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ศศิธร มัตซึโมโตะ

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม

สวัสดี
ค่ะ ชาว TPA NEWS ที่เคารพรักทุกท่าน ฉบับนี้ 

ผูเ้ขยีนขอเกาะกระแสละครน�า้ดทีีด่งัไม่หยุดฉุดไม่

อยู่อย่าง “บุพเพสันนิวาส” สักนิดนะคะ เพราะอย่างท่ีทราบกันดีว่า

ละครเรื่องนี้นอกจากจะด�าเนินเรื่องได้อย่างสนุกสนานน่าติดตาม 

ตัวละครแต่ละตัวมีเสน่ห์ องค์ประกอบศิลป์ตั้งแต่เสื้อผ้าหน้าผม 

สถานที่ ตลอดจนข้าวของเครื่องใช้ในการถ่ายท�าสวยสดงดงามแล้ว 

ยังเป็นละครอิงประวัติศาสตร์ซึ่งผู้เขียน “รอมแพง” (นามปากกา) ได้

ใช้เวลาศึกษาหาข้อมูลอยู่นานเพื่อให้ละครมีความสมจริงมากที่สุด 

เลอืกตวัละครและเหตกุารณ์ทีม่อียูจ่รงิในหน้าประวตัศิาสตร์มาเรยีง

ร้อยในงานเขียนอย่างแนบเนียน ท�าให้ละครเรื่องบุพเพสันนิวาสม ี

ผูช้มตดิตามเป็นจ�านวนมากตัง้แต่คร้ังแรกทีล่งจอ ส่งผลไปถึงยอดขาย

ของนวนิยายต้นฉบับที่กลับมาพุ่งสูงจนขาดตลาด และเสียงเรียกร้อง

จากทั้งผู้ชมละครและผู้อ่านนวนิยายที่ขอให้รอมแพงเขียนภาคต่อ

วรรณคดีไทย
ด้วยความเป็นครูก็อดไม่ได้ที่จะขออธิบายความหมายของ 

“บพุเพสนันวิาส” ก่อนเลยนะคะ พจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน 

พ.ศ.๒๕๒๕ ได้อธิบายความหมายไว้ว่า การเคยเป็นเนื้อคู ่กัน  

การเคยอยู่ร่วมกันในชาติก่อน ค่ะ ละครหรือนวนิยายเรื่องนี้น�าเสนอ

เรื่องราวในช่วงรัชสมัยของพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา

ซึง่เป็นยคุสมยัทีเ่รยีกกนัว่าเป็น “ยคุทองของวรรณคดไีทย” เพราะเหตุ

ใดจึงได้รับการขนานนามเช่นนั้น ติดตามอ่านกันนะคะ

วรรณคดีสมัยอยุธยา 

กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีของไทยมายาวนานถึง ๔๑๗ ปี มี

กษัตริย์ปกครอง ๓๓ พระองค์ กษัตริย์สมัยกรุงศรีอยุธยาที่ทรง

สร้างสรรค์วรรณคดีไว้เป็นมรดกตกทอดมาจนทุกวันนี้มี ๕ พระองค์ 

คือ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สมเด็จ

ยุคทองของ
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พระเจ้าทรงธรรม สมเด็จพระนารายณ์ และสมเด็จพระเจ้าบรมโกศ

➢ วรรณคดีสมัยอยุธยาแบ่งออกได้เป็น ๓ ยุค คือ

➢ วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต้น (พ.ศ.๑๘๙๓-๒๐๗๒) 

➢ วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนกลาง (พ.ศ.๒๑๖๓-๒๒๓๑)

➢ วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ.๒๒๗๕-๒๓๑๐)

รัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึ่งได้รับยกย่องว่า

เป็นยุคทองแห่งวรรณคดีนั้นอยู่ในสมัยอยุธยาตอนกลาง 

วรรณกรรมในสมยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช

สมัยอยุธยาตอนกลางเริ่มตั้งแต่รัชสมัยของสมเด็จพระเจ้า

ทรงธรรม พ.ศ.๒๑๖๓ จนถงึรชัสมยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช พ.ศ.

๒๒๓๑ รวมระยะเวลา ๖๘ ปี ในสมัยนี้มีนักปราชญ์ราชกวี และ

วรรณคดีส�าคัญเกิดขึ้นมากมาย ถึงขั้นเล่าขานต่อกันมาว่าคนในยุค

สมัยน้ัน “หายใจกันเป็นกาพย์กลอน” นับตั้งแต่องค์ประมุขของ

ประเทศ คือ สมเด็จพระนารายณ์ ไปจนถึงบุคคลชั้นผู้น้อยทั้งหญิง

ชาย เช่น นายประตู ต่างพากันสนใจงานวรรณคดี และสามารถ

สร้างสรรค์วรรณคดีอันยอดเยี่ยมไว้ ราชส�านักของสมเด็จพระ

นารายณ์เป็นที่ชุมนุมกวีปราชญ์คับคั่ง ย่ิงมีพระมหากษัตริย์เป็น 

องค์อุปถัมภ์เช่นนั้นแล้ว ยิ่งเพิ่มความครึกครื้นมากขึ้น เช่น สมเด็จ 

พระนารายณ์ทรงพระราชนพินธ์โคลงไว้ ๒ บท แล้วรบัสัง่ให้พระโหรา-

ธบิดนี�าไปแต่งต่อ สมเดจ็พระนารายณ์ทรงตอบโต้โคลงกบัพระมเหสี 

และศรีปราชญ์ตอบโต้นายประตู และมหาราชเชียงใหม่ เป็นต้น

ความรุ่งเรืองของวรรณคดีในสมัยสมเด็จพระนารายณ์

มหาราชสันนิษฐานว่าน่าจะมีสาเหตุ ดังต่อไปนี้

๑. ความเจริญของบ้านเมือง สมเด็จพระนารายณ์ทรงเป็น

กษตัริย์ทีท่รงพระปรชีาสามารถ และประกอบด้วยบญุญาธสิมภาร มี

บรุษุรัตน์ช่วยเสริมพระบารมใีนด้านต่างๆ เช่น นกัรบ นกัการทตู และ

สถาปนิก ทั้งท่ีเป็นคนไทยและชาวต่างชาติ เมื่อบ้านเมืองเจริญ

ก้าวหน้าสมบูรณ์พูนสุข และสงบร่มเย็น งานเขียน วรรณคดีก็ย่อม

เจริญตามไปด้วย

๒. สมเด็จพระนารายณ์ทรงสนพระทัย และทรงพระปรีชา-

ญาณทางวรรณคดีเป็นพิเศษ จึงทรงสนับสนุน และอุปการะกวี

๓. ในรัชกาลน้ีชาวยุโรปเข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์เป็น 

อันมาก คนไทยจึงต้องตื่นตัวหันมาใสใจศึกษาภาษา และศาสนา 

ของตนเอง

กวี และวรรณคดีสำาคัญ

๑. สมเด็จพระนารายณ์ หนังสือที่ทรงพระราชนิพนธ์ ได้แก่ 

(๑) สมุทรโฆษค�าฉันท์ (ต่อจากพระมหาราชครู) (๒) โคลงพาลีสอน

น้อง (๓) โคลงทศรถสอนพระราม (๔) โคลงราชสวัสดิ์ (๕) เพลงยาว

พยากรณ์กรุงศรอียธุยา (บ้างกล่าวว่าขนุหลวงสรศกัดิห์รอืพระศรสีรร

เพชญ์ที่ ๘ ทรงพระราชนิพธ์)

๒. พระมหาราชครู หนังสือที่แต่ง ได้แก่ (๑) สมุทรโฆษ 

ค�าฉันท์ (ตอนต้น) (๒) เสือโคค�าฉันท์

๓.  พระโหราธิบดี หนังสือที่แต่ง ได้แก่ (๑) จินดามณี (๒) 

พระราชพงศาวดารกรุงเก่า (ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์)

๔. ศรีปราชญ์ หนังสือที่แต่ง ได้แก่ (๑) ก�าสรวล (นิราศ

นครศรีธรรมราช) (๒) อนิรุทธค�าฉันท์ (๓) โคลงเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 

๕. พระศรีมโหสถ หนังสือที่แต่ง ได้แก่ (๑) กาพย์ห่อโคลง 

(๒) โคลงเฉลิมพระเกียรติพระนารายณ์  (๓) โคลงอักษรสามหมู่

๖. พระเยาวราช ขุนพรหมมนตรี ขุนศรีกวีราช ขุนสาร

ประเสริฐ หนังสือที่แต่ง คือ โคลงทวาทศมาส 

๗. ขนุเทพกว ีหนงัสอืทีแ่ต่ง คอื ค�าฉนัท์ดษุฎสีงัเวยกล่อมช้าง

๘. กวีผู้ไม่ปรากฏนามชัด หนังสือที่แต่ง ได้แก่ (๑) โคลง 

หริภุญชัย (๒) ลิลิตพระลอ

ผลงานที่โดดเด่น

วรรณคดีในยุคนีท้ีโ่ดดเด่นและได้รบัการยกย่องข้ามกาลเวลา

มีมากมาย ดังนี้

จินดามณี	ที่มา	http://www.finearts.go.th/chantaburilibrary/ebook/

item/จินดามณี.html

“จินดามณี” (พระโหราธิบดี) เป็นหนังสือเรียนภาษาไทย 

เล่มแรกที่ให้ความรู ้ทางไวยากรณ์ไทยและการแต่งค�าประพันธ์  

กล่าวคอืมเีนือ้หาครอบคลมุเรือ่งการใช้สระ พยญัชนะ วรรณยกุต์ การ

แจกลูก การผันอักษร อักษรศัพท์ อักษรเลข การสะกดการันต์ การ

แต่งค�าประพันธ์ ชนิดต่างๆ และกลบท ปรากฏกลบทอยู่ถึง ๖๐ ชนิด

“โคลงพาลีสอนน้อง” (สมเด็จพระนารายณ์) เป็นเรื่อง

รามเกียรติ์ตอนที่พาลีเรียกสุครีพ และองคตมาสั่งสอนข้อปฏิบัติใน

การรับราชการหรือธรรมเนียมปฏิบัติราชการของข้าราชการที่ดี

“โคลงทศรถสอนพระราม” (สมเด็จพระนารายณ์) เนื้อเรื่อง

เป็นค�าสอนเก่ียวกับหลักปฏบิติัอันดีงามเหมาะสมทีพ่ระมหากษตัรย์ิ

ควรทรงยึดมั่น และน�ามาใช้ในการปกครองอาณาประชาราษฎร์ 

ได้แก่ การปกครองราษฎรและบ้านเมืองด้วยความรัก ความเมตตา

กรุณา และความยุติธรรม การให้รางวัลตอบแทนความดีความชอบ 
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การระงบัดบัอวชิชา ความกังวล โลภ โกรธ หลง ไม่เบยีดเบยีนราษฎร 

ให้มีความอดทน ดูแลรักษาบ้านเมืองประดุจบิดามารดารักบุตรของ

ตน ตลอดจนปกป้องบ้านเมืองจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง

พระราชพงศาวดารกรุงเก่า	ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์	

ที่มา	https://www.gotoknow.org/posts/92205

“พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์” 

(พระโหราธิบดี) เป็นเอกสารอันมีค่าย่ิงทางประวัติศาสตร์ที่บันทึก

พงศาวดารกรงุศรอียธุยา ซึง่สมเดจ็พระนารายณ์มหาราชทรงมรีบัสัง่

ให้เรียบเรียงข้ึน เนื้อความเริ่มตั้งแต่สร้างพระพุทธรูปพระเจ้าพนัญ

เชิง ในแผ่นดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ และความมาจบลงใน 

แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเมื่อทรงเตรียมทัพจะเสด็จไปตี

อังวะ ในต้นฉบับสมุดไทยท่ีหลวงประเสริฐอักษรนิติ์เป็นผู้ค้นพบได้

มา เข้าใจว่าคงจะมีความต่อไปอีกประมาณ ๑ เล่มสมุดไทย

สมุทรโฆษค�าฉันท์	ที่มา	http://lit4teachers.blogspot.

com/2016/04/blog-post_46.html

“สมุทรโฆษค�าฉันท์” (พระมหาราชครู) เป็นวรรณคดีเรื่อง

ส�าคัญและมีประวัติการประพันธ์ที่น่าสนใจเรื่องหนึ่ง ด้วยปรากฏว่า

มีกวีส�าคัญของไทย ๓ ท่าน แต่งสืบต่อกัน เริ่มด้วยพระมหาราชครู 

สมเดจ็พระนารายณ์มหาราช และสมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระ-

ปรมานุชิตชิโนรส สมัยรัชกาลที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เรื่องสมุทร

โฆษค�าฉันท์ นับเป็นฉันท์เรื่องแรกที่น�ามาบรรยายชาดกในทาง

พระพุทธศาสนา อันเป็นเรื่องราวของพระโพธิสัตว์ปางหนึ่ง ซึ่งเคย 

เป็นนิยายเล่าสืบกันมาก่อนอย่างแพร่หลายแล้ว กวีนิพนธ์ทุกตอนมี

ความประณตีบรรจง มอีรรถรสไพเราะด้วยฉนัท์ และกาพย์ จบลงด้วย

โคลงส่ีสุภาพเป็นบทส่งท้ายเรื่อง ส�านวนโวหารมีความกลมกลืนกัน

ตลอดเรือ่งเสมอืนเป็นกวีคนเดียวกันแต่ง ด้วยเหตุนีส้มทุรโฆษค�าฉนัท์

จึงได้รับยกย่องจากวรรณคดีสโมสร ในสมัยพระบาทสมเด็จ-

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ว่าเป็น “ยอดของวรรณคดี

ประเภทฉันท์”

จากผลงาน เหตุการณ์ และความส�าคัญทั้งหมดที่ได้กล่าว 

มานี้ท�าให้รัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้รับการ 

ขนานนามให้เป็นยุคทองแห่งวรรณคดีอย่างไร้ข้อกังขา... อย่างไรล่ะ

เจ้าคะ ออเจ้า

 

ที่มาข้อมูล

กวีและวรรณคดีส�าคัญ. สืบค้นจาก https://noo5626oum.wordpress.com/

ประวัติวรรณคดีไทย/ เมื่อ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑.
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