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ห น ว ย ที่ 11 ว ร ร

ณ ก ร ร มไ ทย

*********************************************************************

ตอนที่ 11.1 ขอพินิจเบื้องตนเกี่ยวกับวรรณกรรม
11.1.1 ความหมายของวรรณกรรมและวรรณศิลป
วรรณกรรมเปนคําที่แปลมาจากคํา literature มีความหมาย 2 ประการคือ
♦ ความหมายกวาง หมายถึง งานเขียนทุกประเภท
♦ ความหมายแคบ หมายถึง หนังสือที่แตงดี มีคุณคาทางวรรณศิลป มีความ
หมายเชนเดียวกับวรรณคดี
วรรณศิลป หมายถึง ศิลปะในการประพันธวรรณกรรมที่เกิดอารมณสะเทือนใจของผู
ประพันธ ซึ่งถายทอดความคิด ความรูสึก ภาพที่เห็น และจิตนาการมาสูผอู านดวยภาษาอันไพเราะ
งดงามเหมาะแกสารที่จะนําเสนอ
วรรณกรรมไทยเปนงานศิลปะที่ใชภาษาบันทึกประสบการณชีวิต วิถีชีวิต คานิยม
ความเชื่อ ขนบประเพณีอันเปนลักษณะประจําชาติ รวมถึงความรูสึกนึกคิดของคนไทยที่สืบทอดกันตอ
ๆ มา
ชนชาติใดที่วรรณกรรมเปนของตนเอง ยอมแสดงวาชนชาตินั้นเปนชาติที่เจริญแลว
เพราะรูจักใชภาษาสรางสรรคผลงานศิลปะ
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11.1.2 ปจจัยที่สงผลตอวรรณกรรม
1. เหตุการณบานเมือง
วรรณกรรมจะเจริญหรือเสื่อมขึ้นอยูกับเหตุการณบาน
เมืองเปนสําคัญ ถาบานเมืองสงบสุขก็มีวรรณกรรมเกิดขึ้นมาก หากเกิดศึกสงครามผูประพันธไมมีเวลา
สรางสรรควรรณกรรม และภาวะสงครามมีสวนทําลายวรรณกรรมดวย
2. ภาวะผูนํา สมัยกอนเปลี่ยนแปลงการปกครอง ประเทศไทยมีพระมหากษัตริย
เปนประมุข ทรงมีพระราชอํานาจเด็ดขาด ทรงสงเสริมวรรณกรรมและสนับสนุนผูประพันธวรรณกรรมก็
จะเจริ ญ และพระมหากษั ต ริ ย ที่ ท รงเชี่ยวชาญการประพันธก็จะทรงพระราชนิพนธวรรณกรรมทําให
วรรณกรรมเจริญโดดเดนเปนพิเศษ
3. อุปกรณการผลิตวรรณกรรม ในสมัยกอนประเทศไทยขาดอุปกรณการผลิต
วรรณกรรมในยุคแรก ๆ จึงจารึกลงบนแผนหิน ตอมาจึงลงบันทึกลงในใบลานบาง กอนสมัยรัชกาลที่ 3
แหงกรุงรัตนโกสินทรยังไมมีการพิมพตองใชการเขียนคัดลอกดวยมือ เปนเหตุใหวรรณกรรมมีปริมาณ
จํากัด เผยแพรไดนอยตอมาเมื่อมีการพิมพเกิดขึ้นวรรณกรรมก็แพรหลายขึ้น
4. การศึกษาของทวยราษฎร สมัยกอนการศึกษาจํากัดอยูนกลุมคนชั้นสูง ผูได
รับการศึกษาเปนผูอยูในราชสกุล ขุนนางขาราชการ และพระภิกษุ คนสามัยจะมีโอกาสเรียนรูภาษา
หนังสือจากพระตามวัด สตรีในครอบครัวคนสามัญ จึงไมมีโอกาสไดเรียนหนังสือ ในสมัยดังกลาว ผู
สรางและผูเสพวรรณกรรมจึงจํากัดอยูในวงแคบ ตอมาการศึกษาเริ่มแพรหลายสูทวยราษฎร ซึ่งคอย ๆ
เริ่มตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 มาสําเร็จไดมีคนเรียนหนังสือทั่วประเทศในรัชกาลที่ 7 ทําใหผูสราง
วรรณกรรม และผูอานเพิ่มจํานวนมากขึ้น วรรณกรรมจึงแพรหลาย
5. อิทธิพลตางประเทศ อิทธิพลจากตางประเทศที่เขาสูวรรณกรรมไทยในระยะ
แรก เปนอิทธิพลจากอินเดีย วรรณคดีพุทธศาสนา และภาษาบาลี สันสกฤต ทําใหเกิดคําใหมที่ไดจาก
การยืมคําในสองภาษานั้น ในสมัยรัตนโกสินทรเริ่มไดรับอิทธิพลทางตะวันตก ทําใหเกิดวรรณกรรมรูป
แบบใหมประเภทนวนิยาย เรื่องสั้น บทละครพูด รวมถึงวรรณกรรมสื่อมวลชน
11.1.3 ประเภทของวรรณกรรม
วรรณกรรมที่บันทึกไวดวยลายลักษณอักษร ทั้งวรรณคดีมรดก และวรรณกรรม
ปจจุบัน แบงเปนประเภท ดังนี้
1. ตามลักษณะการประพันธ แบงเปนประเภทใหญ ๆ เปน รอยกรองและรอยแกว
รองกรอง แบงตามลักษณะคําประพันธตาง ๆ คือ ราย กาพย กลอน โคลง และฉันท รอยแกว ใน
วรรณกรรมปจจุบันแบงเปน ประเทิงคดี และสารคดี
2. ตามลักษณะเนื้อหาของคําประพันธ แบงไดดังนี้
2.1 วรรณกรรมที่มีเนื้อหาในแนวจรรโลงสังคม จําแนกยอยไดดังนี้
 วรรณกรรมศาสนาและคําสอน ทางดานศาสนาเปนวรรณกรรมที่มี
เนื้อหาจากพุทธศาสนามีทั้งเรื่องหลักธรรมคําสอน พุทธประวัติ ดานคํา
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สอนมีทั้งสุภาษิต คําสอนคนทั่ว ๆ ไป และคําสอนกลุมคนเฉพาะ
เจาะจง
 วรรณกรรมเกี่ยวกับประเพณีและพิธีกรรม หมายถึง วรรณกรรม
ประเภทที่สรางขึ้นเพื่อใชในการประกอบพิธีและวรรณกรรมที่อธิบาย
ประเพณีพิธีกรรมตาง ๆ เชน ลิลิตโองการแชงน้ํา พระราชพิธี 12
เดือน
 วรรณกรรมเชิงประวัติ หมายถึง วรรณกรรมที่บันทึกเหตุการณบาน
เมืองในอดีต รวมถึงวรรณกรรมสดุดีวีรบุรุษ วรรณกรรมยอพระเกียรติ์
2.2 วรรณกรรมที่มีเนื้อหาแนวจรรโลงใจ หมายถึง วรรณกรรมที่มุงใหความ
บันเทิง เปนเรื่องสําคัญเนื้อเรื่องสนุก จําแนกยอยตามลักษณะของเนื้อหาไดดังนี้
 วรรณกรรมนิทานรอยกรอง เปนวรรณกรรมที่เนื้อหาเปนเรื่องนิทาน
หรือนิยาย หรือเรื่องเลากับมาแตเดิมหรือผูกเรื่องขึ้นใหม ประพันธดวย
รอยกรอง
 วรรณกรรมบทละคร เปนวรรณกรรมที่ประพันธขึ้นเพื่อแสดงละครรํา
ในแบบตาง ๆ เนื้อเรื่อง ประเภทนิทาน นิยาย เชนเดียวกับนิทานรอย
กรอง เชน บทละครใน ละครนอก ละครดึกดําบรรพ
 วรรณกรรมนิราศ เปนวรรณกรรมบันทึกการเดินทาง กวีมุงแสดง
อารมณความรูสึกที่ตองจากบุคคลอื่นเปนที่รัก รวมถึงวรรณกรรมที่มี
แนวเขียนแบบนิราศโดยกวีมิไดเดินทาง
2.3 วรรณกรรมปจจุบัน หมายถึง วรรณกรรมแนวใหมที่ไดรับอิทธิพลจาก
ตะวันตก แยกยอยไดเปนประเภทบันเทิงคดี สารคดี และบทละครสมัยใหม เริ่มตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5
เปนตนมา
 บันเทิงคดี หมายถึง เรื่องที่แตงขึ้นไมใชเรื่องจริง แตอาจนําเคา
เรื่องจริงมาแตงได เรื่องบันเทิงคดีมุงสรางความเพลิดเพลินบันเทิงใจแกผูอาน แตอาจมีแงคิดมีเรื่องของ
ชีวิตใหศึกษาได
บันเทิงคดีสมัยใหมคือ เรื่องสั้น และนวนิยาย เปนเรื่องเลาสมมติทํานอง
เดียวกับนิยาย นิทานสมัยกอน แตมีความสมจริงมากขึ้น นวนิยาย มีองคประกอบสําคัญคือ มีแนว
คิด โครงเรื่อง ตัวละคร ฉากบทสนทนา บรรยากาศ น้ําเสียง เรื่องสั้น มีองคประกอบคลายกันแตจะ
มีแนวคิดเพียงอยางเดียวอาจไมมีโครงเรื่องหรือบทสนทนาก็ได มีตัวละครไมมาก การบรรยายเรื่องใช
ภาษาสั้น กระชับ ในยุคแรก ๆ คนไมคอยเขาใจเพราะคิดวานําเรื่องจริงมาเขียน ในสมัยรัชกาลที่ 5
เรื่องสั้นยังไมสมบูรณแบบมากนัก เรื่องสั้นในสมัยรัชกาลที่ 6 มีความสมจริงมากขึ้น และมีลักษณะ
เปนไทยมากขึ้น
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เรื่องสั้น พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ เปนวรรณกรรมที่ผูอานสนใจเพราะไมตองใชเวลาอานมาก
เรื่องสั้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุการณที่เกิดขึ้นในบานเมือง มีนักเขียนเรื่องสั้นเกิดขึ้นมากในปจจุบัน
ลักษณะของเรื่องสั้นก็มีความหลากหลายมากขึ้น แนวคิดในเรื่องสั้นมีตั้งแต เรื่องรัก ๆ ธรรมดา แนวคิด
ทางการเมือง ทางมนุษยธรรม มีการประกวดเรื่องสั้น ทําใหคนสนใจเขียนสนใจอานมากขึ้น
นวนิยาย เริ่มแรกมีการแปลเรื่องของตางประเทศ เรื่องที่รูจักกันดีคือเรื่อง “ความ
พยาบาท” ที่ “แมวัน” แปลจากเรื่องของนักประพันธสตรีชาวอังกฤษ “แมวัน” เปนนามแฝงของ “พระ
ยาสุรินทราชา” (นกยูง วิเศษกุล) ตอมามีการเเปลเรื่องอื่นอีกมาก
นวนิยายมีพัฒนาการขึ้นโดยลําดับ ถายทอดชีวิตความเปนอยูของผูคน รวมทั้งความ
คิดความเชื่อตาง ๆ ในยุคของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติไมถูกตอง ก็จะมีนวนิยายที่แสดงความคิด
เห็นทางการเมืองอยางรุนแรง บางยุคที่มีผนู ําเผด็จการ นักเขียนไมสามารถเขียนเกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองได ก็มักจะหันไปเขียนเรื่องเบา ๆ ที่ไรปญหา
นอกจากเรื่องสั้นและนวนิยายยังมีกวีนิพนธสมัยใหม ซึ่งมีทั้งบทกวีที่แสดงอารมณและ
แสดงความคิด กวีนิพนธสมัยใหมจะนิยมเขียนกันเปนบทเปนตอนสั้น ๆ ไมเขียนเรื่องยาวอยางสมัยกอน
สภาพบานเมืองในปจจุบันทําใหนักเขียนมีเสรีภาพมากขึ้น ประกอบกับมีการใหรางวัลวรรณกรรม ทําให
มีผูสนใจการเขียนและอานวรรณกรรมปจจุบนั มากขึ้น
11.1.3 วรรณกรรมประเภทสารคดี
เปนวรรณกรรมประเภทเรื่องจริงไมใชสมมติแบบบันเทิงคดี วรรณกรรมไทยประเภท
สารคดีมีมานานแลว แตมีไมมาก แบงตามประเภทเนื้อหาไดดังนี้

สารคดีทองเที่ยว ผูประพันธจะเลาประสบการณที่พบเมื่อไปทองเที่ยวที่ใดที่
หนึ่ง ผูแตงที่ดีจะเลาประสบการณและคนควาเพิ่มเติมเรียบเรียงใหนาอาน สารคดีทองเที่ยวจึงใหความรู
และความบันเทิงแกผูอาน

สารคดีชีวประวัติ เปนเรื่องของประวัติบุคคล ถาเจาของประวัติเขียนเอง
เรียกวา “อัตชีวประวัติ” เรื่องประวัติบุคคลเปนเรื่องนาสนใจ ผูอานไดเห็นการดําเนินชีวิต ความสําเร็จ
ความลมเหลว ปณิธานในการดํารงชีวิต การอานชีวประวัติจะทําใหผูอานรูจักไตรตรอง เขาใจชีวิตดีขึ้น

สารคดีประเภทใหความรู
สารคดีประเภทนี้มีเปนจํานวนมากหลาย
ประเภท หลากสาระความรู การอานสารคดีทําใหเกิดความรอบรู ไมวาจะอานประเภทใด
วรรณกรรมประเภทสื่อมวลชน ไดแก หนังสือพิมพตาง ๆ ทั้งรายวัน รายสัปดาห
รวมถึงนิตยสารซึ่งออกตามเวลา มีทั้งรายสัปดาห รายปกษ รายเดือน และวารสารของหนวยงานตาง ๆ
วรรณกรรมประเภทสื่อมวลชนเริ่มมีในประเทศไทยตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 3 เปนหนังสือ
พิมพรายปกษ ที่ชาวตางประเทศจัดทําขึ้น ในสมัยรัชกาลที่ 4 ก็มีหนังสือพิมพรายสัปดาห รายปเพิ่มขึ้น
ที่นาสนใจก็คือมีหนังสือของทางราชการชื่อ “ราชกิจจานุเบกษา” มาจนถึงปจจุบัน วรรณกรรมสื่อมวล
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ชนพัฒนาขึ้นตามลําดับ ปจจุบันมีหนังสือพิมพเปนจํานวนมาก รวมทั้งหนังสือพิมพเฉพาะเรื่อง เฉพาะ
กิจ เชน หนังสือกีฬาฯ ประเภทตาง ๆ เรื่องสุขภาพ อนามัย การครัว ความรูดานเทคโนโลยีสมัยใหม
ปจจุบันวรรณกรรมสื่อมวลชนมีจํานวนมากหลากหลาย จนไมสามารถอานไดหมด ผู
อานจึงตองเลือกอานเพื่อใหไดความรู ความคิดที่ถูกตอง และมีคุณคา
คําถามทายหนวย
ขอ 1 วรรณกรรมและวรรณคดี หมายถึงอะไร
ตอบ วรรณกรรม มีความหมาย 2 อยางคือ 1) ความหมายกวาง หมายถึงงานเขียนทุกประเภท ทุก
ชนิด
2) ความหมายแคบ หมายถึง งานเขียนที่แตงดี เปนงานสรางสรรค ใชศิลปะภาษาที่เรียกวา
วรรณศิลป
วรรณคดี มีความหมายเชนเดียวกับ ความหมายแคบของวรรณกรรมในขอ 2)
ขอ 2 วรรณศิลป มีความหมายและความสําคัญอยางไร
ตอบ วรรณศิลป หมายถึง การใชภาษา อยางมีศิลปะ ในการเรียบเรียงใหเกิดผลทางอารมณ มีองค
ประกอบสําคัญ คือ อารมณสะเทือนใจ ความนึกคิด จินตนาการ และการแสดงออก โดยใชภาษา
บรรยายความรูสึกและอารมณตางๆ ไดอยางเหมาะสมแกเนื้อหา
ขอ 3 วรรณกรรมจะเจริญ หรือเสื่อมขึ้นอยูกับอะไร เปนสําคัญ
ตอบ เหตุการณบานเมืองนั่นคือ เมื่อใดที่บานเมืองสงบสุข ก็จะมีวรรณกรรมเกิดขึ้นหลากหลาย
ประเภท แตถาบานเมืองประสบภัยพิบัติ วรรณกรรมก็สูญหาย
ขอ 4 วรรณกรรมประเภทนิราศ มีลักษณะอยางไร และมีประโยชนอยางไรบาง
ตอบ เปนวรรณกรรมแสดงอารมณและความรูสึกของกวี คร่ําครวญพรรณนาถึงความระลึกถึงความ
อาลัยที่จากบาน จากหญิงที่รัก เมื่อถึงสถานที่หรือเห็นธรรมชาติตางๆ ก็นํามาเปรียบเทียบ รําพึงรําพัน
มีสํานวนนิราศบางลักษณะที่แตงแทรกในวรรณกรรมประเภทตางๆ จะใชสํานวนนิราศเมื่อตัว
ละครพลัดพรากจากกัน
นิราศมีประโยชน คือ ทําใหเห็นภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจ ที่เสมือนเปนบันทึกประสบการณของ
กวีและสะทอนถึง ภาษา เหตุการณ สถานที่ตางๆที่กวีบันทึกไว
ขอ 5 วรรณกรรมเชิงประวัติ มีประโยชนอยางไร
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ตอบ เปนบันทึกขอมูลตางๆ ของแตละสมัย เปนแหลงขอมูลความรูทางวัฒนธรรมและสังคมไทย ทํา
ใหทราบถึงความเปนอยูของคนและสภาพบานเมืองในแตละสมัย

