
วิชา ประวัติวรรณคดีไทย
ท 30201 (ม.4)



การเรียนประวัติวรรณคดี
มีความส าคัญอย่างไร ?



ในสมัยก่อนวรรณคดีส่วนมากเกิดจากผู้แต่ง
เห็นสภาพแวดล้อม เหตุการณ์หรืออารมณ์

ความรู้สึกของตนเองในยุคสมัยนั้น 

ดังนั้น การจะอ่านวรรณคดีต่าง ๆ จ าเป็นต้อง
เรียนประวัติวรรณคดีประกอบด้วย เพราะจะท า
ให้เข้าใจและเข้าถึงคุณค่าของวรรณคดีน้ัน ๆ ได้



วรรณคดีคือกระจกเงาสะท้อนสงัคม



วรรณคดีคือกระจกเงาสะท้อนสงัคม

วรรณคดีเป็นเสมือนกระจกเงา เพราะเนื้อหา เรื่องราว ต่าง ๆ 
จากวรรณคดีจะสามารถแสดงให้เห็นถึงสภาพสังคม เหตุการณ์
บ้านเมือง ในยุคสมัยนั้น ๆ ได้



ประโยชน์ของการ
เรียนประวัติวรรณคดี

1. ช่วยเพิ่มความเข้าใจในเนือ้หาของวรรณคดีมากขึ้น

2. ได้ความรู้เกี่ยวกับสภาพสังคมวัฒนธรรม และเหตกุารณ์
ของบ้านเมืองควบคู่กบัวิวฒันาการของวรรณคดีสมัยต่าง ๆ

3. ได้ความรู้เกี่ยวกับภาษาและอักขรวิธใีนสมัยนั้น ๆ

4. ได้ความรู้เกี่ยวกับความสัมพนัธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ
ในสมัยต่าง ๆ



ความเป็นมาของวรรณคดีไทย

ตามประวัติศาสตร์ ชาติไทยเป็นชาติที่
ใหญ่และมีความเจริญมายาวนาน ทั้งมี
นิสัยเจ้าบทเจ้ากลอน ชอบพูดให้ถ้อยค า
คล้องจองกัน ดังปรากฏหลักฐานในศิลา
จารึกหลักที่ 1 ดังข้อความที่ว่า

“ในน ้ำมีปลำ ในนำมีข้ำว”



ความเป็นชาติที่มีความเจริญและเจ้าบทเจ้า
กลอน ทั้งสองอย่างนี้ แสดงให้เห็นว่าไทยน่าจะมี
วรรณคดีมาช้านานแล้ว แต่ตามประวัติวรรณคดี
เรามีเอกสารเก่าแก่ในสมัยสุโขทัย ตั้งแต่ พ.ศ. 
1800 เป็นต้นมาเท่านั้น ซึ่งก่อนหน้านี้อาจจะมี
วรรณคดีอยู่ก็เป็นได้ แต่ไม่ได้จารึกเอาไว้ เพราะ
อาจเสียหายไปแล้ว หรือไม่พบต้นฉบับ



สาเหตุที่หลักฐานทางวรรณกรรมไทยมีน้อย หรือเพิ่งมีไม่นาน

1. ในสมัยก่อนสุโขทัย ไม่มีเวลาสร้างวรรณกรรมหรือเก็บรักษาวรรณกรรม 
มีการโยกย้ายเมือง
2. อุปกรณ์การเขียนยังไม่เจริญ
3. ผลจากการศึกสงครามท าให้สูญเสียวรรณกรรมไปมาก โดยเฉพาะตอน
เสียกรุงศรียุธยาครั้งที่ 2 
4. การศึกษายังอยู่ในวงแคบ ในสมัยก่อนคนรู้หนังสือน้อย คนเขียนจึงน้อย
และมีฉบับคัดลอกเพียง 2-3 ฉบับเท่านั้น ซ่ึงถ้าเสียหายก็เท่ากับสูญไปเลย



ความแตกต่างระหวา่ง
“วรรณคดี” กับ “วรรณกรรม”



ความหมายของ
วรรณคดี

วรรณคดี ประกอบขึ้นจากค าว่า “วรรณ” หมายถึง 
‘หนังสือ’ + ค าว่า “คด”ี หมายถึง ‘เรื่อง’ รวมกัน
ตามรูปศัพท์จึงหมายถึง ‘เรื่องที่แต่งเป็นหนังสือ’

Literature



ในพจนานุกรมบฉบับราชบัณทิตยสถาน ให้
ค าจ ากัดความของ “วรรณคดี” ว่า ‘หนังสือ
ที่ได้รับการยกย่องว่าแต่งดี’

หนังสือที่ได้รับการยกย่องว่าแต่งดี คือ วิธีเรียบ
เรียงอย่างใดก็ตาม แต่ต้องให้เป็นภาษาไทยอันดี 
ถูกต้องตามเยี่ยงอย่าง และไมใ่ช้ภาษาเลียนแบบ
ภาษาต่างประเทศ

วรรณคดีสโมสร



ความหมายของวรรณกรรม

วรรณ หมายถึง ‘หนังสือ’ กรรม หมายถึง
‘การกระท า, การงาน’
วรรณกรรม จึงหมายถึง งานหนังสือหรือ
งานเขียนทุกชนิด (ไมจ่ ากัดรูปแบบ)

สังเกตได้ว่ำ จะมีควำมหมำยที่
กว้ำงกว่ำวรรณคดี



ความหมายของวรรณกรรม

ในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน 
อธิบายว่า วรรณกรรม หมายถึง 
งานหนังสือ งานประพันธ์ บท
ประพันธ์ทุกชนิดที่เป็นร้อยแก้ว

และร้อยกรอง 



วรรณกรรม > วรรณคดี

“วรรณกรรม” ทั่วไปที่จะได้รับการยกย่องว่าแต่งดีจนกลายเป็น “วรรณคดี” ได้นั้น
จะต้องได้รับการคัดเลือกจาก “วรรณคดีสโมสร”



วรรณคดีสโมสร จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกา
ตั้งวรรณคดีสโมสร พ.ศ. 2457 ตรงกับรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแต่ง
หนังสือให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย ได้
สาระประโยชน์ โดยคัดเลือกหนังสือดีที่เป็น
ตัวอย่างชั้นเลิศในการประพันธ์ประเภทต่างๆ 
ซึ่งต้องเป็นหนังสือดีและแต่งดี

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7


ประเภทของวรรณคดี

การจ าแนกประเภทของวรรณคดี
สามารถจ าแนกได้หลายประเภท
ขึ้นอยู่กับเกณฑใ์นการจ าแนก

1. จ าแนกตามพระราชกฤษฎีกาที่จัดตั้ง
วรรณคดีสโมสรในรัชกาลที่ 6

2. จ าแนกตามจุดมุ่งหมายที่แต่ง

3. จ าแนกตามลักษณะที่แต่ง

4. จ าแนกตามวิธีจดบันทึก



1. จ าแนกตามพระราชกฤษฎีกาที่
จัดตั้งวรรณคดีสโมสรในรัชกาลที ่6
1.1 กวีนิพนธ์ - เรื่องที่แต่งด้วยค าประพันธ์ชนิดต่าง ๆ เช่น 
โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน 
1.2 ละครไทย - เรื่องที่แต่งเพื่อการแสดง มีการก าหนดหน้า
พากย์ คือ เพลงประเภทที่ใช้บรรเลงในการแสดงกริยาอาการ
ของหัวโขน ละคร เป็นต้น 
1.3 นิทาน - เรื่องราวที่เล่าสืบต่อกันมา แต่งเป็นร้อยแก้ว 
แฝงคติธรรม มุ่งให้ความสนุกเพลิดเพลิน
1.4 ละครพูด - เรื่องราวที่เขียนขึ้นเพื่อใช้แสดงบนเวที 
1.5 อธิบาย - เรื่องราวที่แต่งโดยใช้ความเรียงอธิบาย 



2. จ าแนกตาม
จุดมุ่งหมายที่แต่ง

2.1 วรรณคดี
บริสุทธิ์ (บันเทิงคดี)

2.2 วรรณคดี
ประยุกต์ (สารคด)ี



3. จ าแนกตาม
ลักษณะที่แต่ง

3.1 ร้อยแก้ว
ความเรียงที่ใช้ภาษาพูดธรรมดา มีความ
สละสลายไพเราะ

3.2 ร้อยกรอง
ข้อความที่เรียบเรียงให้เป็นระเบียบ
ตามบัญญติของค าประพันธ์



4. จ าแนกตามวิธีจดบันทึก

4.1 วรรณคดีลายลักษณ์ (วรรณคดีที่บันทึก
เป็นลายลักษณ์อักษร) - วรรณคดีที่บันทึกไว้ใน
หนังสือ อาจเป็นจารึกหรือเขียนตัวพิมพ์ก็ได้
4.2 วรรณคดีมุขปาฐะ (วรรณคดีที่ไม่ได้
บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร) - วรรณคดีที่บอก
เล่าหรือจดสืบต่อกันมา ไม่ได้มีการบันทึกไว้เป็น
หนังสือ



การแบ่งยุคสมัยของวรรณคดี

1. วรรณคดสีมัยสุโขทยั (พ.ศ. 1800 - 1920)

โดยใช้เกณฑ์ช่วงเวลาในการแต่ง

พ่อขุนศรีอินทราทิตย์

กรุงสุโขทัยเสียอิสรภาพแก่กรุงศรีอยุธยา

จนถึง

เริ่มตั้งแต่
รวม 120 ปี



2. วรรณคดสีมัยอยุธยาตอนตน้ (พ.ศ. 1893 - 2072)
ตั้งแต่ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 - สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2

3. วรรณคดสีมัยอยุธยาตอนกลาง (พ.ศ. 2163 - 2231)
ตั้งแต่ สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม – สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

4. วรรณคดสีมัยอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ. 2275 - 2310)
ตั้งแต่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ - เสียกรุงศรีอยุธยา



5. วรรณคดสีมัยธนบรุ ี(พ.ศ. 2310 - 2325)
6. วรรณคดสีมัยรัตนโกสนิทร์ (พ.ศ. 2325 - ปัจจุบัน)

รัตนโกสินทร์ตอนต้น สมัยรับอิทธิพลตะวันตก 
(พ.ศ. 2325 - 2411) (พ.ศ. 2411 - ปัจจุบัน)

รัชกาลที่ 1 - 4 รัชกาลที่ 4 - ปัจจุบัน

รวม 15 ปี



การแบ่งยุคสมัยของวรรณคดี

1. วรรณคดีไทยก่อนได้รับอิทธิพลตะวนัตก
จากสมัยสุโขทัย - รัชกาลที่ 4

2. วรรณคดีไทยหลังจากได้รับอิทธิพล
ตะวันตกเต็มที่แล้ว 

ตั้งแต่รัชกาลที่ 4 - ปัจจุบัน

โดยใช้เกณฑ์อิทธิพลตะวันตก



ประวัติผู้แต่ง ลักษณะการแต่ง

จุดมุ่งหมายที่แต่ง ที่มาของเรื่อง

เรื่องย่อ ภาพสะท้อนสังคม

ประเด็นการพิจารณา
วรรณคดี
(ในรูปแบบวรรณคดีเชิงประวัติ)


