพัฒนสัจจา หรือพระราชพิธีศรีสัจจปานกาล 

  ๑.๓.๒.๖  เกิดจากความตองการที่จะบันทึกภาพการประกอบพิธีกรรมสําคัญ ๆ ของ

บานเมือง เพ่ือใชเปนตําราหรือเปนแบบแผนในการประกอบพิธีกรรมน้ัน ๆ ใหถูกตองตามโบราณราชประเพณี 

หรือพระราชพิธี เชน ลิลิตพยุหยาตราเพชรพวง เพ่ือบันทึกภาพขบวนเสด็จพยุหยาตราทางชลมารคและ

สถลมารคไวอยางชัดเจน 

  ๑.๓.๒.๗  เกิดจากความตองการที่จะแสดงความสามารถเชิงการประพันธของกวี กวีตองการ

แสดงความสามารถเชิงการประพันธของตน แสดงความสะเทือนอารมณประกอบกับการใหความรูเรื่อง

ขนบธรรมเนียมประเพณีในแตละเดือน เชน ทวาทศมาสโคลงด้ัน และนิราศเดือน 

๑.๓.๓ ลักษณะทั่วไปของวรรณกรรมขนบธรรมเนียมประเพณ ีมี ๔ ลกัษณะ 

๑.๓.๓.๑ เปนเรื่องราวเก่ียวกับขนบประเพณีที่ไดปฏิบัติสืบตอกันมา ถือวา เปนสิ่งดีงาม เปน

สิริมงคลแกผูที่ประพฤติปฏิบัติ วรรณคดีขนบประเพณีไดบันทึกประเพณีตางๆ อันเปนราชกิจประเพณีและ

ประเพณีราษฎรเอาไว วรรณคดีที่กลาวถึงเรื่องขนบประเพณีที่เปนพระราชพิธีสําหรับพระนครโดยตรง ไดแก 

ตํารับทาวศรีจุฬาลักษณ (นางนพมาศ) ลิลิตโองการแชงนํ้า พระราชพิธีสิบสองเดือน โคลงพระราชพิธีทวา     

ทศมาส เปนตน 

๑.๓.๓.๒ เปนเรื่องราวเก่ียวกับขนบประเพณีของขาราชการ หรือบุคคลทั่วไปพึงปฏิบัติ มัก

เปนวรรณคดีสั่งสอนเกี่ยวกับการวางตนใหถูกตองตามขนบประเพณี ไดแก สุภาษิตพระรวง โคลงพาลีสอนนอง 

โคลงราชสวัสด์ิ โคลงโลกนิติ กฤษณาสอนนองคําฉันท กลอนสวัสดิรักษา เปนตน 

๑.๓.๓.๓ เปนเรื่องราวที่ไดแทรกขนบธรรมเนียมประเพณีไว คือ ไมกลาวถึงขนบประเพณีไทย

โดยตรง แตปรากฏตามทองเรื่อง ไดแก โคลงทวาทศมาส กาพยหอโคลงนิราศพระบาท เสภาขุนชางขุนแผน 

บทละครเรื่องอิเหนา นิราศเดือน เปนตน 



๑.๓.๓.๔ ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ปรากฏอยูในนิทานและนวนิยาย อันมีลักษณะแอบแฝง

ไวในรูปของพฤติกรรมของตัวละคร ไดแก สี่แผนดิน ของ ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช รมฉัตร ของทมยันตี  ปริศนา 

ของ ว.ณ. ประมวญมารค  ผูดี ของดอกไมสด ปดิวรัดา ของจินตนา นพวงศ 

๑.๓.๔ ประเภทของวรรณกรรมที่เก่ียวกับขนบประเพณ ีแบงเปนประเภทใหญ ๆ ไดดังน้ี 

๑.๓.๔.๑ วรรณกรรมที่จงใจแตงขึ้นเพ่ือขนบประเพณี วรรณคดีที่จงใจแตงขึ้นเพ่ือประเพณีน้ี             

สืบเน่ืองมาจากความเช่ือถือในขนบธรรมเนียมประเพณี อันเปนแบบแผนที่ชนหมูหน่ึง อยูในที่แหงหน่ึงได

ประพฤติปฏิบัติสืบตอกันมาอยางเดียวกัน เปนสิ่งที่สังคมถือวา เปนอุปกรณที่นําความพอใจและความเปน

ระเบียบแบบแผนมาสูสังคมของตนจึงไดปฏิบัติสืบตอกันมา ถาใครในหมูประพฤติออกนอกแบบก็ผิดประเพณี 

จึงมีการถายทอดไวเปนลายลักษณอักษร เปนประโยชนในทางความจดจําและสืบตอวรรณคดีที่จงใจแตงขึ้น 

เชน ลิลิตโองการแชงนํ้า คําฉันทดุษฎีสังเวยกลอมชาง ตํารับทาวศรีจุฬาลักษณ พระราชพิธีสิบสองเดือน  

๑.๓.๔.๒ วรรณกรรมที่เกี่ยวของกับขนบประเพณี เปนวรรณคดีที่แตงขึ้นเพ่ือบรรยายหรือสั่ง

สอนเก่ียวกับขนบประเพณี แตมิไดจงใจที่จะใหเปนความรูเก่ียวกับขนบประเพณีโดยตรง คงเปนเคาความและ

มูลเหตุที่คนควาเกี่ยวกับขนบประเพณีตางๆ เชน โคลงทวาทศมาส โคลงทศรถสอนพระราม โคลงพาลีสอนนอง  

โคลงราชสวัสด์ิ นิราศเดือน สวัสดิรักษา กฤษณาสอนนองคําฉันท 

๑.๓.๔.๓ วรรณกรรมที่แทรกขนบประเพณี เปนขนบประเพณีและศาสนา ตลอดจนความเช่ือ

แทรกอยูในวรรณคดีบางเรื่อง เชน ศิลาจารึกพอขุนรามคําแหง สุภาษิตพระรวง ลิลิตพระลอ กาพยหอโคลง 

กาพยหอโคลงนิราศธารโศก บทละครเรื่องอิเหนา เสภาขุนชางขุนแผน  

๑.๓.๔.๔ ขนบประเพณีที่ปรากฏอยูในวรรณกรรมปจจุบัน เรื่องสั้นและนวนิยายบางเรื่องน้ัน 

นอกจากเปนเรื่องที่อานเพ่ือความบันเทิงแลวยังไดแทรกขนบประเพณีที่นารูไวดวย เชน สี่แผนดิน ทุงมหาราช             

สรุป 

 วรรณกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีเปนวรรณกรรมประเภทหน่ึงที่จะทําใหผูอานเขาใจถึงแนว

ทางการประพฤติปฏิบัติ ขนบ ธรรมเนียม ประเพณี จารีต ซึ่งสิ่งเหลาเปนวัฒนธรรมอันดีงามที่กวีทําหนาที่เปน

ผูถายทอดสูผูอาน นอกจากน้ีจะเขาใจถึงพระราชพิธีตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งสอดคลองกับสถานะของบุคคลใน

สังคม รวมถึงความคิดความเช่ือในงานวรรณกรรมที่ปรากฏจากในอดีตสูปจจุบัน ทั้งหมดน้ีลวนเปนคุณคาของ

การอานวรรณกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและยังไดทําหนาที่การอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณีเหลาน้ีสู

คนในรุนตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คําถามทายบท 

๑.  จงอธิบายความหมายของวรรณคดี 

๒.  อะไรที่ทําใหผูอานจําแนกไดวางานเขียนใดเปนวรรณกรรมหรืองานเขียนใดเปนวรรณคดี 

๓.  เกณฑในการแบงประเภทของวรรณกรรมมีกี่เกณฑ อะไรบาง 

๔.  จงอธิบายความหมายของคําวาขนบ ธรรมเนียม และประเพณี 

๕.  ขอบเขตของวรรณกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีคืออะไร 

๖.  จงอธิบายลักษณะทั่วไปของวรรณกรรมขนบธรรมเนียมประเพณี 

๗.  จงอธิบายประเภทของวรรณกรรมขนบธรรมเนียมประเพณี 
 


