
บทที่ ๑ 

ความรูพืน้ฐานเก่ียวกับวรรณคดี วรรณกรรม และวรรณศลิป 
 

 

 วรรณกรรมเปนงานเขียนที่มนุษยสรางขึ้น เพ่ือใชถายทอดความรูความคิด อารมณ ความรูสึก 

ประสบการณ สภาพสังคม วิถีชีวิต รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณี ในบทน้ีจะอธิบายความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับ

วรรณคดี วรรณกรรม และวรรณศิลป จะทําใหนักศึกษาเขาใจไดวาการอานวรรณคดีวรรณกรรมน้ันมี

จุดมุงหมายอยางไร และมีประโยชนในการเรียนอยางไร 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

เยี่ยงอยางที่ใชในโบราณกาล 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 มหาเวสสนัดรชาดก 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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คําถามทายบท 

๑.  จงอธิบายความหมายของวรรณคดี 

๒.  อะไรที่ทําใหผูอานจําแนกไดวางานเขียนใดเปนวรรณกรรมหรืองานเขียนใดเปนวรรณคดี 

๓.  เกณฑในการแบงประเภทของวรรณกรรมมีกี่เกณฑ อะไรบาง 

๔.  จงอธิบายบทบาทของวรรณคดีไทย 

๕.  จงอธิบายคุณคาของวรรณคดีไทย 


