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บทคัดย่ อ
งานวิจยั เรื่ องนี ้ศึกษาสําเนาเอกสารลายมือ “ทําเนียบนักเขียน” และ “รายชื่อวรรณคดีสยาม” ของพระสาร
สาสน์พลขันธ์ (ยี.อี.เยริ นี) ชาวอิตาลีที่เข้ ามารับราชการเป็ นเจ้ ากรมยุทธศึกษาทหารบกในสยาม สมัยรัชกาลที่ 5
เอกสารที่วิจยั มีลกั ษณะเป็ นการประชุมองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัตวิ รรณกรรมสยามระหว่างคริ สต์ศตวรรษที่ 13 ถึง
19 ที่แสดงให้ เห็นว่าพระสารสาสน์พลขันธ์มีกรอบความคิดในการบันทึกในเชิงประวัตวิ รรณคดี ผู้วิจยั พบว่าพระสาร
สาสน์พลขันธ์ใช้ กระบวนทัศน์สมัยใหม่ในการทํางาน กล่าวคือ การแสวงหาความรู้โดยใช้ หลักฐานทั้งขั้นปฐมภูมิ
และทุตยิ ภูมิ คือทั้งจากประวัตศิ าสตร์ บอกเล่า หนังสือและเอกสารต่างๆ ยิ่งไปกว่านั้นยังได้ นําอัตชีวประวัตขิ องกวี
ร่วมสมัยมาเป็ นส่วนหนึง่ ของแหล่งข้ อมูลอีกด้ วย ในการจดบันทึกมีการจําแนกแยกแยะ เพิม่ เติมข้ อมูลและตั้ง
ข้ อสังเกตเป็ นระยะๆ การจัดเก็บข้ อมูลทําโดยมีระเบียบวิธี ได้ แก่การบันทึกศักราช ชื่อผู้แต่ง ชื่อวรรณคดี และ
รายละเอียดเกี่ยวกับเนื ้อหา จึงกล่าวได้ วา่ พระสารสาสน์พลขันธ์เป็ นนักวิชาการตะวันตกคนแรกที่พยายามรวบรวม
และบันทึกข้ อมูลวรรณคดีไทยเชิงประวัตอิ ย่างเป็ นระบบ
คุณค่าของ “ทําเนียบนักเขียน” และ “รายชื่อวรรณคดีสยาม” ของพระสารสาสน์พลขันธ์ อยูท่ ี่การเป็ นส่วน
หนึง่ ของหลักฐานที่มีประโยชน์ในการสอบทานข้ อมูลทางวรรณคดีศกึ ษา อีกทั้งยังให้ ข้อมูลใหม่ซงึ่ นักวิชาการ
สามารถนําไปใช้ ขยายความหรื อเสาะหาความรู้ตอ่ ไปได้ ประการหนึง่ และเอกสารสองชุดนี ้ยังเป็ นหลักฐานยืนยัน
กระบวนการศึกษาแบบสมัยใหม่ที่พระสารสาสน์พลขันธ์มีสว่ นนําเข้ ามาสูส่ งั คมไทยในงานด้ านวรรณคดีศกึ ษาด้ วย
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
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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

คํานํา
พระสารสาสน์พลขันธ์ (ยี.อี.เยริ นี) เป็ นชาวอิตาลี เข้ ามารับราชการในประเทศไทยในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ได้ ศกึ ษาค้ นคว้ าศาสตร์ หลายแขนงของไทย มีสว่ นร่วมสร้ างความ
เจริ ญก้ าวหน้ าให้ แก่ราชอาณาจักรสยาม ผลงานของพระสารสาสน์พลขันธ์อนั มีคณ
ุ ค่าเป็ นอย่างยิ่งของวงการ
วรรณคดีศกึ ษาของไทยคือ การเริ่ มต้ นจัดระบบการศึกษาประวัตวิ รรณคดี โดยให้ ความสําคัญแก่ตวั กวีและภูมิ
หลังของกวีแต่ละคน ซึง่ เป็ นสิง่ ที่โบราณาจารย์สมัยก่อนไม่ได้ กล่าวถึง
การศึกษาคุณค่าทําเนียบนักเขียนและรายชื่อวรรณคดีสยามของพระสารสาสน์พลขันธ์ตอ่ การศึกษา
วรรณคดีไทย เกิดจากภาควิชาวรรณคดีได้ เข้ าร่ วมการสัมมนา “โมเสคแห่งอัจฉริ ยภาพ: ยุทธศึกษา-มานุษยวิทยาปรัชญา” จัดโดยคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2548 เพื่อเสนอผลงานวิจยั
อัจฉริ ยภาพและคุณปู การต่อสยามคดีศกึ ษาของพระสารสาสน์พลขันธ์ จากการเข้ าร่วมสัมมนาในครั้งนั้น
ภาควิชาวรรณคดีได้ รับเชิญให้ ร่วมวิจยั ขยายผลเกี่ยวกับความสนใจด้ านวรรณคดีไทยของพระสารสาสน์พลขันธ์
ต่อมาในเดือนมีนาคม พ.ศ.2549 ภาควิชาวรรณคดีได้ เสนอผลงานวิจยั เรื่ อง “กระบวนทัศน์สมัยใหม่ในการ
ประมวลข้ อมูลด้ านวรรณคดีไทย: ข้ อสังเกตจากการศึกษา “ทําเนียบนักเขียน” ของเยริ นี” ซึง่ เป็ นการวิจยั เอกสาร
ส่วนหนึง่ ของพระสารสาสน์พลขันธ์ แต่เนื่องจากยังมีเอกสารด้ านวรรณคดีอีกจํานวนหนึง่ ของพระสารสาสน์พล
ขันธ์ที่ยงั ไม่ได้ ศกึ ษา จึงเห็นควรให้ ทําการศึกษาต่อเพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่สมบูรณ์ขึ ้น
ก่อนหน้ านี ้มีการศึกษางานด้ านวรรณคดีไทยของพระสารสาสน์พลขันธ์ ตีพิมพ์ในหนังสือ เยรินีกับโม
เสคแห่ งอัจฉริยภาพ คือบทความเรื่ อง “วรรณกรรมสยามโบราณคริ สต์ศตวรรษที่ 13-19: โมเสคฝี มือ ยี. อี. เย
ริ นี” โดย กนกวรรณ ฤทธิไพโรจน์ (2548) ซึง่ เสนอการค้ นพบเอกสารตัวเขียนภาษาไทยของพระสารสาสน์พลขันธ์
ที่เก็บรักษาไว้ ในตู้เอกสาร ห้ อง ยี. อี. เยริ นี ในห้ องสมุด เมาริ ซีโอ ตัดเดอี (Maurizio Taddei) มหาวิทยาลัยเนเปิ ล
และที่วิลลาของเยริ นีในเมืองชิซาโน ซูลเนวา จังหวัดซาลโนวา ประเทศอิตาลี
กนกวรรณพบว่า พระสารสาสน์พลขันธ์ได้ ศกึ ษาวรรณกรรมสยามตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัย
รัตนโกสินทร์ จากหลายแหล่ง อาทิ สมุดไทย วารสาร (เช่น สยามประเภท วชิรญาณ) และหนังสือที่ตีพิมพ์เป็ นเล่ม
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รวมทั้งได้ คดั ลอกวรรณคดีโบราณเฉพาะเรื่ องเฉพาะตอนไว้ บางเรื่ องบางตอนมีการอธิบายเป็ นภาษาอิตาลีและ
ภาษาไทย ซึง่ แสดงให้ เห็นว่าพระสารสาสน์พลขันธ์สนใจคุณค่าทางวรรณศิลป์ของวรรณคดีสยาม
พระสารสาสน์พลขันธ์เห็นคุณค่าของสุภาษิตที่แสดงวิถีชีวติ ของชาวสยาม เขาได้ รวบรวมและศึกษา
สุภาษิตสยามกับทั้งได้ นําเสนอผลการศึกษาหัวข้ อ “On Siamese Proverbs and Idiomatic Expressions” ต่อที่
ประชุมสยามสมาคม ในปี พ.ศ. 2447
นอกจากนี ้กนกวรรณยังแสดงบันทึกที่พระสารสาสน์พลขันธ์รวบรวมชื่อกวีสมัยสุโขทัย อยุธยา และรัตน
โกสินทร์ ไว้ โดยพระสารสาสน์พลขันธ์บรรยายประวัตผิ ลงานที่กวีเหล่านี ้แต่ง ลักษณะคําประพันธ์ จํานวนบท เรื่ อง
ย่อของผลงาน ปี ที่สร้ างผลงาน บรรณานุกรมอ้ างอิงที่มาของต้ นฉบับ และทําหมายเหตุในกรณีที่ยงั ไม่พบข้ อสรุป
กวีเหล่านี ้มีทั้งกษัตริ ย์ ขุนนาง และสามัญชน มีทั้งชายและหญิง แสดงให้ เห็นว่าความเป็ นกวีดํารงอยูใ่ นชาวสยาม
ทุกชนชั ้นและทุกเพศ นอกจากนี ้ยังมีรายชื่อวรรณคดีที่แยกเป็ นหมวดหมู่ตามอักษรโรมันในเอกสารชื่อ “บัญชีรายชื่อ
ผลงานในด้ านวรรณคดีของสยาม พ.ศ. 2436” (Catalogo di opere della Litteratura Siamese 1893) ประกอบด้ วย
ข้ อมูล 3 ส่วนคือ ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาไทย และเรื่ องย่อ เขียนเป็ นภาษาอังกฤษหมึกสีนํ ้าเงิน และส่วนที่พระ
สารสาสน์พลขันธ์ค้นคว้ าเพิ่มเติมเขียนด้ วยหมึกแดง
ผลงานของพระสารสาสน์พลขันธ์ที่กนกวรรณค้ นพบนี ้ แสดงให้ เห็นถึงกระบวนการคิดของพระสารสาสน์
พลขันธ์ที่จะอธิบายต้ นกําเนิดแห่งอัจฉริ ยภาพของวรรณคดีสยาม และแสดงความเป็ นนักค้ นคว้ าวิจยั ของเขาที่
พยายามประกอบโมเสคของวรรณคดีสยาม เพื่อให้ ได้ ข้อมูลรอบด้ านอย่างที่ไม่เคยมีผ้ ใู ดทํามาก่อน
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษางานค้ นคว้ าด้ านวรรณคดีของพระสารสาสน์พลขันธ์ ที่เป็ นเอกสารสําเนาลายมือ จํานวน 2 ชุด
2. เพื่อสังเคราะห์ข้อมูลทางวรรณคดีไทยจากเอกสารตาม ข้ อ 1.
3. เพื่อแสดงให้ เห็นคุณค่าของการค้ นคว้ าด้ านวรรณคดีไทยของพระสารสาสน์พลขันธ์ ที่มีตอ่ การศึกษาวรรณคดี
ไทย

วิธีดาํ เนินการวิจัย
1. การเก็บข้ อมูล แหล่งข้ อมูลได้ แก่ “ทําเนียบนักเขียน” และ “รายชื่อวรรณคดีสยาม”
2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยสอบทานกับเอกสารวรรณคดีศกึ ษาของไทยที่ได้ รับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้ ว และ
เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
3. เรี ยบเรี ยงเป็ นงานวิจยั

ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
การวิจยั ครั้งนี ้ทําให้ วงวิชาการได้ รับข้ อมูลใหม่เกี่ยวกับวรรณคดีไทยจากเอกสารที่พระสารสาสน์พลขันธ์
ได้ รวบรวมไว้
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ผลการวิจัยและการอภิปราย
ผลของการวิจยั พบว่า คุณค่าของทําเนียบนักเขียนและรายชื่อวรรณคดีสยามของพระสารสาสน์พลขันธ์
ต่อการศึกษาวรรณคดีไทย มีดงั นี ้
1. คุณค่าในฐานะเป็ นแหล่งข้ อมูลด้ านวรรณคดีศกึ ษา
1.1 ข้ อมูลที่แตกต่างกับประวัตวิ รรณคดีไทยฉบับอื่น
1) ชื่อวรรณคดี เป็ นต้ นว่า
ชื่อปั จจุบนั
ชื่อที่พระสารสาสน์พลขันธ์บนั ทึก
โคลงถวายพระเพลิงพระบรมอัฐิพระเจ้ า
หลวง

โคลงชักพระบรมศพ

โคลงของพระยามหาอํามาตย์ (หรุ่น)

โคลงเปิ ดคลองเปรมประชากร

โคลงปราบดาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลัย
หรื อ โคลงยอพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้ านภาลัย

โคลงสรรเสริ ญพระเกียรติยศปราบดาภิเศกเลียบพระนคร
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2) ชื่อนักเขียน เป็ นต้ นว่า
เรื่ อง

ชื่อนักเขียน
ชื่อที่พระสารสาสน์พลขันธ์บนั ทึก

ชื่อที่ระบุในปั จจุบนั

ลิลติ พระลอ

ไม่ทราบผู้แต่งแน่นอน

พระมหาราชครูพิราม แห่งเมือง
พิษณุโลก

บทละครเรื่ อง
รามเกียรติ์
สมัยอยุธยา

ไม่ทราบผู้แต่งแน่นอน

เจ้ าฟ้าจีด

รามเกียรติค์ ําฉันท์
สมัยอยุธยา

ไม่ทราบผู้แต่งแน่นอน

เจ้ าพระยายมราช (กุน)

รามเกียรติค์ ําพากย์ ไม่ทราบผู้แต่งแน่นอน
สมัยอยุธยา

ท้ าววรจันทร์

1.2 ข้ อมูลที่ไม่เคยปรากฏในประวัตวิ รรณคดีไทยฉบับอื่น ได้ แก่
1) ชื่อวรรณคดี เช่น คํากลอนสรเสริ ญยอพระเกียรติพระเจ้ าเสือ2 (มะเดื่อหรื อสังข์) ฯลฯ
2) ชื่อนักเขียน เช่น ขุนจันทราทิตย์ บ้ านสวนหมาก ออกญามหาสงคราม พระเปี ย้ ว ฯลฯ
2. คุณค่าในฐานะเป็ นหลักฐานแสดงกระบวนทัศน์ใหม่ในวรรณคดีศกึ ษา เป็นการนํากระบวนทัศน์แบบตะวันตกเข้ า
มาใช้ ในการค้ นคว้ าประวัตวิ รรณคดีดงั นี ้
1. มีการเรี ยงลําดับข้ อมูลยุคสมัยตามประวัตศิ าสตร์ แบ่งเป็ น 3 กลุม่ ได้ แก่ กวีโบราณของสยาม
นักเขียนสมัยอยุธยา และนักเขียนสมัยรัตนโกสินทร์
2. ใช้ ภาษา 3 ภาษาในการบันทึก ได้ แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอิตาลี ตัวอย่างเช่น

3. รวบรวมข้ อมูลจากเอกสารฉบับหลวงและฉบับราษฎร์ ฉบับหลวงคือ วชิรญาณ ฉบับราษฎร์ คือ สยาม
ประเภท
2

คงตัวสะกดตามต้ นฉบับเดิม
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4. แสดงประวัตนิ กั เขียน (ชื่อเดิม บรรดาศักดิ์ ศักราชที่มีชีวิตอยู่ นิวาสสถาน ผลงาน และตัวอย่าง
ผลงาน)

5. แบ่งประเภทวรรณคดี (นิทาน นิราศ ขนบธรรมเนียมประเพณี ประวัตศิ าสตร์ ฯลฯ) เช่น

6. มีการอ้ างอิงแหล่งข้ อมูล เช่น การอ้ างอิงจากสยามประเภท

ระหว่างที่พระสารสาสน์พลขันธ์รับราชการในประเทศไทยเป็นเวลา 24 ปี เขาไม่เพียงแต่ทํางานในหน้ าที่
ทางการทหารอย่างแข็งขันเท่านั้น แต่ยงั ได้ สําแดงความเป็ น “เรอเนสซองซ์แมน” (Renaissance Man) ด้ วย
การศึกษาค้ นคว้ าความรู้เกี่ยวกับสยามทั้งในด้ านประเพณี โบราณคดี และวรรณคดีและยังบันทึกไว้ เป็ นหลักฐานหลาย
เรื่ อง เฉพาะในส่วนของเอกสารลายมือ “ทําเนียบนักเขียน” และ “รายชื่อวรรณคดีสยาม” แสดงให้ เห็นว่าพระสาร
สาสน์พลขันธ์ได้ ใช้ กระบวนทัศน์สมัยใหม่ในการสืบค้ นข้ อมูล จําแนกแยกแยะ และจดบันทึกเรื่ องเกี่ยวกับนักเขียน
และวรรณคดีสยามอย่างลุม่ ลึก ลักษณะการบันทึกมีการจัดเก็บข้ อมูลเป็ นหมวดหมู่ในเชิงประวัตวิ รรณคดีอย่างมี
ระบบเป็ นครั้งแรก คือ ระบุศกั ราช ชื่อผู้แต่ง ชื่อวรรณคดี และเก็บเนื ้อหาโดยย่อ งานชุดนี ้เป็ นการประชุมองค์
ความรู้เกี่ยวกับประวัตวิ รรณกรรม แสดงวิวฒ
ั นาการและนวัตกรรมทางวรรณกรรมสยามจากคริ สต์ศตวรรษที่ 13
ถึง 19 เป็ นบันทึกอัจฉริ ยภาพของกวีสยามและแสดงความมัง่ คัง่ ของลักษณะการประพันธ์ของสยาม ตามที่ รศ.
กนกวรรณ ฤทธิไพโรจน์ ผู้สนใจศึกษาวิจยั เกี่ยวกับพระสารสาสน์พลขันธ์ได้ กล่าวไว้
การวิจยั ครั้งนี ้พบว่า ขณะที่ยงั ไม่ได้ เกิดงานวรรณคดีศกึ ษาในสยามตามแนวทางแบบตะวันตกนั้น พระสารสาสน์
พลขันธ์เป็ นนักวิชาการคนแรกที่พยายามรวบรวมข้ อมูลวรรณคดีไทยโยใช้ กรอบความคิดในการบันทึกในเชิง
ประวัตวิ รรณคดี ให้ ความสําคัญแก่หลักฐานทั้งขั้นปฐมภูมิและทุตยิ ภูมิ คืออ้ างอิงทั้งประวัตศิ าสตร์ บอกเล่า
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หนังสือและเอกสารต่างๆ ตลอดจนอัตชีวประวัตขิ องกวีร่วมสมัย แสดงให้ เห็นถึงวิธีการหาข้ อมูลที่หลากหลาย แม้
ผลงานชุดนี ้จะยังไม่สมบูรณ์ และยังไม่ได้ ตีพิมพ์เผยแพร่ แต่ก็มีความสําคัญในฐานะเป็ นแหล่งข้ อมูลด้ าน
วรรณคดีศกึ ษา และเป็ นตัวอย่างของการศึกษาค้ นคว้ าทางวิชาการที่สร้ าง “แรงกระเพื่อม” ให้ แก่สยามในยุคที่
กําลังก้ าวเข้ าสูค่ วามเป็ นสมัยใหม่ได้ เป็ นอย่างดี

ข้ อเสนอแนะ
1. ควรสอบทานและ/หรื อขยายผลการศึกษาเกี่ ยวกับนักเขียนและวรรณคดีใน“ทําเนียบนักเขียน” และ
“รายชื่อวรรณคดีสยาม” ที่ตา่ งกับหลักฐานอื่น
2. งานวิจยั เรื่ องนี ้ค้ นคว้ าจากเอกสารถ่ายสําเนาจํานวนหนึง่ ของพระสารสาสน์พลขันธ์ ยังคงมีเอกสารงานเขียนของ
พระสารสาสน์พลขันธ์ ที่ยงั ไม่มีผ้ ศู กึ ษาอยู่ในประเทศอิตาลีอีกเป็ น จํานวนมาก งานเขียนเหล่านี ้อาจเป็ นเทียน
ส่องสว่างให้ แก่วงการวรรณคดีไทยได้ ควรที่นกั วิชาการวรรณคดีจะให้ ความสนใจศึกษาต่อไป

เอกสารอ้ างอิง
คณะอาจารย์ภาษาไทย โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา. 2491. ประวัตวิ รรณคดี. เล่มหนึง่ -เล่มสี่. พระนคร : พิริยกิจ.
เจือ สตะเวทิน. 2522. หนังสืออ้ างอิงวิชาภาษาไทย ประวัตวิ รรณคดี. กรุงเทพฯ: องค์การค้ าของคุรุสภา.
กนกวรรณ ฤทธิไพโรจน์. 2548. “วรรณกรรมสยามโบราณคริ สต์ศตวรรษที่ 13-19: โมเสคฝี มือ ยี. อี. เยริ นี”. ใน
หนังสือเยรินีกับโมเสคแห่ งอัฉริยภาพ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ศรัณย์ ทองปาน. 2548. “ยี. อี. เยริ นี กับ ก.ศ.ร. กุหลาบ และ “วงวิชาการ” ของสยามในปลายศตวรรษที่ 19”.
วารสารเมืองโบราณ 31,3 (กรกฎาคม-กันยายน) : 74-86.
GEG Menuscript. (Homepage of GISSAD). (Online). Available;http://www.gissad.net/Menuscripts file.
(Accessed Jul. 12 2007).

