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•	 	อธิบายลักษณะและภูมิหลังของวรรณคดีในยุคฟ้ืนฟู

(สมัยธนบุรี	-	สมัยรัตนโกสินทร์	รัชกาลที่	๑)	ได้

•	 	อธิบายรูปแบบและเน�้อหาของวรรณคดีในยุคฟ้ืนฟู	

(สมัยธนบุรี	-	สมัยรัตนโกสินทร์	รัชกาลที่	๑)	ได้

•	 	วิเคราะห์คุณค่าของวรรณคดีในยุคฟื้นฟู	

(สมัยธนบุรี	-	สมัยรัตนโกสินทร์	รัชกาลที่	๑)	ได้

วรรณคดีในยุคฟนฟู
(สมัยธนบุรี-สมัยรัตนโกสินทร รัชกาลท่ี ๑)

»ÃÐà ḉ¹·Õè̈ ÐÈÖ¡ÉÒ

•	 	ลักษณะและภูมิหลังของวรรณคดีในยุคฟื้นฟู	

(สมัยธนบุรี	-	สมัยรัตนโกสินทร์	รัชกาลที่	๑)

•	 	วรรณคดีส�าคัญในยุคฟื้นฟู	

(สมัยธนบุรี	-	สมัยรัตนโกสินทร์	รัชกาลที่	๑)

 ววรรณคดี ในยุคฟนฟู (สมัยธนบุรี - สมัย
รัตนโกสินทร รัชกาลท่ี ๑) เปนยุคพ้ืนฟูวรรณคดี
ของชาติข้ึนมาใหม เน่ืองจากวรรณคดีไทยไดถูก
ทําลายและกระจัดกระจายไปตามหัวเมือง
ตางๆ ในสงครามคราวเสียกรุงศรีอยุธยาเม่ือ 
พ.ศ. ๒๓๑๐ วรรณคดีไทยท่ีแตงข้ึนในสมัย
ธนบุรีถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธ-
ยอดฟาจุฬาโลกมหาราช จึงมีหลากหลาย
ประเภท เน่ืองจากเปนวรรณคดีท่ีแตงข้ึน
เพ่ือทดแทนวรรณคดีในสมัยอยุธยาท่ี
ถูกทําลายสูญหายไป รวมท้ังมีการแปล
วรรณคดีจากภาษาตางประเทศมาเปน
ภาษาไทยอีกดวย
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๑.		ลักษณะและภูมิหลังของวรรณคดีในยุคฟื้นฟู
	 (สมัยธนบุรี	–	สมัยรัตนโกสินทร์	รัชกาลที	่๑)
	 วรรณคดีเปรียบได้กับกระจกสะท้อนภาพสังคมและวัฒนธรรมในแต่ละยุคสมัย	 วรรณคดี

ในแต่ละยุคสมัยจะมีลักษณะอย่างไร	 ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมในยุค 

สมัยนั้น	 ไม่ว่าจะเป็นสภาพเหตุการณ์บ้านเมือง	 เศรษฐกิจ	 ความเชื่อทางศาสนา	 และสังคม	 

ล้วนเป็นปัจจัยส�าคัญในการสร้างสรรค์วรรณคด	ี การท�าความเข้าใจลักษณะและภูมิหลังทางสังคม

และวัฒนธรรมในยุคฟื้นฟูบ้านเมืองสมัยธนบุรีและรัชกาลท่ี	 ๑	 แห่งรัตนโกสินทร์	 ย่อมถือเป็น 

พืน้ฐานส�าคญัในการท�าความเข้าใจวรรณคด	ีซ่ึงเป็นผลผลติทางสงัคมและวฒันธรรมทีม่อีทิธพิลต่อ

การสร้างสรรค์วรรณคดีอย่างมาก	รวมถึงแสดงลักษณะเฉพาะของวรรณคดีสมัยธนบุรีและรัชกาล

ที	่๑	แห่งรัตนโกสินทร์ได้เด่นชัดยิ่งขึ้น	

	 ลักษณะและภูมิหลังของวรรณคดีในยุคฟื้นฟู	 (สมัยธนบุรี-สมัยรัตนโกสินทร์	 รัชกาลที่	 ๑) 

มีรายละเอียด	ดังต่อไปนี้	

	 ๑.๑	อิทธิพลทางสังคมที่มีผลต่อวรรณคดีในยุคฟื้นฟู 
(สมัยธนบุรี	–	สมัยรัตนโกสินทร์	รัชกาลที่	๑)

	 หลังจากกรุงศรีอยุธยาแตก	เมื่อวันที่	๗	เมษายน	พ.ศ.	๒๓๑๐	หลังจากนั้นเพียง	๗	เดือน	

สมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราชทรงน�ากองทพัจากเมอืงจันทบรุยีกมาตกีรงุศรอียธุยาคนืได้แล้ว	ทรง 

ย้ายราชธานีมาตั้งอยู่ที่กรุงธนบุรี	 เนื่องจากกรุงศรีอยุธยาถูกท�าลายเสียหายเกินกว่าจะสามารถ

บูรณะฟื้นฟูได	้นักประวัติศาสตร์ไทยก�าหนดยุคนี้ว่า	สมัยธนบุร	ีซึ่งมีช่วงเวลาสั้นๆ	เพียง	๑๕	ปี	

เท่านั้น	(พ.ศ.	๒๓๑๐	-	๒๓๒๕)

	 สมัยธนบุรี	เป็นยุคพื้นฟูวรรณคดีของชาติขึ้นมาใหม	่เนื่องจากวรรณคดีไทยได้ถูกท�าลายและ

กระจัดกระจายไปตามหัวเมืองต่างๆ	ในสงครามคราวเสียกรุงศรีอยุธยาเมื่อ	พ.ศ.	๒๓๑๐	อย่างไร

ก็ดีวรรณคดีเหล่านี้มักจะมีต้นฉบับหลงเหลืออยู่ตามหัวเมืองส�าคัญๆ	 เช่น	 นครศรีธรรมราช	

นครราชสีมา	หรือพิษณุโลก	เป็นต้น

	 เมือ่สมเดจ็พระเจ้ากรงุธนบรุทีรงรวบรวมดนิแดนต่างๆ	ให้กลับเข้ามารวมกนัได้อกีครัง้หนึง่แล้ว	 

จึงโปรดเกล้าฯ	 ให้รวบรวมวรรณคดีต่างๆ	 (รวมทั้งพระไตรปิฎก)	 จากหัวเมืองส�าคัญ	 อาท	ิ 

เมืองนครศรีธรรมราช	มาเป็นจ�านวนมาก	เนื่องจากนครศรีธรรมราชในเวลานั้นได้รักษาแบบแผน

ต่างๆ	 ทางด้านวัฒนธรรมของกรุงศรีอยุธยาเอาไว้	 เช่น	 ละครของเจ้าพระยานครศรีธรรมราช	 

จนเป็นเหตุให้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ส�าหรับ

แสดงละครใน	ถือเป็นแนวทางการฟื้นฟูวรรณกรรมคดีที่ส�าคัญอย่างหนึ่งในสมัยนี้
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	 นอกจากนี้	สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดเกล้าฯ	ให้คัดลอกเอกสารต่างๆ	ที่มีเก็บรักษา	

ไว้ในหอหลวง	เพือ่รกัษาต้นฉบบัและเพือ่เป็นการท�าการตรวจสอบช�าระเรียบเรียงใหม่ให้มีต้นฉบบั

ที่สมบูรณ์	แต่ทว่าการทั้งปวงมิได้เป็นไปตามพระราชประสงค์	เพราะยังมิทันได้เรียบเรียงต้นฉบับ

ให้บริบูรณ์ก็สิ้นรัชกาลไปเสียก่อน

	 ส่วนในด้านการศาสนานั้นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดให้มีการช�าระพระสงฆ์ที่มิได้

ด�ารงอยู่ในพระธรรมวินัย	 ได้แก	่ พระสงฆ์กลุ่มเจ้าพระฝาง	 และพระสงฆ์อื่นที่กระท�ามิชอบ	 เมื่อ

พระองค์ปราบได้เมืองนครศรธีรรมราชพระองค์กโ็ปรดเกล้าฯ	ให้คัดลอกพระไตรปิฎกจากฉบบัของ

เมืองนครศรีธรรมราชมาไว้ที่กรุงธนบุรีด้วย

	 ในรชักาลนีเ้องปรากฏว่า	มีการเขยีนภาพไตรภมิูขึน้ใหม่โดยใช้ช่างหลวงเรยีกโดยทัว่ไปว่า“สมุด

ภาพไตรภูมิฉบับหลวง เขียนครั้งกรุงธนบุรี”	วรรณคดีเรื่อง	“เตภูมิกถา”	หรือที่เรียกกันโดยทั่วไป

ตามพระมตขิองสมเดจ็ฯ	กรมพระยาด�ารงราชานภุาพว่า	“ไตรภมูพิระร่วง”	กไ็ด้คดัลอกใหม่ในสมยันี ้

เช่นเดยีวกนั	แต่เม่ือพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ	ให้มกีารเรยีบเรยีง 

วรรณคดีเร่ืองไตรภูมิโลกวินิจฉัยกลับไม่กล่าวถึงไตรภูมิพระร่วงเลย	 อาจเป็นได้ว่าไม่พบต้นฉบับ

ในเวลานั้น

	 ส�าหรับกวีในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชส่วนใหญ่เป็นขุนนางหรือบุคคลชั้นสูง	 

และเป็นกวีท่ีมีชีวิตอยู่ร่วมในสมัยอยุธยาตอนปลาย	 ดังนั้น	 วรรณคดีที่ประพันธ์ข้ึนในยุคนี้จึง

สืบทอดและรักษารูปแบบการประพันธ์สมัยอยุธยาตอนปลายไว้	 กวีส�าคัญในรัชกาลสมเด็จ

พระเจ้าตากสินมหาราช	ได้แก	่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	หลวงสรวิชิต	(หน)	ต่อมาในสมัย

รัชกาลที่	๑	ได้เป็น	เจ้าพระยาพระคลัง	(หน)	พระยาราชสุภาวดี	และนายสวนมหาดเล็ก	เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามในบรรดาวรรณคดีที่ปรากฏหลักฐานว่าแต่งขึ้นในสมัยธนบุรีมีจ�านวนไม่มาก	 

ด้วยท้ังรัชกาลต้องท�าสงครามอยู่ตลอด	 ไม่ว่าจะเป็นการสงครามเพื่อรวบรวมอาณาจักร	 การ

สงครามกับประเทศใกล้เคียง	อันได้แก่	พม่า	ลาว	และกัมพูชา	ดังนั้น	งานวรรณคดีที่สร้างสรรค์

ขึ้นใหม่จึงมีจ�านวนไม่มากนัก

	 ต่อมาในสมัยปลายธนบุรีเกิดจลาจล	 ท�าให้เกิดความวุ่นวายไปทั่ว	 ไม่เฉพาะแต่ในทางโลก

เท่าน้ัน	 หากแต่กระทบกระเทือนถึงการพระศาสนาด้วย	 ทั้งนี้	 เนื่องจากคณะสงฆ์แตกแยกออก

เป็นสองกลุ่ม	 กลุ่มหนึ่งยอมไหว้พระเจ้ากรุงธนบุรี	 เนื่องจากนับถือว่าพระองค์ทรงส�าเร็จโสดาบัน	 

พระสงฆ์กลุม่นีไ้ด้รบัการเชดิชูอย่างสงูด�ารงสมณศกัดิเ์ป็นพระสงัฆราชบ้าง	เป็นพระราชาคณะบ้าง	

คณะสงฆ์กลุ่มนี้	 เช่น	 พระพุทธโฆษาจารย	์ (ทองอยู่)	 วัดบางหว้าใหญ่	 พระโพธิวงศ์	 (ชื่น)	 และ 

พระรัตนมุน	ี(แก้ว)	วัดหงษรัตนาราม	มีการลงโทษพระราชาคณะอีกกลุ่มหนึ่งคือพระราชาคณะที่ 

ไม่ยอมไหว้สมเดจ็พระเจ้ากรงุธนบรุ	ีได้แก่	สมเด็จพระสังฆราช	(ศร)ี	พระพทุธาจารย์วัดบางหว้าน้อย	 

และพระพิมลธรรม	 วัดโพธาราม	 พระราชาคณะกลุ่มนี้พระเจ้ากรุงธนบุรีโปรดให้ถอดเสียจาก
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สมณศักดิ	์น�าไปเฆี่ยนหลังและขนอาจม	ช�าระเว็จกุฏิ	ณ	วัดหงษ์	ส่วนพระราชาคณะกลุ่มแรกโปรด

ให้เลื่อนสมณศักดิ์ขึ้นแทนที่พระราชาคณะที่ถูกถอดสมณศักดิ์

	 เม่ือสมเดจ็เจ้าพระยามหากษตัรย์ิศึก	(ทองด้วง)	กรีธาทพักลบัมาจากกมัพชูา	หลวงสรวิชติ	(หน)	 

ออกไปทูลข่าวการจลาจลทีทุ่ง่แสนแสบ	แล้วน�าทพัเข้ามาปราบการจลาจลในกรงุธนบรุ	ีเหล่าขนุนาง 

ไพร่ฟ้าประชาชนกราบทูลขอให้สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก	 เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ	 

แล้วย้ายพระนครมายังฟากตะวันออกของแม่น�า้เจ้าพระยา	ประดิษฐานพระราชวงศ์จักรี	 เมื่อทรง

ปราบดาภิเษก	แล้วโปรดเกล้าฯ	ให้มีการปูนบ�าเหน็จขุนนางผู้มีความชอบ	รวมทั้งช�าระคณะสงฆ์

โปรดให้สึกพระสงฆ์กลุ่มที่ไหว้พระเจ้ากรุงธนบุรี	 และเลื่อนสมณศักดิ์พระราชาคณะที่ถูกถอดออก

จากสมณศักดิ์ให้ด�ารงสมณศักดิ์ดังเดิม	ยุคนี้จึงก�าหนดเรียกว่า	สมัยรัตนโกสินทร์

	 เพือ่เป็นการส่งเสรมิพระพทุธศาสนาควบคูไ่ปกบัการปกครองบ้านเมืองอนัเป็นอดุมการณ์ของรฐั	 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	จึงโปรดเกล้าฯ	ให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎก	 

รวมท้ังเรียบเรียง	 คัดลอก	 แปลคัมภีร์ต่างๆ	 ออกเป็นภาษาไทยไว้เป็นหนังสือส�าหรับบ้านเมือง	 

ในรัชกาลนี้มีการฟื้นฟูวรรณคดีเป็นจ�านวนมาก	 นอกเหนือไปจากการสังคายนาพระไตรปิฎก 

ในปี	พ.ศ.	๒๓๓๑	ทั้งนี้	นอกจากจะเป็นการสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นหนังสือส�าหรับพระนครแล้ว	ยังมี

ส่วนช่วยในการปลูกฝังความคิดส�าหรับสั่งสอนประชาชน	 และที่ใช้ศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจของ

ประชาชน	เพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติ

	 กวีส�าคัญในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	 ส่วนใหญ่เป็นกวีที่มี

ชีวิตร่วมสมัยธนบุรี	 และมีผลงานปรากฏแล้วตั้งแต่ในรัชกาลนั้น	 เช่น	 พระบาทสมเด็จพระพุทธ- 

ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	 หลวงสรวิชิต	 (หน)	 ซึ่งได้เล่ือนต�าแหน่งเป็นเจ้าพระยาพระคลัง	 (หน)	 

พระรัตนมุน	ี (แก้ว)	 ซึ่งได้ลาสิกขาแล้วเข้ารับราชการในต�าแหน่งพระยาธรรมปโรหิต	 และพระยา

ธรรมปรีชา	 (แก้ว)	 ตามล�าดับ	 ดังนั้น	 วรรณคดีไทยในยุคนี้จึงถือได้ว่าเป็นวรรณคดีในยุคฟื้นฟู	 

ก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงจนเป็นเอกลักษณ์ของวรรณคดีรัตนโกสินทร์ในยุคต่อไป

 ๑.๒		ลักษณะของวรรณคดีในยุคฟื้นฟู 
(สมัยธนบุร	ี–	สมัยรัตนโกสินทร	์รัชกาลที่	๑)

	 วรรณคดีในยุคฟื้นฟ	ู(สมัยธนบุรี	-	สมัยรัตนโกสินทร์	รัชกาลที่	๑)	สภาพสังคมและวัฒนธรรม

ในสมยันีม้ผีลทัง้โดยตรงและโดยอ้อมต่อการสร้างสรรค์วรรณคดี	เนือ่งจากสถานการณ์ทางการเมอืง

ยังมีลักษณะการพื้นฟูบ้านเมืองเป็นหลัก	 ศิลปะและวัฒนธรรมในยุคสมัยนี้ส่วนใหญ่จึงมีลักษณะ

ของการฟื้นฟูและอนุรักษ์เช่นเดียวกับวรรณคดีในสมัยอยุธยา	 ลักษณะร่วมด้านองค์ประกอบทาง

วรรณศิลป์ของวรรณคดีในสมัยนี	้สามารถแบ่งเป็น	๓	ส่วน	คือ	ด้านเนื้อหา	ภาษา	และรูปแบบ	

ดังรายละเอียด	ต่อไปนี้	
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1	 เนื้อหา	 วรรณคดีไทยท่ีแต่งขึ้นในสมัยธนบุรีถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
มหีลากหลายประเภท เนือ่งจากเป็นวรรณคดใีนยุคฟ้ืนฟ ูด้วยเหตนุีจึ้งเป็นวรรณคดีทีแ่ต่งขึน้เพือ่ทดแทนวรรณคดใีน
สมยัอยธุยาท่ีสญูเสยีไปคราวนัน้ เช่น ในด้านบทละคร สมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชได้พระราชนพินธ์บทละครเรือ่ง
รามเกียรติ ์ขณะเดยีวกนัพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราชได้พระราชนิพนธ์บทละครเรือ่งรามเกยีรติ์
ด้วย ซึ่งถือว่าเป็นฉบับท่ีมีเน้ือหาครบถ้วนสมบูรณ์ท่ีสุดเพื่อรักษาเนื้อเรื่องไว้ วรรณคดีศาสนาในรัชกาลที่ ๑  
ได้มกีารแปลวรรณคดีพระพทุธศาสนาขึน้ใหม่จ�านวนมาก เช่น ชนิกาลมาลปีกรณ์ มหาวงศ์ รตันพมิพวงศ์ เป็นต้น 
หรือบางเรื่องก็เป็นการเรียบเรียงใหม่ เช่น ไตรโลกวินิจฉัยกถาส�านวนที่ ๑ และ ๒ เป็นต้น ส่วนวรรณคดีนิราศ 
ปรากฏวรรณคดีที่มีเนื้อหาในลักษณะของนิราศจ�านวนหลายเรื่อง เช่น นิราศกวางตุ้ง ของพระยามหานุภาพ  
เพลงยาวรบพม่าที่ท่าดินแดง เป็นต้น
 นอกจากนี้ ยังมีวรรณคดีท่ีแต่งขึ้นเพ่ือการอ่านและเพื่อน�ามาใช้ประกอบการแสดงอื่นๆ เช่น ลิลิตศรีวิชัย 
ชาดก สมบติัอมรนิทร์ค�ากลอน กากคี�ากลอน เป็นต้น รวมทัง้มกีารแปลวรรณคดขีองประเทศอืน่ๆ มาเป็นภาษาไทย 
ด้วย เช่น เรื่องราชาธิราช สามก๊ก และนิทานอิหร่านราชธรรม (นิทานสิบสองเหลี่ยม) เป็นต้น

2	 ภาษา ภาษาทีน่�ามาใช้แต่งวรรณคดสีมยัธนบรุแีละสมัยพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
มี ๒ ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาบาลี มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
 1.	 ภาษาไทย	ใช้ในการแต่งวรรณคดีทั่วไป เช่น วรรณคดีบทละครเรื่อง อิเหนา วรรณคดีนิราศเรื่อง นิราศ
กวางตุ้ง เพลงยาวรบพม่าที่ท่าดินแดง เพลงยาวรบพม่าที่นครศรีธรรมราช เพลงยาวเรื่องตีเมืองพม่า เป็นต้น
 2.	 ภาษาบาล ีมกีารน�ามาใช้แต่งวรรณคดทีีเ่กีย่วกบัพระพทุธศาสนา เช่น เรือ่งสงัคตียิวงศ์ เรือ่งมหายทุธกาลวงศ์  
และจุลยุทธกาลวงศ์ ผลงานของสมเด็จพระพนรัตน์ วัดพระเชตุพนฯ ซ่ึงเป็นพระอาจารย์ของสมเด็จพระมหา- 
สมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส เป็นต้น

3	 รูปแบบ รปูแบบค�าประพันธ์ทีใ่ช้ในการแต่งวรรณคดสีมยัธนบุรถีงึสมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก- 
มหาราชสามารถจัดแบ่งได้ ๒ รูปแบบ คือ
 1.	 ร้อยแก้ว ใช้ในการแต่งวรรณคดีที่แปลจากภาษาต่างประเทศ เช่น การแปลวรรณคดีพระพุทธศาสนา 
พงศาวดารมอญ พงศาวดารจีน และเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาท่ีมีการเรียบเรียงขึ้นใหม่ รวมท้ังนิทานต่างๆ 
เช่น ชินกาลมาลีปกรณ์ มหาวงศ์ ราชาธิราช สามก๊ก ไซ่ฮั่น และนิทานอิหร่านราชธรรม เป็นต้น
 2.	 ร้อยกรอง ใช้ในการแต่งวรรณคดีที่เป็นบทกวีที่มีความไพเราะงดงาม รูปแบบค�าประพันธ์ที่ใช้มีหลาย
ประเภท อาทิ กลอนอ่าน เช่น กากีค�ากลอน สมบัติอมรินทร์ค�ากลอน กลอนเพลงยาว ได้แก่ เพลงยาวรบพม่า
ท่ีท่าดินแดง พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เป็นต้น กลอนบทละคร เช่น 
บทละครเรื่องอุณรุท บทละครเรื่องรามเกียรติ์ บทละครเรื่องดาหลัง บทละครเรื่องอิเหนา เป็นต้น บทประพันธ์
ที่มีลักษณะค�าประพันธ์ประเภทฉันท์ ได้แก่ กฤษณาสอนน้องค�าฉันท์ส�านวนพระยาราชสุภาวดี นอกจากนี้ ยังมี 
ค�าประพนัธ์ประเภทลลิติ ซึง่ใช้ลกัษณะค�าประพนัธ์ประเภทโคลงประกอบกบัร่าย เช่น ลลิติเพชรมงกฎุ ลลิติศรวิีชัย
ชาดก โคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี เป็นต้น
 จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า ลักษณะส�าคัญประการหนึ่งที่ถือเป็นลักษณะร่วมของวรรณคดีในยุคฟื้นฟู 
คือ การอนุรักษ์และสืบทอดวรรณคดีในสมัยอยุธยา
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๒.		วรรณคดีส�าคัญในยุคฟื้นฟู	 (สมัยธนบุรี	–	สมัยรัตนโกสินทร์	
รัชกาลที่	๑)

	 เหตุการณ์บ้านเมืองในสมัยธนบุรียังอยู่ในลักษณะที่เริ่มฟื้นตัวหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยา	

สถานการณ์ทางการเมอืงจงึอยูใ่นลกัษณะของการฟ้ืนฟูบ้านเมืองเป็นหลัก	ทัง้การเมือง	การปกครอง	

เศรษฐกิจและสังคม	 รวมถึงศิลปะและวัฒนธรรมจึงได้รับอิทธิพลสืบต่อจากสมัยอยุธยา	 วรรณคดี

ในยุคสมัยนี้ส่วนใหญ่มีลักษณะของการฟื้นฟูและอนุรักษ์	 เพื่อสืบทอดและสร้างขึ้นใหม่เพื่อให้เป็น

สมบตัขิองชาต	ิลกัษณะเนือ้หามคีวามเด่นชดัด้านการสะท้อนให้เหน็ความจงรกัภกัดีต่อองค์ประมุข

เป็นส�าคญั	โดยเฉพาะในสมยัรชักาลที	่๑	แห่งกรงุรัตนโกสินทร์	แม้จะมสีงครามกบัต่างประเทศบ้าง	 

แต่สภาพบ้านเมืองโดยรวมมีความสงบเรียบร้อยเศรษฐกิจของประเทศเริ่มมีความม่ันคงและ 

เจริญก้าวหน้ามากขึน้เรือ่ยๆ	พระมหากษัตรย์ิจึงทรงท�านบุ�ารงุประเทศ	และวางรากฐานด้านศาสนา	

และศิลปวัฒนธรรม	ส่งผลต่อการสร้างสรรค์วรรณคดีที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

		 วรรณคดีส�าคัญในยุคฟื้นฟ	ู(สมัยธนบุร	ี-	สมัยรัตนโกสินทร์	รัชกาลที่	๑)	มีรายละเอียด	ดังนี้

	 ๒.๑	บทละครเรือ่งรามเกยีรติ	์พระราชนพินธ์สมเดจ็พระเจ้าตากสนิ 
มหาราช

	 บทละครเรื่องรามเกียรต์ิ	 พระราชนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	 ถือเป็นบทละครที่

มีความโดดเด่นทางด้านเนื้อหา	 ในการแต่งบทละครนั้นมีการคัดเลือกเนื้อหาของวรรณคดีเรื่อง	

รามเกยีรติเ์ฉพาะบางตอน	นอกจากนีย้งัสะท้อนถงึพระราชบคุลิกของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	

ถือเป็นเอกสารส�าคัญที่ใช้ในการศึกษาทางประวัติศาสตร์ในสมัยธนบุรีได้

1	 ผู้แต่งและสมัยที่แต่ง	 พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อ พ.ศ. 
๒๓๑๓ ดังความในบานแพนก ดังต่อไปนี้
 “วันอาทิตย์ เดือน ๖ ขึ้นค�่าหนึ่ง จุลศักราช ๑๑๓๒ (พ.ศ. ๒๓๑๓) ปีขาล โทศก พระราชนิพนธ์ทรงแต่ง 
ชั้นต้นเป็นปฐม ยังทราม ยังพอดีอยู่”

2	 จุดมุ่งหมายในการแต่ง	 เพื่อใช้เป็นบทละครส�าหรับการแสดงละครใน หรือละครที่แสดงโดยผู้หญิง

3	 รูปแบบค�าประพันธ	์ แต่งเป็นกลอนบทละคร

4	 เนื้อหาโดยสังเขป	 เน้ือหาของบทละครเร่ืองรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  
มี ๔ เล่มสมุดไทย เรียงล�าดับตามเวลาที่ทรงพระราชนิพนธ์ คือ
 เล่ม	1  ตอนพระมงกุฎ
 เล่ม	2  ตอนหนุมานเกี้ยวนางวานรินจนท้าวมาลีวราชว่าความ
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 ตัวอยาง บทละครเรื่องรามเกียรติ์

	 	 ๏	มาจะกล่าวบทไป	 หน่อในอวตารรังสี

	 หาผลปรนนิบัติชนนี	 ทั้งพระฤษีมีญาณ

	 วันหนึ่งชวนน้องเข้าพาที	 พระมุนีจงโปรดเดฉาน

	 ข้าไสร้เกลือกคนภัยพาล	 ขอประทานร�่าเรียนวิชา

	 	 ๏	จึงประสิทธิ์ประสาทธนูศิลป์	 เจ้าจินดารมณ์หมายมั่น

	 เมื่อลั่นซั้นซ�้ามนตร์พลัน	 สรรพโลกไม่ทนฤทธา

ฯ	เจรจา	๔	ค�า	ฯ

	 	 ๏	ฝายสองกุมารเรียนเสร็จ	 ได้ทั้งกลละเม็ดคาถา

	 รบเอาธนูศิลป์มา	 ลาล่าหาผลพนาลี

ฯ	เข้าม่าน	ฯ

เล่ม	3	 ตอนท้าวมาลีวราชพิพากษาความจนทศกัณฐ์เข้าเมือง
เล่ม	4   ตอนทศกัณฐ์ตั้งพิธีทรายกรด พระลักษมณ์ต้องหอกกบิลพัท จนผูกผมทศกัณฐ์

กับนางมณโฑ
หากจัดแบ่งตามล�าดับเนื้อเรื่องสามารถแบ่งออกเป็น ๕ ตอน คือ 

ตอนที่	1	 ตอนหนุมานเข้าห้องนางวานริน
ตอนที่	2  ตอนท้าวมาลีวราชว่าความ
ตอนที่	3  ตอนทศกัณฐ์ตั้งพิธีเผารูปเทวดา
ตอนที่	4  ตอนพระลักษมณ์ถูกหอกกบิลพัท
ตอนที่	5  ตอนปล่อยม้าอุปการ

5	 คุณค่า บทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มีคุณค่า ดังต่อไปนี้
1.	 ด้านวรรณคดี บทละครเร่ืองรามเกียรต์ิ พระราชนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งเป็น

พระราชนิพนธ์ร้อยกรองเพียงเรื่องเดียวที่หลงเหลือมาถึงปัจจุบัน และเป็นบทละครเรื่องรามเกียรติ์ส�านวนเดียว
ที่แต่งขึ้นในสมัยธนบุรี 

2.	 ด้านประวตัศิาสตร์ มกีารสอดแทรกโวหารการประพนัธ์ตามพระราชอธัยาศยัของสมเดจ็พระเจ้าตากสิน
มหาราชไว้ด้วย อาทิ ในเรื่องของการแทรกเรื่องราวเกี่ยวกับพระนิสัยที่ทรงฝักใฝ่ในธรรมและแสดงถึงลักษณะ
ห้าวหาญของตัวละคร ซึ่งเป็นพระราชบุคลิกลักษณะของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชท่ีไม่ปรากฏในหลักฐาน
อื่นๆ ถือเป็นหลักฐานส�าคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์ในสมัยธนบุรี
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	 ๒.๒	ลิลิตเพชรมงกุฎ
	 วรรณคดเีรือ่งลลิติเพชรมงกฎุนี	้เป็นวรรณคดทีีน่�าเค้าเรือ่งมาจากนทิานในเรือ่งเวตาลปกรณมั	

มีความโดดเด่นด้านข้อคิดและคติสอนใจเป็นส�าคัญ	

1	 ผู้แต่งและสมัยที่แต่ง	 เจ้าพระยาพระคลัง (หน) แต่งวรรณคดีเรื่องลิลิตเพชรมงกุฎเมื่อครั้งด�ารงต�าแหน่ง
หลวงสรวิชติ (หน) ในรชัสมยัสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช โดยน�านทิานในเรือ่งเวตาลปกรณมัมาเป็นโครงเรือ่ง 
ตอนเวตาลเล่านิทานปริศนาเรื่องเจ้าฟ้าเพชรมงกุฎ ซึ่งเป็นนิทานซ้อนนิทานเรื่องหนึ่งในนิทานเรื่องเวตาล

2	 จุดมุ่งหมายในการแต่ง	 เพ่ือถวายพระราชโอรสของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และเพื่อแสดงความ
สามารถของกวี จัดเป็นวรรณคดีเพื่อการอ่าน

3	 รูปแบบค�าประพันธ	์ แต่งเป็นกลอนบทละคร

4	 เนื้อหาโดยสังเขป	 กล่าวถึงท้าววิกรมาทิตย์เสด็จประพาสป่า จับได้เวตาลมาเป็นพาหนะ เวตาลทูลขอเล่า
นทิานถวาย ถ้าทรงตอบปัญหาได้จะขอยอมเป็นข้าตลอดชวีติแต่ถ้าตอบไม่ได้จะขอพระเศยีร เวตาลจงึเริม่น�านทิาน
เรื่องเพชรมงกุฎมาเล่า เพชรมงกุฎเป็นโอรสกษัตริย์ได้เสด็จออกประพาสป่ากับพี่เลี้ยงชื่อพุฒศรี พระเพชรมงกุฎ 
กบัพุฒศรีหลงทางไปจนถึงเมอืงกรรณบรุ ีได้พบนางประทมุด ีนางประทมุดที�าปรศินาแสดงว่าพอพระทยัพระเพชรมงกฎุ  
พุฒศรีแก้ปริศนาให้ เพชรมงกุฎจึงลอบเข้าไปหาและได้นางเป็นชายา ต่อมาพุฒศรีจึงออกอุบายว่านางประทุมดี 
เป็นยกัษ์ พระเจ้ากรงุกรรณหลงเชือ่จงึขบัไล่นางออกจากเมอืง เพชรมงกฎุและพุฒศรจึีงพานางกลบัเมอืง เมือ่พระเจ้า 
กรุงกรรณทราบความจริงก็เสียพระทัยจนสวรรคต เมื่อเล่าจบเวตาลจึงถามท้าววิกรมาทิตย์ พระองค์จึงตอบได้ว่า
บุคคลที่ต้องรับบาปคือพระเจ้ากรุงกรรณ เวตาลจึงยอมเป็นข้ารับใช้ต่อไป

5	 คุณค่า	 ลิลิตเพชรมงกุฎมีคุณค่า ดังต่อไปนี้
 1.	 ด้านวรรณศิลป์ เรือ่งลลิติเพชรมงกฎุนีเ้ป็นวรรณคดทีีม่คีณุค่าในด้านความงามความไพเราะ ใช้ถ้อยค�า
สละสลวย มีลีลาการแต่งคล้ายกับวรรณคดีเรื่อง ลิลิตพระลอ แต่ไม่ได้รับความนิยมแพร่หลายเทียบเท่าวรรณคดี
เรื่อง ลิลิตพระลอ 
 2.	 ด้านวรรณคดี เรื่องลิลิตเพชรมงกุฎนี้เป็นค�าประพันธ์ลักษณะร้อยกรองผสม ประกอบด้วยร่ายกับ 
โคลงแต่งร้อยสัมผัสกันไป และบัญญัติบทนิพนธ์นี้ว่า ลิลิต ขึ้นเป็นครั้งแรกดังความตอนหนึ่งในร่ายน�าเรื่องที่ว่า 
“...ข้อยจะนิพนธ์ลิลิต โดยต�านานนิตยบุร�าในปกรณ�าเวตาล และนิทานเป็นประถม...” และเรียกในกาพย์ต่อ
โคลงท้ายเรื่องว่า
  ๏ นิพันธ์สรรณลิลิต โดยในมิตรจิตทูลถวาย
 ไว้กระวีประชาชาย หลายเล่ห์ที่ชี้ชาญกลอน
 3.	 ด้านศีลธรรม คุณค่าด้านเนื้อหาประการส�าคัญของวรรณคดีเรื่องน้ี คือ เป็นวรรณคดีเรื่องแรกท่ีมี 
เนือ้ความและคตขิองเรือ่งผดิแผกไปจากวรรณคดไีทยส่วนใหญ่ทีไ่ด้อทิธิพลจากอนิเดยี ซึง่ส่วนมากได้เค้าโครงเรือ่ง
มาจากชาดกทางพระพทุธศาสนา วรรณคดสีนัสกฤตเร่ืองมหากาพย์รามายณะและมหาภารตะ ส่วนลลิติเพชรมงกฎุ 
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 ตัวอยาง ลิลิตเพชรมงกุฎ

	 	 ๏	พระเอยยามยากกลั้น	 กระหาย

	 เสพย์สิ่งใดอย่าหมาย	 อิ่มท้อง

	 รสใดจะหลงหลาย	 ดุจรส	ราคนา

	 พ่ออย่าหลงเลศต้อง	 วุ่นว้าภายหลัง

	 ๒.ó	อิเหนาคÓฉันท์
	 วรรณคดเีรือ่งนีม้ทีีม่าจากเรือ่งดาหลงัและอิเหนาในสมัยอยุธยา	โดยตดัตอนเนือ้หาต้ังแต่ตอน

อเิหนาเผาเมอืงดาหา	อิเหนาในส�านวนนีย้งัแสดงถงึความนยิมและความแพร่หลายของเรือ่งอเิหนา

ในสมยัธนบรุ	ีรวมถึงความหลากหลายของส�านวนการแต่งทีเ่กดิจากการตคีวามเรือ่งราวจากเค้าเรือ่ง

ของบทประพนัธ์ทีมี่ความแพร่หลายในสงัคม	มีจดุมุง่หมายในการแต่ง	เพือ่อนรุกัษ์เนือ้หาของเรือ่งไว้

ไม่ให้สูญ	แสดงถึงความส�าคัญของวรรณคดีในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี

ได้เค้าเรื่องมาจากเวตาลปัญจวิงศติ หรือเวตาลปกรณัม
 วรรณคดีเรื่องนี้มีแง่คิดและมีคติสอนใจแทรกอยู่หลายตอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักค�าสอนเรื่องการระงับ
กิเลสและความปรารถนาของตนเอง

1	 ผู้แต่งและสมัยที่แต่ง เจ้าพระยาพระคลัง (หน) แต่งวรรณคดีเรื่องอิเหนาค�าฉันท์แต่ครั้งด�ารงต�าแหน่ง
หลวงสรวิชิต (หน) เมื่อวันขึ้น ๑๕ ค�่า เดือน ๑๑ ปีกุน จุลศักราช ๑๑๔๑ พุทธศักราช ๒๓๒๒ เป็นปีที่ ๑๒ ใน
รัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยน�าเรื่องอิเหนาซึ่งเป็นนิทานของชวามาเป็นเค้าเรื่อง ดังตัวอย่าง
  เริ่มเรื่องชวารัก และพินักธกล่าวกลอน
 หวังไว้สถาวร กระวีชาติธรารมย์
  เปรมปรีดิเปรมปราชญ์ พจนารถบรรสม
 บรรสานด�านานคม สฤษฎ์รสเป็นเชิงฉันท์
  นามข้าผู้สมญา สรวิชิตนิพันธ์
 พอเหิมหฤหรรษ์ สันต์สนุกนิสบสมัย
  ปางแต่งแสดงจุล ศักราชสหสา
 สตะจตุทัศรา สังวัจฉรเอกปี
  กุนศกอาสยุชมาส สุขบัณณรสี
 ทวาทัศรัษตี นิพนธ์เสร็จบริบูรณ์
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 ตัวอยาง อิเหนาคําฉันท

	 	 	 ๏	ปางนั้นบรมวง-	 	 ศอสัญแดหวา

	 	 อุ้มองค์วนิดา		 	 	 กรตระกองตระการชม

	 	 	 ๏	ชูชื่นภิรมย์เชย		 	 ดุจเสวยสมบัติพรหม

	 	 สัมผัสกมลกรม	 	 	 เสน่ห์น้อมฤดีมา

	 	 	 ๏	รีบรถทุรัศทาง		 	 จรร่วมพนาทวา

	 	 จึ่งมีมธุรสา	 	 	 	 พจนเพื่อแสดงองค์

	 	 	 ๏	อ้าแม่นิคือพี่	 	 	 บมิควรจะโศกทรง

	 	 กันแสงบใช่อง-	 	 	 คระตูมาต้องตัว

		 	 	 ๏	พักตร์ผ่องจะนองชล	 	 วิมลโฉมจะหม่นมัว

	 	 อ้าแม่อย่าแคลนกลัว	 	 	 สละทุกข์ประเทืองเรียม

		 	 	 ๏	ปางนั้นสูดาสดับ	 	 สุรศัพทยิ่งเกรียม

	 	 จิตแจ้งเชษฐาเทียม	 	 	 จรกามาลอบปลอม

2	 จุดมุ่งหมายในการแต่ง เพื่อรักษาเรื่องราวไว้ไม่ให้สูญหายและเพื่อแสดงความสามารถในการแต่งฉันท์

3	 รูปแบบค�าประพันธ์ แต่งด้วยฉันท์และกาพย์ประเภทต่างๆ เช่น อินทรวิเชียรฉันท์ 

4	 เนื้อหาโดยสังเขป เร่ิมเร่ืองต้ังแต่อิเหนาเผากรุงดาหาแล้วลักนางบุษบาไปซ่อนในถ�้า จนอิเหนาได้นาง
บุษบา ฝ่ายเมืองดาหาเมื่อไฟดับแล้ว ท้าวดาหาทราบว่านางบุษบาหายไปก็คาดว่าอิเหนาเป็นตัวการ ส่วนจรกา
เมือ่ทราบว่านางบษุบาหายไปกเ็ตรยีมยกทพัออกตดิตามแต่ท้าวล่าส�าห้ามไว้ จรกายงัฝืนยกทพัออกไป จรกาได้พบ
สังคามาระตาจึงถามข่าวอิเหนา สังคามาระตาจึงตอบว่าไปล่าเนื้อ จรกาจึงเล่าถึงเหตุร้ายที่เกิดขึ้น สังคามาระตา
จึงให้พี่เลี้ยงไปตามอิเหนา อิเหนาทราบเรื่องจึงลานางบุษบาเข้าไปแก้ข้อสงสัยในเมือง เมื่ออิเหนาได้ยินเรื่องราว
ที่จรกาเล่าให้ฟังก็กันแสงถึงนางบุษบา เรื่องราวในอิเหนาค�าฉันท์จบเพียงเท่านี้

5	 คุณค่า อิเหนาค�าฉันท์มีคุณค่า ดังต่อไปนี้
1.	 ด้านวรรณคด ีการสบืสานเรือ่งอเิหนาไม่ให้สญูหาย เน่ืองจากเดมิเจ้าฟ้ามงกฎุกบัเจ้าฟ้ากณุฑลได้ทรง

แต่งไว้เป็นบทละครเรื่องดาหลังและอิเหนาในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ แต่สูญหายไปหลังเสียกรุงศรีอยุธยา 
2.	 ด้านวรรณศิลป์ วรรณคดีเร่ืองน้ีมีคุณค่าในด้านความงามความไพเราะด้านสัมผัสอักษร โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการใช้โวหารในการพรรณนาความ
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