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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณค่าด้านวรรณศิลป์และสังคมจากหนังสือวรรคทองในวรรณคดีของอาจิณ 
จันทรัมพร ผลการวิจัยคุณค่าด้านวรรณศิลป์ พบดังนี้ 1) ด้านการใช้ส านวนโวหารทั้งหมด 5ชนิด เรียงล าดับจาก
มากไปน้อยได้แก่ อุปมาโวหาร, เทศนาโวหาร, พรรณนาโวหาร, บรรยายโวหาร, สาธกโวหาร2) ด้านการใช้
ภาพพจน์ พบการใช้ภาพพจน์ 7 ชนิดเรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ อุปมา, อุปลักษณ์, อธิพจน์, สัทพจน์, บุ
คลาธิฐาน, สัญลักษณ,์ ปรพากย์3)ด้านการเล่นเสียง ทั้งหมด 2 ชนิดเรียงล าดับจากมากไปน้อยได้แก่ การเล่นเสียง
สัมผัสสระ, การเล่นเสียงสัมผัสอักษร 4) ด้านการเล่นค า พบทั้งหมด 2 ชนิดเรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ การ
เล่นค าซ้ า, การเล่นค าไวพจน์หรือที่เรียกว่าการหลากค า ผลการวิจัยคุณค่าด้านสังคมพบภาพสะท้อนสังคมไทย
ทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่1) ด้านค าสอนเรื่องความดี ความกตัญญูและสัจธรรมชีวิต 2) ด้านบุญกรรม ความเชื่อเรื่อง
บาปบุญ 3) ด้านความเป็นอยู่ในอาชีพการท างานด ารงชีพ 4) ด้านการปฏิบัติตนต่อตนเองและผู้อ่ืน 5) ด้าน
ครอบครัวพบภาพสะท้อนการเลือกคู่ครองและการด าเนินชีวิตคู่และ 6) ด้านขนบธรรมเนียมจารีต ประเพณี  
 
ค าส าคัญ : คุณค่า วรรคทองในวรรณคดี อาจิณ จันทรัมพร 
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Abstract 

 This paper aims to study value of literary arts and social aspects identified in the book 
“Wakthong nai Wannakadee” by Ajin Jantharumporn. In regard to literary arts, it was found that 
5 kinds of idioms and eloquence were used i.e., metaphorical, preaching, descriptive, narrative 
and allegorical eloquence, respectively; 7 figures of speech were used i.e., simile, metaphor, 
hyperbole, onomatopoeia, personification, symbol, paradox, respectively; 2 kinds of rhyming 
were identified i.e., vowel rhyme and consonant rhyme, respectively and 2 kinds of wording 
were found i.e., synonymous compound words and synonymous wording (synonymy), 
respectively. As for a social aspect, 6 Thai images were found i.e., 1) moral teaching, filial piety 
and truth of life; fate and belief of sin and merit; occupation and way of life; self-conduct and 
how to treat each other people; family matters: how to choose spouse and how to live a 
married life and tradition and custom.  
 
Keywords : Value, Wakthong nai Wannakadee and Ajin Jantharumporn 
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บทน า 
 ภาษามีส่วนช่วยจรรโลงใจ เพราะความงดงามของภาษาที่แฝงอยู่ในงานประพันธ์ต่างๆ ท าให้ผู้อ่านได้รับความสุข ความสนุก 
และความรู้จากการอ่าน เห็นได้จากการน าภาษามาเรียบเรียงขึ้นเป็นงานเขียนโดยการเลือกใช้ถ้อยค าอย่างประณีต ซึ่งท าให้เกิด
สุนทรียรสแห่งถ้อยค าและยังก่อให้เกิดความบันเทิงใจ การใช้โวหาร ภาพพจน์ การเล่นเสียง การเล่นค า ส านวนที่น่าฟัง ไพเราะและ
สนุกสนาน ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างค าประพันธ์ประเภทร้อยกรองจากเรื่องมัทนะพาธา 
 

 ความรักเหมือนโรคา บันดาลตาให้มืดมน  
ไม่ยินและไม่ยล   อุปสรรคใดใด  
 ความรักเหมือนโคถึก ก าลังคึกผิขังไว้  
ก็โลดออกจากคอกไป  บ่ ยอมอยู่ ณ ที่ขัง  
 ถึงหากจะผูกไว ้  ก็ดึงไปด้วยก าลัง  
ยิ่งห้ามก็ยิ่งคลั่ง    บ่หวนคิดถึงเจ็บกาย 

(มัทนะพาธา, วรรคทองในวรรณคดี : 21) 
 

จากค าประพันธ์ข้างต้น เป็นวรรคทองที่โดดเด่นมากในวรรณคดีเรื่องมัทนะพาธา หรือท่ีเรียกกันว่าต านานรักดอกกุหลาบ 
หากผู้อ่านที่หลงใหลการอ่านวรรณคดีต้องรู้จัก เพราะค าประพันธ์นี้มีความไพเราะใช้ถ้อยค าที่สละสลวยเข้าใจง่าย มีการใช้
ภาพพจน์แบบอุปมาเปรียบเทียบความรักเหมือนมนต์เสน่ห์บางอย่างมาบดบังให้คนเรามองไม่เห็น และสอดแทรกข้อคิดที่เป็นเรื่อง
ใกล้ตัว ซึ่งท าให้ผู้อ่านเกิดจินตภาพได้ชัดเจนเช่นเดียวกับงานเขียนประเภทร้อยแก้ว ต่อไปนี ้

 
 “คนก็เหมือนกับขี้ผึ้งหรือดินนั่นแหละเธอ เราจะปั้นให้เป็นรูปอะไรก็ได้ ถ้าเรามีแบบอยู่ในหัว
ของเราและรู้จักปั้น ลูกพระยามหากษัตริย์ถ้าจับเอามาฝึกให้เลี้ยงควาย แกก็จะกลายเป็นเด็กเลี้ยงควาย
ที่ดีไปได้ เธอเคยเดินทางรถไฟพบเด็กผู้ชายท าหน้าซื่อๆเซ่อๆยืนอยู่ตามทางรถไฟเป็นหมู่ๆ เธอไม่ได้คิด
บ้างหรือว่า ถ้าเราเพียงให้โอกาสแกได้มานั่งอยู่ในโรงเรียนที่ท่านขุนนางของเราได้เคยนั่งม า และให้แกได้
อ่านหนังสือที่ท่านเหล่านั้นได้อ่านมา แกจะสามารถเป็นได้อย่างท่านนั้นได้เป็นอยู่ไม่” 

 (มหาบุรุษ, วรรคทองในวรรณคดี : 12) 
 

จากค าประพันธ์ข้างต้น เป็นงานเขียนจากหนังสือมหาบุรุษ ของหลวงวิจิตรวาทการ มีการใช้กลวิธีการแต่งแบบอุปมา
โวหาร ใช้ถ้อยค าที่เข้าใจง่ายชัดเจน เพราะเปรียบคนเป็นหุ่นข้ีผึ้ง นอกจากนี้ยังแสดงคุณค่าทางสังคมที่ปรากฏในเรื่องการปฏิบัติตน
ที่บุคคลสามารถประพฤติปฏิบัติตนให้ดีงามไว้ด้วยดังข้อคิดที่ว่าหากเราจะปั้นให้เป็นรูปอะไรหรือสั่งสอนให้เป็นคนแบบไหนก็ได้
ขึ้นอยู่กับตัวเรา 
 ผู้ที่ช่ืนชอบคุณค่าที่ปรากฏในงานเขียน ผู้รวบรวมงานเขียนทุกประเภท ที่พบเห็นจากวรรณคดี นวนิยาย นิตยสาร หรือ
หนังสือพิมพ์ มาจัดพิมพ์ขึ้นเป็นเล่มเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน จนเกิดเป็นหนังสือ “วรรคทองในวรรณคดี” ได้รับความนิยมจน
กลายเป็นหนังสือติดอันดับในการจ าหน่ายดีเล่มหนึ่ง และท าให้จ านวนพิมพ์ 3,000 เล่มขาดตลาดไปอย่างรวดเร็วจนต้องมีการ
จัดพิมพ์ซ้ าในเวลาต่อมา 
 ผู้วิจัยพบว่าหนังสือวรรคทองในวรรณคดีมีรูปแบบการประพันธ์ที่สละสลวยไม่ว่าจะเป็นกลวิธีการแต่ง การใช้โวหาร      
ในด้านต่าง ๆ รวมไปถึงเนื้อหาท่ีเป็นประโยชน์ให้แง่คิดภาพสะท้อนสังคมในอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้งาน
เขียนทุกประเภทนี้มีความน่าสนใจ รวมไปถึงได้ข้อคิดคติสอนใจ และน าไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน จึงเห็นความจ าเป็นใน
การศึกษาหนังสือวรรคทองในวรรณคดีของอาจิณ จันทรัมพร เพื่อศึกษาหาคุณค่าต่าง ๆ ท่ีปรากฏในหนังสือเล่มนี้ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาคุณค่าด้านวรรณศลิป์จาก วรรคทองในวรรณคดีของ อาจิณ จันทรัมพร 
 2.เพื่อศึกษาคุณค่าดา้นสังคม จากวรรคทองในวรรณคดีของ อาจิณ จันทรัมพร 
 

ขอบเขตงานวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษาคุณค่าด้านวรรณศิลป์และคุณค่าด้านสังคม จากหนังสือวรรคทองในวรรณคดี ของอาจิณ 

จันทรัมพร พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2550 จ านวน 95 หน้า โดยศึกษาข้อมูลที่ปรากฏในหนังสือจ านวน 223 ข้อความทั้งนี้หนังสือเล่ม
ดังกล่าวเป็นเล่มทีไ่ด้รับการแก้ไขสระพยัญชนะ ให้ถกูต้องตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “คุณค่าจากวรรคทองในวรรณคดีของ อาจิณ จันทรัมพร” เป็นงานวิจัยเพื่อศึกษาคุณค่าด้านวรรณศิลป์และ

คุณค่าด้านสังคมที่อยู่ในหนังสือวรรคทองในวรรณคดี ผ่านกลุ่มประชากรคือ ข้อความที่ปรากฏในวรรคทองในวรรณคดี 
ประกอบด้วยวรรคทองจ านวนทั้งหมด 223 ข้อความ 

เครื่องมือท่ีใช้ในการการวิจัย คือ แบบบันทึกข้อมูลที่ประกอบด้วยหัวข้อข้อความ คุณค่า แหล่งที่มา เลขหน้า 
 

ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง คุณค่าจากวรรคทองในวรรณคดีไทยของ อาจิณ จันทรัมพร ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับคุณค่าด้านวรรณศิลป์และ
สังคม ผลการวิจัยพบดังน้ี 

1. คุณค่าด้านวรรณศิลป์ 
ศิลปะในการเลือกสรรถ้อยค าให้เกิดความไพเราะงดงาม เพื่อให้ผู้อ่านได้รับรสของเสียง สัมผัสได้ถึงอารมณ์ และ

ความรู้สึกของกวี วรรคทองในวรรณคดีของอาจิณ จันทรัมพรจึงปรากฏคุณค่าด้านวรรณศิลป์ดังน้ี 
 1.1 การใช้ส านวนโวหาร 

จากหนังสือวรรคทองในวรรณคดีของ อาจิณ จันทรัมพร ปรากฏโวหารในงานเขียนร้อยแก้วทั้ง 5 ชนิดดังนี้ 
 1.1.1 บรรยายโวหาร 

เป็นโวหารที่ใช้ในการอธิบายเล่าเรื่องราวเหตุการณ์เพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นๆอย่าง
ละเอียดแจ่มแจ้งการเรียบเรียงและการใช้ถ้อยค าจึงมักเลือกใช้ถ้อยค าที่สื่อความหมายตรงไปตรงมากะทัดรัดชัดเจน 223 ข้อความ 
พบการใช้บรรยายโวหาร  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
“หน้าท่ีของนักเขียน เราผู้อ่านไม่จ าเป็นต้องไปวุ่นกับเขา เราอาจจะฟังเขาบ่นถึงความยากล าบากใน

การเขียน แต่เราก็ช่วยอะไรไม่ได้ หน้าที่ของเราผู้อ่านก็เมื่องานของเขาส าเร็จแล้ว และเราจะต้องตีราคางาน
ของเขาให้อย่างเที่ยงธรรม มีสิ่งหลายประการที่เข้ามาขัดขวางมิให้ผู้อ่านเข้าอกเข้าใจงานของนักเขียนได้อย่าง
เต็มที่ สิ่งเหล่านี้ได้ท าความโง่เขลา ความล าเอียง และความเกลียดชังเป็นอาทิ ศิลปะทุกประการจะส าเร็จผลได้
ต้องประกอบด้วยผู้สร้างหนึ่งและผู้รู้จักค่าของศิลปะนั้นอีกหนึ่ง การอ่านก็เช่นเดียวกันต้องเป็นการกระท าอัน
ร่วมกันระหว่างผู้อ่านและผู้เขียน คือผู้อ่านไม่ได้สักแต่ว่าอ่าน นักอ่านท่ีดีหาได้ยากเสมอ” 

(นายต ารา ณ เมืองใต,้วรรคทองในวรรณคดี : 44) 
 

ข้อความนี้ต้องการบรรยายหน้าที่ของผู้อ่านที่ดีไม่ควรขัดขวางต าหนิผู้เขียน ผู้เขียนมีหน้าท่ีเขียนแสดงทัศนคติความคิดซึง
เป็นศิลปะอย่างหนึ่ง 
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 1.1.2 พรรณนาโวหาร  
โวหารที่กล่าวถึงความงามของธรรมชาติสถานท่ีหรอืความรู้สกึนึกคิดอย่างละเอียดเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความซาบซึ้ง

และเกิดอารมณ์ความรู้สึกคล้อยตามโดยใช้ถ้อยค าที่มีความไพเราะและความหมายที่ลึกซึ้งน่าสนใจให้ผู้อ่านประทับใจ จาก
การวิเคราะห์วรรคทองทั้งหมดจ านวน 223 ข้อความ พบการใช้พรรณนาโวหาร  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
“เขาไปยืนทางหัวรถคันท่ีเรานั่ง และอยู่ชิดรถ,จึงพอรถเคลื่อน รถก็พาฉันเคลื่อนผ่านหน้าเขา นายแม่

กับป๋าโผล่อยู่อีกหน้าต่างหน่ึงต่อไปจากฉันโผล่ ท่านจึงมองผู้ไปส่งทางท้ายขบวนทางเดียว ฉันเช่ือว่าท่านคงไม่
เหลียวมา จึงเมื่อในตอนผ่านหน้าเขานั้นฉันลดแขนต่ าทอดไว้กับหน้าต่าง โบกผ้าเช็ดหน้าซึ่งพรมไว้ด้วยกลิ่นของ
ช่ืนจิต เมื่อเขาได้กลิ่นนี้ เขาจะรู้ความหมายของฉันไหมหนอว่าฉันตั้งใจจะบอกให้เขารู้ว่า เช่นเดียวกับลักษณะ
พิเศษของช่ืนจิต ท่าได้พรมลงบนผ้าทิ้งไว้นานเท่านานไม่ระเหยคืนตัวอย่างน้ าหอมอ่ืนนั้น ท้ังนี้ย่อมเหมือนน้ าใจ
ฉัน ซึ่งเหมือนพรมลงไปท่ีใดแล้ว ไม่มีอีกจะระเหยจางหายไปอย่างน้ าใจหญิงอื่น ท าไมเขารู้ว่าน้ าใจฉันยั่งยืนไม่
คืนตัว เปรียบกลิ่นช่ืนจิตก็เช่นกัน” 

(ยาขอบ, วรรคทองในวรรณคดี : 45) 
 

ข้อความนี้ใช้วิธีการแต่งแบบพรรณนากล่าวโดยละเอียดถึงเหตุการณ์ขณะที่เขานั่งอยู่บนรถกับพ่อแม่ของเขา เขาโบก
ผ้าเช็ดหน้าทีโ่รยด้วยกลิ่นน้ าหอม ท าให้เขาหวนถึงใครบางคนท่ีมีจิตใจท่ีดีไม่ต่างกับน้ าหอมที่ถูกพรมบนผ้าเช็ดหน้าที่จะไม่มีทีท่าว่า
จะระเหยจางหายไป 

 
1.1.3 เทศนาโวหาร  
คือโวหารที่แสดงการสั่งสอน หรือชักจูงให้ผู้อ่านเห็นคล้อยตาม ช้ีแนะคุณและโทษสิ่งที่ควรปฏิบัติ หรือแสดง

ทัศนะในข้อสังเกต ในการเขียนผู้เขียนต้องใช้ เหตุผลมาประกอบให้ผู้อ่านเกิดความเชื่อมั่น เกิดความรู้สึกด้วยตนเอง จาก
การวิเคราะห์วรรคทองทั้งหมดจ านวน 223 ข้อความ พบการใช้เทศนาโวหาร  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
“ความจริงนั้น พวกเราเป็นราษฎรสามัญทุกคนเป็นผู้ปั้นอนาคตของเมืองไทย เรือรบ รถถัง ปืนใหญ่ 

และเครื่องบิน เป็นแต่เป็นเครื่องแสดงออกซึ่งเจตนาที่จะเข้มแข็งของชาติหนึ่งชาติใด แต่วิญญาณของ
ประชาธิปไตยเปรียบเสมือนหนึ่งต้นไม้มหึมา ซึ่งรากของมันฝังอยู่ในหัวใจของคนไทยทุกคน ได้รับการรดน้ า
พรวนดินด้วยความศรัทธาซึ่งแสดงออกมาด้วยพฤติกรรม ตราบใดที่เราได้เสียสละสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้แก่ประเทศ
ไทยยิ่งกว่าค าพูด สิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีเป็นชีวิตจิตใจของเราเอง ตราบนั้นประชาธิปไตยของไทยจะเจริญงอกงาม ผลิต
ดอกออกผลกัลปพฤกษ์ ซึ่งเป็นอนาคตอันเต็มไปด้วยความแจ่มใส”      

(ป.ล,วรรคทองในวรรณคดี : 14) 
 
ข้อความนีต้้องการสอนเรื่องประชาชนคนไทยทุกคน ว่าตนเองนั้นก็เป็นตัวแปรส าคัญที่ท าให้ประเทศไทยเดินไปข้างหน้าได้ 
 
 1.1.4 อุปมาโวหาร 

เป็นส านวนเปรียบเทียบที่มีความคล้ายคลึง เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจลึกซึ่งยิ่งข้ึนจากการวิเคราะห์วรรคทอง
ทั้งหมดจ านวน 223 ข้อความ พบการใช้อุปมาโวหาร ดังตัวอย่างต่อไปนี้  

“โชคมนุษย์เป็นเหมือนธารน้ าไหล ไม่มีอะไรแน่นอน ไม่มีอะไรแท้เที่ยง โชคท าให้คนทุกคนเย่อหยิ่ง
ในเกียรติและชื่อเสียงของตนไม่ได้ วันหนึ่งเป็นอย่างนี้ อีกวันหนึ่งจะเป็นอย่างน้ีเรื่อยไปหรือ” 
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(ปักกิ่งนครแห่งความหลัง, วรรคทองในวรรณคดี : 17) 
 

ข้อความนี้ต้องการเปรียบโชคชะตาของคนเราก็เหมือนกับน้ าไหลสายน้ าย่อมไหลมาแล้วก็ไหลไป ไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้
แน่นอน 

 
 1.1.5 สาธกโวหาร 
 โวหารที่ผู้เขียนหยิบยกตัวอย่างมาอ้างอิงประกอบการอธิบาย เพื่อสนับสนุนข้อความที่เขียนไว้ให้ผู้อ่านเข้าใจ

จากการวิเคราะห์วรรคทองทั้งหมดจ านวน 223 ข้อความพบการใช้สาธกโวหาร  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

“คนเราจะสงบหรือมีความสุขใจได้ ก็ด้วยความรู้สึกที่เพียงพอ หลักวิชาไหนๆ ไม่ว่ารัฐศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ หรืออื่นๆ ก็มาลงที่ตรงนี้ แต่ความเพียงพอของคนหนุ่มกับคนแก่ไม่เหมือนกัน คนหนุ่มนั้นต้อง
มากที่จะพอ แค่คนแก่นั้นเพียงแต่น้อยก็พอแล้ว คนแก่จึงได้เปรียบคนหนุ่มตรงที่พอได้ง่าย เมื่อพอแล้วก็หยุด
ง่าย นิ่งง่าย ถ้าคนแก่จะยอมรับความชราของตนก็จะเกิดความเพียงพอขึ้นได้ง่ายๆ และสบายมาก เป็นคนแก่
มันดีอย่างนี”้ 

       (ชรากถา, วรรคทองในวรรณคดี : 56) 
 
ข้อความนี้ใช้สาธกโวหาร โดยการยกตัวอย่างมาประกอบเรื่องความสงบสุขของคนเรา ก็เหมือนความพอเพียงที่อยู่ตาม

หลักวิชาการต่างๆ   
 

 1.2 การใช้ภาพพจน์ 
จากหนังสือวรรคทองในวรรณคดีของอาจิณ จันทรัมพร ปรากฏภาพพจน์ทั้ง 7 ชนิด  
 1.2.1 อุปมา 
 การเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งคล้ายหรือเหมือนกับอีกสิ่งหนึ่ง  โดยมีค าแสดงความเปรียบ เช่น  เปรียบ  ประดุจ  ดุจ  

ดั่ง เหมือน  ราวกับ  ราว  เพียง  เพี้ยง  ฯลฯจากการวิเคราะห์วรรคทองทั้งหมดจ านวน 223 ข้อความพบการใช้อุปมา   
ดังตัวอย่างต่อไปนี ้

มานึกเทียบเปรียบกับไทยแล้วไกลลิบ  
เห็นนั่งจิบน้ าชาหน้าป๋อหลอ 
ท างานหนักหน่อยว่ามากยากต้องรอ   
จนงานออทุกกระทรวงทบวงกรม 
พอนายเร่งเกรงกลัวเอาตัวรอด    
เลยยกเมฆเสกยอดสอดผสม 
ที่นายโง่โตแล้วกล้ามขามคารม    
เชื่อลิ้นลมงมโข่งเตะโด่งเลย 
ด้วยเรื่องนี้แหละที่ไทยไปไม่รอด    
เปรียบเหมือนยอดไม้แห้งอย่าแกล้งเฉย 
รากไหนเน่าเข้าขจัดตัดทิ้งเลย    
ไม้จะเงยงามงอกมีดอกใบ 

(ไม่ปรากฏ, วรรคทองในวรรณคดี : 12) 
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ข้อความนี้ต้องการเปรียบการท างานของข้าราชการไทยกับต่างชาติที่แตกต่างกัน ระบบการท างานของข้าราชการไทยท า

ให้ประเทศไทยนั้นไปไม่รอด เปรียบเหมือนยอดไม้แห้งท่ีไม่ได้ท าประโยชน์อะไรให้ เราควรต้องตัดทิ้ง เพื่อจะได้ให้ดอกไม้ที่งามกว่า
โตขึ้นมา  
  1.2.2 อุปลักษณ์ 
  การเปรียบสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากการอุปมา  โดยอุปลักษณ์มักใช้ค าว่า เป็น คือ ในการเปรียบ
จากการวิเคราะห์วรรคทองทั้งหมดจ านวน 223 วรรคทองพบที่ใช้บรรยายโวหาร  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

 “ผู้หญิงนี้เป็นเหมือนร้านขายของ เอาสินค้าอย่างหนึ่งมาวางโชว์ไว้ข้างหน้า แต่ความจริงในใจอยาก
ขายสินค้าอีกชนิดหนึ่ง ผู้ชายเราจ าต้องฉลาดและช านาญพอจึงจะรู้ว่าผู้หญิงนั้น ซ่อนความเร้นลับที่เป็นธาตุแท้
ของหล่อนไว้ข้างใน” 

(วีรบุษในหนังฬา, วรรคทองในวรรณคดี : 55) 
 

ข้อความนี้เปรียบผู้หญิงเป็นร้านค้า น าเสนอแต่ด้านที่ดีให้ผู้ชายได้เห็น เหมือนที่สินค้าชิ้นนั้นบอกสรรพคุณของ
ตัวเอง ผู้ที่ซื้อต้องใช้ความช านาญในการเลือกถึงจะได้สิ่งที่ดีที่ซ่อนอยู่ภายใน  

 
  1.2.3 สัญลักษณ์ 
  การเปรียบเทียบท่ีเรียกสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยใช้ค าอื่นแทนค าที่ใช้เรียกนั้นเกิดจากการเปรียบเทียบและตีความซึ่งใช้
กันมานานจนเป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปอาจเป็นค าๆเดียวข้อความบุคคลในเรื่องเป็นเรื่องเฉพาะตอนหรือเรื่องๆหนึ่งก็ได้ จาก
การวิเคราะห์วรรคทองทั้งหมดจ านวน 223ข้อความพบการใช้สัญลักษณ์  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

 อย่าเอื้อมเด็ดดอกฟ้า มาถนอม 
 สูงสุดมือมักตรอม  อกไข ้
 เด็ดแต่ดอกพะยอม  ยามยาก ชมนา 
 สูงก็สอยด้วยไม้  อาจเอื้อมเอาถึง 

(กรมพระยาเดชาดศิร, วรรคทองในวรรณคดี : 16) 
 

ข้อความนี้ใช้สัญลักษณ์ ดอกฟ้า ที่แปลว่า ผู้หญิงที่มีฐานะสูง ผู้ชายธรรมดาอย่าคิดไปยุ่งเกี่ยวจะได้ไม่เสียใจทีหลัง และ
เปรียบดอกพะยอมเป็นผู้หญิงธรรมดา 

 
  2.1.4 บุคลาธิษฐาน หรือ บุคคลวัต 
  คือการสมมุติสิ่งไม่มีชีวิตพืชสัตว์หรือความคิดที่เป็นนามธรรมให้มีความคิดความรู้สึกและแสดงออกเหมือน
มนุษยจ์ากการวิเคราะห์วรรคทองทั้งหมดจ านวน 223ข้อความพบการใช้ บุคลาธิษฐาน หรือ บุคคลวัต ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
 “มองเห็นดอกไม้ดอกหนึ่งบานแฉล้ม ยังตูมอยู่เมื่อวานนี้แท้ๆ แมลงมาตอมอยู่หนึ่งตัว แล้วอีกหลาย
ตัวก็บินมาจับกลีบอ่อน บ้างเกาะอยู่ที่เกสรแล้วตัวแรกก็ไปดอกอื่น ดอกไม้ดอกหนึ่งก็ต้อนรับแมลงหลายตัว 
แมลงตัวหนึ่งก็เที่ยวไชชอนเพื่อรสน้ าหวานจากดอกไม้เท่าที่จะพบได้ เมื่อเอื้อมมือไปเด็ดกลีบก็ล่วงกราวลงสู่
พื้นดินในแทบเท้าที่ยืนอยู่ที่ประหนึ่งเป็นอาณัติสัญญาณแห่งความรัก แห่งชีวิตมนุษย์ ระหว่างเพศชาย -หญิง 
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ความไม่ใช่ของใคร ความไม่เลือก ความอยากท่ีจะสมสู่ ความหวงแหน ความงดงามเพียงช่ัวแล่น และความร่วง
หล่นโรยราภายใต้กฎธรรมดาของธรรมชาติ กลางอากาศสว่างไสวอยู่ ครั้งแล้วเมฆก็มาบังดวงอาทิตย์          
กลืนภูมิภาคให้อยู่ในความมืดมน ได้ยินเสียงแต่แมลงภู่ร้อง เรารู้เพียงนิดเดียว ครั้นแล้วก็มืดไปคล้ายๆ กัน” 

 (บุปผา-นาร,ี วรรคทองในวรรณคดี : 62) 
 

ข้อความนี้ใช้โวหารภาพพจน์แบบบุคลาธิษฐาน คือกล่าวถึงสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์ แทนสัญลักษณ์ดอกไม้เป็นผู้หญิง แมลง
หลายตัวแทนผู้ชาย ดังค าว่าที่ว่า “ดอกไม้ดอกหนึ่งก็ต้อนรับแมลงหลายตัว” ซึ่งความจริงแล้วดอกไม้ไม่สามารถต้อนรับแมลงได้ 
เพราะต้อนรับมักเป็นการกระท าของมนุษย์มากกว่า 

 
  1.2.5 อธิพจน์ หรือ อติพจน์ 
  คือโวหารที่กล่าวเกินความจริงเพื่อเน้นความรู้สึกท าให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกที่ลึกซึ้งจากการวิเคราะห์วรรคทอง
ทั้งหมดจ านวน 223ข้อความพบการใช้อธิพจน์ หรือ อติพจน์  ดังตัวอย่างต่อไปนี้  
 
  ดูต้นง้ิวข้ึนเป็นทิวลิปสลอน  
  ถ้าน้องน้อยเหมือนนุ่นเที่ยววุ่นวาย    ต้องลมชายลอยกรุ่นเหมือนนุ่นปลิว 
  หัวอกเราเห็นจะแหลกแตกเป็นผง    ด้วยอนงค์นวลน้องแม่ผ่องผิว 
  จะแล่เนื้อเถือหนังเป็นมังสะ     ใส่กระทะต้มอิ๋วฉิวหนักหนา 
  แล้วจะฝานเนื้อประจานให้ทานกา    เอาให้สาที่มาอาจะประมาทกัน 

 (นิราศเขาหลวง, วรรคทองในวรรณคดี : 92) 
ข้อความนี้ใช้โวหารภาพพจน์กล่าวเกินจริง หัวอกเราเห็นจะแหลกแตกเป็นผง ตามความจริงอกของเราหรือหัวใจของเรา

ไม่สามารถแตกเป็นผงได้ 
 

  1.2.6 สัทพจน์  
  ภาพพจน์ที่เลียนเสียงธรรมชาติ เช่น เสียงดนตรี เสี ยงสัตว์ เสียงคลื่น เสียงลม เสียงน้ าไหลฯลฯ การใช้
ภาพพจน์ประเภทน้ีจะท าให้เหมือนได้ยินเสียงน้ันจริง ๆจากการวิเคราะห์วรรคทองทั้งหมดจ านวน 223ข้อความพบการใช้สัทพจน์             
ดังตัวอย่างต่อไปนี ้  

ต้อยตะริดติดตี่เจ้าพี่เอ๋ย    จะละเลยเร่ร่อนไปนอนไหน 
แอ้อีอ่อย สร้อยฟ้าสุมาลัย   แม้นเด็ดได้แล้วไม่ร้างให้ห่างเชย 

 (พระอภัยมณ,ี วรรคทองในวรรณคดี : 32) 
 

ข้อความนี้มีการเลียนเสียงเครื่องดนตรี ต้อยตะริดติดตี่ , แอ้อีอ่อย เป็นเสียงของปี่  
 
  1.2.7 ปฏิพากษ์ 
  การใช้ถ้อยค าที่มีความหมายตรงกันข้ามหรือขัดแย้งกันมากล่าว อย่างกลมกลืนกันเพื่อเพิ่มความหมายให้มี
น้ าหนักมากยิ่งข้ึน  จากการวิเคราะห์วรรคทองทั้งหมดจ านวน 223ข้อความพบการใช้ปฏิพากย ์ดังตัวอย่างต่อไปนี้  
 

 อันทุกข์สุขช่ัวดีทั้งสี่สิ่ง  
 ให้ชายหญิงหยั่งคิดเป็นปริศนา 
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 กับข้อหน่ึงซึ่งเกิดก าเนิดมา   
 มีหูตาปากจมูกลิ้นทุกคน 
 ที่ต้องใจนัยนาก็พาช่ืน    

ดูอื่นอ่ืนเห็นแจ้งทุกแห่งหน 
 ที่คิ้วตาหน้าผากปากของตน   
 ถ้าแม้คนใดเห็นจะเป็นบุญ 
 แม้ไม่เห็นเห็นกระบือเป็นดื้อดุ   
 มุทะลุโลเลโฒโหหุน 
 ไม่เห็นประโยชน์ท่ีโทษคุณ    

ย่อมหมกมุ่นเมามัวว่าตัวดี 
 แม้ใครไม่เห็นหน้าหากระจก   
 จะช่วยยกเงาส่องให้ผ่องศรี 
 อน่ึงนั้นตัณหาตาไม่มี    

ไม่เห็นท่ีทางสวรรค์เป็นสันดาน 
(พุทธทาสภิกขุ, วรรคทองในวรรณคดี : 16) 

 
ข้อความนี้ใช้โวหารปรพากย์ ซึ่งเป็นค าที่มีความหมายขัดแย้งกัน เช่นค าว่า ทุกข์-สุข , ช่ัว - ดี , โทษ – คุณ 
 

  ธรรมดาปุถุชนจนแลมี   
จะร้ายดีถึงกรรมต้องจ าเป็น 

  ลูกเอ๋ยเคยเป็นสุขมีทุกข์บ้าง    
ต้องเริดร้างตรึกตรองมองก็เห็น 

  เป็นเวลามาถึงจึงต้องเป็น    
ความร่มเย็นถึงที่ก็มีมา 

  (นิราศเมืองตราด, วรรคทองในวรรณคดี : 33) 
 
 ข้อความนี้ใช้โวหารปรพากย์ ซึ่งเป็นค าที่มีความหมายขัดแย้งกัน เช่นค าว่า ร้าย-ด,ี ทุกข-์สุข 
 
 1.3 การเล่นเสียงการเลือกสรรค าที่มีเสียงสัมผัสกัน ได้แก่ การเล่นเสียงอักษร เสียงสระ และเสียงวรรณยุกต์ เพื่อเพิ่ม
ความไพเราะและแสดงความสามารถของกวีที่แม้จะเล่นเสียงของค าแต่ยังคงความหมายไว้ได้ 
  1.3.1 การเล่นเสียงสัมผัสสระคือค าคล้องจองกันด้วยเสียงพยัญชนะต้น จากการวิเคราะห์วรรคทองทั้งหมด
จ านวน 223ข้อความ ผู้วิจัยจึงยกตัวอย่างมาประกอบดังนี้ 
  

อันทุกข์สุขช่ัวดีทั้งสี่สิ่ง   
 ให้ชายหญิงหยั่งคิดเป็นปริศนา 
 กับข้อหน่ึงซึ่งเกิดก าเนิดมา   
 มีหูตาปากจมูกลิ้นทุกคน 
 ที่ต้องใจนัยนาก็พาช่ืน    
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ดูอื่นอ่ืนเห็นแจ้งทุกแห่งหน 
 ที่คิ้วตาหน้าผากปากของตน   
 ถ้าแม้คนใดเห็นจะเป็นบุญ 
 แม้ไม่เห็นเห็นกระบือเป็นดื้อดุ   
 มุทะลุโลเลโฒโหหุน 
 ไม่เห็นประโยชน์ท่ีโทษคุณ    

ย่อมหมกมุ่นเมามัวว่าตัวดี 
 แม้ใครไม่เห็นหน้าหากระจก   
 จะช่วยยกเงาส่องให้ผ่องศรี 
 อน่ึงนั้นตัณหาตาไม่มี    

ไม่เห็นท่ีทางสวรรค์เป็นสันดาน 
 อน่ึงว่าตาบอดสอดตาเห็น    

ให้คิดเป็นทางธรรมพระกรรมฐาน 
 สืบกุศลผลผลาปรีชาชาญ    

ตามโบราณรัฏษาสัจจาใจ ฯ 
(พุทธทาสภิกข,ุ วรรคทอง : 16) 

 
ข้อความนี้เป็นความสามารถของกวีในการเล่นเสียงสัมผัสสระ เช่นค าว่าทุกข์-สุข, ผาก-ปากเพื่อให้เกิดความไพเราะ และ

แทรกส านวนที่ว่าตาบอดสอดตาเห็น หมายถึง อวดรู้อวดเก่งในเรื่องที่ไม่รู้จริง ไม่ฉลาดจริง โง่แล้วอวดฉลาด 
 

  4.1.3.2 การเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะ ค าที่มีเสียงคล้องจองกันด้วยสระและเสียงพยัญชนะท้ายพยางค์ 
(ตัวสะกด) จากการวิเคราะห์วรรคทองทั้งหมดจ านวน 223ข้อความผู้วิจัยจึงยกตัวอย่างมาประกอบดังนี้ 

 ได้รู้จักพักตราพูดพาที   
 เห็นคุณพี่พุ่มพักตร์ก็รักแทน 
 จะท านุอุปฐากช่วยลากถู    

คิดคิดดูอยู่ข้างเบื่อนั้นเหลือแสน 
 ใช้ปัญญาน่าหัวร่อเหมือนต่อแตน   

ไม่หมายแทนคุณคอยจะต่อยตอม 
 คิดเหมือนบ่าวเก่าแก่แต่ปัจฉมิ  
 รักคุณอิ่มสุดแสนแทนถนอม 
 เห็นยากเย็นเป็นทุกข์ขมุกขะมอม   

จะซูบผอมอย่างประมาณให้ทานกิน 
 กลับอิดเอื้อนเลื่อนหลบเหมือนกบเขียด 
 ไม่บังเบียดใบอุบลทนถวิล 
 เฝ้าช่ืนเช่นเผ่นโผนในโคลนดิน   
 รังเกียจกลิ่นกุสุมาระอาอาย 
  (นิราศวังบางยี่ขัน, วรรคทองในวรรณคดี : 15) 



 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติของนักศึกษาด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 
วันที่ 19 มกราคม 2562  

ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

[93] 

ข้อความนี้มีการเล่นส่งสัมผัสพยัญชนะ เช่นค าว่า ยากเย็น ให้ความรู้สึกอย่างลึกซึ้ง และไพเราะและเกิดจินตนาการ
ระหว่างอ่าน  

  ถ้าแม้นพ่ีเป็นนกโผผกผิน    
จะโบยบินไปรับมิตรขนิษฐา 

 นี่ตัวพ่ีเป็นมนุษย์สุดปัญญา   
 จะไปมาสารพัดขัดกันดาร 
 ท ากระไรขวัญใจจะได้รู้    

พี่คิดอยู่ถึงนุชสุดสงสาร 
 เชิญพะระพายพัดพาเอาอาการ   

ให้ข่าวสารทราบจิตวนิดา 
(นิราศพระแท่นดงรัง, วรรคทองในวรรณคดี : 48) 

 
ข้อความนี้เปน็ความสามารถของกวีในการเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะ หลายตัวติดๆกัน หลายพยางค์ เพื่อให้เกิดความไพเราะ  

 4.1.4 การเล่นค า การเลือกสรรค ามาเรียงร้อยในค าประพันธ์ โดยพลิกแพลงให้เกิดความหมายพิเศษและแปลกออกไป
จากท่ีใช้กันอยู่ เพื่ออวดฝี มือของกวีเช่นเดียวกับการเล่นเสียง 
  4.1.4.1 การเล่นค าซ้ า คือการน าค าค าเดียวกันมาใช้ซ้ าๆ กัน ในที่ใกล้ๆกัน เพื่อย้ าความหมายให้หนักแน่นมาก
ยิ่งข้ึน วิเคราะห์วรรคทองทั้งหมดจ านวน 223 ผู้วิจัยจึงยกตัวอย่างประกอบดังน้ี 
 

 อันคนเกียจคร้านจะได้ศิลปมาจากไหน  
อันคนไม่มีศิลปะจะได้ทรัพย์มาแต่ไหน   
อันคนไม่มีทรัพย์จะหาเพื่อนได้จากที่ได้  
อันคนไม่มีเพื่อนจะหาความสุขได้ไฉน   
อันคนไม่มีความสุขจะท าบุญได้อย่างไร  
อันคนไม่มีบุญจะถึงนิพพานได้กระไร 

 (วัดสระเกศ, วรรคทองในวรรณคดี : 48) 
 

ข้อความนี้เล่นค าซ้ า คือค าว่า อันคน เพื่อเน้นย้ าความหมายว่าคนเราไม่สามารถเอาทรัพย์สินหรือวิชาความรู้มาได้หากไม่
รู้จักขวนขวายพยายาม 

 
  1.4.2 ค าไวพจน์ 
  ค าที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมาก เช่น มนุษย์ กับ คน บ้าน กับ เรือน รอ กับ 
คอย ป่า กับ ดง ค าพ้องความจากการวิเคราะห์วรรคทองทั้งหมดจ านวน 223ข้อความ ผู้วิจัยจึงยกจึงตัวอย่างมาประกอบดังน้ี  

  นาเอ๋ยนารี  
 ภคินี, กันยา, สุดา, สมร 
 นุชนาถ, วนิดา, พงางอน,  
 สายสวาท, บังอร, พธู, นวล 
 ยุพดี, กานดา, ยอดยาจิต,  
 โฉม-มิ่งมิตร, นงนุช, สุดสงวน 
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 สิบเก้าแล้วยังไม่หมดบทกระบวน  
 เออส านวนนามผู้หญิงมากจริงเอย 
  (ชิต บุรทัต, วรรคทองในวรรณคด ี: 39)  

ข้อความนี้ใช้ค าไวพจน์ที่มีความหมายเดียวกันคือความหมายที่แปลว่าผู้หญิง ท าให้ข้อความนี้เกิดความหลากหลาย
แตกต่างและน่าสนใจ 

 
2.คุณค่าด้านสังคม 
 คุณค่าด้านสังคม คือ การพิจารณาสิ่งที่สะท้อนจากวรรณคดีและวรรณกรรมซึ่งกวีนิยมแทรกไว้ในเรื่อง เพื่อเสริม
เนื้อความให้มีความชัดเจนและสมจริงมากยิ่ง นอกจากนี้ยังแสดงถึงความรอบรู้ของกวีในเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆที่ปรากฏอยู่
ในสังคม ดังข้อความจากหนังสือวรรคทองในวรรณคดี พบคุณค่าด้านสังคมทั้งหมด 6 ด้าน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 2.1 ด้านครอบครัว 
  2.1.1 ด้านคู่ครอง 
  จากการวิเคราะห์พบว่าในสังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่ใช้ชีวิตแบบผัวเดียวเมยีเดยีว อยู่ในศีลธรรมอันดีงาม รวมไป
ถึงการเป็นสามีภรรยาที่ดี สามีต้องเป็นเสาหลักของครอบครัว ส่วนภรรยาที่ดีต้องคอยปรนนิบัติสามี ต้องเป็นแม่ศรีเรือน คอยเอาใจ
ใส่กันอย่างสม่ าเสมอ หนักนิดเบาหน่อยต้องยอมให้อภัยซึ่งกันและกัน จึงจะเป็นไปได้ตลอดรอดฝั่ง ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 “การแต่งงานก็เหมือนกับการซื้อหรือขาย รายใดที่ต่างฝ่ายต่างเป็นลูกค้าขาประจ าที่ดี รายนั้นคุณ
อย่าวิตกไปเลยว่าเขาจะย้ายไปซื้อหรือขายกับคนอื่น การแต่งงานเป็นการแลกเปลี่ยน เขาต้องการวัยสาวของ
ดิฉัน ความสวยของดิฉัน ในขณะเดียวกันดิฉันก็ต้องการความเป็นปึกแผ่น และความปลอดภัยจากการยากจน
ของเขา เมื่อคนเราต่างพร้อมที่จะให้สิ่งซึ่งเป็นสมบัติของตนอยู่ดังนี้ ถึงจะมีเหตุวิวาทบาดหมางเพราะเกี่ยงงอน
อะไรกันบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดา เขาหย่าจากดิฉันไปไม่ได้หรอก เท่าๆ กับดิฉันจะหย่าขาดจากเขาไม่ได้
เหมือนกัน” 

(นิยายรักบนภเูขา, วรรคทองในวรรณคดี : 47) 
 
ข้อความนี้พูดถึงชีวิตคู่ ท่มีผลประโยชน์ท่ีต้องแลกเปลี่ยนกัน 

  
2.2 ด้านการปฏิบัติตน 

  2.2.1.ต่อตนเอง 
  จากการวิเคราะห์พบคุณค่าด้านการปฏิบัติต่อตนเอง สอนให้เป็นผู้มีศีลธรรมอันดีและประพฤติตนให้เหมาะสม
กับอาชีพของตนเอง มีความซื่อสัตย์ ไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ มีคุณธรรม มองเห็นศักยภาพของตนเองรวมทั้งเพิ่มพูน
ความรู้ความสามารถเพื่อให้ตนเองมีประสิทธิมากยิ่งข้ึน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

 “ดอกไม้เมื่อบานแล้วแม้งามแสนงาม อยู่กับต้นก็รู้จักเหี่ยวเฉา แม้จะเนินเวลาไปได้สักนิดหน่อย
กระไรจะเหี่ยวเฉาก็ให้ได้เข้าประดับแจกันงามเถิดกลีบร่วงคาก้านอยู่กับกิ่งในต้นจะงามอะไร” 

 (ตาใหญ่กับยายเล็ก, วรรคทองในวรรณคดี : 14) 
 

ข้อความนี้ต้องการสอนการใช้ชีวิตให้มีคุณค่า เช่นดอกไม้หากไปอยู่ในที่ท่ีเหมาะสมก็จะมีคุณค่าเมื่อถูกประดับไว้ในแจกันที่คู่ควร 
  2.2.2 ต่อผู้อื่น 
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  จากการวิเคราะห์พบคุณค่าด้านการปฏิบัติต่อผู้อื่นในสถานที่หรือสถานการณ์ต่าง ๆ หากไปบ้านผู้อื่นควร
ให้เกียรติเจ้าของบ้าน ไม่ควรนั่งสนทนากันเป็นเวลานานอาจเป็นการรบกวน และอย่าตีตนเสมอท่าน ให้รู้จักที่ต่ าที่สูง 
อย่าทะเยอทะยานเกินความสามารถของตนอย่าท าตัวโอ้อวดกับมิ ตร ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

  อย่าประกอบกิจเป็นพาล  อย่าอวดหาญแก่เพื่อน 
  เข้าเถื่อนอย่าลืมพร้า  หน้าศึกอย่านอนใจ 
  ไปเรือนท่านอย่านั่งนาน  การเรือนตนเร่งคิด 
  อย่านั่งชิดผู้ใหญ่   อย่าใฝ่สูงให้พ้นศักดิ์ 

(สุภาษิตพระร่วง, วรรคทองในวรรณคดี : 54) 
 

ข้อความนี้สอนการปฏิบัติต่อผู้อื่น เวลาไปบ้านผู้อื่นต้องเกรงใจเจ้าของบ้านหากนั่งเป็นเวลานานอาจจะเป็นการรบกวน 
และอย่านั่งใกล้ผู้ใหญ่ที่สูงศักดิ์กว่า 

 
 2.3 ด้านความเป็นอยู่ 
  2.3.1 ด้านอาชีพการงาน 
  จากการวิเคราะห์พบในสมัยอดีตคนไทยเลือกประกอบอาชีพที่มีความมั่นคงและสวัสดิการดี บุคคลส่วนใหญ่มี
ค่านิยมเช่นนี้ และสนับสนุนให้บุตรหลานของตนเข้ารับราชการ และสอนให้ประพฤติดีเป็นคนซื่อสัตย์ต่ออาชีพการงานของตนเอง 
และท าประโยชน์เพื่อสังคม ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

 “ผู้เป็นเสวะกามาตย์ข้าราชการควรตั้งใจอยู่ในวิริยะ ความพยายามพากเพียรภักดี ต่อชาติศาสนา 
พระมหากษัตริย์ บ้านเมืองของตนให้เจริญ คิดการด าเนินท านุบ ารุงพระพุทธจักรอาณาจักรสมณะ พราหมฯ
จารย์อาจารย์ประชาราษฎร์ ให้สโมสรศุขานุศุขปราศจากทุกข์ท่ัวหน้ากัน” 

(สยามประเภทเลม่ 3 , วรรคทองในวรรณคดี : 84) 
 

ข้อความนี้สอนให้ข้าราชการทุกคนประพฤติเป็นคนดี คิดดีท าดีต่อบ้านเมือง ต่อพระมหากษัตริย์ และชาติให้เจริญยิ่งขึ้น  
  
 2.4 ด้านบุญกรรม 
 จากการวิเคราะห์พบว่าคนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธเป็นหลัก เช่ือเรื่องบาปและบุญ ทั้งเรื่องของไสยศาสตร์
และโชคลาง หรือเรื่องที่เกีย่วข้องกับศาสนา ศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีมีจิตที่ดีเมตตาเผื่อแผ่แก่บุคคลอื่น ดังตัวอย่างต่อไปนี ้

 
 “การรู้จักให้ ‘อาหารใจ’ แก่จิตใจของเราจนเกิดความสะอาด สว่างและสงบ เป็นที่ปลอดภัยแก่
ตนเองที่จะอยู่ไปเช่นในโลกทุกวันนี้ จึงเป็นสิ่งที่นับได้ว่าเป็นกุศล หรือความฉลาดแก้เราอันใหญ่หลวง และทั้ง
จักเป็นของถูกต้องเสมอไปทุกกรณี” 

 (พุทธทาสภิกข,ุ วรรคทองในวรรณคดี : 48) 
 

ข้อความนี้สอนเรื่องการรู้จักให้ ไม่ใช่แค่อาหารแต่เป็นค าพูดหรือจิตที่บริสุทธิ์แก่บุคคลอื่นจิตใจของเราก็จะสะอาดและ
สงบขึ้นถือว่าเป็นบุญกุศล 
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 2.5 ด้านค าสอน 
  2.5.1 ความดี 
  จากการวิเคราะห์พบว่าคนไทยได้รับการปลูกฝังให้รู้จักท าความดีมาตั้งแต่สมัยอดีต ต้องปฏิบัติในสิ่งที่ดีซึ่ง
จะต้องเกิดจากเจตนาท่ีดีการท าความดีสามารถปฏิบัติได้ทั้งกายวาจาและใจ ดังตัวอย่างงต่อไปนี้ 
 

 “ผู้ประกอบกรรมมาแต่หนหลัง และกรรมนั้นเป็นรอยลึกสุดที่จะประกอบคุณงามความดีลบเลือนให้
สิ้นราคากรรมได้กรรมนั้นย่อมจักตอกตามรอบชีวิตของผู้ประกอบกรรมไปด้วย ยากที่จักหลีกหนีให้พ้นอาการ
ของกรรม ยากสุดประมาณที่จักหักหาญสู้ผจญกรรม อันมิสามารถมองเห็นอีกกว่าเงาตนซึ่งแม้จักติดตามรอย
ตนอยู่ได้ก็ตอ่เมื่อโลกสว่างแต่หากว่าโลกมืดเสียแล้วเงาตนนั้นก็จักหาย” 

(ทางกลับ, วรรคทองในวรรณคดี : 52) 
 

ข้อความนี้ต้องการสอนเรื่องความดี ความช่ัว ไม่มีบุคคลใดหลีกหนีกรรมที่ตนเองก่อขึ้นได้ 
  2.5.2 ความกตัญญู 
  จากการวิเคราะห์พบว่าคนไทยสว่นใหญ่มักเป็นคนกตัญญูต่อบุพการแีละบุคคลที่มีพระคุณ ลูกที่ดีต้องปฏิบัติต่อ
พ่อแม่เมื่อรู้ว่าท่านมีพระคุณกับเรา ต้องรู้จักตอบแทน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

 “เพิ่งรู้สึกเดี๋ยวนี้เองว่า ในโลกนี้ความรักมิได้เป็นใหญ่ ลูกผู้หญิงอาภัพมากนะคะในการเลือกคู่ครอง 
ผู้เป็นพ่อแม่ได้ถือสิทธิ์อันนี้ไว้ ความกตัญญูกตเวทีและประเพณีนั้นไม่ผิดอะไรกับน้ าที่ท่วมปากผู้หญิงทุกคน” 

(ผู้ชนะเลิศ, วรรคทองในวรรณคดี : 54) 
 

ข้อความนี้ต้องการแสดงให้เห็นถึงประเพณีการเลือกคู่ครองของคนในสมัยก่อน พ่อแม่มีสิทธ์ิเลือกสามีให้ลูก แต่ตัวลูกสาว
ไม่มีสิทธ์ิเลือก เพราะความกตัญญูกตเวทีท่ีต้องตอบแทนพ่อแม่ 
  2.5.3 สัจธรรมชีวิต 
  จากการวิเคราะห์พบคุณค่าด้านสัจธรรมชีวิตที่เช่ือมโยงมาจากเรื่องบุญและกรรม เพราะชีวิตคือความไม่
แน่นอน สิ่งท่ีเห็นว่าดีอาจเป็นสิ่งที่ช่ัวร้ายหรือคาดไม่ถึง แต่สิ่งที่ยั่งยืนกลับไม่คงทน สอนให้เราท าหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด อย่าไป
กลัวกับสิ่งท่ีก าลังจะเกิดขึ้นสุดท้ายคนเราก็มีกันอยู่ 4 อย่าง คือ เกิด แก่ เจ็บ แล้วก็ตายไปในท่ีสุด ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
 “ชีวิตเราสิ้นสุดกันท่ีความตาย ตายแล้วก็หมดเรื่อง ไม่เห็นมีอะไรที่จะต้องเอามาคิดอีก” 

 (วันตายของความรัก, วรรคทองในวรรณคดี : 13) 
 

ข้อความนี้ต้องการสอนว่าสุดท้ายแล้วชีวิตของทุกคนก็จบด้วยความตาย  
 

 “โชคมนุษย์เป็นเหมือนธารน้ าไหล ไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีอะไรแท้เที่ยง โชคท าให้คนทุกคนเย่อหยิ่งในเกียรติและช่ือเสียง
ของตนไม่ได้ วันหนึ่งเป็นอย่างน้ี อีกวันหนึ่งจะเป็นอย่างน้ีเรื่อยไปหรือ” 

(ปักก่ิงนครแห่งความหลัง, วรรคทองในวรรณคดี : 16) 
 

ข้อความนี้ต้องการสอนให้มนุษย์เข้าใจถึงโชคชะตาของคนเราก็เหมือนกับน้ าไหลซึ่งไม่หยุดนิ่ง กระแสน้ าเปลี่ยนแปลงได้
ตลอดเวลา จึงไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอน 
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 2.6 ขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี 
 จากการวิเคราะห์พบว่าคนไทยส่วนใหญ่มักเช่ือปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม จารีตและประเพณี วัฒนธรรมที่สืบต่อกันมา
เป็นเรื่องที่ดีและเหมาะสม จนบางครั้งไม่ยอมรับความคิดเห็นใหม่ ๆ ในสังคมไทย ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

 “ไม่มีใครจะยกโทษให้แก่ผู้หญิงที่บอกความรักกับใครเลย ประเพณีอันดีงามยังกีดกันผู้หญิงอยู่ใน
หลายสิ่งหลายอย่าง และไม่ใช่หน้าที่ที่ผู้หญิงจะพูดในบางสิ่งบางอย่างแม้แต่จะเป็นสิ่งที่หัวใจปรารถนาที่สุด   
เธอยังอดรู้สึกไม่ได้ว่า ช่างเป็นประเพณีอันโหดร้ายและอยุติธรรมอะไรอย่างนี”้ 

(จรินทร,์ วรรคทองในวรรณคดี : 15) 
 

ข้อความนี้บอกถึงประเพณีในสมัยก่อนผู้หญิงไม่สามารถบอกรักกับผู้ใดเลย เพราะจะเป็นการผิดประเพณี ถึงแม้มัน
จะเป็นการไม่ยุติธรรมก็ตาม และต้องปฏิบัติสืบต่อกันมา 

 
อภิปรายผล 

จากผลสรุปข้างต้น ท าให้เข้าใจคุณค่าด้านวรรณศิลป์และสังคมในภาพรวม ที่ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีของ
อาจิณ จันทรัมพร ซึ่งได้รวบรวมงานเขียนของบุคคลหลายคนทีน่่าสนใจ และได้คัดสรรข้อความที่เด่น ทั้งคุณค่าด้านวรรณศิลป์และ
คุณค่าทางสังคม ดังจะเห็นได้จากผลการวิเคราะห์ที่พบการใช้ส านวนโวหารทั้ง 5 ชนิดเรียงล าดับจากน้อยไปหามาก ได้แก่ อุปมา
โวหาร, เทศนาโวหาร, พรรณนาโวหาร, บรรยายโวหารและสาธกโวหาร ซึ่งไปสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประภากร งามบุญรอด . 
(2559). ได้ศึกษาการใช้โวหารในงานเขียนสารคดีเรื่องแรกมีในสยามของอเนก นาวิกมูล  ที่พบการใช้ส านวนโวหารแบบบรรยาย
มากที่สุด รองลงมาคือ อุปมาโวหาร และพบการใช้โวหารภาพพจน์ทั้ง  7 ชนิดเรียงจากน้อยไปหามาก ได้แก่ อุปมา, อุปลักษณ์,  
อธิพจน์, สัทพจน์, บุคลาธิฐาน, สัญลักษณ์, ปฏิพากษ์พบการเล่นเสียงสัมผัสสระ พยัญชนะ และพบศิลปะการเล่นค าซ้ า หรือการ
หลากค า ซึ่งไปสอดคล้องกับงานวิจัยของอรจิรา อัจฉริยไพบูลย. (2554). ได้ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ศิลปะการใช้ภาษาในนวนิยาย
เรื่อง “ช่างส าราญ” ของเดือนวาด  พิมวนาพบว่า ลักษณะเด่นในนวนิยายเรื่อง “ช่างส าราญ” คือการใช้ส านวนโวหารจะเลือกใช
ภาษาสื่อความโดยการเสนอแนะมากกวา การสื่อความโดยตรง โดยเฉพาะอยางยิ่ง การใชภาพพจน ประเภทอุปมา และ
บุคลาธิษฐาน ซึ่งท าให้ผู้อ่านเกิดจินตภาพ เห็นภาพที่ชัดเจน ท าให้งานเขียนของเขามีความน่าสนใจและน่าติดตามตลอดทั้งเรื่อง 
และในปี 2559 ชัยวัฒน์ไชยสุข/สมเกียรติรักษ์มณี ได้ศึกษากลวิธีการใช้ภาษาไทยและภาพสะท้อนสังคมไทยในวรรณกรรมบันเทิง
คดีของ มกุฏ อรฤดเีช่นเดียวกัน พบการใช้ค า 11 ชนิด ได้แก่ ค า มีความหมายโดยนัย ค าแสดงอารมณ์ ค า มีศักดิ์ ค า เฉพาะกลุ่ม 
ค า ภาษาปาก ค า ภาษาถิ่น ค า ภาษาต่างประเทศ ค าย่อ การซ ้าค า การหลากค าด้านกลวิธีการใช้ภาพพจน์ พบการใช้ภาพพจน์  
19 ชนิด ได้แก่อุปมา อุปลักษณ์ สัญลักษณ์ บุคลาธิษฐาน สมมติภาวะ อติพจน์ อวพจน์ อุปนิเษท นามนัย สัมพจนัย อุปมานิทัศน์
การอ้างถึง การแฝงนัยปฏิพจน์ ปฏิทรรศน์ แนวเทียบ สัทพจน์ ปฏิปุจฉา และ อาวัตพากย์ โดยพบอุปมามากที่สุด รองลงมาคือ   
สัทพจน์ และในหนังสือวรรคทองในวรรณคดี ผู้วิจิยยังพบภาพสะท้อนสังคมที่ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีถึง 6 ด้าน    
1) ด้านค าสอน ความดี กตัญญู สัจธรรมชีวิต เพราะสังคมไทยเป็นสังคมชาวพุทธให้ความส าคัญกับการสั่งสอนจริยธรรม         
ความกตัญญูรู้คุณคน 2) ด้านบุญกรรม สะท้อนถึงความเช่ือของมนุษย์เรื่องผลบุญ เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตของสังคม        
เช่ือเรื่องนรก สรรค์ การท าบุญท าทาน 3) ด้านความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพเพื่อด ารงเลี้ยงตนเอง 4) ด้านการปฏิบัติทั้งต่อ
ตนเองและผู้อื่น ส่วนใหญ่สังคมค านึงถึงการปฏิบัติตนต่อส่วนรวมให้เหมาะสมอย่างมีความสุข 5) ด้านครอบครัว เป็นด้านที่ส าคัญ 
เพราะเป็นปัจจัยในการด ารงชีวิต โดยเฉพาะการเลือกคู่ครองในอดีตแบบผัวเดียวเมียเดียว ร่วมไปถึงการเป็นภรรยาที่ดีต้องคอย
ปรนบัติสามีอย่างสม่ าเสมอ 6) ด้านขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณีสะท้อนภาพสังคมไทยได้ชัดเจนที่สุด ซึ่งประเพณีเป็นสิ่งที่เรา
ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนานมีคุณค่าทางชีวิต มักแฝงด้วยศีลธรรมจรรยา ความคิด ความเช่ือ ซึ่งมีผู้สนใจศึกษาภาพสะท้อน
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สังคมเป็นจ านวนมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ  อุไรวรรณ สิงห์ทอง (2556) วิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมที่ปรากฏในวรรณกรรม 
เสี่ยงทาย:กรณีศึกษาวัดและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดตาก จ านวน 4 ด้าน คือด้านครอบครัวด้านความเป็นอยู่ด้านบุญกรรมและ
ด้านค าสอนว่าภาพสะท้อนสังคมด้านความเป็นอยู่ ปรากฏมากที่สุดเพราะมนุษย์ต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีปัจจัย 4 ที่เหมาะสม
ภาพสะทอ้นสังคมด้านครอบครัวพบมากเป็นอันดับที่สองเนื่องจากครอบครัวเป็นสถาบันพ้ืนฐานของสังคม เพราะเป็นสถาบันที่เป็น
จุดเริ่มต้นของการให้การศึกษาและเรียนรู้ สิ่งต่างๆมีการอบรมสั่งสอนบุตรให้รู้ จักผิดชอบช่ัวดี และการเลือกคู่ครองที่ดีภาพสะท้อน
สังคมด้านบุญกรรมพบมากเป็นอันดับที่สาม สะท้อนให้เห็นว่ามนุษย์มีความเชื่อเรื่องบุญและกรรมอยู่ถึงแม้สภาพสังคมจะเปลี่ยนไป
มาก การท าบุญอาจจะได้รับความนิยมน้อยลง แต่ก็ยังคงท าบุญเพื่อสะเดาะเคราะห์เมื่อมีเวลาและโอกาสที่เหมาะสมภาพสะท้อน
สังคมด้านค าสอนพบเป็นอันดับสุดท้าย เพราะสังคมไทยในปัจจุบันให้ความส าคัญกับการอบรมสั่งสอนคุณธรรมจริยธรรมน้อยลง
ดังนั้นโอกาสที่จะได้ศึกษาพระธรรมหรือการเข้าวัดปฏิบัติธรรมจึงมีน้อยและไม่ให้ความสนใจในค าสอนเพราะเห็นเป็นสิ่งไกลตัว 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกลวิธีการใช้ภาษาและภาพสะท้อนสังคมในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีของอาจิณ 
จันทรัมพร พบว่าเป็นหนังสือที่ให้ประโยชน์ จากข้อความกลุ่มต่าง ๆ จากบทเพลง วรรณกรรม วรรณคดี ที่ถูกคัดสรรจากหลาย
หลายประเภท จึงท าให้มีผู้สนใจน ามาท าวิจัยกันเป็นจ านวนมาก 

 
สรุปผล 

งานวิจัยเรื่อง คุณค่าจากวรรคทองในวรรณคดีของอาจิณ จันทรัมพร ผลการวิจัยออกเป็น 2 หัวข้อดังนี ้
1. คุณค่าด้านวรรณศิลป์  

ในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีของอาจิณ จันทรัมพร มีการใช้ส านวนโวหาร โวหารภาพพจน์ การเล่นเสียง การเล่นค า  
1.1. การใช้ส านวนโวหาร ของอาจิณ จันทรัมพร คัดจากวรรคทองที่เป็นข้อความร้อยแก้วที่มีความไพเราะสละสลวยและ

แสดงศิลปะในการใช้โวหารทั้ง 5 ชนิด เรียงล าดับจากมากไปน้อยได้แก่ อุปมาโวหาร, เทศนาโวหาร, พรรณนาโวหาร, บรรยาย
โวหาร, สาธกโวหาร 

1.2 โวหารภาพพจน์ หนังสือวรรคทองในวรรณคดีปรากฏโวหารภาพพจน์ ทั้งสิ้น 7 ประเภท เรียงล าดับจากมากไปหา
น้อยได้แก่อุปมา, อุปลักษณ์, อธิพจน์, สัทพจน์,บุคลาธิฐาน, สัญลักาณ์, ปรพากย์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ใช้อุปมาโวหารเปรียบเทียบ
อย่างเห็นได้ชัด 

1.3 การเล่นค า ข้อความจากวรรคทองในวรรณคดีพบการเล่นเสียงท้ัง เล่นเสียงสระ และเสียงพยัญชนะ 
1.4 การเล่นค า ข้อความจากวรรคทองในวรรณคดีพบศิลปะการเล่นค า ด้วยการใช้ค าซ้ า และการหลากค าด้วยการใช้ค าไวพจน์ 

2. คุณค่าด้านสังคม 
ในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีของอาจิณ จันทรัมพร พบคุณค่าด้านสังคมทั้งหมด 6 ด้านเรียงล าดับจากมากไปน้อย      

6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านค าสอนเรื่องความดี ความกตัญญูและสัจธรรมชีวิต 2) ด้านบุญกรรม ความเชื่อเรื่องบาปบุญ 3) ด้าน
ความเป็นอยู่ในอาชีพการท างานด ารงเลี้ยงชีพ 4) ด้านการปฏิบัติตนต่อตนเองและผู้อื่น 5) ด้านครอบครัวพบภาพสะท้อน
การเลือกคู่ครองและการด าเนินชีวิตคู่และ 6) ด้านขนบธรรมเนียมจารีต ประเพณี 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยเรื่องคุณคา่จากวรรคทองในวรรณคดีของอาจิณ จันทรมัพรผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้  
1. ควรศึกษาคุณค่าด้านวรรณศลิป์และคณุค่าดา้นสังคมในงานเขียนประเภทอื่นด้วย  
2. ควรศึกษาการน าข้อความที่ปรากฏในวรรคทองต่าง ๆ เป็นประโยชน์ในงานเขียนรูปแบบอ่ืน ๆ 
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กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้จะเกิดขึ้นส าเร็จลุล่วงไปไม่ได้เลยถ้าขาดความสนับสนุนและความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ปณิธาน 
บรรณาธรรม อาจารย์ที่ปรึกษา ที่คอยให้ค าแนะน า ชี้แนวทางการศึกษาค้นคว้า พร้อมทั ้งคอยตรวจสอบและแก้ไข
ข้อผิดพลาด ให้ข้อเสนอแนะ ติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานวิจัย ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของ อาจารย์เป็น
อย่างยิ่ง และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้  
 นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้รับความช่วยเหลือและก าลังใจจากคุณพ่อ คุณแม่ พี่น้องและเพื่อนๆ ตลอดจนบุคคลต่างๆที่
ให้ความช่วยเหลืออีกมาก ที ่ผู ้ว ิจัยไม่สามารถกล่าวนามได้หมดในที ่นี ้ จนสามารถสร้างสรรค์ผลงานอ อกมาได้ตาม
วัตถุประสงค์ ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษาอิสระในครั้งนี้จะเป็นผลประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบุคคลทั่วไป 
ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาและความปรารถนาดีของทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงกราบขอบพระคุณไว้ในโอกาสนี้  
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