
ประวตัิวรรณคดี 
การแบ่งยุควรรณคดีออกเป็นสมัยต่าง ๆ 
การแบ่งสมยัของวรรณคดีมีอยูห่ลายแบบ แต่สรุปไดโ้ดยถือเอาเมืองหลวงเป็นจุดศูนยก์ลางจึงแบ่งออกเป็น 
๔ สมยั ๑. สมยัสุโขทยั พ.ศ. ๑๘๐๐-๑๙๒๐ 

๒. สมยักรุงศรีอยธุยา พ.ศ. ๑๘๙๓-๒๓๑๐ 
๓. สมยักรุงธนบุรี พ.ศ. ๒๓๑๐-๒๓๒๕ 
๔. สมยักรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๓๒๕- ๒๔๖๘ 

 
วรรณคดีสมัยสุโขทยั 

สมยัสุโขทยั ระหวา่งรัชกาลพอ่ขนุรามค าแหงมหาราช จนถึงรัชกาลพญาลิไท หรือพระมหาธรรม
ราชาท่ี ๑ (พ.ศ.๑๘๐๐ ถึง พ.ศ. ๑๙๒๐) 
วรรณคดีสมยัสุโขทยัท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั มี ๔ เร่ือง คือ 

๑. ศิลาจารึกหลกัท่ี ๑ (ศิลาจารึกของพอ่ขนุรามค าแหง) 
๒. สุภาษิตพระร่วง (บญัญติัพระร่วง) ไม่ปรากฏนามผูแ้ต่ง 
๓. เตภูมิกถา (ไตรภูมิพระร่วง) ผูแ้ต่งคือพญาลิไท 
๔. นางนพมาศ (ต ารับทา้วศรีจุฬาลกัษณ์) ผูแ้ต่งคือนางนพมาศ 

 
วรรณคดียุคกรุงศรีอยุธยา 

นกัประวติัวรรณคดีไทย ไดแ้บ่งยคุสมยัของวรรณกรรมไทยสมยัอยธุยาไวเ้ป็น ๓ ยคุ ดงัน้ี 
ยุคที่ ๑ วรรณคดีไทยสมัยอยุธยาตอนต้น 

ตั้งแต่สมยัสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๑ จนถึงสมยัพระเจา้ทรงธรรม ช่วงระหวา่ง พ.ศ.๑๘๙๓ ถึง พ.ศ. 
๒๑๗๑ รวมเวลา ๒๗๘ ปี มีวรรณคดี ๕ เร่ือง ดงัน้ี 

๑.๑ ลิลิตโองการแช่งน ้า    ๑.๒ มหาชาติค าหลวง   
๑.๓ ลิลิตพระลอ    ๑.๔ ลิลิตยวนพา่ย    

๑.๕ กาพยม์หาชาติ 
ยุคที่ ๒ วรรณคดีไทยสมัยอยุธยาตอนกลาง 

ตั้งแต่สมยัสมเด็จพระเจา้ปราสาททอง จนถึงสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ช่วงระหวา่ง พ.ศ. 
๒๑๗๒ จนถึง พ.ศ.๒๒๓๑ รวมเวลา ๕๙ ปี มีวรรณคดี ๑๗ เร่ือง คือ 

๒.๑ โคลงนิราศหริภุญชยั 



๒.๒ สมุทรโฆษค าฉนัท ์
๒.๓ โคลงภาษิต ๓ เร่ือง ไดแ้ก่ พาลีสอนนอ้ง ทศรถสอนพระราม และราชสวสัดิ 
๒.๔ เพลงยาวพยากรณ์กรุงศรีอยธุยา 
๒.๕ โคลงเฉลิมพระเกียรติพระเจา้ปราสาททอง 
๒.๖ เสือโคค าฉนัท ์
๒.๗ พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบบัหลวงประเสริฐอกัษรนิติ 
๒.๘ จินดามณี ของพระโหราธิบดี 
๒.๙ โคลงก าสรวลศรีปราชญ ์ของศรีปราชญ ์
๒.๑๐ อนิรุทธ์ค  าฉนัท ์ของ ศรีปราชญ ์
๒.๑๑ โคลงอกัษรสามหมู่ ของ พระศรีมโหสถ 
๒.๑๒ โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ของ พระศรีมหาโอสถ 
๒.๑๓ กาพยห่์อโคลง ของ พระศรีมโหสถ 
๒.๑๔ โคลงของทวาทศมาส มีกวร่ีวมกนัแต่งสามคน คือ ขนุพรหมมนตรี ขนุศรีกวรีาชและขนุ

สารประเสริฐ 
๒.๑๕ ค าฉนัทดุ์ษฎีสังเวยกล่อมชา้ง ของขนุเทพกวี (พราหมณ์) 
๒.๑๖ ราชาพิลาปค าฉนัท์ (ไม่ทราบผูแ้ต่ง) 
๒.๑๗ นิราศนครสวรรค ์ของพระศรีมโหสถ 

ยุคที่ ๓ วรรณคดีไทยสมัยอยุธยาตอนปลาย 
ตั้งแต่สมยัสมเด็จพระเจา้บรมโกศ จนถึงสมเด็จพระเจา้เอกทศั ช่วงระหวา่ง พ.ศ.๒๒๗๕ ถึง พ.ศ. 

๒๓๑๐ รวมเวลา ๓๕ ปี มีวรรณคดี ๑๔ เร่ือง ดงัน้ี 
๓.๑ โคลงชะลอพระพุทธไสยาสน์ พระราชนิพนธ์สมเด็จพระเจา้เอกทศั 
๓.๒ จินดามณี ฉบบัพระเจา้บรมโกศ 
๓.๓ บทละครเร่ืองอิเหนาใหญ่หรือดาหลงัพระนิพนธ์ในเจา้ฟ้าหญิงกุลฑล 
๓.๔ บทละครเร่ืองอิเหนาเล็กหรืออิเหนาพระนิพนธ์ในเจา้ฟ้าหญิงมงกุฎ 
๓.๕ โคลงนิราศเจา้อภยั พระนิพนธ์ในเจา้ฟ้าอภยั 
๓.๖ นนัโทปนนัทสูตรค าหลวง พระนิพนธ์ในเจา้ฟ้าธรรมธิเบศร 
๓.๗ พระมาลยัค าหลวง พระนิพนธ์ในเจา้ฟ้าธรรมธิเบศร 
๓.๘ บทเห่เรือ บทเห่เร่ืองกากี บทเห่สังวาสและบทเห่ครวญพระนิพนธ์ในเจา้ฟ้าธรรมธิเบศร 



๓.๙ กาพยห่์อโคลงนิราศธารทองแดง พระนิพนธ์ในเจา้ฟ้าธรรมธิเบศร 
๓.๑๐ กาพยห่์อโคลงนิราศธารโศก พระนิพนธ์ในเจา้ฟ้าธรรมธิเบศร 
๓.๑๑ เพลงยาว พระนิพนธ์ในเจา้ฟ้าธรรมธิเบศร 
๓.๑๒ ปุณโณวาทค าฉนัท ์ของพระมหานาค วดัท่าทราย 
๓.๑๓ โคลงนิราศพระพุทธบาท ของพระมหานาค วดัท่าทราย 
๓.๑๔ ศิริวบุิลกิตติ ของ หลวงศรีปรีชา (เซ่ง) 

 
วรรณคดีสมัยสุโขทยั 

ศิลาจารึกพ่อขุนรามค าแหงมหาราช (ศิลาจารึกหลกัที่ ๑) 
ผู้แต่ง  พอ่ขนุรามค าแหงมหาราช 
ความเป็นมา  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ขณะด ารงพระยศเป็นเจา้ฟ้ามงกุฎผนวชอยู่

ท่ีวดัราชาธิวาส ไดเ้สด็จประพาสเมืองเหนือเม่ือ พ.ศ. ๒๓๗๖ เม่ือเสด็จใกลถึ้งเมืองสุโขทยัทรงพบศิลา
จารึกของพ่อขนุรามค าแหง จึงทรงน าศิลาจารึกมาไวท่ี้วดัราชาธิวาส ต่อมาเม่ือประทบัอยูท่ี่วดับวรนิเวศ
วหิาร โปรดฯ ใหส่้งจารึกมาไวท่ี้วดับวรนิเวศวหิาร ทรงพยายามอ่านดว้ยพระองคเ์องหลงัจากพระองคเ์สด็จ
ข้ึนครองราชยส์มบติั โปรดฯ ใหป้้ายจารึกไปตั้งไวท่ี้ศาลารายในวดัพระศรีรัตนศาสดารามต่อมาในรัชสมยั
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั พระองคโ์ปรดฯใหย้า้ยจารึก ไปรวมกบัจารึกหลกัอ่ืน ๆ ท่ีหอพระ
สมุดวชิรญาณ 

รูปแบบการแต่ง เป็นการบนัทึกเร่ืองราวต่าง ๆ ในสมยัสุโขทยั เช่น ลกัษณะการปกครองความ
เจริญรุ่งเรืองของบา้นเมืองและพระพุทธศาสนา นอกจากนั้นทรงบนัทึกพระราชประวติัและสรรเสริญพระ
เกียรติของพอ่ขนุรามค าแหงมหาราช  

จุดประสงค์ เพื่อชนรุ่นหลงัจะไดท้ราบขอ้ความวา่ในรัชสมยัของพระองคเ์ป็นอยา่งไร หลกั
ศิลาจารึกเป็นเอกสารภาษาไทยท่ีเก่าแก่ท่ีสุดดว้ยถอ้ยค าก็เกล้ียงเกลามีความเด่นและมีสัมผสัใหเ้กิดรสเพราะ

พร้ิง เช่น “ในน ้ามีปลาในนามีขา้ว” หลกัศิลาจารึก ทรงจารึกภายหลงั พ.ศ. ๑๘๒๖ 
คุณค่าของวรรณคดี 
๑. คุณค่าดา้นภาษา เป็นหลกัฐานการประดิษฐ์อกัษรไทย ท าใหท้ราบลกัษณะการใชค้  า ประโยค 

ขอ้ความท่ีน ามาเรียงกนัหลายตอนมีลกัษณะคลอ้งจองกนั เช่น “เมืองสุโขทยัน้ีดี ในน ้ามีปลา ในนามีขา้ว 
เพื่อนจูงววัไปคา้ ข่ีมา้ไปขาย ใครจกัใคร่คา้ชา้งคา้ ใครจกัใคร่คา้มา้คา้ใครจกัใคร่คา้ เรือนคา้ทองคา้ ...” 

๒. ดา้นประวติัศาสตร์ ท าใหท้ราบพระราชประวติัและพระราชกรณียกิจของพ่อขนุรามค าแหง
มหาราช ลกัษณะกฎหมายต่าง ๆ การปกครอง การศาสนา สภาพบา้นเมืองและสภาพชีวติความเป็นอยูข่อง
ชาวสุโขทยั 



สุภาษิตพระร่วง 
ผู้แต่ง  พญาลิไทย (พระมหาธรรมราชาลิไทย) หรือเจา้พญาเลอไทย 
ความเป็นมา  พระองคท์รงบ ารุงพระพุทธศาสนาอยา่งเขม้แขง็และทรงรวบรวมหนงัสือพระ

คมัภีร์ท่ีออกช่ือ ๓๐ เร่ือง ทั้งยงัทรงกล่าวถึงคมัภีร์ต่าง ๆ อีกกวา่ ๒๐ ช่ือ นบัวา่ไตรภูมิพระร่วงเป็นหนงัสือ
เล่มแรกท่ีพระองคผ์ูท้รงเป็นบณัฑิตทางพระพุทธศาสนาไดท้รงคน้ควา้แลว้ทรงเรียบเรียงใหม่อาจกล่าวไดว้า่
เป็นงานวิจยัเร่ืองแรกของไทยก็ได ้ พระยาลิไทยไดท้รงพระราชนิพนธ์ข้ึนขณะท่ีไดรั้บการสถาปนาเป็นพระ

มหาอุปราชครองเมืองศรีสัชนาลยัมาเป็นเวลา ๖ ปี ซ่ึงตรงกบั พ.ศ. ๑๘๘๘ 
รูปแบบการแต่ง  ไตรภูมิพระร่วง เป็นหนงัสือท่ีจารในใบลานในรัชสมยัสมเด็จพระเจา้กรุงธนบุรี มี

ค าไทย ภาษาไทยสมยัใหม ่ๆ ปนอยูม่าก เขา้ใจวา่ฉบบัเดิมท่ีแต่งข้ึนในสมยัสุโขทยันั้นอาจจะคดัลอกต่อ ๆ 
กนัมา หนงัสือเร่ืองน้ีมีขอ้ความแบ่งออกเป็น ๓ ภาคใหญ่ ๆ คือ ๓ ภูมิ ไดแ้ก่ กามภูมิ ประกอบดว้ยแดน
ต่าง ๆ ๑๑ แดน รูปภูมิ ประกอบดว้ยแดนต่าง ๆ ๑๖ แดน และ อรูปภูมิ อีก ๔ แดน  

จุดมุ่งหมายในการแต่ง คือ เพื่อเทศนาโปรดพระราชมารดา 
คุณค่าของวรรณคดี กล่าวถึงสาระส าคญัตามหลกัพระพุทธศาสนาตามกฎอนิจจงั ทุกขงัและ

อนตัตา สัตวน์รก เปรต อสุรกาย และเทวดา มีการกล่าวถึง พระเจา้จกัรพรรดิราชและเคร่ืองประกอบบารมี
ของพระองค ์การพรรณนาถึงลกัษณะและความประพฤติของมนุษยใ์นอุตตรอุรุทวปี ซ่ึงนบัวา่พลเมืองใน
ทวปีน้ีเป็นผูมี้ศีลธรรมและความประพฤติดีงามสมเป็นพลเมืองดีในอุดมคติโดยแท้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ไตรภูมิพระร่วง 

ผู้แต่ง  พญาลิไทย (พระมหาธรรมราชาลิไท) 
ความเป็นมา  พญาลิไท ซ่ึงเป็นพระราชนดัดาของพอ่ขุนรามค าแหง พระองคเ์ป็นกษตัริยท่ี์ทรง

รอบรู้ ในพระพุทธศาสนาและพระไตรปิฎก ทรงครองราชยร์ะหวา่ง พ.ศ.๑๘๙๗-๑๙๑๙ สุภาษิตพระร่วง
ซ่ึงแต่งเป็นร่าย มีเน้ือหาค าสั่งสอนทั้งทางคดีโลกและคดีธรรม ค าสอนเหล่าน้ีอาจจ าแนกเป็นขอ้ควรปฏิบติั
และขอ้ควรยกเวน้ ทรงพระราชนิพนธ์ข้ึนขณะท่ีไดรั้บการสถาปนาเป็นพระมหาอุปราชครองเมืองศรีสัชนา
ลยัมาเป็นเวลา ๖ ปี ตรงกบั พ.ศ.๑๘๘๘  

รูปแบบการแต่ง  สุภาษิตพระร่วง ถือไดว้า่เป็นต าราจริยศาสตร์เล่มแรกของไทย  สุภาษิตน้ีมีทั้งค  า

สอนท่ีตรงไปตรงมา เช่น “อยา่ใฝ่เอาทรัพยท์่าน” และมีทั้งค  าประพนัธ์แบบอุปมาอุปไมยท่ีตอ้งท าความ
เขา้ใจ เช่น “น ้าเช่ียวอยา่เอาเรือขวาง” อนัมีความหมายวา่ อยา่ขดัขวางในเวลาท่ีมีความรุนแรง เพราะ
นอกจากจะไม่ไดผ้ลแลว้ ยงัจะเสียผลอีก  

คุณค่าของวรรณคดี 
๑. ขอ้ควรปฏิบติัและขอ้ควรเวน้ เช่น “เขา้เถ่ือนอยา่ลืมพร้า หนา้ศึกอยา่นอนใจ ไปเรือนท่านอยา่

นัง่นาน” 
๒. สุภาษิตพระร่วงมีลกัษณะเป็นวรรณคดี มีถอ้ยค าสัมผสัคลอ้งจองกนัในลกัษณะคลา้ย ๆร่าย

ชนิดหน่ึง วรรคต่อวรรคมีสัมผสัเช่ือมกนัตลอด เช่น “เม่ือนอ้ยให้เรียนวชิา ใหห้าสินเม่ือใหญ่ อยา่ไปเอา

ทรัพยท์่าน”  
๓. สุภาษิตกินใจคน คือนิยมกนัมาตั้งแต่คร้ังสุโขทยัตราบจนกระทั้งทุกวนัน้ี ท่ีใชอ้า้งอิงกนัใน

วรรคคดีชั้นหลงั ๆ ก็มีมาก เช่น มหาเวสสันดรชาดก เราจะพบขอ้ความดงัน้ี “อยา่รักเหามากกวา่ผม  อยา่

รักลมมากกวา่น ้า อยา่รักถ ้ากวา่เรือน อยา่รักเดือนกวา่ตะวนั (ค าของเมียพรามหมณ์สอนอมิตาดากณัฑชู์
ชก) 
 
 
 
 
 
 
 
 



นางนพมาศ หรือต ารับท้าวศรีจุฬาลกัษณ์ 
ผู้แต่ง  นางนพมาศ 
ความเป็นมา  ในสมยัสุโขทยั นางนพมาศ เกิดในตระกลูพราหมณ์ บิดาเป็นท่ีพระมโหสถมี

ต าแหน่งราชการเป็นปุโรหิต ในสมยัพระร่วงเจา้ ต่อมาไดเ้ล่ือนอิสริยยศเป็นทา้วศรีจุฬาลกัษณ์เป็นสนมเอก
ในสมยัพระมหาธรรมราชาลิไท นางนพมาศแต่งหนงัสือเร่ือง ต ารับนางนพมาศหรือต ารับทา้วศรีจุฬาลกัษณ์      

จุดมุ่งหมายในการแต่ง  เพื่อสรรเสริญพระเกียรติพระร่วงเจา้ เพื่อแสดงคุณสมบติัท่ีดีของนางสนม 
เพื่อบนัทึกพระราชพิธีทั้ง ๑๒ เดือน ท่ีกระท ากนัในสมยักรุงสุโขทยั 

รูปแบบการแต่ง  การแต่งขอ้ความส าคญั เป็นการกล่าวถึงเร่ืองราวถึงชาติและภาษาต่าง ๆ ยอพระ
เกียรติพระร่วงและเล่าชีวติของชาวสุโขทยั ประวติันางนพมาศเอง และพระราชพิธีต่างๆ 

ลกัษณะค าประพนัธ์  เป็นกลอนและร้อยแกว้ เช่น “อยา่ท ารี ๆ ขวาง ๆ ใหเ้ขาวา่ อยา่ท าเซ่อ 
ๆ ซ่า ๆ ใหท้่านหวั อยา่ท าโปก ๆ ปาก ๆ ใหท้่านวา่กริยาชัว่...” อยา่ประพฤติตวั กอ้ ๆ ขวย ๆ ใหค้นลอ้  

คุณค่าของวรรณคดี 
๑. คุณค่าในทางโบราณคดี หนงัสือน้ีมีประโยชน์มาก เม่ือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้

เจา้อยูห่วัทรงพระราชนิพนธ์หนงัสือพระราชพิธีสิบสองเดือน ก็ทรงสอบสวนจากต ารับทา้วศรีจุฬาลกัษณ์ 
๒. คุณค่าทางวชิาการช่างสตรี กล่าวกนัวา่ การประดิษฐก์ารลอยประทีปไดส้วยงามจดัดอกไม้

ประดบัขนัหมากรับรองแขกเมืองไดอ้ยา่งประณีต แสดงใหเ้ห็นวา่ต ารับนางนพมาศเป็นบ่อเกิดแห่งวชิาการ
ช่างสตรี 

๓. ดา้นพิธีกรรมต่าง ๆ ส าหรับพระนคร ซ่ึงเป็นแบบอยา่งมาจนถึงสมยัรัตนโกสินทร์ 
๔. คุณค่าดา้นวรรณคดีและประวติัศาสตร์ นางนพมาศเป็นปราชญแ์ละกวหีญิงคนแรกในประวติั

วรรณคดี 
๕. ดา้นขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น การถวายตวัเขา้รับราชการเป็นนางสนม เป็นตน้ 

 


