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เอกสารสรุปค าบรรยายครัง้ที่ 14 

วรรณกรรมไทย 

วรรณกรรมไทย 

ความหมายของวรรณกรรม 

 วรรณกรรม (Literature) มีความหมาย 2 ลกัษณะ คือ ความหมายอย่างกว้าง  หมายถึง งาน

เขียนทัว่ไปทกุประเภท  ท่ีอาจใช้ค าประพนัธ์ทัง้ร้อยแก้วและร้อยกรอง  เชน่ นิทาน  บทละคร  ต ารา  นว

นิยาย  เร่ืองสัน้  บทความ  ประกาศ  ใบปลิว  เป็นต้น   ความหมายอย่างแคบ  หมายถึง หนงัสือท่ี

ประพนัธ์ทีได้รับการยกย่องว่าเป็น “วรรณคดี”  จากวรรณคดีสโมสร หรือเป็นงานสร้างสรรค์ท่ีมีการใช้

ภาษาอย่างมีศลิปะท่ีแสดงถึงความนกึคดิจินตนาการ และการแสดงออกในการเรียบเรียงให้เกิดผลทาง

อารมณ์หรือความสะเทือนใจ ท่ีเรียกว่า วรรณศลิป์ 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการสร้างสรรค์วรรณกรรมไทย 

- เหตกุารณ์บ้านเมือง 
- ภาวะผู้น า 
- อปุกรณ์การผลิตวรรณกรรม 
- การศกึษาของพลเมือง 
- อิทธิพลจากสงัคมภายนอก 

ประเภทของวรรณกรรมไทย 

1. การแบ่งตามลักษณะการประพันธ์ 
 1.1 ประเภทร้อยกรอง คือ วรรณกรรมท่ีใช้ค าประพนัธ์ท่ีมีหลกัเกณฑ์ เช่น โคลง ฉนัท์ 

    กาพย์ กลอน ร่าย เป็นต้น 

 1.2 ประเภทร้อยแก้ว คือ วรรณกรรมท่ีเป็นความเรียงทัว่ไป เชน่ บนัทึกเร่ืองราวตา่ง ๆ 
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2. การแบ่งตามลักษณะเนือ้หา 

  2.1 วรรณกรรมเก่ียวกบัศาสนาและค าสอน 

  2.2 วรรณกรรมเก่ียวกบัประเพณีและพิธีกรรม 

  2.3 วรรณกรรมเชิงประวตัคิวามเป็นมา 

  2.4 วรรณกรรมนิทานร้อยกรอง 

  2.5 วรรณกรรมบทละคร 

  2.6 วรรณกรรมนิราศ 

  2.7 วรรณกรรมปัจจบุนั 

2.1 วรรณกรรมเก่ียวกับศาสนาและค าสอน     เป็นวรรณกรรมท่ีมุง่เสนอสาระท่ีเสริมสร้างให้สมาชิก

สงัคมเป็นผู้ มีคณุธรรม  มีหลกัการด ารงชีวิตในแบบท่ีสงัคมยอมรับ  ซึง่เป็นประโยชน์ทัง้แก่ตนเองและสงัคม 

 - วรรณกรรมศาสนา ส าหรับวรรณกรรมไทยประเภทนี ้ ท่ีเช่ือวา่เก่าแก่ท่ีสดุคือ เตภูมิกถาหรือ

ไตรภูมิพระร่วง   (ซึง่เช่ือวา่นิพนธ์โดยพระมหาธรรมราชาลิไท สมยัอาณาจกัรสโุขทยั)   มหาชาตคิ า

หลวง (ซึง่เช่ือว่าสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ สมยัอาณาจกัรอยธุยาโปรดให้รวบรวมไว้)  นันโทปนันท

สูตรค าหลวง กบั พระมาลัยค าหลวง (นิพนธ์โดยเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์ (เจ้าฟ้ากุ้ง)  สมยัอาณาจกัร

อยธุยา)    พระปฐมสมโพธิกถา (นิพนธ์โดยสมเด็ยพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานชุิตชิโนรส สมยักรุง

รัตนโกสินทร์)  ธรรมาธรรมะสงคราม กบั มงคลสูตรค าฉันท์ (นิพนธ์โดยรัชกาลท่ี 6)   เป็นต้น 

 - วรรณกรรมค าสอน   เป็นวรรณกรรมท่ีให้สาระแก่ผู้อานในหลกัการด ารงชีวิตทัว่ไปแก่สมาชิก

สงัคม เชน่ สุภาษิตพระร่วง  พาลีสอนน้อง  และโคลงราชสวัสดิ์  (นิพนธ์โดยสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วับรม

โกศ  สมยัอาณาจกัรอยธุยา)   โคลงโลกนิติ (นิพนธ์โดยสมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร  

(สมยัต้นกรุงรัตนโกสินทร์)  กฤษณาสอนน้องค าฉันท์ (นิพนธ์โดย กรมพระปรมานชุิตชิโนรส)   
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สวัสดรักษา  เพลายาวถวายโอวาท และ สุภาษิตสอนหญิง (นิพนธ์โดย สนุทรภู่ สมยัต้นกรุง

รัตนโกสินทร์)  เป็นต้น 

2.2 วรรณกรรมเก่ียวกับประเพณีและพธีิกรรม เป็นวรรณกรรมท่ีน าเป็นอสาระเก่ียวกบั

วฒันธรรมความเช่ือและวิถีปฏิบตั ิ ซึง่วิถีปฏิบตัท่ีิตอบสนองความเช่ือนีก็้คือ ประเพณีและพิธีกรรมเพ่ือตอก

ย า้ความส าคญั และความศกัดิส์ิทธ์ิของความเช่ือดงักล่าว  วรรณกรรมไทยประเภทนี ้ เชน่  ลิลิตโองการ

แช่งน า้ (เช่ือว่านิพนธ์ขึน้ในสมยัต้นอาณาจกัรอยธุยา)   ค าฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง (นิพนธ์โดย ขนุ

เทพกวี สมยัอาณาจกัรอยธุยา)  กาพย์เห่เรือ (นิพนธ์โดยเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์ สมยัอาณาจกัรอยธุยา)    

พระราชพธีิสิบสองเดือน (นิพนธ์โดยรัชกาลท่ี 5)  เป็นต้น 

2.3 วรรณกรรมเชิงประวัตคิวามเป็นมา   จ าแนกเป็น 2 ประเภท คือ 

 - ประเภทบันทกึ  เช่น   ศิลาจารึกหลักที่ 1 (เช่ือว่าจารึกขึน้สมยัพ่อขนุรามค าแหง่ ในสมยั

อาณาจกัรสโุขทยั)   ศิลาจารึกหลักที่ 2 หรือ จารึกวัดศรีชุม (พระมหาเถรศรีศรัทธาราชจฬุามณี ในสมยั

อาณาจกัรสโุขทยั)   ปณุโณวาทค าฉันท์ (นิพนธ์โดยมหานาค วดัทา่ทราย สมยัสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วับรม

โกศ)   พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ (แพ ตาละลกัษณ์)   (ผู้พบ

สมยัต้นรัชกาลท่ี 6 แตเ่อกสารเขียนขึน้สมยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช อาณาจกัรอยธุยา)    กฎหมาย

ตราสามดวง  (ตราขึน้สมยัรัชกาลท่ี 1)   เป็นต้น 

 - ประเภทสดุดีเกียรตคุิณ  เชน่   ลิลิตยวนพ่าย (นิพนธ์ขึน้สมยัสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ 

อาณาจกัรอยธุยา)    ลิลิตตะเลงพา่ย (นิพนธ์โดย กรมพระปรมานชุิตชิโนรส)    โคลงยอพระเกียรตพิระเจ้า

กรุงธนบรีุ (นิพนธ์โดยนายสวน มหาดเล็ก สมยัอาณาจกัรธนบรีุ)  เป็นต้น 

2.4 วรรณกรรมนิทานร้อยกรอง 
 - ประเภทลิลิต   เชน่   ลิลิตพระลอ (นิพนธ์ในสมยัอาณาจกัรอยธุยา)     ลิลิตเพชรมงกุฎ 

(นิพนธ์โดยหลวงสรวิชิต (หน) สมยัต้นรัตนโกสินทร์)      ลิลิตนิทราชาคริต (สมยัรัชกาลท่ี 5) เป็นต้น 
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 - ประเภทค าฉันท์   เชน่  เสือโคค าฉันท์ (นิพนธ์โดยพระมหาราชครู สมยัอาณาจกัรอยธุยา)  อิล

ราชค าฉันท์ (นิพนธ์โดยพระยาศรีสนุทรโวหาร (สมยัรัตนโกสินทร์)  สามัคคีเภทค าฉันท์ (นิพนธ์โดย นาย

ชิต บรุทตั สมยักรุงรัตนโกสินทร์)  เป็นต้น 

 - ประเภทกาพย์   เชน่   กาพย์พระไชยสุริยา (นิพนธ์โดยสนุทรภู่สมยัต้นรัตนโกสินทร์)   กาพย์เห่

ชมเคร่ืองคาวหวาน (พระนิพนธ์ในรัชกาลท่ี 2) เป็นต้น 

 ประเภทกลอน    โดยส่วนมากสนุทรภู่   (กวีต้นกรุงรัตนโกสินทร์)  มกันิพนธ์เป็นบทร้อยกรอง

ประเภทนี ้ ซึง่เป็นกลอนสภุาพท่ีเรียกวา่ นิทานค ากลอน เชน่ สิงหไกรภพ  พระอภยัมณี   นอกจากนีย้งัมี

กลอนเสภา  เชน่ ขนุช้างขนุแผน  เป็นต้น 

2.5 วรรณกรรมบทละคร    เป็นวรรณกรรมท่ีสร้างขึน้เพ่ือใช้ในการแสดงละคร  ซึง่แบง่เป็น 3 ประเภท 

คือ 

 - ละครชาตรี    เป็นละครพืน้บ้าน เดมิผู้แสดงเป็นชายล้วน นิยมแสดงเพียง 2 เร่ือง คือพระรถ  

และ มโนห์รา   ปัจจบุนันิยมใช้เป็นละครแก้บน 

 - ละครนอก    พฒันาจากละครชาตรี  เดมิใช้ผู้แสดงเป็นชายล้วน  เน้นให้ความสนกุขบขนัมากกวา่

การฟ้อนร า  ท่ีนิยมแสดงนอกวงั  เร่ืองท่ีนิยมน ามาแสดง  เชน่ ไกรทอง  สังข์ทอง  คาวี  และ  เงาะป่า   

เป็นต้น 

 - ละครใน    ใช้เล่นในพระราชฐานของกษัตริย์โดยเฉพาะ  ผู้แสดงเป็นหญิงล้วน  มุ่งเน้นศลิปการ

ร่ายร า และมีแบบแผนท่ีแนน่อน   เร่ืองท่ีน ามาแสดงมี 4 เร่ือง คือ  รามเกียรติ์  อุณรูทธ  ดาหลัง  และ  

อิเหนา 

2.6 วรรณกรรมนิราศ    มีเนือ้หาแสดงอารมณ์  ความรู้สึก ท่ีผู้ประพนัธ์จะพรรณนาด้วยความอาลยัรักท่ี

ต้องจากหญิงท่ีรักปังสถานท่ีอ่ืน  แตใ่นความเป็นจริงแล้ว ผู้ประพนัธ์อาจไมจ่ าเป็นต้องเดนิทางจริงก็ได้   

วรรณกรรมประเภทนี ้  เชน่ นิราศเมืองแกลง   นิราศพระบาท  นิราศภูเขาทอง   นิราศวัดเจ้าฟ้า   

นิราศพระประธม  นิราศเมืองเพชรบุรี  นิราศพระแท่นดงรัง  นิราศกวางตุ้ง  และนิราศลอนดอน  

เป็นต้น 
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2.7 วรรณกรรมปัจจุบัน เร่ิมตัง้แตส่มยัรัชกาลท่ี 5 จนถึงปัจจบุนั เน่ืองจากสภาพสงัคมท่ี

เปล่ียนแปลงและการรับอิทธิพลตะวนัตก ซึง่แบง่เป็น 2 ประเภทคือ 

  

 - วรรณกรรมประเภทบันเทิงคดี 

  - เร่ืองสัน้    เป็นเร่ืองเลา่สมมตท่ีิมีองค์ประกอบคล้ายนวนิยาย คือ มีแนวคดิ  โครงเร่ือง  ตวั

ละคร  ฉาก  บทสนทนา  บรรยากาศ  น า้เสียง   แตมี่การใช้ภาษาท่ีกระชบัไมยื่ดยาว  เชน่ จับตาย (มนสั 

จรรยงค์)    จ าปูน (เทพ มหาเปารยะ)   ขอแรงหน่อยเถอะ (ศรีบรูพา-กหุลาย สายประดิษฐ์)  ฟ้าบ่กัน้ 

(ลาว ค าหอม-ค าสิงห์ ศรีนอก)  และ เหมืองแร่ (อาจินต์ ปัญจพรรค์)  เป็นต้น 

  - นวนิยาย     ซึง่มีทัง้ท่ีเป็นงานแปล และงานประพนัธ์โดยตรง  วรรณกรรมประเภทนี ้เชน่  ความ

พยาบาล (แมว่นั-พระยาสริุนทรราชา)    ละครแห่งชีวิต (ม.จ.อากาศด าเกิง รพีพฒัน์)    ข้างหลังภาพ 

(ศรีบรูพา)                 ผู้ชนะสิบทศิ กบั  สามก๊กฉบับวณิพก (ยาขอบ-โชต ิแพร่พนัธุ์)   

ส่ีแผ่นดนิ (ม.ร.ว.คกึฤทธ์ิ ปราโมช)   เขาช่ือกานต์ (สวุรรณี สคุนธา)  ข้าวนอกนา (สีฟ้า)  และ ค า

พพิากษา (ชาต ิกอบจิตต)ิ  เป็นต้น 

 - วรรณกรรมประเภทสารคดี 

  - สารคดีท่องเที่ยว   เชน่   ไกลบ้าน (รัชกาลท่ี 5)    ย ่าแดนมังกร กบั มุงไกลในรอยทราย 

(สมเดจ็พระเทพฯ)   เป็นต้น 

  - สารคดีชีวประวัติ   แบง่เป็นอตัชีวประวตัิ (ผู้ประพนัธ์เขียนประวตัตินเอง)   เชน่ เกิดวังปารุสก์ 

(พระองค์เจ้าจลุจกัรพงษ์)   ฟ้ืนความหลัง (พระยาอนมุานราชธน)   และชีวประวตั ิ (ผู้ประพนัธ์เขียน

ประวตัผิู้ อ่ืน)   เชน่ สนมเอกพระเจ้าหลวง (กรมพระยาด ารงราชานภุาพ)  เป็นต้น 

  - สารคดีให้ความรู้  กบั  พระราชพธีิสิบสองเดือน (รัชกาลท่ี 5)   ไทยรบพม่า 

(กรมพระยาด ารงฯ)   พม่าเสียเมือง (ม.ร.ว.คกึฤทธ์ิ ปราโมช)  เป็นต้น 
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บทท่ี 14 วรรณกรรมไทย 

เอกสารอ้างองิ 

- เดชบดนิทร์   รัตน์ปิยะภาภรณ์และคณะ ,   ไทยศึกษา, กทม: ทริปเพิล้ เอ็ดดเูคชัน่ , 2550 

- สิทธา พินิจภวูดลและคณะ,ความรู้ท่ัวไปทางวรรณกรรมไทย, กทม:โรงพิมพ์มหาวิทยาลยั 

 รามค าแหง, 2514 

- บญุยงค์ เกศเทศ,  ประวัตศิาสตร์วรรณกรรม ,   กทม:  ทิพย์ อกัษรการพิมพ์ , ไม่ ปรากฏปีท่ี

พิมพ์. 

ค าถามท้ายการบรรยายคร้ังที่  14 

1. ให้นกัศกึษาอธิบายความหมายของวรรณกรรม ตามความเข้าใจของตนเอง มาพอสงัเขป 

และขอให้ยกตวัอย่าง งานวรรณกรรมไทยท่ีตนเองชอบ/รู้จกั    พร้อมเหตผุลวา่มีความ 

 สอดคล้องความหมายของตนอยา่งไร 

2. ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การสร้างสรรค์วรรณกรรมไทย มีอะไรบ้าง พร้อมอธิบาย  

 แตล่ะปัจจยัวา่มีลกัษณะเชน่ใด 

3. ให้นกัศกึษายกตวัอยา่งวรรณกรรมไทย รู้จกัมาสกั 1 เร่ือง พร้อมอธิบายประวตัิความเป็นมา 

 และมีเนือ้หาท่ีสะท้อนสภาพสงัคม ท่ีวรรณกรรมนัน้ก าเนิดขึน้อยา่งไรบ้าง 

4. ให้นกัศกึษาอธิบายวรรณกรรมไทยยคุอดีตกบัปัจจบุนัวา่มีความเหมือนและตา่งกนั 

 อยา่งไร  พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 

5. ให้นกัศกึษาอธิบายถึงบทบาทและความส าคญัของวรรณกรรมตอ่สงัคม  และชีวิตของ 

 มนษุย์แตล่ะคนอยา่งไรบ้าง   พร้อมยกตวัอยา่งวรรณกรรมมารองรับค าอธิบายของตน 


