
ภาษาและ 

ผศ.ดร.ส าราญ ผลดี 



ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดไีทย 



ความหมายของวรรณคด ี

 

• บทประพันธ์อันประกอบด้วยศิลปะแห่งการประพันธ์ และมีเนื้อเรื่องอันมีอ านาจดล
ให้เกิดความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ต่างๆ ไม่ใช่เรื่องที่ให้ความรู้เพียงอย่างเดียว 

• การแสดงความคิดออกมาโดยเขียนขึ้นไว้เป็นหนังสือข้อเขียนหรือบทที่แต่งหรือ
ประพันธ์ขึ้นทั้งหมด 

• วรรณคดี แปลตามตัวอักษรได้ว่า ทางหนังสือ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นหนังสืออะไร งาน
เขียนแบบใดย่อมจัดเป็นวรรณคดีทั้งสิ้น  

• วรรณคดี เป็นงานเขียนที่แต่งขึ้นด้วยทักษะทางภาษาของผู้ประพันธ์ที่ถ่ายทอดหรือ
สื่อสารอารมณ์ ความรู้สึก หรือจินตภาพของตนเองโดยใช้ภาษาเป็นเครื่องมือ 



ประเภทของวรรณคดีไทย 

ชวน เพชรแก้ว แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 



ประเภทของวรรณคดีไทย (ต่อ) 

แบ่งตามวิธีการแต่ง แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 



ประเภทของวรรณคดีไทย (ต่อ) 

1. วรรณคดีที่เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี  
เช่น พระราชพิธีต่างๆ หรืองานประพันธ์ทีมุ่่งหมาย
น าเสนอรายละเอียดของประเพณพีิธีกรรมตา่งๆ ที่
เกิดขึ้น เช่น พระราชพิธีสิบสองเดอืน ค าฉันท์ดุษฎี
สังเวยกล่อมช้าง เป็นต้น 



ประเภทของวรรณคดีไทย (ต่อ) 

2. วรรณคดีที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ 
ส่วนใหญ่วรรณคดีประเภทนีจ้ะให้เป็น
การกล่าวถึงวีรบรุุษหรือเทิดพระเกียรติ
พระมหากษัตริย์ เช่น ลิลิตยวนพ่าย 
ลิลิตตะเลงพ่าย โคลงยอพระเกียรติ
สมเด็จพระเจา้กรุงธนบรุี เป็นต้น 



ประเภทของวรรณคดีไทย (ต่อ) 

3.วรรณคดีที่เกี่ยวกับศาสนา  
ส่วนใหญ่เกี่ยวกับพระธรรมค าสอนทาง
พระพุทธศาสนา มุ่งหมายใช้เป็นค าสอนให้คน
ประพฤติปฏิบัติในทางที่ดีงาม เช่น มหาชาติ
เวสสันดรชาดก พระปฐมโพธิกถา ไตรภูมิพระ
ร่วง มหาชาติค าหลวง เป็นต้น 

 



ประเภทของวรรณคดีไทย (ต่อ) 

4.วรรณคดกีารละครหรือนาฏวรรณคดี 
ซึ่งมีอยู่จ านวนมาก ใช้ส าหรับเป็นบทเพื่อ
ร้องเล่นการละคร ทั้งละครใน ละครนอก 
ละครพูด เช่น อิเหนา รามเกียรติ์ ไกรทอง 
เป็นต้น 

 



ประเภทของวรรณคดีไทย (ต่อ) 

5.วรรณคดีนิราศ 

ที่เป็นการประพันธ์ถึงการเดินทางไปยังที่ต่างๆ 
ที่ส าคัญมีการร าพึงร าพันถึงคนรัก มีลักษณะ

เปรียบเทียบเปรียบเปรย แสดงออกถึงอารมณ์
และความรู้สึกของผู้เดินทางของผู้ประพันธ์ เช่น 
นิราศเรื่องต่างๆ ของสุนทรภู่ เพลงยาวต่างๆ 

เป็นต้น  

 



ประเภทของวรรณคดีไทย (ต่อ) 

สิทธา พินิจภูวดล แบ่งวรรณคดีออกเป็น 2 ประเภทคือ 

1. วรรณคดีทั่วไป (General Literature) ที่หมายถึง งานเขียนทั่วไปที่มีปรากฏเป็นลาย
ลักษณ์อักษร เช่น หลักศิลาจารึก บทสวดในคัมภีร์ต่างๆ กฎมณเฑียรบาล หรือแม้แต่ต าราศิลปะ
วิทยาการต่างๆ ในอดีตก็ให้จัดเข้าไว้ในประเภทวรรณคดีทั่วไปด้วย 

2. วรรณคดีที่เป็นวรรณศิลป ์(Emotive Literature) เป็นผลงานประพันธ์ที่นับว่าแต่งดี มี
ความงดงามในลักษณะของภาษา ให้ความรู้สึกสะเทือนอารมณ์ เกิดจินตนาการ คล้อยตาม ซึ่ง
จ าเป็นจะต้องใช้ทักษะด้านการประพันธ์ชั้นสูง 

 



คุณค่าของวรรณคดีไทย 

แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทกว้างๆ 

คือ 

• คณุคา่ทางสตปัิญญา  

• คณุคา่ทางอารมณ์ 



คุณค่าของวรรณคดีไทย 

• ให้ความรู้ในด้านภาษา เช่น หลักศิลาจารึกที่เป็นภาษาที่ใช้ในยุคสุโขทัย ลิลิตยวนพ่านที่เป็นภาษาสมัย

อยุธยา เป็นต้น 

• ให้ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ ดังเช่น ลิลิตยวนพ่ายในสมัยกรุงศรีอยุธยา โคลงยอพระเกียรติสมเด็จพระ

เจ้ากรุงธนบุรี เป็นต้น 

• ให้เข้าใจวัฒนธรรม เช่น อิเหนา ขุนช้างขุนแผน นิราศกวางตุ้ง เป็นต้น วรรณคดีไทยเหล่านี้ มีเนื้อหาที่ให้

ความรู้ความเข้าใจในวิถีแห่งวัฒนธรรมมากมาย 

• ให้คุณค่าด้านศีลธรรม เช่น ไตรภูมิพระร่วง พระปฐมโพธิกถา มหาเวสสันดรชาดก เป็นต้น 

• ให้คุณค่าด้านการสอนใจ วรรณคดีไทยจ านวนมากต่างก็มีคติสอนใจแฝงอยู่ทั้งในเรื่องราว ตัวละคร หรือ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อันเป็นเจตนาของผู้ประพันธ์ 

 



วรรณกรรมสะท้อนชีวิต : สาวเครือฟ้า 



นวนิยายสะท้อนชีวิตและสังคม : ดอกส้มสีทอง 







วรรณคดไีทย 

สมัยสุโขทัย 



พัฒนาการของวรรณคดีไทยสมัยสุโขทัย 

• มีลักษณะที่ส าคัญอย่างน้อย 2 ประการคือ  

เรื่องราวหรือเหตุการณ์ในทางประวัติศาสตร์ 

วรรณคดีที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา  

• ส่วนใหญ่จึงมีลักษณะเป็นร้อยแก้ว  

• เนื้อหาเรื่องราวพรรณนาถึงสภาพของสังคมและบ้านเมืองตั้งแต่แรกสร้างจนถึงความ
เจริญรุ่งเรืองในด้านต่างๆ รวมถึงเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เช่น ค าสอน ค า
เทศนา เป็นต้น 

 



จารกึสมยัสโุขทยั  



ลักษณะเนื้อหาของวรรณคดีสมัยสุโขทัย 

• วรรณคดีประวัติศาสตร์ เช่น หลักศิลา
จารึกหลักที่ 2 วัดศรีชุมที่มีการกล่าวถึงไว้
เกี่ยวกับการร่วมรบของพ่อขุนผาเมืองเจ้า
เมืองราดและพ่อขุนบางกลางหาวเจ้าเมือง
บางยางเพื่อขับไล่ข้าหลวงขอมจนได้รับชัย
ชนะ เป็นต้น 



ลักษณะเนื้อหาของวรรณคดีสมัยสุโขทัย 

• วรรณคดีเกี่ยวกับพุทธศาสนา ที่อยู่ในรูป
ของค าสอน ค าเทศต่างๆ เช่น ไตรภูมิพระ
ร่วง สุภาษิตพระร่วง เป็นต้น 



ลักษณะเนื้อหาของวรรณคดีสมัยสุโขทัย 

• วรรคดีสัตยาธิษฐาน ดังเช่นโองการ
แช่งน้ าในพระราชพิธีศรีสัจจปานกาล 
เพื่อให้ข้าราชการ เจ้าประเทศราชมา
ร่วมกันกระท าสัตย์ปฏิญาณว่าจะ
ซื่อสัตย์ต่อพระมหากษัตริย ์



ลักษณะของวรรณคดีสมัยสุโขทัย 

ลักษณะของจุดมุ่งหมายของการแต่ง  
1. เพื่อบันทึกสภาพทั้งทางการเมอืง เศรษฐกิจ สังคม การปกครอง 
2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการอบรมสั่งสอนความเป็นพลเมอืง 
3. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบนัทึก ยอพระเกียรติยศของผู้น า 
4. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมความประพฤตขิองประชาชน  

 



ลักษณะของวรรณคดีสมัยสุโขทัย (ต่อ) 

ลักษณะของผู้ประพันธ์  
• น่าจะเป็นชนชั้นสูง เช่น พระมหากษัตริย์ เจ้าเมือง ขุนนางชั้นสูง เป็นต้น  
• มีวรรณคดีจ านวนมากที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนา  
• อีกกลุ่มหนึ่งจึงน่าจะเป็นผู้ที่สนใจหรือมีความรู้ทางด้านศาสนา เช่น พราหมณ์ พระสงฆ์ 

เป็นต้น 



ลักษณะของวรรณคดีสมัยสุโขทัย (ต่อ) 

ลักษณะของรูปแบบ  
• มีร้อยกรองเพียงเรื่องเดียว นอกนั้นเป็นร้อยแก้ว  
• ร้อยแก้วส่วนใหญ่ปรากฏเป็นความเรียงที่มีลักษณะเป็นการบันทึก บรรยายเรื่องราวหรือ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไว้เป็นหลักฐาน โดยเฉพาะหลักศิลาจารึกที่ปรากฏเป็นหลักฐานมาจนถึง
ปัจจุบัน  

• ร้อยกรอง คือ สุภาษิตพระร่วง 



ลักษณะของวรรณคดีสมัยสุโขทัย (ต่อ) 

ลักษณะของการใช้ภาษา  
• เมื่อพ่อขุนรามค าแหงคิดประดิษฐ์อักษรไทยหรือลายสือไท ขึ้นใช้แล้วก็ใช้อักษรน้ีจดจาร

ลงบนหลักศิลาจารึก  
• ลักษณะของตัวอักษรมีความต่างจากอักษรของชาติอื่นซึ่งได้จากอักษรอินเดียโบราณ ทั้ง

ภาษาขอม ภาษามคธ  
• รูปอักษรของพ่อขุนรามค าแหงคล้ายตัวหนังสือลังกา บังคลาเทศ ขอม และเทวนาครี 

ฯลฯ  
• ต่อมาอักษรไทยของพ่อขุนรามค าแหงนีก้็มกีารน าไปใช้อย่างกว้างขวาง และเดินทางไป

พร้อมกับพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์  
 



วรรณคดีที่ส าคัญในสมัยสุโขทัย 

• ศิลาจารึกหลักที่ 1 
• สุภาษิตพระร่วง 
• ไตรภูมิพระร่วง 



วรรณคดีไทยสมัยอยุธยา 



พัฒนาการของวรรณคดีไทยสมัยอยุธยา 

แบ่งยุคของวรรณคดีไทยสมัยอยุธยาเป็น 3 ช่วง ดังนี้ 
• วรรณคดีอยุธยาตอนต้น นับตั้งแต่สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 จนถึงพระอาทิตยวงศ์ (พ.ศ.1893-2172) 

• วรรณคดีอยุธยาตอนกลาง นับตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง จนถึงสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
(พ.ศ.2172-2231) ที่เรียกกันว่า เป็นยุคทองของวรรณคดีไทยสมยัอยธุยา 

• วรรณคดีอยุธยาตอนปลาย นับตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเพทราชาจนถึงสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกทัศน์ (พ.ศ.2231-
2310) วรรณคดีมีความรุ่งเรืองสูงสุดในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวบรมโกศ 



วรรณคดีไทยสมัยอยุธยาตอนต้น (พ.ศ.1893-2172) 



วรรณคดีที่ส าคัญสมัยอยุธยาตอนต้น 
(พ.ศ.1893-2172) 

มหาชาติค าหลวง 

ลิลิตพระลอ 

ลิลิตโองการแช่งน้ า 



ลิลิตพระลอ 



วรรณคดีไทยสมัยอยุธยาตอนกลาง (พ.ศ.2172-2231) 

• เป็นยุคทองของวรรณคดีสมัยอยุธยา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ 

• เนื้อหามีความหลากหลาย ทั้งวิถีความเป็นอยู่ 
ประวัติศาสตร์ ความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรม 
ขนบธรรมนียม ประเพณี  

• รูปแบบ แต่งเป็นร้อยกรอง มีท้ังประเภท โคลง 
ฉันท์ กาพย์ กลอน และร่าย 



วรรณคดีไทยสมัยอยุธยาตอนกลาง (พ.ศ.2172-2231) 

• จุดมุ่งหมายหลลากหลาย 

 เพื่อสดุดีวีรบุรุษ หรือพระมหากษัตริย์  

 เพื่อใช้ในการสร้างความบันเทิงเริงใจ  

 ใช้เพื่อเป็นแบบเรียน  

 ใช้เพื่อประกอบพิธีกรรม  

 ใช้เป็นเครื่องมือในการอบรมสั่งสอนประชาชนของตนให้อยู่
ในวิถีที่ดีงาม  

 เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  

• ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่มีการสร้างสรรค์วรรณคดี
ออกมาจ านวนมาก 

• ภาษาที่ใช้ยังคงมีการใช้บาลีสันสกฤตปะปนอยู่มาก  



 

• เนื้อหานี้แบ่งได้เป็นหลายประเภททั้งวรรณคดีที่ใช้ในพิธีกรรม เช่น  
 ฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้างที่ใช้ในพิธีกรรมสมโภชช้างส าคัญ  
 วรรณคดีที่สดุดีวีรบุรุษ เช่น โคลงยอพระเกียรติสมเด็จพระ

นารายณ์  
 วรรณคดีที่มีเนื้อหามาจากนิทาน เช่น สมุทรโฆษค าฉันท์ เสือ

โคค าฉันท ์
 วรรณคดีที่มีเนื้อหาเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ อย่าง

พงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิต์ 
 วรรณคดีที่อยู่ในรูปของต ารา นั่นก็คือ จินดามณี ที่มีไว้ส าหรับ

สอนการอ่านและการเขียน  



วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนกลางที่ส าคัญ 

• สมุทรโฆษค าฉันท์ 

• จินดามณี 



วรรณคดีไทยสมัยอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ.2231-2310) 

 

• กวีมีความหลายหลายทั้งชายและหญิง ทั้งคฤหัสถ์ บรรพชิต คนช้ันสูงและคนช้ันกลาง  

• กวคีนส าคัญ ได้แก่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์ เจ้าฟ้าอภัย หลวงศรีปรีชา พระมหานาควัดท่า
ทราย เป็นต้น 

• เนื้อหายังคงเน้นเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนา นิทานชาดก การบันทึกประวัติศาสตร์ กลอนนิราศต่างๆ  

• รูปแบบการประพันธ์โดดเด่นทั้งประเภท กาพย์ ฉันท์ โคลง และร่าย ที่โดดเด่นเป็นพิเศษคือกาพย์ห่อโคลงที่มคีวาม
ไพเราะอย่างมาก 



วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนปลายที่ส าคัญ 

 

• พระมาลัยค าหลวง 
• โคลงชะลอพระพุทธไสยาสน ์



ภาพสะท้อนที่ปรากฏในวรรณคดีไทยสมัยอยุธยา 

 

• ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการปกครองและค้ าจุนอ านาจของกษัตริย์ เช่น ลิลิต
โองการแช่งน้ า เป็นต้น 

• มุ่งสอนในเรื่องของวิถีการด าเนินชีวิตที่ถูกต้อง ดีงาม 

• ถือเป็นต้นแบบของกวีในสมัยต่อมา ได้ด าเนินทั้งรูปแบบของการประพันธ์และ
กลวิธีในการเขียน 

• สะท้อนการผสมกลมกลืนกันของศาสนา พราหมณ์ ศาสนาพุทธและความเชื่อที่มี
อยู่เดิม เช่น ลิลิตโองการแช่งน้ า เป็นต้น 

• ได้รับอิทธิพลจากต่างชาติเข้ามาปนด้วย แต่ก็ถูกปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม
สอดคล้องกับรสนิยมของคนไทย 



ภาพสะท้อนที่ปรากฏในวรรณคดีไทยสมัยอยุธยา 

• ภาพสะท้อนรูปของระบบการเมืองการปกครองแบบมบูรณาญาสิทธิราชย์อันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ดั่งสมมติเทพหรือเป็นเจ้าเหนือชีวิต  

• สะท้อนภาพความรุ่งเรืองของกรุงศรีอยุธยาไว้มากมาย 
• สะท้อนภาพความเข้มข้นของความเชื่อและศาสนาของสังคมอยุธยา ทั้งความเชื่อเรื่องผี ศาสนาพุทธ 

ศาสนาพราหมณ์ที่ผสมปนกันอยู่  



พัฒนาการของวรรณคดีไทยสมัยธนบุร ี

ลักษณะส าคัญคือ 

• เป็นการปรับปรุงมาจากเรื่องเดิม 

• เพียงแค่ 6 เรื่อง ทั้งหมดเป็นร้อยกรอง 

• เนื้อเรื่องส่วนใหญ่เป็นการเล่าเรื่อง สดุดี

พระมหากษัตริย์ และการสอนใจ 

• มีลักษณะเป็นการเชื่อมต่อ สืบสอด
ลักษณะทางวรรณศิลป์มาจากอยุธยา 
รวมถึงเป็นรอยเชื่อมต่อไปสู่วรรณคดีที่
เกิดขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทรด์้วย 



วรรณคดีสมัยธนบุรีที่ส าคัญ 

1. บทละครเรื่องรามเกียรติ์ 

มี 4 ตอน คือ 
• ตอนหนุมานเกี้ยวนางวานริน  

• ตอนทศกัณฐ์ตั้งพิธีทรายกรด
และปลุกเสกหอกกบิลพัสตร์  

• ตอนท้าวมาลีวราชว่าความ 

• ตอนพระมงกุฎ ประลองศร 

 



นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน 

หรือนิราศกวางตุ้ง 

• ผู้แต่ง คือ พระยามหานุภาพ  
• รูปแบบการแต่ง เป็นกลอน 
• ยุคสมัย ปลายรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี  
• เนื้อหา บันทึกประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์สยาม

และจีน พรรณนาการเดินทางทางทะเลจาก
ประสบการณ์ 

• ลักษณะ เป็นนิราศเรื่องแรกที่มีฉากเป็นต่างประเทศ  
• คุณค่าของนิราศ มีคุณค่าในทางประวัติศาสตร์

ความสัมพันธ์ทางการทูตและสะท้อนภาพทางสังคม
ทั้งสยามและจีน รวมถึงวัฒนธรรมประเพณี  



พัฒนาการของวรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสินทร ์

• ยังคงมีรูปแบบของการรับเอาขนบทาง 
วรรณศิลป์มาใช้เป็นหลักในการสรา้งสรรค์  

• มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมบ้างใน
บางส่วน และเปลี่ยนแปลงอย่างมากในยุค
ของสุนทรภู่ ที่ได้มีการคิดค้นกลอนแบบ
พิเศษอย่างหนึ่งคือสัมผัสในฉันท์ก็ดีกวา่
อยุธยาในด้านเคร่งครัดแบบบังคับครุลหุ
และสัมผัส  

• เริ่มมีการน าเอาวรรณคดีของต่างประเทศ
เข้ามาด้วยการแปล เริ่มจากเจ้าพระยา
พระคลัง (หน) แปลและเรียบเรียงเรื่อง 
สามก๊ก ราชาธิราช เป็นต้น 



 
• วรรณคดีช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ 

นับจากรัชกาลที่ 1 จนถึงช่วงของ
รัชกาลที่ 4  

• สยามเริ่มรับอิทธิพลตะวันตก ส่งผล
ต่อขนบการสร้างสรรค์วรรคดีของ
ไทยให้เปลี่ยนแปลงไป  

• สมัยรัชกาลที่ 2 คือ ยุคทองของ
วรรณคดีไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 

• วรรณคดีในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์
ยังท าหน้าที่เป็นกระจกที่สะท้อน
ภาพความเป็นสังคมของยุคสมัยอีก
ด้วย  



วรรณคดีที่ส าคัญในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ.2325-2398) 

1. สามก๊ก ฉบับ เจ้าพระยาพระคลัง (หน) 
• เรื่องสามก๊กนี้เป็นเพียงนิทานที่ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าให้ลูกหลานฟัง ต่อมาสมัยราชวงศ์ถัง 

เกิดการแสดงที่เรียกว่า “งิ้ว” เกิดขึ้น  
• ผู้แต่ง กล่าวกันว่า เจ้าพระยาพระคลัง (หน) ท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยการแปล ตามพระ

ราชประสงค์ของรัชกาลที่ 1 จึงได้ชื่อว่า ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) 
• เนื้อหา สามก๊ก เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพงศาวดารของจีนที่กล่าวย้อนเวลาไปถึงสมัย

ของพระเจ้าเลนเต้ ภายหลังจากเสด็จสวรรคตแล้ว บ้านเมืองก็แตกออกเป็นสามก๊ก 
ด้วยความย่ าแย่ในพระราชส านักจากเหล่าบรรดาขันทีที่มักใหญ่ใฝ่สูง สามก๊กดังกล่าว
ประกอบด้วย วุยก๊ก จ๊กก๊ก และง่อก๊ก ซึ่งต่างก็มีอาณาจักรเป็นอิสระไม่ขึ้นตรงต่อกัน 
แต่ต่อมาเมื่อท้ังสามก๊กต่างก็เสื่อมอ านาจลงแล้วแผ่นดินจีนก็กลับมารวมกันเป็น
อาณาจักรอีกครั้ง 

• รูปแบบ ด้วยรูปแบบการที่เป็นร้อยแก้ว แต่งดงามด้วยการใช้ภาษา และเนื้อหาที่
ตื่นเต้น เร้าใจ สนุกสนาน ให้แง่คิดและมุมมองในเรื่องต่างๆ มากมาย 





2. เสภาเร่ืองขุนช้างขุนแผน 
• ได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสร

ให้เป็นยอดของกลอนสุภาพ 
• รัชกาลที่ 2 พระองค์ทรงให้กวีร่วมกนั

แตง่ขึน้เพ่ือใช้ในการขบัเสภา 
• กวี ประกอบด้วย รัชกาลที่ 2 รัชกาลท่ี 

3 สนุทรภู่ และครูแจ้ง 
• เป็นเรื่องราวการชิงรักหักสวาทของตัว

ละครหลัก 3 ตวัก็คือ ขนุช้าง ขนุแผน 
นางพิมพิลาไลย  

• ให้ความรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียม 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี สะท้อนภาพ
วิถีความเป็นอยู่ของผู้คนในสมัยอยุธยา  



 

เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน 



วรรณกรรมปัจจุบัน 



ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ วรรณกรรมปัจจบุัน 

รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ อธิบายวา่ การจะตัดสินว่าวรรณกรรมเรื่องใดจะเป็น
วรรณกรรมปัจจุบันหรือวรรณกรรมในอดีตขึ้นอยู่กับปัจจัย 2 ประการ คือ 

ลักษณะของงานเขยีน 

วรรณกรรมปัจจุบัน จะเห็น
ถึงอิทธิพลตะวันตก
สอดแทรกอยู่ในผลงานนั้น 
ทั้งรูปแบบ เนื้อหา และ
กลวิธีการเขียน 

 

เรื่องของเวลา  
ไม่มีก าหนดตายตัว 
วรรณกรรมที่เป็นปัจจุบันที่มี
งานเขียนจ านวนมากและ
แพร่หลาย และหาอ่านงานได้
ไม่ยากจะเป็นวรรณกรรมช่วง
ปลายรัชกาลที่ 7 เป็นต้นม 



ใชล้ักษณะของวรรณกรรมเป็น

เครื่องก าหนด  

• วรรณกรรมที่เกิดขึ้นมีรูปแบบที่
แตกต่างไปจากอดีตอันเป็นผล
มาจากการรับเอาอิทธิพลทาง
วรรณศิลป์จากตะวันตก  

 

การใช้เวลาเป็นเครื่องก าหนด  

• ที่อาจนับย้อนหลังไปจนถึงช่วง
ประมาณ พ.ศ.2400 ก็ได้ 



ความหมายของวรรณกรรมปัจจบุัน 

• งานหนังสือ งานประพันธ์ บท
ประพันธ์ทุกชนิดทั้งที่เป็นร้อยแก้ว
และร้อยกรอง 

• เป็นผลงานที่เกิดขึ้นจาก
ความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ 
และเป็นศิลปะชนิดหนึ่งซึ่งมี
ถ้อยค าในภาษาพูดหรือเขียน
เป็นวัสด ุ• คือการสร้างสรรค์วรรณศิลป์ที่

เกิดขึ้นภายหลังการได้รับอิทธิพล
ทางวรรณกรรมจากตะวันตก และ
มีรูปแบบ ประเภท รวมถึงแนวคิด
ที่อยู่ในเนื้อหาของวรรณกรรมนั้น
เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต  



ลักษณะของวรรณกรรมภายหลังได้รับอิทธิพลตะวันตก 

• มีการแต่งเป็นร้อยแก้วมากขึ้น ร้อย
กรองลดปริมาณลง  

• มีการเปิดกว้างความหลากหลายของ
งานวรรณกรรมมากขึ้น มีงานเขียน
ประเภทใหม่ๆ เกิดขึ้น เริ่มมี  
นวนิยาย เรื่องสั้น สารคดี รวมถึงการ
แปลนวนิยายต่างประเทศมากขึ้น  

• เนื้อเรื่องก็เปลี่ยนไปจากจินตนาการ
มาสู่เนื้อเรื่องที่เป็นแนวสัจนิยมมาก
หรือมีความสมจริงมากขึ้น ทั้ง
การเมือง สังคม เป็นต้น 



ลักษณะของวรรณกรรมภายหลังได้รับอิทธิพลตะวันตก  

• ลักษณะการแต่งเป็นแบบปรัชญานิยม คือ อัตถนิยม สัญลักษณ์นิยม ธรรม
ชาตินิยม และสังคมนิยม 

• การเขียนมุ่งเน้นเพื่อให้เกิดปัญญาชี้แนะแนวทางให้เกิดความคิดสรา้งสรรค์ 
สะท้อนความเป็นจริงของสังคม ให้ความรู้และให้ความบันเทิง 

• ไม่เคร่งครัดธรรมเนียมการแต่ง มีการแสวงหารูปแบบใหม่ๆ เสมอ 
• เนื้อเรื่องเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ตัวละครเริ่มออกห่างจากชนชั้นสูง กษัตริย์ 

ไปสู่ชนชั้นกลาง และชนชั้นล่างมากขึ้น สะท้อนสภาพทางสังคม  
• รูปแบบการแต่งเป็นร้อยแก้วที่ได้รบัความนิยมมากกว่าร้อย 
• วรรณกรรมปัจจุบันเน้นคุณค่าทางความคิดมากกว่าความบันเทิงดังเช่น

อดีต 



ผู้ชนะสิบทิศ 

ยาขอบ 

(โชติ แพร่พันธุ์) 



ศรีบูรพา (กุหลาบ สายประดิษฐ์) 



ไม้ เมืองเดิม 

ขุนศึก 



นวนิยายเรื่องสี่แผ่นดิน  



ไผ่แดง 

สี่แผ่นดิน 

บ้านทรายทอง 



พล นิกร กิมหงวน 



• ดาวพระศุกร์ ข.อักษราพันธ์ 

                              

จ าเลยรัก ชูวงศ์ ฉายะจินดา 

 



ชาติ กอบจิตติ 



แม่เบี้ย 

• วาณิช จรุงกิจอนันต์ 



ซีไรต์กับนักประพันธ์ไทย 

ท่ี ชื่อผู้เขียน ชื่อเรื่อง ประเภท พ.ศ. 
1. ค าพูน บุญทว ี ลูกอีสาน นวยนิยาย 2522 

2. เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย ์ เพียงความเคลื่อนไหว กวีนิพนธ์ 2523 

3. อัศศิริ ธรรมโชต ิ ขุนทองจ ากลับเมื่อฟ้าสาง เรื่องสั้น 2524 

4. ชาติ กอบจิตติ ค าพิพากษา นวนิยาย 2525 

5. คมทวน คันธน ู นาฏกรรมบนลานกว้าง กวีนิพนธ์ 2526 

6. วาณิช จรุงกิจอนันต์ ซอยเดียวกัน เรื่องสั้น 2527 

7. กฤษณา อโศกสิน ปูนปิดทอง นวนิยาย 2528 

8. อังคาร กัลยาณพงศ์ ปณิธานกวี กวีนิพนธ์ 2529 

9. ไพฑูรย์ ธัญญา ก่อกองทราย เรื่องสั้น 2530 

10. นิคม รายยวา ตลิ่งสูง ซุงหนัก นวนิยาย 2531 



ซีไรตก์ับนักประพันธ์ไทย 
ที่ ชื่อผู้เขียน ชื่อเรื่อง ประเภท พ.ศ. 

11. จิระนันท์ พิตรปรีชา ใบไม้ที่หายไป กวีนิพนธ์ 2532 

12. อัญชัน อัญมณีแห่งชีวิต เรื่องสั้น 2533 

13. มาลา ค าจันทร์ เจ้าจันท์ผมหอม นวนิยาย 2534 

14. ศักดิ์สิริ มีสืบสม มือนั้นสีขาว กวีนิพนธ์ 2535 

15. ศิลา โคมฉาย ครอบครัวกลางถนน เรื่องสั้น 2536 

16. ชาติ กอบจิตติ เวลา นวนิยาย 2537 

17. ไพวรินทร์ ขาวงาม  ม้าก้านกล้วย กวีนิพนธ์ 2538 

18. กนกพงศ์ สงสมพันธุ์ แผ่นดินอื่น เรื่องสั้น 2539 

19. วินทร์ เลียววาริณ ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน นวนิยาย 2540 

20. แรค า ประโดยค า ในเวลา กวีนิพนธ์ 2541 



ซีไรต์กับนักประพันธ์ไทย 

ที่ ชื่อผู้เขียน ชื่อเรื่อง ประเภท พ.ศ. 

21. วินทร์ เลียววาริณ สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน เรื่องสั้น 2542 

22. วิมล ไทรนิ่มนวล อมตะ นวนิยาย 2543 

23. โชคชัย บัณฑิต บ้านเก่า กวีนิพนธ์ 2544 

24. ปราบดา หยุ่น ความน่าจะเป็น เรื่องสั้น 2545 

25. เดือนวาด พิมวนา ช่างส าราญ นวนิยาย 2546 

26. เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน ์ แม่น้ าร าลึก กวีนิพนธ์ 2547 

27. บินหลา สันกาลาคีรี เจ้าหงิญ เรื่องสั้น 2548 

28. งามพรรณ เวชชาชีวะ ความสุขของกะทิ นวนิยาย 2549 

29. มนตรี ศรียงค ์ โลกในดวงตาข้าพเจ้า กวีนิพนธ์ 2550 

30. วัชระ สัจจะสารสิน เราหลงลืมอะไรบางอย่าง เรื่องสั้น 2551 



ซีไรต์กับนักประพันธ์ไทย 

ที่ ชื่อผู้เขียน ชื่อเรื่อง ประเภท พ.ศ. 

31. อุทิศ เหมะมูล ลับแล, แก่งคอย นวนิยาย 2552 

32. ซะการีย์ยา อมตยา ไม่มีหญิงสาวในบทกวี กวีนิพนธ์ 2553 

33. จเด็จ ก าจรเดช แดดเช้าร้อนเกินกว่าจะ

จิบกาแฟ 

เรื่องสั้น 2554 

34. วิภาส ศรีทอง คนแคระ นวนิยาย 2555 

35. อังคาร จันทาทิพย์ หัวใจห้องที่ห้า กวีนิพนธ์ 2556 

36. แดนอรัญ แสงทอง อสรพิษ เรื่องสั้น 2557 

37. วีรพร นิติประภา ไส้เดือนตาบอดในหุบ

เขาวงกต 

นวนิยาย 2558 





รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์แห่งอาเซียน (ซีไรต)์  

นวนิยายรางวัลซีไรต์ ประจ าปี ๒๕๕๒ 
 

ลับแล, แก่งคอย  

ของ อุทิศ เหมะมูล 

วรรณคดีสมัยพ.ศ.๒๕๒๐ – ปัจจุบัน 



รางวัลซีไรตป์ี ๒๕๕๓ ประเภทกวีนิพนธ ์

ไม่มีหญิงสาวในบทกวี ของ ซะการียย์า อมตยา 



'จเด็จ ก าจรเดช' ในวัน 'แดดเช้าร้อนเกินกว่าจะนั่งจิบกาแฟ' 



     

       วิภาส ศรีทอง    



งามพรรณ เวชชาชวีะ 











นักประพันธ์คนส าคัญของไทย 



พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  

• รัชสมัยของพระองค์เป็นยุคทอง
ของวรรณคดีไทย  

• พระองค์ทรงเป็นจอมปราชญ์ ทรง
อุปถัมภ์กวีอีกหลายท่าน  

• ทรงมีบทพระราชนิพนธ์ที่ส าคัญ
จ านวนมาก อาทิ บทละครเรื่อง
รามเกียรติ์ อิเหนา เสภาเรื่องขุน
ช้างขุนแผน เป็นต้น 



พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  

• ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์ที่เปี่ยมไปด้วย
พระปรีชา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทางด้านอักษรศาสตร์  

• ทรงมีพระราชนิพนธ์ต่างๆ มากกว่า 
1,000 เรื่อง 

• บทพระราชนิพนธ์ของพระองค์ไม่
เพียงเป็นไปเพื่อความบันเทิงเท่านั้น 
หากแต่ยังกลายเป็นเครื่องมือในการ
สอนราษฎรในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งความรักชาต ิ



สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ  

• ทรงได้รับการย่องให้เป็น “พระบิดา
แห่งประวัติศาสตร์ไทย”  

• ทรงพระปรีชาทางด้านอักษรศาสตร์ 
ทรงมีบทพระนิพนธ์ไว้จ านวนมาก 
ทั้ง ชีวประวัติ ประวัติศาสตร์ 
ท่องเที่ยว โบราณคดี นิทาน ประวัติ
วรรณคดี เกร็ดความรู้ต่างๆ  

• ผลงานส าคัญ เช่น พงศาวดารเรื่อง
ไทยรบพม่า นิทานโบราณคดี นิราศ
นครวัด เทศาภิบาล เป็นต้น 



สุนทรภู่  

• เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับอย่างมากทั้ง
ความสามารถในการประพันธ์รวมถึง
จินตนาการที่ล้ าสมัยเมือ่เปรียบเทียบกับ
กวีในช่วงสมัยเดียวกัน  

• สุนทรภู่ได้รับการเชิดชูให้เป็น “บรมครู
ทางกลอดแปด” และเป็น “กวีเอกของ
ไทย”  

• ผลงานเช่น พระอภัยมณี บทเสภาเรื่อง 
ขุนช้างขุนแผน ตอนก าเนิดพลายงาม 
สุภาษิตสอนหญิง รวมถึงนิราศต่างๆ อีก
จ านวนมาก เช่น นิราศสุพรรณ นิราศ
เมืองแกลง นิราศพระบาท นิราศภูเขา
ทอง นิราศวัดเจ้าฟ้า นิราศเมืองเพชร 
นิราศพระประธม เป็นต้น 



พระยาอนุมานราชธน  

• รู้จักกันในชื่อ “เสถียรโกเศศ”  
• ถือว่าเป็นปราชญ์และนักการศึกษาคนส าคัญ

ของไทยที่มีความรอบรู้ทั้งด้านประวัติศาสตร์ 
ภาษาศาสตร์ รวมถึงขนบธรรมเนียม ประเพณี
ไทย  

• รูปแบบการเรียนรู้ของท่านใช้วิธีการเรียนรู้
ด้วยตนเอง สืบสอบจากผู้รู้ สนทนาแม้กับ
เด็กๆ  

• วิธีการของท่านนับเป็นการวางรากฐานส าคัญ
ของนักวิชาการในยุคต่อมาที่ได้น ามาพัฒนา
จนเกิดเป็นสาขาไทยวิทยาหรือไทยคดีศึกษา 

• ผลงานที่ส าคัญ เช่น กามนิต อาหรับราตรี 
หรือพันหนึ่งราตรี นิรุกติศาสตร์ เป็นต้น 



สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส  

• พระองค์ทรงทรงมีพระอัจฉรยิภาพ
ทั้งด้านพิชัยสงคราม โหราศาสตร์ 
พระธรรมวินัย  

• ทรงน าเอาความรู้เหล่านี้มาบันทึก
และถ่ายทอดเอาไว้ในงานพระ
นิพนธ์จ านวนมาก  

• มีทั้งที่เป็นบทร้อยกรองและร้อย
แก้ว เช่น พระปฐมสมโพธิกถา 
มหาเวสสันดรชาดก เป็นต้น 



พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร 

กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์  

• พระองค์จะทรงเป็นนักการทูตผู้
ยิ่งใหญ่ 

• ทรงเป็นนักหนังสือพิมพ์ นักปรัชญา 
นักประวัติศาสตร์ นักภาษาศาสตร์ 
รวมถึงนักประพันธ์ 

• ผลงานส าคัญของพระองค์คือทรง
บุกเบิกและสร้างสรรค์ พจนานุกรม
ฉลับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2493 
เป็นต้น 



หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล  

• ท่านได้รับการยกย่องว่าเป็นเสาเอก
แห่งการศึกษาไทย  

• ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากหลาย
สถาบันให้เป็นบุคคลส าคัญด้านภาษา
และวรรณกรรมไทย  

• มีผลงานประพันธ์ที่เป็นทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษจ านวนมากรวม 207 
เรื่อง ทั้งด้านการศึกษา บทละคร ค า
ประพันธ์ การท่องเที่ยว เบ็ดเตล็ด บท
เพลง บทนิราศ เป็นต้น 



กุหลาบ สายประดิษฐ์ หรือ ศรีบูรพา  

• ผู้ได้รับฉายาว่าเป็นนักประพันธ์ของ
ประชาชน  

• ศรีบูรพา ถือเป็นนักประพันธ์กลุ่มแรกๆ ที่
เปิดยุคของนวนิยายสมัยใหม่ที่หนีออก
จากเรื่องราวเพ้อฝันประเภทนิทาน
จินตนาการมาสู่การสะท้อนสังคมความ
เป็นอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชนชั้นกลาง 
จนการเป็นภาพสะท้อนการเคลื่อนไหว
ของสังคมไทยเพื่อการก้าวเข้าสู่สังคม
สมัยใหม่ เพื่อสร้างภารดรภาพของชนชั้น
กลาง  

• ผลงานส าคัญได้แก่ ข้างหลังภาพ สงคราม
ชีวิต แลไปขางหน้า จนกว่าเราจะพบกัน
อีก เป็นต้น 



พุทธทาสภิกขุ หรือพระธรรมโกศาจารย ์ 

• ท่านพุทธทาสได้รับการสดุดีวา่เป็น 
“มหาปราชญ์แห่งพุทธธรรมทาง
บูรพาทิศ”  

• ท่านคือผู้รับใช้พุทธศาสนาอย่าง
แท้จริง มุ่งสอนผู้คนด้วยหลักการ
ปล่อยว่างเพื่อความว่าง  

• มีผลงานประพันธ์ที่เป็นค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาจ านวนมาก เช่น 
คู่มือมนุษย์ แก่นพุทธศาสน์ อานา
ปานสติภาวนา ลอยปทุม หมุนล้อ
ธรรมจักร เป็นต้น 



พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท  

• ท่านมีผลงานด้านการประพันธ์จ านวน
มาก เช่น นิราศพระประธม เพลงยาว
สามชาย พงศาวดารฉบับพระราชหัต
เลขา หนังสือจินดามณี เป็นต้น  

• ที่ส าคัญคือ งานนิพนธ์ต าราสรรพคุณ
ยาสมุนไพรไทยที่ถือว่าเป็นเอกสารทาง
วิชาการที่เกี่ยวกับสมุนไพรไทย เป็นต้น 



ครูเอื้อ สุนทรสนาน  

• ผู้เป็นทั้งนักร้องและนักประพันธ์คน
ส าคัญของไทย  

• ครูเอื้อ คือผู้ก่อตั้งวงดนตรีที่โด่งดัง
อย่าง “วงสุนทราภรณ”์  

• ผลงานประพันธ์ที่ส าคัญอยู่ในรูปของ
เพลงที่คาดกันว่ามีมากกว่า 2,000 
เพลง  

• ที่รู้จักกันดี เช่น เพลงร าวงวันลอย
กระทง เพลงร าวงเริงสงกรานต์ 
เพลงนางฟ้าจ าแลง เป็นต้น 



พลตรีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช  

• ผู้ที่เป็นปราชญ์แห่งแผ่นดนิ 
• ลักษณะเด่นในผลงานประพันธ์ของท่านคือ

การสอดแทรกข้อคิด หลักปรัชญาต่างๆ 
จนท าให้ท่านได้รับการยกย่องว่าเป็น
เสาเอกแห่งประชาธิปไตย  

• ได้รับการยอกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ
สาขาวรรณศิลป์  

• ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นปูชนีย
บุคคลของประเทศไทย  

• ผลงานส าคัญได้แก่เรื่อง สี่แผ่นดิน ไผ่แดง 
ถกเขมร มอม กาเหว่าที่บางเพลง เป็นต้น 



หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพสุวรรณ  

• สตรีผู้มีบทบาทส าคัญต่อวงการศึกษา
ของไทยอย่างมาก  

• ผลงานส่วนใหญ่ก่อให้เกิดการตระหนัก
ในบทบาททางสังคมต่อสตรีไทย  

• ผลงานส าคัญได้แก่ หัวเลี้ยวหัวต่อของ
วรรณคดีไทย วิเคราะห์รสวรรณคดี 
รวมถึงผลงานที่เป็นนวนิยาย เช่น ทุติย
วิเศษ สะใภ้แหม่ม เสน่ห์ปลายจวัก เป็น
ต้น 



วรรณกรรมพื้นบ้านของไทย 



วรรณกรรมพื้นบ้าน คืออะไร 
 

• คือ วรรณกรรมที่ถ่ายทอดอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มชนหนึ่ง  
• ปัจจัยที่ก่อให้เกิดวรรณคดีทอ้งถิ่นก็คือ สังคมวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้น  
• การพิจารณาว่าวรรณคดีนั้นเป็นของท้องถิน่ใดก็สามารถสังเกตได้จาก

ส านวนภาษา อักษร ลักษณะของค าประพันธ์ และภาพทางวัฒนธรรม

ที่สะท้อนออกมาในวรรณคดนีั้นๆ 
• วรรณกรรมพื้นบ้านเป็นภาพสะท้อนถึงประวัตศิาสตร์ สังคม 

วัฒนธรรม ความคิดความเชื่อ ศาสนา ประเพณี ขนบธรรมเนียมต่างๆ 
ของท้องถิ่นนั้นๆ  

• มีชื่อเรียกที่ต่างกัน เช่น วรรณคดีทอ้งถิ่น วรรณกรรมพื้นบ้าน วรรณกรรม
ท้องถิ่น เป็นต้น  



ลักษณะของวรรณกรรมพ้ืนบ้าน 

• ให้คุณค่าทางประวัติศาสตร์  
• ใช้ภาษาที่เรียบง่าย  
• เนื้อเรื่องส่วนใหญ่เป็นเรื่องจักรๆ 

วงศ์ๆ  
• แก่นของเรื่องมีความคล้ายกันกับ

ส่วนกลาง  
• มีรูปแบบหลากหลายอยู่ในเรื่อง

เดียวกัน 

 



การแบ่งประเภทของวรรณกรรมพื้นบ้าน 

• การแบ่งตามรูปแบบของค า

ประพันธ์ เช่น ค่าว ของทาง
ภาคเหนือ โคลงสาร ของทางภาค
อีสาน เป็นต้น 

• การแบ่งตามวิธีการถ่ายทอด 

ซึ่งแบ่งออกได้กว้างๆ เป็น 2 
ประเภท คือ วรรณคดีที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษรทั้งที่เป็นภาษากลาง
และภาษาอักษรของท้องถิ่น และ
วรรณคดีแบบมุขปาฐะ 



การแบ่งประเภทของวรรณกรรมพ้ืนบ้าน 

• แบ่งตามเนื้อหา เช่น 
กฎระเบียบ ต ารา เป็นต้น ซึ่ง
เหล่านี้จะจัดเข้ากลุ่มของ
วรรณกรรมเบ็ดเตล็ด 

• แบ่งตามลักษณะภูมิศาสตร์ 

เช่น วรรณกรรมพื้นบ้านโคราช 
วรรณกรรมพื้นบ้านของสุรินทร์ 
เป็นต้น 

 



ศิลปวัฒนธรรมกับ 

วรรณคดีไทย 



ภาษาและวรรณคดีไทยในมิติสุนทรียภาพ 

• วรรณคดีมีความสัมพันธ์กันอย่าง
ใกล้ชิดกับศาสตร์สาขาของศิลปะ
มากมาย เช่น คีตศิลป์ จิตรกรรม 
ประติมากรรม สถาปัตยกรรม 
นาฏศิลป์ เป็นต้น  

 



บทบาทของวรรณคดีกับสังคมไทย 

• มีความสัมพันธ์และมีอิทธิพล
ต่อกันทั้งค่านิยมและทัศนคต ิ

• ภาพสะท้อนสังคมในแต่ละยุค
สมัย 

• มีอิทธิพลต่อสุนทรียภาพของ
สังคม 



แนวทางในการศึกษาภาษาและวรรณคดีไทย 

การศึกษาแนวประวัติของวรรณคดี  

• หมายถึง การศึกษาดีเพื่อให้ทราบถึงประวัติความ
เป็นมา พัฒนาการคดี  

• ปัจจัยหรืออิทธพิลที่ส่งผลต่อวิวัฒนาการของ
วรรณคดี รวมถึงรายละเอียดของผู้แต่งวรรณคดี
เรื่องนั้น  

• เป็นการศึกษาในเชิงลึกเพื่อวิเคราะห์รายละเอียด
ของประวัติและน ามาอธิบายความหมายที่ซ่อนอยู ่

การศึกษาในแนววรรณศิลป์  

• เป็นการศึกษาเพื่อให้เข้าถึงความงามของวรรณคดี
นั้น 



แนวทางในการศึกษาภาษาและวรรณคดีไทย 



ค าถามท้ายบท 

• ในความคิดเห็นของท่าน ภาษาไทย มีคุณค่าและความส าคัญอย่างไรในฐานะที่เป็นเครื่องมือ
สื่อสารและการเป็นมรดกทางวัฒนธรรม จงอธิบาย 

• ท่านคิดว่า วรรณคดี และ วรรณกรรม มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร จงอธิบายมาให้
ชัดเจน พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

• จงอธิบายความสัมพันธ์ของวรรณคดีกับบริบทดังต่อไปนี้ว่ามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร  
  วรรณคดกีับสังคม 
  วรรณคดกีับขนบธรรมเนียมประเพณี 
  วรรณคดกีับศาสนา 
  วรรณคดกีับการเมืองการปกครอง 

• จงอธิบายลักษณะ รูปแบบ และคุณค่าของวรรณคดีไทยสมัยสุโขทัยมาพอสังเขป พร้อม
ยกตัวอย่างวรรณคดีท่ีส าคัญของยุคสมัย 

• จงอธิบายลักษณะ รูปแบบ และคุณค่าของวรรณคดีไทยสมัยอยุธยามาพอสังเขป พร้อม
ยกตัวอย่างวรรณคดีท่ีส าคัญของยุคสมัย 
 



ค าถามท้ายบท 

• จงอธิบายลักษณะ รูปแบบ และคุณค่าของวรรณคดไีทยสมัยธนบุรีมาพอสังเขป 
พร้อมยกตัวอย่างวรรณคดีที่ส าคัญของยุคสมัย 

• จงอธิบายลักษณะ รูปแบบ และคุณค่าของวรรณคดไีทยสมัยต้นกรุง
รัตนโกสินทร์มาพอสังเขป พร้อมยกตัวอย่างวรรณคดีที่ส าคัญของยุคสมัย 

• จงวิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมของวรรณกรรมดังต่อไปนี้ 
 วรรณกรรมเรื่อง ข้างหลังภาพ ของ ศรีบูรพา 
 วรรณกรรมเรื่อง ค าพิพากษา ของ ชาติ กอบจิตติ 
 วรรณกรรมเรื่อง ลูกอีสาน ของ ค าพูน บุญทวี 

• จงวิเคราะห์ลักษณะของวรรณกรรมพื้นบ้านของไทยมาพอสังเขป 
• ท่านคิดว่า ภาษาและวรรณคดี มีบทบาทอย่างไรต่อสังคมไทยทั้งในอดีต 

ปัจจุบัน และอนาคต จงอธิบาย 

 


