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บทคัดย่อ 
งานวิจยัเร่ืองนีศ้กึษาสําเนาเอกสารลายมือ “ทําเนียบนกัเขียน” และ “รายช่ือวรรณคดีสยาม” ของพระสาร

สาสน์พลขนัธ์ (ยี.อี.เยรินี) ชาวอิตาลีท่ีเข้ามารับราชการเป็นเจ้ากรมยทุธศกึษาทหารบกในสยาม สมยัรัชกาลท่ี 5 

เอกสารท่ีวิจยัมีลกัษณะเป็นการประชมุองค์ความรู้เก่ียวกบัประวตัวิรรณกรรมสยามระหวา่งคริสต์ศตวรรษท่ี 13 ถึง 

19 ท่ีแสดงให้เห็นวา่พระสารสาสน์พลขนัธ์มีกรอบความคดิในการบนัทกึในเชิงประวตัวิรรณคดี ผู้วิจยัพบวา่พระสาร

สาสน์พลขนัธ์ใช้กระบวนทศัน์สมยัใหม่ในการทํางาน กลา่วคือ การแสวงหาความรู้โดยใช้หลกัฐานทัง้ขัน้ปฐมภมิู

และทตุยิภมิู คือทัง้จากประวตัศิาสตร์บอกเลา่ หนงัสือและเอกสารตา่งๆ ยิ่งไปกวา่นัน้ยงัได้นําอตัชีวประวตัขิองกวี

ร่วมสมยัมาเป็นสว่นหนึง่ของแหลง่ข้อมลูอีกด้วย ในการจดบนัทกึมีการจําแนกแยกแยะ เพิม่เตมิข้อมลูและตัง้

ข้อสงัเกตเป็นระยะๆ  การจดัเก็บข้อมลูทําโดยมีระเบียบวธีิ  ได้แก่การบนัทกึศกัราช ช่ือผู้แตง่ ช่ือวรรณคดี และ

รายละเอียดเก่ียวกบัเนือ้หา    จงึกลา่วได้วา่พระสารสาสน์พลขนัธ์เป็นนกัวชิาการตะวนัตกคนแรกท่ีพยายามรวบรวม

และบนัทกึข้อมลูวรรณคดีไทยเชิงประวตัอิยา่งเป็นระบบ  

  คณุคา่ของ “ทําเนียบนกัเขียน” และ “รายช่ือวรรณคดีสยาม” ของพระสารสาสน์พลขนัธ์ อยูท่ี่การเป็นสว่น

หนึง่ของหลกัฐานท่ีมีประโยชน์ในการสอบทานข้อมลูทางวรรณคดีศกึษา อีกทัง้ยงัให้ข้อมลูใหม่ซึง่นกัวชิาการ

สามารถนําไปใช้ขยายความหรือเสาะหาความรู้ตอ่ไปได้ประการหนึง่ และเอกสารสองชดุนีย้งัเป็นหลกัฐานยืนยนั

กระบวนการศกึษาแบบสมยัใหม่ท่ีพระสารสาสน์พลขนัธ์มีสว่นนําเข้ามาสูส่งัคมไทยในงานด้านวรรณคดีศกึษาด้วย

อีกประการหนึง่ 

 

Abstract 
 This research is the study on the two manuscripts of Phra Sarasasana Balakhandh (Colonel 

Gerolamo Emilio Gerini) namely “Tam Niab Nak Kian” (List of Siamese Writers) and “Rai Chue 

Wannakadee Siam” (List of Siamese Literature).  Gerini is an Italian coming to serve the Siamese 

Court in the Fifth Reign, who later became the General Director of the Siamese Military Education. 

These manuscripts compile the information about  Siamese literature from the 13th to 19th centuries 

A.D., which suggest that the compiler intended to take an historical approach to the subject matters. 

The researchers found that Gerini used modern paradigm in collecting, classifying and recording his 
                                                 
1 ภาควิชาวรรณคดี  คณะมนษุยศาสตร์  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
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findings.  He searched for information from both primary and secondary sources: oral history, printed 

matters and documents, including a contemporary poet’s autobiography. Gerini recorded dates, 

author’s names, titles of literature with notes on specific points; supplements and comments are 

provided from time to time.    Thus, we can say that Gerini is the first Western scholar who tries to 

make a systematic record of the history of Siamese literature. 

“Tam Niab Nak Kian” and “Rai Chue Wannakadee Siam” are valuable in two aspects.  Firstly, 

they form a part of the evidence which is useful for literary investigation.  There are also names and 

titles never before found elsewhere, which those interested in Thai literature can make further studies 

on.  Secondly, they serve as evidence of modern methodology on research of Thai literature which he 

introduced into Siam.  
Key words: Phra Sarasasana Palakhandh, Gerini, Siamese Literature 

Sauvanit Vingvorn: fhumsnv@ku.ac.th 

 

คาํนํา 
พระสารสาสน์พลขนัธ์ (ยี.อี.เยรินี) เป็นชาวอิตาลี เข้ามารับราชการในประเทศไทยในรัชสมยั

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ได้ศกึษาค้นคว้าศาสตร์หลายแขนงของไทย มีสว่นร่วมสร้างความ

เจริญก้าวหน้าให้แก่ราชอาณาจกัรสยาม ผลงานของพระสารสาสน์พลขนัธ์อนัมีคณุคา่เป็นอยา่งย่ิงของวงการ

วรรณคดีศกึษาของไทยคือ การเร่ิมต้นจดัระบบการศกึษาประวตัวิรรณคดี โดยให้ความสําคญัแก่ตวักวีและภมิู

หลงัของกวีแตล่ะคน ซึง่เป็นสิง่ท่ีโบราณาจารย์สมยัก่อนไม่ได้กลา่วถึง 

การศกึษาคณุคา่ทําเนียบนกัเขียนและรายช่ือวรรณคดีสยามของพระสารสาสน์พลขนัธ์ตอ่การศกึษา

วรรณคดีไทย เกิดจากภาควิชาวรรณคดีได้เข้าร่วมการสมัมนา “โมเสคแห่งอจัฉริยภาพ: ยทุธศกึษา-มานษุยวิทยา-

ปรัชญา” จดัโดยคณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศลิปากร ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2548 เพ่ือเสนอผลงานวิจยั

อจัฉริยภาพและคณุปูการตอ่สยามคดีศกึษาของพระสารสาสน์พลขนัธ์  จากการเข้าร่วมสมัมนาในครัง้นัน้ 

ภาควิชาวรรณคดีได้รับเชิญให้ร่วมวิจยัขยายผลเก่ียวกบัความสนใจด้านวรรณคดีไทยของพระสารสาสน์พลขนัธ์ 

ตอ่มาในเดือนมีนาคม พ.ศ.2549 ภาควิชาวรรณคดีได้เสนอผลงานวิจยัเร่ือง “กระบวนทศัน์สมยัใหม่ในการ

ประมวลข้อมลูด้านวรรณคดีไทย: ข้อสงัเกตจากการศกึษา “ทําเนียบนกัเขียน” ของเยรินี” ซึง่เป็นการวิจยัเอกสาร

สว่นหนึง่ของพระสารสาสน์พลขนัธ์ แตเ่น่ืองจากยงัมีเอกสารด้านวรรณคดีอีกจํานวนหนึง่ของพระสารสาสน์พล

ขนัธ์ท่ียงัไม่ได้ศกึษา จงึเห็นควรให้ทําการศกึษาตอ่เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีสมบรูณ์ขึน้ 

 ก่อนหน้านีมี้การศกึษางานด้านวรรณคดีไทยของพระสารสาสน์พลขนัธ์ ตีพิมพ์ในหนงัสือ เยรินีกับโม

เสคแห่งอัจฉริยภาพ คือบทความเร่ือง “วรรณกรรมสยามโบราณคริสต์ศตวรรษท่ี 13-19: โมเสคฝีมือ ยี. อี. เย

รินี” โดย กนกวรรณ ฤทธิไพโรจน์ (2548) ซึง่เสนอการค้นพบเอกสารตวัเขียนภาษาไทยของพระสารสาสน์พลขนัธ์

ท่ีเก็บรักษาไว้ในตู้ เอกสาร ห้อง ยี. อี. เยรินี ในห้องสมดุ เมาริซีโอ ตดัเดอี (Maurizio Taddei) มหาวิทยาลยัเนเปิล 

และท่ีวิลลาของเยรินีในเมืองชิซาโน ซูลเนวา จงัหวดัซาลโนวา ประเทศอิตาลี  

กนกวรรณพบวา่ พระสารสาสน์พลขนัธ์ได้ศกึษาวรรณกรรมสยามตัง้แตส่มยัสโุขทยัจนถึงสมยั

รัตนโกสนิทร์จากหลายแหลง่ อาทิ สมดุไทย วารสาร (เช่น สยามประเภท วชิรญาณ) และหนงัสือท่ีตีพิมพ์เป็นเลม่ 
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รวมทัง้ได้คดัลอกวรรณคดีโบราณเฉพาะเร่ืองเฉพาะตอนไว้ บางเร่ืองบางตอนมีการอธิบายเป็นภาษาอิตาลีและ

ภาษาไทย ซึง่แสดงให้เห็นวา่พระสารสาสน์พลขนัธ์สนใจคณุคา่ทางวรรณศิลป์ของวรรณคดีสยาม 

พระสารสาสน์พลขนัธ์เห็นคณุคา่ของสภุาษิตท่ีแสดงวิถีชีวติของชาวสยาม เขาได้รวบรวมและศกึษา

สภุาษิตสยามกบัทัง้ได้นําเสนอผลการศกึษาหวัข้อ “On Siamese Proverbs and Idiomatic Expressions” ตอ่ท่ี

ประชมุสยามสมาคม ในปี พ.ศ. 2447 

นอกจากนีก้นกวรรณยงัแสดงบนัทกึท่ีพระสารสาสน์พลขนัธ์รวบรวมช่ือกวีสมยัสโุขทยั อยธุยา และรัตน 

โกสนิทร์ไว้ โดยพระสารสาสน์พลขนัธ์บรรยายประวตัผิลงานท่ีกวีเหลา่นีแ้ตง่ ลกัษณะคําประพนัธ์ จํานวนบท เร่ือง

ยอ่ของผลงาน ปีท่ีสร้างผลงาน บรรณานกุรมอ้างอิงท่ีมาของต้นฉบบั และทําหมายเหตใุนกรณีท่ียงัไม่พบข้อสรุป 

กวีเหลา่นีมี้ทัง้กษัตริย์ ขนุนาง และสามญัชน มีทัง้ชายและหญิง แสดงให้เห็นวา่ความเป็นกวีดํารงอยูใ่นชาวสยาม

ทกุชนชัน้และทกุเพศ นอกจากนีย้งัมีรายช่ือวรรณคดีท่ีแยกเป็นหมวดหมู่ตามอกัษรโรมนัในเอกสารช่ือ “บญัชีรายช่ือ

ผลงานในด้านวรรณคดีของสยาม พ.ศ. 2436” (Catalogo di opere della Litteratura Siamese 1893) ประกอบด้วย

ข้อมลู 3 สว่นคือ ช่ือภาษาองักฤษ ช่ือภาษาไทย และเร่ืองยอ่ เขียนเป็นภาษาองักฤษหมกึสีนํา้เงิน และสว่นท่ีพระ

สารสาสน์พลขนัธ์ค้นคว้าเพิ่มเตมิเขียนด้วยหมกึแดง 

ผลงานของพระสารสาสน์พลขนัธ์ท่ีกนกวรรณค้นพบนี ้แสดงให้เห็นถึงกระบวนการคดิของพระสารสาสน์

พลขนัธ์ท่ีจะอธิบายต้นกําเนิดแหง่อจัฉริยภาพของวรรณคดีสยาม และแสดงความเป็นนกัค้นคว้าวจิยัของเขาท่ี

พยายามประกอบโมเสคของวรรณคดีสยาม เพ่ือให้ได้ข้อมลูรอบด้านอยา่งท่ีไม่เคยมีผู้ใดทํามาก่อน  
 

วัตถุประสงค์ของการวจิัย 
1.  เพ่ือศกึษางานค้นคว้าด้านวรรณคดีของพระสารสาสน์พลขนัธ์ ท่ีเป็นเอกสารสําเนาลายมือ จํานวน 2 ชดุ 

2.  เพ่ือสงัเคราะห์ข้อมลูทางวรรณคดีไทยจากเอกสารตาม ข้อ 1. 

3.  เพ่ือแสดงให้เห็นคณุคา่ของการค้นคว้าด้านวรรณคดีไทยของพระสารสาสน์พลขนัธ์ ท่ีมีตอ่การศกึษาวรรณคดี

ไทย 
 

วิธีดาํเนินการวิจัย 
1.  การเก็บข้อมลู แหลง่ข้อมลูได้แก่ “ทําเนียบนกัเขียน” และ “รายช่ือวรรณคดีสยาม”   

2.  การวิเคราะห์ข้อมลูโดยสอบทานกบัเอกสารวรรณคดีศกึษาของไทยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว และ

เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

3.  เรียบเรียงเป็นงานวิจยั 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
การวิจยัครัง้นีทํ้าให้วงวิชาการได้รับข้อมลูใหม่เก่ียวกบัวรรณคดีไทยจากเอกสารท่ีพระสารสาสน์พลขนัธ์  

ได้รวบรวมไว้ 
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ผลการวิจัยและการอภปิราย 
ผลของการวิจยัพบวา่ คณุคา่ของทําเนียบนกัเขียนและรายช่ือวรรณคดีสยามของพระสารสาสน์พลขนัธ์

ตอ่การศกึษาวรรณคดีไทย มีดงันี ้

1. คณุคา่ในฐานะเป็นแหลง่ข้อมลูด้านวรรณคดีศกึษา 

1.1 ข้อมลูท่ีแตกตา่งกบัประวตัวิรรณคดีไทยฉบบัอ่ืน   

1) ช่ือวรรณคดี  เป็นต้นวา่ 

ช่ือปัจจบุนั ช่ือท่ีพระสารสาสน์พลขนัธ์บนัทกึ 

โคลงถวายพระเพลงิพระบรมอฐิัพระเจ้า

หลวง  

 

โคลงชกัพระบรมศพ  

 

 

โคลงของพระยามหาอํามาตย์ (หรุ่น) 

 

โคลงเปิดคลองเปรมประชากร 

 

 

โคลงปราบดาภิเษกเฉลมิพระเกียรติ

พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลศิหล้านภาลยั 

หรือ โคลงยอพระเกียรต ิพระบาทสมเดจ็

พระพทุธเลศิหล้านภาลยั 

  

โคลงสรรเสริญพระเกียรตยิศปราบดาภิเศกเลียบพระนคร 
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2) ช่ือนกัเขียน  เป็นต้นวา่ 

เร่ือง 
ช่ือนกัเขียน 

ช่ือท่ีระบใุนปัจจบุนั ช่ือท่ีพระสารสาสน์พลขนัธ์บนัทกึ 

ลลิติพระลอ ไม่ทราบผู้แตง่แน่นอน  พระมหาราชครูพิราม แหง่เมือง

พิษณโุลก

 

บทละครเร่ือง

รามเกียรติ ์              

สมยัอยธุยา 

ไม่ทราบผู้แตง่แน่นอน  เจ้าฟ้าจีด 

 
 

รามเกียรติคํ์าฉนัท์

สมยัอยธุยา 

ไม่ทราบผู้แตง่แน่นอน  เจ้าพระยายมราช (กนุ) 

 

รามเกียรติคํ์าพากย์

สมยัอยธุยา 

ไม่ทราบผู้แตง่แน่นอน  ท้าววรจนัทร์ 

 

1.2 ข้อมลูท่ีไม่เคยปรากฏในประวตัวิรรณคดีไทยฉบบัอ่ืน ได้แก่  

1) ช่ือวรรณคดี เช่น คํากลอนสรเสริญยอพระเกียรตพิระเจ้าเสือ2 (มะเด่ือหรือสงัข์) ฯลฯ 

2) ช่ือนกัเขียน เช่น ขนุจนัทราทิตย์ บ้านสวนหมาก ออกญามหาสงคราม พระเปีย้ว ฯลฯ 

2. คณุคา่ในฐานะเป็นหลกัฐานแสดงกระบวนทศัน์ใหมใ่นวรรณคดีศกึษา เป็นการนํากระบวนทศัน์แบบตะวนัตกเข้า

มาใช้ในการค้นคว้าประวตัวิรรณคดีดงันี ้

1.  มีการเรียงลําดบัข้อมลูยคุสมยัตามประวตัศิาสตร์ แบง่เป็น 3 กลุม่ ได้แก่ กวีโบราณของสยาม 

นกัเขียนสมยัอยธุยา และนกัเขียนสมยัรัตนโกสนิทร์ 

2.  ใช้ภาษา 3 ภาษาในการบนัทกึ ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ และภาษาอิตาลี ตวัอยา่งเช่น  

 
3.  รวบรวมข้อมลูจากเอกสารฉบบัหลวงและฉบบัราษฎร์ ฉบบัหลวงคือ วชิรญาณ ฉบบัราษฎร์คือ สยาม

ประเภท 

                                                 
2 คงตวัสะกดตามต้นฉบบัเดิม 
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4.  แสดงประวตันิกัเขียน (ช่ือเดมิ บรรดาศกัดิ ์ศกัราชท่ีมีชีวิตอยู ่นิวาสสถาน ผลงาน และตวัอยา่ง

ผลงาน) 

 
5.  แบง่ประเภทวรรณคดี (นิทาน นิราศ ขนบธรรมเนียมประเพณี ประวตัศิาสตร์ ฯลฯ) เช่น 

 
6.  มีการอ้างอิงแหลง่ข้อมลู เช่น การอ้างอิงจากสยามประเภท 

 
 

ระหวา่งท่ีพระสารสาสน์พลขนัธ์รับราชการในประเทศไทยเป็นเวลา 24 ปี เขาไม่เพียงแตทํ่างานในหน้าท่ี

ทางการทหารอยา่งแข็งขนัเทา่นัน้ แตย่งัได้สําแดงความเป็น “เรอเนสซองซ์แมน” (Renaissance Man) ด้วย

การศกึษาค้นคว้าความรู้เก่ียวกบัสยามทัง้ในด้านประเพณี โบราณคดี และวรรณคดีและยงับนัทกึไว้เป็นหลกัฐานหลาย

เร่ือง  เฉพาะในสว่นของเอกสารลายมือ “ทําเนียบนกัเขียน” และ “รายช่ือวรรณคดีสยาม” แสดงให้เห็นวา่พระสาร

สาสน์พลขนัธ์ได้ใช้กระบวนทศัน์สมยัใหม่ในการสืบค้นข้อมลู จําแนกแยกแยะ และจดบนัทกึเร่ืองเก่ียวกบันกัเขียน

และวรรณคดีสยามอยา่งลุม่ลกึ ลกัษณะการบนัทกึมีการจดัเก็บข้อมลูเป็นหมวดหมู่ในเชิงประวตัวิรรณคดีอยา่งมี

ระบบเป็นครัง้แรก คือ ระบศุกัราช ช่ือผู้แตง่ ช่ือวรรณคดี และเก็บเนือ้หาโดยยอ่ งานชดุนีเ้ป็นการประชมุองค์

ความรู้เก่ียวกบัประวตัวิรรณกรรม แสดงวิวฒันาการและนวตักรรมทางวรรณกรรมสยามจากคริสต์ศตวรรษท่ี 13 

ถึง 19 เป็นบนัทกึอจัฉริยภาพของกวีสยามและแสดงความมัง่คัง่ของลกัษณะการประพนัธ์ของสยาม ตามท่ี รศ. 

กนกวรรณ ฤทธิไพโรจน์ ผู้สนใจศกึษาวิจยัเก่ียวกบัพระสารสาสน์พลขนัธ์ได้กลา่วไว้  

การวิจยัครัง้นีพ้บวา่ ขณะท่ียงัไม่ได้เกิดงานวรรณคดีศกึษาในสยามตามแนวทางแบบตะวนัตกนัน้ พระสารสาสน์

พลขนัธ์เป็นนกัวิชาการคนแรกท่ีพยายามรวบรวมข้อมลูวรรณคดีไทยโยใช้กรอบความคดิในการบนัทกึในเชิง

ประวตัวิรรณคดี ให้ความสําคญัแก่หลกัฐานทัง้ขัน้ปฐมภมิูและทตุยิภมิู คืออ้างอิงทัง้ประวตัศิาสตร์บอกเลา่ 
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หนงัสือและเอกสารตา่งๆ ตลอดจนอตัชีวประวตัขิองกวีร่วมสมยั แสดงให้เห็นถึงวิธีการหาข้อมลูท่ีหลากหลาย แม้

ผลงานชดุนีจ้ะยงัไม่สมบรูณ์ และยงัไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ แตก็่มีความสําคญัในฐานะเป็นแหลง่ข้อมลูด้าน

วรรณคดีศกึษา และเป็นตวัอยา่งของการศกึษาค้นคว้าทางวิชาการท่ีสร้าง “แรงกระเพ่ือม” ให้แก่สยามในยคุท่ี

กําลงัก้าวเข้าสูค่วามเป็นสมยัใหม่ได้เป็นอยา่งดี   

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรสอบทานและ/หรือขยายผลการศึกษาเก่ียวกับนักเขียนและวรรณคดีใน“ทําเนียบนกัเขียน” และ 

“รายช่ือวรรณคดีสยาม” ท่ีตา่งกบัหลกัฐานอ่ืน 

2. งานวิจยัเร่ืองนีค้้นคว้าจากเอกสารถ่ายสําเนาจํานวนหนึง่ของพระสารสาสน์พลขนัธ์ ยงัคงมีเอกสารงานเขียนของ

พระสารสาสน์พลขนัธ์ท่ียงัไม่มีผู้ศกึษาอยู่ในประเทศอิตาลีอีกเป็น จํานวนมาก งานเขียนเหลา่นีอ้าจเป็นเทียน

สอ่งสวา่งให้แก่วงการวรรณคดีไทยได้ ควรท่ีนกัวิชาการวรรณคดีจะให้ความสนใจศกึษาตอ่ไป 
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