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วิทยานิพนธฉบับนี้เปนการศึกษาวิเคราะหนวนิยายอิงประวัติศาสตรที่มีเนื้อหาในสมัย
กรุงศรีอยุธยาจํานวน 14 เรื่อง โดยแบงเนื้อหาออกเปน 6 บท วาดวยความเปนมาของนวนิยาย
อิงประวัติศาสตร องคประกอบของนวนิยายอิงประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยา และการ
เปรียบเทียบเนือ้ เรื่องนวนิยายอิงประวัติศาสตรกับพระราชพงศาวดาร
จากการศึกษาพบวานวนิยายอิงประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยามีแนวคิดในเรื่องการแยง
ชิงราชบัลลังก การรบและการปกปองบานเมือง การเชิดชูวีรบุรุษและการเชิดชูวีรกษัตริย การเสีย
กรุงศรีอยุธยาและการกอบกูเ อกราช ความรักระหวางสงคราม และความกตัญู ความเสียสละ
และความจงรักภักดี กลวิธกี ารประพันธมีการเปดเรื่องและสรางความขัดแยงในการดําเนินเรื่อง
การเรียงลําดับเหตุการณในการดําเนินเรื่อง การจบเรื่อง ฉากที่ปรากฏ เชน ฉากกอรางสรางเมือง
ฉากสภาพบานเมือง ฉากความวุน วายในราชสํานักและการแยงชิงราชบัลลังก ฉากสงครามและ
การตอสูเพื่ออิสรภาพ ตัวละครแบงออกเปน 3 กลุม คือตัวละครที่มาจากบุคคลจริงใน
ประวัติศาสตร ตัวละครที่มาจากเคาของบุคคลจริงในประวัติศาสตร และตัวละครที่สมมุติขึ้น
ใหม บทสนทนามีทั้งบทสนทนาที่ใชคําโบราณ บทสนทนาที่ใชคําปจจุบันและบทสนทนาที่ใช
คําโบราณและคําปจจุบันอยูรว มกัน การใชภาษาพบวามีการใชคําและสํานวนโบราณเพื่อทําให
สอดคลองกับเนื้อเรื่อง มีการใชโวหารภาพพจนเพื่อสื่อความหมายใหชัดเจนและสรางอารมณ
ความรูสึก
ในสวนของการเปรียบเทียบเนื้อเรื่องนวนิยายอิงประวัติศาสตรกับพระราชพงศาวดาร
พบวานวนิยายมีเนื้อเรื่องตรงกับพระราชพงศาวดาร เนื้อเรื่องตางกับพระราชพงศาวดาร การเพิ่ม
เหตุการณ และการตัดเหตุการณ นวนิยายอิงประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยาแมจะมีเนื้อเรื่อง
หลักเปนเหตุการณในประวัตศิ าสตรแตมีการปรุงแตงเรื่องใหเกิดอรรถรสตามแบบของนวนิยาย
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This thesis is an analytical study of fourteen novels whose contents are based
on the history of Ayutthaya period. The research is divided into six chapters dealing
with the origin and the structure of Thai historical novels; the structure of historical
novels related to Ayutthaya period; and the comparison between the content of the
novels and that of the chronicles.
The study finds that historical novels based on the history of Ayutthaya period
present the following themes: the dethronement of kings; the fight in protection of the nation;
the glorification of heroes and heroic monarchs; love in wartimes; and the sense of
obligation and royalty to the monarchs. The structure consists the xposition, the conflict,
the chronological order of the events and the conclusion. There are such outstanding
scenes which portray the construction of the capital city; the condition of life; the chaotic
situations in the court with struggles to take possession of the throne; and the battles for
freedom. Characters can be classified into three groups: those derived from actual
persons, those based on actual persons, and those totally invented by the authors. The
conversations are composed of words and expressions which are both old and new.
There are also attempts to use old words and expressions to make the situations
plausible. Figurative language is used so as to strengthen the meanings and moods of
the story.
In comparing the content of the novels to historical events, it is found tha some
episodes are truthful, some are not. There are both added and removed events for the
benefit of the narratives as novel.
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