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The previous communicative studies were conducted in various aspects, 

including communicative procedure, impacts of communication and its functions, and 
marketing aspect of communication. One of the most important studies is the study of 
the meaning of communication that is constructed and perceived as a social reality.  In 
particular, the meaning that is constructed as social  value and culture of a certain 
society or any cultural study would truly be advantageous for the study of this field.  

For this reason, the author conducted a research on Thai social value using 
metaphor analysis in the book ‘Wakthong Nai WannakadeeThai’ by the Royal Institute: 
case study of a Selected Play Script. The research aimed to 1) study general meaning of 
metaphorical expression appeared in the book, 2) study the deep meaning of Thai 
social value expressed in the book.  

The findings were that metaphorical expression could be categorized into eight 
groups, including 1) the King 2) female 3) body parts of female 4) male 5) religion 6) war 
7) mother and 8) others. Five groups of social value that appeared in the books were    
1) hierarchical value 2) male-dominated  value, 3) collectivism, 4) Buddhism value, and 
5) value on gratefulness. The author suggested that study of communication in a cultural 
aspect on metaphorical expression of Thai literature would be valuable for future use.  
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บทที่1 

 

บทน ำ 

 

ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 การศึกษาความหมายทางสังคม หรือค่านิยมของสมาชิกในสังคมใดสังคมหนึ่งนัน้ 
สามารถศึกษาผ่านการส่ือสารในสงัคมนัน้ๆ โดยเฉพาะการศกึษาภาษาของสงัคมท่ีถกูผลิตขึน้ใน
สงัคมชว่งใดชว่งหนึง่ เพราะภาษาเป็นเคร่ืองมือในการถ่ายทอดความคิดและความรู้สึกของมนษุย์ 
(น า้เพชร จินเลิศ, สุภาพร พลายเล็ก, 2551) โดยเฉพาะวรรณคดีท่ีเป็นส่ือชนิดหนึ่งท่ีถ่ายทอด
ความคิดของมนุษย์ออกมาในรูปแบบภาษาเขียน จุดเด่นของวรรณคดีท่ีส าคญัคือมีการถ่ายทอด
ความคิดออกมาด้วยการใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ ท่ีมกัไม่ใช้การเขียนส่ือความหมายในทางตรง 
แต่จะเน้นการใช้ภาษาเพ่ือท าให้เกิดจินตนาการ หรือสุนทรียภาพทางภาษาให้เกิดขึน้ระหว่างผู้
สร้างสรรค์วรรณคดี และผู้อ่านท่ีจะต้องเข้าถึงความรู้นัน้ด้วยการตีความตวัเนือ้สารจากทัง้ภาษา
และบริบททางสังคมร่วมกับผู้ เขียนเป็นส าคญัด้วย ดังนัน้วรรณคดีจึงมีความหมายในการเป็น 
“ส่ือกลาง” ในการท่ีผู้ปกครอง หรือผู้น าทางสงัคมจะสร้างความหมายทางสงัคมให้ผู้อยู่ใต้ปกครอง
เพ่ือน าไปสูก่ารประพฤตปิฏิบตัติามความหมายทางสงัคมนัน้ๆ มาอยา่งยาวนาน  

 เม่ือสงัคมมีการเปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะในยุคของเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้า และยุคของ
โลกาภิวัฒน์ท่ีทุกสังคมในโลกต่างเช่ือมเข้าหากันทัง้ทางการค้าและทางวัฒนธรรมท าให้แต่ละ
ประเทศจ าเป็นต้องทบทวนและหาวิธีในการรักษาวัฒนธรรมหลักของประเทศไว้ โดยเฉพาะ
ค่านิยมพึงประสงค์ของสงัคม ดงันัน้การท่ีราชบณัฑิตยสถานซึ่งถือเป็นตวัแทนของชนชัน้สูงของ
สงัคมไทย ได้มีการตัง้คณะกรรมการขึน้มาเพ่ือคดัเลือกวรรคทองจากวรรณคดีไทยโบราณหลาย
ประเภทหลายเร่ืองขึน้มาใหม่และมีการพิมพ์เผยแพร่สู่ประชาชนในปี พ .ศ. 2554 นัน้ แสดงให้เห็น
ว่าราชบัณฑิตยสถานมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความหมายส าคัญผ่านวรรณคดีไว้ให้กับ
สงัคมไทยบางประการโดยเฉพาะคา่นิยมของสงัคมไทยท่ีราชบณัฑิตยสถานต้องการให้เป็นแบบ 
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แผนประพฤตปิฏิบตัร่ิวมของคนในสงัคมไทยในยคุปัจจบุนั เพราะมีความส าคญัตามแนวความคิด
ท่ีว่าเม่ือสงัคมมีการประพฤติปฏิบตัิในสิ่งท่ีคนในสงัคมยึดถือเป็นค่าของสงัคมร่วมกนัแล้วนัน้ก็จะ
เกิดเป็นสิ่งท่ีเรียกวา่ประเพณีหรือ นิสยัของสงัคมนัน้ๆ (พระยาอนมุานราชธน, 2505) 

 การศึกษานี ้ผู้วิจยัจะเน้นศกึษาไปท่ีการสร้างความหมายของราชบณัฑิตยสถานเก่ียวกับ
คา่นิยมของสงัคมไทยใน 2 ประเด็นคือ การให้ความหมายแบบถ้อยค าอปุลกัษณ์ (Metaphorical 
expression) ผา่นวรรณคดีในหนงัสือเร่ือง “วรรคทองในวรรณคดีไทย” มีลกัษณะอย่างไร และการ
ให้ความหมายเชิงลึกทางสงัคม (Deep structure) ในวรรณคดีไทย จากหนงัสือเร่ือง “วรรคทองใน
วรรณคดีไทย” ได้แสดงถึงคา่นิยมอะไรบ้างในสงัคมไทย โดยวิธีท่ีผู้วิจยัฯ เลือกมาใช้ในการศกึษานี ้
คือการวิเคราะห์อปุลกัษณ์ (Metaphor Analysis) ของ Lakoff & Johnson(1980) ในการเข้าถึง
องค์ความรู้ ซึ่งจะแตกต่างจากการศึกษาวรรณคดีทั่วไปในสังคมไทยท่ีจะเน้นการศึกษา            
ฉันทลักษณ์ และศึกษาบริบททางสังคมในช่วงสมัยต่างๆ เป็นหลัก หากแต่การศึกษานีจ้ะเน้น
ศกึษาไปท่ีระบบความหมายทางภาษาเป็นส าคญั และเป็นการศกึษาเพ่ือเปิดเผยถึงระบบความคิด
ของมนษุย์ ตา่งจากการศึกษาวรรณคดีทัว่ไปท่ี “อุปลกัษณ์” เป็นเพียงหนึ่งในโวหารภาพจน์ หรือ
เป็นหนึง่ในเทคนิคในการสร้างวรรณคดีให้มีอรรถรสทางภาษาเทา่นัน้ 

 เน่ืองจากการศึกษานีใ้ช้มุมมองของการศกึษาสาขาการส่ือสาร (Communication) เป็น
หลกั และจ าเป็นจะต้องใช้ความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์และสงัคมศาสตร์เข้ามาร่วมในการศกึษา
ครัง้นีด้้วย ดังนัน้การศึกษานีจ้ึงคาดว่าจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาด้านการสร้างวัฒนธรรม 
(Cultural Study) หรือศึกษาเร่ืองเก่ียวกับค่านิยมของสังคมไทยต่อไปได้เป็นอย่างดี รวมทัง้
การศกึษาคา่นิยมท่ีเป็นความหมายร่วมของสงัคมไทย ยงัคาดว่าประชาชนจะสามารถเข้าใจ รู้เท่า
ทนั และน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ 

  

วัตถุประสงค์  

1. เ พ่ื อศึกษาลักษณะทั่ ว ไปของการ ใ ห้ความหมายแบบถ้อยค าอุ ปลักษณ์ 
(Metaphorical expression) จากหนงัสือเร่ือง “วรรคทองในวรรณคดีไทย” 

2. เพ่ือศึกษาความหมายเชิงลึกทางสังคม (Deep structure) เก่ียวกับค่านิยมใน
สงัคมไทย จากหนงัสือเร่ือง “วรรคทองในวรรณคดีไทย” 
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ขอบเขตของกำรวิจัย 

 ศึกษาชุดค่านิยมของสังคมไทยท่ีอยู่ในเนือ้สารของหนังสือเร่ือง “วรรคทองในวรรณคดี
ไทย” โดยการน าเสนอของราชบณัฑิตยสถาน ท่ีมีการจดัตัง้คณะผู้ด าเนินการคดัสรรและรวบรวม
วรรคทองในวรรณคดีไทยซึ่งเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถด้านอกัษรศาสตร์ วรรณคดี กวีนิพนธ์ 
จ านวน 13 คน มาคดัสรรข้อความจากวรรณคดีส าคญัๆ ของไทยรวม 85 เร่ือง มีข้อความวรรคทอง
ท่ีคดัมาทัง้สิน้ 2,343 บท และได้พิมพ์เป็นหนงัสือเร่ือง “วรรคทองในวรรณคดีไทย” พิมพ์เผยแพร่
ครัง้ท่ี 1 ในปี พ.ศ.2554 โดยผู้ท าการศกึษาจะศึกษาเฉพาะส่วนท่ีเป็นบทละครท่ีสร้างขึน้จากชน
ชัน้สงูของสงัคมไทย จ านวน 7 เร่ือง ประกอบด้วยวรรคทองจ านวน 163 วรรคทอง ได้แก่ บทละคร
พดูค ากลอนเร่ืองพระร่วง, บทละครร้องเร่ืองพระร่วง, บทละครร าเร่ืองท้าวแสนปม, บทละครร า
เร่ืองพระเกียรติรถ, บทละครเร่ืองรามเกียรติ์ พระเจ้ากรุงธนบุรี, บทละครเร่ืองอิเหนา พระราช
นิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก , บทละครเร่ืองอุณรุท พระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก 

 

ค ำถำมน ำวิจัย  

 RQ1: การให้ความหมายแบบถ้อยค าอปุลกัษณ์ (Metaphorical expression) ในหนงัสือ
เร่ือง “วรรคทองในวรรณคดีไทย” มีลกัษณะอยา่งไร 

 RQ2: การให้ความหมายเชิงลกึทางสงัคม (Deep structure) ในหนงัสือเร่ือง “วรรคทองใน
วรรณคดีไทย” ได้แสดงถึงคา่นิยมอะไรบ้างในสงัคมไทย 

 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. เพ่ือเป็นประโยชน์ในการศกึษาด้านการสร้างวฒันธรรม (Cultural Study) หรือศกึษา
เร่ืองเก่ียวกบัคา่นิยมของสงัคมไทยตอ่ไป 

2. เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจท่ีมาและความหมายทางคา่นิยมท่ีถกูสร้างขึน้ และน าความรู้นี ้
ไปปรับใช้กบัชีวิตประจ าวนัอยา่งรู้เทา่ทนั 
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นิยำมค ำศัพท์ 

อปุลกัษณ์ (Metaphor) ในทางวรรณคดี อปุลกัษณ์จดัเป็นภาพพจน์ประเภทหนึ่ง (figure 
of speech) ท่ีเป็นการเปรียบเทียบสองสิ่ง อปุลกัษณ์จะเป็นค าเช่ือม เป็น หรือ คือ แตห่ากเป็นการ
เปรียบเหมือนจะเรียกว่าอุปมา ส่วนในภาษาศาสตร์ อุปลักษณ์มีความหมายกว้างกว่า โดย
นักภาษาศาสตร์ส าคัญอย่าง Lakoff and Johnson,1980 อธิบายว่า อุปลักษณ์เป็นการ
เปรียบเทียบความเหมือนกนัของสองสิ่ง โดยทัง้สองต้องเป็นสมาชิกของตา่งกลุ่มความหมาย สิ่งท่ี
น าเป็น “แบบ” ในการเปรียบเทียบ เรียกว่าแบบเปรียบ (source domain/vehicle) ส่วนสิ่งท่ีเป็น
เป้าหมายท่ีเราต้องการพดูถึง เรียกว่า สิ่งท่ีถกูเปรียบ (target domain/tenor) โดยถ้อยค าท่ีเป็นการ
เปรียบเทียบความเหมือนของสองสิ่งแตไ่ม่มีค าเช่ือม เช่น คล่ืนมหาชน ทะเลภูเขา กระพือข่าวฯลฯ 
รวมถึงถ้อยค าท่ีนกัวรรณคดีเรียกว่า “อุปมา” หรือ “บคุลาธิษฐาน” นกัภาษาศาสตร์จดัว่าเป็นอุป
ลกัษณ์ทัง้สิน้ ด้วยเหตผุลท่ีวา่เป็นการเปรียบเทียบของสองสิ่งจากตา่งกลุ่มความหมายเช่นเดียวกนั 
(ณฐัพร พานโพธ์ิทอง, 2556 : 99-100 

ถ้อยค าอุปลกัษณ์ (Metaphorical expression) คือ อปุลกัษณ์ท่ีปรากฏในภาษา พบได้
ทัว่ไปในชีวิตประจ าวนัท่ีไม่ใช่ใช้เฉพาะกวี หรือนกัประพนัธ์ หากแตค่นทัว่ไปก็ใช้อปุลกัษณ์ในการ
ส่ือสารเชน่เดียวกนั 

ความหมายเชิงลึกทางสงัคม (Deep structure) หรือเรียกว่า มโนอุปลกัษณ์ หรืออุป
ลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ (Conceptual Metaphor) คือ อปุลกัษณ์ในระบบความคิดท่ีสะท้อนมโนทศัน์ท่ี
สมาชิกในสงัคมมีร่วมกนั   
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บทที่ 2 

 

แนวคดิ ทฤษฏี และงานวจิยัที่เก่ียวข้อง 

 

งานวิจยัเร่ือง “ศกึษาชดุคา่นิยมไทยผา่นการวิเคราะห์เนือ้สารเชิงอปุลกัษณ์ (Metaphor) 
ในหนงัสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย” ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน : กรณีศกึษาวรรณคดีประเภทบท
ละคร” นี ้เป็นงานวิจยัท่ีเป็นการศกึษาคา่นิยมของสงัคมไทยผ่านการวิเคราะห์เนือ้สารด้วยวิธีการ
อุปลักษณ์(Metaphor) ผ่านส่ือ “วรรณคดีไทย” ดังนัน้ในการทบทวนวรรณกรรมผู้ วิจัยจึงได้น า
แนวคดิ ทฤษฏี และงานวิจยัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือน ามาประกอบการวิเคราะห์ และท าความเข้าใจ
ผลของการศกึษาดงันี ้

2.1  แนวคดิเก่ียวกบัวรรณคดีในสงัคมไทย 

2.2  แนวคดิเก่ียวกบัชดุคา่นิยมในประเทศไทย 

 

2.1  แนวคิดเกี่ยวกับวรรณคดีในสังคมไทย  

แนวคดิเก่ียวกบัวรรณคดีในสงัคมไทย เป็นแนวคิดท่ีมีความส าคญัตอ่การศกึษาความจริง
ทางสังคมท่ีถูกสร้างขึน้ผ่านวรรณคดีต่างๆ การศึกษานี ้ผู้ วิจัยจะศึกษาหาความหมายทาง
สงัคมไทยท่ีถกูสร้างขึน้ในช่วงของสมยักรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลท่ี 1- รัชกาลท่ี 6) ด้วยการ
หาความหมายผ่านภาษาด้วยการวิเคราะห์การใช้ถ้อยค าต่างๆ ด้วยวิธีการวิเคราะห์อุปลักษณ์ 
กลา่วคือผู้ เขียนได้ท าการเลือกใช้ถ้อยค าแบบการเปรียบเทียบความหมายสิ่งหนึ่งไปยงัความหมาย
อีกสิ่งหนึ่ง หรือความหมายต้นทางไปยังความหมายปลายทาง การวิเคราะห์เนือ้สารด้วยการ
วิเคราะห์อุปลักษณ์นี ้จึงจะท าให้ได้ข้อสรุปในระดับความคิดเชิงมโนทัศน์ของผู้สร้างสารท่ีอยู่
เบือ้งหลงัเนือ้สารนัน้ๆ ดงันัน้ผู้วิจยัจึงทบทวนวรรณกรรมเพ่ือเป็นประโยชน์ในการศึกษาดงัหวัข้อ
ยอ่ยตอ่ไปนี ้
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2.1.1 นิยามวรรณกรรม และวรรณคดี 

2.1.2 องค์ประกอบของวรรณคดีไทย 

2.1.3 การวิเคราะห์อปุลกัษณ์ในวรรณคดีไทย 

 

2.1.1 นิยามวรรณกรรม/วรรณคด ี

ค าวา่วรรณกรรม และวรรณคดี มีความหมายใกล้เคียงและสมัพนัธ์กนั หลายกรณีพบว่า
มีการใช้ค าทัง้สองค านีแ้ทนกัน ดังนัน้ ในการนิยามค าว่าวรรณคดี ผู้ วิจัยฯ ขอนิยามค าว่า
วรรณกรรมร่วมด้วย โดยวรรณกรรม และวรรณคดี มีความหมายตามการนิยาม ดงันี ้

“วรรณกรรม” ตามความหมายตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ .ศ. 2542 
วรรณกรรม หมายถึงงานหนงัสือ, งานประพนัธ์, บทประพนัธ์ทกุชนิดท่ีเป็นร้อยแก้วและร้อยกรอง 
ดงันัน้วรรณกรรมจึงหมายถึงข้อเขียนทัว่ไป โดยไม่ได้พิจารณาประเมินคณุคา่ว่าเป็นหนงัสือแตง่ดี
หรือไม ่(ราชบณัฑิตยสถาน, 2552)   

“วรรณคดี” ตามความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ .ศ.2542 
วรรณคดีหมายถึง งานประพนัธ์ท่ีมีคณุค่าและมีวรรณศิลป์ หรือศิลปะทางการประพนัธ์อย่างสูง 
เป็นศิลปกรรมทางภาษา ซึ่งถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดและจินตนาการของมนุษย์ และยงั
บนัทึกเร่ืองราวของชีวิตและสังคมในแต่ละยุคสมัยไว้ด้วย วรรณคดีจึงเป็นศาสตร์และศิลป์ ให้
ประ โยชน์ทั ง้ ในแง่ความจรร โลงใจและความ รู้  มีคุณค่าทั ง้ ทางอารมณ์และปัญญา 
(ราชบณัฑิตยสถาน, 2552) จากการศกึษาประวตัิของค าว่าวรรณคดี ผู้วิจยัพบว่า “วรรณคดี” เป็น
ค าไทยท่ีบญัญัติขึน้ใหม่ โดยปรากฏครัง้แรกในพระราชกฤษฎีกาตัง้วรรณคดีสโมสร ลงวันท่ี 23 
กรกฎาคม พ.ศ. 2547 เทียบกบัค าว่า “Literature” ในภาษาองักฤษได้ว่า วรรณคดีคือการแสดง
ความคิดออกมาโดยเขียนขึน้ไว้เป็นหนงัสือ ข้อเขียน หรือบทท่ีแตง่หรือบทประพนัธ์ขึน้ทัง้หมด ซึ่ง
เป็นของประเทศชาติใดๆ หรือยุคสมัยใด ไม่ว่าในภาษาหรือว่าด้วยเร่ืองใดๆ (ยกเว้นเร่ือง
วิทยาศาสตร์) บทโวหารวรรณา หรือ ข้อเขียนซึ่งมีส านวนโวหารเพราะพริง้มีลกัษณะเด่นในเชิง
ประพนัธ์ (เสถียรโกเศศ 2515: 7,อ้างถึงใน องอาจ โอ้โลม, 2555: 1) วรรณคดี” จึงเป็นค าท่ีเพิ่ง
เกิดขึน้ในสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี 6) ท่ีได้รับอิทธิพลจากตะวนัตก 
(ตรีศิลป์ บญุขจร,2530: 3) จากการท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั ได้ตัง้ “วรรณคดี
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สโมสร” ขึน้ในปี พ.ศ. 2457 โดยมีวตัถปุระสงค์ท่ีส่งเสริมการแต่งหนงัสือ และพิจารณายกย่อง
หนงัสือส าคญัของชาตท่ีิมีผู้แตง่ไว้แล้ว (เบญจมาศ, 2526: 1-2)  

“วรรณคดีสโมสร” เป็นหน่วยงานท่ีมีพระราชกฤษฎีการองรับ คือพระราชกฤษฎีกาตัง้
วรรณคดีสโมสรเม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ.2457 มีมาตราส าคญัท่ีระบชุัดว่าหนงัสือเล่มใดถึงจะ
เป็นวรรณคดีท่ีดี คือมาตรา 8 ท่ีก าหนดว่าหนงัสือท่ีมีลกัษณะเป็นวรรณคดีจะต้องมีลกัษณะเด่น   
2 ประการคือ 1) เป็นหนงัสือดี คือเป็นเร่ืองทัว่ไปท่ีคนทัว่ไปควรจะได้อ่าน โดยไม่เสียประโยชน์     
2) เป็นหนงัสือแตง่ดี คือ ใช้ภาษาไทยถกูต้องสละสลวย  

วรรณคดีสโมสรท าหน้าท่ีในการยกย่องวรรณกรรมสมยัตา่งๆ ว่าเร่ืองใดมีความเป็นยอด
ในทางใด โดยจะมีคณะกรรมการคณะหนึง่มีหน้าท่ีตรวจคดัเลือกหนงัสือท่ีแตง่ดี เพ่ือรับพระบรมรา
ชานุญาติ ให้ประทับตรา พระราชลัญจกร รูปพระคเณศร์ ไว้ข้างหน้าหนังสือเป็นส าคญัและมี
รางวลัพระราชทาน หนังสือท่ีท่ีประชุมวรรณคดีสโมสรได้ลงมติยกย่อง ตามหลกัฐานท่ีบนัทึกไว้ 
ประกอบด้วย เร่ืองลิลิต พระลอ ถือเป็นยอดของกลอนลิลิต, เร่ืองสมทุโฆษ เป็นยอดของกลอนฉันท์
, เร่ืองกาพย์มหาชาติค าเทศน์ เป็นยอดของกลอนเทศน์, เร่ืองเสภาเร่ืองขนุช้างขุนแผน เป็นยอด
ของกลอนสภุาพ, บทละคร เร่ืองอิเหนา พระราชนิพนธ์ รัชกาลท่ี 2 เป็นยอดของบทละครร้อง ,
นิทานเร่ืองสามก๊ก ความเจ้าพระยาพระคลงั (หน) เป็นยอดของความเรียงนิทาน , เร่ืองพระราชพิธี
สิบสองเดือน พระราชนิพนธ์ รัชกาลท่ี 5 เป็นยอดของความเรียงอธิบาย ,และบทละครพดูค าฉันท์ 
เร่ืองมทันะพาธา พระราชนิพนธ์ของพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั เป็นยอดของบทละครพูดค าฉันท์ 
(เบญจมาศ, 2526: 1-2) 

หลงัจากสิน้รัชกาลท่ี 6 บทบาทของวรรณคดีสโมสรได้หมดบทบาทลงพร้อมกนั หลงัจาก
นัน้ในรัฐบาลของจอมพล ป. พิบลูสงคราม ได้จดัตัง้ส านกังานวฒันธรรมทางวรรณกรรมรวมอยู่ใน
กระทรวงวฒันธรรมแหง่ชาตเิม่ือ พ.ศ.2485 มีหน้าท่ีเผยแพร่วรรณกรรมและส่งเสริมศิลปะการแตง่
หนังสือเพ่ือรักษาวัฒนธรรมไทยอย่างเป็นทางราชการสืบต่อจากวรรณคดีสโมสร ในรัชกาล
พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าฯ รัชกาลท่ี 6 โดยเพ่ือเล่ียงจากค าว่า “วรรณคดี” ท่ีหมายถึงหนงัสือ
ดีท่ีได้รับการยกยอ่งจากคณะกรรมการโบราณคดีสโมสร และวรรณคดีสโมสร จึงมีการนิยามค าว่า 
“วรรณกรรม” ขึน้มาใหม่ หมายถึงงานเขียนในรูปบทกวีนิพนธ์ ร้อยกรอง และข้อเขียนทัง้หมดท่ีใช้
ภาษาร้อยแก้ว ได้แก่ บทความ สารคดี นวนิยาย เร่ืองสัน้ เรียงความ บทละคร บทภาพยนตร์ บท
โทรทศัน์ ตลอดจนคอลมัน์ตา่งๆ ในหนงัสือพิมพ์ (ดร.สิทธา พินิจภูวดล และคณะ, 2515 อ้างถึงใน 
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ธวชั ปณุโณทก, 2527: 1) ดงันัน้ในบางครัง้ การเรียกหนงัสือแตง่ดี ในภายหลงัจึงมีการเรียกได้ว่า
เป็น วรรณกรรม ได้ด้วยเชน่กนั 

 

2.1.2 องค์ประกอบของวรรณคดี 

 การศึกษาวรรณคดีในประเทศไทยมีการศึกษามาอย่างยาวนานในหลากหลายสาขาวิชา
ทัง้ภาษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ประวัติศาสตร์ จิตวิทยา ฯลฯ ผู้ วิจัยเห็นว่าแม้
การศกึษานีจ้ะศกึษาในด้านการส่ือสาร (Communication) แตมี่ความเก่ียวข้องสมัพนัธ์กบัศาสตร์
อ่ืนๆ โดยเฉพาะความสมัพนัธ์ระหวา่งวรรณคดีกบัคา่นิยมไทยท่ีมีอิทธิพลตอ่กนัในเชิงสงัคมศาสตร์ 
ดังนัน้ผู้ วิจัยจะแบ่งการวิเคราะห์ตามองค์ประกอบของวรรณคดีท่ีเก่ียวข้องต่อความสัมพันธ์
ดงักลา่ว ดงันี ้

 2.1.2.1 ผู้แตง่วรรณคดี 

 2.1.2.2 บริบทสงัคม 

 2.1.2.3 กลวิธีการแตง่วรรณคดี 

 2.1.2.4 วตัถปุระสงค์/หน้าท่ีของวรรณคดี 

 2.1.2.5 โครงเร่ืองของวรรณคดี 

  

2.1.2.1 ผู้แตง่วรรณคดี  

ผู้แต่งวรรณคดีมีความส าคญัมากในกระบวนการวิเคราะห์แนวทางการส่ือสาร 
เพราะเป็นผู้สร้างสาร หรือความจริงทางสงัคมชุดใดชุดหนึ่งขึน้มาเพ่ือส่งต่อองค์ความรู้ไปสู่ผู้ รับ
สารกลุม่ตา่งๆ ดงันัน้ในการวิเคราะห์วรรณคดีเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง จึงต้องศกึษาผู้สร้างสารว่าเป็นใคร
ในสงัคม มีวตัถุประสงค์ในการสร้างเนือ้สารขึน้มาเพ่ืออะไร และต้องการส่ือความหมายของเนือ้
สารไปสูผู่้ รับสารกลุม่ใด  

จากการทบทวนวรรณกรรมด้านการศึกษาวรรณคดีในประเทศไทย พบว่าผู้แต่ง
วรรณคดีในประเทศไทย โดยเฉพาะในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้นจะมีผู้แตง่วรรณคดีอยู่ 2 ประเภท 
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ได้แก่ ประเภทแรก คือ ผู้ แต่งท่ีเป็นชนชัน้สูงทางสงัคม ประเภทท่ีสอง คือ ผู้ แต่งท่ีเป็นสามัญชน 
โดยผู้แต่งวรรณคดีทัง้ 2 ประเภทนัน้จะไม่แต่งวรรคดีในรูปแบบเดียวกัน ส่งผลให้เนือ้สารของ
วรรณคดีทัง้ 2 ประเภทจึงมีความแตกต่างกนั แบ่งออกเป็น 1) วรรณกรรมของชนชัน้สูง และ 2)
วรรณกรรมของประชาชน ดงันี ้

1) วรรณกรรมชนชัน้สงู (วฒันธรรมของชนชัน้สงู, ผู้ปกครอง)  

วรรณกรรมท่ีสร้างขึน้มาโดยชนชัน้สงู มีความส าคญัตอ่สงัคมไทย เพราะเม่ือผ่าน
ไประยะเวลาหนึ่งเนือ้หาท่ีมีการสร้างขึน้มาโดยคนชัน้สูงจะกลายเป็นวัฒนธรรมหลวง หมายถึง 
ศลิปะขนบธรรมเนียมประเพณีของกลุม่ชนชัน้ปกครอง ซึง่ก็คือราชส านกัหรือวงั ภายหลงัรัฐบาลจะ
เข้ามามีบทบาทในการน าวัฒนธรรมท่ีถูกสร้างขึน้เหล่านีม้าเป็นศูนย์กลางในการสร้างสรรค์
วฒันธรรมท่ีเป็นต้นแบบ หรือ เป็นมาตรฐาน (อดิศร  ศกัดิ์สงู, 2552: 5) วฒันธรรมหลวงมีลกัษณะ
เดน่คือ มีกฎระเบียบแบบแผนคอ่นข้างแน่นอนตายตวั มีการสร้างสรรค์อย่างประณีตวิจิตรบรรจง 
เช่น พระราชพิธีต่างๆ นาฏศิลป์ และการดนตรีท่ีมีทีท่าท านองแบบแผนวัฒนธรรมนีต้่อมาได้
กลายเป็นเอกลกัษณ์ของชาต ิก่อเกิดความคล้ายคลงึกนัของวฒันธรรมทัว่ประเทศ (แสงอรุณ กนก
พงค์ชยั, 2548: 21) วฒันธรรมของของชนชัน้สงู หรือวฒันธรรมของมลูนาย มีการศกึษาค า้จนุอยู่
จงึผกูพนัอยูก่บัต าราท่ีเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษร ส่วนใหญ่ของต าราอยู่ในภาษาตา่งประเทศ เช่น 
บาลี หรือ เขมร อดีตของชนชัน้มูลนายจึงอยู่ในรูปของพงศาวดาร  มักมีการใช้ฉันทลักษณ์ท่ี
เรียกวา่ถกูพฒันาแบบแผนจนซบัซ้อนกว่าท่ีเคยมีภาษาไทยซึ่งมีความยากเกินกว่าวรรณกรรมของ
ไพร่จะน าไปใช้  (นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2555: 9,10) 

ผู้ วิจัยพบว่าวรรณกรรมชนชัน้สูง จะเป็นวรรณกรรมท่ีมีความสัมพันธ์กับสังคม
เมืองด้วย โดยงานของ จิตร ภูมิศกัดิ์ (2523: 23)ระบุว่า วรรณกรรมของมลูนายเป็นวรรณกรรมท่ี
เกิดในเมือง ในชุมชนอนัเป็นท่ีตัง้ของศนูย์กลางการปกครองในระดบัใดระดบัหนึ่ง เน่ืองจากเมือง
เป็นแหง่สะสมอ านาจของกษัตริย์โดยเฉพาะเมืองหลวง นิธิ เอียวศรีวงศ์ (2555) ระบวุ่าวรรณกรรม
อยุธยาท่ีเป็นของชนชัน้มูลนายจึงแวดล้อมอยู่ด้วยเร่ืองของกษัตริย์ หรือเทพเจ้าท่ีสมัพนัธ์ทางใด
ทางหนึ่งกับกษัตริย์ หรือพิธีกรรมท่ีเก่ียวข้องกับบรมเดชานุภาพของกษัตริย์ (นิธิ เอียวศรีวงศ์, 
2555: 10) ท่ีเป็นดงันี ้อาจเป็นเพราะว่า ศกัดินา เคยชินอยู่กับการรักษาประเพณี เคยชินอยู่กับ
กรอบชีวิต และกรอบวรรณคดีท่ีบรรพบรุุษได้สร้างสมตอ่กนัมา ความเคยชินและโอกาสสมัผสักับ
ชีวิตจริงของประชาชนมีอยู่น้อยมาก โดยคิดว่าภายในวงันัน้คือประเทศทัง้ประเทศ (จิตร ภูมิศกัดิ์

2523:23)  
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2) วรรณกรรมพืน้บ้าน (วฒันธรรมของชนชัน้ผู้ถกูปกครอง)  

วรรณกรรมพืน้บ้านหรือ วฒันธรรมของไพร่ จะผกูพนัอยู่กบันิทาน นิยาย ต านาน 
ซึง่เลา่สืบกนัมาโดยไม่มีการจดไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยวรรณกรรมของประชาชนหรือของไพร่
เป็นวรรณกรรมท่ีเกิดในชนบท เก่ียวพนัอย่างใกล้ชิดกบัวิถีชีวิตของคนในชนบท วรรณกรรมไพร่จะ
เป็นวรรณกรรมท่ีเข้าใจง่าย มีวตัถปุระสงค์เพ่ือความบนัเทิงเป็นหลัก (นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2555: 9-
10)  

ทัง้นีว้รรณกรรมของทัง้สองชนชัน้ แม้จะมีความแตกต่างกัน แต่วรรณกรรมทัง้ 2 
ประเภทจะมีปฏิสมัพนัธ์ตอ่กนั นิธิ เอียวศรีวงศ์ (2555) อธิบายแนวคิดนีว้่า เกิดจากเหต ุ2 ประการ
ส าคญัคือ เหตท่ีุหนึง่เป็นเพราะวฒันธรรมทัง้สองแม้จะแตกตา่งกนัแตก็่อยู่ในระบอบสงัคมเดียวกนั 
และเหตุท่ีสองคือทัง้สองชนชัน้ต่างเป็นลูกหลานของวัฒนธรรมร่วมกันมาก่อนจึงมีความเช่ือ
พืน้ฐานบางอย่างร่วมกัน เช่น การเช่ือเร่ืองผีสางของประชาชน สามารถน าไปสู่พิธีกรรมของชน
ชัน้สงูได้เชน่กนั  

 

2.1.2.2 บริบทสงัคมในชว่งเวลาของการแตง่วรรณคดี 

บริบทสงัคมมีความส าคญัส าหรับการศกึษาวรรณคดี เพราะสงัคมจะมีอิทธิพลตอ่
ผู้แตง่วรรณคดี และการตีความของผู้ รับสาร แม้การศกึษานีจ้ะเน้นไปท่ีการวิเคราะห์อปุลกัษณ์ผ่าน
วรรคทองท่ีมีการคดัสรรจากต้นฉบับวรรณคดีแต่ละเร่ืองมาแล้ว  แต่ก็มีการคดัเนือ้สารมาแค่
บางส่วน ดังนัน้ผู้ วิจัยเห็นว่าจะต้องท าความเข้าใจบริบทสังคมในช่วงเวลาของการสร้างสรรค์
วรรณคดีเร่ืองนัน้ๆ ขึน้มาด้วย เพ่ือให้เข้าใจความหมายของถ้อยค าท่ีอยู่ในวรรคทองต่างๆ ใน
หนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยในการศกึษานีม้ากยิ่งขึน้ 

ส าหรับการวิจยันี ้ผู้วิจยัได้เลือกศกึษาเฉพาะวรรคทองเฉพาะในส่วนของวรรณคดี
ประเภทบทละคร จากหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทย จ านวน 7 เร่ือง ได้แก่ 1) บทละครพูดค า
กลอนเร่ืองพระร่วง 2) บทละครร้องเร่ืองพระร่วง 3) บทละครร าเร่ืองท้าวแสนปม 4) บทละครร า
เร่ืองพระเกียรติรถ 5) บทละครเร่ืองรามเกียรติ์ พระเจ้ากรุงธนบรีุ 6) บทละครเร่ืองอิเหนา พระราช
นิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก และ 7) บทละครเร่ืองอณุรุท พระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก  
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บทละครทัง้ 7 เร่ืองนี ้ส่วนใหญ่เป็นวรรณคดีท่ีสร้างขึน้ในยุคสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้น มีเพียงบทละครเร่ืองรามเกียรติ์ท่ีแต่งขึน้โดยพระเจ้ากรุงธนบุรี ในสมัยกรุงธนบุรี แต่
เน่ืองจากวรรณคดีในยุคกรุงธนบุรีนัน้ไม่ได้มีมีความโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ของยุค และมีความ
เช่ือมตอ่กบัยคุรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นส าคญั ดงันัน้ในงานวิจยันี ้ผู้วิจยัจงึขอจดับทละครเร่ืองราม
เกียรติรวมกับวรรคดีประเภทบทละครเร่ืองอ่ืนๆ ในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้นด้วย จึงขอทบทวน
วรรณกรรมในส่วนนีแ้บ่งเป็น 3 หัวข้อ คือ 1) วรรณคดีในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น 2) วรรณคดี
ประเภทบทละครในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น และ 3) วรรณคดีท่ีสร้างขึน้โดยกษัตริย์ในสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น ดงันี ้

 1) วรรณคดีในยคุรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลท่ี 1-รัชกาลท่ี 6) 

สมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น เป็นยคุสมยัท่ีตอ่เน่ืองมาจากสมยักรุงธนบรีุ โดยเป็นยคุ
สมยัของบ้านเมืองท่ีมีภาวะศกึสงครามกบัประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเฉพาะพม่า และการปราบกลุ่ม
ก๊กต่างๆ จนเม่ือพระเจ้าตากสินรบชนะ และพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้สถาปนาเป็น
พระมหากษัตริย์พระองค์แรกของกรุงรัตนโกสินทร์ (รัชกาลท่ี 1) การปกครองได้มีการยึดถือและ
ปฏิบตัิตามแนวคิดด้านการเมืองการปกครองแบบสมยักรุงศรีอยุธยา คือ มีคา่นิยมยกย่องสถาบนั
กษัตริย์เป็นสมมติเทพ แต่การท่ีมหากษัตริย์ในสมัยนีห้ลายพระองค์ รวมทัง้ ข้าราชบริพารส่วน
ใหญ่ มีพืน้ฐานมาจากการเป็นชาวบ้านสามญัมาก่อน จงึเป็นยคุท่ีมีการยอมรับวรรณกรรมพืน้บ้าน
มากขึน้ (ธวชั ปณุโณทก, 2527: 32)   

 2)  วรรณคดีประเภทบทละครในยคุรัตนโกสินทร์ตอนต้น  

“ละคร” คือการเล่นจ าพวกหนึ่งเป็นการมหรสพ เล่นเป็นเร่ืองราวต่างๆ ค าว่า 
“ละคร”เขียนตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน แต่นักปราชญ์สมัยโบราณเขียนว่า 
“ละคอน” โดยค าว่าละคร มีมลูสืบเน่ืองมาจากค าในภาษาชวา มลาย ูเม่ือเรารับเร่ืองอิเหนาของ
ชวาเข้ามา เราจึงรับศพัท์ “ละคอน”เข้ามาด้วย ทัง้นีล้ะครไทยมีหลายประเภท ได้แก่ ละครร า คือ
ละครท่ีมีการร่ายร าเป็นหลกั ได้แก่ ละครชาตรี ละครนอก ละครใน ละครดกึด าบรรพ์ ละครพนัทาง 
และละครเสภา, ละครนอก, ละครใน จะเป็นละครท่ีผู้แสดงเป็นหญิงล้วน เกิดขึน้ในสมยัอยธุยา
ภายหลงัละครนอก สมยัโบราณละครในเป็นละครของพระมหากษัตริย์แสดงโดยสาวสรรค์ก านลัใน 
เร่ืองท่ีแสดงมี 3 เร่ืองคือ รามเกียรติ์ อิเหนา และอณุรุท, ละครร้อง คือ ละครท่ีด าเนินเร่ืองด้วยการ
ขับร้องเป็นเพลง อาจจะร้องเป็นเพลงอย่างเดียว หรือขับร้องแล้วมีการร้องเป็นเพลงประกอบ , 
ละครพูด คือ ละครท่ีด าเนินเร่ืองด้วยการเจรจา ละครพูดสลบัล า คือ ละครท่ีด าเนินเร่ืองด้วยการ
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เจรจามีบทร้องประกอบ , ละครสังคีต คือ ละครท่ีด าเนินเร่ืองด้วยการพูดสลับค าร้อง 
(ราชบณัฑิตยสถาน, 2552)  

ปลายอยธุยา ราชส านกัเร่ิมรับละครอนัเป็นแบบอย่างการแสดงของประชาชนไป
ใช้ ท าให้เกิดวรรณกรรมท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรซึ่งไม่เก่ียวกับพิธีกรรมและศาสนามากขึน้ ได้แก่ 
บทละครต่างๆ เช่น บทละครเร่ืองอนิรุทธ อิเหนา บทละครเร่ืองรามเกียรติ์บางตอน (นิธิ เอียวศรี
วงศ์, 2555: 15) วรรณกรรมประเภทกลอนเป็นวรรณกรรมท่ีรุ่งเรืองมากในสมัยนี ้โดยเฉพาะ
วรรณกรรมประเภทกลอนบทละคร และกลอนสุภาพ ทัง้กลอนบทละครท่ีมีโครงเร่ืองจาก
วรรณกรรมตา่งชาติ ได้แก่ อิเหนา รามเกียรติ์ ดาหลงั อณุรุท, กลอนบทละครท่ีปรับปรุงจากละคร
นอกของชาวบ้าน เชน่ สงัข์ทอง ไกรทอง  มณีพิชยั  ไชยเชษฐ์  คาวี ระเดน่ลนัได ฯลฯ (ธวชั ปณุโณ
ทก, 2527: 31) วรรณกรรมบทละครท่ีได้ดดัแปลงมาจากนิทานพืน้บ้าน มาเจริญพฒันาอยู่ในราช
ส านัก เป็นการฉายในเห็นมโนทัศน์ร่วมของสังคมว่า มิได้มีความเหล่ือมล า้ขีดขัน้ชนชัน้อย่าง
เคร่งครัดเหมือนแมบ่ทกฎหมาย(ธวชั ปณุโณทก, 2527: 32)  

 3)  วรรณคดีท่ีสร้างขึน้โดยกษัตริย์ในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

ประเทศไทยมีรากฐานการปกครองแบบระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ก่อนท่ีจะ
เปล่ียนมาเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีพระมหากษัตริย์เป็นประมขุในปี พ.ศ.2475 
จุลจกัรพงษ์ (2554) ระบุว่า ด้วยเหตนีุก้ษัตริย์ จึงมีความหมายว่าเป็น “เจ้าชีวิต” มาตลอด และ
โดยเฉพาะในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ มีการนบัถือพระเจ้าแผน่ดนิเสมือนหนึ่งบิดาด้วย ดงันัน้บทบาท
ของกษัตริย์ในสังคมไทยจึงมีอยู่สูง รวมทัง้ถือเป็นชนชัน้ในระดับสูงสุดในสังคม ส่งผลให้
พระมหากษัตริย์ในสงัคมไทยมีอิทธิพลตอ่การสร้างชดุความคดิท่ีเป็นวฒันธรรมหลกัของสงัคมไทย
อยา่งมากตัง้แตอ่ดีตจนปัจจบุนั 

สารท่ีกษัตริย์นิยมถ่ายทอดความคิดเชิงมโนทัศน์ของตัวเองออกมาเพ่ือส่งต่อ
ความรู้ท่ีส าคัญอย่างหนึ่งคืองานวรรณคดี บทบาทของวรรณคดีในสังคมจึงเป็นเคร่ืองมือทาง
การเมืองการปกครอง การจัดระเบียบสังคม สร้างความภาคภูมิใจ และสร้างความเป็นปึกแผ่น
ภายในชาติ (องอาจ โอ้โลม, 2555: 1) โดยเฉพาะการก าหนดมาตรฐานของการอยู่ร่วมกันทาง
สงัคมผ่านทางภาษาท่ีส่ือออกมา ทัง้ลักษณะท่ีพึงประสงค์ และลักษณะท่ีไม่พึงประสงค์ ซึ่งจะ
เก่ียวข้องกบัคา่นิยมของสงัคมและวฒันธรรมของสงัคมท่ีร้อยเรียงสมัพนัธ์กนัอยู ่วรรณกรรมจึงเป็น
สว่นหนึง่ของการจดัระเบียบและปลกูฝังคา่นิยมของสงัคม (Socialization Process) และมีอิทธิพล
ต่อระบบความคิด ความเช่ือถือ และทศันคติอย่างลึกซึ่ง อิทธิพลระยะยาวจะอยู่ใต้จิตส านึกโดย
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เจ้าตัวเองอาจไม่รู้สึกด้วย (พลศักดิ์, 2522: 48) ประเด็นท่ีน่าสนใจคือ วรรณกรรมไทยได้
วิวฒันาการสอดคล้องกบัการพฒันาทางด้านสงัคมเสมอมา แต่เป็นท่ีน่าเสียดายท่ีวรรณกรรมนัน้
กลบัเจริญอยู่ในขอบเขตจ ากัด คือเจริญรุ่งเรืองในกลุ่มผู้ รู้ ชนชัน้สูงในราชส านกั และนกัปราชญ์ 
ราชกวีก็สรรค์สร้างวรรณกรรมมาเพ่ือตอบสนองชนกลุม่ข้างน้อยของสงัคมเป็นส่วนใหญ่ (ธวชั ปณุ
โณทก, 2527: 35)  

วรรณคดีก่อนสมัยพระมหามนตรี (รัชกาลท่ี 3) ขึน้ไป พบว่าวรรณคดีท่ีผูกเป็น
เร่ืองนิยายหรือละคร หรือเร่ืองพงศาวดาส่วนมาก มักเป็นเร่ืองท่ีวนเวียนอยู่แต่ชีวิตเจ้าฟ้าเจ้า
แผ่นดิน หรือชนชัน้สูงแทบทัง้สิน้ แต่ละเร่ืองจะต้องเก่ียวกับการรบราฆ่าฟันระหว่างพวกเจ้านาย
ศกัดินา เพ่ือแย่งชิงนางงาม เกณฑ์ไพร่พลกันไปตายเป็นหม่ืนเป็นแสน เช่น รามเกียรติ , ดาหลงั, 
อิเหนา (จิตร ภมูิศกัดิ,์ 2523: 20)  

วรรณคดีท่ีสร้างโดยกษัตริย์ในสมยัรัตนโกสินทร์แตกตา่งจากวรรณคดีท่ีสร้างโดย
สามญัชน โดยวรรณคดีท่ีสร้างโดยกษัตริย์มกัมีการตีกรอบให้พระเอก กับ นางเอก เป็นเจ้าชาย 
และเจ้าหญิง ซึ่งมีความคล้ายคลึงกันเกือบทุกเร่ือง มีเนือ้หาวนเวียนอยู่กับชีวิตชนชัน้ศกัดินา มี
รูปแบบการใช้ถ้อยค า ส านวน และโวหาร ชีวิตมนุษย์เป็นแบบกึ่งมนุษย์ กึ่งเทพเจ้า ห่างไกลจาก
ชีวิตมนษุย์ และสามญัชน (จิตร ภมูิศกัดิ,์ 2523: 22) เห็นได้ชดัจากบทละครนอกยคุรัตนโกสินทร์ มี
คา่นิยมเก่ียวกบักษัตริย์ในสายตาของสงัคมตอ่ผู้ปกครองในอดุมการณ์ว่าเป็น เจ้าชายหนุ่ม ท่ีผจญ
ภยั (ธวชั ปณุโณทก, 2527: 32) ขณะท่ีกษัตริย์ นิยมถกูเปรียบให้เป็น เทวดา ได้แก่ค าว่า กษัตริย์
แห่งสุริยะ พระอาทิตย์วงศ์ พระนารายณ์, พระรามราชา พระรามาธิบดี แสดงให้เห็นว่า กษัตริย์
เป็นเทวดาลงมาเกิด (จิตร ภมูิศกัดิ,์ 2523: 90) ความงามในการสร้างวรรณคดีโดยชนชัน้สงูจะเป็น
ความงามตามความคิดฝัน หรือ Ideal Beauty หรือเน้นสะท้อนความงามแบบอดุมคติ เช่น ความ
งามในอุดมคติของผู้หญิงในมมุมองของกษัตริย์ สะท้อนออกมาในรูปแบบการเปรียบว่า “งามราว
กลีบบวั” หรือ อาหาร มกัใช้ค าอปุลกัษณ์แทนว่า “พระกระยาทิพย์อนัโอชารส” กล่าวคือ อาหารท่ี
เปรียบได้กบัยารักษาโรค 
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2.1.2.3 กลวิธีการแตง่วรรณคดี  

 กลวิธีการแตง่วรรณคดี ตามบทบรรณาธิการของหนงัสือวรรณคดีสารเล่มแรก ได้
มีการแบง่วรรณคดีออกเป็น 2 ประเภทตามหลกัการประพนัธ์คือ ความเรียง หรือ ร้อยแก้ว และ กวี
นิพนธ์ หรือ ร้อยกรอง (ราชบณัฑิตยสถาน, 2552)  

วรรณคดีประเภทร้อยแก้ว (prose) ถือเป็นฉันทลักษณ์ท่ีง่ายต่อความเข้าใจ 
ส านวนภาษาจะเป็นแบบเรียบง่ายชดัเจนเพ่ือมุ่งสนองคนส่วนมากของสงัคม (ธวชั,2527:5) โดย
ข้อความร้อยแก้วจะไมจ่ ากดัถ้อยค าและประโยค จะเขียนให้สัน้ หรือยาวเท่าใดก็ได้ ไม่มีกฎเกณฑ์
ทางฉันทลกัษณ์บงัคบัจนเกิดเป็นรูปแบบฉันทลกัษณ์ต่างๆ อย่างค่อนข้างตายตวั ไม่มีการละค า 
ละความเพ่ือให้ต้องตีความหมายเหมือนในบทกวีนิพนธ์ชัน้เย่ียม เพราะผู้ เขียนบทร้อยแก้วทัว่ไป
นิยมท่ีจะเขียนให้มีความหมายตรงตามตวัมากกวา่จะเขียนซอ่นความหมายไว้ (ราชบณัฑิตยสถาน
, 2552)  

ส่วนวรรณคดีประเภทร้อยกรอง หรือกวีนิพนธ์ (Poetry) มีกลวิธีการแตง่ต่างจาก
ร้อยแก้ว เพราะมีฉนัทลกัษณ์ของค าประพนัธ์ท่ีใช้แตง่เป็นกฎเกณฑ์บงัคบั ได้แก่ โคลง ฉันท์ กาพย์ 
กลอน ท าให้เกิดความไพเราะอันเกิดจาก พยางค์และค า, เสียง, จังหวะ,สมัผสัและความหมาย 
(เบญจมาศ พลอินทร์, 2526)  

ส าหรับตวับทท่ีผู้ วิจัยเลือกมาศึกษาครัง้นี ้เป็นตวับทท่ีมีกลวิธีการแต่งวรรณคดี
เป็นแบบวรรณคดีประเภทร้อยกรอง หรือ กวีนิพนธ์ ทัง้หมด ในรูปแบบของกลอนบทละคร โดย
ศิลปะการแต่งวรรณคดีประเภทร้อยกรองท่ีมีความไพเราะอันเกิดจาก พยางค์ และ ค า เสีย ง 
จังหวะ สัมผัส และ ความหมายดงักล่าว ท าให้กวีมีการแต่งวรรณคดีตามโวหารประเภทต่างๆ 
ราชบัณฑิตยสถาน (2552) ได้อธิบายถึงโวหารท่ีโบราณกวีนิยมใช้ว่า มี 3 ลักษณะใหญ่ๆ คือ        
1) บรรยายโวหาร 2) พรรณนาโวหาร และ 3) เทศนาโวหาร ดงันี ้

1) บรรยายโวหาร (Narrative) เป็นกระบวนการแต่งท่ีมีเนือ้เร่ือง มีบทบาท 
ด าเนินเร่ืองวา่ใครท าอะไร ท่ีไหน และเม่ือไร บรรยายโวหารจึงใช้ในการเล่าเร่ือง เช่น ตอนท่ีท้าวดา
หาให้กุมารหนุ่มผู้ เป็นหลานทัง้หลาย ร าแก้บนถวายสกัการะเทวดาเม่ือรบชนะศึกกะหมงักุหนิง
แล้ว สหุรานากงร าก่อน แล้วจงึอิเหนา และจรกา  
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2) พรรณนาโวหาร คือ ข้อความส่ือสารท่ีให้รายละเอียด หรือการอธิบายความ
อย่างถ้วนถ่ี แตไ่ม่มีการด าเนินเร่ือง เช่น พรรณนาเกียรติคณุ ความงาม สถานท่ี และภูมิประเทศ 
พรรณนาความรู้สกึ เชน่ การแตง่องค์ทรงเคร่ืองของกษัตริย์ พรรณนาชมรถ ชมม้า ชมนก ชมไม้  

3) เทศนาโวหาร เป็นโวหารท่ีเก่ียวกับการสัง่สอน ชีแ้จงเหตผุลท่ีถูกต้อง อธิบาย
คณุโทษหรือกล่าวถึงข้อเท็จจริง พึงจ าไว้เป็นคติสอนใจ กวีนิยมเขียนท านองเทศนาโวหารทัง้เร่ือง 
เช่น บทสุภาษิตต่างๆ บทสอนวตัรปฏิบตัิของชาย เช่น สวัสดิรักษา บทสอนความประพฤติของ
หญิงแมเ่รือน เชน่ กฤษณาสอนน้องค าฉนัท์  

 

2.1.2.4  วตัถปุระสงค์การแตง่วรรณคดี/หน้าท่ีของวรรณคดี 

 จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา่ “วรรณคดี” มีหน้าท่ีทางสงัคม 2 ประการ ได้แก่ 
1) หน้าท่ีด้านการให้ความบนัเทิงหรือด้านสนุทรียภาพ 2) หน้าท่ีด้านการสะท้อนสงัคมรวมถึงการ
สร้างความหมายทางสงัคมให้เป็นแบบแผนประพฤตปิฏิบตัร่ิวมของคนในสงัคม ดงันี ้

1) หน้าท่ีด้านการให้ความบนัเทิงหรือด้านสนุทรียภาพ 

วรรณคดีท่ีมีหน้าท่ีให้ความบนัเทิง หรือด้านสุนทรียภาพ คือ วรรณคดีท่ีมีเนือ้หา
มุง่เสนอความเพลิดเพลินสนกุสนาน เพ่ือการพกัผ่อนหย่อนใจเป็นส าคญั วรรณคดีประเภทนีไ้ด้แก่ 
นิทาน เร่ืองสัน้นิยาย นิราศ เพลงยาว และเร่ืองประโลมโลกต่างๆ การให้ความบันเทิงใจนัน้ 
สามารถท าให้ผู้ อ่านมีความรู้สึกเพลิดเพลิน สนุกสนานไปตามเนือ้เร่ืองแล้ว ยงัท าให้ผู้อ่านรู้สึก
สะเทือนอารมณ์ ทัง้อารมณ์รัก โกรธ แค้น สงสาร และสมใจ รวมทัง้มีการฝันไปกับท้องเร่ืองด้วย 
(ธวชั ปณุโณทก, 2527: 10) “วรรณคดี” จึงเป็นส่ือประเภทหนึ่งท่ีมนษุย์สร้างขึน้ผ่านการใช้ภาษา
เขียนเป็นรูปแบบหลกัในการถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีเป็นทัง้ความคิดและความรู้สึกของมนุษย์ การ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านวรรณกรรม หรือ วรรณคดี ถือว่าเป็นส่วนส าคญัของสังคมแทบจะทุก
สงัคมในโลก  เพราะมนุษย์ต้องการสุนทรียภาพทางอารมณ์ รวมทัง้มนุษย์ยงัอยากใช้ความคิด 
ความคดิจากสิ่งท่ีไมป่รากฏ หรือเรียกวา่จินตนาการ (บญุเหลือ, 2517) 

2)  หน้าท่ีด้านการสะท้อนสงัคมรวมถึงการสร้างความหมายทางสงัคม 

การศึกษาวรรณคดีเป็นการศึกษาสิ่งท่ีคนในสังคมคิดร่วมกัน เช่ือ ร่วมกัน และ
ปฏิบตัิร่วมกนัในเชิงอดุมการณ์ (Ideology) Stuart Hall (1986a, 1989a) ได้ให้ค านิยามค าว่า 
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“อุดมการณ์” หรือ Ideology ไว้ว่าเป็นชุดของความคิดท่ีสมาชิกในองค์กรกลุ่ม และสงัคม เข้า
ใจความจริงว่าเป็นอย่างไร โดยอดุมการณ์จึงเป็นเหมือนรหสัทางความหมายท่ีก าหนดขอบเขตว่า
กลุ่มของประชากรเห็น และแสดงในโลกด้วย (Wood, 2004) ดงันัน้วรรณคดีคือกระจกสะท้อน
สงัคม วรรณคดีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ เม่ือวรรณคดีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ และเรา
สนใจกบัชีวิตมนษุย์ ก็ต้องศกึษาวรรณคดีด้วย โดยเช่ือว่าทกุสงัคมมีวรรณคดีรูปใดรูปหนึ่ง แล้วแต่
ระดบัลกัษณะความเจริญของชมุชนหรือสงัคมนัน้ๆ (บญุเหลือ เทพยสวุรรณ, 2517: 1) การศกึษา
วรรณกรรมถือเป็นสิ่งท่ีดี เพราะว่าตัง้แต่ก่อนสมยัเปล่ียนแปลงการปกครองในพุทธศตวรรษท่ี 25 
หลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรมีน้อย โดยการสืบทอดความรู้ และวฒันธรรม
ยงัท าผา่นการบอกเลา่หรือค าพดูมากกวา่การเขียน แตว่รรณกรรมท่ีตกทอดจากสมยัตา่งๆ ยงัมีตก
ทอดมามากกว่าหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ประเภทอ่ืน เช่น ใบบอก สารตรา จดหมายเหต ุดงันัน้
วรรณกรรมจึงมีคุณค่ากับการศึกษาประวัติศาสตร์ของไทยอย่างมาก เพราะสะท้อนค่านิยม 
ความรู้สกึ ตลอดจนโลกทรรศน์ของผู้คนในสมยัตา่งๆ (นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2555: 6-7) 

วรรณกรรมมีส่วนให้ความส านึกของสังคม หรือมโนทัศน์ร่วมของสังคม โดยวิธี
เสนอแนวคิดต่อผู้อ่านโดยส่วนรวม เป็นการปลูกฝังทศันคติตอ่สงัคมแก่ผู้อ่าน และมีกลวิธีในการ
น าเสนอในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้ผู้อ่านเห็นพ้องกับแนวคิดท่ีผู้ประพันธ์เสนอมาในรูปวรรณกรรม 
หรือให้ผู้อ่านเลือกรูปแบบของสงัคมตามทศันะของตนเองรวมมากับการบนัเทิงใจในวรรณกรรม
ด้วย (ธวชั ปณุโณทก, 2527: 10) 

ธวชั ปณุโณทก (2527) เสนอวา่มโนทศัน์ร่วมของสงัคม มี 5 ประการส าคญั ได้แก่ 
1.กฎเกณฑ์ของสังคม อันได้แก่ ศีลธรรม กรอบจารีตประเพณี และธรรมนิยมต่างๆ 2. มีความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมในฐานะเป็นหนว่ยหนึง่ของสงัคมนัน้ 3. มโนทศัน์เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของ
สงัคม วรรณกรรมได้เสนอแนวคิดร่วมของการเปล่ียนแปลงทางด้านสงัคมโดยไม่หยุดนิ่ง เพ่ือไปสู่
สภาพของสงัคมมนุษย์ท่ีดีกว่า 4.เสนอแนวคิดร่วมในการเปล่ียนแปลงสงัคมไปสู่สภาพท่ีดีกว่า 
และชะลอการเปล่ียนแปลงท่ีน าไปสูส่ภาพชีวิตเลวลง หรือชะลอการเปล่ียนแปลงท่ีคนเพียงกลุ่มใด
กลุม่หนึง่พยายามผลกัดนัจะให้เป็นไป แตไ่มใ่ชม่โนทศัน์ร่วมของสงัคม 5. เสนอแนะ เร่งเร้ามโนคติ
ของปัจเจกบคุคล ให้พยายามปรับตวัเข้ากบัการเปล่ียนแปลงพฒันาทางด้านสงัคมอนัไมห่ยดุนิ่ง 
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2.1.2.5 โครงเร่ืองวรรณคดี  

 วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น มีการแต่งวรรณกรรมทัง้ 2 ประเภทตาม
แนวคดิท่ีได้กลา่วไว้ข้างต้น คือวรรณกรรมของชนชัน้สงู และวรรณกรรมของประชาชน แตใ่นตวับท
ท่ีเลือกมาศกึษาครัง้นีเ้ป็นตวับทท่ีเป็นวรรณกรรมประเภทวรรณกรรมของชนชัน้สงูโดยเฉพาะ และ
มีผู้แต่งเป็นกษัตริย์ทัง้หมด วรรณกรรมจึงออกมาในรูปแบบของวรรณกรรมท่ีเรียกว่าวรรณกรรม
แบบฉบบั 

 วรรณกรรมแบบฉบับ ผู้ ประพันธ์จะเน้นโครงเร่ือง และเนือ้เร่ืองในการแต่ง
วรรณคดีเป็นแบบจินตนิยม หรือแบบอุดมคตินิยม คือ มกัเป็นเร่ืองเจ้าชายผจญภัย (เร่ืองจกัรๆ 
วงศ์ๆ) และฉากของเร่ืองมกัจะเป็นสวรรค์ ป่าหิมพานต์ ส่วนตวัละครวรรณกรรมแบบฉบบัมกัจะให้
ตวัละครเป็นเจ้าชาย เจ้าหญิง และกล่าวถึงสงัคมในแวววงราชส านกั ส่วนสามญัชนเป็นเพียงตวั
ประกอบ (ธวชั ปณุโณทก, 2527: 12-13) ส่วนภาษาท่ีใช้มกัใช้ภาษาท่ียาก ส านวนซบัซ้อน เพ่ือ
แสดงถึงภมูิปัญญาของกวี 

 ธวัช ปุณโณทก (2527) ได้อธิบายลักษณะเด่นของวรรณกรรมแบบฉบบั ไว้ 9 
ประการ ดงันี ้

1) ความเป็นสิทธ์ิเจ้าของแห่งวรรณกรรม วรรณกรรมแบบฉบับจะสรรค์สร้าง
ขึน้มาเพื่อสนองความต้องการของผู้ รู้ และบคุคลในแวดวงราชส านกั คือถวายบ าเรอท้าวไท้ธิราชผู้
มีบญุ ฉะนัน้จงึใช้ส านวนโวหารซบัซ้อนไปด้วยศพัท์ บาลี สนัสกฤต 

2) ด้านเนือ้เร่ือง วรรณกรรมแบบฉบบัจะมีแนวคิดในการเขียนเร่ืองแบบจินตนิยม 
หรือ แบบอุดมคตินิยม คือ มกัเป็นเร่ืองเจ้าชายผจญภัย (เร่ืองจกัรๆ วงศ์ๆ) และฉากของเร่ืองมกั
เป็นสวรรค์ ป่าหิมพานต์ กลา่วคือ เป็นเร่ืองนอกสงัคมมนษุย์มากกวา่ 

3) แนวการเขียน วรรณกรรมแบบฉบบัจะมีแนวการเขียนแบบเก่าๆ ซ า้ซาก เช่น 
พรรณนาชมนกชมไม้เพ่ืออวดฝีปากกวี และยึดธรรมเนียมการประพนัธ์เป็นแนวเดียวเกือบทกุเร่ือง 
และสร้างสนุทรีย์รสจากโวหาร 

4) คณุคา่ของวรรณกรรม วรรณกรรมแบบฉบบัจะพยายามเสนอคณุคา่ทางด้าน
ประเทืองอารมณ์ โดยยึดอรรถรสเป็นแกนส าคญัในการด าเนินเร่ือง  คือให้โวหารไพเราะเพริศพริง้  
สว่นโครงเร่ืองเป็นเพียงสว่นประกอบ 
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5) ตวัละคร     วรรณกรรมแบบฉบบั ส่วนใหญ่ตวัละครจะเป็นเจ้าชาย เจ้าหญิง 
และกลา่วถึงสงัคมในแวดวงราชส านกั สว่นคนสามญันัน้เป็นเพียงตวัประกอบ 

6) ฉากในท้องเร่ือง วรรณกรรมแบบฉบบั จะมีฉากอยู่ในทัง้โลก และนอกจกัรวาล 
(สวรรค์ บาดาล) 

7) ความเช่ือ วรรณกรรมแบบฉบบัจะใช้ความเช่ือแบบไสยศาสตร์ด าเนินเร่ือง 
ฉะนัน้ตวัเอกของเร่ืองมกัจะเหาะเหินเดนิอากาศได้ และมีอิทธิฤทธ์ิปาฏิหาร์ย 

8) กลวิธีการประพนัธ์ และการเขียน วรรณกรรมแบบฉบบั ประพนัธ์โดยใช้ฉันท
ลกัษณ์แบบตา่งๆ อยา่งซบัซ้อน เพ่ือแสดงภมูิปัญญาของกวีและผู้อ่าน ฉะนัน้วรรณกรรมแบบฉบบั
จงึแพร่กระจายอยูใ่นชนบางกลุม่ท่ีมีการศกึษาสงู  

9) ต้นฉบบั วรรณกรรมแบบฉบบัมีต้นฉบบัน้อยเพราะต้องคดัลอกด้วยมือ ฉะนัน้
จงึไมแ่พร่หลายไปสูป่ระชาชน คนท่ีมีฐานะสงูในสงัคมเทา่นัน้ท่ีจะสามารถหาต้นฉบบัได้ 

 สว่นวรรณกรรมสามญัชนนัน้ จะนิยมโครงเร่ืองท่ีกล่าวถึงสงัคมแบบชาวบ้านหรือ
ชาวเมือง เป็นเร่ืองใกล้ตวัซึ่งมีส่วนให้ทุกคนเห็นตาม เพลิดเพลินตามเนือ้เร่ือง ฉะนัน้จึงนิยมใช้
โครงเร่ืองท่ีเป็นสามญั มีสภาพอยู่ในสงัคมเหมือนชีวิตจริง ๆ ตวัละครเป็นสามญัชนธรรมดา ใช้
ภาษาง่ายๆ ไมซ่บัซ้อน (ธวชั ปณุโณทก, 2527: 6) 

 

2.1.3 การวิเคราะห์อุปลักษณ์ในวรรณคดีไทย 

การวิเคราะห์อุปลักษณ์ในวรรณคดีไทย เป็นการศึกษาไปท่ีการสร้างความหมายทาง
สงัคมผ่านภาษา เป็นการศกึษาระบบความคิดของมนุษย์ในสงัคมใดสังคมหนึ่ง เพ่ือเปิดเผยถึง
คา่นิยม วฒันธรรมในสงัคมนัน้ๆ ดงันัน้ผู้วิจยัจงึได้ทบทวนวรรณกรรมในส่วนของการใช้ระเบียบวิธี
วิจยัการวิเคราะห์อปุลกัษณ์ทางภาษาในประเทศไทยวา่เป็นอยา่งไร 

อปุลกัษณ์ เป็นการเปรียบเทียบความเหมือนกันของสองสิ่ง โดยทัง้สองต้องเป็นสมาชิก
ของต่างกลุ่มความหมาย สิ่งท่ีน าเป็น “แบบ” ในการเปรียบเทียบ เรียกว่าแบบเปรียบ (source 
domain/vehicle) ส่วนสิ่งท่ีเป็นเป้าหมายท่ีเราต้องการพูดถึง เรียกว่า สิ่งท่ีถูกเปรียบ (target 
domain/tenor) โดยถ้อยค าท่ีเป็นการเปรียบเทียบความเหมือนของสองสิ่งแต่ไม่มีค าเช่ือม เช่น 
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คล่ืนมหาชน ทะเลภูเขา กระพือข่าวฯลฯ รวมถึงถ้อยค าท่ีนักวรรณคดีเรียกว่า “อุปมา” หรือ 
“บุคลาธิษฐาน” นกัภาษาศาสตร์จดัว่าเป็นอุปลกัษณ์ทัง้สิน้ ด้วยเหตผุลท่ีว่าเป็นการเปรียบเทียบ
ของสองสิ่งจากตา่งกลุม่ความหมายเชน่เดียวกนั (ณฐัพร พานโพธ์ิทอง, 2556 : 99-100)  

อุปลักษณ์ ในความหมายของนักวาทกรรมเชิงวิเคราะห์ นักวัจนปฏิบตัิศาสตร์ จะให้
ความหมายของอุปลักษณ์ว่าเป็นการแนะความหมายแบบหนึ่งเน่ืองจากผู้ ใช้อุปลักษณ์มิได้
หมายความตามรูป และผู้ รับสารก็ต้อง “ตีความหมาย” ท่ีผู้ ใช้อุปลกัษณ์ต้องการส่ือ  แต่ส าหรับ
ในทางวรรณคดีแล้ว อปุลกัษณ์จะจดัเป็นเพียงภาพพจน์ประเภทหนึ่ง (ณฐัพร พานโพธ์ิทอง,2556) 
ซึ่งการศึกษาอุปลกัษณ์แบบเดิมนัน้จะเป็นการศึกษาเชิงวรรณกรรม วาทศาสตร์ หรือ วัจนลีลา
ศาสตร์ ซึ่งให้ความส าคญักบัการสร้างสุนทรียภาพโดยการใช้ภาษาเปรียบเทียบ (ชชัวดี ศรลมัพ์, 
2548 อ้างในวิลาวณัย์ วิษณเุวคนิ, 2550) ในด้านวรรณคดี อปุลกัษณ์จึงจะช่วยท าให้งานประพนัธ์
มีสนุทรียภาพ ผู้อ่านเกิดจินตนาการท่ีลึกซึง้ หากในเชิงภาษาศาสตร์นัน้อปุลกัษณ์ปรากฏอยู่ในรูป
ภาษาท่ีส่ือสารกนัในชีวิตประจ าวนั ดงันัน้จึงสามารถแสดงให้เห็นถึงระบบความคิด ค่านิยม และ
ความเช่ือของคนในสงัคมท่ีใช้ภาษานัน้ด้วย (น า้เพชร จินเลิศ, สุภาพร พลายเล็ก, 2551) อุป
ลกัษณ์พบได้ทัว่ไปในชีวิตประจ าวนั และไม่เฉพาะกวี หรือนกัประพนัธ์ คนทัว่ไปก็ใช้อุปลกัษณ์ใน
การส่ือสาร ท่ีส าคญัคือ อปุลกัษณ์มิได้มีแตใ่นภาษาเทา่นัน้ ท่ีจริงแล้ว โดยพืน้ฐานระบบคิดของเรา
ก็เป็นอปุลกัษณ์  (ณฐัพร พานโพธ์ิทอง, 2556: 102) 

Koch and Deetz (1981) ระบวุ่าวิธีการศกึษาแบบการวิเคราะห์อปุลกัษณ์นีจ้ะน าไปสู่
การเปิดเผยความหมายเชิงโครงสร้างของสงัคมท่ีถูกสร้างและถูกสร้างซ า้ขึน้มาเพ่ือให้เกิดความ
จริงทางสงัคมท่ีคนในสงัคมให้การยอมรับร่วมกนัซึ่งเป็นศนูย์กลางของชีวิต เป็นสิ่งประกอบสร้าง
ขึน้มา เป็นการรักษาบางสิ่งไว้ และเป็นการเปล่ียนแปลงในปฏิสัมพันธ์เชิงสัญญะ (Symbolic 
Interaction)  การศึกษาแบบการวิเคราะห์อุปลกัษณ์นีจ้ึงเป็นการศกึษาท่ีสามารถเปิดเผยได้ถึง
ความหมายเชิงโครงสร้างของสงัคมท่ีเป็นสิ่งท่ีอยูใ่นชีวิตประจ าวนัได้ 

งานวิจัยเก่ียวกับการศึกษาอุปลักษณ์ในเนือ้สารของประเทศไทยนัน้ พบว่ามีงานวิจัย
หลายฉบบัท่ีท าการศึกษาในด้านอุปลกัษณ์ ท่ีเป็นการศึกษาไปท่ีระบบความคิดของมนุษย์ ผ่าน
การศึกษาอุปลักษณ์ตามแนวภาษาศาสตร์ปริชาน (Cognitive Theory) ของ Lakoff and 
Johnson’s (1980) ผู้วิจยัพบการศึกษาอุปลกัษณ์กลุ่มใหญ่ๆ 3 กลุ่มส าคญั ได้แก่ อุปลกัษณ์
เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ือง “การเมือง”อปุลกัษณ์เก่ียวกบัชดุความคิดเร่ือง “ผู้หญิง” และอปุลกัษณ์
เก่ียวกบัชดุความคดิเร่ือง “ชีวิต” 
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1) อปุลกัษณ์เก่ียวกบัชดุความคดิเร่ือง “การเมือง” 

 งานการศึกษาอุปลกัษณ์เก่ียวกับชุดความคิดเร่ือง “การเมือง” ของประเทศไทย 
พบว่า มีงานการศึกษา 3 ฉบบัท่ีน่าสนใจ คือ งานของรัชนีย์ญา กลิ่นน า้หอม (2551) เร่ือง “อุป
ลกัษณ์ท่ีนกัการเมืองไทยใช้: การศกึษาตามแนวอรรถศาสตร์ปริชานและวจันปฏิบตัิศาสตร์” งาน
ของ พิษณุ บางเขียว (2544) “ศกึษารูปภาษาแสดงอปุลกัษณ์ในข่าวการเมือง” และงานของ อษุา 
พฤฒิชยัวิบลูย์ (2544) ท่ีมีการศกึษาอปุลกัษณ์เร่ืองการเมืองจากการน าเสนอข่าวของหนงัสือพิมพ์
รายสปัดาห์โดยงานทัง้ 3 ฉบบัพบว่า แนวคิดการอปุลกัษณ์เก่ียวกบัการเมืองท่ีสะท้อนออกมาจาก
วรรณกรรมของไทยท่ีมีมากท่ีสุดคือ การใช้ถ้อยค าให้เห็นว่า การเมืองไทย คือ การต่อสู้  หรือ 
สงคราม เชน่ ศกึปากน า้ แมท่พั เชือด ยทุธการ ฯลฯ (พิษณ ุบางเขียว, 2544) 

 

การเลือกใช้มโนอุปลกัษณ์ (การเมือง คือ สงคราม) นัน้สะท้อนให้เห็น
ความคิดและความเช่ือของนกัการเมืองว่า ตนเป็นผู้ มีความสามารถ มี
ประสบการณ์ มีความเสียสละ มีหน้าท่ีท่ีจะต้องปกป้องคุ้มครองและ
รักษาความมัน่คงในชีวิตให้แก่ประชาชน มโนอปุลกัษณ์นีส้อดคล้องกับ
ความเช่ือท่ีมีอยู่ก่อนตามประวตัิศาสตร์ท่ีผู้น าจะต้องเป็นผู้ ท่ีอาสาอยู่ใน
แนวหน้า มีความกล้าหาญ เสียสละในการตอ่สู้กบัข้าศกึศตัรูเพ่ือปกป้อง
ประชาชน ในขณะท่ีประชาชนเป็นผู้อยู่ในแถวหลงัซึ่งจะต้องได้รับการ
คุ้มครองและดแูลจากนกัการเมือง ดงันัน้นกัการเมืองเป็นผู้ มีบุญคณุ มี
เกียรตคิวรได้รับการยกยอ่งในความกล้าหาญและเสียสละ  

(รัชนีย์ญา กลิ่นน า้หอม, 2551: 188) 

 

 รัชนีย์ญา กลิ่นน า้หอม (2551) พบว่านกัการเมืองไทยมีการใช้ถ้อยค าท่ีสะท้อน
อุปลักษณ์เก่ียวกับการเมือง 9 มโนอุปลกัษณ์ ได้แก่ 1.การเมือง คือ การต่อสู้  หรือ สงคราม 2.
การเมือง คือ การเดินทาง 3.การเมือง คือ การแข่งขัน 4.การเมือง คือ ครอบครัว 5.การเมือง คือ 
การรักษาโรค 6.การเมือง คือ การแสดง 7.การเมือง คือ ธุรกิจ 8.การเมือง คือ การดแูลและท านุ
บ ารุง และการเมือง คือ เกม  
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งานของ พิษณุ บางเขียว (2544) “ศึกษารูปภาษาแสดงอุปลักษณ์ในข่าว
การเมือง” พบอปุลกัษณ์เก่ียวกบัการเมือง 6 ประเภท ได้แก่ อปุลกัษณ์เก่ียวข้องกบักีฬา ได้แก่ ฟัน
ธง ยืนซกหมดัตอ่หมดั, อปุลกัษณ์เก่ียวข้องกบัสตัว์ เช่น ฟัดกนันวั, อปุลกัษณ์เก่ียวข้องกบัพืช เช่น 
กินแห้ว ส้มหลน่, อปุลกัษณ์เก่ียวกบัวตัถสุิ่งของ เช่น มุ้ง มีดโกน, อปุลกัษณ์เก่ียวกบัวิทยาการและ
การแสดง  เช่น การบ้าน เปาปุ้ นจิน้, อุปลักษณ์เก่ียวกับสงคราม เช่น ศึกปากน า้ แม่ทพั เชือด 
ยทุธการ ฯลฯ  

 

2) อปุลกัษณ์เก่ียวกบัชดุความคดิเร่ือง “ผู้หญิง” 

 งานวิจัยท่ีได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากโครงการส่งเสริมการวิจัย คณะศิลป
ศาสตร์มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ ปี 2551 เร่ือง “การศกึษาอปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์เก่ียวกบัผู้หญิง
ในวรรณกรรมนิราศ” ของ น า้เพชร จินเลิศ และ สภุาพร พลายเล็ก (2551) ได้ศกึษาอปุลกัษณ์เชิง
มโนทศัน์เก่ียวกบัผู้หญิงในวรรณกรรมนิราศ  3 สมยั ได้แก่ สมยัอยธุยา,สมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
(รัชกาลท่ี 1-6) และสมยัรัตนโกสินทร์ตอนปลาย (รัชกาลท่ี 7-ปัจจุบนั) พบว่า อุปลกัษณ์เก่ียวกับ
ผู้หญิงในวรรณกรรมนิราศแบง่เป็น 3 ประเภทได้แก่  

(1) อปุลกัษณ์สิ่งมีชีวิต ประกอบด้วย อปุลกัษณ์ชีวิต และอวยัวะร่างกายของ
กวี เชน่ หวัใจ, ดวงตา, แก้วตา และขวญั, อปุลกัษณ์สตัว์ เช่น ปลา นก ผึง้ ควาย เหีย้ โดยพบว่ามี
ทัง้ลกัษณะของการให้ความหมายกับผู้หญิงทัง้ดี และไม่ดี อย่างการเปรียบเทียบกับ “เหีย้” หรือ 
“ควาย” จะหมายถึง เป็นลกัษณะพฤติกรรมท่ีไม่ดีของผู้หญิง, อปุลกัษณ์พืช พบว่ามีการใช้ดอกไม้
มาเปรียบเทียบกบัผู้หญิงมากท่ีสดุ โดยเฉพาะดอกบวัท่ีหมายถึงหน้าอกของผู้หญิง  

(2) อุปลกัษณ์สิ่งไม่มีชีวิต ได้แก่ อุปลกัษณ์สิ่งประดิษฐ์ เช่น อาหาร และยา
รักษาโรค, อุปลกัษณ์สิ่งท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาติ ส่วนใหญ่เพ่ือเปรียบเทียบลกัษณะท่ีสวยงาม
ของผู้หญิง ได้แก่ ดวงจนัทร์ ดาว น า้ หาด โดยพบวา่ ดวงจนัทร์จะมีการน ามาใช้มากท่ีสดุ 

(3) อปุลกัษณ์สิ่งเหนือธรรมชาติ เช่น นางฟ้า, นางอปัสร, กินรี, นางเมขลา 
โดยสว่นใหญ่มีมโนทศัน์เบือ้งหลงัวา่ ผู้หญิงเป็นสิ่งท่ีอาจจะไมส่ามารถครอบครองได้จริง  
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ตวัอยา่ง 

บญุไมเ่คยเลยแล้วจึง่แคล้วคลาด ท่ีมุง่มาดมิได้ชมสมถวิล 

จะก้มหน้าไปบางกอกดมดอกดนิ มิได้กลิ่นดาวเรืองท่ีเมืองกรุง  

      (นิราศทวราวดี) 

 

จากตัวอย่างข้างต้นนามวลีท่ีใช้เรียกผู้หญิงคือค าว่า “ดอกดิน” ดอก 
หมายถึง ส่วนหนึ่งของพรรณไม้ท่ีผลิตออกจากต้นหรือก่ิง มีหน้าท่ีท าให้
เกิดผลและเมล็ดเพ่ือสืบพันธุ์  (ราชบณัฑิตยสถาน, 2546: 396) ดิน 
หมายถึงวัตถุธาตุของพืน้ โลกท่ีใช้ปลูกพืชผล หรือ ปั ้นสิ่ งต่างๆ 
(ราชบณัฑิตยสถาน, 2546: 407) ในบริบทนี ้“ดอกดิน” หมายถึง ผู้หญิง
ท่ีมีลักษณะต ่าต้อย ซึ่งครอบครองได้ง่าย แต่ไม่ค่อยเป็นท่ีต้องการนัก 
อุปลักษณ์ดังกล่าวจัดอยู่ในวงความหมายของดอกไม้ซึ่ง  น ามา
เปรียบเทียบกบัผู้หญิง “ดอกดิน” จึงเป็นอุปลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ท่ีแสดง
ให้เห็นความคิดท่ีเช่ือมโยงสอดคล้องกันระหว่างดอกดินและผู้หญิงว่า 
ผู้หญิงเป็นเหมือนกบัดอกไม้ท่ีบอบบาง ต ่าต้อย ไม่มีราคา สามารถพบ
ได้ทั่วไป แต่ก็ยังท าหน้าท่ีสืบพันธุ์ได้ ลักษณะท่ีคล้ายกันนี ้ดอกดินจึง
น ามาใช้กลา่วเปรียบเทียบถึงผู้หญิง  

       (น า้เพชร จินเลิศ, สภุาพร พลายเล็ก, 2551: 40) 

 

 

 มิรินด้า บรูรุ่งโรจน์ (2548) ได้ศึกษาอุปลกัษณ์และมโนทศัน์เก่ียวกับผู้หญิงจาก
บทเพลงลูกทุ่งไทย จ านวน 3,994 เพลง โดยศึกษาตามทฤษฏีภาษาศาสตร์ปริชานเช่นเดียวกัน 
พบวา่ อปุลกัษณ์ท่ีผู้แตง่เลือกใช้เพ่ือเป็นค าแทนหมายถึง “ผู้หญิง” นัน้ ประกอบด้วย อปุลกัษณ์ 4 
ประเภท คือ 
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(1) อปุลกัษณ์สิ่งมีชีวิต ได้แก่ อวยัวะร่างกาย ลกัษณะทางกายภาพ ชีวิต โรค 
ความเช่ือ อาชีพ รวมทัง้ตวัละครท่ีมนษุย์สร้างขึน้ เช่น เปรียบกับอวยัวะร่างกาย ได้แก่ หน้า แก้ม 
ตา เอว ผิว เนือ้ หัวใจ และขวัญ , เปรียบเทียบกับชีวิตมนุษย์ ได้แก่ ชีวา ยอดชีวา ยอดชีวิต , 
เปรียบเทียบกบัโรคภยัไข้เจ็บ ได้แก่ พิษไข้ ท่ีหมายถึงความเจ็บป่วยท่ีเป็นอนัตรายของร่างกาย เป็น
ต้น 

(2) อปุลกัษณ์สิ่งไม่มีชีวิต เช่น อปุลกัษณ์สิ่งก่อสร้างหรือสิ่งประดิษฐ์ เช่น ของ
รัก ของเหลือเดน ผ้าหม่ หมอนข้าง, อปุลกัษณ์ทรัพย์สิน เชน่ ทองค า ทองพนัชัง่ เงิน ราคา แพง มดั
จ า เร่ขาย ผลก าไร, อุปลกัษณ์อาหาร เช่น ปลาร้า หมสูามชัน้ อาหารจานโปรด น า้พริก น า้ตาล 
ขนม หวาน หวานคอ มนั เค็ม จืด ขม เผ็ด อร่อย ชิม อ่ิม เบื่อลิน้ , อปุลกัษณ์ยาเสพติด เช่น เหล้า 
ฝ่ิน, อปุลกัษณ์ยารักษาโรค เชน่ ยาใจ ยาชบุใจ เป็นต้น 

(3)อุปลักษณ์ธรรมชาติ เช่น จันทร์ จันทร ไฟ น า้ ดาว ดวงดาว ดาวบ้านนา 
ดาวค้างฟ้า ฟ้า ไฟ น า้ น า้ฝน ฝน น า้ค้าง น า้คร า วารี นา ลม ดนิ ถ่ิน แจม่ อุน่ 

(4)อปุลกัษณ์การเดนิทาง เชน่ รถ เรือ รถไฟ ทางปพูรม  

 

3) อปุลกัษณ์เก่ียวกบัชดุความคดิเร่ือง “ชีวิต” 

 การศกึษาเร่ือง “อปุลกัษณ์เก่ียวกบัชีวิตในหนงัสือธรรมะ” ของปิยภรณ์ อบแพทย์ 
(2552) พบอุปลกัษณ์เก่ียวกับ “ชีวิต” 15 อุปลักษณ์ เรียงตามล าดบัความถ่ี คือ ชีวิต คือ การ
เดนิทาง, ชีวิต คือ การตอ่สู้  สงคราม, ชีวิต คือ ทรัพยากร, ชีวิต คือ ธุรกิจ, ชีวิต คือ ภาชนะ สถานท่ี
ปิดล้อม, ชีวิต คือ สิ่งไม่คงทน, ชีวิต คือ การศกึษา, ชีวิต คือ ต้นไม้, ชีวิต คือ ละคร, ชีวิต คือ กีฬา, 
ชีวิต คือ สิ่งปลกูสร้าง, ชีวิต คือ แสงเทียน/แสดงตะเกียง, ชีวิต คือ สตัว์ไม่เช่ือง, ชีวิต คือ สิ่งท่ีมี
ปริมาณ/ความยาว, ชีวิต คือ สิ่งท่ีต้องขดัแตง่เพิ่ม  

ส าหรับงานวิจัยนี ้เน่ืองจากการเลือกท่ีจะศึกษาวรรณคดีว่ามีการใช้ถ้อยค า
อย่างไรเพ่ือสร้างค่านิยมให้กับสังคมไทย ดงันัน้เพ่ือให้ได้ความหมายตามข้อเท็จจริงมากท่ีสุด 
ผู้ วิจัยจึงจะน าส่วนขององค์ประกอบของวรรณคดี คือ 1) ผู้ แต่ง 2) บริบทของการแต่ง 3) 
วตัถุประสงค์และหน้าท่ีของวรรณคดี 4) กลวิธีการแต่ง และ 5) โครงเร่ือง มาเป็นกรอบวิเคราะห์
ร่วมกบัการวิเคราะห์การใช้ถ้อยค าอปุลกัษณ์ในวรรคทองตา่งๆ  
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2.2 แนวคดิเก่ียวกับชุดค่านิยมไทย  

 ผู้วิจยัได้ท าการวิจยันีโ้ดยเน้นการศึกษาไปท่ีค่านิยมท่ีอยู่ในโครงสร้างภาษาผ่านการใช้
ภาษาแบบอุปลักษณ์ของผู้ แต่งวรรณคดีประเภทบทละครในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นว่ าเป็น
อย่างไร โดยมิได้ก าหนดหรือกะเกณฑ์ค าตอบไว้ก่อน ดงันัน้ในส่วนของการทบทวนวรรณกรรม
เก่ียวกับค่านิยม จึงขอน าเสนอแบบวัดต่างๆ ท่ีจะเป็นการศึกษาความหมายทางค่านิยมของ
สงัคมไทยอยา่งรอบด้านมากท่ีสดุ ผู้วิจยัเรียบเรียงจากการทบทวนวรรณกรรมได้ 3 แนวคดิคือ      

2.2.1 แนวคดิเก่ียวกบัคา่นิยม และแบบวดัคา่นิยม 

2.2.2 แนวคดิเก่ียวกบัวฒันธรรม และแบบวดัวฒันธรรม  

2.2.3 กรอบความคดิคา่นิยมหลกัในประเทศไทย 

 

2.2.1 แนวคิดเก่ียวกับค่านิยมและ แบบวัดค่านิยม 

ค่านิยม คือ สิ่งท่ีบุคคลในสงัคมเห็นว่าเป็นสิ่งดี ควรค่าแก่การรักษาไว้ อุดมคติเป็น
มาตรฐานแห่งความดีงามสงูสดุท่ีมนษุย์พยายามยึดไว้เป็นเป้าหมาย ส่วนคา่นิยมอาจไม่ใช่สิ่งท่ีดี
ท่ีสุด และไม่ใช่เป้าหมายมาตรฐานของชีวิต แต่กลุ่มคนก็นิยมและพยายามอนรัุกษ์ไว้ไม่ว่าสิ่งนัน้
จะดีหรือไม่ (ราชบณัฑิตยสถาน, 2542: 129)  เม่ือคา่นิยมนัน้มีทัง้ดี และไม่ดี แล้วแตท่ัศนคติของ
แต่ละบุคคล หรือกลุ่มคนตามโอกาส หรือวาระต่างๆ ท่ีหากเห็นว่าสิ่งใดไม่ดีก็ควรหลีกเล่ียงไม่
ปฏิบตัิ แต่หากเห็นว่าสิ่งใดเป็นสิ่งท่ีมีประโยชน์กับสงัคมควรน ามาปฏิบตัิเพ่ือสร้างสงัคมให้ดีขึน้ 
ค่านิยมจึงเหมือนหางเสือเรือน าเรือไปในทิศทางต่างๆ ตามท่ีสังคมต้องการ (สุพัฒรา สุภาพ, 
2525: 6-7) ดงันัน้ค่านิยมมีบทบาทส าคญัมากต่อพฤติกรรมของมนุษย์ ในฐานท่ีเป็นตวัตดัสิน 
ก าหนด ตวัน า หรือตวัผลกัดนัให้พฤติกรรมโน้มเอียงไปในทางใดทางหนึ่ง ค่านิยมจึงเป็นพลังท่ี
ซ่อนเร้นอยู่ภายใต้พฤติกรรมทางสงัคมส่วนใหญ่ของมนุษย์ด้วย (สุนทรี โคมิน,สนิท สมคัรการ, 
2522) 

ค่านิยมจะสิ่งท่ีเป็นความเช่ือถาวร และสิ่งท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอด การท่ีค่านิยม
เป็นความเช่ือถาวรส่วนหนึ่ง ท่ีปรากฏในรูปแบบวิถีปฏิบตัิ หรือเป้าหมายชีวิตนัน้ จึงสมควรมีอยู่
เพ่ือให้ความเป็นเอกลกัษณ์ของสงัคมมีอยู ่และการพฒันาสงัคมท าได้ง่าย กลายเป็นระบบคา่นิยม
ท่ีเป็นความเช่ือท่ีถาวรทางสังคมท่ีมีอยู่อย่างต่อเน่ืองและสัมพันธ์กัน (Rokeach ,1973: 5) 
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ขณะเดียวกันค่านิยมเป็นสิ่งท่ีเปล่ียนแปลงได้ โดยค่านิยม มีความแตกตา่ง เปล่ียนแปลงไปตาม
กาลสมยัและลกัษณะของชีวิตของบุคคลในสงัคม (ราชบณัฑิตยสถาน, 2542: 129) ค่านิยมจึง
เปล่ียนไปได้ด้วยประสบการณ์ในช่วงชีวิตของคน ในการศกึษาของศาสตร์หลายสาขา โดยเฉพาะ
สาขาวิชามนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ จึงให้ความส าคญักับเร่ืองของค่านิยมของสงัคมเป็น
พิเศษ 

Rokeach (1973) ได้สร้างแบบวัดค่านิยมขึน้มา 1 ชุด เรียกว่า Rokeach Value 
survey (RVS) เป็นแบบวดัคา่นิยม 2 ชดุคือ ค่านิยมวิถีปฏิบตัิ 18 คา่นิยม และคา่นิยมเป้าหมาย
ของชีวิต 18 คา่นิยม (ตามตารางท่ี 2.1) ซึง่สร้างขึน้มาจากการสร้างแบบสอบถามท่ีให้ความส าคญั
กบัทัง้ความแตกต่างระหว่างวฒันธรรม, ชนชัน้ทางสงัคม, อาชีพ, ศาสนา และความเช่ือทาง
การเมือง ซึ่ ง  Rokeach (1973) มองว่าเป็นส่วนส าคัญของการศึกษาปัญหาของมนุษย์ 
(Rokeach,1973: 26-28) ดงัตารางดงัตอ่ไปนี ้

 

ตาราง2.1 ค่านิยม 2 แบบของ Milton Rokeach ,1973  

ที่ ค่านิยมเป้าหมายของชีวิต ค่านิยมวิถปีฏิบัติ 

1 มีชีวิตที่สขุสบาย (A comfortable life) ความทะเยอทะยาน (Ambitious) 

2 มีชีวิตที่นา่ตื่นเต้น (An exciting life) ความเอือ้อารี เปิดใจกบัคนอื่น (Broadminded) 

3 การบรรลเุป้าหมาย  

(A sense of accomplishment) 

ความสามารถ (Capable) 

4 โลกที่สขุสงบ (A world at peace) ความแจ่มใส (Cheerful) 

5 โลกที่สวยงาม (A world of beauty) ความสะอาด (Clean) 

6 ความเสมอภาค (Equality) ความกล้าหาญ (Courageous) 

7 ความปลอดภยัในครอบครัว (Family security)  การให้อภยัตอ่กนั (Forgiving) 

8 ความมีอิสระ (Freedom) การช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั (Helpful) 

9 ความสขุ (Happiness) ความซื่อสตัย์ (Honest) 



26 
 

10 ความกลมกลงึในใจ (Inner harmony)  มีจินตนาการ (Imaginative) 

11 ความรักที่สมบรูณ์ (Mature love) เป็นอิสระ (Independent) 

12 ความปลอดภยัในชาติ (National security) มีสติปัญญา (Intellectual) 

13 ความพงึพอใจ (Pleasure) มีตรรกะ (Logical) 

14 การไถ่บาป (Salvation) ความรัก (Loving) 

15 การเคารพตวัเอง (Self-respect) ออ่นน้อม เช่ือฟัง (Obedient) 

16 การตระหนกัตอ่สงัคม (Social recognition) สภุาพ (Polite) 

17 มิตรภาพท่ีแท้จริง (True friendship) ความรับผิดชอบ,เช่ือถือได้ (Responsible) 

18 ความรอบรู้ (Wisdom) การควบคมุตนเอง (Self-controlled) 

 

อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากแบบวดัคา่นิยมของ Rokeach (1973) นัน้ จะได้รับความนิยม
ในการน าไปใช้เป็นการศกึษาแบบวดัคา่นิยมของประเทศตา่งๆ แตก็่ยงัถกูวิจารณ์จากนกัวิชาการท่ี
หลากหลายวา่แบบวดัคา่นิยมของ Rokeach (1973) เป็นสายตาของชาวตะวนัตก ท่ียงัไม่สามารถ
วดัคา่นิยมของคนตะวนัออกได้ดีนกั รวมถึงประเทศไทยด้วย  

 สนุทรี โคมิน และสนิท สมคัรการ (2522) จึงได้น าทฤษฏีและแบบวดัของ Rokeach 
(1973) มาพฒันาและสร้างขึน้ใหม่เพ่ือวดัค่านิยมของประเทศไทยโดยเฉพาะ โดยจดักลุ่มเป็น 2 
แบบวดัตาม Rokeach (1973) ได้แก่ 1) คา่นิยมวิถีปฏิบตัิ (Instrumental values) 23 ชดุ และ 2) 
คา่นิยมจดุหมายปลายทาง (Terminal values) 20 ชดุ โดยคา่นิยมทัง้สองแบบนัน้ มีหน้าท่ีตา่งกนั 
แตว่า่สมัพนัธ์กนั (Functional Relationship) ดงันี ้

1) คา่นิยมวิถีปฏิบตั ิ(Instrumental values)  

คา่นิยมวิถีปฏิบตัิ (Instrumental values) หมายถึง วิถีทางในการประพฤติปฏิบตัิ
ท่ีนา่พงึปรารถนา (Mode of conduct) ผู้วิจยัเห็นว่าคา่นิยมวิถีปฏิบตัินัน้ กล่าวง่ายๆ คือพฤติกรรม
ของปัจเจกชนแตล่ะคน ท่ีรู้สกึและคดิวา่ท าแล้วเป็นสิ่งท่ีดี ท่ีมีคณุคา่ และสงัคมให้การยอมรับว่าสิ่ง
ท่ีท าเป็นสิ่งท่ีดี คา่นิยมวิถีปฏิบตัิท่ี สุนทรี โคมิน และสมคัรการ (2522) ได้ท าการศกึษามา พบว่า
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ทัง้หมดมี 23 ลกัษณะ ได้แก่ การบงัคบัตวัเอง การเป็นตวัของตวัเอง การปรับตวัเข้ากบัจงัหวะและ
สิ่งแวดล้อม การประมาณตนและความรักสนัโดษ การพึ่งพาอาศยักนั การมีความสามารถสงู การ
มีอารมณ์สงบและความส ารวม การรักษาน า้ใจกัน ความรักใคร่ชอบพอสนิทสนม การให้อภัย 
ความกตญัญูรู้คุณ ความทะเยอทะยาน ความสุภาพ ความอ่อนน้อมเช่ือฟัง การศึกษาสูง ความ
กล้า ความซ่ือสัตย์ ความรับผิดชอบ ความสนุกสนานร่าเริง ความคิดสร้างสรรค์ ความสะอาด 
ความมีน า้ใจเมตตาอารี มีแนวคดิกว้าง หรือ ความคดิท่ีพร้อมจะรับฟังความคิดเห็นและการกระท า
ท่ีแปลกจากของตนเสมอ  

ส าหรับคา่นิยมวิถีปฏิบตัินัน้ สนุทรี โคมิน และสมคัรการ (2522) อธิบายไว้ว่าคน
แตล่ะคนจะแยกให้ความส าคญัไปท่ีจดุรวมท่ีแตกต่างกนั 2 จดุรวม คือ 1) ศนูย์รวมอยู่ท่ีจริยธรรม 
(Moral Values) หมายถึงค่านิยมวิถีปฏิบตัิท่ีมีจุดรวมอยู่ท่ีความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล ซึ่งหาก
คา่นิยมเหล่านีถ้กูละเมิด บคุคลนัน้จะรู้สึกส านึกผิด (Guilt Feeling) และไม่สบายใจด้วยเสียงมโน
ธรรม (Conscience) ภายในใจว่าท าผิด  2) ศนูย์รวมอยู่ท่ีด้านความสามารถ (Competence 
Values) หรือคา่นิยมสร้างตน (Self-Actualization) ท่ีเสริมให้เป็นตวัของตวัเองเต็มท่ี ดงันัน้คา่นิยม
ท่ีมีศูนย์รวมอยู่ท่ีด้านความสามารถนัน้จะมีจุดรวมอยู่ท่ีตวัเอง และไม่มีส่วนเก่ียวพันกับความมี
หรือความไม่มีจริยธรรม (Morality) การละเมิดค่านิยมจะท าให้เกิดความรู้สึกอบัอาย (Shame 
feeling) ท่ีตนขาดความสามารถสว่นตวั (Personal Adequacy)  

2) คา่นิยมจดุหมายปลายทาง (Terminal values)  

คา่นิยมจดุหมายปลายทาง (Terminal values) หมายถึง จดุหมายปลายทางของ
ชีวิตท่ีพึงปรารถนา (End-state of existence) การศกึษาของสนุทรีย์ โคมิน และสนิท สมคัรการ 
(2522) ได้ค่านิยมจุดหมายปลายทาง 20 ชุด คือ การช่วยเหลือผู้ อ่ืนโดยไม่หวงัผลตอบแทน การ
ได้รับความยกย่องในสงัคม การมีชีวิตท่ีต่ืนเต้น การมีชีวิตท่ีสบายพอสมควร เช่น มีงาน มีเงิน พอ
กินพอใช้ ไม่เดือดร้อน ไม่เจ็บป่วย การมีมิตรท่ีดี การมีคนรัก การมีหลกัธรรมและศาสนาเป็นท่ีพึ่ง 
ความกว้างขวางในสงัคม ความงามของธรรมชาติและศิลปะ ความเป็นปราชญ์ เป็นผู้ รู้ดี ความ
ภาคภูมิใจในตวัเอง ได้แก่ รักในเกียรติ ศกัดิ์ศรี และคา่ของคน ความมัน่คงของประเทศชาติ ได้แก่ 
ความเจริญก้าวหน้า มัน่คง และปลอดภัยจากการบุกรุก ความมั่งมีในเงินทองและวตัถุ ความรัก
อิสระ เสรี ความสงบสุขทางใจ ความเสมอภาค ความส าเร็จในชีวิต ความสุขในชีวิตครอบครัว 
ความสขุส าราญ และโลกท่ีมีสนัติสขุ  คา่นิยมจดุหมายปลายทาง มี 2 จดุรวม คือ  1) ศนูย์รวมอยู่
ท่ีตวับคุคล (self-centered) หรืออยู่ในตวับคุคล (intrapersonal) เช่นคา่นิยม ความสงบสขุทางใจ 
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2) ศนูย์รวมอยู่ท่ีสงัคม (society-centered) หรือระหว่างบคุคล (interpersonal) เช่น คา่นิยมสนัติ
สขุในโลก  

ทัง้ นี  ้ เ ม่ือค่านิยมมีลักษณะส าคัญ คือมีทัง้ความยั่ง ยืนถาวรของค่านิยม  
(Enduring quality of value) และความสามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงได้ด้วย (Changing character) 
มนษุย์จงึมีลกัษณะการเปรียบเทียบระดบัความส าคญัของคา่นิยมอยู่เสมอ เช่น เด็ก เม่ือได้รับการ
สัง่สอนจากพ่อแม่ ในกระบวนการเรียนรู้ทางสงัคมเบือ้งต้น (Socialization) ย่อมต้องมีค่านิยม
เดียวเหมือนคา่นิยมท่ีพ่อแม่สอนไว้ แตก่ารศกึษาของ สนุทรี โคมิน,สนิท สมคัรการ (2522) พบว่า 
เม่ือเด็กโตขึน้และมีประสบการณ์มากขึน้ จะเรียนรู้ค่านิยมจากทัง้ค าสัง่สอน และจากการสงัเกต
การกระท าท่ีเป็นบรรทดัฐานของคนในสงัคมไปพร้อมกนั เม่ือประสบกบัคา่นิยมท่ีไม่สอดคล้องกัน 
เด็กจะท าการตดัสินใจเลือกคา่นิยมอนัใดอนัหนึ่ง โดยไม่รู้สึกตวัเขาจึงมีการจดัล าดบัค่านิยมโดย
ให้ความส าคญัเหล่ือมล า้ต ่าสูง ตามสิ่งท่ีตนรู้สึก ซึ่งท าให้เกิดความแตกต่างระหว่างบุคคล แต่
มกัจะไม่ตา่งจากกลุ่มไปมากนกั (สนุทรี โคมิน,สนิท สมคัรการ, 2522) คา่นิยมจึงมีทัง้คา่นิยมของ
ปักเจกบคุคล และคา่นิยมของกลุม่ท่ีมีหลายชดุ และในคา่นิยมของสงัคมท่ีมีหลายชดุนัน้ เม่ือไปอยู่
ในระดบัปัจเจกชนนัน้ก็ยังมีความแตกต่างของชุดค่านิยมท่ีแต่ละคนยึดถือ และมีการจัดล าดบั
ความส าคญัของคา่นิยมท่ีแตกตา่งกนัด้วย  

 

2.2.2 แนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรม และ แบบวัดวัฒนธรรม  

แผนแม่บทวฒันธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2550-2559 ระบุว่าวฒันธรรมจะแสดงออก
ในรูปของคา่นิยม (Value) โดยมีบรรทดัฐาน (Norms) เป็นกลไกในการควบคมุการประพฤติการ
ปฏิบตัิ ผลของการประพฤติปฏิบตัิท่ีไม่สอดคล้องกับบรรทัดฐานทางสังคมนัน้จะก่อให้เกิดสิ่งท่ี
เรียกว่าการแซงชัน่ของสงัคม (Social Sanction) ดงันัน้วฒันธรรมจึงมีความส าคญัในการเป็น
เคร่ืองก าหนดวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในสงัคม ทัง้ยังเป็นเคร่ืองวดัและก าหนดความ
เจริญ ความเส่ือมของสังคม วัฒนธรรมจึงมีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและความ
เจริญก้าวหน้าของประเทศด้วย (กระทรวงวฒันธรรม, 2550-2559)  

แบบวัดวัฒนธรรมของ Hofstede (1980) คือแบบวัดท่ีได้รับความนิยมจาก
นกัวิชาการทัว่โลกในการน าไปใช้เป็นมาตรฐานในการศกึษาวฒันธรรมของแตล่ะประเทศ แบบวดั
นี ้เรียกวา่ Dimensions of national culture ประกอบด้วย 4 มิต ิได้แก่ 
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มิตท่ีิ 1 ระยะห่างทางอ านาจหรือ ชนชัน้ (Power distance) ระยะห่างทาง
อ านาจนีเ้ป็นการขยายความได้ว่าสมาชิกท่ีมีอ านาจน้อยท่ีสุดในองค์กรหรือสถาบนัต่างๆ เช่น
ครอบครัว ได้ยอมรับและคาดหวังว่าอ านาจนัน้คือความไม่เท่าเทียมกัน วัฒนธรรมท่ีรับรอง
ระยะห่างทางอ านาจท่ีค่อนข้างต ่าจะคาดหวังและยอมรับสัมพนัธภาพท่ีเป็นแบบให้ค าปรึกษา
ระหวา่งกนั หรือมีความเป็นประชาธิปไตยมากกวา่ 

มิตท่ีิ 2 ปักเจกบคุคล (Individualism) หรือ กลุ่มนิยม (Collectivism) ระดบัของ
สงัคมท่ีมีความเป็นปักเจกบุคคลสูงนัน้จะต้องดเูป็นกลุ่ม โดยสงัคมแบบปัจเจกบุคคลจะมีความ
กดดนัท่ีผลกัดนัเร่ืองของความส าเร็จส่วนบุคคล และสิทธิส่วนบคุคล คนถกูคาดหวงัให้ยืนได้ด้วย
ตวัเอง และเลือกความเป็นตวัของตวัเอง ในทางตรงกันข้ามสงัคมแบบกลุ่มนิยมมีความโดดเดน่ท่ี
จะเป็นสมาชิกของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไปตลอดชีวิต และเป็นกลุ่มท่ีมีความเหนียวแน่น โดยเปรียบได้
กบัครอบครัวขนาดใหญ่เพ่ือใช้ป้องกนัการแลกกบัความภกัดี 

มิตท่ีิ 3 การเล่ียงความไม่แน่นอน (Uncertainty avoidance) เป็นความอดทน
ทางสงัคมส าหรับความไม่แน่นอน ซึ่งสะท้อนคนในสงัคมนัน้ๆ มีความพยายามในการรับมือกบัสิ่ง
ท่ีกงัวลด้วยการลดความไมแ่นน่อนอยา่งไร คนในวฒันธรรมท่ีมีการหลีกเล่ียงความไม่แน่นอนสงู มี
แนวโน้มท่ีจะใช้อารมณ์มากกว่า โดยคนในสังคมจะพยายามลดการเกิดขึน้ของสิ่งท่ีไม่รู้จักและ
สถานการณ์ท่ีไมคุ่้นเคย ดงันัน้จึงมีการท าอะไรด้วยการวางแผนอย่างระมดัระวงั และยึดกฎเกณฑ์
ตามกฎระเบียบ กฎหมาย และการก ากับดูแล ในทางตรงกันข้าม สังคมท่ีมีการเล่ียงความไม่
แน่นอนต ่า ยอมรับและมีความรู้สึกท่ีสบายมากกว่าเม่ือพอสถานการณ์ท่ีไม่มีโครงสร้าง และ
สภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยมีความพยายามใช้กฎให้น้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ คนใน
วัฒนธรรมนีมี้แนวโน้มท่ีจะเน้นการปฏิบัติ พวกเขาจะมีความอดทนต่อความเปล่ียนแปลงได้
มากกวา่ 

มิตท่ีิ 4 ความเป็นชาย (Masculinity) และความเป็นหญิง (Femininity) เป็นการ
กระจายบทบาททางอารมณ์ระหว่างความเป็นเพศสภาพ วฒันธรรมท่ีบง่บอกความเป็นชายจะให้
คุณค่ากับความสามารถในการแข่งขัน ความอหังการ ความทะเยอทะยาน ,และอ านาจ ขณะท่ี
สงัคมท่ีมีวัฒนธรรมแบบความเป็นหญิงจะเน้นเร่ืองของสัมพันธภาพ และคุณภาพของชีวิต ซึ่ง
สงัคมท่ีมีวฒันธรรมแบบความเป็นชายนีจ้ะมีความเร้าใจมากกว่าวฒันธรรมแบบความเป็นหญิง ท่ี
คนในสงัคมนีไ้มว่า่จะเพศชาย หรือเพศหญิง จะมีลกัษณะของความพอประมาณ และความเอาใจ
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ใสค่นอ่ืนมากกวา่ จนบางครัง้มีคนเรียกสงัคมของความเป็นชายและความเป็นหญิงว่า ปริมาณของ
ชีวิต (Quantity of life) และคณุภาพของชีวิต (Quality of life) 

เม่ือน าแบบวดัวฒันธรรมของ ฮอฟสตีด (1980) มาวดัวฒันธรรมของทางประเทศ
แถบเอเชีย พบว่าวฒันธรรมของชาวเอเชียจะมีลกัษณะของระยะห่างทางอ านาจสงู แสดงให้เห็น
เร่ืองของการให้ความส าคญักบัเร่ืองของชนชัน้ รวมถึงมีลกัษณะเป็นกลุ่มนิยม ดงันัน้กรอบในการ
วิเคราะห์เร่ืองของค่านิยมในระดบัวัฒนธรรมนัน้ ผู้ วิจัยจะสร้างกรอบการศึกษาโดยใช้แบบวัด
วฒันธรรมของฮอฟสตีด (1980) ร่วมด้วย 

 

2.2.3 กรอบความคิดค่านิยมของประเทศไทย 

การศกึษาเร่ืองคา่นิยมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของคนไทยนัน้มีหลายชิน้ ท่ีส าคญัคือ งาน
ของสุนทรี โคมิน (1990) ท่ีจดักลุ่มลกัษณะนิสยัของคนไทยเป็น 9 กลุ่ม งานของรัชนีกร เศรษโฐ 
(2532) ท่ีกลา่วถึงเร่ืองชนชัน้ และคา่นิยมไทยท่ีแตกตา่งกนัระหว่างคนเมืองและคนชนบท งานของ 
Knutson, Thomas; Posirisuk, Sutirat (2005) ท่ีศกึษารูปแบบการส่ือสารทางสงัคม งานของรุจิระ 
โรจนประภายนต์ท่ีศึกษารูปแบบการส่ือสารของคนไทยในท่ีต่างบริบท งานของ สุพฒันา สุภาพ 
(2525) ท่ีจดักลุ่มคา่นิยมไทยขึน้มาได้มากถึง 37 กลุ่ม ฯลฯ ผู้ วิจยัได้ศึกษาและคดัเลือกค่านิยมท่ี
เป็นเอกลกัษณ์ของประเทศไทย ได้ 4 ค่านิยม คือ 1) ค่านิยมการยอมรับระยะห่างทางอ านาจสูง
ของไทยแบบชนชัน้ 2) ค่านิยมการยอมรับระยะห่างทางอ านาจสงูของไทยแบบชายเป็นใหญ่  3)
ค่านิยมกลุ่มนิยม และ4) ค่านิยมพุทธศาสนา โดยผู้ วิจัยจะใช้กรอบนีเ้ป็นกรอบหลักในการ
วิเคราะห์คา่นิยมท่ีอยูใ่นการใช้ภาษาอปุลกัษณ์ในวรรณคดีท่ีเลือกมาศกึษา ดงันี ้ 

 

2.2.3.1 คา่นิยมการยอมรับระยะหา่งทางอ านาจสงูของไทยแบบชนชัน้ 

คา่นิยมการยอมรับระยะห่างทางอ านาจสงูของไทยแบบชนชัน้ถือเป็นคา่นิยม
หลักของสังคมไทย เพราะระบบการปกครองของไทยเร่ิมต้นมาจากระบบการปกครองแบบ
สมบรูณาญาสิทธิราชย์ หรือพระมหากษัตริย์เป็นมีอ านาจทางสังคมสงูสดุ ท าให้มีการแบง่ชนชัน้
ของกษัตริย์แตกตา่งกบับุคคลธรรมดา หรือประชาชน โดยกษัตริย์นัน้ ถือว่าอยู่ในชนชัน้สงูท่ีสดุใน
สงัคม หรือชนชัน้มลูนาย ขณะท่ีประชาชนนัน้อยู่ในชนชัน้ต ่ากว่า เรียกว่าชนชัน้ “ไพร่” หรือ “ทาส” 
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เน่ืองจากการปกครอง เร่ืองของชนชัน้จึงได้ฝังตัวอยู่ในโครงสร้างสังคมไทยอย่างแน่นหนา
จนกระทัง่มาถึงปัจจบุนั ใน 2 โครงสร้างส าคญัคือ โครงสร้างสงัคมชนบท และสงัคมเมือง (รัชนีกร 
เศรษโฐ, 2532) 

คา่นิยมท่ีฝังอยู่ในโครงสร้างสงัคมเมืองหลวง มีลกัษณะการจดัชนชัน้ของคน
ตามสถานภาพทางสงัคมตามฐานะทางเศรษฐกิจ อ านาจ และความเก่ียวข้องทางการเมือง และ
ระดบัการศึกษา โดยเน้นหนกัในเร่ืองอ านาจและความมัน่คัง่มากกว่าชาวชนบท มีความต้องการ
ถีบตวัจากชนชัน้เดิมไปสู่ชนชัน้ท่ีสูงกว่าโดยอาศยัปัจจยัทางการเมือง อภิสิทธ์ิ และพวกพ้องเป็น
ตวัเร่งส าคญั รัชนีกร เศรษฐโฐ (2532) ระบวุ่าคา่นิยมชนชัน้ท่ีฝังตวัอยู่ในเมืองมี 5 ระดบั ได้แก่ ชน
ชัน้ผู้ ดีเก่า (aristocrats) ได้แก่ผู้ สืบเชือ้สายมาจากตระกูลเก่าและขุนนาง มกัมีสมบตัิเป็นท่ีดิน
มากกวา่เงินสด และมีอิทธิพลทางการเมือง ชนชัน้บคุคลชัน้น าในสงัคมไทย (elite) ได้แก่ ผู้บริหาร
ประเทศ นักการเมือง ข้าราชการระดับสูงและนักธุรกิจ เจ้าของกิจการท่ีใหญ่โตมั่นคง เป็นผู้ มี
ทรัพย์สินมัง่คัง่ บคุคลเหล่านีม้กัมีฐานะทางเศรษฐกิจดีหรือมีอ านาจทางการเมืองสูง ชนชัน้กลาง
ระดบัสงู (upper-middle class) ได้แก่ ข้าราชการ เช่น ครู อาจารย์ ต ารวจ แพทย์ ทหาร หรือผู้ มี
อาชีพอ่ืนๆ ท่ีมีระดบัความรู้สูงพอสมควร และมีทกัษะท่ีเหมาะสมกบัอาชีพ มีฐานะทางเศรษฐกิจ
คอ่นข้างดีถึงปานกลาง และพยายามรักษาระดบัชัน้ของตนไว้อย่างเหนียวแน่น ชนชัน้กลางระดบั
ต ่า (lower middle-class) ได้แก่ ช่างฝีมือ กรรมกร ช านาญงาน และคนงานในโรงงาน
อตุสาหกรรมตา่งๆ บคุคลท่ีจดัอยู่ในชนชัน้นีมี้ความพยายามอย่างยิ่งท่ีจะสะสมเงินทองเพ่ือไตเ่ต้า
ไปสู่ชนชัน้ทางสงัคมท่ีสงูกว่า และชนชัน้ต ่า (lower class) ได้แก่ กลุ่มผู้ ใช้แรงงานในการประกอบ
อาชีพ เช่น พวกกรรมกรไร้ฝีมือ คนรับใช้ พวกหาบเร่ และผู้หาเช้ากินค ่า ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้
อพยพจากสงัคมชนบทมาอาศยัอยูต่ามชมุชนแออดัของสงัคมเมืองหลวง 

ค่านิยมท่ีฝังตัวอยู่ในโครงสร้างสังคมชนบท มีลักษณะของสังคมแบบการ
รวมตวักนัอยา่งเหนียวแนน่ มีระบบสมัพนัธ์แบบเครือญาติ มีการนบัถืออาวโุส มีการเห็นอกเห็นใจ
กนั และมีคา่นิยมในเร่ืองคณุงามความดีทางศาสนาเป็นตวัควบคมุการประพฤติทางสงัคมของคน
ชนบทเป็นส าคญั คนท่ีได้รับการยกย่องให้เป็นผู้น าในสังคมชนบทได้แก่ พระ ผู้ ใหญ่บ้าน ก านัน 
และผู้อาวโุสท่ีชาวบ้านนบัถือ (รัชนีกร เศรษฐโฐ, 2532) 

การให้ความส าคญักบัเร่ืองชนชัน้ ส่งผลให้คา่นิยมของคนไทยสะท้อนออกมา
จากการส่ือสารท่ีฝังอยูใ่นระบบความคิดของคนๆหนึ่งด้วย โดยเฉพาะการท่ีคนไทยให้ความส าคญั
กบับริบททางสงัคมสงู (High-context) เวลาท่ีจะมีการสนทนากบัใคร มกัจะต้องการรู้อย่างชดัเจน
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ก่อนวา่มีระดบัความสมัพนัธ์ทางชนชัน้กบัคนนัน้ๆ อยา่งไร เพ่ือท่ีจะตดัสินใจเลือกใช้โครงสร้างทาง
ภาษาท่ีเหมาะสมในบทสนทนานัน้ๆ ด้วย (Knutson, Thomas; Posirisuk, Sutirat, 2005: 10) 
ดงันัน้งาน Knutson et al. (2003) จึงระบวุ่าผู้พดูคนไทยมีค าแทนตวัเองหรือประธานบรุุษท่ี 1 ถึง 
17 รูปแบบ และมีค าแทนบคุคลท่ี 2 มากถึง 19 รูปแบบ และเวลาเลือกว่าจะใช้ค าแทนไหนก็จะดู
ถึงความสภุาพ,ความใกล้ชิดสนิทสนมของคูส่นทนานัน้ๆ ประกอบการสนทนาทกุครัง้ (Knutson et 
al.,2003 อ้างถึงใน Knutson, Thomas; Posirisuk, Sutirat, 2005: 10) 

งานของ รุจิระ โรจนประภายนต์ (1997) เร่ือง Communication patterns of 
Thai people in A non-Thai context พบว่าคนไทยมีรูปแบบการส่ือสารในลกัษณะของการให้
ความส าคญักับบริบทรอบข้าง (Contextuality) อย่างมาก โดยคนไทยมกัจะเรียกแทนกนัด้วยใช้
ศพัท์ท่ีแทนการเป็นญาติสนิทกัน เช่น พ่ี หรือน้อง ในการระบุตวัตนซึ่งกันและกัน ซึ่งในส่วนนีถื้อ
เป็นการแสดงออกถึงการให้ความส าคญักบัชนชัน้ทางสงัคม และให้ความส าคญักบัความแตกตา่ง
ทางอายุ รวมทัง้ในการส่ือสารคนไทยจะมีการเรียกคนอ่ืนอย่างให้เกียรติด้วยช่ือน าหน้า หรือ
ต าแหนง่ เชน่ ศาสตราจารย์ หรือมิสเตอร์ รวมทัง้ท่าทางของคนไทยท่ีนิยม “ไหว้” ซึ่งเป็นสิ่งท่ีแสดง
ให้เห็นถึงการมีชนชัน้ในสงัคมไทย  

สพุฒัรา สภุาพ (2525) ระบลุกัษณะคา่นิยมของไทย 37 กลุ่ม โดยมี 8  กลุ่ม ท่ี
เป็นเร่ืองเก่ียวกบัของชนชัน้ทางสงัคม ได้แก่ 1.การรักพระมหากษัตริย์ท่ีเป็นผู้ มีแตใ่ห้เป็นศนูย์รวม
จิตใจคนทัง้ชาติ และเป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจในการอยู่รอด และการรักษาเอกราชของไทย 2. เงิน 
เป็นปัจจยัส าคญัท่ีสดุ บคุคลจงึพยายามดิน้รนตอ่สู้ เพ่ือเสริมสร้างฐานะของตนให้มัน่คง โดยอาศยั
วตัถเุป็นเคร่ืองวดั ซึง่รวมไปถึงการนิยมวตัถสุิ่งของท่ีเป็นการแสดงฐานะท่ีแตกตา่งกนัด้วย 3. การ
กตญัญูรู้คุณคน ได้แก่ พ่อแม่ท่ีให้ชีวิต การเลีย้งด ูครูบาอาจารย์ท่ีให้การศึกษาและเจ้านายหรือ
ผู้บงัคบับญัชาท่ีปกป้องคุ้มครองเรา 4. ยกย่องผู้ มีความรู้ ท่ีส่วนมากหมายถึงผู้ มีปริญญาบตัร ผู้ มี
การศึกษาสูง รวมถึงคนต่างชาติท่ีคนไทยรู้สึกว่าเป็นผู้ มีความรู้สูง  5.การไม่ตรงต่อเวลาของผู้ มี
อ านาจเหนือกว่าเป็นเร่ืองปกติ 6. ชอบงานพิธีกรรม เพราะเป็นการท าเพ่ือเกียรติ เพ่ือต าแหน่ง 
ต้องการการยกยอ่งจากสงัคม เชน่ เกิด แตง่งาน ตาย 7. ชอบนบัญาติ ท่ีเวลาพบใครจะเรียกคนอ่ืน
เป็นญาติ เช่น พ่ี น้อง อา น้า ป้า แสดงให้เห็นถึงการนบัอายเุป็นชนชัน้ประเภทหนึ่ง 8.นิยมบคุคล
มากกวา่อดุมการณ์ โดยเฉพาะผู้ เหนือกวา่ หรือมีช่ือเสียงในสงัคม 

รัชนีกร เศรษฐโฐ (2532) ศึกษาวิธีการอบรมเลีย้งดขูองพ่อแม่ท่ีมีกับเด็กและ
เร่ืองของชนชัน้ พบวา่มีการเอาใจเดก็เล็กๆมากเป็นพิเศษ ท าให้เดก็ไทยได้รับความอบอุ่นทางจิตใจ 
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และผลเสียคือเด็กไทยได้มีลกัษณะคิดว่าตวัเองส าคญักว่าคนอ่ืนๆ (Egocentrics) เม่ือโตขึน้จึงคิด
แตจ่ะเป็นเจ้าคนนายคน ตรงกบังานของ สนุทรี โคมิน (1990) ท่ีระบวุ่าคนไทยให้ความส าคญักบั
ค่านิยมของ “หน้าตา” หรือความเป็นตวัตนของตวัเองเป็นอนัดบัแรก  โดยคนไทยมีความคิดว่า
เร่ืองของอตัตาเป็นเร่ืองใหญ่ มีความรู้สึกเป็นอิสระสงู มีความภูมิใจและมีเกียรติ นัน่เป็นเหตผุลว่า
ท าไม หากคนไทยมีคนมาตอ่ว่าพ่อและแม่ของตวัเองจะมีความโกรธอย่างมาก มากกว่าการท่ีเห็น
การบาดเจ็บ และการฆา่กนัในส่ือตา่งๆ เสียอีก ความเป็นตวัตนสงูของคนไทย ท าให้คนไทยมีกลไก
ในการหลีกเล่ียงการปะทะกันโดยไม่จ าเป็น ความเป็นตัวตนนีเ้ป็นชุดค่านิยมพืน้ฐานท่ีน าไปสู่
คา่นิยมหลกัอ่ืนๆของคนไทยด้วย เช่น การรักษาหน้า การหลีกเล่ียงการวิพากษ์ และความเกรงใจ 
ท่ีเป็นทศันคตหิยาบๆ ของการมีความรู้สึกตอ่คนอ่ืนท่ีไม่ต้องการจะเป็นสาเหตขุองปัญหาให้คนอ่ืน 
หรือไมอ่ยากท าให้เขารู้สกึเสียใจ เพราะคนไทยถือวา่ “หน้าตา” เป็นเร่ืองออ่นไหว 

 

2.2.3.2 คา่นิยมการยอมรับระยะหา่งทางอ านาจสงูของไทยแบบชายเป็นใหญ่  

ค่านิยมชายเป็นใหญ่ในสังคมไทย ผู้ วิจัยถือว่าเป็นค่านิยมเร่ืองชนชัน้อย่าง
หนึ่ง เพราะสงัคมไทยจะให้อ านาจกับผู้ชายมากกว่าผู้ หญิง โดยเฉพาะการยกย่องทางสงัคมท่ีจะ
เห็นวา่ประเทศไทยไมเ่คยมีพระมหากษัตริย์เป็นผู้หญิงเลยแม้แตค่นเดียว เพิ่งมีนายกฯหญิงคนแรก
เม่ือปี พ.ศ.2555 การขึน้ต าแหน่งในอาชีพการงานท่ีผู้ชายมกัจะได้รับเลือกก่อน การให้ผู้ชายเป็น 
“ผู้น าครอบครัว” หรือเป็น “ช้างเท้าหน้า” หรือการท่ีผู้หญิงจะมีคณุค่าต่อเม่ือเป็นส่วนหนึ่งของ
ผู้ชายท่ีเป็นคา่นิยมท่ีมีอิทธิพลตอ่สงัคมไทยมาจนกระทัง่ปัจจบุนั 

เร่ืองของการยอมรับระยะห่างทางอ านาจสูงของไทยนัน้ Benedict (1946) 
นกัวิจยัชาวสหรัฐอเมริกาท่ีรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ส่งมาศึกษาวฒันธรรมไทยในช่วงสงครามโลก
ครัง้ ท่ี 2 ได้อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมชนชัน้ และค่านิยมชายเป็นใหญ่ว่ามี
ความสัมพันธ์กัน โดยระบุว่าการท่ีสังคมไทยเป็นสังคมท่ีมีพืน้ฐานการปกครองแบบกษัตริย์ใน
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ได้ท าให้ระบบศักดินาเป็นระบบการผลิตท่ีขึน้อยู่กับยศต าแหน่งมี
ความส าคญั นอกจากนีก้ารยอมรับระยะห่างทางอ านาจ หรือ การมีชนชัน้ท่ีเด่นชดั ยงัมีมิติของ
ความเป็นสงัคมของชายเป็นใหญ่ โดยความดีของคนไทยจะวดัจากการท าบุญ และการบวชพระ
เป็นพระสงฆ์ถือเป็นคนดี แตมี่แคผู่้ชายเทา่นัน้ท่ีจะเป็นพระสงฆ์ได้ (Tannenbawn,2009) 
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2.2.3.3 คา่นิยมกลุม่นิยม 

ค่านิยมกลุ่มนิยมของไทยเป็นค่านิยมท่ีมีความส าคัญอย่างมากถึงระดับ
วฒันธรรมของไทย โดยเฉพาะค ากล่าวท่ีว่า “น า้พึ่งเรือ เสือพึ่งป่า” ท่ีแสดงให้เห็นว่าคนเราจะอยู่
ด้วยกันนัน้ต้องมีการพึ่งพาอาศยักัน งานของ สุนทรี โคมิน (1990) ท่ีมีการน าค่านิยมวิถีปฏิบตั ิ
และค่านิยมเป้าหมายชีวิตมาจัดกลุ่มค่านิยมของคนไทยออกมาเป็น 9 กลุ่มนัน้ ผู้ วิจัยพบว่า 
คา่นิยมแบบกตญัญรููคณุคน (Grateful relationship orientation) ความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลท่ี
ราบร่ืน (Smooth interpersonal relationship orientation) ความยืดหยุ่น และการปรับตวั 
(Flexibility and adjustment orientation) และการพึ่งพาอาศัยกัน (Interdependence 
orientation) ล้วนเป็นคา่นิยมท่ีเช่ือมโยงกบัวฒันธรรมแบบกลุม่นิยม ดงันี ้ 

1) ความสมัพนัธ์แบบกตญัญูรู้คณุคน (Grateful relationship orientation) 
เป็นค่านิยมท่ีมาคู่กับเร่ืองของตวัตน โดยลกัษณะของคนไทยนัน้จะมีลักษณะของความซ่ือสตัย์ 
และความจริงใจในการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกนั เกิดขึน้ระหว่างบคุคลผู้ มีความใจดีและจริงใจในการ
ช่วยเหลือในสิ่งท่ีคนอ่ืนต้องการและช่ืนชอบ ซึ่งความสมัพนัธ์แบบบญุคณุนีอ้ยู่บนพืน้ฐานคา่นิยม
ความกตญัญู ท่ีเป็นการพึ่งพาอาศยัซึ่งกันและกัน ซึ่งความกตญัญูนีเ้ป็นค่านิยมระดบัสูงท่ีเป็น
ลกัษณะของสงัคมไทย ท่ีจะมีการปลกูฝังกนัตอ่ๆมา โดยเฉพาะค าว่า “ รู้บญุคณุ” และ “ตอบแทน
บญุคณุ” ซึง่คา่นิยมนีมี้ตัง้แตร่ะดบับญุคณุของพอ่แม ่บญุคณุของครูท่ีให้ความรู้  

2) ความสัมพัน ธ์ระหว่างบุคคลท่ีราบร่ืน (Smooth interpersonal 
relationship orientation) เพราะเหตวุ่าคนไทยให้ความส าคญักบัคา่นิยมตวัตน กบัคา่นิยมความ
กตญัญู ท าให้คนไทยเป็นกลุ่มท่ีมีค่านิยมในการปฏิสัมพันธ์กับสังคมแบบตดัสินใจจากอิทธิพล
ภายนอก หรือว่าชอบท าให้สงัคมท่ีอยู่มีความราบร่ืน จากงานวิจยัพบว่ามีคา่นิยมท่ีเสริมเร่ืองของ
การท่ีคนไทยชอบความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลท่ีราบร่ืน 8 ประการส าคญั ได้แก่ การคิดถึงความคิด
ของผู้ อ่ืน (caring and considerate), การมีน า้ใจและชอบช่วยเหลือ (kind and helpful), การตอบ 
สนองกับสถานการณ์และโอกาสต่างๆ (responsive to situations and opportunities), การ
ควบคมุตนเอง มีความอดทน อดกลัน้ (Self-controlled, tolerant-restrained), ความสุภาพและ
ถ่อมตวั (Polite and humble), ความสขุมุ และรอบคอบ (Calm and cautions), ความพอใจกบัสิ่ง
ท่ีตนมีอยู่ (Contented), ความสมัพนัธ์กบัสงัคม (Social relation) สิ่งเหล่านีส้ะท้อนมาจากค าท่ี
คนไทยชอบใช้ได้แก่ “ไม่เป็นไร” “อารมณ์ดี” “อะไรก็ได้” “เกรงใจ” “รักษาน า้ใจกนั” “น า้ใจ” “อ่อน
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นอกแข็งใน” “ใจเย็นๆ” เป็นต้น โดยคนไทยจะไม่ท าให้คนอ่ืนต้องรู้สึกไม่ดี หรือเจ็บปวดกบัการเป็น
ตวัตนของคนอ่ืนๆ  

3) ความยืดหยุ่น และการปรับตวั (Flexibility and adjustment orientation) 
การให้คุณค่ากับสังคมท่ีราบร่ืนนัน้ ท าให้คนไทยตอบสนองหรือปรับตวัเข้ากับสถานการณ์และ
โอกาสตา่งๆ ได้ดี สิ่งนีคื้อความยืดหยุ่น และการปรับตวั ซึ่งเป็นคา่นิยมท่ีมีความส าคญัมากท่ีสดุท่ี
พบในการศกึษาเร่ืองคา่นิยมของคนไทย พบวา่คา่นิยมนีใ้นระดบัของกระบวนการรับรู้ของคนไทยมี
อยู่อย่างต่อเน่ืองทัง้ๆ ท่ีมีพืน้ฐานหรือมาจากกลุ่มท่ีแตกต่างกัน และยิ่งน่าสนใจเม่ือพบว่าความ
ยืดหยุน่และนีพ้บในระดบัข้าราชการประจ ามากกว่ากลุ่มชาวนา  เก่ียวข้องกบัการสร้างสมดลุของ
อตัตา อ านาจ และสถานการณ์ตา่งๆ ท่ีไม่ใช่อดุมการณ์ และไม่ใช่เป็นเร่ืองทางกฎหมายหรือค าสัง่ 
ท าให้หลายครัง้พบลกัษณะคนไทยเป็นแบบ “คาดเดาไม่ได้” “ไม่ท าตามสญัญา” “ขาดความ
รับผิดชอบ” “เห็นแก่ตวั” “ฉวยโอกาส” และมีคา่นิยมของ “การซ่ือสตัย์” น้อยกว่า นอกจากนีย้งั
พบว่าคนไทยมีทศันคติต่อการมองปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ว่าเป็น “เร่ืองเล็กๆ” “ไม่ใช่เร่ืองส าคญั” 
หรือ “ท าให้ตายได้” และ “ทกุสิ่งทกุอยา่งปรับได้” 

4) การพึ่งพาอาศยักนั (Interdependence orientation) เป็นจิตวิญญาณของ
ความร่วมไม้ร่วมมือของชมุชน โดยการร่วมมือจะเกิดขึน้ในลกัษณะการท่ีบ่งบอกว่าจะอยู่ร่วมกัน
อย่างไร และพึ่งพาอาศยักนัอย่างไร คา่นิยมนีก้ระตุ้นพฤติกรรมความร่วมไม้ร่วมมือในชมุชน และ
สนบัสนนุความเป็นมิตรตอ่กนั 

 

2.2.3.4 คา่นิยมพทุธศาสนา 

สุนทรี โคมิน (1990) ระบุว่าค่านิยมความเล่ือมใสทางศาสนา (Religio-
psychical orientation) เป็นผลมาจากศาสนาพทุธนิกายเถรวาทท่ีเป็นศาสนาหลกัของคนไทย คน
ไทยมักจะนิยมท าความดี และเข้าไปร่วมพิธีการและพิธีกรรมทางศาสนาอยู่เสมอ ซึ่งพิธีกรรม
เหลา่นัน้จะผกูตดิอยูก่บัวิถีชีวิตของคนไทยไมว่า่จะเป็นท่ีบ้าน ท่ีท างาน หรือ ชมุชน เช่น วนัเกิดการ
ขึน้บ้านใหมก่ารย้ายท่ีท างานใหมก่ารสร้างตกึใหม ่หรือการเฉลิมฉลองตา่งๆ  

สนุทรี โคมิน (1990) ระบวุ่า การท่ีคนไทยมีคา่นิยมความสนกุ ความสขุ (Fun-
pleasure orientation) และขาดความมุ่งมัน่ในการท่ีจะท างานหนกัมีผลมาจากพทุธศาสนาท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการพฒันาด้านเศรษฐกิจด้วย ได้แก่ พุทธศาสนาเน้นย า้ให้คนปลดเปลือ้งจากสินค้า
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วตัถนุิยม และเป้าหมายทางวตัถดุ้วยการลดความอยากได้ อยากมี อยากเป็น พทุธศาสนาส่งเสริม
การเช่ือเร่ืองโชคชะตา ในความรู้สึกยอมรับในสภาพท่ีประสบอยู่เป็นผลมาจากกรรมเก่าซึ่ง
แนวความคิดนีข้ดัขวางกับความก้าวหน้า อย่างไรก็ดี สุพฒัรา  สุภาพ (2552) พบว่าค่านิยมการ
นบัถือพุทธศาสนานัน้ชาวชนบทจะมีจิตศรัทธาไปวัดมากกว่าคนเมือง แต่คนเมืองมักจะนับถือ
ศาสนาพทุธด้วยการพดูมากกวา่การปฏิบตั ิ(สพุตัรา สภุาพ, 2552: 7) 
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บทที่ 3 

 

วธีิการด าเนินงานวจิยั 

 

 การวิจยัเร่ือง “ศกึษาชุดค่านิยมไทยผ่านการวิเคราะห์เนือ้สารเชิงอุปลกัษณ์ (Metaphor) 
ในหนงัสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย” ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน : กรณีศกึษาวรรณคดีประเภทบท
ละคร” เป็นงานวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาคา่นิยมท่ีอยู่ใน
วรรณคดีไทย ผา่นมาวิเคราะห์เนือ้สารด้วยการวิเคราะห์ความหมายของการส่ือสารเพ่ือสร้างความ
จริงทางสงัคม ผ่านการวิเคราะห์การใช้ภาษาในรูปแบบของการอุปลกัษณ์ หรือการเปรียบเทียบ 
หรือ Metaphor Analysis โดยได้น าแนวคดิและทฤษฏีท่ีเก่ียวข้องมาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ดงันี ้

 3.1   วิธีการวิจยั 

 3.2 กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการศกึษา 

1.4 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมลู 

 3.4 กระบวนการวิเคราะห์ข้อมลู 

 3.5 การน าเสนอข้อมลู  

 

3.1 วิธีการวิจัย 

 การวิจยัเร่ือง “ศกึษาชุดค่านิยมไทยผ่านการวิเคราะห์เนือ้สารเชิงอุปลกัษณ์ (Metaphor) 
ในหนงัสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย” ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน : กรณีศกึษาวรรณคดีประเภทบท
ละคร” เป็นงานวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) โดยจะเป็นการศึกษาความจริงของ
สงัคมท่ีมีการประกอบสร้างขึน้ในสงัคมไทยชว่งเวลาหนึง่ๆ จากหนงัสือเร่ือง “วรรคทองในวรรณคดี 
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ไทย” ของราชบณัฑิตยสถาน ผลิตในปี พ.ศ. 2554 เผยแพร่ในรูปแบบหนงัสือ ซึ่งเป็นตวับทแบบ

เขียน (Written documents) ในรูปแบบฉันทลกัษณ์แบบวรรณกรรมร้อยกรอง  มีกลุ่มเป้าหมาย

เป็นประชาชนทัว่ไป โดยผู้วิจยัเลือกกรอบการวิเคราะห์แบบ Metaphor Analysis ด้วยวิธีการอุป

ลกัษณ์ ของ Lakoff and Johnson (1980) มาประยุกต์ใช้ แตจ่ะไม่มีการใช้สถิติท่ีซบัซ้อน การ

วิเคราะห์นีเ้ป็นการศึกษาอุปลกัษณ์จากมุมมองภาษาศาสตร์ ปริชาน หรือเป็นการวิเคราะห์ทาง

ภาษาศาสตร์ (Linguistic Analysis) ตามแนวความคิดท่ีว่าอปุลกัษณ์พบได้ทัว่ไปในชีวิตประจ าวนั 

โดยมีเกณฑ์ในการจดัระเบียบข้อมูลโดยดจูากอุปลกัษณ์ท่ีปรากฏในชีวิตประจ าวนั 2 แบบคือ 1) 

ถ้อยค าอปุลกัษณ์ หรือรูปภาษาแสดงอปุลกัษณ์ (metaphorical expression) และ 2) อปุลกัษณ์

เชิงมโนทัศน์ หรือ มโนอุปลักษณ์ ซึ่งเป็นอุปลักษณ์ในระบบความคิดของมนุษย์ (conceptual 

metaphor) หรือในงานวิจัยนีอ้ธิบายว่าคือความหมายเชิงลึกของค าต่างๆท่ีเป็นแบบเปรียบท่ี

สมาชิกในสงัคมมีร่วมกนั ซึง่ทัง้ผู้สร้างความหมายผา่นการใช้ภาษา และผู้ ตีความหมายผ่านการใช้

ภาษานัน้ ถือวา่เป็นสมาชิกของกลุม่สงัคมวฒันธรรมเดียวกนั 

 

3.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 

 วรรคทองในวรรณคดีไทยในส่วนของบทละครท่ีระบุว่ามีการสร้างสรรค์ขึน้ โดย

พระมหากษัตริย์ 7เร่ือง ประกอบด้วยวรรคทองจ านวน 163 วรรคทอง ได้แก่  

 3.2.1 บทละครพูดค ากลอนเร่ืองพระร่วงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระ

มงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั จ านวน 4 วรรค 

 3.2.2 บทละครร้องเร่ืองพระร่วงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้า

เจ้าอยูห่วั จ านวน 3 วรรค 

 3.2.3 บทละครร าเร่ืองท้าวแสนปม พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกล้าเจ้าอยูห่วั จ านวน 5 วรรค 
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3.2.4 บทละครร าเร่ืองพระเกียรติรถพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกล้าเจ้าอยูห่วั จ านวน 3 วรรค 

 3.2.5 บทละครเร่ืองรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ใน พระเจ้ากรุงธนบุรีจ านวน 13 

วรรค 

 3.2.6 บทละครเร่ืองอิเหนา พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า

จฬุาโลกจ านวน 54 วรรค  

3.2.7 บทละครเร่ืองอณุรุท พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุา

โลก จ านวน 81 วรรค  

 

3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็ข้อมูล 

 การวิจัยนี  ้ผู้ วิจัยใช้วิ ธีการเก็บข้อมูลจากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) บทละครร้อยกรองท่ีสร้างขึน้โดยพระมหากษัตริย์ในยคุรัตนโกสินทร์ตอนต้นจ านวน 7 

เร่ือง ในหนงัสือเร่ือง “วรรคทองในวรรณคดีไทย” ท่ีจดัพิมพ์โดยราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 

 

3.4  กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจยัวิเคราะห์เนือ้สารวรรณคดี ในหนงัสือเร่ือง “วรรคทองในวรรณคดีไทย” จากระเบียบ

วิธีการวิจยัแบบการวิเคราะห์อปุลกัษณ์ (Metaphor Analysis)ของ Lakoff and Johnson (1980) 

มาประยกุต์ใช้เป็นแนวความคดิหลกั เน่ืองจากผู้วิจยัไม่ได้ก าหนดรายละเอียดของชดุคา่นิยมชดุใด

ชุดหนึ่งโดยเฉพาะ เพราะมีความต้องการให้ข้อมูลน าไปสู่ความจริงท่ีใกล้เคียงท่ีสุด ซึ่งในแต่ละ

วรรคทองจ านวน 163 วรรคทองนัน้ อาจมีความเปรียบแบบอุปลกัษณ์หลายอุปลกัษณ์ หรือไม่มี

เลยก็เป็นไปได้ จงึจะท าการวิเคราะห์ใน 3 ระดบั คือ  
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1.4.1 วิเคราะห์องค์ประกอบของวรรณคดี คือ 1) ผู้แต่ง 2) บริบทของการแตง่ 3) 

วตัถุประสงค์และหน้าท่ีของวรรณคดี 4) กลวิธีการแต่ง และ 5) โครงเร่ือง มาเป็นกรอบวิเคราะห์

ร่วมกบัการวิเคราะห์การใช้ถ้อยค าอปุลกัษณ์ในวรรคทองตา่งๆ 

1.4.2 วิเคราะห์ถ้อยค าอปุลกัษณ์วา่มีลกัษณะใดบ้าง โดยน าค าท่ีเป็นแบบเปรียบ

ท่ีใกล้เคียงกัน และมีความต่อเน่ืองกัน ค าท่ีใช้ซ า้ๆ มาจัดกลุ่มข้อมูล ตามค าหลกัของกลุ่มนัน้ๆ 

(Main Metaphor) ซึ่งแตล่ะกลุ่มข้อมูลอาจมีความแตกต่างกนั แต่มีทิศทางท่ีน าไปสู่ค าหลกัของ

กลุม่ค าเดียวกนั และความหมายของกลุม่ค านัน้ๆ ว่ามีความหมายเชิงลึกทางสงัคมอย่างไร โดยใช้

พจนานกุรมของราชบณัฑิตยสถานเป็นเกณฑ์หลกัในการตีความของค าในหมวดหมูท่ี่ส าคญั 

 

ตวัอยา่ง 

Main Metaphor :ORGANIZATION IS MACHINE 

1. Shared understanding: machine has interlocking parts 

 Organizational entailment: organization has interlocking parts 

 Metaphors evidencing entailment:  

 “Everything is going like clockwork.” 

 “He really threw a wrench into the works.” 

 “Their timingis off.” 

 “Something is in the wrong gear.”  

2. Shared understanding: Friction is created as machines work 

 Organizational entailment: friction is created as organization work 
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 Metaphors evidencing entailment:  

 “Here comes the rub.” 

 “We’re burning ourselves out.” 

 “We’d better slow down and cool off” 

 “We’re going to wear her down” 

 “Sparks fly when the boss shows up” 

     (Koch & Deetz,1981: 8-9) 

 

1.4.3 วิเคราะห์วา่คา่นิยมท่ีสะท้อนผ่านการอปุลกัษณ์นี ้มีลกัษณะอย่างไร และมี

ความสมัพนัธ์กบัคา่นิยมทัง้ 4 แบบ คือ 1) คา่นิยมการยอมรับระยะห่างทางอ านาจสงูแบบคา่นิยม

ชนชัน้ 2) ค่านิยมการยอมรับระยะห่างอ านาจสูงแบบค่านิยมชายเป็นใหญ่  2)ค่านิยมแบบกลุ่ม

นิยม และ 3) คา่นิยมพทุธศาสนา 

 

3.5  การน าเสนอข้อมูล  

จากการวิเคราะห์อุปลักษณ์จากหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทย ผู้ วิจัยจะน าเสนอ

ข้อมลูเชิงพรรณนา (Descriptive) โดยแบง่ตามวตัถปุระสงค์การวิจยั ดงันี ้

บทท่ี     4     การวิเคราะห์ตวับทการน าเสนออปุลกัษณ์ในส่วนของวรรณคดีประเภทบท

ละครจากหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทย และคา่นิยมท่ีถกูสร้างขึน้ 

บทท่ี     5      สรุปและอภิปรายผลการวิจยั  
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บทที่ 4 

 

ผลการศกึษาข้อมูล 

 

การน าเสนอผลการศกึษาข้อมลูในงานวิจยัเร่ือง “ศกึษาชดุคา่นิยมไทยผ่านการวิเคราะห์
เนือ้สารเชิงอปุลกัษณ์ (Metaphor) ในหนงัสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย” ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 
: กรณีศึกษาวรรณคดีประเภทบทละคร” ผู้ วิจยัจะน าเสนอข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive) โดย
แบง่ตามวตัถปุระสงค์การวิจยั คือเพ่ือ ศกึษาลกัษณะทัว่ไปของการให้ความหมายแบบถ้อยค าอุป
ลกัษณ์ (Metaphorical expression) และศกึษาความหมายเชิงลึกทางสงัคม (Deep structure) 
เก่ียวกับค่านิยมในสังคมไทย จากหนังสือเร่ือง “วรรคทองในวรรณคดีไทย” ในครัง้นีผู้้ วิจัยได้
ท าการศึกษาโดยรวบรวมข้อมูล เฉพาะวรรคทองท่ีเป็นวรรณคดีประเภทบทละคร 7 เร่ือง จ านวน 
163 วรรคทอง ด้วยการเรียบเรียงข้อมูลอย่างเป็นระบบด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปในการบนัทกึและการจดัเก็บ โดยผู้วิจยัแบง่สว่นการวิเคราะห์เป็น 2 สว่นดงันี ้ 

 4.1 การใช้ถ้อยค าอปุลกัษณ์ในวรรคทองตา่งๆ  

 4.2 คา่นิยมท่ีอยูใ่นวรรคทองตา่งๆ  

 

4.1 การใช้ถ้อยค าอุปลักษณ์ในวรรคทองต่างๆ 

การวิเคราะห์การใช้ถ้อยค าอปุลกัษณ์ในวรรคทองตา่งๆนัน้ ผู้วิจยัจ าเป็นจะต้องศกึษาใน
สว่นขององค์ประกอบของวรรณคดีร่วมด้วย เพ่ือให้ให้ข้อเท็จจริงมากท่ีสดุดงันัน้จึงแบง่การสรุปผล
ออกเป็น 2 ส่วน คือ องค์ประกอบของวรรณคดีแต่ละเร่ือง และการใช้ถ้อยค าอุปลักษณ์ในวรรค
ทองของวรรณคดีแตล่ะเร่ือง แล้วคอ่ยน าไปสรุปรวมผลการวิเคราะห์ข้อมลูตามล าดบั ดงันี ้

 

 

 

 



43 
 

4.1.1 วิเคราะห์องค์ประกอบของวรรณคดี และการใช้ถ้อยค า 

 ส่วนนีผู้้ วิจยัได้แบ่งการศึกษาวิเคราะห์แยกเป็นหวัข้อย่อย เพ่ือให้เห็นบริบทของ
การใช้ถ้อยค าในวรรคทองตา่งๆ ประกอบด้วย 1) ผู้แตง่ 2) บริบทสงัคม 3)กลวิธีการแตง่วรรณคดี 
4) วัตถุประสงค์ของการแต่งวรรณคดีและหน้าท่ีของวรรณคดี  5) โครงเร่ืองวรรณคดี 6) การใช้
ถ้อยค าอปุลกัษณ์ โดยศกึษาแยกเป็นวรรณคดีแตล่ะเร่ือง ดงันี ้

 

4.1.1.1  บทละครพูดค ากลอนเร่ืองพระร่วง  

1) ผู้แตง่  

พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั (รัชกาลท่ี 6) 

2) บริบทสงัคม 

รัชกาลท่ี 6 มีนโยบายท่ีจะใช้ละครพดูเป็นส่ือมวลชน เร่ืองท่ีทรงแตง่จึงเป็น
เร่ืองนโยบายการปกครอง แฝงคติธรรมและความคิดสมยัใหม่เก่ียวกบัการเมืองเอาไว้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเก่ียวกบัการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยรัชกาลท่ี 6 ถือว่าทรงพระราชนิพนธ์บท
ละครทกุชนิด มากกวา่ผู้ใดทัง้สิน้ เชน่ โขน ละครร า ละครดกึด าบรรพ์ ละครพดูสลบัล า  และ ละคร
สงัคีต (สมถวิล, 2525: 31)  

สมถวิล (2525) ระบวุ่า ลกัษณะเดน่ของบทละครพระราชนิพนธ์ รัชกาลท่ี 
6 มี 4 ประการคือใช้ค ากระทัดรัด สัน้ กินความหมายมาก เข้าใจง่าย , การด าเนินเร่ือง ถือ
ตามล าดบัเวลาเป็นเกณฑ์, บทเจรจาใช้ข้อความสัน้ๆ เข้าใจง่าย ประโยคไม่ซับซ้อนเป็นค าพูด
ธรรมดาท่ีใช้อยู่เป็นประจ า และบทละครพูด มุ่งสอนให้คนรักชาติ จะแสดงให้เห็นทัง้คนดี คนเลว 
ตอนจบจะแสดงผลของผู้ ท่ีกระท าเอาไว้ ตามหลกัพทุธศาสนา โดยสมยัรัชกาลท่ี 6 นิยมเล่นละคร
พดูมาก เพราะรวดเร็วทนัใจผู้ชม และได้รับความนิยมต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั (สมถวิล, 2525: 
36) 
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3) กลวิธีการแตง่วรรณคดี  

บทละครพดูค ากลอน แตง่ในปี พ.ศ.2460 ปรับปรุงจากพระราชนิพนธ์เร่ือง
พระร่วงท่ีทรงพระราชนิพนธ์ไว้เดมิ 

4) วตัถปุระสงค์การแตง่วรรณคดี/หน้าท่ีของวรรณคดี 

เทิดพระเกียรติ พ่อขนุศรีอินทราทิตย์ กษัตริย์องค์แรกของราชวงศ์พระร่วง
แหง่กรุงสโุขทยั และเป็นพระราโชบายให้ประชาชนรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และยงัมุ่ง
หมายให้เป็นประโยชน์แก่นกัศกึษาโบราณคดีและประวตัศิาสตร์  

5) โครงเร่ืองวรรณคดี  

เนือ้เร่ือง กล่าวถึง นายคงพ่อเมืองละโว้ ซึ่งเป็นนายกองส่วนน า้มีบตุรชาย
ช่ือนายร่วง เม่ือนายคงเคราตายนายร่วงได้แทนท่ี พระยาพนัธุมสริุยวงศ์ พระเจ้าแผ่นดินขอมให้นกั
คุ้มมาทวงสว่ยน า้พระร่วงคดิกระออมใสน่ า้ได้มอบให้นกัคุ้มน าไปถวายพระเจ้าพนัธุมสริุยวงศ์ พระ
เจ้าพนัธุมสริุยวงศ์เกรงวา่พระร่วงจะเป็นเสีย้นหนามตอ่ไป จึงใช้ให้พระยาเดโชยกทพัมาจบัตวัพระ
ร่วง พระร่วงหนีไปบวชเป็นภิกษุอยูส่โุขทยั พระยาเดโชปลอมตวัเป็นคนไทยไปจบัตวัพระร่วง ไปพบ
พระร่วงท่ีวดัแตไ่มรู้่จกั พระร่วงจงึให้โยมวดัออกมาจบัตวัพระยาเดโช ประจวบกบัเวลานัน้ เจ้าเมือง
สโุขทยัสิน้พระชนม์ต าแหนง่เจ้าเมืองวา่งอยู ่ราษฏรสโุขทยัเห็นว่าพระร่วงเป็นผู้ มีสติปัญญาจึงเชิญ
ขึน้ครองกรุงสโุขทยั ทรงพระนามวา่พระเจ้าศรีอินทราทิตย์ (องค์การค้าของครุุสภา, 2504: 7) 

6) การใช้ภาษาอปุลกัษณ์ 

วรรคทองเร่ืองบทละครพูดค ากลอนเร่ืองพระร่วง ในหนังสือวรรคทองใน
หนงัสือวรรคทองในวรรณคดีนี ้ประกอบด้วยทัง้หมด 4 วรรคทอง มีการใช้ภาษาอุปลกัษณ์ 2 อุป
ลักษณ์ จัดหมวดได้เป็นอุปลักษณ์ 2 ประเภท คือ อุปลักษณ์เก่ียวกับการศึกสงคราม และอุป
ลกัษณ์เก่ียวกบัอารมณ์ 
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(1) อปุลกัษณ์เก่ียวกบัการศกึสงคราม 

Metaphor: ศตัรู คือ สตัว์ร้าย 

Share understanding: ศตัรูคือสตัว์ร้ายกาจอย่าประมาทศตัรู 
มิฉะนัน้อาจเป็นอนัตรายถึงชีวิตได้ 

Metaphors evidencing entailment : 

เสือนอนก็วา่กลวั 

 

(2) อปุลกัษณ์เก่ียวกบัอารมณ์ 

อปุลกัษณ์เก่ียวกบัอารมณ์ พบ 1 อปุลกัษณ์ คือ การอิจฉาริษยา 
คือ เคร่ืองจกัรดงันี ้

Metaphor: การอิจฉาริษยา คือ เคร่ืองจกัร 

Share understanding: การอิจฉาริษยาคือเคร่ืองจกัรท าลาย
ความสามคัคี 

Metaphors evidencing entailment:  

การยยุงสง่ร้าย     นัน่แหละเคร่ืองท าลายสามคัคี 

 

4.1.1.2 บทละครร้องเร่ืองพระร่วง 

1) ผู้แตง่  

พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั  
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2) บริบทสงัคม 

รัชกาลท่ี 6 (เชน่เดียวกนักบับริบทในบทละครพดูค ากลอนเร่ืองพระร่วง) 

3) กลวิธีการแตง่วรรณคดี  

บทละครร้อง เกิดจากการน าเค้าโครงเร่ืองจากพงศาวดารเหนือมาผูกขึน้
ใหม่ให้เข้ากับประวตัิศาสตร์และโบราณคดี ท าให้เป็นบทละครอิงประวตัิศาสตร์ท่ีมีความสมจริง 
โดยพระองค์ได้ทรงพระราชนิพนธ์เป็นละครร าในปี พ.ศ. 2455 และละครพูดในปี พ.ศ.2460 โดย
บทละครร้องนีพ้ระราชนิพนธ์ขึน้ในปี พ.ศ.2467 ซึ่งเป็นปลายสมยัของรัชกาล จึงไม่ได้ทนัได้พิมพ์
ขึน้ในสมยัของพระองค์ แต่ได้น าออกแสดงในรัชกาลครัง้หนึ่ง ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวนั โดย
ทรงแสดงเป็นนายมั่นปืนยาว (คณะกรรมการฝ่ายจัดท าหนังสือท่ีระลึกและจดหมายเหตุฯ ใน
คณะกรรมการอ านวยการจดังานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้า
ฟ้าเพชรรัตนราชสดุา สิริโสภาพณัณวดี, 2555: 322) 

4) วตัถปุระสงค์การแตง่วรรณคดี/หน้าท่ีของวรรณคดี 

เพ่ือปรับปรุงให้เหมาะสมกับการแสดงเสือป่า และเป็นราโชบายให้
ประชาชนมีหน้าท่ีในการรักษาชาต ิศาสนา และพระมหากษัตริย์  

5) โครงเร่ืองวรรณคดี  

คณะกรรมการ ฝ่ายจัดท าหนัง สือ ท่ี ระลึกแล ะจดหมายเหตุฯ  ใน
คณะกรรมการอ านวยการจดังานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้า
ฟ้าเพชรรัตนราชสดุา สิริโสภาพณัณวดี (2555) ระบถุึงรายละเอียดในเร่ืองพระร่วงดงันี ้ 

ตวัละครเอก ได้แก่ พระร่วง ท่ีในพงศาวดารเช่ือกนัว่า พระร่วงคือ พ่อขนุศรี
อินทราทิตย์ กษัตริย์องค์แรกของราชวงศ์พระร่วงแหง่กรุงสโุขทยั ซึง่พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้า
เจ้าอยู่หัว ทรงเห็นว่าพระร่วงเป็นตวัอย่างอันดีของผู้ รักชาติยิ่งกว่าชีวิต ยอมสละชีวิตเพ่ือไม่ให้
ประชาชนท่ีอยูใ่นปกครองต้องได้รับความเดือดร้อน  

นายมั่นปืนยาว เป็นลักษณะของเสือป่า เพ่ือสนองกับพระบรมราโชบาย
เร่ืองเสือป่า หน้าท่ีประชาชนท่ีมีตอ่ชาต ิศาสนา และพระมหากษัตริย์  
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นางจนัทน์ เป็นตวัละครท่ีพระองค์ทรงจินตนาการขึน้เอง ไม่มีกล่าวไว้ใน
ต านาน แตท่รงเห็นว่าผู้หญิงก็มีส่วนช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นจากภยัสงครามและสามารถเอาชนะ
ศตัรูได้ ทัง้ยงัมีบทบาทส าคญัอยูเ่บือ้งหลงัชยัชนะ หรือความส าเร็จตา่งๆ  

เนือ้เร่ือง กล่าวถึง พระร่วงพ่อเมืองละโว้เป็นทกุข์มากท่ีบ้านเมืองเกิดภาวะ
แห้งแล้ง พืชพนัธุ์ธัญญาหารเสียหาย ประจวบกับเป็นเวลาท่ีต้องส่งส่วนน า้ให้แก่ขอม พระร่วงจึง
หาวิธีไม่ให้ประชาชนเดือดร้อน ขอผดัผ่อนการจดัส่งส่วนน า้ว่าจะส่งให้ภายหลัง แต่นกัคุ้มทหาร
ขอมไม่ยอม พระร่วงจึงต่อรองว่า จะตกัน า้ให้แต่ต้องไปขนเอง โดยจะจัดน า้ในปริมาณเท่าเดิม
บรรทกุบนเกวียนท่ีมีจ านวนน้อยกว่าเดิมคร่ึงหนึ่ง นกัคุ้มรับปากเพราะคิดว่าเป็นไปไม่ได้ และต้อง
ยอมท าตามสญัญา ท้าวพนัธุสริุยวงศ์เจ้าเมืองขอมเห็นว่าพระร่วงแสดงท่าทีแข็งเมือง จึงส่งพญา
เดโชให้ยกทพัไปจบัตวัพระร่วงโทษฐานเป็นกบฏ นายมัน่ปืนยาว พรานป่าทราบเร่ืองจึงรีบแจ้งเร่ือง
แก่พระร่วง พระร่วงเกรงจะเกิดการสู้รบเสียเลือดเนือ้ เพราะชาวละโว้ไม่ช านาญการรบเท่าทพัขอม 
จึงคิดหลบหนีไปอยู่เมืองสุโขทัย เมืองนอกอาณาจักรขอม ทพัขอมจะได้ไม่เข้าโจมตีละโว้ จึงสั่ง
นายมัน่วา่แกล้งให้ถกูข้าศกึจบัตวัแล้วบอกความไป พญาเดโชจึงออกติดตามพระร่วงไปตามล าพงั 
นายมัน่ลอบหนีกลบัไปเมืองละโว้แจ้งข่าวแก่นางจนัทน์มารดาพระร่วง  นางจนัทน์จึงคมุทพัละโว้
ลอบเข้าโจมตีจนทพัขอมแตกพ่ายไป พญาเดโชตามมาพบพระร่วง แตไ่ม่รู้จกัจึงถกูจบัตวัส่งกลบั
เมืองขอม ชาวสโุขทยัศรัทธาพระร่วงมากจงึเชิญให้ครองกรุงสโุขทยั 

6) การใช้ภาษาอปุลกัษณ์ 

วรรคทองเร่ืองบทละครร้องเร่ืองพระร่วง ในหนังสือวรรคทองในหนังสือ
วรรคทองในวรรณคดีนี ้ประกอบด้วยทัง้หมด 3 วรรคทอง มีการใช้ภาษาอุปลักษณ์ 1 ครัง้ 1 
ประเภท คือ อปุลกัษณ์ประเภทการศกึสงคราม 

(1) อปุลกัษณ์เก่ียวกบัการศกึสงคราม 

Metaphor:  ความกล้า เหมือน อญัมณี 

Share understanding: คนไทยต้องมีความกล้าในการต่อสู้
ศตัรู เหมือนความแกร่งของเพชร และความกล้านีเ้ป็นสิ่งมีค่า
อยา่งมาก 
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Metaphors evidencing entailment:  กล้า เหมือน 
เพชร 

 

4.1.1.3 บทละครร าเร่ืองท้าวแสนปม  

1) ผู้แตง่  

พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั  

2) บริบทสงัคม 

รัชกาลท่ี 6 (เชน่เดียวกนักบับริบทในบทละครพดูค ากลอนเร่ืองพระร่วง) 

3) กลวิธีการแตง่วรรณคดี  

กลอนบทละคร โดยรัชกาลท่ี 6 ได้น าเร่ืองต านานแสนปมในต้นหนงัสือพระราช
พงศาวดาร ของกรมสมเดจ็พระปรมานชุิตมาแตง่เป็นบทละคร โดยพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้า
เจ้าอยู่หวั ทรงน าเร่ืองท้าวแสนปมมาแต่งขึน้ใหม่ตามเค้าเร่ืองเดิมเป็นบทละครอย่างสมบูรณ์เม่ือ
วนัท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2456 แตห่ยิบเฉพาะเร่ืองของท้าวแสนปมขึน้มา ตัง้แตพ่ระชินเสนทลูลาพระ
บดิาไปดตูวันางในไตรตรึงษ์     จนได้นางกลบัมาศรีวิไชย   

4) วตัถปุระสงค์การแตง่วรรณคดี/หน้าท่ีของวรรณคดี 

 รัชกาลท่ี 6 เช่ือว่า ต านานตา่งๆ อาจมีเค้าลางของความจริง โดยเฉพาะท้าวแสน
ปมนีถ้้ามีอยู่จริงจะเป็นพระบิดาของสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี  1 ผู้ทรงสถาปนากรุงเทพทวาราวดี 
(กรมศิลปากร, 2513: 373-374) จึงได้สนันิษฐานว่าเร่ืองราวข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไร จึงได้แต่ง
บทละครเร่ืองท้าวแสนปมขึน้ หน้าท่ีของวรรณคดีจงึเป็นการเทิดพระเกียรตพิระรามาธิบดีท่ี 1  

5) โครงเร่ืองวรรณคดี  

กล่าวถึงเมืองไตรตรึงษ์ ซึ่งท้าวไตรตรึงษ์ชัว่ท่ี มีราชธิดาองค์หนึ่ง ช่ือว่านางอษุามี
รูปงดงามมาก กิตติศัพท์เล่าลือระบือไปในเมืองต่าง ๆ ทราบถึงเจ้านครศรีวิไชย จึงใช้ฑูตไป
ทาบทามเพ่ือขอนางนัน้เป็นมเหสีแห่งพระชินเสนราชโอรส แต่ท้าวไตรตรึงษ์ไม่มีราชโอรสก็
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ปรารถนาจะให้เขย มาเป็นกษัตริย์ครองเมืองสืบไป จึงตอบว่าถ้าท้าวศรีวิไชยยอมเป็นเมืองขึน้จึง
จะยกพระธิดาให้ ท้าวศรีวิไชยก็ไมย่อมจงึงดกนัไป 

กาลตอ่มาพระชินเสนมีความปรารถนาจะเห็นตวัพระธิดาของท้าวไตรตรึงษ์ จึงลา
พระราชบิดาไปยงัเมืองไตรตรึงษ์ ครัน้ว่าจะเข้าไปตรง ๆ ก็เห็นว่าไม่สะดวก ด้วยพระบิดาและท้าว
ไตรตรึงษ์ผิดใจกนัอยู่ จึงใช้อบุายแปลงตวัเป็นยาจกเอาฝุ่ นและเขม่าทาตวัให้เปือ้นเปรอะ เอารงค์
แต้มตวัให้ดปูระหนึ่งว่าเป็นปมปุ่ มทัว่ไปทัง้ตวั นุ่งห่มให้ปอน ใช้ช่ือว่าแสนปม แล้วก็เข้าไปในเมือง
ไตรตรึงษ์โดยไปอาสารับใช้ผู้ เฝ้าสวนหลวงอยูเ่พ่ือหาชอ่งทางดตูวันางอษุา 

 อยู่มาวนัหนึ่ง นางอษุา ออกไปประพาสสวนหลวง ส่วนแสนปมไปเท่ียวเดินเก็บ
ผลหมากรากไม้และผกัหญ้าอยู ่จงึได้เห็นตวันางก็เกิดความรัก จงึเข้าไปหาและน าผกัไปถวาย ฝ่าย
นางอษุาสงัเกตดนูายแสนปมเห็นว่าไม่ใช่ไพร่จริง เพราะประการหนึ่ง มิได้ไหว้ตน อีกประการหนึ่ง
นัน้ นายแสนปมตาจ้องดนูางไม่หลบเลย นางจึงให้ข้าหลวงซกัด ูก็ได้ความแตเ่พียงว่าช่ือนายแสน
ปมแตไ่มบ่อกวา่มาแตไ่หน หรือเป็นลกูเต้าเหลา่ใคร นางอษุานึกในใจว่าต้องเป็นคนมีตระกลูแปลง
ตวัมาเป็นแน่แท้ ครัน้จะพดูจาอะไรตอ่ไปก็ไม่ถนดัจึงสัง่นายแสนปมว่าตอ่ไปให้หมัน่เก็บผกัส่งเข้า
ไปในวงั แล้วนางก็กลบัเข้าวงัฝ่ายพระชินเสนไตร่ตรองจากทา่ทางของนางก็รู้วา่ นางมีใจตอบ จึงใช้
อบุายเอาเหล็กแหลมจารเป็นหนงัสือบนมะเขือเป็นถ้อยค าเกีย้วเลียบเคียงเป็นนยั ๆ แล้วน ามะเขือ
กบัผกัอ่ืนๆ สง่ไปให้นาง ฝ่ายนางอษุาได้เห็นหนงัสือนัน้แล้ว ก็เขียนหนงัสือตอบใส่หอหมากฝากไป
ให้ 

นายแสนปม พระชินเสนได้รับหนงัสือตอบก็เข้าใจได้ดีว่านางสมคัรรักใคร่ในตน
แนแ่ล้วมีความบอกเป็นนยั จึงเข้าไปหานางท่ีในวงัตอ่จากนัน้ก็นดัพบปะได้เสียกนัโดยวิธีมีหนงัสือ
เขียนบนมะเขือในการติดต่อนดัแนะ จึงเกิดปรากฏขึน้ว่านางอุษานัน้โปรดเสวยมะเขือนกั ต่อมา
พระชินเสนต้องรีบกลับไปนครศรีวิชัยอันเน่ืองมาจากพระบิดาป่วย จึงมิทันพานางไปด้วย 
ตอ่จากนัน้ก็มีข้อข้องขดับงัเกิดขึน้จงึเป็นอนัยงัไมมี่โอกาสท่ีจะจดัการไปรับนางอษุา จนนางประสตูิ
โอรสโหรท านายตามดวงชะตาว่าพระโอรสของนางจะได้เป็นพระยามหากษัตริย์ทรงเดชานุภาพ
ใหญ่ยิ่ง ท้าวไตรตรึงษ์ผู้ เป็นตา จึงอยากจะใคร่ทราบว่าใครเป็นบิดาของหลาน เพราะถามพระธิดา
ก็ไม่ให้การอย่างไรทัง้สิน้ ถามพวกข้าหลวงก็ไม่มีใครรู้เร่ืองอะไร จงเป็นแตโ่จษกนัว่าตัง้แตไ่ด้เสวย
มะเขือซึง่นายแสนปมถวายแล้วก็ทรงครรภ์ ท้าวไตรตรึงษ์ทรงไตร่ตรองเห็นว่า ผู้ชายถ้าไม่เป็นคนดี
ท่ีไหนจะบงัอาจลอบรักสมัครสังวาสกับพระธิดาได้ถ้ารู้ตวัและเห็นว่าเป็นผู้ ท่ีสมควรกันก็จะได้
อภิเษกให้เป็นคูค่รองกนั จงึคดิหาอบุายท่ีจะได้รู้ตวัผวัแหง่นางอษุา โดยให้ป่าวประกาศบรรดาทวย
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ลกูเจ้าขนุมลูนายและทวยราษฎรมาพร้อมกนั ให้ถือขนมนมเนยติดมือมาแล้วก็ทรงอธิษฐานว่า ถ้า
ผู้ ใดเป็นบิดาพระกุมาร ขอให้พระกุมารรับของจากมือผู้นัน้ แล้วท้าวไตรตรึงษ์จะได้ยกพระธิดา
อภิเษกให้ ท่ีคิดอุบายเช่นนีก็้โดยเช่ือว่าธิดานัน้ อย่างไรก็คงจะไม่ยอมให้ลูกรับของจากมือผู้ อ่ืน
นอกจากผวัของตน เพราะถ้ากมุารรับของคนอ่ืน นางก็ต้องตกไปเป็นเมียของคนอ่ืน ท่ีไหนจะปลง
ใจยอมได้ความทราบถึงพระชินเสนจึงจดัทพัใหญ่ตัง้พระทยัจะต้องรับนางผู้ เป็นชายามาให้จงได้ 
จึงต้องเตรียมก าลงัเพ่ือรบได้ท่ีเดียว พอใกล้นครไตรตรึงษ์ก็สัง่ให้ทพัหยุดพกั และสัง่ให้อุบายแก่
ขนุพลไว้แล้วพระชินเสนจงึแปลงเป็นนายแสนปมถือข้าวเย็นก้อนหนึง่ไปยงัพระลาน  

ครัน้ถึงเวลาก าหนดท้าวไตรตรึงษ์จึงกระท าการตามอบุายท่ีออกไว้ พระกมุารก็ไม่
รับของใครสกัคนเดียว จนกระทัง่นายแสนปมชกู้อนข้าวเย็นให้จึงได้รับ ท้าวไตรตรึงษ์เห็นเช่นนัน้ 
รู้สึกอบัอายเพราะคิดว่าพระธิดาเล่นชู้กับคนเลวต ่าชาติ จึงขบัพระธิดาออกจากพระนคร ทัง้ดา่ว่ า
นายแสนปมตา่ง ๆ นานา นายแสนปมจึงกล่าวว่าถึงขบัไล่ก็ไม่วิตก เมืองจะสร้างอยู่เองได้สกัเมือง
ไตรตรึงษ์ก็ได้ ทัง้ไม่มีความเกรงกลัวใคร เพราะถ้าตนตีอินทเภรีขึน้ รีพ้ลก็จะมีมาเหมือนน า้
มหาสมทุร ท้าวไตรตรึงษ์ส าคญัว่า นายแสนปมพดูอวดดีจึงท้าให้ตีกลอง แสนปมก็ตีกลองขึน้สาม
ลา กองทพัท่ีได้เตรียมอุบายกันไว้นอกเมือง ก็โห่ร้องขึน้ ท้าวไตรตรึงษ์ตกใจและรู้ว่าเป็นทพัของ
พระชินเสนซึง่ปลอมตวัมา มิรู้ท่ีจะท าประการใด ครัน้จะวิงวอนงอนง้อพระชินเสนให้อยู่ เขาก็คงไม่
อยูเ่พราะดถูกูพอ่ของเขาไว้ พระชินเสนจงึได้รับนางอษุาและพระราชโอรสกลบัไปนครศรีวิชยั  

6) การใช้ภาษาอปุลกัษณ์ 

 วรรคทองเร่ืองบทละครเร่ืองท้าวแสนปม ในหนงัสือวรรคทองในหนงัสือวรรคทอง
ในวรรณคดีนี ้ประกอบด้วยทัง้หมด 5 วรรคทอง มีการใช้ภาษาอุปลักษณ์16 ครัง้ แบ่งเป็น 3 
ประเภท คือ อุปลกัษณ์เก่ียวกับผู้หญิง, อุปลกัษณ์เก่ียวกบัผู้ชาย และอุปลกัษณ์เก่ียวกับอารมณ์ 
ดงันี ้

(1) อปุลกัษณ์เก่ียวกบัผู้หญิง 

(1.1) ผู้หญิงคืออญัมนี ประกอบด้วย ผู้หญิงมีค่า เปรียบได้
กบั แก้ว, ผู้หญิงไมมี่คา่ เปรียบได้กบั ก้อนกรวด  

Metaphor: ผู้หญิง คือ อญัมนี 
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Share understanding: ผู้หญิงเป็นสิ่งของมีคา่ ผู้ชายต้อง
เอามาครอบครองให้ได้ 

Metaphors evidencing entailment:   

เห็นแก้วแวววบัท่ีจบัจิต     ไยไมค่ดิอาจเอือ้มให้ถึงท่ี 

เม่ือไมเ่อือ้มจะได้อยา่งไรมี    อันมณีหรือจะโลดมาถึงมือ 

ได้เห็นแก้วประเสริฐเลิศชม    จะนิยมก้อนกรวดกระไรได้ 

 

(1.2) ผู้หญิงคือดวงจนัทร์ 

Metaphor: ผู้หญิง คือ ดวงจนัทร์ 

Share understanding: ผู้หญิงคือสิ่งท่ีมีค่า เป็นของสูงท่ี
ผู้ชายหมายปองและต้องคว้าเอามาให้ได้ แตบ่างครัง้อาจจะ
ไมไ่ด้ครอบครอง 

Metaphors evidencing entailment:   

อนักระตา่ยนิยมชมจันทร์  

 

(1.3)ผู้หญิงคือสิ่งของ  

Metaphor: ผู้หญิง คือ สิ่งของ  

Share understanding: ผู้หญิงเป็นสิ่งของมีคา่ ผู้ชายต้อง
เอามาครอบครองให้ได้แตบ่างครัง้ก็ครอบครองได้ยาก 

Metaphors evidencing entailment:  

อนัของสูงแม้ปองต้องจิต     ถ้าไมค่ดิปีนป่ายจะได้หรือ 

 



52 
 

(1.4)ผู้หญิงคือดอกไม้  

Metaphor: ผู้หญิง คือ ดอกไม้ 

Share understanding: ผู้หญิงอ่อนแอ บอบบาง รอให้
แมลงหรือผู้ชายมาดอมดม  

Metaphors evidencing entailment:  

ไม่คิดสอยมวัคอยดอกไม้ร่วง คงชวดดวงบุปผชาติสะอาด
หอม 

ดแูตภ่มุิรินเท่ียวบนิดอม    จงึได้ออมอบกลิ่นสุมาลี 

 

(2) อปุลกัษณ์เก่ียวกบัผู้ชาย 

(2.1)ผู้ชายคือ ดวงดาว  

Metaphor: ผู้ชาย คือ  ดวงดาว 

Share understanding: ผู้ชายเป็นสิ่งสงูสง่ 

Metaphors evidencing entailment:   

เหมือนดวงดาววาวๆ อยู่ไกลครัน   ชิดสวรรค์สุดเอือ้มมา
เชยชม 

 

(2.2)ผู้ชาย คือ นกัรบ 

Metaphor:  ผู้ชาย คือ นกัรบ 

Share understanding: ผู้ชาย คือ คนท่ีเข้มแข็งกว่า
ผู้หญิงอยูเ่หนือผู้หญิง  
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Metaphors evidencing entailment:  

ในลักษณ์นัน้ว่าน่าประหลาด      เป็นเชือ้ชาตินักรบกลั่น
กล้า 

 

(2.3)ผู้ชายคือสว่นหนึง่ของร่างกายผู้หญิง  

Metaphor: ผู้ชาย คือ ดวงใจ  

Share understanding: ผู้ชายเป็นส่วนส าคญัของ
ผู้หญิง 

Metaphors evidencing entailment:   

โอ้ว่าดวงใจอยู่ไกลลิบ     เหลือจะหยิบมาชมภิรมย์
สนัต์ 

 

(2.4)ผู้ชาย คือ สตัว์ ได้แก่ ผึง้, กระตา่ย 

Metaphor:  ผู้ชาย คือ สตัว์ 

Share understanding: ผู้ชาย คือ คนท่ีจะเชยชม
ผู้หญิง,อยู่เหนือผู้หญิง เหมือนผึง้ท่ีดมกลิ่นดอกไม้
ส่วนกระต่าย หมายถึง ผู้ ชายเหมือนสัตว์ตวัเล็กๆ 
ไมมี่พิษภยั หมายจะครองผู้หญิง 

Metaphors evidencing entailment:  

ดแูตภุ่มิรินเท่ียวบนิดอม    จงึได้ออมอบกลิ่นสมุาลี 

อนักระต่ายนิยมชมจนัทร์      
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หมายเหต:ุ  

ภุมระ, ภุมรา, ภุมริน, ภุมรี, ภุมเรศ แปลว่า ภมร, 
แมลงผึง้, แมลงภู่ (ราชบณัฑิตยสถาน, 2542)  

 

(3) อปุลกัษณ์เก่ียวกบัอารมณ์  

Metaphor: อารมณ์เหมือนรสชาตอิาหาร   

Share understanding: ความสขุคืออาหารรสหวาน 
ความทกุข์คืออาหารรสขม  

Metaphors evidencing entailment:  

รสใดไมเ่หมือนรสรัก     หวาน นกัหวานใดจะเปรียบได้ 
(รสชาตขิองอาหารรสหวาน เปรียบได้กบั ความสขุ) แต่
มิได้เชยชมสมใจ ขม ใดไม่เทียบเปรียบปาน (รสชาติ
ของอาหารรสขม เปรียบได้กบั ความทกุข์) 

 

4.1.1.4 บทละครร าเร่ืองพระเกียรตริถ 

1) ผู้แตง่  

พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั  

2) บริบทสงัคม 

รัชกาลท่ี 6 (เชน่เดียวกนักบับริบทในบทละครพดูค ากลอนเร่ืองพระร่วง) 

3) กลวิธีการแตง่วรรณคดี  

 บทละครร้อยกรอง โดยรัชกาลท่ี 6 ได้ทรงพระราชนิพนธ์พระเกียรติรถไว้ 2 
ส านวน คือ 1)บทละครร า แบ่งเป็น 2 ตอน และ 2) บทละครร้องแบบดึกด าบรรพ์ แบง่เป็น 3 องก์
โดยทรงปรับปรุงจากส านวนแรกท่ีเป็นบทละครร า  
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4) วตัถปุระสงค์การแตง่วรรณคดี/หน้าท่ีของวรรณคดี 

 เพ่ือส าหรับแสดงในงานพระราชพิธีสมโภชเดือนพระราชโอรสของพระองค์ท่ีจะ
ประสตูจิากพระนางเจ้าสวุทันา พระวรราชเทวี ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2468 แตย่งัไม่ได้ซ้อมเข้า
ฉาก ก็ทรงพระประชวร และเสดจ็สวรรคตในวนัท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2468 ดงันัน้ ละครร้องแบบ
ดกึด าบรรพ์เร่ืองพระเกียรติรถนีจ้ึงไม่ได้น าออกแสดง จนกระทัง้คณะสโมสรละครสมคัรเล่นน ามา
จัดแสดงเป็นครั ง้แรก ณ หอวชิราวุธานุสรณ์  ในฤดูกาลแสดงละครพระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หวัปีท่ี 4 พ.ศ.2528-2529 เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ.
2528 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสครบห้ารอบนักษ ตรของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพ
ชรัตนราชสดุา  สิริโสภาพณัณวดี (คณะกรรมการฝ่ายจดัท าหนงัสือท่ีระลึกและจดหมายเหตฯุ ใน
คณะกรรมการอ านวยการจดังานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้า
ฟ้าเพชรรัตนราชสดุา สิริโสภาพณัณวดี, 2555: 210)  

5) โครงเร่ืองวรรณคดี  

แสดงถึงความรักระหวา่งพอ่กบัลกูท่ีตา่งยอมเสียสละชีวิตเพ่ือกนัและกนัได้ มีเนือ้
เร่ือตามการล าดบัฉากเป็น 3 องก์ ได้แก่ องก์ท่ี 1 กลางดงในแดนของท้าวภีมาสูร องก์ท่ี 2 ห้องใน
ปราสาทท่ีประทบัของพระนางอินทิรา กรุงเกียรติวดี องก์ท่ี 3 หอนัง่ในต าหนกัพระเกียรติรถ กรุง
เกียรตวิดี  

ตวัละครเอกคือ ท้าวเกียรติราช เป็นราชาผู้ครองนครเกียรติวดี, ท้าวภีมาสูร คือ
ราชาผู้ครองนครบาดาล, พระนางอินทิรา  พระมเหสีของท้าวเกียรติราช,พระเกียรติรถ ยพุราชแห่ง
เกียรตวิดี  

เนือ้เร่ือง กล่าวถึง ท้าวเกียรติราชกษัตริย์เมืองเกียรติว ดี ประพาสป่าเพ่ือจับ
กวางทองให้พระนางอินทิรา ผู้ เป็นมเหสี แต่ท้าวเกียรติราชถูกยักษ์ภีมาสูรจับได้ จึงจ าต้องให้
สญัญาว่าเม่ือกลบัถึงเมือง ถ้ามีผู้ ใดน าของมาถวายต้องน ามาให้ยกัษ์เพ่ือไถ่ชีวิต เม่ือท้าวเกียรติ
ราชกลบัถึงเมือง พระนางอินทราน าพระโอรสท่ีเพิ่งประสูติมาถวาย ท้ายเกียรติราชตกใจมากและ
เสียใจท่ีต้องเสียทียักษ์ แต่ไม่ยอมสละพระโอรสให้ยกัษ์ ยอมมอบชีวิตตนแทน ยักษ์ภีมาสูรยอม
ผ่อนผนัให้ 20 ปี เม่ือครบก าหนดท้ายเกียรติราชไม่ยอมปฏิบตัิตามสัญญาจึงประชวรหนัก พระ
เกียรติรถซึ่งเป็นพระโอรสวิตกมาก คิดหาทางช่วยโดยจะยอมท าทุกวิถีทางท่ีจะช่วยพระบิดา แม้
ชีวิตก็ยอมสละได้ และทนัทีท่ีทราบความจริงจากพระอาจารย์คือพระภรัทวาชฤษี พระเกียรติรถก็
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รีบไปหายกัษ์ภีมาสรู ยกัษ์ภีมาสูรน าพระเกียรติรถไปเมืองบาดาลแต่งตัง้ให้เป็นมหาอุปราช พระ
เกียรตริถท าหน้าท่ีแทนภีมาสรูได้อยา่งดี จนเป็นท่ีรักของประชาชน แตย่กัษ์ภีมาสรูกลบัไม่พอใจจึง
หาทางก าจดัด้วยวิธีตา่งๆ โดยให้ธิดาช่ือสวุรรณเกษาช่วย แตเ่ม่ือทัง้สองได้พบกนัก็รักใคร่กนั นาง
ช่วยพระเกียรติรถให้รอดพ้นจากอุบายองภีมาสูรได้ ทัง้สองพากันหนีจากเมืองบาดาลมาหา
พระภรัทวาชฤษีในท่ีสดุยกัษ์ภีมาสรูถกูปราบจนยอมกลบัใจ พระเกียรติรถกบันางสวุรรณเกษาได้
แตง่งานกนัแล้วกลบัสู่เมืองเกียรติวดี (คณะกรรมการฝ่ายจดัท าหนงัสือท่ีระลึกและจดหมายเหตฯุ 
ในคณะกรรมการอ านวยการจดังานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ 
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสดุา สิริโสภาพณัณวดี, 2555: 212) 

6) การใช้ภาษาอปุลกัษณ์ 

 วรรคทองเร่ืองบทละครเร่ืองพระเกียรตริถ ในหนงัสือวรรคทองในหนงัสือวรรคทอง
ในวรรณคดีนี ้ประกอบด้วยทัง้หมด 3 วรรคทอง มีการใช้ภาษาอุปลักษณ์ 3 ครัง้ แบ่งเป็น 2 
ประเภท คือ อปุลกัษณ์เก่ียวกบัการศกึสงคราม และอปุลกัษณ์เก่ียวกบัศาสนา 

(1)อปุลกัษณ์เก่ียวกบัการศกึสงคราม 

(1.1)ศตัรูคืออนัตราย 

Metaphor: ศตัรู คือ ภยัอนัตราย 

Share understanding: การจะตอ่สู้กบัศตัรูต้องมีสติ,  

Metaphors evidencing entailment:  

เม่ือใดภัยพาลมาราญรอน  กมุสตไิว้ก่อนจงึสู้ภัย 

 

(2)อปุลกัษณ์เก่ียวกบัศาสนา 

(2.1) ธรรมะ คือ เคร่ืองจกัร 

Metaphor: ศาสนา เหมือน เคร่ืองจกัร 
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Share understanding: ศาสนาคือเคร่ืองคุ้มกันให้มีความ
อบอุน่  

Metaphors evidencing entailment:  

อนัวา่ผู้มัน่อยูใ่นทางธรรม์     เหมือนมีเคร่ืองคุ้มกนักายาอุน่ 

 

(2.2)ปัญญา คือ อาวธุ 

Metaphor: Metaphor: ปัญญา คือ อาวธุสู้ศตัรู 

Share understanding: ปัญญาคืออาวธุท่ีดีท่ีสดุในการสู้กบั
ศตัรู  

Metaphors evidencing entailment:  

ปัญญาคืออาวุธยทุธวิชยั     

 

4.1.1.5. บทละครเร่ืองรามเกียรติ ์พระเจ้ากรุงธนบรีุ 

1) ผู้แตง่  

สมเดจ็พระเจ้ากรุงธนบรีุ 

2) บริบทสงัคม 

 โฆฑยากร (2525) ระบวุา่บทละครเร่ืองรามเกียรติ แตง่ขึน้ใน พ.ศ. 2313 เป็นช่วง
ท่ีพระเจ้ากรุงธนบรีุสร้างกรุง มีการรบทพัจบัศกึ บ้านเมืองไม่ปกตินกัเพราะมีแตส่งคราม และสมยั
กรุงธนบรีุมีระยะเวลาสัน้มากคือเพียง 15 ปี วรรณคดีชว่งนีจ้งึไมโ่ดดเดน่มากนกั  
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3) กลวิธีการแตง่วรรณคดี  

 กลอนบทละคร แตไ่ม่นิยมน ามาเล่นเป็นละคร เพราะไม่มีการดดัแปลงให้เข้ากับ
ท่าร า ส านวนโวหารยงัสู้สมยัรัตนโกสินทร์ไม่ได้ เพราะพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงถนดัการรบมากกว่า
ถนดัอกัษร 

4) วตัถปุระสงค์การแตง่วรรณคดี/หน้าท่ีของวรรณคดี 

 พระเจ้ากรุงธนบุรี ต้องการให้มีการปลุกใจประชาชน สั่งสอนศีลธรรม และ
รักษาวรรณคดีของชาติมิให้สูญหาย ดงันัน้บทละครเร่ืองรามเกียรติ ฉบบันีจ้ึงมีหน้าท่ีทางสงัคม
เป็นหลกัมากกวา่จะท าหน้าท่ีสร้างความบนัเทิง  

5) โครงเร่ืองวรรณคดี  

 มี 4 ตอน ได้แก่ ตอนทศกณัฑ์ตัง้พิธีทรายกลด  และพระลกัษณ์ต้องหอกกบิล
พทัธ์ จนผกูผมทศกัณฐ์ ตอนพระมงกุฎประลองศร (ทรงแผลงต้นไม้) ตอนท้าวมาลีวราชว่าความ 
ตอนหณมุานเกีย้วนางวาริน  

6) การใช้ภาษาอปุลกัษณ์ 

 วรรคทองเร่ืองบทละครเร่ืองรามเกียรต ิในหนงัสือวรรคทองในหนงัสือวรรคทองใน
วรรณคดีนี ้ประกอบด้วยทัง้หมด 13 วรรคทอง มีการใช้ภาษาอปุลกัษณ์ 9 ครัง้ แบง่เป็น 5 ประเภท 
คือ อปุลกัษณ์เก่ียวกับการศกึสงคราม, อปุลกัษณ์เก่ียวกบักษัตริย์, อปุลกัษณ์เก่ียวกบัผู้หญิง, อุป
ลกัษณ์เก่ียวกบัอารมณ์ และอปุลกัษณ์เก่ียวกบัศาสนา ดงันี ้

 

(1) อปุลกัษณ์เก่ียวกบัการศกึ 

(1.1) ศตัรู คือ เดก็ชาย  

Metaphor: ศตัรู คือ เดก็ชาย 

Share understanding: ศตัรู คือ เดก็ชาย 

Metaphors evidencing entailment:  
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ประนังท าจ าจองกุมารา     โซ่ตรวนข่ือคาครบครัน (กุมารา 
แปลวา่ เดก็ชาย) 

 

 (2) อปุลกัษณ์เก่ียวกบักษัตริย์  

(2.1)กษัตริย์ คือ พระอาทิตย์ 

Metaphor: กษัตริย์ เหมือน พระอาทิตย์  

Share understanding: กษัตริย์ เหมือน พระอาทิตย์  

Metaphors evidencing entailment:  

ดจุดงัอโณทัยไตรตรัส     แจม่จดัวิเชียรเฉิดฉาย 

 

(2.2)กษัตริย์ คือ เทพ,เทวดา,ผู้ยิ่งใหญ่ 

Metaphor: กษัตริย์ คือ เทพ, เทวดา, ผู้ยิ่งใหญ่สงูสดุ 

Share understanding: กษัตริย์ คือ ผู้ยิ่งใหญ่สงูสดุเหนือกว่า
มนษุย์หรือประชาชนทัว่ไป 

Metaphors evidencing entailment:  

ส่ีรถยศยิ่งเจษฎา     สนุทราดัง่เทวะเฉิดฉาย 

องคอ์รรคอ้อนแอ้นทัง้สอง    ผอ่งแผ้วผิวนิลวตัถา  

หมายเหต ุ:  

เจษฎา แปลวา่ ผู้ เป็นใหญ่สงูสดุ (ราชบณัฑิตยสถาน,2557)  

อรรค แปลวา่ ผู้ยิ่งใหญ่(ราชบณัฑิตยสถาน, 2542) 
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(2.3)กษัตริย์ คือ ผู้ทรงธรรม์ 

Metaphor: กษัตริย์คือผู้ทรงธรรม์ 

Share understanding: กษัตริย์คือผู้ ท่ีเอาธรรมะเป็นท่ีตัง้ 

Metaphors evidencing entailment: 

แตก่ผูู้รู้ยศธรรม์     ยงัหมายมัน่มุง่มารศรี 

 

(3)อปุลกัษณ์เก่ียวกบัผู้หญิง 

(3.1)ผู้หญิงคือนางงาม 

Metaphor: ผู้หญิง คือ นางงาม 

Share understanding: ผู้หญิงเป็นสว่นหนึง่ของผู้ชาย 

Metaphors evidencing entailment:  

แตก่ผูู้ รู้ยศธรรม์     ยงัหมายมัน่มุง่มารศรี 

 

(4)อปุลกัษณ์เก่ียวกบัอารมณ์ 

(4.1)ความทกุข์ คือ น า้ตา 

Metaphor: ความทกุข์ คือ น า้ตา 

Share understanding: ความทกุข์ คือ น า้ตา 

Metaphors evidencing entailment:  

หากได้พิเภกวานริน  หาไมจ่ะกินน า้ตาตาย 
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(5)อปุลกัษณ์เก่ียวกบัศาสนา 

(5.1)ความรักท่ีไมส่มหวงั คือ เวรกรรม 

Metaphor: ความรักไมส่มหวงั คือ เวรกรรม 

Share understanding: ความรักท่ีไม่สมหวงัเป็นเหตมุาจาก
เวรกรรม 

Metaphors evidencing entailment: 

 ลอยเอยลอยบาป   พ้นถ้อยค าสาปค าสัน  หมดเวรเกน
กรรมผกูพนั   สิน้กนัแตว่นันีไ้ป 

 

4.1.1.6. บทละครเร่ืองอิเหนา พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้า
จฬุาโลก 

1) ผู้แตง่  

พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก 

2) บริบทสงัคม 

 ยคุรัตนโกสินทร์ถือเป็นยคุท่ีวรรณคดีรุ่งเรืองมากท่ีสดุ ทัง้ในด้านคณุภาพและ
ปริมาณ โดยได้อาศยัวรรณคดีเก่าๆ มาปรับปรุงตดัแปลงแก้ไขให้ดียิ่งขึน้ และสร้างวรรณคดีเร่ือง
ใหม่ (โฆฑยากร,2525: 111) โดยในสมัยรัชกาลท่ี 1 ถือ เป็นยุคท่ีบ้านเมืองเร่ิมมีความมั่นคง 
รัชกาลท่ี 1 ทรงใช้พระวิริยะอตุสาหะพระราชนิพนธ์บทละครขึน้มา 3 เร่ืองจนจบ คือ รามเกียรติ์, 
ดาหลงั และอณุรุท โดยรามเกียรติถื์อวา่เป็นรามเกียรติ์ฉบบัท่ีสมบรูณ์ท่ีสดุ โดยยคุสมยันีมี้การเล่น
ละครนอกอยา่งแพร่หลายด้วย (สมถวิล, 2525: 31) 
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3) กลวิธีการแตง่วรรณคดี  

 บทละคร เพ่ือใช้ในการเล่นละครใน หมายถึงละครท่ีแสดงในพระราชวงัของ
พระมหากษัตริย์ แสดงโดยผู้หญิงล้วน (สมถวิล, 2525: 24) มีผู้ รู้จกักนัแพร่หลาย แม้ช่ือตวัละครก็
คุ้นหูกว่าดาหลงั โดยรัชกาลท่ี 1 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้แต่งซ่อมบทพระนิพนธ์ของเจ้าฟ้าหญิงมงกุฎ 
ได้รับความนิยมมากกว่าดาหลัง ถ้อยค าส านวนไพเราะ ท าให้ผู้ อ่านเห็นภาพพจน์ (โฆฑยากร, 
2525: 119) การใช้ภาษาท่ีไพเราะ ท าให้เร่ืองนีถื้อเป็นวรรณคดีท่ียอดเย่ียมเร่ืองหนึ่ง ภายหลัง
พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหล้านภาลยั (รัชกาลท่ี 2) ได้ทรวงพระราชนิพนธ์ขึน้ใหม่โดยมีบทพระ
ราชนิพนธ์ฉบบัรัชกาลท่ี 1 เป็นพืน้ฐาน จนได้ช่ือวา่เป็นบทละครท่ีได้รับความนิยมเล่นเป็นบทละคร
มากกว่าเร่ืองใดๆ ด้วยเหตนีุบ้ทละครเร่ืองอิเหนาของรัชกาลท่ี 2 จึงได้รับการตดัสินจากวรรณคดี
สโมสรให้เป็นยอดแหง่บทละครร าใน พ.ศ. 2459 (สมถวิล, 2525: 168-169) ในการใช้ถ้อยค าจะใช้
ค าท่ีไพเราะสละสลวยให้เหมาะกบัทา่ร า ไมน่ิยมแสดงเร่ืองตลกหรือหยาบคาย      

4) วตัถปุระสงค์การแตง่วรรณคดี/หน้าท่ีของวรรณคดี 

เพ่ือรวมรวมเร่ืองราวให้บริบรูณ์เป็นต้นฉบบัส าหรับพระนคร (สมถวิล, 2525: 
11) โดยอิเหนานัน้แตง่ขึน้เพ่ือเป็นบทละครใน  

5) โครงเร่ืองวรรณคดี  

มีเค้าโครงเป็นพงศาวดารของชวาท่ีต้องการแสดงอานุภาพของกษัตริย์ชวา
พระองค์หนึ่งท่ีช่ือว่าอิเหนา ว่ามีความเก่งกล้าสามารถมาก แต่มีการสอดแทรกสภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ของบ้านเมืองไทยไว้ด้วย ทัง้ลกัษณะบ้านเมือง การละเล่นต่างๆ ลกัษณะชาวเมือง และ
ขนบประเพณีในราชส านกั (สมถวิล, 2525:199-206) มีเนือ้เร่ืองว่า ท้าวกเุรปันกษัตริย์วงศ์เทวา มี
โอรส กับประไหมสุหรี   องค์ปะตาระกาหลา ทรงท ากริชจารึกนามอิเหนามาวางไว้ จึงให้ช่ือพระ
กมุารว่า อิเหนา ต่อมาท้าวกุเรปันได้หมัน้บุษบา ธิดาของท้าวดาหา ให้กบัอิเหนาซึ่งเป็นราชโอรส 
แต่อิเหนาไปรักกับจินตะหรา ธิดาท้าวหมันหยา ท้าวดาหารู้เร่ืองจึงยกนางบุษบาให้ระตูจรกา 
ตอ่มาท้าวกระหมงักหุนิง และวิหยาสะก า  จึงยกกองทพัมาชิงนาง  อิเหนาได้มาช่วยปราบข้าศึก 
และเกิดรักบุษบา จึงท าอุบายเผาเมืองดาหา   แล้วพาบุษบาหนีไปซ่อนไว้ ปะตาระกาหลาโกรธ
มาก จึงบนัดาลให้เกิดลมหอบเอาบุษบาไปไว้ในกลางป่า และแปลงให้เป็นอุณากรรณ อิเหนา
ปลอมเป็นปันหยีออกตดิตาม ปราบบ้านเมืองตา่งๆ จนได้ชายามากมาย อณุากรรณตามหาอิเหนา 
และแปลงเป็นแอหนงั ได้ไปคืนดีกนัท่ีดาหลงั (โฆฑยากร, 2525: 118) อิเหนาจึงเป็นเร่ืองของรัช
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ทายาทกษัตริย์ชวาพระองค์หนึ่ง ซึ่งมีฤทธาศกัดานุภาพมาก แต่ได้รับความยากล าบากเน่ืองจาก
การพลดัคูต่นุาหงนั จงึเป็นเหตใุห้ต้องเท่ียวสญัจรตามหานางไปทัว่แคว้นแดนชวา ในขณะเดียวกนั
นัน้ก็ได้ปราบหวัเมืองน้อยใหญ่แดนชวาไว้ในอ านาจด้วย และกว่าจะได้พบคูต่นุาหงนั และกลบัมา
ครองบ้านเมืองก็ใช้เวลาหลายปี (สมถวิล, 2525: 170) โดยเนือ้เร่ืองมีการแทรกความเช่ือเร่ืองเวร
เร่ืองกรรมบาปบญุคณุโทษอนัเป็นหลกัศาสนาไว้ด้วย  

บทละครเร่ืองอิเหนานี ้ใช้ตวัละครเอกผู้ชายเป็นกษัตริย์ ลกัษณะเป็นชายท่ีมี
เสน่ห์ รูปร่างงดงาม มีวาจาอ่อนหวาน สามารถผกูใจผู้ อ่ืน หรือผู้ ใต้บงัคบับญัชาให้มาสวามิภักดิ ์
แม้ศตัรูพ่ายแพ้ อิเหนาก็ไม่ได้ข่มขู่ และพร้อมจะให้อภัย สตรีท่ีอิเหนาปรารถนา ก็มิได้ท าการหัก
หาญ แต่จะใช้ค าหวานประโลมใจให้สตรียินยอมพร้อมใจด้วย  (สมถวิล, 2525: 183) อิเหนาจึง
เป็นชายท่ีเจ้าชู้  ออ่นหวาน และมีความเก่งกล้าสามารถในการรบ 

ตวัละครเอกหญิงคือ บุษบา เป็นสตรีท่ีงามยิ่ง แต่ความงามกลับเป็นภัยต่อ
ตนเอง เพราะท าให้เกิดศกึตดิเมืองเพ่ือแยง่ชิงนาง สมถวิล (2525) ระบวุ่าด้วยเหตนีุจ้ึงสะท้อนภาพ
ชีวิตของสตรีสมยัก่อนว่า ผู้หญิงไม่มีสิทธิมีเสียงเม่ืออยู่กบัพ่อแม่ พ่อแม่มีสิทธิขาดท่ีจะยกให้ใครก็
ได้  

6) การใช้ภาษาอปุลกัษณ์ 

 วรรคทองเร่ืองบทละครเร่ืองอิเหนา ในหนงัสือวรรคทองในหนงัสือวรรคทอง
ในวรรณคดีนี ้ประกอบด้วยทัง้หมด 54 วรรคทอง มีการใช้ภาษาอุปลักษณ์ 45 ครัง้ แบ่งเป็นอุป
ลกัษณ์ 4 ประเภท คือ อปุลกัษณ์เก่ียวกบักษัตริย์, อปุลกัษณ์เก่ียวกับผู้หญิง, อปุลกัษณ์เก่ียวกับ
ร่างกายของผู้หญิง, อปุลกัษณ์เก่ียวกบัแม ่ 

(1)อปุลกัษณ์เก่ียวกบักษัตริย์ 

(1.1)กษัตริย์ คือ เทพ, เทวดา 

Metaphor: กษัตริย์ คือ เทพได้แก่ พระอินทร์, พระอิศวร 

Share understanding: กษัตริย์ คือ เทพ 

Metaphors evidencing entailment: 

อนัวิมานปรเมศสรุาฤทธ์ิ     ก็มาสถิตทัง้แปดทิศา  
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สินธพชาติอาจองทรงฤทธ์ิ   ส าหรับองค์จักรกฤษณ์อัน
เช่ียวชาญ  

ทัง้สระแก้วปทเุมศรายเรียง     เพียงโบกขรณีในเมืองอินทร์ 

เป็นท่ีสถานเทเวศร์โนเรศร่อนร้องถวายเสียง 

เรืองรองสอ่งฟ้าธาตรี     ดงัฉตัรพระศุลีมีฤทธ์ิ  

นาดนวยระทวยยรุยาตร  งามดงัเทวราชครรไลหงส์ 

ชายไหวไหวพิง้งามตรู  งามเอ่ียมเทียมคูอ่มรินทร์ 

พระเสดจ็ยา่งเยือ้งยรุยาตร    ผดุผาดเพียงเทพอดศิร 

รัดพระองค์ประจ ายามงามพราย   พรายเพริศเป็นนารายณ์
ทรงสินธุ์ 

งามทรงดงัองค์หริรักษ์  วายกุลูทรงจกัรเป็นใหญ่ 

ไพรีขจรสยอนฤทธ์     ดงัพงศ์พษิณุรักษ์บรรทมสินธุ์ 

สินธพชาตดิาดสีเนียมนิล  ดงัม้าทรงองค์อินทร์เพริศพราย 

ทีนีเ้สร็จการนานช้า   จงึจะได้เห็นหน้านางเทวี 

พระผู้บรมวงศ์เทเวศร์  ซึง่ด ารงนครเรศดาหา 

ตวัเราเผา่เทพเรืองชยั     สู้ ม้วยบรรลยัด้วยสจัจา 

บาหยนัก้มเก็บใสส่ไบ  มาถวายอรไทเทวี 

หมายเหต:ุ  

ป ร เ ม ศ ว ร์  คื อ  ผู้ เ ป็ น ใ ห ญ่ ยิ่ ง  คื อ  พ ร ะ อิ ศ ว ร 
(ราชบณัฑิตยสถาน, 2542)  

จกัรกฤษณ์ คือ พระนารายณ์ 
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เทเวศ, เทเวศร์, เทเวศวร์ แปลว่า เทวดาผู้ เป็นใหญ่, หวัหน้า
เทวดา; พระราชา, เจ้านาย(ราชบณัฑิตยสถาน, 2542) 

ศลีุ คือ พระอิศวร(ราชบณัฑิตยสถาน, 2542) 

อมรินทร์ คือ พระอินทร์ (ราชบณัฑิตยสถาน) 

อดิสร แปลว่า  ผู้ เป็นเจ้าเป็นใหญ่ (ราชบัณฑิตยสถาน, 
2542)  

เทวี แปลว่า เทวดาผู้ หญิง , นางพญา, นางกษัตริย์ 
(ราชบณัฑิตยสถาน, 2542)  

 

(1.2)กษัตริย์ คือ พระอาทิตย์  

Metaphor: กษัตริย์ คือ ดวงอาทิตย์ 

Share understanding: กษัตริย์คือผู้สงูสง่  

Metaphors evidencing entailment: 

ก าแพงแลงเลห์่แก้วประพาฬ     ชชัวาลล า้ดวงพระสุริย์ใส 

จะมาแขง่ด้วยแสงพระอาทติย์   เห็นผิดระบอบบรุาณมา 

อนัสุริย์วงศ์เราเหลา่เทวา     ไมเ่คยเสียพาราแก่ผู้ใด 

ทา่นก็เป็นสุริย์วงศ์องอาจ   ตวัเราก็ชาตชิายทหาร 

หมายเหต:ุ  

สุริยะ แปลว่า ดวงอาทิตย์ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542) อีก
ความหมายหนึ่งสริุย์วงศ์นัน้จะหมายถึงเทพองค์หนึ่ง คือเทพ
แหง่พระอาทิตย์ 
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(1.3)กษัตริย์ คือ ผู้น าทางศาสนา  

Metaphor: กษัตริย์ คือ พระสมัมาสมัพทุธเจ้า,พระ 

Share understanding: กษัตริย์ คือ พระสมัมาสมัพทุธเจ้า
หรือ พระ แสดงถึงความเป็นธรรม เป็นคนดี 

Metaphors evidencing entailment:  

เขนยทองเรียงรันเป็นชัน้มา  ส าหรับองค์พระมหามุนี 

พระเห็นมหศัจรรย์ใจ    จงึไถ่ถามโหราทัง้ส่ี 

 

(1.4)กษัตริย์ คือ ดนิแดน 

Metaphor: กษัตริย์ คือ ดนิแดน 

Share understanding: กษัตริย์เป็นเจ้าของดินแดน (เจ้า
แผน่ดนิ)  

Metaphors evidencing entailment: 

อนัลกูค้าวาณิชทกุภาษา     มาพึง่ขัณฑเสมาทกุแหง่หน 

ลมดีก็ใช้ใบไป     ภูวไนยอุ้มองค์ขนิษฐา 

พระฟังเสียงปักษาเร่งอาลยั     ภูวิไนยคดิถึงพระพี่ยา 

หมายเหต:ุ 

ขัณฑสีมา แปลว่า เขตแดน , เขตแดนส่วนหนึ่ง  ๆ 
(ราชบณัฑิตยสถาน, 2542) 

ภวูไนย แปลวา่ พระเจ้าแผน่ดนิ (ราชบณัฑิตยสถาน, 2542) 
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(1.5) กษัตริย์ คือ สตัว์ 

Metaphor: กษัตริย์ คือ สตัว์ ได้แก่ สิงโต 

Share understanding: กษัตริย์คือผู้น า  

Metaphors evidencing entailment: 

เหน็บกริชเทวญัชาญชยั    ดงัไกรสรราชผงาดจร 

พระองค์ขึน้ทรงยานมุาศ  องอาจดงัไกรสรสีห์ 

อนัองค์อสญัแดหวา     ฤทาดงัพระยาราชสีห์ 

หมายเหต:ุ 

ไกรสร แปลวา่ สิงโต (ราชบณัฑิตยสถาน, 2542) 

 

(2)อปุลกัษณ์เก่ียวกบัผู้หญิง 

(2.1)ผู้หญิง คือ นางงาม 

Metaphor: ผู้หญิง คือ นางงาม 

Share understanding: ผู้หญิง ต้องมีความงาม 

Metaphors evidencing entailment: 

รจนาเลิศโลกวิไลวรรณ 

หมายเหต ุ:  

รจนา แปลวา่ งาม (ราชบณัฑิตยสถาน, 2542) 

วิไลวรรณ แปลวา่ สีงาม, ผิวงาม (ราชบณัฑิตยสถาน, 2542) 
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(2.2)ผู้หญิง คือ กินนรี 

Share understanding: ผู้หญิง เหมือน คนในเทพนิยาย อาจ
ไมไ่ด้ครอบครอง 

Metaphors evidencing entailment: 

อ้อนแอ้นเอวกลมดงักินนร     นาดนวยอรชรวิลาวณัย์ 

 

(2.3)ผู้หญิง คือ อญัมณี 

Metaphor:  ผู้หญิง คือ อญัมณี ได้แก่ ทอง 

Share understanding: ผู้หญิงคือสิ่งล า้คา่ 

Metaphors evidencing entailment:  

นางในไตรจกัรไมเ่ทียมทนั     ทรงศรีดงัสุวรรณพรรณราย 

 

(2.4)ผู้หญิง คือ นางฟ้า 

Metaphor: ผู้หญิง คือ นางฟ้า 

Share understanding: ผู้ หญิงคือสิ่งสูงส่ง ยากท่ีจะ
ครอบครอง  

Metaphors evidencing entailment: 

พิศทรงยงยอกามา   ดงันางในห้องฟ้ากระยาหงนั 

ผิดก็ท าสงครามดตูามที    เกลือกบญุมีจะได้นางสาวสวรรค์ 
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(2.5)ผู้หญิงคือสว่นหนึง่ของร่างกายผู้ชาย 

Metaphor: ผู้หญิง คือ แก้วตา,หน้าอก 

Share understanding: ผู้หญิงคือสว่นหนึง่ของร่างกายผู้ชาย 

Metaphors evidencing entailment:  

ก็เหมือนหนึง่ดวงใจพี่ไคลคลา  แก้วตาจะเห็นประการใด 

จะจากไปฉนัใดนะอกอา    คดิมาฤาหนึง่มิใคร่ไป 

 

(2.6)ผู้หญิง คือ ดวงจนัทร์ 

Metaphor: ผู้หญิง คือ ดวงจนัทร์  

Share understanding: ผู้หญิงสงูสง่ ยากท่ีจะครอบครอง 

Metaphors evidencing entailment: 

พกัตร์ผอ่งโสภาลาวณัย์  ดงับุหลันอนัหมดราคี 

หมายเหต:ุ  

บหุลนั แปลวา่ พระจนัทร์ (ราชบณัฑิตยสถาน, 2542)  

 

(3)อปุลกัษณ์เก่ียวกบัร่างกายของผู้หญิง 

(3.1)หน้าอกของผู้หญิง คือ ดอกบวั 

Metaphor: หน้าอกของผู้หญิง คือ บวัออ่น 

Share understanding: หน้าอกของผู้หญิงเหมือนดอกบวั 

Metaphors evidencing entailment: 
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พระทรงกรรเจียกแก้วกระจายจร  กระจายจับบัวอ่อนกุดัน่
ดวง 

พระศอตกปล้องต้องลกัขณา   ปทมุาดงัดวงปทุมมาลย์ 

 

(3.2)ดวงตาของผู้หญิง คือ อญัมณี 

Metaphor: ดวงตาของผู้หญิง คือ มณีนิล  

Share understanding: ผู้หญิงเป็นสิ่งมีคา่,ดวงตาของผู้หญิง
คืออญัมนีสีด า 

Metaphors evidencing entailment: 

พระเกศบานเบกิภมุรี   นยัน์เนตรดงัดวงมณีนิล 

 

(3.3)หขูองผู้หญิง คือ ดอกไม้ 

Metaphor: หขูองผู้หญิง คือ ดอกไม้ 

Share understanding: หูของผู้หญิงต้องเหมือนกลีบของ
ดอกไม้  

Metaphors evidencing entailment: 

พระกรรณดงักลีบบุษบง 

 

(3.4)คิว้ ของ ผู้หญิง คือ คนัธน ู 

Metaphor: คิว้ของผู้หญิง คือ คนัธน ู

Share understanding: ผู้หญิงสวยต้องมีคิว้แบบคนัธน ู 
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Metaphors evidencing entailment: 

พระขนงดงัวงธนูศิลป์ 

 

(3.5)จมกูของผู้หญิง คือ ขอ  

Metaphor: จมกูของผู้หญิง คือ ขอ 

Share understanding: จมกูของผู้หญิงต้องเป็นเหมือนขอ 

Metaphors evidencing entailment: 

นาสาดงัขอกุญชริน  โฉมฉินประโลมละลานตา 

 

(3.6)แก้มของผู้หญิง คือ ทอง 

Metaphor: แก้มของผู้หญิง คือ ทอง 

Share understanding: แก้มของผู้ หญิงต้องมีประกาย
เหมือนทอง 

Metaphors evidencing entailment: 

พระปรางเปล่งปลั่งดังปรางทอง     โอษฐ์น้องดังจะแย้ม
หรรษา 

 

(4)อปุลกัษณ์เก่ียวกบัแม่ 

Metaphor:  แม ่คือ คนท่ีเท้าอยูเ่หนือหวัลกู 

Share understanding: แมคื่อผู้ ท่ีสงูสง่ 

Metaphors evidencing entailment: 
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โอ้โอ้วา่พระมารดาเจ้า     พระบาทเคยปกเกล้าเกศา 

 

4.1.1.7 บทละครเร่ืองอุณรุท พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จฬุาโลก 

1) ผู้แตง่ 

พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก 

2) บริบทสงัคม 

ยุครัตนโกสินทร์ถือเป็นยุคท่ีวรรณคดีรุ่งเรืองมากท่ีสุด ทัง้ในด้านคุณภาพและ
ปริมาณ โดยได้อาศยัวรรณคดีเก่าๆ มาปรับปรุงตดัแปลงแก้ไขให้ดียิ่งขึน้ และสร้างวรรณคดีเร่ือง
ใหม่ (โฆฑยากร,2525: 111) โดยในสมัยรัชกาลท่ี 1 ถือ เป็นยุคท่ีบ้านเมืองเร่ิมมีความมั่นคง 
รัชกาลท่ี 1 ทรงใช้พระวิริยะอตุสาหะพระราชนิพนธ์บทละครขึน้มา 3 เร่ืองจนจบ คือ รามเกียรติ์, 
ดาหลงั และอณุรุท โดยรามเกียรติถื์อวา่เป็นรามเกียรติ์ฉบบัท่ีสมบรูณ์ท่ีสดุ โดยยคุสมยันีมี้การเล่น
ละครนอกอยา่งแพร่หลายด้วย (สมถวิล, 2525: 31) 

3) กลวิธีการแตง่วรรณคดี 

เป็นเร่ืองเดียวกับอนิรุทค าฉันท์ของศรีปราชญ์ ได้เค้าโครงมาจากคมัภีร์มหาภา
รตะ และปุราณะ เม่ืออวตารของพระนารายณ์ ปางกฤษณาวตารโฆฑยากร (2525) ระบุว่าบท
ละครเร่ืองนีย้งัสู้กลอนพระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี 2 ไม่ได้ มีความไพเราะท่ียงัแตกต่างกันเล็กน้อย 
และมีกระบวนกลอนเลียนแบบรามเกียรติ ์เชน่ 

สิบเศียรสิบหน้าย่ีสิบกร     สงูเย่ียมอมัพรเวหา 

สิบปากเขีย้วงอกออกมา    ย่ีสิบตาดงัดวงอโนทยั 

แผดเสียงสิงหนาทตวาดร้อง    กึกก้องฟากฟ้าดนิไหว  

กระทืบบาทครืน้คร่ันสนัน่ไป  ถึงเมรุไกรสตัภณัฑ์ 

       (โฆฑยากร, 2525: 114) 
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4) วตัถปุระสงค์การแตง่วรรณคดี/หน้าท่ีของวรรณคดี 

 เป็นบทละครเพ่ือใช้เล่นละครใน หมายถึงละครท่ีแสดงในพระราชวังของ
พระมหากษัตริย์ แสดงโดยผู้หญิงล้วน (สมถวิล, 2525: 24) โดยตรง มีค ากลอนท้ายเร่ืองท่ีระบชุดั
วา่หน้าท่ีของวรรณคดีเร่ืองอณุรุทนัน้ เพ่ือสร้างความบนัเทิงให้กบัประชาชน ดงันี ้

 

อนัพระราชนิพนธ์อณุรุท                สมมตุไิมมี่แก่นสาร 

ให้ทรงไว้ตามเร่ืองโบราณ              ส าหรับการเฉลิมพระนคร 

ให้ร าร้องครืน้เครงบรรเลงเลน่        เป็นท่ีแสนสขุสโมสร 

แก่หญิงชายไพร่ฟ้าประชากร         ก็ถาวรเสร็จสิน้บริบรูณ์ 

 พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก   

(สมถวิล, 2525: 11) 

 

5) โครงเร่ืองวรรณคดี  

ท้าวกรุงพาณ ครองกรุงรัตนามีมหิทธิฤทธ์ิเป็นท่ีเกรงขามของมวลมนษุย์และทวย
เทพ ชอบประพฤติตนเป็นพาล เท่ียวสมสู่นางฟ้านางสวรรค์ ทวยเทพได้รับความเดือดร้อนมาก 
ท้าวกรุงพาณเกิดความฮึกเหิมใจ วนัหนึ่งนึกใคร่จะไปลกัลอบสมสู่พระนางสจุิตรา มเหสีเอกองค์
หนึ่งของพระอินทร์เม่ือพระอินทร์เสด็จประพาสสวนนนัทนวนั ก็แปลงรูปเป็นพระอินทร์ แล้วร่าย
เวทเปิดประตเูข้าไปหานางสจุิตรา นางสจุิตราส าคญัวา่พระอินทร์ผู้ เป็นพระสวามีเสด็จมา ก็เข้ามา
ต้อนรับ พระอินทร์เสียใจมาก นางสุจิตราจึงลาพระอินทร์จุติลงมาเกิดในดอกบัว ณ สระบัว
โบกขรณีใกล้อาศรมของพระฤษีสธุาวาส ภายหลงักรุงพาณมาขอเลีย้งไว้ในนครของตน และรักใคร่
โปรดปรานมาก  

 ในสมยัเดียวกัน ณ กรุงณรงกาหรือทวารวดี พระนารายณ์อวตารลงมาเกิดเป็น
พระกฤษณ์ครองกรุงทวารวดี มีโอรสองค์หนึ่งนามว่า " ไกรสทุ " ซึ่งตรงกับพระปรัทยุมน์ ในวิษณุ
ปรุาณะ ภายหลงัพระกฤษณ์ มอบให้ไกรสทุครองราชสมบตัิแทน ไกรสทุ มีโอรสหลายองค์ แตอ่งค์
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หนึ่งช่ือ อนิรุทธหรือท่ีเรียกเพีย้นไปจากบทพระราชนิพนธ์ว่า " อุณรุท " อุณรุทได้แต่งงานกับพระ
นางศรีสดุา พระธิดาของ อทุมุราช ณ กรุงโรมราช วนัหนึ่งอุณรุทกับพระชายา ช่ือศรีสดุานัน้เสด็จ
ประพาสป่า ไปพบกวางทองพระชายาอยากได้ ขอให้พระสวามีช่วยตามจับ อุณรุทก็ทรงขับไล่
กวางทองออกไปจนพลดัพลนิกายและพระชายา มาถึงต้นไทรแห่งหนึ่ง รู้สึกเหน่ือยอ่อนก็พกัอาศยั 
ฝ่ายพวกพลซึ่งมีพระพ่ีเลีย้งทัง้ส่ีก ากับอยู่ก็สัง่ให้แบง่พลออกเป็น 2 ส่วน ๆ หนึ่งให้เชิญพระชายา
กลบัเข้าเมือง ฝ่ายพระพ่ีเลีย้งและพลนิกายอีกส่วนหนึ่งก็ออกติดตามไปทนัอุณรุทท่ีต้นไทร อณุรุท
จงึให้พระพี่เลีย้งบวงสรวงสงัเวยพระไทร และขอพกัอาศยัในคืนนัน้ เทพเจ้าท่ีสิงสถิตอยู่ ณ ต้นไทร
จึงสนองการบวงสรวงสังเวยของอุณรุท สะกดพลนิกายให้หลับหมด แล้วจึงอุ้มพาอุณรุทไปยัง
ปราสาทของนางอษุา ณ กรุงรัตนา หรือ โศณิตปรุะ เรียกว่า “พระไทรอุ้มสม”  เม่ือพระไทรเทพเจ้า 
วางพระอณุรุทลงบนแท่นเคียงข้างนางอษุาแล้วก็มาคิดว่า จะให้ทัง้สององค์สนทนาปราศรัยกนัได้ 
ก็จะไถ่ถามนามวงศ์แล้วจะเกิดภัยมากจึงร่ายเวทมนต์ผูกโอษฐ์เสียทัง้สองคน มิให้สนทนากันได้ 
ปลกุให้ทัง้สองตื่นบรรทม แล้วพระไทรก็กลบัวิมาน พอใกล้รุ่งแจ้งอณุรุทกบัอษุาก าลงัหลบัอยู่เคียง
ข้างกนับนแทน่พระบรรทม พระไทรเทพเจ้าก็มาพาอณุรุทกลบัไปยงัใต้ต้นไทรตามเดมิ  

ฝ่ายอุณรุทต่ืนขึน้ ไม่เห็นนางอุษาก็คลั่งไคล้ไหลหลงพวกพระพ่ีเลีย้งทัง้ส่ี จึง
ช่วยกนัพากลบัเข้าเมือง ฝ่ายอษุาก็เช่นเดียวกนั ต่ืนขึน้ไม่เห็นอณุรุทก็หลงไหลคลัง่ไคล้ นางพระพ่ี
เลีย้งทัง้ 5 ช่วย กนัแก้ไขไม่ส าเร็จ นางศภุลกัษณ์หรืออีกช่ือหนึ่งว่า จิตรเลขาดงักล่าวแล้วข้างต้น 
เป็นนางพระพี่เลีย้งท่ีเฉลียวฉลาดสามารถคนหนึ่ง ประกอบทัง้เป็นผู้ มีศิลปในทางวาดรูปสมช่ือ จึง
รับอาสานางอุษาเท่ียวไปทุกสวรรค์ชัน้ฟ้าเท่ียววาดรูปเทวดามาให้นางอษุาด ูว่าเป็นคนเดียวกบัผู้
ท่ีมาร่วมแท่นบรรถรณ์หรือไม่ แล้วไปเท่ียววาดรูปมนุษย์ผู้ มีฤทธ์ิใหญ่ย่ิงในมนุษย์โลกมาให้นาง
อษุาตรวจด ูจนเม่ือศภุลกัษณ์วาดรูปพระอณุรุทให้นางอษุาด ูนางอษุาจ าได้ว่าเ ป็นพระสวามีของ
ตนจึงได้ให้นางศุภลักษณ์ไปพาอุณรุทมาหานาง นางศุภลักษณ์พระพ่ีเลีย้งซึ่งเป็นนางยักษ์มี 
อิทธิฤทธ์ิเหาะเหินเดนิอากาศได้ จงึไปเชิญพระอณุรุทและอุ้มพระอณุรุทพาเหาะมายงัปราสาทของ
นางอษุา ท าให้นางอษุาและพระอณุรุทได้สมรักอีกครัง้หนึง่ 

6) การใช้ภาษาอปุลกัษณ์ 

 วรรคทองเร่ืองบทละครเร่ืองอุณรุท ในหนังสือวรรคทองในหนังสือวรรคทองใน
วรรณคดีนี ้ประกอบด้วยทัง้หมด 81 วรรคทอง มีการใช้ภาษาอุปลกัษณ์  127 ครัง้ แบ่งเป็นอุป
ลกัษณ์ 8 ประเภท คือ อปุลกัษณ์เก่ียวกบักษัตริย์, อปุลกัษณ์เก่ียวกับผู้หญิง, อปุลกัษณ์เก่ียวกับ
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ร่างกายสตรี, อุปลกัษณ์เก่ียวกับแม่, อุปลักษณ์เก่ียวกับอารมณ์, อุปลักษณ์เก่ียวกับผู้ ชาย, อุป
ลกัษณ์เก่ียวกบัคนไมดี่ และอปุลกัษณ์เก่ียวกบัเทวดา 

 

(1)อปุลกัษณ์เก่ียวกบักษัตริย์  

(1.1) กษัตริย์ คือ เทพ, เทวดา, ผู้ยิ่งใหญ่ 

Metaphor:  กษัตริย์ คือ เทพ, เทวดา, ผู้ยิ่งใหญ่  

Share understanding: กษัตริย์คือผู้ ท่ีอยู่เหนือกว่า
ประชาชนทัว่ไป 

Metaphors evidencing entailment: 

งามองค์งามทรงพระเยาวเรศ     พิมพ์เพศสง่ศรีไมมี่สอง  

ดัง่หนึ่งรูปทองทิพมาศ    เทเวศชาญฉลาดหล่อเหลาเข้า
ไพชนต์ไหนก็แปลงเพศ    เหมือนเทเวศเจ้าวิมานมณีศรี 

ซึง่มิใชอ่งค์พระป่ินเกล้า    คือใครอ่ืนเลา่ก็ให้วา่ 

งามทรงดัง่องค์พระลักษมี    นางในธรณีไมมี่สอง 

พระคณุหนากวา่แผน่แดนดนิ   สงูสดุพรหมินทร์ทิฆมัพร 

มิเสียแรงเจ้าเกิดในโกเมศ     แตเ่ยาวเรศได้เจ็ดชนัษา 

จึง่คดิถวิลจินดา   จะวา่พระอิศโรโมลี 

ฤาจะวา่นารายณ์เรืองฤทธี     เหตใุดไมข่ี่พระครุฑทรง 

ฤาจะวา่บรมพรหเมศวร์     ไยไมป่ระเวศครรไลหงส์ 

จะวา่อมรินทร์อินทร์องค์   เป็นไฉนไมท่รงเอราวณั  

ฤาพระขันธกุมาราราช  ไมเ่ห็นอาสน์มยเุรศรังสรรค์ 
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ฤาจะวา่พระพายเทวา  ก็ไมท่รงมิ่งม้าอสัดร 

เสียแรงเรืองฤทธิไกรดัง่ไฟกัลป์   เสียแรงทรงมหนัต์เดชา
ชาญ 

จะใคร่ชมกินรายพุาพาล     เหตใุดผ่านฟ้าไมพ่ามา 

เห็นองค์สมเดจ็พระเยาวราช โอภาสพกัตร์เพียงแขไข 

หมายเหต ุ:  

เ ย า ว เ ร ศ  แ ป ล ว่ า  น า ง ก ษั ต ริ ย์  ห ญิ ง ส า ว ส ว ย
(ราชบณัฑิตยสถาน, 2542) 

เทเวศ แปลว่า เทวดาผู้ เป็นใหญ่, หวัหน้าเทวดา, พระราชา, 
เจ้านาย (ราชบณัฑิตยสถาน, 2542) 

 

(1.2)กษัตริย์ คือ หลกั 

Metaphor: กษัตริย์ คือ หลกัแก้ว  

Share understanding: กษัตริย์เป็นหลกัของบ้านเมือง เป็น
ท่ีพึง่ของประชาชน 

Metaphors evidencing entailment:  

จงสถิตในทางทศธรรม์   เป็นหลักแก้วอนัสถาวร 

อนัพระคณุซึง่การุณรัก     ได้เป็นหลักชุบเกล้าเกศี 

หมายเหต:ุ 

หลกั แปลว่า เสาท่ีปักไว้, ท่ีผกู, ท่ีมัน่, เช่น เอาเรือไปผกูไว้
กบัหลกั; เคร่ืองหมาย เช่น หลกัเขต; เคร่ืองยึดเหน่ียว เช่น มี
ธรรมะเป็นหลกัในการด ารงชีวิต, เคร่ืองจบัยดึ เช่น หลกัแจว; 
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สาระท่ีมั่นคง เช่น พูดจาไม่มีหลัก หลักกฎหมาย หลัก
เศรษฐศาสตร์ (ราชบณัฑิตยสถาน, 2542) 

 

(1.3)กษัตริย์ คือ พระอาทิตย์  

Metaphor: กษัตริย์คือ พระอาทิตย์  

Share understanding: กษัตริย์คือผู้สงูส่ง เหนือกว่ามนษุย์
ทัว่ไป 

Metaphors evidencing entailment: 

อยา่งเศร้าสร้อยวิญญาณ์อาดรู  ถึงประยรูสุริย์วงศ์พงศา 

งามฉวีงามศรีงามทรง     เพียงองคสุ์ริยันกบัจันทรา 

ฤาจะวา่เอกองค์พระสุริยัน     ไยไมเ่ปลง่แสงพรรณทิวารา 

จะวา่พระจันทร์อนัอ าไพ    ก็โอภาสอยูใ่นเวหา 

เสียแรงเป็นวงศ์เทวัญ    จะอยูใ่นยตุธิรรม์ก็หาไม ่ 

เส่ือมเดชสุริย์วงศ์พงศ์ยกัษ์  สมพกัตร์แล้วหรือกลัยา 

น่ีฤาหลานองค์พระทรงนาคฤทธิรุทรภชุภาคย์นาถา  

ปากเจ็ดฝากไวยกาด้วย     ชว่ยบ ารุงสุริย์วงศ์ทวยหาญ 

หมายเหต:ุ  

เทวัญ แปลว่า พวกชาวสวรรค์ท่ีมีตาทิพย์ หูทิพย์ และกิน
อาหารทิพย์(ราชบณัฑิตยสถาน, 2542) 

พระพิรุณ คือ ช่ือเทวดาแห่งฝน (ราชบณัฑิตยสถาน, 2542)  
โดยพระพิรุณจะทรงนาค 
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สุริยวงศ์ แปลว่าวงศ์แห่งกษัตริย์เน่ืองมาจากพระอาทิตย์คู่
กบั จนัทรวงศ์ (ราชบณัฑิตยสถาน, 2542) 

 

(1.4) กษัตริย์ คือ ร่างกาย 

Metaphor: กษัตริย์คือ เกล้ากระหมอ่ม 

Share understanding: กษัตริย์คือผู้อยูเ่หนือหวั 

Metaphors evidencing entailment: 

ประนมหตัถ์ตรัสตอบขอบคณุ     ซึง่การุณโปรดเกล้าเกศี 

 

(1.5)กษัตริย์ คือ ผู้ มีพระคณุ 

Metaphor: กษัตริย์ คือ ผู้ มีพระคณุ 

Share understanding: กษัตริย์คือ ผู้ มีพระคณุ  

Metaphors evidencing entailment:  

ถ้าจริงเหมือนหนึง่พระบญัชา   พระคุณล้นฟ้าในราศี 

 

(1.6)กษัตริย์ คือ พระ, ผู้ทรงธรรม 

Metaphor: กษัตริย์คือพระ, ผู้ทรงธรรม 

Share understanding: กษัตริย์คือผู้ทรงธรรม คือ คนดี 

Metaphors evidencing entailment: 

เห็นพระจะเพลินจ าเริญจิต   แสนสนิทในความเกษมสนัต์ 
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เราจะตายตามองค์พระทรงธรรม์  สองกษัตริย์อดัอัน้สลบ
ไป 

เช้าค ่าพร ่าครวญถึงทรงธรรม์    ดัง่หนึง่ชีวนัจะมรณา 

พระปราบเข็นให้เย็นเป็นสขุ     ในทวาบรยคุสบสมยั 

หมายเหต:ุ  

 

(1.7)กษัตริย์ คือ อญัมณี 

Metaphor: กษัตริย์ คือ ทอง 

Share understanding: กษัตริย์ คือ สิ่งมีคา่ 

Metaphors evidencing entailment: 

งามพระองค์ทรงนัง่ดัง่รูปทองงามวรนชุน้องละกลกนั 

หมายเหต ุ:  

ทอง แปลว่า ธาตแุท้ชนิดหนึ่งเนือ้แน่นมาก สีเหลืองสุกปลัง่ 
เป็นโลหะมีคา่ (ราชบณัฑิตยสถาน,2542) 

 

(2) อปุลกัษณ์เก่ียวกบัผู้หญิง 

(2.1) ผู้หญิง คือ นางฟ้า 

Metaphor: ผู้หญิง คือ นางฟ้า, เทพธิดา 

Share understanding: ผู้หญิง คือ คนสวยเหมือนนางฟ้า 

Metaphors evidencing entailment: 

มีราชธิดานงลกัษณ์   พิมพ์พกัตร์เพียงอัปสรสวรรค์ 



80 
 

เพียงเทพธิดาในเมืองอินทร์   อสริุนทร์ฉงนสนเทห์่ใจ 

เจ้าเป็นสตัว์อบุตัใินบวัมาศ     ประหลาดโลกแท้เทพอัปสร 

แล้วพินิจพิศโฉมพระอัคเรศ     ประไพเพศเพียงโฉมพระ
ลักษมี 

อรชรอ้อนแอ้นระทวยองค์     ดัง่อนงค์นางฟ้าในราศี 

งามพักตร์เพ็งผ่องละอององค์     งามทรงดั่งทรง อัปสร
สวรรค์ 

 

(2.2) ผู้หญิง คือ ทาส 

Metaphor: ผู้หญิง คือ ทาส 

Share understanding: ผู้หญิงเป็นทาสของผู้ชาย  

Metaphors evidencing entailment: 

ผวัรักแมเ่ร่งระวงัผิด   อยา่ทะนงจงคดิวา่ทาสี 

เจ้าจะรองบาทหลายพระจกัรา   อตุสา่ห์จงรักภกัดี 

ปากสองวา่แมจ่งเจียมจิต  ส าคญัคดิวา่เป็นทาสี 

ความชัว่อยา่กลัว้แปมปน  ให้เคืองยุคลบาทา 

 

(2.3)ผู้หญิง คือ ดวงจนัทร์  

Metaphor: ผู้หญิง คือ ดวงจนัทร์ 

Share understanding: ผู้หญิง คือ สิ่งสงูสง่ เหนือคนทัว่ไป  
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Metaphors evidencing entailment: 

แมไ่ปจงให้ภิญโญยศ     ดัง่ดวงจันทร์ทรงกลดฉายฉาน 

 

(2.4)ผู้หญิง คือ ร่างกายของผู้ชาย 

Metaphor: ผู้ หญิง คือ ร่างกายของผู้ ชาย ได้แก่ ชีวิต , 
แก้วตา, ดวงใจ  

Share understanding: ผู้หญิงคือสว่นหนึง่ของผู้ชาย 

Metaphors evidencing entailment:  

เจ้าผู้ดวงชีพชีวนั    อยา่โศกศลัย์นกัเลยสายสมร 

นยัจะเวียนเยียนเย่ียมแก้วตา    มิ่งเมืองแมอ่ยา่โศกี 

นกหว้าเหมือนคิดว่าจะวอน     ดวงสมรมาด้วยก็ยากใจ 
(ดวงใจ)  

นิจจาเอย๋เกิดมาในครานี ้   สตรีใดจะเหมือนอกข้า 

แม้นพิพบแก้วตาวิลาวณัย์   จะบรรลยัลาญชีพชีวา 

เสียแรงพระบดิาบ ารุงรัก    ดัง่ดวงจักษุเฉลิมศรี 

ตกต้องปฤษฎางค์พระนุชน้อง     ดัง่แผ่นทองรองดวงมณี
ฉาย 

สชุลนางต้องพระบาทฟมูฟาย     ดัง่สายฝนตกต้องปทุมา 

ความรักเปรียบปานชีวิต     แสนถนอมเป็นนิจดัง่ดวงตา 

ปากหนึง่วา่โอ้ขวัญเนตร    บติเุรศจะสิน้สงัขาร 
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(2.5) ผู้หญิง คือ เคร่ืองประดบั, อญัมณี  

Metaphor:  ผู้หญิงคือ เคร่ืองประดบั,อญัมณี 

Share understanding: ผู้หญิงคือเคร่ืองประดบัของผู้ชาย  

Metaphors evidencing entailment: 

งามละมอ่มพร้อมพริง้ทัง้อินทรีย์   สมท่ีเป็นป่ินอนงคใน 

จงึจะสมด้วยเกิดในโกเมศ     เป็นป่ินอัคเรศเสนห่า 

เหมือนพ่ีเคียงแก้วกอดบนบรรจถรณ์ 

ดไูหนงามคล้ายละกลกนั  ดัง่แก้วแกมสุวรรณอนัโอฬาร 

ลืมคะนงึถึงสถานถ า้ทอง     ลืมห้องเนาวรัตน์เรืองศรี 

หมายเหต ุ:  

แก้ว แปลวา่ หินแข็งใส แลลอดเข้าไปข้างในได้ ได้แก่จ าพวก
เพชรพลอย, ของท่ีท าเทียมให้มีลกัษณะเช่นนัน้, ของท่ีได้
จากการใช้ทรายขาว เป็นส่วนประกอบส าคญัมาหลอมกับ
สารท่ีมีสมบตัเิป็นดา่งเชน่ ออกไซด์ของโซเดียม ออกไซด์ของ
แคลเซียม แล้วมีลกัษณะเช่นนัน้; เรียกภาชนะท่ีท าด้วยแก้ว
ส าหรับใส่น า้กินเป็นต้นว่า ถ้วยแก้ว หรือเรียกสัน้ ๆ ว่า แก้ว , 
เรียกภาชนะท่ีท าด้วยแก้ว เช่น ชามแก้ว ; โดยปริยาย
หมายถึงสิ่ ง ท่ี เคารพนับถือยิ่ ง  ในค าว่า แก้ว ทัง้  3 อัน 
หมายถึง พระรัตนตรัย , หรือใช้ประกอบค านามให้
หมายความว่า สิ่งนัน้มีค่ามาก เป็นท่ีรัก หรือดีเย่ียม เช่น 
นางแก้ว ช้างแก้ว ม้าแก้ว ลูกแก้ว, หรือใช้เรียกของใสบาง
ชนิ ด  เ ช่ น  ก ร ะดาษแ ก้ ว  ผ้ า แ ก้ ว  ข้ า ว เ ห นี ย วแ ก้ ว 
(ราชบณัฑิตยสถาน,2542) 
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เนาวรัตน์ หรือ นวรัตน์ แปลว่า แก้ว 9 อย่าง คือ เพชร 
ทับทิม มรกต บุษราคมั โกเมน นิล มุกดา เพทาย ไพฑูรย์
(ราชบณัฑิตยสถาน, 2542)  

 

(2.6)ผู้หญิง คือ สตัว์ 

Metaphor:  ผู้หญิง คือ นก 

Share understanding: ผู้หญิงคือคูเ่คียงรัก  

Metaphors evidencing entailment: 

เคยนัง่นอนเลน่เย็นสบาย     กบัฝงูทรายเนือ้นกไกลกนั 

นางนวลเคล้านางสกณีุ   เหมือนเจ้าเคล้าพ่ีท่ีไสยา  

วายุภักษ์เหมือนพกัตร์พนิดา     แนบพกัตร์พ่ียาสนิทนอน 

นกแก้วเคียงนางนกพลอด     เหมือนพ่ีเคียงแก้วกอดบน
บรรจถรณ์ 

กระเวนเหมือนเวรเราหนหลงั    มาก าบงัมิให้เจรจาได้ 

 

Metaphor:  ผู้หญิงคือ จามรี 

ปากห้าวา่โอ้เป็นสตรี     จงดเูย่ียงจามรีรักขน 

หมายเหต:ุ  

จามรี คือ ช่ือสัตว์เคีย้วเอือ้งชนิด Bosgrunniensในวงศ์ 
Bovidaeเป็นสตัว์  จ าพวกววั ขนยาวมาก ละเอียดอ่อน สีน า้
ตาลเข้มจนถึงด า เฉพาะ บริเวณสวาบจะมีสีด าห้อยยาวลง
มาเกือบถึงพืน้ ช่วงเขากว้างมาก หางยาวเป็นพู่ อาศยัอยู่
แถบภูเขาสงูในทิเบต, จมร จมรี หรือ จามจรีุ  ก็เรียก; เรียก
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แส้ท่ีท าด้วยขนหางจามรีว่า แส้จามรี.(ราชบณัฑิตยสถาน, 
2542)ในวฒันธรรมของไทย ขนหางของจามรีสีขาวได้ถกูน า
เป็นแส้ท่ีเรียกว่า "วาลวีชนี" นับเป็นหนึ่งในเคร่ืองราช
ก กุ ธ ภั ณ ฑ์  อั น เ ป็ น เ ค ร่ื อ ง ห ม า ย แ ห่ ง ค ว า ม เ ป็ น
พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีจะต้องน าขึน้ทลูเกล้าฯถวายใน
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

 

(2.7)ผู้หญิงคือยารักษาโรค 

Metaphor: ผู้หญิง คือ ยาใจ 

Share understanding: ผู้หญิงคือยารักษาดวงใจ ผู้หญิง
ต้องเป็นสว่นหนึง่ของผู้ชาย 

Metaphors evidencing entailment:  

พระวิโยคโศกศลัย์พนัทวี     ถึงโฉมศรีวนิดายาใจ 

 

(2.8) ผู้หญิง คือ ดอกไม้ 

Metaphor: ผู้หญิงคือ ดอกบวั 

Share understanding: ผู้หญิงคือดอกบวั ซึ่งเปรียบได้กับ
หน้าอกของผู้หญิง 

Metaphors evidencing entailment; 

ดอกบัวเหมือนบวัทิพมาศ     นชุนาฏพ่ีแนบนาสา 

ลืมคดิเคยกรองผกาชาต ิ   ลืมประพาสมิ่งไม้ไพรสาณฑ์ 

ลืมสระมจุลินท์กสิณธาร     ลืมส าราญทรวงสร้อยมาลัย 

งามนวลเพียงนวลอุบลโบษ  งามโอษฐ์งามเนตรนาสา 
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เห็นดอกนางแย้มแสล้มบาน    เหมือนนงคราญยั่วแย้ม
เสสรวล  

หมายเหต:ุ  

ผกา แปลวา่ ดอกไม้ (ราชบณัฑิตยสถาน, 2542) 

 

มาลัย แปลว่า ดอกไม้ประดิษฐ์แบบไทยลักษณะหนึ่ง โดย
การน าดอกไม้ กลีบดอกไม้ และใบไม้มาร้อยด้วยเข็มแล้วรูด
ออกม า ใ ส่ ด้ า ยผู ก เ ป็ นพ ว ง  มี ลั กษณะต่ า ง  ๆ  กั น  
(ราชบณัฑิตยสถาน, 2542) 

น า ง แ ย้ ม  คื อ  ช่ื อ ไ ม้ พุ่ ม ข น า ด เ ล็ ก ช นิ ด 
Clerodendrumchinense (Osbeck) Mabbในวงศ์ 
Labiataeใบออกตรงข้ามกัน โคนใบเว้าแบบหัวใจ ขอบใบ
หยกั มีขนเล็กน้อย ดอกเป็นช่อสัน้ ๆเบียดกนัแน่น กลีบดอก
มกัซ้อน สีขาว หรือแดงเร่ือ ๆ กลิ่นหอม (ราชบณัฑิตยสถาน, 
2542)ในท่ีนีก้วีต้องการใช้ค าว่า “แย้ม” แปลว่ายิม้ เพ่ือ
บรรยายลกัษณะผู้หญิงท่ีดี 

 

(2.9) ผู้หญิง คือ ความงาม 

Metaphor: ผู้หญิง คือ คนงาม 

Share understanding: ผู้หญิงดี คือผู้หญิงงาม 

Metaphors evidencing entailment:  

เอนองค์ลงท่ีไสยาสน์     กรก่ายวิลาสโหยไห้ 

งามรูปงามทรงวงพกัตร์   จ าเริญรักยัว่ยวนเสนห่า 
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เหมือนสิน้สรรพสารพางค์กาย  โฉมฉายปลืม้เปรมเกษม
ศานต์ 

พิศพกัตร์เหมือนพกัตร์เม่ือปางกาล    แนบพกัตร์ชวนสมาน
สมรชม 

ลืมเนตรขึน้ถามกัลยา    เมือกีเ้จ้าวา่ประการใด 

แล้วพินิจพิศโฉมพระอคัเรศประไพเพศเพียงโฉมพระลกัษมี 

แล้วพินิจพิศโฉมกัลยา  นัง่มากบัองค์พระทรงฤทธ์ิ 

 

อนัโฉมยงองค์นีย้ิ่งอ าไพ   เลิศลกัษณ์วิไลลาวณัย์ 

นวลละอองผ่องพริม้ทัง้อินทรีย์    ฉวีวรรณวิลาสประหลาด
งาม 

แม้นมิให้ไปตามกวางทองนวลละอองหรือจะร้างอกพ่ี 

เออเจ้าจริงแล้วนางกัลยา   อนัชาวรัตนาบรีุศรี 

หมายเหต:ุ  

วิ ล าส  แปลว่ า งาม มี เสน่ ห์ , ง ามอย่ า งสดใส 
(ราชบณัฑิตยสถาน,2542)  

ประไพ แปลวา่ งาม (ราชบณัฑิตยสถาน, 2542) 

กลัยา แปลวา่ นางงาม (ราชบณัฑิตยสถาน,2542)   

โฉมยง แปลว่า รูปร่างงามสง่า เช่น หนุ่มน้อยโสภาน่า
เสียดาย ควรจะนับว่าชายโฉมยง (อิเหนา), หญิงงามสง่า 
เ ช่ น  พ ร ะ เ พ่ื อ น โ ฉ ม ย ง ห ย้ อ ง  อ ยู่ เ พี ้ย ง ด ว ง เ ดื อ น 
(ราชบณัฑิตยสถาน,2542)   
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นวลละออง แปลว่า ผุดผ่องเป็นยองใย (ราชบณัฑิตยสถาน
,2547) 

 

(2.10) ผู้หญิง คือ นางบ าเรอ 

Metaphor: ผู้หญิง คือ ผู้ ท่ีท าให้ผู้ชายยินดีในกามรมณ์ 

Share understanding: ผู้หญิงคือผู้ เป็นท่ีรัก หรือผู้ ท่ีท าให้
ยินดีในกามรมณ์ 

Metaphors evidencing entailment:  

ลืมทัง้ทศมขุน้องชาย   อนัร่วมรักสุดสายสวาทนาง 

 

พิศพิศแล้วพศิวาสวาบ     เสียวซาบซา่นจิตพิสมยั 

หมายเหต:ุ  

สวาท แปลว่า ความรัก ความพอใจ หรือความยินดีในทาง
ก า ม า ร ม ณ์  เ ช่ น  ร ส ส ว า ท  พ า ยุ ส ว า ท  ไ ฟ ส ว า ท 
(ราชบณัฑิตยสถาน, 2542)   

 

(2.11) ผู้หญิงไมดี่ คือ ผี 

Metaphor: ผู้หญิง คือ ผี 

Share understanding: ผู้หญิง คือ ผี 

Metaphors evidencing entailment:  

อนิจจาไมรู้่วา่ภมีู    จะถกูต้องแรงผีพิสมยั 
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(2.12) ผู้หญิงงาม คือ คนท่ีมีกิริยามารยาทสภุาพ เรียบร้อย 

Metaphor: ผู้หญิงงาม คือ คนกิริยาสภุาพ ออ่นโยน 

Share understanding: ผู้ หญิงงามต้องมีกิริยาสุภาพ 
ออ่นโยน 

Metaphors evidencing entailment: 

งามละม่อมพร้อมสิน้ทัง้อินทรีย์    วิลาศล า้นารีไมมี่สอง 

งามละม่อมพร้อมจริตกิริยา  ลกัษณาประเสริฐเพริศเพรา 

หมายเหต:ุ  

ละม่อม แปลว่า สุภาพ, อ่อนโยน, (ใช้แก่กิริยาอาการท่ี
เรียบร้อย งดงาม ไม่ขดัเขิน ไม่กระด้าง), มกัใช้เข้าคู่กบัค า 
ละมนุ เป็น ละมนุ 

 

ละม่อม หมายความว่า อ่อนโยน นิ่มนวล; โดยไม่มีการขดั
ขืน (ราชบณัฑิตยสถาน, 2542) 

 

(2.13) ผู้หญิง คือ ภาพเขียน 

Metaphor: ผู้หญิง คือ ภาพเขียน 

Share understanding: ผู้หญิงงามต้องมีความสวยเหมือน
ภาพท่ีเขียน 

Metaphors evidencing entailment: 

พิศกรงามกรายเม่ือกรีดกร   พิศองค์งามออ่นดัง่เลขา 
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หมายเหต:ุ  

เลขา แปลว่า ลาย, รอยเขียน, ตวัอกัษร, การเขียน งามดงั
เขียน (ราชบณัฑิตยสถาน, 2542) 

 

(3) อปุลกัษณ์บรรยายร่างกายของสตรี 

(3.1)ใบหน้าของผู้หญิงงาม คือ ดวงจนัทร์,ทอง 

Metaphor: ใบหน้าของผู้หญิงงาม คือ ดวงจนัทร์ 

Share understanding: ผู้หญิงงามต้องมีรูปหน้าเหมือนดวง
จนัทร์ 

Metaphors evidencing entailment: 

พิศพกัตร์ผอ่งเพียงศศิธร     พิศขนงกงงอนดัง่คนัศลิป์ 

หมายเหต:ุ ศศธิร คือ ดวงจนัทร์ (ราชบณัฑิตยสถาน, 2542)  

 

Metaphor: หน้าของผู้หญิงงาม เหมือนทอง,แก้ว 

Share understanding: หน้าของผู้หญิงงามเหมือนทอง
,แก้ว 

Metaphors evidencing entailment: 

พิศพกัตร์งามพกัตร์ผดุผอ่ง   ดัง่แวน่ทองทิพมาศฉายฉาน 

พิศพกัตร์งามผอ่งไมร่าคี   ดัง่แวน่แก้วมณีทัง้ห้านาง 
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(3.2)ดวงตาของผู้หญิงงาม คือ พลอยนิล 

Metaphor: ดวงตาของผู้หญิงงาม คือ พลอยนิล 

Share understanding: ผู้ หญิงงามต้องมีดวงตาสีด า 
เหมือนพลอยนิล 

Metaphors evidencing entailment: 

พิศเนตรเนตรด าล า้พลอยนิล   เพียงเนตรมฤคินทร์ขวบ
ปลาย 

 

(3.3) จมกูของผู้หญิงงาม คือ ขอเหล็ก 

Metaphor: จมกูของผู้หญิงงามเหมือนขอเหล็ก 

Share understanding: ผู้หญิงงามต้องมีจมูกเหมือนขอ
เหล็ก 

Metaphors evidencing entailment: 

พิศทรงนาสิกก็งามสดุ    ดัง่วงอังกุศแก้ววิเชียรฉาย 

หมาย เหตุ : อั ง กุ ศ  คื อ  ข อ เหล็ ก เ ห มื อนขอสับ ช้ า ง 
(ราชบณัฑิตยสถาน, 2542)  

 

(3.4) แก้มของผู้หญิงงาม คือ ทอง  

Metaphor: แก้มของผู้หญิงงาม คือทอง 

Share understanding: ผู้หญิงงามคือมีแก้มเปล่งปลัง่ดัง่
ทอง 

Metaphors evidencing entailment: 
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พิศโอษฐ์โอษฐ์พริม้เพียงยิม้พราย     พิศปรางงามคล้าย
ปรางสุวรรณ 

พิศแก้มเปรียบปรางทองสวรรค์ 

 

(3.5) หขูองผู้หญิงงาม คือ กลีบดอกไม้ 

Metaphor: หขูองผู้หญิงงาม คือ กลีบดอกบวั,ดอกไม้ 

Share understanding: ผู้หญิงงามต้องมีมือเหมือนกลีบ
ดอกไม้,ดอกบวั 

Metaphors evidencing entailment: 

พิศกรรณเพียงกลีบอุบลมาศ     

พิศกรรณเพียงกลีบบุษบัน 

พิศกรรณเพียงกลีบอุบลบาง    

 

(3.6) คอของผู้หญิงงาม คือ คอของหงส์สวรรค์ 

Metaphor: คอของผู้หญิงงาม คือ หงส์สวรรค์ 

Share understanding: ผู้หญิงงามต้องมีคอเหมือนหงส์ท่ี
อยูบ่นสวรรค์ 

Metaphors evidencing entailment: 

พิศกรรณเพียงกลีบอบุลมาศ    พิศศอคอราชหงส์สวรรค์ 

พิศศอคอสวุรรณหงส์จร 
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(3.7) มือของผู้หญิงงาม คือ งวงช้าง  

Metaphor: มือของผู้หญิงงาม คือ งวงช้าง 

Share understanding: ผู้หญิงงามต้องมีมือเหมือนงวงช้าง 

Metaphors evidencing entailment: 

พิศกรเพียงงวงคชกรรม์ 

พิศกรดัง่งวงคเชนทร 

 

(3.8) หน้าอกของผู้หญิงงาม คือ ดอกบวั 

Metaphor: หน้าอกของผู้หญิงงาม คือ ดอกบวั 

Share understanding: ผู้หญิงงามต้องมีหน้าอกเหมือน
ดอกบวั 

Metaphors evidencing entailment: 

พิศถนัดัง่ดวงปทุมทอง 

พิศถนัดัง่ดวงปทุมมาศ 

พิศถนังามเนือ้นวลละออง    ดัง่ปทุมทองทิพอนัโอฬาร์ 

 

Metaphor: หน้าอกของผู้หญิงงาม คือ ดอกนมสวรรค์ 

Share understanding: ผู้หญิงงามต้องมีหน้าอกเหมือน
ดอกนมสวรรค์ 

Metaphors evidencing entailment: 

เห็นดอกนมสวรรค์บรรจง    เหมือนเต้าบษุบงกินรี 
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หมายเหตุ: นมสวรรค์ แปลว่า ช่ือไม้พุ่มขนาดเล็กชนิด 
Clerodendrumpaniculatum L. ในวงศ์ Labiataeขึน้ตามท่ี
ชุ่มชืน้ ท่ีโคนใบมีต่อมนูนหลายต่อม ดอกสีแดง อมส้ม 
อ อ ก เ ป็ น ช่ อ ต า ม ยอด  ผ ล เ ล็ ก มี  4 พู  ใ ช้ ท า ย า ไ ด้ 
(ราชบณัฑิตยสถาน, 2542) 

Metaphor: หน้าอกผู้หญิงงาม คือ ดอกสร้อยฟ้า 

Share understanding: ผู้หญิงงามต้องมีหน้าอกเหมือน
ประดบัด้วยดอกไม้ 

Metaphors evidencing entailment: 

เห็นดอกสร้อยฟ้าระย้าย้อย     เหมือนสร้อยมาลัยน้อง
ประดบัถนั 

 

(3.9) หุน่ของผู้หญิงงาม คือ บอบบาง 

Metaphor: ผู้หญิงงาม คือ คนท่ีมีหุน่บอบบาง 

Share understanding: ผู้หญิงงามต้องมีหุน่อรชร อ้อนแอ้น 

Metaphors evidencing entailment: 

วิไลลกัษณ์แฉล้มแชม่ช้อย    แน่งน้อยนา่รักหนกัหนา 

พิศรูปงามรูปอรชร    เพียงทรงอปัสรสาวศรี 

เห็นช้อยนางร ารายเรียง   เหมือนเจ้าร ามา่ยเมียงท่ีสระศรี 

หมายเหต:ุ  

อรชร แปลว่า งามอย่างเอวบางร่างน้อย, มกัใช้เข้าคูก่ับค า  
อ้อนแอ้น เป็น อรชรอ้อนแอ้น (ราชบณัฑิตยสถาน,2542)  
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ช้อยนางร า หรือ กระช้อยนางร า แปลว่า ช่ือไม้พุ่มชนิด 
CodariocalyxmotoriusOhashiใ น ว ง ศ์  Leguminosaeใ บ
เป็นใบประกอบ มีใบย่อย ๓ ใบ ใบคูล่่างเล็กกว่าและกระดิก
ไหวไปมาได้ (ราชบณัฑิตยสถาน, 2542) 

(3.10)ผิวของผู้หญิงงาม คือ ทอง,ลกูจนัทน์ 

Metaphor: ผิวของผู้หญิงงาม มีสีเหลืองทอง 

Share understanding: ผิวของผู้หญิงงามคือมีประกายเป็น
สีเหลืองหรือทอง 

Metaphors evidencing entailment: 

ผิวพรรณผดุผอ่งดงัทองทา   ทัง้จริตกิริยาจ าเริญใจ 

งามสิริวิลาสวิไลวรรณ   งามผิวงามพรรณดัง่ทองทา 

เห็นลูกจันทน์อนัเหลืองอรชร    เหมือนสีเนือ้กินนรนวลหง 

 

(3.11) หวัของผู้หญิงงาม เหมือน แก้ว 

Metaphor: หวัของผู้หญิงงามเหมือนแก้ว 

Share understanding: หวัของผู้หญิงงามเหมือนแก้วงาม 

Metaphors evidencing entailment:  

พิศเกศเกสรสมุณฑาน  ปานเกศแก้วกลัยาณี 

หมายเหต:ุ  

กัลยาณี แปลว่า นางงาม, หญิงงาม(ราชบณัฑิตยสถาน, 
2542)  
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(3.12) คิว้ของผู้หญิงงาม คือ ขอ,คนัศร 

Metaphor: คิว้ของผู้หญิงงามต้องโค้งโก่งเหมือนขอ หรือ คนั
ธน ู

Share understanding: คิว้ของผู้หญิงงาม คือ ขอแก้ว 

Metaphors evidencing entailment: 

พิศขนงนาสาไมร่าคี ดัง่ขอแก้วมณีพรายพรรณ 

พิศขนงงามก่งดังคันศิลป์   เนตรนิลข าคมทัง้สองข้าง 

 

(3.13) เล็บของผู้หญิงงาม คือ เล็บนางฟ้า 

Metaphor: เล็บของผู้หญิงงามเหมือน เล็บเทวี 

Share understanding: ผู้หญิงงามต้องมีเล็บเหมือนเล็บ
เทวดาผู้หญิง  

Metaphors evidencing entailment: 

เห็นเล็บนางอยา่งเล็บเทวี   เม่ือหยิกขว่นพ่ีภิรมย์กนั 

 

(4) แม ่คือ ประทีบ 

Metaphor: แม ่คือ ประทีบแก้ว 

Share understanding: แม่คือเทียนส่องน าทางลูก คือผู้ มี
พระคณุ 

Metaphors evidencing entailment:  

ชนนีวา่ทีนีจ้ะลบัแล้ว     ประทีปแก้วอนัสอ่งแสงฉาน 
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(5) อปุลกัษณ์เก่ียวกบัอารมณ์ 

(5.1) ความโกรธ คือ ไฟ  

Metaphor: ความโกรธ คือ ไฟสมุทรวง 

Share understanding: ความโกรธคือไฟเผาร้อนในใจคน 

Metaphors evidencing entailment: 

ให้เคืองแค้นแน่นไปด้วยความโกรธ จะออกโอษฐเจรจามิ
ใคร่ได้ 

 

(5.2) ความรัก คือ ไฟพิษ 

Metaphor: ความรัก คือ เพลิงพิษ 

Share understanding: ความรักเป็นความทกุข์ทรมาน 

Metaphors evidencing entailment: 

นัง่นอนร้อนร าคาญจิต    ดัง่เพลิงพษิตดิทรวงไมรู้่หาย 

 

(6)อปุลกัษณ์เก่ียวกบัผู้ชาย 

Metaphor: ผู้ชาย เหมือน  สายน า้ 

Share understanding: ผู้ชายเหมือนสายน า้ไหลไปแล้วไม่ไหล
กลบั 

Metaphors evidencing entailment: 

เสดจ็ไปแล้วไหนจะคืนหลงั  เหมือนดัง่สายน า้อนัหลัง่ไหล 

คนไมดี่ หรือคนร้ายคือยกัษ์ 
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Metaphor: คนไมดี่ คือ ยกัษ์ 

Share understanding: คนไมดี่เปรียบเทียบได้กบัยกัษ์  

Metaphors evidencing entailment: 

จบัใจเพลิดเพลินจ าเริญกรรณ  กุมภัณฑ์ก็เคลิม้หลบัไป  

หมายเหต:ุ 

กมุภณัฑ์ คือ ยกัษ์ (ราชบณัฑิตยสถาน, 2542) 

 

(7) อปุลกัษณ์เทวดา คือ สตัว์ 

Metaphor: เทวดา คือ กวางทอง 

Share understanding: เทวดาคือสิ่งท่ีดีงาม  

Metaphors evidencing entailment: 

บดัเดี๋ยวก็กลายเป็นกวางทอง    ผิวผอ่งพรรณรายฉายฉนั 

 

4.1.2 สรุปการใช้ถ้อยค าในวรรคทองของวรรณคดี 

 ผลการวิเคราะห์การใช้ถ้อยค าสรุปในวรรคทองของวรรณคดีประเภทบทละคร 7 
เร่ืองท่ีราชบณัฑิตยสถานได้คดัเลือกมานัน้ มีทัง้หมด 163 วรรคทอง มีการใช้ภาษาแบบอปุลกัษณ์ 
203 ครัง้ ผู้วิจยัได้จดัหมวดหมูป่ระเภทของอปุลกัษณ์ได้ทัง้หมด 8 ประเภท ได้แก่ 

1) อปุลกัษณ์เก่ียวกบักษัตริย์ 

2) อปุลกัษณ์เก่ียวกบัผู้หญิง 

3) อปุลกัษณ์เก่ียวกบัร่างกายของผู้หญิง 

4) อปุลกัษณ์เก่ียวกบัผู้ชาย 
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5) อปุลกัษณ์เก่ียวกบัศาสนา 

6) อปุลกัษณ์เก่ียวกบัศกึสงคราม 

7) อปุลกัษณ์เก่ียวกบัแม ่

8) อปุลกัษณ์อ่ืนๆ  

 ผู้วิจยัท าการค านวณหาคา่เฉล่ียร้อยละทัง้ 8 ประเภท จากอปุลกัษณ์ทัง้หมด 203 
ครัง้ (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีภาคผนวก) โดยผู้ วิจัยได้น าเสนอข้อมูลในรูปแบบของ
ตารางดงันี ้

 

ตาราง 4.1 คา่เฉล่ียร้อยละของ 8 ประเภทอปุลกัษณ์ 

ประเภทท่ี  ประเภทของอปุลกัษณ์ จ านวน ร้อยละ 

1 อปุลกัษณ์เก่ียวกบักษัตริย์ 68 33.49 

2 อปุลกัษณ์เก่ียวกบัผู้หญิง 73 35.96 

3 อปุลกัษณ์เก่ียวกบัร่างกายของผู้หญิง 36 17.73 

4 อปุลกัษณ์เก่ียวกบัผู้ชาย 6 2.95 

5 อปุลกัษณ์เก่ียวกบัศาสนา 10 4.92 

6 อปุลกัษณ์เก่ียวกบัศกึสงคราม 4 1.97 

7 อปุลกัษณ์เก่ียวกบัแม ่ 2 0.98 

8 อปุลกัษณ์อ่ืนๆ  2 0.98 
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ผู้วิจยัได้น าข้อมลูประมวลผลสรุปเป็นกราฟแทง่ได้ดงั กราฟท่ี 4.1 ดงันี ้

กราฟท่ี 4.1 สดัสว่นของประเภทอปุลกัษณ์ท่ีพบ 

 

 

 

จากอปุลกัษณ์ 8 ประเภท ในจ านวนวรรคทองทัง้หมด 163 วรรคทอง มีการใช้ภาษา
อปุลกัษณ์ 203 ครัง้ ผู้วิจยัได้ท าการสรุปและยกตวัอย่างประเด็นการศกึษาประกอบการชีแ้จง โดย
เรียงล าดบัจากข้อมลูสถิตจิากมากไปน้อย ดงันี ้

1) อุปลักษณ์เก่ียวกับผู้ หญิง มีมากท่ีสุดเป็นร้อยละ 35.96 ของจ านวนอุป
ลักษณ์ทัง้หมด ซึ่งถ้ารวมอุปลักษณ์เก่ียวกับร่างกายสตรีท่ีมีข้อมูลสถิติเป็นร้อยละ 17.73 ของ
จ านวนอปุลกัษณ์ทัง้หมด จะท าให้อปุลกัษณ์ท่ีเก่ียวกบัผู้หญิงทัง้หมดมีข้อมลูสถิติสูงท่ีสดุคือร้อย
ละ 53.69 ของจ านวนอปุลกัษณ์ทัง้หมด  

เม่ือน าอุปลกัษณ์เฉพาะท่ีเก่ียวกบัผู้หญิงจากวรรคทองในวรรณคดีทัง้ 7 เร่ือง 
พบว่า อปุลกัษณ์เก่ียวกับผู้หญิงจะประกอบด้วยอปุลกัษณ์ 13 หมวด จ านวน 75 อปุลกัษณ์ ตาม
กราฟท่ี 4.1.1 ดงันี ้
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กราฟท่ี 4.1.1 สดัสว่นของอปุลกัษณ์เก่ียวกบัผู้หญิงแตล่ะประเภท 

 

 

อปุลกัษณ์เก่ียวกบัผู้หญิงเม่ือแยกประเภทแล้ว มีข้อมลูเรียงล าดบัจากมากไป
น้อย ดงันี ้

(1) ผู้หญิง คือ นางงาม มีอปุลกัษณ์ทัง้หมด 14 อปุลกัษณ์ คิดเป็นร้อยละ 
18.66 ของจ านวนอุปลกัษณ์เก่ียวกับผู้หญิงทัง้หมด ได้แก่ถ้อยค า มารศรี, 
รจนา, วิไลวรรณ, วิลาส, งาม, โฉมฉาย, สมร, กัลยา, ประไพ, โฉมยง, 
ฉวีวรรณ, นวลละออง  

(2) ผู้หญิง คือ ส่วนหนึ่งของร่างกายผู้ ชาย มีอุปลักษณ์ทัง้หมด 12 อุป
ลักษณ์ คิดเป็นร้อยละ 16 ของจ านวนอุปลักษณ์เก่ียวกับผู้ หญิงทัง้หมด 
ได้แก่ถ้อยค า แก้วตา, อก, ดวงชีพ, ดวงสมร, จักษุ, ดวงมณี, ปทุมา, 
ดวงตา, ขวญัเนตร 
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(3) ผู้หญิง คือ อญัมณี มีอปุลกัษณ์ทัง้หมด 11 อปุลกัษณ์ คิดเป็นร้อยละ 
14.66 ของจ านวนอุปลักษณ์เก่ียวกับผู้หญิงทัง้หมด ได้แก่ถ้อยค า  แก้ว, 
สวุรรณ, ป่ินอนงค,์ ป่ินอคัรเรศ, เนาวรัตน์  

(4) ผู้หญิง คือ นางฟ้า,กินรี มีอปุลกัษณ์ทัง้หมด 9 อปุลกัษณ์ คิดเป็นร้อย
ละ 12 ของจ านวนอุปลกัษณ์เก่ียวกับผู้หญิงทัง้หมด ได้แก่ถ้อยค า กินนร, 
นางในห้องฟ้า, นางสาวสวรรค์, อัปสรสวรรค์, เทพธิดา, เทพอปัสร, พระ
ลกัษมี, นางฟ้า  

(5) ผู้หญิง คือ ดอกไม้ มีอุปลักษณ์ทัง้หมด 8 อุปลักษณ์ คิดเป็นร้อยละ 
10.66 ของจ านวนอปุลกัษณ์เก่ียวกบัผู้หญิงทัง้หมด ได้แก่ถ้อยค า ดอกไม้, 
บปุผชาต,ิ สมุาลี, ดอกบวั, ผกา, สร้อยมาลยั, อบุล, ดอกนางแย้ม 

(6) ผู้หญิง คือ สตัว์ มีอปุลกัษณ์ทัง้หมด 7 อปุลกัษณ์ คิดเป็นร้อยละ 9.33  
ของจ านวนอุปลักษณ์เก่ียวกับผู้หญิงทัง้หมด ได้แก่ถ้อยค า นก,นางนวล, 
วายภุกัษ์, นางนกพลอด, กระเวน, แก้ว, จามรี 

(7) ผู้หญิง คือ ทาส มีอปุลกัษณ์ทัง้หมด 4 อปุลกัษณ์ คิดเป็นร้อยละ 5.33  
ของจ านวนอปุลกัษณ์เก่ียวกบัผู้หญิงทัง้หมด ได้แก่ถ้อยค า ทาสี, รองบาทา
, ยคุลบาทา 

(8) ผู้หญิง คือ ดวงจนัทร์ มีอปุลกัษณ์ทัง้หมด 3 อปุลกัษณ์ คิดเป็นร้อยละ 
4 ของจ านวนอปุลกัษณ์เก่ียวกบัผู้หญิงทัง้หมด ได้แก่ถ้อยค า จนัทร์, บหุลนั 

(9) ผู้หญิง คือ นางบ าเรอ มีอุปลกัษณ์ทัง้หมด 2 อุปลักษณ์ คิดเป็นร้อย
ละ 2.66 ของจ านวนอุปลักษณ์เก่ียวกับผู้หญิงทัง้หมด ได้แก่ถ้อยค า สุด
สายสวาท, พิศวาส 

(10) ผู้หญิงงาม คือ ผู้ มีกิริยาสุภาพเรียบร้อย มีอุปลักษณ์ทัง้หมด 2  อุป
ลกัษณ์ คิดเป็นร้อยละ 2.66 ของจ านวนอุปลกัษณ์เก่ียวกับผู้หญิงทัง้หมด 
ได้แก่ถ้อยค า ละมอ่ม 

(11) ผู้หญิง คือ ยารักษาโรค มีอปุลกัษณ์ทัง้หมด 1 อปุลกัษณ์ คิดเป็นร้อย
ละ 1.33 ของจ านวนอปุลกัษณ์เก่ียวกบัผู้หญิงทัง้หมด ได้แก่ถ้อยค า ยาใจ 
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(12) ผู้หญิงไม่ดี คือ ผีร้ายมีอุปลกัษณ์ทัง้หมด 1 อปุลกัษณ์ คิดเป็นร้อยละ 
1.33 ของจ านวนอปุลกัษณ์เก่ียวกบัผู้หญิงทัง้หมด ได้แก่ถ้อยค า ผี 

(13) ผู้หญิง คือ ภาพเขียนมีอปุลกัษณ์ทัง้หมด 1 อปุลกัษณ์ คิดเป็นร้อยละ 
1.33 ของจ านวนอปุลกัษณ์เก่ียวกบัผู้หญิงทัง้หมด ได้แก่ถ้อยค า เลขา  

ส่วน อุปลกัษณ์เก่ียวกับร่างกายแต่ละส่วนของผู้หญิง ผู้ วิจยัไม่ได้จดัรวม
เป็นสว่นเดียวกบัอปุลกัษณ์เก่ียวกบัผู้หญิง เน่ืองจากมีการบรรยายลกัษณะ
เน้นไปท่ีลักษณะของร่างกายผู้ หญิง โดยก าหนดค่าของความงามของ
ผู้หญิงในสงัคมไทยผ่านการให้ความหมายอปุลกัษณ์ และไม่ได้จดัท าเป็น
ข้อมูลสัดส่วนร้อยละ เน่ืองจากมีการก าหนดความหมายความงามของ
ร่างกายของผู้หญิงแยกเป็นหลายสว่น ดงันี ้

(1) หน้าอกของผู้หญิงงาม คือ ดอกบวั, ดอกไม้ มีอปุลกัษณ์ทัง้หมด 7 อปุ
ลกัษณ์ ได้แก่ถ้อยค า บวัออ่น, ปทมุมาลย์, ปทมุทอง, ดวงปทมุมาศ  

(2) หูของผู้หญิงงาม คือ กลีบดอกไม้ มีอุปลักษณ์ทัง้หมด 4 อุปลักษณ์ 
ได้แก่ถ้อยค า กลีบบษุบง, กลีบอบุล, กลีบบษุบนั 

(3) คิว้ของผู้ หญิงงาม คือ คันธนู,ขอ มีอุปลักษณ์ทัง้หมด 3 อุปลักษณ์ 
ได้แก่ถ้อยค า ธนศูลิป์, ขอแก้ว, คนัศลิป์ 

(4) แก้มของผู้หญิงงาม คือ ทอง (มีประกายทอง) มีทัง้หมด 3 อปุลกัษณ์ 
ได้แก่ถ้อยค า ทอง, สวุรรณ 

(5) หน้าของผู้หญิงงาม คือ ดวงจนัทร์,ทอง มีทัง้หมด 3 อปุลกัษณ์ ได้แก่
ถ้อยค า ทองสวรรค์, ศศธิร, ทอง, แก้วมณี 

(6) ผิวของผู้หญิงงาม คือ อญัมณี,ลกูจนัทน์ (มีประกายเหลืองทอง) มีอปุ
ลกัษณ์ทัง้หมด 3 อปุลกัษณ์ ได้แก่ถ้อยค า ทอง, ลกูจนัทร์ 

(7) หุ่นของผู้ หญิงงาม คือ ความบอบบาง มีอุปลักษณ์ทัง้หมด 3 อุป
ลกัษณ์ ได้แก่ถ้อยค า แนง่น้อย, อรชร, ช้อยนางร า 
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(8) ดวงตาของผู้หญิงงาม คือ อญัมณี มีอุปลกัษณ์ทัง้หมด 2 อุปลกัษณ์ 
ได้แก่ถ้อยค า มณีนิล, พลอยนิล 

(9) จมูกของผู้หญิงงาม คือ ขอ มีอุปลักษณ์ทัง้หมด 2 อุปลกัษณ์ ได้แก่
ถ้อยค า ขอกญุชริน, องักศุ 

(10) คอของผู้หญิงงาม คือ คอหงส์ มีอปุลกัษณ์ทัง้หมด 2 อปุลกัษณ์ ได้แก่
ถ้อยค า หงส์สวรรค์, หงส์ 

(11) มือของผู้หญิงงาม คือ งวงช้าง มีอปุลกัษณ์ทัง้หมด 2 อปุลกัษณ์ ได้แก่
ถ้อยค า งวงคชกรรม์, งวงคเชนทร์ 

(12) หัวของผู้หญิงงาม คือ แก้ว มีอุปลักษณ์ทัง้หมด 1 อุปลักษณ์ ได้แก่
ถ้อยค า แก้วกลัยาณี 

(13) เล็บของผู้ หญิงงาม คือ เล็บของนางฟ้า มีอุปลักษณ์ทัง้หมด 1 อุป
ลกัษณ์ ได้แก่ถ้อยค า เล็บเทวี  

 

2) อปุลกัษณ์เก่ียวกบักษัตริย์ พบมากเป็นอนัดบั 2 คิดเป็นร้อยละ 33.49 ของ
จ านวนอุปลกัษณ์ทัง้หมด เม่ือน าอุปลกัษณ์เก่ียวกับผู้หญิงจากวรรคทองในวรรณคดีทัง้ 7 เร่ือง 
พบว่า อปุลกัษณ์เก่ียวกบักษัตริย์จะประกอบด้วยอปุลกัษณ์ 9 หมวด จ านวน  68 อปุลกัษณ์ สรุป
เป็นกราฟแทง่ได้ดงันี ้
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กราฟท่ี 4.1.2 สดัสว่นของอปุลกัษณ์เก่ียวกบักษัตริย์แตล่ะประเภท 

 

 

อปุลกัษณ์เก่ียวกบักษัตริย์เม่ือแยกประเภทแล้ว มีข้อมลูเรียงล าดบัจากมากไป
น้อย ดงันี ้

(1) กษัตริย์ คือ เทพ,เทวดา,ผู้ ยิ่งใหญ่ มีอุปลักษณ์ทัง้หมด 36 อุปลักษณ์ 
คิดเป็นร้อยละ 52.94 ของจ านวนอปุลกัษณ์เก่ียวกบักษัตริย์ทัง้หมด ได้แก่
ถ้อยค า ปรเมศ, องค์จกัรกฤษณ์, อินทร์, เทเวศน์, ศลีุ, เทวราช, อมรินทร์, 
อดิศร, นารายณ์, หริรักษ์, พิษณุ, เทวี, เทพ, เยาวเรศ, เยาวราช, เจษฏา, 
เทวะ, อรรค  

(2) กษัตริย์ คือ พระอาทิตย์ มีอปุลกัษณ์ทัง้หมด 14  อปุลกัษณ์ คิดเป็นร้อย
ละ 20.58 ของจ านวนอปุลกัษณ์เก่ียวกบักษัตริย์ทัง้หมด ได้แก่ถ้อยค า พระ
สริุยะใส, พระอาทิตย์, สริุย์วงศ์, สริุยนั, จนัทรา(กษัตริย์ผู้หญิง), พระจนัทร์ 
(กษัตริย์ผู้หญิง), อโณทยั, วงค์เทวญั, พระทรงนาค 

(3) กษัตริย์ คือ ผู้ทรงธรรมะ,ผู้น าศาสนา มีอปุลกัษณ์ทัง้หมด 7 อปุลกัษณ์ 
คิดเป็นร้อยละ 10.29 ของจ านวนอปุลกัษณ์เก่ียวกบักษัตริย์ทัง้หมด ได้แก่
ถ้อยค า ผู้ รู้ยศธรรม์, องค์พระมหามนีุ, พระ, พระทรงธรรม์, ทรงธรรม์ 
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(4) กษัตริย์ คือ เจ้าของดินแดน มีอุปลักษณ์ทัง้หมด 3 อุปลกัษณ์ คิดเป็น
ร้อยละ 4.41 ของจ านวนอุปลกัษณ์เก่ียวกบักษัตริย์ทัง้หมด ได้แก่ถ้อยค า 
ขณัฑเสมา, ภวูไนย, ภวูิไนย 

(5) กษัตริย์ คือ สตัว์ มีอปุลกัษณ์ทัง้หมด 3 อปุลกัษณ์ คิดเป็นร้อยละ 4.41 
ของจ านวนอปุลกัษณ์เก่ียวกบักษัตริย์ทัง้หมด ได้แก่ถ้อยค า ไกรสร, ไกรสร
สีห์, ราชสีห์ 

(6) กษัตริย์ คือ หลักยึด มีอุปลกัษณ์ทัง้หมด 2 อุปลักษณ์ คิดเป็นร้อยละ 
2.94 ของจ านวนอปุลกัษณ์เก่ียวกบักษัตริย์ทัง้หมด ได้แก่ถ้อยค า หลกัแก้ว, 
หลกัชบุเกล้าเกศี 

(7) กษัตริย์ คือ ร่างกาย (เหนือหัว) มีอุปลักษณ์ทัง้หมด 1 อุปลักษณ์ คิด
เป็นร้อยละ 1.47 ของจ านวนอุปลักษณ์เก่ียวกับกษัตริย์ทัง้หมด ได้แก่
ถ้อยค า เกล้าเกศี 

(8) กษัตริย์ คือ ผู้ มีพระคุณ มีอุปลกัษณ์ทัง้หมด 1 อุปลักษณ์ คิดเป็นร้อย
ละ 1.47 ของจ านวนอุปลักษณ์เก่ียวกับกษัตริย์ทัง้หมด ได้แก่ถ้อยค า 
พระคณุล้นฟ้า 

(9) กษัตริย์ คือ อัญมณี มีอุปลักษณ์ทัง้หมด 1 อุปลักษณ์ คิดเป็นร้อยละ 
1.47 ของจ านวนอปุลกัษณ์เก่ียวกบักษัตริย์ทัง้หมด ได้แก่ถ้อยค า ทอง  

 

3) อุปลักษณ์เก่ียวกับศาสนา พบเป็นอันดับ 3 คิดเป็นร้อยละ 4.92 ของ
จ านวนอปุลกัษณ์ทัง้หมด เม่ือน าอปุลกัษณ์เก่ียวกบัศาสนา จากวรรคทองในวรรณคดีทัง้ 7 เร่ือง 
พบว่า อปุลกัษณ์เก่ียวกบัศาสนาจะประกอบด้วยอปุลกัษณ์  9 หมวด จ านวน 12 อปุลกัษณ์ แต่
เช่นเดียวกบัอปุลกัษณ์เก่ียวกบัร่างกายผู้หญิงท่ีแยกเป็นประเภทย่อยหลายส่วน ผู้วิจยัจึงไม่ได้น า
ข้อมลูมาจดัท าเป็นกราฟแทง่ แตไ่ด้สรุปข้อมลูโดยเรียงล าดบัจากมากไปน้อยได้แก่ 

(1) ความสขุความทกุข์ คือ รสชาติอาหาร มีอปุลกัษณ์ทัง้หมด 4 อปุลกัษณ์ 
ได้แก่ถ้อยค า หวาน, ขม 
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(2) ความทุกข์ คือ น า้ตา มีอุปลกัษณ์ทัง้หมด 1 อุปลกัษณ์ ได้แก่ถ้อยค า 
น า้ตา 

(3) ความอิจฉา คือ เคร่ืองจักร มีอุปลักษณ์ทัง้หมด 1 อุปลักษณ์ ได้แก่
ถ้อยค า เคร่ืองท าลายสามคัคี 

(4) ความโกรธ คือ ไฟสุมทรวง มีอุปลักษณ์ทัง้หมด 1 อุปลักษณ์ ได้แก่
ถ้อยค า ไฟสมุทรวง 

(5) ความรัก คือ ไฟ มีอปุลกัษณ์ทัง้หมด 1 อปุลกัษณ์ ได้แก่ถ้อยค า เพลิง 

(6) ความรัก คือ ยาพิษ มีอปุลกัษณ์ทัง้หมด 1 อปุลกัษณ์ ได้แก่ถ้อยค า พิษ 

(7) ธรรมะ คือ เคร่ืองจกัร มีอุปลกัษณ์ทัง้หมด 1 อุปลกัษณ์ ได้แก่ถ้อยค า 
เคร่ืองคุ้มกนักาย 

(8) ปัญญา คือ อาวธุ มีอปุลกัษณ์ทัง้หมด 1 อปุลกัษณ์ ได้แก่ถ้อยค า อาวธุ 

(9) ความรักไมส่มหวงั คือ เวรกรรม มีอปุลกัษณ์ทัง้หมด 1 อปุลกัษณ์ ได้แก่
ถ้อยค า เวรเกนกรรม 

 

4) อปุลกัษณ์เก่ียวกบัผู้ชาย พบเป็นอนัดบั 4 คิดเป็นร้อยละ 2.95 ของจ านวน
อปุลกัษณ์ทัง้หมด เม่ือน าอปุลกัษณ์เก่ียวกบัผู้ชายจากวรรคทองในวรรณคดีทัง้ 7 เร่ือง พบว่า อปุ
ลกัษณ์เก่ียวกบัผู้ชายจะประกอบด้วยอปุลกัษณ์ 5 หมวด จ านวน  6 อปุลกัษณ์ สรุปเป็นกราฟแท่ง
ได้ดงันี ้

 

 

 

 

 



107 
 

กราฟท่ี 4.1.3 สดัสว่นของอปุลกัษณ์เก่ียวกบัผู้ชายแตล่ะประเภท 

 

 

อปุลกัษณ์เก่ียวกบัชายเม่ือแยกประเภทแล้ว มีข้อมลูเรียงล าดบัจากมากไป
น้อยได้ดงันี ้

(1) ผู้ชาย คือ สตัว์ มีอปุลกัษณ์ทัง้หมด 2 อปุลกัษณ์ คิดเป็นร้อยละ 33.33 
ของจ านวนอุปลักษณ์เก่ียวกับผู้ ชายทัง้หมด ได้แก่ถ้อยค า ภุมิริน (ผึง้), 
กระตา่ย 

(2) ผู้ชาย คือ ดวงดาว มีอุปลกัษณ์ทัง้หมด 1 อุปลกัษณ์ คิดเป็นร้อยละ 
16.66 ของจ านวนอปุลกัษณ์เก่ียวกบัผู้ชายทัง้หมด ได้แก่ถ้อยค า ดวงดาว 

(3) ผู้ ชาย คือ นักรบ มีอุปลักษณ์ทัง้หมด 1 อุปลักษณ์ คิดเป็นร้อยละ 
16.66 ของจ านวนอปุลกัษณ์เก่ียวกบัผู้ชายทัง้หมด ได้แก่ถ้อยค า นกัรบ 

(4) ผู้ชาย คือ สว่นหนึง่ของร่างกายผู้หญิง มีอปุลกัษณ์ทัง้หมด 1 อปุลกัษณ์ 
คิดเป็นร้อยละ 16.66 ของจ านวนอุปลักษณ์เก่ียวกับผู้ ชายทัง้หมด ได้แก่
ถ้อยค า ดวงใจ 
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(5) ผู้ ชาย คือ สายน า้ (ไปแล้วไม่ไหลกลับ) มีอุปลักษณ์ทัง้หมด 1 อุป
ลกัษณ์ คิดเป็นร้อยละ 16.66 ของจ านวนอุปลกัษณ์เก่ียวกับผู้ชายทัง้หมด 
ได้แก่ถ้อยค า สายน า้ 

 

5) อุปลักษณ์เก่ียวกับการศึกสงคราม พบเป็นอันดบั 5 คิดเป็นร้อยละ 1.97 
ของจ านวนอปุลกัษณ์ทัง้หมด เม่ือน าอปุลกัษณ์เก่ียวกบัการศกึสงครามจากวรรคทองในวรรณคดี
ทัง้ 7 เร่ือง พบว่า อปุลกัษณ์เก่ียวกบัการศกึสงครามจะประกอบด้วยอปุลกัษณ์ 4 หมวด เน่ืองจาก
ข้อมูลมีจ านวนน้อยมาก ผู้ วิจัยจึงไม่ได้น าข้อมูลมาจัดท าเป็นกราฟแท่ง แต่ได้สรุปข้อมูลโดย
เรียงล าดบัจากมากไปน้อยได้แก่ 

(1) ศตัรู คือ ภัยอนัตราย มีอุปลกัษณ์ทัง้หมด 1 อุปลกัษณ์ ได้แก่ถ้อยค า 
ภยั 

(2) ศตัรู คือ สตัว์ร้าย มีอปุลกัษณ์ทัง้หมด 1 อปุลกัษณ์ ได้แก่ถ้อยค า เสือ 

(3) ศตัรู คือ เด็กผู้ ชาย มีอุปลักษณ์ทัง้หมด 1 อุปลักษณ์ ได้แก่ถ้อยค า 
กมุารา 

(4) ความกล้า คือ อญัมณี มีอปุลกัษณ์ทัง้หมด 1 อปุลกัษณ์ ได้แก่ถ้อยค า 
เพชร 

 

6) อปุลกัษณ์เก่ียวกบัแม่ พบเป็นอนัดบั 6 คิดเป็นร้อยละ 0.98ของจ านวนอปุ
ลกัษณ์ทัง้หมด เม่ือน าอปุลกัษณ์เก่ียวกบัแม่จากวรรคทองในวรรณคดีทัง้ 7 เร่ือง พบว่า อปุลกัษณ์
เก่ียวกบัแมจ่ะประกอบด้วยอปุลกัษณ์ 2 หมวด จ านวน 2  อปุลกัษณ์ เน่ืองจากข้อมลูมีจ านวนน้อย
มาก ผู้วิจยัจงึไมไ่ด้น าข้อมลูมาจดัท าเป็นกราฟแทง่ แตไ่ด้สรุปข้อมลูโดยเรียงล าดบัจากมากไปน้อย
ได้แก่ 

(1)  แม ่คือ ร่างกาย (เหนือหวั) มีอปุลกัษณ์ทัง้หมด 1 อปุลกัษณ์ ได้แก่ถ้อยคภ 
พระบาทปกเกล้าเกศา  
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(2) แม่ คือ ประทีปน าทาง มีอุปลกัษณ์ทัง้หมด 1 อปุลกัษณ์ ได้แก่ถ้อยค า 
ประทีปแก้ว 

 

7) อปุลกัษณ์อ่ืนๆ  คิดเป็นร้อยละ 0.98 ของจ านวนอุปลกัษณ์ทัง้หมด เม่ือน า
อุปลกัษณ์อ่ืนๆ จากวรรคทองในวรรณคดีทัง้ 7 เร่ือง พบว่า อุปลกัษณ์อ่ืนๆ จะประกอบด้วยอุป
ลกัษณ์ 2 หมวด จ านวน 2  อปุลกัษณ์ เน่ืองจากข้อมลูมีจ านวนน้อยมาก ผู้วิจยัจึงไม่ได้น าข้อมูล
มาจดัท าเป็นกราฟแทง่ แตไ่ด้สรุปข้อมลูโดยเรียงล าดบัจากมากไปน้อยได้แก่ 

(1) คนไมดี่ คือ ยกัษ์ มีอปุลกัษณ์ทัง้หมด 1 อปุลกัษณ์ ได้แก่ถ้อยค า ยกัษ์ 

(2) เทวดา คือ สัตว์ มีอุปลักษณ์ทัง้หมด 1 อุปลักษณ์ ได้แก่ถ้อยค า 
กวางทอง 

 

4.2 วิเคราะห์ค่านิยมในวรรณคดี 

 งานวิจัยนี  ้เป็นการศึกษาชุดค่านิยมไทยผ่านการวิ เคราะห์เนือ้สารเชิงอุปลักษณ์ 
(Metaphor) ในหนังสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย” ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน โดยผู้ วิจัยได้
ท าการศึกษาวรรณคดีประเภทบทละครจ านวน 7 เร่ือง ประกอบด้วยวรรคทอง 163 วรรค พบการ
อุปลักษณ์ทัง้หมด 203 อุปลักษณ์ดงัท่ีได้วิเคราะห์การใช้ถ้อยค าข้างต้น เม่ือน ามาวิเคราะห์ถึง
คา่นิยมไทย พบคา่นิยมไทย 214 คา่นิยม จดัได้เป็นคา่นิยม  5 ประเภท คือ คา่นิยมชนชัน้ คา่นิยม
ชายเป็นใหญ่ คา่นิยมแบบวฒันธรรมกลุ่มนิยม ท่ีแสดงออกในคา่นิยมรักชาติ รักพวกพ้อง คา่นิยม
ศาสนาพทุธ และคา่นิยมความกตญัญ ู
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 ตาราง 4.2 คา่เฉล่ียร้อยละของ 5 ประเภทคา่นิยม 

ประเภทท่ี  ประเภทของคา่นิยม จ านวน ร้อยละ 

1 คา่นิยมเก่ียวกบัชนชัน้ 77 35.98 

2 คา่นิยมเก่ียวกบัชายเป็นใหญ่ 122 57.00 

3 คา่นิยมเก่ียวกบักลุม่นิยม 5 2.33 

4 คา่นิยมเก่ียวกบัศาสนาพทุธ 8 3.73 

5 คา่นิยมเก่ียวกบัความกตญัญ ู 2 0.93 

  

จากค่านิยม 5 ประเภท ในจ านวนวรรคทองทัง้หมด 163 วรรคทอง มีการใช้ถ้อยค าอุป
ลกัษณ์ 203ครัง้ ในจ านวนนีมี้การให้ความหมายเชิงคา่นิยม 214 ครัง้ สรุปเป็นกราฟแทง่ได้ดงันี ้

 

กราฟท่ี 4.2 สดัสว่นประเภทคา่นิยมประเภทตา่งๆ 
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ผู้วิจยัได้ท าการสรุปและยกตวัอยา่งประเดน็การศกึษาประกอบการชีแ้จง ดงันี ้

1) คา่นิยมชายเป็นใหญ่ เป็นคา่นิยมท่ีปรากฏมากท่ีสดุในการให้ความหมายอุป
ลกัษณ์ในวรรณคดีประเภทบทละครท่ีเลือกมาศึกษา พบมากถึง 122 ครัง้ (ร้อยละ 57.00) ผู้ วิจยั
พบว่าค่านิยมชายเป็นใหญ่นีมี้ความสัมพันธ์กับการใช้ถ้อยค าอุปลักษณ์เก่ียวกับผู้ หญิงเกือบ
ทัง้หมด ท่ีแสดงให้เห็นมโนทศัน์ของผู้ประพนัธ์ซึ่งเป็นผู้ชาย และเป็นกษัตริย์ ว่ามองผู้หญิงอย่างไร 
และก าหนดคณุคา่ให้ผู้หญิงอยา่งไร  

ตวัอยา่ง 

ปากหนึง่วา่โอ้ขวัญเนตร    บติเุรศจะสิน้สงัขาร์ 

เจ้าจะรองบาทหลายพระจกัรา   อตุสา่ห์จงรักภกัดี 

ปากสองวา่แมจ่งเจียมจิต  ส าคญัคดิวา่เป็นทาสี 

สิ่งใดซึง่ระคายเป็นราคี    อยา่ให้เคืองธุลีบทมาลย์ 

ปากสามอนัความซึง่สังวาส     ส าหรับราชกษัตริย์มหาศาล 

ประดบัด้วยแสนสนมบริวาร    อยา่ก่อการหงึหวงไมค่วรนกั 

ปากส่ีวา่เจ้าจงฝากองค์    พระชนนีบติรุงค์ของทรงจกัร 

ปรนนิบตับิ ารุงให้ท้าวรัก    จะจ าเริญยศศกัดิเ์ป็นมงคล 

ปากห้าวา่โอ้เป็นสตรี     จงดเูย่ียงจามรีรักขน 

สงวนศกัดิรั์กชาตกิวา่รักชนม์    เป็นคนสู้ ม้วยด้วยสจัจา 

ปากหกอกพอ่นีจ้ะคราก   ขอฝากทศมขุยกัษา 

ชว่ยอปุถมัภ์บ ารุงอนชุา   จงคดิวา่เหมือนน้องนงคราญ 

ปากเจ็ดฝากไวยกาด้วย     ชว่ยบ ารุงสุริย์วงศ์ทวยหาญ 

ทัง้แสนสาวสรุางค์บริวาร     ราชฐานไพร่ฟ้าธานี 

(บทละครเร่ืองอณุรุท) 
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 วรรคทองวรรคนี ้เป็นวรรคทองท่ีเป็นค าสอนของพ่อท่ีมีต่อลูก แต่พ่อเป็นกษัตริย์ 
และลกูสาวก็เป็นภรรยาของกษัตริย์ เม่ือดตูามสิ่งท่ีผู้ เป็นพระบดิาสอนบตุรนัน้ มี 7 ประการได้แก ่

(1) ให้จงรักภกัดีตอ่สามี เหมือนอยูใ่ต้เท้า 

(2) ให้เจียมตวัเหมือนเป็นทาสของสามี 

(3) การท่ีสามีมีภรรยาหลายคนเป็นเร่ืองปกต ิภรรยาไมค่วรหงึหวง 

(4) ให้ดแูลพอ่แมข่องสามีเป็นอยา่งดี สามีจะได้รัก 

(5) ให้เป็นคนรักษาค าพูดเหมือนจามรีรักษาขน และต้องมีความรักชาติรัก
แผน่ดนิมากกวา่ชีวิตตนเอง 

(6) พอ่จะฝากให้สามีดแูลครอบครองภรรยาตอ่จากพอ่ 

(7) ฝากให้สามี (ผู้ชาย) ดแูลวงศ์ตระกลูกษัตริย์ตอ่ไป 

 

 ตามปกตขิองสงัคมแล้ว ผู้วิจยัเห็นว่าพ่อแม่จะห่วงลกูของตวัเอง และอยากให้ลกู
ของตวัเองได้สิ่งท่ีดีท่ีสดุ แตใ่นวรรคนีพ้่อกลบัสอนลกูให้เป็นทาส ให้เจียมตวั ยอมให้สามีมีภรรยา
น้อยหลายคน ดแูลพ่อแม่สามี ฯลฯ ทัง้หมดนีเ้พ่ือประการเดียวคือให้สามีรัก และดแูลไปจนตลอด
ชีวิต การท่ีพอ่ได้ฝากให้ผู้ชายดแูลลกูสาวตอ่ไป ก็ยงัหมายถึงมโนทศัน์ท่ีมองว่าผู้หญิงเป็นผู้อ่อนแอ
กว่าผู้ชาย จ าเป็นจะต้องมีผู้ชายมาดแูล ถึงจะมีชีวิตอยู่ตอ่ไปได้ นอกจากนีก้ารยินยอมให้ผู้ชายมี
ภรรยาหลายคน โดยมองว่าเร่ืองสงัวาสเป็นเร่ืองปกติของผู้ชายนี ้ยงัเป็นการบง่บอกมโนทศัน์ทาง
สงัคมวา่ผู้ชายมองผู้หญิงเป็นนางบ าเรอ เป็นเคร่ืองบ ารุงทางเพศท่ีจะมีผู้หญิงเป็นภรรยาก่ีคนก็ได้ 
ไมใ่ชค่วามผิด หรือความเลวร้ายแตอ่ยา่งใด วรรคทองวรรคนีจ้งึแสดงถึงคา่นิยมชายเป็นใหญ่อย่าง
เดน่ชดั 

  

2) คา่นิยมชนชัน้ เป็นคา่นิยมท่ีปรากฏรองลงมาในการให้ความหมายอุปลกัษณ์
ในวรรณคดีประเภทบทละครท่ีเลือกศกึษา พบมากถึง 77 ครัง้ (ร้อยละ 35.98) ผู้วิจยัพบว่าคา่นิยม
ชนชัน้นี ้มีความสมัพนัธ์กบัการใช้ถ้อยค าอปุลกัษณ์เก่ียวกบักษัตริย์เป็นสว่นใหญ่  
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 ตวัอยา่ง  

 เคยกลอ่มไกวให้นอนแล้วอาบน า้     ไมค่วรท าก็ท าได้สิน้ 

พระคณุหนากวา่แผน่แดนดนิ           สงูสดุพรหมินทร์ทิฆมัพร 

ซึง่เมตตากรุณานีห้นกันกั                 หลานรักมิได้แทนพระคณุก่อน 

วิบากใดมาซดัก าจดัจร                     ให้จ าจากบวรบาทา 

(บทละครเร่ืองอณุรุท) 

 

 วรรคทองนีมี้การใช้ค าว่าพรหมินทร์ หรือ พระพรหมในการให้ความหมายอุป
ลกัษณ์ของค าว่ากษัตริย์ แต่มีการตอกย า้ให้เห็นว่า พระพรหม หรือ เทพนัน้เป็นสิ่งท่ีเหนือกว่าคน
ทัว่ไปด้วยค าวา่สงูสดุ แสดงให้เห็นคา่นิยมวา่ กษัตริย์ คือ ชนชัน้ท่ีอยู่สงูสดุ เหนือกว่าคนทัว่ไป หรือ
ประชาชน ซึง่มีพระคณุกบัประชาชนอยา่งมากด้วยความเมตตากรุณา  

 นอกจากนีพ้บว่าค่านิยมชนชัน้ ส่วนหนึ่งปรากฏในวรรคทองท่ีมีอุปลักษณ์
เก่ียวกบัผู้หญิงซึง่แสดงคา่นิยมชายเป็นใหญ่ด้วย  

 ตวัอยา่งท่ี 1 

แมไ่ปจงให้ภิญโญยศ            ดัง่ดวงจันทร์ทรงกลดฉายฉาน 

อนัตรายโรคาอยา่แผ้วพาน     เป็นประธานยพุราชนารี 

      (บทละครเร่ืองอณุรุท) 

 

 ตวัอยา่งวรรคทองในเร่ืองอณุรุทบทนี ้มีการใช้ถ้อยค าอปุลกัษณ์เปรียบผู้หญิง คือ 
ดวงจนัทร์ เปรียบผู้หญิงได้กับสิ่งสูงส่ง ครอบครอบได้ยาก แต่ผู้ชายก็ยงัหวงัจะครอบครองให้ได้ 
อนึง่เน่ืองจากผู้หญิงคนนีเ้ป็นภรรยาของกษัตริย์ดงันัน้ แม้เป็นดวงจนัทร์ก็เป็นดวงจนัทร์ท่ีทรงกลด 
เหนือดวงจนัทร์หรือผู้หญิงทัว่ไป แสดงให้เห็นคา่นิยมทัง้ชนชัน้ และ ชายเป็นใหญ่ ในวรรคเดียวกนั 
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 ตวัอยา่งท่ี 2 

ดัง่หนึง่รูปทองทิพมาศ            เทเวศชาญฉลาดหลอ่เหลา 

พกัตรางามพร้อมกลอ่มเกลา    สารพดัพริง้เพราวิไลวรรณ 

(บทละครเร่ืองอณุรุท) 

 

 บทละครเร่ืองอณุรุทวรรคนี ้มีการอปุลกัษณ์ให้กษัตริย์เป็นดัง่เทวดาผู้ เป็นใหญ่ 
เพราะเทเวศ แปลว่า เทวดาผู้ เป็นใหญ่, หวัหน้าเทวดา, พระราชา, เจ้านาย (ราชบณัฑิตยสถาน, 
2542)ทัง้นีใ้นวรรคเดียวกนัได้ระบถุึงความเป็นใหญ่ครัง้นีด้้วยค าว่าหล่อเหลา ซึ่งหมายถึง กษัตริย์
เป็นผู้ชาย ดงันัน้ในวรรคนีจ้งึประกอบด้วยคา่นิยมชายเป็นใหญ่ และคา่นิยมชนชัน้คูก่นั  

3) ส าหรับค่านิยมอ่ืนๆ ได้แก่ คา่นิยมกลุ่มนิยม ค่านิยมศาสนาพุทธ และคา่นิยม
ความกตัญญูนัน้ แม้ว่าจะเป็นค่านิยมท่ีเป็นค่านิยมหลักของสังคมไทยเช่นเดียวกัน แต่จาก
การศึกษานี ้ผู้ วิจยัพบว่าผู้ประพนัธ์ ไม่ได้ให้ความส าคญัเก่ียวกับคา่นิยมอ่ืนๆ มากนกั มีเพียงแต่
ค่านิยมชายเป็นใหญ่ และค่านิยมชนชัน้ท่ีมีประกอบอยู่ในการให้ถ้อยค าอุปลักษณ์ในวรรคทอง
ดงักลา่ว 
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บทที่ 5 

 

สรุปผลการวจิยัและอภปิราย 

 

การศึกษาวิจัยเร่ือง “ศึกษาชุดค่านิยมไทยผ่านการวิเคราะห์เนือ้สารเชิงอุปลักษณ์ 
(Metaphor) ในหนงัสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย” ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน : กรณีศกึษาวรรณคดี
ประเภทบทละคร” ผู้ วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัยไว้สองประการคือ เพ่ือศึกษาลักษณะ
ทัว่ไปของการให้ความหมายแบบถ้อยค าอปุลกัษณ์ (Metaphorical expression) จากหนงัสือเร่ือง 
“วรรคทองในวรรณคดีไทย” และเพ่ือศึกษาความหมายเชิงลึกทางสังคม (Deep structure) 
เก่ียวกบัคา่นิยมในสงัคมไทย จากหนงัสือเร่ือง “วรรคทองในวรรณคดีไทย” โดยคดัเลือกตวับทเป็น
วรรคทองจากวรรณคดีไทยประเภทบทละคร 7 เร่ือง ประกอบด้วย 163 วรรคทอง ท าการศึกษา
อย่างเป็นระบบตามระเบียบวิธีวิจัยการวิเคราะห์อุปลักษณ์ ผู้ วิจัยท าการสรุปผลการวิจัย และ
อภิปรายผล ตามล าดบัตอ่ไปนี ้

5.1 สรุปผลการวิจยัและการอภิปราย  

5.2 ข้อจ ากดัการวิจยัและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการวิจัยและการอภปิราย 

จากผลการศึกษาวรรคทองในวรรณคดีไทยประเภทวรรณคดีบทละคร จ านวน 7 เร่ือง 
ประกอบด้วยวรรคทอง 163 วรรคทอง ในหนังสือเ ร่ือง “วรรคทองในวรรณคดีไทย” ของ
ราชบัณฑิตยสถาน โดยศึกษาวิจัยตามระเบียบวิธีการวิเคราะห์อุปลักษณ์ของ Lakoff and 
Johnson (1980) มาประยกุต์ใช้ ผู้วิจยัสามารถตอบค าถามน าวิจยัในเร่ือง การให้ความหมายแบบ
ถ้อยค าอุปลกัษณ์ (Metaphorical expression) ในหนงัสือเร่ือง “วรรคทองในวรรณคดีไทย” มี
ลกัษณะอยา่งไรและการให้ความหมายเชิงลกึทางสงัคม  
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(Deep structure) ในหนงัสือเร่ือง “วรรคทองในวรรณคดีไทย” ได้แสดงถึงค่านิยมอะไรบ้างใน
สงัคมไทย ผู้วิจยัขอน าเสนอผลการวิจยัพร้อมอภิปรายผล ดงันี ้ 

 

 5.1.1 ลักษณะการให้ความหมายแบบถ้อยค าอุปลักษณ์ (Metaphorical 
expression) ในหนังสือเร่ือง “วรรคทองในวรรณคดีไทย” 

 

 5.1.1.1 องค์ประกอบของวรรณคดี 

 จากการศกึษาองค์ประกอบของวรรณคดีไทยประเภทบทละครทัง้ 7 เร่ือง 
ได้แก่ 1. บทละครพดูค ากลอนเร่ืองพระร่วง 2. บทละครร้องเร่ืองพระร่วง 3. บทละครร าเร่ืองท้าว
แสนปม 4. บทละครร าเร่ืองพระเกียรติรถ 5. บทละครเร่ืองรามเกียรติ์ พระเจ้ากรุงธนบุรี 6. บท
ละครเร่ืองอิเหนา พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก 7. บทละครเร่ืองอณุ
รุท พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ผู้ วิจยัจะวิเคราะห์ตามหวัข้อดงันี ้  
1) ผู้แตง่วรรณคดี 2) บริบทสงัคมในช่วงนัน้ 3) วตัถปุระสงค์และหน้าท่ีของวรรณคดี 4) โครงเร่ือง 
ดงันี ้

1) ผู้แตง่  

ผู้วิจยัพบว่า การประพนัธ์วรรณคดีทัง้ 7 เร่ือง พระมหากษัตริย์เป็นผู้พระราช
นิพนธ์ทัง้หมด ท าให้ทัง้ 7 เร่ืองเป็นวรรณคดีประเภทวรรณคดีชนชัน้สงูท่ีชดัเจน พบว่า มีลกัษณะ
การแตง่วรรณคดีตามขนบของการแตง่วรรณคดีของชนชัน้สงู ตามท่ีการทบทวนวรรณกรรมในบท
ท่ี 2 ในส่วนของวรรณกรรมชนชัน้สูง  ท่ี ธวัช ปุณโณทก (2527) ได้อธิบายลักษณะเด่นของ
วรรณกรรมแบบฉบบัไว้ กลา่วคือ  

การศกึษาพบว่า ความเป็นสิทธิเจ้าของแห่งวรรณกรรมทัง้ 7 เร่ืองนัน้เป็นของ
กษัตริย์ สร้างขึน้มาเพ่ือส่งต่อความรู้ให้กับบุคคลในแวดวงราชส านัก หรือชนชัน้สูงเป็นหลัก จึง
นิยมใช้ส านวนภาษาซับซ้อน และนิยมใช้ศพัท์ภาษาท่ีเป็น บาลี สันสกฤต มีแนวคิดในการเขียน
เร่ืองแบบจินตนิยม หรือ แบบอุดมคตินิยม คือ โดยมกัให้พระเอก และนางเอก เป็น กษัตริย์ หรือ 
เทพบนสรวงสวรรค์ มีฉากของเร่ืองทัง้สวรรค์ และโลกมนุษย์ ฉากในโลกมนุษย์ผู้ประพันธ์เน้น
เฉพาะฉากในพระมหาราชวงัของกษัตริย์โดยเฉพาะ ในการประพันธ์ผู้ประพนัธ์ได้ใช้โวหารแบบ
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พรรณนาโวหารเพ่ือพรรณนาถึงความงาม และความมีคุณค่าเหนือกว่าทั่วไปด้วยการประดับ
ประดาราชวงัด้วยอญัมณีล า้คา่ หรือพรรณนา รถ หรือ เคร่ืองประดบัของกษัตริย์และราชินีด้วยของ
ล า้คา่ในหลายวรรค โดยเฉพาะวรรณคดีบทละครเร่ือง รามเกียรติ ์ท่ีจะเน้นพรรณาโวหารเป็นพิเศษ 

ดงันัน้ ภาษาท่ีผู้ประพนัธ์เลือกมาใช้ในการประพนัธ์บทละครทัง้ 7 เร่ืองจึงเป็น
ภาษาท่ีเป็นภาษาบาลี สนัสกฤต เป็นสว่นใหญ่ มีส านวนภาษาท่ีไพเราะเพราะพริง้ แตภ่าษาท่ียาก
ตอ่ความเข้าใจของประชาชนทัว่ไป อาจท าให้วรรณคดีทัง้ 7 เร่ืองนีย้งัเป็นองค์ความรู้ท่ีกระจกุตวั
อยู่กับชนชัน้สูงมากกว่าเผยแพร่ไปท่ีประชาชนทัว่ไปอย่างกว้างขวาง  ทัง้ในสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้น และสมัยปัจจุบัน เน่ืองจากประชาชนในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนัน้ยังมีความรู้ด้าน
ภาษาบาลี สนัสกฤต ไม่มากนกั รวมถึงวตัถปุระสงค์การแตง่วรรณคดีบทละครของกษัตริย์ยงัมีไว้
เพ่ือแสดงเป็นบทละครใน ท่ีแสดงเฉพาะในวังให้กษัตริย์และชนชัน้สูงได้ชมเท่านัน้ จึงท าให้
ประชาชนในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเข้าถึงได้ยาก ทัง้การเข้าถึงการแสดง และการเข้าถึง
ความหมายในภาษาท่ีผู้ประพนัธ์เลือกน ามาใช้ ขณะท่ีปัจจุบันแม้ประชาชนจะมีองค์ความรู้ด้าน
ภาษามากขึน้ แต่องค์ความรู้ด้านภาษาบาลี สันสกฤตก็ยังกระจุกตวัอยู่ในแวดวงคนชัน้สูง และ
พระสงฆ์มากกวา่เป็นท่ีนิยมในหมูป่ระชาชนทัว่ไป ดงันัน้จงึอาจไม่เข้าใจค าศพัท์ในการประพนัธ์ได้
มากนกั ตรงกับงานของธวชั ปณุโณทก (2527) ระบุว่าวรรณกรรมเจริญอยู่ในขอบเขตจ ากัด คือ
เจริญรุ่งเรืองในกลุ่มผู้ รู้ ชนชัน้สูงในราชส านกั และนกัปราชญ์ ราชกวีก็สรรค์สร้างวรรณกรรมมา
เพ่ือตอบสนองชนกลุม่ข้างน้อยของสงัคมเป็นสว่นใหญ่  

2) บริบทสงัคม  

ในชว่งของการแตง่วรรณคดีคือสมยักรุงรัตนโกสินทร์มีระบบการปกครองแบบ
สมบรูณาญาสิทธิราชย์ หรือกษัตริย์คือผู้ปกครองสงูสดุ ดงันัน้ผู้แตง่จึงเป็นผู้ มีอ านาจในสงัคมไทย
อยา่งมากในสมยันัน้  

3) วตัถปุระสงค์และหน้าท่ีของวรรณคดี 

วรรณคดีประเภทบทละครทัง้ 7 เร่ือง ส่วนใหญ่แล้วเป็นการแต่งขึน้เพ่ือให้
ประชาชนมีการเทิดทูนพระมหากษัตริย์เป็นหลัก โดยเฉพาะความคิดท่ีชดัเจนของรัชกาลท่ี 6 ท่ี
ต้องการให้วรรณคดีเป็นดั่งส่ือมวลชนถ่ายทอดความรู้ความคิดไปสู่สังคม เช่น  เร่ืองอิเหนา 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกก็มีความประสงค์ในการรวบรวมวรรณคดีเป็นต้นฉบบั
ของพระนครเป็นแนวความคดิเดียวกนัคือใช้วรรณคดีเป็นส่ือในการถ่ายทอดความคดิสูส่งัคม 
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4) โครงเร่ือง 

เน่ืองจากวรรณคดีประเภทบทละครทัง้ 7 เร่ืองแตง่โดยกษัตริย์ ดงันัน้โครงเร่ือง
จึงเป็นเร่ืองเก่ียวกบักษัตริย์เกือบทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดามาเป็นกษัตริย์ หรือกษัตริย์โดย
สายเลือด โดยหากเป็นคนธรรมดามาเป็นกษัตริย์นัน้ จะมีการแตง่ให้คนธรรมดานัน้มีความฉลาด
มากกว่าคนอ่ืนๆ ในสงัคม เช่น บทละครพดูเร่ืองพระร่วง, บทละครร้องเร่ืองพระร่วง หรือเร่ืองท้าว
แสนปมนัน้ก็เป็นเร่ืองเก่ียวกบับิดาของสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1เร่ืองพระเกียรติรถ แม้จะเป็นเร่ือง
ของพอ่-ลกูท่ีตายแทนกนัได้ แตก็่เป็นพอ่-ลกูท่ีเป็นกษัตริย์  

ในกระบวนการศกึษาผู้วิจยัพบว่าวรรณดคีประเภทบทละครท่ีรัชกาลท่ี  6 ทรง
พระราชนิพนธ์นัน้จะมีจดุเดน่ส าคญัคือจะน าต านาน หรือเร่ืองเลา่เก่ียวกบัความเป็นมาของกษัตริย์
มาแต่งเป็นบทละคร โดยพระองค์เช่ือว่าต านานย่อมมีเค้าลางของความจริง และเพ่ือเป็นการ
เทิดทนูพระมหากษัตริย์องค์ก่อนๆ จงึต้องมีการแตง่เป็นวรรรณคดีเพ่ือเทอดพระเกียรติกษัตริย์องค์
ตา่งๆด้วย ตรงกบังานของ จิตร ภมูิศกัดิ ์(2523) ท่ีระบวุา่วรรณคดีก่อนสมยัพระมหามนตรี (รัชกาล
ท่ี 3) ขึน้ไป จะเป็นวรรณคดีท่ีผกูเป็นเร่ืองนิยายหรือละคร หรือเร่ืองพงศาวดาส่วนมาก มกัเป็นเร่ือง
ท่ีวนเวียนอยูแ่ตชี่วิตเจ้าฟ้าเจ้าแผน่ดนิ หรือชนชัน้สงูแทบทัง้สิน้  

 

 5.1.1.2 การให้ความหมายถ้อยค าอปุลกัษณ์  

ผู้วิจยัพบวา่ใน 1 วรรคทองในบางวรรคมีการใช้ภาษาอปุลกัษณ์มากกว่า 1 อปุ
ลกัษณ์ ดงันัน้ในจ านวนวรรคทองทัง้หมด 163 วรรคทอง จึงพบการใช้ภาษาอุปลกัษณ์ 203 ครัง้ 
และเม่ือมีการจดักลุ่มตามระบบ พบว่ามีอุปลกัษณ์ทัง้หมด 8 ประเภท ได้แก่ อุปลกัษณ์เก่ียวกับ
ผู้หญิง อปุลกัษณ์เก่ียวกับร่ายกายผู้หญิง อุปลกัษณ์เก่ียวกบักษัตริย์อุปลกัษณ์เก่ียวกบัผู้ชาย อุป
ลกัษณ์เก่ียวกับศาสนา อุปลกัษณ์เก่ียวกับแม่ อุปลกัษณ์เก่ียวกับการศึกสงคราม และอุปลกัษณ์
อ่ืนๆ 

1) อปุลกัษณ์เก่ียวกบัผู้หญิง 

 จากการศกึษาตวับทพบวา่ อปุลกัษณ์เก่ียวกบัผู้หญิงมีจ านวนมากท่ีสดุ คือ
มีถึง 73 อุปลกัษณ์ (ร้อยละ 35.96 ) เม่ือรวมเอาอุปลกัษณ์ท่ีเก่ียวกับส่วนของร่างกายผู้หญิงมา
รวมด้วย โดยความหมายของอุปลักษณ์ผู้หญิง แบ่งย่อยออกได้เป็น 13 หมวด จ านวน 75 อุป
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ลกัษณ์ เรียงล าดบัจากมากไปน้อยได้แก่ ผู้หญิง คือ นางงาม มีอุปลกัษณ์ทัง้หมด 14 อุปลกัษณ์ 
ผู้หญิง คือ สว่นหนึง่ของร่างกายผู้ชาย มีอปุลกัษณ์ทัง้หมด 12 อปุลกัษณ์ ผู้หญิง คือ อญัมณี มีอปุ
ลกัษณ์ทัง้หมด 11 อปุลกัษณ์ ผู้หญิง คือ นางฟ้า,กินรี มีอปุลกัษณ์ทัง้หมด 9 อปุลกัษณ์ ผู้หญิง คือ 
ดอกไม้ มีอปุลกัษณ์ทัง้หมด 8 อปุลกัษณ์ ผู้หญิง คือ สตัว์ มีอปุลกัษณ์ทัง้หมด 7 อปุลกัษณ์ ผู้หญิง 
คือ ทาส มีอุปลกัษณ์ทัง้หมด 4 อปุลกัษณ์ ผู้หญิง คือ ดวงจนัทร์ มีอปุลกัษณ์ทัง้หมด 3 อปุลกัษณ์ 
ผู้หญิง คือ นางบ าเรอ มีอปุลกัษณ์ทัง้หมด 2 อปุลกัษณ์ ผู้หญิงงาม คือ ผู้ มีกิริยาสภุาพเรียบร้อย มี
อปุลกัษณ์ทัง้หมด 2  อปุลกัษณ์ผู้หญิง คือ ยารักษาโรค มีอปุลกัษณ์ทัง้หมด 1 อุปลกัษณ์ ผู้หญิง
ไม่ดี คือ ผีร้ายมีอุปลกัษณ์ทัง้หมด 1 อุปลกัษณ์ และผู้หญิง คือ ภาพเขียนมีอุปลกัษณ์ทัง้หมด 1 
อปุลกัษณ์ 

อุปลักษณ์เ ก่ียวกับผู้ หญิงนัน้  ผู้ วิจัย เห็นไ ด้ว่า มีอุปลักษณ์ ท่ีน า เสนอ
แนวความคดิของผู้ชายท่ีเป็นผู้ประพนัธ์วรรณคดีท่ีมีตอ่ผู้หญิง แบง่เป็น 4 ประเดน็คือ  

(1) ประเด็นในมโนทศัน์ท่ีว่า ผู้หญิงดีเป็นอย่างไร ได้แก่ อุปลกัษณ์ผู้หญิง คือ 
นางงาม และอปุลกัษณ์ผู้หญิงงาม คือผู้หญิงท่ีต้องสภุาพเรียบร้อย แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงดีจะต้อง
มีความสวย มีกิริยาสภุาพเรียบร้อย 

(2) ประเด็นในมโนทศัน์ท่ีว่า ผู้หญิงบอบบาง อ่อนแอ ผู้ชายต้องปกป้องได้แก่ 
อปุลกัษณ์ผู้หญิง คือ ดอกไม้  

(3) ประเด็นในมโนทศัน์ท่ีว่า ผู้หญิงเป็นสิ่งท่ีผู้ชายต้องครอบครองให้ได้ แม้ว่า
อาจจะครอบครองได้ยาก ได้แก่ อุปลกัษณ์ผู้หญิง คือ อญัมณี, ผู้หญิง คือ ดวงจนัทร์, ผู้หญิง คือ 
ของสงู, ผู้หญิง คือนางฟ้า นางกินรี, ผู้หญิง คือ ภาพวาด  

(4) ประเด็นในมโนทศัน์ท่ีว่าผู้หญิงมีสถานะทางสงัคมต ่าต้อยกว่าผู้ชาย ได้แก่ 
อุปลักษณ์ผู้ หญิง คือ ทาส, อุปลักษณ์ผู้ หญิง คือ ส่วนหนึ่งของร่างกายผู้ ชาย และผู้ หญิง คือ 
นางบ าเรอ 

จากการทบทวนวรรณกรรม น า้เพชร จินเลิศ และสุภาพร พลายเล็ก (2551) 
ระบุว่า อุปลกัษณ์เชิงมโนทศัน์เก่ียวกับผู้หญิงในวรรณกรรมนิราศสมยัรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 1- 
รัชกาลท่ี 6 สะท้อนให้เห็นมโนทัศน์ของผู้ ใช้ภาษาท่ีสอดคล้องกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมท่ีมี
ลกัษณะใกล้เคียงกบัสมยัอยธุยา คือ ผู้ชายมีอ านาจและบทบาทเหนือกว่าผู้หญิง แตส่ภาพสงัคมท่ี
เปล่ียนแปลงไปท่ีท าให้ผู้หญิงมีบทบาทเพิ่มขึน้มาก ท าให้เห็นว่าสมยันีผู้้ชายเร่ิมกล่าวถึงผู้หญิงอนั
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เป็นท่ีรักตา่งจากอดีตท่ีจะมองผู้หญิงเป็นวตัถุสิ่งของไม่มีชีวิตจิตใจ แต่ให้ความหมายว่าเป็นส่วน
หนึง่ของชีวิตผู้ชายท่ีมากขึน้ 

2) อปุลกัษณ์เก่ียวกบัร่างกายของผู้หญิง 

อุปลักษณ์เก่ียวกับร่างกายผู้หญิง มีทัง้หมด 36 อุปลักษณ์  (ร้อยละ 17.73) 
เป็นอปุลกัษณ์ท่ีผู้ประพนัธ์วรรณคดีนิยมอุปลกัษณ์ในอวยัวะแตล่ะส่วนของผู้หญิง เพ่ือเปรียบให้
เห็นวา่ร่างกายของผู้หญิงแตล่ะสว่นท่ีจะมีความงามได้นัน้ จะต้องมีลกัษณะอยา่งไร โดยอปุลกัษณ์
เก่ียวกับร่างกายผู้ หญิงนี ้ผู้ วิจัยเห็นว่าเป็นอุปลักษณ์ท่ีมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกับอุปลักษณ์
เก่ียวกับผู้หญิงด้วย โดยอุปลักษณ์เก่ียวกับร่างกายผู้หญิงนี ้เป็นการสร้างความจริงทางสังคม
เก่ียวกบัความงามของผู้หญิงวา่ต้องงามอยา่งไร 

 ผลการวิเคราะห์ท่ีตัวบทพบว่า อุปลักษณ์เก่ียวกับร่างกายผู้ หญิง มี 13 
ประเภทแบง่ตามอวยัวะแตล่ะส่วนคือ หน้าอก 7 อปุลกัษณ์, ดวงตา 2 อปุลกัษณ์, ห ู4 อปุลกัษณ์, 
คิว้ 3 อปุลกัษณ์, จมกู 2 อปุลกัษณ์, แก้ม 3 อปุลกัษณ์, ใบหน้า 3 อปุลกัษณ์, คอ 2 อปุลกัษณ์, มือ 
2 อปุลกัษณ์, รูปร่าง 3 อปุลกัษณ์, ผิว 3 อปุลกัษณ์, หวั 1 อปุลกัษณ์, เล็บ 1 อปุลกัษณ์  

 จากการวิเคราะห์พบว่าผู้ ประพันธ์ก าหนดความงามของหญิงไทยไว้ว่า 
จะต้องมีหน้าอกเหมือนดอกบวั มีดวงตาสีด าเป็นประกายเหมือนนิล, มีหเูหมือนกลีบดอกไม้, มีคิว้
โก่งเหมือนคนัธน,ู มีจมกูโค้งเหมือนขอ,มีแก้มเป็นสีเหลืองทอง เหมือนทอง และลกูจนัทน์ มีใบหน้า 
เป็นสีทอง, มีคอเหมือนหงส์, มีมือเหมือนงวงช้าง, มีรูปร่างผอมบาง, มีสีผิวเปล่งประกายทอง,มีหวั
เหมือนแก้ว และมีเล็บเหมือนเล็บเทวดาผู้หญิง แสดงให้เห็นวา่ผู้หญิงท่ีมีอวยัวะในร่างกายดงักล่าว 
ถือเป็นผู้หญิงท่ีมีคณุคา่ทางสงัคม หากผู้หญิงใดเกิดมาไม่ได้มีลกัษณะตามท่ีผู้ประพนัธ์ได้ก าหนด
ความหมายในเชิงความงามของผู้หญิงไทยไว้ดงักล่าว ถือว่าเป็นผู้หญิงท่ีไม่มีค่า ไม่มีใครอยาก
ครอบครอง 

 

3) อปุลกัษณ์เก่ียวกบักษัตริย์ 

 จากการศึกษาตวับทพบว่า อุปลักษณ์เก่ียวกับกษัตริย์มีจ านวนมากเป็น
อนัดบั 2 คิดเป็นร้อยละ 33.49 ของจ านวนอุปลักษณ์ทัง้หมด เม่ือน าอุปลักษณ์เก่ียวกับกษัตริย์
จากวรรคทองในวรรณคดีทัง้ 7 เร่ือง พบว่า อปุลกัษณ์เก่ียวกับกษัตริย์จะประกอบด้วยอุปลกัษณ์  
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9 หมวด จ านวน  68 อุปลกัษณ์ เรียงล าดบัจากมากไปน้อยได้แก่ กษัตริย์ คือ เทพ,เทวดา,ผู้
ยิ่งใหญ่ มีอุปลกัษณ์ทัง้หมด 36 อุปลกัษณ์ กษัตริย์ คือ พระอาทิตย์ มีอุปลกัษณ์ทัง้หมด 14  อุป
ลกัษณ์ กษัตริย์ คือ ผู้ทรงธรรมะ,ผู้น าศาสนา มีอปุลกัษณ์ทัง้หมด 7 อปุลกัษณ์ กษัตริย์ คือ เจ้าของ
ดินแดน มีอุปลักษณ์ทัง้หมด 3 อุปลักษณ์ กษัตริย์ คือ สัตว์ มีอุปลักษณ์ทัง้หมด 3 อุปลักษณ์ 
กษัตริย์ คือ หลกัยดึ มีอปุลกัษณ์ทัง้หมด 2 อปุลกัษณ์ กษัตริย์ คือ ร่างกาย (เหนือหวั) มีอปุลกัษณ์
ทัง้หมด 1 อุปลักษณ์ กษัตริย์ คือ ผู้ มีพระคณุ มีอุปลักษณ์ทัง้หมด 1 อุปลกัษณ์ และกษัตริย์ คือ 
อญัมณี มีอปุลกัษณ์ทัง้หมด 1 อปุลกัษณ์ 

 อปุลกัษณ์ท่ีเก่ียวกับกษัตริย์ทัง้หมด สรุปได้ว่า มีการเน้นการให้อปุลกัษณ์
กษัตริย์ คือ เทพ,เทวดามากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่าการสร้างความหมายของค าว่ากษัตริย์ใน
สงัคมไทยนัน้ เพ่ือให้เกิดการตีความว่ากษัตริย์ คือ สิ่งศกัดิสิทธ์ิ เป็นผู้ มีอ านาจและบารมีเหนือกว่า
มนษุย์ หรือประชาชนทัว่ไป ซึง่เทพทัง้หมดท่ีผู้ประพนัธ์วรรรคดีในตวับทท่ีคดัเลือกมานัน้ ส่วนใหญ่
จะใช้เทพในศาสนาฮินด ูได้แก่ พระพรหม,พระอินทร์,พระอิศวร, พระพาย เป็นต้น 

 งานของ อดุม รุ่งเรืองศรี(2523) ระบวุ่า ในศาสนาต่างๆ เกือบทุกลทัธิท่ีมา
จากอินเดียนัน้จะมีการพดูถึงเทพเสมอ และเทพเจ้ามีสว่นส าคญัยิ่งในระบบศาสนา ท่ีจะเป็นความ
อุ่นใจว่าจะได้รับความสุขในความมุ่งหมายของชีวิต ซึ่งประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากทัง้ศาสนา
ของอินเดีย และภาษาบาลีสันสกฤตมาด้วย ค าว่าเทวา จึงหมายถึงพระเจ้า เทพเจ้า ผู้ ท่ีอยู่ใน
สวรรค์ เทพผู้ น้อย เมฆ กษัตริย์ ท้องฟ้า อากาศ และความตาย หรือหมายถึงผู้ทรงสภาวะเหนือ
ระดบัความเป็นมนษุย์ ส าหรับกษัตริย์แล้วถือวา่เป็นเทวาแบบ สมมตเทวา หรือ ผู้คนยกย่องให้เป็น
เทวา เพราะฐานะสงูสง่ในสงัคม  

 งานของ อดุม รุ่งเรืองศรี(2523) ระบุด้วยว่า เทพท่ีมีการเช่ือถือกันมากนัน้ 
ล าดบัแรกคือพระอินทร์ มีฐานะเป็นจอมเทพของสวรรค์ดาวดึงส์ แล้วยังทรงเป็นบงัคบับญัชา
โดยตรงของท้าวจตโุลกบาลอีกด้วย จึงนบัว่าพระอินทร์เป็นเจ้าทรงอ านาจเด็ดขาดเหนือสวรรค์ถึง
สองชัน้ ขณะท่ีพระพรหมเป็นเทพในระดบัสงูกว่าเทพอ่ืนๆ บนสวรรค์ชัน้พรหมโลก โดยพรหมา คือ
หวัหน้าของบรรดาพรหมทัง้มวล ความเช่ือเร่ืองเทพ เทวดา นี ้งานของอดุม รุ่งเรืองศรี (2523)ระบุ
ว่ามีอิทธิพลกับสงัคมไทยอย่างมาก จากงานเขียนส าคญั 2 ชิน้คือ พระไตรปิฏก และวรรณกรรม
เร่ืองไตรภมูิพระร่วงท่ีเขียนขึน้ในสมยักรุงสโุขทยั  
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 นอกจากนี ้ความหมายของกษัตริย์ท่ีอปุลกัษณ์อ่ืนๆ ล้วนตอกย า้ความคิด
ความเช่ือเดียวกัน คือกษัตริย์คือผู้ อยู่สูงสุด มีบารมี และเป็นผู้ น า ดังจะเห็นได้จากอุปลักษณ์ 
กษัตริย์ คือ พระอาทิตย์,กษัตริย์ คือผู้น าทางศาสนา อาทิ กษัตริย์คือผู้ทรงธรรม์ หรือถ้ากษัตริย์
เปรียบกับสตัว์แล้ว กษัตริย์ คือ ราชสีห์ หรือสตัว์ท่ีเป็นผู้น าแห่งป่า ดงันัน้ กษัตริย์จึงเป็นพระเจ้า
แผน่ดนิ, ผู้ มีพระคณุ และเป็นหลกัยึดของบ้านเมืองด้วย อีกทัง้กษัตริย์ยงัไม่ใช่ผู้ เป็นสิ่งสงูสดุเพียง
คนเดียว แตก่ารใช้ถ้อยค าเพ่ือแสดงถึงความเป็นหมู่คณะของกษัตริย์ก็มีหลายครัง้ โดยเฉพาะการ
ใช้ค าวา่ “สริุยวงศ์” คือ วงศ์ตระกลูของพระอาทิตย์ หมายถึงกษัตริย์ทัง้หมดท่ีเป็นเครือญาติกนันัน้ 
ล้วนเป็นวงศ์ตระกลูสงูสง่ สงูกวา่มนษุย์ธรรมดาทัว่ไป และยงัส่ือความหมายในเชิงลึกทางสงัคมใน
เร่ืองของการสืบทอดต าแหน่งกษัตริย์นัน้สามารถสืบทอดตามสายเลือดได้ เพราะเหตุเป็นวงศ์
ตระกูลของกษัตริย์นั่นเอง หรือ การสืบต่อราชบัลลังก์ แบบสืบราชสันตติวงศ์ ซึ่งในสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยรัชกาลท่ี 6 ได้มีการบญัญัตกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสตัติวงศ์ 
พ.ศ. 2467 โดยใช้เป็นเกณฑ์ในการสืบราชสนัตตวิงศ์ตัง้แตน่ัน้เป็นต้นมา  

  

ตวัอยา่ง  

เห็นพระผา่นฟ้านราสรรค์           กบัแจม่จนัทร์วรนาฏโฉมฉาย 

ร่วมเรียงเคียงพกัตร์พริม้พราย    งามคล้ายรูปทองทัง้สององค์  

เหลา่นางตา่งพิศสองกษัตริย์      โสมนสัเพลินใจใหลหลง 

งามฉวีงามศรีงามทรง                 เพียงองคสุ์ริยันกบัจันทรา 

(บทละครเร่ืองอณุรุท) 

 

จากตวัอยา่งนี ้แสดงให้เห็นว่า นอกจากการให้กษัตริย์มีความหมายอปุลกัษณ์
วา่ พระอาทิตย์ ยงัมีการรระบถุึงคูค่รองท่ีจะต้องเป็น พระจนัทร์ แสดงให้เห็นความหมายเชิงลึกทาง
สงัคมด้วยวา่ การท่ีกษัตริย์ จะเป็นผู้ ท่ีสมบรูณ์นัน้ จะต้องมีผู้หญิงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต และ
ผู้หญิงท่ีจะมาเป็นคูค่รอง หรือภรรยานัน้ จะต้องมีสถานะทางสงัคมท่ีสามารถทดัเทียมกบักษัตริย์
ได้เทา่นัน้ 
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แนวคิดเก่ียวกบักษัตริย์คือชนชัน้ท่ีสงูท่ีสดุในสงัคมไทยนี ้เป็นแนวความคิดท่ีมี
การปลูกฝังในสงัคมตัง้แต่สมยัอยุธยา โดยพระมหากษัตริย์จะอยู่บนสุดของโครงสร้างชนชัน้ทาง
สงัคม พระมหากษัตริย์สมยัอยธุยาเป็นต้นมา จะคดิวา่พระองค์คือเทวราชา และธรรมราชา รวมอยู่
ในพระองค์เดียวกัน ดงันัน้กษัตริย์จึงไม่ใช่คนธรรมดา และมีแบบแผนปฏิบตัิต่างจากสามัญชน
ทั่วไป โดยเฉพาะพระราชพิธีต่างๆ ภาษาท่ีใช้ก็ต้องเป็นราชาศัพท์ ดังนัน้กษัตริย์จึง มีความ
ศกัดิ์สิทธ์ิท่ีผู้ ใดจะละเมิดไม่ได้ หากใครละเมิดจะถูกลงโทษตามกฎมณเฑียรบาลอย่างรุนแรง 
(อดศิร ศกัดิส์งู,2552:68) 

 

4) อปุลกัษณ์เก่ียวกบัผู้ชาย 

 อุปลักษณ์เก่ียวกับผู้ ชาย มีทัง้หมด 6 อุปลักษณ์ (ร้อยละ 2.95) ผู้ วิจัย
พบวา่ผู้ประพนัธ์เน้นการอปุลกัษณ์ความหมายทางสงัคมไปท่ีกษัตริย์มากกว่าผู้ชาย แตก่ษัตริย์ใน
ประเทศไทยทัง้หมดก็คือผู้ชาย ดงันัน้จึงมีความสมัพนัธ์ทบัซ้อนทางความหมายของกษัตริย์ และ
ผู้ชายอยูด้่วย  

 อย่างไรก็ตาม ผู้วิจยัพบว่า อปุลกัษณ์เก่ียวกบัผู้ชาย มี 5 ประเภทย่อย คือ 
ผู้ชาย คือดวงดาว, ผู้ชาย คือ นกัรบ, ผู้ชาย คือ ส่วนหนึ่งของร่างกายผู้หญิง, ผู้ชาย คือ สตัว์ และ
ผู้ชาย คือ สายน า้ทัง้หมดเป็นสิ่งท่ีแสดงมโนทศัน์ทางสงัคมว่า ผู้ชาย คือ ผู้น า และต้องครอบครอง
ผู้หญิง อาทิ การอุปลกัษณ์ให้ผู้ชาย คือ สัตว์นัน้ ได้เลือกให้ผู้ชาย เป็น ผึง้ ท่ีหวังจะกิน น า้หวาน
ของดอกไม้ ซึ่งดอกไม้หมายถึง ผู้หญิง และ กระตา่ย ท่ีหวงัปองดวงจนัทร์ ซึ่งดวงจนัทร์ หมายถึง 
ผู้หญิงเชน่กนั 

 

5) อปุลกัษณ์เก่ียวกบัศาสนา  

 อปุลกัษณ์เก่ียวกบัศาสนา มีทัง้หมด 10 อปุลกัษณ์ (ร้อยละ 4.92) แบง่เป็น
อุปลกัษณ์เก่ียวกับศาสนาโดยตรง 2 อุปลักษณ์ คือ ธรรมะคือ เคร่ืองจักร ในท่ีนีผู้้ประพนัธ์ได้ให้
ความหมายของธรรมะวา่เป็นเคร่ืองคุ้มภยัอนัตรายทัง้ปวงและ ปัญญา คือ อาวธุ  



124 
 

 นอกจากนีเ้ป็นอุปลักษณ์เก่ียวกับอารมณ์ความรู้สึก ได้แก่ ความสุข คือ 
อาหารรสชาติหวาน ความทุกข์ คือ อาหารรสชาติขม, น า้ตา ความรัก คือ ไฟ, พิษ ความรักท่ีไม่
สมหวงั คือ เวรกรรมแตช่าตปิางก่อน และ ความอิจฉาริษยา คือ เคร่ืองจกัรท าลายความสามคัคี 

 

6) อปุลกัษณ์เก่ียวกบัศกึสงคราม 

 อปุลกัษณ์เก่ียวกบัการศกึสงคราม พบ 4 อปุลกัษณ์ (ร้อยละ 1.97) คือ อปุ
ลกัษณ์ ศตัรู คือ สตัว์ร้าย, ศตัรู คือ อนัตราย, ศตัรู คือ เด็กชาย และ ความกล้า คือ อญัมณี แสดง
ให้เห็นมโนทศัน์ว่าในการศึกสงครามจะต้องเจอศตัรูท่ีเป็นอันตราย หรือเปรียบได้กับสัตว์ร้าย ท่ี
ประชาชนจะต้องตอ่สู้ ด้วยความกล้าหาญ โดยความกล้าหาญเป็นสิ่งท่ีมีคา่อย่างมากในสงัคมไทย 
หากผู้ใดมีความกล้าก็จะได้รับการยกยอ่งจากสงัคมวา่เป็นผู้ ท่ีมีคณุคา่เหนือกวา่คนธรรมดา 

 

7) อปุลกัษณ์เก่ียวกบัแม ่

 อปุลกัษณ์เก่ียวกบัแม ่มี 2 อปุลกัษณ์ (ร้อยละ 0.98) แสดงถึงมโนทศัน์ท่ีว่า 
แม่ คือ ผู้ มีพระคณุ ได้แก่ แม่ คือ ผู้ ท่ีมีเท้าอยู่เหนือหวัลกู และ แม่ คือ ประทีบส่องน าทางชีวิตของ
ลกู เปรียบให้เห็นว่าแม้กษัตริย์จะเป็นผู้สงูสดุ แตก็่มีแม่ท่ีเป็นเหนือกว่าสิ่งใดในชีวิตท่ีจะต้องแสดง
ความกตญัญรูู้คณุ 

 

8) อปุลกัษณ์อ่ืนๆ  

 อปุลกัษณ์อ่ืนๆ ท่ีพบ มี 2 อปุลกัษณ์ (ร้อยละ 0.98)  ได้แก่ อุปลกัษณ์คนไม่
ดี คือ ยกัษ์ และ อปุลกัษณ์เทวดา คือ กวางทอง โดยยกัษ์นัน้ในขนบของการแต่งวรรณคดีไทยมกั
น ามาเปรียบกบัคนร้าย หรือตวัละครท่ีไม่ดีนกัมาตลอด ส่วนเทวดาแม้ผู้ประพนัธ์จะเปรียบให้เป็น
กวาง แตก็่เป็นกวางท่ีมีคณุคา่สงู เพราะใช้ค าวา่ “ทอง” ซึง่มีความหมายทางสงัคมว่าเป็นอญัมนีล า้
คา่ มีราคาสงู ประกอบด้วย  
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5.1.2 การให้ความหมายเชิงลึกทางสังคม (Deep structure) ในหนังสือเร่ือง 
“วรรคทองในวรรณคดีไทย” ได้แสดงถงึค่านิยมอะไรบ้างในสังคมไทย  

การท่ี Koch and Deetz (1981) ซึ่งเป็นผู้หนึ่งท่ีน าการวิเคราะห์อุปลกัษณ์ของ 
Lakoff and Johnson (1980) มาประยกุต์ใช้ มองว่าวิธีการศกึษาแบบการวิเคราะห์อปุลกัษณ์นีจ้ะ
น าไปสู่การเปิดเผยความหมายเชิงโครงสร้างของสงัคมท่ีถกูสร้างและถกูสร้างซ า้ขึน้มาเพ่ือให้เกิด
ความจริงทางสงัคมท่ีคนในสงัคมให้การยอมรับร่วมกนัซึ่งเป็นศนูย์กลางของชีวิต เป็นสิ่งประกอบ
สร้างขึน้มา เป็นการรักษาบางสิ่งไว้ และเป็นการเปล่ียนแปลงในปฏิสมัพนัธ์เชิงสญัญะ(Symbolic 
Interaction)  การศึกษาแบบการวิเคราะห์อุปลักษณ์นีเ้ป็นการศึกษาท่ีสามารถเปิดเผยได้ถึง
ความหมายเชิงโครงสร้างของสงัคมท่ีเป็นสิ่งท่ีอยู่ในชีวิตประจ าวนัได้ดี ดงันัน้ถ้อยค าอปุลักษณ์ท่ี
ผู้ประพนัธ์เลือกน ามาใช้จึงเป็นการบ่งบอกถึงความหมายเชิงลึกทางสงัคมไทยได้ด้วย โดยเฉพาะ
ในส่วนของค่านิยมท่ีถูกสร้างขึน้มาเป็นความจริงทางสังคมเพ่ือให้คนในสังคมให้การยอมรับ
ร่วมกนั  

ผู้วิจยัสรุปผลการวิเคราะห์ได้วา่ ในถ้อยค าอปุลกัษณ์ทัง้หมด 203 ถ้อยค าท่ีค้นพบ 
มีคา่นิยมแฝงอยู่ในถ้อยค าอุปลกัษณ์นัน้ๆ มากถึง 214 คา่นิยม ในคา่นิยม 4 ประเภทคือ คา่นิยม
ชนชัน้, ค่านิยมชายเป็นใหญ่, ค่านิยมกลุ่มนิยม และค่านิยมพุทธศาสนาประเด็นท่ีน่าสนใจคือ 
คา่นิยมท่ีพบมากสดุในจ านวนนีคื้อคา่นิยมชายเป็นใหญ่ (57.00%) รองลงมาถึงเป็นคา่นิยมชนชัน้ 
(ร้อยละ 35.98) ขณะท่ีคา่นิยมแบบกลุ่มนิยม (2.33%) คา่นิยมพทุธศาสนา (3.73%) และคา่นิยม
ความกตญัญู (0.93%) แม้ว่าจะเป็นค่านิยมหลกัของสงัคมไทยเช่นเดียวกัน แต่พบน้อยกว่ามาก 
จึงตัง้ข้อสังเกตได้ว่าอาจเป็นเพราะสายตาของผู้ แต่งวรรณคดี หรือ กษัตริย์นัน้ ต้องการแต่ง
วรรณคดีเพ่ือปลกูฝังคา่นิยมชนชัน้และชายเป็นใหญ่เป็นหลกั  

คา่นิยมชนชัน้และค่านิยมชายเป็นใหญ่ ยงัเป็นค่านิยมท่ีมีความสมัพนัธ์กนัแนบ
แน่นในสังคมไทย เพราะกษัตริย์ของคนไทยนัน้มีแต่ผู้ ชายเท่านัน้ท่ีจะเป็นได้ เหมือนงานของ 
Tannenbawn (2009) ท่ีระบวุา่การศกึษาวฒันธรรมไทยของ Benedict (1946) ท่ีระบวุ่าคนไทยให้
ความส าคญักับชนชัน้ หรือ “ศกัดินา” รวมทัง้เป็นสงัคมท่ีผู้ชายมีอ านาจหลกั (man dominant) 
ยกตวัอย่างเช่น คนดีในสงัคมไทยคือคนท่ีจะต้องบวชเป็นพระในพระพุทธศาสนา แต่คนท่ีจะบวช
เป็นพระได้นัน้ จะมีแตเ่พศชายเทา่นัน้ท่ีจะเข้าถึงความดีสงูสดุทางสงัคมไทยได้ 
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5.2 ข้อจ ากัดการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 5.2.1 ข้อจ ากัดการวิจัย  

 เ น่ื อ ง จ ากหนั ง สื อ ว ร ร คทอ ง ใน ว ร รณค ดี ไทย นี  ้ คณะกร รมกา รขอ ง
ราชบณัฑิตยสถานได้มีการคดัเลือกวรรคทองเฉพาะวรรคทองในวรรณคดีแตล่ะเร่ืองมาตามท่ีคณะ
กรรมการฯ แสดงรายละเอียดว่า จะมีการคดัเลือกวรรคทองตามความเกณฑ์ท่ีว่า เป็นบทท่ีงดงาม 
มีอรรถรสไพเราะ แสดงระเบียบและสุนทรียรสทางภาษาให้ความรู้ เช่น ด้านสถาปัตยกรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต การศกึษา การแพทย์ การคมนาคมสมยัโบราณ รวมทัง้เสนอคติ
ธรรม แนวทางประพฤติปฏิบตัิคณุโทษของการด าเนินชีวิต ความงดงามตามธรรมชาติ ความงาม
ของศิลปะด้านต่างๆ เช่น การชมวงั ชมเรือ ชมม้า ชมรถ ชมป่า ชมไม้ ชมนก และอ่ืนๆ ท่ีแสดงถึง
คณุคา่ของวรรณคดีน ามาประมวลไว้ด้วยกนั (ราชบณัฑิตยสถาน,2554: ฃ) จากการศกึษาในครัง้นี ้
ผู้วิจยัจงึพบข้อจ ากดัและเง่ือนไข 3 ประการท่ีมีผลตอ่งานวิจยั ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 ประการท่ีหนึ่ง ข้อจ ากัดและเง่ือนไขทางอรรถรสของวรรณคดี การคดัเลือกวรรค
ทองมาแค่บางส่วน ไม่ได้น ามาทัง้หมดนัน้ แม้ว่าจะเป็นวรรคทองท่ีมีคุณค่า แต่หากส าหรับ
ประชาชนทั่วไปท่ีไม่เคยอ่านต้นฉบับวรรณคดีแต่ละเร่ืองมาก่อนนัน้ ยากจะท าความเข้าใจได้ 
เพราะการศกึษาวรรณคดีท่ีดี ควรจะศกึษาบริบทร่วมด้วย  

 ประการท่ีสอง ข้อจ ากดัและเง่ือนไขในการตีความ เน่ืองจากวรรณคดีแตล่ะเร่ืองท่ี
ราชบณัฑิตยสถาน (2554) ได้คดัเลือกวรรคทองมาบางส่วนนัน้ ท าให้คณุลกัษณะของวรรณคดี
เสียไป กล่าวคือวรรณคดีแต่ละเร่ืองจะมีลกัษณะการด าเนินเร่ืองต่อเน่ือง ท่ีบางวรรคอาจเป็นตวั
ละครชาย หรือบางวรรคอาจเป็นตวัละครหญิงเป็นผู้พดู ดงันัน้ ในการให้ความหมายทางสงัคมของ
ตัวละครท่ีต่างกรรมต่างวาระกัน อาจท าให้ผู้ อ่านท่ีไม่เคยได้อ่านวรรณคดีแต่ละฉบับมาก่อน
ตีความผิดไปจากความหมายของผู้ประพนัธ์ได้  

 ประการท่ีสาม ข้อจ ากัดและเง่ือนไขในการใช้ภาษา เน่ืองจากวรรคทองใน
วรรณคดีทัง้ 7 เร่ืองนีเ้ป็นวรรณคดีของชนชัน้สงู มีการใช้ภาษาท่ียากตอ่ความเข้าใจ อีกทัง้ไม่ใช่ผู้ ท่ี
อยู่ในบริบทร่วมกับผู้ แต่งวรรณคดีแต่ละเร่ือง ผู้ อ่านหรือผู้ รับสารอาจไม่เข้าใจความหมาย หรือ
ตีความผิดได้  
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 ดงันัน้ ปัจจยัทัง้ 3 จึงมีผลต่อความถูกต้องของข้อมูลท่ีผู้ วิจัยได้มีการลงรหสัค า 
และแยกความหมายเป็นกลุ่มค า ไม่อาจลงรหัสข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 100% ได้ เน่ืองจากอาจมี
ความผิดพลาดในการตีความ “ค า” หรือมองข้าม “ค า”ในความหมายอุปลักษณ์ท่ีส าคัญไปได้
บางสว่น 

 

 5.2.2 ข้อเสนอแนะ 

 ผู้ท าวิจยัมีข้อเสนอแนะ ค าแนะน าในการน าผลการศกึษาไปใช้ และการน าทฤษฎี
การวิเคราะห์อุปลกัษณ์ (Metaphor Analysis) ไปใช้ในการศึกษาวรรณคดีเพ่ือหาความจริงทาง
สงัคมตอ่ไป มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 ประการแรก แม้ว่าผลการวิ เคราะห์ข้อมูลอาจจะมีบางส่วนท่ีมีความจริง
คลาดเคล่ือนไปได้ แต่ก็ยังเป็นสัดส่วนท่ีน้อยมาก ดังนัน้ส าหรับผู้ ท่ีต้องการน าข้อมูลไปใช้ใน
การศึกษาเชิงวัฒนธรรมศึกษา (Cultural study)หรือการศึกษาการส่ือสารข้ามวัฒนธรรม 
(Intercultural Communication) สามารถน าผลการศกึษานีไ้ปใช้ได้ โดยเฉพาะมโนทศัน์ความคิด
ของชนชัน้สูงของสงัคมไทยท่ีได้สร้างค่านิยมไว้เป็นแนวประพฤติปฏิบตัิของสงัคมไทยไว้อย่างไร 
โดยแนวคิดเหล่านีย้ังมีความหมายในสังคมไทยอย่างมาก เพราะยังมีการตอกย า้ความหมาย
ดงักลา่วอยูใ่นสงัคมไทยปัจจบุนัอยูอ่ยา่งตอ่เน่ือง 

 ประการท่ีสอง การวิเคราะห์อุปลกัษณ์ (Metaphor Analysis) เพ่ือหาความจริง
ทางสงัคมของ Lakoff and Johnson (1980) นี ้สามารถน าไปใช้ศกึษากบัวรรณกรรมประเภทอ่ืนๆ 
ได้เป็นอย่างดีด้วย เช่น งานเขียน, เนือ้สารของส่ือมวลชนแขนงต่างๆ รวมถึงสามารถใช้เพ่ือหา
ความจริงทางสงัคมในระดบัองค์การ เช่น  Koch and Deetz (1981) มีการน าการวิเคราะห์อุป
ลกัษณ์ของ Lakoff and Johnson (1980) มาประยกุต์ใช้ในงานเร่ือง “Metaphor Analysis Of 
Social Reality In Organizations” ศกึษาอปุลกัษณ์จากค าพดูของพนกังานในองค์การว่ามีการให้
ความหมายอุปลักษณ์ต่อองค์กรอย่างไร แสดงให้เห็นมโนทัศน์ท่ีมีขององค์กรต่างๆ ท่ีสามารถ
น ามาพฒันาเป็นวฒันธรรมหลกัขององค์กร หรือแก้ปัญหาความขดัแย้งในองค์กรได้ หรือ งานของ 
Smith and Eisenberg (1987) ท่ีศกึษาเร่ือง “ Conflict at Disneyland: A Root-Metaphor 
analysis” โดยใช้การวิเคราะห์อุปลักษณ์เข้าไปหามโนทัศน์ของพนักงานและผู้ บริหารเก่ียวกับ 
Disneyland เพ่ือแก้ปัญหาความขดัแย้งของพนกังานและผู้บริหาร Disneyland 
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