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การวิ จัย นี ม้ ี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาค่ า นิ ย มและอุ ด มการณ์ ที่ มี อ ยู่ ใ นงานเขี ย นซึ่ ง
ราชบัณฑิตยสถานรวบรวมไว้ ในหนังสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย” โดยใช้ ระเบียบวิธีวาทวิพากษ์
หรื อการวิพากษ์ตวั บทแนวค่านิยม-มายาคติและการวิพากษ์ ตวั บทแนวอุดมการณ์เป็ นเครื่ องมือใน
การศึ ก ษา กลุ่ม ตัว อย่ า งในการศึก ษา คื อ วรรคทอง 602 วรรคที่ คัด เลื อ กจากงานเขี ย นซึ่ ง
ราชบัณฑิตยสถานรวบรวมไว้ ในหนังสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย” จานวน 89 เรื่ อง โดยมีคาถาม
นาวิจยั 2 ประเด็น ได้ แก่ (1) มีคา่ นิยมและอุดมการณ์อะไรบ้ างที่อยู่ในงานเขียนซึ่งราชบัณฑิตยสถานรวบรวมไว้ ในหนังสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย” และ (2) ค่านิยมและอุดมการณ์ดงั กล่าว
สามารถอธิ บ ายด้ ว ยหลัก วาทวิ พ ากษ์ โ ดยใช้ ร ะเบี ย บวิ ธี ก ารวิ พ ากษ์ ตัว บทแนวค่า นิ ย มและ
อุดมการณ์ได้ อย่างไร
ผลการวิจยั มี 3 ประเด็นหลัก คือ ประการแรกพบค่านิยมจานวน 10 ชุด ได้ แก่ (1) ค่านิยม
การให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล (2) ค่านิยมความสัมพันธ์ และคุณธรรมทางสังคม (3)
ค่านิยมเกี่ยวกับพุทธศาสนา (4) ค่านิยมเกี่ยวกับอานาจนิยม (5) ค่านิยมเกี่ยวกับความสนุกสนาน
(6) ค่านิยมการปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิ่งแวดล้ อม (7) ค่านิยมความมัง่ คัง่ ร่ ารวย (8) ค่านิยมการ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์ (9) ค่านิยมเกี่ยวกับภาระบุญคุณ และ (10) ค่านิยมการมีความรู้
ความสามารถ ประการที่สองพบมายาคติ 4 ประเภท ได้ แก่ (1) มายาคติเกี่ยวกับสังคม (2) มายา
คติเกี่ยวกับจักรวาลและชีวิต (3) มายาคติเกี่ยวกับอัตลักษณ์ และ (4) มายาคติเกี่ยวกับจุดสิ ้นของ
ชีวิต และประการที่สามพบอุดมการณ์ 8 ข้ อ ได้ แก่ (1) อุดมการณ์พทุ ธศาสนา (2) อุดมการณ์ชาย
เป็ นใหญ่ (3) อุดมการณ์ศกั ดินา (4) อุดมการณ์อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ (5) อุดมการณ์ราชาธิปไตย
(6) อุดมการณ์ทนุ นิยมและวัตถุนิยม (7) อุดมการณ์ประชาธิปไตย และ (8) อุดมการณ์ชาตินิยม

(4)
การวิพากษ์ตวั บทแนวค่านิยม-มายาคติทาให้ พบค่านิยมการให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อ
บุคคลมากที่สดุ (ร้ อยละ 85.4) และพบค่านิยมการมีความรู้ความสามารถน้ อยที่สดุ (ร้ อยละ 26.9)
นอกจากนี ย้ ัง พบมายาคติ เ กี่ ย วกั บ สัง คมในส่ ว นของเนื อ้ หาทั่ว ไป (อ านาจและผู้ มี อ านาจ
ความสาคัญของสถานะ ชาตินิยมความเป็ นไทย และอื่นๆ) มากที่สดุ (ร้ อยละ 69.7) และพบมายา
คติเกี่ยวกับจุดสิ ้นสุดของชีวิต (คติเรื่ องผี วิญญาณ และความตาย) น้ อยที่สดุ (ร้ อยละ 25.8) การ
วิพากษ์ ตวั บทแนวอุดมการณ์ ทาให้ พบอุดมการณ์ พุทธศาสนามากที่สุด (ร้ อยละ 62.9) และพบ
อุดมการณ์ชาตินิยมน้ อยที่สดุ (ร้ อยละ 29.2) ข้ อเสนอแนะของงานวิจยั ชิ ้นนี ้ คือ (1) งานวิจยั ใน
อนาคตอาจมีการศึกษาเพิ่มเติม ในรู ปแบบอุปนัย และ (2) ควรต่อยอดการวิจัยโดยเพิ่มกรอบ
ความคิดในกลุม่ ทฤษฎีวิพากษ์
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This study aims to explore the values and ideologies embedded in the works
appearing in the Book “Wakthong Nai Wannakadee Thai” published by the Royal
Institute. The Value-Mythic Criticism and Ideological Criticism were employed to
investigate the 602 paragraphs scientifically selected from the 89 works appearing in
the Book “Wakthong Nai Wannakadee Thai” published by the Royal Institute. Two
research questions were given: (1) What are the categories of values and ideologies
embedded in the works appearing in the Book “Wakthong Nai Wannakadee Thai”
published by the Royal Institute?, and (2) How can those values and ideologies be
explained by using the Value-Mythic Criticism and Ideological Criticism?
The findings revealed three aspects. First, ten dimensions of Thai values were
found, including (1) self-centeredness and individual emphasis, (2) social relation and
morality, (3) Buddhist values, (4) powerism, (5) enjoyment, (6) opportunity or
circumstance adaptation, (7) wealth, (8) glorification to the monarchy, (9) debt of
gratitude, and (10) impact of being educated. Second, four dimensions of Thai myths
were disclosed, including (1) societal myth, (2) cosmological myth, (3) identity myth, and
(4) eschatological myth. Third, eight dimensions of Thai ideologies were found, including
(1) Buddhism, (2) patriarchy, (3) feudalism, (4) authoritarianism, (5) monarchy, (6)
capitalism and materialism, (7) democracy, and (8) nationalism.

(6)
In the case of Value-Mythic Criticism, the self-centeredness and individual
emphasis values were most revealed in the texts (85.4%), and the impact of being
educated values was least revealed on the other hand (26.9%). Furthermore, certain
general details of the societal myths (e.g., power and ruler, status quo emphasis, and
Thai nationalism) were most revealed (69.7%), but those of the eschatological myths
(e.g., ghost, spirit, and death) were least revealed in the texts (25.8%). Also, in
Ideological Criticism, Buddhist ideologies were found most (62.9%), and the nationalism
ideologies were found least (29.2%), on the other hand. Suggestions include: (1) an
inductive approach may be employed in future research, and (2) critical theories may be
added as a conceptual framework.
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วิทยานิพนธ์ เรื่ อง วาทวิพากษ์เชิงค่านิยมและอุดมการณ์ ที่ปรากฏในหนังสือ “วรรคทองใน
วรรณคดี ไ ทย” ส าเร็ จ ลุล่ว งอย่า งสมบูร ณ์ ไ ด้ เ นื่ อ งมาจากความช่ว ยเหลื อในการให้ ค าปรึ ก ษา
ข้ อ เสนอแนะ ความคิด เห็ น และก าลัง ใจจากบุค คลหลายท่าน ซึ่ง ผู้เ ขี ย นขอขอบคุณ ผู้มี ส่ว น
เกี่ยวข้ องทุกท่านไว้ ณ ที่นี ้
ผู้เขียนขอขอบพระคุณผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. รุจิระ โรจนประภายนต์ ที่ได้ กรุณารับเป็ นที่
ปรึ กษาวิทยานิพ นธ์ เรื่ องนี ้ และยังคอยติดตามดูแล ให้ คาปรึ กษา ตรวจสอบความถูกต้ อง และ
เสนอแนะทุกประเด็นที่เป็ นประโยชน์ ต่อการทาวิทยานิพนธ์ อย่างใกล้ ชิดในทุกขันตอน
้
รวมถึงเป็ น
ก าลั ง ใจแก่ ผ้ ู เขี ย นตลอดระยะเวลาที่ ผ่ า นมาของการท าวิ ท ยานิ พ นธ์ นอกจากนี ผ้ ้ ู เขี ย น
ขอขอบพระคุณผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. จเร สิงหโกวินท์ และอาจารย์ ดร. พัฒนพงส์ จาติเกตุ เป็ น
อย่างสูงที่ได้ กรุณารับเป็ นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รวมทังให้
้ คาแนะนา ชี ้แนะประเด็นที่ผ้ เู ขียน
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ยิ่ง ขึน้ และขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เตวิช เสวตไอยาราม ที่ ไ ด้ ให้ กาลัง ใจและ
คาแนะนาที่ดีเสมอมา
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ คณะภาษาและการสื่อสาร นิด้า ที่ได้ ถ่า ยทอดวิชาความรู้ อัน
เป็ นคุณูปการต่อผู้เขียนทังด้
้ านวิชาการและวิชาชีพ ขอขอบพระคุณเจ้ าหน้ าที่คณะภาษาและการ
สื่อสาร นิด้า โดยเฉพาะป้าทิพย์ ธาราทิพย์ ชื่นเพ็ง ที่ได้ ให้ คาปรึกษา ช่วยติดต่อประสานงาน และ
อานวยความสะดวกในการศึกษาครั ง้ นี เ้ ป็ นอย่างดี ขอขอบคุณพี่ วราวุฒิ อุทัย ผู้อยู่เบื อ้ งหลัง
ความสาเร็จทุกอย่างและทาให้ ข้าพเจ้ ามีทกุ วันนี ้ และขอขอบคุณน้ องๆ คณะภาษาและการสื่อสาร
สาขาวิชาการสื่อสารเพื่อกิจการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคปกติ รุ่ น 6 ที่คอยให้ กาลังใจตลอด
ระยะเวลาที่ผา่ นมา
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6.2 อุดมการณ์ในวรรณคดีเกี่ยวกับนิราศ การเดินทาง และการคร่ าครวญหรื อ
อารมณ์
6.3 อุดมการณ์ในวรรณคดีเกี่ยวกับศาสนา ชาดก และคาสอน
6.4 อุดมการณ์ในวรรณคดีเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ประเพณี และพิธีการ
6.5 อุดมการณ์ในวรรณคดีเกี่ยวกับละคร นิทาน และนาฏวรรณคดี
บทที่ 7 สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
7.1 สรุปผลและอภิปรายผลการวิจยั
7.1.1 การตอบคาถามนาวิจยั
7.1.2 สรุปผลและอภิปรายผลการวิจยั
7.2 ข้ อจากัดการวิจยั และข้ อเสนอแนะ
7.2.1 ข้ อจากัดการวิจยั
7.2.2 ข้ อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ประวัตผิ ้ ูเขียน
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สารบัญตาราง
ตารางที่
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5.1
5.2
5.3
5.4

หน้ า
ตัวอย่างการวิเคราะห์คา่ นิยมจากวรรคทอง ๕ ของกลอนดอกสร้ อย “ราพึง
ในป่ าช้ า”
ตัวอย่างการวิเคราะห์มายาคติจากวรรคทอง ๑๔ ในกลอนดอกสร้ อย
“ราพึงในป่ าช้ า”
ตัวอย่างการวิเคราะห์อดุ มการณ์จากวรรคทอง ๑๗ กลอนดอกสร้ อย “ราพึง
ในป่ าช้ า”
ตัวอย่างการวิเคราะห์อดุ มการณ์จากวรรคทอง ๑๗ กลอนดอกสร้ อย “ราพึง
ในป่ าช้ า” ที่จะนาเสนอในบทที่ 6
สรุปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของวรรณคดีเกี่ยวกับประวัตศิ าสตร์ และ
การเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริ ย์
สรุปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของวรรณคดีเกี่ยวกับนิราศ การเดินทาง
และการคร่ าครวญหรื ออารมณ์
สรุปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของวรรณคดีเกี่ยวกับศาสนา ชาดก และ
คาสอน
สรุปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของวรรณคดีเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม
ประเพณี และพิธีการ
สรุปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของวรรณคดีเกี่ยวกับละคร นิทาน และ
นาฏวรรณคดี
ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องกาพย์เห่เรื อ พระนิพนธ์สมเด็จฯ เจ้ าฟ้ากรมพระยา
นริศรานุวดั ติวงศ์
มายาคติในวรรณคดีเรื่ องกาพย์เห่เรื อ พระนิพนธ์ สมเด็จฯ เจ้ าฟ้ากรมพระ
ยานริ ศรานุวดั ติวงศ์
ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องคาฉันท์ยอเกียรติชาวนครราชสีมา
มายาคติในวรรณคดีเรื่ องคาฉันท์ยอเกียรติชาวนครราชสีมา
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ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องโคลงยอเกียรติพระเจ้ ากรุงธนบุรี
มายาคติในวรรณคดีเรื่ องโคลงยอเกียรติพระเจ้ ากรุงธนบุรี
ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องเพลงยาวเฉลิมพระเกียรติ (คุณพุ่ม)
มายาคติในวรรณคดีเรื่ องเพลงยาวเฉลิมพระเกียรติ (คุณพุม่ )
ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องลิลิตดันสดุ
้ ดีบ้านบางระจัน
มายาคติในวรรณคดีเรื่ องลิลิตดันสดุ
้ ดีบ้านบางระจัน
ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องลิลิตตะเลงพ่าย
มายาคติในวรรณคดีเรื่ องลิลิตตะเลงพ่าย
ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องลิลิตยวนพ่าย
มายาคติในวรรณคดีเรื่ องลิลิตยวนพ่าย
สรุปผลการวิเคราะห์คา่ นิยมในวรรณคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และการ
เฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์
สรุปผลการวิเคราะห์มายาคติในวรรณคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และการ
เฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์
ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องกลอนเพลงยาวรบพม่าที่ท่าดินแดง
มายาคติในวรรณคดีเรื่ องกลอนเพลงยาวรบพม่าที่ทา่ ดินแดง
ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องกาพย์หอ่ โคลงนิราศธารทองแดง
มายาคติในวรรณคดีเรื่ องกาพย์หอ่ โคลงนิราศธารทองแดง
ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องกาพย์หอ่ โคลงนิราศธารโศก
มายาคติในวรรณคดีเรื่ องกาพย์หอ่ โคลงนิราศธารโศก
ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องกาพย์เห่เรื อ พระนิพนธ์เจ้ าฟ้าธรรมธิเบศร
มายาคติในวรรณคดีเรื่ องกาพย์เห่เรื อ พระนิพนธ์เจ้ าฟ้าธรรมธิเบศร
ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องกาพย์เห่เรื อ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั
มายาคติในวรรณคดีเรื่ องกาพย์เห่เรื อ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั
ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องกาพย์เห่เรื อ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั
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5.28 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องกาพย์เห่เรื อ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั
5.29 ค่านิยมในวรรณคดีคากาพย์เรื่ องพระศิวประติมา
5.30 มายาคติในวรรณคดีคากาพย์เรื่ องพระศิวประติมา
5.31 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องโคลงกวีโบราณ
5.32 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องโคลงกวีโบราณ
5.33 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องโคลงกาศรวลศรี ปราชญ์
5.34 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องโคลงกาศรวลศรี ปราชญ์
5.35 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องโคลงดันนิ
้ ราศตามเสด็จทัพลาน ้าน้ อย
5.36 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องโคลงทวาทศมาศ
5.37 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องโคลงทวาทศมาศ
5.38 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องโคลงนิราศฉะเชิงเทรา
5.39 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องโคลงนิราศไปแม่น ้าน้ อย
5.40 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องโคลงนิราศพระพิพิธสาลี
5.41 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องโคลงนิราศพระพิพิธสาลี
5.42 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องโคลงนิราศพระยาตรัง
5.43 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องโคลงนิราศพระยาตรัง
5.44 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องโคลงนิราศพะเนียด
5.45 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องโคลงนิราศพะเนียด
5.46 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องโคลงนิราศกรมพระยาเดชาดิศร
5.47 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องโคลงนิราศกรมพระยาเดชาดิศร
5.48 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องโคลงนิราศหริภญ
ุ ชัย
5.49 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องโคลงนิราศหริภญ
ุ ชัย
5.50 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องนิราศกรุงเก่า
5.51 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องนิราศกรุงเก่า
5.52 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องนิราศตลาดเกรี ยบ
5.53 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องนิราศตลาดเกรี ยบ
5.54 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องนิราศนรินทร์
5.55 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องนิราศนรินทร์
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ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องนิราศพระบาท
มายาคติในวรรณคดีเรื่ องนิราศพระบาท
ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องนิราศพระประธม
มายาคติในวรรณคดีเรื่ องนิราศพระประธม
ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องนิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน
มายาคติในวรรณคดีเรื่ องนิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน
ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องนิราศภูเขาทอง
มายาคติในวรรณคดีเรื่ องนิราศภูเขาทอง
ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องนิราศเมืองแกลง
มายาคติในวรรณคดีเรื่ องนิราศเมืองแกลง
ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องนิราศเมืองเพชร
มายาคติในวรรณคดีเรื่ องนิราศเมืองเพชร
ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องนิราศลอนดอน
มายาคติในวรรณคดีเรื่ องนิราศลอนดอน
ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องนิราศวัดเจ้ าฟ้า
มายาคติในวรรณคดีเรื่ องนิราศวัดเจ้ าฟ้า
ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องนิราศสุพรรณคาโคลง
มายาคติในวรรณคดีเรื่ องนิราศสุพรรณคาโคลง
ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องเพลงยาวกรมหมื่นสถิตย์ธารงสวัสดิ์
มายาคติในวรรณคดีเรื่ องเพลงยาวกรมหมื่นสถิตย์ธารงสวัสดิ์
ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องลิลิตพายัพ
สรุปผลการวิเคราะห์คา่ นิยมในวรรณคดีเกี่ยวกับนิราศ การเดินทาง และ
การคร่ าครวญหรื ออารมณ์
สรุปผลการวิเคราะห์มายาคติในวรรณคดีเกี่ยวกับนิราศ การเดินทาง และ
การคร่ าครวญหรื ออารมณ์
ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องกฤษณาสอนน้ องคาฉันท์ (ธนบุรี)
มายาคติในวรรณคดีเรื่ องกฤษณาสอนน้ องคาฉันท์ (ธนบุรี)
ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องกลอนดอกสร้ อย “ราพึงในป่ าช้ า”
มายาคติในวรรณคดีเรื่ องกลอนดอกสร้ อย “ราพึงในป่ าช้ า”
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ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องกาพย์มหาชาติ
มายาคติในวรรณคดีเรื่ องกาพย์มหาชาติ
ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องคาฉันท์สามัคคีบรรยาย
มายาคติในวรรณคดีเรื่ องคาฉันท์สามัคคีบรรยาย
ค่านิยมในวรรณคดีโคลงเรื่ องพาลีสอนน้ อง
มายาคติในวรรณคดีโคลงเรื่ องพาลีสอนน้ อง
ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องโคลงราชสวัสดิ์
มายาคติในวรรณคดีเรื่ องโคลงราชสวัสดิ์
ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องโคลงโลกนิติ
มายาคติในวรรณคดีเรื่ องโคลงโลกนิติ
ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องดุสิตสมิต
มายาคติในวรรณคดีเรื่ องดุสิตสมิต
ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องเพลงยาวเจ้ าพระ
มายาคติในวรรณคดีเรื่ องเพลงยาวเจ้ าพระ
ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องมหาชาติคาหลวง
มายาคติในวรรณคดีเรื่ องมหาชาติคาหลวง
ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องมหาเวสสันดรชาดก (เทศนา)
มายาคติในวรรณคดีเรื่ องมหาเวสสันดรชาดก (เทศนา)
ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องมนุษย์เรามีดีที่ตรงไหน
มายาคติในวรรณคดีเรื่ องมนุษย์เรามีดีที่ตรงไหน
ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องลิลิตดันมาตาปิ
้
ตุคณ
ุ คาถาบรรยาย
มายาคติในวรรณคดีเรื่ องลิลิตดันมาตาปิ
้
ตคุ ณ
ุ คาถาบรรยาย
ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องลิลิตศรี วิชยั ชาดก
มายาคติในวรรณคดีเรื่ องลิลิตศรี วิชยั ชาดก
ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องสยามานุสสติ
มายาคติในวรรณคดีเรื่ องสยามานุสสติ
สรุปผลการวิเคราะห์คา่ นิยมในวรรณคดีเกี่ยวกับศาสนา ชาดก คาสอน
สรุปผลการวิเคราะห์มายาคติในวรรณคดีเกี่ยวกับศาสนา ชาดก คาสอน
ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องกาพย์หอ่ โคลงพระศรี มโหสถ
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5.112 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องกาพย์หอ่ โคลงพระศรี มโหสถ
5.113 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องกาพย์เห่เรื อ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหล้ านภาลัย
5.114 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องกาพย์เห่เรื อ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหล้ านภาลัย
5.115 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องลิลิตโองการแช่งน ้า
5.116 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องลิลิตโองการแช่งน ้า
5.117 สรุปผลการวิเคราะห์คา่ นิยมในวรรณคดีเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม
ประเพณี และพิธีการ
5.118 สรุปผลการวิเคราะห์มายาคติในวรรณคดีเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม
ประเพณี และพิธีการ
5.119 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องกนกนคร
5.120 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องกากีกลอนสุภาพ
5.121 มายาคตินิยมในวรรณคดีเรื่ องกากีกลอนสุภาพ
5.122 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องกาพย์พระไชยสุริยา
5.123 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องกาพย์พระไชยสุริยา
5.124 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องขุนช้ างขุนแผน
5.125 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องขุนช้ างขุนแผน
5.126 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องโคบุตร
5.127 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องเงาะป่ า
5.128 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องเงาะป่ า
5.129 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องจันทโครบ
5.130 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องจันทโครบ
5.131 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องชิงนาง
5.132 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องชิงนาง
5.133 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องตามใจท่าน
5.134 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องตามใจท่าน
5.135 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องนิราศอิเหนา
5.136 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องนิราศอิเหนา
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5.137
5.138
5.139
5.140
5.141
5.142
5.143
5.144
5.145
5.146
5.147
5.148
5.149
5.150
5.151
5.152
5.153
5.154
5.155
5.156
5.157
5.158
5.159
5.160
5.161
5.162
5.163
5.164
5.165

ค่านิยมในวรรณคดีบทละครพูดคากลอนเรื่ องพระร่วง
มายาคติในวรรณคดีบทละครพูดคากลอนเรื่ องพระร่วง
ค่านิยมในวรรณคดีบทละครร้ องเรื่ องพระร่วง
มายาคติในวรรณคดีบทละครร้ องเรื่ องพระร่วง
ค่านิยมในวรรณคดีบทละครราเรื่ องท้ าวแสนปม
มายาคติในวรรณคดีบทละครราเรื่ องท้ าวแสนปม
ค่านิยมในวรรณคดีบทละครราเรื่ องพระเกียรติรถ
มายาคติในวรรณคดีบทละครราเรื่ องพระเกียรติรถ
ค่านิยมในวรรณคดีบทละครเรื่ องรามเกียรติ์ พระเจ้ ากรุงธนบุรี
มายาคติในวรรณคดีบทละครเรื่ องรามเกียรติ์ พระเจ้ ากรุงธนบุรี
ค่านิยมในวรรณคดีบทละครเรื่ องอิเหนา
มายาคติในวรรณคดีบทละครเรื่ องอิเหนา
ค่านิยมในวรรณคดีบทละครเรื่ องอุณรุท
มายาคติในวรรณคดีบทละครเรื่ องอุณรุท
ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องพระนลคาฉันท์
มายาคติในวรรณคดีเรื่ องพระนลคาฉันท์
ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องพระอภัยมณี
มายาคติในวรรณคดีเรื่ องพระอภัยมณี
ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องเพลงยาวกรมศักดิฯ์
มายาคติในวรรณคดีเรื่ องเพลงยาวกรมศักดิฯ์
ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องมัทนะพาธา
มายาคติในวรรณคดีเรื่ องมัทนะพาธา
ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องระเด่นลันได
มายาคติในวรรณคดีเรื่ องระเด่นลันได
ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องราชาพิลาปคาฉันท์
มายาคติในวรรณคดีเรื่ องราชาพิลาปคาฉันท์
ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องลักษณวงศ์
มายาคติในวรรณคดีเรื่ องลักษณวงศ์
ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องลิลิตนิทราชาคริต
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5.166
5.167
5.168
5.169
5.170
5.171
5.172
5.173
5.174
5.175
5.176
5.177
5.178
5.179

มายาคติในวรรณคดีเรื่ องลิลิตนิทราชาคริ ต
ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องลิลิตพระลอ
มายาคติในวรรณคดีเรื่ องลิลิตพระลอ
ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องลิลิตเพชรมงกุฎ
มายาคติในวรรณคดีเรื่ องลิลิตเพชรมงกุฎ
ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องวิวาหพระสมุทร
มายาคติในวรรณคดีเรื่ องวิวาหพระสมุทร
ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องเวนิสวานิช
มายาคติในวรรณคดีเรื่ องเวนิสวานิช
ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องศกุนตลา
มายาคติในวรรณคดีเรื่ องศกุนตลา
ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องสมุทรโฆษคาฉันท์
มายาคติในวรรณคดีเรื่ องสมุทรโฆษคาฉันท์
สรุปผลการวิเคราะห์คา่ นิยมในวรรณคดีเกี่ยวกับละคร นิทาน นาฏ
วรรณคดี
5.180 สรุปผลการวิเคราะห์มายาคติในวรรณคดีเกี่ยวกับละคร นิทาน นาฏ
วรรณคดี
5.181 สรุปจานวนค่านิยมในวรรณคดีแต่ละประเภทซึง่ ราชบัณฑิตยสถาน
รวบรวมไว้ ในหนังสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย”
5.182 สรุปจานวนมายาคติในวรรณคดีแต่ละประเภทซึง่ ราชบัณฑิตยสถาน
รวบรวมไว้ ในหนังสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย”
6.1 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องกาพย์เห่เรื อ พระนิพนธ์สมเด็จฯ เจ้ าฟ้ากรม
พระยานริศรานุวดั ติวงศ์
6.2 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องคาฉันยอเกียรติชาวนครราชสีมา
6.3 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องโคลงยอเกียรติพระเจ้ ากรุงธนบุรี
6.4 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องเพลงยาวเฉลิมพระเกียรติ (คุณพุม่ )
6.5 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องลิลิตดันสดุ
้ ดีบ้านบางระจัน
6.6 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องลิลิตตะเลงพ่าย
6.7 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องลิลิตยวนพ่าย
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6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
6.18
6.19
6.20
6.21
6.22
6.23
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6.33

สรุปผลการวิเคราะห์อดุ มการณ์ในวรรณคดีเกี่ยวกับประวัตศิ าสตร์ และการ
เฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์
อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องกลอนเพลงยาวรบพม่าที่ทา่ ดินแดง
อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องกาพย์หอ่ โคลงนิราศธารทองแดง
อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องกาพย์หอ่ โคลงนิราศธารโศก
อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องกาพย์เห่เรื อ พระนิพนธ์เจ้ าฟ้าธรรมธิเบศร
อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องกาพย์เห่เรื อ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั
อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องกาพย์เห่เรื อ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั
อุดมการณ์ในวรรณคดีคากาพย์เรื่ องพระศิวประติมา
อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องโคลงกวีโบราณ
อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องโคลงกาศรวลศรี ปราชญ์
อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องโคลงดันนิ
้ ราศตามเสด็จทัพลาน ้าน้ อย
อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องโคลงทวาทศมาศ
อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องโคลงนิราศพระพิพิธสาลี
อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องโคลงนิราศพระยาตรัง
อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องโคลงนิราศหริภญ
ุ ชัย
อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องนิราศกรุงเก่า
อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องนิราศตลาดเกรี ยบ
อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องนิราศนริ นทร์
อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องนิราศพระบาท
อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องนิราศพระประธม
อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องนิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน
อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องนิราศภูเขาทอง
อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องนิราศเมืองแกลง
อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องนิราศเมืองเพชร
อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องนิราศลอนดอน
อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องนิราศวัดเจ้ าฟ้า
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6.34 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องเพลงยาวกรมหมื่นสถิตย์ธารงสวัสดิ์
6.35 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องลิลิตพายัพ
6.36 สรุปผลการวิเคราะห์อดุ มการณ์ในวรรณคดีเกี่ยวกับนิราศ การเดินทาง
และการคร่ าครวญหรื ออารมณ์
6.37 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องกฤษณาสอนน้ องคาฉันท์ (ธนบุรี)
6.38 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องกลอนดอกสร้ อย “ราพึงในป่ าช้ า”
6.39 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องกาพย์มหาชาติ
6.40 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องคาฉันท์สามัคคีบรรยาย
6.41 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องโคลงพาลีสอนน้ อง
6.42 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องโคลงราชสวัสดิ์
6.43 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องโคลงโลกนิติ
6.44 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องดุสิตสมิต
6.45 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องเพลงยาวเจ้ าพระ
6.46 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องมหาชาติคาหลวง
6.47 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องมหาเวสสันดรชาดก (เทศนา)
6.48 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องมนุษย์เรามีดีที่ตรงไหน
6.49 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องลิลิตดันมาตาปิ
้
ตคุ ณ
ุ คาถาบรรยาย
6.50 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องลิลิตศรี วิชยั ชาดก
6.51 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องสยามานุสสติ
6.52 สรุปผลการวิเคราะห์อดุ มการณ์ในวรรณคดีเกี่ยวกับศาสนา ชาดก คาสอน
6.53 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องกาพย์หอ่ โคลงพระศรี มโหสถ
6.54 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องกาพย์เห่เรื อ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหล้ านภาลัย
6.55 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องลิลิตโองการแช่งน ้า
6.56 สรุปผลการวิเคราะห์อดุ มการณ์ในวรรณคดีเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม
ประเพณี และพิธีการ
6.57 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องกนกนคร
6.58 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องกากีกลอนสุภาพ
6.59 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องกาพย์พระไชยสุริยา
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อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องขุนช้ างขุนแผน
อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องโคบุตร
อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องเงาะป่ า
อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องจันทโครบ
อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องชิงนาง
อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องตามใจท่าน
อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องนิราศอิเหนา
อุดมการณ์ในวรรณคดีบทละครร้ องเรื่ องพระร่วง
อุดมการณ์ในวรรณคดีบทละครราเรื่ องท้ าวแสนปม
อุดมการณ์ในวรรณคดีบทละครราเรื่ องพระเกียรติรถ
อุดมการณ์ในวรรณคดีบทละครเรื่ องรามเกียรติ์ พระเจ้ ากรุ งธนบุรี
อุดมการณ์ในวรรณคดีบทละครเรื่ องอิเหนา
อุดมการณ์ในวรรณคดีบทละครเรื่ องอุณรุท
อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องพระนลคาฉันท์
อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องพระอภัยมณี
อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องเพลงยาวกรมศักดิฯ์
อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องมัทนะพาธา
อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องระเด่นลันได
อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องราชาพิลาปคาฉันท์
อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องลักษณวงศ์
อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องลิลิตนิทราชาคริ ต
อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องลิลิตพระลอ
อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องลิลิตเพชรมงกุฎ
อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องวิวาหพระสมุทร
อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องเวนิสวานิช
อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องศกุนตลา
อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องสมุทรโฆษคาฉันท์
สรุปผลการวิเคราะห์อดุ มการณ์ในวรรณคดีเกี่ยวกับละคร นิทาน และนาฏ
วรรณคดี
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6.88 สรุปจานวนอุดมการณ์ในวรรณคดีแต่ละประเภทซึง่ ราชบัณฑิตยสถาน
รวบรวมไว้ ในหนังสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย”
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สารบัญภาพ
ภาพที่
2.1
7.1

หน้ า
โครงสร้ างของการสื่อสารวิพากษ์ซงึ่ เป็ นหนึง่ ในการวิจยั เชิงคุณภาพ
สรุปผลและแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกันของผลการศึกษา

7
325

บทที่ 1
บทนำ
1.1 ที่มำและควำมสำคัญ
วรรณคดีไทยถูกยกย่องว่าเป็ นมรดกอันล ้าค่าจากอดีต เป็ นขนบที่งดงามและน่าหลงไหล
(Nagavajara, 1985: 69) ทัง้ ยัง เป็ นศาสตร์ ที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ ภาษา นาเสนอ
เรื่ องราวทางประวัติศาสตร์ และอื่นๆ รวมถึงเป็ นมรดกทางวรรณศิลป์ที่ สร้ างสุนทรี ยะแก่ผ้ ูเสพผ่าน
ความไพเราะของถ้ อยคา ฉันทลักษณ์การประพันธ์ และจิตนาการของกวี (วสันต์ รัตนโภคา, 2557:
1) ดวงกมล จิตร์ จานงค์ (2552: 66-67) กล่าวว่าวรรณคดีเป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมซึ่งดารงอยู่
ในระบบคุณค่าของสังคมทังในแง่
้
ของผู้ประพันธ์ และผู้รับสาร นอกจากจะให้ คณ
ุ ค่าทางสุนทรี ยะ
แล้ ว ยังแฝงด้ วยเนื ้อหาซึ่งเป็ นผลิตผลที่ผนั แปรไปตามปริ บทและความคิดเห็นของสังคม วรรณคดี
ไทยจึง เป็ นเสมื อนภาพสะท้ อนลักษณะทางสัง คมและวัฒ นธรรมของคนไทยในแต่ละยุคสมัย
(วสันต์ รัตนโภคา, 2557: 1)
ในอีกแง่มุมหนึ่ง วรรณคดีไทยถูกมองว่าเป็ นส่วนหนึ่งของการครอบงาและเป็ นเครื่ องมือ
ทางการเมือง การสร้ างและผลิตซ ้าวรรณคดีในแต่ละยุคได้ บิดเบือนข้ อเท็จจริ งที่เอื ้อประโยชน์แก่ผ้ ู
ได้ เปรี ยบทางเศรษฐกิจการเมือง (สุจิตต์ วงษ์ เทศ, 2554) จิตร ภูมิศกั ดิ์ (2473-2509) มองว่า
วรรณคดีไทยเป็ นผลิตผลของความเสื่อมทรามและการกดขี่ของชนชันปกครอง
้
เนื ้อหาเต็มไปด้ วย
ความลุ่มหลงในกามารมณ์ และปฏิเสธวิถี ชาวบ้ าน (Nagavajara, 1985: 70-71) ทัง้ ยัง เป็ น
เครื่ องมือในการควบคุมทางวัฒนธรรมที่สะท้ อนวาทกรรมเชิงอคติของชนชันสู
้ ง เนื ้อหาเชิดชูจรรยา
ราชสานักและส่งเสริ มอานาจรัฐวิถีพทุ ธอย่างลงตัว (Van Esterik, 2000: 45-46) ส่วนการเรี ยน
วรรณคดีในสถานศึกษาก็เ น้ น เพียงมิ ติด้านสุนทรี ย ะและฉันทลักษณ์ ซึ่ง ผลิตซา้ ความเชื่ อ ว่า
เมืองไทยมีความเจริ ญทางภาษาและวรรณคดีมาแต่โบราณ (สายชล สัตยานุรักษ์ , 2550: 685)
เป็ นการสืบทอดโลกทรรศน์แบบอนุรักษ์ นิยมทางการเมืองและสังคมที่ จรรโลงระบบอานาจตาม
ประเพณี (สุจิตต์ วงษ์ เทศ, 2558ข) นักเขียนบางกลุ่มจึงวิพากษ์ และปฏิเสธการสอนวรรณคดีแบบ
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จารี ตในโรงเรี ยน เพราะมองว่าเป็ นการปลูกฝั งวิธีคิดแบบศักดินาที่ล้าสมัยและไม่สอดรับกับสังคม
ยุคใหม่ (Van Esterik, 2000: 48)
สังคมไทยเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทังจากปั
้
จจัยภายในและภายนอกเรื่ อยมา ผู้มีอานาจ
ในแต่ละยุคต่างตระหนักถึง ผลกระทบดังกล่าวจึงพยายามธารงไว้ ซึ่งวัฒนธรรมหลัก โดยเฉพาะ
ศิลปะและวรรณคดี อาทิ ยุคต้ นรัตนโกสินทร์ พระมหากษัตริ ย์ได้ รวบรวมและฟื น้ ฟูวรรณคดีไทย มี
การคัดเลือกและแก้ ไขเนื ้อหาให้ สอดคล้ องกับการเมืองการปกครองและใช้ ผสานความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม (Van Esterik, 2000: 45-46) สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพและผู้เกี่ยวข้ อง
ได้ ส่งเสริ มให้ วรรณคดีไทยเป็ นสมบัติของชาติ และกลายเป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษามวลชนใน
เวลาต่อมา (Nagavajara, 1985: 64-65) การเผยแพร่ หนังสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย” ถือเป็ น
การสื่ อสารของราชบัณ ฑิตยสถานที่ สะท้ อนความพยายามในการรั กษาวัฒ นธรรมไทยเช่นกัน
โดยเฉพาะการสร้ างชุดความจริ งทางสังคมโดยผลิตซ ้าค่านิยมและอุดมการณ์ ผ่านการเลือกสรร
วรรณคดี ไ ทย วรรณคดี จึง เป็ นเครื่ อ งมื อ ส าคัญ ในการถ่ า ยทอดค่า นิ ย มทางสัง คม ดัง ที่ LeviStrauss (1955: 430) ได้ กล่าวไว้ วา่ วรรณคดีสามารถรักษาค่านิยมและมายาคติทางสังคมไว้ เสมอ
ไม่วา่ ผู้อา่ นจะแปลความเนื ้อหาเช่นไรก็ตาม
จากความเป็ นมาและความสาคัญดังกล่าว ผู้วิจยั จึงสนใจศึกษาค่านิยมและอุดมการณ์ ที่มี
อยูใ่ นงานเขียนซึง่ ถูกคัดเลือกมาเรี ยบเรี ยงไว้ ในหนังสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย” โดยใช้ ระเบียบ
วิธีการวิพากษ์ ตวั บทแนวค่านิยม-มายาคติ (Value-Mythic Criticism) และการวิพากษ์ ตวั บทแนว
อุดมการณ์ (Ideological Criticism) เป็ นเครื่ องมือในการศึกษา ระเบียบวิธีดงั กล่าวจัดเป็ นการ
วิเคราะห์ตวั บททางสังคมตามแนวทางการสื่อสารวิพากษ์ และเป็ นการศึกษาในแบบแผนเชิง
วัฒนธรรมที่ มองว่าวัฒนธรรมหลักเป็ นอาวุธในการกดขี่และลดทอนอานาจของกลุ่มสังคมและ
วัฒนธรรมอื่น (Sillars and Gronbeck, 2001: 183) โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั จะกล่าวถึง เป็ นลาดับ
ต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาค่านิยมและอุดมการณ์ ที่มีอยู่ในงานเขียนซึ่งราชบัณฑิตยสถานรวบรวมไว้ ใน
หนังสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย”
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1.3 ขอบเขตของกำรวิจัย
การวิจยั นี ้เป็ นการศึกษาค่านิยมและอุดมการณ์ จากงานเขียนซึ่งถูกรวบรวมไว้ ในหนังสือ
“วรรคทองในวรรณคดีไทย” ตลอดทังเล่
้ ม หนังสือดังกล่าวเป็ นตัวบทที่ราชบัณฑิตยสถานแต่งตัง้
คณะทางานขึ ้นเพื่อคัดเลือกและเผยแพร่วรรคทองจากวรรณคดีสาคัญ มี 786 หน้ า ประกอบด้ วย
วรรณคดี 89 เรื่ อง เนื ้อหาเป็ นคาประพันธ์ ประเภทร้ อยกรองซึ่งระบุว่ามีจานวน 2,343 บท มีวรรค
ทองที่ใช้ เลขไทยเป็ นตัวระบุจานวน 2,268 วรรคทอง ผู้วิจยั ดาเนินการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงทา
ให้ ได้ วรรคทองทังสิ
้ ้น 1,156 วรรค จากนันจึ
้ งนากลุ่มตัวอย่างที่ได้ มาสุ่มแบบจับสลากอีกครัง้ ทาให้
ได้ วรรคทองทังสิ
้ ้น 602 วรรค แล้ วจาแนกเป็ นหมวดหมู่ตามเนื ้อหาของวรรณคดี ไทยใน 5 ประเภท
ได้ แก่ (1) วรรณคดีเกี่ยวกับประวัตศิ าสตร์ และการเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริ ย์ จานวน 7 เรื่ อง
23 วรรคทอง (2) วรรณคดีเกี่ยวกับนิราศ การเดินทาง และการคร่ าครวญหรื ออารมณ์ จานวน 33
เรื่ อง 130 วรรคทอง (3) วรรณคดีเกี่ยวกับศาสนา ชาดก และคาสอน จานวน 15 เรื่ อง 184 วรรค
ทอง (4) วรรณคดีเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ประเพณี และพิธีการ จานวน 3 เรื่ อง 9 วรรคทอง และ
(5) วรรณคดีเกี่ยวกับละคร นิทาน และนาฏวรรณคดี จานวน 31 เรื่ อง 256 วรรคทอง

1.4 คำถำมนำวิจัย
1.4.1 มีคา่ นิยมและอุดมการณ์อะไรบ้ างที่อยู่ในงานเขียนซึ่งราชบัณฑิตยสถานรวบรวม
ไว้ ในหนังสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย”
1.4.2 ค่า นิ ย มและอุด มการณ์ ดัง กล่า วสามารถอธิ บ ายด้ ว ยหลัก วาทวิ พ ากษ์ โ ดยใช้
ระเบียบวิธีการวิพากษ์ตวั บทแนวค่านิยมและอุดมการณ์ได้ อย่างไร

1.5 ประโยชน์ ท่ คี ำดว่ ำจะได้ รับ
1.5.1 ช่ว ยให้ ท ราบค่านิ ย มและอุด มการณ์ ที่ มี อ ยู่ใ นงานเขี ย นซึ่ง ราชบัณ ฑิ ต ยสถาน
รวบรวมไว้ ในหนังสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย” อันเป็ นตัวบทที่เผยแพร่โดยชนชันน
้ า
1.5.2 สามารถใช้ เป็ นแนวทางในการศึกษาค่านิยมและอุดมการณ์ของคนไทยในตัวบท
ทางสังคมรูปแบบอื่นต่อไป
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1.6 นิยำมศัพท์
การสื่อสารวิพากษ์ (Communication Criticism) คือ การศึกษาความหมายที่ปรากฏใน
เนื ้อหาสารที่เผยแพร่ส่สู าธารณชน โดยวิธีการอธิบาย ตีความ และประเมินบนพื ้นฐานของข้ อมูล
และหลักการสนับสนุน สามารถเรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่า วาทวิพากษ์ (Rhetorical Criticism) ดังที่
Foss (2009: 5) กล่าวว่า วาทวิท ยา (Rhetoric) คื อการสื่ อสาร (Communication) ในสาย
สังคมศาสตร์ นิยมใช้ คาว่า “การสื่อสาร” ส่วนสายมนุษย์นิยมมักใช้ คาว่า “วาทะ” ซึง่ เป็ นสิ่งเดียวกัน
ค่านิยม (Value) คือ ความเชื่อระยะยาวของบุคคลหรื อสังคมต่อแบบแผนความประพฤติ
และเป้าหมายของชีวิตหนึง่ ๆ ว่าดีงาม พึงปรารถนา มีคณ
ุ ค่า ควรยึดถือ และน่าปฏิบตั ติ าม
มายาคติ (Myth) คือ คติความเชื่อทังแง่
้ บวกและลบที่ถกู กลบเกลื่อนให้ ดเู ป็ นธรรมชาติ ทา
ให้ ประชาชนยอมรับ เชื่อถื อ และปฏิ บัติตามโดยการเชื่ อมโยงกับเรื่ องเล่าหรื อ ตานานต่างๆ มี
อิทธิพลในการกาหนดพฤติกรรมของมนุษย์ซึ่ง มักแสดงออกในลักษณะของข้ อห้ าม ประเพณี และ
พิธีกรรม
อุดมการณ์ (Ideology) คือ ระบบความคิดที่ชี ้นาพฤติกรรมของคนในสังคม มีส่วนในการ
ประสานความหลากหลายของผู้คน ถือเป็ นกลไกการควบคุมสังคมโดยการหล่อหลอมกล่อมเกลา
ผ่านสถาบันต่างๆ ทาให้ สิ่งสร้ างทางสังคมดูเป็ นธรรมชาติในฐานะความจริง

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การวิจัยเรื่ อง “วาทวิพ ากษ์ เชิ ง ค่านิยมและอุดมการณ์ ที่ปรากฏในหนังสื อวรรคทองใน
วรรณคดีไทย” มีแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษา 3 ประเด็นหลัก ประกอบด้ วย
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิเคราะห์ตวั บทตามแนวทางการสื่อสารวิพากษ์
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสารในสังคมไทยและวัฒนธรรมศึกษา
มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิเคราะห์ ตัวบทตามแนวทางการสื่อสาร
วิพากษ์
การวิเคราะห์ตวั บทตามแนวทางการสื่อสารวิพากษ์ เป็ นระเบียบวิธีที่ผ้ ศู กึ ษาเลือกใช้ ในการ
วิเคราะห์ตวั บทหนังสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย” เพื่อศึกษาค่านิยมและอุดมการณ์ ที่มีอยู่ในงาน
เขี ย นซึ่ง ราชบัณ ฑิต ยสถานเป็ นผู้คัด เลื อกและรวบรวม ขอบเขตการอธิ บ ายประกอบด้ ว ย (1)
ความรู้พื ้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสารวิพากษ์ (2) ระเบียบวิธีการวิพากษ์ ตวั บทแนวค่านิยม-มายาคติ
และ (3) ระเบียบวิธีการวิพากษ์ ตวั บทแนวอุดมการณ์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
2.1.1 ความรู้ พนื ้ ฐานเกี่ยวกับการสื่อสารวิพากษ์ (Communication Criticism)
ผู้วิจยั จะอธิบายความรู้พื ้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสารวิพากษ์ ซึ่งประกอบด้ วยความรู้เบื ้องต้ น
แบบแผน และองค์ประกอบของการสื่อสารวิพากษ์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
2.1.1.1 ความรู้เบื ้องต้ น
ในหัวข้ อนี ้จะกล่าวถึง นิยามและโครงสร้ างของการสื่อสารวิพากษ์ ในฐานะที่เป็ น
การวิจยั เชิงคุณภาพประเภทการวิเคราะห์ตวั บททางสังคม ดังจะกล่าวในรายละเอียด
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1) นิยามของการสื่อสารวิพากษ์
การสื่อสารวิพากษ์ หรื อ วาทวิพากษ์ (Rhetorical Criticism) คือ การ
สร้ างข้ อโต้ แย้ งหรื อการให้ เหตุผลกับเนือ้ หาสารที่เผยแพร่ ส่สู าธารณชน โดยการอธิบาย ตีความ
และประเมินบนพื ้นฐานของข้ อมูลและหลักการสนับสนุน (Sillars and Gronbeck, 2001: 5) Foss
(2009: 6) ถื อว่าวาทวิพากษ์ เป็ นการตรวจสอบและอธิ บายประดิษฐกรรมหรื อการกระทาเชิ ง
สัญ ลัก ษณ์ อ ย่า งเป็ นระบบ ถื อ เป็ นเครื่ อ งมื อ การศึก ษาวิ จัย ในสายสัง คมศาสตร์ รู ป แบบหนึ่ง
(Baxter and Babble, 2003: 353)
วาทวิพ ากษ์ เป็ นทัง้ กรอบแนวคิดในภาคทฤษฎี และเป็ นระเบียบวิธี ใน
ภาคปฏิบตั ิซึ่งสนับสนุนกันและกัน (Farrell, 1993: 4) กล่าวคือทฤษฎี วิพากษ์ สามารถใช้ เป็ น
เครื่ องมือส าหรั บการวิพากษ์ และการวิพ ากษ์ ก็ช่วยสร้ างทฤษฎี จากการศึกษาตัวบทอย่างเป็ น
ระบบ (Nothstine, Blair and Copeland, eds., 1994: 39-40) ดังที่ Foss (2009: 7-8) ชี ้แจงว่า
นอกจากจะศึกษาคุณสมบัติของวาทะแล้ ว นักวิพากษ์ ยงั สามารถสร้ างทฤษฎีวิพากษ์ ได้ ซึ่งการ
สร้ างทฤษฎีเกิดจากการอธิบายปฏิบตั ิการของวาทะที่ศึกษา แล้ วนาข้ อสรุปไปประยุกต์ใช้ กับการ
ประเมินวาทะทัว่ ไป การสร้ างทฤษฎีจากผลการศึกษาจึงเป็ นเสมือนเป้าหมายหลักของวาทวิพากษ์
(Nothstine et al., eds., 1994: 32)
2) การสื่อสารวิพากษ์ในฐานะการวิจยั เชิงคุณภาพ
การสื่อสารวิพากษ์ เป็ นระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ (Foss, 2009: 6) ซึ่ง
เป็ นวิธีการศึกษา (Approach) ในกลุ่มการวิเคราะห์ตวั บททางสังคม (Social Text Analysis) และ
เป็ นหนึ่งในกระบวนทัศน์การตีความ (Interpretive Paradigm) Baxter and Babble (2003: 297)
กล่าวว่านักวิจยั ที่ใช้ กระบวนทัศน์นี ้จะศึกษาความหมายจากกฎเกณฑ์การสื่อสารและมุมมองของ
ผู้สื่อสาร เพื่อทาความเข้ าใจระบบความหมายในการกระทาต่างๆ ของมนุษย์ โดยเชื่อว่าทุกการ
กระทามีความหมายเป็ นศูนย์กลางและจะแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่ม ระเบียบวิธีในกระบวนทัศน์
เชิงตีความประกอบด้ วย (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่ วม (Participant Observation) (2) การ
สัม ภาษณ์ เ ชิ ง คุณ ภาพ (Qualitative Interviewing) (3) การวิเคราะห์ ตัวบทเชิ ง คุณภาพ
(Qualitative Text Analysis) ซึ่งประกอบด้ วยการวิเคราะห์ตวั บททางสังคม และการวิเคราะห์
ข้ อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data Analysis) (หน้ า 59)
ในส่วนของการวิเคราะห์ตวั บททางสังคม Baxter and Babble (2003:
353) ยังจาแนกวิธีการที่นิยมใช้ ได้ แก่ (1) การสื่อสารวิพากษ์ (2) การวิเคราะห์ วาทกรรม (3)
การศึกษาการเล่าเรื่ อง (4) การศึกษาแนวละคร (5) การศึกษาเชิงสัญวิทยา เพื่อความชัดเจนผู้วิจยั
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ได้ ส รุ ปโครงสร้ างของการสื่ อสารวิพ ากษ์ ซึ่ง เป็ นหนึ่ง ในการวิจัย เชิ ง คุณภาพเป็ นแผนภาพ ดัง
รายละเอียดในภาพที่ 2.1

ภาพที่ 2.1 โครงสร้ างของการสื่อสารวิพากษ์ซงึ่ เป็ นหนึง่ ในการวิจยั เชิงคุณภาพ
แหล่ งที่มา: ผู้วิจยั ประมวลสรุปจากงานของ Baxter and Babble (2003)
3) ตัวบททางสังคม (Social Text)
การสื่อสารวิพากษ์ คือการวิเคราะห์ตวั บททางสังคม ผู้วิจยั จึงขอกล่าวถึง
นิยาม รูปแบบ ประเภทของตัวบท และจุดเด่น-จุดด้ อยของการวิเคราะห์ตวั บททางสังคม ดังนี ้
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ตัวบททางสังคม คือ ตัวบทซึ่งมาจากสิ่งที่ มีอยู่แล้ วในสังคม ครอบคลุม
การใช้ สญ
ั ลักษณ์ที่สื่อความหมายได้ (Symbols-in-use) ของบุคคลและส่วนรวม ดังนัน้ ทุกสิ่งที่
เกี่ยวข้ องกับสัญลักษณ์และความหมายถือเป็ นตัวบททางสังคมทังสิ
้ ้น ตัวบทดังกล่าวมักวิเคราะห์
ใน 2 รูปแบบ คือ (1) วิเคราะห์ตามรูปแบบสามเส้ า (Triangulation) ร่วมกับการสังเกตแบบมีส่วน
ร่วมและการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ (2) วิเคราะห์ตวั บทที่ผ้ วู ิจยั เป็ นผู้เลือก (Baxter and Babble,
2003: 348)
ตัวบททางสังคมมี 2 ประเภท ได้ แก่ เอกสาร (Documents) และบันทึก
การสนทนาที่กาหนดขึ ้น (Enacted Talk) ตัวบทเอกสารจัดเป็ นทรัพยากรณ์ที่นกั วิจยั นิยมศึกษา
เนื่องจากมีความชัดเจน เหมาะแก่การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ วู ิจยั ได้ ตีความ
ตามอัตวิสยั (Baxter and Babble, 2003: 349) แต่ Hodder (1994: 394) มองว่าตัวบทที่เป็ น
เอกสารมักไม่มีความหมายที่แท้ จริ ง เพราะความหมายจะขึ ้นอยู่กบั การอ่านและตีความของผู้วิจยั
ซึ่งสัมพันธ์กบั ปริ บททางสังคม ด้ วยเหตุนี ้ Baxter and Babble (2003: 350) จึงแนะนาให้ ผ้ วู ิจยั
เสริ มความน่าเชื่อถือ แก่ชิ ้นงานโดยการศึกษาที่มาและประวัติของเอกสาร บทบาทและตาแหน่ง
แห่ง ที่ของเอกสารในปั จจุบนั รวมถึงทราบจุดยื นของตัวผู้วิจัยและพิจ ารณาสภาพแวดล้ อมที่ มี
อิทธิพลต่อการตีความด้ วย
การวิเคราะห์ตวั บททางสังคมมีจุดเด่น คือ ใช้ ศึกษามุมมองของผู้ส่งสาร
ได้ อย่างเป็ นธรรมชาติ ใช้ ร่วมกับการสัง เกตและการสัมภาษณ์ ไ ด้ แต่การวิเคราะห์ ตัวบทจะให้
มุมมองที่ลึกซึ ้งมากกว่า (Baxter and Babble, 2003: 362) เนื่องจากตัวบททางสังคมเป็ น
ทรัพยากรที่สมบูรณ์ด้วยข้ อมูล พร้ อมใช้ งาน เข้ าถึงง่าย ราคาถูก เนื ้อหาคงทน มีความน่าเชื่อถือ
เพราะสามารถอ้ างอิงหรื อตรวจสอบได้ บางส่วนเป็ นรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และออนไลน์ทาให้
สะดวกในการสืบค้ นหรื อถ่ายโอน (Lindlof and Taylor, 2011: 234-238) ต่อไปนี ้คือแบบแผนของ
การสื่อสารวิพากษ์
2.1.1.2 แบบแผน (Family) ของการสื่อสารวิพากษ์ 3 สาย
จากภาพที่ 2.1 จะเห็นว่าการสื่อสารวิพากษ์ ประกอบด้ วยแบบแผนการศึกษา 3
สายตามที่ Baxter and Babble (2003) และ Sillars and Gronbeck (2001) จาแนกไว้ ได้ แก่
1) แบบแผนเชิงวาทวิทยา (Rhetorical Tradition) เป็ นแบบแผนดังเดิ
้ ม
ของตะวันตกซึ่งมีรากฐานมาจากการโต้ แย้ งแสดงเหตุผลในงานของ Plato และ Aristotle โดยมอง
ว่าการสื่อสารเป็ นกระบวนการโน้ มน้ าวใจ เครื่ องมือสาคัญในแบบแผนนี ้ ได้ แก่ วาทวิพากษ์ แนวนิ
โอ-อริ สโตติเลียน (Neo-Aristotelian) ซึ่งถูกพัฒนาให้ สามารถวิเคราะห์ ได้ ทงตั
ั ้ วบทดังเดิ
้ มและตัว
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บทร่ วมสมัย (Baxter and Babble, 2003: 354; Sillars and Gronbeck: 2001: 57-58)
Treadwell (2014: 234) เรี ยกแบบแผนการศึกษานี ้ว่าการวิเคราะห์เชิงวาทวิทยา (Rhetorical
Analysis)
2) แบบแผนเชิงสังคม (Social Tradition) นักวิจยั ในแบบแผนนี ้มองว่า
การสื่อสารเป็ นกระบวนการสร้ างตัวตน คือ สร้ างความหมายเพื่อให้ คนในสังคมใช้ หรื อแบ่งปั น
ร่วมกัน (Sillars and Gronbeck: 2001: 139) โดยศึกษาว่าตัวบทประสบความสาเร็ จหรื อล้ มเหลว
ในการสร้ างความหมายที่ประชาชนใช้ ร่วมกันอย่างไร (Baxter and Babble, 2003: 354)
3) แบบแผนเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tradition) แนวทางนีม้ องว่า
ประชาชนถูกควบคุมโดยวัฒนธรรมซึ่งสร้ างขึ ้นเพื่อตอบโจทย์และรักษาอานาจของผู้มีอานาจใน
สังคม ทัง้ ยังมองว่าสังคมมีความหลากหลายและมิได้ ผสานกันแบบองค์รวม เป้าหมายของการ
วิเคราะห์คือปลดปล่อยประชาชนจากการครอบงาทางวัฒนธรรม และทาให้ ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้ (Baxter and Babble, 2003: 355) เครื่ องมือในแบบแผนนี ้ ได้ แก่
การวิเคราะห์คา่ นิยมทางวัฒนธรรม การวิพากษ์ เชิงอุดมการณ์ เป็ นต้ น (Sillars and Gronbeck,
2001: 184)
ในส่วนของการวิพ ากษ์ ตัวบทแนวค่านิยมและแนวอุดมการณ์ ถือเป็ น
การศึกษาในกลุ่มทฤษฎีแนววัฒนธรรมและแนวรื อ้ สร้ าง (Deconstructionism) โดยถือว่านักวิจยั
เป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการวิพากษ์ มองผลผลิตทางการสื่อสารทัง้ ปวงว่าเป็ นตัวบท และสาร
หรื อตัวบทจะไม่มีความหมายที่ตายตัวตามธรรมชาติจึงสามารถตีความได้ หลากหลายตามมุมมอง
ของนักวิจยั ปริบท และผู้รับสาร (อรวรรณ ปิ ลนั ธน์โอวาท, 2547: 124-127)
2.1.1.3 องค์ประกอบ (Feature) ของการสื่อสารวิพากษ์
หั ว ข้ อนี ก้ ล่ า วถึ ง องค์ ป ระกอบของการสื่ อ สารวิ พ ากษ์ ซึ่ ง เป็ นขั น้ ตอนหรื อ
กระบวนการวิเคราะห์ตวั บทอย่างสมบูรณ์ Sillars and Gronbeck (2001: 23) และ Baxter and
Babble (2003: 353-354) อธิบายว่าการสื่อสารวิพากษ์ มีองค์ประกอบหลัก 3 ขันตอน
้
คือ (1) การ
สร้ างตัวบทจากชิ ้นงาน (2) การวิเคราะห์เพื่อจัดระเบียบตัวบท และ (3) การตีความตัวบท ดังจะ
กล่าวในรายละเอียด
1) การสร้ างตัวบทจากชิ ้นงาน (Textualization)
องค์ประกอบนี ้เป็ นขันตอนการสร้
้
างตัวบท (Text) จากชิ ้นงานหรื อเนือ้
สาร (Work) ชิ ้นงาน คือ เนื ้อหาสาร (Messages) เช่น แถลงการณ์ บทสนทนา ส่วนตัวบท คือ
การศึกษาองค์ประกอบของชิ ้นงาน (Interpretation of work) (Baxter and Babble, 2003: 348-
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349) Sillars and Gronbeck (2001: 9-10) อธิบายว่าชิ ้นงาน คือ สิ่งสาเร็ จ ทางการสื่อสาร เช่น วา
ทะ วรรณกรรม ส่วนตัวบท คือ ชุดของเนื ้อความซึ่งดึงมาจากส่วนประกอบของชิ ้นงาน ตัวบทจึง
สร้ างจากรหัสสารตามความสนใจของผู้วิจยั เป็ นการเลือกข้ อมูลบางส่วนจากเนื ้อหาทังหมดโดย
้
ผู้วิจยั ต้ องศึกษาปริบทที่เกี่ยวข้ องกับชิ ้นงานด้ วย กระบวนการนี ้เปิ ดโอกาสให้ ผ้ วู ิเคราะห์ได้ เป็ นส่วน
หนึง่ ของการศึกษาผ่านการเลือกชิ ้นงานและกาหนดตัวบทอย่างเป็ นอัตวิสยั (Baxter and Babble,
2003: 349) การคัดเลือกส่วนใดจากชิ ้นงานขึ ้นอยู่กับ คาถามที่ผ้ วู ิจยั ต้ องการหาคาตอบ (Sillars
and Gronbeck, 2001: 24)
งานของนัก วิ พ ากษ์ คื อ พิ จ ารณาสาระภายในและภายนอกชิ น้ งาน
กล่าวคือ ผู้วิจยั ต้ องศึกษาองค์ประกอบ เนื ้อหา และปริ บทของชิ ้นงานโดยปราศจากอคติ ซึ่งจะช่วย
สนับสนุนข้ อสรุปและการตีความของผู้วิจยั (Sillars and Gronbeck, 2001: 26-27) กระบวนการนี ้
สอดคล้ องกับวาทวิพากษ์ ในขันตอนที
้
่ 1 และ 2 ของอรวรรณ ปิ ลันธน์โอวาท (2547: 26-55) ซึ่งเริ่ ม
จากการวิเคราะห์ เชิ งพรรณนาเพื่ อค้ นหาเป้าหมายและวิธีการจากสิ่งที่ ปรากฏในตัวบทโดยไม่
ตัดสินหรื อตีความ เช่น เป้าหมาย ผู้รับสาร ผู้ส่งสาร ลีลา โครงสร้ าง จากนันจึ
้ งวิเคราะห์ปริ บทเพื่อ
ศึกษาปั จจัยภายนอก เช่น ปริ บทด้ านประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ภูมิหลังและแรงจูงใจของผู้ส่ง
สาร ลักษณะ ความเชื่อ และทัศนคติของผู้รับสาร ผู้วิจยั ต้ องศึกษาองค์ประกอบเหล่านี ้ก่อนเข้ าสู่
กระบวนการที่สอง
2) การวิเคราะห์เพื่อจัดระเบียบตัวบท (Analysis)
กระบวนการนี ้เป็ นการจัดการตัวบทให้ อยู่ในรู ปของหน่วยข้ อมูล ที่เหมาะ
แก่การวิเคราะห์ ผู้วิจยั อาจจาแนกโดยใช้ ประเภท มุมมอง หรื อประเด็นเป็ นเกณฑ์ (Baxter and
Babble, 2003: 354) Sillars and Gronbeck (2001: 27-29) กล่าวว่าขันตอนนี
้
้เป็ นการจาแนกตัว
บทที่ ไ ด้ จ ากขัน้ ตอนแรกอย่างเป็ นระบบ อาจใช้ แ ก่น เรื่ อ ง (Themes) สิ่ง บ่ง ชี ้ (Attributions)
สาระสาคัญ (Subject matter) มูลเหตุ (Probable cause) ลีลาโวหาร (Stylistic features)
ลักษณะโต้ แย้ ง (Argumentative features) จุดมุ่งหมาย (Intentions) และความสัมพันธ์ทางการ
เมือง (Political relations) เป็ นเกณฑ์ในการจาแนก การจัดระเบียบตัวบทขึ ้นอยู่กบั วัตถุประสงค์
และผลที่ต้องการทราบ นักวิจยั จึงไม่จาเป็ นต้ องยึดตามหมวดหมู่ข้างต้ นและสามารถจาแนกตาม
แนวทางของตนได้ อย่างเสรี
3) การตีความตัวบท (Interpretation)
องค์ประกอบนี ้คือกระบวนการรื อ้ สร้ างหรื อผสานองค์ประกอบที่ได้ จาก
ขันตอนก่
้
อนหน้ า ถือเป็ นหัวใจของการวิเคราะห์ตวั บททางสังคมซึ่งทาให้ ทราบความหมายหรื อข้ อ
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โต้ แย้ ง (Baxter and Babble, 2003: 354) Sillars and Gronbeck (2003: 29-31) อธิบายว่า
ขัน้ ตอนนีเ้ ป็ นการทาให้ ความหมายในตัวบทมีความชัดเจนซึ่ง จะแตกต่างกันไปตามปริ บทและ
มุม มองของผู้อ่าน ความหมายที่ ไ ด้ จึง เป็ นการตีความส่วนบุคคลและการสร้ างของสัง คม เขา
แนะน าว่า กระบวนการนี ต้ ้ อ งอ้ า งอิ ง กับ พื น้ ฐานของปริ บ ทด้ ว ย ส าหรั บ วิ ธี ก ารหรื อ กรอบการ
วิเคราะห์ (Frameworks) มีทงหมด
ั้
3 สาย คือ แบบแผนเชิงวาทวิทยา เชิงสังคม และเชิงวัฒนธรรม
ดังได้ อธิบายไว้ ในหัวข้ อ 2.1.1.2
การสื่อสารวิพากษ์ จะสิ ้นสุดที่กระบวนการตีความตัวบทนี ้ แต่มีนักวิจัย
บางกลุ่ม ได้ เพิ่ม องค์ประกอบที่ 4 เข้ ามา นั่น คือการประเมิ นตัดสิน ซึ่ง ไม่ใช่ง านสาคัญของการ
สื่อสารวิพากษ์ เพียงแต่ช่วยให้ นกั วิพากษ์ มีความเชี่ยวชาญมากขึ ้นเท่านัน้ (Baxter and Babble,
2003: 354) ผู้วิจยั ขออธิบายถึงการประเมินตัดสินด้ วย
4) การประเมินตัดสิน (Judgment)
กระบวนการนีเ้ ป็ นการโต้ แย้ งอย่างมีเหตุผล รวมถึงอภิปรายผลกระทบ
ของสารและศักยภาพการสื่อสารของผู้ส่งสาร (Baxter and Babble, 2003: 354) องค์ประกอบนี ้
ต้ องใช้ เกณฑ์ หรื อหลักฐานที่ชดั เจนและเข้ าใจง่ายโดยไม่ใช้ ความรู้สึกส่วนตัว โดยเกณฑ์ที่นิยมใช้
ประเมิน ได้ แก่ กฎเกณฑ์ทางภาษา ความสอดคล้ อง ความเหมาะสม การเชื่อมโยง เป็ นต้ น การ
ประเมิ นตัดสิ นไม่ใช่ขนั ้ ตอนส าคัญของการวิพ ากษ์ เพราะการสื่ อสารวิพ ากษ์ สามารถสิน้ สุด ที่
กระบวนการตีความตัวบทได้ เลยโดยไม่ต้องประเมินตัวบท (Sillars and Gronbeck, 2003: 32-37)
การสื่อสารวิพากษ์คือการวิเคราะห์ตวั บททางสังคมซึ่งเป็ นกระบวนทัศน์เชิงตีความในการ
วิจัย เชิ ง คุณ ภาพ ประกอบด้ ว ย 3 แบบแผน คือ แบบแผนวาทวิท ยา สัง คม และวัฒ นธรรม มี
องค์ป ระกอบการศึก ษา 3 ขัน้ ตอนหลัก คือ การสร้ างตัวบทจากชิ น้ งาน การวิเ คราะห์ เ พื่ อ จัด
ระเบียบตัวบท และการตีความตัวบท ส่วนกระบวนการประเมินตัดสินจะมีหรื อไม่ก็ได้ งานวิจยั นี ้
เป็ นแบบแผนเชิงวัฒนธรรมซึ่งผู้วิจยั ใช้ กรอบการวิเคราะห์ 2 ระเบียบวิธี คือ การวิเคราะห์คา่ นิยม
และการวิพากษ์ เชิงอุดมการณ์ ผู้วิจยั จึงขออธิบายเครื่ องมือหรื อระเบียบวิธีการวิพากษ์ ตัวบทแนว
ค่านิยม-มายาคติเป็ นลาดับต่อไป
2.1.2 ระเบียบวิธีการวิพากษ์ ตัวบทแนวค่ านิยม-มายาคติ (Value-Mythic Criticism)
ในส่วนนี ้จะอธิบายคุณลักษณะ ระเบียบวิธี และจุดเด่นของการวิพากษ์ ตวั บทแนวค่านิยม
รวมถึงระเบียบวิธีการวิเคราะห์มายาคติ มีรายละเอียดดังนี ้
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2.1.2.1 คุณลักษณะของการวิพากษ์ตวั บทแนวค่านิยม
การวิพากษ์ ตวั บทแนวค่านิยม คือ ระเบียบวิธี การค้ นหาคาตอบว่าทาไมผู้ส่งสาร
หนึ่งๆ จึงกล่าวถึงค่านิยมหนึ่งๆ ในช่วงเวลาหนึ่งๆ กับผู้รับสารหนึ่งๆ (อรวรรณ ปิ ลันธน์โอวาท,
2547: 203) นักวิพากษ์ จ ะศึกษาค่านิยมที่แฝงอยู่ในตัวบทเพื่ อทาความเข้ าใจพื น้ ฐานทาง
วัฒนธรรมและการรับรู้เกี่ยวกับสังคมของผู้คน โดยมองว่าตัวบทเป็ นเครื่ องมือของการกาหนดทาง
วัฒนธรรม และเชื่อว่าวัฒนธรรมเป็ นผลิตผลของการใช้ ภาษาหรื อสัญลักษณ์จึงไม่ใช่ความจริ งเชิง
วัตถุวิสยั นักวิจยั ต้ องค้ นหาสัญลักษณ์ที่มีความหมาย (Ideographs) ที่สะท้ อนค่านิยมในตัวบท
เพื่ อ วิเ คราะห์ ความสัม พัน ธ์ และอธิ บ ายวัฒ นธรรมอัน เป็ นอัต ลัก ษณ์ ของกลุ่ม คน (Sillars and
Gronbeck, 2001: 186-187)
2.1.2.2 ระเบียบวิธีการวิพากษ์ตวั บทแนวค่านิยม
Sillars and Gronbeck (2001) จาแนกระเบียบวิธีการวิเคราะห์คา่ นิยมเป็ น 2 ส่วน
คือ (1) การค้ นหาค่านิยม และ (2) การกาหนดระบบค่านิยมเพื่ออธิบายวัฒนธรรม มีรายละเอียด
ดังนี ้
1) การค้ นหาค่านิยม
การศึก ษาค่า นิ ยมช่ว ยให้ นัก วิ พ ากษ์ น ามาสร้ างเป็ นระบบค่านิ ย มได้
ประกอบด้ วยการสารวจค่านิยมด้ านบวกและลบ ค่านิยมแฝงในคาเกี่ยวกับความเชื่อ ค่านิยมที่เป็ น
รูปธรรม และค่านิยมจากหลักฐานสนับสนุนหรื อข้ อโต้ แย้ ง (Sillars and Gronbeck, 2001: 191194) เมื่อได้ คา่ นิยมทังหมดแล้
้
วจึงนามาสร้ างเป็ นระบบค่านิยมตามลาดับ
2) การกาหนดระบบค่านิยมเพื่ออธิบายวัฒนธรรม
ระบบค่านิยม คือ ค่านิยมหลักที่ทุกคนมีเหมือนกันซึ่ง เกิดจากการรวม
ค่านิยมย่อยไว้ ด้วยกัน เช่น การเคารพสิทธิของผู้อื่น ใช้ ชีวิตอย่างเสรี และไม่เลียนแบบใคร สะท้ อน
ปั จเจกนิยมซึ่ง เป็ นระบบค่านิยมของประเทศเสรี ประชาธิ ปไตย งานของนักวิพ ากษ์ คือ รวบรวม
ค่านิยมที่สาคัญ เพื่อสะท้ อนวัฒนธรรมจากระบบค่านิยมของกลุ่มคน (Sillars and Gronbeck,
190-194) ผู้วิจยั จะอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์คา่ นิยมในบทที่ 3
2.1.2.3 จุดเด่นของการวิพากษ์ตวั บทแนวค่านิยม
Sillars and Gronbeck (2001: 207-208) อธิบายว่าการวิพากษ์ ตวั บทแนวค่านิยม
มีจดุ เด่น คือ เป็ นการศึกษาแบบวัตถุวิสยั (Objectivity) ซึ่งเน้ นค้ นหาสิ่งที่คนเชื่อว่าดีหรื อเลวจาก
การตีความตามตัวบท นักวิพากษ์ สามารถวิเคราะห์ด้วยหลักของเหตุผลโดยใช้ อคติหรื อความเห็น
ส่วนตัวน้ อย สามารถนาผลที่ได้ ไปสร้ างเป็ นระบบค่านิยมและอธิ บายวัฒนธรรมของกลุ่มชนใน
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ภาพรวมได้ ทังยั
้ งมีข้อได้ เปรี ยบกว่าการวิพากษ์วิธีอื่นเนื่องจากมนุษย์มีคา่ นิยมหลักที่คล้ ายคลึงกัน
จึงทาให้ ความหลากหลายของค่านิยมมีน้อยและสะดวกต่อการสารวจหรื อจัดระบบ ความเห็น
ดังกล่าวทาให้ ผ้ ูวิจัยตีความได้ ว่า Sillars and Gronbeck เข้ าใจว่าการศึกษานีเ้ ป็ นวัตถุวิสัย
เนื่องจากเป็ นการศึกษาจากจากสิ่งที่ปรากฏในชิ ้นงานและไม่ใช่การคาดเดา ทังยั
้ งมีการควบคุม
ไม่ให้ ใช้ อตั วิสยั มากเกินไปด้ วย
อรวรรณ ปิ ลันธน์โอวาท (2547: 198-199) เสนอว่าวาทวิพากษ์ แนวค่านิยมควร
ผนวกการวิเคราะห์มายาคติเข้ าด้ วยเพื่อช่วยให้ การวิเคราะห์ มีความชัดเจนยิ่งขึ ้น เนื่องจากมายา
คติมกั สะท้ อนค่านิยมของมนุษย์ เป็ นตัวให้ สาระแก่วฒ
ั นธรรม และเผยให้ เห็นโครงสร้ างรวมถึง
ความสัมพันธ์ทางสังคมด้ วย (Levi-Strauss, 1955: 429) การวิเคราะห์มายาคติมีระเบียบวิธีดงั นี ้
2.1.2.4 ระเบียบวิธีการวิเคราะห์มายาคติ
อรวรรณ ปิ ลันธน์ โอวาท (2547: 202) นาเสนอวิธีการวิเคราะห์ ม ายาคติ
ประกอบด้ วยการสารวจแหล่งของมายาคติ (Source) การรวมกัน (Combined) ความกลมกลืน
(Harmony) ลาดับเวลา (Standard chronology) เมื่อเทียบกับเวลาเดินเรื่ อง (Synchronic
time/narrative progression) และพลังต่อต้ านหรื อพลังตรงข้ ามที่ทาให้ เกิดมายาคติ ผู้วิจัยขอ
อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์มายาคติในบทที่ 3
ในการวิเคราะห์มายาคติ ผู้วิพากษ์ควรพิจารณาองค์ประกอบในระดับของประโยค
แทนที่จะดูในระดับคาศัพท์เพื่อลดความสับสน โดยอาจจาแนกเรื่ องราวเป็ นประโยคที่สาคัญแล้ ว
จึง วิเ คราะห์ เ พื่ อค้ นหามายาคติตามล าดับ (Levi-Strauss, 1955: 431) ล าดับต่อไปผู้วิจัย จะ
กล่าวถึงระเบียบวิธีวิพากษ์ แนวอุดมการณ์ ดังจะได้ กล่าวในรายละเอียด
2.1.3 ระเบียบวิธีการวิพากษ์ ตัวบทแนวอุดมการณ์ (Ideological Criticism)
ในส่วนนี ้จะอธิบายคุณลักษณะ ประเภทของการวิเคราะห์ มุมมองการศึกษา ระเบียบวิธี
รวมถึงจุดเด่นของการวิพากษ์ตวั บทแนวอุดมการณ์ มีรายละเอียดดังนี ้
2.1.3.1 คุณลักษณะของการวิพากษ์ ตวั บทแนวอุดมการณ์
วาทวิพากษ์แนวอุดมการณ์เป็ นการศึกษานัยยะทางการเมืองที่แฝงอยู่ในตัวบท ทัง้
ประเด็นการกดขี่ การต่อสู้ทางชนชัน้ และการใช้ อานาจของผู้ปกครองผ่านกิจกรรมทางวาทะเพื่อ
สร้ างความชอบธรรมแก่การดารงอานาจ (อรวรรณ ปิ ลันธน์โอวาท, 2547: 212) ซึ่งการจัดการ
ความสัมพันธ์ ทางอานาจมีทงั ้ การใช้ กาลังข่มขู่และการใช้ ภาษาหรื อวาทกรรมเพื่อกดขี่ (Sillars
and Gronbeck, 2001: 262) การวิเคราะห์นี ้จะชี ้ให้ เห็นชุดของตรรกะซึ่งถูกทาให้ เป็ นสามัญสานึก
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นัน่ คืออยู่ในรูปของข้ อเท็จจริ งที่คนเชื่อว่าเป็ นความถูกต้ อง (อรวรรณ ปิ ลันธน์โอวาท, 2547: 216217) สมาชิกในสังคมจึงมีส่วนร่วมในการกดขี่อย่างไม่ตงใจโดยการยอมรั
ั้
บว่าตรรกะนันเป็
้ นความ
จริ ง (Sillars and Gronbeck, 2001: 264) รูปการณ์ดงั กล่าวทาให้ การสารวจอุดมการณ์เป็ นเรื่ อง
ยาก นักวิพากษ์ จึง ต้ องศึกษาพืน้ ฐานทางวัฒนธรรมของประชาชนร่ วมด้ วย (อรวรรณ ปิ ลันธน์
โอวาท, 2547: 214)
Sillars and Gronbeck (2001: 274-276) อธิบายว่าการวิพากษ์ แนวอุดมการณ์
ควรมองโครงสร้ างลึกโดยอาศัยตัวบทและพื ้นฐานทางทฤษฎีเป็ นแนวทางหรื อเสริ มการวิเคราะห์
เช่น ทฤษฎีทางสังคม-การเมืองของ Marx, Foucault, หรื อ Althusser ทฤษฎีสถาบันของ Stuart
Hall นักวิจยั สามารถนาวิธีวิพากษ์ แนวอื่นมาใช้ วิเคราะห์ได้ โดยให้ เน้ นประเด็นทางอานาจเป็ น
สาคัญ การวิพากษ์ แนวนี ้ทาให้ นกั วิจยั มีสว่ นในการปลดปล่อยหรื อให้ อานาจกับผู้ถกู กดขี่ โดยทาให้
เสียงของพวกเขามีพลังมากขึ ้น รวมถึงทางานร่วมกับผู้ถูกกดขี่โดยเฉพาะในกระบวนการสร้ างตัว
บทจากชิ ้นงาน
2.1.3.2 ประเภทของการวิเคราะห์อดุ มการณ์
วิธีการวิเคราะห์ตวั บทแนวอุดมการณ์มี 5 ประเภทหลัก คือ (1) การศึกษาเชิง
ชีวประวัติ (Biographical Studies) เน้ นค้ นหาความคิดของกลุ่ม (Groupthink) ที่เกิดจากการ
ปลูกฝั งอุดมการณ์ (2) ศึกษาอานาจของสถาบันทางสังคม (Institutional Studies) เน้ นศึกษาการ
แพร่กระจายอุดมการณ์ ของสถาบันทางสังคม แนวทางนี ้นิยมใช้ ในการวิพากษ์ เชิงอุดมการณ์ส่วน
ใหญ่ (3) ศึกษาเชิงการให้ มลู ค่า (Commodification Studies) เน้ นศึกษาการทาให้ สิ่งของ บุคคล
สถานที่ และแนวคิดมีมูลค่าส่วนเกินมากกว่าประโยชน์ใช้ สอย (4) ศึกษาการกาหนดโครงสร้ าง
ความสัม พัน ธ์ (Structurational Studies) เน้ น วิ พ ากษ์ ก ฎเกณฑ์ ที่ ก าหนดพฤติก รรมใน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ (5) ศึกษาเชื ้อชาติ ชนชัน้ และเพศสภาพ (Race-Class-Gender
Studies) เน้ นศึกษาการต่อสู้เชิงอุดมการณ์กบั การสร้ างอัตลักษณ์ของกลุม่ เช่น การศึกษาแนวสตรี
นิยม (Sillars and Gronbeck, 2001: 267-272)
2.1.3.3 มุมมองการศึกษาแนวอุดมการณ์
Foss (2009: 211-213) อธิบายว่าวาทวิพากษ์ แนวอุดมการณ์ มีวิธีศกึ ษาหลาย
มุมมอง ได้ แก่ แนวโครงสร้ างนิยม (Structuralism) แนวสัญวิทยา (Semiotics) แนวมาร์ กซิสต์
(Marxism) แนวรื อ้ สร้ าง (Deconstructionism) แนวทฤษฎีหลังสมัยใหม่ (Postmodern theory)
แนววัฒนธรรมศึกษา (Cultural studies) แนวการประกอบสร้ าง (Articulation) แนวสตรี นิยม
(Feminism) เป็ นต้ น
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2.1.3.4 ระเบียบวิธีการวิพากษ์ ตวั บทแนวอุดมการณ์
อรวรรณ ปิ ลันธน์โอวาท (2547: 219-220) เสนอวิธีการวิเคราะห์อดุ มการณ์ 4 ข้ อ
คือ (1) สารวจคาหรื อข้ อความที่บอกถึงอุดมการณ์ โดยดูจากเครื่ องหมายและสัญลักษณ์ที่ถกู เน้ น
ยา้ กล่าวซา้ ใช้ แตกต่างจากที่เคย การละเว้ นข้ อความ สุภาษิ ต คติพจน์ และอุปมาอุปไมย (2)
สารวจตรรกะของการโต้ แย้ งรวมถึงจุดยืนที่ขดั กับสามัญสานึก หรื อไม่สมเหตุสมผล (3) สารวจ
ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งการก่ อ ตัว ของอุด มการณ์ กับ พลัง ทางสัง คม เช่น ปั จ จัย ทางการเมื อ ง
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสภาพสังคมที่สมั พันธ์กบั อุดมการณ์ และ (4) ค้ นหาพันธมิตรหรื อกลุ่ม
สัง คมที่ มี ส่ว นให้ อุดมการณ์ ก่อ ตัว และเกิ ด การเคลื่ อนไหวทางสัง คม ซึ่ง กิ จ กรรมทางสัง คมจะ
สะท้ อนอุดมการณ์ที่โดดเด่น
Foss (2009: 214-220) ได้ นาเสนอวิธีการวิเคราะห์ อดุ มการณ์จากชิ ้นงานหรื อตัว
บทโดยเขาเรี ยกว่าประดิษฐกรรม (Artifacts) 4 ขันตอน
้
คือ (1) ระบุองค์ประกอบทางกายภาพของ
ชิ ้นงาน (2) ระบุองค์ประกอบด้ านความหมาย (3) จัดระบบความหมายเพื่อระบุอดุ มการณ์ และ
(4) ระบุหน้ าที่ของอุดมการณ์ ผู้วิจยั ขอบูรณาการระเบียบวิธีวิเคราะห์โดยจะอธิบายรายละเอียด
เพิ่มเติมในบทที่ 3
2.1.3.5 จุดเด่นของการวิพากษ์ ตวั บทแนวอุดมการณ์
วาทวิพากษ์แนวอุดมการณ์มีจดุ เด่น คือ เผยให้ เห็นการกดขี่ในภาษาและวาทกรรม
ซึ่งครอบงาวิธีคิดของประชาชน รวมถึง เสนอแนะหนทางการปลดปล่อยผู้ถูกกดขี่ ทังยั
้ งพยายาม
เปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมสังคมรวมถึงอัตลักษณ์สว่ นบุคคลที่เกิดจากการสร้ างชุดความ
จริ งทางสังคม จึงมีส่วนช่วยให้ ผ้ อู ่านเห็นกลไกและผลของการใช้ อานาจของชนชันน
้ าด้ วย (Sillars
and Gronbeck, 2001: 266-277) ส่วนอรวรรณ ปิ ลันธน์โอวาท (2547: 211-212) กล่าวว่าการ
วิเคราะห์แนวอุดมการณ์ชี ้ให้ เห็นนัยยะทางการเมืองในตัวบทได้ มากกว่าวิธีก ารอื่น และนักวิพากษ์
ยังมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับตัวบทจากการประเมินโดยไม่ตกอยูภ่ ายใต้ อิทธิพลของผู้ประพันธ์
หัวข้ อที่ผ่านมาเป็ นการอธิบายรายละเอียดของระเบียบวิธี การวิเคราะห์ตวั บทแนว
ค่านิยม-มายาคติและแนวอุดมการณ์ ซึ่งผู้วิจยั ใช้ ศึกษาค่านิยมและอุดมการณ์ที่ มีอยู่ในงานเขียน
ซึง่ ราชบัณฑิตยสถานรวบรวมไว้ ในหนังสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย” เครื่ องมือดังกล่าวจัดอยู่ใน
กลุ่มแบบแผนเชิงวัฒนธรรมของการวิเคราะห์ตวั บททางสังคมซึ่งเป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพรูปแบบ
หนึ่ง แบบแผนนี ้มองว่าวัฒนธรรมกระแสหลักเป็ นอาวุธในการกดขี่ และลดทอนอานาจ ทาให้ กลุ่ม
วัฒนธรรมอื่นเข้ าถึงเครื่ องมือหรื อ สถาบันทางอานาจได้ น้อยกว่า (Sillars and Gronbeck, 2001:
183) การวิพากษ์ แนวค่านิยมได้ ผนวกการวิเคราะห์มายาคติร่วมด้ วย อรวรรณ ปิ ลันธน์โอวาท
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(2547: 214) กล่าวว่านักวิพากษ์ ที่ใช้ แบบแผนนี ้ต้ องศึกษาพื ้นฐานทางวัฒนธรรมของประชาชน
ด้ วย ผู้วิจยั จึงขอกล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยเป็ นลาดับต่อไป

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย
ในส่ ว นนี ผ้ ้ ู วิ จัย จะน าเสนอความรู้ พื น้ ฐานเกี่ ย วกับ วัฒ นธรรมก่ อ นเข้ า สู่เ นื อ้ หาของ
วัฒนธรรมไทยตามลาดับ คือ (1) ความรู้พื ้นฐานเกี่ยวกับวัฒนธรรม และ (2) วัฒนธรรมไทย มี
รายละเอียดดังนี ้
2.2.1 ความรู้ พนื ้ ฐานเกี่ยวกับวัฒนธรรม
หัวข้ อนี ้ผู้วิจยั ขอกล่าวถึงความหมาย ขอบเขต และองค์ประกอบของวัฒนธรรม รวมถึง คา
จากัดความในปริบทของสังคมไทย ดังนี ้
วัฒนธรรม (Culture) มีความหมายตามรากศัพท์ คือ การเพาะปลูกและการบารุงให้ เจริ ญ
งอกงาม (บรรเทิง พาพิจิตร, 2549: 1; Minkov and Hofstede, 2013: 10) เป็ นการปลูกฝั งความดี
งามให้ แก่สมาชิกในกลุ่มสังคมผ่านกระบวนการเรี ยนรู้ จนกลายเป็ นคุณลักษณะทางความคิด การ
กระทา และสิ่งสร้ างของสังคม (Sadri and Flammia, 2011: 32) ถือเป็ นซอฟต์แวร์ ทางจิตที่กลุ่ม
ชนใช้ หรื อแบ่งปั นร่ วมกัน โดยแต่ละกลุ่มจะมี ลักษณะเฉพาะแตกต่างกันไป (Hofstede, 2001;
Hofstede and Hofstede, 2005: 3) และยังมีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นอีกด้ วย (Samovar and
Porter, 2004: 32; Matsumoto and Juang, 2008: 12; Sadri and Flammia, 2011: 32)
วัฒนธรรมมีองค์ประกอบที่สาคัญ ได้ แก่ ค่านิยม (Values) (Samova and Porter, 2004;
Minkov and Hofstede, 2013) บรรทัดฐานและอุดมการณ์ (Norms and Ideologies) ความเชื่อ
(Beliefs) ทัศนคติ (Attitudes) พฤติกรรม (Behaviors) การอธิบายตนเอง (Self-Descriptions)
(Minkov and Hofstede, 2013) ภาษา (Languages) การจัด ระบบสัง คม (Social
Organizations) ประวัติศาสตร์ (Histories) และศาสนา (Religions) (Samova and Porter,
2004)
ในภาษาไทย “วัฒนธรรม” เกิดจากการผสมของคาว่า “วัฒนะ” หมายถึง ความเจริ ญงอก
งาม กับ “ธรรม” ซึ่งหมายถึงข้ อปฏิบตั ิ วัฒนธรรมจึงหมายถึงข้ อปฏิบัติเพื่อให้ เกิดความเจริ ญงอก
งาม (บรรเทิง พาพิจิตร, 2549: 1-2) สอดคล้ องกับความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานว่ า วัฒ นธรรม คื อ สิ่ ง ที่ ท าความเจริ ญ งอกงามให้ แ ก่ ห มู่ค ณะและวิ ถี ชี วิ ต ของหมู่ค ณะ
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(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 1103) นิยามดังกล่าวค่อนข้ างคับแคบเพราะเน้ นความหมายเชิงบวก
แสงอรุณ กนกพงศ์ชยั (2548: 3) จึงอธิบายเพิ่มเติมว่าทุกสิ่งที่มนุษย์สร้ างขึ ้นมาใช้ ร่วมกันจนเป็ น
แบบแผนของสังคมถือเป็ นวัฒนธรรมทังสิ
้ ้น ส่วนรัชนีกร เศรษโฐ (2532: 3) มองว่าวัฒนธรรมเกิด
จากการสร้ างและใช้ กระบวนการคิดเชิงสัญลักษณ์ อย่างเป็ นระบบ วัฒนธรรมจึงมีความหมายทัง้
แง่บวกและแง่ลบซึง่ เป็ นวิถีชีวิตทังมวลของมนุ
้
ษย์ (Williams, 1977: 17)
สรุปว่าวัฒนธรรม คือ ทุกสิ่งที่มนุษย์สร้ างขึ ้นเพื่อการเรี ยนรู้ ยึดถือ ยอมรับ แบ่งปั น และใช้
ร่วมกันระหว่างสมาชิกในกลุม่ สังคม โดยใช้ ระบบสัญลักษณ์เป็ นพื ้นฐานในการสื่อความหมายและ
สร้ างความเข้ าใจร่ วมกัน และมีการถ่ายทอดสู่คนรุ่ นต่อไป ล าดับต่อไปจะเข้ าสู่เนือ้ หาเกี่ ยวกับ
วัฒ นธรรมไทย โดยผู้ วิ จัย เลื อ กศึก ษาในประเด็ น ค่า นิ ย ม มายาคติ และอุด มการณ์ ซึ่ ง เป็ น
องค์ประกอบสาคัญสาหรับงานวิจยั เรื่ องนี ้
2.2.2 วัฒนธรรมไทย: ค่ านิยม มายาคติ และอุดมการณ์ ในสังคมไทย
การศึกษาวัฒนธรรมไทยอย่างครบถ้ วนทุกแง่มมุ เป็ นเรื่ องยาก เพราะวัฒนธรรมมีขอบเขต
กว้ าง ซับซ้ อน และเปลี่ยนแปลงรูปแบบอยู่ตลอดเวลา (Samovar and Porter, 2004: 50-51) แต่
สุนทรี โคมิน , สนิท สมัครการ และสุภางค์ จันทวานิช (2529: 549) อธิบายว่าวัฒนธรรมมี
องค์ประกอบที่สาคัญ 2 ส่วน คือ ส่วนแรกได้ แก่วิธีคิด ค่านิยม และแบบแผนพฤติกรรม ส่วนที่สอง
ได้ แก่อุดมการณ์ ผู้วิจยั จึงเลือกศึกษาวัฒนธรรมไทยในส่วนของค่านิยมและอุดมการณ์เป็ นหลัก
ตามด้ วยเนื ้อหาเกี่ยวกับมายาคติเพื่อคุณประโยชน์แก่งานวิจยั โดยจะอธิบายใน 3 หัวข้ อ คือ (1)
ค่านิยมไทย (2) มายาคติในสังคมไทย และ (3) อุดมการณ์ในสังคมไทย มีรายละเอียดดังนี ้
2.2.2.1 ค่านิยมไทย
ค่านิยมถือเป็ นรากฐานสาคัญที่สะท้ อนวัฒนธรรม (Jowett and Donnell, 2012:
294) และเป็ นปั จจัยที่สามารถอธิบายลักษณะของกลุ่มชนในภาพรวมได้ (Sillars and Gronbeck,
2001: 208) หัวข้ อนีจ้ ะกล่าวถึงค่านิยมในสังคมไทยซึ่งประกอบด้ วย (1) ความรู้ ทวั่ ไปเกี่ยวกับ
ค่านิยม (2) ค่านิยมของคนไทย และ (3) พฤติกรรมของคนไทย มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1) ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับค่านิยม
ในหัวข้ อนี ้จะกล่าวถึงคาจากัดความ คุณลักษณะ หน้ าที่ ประเภท และ
แนวทางในการศึกษาค่านิยม ดังจะได้ กล่าวในรายละเอียด
ค่านิยม คือ ความเชื่อของบุคคลหรื อสังคมว่าวิถีปฏิบตั ิหรื อเป้าหมายของ
ชีวิตหนึ่งๆ เป็ นสิ่งที่ดีงาม ควรยึดถือและปฏิบตั ิตาม (Rokeach, 1973: 5) สอดคล้ องกับสุนทรี โค
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มิน และคณะ (2529: 556) ซึง่ กล่าวว่าค่านิยมเป็ นมาตรฐานในจิตใจที่บคุ คลหรื อสังคมใช้ ประเมิน
ตัดสินคุณค่าของสิ่งต่างๆ เป็ นความเชื่อว่าเป้าหมาย อุดมการณ์ และวิถีปฏิบตั ิบางอย่างเป็ นสิ่งดี
ควรยึดถือเป็ นแนวทางการดาเนินชีวิต แต่รัชนีกร เศรษโฐ (2532: 78) เห็นว่าค่านิยมต้ องเป็ นสิ่งที่
สังคมหรื อคนส่วนใหญ่ เห็นว่าดีงาม ตรงกับการอธิบายของกาญจนา แก้ วเทพ (2552: 35) ว่า
ค่านิยมคือทัศนคติร่วมที่สังคมประเมินสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าดีหรื อเลว มีคณ
ุ ค่า หรื อไร้ คุณค่า สมพงษ์
ใหม่วิจิตร (2536: 14) จึงสรุปว่าค่านิยมคือสิ่งที่พงึ ปรารถนาของคนส่วนใหญ่ แต่ถึงกระนันบุ
้ คคลก็
มีทงค่
ั ้ านิยมส่วนตัวและรับเอาค่านิยมทางสังคมมาเป็ นตัวกาหนดพฤติกรรมของตนด้ วย
คุณลักษณะของค่านิยมประกอบด้ วยความเชื่อว่าสิ่งไหนถูกหรื อผิด ดี
หรื อเลว และพึงปรารถนาหรื อไม่เป็ นที่ต้องการ มีลกั ษณะถาวรและเปลี่ยนแปลงยาก (Rokeach,
1973: 6-7) ค่านิยมทาหน้ าที่กาหนดพฤติกรรม บุคลิกภาพ และวิถีปฏิบตั ิของคนในสังคม (สุนทรี
โคมิน และคณะ, 2529: 556; รัชนีกร เศรษโฐ, 2532: 78) กาญจนา แก้ วเทพ (2552: 35) จึงมอง
ว่าค่านิยมเป็ นเข็มทิศที่ชี ้นาการกระทาของบุคคลในสังคม ถือ เป็ นมาตรฐานการดาเนินชีวิต เป็ น
แผนงานส าหรั บ การตัด สิ น ใจหรื อแก้ ปั ญ หาความขัด แย้ ง และเป็ นแรงจูง ใจให้ เกิ ด การแสดง
พฤติกรรมเพื่อตอบสนองความต้ องการพื ้นฐานของมนุษย์ (Rokeach, 1973: 13-14)
ค่านิยมมี 2 ประเภท คือ (1) ค่านิยมวิถีปฏิบตั ิ (Instrumental Values)
เป็ นวิถีทางหรื อวิธีการที่ช่วยให้ บรรลุเป้าหมาย และ (2) ค่านิยมจุดหมายปลายทาง (Terminal
Values) เป็ นจุดมุ่งหมายที่ต้องการหรื อพึงปรารถนาของชีวิต (Rokeach, 1973; สุนทรี โคมิน และ
สนิท สมัครการ, 2522: 17) ค่านิยมทังสองไม่
้
จาเป็ นต้ องมีเท่ากัน หรื อสอดคล้ องต้ องกัน กล่าวคือ
ค่านิ ยมวิ ถีปฏิ บัติห นึ่ง ชุด อาจส่ง ผลให้ เกิ ดพฤติก รรมซึ่ง เป็ นค่านิย มจุ ด หมายปลายทางหลาย
รูปแบบได้ แต่คา่ นิยมทังหมดล้
้
วนส่งผลต่อแบบแผนพฤติกรรมของมนุษย์ทงสิ
ั ้ ้น (Rokeach, 1973:
12) ผู้วิจยั ขอกล่าวถึงค่านิยมหลักของคนไทยตามที่มีผ้ สู ารวจหรื อศึกษาไว้ เป็ นลาดับต่อไป
2) ค่านิยมของคนไทย
สุนทรี โคมิน และสนิท สมัครการ (2522) สุนทรี โคมิน และคณะ (2529)
รัชนีกร เศรษโฐ (2532) สมพงษ์ ใหม่วิจิตร (2536) สนิท สมัครการ (2537) สุพตั รา สุภาพ (2541)
และบรรเทิง พาพิจิตร (2549) ได้ ศึกษาและอธิ บายค่านิยมไทยไว้ อย่างหลากหลายซึ่งผู้วิจัยได้
สังเคราะห์เป็ นชุดค่านิยมที่สาคัญของคนไทย ประกอบด้ วย (1) ค่านิยมการให้ ความสาคัญกับ
ตัวเองหรื อบุคคล (2) ค่านิยมเกี่ยวกับภาระบุญคุณ (3) ค่านิยมการปรับตัวเข้ ากับโอกาสและ
สิ่งแวดล้ อม (4) ค่านิยมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ และคุณธรรมทางสังคม (5) ค่านิยมความมัง่ คัง่
ร่ ารวย (6) ค่านิยมการมีความรู้ความสามารถ (7) ค่านิยมเกี่ยวกับอานาจนิยม (8) ค่านิยมเกี่ยวกับ
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พุทธศาสนา (9) ค่านิยมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัต ริ ย์ และ (10) ค่านิยมเกี่ยวกับความ
สนุกสนาน มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
(1) ค่านิยมการให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล (Self-Centeredness and Individual Emphasis)
คนไทยให้ ความสาคัญกับตัวเองเป็ นหลัก เน้ นเอาตัวรอด มุ่งสนอง
ความต้ องการของตนและการพึงพาผู้อื่นที่ให้ ประโยชน์ ได้ จึงเน้ นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
การถือศักดิ์ศรี ชอบความมีอิสระมากกว่าความเสมอภาค (สุนทรี โคมิน และคณะ, 2529: 567572) คนไทยจึงชอบทาตามใจตนเองโดยไม่คานึงถึงกฎหมายบ้ านเมือง (สนิท สมัครการ, 2537:
111; บรรเทิง พาพิจิตร, 2549: 17) ไม่ชอบให้ ใครขัดใจ มุ่งความสบายของตนและคนใกล้ ชิด
ก่อให้ เกิดนิสยั รักพวกพ้ องและสานึกความเป็ นกลุม่ แต่อยูบ่ นพื ้นฐานของประโยชน์ส่วนตนมากกว่า
(รัชนีกร เศรษโฐ, 2532: 80-82) การสารวจค่านิยมของสุนทรี โคมิน และสนิท สมัครการ (2522:
75-82) พบว่าคนไทยมุ่งเน้ นความสุขส่วนบุคคลมากที่สุด ยกย่องตัวบุคคลมากกว่าหลักการ ไม่
มานะบากบัน่ มีคา่ นิยมที่เกี่ยวข้ อง คือ ครอบครัวมีความสุข ความภูมิใจในตัวเอง ความสาเร็ จ และ
ชีวิตที่สขุ สบาย รักอิสระ เป็ นตัวของตัวเอง และการยืดหยัดในความคิดของตน ค่านิยมเหล่านี ้เกิด
จากวิถีเกษตรกรรมทาให้ คนไทยขาดความกระตือรื อร้ น ถือความสัมพันธ์และประโยชน์ส่วนตน ไม่
ตรงต่อเวลา ขาดระเบียบวินยั ชอบสบาย เน้ นระบบอุปถัมภ์ ขี ้อิจฉา และเห็นแก่ตวั (สมพงษ์ ใหม่
วิจิตร, 2536) Embree (1950: 187) กล่าวว่าหากบุคคลใดมีเรื่ องเดือดร้ อนมักไม่มีใครช่วยเหลือ
เพราะแต่ละคนเกรงปั ญหาจะมาถึงตัว
(2) ค่านิยมเกี่ยวกับภาระบุญคุณ (Debt of Gratitude)
Phillips (1965: 93) กล่าวว่าความสัมพันธ์เชิงผลประโยชน์ตา่ งตอบ
แทนมีอยู่ในจิตสานึกคนไทยตลอดเวลา การสารวจค่านิยมของสุนทรี โคมิน และสนิท สมัครการ
(2522: 80) พบว่าความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลของคนไทยตังอยู
้ ่บนพืน้ ฐานของความรู้ สึกเป็ น
บุญคุณต่อกัน มีค่านิยมที่สอดรับ คือ ความกตัญญูร้ ู คุณ ความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบใน
ส่วนของการทดแทน คนไทยมักแสดงความเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่โดยการให้ สิ่งของหรื อใส่ใจธุระของผู้อื่น
และผู้รับต้ องหาโอกาสตอบแทนตามสมควรมิฉะนันจะถื
้ อว่า ไร้ คณ
ุ ธรรม (รัชนีกร เศรษโฐ, 2532:
81) ธรรมเนียมปฏิบตั นิ ี ้มีมาตังแต่
้ อดีตเมื่อจะเข้ าหาผู้ใหญ่ ครู อาจารย์ หรื อเจ้ าหน้ าที่ ทุกคนต้ องมี
ของฝากไปด้ วย (อนุมานราชธน, พระยา, 2553: 44) ถือเป็ นกลไกการสร้ างความไว้ วางใจโดยเชื่อ
ว่าความปรารถนาดีจะได้ รับการตอบรับที่ดี ผู้ให้ จะกังวลกับความเหมาะสมของสิ่งของ ส่วนผู้รับจะ
รู้สึกติดหนี ้บุญคุณซึ่งต้ องหาโอกาสตอบแทน (ไชยรัตน์ เจริ ญสินโอฬาร, 2558: 9) คนไทยส่วน
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ใหญ่จึงยกย่องค่านิยมความกตัญญูร้ ูคณ
ุ (สมพงษ์ ใหม่วิจิตร, 2536; สุพตั รา สุภาพ, 2541) และ
เชื่อว่าคนที่ขาดความกตัญญูกตเวที เป็ นผู้ไร้ คุณธรรม ไม่ควรคบหา และมักหาความเจริ ญไม่ได้
(Rabibhadana, 1979: 35)
(3) ค่านิยมการปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิ่งแวดล้ อม (Opportunity
or Circumstance Adaptation)
สถานการณ์ จัง หวะ โอกาส และสิ่ ง แวดล้ อ มเป็ นตัว แปรส าคัญ
สาหรับการเอาตัวรอดของคนไทย (สุนทรี โคมิน และคณะ, 2529: 571) คนไทยปรับตัวเข้ ากับ
สภาพแวดล้ อมได้ ดี สะท้ อนผ่านปฏิสมั พันธ์ที่เน้ นความเกรงใจ การข่มใจ รักษาน ้าใจ ยืดหยุ่น เอื ้อ
อารี และสุภาพอ่อนน้ อม (สุนทรี โคมิน และสนิท สมัครการ, 2522: 78) สนิท สมัครการ (2537:
106-109) กล่าวว่าคนไทยชอบปรับตัวเข้ ากับสถานการณ์มากกว่าพยายามเอาชนะอุปสรรค ชอบ
โกหกและไม่ชอบผูกพัน กับใครในระยะยาวทาให้ มีพฤติกรรมการสงวนท่าที ไม่แสดงออกอย่าง
ตรงไปตรงมา ชอบประจบสอพลอ และนิยมการเจรจาต่อรอง (สมพงษ์ ใหม่วิจิตร, 2536: 44-47)
Van Esterik (2000: 36) เรี ยกลักษณะทางวัฒนธรรมที่เน้ นการปรับตัวว่า “กาลเทศะ” เป็ นกลยุทธ์
การมีปฏิสมั พันธ์ ที่ต้องคานึงถึงความเหมาะสม เข้ ากับสถานการณ์ และมีความสุภาพ คนไทยจึง
ให้ ความสาคัญกับภาพลักษณ์และการแสดงออกมาก มักเลี่ยงการพูดที่อาจทาลายสัมพันธภาพ
นิยมใช้ ความสุภาพและการนิ่งเงียบเพื่อเลี่ยงสถานการณ์ที่เป็ นปั ญหา (Phillips, 1965) รวมถึงไม่
ชอบแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามเพราะกลัวอับอายขายหน้ า (บรรเทิง พาพิจิตร, 2549: 17)
(4) ค่านิยมเกี่ยวกับความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม (SocialRelation and Morality)
การสารวจค่านิยมของสุนทรี โคมิน และ สนิท สมัครการ (2522: 7582) พบว่าแม้ คนไทยมีค่านิยมที่ให้ ความสาคัญกับตัวเอง แต่ก็มีค่านิยมส่งเสริ มความสงบสุข
ความสัมพันธ์ และคุณธรรมทางสังคมด้ วย ได้ แก่ ค่านิยมความมั่นคงของชาติ ความเสมอภาค
การมีมิตรที่ดี การช่วยเหลือผู้อื่น สันติสุข ความกว้ างขวางในสังคม การมีคนรัก ความงามของ
ธรรมชาติและศิลปะ การได้ รับยกย่องในสังคม ความรับผิดชอบ มีน ้าใจ ความสะอาด และการ
พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ค่านิยมความมั่นคงของชาติเป็ นสิ่งที่คนไทยให้ ความสาคัญ มากที่สุด
โดยเฉพาะ “ชาติไทย” และ “ความเป็ นไทย” ซึ่งหมายถึงความสงบสุข ยิ่งใหญ่ งดงาม สูงค่า และ
เป็ นมรดกที่แลกมาด้ วยความยากลาบาก ทาให้ คนไทยยอมรับการปกครองแบบรวมศูนย์ ยิน ดีถูก
ริ ดรอนสิทธิหากช่วยส่งเสริ มความสงบเรี ยบร้ อยของชาติ (สายชล สัตยานุรักษ์ , 2550: 675-676)

21
เน้ น ความสามัคคีจึง มองความแตกต่างเป็ นปั ญหา และให้ ความสาคัญกับ หน้ าที่ ม ากกว่า สิทธิ
พลเมือง (สายชล สัตยานุรักษ์, 2556ข: 313)
(5) ค่านิยมความมัง่ คัง่ ร่ ารวย (Wealth)
จากการสารวจของบรรเทิง พาพิจิตร (2549: 20) พบว่าคนไทยมี
ค่านิยมความมัง่ คัง่ ทุกคนปรารถนาและดิ ้นรนเพื่อให้ มีทรัพย์สินเงินทองจานวนมาก เนื่องจากคน
ร่ ารวยจะได้ รับการยกย่องในสังคมไทย ทังยั
้ งนิยมความหรู หราและความมีหน้ ามีตาจากการใช้
สิ่งของที่ทนั สมัยราคาแพง รัชนีกร เศรษโฐ (2532: 79) อธิบายว่าคนรวยคือผู้มีอานาจ มีเกียรติ
และอภิสิทธิ์ ส่งผลให้ คนไทยนิยมทาตัวหรูหราฟุ้งเฟ้อเพื่อแสดงว่าตนร่ ารวย จนเกิดเป็ นความโลภ
และอยากรวยเร็ วโดยไม่คานึงถึงความถูกต้ อง ดังปรากฏเป็ นพฤติกรรมการทุจริ ต คอรัปชั่น การ
พนัน การเสี่ยงโชค และปั ญหาอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน มากมาย (สนิท สมัครการ, 2537:
114) สมพงษ์ ใหม่วิจิตร (2536) มองว่าการเปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมเป็ นอุตสาหกรรมและ
จากชนบทเป็ นสังคมเมื องทาให้ คนไทยให้ ความสาคัญกับเงิน ทอง การแข่ง ขัน วัตถุนิยม นิยม
ตะวันตก และยกย่องคนร่ ารวย
(6) ค่านิยมการมี ความรู้ ความสามารถ (Impact of Being
Educated)
สังคมไทยมีค่านิยมยกย่องผู้มีความรู้ ความสามารถ (สมพงษ์ ใหม่
วิจิตร, 2536; สุพตั รา สุภาพ, 2541) ได้ แก่ ค่านิยมการศึกษาสูง การมีแนวคิดกว้ าง มีความคิด
สร้ างสรรค์ และความทะเยอทะยานทางานหนัก (สุนทรี โคมิน และ สนิท สมัครการ, 2522: 81) คน
ไทยนิยมใช้ การศึกษาเป็ นเครื่ องบ่งชี ้สถานภาพทางสังคม ยึดติดกับรูปแบบมากกว่าเนื ้อหา (สุนทรี
โคมิน และคณะ, 2529: 571) ทาให้ แต่ละคนกระเสือกกระสนเรี ยนให้ สงู จนเกิดปั ญหาการซื ้อขาย
ปริ ญญาและการผลิตบัณฑิตเกินความต้ องการ (รัชนีกร เศรษโฐ, 2532: 80) ไชยรัตน์ เจริ ญสิน
โอฬาร (2557: 14) กล่าวว่าปริญญาบัตรในสังคมไทยเป็ นทุนทางวัฒนธรรมและสัญลักษณ์ ซึ่งเป็ น
บัตรผ่านไปสู่การมี ชี วิตที่ ดี คนไทยจึง ให้ ค วามส าคัญกับ วุฒิ การศึกษามากกว่าความรู้ แต่ล ะ
สถาบัน ต่า งแข่ง ขัน กันเปิ ดหลักสูต รมากมายจนไร้ คุณภาพ ถื อเป็ นโศกนาฏกรรมของ แวดวง
การศึกษาไทย
(7) ค่านิยมเกี่ยวกับอานาจนิยม (Powerism)
คนไทยให้ ความสาคัญกับผู้มีอานาจและปรารถนาอานาจโดยเฉพาะ
ตาแหน่งทางราชการ แต่ละคนจึงส่งเสริ มให้ บตุ รหลานรับราชการเพื่อให้ ได้ มาซึ่งอานาจ เงิน และ
บริ วาร (รัชนีกร เศรษโฐ, 2532: 79; บรรเทิง พาพิจิตร, 2549: 20) ระบบศักดินาในอดีตทาให้ คน
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ไทยยกย่องบุคคลมากกว่าหลักการ อยากเป็ นเจ้ าคนนายคน ชอบการมี ยศศักดิ์ ถื อฐานานุรูป
ส่งผลต่อการใช้ อานาจในทางมิชอบเพื่อแสวงหาความมัง่ คัง่ และยศตาแหน่ง (สมพงษ์ ใหม่วิจิตร,
2536) ก่อให้ เกิดระบบอุปถัมภ์ และความเชื่อเรื่ องอานาจที่สมั พันธ์ กบั บุญวาสนา บารมี และดวง
ชะตา (สุนทรี โคมิน และคณะ, 2529: 571) สานึกในความแตกต่างทางอานาจเช่นนี ้ทาให้ คนไทย
มักนิ่งเฉย มองข้ าม และไม่ทกั ท้ วงเมื่อผู้มีอานาจกระทาความผิด ทัง้ ยังส่งผลต่อโครงสร้ างของ
ภาษาและการสื่อสารซึง่ จะอ้ างอิงกับสถานะของบุคคลเสมอ (Phillips, 1965) โดยเฉพาะการใช้ คา
สรรพนามที่ จ ะแตกต่ า งกั น ไปตามอายุ ต าแหน่ ง ทางสัง คม และความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งกั น
(Bandhumedha, 1985: 84)
ผู้วิจยั มองว่าค่านิยมเกี่ยวกับอานาจยังรวมถึงการเคารพผู้อาวุโสหรื อ
ผู้ที่มีอายุ คุณวุฒิ ชาติกาเนิด ตาแหน่ง และประสบการณ์มากกว่า (บรรเทิง พาพิจิตร, 2549: 20)
เพราะเชื่อว่าการตัดสินใจของผู้อาวุโสกว่าย่อมดี กว่า คนไทยจึงปลูกฝั งอบรมให้ เด็กเกรงใจ เคารพ
นอบน้ อม และเชื่อฟั งผู้ใหญ่ (รัชนีกร เศรษโฐ, 2532: 80) ดังปรากฏในสุภาษิตคาสอน เช่น เดิน
ตามผู้ ใหญ่ ห มาไม่ กั ด ผู้ใ หญ่ อ าบน า้ ร้ อนมาก่ อ น ผู้ มี อ ายุม ากกว่ า ถื อ ว่ า มี อ านาจมากกว่ า
สัง คมไทยจึ ง คาดหวัง ให้ ผ้ ูใ หญ่ ต้ อ งประพฤติ ตัว ให้ น่า เคารพ สุข ม และไม่ ท าตัว เหมื อ นเด็ ก
(Bandhumedha, 1985: 93-95)
(8) ค่านิยมเกี่ยวกับพุทธศาสนา (Buddhist Values)
คนไทยส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธจึงเป็ นธรรมดาที่หลักคาสอนจะมี
อิทธิ พลต่อค่านิยม จากการสารวจของสุนทรี โคมิน และสนิท สมัครการ (2522: 76-79) พบ
ค่านิยมที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ ความสงบสุขทางใจ การพึ่งหลักธรรม มีใจเมตตา รู้จกั ประมาณตนและ
รักสันโดษ มีอารมณ์สงบและสารวม และการให้ อภัย คนไทยเชื่อในเรื่ องบุญกรรมจึงนิยมทาบุญ
มากเพื่อหวังให้ ชีวิต สุขสบาย และยังเชื่อในอานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นิยมดูฤกษ์ ยาม ดูดวง และบูชา
เครื่ องรางของขลัง (สุนทรี โคมิน และคณะ, 2529: 571; บรรเทิง พาพิจิตร, 2549: 17-20) คาสอน
เกี่ ย วกั บ ความมั ก น้ อยและการข่ ม ความโกรธท าให้ คนไทยนิ ย มวางเฉย สุ ขุ ม ใจเย็ น ไม่
ทะเยอทะยาน ไม่กล้ าเสี่ยง และขี ้สงสาร (รัชนีกร เศรษโฐ, 2532: 81) รวมถึงยกย่องผู้ทาความดี
ไม่ผกู พยาบาท และลืมง่าย (สุพตั รา สุภาพ, 2541) Van Esterik (2000: 66) ถือว่าหลักความ
สันโดษส่งผลต่อปั จเจกนิยม การถ่อมตน ความอดกลัน้ และการไม่ย่งุ กับเรื่ องของผู้อื่น แต่ก็มีส่วน
ทาให้ คนไทยไม่มีวิธีคิดแบบก้ าวหน้ า ในเชิงธุรกิจ หรื อการลงทุน ทาให้ พัฒนาการทางเศรษฐกิจ
เป็ นไปอย่างล่าช้ า (สนิท สมัครการ, 2537: 108)
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(9) ค่านิยมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์ (Glorification to The
Monarchy)
สถาบันพระมหากษัตริ ย์เป็ นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยมาทุกยุคทุก
สมัย ส่งผลให้ คนไทยมีคา่ นิยมเคารพเทิดทูนและจงรักภักดีตอ่ สถาบันพระมหากษัตริ ย์อย่างมาก
(สมพงษ์ ใหม่วิจิตร, 2536: 17; สุพตั รา สุภาพ: 2541) Fong (2009: 673-679) อธิบายว่า
พระมหากษัตริ ย์ของไทยมีสถานะสูงส่งเหนือการเมือง เป็ นเสมือนเทพเจ้ าในโลกมนุษย์ และอยู่
เหนื อ การวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ผู้ น าในยุ ค หลั ง ได้ สร้ างระบบการเมื อ งแบบใหม่ โ ดยเชิ ด ชู ใ ห้
พระมหากษั ต ริ ย์ เ ป็ นผู้ น าในระบอบประชาธิ ป ไตย เกิ ด เป็ นระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์เป็ นประมุขซึง่ สืบทอดมาถึงปั จจุบนั
(10) ค่านิยมเกี่ยวกับความสนุกสนาน (Enjoyment)
คนไทยมีค่านิยมรักความสนุกสนานร่าเริ ง เป็ นพื ้นฐาน (สุนทรี โคมิน
และสนิท สมัครการ, 2522: 79) มีคา่ นิยมที่เกี่ยวข้ อง คือ การย ้าบริ โภคปั จจุบนั ใช้ จ่ายเกินตัว ไม่
ชอบทางานหนัก และใจกว้ างหรื อใจนักเลง (สุนทรี โคมิน และคณะ, 2529: 568) คนไทยถือว่าการ
เคร่งขรึมหรื อจริงจังกับชีวิตเป็ นเรื่ องน่าเบื่อหน่าย จึงนิยมท่องเที่ยว ดูการละเล่น เสี่ยงโชค แต่งกาย
สวยงาม และชอบหาของแปลกใหม่มารับประทาน (บรรเทิง พาพิจิตร, 2549: 17) รวมถึงชอบใช้
จ่ายฟุ่ มเฟื อยมากกว่าเก็บออม นิยมการพักผ่อนหย่อนใจมากกว่าทางานหนัก ทาให้ ธุรกิ จการ
ท่องเที่ยวและบริ การเติบโตอย่างมาก (สนิท สมัครการ, 2537: 109-115) Phillips (1965: 57)
กล่าวว่าทุกการละเล่น หรื อประเพณี ของคนไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ บุคคลได้ ปลอดปล่อยและ
ตอบสนองค่านิยมความรักสนุก เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรและวิถีเกษตรกรรมใน
อดีตทาให้ คนไทยมีเวลาว่างค่อนข้ างมาก (สมพงษ์ ใหม่วิจิตร, 2536: 21) อีกทังวิ
้ ถีการปกครองที่
ประชาชนไม่จาเป็ นต้ องยุ่งเกี่ ยวกับการเมื องจึงมี เวลาแสวงหาความสนุกรื่ นเริ งได้ อย่างเต็ม ที่
(รัชนีกร เศรษโฐ, 2532: 80-81)
ค่านิยมเป็ นตัวกาหนดพฤติกรรมและวิถีปฏิบตั ิของคนในสังคม (รัชนีกร
เศรษโฐ, 2532: 78: สุนทรี โคมิน และสนิท สมัครการ, 2522: 26) ผู้วิจยั จึงขอกล่าวถึงพฤติกรรม
ของคนไทยพอสังเขปในหัวต่อไป
3) พฤติกรรมของคนไทย
พฤติ ก รรมเป็ นคุณ ลัก ษณะทางกายภาพอัน เกิ ด จากการเรี ย นรู้ ทาง
วัฒนธรรมโดยผ่านครอบครัว ชุมชน และสถาบัน เช่นเดียวกับทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ โลกทัศน์
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และบรรทัดฐานซึ่งล้ วนได้ รับอิทธิพลมาจากปั จจัยทางวัฒนธรรมทังสิ
้ ้น (Matsumoto and Juang,
2008: 23)
การศึกษาของสุนทรี โคมิน และสนิท สมัครการ (2522) พบว่าคนไทยมี
พฤติกรรมที่เกี่ยวข้ องกับค่านิยม คือ ในครอบครัว ผู้เป็ นพี่ต้องมีความเสียสละ เด็กต้ องเคารพเชื่อ
ฟั งและห้ ามเถี ย งผู้ ใหญ่ ในปริ บ ทด้ า นความสัม พั น ธ์ คนไทยมัก ไม่ แ สดงความรู้ สึ ก อย่ า ง
ตรงไปตรงมา นิยมหลีกเลี่ยงความขัดแย้ งซึ่งหน้ า เน้ นอัธยาศัยไมตรี มากกว่าการทางานอย่าง
จริงจัง และชอบคบหาผู้มีอานาจวาสนาเพื่อผลประโยชน์ ในด้ านศาสนา คนไทยนิยมบวชทดแทน
คุณ บิดามารดาเป็ นประเพณี ชอบท าบุญตัก บาตรแต่ไ ม่ ปฏิ บัติธ รรม นิ ย มบนบานศาลกล่า ว
สะเดาะเคราะห์ และดูดวง
รัชนีกร เศรษโฐ (2532: 84-86) อธิบายเพิ่มเติมว่าพฤติกรรมของคนไทย
ได้ รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้ อมทางกายภาพ ค่านิยม และการอบรมเลี ้ยงดู จนเกิดเป็ นพฤติกรรมทาง
สังคม ได้ แก่ ความเกรงใจ ชอบผัดผ่อนและไม่ตรงต่อเวลา ให้ อภัยหรื อลืมง่าย ยิ ้มแย้ มแจ่มใส ชอบ
ความสบายและเป็ นกันเอง ขี ้เล่น ขาดระเบียบวินยั ชอบสอดรู้ สอดเห็น เห็นแก่ตวั และพวกพ้ อง ขี ้
อิจฉา เชื่อโชคลาง ใช้ อารมณ์ความรู้ สึกมากกว่าเหตุผล ชอบต่อรอง และกินพร่ าเพื่อ พฤติกรรม
เหล่านี บ้ ่งชีว้ ่าคนไทยยังไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอและไม่อาจจัดอยู่ในกลุ่ม ประเทศที่พัฒนาแล้ วได้
ลาดับต่อไปผู้วิจัยจะกล่าวถึง มายาคติในสัง คมไทยซึ่ง เป็ นอี ก หนึ่ง ตัวแปรที่ ส าคัญส าหรั บการ
ศึกษาวิจยั นี ้
2.2.2.2 มายาคติในสังคมไทย
ในหัว ข้ อ นี ผ้ ้ ูวิจัย จะกล่า วถึ ง มายาคติซึ่ง เป็ นความเชื่ อของคนไทยส่ว นใหญ่ มี
รายละเอียดในการนาเสนอ คือ (1) ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับมายาคติ และ (2) มายาคติในสังคมไทย
มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1) ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับมายาคติ
ในหัวข้ อนี ้จะกล่าวถึงความหมาย หน้ าที่ และความสัมพันธ์ ของมายาคติ
กับองค์ประกอบทางวัฒนธรรมอื่นๆ ดังจะได้ กล่าวในรายละเอียด
มายาคติ (Myth) คือ คติความเชื่อของมวลชนซึ่งถูกกลบเกลื่อนให้ ดเู ป็ น
ธรรมชาติ ทาให้ เป็ นที่ยอมรับ และถูกสร้ างให้ เชื่อมโยงกับเทวตานาน (Mythologies) (Moriarty,
1991: 21) ซึง่ อาจเป็ นเรื่ องราวการกาเนิดโลก เทพเจ้ าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จุดกาเนิดและจุดสิ ้นสุดของ
ชีวิต (Rapport and Overing, 2007: 316) รวมถึงตานานวีรบุรุษซึ่งให้ คติธรรมสาหรับการดาเนิน
ชีวิตโดยคนทัว่ ไปจะถูกส่งเสริ มให้ ปฏิบตั ิตาม เรื่ องราวเชิงมายาคติมกั เป็ นเรื่ องแต่งแต่มีอิทธิพลใน
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การควบคุมคนในสังคม (Sillars and Gronbeck, 2001: 178) Hall, Evans and Nixon (2013:
24) กล่าวว่ามายาคติคือความหมายระดับที่สองซึ่งเชื่อมโยงกับความหมายโดยนัย (Connotation)
ของภาพแทนหรื อสัญลักษณ์ ต่างๆ ส่วน Levi-Strauss (1955: 430) กล่าวว่ามายาคติเป็ น
ความหมายระดับที่สามของภาษา ซึง่ เกิดจากการผสานคุณสมบัติระดับที่หนึ่ง คือ Langue (ระบบ
ภาษาของกลุม่ คน) และระดับที่สอง คือ Parole (การใช้ ภาษาของบุคคคล) ไว้ ด้วยกัน
มายาคติทาหน้ าที่ สร้ างให้ ความคิดเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ดู
เป็ นธรรมชาติจนคนเชื่อว่าเป็ นความจริ ง ดังนัน้ การตัดสินหรื อให้ คณ
ุ ค่ากับสิ่งต่างๆ ตามสามัญ
สานึกจึงเป็ นผลของความความจงใจทางประวัติศาสตร์ และการปลูกฝั ง ทางวัฒนธรรมที่ ชนชัน้
นายทุนสร้ างขึน้ เป็ นบรรทัดฐาน ผ่านไปชัว่ ระยะเวลาหนึ่งมายาคติ จะกลายเป็ นสิ่งที่ คนยอมรับ
ปฏิบตั ิตาม และเป็ นระบบของความจริ งในที่สดุ (Aiello, 2006: 95-96) อรวรรณ ปิ ลันธน์โอวาท
(2547: 200-201) กล่าวว่ามายาคติสร้ างความชอบธรรมแก่ผ้ มู ีอานาจ โดยการเชื่อมโยงระเบียบ
ปฏิ บัติเ ข้ า กับ เรื่ อ งราวในประวัติ ศ าสตร์ ท าให้ ส มาชิ ก มี ค วามคิด เห็ น สอดคล้ อ งกัน และเกิ ด
ความรู้ สึกเป็ นน ้าหนึ่งใจเดียวกัน มายาคติยงั เป็ นเครื่ องมือกลบเกลื่อนการครอบงาทางการเมือง
และสังคมให้ แนบเนี ยนของชนชัน้ นา (Moriarty, 1991: 28) ทาให้ ประชาชนเชื่ อว่า การจัด
โครงสร้ างทางสังคมมีความชอบธรรม ยอมรับว่ากฎเกณฑ์และบทลงโทษมีความเหมาะสม รวมถึง
เชื่อว่าความไม่เสมอภาคทังหลายเป็
้
นสิ่งที่ยอมรับได้ (Rapport and Overing, 2007: 310)
มายาคติสมั พันธ์ กบั วิถีปฏิบตั ิเชิงประเพณีและพิธีกรรม (Davis, 1974:
430) เนื่ องจากมายาคติ จะช่วยอธิ บายที่ม า เหตุผล และวัตถุประสงค์ ของการประกอบพิธี โดย
เชื่อมโยงกับความเชื่อทางศาสนา อานาจสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ และพลังเหนือธรรมชาติจนเกิดเป็ นประเพณี
ของผู้คน (ปฐม หงษ์ สวุ รรณ, 2550: 324-325) วิทยา บุษบงค์ (2557: 115) กล่าวว่าความเชื่อทา
ให้ ม นุษย์ เกิ ดการกระทาเพื่ อตอบสนอง โดยเฉพาะข้ อห้ ามและข้ อปฏิบัติ ต่างๆ ซึ่ง มี การยึดถื อ
สืบเนื่องจนเป็ นประเพณี ผู้วิจยั จึงได้ อธิบายมายาคติเชื่อมโยงกับประเพณีและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้ อง
ดังจะกล่าวในรายละเอียด
2) มายาคติในสังคมไทย
ประเด็นเกี่ยวกับมายาคติของคนไทยซึง่ ใช้ อธิบายลักษณะทางวัฒนธรรม
โดยรวมยังไม่มีผ้ ศู ึกษารวบรวมไว้ อย่างจริ งจัง ผู้วิจยั เห็นว่ามายาคติมีความเชื่อเป็ นพื ้นฐานจึงได้
นาคติความเชื่ อ ในงานเขี ย นต่า งๆ มาอภิ ปรายเป็ นมายาคติ ข องคนไทยตามการจ าแนกของ
อรวรรณ ปิ ลันธน์โอวาท (2547: 199-200) ประกอบด้ วย (1) มายาคติเกี่ยวกับจักรวาลและชีวิต
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(2) มายาคติเกี่ยวกับสังคม (3) มายาคติเกี่ยวกับอัตลักษณ์ และ (4) มายาคติเกี่ยวกับจุดสิ ้นสุด
ของชีวิต มีรายละเอียดดังนี ้
(1) มายาคติเกี่ยวกับจักรวาลและชีวิต (Cosmological Myth)
มายาคตินีเ้ กี่ ยวข้ องกับ ความเชื่ อเรื่ องต้ นก าเนิด แหล่ง ที่ ม า และ
บรรพชนของกลุ่มคน เช่น ความเชื่อเกี่ ยวกับกรรมเก่าและอดีตชาติ (อรวรรณ ปิ ลันธน์โอวาท,
2547: 199)
จักวาลวิทยาตามคติไตรภูมิและพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อวิธีคิดและ
วิถีชีวิตของคนไทย โดยเฉพาะความเชื่อเรื่ องภพชาติซึ่งอธิบายความต่อเนื่องของชีวิต การเวียน
ว่ายตายเกิด รวมถึงชีวิตในอดีต ปั จจุบนั และอนาคต คนไทยเชื่อมโยงคติเรื่ องภพชาติเข้ ากับหลัก
กรรม กรรม คือ การกระทาทังดี
้ และชัว่ ของบุคคลซึ่งให้ ผลเป็ นความสุขและทุกข์ โดยอาศัยเงื่อนไข
ของเวลา แนวคิดนี ้ส่งผลต่อความเชื่อเรื่ องบุญวาสนา บารมี และกฎแห่งกรรมซึ่งใช้ อธิบายความ
แตกต่างของบุคคลอันเกิ ดจากการกระทาในอดีต รวมถึงชุดความเชื่อเรื่ องนรก-สวรรค์อันเป็ น
บทลงโทษของการทากรรมชัว่ และรางวัลสาหรับการทากรรมดี (สุวรรณา สถาอานันท์ และเนื่อง
น้ อย บุณยเนตร, 2535) ความเชื่อเรื่ องภพชาติและบุญกรรมส่งผลให้ คนไทยนิยมทาบุญให้ ทาน
เพราะต้ องการมีชีวิตที่ดีในภพชาติตอ่ ไป (สนิท สมัครการ, 2537: 109) สะท้ อนผ่านประเพณีและ
พิธีกรรมในหนึ่ง ปี ของคนไทยซึ่ง มักเกี่ ยวข้ องกับการสร้ างบุญกุศล เช่น บุญเทศน์มหาชาติเดือน
หนึง่ มาฆะบูชาเดือนสาม พิธีตรุษเดือนสี่ สรงน ้าพระเดือนห้ า วิสาขบูชาเดือนหก เข้ าพรรษาเดือน
แปด พิธีสารทเดือนสิบ ถวายผ้ ากฐิ นเดือนสืบเอ็ด เป็ นต้ น (จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั , พระบาทสมเด็จ
พระ, 2556)
วิธีคิดและวิถีชีวิตของคนไทยยังได้ รับอิทธิพลจากคติเรื่ องพรหมลิชิต
โชค และดวง ซึง่ มีรากฐานมาจากคติพราหมณ์และโหราศาสตร์ พรหมลิขิตเป็ นการอธิบายสิ่งที่เกิด
ขึ ้นกับชีวิตว่าถูกกาหนดโดยพระพรหมซึ่งเราไม่อาจคาดการณ์หรื อฝ่ าฝื นได้ สิ่งที่คาดเดาไม่ได้ ยงั
ถูกอธิบายด้ วยโชคและดวงชะตา ซึง่ เชื่อว่าเกิดจากกรรมเก่าและการโคจรของดวงดาวที่สมั พันธ์กบั
ราศีเกิด ทาให้ คนไทยนิยมถื อฤกษ์ ยาม ทานายดวงชะตา บูชาเทวดา และสะเดาะเคราะห์ รวม
เรี ยกว่าไสยศาสตร์ ซงึ่ เป็ นกลไกการประนีประนอมกับอานาจเหนือธรรมชาติในจักรวาล สะท้ อนถึง
โลกทัศน์แบบองค์รวม (Holistic) หรื อการมองว่าทุกสิ่งสัมพันธ์กนั อย่างเป็ นระบบ คติเรื่ องดวงและ
กรรมยังทาให้ คนไทยยอมรับความไม่เท่าเทียมในสังคม เฉื่อยชา และไม่มานะบากบัน่ เพราะเชื่อว่า
สิ่งที่ประสบเป็ นดวงหรื อกรรมเก่าที่มิอาจแก้ ไขได้ (สุวรรณา สถาอานันท์ และเนื่องน้ อย บุณยเนตร,
2535) Van Esterik (2000: 38) กล่าวว่าความเชื่อเกี่ยวกับคุณสมบัติของเวลา โหราศาสตร์ และ
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ดวงดาวของคนไทย เป็ นองค์ความรู้ที่แพร่ หลายจากชนชันสู
้ งสู่ประชาชน ถือเป็ นแบบแผนสาหรับ
การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอย่างหนึง่
คติเกี่ ยวกับขวัญเป็ นอี ก ชุดความเชื่ อที่ สาคัญของคนไทยและเป็ น
ความเชื่อดังเดิ
้ มของกลุ่มชาติพนั ธุ์ในอุษาคเนย์ หมายรวมถึงส่วนประกอบของชีวิตที่ไร้ ตวั ตนและ
อวัยวะในร่ างกาย เมื่อขวัญอยู่กับร่ างกายจะทาให้ สุขสบายแต่หากหายไปจะทาให้ ป่วยไข้ หรื อถึง
แก่ความตาย ขวัญยังมีอยู่ในสิ่งที่สาคัญต่อมนุษย์ ด้วย เช่น ข้ าว สัตว์เลีย้ ง บ้ านเรื อน ความเชื่อ
ดังกล่าวส่งผลต่อพิธีกรรมเกี่ยวกับขวัญมากมาย เช่น พิธีบายศรี ส่ขู วัญ การรับขวัญ ทาขวัญนาค
พิธีแรกนาขวัญ ทาขวัญข้ าว (สุวรรณา สถาอานันท์ และเนื่องน้ อย บุณยเนตร, 2535) พิธีกรรม
เกี่ยวกับขวัญมักจัดขึ ้นในช่วงเปลี่ยนผ่านของชีวิตเพื่อสร้ างขวัญกาลังใจและส่งเสริ มความสามัคคี
ในหมู่เครื อญาติ (แสงอรุณ กนกพงศ์ชยั , 2548: 89) พระยาอนุมานราชธน (2553: 92) กล่าวว่า
ศูนย์รวมของขวัญอยู่กลางขม่อมเรี ยกว่า “พรหมรันธร” ในพิธีพราหมณ์ เมื่อโยคีตายจะมีการทุบ
ขม่อมเพื่อให้ ขวัญออกมา ภายหลังได้ ใช้ มะพร้ าวแทนซึ่งเป็ นที่มาของการทุบมะพร้ าวล้ างหน้ าศพ
ในปั จจุบนั
แนวคิดไตรภูมิและนรก-สวรรค์ยงั ส่งผลต่อการบูชาเทพเทวดาและสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ คนไทยนิยมบนบานบูชาเทวดาเพราะเชื่อว่ามีอานาจบันดาลสิ่งต่างๆ ได้ ตามบทบาทที่
ปรากฏ ในวรรณคดี จึ ง มี พิ ธี กรรม เกี่ ยวกั บ เทพ เจ้ า มากมาย เช่ น ตรี ยั ม ปวาย ถื อ
น ้าพระพิพฒ
ั น์สตั ยา พิรุณศาสตร์ สะเดาะเคราะห์ ตังศาลพระภู
้
มิ (แสงอรุณ กนกพงศ์ชยั , 2548:
84) การตังศาลพระภู
้
มิเป็ นพิธีกรรมที่คนไทยขอพึ่งพาอานาจของเทวดา เพราะพระภูมิคือเทวดาที่
อยู่ประจารักษาแผ่นดิน (บุญค ้า ไชยพรหมวงศา, 2545: 109) บางพิธีกรรมมีการเชื่อมอานาจของ
เทวดาเข้ ากับวิถีเกษตรกรรม เช่น การแห่นางแมว หลายพื ้นที่เชื่อว่าแมวเป็ นตัวแทนสัตว์พาหนะ
ของปั ช ชุนะเทพบุตรหรื อเทพแห่งเมฆและฝนในคัม ภี ร์มหาสมัยสูตร (เอกพงศ์ ประดิษฐ์ พ งษ์ ,
2554) คนไทยยังเชื่อมโยงคติเรื่ องเทวดาเข้ ากับสถานภาพศักดิ์สิทธิ์ขององค์กษัตริ ย์ โดยถือว่าการ
เกิดในราชตระกูลเป็ นผลของกรรมดีในอดีต (สุวรรณา สถาอานันท์ และเนื่องน้ อย บุณยเนตร,
2535: 128) รวมถึงคติเทวราชาที่เชื่อว่ากษัตริ ย์คือ อวตารของเทพเจ้ า เมื่อสิ ้นอายุขยั ก็จะเสด็จ
กลับไปสถิตยังเขาพระสุเมรุ ซึ่งเป็ นแกนของจักรวาล ทิพย์ภาวะและอานาจของกษัตริ ย์จะสะท้ อน
ผ่านพระราชพิธี อาทิ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โสกันต์ งานออกพระเมรุมาศ (ณรงค์กรรณ รอด
ทรัพย์, ภูศษิ ฐ์ แสวงกิจ และนิพทั ธพงศ์ พุมมา, 2557)
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(2) มายาคติเกี่ยวกับสังคม (Societal Myth)
มายาคตินีเ้ กี่ ยวข้ องกับคติการดาเนินที่ชีวิตที่เหมาะสม เช่น ความ
ขยันทาให้ คนจีนร่ ารวยจากจุดเริ่มต้ นเพียงเสื่อผืนหมอนใบ (อรวรรณ ปิ ลนั ธน์โอวาท, 2547: 199)
สังคมไทยเป็ นสังคมเกษตรกรรมมาแต่เดิม พิธีกรรมจึงมักเกี่ยวข้ อง
กับการเพาะปลูกเพื่อสร้ างขวัญกาลังใจ เช่น แรกนาขวัญ ทาขวัญข้ าว แห่บงไฟ
ั ้ (แสงอรุ ณ กนก
พงศ์ชยั , 2548: 89-90) วิถีดงั กล่าวก่อให้ เกิดการเหมารวมว่าเกษตรกรรมแบบยังชีพและพิธีกรรมที่
เกี่ยวข้ องเป็ นวัฒนธรรมของไทยทังๆ
้ ที่เป็ นวิถีร่วมของอุษาคเนย์ (นิธิ เอี่ยวศรี วงศ์ , 2534: 136) อีก
ทังในปั
้ จจุบนั คนไทยไม่ได้ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็ นหลักและรายได้ ของประเทศก็มาจาก
ภาคอุตสาหกรรมมากกว่า แต่คนส่วนใหญ่ยงั มีภาพจาว่าคนไทยประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็ น
หลักซึง่ ยังมีการถ่ายทอดในวรรณกรรมหรื อบทเรี ยนอยู่ (สนิท สมัครการ, 2537: 103-104) Dayley
(2011: 343-344) กล่าวว่าคนไทยมีมายาคติเกี่ยวกับวิถีเกษตรกรรม คือ (1) ความสุขแบบชนบท
เช่น วาทกรรม “ในน ้ามีปลาในนามีข้าว” (2) ความเป็ นไทย (3) ชาวนาคือผู้มีความรู้น้อย (4) ความ
พอเพียง ทัง้ หมดเป็ นวิธีคิดแบบโรแมนติก อนุรักษ์ นิยม และโหยหาอดีตของชนชัน้ นาที่ ต่อต้ าน
พาณิชย์นิยมสมัยใหม่ ซึง่ ก่อให้ เกิดการแตกแยกทางความคิดระหว่างชนชันสู
้ ง-กลางในเมืองกับชน
ชันล่
้ างในชนบท (หน้ า 356-357)
มายาคติเกี่ ยวกับวิถีเกษตรกรรมถูกนามาประกอบเป็ นวัฒ นธรรม
กระแสหลัก เพื่ อ ส่ง เสริ ม ความเป็ นไทย เช่น เดีย วกับ การสร้ างความภูมิ ใ จทางประวัติศ าสตร์
โดยเฉพาะความเชื่อว่าประเทศไทยคือดินแดนสุวรรณภูมิที่ปรากฏในวรรณเอเชียใต้ เป็ นดินแดนที่
พระเจ้ าอโศกส่งสมณทูตมาเผยแผ่ศาสนาและเป็ นเมืองท่าที่สร้ างความร่ ารวยแก่ผ้ มู าเยือน แนวคิด
นี ถ้ ูกใช้ ใ นการกระตุ้น ชาตินิ ยมหลัง การท าแผนที่ ในยุค อาณานิ คม โดยใส่ ความหมายให้ เ ป็ น
แผ่นดินทองเพื่อปลุกเร้ าความรักชาติและทาให้ ไทยเป็ นมหาอานาจในแหลมทอง ปั จจุบนั คนไทย
ยัง ยึด ถื อ ความเชื่ อ นี อ้ ยู่แ ม้ ว่า หลัก ฐานทางโบราณคดี จ ะบ่ง ชี ว้ ่า สุว รรณภูมิ คื อ ภูมิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ ทงหมดก็
ั้
ตาม (พจนก กาญจนจันทร, 2555) ความเป็ นไทยยังถูกใช้ เป็ นสินค้ า
เพื่อการท่องเที่ ยว โดยภาครัฐสร้ างภาพว่าวัฒนธรรมไทยคือความงดงามอ่อนช้ อยและสู่งค่า ซึ่ง
ตรงข้ ามกับทัศนะของชาวต่างชาติ ที่มองว่าเมืองไทยเป็ นแหล่ง ของโสเภณี ปั ญหามลพิษ ความ
ยากจน และการจราจรติดขัด (Van Esterik, 2000: 35-36)
อานาจและผู้มีอานาจเป็ นอีกมายาคติที่สาคัญในสังคมไทย อานาจที่
มีอิทธิพลต่อวิถีทางสังคมและรูปแบบการปกครอง ได้ แก่ (1) อานาจพุทธธรรมซึ่งส่งผลต่อลักษณะ
นิสยั ของผู้คน (2) อานาจเทพเจ้ า คือ วิสทุ ธิเทพหรื อพระพุทธเจ้ าและพระอรหันต์ซึ่ง ทาให้ พระสงฆ์
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ได้ รั บ การยกย่อ ง และสมมติเ ทพซึ่ง ท าให้ ส ถาบัน กษั ต ริ ย์ เ ป็ นที่ เ คารพเทิ ด ทูน (3) อ านาจ
พระมหากษัตริ ย์ คือ อานาจทางการเมืองและการเป็ นเทพเจ้ าจากอวตารหรื อการสร้ างบารมี และ
(4) อานาจภูตผี ซึ่งควบคุมวิถีปฏิบตั ิของประชาชน (สุวรรณา สถาอานันท์ และเนื่องน้ อย บุณย
เนตร, 2535: 252-259) คติดงั กล่าวส่งผลต่อพิธีกรรมโดยเฉพาะของชนชันสู
้ งหรื อราชสานัก โดย
ยึดโยงกับศาสนาพราหมณ์ซงึ่ ให้ ความสาคัญกับสถานะของผู้ปกครองและเชื่อมโยงกับอานาจของ
เทพเจ้ า ทาให้ พิธีหลวงดูเข้ มขลัง มโหฬาร และน่าเกรงขาม เหมาะแก่การส่งเสริ มให้ ผ้ ปู กครองมี
สถานภาพสูงส่งและมี อานาจศักดิ์สิทธิ์ เ สมื อนเทพเจ้ า (สุนทรี โคมิน และคณะ, 2529: 585)
รูปการณ์ดงั กล่าวทาให้ เกิดการแบ่งแยกความสูงต่าโดยพิธีหลวงถูก จัดให้ เป็ นแบบแผนชันสู
้ งและ
ประณีต ส่วนประเพณีและพิธีกรรมชาวบ้ านจะถูกจัดให้ มีสถานะต่ากว่า ไม่งดงาม หรื อแม้ กระทัง้
เร่อร่าหยาบคาย (อติภพ ภัทรเดชไพศาล, 2556)
อิทธิ พ ลของศาสนาพราหมณ์ และพุทธยังเอือ้ ต่อ การกดขี่ สตรี เพศ
โดยเฉพาะสังคมในสมัยจารี ต โดยสร้ างภาพจาว่าเพศชายเป็ นผู้นา ห้ าวหาญ และเข้ มแข็งกว่า
ส่วนเพศหญิ งนัน้ จะเปราะบาง ต้ องรั กนวลสงวนตัว เป็ นช้ างเท้ าหลัง และรั บผิดชอบงานบ้ าน
(Rojjanaprapayon, 1997: 23-24) Van Esterik (2000: 83) มองว่าศาสนาพุทธถูกชนชันปกครอง
้
ปรุ งแต่งจนกลายเป็ นเครื่ องมือกดขี่ผ้ หู ญิง ทาให้ คนไทยมีมายาคติว่าเพศหญิง อ่อนแอ เฉื่ อยชา
ต้ อ งเชื่ อ ฟั ง สามี และโลเลเจ้ ามารยา ดัง ภาษิ ต ว่ า “มารยาหญิ ง 500 เล่ ม เกวี ย น” เป็ นต้ น
(Bandhumedha, 1985: 96) วีระเชษฐ ผ่องพันธ์ (2547) ยังกล่าวถึงความเชื่อเชิงมายาคติที่แสดง
ถึงการลดคุณค่าสตรี เช่น การใช้ ผ้าถุงหรื อช่องคลอดทาลายคุณไสย การที่ภรรยาดุดา่ สามีจะทาให้
ครอบครัวตกต่า ส่วนสุวรรณา สถาอานันท์ และเนื่องน้ อย บุณยเนตร (2535) อธิบายว่าสตรี ไทยมี
สถานภาพ คือ การเป็ นแม่ เป็ นศรี ภรรยา เป็ นเครื่ องมือ เชื่อมอานาจทางการเมือง และเป็ นสินค้ า
หรื อวัตถุทางเพศ มายาคติเหล่านี ้ส่งผลให้ ผ้ หู ญิงถูกคาดหวังให้ รักนวลสงวนตัว ต้ องรักสวยรักงาม
และใช้ เรื อนร่างก้ าวสูค่ วามสาเร็จในชีวิต
(3) มายาคติเกี่ยวกับอัตลักษณ์ (Identity Myth)
ความเชื่อในไสยศาสตร์ ถือเป็ นมายาคติ สาคัญที่สะท้ อนอัตลักษณ์
ของคนไทย สังคมไทยเชื่อถื อ วิชาและวิถีปฏิบตั ิว่าด้ วยอานาจเหนือธรรมชาติมาแต่โบราณ ทัง้
คาถาอาคม เลขยันต์ โหราศาสตร์ แพทย์แผนโบราณ ฯลฯ (สุวรรณา สถาอานันท์ และเนื่องน้ อย
บุณยเนตร, 2535: 97) ลักษณะดังกล่าวทาให้ คนไทยละเลยการใช้ ศกั ยภาพของตนเองและ
มองข้ ามคุณธรรมที่พึงปฏิบตั ิ (Shytov, 2004: 113) ข้ อห้ ามและข้ อปฏิบตั ิส่วนใหญ่จึงมักยึดโยง
กับพลังเหนือธรรมชาติซึ่งบุญค ้า ไชยพรหมวงศา (2545) กล่าวถึงตานานและประเพณีชาวบ้ านที่
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สะท้ อนมายาคติดงั กล่าว เป็ นต้ นว่าการห้ ามเหยียบธรณีประตู ความเชื่อเรื่ องแม่ย่านาง การเผา
พริกเผาเกลือสาปแช่ง การปั กตระไคร้ ห้ามฝนของสาวพรหมจรรย์ ส่วนวีระเชษฐ ผ่องพันธ์ (2547)
ได้ กล่าวถึงความเชื่อและข้ อห้ ามที่สะท้ อนอัตลักษณ์ของคนไทย ได้ แก่ ความเชื่อเรื่ องต้ นไม้ มงคล
การตังชื
้ ่อ การใส่เสือ้ ผ้ าตามสีของวัน อาชีพรถไฟ เรื อเมล์ ลิเก ตารวจมักเจ้ าชู้ จิ ้งจกทักเป็ นลาง
บอกเหตุ ตัวเงินตัวทองเข้ าบ้ านเป็ นอัปมงคล แมวดาข้ ามโลงศพจะทาให้ วิญญาณไม่สงบ ในส่วน
ของข้ อห้ าม คือ ห้ ามลอดใต้ บนั ไดหรื อราวตากผ้ า ห้ ามขี่หลังสุนขั ห้ ามไว้ ใจช้ างสาร งูเห่า ข้ าเก่า
และเมียรัก ห้ ามร้ องทักเมื่อเห็นดาวตก เป็ นต้ น
(4) มายาคติเกี่ยวกับจุดสิ ้นสุดของชีวิต (Eschatological Myth)
มายาคตินี ้เป็ นความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ ้นในอนาคตรวมถึง ชีวิต
หลังความตาย (อรวรรณ ปิ ลนั ธน์โอวาท, 2547: 200)
ผี เ ป็ นความเชื่ อ ที่ ส าคั ญ ในมายาคติ ป ระเภทนี ้ หมายรวมถึ ง
ปรากฏการณ์ ที่กาหนดกฎเกณฑ์และแบบแผนซึ่งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ชุมชน และ
ธรรมชาติ เป็ นความสัมพันธ์ ในลักษณะเคารพยาเกรง อ่อนน้ อม และสานึกในบุญคุณ (สุวรรณา
สถาอานันท์ และเนื่องน้ อย บุณยเนตร, 2535) ผีมีทงดี
ั ้ และร้ ายซึ่งหมายรวมถึงเทพยดาด้ วย ดังที่
แสงอรุณ กนกพงศ์ชยั (2548: 81-82) กล่าวว่าผีมี 3 ประเภท คือ (1) ผีผ้ พู ิทกั ษ์ หรื อเทวดาอารักษ์
(2) ผีบรรพชน ผีวีรบุรุษและวีรสตรี และ (3) ผีร้าย เช่น ผีตายโหง ผีปอบ ผีกระสือ ความเชื่อเรื่ องผี
ก่อให้ เกิดข้ อห้ ามรวมถึงพิธีกรรมการเซ่นสรวงบูชาเพื่อยอมรับอานาจและขอความช่วยเหลือ ผีใน
โลกทัศน์คนไทยมีความหมายเดียวกับขวัญและวิญญาณซึ่งหมายถึงสิ่งที่สถิตในตัวบุคคล เมื่อ
บุคคลตายวิญญาณจะออกจากร่ างไปเกิดใหม่ ความเชื่อนีน้ าไปสู่พฤติกรรมการสร้ างบุญกุศล
เพราะถือว่าเป็ นสิ่งเดียวที่ติดตัวไปในภพหน้ าพร้ อมกับวิญญาณ (สุวรรณา สถาอานันท์ และเนื่อง
น้ อย บุณยเนตร, 2535)
คติเ รื่ องผี ยัง เป็ นเครื่ องมื อ ในการสั่ง สอนผู้คนให้ ป ระพฤติตนตาม
กรอบศีล ธรรมและคารพผู้ใหญ่ โดยเฉพาะความเชื่ อเรื่ องเปรตซึ่ง เป็ นมายาคติเกี่ ยวกับผีร้ายที่
บูรณาการหลักศาสนาพุทธเข้ ากับความเชื่อดัง้ เดิม คนไทยจะถูกปลูกฝั ง ผ่านการเล่าเรื่ องว่า ผู้
ประพฤติผิดทานองคลองธรรม เช่น ผิดศีล ดุด่าทุบตีพ่อแม่ จะถูกเบียดเบียนโดยวิญญาณร้ าย
และเมื่อตายไปจะต้ องเกิดเป็ นเปรตที่ร่างกายสูงเท่าต้ นตาล มีฝ่ามือใหญ่ ปากเล็กแหลมเท่ารูเข็ม
และส่งเสียงร้ องโหยหวนด้ วยความหิว (Tiwsakul and Hackley, 2012: 493-494)
ความเชื่อเรื่ องผีก่อให้ เกิดพิธีกรรมโดยเฉพาะที่ เกี่ ยวข้ องกับความ
ตาย ลักขณา ศกุนะสิงห์ (2556) กล่าวถึงความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับความตาย ได้ แก่ การจุด
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ธูปและตะเกียงหน้ าศพ การจัดสารับอาหารเซ่นผู้ตาย การโปรยทานและซื ้อที่เผาศพ การเวียนศพ
และการวางดอกไม้ จนั ทน์ ซึ่งเลียนแบบจากพิธีหลวง ส่วนพระยาอนุมานราชธน (2553) อธิบายว่า
การทาพิธีศพของคนไทยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเซ่นไหว้ ผ้ ตู าย ปั ดรังควานหรื อป้องกันผีร้าย และอุทิศ
บุญกุศลแด่ผ้ ตู าย ทังยั
้ งแฝงคติที่สอนให้ คนละความยึดมั่นถือมัน่ เช่น การใส่เงินในปากศพและ
การมัดตราสัง สุจิตต์ วงษ์ เทศ (2558ค) กล่าวว่าพิธีศพของไทยในอดีตจะกระทาหลายวันและเป็ น
งานที่สนุกสนานโดยทุกคนจะแต่งกายด้ วยเสื ้อผ้ าสีสนั สวยงาม ส่วนพิธีศพที่ เศร้ าโศกและการแต่ง
กายด้ ว ยชุด ด าเป็ นสิ่ ง ที่ ไ ทยพึ่ง รั บ เอาธรรมเนี ย มของตะวัน ตกมาใช้ ใ นสมัย รั ช กาลที่ 5 แล้ ว
แพร่หลายสูส่ าธารณชนโดยประกาศรัฐนิยมของจอมพล ป. พิบลู สงคราม (แสงอรุณ กนกพงศ์ชยั ,
2548: 97-98)
สรุปว่ามายาคติในสังคมไทยประกอบด้ วยมายาคติเกี่ยวกับจักรวาลและชีวิต ได้ แก่
คติเรื่ องภพชาติ กรรม บุญ-บาป พรหมลิชิต โชค ดวง ขวัญ ไตรภูมิ นรก-สวรรค์ เทวดา มายาคติ
เกี่ ย วกั บ สัง คม ได้ แ ก่ วิ ถี เ กษตรกรรม ชาติ นิ ย มและความเป็ นไทย อ านาจและผู้มี อ านาจ
ความสาคัญของสถานะ และสตรี เพศ-ปิ ตาธิปไตย มายาคติเกี่ยวกับอัตลักษณ์ ได้ แก่ความเชื่อใน
ไสยศาสตร์ และมายาคติเกี่ยวกับจุดสิ ้นสุดของชีวิต ได้ แก่ ผี วิญญาณ และความตาย ลาดับต่อไป
จะกล่าวถึงอุดมการณ์ที่คนไทยยึดถือซึง่ จะช่วยให้ เข้ าใจวัฒนธรรมไทยมากยิ่งขึ ้น
2.2.2.3 อุดมการณ์ในสังคมไทย
อุดมการณ์มีความเชื่อมโยงกับมายาคติเพราะต่างเป็ นเครื่ องมือที่ชนชันน
้ าใช้ รักษา
ผลประโยชน์ของตนและทาให้ สถานภาพทางชนชันด
้ ารงอยู่ (อัจฉรา ปั ณฑรานุวงศ์, 2551: 12) ใน
ส่วนนี ้ผู้วิจยั จะกล่าวถึงอุดมการณ์ ที่สาคัญของคนไทย มีหวั ข้ อในการอธิบาย คือ (1) ความรู้ทวั่ ไป
เกี่ยวกับอุดมการณ์ และ (2) อุดมการณ์และการเมืองการปกครองในสังคมไทย ดังจะกล่าวใน
รายละเอียด
1) ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับอุดมการณ์
ในหั ว ข้ อนี ผ้ ้ ู วิ จั ย จะกล่ า วถึ ง ความหมาย บทบาท และหน้ าที่ ข อง
อุดมการณ์ในฐานะกลไกการควบคุมทางสังคม มีรายละเอียดดังนี ้
คาว่า “อุดมการณ์ (Ideology)” ประดิษฐ์ ขึ ้นในช่วงการปฏิวตั ิฝรั่งเศสโดย
Destutt de Tracy ถูกใช้ เป็ นเครื่ องมือทางการเมืองเพื่อประสานกลุ่มคนที่หลากหลายเข้ าไว้
ด้ วยกัน (Heywood, 2012: 4-5) อุดมการณ์ คือ ระบบความคิดทังมวลซึ
้
่งออกแบบมาเพื่อชี ้นา
พฤติกรรมของคนในสังคม (Levine, 1990: 67) เป็ นกลไกที่ทาให้ คนส่วนใหญ่เข้ าใจว่าสิ่งต่างๆ ใน
สังคมเป็ นความจริ งเช่นเดียวกับกลไกของมายาคติ (อัลธูแซร์ , 2557: 23) ส่วน Heywood (1994:
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15) อธิ บายว่าอุดมการณ์ คือ ชุดของความเชื่อพืน้ ฐานที่ สร้ างกรอบความคิดและกาหนดการ
กระทาของเรา มีบทบาทในการสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับกลุ่ม รวมถึงสนับสนุนและท้ า
ทายโครงสร้ างทางอานาจในสังคม อุดมการณ์จึงเกี่ยวข้ องกับอานาจ การครอบงา การใช้ ภาษา
การสร้ างความชอบธรรม และความเห็นพ้ อง (อรวรรณ ปิ ลนั ธน์โอวาท, 2547: 211)
อุดมการณ์เริ่มนามาใช้ ในงานทางการเมืองโดย Karl Marx (1818-1883)
ซึ่งกล่าวถึงการต่อสู้ทางชนชัน้ การควบคุมทางสังคม และการแพร่ กระจายความคิดของเจ้ าของ
ปั จจัยการผลิต (Hall et al., 2013: 344) รวมถึงการกดขี่ชนชันกรรมาชี
้
พโดยการสร้ างจิตสานึกลวง
หรื อ False Consciousness แล้ วทาให้ คนทั่วไปเชื่ อว่า เป็ นความจริ ง ยอมรั บการกดขี่ ว่าเป็ น
ความถูกต้ อง (Heywood, 2012: 6) ทาให้ ชนชันล่
้ างให้ ความร่วมมือโดยไม่สนั่ คลอนอานาจของชน
ชันน
้ า อุดมการณ์หรื อจิตสานึกลวงจึงเป็ นระบบความความเชื่อที่คนคิดว่าเป็ นความจริ ง ถือเป็ น
การสร้ างความหมายในประดิษฐกรรมทางสังคมจนเกิดเป็ นวัฒนธรรม (Brummett, 2011: 26-27)
สอดคล้ องกับที่ Williams (1977: 55) อธิบายว่าอุดมการณ์เป็ นระบบความคิดจอมปลอมของคน
กลุม่ หนึง่ รวมถึงกระบวนการสร้ างความคิดและความหมายเพื่อครอบงาคนส่วนใหญ่ในสังคมด้ วย
ในมุมมองเชิงประวัติศาสตร์ การก่อตัวของสังคมต้ องอาศัยเงื่อนไขการ
ผลิต (Production) และการผลิตซ ้าปั จจัย (Means of Production) แรงงาน (Productive Forces)
รวมถึงความสัมพันธ์ ทางการผลิต (Relations of Production) วิถีเหล่านี ้ใช้ หลักการจัดสรรหน้ าที่
หรื อ “กฎการแบ่งงานทางสังคม” ซึ่งชนชันปกครองสร้
้
างขึ ้นเพื่อให้ การผลิตดาเนินต่อไปได้ ส่งผล
ให้ มีการจัดระดับขีดความสามารถในตาแหน่งและชนิดงานที่ตา่ งกัน อันเป็ นที่มาของการจัดลาดับ
ชันทางสั
้
งคม ด้ วยเหตุนนชนชั
ั้
นที
้ ่อยู่สงู กว่าจึงมีการผลิตซ ้ากฎเกณฑ์ซึ่งเกิดเป็ นอุดมการณ์หลัก
(Dominant Ideology) เพื่อสร้ างความสยบยอม อุดมการณ์จึงช่วยตอบโจทย์ ในการสร้ างและ
เปลี่ยนแปลงสังคม รวมถึงจัดวางบุคคลให้ เข้ ากับเงื่อนไขการดารงอยู่ของสังคมหรื อความสัมพันธ์
ทางการผลิต (อัลธูแซร์ , 2557) และเพื่อให้ การผลิตซ ้าทังมวลมี
้
ประสิทธิภาพ แต่ละอุดมการณ์จึง
ต้ องต่อสู้ช่วงชิง เพื่อให้ ได้ ม าซึ่ง การครองความเป็ นเจ้ า หรื อที่ Antonio Gramsci เรี ยกว่า
Hegemony (Heywood, 2012: 7) เป็ นการสร้ างความเห็นพ้ องต่อแผนงานของผู้มีอานาจโดย
ผสานเข้ ากับสิ่ ง ที่ ม วลชนคุ้น เคย ท าให้ อุด มการณ์ ของคนกลุ่ม หนึ่ง โดดเด่นและเป็ นที่ ยอมรั บ
มากกว่าของคนอีกกลุม่ หนึง่ (Clarke, 2015: 279)
อุดมการณ์ ทาหน้ าที่ เป็ นกลไกหนึ่ง ที่ ชนชัน้ นาใช้ ผลิตซ า้ ความสัมพันธ์
ทางการผลิต ทาให้ การควบคุมทางสังคมง่ายและราบรื่ น (Hall, 1985: 113) โดยใช้ สถาบันต่างๆ
เช่น ศาสนา การศึกษา ครอบครัว กฎหมาย การเมือง สื่อมวลชน และวัฒนธรรม เป็ นตัวแทนใน
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การหล่อหลอมให้ สมาชิกยอมรับอุดมการณ์หลัก แล้ วผสานความร่วมมือกับกลไกการปราบปราม
หรื อการกดขี่ เช่น รัฐบาล รัฐสภา กองทัพ ตารวจ ราชทัณฑ์ ทัง้ สองกลไกเป็ นองค์ประกอบของ
โครงสร้ างทางสังคมที่เรี ยกว่าโครงสร้ างส่วนบน (Superstructure) ทาหน้ าที่ประสานกับโครงสร้ าง
ส่วนล่าง (Infrastructure) ซึ่งประกอบด้ วยเอกภาพของพลังการผลิต และความสัมพันธ์ ทางการ
ผลิต ทาให้ กระบวนการควบคุมและขับเคลื่อนสังคมดาเนินต่อไปอย่างเป็ นธรรมชาติ (อัลธูแซร์ ,
2557)
สรุ ปว่าอุดมการณ์คือระบบความคิดที่ชี ้นาพฤติกรรมของคนในสังคม มี
ส่วนในการเชื่อมโยงความหลากหลายของบุคคลกับสังคมเข้ าไว้ ด้วยกัน ถือเป็ นกรอบความคิดที่ชน
ชันน
้ าสร้ างขึ ้นเพื่อเป็ นกลไกในการควบคุมสังคมผ่านการหล่อหลอมขัดเกลาโดยสถาบันต่างๆ ทา
ให้ สิ่งสร้ างทางสังคมทังมวลดู
้
เป็ นธรรมชาติในฐานะความจริ ง อุดมการณ์จึงมีประเด็นของอานาจ
และการครอบงาเป็ นองค์ประกอบสาคัญ ในหัวข้ อต่อไปจะเข้ าสู่เนื ้อหาเกี่ยวกับอุดมการณ์และ
การเมืองการปกครองในสังคมไทย มีรายละเอียดดังนี ้
2) อุดมการณ์และการเมืองการปกครองในสังคมไทย
ในหัว นี ผ้ ้ ูวิ จัย จะกล่า วถึ ง อุด มการณ์ ที่ ส าคัญ ในสัง คมไทยโดยเน้ น ที่
ประเด็นการเมืองการปกครอง เนื่องจากอุดมการณ์มีความใกล้ ชิดกับมิตทิ างสังคมและการเมืองมา
ตังแต่
้ ยุคเริ่ มต้ น (ประจักษ์ นา้ ประสานไทย, 2555: 6) และเป็ นองค์ประกอบสาคัญในการ
ขับเคลื่อนระบบการปกครองของรัฐ อุดมการณ์ จึงไม่สามารถแยกออกจากการเมืองได้ (Seliger,
1977: 1) ผู้วิจัยจะกล่าวถึงอุดมการณ์ หลักของคนไทย 3 ประเภท ตามการจาแนกของพิมพร
สุนทรวิริยกุล (2551: 31-35) ได้ แก่ (1) อุดมการณ์ทางการเมือง (2) อุดมการณ์ทางเศรษฐกิจ และ
(3) อุดมการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
(1) อุดมการณ์ทางการเมือง (Political Ideology) มีอุดมการณ์
ส าคัญ ซึ่ง มี ส่ว นในการขับ เคลื่ อ นการเมื อ งการปกครองของไทย ได้ แ ก่ (1) ประชาธิ ป ไตย
(Democracy) คือ การปกครองที่ เน้ นหลักความเสมอภาค สิทธิ เสรี ภาพ และเสียงข้ างมากของ
ประชาชน (2) อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ (Authoritarianism) คือ การใช้ อานาจอย่างเด็ดขาดโดยคน
เพียงกลุ่มเดียว (3) ราชาธิปไตย (Monarchy) คือ การเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์ซึ่งมี
สถานะเป็ นเจ้ าแผ่นดิน เจ้ าชีวิต และสมมติเทพ และ (4) ชาตินิยม (Nationalism) คือ ความเชื่อใน
ความยิ่งใหญ่และความเป็ นเอกภาพของชาติ รวมถึง ความรักและหวงแหนแผ่นดิน เกิด (พิมพร
สุนทรวิริยกุล, 2551: 31-32)
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ในประเด็นเกี่ ยวกับอุดมการณ์ ทางการเมือง ผู้วิจัยขอขยายความ
อุด มการณ์ ที่ ส าคัญ ต่อ การเมื อ งการปกครองของไทยทัง้ หมด นั่น คือ อุด มการณ์ อานาจนิ ย ม
เบ็ดเสร็จ ราชาธิปไตย ประชาธิปไตย และชาตินิยม มีรายละเอียดดังนี ้
อุดมการณ์อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จและราชาธิปไตยมีอยู่ในสังคมไทย
ตังแต่
้ บรรพกาล โครงสร้ างการปกครองของไทยมีการจัดลาดับชนชันมาแต่
้
เดิม โดยผู้ปกครองเป็ น
ชนชันมู
้ ลนายที่มีอานาจสิทธิ์ขาด ในสมัยสุโขทัยแม้ จะใช้ ระบบปิ ตุราชาธิปไตยแต่อานาจสิทธิ์ขาด
ก็ขึน้ อยู่กับกษัตริ ย์เท่านัน้ ส่วนสมัยอยุธ ยาอุดมการณ์ อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จและราชาธิ ปไตยมี
ความเด่นชัดมาก เนื่องจากมีการรับเอาแนวคิดเทวราชาอันเป็ นวัฒนธรรมการปกครองของขอม
และอินเดียมาใช้ กษัตริ ย์ดารงสถานะเสมือนเทพเจ้ า เป็ นเจ้ าแผ่นดินและเจ้ าชีวิต การสื่อสารกับ
กษัตริ ย์ต้องใช้ ราชาศัพท์ ถื อเป็ นการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิ ราชย์อย่างแท้ จริ ง (รัชนีกร
เศรษโฐ, 2532) แม้ ภายหลังจะรับเอาแนวคิดธรรมราชามาใช้ แต่ก็ไม่ได้ ทาให้ สถานะของกษัตริ ย์
เปลี่ยนแปลง ราษฎรยังต้ องจงรักภักดีโดยไม่มีข้อแม้ เพราะถื อว่าพระองค์ เป็ นผู้มีบุญบารมี ที่จะ
คุ้ม ครองไพร่ ฟ้ าให้ อยู่เ ย็นเป็ นสุข เป็ นผู้มี พระคุณที่ ทุกคนต้ องกตัญญูกตเวที โดยการรั บเกณฑ์
แรงงานและเสียภาษี ส่วนขุนนางและเชื ้อพระวงศ์จะเป็ นผู้ช่วยในการบริ หารการปกครอง (สุมาลี
บารุงสุข และศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กลุ , 2529: 65)
การปกครองสมัยสมบูรณาญาสิทธิ์ มีการแบ่งคนในสังคมเป็ น 2 ชน
ชันหลั
้ ก คือ (1) ชนชันสู
้ งหรื อมูลนาย ได้ แก่ พระมหากษัตริ ย์ ราชวงศ์ ขุนนาง และ (2) ชนชันล่
้ าง
ได้ แก่ สามัญชนซึ่งมีฐานะเป็ นไพร่ และทาส (Rabibhadana, 1979: 28) นอกจากนี ้ยังมี ชนชัน้
พิเศษ ได้ แก่ สมณพราหมณ์ ชาวต่างชาติ และพ่อค้ าวาณิช (รัชนีกร เศรษฐโฐ, 2532: 15)
โครงสร้ างดัง กล่ า วถื อ ว่ า กษั ต ริ ย์ เ ป็ นเจ้ าของดิ น แดนและประชาชน ทั ง้ มวลในอาณาจัก ร
ความสัมพันธ์ระหว่างนายกับไพร่เป็ นแบบสมผลประโยชน์ อานาจของมูลนายจะสัมพันธ์กบั ระดับ
ศักดินาซึ่งชี ้วัดจานวนคนในสังกัด นายต้ องคุ้มครองไพร่ส่วนไพร่ต้องส่งส่วยและรับใช้ มลู นาย ทา
ให้ ความกตัญญูกตเวทีเป็ นค่านิยมหลักที่คนไทยส่วนใหญ่ให้ ความสาคัญ (Rabibhadana, 1979:
29-35)
ส่วนอุดมการณ์ประชาธิปไตยเริ่มแพร่กระจายในสังคมไทยตังแต่
้ การ
เปลี่ยนแปลงการปกครองในปี 2475 เป็ นการเปลี่ยนแปลงเชิงอุดมการณ์และองค์กรของรัฐทังหมด
้
โดยนารู ปแบบการปกครองของฝรั่งเศสมาผสานกับรู ปแบบของไทย แต่ด้วยเหตุที่โครงสร้ างทาง
สังคมยังไม่ถกู ปรับเปลี่ยนทาให้ ระบบการปกครองที่คณะราษฎรนามาใช้ เกิดความล้ มเหลว สังเกต
จากการปกครองโดยรั ฐ บาลเผด็จ การหลายยุค สมัย แม้ บ างช่ว งเวลาจะมี นัก คิด บางกลุ่ม ได้

35
นาเสนออุดมการณ์สงั คมนิยมเพื่อเป็ นตัวเลือกในการแก้ ปัญหาสังคม โดยเฉพาะช่วงเหตุการณ์ 14
ตุลาคม 2516 ถึง 6 ตุลาคม 2519 แต่แนวคิดนี ้ก็พ่ายแพ้ ให้ กับอุดมการณ์ดงเดิ
ั ้ มซึ่ง หยัง่ รากอยู่ใน
โครงสร้ างของสังคมไทยอย่างราบคาบ (ฑิตยา สุวรรณะชฎ, สนิท สมัครการ และเฉลียว บุรีภกั ดี ,
2523: 23-28)
คนไทยรั บ อุด มการณ์ ป ระชาธิ ป ไตยมาใช้ แบบผิ ว เผิ น ในขณะที่
โครงสร้ างทางสังคมและเศรษฐกิจแบบเดิมยังคงอยู่ (สุมาลี บารุงสุข และศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กลุ ,
2529: 78) นั่นคือพื ้นฐานแนวคิดอนุรักษ์ นิยมและระบบอุปถัมภ์ ที่ทุกชนชันพยายามรั
้
กษาไว้
(สุนทรี โคมิน และคณะ, 2529: 572) ดังที่ ธงชัย วินิจจะกูล (2551: 58-63) อธิบายว่าการทาให้
ไทยเป็ นรัฐสมัยใหม่ ในขณะที่โครงสร้ างของกลุ่มอานาจเก่ายังไม่ถูกสะสาง ทาให้ ชนชัน้ นาเดิม
ปรั บ ตัว และสื บ ทอดแนวคิด ดัง้ เดิม ที่ ส่ง ผลต่อ ความสัม พัน ธ์ ท างสัง คม ได้ แ ก่ แนวคิด อ านาจ
เชื่อมโยงกับบุญบารมี ระเบียบสังคมที่มีการจัดลาดับชัน้ และความสัมพันธ์ทางสังคมแบบองค์รวม
ชีวภาพ (Organism) ส่วน Shytov (2004: 306-308) มองว่าสาเหตุที่ทาให้ ประชาธิปไตยไม่เติบโต
ในสังคมไทย คือ (1) ความเชื่อของผู้ปกครองว่าคนชนบทไม่มีศกั ยภาพในการแก้ ปัญหาที่ซบั ซ้ อน
และชาวบ้ านไม่ทราบอานาจการปกครองของตนเนื่องจากระบบการศึกษาไร้ ประสิทธิภาพ และ (2)
ระบบราชการและการรวมศูนย์อานาจที่ส่วนกลาง ซึ่งชนชันชาวนาถู
้
กปกครองโดยกษัตริ ย์ในอดีต
และโดยทหารรวมถึงข้ าราชการในปั จจุบนั ทาให้ ประชาชนไม่มี สิทธิในการบริ หารจัดการตนเองทัง้
ในระดับท้ องถิ่นและระดับประเทศ
ในส่วนของอุดมการณ์ชาตินิยมคาดว่าเกิดขึ ้นในยุคล่าอาณานิคมถึง
ช่ ว งรั ช กาลที่ 5-7 โดยชนชัน้ น าพยายามสร้ าง “ความเป็ นไทย” และ “ชาติ ไ ทย” ด้ ว ยการ
วางรากฐานชาตินิยมทางวัฒนธรรมโดยผลิตซ ้าศิลปวัฒนธรรมเดิม เช่น ศาสนาพุทธ ภาษาไทย
ประเพณีไทย เพื่อการอ้ างสิทธิ์เหนือดินแดน ทาให้ ตะวันตกยอมรับว่าชาติไทยมีอารยธรรม และ
สร้ างความชอบธรรมในการจัดการความสัมพันธ์ เชิงอานาจซึ่งทาให้ สถานภาพของชนชันน
้ าเดิม
ยังคงอยู่ (สายชล สัตยานุรักษ์ , 2557: 38-39) ขณะเดียวกันก็มีการช่วงชิงทางอุดมการณ์โดยชน
ชันน
้ าใหม่ซึ่งเกิดขึ ้นหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง ผู้นาเสนอแนวคิดชาตินิยมความเป็ นไทย อาทิ
รัฐบาลจอมพล ป. พิบลู สงคราม ได้ เปลี่ยนชื่อประเทศจาก “สยาม” เป็ น “ไทย” เผยแพร่ เพลงปลุก
ใจ เช่น รักเมืองไทย รักกันไว้ เถิด ตื่นเถิดชาวไทย ตัดชื่อชนชาติอื่นออกจากชื่อเพลงไทยเดิม และ
ประดิษฐ์ เพลงชาติไทยอันเป็ นสัญลักษณ์ของขัวอ
้ านาจใหม่แทนเพลงประจาชาติเดิม สิ่งเหล่านี ้
ส่งผลให้ “ความเป็ นไทย” ผูกติดอยู่กบั อาการหลงตัวเองรวมถึงการดูถกู ชาติเพื่อนบ้ านว่าต้ อยต่า
ของคนไทยในปั จจุบนั (อติภพ ภัทรเดชไพศาล, 2556)
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(2) อุดมการณ์ ทางเศรษฐกิจ (Economic Ideology) อุดมการณ์
สาคัญที่มี ส่วนในกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จ ของไทย ได้ แก่ (1) ทุนนิยม (Capitalism) คือ การให้
ความสาคัญกับเงินทุนและปั จจัยการผลิต แรงงานจัดเป็ นสินค้ าประเภทหนึ่ง (2) บริ โภคนิยม
(Consumerism) คือ การบริโภคที่ไร้ ขีดจากัดซึง่ มิได้ ตอบสนองความต้ องการพื ้นฐาน (3) วัตถุนิยม
(Materialism) คื อ การสะสมความมั่ ง คั่ง และความสะดวกสบายโดยการแสวงหาวัต ถุ ม า
ครอบครอง ใช้ วัตถุเ ป็ นตัวตัดสิน คุณค่าของบุคคล (4) เงินตรานิยม (Moneyism) คือ การวัด
ความสาเร็ จ จากรายได้ ความสัม พันธ์ ระหว่างบุคคลที่ มีการคานวณเป็ นผลประโยชน์ และ (5)
เศรษฐกิจพอเพียง (Self-Sufficiency Economy Ideology) คือ การเน้ นความพอประมาณ ความ
จาเป็ น การพึ่งตนเอง ความประหยัด และไม่ใช้ เงินเป็ นตัวชี ้วัด (พิมพร สุนทรวิริยกุล, 2551: 3233)
ผู้วิจยั ขออธิบายเฉพาะอุดมการณ์ทางเศรษฐกิจบางประเด็นที่เห็นว่า
สาคัญ นัน่ คืออุดมการณ์ทนุ นิยมและอุดมการณ์วตั ถุนิยม ดังนี ้
ทุนนิยม คือ ระบบเศรษฐกิจที่ให้ ความสาคัญกับการเป็ นเจ้ าของใน
ทรัพยากรและการจัดสรรปั นส่วนวัตถุ ผลผลิต หรื อสินค้ าตามกลไกการตลาดแบบเสรี โดยปั จเจก
หรื อภาคเอกชน ประชาชนทุกคนมีสิทธิ ส่วนตัวในการเป็ นเจ้ าของหรื อครอบครองสินค้ า บริ การ
แรงงาน และสินทรัพย์ ทางกายภาพ (Gwartney and Stroup, 1995: 51) รวมถึงความสามารถใน
การแสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตนจากเงินทุน สินทรัพย์ และทรัพยากรได้ อย่างเสรี (Samuelson
and Nordhaus, 2010: 34) ในที่นี ้หมายถึงเอกชนเป็ นเจ้ าของหรื อใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรส่วน
ใหญ่ แต่โครงสร้ างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณประโยชน์ ยงั คงถูกควบคุมดูแล บริ หาร
จัดการ และเป็ นเจ้ าของโดยภาครัฐ (Ekelund, Ressler and Tollison, 2006: 92)
ในประเทศไทยระบบทุนนิยมปรากฏชัดภายหลังการทาสนธิสญ
ั ญา
เบาริ งสมัยรัชกาลที่ 4 ทาให้ เกิดการค้ าเสรี ระหว่างประเทศและใช้ ระบบเงินตราในการแลกเปลี่ยน
หลัง สงครามโลกครั ง้ ที่ 2 มี การขับเคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ทุน นิย มขนานใหญ่ โ ดยความร่ ว มมื อของ
สหรัฐอเมริ กา (รัชนีกร เศรษโฐ, 2532: 23-25) อันเป็ นหนึ่งในแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจแก่
ประเทศโลกที่สาม ประเทศไทยจึงมีการปรับปรุ งคุณภาพสังคมและเศรษฐกิจ โดยพัฒนาระบบ
อุตสาหกรรมและโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่อยกระดับมาตรฐานการครองชีพ ทาให้ เกิดการเคลื่อนย้ าย
แรงงานครัง้ ใหญ่และเกิดช่องว่างทางเศรษฐกิจเนื่องจากความก้ าวหน้ ากระจุกตัวอยู่ในเมือง การที่
คนไทยมุ่งเน้ นการบริ โภคทันทีทาให้ เกิดค่านิยมการตัดสินบุคคลตามผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
เกิดความไม่สมดุลด้ านรายได้ และผู้มีกาลังทางเศรษฐกิจมากกลายเป็ นกลุ่มอานาจใหม่ในสังคม
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(ฑิตยา สุวรรณะชฎ และคณะ, 2523: 26-27) นอกจากนี ้การแข่งขันในระบบทุนนิยมยังสวน
กระแสต่อการส่งเสริมอุดมการณ์ทางเลือก อาทิ เศรษฐกิจพอเพียง ทังยั
้ งก่อให้ เกิดการปะทะที่อาจ
ส่งผลเป็ นวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจได้ เช่นกัน (ชาญชัย รัตนปราการ, 2555: 7)
วัต ถุ นิ ย ม คื อ หลัก การที่ ม องปรากฏการณ์ ท างจิ ต ใจ ความคิ ด
ความรู้สึก ความปรารถนา และขีดความสามารถของมนุษย์ ว่าเป็ นสิ่งที่สามารถวัดและคานวณได้
เช่นเดียวกับเครื่ องมือหรื อวัตถุสิ่งของ มนุษย์เป็ นตัวกระทาทางเศรษฐกิจ ความทุกข์หรื อความสุข
ของคนเป็ นสิ่งที่สะสม เก็บเกี่ยว และชี ้วัดได้ คล้ ายคลึงกับความเป็ นวัตถุหรื อสัมพันธ์ กบั วัตถุที่ได้
ครอบครอง รวมถึงการใช้ สินค้ าหรื อวัตถุสิ่งของเป็ นตัวบ่งบอกความแตกต่างด้ านสถานภาพทาง
สังคมหรื อฐานะทางเศรษฐกิจ ของแต่ละบุคคล (Cottrell, 1998: 288-289) Hofmeister and
Neulinger (2013: 321) อธิบายคุณลักษณะสาคัญของความเป็ นวัตถุนิยม (ทัศนคติต่อทังวั
้ ตถุ
และเงินตรา) ได้ แก่ ความรู้สกึ เป็ นเจ้ าของ ความเห็นแก่ตวั ความอิจฉาริ ษยาเมื่อเทียบกับผู้อื่น การ
บริโภควัตถุสิ่งของเพื่อสร้ างอัตลักษณ์และเป็ นรางวัลแห่งความสาเร็จของตนเอง ปรากฏการณ์ วตั ถุ
นิยมเป็ นต้ นตอให้ เกิดพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่พงึ ประสงค์ เช่น การใช้ สินค้ าและบริ การเพื่อการโอ้
อวด ความฟุ่ มเฟื อยสุรุ่ยสุร่าย การใช้ จ่ายโดยขาดการไตร่ ตรอง ผู้มีความเป็ นวัตถุนิยมจึงมักมี
พฤติกรรมการบริ โภคเพื่อโอ้ อวด ใช้ วัตถุแสดงสถานะและชี ้วัดความสาเร็ จ รวมถึงเกิดความพึง
พอใจเมื่อได้ ครอบครองหรื อบริ โภควัตถุสิ่งของ (ภูเบศร์ สมุทรจักร และมนสิการ กาญจนะจิตรา,
2557: 52-53)
ในทรรศนะของผู้วิจยั มองว่าอุดมการณ์ทุนนิยมมีความสัมพันธ์และ
ส่งผลให้ เกิดโลกทัศน์ความสาเร็จเชิงวัตถุนิยมซึง่ ครอบงาวิธีคดิ และมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนไทย
ในปั จจุบนั สอดคล้ องกับที่ชาญชัย รัตนปราการ (2555: 31) ชี ้แจงว่าทุนนิยมและวัตถุนิยมมีความ
เกี่ ยวข้ องกันอย่างเหนี ยวแน่น มาตังแต่
้ ก่อนการปฏิ วัติอุตสาหกรรม จากการศึกษาของภูเบศร์
สมุทรจักร และมนสิการ กาญจนะจิตรา (2557) พบว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่มีพฤติกรรมการบริ โภคแบบ
วัต ถุนิ ย มมากที่ สุด ซึ่ ง ควรเฝ้ าระวัง อย่ า งยิ่ ง นอกจากนี ส้ านัก งานคณะกรรมการพัฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ เคยสารวจดัชนีความสุขของครอบครัวไทย พบว่าร้ อยละ 62.42
ของครอบครัวไทยประสบปั ญหาความแตกแยก ขาดความอบอุ่น และปั ญหาสุขภาพจิตอันเป็ นผล
จากพฤติกรรมการดารงชีวิตในสังคมทุนนิยมและการให้ ความสาคัญกับวัตถุนิยมมากเกินไปใน
ปั จจุบนั (ผู้จดั การออนไลน์, 2553)
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองหลัง ปี 2475 การเข้ ามา
ของทุนนิยม กระแสวัตถุนิยม ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี และระบบการศึกษามวลชนแบบ
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ตะวันตก ส่งผลให้ เกิดชนชันใหม่
้
ในสังคมไทยนัน่ คือชนชันกลาง
้
(อติภพ ภัทรเดชไพศาล, 2556:
104) รัชนีกร เศรษโฐ (2532: 20) อธิบายว่าการพัฒนาทางเศรษฐกิจทาให้ โครงสร้ างทางชนชัน้
ของสัง คมไทยเปลี่ ย นแปลงและคงอยู่เ รื่ อ ยมาถึ ง ปั จ จุบัน ประกอบด้ ว ย (1) ชนชัน้ ผู้ดี เ ก่ า
(Aristocrats) คือ ผู้มีเชือ้ สายราชสกุลและขุนนาง (2) ชนชัน้ นา (Elite) คือ ผู้บริ หารประเทศ
นักการเมือง ข้ าราชการระดับสูง นักธุรกิจ เป็ นต้ น (3) ชนชัน้ กลางระดับสูง (Upper-Middle
Class) คือ ข้ าราชการ ผู้มีความรู้สงู และวิชาชีพที่มีรายได้ มาก เช่น แพทย์ อาจารย์ ทหาร (4) ชน
ชันกลางระดั
้
บต่า (Lower-Middle Class) คือ ช่างฝี มือ ผู้ชานาญการ พนักงานบริ ษัท แรงงาน
ภาคอุตสาหกรรม เป็ นต้ น และ (5) ชนชันล่
้ าง (Lower Class) คือ กรรมกรไร้ ฝีมือ ผู้ใช้ แรงงาน
เกษตรกร ผู้มีอาชีพหาเช้ ากินค่า เป็ นต้ น
(3) อุดมการณ์ ทางสังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural
Ideology) ประกอบด้ วย (1) ศักดินา (Feudalism) คือ ระบบสังคมที่กาหนดสิทธิ หน้ าที่ โอกาส
และสถานะของบุคคลตามลาดับชนชัน้ (2) ชายเป็ นใหญ่ (Patriarchy) คือ โครงสร้ างทางสังคม
และวิถีปฏิบตั ิที่ผ้ ชู ายมีอานาจ บทบาท และความสาคัญในสังคมมากกว่า (3) อุดมการณ์พุทธ
ศาสนา (Buddhism) คือ ความเชื่อเรื่ องกฎแห่งกรรม ความไม่เท่าเทียมด้ านวาสนาบารมี การเวียน
ว่ายตายเกิด การสร้ างบุญกุศล (4) ไสยศาสตร์ (Occultism) คือ การนับถืออานาจเหนือธรรมชาติ
สิ่งศักดิส์ ิทธิ์ อิทธิปาฏิหาริ ย์ เวทมนตร์ คาถา มีพื ้นฐานมาจากการนับถือผีและศาสนาพราหมณ์ (5)
ท้ องถิ่นนิยม (Localism) คือ ความผูกพันของบุคคลหรื อกลุ่มที่มีต่อถิ่นที่อยู่ ประวัติศาสตร์ อัต
ลัก ษณ์ ประเพณี และวัฒ นธรรมของตน และ (6) ธรรมชาตินิ ยม (Naturalism) คื อ การให้
ความสาคัญกับธรรมชาติ สภาวะที่เป็ นจริ งตามหลักวิทยาศาสตร์ รวมถึงหลักของเหตุ ผล (พิมพร
สุนทรวิริยกุล, 2551: 33-35)
ในที่นี ้ผู้วิจยั ขอขยายความอุดมการณ์ที่สาคัญซึ่งสัมพันธ์กบั งานการ
ศึกษาวิจยั นี ้ นัน่ คือ อุดมการณ์ศกั ดินา ชายเป็ นใหญ่ และพุทธศาสนา ดังนี ้
ศักดินาเป็ นกลไกการกาหนดบทบาทหน้ าที่ สิทธิ อานาจ และฐานะ
ของทุกชนชันโดยใช้
้
ชาติกาเนิดและตาแหน่งทางราชการเป็ นตัวชี ้วัด (สุมาลี บารุงสุข และศุภรัตน์
เลิศพาณิชย์กลุ , 2529: 84) จิตร ภูมิศกั ดิ์ (2550: 37) อธิบายว่าศักดินามี 3 ความหมาย คือ ในเชิง
เศรษฐกิจศักดินาหมายถึงอานาจในการครอบครองที่ดินซึ่งเป็ นปั จจัยการผลิต ในเชิงการเมือง
หมายถึ ง อ านาจและอิ ทธิ พ ลของมนุษ ย์ ซึ่ง แตกต่า งกันไปตามปริ ม าณที่ ดิน ที่ ต นมี และในเชิ ง
วัฒนธรรมหมายถึงอานาจในการกาหนดรูปแบบวิถีชีวิตซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั อานาจในที่ดิน เจ้ าของที่ดินจะ
พยายามทาให้ ผ้ ูด้อยกว่า หรื อผู้ไร้ ที่ดินเคารพยกย่องและยอมรับสถาบันของพวกตน โดยกล่อม
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เกลาให้ เห็ น ว่ า ระเบี ย บที่ ก าหนดขึ น้ เป็ นความถู ก ต้ องชอบธรรมที่ พึ ง ยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ ส่ ว น
Rabibhadana (1979: 30) อธิบายว่าศักดินาสามารถใช้ กาหนดหรื อชี ้วัดจานวนคนที่อยู่ภายใต้
บังคับบัญชา บ่งบอกความมัง่ คัง่ และโอกาสในการเข้ าถึง ทรัพยากร รวมถึงใช้ ระบุขอบเขตอานาจ
ทางการเมืองของแต่ละบุคคลได้
ระบบศักดินาถื อว่าที่ดินและแรงงานทัง้ หมดผูกขาดโดยชนชัน้ มูล
นาย สามัญชนมีนาได้ 25 ไร่ ผู้มีมากกว่า 400 ไร่ถือเป็ นชนชันผู
้ ้ ดี หากต่ากว่าถือเป็ นชนชันไพร่
้ ซึ่ง
ต้ องอยู่ภายใต้ การปกครองของชนชันผู
้ ้ ดี และใช้ แรงงานเกณฑ์ ไม่มีสิทธิในการบริ หารงานแผ่นดิน
และต้ องส่งทรัพยากรที่ได้ จากการประกอบอาชีพให้ มลู นายเพื่อแลกกับความคุ้มครองอันเป็ นที่มา
ของระบบอุปถัมภ์ (รัชนีกร เศรษโฐ, 2532: 15) จิตร ภูมิศกั ดิ์ (2550: 138) กล่าวว่าแท้ จริ งแล้ ว
สามัญชนมีนาได้ สูงสุด 15 ไร่ ในอัตราไพร่ ราบ หากเป็ นคนยากจนซึ่งเป็ นชนส่วนใหญ่จะมีนาได้
เพี ย ง 5 ไร่ เ สมอกั บ ทาสเท่ า นัน้ ผู้ รั บ พระราชทานที่ ดิ น ตามศัก ดิ น าจะได้ รั บ ครั ว เรื อ นและ
ผลประโยชน์ในที่ดินนัน้ ส่งผลให้ ผ้ มู ีศกั ดินามากมีอานาจทางสังคมมากตามไปด้ วย (หน้ า 148)
แม้ ระบบการจัดสรรดัง กล่าวจะถูกยกเลิกไปแต่ ศักดินาก็ ยัง มี อิทธิ พ ลต่อ ระบบราชการไทยใน
ปั จจุบนั ค่านิยมที่ถือว่าข้ าราชการเป็ นผู้มีเกียรติทาให้ เกิดการวางอานาจและการใช้ อานาจในทาง
มิชอบ เน้ นระบบอุปถัมภ์ การบริ การประชาชนไม่เสมอภาค มีโครงสร้ างแบบรวมศูนย์ทาให้ การ
ปฏิบตั ิงานล่าช้ าและมีขนตอนซั
ั้
บซ้ อน ทาให้ ระบบราชการไทยไร้ ประสิทธิภาพและมีความเหลื่อม
ล ้าสูง (รัชนีกร เศรษโฐ, 2532: 54-56)
นอกจากนี ้อุดมการณ์ชายเป็ นใหญ่ก็มีความสาคัญต่อโครงสร้ างของ
สังคมไทยเช่นกัน ชนชันสู
้ งสมัยอยุธยาถือว่าผู้หญิงเป็ นสินทรัพย์ ผู้ชายจะมีภรรยาหลายคนเพื่อ
แสดงอานาจ ครอบครัวมีการใช้ ลกู สาวเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างตระกูลหรื อราชวงศ์ (คริ ส เบเคอร์ และ
ผาสุก พงษ์ไพจิตร, 2557: 45) แม้ ในปั จจุบนั คนไทยยังถือว่าความสุภาพเรี ยบร้ อยแบบกุลสตรี เป็ น
คุณสมบัติของผู้หญิง ที่ดี ถื อเป็ นผลจากการผลิตซา้ โลกทัศน์แบบราชสานักและศาสนาพุทธเถร
วาท สุภาษิตสอนหญิงเป็ นตัวอย่างหนึ่งของการผลิตซ ้าอุดมการณ์ชายเป็ นใหญ่ ซึ่งสอนให้ ผ้ หู ญิง
ต้ องรักนวลสงวนตัวและอยู่ในโอวาทของสามี (อติภพ ภัทรเดชไพศาล, 2556: 65-66) พระยา
อนุมานราชธน (2553: 254) กล่าวถึงประเพณี เกี่ยวกับการแต่งงานซึ่งแสดงถึงความสาคัญของ
เพศชาย นัน่ คือ การที่ภรรยาและบุตรธิดาใช้ นามสกุลของฝ่ ายชาย การที่สามีต้องนอนฝั่ งขวามือ
ของภรรยาเสมอ และคนโบราณมักสัง่ สอนให้ ภรรยากราบเท้ าสามีเพราะเชื่อว่าจะเป็ นศรี แก่ตวั หรื อ
ทาให้ ครอบครัวเจริญรุ่งเรื อง
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ส่ว นอุด มการณ์ พุท ธศาสนาถื อ ว่า มี บ ทบาทส าคัญ ในการเกื อ้ กูล
สถาบันการเมือง แม้ ปัจจุบนั สถาบันการศึกษาจะมีบทบาททางสังคมมากกว่าสถาบันศาสนาซึ่ง
เป็ นกลไกทางอุดมการณ์หลักในอดีต (อัลธูแซร์ , 2557: 70) แต่ศาสนาก็ยงั คงความสาคัญในการ
ส่งเสริ มอานาจต่างตอบแทนกับสถาบันการเมือง โดยเฉพาะสถาบันสงฆ์ซึ่งมีบทบาทในการเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับประชาชน (สุมาลี บารุงสุข และศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กลุ , 2529:
73) รวมถึง ถ่ายทอดอุดมการณ์ ที่สนับสนุนชนชัน้ ปกครอง เช่น ธรรมราชา และใช้ ความเชื่ อ
โดยเฉพาะหลักกรรมมาอธิบายความแตกต่างทางอานาจ บารมี สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ
ของบุคคล ส่วนสถาบันการเมืองก็เกื อ้ กูลศาสนาโดยการสร้ างวัดเพื่อเสริ มบารมี ถวายที่ ดิน ให้
สมณศักดิ์ และปฏิ บตั ิพิธีกรรมทางศาสนา นอกจากนี ย้ ังมีการผลิตซา้ อุดมการณ์ โดยการสร้ าง
ศาสนาพลเมือง (Civil religion) นัน่ คืออุดมการณ์ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย์ และให้ พระสงฆ์
เป็ นตัวแทนในการเผยแพร่ อุดมการณ์รวมถึง สร้ างความมัน่ คงทางการเมือง เนื่องจากพระสงฆ์มี
ความใกล้ ชิดและเป็ นที่เคารพนับถือของประชาชนส่วนใหญ่ (สุนทรี โคมิน และคณะ, 2529: 595)
แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยเป็ นการให้ ความรู้ พืน้ ฐานของวัฒนธรรม รวมถึงนาเสนอ
เนื ้อหาของวัฒนธรรมไทยใน 3 องค์ประกอบหลัก ได้ แก่ ค่านิยม มายาคติ และอุดมการณ์ ตลอดจน
การเมืองการปกครองในสังคมไทย ในส่วนของอุดมการณ์นนผู
ั ้ ้ วิจยั ได้ อภิปรายใน 3 ประเด็น คือ
(1) อุดมการณ์ทางการเมือง ได้ แก่ อุดมการณ์อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ ราชาธิปไตย ประชาธิปไตย
และชาตินิยม (2) อุดมการณ์ ทางเศรษฐกิจ ได้ แก่ อุดมการณ์ ทุนนิยมและวัตถุนิยม และ (3)
อุดมการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม ได้ แก่ อุดมการณ์ศกั ดินา ชายเป็ นใหญ่ และพุทธศาสนา การ
ทบทวนวรรณกรรมในหัวข้ อต่อไปจะกล่าวถึง รู ปแบบการสื่อสารของคนไทยพร้ อมกับการอธิบาย
วัฒ นธรรมไทยในเชิง วัฒนธรรมศึกษา เพื่ อช่วยให้ การวิเคราะห์ ค่านิยมและอุดมการณ์ ในงาน
วรรณกรรมที่ถกู คัดเลือกมาเรี ยบเรี ยบไว้ ในหนังสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย” มีความครอบคลุม
ในทุกประเด็น

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับรู ปแบบการสื่อสารในสังคมไทยและวัฒนธรรมศึกษา
การสื่อสารเป็ นองค์ประกอบสาคัญในกระบวนการเรี ยนรู้ ธารงรักษา ต่อรอง และสืบทอด
วัฒนธรรม ทังยั
้ งเป็ นพื ้นฐานสาหรับการแสดงออกและผดุงไว้ ซงึ่ การครอบงาทางวัฒนธรรมของคน
บางกลุ่ม (Philipsen, 2003: 37-47) แต่ละกลุ่มจะสะท้ อนวัฒนธรรมของตนผ่านการใช้ ภาษา
พฤติกรรมการสื่อสาร และการมีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่น (Samovar and Porter, 2004: 3) การทบทวน
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วรรณกรรมในหัวข้ อนี ้ผู้วิจยั จึงกล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางวัฒนธรรมที่สะท้ อนการสื่อสาร
ของคนไทย รวมถึงการอธิบายวัฒนธรรมไทยในมุมมองวัฒนธรรมศึกษาเพื่อเผยให้ เห็นการสร้ าง
วัฒนธรรมกระแสหลักให้ โดดเด่นในสังคม มีประเด็นหลักในการอธิบาย คือ (1) รูปแบบการสื่อสาร
ในสังคมไทย และ (2) วัฒนธรรมไทยในมุมมองวัฒนธรรมศึกษา ดังนี ้
2.3.1 รู ปแบบการสื่อสารในสังคมไทย
ผู้วิจยั จะกล่าวถึงรู ปแบบการสื่อสารและลักษณะทางวัฒนธรรมที่ สมั พันธ์ กับการสื่อสาร
ของคนไทย ได้ แก่ (1) วัฒนธรรมแบบกลุ่มนิยม (2) การสื่อสารแบบเน้ นอิงปริ บท (3) ความ
แตกต่างทางอานาจมาก (4) ลักษณะความเป็ นเพศหญิง และ (5) ระบบสังคมแบบโครงสร้ าง
หลวม ดังนี ้
2.3.1.1 วัฒนธรรมแบบกลุม่ นิยม (Collectivism)
วัฒนธรรมแบบกลุม่ นิยมและปั จเจกนิยม (Collectivism-Individualism) มีอิทธิพล
ต่อ การสื่ อ สารและวิ ธี ก ารเข้ า สัง คมของบุค คล ประเทศในภูมิ ภ าคเอเชี ย ส่ว นใหญ่ จัด ว่า เป็ น
วัฒนธรรมแบบกลุ่มนิยม (Gudykunst and Lee, 2003: 12) จากการศึกษาของ Geert Hofstede
ซึ่งสารวจค่านิยมทางวัฒนธรรมทัว่ โลกผ่าน IBM Corporation (ดูใน Minkov and Hofstede,
2013; Samovar and Porter, 2004; Sadri and Flammia, 2011) ในมิตินี ้พบว่าประเทศไทยมีคา่
ความเป็ นปั จเจกนิยมเพียง 20 คะแนนจาก 100 (Hofstede and Hofstede, 2005: 79) บ่งชี ้ว่าคน
ไทยส่วนใหญ่มีความเป็ นกลุ่มนิยมสูง ส่วน Rojjanaprapayon (1997: 20-21) กล่าวว่าวัฒนธรรม
ดังกล่าวมี 2 กลุม่ แนวคิด คือ กลุ่มแรกมองว่าคนไทยมีวฒ
ั นธรรมปั จเจกนิยมแบบโครงสร้ างหลวม
(Loosely-Structured Society) กลุ่ม ที่ ส องมองว่า เป็ นวัฒ นธรรมแบบปั จ เจกนิย มเชิ ง ลบ
(Negative Individualism) เนื่องจากคนไทยมีความเห็นแก่ตวั และขาดจิตสานึกสาธารณะ แต่ก็มี
พฤติ ก รรมการร่ ว มมื อ กั บ ผู้ อื่ น แม้ จะจ ากั ด เฉพาะญาติ มิ ต ร คนสนิ ท หรื อ กลุ่ ม เพื่ อ นก็ ต าม
นักวิชาการจึงสรุปว่าคนไทยมีวฒ
ั นธรรมแบบกลุม่ นิยม
สังคมแบบกลุ่มนิยมจะเน้ นการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน (Interdependence) แต่
ละคนมองว่าตนเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม พฤติกรรมต่างๆ จะถูกกาหนดหรื อขึ ้นอยู่กบั ความคิดและ
การกระทาของผู้อื่น (Markus and Kitayama, 1991: 227) บุคคลจึงต้ องปรับตัวเข้ ากับกลุ่ม แสดง
พฤติกรรมที่เหมาะสม มีสานึกในตาแหน่งหน้ าที่ของตน และรักษาน ้าใจซึ่งกันและกัน (Gudykunst
and Lee, 2003: 15) ผู้มีพฤติกรรมเหล่านีถ้ ือว่ามีความอดทน มีสมบัติผ้ ดู ี รู้กาละเทศะ และมีวฒ
ุ ิ
ภาวะ (Markus and Kitayama, 1991: 229) คุณสมบัติข้างต้ นเป็ นสิ่งที่พึงประสงค์ในสังคมไทย
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สังเกตจากคติคาสอนในนิทานพื ้นบ้ านที่มกั แสดงให้ เห็นถึงวัฒนธรรมกลุ่มนิยม ทังการปลู
้
กฝั งให้
รักผู้อื่น มีเมตตากรุ ณา และการช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน (Shytov, 2004: 347) แม้ แต่การละเล่น
ของไทย เช่น มอญซ่อนผ้ า รี รีข้าวสาร ก็ล้วนส่งเสริ มความเป็ นกลุ่มนิยม โดยเฉพาะความสามัคคี
กลมเกลียว ความอดทนอดกลัน้ ความเกรงใจ และการเกื ้อกูลผู้อื่น (Bandhumedha, 1985: 85)
สังคมที่เน้ น การพึ่งพากันแบบกลุ่มนิยมจะมีรูปแบบการสื่อสารอิง กับปริ บทมาก
(High-Context) มีความสุภาพ (Politeness) และไม่ตรงไปตรงมา (Indirectness) บุคคลจะกังวล
กับการแสดงออกที่อาจทาให้ ตนเสียหน้ าหรื อไม่เป็ นที่ยอมรับ พยายามใส่ใจฟั งหรื อมีส่วนร่วม และ
ระวังกิริยาเมื่อสื่อสารกับบุคคลที่ไม่ค้ นุ เคย หากแยกเป้าหมายการสนทนาออกเป็ น 2 ส่วน คือ เพื่อ
ความสัมพันธ์ ทางสังคมและเพื่อการทางาน การสนทนาในสัง คมกลุ่มนิยมจะเกี่ ยวข้ องกับการ
รักษาความสัมพันธ์ทางสังคมมากกว่า ผู้พดู จะหลีกเลี่ยงคาพูดที่ทาร้ ายความรู้สึกของผู้ฟังหรื อทา
ให้ ผ้ ฟู ั งมองตนในแง่ลบ เน้ นการสบตาและการแสดงออกทางสีหน้ า (Gudykunst and Lee, 2003:
16-25) สอดคล้ องกับการศึกษารู ปแบบการสื่อสารของคนไทยในงานวิจยั ของ Rojjanaprapayon
(1997: xvii) ซึ่งอธิ บายว่า สังคมไทยมีความเป็ นกลุ่มนิยมสูง จึงมีรูปแบบการสื่อสารอย่างไม่
ตรงไปตรงมา อิงกับปริบท (Contextuality) และมีความเป็ นเพศหญิง (Femininity)
การศึกษาของ Rojjanaprapayon (1997) ยังพบว่าการสื่อสารที่ ไม่ตรงไปตรงมา
ของคนไทยเป็ นยุทธิวิธีสาหรับหลีกเลี่ยงความขัดแย้ ง ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหากมีคาถาม
หรื อข้ อโต้ แย้ งคนไทยมักเก็บงาไว้ นอกจากนี ้ชาวต่างชาติที่แต่งงานกับคนไทยมักพบปั ญหาว่าคน
ไทยไม่แสดงความรู้สึกหรื อความต้ องการแบบตรงไปตรงมา ชอบนิ่งเงียบโดยคาดหวังให้ คสู่ ื่อสาร
ทราบความรู้ สึกของตนท าให้ ก ารคาดเดาความคิด ของคนไทยเป็ นเรื่ อ งยาก สอดคล้ อ งกับ ที่
Phillips (1965: 79) อธิบายว่าพฤติกรรมและคาพูดของคนไทยมักตรงข้ ามกับความคิดหรื อความ
ต้ องการที่แท้ จริ ง เมื่อสื่อสารแบบเผชิญหน้ ามัก มีพฤติกรรมที่ ไม่เป็ นธรรมชาติเพื่อสกัดกัน้ มิให้ คู่
สื่อสารรู้ ความคิดหรื อความรู้ สึกของตน นิยมหัวเราะเมื่อทาความผิด พูดคุยผ่านคนกลาง ซุบซิบ
นินทา และหลีกหนีปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้ ง ใช้ การประจบสอพลอและความตลกโปกฮาเมื่อ
ต้ องการกลบเกลื่อน ทังนี
้ ้เพราะเกรงว่าจะทาให้ บรรยากาศการสื่อสารไม่น่าประทับใจ (หน้ า 184185)
การสื่อสารของคนไทยยังมีลกั ษณะของความสุภาพ คู่สื่อสารต้ องตระหนัก ถึง (1)
คาสรรพนามที่เหมาะสมกับเพศ ปริ บท และรูปแบบความสัมพันธ์ (2) อายุและความใกล้ ชิด และ
(3) ตาแหน่งทางสังคมซึ่งจะเป็ นตัวกาหนดวิธีการสื่อสารที่เหมาะสม (Rojjanaprapayon, 1997:
22) หากคู่สนทนามีรูปแบบการสื่อสารที่แสดงถึงการยอมรับ ชื่ นชม ไม่หยิ่งยโส ยืดหยุ่น สุภาพ

43
และถ่อมตนจะทาให้ ความสัมพันธ์นนราบรื
ั้
่ น (Knutson and Posirisuk, 2007: 211) คนไทยใช้
ความสุภาพเพื่อแสดงความห่วงใยต่อคู่สื่อสาร ใช้ จัดการความกังวลหรื อเก้ อเขิน เพื่อรักษาหน้ า
(Face-Saving) และใช้ สร้ างความประทับใจเพื่อให้ ค่สู นทนาปฏิบตั ิดีตอบ ไม่ว่าจะเป็ นการยิม้
หัว เราะ หรื อ พูด เรื่ อ งสัพ เพเหระ จัด เป็ นพฤติ ก รรมที่ เ หมาะสมส าหรั บ การเข้ า สัง คมเพื่ อ ให้
บรรยากาศผ่อนคลาย คนไทยจึงยกย่องผู้ที่ควบคุมอารมณ์ได้ ดี อ่อนน้ อม สุภาพ รู้กาลเทศะ และ
คิดใคร่ ครวญก่อนพูด แต่ละคนจึงถูกอบรมสัง่ สอนให้ ระมัดระวังคาพูด อยู่เสมอเมื่อต้ องสื่อสารกับ
ผู้อื่น แม้ ความสุภาพจะแสดงถึงการอดทนต่อความแตกต่าง แต่ก็ถือเป็ นการเสแสร้ งและปิ ดบัง
ความรู้สกึ ที่แท้ จริงของคนไทยด้ วย (Phillips, 1965)
สรุ ป ว่า สัง คมไทยเป็ นวัฒ นธรรมแบบกลุ่ม นิ ย มที่ มี รู ป การการสื่ อ สารอย่า งไม่
ตรงไปตรงมาและมีความสุภาพเพื่อรักษาหน้ า หากพิจารณาถึงความสุภาพจะพบว่ามีรูปแบบการ
ใช้ แตกต่างกันไปตามปริ บทของคู่สนทนา ผู้วิจัยจึงกล่าวถึงการสื่อสารที่ เน้ นอิงปริ บทเป็ นลาดับ
ต่อไป
2.3.1.2 การสื่อสารแบบเน้ นอิงปริบท (High-Context Culture)
สังคมที่มีรูปแบบการสื่อสารเน้ นอิงปริบท การแสดงออกของคูส่ นทนามักไม่ชดั แจ้ ง
การตีความต้ องอาศัยปริบท สถานการณ์ และสภาพแวดล้ อมร่วมกัน (Sadri and Flammia, 2011:
51) เป็ นรูปแบบการสื่อสารที่ มกั พบในสังคมแบบกลุ่มนิยมซึ่งมีลกั ษณะไม่ตรงไปตรงมาเพื่อสร้ าง
ความกลมเกลี ย ว การสื่ อ ความหมายจะขึน้ อยู่กับ การตี ค วามรหัส สารซึ่ง แตกต่า งกัน ไปตาม
สถานการณ์ (Gudykunst and Lee, 2003: 18) คูส่ ื่อสารจะเน้ นความเข้ ากันได้ ของอวัจนภาษา
รวมถึ ง การเชื่ อ มโยงปริ บ ทโดยใช้ เวลาสร้ างความคุ้ นเคยและรู้ อั ต ลั ก ษณ์ ข องกั น และกั น
(Rojjanaprapayon, 1997: 52)
คนไทยมีรูปแบบการสื่อสารที่อ้างอิงตามปริ บท (Contextual Style) โดยคูส่ นทนา
จะเลือกใช้ คาซึ่งผันแปรไปตามวัตถุประสงค์ ความสัมพันธ์ระหว่างกัน และอัตลักษณ์ตามบทบาท
ที่มีหรื อได้ รับจากสังคม (Rojjanaprapayon, 1997: 46) ในการเชื่อมโยงปริ บทของคนไทย คู่
สื่อสารจาต้ องมีความรู้เกี่ยวกับสถานะของกันและกัน อันจะเป็ นตัวกาหนดว่าควรใช้ โครงสร้ างทาง
ภาษาที่เหมาะสมอย่างไร (Knutson and Posirisuk, 2007: 211) สอดคล้ องกับความเห็นของ
Gudykunst and Lee (2003: 26) ที่ว่าการใช้ วจั นภาษาในสังคมแบบกลุ่มนิยมจะอ้ างอิงกับปริ บท
และความสัมพันธ์เชิงบทบาทของคูส่ นทนามาก ส่งผลให้ มีการสื่อสารแบบสุภาพ ใช้ ภาษาทางการ
กับ บุค คลที่ ไ ม่ค้ ุน เคย และมี รู ป แบบการสื่ อ สารที่ สัน้ กระชับ พูด น้ อ ย รวบรั ด รวมถึ ง เน้ น การ
แสดงออกทางสีหน้ า (Succinct Style) (Rojjanaprapayon, 1997: 45)
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การตระหนักถึงปริ บทหรื อสถานะของคู่สื่อสารเป็ นการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอย่าง
หนึ่งของคนไทย เพราะคู่สื่อสารจะสามารถคาดการณ์ลักษณะทางจิตใจของฝ่ ายตรงข้ าม และ
เลือกใช้ รูปแบบการสื่อสารได้ ถูกต้ องเหมาะสมอันจะทาให้ ความสัมพันธ์ ราบรื่ น (Knutson and
Posirisuk, 2007: 211) ดังที่ Rojjanaprapayon (1997: 61) อธิบายว่าคนไทยนิยมใช้ คาที่แสดงถึง
ปริ บทและตาแหน่งทางสังคม เช่น “ท่านอธิการ” “อาจารย์” เพราะไม่ต้องการให้ เกิดความขัดแย้ ง
มีสานึกเกี่ยวกับบทบาทของตนและผู้อื่น และต้ องการรักษาความสัมพันธ์ทางสังคม
การสื่อสารที่อิงกับปริ บทสามารถสะท้ อนการจัดลาดับชัน้ (Social Hierarchy)
และบทบาทที่ไม่เสมอภาคกันทางสังคมได้ เป็ นอย่างดี (Rojjanaprapayon, 1997: 46) ผู้วิจยั จึงขอ
กล่าวถึงลักษณะความแตกต่างทางอานาจที่สะท้ อนการสื่อสารของคนไทยเป็ นลาดับต่อไป
2.3.1.3 ความแตกต่างทางอานาจมาก (High-Power Distance)
สังคมที่มีความแตกต่างทางอานาจมาก สมาชิกจะยอมรับการกระจายอานาจที่ไม่
เท่าเทียม มองว่าอานาจเป็ นพื ้นฐานในการขับเคลื่อนสังคม ให้ ความสาคัญกับการสื่อสารแนวดิ่ง
การใช้ คาที่เป็ นทางการเพื่อแสดงความเคารพ ใช้ รหัสภาษาที่ไม่ตรงไปตรงมา และนิยมเลี่ยงการมี
ปฏิสมั พันธ์กบั คนที่ไม่ค้ นุ เคยเนื่องจากกลัวความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ ้น (Gudykunst and Lee,
2003: 20-25)
จากการสารวจของ Hofstede พบว่าคนไทยมีคา่ ความแตกต่างทางอานาจมากที่
64 คะแนนจาก 100 (Hofstede and Hofstede, 2005: 43) บ่งชี ้ว่าสังคมไทยมีความแตกต่างทาง
อ านาจสู ง ให้ ความส าคั ญ กั บ การจั ด ล าดับ ชั น้ และมี ส านึ ก ในความแตกต่ า งเชิ ง สถานะ
(Rojjanaprapayon, 1997: 41) Minkov and Hofstede (2013: 228) ยังนาเสนอผลการสารวจที่
แสดงให้ เห็นว่าชาวไทยยึดถือลาดับชันทางสั
้
งคมมากเป็ นอันดับสองรองจากชาวจีน คนไทยจึงใส่
ใจกับสถานะของบุคคลในทุกมิติ ยอมรับความไม่เสมอภาคทังด้
้ านเศรษฐกิจและการเมือง บทบาท
หน้ าที่ของแต่ละคนจึงขึ ้นอยู่กับชนชันหรื
้ อตาแหน่งทางสังคม (Shytov, 2004: 111-112) การ
ยอมรับอานาจของผู้มีสถานะสูงกว่ามักแสดงออกด้ วยการเคารพยกย่อง ทาให้ พอใจ และเชื่อฟั ง
แม้ พวกเขาจะมีข้อบกพร่ อง ทังยั
้ งถือว่าผู้มีอานาจคือผู้มีบญ
ุ วาสนาและสามารถช่วยเหลือตนได้
ทังนี
้ ้ผู้มีอานาจมากจะดูแลผู้มีอานาจน้ อยเพื่อแลกกับการรับใช้ หรื อความภักดี (Phillips, 1965:
143-156) ชนชันล่
้ างจึงพยายามผลักดันให้ ตวั เองมีอานาจเพิ่มขึ ้นผ่านช่องทางการเมือง การศึกษา
และพวกพ้ อง (รัชนีกร เศรษโฐ, 2532: 20)
ความแตกต่างทางอานาจของสังคมไทยได้ รับอิทธิพลจากปั จจัยทางประวัติศาสตร์
และศาสนา โดยเฉพาะความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ และหลักกรรมซึ่งมองว่าบุคคลแตกต่างกันด้ วย

45
ผลกรรมที่ทาไว้ ในอดีต (Rojjanaprapayon, 1997: 14-15) คนไทยจึงเป็ นพวกชะตากรรมนิยม คือ
เชื่อบุญวาสนา ไม่ดิ ้นรน และปลงกับทุกเรื่ อง ส่งผลต่อการยอมรับความแตกต่างทางอานาจตาม
ไปด้ วย (Phillips, 1965: 47) แม้ ประเทศไทยจะปกครองด้ วยระบอบประชาธิปไตยซึ่งเน้ นความเท่า
เที ย ม แต่ โ ลกทัศ น์ เ รื่ อ งความสู ง ต่ า ทางอ านาจก็ ยัง มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ วิ ธี คิ ด ของคนไทยอยู่ ม าก
(Bandhumedha, 1985) มิหนาซา้ ความเหลื่อมลา้ ทางอานาจกลับขยายเพิ่มมากขึน้ ทาให้ ชน
ชันสู
้ งและกลางซึ่งมีโอกาส อานาจ และทรัพยากรมากกว่าสามารถครอบงาชนชันล่
้ างและชนบท
ซึง่ เป็ นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศได้ อย่างสิ ้นเชิง (Shytov, 2004: 309)
พฤติกรรมการสื่อสารของคนไทยสะท้ อนถึงการตระหนัก และยอมรับในความต่าง
ทางอานาจอย่างชัดเจน คูส่ ื่อสารจะใช้ ภาษาที่เชื่อมโยงกับสถานะทางสังคม บทบาท และอายุของ
กันและกัน มีการใช้ คาสรรพนามที่หลากหลายเพื่อแสดงถึงความเคารพ อานาจ และความสนิท
สนม (Rojjanaprapayon, 1997: 15-18) Bandhumedha (1985: 87) กล่าวว่าการใช้ คาสรรพนาม
ของคนไทยต้ องคานึง ถึงคุณลักษณะส่วนบุคคล (เพศ อายุ ตาแหน่ง) และความสัมพันธ์ ต่อกัน
(สถานะ ความเกี่ยวดอง ความสนิทสนม) เพื่อที่จะเลือกใช้ ได้ อย่างเหมาะสม ในภาษาไทยมีคา
สรรพนามบุรุษที่หนึ่ง 17 รู ปแบบ และสรรพนามบุรุษที่สองมากถึง 19 รู ปแบบ แต่ละรู ปแบบจะ
แสดงถึ ง ความสุภ าพ ความสนิทสนม และสถานะของบุค คลแตกต่างกัน ไป (Knutson and
Posirisuk, 2007: 211) ในกรณีที่ผ้ พู ดู ไม่ทราบสถานะของคูส่ นทนา คนไทยมักใช้ สรรพนามที่สื่อว่า
ฝ่ ายตรงข้ ามมี อานาจมากกว่า เพื่อป้องกันความขัดแย้ ง ทัง้ นี ผ้ ้ ูมีสถานะหรื ออายุต่ากว่า จาต้ อง
ระมัดระวังการใช้ สรรพนามให้ ถกู ต้ องมากกว่าผู้มีสถานะหรื ออายุสงู กว่า (Bandhumedha, 1985:
87-90)
นอกจากนี ป้ ั จ จัย ด้ า นวงศ์ ต ระกูล ฐานะทางเศรษฐกิ จ ระดับ การศึก ษา และ
ตาแหน่งทางสังคมก็มีส่วนในการกาหนดรูปแบบการสื่อสารของคนไทยซึ่งต้ องเหมาะสมกับบุคคล
แต่ละระดับ (Bandhumedha, 1985: 98) โดย Shytov (2004: 124) กล่าวว่าคาศัพท์ที่ใช้ ใน
ภาษาไทยมี 3 ระดับ คือ (1) คาศัพท์ที่ใช้ กบั กษัตริ ย์ พระสงฆ์ และเทพเจ้ า (2) คาศัพท์ที่ใช้ ในกิจ
ราชการ และ (3) คาศัพท์ ที่ใช้ กับประชาชนทั่วไป ในส่วนของคาราชาศัพท์ยังพบว่ามี การใช้ คา
สรรพนามหลายระดับ ตังแต่
้ “ใต้ ฝ่าละอองธุลีพระบาท” ซึ่งใช้ กบั พระมหากษัตริ ย์ “ใต้ ฝ่าละออง
พระบาท” ใช้ กบั มกุฎราชกุมาร “ใต้ ฝ่าพระบาท” ใช้ กบั พระโอรส-ธิดา “ฝ่ าพระบาท” ใช้ กบั เชื ้อพระ
วงศ์รองลงมา (Bandhumedha, 1985: 99) แสดงให้ เห็นว่าสังคมไทยมีความแตกต่างทางอานาจ
และให้ ความสาคัญกับลาดับชนชันอย่
้ างมาก ลาดับต่อไปผู้วิจยั จะกล่าวถึงรูปแบบการสื่อสารของ
คนไทยที่มีลกั ษณะของความเป็ นเพศหญิง
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2.3.1.4 ลักษณะความเป็ นเพศหญิง (Femininity)
สังคมที่มีความเป็ นเพศหญิงบทบาทของแต่ละเพศจะทับซ้ อนกัน ทังชายและหญิ
้
ง
สามารถรั บ ผิ ดชอบหน้ าที่ แ ทนกัน ได้ สมาชิ ก จะให้ ความส าคัญกับคุณ ภาพชี วิต สัม พัน ธภาพ
ระหว่างกัน และการดูแลช่วยเหลือหรื อเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ด้ านการสื่อสารคู่สนทนาจะหลีกเลี่ยง
การแสดงออกที่ อาจส่งผลกระทบต่อจิตใจหรื อความรู้ สึก ของผู้อื่น และพยายามไม่รบกวนหรื อ
บังคับผู้ฟังมากเกินไป (Gudykunst and Lee, 2003: 20-24)
ผลสารวจของ Hofstede แสดงค่าความเป็ นเพศชาย (Masculinity) ของคนไทยที่
34 คะแนนจาก 110 (Hofstede and Hofstede, 2005: 121) ชี ้ให้ เห็นว่าสังคมไทยมีลกั ษณะความ
เป็ นเพศหญิ ง สูง ในที่ นีม้ ิไ ด้ หมายความว่าคนไทยมี ความอ้ อนแอ้ นอ่อนช้ อยเหมื อนผู้หญิ ง แต่
หมายถึงทัง้ หญิงและชายจะให้ ความสาคัญกับการดูแล ทะนุถนอม และใส่ใจอารมณ์ ความรู้ สึก
ของผู้อื่น เน้ นความสงบทางใจมากกว่าแสวงหาอานาจ นิยมการประนีประนอม ใจอ่อน ไม่กล้ า
แสดงออก ใช้ อ ารมณ์ ม ากกว่ า เหตุผ ล และช่ ว ยเหลื อ เกื อ้ กูล ผู้อื่ น มากกว่ า มี ส านึก ความ
ทะเยอทะยาน ก้ าวร้ าว หรื อแข่งขัน ซึ่งเป็ นลักษณะของความเป็ นเพศชาย ลักษณะดังกล่าวได้ รับ
อิ ท ธิ ผ ลจากค าสอนในศาสนาพุ ท ธซึ่ ง ปลู ก ฝั งให้ มนุ ษ ยชาติ มี ค วามเมตตากรุ ณ าต่ อ กั น
(Rojjanaprapayon, 1997: 41-61)
ปั จจัยทางประวัติศาสตร์ เป็ นอีกสาเหตุหนึ่งที่ ทาให้ คนไทยมีวฒ
ั นธรรมความเป็ น
เพศหญิ ง แม้ อุดมการณ์ ชายเป็ นใหญ่จ ะมี อิทธิ พ ลแต่ก็ปรากฏเฉพาะในกลุ่มชนชัน้ สูง ในสมัย
อยุธยาตระกูลขุนนางและราชสานักถือว่าผู้หญิ งเป็ นสินทรัพย์อย่างหนึ่ง หัวหน้ าครอบครัวจะมี
ภรรยามากเพื่อแสดงอานาจ และนิยมใช้ ลกู สาวเชื่อมสัมพันธ์ ระหว่างวงศ์ตระกูล ส่วนหมู่สามัญ
ชนผู้หญิงจะต้ องทางานเต็มกาลังเช่นเดียวกับชาย เนื่องจากระบบแรงงานเกณฑ์ทาให้ ผ้ ชู ายต้ อง
เข้ าเวรทางานหลวงเป็ นเวลาครึ่งปี ชาวบ้ านจะให้ ความสาคัญกับ ลูกผู้หญิงและชายเสมอกัน ส่วน
พิธีกรรมเกี่ยวกับผีบรรพชนผู้ประกอบพิธีจะเป็ นผู้หญิงทังสิ
้ ้น (คริส เบเคอร์ และผาสุก พงษ์ ไพจิตร,
2557: 44-45) ที่เป็ นเช่นนี ้เพราะกลุม่ ชาติพนั ธุ์ในอุษาคเนย์แต่เดิมจะให้ ความสาคัญกับการสืบเชื ้อ
สายฝ่ ายมารดา (รัชนีกร เศรษโฐ, 2532: 15) ในชนบทผู้หญิงต้ องรับผิดชอบงานเทียบเท่ากับชาย
เช่ น กสิ ก รรมและการก่ อ สร้ าง บางครั ง้ ก็ มี อ านาจมากกว่ า โดยเฉพาะเรื่ องการใช้ จ่ า ย
(Bandhumedha, 1985: 106) ธรรมเนียมการแต่งงานของไทยยังกาหนดให้ ฝ่ายชายต้ องไปสู่ขอ
ฝ่ ายหญิง ต้ องอยู่บ้านเจ้ าสาวหลังแต่งงาน และให้ พ่อแม่เจ้ าสาวเป็ นผู้เก็บรักษาเงินสินสอดทอง
หมัน้ (อนุมานราชธน, พระยา, 2553)
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ความเป็ นเพศหญิงที่สะท้ อนผ่านการสื่อสารของคนไทย คือ รูปแบบการสื่อสารที่ ผ้ ู
พูดคานึงถึงอารมณ์ความรู้สกึ ของผู้ฟัง (Affective Style) ทังการยิ
้
้มขณะสนทนา การพยักหน้ าเพื่อ
แสดงความสนใจ การใช้ คาขยายที่สื่ออารมณ์ ในลักษณะเห็นใจหรื อ สนับสนุน ถื อเป็ นการสร้ าง
ปฏิ สั ม พั น ธ์ เ พื่ อ เลี่ ย งความขั ด แย้ ง คู่ สื่ อ สารจึ ง ใส่ ใ จกระบวนการมากกว่ า วั ต ถุ ป ระสงค์
(Rojjanaprapayon, 1997: 46-62) Phillips (1965: 55-75) อธิบายว่าคนไทยมักกังวลกับคาพูดที่
ทาให้ ฝ่ายตรงข้ ามเกิดความอับอายหรื อไม่สบายใจ คนที่พูดจาแบบขวานผ่าซากมักไม่เป็ นที่ชื่น
ชอบทาให้ แต่ละคนนิยมสื่อสารด้ วยความสุภาพ และยิ ้มหรื อหัวเราะในทุกสถานการณ์ จนได้ ชื่อว่า
“Land of Smiles” นอกจากนี ้ Bandhumedha (1985: 103-104) ยังตังข้
้ อสังเกตว่าในภาษาไทย
ไม่มีองค์ประกอบที่ระบุเพศหรื อแสดงถึงความเหลื่อมล ้าทางเพศ ศัพท์ส่วนใหญ่มกั เป็ นคากลางๆ
ที่ทงชายและหญิ
ั้
งใช้ ร่วมกันได้ เช่น “คุณ” “เขา” “คน” ในเชิงภาษาศาสตร์ จึงถือว่าชายและหญิงใน
สังคมไทยมีความเสมอภาค และปั จจัยทางเพศไม่มีผลต่อความแตกต่างในการใช้ ภาษา ลาดับ
ต่อไปจะกล่าวถึงระบบสังคมแบบโครงสร้ างหลวมของไทยซึง่ ส่งผลต่อพฤติกรรมการสื่อสาร ดังนี ้
2.3.1.5 ระบบสังคมแบบโครงสร้ างหลวม (Loosely Structured Social System)
ข้ อสรุ ปเกี่ยวกับ ระบบสังคมแบบโครงสร้ างหลวมหรื อแน่น เป็ นการศึกษาเหตุผล
และวิธีการที่บคุ คลมีปฏิสมั พันธ์กบั สิ่งแวดล้ อมทางสังคม โดยดูจากพฤติกรรมเฉพาะและลักษณะ
นิสยั ทัว่ ไปของคนในสังคม (Phillips, 1965: 202) ซึ่งนอกจากจะสะท้ อนพฤติกรรมส่วนบุคคลที่
สัมพันธ์กบั สังคมแล้ ว ยังสามารถใช้ เป็ นตัวชี ้วัดพฤติกรรมระดับชาติได้ (Embree, 1950: 191)
สังคมไทยเป็ นระบบสังคมแบบโครงสร้ างหลวม เนื่องจากคนไทยมีพฤติกรรมแบบ
ปั จเจกนิยม คือ ให้ ความสาคัญกับตัวเองมาก ไร้ ระเบียบวินยั ไม่เคารพกฎหมาย และขาดความ
อุตสาหพยายาม (Embree, 1950: 182) Phillips (1965) กล่าวว่าคนไทยนิยมเอาตัวเองเป็ น
ศูนย์กลาง (Self-centered) ชอบทาตามอาเภอใจ ไม่ตรงต่อเวลา ชอบเลียนแบบตามกระแส
ฟุ่ มเฟื อย ไม่ มี จิ ต สาธารณะ ขี เ้ กี ย จ เห็ น แก่ ตั ว และขาดความอดทน สอดคล้ องกั บ ที่
Rojjanaprapayon (1997: 18-20) กล่าวว่าลักษณะโครงสร้ างหลวมของคนไทยคือ การขาดความ
รับผิดชอบต่อสังคม ไม่มีจิตสานึกในหน้ าที่พลเมือง ไม่เสมอต้ นเสมอปลาย และไม่ปฏิบตั ิตาม
กฎหมายจนมีคาพูดติดปากว่า “กฎมีไว้ แหก” การบังคับใช้ กฎหมายไม่เสมอภาค เมื่อใช้ กับผู้มี
อานาจหรื อสถานะสูงกว่าก็มกั ผ่อนปรน ในกรณีที่บคุ คลต้ องรับผิดชอบกับความผิด การปฏิบตั ิจะ
ขึ ้นอยู่กบั ความพึงพอใจส่วนบุคคลมากกว่าหลักเกณฑ์หรื อแรงกดดันจากสังคม (Embree, 1950:
184)
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ระบบสังคมแบบโครงสร้ างหลวมของคนไทยยังเกี่ยวข้ องกับความสัมพันธ์ ที่เน้ น
ผลประโยชน์ตา่ งตอบแทนซึง่ จะแตกต่างกันไปตามหนี ้บุญคุณและผลประโยชน์ บุคคลกระทาสิ่งใด
ต่อกันก็เพราะคาดหวังสิ่งหนึ่งเป็ นการตอบแทน (Phillips, 1965: 92) หากการจัดสรรผลประโยชน์
ไม่ลงตัวก็อาจทาให้ ความสัมพันธ์ เปลี่ยนแปลงได้ ในปริ บทการเมืองมักไม่มีมิตรแท้ และศัตรู ถาวร
พรรคเล็ ก ที่ ร่ ว มกับ พรรคฝ่ ายค้ า นอาจมาร่ ว มมื อ กับ พรรครั ฐ บาลได้ ห ากการจัด ผลประโยชน์
เหมาะสม (Embree, 1950: 187) ความสัมพันธ์ เช่นนี ้มีอยู่ในสังคมไทยมาเนิ่นนาน ในอดีตที่
สามัญชนต้ องพึง่ พาชนชันมู
้ ลนายนัน้ หากมูลนายผู้หนึง่ หมดอานาจหรื อไม่อาจปกป้องคนในสังกัด
ได้ ไพร่ ที่ อ ยู่ใ ต้ อ านาจก็ จ ะละทิ ง้ มูล นายเดิม และแสวงหานายหรื อ ผู้อุป ถัม ภ์ ค นใหม่ อ ยู่ร่ า ไป
(Rabibhadana, 1979: 39)
ทัศนคติต่อการทางานเป็ นอี กคุณลักษณะหนึ่ง ที่ แสดงถึง สัง คมแบบโครงสร้ าง
หลวมของไทย ชาวญี่ปนหรื
ุ่ อยุโรปจะให้ ความสาคัญกับการเรี ยนรู้และการทางาน โดยมองว่าการ
ทางานหนักเป็ นสิ่งดีและทุกคนควรรับผิดชอบ ในขณะที่คนไทยจะให้ ความสาคัญกับการท่องเที่ยว
และการพักผ่อนหย่อนใจมากกว่า มีทศั นคติด้านลบต่อการทางานหนัก ชอบงานที่สบายและไม่
เครี ยด (Embree, 1950: 190) ลักษณะนิสยั ที่กล่าวมา Phillips (1965: 88) สันนิษฐานว่าน่าจะ
ได้ รับอิทธิพลจากปั จจัยทางจิตวิทยาและโลกทัศน์พทุ ธศาสนาซึ่งเน้ นการพึ่งตนเอง การกระทาและ
ความรับผิดชอบส่วนบุคคล รวมถึงการให้ เสรี ภาพแก่บุคคลในการเลือกว่าจะกระทาความดีหรื อ
ความชัว่ นัน่ เอง
Phillips (1965) อธิ บายว่าการคานึงถึง ตัวเองและความมี อิสระทาให้ คนไทยไม่
ต้ องการให้ ใครมีอิทธิพลเหนือตนเอง ส่งผลต่อรูปแบบการสื่อสารที่สุภาพและไม่ตรงไปตรงมาซึ่ง
สะท้ อนระบบสังคมแบบโครงสร้ างหลวม รู ปแบบการสื่อสารนี ้เกิดจากการที่ผ้ พู ูดกังวลว่าคาพูด
หรื อการกระทาของตนจะกระทบกับอัตตา (Ego) ของคูส่ นทนา และเป็ นการประเมินว่าคูส่ นทนา
ได้ พดู หรื อปฏิบตั ดิ ีตอ่ ตนมากแค่ไหน หากฝ่ ายตรงข้ ามพูดหรื อแสดงกริ ยาที่ดีก็จะได้ รับการปฏิบตั ิที่
ดีต อบ ส่ว นการยิ ม้ หรื อ หัว เราะก็ เ ป็ นเพี ยงการแก้ ค วามเก้ อ เขิ นและกลบเกลื่ อ นให้ เ ห็ นว่า ตน
สามารถอดทนกับปั ญหาที่เกิดขึ ้นได้ นอกจากนี ้คนไทยยังรู้จกั ปรับตัวและเอาตัวรอดได้ ดี นิยมการ
เจรจาต่อรองเพื่อรักษาผลประโยชน์ ตัวอย่างที่ชดั เจนคือความสาเร็ จจากการเจรจาซึ่งทาให้ ไทย
รอดพ้ นจากการเป็ นเมืองขึน้ ในขณะที่เพื่อนบ้ านรายรอบล้ วนสูญเสียเอกราชนั่นเอง (Embree,
1950: 186)
ผู้วิจัย ขอสรุ ปว่า รู ปแบบการสื่ อสารของคนไทยซึ่ง สะท้ อนผ่านลักษณะทางวัฒ นธรรม
ประกอบด้ วย วัฒนธรรมแบบกลุ่มนิยม การสื่อสารแบบเน้ นอิงปริ บท ความแตกต่างทางอานาจ
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มาก ลักษณะความเป็ นเพศหญิง และระบบสังคมแบบโครงสร้ างหลวม ทังหมดส่
้
งผลให้ คนไทยมี
รูปแบบการสื่อสารที่สภุ าพ ไม่ตรงไปตรงมา ใช้ ปริบทเป็ นตัวกาหนดความเหมาะสมของการสื่อสาร
ใช้ ภ าษาต่า งกันตามอ านาจของบุคคล คานึง ถึง ความรู้ สึกของคู่ส นทนา นิย มยิม้ และหัว เราะ
พยายามมีสว่ นร่วมและแสดงออกทางสีหน้ า รวมถึงรู้จกั เจรจาเพื่อเอาตัวรอด
ลักษณะทางวัฒนธรรมของคนไทยหลายประการที่กล่าวมาแสดงถึงโลกทัศน์เชิงค่านิยมที่
สามารถอธิบายได้ ด้วยทฤษฎีแนวโน้ มค่านิยม (Values Orientation Theory) ของ Kluckhohn
and Strodtbeck (1961) ซึง่ นิยมใช้ อธิบายอิทธิพลของค่านิยมพื ้นฐานที่มีตอ่ พฤติกรรมของมนุษย์
ในแต่ละสังคม (Watkins and Gnoth, 2011: 1276) ทังในมิ
้ ติด้านความสัมพันธ์ ของคนกับเวลา
ธรรมชาติ และบุคคลอื่น รวมถึงความเชื่อในธรรมชาติและแรงกระตุ้นพืน้ ฐานของมนุษย์ (Hills,
2002: 2)
Kluckhohn and Strodtbeck (1961) อธิบายว่าทฤษฎี แนวโน้ มค่านิยมประกอบด้ วย
หลักการพื ้นฐาน 5 ข้ อ แต่ละข้ อมีความเป็ นไปได้ ใน 3 แนวทาง ประกอบด้ วย (1) ความสัมพันธ์กบั
สิ่งแวดล้ อมทางธรรมชาติ ได้ แก่ อยู่เหนือกว่าหรื อเอาชนะธรรมชาติ (Mastery) อยู่ภายใต้ อานาจ
ของธรรมชาติ ชี วิต และโชคชะตาจึง ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ (Submission) และกลมกลืนกับ
ธรรมชาติ (Harmony) (2) การให้ ความส าคัญกับเวลา ได้ แก่ ให้ ความสาคัญกับ อดีต (Past)
ปั จจุบนั (Present) และอนาคต (Future) (3) ความเชื่อในธรรมชาติของมนุษย์ ได้ แก่ ดีงาม
(Good) ชัว่ ร้ าย (Bad) ทังดี
้ และชัว่ (Mixture) (4) แรงจูงใจที่ก่อให้ เกิดพฤติกรรม ได้ แก่ ขึ ้นอยู่กบั
สิ่งที่เป็ นอยู่และรู้จกั พอ (Being) พัฒนาตนเอง (Being-in-Becoming) และเน้ นการกระทาที่ ทาให้
ประสบความสาเร็ จและเปลี่ยนแปลงตนเองได้ (Doing) และ (5) ความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น ได้ แก่
เน้ นสถานะและความแตกต่างตามลาดับชัน้ (Lineal) เท่าเทียมกัน (Collateral) และเป็ นไปตาม
คุณความดีส่วนบุคคล (Individualism) (ดูใน Kohls, 1981; Hills, 2002; Watkins and Gnoth,
2011)
ลักษณะทางวัฒนธรรมที่เน้ นความเป็ นหนึง่ เดียวกันและสังคมแห่งการถ้ อยทีถ้อยอาศัยซึ่ง
แสดงถึง วัฒ นธรรมกลุ่ม นิยม การให้ ความสาคัญกับสถานะหรื อบทบาทของบุคคล และการ
จัด ล าดับชัน้ ทางสัง คมรวมทัง้ ส านึก ในความแตกต่า งทางอ านาจของคนไทยแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
แนวโน้ มค่านิยมที่เชื่อว่ามนุษย์มีธรรมชาติของความชัว่ ร้ าย (Bad or Evil) จึงต้ องมีการควบคุมโดย
กฎหมายและระเบี ย บแบบแผนมากมาย มองว่ า มนุ ษ ย์ อ ยู่ ภ ายใต้ อ านาจของธรรมชาติ
(Submission) จึงเชื่อในโชคชะตา พรหมลิขิต และกฎแห่งกรรม รวมถึงการเน้ นความสัมพันธ์แบบ
ลาดับชัน้ (Hierarchy or Lineal) จึงยอมรับความแตกต่างทางอานาจ สถานะ และสิทธิประโยชน์
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ตามชาติ ก าเนิ ด สัง คมมี โ ครงสร้ างเชิ ง ชนชัน้ เน้ น ระเบี ย บและความสอดคล้ อ งกัน รวมถึ ง
ความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันไปตามบทบาทของแต่ละบุคคล (Watkins and Gnoth, 2011: 1282)
นอกจากนี ค้ วามเป็ นปั จเจกนิยมเชิงลบที่เน้ นตัวเองหรื อบุคคล รวมถึงระบบสังคมแบบ
โครงสร้ างหลวมที่ เน้ นอัตตา ความพึงพอใจส่วนบุคคล ความเห็นแก่ตัว ขาดความอดทน เน้ น
ผลประโยชน์ต่างตอบแทน และนิยมความสนุกสนานของคนไทยยังแสดงถึง โลกทัศน์ต่อแรงจูงใจ
ในการกระทาว่าขึ ้นอยู่กบั สิ่ งที่เป็ นอยู่ (Being) บุคคลจึงไม่ดิ ้นรนขวนขวายเพื่อความยิ่งใหญ่ รู้จกั
พอ เน้ นตัวตนและการแสดงออก รวมถึงเชื่อว่าคนเราเกิดมาตามวิถีทางที่ต้องเป็ นซึ่งไม่สามารถ
แก้ ไขหรื อเปลี่ยนแปลงได้ (Hills, 2002: 4-5) Adler and Jelinek (2000: 80) กล่าวว่าสังคมแบบ
Being จะให้ ความสาคัญกับการปลดปล่อยความตึงเครี ยด การกระทาตามใจปรารถนา ไม่จริ งจัง
กับการทางานหนัก ไม่ผูกมัดตนเองกับภาระหน้ าที่หรื อความรับผิดชอบ มองว่ามนุษย์ เหตุการณ์
และความคิดมีความไปตามธรรมชาติซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้ จึงเน้ นความพึงพอใจส่วนบุคคล การ
พัฒนาเฉพาะตน บทบาทในสังคม การแสวงหาความสุขตามที่ต้องการโดยเฉพาะการท่องเที่ยว
การพักผ่อนหย่อนใจ และงานรื่ นเริง (Watkins and Gnoth, 2011: 1281-1282)
ในหัวข้ อต่อไปจะกล่าวถึง วัฒนธรรมไทยในมุม มองวัฒนธรรมศึกษา ดังจะได้ กล่าวใน
รายละเอียด
2.3.2 วัฒนธรรมไทยในมุมมองวัฒนธรรมศึกษา
Stuart Hall (1932-2014) และสานักวัฒนธรรมศึกษา (Cultural Studies) มีทศั นะเชิง
วิพากษ์ ท้ าทาย และเผยให้ เห็นมุมมองทางอุดมการณ์และการกดขี่ในวัฒนธรรม โดยมองว่าแต่ละ
วัฒนธรรมมีการต่อสู้ช่วงชิง เพื่อการครอบงา วัฒนธรรมของชนชันสู
้ งซึ่งมีปัจจัยทางการเมืองและ
เศรษฐกิจมากจึงเหนือกว่าและสามารถครอบงามวลชนได้ ทังยั
้ งมีการควบคุมผ่านสถาบันทาให้
มวลชนยอมรับรูปแบบวัฒนธรรมที่ครอบงา (Hegemonic Culture) ว่าเป็ นความจริ งและเป็ นปกติ
วิสยั (Hall, 1980) แนวทางนี ้จึงเน้ นที่แง่มุมเชิงการเมืองในวัฒนธรรม โดยเฉพาะการต่อสู้ทาง
อุดมการณ์ เพื่อควบคุมความสัมพันธ์ และอัตลักษณ์ทางสังคม (Sillars and Gronbeck, 2001:
272)
ลาดับต่อไปผู้วิจัย ขอกล่าวถึง วัฒ นธรรมในมุม มองวัฒ นธรรมศึกษาจากงานที่ ค้นคว้ า
เกี่ยวกับสังคมไทย เพื่อแสดงถึงการครอบงาทาให้ เกิดเป็ นวัฒนธรรมกระแสหลัก โดยมีประเด็นใน
การอธิบาย คือ (1) การสร้ างวัฒนธรรมกระแสหลัก และ (2) วัฒนธรรมกระแสหลักที่สาคัญใน
สังคมไทย ดังนี ้
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2.3.2.1 การสร้ างวัฒนธรรมกระแสหลัก
ในประเด็นนี ้เป็ นการให้ ข้อมูล พื ้นฐานเกี่ยวกับการสร้ างวัฒนธรรมกระแสหลัก โดย
ชนชัน้ น าไทยตัง้ แต่อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุบัน ส่ ง ผลให้ วัฒ นธรรมเฉพาะกลุ่ม กลายเป็ นวัฒ นธรรม
ระดับชาติ ดังนี ้
ลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรมไทยในการรับรู้ ของคนทัว่ ไป คือ การนับถือศาสนา
พุทธ การเทิดทูนพระมหากษัตริ ย์ การใช้ ภาษาและตัวอักษรไทย ความสุภาพอ่อนน้ อม และความ
สนุกสนานร่ าเริ ง (บรรเทิง พาพิจิตร, 2549: 2-6) แท้ จริ งแล้ ววัฒนธรรมไทยมีลกั ษณะไม่คงที่
ซับซ้ อน และไม่ส ามารถระบุรูปแบบที่ แท้ จริ ง ได้ ความไม่ชัดเจนของประวัติศาสตร์ รวมถึง การ
มองข้ ามความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์ทาให้ วฒ
ั นธรรมไทยไม่สะท้ อนข้ อเท็จจริ ง และกลายเป็ น
เครื่ องมือในการสร้ างความจริ งทางสังคมเพื่อประโยชน์ทางการเมืองของผู้มีอานาจ (Van Esterik,
2000: 109)
ประเทศไทยถื อว่ามี ความหลากหลายทางวัฒ นธรรม แต่ความพยายามในการ
สร้ างเอกภาพทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะการสร้ างอัตลักษณ์ไทย เช่น การกาหนดให้ ภาษาไทยกลาง
เป็ นภาษาราชการ การนิยามว่าคนไทยแท้ (Typical Thais) คือคนที่พดู สาเนียงภาคกลางและนับ
ถื อศาสนาพุทธ ได้ ส่ง ผลให้ หลายกลุ่มชนถูกกี ดกันออกจากความเป็ นไทย (Rojjanaprapayon,
1997: 10-11) สอดคล้ องกับที่ศรี ศกั ร วัลลิโภดม (2554: 227-228) กล่าวว่าอัตลักษณ์ไทยในด้ าน
ประวัติศาสตร์ ถูกกาหนดโดยภาครัฐซึ่งเหมารวมคนในสังคมเป็ นเชื ้อชาติเดียวกัน เป็ นตานานที่
ต้ องการให้ คนเชื่อมากกว่าคิดหรื อตังค
้ าถาม และเป็ นเครื่ องมือมอมเมาผู้คนให้ คิดตามนโยบาย
ของผู้มีอานาจ นาไปสูก่ ารเอารัดเอาเปรี ยบ ปิ ดกัน้ กดขี่ และความขัดแย้ งรุนแรงดัง เช่นสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
อติภพ ภัทรเดชไพศาล (2556: 88) อธิบายว่าการกาหนดให้ ภาษาไทยกลางเป็ น
ภาษาราชการ เป็ นภาษาไทยแท้ และต้ องตรงกับพจนานุกรมของราชบัณฑิตยสถาน เป็ นการสร้ าง
วัฒนธรรมที่ครอบงาโดยใช้ กฎหมาย สื่อ และตาราเรี ยนเป็ นเครื่ องมือ ถือเป็ นการสร้ างความชอบ
ธรรมในการยัดเยียดทางวัฒนธรรมซึง่ ผู้ใช้ สาเนียงต่างออกไปจะถูกจัดให้ กลายเป็ นพลเมืองชันสอง
้
(ไชยรัตน์ เจริ ญสินโอฬาร, 2558: 12-13) ส่วน Bandhumedha (1985: 84) มองว่ากระบวนการ
ดังกล่าวเป็ นเครื่ องมือในการสร้ างสังคมประกิต (Socialization Process) ทาให้ คนยอมรับการ
จัดระบบหรื อลาดับชันทางสั
้
งคม ทังยั
้ งสร้ างสานึกชาตินิยมเพราะภาษาทาให้ มนุษย์ร้ ูสึกเป็ นพวก
เดียวกัน การพูดภาษาใดแสดงว่าบุคคลนัน้ ภักดีต่อชาตินนั ้ อย่างจริ งใจ (สายชล สัตยานุรักษ์ ,
2550: 656)
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นับแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั ชนชันน
้ าได้ พยายามสร้ างการครอบงาทางวัฒนธรรม ใน
สมัยอยุธยาชนชันปกครองได้
้
ใช้ วฒ
ั นธรรมศักดินาควบคุมวิธีคิดของประชาชน ทาให้ ไพร่ ยอมรับ
สถานะอันต่าต้ อยโดยอ้ างเรื่ องบุญกรรมเพื่ออธิบายความแตกต่าง และยังอ้ างความจาเป็ นในการ
แบ่งหน้ าที่งานตามชาติกาเนิดเพื่อความเป็ นระเบียบของสังคม ทาให้ ไพร่ ไม่มีโอกาสเลื่อนสถานะ
หรื อมีตาแหน่งทางราชการซึ่งจากัดไว้ ให้ ผ้ มู ีชาติวฒ
ุ ิเท่านัน้ (ฐิ รชญา มณีเนตร, 2553: 58-59) เมื่อ
เข้ า สู่ยุค สมัย ใหม่ ก ารครอบง าทางวัฒ นธรรมเริ่ ม นิ่ ม นวลมากขึ น้ ชนชัน้ สูง พยายามก าหนด
มาตรฐานเพื่อสร้ างเอกภาพและความสูง ส่ง ทางวัฒ นธรรม มีการจัดตัง้ หน่วยงานให้ ทาหน้ าที่
ปลูกฝั งวัฒนธรรมกระแสหลักและกลัน่ กรองตรวจสอบสิ่งไม่พึงประสงค์ ชนชันน
้ าในเมืองหลวงจึง
สามารถครองความเป็ นเจ้ าทางวัฒนธรรมของทังประเทศได้
้
(Van Esterik, 2000: 4)
หนึ่ง ศตวรรษที่ ผ่านมารัฐ ไทยมี การรวมศูนย์ อานาจ เกิดการครอบง าอัต ลักษณ์
ท้ องถิ่นด้ วยการปกครองที่ให้ ข้าราชการเข้ ามาควบคุม (ศรี ศกั ร วัลลิโภดม, 2554: 214) ภาครัฐ
โดยเฉพาะราชสานักภาคกลางยังได้ สถาปนารูปแบบวัฒนธรรมของตนให้ เป็ นกฎเกณฑ์ของสังคม
จากัดความหลากหลาย และเป็ นปั จจัย ในการสร้ างวัฒนธรรมแห่งชาติ ต่อมา (นิธิ เอี่ยวศรี วงศ์ ,
2534: 26-27) สายชล สัตยานุรักษ์ (2550) กล่าวว่าปั ญญาชนกระแสหลักได้ สร้ างวิธีคิด “ชาติ
ไทย” และ “ความเป็ นไทย” ซึง่ เน้ นความจงรักภักดีตอ่ พระมหากษัตริ ย์ การนับถือพุทธศาสนา และ
การใช้ ภาษาไทยที่ถกู ต้ อง มีการผลิตซ ้าอย่างต่อเนื่องผ่านตาราเรี ยนจนสามารถครอบงาความคิด
ของคนไทยได้ อย่างเบ็ดเสร็ จ Van Esterik (2000: 38) อธิบายว่าร้ อยละ 75 ของการเรี ยน เด็กไทย
จะถูกปลูกฝั งศีลธรรม จรรยามารยาท และอุดมการณ์ ของรัฐเพื่อเสริ มสร้ างพฤติกรรมตามแบบ
แผนของผู้ดี เป็ นการสร้ างค่านิ ย มภาพลัก ษณ์ ที่ ท าให้ เ ด็ก ขาดทัก ษะการคิด เชิ ง วิ พ ากษ์ กอร
ปกับการออกกฎระเบียบมากมายของกระทรวงศึกษาธิการ ส่งผลให้ คณ
ุ ภาพการศึกษาของไทย
ล้ มเหลวที่สดุ ในอาเซียน (James, 2013)
การสร้ างวัฒนธรรมกระแสหลักมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริ มการรวมศูนย์ อานาจรัฐ
(สายชล สัตยานุรักษ์ , 2550: 1) อาพรางการครอบงาของชนชันน
้ า และทาให้ อตั ลักษณ์ไทย
กลายเป็ นสินค้ าภายใต้ แก่นของความเป็ นไทย (Van Esterik, 2000: 126) คนทัว่ ไปจึงมองว่า
วัฒนธรรมไทยงดงาม น่าภาคภูมิใจ และเป็ นมรดกจากความรุ่งโรจน์ในอดีต (สายชล สัตยานุรักษ์ ,
2550: 707) ส่ง ผลให้ ภ าครั ฐ ตัง้ คณะบุค คลให้ ท าหน้ า ที่ อ นุรั ก ษ์ แ ละก าหนดมาตรฐานทาง
วัฒนธรรม (นิธิ เอี่ยวศรี วงศ์, 2534: 32) โดยเฉพาะการก่อตังสภาวั
้
ฒนธรรมแห่งชาติเพื่อเผยแพร่
และรักษาวัฒนธรรม โดยเชื่อว่าบทบัญญัติของรัฐจะช่วยเสริ มสร้ างทัศนคติและการปฏิบตั ิของ
ประชาชนได้ (Van Esterik, 2000: 107) Pongsapich (1990: 87-88) กล่าวว่าในทศวรรษ 1980
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สภาดังกล่าวได้ กระตุ้นจิตสานึกทางวัฒนธรรมโดยประกาศให้ คนไทยปฏิบตั ิตามค่านิยม เช่น การ
มีความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินยั การยึดมัน่ ในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย์ การรณรงค์นี ้ไม่
มีประสิทธิผลเนื่องจากไม่มีผ้ ปู ฏิบตั ติ ามอย่างเป็ นรูปธรรม ซ ้ายังถูกวิจารณ์ว่าเป็ นค่านิยมที่ล้าสมัย
และไร้ ประโยชน์อีกด้ วย (Goodman, 2013: 110)
ลาดับต่อไปจะกล่าวถึงลักษณะทางวัฒนธรรมที่ถกู ส่งเสริ มให้ โดดเด่น สาคัญ และ
เป็ นแก่นของความเป็ นไทยซึง่ เป็ นวิธีคดิ กระแสหลักในสังคม
2.3.2.2 วัฒนธรรมกระแสหลักที่สาคัญในสังคมไทย
จากการทบทวนวรรณกรรมในหัวข้ อ 2.3.2.1 ผู้วิจัย สามารถสัง เคราะห์ เป็ น
วัฒนธรรมกระแสหลัก 3 ประการ ได้ แก่ (1) ชาตินิยม (2) พุทธศาสนา และ (3) กษัตริ ย์นิยมและ
วัฒนธรรมราชสานัก สอดคล้ องกับแนวคิดสถาบันหลักของชาติไทย นัน่ คือ สถาบันชาติ สถาบัน
ศาสนา และะสถาบัน พระมหากษั ต ริ ย์ อัน เป็ นกรอบความคิ ด เชิ ง อุด มการณ์ ที่ ส ถาปนาโดย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หวั (ธิกานต์ ศรี นารา, 2556; สายชล สัตยานุรักษ์ , 2556ก)
ดังจะได้ กล่าวในรายละเอียด
1) ชาตินิยม
ชาตินิยม คือ การที่สมาชิกของรัฐรู้สกึ ถึงความเป็ นพวกเดียวกัน พยายาม
ทาให้ พื ้นฐานทางสังคมที่มีร่วมกันได้ รับการคุ้มครองด้ วยกฎหมาย (Çolak, 2005: 790) ทังยั
้ ง
หมายถึงความรักในภูมิลาเนา ประเทศ หรื อถิ่นที่อยู่ การยึดมัน่ ในประเพณี ความภูมิใจว่าชาติของ
ตนสมบูรณ์แบบ ปฏิเสธความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความแตกต่างทางศาสนา ส่งเสริ ม
การใช้ ภาษาสากลของชาติ การวิพากษ์ วิจารณ์พงศาวดารหรื อประวัติศาสตร์ ค่อนข้ างถูกจากัด
(Barnhill, 2005: 873) Rejai (1991: 176-177) อธิบายว่าผู้มีแนวคิดชาตินิยมจะรู้สึกว่าชาติของ
ตนยิ่งใหญ่ จึงพยายามสร้ างระบบการเมือง การทหาร และสถานะทางวัฒนธรรมของชาติให้ มนั่ คง
เน้ นเอกภาพทางสังคม เกียรติยศ และความมัน่ คง แนวคิดนี ้เกิดจากการที่คนส่วนใหญ่มองคนที่มี
เชื ้อชาติ เขตแดน และที่มาแตกต่างจากตนเป็ นศัตรูหรื อภัยคุกคาม (ชัยมงคล สุพรมอินทร์ , 2554:
89) ปั จ จุบันแนวคิดนี ม้ ี อิทธิ พ ลน้ อยลงเนื่ องจากการกระจายของกระแสโลกาภิ วัตน์ ทั่วโลก
(Globalization) (Çolak, 2005: 792)
แนวคิดชาตินิยมไทยที่ผ้ วู ิจัยจะอภิปรายประกอบด้ วยลักษณะที่ สาคัญ
คือ (1) ความรุ่ ง โรจน์ ยิ่ง ใหญ่ ของรั ฐ ชาติ และ (2) เอกภาพและความมั่นคงของรั ฐ ชาติ มี
รายละเอียดดังนี ้
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(1) ความรุ่งโรจน์ยิ่งใหญ่ของรัฐชาติ
นิธิ เอี่ยวศรี วงศ์ (2534: 27) กล่าวว่ารัฐชาติของไทยเป็ นจินตนาการ
ร่วมและผลผลิตทางวัฒนธรรมที่ถกู สร้ างขึ ้นเพื่อจัดระบบความสัมพันธ์ ทางสังคม สานึกความเป็ น
ชาติของคนไทยเกิ ดจากการกากับ โดยชนชัน้ นาซึ่ง ไม่ได้ พัฒ นาแบบค่อยเป็ นค่อยไป การสร้ าง
ความหมายของ “ชาติไทย” และ “ความเป็ นไทย” เพื่อส่งเสริ มชาตินิยมทาให้ คนไทยมีมโนทัศน์ว่า
ชาติของตนยิ่งใหญ่ เป็ นเอกราช และดูถกู ชนชาติอื่น (อติภพ ภัทรเดชไพศาล, 2556: 40-49) ผู้วิจยั
ขออภิ ปรายรู ปแบบการสร้ างชาตินิยมที่ส่งเสริ ม ความรุ่ งโรจน์ ยิ่งใหญ่ ของชาติ ได้ แก่ การสร้ าง
ประวัตศิ าสตร์ การใช้ ภาษาและการสร้ างคุณค่าแก่ทรัพยากรทางวัฒนธรรม และการทาให้ ไทยเป็ น
ชาติที่มีความศิวิไลซ์ ดังนี ้
การสร้ างเรื่ องราวทางประวัติศ าสตร์ เป็ นการเสริ ม สร้ างชาตินิย ม
รูปแบบหนึง่ ประวัติศาสตร์ เป็ นหัวใจของการศึกษาความเป็ นมาอันนาไปสู่วิถีปฏิบตั ิของสังคม ชน
ชันน
้ าจึงยึดกุมการศึกษาประวัติศาสตร์ โดยสอดแทรกหลักคิดที่ส่งเสริ มสถาบันของตน (จิตร ภูมิ
ศักดิ,์ 2550: 64) พรเพ็ญ ฮัน่ ตระกูล (2556: 326-344) กล่าวว่าประวัติศาสตร์ ไทยเน้ นเรื่ องราวของ
ผู้นาจนมองข้ ามมิติของประชาชน ชุมชน และเศรษฐกิจ การเรี ยนประวัติศาสตร์ ที่ถูกกาหนดจาก
ส่วนกลางได้ กลายเป็ นเครื่ องมือกระตุ้นชาตินิยมและวีรบุรุษนิยมเสมอมา สอดคล้ องกับศรี ศกั ร วัล
ลิโภดม (2554: 222-223) ที่มองว่าการบันทึกประวัติศาสตร์ ของไทยเป็ นเครื่ องมือสร้ างความเชื่อ
ตามความต้ อ งการของผู้มี อ านาจแล้ ว ผลิ ต ซ า้ โดยบรรจุเ ป็ นหลัก สูต รการศึก ษา แท้ จ ริ ง แล้ ว
ประวัติศาสตร์ ไทยก็คือตานานที่เพิ่งมีการสร้ างให้ เป็ นประวัติศาสตร์ แห่งชาติตามวิธีคิดแบบชาติ
ตะวันตกในสมัยรัชกาลที่ 5 นี ้เอง
สุจิตต์ วงษ์ เทศ กล่าวว่าคนไทยถูกวิธีคิดทางประวัติศาสตร์ ครอบงา
ให้ ดถู ูกผู้อื่นและเชื่อว่าตนยิ่งใหญ่ เป็ นวิธีคิดแบบคลั่งชาติจากยุคล่าอาณานิคม (มหาวิทยาลัย
ศิลปากร. คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ , 2558) เป็ นผลจากการที่ปัญญาชนกระแส
หลักได้ สร้ างวิธีคิด “ชาติไทย” โดยเน้ นความเป็ นชนชาตินกั รบเพื่อส่งเสริ มอานาจของผู้นาและทา
ให้ ชาติไทยเป็ นมหาอานาจในแดนแหลมทอง (สายชล สัตยานุรักษ์ , 2550: 1-2) รัฐบาลจอมพล ป.
พิบลู สงคราม ยังมีการแต่งประวัตศิ าสตร์ ใหม่ให้ ผกู พันกับ “เชื ้อชาติไทย” เพื่อส่งเสริ มเชื ้อชาตินิยม
จนกลายเป็ นวิธีคิดที่มีอิทธิ พลในปั จจุบนั (นิธิ เอี่ยวศรี วงศ์, 2534: 31-32) ศรี ศกั ร วัลลิโภดม
(2554) กล่าวว่าการเขียนประวัติศาสตร์ ใหม่ได้ บิดเบือนข้ อเท็จจริ ง โดยระบุให้ ชาติไทยเริ่ มต้ นจาก
รัฐสุโขทัยทังๆ
้ ที่ในขณะนันยั
้ งไม่มีการรวมศูนย์อานาจและเส้ นเขตแดน ส่วนคนไทยก็เกิดจากการ
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ผสมผสานของผู้คนที่เข้ ามาตังหลั
้ กแหล่งกับคนที่อาศัยอยู่ก่อนแล้ ว มิได้ อพยพมาจากจีนตอนใต้
เพียงอย่างเดียว
การใช้ ภาษาและการให้ ความหมายแก่ทรัพยากรทางวัฒนธรรมก็มี
ส่วนในการสร้ างชาตินิยมไทย โดยเฉพาะการสร้ างความหมายให้ กับคาเรี ยก เช่น “สยาม” ซึ่ง
ปั ญญาชนไทยพยายามเชื่อมโยงกับคาว่า “ศยาม” ในภาษาสันสกฤตที่แปลว่าสีดา แล้ วดัดแปลง
ความหมายเป็ นสีทองเพื่อให้ สอดคล้ องกับชื่อสุวรรณภูมิ ในข้ อเท็จจริ ง คานี เ้ ป็ นชื่อที่ ชนชาติอื่น
เรี ยกคนไทยโบราณในเชิงดูถกู เหยียดหยาม ทาให้ ชนชันน
้ าในยุคต่อมาใช้ คาว่า “ไท” ซึ่งแปลว่าเอก
ราชแทนเพื่อสร้ างภาพความยิ่งใหญ่ของรัฐและตอบโต้ กบั การดูถกู (จิตร ภูมิศกั ดิ์, 2524) แม้ แต่คา
ว่า “สุวรรณภูมิ” เองก็ถกู สร้ างความหมายให้ เป็ นอาณาจักรโบราณของไทย ทังๆ
้ ที่เป็ นชื่อดินแดน
ในวรรณกรรมอินเดีย อันหมายถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ โดยรวมนั่นเอง (มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2558)
ในส่วนของภาษาและตัวอักษร ศรี ศกั ร วัลลิโภดม (2554: 78-94)
กล่าวว่าภาษาและอักษรไทยถูกใช้ สื่อสารข้ ามรัฐมาก่อนสมัยพ่อขุนรามคาแหงซึ่งสุโขทัยไม่ใช่รัฐ
เดียวที่พูดภาษาไทย อักษรไทยเกิดขึ ้นจากการสร้ างตัวอักษรเพื่อ กากับภาษาที่ใช้ มายาวนาน สุ
จิตต์ วงษ์ เทศ อธิบายว่าอักษรไทยมีพฒ
ั นาการมาจากอักษรเขมร มีรากเหง้ ามาจากอักษรปั ลลวะ
และทวารวดีเช่นเดียวกับอักษรมอญ ความเชื่อว่าพ่อขุนรามคาแหงประดิษฐ์ อกั ษรไทยจึงเป็ นเพียง
การสร้ างตานานว่าชนชาติไทยมีอารยธรรมยาวนานเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง (มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2558) นอกจากนี ้ พระเจ้ าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ยังได้ บญ
ั ญัติคาไทย
โดยแปลงจากคาภาษาตะวันตกเพื่อทาให้ ชาติไทยมีศกั ดิ์ศรี ในสังคมโลกอีกด้ วย (สายชล สัตยานุ
รักษ์ , 2550: 2)
การสร้ างชาตินิ ยมไทยอี ก รู ป แบบหนึ่ง คื อ การส่ง เสริ ม คุณค่า ของ
วัฒนธรรมประเพณี โดยเฉพาะวัฒนธรรมที่เป็ นมรดกทางความคิดของราชสานักในอดีต ซึ่งถูกใช้
เป็ นตัวแทนของวัฒนธรรมแห่งชาติ ในยุคต่อมา (นิธิ เอี่ยวศรี วงศ์, 2534: 29) ความรักชาติที่
ปั ญญาชนกระแสหลักนาเสนอมุ่งเน้ นการรักษาขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมแห่งชาติให้ อยู่ใน
สถานะที่สูงส่ง (สายชล สัตยานุรักษ์ , 2550: 718) วัฒนธรรมไทยที่ถูกนิยามโดยภาครัฐจึง มี
ความหมายเฉพาะความเจริ ญงอกงามของรัฐและระเบียบหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งชน
ชัน้ นาเชื่ อว่า การมี วัฒ นธรรมที่ สูง ส่ง จะช่วยปกป้องชาติจ ากอิทธิ พ ลของชาวต่างชาติไ ด้ (Van
Esterik, 2000: 101)
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นอกจากนี ้การทาให้ ชาติไทยมีความศิวิไลซ์ก็เป็ นการสร้ างชาตินิยม
ด้ านความยิ่งใหญ่ของชาติ เ ช่นกัน ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองชนชัน้ นาได้ นิยามวัฒนธรรม
ความเป็ นไทยใหม่เ พื่ อให้ มี ความเป็ นสากล และทาให้ ช าติไ ทยมี ความศิวิไ ลซ์ เพื่ อต่อสู้กับ ภัย
คุกคามของชาติตะวันตกและชาวจีน (สายชล สัตยานุรักษ์ , 2550: 709) หลังการปฏิวตั ิ 2475 ชน
ชันน
้ าได้ สร้ างให้ วฒ
ั นธรรมไทยกลมกลืนกับตะวันตกโดยระบุวา่ มีหลักการที่สอดคล้ องกัน เช่น การ
อธิบายความเชื่อด้ วยหลักของเหตุผล (นิธิ เอี่ยวศรี วงศ์, 2534: 29-30) ส่วนจอมพล ป. ได้ ส่งเสริ ม
มารยาทสากล มีการรณรงค์ให้ ใช้ คาว่า “สวัสดี” สาหรับทักทาย ส่งเสริ มการศึกษาและสิทธิสตรี
และส่งเสริ มการแต่งกายแบบสากล เพื่อสร้ างภาพให้ ไทยเป็ นชาติอารยะในสายตาชาวต่างชาติ
(Van Esterik, 2000: 102-104)
(2) เอกภาพและความมัน่ คงของรัฐชาติ
ธงชัย วินิจจะกูล (2551: 58-63) ระบุวา่ การที่ชนชันน
้ าเดิมขับเคลื่อน
สังคมสูก่ ารเป็ นรัฐสมัยใหม่ได้ ผลิตซ ้าจินตนาการว่าสังคมในอดีตงดงามและมีความสุขเหมือนเทพ
นิยาย ก่อให้ เกิดแนวคิดเกี่ยวกับหน้ าที่เพื่อสร้ างระเบียบสังคมและความสามัคคี ประชาชนจึงมอง
ความขัดแย้ ง ว่าเป็ นสิ่งผิดปกติและยินดีช่วยรัฐเฝ้าระวังความแปลกปลอม สายชล สัตยานุรักษ์
(2550: 674-675) เรี ยกโลกทัศน์นี ้ว่า “เมืองไทยนี ้ดี” ซึ่งทาให้ คนไทยยอมรับความไม่เท่าเทียมและ
มองความขัดแย้ งเป็ นปั ญหา การเรี ยกร้ องของผู้เสียเปรี ยบจะถูกมองว่าทาลายความสงบสุขของ
บ้ านเมืองทาให้ ผ้ กู มุ อานาจรัฐใช้ เป็ นข้ ออ้ างในการปราบปราม นิธิ เอี่ยวศรี วงศ์ (2534: 34) มองว่า
การสร้ างเอกภาพในฐานะวัฒนธรรมแห่งชาติ เป็ นแนวคิดที่ครอบงาคนส่วนใหญ่ และบิดเบือน
ประวัติศาสตร์ ที่ประกอบด้ วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม เอกภาพและเอกลักษณ์ ไทยใน
วัฒนธรรมแห่งชาติจงึ ไม่มีอยูจ่ ริง
ชาตินิยมที่เน้ นเอกภาพของรัฐ ปรากฎเรื่ อยมาตังแต่
้ ก่อนปฏิวัติการ
ปกครอง ทังการท
้
าให้ แต่ละชาติพนั ธุ์กลายเป็ นไทย นัน่ คือ การจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริ ย์ นับ
ถือศาสนาพุทธ และใช้ ภาษาไทยอย่างถูกต้ องตามแบบแผน ก่อให้ เกิดปั ญหาความขัดแย้ งในบาง
พื น้ ที่ มี ก ารสร้ างความเป็ นอื่ น โดยเฉพาะชาวจี น ที่ ไ ม่ย อมกลายเป็ นไทย ทัง้ การออกพ.ร.บ.
ประถมศึกษา การใช้ วรรณกรรม เช่น ยิวแห่งบูรพาทิศ สี่แผ่นดิน อยู่กับก๋ง (สายชล สัตยานุรักษ์ ,
2550: 654-668) ซึ่งจิตร ภูมิศกั ดิ์ (2550: 226-227) มองว่าการดาเนินการเช่นนี ้เป็ นการกลบ
เกลื่อนการกดขี่ประชาชน โดยเบนความเกลียดชังไปที่พฤติกรรมของคนจีนว่าค้ ากาไรเกินควรแทน
นอกจากนี ้ยังมีการเผยแพร่ วฒ
ั นธรรมความเป็ นไทยสู่มวลชนซึ่งเป็ นรู ปแบบวัฒนธรรมภาคกลาง
เกิดการปิ ดกัน้ วิถีชาวบ้ านและการทาลายคัมภีร์รวมถึงศิลปะท้ องถิ่นจานวนมาก (Van Esterik,

57
2000: 100) แม้ ปัญญาชนบางกลุ่มจะให้ ความสาคัญกับวัฒนธรรมชาวบ้ าน แต่ก็เป็ นเพียงการ
ผนวกให้ เป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมแห่งชาติ ทังยั
้ งมีการจัดลาดับชันที
้ ่ทาให้ วฒ
ั นธรรมชาวบ้ านมี
สถานะต่าสุดในความเป็ นไทย (สายชล สัตยานุรักษ์ , 2550)
ในทัศ นะของผู้วิ จัย มองว่ า แนวคิด ชาติ นิ ย มเป็ นหลัก การจ าเป็ น
สาหรับการประสานความหลากหลายของคนในสังคมให้ เป็ นหนึ่งเดียวกัน และการสร้ างความเป็ น
ชาติของทุกประเทศก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้ เครื่ องมือของแนวคิดชาตินิยมได้ ชาตินิยมจึงมีอยู่
ในทุกสังคมและมีทงคุ
ั ้ ณและโทษ ลาดับต่อไปผู้วิจยั จะนาเสนอเนื ้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนาซึ่งเป็ น
หนึง่ ในวัฒนธรรมกระแสหลักที่สาคัญของสังคมไทย
2) พุทธศาสนา
ในประเทศไทยศาสนาพุทธได้ รับการยกย่องผ่านตัวบทสาคัญที่สร้ างให้
เป็ นศาสนาหลักจนกลายเป็ นเอกลักษณ์ของชาติ อาทิ รัฐธรรมนูญ พระปฐมบรมราชโองการ (เคร็ ก
เรย์โนลด์, 2556: 273) และถูกเชิดชูควบคูก่ บั พระมหากษัตริ ย์ให้ เป็ นแก่นของความเป็ นไทยโดยชน
ชันน
้ าอยู่เสมอ (Van Esterik, 2000: 95) สอดคล้ องกับความเห็นของนิธิ เอี่ยวศรี วงศ์ (2534: 136137) ที่วา่ พุทธศาสนามีอิทธิพลต่อการจัดระบบความสัมพันธ์ และวัฒนธรรมไทย เมื่อถูกผนวกเข้ า
กับ “ชาติไทย” จึงกลายเป็ นเงื่อนไขในการสร้ างวัฒนธรรมแห่งชาติขึ ้น ดังที่พระบาทสมเด็จพระ
มงกุ ฎ เกล้ าเจ้ าอยู่ หั ว ทรงเคยนิ ย ามไว้ ว่ า คนไทยคื อ ผู้ ที่ นั บ ถื อ พระเจ้ าแผ่ น ดิ น และเป็ น
พุทธศาสนิกชน
ในทางวิช าการเรี ย กศาสนาพุท ธในประเทศไทยว่าศาสนาไทย (Thai
Buddhism) เพราะมีการผสมระหว่างพุทธ ผี (บรรพชน) และพราหมณ์ ทาให้ ศาสนาพุทธแท้ ใน
ไทยไม่มีอยู่จริ ง (สุจิตต์ วงษ์ เทศ, 2558ก) ทังยั
้ งเป็ นเครื่ องมือทางการเมืองของผู้มีอานาจดังที่ นิธิ
เอี่ยวศรี วงศ์ (ดูใน ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ , 2558) กล่าวว่าคนไทยนาหลักคาสอนของพุทธ
ศาสนามาตีความให้ สอดรับกับวิถีการเมืองเเละสภาวะการณ์ ทางสังคม กลายเป็ นเครื่ องมือเพิ่ม
หรื อริดรอนอานาจแก่คนบางกลุม่ เป็ นวาทกรรมกระแสหลักที่มีลกั ษณะครอบงา สนับสนุน แนวคิด
อนุรักษ์ นิยมที่อานวยประโยชน์แก่ชนชันปกครอง
้
(Van Esterik, 2000: 82) และยังปิ ดกันความ
้
หลากหลายโดยเฉพาะการก าหนดให้ วัน ส าคัญ ทางพุท ธศาสนาเป็ นวันหยุดราชการ เป็ นต้ น
(ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2558)
แม้ วิถีชีวิตของคนไทยจะเปลี่ยนไปจากอดีต แต่หลักการของศาสนาพุทธ
ก็ยงั มีอิทธิพลต่อวิธีคดิ และโลกทัศน์ของคนไทยอยู่มากโดยเฉพาะหลักบุญกรรม (Bandhumedha,
1985: 84) อันหมายถึงการกระทาและผลของการกระทาจากอดีต กรรมดีนามาซึ่งความเจริ ญงอก
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งามส่วนกรรมชัว่ นามาซึ่งความทุกข์ ยาก (Shytov, 2004: 95) ผู้วิจยั ขออภิปรายอิทธิพลของหลัก
บุญกรรมที่สง่ เสริมความแตกต่างทางอานาจ ความไม่เท่าเทียมทางเพศ และภาพลักษณ์ภายนอก
ดังจะได้ กล่าวในรายละเอียด
ในประเด็น การส่งเสริ มความแตกต่างทางอานาจ จิตร ภูมิศกั ดิ์ (2550:
68) มองว่าศาสนาพุทธคือซากเดนที่รักษาความคิด แบบศักดินาและเป็ นเครื่ องมือของชนชัน้
ปกครองมากกว่าจะช่วยแก้ ปัญหาสังคม สถาบันศาสนาช่วยชะลอความขัดแย้ งระหว่างชนชันสู
้ ง
กับประชาชน พุทธศาสนาและองค์กรสงฆ์ ยงั ถูกวิพากษ์ ว่าเป็ นเครื่ องมือที่ชนชันน
้ าใช้ กดขี่ผ้ หู ญิง
และชนชันล่
้ าง (Van Esterik, 2000: 83) เมื่อศาสนาพุทธกลายเป็ นสถาบันของรัฐชาติจึงจากัดการ
ตีความและนาไปสู่หลักการที่ไม่ส่งเสริ มความเสมอภาค (สุจิตต์ วงษ์ เทศ, 2558ก) โดยเฉพาะ
แนวคิดที่วา่ ผู้มีสถานะสูงหรื อร่ ารวยคือผู้สงั่ สมบุญหรื อกรรมดีไว้ มาก ทาให้ การประเมินสถานะของ
บุคคลมีความสาคัญในสังคมไทย (Rabibhadana, 1979: 35-36) คนไทยจึงยอมรับความแตกต่าง
ทางอานาจดังความเชื่อที่สะท้ อนผ่านสุภาษิ ต เช่น “แข่งเรื อแข่งพายได้ แข่งบุญแข่งวาสนาไม่ได้ ”
(Bandhumedha, 1985)
หลักกรรมและบุญวาสนายัง ส่งผลให้ คนไทยเชื่อว่า หน้ าที่ทางการเมือง
ควรรับผิดชอบโดยชนชันน
้ า ส่วนประชาชนควรรอรับความช่วยเหลือจากชนชันปกครองด้
้
วยความ
อดทน (สายชล สัตยานุรักษ์ , 2550: 670) คนทัว่ ไปจึงยกย่องและเกรงกลัวผู้มีอานาจ รวมถึงไม่
ประสงค์เป็ นผู้ใช้ อานาจเพราะเชื่อว่าตนไม่มีความสามารถหรื อบุญวาสนาพอ (Phillips, 1965:
155) ความเชื่อนี ้สะท้ อนผ่านแนวคิดของปั ญญาชนกระแสหลักอย่าง ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมทย์ ที่
เสนอว่าผู้นาต้ องเป็ นคนดี เสียสละ มีบญ
ุ วาสนา และใช้ อานาจเผด็จการภายใต้ คณ
ุ ธรรมของพุทธ
ศาสนา (สายชล สัตยานุรักษ์ , 2550: 672) มโนทัศน์เหล่านี ้เป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
ก่อให้ เกิดความเหลื่อมล ้า การกดขี่ และการกระจายทรัพยากรที่ไม่เป็ นธรรมในสังคมไทย (สายชล
สัตยานุรักษ์ , 2556ข: 313)
ความไม่เท่าเทียมทางเพศเป็ นผลจากความเชื่อในหลักบุญกรรมเช่นกัน
แม้ ศาสนาพุทธจะถูกยกย่องว่าเปิ ดกว้ างแต่พระสงฆ์ไทยกลับไม่ใช้ หลักศาสนาส่งเสริ มความเท่า
เทียมทางเพศ นักสตรี นิยมมองว่าศาสนาพุทธเป็ นปิ ตาธิ ปไตยและใช้ หลักกรรมเอือ้ ต่อการกดขี่
(Van Esterik, 2000: 88-89) สุจิตต์ วงษ์ เทศ อธิบายว่าวัฒนธรรมดังเดิ
้ มของไทยยกย่องให้ ผ้ หู ญิง
เป็ นใหญ่ มีอานาจทางการเมือง และเป็ นผู้นาในพิธีกรรม เมื่อพุทธศาสนาเข้ ามาได้ เปลี่ยนผู้กุม
อานาจทางสังคมจากหญิงเป็ นชาย (ดูใน ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2558) ส่งผลให้ สตรี ไทยในยุค
ต่อมาถูกกดข่มให้ มีสถานะต่ากว่า ถูกกี ดกันออกจากระบบการศึกษา และมีสามี ได้ คนเดียวใน
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ขณะที่ผ้ ชู ายมีภรรยาได้ หลายคน (Van Esterik, 2000: 67) พระยาอนุมานราชธน (2553: 27)
อธิบายประเพณีเกี่ยวกับการเกิดว่าสตรี ที่คลอดบุตรยากท่านให้ ดื่มน ้าล้ างเท้ าสามี ปั จจุบนั บางคน
ยังเชื่อว่าผู้หญิงมีคณ
ุ ธรรมและสร้ างกรรมดีมาน้ อย ในทางกลับกันผู้หญิงก็ยอมรับหลักการนี ด้ ้ วย
การนิยมทาบุญมากเพราะปรารถนาอยากเกิดเป็ นชาย การส่งเสริ มความเท่าเทียมทางเพศในไทย
จึงมิได้ มีปัจจัยมาจากศาสนาพุทธ (Van Esterik, 2000: 67)
Van Esterik (2000: 84) มองว่าหลักของบุญกรรมยังส่งผลต่อการให้
คุณค่ากับภาพลักษณ์ภายนอก โดยเฉพาะการอธิบายรูปสมบัติด้วยเหตุผลของการสัง่ สมบุญ ใน
อดีต ความงามและความร่ ารวยถูกเชื่อมโยงกับกรรมดีส่วนความอัปลักษณ์และความยากจนถูก
เชื่อมโยงกับกรรมชัว่ ของแต่ละคน ก่อให้ เกิดค่านิยมการยกย่องผู้มีรูปร่างหน้ าตาดีรวมถึงการทาให้
เรื อ นร่ า งมี มูล ค่า และเป็ นเครื่ อ งมื อ ก้ า วสู่ค วามส าเร็ จ ในชี วิ ต คนไทยจึง ใส่ใ จกับ ภาพลัก ษณ์
ภายนอกมากกว่าความดีภายใน ปั ญญาชนบางกลุ่ม เช่น สุลกั ษณ์ ศิวลักษณ์ จึงเสนอให้ คนไทย
ใส่ใจกับโลกุตรธรรม และสนับสนุนให้ ปฏิรูปพุทธศาสนาเพื่อแก้ ปัญหาสังคม (สายชล สัตยานุรักษ์ ,
2550: 718-719)
พุทธศาสนาถูกผนวกเข้ าเป็ นส่วนหนึง่ ในวัฒนธรรมไทยเคียงคูก่ บั สถาบัน
พระมหากษัตริ ย์จนกลายเป็ นวิธีคิดกระแสหลัก ในสังคม (สายชล สัตยานุรักษ์ , 2550) แนวคิด
เกี่ยวกับกษัตริย์นิยมและวัฒนธรรมราชสานักจึงเป็ นประเด็นที่ผ้ วู ิจยั จะกล่าวถึงเป็ นลาดับต่อไป
3) กษัตริย์นิยมและวัฒนธรรมราชสานัก
กษัตริ ย์นิยมหรื อราชาธิปไตย คือ ความเชื่อว่าอานาจทางการเมืองควร
กากับโดยผู้นา อาทิ กษัตริ ย์หรื อผู้นาศาสนาแต่เพียงผู้เดียว (Magstadt, 2011: 31) ผู้มีแนวคิด
กษัตริ ย์นิยม (Royalist) จะเทิดทูนพระมหากษัตริ ย์ เป็ นเสมื อนเทพผู้ศกั ดิ์สิ ทธิ์ สูงส่ง และทรง
คุณธรรม (พิมพร สุนทรวิริยกุล, 2551: 32) ส่งผลให้ แบบแผนวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้ องกับสถาบัน
กษัต ริ ย์ ถูกยกย่องว่า มี คุณ ค่าและสูง ส่ง ตามไปด้ วย ผู้วิ จัย ขออธิ บายแนวคิดกษั ตริ ย์ นิยมและ
วัฒนธรรมราชสานักตามลาดับ ดังนี ้
(1) กษัตริย์นิยม
พื ้นฐานความเชื่อของคนไทยยกย่องพระมหากษัตริ ย์เป็ นสมมุติเทพ
ทรงบุญญาธิการ มีชาติกาเนิดสูงส่ง และมีอานาจบารมีเหนือคนทัว่ ไป (ศิลป์ศุภา แจ้ งสว่าง และ
อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล, 2558: 514) แนวคิดนี ้ฝั งแน่นอยู่ในสานึกของคนไทยมาช้ านาน ทังยั
้ งถูก
สร้ างใหม่และผลิตซ ้าโดยชนชันน
้ าเรื่ อยมาทุกยุคสมัย ผู้วิจยั ขออธิบายรายละเอียดพอสังเขป
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สยามประเทศในอดี ต ยึด ถื อ ระบบเทวราชาซึ่ง เชื่ อ ว่า กษัต ริ ย์เ ป็ น
อวตารของเทพเจ้ า ภายหลัง ได้ รับเอาแนวคิด สมมติเทพของพุทธศาสนามาปรั บใช้ โดยเชื่ อว่า
กษั ตริ ย์ คือ ผู้มี บุญ บารมี ม าก ผู้ป กครองในแต่ล ะยุค จึง นิ ยมการท าบุญ ให้ ท าน สร้ างวัด และ
สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา ถือเป็ นการสร้ างความคุ้นเคยและลดความเหินห่างในความสัมพันธ์
แบบเจ้ า กับ ข้ า สร้ างความเป็ นพวก และกระชับ สัม พันธ์ กับ ผู้น าที่ เ ป็ นศูนย์ อ านาจในท้ อ งถิ่ น
(ศรี ศกั ร วัลลิโภดม, 2554: 68-80) ผู้วิจยั ถือว่ากระบวนการดังกล่าวเป็ นจุดเริ่ มต้ นของการสร้ าง
แนวคิดกษัตริย์นิยมในสังคมไทย
แนวคิดกษัตริย์นิยมถูกรื อ้ ฟื น้ และผลิตซ ้าอย่างชัดเจนในยุคล่าอาณา
นิคม พระมหากษัตริย์เป็ นผู้นาสาคัญที่กาหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงอันนาไปสู่ความเป็ นรัฐชาติ
ไทย โดยรวบอานาจที่กระจายอยู่ในสถาบันต่างๆ แล้ วเชื่อมโยงให้ เป็ นส่วนหนึ่งที่มีสถานภาพรอง
จากสถาบันกษัตริ ย์ (นิธิ เอี่ยวศรี วงศ์, 2534: 27-28) รวมถึงควบคุมการศึกษาประวัติศาสตร์ ซึ่งใช้
ตาราที่เรี ยบเรี ยงโดยชนชันน
้ าซึ่ง เน้ นเรื่ องของราชวงศ์ สงคราม และตานานวีรบุรุษ ทาให้ ผ้ เู รี ยน
จินตนาการถึงรัฐไทยในอุดมคติที่งดงามและสุขสมบูรณ์ซงึ่ ไม่สอดคล้ องกับข้ อเท็จจริง (ธรรมเกียรติ
กันอริ , 2550: 13-18) กระบวนการดังกล่าวส่งผลให้ ประชาชนเกิดสานึกร่ วมทางประวัติศาสตร์
รู้ สึกเป็ นหนึ่งเดียวกันโดยมีพระมหากษัตริ ย์เป็ นศูนย์กลาง และมีสานึกชาตินิยมว่าเชื ้อชาติไทย
ยิ่งใหญ่ (Fong, 2009)
การรื อ้ ฟื น้ ขนบประเพณีดงเดิ
ั ้ มของชนชันน
้ าได้ เน้ นความสาคัญของ
พระมหากษั ต ริ ย์ อาทิ การสร้ างความหมายใหม่ แ ก่ พ ระราชพิ ธี แ ละสั ญ ลั ก ษณ์ ที่ ท าให้
พระมหากษัตริ ย์เป็ นศูนย์กลางควบคูก่ บั ความเป็ นสากล (สายชล สัตยานุรักษ์ , 2550: 709) การ
ก่อตังพลั
้ งมวลชนเพื่อให้ ประชาชนมีความสามัคคีและใกล้ ชิดราชวงศ์ (Van Esterik, 2000: 98)
ขุนวิจิตรมาตราได้ เขียนหนังสือ “หลักไทย” อธิบายที่มาของชนชาติไทยและภาษาไทย หลวงวิจิตร
วาทการได้ ส่งเสริ มความเป็ นไทยโดยเน้ นความกล้ าหาญและความภักดีต่อสถาบันผ่านบทละคร
กรมพระยาดารงราชานุภาพทรงเรี ยบเรี ยงพงศาวดารใหม่ (Fong, 2009: 676) ม.ร.ว.คึกฤทธิ์
ปราโมทย์ ได้ รือ้ ฟื ้นอุดมการณ์ จารี ตนิยมที่ มีพระมหากษัตริ ย์เป็ นศูนย์รวมจิ ตใจของคนในชาติ
(สายชล สัตยานุรักษ์ , 2550: 666)
ในด้ านการเมือง จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ เชื่อมโยงแนวคิดราชาธิป
ไตยเข้ ากับประชาธิ ปไตยเกิดเป็ นระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์เป็ นประมุข ทรงมี
สถานะเหนือการเมือง เป็ นเสมือนเทพเจ้ า จึงอยู่เหนือการวิพากษ์ วิจารณ์ พระมหากษัตริ ย์ยังมี
บทบาทในการบรรเทาความขัดแย้ ง เช่น วิกฤติการณ์พฤษภาทมิฬ นอกจากนี ้กลุ่มชาตินิยมยังเชิด
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ชูพระมหากษัตริ ย์เป็ นสัญลักษณ์ ในการต่อต้ านลัทธิ คอมมิวนิสต์และทุนนิยม ทาให้ นกั วิชาการ
บางส่วนมองว่าการรื อ้ ฟื น้ วัฒนธรรมดังเดิ
้ ม ซึ่งช่วยผลิตซ ้าแนวคิดกษัตริ ย์นิยม เป็ นการสร้ างมัน่ คง
ทางอานาจของผู้น าทางการเมื องโดยใช้ ความรู้ สึก ชาตินิยมและสถาบันพระมหากษัตริ ย์เป็ น
เครื่ องมือ (Fong, 2009)
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจในช่วงต่อมาส่งผลให้ ชนชัน้
กลางมีบทบาทในการเชิดชูสถาบันกษัตริย์ เป็ นผลสืบเนื่องจากการที่คหบดีในอดีตพึ่งพาราชสานัก
เพื่อประกอบอาชีพ (นิธิ เอี่ยวศรี วงศ์, 2534: 28) การพึ่งพาเช่นนี ้ทาให้ ชนชันกลางไม่
้
มีวฒ
ั นธรรม
ของตนเองจึงต้ องเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมราชสานัก (นิธิ เอี่ยวศรี วงศ์, 2536: 38) Van Esterik
(2000: 40) กล่าวว่าชนชัน้ กลางคุ้นเคยและเลียนแบบวิถีปฏิบตั ิของราชสานัก ได้ ดี เข้ าใจและ
ยอมรับมาตรฐานของผู้ปกครองได้ ดีกว่าชาวนา วัฒนธรรมที่ชนชัน้ กลางสืบทอดจากผู้ปกครอง
ได้ แก่ การแสดงความหรูหรามัง่ คัง่ และวิธีคิดว่าอานาจสัมพันธ์กบั บุญกุศล ชนชันกลางจึ
้
งยอมรับ
ระบอบเผด็จการและความไม่เสมอภาคด้ านสิทธิหรื ออานาจได้ ง่ายกว่า (นิธิ เอี่ยวศรี วงศ์, 2536:
39-40)
Fong (2009: 693) กล่าวว่าแนวคิดกษัตริ ย์นิยมทาให้ คนไทยยกย่อง
พระมหากษัตริย์เป็ นพ่อของแผ่นดิน ผู้มีอานาจบางกลุ่มมักอ้ างความไม่ชอบธรรมของการเลือกตัง้
จึงเชิดชูพระมหากษัตริย์ในการต่อต้ านรัฐบาลทุจริตคอรัปชัน่ ส่งผลให้ กลุม่ อานาจฝ่ ายขวาสามารถ
ควบคุมวิถีการเมืองของประเทศไว้ ได้ (หน้ า 674-675) การเชิดชูสถาบันยังส่งผลต่อการนาเสนอ
เรื่ องราวเกี่ยวกับกษัตริ ย์ในสื่อและการแสดง โดยเฉพาะโขนละครซึ่งมักละเว้ น การนาเสนอเนื ้อหา
เชิงตลก หยาบคาย และเพศสัมพันธ์ของตัวพระ-นางซึง่ เป็ นสัญลักษณ์ของสถาบันพระมหากษัตริ ย์
เนื่องจากเกรงจะกระทบภาพลักษณ์ และทาให้ สถาบันคลายความศักดิ์สิทธิ์ (ศิลป์ศุภา แจ้ งสว่าง
และอาทิตย์ ชีรวณิชย์กลุ , 2558: 507-514) ผู้วิจยั ขอกล่าวถึงวัฒนธรรมราชสานักเป็ นลาดับต่อไป
(2) วัฒนธรรมราชสานัก
วัฒนธรรมราชสานักคือสิ่งที่แสดงถึงมาตรฐานชันสู
้ งของความเป็ น
ไทย เป็ นมรดกทางความคิดของราชสานักไทยในอดีตที่ถกู ใช้ เป็ นตัวแทนของวัฒนธรรมแห่งชาติใน
ปั จจุบนั (นิธิ เอี่ยวศรี วงศ์, 2534: 29) นอกจากนี ้ยังรวมถึงแบบแผนความประพฤติ ความสัมพันธ์ที่
เน้ นความสูงต่า และมาตรฐานทางศีลธรรมหรื อศิลปะที่ถกู ยกย่องให้ สงู ค่า ถือเป็ นพันธนาการที่ชน
ชันปกครองสร้
้
างขึ ้นเพื่อมีอานาจเหนือชนชันชาวนา
้
(นิธิ เอี่ยวศรี วงศ์, 2536: 33-34)
อานาจรัฐผลักดันให้ คนทัว่ ไปยอมรับว่าแบบแผนของราชสานักเป็ น
วัฒนธรรมชันสู
้ ง พึงยกย่อง และเป็ นตาราตัดสินความถูกต้ องทางวัฒนธรรม ผลสัมฤทธิ์นี ้เกิดจาก
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ความมัง่ คัง่ ทางการค้ าที่จากัดอยูใ่ นแวดงวงราชสานักในอดีต การนาวรรณกรรมราชสานัก ไปใช้ ใน
การแสดงพืน้ บ้ าน และการผสมผสานพิธีกรรมชาวบ้ านกับพระราชพิธี ส่งผลให้ วัฒนธรรมราช
สานักแพร่หลายสู่ประชาชนในวงกว้ าง (นิธิ เอี่ยวศรี วงศ์, 2534: 26-27) พระยาอนุมานราชธน
(2553) อธิบายถึงวัฒนธรรมราชสานักที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของชาวบ้ าน เช่น การไม่สร้ างบ้ านที่มี
เรื อนยอดเพราะเป็ นแบบของเรื อนหลวง การตังชื
้ ่อเป็ นภาษาบาลีสนั สกฤตตามแบบอย่างจากชน
ชันสู
้ ง เป็ นต้ น
ปั ญญาชนกระแสหลักที่มีสว่ นทาให้ วฒ
ั นธรรมราชสานักมีอิทธิพลใน
สังคม อาทิ ชนชันสู
้ งสมัยรัชกาลที่ 6 ได้ กาหนดมาตรฐานทางวัฒนธรรมโดยใช้ รูปแบบของราช
สานักเป็ นเกณฑ์ (Van Esterik, 2000: 98) หลวงวิจิตรวาทการได้ สง่ เสริมอุดมการณ์จารี ตนิยมที่ให้
ความส าคัญ กับ ชาติ ศาสนา พระมหากษัต ริ ย์ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ได้ รือ้ ฟื ้น วิ ถี ค วามเป็ นไทยตาม
ขนบธรรมเนียมในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (สายชล สัตยานุรักษ์ , 2550) กรมพระยาดารงรา
ชานุภาพทรงนิพนธ์สภุ าษิตสอนสตรี โดยใช้ สภุ าษิตสอนหญิงเป็ นพื ้นฐานเพื่อเผยแพร่ ข้อควรปฏิบตั ิ
แก่สตรี ทวั่ ไป (กรมศิลปากร, 2555ข: 159-163) Van Esterik (2000: 47) กล่าวว่าสุภาษิตสอน
หญิ งถูกใช้ เป็ นแบบเรี ยนหลายทศวรรษจนกลายเป็ นค่านิยมหลัก เนือ้ หากล่าวถึง ลักษณะที่ พึง
ประสงค์ของผู้หญิงตามเกณฑ์ของราชสานักสยามโบราณ ได้ แก่ ความอ่อนโยน อยู่ในโอวาท และ
รักนวลสงวนตัว (หน้ า 129) สุจิตต์ วงษ์ เทศ โต้ แย้ งว่าสุภาษิตสอนหญิงแต่ง ขึ ้นเพื่อสอนบุตรี ของ
ตระกูลผู้ดีหรื อขุนนางเพื่อให้ มีโอกาสเข้ ารับราชการในวัง ไม่ใช่ข้อกาหนดให้ ผ้ หู ญิง ทุกคนต้ องทา
ตาม การเอาบรรทัดฐานแบบผู้ดีบรรจุเป็ นหลักสูตรการสอนจึงเป็ นการเพิ่มปั ญหาแก่เด็กและสังคม
ดังที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั (มูลนิธิแพธทูเฮลท์, 2556)
การอบรมสัง่ สอนให้ ผ้ หู ญิงมีจรรยาแบบราชสานักยังเป็ นตัวเสริ มให้
อุดมการณ์ ชายเป็ นใหญ่ มีความเข้ ม แข็ง โดยเฉพาะการผลิตซา้ ผ่านสื่ อบันเทิง ต่างๆ ที่ สร้ างให้
ผู้หญิงมีภาพของผู้อ่อนน้ อมยอมตาม เรี ยบร้ อย และเคารพเชื่อฟั ง ส่วนผู้ชายจะมีภรรยาหลายคน
ทาให้ ผ้ หู ญิ ง เกิดความขัดแย้ งกัน สิ่งเหล่านี ้แสดงถึง ความรู้ สึกโหยหาอดีตแบบอุดมคติ และเป็ น
ความพยายามรักษาภาพจาทางเพศสภาพของหญิงไทยไว้ ในสื่อร่วมสมัย จนบางครัง้ มีการต่อรอง
ทางวัฒนธรรมซึ่งท้ าทายกฎเกณฑ์ ของผู้ดี เช่น การเขียนภาพล้ อเลียนเชิงกามารมณ์ ในจิตรกรรม
ฝาผนัง การแสดงพื ้นบ้ านที่ผ้ แู สดงจะใช้ ภาษาสองแง่สองง่ามหรื อเนื ้อหาเชิงอนาจาร เป็ นต้ น (Van
Esterik, 2000: 46-49)
วัฒนธรรมราชสานักกลายเป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมแห่งชาติ จาก
นโยบายการสร้ างเอกภาพของชนชัน้ นา ส่ง ผลให้ วัฒนธรรมท้ องถิ่ นและชนกลุ่มน้ อยถูกกี ดกัน
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ทอดทิง้ และเหยียดหยามโดยให้ เหตุผลว่าอยู่ไกลจากศูนย์กลางจึงไม่สามารถรักษามาตรฐาน
ชันสู
้ งได้ แต่หากถูกผนวกเป็ นส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรมราชสานักก็จะถูกจัดให้ มีสถานะด้ อยกว่า (นิธิ
เอี่ยวศรี วงศ์, 2534: 26-33) แม้ ปัญญาชนบางส่วนจะผสานวัฒนธรรมชาวบ้ านให้ เป็ นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมไทย แต่ก็ไม่ได้ ทาให้ วฒ
ั นธรรมชาวบ้ านมีสถานภาพสูงขึ ้น (สายชล สัตยานุรักษ์ , 2550:
3) ส่วนมาตรฐานความงามแบบผู้ดีก็ส่งผลต่อค่านิยมภาพลักษณ์และการใช้ ความงามเชื่อมโยงสู่
สถานะทางสัง คม ทาให้ คนไทยนิ ยมทุ่ม กาลัง ทรั พ ย์ ไ ปกับการเสริ ม สร้ างความสวยงาม (Van
Esterik, 2000: 129) การส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมแบบจารี ตยังทาให้ คนไทยมีโลกทัศน์คบั แคบ
ไม่สามารถแก้ ปัญหาที่ซบั ซ้ อน มีปัญหาในการปรับตัว และเกิดความขัดแย้ งสะสมจนยากจะแก้ ไข
(สายชล สัตยานุรักษ์ , 2550: 726)
การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ รู ปแบบการสื่อสารในสังคมไทยและวัฒนธรรมศึกษานี ้
ผู้วิจยั ได้ อธิบายรูปแบบทางวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อวิธีการสื่อสารของคนไทย ได้ แก่ วัฒนธรรมกลุ่ม
นิยม การสื่อสารแบบเน้ นอิงปริ บท ความแตกต่างทางอานาจมาก ลักษณะความเป็ นเพศหญิ ง
และระบบสังคมแบบโครงสร้ างหลวม แล้ วจึงอธิบายวัฒนธรรมไทยที่สาคัญในมุมมองวัฒนธรรม
ศึกษา คือ ชาตินิยม พุทธศาสนา และกษัตริ ย์นิยมรวมถึงวัฒนธรรมราชสานัก ซึ่งเผยให้ เห็น ถึง
วัฒนธรรมกระแสหลักที่มีอิทธิพลต่อวิธีคดิ ของคนไทยในปั จจุบนั

บทที่ 3
วิธีดำเนิิิาำิวิัย
การวิจัยเรื่ อง “วาทวิพ ากษ์ เชิ ง ค่านิยมและอุดมการณ์ ที่ปรากฏในหนังสื อวรรคทองใน
วรรณคดีไ ทย” เป็ นงานวิจัยเชิ งคุณภาพประเภทการวิเคราะห์ตัวบททางสังคม (Social Text
Analysis) ตามแนวทางการสื่ อสารวิพ ากษ์ (Communication Criticism) หรื อวาทวิพ ากษ์
(Rhetorical Criticism) ผู้วิจยั ใช้ ระเบียบวิธีการวิพากษ์ ตวั บทแนวค่านิยม (Value Criticism) และ
แนวอุดมการณ์ (Ideological Criticism) เป็ นเครื่ องมือในการวิเคราะห์ ซึ่ง เป็ นหนึ่งในแบบแผนเชิง
วัฒนธรรม (Cultural Tradition) (Baxter and Babble, 2003; Sillar and Gronbeck, 2001) มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค่านิยมและอุดมการณ์ที่มีอยู่ในงานเขียนซึ่งราชบัณฑิตยสถานรวบรวมไว้
ในหนังสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย” ผู้วิจยั ขอแจกแจงกรอบในการวิเคราะห์ตามลาดับ คือ (1)
วิธีการวิจยั (2) กลุ่มตัวอย่างและวิธีการคัดเลือกข้ อมูล (3) กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล และ (4)
การนาเสนอข้ อมูล มีรายละเอียดดังนี ้

3.1 วิธีกำรวิัย
การวิจัยเรื่ อง “วาทวิพ ากษ์ เชิ ง ค่านิยมและอุดมการณ์ ที่ปรากฏในหนังสื อวรรคทองใน
วรรณคดี ไ ทย” มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาค่ า นิ ย มและอุ ด มการณ์ ที่ มี อ ยู่ ใ นงานเขี ย นซึ่ ง
ราชบัณฑิตยสถานรวบรวมไว้ ในหนังสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย” หนังสือดังกล่าวเป็ นตัวบท
ทางสังคมประเภทเอกสาร (Documents) ตามการจาแนกของ Baxter and Babble (2003: 349)
พิมพ์ครัง้ แรกเมื่อปี 2554 มี 786 หน้ า เนื ้อหาเป็ นคาประพันธ์ ประเภทร้ อยกรองซึ่งระบุไว้ ว่ามี
จานวน 2,343 บท งานเขียนทังหมดคั
้
ดเลือกจากวรรณคดี 89 เรื่ องโดยคณะผู้ดาเนินการ 13 คน มี
กลุม่ เป้าหมายเป็ นประชาชนทัว่ ไป
วิธีการศึกษาที่ผ้ วู ิจยั เลือกใช้ คือ การวิพากษ์ตวั บทแนวค่านิยมและแนวอุดมการณ์ ซึ่งเป็ น
การศึกษาตามแนวทางการสื่อสารวิพากษ์ หรื อวาทวิพากษ์ ในกลุ่มการวิเคราะห์ตวั บททางสังคม
และเป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพในกระบวนทัศน์การตีความ (Interpretive Paradigm) โดยผู้วิจยั ได้
จาแนกการวิเคราะห์เป็ น 3 ส่วน คือ (1) การวิเคราะห์องค์ประกอบของวรรณคดี (2) การวิเคราะห์
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ค่านิยมซึง่ จะบูรณาการร่วมกับการวิเคราะห์มายาคติ และ (3) การวิเคราะห์อดุ มการณ์ ในส่วนของ
การวิเคราะห์คา่ นิยม-มายาคติและอุดมการณ์ ผู้วิจยั ได้ ศึกษาในลักษณะเชิงสารวจ (Exploratory
Analysis) โดยการสารวจข้ อมูลในรู ปแบบนิรนัย (Deductive) กล่าวคือผู้วิจยั ทาการศึกษาและ
สังเคราะห์คา่ นิยม มายาคติ และอุดมการณ์จากงานการศึกษาก่อนหน้ า เพื่อใช้ เป็ นกรอบความคิด
ในการศึกษา แล้ วจึงตีความตัวบทโดยเปรี ยบเทียบหรื อจัดกลุ่มตามกรอบความคิดดังกล่าวเพื่อ
ตรวจสอบว่าในตัวบทมีคา่ นิยม มายาคติ และอุดมการณ์ ดงั ที่ระบุไว้ หรื อไม่ จากนันจึ
้ ง สรุปผลตาม
หลักฐานข้ อมูลที่ปรากฏ
ผลการศึกษาตามระเบียบวิธีวาทวิพากษ์ อาจถูกโจมตีว่าเป็ นความเห็นส่วนตัวหรื อการ
ทึกทักเอาเอง ด้ วยเหตุที่ นักวิจัยไม่สามารถเลี่ยงการใช้ วิจ ารณญาณส่วนตนได้ อย่างไรก็ตาม
วิธีการนี ้ได้ เปิ ดโอกาสให้ นกั วิจยั วิเคราะห์ ตีความ หรื อโต้ แย้ งตามอัตวิสยั (Subjectivity) และถือว่า
การวิพากษ์ ที่ดีควรเอื ้อให้ เกิดทังการสนั
้
บสนุนและคัดค้ าน (Kuypers, ed., 2009: 14-24) จึงไม่
ต้ องมีการตรวจสอบความสอดคล้ อง (Intercoder Reliability) หรื อวัดความเที่ยงระหว่างผู้ประเมิน
(Inter-Rater Reliability) เนื่ องจากกระบวนทัศน์ การตีความเชื่ อว่าความจริ งมีหลากหลายชุด
เป็ นอัตวิสยั เป็ นการประกอบสร้ าง และสามารถผันแปรไปตามปริ บท จึงเชื่อมัน่ ว่าผลการศึกษาจะ
เป็ นข้ อสรุ ปของปรากฏการณ์ ไม่ใช่อคติของนักวิจัย และไม่จาเป็ นต้ องให้ ความสาคัญกับความ
สอดคล้ องกันของผลการศึกษา (Baxter and Babble, 2003: 298) Sillars and Gronbeck (2001:
23) ยังอธิบายว่ากระบวนการศึกษาในวิธีการนี ้ยอมรับความเป็ นอัตวิสยั ของนักวิจยั อีกทังตั
้ วบท
เอกสาร (Documents) ยังถือเป็ นข้ อมูลที่ไม่มีความหมายแน่ชดั หรื อเป็ นแบบฉบับ และไม่สามารถ
ระบุวา่ ถูกหรื อผิดได้ ความหมายที่ได้ จงึ เกิดจากการตีความและอาจแตกต่างกันไปในนักวิจยั แต่ละ
คน (Hodder, 1994: 394) เช่น คาว่า “ยิ ้มแย้ ม” ผู้หนึง่ อาจตีความว่าเป็ นคาที่สะท้ อนค่านิยมความ
สนุกสนาน แต่อีก ผู้ห นึ่ง อาจตี ความว่า เป็ นค าที่ สะท้ อ นค่านิ ยมการปรั บ ตัว เข้ ากับโอกาสและ
สิ่งแวดล้ อมก็เป็ นได้

3.2 กลุ่มตวอย่ ำาและวิธีกำรคดเนลือกข้ อมูล
หนังสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย” เป็ นตัวบทที่ราชบัณฑิตยสถานได้ คดั เลือกเนื ้อหาที่
เห็นว่าสาคัญ ถื อเป็ นข้ อมูลที่ ผ่านการสร้ างตัวบทจากชิ น้ งาน (Textualization) แล้ วในเบือ้ งต้ น
และผู้วิจยั ได้ อธิบายองค์ประกอบและปริ บทของตัวบทพอสังเขปในหัวข้ อ 3.1 ในส่วนนี ้จึงกล่าวถึง
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาและวิธีการคัดเลือกข้ อมูล อันเป็ นการวิเคราะห์เพื่อจัดระเบียบตัวบท
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(Analysis) ของการสื่อสารวิพากษ์ การสร้ างและจัดระเบียบตัวบทนี ้เปิ ดโอกาสให้ นกั วิจยั สามารถ
ดาเนินการตามอัตวิสยั ได้ เช่นกัน (Baxter and Babble, 2003: 349) โดยสามารถจัดระบบตาม
แนวทางของตนได้ อย่างเสรี (Sillars and Gronbeck, 2001: 29) การวิเคราะห์เพื่อจัดระเบียบตัว
บทมีรายละเอียดดังนี ้
3.2.1 กลุ่มตวอย่ ำาที่ใช้ ใิกำรศึกษำ
ผู้วิจัยใช้ เนือ้ หาทัง้ หมดของหนังสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย” เป็ นกลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษาค่านิยมและอุดมการณ์ นัน่ คือ วรรณคดีจานวน 89 เรื่ อง และวรรคทองที่ระบุโดยใช้ เลข
ไทยจานวน 2,268 วรรคทอง ผู้วิจยั ได้ นาวรรณคดีทงหมดมาจั
ั้
ดหมวดหมู่โดยใช้ เนื ้อหาเป็ นเกณฑ์
ใน 5 ประเภท ได้ แก่ (1) วรรณคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และการเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริ ย์
จานวน 7 เรื่ อง 86 วรรคทอง (2) วรรณคดีเกี่ยวกับนิราศ การเดินทาง และการคร่ าครวญหรื อ
อารมณ์จานวน 33 เรื่ อง 462 วรรคทอง (3) วรรณคดีเกี่ยวกับศาสนา ชาดก และคาสอนจานวน 15
เรื่ อง 721 วรรคทอง (4) วรรณคดีเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ประเพณี และพิธีการจานวน 3 เรื่ อง 32
วรรคทอง (5) วรรณคดีเกี่ยวกับละคร นิทาน และนาฏวรรณคดีจานวน 31 เรื่ อง 967 วรรคทอง
3.2.2 วิธีกำรคดเนลือกข้ อมูล
หนังสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย” เป็ นตัวบทที่มีรายละเอียดมากและมีลกั ษณะเนื ้อหาที่
ซ ้าหรื อคล้ ายคลึงกันหลายส่วน การวิเคราะห์ทุกรายละเอียดนอกจากต้ องใช้ เวลาและทรัพยากร
จานวนมากแล้ วยังก่อให้ เกิดความฟุ่ มเฟื อยซ ้าซากได้ อีกทังงานวิ
้
จยั นี ้มีการศึกษาทังในมิ
้ ติคา่ นิยม
มายาคติ และอุดมการณ์ซงึ่ เป็ นองค์ประกอบสาคัญของวัฒนธรรม ดังนัน้ เพื่อให้ การศึกษามีความ
ครอบคลุมและเสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กาหนด ผู้วิจยั จึงใช้ วิธีการคัดเลือกข้ อมูล 2 ขันตอน
้
คือ ขันตอนแรกใช้
้
การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเป็ นการสุ่มแบบไม่
อาศัยหลักความน่าจะเป็ น (Nonprobability Random Sampling) (ปาริ ชาต สถาปิ ตานนท์ , 2550:
139-140) โดยคัดเลือกจากประเด็นของวรรคทองที่เป็ นจานวนนับเลขคี่ของทุกเรื่ อง การสุ่มนี ้จะได้
วรรคทองทังสิ
้ ้น 1,156 วรรค คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 50 ของเนื ้อหาทังหมด
้
ขันตอนที
้
่สอง
ใช้ การสุ่ม กลุ่มตัวอย่างด้ วยการจับสลาก (Lottery) ซึ่งเป็ นการสุ่มแบบง่าย (Simple Random
Sampling) และอาศัยหลักความน่าจะเป็ น (Probability Random Sampling) (หน้ า 135-136)
ผู้วิจัยจะนากลุ่ม ตัวอย่างที่ ไ ด้ จ ากการสุ่ม ในขัน้ ตอนแรกมาทาเป็ นสลาก แล้ วจึงจับขึน้ มาที ละ
หมายเลขเป็ นจานวนครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่าง การสุ่มนี ้จะได้ วรรคทองทังสิ
้ ้น 602 วรรค หรื อคิด
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เป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 25 ของเนื ้อหาทังหมด
้
จากนันจึ
้ ง จัดวรรคทองในประเด็นเดียวกันรวม
ไว้ ในกลุ่มเดียวกัน ผู้วิจยั ขอแจกแจงรายละเอียดข้ อมูลสาหรับการวิเคราะห์ ตามประเภทของ
วรรณคดี ดังนี ้
3.2.2.1 วรรณคดีเกี่ยวกับประวัตศิ าสตร์ และการเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริ ย์
จานวน 7 เรื่ อง คัดเลือกมา 23 วรรคทอง ได้ แก่
1) กาพย์เห่เรื อ พระนิพนธ์สมเด็จฯ เจ้ าฟ้ากรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์
1 วรรค คือ เห่ชมเรื อ (ถวายพระพร) (๓)
2) คาฉันท์ยอเกียรติชาวนครราชสีมา 1 วรรค คือ หญิงไทย (๑)
3) โคลงยอพระเกียรติพระเจ้ ากรุงธนบุรี 1 วรรค คือ ยอฯ เป็ นที่พงึ่ (๑)
4) เพลงยาวเฉลิมพระเกียรติ (คุณพุม่ ) 1 วรรค คือ อนิจจัง (๑)
5) ลิลิตดันสดุ
้ ดีบ้านบางระจัน 1 วรรค คือ ความรักชาติ (๑)
6) ลิลิตตะเลงพ่าย 13 วรรค คือ ความเศร้ าโศก (๕), ความเป็ นห่วง (๙,
๔๕), คาอวยพร (๑๓), ชมกองทัพ (๑๙), ความทุกข์ (๒๑, ๔๑), ชมไม้ (๒๗), ชมไม้ และคิดถึงนาง
(๒๕), โศกเศร้ า (๒๙), นกส่งข่าว (๓๓), ความโศกเศร้ า (๓๗), ยุทธหัตถี (๔๙)
7) ลิลิตยวนพ่าย 5 วรรค คือ เทิดกษัตริ ย์ (๓, ๗, ๑๑), กษัตริ ย์นักรบ
(๑๓), ช้ างศึก (๑๗)
3.2.2.2 วรรณคดี เกี่ ย วกับ นิร าศ การเดิน ทาง และการคร่ า ครวญหรื ออารมณ์
จานวน 33 เรื่ อง คัดเลือกมา 130 วรรคทอง ได้ แก่
1) กลอนเพลงยาวรบพม่าที่ทา่ ดินแดง 3 วรรค คือ ครวญ (๑, ๗, ๙)
2) กาพย์ ห่อโคลงนิราศธารทองแดง 3 วรรค คือ ชมไม้ (๕), ชมปลา
(๗), ชมนาง (๙)
3) กาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศก 4 วรรค คือ ชมโฉม (๕), ชมไม้ (๙),
ปลา (๑๑), ชมปลา (๑๓)
4) กาพย์เห่เรื อ พระนิพนธ์เจ้ าฟ้าธรรมธิเบศร 15 วรรค คือ ชมกระบวน
เรื อ (๑), ชมเรื อ (สมรรถไชย) (๕), ชมเรื อ (๗, ๙), ชมปลา (๑๕), ชมไม้ (๒๑, ๒๓, ๒๗, ๒๙, ๓๑),
ชมนก (๓๗, ๓๙), ชมโฉม (๔๙), ครวญรัก (๕๕, ๕๗)
5) กาพย์ เ ห่ เ รื อ พระราชนิ พ นธ์ พ ระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า
เจ้ าอยู่หวั 4 วรรค คือ เห่ชมสวน (นางแย้ ม) (๓), เห่ชมสวน (ลาเจียก) (๕), เห่ชมสวน (รักเร่) (๗),
เห่ชมไม้ (ระกา, จาก) (๑๓)
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6) กาพย์เห่เรื อ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หวั
4 วรรค คือ ชมกระบวนเรื อ (๑), เห่ชมพระนคร (ชมวัง) (๕), เห่ชมปลา (๗), เห่ครวญยามค่า (๑๑)
7) คากาพย์เรื่ องพระศิวประติมา 2 วรรค คือ เขาไกรลาส (๑), ชมเขา
(๕)
8) โคลงกวี โ บราณ 3 วรรค คื อ กระต่า ยหมายจัน ทร์ (๑), ธรณี เ ป็ น
พยาน (๓), ครวญ (เรี ยมไห้ ) (๕)
9) โคลงกาศรวลศรี ปราชญ์ 3 วรรค คือ ครวญ (๓, ๕, ๗)
10) โคลงดันนิ
้ ราศตามเสด็จทัพลาน ้าน้ อย 1 วรรค คือ นิราศ (๓)
11) โคลงทวาทศมาศ 5 วรรค คือ ครวญ (๓, ๙, ๑๕), วานว่าวส่งข่าว
(๑๗), คาอธิษฐานของกวี (๑๙)
12) โคลงนิราศฉะเชิงเทรา 1 วรรค คือ ครวญกับนก (๑)
13) โคลงนิราศไปแม่น ้าน้ อย 2 วรรค คือ ครวญ (3), หิ่งห้ อย (๕)
14) โคลงนิราศพระประธม 1 วรรค คือ ครวญ (๑)
15) โคลงนิราศพระพิพิธสาลี 2 วรรค คือ ชมจันทร์ (๑), ราพันรัก (๕)
16) โคลงนิราศพระยาตรัง มี 2 ส่วนซึ่งตัวเลขซ ้ากัน รวมเป็ น 5 วรรค คือ
กรรม (๑), ครวญ (๕), ครวญ (ปากน ้า) (๕), ครวญ (ลมหนาว) (๗), นิราศนาง (๑๓)
17) โคลงนิราศพะเนียด 1 วรรค คือ ครวญ (๑)
18) โคลงนิราศกรมพระยาเดชาดิศร 1 วรรค คือ ครวญ (๑)
19) โคลงนิราศหริ ภุญชัย 7 วรรค คือ ครวญ (๓, ๕, ๗, ๑๙, ๒๑, ๒๓),
ชมพระเจดีย์ (๑๑)
20) นิราศกรุงเก่า 2 วรรค คือ ครวญ (๓), นิราศ (๕)
21) นิราศตลาดเกรี ยบ 1 วรรค คือ ครวญ (๑)
22) นิราศนริ นทร์ 6 วรรค คือ ชมความงามของบ้ านเมือง (๑), ชมโฉม
(๓), ครวญ (๑๙), ผู้หญิง (๑๓), ความทุกข์ (๑๕), ความรัก (๒๑), (วรรณคดีเรื่ องนีม้ ีการข้ ามไป 2
ตัวเลข คือ ๑๑, ๑๒)
23) นิราศพระบาท 4 วรรค คือ สามเสน (๑), ต้ นตาล คาหวาน (๓), นก
(๙), ครวญ (๑๓)
24) นิราศพระประธม 3 วรรค คือ ชมธรรมชาติ (๓), ชมนก (๗), หญิงดี
แม้ รูปชัว่ (๙)
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25) นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน 6 วรรค คือ ตานานสถานที่ (๕),
ปลาวาฬ (๗), ฝ่ ายจีนรับทูตจิ ้มก้ อง (๑๑), ชมเมือง (๑๓), หญิงจีน (๑๙), คนขอทานจีน (๒๑)
26) นิราศภูเขาทอง 4 วรรค คือ คาอธิษฐาน การกลับชาติมาเกิด (๓),
บางพูด (๗), สามโคก (๙), การแต่งนิราศ (๑๓)
27) นิราศเมืองแกลง 2 วรรค คือ ใจคดเหมือนสายน ้า (๑), ชาวประมง
(๕)
28) นิราศเมืองเพชร 4 วรรค คือ เตย (๑), วัดราชโอรส (๓), หิ่งห้ อย (๗),
ชมวัด (๑๑)
29) นิราศลอนดอน 19 วรรค คือ คาเกริ่ น (๑), คาปลอบ (๓), ความเศร้ า
(๕), การเดินทาง (๗), กะลันตัน (๑๕), ราพันระหว่างเดินทาง (๑๙, ๓๑), ความทุกข์ระหว่าง
เดินทาง (๒๗), ราพึงถึงคนรัก (๓๓, ๕๓, ๖๕), เครื่ องประดับองค์พระราชินี (๔๑), ชายกับหญิง
(๔๕), ไฟแก๊ ส (๕๕), สวนสาธารณะ (๕๙), โรงแรมกลาริช (๖๑), โดเวอร์ (๖๓), ความอาลัย (๖๗),
ศรี ลงั กา (๗๑)
30) นิราศวัดเจ้ าฟ้า 3 วรรค คือ คนขาดรัก (๑), สาวมอญ (๕), พระไทร
(๗)
31) นิราศสุพรรณคาโคลง 2 วรรค คือ ชมคลอง (๑), ชมปลา (๓)
32) เพลงยาวกรมหมื่นสถิตย์ธารงสวัสดิ์ 6 วรรค คือ ความรัก (๕), ครวญ
รัก (๙, ๑๕), ตัดพ้ อ (๑๗, ๑๙), สีหราช (๒๑)
33) ลิลิตพายัพ 1 วรรค คือ ความรัก (๑)
3.2.2.3 วรรณคดีเกี่ยวกับศาสนา ชาดก และคาสอน จานวน 15 เรื่ อง คัดเลือกมา
184 วรรคทอง ได้ แก่
1) กฤษณาสอนน้ องคาฉันท์ (ธนบุรี) 2 วรรค คือ ไม่ตรี (๑), หญิงกับสามี
(๕)
2) กลอนดอกสร้ อย “ราพึงในป่ าช้ า” 6 วรรค คือ วังเวง (๑), ต้ นไทร (๓),
กองข้ าว (๕), มักใหญ่ (๑๕), ห่วง (๑๙), น ้าใจ (๒๓)
3) กาพย์มหาชาติ 2 วรรค คือ อานิสงส์ (๕), อนุโมทนาทาน (๗)
4) คาฉันท์สามัคคีบรรยาย 3 วรรค คือ ความสามัคคี (๑), การอบรม
(๗), ทาน (๙)
5) โคลงเรื่ องพาลีสอนน้ อง 1 วรรค คือ กษัตริย์ (๑)
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6) โคลงราชสวัสดิ์ 1 วรรค คือ ข้ าราชการ (๑)
7) โคลงโลกนิติ 107 วรรค คือ เพื่อนเลว (การคบเพื่อน) (๑), มายา (คน
เลว) (๓), คนพาลแม้ คบบัณฑิตก็ไม่ซึมทราบธรรม การเรี ยนรู้ (๗), ข้ อควรปฏิบตั ิ ข้ อควรประพฤติ
(๑๗), คนเลว (๑๙, ๑๙๕), การสมาคม (๒๕, ๑๔๙), การปฏิบตั ิต่อคนเลว (๒๗), การไม่เปลี่ยน
(๓๓), นักปราชญ์ (๔๑), ปั ญญา (๔๓), อายุ ความรู้ ธรรม (๕๑), นักปราชญ์ การเรี ยนรู้ (๕๓),
ความใหญ่เกินประมาณ (๕๗), คนล้ มอย่าข้ าม (๗๕), การทาคุณ (ต่อคนเลว) (๗๗), การสนองคุณ
(๗๙), คุณค่า การกระทาตอบ (๘๑), ความรักความชัง (๘๕), เวลา ชาย การฝึ กฝน ความสะอาด
(๙๕), หญิง ชาย ความสนใจ (๙๗), บุคคลต่างๆ ข้ อควรปฏิบตั ิ (๑๐๕), ความหายาก บุคคลหา
ยาก (๑๐๗), ความเพี ยร ความรู้ (๑๑๕), ความรู้ (๑๑๗, ๒๔๗, ๓๖๙), ทรั พ ย์ ของหญิ ง ชาย
(๑๑๙), ความเกินพอดี (๑๒๑), หมาเห่าไม่กัด การอวดกล้ า (๑๒๓), การคบเพื่อน (๑๒๕), บาป
(๑๒๗), กรรม (๑๒๙, ๑๓๑, ๒๓๓), ความตาย (๑๓๕, ๑๓๗, ๑๙๓), ทรัพ ย์ ลูก (๑๔๑), ลูก
(๑๔๓), หญิ ง (๑๕๓), สิ่งห้ ามเป็ นเดน (๑๕๕), พ่อแม่ (๑๖๓), ความยากไร้ (๑๖๕), ความรัก
ความชัง (ที่มีมากเกินไป) (๑๖๙), การเรี ยนรู้ (๑๗๑), อันตราย (๑๗๓), หนามยอกเอาหนามบ่ง
(๑๘๕), ข้ อควรปฏิบตั ิในการเดินทาง (๑๘๗), ทรัพย์ที่ได้ โดยไม่ชอบ (๑๙๑), ทรัพย์ การไร้ ทรัพย์
(๒๐๑), ความเป็ นคน คุณสมบัติของคน (๒๐๗), คุณค่า (๒๑๕), คนดี คนเลว การสอน (๒๑๗),
ความรู้ กับความดี (๒๒๑), ครู กับศิษย์ (๒๒๗), ความช่วยเหลือ (๒๒๙), คุณค่า การรู้ ค่า คาพูด
(๒๔๑), ทรั พ ย์ (๒๕๑, ๒๗๙, ๔๒๗), สิ่ง จ าเป็ น (ในกรณี ต่างๆ) (๒๕๓, ๒๖๕), การจองเวร
(๒๕๗), เมตตา (๒๕๙), การต่อสู้ (๒๖๑), ความภักดี (๒๖๗), ทหาร (๒๖๙), ข้ อควรปฏิบตั ิ (๒๗๑,
๓๓๗, ๓๕๓, ๓๖๕), ความใฝ่ สูง (๒๘๑), การเบียดเบียน (๒๘๕), คาพูด (๒๘๗), การอวดอ้ าง
(กับผู้ร้ ู ) (๒๘๙), การพูด (๒๙๑), ขุดด้ วยปาก ถากด้ วยตา ข้ อห้ าม (๒๙๓), ความโลภ (๒๙๕),
ความโลภ ลาภ อันตราย (๒๙๗), ความตาย ร่ างกาย (๓๐๓), การอดออมไว้ เพื่อการภาคหน้ า
(๓๑๑), หญิง สามี ชาย ความรู้ (๓๑๕), เรื อนสาม (๓๑๗), ไปเรื อนท่านอย่านัง่ นาน ความเพียร
(๓๑๙), พิษ สิ่งที่ให้ โทษ หญิงสาว ชายแก่ (๓๒๑), การให้ (๓๒๓), การปกครอง (๓๒๗), หญิ ง
น ้าตาลใกล้ มด (๓๓๑), ธรรมดาโลก (๓๓๕), นักปราชญ์ การทาให้ พอใจ (๓๔๕), คนบาป (๓๔๗),
เหย้ าเรื อนต้ องมีไฟ (๓๔๙), ความลับ (๓๕๗), ความเร็ว (๓๖๑), ความเพียร ดักลอบให้ หมัน่ กู้ เป็ น
เจ้ าชู้ให้ หมั่นเกี ย้ ว (๓๖๓), การไม่แก้ ไ ข (๓๖๗), การค้ า บุญ (๓๗๓), การตื่นตกใจ สงคราม
(๓๗๕), ความเขลา การหาภัยใส่ตวั (๓๗๗), การแสดงความผิดและชอบ (๓๘๑), รู้หลบเป็ นปี ก รู้
หลีกเป็ นหาง (๓๙๗), ความสัตย์ (๔๐๙), คนพาล (๔๑๗), ความต้ องการ (๔๑๙), ความยิ่งใหญ่
เมีย ลูก (๔๒๙) (วรรณคดีเรื่ องนี ้มีการข้ ามไป 3 ตัวเลข คือ ๘๒, ๘๓, ๘๔)
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8) ดุสิตสมิต 6 วรรค คือ เพื่อน (จากภาษิตสเปน) (๕), ความฉลาด (๗),
ความอวดรู้ การพูด (๑๑), ความประมาท (๑๕), ความลับ คาพูด (๑๙), คาพูด (๒๑)
9) เพลงยาวเจ้ าพระ 2 วรรค คือ โคลงสี่ (๓), ข้ าว (๗)
10) มหาชาติคาหลวง 4 วรรค คือ ชมสัตว์ (๗), พระเวสสันดรครวญถึง
พระโอรสและพระธิดา (๙), พระนางมัทรี อนุโมทนาทานฯ (๑๑), ชมโฉมพระนางมัทรี (๑๓)
11) มหาเวสสันดรชาดก (เทศนา) 44 วรรค คือ ทาน (๕, ๙), คาราพัน
(๑๓, ๑๗), ความชรา (๑๕), สามี (๒๓), หม้ าย (๒๕), ชมนก (๓๓, ๘๕), โกรธ (๔๑), คาถามข่าว
(๔๓), เสบียงสาหรับเดินทาง (๕๗), คาเตือนผู้หญิง (๕๙), คาขู่ (๖๗), ลักษณะคน (๖๕), คาเตือน
(๖๙), คาพูดกล่อม (๗๑), ชมไม้ (๗๕), ชมสัตว์น ้า (๗๗), อุปมา (๑๑๗, ๑๖๕), คาร้ องขอ (๙๓),
คาอุปมา (๙๕), ความเบิกบานใจ (๙๗), คาพังเพย (๙๙), คาครวญพ่อ-ลูก (๑๐๕), เหตุอศั จรรย์
(๑๐๗), คติของชาวโลก (๑๐๙), ครวญ (๑๑๑, ๑๒๕), ความรักของแม่ (๑๑๓), การข่มความโกรธ
(๑๑๕), ชมธรรมชาติ (๑๒๓, ๑๒๗), คาไต่ถามทุกข์สุข (๑๒๙), บทมหัศจรรย์ (๑๖๙), ขอพร
(๑๓๕, ๑๓๗, ๑๓๙), ถนน (๑๕๕), การแต่งกาย (๑๕๙), ขบวนทัพรถ (๑๖๓), ชมผ้ า (๑๗๓), คา
คาดการณ์ (๑๗๕)
12) มนุษย์เรามีดีที่ตรงไหน 2 วรรค คือ ความตาย (๑), แทนคุณ (๓)
13) ลิลิตดันมาตาปิ
้
ตุคณ
ุ คาถาบรรยาย 2 วรรค คือ พ่อแม่คือพรหม (๑),
บุตรกตัญญู (๓)
14) ลิลิตศรี วิชยั ชาดก 1 วรรค คือ พลีกรรม (๓)
15) สยามานุสสติ 1 วรรค คือ สยามานุสสติ (๓)
3.2.2.4 วรรณคดีเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ประเพณี และพิธีการ จานวน 3 เรื่ อง
คัดเลือกมา 9 วรรคทอง ได้ แก่
1) กาพย์หอ่ โคลงพระศรี มโหสถ 1 วรรค คือ ชายหลอกลวง (๑)
2) กาพย์เห่เรื อ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลัย
5 วรรค คือ เห่ชมเครื่ องคาว (มัสมัน่ ) (๑), เห่ชมผลไม้ (ทับทิม) (๗), เห่ชมเครื่ องหวาน (ทองหยิบ)
(๙), เห่นกั ขัตฤกษ์ (เดือนห้ า) (๑๓), เห่นกั ขัตฤกษ์ (เจ้ าเซ็น) (๑๗)
3) ลิลิตโองการแช่งน ้า 3 วรรค คือ พระแสงศักดิ์สิทธิ์ (๑), น ้า ดิน ภูเขา
บ้ านเมือง (๓), คาสาปแช่งผู้คดิ คด และอวยพรผู้ซื่อสัตย์ (๑๑)
3.2.2.5 วรรณคดี เกี่ ยวกับ ละคร นิทาน และนาฏวรรณคดี จ านวน 31 เรื่ อ ง
คัดเลือกมา 256 วรรคทอง ได้ แก่
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1) กนกนคร 2 วรรค คือ ชมเมือง (๓), เลือด-น ้าตา (๕)
2) กากี กลอนสุภาพ 7 วรรค คือ พระยาครุ ฑครวญรักกากี (๕), บท
อัศจรรย์ (๗), ชมเขาพระสุเมรุ (๙), คนธรรพ์ขบั เพลงเย้ ยครุ ฑ (๑๗), คนธรรพ์เย้ ยครุ ฑ (๑๙), ใจ
นางเหมือนมะเดื่อมีหนอนบ่อน (๒๕), ครุฑตัดขาด (๒๗)
3) กาพย์ พ ระไชยสุริ ย า 5 วรรค คื อ ภิ ก ษุ ล ะทิ ง้ พระธรรม (๕),
ข้ าราชการ ถือน ้าฯ แต่ทจุ ริ ต (๗), ชมธรรมชาติ สัตว์ (แม่กก) (๑๓), กาลกิณี 4 ประการ (๑๕), คา
สอน (๑๗)
4) ขุนช้ างขุนแผน 42 วรรค คือ ทาขวัญเด็กเกิดใหม่ (๓), ชมทัพ (๕),
ชมป่ า ชมธรรมชาติ (๗), การนับถือพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ (๙), เปรี ยบคนที่สมกัน (๑๕), ความ
โลภของมนุษย์ (๑๗), ชีวิตฆราวาส (๒๓), การดูดวงชะตาคู่แต่งงาน (๒๕), สานวนมนุษย์พูดไม่
ตรง (๓๑), ชมป่ าและชมสัตว์ป่า (๓๓), ลาวทองอาบนา้ แต่งตัว (๓๗), วันทองราพัน (๔๓), คา
โต้ ตอบของขุนแผนกับสายทอง ตัดพ้ อ (๔๕), คาราพันของลาวทองเมื่อขุนแผนไปติดคุก (๕๓), ทา
กุมารทอง (๕๙), สุภาษิ ต (๖๓), ขุนแผนแก้ ฝันนางวันทอง (๖๙), นางวันทองต่อว่าขุนแผน (๗๕),
ชมดอกไม้ (๘๑), ชมนก (๘๕), ความรักของแม่ (๙๑), นางเกสรสอนนางสร้ อยททอง (๑๑๗), นาง
เกสรปลอบนางสร้ อยทอง (๙๕), สานวนเปรี ยบเทียบ (๑๐๓), ภาพชาวเมืองเบียดเสียดกันเข้ า
ประลองฝี มื อก่อนไปตีเ ชี ยงใหม่ (๑๐๕), การจัดเครื่ องเซ่น (๑๐๗), คาให้ พ รขุนแผนที่ จ ะไปตี
เชียงใหม่ (๑๐๙), ชมสัตว์ป่า (๑๒๑), การแต่งตัวของขุนแผนไปทัพ (๑๒๓), การเสี่ยงน ้า (๑๒๕),
การสู้รบ (๑๒๗), ชาวบ้ า นซุ กซ่อนข้ าวของหนี ข้าศึก (๑๒๙), ปลุกเสกให้ ตนเอง (๑๓๑), เจ้ า
เชียงใหม่มีมานะกษัตริ ย์ฮึดสู้พลายแก้ ว (๑๓๓), ชมโฉมนางสร้ อยทอง (๑๓๕), เครื่ องยศนางใน
(๑๔๑), หญิ งดี (นางอัปสรสอนนางสร้ อยฟ้า) (๑๔๓), หญิง (๑๔๕), คาสอนหญิงที่จะแต่งงาน
(๑๔๙), ความตาย (๑๕๓), พิธีเรี ยกขวัญ (๑๖๑), การบูชาเทวดา (๑๖๓)
5) โคบุตร 2 วรรค คือ ชมธรรมชาติ (๑, ๓)
6) เงาะป่ า 15 วรรค คือ ความรัก (๓), อุปมา (๗), ชมธรรมชาติยามเช้ า
(๙), ชมผีเสื ้อ (๑๑), ราพัน (๑๗, ๓๗), ชาย (๒๑), ชมนาง (๒๓), ครวญ (๒๗, ๒๙), คาสอนลูก
(๓๕), คาด่า (๔๓), ความอาฆาต (๕๓), ราพึง (๕๕), ความรักของแม่ (๕๗)
7) จันทโครบ 2 วรรค คือ ชมนกชมไม้ (๑), ตัดพ้ อ (๓)
8) ชิงนาง 1 วรรค คือ ชาย คาพูด (๑)
9) ตามใจท่าน 3 วรรค คือ ความกตัญญู (๑), หญิ ง (๕), ความชั่ว
ความทรยศ (๑๑)
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10) นิราศอิเหนา 2 วรรค คือ อิเหนา (๑), ขอเทวดาช่วยพาไปหาบุษบา
ครวญ (๕)
11) บทละครพูดคากลอนเรื่ องพระร่วง 1 วรรค คือ ความประมาท (๓)
12) บทละครร้ องเรื่ องพระร่วง 1 วรรค คือ หญิง (๑)
13) บทละครราท้ าวแสนปม 2 วรรค คือ ความพยายาม (๑), ความรัก
(๕)
14) บทละครราเรื่ องพระเกียรติรถ 1 วรรค คือ สติ (๑)
15) บทละครเรื่ องรามเกียรติ์ พระเจ้ ากรุ งธนบุรี 4 วรรค คือ จัดทัพ (๑),
ชมรถ (๕), แต่งองค์ทรงเครื่ อง (๗), คาพูดให้ สติ (๑๓)
16) บทละครเรื่ องอิเหนา 14 วรรค คือ ชมเมื อง ชมวังกุเรปั น (๑), ชม
เมือง-สิ งหัดสาหรี (๗), ชมเมือง (๑๓), ชมเมื อง-การละเล่น (๑๕), แต่งองค์ทรงเครื่ อง-กุเรปั น
(๑๙), การเกิด -บุษบา (๒๑), ชมไม้ (อิเหนาเดินทางไปหมันหยา) (๒๙), พระเมรุ มาศ (เมือง
หมันหยา) (๓๓), งานพระเมรุ (เมืองหมันหยา) (๓๕), ราพันรั ก (อิเหนา) (๓๙), ชมวงศ์เทวา
เปรี ยบเทียบ (๔๑), ความรักลูก เปรี ยบเทียบ (๔๓), คาตรัสของท้ าวดาหากับระตูเมืองกะหมังกุห
นิง (๔๕), อิเหนาตอบท้ าวกะหมังกุ หนิง (๔๗)
17) บทละครเรื่ องอุณรุท 21 วรรค คือ ชมโฉม (๓, ๔๑, ๕๑, ๖๓, ๖๕),
ตัดพ้ อ (๗), ยักษ์ ที่เป็ นพรานชมโฉมอุษา (๑๙), ชมรถทรง (๒๑), ครวญ (๒๗, ๗๗), ชมสัตว์ป่า
(๓๑), ชมกวาง (๓๓), ชมนก (๓๗), ความทุกข์ (๔๗), ความโกรธ (๔๙, ๖๗), เยาะเย้ ย (๕๓),
พระคุณพ่อ (๕๕), ชมป่ าเขา (๖๑), ชมไม้ (๗๙), ความสุข (๘๑)
18) พระนลคาฉันท์ 2 วรรค คือ ชมโฉม (๑), อาการผู้โศกเศร้ า (๓)
19) พระอภัยมณี 33 วรรค คือ วิชาความรู้ (๑), สตรี (๓), สุภาษิต (๗),
พิธีวิวาห์ (๑๑), บทอัศจรรย์ (๑๓), ชมทะเล (พันธุ์ปลา) (๑๕), ชมป่ า (๑๗), ครวญ (๑๙), โศกรัก
(๒๙), นางเงือกลาสุดสาคร (๓๑), ชมทะเล (๓๗), ธรรมะ (๙๑), คนดี (๔๑), ศัตรู (๔๓), ภาษิ ต
(๔๕, ๑๑๗), ใช้ ลิ ้นเป็ นอาวุธ (๔๗), เพลงปี่ เกี ้ยวนางละเวง (๕๗), เพลงขับกล่อมของนางยุพาผกา
และสุลาลีวนั (๖๓), สงคราม (๖๕), นางละเวงปรับทุกข์ (๖๙), สัญญารัก (๗๑), ความรัก (๗๓,
๗๕), ความหึงหวง (๘๓), เพลงปี่ กล่อม (๘๙), แผ่นเสียง (๙๕), ศรี สวุ รรณลานางรัมภา กล่าวลา
(๙๗), ความรักของสินสมุท (๑๐๓), โศก (๑๑๕), คาพังเพย (๑๑๑), ตัดพ้ อ (๑๑๓), ธรรมชาติ
(๑๒๙)
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20) เพลงยาวกรมศักดิ์ฯ 5 วรรค คือ ครวญรัก (๗, ๙, ๑๕, ๑๗), บุพเพ
(๓)
21) มัทนะพาธา 17 วรรค คือ ชมนาง (๓, ๓๑), บูชาเทวดา (๗), คา
โต้ ตอบเรื่ องความรั ก (๙), ราพัน (๑๕), ชมกวาง (๑๙), ราพึง รัก (๒๗, ๓๕), คาตัดพ้ อ (๔๑),
สัญ ญารัก (๔๓), อานาจรั ก (๔๕), หญิ ง-ชาย (๔๙), คาดูหมิ่นคางคก (๕๑), คติส าหรั บหญิ ง
(๕๕), คนแก่ (๕๗), ดวงจันทร์ (๖๑), คติสอนใจ (๖๓)
22) ระเด่นลันได 2 วรรค คือ ตัดพ้ อ (๓), ราพันรัก (๕)
23) ราชาพิลาปคาฉันท์ 2 วรรค คือ ครวญ (๑), ความทุกข์ (๓)
24) ลักษณวงศ์ 4 วรรค คือ ครวญ (๑), บาปกรรมของการเป็ นชู้ (๓), บท
ชมบุษบก (เล่นคาแบบกลบท) (๙), บทคร่ าครวญ (๑๓)
25) ลิลิตนิทราชาคริ ต 18 วรรค คือ พรรณนา (๑, ๙, ๑๑), ภาษิตสอนใจ
(๓), เปรี ยบความ (๗), พรรณนาห้ อง (๑๓), ชมนาง (๑๙), คาอุปมา (๔๕), คาถวายพระพร (๒๕),
คาปลอบ (๓๓), คาเตือน (๓๙), คาขอกราบทูล (๔๗), ความเมามัว (๕๕), นิสยั หญิง (๕๙), คาขู่
(๖๑), คาคร่ าครวญ (๖๓), คาชื่นชม (๖๕), บทอวสาน (๗๑)
26) ลิลิตพระลอ 32 วรรค คือ ชมเมือง (๑), ชมวรรณกรรม (๓), ชมโฉม
(๕, ๙, ๑๓, ๑๑๑), ครวญ (๑๕, ๖๗), โคลงแบบแผน (๑๗), กลอุบาย (๒๕), ชมนก (๓๑, ๗๗,
๙๙), บนบวงปู่ เจ้ า (๓๓), ปู่ เจ้ า (๓๕), ความรักของแม่ (๔๑, ๔๗, ๑๒๓), คติกษัตริ ย์ (๕๓), ครวญ
สยายผมเช็ดเท้ า (๖๑), แต่งองค์ (๖๓), ครวญ อุปมาอุปไมย (๗๑), ชมสัตว์ป่า (๗๙), ชมไม้ (๙๗),
ครวญถึงแม่ (๘๕, ๙๑), เสี่ยงน ้า (๘๗), ภาษิต (สินบน) (๙๓), ตามไก่ผี (๙๕), ครวญ (เมื่อชมไม้ )
(๑๐๑), ราพันรัก (๑๑๓), ราพันความรักของแม่ (๑๑๙)
27) ลิลิตเพชรมงกุฎ 3 วรรค คือ ชมกองทัพ (๑), ชมปลา (๙), คาอวยพร
(๑๑)
28) วิวาหพระสมุทร 2 วรรค คือ ราพันรัก (๓), หญิงชาย (๕)
29) เวนิสวานิช 6 วรรค คือ เปรี ยบเทียบคนโกง (๓), ความรัก (๕), ความ
ดี (๑๑), ความฉลาด (๑๓), การพูด (๑๕), ธรรมดาโลก กฎธรรมดา (๒๑)
30) ศกุนตลา 1 วรรค คือ ชมโฉม (๓)
31) สมุทรโฆษคาฉันท์ 4 วรรค คือ ชมไม้ (๑), ชมป่ า ชมสัตว์ป่า (๕),
ครวญ (๑๑), ชมธรรมชาติ (๙)
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3.3 กระบวิกำรวิเนครำะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั ศึกษาค่านิยมและอุดมการณ์ที่ มีอยู่ในงานเขียนซึ่งราชบัณฑิตยสถานรวบรวมไว้ ใน
หนังสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย” โดยใช้ ระเบียบวิธีการวิพากษ์ตวั บทแนวค่านิยม-มายาคติ และ
ระเบียบวิธีการวิพากษ์ ตวั บทแนวอุดมการณ์ เป็ นเครื่ องมือในการศึกษา ในกระบวนการวิเคราะห์
ผู้วิจยั จะไม่เจาะจงค้ นหาค่านิยม มายาคติ และอุดมการณ์ใดเป็ นพิเศษ โดยจะศึกษาเรี ยงลาดับ
ตามเรื่ องและประเด็นดังที่แจกแจงไว้ ในหัวข้ อ 3.2.2 เพื่อให้ การวิเคราะห์สามารถสะท้ อนผล
การศึก ษาได้ ใ กล้ เ คี ย งข้ อ เท็ จ จริ ง มากที่ สุด ซึ่ ง บางวรรคทองอาจพบค่า นิ ย ม มายาคติ หรื อ
อุดมการณ์ที่หลากหลาย และบางวรรคอาจไม่ปรากฏค่านิยม มายาคติ หรื ออุดมการณ์ใดๆ เลยก็
เป็ นได้
นอกจากนี ้ในกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจยั จะไม่สนใจหน่วยข้ อมูลในเชิงกายภาพ แต่
จะพิจารณาในเชิงหน่วยความหมายซึ่งแม้ จะเป็ นคา ข้ อความ ประโยค หรื อย่อหน้ า หากข้ อมูล
เหล่านันสะท้
้
อนความหมายที่สามารถนามาวิเคราะห์ได้ ก็ถือว่าเป็ นหนึ่งหน่วยข้ อมูลการวิเคราะห์
ทังสิ
้ ้น
ผู้วิจยั ได้ แบ่งกระบวนการวิเคราะห์เป็ น 3 ส่วน คือ (1) การวิเคราะห์องค์ประกอบของ
วรรณคดี (2) การวิเคราะห์คา่ นิยม-มายาคติในตัวบท และ (3) การวิเคราะห์อดุ มการณ์ในตัวบท มี
รายละเอียดของกระบวนการวิเคราะห์ดงั นี ้
3.3.1 กำรวิเนครำะห์ อาค์ ประกอบขอาวรรณคดี
ในส่วนนี ้ผู้วิจยั ได้ เลือกวิเคราะห์ใน 4 องค์ประกอบ ได้ แก่ (1) ผู้แต่ง (2) ปริ บทของการแต่ง
(3) กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์ และ (4) ลักษณะเนื ้อหา มีรายละเอียดการวิเคราะห์ดงั ตัวอย่าง
ตัวอย่าง
วรรณคดี: กลอนดอกสร้ อย “ราพึงในป่ าช้ า”
ผู้แต่ง: พระยาอุปกิตศิลปสาร (นิ่ม กาญจนาชีวะ)
ปริ บทการแต่ง: มี 33 บท ผู้แต่งประพันธ์ จากต้ นฉบับของเสถียรโกเศศ ซึ่งแปลจากกวี
นิพนธ์เรื่ อง Elegy Written in a Country Churchyard ของ Thomas Gray
ฉันทลักษณ์: กลอนดอกสร้ อย มีลกั ษณะเหมือนกลอนสุภาพ 1 บทมี 8 วรรค
ลักษณะเนื ้อหา: วรรณคดีเกี่ยวกับศาสนา ชาดก และคาสอน แสดงถึงสัจธรรมของชีวิตว่า
มนุษย์ทกุ คนไม่วา่ สูงหรื อต่าล้ วนต้ องตายเช่นเดียวกัน
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3.3.2 กำรวิเนครำะห์ ค่ำิิยม-มำยำคติใิตวบท
ผู้วิจยั ประยุกต์ใช้ วิธีการวิเคราะห์ค่านิยมของ Sillars and Gronbeck (2001) เฉพาะใน
ส่วนของการค้ นหาค่านิยม โดยจะบูรณาการร่วมกับวิธีการวิเคราะห์มายาคติของอรวรรณ ปิ ลันธน์
โอวาท (2547) ผู้วิจยั ขออธิบายหลักเกณฑ์ในการศึกษาตามลาดับ คือ (1) การวิเคราะห์ค่านิยม
และ (2) การวิเคราะห์มายาคติ ดังนี ้
3.3.2.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
การค้ นหาค่านิยมในตัวบททางสังคม ผู้วิพากษ์ สามารถใช้ วิธีการเหล่านี ้เป็ นเกณฑ์
ในการศึกษา ได้ แก่ (1) มองหาคาหรื อข้ อความที่แสดงค่านิยมทังด้
้ านบวกและลบ เช่น สังคมสงบ
เรี ยบร้ อย ผลประโยชน์สาธารณะ (2) สารวจคาหรื อข้ อความเกี่ยวกับความเชื่อแม้ ไม่แสดงค่านิยม
อย่างเด่นชัด (3) สารวจค่านิยมที่เป็ นรูปธรรม (4) ค้ นหาค่านิยมจากการใช้ หลักฐานสนับสนุนหรื อ
ข้ อโต้ แย้ ง เช่น คาพูดของบุคคลสาคัญ ทฤษฎีที่นามาอธิ บาย (Sillars and Gronbeck, 2001:
191-194)
การสารวจดังกล่าวผู้วิจัยจะพิจารณาเปรี ยบเที ยบกับค่านิยมของคนไทยดัง ได้
อธิบายไว้ ในบทที่ 2 ประกอบด้ วย (1) ค่านิยมการให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล (2) ค่านิยม
เกี่ยวกับภาระบุญคุณ (3) ค่านิยมการปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิ่งแวดล้ อม (4) ค่านิยมเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม (5) ค่านิยมความมัง่ คัง่ ร่ ารวย (6) ค่านิยมการมีความรู้
ความสามารถ (7) ค่านิยมเกี่ยวกับอานาจนิยม (8) ค่านิยมเกี่ยวกับพุทธศาสนา (9) ค่านิยมการ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์ และ (10) ค่านิยมเกี่ยวกับความสนุกสนาน โดยผู้วิจยั จะจาแนก
การวิเ คราะห์เ ป็ น 2 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ ตอนแรกเป็ นการส ารวจคาหรื อข้ อความที่ แสดงถึง ค่านิยม
ผู้วิจยั ใช้ การขีดเส้ นใต้ แล้ วจึงคัดลอกคาหรื อข้ อความเพื่อแสดงคาที่สะท้ อนค่านิยม ขันตอนที
้
่สอง
เป็ นการระบุคา่ นิยมจากคาหรื อข้ อความที่พบ ส่วนผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะนาเสนอทังในรู
้ ปแบบ
ตารางและความเรี ยงผสมผสานกัน ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
ตัวอย่าง
กลอนดอกสร้ อย “ราพึงในป่ าช้ า” วรรคทอง ๕ กองข้ าว
กองเอ๋ยกองข้ าว กองสูงราวโรงนายิ่งน่าใคร่ เกิดเพราะการเก็บเกี่ยวด้ วยเคียวใคร
ใครเล่าไถคราดฟื น้ พื ้นแผ่นดิน เช้ าก็ขบั โคกระบือถือคันไถ สาราญใจตามเขตประเทศถิ่น ยึดหาง
ยามยักไปตามใจจินต์ หางยามผินตามใจเพราะใคร เอย
ตัวอย่างรายละเอียดการวิเคราะห์ คา่ นิยมในวรรณคดีเรื่ องกลอนดอกสร้ อย “ราพึง
ในป่ าช้ า” วรรคทองที่ ๕ ผู้วิจยั นาเสนอไว้ ดงั ตารางที่ 3.1
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ตำรำาที่ 3.1 ตัวอย่างการวิเคราะห์คา่ นิยมจากวรรคทอง ๕ ของกลอนดอกสร้ อย “ราพึงในป่ าช้ า”
คำ ข้ อควำม ประโยค
ตามใจจินต์, ตามใจเพราะใคร
น่าใคร่, สาราญใจตามเขตประเทศถิ่น

ค่ ำิิยม
การให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล
ความสนุกสนาน

3.3.2.2 การวิเคราะห์มายาคติ
ในการวิ เ คราะห์ ม ายาคติผ้ ูวิ พ ากษ์ จ ะพิ จ ารณาองค์ป ระกอบโดยรวมในระดับ
ประโยคหรื อทังวรรคทองตามการแนะน
้
าของ Levi-Strauss (1955: 431) ส่วนวิธีการศึกษานัน้
อรวรรณ ปิ ลันธน์โอวาท (2547: 202) ได้ นาเสนอหลักเกณฑ์ในการพิจารณามายาคติ ได้ แก่ (1) ดู
แหล่งที่มาของมายาคติ (Source) (2) พิจารณาประสิทธิผลในการสร้ างความหมายของมายาคติ
โดยดูก ารรวมกัน (Combined) ขององค์ ป ระกอบในแต่ล ะส่ว น (3) พิ จ ารณาความกลมกลื น
สอดคล้ อง (Harmony) ของอารมณ์ จินตภาพ และความคิดที่มายาคตินนน
ั ้ าเสนอ (4) ดูลาดับ
เวลา (Standard Chronology) ของมายาคติเมื่อ เทียบกับเวลาเดินเรื่ อง (Synchronic Time
/Narrative Progression) รวมถึงพิจารณาเวลาของการเล่าเรื่ องในปริ บทเดียวกัน และ (5) ดูพลัง
ต่อต้ านหรื อพลังตรงข้ ามเพื่อหามูลเหตุจงู ใจ
ผู้วิจัยจะศึกษามายาคติในตัวบทโดยเปรี ยบเที ยบกับมายาคติของคนไทยดัง ที่
อธิบายไว้ ในบทที่ 2 ได้ แก่ (1) มายาคติเกี่ยวกับจักรวาลและชีวิต ประกอบด้ วยคติเรื่ องภพชาติ
กรรม บุญ-บาป พรหมลิชิต โชค ดวง ขวัญ ไตรภูมิ นรก-สวรรค์ เทวดา (2) มายาคติเกี่ยวกับสังคม
ประกอบด้ ว ยคติเ กี่ ยวกับ วิ ถีเ กษตรกรรม ชาตินิ ยมและความเป็ นไทย อานาจและผู้มี อ านาจ
ความสาคัญของสถานะ และสตรี เพศ-ปิ ตาธิปไตย (3) มายาคติเกี่ยวกับอัตลักษณ์ ประกอบด้ วย
ความเชื่อและประเพณีหรื อพิธีกรรมที่เกี่ยวข้ องกับ ไสยศาสตร์ และ (4) มายาคติเกี่ยวกับจุดสิ ้นสุด
ของชีวิต ประกอบด้ วยคติเรื่ องผี วิญญาณ และความตาย ผู้วิจยั จะใช้ การวิเคราะห์มายาคติเป็ น
เครื่ องมือเสริ มสาหรับการวิเคราะห์คา่ นิยมซึ่งเป็ นเครื่ องมือหลัก จึงมีการเลือกองค์ประกอบเพียง
บางส่วนที่สะท้ อนมายาคติอย่างชัดเจนมาศึกษา ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
ตัวอย่าง
กลอนดอกสร้ อย “ราพึงในป่ าช้ า” วรรคทอง ๑๔ ชาวนา
ชาวเอ๋ยชาวนา วาสนากัน้ ไว้ ไม่วิตถาร ไม่ชวั่ ล้ นดีล้นพ้ นประมาณ สองประการนี ้
แหละขวางทางคระไล คือไม่ลยุ เลือดนัง่ บัลลังก์ราช นาพินาศนรชนพ้ นพิสยั แต่ปิดทางกรุณาอันพา
ไป ยังคุณใหญ่ยิ่งเลิศประเสริฐ เอย

78
ตัว อย่า งรายละเอี ย ดการวิ เ คราะห์ ม ายาคติใ นวรรณคดี เ รื่ อ งกลอนดอกสร้ อย
“ราพึงในป่ าช้ า” วรรคทองที่ ๑๔ ผู้วิจยั นาเสนอไว้ ดงั ตารางที่ 3.2
ตำรำาที่ 3.2 ตัวอย่างการวิเคราะห์มายาคติจากวรรคทอง ๑๔ ในกลอนดอกสร้ อย “ราพึงในป่ า
ช้ า”
คำ ข้ อควำม ประโยค
มำยำคติ
วาสนากันไว้
้
จักรวาลและชีวิต (บุญวาสนา)
ชาวนา-ไม่ชวั่ ล้ นดีล้นพ้ นประมาณ, นัง่ บัลลังก์ราช นาพินาศนรชน สัง คม (วิ ถี เ กษตรกรรม, อ านาจและผู้มี
พ้ นพิสยั -คุณยิ่งเลิศประเสริ ฐ
อานาจ)

3.3.3 กำรวิเนครำะห์ อุดมกำรณ์ ใิตวบท
ผู้วิจยั ได้ ประยุกต์ใช้ วิธีการวิเคราะห์ อุดมการณ์ ในประดิษฐกรรม (Artifacts) ของ Foss
(2009) บูรณาการร่ วมกับ หลักการของอรวรรณ ปิ ลันธน์ โอวาท (2547) โดย Foss (2009) ได้
จ าแนกวิธี ก ารวิ เ คราะห์ อุด มการณ์ ไ ว้ 4 ขัน้ ตอน ซึ่ง ผู้วิ จัยน ามาใช้ 3 ขัน้ ตอน คื อ (1) ระบุ
องค์ประกอบทางกายภาพ (2) ระบุความหมาย และ (3) จัดระบบความหมายเพื่อระบุอดุ มการณ์
มีรายละเอียดดังนี ้
3.3.3.1 ระบุองค์ประกอบทางกายภาพ (Presented Elements)
การระบุองค์ประกอบทางกายภาพที่ Foss (2009: 215-216) นาเสนอเป็ นตัวอย่าง
การศึกษาอุดมการณ์ในประดิษฐกรรมหรื อ วัตถุ การประยุกต์ใช้ เครื่ องมือนี ้จึงมองคาและประโยค
ของแต่ล ะวรรคทองเป็ นประดิษฐกรรม ซึ่ง หน้ าที่ ของนักวิพ ากษ์ คือส ารวจข้ อโต้ แย้ ง หลักฐาน
สนับสนุน คาเฉพาะ การอุปมาอุปไมย และอื่นๆ ที่สะท้ อนอุดมการณ์ ผู้วิจยั ได้ ใช้ หลักการวิเคราะห์
ของอรวรรณ ปิ ลันธน์โอวาท (2547: 219-220) เป็ นเกณฑ์ในการค้ นหาร่วมด้ วย ได้ แก่ (1) สารวจ
คาหรื อข้ อความที่ บอกถึง อุดมการณ์ (2) ดูตรรกะของการโต้ แย้ งที่ ขัดกับสามัญสานึกหรื อไม่
สมเหตุสมผล (3) พิจารณาความสัมพันธ์ของอุดมการณ์กบั พลังทางสังคม เช่น ปั จจัยทางการเมือง
เศรษฐกิ จ เทคโนโลยี และสภาพสัง คม และ (4) ค้ นหาพันธมิ ต รหรื อกลุ่ม สัง คมที่ มี ส่ว นให้
อุดมการณ์ ก่อตัว ผู้วิจัยใช้ การขี ดเส้ นใต้ แล้ วจึง คัดลอกคาหรื อข้ อความเพื่ อแสดงคาที่ สะท้ อน
อุดมการณ์
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3.3.3.2 ระบุความหมาย (Suggested Elements)
ขัน้ ตอนนี เ้ ป็ นการระบุค วามหมายโดยนัย ขององค์ป ระกอบทางกายภาพ เช่น
แนวคิด การอ้ างอิง แก่นเรื่ อง ความเชื่อ กรอบความคิด เพื่อให้ นกั วิพากษ์ ดงึ อุดมการณ์ออกมาจาก
ชิ ้นงานได้ (Foss, 2009: 216-217) ในส่วนนี ้ผู้วิจยั จะระบุความหมายไว้ ในเอกสารนอกเหนือจาก
การรายงานผลการวิจัยเล่ม นี ้ ทัง้ นี เ้ พื่ อกระชับเนื อ้ หาเนื่ องจากผลการวิเคราะห์ มี รายละเอี ยด
ค่อนข้ างมาก
3.3.3.3 จัดระบบความหมายเพื่อระบุอดุ มการณ์
ขันตอนนี
้
เ้ ป็ นการนาเอาความหมายที่ได้ มาจัด ระบบซึ่ง จะสะท้ อนแก่นความคิด
หลักและสามารถสร้ างหรื อระบุอดุ มการณ์ที่แฝงในชิ ้นงานได้ (Foss, 2009: 217)
ผู้วิจยั จะวิเคราะห์โดยอาศัยอุดมการณ์ในสังคมไทยดังได้ อธิบายสรุปไว้ ในบทที่ 2
เป็ นกรอบแนวคิดในการศึกษา ได้ แก่ อุดมการณ์ทางการเมือง คือ (1) ประชาธิปไตย (2) อานาจ
นิยมเบ็ดเสร็ จ (3) ราชาธิปไตย (4) ชาตินิยม อุดมการณ์ทางเศรษฐกิจ คือ (5) ทุนนิยมและวัตถุ
นิยม อุดมการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม คือ (6) ศักดินา (7) ชายเป็ นใหญ่ และ (8) พุทธศาสนา
ส่วนผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะนาเสนอทังในรู
้ ปแบบตารางและความเรี ยงผสมผสานกันดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง
กลอนดอกสร้ อย “ราพึงในป่ าช้ า” วรรคทอง ๑๗ ศพไพร่
ศพเอ๋ยศพไพร่ ไม่มีใครขึ ้นชื่อระบือขาน ไม่เกรงใครนินทาว่าประจาน ไ ม่ มี ก า ร
จารึ กบันทึกคุณ ถึงบางทีมีบ้างอย่างเป็ นเลิศ ก็ไม่ฉูดฉาดเชิดประเสริ ฐสุนทร์ พอเตือนใจได้ บ้าง
ในทางบุญ เป็ นเครื่ องหนุนนาเหตุสงั เวช เอย
ตำรำาที่ 3.3 ตัวอย่างการวิเคราะห์ อดุ มการณ์จากวรรคทอง ๑๗ กลอนดอกสร้ อย “ราพึงในป่ า
ช้ า”
คำ ข้ อควำม ประโยค
ควำมหมำยโดยิย
ไพร่
สามัญชนทัว่ ไป ผู้ไร้ อานาจราชศักดิ์
ไม่มีใครขึ ้นชื่อระบือขาน, จารึกบันทึกคุณ ไร้ สิ ้นซึง่ ชื่อเสียง ไม่มีคณ
ุ ค่าแก่การ
จดจา
ทางบุญ
หนทางแห่งความดีงาม
สังเวช
ความรู้สกึ เวทนาหรื อเศร้ าสลด

อุดมกำรณ์
ศักดินา
ศักดินา
พุทธศาสนา
พุทธศาสนา
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การวิเคราะห์ดัง ตัวอย่างในตารางที่ 3.3 ผู้วิจัยจะระบุไ ว้ ในเอกสารนอกเหนื อจากเล่ม
รายงานการวิจัย ดังนัน้ ผลการวิเคราะห์อุดมการณ์ ในรายงานผลการวิจัยจึงนาเสนอเฉพาะคา
ข้ อความ และประโยคที่สะท้ อนหรื อสามารถระบุอดุ มการณ์เท่านัน้ ดังตัวอย่างในตารางที่ 3.4
ตำรำาที่ 3.4 ตัวอย่างการวิเคราะห์ อดุ มการณ์จากวรรคทอง ๑๗ กลอนดอกสร้ อย “ราพึงในป่ า
ช้ า” ที่จะนาเสนอในบทที่ 6
คำ ข้ อควำม ประโยค
ไพร่, ไม่มีใครขึ ้นชื่อระบือขาน, จารึกบันทึกคุณ
ทางบุญ, สังเวช

อุดมกำรณ์
ศักดินา
พุทธศาสนา

3.4 กำริำเนสิอข้ อมูล
การวิเคราะห์คา่ นิยมและอุดมการณ์ที่มีอยูใ่ นงานเขียนซึ่งราชบัณฑิตยสถานรวบรวมไว้ ใน
หนังสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย” ผู้วิจยั จะนาเสนอผลการศึกษาในรู ปแบบข้ อมูลเชิงพรรณนา
(Descriptive) โดยจาแนกการนาเสนอเป็ น 4 บท ดังนี ้
บทที่ 4 การวิเคราะห์องค์ประกอบของวรรณคดี
บทที่ 5 การวิเคราะห์คา่ นิยม-มายาคติที่มีอยู่ในงานเขียนซึ่งราชบัณฑิตยสถานรวบรวมไว้
ในหนังสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย” โดยผู้วิจยั จะเริ่ มวิเคราะห์ ค่านิยมก่อน แล้ วจึงวิเคราะห์
มายาคติตามลาดับ
บทที่ 6 การวิเคราะห์ อุดมการณ์ ที่ มีอยู่ในงานเขียนซึ่ง ราชบัณฑิตยสถานรวบรวมไว้ ใน
หนังสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย”
บทที่ 7 สรุปผลและอภิปรายผลการวิจยั

บทที่ 4
การวิเคราะห์ องค์ ประกอบของวรรณคดี
การวิจยั นี ้ใช้ ข้อมูลในการวิเคราะห์จานวนมาก ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงนาเสนอผลการวิเคราะห์เป็ น
ข้ อมูลเชิงพรรณนาโดยแบ่ง เป็ น 3 บท คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบของวรรณคดี การวิเคราะห์
ค่านิยม-มายาคติ และการวิเคราะห์อุดมการณ์ ทัง้ นี เ้ พื่อความสวยงามและความสะดวกในการ
สืบค้ น
ในบทนีเ้ ป็ นการวิเคราะห์องค์ประกอบของวรรณคดี ซึ่งเป็ นการศึกษาส่วนประกอบและ
ปริ บทของวรรณคดี มีรายละเอียดในการนาเสนอ 4 ประการ คือ (1) ผู้แต่ง (2) ปริ บทของการแต่ง
(3) กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์ และ (4) ลักษณะเนื ้อหา โดยผู้วิจยั จะเรี ยงลาดับการนาเสนอ
ตามการจัดหมวดหมู่เนื ้อหาของวรรณคดีใน 5 ประเภท ได้ แก่ (1) วรรณคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
และการเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริ ย์ (2) วรรณคดีเกี่ยวกับนิราศ การเดินทาง และการคร่ า
ครวญหรื ออารมณ์ (3) วรรณคดีเกี่ ยวกับศาสนา ชาดก และคาสอน (4) วรรณคดีเกี่ ยวกับ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และพิธีการ และ (5) วรรณคดีเกี่ยวกับละคร นิทาน และนาฏวรรณคดี มี
รายละเอียดดังต่อไปนี ้

4.1 วรรณคดีเกี่ยวกับประวัตศิ าสตร์ และการเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์
วรรณคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และการเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริ ย์ มีจานวน 7 เรื่ อง
โดยแต่ละเรื่ องมีองค์ประกอบดังนี ้
4.1.1 กาพย์ เ ห่ เ รื อ พระนิ พ นธ์ ส มเด็จ ฯ เจ้ า ฟ้ ากรมพระยานริ ศ รานุ วั ด ติว งศ์
(กหน)
4.1.1.1 ผู้แต่ง: สมเด็จพระราชบรมวงศ์เธอ เจ้ าฟ้ากรมพระยานริศรานุวดั ติวงศ์
4.1.1.2 ปริ บทของการแต่ง: ผู้ประพันธ์ขณะดารงพระยศเป็ นสมเด็จเจ้ าฟ้า กรม
พระนริศรานุวดั ติวงศ์ ทรงนิพนธ์ ขึ ้นเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภชพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั เมื่อพ.ศ. 2454 มีทงหมด
ั้
1 ตอน (พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ, 2548)
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4.1.1.3 กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์ : ใช้ โคลงสี่สภุ าพนา 1 บท แล้ วตามด้ วย
กาพย์ยานี 11 โดยกาพย์บทแรกจะมีเนื ้อความเดียวกันกับโคลงสี่สภุ าพนา (อ้ างอิงแล้ ว)
4.1.1.4 ลักษณะเนื ้อหา: เป็ นการกล่าวชมกระบวนเรื อพระที่นงั่ และสรรเสริ ญ
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ตามแบบวิธีบทเห่เรื อโบราณ (อ้ างอิงแล้ ว)
4.1.2 คาฉันท์ ยอเกียรติชาวนครราชสีมา (ฉยน)
4.1.2.1 ผู้แต่ง: มหาอามาตย์เอก พระยาอุปกิตศิลปสาร (นิ่ม กาญจนาชีวะ)
4.1.2.2 ปริบทของการแต่ง: แต่งในปี 2462 ช่วงสมัยรัชกาลที่ 6 (วิเชียร ไกรฤกษ์
ศิลป์, 2549: 16) มีกาพย์และฉันท์หลายประเภทสลับกัน (อุปกิตศิลปสาร, พระยา, 2473: 135142)
4.1.2.3 กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์ : ใช้ ฉันท์ คือ วสันตดิลก 14 มาลินี 15
อินทรวิเชียร 11 ภุชงคประยาต 12 สัทธรา 21 และกาพย์ คือ สุรางคนาง 28 ฉบัง 16 (อ้ างอิงแล้ ว)
4.1.2.4 ลักษณะเนือ้ หา: เป็ นการสดุดีและบรรยายวีรกรรมของท้ าวสุรนารี
(คุณหญิงโม) โดยดาเนินเรื่ องตามพระราชพงศาวดาร (จินตนา ศรี สขุ สวัสดิ,์ ม.ป.ป.: 92)
4.1.3 โคลงยอพระเกียรติพระเจ้ ากรุงธนบุรี (คยธ)
4.1.3.1 ผู้แต่ง: นายสวน มหาดเล็กในสมเด็จพระเจ้ ากรุงธนบุรี
4.1.3.2 ปริ บทของการแต่ง: โคลงมี 85 บท แต่งขึ ้นในปี 2314 ผู้แต่งรับราชการ
ใกล้ ชิดพระองค์มาตังแต่
้ ก่อนสถาปนากรุ งธนบุรี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี .
สานักหอสมุด, 2547)
4.1.3.3 กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์: โคลงสี่สภุ าพ
4.1.3.4 ลักษณะเนื ้อหา: กล่าวถึงการก่อตังกรุ
้ งธนบุรี พระราชกรณียกิจ รวมถึง
ยอพระเกียรติ พระบารมี และพระสิริโฉมของพระเจ้ ากรุงธนบุรีกบั พระมเหสี (อ้ างอิงแล้ ว)
4.1.4 เพลงยาวเฉลิมพระเกียรติ (คุณพุ่ม) (พยพ)
4.1.4.1 ผู้แต่ง: คุณพุม่ หรื อนามปากกา “บุษบาท่าเรื อจ้ าง”
4.1.4.2 ปริบทของการแต่ง: กลอนเพลง 378 คากลอน ผู้แต่งประพันธ์ขึ ้นในสมัย
รัชกาลที่ 5 เพื่อขอเงินจากผู้ขอคัดลอกไปอ่าน (ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, ม.ป.ป.)
4.1.4.3 กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์: กลอนเพลงยาว
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4.1.4.4 ลักษณะเนื ้อหา: ยอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยู่หวั
(รัชกาลที่ 3) และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั (รัชกาลที่ 4) (อ้ างอิงแล้ ว)
4.1.5 ลิลิตดัน้ สดุดีบ้านบางระจัน (ลสบ)
4.1.5.1 ผู้แต่ง: มหาอามาตย์เอก พระยาอุปกิตศิลปสาร (นิ่ม กาญจนาชีวะ)
4.1.5.2 ปริ บทของการแต่ง: แต่งเสร็ จในปี 2465 ประกอบด้ วยร่ายดัน้ 12 บท
โคลงดันวิ
้ วิธมาลี 36 บท และโคลงสามดัน้ 15 บท มีจดุ มุ่งหมายเพื่อโน้ มน้ าวให้ ผ้ อู ่านเกิดความรัก
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (บาหยัน อิ่มสาราญ, 2549: 329-338)
4.1.5.3 กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์: ลิลิตดัน้ คือใช้ ร่ายดันขึ
้ ้นต้ น แล้ วใช้ โคลง
ดันกั
้ บร่ายดันสลั
้ บกันไปมาซึง่ อยูใ่ นเรื่ องเดียวกัน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 1063)
4.1.5.4 ลักษณะเนื ้อหา: กล่าวถึงวีรกรรมของชาวบ้ านบางระจันที่ร่วมใจกันต่อสู้
กับทัพพม่าซึง่ สามารถต้ านข้ าศึกได้ ถึง 7 ครัง้ (บาหยัน อิ่มสาราญ, 2549)
4.1.6 ลิลิตตะเลงพ่ าย (ลตพ)
4.1.6.1 ผู้แต่ง: สมเด็จพระมหาสมณเจ้ า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
4.1.6.2 ปริบทของการแต่ง: แต่งแล้ วเสร็ จในปี 2375 ประกอบด้ วยร่ายสุภาพ 47
บท โคลงสี่สภุ าพ 337 บท โคลงสองสุภาพ 41 บท และโคลงสามสุภาพ 11 บท ผู้แต่งใช้ คาว่า
“ตะเลง” เพราะไพร่พลของพระมหาอุปราชาส่วนใหญ่เป็ นชาวมอญ (สุชาติ สมมาตร, 2548: 18)
4.1.6.3 กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์ : ลิลิตสุภาพ ประกอบด้ วยร่ายสุภาพและ
โคลงสุภาพซึง่ ใช้ ทงโคลง
ั้
2 โคลง 3 และโคลง 4 ส่วนท้ ายเรื่ องเป็ นโคลงกระทู้ (อ้ างอิงแล้ ว)
4.1.6.4 ลักษณะเนื ้อหา: กล่าวถึง พระปรี ชาสามารถของสมเด็จพระนเรศวร
มหาราชซึง่ ทรงเอาชนะพระมหาอุปราชาแห่งกรุงหงสาวดีในสงครามยุทธหัตถี (อ้ างอิงแล้ ว)
4.1.7 ลิลิตยวนพ่ าย (ลยพ)
4.1.7.1 ผู้แต่ง: ไม่ปรากฏ
4.1.7.2 ปริ บทของการแต่ง: สันนิษฐานว่าแต่งในพ.ศ. 2017 หรื อ พ.ศ. 20322072 มี 298 บท ประกอบด้ วยร่ายดัน้ 2 บท โคลงดันบาทกุ
้
ญชรและโครงดันวิ
้ วิธมาลี 296 บท คา
ว่า “ยวน” หมายถึง ชาวโยนกหรื อล้ านนา (เสนีย์ วิลาวรรณ, สุระ ดามาพงษ์ และทัศนีย์ ล้ วนสละ,
2551: 29)
4.1.7.3 กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์: ลิลิตดัน้
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4.1.7.4 ลักษณะเนื ้อหา: บรรยายถึงการที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแห่ง กรุ ง
ศรี อยุธยาทรงมีชยั ในสงครามเหนือพระเจ้ าติโลกราชแห่งอาณาจักรล้ านนา (อ้ างอิงแล้ ว)
ในการวิเคราะห์องค์ประกอบของวรรณคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และการเฉลิมพระเกียรติ
พระมหากษัตริย์จานวน 7 เรื่ องนี ้ ผู้วิจยั ขอสรุปผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 4.1 ดังนี ้
ตารางที่ 4.1 สรุปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของวรรณคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และการเฉลิม
พระเกียรติพระมหากษัตริย์
เรื่อง
กาพย์ เ ห่ เ รื อ กรม
พระยานริ ศราฯ
ค าฉั น ท์ ย อเกี ย รติ
ชาวนครราชสีมา
โคลงยอพระเกี ยรติ
พระเจ้ ากรุงธนบุรี
เพลงยาวเฉลิมพระ
เกียรติ (คุณพุม่ )
ลิ ลิ ต ดั น้ สดุ ดี บ้ าน
บางระจัน
ลิลติ ตะเลงพ่าย
ลิลติ ยวนพ่าย

ผู้แต่ ง
สมเด็จฯ เจ้ าฟ้ ากรม
พระยานริ ศราฯ
พระยาอุ ป กิ ต ศิ ล ป
สาร
นายสวน มหาดเล็ก

ปริบทการแต่ ง
ฉันทลักษณ์
แต่งพ.ศ. 2454 มี 1 โค ลง สี่ สุ ภ า พ น า
ตอน
กาพย์ยานี 11
แต่งพ.ศ. 2462
ฉั น ท์ แ ล ะ ก า พ ย์
หลายประเภท
แต่งพ.ศ. 2314 มี โคลงสีส่ ภุ าพ
85 บท
คุ ณ พุ่ ม ( บุ ษ บ า แ ต่ ง ส มั ย ร . 5 มี กลอนเพลงยาว
ท่าเรื อจ้ าง)
กลอน 378 เพลง
พระยาอุ ป กิ ต ศิ ล ป แ ต่ ง เ ส ร็ จ พ . ศ . ลิลติ ดัน้
สาร
2465 มี 63 บท
กรมพระปรมานุชิ ต เสร็ จ ปี 2375 มี ร่ า ย ลิลติ สุภาพ
ชิโนรส
และโคลง 436 บท
ไม่ปรากฏ
แต่ ง ปี 2017 หรื อ ลิลติ ดัน้
อาจ 2032-2072
มี 298 บท

เนือ้ หา
ชมเรื อ และยอพระ
เกียรติ ร.6
สดุ ดี วี ร กรรมของ
ท้ าวสุรนารี (โม)
ยอพระเกี ย รติ พ ระ
เจ้ ากรุงธนบุรี
ยอพระเกี ย รติ ร.3
และ ร.4
สดุ ดี วี ร กรรมชาว
บ้ านบางระจัน
วีรกรรมของสมเด็จ
พระนเรศวร
สมเด็จ พระบรมไตร
โลก นา ถ รบ กั บ
พระเจ้ าติโลกราช

4.2 วรรณคดีเกี่ยวกับนิราศ การเดินทาง และการคร่ าครวญหรื ออารมณ์
วรรณคดีเกี่ยวกับนิราศ การเดินทาง และการคร่ าครวญหรื ออารมณ์ มีจานวน 33 เรื่ อง โดย
แต่ละเรื่ องมีองค์ประกอบดังนี ้
4.2.1 กลอนเพลงยาวรบพม่ าที่ท่าดินแดง (กนด)
4.2.1.1 ผู้แต่ง: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
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4.2.1.2 ปริ บทของการแต่ง: แต่งขณะเสด็จไปต้ านทัพพม่าที่ตาบลท่าดินแดงใน
ปี 2329 เพื่อแก้ ความเบื่อหน่ายจากการเดินทางไกล (โสภณอักษรกิจ, หลวง, 2464: (2)-(6))
4.2.1.3 กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์: กลอนเพลงยาวในลักษณะนิราศ
4.2.1.4 ลักษณะเนื ้อหา: ราพึงถึงคนรัก พรรณนาสถานที่ระหว่างการเดินทาง
บรรยายการรบกับพม่าจนได้ รับชัยชนะ (ศิริกาญจน์ ธนวัฒน์เดชากุล, สุภสั สร โห้ ยขุ นั , บุญชนะ
ล้ อมสิริอดุ ม, ฐิ ตาพร จินตะเกษกรณ์, อัญชิษฐา สุขกาย และสุพจน์ เชี่ยวชลวิชญ์, 2554: 83)
4.2.2 กาพย์ ห่อโคลงนิราศธารทองแดง (กนธ)
4.2.2.1 ผู้แต่ง: กรมพระราชวังบวรสถานมงคล เจ้ าฟ้าธรรมธิเบศรฯ
4.2.2.2 ปริ บทของการแต่ง : มี อีกชื่อหนึ่ง คือ “กาพย์ห่อโคลงประพาสธาร
ทองแดง” ผู้แต่งนิพนธ์ขึ ้นพร้ อมกับกาพย์เห่เรื อและกาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศกในคราตามเสด็จฯ
ไปนมัสการพระพุทธบาท ประกอบด้ วยกาพย์ 108 บท โคลง 113 บท (นิตยา ตันทโอภาส, 2520)
4.2.2.3 กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์: กาพย์หอ่ โคลง
4.2.2.4 ลักษณะเนื อ้ หา: กล่าวถึง สัต ว์ ป่า พรรณไม้ และสภาพแวดล้ อมที่
กระบวนกระบวนพยุห ยาตราทางสถลมารคเคลื่ อ นผ่า นทางไปนมัส การพระพุท ธบาทสระบุรี
(อ้ างอิงแล้ ว)
4.2.3 กาพย์ ห่อโคลงนิราศธารโศก (กนศ)
4.2.3.1 ผู้แต่ง: กรมพระราชวังบวรสถานมงคล เจ้ าฟ้าธรรมธิเบศรฯ
4.2.3.2 ปริ บทของการแต่ง: ผู้แต่งนิพนธ์ ขึน้ พร้ อมกับกาพย์เห่เรื อในคราตาม
เสด็จฯ นมัสการพระพุทธบาท ประกอบด้ วยกาพย์ 152 บท โคลง 157 บท (นิตยา ตันทโอภาส,
2520: 50)
4.2.3.3 กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์: กาพย์หอ่ โคลง
4.2.3.4 ลักษณะเนื ้อหา: พรรณนาความทุกข์โศกที่ต้องจากนางอันเป็ นที่รัก โดย
ราพันตามลาดับเวลา วัน เดือน ปี และฤดู (ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, ม.ป.ป.)
4.2.4 กาพย์ เห่ เรือ พระนิพนธ์ เจ้ าฟ้าธรรมธิเบศร (กหธ)
4.2.4.1 ผู้แต่ง: กรมพระราชวังบวรสถานมงคล เจ้ าฟ้าธรรมธิเบศรฯ

86
4.2.4.2 ปริบทของการแต่ง: ผู้แต่งประพันธ์ขึ ้นสาหรับเห่เรื อพระที่นงั่ เมื่อครัง้ ตาม
เสด็จฯ ไปนมัสการพระพุทธบาทสระบุรี กาพย์มี 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 บทเห่ชมเรื อและธรรมชาติ
ตอนที่ 2 เห่กากี (ศิริกาญจน์ ธนวัฒน์เดชากุล และคณะ, 2554: 67)
4.2.4.3 กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์ : โคลงสี่สุภาพนา 1 บทและกาพย์ยานี
11 เป็ นบทพรรณนาตามไม่จากัดจานวนบท (โอภาส จอมสายศรี , 2557: 5)
4.2.4.4 ลักษณะเนื ้อหา: กล่าวชมเรื อพระที่นงั่ และธรรมชาติตามลาน ้าที่ขบวน
เรื อเคลื่อนผ่านโดยนามาเปรี ยบกับความรู้สึกที่ต้องไกลจากคนรัก (อ้ างอิงแล้ ว)
4.2.5 กาพย์ เห่ เรื อ พระราชนิ พนธ์ พระบาทสมเด็จพระจุ ลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว
(กหจ)
4.2.5.1 ผู้แต่ง: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั
4.2.5.2 ปริบทของการแต่ง: มี 4 ตอน คือ ชมสวน ชมนก ชมไม้ และชมโฉม แต่ง
ขึ ้นโดยใช้ กาพย์ของเจ้ าฟ้าธรรมธิเบศรเป็ นต้ นแบบ (โอภาส จอมสายศรี , 2557: 6)
4.2.5.3 กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์ : ใช้ โคลงนากาพย์ คือ โคลงสี่สภุ าพนา 1
บท แล้ วตามด้ วยกาพย์ยานี 11 เช่นเดียวกับกาพย์เห่เรื อของเจ้ าฟ้าธรรมธิเบศร
4.2.5.4 ลักษณะเนื ้อหา: ชมธรรมชาติพร้ อมกับการระลึกถึงนางอันเป็ นที่รัก โดย
เน้ นการพลัดพรากและความโศกของผู้แต่งเอง (นิตยา ตันทโอภาส, 2520: 13)
4.2.6 กาพย์ เ ห่ เ รื อ พระราชนิ พ นธ์ พระบาทสมเด็จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว
(กหม)
4.2.6.1 ผู้แต่ง: พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั
4.2.6.2 ปริ บทของการแต่ง: มีทงหมด
ั้
12 ตอน ทรงนิพนธ์ พระราชทานสาหรับ
พิมพ์ในหนังสือสมุทรสารของราชนาวีสมาคม เมื่อพ.ศ. 2457 (องค์การค้ าของคุรุสภา, 2504)
4.2.6.3 กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์: ใช้ โคลงสี่สภุ าพนาขึ ้นต้ นก่อนกาพย์ ยานี
11 เช่นเดียวกับของเจ้ าฟ้าธรรมธิเบศรแต่เพิ่มเติมความเป็ นสมัยใหม่ (สุวิทย์ สังโยคะ, 2518: 230)
4.2.6.4 ลักษณะเนื อ้ หา: กล่า วชมเรื อ ราชนาวี เมื อง ทางไปปากน า้ ปลา
ชายทะเล เครื่ องคาวหวาน และครวญต่างๆ รวมถึงเรื่ องนางสีดาและพระร่วง (องค์การค้ าของคุรุ
สภา, 2504)
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4.2.7 คากาพย์ เรื่องพระศิวประติมา (กศม)
4.2.7.1 ผู้แต่ง: มหาอามาตย์เอก พระยาอุปกิตศิลปสาร (นิ่ม กาญจนาชีวะ)
4.2.7.2 ปริ บทของการแต่ง: ไม่ปรากฏปี ที่แต่ง แต่ผ้ แู ต่งรวบรวมไว้ ในหนังสือคา
ประพันธ์ บางเรื่ อง พิมพ์ครัง้ แรกเมื่อปี 2471 เพื่ออุทิศบุญกุศลแด่บิดา ภรรยา และน้ องชายที่
เสียชีวิต วรรณคดีประกอบด้ วยกาพย์ทงหมด
ั้
151 บท (อุปกิตศิลปสาร, พระยา, 2473)
4.2.7.3 กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์ : ใช้ กาพย์ยานี 11 จานวน 37 บท กาพย์
ฉบัง 16 จานวน 85 บท และกาพย์สรุ างคนาง 28 จานวน 29 บท (อ้ างอิงแล้ ว)
4.2.7.4 ลักษณะเนื ้อหา: กล่าวถึงความงามของภูมิประเทศบริ เวณเขาไกรลาส
อันเทวสถานที่ประทับของพระอิศวรมหาเทพและความยิ่งใหญ่ของพระองค์ (อ้ างอิงแล้ ว)
4.2.8 โคลงกวีโบราณ (ควบ)
4.2.8.1 ผู้แต่ง: ไม่ระบุแน่ชดั
4.2.8.2 ปริ บ ทของการแต่ง : โคลงนี ม้ ี ผ้ ูแ ต่ง หลายคน พระยาตรั ง เล็ ง เห็ น
ความสาคัญจึงได้ รวบรวมโคลงที่ โดดเด่นไว้ และแต่งเพิ่มเติมเพื่อ มิให้ สูญหาย (สุวิทย์ สังโยคะ,
2518: 176)
4.2.8.3 กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์: ใช้ โคลงสี่สภุ าพและโคลงดัน้
4.2.8.4 ลักษณะเนื ้อหา: โคลงเบ็ดเตล็ดของกวีหลายคน เช่น โคลงโต้ ตอบของ
ศรี ปราชญ์ โคลงนิราศเจ้ าฟ้าอภัย โคลงนิราศพระบาท รวมถึงโคลงที่พระยาตรังแต่ง (อ้ างอิงแล้ ว)
4.2.9 โคลงกาศรวลศรีปราชญ์ (คศป)
4.2.9.1 ผู้แต่ง: ไม่ปรากฏ แต่เชื่อกันว่าศรี ปราชญ์เป็ นผู้แต่ง
4.2.9.2 ปริ บทของการแต่ง: เรี ยกอีกชื่อว่า “กาสรวลโคลงดัน”
้ แต่งระหว่างพ.ศ.
1991-2031 มีร่ายนาดัน้ 1 บท และโคลงสี่ดนั ้ 128 บท (ชลดา เรื องรักษ์ลิขิต, 2544: 147-150)
4.2.9.3 กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์: ใช้ ร่ายดันน
้ าและตามด้ วยโคลงสี่ดนั ้
4.2.9.4 ลักษณะเนือ้ หา: กล่าวชมเมืองและประชาชน ชมความงามและคร่ า
ครวญถึงนางอันเป็ นที่รัก รวมถึงการเดินทางด้ วยเรื อ (อ้ างอิงแล้ ว)
4.2.10 โคลงดัน้ นิราศตามเสด็จทัพลานา้ น้ อย (คดน)
4.2.10.1 ผู้แต่ง: พระยาตรังคภูมาภิบาล (พระยาตรัง)
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4.2.10.2 ปริ บทของการแต่ง: แต่งเมื่อพ.ศ. 2330 เมื่อครัง้ ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชไปตีเมืองทวาย (โชษิตา มณีใส, 2557: 36)
4.2.10.3 กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์: ใช้ โคลงสี่เป็ นหลัก มีร่ายดันเกริ
้ ่น 1 บท
4.2.10.4 ลักษณะเนือ้ หา: บรรยายบรรยากาศการเดินทางทางนา้ พรรณนา
อารมณ์ของผู้แต่ง เล่าถึงเหตุการณ์เสด็จพระราชดาเนินทัพผ่านป่ าไปสูเ่ มืองทวาย (อ้ างอิงแล้ ว)
4.2.11 โคลงทวาทศมาศ (คทม)
4.2.11.1 ผู้แต่ง: พระเยาวราชในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
4.2.11.2 ปริ บทของการแต่ง: แต่งในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ราวพ.ศ.
2007-2031 ประกอบด้ วยโคลง 259 บทและร่าย 1 บท (ชลดา เรื องรักษ์ลิขิต, 2544: 128-132)
4.2.11.3 กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์ : ใช้ โคลงสี่ดนวิ
ั ้ วิธมาลี 240 บท โคลงสี่
ดันบาทกุ
้
ญชร 19 บท และร่ายขนาดสัน้ 1 บท (อ้ างอิงแล้ ว)
4.2.11.4 ลักษณะเนื ้อหา: พรรณนาความงามของหญิงอันเป็ นที่รัก และราพัน
ความทุกข์โศกของกวีที่ต้องจากนางไปไกลซึง่ มิได้ ระบุว่าจากไปที่ใด (อ้ างอิงแล้ ว)
4.2.12 โคลงนิราศฉะเชิงเทรา (คนช)
4.2.12.1 ผู้แต่ง: พระเจ้ าบรมวงศ์เธอฯ กรมหลวงภูวเนตรนริ นทรฤทธิ์
4.2.12.2 ปริ บทของการแต่ง: แต่งในปี 2369 เมื่อคราวตามเสด็จในสงครามทัพ
เวียงจันทน์ของกรมหมื่นสุรินทรรักษ์ มีทงหมด
ั้
117 บท (ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, ม.ป.ป.)
4.2.12.3 กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์: โคลงสี่สภุ าพ
4.2.12.4 ลักษณะเนื ้อหา: กล่าวถึงการยกทัพจากกรุงเทพฯ ไปตังทั
้ พที่ปราจีนบุรี
เนื ้อหาระบุการเดินทางถึงฉะเชิงเทราผ่านสถานที่ตา่ งๆ แล้ วคร่ าครวญถึงหญิงคนรัก (อ้ างอิงแล้ ว)
4.2.13 โคลงนิราศไปแม่ นา้ น้ อย (คนม)
4.2.13.1 ผู้แต่ง: ศิษย์ศรี ปราชญ์
4.2.13.2 ปริบทของการแต่ง: แต่งในปี 2334 เนื ้อหาหลายส่วนตรงกับโคลงนิราศ
ทวายของพระพิพิธสาลี มีร่ายนาและโคลงทังหมด
้
200 บท (จันทร์ จิรายุวฒ
ั น์ รัชนี , หม่อมเจ้ า,
2513)
4.2.13.3 กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์: ใช้ ร่ายนา โคลงสี่ดนั ้ และโคลงสี่สภุ าพ
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4.2.13.4 ลักษณะเนื ้อหา: กล่าวถึงการตามเสด็จทัพพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าฯ ไปรบกับพม่าที่เมืองทวาย โดยพระองค์ทรงยังทั
้ พที่แม่น ้าน้ อย กาญจนบุรี (อ้ างอิงแล้ ว)
4.2.14 โคลงนิราศพระประธม (คนป)
4.2.14.1 ผู้แต่ง: พระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท
4.2.14.2 ปริ บทของการแต่ง: แต่งเมื่อพ.ศ. 2377 ในสมัยรัชกาลที่ 3 เมื่อคราวผู้
แต่งเสด็จไปนมัสการพระปฐมเจดีย์ (โชษิตา มณีใส, 2557: 36)
4.2.14.3 กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์ : ส่วนนาเป็ นร่ายสุภาพกับโคลงสี่สภุ าพ
รับสัมผัสที่ท้ายบาทแรกของโคลงบทแรก ส่วนเนื ้อหาเป็ นโคลงสี่สภุ าพ (อ้ างอิงแล้ ว)
4.2.14.4 ลักษณะเนื ้อหา: กล่าวชมเมืองและการเดินทางจากปากคลองตลาดไป
ยังปลายทาง มีการเปรี ยบตัวผู้แต่งกับบุคคลในวรรณคดีด้วย (สุวิทย์ สังโยคะ, 2518: 190)
4.2.15 โคลงนิราศพระพิพธิ สาลี (คนพ)
4.2.15.1 ผู้แต่ง: พระพิพิธสาลี (อ้ น)
4.2.15.2 ปริ บทของการแต่ง : เรี ยกอีกชื่อคือ “นิราศชุมพร” ไม่ปรากฏปี ที่แต่ง
ประกอบด้ วยโคลงจานวน 196 บท (โชติชว่ ง นาดอน, 2557)
4.2.15.3 กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์: โคลงสี่สภุ าพ
4.2.15.4 ลักษณะเนื ้อหา: บรรยายสถานที่ระหว่างการเดินทางจากกรุงเทพฯ ไป
เมืองไชยา รวมถึงพรรณนาความรักและความโศกที่ต้องจากคนรัก (นิตยา แก้ วคัลณา, 2551: 25)
4.2.16 โคลงนิราศพระยาตรัง (คนต)
4.2.16.1 ผู้แต่ง: พระยาตรังคภูมาภิบาล (พระยาตรัง)
4.2.16.2 ปริบทของการแต่ง: มีร่าย 1 บทและโคลง 126 บท สันนิษฐานว่าแต่ใน
ปี 2352 เมื่อครัง้ ผู้แต่งไปทัพซึง่ พม่ายกมาตีเมืองถลางและชุมพร (โชษิตา มณีใส, 2557: 36)
4.2.16.3 กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์: ใช้ ร่ายสุภาพและโคลงสี่สภุ าพ
4.2.16.4 ลักษณะเนื ้อหา: การเดินทางทางเรื อ ทางบก และชมป่ า (อ้ างอิงแล้ ว)
4.2.17 โคลงนิราศพะเนียด (คนน)
4.2.17.1 ผู้แต่ง: สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอฯ กรมพระยาบาราษปรปั กษ์

90
4.2.17.2 ปริ บทของการแต่ง: ไม่ปรากฏ แต่ราชบัณฑิตสถานนาโคลงมาจาก
หนังสือประชุมนิราศคาโคลง หน้ า 455 ซึ่งพิมพ์ในปี 2513 โดยแพร่ พิทยา (ราชบัณฑิตยสถาน,
2554: 170)
4.2.17.3 กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์: โคลงสี่สภุ าพ
4.2.17.4 ลักษณะเนื ้อหา: เป็ นการคร่ าครวญของกวีเมื่อต้ องจากนางอันเป็ นที่รัก
4.2.18 โคลงนิราศกรมพระยาเดชาดิศร (คนด)
4.2.18.1 ผู้แต่ง: สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร
4.2.18.2 ปริ บทของการแต่ง : มี 163 บท แต่ง เมื่ อครั ง้ เสด็จ ไปปราบกบฏที่
เวียงจันทน์ในทัพ ของกรมพระราชวังบวรฯ มหาศักดิ์พลเสพย์ สมัยรั ชกาลที่ 3 (สุวิทย์ สังโยคะ,
2518: 188)
4.2.18.3 กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์: ใช้ ร่ายและโคลงสี่สภุ าพ
4.2.18.4 ลักษณะเนื อ้ หา: กล่าวคร่ าครวญถึง นางที่ จ ากมา และพรรณนา
บรรยากาศการเดินทางทวนลานา้ เจ้ าพระยาเข้ าสู่แม่น ้าป่ าสัก จนกระทั่งถึงท่าหลวงของสระบุรี
(อ้ างอิงแล้ ว)
4.2.19 โคลงนิราศหริภุญชัย (คนห)
4.2.19.1 ผู้แต่ง: ไม่ปรากฏนามที่แน่ชดั
4.2.19.2 ปริ บทของการแต่ง: มีทงหมด
ั้
178 บท เดิมเป็ นโคลงลาวแล้ วถูกแปลง
เป็ นโคลงแบบภาคกลางในภายหลัง แต่งในสมัยอยุธยาตอนต้ น (สุวิทย์ สังโยคะ, 2518: 31-32)
4.2.19.3 กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์: โคลงสี่สภุ าพ
4.2.19.4 ลักษณะเนื อ้ หา: กล่าวถึงการเดินทางผ่านสถานที่ต่างๆ จากเมือง
เชียงใหม่ไปนมัสการพระธาตุหริภญ
ุ ไชยพร้ อมกับพรรณนาถึงคนรักที่ตนจากมา (อ้ างอิงแล้ ว)
4.2.20 นิราศกรุงเก่ า (นรก)
4.2.20.1 ผู้แต่ง: หลวงจักรปาณี (ฤกษ์)
4.2.20.2 ปริบทของการแต่ง: แต่งเมื่อพ.ศ. 2404 มีโคลงทังหมด
้
243 บท ร่ายนา
1 บท ลักษณะการแต่งเหมือนโคลงนิราศนรินทร์ (จักรปาณี, หลวง, 2477)
4.2.20.3 กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์: โคลงนิราศ ใช้ โคลงสี่สภุ าพและร่ายนา
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4.2.20.4 ลักษณะเนื ้อหา: กล่าวถึงการตามเสด็จรัชกาลที่ 4 ทรงประพาสกรุงเก่า
ในปี 2403 โดยราพันถึงคนรักเทียบกับสถานที่ (ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, ม.ป.ป.)
4.2.21 นิราศตลาดเกรียบ (นรต)
4.2.21.1 ผู้แต่ง: พระเทพโมลี (กลิ่น)
4.2.21.2 ปริบทของการแต่ง: แต่งในสมัยรัชกาลที่ 3 มี 93 บท
4.2.21.3 กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์: โคลงสี่สภุ าพ
4.2.21.4 ลักษณะเนื ้อหา: กล่าวถึงการเดินทางตามเสด็จไปทอดพระเนตรช้ าง
โดยเรื อตามลานา้ เจ้ าพระยา มีการนาสถานที่มาพรรณนาถึงคนรัก (ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,
ม.ป.ป.)
4.2.22 นิราศนรินทร์ (นรน)
4.2.22.1 ผู้แต่ง: นายนรินทรธิเบศร์ (อิน)
4.2.22.2 ปริ บทของการแต่ง: มี 143 บท แต่งปี 2352 เมื่อครัง้ ตามเสด็จสมเด็จ
พระบวรราชเจ้ า มหาเสนานุรักษ์ไปรบพม่าที่เมืองถลางและชุมพร (โชษิตา มณีใส, 2557: 36)
4.2.22.3 กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์ : ส่วนนาเป็ นร่ายสุภาพ ส่วนเนื ้อหาเป็ น
โคลงสี่สภุ าพ ไม่ร้อยโคลงทังส่
้ วนนาและส่วนเนื ้อหา (อ้ างอิงแล้ ว)
4.2.22.4 ลักษณะเนื ้อหา: กล่าวถึงความรู้สึกของผู้แต่งที่ต้องจากหญิงอันเป็ นที่
รัก และเล่าถึงการเดินทางผ่านภูมิประเทศต่างๆ เช่นเดียวกับโคลงนิราศพระยาตรัง (อ้ างอิงแล้ ว)
4.2.23 นิราศพระบาท (นรบ)
4.2.23.1 ผู้แต่ง: สุนทรภู่
4.2.23.2 ปริ บทของการแต่ง: แต่งเมื่อพ.ศ. 2350 เมื่อครัง้ กวีตามเสด็จพระองค์
เจ้ าปฐมวงศ์ไปนมัสการพระพุทธบาทสระบุรี (โชษิตา มณีใส, 2557: 89)
4.2.23.3 กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์: กลอนนิราศ
4.2.23.4 ลักษณะเนื อ้ หา: กล่า วถึง บรรยากาศ เหตุการณ์ ที่พ บ และความ
สนุกสนานของการเดินทางไปนมัสการพระพุทธบาทในฐานะข้ าราชบริ พาร ใช้ เวลาเดินทาง 4 วัน
(อ้ างอิงแล้ ว)
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4.2.24 นิราศพระประธม (นรธ)
4.2.24.1 ผู้แต่ง: สุนทรภู่
4.2.24.2 ปริ บทของการแต่ง: แต่งประมาณปี 2385 เมื่อครัง้ เดินทางไปนมัสการ
พระปฐมเจดีย์ (โชษิ ตา มณีใส, 2557: 89) โดยมีบุตรเดินทางร่ วมด้ วย 2 คน (สุวิทย์ สังโยคะ,
2518: 157)
4.2.24.3 กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์: กลอนนิราศ
4.2.24.4 ลักษณะเนื ้อหา: กล่าวถึงการเดินทางตามลาน ้าเจ้ าพระยาผ่านคลอง
ต่างๆ เช่น บางกอกน้ อย คลองโยงบางเชือก จนถึงวัดพระประปฐมเจดีย์ (อ้ างอิงแล้ ว)
4.2.25 นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน (นรจ)
4.2.25.1 ผู้แต่ง: พระยามหานุภาพ (อัน)
4.2.25.2 ปริ บทของการแต่ง: มีอีกชื่อคือ “นิราศกวางตุ้ง” ความยาว 285 บท
แต่งในปี 2324 เมื่อผู้แต่งเดินทางนาพระราชสาส์นไปเจริ ญสัมพันธไมตรี กับจีน (สุวิทย์ สังโยคะ,
2518: 92)
4.2.25.3 กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์: กลอนเพลงยาวในลักษณะกลอนสุภาพ
ขึ ้นต้ นด้ วยวรรครับและลงท้ ายด้ วย “เอย” (โชษิตา มณีใส, 2557: 82)
4.2.25.4 ลัก ษณะเนื อ้ หา: กล่ า วถึ ง สิ่ ง ที่ พ บเห็ น ขณะเดิ น ทางไปเจริ ญ
สัมพันธไมตรี ที่เมืองจีน (อ้ างอิงแล้ ว)
4.2.26 นิราศภูเขาทอง (นรภ)
4.2.26.1 ผู้แต่ง: สุนทรภู่
4.2.26.2 ปริ บทของการแต่ง: แต่งปี 2371 เมื่อครัง้ กวีเดินทางจากวัดราชบูรณะ
ไปภูเขาทองอยุธยา เป็ นช่วงที่ผ้ แู ต่งประสบกับความผันผวนในชีวิต (โชษิตา มณีใส, 2557: 89)
4.2.26.3 กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์: กลอนนิราศ
4.2.26.4 ลักษณะเนือ้ หา: ผู้แต่งเดินทางกับบุตรชื่อหนูพัดจากท่าเรื อวัดราช
บูรณะไปตามลาน ้าเจ้ าพระยาจนถึงวัดหน้ าพระเมรุและวัดภูเขาทอง (สุวิทย์ สังโยคะ, 2518: 151
4.2.27 นิราศเมืองแกลง (นรม)
4.2.27.1 ผู้แต่ง: สุนทรภู่
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4.2.27.2 ปริ บทของการแต่ง: แต่งในปี 2350 ในสมัยรัชกาลที่ 1 เมื่อครัง้ ผู้แต่ง
เดินทางไปเยี่ยมบิดาที่บ้านกร่ า ถือเป็ นนิราศเรื่ องแรกของกวี (โชษิตา มณีใส, 2557: 89)
4.2.27.3 กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์ : กลอนสุภาพ เป็ นกลอนแปดแต่ขึ ้นต้ น
ด้ วยวรรครับเหมือนกลอนเพลงยาว (สุวิทย์ สังโยคะ, 2518: 148)
4.2.27.4 ลักษณะเนื ้อหา: กล่าวบรรยายการเดินทางผ่านลาน ้าเจ้ าพระยาแล้ ว
เลียบชายฝั่ งทะเลตะวันออกไปจังหวัดระยองพร้ อมด้ วยลูกศิษย์จนตัวเองเป็ นไข้ ป่า (อ้ างอิงแล้ ว)
4.2.28 นิราศเมืองเพชร (นรพ)
4.2.28.1 ผู้แต่ง: สุนทรภู่
4.2.28.2 ปริ บทของการแต่ง: แต่งปี 2388-2393 ขณะกวีเดินทางไปหาของมา
ถวายสมเด็จพระปิ่ นเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ถือเป็ นนิราศเรื่ องสุดท้ ายของผู้แต่ง (โชษิตา มณีใส, 2557: 89)
4.2.28.3 กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์: นิราศคากลอน
4.2.28.4 ลักษณะเนื ้อหา: กล่าวถึงการเดินทางของกวีกับบุตรชาย 2 คน จาก
ท่าเรื อวัดอรุ ณฯ สู่แม่นา้ ท่าจีน ผ่านคลองต่างๆ ออกสู่ ปากอ่าวจนถึงเพชรบุรี (สุวิทย์ สังโยคะ,
2518: 159)
4.2.29 นิราศลอนดอน (นรล)
4.2.29.1 ผู้แต่ง: หม่อมราโชทัย (ม.ร.ว. กระต่าย อิศรางกูร ณ อยุธยา)
4.2.29.2 ปริ บทของการแต่ง: กวีแต่งเมื่อพ.ศ. 2400 เพื่อถวายพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว หลังจากเดินทางไปราชการกับคณะราชทูตที่อัง กฤษ (โชษิ ตา มณี ใส,
2557: 90)
4.2.29.3 กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์ : กลอนเพลงยาว ตอนท้ ายใช้ โคลงสี่
สุภาพ
4.2.29.4 ลักษณะเนื ้อหา: กล่าวถึงสถานที่ วัฒนธรรม ชีวิตความเป็ นอยู่ ของ
ผู้คน บรรยายกาศการเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปถึงกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ (อ้ างอิงแล้ ว)
4.2.30 นิราศวัดเจ้ าฟ้า (นรฟ)
4.2.30.1 ผู้แต่ง: สุนทรภู่
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4.2.30.2 ปริ บทของการแต่ง : แต่ง ราวพ.ศ. 2375-2379 ในนามเณรหนูพัด
บุตรชายของตน เมื่อครัง้ เดินทางไปหายาอายุวัฒนะที่วดั เจ้ าฟ้าอากาศ อยุธยา (โชษิ ตา มณีใส,
2557: 89)
4.2.30.3 กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์: นิราศคากลอน
4.2.30.4 ลักษณะเนือ้ หา: กล่าวถึงการเดินทางของเณรหนูพัดจากท่าเรื อ วัด
พระเชตุพนฯ ไปตามลาน ้าเจ้ าพระยา ผ่านวัดต่างๆ จนกระทัง่ ถึงวัดเจ้ าฟ้าอากาศ (สุวิทย์ สังโยคะ,
2518: 154)
4.2.31 นิราศสุพรรณคาโคลง (นสค)
4.2.31.1 ผู้แต่ง: สุนทรภู่
4.2.31.2 ปริบทของการแต่ง: แต่งพ.ศ. 2484 เมื่อครัง้ กวีบวชเป็ นพระภิกษุอยู่วดั
เทพธิดารามและเดินทางไปสรรหาแร่บางชนิดที่แขวงเมืองสุพรรณบุรี (สุวิทย์ สังโยคะ, 2518: 155)
4.2.31.3 กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์: โคลงสี่สภุ าพ
4.2.31.4 ลักษณะเนื ้อหา: กล่าวถึงการเดินทางพร้ อมกับบุตรชายและลูกศิษย์ อีก
2 คนจากท่าเรื อวัดเทพธิดาผ่านคลองออกสู่แม่น ้าเจ้ าพระยาจนถึงเมืองสุพรรณบุรี (อ้ างอิงแล้ ว)
4.2.32 เพลงยาวกรมหมื่นสถิตย์ ธารงสวัสดิ์ (พยถ)
4.2.32.1 ผู้แต่ง: พระเจ้ าราชวรวงศ์เธอฯ กรมหมื่นสถิตย์ธารงสวัสดิ์
4.2.32.2 ปริ บทของการแต่ง: แต่งสมัยรัชกาลที่ 3 มี 9 ตอน ขุนโสภณอักษรกิจ
นามาจัดพิมพ์เป็ นตอนๆ รวมเป็ นหนังสือประชุมเพลงยาวภาคที่ 4 (หอพระสมุดวชิรญาณ, 2463)
4.2.32.3 กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์: กลอนเพลงยาวสังวาศ
4.2.32.4 ลักษณะเนือ้ หา: บทกลอนในรู ปแบบจดหมายสื่อความถึงคนรัก ใน
ลักษณะโอดครวญคิด ถึง มี การชมโฉม แสดงความรู้ สึกทดท้ อ และตัดพ้ อที่ หญิ ง งามไม่รับรั ก
(อ้ างอิงแล้ ว)
4.2.33 ลิลิตพายัพ (ลพย)
4.2.33.1 ผู้แต่ง: พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั
4.2.33.2 ปริ บทของการแต่ง: ทรงแต่งเมื่อพ.ศ. 2448 เมื่อครัง้ ดารงพระอิสริ ยยศ
เป็ นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ใช้ นามปากกา “หนานแก้ วเมืองบูรพ์” (โชษิตา มณีใส, 2557: 34)
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4.2.33.3 กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์ : ใช้ ร่ายแต่งสลับกับโคลงสอง โคลงสาม
และโคลงสี่ตลอดทังเรื
้ ่ อง (อ้ างอิงแล้ ว)
4.2.33.4 ลักษณะเนื ้อหา: ใช้ ขนบนิราศที่เน้ นการบันทึกข้ อมูลเหตุการณ์เหมือน
จดหมายเหตุ กล่าวถึงการเดินทางประพาสหัวเมืองเหนือหรื อมณฑลพายัพ (อ้ างอิงแล้ ว)
ในการวิเคราะห์องค์ประกอบของวรรณคดีเกี่ยวกับนิราศ การเดินทาง และการคร่ าครวญ
หรื ออารมณ์จานวน 33 เรื่ องนี ้ ผู้วิจยั ขอสรุปผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 4.2 ดังนี ้
ตารางที่ 4.2 สรุปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของวรรณคดีเกี่ยวกับ นิราศ การเดินทาง และการ
คร่ าครวญหรื ออารมณ์
เรื่อง
กลอนเพลงยาวรบ
พม่าที่ทา่ ดินแดง
ก า พ ย์ ห่ อ โ ค ล ง
นิ ร า ศ ธ า ร
ทองแดง
ก า พ ย์ ห่ อ โ ค ล ง
นิราศธารโศก

ผู้แต่ ง
รัชกาลที่ 1

กาพย์เห่เรื อ เจ้ าฟ้ า
ธรรมธิเบศร
กาพย์เห่เรื อ รัชกาล
ที่ 5
กาพย์เห่เรื อ รัชกาล
ที่ 6
ค ากาพย์ เ รื่ อ งพระ
ศิวประติมา
โคลงกวีโบราณ

เจ้ าฟ้ าธรรมธิเบศร

เจ้ าฟ้ าธรรมธิเบศร

เจ้ าฟ้ าธรรมธิเบศร

รัชกาลที่ 5
รัชกาลที่ 6
พระยาอุปกิตศิลป
สาร
ไม่ระบุแน่ชดั

โคลงก าศรวลศรี สันนิษฐานว่าแต่ง
ปราชญ์
โดยศรี ปราชญ์

ปริบทการแต่ ง
แต่งพ.ศ. 2329 ขณะ
เสด็จต้ านทัพพม่า
แต่ง เมื่ อ ไปนมัสการ
พระพุ ท ธบาท มี
221 บท
แต่ง เมื่ อ ไปนมัสการ
พระพุ ท ธบาท มี
309 บท
แต่ ง เมื่ อ ไปบู ช าพระ
พุทธบาท มี 2 ตอน
มี 4 ตอน (ชมสวน
นก ไม้ และโฉม)
แต่งพ.ศ. 2457 มี 12
ตอน
ผู้แ ต่ง รวมไว้ ใ น “ค า
ประพันธ์บางเรื่ อง”
แต่งหลายคน พระยา
ตรังเป็ นผู้รวบรวม
แต่งปี 1991-2031 มี
โคลง 128 บท

ฉันทลักษณ์
เนือ้ หา
กลอนเพลงยาวใน กล่าวถึง คนรั ก การ
ลักษณะนิราศ
เดินทาง สถานที่
กาพย์หอ่ โคลง
สภาพแวดล้ อมที่
ข บ ว น เ ส ด็ จ
เคลือ่ นผ่าน
กาพย์หอ่ โคลง
พรรณนาความทุกข์
โศกที่ ต้ องจาก
นางอันเป็ นที่รัก
โค ลง สี่ สุ ภ า พ น า ชมเรื อและธรรมกาพย์ยานี 11
ชาติตามทาง
โค ลง สี่ สุ ภ า พ น า ชม ธ รรม ช าติ แ ละ
กาพย์ยานี 11
ระลึกถึงนาง
โค ลง สี่ สุ ภ า พ น า ชมเรื อ เมื อ ง ราช
กาพย์ยานี 11
นาวี และอื่นๆ
กาพย์ 151 บท
ภูมิ ป ระเทศบริ เ วณ
เขาไกรลาส
โคลงสี่ สุ ภ าพและ เป็ นโคลงเบ็ดเตล็ด
โคลงดัน้
ของกวีหลายคน
ร่ายดันน
้ าโคลงสีด่ นั ้ ชมเมือง-ประชาชน
ครวญคนรัก
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ)
เรื่อง
ผู้แต่ ง
โคลงดั น้ นิ ร าศตาม พระยาตรัง
เสด็จทัพลาน ้าน้ อย
โคลงทวาทศมาศ
พระเยาวราชใน
พระบรมไตรฯ
นิราศฉะเชิงเทรา
กรมหลวงภูวเนตร
นริ นทรฤทธิ์
โคลงนิราศไปแม่น ้า ศิษย์ศรี ปราชญ์
น้ อย
โคลงนิราศพระประ- กรมหลวงวงศาธิ ธม
ราชสนิท
โคลงนิราศพระพิพิธ พ ร ะ พิ พิ ธ ส า ลี
สาลี
(อ้ น)
โคลงนิ ร าศพระยา พระยาตรัง
ตรัง
โคลงนิราศพะเนียด กรมพระยาบาราษ
ปรปั กษ์
โคลงนิราศกรมพระ กรมพระยาเดชายาเดชาดิศร
ดิศร
โคลงนิ ร าศหริ ภุ ญ ไม่ปรากฏ
ชัย
นิราศกรุงเก่า
หลวงจักรปาณี
นิราศตลาดเกรี ยบ
นิราศนริ นทร์
นิราศพระบาท
นิราศพระประธม

ปริบทการแต่ ง
แต่งปี 2330 เมื่อตาม
เสด็จไปตีทวาย
แต่งปี 2001-2031 มี
โคลง 259 บท
แ ต่ ง พ . ศ . 2369 มี
117 บท
แต่งพ.ศ. 2334 มีร่าย
และโคลง 200 บท
แต่งปี 2377 เมื่อไป
บูชาพระปฐมเจดีย์
เรี ย กนิ ร าศชุ ม พร มี
โคลง 196 บท
แต่ง ปี 2352 มีร่าย 1
บท โคลง 126 บท
น ามาจาก “ประชุ ม
นิราศคาโคลง”
แต่ ง เมื่ อ ไปทัพ เวี ย ง
จันทน์ มี 163 บท
ดั ด แปลงจากโคลง
ลาว มี 178 บท
แต่งปี 2404 มีร่าย 1
บท โคลง 243 บท
พ ร ะ เ ท พ โ ม ลี แต่ง สมัย รั ช กาลที่ 3
(กลิน่ )
มี 93 บท
นายนริ นทรธิเบศร์ แ ต่ ง พ . ศ . 2352 มี
143 บท
สุนทรภู่
แต่งปี 2350 เมื่อไป
บูชาพระพุทธบาท
สุนทรภู่
แต่ ง ปี 2385 เมื่ อ ไป
วัดพระปฐมเจดีย์

ฉันทลักษณ์
เนือ้ หา
ร่ า ยดั น้ น าโคลงสี่ การเดิ น ทางและ
ดัน้
อารมณ์ของกวี
ร่ายนาโคลงสีด่ นั ้
กวี ร าพัน ถึ ง นางอัน
เป็ นที่รัก
โคลงสีส่ ภุ าพ
การยกพลไปตัง้ ทัพ
ที่ปราจีนบุรี
ร่ า ยน าโคลงสี่ ดั น้ กล่ า วถึ ง การตาม
และโคลงสีส่ ภุ าพ
เสด็จไปตีทวาย
ร่ า ยน าและโคลงสี่ การเดินทางไปพระ
สุภาพ
ปฐมเจดีย์
โคลงสีส่ ภุ าพ
การเดิ น ทางจาก
กรุงเทพไปไชยา
ร่ายสุภาพและโคลง การเดินทางและชม
สีส่ ภุ าพ
ธรรมชาติ
โคลงสีส่ ภุ าพ
กวีคร่ าครวญถึงนาง
อันเป็ นที่รัก
ร่ า ย แ ล ะ โ ค ล ง สี่ ครวญถึ ง นาง และ
สุภาพ
การเดินทัพ
โคลงสีส่ ภุ าพ
การเดิ น ทางจาก
เชียงใหม่-ลาพูน
ร่ายนาโคลงสีส่ ภุ าพ การตามเสด็จ ไปกรุ ง
เก่าในปี 2403
โคลงสีส่ ภุ าพ
การเดินทางไปดูช้าง
ร่ายสุภาพนาโคลงสี่ การเดิ น ทางและ
สุภาพ
ครวญถึงคนรัก
กลอนนิราศ
กล่ า วถึ ง การตาม
เสด็จไปสระบุรี
กลอนนิราศ
การเดินทางตามน ้า
เจ้ าพระยา
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ)
เรื่อง
ผู้แต่ ง
ปริบทการแต่ ง
นิราศพระยามหานุ พระยามหานุภาพ แ ต่ ง พ . ศ . 2324 มี
ภาพไปเมืองจีน
285 บท
นิราศภูเขาทอง
สุนทรภู่
แต่งพ.ศ. 2371 ขณะ
ไปวัดภูเขาทอง
นิราศเมืองแกลง
สุนทรภู่
แต่ง พ.ศ. 2350 เป็ น
นิราศเรื่ องแรก
นิราศเมืองเพชร
สุนทรภู่
แต่งปี 2388-2393
นิราศลอนดอน
นิราศวัดเจ้ าฟ้ า
นิ ร า ศสุ พ รรณค า
โคลง
เพลงยาวกรมหมื่ น
สถิตย์ธารงสวัสดิ์
ลิลติ พายัพ

หม่อมราโชทัย

แต่ง พ.ศ. 2400 เพื่ อ
ถวายรัชกาลที่ 4
สุนทรภู่
แต่งพ.ศ. 2375-2379
ในนามเณรหนูพดั
สุนทรภู่
แต่งพ.ศ. 2484 ขณะ
เป็ นพระภิกษุ
กรมหมื่ น สถิ ต ย์ แต่ง สมัย รั ช กาลที่ 3
ธารงสวัสดิ์
มี 9 ตอน
รัชกาลที่ 6
แต่งปี 2448 โดยหนาน
แก้ วเมืองบูรพ์

ฉันทลักษณ์
เนือ้ หา
ก ล อ น เ พ ล ง ย า ว การเดินทางของกวี
แบบกลอนสุภาพ
ไปเมืองจีน
กลอนนิราศ
กวี เ ดิ น ทางกับ บุต ร
ไปวัดภูเขาทอง
กลอนสุภาพ
กวีเดินทางกับศิษย์
ไปจังหวัดระยอง
นิราศคากลอน
กวี เ ดิ น ทางกับ บุต ร
ไปถึงเพชรบุรี
กลอนเพลงยาว
การเดิ น ทางไปกรุ ง
ลอนดอน
นิราศคากลอน
กวีเดินทางไปวัดเจ้ า
ฟ้ าอากาศ
โคลงสีส่ ภุ าพ
การเดินทางไปเมือง
สุพรรณบุรี
ก ล อ น เ พ ล ง ย า ว กลอนแบบจดหมาย
สังวาส
สือ่ ความรัก
ร่ า ยสลับ โคลงสอง ก า ร ป ร ะ พ า ส หั ว
สาม และสี่
เมืองเหนือ

4.3 วรรณคดีเกี่ยวกับศาสนา ชาดก และคาสอน
วรรณคดีเกี่ยวกับศาสนา ชาดก และคาสอนมีจานวน 15 เรื่ อง แต่ละเรื่ องมีองค์ประกอบ
ดังนี ้
4.3.1 กฤษณาสอนน้ องคาฉันท์ (ธนบุรี) (กสน)
4.3.1.1 ผู้แต่ง: พระยาราชสุภาวดีและพระภิกษุอิน (ชาวเมืองนครศรี ธรรมราช)
4.3.1.2 ปริ บทของการแต่ง: แต่งในพ.ศ. 2312-2319 ระหว่างที่พระยาราชสุภา
วดีอยู่นครศรี ธรรมราช ใช้ เค้ าเรื่ องของมหาภารตะเพื่อเป็ นสุภาษิ ตสอนหญิ ง (สุวิทย์ สัง โยคะ,
2518: 91-92)
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4.3.1.3 กลวิ ธี ก ารแต่ ง หรื อ ฉั น ทลัก ษณ์ : ใช้ ฉั น ท์ แ ละกาพย์ ฉ บัง กั บ กาพย์
สุรางคนางค์
4.3.1.4 ลักษณะเนื ้อหา: กล่าวถึงนางกฤษณาผู้มีสามีห้าคนได้ อบรมสัง่ สอนวิธี
ปฏิบตั หิ น้ าที่ภรรยาแก่นางจิรประภาผู้เป็ นน้ องสาว (อ้ างอิงแล้ ว)
4.3.2 กลอนดอกสร้ อย “ราพึงในป่ าช้ า” (กรป)
4.3.2.1 ผู้แต่ง: มหาอามาตย์เอก พระยาอุปกิตศิลปสาร (นิ่ม กาญจนาชีวะ)
4.3.2.2 ปริบทของการแต่ง: มี 33 บท ถอดความจากเรื่ อง The Elegy Written in
a Country Chruchyard ของ Thomas Gray กวีชาวอังกฤษ (โชษิตา มณีใส, 2557: 92)
4.3.2.3 กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์ : กลอนดอกสร้ อย มีลักษณะเหมือน
กลอนสุภาพ 1 บทมี 8 วรรค ขึ ้นต้ นด้ วยวรรคเกริ่นซึง่ มีคาว่า “เอย” หรื อ “เอ๋ย” (อ้ างอิงแล้ ว)
4.3.2.4 ลักษณะเนื ้อหา: ให้ แง่คิดและคติธรรมเกี่ยวกับชีวิต แสดงสัจธรรมว่า
มนุษย์ทกุ คนไม่วา่ สูงหรื อต่าล้ วนต้ องตายเช่นเดียวกัน (อ้ างอิงแล้ ว)
4.3.3 กาพย์ มหาชาติ (กมช)
4.3.3.1 ผู้แต่ง: สมเด็จพระเจ้ าทรงธรรมโปรดฯ ให้ นกั ปราชญ์ราชบัณฑิตแต่งขึ ้น
4.3.3.2 ปริ บทของการแต่ง: แต่งขึ ้นในปี 2170 พร้ อมกับสร้ างพระไตรปิ ฎก ใช้
ศัพท์ที่เข้ าใจง่ายเพื่อให้ ราษฎรเคารพเลื่อมใสในพระองค์ (สุวิทย์ สังโยคะ, 2518: 30)
4.3.3.3 กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์: ใช้ ร่ายยาวโดยยกคาถาบาลีไว้ ตอนต้ น
4.3.3.4 ลัก ษณะเนื อ้ หา: กล่ า วถึ ง การบ าเพ็ ญ บารมี ข องพระเวสสัน ดร
เช่นเดียวกับมหาชาติคาหลวง (อ้ างอิงแล้ ว)
4.3.4 คาฉันท์ สามัคคีบรรยาย (ฉสบ)
4.3.4.1 ผู้แต่ง: มหาอามาตย์เอก พระยาอุปกิตศิลปสาร (นิ่ม กาญจนาชีวะ)
4.3.4.2 ปริ บทของการแต่ง: ไม่ปรากฏปี ที่แต่ง แต่ผ้ แู ต่งรวบรวมไว้ ในหนังสือคา
ประพันธ์บางเรื่ องซึ่งพิมพ์ในปี 2471 เพื่ออุทิศแด่บิดา ภรรยา และน้ องชาย วรรณคดีประกอบด้ วย
พุทธศาสนสุภาษิตนา 1 บท ตามด้ วยกาพย์และฉันท์ 157 บท (อุปกิตศิลปสาร, พระยา, 2473)
4.3.4.3 กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์ : ใช้ กาพย์ คือ สุรางคนาง 28 ฉบัง 16
และฉันท์ คือ อินทรวิเ ชี ยร 11 อินทวงศ์ 12 ภุช งคประยาต 12 มาลินี 15 สาลินี 11 สัทธรา 21
(อ้ างอิงแล้ ว)
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4.3.4.4 ลักษณะเนื ้อหา: สอนความสามัคคีและนาเสนอการปฏิบตั ิที่สร้ างความ
เจริญแก่สว่ นรวม เช่น การทาดีตอ่ ตนเองและผู้อื่น ความซื่อสัตย์ ปิ ยวาจา (อ้ างอิงแล้ ว)
4.3.5 โคลงเรื่องพาลีสอนน้ อง (คพน)
4.3.5.1 ผู้แต่ง: สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
4.3.5.2 ปริ บทของการแต่ง: มี 32 บท อาศัยเค้ าเรื่ องจากวรรณคดีรามเกียรติ์ มี
วัตถุประสงค์เพื่ออบรมสัง่ สอนข้ าราชการในราชสานักอยุธยา (สุวิทย์ สังโยคะ, 2518: 41)
4.3.5.3 กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์: โคลงสี่สภุ าพ
4.3.5.4 ลักษณะเนื ้อหา: กล่าวถึงพาลี (เจ้ าเมืองขีดขิน) ซึ่งกาลังจะตายด้ วยศร
ของพระรามได้ อบรมสัง่ สอนให้ สคุ รี พและองคตจงรักภักดีตอ่ พระราม (อ้ างอิงแล้ ว)
4.3.6 โคลงราชสวัสดิ์ (ครส)
4.3.6.1 ผู้แต่ง: สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
4.3.6.2 ปริ บทของการแต่ง: มีทงหมด
ั้
63 บท เค้ าเรื่ องคล้ ายคลึงกับโคลงพาลี
สอนน้ อง มีจดุ มุง่ หมายเพื่อสอนธรรมเนียมแก่ข้าราชการโดยละเอียด (สุวิทย์ สังโยคะ, 2518: 44)
4.3.6.3 กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์: โคลงสี่สภุ าพ
4.3.6.4 ลัก ษณะเนื อ้ หา: กล่าวถึ ง พุทธโอวาทที่ พ ระพุทธเจ้ า ทรงแสดงแก่
ข้ าราชการชันผู
้ ้ ใหญ่ให้ ประพฤติปฏิบตั ติ นตามกรอบของศีลธรรมจรรยา (อ้ างอิงแล้ ว)
4.3.7 โคลงโลกนิติ (คลน)
4.3.7.1 ผู้แต่ง: รัชกาลที่ 3 โปรดเกล้ าฯ ให้ กรมพระยาเดชาดิศรชาระ
4.3.7.2 ปริ บทของการแต่ง: มี 435 บท ชาระในปี 2374 จากของเก่าครัง้ กรุงศรี
อยุธยา โดยถอดมาจากสุภาษิตบาลี เช่น โลกนัย ธรรมบท (สุวิทย์ สังโยคะ, 2518: 187-188)
4.3.7.3 กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์: โคลงสี่สภุ าพและแทรกโคลงกระทู้
4.3.7.4 ลักษณะเนือ้ หา: เป็ นการสอนคติธ รรมกับสัจธรรมของโลกและชีวิต
รวมถึงสอนการประพฤติปฏิบตั ทิ งทางโลกและทางธรรม
ั้
(อ้ างอิงแล้ ว)
4.3.8 ดุสิตสมิต (ดสม)
4.3.8.1 ผู้แต่ง: พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั
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4.3.8.2 ปริ บทของการแต่ง: ไม่ปรากฏปี ที่แต่ง บทกวีถูกรวบรวมไว้ ในหนังสือ
ศกุนตลา มัทธนะพาธา ท้ าวแสนปม ประมวลสุภาษิต เนื ้อหาเป็ นโคลงทังหมด
้
403 บท ปะปนอยู่
กับบทกวีอื่นๆ ในหมวดประมวลสุภาษิต (มงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั , พระบาทสมเด็จพระ, 2513)
4.3.8.3 กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์ : ใช้ โคลง คือ โคลงดัน้ สี่ สาม สอง วิชชุ
มาลี มหาวิ ช ชุม าลี สิ น ธุ ม าลี มหาสิ น ธุ ม าลี นัน ททายี มหานัน ททายี จิ ตรลดา มหาจิ ตรลดา
(อ้ างอิงแล้ ว)
4.3.8.4 ลักษณะเนือ้ หา: เป็ นรวมบทสุภาษิ ตคาสอนที่หลากหลาย เช่น พุทธ
ภาษิต ธรรมบท ภาษิตของพระเถระ ภาษิตยุโรป (อ้ างอิงแล้ ว)
4.3.9 เพลงยาวเจ้ าพระ (พยจ)
4.3.9.1 ผู้แต่ง: สมเด็จพระมหาสมณเจ้ า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
4.3.9.2 ปริ บทของการแต่ง: แต่งในสมัยรัชกาลที่ 3 มี 14 บท จาแนกเป็ นของ
พระองค์เจ้ าที่ 1 2 3 และนายนาก เป็ นกลอนวรรณคดีเรื่ องเดียวของผู้แต่ง (กรมศิลปากร, 2504)
4.3.9.3 กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์: กลอนแปดสุภาพ มีโคลงสี่สภุ าพ
4.3.9.4 ลักษณะเนื ้อหา: บันทึกเหตุการณ์ในสมัยพระบาทสมเด็จ พระนัง่ เกล้ า
เจ้ าอยูห่ วั โดยเฉพาะกิจการคณะสงฆ์และสมเด็จพระสังฆราช (ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, ม.ป.ป.)
4.3.10 มหาชาติคาหลวง (มหล)
4.3.10.1 ผู้แต่ง: กลุม่ นักปราชญ์ราชบัณฑิตในราชสานักอยุธยา
4.3.10.2 ปริบทของการแต่ง: แต่งสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ และแต่งซ่อม
สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลัย มี 13 กัณฑ์ (ชลดา เรื องรักษ์ลิขิต, 2544: 79-80)
4.3.10.3 กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์ : ส่วนใหญ่เป็ นร่ าย มีโคลง ฉันท์ และ
กาพย์ผสมอยูเ่ ล็กน้ อย (อ้ างอิงแล้ ว)
4.3.10.4 ลักษณะเนื ้อหา: กล่าวถึงการบาเพ็ญทานบารมีในพระชาติสดุ ท้ ายของ
พระพุทธเจ้ าซึง่ เกิดเป็ นพระเวสสันดร (อ้ างอิงแล้ ว)
4.3.11 มหาเวสสันดรชาดก (เทศนา) (มหช)
4.3.11.1 ผู้แต่ง: กวีหลายท่าน
4.3.11.2 ปริ บทของการแต่ง : ไม่ระบุปีที่แต่ง อย่างชัดเจน โฆฑยากร (2525:
223-224) กล่าวว่าสมเด็จพระมหาสมณเจ้ า กรมพระปรมานุชิตชิโนรสแต่งกัณฑ์ทศพร หิมพานต์
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มหาราช ฉกษัตริย์ และนครกัณฑ์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั (ร. 4) แต่งกัณฑ์วนประ
เวสน์ จุลพน และสักกบรรพ เจ้ าพระยาพระคลัง (หน) แต่งกัณฑ์กมุ ารและมัทรี พระเทพโมลี (กลิ่น)
แต่งกัณฑ์มหาพน สานักวัดถนนแต่งกัณฑ์ทานกัณฑ์ และสานักวัดสังข์กระจายแต่งกัณฑ์ชชู ก
4.3.11.3 กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์: ร่ายยาวปนภาษาบาลี
4.3.11.4 ลักษณะเนื ้อหา: กล่าวถึงการบาเพ็ญทานบารมีของพระเวสสันดร
4.3.12 มนุษย์ เรามีดีท่ ตี รงไหน (มดน)
4.3.12.1 ผู้แต่ง: มหาอามาตย์เอก พระยาอุปกิตศิลปสาร (นิ่ม กาญจนาชีวะ)
4.3.12.2 ปริ บทของการแต่ง: แต่งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2468 โดยขึ ้นกาพย์นา
จากกฤษณาสอนน้ องแล้ วตามด้ วยกลอนสุภาพ 4 ย่อหน้ า (อุปกิตศิลปสาร, พระยา, 2518: 19-23)
4.3.12.3 กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์: กลอนสุภาพ
4.3.12.4 ลักษณะเนื ้อหา: กล่าวสอนสัจธรรมของชีวิตและเตือนสติให้ หมัน่ สร้ าง
กรรมดี เพราะมนุษย์เมื่อตายแล้ วไม่มีสิ่งใดจะคงอยูน่ อกจากความดีที่ทาไว้ (อ้ างอิงแล้ ว)
4.3.13 ลิลิตดัน้ มาตาปิ ตุคุณคาถาบรรยาย (ลมบ)
4.3.13.1 ผู้แต่ง: มหาอามาตย์เอก พระยาอุปกิตศิลปสาร (นิ่ม กาญจนาชีวะ)
4.3.13.2 ปริบทของการแต่ง: ไม่ปรากฏปี ที่แต่ง แต่ผ้ แู ต่งรวบรวมไว้ ในหนังสือคา
ประพันธ์บางเรื่ องซึ่งพิมพ์ในปี 2471 เพื่ออุทิศแด่บิดา ภรรยา และน้ องชาย วรรณคดีมีคาถาบาลี
13 บท มีบทกวีภาษาไทยทังหมด
้
63 บท ประกอบด้ วยร่าย 8 บท โคลงสี่ 26 บท โคลงสาม 21 บท
โคลงสอง 8 บท (อุปกิตศิลปสาร, พระยา, 2473)
4.3.13.3 กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์: แทรกคาถาบาลีระหว่างเรื่ องโดยขึ ้นต้ น
เป็ นบทนมัสการพระรัตนตรัย ใช้ ร่าย โคลงสี่ โคลงสาม และโคลงสองสลับกันไป (อ้ างอิงแล้ ว)
4.3.13.4 ลักษณะเนื ้อหา: พรรณนาถึงพระคุณของบิดามารดาที่มีตอ่ บุตร และ
สัง่ สอนให้ บตุ รมีความกตัญญูกตเวทีเพื่อตอบแทนพระคุณของบิดามารดา (อ้ างอิงแล้ ว)
4.3.14 ลิลิตศรีวิชัยชาดก (ลศช)
4.3.14.1 ผู้แต่ง: เจ้ าพระยาพระคลัง (หน)
4.3.14.2 ปริ บทของการแต่ง: แต่งสมัยกรุงธนบุรีขณะดารงยศเป็ นหลวงสรวิชิต
เนื ้อเรื่ องคล้ ายสรรพสิทธิชาดกหนึง่ ในปั ญญาสชาดกและนิทานเวตาล (โชษิตา มณีใส, 2557: 35)
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4.3.14.3 กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์ : ใช้ ร่ายสลับกับโคลงสองและโคลงสี่
ส่วนนาเป็ นร่ายและโคลงดัน้ ส่วนเนื ้อเรื่ องเป็ นโคลงสุภาพ (อ้ างอิงแล้ ว)
4.3.14.4 ลักษณะเนื ้อหา: กล่าวถึงการประลองปั ญญาของพระศรี วิชยั โพธิสตั ว์ผ้ ู
เป็ นโอรสของกษัตริย์มิถิลาจนสามารถได้ นางนางศรี ไวยกามาเป็ นชายา (อ้ างอิงแล้ ว)
4.3.15 สยามานุสสติ (สมน)
4.3.15.1 ผู้แต่ง: พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั
4.3.15.2 ปริ บทของการแต่ง: แต่งขึ ้นในวันที่ 17 เมษายน 2461 ณ พระตาหนัก
จิตรลดาระโหฐาน บทกวีมีทงหมด
ั้
4 บท (มงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั , พระบาทสมเด็จพระ, 2529: 104)
4.3.15.3 กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์: โคลงสี่สภุ าพ
4.3.15.4 ลักษณะเนื ้อหา: เตือนสติและให้ โอวาทเกี่ยวกับความรักชาติ ความ
สามัคคี ความเสียสละ และความเป็ นอันหนึง่ เดียวกันแก่คนในชาติ (อ้ างอิงแล้ ว)
ในการวิเคราะห์องค์ประกอบของวรรณคดีเกี่ยวกับวรรณคดีเกี่ยวกับศาสนา ชาดก และคา
สอนจานวน 15 เรื่ องนี ้ ผู้วิจยั ขอสรุปผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 4.3 ดังนี ้
ตารางที่ 4.3 สรุปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของวรรณคดีเกี่ยวกับศาสนา ชาดก และคาสอน
เรื่อง
กฤษณาสอนน้ อง
คาฉันท์ (ธนบุรี)
กลอนดอกสร้ อ ย
“ราพึงในป่ าช้ า”
กาพย์มหาชาติ

ผู้แต่ ง
พระยาราชสุภาวดี
และภิกษุอิน
พระยาอุปกิตศิลป
สาร
นักปราชญ์ ในพระ
เจ้ าทรงธรรม
ค า ฉั น ท์ ส า มั ค คี พระยาอุปกิตศิลป
บรรยาย
สาร
โคลงเรื่ องพาลีสอน สม เด็ จ พระนา น้ อง
รายณ์มหาราช
โคลงราชสวัสดิ์
สม เด็ จ พระนา รายณ์มหาราช
โคลงโลกนิติ
ร.3 ให้ กรมพระยา
เดชาดิศรชาระ

ปริบทการแต่ ง
ฉันทลักษณ์
แต่งพ.ศ. 2312-2319 ฉันท์และกาพย์
มี 33 บท ถอดความ
จากงานของ Gray T.
แต่งปี 2170 ร่ วมกับ
สร้ างพระไตรปิ ฎก
ตี พิ ม พ์ ปี 2471 มี
157 บท
มี 32 บท ใช้ เค้ าเรื่ อง
จากรามเกียรติ์
มี 63 บท ใช้ ส อน
ข้ าราชการ
ช าระในปี 2374 มี
435 บท

กลอนดอกสร้ อย 1
บทมี 8 วรรค
ร่ า ยยาวที่ ย กคาถา
บาลีไว้ ตอนต้ น
ใช้ กาพย์ แ ละฉั น ที่
หลากหลาย
โคลงสีส่ ภุ าพ
โคลงสีส่ ภุ าพ
โคลงสี่สุภาพแทรก
โคลงกระทู้

เนือ้ หา
นางกฤษณาสัง่ สอน
นางจิรประภา
แง่ คิด คติธ รรม สัจ
ธรรมของชีวิต
พ ร ะ เ ว ส สั น ด ร
บาเพ็ญบารมี
ให้ แง่ คิ ด เกี่ ย วกั บ
ความสามัคคี
พาลี อ บรมสั่ง สอน
สุครี พและองคต
พุทธโอวาทที่แ สดง
สอนข้ าราชการ
คติธรรมสาหรับการ
ดาเนินชีวิต
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ)
เรื่อง
ดุสติ สมิต
เพลงยาวเจ้ าพระ

ผู้แต่ ง
รัชกาลที่ 6

กรมพระปรมานุชิต
ชิโนรส
มหาชาติคาหลวง
นักปราชญ์ ในราช
สานักอยุธยา
มหาเวสสันดรชาดก กวีหลายท่าน
(เทศนา)
ม นุ ษ ย์ เ ร า มี ดี ที่ พระยาอุปกิตศิลป
ตรงไหน
สาร
ลิ ลิ ต ดั น้ มาตาปิ ตุ พระยาอุปกิตศิลป
คุณคาถาบรรยาย
สาร
ลิลติ ศรี วิชยั ชาดก
เจ้ า พระ ยา พระ
คลัง (หน)
สยามานุสสติ
รัชกาลที่ 6

ปริบทการแต่ ง
โคลงมี 403 บท
แต่ ง สมั ย ร.3 มี 14
บท
มี 13 กัณฑ์ เริ่ มแต่ง
สมัยพระบรมไตรฯ
กวี ห ลายท่ า นแต่ ง
หลากหลายกัณฑ์
แต่ง พ.ศ. 2468 มี
กลอน 4 ย่อหน้ า
ตีพิ ม พ์ พ .ศ. 2471 มี
บทกวีไทย 63 บท
แต่งสมัยกรุงธนบุรี
แต่งพ.ศ. 2461 มีทงั ้
หมด 4 บท

ฉันทลักษณ์
เนือ้ หา
โคลงหลายประเภท รวมบทสุภ าษิ ต ค า
สอนต่างๆ
กลอนแปดสุ ภ าพ บัน ทึก กิ จ การคณะ
และโคลงสีส่ ภุ าพ
สงฆ์สมัย ร.3
ร่ ายผสมโคลง ฉันท์ พ ร ะ เ ว ส สั น ด ร
และกาพย์
บาเพ็ญบารมี
ร่ า ยยาวปนคาถา พ ร ะ เ ว ส สั น ด ร
บาลี
บาเพ็ญบารมี
กลอนสุภาพ
สอนสั จ ธรรมชี วิ ต
และการทาดี
ร่ า ย ส ลั บ โ ค ล ง สี่ พรรณนาพระคุ ณ
สาม และสอง
ของบิดามารดา
ร่ า ยสลับ โคลงสอง สติปัญญาของพระ
และสี่
ศรี วิชยั โพธิสตั ว์
โคลงสีส่ ภุ าพ
สอนความรั ก ชาติ
และสามัคคี

4.4 วรรณคดีเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ประเพณี และพิธีการ
วรรณคดีเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ประเพณี และพิธีการมีจานวน 3 เรื่ อง โดยแต่ละเรื่ องมี
องค์ประกอบดังนี ้
4.4.1 กาพย์ ห่อโคลงพระศรีมโหสถ (กศศ)
4.4.1.1 ผู้แต่ง: พระศรี มโหสถ แพทย์หลวงในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
4.4.1.2 ปริ บทของการแต่ง: แต่งถวายสมเด็จพระนารายณ์ เนื่องในงานสมโภช
ช้ างเผือก ประกอบด้ วยโคลงและร่ายอย่างละ 36 บท (สุวิทย์ สังโยคะ, 2518: 61-62)
4.4.1.3 กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์: กาพย์หอ่ โคลง ขึ ้นต้ นด้ วยร่ายยาว 1 บท
ตามด้ วยกาพย์ยานี 1 บทและโคลงสี่สภุ าพ 1 บทสลับเป็ นคูก่ นั ไปในความเดียวกัน (อ้ างอิงแล้ ว)
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4.4.1.4 ลักษณะเนื ้อหา: กล่าวถึงชีวิตความเป็ นอยู่ ขนบประเพณี การแต่งกาย
และงานมหรสพรื่ นเริงของชาวกรุงศรี อยุธยา (อ้ างอิงแล้ ว)
4.4.2 กาพย์ เ ห่ เ รื อ พระราชนิ พนธ์ พระบาทสมเด็จ พระพุท ธเลิศ หล้ า นภาลั ย
(กหพ)
4.4.2.1 ผู้แต่ง: พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลัย
4.4.2.2 ปริ บทของการแต่ง: แต่งขึ ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 ใช้ เห่เรื อเสด็จประพาส
มิได้ ใช้ เห่ในราชการ มีทงหมด
ั้
5 ตอน ขึ ้นต้ นด้ วยเห่ชมเครื่ องคาว (องค์การค้ าของคุรุสภา, 2504)
4.4.2.3 กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์: ใช้ โคลงสี่สภุ าพนากาพย์ยานี 11
4.4.2.4 ลักษณะเนื ้อหา: กล่าวถึงงานนักขัตฤกษ์และชมกระบวนแต่งเครื่ องเสวย
ของสมเด็จพระศรี สรุ ิเยนทราบรมราชินี (กรมศิลปากร, 2533: (3))
4.4.3 ลิลิตโองการแช่ งนา้ (ลอน)
4.4.3.1 ผู้แต่ง: พราหมณ์ในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1
4.4.3.2 ปริบทของการแต่ง: สันนิษฐานว่าแต่งขึ ้นก่อนสถาปนากรุงศรี อยุธยา ใช้
สาหรับอ่านในพระราชพิธีถือน ้าพระพิพฒ
ั น์สตั ยา ประกอบด้ วยร่ายโบราณ 9 บทและโคลงสี่ดนั ้
บาทกุญชร 29 บท (ชลดา เรื องรักษ์ลิขิต, 2544: 36-42)
4.4.3.3 กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์: ลิลิตดัน้ ใช้ ร่ายขึ ้นต้ นแล้ วตามด้ วยโคลง
สี่ดนบาทกุ
ั้
ญชรและปิ ดท้ ายด้ วยร่าย (อ้ างอิงแล้ ว)
4.4.3.4 ลักษณะเนื ้อหา: กล่าวสรรเสริญเทพเจ้ าทังปวง
้ กาเนิดจักรวาล สาปแช่ง
และขออานาจสิ่งศักดิส์ ิทธิ์มาลงโทษผู้คดิ คด และถวายพระพรพระมหากษัตริย์ (อ้ างอิงแล้ ว)
ในการวิ เ คราะห์ องค์ป ระกอบของวรรณคดีเกี่ ยวกับ วรรณคดีเ กี่ ยวกับ ขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณี และพิธีการจานวน 3 เรื่ องนี ้ ผู้วิจยั ขอสรุปผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 4.4 ดังนี ้
ตารางที่ 4.4 สรุ ปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของวรรณคดีเกี่ยวกับ ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และพิธีการ
เรื่อง
ผู้แต่ ง
ปริบทการแต่ ง
ฉันทลักษณ์
กาพย์ ห่อ โคลงพระ พ ร ะ ศ รี ม โ ห ส ถ มีโคลงและร่ ายอย่าง กาพย์หอ่ โคลง
ศรี มโหสถ
(แพทย์หลวง)
ละ 36 บท

เนือ้ หา
วิถีชีวิตของชาวกรุ ง
ศรี อยุธยา
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ)
เรื่อง
กาพย์ ห่อ โคลงพระ
ศรี มโหสถ
กาพย์เห่เรื อ รัชกาล
ที่ 2
ลิลติ โองการแช่งน ้า

ผู้แต่ ง
ปริบทการแต่ ง
พ ร ะ ศ รี ม โ ห ส ถ มีโคลงและร่ ายอย่าง
(แพทย์หลวง)
ละ 36 บท
รัชกาลที่ 2
มี 5 ตอน ใช้ เห่ เ รื อ
ประพาสเท่านัน้
พราหมณ์ ใ นสมัย ใช้ ในพิ ธี ถื อ น า้ ฯ มี
พระเจ้ าอูท่ อง
ร่ าย 9 บท โคลง
29 บท

ฉันทลักษณ์
กาพย์หอ่ โคลง

เนือ้ หา
วิถีชีวิตของชาวกรุ ง
ศรี อยุธยา
โค ลง สี่ สุ ภ า พน า ง า น พิ ธี แ ล ะ ช ม
กาพย์ยานี 11
เครื่ องเสวย
ลิลติ ดัน้
อัญเชิ ญเทพเจ้ า มา
สาปแช่งผู้คิดคด

4.5 วรรณคดีเกี่ยวกับละคร นิทาน และนาฏวรรณคดี
วรรณคดีเกี่ ยวกับละคร นิทาน และนาฏวรรณคดี มีจานวน 31 เรื่ อง โดยแต่ละเรื่ องมี
องค์ประกอบดังนี ้
4.5.1 กนกนคร (กนน)
4.5.1.1 ผู้แต่ง: พระราชวรวงศ์เธอฯ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ (น.ม.ส.)
4.5.1.2 ปริบทของการแต่ง: แต่งตังแต่
้ พ.ศ. 2458-2465 ผูกเรื่ องจากเรื่ อง “เมือง
ทอง” ในหนังสือกถาสริตสาครของโสมเทวะ มีทงหมด
ั้
3 ภาค (สุทธิลกั ษณ์ อาพันวงศ์, 2538: 1)
4.5.1.3 กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์ : กลอนหก มีคานาแบบกลอนบทละคร
แต่ไม่ได้ แต่งตามขนมบทละคร (โชษิตา มณีใส, 2557: 82)
4.5.1.4 ลักษณะเนื ้อหา: กล่าวถึงโชคชะตาของพญาคนธรรพ์และภรรยาซึ่งถูก
ฤๅษีสาปให้ มาพบอุปสรรคในโลกมนุษย์ โดยคาสาปจะสูญสิ ้นเมื่อฝ่ ายหนึง่ สิ ้นชีพ (อ้ างอิงแล้ ว)
4.5.2 กากีกลอนสุภาพ (กกส)
4.5.2.1 ผู้แต่ง: เจ้ าพระยาพระคลัง (หน)
4.5.2.2 ปริ บทของการแต่ง : เดิมชื่อ “บทมโหรี เรื่ องกากี ” เป็ นเนือ้ เรื่ องที่มีใน
ชาดก ภายหลังมีการชาระและพิมพ์ใหม่ชื่อ “กากีคากลอน” (โชษิตา มณีใส, 2557: 88)
4.5.2.3 กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์: กลอนสุภาพ
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4.5.2.4 ลักษณะเนื ้อหา: กล่าวถึงนางกากีผ้ เู ป็ นมเหสี ของท้ าวพรหมทัตได้ ถูก
พญาครุฑลักพาตัวไปแล้ วตกเป็ นของคนธรรพ์อีกครา (อ้ างอิงแล้ ว)
4.5.3 กาพย์ พระไชยสุริยา (กชส)
4.5.3.1 ผู้แต่ง: สุนทรภู่
4.5.3.2 ปริ บทของการแต่ง: แต่งเมื่อจาพรรษาอยู่วดั เทพธิดา ต่อมาพระยาศรี
สุนทรโวหาร (น้ อย) นาไปแทรกไว้ ในหนังสือแบบเรี ยนมูลบทบรรพกิจ (สุวิทย์ สังโยคะ, 2518: 166)
4.5.3.3 กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์ : ใช้ กาพย์ยานี 11 กาพย์ฉบัง 16 และ
กาพย์สรุ างคนางค์ 28 ตลอดทังเรื
้ ่ อง (อ้ างอิงแล้ ว)
4.5.3.4 ลักษณะเนื ้อหา: กล่าวถึงพระไชยสุริยาผู้ประพฤติอธรรม ส่งผลให้ ตน
และชาวเมืองต้ องประสบเภทภัย แต่เมื่อได้ ฟังฤๅษีเทศนาจึงออกบาเพ็ญพรต (อ้ างอิงแล้ ว)
4.5.4 ขุนช้ างขุนแผน (ขชผ)
4.5.4.1 ผู้แต่ง: พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลัย
4.5.4.2 ปริ บทของการแต่ง: สันนิษฐานว่าเนื ้อเรื่ องมีแต่ครัง้ กรุงศรี อยุธยา ผู้แต่ง
นิพนธ์ขึ ้นใหม่ซงึ่ เป็ นฉบับที่หอพระสมุดวชิรญาณชาระและรวบรวมไว้ (โชษิตา มณีใส, 2557: 84)
4.5.4.3 กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์: กลอนสุภาพใช้ ขบั เสภา (อ้ างอิงแล้ ว)
4.5.4.4 ลักษณะเนื ้อหา: กล่าวถึงเรื่ องราวรักสามเส้ าระหว่างขุนช้ าง ขุนแผน
และนางวันทอง เป็ นเหตุให้ นางวันทองถูกพระพันวษาสัง่ ประหารชีวิต (อ้ างอิงแล้ ว)
4.5.5 โคบุตร (คบส)
4.5.5.1 ผู้แต่ง: สุนทรภู่
4.5.5.2 ปริ บทของการแต่ง: กวีเอากลอนเพลงยาวมาแต่งเป็ นนิทานในสมัย
รัชกาลที่ 1 สาหรับถวายเจ้ านายวังหลังพระองค์หนึง่ (สุวิทย์ สังโยคะ, 2518: 162-163)
4.5.5.3 กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์: กลอนเพลงยาว
4.5.5.4 ลักษณะเนื ้อหา: เรื่ องของพระโคบุตรผู้เกิดในดอกบัวได้ ช่วยครอบครัว
ของพระเจ้ าพรหมทัต ภายหลังได้ นางอาพันมาลาและนางมณีสาครเป็ นชายา (อ้ างอิงแล้ ว)
4.5.6 เงาะป่ า (งปจ)
4.5.6.1 ผู้แต่ง: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั
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4.5.6.2 ปริบทของการแต่ง: แต่งปี 2448 ขณะทรงพักฟื น้ จากการประชวร ใช้ พื ้น
ฐานข้ อมูลจากคาบอกเล่าของคนัง ชาวเงาะผู้เป็ นมหาดเล็ก (โชษิตา มณีใส, 2557: 86)
4.5.6.3 กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์ : กลอนบทละคร คือมีคาวรรคละ 6-9 คา
แต่งตามขนบ เป็ นกลอนสุภาพแบบใหม่ที่ใช้ แทนร้ อยกลองปลอดสัมผัสเดิม (อ้ างอิงแล้ ว)
4.5.6.4 ลักษณะเนื ้อหา: รักสามเส้ าของชาวเงาะชื่อลาหับ ซมพลา ฮเนา
4.5.7 จันทโครบ (จคร)
4.5.7.1 ผู้แต่ง: ไม่ปรากฏ
4.5.7.2 ปริ บทของการแต่ง: ต้ นฉบับเดิมเป็ นสมุดไทยและตีพิมพ์ครัง้ แรกในปี
2433-2436 เนื ้อเรื่ องส่วนต้ นนามาจากจุลธนุคคหชาดก (ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, ม.ป.ป.)
4.5.7.3 กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์: กลอนแปดสุภาพ
4.5.7.4 ลักษณะเนือ้ หา: นางโมราชายาของจันทโครบสมคบกับโจรฆ่าสามี
ตนเอง ภายหลังถูกสาปให้ เป็ นลิง ส่วนจันทโครบคืนชีพและได้ นางมุจลินท์เป็ นชายา (อ้ างอิงแล้ ว)
4.5.8 ชิงนาง (ชนม)
4.5.8.1 ผู้แต่ง: พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั
4.5.8.2 ปริ บทของการแต่ง: ไม่ปรากฏปี ที่แต่ง เป็ นบทละครพูดจานวน 4 ชุดจบ
ผู้แต่งนาเค้ าโครงมาจากเรื่ อง The Rivals ของ Richard Brinsley Sheridan มีการแต่งคาพูดขึ ้น
ใหม่และแก้ ไขตอนจบให้ เหมาะสมกับปริบทเมืองไทย (องค์การค้ าของคุรุสภา, 2515: 105-110)
4.5.8.3 กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์: กลอนบทละคร
4.5.8.4 ลักษณะเนื ้อหา: เนื ้อเรื่ องเป็ นการล้ อเลียนพฤติกรรมของชนชันสู
้ งที่ตลก
ขบขัน มีตวั ละครหลัก ได้ แก่ พระยาสักริ นทร์ ฦ ๅชัย นายร้ อยเอกจอน พระคานูนธนากร นายชะ
แล่ม อ้ ายเพลีย อ้ ายจุ อ้ ายแช แม่ลาใย แม่เลียบ แม่ช้อย และนางชัน้ (อ้ างอิงแล้ ว)
4.5.9 ตามใจท่ าน (ตจม)
4.5.9.1 ผู้แต่ง: พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั
4.5.9.2 ปริ บทของการแต่ง: แต่งเมื่อพ.ศ. 2464 โดยแปลจากเรื่ อง As You Like
It ของ William Shakespeare (โชษิตา มณีใส, 2557: 86)
4.5.9.3 กลวิธี การแต่ง หรื อฉันทลักษณ์ : กลอนสุภ าพตามรู ปแบบบทละคร
ตะวันตกโดยใช้ แทนร้ อยกลองปลอดสัมผัสในต้ นฉบับเดิม (อ้ างอิงแล้ ว)
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4.5.9.4 ลักษณะเนือ้ หา: กล่าวถึงเจ้ าครองนครผู้ถูกอนุชาแย่ง ชิงราชสมบัติ
ภายหลังได้ มีคนมาสวามิภกั ดิ์มากอนุชาจึงยกทัพมาปราบและกลับใจเพราะได้ ฟังนักบวชเทศนา
(อ้ างอิงแล้ ว)
4.5.10 นิราศอิเหนา (นรอ)
4.5.10.1 ผู้แต่ง: สุนทรภู่
4.5.10.2 ปริ บทของการแต่ง: แต่งในปี 2376-2377 กวีตดั ตอนเนื ้อหามาจากบท
ละครเรื่ องอิเหนา เป็ นบทพรรณนาแสดงศฤงคารรส (โชษิตา มณีใส, 2557: 89)
4.5.10.3 กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์: กลอนนิราศ
4.5.10.4 ลักษณะเนื ้อหา: การที่อิเหนาคร่ าครวญเสียใจถึงนางบุษบาซึ่งหายไป
จากถ ้าที่ตนลักมาซ่อนไว้ ภายได้ บวชบาเพ็ญพรตที่เขาแห่งหนึง่ (สุวิทย์ สังโยคะ, 2518: 153)
4.5.11 บทละครพูดคากลอนเรื่ องพระร่ วง (บพร)
4.5.11.1 ผู้แต่ง: พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั
4.5.11.2 ปริ บทของการแต่ง: แต่งปี 2460 โดยปรับปรุงจากบทละครราที่แต่งใน
ปี 2455 มี 20 ตัวละคร 5 องก์ 11 ตอน 6 ฉาก และ 100 เพลง (กรมศิลปากร, 2555ก: 322-323)
4.5.11.3 กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์: กลอนบทละคร
4.5.11.4 ลักษณะเนื ้อหา: กล่าวถึงเรื่ องราวของพระร่วงพ่อเมืองละโว้ ผ้ แู ก้ ปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดกับท้ าวพันธุมสุริยวงศ์เจ้ าเมืองขอมจนสุดท้ ายได้ ขึ ้นครองกรุงสุโขทัย (อ้ างอิงแล้ ว)
4.5.12 บทละครร้ องเรื่องพระร่ วง (บลพ)
4.5.12.1 ผู้แต่ง: พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั
4.5.12.2 ปริบทของการแต่ง: แต่งปี 2467 ปรับปรุงจากบทละครพูดและละครรา
มีการตัดเหลือ 12 ตัวละคร 4 องก์ 5 ฉาก และ 80 เพลง (กรมศิลปากร, 2555ก: 322-323)
4.5.12.3 กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์: กลอนบทละคร
4.5.12.4 ลักษณะเนื ้อหา: เรื่ องราวของพระร่วงเช่นเดียวกับบทละครพูดคากลอน
4.5.13 บทละครราเรื่องท้ าวแสนปม (บลส)
4.5.13.1 ผู้แต่ง: พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั
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4.5.13.2 ปริ บทของการแต่ง: แต่งเมื่อพ.ศ. 2456 เพื่อแสดงตานานเมืองอู่ทอง
และพระเจ้ าอูท่ องแห่งกรุงศรี อยุธยา (โชษิตา มณีใส, 2557: 86)
4.5.13.3 กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์: กลอนบทละคร
4.5.13.4 ลักษณะเนื ้อหา: ชินเสนผู้ปลอมพระองค์เป็ นคนเข็ญใจชื่อเจ้ าแสนปม
ได้ ลกั ลอบมีโอรสกับธิดาเจ้ าเมืองไตรตรึงษ์ จนต้ องประสบเหตุการณ์ทงดี
ั ้ และร้ าย (อ้ างอิงแล้ ว)
4.5.14 บทละครราเรื่องพระเกียรติรถ (บลก)
4.5.14.1 ผู้แต่ง: พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั
4.5.14.2 ปริ บทของการแต่ง: แต่งปี 2459 ใช้ พระปรมาภิไธย “วชิราวุธ ปร.” มี
จานวน 2 ตอน ใช้ แสดงครัง้ แรกในงานสมโภชพระบรมมหาราชวัง (กรมศิลปากร, 2555ก: 210)
4.5.14.3 กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์: กลอนบทละคร
4.5.14.4 ลักษณะเนื ้อหา: พระเกียรติรถโอรสกษัตริ ย์เมืองเกียรติวดีผ้ กู ระทาทุก
วิถีทางเพื่อช่วยพระบิดาจากยักษ์ภีมาสูร สุดท้ ายได้ ครองรักกับธิดาของภีมาสูรเอง (อ้ างอิงแล้ ว)
4.5.15 บทละครเรื่ องรามเกียรติ์ พระเจ้ ากรุ งธนบุรี (บลธ)
4.5.15.1 ผู้แต่ง: สมเด็จพระเจ้ ากรุงธนบุรี (สมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราช)
4.5.15.2 ปริ บทของการแต่ง: มีทงหมด
ั้
4 ตอน แต่งในปี 2313 ใช้ เวลา 2 เดือน
ช่วงว่างศึกหลังปราบก๊ กเจ้ านครเพื่อใช้ สาหรับการเล่นละครหลวง (สุวิทย์ สังโยคะ, 2518: 87-88)
4.5.15.3 กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์ : กลอนบทละครรา มีทานองร้ องและ
กาหนดเพลงหน้ าพาทย์ (อ้ างอิงแล้ ว)
4.5.15.4 ลักษณะเนื ้อหา: กล่าวถึงพระมงกุฎและพระลบประลองศร หนุมานฆ่า
วิรุณจาบัง ท้ าวมาลีวราชว่าความ จนถึงหนุมานหายารักษาพระลักษณ์ที่ต้องหอก (อ้ างอิงแล้ ว)
4.5.16 บทละครเรื่องอิเหนา (บอพ)
4.5.16.1 ผู้แต่ง: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
4.5.16.2 ปริ บ ทของการแต่ง : กวี แต่ง ซ่อ มของเดิม ที่ แต่ง โดยเจ้ า ฟ้ ามงกุฏ
พระธิดาในสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั บรมโกศ (โฆฑยากร, 2525: 119) แต่งจากนิทานชวาชื่อ “อิเหนา
ปั นหยี กรัตปาตี” ซึง่ ได้ ฟังจากหญิงเชลยชาวปั ตตานีชื่อยายยะโว (สุวิทย์ สังโยคะ, 2518: 77-78)
4.5.16.3 กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์: กลอนบทละคร ใช้ แสดงละครใน
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4.5.16.4 ลักษณะเนื อ้ หา: กล่าวถึง ความรัก การทาสงคราม และการฝ่ าฟั น
อุปสรรคของอิเหนากับบุษบา รวมถึงพิธีกรรมต่างๆ ของชาวชวา-มลายู (อ้ างอิงแล้ ว)
4.5.17 บทละครเรื่องอุณรุท (บลอ)
4.5.17.1 ผู้แต่ง: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
4.5.17.2 ปริ บทของการแต่ง: สันนิษฐานว่าแต่งก่อนรามเกี ยรติ์ เนื ้อหาคล้ ายอ
นิรุทธ์คาฉันท์ (โชษิตา มณีใส, 2557: 85) ความยาว 18 เล่มสมุดไทย (สุวิทย์ สังโยคะ, 2518: 98)
4.5.17.3 กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์: กลอนบทละคร
4.5.17.4 ลักษณะเนื ้อหา: เรื่ องของพระนารายณ์อวตารลงมาเป็ นพระอุณรุทเพื่อ
ปราบยักษ์ชื่อท้ าวกรุงพาล มีเรื่ องชิงรักหักสวาทระหว่างอุณรุทกับชายาทังหลายด้
้
วย (อ้ างอิงแล้ ว)
4.5.18 พระนลคาฉันท์ (พนฉ)
4.5.18.1 ผู้แต่ง: พระราชวรวงศ์เธอฯ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ (น.ม.ส.)
4.5.18.2 ปริ บทของการแต่ง: แต่งเมื่อพ.ศ. 2456-2458 ใช้ เนื ้อเรื่ องจากนโลปาขยาณ ในมหาภารตะ (โชษิตา มณีใส, 2557: 59) เป็ นหนึ่งในเรื่ องพระนล 3 ฉบับ คือ พระนาละ
พระนลคาหลวง และพระนลคาฉันท์ (สุทธิลกั ษณ์ อาพันวงศ์, 2538: 19)
4.5.18.3 กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์ : ใช้ วสันตดิลกฉันท์นา เนื ้อหาใช้ ฉันท์
เป็ นหลักโดยมีกาพย์ประกอบ และใช้ ฉนั ท์บอกฐานะของตัวละคร (โชษิตา มณีใส, 2557: 49-51)
4.5.18.4 ลักษณะเนื ้อหา: กล่าวถึงการฝ่ าฟั นปั ญหาของพระนลแห่งเมืองนิษัธ
และนางทมยันตีมเหสีซงึ่ สูญเสียเมืองและสามารถท้ าพนันเอาบ้ านเมืองกลับคืนมาได้ (อ้ างอิงแล้ ว)
4.5.19 พระอภัยมณี (พอม)
4.5.19.1 ผู้แต่ง: สุนทรภู่
4.5.19.2 ปริบทของการแต่ง: มี 64 ตอน ความยาว 24,500 คากลอน สันนิษฐาน
ว่าแต่งตังแต่
้ สมัยรัชกาลที่ 2 แล้ วนาถวายพระองค์เจ้ าลักขณานุคณ
ุ (สุวิทย์ สังโยคะ, 2518: 160)
4.5.19.3 กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์: กลอนเพลงยาว
4.5.19.4 ลักษณะเนื ้อหา: การการรบและการผจญภัยของพระอภัยมณีและศรี
สุวรรณ จนกระทัง่ พระอภัยมณีออกบวชเป็ นฤๅษีและสุดสาครได้ ครองเมืองลังกา (อ้ างอิงแล้ ว)
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4.5.20 เพลงยาวกรมศักดิ์ฯ (พยศ)
4.5.20.1 ผู้แต่ง: สมเด็จพระบวรราชเจ้ ามหาศักดิพลเสพ
4.5.20.2 ปริบทของการแต่ง: แต่งสมัยรัชกาลที่ 1-2 กวีใช้ โต้ ตอบกับพระองค์เจ้ า
ดาราวดี พระธิดาในสมเด็จพระบวรราชเจ้ ามหาสุรสิงหนาท (ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, ม.ป.ป.)
4.5.20.3 กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์: กลอนแปด ร่ายยาว และโคลงสี่สภุ าพ
4.5.20.4 ลักษณะเนื ้อหา: บทเกี ้ยวระหว่างกวีกับพระองค์เจ้ าดาราวดี โดยฝ่ าย
ชายเป็ นผู้เริ่มและฝ่ ายหญิงบ่ายเบี่ยงตัดพ้ อ จนกระทัง่ กวีได้ ฝ่ายหญิงเป็ นพระชายา (อ้ างอิงแล้ ว)
4.5.21 มัทนะพาธา (มพธ)
4.5.21.1 ผู้แต่ง: พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั
4.5.21.2 ปริ บทของการแต่ง: แต่งในพ.ศ. 2466 ขนาดความยาว 5 องก์ ถือเป็ น
ละครพูดคาฉันท์เล่มแรกและเล่มเดียวในวรรณคดีไทย (สุวิทย์ สังโยคะ, 2518: 243)
4.5.21.3 กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์: บทละครพูดที่ใช้ ฉนั ท์และกาพย์
4.5.21.4 ลักษณะเนื ้อหา: เทพสุเทษณ์ นางฟ้ามัทนา และท้ าวชัยเสนซึ่งได้ รับ
ความทุกข์เพราะความรักและมัทนาถูกสาปให้ เป็ นดอกกุหลาบ (โชษิตา มณีใส, 2557: 58-59)
4.5.22 ระเด่ นลันได (รลด)
4.5.22.1 ผู้แต่ง: พระมหามนตรี (ทรัพย์)
4.5.22.2 ปริ บทของการแต่ง: เป็ นวรรณคดีที่ใช้ รูปแบบละครเพื่อล้ อเลียนบท
ละครเรื่ องอิเหนา ไม่ได้ ใช้ เล่นละครแต่ใช้ ล้อเลียนบุคคลสาคัญ (โชษิตา มณีใส, 2557: 93)
4.5.22.3 กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์: กลอนบทละคร
4.5.22.4 ลักษณะเนื ้อหา: เรื่ องราวของแขกลันไดกับแขกประดู่เกิดการวิวาทกัน
เนื่องจากการแย่งชิงหญิงชาวมลายู (อ้ างอิงแล้ ว)
4.5.23 ราชาพิลาปคาฉันท์ (รชพ)
4.5.23.1 ผู้แต่ง: ไม่ปรากฏ
4.5.23.2 ปริ บทของการแต่ง: มีชื่อเรี ยกอีกว่า “นิราศสีดา” พระโหราธิบดีกล่าว
อ้ างชื่อวรรณคดีเล่มนี ้ในหนังสือจินดามณี (สุวิทย์ สังโยคะ, 2518: 64)
4.5.23.3 กลวิ ธี ก ารแต่ง หรื อ ฉัน ทลัก ษณ์ : ใช้ ฉั น ท์ กาพย์ ฉ บัง และกาพย์
สุรางคนางค์
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4.5.23.4 ลักษณะเนื ้อหา: กล่าวถึงพระรามผู้คร่ าครวญในขณะเดินทางติดตาม
หานางสีดาซึง่ ถูกทศกัณฑ์ลกั พาตัวไป (อ้ างอิงแล้ ว)
4.5.24 ลักษณวงศ์ (ลษว)
4.5.24.1 ผู้แต่ง: สุนทรภู่
4.5.24.2 ปริบทของการแต่ง: กวีแต่งประมาณปี 2380-2383 โดยนาเนื ้อหาเดิมที่
สูญหายไปมาแต่งเป็ นนิทานคากลอน (สุวิทย์ สังโยคะ, 2518: 165)
4.5.24.3 กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์: กลอนเพลงยาว
4.5.24.4 ลักษณะเนื ้อหา: กล่าวถึงลักษณวงศ์ได้ ช่วยบิดาจากการครอบงาของ
นางยักษ์ และช่วยมารดาจากยักษ์ วิรุญมาศ สุดท้ ายได้ นางเกสรและนางยี่ส่นุ เป็ นชายา นางยี่สุน
ทาอุบายให้ ลกั ษณวงศ์ฆา่ นางเกสรซึง่ แปลงกายเป็ นพราหมณ์จนสิ ้นชีพ (อ้ างอิงแล้ ว)
4.5.25 ลิลิตนิทราชาคริต (ลนช)
4.5.25.1 ผู้แต่ง: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั
4.5.25.2 ปริ บทของการแต่ง: ใช้ เค้ าโครงเรื่ อง The Sleeper Awaken ของ
อาหรับ แต่ง เมื่ อพ.ศ. 2422 เพื่ อเป็ นของขวัญวันขึน้ ปี ใหม่แด่พระบรมวงศานุวงศ์ (โฆฑยากร,
2525: 217)
4.5.25.3 กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์ : ลิลิตสุภาพ คือ ใช้ ร่ายสุภาพแต่งกับ
โคลงสี่สภุ าพ (โชษิตา มณีใส, 2557: 29) มีทงหมด
ั้
990 บท (สุวิทย์ สังโยคะ, 2518: 218)
4.5.25.4 ลักษณะเนื ้อหา: กล่าวถึงชีวิตและเล่ห์เหลี่ยมของอาบูหะซัน พ่อค้ า
เมืองแบกแดดผู้ได้ พบและรับราชการกับพระเจ้ ากาหลิบ (กรมศิลปากร, 2553: (9)-(10))
4.5.26 ลิลิตพระลอ (ลพล)
4.5.26.1 ผู้แต่ง: ไม่ปรากฏ
4.5.26.2 ปริ บทของการแต่ง: สันนิษฐานว่าแต่งในสมัยกรุ งศรี อยุธยาตอนต้ น
ราวพ.ศ. 1991-2026 ประกอบด้ วยคาประพันธ์ 658 บท (ชลดา เรื องรักษ์ลิขิต, 2544: 168-171)
4.5.26.3 กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์: ลิลิต มีร่ายกับโคลงแต่งสลับกัน
4.5.26.4 ลักษณะเนือ้ หา: กล่าวถึงสงครามระหว่างเมืองสรองกับเมืองสรวง
เรื่ องราวของความรักและโศกนาฏกรรมของพระลอกับพระเพื่อนและพระแพง (อ้ างอิงแล้ ว)
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4.5.27 ลิลิตเพชรมงกุฎ (ลพม)
4.5.27.1 ผู้แต่ง: เจ้ าพระยาพระคลัง (หน)
4.5.27.2 ปริ บทของการแต่ง: แต่งปี 2310-2322 เพื่อถวายพระเจ้ ากรุ งธนบุรี
โดยดัดแปลงจากนิทานสันสกฤตเรื่ อง “เวตาลปั ญจวีสติ” ของศิวทาส (สุวิทย์ สังโยคะ, 2518: 89)
4.5.27.3 กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์: ลิลิตสุภาพ ใช้ ร่ายสลับกับโคลง
4.5.27.4 ลักษณะเนื ้อหา: กล่าวถึงเรื่ องความรักของพระเพชรมงกุฎ แห่งเมืองศรี
บุรีกบั นางปทุมวดีธิดาพระเจ้ ากรุงกรรณซึง่ เวตาลเล่าถวายท้ าววิกรมาทิตย์ (อ้ างอิงแล้ ว)
4.5.28 วิวาหพระสมุทร (วหม)
4.5.28.1 ผู้แต่ง: พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั
4.5.28.2 ปริ บทของการแต่ง: ผู้แต่งใช้ นามปากกา “ศรี อยุธยา” แต่งในปี 2461
เพื่อพระราชทานแก่คณะเสือป่ าโดยใช้ เค้ าเรื่ องจากนิยายเก่าของกรี ก (โชษิตา มณีใส, 2557)
4.5.28.3 กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์: กลอนบทละครพูดสลับลา
4.5.28.4 ลักษณะเนือ้ หา: นครซึ่งเป็ นเกาะที่มีความเชื่อเรื่ องการสังเวยสาว
พรหมจรรย์แก่พระสมุทร เรื่ องราวทาให้ อนั โดรเมดาถูกสังเวยและได้ รับการช่วยเหลือ (อ้ างอิงแล้ ว)
4.5.29 เวนิสวานิช (วนน)
4.5.29.1 ผู้แต่ง: พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั
4.5.29.2 ปริ บทของการแต่ง : แต่ง เมื่ อพ.ศ. 2459 โดยแปลจากเรื่ อง The
Merchant of Venice ของ William Shakespeare (โชษิตา มณีใส, 2557: 86)
4.5.29.3 กลวิธีการแต่ง หรื อฉันทลักษณ์ : กลอนสุภ าพตามรู ปแบบบทละคร
ตะวันตกโดยใช้ แทนร้ อยกลองปลอดสัมผัสในต้ นฉบับเดิม (อ้ างอิงแล้ ว)
4.5.29.4 ลักษณะเนื ้อหา: ความรักและอุปสรรคของปอร์ เชียกับปั สสานิโย
4.5.30 ศกุนตลา (ศกต)
4.5.30.1 ผู้แต่ง: พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั
4.5.30.2 ปริ บทของการแต่ง : ใช้ เนื อ้ หาในบรรพต้ นเรื่ องของมหาภารตะชื่ อ
“ศกุนตโลปาขยานัม” ผู้แต่งใช้ ฉบับภาษาอังกฤษเป็ นต้ นแบบโดยแต่งแบบละครรา (โชษิตา มณีใส,
2557: 86)
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4.5.30.3 กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์ : ใช้ กลอนบทละครที่กระชับกว่าบท
ละครรุ่นเก่า โดยแบ่งเนื ้อเรื่ องเป็ นตอนและแทรกบทเจรจาร้ อยแก้ วไว้ ด้วย (อ้ างอิงแล้ ว)
4.5.30.4 ลักษณะเนื ้อหา: อุปสรรคทางความรักของศกุนตลากับท้ าวทุษยันต์
4.5.31 สมุทรโฆษคาฉันท์ (สมฆ)
4.5.31.1 ผู้แต่ง: กวีนิรนามสมัยกรุงศรี อยุยาตอนต้ น และสมเด็จพระมหาสมณ
เจ้ า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส (ชลดา เรื องรักษ์ลิขิต, 2544: 193)
4.5.31.2 ปริบทของการแต่ง: เริ่มแต่งสมัยกรุงศรี อยุธยาตอนต้ นแล้ วแต่งเพิ่มเติม
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนังเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั มีคาประพันธ์ทงสิ
ั ้ ้น 1,448 บท (อ้ างอิงแล้ ว)
4.5.31.3 กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์ : ใช้ กาพย์ฉบังและกาพย์สุรางคนางค์
1,018 บท และอินทรวิเชียรฉันท์ วสันตดิลกฉันท์ และสัททุลวิกกีฬิตฉันท์รวม 430 บท (อ้ างอิงแล้ ว)
4.5.31.4 ลักษณะเนื ้อหา: กล่าวถึงพระโพธิสตั ว์เมื่อเสวยพระชาติเป็ นพระสมุทร
โฆษซึง่ ได้ ครองคูแ่ ละฝ่ าฟั นอุปสรรคร่วมกันพระนางพินทุมดี (สุวิทย์ สังโยคะ, 2518: 37-38)
ในการวิเคราะห์องค์ประกอบของวรรณคดีเกี่ยวกับ ละคร นิทาน และนาฏวรรณคดีจานวน
31 เรื่ องนี ้ ผู้วิจยั ขอสรุปผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 4.5 ดังนี ้
ตารางที่ 4.5 สรุ ปผลการวิเคราะห์ องค์ประกอบของวรรณคดีเกี่ ยวกับ ละคร นิทาน และนาฏวรรณคดี
เรื่อง
กนกนคร

ผู้แต่ ง
กรมหมื่นพิทยาลง
กรณ์ (น.ม.ส.)
กากีกลอนสุภาพ
เ จ้ า พ ระ ย า พร ะ
คลัง (หน)
กาพย์พระไชยสุริยา สุนทรภู่
ขุนช้ างขุนแผน

รัชกาลที่ 2

โคบุตร

สุนทรภู่

เงาะป่ า

รัชกาลที่ 5

ปริบทการแต่ ง
แต่ ง ปี 2458-2465มี
ทังหมด
้
3 ภาค
เดิมชื่ อบทมโหรี กากี
เป็ นเรื่ องในชาดก
แต่งเมื่อจาพรรษาอยู่
วัดเทพธิดาราม
รวบรวมใหม่จากเนื ้อ
เรื่ องสมัยอยุธยา
แต่งถวายเจ้ านายวัง
หลังสมัย ร.1
แต่งปี 2448 จากคา
บอกเล่าของคนัง

ฉันทลักษณ์
กลอนหก

เนือ้ หา
ชะตาของพญาคนธรรพ์และภรรยา
กลอนสุภาพ
เรื่ อ งกากี ถู ก พญา
ครุฑลักพาตัว
ก า พ ย์ ย า นี ฉ บั ง เรื่ องพระไชยสุริยาผู้
และสุรางคนางค์
ประพฤติอธรรม
กลอนสุภาพสาหรับ เรื่ องของขุนแผน ขุน
ขับเสภา
ช้ าง และวันทอง
กลอนเพลงยาว
เรื่ อ งพระโคบุ ต รผู้
เกิดในดอกบัว
กลอนบทละคร
เ รื่ อ ง ข อ ง ล า หั บ
ซมพลา ฮเนา
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ)
เรื่อง
จันทโครบ

ผู้แต่ ง
ไม่ปรากฏ

ชิงนาง

รัชกาลที่ 6

ตามใจท่าน

รัชกาลที่ 6

นิราศอิเหนา

สุนทรภู่

บ ท ล ะ ค ร พู ด ค า
กลอน “พระร่วง”
บทละครร้ องเรื่ อ ง
พระร่วง
บทละค รร าเ รื่ อ ง
ท้ าวแสนปม
บทละค รร าเ รื่ อ ง
พระเกียรติรถ
บทละครรามเกียรติ์
พระเจ้ ากรุงธนบุรี
บ ท ล ะ ค ร เ รื่ อ ง
อิเหนา
บทละครเรื่ องอุณรุท

รัชกาลที่ 6

พระนลคาฉันท์

กรมหมื่นพิทยาลง
กรณ์ (น.ม.ส.)
สุนทรภู่

รัชกาลที่ 6
รัชกาลที่ 6
รัชกาลที่ 6
สมเด็จพระเจ้ ากรุ ง
ธนบุรี
รัชกาลที่ 1
รัชกาลที่ 1

ปริบทการแต่ ง
เริ่ มพิ ม พ์ เ ผยแพร่ ปี
2433-2436
ใ ช้ โ ค ร ง เ รื่ อ ง The
Rivals เป็ นพื ้นฐาน
แต่งปี 2464 จาก As
You Like It
แต่งพ.ศ. 2376-2377
ตัดตอนจากอิเหนา
แ ต่ ง ปี 2460 ป รั บ
จากบทละครรา
แต่งพ.ศ. 2467 ปรับ
ปรุงจากละครพูด
แต่ง ปี 2456 แสดง
ตานานท้ าวอูท่ อง
แต่งพ.ศ. 2459 ทรง
ใช้ นามวชิราวุธ ปร.
แต่ ง พ.ศ. 2313 มี 4
ตอน ใช้ เล่นละคร
แต่งซ่อมจากของเดิม
สมัยอยุธยา
สั น นิ ษ ฐานว่ า แต่ ง
ก่อนรามเกียรติ์
แ ต่ ง ปี 2456-2458
ใช้ เรื่ องมหาภารตะ
มี 64 ตอน ความยาว
24,500 คากลอน
แต่งสมัยรัชกาลที่ 1รัชกาลที่ 2

ฉันทลักษณ์
กลอนแปดสุภาพ

เนือ้ หา
นางโมราประทุ ษ ร้ ายจันทโครบ
กลอนบทละคร
ล้ อเลี ย นชนชั น้ สู ง
อย่างตลกขบขัน
กลอนสุภาพ
การรบของเจ้ าครอง
นครและอนุชา
กลอนนิราศ
อิเหนาคร่ าครวญที่
บุษบาหายตัวไป
กลอนบทละคร
เรื่ องพระร่ วงผู้ ได้
ครองกรุงสุโขทัย
กลอนบทละคร
เรื่ องพระร่ วงผู้ ได้
ครองกรุงสุโขทัย
กลอนบทละคร
เรื่ องชินเสนผู้ปลอม
เป็ นเจ้ าแสนปม
กลอนบทละคร
พระเกี ย รติ ร ถช่ ว ย
บิดา
ก ลอ น มี ก า หนด เรื่ องพระลบ-พระ
เพลงหน้ าพาทย์
มงกุฎ และอื่นๆ
กลอนบทละคร ใช้ ความรักของอิเหนา
แสดงละครใน
และบุษบา
กลอนบทละคร
เรื่ องของพระอุณรุท

ใช้ ฉัน ท์ เ ป็ นหลัก มี เรื่ องขอ งพระนล
กาพย์ประกอบ
และนางทมยันตี
พระอภัยมณี
กลอนเพลงยาว
เรื่ อ งพระอภั ย มณี
และศรี สวุ รรณ
เพลงยาวกรมศักดิ์ฯ สมเด็ จ พระบวร
กลอนแปด ร่ ายยาว จ ด ห ม า ย เ กี ้ ย ว
ร า ช เ จ้ า ม ห า
และโคลงสีส่ ภุ าพ
พระองค์เจ้ าดารา
ศักดิพลเสพ
วดี
มัทนะพาธา
รัชกาลที่ 6
แต่ง ปี 2466 ความ บทละ ครพู ด ที่ ใ ช้ เรื่ อ งนางมัท นาถู ก
ยาว 5 องค์
ฉันท์และกาพย์
สาปเป็ นกุหลาบ
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ)
เรื่อง
ระเด่นลันได

ผู้แต่ ง
ปริบทการแต่ ง
พ ร ะ ม ห า ม น ต รี แต่ง เพื่ อ ล้ อ เลีย นบท
(ทรัพย์)
ละครเรื่ องอิเหนา
ราชาพิลาปคาฉันท์ ไม่ปรากฏ
เรี ย กนิ ร าศสี ด า ถู ก
อ้ างใน “จินดามณี”
ลักษณวงศ์
สุนทรภู่
แต่งพ.ศ. 2380-2383
เติมจากเนื ้อหาเดิม
ลิลติ นิทราชาคริ ต รัชกาลที่ 5
แต่งพ.ศ. 2422 เพื่อ
เป็ นของขวัญปี ใหม่
ลิลติ พระลอ
ไม่ปรากฏ
แต่งพ.ศ. 1911-2226
มี 658 บท
ลิลติ เพชรมงกุฎ
เจ้ า พระ ย า พร ะ แต่งปี 2310-2322
คลัง (หน)
วิวาหพระสมุทร
รัชกาลที่ 6
แต่ง พ.ศ. 2461 ใช้
พระนามศรี อยุธยา
เวนิสวานิช
รัชกาลที่ 6
แต่งพ.ศ. 2459 จาก
งาน Shakespeare
ศกุนตลา
รัชกาลที่ 6
ใช้ เนื อ้ หาบรรพต้ น
ของมหาภารตะ
สมุทรโฆษคาฉันท์ กวีหลายท่าน
เริ่ มแต่งต้ นยุคอยุธยา
แล้ วแต่ ง เพิ่ ม เติ ม
สมัยหลัง

ฉันทลักษณ์
กลอนบทละคร
ฉันท์และกาพย์
กลอนเพลงยาว
ลิลติ สุภาพ
ร่ า ย แ ต่ ง ส ลั บ กั บ
โคลง
ร่ า ยสลับ โคลงสอง
และสี่
กลอนบทละครพู ด
สลับลา
กลอนสุภาพ
กลอนบทละคร
แทรกบทร้ อยแก้ ว
ใช้ กาพย์ แ ละฉั น ท์
หลายประเภท

เนือ้ หา
แขกลั น ไดกั บ แขก
ประดูว่ ิวาทกัน
พระรามคร่ าครวญ
ถึงนางสีดา
เรื่ องของลักษณวงศ์
ช่วยบุพการี
ชีวิตและเล่ห์เหลี่ยม
ของอาบูหะซัน
เรื่ องพระลอกับพระ
เพื่อน-พระแพง
เรื่ องพระเพชรมงกุฎ
กับนางปทุมวดี
นครที่ สั ง เวยหญิ ง
สาวแก่พระสมุทร
เรื่ องของปอร์ เชี ย
กับปั สสานิโย
ท้ าวทุ ษ ยั น ต์ แ ละ
นางศกุนตลา
เรื่ องพระสมุทรโฆษ
กับนางพินทุมดี

บทที่ 5
การวิเคราะห์ ค่านิยม-มายาคติ
ในบทนีเ้ ป็ นการวิเคราะห์ ค่านิยมและมายาคติที่มีอยู่ในงานเขียนซึ่งราชบัณฑิตยสถาน
รวบรวมไว้ ในหนังสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย” ผู้วิจยั ได้ นาเสนอผลการวิเคราะห์ เรี ยงลาดับตาม
การจัดหมวดหมู่เนื ้อหาของวรรณคดี 5 ประเภทดังได้ อธิบายไว้ ในบทที่ 3 โดยในวรรณคดีแต่ละ
เรื่ องจะจาแนกผลการวิเคราะห์เป็ น 2 ส่วน คือ (1) การวิเคราะห์คา่ นิยม (2) การวิเคราะห์มายาคติ
และจะนาเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบตารางและความเรี ยงผสมผสานกัน
ขันตอนแรก
้
ในการสารวจค่านิยมผู้วิจยั จะพิจารณาเปรี ยบเทียบกับค่านิยมของคนไทยดัง
ได้ อธิบายไว้ ในบทที่ 2 ได้ แก่ (1) ค่านิยมการให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล (2) ค่านิยม
เกี่ยวกับภาระบุญคุณ (3) ค่านิยมการปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิ่งแวดล้ อม (4) ค่านิยมเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม (5) ค่านิยมความมัง่ คัง่ ร่ ารวย (6) ค่านิยมการมีความรู้
ความสามารถ (7) ค่านิยมเกี่ยวกับอานาจนิยม (8) ค่านิยมเกี่ยวกับพุทธศาสนา (9) ค่านิยมการ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และ (10) ค่านิยมเกี่ยวกับความสนุกสนาน
ขันตอนที
้
่สอง ในการสารวจมายาคติ ผ้ ูวิจัยจะเปรี ยบเทียบกับมายาคติของคนไทยดังที่
อธิบายไว้ ในบทที่ 2 ได้ แก่ (1) มายาคติเกี่ยวกับจักรวาลและชีวิต ประกอบด้ วยคติเรื่ องภพชาติ
กรรม บุญ-บาป พรหมลิขิต โชค ดวง ขวัญ ไตรภูมิ นรก-สวรรค์ เทวดา (2) มายาคติเกี่ยวกับสังคม
ประกอบด้ ว ยคติเ กี่ ยวกับ วิ ถีเ กษตรกรรม ชาตินิ ยมและความเป็ นไทย อานาจและผู้มี อ านาจ
สถานะ และสตรี เพศ-ปิ ตาธิปไตย (3) มายาคติเกี่ยวกับอัตลักษณ์ ประกอบด้ วยความเชื่อและ
ประเพณี หรื อพิธีกรรมที่เกี่ ยวข้ องกับ ไสยศาสตร์ และ (4) มายาคติเกี่ ยวกับจุดสิน้ สุดของชีวิต
ประกอบด้ วยคติเรื่ องผี วิญญาณ และความตาย
ผลการวิเคราะห์คา่ นิยมและมายาคติในตัวบทของแต่ละวรรณคดีมีรายละเอียดดังนี ้
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5.1 ค่ านิ ยม-มายาคติใ นวรรณคดี เกี่ยวกั บประวั ติศ าสตร์ และการเฉลิม พระ
เกียรติพระมหากษัตริย์
5.1.1 กาพย์ เ ห่ เ รื อ พระนิ พ นธ์ ส มเด็จ ฯ เจ้ า ฟ้ ากรมพระยานริ ศ รานุ วั ด ติว งศ์
(กหน)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 68-69
5.1.1.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องกาพย์เห่เรื อ พระนิพนธ์สมเด็จฯ เจ้ าฟ้ากรมพระยานริ ศ
รานุวดั ติวงศ์ที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจัยพบค่านิยม 4 ประการ ได้ แก่ (1) ค่านิยม
เกี่ ยวกับภาระบุญคุณ (2) อานาจนิยม (3) การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์ และ (4) ความ
สนุกสนาน ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.1
ตารางที่ 5.1 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องกาพย์เห่เรื อ พระนิพนธ์สมเด็จฯ เจ้ าฟ้ากรมพระยานริ ศรานุ
วัดติวงศ์
คา ข้ อความ ประโยค
พระคุณล้ นพ้ นเกศา
พระยศ, พระเดช, เจ้ า
พระเกียรติ, พระองค์ทรงเฉลิมฉัตร, จอมขัตติยา
ปรี ดา, ครื น้ โครม

ค่ านิยม
ภาระบุญคุณ
อานาจนิยม
การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์
ความสนุกสนาน

5.1.1.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องกาพย์เห่เรื อ พระนิพนธ์สมเด็จฯ เจ้ าฟ้ากรมพระยานริ ศ
รานุวดั ติวงศ์ที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจยั พบมายาคติ เกี่ยวกับสังคม ดังรายละเอียดผล
การวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.2
ตารางที่ 5.2 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องกาพย์เห่เรื อ พระนิพนธ์สมเด็จฯ เจ้ าฟ้ากรมพระยานริ ศรา
นุวดั ติวงศ์
คา ข้ อความ ประโยค
พระยศให้ ยิ่งยง, พระเกียรติจงเกริ กดินดอน, พระเดชกันดั
้ สกร,
ทรงเฉลิมฉัตร, จอมขัตติยา, สมโภชเจ้ า

มายาคติ
สังคม (อานาจและผู้มีอานาจ, สถานะ)
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5.1.2 คาฉันท์ ยอเกียรติชาวนครราชสีมา (ฉยน)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 138
5.1.2.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องคาฉันท์ยอเกียรติชาวนครราชสีมาที่ราชบัณฑิตยสถาน
คัดเลือกมา ผู้วิจยั พบค่านิยม 4 ประการ ได้ แก่ (1) ค่านิยมการให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล
(2) ค่านิยมเกี่ยวกับภาระบุญคุณ (3) ค่านิยมเกี่ยวกับความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม และ
(4) ค่านิยมการมีความรู้ความสามารถ ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.3
ตารางที่ 5.3 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องคาฉันท์ยอเกียรติชาวนครราชสีมา
คา ข้ อความ ประโยค
หญิงสองศรี
คุณเกริ กกาจาย
สามารถอาจอง, กล้ าหาญชาญณรงค์
ปวงปราชญ์

ค่ านิยม
การให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล
ภาระบุญคุณ
ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม
การมีความรู้ความสามารถ

5.1.2.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องคาฉันท์ยอเกียรติชาวนครราชสีมาที่ราชบัณฑิตยสถาน
คัดเลือกมา ผู้วิจยั พบมายาคติเกี่ยวกับสังคม ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.4
ตารางที่ 5.4 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องคาฉันท์ยอเกียรติชาวนครราชสีมา
คา ข้ อความ ประโยค
หญิงไทยกล้ าหาญชาญณรงค์ ที่อ้างนี ้วงศ์ นักวีระเยี่ยมเทียมชาย

มายาคติ
สังคม (สตรี เพศ-ปิ ตาธิปไตย)

5.1.3 โคลงยอพระเกียรติพระเจ้ ากรุงธนบุรี (คยธ)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 181
5.1.3.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องโคลงยอเกียรติพระเจ้ ากรุ งธนบุรีที่ราชบัณฑิตยสถาน
คัดเลือกมา ผู้วิจยั พบค่านิยม 3 ประการ ได้ แก่ (1) ค่านิยมความมัง่ คัง่ ร่ ารวย (2) ค่านิยมเกี่ยวกับ
พุทธศาสนา และ (3) ค่านิยมเกี่ยวกับความสนุกสนาน ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตาราง
ที่ 5.5
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ตารางที่ 5.5 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องโคลงยอเกียรติพระเจ้ ากรุงธนบุรี
คา ข้ อความ ประโยค
ยากไร้ , ทรัพย์
กรุณา, โมกข์
เขษม

ค่ านิยม
ความมัง่ คัง่ ร่ ารวย
พุทธศาสนา
ความสนุกสนาน

5.1.3.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องโคลงยอเกียรติพระเจ้ ากรุ งธนบุรี ที่ราชบัณฑิตยสถาน
คัดเลือกมา ผู้วิจยั พบมายาคติเกี่ยวกับจักรวาลและชีวิต ดังรายละเอียดตามตารางที่ 5.6
ตารางที่ 5.6 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องโคลงยอเกียรติพระเจ้ ากรุงธนบุรี
คา ข้ อความ ประโยค
เป็ นที่สง่ สัตว์ดล เมืองโมกข์

มายาคติ
จักรวาลและชีวิต (ไตรภูมิ, ภพชาติ)

5.1.4 เพลงยาวเฉลิมพระเกียรติ (คุณพุ่ม) (พยพ)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 465
5.1.4.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องเพลงยาวเฉลิมพระเกียรติ (คุณพุ่ม) ที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจยั พบค่านิยม 5 ประการ ได้ แก่ (1) ค่านิยมความมัง่ คัง่ ร่ ารวย (2) ค่านิยมการ
มีความรู้ความสามารถ (3) ค่านิยมเกี่ยวกับอานาจนิยม (4) ค่านิยมเกี่ยวกับพุทธศาสนา และ (5)
ค่านิยมเกี่ยวกับความสนุกสนาน ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.7
ตารางที่ 5.7 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องเพลงยาวเฉลิมพระเกียรติ (คุณพุม่ )
คา ข้ อความ ประโยค
จน, มี, ทอง
ปั ญญา
ยศ
ไม่เที่ยง, ดี, ชัว่ , บุญ
อย่าโทมนัศ

ค่ านิยม
ความมัง่ คัง่ ร่ ารวย
การมีความรู้ความสามารถ
อานาจนิยม
พุทธศาสนา
ความสนุกสนาน
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5.1.4.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องเพลงยาวเฉลิมพระเกียรติ (คุณพุ่ม) ที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจยั พบมายาคติเกี่ยวกับจักรวาลและชีวิต ดังรายละเอียดตามตารางที่ 5.8
ตารางที่ 5.8 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องเพลงยาวเฉลิมพระเกียรติ (คุณพุม่ )
คา ข้ อความ ประโยค
ลับพระเมรุเวรุวรรณบรรพต, บุญต่อบุญผลัดใบเหมือนไม้ ดดั

มายาคติ
จักรวาลและชีวิต (ไตรภูมิ, บุญ-บาป)

5.1.5 ลิลิตดัน้ สดุดีบ้านบางระจัน (ลสบ)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 556-557
5.1.5.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดี เ รื่ อ งลิ ลิ ต ดัน้ สดุดี บ้ า นบางระจัน ที่ ร าชบัณ ฑิ ต ยสถาน
คัด เลื อ กมา ผู้วิ จัย พบค่านิ ย ม 3 ประการ ได้ แ ก่ (1) ค่า นิย มการปรั บ ตัว เข้ า กับ โอกาสและ
สิ่งแวดล้ อม (2) ค่านิยมเกี่ยวกับความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม และ (3) ค่านิยมเกี่ยวกับ
ความสนุกสนาน ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.9
ตารางที่ 5.9 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องลิลิตดันสดุ
้ ดีบ้านบางระจัน
คา ข้ อความ ประโยค
ออกวิ่งทิ ้งเหย้ า
ความเป็ นไทยเคยถนอม ใครจักยอมยื่นให้ สา่ ศัตรูล้างได้
ครื น้ ครึก

ค่ านิยม
การปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิง่ แวดล้ อม
ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม
ความสนุกสนาน

5.1.5.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดี เ รื่ อ งลิ ลิ ต ดัน้ สดุดี บ้ า นบางระจัน ที่ ร าชบัณ ฑิ ต ยสถาน
คัดเลือกมา ผู้วิจยั พบมายาคติเกี่ยวกับสังคม ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.10
ตารางที่ 5.10 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องลิลิตดันสดุ
้ ดีบ้านบางระจัน
คา ข้ อความ ประโยค
ความเป็ นไทยเคยถนอม

มายาคติ
สังคม (ชาตินิยมความเป็ นไทย)
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5.1.6 ลิลิตตะเลงพ่ าย (ลตพ)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 558-570
5.1.6.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องลิลิตตะเลงพ่ายที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจยั
พบค่านิยม 8 ประการ ได้ แก่ (1) ค่านิยมการให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล (2) ค่านิยมการ
ปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิ่งแวดล้ อม (3) ค่านิยมเกี่ยวกับความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม
(4) ค่านิยมความมัง่ คัง่ ร่ ารวย (5) ค่านิยมเกี่ยวกับอานาจนิยม (6) ค่านิยมเกี่ยวกับพุทธศาสนา (7)
ค่านิยมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์ และ (8) ค่านิยมเกี่ ยวกับความสนุกสนาน ดัง
รายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.11
ตารางที่ 5.11 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องลิลิตตะเลงพ่าย
คา ข้ อความ ประโยค
หนักอกชา้ ก่ าทรวง, น้ องนวลสมร แม่นา, แสนสุดถวิล วากว้ า,
สมรแม่, น้ อง, ตรอมกระอุอกชา้ , ใคร, ขุนเสียม, ขุนตะเลง,
นุช, เรี ยม
เกี่ยง, อันกั
้ นแสง, ซ่อนโศก, กลืนเทวษกล ้า
ราญรอน เศิกไสร้
ลาภ, พัชริ นทรไพจิตร
จงจาคาพ่อไซร้ สัง่ สอน, พล, องค์เจ้ า
ไฟราคลาม, มงคล
พระฤทธิ์ , เผด็จด้ าวแดนสยาม, ปิ่ นธเรศ, สุริยราช, ยอหัตถ์,สอง
ขัตติย
อย่าละห้ อย, อย่าร้ องร่ า กาสรวล, อย่าเสวยครวญ ละห้ อย, ลาญ
เทวษ, อย่าเศร้ า, รื่ นเร้ า

ค่ านิยม
การให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล

การปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิง่ แวดล้ อม
ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม
ความมัง่ คัง่ ร่ ารวย
อานาจนิยม
พุทธศาสนา
การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์
ความสนุกสนาน

5.1.6.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องลิลิตตะเลงพ่ายที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจยั
พบมายาคติครบทัง้ 4 ประเภท คือ (1) มายาคติเกี่ยวกับจักรวาลและชีวิต (2) มายาคติเกี่ยวกับ
สังคม (3) มายาคติเกี่ยวกับอัตลักษณ์ และ (4) มายาคติเกี่ยวกับจุดสิ ้นสุดของชีวิต ดังรายละเอียด
ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.12
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ตารางที่ 5.12 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องลิลิตตะเลงพ่าย
คา ข้ อความ ประโยค
พัชริ นทร (เพชรของพระอินทร์ )
จงเรื องพระฤทธิ์ รอน อริ ราช พ่อ ลุลาภได้ เผด็ จด้ า วแดนสยาม,ขุน
เสียมสามรรถต้ าน ขุนตะเลง
พระเคยคณะพธู ทูลบาท, ขานางนึกคู่ค้ ู ขาสมร พลางพี่โอบเอวอร
แอบเคล้ า, ฉันใดจึงจิ่มเจ้ า จักมาแอบแนบเคล้ า อยูเ่ คลี ้ยคลึงโฉม
ชื่นนา
เสียศรี , จงประสิทธิ์สมพร, เสน่ห์
ม้ วยเมือมรณ์, นอนดัง่ นอนป่ าช้ า

มายาคติ
จักรวาลและชีวิต (เทวดา)
สังคม (ชาตินิยมไทย, อานาจและผู้มี
อานาจ, สถานะ)
สังคม (สตรี เพศ-ปิ ตาธิปไตย)

อัตลักษณ์ (อานาจเหนือธรรมชาติ)
จุดสิ ้นสุดของชีวิต (ความตาย)

5.1.7 ลิลิตยวนพ่ าย (ลยพ)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 623-629
5.1.7.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องลิลิตยวนพ่ายที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจัย
พบค่านิยม 8 ประการ ได้ แก่ (1) ค่านิยมการให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล (2) ค่านิยม
เกี่ยวกับภาระบุญคุณ (3) ค่านิยมการปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิ่งแวดล้ อม (4) ค่านิยมเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม (5) ค่านิยมการมีความรู้ความสามารถ (6) ค่านิยมเกี่ยวกับ
อานาจนิยม (7) ค่านิยมเกี่ยวกับพุทธศาสนา และ (8) ค่านิยมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์
ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.13
ตารางที่ 5.13 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องลิลิตยวนพ่าย
คา ข้ อความ ประโยค
พระราม, ลาว
อารุง (บารุง, เลี ้ยงดู), พระคุณ
พระราม, ลาว
อารุง (บารุง, เลี ้ยงดู), พระคุณ
ทน
รักษ รองรางฎร์ (รักราษฎร), พระก่อพระเกื ้อหล้ า, หาญ, แกว่นชน
เอกัตวเอกาตมล ้า (ประเสริ ฐยิ่งนักและมีฤทธิยาคม)
เบญจยศ

ค่ านิยม
การให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล
ภาระบุญคุณ
การให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล
ภาระบุญคุณ
การปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิง่ แวดล้ อม
ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม
การมีความรู้ความสามารถ
อานาจนิยม
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ตารางที่ 5.13 (ต่อ)
คา ข้ อความ ประโยค
ค่ านิยม
ทุกข์, เบญเจนทริ เยศ (อินทรี ย์ 5), เบญจา นันตริ ย (อนันตริ ยกรรม พุทธศาสนา
5), เอกสัตว์เกื ้อ (เกื ้อหนุนสัตว์)
เลอกษัตร, พระเกียรติ, ผ่านฟ้ า, พระฤทธิ, พระสุรินทราธิกราช
การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์

5.1.7.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องลิลิตยวนพ่ายที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจัย
พบมายาคติ 3 ประเภท ได้ แก่ (1) มายาคติเกี่ยวกับจักรวาลและชีวิต (2) มายาคติเกี่ยวกับสังคม
และ (3) มายาคติเกี่ยวกับอัตลักษณ์ ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.14
ตารางที่ 5.14 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องลิลิตยวนพ่าย
คา ข้ อความ ประโยค
เบญจปรการณา พิธ มารค ก็ ดี เบญจยศนัน้ เรื อ้ ง รวดพรหม, พระ
ครอบฟ้ า ดินขาม พระเกียรติพระไกรแผน ผ่านฟ้ า พระฤทธิพ่าง
พระราม รอนราพ ไส้ แฮ พระก่อพระเกื ้อหล้ า หลากสวรรค์, คือคช
ปิ่ นไตรตรึงษ์ พาลโพธ โจมปราบจักรพาฬหล้ า แกว่นชน
เอกาจรดารงรักษ รองราษฎร์ ไส้ แฮ (ดารงพระสันดานดุจภูเขาอันเป็ น
แท่งเดียวแล้ วอารุ งรักราษฎร), โจมจ่ายลาวฦๅฤทธิ ร่ อนแกล้ ว,
ตามต่อยไพริ ศแล้ ว เลิศบรรพ์ฯ, มัทธยมเทศพ้ ยง คชสิงห์
เอกัตวเอกาตมล ้า (มีฤทธยาคม)

มายาคติ
จักรวาลและชีวิต (ไตรภูมิ, เทวดา, ภพ
ชาติ, นรก-สวรรค์)

สั ง ค ม ( อ า น า จ แ ล ะ ผู้ มี อ า น า จ ,
ชาตินิยมไทย)
อัตลักษณ์ (อานาจเหนือธรรมชาติ)

การวิเคราะห์ ค่านิยมและมายาคติในวรรณคดีเกี่ ยวกับ ประวัติศาสตร์ และการเฉลิมพระ
เกียรติพระมหากษัตริ ย์จานวน 7 เรื่ องนี ้ ผู้วิจยั ขอสรุปผลการวิเคราะห์ และแจกแจงสัดส่วนเป็ นค่า
ร้ อยละของวรรณคดีประเภทนี ้ ดังรายละเอียดตามตารางที่ 5.15 และตารางที่ 5.16 ดังนี ้
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ตารางที่ 5.15 สรุปผลการวิเคราะห์ คา่ นิยมในวรรณคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และการเฉลิมพระ
เกียรติพระมหากษัตริย์

X

X
X
รวม
3
ร้ อยละ 42.9

X
X

X
3
42.9

X
X
X
4
57.1

X

X

X
X

X
X
X
3
42.9

ความสนุกสนาน

พุทธศาสนา

อานาจนิยม

การมีความรู้
ความสามารถ

ความมัง่ คัง่ ร่ารวย

ปรับตัวเข้ ากับโอกาส
และสิง่ แวดล้ อม
ความสัมพันธ์และ
คุณธรรมทางสังคม

X
X

การเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริ ย์

กหน
ฉยน
คยธ
พยพ
ลสบ
ลตพ
ลยพ

ภาระบุญคุณ

เรื่อง

การให้ ความสาคัญ
กับตัวเองหรื อบุคคล

ค่ านิยม

X

X
X
2
28.6

2
28.6

X
X
3
42.9

X
X
3
42.9

X
X
3
42.9

X
X
X
4
57.1

ตารางที่ 5.16 สรุปผลการวิเคราะห์มายาคติในวรรณคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และการเฉลิมพระ
เกียรติพระมหากษัตริย์
มายาคติ
เรื่อง
กหน
ฉยน
คยธ
พยพ
ลสบ
ลตพ
ลยพ

รวม
ร้ อยละ

จักรวาลและชีวติ

สังคม
ทัว่ ไป สตรี เพศ

อัตลักษณ์

จุดสิ ้นสุดของชีวิต

X
X
2
28.6

X

X
X
X
X
X
X
4
57.1

X
X
X
X
5 (ทัว่ ไป:4; สตรี ฯ: 2)
71.4

1
14.3
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5.2 ค่ า นิ ยม-มายาคติใ นวรรณคดี เ กี่ ยวกั บ นิ ราศ การเดิน ทาง และการคร่ า
ครวญหรื ออารมณ์
5.2.1 กลอนเพลงยาวรบพม่ าที่ท่าดินแดง (กนด)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 12-14
5.2.1.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องกลอนเพลงยาวรบพม่าที่ ท่าดินแดงที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจยั พบค่านิยม 4 ประการ ได้ แก่ (1) ค่านิยมการให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อ
บุคคล (2) ค่านิยมการปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิ่งแวดล้ อม (3) ค่านิยมเกี่ยวกับความสัมพันธ์และ
คุณธรรมทางสังคม และ (4) ค่านิยมเกี่ ยวกับพุทธศาสนา ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตาม
ตารางที่ 5.17
ตารางที่ 5.17 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องกลอนเพลงยาวรบพม่าที่ท่าดินแดง
คา ข้ อความ ประโยค
ใครเลยจะเล็งเห็น, กับผู้ใด
หวังจะป้องปกปิ ดให้ พ้นภัย, หักใจ, ทนเทวษ, อดไว้
รัก, บาราบรบราชไพริ น, ชนะไพรี , สู้สงคราม,
เวทนานิจจา, พาลาอาธรรม์, ทุกข์

ค่ านิยม
การให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล
การปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิง่ แวดล้ อม
ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม
พุทธศาสนา

5.2.1.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องกลอนเพลงยาวรบพม่าที่ ท่าดินแดงที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจยั พบมายาคติเกี่ยวกับสังคม ดังรายละเอียดตามตารางที่ 5.18
ตารางที่ 5.18 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องกลอนเพลงยาวรบพม่าที่ทา่ ดินแดง
คา ข้ อความ ประโยค
มายาคติ
มิให้ หมูพ่ าลาอาธรรม์ มาย่ายีเขตขัณฑ์บรุ ี ได้ , อันบาราบรบราชไพริ น สังคม (ชาตินิยมไทย, อานาจและผู้มี
ถึงจะไร้ ศรศิลป์ที่ชิงชัย ก็พอจะพยายามตามตี ให้ ชนะไพรี จงได้ ,
อานาจ)
อันแสนศึกทังหลายพ่
้
ายแพ้
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5.2.2 กาพย์ ห่อโคลงนิราศธารทองแดง (กนธ)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 35-37
5.2.2.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องกาพย์ห่อโคลงนิราศธารทองแดงที่ราชบัณฑิตยสถาน
คัดเลือกมา ผู้วิจยั พบค่านิยม 4 ประการ ได้ แก่ (1) ค่านิยมการให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล
(2) ค่านิยมเกี่ยวกับพุทธศาสนา (3) ค่านิยมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์ และ (4) ค่านิยม
เกี่ยวกับความสนุกสนาน ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.19
ตารางที่ 5.19 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องกาพย์หอ่ โคลงนิราศธารทองแดง
คา ข้ อความ ประโยค
ข้ า
รสราค
องค์, เกล้ า, เทริ ดทรง
เชยหมู่

ค่ านิยม
การให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล
พุทธศาสนา
การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์
ความสนุกสนาน

5.2.2.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องกาพย์ห่อโคลงนิราศธารทองแดงที่ราชบัณฑิตยสถาน
คัดเลือกมา ผู้วิจยั พบมายาคติเกี่ยวกับสังคม ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.20
ตารางที่ 5.20 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องกาพย์หอ่ โคลงนิราศธารทองแดง
คา ข้ อความ ประโยค
มายาคติ
หอมหวังวังเวงใจ ว่ากลิ่นแก้ วแล้ วเรี ยมเหลียว, หอมหวังวังเวงใจ รส สังคม (สตรี เพศ-ปิ ตาธิปไตย)
ราค ว่ากลิ่น แก้ วแล้ ว ข้ า หยุด ยัง้ แลเหลีย ว, (๙) ลางนางอาบ
น ้าท่า ทาขมิ ้นเหลืองพึงชม ทาแป้งแกล้ งหวีผม ผัดหน้ านวนยวล
ใจชาย ลางนางตักน ้าท่า อาบองค์ ขัดขมิ ้นเหลืองบรรจง ลูบน ้า
หวีเกล้ าเอาเทริ ดทรง ผมปี ก ผัดหน้ านวนงามล ้า ยัว่ เย้ าใจชาย

5.2.3 กาพย์ ห่อโคลงนิราศธารโศก (กนศ)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 38-42
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5.2.3.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดี เ รื่ อ งกาพย์ ห่อ โคลงนิ ร าศธารโศกที่ ร าชบัณ ฑิ ต ยสถาน
คัดเลือกมา ผู้วิจยั พบค่านิยม 3 ประการ ได้ แก่ (1) ค่านิยมการให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล
(2) ค่านิยมความมัง่ คัง่ ร่ ารวย และ (3) ค่านิยมเกี่ยวกับพุทธศาสนา ดังรายละเอียดผลการ
วิเคราะห์ตามตารางที่ 5.21
ตารางที่ 5.21 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องกาพย์หอ่ โคลงนิราศธารโศก
คา ข้ อความ ประโยค
นาง, พี่, พี่ผ้ อู ยูเ่ ดียวดาย, พี่อยูอ่ ้ างว้ าง บ่นบ้ าคนเดียว, พี่ช ้าใจ, ไม่พบ
พานน้ อง
ทับทิม, ก่าแก้ ว, ทอง
ทุกข์, โศก

ค่ านิยม
การให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล
ความมัง่ คัง่ ร่ ารวย
พุทธศาสนา

5.2.3.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดี เ รื่ อ งกาพย์ ห่อ โคลงนิ ร าศธารโศกที่ ร าชบัณ ฑิ ต ยสถาน
คัดเลือกมา ผู้วิจยั พบมายาคติเกี่ยวกับสังคม ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.22
ตารางที่ 5.22 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องกาพย์หอ่ โคลงนิราศธารโศก
คา ข้ อความ ประโยค
มายาคติ
(๕) นิ ้วนางพี่พิศเพี ้ยน เล็บย้ อมเทียนแสงเฉิดฉัน นิ ้วแดงแสงมีพรรณ สังคม (สตรี เพศ-ปิ ตาธิปไตย)
กลมคือปั น้ ฟั่ นเทียนกลึง นิ ้วนางเรี ยวรู ปต้ อง ตาเรี ยม เล็บแดง
ทับทิมเทียม ก่ าแก้ ว นิว้ แดงใคร่ และเลียม โลมลูบ งามเปรี ยบ
เทียนฟั่ นแล้ ว ช่างซา้ เกลากลึง, นางนวลนึกนิ่มเนือ้ นวลฉลอง
ปรางพี่นกึ ปรางทอง ก่องแก้ ม ช้ างน้ าวน้ าวน้ าวคอสอง จุมพิต พี่
น้ าวเคล้ าคลึงแย้ ม ยัว่ ยิ ้มชมกัน

5.2.4 กาพย์ เห่ เรือ พระนิพนธ์ เจ้ าฟ้าธรรมธิเบศร (กหธ)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 43-55
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5.2.4.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดี เ รื่ องกาพย์ เ ห่ เ รื อ พระนิ พ นธ์ เ จ้ าฟ้ าธรรมธิ เ บศร ที่
ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจยั พบค่านิยม 8 ประการ ได้ แก่ (1) ค่านิยมการให้ ความสาคัญ
กับตัวเองหรื อบุคคล (2) ค่านิยมการปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิ่งแวดล้ อม (3) ค่านิยมเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม (4) ค่านิยมความมัง่ คัง่ ร่ ารวย (5) ค่านิยมเกี่ยวกับอานาจ
นิยม (6) ค่านิยมเกี่ยวกับพุทธศาสนา (7) ค่านิยมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์ และ (8)
ค่านิยมเกี่ยวกับความสนุกสนาน ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.23
ตารางที่ 5.23 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องกาพย์เห่เรื อ พระนิพนธ์เจ้ าฟ้าธรรมธิเบศร
คา ข้ อความ ประโยค
คิดอนงค์ , นวลนาง, นงราม, พี่ชาย, พี่, เรี ยม, หมาย, ชายใด, ไม่
เหมือนพี่ที่ตรอมใจ
อ้ อน, กล ้ากลืนเข็ญเป็ นอาจิณ
น่ารัก
ทอง, แก้ ว แสงแวววาว
พรั่งพร้ อมพวกพลไกร แหนแห่
เอ็นดู
เสด็จ, ทรง
ขบขัน, หอมหื่นรื่ นรส, ชื่นจิต, ลืมทุกข์เทวษ, น่าชม

ค่ านิยม
การให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล
การปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิง่ แวดล้ อม
ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม
ความมัง่ คัง่ ร่ ารวย
อานาจนิยม
พุทธศาสนา
การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์
ความสนุกสนาน

5.2.4.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดี เ รื่ องกาพย์ เ ห่ เ รื อ พระนิ พ นธ์ เ จ้ าฟ้ าธรรมธิ เ บศรที่
ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจยั พบมายาคติ 3 ประการ ได้ แก่ (1) มายาคติเกี่ยวกับจักรวาล
และชีวิต (2) มายาคติเกี่ยวกับสังคม และ (3) มายาคติเกี่ยวกับอัตลักษณ์ ดังรายละเอียดผลการ
วิเคราะห์ตามตารางที่ 5.24
ตารางที่ 5.24 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องกาพย์เห่เรื อ พระนิพนธ์เจ้ าฟ้าธรรมธิเบศร
คา ข้ อความ ประโยค
ดังร่อนฟ้ามาแดนดิน
นาคา, คชสีห์, ราชสีห์, มังกร, วาสุกรี

มายาคติ
จักรวาลและชีวิต (ไตรภูมิ)
อัตลักษณ์ (อานาจเหนือธรรมชาติ)

130
ตารางที่ 5.24 (ต่อ)
คา ข้ อความ ประโยค
มายาคติ
ปางเสด็จประเวศด้ าว ชลาลัย ทรงรัตนพิมานไชย กิ่งแก้ ว พรั่งพร้ อม สังคม (อานาจและผู้มีอานาจ)
พวกพลไกร แหนแห่
คิดอนงค์องค์เอวอร ผมประบ่าอ่าเอี่ยมไร, หอมหื่นรื่ นรสเพี ้ยง กลิ่น สังคม (สตรี เพศ-ปิ ตาธิปไตย)
เนื ้อนวลนาง, คิดคะนึงถึงนงราม ผิวเหลืองกว่าจาปาทอง, แม้ น
นุชสุดสายสมร เห็นจะวอนอ้ อนพี่ชาย, วนิดามาด้ วยกัน จะอ้ อน
พี่ชี ้ชมเชย, คิดพี่เคยเชยกลิ่นปราง นัง่ แนบแอบเอวบาง ห่อนแห
ห่างว่างเว้ นวัน, เหมือนพี่นี ้ประคอง รับขวัญน้ องต้ องมือเรา, เรี ยม
คะนึงถึงเอวบาง เคยแนบข้ างร้ างแรมนาน, พิศรู ปก็ น่ารั ก พิศ
พักตร์ ก็น่าชม อ้ อนแอ้ นอรเอวกลม ชมขวัญ น้ องต้ องตาชาย ใคร
เห็นเป็ นขวัญเนตร ลืมทุกข์เทวษเจตน์จงหมาย, (๕๕) เรี ยมร่ า
น ้าตาตก อกร้ อนรุ่ มดังสุมไฟ แสนคะนึงถึงสายใจ เจ้ าไกลสวาท
นิราศเรี ยมฯ

5.2.5 กาพย์ เห่ เรื อ พระราชนิ พนธ์ พระบาทสมเด็จพระจุ ลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว
(กหจ)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 56-58
5.2.5.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดี เ รื่ อ งกาพย์ เ ห่เ รื อ พระราชนิ พ นธ์ พ ระบาทสมเด็จ พระ
จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว ที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจยั พบค่านิยม 4 ประการ ได้ แก่ (1)
ค่านิ ยมการให้ ค วามส าคัญ กับตัวเองหรื อบุคคล (2) ค่านิ ยมการปรั บ ตัว เข้ ากับโอกาสและ
สิ่งแวดล้ อม (3) ค่านิยมเกี่ยวกับความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม และ (4) ค่านิยมเกี่ยวกับ
พุทธศาสนา ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.25
ตารางที่ 5.25 ค่ า นิ ย มในวรรณคดี เ รื่ อ งกาพย์ เ ห่ เ รื อ พระราชนิ พ นธ์ พ ระบาทสมเด็ จ พระ
จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั
คา ข้ อความ ประโยค
ค่ านิยม
พี่, น้ อง, กรมเกรี ยรม (ระทมใจจนหม่นไหม้ ), หมายรักน้ องปองจิต การให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล
จง, น้ องนาง, เจ้ า
เล่ห์
การปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิง่ แวดล้ อม
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ตารางที่ 5.25 (ต่อ)
คา ข้ อความ ประโยค
สุขสบาย, ร้ างรัก
ผลกรรม, ทุกข์

ค่ านิยม
ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม
พุทธศาสนา

5.2.5.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดี เ รื่ อ งกาพย์ เ ห่เ รื อ พระราชนิ พ นธ์ พ ระบาทสมเด็จ พระ
จุล จอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว ที่ ราชบัณ ฑิต ยสถานคัด เลื อกมา ผู้วิจัย พบมายาคติเกี่ ย วกับสัง คม ดัง
รายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.26
ตารางที่ 5.26 มายาคติ ใ นวรรณคดี เ รื่ อ งกาพย์ เ ห่ เ รื อ พระราชนิ พ นธ์ พ ระบาทสมเด็ จ พระ
จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั
คา ข้ อความ ประโยค
มายาคติ
พี่ถถู นั น้ องยิ ้มพราย ชื่นชมสมสุขสบาย วายสวาทนึกตรึ กกรมเกรี ยม, สังคม (สตรี เพศ-ปิ ตาธิปไตย)
เหมือนศรี สมรแม่แต่งกาย ผิวผ่องต้ องตาชาย

5.2.6 กาพย์ เ ห่ เ รื อ พระราชนิ พ นธ์ พระบาทสมเด็จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว
(กหม)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 63-67
5.2.6.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องกาพย์เห่เรื อ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจยั พบค่านิยม 6 ประการ ได้ แก่ (1) ค่านิยมการ
ให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล (2) ค่านิยมความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม (3) ค่านิยม
ความมัง่ คัง่ ร่ ารวย (4) ค่านิยมเกี่ยวกับอานาจนิยม (5) ค่านิยมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์
และ (6) ค่านิยมเกี่ยวกับความสนุกสนาน ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.27
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ตารางที่ 5.27 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องกาพย์เห่เรื อ พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้ าเจ้ าอยูห่ วั
คา ข้ อความ ประโยค
สยาม, คะนึงถึงเจ้ า, อ่อนอก, ยามมืดชืดเย็นองค์, นึกถึงแก้ ว พี่เศร้ า
ทรวงศัลย์
เกียรติก้อง, ลานักตา (งามตา)
ตาหนัก, เอกอาสน์โอ่
พรั่งพร้ อมยุทธนาวี แหนแห่, ภิญโญยศ, ทะเลหลวง, ท้ าว
เสด็จ, ทรงมหาจักรี , องค์ภบู าล, พระอวตาร
สาราญรมย์ภิรมยา

ค่ านิยม
การให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล
ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม
ความมัง่ คัง่ ร่ ารวย
อานาจนิยม
การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์
ความสนุกสนาน

5.2.6.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องกาพย์เห่เรื อ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้ าเจ้ าอยู่หวั ที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจยั พบมายาคติ 2 ประเภท ได้ แก่ (1) มายาคติ
เกี่ยวกับจักรวาลและชีวิต และ (2) มายาคติเกี่ ยวกับสังคม ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตาม
ตารางที่ 5.28
ตารางที่ 5.28 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องกาพย์เห่เรื อ พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้ าเจ้ าอยูห่ วั
คา ข้ อความ ประโยค
มายาคติ
ท้ าวโกสินทร์ , อวตาร
จักรวาลและชีวิต (เทวดา, ภพชาติ)
ทรงมหาจักรี เกียรติก้อง พรั่งพร้ อมยุทธนาวี แหนแห่, ตาหนักลานัก สัง คม (อ านาจและผู้มี อ านาจ, ชาติ ตา จิตรลดารโหฐาน ที่พระอาวตาร สาราญรมย์, เสียงอธึ กทั่ว
นิยมความเป็ นไทย)
ท้ อง ถิ่นด้ าวแดนสยาม, ฝูงปลาดูดาดาษ ว่ายเกลื่อนกลาดทะเล
หลวง

5.2.7 คากาพย์ เรื่องพระศิวประติมา (กศม)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 136-137
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5.2.7.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดีคากาพย์เรื่ องพระศิวประติมาที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือก
มา ผู้วิจยั พบค่านิยม 2 ประการ ได้ แก่ (1) ค่านิยมเกี่ยวกับความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม
และ (2) ค่านิยมความมัง่ คัง่ ร่ ารวย ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.29
ตารางที่ 5.29 ค่านิยมในวรรณคดีคากาพย์เรื่ องพระศิวประติมา
คา ข้ อความ ประโยค
ค่ านิยม
เลิศ, แพรวเพริ ศเฉิดฉัน, เรื องรอง, เอี่ยมอ่อง
ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม
โอฬาร, เงินยวง, พิมานมาศ, ผองรัตน์, นพรัตน์, แท่นแก้ วกุก่อง, เงิน ความมัง่ คัง่ ร่ ารวย
ทอง

5.2.7.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดีคากาพย์เรื่ องพระศิวประติมาที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือก
มา ผู้วิจยั พบมายาคติ 2 ประเภท ได้ แก่ (1) มายาคติเกี่ยวกับจักรวาลและชีวิต และ (2) มายาคติ
เกี่ยวกับอัตลักษณ์ ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.30
ตารางที่ 5.30 มายาคติในวรรณคดีคากาพย์เรื่ องพระศิวประติมา
คา ข้ อความ ประโยค
นิเวศน์เทวินทร์ อิศวรศูลนิ , ไกลาส, พิมานมาศ
ส่องแสงแจ้ งฟ้ า, บันดาล

มายาคติ
จักรวาลและชีวิต (เทวดา, ไตรภูมิ)
อัตลักษณ์ (อานาจเหนือธรรมชาติ)

5.2.8 โคลงกวีโบราณ (ควบ)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 144-146
5.2.8.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องโคลงกวีโบราณที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจยั
พบค่านิยม 6 ประการ ได้ แก่ (1) ค่านิยมการให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล (2) ค่านิยม
เกี่ยวกับความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม (3) ค่านิยมการมีความรู้ความสามารถ (4) ค่านิยม
เกี่ยวกับอานาจนิยม (5) ค่านิยมเกี่ยวกับพุทธศาสนา และ (6) ค่านิยมเกี่ยวกับความสนุกสนาน ดัง
รายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.31
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ตารางที่ 5.31 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องโคลงกวีโบราณ
คา ข้ อความ ประโยค
มัน, กระสัน, รา (สองเรา), เรา, เรี ยม, พี่
ชอบ (ถูกต้ อง, เหมาะ), บ่ผิด
ลูกอาจารย์
นางข้ างใน, เจียมตัว, ต่าต้ อย, ตัวน้ อย, ต่าเตี ้ยเดียรฉาน, ประหาร,
ท่าน
ทิพยาน, หมูส่ ตั ว์, พรหม
เต้ น, ชมจันทร์

ค่ านิยม
การให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล
ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม
การมีความรู้ความสามารถ
อานาจนิยม
พุทธศาสนา
ความสนุกสนาน

5.2.8.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องโคลงกวีโบราณที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจยั
พบมายาคติ ทงั ้ 4 ประเภท ได้ แก่ (1) มายาคติเกี่ ยวกับจักรวาลและชีวิต (2) มายาคติเกี่ ยวกับ
สังคม (3) มายาคติเกี่ยวกับอัตลักษณ์ และ (4) มายาคติเกี่ยวกับจุดสิ ้นสุดของชีวิต ดังรายละเอียด
ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.32
ตารางที่ 5.32 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องโคลงกวีโบราณ
คา ข้ อความ ประโยค
เราก็ลกู อาจารย์ หนึง่ บ้ าง, ท่าน, นางข้ างใน
เพ่งทิพยาน
มันบ่เจียมตัวมัน ต่าต้ อย นกยูงหากกระสัน ถึงเมฆ มันบ่เจียมตัวน้ อย
ต่าเตี ้ยเดียรฉาน, ธรณีภพนี ้, ชลเนตรถ้ วม ถึงพรหม, พระสุเมรุ ,
อกนิฐมหาพรหม
ประหาร, มล้ าง, ดาบนี ้คืนสนอง, ชีพม้ วย

มายาคติ
สังคม (สถานะ)
อัตลักษณ์ (อานาจเหนือธรรมชาติ)
จัก รวาลและชี วิ ต (บุญ บารมี , เทวดา
ไตรภูมิ)
จุดสิ ้นสุดของชีวิต (ความตาย)

5.2.9 โคลงกาศรวลศรีปราชญ์ (คศป)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 147-149

135
5.2.9.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องโคลงกาศรวลศรี ปราชญ์ ที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือก
มา ผู้วิจยั พบค่านิยม 2 ประการ ได้ แก่ (1) ค่านิยมการให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล และ (2)
ค่านิยมเกี่ยวกับพุทธศาสนา ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.33
ตารางที่ 5.33 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องโคลงกาศรวลศรี ปราชญ์
คา ข้ อความ ประโยค
ค่ านิยม
จากเจ้ า กูเจ็บ, โหยหา, น้ อง, ตน, จากเจ้ า เจบอก อ่อนเออย, จากนาง การให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล
, กระลาพิม (ผู้หญิง) พระมาศ กูเออย
ราค
พุทธศาสนา

5.2.9.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องโคลงกาศรวลศรี ปราชญ์ ที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือก
มา ผู้วิจยั พบมายาคติเกี่ยวกับจุดสิ ้นสุดของชีวิต ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.34
ตารางที่ 5.34 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องโคลงกาศรวลศรี ปราชญ์
คา ข้ อความ ประโยค
วงงใจ ขาดขว ้า, ตกเมรุมาศ

มายาคติ
จุดสิ ้นสุดของชีวิต (ความตาย)

5.2.10 โคลงดัน้ นิราศตามเสด็จทัพลานา้ น้ อย (คดน)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 150-151
5.2.10.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดี เรื่ อง โคลง ดั น้ นิ ร าศตามเสด็ จ ทั พ ล าน า้ น้ อย ที่
ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจยั พบค่านิยม 4 ประการ ได้ แก่ (1) ค่านิยมการให้ ความสาคัญ
กับตัวเองหรื อบุคคล (2) ค่านิยมการปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิ่งแวดล้ อม (3) ค่านิยมเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม และ (4) ค่านิยมเกี่ยวกับพุทธศาสนา ดังรายละเอียดผลการ
วิเคราะห์ตามตารางที่ 5.35
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ตารางที่ 5.35 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องโคลงดันนิ
้ ราศตามเสด็จทัพลาน ้าน้ อย
คา ข้ อความ ประโยค
สมร, พ่อ, ศรี ปราช, นุช, ตรัง
กระศัลยสู้เศร้ า สุดตรอม
สาม (การสรรเสริ ญ), ปรี ชาเจน จัดล ้า, เสน่ห์, สวัสดี
ทุกข์

ค่ านิยม
การให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล
การปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิง่ แวดล้ อม
ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม
พุทธศาสนา

5.2.10.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องโคลงดันนิ
้ ราศตามเสด็จทัพลาน ้าน้ อยที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจยั ไม่พบมายาคติในตัวบทที่สมุ่ ตัวอย่าง
5.2.11 โคลงทวาทศมาศ (คทม)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 152-157
5.2.11.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดี เ รื่ อ งโคลงทวาทศมาศที่ ราชบัณ ฑิต ยสถานคัดเลื อกมา
ผู้วิจยั พบค่านิยม 5 ประการ ได้ แก่ (1) ค่านิยมการให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล (2) ค่านิยม
เกี่ยวกับความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม (3) ค่านิยมความมัง่ คัง่ ร่ ารวย (4) ค่านิยมการมี
ความรู้ความสามารถ และ (5) ค่านิยมเกี่ยวกับพุทธศาสนา ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตาม
ตารางที่ 5.36
ตารางที่ 5.36 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องโคลงทวาทศมาศ
คา ข้ อความ ประโยค
เรี ยม, เนือ้ แนบ, นวลนุช, ช่วยเรี ยม, ขวัญหาย หาแม่, ตรอม, แสบ
ทรวง
ช้ อย (งามกริ ยาท่าทาง), เรี ยบร้ อย, เฉลิม
มณี, รัตนมณีมาลย์สร้ อย เษกสร้ อยสวมกรรณ
กวี
กาม, ราค

ค่ านิยม
การให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล
ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม
ความมัง่ คัง่ ร่ ารวย
การมีความรู้ความสามารถ
พุทธศาสนา

137
5.2.11.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดี เ รื่ อ งโคลงทวาทศมาศที่ ราชบัณ ฑิต ยสถานคัดเลื อกมา
ผู้วิจยั พบมายาคติเกี่ยวกับสังคม ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.37
ตารางที่ 5.37 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องโคลงทวาทศมาศ
คา ข้ อความ ประโยค
มายาคติ
(๓) เรี ยมคิดพิเศษช้ อย ชิวหา รนฤดีดษั กาม ก่อเกื ้อ ถลิลทิพย์สนุ าสา สังคม (สตรี เพศ-ปิ ตาธิปไตย)
เสาวณิศ เนื ้อแนบนวลนุชเนื ้อ แนบในฯ

5.2.12 โคลงนิราศฉะเชิงเทรา (คนช)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 158
5.2.12.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องโคลงนิราศฉะเชิงเทราที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา
ผู้วิจยั พบค่านิยม 2 ประการ ได้ แก่ (1) ค่านิยมการให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล และ (2)
ค่านิยมเกี่ยวกับความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม ดังรายละเอียดตามตารางที่ 5.38
ตารางที่ 5.38 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องโคลงนิราศฉะเชิงเทรา
คา ข้ อความ ประโยค
คูเ่ คล้ า คลอเคลีย, ผู้-เมีย, พี่เอย, เรี ยม
ไร้ คู่

ค่ านิยม
การให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล
ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม

5.2.12.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องโคลงนิราศฉะเชิงเทราที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา
ผู้วิจยั ไม่พบมายาคติในตัวบทที่สมุ่ ตัวอย่าง
5.2.13 โคลงนิราศไปแม่ นา้ น้ อย (คนม)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 159-160
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5.2.13.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องโคลงนิราศไปแม่น ้าน้ อยที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือก
มา ผู้วิจยั พบค่านิยม 5 ประการ ได้ แก่ (1) ค่านิยมการให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล (2)
ค่านิยมการปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิ่งแวดล้ อม (3) ค่านิยมเกี่ยวกับความสัมพันธ์และคุณธรรม
ทางสังคม (4) ค่านิยมการมีความรู้ความสามารถ และ (5) ค่านิยมเกี่ยวกับความสนุกสนาน ดัง
รายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.39
ตารางที่ 5.39 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องโคลงนิราศไปแม่น ้าน้ อย
คา ข้ อความ ประโยค
จากเจ้ า, เจบอกแต่เรี ยมใจ จักขาด, โอ่อ้าง ตนดี, ตนเอง, เพื่อน
จาไกล อกนา
หาญ
กระวี (นักปราชญ์ในการแต่งบทกลอน)
บ่เศร้ า

ค่ านิยม
การให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล
การปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิง่ แวดล้ อม
ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม
การมีความรู้ความสามารถ
ความสนุกสนาน

5.2.13.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องโคลงนิราศไปแม่น ้าน้ อยที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือก
มา ผู้วิจยั ไม่พบมายาคติในตัวบทที่สมุ่ ตัวอย่าง
5.2.14 โคลงนิราศพระประธม (คนป)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 161
5.2.14.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องโคลงนิราศพระประธมที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา
ผู้วิจยั ไม่พบค่านิยมในตัวบทที่สมุ่ ตัวอย่าง
5.2.14.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องโคลงนิราศพระประธมที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา
ผู้วิจยั ไม่พบมายาคติในตัวบทที่สมุ่ ตัวอย่าง
5.2.15 โคลงนิราศพระพิพธิ สาลี (คนพ)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 162-163
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5.2.15.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องโคลงนิราศพระพิพิธสาลีที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือก
มา ผู้วิจัยพบค่านิยม 4 ประการ ได้ แก่ (1) ค่านิยมการให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล (2)
ค่านิยมเกี่ยวกับภาระบุญคุณ (3) ค่านิยมเกี่ยวกับความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม และ (4)
ค่านิยมเกี่ยวกับความสนุกสนาน ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.40
ตารางที่ 5.40 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องโคลงนิราศพระพิพิธสาลี
คา ข้ อความ ประโยค
แม่, จอมสวาดิ
ราลึก
แจ่ม, ดิเรก (รุ่งเรื อง), เฟื่ อง (เจริ ญรุ่งเรื อง)
ลีลาศ (การเล่น, การสนุกรื่ นเริ ง)

ค่ านิยม
การให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล
ภาระบุญคุณ
ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม
ความสนุกสนาน

5.2.15.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องโคลงนิราศพระพิพิธสาลี ที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือก
มา ผู้วิจยั พบมายาคติเกี่ยวกับจักรวาลและชีวิต ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.41
ตารางที่ 5.41 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องโคลงนิราศพระพิพิธสาลี
คา ข้ อความ ประโยค
รับขวัญ

มายาคติ
จักรวาลและชีวิต (ขวัญ)

5.2.16 โคลงนิราศพระยาตรัง (คนต)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 164-169
5.2.16.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องโคลงนิราศพระยาตรังที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา
ผู้วิจยั พบค่านิยม 4 ประการ ได้ แก่ (1) ค่านิยมการให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล (2) ค่านิยม
เกี่ยวกับภาระบุญคุณ (3) ค่านิยมการปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิ่งแวดล้ อม และ (4) ค่านิยม
เกี่ยวกับพุทธศาสนา ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.42
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ตารางที่ 5.42 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องโคลงนิราศพระยาตรัง
คา ข้ อความ ประโยค
พี่, สมรมิ่ง กูเอย, เรี ยม, พี่นา, ตน, ยาใจ, แม่, สมร, คอยแม่ มาฤๅ,
อกอวล อกเอย, กระสันเสียว, ซ ้าทรวง, อิงแอบเจ้ า, นาสิกน้ อง,
โอษฐพี่
ห่วง
ลมโอษฐรสคาชวนชม
เวรุ, กรรม, บาป, แรงกรรม

ค่ านิยม
การให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล

ภาระบุญคุณ
การปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิง่ แวดล้ อม
พุทธศาสนา

5.2.16.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องโคลงนิราศพระยาตรังที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา
ผู้วิจยั พบมายาคติ 2 ประเภท ได้ แก่ (1) มายาคติเกี่ ยวกับจักรวาลและชีวิต และ (2) มายาคติ
เกี่ยวกับสังคม ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.43
ตารางที่ 5.43 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องโคลงนิราศพระยาตรัง
คา ข้ อความ ประโยค
มายาคติ
เวรุ วิบตั ิกรรมใด พี่สร้ าง แรงบาปจึ่งจูงไกล สมรมิ่ง กูเอย แรงพี่เดียว จักรวาลและชีวิต (กรรม, บุญ-บาป)
สุดมล้ าง จากร้ อยแรงกรรม
เว้ นแต่ยาใจชู้ ชื่นเนื ้อเรี ยมหาย, เคยนอนอิงแอบเจ้ า ในราตรี แม่ นาสิก สังคม (สตรี เพศ-ปิ ตาธิปไตย)
สูบกลิน่ นาสิกน้ อง จูบโอษฐแม่รับสกา โอษฐพี่

5.2.17 โคลงนิราศพะเนียด (คนน)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 170
5.2.17.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดี เรื่ องโคลงนิราศพะเนียดที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา
ผู้วิจยั พบค่านิยม 4 ประการ ได้ แก่ (1) ค่านิยมการให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล (2) ค่านิยม
การปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิ่งแวดล้ อม (3) ค่านิยมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ และคุณธรรมทาง
สังคม และ (4) ค่านิยมการมีความรู้ความสามารถ ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่
5.44
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ตารางที่ 5.44 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องโคลงนิราศพะเนียด
คา ข้ อความ ประโยค
เจียน ใจขาด เจียวแม่
เข็ดแล้ วเบื่อเรี ยน
รัก, เพียร, รักร้ าง
เรี ยน, รู้

ค่ านิยม
การให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล
การปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิง่ แวดล้ อม
ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม
การมีความรู้ความสามารถ

5.2.17.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดี เรื่ องโคลงนิราศพะเนียดที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา
ผู้วิจยั พบมายาคติเกี่ยวกับจุดสิ ้นสุดของชีวิต ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.45
ตารางที่ 5.45 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องโคลงนิราศพะเนียด
คา ข้ อความ ประโยค
ใจขาด

มายาคติ
จุดสิ ้นสุดของชีวิต (ความตาย)

5.2.18 โคลงนิราศกรมพระยาเดชาดิศร (คนด)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 171
5.2.18.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องโคลงนิราศกรมพระยาเดชาดิศรที่ราชบัณฑิตยสถาน
คัดเลือกมา ผู้วิจยั พบค่านิยมการให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล ดังเนื ้อหาในตารางที่ 5.46
ตารางที่ 5.46 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องโคลงนิราศกรมพระยาเดชาดิศร
คา ข้ อความ ประโยค
เจ็บจาบัล บาราศ, รกาว่าหนามเหน็บย ้า ยอกร้ อยรุมทรวง

ค่ านิยม
การให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล

5.2.18.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องโคลงนิราศกรมพระยาเดชาดิศรที่ราชบัณฑิตยสถาน
คัดเลือกมา ผู้วิจัยพบมายาคติ เกี่ ยวกับอัตลักษณ์ ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่
5.47
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ตารางที่ 5.47 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องโคลงนิราศกรมพระยาเดชาดิศร
คา ข้ อความ ประโยค
เห็นรกาแกมจากโอ้ อัศจรรย์ เหมือนจะบอกสาคัญ ข่าวช ้า

มายาคติ
อัตลักษณ์ (ไสยศาสตร์ , การทานาย)

5.2.19 โคลงนิราศหริภุญชัย (คนห)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 172-179
5.2.19.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดี เรื่ องโคลงนิราศหริ ภุญชัยที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา
ผู้วิจยั พบค่านิยม 7 ประการ ได้ แก่ (1) ค่านิยมการให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล (2) ค่านิยม
เกี่ ยวกับภาระบุญคุณ (3) ค่านิยมการปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิ่งแวดล้ อม (4) ค่านิยม
ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม (5) ค่านิยมเกี่ยวกับพุทธศาสนา (6) ค่านิยมการเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ และ (7) ค่านิยมเกี่ยวกับความสนุกสนาน ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์
ตามตารางที่ 5.48
ตารางที่ 5.48 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องโคลงนิราศหริภญ
ุ ชัย
คา ข้ อความ ประโยค
มังราย, พระเมืองมังรายราช, เรี ยม, หนักทรวง, คึดคอบเถิง, ข้ า, อก
พี่, ยาทรวง, ใคร
อารักษ์ (ความคุ้มครอง), ข่าวเหยี ้ยม
แก้ กรรม
ศรี , รัก, เลิศหล้ า,ช้ อย (งาม), กล้ า, งอกเงย, เขียว
ส่วนบุญ, กรรม, มหาชินธาตุเจ้ า, ดาวดึงส์
ทิพนาย, ถวาย, บพิตร, พระเมือง, เกศเกล้ า
เสพสร้ าง, แสวงเสพ ชมเอ่, ชื่น, เชยชม, เล่นเร้ า ร่วมชู้ชมผกา

ค่ านิยม
การให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล
ภาระบุญคุณ
การปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิง่ แวดล้ อม
ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม
พุทธศาสนา
การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์
ความสนุกสนาน

5.2.19.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดี เรื่ องโคลงนิราศหริ ภุญชัยที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา
ผู้วิจยั พบมายาคติ 2 ประเภท ได้ แก่ (1) มายาคติเกี่ยวกับจักรวาลและชีวิต และ (2) มายาคติ
เกี่ยวกับอัต-ลักษณ์ ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.49
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ตารางที่ 5.49 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องโคลงนิราศหริภญ
ุ ชัย
คา ข้ อความ ประโยค
มายาคติ
เมืองฟ้ า เสพสร้ างสุราลัย, สรวง สวรรคเทพ, เทียมแทกวางไว้ ฟ้า ฟาก จั ก รวาลและชี วิ ต (ไตรภู มิ , สวรรค์ ,
ด้ าวดาวดึงส์, แผ่นหล้ า, นางกินรี , เทียนทุงทีปจักถวาย เป็ นส่วน
เทวดา, บุญกรรม)
บุญเอ่, ดังฤๅร้ างแก้ วก่อน กรรมสัง รอยแม่งสาริ รัง ราชรื อ้ , ค่อย
แก้ กรรมเรี ยม
ทานวาย
อัตลักษณ์ (ไสยศาสตร์ , การทานาย)

5.2.20 นิราศกรุงเก่ า (นรก)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 316-317
5.2.20.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องนิราศกรุงเก่าที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจยั พบ
ค่านิยม 4 ประการ ได้ แก่ (1) ค่านิยมการให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล (2) ค่านิยมการ
ปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิ่งแวดล้ อม (3) ค่านิยมการมีความรู้ความสามารถ และ (4) ค่านิยม
เกี่ยวกับอานาจนิยม ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.50
ตารางที่ 5.50 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องนิราศกรุงเก่า
คา ข้ อความ ประโยค
นวลละออง, ศรี ปราชญ์, ตรัง, เรี ยมกระสัน, มิตร
กล่อมเกี ้ยว
ปราชญ์
สัง่

ค่ านิยม
การให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล
การปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิง่ แวดล้ อม
การมีความรู้ความสามารถ
อานาจนิยม

5.2.20.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องนิราศกรุงเก่าที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจยั พบ
มายาคติเกี่ยวกับสังคม ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.51
ตารางที่ 5.51 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องนิราศกรุงเก่า
คา ข้ อความ ประโยค
อบน ้า นวลละออง อาบเอย-อ่าองค์หมอง หม่นคล ้า, เรี ยมกระสัน

มายาคติ
สังคม (สตรี เพศ-ปิ ตาธิปไตย)
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5.2.21 นิราศตลาดเกรียบ (นรต)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 318
5.2.21.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดี เรื่ องนิราศตลาดเกรี ยบที่ ราชบัณฑิตยสถานคัดเลื อกมา
ผู้วิจยั พบค่านิยม 3 ประการ ได้ แก่ (1) ค่านิยมการให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล (2) ค่านิยม
เกี่ยวกับความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม และ (3) ค่านิยมความมัง่ คัง่ ร่ ารวย ดังรายละเอียด
ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.52
ตารางที่ 5.52 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องนิราศตลาดเกรี ยบ
คา ข้ อความ ประโยค
แม่ยิ ้ม, พี่เฮย
พิมล (ผ่องใส่), งาม
คาเปลว, ขาย, แผ่นมาศ (แผ่นทอง), น ้า (ความแวววาว)

ค่ านิยม
การให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล
ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม
ความมัง่ คัง่ ร่ ารวย

5.2.21.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดี เรื่ องนิราศตลาดเกรี ยบที่ ราชบัณฑิตยสถานคัดเลื อกมา
ผู้วิจยั พบมายาคติเกี่ยวกับสังคม ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.53
ตารางที่ 5.53 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องนิราศตลาดเกรี ยบ
คา ข้ อความ ประโยค
แผ่นมาศภักตร์ เหมือนหมาย แม่ยิ ้ม, ผิวพิมลงามปิ ม้ แปดน ้าคาเปลว

มายาคติ
สังคม (สตรี เพศ-ปิ ตาธิปไตย)

5.2.22 นิราศนรินทร์ (นรน)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 319-324
5.2.22.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องนิราศนริ นทร์ ที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจยั พบ
ค่านิยม 8 ประการ ได้ แก่ (1) ค่านิยมการให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล (2) ค่านิยมเกี่ยวกับ
ภาระบุญคุณ (3) ค่านิยมการปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิ่งแวดล้ อม (4) ค่านิยมเกี่ ยวกับ
ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม (5) ค่านิยมความมัง่ คัง่ ร่ ารวย (6) ค่านิยมเกี่ยวกับอานาจ
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นิยม (7) ค่านิยมเกี่ยวกับพุทธศาสนา และ (8) ค่านิยมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์ ดัง
รายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.54
ตารางที่ 5.54 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องนิราศนรินทร์
คา ข้ อความ ประโยค
นุช , แม่, น้ อ งนางเดี ย ว, โฉม, เรี ย ม, กู เ อย, ระลึก โฉมแม่, แก้ ว
กานดา พี่เอย, ขวัญตา, เรี ยมร่ าไข้ ฟ้าไข้ แผ่นพร้ องราพัน, ทรวง
พี่ผา่ วเผาไฉน นะนาฏ เรี ยมเอย, อวดองค์ อรเอย
สรรค์ (สร้ างให้ มีขึ ้น), ฝาก, จารึก
เกรง, หุ้มห่อไว้
รุ่งเรื องแฮ, ฝึ กฟื น้ , เรื อง, ยอด, ยิ่ง, แก่นหล้ า, สงวน, ศรี เสาวลักษณ์
สิงหาสน์ปรางค์รัตน์บรรเจิดหล้ า, แก้ วเก้ า, ทอง, แผ่นทอง, ตกไร้ ,
ระดะ
ยศ
บุญเพรง, ศาสน์, อบาย, ไตรรัตน์, พระธรรม, เจดีย์
พระ (พระองค์)

ค่ านิยม
การให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล

ภาระบุญคุณ
การปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิง่ แวดล้ อม
ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม
ความมัง่ คัง่ ร่ ารวย
อานาจนิยม
พุทธศาสนา
การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์

5.2.22.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องนิราศนริ นทร์ ที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจยั พบ
มายาคติ 3 ประเภท ได้ แก่ (1) มายาคติเกี่ยวกับจักรวาลและชีวิต (2) มายาคติเกี่ยวกับสังคม และ
(3) มายาคติเกี่ยวกับจุดสิ ้นสุดของชีวิต ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.55
ตารางที่ 5.55 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องนิราศนริ นทร์
คา ข้ อความ ประโยค
ลอยสวรรค์ ลงฤๅ, แก่นหล้ าหลากสวรรค์, ฟ้ า-ดิน, แดนไตร, เมรุ ชุบ
สมุทรดินลง, บังอบายเบิกฟ้ า, บุญเพรงพระหากสรรค์, เทพไท้
ธรณินทร์ ,ขวัญแขวนอยูข่ วัญตา
อยุธยายศล่มแล้ ว, สิงหาสน์ปรางค์รัตน์บรรเจิดหล้ า
สิ ้นสูญกัลป์

มายาคติ
จักรวาลและชี วิต (ไตรภูมิ, บุญกรรม,
เทวดา, ขวัญ)
สังคม (ชาตินิยมไทย)
จุดสิ ้นสุดของชีวิต (สิ ้นยุคหรื อสิ ้นกัป)
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ตารางที่ 5.55 (ต่อ)
คา ข้ อความ ประโยค
มายาคติ
โอ้ ศรี เสาวลักษณ์ล ้า แลโลม โลกเอย, กีดบ่มีกิ่งฟ้ า ฝากน้ องนางเดียว, สังคม (สตรี เพศ-ปิ ตาธิปไตย)
โฉมควรจักฝากฟ้ า ฤๅดิน ดีฤๅ เกรงเทพไท้ ธรณิ นทร์ ลอบกล ้า
ฝาก ลมเลื่อนโฉมบิน บนเล่า นะแม่ ลมจะชายชักชา้ ชอกเนือ้
เรี ยมสงวน, ระลึกโฉมแม่แบบบาง บัวมาศ กูเอย ควรแผ่แผ่นทอง
หุ้ม ห่อไว้ หวังสงวน

5.2.23 นิราศพระบาท (นรบ)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 325-328
5.2.23.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องนิราศพระบาทที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจยั
พบค่านิยม 7 ประการ ได้ แก่ (1) ค่านิยมการให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล (2) ค่านิยมการ
ปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิ่งแวดล้ อม (3) ค่านิยมเกี่ยวกับความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม
(4) ค่านิยมการมีความรู้ความสามารถ (5) ค่านิยมเกี่ยวกับอานาจนิยม (6) ค่านิยมเกี่ ยวกับพุทธ
ศาสนา และ (7) ค่านิยมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์ ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตาม
ตารางที่ 5.56
ตารางที่ 5.56 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องนิราศพระบาท
คา ข้ อความ ประโยค
ชาวกรุง, เจ้ าของ, ตน, คบคน, เจ็บอก, คาคน, เจ็บทรวง, พี่, เจ้ างาม
ขา, หัวอกพี่, ตัวเมีย-ตัวผู้, ตัวเดียว, วิตกถึงน้ อง, จะครวญคอย
นับวันกระสันเสียว ไม่เห็นพี่ก็จะโหยอยู่โดยเดียว พี่ก็เปลี่ยว
เปล่ากายซังตายมา, อิเหนา, จินตะหรา, พระสุธน, มโนห์รา,
พระราม, สีดา, ตรอม, พระเพชรปาณี, สุจิตรา, ทังสี
้ อ่ งค์, พี่โศก
, ประสงค์, เพื่อนรัก
กลาย, ระวัง, คาหวาน, จาจาก, สุขมุ
ประชุม, รัก, เป็ นราคิน, รักหวาน, มัน่ , อ่อนหวาน, ผาสุก, ถนอม,
ร้ างรัก
พระเวท
ท้ าว

ค่ านิยม
การให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล

การปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิง่ แวดล้ อม
ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม
การมีความรู้ความสามารถ
อานาจนิยม

147
ตารางที่ 5.56 (ต่อ)
คา ข้ อความ ประโยค
พุทธรูป, ทุกข์, เวทนา, นิจจาเอ๋ย
ทรงกริ ช, พระทัย, องค์, จอมธรณี

ค่ านิยม
พุทธศาสนา
การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์

5.2.23.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องนิราศพระบาทที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจยั
พบมายาคติ 3 ประเภท ได้ แก่ (1) มายาคติเกี่ยวกับจักรวาลและชีวิต (2) มายาคติเกี่ยวกับสังคม
และ (3) มายาคติเกี่ยวกับอัตลักษณ์ ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.57
ตารางที่ 5.57 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องนิราศพระบาท
คา ข้ อความ ประโยค
ท้ าวตรี เนตร (พระอินทร์ )
นิจจาเอ๋ยถ้ าเป็ นอกนกตัวเมีย จะละเหี่ยหาผัวอยู่ตวั เดียว พี่เห็นนก
แล้ ววิตกถึงน้ องน้ อย จะครวญคอยนับวันกระสันเสียว ไม่เห็นพี่ก็
จะโหยอยูโ่ ดยเดียว พี่ก็เปลีย่ วเปล่ากายซังตายมา
เหมือนคบคนคาหวานราคาญครัน ถ้ าพลังพลันเจ็บอกเหมือนตกตาล,
ประชุมฉุดพุทธรู ปในวารี ไม่เคลื่อนที่ช ลธารบาดาลดิน , สาป,
ฤทธิ์, พระเวท, ครัง้ อิเหนาสุริย์วงศ์อนั ทรงกริ ช พระทรงฤทธิ์แรม
ร้ างจิ นตะหรา พระสุธนร้ างห่างมโนห์ รา พระรามร้ างแรมสีดา
พระทัยตรอม องค์ พระเพชรปาณี ท้าวตรี เนตร เสียพระเวทผูก
ทวารกรุ งพาลถนอม สุจิตราลาตายไม่วายตรอม ล้ วนเจิมจอม
ธรณีทงสี
ั ้ อ่ งค์

มายาคติ
จักรวาลและชีวิต (เทวดา)
สังคม (สตรี เพศ-ปิ ตาธิปไตย)

อัตลักษณ์ (คติสาหรับการดาเนินชีวิต,
อ านาจเหนื อ ธรรมชาติ , ต านาน
หรื อนิทานพื ้นบ้ าน)

5.2.24 นิราศพระประธม (นรธ)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 329-333
5.2.24.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดี เรื่ อ งนิ ร าศพระประธมที่ ร าชบัณฑิ ต ยสถานคัดเลื อกมา
ผู้วิจยั พบค่านิยม 7 ประการ ได้ แก่ (1) ค่านิยมการให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล (2) ค่านิยม
เกี่ยวกับภาระบุญคุณ (3) ค่านิยมการปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิ่งแวดล้ อม (4) ค่านิยมเกี่ยวกับ
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ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม (5) ค่านิยมความมัง่ คัง่ ร่ ารวย (6) ค่านิยมเกี่ยวกับอานาจ
นิยม และ (7) ค่านิยมเกี่ยวกับความสนุกสนาน ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.58
ตารางที่ 5.58 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องนิราศพระประธม
คา ข้ อความ ประโยค
เศร้ าสร้ อยละห้ อยหวน, นวล, ชา้ ระกาทรวง, รู ปชั่วตัวดา, ยอดรัก,
กอดแก้ วตา
ไม่ทอดทิ ้ง
หลบ
หอม, เสน่ห์, พร่างชุ่มชอุม่ เขียว, อ่อนอุน่
ค้ อนทอง, ระยายาก
กริ่ งเกรง
คื ้นเครง, เที่ยวชม, สนุก, พลอยเพลิน, เสนาะ

ค่ านิยม
การให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล
ภาระบุญคุณ
การปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิง่ แวดล้ อม
ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม
ความมัง่ คัง่ ร่ ารวย
อานาจนิยม
ความสนุกสนาน

5.2.24.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดี เรื่ อ งนิ ร าศพระประธมที่ ร าชบัณฑิ ต ยสถานคัดเลื อกมา
ผู้วิจัยพบมายาคติ 2 ประเภท ได้ แก่ (1) มายาคติเกี่ ยวกับสังคม และ (2) มายาคติเกี่ ยวกับ
จุดสิ ้นสุดของชีวิต ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.59
ตารางที่ 5.59 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องนิราศพระประธม
คา ข้ อความ ประโยค
เด็กเด็กโดดโลดไล่กระต่างหลบ จับประจบหกล้ มสมน ้าหน้ า สนุกใน
ไพรพนัสรัถยา ทังบรรดาเด็
้
กน้ อยก็พลอยเพลิน
ถึงรูปชัว่ ตัวดาระยายาก รู้รักปากรักหน้ าประสาหญิง
อาสัญ

มายาคติ
สังคม (วิถีเกษตรกรรม)
สังคม (สตรี เพศ-ปิ ตาธิปไตย)
จุดสิ ้นสุดของชีวิต (ความตาย)

5.2.25 นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน (นรจ)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 334-341
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5.2.25.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องนิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีนที่ราชบัณฑิตยสถาน
คัดเลือกมา ผู้วิจยั พบค่านิยม 9 ประการ ได้ แก่ (1) ค่านิยมการให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล
(2) ค่านิยมเกี่ยวกับภาระบุญคุณ (3) ค่านิยมการปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิ่งแวดล้ อม (4) ค่านิยม
เกี่ยวกับความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม (5) ค่านิยมความมัง่ คัง่ ร่ ารวย (6) ค่านิยมเกี่ยวกับ
อานาจนิยม (7) ค่านิยมเกี่ยวกับพุทธศาสนา (8) ค่านิยมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์ และ
(9) ค่านิยมเกี่ยวกับความสนุกสนาน ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.60
ตารางที่ 5.60 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องนิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน
คา ข้ อความ ประโยค
หมายตา, ใจหวาด, ตระหนัก
บวงบน, ขอ
แปลง, คะเนหนี, วันทนา, ถามการ, จาเริ ญราชไมตรี , อาย, วอน
สูงสุด, จอม, รักษา, โดยคลองประเพณี, ป้องกัน, อนันต์, นิยม
ยาจกวณิพก, ระดะ
กาหนด, เป็ นใหญ่, ไพร่, เกณฑ์, คุม, ทหาร, เรื อรบ เครื่ องครบอาวุธ
ภิกขาจาร, อนิจจา
เสด็ จ , ทรง, ทรงพรต, ทรงแผลงสาตร, พระราชสาร พระผู้ผ่า น
อยุธยาวดี
ชื่นแต่แสงจันทร์ , ชมแต่รังษี , เที่ยวท่อง

ค่ านิยม
การให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล
ภาระบุญคุณ
การปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิง่ แวดล้ อม
ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม
ความมัง่ คัง่ ร่ ารวย
อานาจนิยม
พุทธศาสนา
การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์
ความสนุกสนาน

5.2.25.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องนิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีนที่ราชบัณฑิตยสถาน
คัดเลือกมา ผู้วิจยั พบมายาคติ 3 ประเภท ได้ แก่ (1) มายาคติเกี่ยวกับจักรวาลและชีวิต (2) มายา
คติเกี่ยวกับสังคม และ (3) มายาคติเกี่ยวกับอัตลักษณ์ ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ ตามตาราง
ที่ 5.61
ตารางที่ 5.61 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องนิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน
คา ข้ อความ ประโยค
เป็ นศรนารายณ์อวตาร

มายาคติ
จักรวาลและชีวิต (เทวดา)
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ตารางที่ 5.61 (ต่อ)
คา ข้ อความ ประโยค
มายาคติ
(๑๑) ฝ่ ายจีนจงเอี ้ยซึ่งเป็ นใหญ่ ได้ คุมไพร่ สิบหมื่นรักษาสถาน ก็ลง สังคม (อานาจและผู้มีอานาจ)
เรื อรี บพลันมิทนั นาน มาถามการข่าวข้ อคดีดี ฝ่ ายทูตตอบว่าพระ
ราชสาร พระผู้ผ่านอยุธยาวดีศรี มาจิ ม้ ก้ องโดยคลองประเพณี
จาเริ ญราชไมตรี ตามโบราณ ฝ่ ายจีนจดหมายเอารายชื่อ แล้ วก็
รื อ้ ดูท รงส่ง สัณ ฐาน แต่จ ากดจดไปจนไฝปาน แล้ ว เกณฑ์ เ จ้ า
พนักงานลงคุมไป กับทหารสามสิบใส่เรื อรบ เครื่ องครบอาวุธ
สรรพไสว พนักงานป้องกันให้ ครรไล ก็แล่นไปตามเรื่ องรัถยา,
ทรงแผลงสาตรศรไปรอนราญ พิฆาตมารซึ่งแปลงเป็ นกวางมา แล้ ว อัตลักษณ์ (อานาจเหนือธรรมชาติ, การ
สาปศรให้ เ ป็ นท่ อ นศิ ล าปั ก , เอาธู ป เที ย นบวงบนขึ น้ ลนลาน
บูชาสิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์)
วันทนาปลาวาฬวุน่ วาย

5.2.26 นิราศภูเขาทอง (นรภ)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 342-345
5.2.26.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องนิราศภูเขาทองที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจยั
พบค่านิยม 9 ประการ ได้ แก่ (1) ค่านิยมการให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล (2) ค่านิยม
เกี่ ยวกับภาระบุญคุณ (3) ค่านิยมการปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิ่งแวดล้ อม (4) ค่านิยม
ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม (5) ค่านิยมการมีความรู้ความสามารถ (6) ค่านิยมเกี่ยวกับ
อานาจนิยม (7) ค่านิยมเกี่ยวกับพุทธศาสนา (8) ค่านิยมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์ และ
(9) ค่านิยมเกี่ยวกับความสนุกสนาน ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.62
ตารางที่ 5.62 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องนิราศภูเขาทอง
คา ข้ อความ ประโยค
ดังใจปอง, เขา, โอ้ เรานี ้ที่สนุ ทรประทานตัว, โศกใจ, ใจตรม, ซังตาย,
นินทา, เศร้ าใจ
ถวิลถึง (ในปริ บทนี ้หมายถึงราลึกถึง), บารุง, พระคุณ, อาลัย
พูดดี, โรยน่า, แกล้ ง
อายุยืน, ศรี , มีคนรั ก, พูดชั่ว, ทาลายมิตร, ชอบผิด (ถูกผิด), สิ ้น
แผ่นดิน

ค่ านิยม
การให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล
ภาระบุญคุณ
การปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิง่ แวดล้ อม
ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม
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ตารางที่ 5.62 (ต่อ)
คา ข้ อความ ประโยค
นักเลงกลอน
เดชะ, ศักดิ์, เมืองตรี , ข้ าฝ่ าธุล,ี บทศรี (เท้ า ใช้ แก่เจ้ านาย)
พระพุทธคุณ, กลับชาติ, วาสนา, ชัว่ , สีกา
ปิ่ นเกล้ า, พระพุทธเจ้ าหลวง, ประทาน, ตามเสด็จ
อร่อยใจ, เล่น

ค่ านิยม
การมีความรู้ความสามารถ
อานาจนิยม
พุทธศาสนา
การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์
ความสนุกสนาน

5.2.26.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องนิราศภูเขาทองที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจยั
พบมายาคติ ทงั ้ 4 ประเภท ได้ แก่ (1) มายาคติเกี่ ยวกับจักรวาลและชีวิต (2) มายาคติเกี่ ยวกับ
สังคม (3) มายาคติเกี่ยวกับอัตลักษณ์ และ (4) มายาคติเกี่ยวกับจุดสิ ้นสุดของชีวิต ดังรายละเอียด
ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.63
ตารางที่ 5.63 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องนิราศภูเขาทอง
คา ข้ อความ ประโยค
แม้ นกาเนิดเกิดชาติใดใด
ถวิลถึงปิ่ นเกล้ า พระพุทธเจ้ าหลวงบารุ งซึ่งกรุ งศรี , เป็ นข้ าฝ่ าธุลี, ร้ าง
บงกชบทศรี
ขอเดชะพระพุทธคุณช่วย, อยูค่ ฟู่ ้ าดิน, (๗) ถึงบางพูดพูดดีเป็ นศรี ศกั ดิ์
มีคนรักรสถ้ อยอร่ อยจิต แม้ นพูดชั่วตัวตายทาลายมิตร จะชอบ
ผิดในมนุษย์เพราะพูดจา, ประทานนามสามโคกเป็ นเมืองตรี ชื่อ
ปทุมธานีเพราะมีบวั
แม้ นมอดม้ วยกลับชาติวาสนา, โอ้ พระคุณสูญลับไม่กลับหลัง แต่ชื่อ
ตังก็
้ ยงั อยูเ่ ขารู้ทวั่ , สิ ้นแผ่นดินขอให้ สิ ้นชีวิตบ้ าง

มายาคติ
จักรวาลและชีวิต (ภพชาติ)
สังคม (อานาจและผู้มีอานาจ)
อัตลักษณ์ (อานาจเหนือธรรมชาติ, คติ
ความเชื่ อสาหรั บการดาเนิ นชี วิต,
ตานานชื่อบ้ านนามเมือง)
จุดสิ ้นสุดของชีวิต (ชีวิตหลังความตาย,
สิง่ ที่คงอยูห่ ลังสิ ้นชีวิต)

5.2.27 นิราศเมืองแกลง (นรม)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 346
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5.2.27.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องนิราศเมืองแกลงที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจยั
พบค่านิยม 5 ประการ ได้ แก่ (1) ค่านิยมการให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล (2) ค่านิยมการ
ปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิ่งแวดล้ อม (3) ค่านิยมเกี่ยวกับความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม
(4) ค่านิยมความมัง่ คัง่ ร่ ารวย และ (5) ค่านิยมเกี่ยวกับพุทธศาสนา ดังรายละเอียดตามตารางที่
5.64
ตารางที่ 5.64 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องนิราศเมืองแกลง
คา ข้ อความ ประโยค
พวกเขา, ใครขืนทา
ค้ อมคด, นี่หรื อใจที่จะตรงอย่าสงกา
จัดเจน
ตีนถีบปากกัด, ในโคลนตม, มัง่ คัง่ , ใส่ปัน้ ลม
บาป

ค่ านิยม
การให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล
การปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิง่ แวดล้ อม
ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม
ความมัง่ คัง่ ร่ ารวย
พุทธศาสนา

5.2.27.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องนิราศเมืองแกลงที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจยั
พบมายาคติเกี่ยวกับอัตลักษณ์ ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.65
ตารางที่ 5.65 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องนิราศเมืองแกลง
คา ข้ อความ ประโยค
มายาคติ
สาป, แต่สายชลเจียวยังวนเป็ นวงไป นี่หรื อใจที่จะตรงอย่างสงกา, อัน อัตลักษณ์ (อานาจเหนือธรรมชาติ, คติ
พวกเขาชาวประโมงไม่โหย่งหยิบ ล้ วนตีนถีบปากกันขัดเขมร-จึง
ความเชื่อสาหรับการดาเนินชีวิต)
มัง่ คัง่ ตังบ้
้ านในการบาป แต่ต้องสาปเคหาให้ สาสม จะปลูกเรื อน
ก็มิได้ ใส่ปัน้ ลม ใครขืนทาก็ระทมด้ วยเพลิงลาม

5.2.28 นิราศเมืองเพชร (นรพ)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 347-350
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5.2.28.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องนิราศเมืองเพชรที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจยั
พบค่านิยม 7 ประการ ได้ แก่ (1) ค่านิยมการให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล (2) ค่านิยมการ
ปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิ่งแวดล้ อม (3) ค่านิยมเกี่ยวกับความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม
(4) ค่านิยมความมัง่ คัง่ ร่ ารวย (5) ค่านิยมเกี่ยวกับพุทธศาสนา (6) ค่านิยมการเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และ (7) ค่านิยมเกี่ยวกับความสนุกสนาน ดังรายละเอียดตามตารางที่ 5.66
ตารางที่ 5.66 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องนิราศเมืองเพชร
คา ข้ อความ ประโยค
คิดถึง, ที่รัก, คว้ างแคว้ ง, เปลีย่ วใจ, ภาษาสยาม, อาวรณ์
ต้ องจาอดออม
งาม, ไร้ รั ก, รุ่ งโรจน์ , ราม (งาม), งามเจริ ญ, สรรเสริ ญ, รุ่ ง เรื อง,
จารัส, อรชร (งามระหง)
ทอง, เรื องรอง, อร่าม, แหวน, พลอยเพชร, แหวนประดับ, ดาษ
นิ จ จาเอ๋ ย , อาราม, โบสถ์ , สาธุ , กุ ฏิ , กุ ฏิ์ , ประภัส สร (ผ่ อ งใส,
บริ สทุ ธิ์), ลานวัด, อาวาส
พระองค์, ทรงสร้ าง, พระโกศ, ประทาน, โอรสราช
ชื่นระรื่ นรส, เชยชม, น่าเพลิน

ค่ านิยม
การให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล
การปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิง่ แวดล้ อม
ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม
ความมัง่ คัง่ ร่ ารวย
พุทธศาสนา
การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์
ความสนุกสนาน

5.2.28.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องนิราศเมืองเพชรที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจยั
พบมายาคติเกี่ยวกับสังคม ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.67
ตารางที่ 5.67 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องนิราศเมืองเพชร
คา ข้ อความ ประโยค
มายาคติ
สาธุสะพระองค์มาทรงสร้ าง เป็ นเยี่ยงอย่างไว้ ในภาษาสยาม ในพระ สั ง ค ม ( อ า น า จ แ ล ะ ผู้ มี อ า น า จ ,
โกศโปรดปรานประทานนาม โอรสราชอารามงามเจริ ญ
ชาตินิยมไทย)

5.2.29 นิราศลอนดอน (นรล)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 351-366
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5.2.29.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องนิราศลอนดอนที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจยั
พบค่านิยม 9 ประการ ได้ แก่ (1) ค่านิยมการให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล (2) ค่านิยม
เกี่ยวกับภาระบุญคุณ (3) ค่านิยมการปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิ่งแวดล้ อม (4) ค่านิยมเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม (5) ค่านิยมความมัง่ คัง่ ร่ ารวย (6) ค่านิยมเกี่ยวกับอานาจ
นิยม (7) ค่านิยมเกี่ยวกับพุทธศาสนา (8) ค่านิยมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์ และ (9)
ค่านิยมเกี่ยวกับความสนุกสนาน ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.68
ตารางที่ 5.68 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องนิราศลอนดอน
คา ข้ อความ ประโยค
อนงค์ (ผู้ห ญิ ง ), นาฏ, องค์ อ รแอบ อกเอย, แรมน้ อ ง, นงเยาว์ ,
รัญจวน, ตรมตรอง, อันอุ
้ ระ, ตันใจ, อ้ างว้ าง, อ่อนอุรา, ราคาญ
เคือง, เจ้ าเนือ้ เหลือง, ระทด, แสนสงสารทรวงเราเศร้ าสลด,
ว้ าเหว่, อนาถนึก, ละเหี่ยละห้ อย, เรี ยม, เคียงคู่, เพื่อน, แอบอิง
แม่มิ่งมิตร, นุช, แสนเสียดาย, น่าวิตก, สตรี , บุรุษ, น่าใจหาย,
ต่างเพศ, ประหลาดจิต, ของเรา, ราคาญ, คิดขนิษฐา, ญาติ,
น้ องสนิท, ร่วมบิดา, เสียดาย
พึง่ , ภักดี, ช่วยหนุน
แกล้ งหน่ายแหนง, ทูตานุทตู , จาใจ, หนี, ลัดลี ้หลีกหนีหาย, แชเชือน
หนี, รู้ผอ่ นที, หมัน่ ระวัง, ระไวระวัง, ปรึกษา, ยินยอม
ผจง (ความตังใจ),
้
ถนอม, ลาเพา (งาม), ร้ างรัก, ไม่เสื่อมสิ ้น, ศรี ,
ผ่องอาไพ, สุข,ตาขาว, รั ก, ตัง้ ใจ, ออกแขกเมือง, ลือเลื่อง,
กระจ่าง, ประชุม, เป็ นสุข, งามงด, ประเสริ ฐ, ผ่อง
เรื องรอง, ความยาก, ยากลาบาก, อาภรณ์ เครื่ องประดับ, เพชร,
ประเทืองเรื องรองทองเนื ้อเก้ า, สายสร้ อยห้ อยพระศอ, งามเงา
ย้ อยหยาด, ดอกไม้ เพชร, พรรณราย (สีเลื่อมระยับ), ระย้ าย้ อย
พรอยพราว, แท่นบรรจถรณ์, ขาดแคลน
เจ้ า, นาย, ปรนนิบตั ิ, ราษฎร, ยศศักดิ์, คนใช้ , เจ้ าคุณ
วัด, อนิจจา, นิจจาเอ๋ย, กรรมเวร, เคราะห์, กรรม, เวทนา, บุญ, พระ
เขี ้ยวแก้ ว, นมัสการ, ทางสวรรค์
เทพินนริ นทร์ ราช, เถลิงอาสน์, ทรง, พระองค์, พระกรรณ, ฉลององค์
ชม, อย่าคร่ าครวญโศกสร้ อยน้ อยฤทัย, แข่งขนาน, หรรษา, เชยชม

ค่ านิยม
การให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล

ภาระบุญคุณ
การปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิง่ แวดล้ อม
ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม

ความมัง่ คัง่ ร่ ารวย

อานาจนิยม
พุทธศาสนา
การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์
ความสนุกสนาน
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5.2.29.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องนิราศลอนดอนที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจยั
พบมายาคติ 3 ประการ ได้ แก่ (1) มายาคติเกี่ยวกับจักรวาลและชีวิต (2) มายาคติเกี่ยวกับสังคม
และ (3) มายาคติเกี่ยวกับอัตลักษณ์ ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.69
ตารางที่ 5.69 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องนิราศลอนดอน
คา ข้ อความ ประโยค
หรื อเราทากรรมเวรเป็ นเกณฑ์เคราะห์ เหลือจะเลาะลัดลี ้หลีกหนีหาย,
กรรมทาไฉน, เรานี ้เนื ้อบุญช่วยหนุนมา, แผ้ วถากถางทางสวรรค์
ราษฎรคลาไคลไปประชุม, สมยศศักดิ์, พร้ อมพรั กคนใช้ ระไวระวัง,
เทพินนริ นทร์ ราช เถลิงอาสน์ออกแขกเมืองเรื องระหง อันอาภรณ์
เครื่ องประดับสาหรับทรง ทังพระองค์
้
แต่ล้วนเพชรเม็ดไม่เบา, ใส่
สายสร้ อยพระศอลออเพรา, ริ มพระกรรณเสียบใส่ดอกไม้ เพชร,
เข้ าห้ องสูแ่ ท่นบรรจถรณ์, เจ้ าคุณนันจึ
้ ่งให้ ลา่ มแจ้ งความใน
วายสวาดิขาดเคียงองค์ อรแอบ อกเอย นานนักรักษ์ แรมน้ อง นิ่มเนื ้อ
เคยถนอม, (๓) ค่อยอยูเ่ ถิดนงเยาว์ลาเพาพักตร์ จะร้ างรักแรมชม
ภิรมย์สงวน ใช่แกล้ งหน่ายแหนงขวัญให้ รัญจวน อย่าคร่ าครวญ
โศกสร้ อยน้ อยฤทัย, เมื่อเรี ยมคงเคียงคู่อยู่กับเรื อน เจ้ าผู้เพื่อน
ร่วมรักก็ภกั ดี ปรนนิบตั ิเชษฐาอัชฌาสัย สู้ตงใจมิ
ั ้ ได้ เบือนแชเชือน
หนี ถึงยามกิ นยามนอนผ่อนรู้ ที นั่งพัดวีนวดฟั น้ หมั่นระวัง เมื่อ
ยามแนบแอบอิงแม่มิ่งมิตร เชยชมชิดนิ่มนุชช่วยจุดหลัง, เพราะ
ต่างเพศเขตแดน
เสียศรี เศร้ าสลด

มายาคติ
จัก รวาลและชี วิ ต (กรรม, บุญ -บาป,
พรหมลิขิต, สวรรค์)
สังคม (อานาจและผู้มีอานาจ, สถานะ)

สังคม (สตรี เพศ-ปิ ตาธิปไตย)

อัตลักษณ์ (ศิริมงคล)

5.2.30 นิราศวัดเจ้ าฟ้า (นรฟ)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 367-369
5.2.30.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องนิราศวัดเจ้ าฟ้าที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจยั
พบค่านิยม 7 ประการ ได้ แก่ (1) ค่านิยมการให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล (2) ค่านิยม
เกี่ยวกับภาระบุญคุณ (3) ค่านิยมการปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิ่งแวดล้ อม (4) ค่านิยมเกี่ยวกับ
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ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม (5) ค่านิยมความมัง่ คัง่ ร่ ารวย (6) ค่านิยมเกี่ยวกับพุทธ
ศาสนา และ (7) ค่านิยมเกี่ยวกับความสนุกสนาน ดังรายละเอียดตามตารางที่ 5.70
ตารางที่ 5.70 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องนิราศวัดเจ้ าฟ้า
คา ข้ อความ ประโยค
นึกสะอื ้น, พวกชาย, ฝ่ ายมอญ
จารึก, อุ้มสม, ช่วยอุ้มพามาให้
ฝื นฤทัย
รัก, สวยสะอาด
โกฏิแสน
ขาดศีล
เชิดชม

ค่ านิยม
การให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล
ภาระบุญคุณ
การปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิง่ แวดล้ อม
ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม
ความมัง่ คัง่ ร่ ารวย
พุทธศาสนา
ความสนุกสนาน

5.2.30.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องนิราศวัดเจ้ าฟ้าที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจยั
พบมายาคติ 3 ประเภท ได้ แก่ (1) มายาคติเกี่ยวกับจักรวาลและชีวิต (2) มายาคติเกี่ยวกับสังคม
และ (3) มายาคติเกี่ยวกับอัตลักษณ์ ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.71
ตารางที่ 5.71 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องนิราศวัดเจ้ าฟ้า
คา ข้ อความ ประโยค
นางฟ้ า
ฝ่ ายสาวๆ เกล้ ามวยสวยสะอาด-เมื่อยกเท้ าก้ าวย่างสว่างแวบ เหมือน
ฟ้ าแลบแลผาดแทบขาดศีล
ล้ วนสักขาเขียนหมึกจารึ กพุง, เทพารักษ์ ศกั ดิ์สิทธิ์สถิตพุ่ม เพราะเคย
อุ้มอุณรุทสมอุษา

มายาคติ
จักรวาลและชีวิต (เทวดา)
สังคม (สตรี เพศ-ปิ ตาธิปไตย)
อัตลักษณ์ (ไสยศาสตร์ , อานาจเหนื อ
ธรรมชาติ)

5.2.31 นิราศสุพรรณคาโคลง (นสค)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 370-371
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5.2.31.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดี เรื่ องนิราศสุพรรณคาโคลงที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา
ผู้วิจยั พบค่านิยม 2 ประการ ได้ แก่ (1) ค่านิยมการให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล และ (2)
ค่านิยมเกี่ยวกับความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม ดังรายละเอียดตามตารางที่ 5.72
ตารางที่ 5.72 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องนิราศสุพรรณคาโคลง
คา ข้ อความ ประโยค
พ่อเอย
คนคด

ค่ านิยม
การให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล
ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม

5.2.31.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดี เรื่ องนิราศสุพรรณคาโคลงที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา
ผู้วิจยั พบมายาคติเกี่ยวกับอัตลักษณ์ ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.73
ตารางที่ 5.73 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องนิราศสุพรรณคาโคลง
คา ข้ อความ ประโยค
คนคดลดเลี ้ยวล ้า กว่าน ้าลาคลอง

มายาคติ
อัตลักษณ์ (คติสาหรับการดาเนินชีวิต)

5.2.32 เพลงยาวกรมหมื่นสถิตย์ ธารงสวัสดิ์ (พยถ)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 460-464
5.2.32.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดี เรื่ องเพลงยาวกรมหมื่ นสถิ ตย์ ธารงสวัสดิ์ที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจยั พบค่านิยม 8 ประการ ได้ แก่ (1) ค่านิยมการให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อ
บุคคล (2) ค่านิยมเกี่ยวกับภาระบุญคุณ (3) ค่านิยมการปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิ่งแวดล้ อม (4)
ค่านิยมเกี่ยวกับความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม (5) ค่านิยมความมัง่ คัง่ ร่ ารวย (6) ค่านิยม
เกี่ยวกับอานาจนิยม (7) ค่านิยมเกี่ยวกับพุทธศาสนา และ (8) ค่านิยมเกี่ยวกับความสนุกสนาน ดัง
รายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.74
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ตารางที่ 5.74 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องเพลงยาวกรมหมื่นสถิตย์ธารงสวัสดิ์
คา ข้ อความ ประโยค
เรี ยม, ถวิลหวัง, ตลึงหลง, คิดคานึงถึง, อาวรณ์เวียนวิตก, โฉมน้ อง,
เราหมายมุ่ง , ละเลิง เหลิง , ชล่า ตัว , ใคร, ร าพึง , คิ ด หมาย,
หญิง-ชาย, เชื่อใจ, ประสงค์, ตามจานง, มิตร
ฤไทยปลงจงรัก, สามิภกั ดิ์, บารุง, ปั ฏิญาณ
เรรวน, เล่นอุบาย, แยบยนต์, ยังก
้ าลัง
ไมตรี , งามสงวน, ศรี สวัสดิ์, กล้ า, สัตย์, สาธารณ์ (เลว), ไกรเกรี ยง,
กล้ าแกล้ ว, เลิศ, สง่า, เสน่ห์
ถ ้าแก้ ว
ศักดิ์สงวน, สัง่ สอน, สีหราชมีอานาจ, ต่าเย่า, แยกเขี ้ยวขู่คาราม,
สถุลพงศ์, สเออะ
คนชัว่ , พาล
ภิรมย์, ชม

ค่ านิยม
การให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล

ภาระบุญคุณ
การปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิง่ แวดล้ อม
ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม
ความมัง่ คัง่ ร่ ารวย
อานาจนิยม
พุทธศาสนา
ความสนุกสนาน

5.2.32.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดี เรื่ องเพลงยาวกรมหมื่ นสถิ ตย์ ธารงสวัสดิ์ที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจยั พบมายาคติเกี่ยวกับสังคม ดังรายละเอียดตามตารางที่ 5.75
ตารางที่ 5.75 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องเพลงยาวกรมหมื่นสถิตย์ธารงสวัสดิ์
คา ข้ อความ ประโยค
มายาคติ
สารพันสมภักตร์ ศกั ดิ์สงวน, สถุลพงศ์มิได้ ยงก
ั ้ าลังพาล
สังคม (ความสาคัญของสถานะ)
ครัน้ เห็นโฉมแล้ วก็ให้ ตลึงหลง พินิจนัง่ ตังอารมณ์
้
ชมทรง ยิ่งพิศไหนยิ่ง สังคม (สตรี เพศ-ปิ ตาธิปไตย)
จานงเสน่ห์นวล, งามสงวนควรคิดคานึงถึง จะพิศไหนก็วิไลยลาน
ตลึง ใครยลนางอย่างประหนึ่งให้ เร่ งรั ก ศรี ส วัสดิ์ พี่ทัศนาสมร
อารมณ์ เ วี ยนวิ ตกเพี ยงอกหัก ด้ ว ยโฉมน้ องต้ องไนยเนตรนัก ,
เสียดายทรงโสภามาหมองมอม ข้ างในมีแมงหวี่มาเวียนตอม ต่อ
สุกงอมจึงได้ ทราบว่าสาธารณ์, ชะกะไรใจหญิ งยิ่งกว่าชาย เล่น
อุบายล้ วนเอาแบบเปนแยบยนต์ เราเชื่อใจมิได้ แจ้ งน ้าจิตรเจ้ า
เฝ้ าสัง่ แล้ วสอนเล่าสักร้ อยหน เหมือนหนึง่ สอนท่อนไม้ มิใช่คน
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5.2.33 ลิลิตพายัพ (ลพย)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 619
5.2.33.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องลิลิตพายัพที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจยั พบ
ค่านิยม 3 ประการ ได้ แก่ (1) ค่านิยมเกี่ยวกับความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม (2) ค่านิยม
เกี่ยวกับพุทธศาสนา และ (3) ค่านิยมเกี่ยวกับความสนุกสนาน ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์
ตามตารางที่ 5.76
ตารางที่ 5.76 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องลิลิตพายัพ
คา ข้ อความ ประโยค
รัก
ธรรม
สิ ้นยินดี

ค่ านิยม
ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม
พุทธศาสนา
ความสนุกสนาน

5.2.33.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องลิลิตพายัพที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจยั ไม่พบ
มายาคติในตัวบทที่สมุ่ ตัวอย่าง
การวิเคราะห์ค่านิยมและมายาคติในวรรณคดีเกี่ ยวกับ นิราศ การเดินทาง และการคร่ า
ครวญหรื ออารมณ์จานวน 33 เรื่ องนี ้ ผู้วิจยั ขอสรุปผลการวิเคราะห์ และแจกแจงสัดส่วนเป็ นค่าร้ อย
ละของวรรณคดีประเภทนี ้ ดังรายละเอียดตามตารางที่ 5.77 และตารางที่ 5.78 ดังนี ้
ตารางที่ 5.77 สรุปผลการวิเคราะห์คา่ นิยมในวรรณคดีเกี่ยวกับ นิราศ การเดินทาง และการคร่ า
ครวญหรื ออารมณ์

กนด

X

X

X

X

ความสนุกสนาน

การเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริ ย์

พุทธศาสนา

อานาจนิยม

การมีความรู้
ความสามารถ

ความมัง่ คัง่ ร่ารวย

ปรับตัวเข้ ากับโอกาส
และสิง่ แวดล้ อม
ความสัมพันธ์และ
คุณธรรมทางสังคม

ภาระบุญคุณ

เรื่อง

การให้ ความสาคัญ
กับตัวเองหรื อบุคคล

ค่ านิยม
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ตารางที่ 5.77 (ต่อ)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

พุทธศาสนา

อานาจนิยม

การมีความรู้
ความสามารถ

ความมัง่ คัง่ ร่ารวย

ปรับตัวเข้ ากับโอกาส
และสิง่ แวดล้ อม
ความสัมพันธ์และ
คุณธรรมทางสังคม

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X

X

X

ความสนุกสนาน

X
X
X
X
X

การเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริ ย์

กนธ
กนศ
กหธ
กหจ
กหม
กศม
ควบ
คศป
คดน
คทม
คนช
คนม
คนป
คนพ
คนต
คนน
คนด
คนห
นรก
นรต
นรน
นรบ
นรธ
นรจ
นรภ
นรม
นรพ

ภาระบุญคุณ

เรื่อง

การให้ ความสาคัญ
กับตัวเองหรื อบุคคล

ค่ านิยม

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X

X
X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X

X

X
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ตารางที่ 5.77 (ต่อ)

รวม
30
ร้ อยละ 90.9

X

X
X

X

X

17
51.5

25
75.8

14
42.4

X
X
21
63.6

X
X

X
10
30.3

6
18.2

11
33.3

ความสนุกสนาน

X
X

X

X
X
X
X

X
X

การเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริ ย์

การมีความรู้
ความสามารถ

ความมัง่ คัง่ ร่ารวย

ปรับตัวเข้ ากับโอกาส
และสิง่ แวดล้ อม
ความสัมพันธ์และ
คุณธรรมทางสังคม

พุทธศาสนา

X
X
X
X

อานาจนิยม

นรล
นรฟ
นสค
พยถ
ลพย

ภาระบุญคุณ

เรื่อง

การให้ ความสาคัญ
กับตัวเองหรื อบุคคล

ค่ านิยม

X

X
X

10
30.3

X
X
15
45.5

ตารางที่ 5.78 สรุปผลการวิเคราะห์มายาคติในวรรณคดีเกี่ยวกับ นิราศ การเดินทาง และการคร่ า
ครวญหรื ออารมณ์
มายาคติ
เรื่อง
กนด
กนธ
กนศ
กหธ
กหจ
กหม
กศม
ควบ
คศป
คดน
คทม
คนช

จักรวาลและชีวติ

สังคม
ทัว่ ไป สตรี เพศ

อัตลักษณ์

จุดสิ ้นสุดของชีวิต

X

X

X

X
X
X

X

X
X
X
X

X

X
X

X

X

X
X
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ตารางที่ 5.78 (ต่อ)
มายาคติ
เรื่อง
คนม
คนป
คนพ
คนต
คนน
คนด
คนห
นรก
นรต
นรน
นรบ
นรธ
นรจ
นรภ
นรม
นรพ
นรล
นรฟ
นสค
พยถ
ลพย

รวม
ร้ อยละ

จักรวาลและชีวติ

สังคม
ทัว่ ไป สตรี เพศ

X
X

อัตลักษณ์

จุดสิ ้นสุดของชีวิต

X
X
X
X

X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
13
39.4

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X

X
X
X

X

20 (ทัว่ ไป: 11; สตรี ฯ: 14)
60.6

12
36.4

6
18.2
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5.3 ค่ านิยม-มายาคติในวรรณคดีเกี่ยวกับศาสนา ชาดก และคาสอน
5.3.1 กฤษณาสอนน้ องคาฉันท์ (ธนบุรี) (กสน)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 3-4
5.3.1.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องกฤษณาสอนน้ องคาฉันท์ (ธนบุรี) ที่ราชบัณฑิตยสถาน
คัดเลือกมา ผู้วิจยั พบค่านิยม 6 ประการ ได้ แก่ (1) ค่านิยมการให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล
(2) ค่านิยมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ และคุณธรรมทางสังคม (3) ค่านิยมความมัง่ คัง่ ร่ ารวย (4)
ค่านิยมเกี่ยวกับพุทธศาสนา (5) ค่านิยมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์ และ (6) ค่านิยม
เกี่ยวกับความสนุกสนาน ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.79
ตารางที่ 5.79 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องกฤษณาสอนน้ องคาฉันท์ (ธนบุรี)
คา ข้ อความ ประโยค
เสน่หา
ประสิทธิ์ (ความสาเร็ จ), รักกัน, รักด้ วยไมตรี , งามแก่ตา, สงวนรัก,
พลัดพราก, ปากคนย่อมหัว เยาะเย้ ากระซิบครหา
แหวน, แสงแก้ ว, เงางาม, ทองเนื ้อแท้ สกุ อร่าม, พลอยพลาม, สุวรรณ
ราค
กษัตรี
ยินดี

ค่ านิยม
การให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล
ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม
ความมัง่ คัง่ ร่ ารวย
พุทธศาสนา
การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์
ความสนุกสนาน

5.3.1.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องกฤษณาสอนน้ องคาฉันท์ (ธนบุรี) ที่ราชบัณฑิตยสถาน
คัดเลือกมา ผู้วิจยั พบมายาคติ 2 ประเภท ได้ แก่ (1) มายาคติเกี่ยวกับสังคม และ (2) มายาคติ
เกี่ยวกับอัตลักษณ์ ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.80
ตารางที่ 5.80 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องกฤษณาสอนน้ องคาฉันท์ (ธนบุรี)
คา ข้ อความ ประโยค
เสห่หายายาแม้ นประสิทธิ์ทา ให้ ดิ ้นยินดี

มายาคติ
อัตลักษณ์ (ไสยศาสตร์ )
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ตารางที่ 5.80 (ต่อ)
คา ข้ อความ ประโยค
มายาคติ
กษัตรี มีผวั ดุจแหวนมีหวั เห็นงามแก่ตาโลกทังหลาย
้
เป็ นที่สงวนรัก สังคม (สตรี เพศ-ปิ ตาธิปไตย)
กับกาย อย่าทาให้ สลาย แสงแก้ วจะอับเงางาม, หญิงพลัดพราก
จากผัว ปากคนย่อมหัว เยาะเย้ ากระซิบครหา

5.3.2 กลอนดอกสร้ อย “ราพึงในป่ าช้ า” (กรป)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 5-11
5.3.2.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องกลอนดอกสร้ อย “ราพึงในป่ าช้ า” ที่ราชบัณฑิตยสถาน
คัดเลือกมา ผู้วิจยั พบค่านิยม 8 ประการ ได้ แก่ (1) การให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล (2)
ค่านิยมเกี่ยวกับภาระบุญคุณ (3) ค่านิยมการปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิ่งแวดล้ อม (4) ค่านิยม
เกี่ยวกับความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม (5) ค่านิยมความมัง่ คัง่ ร่ ารวย (6) ค่านิยมเกี่ยวกับ
อานาจนิยม (7) ค่านิยมเกี่ยวกับพุทธศาสนา และ (8) ค่านิยมเกี่ยวกับความสนุกสนาน ดัง
รายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.81
ตารางที่ 5.81 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องกลอนดอกสร้ อย “ราพึงในป่ าช้ า”
คา ข้ อความ ประโยค
ทิ ้งตนดูเปลี่ยวอยู่เดียว, ร่ างคน, ประเทศนี ้, เรา, ใคร, ตามใจจินต์,
ใฝ่ ฝั น, มุ่งหมาย, ห่วงดวงชีวิต, คิดขึ ้นได้ , ใครจะยอม, ใฝ่ , ใน
ร่างกาย
ห่วง, ห่วงใย, คุณ, ชาร่ วย (ช่วย, ตอบแทน), อวยสนอง, บาเหน็จ,
อาลัย
อาพรางความจริ งใจไม่แพร่งพราย, อาย, ปิ ดบัง, สุภาพ
สูงใหญ่, เก็บเกี่ยว, เกียรติ, หอม, สุข, น ้าใจ, ไมตรี , โอบอ้ อมอารี
โปรยเครื่ องปรุงจรุงกลิน่ , ฟูมฟายสิน (สุรุ่ยสุร่าย), มูนมาก
ชาวนา, มักใหญ่, โอหัง, ศักดิ์
ทุกข์, ผ่องใส, วิบาก
น่าใคร่, สาราญใจ, แสนสบาย

ค่ านิยม
การให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล

ภาระบุญคุณ
การปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิง่ แวดล้ อม
ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม
ความมัง่ คัง่ ร่ ารวย
อานาจนิยม
พุทธศาสนา
ความสนุกสนาน
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5.3.2.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องกลอนดอกสร้ อย “ราพึงในป่ าช้ า” ที่ราชบัณฑิตยสถาน
คัดเลือกมา ผู้วิจยั พบมายาคติ 3 ประเภท ได้ แก่ (1) มายาคติเกี่ยวกับจักรวาลและชีวิต (2) มายา
คติเกี่ยวกับสังคม และ (3) มายาคติเกี่ยวกับจุดสิ ้นสุดของชีวิต ดังรายละเอียดตามตารางที่ 5.82
ตารางที่ 5.82 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องกลอนดอกสร้ อย “ราพึงในป่ าช้ า”
คา ข้ อความ ประโยค
คุณนี ้นาชาร่วยอวยสนอง บาเหน็จมองมูนมากวิบากผล
ฝูงวัวควายผ้ ายลาทิวากาล ค่อยๆ ผ่านท้ องทุง่ มุง่ ถิ่นตน ชาวนาเหนื่อย
อ่อนต่างจรกลับ, กองข้ าว กองสูงราวโรงนายิ่งน่าใคร่ เกิดเพราะ
การเก็บเกี่ยวด้ วยเคียวใคร ใครเล่าไถคราดฟื น้ พื ้นแผ่นดิน เช้ าก็
ขับโคกระบือถือคันไถ สาราญใจตามเขตประเทศถิ่น-ยึดหางยาม
ยักไปตามใจจิ นต์ หางยามผิ นตามใจ, มัก เอ๋ย มักใหญ่ ก่นแต่
ใฝ่ ฝั นฟุ้งตามมุ่งหมาย, ลงในเพลิงเกียรติศกั ดิ์ประจักษ์ ดงั เปลว
เพลิงปลัง่ หอมกลบตลบ, น ้าเอ๋ยน ้าใจ ซึ่งเนาในร่ างกายผู้ตายนี ้
ล้ วนสุภาพผ่องใสด้ วยไมตรี อีกโอบอ้ อมอารี มีในคน
ล้ วนร่างคนในเขตประเทศนี ้ ดุษณีนอนราย ณ ภายใต้

มายาคติ
จักรวาลและชีวิต (บุญกรรม)
สังคม (วิถีเกษตรกรรม, สังคมสงบสุข,
อ านาจและสถานะ, ชาติ นิ ย ม
ความเป็ นไทย)

จุดสิ ้นสุดของชีวิต (ความตาย)

5.3.3 กาพย์ มหาชาติ (กมช)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 28-32
5.3.3.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดี เรื่ องกาพย์มหาชาติที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจยั
พบค่านิยมทัง้ 10 ประการ ได้ แก่ (1) ค่านิยมการให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล (2) ค่านิยม
เกี่ยวกับภาระบุญคุณ (3) ค่านิยมการปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิ่งแวดล้ อม (4) ค่านิยมเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม (5) ค่านิยมความมัง่ คัง่ ร่ ารวย (6) ค่านิยมการมีความรู้
ความสามารถ (7) ค่านิยมเกี่ยวกับอานาจนิยม (8) ค่านิยมเกี่ยวกับพุทธศาสนา (9) ค่านิยมการ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์ และ (10) ค่านิยมเกี่ยวกับความสนุกสนาน ดังรายละเอียดผลการ
วิเคราะห์ตามตารางที่ 5.83
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ตารางที่ 5.83 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องกาพย์มหาชาติ
คา ข้ อความ ประโยค
สองเสน่หา, ชาลีกณ
ั หา, ชิงชังมิชอบใจ, ยอดรัก, ตระหนี่
ยกให้ , อานวยทาน, บริ จาคทาน
ปลงพระทัย
ร่วมใจ, บริ บรู ณ์, สรรเสริ ญ, ป้องกัน
มนุษย์เทวสมบัติ
พราหมณ์, ชูชกาจารย์, พฤฒาจารย์
ท้ าวเธอ, ข้ า, เจ้ าไตรตรึงศ, ท่าน, องอาจ, อาจอง, ผู้มิใช่เชื ้อชาติชิน
วงษ์ , กฤษดาภินิหาร
สงสาร (การเวียนว่ายตายเกิด), พระสัพพัญญูญาณ, อานิสงส์, สรร
เพ็ชดาญาณ, ศีลสมาธิขนั ธปั ญญา, ภิกษุสงฆ์ผ้ ทู รงศีล, อกุศล,
มัจฉิริย, สุทธิ, วิญญา, ประนมนมัสการ, อนุโมทนา, ทิพยบูชา,
ศีลสารสัปรุษชาติ, บารมี, ทัศบารมี
ถวาย, พระทัย, พระบารมีมิ่งมกุฏ, พระมหากรุ ณา, ตรัส, พระบรม
กษัตริ ย์, จาเริ ญราชศิริสวัสดิ์, มกุฏ
โสมนัสเกษมศานต์, ชื่นชมภิรมยหรรษา

ค่ านิยม
การให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล
ภาระบุญคุณ
การปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิง่ แวดล้ อม
ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม
ความมัง่ คัง่ ร่ ารวย
การมีความรู้ความสามารถ
อานาจนิยม
พุทธศาสนา

การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์
ความสนุกสนาน

5.3.3.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดี เรื่ องกาพย์มหาชาติที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจยั
พบมายาคติ 3 ประเภท ได้ แก่ (1) มายาคติเกี่ยวกับจักรวาลและชีวิต (2) มายาคติเกี่ยวกับสังคม
และ (3) มายาคติเกี่ยวกับอัตลักษณ์ ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.84
ตารางที่ 5.84 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องกาพย์มหาชาติ
คา ข้ อความ ประโยค
มายาคติ
พระสัพพัญญูญาณ, สรรเพ็ชดาญาณ, มหัศจรรย์,กระแสอานิสงส์สง่ อัตลักษณ์ (อานาจเหนือธรรมชาติ)
ให้ สาเร็ จ, ดินฟ้ าฝนสมุทรไม่มีวิญญา ก็เอิกเกริ กโกลาจะล่มโลก
เลื่อนลัน่ ทุกขุนเขาสนัน่ นฤนาทดังจะสบันสบั
้ ดฟั ดฟาดกระทบ
กัน, ประนมนมัสการกระทาอนุโมทนาท่านถวายทิพยบูชา, ใคร
ในโลกย์นี ้ที่จะก่อเกินกฤษฎาภินิหาร
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ตารางที่ 5.84 (ต่อ)
คา ข้ อความ ประโยค
มายาคติ
ทัศบารมี, ในอนาคตกาล, สมเด็ จอามริ นทรเจ้ าไตรตรึ งศตรี เนตร, จักรวาลและชีวิต (บุญบารมี, ภพชาติ,
มนุษย์เทวสมบัติ, ฝูงเทพอินทร์ จนั ทร์ จตุโลกบาล ทังพระยมพระ
้
ไตรภูมิ, เทวดา)
กาลกุลี ปชาบดีศรราช ท้ าวสุธาวาสมหาพรหม
พระมหากรุ ณา, ชูชกพฤฒาจารย์, ภิกษุสงฆ์ผ้ ทู รงศีลสมาธิ ปัญญา, สังคม (อานาจและผู้มีอานาจ, สถานะ)
สองกษัตริ ย์เสมอพระทัยศรัทธาท้ าวเธอทาทาน-ทรงพระโสมนัส
เกษมศานต์ ต รั ส สรรเสริ ญ ว่า ขอสองพระบรมกษั ต ริ ย์ จ งทรง
จาเริ ญราชศิริสวัสดิ์, สัปรุ ุ ษชาติ, ผู้มิใช่เชือ้ ชาติชินวงษ์ ก็ไม่อาจ
องที่จะเอื ้อม

5.3.4 คาฉันท์ สามัคคีบรรยาย (ฉสบ)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 139-141
5.3.4.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องคาฉันท์สามัคคีบรรยายที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือก
มา ผู้วิจยั พบค่านิยม 8 ประการ ได้ แก่ (1) ค่านิยมการให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล (2)
ค่านิยมเกี่ยวกับภาระบุญคุณ (3) ค่านิยมการปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิ่งแวดล้ อม (4) ค่านิยม
เกี่ยวกับความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม (5) ค่านิยมการมีความรู้ความสามารถ (6) ค่านิยม
เกี่ยวกับอานาจนิยม (7) ค่านิยมเกี่ยวกับพุทธศาสนา และ (8) ค่านิยมเกี่ยวกับความสนุกสนาน ดัง
รายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.85
ตารางที่ 5.85 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องคาฉันท์สามัคคีบรรยาย
คา ข้ อความ ประโยค
มนุษย์เรา, สหายผอง, ต่างคนจะต่างอยู,่ สละหมู่, ตน, มุ่งตามกมล
ตน
คุณ, พ่อแม่สอิ บรม, อวยของ, อุดหนุน, ให้ งาน
มนัสปลง, ปล่อยจิตบจานง
ปรองดอง, พลเมืองจะจดจะจา, ประพฤติตวั , เสน่ห์มิหนายมิแหนง,
คิดและสังเกต, น ้าใจ, ดีสม, เหตุผล, ขวายขวน
คณะปราชญ์, วิจิตรวิจารณ์, สอน, อาจารย์
นรทัว่ จะยอบจะยา, เกรง, ผู้ใหญ่

ค่ านิยม
การให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล
ภาระบุญคุณ
การปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิง่ แวดล้ อม
ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม
การมีความรู้ความสามารถ
อานาจนิยม
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ตารางที่ 5.85 (ต่อ)
คา ข้ อความ ประโยค
ธรรม, ฆราวาส, กระทาชอบ, กระทาชัว่ , พาล, การุณย์
สุขเกษมศานต์

ค่ านิยม
พุทธศาสนา
ความสนุกสนาน

5.3.4.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องคาฉันท์สามัคคีบรรยายที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือก
มา ผู้วิจยั พบมายาคติเกี่ยวกับสังคม ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.86
ตารางที่ 5.86 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องคาฉันท์สามัคคีบรรยาย
คา ข้ อความ ประโยค
มายาคติ
คณะปราชญ์ วิจิตรวิจารณ์ สรรสอนนิกรฐาน พลเมืองจะจดจะจา ไว้ สังคม (อานาจและผู้มีอานาจ)
เพื่อประพฤติตวั นรทัว่ จะยอบจะยา เกรงตนกมลทานุ, ก็พ่อแม่สิ
อบรม และต่อมาก็อาจารย์, กมลเด็กสิมกั พาล จะมุง่ ตามกมลตน
, ก็ผ้ ใู หญ่สขิ วายขวน มิให้ ขวางและเขวไป

5.3.5 โคลงเรื่องพาลีสอนน้ อง (คพน)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 180
5.3.5.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดีโคลงเรื่ องพาลี สอนน้ องที่ ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา
ผู้วิจยั พบค่านิยม 3 ประการ ได้ แก่ (1) ค่านิยมเกี่ยวกับภาระบุญคุณ (2) ค่านิยมเกี่ยวกับอานาจ
นิยม และ (3) ค่านิยมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ดังรายละเอียดตามตารางที่ 5.87
ตารางที่ 5.87 ค่านิยมในวรรณคดีโคลงเรื่ องพาลีสอนน้ อง
คา ข้ อความ ประโยค
พึง่ เพ่า
ท้ าว, อย่าใกล้ นกั ศักดิศรี , ท่านไท้ , ทะนง, ทวิโทษ
นฤบดี (พระราชา), นเรนทร์ (พระราชา)

ค่ านิยม
ภาระบุญคุณ
อานาจนิยม
การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์
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5.3.5.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดีโคลงเรื่ องพาลี สอนน้ องที่ ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา
ผู้วิจยั พบมายาคติเกี่ยวกับสังคม ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.88
ตารางที่ 5.88 มายาคติในวรรณคดีโคลงเรื่ องพาลีสอนน้ อง
คา ข้ อความ ประโยค
มายาคติ
(๑) นัยหนึ่งพึ่งเพ่าท้ าว นฤบดี อย่าใกล้ นกั ศักดิศรี ท่านไท้ ทะนงจะ สังคม (อานาจและผู้มีอานาจ)
จงมี ทวิโทษ อย่าไกลนัยน์เนตรให้ นเรนทร์ พ้องถามถึง

5.3.6 โคลงราชสวัสดิ์ (ครส)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 182
5.3.6.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดี เรื่ องโคลงราชสวัสดิ์ที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจยั
พบค่านิยม 5 ประการ ได้ แก่ (1) ค่านิยมการให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล (2) ค่านิยม
เกี่ยวกับภาระบุญคุณ (3) ค่านิยมเกี่ยวกับความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม (4) ค่านิยมการมี
ความรู้ความสามารถ และ (5) ค่านิยมเกี่ยวกับอานาจนิยม ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตาม
ตารางที่ 5.89
ตารางที่ 5.89 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องโคลงราชสวัสดิ์
คา ข้ อความ ประโยค
อย่าให้ ใครเสมอ
เกื ้อ
ป้องประคองขอบขัณฑ์ เขตแคว้ น
รู้รอบ, ปรี ญาณสารสิทธิ
อาณาประชาพรรณ

ค่ านิยม
การให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล
ภาระบุญคุณ
ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม
การมีความรู้ความสามารถ
อานาจนิยม

5.3.6.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดี เรื่ องโคลงราชสวัสดิ์ที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจยั
พบมายาคติเกี่ยวกับสังคม ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.90
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ตารางที่ 5.90 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องโคลงราชสวัสดิ์
คา ข้ อความ ประโยค
ปิ ดป้องประคองขอบขัณฑ์ เขตแคว้ น ทังอาณาประชาพรรณ
้
สบสัตว์

มายาคติ
สังคม (ชาตินิยมไทย)

5.3.7 โคลงโลกนิติ (คลน)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 183-289
5.3.7.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องโคลงโลกนิติที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจยั พบ
ค่านิยมทัง้ 10 ประการ คือ (1) ค่านิยมการให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล (2) ค่านิยม
เกี่ ยวกับภาระบุญคุณ (3) ค่านิยมการปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิ่งแวดล้ อม (4) ค่านิยม
ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม (5) ค่านิยมความมัง่ คัง่ ร่ ารวย (6) ค่านิยมการมีความรู้
ความสามารถ (7) ค่านิยมเกี่ยวกับอานาจนิยม (8) ค่านิยมเกี่ยวกับพุทธศาสนา (9) ค่านิยมการ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์ และ (10) ค่านิยมเกี่ยวกับความสนุกสนาน ดังรายละเอียดผลการ
วิเคราะห์ตามตารางที่ 5.91
ตารางที่ 5.91 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องโคลงโลกนิติ
คา ข้ อความ ประโยค
คบเพื่อน, คนใจร้ าย, กายเกิดพยาธิโรคร้ าย, ฝูงคน, ร่ างตน, เลี ้ยงตัว,
โทษแท้ ถึงตน, หมาย, โทษแท้ ถึงตน, ชังกันบ่แลเหลียว, บุรุษหญิง, เพื่อน, มิตร, เพื่อนสนิท, เป็ นชาย, สตรี รูปงาม, คนใด, เย็น
ใจ, หวัง, หมูว่ งศา มิตรญาติ, หึง, โคตรสันดาน, ชังมาก-รักมาก,
อุ่นเนื ้อ, นินทาตน โศกเศร้ า, ญาติวงศ์พงศา, เงาตามตน, เลี ้ยง
ตัวตน, อย่าเที่ยวแล่เนื ้อเถือ พวกพ้ อง, ตนเอง, ตัวเอง, ไร้ เพื่อน,
ใคร, ตัวตน, รักษาตัว, เสน่หา, ภาคภูมิ, ปอง, เขา, ตรึกตรอง
พึง่ , ทาคุณ, อุดหนุน, ให้ , ก่อเกื ้อ, รู้คณ
ุ สนอง, แทนคุณ, ใครซื่อซื่อต่อ
ตัง,้ ตอบเต้ า, ชนพานัก, ประจาค, ลบคุณ, ลูกศิษย์, วานช่วย,
คาครู, คุณล ้า, ควรถวิล, โอวาท, ศิษย์กบั อาจารย์, ชูช่วย, เกื ้อก่อ
ให้ ทนุ ทา, ปูนปั น, จงมีภกั ดีดจุ โสนัข นันนา
้ มันบ่จืดจากเจ้ า จิต
นันคงตรง,
้
ฉลองพระคุณ, เลี ้ยงบารุง, ชุบชู, ให้ , บนจ้ าง
ชมชื่น, ชื่นช้ อย, ส้ องเสพสุราบาน, เที่ยวท่อง, ขัน, สรวล, มักมากเล่น
ชู้, คิดสบาย, เอมใจ, คนมักนักเลงกาม, หวัว (หัวเราะ), เหล้ น

ค่ านิยม
การให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล

ภาระบุญคุณ

ความสนุกสนาน
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ตารางที่ 5.91 (ต่อ)
คา ข้ อความ ประโยค
หลีก, เกี่ยงร้ ายแกมดี, อย่าโกรธอย่าหน้ าบึ ้ง ตอบถ้ อยถือความ, เว้ น
, เว้ นวิจารณ์ , เว้ นที่ถาม, เว้ นเล่าลิขิตสังเกต, คนล้ มจักข้ าม
กราย ห่อนได้ , ป้อง-บัง, กลคดี, สับปลี ้ (สับปลับ), กล, ลับหลัง
บังเบียดล้ าง ลบคุณ ต่อพักตรยกยอบุญ ลึกซึ ้ง, หลีกหนี, ปาก
สามานย์, คาอ่อนหวานบานหน้ า, อด (กลัน),
้ อาย, หลีก, หลีก
ให้ หา่ ง, ทาใบ้ , เบี่ยงหน้ าเมินหนี, ความอาย, เล่ห์, กล่าวมธุรส,
กันเก็บไว้ , หมัน่ ลอดสอดสืบถ้ อย, นิ่งไว้ , ทนสู้, พูดแล้ วโอนเอน,
ท่ามกลางกล่าวถ้ อยแต่ พอควร, เป็ นท่านสรวลอย่าสรวล ตอบ
เต้ า , ใช้ ค าแต่ น า้ นวล นฤโทษ, เห็ น ท่า นเศร้ าท าเศร้ า โศก
หน้ าตาตาม, กลัวอาย, สงวนนาม, พูดแต่พอควร, ปล้ อนไปมา,
คากล่าวฉ่าเฉื่อยหวาน เพราะพร้ อง, อันตราย, รู้ประจบโลมเล้ า
เลือกใช้ โดยควร, ยัง้ , คนนิ่งจึ่งเอาอรรถ อันลับ แสดงนา คน
กากปากเป็ นฆ้ อง อย่าใกล้ กลัวมัน, ได้ ที อย่าช้ า, รู้ อย่าอวด,
หนีหลบ, หลีกลับ, รู้หลบ-เป็ นปี ก-รู้หลีก-เป็ นหาง
ฟุ้งเฟื่ อง, เสียพงศ์, งาม, สงวน, เลิศ, คด, รักกัน, ศรี , รัก, สุข, ท่วย
แกล้ ว อาสา, ชาญ, น ้าใจจริ ง, ความเพียร, เป็ นอริ -เป็ นมิตร,
คร้ านเกียจ, กล้ า, สาธารณ์, คบคนพาล ลักลี ้, ลาเภา, น ้าจิต,
พิจารณ์, ความสัตย์, ชื่อม้ วย, คนดี, น ้าจิตอสัตยา, ชอบ, คร้ าน
, ยุติธรรม, อาสาศึกสู้, หาญ, โสภาคย์, อันธพาล, พฤฒิ (ความ
เจริ ญ), เอื ้อเฟื อ้ , ประชุม, จาเริ ญ, หมัน่ , เพียร, ผิดชอบ, เรื อน
ไร้ บตุ ร, สัจ
แก่นจันทน์กฤษณา, โอฬาร, ยากไร้ , ทรัพย์, ทุน, มัง่ มี, ไร้ , ดูแคลน,
ทองแดง, สุวรรณ, ตกยากไร้ , ทรัพย์ม้วยหมดตัว, ลาภ, ร้ อนไร้ ,
ผลาญทรัพย์, พานิช, สิน, ดวงแก้ ว, ยากจน, มีมงั่ , ไร้ ทรัพย์อบั
ผู้มา เป็ นเพื่อน, คัง่ คับทรัพย์สิน, จน, อดหยาก, โซ, โลภ, แผ่น
ทอง, ยาก, น้ อยทรัพย์, ค้ า, ทุน, หมดตัว, ทุนมาก, ไร้ ทรัพย์สิ่ง
สาอาง จักโอ่ งามฤๅ
ราชา, แผ่นภพภูมินทร์

ค่ านิยม
การปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิง่ แวดล้ อม

ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม

ความมัง่ คัง่ ร่ ารวย

การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์
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ตารางที่ 5.91 (ต่อ)
คา ข้ อความ ประโยค
ค่ านิยม
ฝูงหงส์, สีหราช, ม้ าต้ น, เลวชาติ, โทษ, พยศ, ชาติเสือ, เหมหงส์, คับ- อานาจนิยม
ใหญ่, ท่าน, กลกาแต่งยูงทอง, สินศักดิ์, นอบนิ ้ว, พูดโอ้ , อวด,
ข่ม, ทาโทษ, ไทท้ าว, ยศศักดิ์, ว่ารู้ ฟังคา, ข้ า-เจ้ า, สิทธิเดช, เป็ น
เดน, พระยา, กาหนด, สัง่ สอน, เฝ้ าท้ าว, อาสน์, ยศ, สอนคนหีน
ชาติช้า, ตีสงั่ สอน, มัน, องอาจ, ทหาร, เจ้ าไท้ , ตนน้ อยและใฝ่ ให้
เกินศักดิ์ ว่าตระกูลใหญ่นกั แทบไท้ , สงวนศักดิ์, ขู่, อวดอ้ าง,
บูชา, ข้ าทาส, นายน้ อย, สัง่ การงาน, ไท้ (ผู้เป็ นใหญ่), บ้ ายศ ยอ
ตาม, ผู้ใหญ่, คานัล (เฝ้ าเจ้ านาย), เกรงขาม, คารวะ, คร้ ามกลัว,
ค้ าความ, ลูกขุน, บังอาจ, รังแก, กล้ าอวดแข็ง, เป็ นประธาน,
บุตรชายเชษฐกุมาร นับใหญ่ ยิ่งแฮ
พาล, คนพาล, บาป, ทุรจิต, ฟั งธรรม, สัปบุรุษ, บุญกรรม, ชัว่ , บุญ พุทธศาสนา
ธรรม์, ทรชน, โยชน์, ธัมโมช, เห็นถ่องธรรม, ทาชอบชอบห่อน
หาย ชอบกลับ สนองนา, ภิกษุ , สังวร, ศีล, ประมาท, บุญ,
เคราะห์โศก, กรรม, บุรพกรรม, สัพพัญญู, ธรรเมศ, ทาบุญ,
ทุรชน, บรรพชิต, ศีลขาด, ธรรมา, อบาย, ทุกข์, อกุศล, เวร, ทาง
ธรรม, อเวร, เมตตา, สัจศีล, เที่ยงแท้ ธรรมดา, สดับถ้ อยธรรม,
ประมาท

5.3.7.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องโคลงโลกนิติที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจยั พบ
มายาคติทงั ้ 4 ประเภท ได้ แก่ (1) มายาคติเกี่ยวกับจักรวาลและชีวิต (2) มายาคติเกี่ยวกับสังคม
(3) มายาคติเกี่ยวกับอัตลักษณ์ และ (4) มายาคติเกี่ยวกับจุดสิ ้นสุดของชีวิต ดังรายละเอียดผลการ
วิเคราะห์ตามตารางที่ 5.92
ตารางที่ 5.92 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องโคลงโลกนิติ
คา ข้ อความ ประโยค
มายาคติ
รู้เท่าใดฤๅพ้ น พ่ายแพ้ ความตาย, รู้ เท่ารู้ ล้นฟ้ า ห่อนแพ้ ความตาย,อัฐิ จุดสิ ้นสุดของชีวิต (ความตาย, ชีวิตหลัง
ถมทัว่ ปถพี รายเรี่ ย ประเทศเท่าปี กริ น้ ร่างพ้ นฤๅมี, สูห่ ้ องอบาย
ความตาย)
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ตารางที่ 5.92 (ต่อ)
คา ข้ อความ ประโยค
จงนับสัปบุรุษรู้ บุญกรรม, จงสร้ างสืบบุญธรรม์ ทุกเมื่อ, ทาชอบชอบ
ห่อนหาย ชอบกลับ สนองนา ทาผิดจักผิดให้ โทษแท้ ถึงตน, บาป
ย่อมทาโทษซา้ ใส่ผ้ ูบาปเอง, บุญช่วยอวยผล ผลเพิ่ม พูนนา
แม้ นบาปบุรพกรรมให้ บาปซ ้าเสียสูญ , โทษแต่กรรมเองสร้ าง,
อายกับทาบุญแล้ สุขนันฤๅมี
้
, (๒๓๓) ทาบุญบุญแต่งให้ เห็นผล
คือดัง่ เงาตามตน ติดแท้ ผู้ทาสิ่งอกุศล กรรมติด ตามนา ดุจจักร
เกวียนเวียนแล้ ไล่ต้อนตีนโค, ค้ าใดไป่ เท่าค้ า คือบุญ, เรื อนชะตา
แผ่นทอง, เตร็ จไตรตรู ทัว่ หล้ า, ทุกทวีป, เหมือนขอบฟ้ ามาป้อง,
อย่าโทษไทท้ าวท่วย เทวา
ความรู้ร้ ูยิ่งได้ สินศักดิ์ เป็ นที่ชนพานัก นอบนิ ้ว, ลูกที่ดีนนด้
ั ้ วย ว่ารู้ ฟัง
คา, ข้ าหลีกหนีสามหน จากเจ้ า ลูกศิษย์ผิดครู ตน, น ้าจิตพระยา
กาหนด ยากแท้ คาครู สงั่ สอนบท ธรรมเมศ, เฝ้ าท้ าวเทียมเสพ
ด้ วย ยาพิษ, อายครูไซร้ ถ่อยรู้ วิชา อายแก่ราชาคลา ยศแท้ , คนดี
สัง่ สอนเอา โอวาท, ดุจศิษย์กบั อาจารย์ ตีสงั่ สอนแฮ, รักเจ้ าจง
รักให้ เป็ นยุติธรรมนา ท่านเคียดอย่าควรประทุษบ์ เท่าเผ้ า จงมี
ภักดี ดุจ โสนัข นัน้ นา มันบ่จื ดจากเจ้ า จิ ตนัน้ คงตรง, ฉลอง
พระคุณเจ้ าไท้ ท่านเลี ้ยงบารุ ง , ข้ าทาสขาดนายน้ อย หนึ่งปล้ อน
ไปมา, (๓๓๗) ตื่นนอนหน้ าแช่มช้ อย บัวบาน คากล่าวฉ่าเฉื่อย
หวาน เพราะพร้ อง เมื่อจักสัง่ การงาน ดุจโกรธ สามประการนี ้ต้ อง
ที่ไท้ ชุบชู, ผู้ใหญ่ย่อมเกรงขาม คารวะ รู้ ประจบโลมเล้ า เลือกใช้
โดยควร, ฝูงหงส์-กา, สีหราช-โคนา, ม้ าต้ น-ลา, ตนน้ อยแลใฝ่ ให้
เกินศักดิ์ ว่าตระกูลใหญ่นกั แทบไท้
เป็ นชายความรู้ยิ่ง เป็ นทรัพย์ , สตรี รูปงามสรรพ เป็ นทรัพย์ ตนนา แม้
ตกยากไร้ ร้าง ห่อนไร้ สามี , หญิงชัว่ ผัวอย่าร้ าง สามคน, สตรี รูป
ลาเภา ผัวอย่า เล่าแฮ ยักหล่มถ่มร้ ายซ ้า ไม่ร้ายแรงหึง , รู ปหญิง
ร้ ายกิริยา โฉดด้ วย-สิง่ นี ้ชื่อม้ วย ชีพสิ ้นสุดสกล, บุรุษสุดไร้ รัก เมีย
งาม ชอบฤๅ, บุรุษรอบรู้ คง งามเพื่อ รู้ แฮ หญิงมักงามล้ นล้ วน
เลิศด้ วยสามี, หญิงดรุ ณอันธพาล หนุ่มเหน้ า เป็ นพิษพฤฒิการ
บุรุษ, นารี รูปช้ อยชด แซะเฉียด ชายนา ใครจักนิ่งดูได้ ห่อนเว้ น
ตัวตน, เมียที่งามเป็ นประธาน ทัว่ หน้ า

มายาคติ
จักรวาลและชี วิต (กรรม, บุญ-บาป,
ดวงชะตา, ไตรภูมิและโลกสัณฐาน
, เทวดา)

สังคม (อานาจและผู้มีอานาจ, สถานะ)

สังคม (สตรี เพศ-ปิ ตาธิปไตย)
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ตารางที่ 5.92 (ต่อ)
คา ข้ อความ ประโยค
มายาคติ
จวักตักเข้ า ห่อนรู้รสแกง, จงนึกนิตย์ชีพคล้ าย ดุจด้ วยฟองชล, หมาตัว อัต ลัก ษณ์ (คติ ค วามเชื่ อ และข้ อ ห้ า ม
ใดร้ ายขบบาทา อย่าขบตอบต่อหมา, ชาติเสือห่อนหายลาย, ไม้
สาหรับการดาเนินชีวิต, ศิริมงคล,
ล้ มควรข้ ามได้ โดยหมาย คนล้ มจักข้ ามกราย ห่อนได้ , ทรชน
อานาจเหนือธรรมชาติ)
ยากไร้ อย่า ทาคุณ, ทาคุณให้ ห่อนรู้ คุณสนอง ท่านบ่แทนคุณ
ปอง โทษให้ , ใครซื่อซื่อต่อตัง้ ตามกัน ใครคดคดผ่อนผัน ตอบ
เต้ า, ยามกินรสโอชา ชวนเพื่อน กินนา, หายากเช่นเชิงมิตร คุงชีพ
, หมาเห่าเล่าอย่าหวัง จักขบ ใครนา, ส้ องเสพสุราบาน การบาป,
(๑๔๙) หญิงชัว่ ผัวอย่างร้ าง สามคน ข้ าหลีกหนีสามหน จากเจ้ า
ลูกศิษย์ ผิดครู ตน สามแห่ง เข้ าหมู่นีอ้ ย่าเข้ า เสพซ้ องสมาคม,
หนามต่อหนามนันแล้
้ เขี่ยได้ คืนถอน, รู้ ว่าปราชญ์ เปรื่ องไซร้ เมื่อ
ถ้ อยคาแถลง, (๑๙๕) หลีกเกวียนให้ หลีกห้ า ศอกหมาย ม้ าหลีก
สิบศอกราย อย่าใกล้ ช้ างยี่สิบศอกคลาย คลาคลาด เป็ นทุรชน
หลีกให้ ห่างพ้ นลับตา, ไร้ ทรัพย์อบั ผู้มา เป็ นเพื่อน, คนเวรต่อเวร
ประทุษฐ์ ทวีโทษ, ไป่ ชอบท่าทาดี นิ่งไว้ , ถึงจนทนสู้กดั กินเกลือ
อย่าเที่ยวแล่เนื ้อเถือ พวกพ้ อง, (๒๙๑) ท่ามกลางกล่าวถ้ อยแต่
พอควร เห็นท่านสรวลอย่าสรวล ตอบเต้ า ใช้ คาแต่น ้านวล นฤ
โทษ เห็นท่านเศร้ าทาเศร้ า โศกหน้ าตาตาม, ลาภฆ่าคนโลภม้ วย,
ไปเรื อนท่านไซร้ อย่า เนานาน, สารซับมันร้ ายขี่ ขาดคอ โคกระบือ
ขาดปอ ป่ านร้ อย เรื อค้ าขาดสมอ จักทอด ไฉนนา, จักเข้ าหาบ้ า
ยศ ยอตาม คนโลภคานัลงาม ง่ายแท้ , น้ อยทรัพย์อย่าต่อล้ อ
เลียนความ ให้ นี ้อย่าต่อตาม ตอบเต้ า , คนนิ่งจึ่งเอาอรรถ อันลับ
แสดงนา คนกากปากเป็ นฆ้ อง อย่าใกล้ กลัวมัน , ถึงรู้ อย่าอวดให้
คนหวัว, อย่าเซี่ยมเขาควายให้ เสี่ยวสู้ชนกัน , รู้ หลบ-เป็ นปี ก-รู้
หลีก-เป็ นหาง, เรื อนไร้ บตุ รสืบซัน้ ทรัพย์มอด หมดแฮ, อับเศร้ าศรี
หมอง, ยายาประกอบด้ วย มนตร์ ดล เคราะห์โศกโรคบนปน ปะ
ไซร้ , มีฤทธิ์ร้ ู ยิ่งแม้ น, เหินเห็จ, ดาดินแหวกสินธู, ฤๅษี สิทธิเดช,
ร่ายมนตร์ ปลุกเสือแสน

5.3.8 ดุสิตสมิต (ดสม)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 307-313
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5.3.8.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดี เรื่ องดุสิตสมิตที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจัยพบ
ค่านิยม 8 ประการ ได้ แก่ (1) ค่านิยมการให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล (2) ค่านิยมการ
ปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิ่งแวดล้ อม (3) ค่านิยมเกี่ยวกับความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม
(4) ค่านิยมความมัง่ คัง่ ร่ ารวย (5) ค่านิยมการมีความรู้ความสามารถ (6) ค่านิยมเกี่ยวกับอานาจ
นิยม (7) ค่านิยมเกี่ยวกับพุทธศาสนา และ (8) ค่านิยมเกี่ยวกับความสนุกสนาน ดังรายละเอียด
ตามตารางที่ 5.93
ตารางที่ 5.93 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องดุสิตสมิต
คา ข้ อความ ประโยค
มิตร, ใคร, หวัง, หมายมุง่ , เลือกมิตร, อมิตร, พ่อ, ถูกหยัน, อย่าข้ าม
คน
ระวังตัว, ปิ ดมิดชิด
พลังวังชา, สิทธิ์, เจริ ญศรี , เชื่อถือ, ตังใจ,
้ รักจริ ง, อติ (เลิศ, พิเศษ)
ธนสาร
ปราชญ์, เหล่าครู, รู้
คนเฒ่า, ท่านสอนไว้ , อวดรู้, ข่ม, ให้ ขยาด, ยศศักดิ์
ประมาท
สุราอีกนารี

ค่ านิยม
การให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล
การปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิง่ แวดล้ อม
ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม
ความมัง่ คัง่ ร่ ารวย
การมีความรู้ความสามารถ
อานาจนิยม
พุทธศาสนา
ความสนุกสนาน

5.3.8.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดี เรื่ องดุสิตสมิตที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจัยพบ
มายาคติ 2 ประเภท ได้ แก่ (1) มายาคติเกี่ยวกับสังคม และ (2) มายาคติเกี่ยวกับอัตลักษณ์ ดัง
รายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.94
ตารางที่ 5.94 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องดุสิตสมิต
คา ข้ อความ ประโยค
อันคนเฒ่าเหล่าครูสอนไว้ , แม้ วา่ ตนมี ยศศักดิ์ เท่าใด

มายาคติ
สังคม (อานาจและผู้มีอานาจ, สถานะ)
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ตารางที่ 5.94 (ต่อ)
คา ข้ อความ ประโยค
มายาคติ
มากมิตรเหมือนมากด้ วย ธนสาร, สุราอีกนารี คือเครื่ อง มือนา แห่ง อัต ลัก ษณ์ (คติ ห รื อ ความเชื่ อ สาหรั บ
อมิตรผู้ตงั ้ จิตผลาญ, อวดรู้ พูดวู่วาม เปิ ดโง่ คงไม่แคล้ วแน่แท้
การดาเนินชีวิต, ศิริมงคล, อานาจ
ถูกหยัน, ไม้ ล้มข้ ามได้ อย่าข้ ามคน, เจริ ญศรี , เปรี ยบยักษ์
เหนือธรรมชาติ)

5.3.9 เพลงยาวเจ้ าพระ (พยจ)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 466-467
5.3.9.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดี เ รื่ อ งเพลงยาวเจ้ า พระที่ ราชบัณฑิ ตยสถานคัด เลื อกมา
ผู้วิจยั พบค่านิยม 6 ประการ ได้ แก่ (1) ค่านิยมการให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล (2) ค่านิยม
เกี่ยวกับความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม (3) ค่านิยมการมีความรู้ความสามารถ (4) ค่านิยม
เกี่ยวกับอานาจนิยม (5) ค่านิยมเกี่ยวกับพุทธศาสนา และ (6) ค่านิยมการเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.95
ตารางที่ 5.95 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องเพลงยาวเจ้ าพระ
คา ข้ อความ ประโยค
หยาบคิด, ไตรตรึกนึกถวิล, ตระกูล
ชอบระบอบหมาย, ติเตียน, ศรี , อุสา่ ห์, ชานาญ, อัประมาณ (อับอาย)
ปราชญ์, ศึกษาวิชาการ
มลทินโทษ, ภิญโญใหญ่
วาศนา, โพธี, บารมี
พระประภาษ, พระองค์, เสียพระไทย

ค่ านิยม
การให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล
ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม
การมีความรู้ความสามารถ
อานาจนิยม
พุทธศาสนา
การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์

5.3.9.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดี เ รื่ อ งเพลงยาวเจ้ า พระที่ ราชบัณฑิ ตยสถานคัด เลื อกมา
ผู้วิจยั พบมายาคติ 2 ประการ ได้ แก่ (1) มายาคติเกี่ ยวกับจักรวาลและชีวิต และ (2) มายาคติ
เกี่ยวกับอัตลักษณ์ ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.96
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ตารางที่ 5.96 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องเพลงยาวเจ้ าพระ
คา ข้ อความ ประโยค
หนึง่ พระประภาษว่าวาศนา, เมื่อบารมีแก่กล้ าคงหล้ าฦๅ
จงอุสา่ ห์ศกึ ษาวิชาการ ให้ ชานาญในกระบวนควรตระกูล

มายาคติ
จักรวาลและชีวิต (บุญบารมี, วาสนา)
อัตลักษณ์ (คติสาหรับการดาเนินชีวิต)

5.3.10 มหาชาติคาหลวง (มหล)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 468-478
5.3.10.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดี เรื่ องมหาชาติค าหลวงที่ ร าชบัณฑิ ตยสถานคัดเลื อ กมา
ผู้วิจยั พบค่านิยม 9 ประการ ได้ แก่ (1) ค่านิยมการให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล (2) ค่านิยม
เกี่ยวกับภาระบุญคุณ (3) ค่านิยมการปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิ่งแวดล้ อม (4) ค่านิยมเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม (5) ค่านิยมความมัง่ คัง่ ร่ ารวย (6) ค่านิยมเกี่ยวกับอานาจ
นิยม (7) ค่านิยมเกี่ยวกับพุทธศาสนา (8) ค่านิยมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์ และ (9)
ค่านิยมเกี่ยวกับความสนุกสนาน ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.97
ตารางที่ 5.97 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องมหาชาติคาหลวง
คา ข้ อความ ประโยค
กูทงสอง,
ั้
อยาก, อยากน ้าหิวหอบ, ตนใด, คนใคร, ผู้อื่นผู้ไกล, ญาติ
, บุทคล ตนใด, สองเจ้ า, แม่, นงโพธพ่อ, พระมัทรี , ร่ า (ราพัน),
พระเพศยันดร, สองเสน่หา, โฉมนาง, โฉมนางนงคราญ
วอนขอ, ให้ ข้าวนา้ โภชนาหาร, ล้ ย งโลม (เลี ้ยงดู), บริ จาคทาน,
ประสาท
ปลอบ, วิงวอน
ศรี วรลกษณ, ลาเภา, กฤดิ (เกียรติ) , พิมลเบญจางค์ลกั ษณ์ เลิศ ,
งาม, ยกย่อง, สมบูรณ์, งามแก่ตา, คนชม
เกือกทองรองบาท, แคลน, ลาบาก, ทอง, พรายพรรณ, โบษเบญจ
รงค
ราชสีห์พยัฆราช, ทรนง, เจ้ าพ่อ, ฝูงราษฎร์ , ธ (ท่าน), ท้ าว, ชาติเชื ้อ
สมมุติพงษ์ , เจ้ า, อรรคเทพี, นางพญา, ลายองบัตรบนนลาย,
ช้ างแก้ ว, น ้าเชื ้อชาติราชาธิเบศ, ทรงเครื่ อง, บริ วารยศยง
แข่งเหล้ น, ปราโมทย์, โสมนัศยินดี

ค่ านิยม
การให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล

ภาระบุญคุณ
การปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิง่ แวดล้ อม
ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม
ความมัง่ คัง่ ร่ ารวย
อานาจนิยม

ความสนุกสนาน

178
ตารางที่ 5.97 (ต่อ)
คา ข้ อความ ประโยค
ค่ านิยม
อนุโมทนา, ทาน, พระคาถา, นมัสการ, ทศพล, พระโพธิ ญ าณ, พุทธศาสนา
บารมี
พระราชมารดา, เสด็จ, สองกษัตริ ย์, พระปิ ยบุตร, พระจอมจักร, การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์
พระองค์ทรงสรรพลักษณ์ , บรมราชธิดา, หมู่กษัตริ ย์, ทรง, ราช
ธิดา, พระโอฐ

5.3.10.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดี เรื่ องมหาชาติค าหลวงที่ ร าชบัณฑิ ตยสถานคัดเลื อ กมา
ผู้วิจยั พบมายาคติ 3 ประเภท ได้ แก่ (1) มายาคติเกี่ยวกับจักรวาลและชีวิต (2) มายาคติเกี่ยวกับ
สังคม และ (3) มายาคติเกี่ยวกับอัตลักษณ์ ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.98
ตารางที่ 5.98 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องมหาชาติคาหลวง
คา ข้ อความ ประโยค
เมืองอมรมินมโหรณพ จนภวัคคภพพรหมมาน, รอบจักรพาฬ, เทพย
ท้ งงหลายก็ปราโมช, นารทปรากฎบรรพตเทวดา ท้ งงสองช้ นนฟ้ า
, อินท์พรหมบรมปชาบดีเดช, สรรพเทวคณานับ ไตรตรึ งษสถิตย์,
เป็ นทศพลภายหน้ า, ทุกแห่งห้ องสงสาร, ดุจกินริ น แน่งภักตรา
แพ่งมานุษย์, ทานบารมี
สองกุมารเจ้ าพ่อ, ข้ าแต่พระองค์ทรงสรรพลักษณ์ ปางพระจอมจักร,
กอปกฤดิ บ ริ ว ารยศยงฦๅเลื่อ ง ทุก แมนเมือ งหมู่ก ษั ตริ ย์ , สอง
กษัตริ ย์, ฝูงราษฎร์ จะใกล้ กินเพรา, เสียเกือกทองรองบาท, เป็ น
บรมราชธิดาอดุลดวงสวาดิ แห่งท้ าวมัทธราชชาติเชื ้อสมมุติพงษ์
พระมัทรี ศรี วรลกษณเลิศนาง, เห็นลาเพาเพศพิมลเบญจางค์ลกั ษณ์
เลิศฟ้ า, อรรคเทพีพิลาศ-นางพญาเยาวมาลย์ เนื ้อนงพาลนงโพธ
อนน กอปด้ วยพระโอฐแดงฉรร ดูดจุ พรรณลูกไทร ใยตาลึงสุกเข้ ม
ใครค่าเล้ ม โฉมนางสาอางค์ อ งค์ นงลัก ษณ์ ภัก ตราใสสรแล้ ม
แย้ มแย้ มจึ่งจรรจา แลนางพญาน้ นนโสด สมบูรณ์โบษบววกาม มี
ดาเนินงามแออวย รทวยรทอดกรกราย ค่อยโชยชายยกย่อง, นาง
มีโฉมสรอาด น ้าเชื ้อชาติราชาธิเบศ

มายาคติ
จักรวาลและชีวิต (ไตรภูมิ, เทวดา, ภพ
ชาติ, บุญบารมี)

สังคม (อานาจและผู้มีอานาจ, สถานะ)

สังคม (สตรี เพศ-ปิ ตาธิปไตย)

179
ตารางที่ 5.98 (ต่อ)
คา ข้ อความ ประโยค
ท้ งงแสงสายอสุนีการ กาเริ บรอบจักรพาฬ, องค์อามฤตยกฤษดาญ

มายาคติ
อัตลักษณ์ (อานาจเหนือธรรมชาติ)

5.3.11 มหาเวสสันดรชาดก (เทศนา) (มหช)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 479-522
5.3.11.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดี เรื่ องมหาเวสสันดรชาดก (เทศนา) ที่ราชบัณฑิตยสถาน
คัดเลือกมา ผู้วิจยั พบค่านิยมทัง้ 10 ประการ คือ (1) ค่านิยมการให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อ
บุคคล (2) ค่านิยมเกี่ยวกับภาระบุญคุณ (3) ค่านิยมการปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิ่งแวดล้ อม (4)
ค่านิยมเกี่ยวกับความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม (5) ค่านิยมความมัง่ คัง่ ร่ ารวย (6) ค่านิยม
การมีความรู้ความสามารถ (7) ค่านิยมเกี่ยวกับอานาจนิยม (8) ค่านิยมเกี่ยวกับพุทธศาสนา (9)
ค่านิยมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์ และ (10) ค่านิยมเกี่ ยวกับความสนุกสนาน ดัง
รายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.99
ตารางที่ 5.99 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องมหาเวสสันดรชาดก (เทศนา)
คา ข้ อความ ประโยค
ผู้ใด, ปรารถนา, ลูกข้ า, ฝูงคน, พ่อฉัตรพิชัยเชตเวสสันดร, แม่เอ่ย,
หญิ ง-ชาย, สนิท, เรา-ท่าน, กูนี,้ แม่-พ่อ, พี่, จากเจ้ า, ตัวมึง,
สมมโนนึกในใจคะเน, เอง, พินิจคิดคะเน, กริ่ ง (ระแวง), มาด
หมาย, เผื่อเพื่อน, ชาลีศรี สุริยะ, เย็นใจ, นางพระธรณี, หญิ ง
ชายผู้ใด, เขา, สองบังอรของพ่อ, สุดอาลัย,เศร้ า สลดระทดท้ อ,
อ่อนหิวสุดละห้ อย, ร่ าเรี ยกพิไรร้ อง, ประสงค์, มัทรี , เราทังสอง,
้
หมายเหมือน, ประโยชน์ตน
บริ จาค, ให้ ซึ่งสรรพข้ าวนา้ โภชนาหาร, วอนขอ, พระคุณ, บารุ ง ,
อาศัย, รับพระราชทาน, ทูลขอ, ประโลมเลี ้ยงรักษา, คุณของ
พระมารดา, เลี ้ยง, ทานุกปลูกเลี ้ยง
อาย, ผ่อน, แอบเข้ า, สลักใส่ให้ แน่นแฟ้ น, รู้ แยบคาย, แอบอาศัย,
ระวังภัย, บังกาย, แกล้ ง, ระงับเคืองแค้ น, เลือกสรร, สารวม
กาย, ข่มโศก
ไตรเพทพิชาการ, พราหมณ์, ปั ญญาวินิจฉัย, ปั ญญา, นักสิทธิ์

ค่ านิยม
การให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล

ภาระบุญคุณ

การปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิง่ แวดล้ อม

การมีความรู้ความสามารถ
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ตารางที่ 5.99 (ต่อ)
คา ข้ อความ ประโยค
ล ้าเลิศ, เชี่ยวชาญชานาญ, เกียรติยศ, จลาจล, พลัดพราก, รัก, เป็ น
หม้ ายชายหย่ า , จ าเริ ญ , ลั ก ษณะวิ ไ ล, สงบ, สามานย์ ,
สาธารณ์ , ขยัน, กล้ า, ความรัก, งาม, บริ บูรณ์ , อุดม, พิจิตร,
ไพบูลย์, ระเบียบ, ห้ าวหาญ, เบียดเบียน
ยากจก, วัตถาลังการอันอุดม, มหาสุวรรณนิธี, สมบัติ, วังที่นงั่ นอน,
ยาก, บาเรอ, สิ ้นทรัพย์อปั ภาคย์, เพชรรัตน์, ย่อมเยาเบาราคา,
ขาย, ซื ้อ, มาศ, ผู้ดีหรื อคนยากยาจก, รวยเรื อนฝากระดานสาม
สี่ห้าห้ อง, เงินทอง, วณิพก, ลาภ, บุรุษอันยากไร้ , ทรัพย์, พัน
ตาลึง, เงินทอง, ยากไร้ สิ ้นร้ าย, เงินแลทองได้ ร้อยเท่าพันทวี,
แก้ วเก้ าเนาวรัตน์แสนสัตตรัตนะเรื องรอง, แก้ วแวววับ, มณีแวบ
วาบวาวสว่าง, ทองอันผ่องแผ้ ว, ฉัตรทอง, น ้าพลอย, แก้ ว, ฉัตร
เงินแลฉัตรทอง, คนจน, ทรพลชนอนาถา, ประดับประดา, ตาบ
เพชร, สังวาล, สะอิ ้ง, ทับทรวง, กุณฑล, กรรฉิ่งทอง, ตระการ
ตา, หมวกสุวรรณเสื ้ออย่า งเทศ, รั ด พัสตร์ เพริ ด แพร้ ว, ภูษ า
กัปปาสิกพัสตร์ เกิดแต่กรุ งกาสิกรัฐบุรีรมย์, โกไศยวัตถาภรณ์
พรรณไพบูลย์, สีสวุ รรณอาภาพิพิธพรรณราย, ทอด้ วยขนสัตว์
อัน วิ จิ ต รบรรจง ก าหนดราคาคงได้ แสนต าลึ ง , มี ค่ า มาก,
อนาถา
ท่า น, ยกโทษโกรธขึง้ , พระชนนี, พระบิ ดา, ด่าตี , เงื อ้ งอศอก, ขู่
ตะคอก, ดุเดือดด่าขูเ่ ขี ้ยวเข็ญ, ก้ มหน้ าก้ มตาต่าอยูแ่ ต่ในเคหา,
ผายผึ่งผง่านโงเงือ้ ม, ศีรษะเองก็จะเด็ดกระเด็นเป็ นปลิดตก,
พลีกรรม, สรวงเซ่น, หน้ านายหน้ าข้ า, ทาสทาร, ยศศักดิ์, เป็ น
เจ้ า จอมหม่อ ม, พระบิ ด า, พระพารา, สมเด็ จ พระบรมนรา
พิสทุ ธิ์, ท้ าวเธอ, ขุนนาง, พระปิ ยบุตรเจ้ า, เหี ้ยมห้ าว, พระยา,
เริ งฤทธิไกร, พระยาครุฑราชปั กษี , ประหาร, ไหว้ , สองสุริย์วงศ์,
กุมารกุมารี , สมเด็จ, ลูกหงส์เหมราช, ข้ าแต่, พระบาทบรมราช
นักสิทธิ์, ท้ าว, ยกพยุหแสนยาพลากร, พระปิ ตุรงค์, อเนกนิกร
ประชาราษฎร์ , องค์อคั รโอรสา, ยิ่งด้ วยยศศักดิ์, ปราบปรามหมู่
ปรปั กษ์ , พลรถ, เสนานัง่ ถือศร, ขนัดพล

ค่ านิยม
ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม

ความมัง่ คัง่ ร่ ารวย

อานาจนิยม

181
ตารางที่ 5.99 (ต่อ)
คา ข้ อความ ประโยค
ทาน, พระโพธิ ญ าณ, กรรม, พาลพาโล, พุ ท ธางกู ร , กุ ศ ล,
ไฟบรรลัยกัลป์, ถวายสักการะบูชา, พระนิพพาน, ทุกข์, ปราณี,
พระบรมโพธิ สัต ว์ , อุ เ บกขา, อาราม, บรรพชิ ต , ทศธรรม,
ละอายบาป, ทากรรม
ตรัส, น ้าพระหฤทัย, พระองค์, ทรง, พระทูลกระหม่อมแก้ ว, เสวย,
ทูล, โปรด, พระทัย, น ้าพระทัย, เศียร, ยอพระกร, พระบาท,
ทรงกันแสง, พระสุรเสียง, พระนาสิก, น ้าพระเนตร, พระกาย,
พระเมรุ ทอง, พระพุทธิ เจ้ าข้ า, พระ, พระชนม์ชีพ, พระพร,
พระชนมายุยืนยง, ราชวัติฉตั รธง, พระภูษา, ทรงมหามงกุฎ,
อภิวาทพระบารมี
กินเล่น, สบาย, เสนาะ, ราฟ้ อน, พิณพาทย์ชาวสุราลัยละเลิงหลง,
อร่อยดี, เที่ยวพูดจาคบเพื่อน, หยอกเอิน, รสโอชา, เอมโอชารส
, โดดเล่น, เที่ยว, ล่องเล่น, แข่งเคียงขนานเล่น, เล่นน ้าคะนอง
เชย, เสนาะ, น่าใคร่ฟัง, เกษมศานต์ภิรมย์โสมนัส, ชื่นบานเอิบ
อาบ, ปราโมทย์, เล่นลมบน, สุขเกษมเปรมสบาย, เสวยสวัสดิ์
สุขสาราญ, เริ งร่า

ค่ านิยม
พุทธศาสนา

การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์

ความสนุกสนาน

5.3.11.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดี เรื่ องมหาเวสสันดรชาดก (เทศนา) ที่ราชบัณฑิตยสถาน
คัดเลื อกมา ผู้วิจัยพบมายาคติ ทัง้ 4 ประเภท ได้ แก่ (1) มายาคติเกี่ ยวกับจักรวาลและชีวิต (2)
มายาคติเกี่ยวกับสังคม (3) มายาคติเกี่ยวกับอัตลักษณ์ และ (4) มายาคติเกี่ยวกับจุดสิ ้นสุดของ
ชีวิต ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.100
ตารางที่ 5.100 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องมหาเวสสันดรชาดก (เทศนา)
คา ข้ อความ ประโยค
มายาคติ
เจ้ ามาตายจากพี่ไปในวงวัฏ เจ้ าจะเอาป่ าชัฏนี่หรื อมาเป็ นป่ าช้ า จะ จุ ด สิ น้ สุ ด ของชี วิ ต (ความตายและ
เอาพระบรรณศาลานี่หรื อเป็ นบริ เวณพระเมรุ ทอง จะเอาแต่เสียง
ประเพณีเกี่ยวกับความตาย)
สาลิกาอันร่ าร้ องมาเป็ นกลองประโคมใน จะเอาแต่เสียงจักกระ
จัน่ แลเรไรต่างแตรสังข์แลพิณพาทย์

182
ตารางที่ 5.100 (ต่อ)
คา ข้ อความ ประโยค
มายาคติ
พระยาเขาพระสุเมรุก็เอนอ่อนอยูท่ บเทา, ไฟบรรลัยกัลป์จะผลาญโลก จั ก รวาลและชี วิ ต (ไตรภู มิ , สวรรค์ ,
ให้ ท าลายวายวิ น าศ, หมู่กิ น รกิ น รี , ในป่ าหิ ม พานต์ , ขุน เขา
เทวดา, ภพชาติ, บุญกรรมและการ
พระหิมพานต์สตั ตบริ ภณ
ั ฑ์สเิ นรุราช, ถึงพิภพสุทธาวาสอันสูงสุด
ทาบุญ)
, เสียงพิณพาทย์ชาวสุราลัย, ไม้ ปาริ กชาตในเมืองสวรรค์, สรวง
เซ่นเทวาอารั กขศาสตร์ , เทพยดานิกรนับโกฏต่างน้ อมศิโรตม์ ,
ท้ าวเทวอดิศรสุรมเหสักข์มฆั วาน-เป็ นองค์อคั รอิศราธิราชหมู่อมร
แมน, เกิดมาในห้ วงมหรรณพภพสงสาร ยังมิถึงซึ่งพระนิพพาน
ตราบใด ก็ยอ่ มต้ องทุกข์โพยภัยประหาร, แลกเอาพระโพธิญาณ,
กรรมเจ้ าทาไว้ แต่ปางหลัง, ทากรรมอันหยาบอย่างบุราณกาล,
ให้ ซงึ่ สรรพข้ าวน ้าโภชนาหาร-แก่ทา่ นผู้ทรงศีลสมาธิพรหมจรรยา
สมบัติของพระทูลกระหม่อมแก้ ว, พระชนนี, เป็ นหน้ านายหรื อหน้ าข้ า สังคม (อานาจและผู้มีอานาจ, สถานะ)
คิดดูให้ จงมาก จะเป็ นผู้ดี หรื อคนยากยาจกหรื อมิ ใช่ , ทาสทา
รเงิ นทองถ้ วนทุกสิ่ง ทัง้ ยศศักดิ์ก็จะยวดยิ่งเป็ นเจ้ าจอมหม่อม,
เมื่ อ เราอยู่ใ นพระพารา หมู่ว ณิ พ กทั่ว ทิ ศ ามารั บ พระราชทาน
ความพระบิ ด าเกษมสานต์ ภิ ร มโสมนัสจนถึ ง มหิ ท ธิ สิ โรเพศ,
สมเด็จพระบรมนราพิสทุ ธิ์ พุทธางกูร ได้ ฟังพราหมณ์ อธิบายทูล
ขอสองกุมาร, น ้าพระทัยท้ าวเธอ, พระปิ ยบุตรเจ้ าทังสอง,
้
ไหนจะ
เดินได้ ด้วยพระบาทเปล่า, สองสุริย์วงศ์ตงแต่
ั ้ วา่ จะทรงกันแสงไห้ ,
สมเด็จพระบรมโพธิสตั ว์ ตรัสได้ ทรงฟั งพระสุรเสียง, เสมือนหนึ่ง
ลูกหงส์เหมราชปั กษิ นทร์ ปราศจากมุจลินท์ไปตกคลุกในโคลน
หนอง สิ ้นสีทองอันผ่องอาไพ, ข้ าแต่พระบาทบรมราชนักสิทธิ์, ให้
พระปิ ตุร งค์ ร ะงับ เคือ งแค้ น ที่ โทษา จงยกพยุห แสนยาพลากร
ออกมารับเราคืนนครเสวยสวรรคเยศ, อเนกนิกรประชาราษฎร์ ขอจงได้ ทานุกปลูกเลี ้ยงเหล่าทรพลชนอนาถา, องค์อคั รโอรสา
เกิดกับอกองค์ จงมีชนมายุยืนยกยิ่งด้ วยยศศักดิ์ ให้ ปราบปราม
หมู่ปรปั กษ์ ปราชเยศ โดยทศธรรมทั่วธเรศธารงภพ, ทัง้ ราชวัติ
ฉัตรธงเทิดทิฆมั พร, ทรงมหามงกุฎวชิเรศจารัสเรื อง, พลรถเรี ยบ
ระเบียบงอนอยูเ่ รี ยงราย-เทียมด้ วยอัศวอาชาชาญชานิศกึ -ดูพิลกึ
ห้ าวหาญรานแรงเริ งร่ า-เสนานัง่ ถือศรบนหลังรถ-นายรถแต่งกา
ยาประกวดกัน-ขับรถไปตามระหว่างขนัดพล, น้ อมยอดอย่าจะ
อภิวาทพระบารมี
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ตารางที่ 5.100 (ต่อ)
คา ข้ อความ ประโยค
มายาคติ
เป็ นสตรี จะหาผัวที่ดีนี ้แสนยาก, หญิงหลงด้ วยลมชายเพราะหวานชิด สังคม (สตรี เพศ-ปิ ตาธิปไตย)
สนิทนัก สู้บาเรอรักบารุงผัวจนตัวยาก, เป็ นสตรี ก็จนจิต ตังแต่
้ ว่า
จะบีบน ้าตาคิดไม่วายวัน, เป็ นหม้ ายชายหย่าแรกรุ่ นจาเริ ญไม่มี
สบาย ดังเพชรรัตร์ ร้าวสลายเป็ นไฝฝ้ า, แม่จงอยู่กบั เหย้ าเฝ้ าอยู่
แต่กบั เรื อน อย่าเที่ยวพูดจาคบเพื่อนจะเสียตัว, แม่อย่าสามานย์
ด้ วยวาจา, ค่อยก้ มหน้ าก้ มตาต่าอยูแ่ ต่ในเคหาคามืดผิดเวลาอย่า
ลงล่าง ปิ ดประตูหน้ าต่างเข็นบันได ทังลิ
้ ่มกลอนสลักใส่ให้ แน่น
แฟ้ น, อันคุณของพระมารดาท่านพรรณนาไว้ วา่ เป็ นที่ยิ่ง
กูจะปลูกศาลสี่เสาใส่เจว็ดวางเครื่ องพลีกรรมทาที่ชายป่ า, ปั นถสกุล อัตลักษณ์ (อานาจเหนือธรรมชาติ , คติ
เทวราชที่ริมทาง อันสิงสถิตที่ยา่ นกว้ างพระไพรพฤกษ์ , อัศจรรย์ก็
ความเชื่อสาหรับการดาเนินชีวิต)
บันดาลบังเกิดมี อันว่าภาคพื ้นพระธรณีอนั หนาแน่นได้ สองแสนสี่
หมื่นโยชน์ เสียงอุโฆษครื น้ ครั่ น , อกนางพระธรณีจะแยกแตก
กระจายอยู่รอนๆ, พระยาครุ ฑราชปั กษี , นาคราชในเบื ้องบนก็
เบือนบิดนฤมิตกาย ชูเศียรถวายสักการบูชา, เมขลาเหาะลอยล่อ
แก้ วอยูแ่ วววับ รามสูรขยับขยิกขยี ้, บังเกิดโกลาหลทัว่ สกลกาเริ บ
รอบ สะท้ านสะเทื อ นถึ ง เขตขอบจั ก รวาล พื น้ พสุธ าธารนี ก้ ็
กัมปนาท, นกยูงย่อมมีแววไม่ร้ ู หาย ดังหนามไม้ ไม่เสี ้ยมปลายก็
แหลมเอง, ขุนนางใช่พอ่ แม่ หินแง่ใช่ตายาย

5.3.12 มนุษย์ เรามีดีท่ ตี รงไหน (มดน)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 523-524
5.3.12.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องมนุษย์เรามีดีที่ตรงไหนที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา
ผู้วิจยั พบค่านิยม 5 ประการ ได้ แก่ (1) ค่านิยมการให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล (2) ค่านิยม
เกี่ยวกับภาระบุญคุณ (3) ค่านิยมเกี่ยวกับความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม (4) ค่านิยมความ
มัง่ คัง่ ร่ ารวย และ (5) ค่านิยมเกี่ยวกับความสนุกสนาน ดังรายละเอียดการวิเคราะห์ตามตารางที่
5.101
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ตารางที่ 5.101 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องมนุษย์เรามีดีที่ตรงไหน
คา ข้ อความ ประโยค
เราเป็ นคน
คุณ, ให้ คณ
ุ , อาศัย, ตอบแทน
ประโยชน์ยืนยง, เชิดชูชื่อไว้ , เลิศ
จ่ายทรัพย์, สมบัติพสั ถาน
สราญ

ค่ านิยม
การให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล
ภาระบุญคุณ
ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม
ความมัง่ คัง่ ร่ ารวย
ความสนุกสนาน

5.3.12.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องมนุษย์เรามีดีที่ตรงไหนที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา
ผู้วิจยั พบมายาคติเกี่ยวกับจุดสิ ้นสุดของชีวิต ดังรายละเอียดการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.102
ตารางที่ 5.102 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องมนุษย์เรามีดีที่ตรงไหน
คา ข้ อความ ประโยค
มายาคติ
อันช้ างม้ า วัว ควายเมื่ อวายปราน มีแ ก่น สารเขาหนังและทัง้ งา ท า จุดสิ ้นสุดของชีวิต (ความตาย, สิ่งที่คง
ประโยชน์ยืนยงมีคงอยู่ ได้ เชิดชูชื่อไว้ ณ ใต้ หล้ า เราเป็ นคนล้ น
อยูห่ ลังสิ ้นชีวิต)
เลิศกาเนิดมา ตายจะหาคุณใดก็ไม่มี ล้ วนเปื่ อยพังยังร้ ายที่จ่าย
ทรัพย์ ซึง่ อยูก่ บั ลูกเต้ าผู้เผาผี

5.3.13 ลิลิตดัน้ มาตาปิ ตุคุณคาถาบรรยาย (ลมบ)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 553-555
5.3.13.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องลิลิตดันมาตาปิ
้
ตคุ ณ
ุ คาถาบรรยายที่ราชบัณฑิตยสถาน
คัดเลือกมา ผู้วิจยั พบค่านิยม 6 ประการ ได้ แก่ (1) ค่านิยมการให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล
(2) ค่านิยมเกี่ยวกับภาระบุญคุณ (3) ค่านิยมเกี่ยวกับความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม (4)
ค่านิยมการมีความรู้ความสามารถ (5) ค่านิยมเกี่ยวกับอานาจนิยม และ (6) ค่านิยมเกี่ยวกับพุทธ
ศาสนา ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.103

185
ตารางที่ 5.103 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องลิลิตดันมาตาปิ
้
ตคุ ณ
ุ คาถาบรรยาย
คา ข้ อความ ประโยค
ตนแล, ตังจิ
้ ตคิด, วงศ์ตระกูล, พ่อ
อุปการบุตร, ควรที่บตุ รจักบูชิตล้ น, บูรพาจารย์, ฝึ กสอนตังต้
้ น, เลี ้ยง,
บารุง, ผดุง
เจริ ญเกียรติคณ
ุ ปรากฏทัว่ โลก, ควรสรเสริ ญ
บัณฑิต
ท่าน
พรหมวิหาร, พรหม, ศรัทธา, ศีลาจาร

ค่ านิยม
การให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล
ภาระบุญคุณ
ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม
การมีความรู้ความสามารถ
อานาจนิยม
พุทธศาสนา

5.3.13.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องลิลิตดันมาตาปิ
้
ตคุ ณ
ุ คาถาบรรยายที่ราชบัณฑิตยสถาน
คัดเลือกมา ผู้วิจยั พบมายาคติเกี่ยวกับจักรวาลและชีวิต ดังรายละเอียดตามตารางที่ 5.104
ตารางที่ 5.104 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องลิลิตดันมาตาปิ
้
ตุคณ
ุ คาถาบรรยาย
คา ข้ อความ ประโยค
พรหม, เพราะจิตท่านตังได้
้ ดัง่ พรหม

มายาคติ
จักรวาลและชีวิต (เทวดา)

5.3.14 ลิลิตศรีวิชัยชาดก (ลศช)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 630-631
5.3.14.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดี เรื่ องลิลิ ตศรี วิชัยชาดกที่ ร าชบัณฑิ ตยสถานคัดเลื อ กมา
ผู้วิจยั พบค่านิยมเกี่ยวกับอานาจนิยม ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.105
ตารางที่ 5.105 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องลิลิตศรี วิชยั ชาดก
คา ข้ อความ ประโยค
สรวง, เชิญ, ข้ า, พลีกรรม

ค่ านิยม
อานาจนิยม
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5.3.14.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดี เรื่ องลิลิ ตศรี วิชัยชาดกที่ ร าชบัณฑิ ตยสถานคัดเลื อ กมา
ผู้วิจัยพบมายาคติ 2 ประเภท ได้ แก่ (1) มายาคติเกี่ ยวกับจักรวาลและชีวิต และ (2) มายาคติ
เกี่ยวกับอัตลักษณ์ ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.106
ตารางที่ 5.106 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องลิลิตศรี วิชยั ชาดก
คา ข้ อความ ประโยค
มายาคติ
เทพ, สุรารักษ์
จักรวาลและชีวิต (เทวดา)
(๓) เจิมจุดประทีปแก้ ว เทียนทอง มาลาชพนมกรอง ดอกไม้ บายศรี อัตลักษณ์ (ไสยศาสตร์ )
สุกรสอง สรวงเทพ เชิญสุรารักษ์ ได้ รับข้ าพลีกรรม

5.3.15 สยามานุสสติ (สมน)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 652
5.3.15.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องสยามานุสสติที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจยั พบ
ค่านิยม 2 ประการ ได้ แก่ (1) ค่านิยมการให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล และ (2) ค่านิยม
เกี่ยวกับความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.107
ตารางที่ 5.107 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องสยามานุสสติ
คา ข้ อความ ประโยค
ใคร, แดนไทน, ไทย
รบจนสุดใจ ขาดดิ ้น, ยอมสละ, ชื่อก้ องเกียรติงาม

ค่ านิยม
การให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล
ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม

5.3.15.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องสยามานุสสติที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจยั พบ
มายาคติ 2 ประเภท ได้ แก่ (1) มายาคติเกี่ยวกับสังคม และ (2) มายาคติเกี่ยวกับจุดสิ ้นสุดของชีวิต
ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.108
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ตารางที่ 5.108 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องสยามานุสสติ
คา ข้ อความ ประโยค
มายาคติ
ใครรานใครรุ กด้ าว แดนไทย ไทยรบจนสุดใจ ขาดดิ ้น เสียเนื ้อเลือด สังคม (ชาตินิยมไทย)
หลัง่ ไหล ยอมสละ สิ ้นแล
เสียชีพไป่ เสียสิ ้น ชื่อก้ องเกียรติงาม
จุดสิ ้นสุดของชีวิต (สิง่ คงอยูห่ ลังสิ ้นชีวิต)

การวิเคราะห์ค่านิยมและมายาคติในวรรณคดีเกี่ยวกับ ศาสนา ชาดก และคาสอนจานวน
15 เรื่ องนี ้ ผู้วิจัยขอสรุ ปผลการและแจกแจงสัดส่วนเป็ นค่าร้ อยละของวรรณคดีประเภทนี ้ ดัง
รายละเอียดวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.109 และตารางที่ 5.110 ดังนี ้
ตารางที่ 5.109 สรุปผลการวิเคราะห์คา่ นิยมในวรรณคดีเกี่ยวกับศาสนา ชาดก และคาสอน
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พุทธศาสนา

อานาจนิยม

การมีความรู้
ความสามารถ

ความมัง่ คัง่ ร่ารวย

ปรับตัวเข้ ากับโอกาส
และสิง่ แวดล้ อม
ความสัมพันธ์และ
คุณธรรมทางสังคม

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

ความสนุกสนาน

X
X
X
X

การเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริ ย์

กสน
กรป
กมช
ฉสบ
คพน
ครส
คลน
คสม
พยจ
มหล
มหช
มดน
ลมบ
ลศช
สมน

ภาระบุญคุณ

เรื่อง

การให้ ความสาคัญ
กับตัวเองหรื อบุคคล

ค่ านิยม

X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
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ตารางที่ 5.109 (ต่อ)

พุทธศาสนา

การเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริ ย์

ความสนุกสนาน

13
86.7

อานาจนิยม

ปรับตัวเข้ ากับโอกาส
และสิง่ แวดล้ อม
ความสัมพันธ์และ
คุณธรรมทางสังคม

7
46.7

การมีความรู้
ความสามารถ

10
66.7

ความมัง่ คัง่ ร่ารวย

รวม
13
ร้ อยละ 86.7

ภาระบุญคุณ

เรื่อง

การให้ ความสาคัญ
กับตัวเองหรื อบุคคล

ค่ านิยม

8
53.3

8
53.3

12
80

10
66.7

7
46.7

9
60

ตารางที่ 5.110 สรุปผลการวิเคราะห์มายาคติในวรรณคดีเกี่ยวกับศาสนา ชาดก และคาสอน
มายาคติ
เรื่อง
กสน
กรป
กมช
ฉสบ
คพน
ครส
คลน
คสม
พยจ
มหล
มหช
มดน
ลมบ
ลศช
สมน

รวม
ร้ อยละ

จักรวาลและชีวติ

สังคม
ทัว่ ไป สตรี เพศ

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

อัตลักษณ์

X
X
X

X

X
X

X
X

X
X
X
X
X

X

X
X

X
X

8
53.3

จุดสิ ้นสุดของชีวิต

11 (ทัว่ ไป: 10; สตรี ฯ: 4)
73.3

8
53.3

X
5
33.3
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5.4 ค่ านิยม-มายาคติในวรรณคดีเกี่ยวกับขนบธรรมเนี ยม ประเพณี และพิธี
การ
5.4.1 กาพย์ ห่อโคลงพระศรีมโหสถ (กศศ)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 33-34
5.4.1.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดี เ รื่ องกาพย์ ห่อโคลงพระศรี ม โหสถที่ ร าชบัณ ฑิ ตยสถาน
คัดเลือกมา ผู้วิจยั พบค่านิยม 3 ประการ ได้ แก่ (1) ค่านิยมการให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล
(2) ค่านิยมการปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิ่งแวดล้ อม และ (3) ค่านิยมเกี่ยวกับความสัมพันธ์และ
คุณธรรมทางสังคม ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.111
ตารางที่ 5.111 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องกาพย์หอ่ โคลงพระศรี มโหสถ
คา ข้ อความ ประโยค
ชาย, หญิง
กล, ปราศรัยแสร้ งแกว่งทอดตัว, ปากเปล่าเล้ าโลม, เล่ห์
ความสัจ, ซื่อ

ค่ านิยม
การให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล
การปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิง่ แวดล้ อม
ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม

5.4.1.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดี เ รื่ องกาพย์ ห่อโคลงพระศรี ม โหสถที่ ร าชบัณ ฑิ ตยสถาน
คัดเลือกมา ผู้วิจยั พบมายาคติเกี่ยวกับสังคม ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.112
ตารางที่ 5.112 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องกาพย์ห่อโคลงพระศรี มโหสถ
คา ข้ อความ ประโยค
มายาคติ
กลชายหลายลิ ้นก่อ ลวงหญิ ง, ปากเปล่าเล้ าโลมร้ อย เล่ห์ล้วนลวง สังคม (สตรี เพศ-ปิ ตาธิปไตย)
หญิง

5.4.2 กาพย์ เ ห่ เ รื อ พระราชนิ พนธ์ พระบาทสมเด็จ พระพุท ธเลิศ หล้ า นภาลั ย
(กหพ)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 59-62
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5.4.2.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดี เรื่ องกาพย์เห่เรื อ พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหล้ านภาลัยที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจยั พบค่านิยม 6 ประการ ได้ แก่ (1) ค่านิยม
การให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล (2) ค่านิยมการปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิ่งแวดล้ อม (3)
ค่านิยมความมัง่ คัง่ ร่ ารวย (4) ค่านิยมเกี่ยวกับอานาจนิยม (5) ค่านิยมเกี่ยวกับพุทธศาสนา และ
(6) ค่านิยมเกี่ยวกับความสนุกสนาน ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.113
ตารางที่ 5.113 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องกาพย์เห่เรื อ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หล้ านภาลัย
คา ข้ อความ ประโยค
ก้ มหน้ าเมินเขินขวยใจ, ผ่อน
พี่เอย, ชายใด, หวัง, อยาก, เจ้ า, แขก, เจ้ าเซ็น, เรี ยม, เศร้ าเสียใจ,
ลูบอกโอ้ อาลัย, กาสรวล
นพคุณ, เม็ดพลอย, ทับทิม, แหวนก้ อย
ประหาร
เพทนา
น่าเชยชม

ค่ านิยม
การปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิง่ แวดล้ อม
การให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล
ความมัง่ คัง่ ร่ ารวย
อานาจนิยม
พุทธศาสนา
ความสนุกสนาน

5.4.2.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดีกาพย์เห่เรื อ พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หล้ านภาลัยที่ราชบัณฑิตฯ คัดเลือกมา ผู้วิจัยพบมายาคติ เกี่ยวกับสังคม ดังรายละเอียดผลการ
วิเคราะห์ตามตารางที่ 5.114
ตารางที่ 5.114 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องกาพย์เห่เรื อ พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหล้ านภาลัย
คา ข้ อความ ประโยค
ชายใดบริ โภคภุญช์ พิศวาส หวังนา

มายาคติ
สังคม (ปิ ตาธิปไตย)
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5.4.3 ลิลิตโองการแช่ งนา้ (ลอน)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 632-636
5.4.3.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดี เรื่ องลิลิตโองการแช่งนา้ ที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา
ผู้วิจยั พบค่านิยม 5 ประการ ได้ แก่ (1) ค่านิยมการปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิ่งแวดล้ อม (2)
ค่านิยมเกี่ยวกับความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม (3) ค่านิยมเกี่ยวกับอานาจนิยม (4) ค่านิยม
เกี่ยวกับพุทธศาสนา และ (5) ค่านิยมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์ ดังรายละเอียดผลการ
วิเคราะห์ตามตารางที่ 5.115
ตารางที่ 5.115 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องลิลิตโองการแช่งน ้า
คา ข้ อความ ประโยค
จอบ (แอบ, ลอบ)
สิทธิ, ศรี แกล้ ว, แกว่น, จัญไร, ดิเรก, ชัย, ฉ่า, กวิน (ดีงาม), อวยพร
อวตาร, ท้ าว, ผยอง, ศักดิ, ท่าน, เดโช
ญาณ, บุญภาร
พระแสงศร, ทรง, เสด็จ, เศียรเกล้ า, เสวย, นริ นทร, ผ่านฟ้ า

ค่ านิยม
การปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิง่ แวดล้ อม
ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม
อานาจนิยม
พุทธศาสนา
การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์

5.4.3.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดี เรื่ องลิลิตโองการแช่งนา้ ที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา
ผู้วิ จัยพบมายาคติ 3 ประเภท ได้ แ ก่ (1) มายาคติเ กี่ ย วกับ จัก รวาลและชี วิ ต (2) มายาคติ
เกี่ยวกับอัตลักษณ์ และ (3) มายาคติเกี่ยวกับจุดสิ ้นสุดของชีวิต ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์
ตามตารางที่ 5.116
ตารางที่ 5.116 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องลิลิตโองการแช่งน ้า
คา ข้ อความ ประโยค
มายาคติ
สิทธิ สรวงศรี แกล้ ว, ภีรุอวตาร อสูรลาญแลงทัก, บรเมศวราย-ท้ า ว จักวาลและชีวิต (เทวดา, สวรรค์, บุญ
เสด็จเหนือวัวเผือก, ชัยโขโสฬสพรหมญาณ-ผยองเหนือขุนห่าน,
บารมี, ภพชาติ)
ขุน แผน (พรหมธาดา), หมู่แมน, พระสูรย์ , เมื องอิน ทร์ , เสวย
พรหมาณฑ์, ทุกยัง้ ฟ้ าก่อดิน, ประถมบุญภารดิเรก บูรภพบรู้ กี่
ร้ อย ก่อมา
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ตารางที่ 5.116 (ต่อ)
คา ข้ อความ ประโยค
มายาคติ
โอม, แผ้ วมฤตยู เอางูเป็ นแท่น แกว่นกลืนฟ้ ากลืนดิน บินเอาครุ ฑมาขี่ อัตลักษณ์ (อานาจเหนือธรรมชาติ)
สี่มือถือสังข์จักรคธาธรณี, ผายผาหลวงอะคร้ าว-เอาเงือกเกีย้ ว
ข้ าง อ้ างทัดจันทร์ เป็ นปิ่ น ทรงอินทรชฎา สามตาพระแพร่ ง แกว่ง
เพชรกล้ า ฆ่าพิฆนจัญไร, บานเศียรเกล้ า เจ้ าคลี่บวั ทอง-ท่านรัง
ก่อเดินก่อฟ้ า หน้ าจตุรทิศ ไทยมิตรดา มหากฤตราไตร อมไตย
โลเกศ
ใครต้ องจอบจงตาย, ตายต่าหน้ ายังดิน
จุดสิ ้นสุดของชีวิต (ความตาย)

การวิเคราะห์คา่ นิยมและมายาคติในวรรณคดีเกี่ยวกับ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และพิธี
การจานวน 3 เรื่ องนี ้ ผู้วิจยั ขอสรุปผลการวิเคราะห์และแจกแจงสัดส่วนเป็ นค่าร้ อยละของวรรณคดี
ประเภทนี ้ ดังรายละเอียดตามตารางที่ 5.117 และตารางที่ 5.118 ดังนี ้
ตารางที่ 5.117 สรุ ปผลการวิเคราะห์ค่านิยมในวรรณคดีเกี่ยวกับ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
พิธีการ

0
0

X
X
2
66.7

ความสนุกสนาน

0
0

X
X
2
66.7

การเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริ ย์

ความมัง่ คัง่ ร่ารวย

ปรับตัวเข้ ากับโอกาส
และสิง่ แวดล้ อม
ความสัมพันธ์และ
คุณธรรมทางสังคม

พุทธศาสนา

2
รวม
ร้ อยละ 66.7

X
X
X
3
100

อานาจนิยม

X
X

การมีความรู้
ความสามารถ

กศศ
กหพ
ลอน

ภาระบุญคุณ

เรื่อง

การให้ ความสาคัญ
กับตัวเองหรื อบุคคล

ค่ านิยม

X
X
X
2
66.7

1
33.3

X
X
1
33.3

1
33.3
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ตารางที่ 5.118 สรุปผลการวิเคราะห์มายาคติในวรรณคดีเกี่ยวกับ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
พิธีการ
มายาคติ
เรื่อง
กศศ
กหพ
ลอน

รวม
ร้ อยละ

จักรวาลและชีวติ

สังคม
ทัว่ ไป
สตรี เพศ

อัตลักษณ์

จุดสิ ้นสุดของชีวิต

X
1
33.3

X
1
33.3

X
X
X
1
33.3

2 (ทัว่ ไป: 0; สตรี ฯ: 2)
66.7

5.5 ค่ านิยม-มายาคติในวรรณคดีเกี่ยวกับละคร นิทาน และนาฏวรรณคดี
5.5.1 กนกนคร (กนน)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 1-2
5.5.1.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดี เรื่ องกนกนครที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลื อกมา ผู้วิจัยพบ
ค่านิยม 5 ประการ ได้ แก่ (1) ค่านิยมเกี่ยวกับความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม (2) ค่านิยม
ความมัง่ คัง่ ร่ ารวย (3) ค่านิยมเกี่ยวกับพุทธศาสนา (4) ค่านิยมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์
และ (5) ค่านิยมเกี่ยวกับความสนุกสนาน ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.119
ตารางที่ 5.119 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องกนกนคร
คา ข้ อความ ประโยค
เชิดชู, สูงสง่า, งาม
มาศ, หินทองรองลาด, ตึกราม, ก่าทองก่องแก้ วแพรวเพริ ศ, ชาตรู ป
(ทอง), ปราสาท, กาญจนา, คาแนมแกมหยก, หิรัณย์ , มาฬก
(พลับ พลา), กนกแพรวพราววาวตา, ทับ ทิ ม, เพชรแพรวแวว
พราย
มหาธาตุ
เสด็จ

ค่ านิยม
ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม
ความมัง่ คัง่ ร่ ารวย

พุทธศาสนา
การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์
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ตารางที่ 5.119 (ต่อ)
คา ข้ อความ ประโยค
เพลินดูผลู, แลล้ วนชวนตา

ค่ านิยม
ความสนุกสนาน

5.5.1.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องกนกนครที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจยั ไม่พบ
มายาคติในตัวบทที่สมุ่ ตัวอย่าง
5.5.2 กากีกลอนสุภาพ (กกส)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 15-22
5.5.2.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องกากีกลอนสุภาพที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจยั
พบค่านิยม 7 ประการ ได้ แก่ (1) ค่านิยมการให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล (2) ค่านิยมการ
ปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิ่งแวดล้ อม (3) ค่านิยมเกี่ยวกับความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม
(4) ค่านิยมความมัง่ คัง่ ร่ ารวย (5) ค่านิยมเกี่ยวกับอานาจนิยม (6) ค่านิยมเกี่ยวกับพุทธศาสนา
และ (7) ค่านิยมเกี่ยวกับความสนุกสนาน ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.120
ตารางที่ 5.120 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องกากีกลอนสุภาพ
คา ข้ อความ ประโยค
พี่, น้ อง, หลงรัก, มัน่ หมาย, คิดแก่ชีวิต, นาตนให้ ทรมาน, ตริ , สมร,
สองกลมสองสวาท, แก้ วกานดา, เจ้ า, ร่ วมมิตร, เสียดาย, คิด
จะใคร่คืนคง, นาง, เรา, ข้ า, คิดหมาย, อนาทร
ปลงจิต, แสร้ งสารวล, แทรก, อาพราง, เลือก
รักสมาน, ความรัก, มิตรภาพ, เสน่ห์, งามดี, ใหญ่กว้ าง, เชี่ยวชาญ,
หาญ, น ้าใจ
แก้ ว, ปั ทมราช
อาจอง, ท้ าว, เป็ นบริ วาร, หยาม
ประมาท, กรรม, พาล, ศิวโมกษ์ ทางธรรม์

ค่ านิยม
การให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล

การปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิง่ แวดล้ อม
ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม
ความมัง่ คัง่ ร่ ารวย
อานาจนิยม
พุทธศาสนา
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ตารางที่ 5.120 (ต่อ)
คา ข้ อความ ประโยค
ค่ านิยม
เล่นน ้า, เชยแช่มแย้ มขยาย, รื่ นรสเสาวคนธ์ , เกษมเปรมสกนธ์ , ชี ้ ความสนุกสนาน
ชม, ชูประคองชื่น, สาราญรื่ น, แย้ มสรวล, ชื่นทุกคืนวัน, เชย
เสวยสุข, ร่วมภิรมย์, สูส่ มร (สูส่ ม)

5.5.2.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องกากีกลอนสุภาพที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจยั
พบมายาคติ 3 ประเภท ได้ แก่ (1) มายาคติเกี่ยวกับจักรวาลและชีวิต (2) มายาคติเกี่ยวกับสังคม
และ (3) มายาคติเกี่ยวกับอัตลักษณ์ ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.121
ตารางที่ 5.121 มายาคตินิยมในวรรณคดีเรื่ องกากีกลอนสุภาพ
คา ข้ อความ ประโยค
มายาคติ
ความรักหนักยิ่งเมรุ มาศ, นางฟ้ าหกชัน,
้ สะท้ านถึงเมรุ ราชสีขริ นทร์ , จั ก รวาลและชี วิ ต (ไตรภู มิ แ ละโลก
สิ ้นดินฟ้ าพระเมรุมาศ แสนชาติไม่ขอร่ วมภิรมย์ขวัญ, (๙) ชี ้บอก
สัณฐาน, ภพชาติ, เทวดา, บุญ
ยอดเขาพระเมรุ มาศ แก้ วประหลาดงามดีเป็ นสี่อย่าง แดงเขียว
กรรม)
ขาวเหลืองรองนภางค์ เกาะทวีปใหญ่กว้ างทังสี
้ ่ทิศ ทวีปน้ อยสอง
พันเป็ นบริ วาร สัณฐานดังจอกลอยกระจิหริ ด มีพฤกษาใหญ่ล ้า
ประจาทิศ เกิดสถิตแต่ประถมแผ่นดิน ชีช้ มเขาแก้ วทังเจ็
้ ดชัน้ มี
น ้าคัน่ หลัน่ ลดชลาสินธุ์ หมูม่ หามัจฉาแลนาคินทร์ อันอยู่ในวาริ น
สีทนั ดร สารพัดมีสตั ว์จตุบาท คชสีห์สิลหราชแลไกรสร สิงโตโค
กิเลนแลมังกร นรสิงห์กินนรและคนธรรพ์ , นาฏกุเวร, คนธรรพ์,
เป็ นกรรมนาตนให้ ทรมาน
พี่ประมาทอาจองเพราะหลงรัก , ก็ประจักษ์ ว่าเป็ นอัครนาเรศ ดัง่ ดวง สังคม (สตรี เพศ-ปิ ตาธิปไตย)
เนตรท้ าวรักสมาน, จะเปรี ยบองค์สมรไม่มีสอง, พระยาครุฑครอง
ชู้เ ป็ นชายเฉา มาพาเราผู้ช้ ูไ ปสู่ส มร ราตรี ปั ก ษี เ ข้ า แนบนอน
ทิวากรเราแนบประจานาง ต่างชู้ต่างชื่นทุกคืนวัน แต่สบุ รรณงม
จิ ต ไม่ คิ ด หมาง เป็ นสัจ จัง ดั่ง พร้ องไม่อ าพราง ข้ า ระคางกลัว
เกลือกจะมีครรภ์, เสียดายทรงวิไลแต่ใจพาล ประมาณเหมือน
หนึง่ ผลอุทมุ พร สุกแดงดัง่ แสงปั ทมราช ข้ างในล้ วนกิมิชาติเบียน
บ่อน
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ตารางที่ 5.121 (ต่อ)
คา ข้ อความ ประโยค
มายาคติ
ว่ายฟ้ าถาโถมประโลมลาน, บันดาลพลาหกเทวบุตร ก็ผึ่งผุดตังทั
้ ว่ อัตลักษณ์ (อานาจเหนือธรรมชาติ)
ทิศาศาล โพยมพยับ อับอึงอนธการ, อัน เวทมนต์ ฤทธิ ไกรไม่
เชี่ยวชาญ แต่จิตหาญแทรกชนสุบรรณจร

5.5.3 กาพย์ พระไชยสุริยา (กชส)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 23-27
5.5.3.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดี เรื่ องกาพย์พระไชยสุริยาที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา
ผู้วิจยั พบค่านิยม 9 ประการ ได้ แก่ (1) ค่านิยมการให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล (2) ค่านิยม
เกี่ยวกับภาระบุญคุณ (3) ค่านิยมการปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิ่งแวดล้ อม (4) ค่านิยมเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม (5) ค่านิยมความมัง่ คัง่ ร่ ารวย (6) ค่านิยมเกี่ยวกับอานาจ
นิยม (7) ค่านิยมเกี่ยวกับพุทธศาสนา (8) ค่านิยมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์ และ (9)
ค่านิยมเกี่ยวกับความสนุกสนาน ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.122
ตารางที่ 5.122 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องกาพย์พระไชยสุริยา
คา ข้ อความ ประโยค
หาได้ ใครหาเอา, กู, หนูเอ๋ย
เลี ้ยงลูกอ่อนป้อนอาหาร, ลูกศิษย์คิดล้ างครู, ลูกไม่ร้ ูคณ
ุ พ่อ, จงจา
เฉโก (ฉลาดแกมโกง), เลือก, กลับจริ ต, ลอบ, ระวังตัว
น ้าใจ, คนซื่อถือสัตย์ธรรม, เบียดเบียนกัน, จับผิดริ ษยา, สัตย์
ยาก, ลาบาก, โลภลาภ
ข้ า เฝ้ าเหล่า เสนา, หมู่ข้ า ไท, ไพร่ ฟ้ า, มี อ าญา, ไล่ตี ด่า , สามัญ
อันธพาล, ไม้ เรี ยว, เข็ดหลาบ
ภิกษุสะมะณะ, พระสะธาม์, คาถา, ปราณี, ทุกข์, กาลกิณี, ตัณหา,
บาป
ถือน ้า
เที่ยวเล่นหลง

ค่ านิยม
การให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล
ภาระบุญคุณ
การปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิง่ แวดล้ อม
ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม
ความมัง่ คัง่ ร่ ารวย
อานาจนิยม
พุทธศาสนา
การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์
ความสนุกสนาน
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5.5.3.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดี เรื่ องกาพย์พระไชยสุริยาที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา
ผู้วิจยั พบมายาคติ 3 ประเภท ได้ แก่ (1) มายาคติเกี่ยวกับสังคม (2) มายารคติเกี่ยวกับอัตลักษณ์
และ (3) มายาคติเกี่ยวกับจุดสิ ้นสุดของชีวิต ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.123
ตารางที่ 5.123 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องกาพย์พระไชยสุริยา
คา ข้ อความ ประโยค
ข้ าเฝ้าเหล่าเสนา มิได้ วา่ หมู่ข้าไท ถือน ้าร่ าเข้ าไป, ไพร่ ฟ้าเศร้ าเปล่า
อุร า ผู้ที่ มีอ าญา ไล่ตี ด่า ไม่ปราณี , ลูก ศิ ษย์ คิด ล้ า งครู ลูก ไม่
รู้คณ
ุ พ่อมัน, ระวังตัวกลัวครูหนูเอ๋ย
วันนัน้ ครั น้ ดินไหว เกิ ดเหตุใหญ่ ในปะถะพี เล็ง ดูร้ ู คะดี กาลกิ ณี สี่
ประการ, อุระพะสุธา ป่ วนเป็ นบ้ าฟ้ าบดบัง
ไตรยุคทุกขะตะรัง สังวัจฉะระอะวะสาน

มายาคติ
สังคม (อานาจและผู้มีอานาจ, สถานะ)

อัตลักษณ์ (อานาจเหนือธรรมชาติ, ไสย
ศาสตร์
จุดสิ ้นสุดของชีวิต (การสิ ้นยุคหรื อสิ ้นกัป)

5.5.4 ขุนช้ างขุนแผน (ขชผ)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 70-135
5.5.4.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดี ขุน ช้ า งขุน แผนที่ ร าชบัณ ฑิ ต ยฯ คัด เลื อ กมา ผู้วิ จัย พบ
ค่านิยมทัง้ 10 ประการ คือ (1) ค่านิยมการให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล (2) ค่านิยม
เกี่ยวกับภาระบุญคุณ (3) ค่านิยมการปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิ่งแวดล้ อม (4) ค่านิยมเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม (5) ค่านิยมความมัง่ คัง่ ร่ ารวย (6) ค่านิยมการมีความรู้
ความสามารถ (7) ค่านิยมเกี่ยวกับอานาจนิยม (8) ค่านิยมเกี่ยวกับพุทธศาสนา (9) ค่านิยมการ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์ และ (10) ค่านิยมเกี่ยวกับความสนุกสนาน ดังรายละเอียดผลการ
วิเคราะห์ตามตารางที่ 5.124
ตารางที่ 5.124 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องขุนช้ างขุนแผน
คา ข้ อความ ประโยค
ค่ านิยม
ครูบาอาจารย์, พี่เลี ้ยง, ไม่พึ่งใคร, ไว้ เนื ้อเชื่อใจ, ใครซื่อซื่อต่อจนวาย ภาระบุญคุณ
ปราณ, ปกป้อง, เลี ้ยง, เผื่อลูก, แต่อ้ มุ ท้ องแม่ประคองด้ วยความ
รัก, เฝ้ าพิทกั ษ์ รักษา, ของพระราชทาน, คาของมารดา, เอาใจใส่
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ตารางที่ 5.124 (ต่อ)
คา ข้ อความ ประโยค
สบายใจ, เจ้ า, พ่อ, หมาย, ความปรารถนา, เบื่อ, กาเริ บใจ, ระกา,
ใคร, พี่, เจ็บใจ, แม่อย่าหลง, นาง, น้ อง, ผัว, สาแก่ใจ, ข้ า, ตัว
เจ้ า, ดลจิต, เคืองขุ่น, แค้ น, ชิงรักริ บรวบ, สมประสงค์, ระทม
ตรมใจ, เพื่อน, ของรัก, ครวญคร่ าร่ าพิไร, ตัวกู, มิตรเก่า, พี่กบั
เนื ้อเย็น, ตังตาคอยละห้
้
อยหา, คลาให้ เต็มใจ, ใจแม่จะขาด,
โศกวิโยคหนัก, คิ ดจิ ตผูกพัน, ร่ า โศกศัลย์ , ไทย, จี น, มอญ,
พม่า, ข่า, ลาว, ลื ้อ, ลาพองคะนองใจ, คว้ าไขว่, ผู้ชาย, หญิง,
ทศเศียร, ราม, รักชีวิตรักวงศ์, อาวรณ์ร้อนฤทัย, เอ็ง, ราคาญ,
ตัวของตัว, บุรุษสตรี , เราท่าน
กลันกลื
้ น, กลับกลอกนอกใน, แกล้ ง, ปลอบ, ครองตัวไม่มวั หมอง,
ซ่อนเร้ น, สงวนตัว, ทน, ผ่อน, เคลื่อนคลาย, ใครคดก็เอาแข็ง
เข้ าต่อต้ าน, ปั น้ รู ป, มารยา, ใครหาเถียงทัดทานไม่, ซ่อน, ร้ อง
วอน, ระวัง, ผ่อนอด, ฝื นกลืน, เลี่ยงเลี ้ยวหลบ, หมอบเมียง,
หลีกเลี่ยงหลบ, ป้อง, กาบังตน, อันตราย, ผันหนี, ทาที, ซ่อน
ซุก, ซุกไว้ ในหมอนซ่อนในเสื่อ, แต่งกาย, ป้องกัน, ห่อหุ้ม, อด,
อดทน, สาออย, ระวังระไว, เสงี่ยมค่อยเจียมตน, อย่าให้ ขดั
น ้าใจเขา, คุ้มขังบังตน
ศรี , มีชยั ชานะสวัสดี, หาญฮึก, ชานาญ, น่ารัก, นิยม, อุตส่าห์, ราคี,
สาเร็ จ, รักใคร่ , น ้าใจ, สุข, ไม่ย่อท้ อ, ความสัตย์, ลือชา, คนดี,
เป็ นสุข, คนชัว่ , ร่ วมใจร่ วมสุข, ถนอม, ศรี สวัสดิ์, ศัตรู พ่ายแพ้ ,
มีชยั , มีชยั แก่ข้าศึก, มิให้ พาลชื่อชัว่ , เลือ่ งชื่อลือยศปรากฏนาม
, ไม่คิดขาม, จาเริ ญ, เป็ นสุขทุกทัว่ หน้ า, ซื่อตรง, ประสิทธิ์
เชิ ญ, ข้ าไท, เครื่ องสูงบังแทรก, โยธี , โล่เขนดาบดัง้ ทัง้ หอกทวน,
กระบวนพยุหบาตร, พลม้ า, พลช้ าง, พลปื น, พลดาบ, พลทวน,
พลดัง,้ รี พ้ ลสกลไกร, พลีการ, เรื องฤทธี, ยศ, มีคนนับ, มุลนาย,
ใช้ (บังคับให้ ทา), ทาสี, ผู้ใหญ่ , ข้ าไทแวดล้ อม, โทษ, ห้ าม,
พระแสง, ท่ า น, อาญา, พระบิ ด า, ต ารวจ, ใส่ ค า, ทหาร,
เครื่ องเซ่น, กลัว, อาจอง, พวกชาวบ้ าน, เชิญมารับบัตรพลีพลี
การ, ชาติ เ สื อ , อาจหาญ, ไว้ ยศ, สั่ ง , คลัง ในพนั ก งาน,
ปรนนิบตั ิ, นางใน, ต้ องห้ าม, แม่สอน, ข่มเหง, กลัวเกรง, ทูนหัว
ให้ , หาญหัก

ค่ านิยม
การให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล

การปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิง่ แวดล้ อม

ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม

อานาจนิยม
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โคดมโยคีฤๅษี สทิ ธิ์, ตารา, สุภาษิ ต, ร่ ายเวท, อ่านคาถา, นิพนธ์ , เสก
ด้ วยเวทมนตร์ , อ่านพระเวท
ช้ างม้ า, เงินทอง, พวงแก้ วพวงทอง, เข้ าของเหลือหลาย, เพชรนิล
จินดากระจ่างอยู่พร่ างพราย, สุพรรณกาภู, ทรัพย์, เตียงทอง,
โลภ, ขัดสนจนมา, รัก, ทองคา, ดอกไม้ ทอง, ปิ่ นพลอย, ทองคา
พราย, ระย้ าเพชร, เก็จก่อง, สังวาลทองพลอยพริ ง้ สะอิ ้งสาย,
กุดนั่ พรรณราย, กาไล, แหวนเพชรนิลมรกต, แว่นทอง, ไร้
ทรัพย์อปั ระภาค, มัง่ มี, ขาดแคลน, ปราสาท, ทองคาสัมฤทธิ์,
เงิน, วัง, ลูกแหวนรวงทอง, สร้ อย, ตุ้มหูซ้ายขวาระย้ าย้ อย, หีบ
หมากทองลงยาราชาวดี, เงินยี่สิบชัง่ ทังขั
้ นทอง, แหวนเรื อนรัง
แตนทังแหวนงู
้
, ตู้มหูระย้ าเพ็ชรเก็จก่อง, ผ้ ายกทองยกไหมสไบ
กรอง, ตาหนัก, จน, เพชรรัตน์
ฤกษ์ , เจิมพักตร์ , ประเจียด, มงคล, บัตรพลี, ตังนโมขั
้
นวั
้ นทา, ชุมนุม
เทวดา, บุญ, ฆราวาส, ชั่ว, สึก, เอ็นดู, ชะตา, ประมาท, ทุกข์ ,
กรรม, มิคสัญญีกลียคุ , เวร, พระเจดีย์มหาธาตุ, เครื่ องบัตร์ พลี,
ตัดไม้ ปลูกศาลขึ ้นเพียงตา, สายสิญจน์, เลขยันต์, พาล, เมตตา,
จ าศี ลภาวนา, นมัสการจุ ด ธู ป เที ย นถวาย, เจิ ม หน้ า , นิ มิ ต ร,
หมากเวท, ผงอิทธิเจเข้ าเจิมพักตร์ , มงคลมนตร์ เสก, พรหมลิขิต,
ภูติพราย, รดน ้ามนตร์ , บูชาวราฤทธิ์
กษัตริ ย์, ชาติกษัตริ ย์, ตรัส, ตรัสปราศรัย, องค์นารายณ์อวตาร
ชม, เที่ยวล่ากะเกณฑ์ตระเวนท่อง, ร่ าเริ ง, ประเวณี, ชื่นจิตคิดสบาย,
อย่าเศร้ าสร้ อย, เพลินพลอย, อย่าเศร้ าใจ, น่ายวนใจ, แย้ มยิ ้ม,
ยิ ้มแย้ ม, เที่ยว, ชมเจ้ าชื่นจิตพิศมัย, หยอกกัน, อร่ อย, ครื น้ เครง,
เชยชมสมสุข

ค่ านิยม
การมีความรู้ความสามารถ
ความมัง่ คัง่ ร่ ารวย

พุทธศาสนา

การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์
ความสนุกสนาน

5.5.4.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องขุนช้ างขุนแผนที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจยั
พบมายาคติทงั ้ 4 ประเภท คือ (1) มายาคติเกี่ยวกับจักรวาลและชีวิต (2) มายาคติเกี่ยวกับสังคม
(3) มายาคติเกี่ยวกับอัตลักษณ์ และ (4) มายาคติเกี่ยวกับจุดสิ ้นสุดของชีวิต ดังรายละเอียดผลการ
วิเคราะห์ตามตารางที่ 5.125
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ตารางที่ 5.125 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องขุนช้ างขุนแผน
คา ข้ อความ ประโยค
มายาคติ
ชุมนุมเทวดา, พระอิศวรพระนารายณ์และพระพรหม, องค์นารายณ์ จักรวาลและชี วิต (เทวดา, ฤกษ์ ย าม,
อวตาร, บูช าวราฤทธิ์ , องค์ น ารายณ์ , พระจัน ทร์ พ ระอาทิ ต ย์
ดวงชะตา, ขวัญ, บุญกรรม)
เรื องฤทธี, วันนี ้ฤกษ์ ดี, คอยดูซึ่งฤกษ์ ดี-พิชยั ฤกษ์ ราชฤทธิ์-เที่ยง
ฤกษ์ ราชสีห์, ให้ ต้องชะตานับนาคตัวเดียวได้ , พรหมลิขิตไม่อยู่ได้
, เชิญขวัญ, ขวัญมาอยู่ส่กู ายให้ สบายใจ, ขวัญเอ๋ยเจ้ ามาเถิด,
ขวัญหาย, กรรมใดหนอมาดลจิต, ตามกรรมจะระยาด้ วยอาญา
เสียแรงน้ องครองตัวไม่มวั หมอง-ดุจไข่ฝังไว้ ในศิลา อุตส่าห์ซ่อนเร้ นทัง้ สังคม (สตรี เพศ-ปิ ตาธิปไตย)
เลือดไร-ตัวน้ องราคีหามีไม่ สงวนตัวท่าผัวไว้ เท่าไร-จะโทษผัวว่า
ชั่วกระไรได้ -ทีนี ้และหน้ าเป็ นทาคราม ผัวห้ ามยังฮึกไม่เห็นภัย ,
มันเน่าแล้ วจะเอาไปทาไม ถึงจะใส่ตะกร้ าล้ างไม่มีเกลือ , เมีย
จะต้ องพรากพลัดไปห่างข้ าง แสนระทมตรมใจร้ องไห้ พลาง กลิ ้ง
กลางห้ องไห้ ไม่สมประดี, ขอจูบหน่อยเถิดเจ้ าอย่าเศร้ าใจ, ถ้ าผัว
เมตตามาปกป้ อง วัน ทองฤๅใครจะท าได้ -ยังจะมาปั น้ รู ป เป็ น
ตารา สามร้ อยมารยาช่างว่าร่ า, มาคบชัว่ แล้ วจึงชักให้ เสียชาย, อี
วัน ทองชั่ว ชาติ อุบ าทว์ แ ล้ ว พ่ อ พลายแก้ วจะเลี ย้ งมัน ไหนได้ ,
เหมือนมือเจ้ าปรนนิบตั ิพดั วีผวั , สาวหยุดกุหลาบอาบอวลดี ขอ
หยุดชมจูบทีเถิดสาวน้ อย, จะหาไหนได้ เหมือนพระลูกรัก เหมือน
มาควัก แก้ ว ตามารดาไป-แต่อ้ ุม ท้ อ งแม่ป ระคองด้ วยความรั ก
ระวังเจ้ าเฝ้ าพิทกั ษ์ รักษา-ครัน้ ยามปลอดคลอดองค์พระลูกแก้ ว
อุ้ม แล้ ว ค่อ ยต้ อ งประคองขวัญ ถนอมชมกิ น นมแม่ ทุก วัน จน
ชันษาได้ หลายปี มา, เจ้ าหนุ่มๆ ที่ลาพองคะนองใจ เข้ าคว้ าไขว่
สาวๆ ออกกราวเกรี ยว บ้ า งกระชากผ้ า ห่มฉวยนมหนับ , ใน
มณฑลนันให้
้ อยู่แต่ผ้ ชู าย, ที่แม่หม้ ายยายแก่รามะก้ า เอาห่อผ้ า
ใส่หนีบไว้ กลีบก้ น, รู ปเรี่ ยมจาเริ ญลักษณ์ ผิวพักตร์ ผ่องเกลี ้ยง
เพียงอัปสร-เอวบางร่ างน้ อยนมถนัด ดังประทุมตูมเต่งเคร่ งครัด
จาปาทัดถันได้ ไม่ลอดทรวง, อันเป็ นหญิงสุดแต่สิ่งปรนนิบตั ิ ใคร
สันทัดผัวก็รักเป็ นหนักหนา, แต่ละนางหน้ านวลดังนางใน, อัน
เมียสองต้ องห้ ามตามโบราณ, อดทนอย่าสาออยคอยฟ้ องผัว , จง
ซื่อตรงต่อผัวรู้กลัวเกรง อย่าครื น้ เครงด่าว่ากับข้ าไท
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คา ข้ อความ ประโยค
มายาคติ
เครื่ องสูงบังแทรกอยู่ชนั ้ ใน, โล่เขนดาบดังทั
้ งหอกทวน
้
ตามกระบวน สังคม (อานาจและผู้มีอานาจ, สถานะ,
พยุหบาตร-พลม้ าร่ าเริ งด้ วยกาลัง -พลช้ าง-พลปื นถื อปื นปลาย
ชาตินยิ มไทย)
หอก-พลดาบ-พลทวนถือทวนกระบวนแซง พลดังเสื
้ ้อแดงดูดาษ
ไป, ครู บาอาจารย์ชานาญฤทธิ์, ถ้ ามุลนายรักมัง่ จะยังชัว่ เอ็นดู
ตัวหาให้ ทาการหนักไม่ แม้ นชังก็จ ะใช้ ให้ เจ็บใจ เลื่อยไม้ ลากซุง
สาละพา, พ่อแม่ผ้ เู ป็ นใหญ่จะไปดอม ข้ าไทแวดล้ อมกันลงเรื อ,
ชาติกษัตริ ย์ถึงจะป่ นจนวายปราณ มิให้ พานชื่อชัว่ ว่ากลัวใคร, จึง
เลื่องชื่อลือยศปรากฏนาม, ตรั สสัง่ คลังในพนักงาน ให้ จัดของ
พระราชทานตามที่, ข้ าไทเป็ นสุขทุกถ้ วนหน้ า, ไทยจีนมอญพม่ า
ข่าลาวลื ้อ, ศัตรูพา่ ยแพ้ แก่ ฤทธิไกร มีชยั ได้ เวียงเชียงใหม่มา, ให้
นึกกลัวพวกไทย
โคดมโยคีฤๅษี สิทธิ์ , ปู่ เจ้ าเขาเขินเนินคีรี เชิญมารับบัตรพลีพลีการ, อัตลักษณ์ (อานาจเหนือธรรมชาติ, ไสย
ปลูกศาลขึ ้นเพียงตา เอาผ้ าขาวลาดดาดเพดาน-เอาประเจียดแล
ศาสตร์ , พิธีกรรม, คาถาอาคม)
มงคล หอกดาบของตนขึ ้นบนศาล เหล้ าข้ าวบัตรพลีพลีการ คาว
หวานธู ปเทีย น, เสกด้ ว ยเวทมนตร์ , ขี ผ้ ึง้ สีปากหมากเวท,
น ้ามันพรายน ้ามันจันทน์สรรเสกปน, ตังนโมขึ
้
้นวันทา, พระเวท
วิ เ ศษประสิท ธิ์ ขัน ส าริ ด น า้ หอมย้ อ มว่า น, (๑๒๕) ถ้ า จะเกิ ด
อันตรายวายชีวิต ในนิมิตน ้าแดงเป็ นแสงฝาง ถ้ าไม่ช นะไม่แพ้ แต่
ปานกลาง น ้าเป็ นอย่างสีรงลงละลาย ถ้ าจะไปมีชยั แก่ข้าศึก น ้า
เลื่อมดังผลึกวิเชียรฉาย ครัง้ นันขาดชั
้
นษาชะตาตาย นิมิตสาย
ชลธี เป็ นสีแดง, เอาเหล็กยอดพระเจดีย์มหาธาตุ ยอดปราสาท
ทวารามาประสม-เหล็กตรึงโลงตรึ งปั น้ ลมสลักเพชร หอกสัมฤทธิ์
กริ ชทองแดงพระแสงหัก เหล็ กปะฏักสลักประตูตะปูเห็ด -เหล็ก
เบญจพรรณกัลเม็ด เหล็กบ้ าน-เหล็กไหลเหล็กหล่อบ่อพระแสง
เหล็กกาแพงเหล็กน ้าพี -้ ทองคาสัมฤทธิ์ -เงินแท้ -ทองแดง-เอามา
สุมคุมควบเข้ าเป็ นแท่ง เผาให้ แดงตีแผ่แช่ยาผง ไว้ สามวันซัด
เหล็กนันให้
้ เล็กลง ยังคงแต่พองามตามตารา ซัดเหล็กครบเสร็ จ
ถึงเจ็ ดครั ง้ พอกระทั่งฤกษ์ เข้ าเสาร์ สิบห้ า ก็ ตัดไม้ ปลูกศาลขึน้
เพียงตา แล้ วจัดหาสารพัดเครื่ องบัตร์ พลี เทียนทองติดตังเข้
้ าทังคู
้ ่
ศีรษะหมูเป็ ดไก่ทงบายศรี
ั้
เอาสูงทัง่ ตังไว้
้ ในพิธี-
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ตารางที่ 5.125 (ต่อ)
คา ข้ อความ ประโยค
มายาคติ
ผ้ าขาวนุง่ ขาวห่มดูคมสัน วางสายสิญจน์เสกลงเลขยันต์, ยาแฝด อั ต ลั ก ษณ์ (ไสยศาสตร์ , พิ ธี ก รรม,
, โพกประเจี ย ดประจุฤ ทธิ์ ใส่เสือ้ ลงเลขยันต์ ย้ อมว่า นยา เสก
คาถาอาคม, คติสาหรับการดาเนิน
จันทน์เจิมหน้ าปกาสิต จับดาบย่างกรายบ่ายตามทิศ แล้ วยกเมฆ
ชีวิต)
ได้ นิมิตเหมือนรู ปคน, ใส่มงคลมนตร์ เสกข้ าวสารพลัน เหน็บมีด
หมอจรจรัลมาทันที จุดเทียนติดศาลอ่านคาถา, แล้ วร่ายเวทจังงัง
กาบังตน, ทาผงอิทธิ เจเข้ าเจิ มพักตร์ คนเห็นคนรั กทุกทัว่ หน้ า,
แล้ ว จึ ง โห่อี ก สามที ดับ อัค คี โ บกควัน เจิ ม พัก ตร์ ใ ห้ , (๓๑) อัน
มนุษย์หาสุดแก่ใครไม่ มันกลับกลอกนอกในเป็ นหนักหนา ถึงจะ
อมทองคามาเจรจา แม่อย่าหลงไปด้ วยพลอยอวยเออฯ, ใครคดก็
เอาแข็งเข้ าต่อต้ าน ถ้ าใครซื่อซื่อต่อจนวายปราณ
ผีพรายตายทังกลม,
้
โหงพรายโขมดผี, อ่านคาถาเรี ยกภูติพราย, จะ จุดสิ ้นสุดของชีวิต (ผี, ความตาย, การ
จากอกเหมือนตกเมรุ มาศ จะกลิ ้งตายกายขาดลงเป็ นผี กระดูก
สิ ้นยุคหรื อสิ ้นกัป)
เย็นเช่นผงเถ้ าธุล,ี ขาดชันษาชะตาตาย, จนสิ ้นมิคสัญญีกลียคุ

5.5.5 โคบุตร (คบส)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 142-143
5.5.5.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดี เ รื่ องโคบุต รที่ ราชบัณ ฑิ ต ยสถานคัด เลื อ กมา ผู้วิ จัย พบ
ค่านิยม 3 ประการ ได้ แก่ (1) ค่านิยมการให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล (2) ค่านิยมการ
ปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิ่งแวดล้ อม และ (3) ค่านิยมเกี่ยวกับความสนุกสนาน ดังรายละเอียดผล
การวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.126
ตารางที่ 5.126 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องโคบุตร
คา ข้ อความ ประโยค
จิตมุ, ตัวตาย
แอบ
เที่ยว

ค่ านิยม
การให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล
การปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิง่ แวดล้ อม
ความสนุกสนาน
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5.5.5.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดี เรื่ องโคบุตรที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจัยไม่พบ
มายาคติในตัวบทที่สมุ่ ตัวอย่าง
5.5.6 เงาะป่ า (งปจ)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 290-303
5.5.6.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดี เรื่ องเงาะป่ าที่ ราชบัณฑิตยสถานคัดเลื อกมา ผู้วิ จัยพบ
ค่านิยม 7 ประการ ได้ แก่ (1) ค่านิยมการให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล (2) ค่านิยมเกี่ยวกับ
ภาระบุญคุณ (3) ค่านิยมการปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิ่งแวดล้ อม (4) ค่านิยมเกี่ ยวกับ
ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม (5) ค่านิยมเกี่ยวกับอานาจนิยม (6) ค่านิยมเกี่ยวกับพุทธ
ศาสนา และ (7) ค่านิยมเกี่ยวกับความสนุกสนาน ดังรายละเอียดตามตารางที่ 5.127
ตารางที่ 5.127 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องเงาะป่ า
คา ข้ อความ ประโยค
เขา, เทวษแสนทวี , ปอง, ตัว เรา, เหงา, นอนอนาถ, นึ ก หวั่ น
หวาดเสียวทรวงสะท้ อนถอน, อกเรา, อดสู, เป็ นหญิง, แม่, นาง
น้ อง, อกกู, รักชีวิต, แหนง, ปลุกใจให้ โศกจาง, เสน่หาอาลัย,
เขาอื่น, รู้ จักมักจี่, อ้ าย, มึง, นาง, แค้ น, หนาแก่ใจ, ตระหนัก,
กานดา, แสนเสน่หา, หวัง, ใคร, ไม่หมดใย, บ่นพิไร
ขอไว้ , เลี ้ยงมา, ฝากร่าง,
อกไหล่ผายผงาด, องอาจ, ลงทัณฑ์, ข่มขืนแกล้ งฆ่า, สังหาร, ชิงรัก
หักหาญ, ประหาร
ทาท่วงทีดูเหมือน, ปิ ด, ไม่ขนั สู้, ลาหลีกลู่หลบ, ซ่อนยิ ้ม, คิดเบี่ยง
บิด, อาย, รักษาตน, พ้ นภัย, แกล้ งเล่น, เพิกเฉยเลยสละ, ชัง่ ใจ,
ขนาง, ห้ ามหัก, หักอาลัย
สวย, มลทิน, น่ารัก, ราคี, จัญไร, ทรลักษณ์, ความรัก
ปราณี, เคราะห์, อนิจจา, ราศี, ทุกข์, สงสาร
สมภิรมย์รัก, เพื่อนเล่นพอสบายคลายกังวล, ไพเราะเสนาะเสียง,
เสนาะ, ขับขาน, เจ้ าชู้, แช่มชื่น, รวยระรื่ น, ยินดี, อนิจจา, ชื่น
อก

ค่ านิยม
การให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล

ภาระบุญคุณ
อานาจนิยม
การปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิง่ แวดล้ อม

ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม
พุทธศาสนา
ความสนุกสนาน
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5.5.6.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องเงาะป่ าที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจยั พบมายา
คติทงั ้ 4 ประเภท คือ (1) มายาคติเกี่ยวกับจักรวาลและชีวิต (2) มายาคติเกี่ยวกับสังคม (3) มายา
คติเกี่ยวกับอัตลักษณ์ และ (4) มายาคติเกี่ยวกับจุดสิ ้นสุดของชีวิต ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์
ตามตารางที่ 5.128
ตารางที่ 5.128 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องเงาะป่ า
คา ข้ อความ ประโยค
จะได้ ไปเกิดไปกินตาม, คราวเคราะห์เฉพาะจร
เกิดเป็ นหญิงจริ งสาหรับรับอดสู สุดจะกู้แก้ กายให้ หายกลิน่
พระไพรมีอยู่ไม่ร้ ู เห็น, เป็ นมลทินสิ ้นราศี, เมื่อมิได้ ร้ ู จกั มักจี่กนั จะ
ไปด้ วยเขานันฉั
้ นใด
จะโจนหน้ าผาใหญ่ให้ ตายเสีย ไม่มีเมียอื่นเลยจนเป็ นผี, เห็นท่าจะ
ไม่ได้ ม้วยเป็ นผี

มายาคติ
จักรวาลและชีวิต (ภพชาติ, ดวงชะตา)
สังคม (สตรี เพศ-ปิ ตาธิปไตย)
อัต ลัก ษณ์ (อ านาจเหนื อ ธรรมชาติ , คติ
ความเชื่อสาหรับการดาเนินชีวิต)
จุดสิ ้นสุดของชีวิต (ผี, ชีวิตหลังความตาย)

5.5.7 จันทโครบ (จคร)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 304-305
5.5.7.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดี เรื่ องจันทโครบที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจยั พบ
ค่านิยม 5 ประการ ได้ แก่ (1) ค่านิยมการให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล (2) ค่านิยมการ
ปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิ่งแวดล้ อม (3) ค่านิยมเกี่ยวกับอานาจนิยม (4) ค่านิยมการเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริ ย์ และ (5) ค่านิยมเกี่ยวกับความสนุกสนาน ดังรายละเอียดตามตารางที่
5.129
ตารางที่ 5.129 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องจันทโครบ
คา ข้ อความ ประโยค
หวัง, นาง, ใจจะขาดรอน
ระวัง, พอรุ่งแสงสุริย์ฉายก็หายไป
พระกุมาร
พระทัย

ค่ านิยม
การให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล
การปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิง่ แวดล้ อม
อานาจนิยม
การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์
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ตารางที่ 5.129 (ต่อ)
คา ข้ อความ ประโยค
เล่นสลอน

ค่ านิยม
ความสนุกสนาน

5.5.7.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดี เรื่ องจันทโครบที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจยั พบ
มายาคติเกี่ยวกับสังคม ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.130
ตารางที่ 5.130 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องจันทโครบ
คา ข้ อความ ประโยค
มายาคติ
พระกุมารลานแลละเลงจิต พลางพินิจพรรณไม้ พระทัยหวัง
สังคม (ความสาคัญของสถานะ)
(๓) อารมณ์นางเหมือนน ้าค้ างที่ร่มพฤกษ์ เมื่อยามดึกดังจะรองไว้ ดื่ม สังคม (สตรี เพศ-ปิ ตาธิปไตย)
ได้ พอรุ่งแสงสุริย์ฉายก็หายไป มาเห็นใจเสียเมื่อใจจะขาดรอน

5.5.8 ชิงนาง (ชนม)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 306
5.5.8.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดี เ รื่ องชิ ง นางที่ ร าชบัณ ฑิ ต ยสถานคัด เลื อ กมา ผู้วิ จัย พบ
ค่านิยม 2 ประการ ได้ แก่ (1) ค่านิยมการให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล และ (2) ค่านิยมการ
ปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิ่งแวดล้ อม ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.131
ตารางที่ 5.131 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องชิงนาง
คา ข้ อความ ประโยค
ชาย, เบื่อหน่ายวายหลง
ถ้ อยคาว่าวอนล้ วนอ่อนหวาน, ก็ทิ ้งไปได้ ปานผกาโรย

ค่ านิยม
การให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล
การปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิง่ แวดล้ อม

5.5.8.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องชิงนางที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจยั พบมายา
คติเกี่ยวกับสังคม ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.132
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ตารางที่ 5.132 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องชิงนาง
คา ข้ อความ หรือประโยค
มายาคติ
(๑) อันชายพูดคล่องๆ เหมือนร่ องน ้า ถ้ อยคาว่าวอนล้ วนอ่อนหวาน สังคม (สตรี เพศ-ปิ ตาธิปไตย)
เบื่อหน่ายวายหลงนงคราญ ก็ทิ ้งไปได้ ปานผกาโรย

5.5.9 ตามใจท่ าน (ตจม)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 314-315
5.5.9.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดี เรื่ องตามใจท่านที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจยั พบ
ค่านิยม 5 ประการ ได้ แก่ (1) ค่านิยมการให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล (2) ค่านิยมเกี่ยวกับ
ภาระบุญคุณ (3) ค่านิยมเกี่ยวกับความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม (4) ค่านิยมการมีความรู้
ความสามารถ และ (5) ค่านิยมเกี่ยวกับพุทธศาสนา ดังรายละเอียดตามตารางที่ 5.133
ตารางที่ 5.133 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องตามใจท่าน
คา ข้ อความ ประโยค
เพื่อนกัน, หญิงสาว
อกตัญญู, ทรยศ, ขบถ, รับมฤดก
งาม
มีปัญญา, รู้
ความชัว่

ค่ านิยม
การให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล
ภาระบุญคุณ
ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม
การมีความรู้ความสามารถ
พุทธศาสนา

5.5.9.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดี เรื่ องตามใจท่านที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจยั พบ
มายาคติ 2 ประเภท ได้ แก่ (1) มายาคติเกี่ยวกับสังคม และ (2) มายาคติเกี่ยวกับอัตลักษณ์ ดัง
รายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.134
ตารางที่ 5.134 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องตามใจท่าน
คา ข้ อความ ประโยค
หญิงสาวสอางรูปร่างดี มักจะมีปัญญารู้วา่ งาม
ลมหนาวพัดอ้ าวไม่ร้ายสู้ ความชัว่ อกตัญญูของคนได้

มายาคติ
สังคม (สตรี เพศ-ปิ ตาธิปไตย)
อัตลักษณ์ (คติสาหรับการดาเนินชีวิต)
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5.5.10 นิราศอิเหนา (นรอ)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 372-373
5.5.10.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องนิราศอิเหนาที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจยั พบ
ค่านิยม 6 ประการ ได้ แก่ (1) ค่านิยมการให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล (2) ค่านิยมเกี่ยวกับ
ภาระบุญคุณ (3) ค่านิยมเกี่ยวกับอานาจนิยม (4) ค่านิยมเกี่ยวกับพุทธศาสนา (5) ค่านิยมการ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์ และ (6) ค่านิยมเกี่ยวกับความสนุกสนาน ดังรายละเอียดผลการ
วิเคราะห์ตามตารางที่ 5.135
ตารางที่ 5.135 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องนิราศอิเหนา
คา ข้ อความ ประโยค
ห่างเหเสน่หา, เศร้ าสุดถึง, เปลี่ยวเปล่าให้ เหงาหงิม, น้ อง, หวัน่ ไหว,
วิเวกใจ, เด็ดสวาทให้ คลาดคลา, นุช, เจ้ า, ข้ า
ช่วยรับประคับประคอง, วาน, ช่วยอุ้มพามาให้
ผันผยอง, สมยศ
เวร
ทรง
เที่ยวล่องลอย, เที่ยวลอยล่อง, ชมสาคร, เที่ยวลอยร่อน, เชยชมชื่น

ค่ านิยม
การให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล
ภาระบุญคุณ
อานาจนิยม
พุทธศาสนา
การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์
ความสนุกสนาน

5.5.10.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องนิราศอิเหนาที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจยั พบ
มายาคติ 2 ประเภท ได้ แก่ (1) มายาคติเกี่ยวกับจักรวาลและชีวิต และ (2) มายาคติเกี่ยวกับอัตลักษณ์ ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.136
ตารางที่ 5.136 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องนิราศอิเหนา
คา ข้ อความ ประโยค
มายาคติ
หิมพานต์ชานไกรลาศ, เมรุ มาศราชสิงขร, เนมินท์อิสินนธร, เทวัญชัน้ จักรวาลและชีวิต (ไตรภูมิ, สวรรค์และ
ฟ้ า, ห้ อ งสวรรค์ ที่ชัน้ ไหน, ชัน้ ตรึ ง ส์ต รั ย , อาสน์ เ วชยัน ต์ , แห่ง
เทวดา, ขวัญ)
สวรรค์, สหัสนัยน์, เมขลา, โกสีย์ตรี เนตร, พระสุชาดา, พรหมา,
หงส์พรหม, ทาขวัญ
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ตารางที่ 5.136 (ต่อ)
คา ข้ อความ ประโยค
มายาคติ
พาหนะหงส์, พระพายพาพัดน้ องเที่ยวล่องลอย, ลอยล่องเลียบฟ้ าชม อัตลักษณ์ (อานาจเหนือธรรมชาติ)
สาคร, ลอยร่นรอบฟ้ านภาลัย

5.5.11 บทละครพูดคากลอนเรื่ องพระร่ วง (บพร)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 374
5.5.11.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดีบ ทละครพูดคากลอนเรื่ องพระร่ วงที่ ร าชบัณฑิ ตยสถาน
คัดเลือกมา ผู้วิจยั พบค่านิยม 3 ประการ ได้ แก่ (1) ค่านิยมการให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล
(2) ค่านิยมการปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิ่งแวดล้ อม และ (3) ค่านิยมเกี่ยวกับอานาจนิยม ดัง
รายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.137
ตารางที่ 5.137 ค่านิยมในวรรณคดีบทละครพูดคากลอนเรื่ องพระร่วง
คา ข้ อความ ประโยค
รู้ตวั
แกล้ งนิ่ง
กลัว

ค่ านิยม
การให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล
การปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิง่ แวดล้ อม
อานาจนิยม

5.5.11.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดีบ ทละครพูดคากลอนเรื่ องพระร่ วงที่ ร าชบัณฑิ ตยสถาน
คัดเลือกมา ผู้วิจยั พบมายาคติเกี่ยวกับอัตลักษณ์ ดังรายละเอียดตามตารางที่ 5.138
ตารางที่ 5.138 มายาคติในวรรณคดีบทละครพูดคากลอนเรื่ องพระร่วง
คา ข้ อความ ประโยค
(๓) เสือนอนก็วา่ กลัว ไม่ร้ ูตวั ว่าแกล้ งนิ่ง

มายาคติ
อัตลักษณ์ (คติสาหรับการดาเนินชีวิต)

5.5.12 บทละครร้ องเรื่องพระร่ วง (บลพ)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 375
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5.5.12.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดีบทละครร้ องเรื่ องพระร่ วงที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา
ผู้วิจยั พบค่านิยม 4 ประการ ได้ แก่ (1) ค่านิยมการให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล (2) ค่านิยม
การปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิ่งแวดล้ อม (3) ค่านิยมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ และคุณธรรมทาง
สังคม และ (4) ค่านิยมเกี่ยวกับอานาจนิยม ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.139
ตารางที่ 5.139 ค่านิยมในวรรณคดีบทละครร้ องเรื่ องพระร่วง
คา ข้ อความ ประโยค
นารี รูปงาม, ชายดี
ชมเพื่อพลาง
มารยาทอันงามสม
อบรม

ค่ านิยม
การให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล
การปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิง่ แวดล้ อม
ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม
อานาจนิยม

5.5.12.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดีบทละครร้ องเรื่ องพระร่ วงที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา
ผู้วิจยั พบมายาคติเกี่ยวกับสังคม ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.140
ตารางที่ 5.140 มายาคติในวรรณคดีบทละครร้ องเรื่ องพระร่วง
คา ข้ อความ ประโยค
มายาคติ
(๑) อันนารี รูปงามทรามสวาท ถ้ าแม้ ไร้ มารยาทอันงามสม คงไม่มีชาย สังคม (สตรี เพศ-ปิ ตาธิปไตย)
ดีจะอบรม มีแต่ชมเพื่อพลางแล้ วร้ างไป

5.5.13 บทละครราเรื่องท้ าวแสนปม (บลส)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 376-377
5.5.13.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดีบทละครราเรื่ องท้ าวแสนปมที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา
ผู้วิจยั พบค่านิยม 5 ประการ ได้ แก่ (1) ค่านิยมการให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล (2) ค่านิยม
เกี่ยวกับความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม (3) ค่านิยมความมัง่ คัง่ ร่ ารวย (4) ค่านิยมเกี่ยวกับ
อานาจนิยม และ (5) ค่านิยมเกี่ยวกับความสนุกสนาน ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตาราง
ที่ 5.141
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ตารางที่ 5.141 ค่านิยมในวรรณคดีบทละครราเรื่ องท้ าวแสนปม
คา ข้ อความ ประโยค
ปองต้ องจิต, คิดปี นป่ าย, แย่งยื ้อ, สมใจ
ย่อท้ อ, กล้ า, สะอาด
แก้ วแวววับ, มณี, ของตลาดที่อาจซื ้อ
นักรบ, ของสูง
เที่ยว, ดอม, รสรัก หวานนัก, เชยชม

ค่ านิยม
การให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล
ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม
ความมัง่ คัง่ ร่ ารวย
อานาจนิยม
ความสนุกสนาน

5.5.13.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดีบทละครราเรื่ องท้ าวแสนปมที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา
ผู้วิจัยพบมายาคติ 2 ประเภท ได้ แก่ (1) มายาคติเกี่ยวกับสังคม และ (2) มายาคติเกี่ ยวกับอัต
ลักษณ์ ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.142
ตารางที่ 5.142 มายาคติในวรรณคดีบทละครราเรื่ องท้ าวแสนปม
คา ข้ อความ ประโยค
มายาคติ
เป็ นเชื ้อชาตินกั รบกลัน่ กล้ า
สังคม (อานาจและผู้มีอานาจ, สถานะ)
(๕) รสใดไม่เหมือนรสรัก หวานนักหวานใดจะเปรี ยบได้ แต่มิได้ เชยชม อัตลักษณ์ (คติสาหรับการดาเนินชีวิต)
สมใจ ขมใดไม่เทียบเปรี ยบปาน

5.5.14 บทละครราเรื่องพระเกียรติรถ (บลก)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 378
5.5.14.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดีบทละครราเรื่ องพระเกียรติรถที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือก
มา ผู้วิจยั พบค่านิยมเกี่ยวกับพุทธศาสนา ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.143
ตารางที่ 5.143 ค่านิยมในวรรณคดีบทละครราเรื่ องพระเกียรติรถ
คา ข้ อความ ประโยค
พาล, สติ

ค่ านิยม
พุทธศาสนา
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5.5.14.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดีบทละครราเรื่ องพระเกียรติรถที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือก
มา ผู้วิจยั พบมายาคติเกี่ยวกับอัตลักษณ์ ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.144
ตารางที่ 5.144 มายาคติในวรรณคดีบทละครราเรื่ องพระเกียรติรถ
คา ข้ อความ ประโยค
(๑) เมื่อใดภัยพาลมาราญรอน กุมสติไว้ ก่อนจึงสู้ภยั

มายาคติ
อัตลักษณ์ (คติสาหรับการดาเนินชีวิต)

5.5.15 บทละครเรื่ องรามเกียรติ์ พระเจ้ ากรุ งธนบุรี (บลธ)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 379-381
5.5.15.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทอง ในวรรณคดี บ ทละครเรื่ องรามเกี ยรติ์ พ ระเจ้ ากรุ งธนบุ รี ที่
ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจยั พบค่านิยม 6 ประการ ได้ แก่ (1) ค่านิยมการให้ ความสาคัญ
กับตัวเองหรื อบุคคล (2) ค่านิยมการปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิ่งแวดล้ อม (3) ค่านิยมเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม (4) ค่านิยมความมัง่ คัง่ ร่ ารวย (5) ค่านิยมเกี่ยวกับอานาจ
นิยม และ (6) ค่านิยมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์ ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตาม
ตารางที่ 5.145
ตารางที่ 5.145 ค่านิยมในวรรณคดีบทละครเรื่ องรามเกียรติ์ พระเจ้ ากรุงธนบุรี
คา ข้ อความ ประโยค
คิดเอาใหม่
แล้ วก็แล้ วไป
รัศรูจี, รูจี (ความรุ่งเรื อง), ศรี , สุนทรา, เฉิดฉาย, เรื องรุ่ง
นิลรังษี , ระย้ าระย้ อยพร้ อยพราย, นิลวัตถาพราย, แก้ วเก้ ามงกุฎเก็จ
, เพชรระยับทับทรวง, ตาบติดสังวาลเลื่อมพราย, กระจายจร
กรรเจียกเพราตา, พาหุรัดธามรงค์ชายแครง, ศรี แสงชายไหว
กะเกน, พวกพลนิกร, ยกระบัตร, เกียกกาย, ทัพหลังทัพหน้ า, ยศยง,
ยศยิ่ง, เจษฎา (ผู้เป็ นใหญ่ที่สดุ ), ประดับเครื่ อง
ราชรถทรง, ทรงภูษา, สององค์ทรงลักษณ์

ค่ านิยม
การให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล
การปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิง่ แวดล้ อม
ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม
ความมัง่ คัง่ ร่ ารวย

อานาจนิยม
การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์
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5.5.15.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดีบทละครเรื่ องรามเกี ยรติ์ พระเจ้ ากรุ งธนบุรีที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจยั พบมายาคติ 3 ประเภท ได้ แก่ (1) มายาคติเกี่ยวกับจักรวาลและชีวิต (2)
มายาคติเกี่ยวกับสังคม และ (3) มายาคติเกี่ยวกับอัตลักษณ์ ดังรายละเอียดตามตารางที่ 5.146
ตารางที่ 5.146 มายาคติในวรรณคดีบทละครเรื่ องรามเกียรติ์ พระเจ้ ากรุงธนบุรี
คา ข้ อความ ประโยค
อสุรา
(๑) กะเกนรถรัดอัสดร พวกพลนิกรซ้ ายขวา หอกง้ าวหลาวเหลนปื นยา
ทัพหลังทัพหน้ าเรี ยงรั น อีกทังยกระบั
้
ตรเกียกกาย ปี กป้องกอง
รายแข็งขัน, ราชรถทรง ยศยงด้ วยนิลรังษี , สีร่ ถยศยิ่งเจษฎา, ทรง
ภูษาทาธะรสประดับเครื่ อง เรื่ อเรื องรุ่งรัศรังสี สององค์ทรงลักษณ์
รูจี
เมื่อเสียไปแล้ วก็แล้ วไป คิดเอาใหม่เถิด

มายาคติ
จักรวาลและชีวิต (เทวดา)
สังคม (อานาจและผู้มีอานาจ)

อัตลักษณ์ (คติสาหรับการดาเนินชีวิต)

5.5.16 บทละครเรื่องอิเหนา (บอพ)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 382-403
5.5.16.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดีบทละครเรื่ องอิเหนาที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจยั
พบค่านิยม 8 ประการ ได้ แก่ (1) ค่านิยมการให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล (2) ค่านิยม
เกี่ยวกับความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม (3) ค่านิยมความมัง่ คัง่ ร่ ารวย (4) ค่านิยมการมี
ความรู้ความสามารถ (5) ค่านิยมเกี่ยวกับอานาจนิยม (6) ค่านิยมเกี่ยวกับพุทธศาสนา (7) ค่านิยม
การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์ และ (8) ค่านิยมเกี่ยวกับความสนุกสนาน ดังรายละเอียดผล
การวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.147
ตารางที่ 5.147 ค่านิยมในวรรณคดีบทละครเรื่ องอิเหนา
คา ข้ อความ ประโยค
ค่ านิยม
อาลัยใหลหลง, นาง, เจ้ า, ความประดิพทั ธ์ , เรา, พี่, ร้ อนเร่ าฤทัย, การให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล
ดังไฟหมกไหม้ ในกายา, ตัวเรา
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ตารางที่ 5.147 (ต่อ)
คา ข้ อความ ประโยค
บรรจง, อาสา, มัน่ คง, เฉลิมศรี , ไพจิตร, สมบูรณ์พนู สวัสดิ์, โสภา,
ผิดระบอบ, สัจจา, บุกรุกราน, ขนบ
ปรางค์ปราสาท, สุวรรณมณีจินดา, มณีมีคา่ , มรฑปเก้ ายอดโอฬาร์ ,
มณี, ระยับย้ อย, กาบสุรกาญจน์, อาไพเลิศโลกละลานตา,
ระย้ าห้ อยเพชรดีมีคา่ , มหาเนาวรัตน์, พรรณราย, แก้ วกาญจน
กุดงั่ ดวง, วิเชียร, ระยับพลอยมรกต, สิงหาสน์อาสน์โถง, ท้ อง
พระโรง, อัจกลับ (โคมระย้ า), ม่านทอง, สุจหนี่ปเู ลี่ยนละลาน
ตา, วิสตู รรู ดวงบนแท่นแก้ ว, อาไพเลิศโลกละลานตา, สุวรรณ,
จินดาวิลาวัณย์, เกยแก้ วเกยสุวรรณ, เงินยวงขาวผ่อง, โคม
เพชร, ปราสาทราชมนเทียร, แก้ ววิเชียรแสงศรี , ติกาหรัง (เรื อน
แก้ ว), สมบัติพสั ถาน, ศฤงคาร, จินดาดวงมณี, อาภรณ์สไบ,
ทับทรวงเพชร, ตาบทิศ, ทองกร, ธามรงค์มีค่า, กุณฑลดอกไม้
พวง, พวงเพชร, มณีนิลจินดา, กุช่องช่อชันพรรณรั
้
งสี, ระย้ า
โคมแขวน, ดวงแก้ วรูจี, ยาจก
ราชครู
นางบาเรอ, ถวายบังคม, จักรวรรดิ, ป้อมปื น, บริ วาร, ทหาร, ม้ า
รถคชสารแลโยธา, กาแพงแล้ งล้ อมป้อมต่าย ค่ายคูประตูเขื่อน
ขัณฑ์, หอรบ, ปราการล้ อม, ค่าควรพารา, ฤทธิ ไกรเรื องศักดิ์,
พระธิ ดา, พระวงศา, นางใน, ขุนรถ, พระยานุมาศ, แห่แหน,
องอาจดังไกรสรสีห์, ระเด่นมนตรี , วอ, นางนัก สนมกรมใน,
เครื่ องสักการบูชา, ห้ าม, ฤทธาดังพระยาราชสีห์, ระบือฤทธิ์ ,
เมืองขึ ้นเมืองออก, ทหารชาญชัย, ทาสงคราม, เผ่าเทพเรื องชัย,
สุริย์วงศ์องอาจ, ชายชาติทหาร
สดัปปกรณ์, เครื่ องไทยทาน, บุญ, ธรรม์
ฉัตร, พระฉาย, พระบุรี, พระ, ทรงผ้ าทิพย์, พระทรง, สนององค์, ทรง
มงกุ ฎ แก้ ว, ห้ า องค์ ท รงมงกุ ฎ , พระทรงกริ ช , พระทรงศร,
ประสูติ, ถวายนาม, ทรงศรี , พระเมรุ ทอง, ราชวัติฉตั รธง, พิชยั
รถทรง, พิชัยราชรถ, พระบรมศพ, บรรทับ, ทูลไท, พระองค์ ,
ทรงยานุมาศ, องค์พระภูมี, พระศพท่านไท, เชิญพระศพ, องค์
สนุก, ครื น้ ครั่ น, ประโคม, เสนาะก้ องบรรเลง, อุทยานตระการใจ,
เสนาะ, ชม, หอมหวนยวนมา, รื่ นรส, ครึกครื น้ , เล่นมหรสพ

ค่ านิยม
ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม
ความมัง่ คัง่ ร่ ารวย

การมีความรู้ความสามารถ
อานาจนิยม

พุทธศาสนา
การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์

ความสนุกสนาน

214
5.5.16.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดีบทละครเรื่ องอิเหนาที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจยั
พบมายาคติ 3 ประเภท ได้ แก่ (1) มายาคติเกี่ยวกับจักรวาลและชีวิต (2) มายาคติเกี่ยวกับสังคม
และ (3) มายาคติเกี่ยวกับอัตลักษณ์ ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.148
ตารางที่ 5.148 มายาคติในวรรณคดีบทละครเรื่ องอิเหนา
คา ข้ อความ ประโยค
หลักภพ, ไตรจักร, สัตวว์ หิมพานต์ , กุมภัณฑ์ อนันตยักษ์ รู ปกิ นนร,
เมืองฟ้ าสรวงสวรรค์, เพลงสวรรค์, เทวาถือฉัตร, เทพอัปสรกินริ น,
สหัสนัยน์, พรหมสี่หน้ า, พรหมพักตร์ , นารายณ์ทรงสุบรรณสาม
เศี ย ร, เทพพนมถื อ ดวงบุษ บา มี พ รหมสี่ห น้ า อยู่ชัน้ บน, ทิ พ ย์
ไพชยนต์มฆั วาน, บุญมีจะได้ นางสาวสวรรค์
สระสาหรับพระบุรี, ม้ ารถคชสารแลโยธา ทหารอาสาครบครัน กาแพง
แลงล้ อมป้อมต่าย ค่ายคูประตูเขื่อนขัณฑ์ หอรบเชิงเทินแลนาง
จรั ล ปราการล้ อมสามชัน้ มั่นคง, พระทรง, นางทรง, พระทรง
มงกุฎแก้ วแววฟ้ า, ทัง้ ห้ าองค์ ทรงมงกุฎ, พระทรงกริ ชฤทธิ ไกร
เรื องศักดิ์, ประสูติพระธิ ดารจนามัย, เกณฑ์กันตังพระเมรุ
้
ทองราชวัติฉัตรธงอาพน-เตรี ยมพิชัยราชรถทรง-จัดพระวงศาขี่ครบ
ครัน-อันพิชยั ราชรถนัน-ส
้ าหรับใส่พระบรมศพ ขุนรถประดับครบ
คอยท่า คนชักแต่งตัวเป็ นเทวา แห่แหนแน่นดากันไป เชิญพระ
ยานุมาศบรรทับเกย-ทูลไทให้ แจ้ งกิจจา, พระองค์ทรงขึ ้นยานุมาศ
องอาจดังไกรสรสีห์ ระเด่นมนตรี ทรงพาชี ถัดองค์พระภูมีมา-นาง
นักสนมกรมใน-จะดูการพระศพท่านไท-เชิญพระศพขึ ้นใส่ไว้ ใน
พระเมรุอาไพใสสานต์ เครื่ องสักการบูชาอันตระการ, ทหารชาญ
ชัยก็มากมี เลือกล้ วนฝี มือระบือฤทธิ์ ทังเมื
้ องขึ ้นเมืองออกก็นับ
ร้ อย เราเท่าหิ่งห้ อยกระจิหริ ด จะมาแข่งด้ วยแสงพระอาทิตย์ เห็น
ผิดระบอบบุราณมา, ตัวเราเผ่าเทพเรื องชัย, เป็ นสุริย์วงศ์องอาจ
ตัวเราก็ชาติชายทหาร
สุบ รรณยุด นาคิ น ทร์ , บัง เกิ ด นิ มิ ต อัศ จรรย์ , เกิ ด อัศ จรรย์ ก็ บัน ดาล
ตระบัดอันตรธานสูญหาย, สุบรรณจับนาคเป็ นภักษา

มายาคติ
จั ก รวาลและชี วิ ต (ไตรภู มิ แ ละโลก
สัณฐาน, สวรรค์, เทวดา)

สังคม (อานาจและผู้มีอานาจ, สถานะ)

อัตลักษณ์ (อานาจเหนือธรรมชาติ)
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5.5.17 บทละครเรื่องอุณรุท (บลอ)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 404-423
5.5.17.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดีบทละครเรื่ องอุณรุทที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจยั
พบค่านิยมทัง้ 10 ประการ คือ (1) ค่านิยมการให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล (2) ค่านิยม
เกี่ ยวกับภาระบุญคุณ (3) ค่านิยมการปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิ่งแวดล้ อม (4) ค่านิยม
ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม (5) ค่านิยมความมัง่ คัง่ ร่ ารวย (6) ค่านิยมการมีความรู้
ความสามารถ (7) ค่านิยมเกี่ยวกับอานาจนิยม (8) ค่านิยมเกี่ยวกับพุทธศาสนา (9) ค่านิยมการ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์ และ (10) ค่านิยมเกี่ยวกับความสนุกสนาน ดังรายละเอียดผลการ
วิเคราะห์ตามตารางที่ 5.149
ตารางที่ 5.149 ค่านิยมในวรรณคดีบทละครเรื่ องอุณรุท
คา ข้ อความ ประโยค
บาดจิต, ใครอื่น, นางอนงค์, ฉงนสนเท่ห์ใจ, น่าใจหาย, แสนกาสรด
โศก, ฤทัยหวัง, ครวญ, เรา, เจ้ า, พี่, นุชนาฏ, พนิดา, พี่ยา, ยาก
ใจ, คับแค้ นอก, ร่ วมเสน่หา, เสียวซาบซ่านจิตพิศวง, ฤทัยไหว
หวาดงวยงง, วงศา, โกรธพิโรธจิ ต, โศกาลัย, ฟูมฟาย, เคือง
แค้ นแน่นไปด้ วยความโกรธ, ในทรวงร้ อนรุ่ มดังสุมไฟ, ตัวกู, นง
คราญ, คะนึง
พระคุณ, นาถา, พระคุณ-หนักยิ่งแผ่นฟ้ าธาตรี , ประคอง
ว่าวอน, กาบัง, ยิ ้มรับ, อาย, กลันโศก,
้
จนใจจึ่งตอบวาจา
งาม, สมศรี , เฉลิม (ยกย่อง, เลิศ), ไม่ราคิน, วิลาส, ระเบียบ, ยุติ
ธรรม์, เพียร, พิชยั , รัก, ระเบียบงาม, ประไพ, ดุษฎี (ความชื่น
ชม), ชาญ, ขยัน, สาธารณ์ , บรรจง, เย็นเป็ นสุข, นิราศภัยทัว่
แผ่นแดนสีมา, ถาวร, สมบูรณ์พนู สวัสดิ์วฒ
ั นา
กาบเก็จเพชร, มุกสุกพลามอร่ามพลอย, โกเมน, โมรา, นิลมณีพราย
, แก้ ววิเชียรฉาย, เลื่อมพรายดัง่ ทาทอง, บรรจถรณ์, มณีพราย
พรรณ, แผ่นทองรองดวงมณีฉาย, รูปทอง, สร้ อยมาลัย
รู้พระเวท
เมตตา, นิจจาเอ๋ย, ญาณ, เวร, สังขาร์ , สงสาร, การุ ญ, อินทรี ย์ ,
อนิจจา

ค่ านิยม
การให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล

ภาระบุญคุณ
การปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิง่ แวดล้ อม
ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม

ความมัง่ คัง่ ร่ ารวย

การมีความรู้ความสามารถ
พุทธศาสนา
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ตารางที่ 5.149 (ต่อ)
คา ข้ อความ ประโยค
สมวงศ์สมศักดิ์, ข้ าบาทบริ จา, บัญชา, บัลลังก์, สิงหราชผาดผาย,
เครื่ องสูงบังสุริเยนทร์ , เกณฑ์แห่, นบนิ ้วขึ ้นเหนือเกศ, ลุอานาจ,
ฤทธิรุทร, ศักดาอานุภาพ, ปราบ, ราญรอน (รบ), ชุบเกล้ าเกศี,
นางใน, เรื อง ฤทธิ ไกร, ทรงมหนันต์เดชาชาญ, ต่อต้ าน, เทวี,
สัง่ , หมูไ่ พร่ฟ้าประชาชี
องค์พระปิ่ นเกล้ า, เทเวศ (พระราชา), ทูนเกล้ าผู้ยอดญาณ, พระ,
พระโฉมศรี , พระทรงธรรม์ , วงศ์ เทวัญ, พงศ์ จักรพรรดิ, พระ
เยาวเรศ, ผ่านฟ้ า, น ้าพระเนตร, พระบาท, องค์พระทรงนาค,
ทอดพระเนตร, พระอัคเรศ, องค์พระทรงฤทธิ์, พระปราบเข็ญ,
เสวย, สวรรยาราชัย
ภิรมย์ ชมชิ ด, เที่ยวเก็ บบุปผา, ประพาส, แตรสังข์ ประโครมครื น้ ,
สระสนานธารน ้า, นัง่ นอนเล่นเย็นสบาย, เล่นชิงช้ า, ชื่นใจ, ร่ าย
รา, ลีลาน่าดู, ปลื ้มเปรมเกษมศานต์, ชวนสมานสมรชม, ชม,
ภิรมย์ขวัญ, พาทย์เพลงบรรเลงลาน, เพลินจาเริ ญใจ, ภิรมย์กนั
, ยัว่ แย้ มเสสรวล, เกษมศรี , มหาสุโขโอฬาร

ค่ านิยม
อานาจนิยม

การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์

ความสนุกสนาน

5.5.17.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดีบทละครเรื่ องอุณรุทที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจยั
พบมายาคติทงั ้ 4 ประเภท คือ (1) มายาคติเกี่ยวกับจักรวาลและชีวิต (2) มายาคติเกี่ยวกับสังคม
(3) มายาคติเกี่ยวกับอัตลักษณ์ และ (4) มายาคติเกี่ยวกับจุดสิ ้นสุดของชีวิต ดังรายละเอียดผลการ
วิเคราะห์ตามตารางที่ 5.150
ตารางที่ 5.150 มายาคติในวรรณคดีบทละครเรื่ องอุณรุท
คา ข้ อความ ประโยค
มายาคติ
สวนสวรรค์, เทพธิดาในเมืองอินทร์ อสุรินทร์ ฉงนสนเท่ห์ใจ, เทริ ดทรง จักรวาลและชีวิต (สวรรค์, เทวดา)
เพียงเทพเลขา, โฉมพระลักษมี, นางอัปสรในดุสติ
ให้ นาคา รัดพาไปได้ ในอัมพร ไม่ทาศักดานุภาพ ปราบแต่นาคนัน,
้ รู้ อัตลักษณ์ (อานาจเหนือธรรมชาติ, คติ
พระเวทชาญขยัน, มีสงั วาลกายสิทธิ์, แม้ นฆ่าเสียให้ สิ ้นชีวาตม์ ก็
สาหรับการดาเนินชีวิต)
ดีกว่าพจนารถให้ บาดจิต
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ตารางที่ 5.150 (ต่อ)
คา ข้ อความ ประโยค
สมวงศ์ สมศักดิ์ สมศรี , องค์ พระปิ่ นเกล้ า, เป็ นข้ าบาทบริ จา ไม่เคย
บัญชา, งามเครื่ องสูงบังสุริเยนทร์ งามเกณฑ์แห่เรี ยบระเบียบจร
งามเสียงแตรสังข์ประโครมครื น้ , นพนิ ้วขึ ้นเหนือเกศ ลาฝูงเทเวศ
ทุก สถาน ทัง้ พระคุณทูน เกล้ า ผู้ย อดญาณ, เป็ นวงศ์ เ ทวัญ , ลุ
อานาจโกรธพิโรธจิต ผิดพงศ์จักรพรรดินาถา, สงสารพระเยาว
เรศ-ผ่านฟ้ าโศกาลัย-ปฤษฎางค์พระนุชน้ อง-สุชลต้ องพระบาท,
หลานองค์พระทรงนาค ฤทธิรุทรภุชภาคย์นาถา, มากับองค์พระ
ทรงฤทธิ์ , พระปราบเข็ญให้ เป็ นสุข-เสวยแสนวรรยาราชัย, ฝ่ าย
หมูไ่ พร่ฟ้าประชาชี
เล็กนางอย่างเล็บเทวี เมื่อหยิกข่วนพี่ภิรมย์กนั เห็นดอกสร้ อยฟ้ าระย้ า
ย้ อย เหมือนสร้ อยมาลัยน้ องประดับถัน เห็นต้ นกรนารายณ์เรี ยง
รัน เหมือนกรพี่กอดขวัญประคองนวล
เพียงสิ ้นชีวิตสังขาร์ , ไฟกัลป์, ทวาบรยุคสบสมัย

มายาคติ
สังคม (อานาจและผู้มีอานาจ, สถานะ)

สังคม (สตรี เพศ-ปิ ตาธิปไตย)

จุดสิ ้นสุดของชีวิต (ความตาย, การสิ ้น
ยุคหรื อสิ ้นกัป)

5.5.18 พระนลคาฉันท์ (พนฉ)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 424-425
5.5.18.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องพระนลคาฉันท์ที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจยั
พบค่านิยม 4 ประการ ได้ แก่ (1) ค่านิยมการให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล (2) ค่านิยมการ
ปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิ่งแวดล้ อม (3) ค่านิยมเกี่ยวกับความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม
และ (4) ค่านิยมเกี่ยวกับพุทธศาสนา ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.151
ตารางที่ 5.151 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องพระนลคาฉันท์
คา ข้ อความ ประโยค
นาง, นุช, เพรี ยกพร้ อง, อุระกลืนสอื ้นครวญ
กล
งาม, ประไพ
บุญ

ค่ านิยม
การให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล
การปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิง่ แวดล้ อม
ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม
พุทธศาสนา
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5.5.18.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องพระนลคาฉันท์ที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจยั
พบมายาคติเกี่ยวกับจักรวาลและชีวิต ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.152
ตารางที่ 5.152 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องพระนลคาฉันท์
คา ข้ อความ ประโยค
ในฟ้าจะหาอรสุรางค์, ความงามณะสามภพเสนอ

มายาคติ
จักรวาลและชีวิต (ไตรภูมิ, เทวดา)

5.5.19 พระอภัยมณี (พอม)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 426-454
5.5.19.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องพระอภัยมณีที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจยั พบ
ค่านิยมทัง้ 10 ประการ คือ (1) ค่านิยมการให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล (2) ค่านิยม
เกี่ยวกับภาระบุญคุณ (3) ค่านิยมการปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิ่งแวดล้ อม (4) ค่านิยมเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม (5) ค่านิยมความมัง่ คัง่ ร่ ารวย (6) ค่านิยมการมีความรู้
ความสามารถ (7) ค่านิยมเกี่ยวกับอานาจนิยม (8) ค่านิยมเกี่ยวกับพุทธศาสนา (9) ค่านิยมการ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์ และ (10) ค่านิยมเกี่ยวกับความสนุกสนาน ดังรายละเอียดผลการ
วิเคราะห์ตามตารางที่ 5.153
ตารางที่ 5.153 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องพระอภัยมณี
คา ข้ อความ ประโยค
ช่วย, หวนราลึก, ประคอง, เห็นผลประโยชน์ที่โทษคุณ, ราลึกถึง, รับ
ของสนองตอบ, คุณ, กล่อมเกลี ้ยงเลี ้ยงลูกจะปลูกฝั ง,
ถ้ าเหลือกาลังลาก ให้ ออกปากบอกแขกช่วยแบกหาม, เลือก, มิได้
ขัดอัชฌาสัย, มารยา, พลิกพลิ ้วชิวหา, กล่อม, จะห่มเสื ้อ พอ
อุน่ เนื ้อ, ลมว่าวหนาวยิ่งจะผิงไฟ, หนาวใจจากลัน,้ ห่อหุ้ม, หัก
หาย, แฝง, หยัง่ คิดเป็ นปริ ศนา, กาบังแฝง, ตัดใจ, จาจร, จา
พราก, จาจาก, ฉากบัง
แท่นอ่อนบรรจถรณ์, ยากไร้ , พระที่แท่น, เลือ่ มลายพรอยพรายแพรว
ได้ ดี, มีความรู้อยูก่ บั ตัว, โหรา, เจ้ าตาที่อาศรม,

ค่ านิยม
ภาระบุญคุณ
การปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิง่ แวดล้ อม

ความมัง่ คัง่ ร่ ารวย
การมีความรู้ความสามารถ
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ตารางที่ 5.153 (ต่อ)
คา ข้ อความ ประโยค
สตรี , นาง, ต่างพันธุ์ผิดเพื่อน, ให้ พบประสบกัน, เสน่หา, โศกรักหนัก
ยิ่ง, อาวรณ์ , หวังสวาท, อาลัย, ใจจะขาด, สะอืน้ อัน้ ตันใจ,
โศกา, พ่อ, อ้ างว้ าง, ตามใจปอง, ตัวแม่, ทูนหัว, ได้ ใหม่ลืมเก่า,
เรา, หมาย, สมนึก, อดสู, เจ้ าพี่เอ๋ย, หนาว, น้ อง, ใจรัญจวน, ขี ้
หึง, ของเขา, ดูหมิ่น, ครองมิตรพิศวาส, สมร, อาวรณ์ , โกรธ
แค้ น, หญิ ง-ชาย, เขา, กล ้ากลืน, พี่, เสียดาย, พี่ยา, ยิ่งคิดยิ่ง
หวนหอม, เปลี่ย วใจ, ต้ อ งใจ, กลอยใจ, ของตน, โมโหหุน ,
หมกมุ่นมัวเมาว่าตัวดี, สันดาน, วังเวงใจ, เมิน, นึกน่านา้ ตา
ไหล, ตรอมใจ, หนักอุรา, ใจอาลัยหา, จะเป็ นบ้ าเสียเพราะรัก
สลักทรวง, เหล่า-เผ่าพันธ์, รโหฐาน
ระบอบประเพณี , ศรี , ถาวร, ประเทื อ ง (เพิ่ ม พูน ), ดี ด้ ว ยศัต รู ,
ประเพณี , มีชัย , ความรั ก , สงวน, ปรี ช าชาญ, รั ก ษาสัจ จา,
รอบคอบ, สรรเสริ ญ, รัก, พลัดพราก, กว้ างใหญ่
สาแดงฤทธิ์, ฉุดกระชาก, องค์พระบุตรี , สมวงศ์พงศ์ประยูร, ห้ าม,
ท่าน, ทรงเครื่ อง, มีกาลัง, อาวุธ, ประหาร, บุตรเจ้ า, ต่อตี, แพ้
แลชนะ, โยธาหาญ, ศึก, มเหสี, วังหลวง, เชิญ, คานับ, ฟั งคา
จาตาม, ดาบ, เกรงกลัว, ตัดเกศา, สอน, เกณฑ์ไพร่ , ย่อมเยาว์
เบาความได้ สามปี
เวี ยนเทีย น, ปลาอนนต์ , ติ มิง , ชาติ นี ,้ กรรม, ชาติ ห น้ า , สงสาร,
ปราณี , วิญญาณ์ , พาล, นิจจาเอ๋ย, พุทธันดร, ทุกข์ สุขชั่วดี ,
บุญ , ตัณ หา, ทางสวรรค์ , ทางธรรมพระกรรมฐาน, กุ ศ ล,
เคราะห์, เมตตา, เวร, บรรณศาลา, อาศรม, โรงฉัน, ไตร
ถวาย, ไสยาสน์, บรรทม, เขนย, พระ, ทูลกระหม่อมจอมกษัตริ ย์,
ตรัส, สรงน ้า
ชื่นใจ, กลองประโคมแตรสังข์ประดังเสียง, เสนาะสาเนียงดนตรี ปี่
ไฉน, ฝ่ ายละครมอญร า, เต้ น ชุลมุน , กลิน้ เล่น, ร่ ว มรู้ รสรั ก ,
เที่ยวสัญจร, ชม, ชมชื่นระรื่ นรส, นอนเอกเขนก, ชมเดือนหงาย
สบายใจ, ชื่ นรื่ นรวย, เสนาะ, ไม่ชูชื่น, ชมเชย, เพราะเสนาะ
เสียง, เสนาะเพียงพิณเพลงบรรเลงลาน, พาชื่น, ปรี ด์ิเปรม, ชม
เมือง, จาเพาะเพลิน, ร่มสาราญ

ค่ านิยม
การให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล

ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม

อานาจนิยม

พุทธศาสนา

การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์
ความสนุกสนาน
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5.5.19.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องพระอภัยมณีที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจยั พบ
มายาคติทงั ้ 4 ประเภท คือ (1) มายาคติเกี่ยวกับจักรวาลและชีวิต (2) มายาคติเกี่ยวกับสังคม (3)
มายาคติเกี่ยวกับอัตลักษณ์ และ (4) มายาคติเกี่ยวกับจุดสิ ้นสุดของชีวิต ดังเนื ้อหาตามตารางที่
5.154
ตารางที่ 5.154 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องพระอภัยมณี
คา ข้ อความ ประโยค
หลังปลาอนนต์นอน ปลากระดิกพลิกครี บทวีปไหว เมรุ ไกรโยกยอดจะ
ถอดถอน มัตติมิงกลิ ้งเล่นชโลทร, พุทธันดร, อันชาตินี ้มีกรรมจา
นิรา เมื่อชาติหน้ าขอให้ พบประสบกัน เป็ นมนุษย์ครุฑาเทวาธิราช
, นางอัปสร, ไม่เห็นทางสวรรค์เป็ นสันดาร
มังกรสาแดงฤทธิ ให้ มืดมิดกลางทะเลและเวหา, ครัน้ เวียนเทียนสาเร็ จ
ได้ เจ็ดรอบ ตามระบอบประเพณีพิธีไสย โหรารวบแว่นวิเชี ยรที่
เวียนไว้ แล้ วดับไฟโบกควันด้ วยทันที, (๔๕) ประเพณีตีงูให้ หลัง
หัก มัน ก็ มัก ท าร้ ายเมื่ อ ภายหลัง จระเข้ ใ หญ่ ไ ปถึ ง น า้ มี ก าลัง
เหมือนเสือขังเข้ าดงก็คงร้ าย, (๗๕) เขาย่อมเปรี ยบเทียบความว่า
ยามรั ก แต่นา้ ผักต้ มขมชมว่าหวาน ครั ง้ จื ดจางห่างเหินไปเนิ่น
นาน แต่น ้าตาลก็ว่าเปรี ย้ วไม่เหลียวแล, (๑๑๑) แค่ดาบตัดกัทลี
ยังมีใย หรื อตัดใจขาดเด็ดไม่เมตตา, (๑๑๗) จะดูววั ชัว่ ดีดทู ี่หาง
จะดูนางดูแม่เหมือนแลเห็น แม้ ลกู ยางห่างต้ นหล่นกระเด็น ก็จะ
เป็ นตามเหล่าตามเผ่าพันธ์
ทูลกระหม่อมจอมกษัตริ ย์, ถึงยากไร้ ไม่มีพระที่แท่น จะกางกอดทอด
แขนแทนเขนย, ตรัสสอน, แล้ วเกณฑ์ไพร่ไปลาเนา, พระรอบคอบ
คุณนันสุ
้ ดสรรเสริ ญ, ถวายองค์พระบุตรี ศรี สมร-มาแซมจอนทัดหู
ให้ กมุ าร, ประหารบุตรเจ้ าลงกา
(๓) ถึงร้ อยรสบุปผาสุมาลัย จะชื่นใจเหมือนสตรี ไม่มีเลย, หอมบุปผา
มาลัยไม่ยงั่ ยืน ไม่ชชู ื่นเช่นรสพจมาน, มเหสีขี ้หึงเหมือนหนึ่งเสือ,
หญิ งก็ ม้ วยลงด้ วยชาย ชายก็ ต ายลงด้ วยหญิ ง, (๘๓) อันเป็ น
หญิ งชิงคู่เขาชูชื่น เหมือนกล ้ากลืนของสาลักมักสะอึก, แม่ยอด
หญิงมิ่งขวัญจะรัญจวน เสียดายนวลเนื ้ออุ่นละมุนทรวง, ริ รักมัก
ง่ายให้ ชายชิด, จะดูนางดูแม่เหมือนแลเห็น

มายาคติ
จัก รวาลและชี วิ ต (ไตรภูมิ , ภพชาติ ,
เทวดา, สวรรค์)

อัต ลัก ษณ์ (อ านาจเหนื อ ธรรมชาติ ,
พิธีกรรม, ไสยศาสตร์ , คติสาหรั บ
การดาเนินชีวิต)

สังคม (อานาจและผู้มีอานาจ, สถานะ)

สังคม (สตรี เพศ-ปิ ตาธิปไตย)
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ตารางที่ 5.154 (ต่อ)
คา ข้ อความ ประโยค
สิ ้นบุญ, เหมือนใครตัดเกศาลูกอาสัญ, จนล่วงลับกัปกัลป์พุทธันดร

มายาคติ
จุดสิ ้นสุดของชีวิต (ความตาย, การสิ ้น
ยุคหรื อสิ ้นกัป)

5.5.20 เพลงยาวกรมศักดิ์ฯ (พยศ)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 455-459
5.5.20.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องเพลงยาวกรมศักดิ์ฯ ที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา
ผู้วิจยั พบค่านิยม 9 ประการ ได้ แก่ (1) ค่านิยมการให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล (2) ค่านิยม
เกี่ยวกับภาระบุญคุณ (3) ค่านิยมการปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิ่งแวดล้ อม (4) ค่านิยมเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม (5) ค่านิยมความมัง่ คัง่ ร่ ารวย (6) ค่านิยมเกี่ยวกับอานาจ
นิยม (7) ค่านิยมเกี่ยวกับพุทธศาสนา (8) ค่านิยมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์ และ (9)
ค่านิยมเกี่ยวกับความสนุกสนาน ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.155
ตารางที่ 5.155 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องเพลงยาวกรมศักดิฯ์
คา ข้ อความ ประโยค
พี่, ไห้ , แคลง-แหนงใจ, พยาน, น้ อง, จานง, อย่า หน่ายหนีเสห่ห์
เบือน, เปนเพื่อน, ร่ วมอุทร, หวัน่ เทวศ, หวัง, คับอุรัง, สายสมร
แม่พี่
รับประกัน, ขอมอบขวัญ, ขอมอบชีพมอบรักภักดีด้วย, ประคอง
อ้ าง, ต้ องจาจน, ลิ ้นเลือ่ น, หักประสงค์
ประจง, พยายาม, นายประกัน, มลทิน, งาม, รุ่งเรื อง, สัตย์
คราวยาก, ยากลาบาก, ระยายาก, เข็ญ, สุวรรณบัตร
พระน้ อง, ไท, ไต่สวน, เตือน, ขวัญเมือง
บุพเพ, ปราณี, เอนดู, ภพทวีปสาม, บุญน้ อย, ทุกข์
ไสยาศน์, บรรจงถวาย, บรรธม
สุน ทร (ไพเราะ), ประลองเล่น , ชม, เปลือ้ งปลดเศร้ าบัน เทาเท,
ดุริยางค์สงั คีตดีดสีสงั ข์ แตรฝรั่งดนตรี ปี่ประสาน, เกษมศุข

ค่ านิยม
การให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล

ภาระบุญคุณ
การปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิง่ แวดล้ อม
ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม
ความมัง่ คัง่ ร่ ารวย
อานาจนิยม
พุทธศาสนา
การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์
ความสนุกสนาน
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5.5.20.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องเพลงยาวกรมศักดิ์ฯ ที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา
ผู้วิจยั พบมายาคติ 3 ประเภท ได้ แก่ (1) มายาคติเกี่ยวกับจักรวาลและชีวิต (2) มายาคติเกี่ยวกับ
สังคม และ (3) มายาคติเกี่ยวกับจุดสิ ้นสุดของชีวิต ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่
5.156
ตารางที่ 5.156 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องเพลงยาวกรมศักดิฯ์
คา ข้ อความ ประโยค
ส่องภพทวีปสาม, บุพเพ, อ้ างไททิพโสตรเปนพยาน, สุธาธาร, ขวัญ,
เชิญขวัญขวัญเมือง, บุญน้ อยก็จะช ้าระยายาก
ลอออาศน์เขาแต่งไว้ บรรจงถวาย, ลงแผ่นสุวรรณบัตร
แม้ นน้ องม้ วยจะยอมม้ วยด้ วย, กว่าจะดับสูญสิ ้นชีพิตร

มายาคติ
จัก รวาลและชี วิ ต (ไตรภูมิ , ภพชาติ ,
เทวดา, ขวัญ, บุญกรรม)
สังคม (อานาจและผู้มีอานาจ)
จุดสิ ้นสุดของชีวิต (ความตาย)

5.5.21 มัทนะพาธา (มพธ)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 525-543
5.5.21.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องมัทนะพาธาที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจยั พบ
ค่านิยมทัง้ 10 ประการ คือ (1) ค่านิยมการให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล (2) ค่านิยม
เกี่ยวกับภาระบุญคุณ (3) ค่านิยมการปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิ่งแวดล้ อม (4) ค่านิยมเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม (5) ค่านิยมความมัง่ คัง่ ร่ ารวย (6) ค่านิยมการมีความรู้
ความสามารถ (7) ค่านิยมเกี่ยวกับอานาจนิยม (8) ค่านิยมเกี่ยวกับพุทธศาสนา (9) ค่านิยมการ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์ และ (10) ค่านิยมเกี่ยวกับความสนุกสนาน ดังรายละเอียดตาม
ตารางที่ 5.157
ตารางที่ 5.157 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องมัทนะพาธา
คา ข้ อความ ประโยค
ค่ านิยม
โปรดประทานพร ประสาท, เฝ้ าประคับประคอง
ภาระบุญคุณ
จะขัดฤก็มิได้ , ระอาละอาย, แสร้ ง, ประนีประนอม, ยินยอม, อาย, การปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิง่ แวดล้ อม
พูดได้ ละหลายลิ ้น, ประจบ, หลอก, บขัดขืน, ประจบสิผวั รัก
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ตารางที่ 5.157 (ต่อ)
คา ข้ อความ ประโยค
วัง เวง, ถวิ ล , สมมะโนสิ ท ธิ , พี่ , วธุ (หญิ ง สาว), เจ้ า , ปอง, ดนุ
(ข้ าพเจ้ า), น้ อง, คูช่ ิดสนิธน้ อง, นาริ กบั ชาย, ผูกพัน -ธนะจิตตะ
จองฤดี, นาง, มนะจ่ อบจื ด จาง, โปรดปราน, เบื่ อ, ละห้ อ ย,
โศกเศร้ า, ยวนตา, กู, ยกเปนภริ ยา, ปลุกตัว, สนิธนิทร์ , ชาย,
ใจวาบและหวาม, บุรุษ, สิเนหา, บหวลคิดถึงเจ็บกาย, สมัคมะ
นะร่วมสิเนหา, หญิง, ตัว, ผัว, ตระหนี่, ดนู, ภริ ยาและมิตร์ ดี
งาม, ประไพ, ประสิทธิ์ , ประติบตั ิ์ระเบียบดี, รัก, ร้ างรัก, พิถีพิถัน,
ทะนุถนอม, รักสมัคสมาน, สุข, วิศาล, ความรัก, อุปะสัคคะ,
เกียรติคณ
ุ ะ
สุพรรณ, มากมวล, พิมานมณี, โกฏิ์, มณีรัตน์, วณิชค้ า, มัง่ มี, ทรัพ
ยะมากมี
สุระศิลปิ ชาญฉลาด, สิปปะ, วิทยาวิเศษสรรพะ, เชี่ยวชาญโยคะวิธี,
สุภาษิ ตบุราณว่า
คชสุเ รนทะทรง, ฆ่า , ประลัย , ก้ อ งโกญจนาท, เปนเจ้ า, ข้ ากอบ
กรณีย์พิธีมะยะบวร, ถือศังข์จกั ระคะทาธรณิผนั , ปราบ, พระพี
ระ (นักรบ), ข้ ากอบกรณีย์พิธีมะยะวิจิตร์ , สอน, ขุน, ข้ าบาท,
ธ, ปรากฏเกียรติยศเกรี ยงไกร, นางใน, ข้ าน้ อย, บุรี, กลัว, ที่ขงั ,
ผูกไว้ , ดึงไปด้ วยกาลัง, ยิ่งห้ ามก็ยิ่งคลัง่ , ยงยศ, ยงศักดิ, กาลัง,
หยิ่งเย่อ, บังอาจ
พิสทุ ธิ, บุญ
พระองค์, ทรง, องค์, พระ, กระหม่อม, อภิเษกะสมรส
ราระบาระเบง, พิรมประเลง, ไพเราะ, สะหรรษ์ , ละเลิงเล่น, รื่ นฤดี
เย็น, ภิรมย์สม, ชม, รมยะระรื่ นระรวยใจ, รสะรื่ นระรวยใจ, ดุริ
ยางคะดีดใน, เริ งรมย์, ฤดิเพลิน

ค่ านิยม
การให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล

ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม

ความัง่ คัง่ ร่ ารวย
การมีความรู้ความสามารถ
อานาจนิยม

พุทธศาสนา
การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์
ความสนุกสนาน

5.5.21.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องมัทนะพาธาที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจยั พบ
มายาคติ 3 ประเภท ได้ แก่ (1) มายาคติเกี่ยวกับจักรวาลและชีวิต (2) มายาคติเกี่ยวกับสังคม และ
(3) มายาคติเกี่ยวกับอัตลักษณ์ ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.158
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ตารางที่ 5.158 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องมัทนะพาธา
คา ข้ อความ ประโยค
สุระคชสุเรนทะทรง, พระคเณศะเทวะศิวะบุตร์ , นารายะณะเทพเถลิง
อุระคะอาสน์, สุระ, ธาดา, กละสาวสุรางค์สวรรค์, ฟากฟ้ าสุราลัย
ข้ าบาทจะขัดฤก็มิได้ ผิพระองค์จะทรงปอง, พระองค์ทรงเป็ นเทวาธิบดี
ปรากฏเกียรติยศเกรี ยงไกร, จะโปรดปรานข้ าบาท, เมื่อพระเบื่อ
ข้ าน้ อย, กระหม่อมฉัน
พี่จะกอดวธุและจุมพิตะเจ้ า, เต็มใจมิเต็มดนุก็ต้อง ประติบตั ิ์ระเบียบดี
, วะธูนวล บ่มิควรระอาละอาย อันนาริ กบั ชาย ฤก็ควรจะร่ วมรัก
รู ปเจ้ า วิไลยราว สุระแสร้ งประจิ ตประจักษ์ , จะรั กและยกเปน
ภริ ยาภิรมย์สม, งามเกินมนุษจริ ง กละหญิงนิมิตร์ ฝัน, (๓๕) ครา
นี ้สิพบชาย วรรูปวิเศษวิศาล ใจวาบและหวามปาน ฤดินนจะโลด
ั้
จะลอย, บุร ษยามสิเนหา ก็ พูด ได้ ละหลายลิน้ , (๕๕) หญิ งใด
ตระหนี่ตวั ละก็ผวั บรักยืน ฉนันบขั
้ ดขืน และประจบสิผวั รัก
ฆ่าพิฆนะสิ ้นสุด ประลัย, เปนเจ้ าสิปปะประสิทธิ์ วิวิธะวรรณ วิทยา
วิเศษสรรพสอน, ขี่ ขุนสุบรรณ์ ราช-ถื อศัง ข์ จักระคะทาธรณิ ผัน
ปราบยักษะกุมภัณฑ์ มะลาย เชี่ยวชาญโยคะวิธี, โอม, พิธีมะยะ
บวร จงโปรดประทานพร, พิธีมะยะวิจิตร์ จงสมมะโนสิทธิ, จะหา
ซึง่ ภริ ยาและมิตร์ ดี ผิทรัพย์จะมากมี ก็บได้ ประดุจใจ

มายาคติ
จักรวาลและชีวิต (เทวดา, สวรรค์)
สังคม (อานาจและผู้มีอานาจ, สถานะ)

สังคม (สตรี เพศ-ปิ ตาธิปไตย)

อัต ลัก ษณ์ (อ านาจเหนื อ ธรรมชาติ ,
พิธีกรรม, ไสยศาสตร์ , คติสาหรั บ
การดาเนินชีวิต)

5.5.22 ระเด่ นลันได (รลด)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 544-545
5.5.22.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องระเด่นลันไดที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจยั พบ
ค่านิยม 7 ประการ ได้ แก่ (1) ค่านิยมการให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล (2) ค่านิยมเกี่ยวกับ
ภาระบุญคุณ (3) ค่านิยมการปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิ่งแวดล้ อม (4) ค่านิยมเกี่ยวกับอานาจ
นิยม (5) ค่านิยมเกี่ยวกับพุทธศาสนา (6) ค่านิยมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์ และ (7)
ค่านิยมเกี่ยวกับความสนุกสนาน ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.159
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ตารางที่ 5.159 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องระเด่นลันได
คา ข้ อความ ประโยค
น้ อง, ไร้ ญาติวงศ์พงศา, หมาย, โคตรพ่อโคตรแม่, เขา, เมีย, โอ้ , พ่อ,
พ่อ, อาลัย, ไม่ใยดี
พึง่
กล่อม
ตีมา, ชาติข้า, เชือด, ทรงศักดิ์
ใจบุญ
พระบาท, บาทาพระโฉมศรี , พระ
สบายใจ

ค่ านิยม
การให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล
ภาระบุญคุณ
การปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิง่ แวดล้ อม
อานาจนิยม
พุทธศาสนา
การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์
ความสนุกสนาน

5.5.22.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องระเด่นลันไดที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจยั พบ
มายาคติ 3 ประเภท ได้ แก่ (1) มายาคติเกี่ยวกับจักรวาลและชีวิต (2) มายาคติเกี่ยวกับสังคม และ
(3) มายาคติเกี่ยวกับจุดสิ ้นสุดของชีวิต ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.160
ตารางที่ 5.160 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องระเด่นลันได
คา ข้ อความ ประโยค
รับขวัญ
หมายพึ่งบาทาพระโฉมศรี , ถีบด้ วยพระบาทดังชาติข้า, อยู่ถึงเมือง
ตานีเขาตีมา
พอพลบรบเมียเข้ ากระท่อม พ่อนัง่ กล่อมจนหลับแล้ วรับขวัญ, จะทิ ้ง
เมียเสียได้ ไม่ใยดี
ตายโหงตายห่าก็ตายไป

มายาคติ
จักรวาลและชีวิต (ขวัญ)
สังคม (อานาจและผู้มีอานาจ, สถานะ,
ชาตินิยมไทย)
สังคม (สตรี เพศ-ปิ ตาธิปไตย)
จุดสิ ้นสุดของชีวิต (ความตาย)

5.5.23 ราชาพิลาปคาฉันท์ (รชพ)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 546-547
5.5.23.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องราชาพิลาปคาฉันท์ ที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา
ผู้วิจยั พบค่านิยม 3 ประการ ได้ แก่ (1) ค่านิยมการให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล (2) ค่านิยม
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การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์ และ (3) ค่านิยมเกี่ยวกับความสนุกสนาน ดังรายละเอียดผล
การวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.161
ตารางที่ 5.161 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องราชาพิลาปคาฉันท์
คา ข้ อความ ประโยค
รลุง (ใจห่วงถึง), นุช, เรี ยม, พเนจรหา, จิตฤๅแลดาลจร, บุรุษ, ผ่า
กายแยกเอาจิตลี
พระทัย, พระนาภี
แสนสนุก

ค่ านิยม
การให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล
การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์
ความสนุกสนาน

5.5.23.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องราชาพิลาปคาฉันท์ ที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา
ผู้วิจยั พบมายาคติเกี่ยวกับจุดสิ ้นสุดของชีวิต ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.162
ตารางที่ 5.162 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องราชาพิลาปคาฉันท์
คา ข้ อความ ประโยค
ผ่ากายแยกเอาจิตลี

มายาคติ
จุดสิ ้นสุดของชีวิต (วิญญาณ)

5.5.24 ลักษณวงศ์ (ลษว)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 548-552
5.5.24.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องลักษณวงศ์ที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจยั พบ
ค่านิยม 9 ประการ ได้ แก่ (1) ค่านิยมการให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล (2) ค่านิยมเกี่ยวกับ
ภาระบุญคุณ (3) ค่านิยมการปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิ่งแวดล้ อม (4) ค่านิยมเกี่ ยวกับ
ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม (5) ค่านิยมความมัง่ คัง่ ร่ ารวย (6) ค่านิยมเกี่ยวกับอานาจ
นิยม (7) ค่านิยมเกี่ยวกับพุทธศาสนา (8) ค่านิยมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์ และ (9)
ค่านิยมเกี่ยวกับความสนุกสนาน ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.163
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ตารางที่ 5.163 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องลักษณวงศ์
คา ข้ อความ ประโยค
เขา, แม่, เจ้ า, โศกี , กอด, นาง, อาวรณ์ , โศกาลัย, แม่เอ๋ย, ใคร,
กาสรดกรรแสงไห้ , ชีวิตแม่นี ้, อนาถ, สะอื ้นอันกรรแสง,
้
นารี ,
น้ อ ง, ผัว , ในกายตัว , อาลัย ลาญ, ตรึ ก ตรอง, นางโฉมยง,
สงสารกาย
ประคอง, พึง่ พ่อแม่, พึง่
ทน, รอรัง้ ยังจิ
้ ต
มลทิน, ราคี, เสียสกุล, ซ้ องประสาน, อาพน, งาม, รัก
เพชรนิลจินดา, ระดะเรี ยง, พิมาน, วิมาน, รถมณี, ตกอับ
พระกุมารโอรสา, พระชนนี, ขอโทษ, พระโอรส, ประหารผลาญ, ทรง
รถบุษบก, รถเครื่ องรถนางพนักงาน, ขยายพล, พลมาร, ช้ างที่
นั่ง, แสงเครื่ อง, ทรงเอกองค์ พระยุพิน, ที่นั่งช้ างช้ างล้ อมอยู่
พร้ อมหมด, ที่นงั่ รถรถล้ อมอยูพ่ ร้ อมสล้ าง, พล
สงสาร, โปรดปรานี, กรรม, ทุกข์เวทนา, งิ ้วนรกถึงสิบหกองคุลี, เวรา
, บาปกรรม, ฤกษ์ , มาร, ชัว่ , อาภัพ
พระแม่, พระ, องค์, ทรง, กระษัตริ ย์องค์ทรงเลิศประเสริ ฐกระษัตริ ย์ ,
พระพักตร์
ร่วมภิรมย์, ครึกครื น้ เครงโครมประโคมคึก

ค่ านิยม
การให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล

ภาระบุญคุณ
การปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิง่ แวดล้ อม
ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม
ความมัง่ คัง่ ร่ ารวย
อานาจนิยม

พุทธศาสนา
การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์
ความสนุกสนาน

5.5.24.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องลักษณวงศ์ที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจยั พบ
มายาคติ 2 ประเภท ได้ แก่ (1) มายาคติเกี่ยวกับจักรวาลและชีวิต และ (2) มายาคติเกี่ยวกับสังคม
ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.164
ตารางที่ 5.164 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องลักษณวงศ์
คา ข้ อความ ประโยค
มายาคติ
งิว้ นรกถึงสิบหกองคุลีการ, กลาดกลบในนภางค์ , ช้ างที่นั่งลอยเลิศ จักรวาลและชีวิต (นรก-สวรรค์, เทวดา,
ประเสริ ฐช้ าง หน้ าสล้ างดูงามทังสามหน้
้
า งาจะช้ อนดาวตกทัง้
กรรม, บุญ-บาป)
หกงา งวงจะคว้ าเดือนงามทังสามงวง,
้
อินทร์ , นางอักษร, เป็ น
กรรมแล้ วแก้ วตา, แม่นี ้มีกรรมจาจะม้ วย, จะตรากตรึงบาปกรรม
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ตารางที่ 5.164 (ต่อ)
คา ข้ อความ ประโยค
มายาคติ
กระษัตริ ย์องค์ทรงเลิศประเสริ ฐกระษัตริ ย์ ช่วงชวัดแสงเครื่ องดูเรื อง สังคม (อานาจและผู้มีอานาจ, สถานะ)
ช่วง ดวงพระพักตร์ ผ่องเหมือนกันเดือนดวง, พระกุมารโอรสา,
พระชนนี, พระไม่โปรดปรานี, จะบรรลัยด้ วยพระแม่, กอดพระลูก
น้ อย, พระโอรส, กันแสงทังสององค์
้
,
อันนารี มีคปู่ ระคองแล้ ว ไม่ผ่องแผ้ วมลทิลเป็ นปั ถมัย , เหมือนน้ องนี ้ได้ สังคม (สตรี เพศ-ปิ ตาธิปไตย)
ร่ วมภิรมย์ผวั เสียสกุลพูดนกรรมในกายตัว, จะพึ่งผัว ซ ้าตัวระยา
ยับ

5.5.25 ลิลิตนิทราชาคริต (ลนช)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 571-588
5.5.25.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดี เรื่ องลิลิ ตนิ ทราชาคริ ต ที่ ร าชบัณ ฑิต ยสถานคัดเลื อ กมา
ผู้วิจัยพบค่านิยมทัง้ 10 ประการ คือ (1) ค่านิยมการให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล (2)
ค่านิยมเกี่ยวกับภาระบุญคุณ (3) ค่านิยมการปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิ่งแวดล้ อม (4) ค่านิยม
เกี่ยวกับความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม (5) ค่านิยมความมัง่ คัง่ ร่ ารวย (6) ค่านิยมการมี
ความรู้ความสามารถ (7) ค่านิยมเกี่ยวกับอานาจนิยม (8) ค่านิยมเกี่ยวกับพุทธศาสนา (9) ค่านิยม
การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์ และ (10) ค่านิยมเกี่ยวกับความสนุกสนาน ดังรายละเอียดผล
การวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.165
ตารางที่ 5.165 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องลิลิตนิทราชาคริ ต
คา ข้ อความ ประโยค
ประดิษฐ์ คิดสักรวา
ใคร, เพื่อนกิน, เพื่อนตาย, กรรหาย, เดียวดาย, ภรรยาเพื่อนฝูง, คิด
คะนึงในใจ, ตรึ งอุระรุ มรัก, ประสงค์, ใจพ่อ นึกนา, สบจานง,
เสียดาย, คับอกอักอ่วนจิต, หญิง, เขา, มึง, หมาย, เจ้ า, น้ อง,
พี่, โกรธ, ครวญหา
บิตเุ รศเลี ้ยง ดนัย, ถ่ายแทนชีวาอาตม์, ฝากผีไข้ , พระคุณ, ชุบเลี ้ยง,
พระคุณเพี ้ยงพสุธาและนภากาศ

ค่ านิยม
การมีความรู้ความสามารถ
การให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล

ภาระบุญคุณ
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ตารางที่ 5.165 (ต่อ)
คา ข้ อความ ประโยค
แหนงหนี, ทอน, คลาดพ้ นพรรค์ภยั , แก้ , แม้ ไม่รักทารัก, จางดยัง,้
คาโกหก, บ่เชื่อบระคาย
สอดส่อง, พรั่งพร้ อม, ไพบูลย์, สะอาด, โสภา, งาม, บริ บวรณ์, เจริ ญ
ศรี , สวัสดิ์, นิยม, แจ้ งความจริ ง, ผิดชอบ
สิ ้นทรัพย์, บรมราชศฤงคาร ห้ องพิมานมนเทียร-ใหญ่กว้ าง, โอฬาร
เลิศแกมทอง, ระย้ ารัตน์เรื อนสุวรรณ, พานทองคา, สินชัง่ , คลัง
ลงโทษ, เชิ ญ, ทูลความ, ท่านไท้ , หมู่มาตย์ มนตรี , สัง่ , น้ อมนอบ
เกล้ าเคียมคัล, อาสน์อิงองค์, ลูบคมหอกดาบ, วังไท้ , ไทธิเบศร,
พระเดช, ครอบเกล้ า, ข้ าพระ, ท่าน, ตีชาโทษ, ด่าว่า, ข้ าบาท
การุณย์, ดีชวั่ , ทุกข์สขุ , กรุณา
พระสุรสีหนาท, พระบาท, ชนม์ ชีพยังยื
้ นนาน, พระพละปฏิภาณ,
ดารงสิริ ราชฐาน สมบัติ , ทรงธรรม์ , พระบาทเจ้ า, พระองค์ ,
พระราชทาน
สาราญ, เชยกล ้า, พิศเพลิดเพลินเชยชม, เพลิดเพลินบมิวาย, สรวล,
ขัน, หลอกเล่น, เล่น, เมามัวสนุกแท้ , หรรษา, คาขับ ร้ องแฮ,
ร้ องร่ าสาราญลิ ้น เล่นทังดนตรี
้
, พูนเกษมศานต์สขุ สบาย, งาน
ปี ใหม่

ค่ านิยม
การปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิง่ แวดล้ อม
ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม
ความมัง่ คัง่ ร่ ารวย
อานาจนิยม

พุทธศาสนา
การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์

ความสนุกสนาน

5.5.25.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดี เรื่ องลิลิ ตนิ ทราชาคริ ต ที่ ร าชบัณ ฑิต ยสถานคัดเลื อ กมา
ผู้วิจัยพบมายาคติ 2 ประเภท ได้ แก่ (1) มายาคติเกี่ยวกับสังคม และ (2) มายาคติเกี่ ยวกับอัต
ลักษณ์ ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.166
ตารางที่ 5.166 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องลิลิตนิทราชาคริต
คา ข้ อความ ประโยค
นิสยั หญิงท่านว่าไว้ คามี อยูน่ อ ฟั งบ่มนั่ วาที มักพลัง้
เพื่อนกินสิ ้นทรัพย์แล้ วแหนงหนี-เพื่อนตายถ่ายแทนชีวาอาตม์

มายาคติ
สังคม (สตรี เพศ-ปิ ตาธิปไตย)
อัตลักษณ์ (คติสาหรับการดาเนินชีวิต)
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ตารางที่ 5.166 (ต่อ)
คา ข้ อความ ประโยค
มายาคติ
หลอกเล่นกับวังไท้ ดัง่ นีแ้ หนงตาย, (๑๑) ทูลความแด่ท่านไท้ ทันที สังคม (อานาจและผู้มีอานาจ, สถานะ)
ปวงหมู่มาตย์มนตรี พรั่งพร้ อม คอยฟั งพระสุรสีหนาทสัง่ หาเฮย
จักสู่พระบาทน้ อม นอบเกล้ าเคียมคัล, เจริ ญศรี ชนม์ ชีพยัง้ ยืน
นาน ยิ่งเทอญ พระพละปฏิภาณ จุ่งแผ้ ว ดารงสิริราชฐาน สมบัติ,
(๔๗) อ้ าไท้ ธิเบศรผู้ ทรงธรรม์ พระเดชพระคุณครัน ครอบเกล้ า
ข้ าพระไป่ อยากอัน ใดป่ าง นี ้นา ขอแต่พระบาทเจ้ า จุ่งแจ้ งความ
จริ ง, เดิมพระองค์กรุณา ข้ าบาทมาชุบเลี ้ยง

5.5.26 ลิลิตพระลอ (ลพล)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 589-618
5.5.26.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องลิลิตพระลอที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจยั พบ
ค่านิยม 9 ประการ ได้ แก่ (1) ค่านิยมการให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล (2) ค่านิยมเกี่ยวกับ
ภาระบุญคุณ (3) ค่านิยมการปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิ่งแวดล้ อม (4) ค่านิยมเกี่ ยวกับ
ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม (5) ค่านิยมความมัง่ คัง่ ร่ ารวย (6) ค่านิยมเกี่ยวกับอานาจ
นิยม (7) ค่านิยมเกี่ยวกับพุทธศาสนา (8) ค่านิยมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์ และ (9)
ค่านิยมเกี่ยวกับความสนุกสนาน ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.167
ตารางที่ 5.167 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องลิลิตพระลอ
คา ข้ อความ ประโยค
พึงใจกาม, ใคร, ไข้ ใจ, สองพี่นึกในไว้ , พี่เอย, พี่, สองเขือ, สองพี่,
กรรชิด, แม่, ปอง, สองเจ้ า, อยาก, เรา, เขา, เจ้ า, พ่อ, ลืมตน,
สมร, น้ อง, ร้ อนรนทรวง, โศก, ร่ าไห้ , ครวญคร่ า, เรี ยม, นงนุช,
ใคร่ กลันใจตาย,
้
เมียตน, กู, นา้ ตาไหลหลัง่ ไห้ , พอใจ, หวัง ,
คิดถึง, โอ้ , จอมขวัญ, ขวัญพี่, เสียแม่เสียเมีย, ตน
เลี ้ยงโลกา, ช่วย, ภักดี, สนอง, อุ้มท้ อง, ลูบเลี ้ยงรักษา, ผู้มีคณ
ุ , ขอ,
แม่สงวนมาแต่ตงั ้ มีครรภ์ ลูกเอย, รักลูกรักได้ ร้อย ส่วนล ้ารักตัว
ทุกประเทศชม, งาม, เสียงฦๅเสียงเล่าอ้ าง, ผจง, พูลเพิ่ม, สงวน,
ถนอม, รัก, เฉลิม, เพา (งาม)

ค่ านิยม
การให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล

ภาระบุญคุณ
ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม
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ตารางที่ 5.167 (ต่อ)
คา ข้ อความ ประโยค
กล่าวอ้ างเยินยอ, กลกล่อม, กลเกียดเกี ้ยว, แสร้ งใส่กลปกปิ ด เงื่อน
ไว้ , ซ่อน, เอาชอบลอบปนให้ แปลกร้ ายเป็ นดี, กล, ขุกเท็จ ,
อาย, กล่าวมารษา, ความเท็จ, คันจงเป็
้
นกล, จาจาก, สุดทาน
สุดทัด, เสีย่ งน ้า, ค่อยผันค่อยผาย, ทาคร้ านมารยา
แก้ ว, วัง, ปราสาท, ทองธารทรง, ภูษ าภรณ์ เลื่อ มลาย, รั ต พัสตร
พรายไพจิตร, สังวาลตรองตาบประดับ, ทับทรวงแสงร่ วงรุ้ ง,
พลอยเพชรพุ่ง ยรรยง, ทรงทองกรจารั ส, สินสกางสอดจ้ า ง,
เหล็กเงิน
เจ้ าจอมโลก, ถวายบาเรอท้ าวไท้ , เจ้ ากู, แต่บาทางค์สดุ เกล้ า, ไท้ ,
ราชธิดา, องค์ออ่ นไท้ , ปู่ , ปู่ เจ้ า, ท่าน, ท้ าว, เหนือบาทยุคลขุน,
สยายเกศเช็ ด บาทไท้ , ทรงพิ ไชยอาวุธ เสร็ จ , ดัง พระยาราช
ไกรสร, ท้ าวไท้ , จับพิไชยอาวุธราชพล, ธ, ยกทัพ, สนม
บุญ, ทาบาป, แรงบุญ, ทุกข์, ทางธรรม์, เบกษา, ปรานี
ธิราชผู้มีบุญ, พระองค์, พระกร, พระเกศ, พระบาท, ถวาย, เสวย,
เสด็จ, ทรง, ธิราช, บพิตร, พระ, ทรงครรภ์, ทรงมกุฎภูษาสรรพ,
จอมราช, ภูธร (พระราชา), ภูเบศร์ , พระองค์, เชิญราช, พระผู้
จอมจักร, พระปิ่ นไตรจักร, ปิ่ นเกล้ า, พระผ่านไอศวรรย์, เสวย
ราช
เกษมสุข พู ล , แสนสนุ ก , สรวลเสี ย งขับ อ่ า น, ฟั ง เสนาะ, สรวล
กระสันต์, ฟ้ อน, สาราญสุขเปรมปรี ดิ์, ยินดี, ชมเชยกลิ่น, ชม,
หรรษ์

ค่ านิยม
การปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิง่ แวดล้ อม

ความมัง่ คัง่ ร่ ารวย

อานาจนิยม

พุทธศาสนา
การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์

ความสนุกสนาน

5.5.26.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องลิลิตพระลอที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจยั พบ
มายาคติทงั ้ 4 ประเภท คือ (1) มายาคติเกี่ยวกับจักรวาลและชีวิต (2) มายาคติเกี่ยวกับสังคม (3)
มายาคติเกี่ยวกับอัตลักษณ์ และ (4) มายาคติเกี่ยวกับจุดสิ ้นสุดของชีวิต ดังรายละเอียดผลการ
วิเคราะห์ตามตารางที่ 5.168
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ตารางที่ 5.168 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องลิลิตพระลอ
คา ข้ อความ ประโยค
แรงบุญส่งสนองมา, รับขวัญ, ขวัญพี่, จอมขวัญ
บุญเจ้ าจอมโลกเลี ้ยง โลกา, ถวายบาเรอท้ าวไท้ ธิราชผู้มีบญ
ุ , เสียง
ย่ อ มยอยศใคร ทั่ ว หล้ า , สุ ด ทานสุด ทั ด ท้ าว สุ ด บุ ญ -เหนื อ
บาทยุคลขุน-สยายเกศเช็ดบาทไท้ ธิราชไว้ เป็ นเฉลิม, ทรงพิไชย
อาวุธเสร็ จ บพิตรเสด็จนวยนาด ดังพระยาราชไกรสร, เลี ้ยงยาก
นักท้ าวไท้ ธิราชผู้มีคุณ, ทรงมกุฎภูษาสรรพ จับพิไชยอาวุธราช
พล-ยกทัพตามจอมราช, เชิญราชชมไม้ ไหล้ กิ่งก้ มถวายกร, พระ
ผู้จอมจักร ปิ่ นเกล้ า, พระผ่านไอศวรรย์ เสวยราช, ราชธิดา, พระ
ปิ่ นไตรจักร เสด็จคลอด, ศรี อโยธยา ฤๅร่ า ถึงเลย ทุกประเทศชม
ค้ อยค้ อย กล่าวอ้ างเยินยอ
ร้ อยชู้ฤๅเท่าเนื ้อ เมียตน เมียแล่พนั ฤๅดล แม่ได้ , แม่สงวนมาแต่ตงั ้ มี
ครรภ์ ลูกเอย
เรานี ้เราเทพเจ้ า จอมผา ไส้ นา เขาใส่สมญาเรา ปู่ เจ้ า -เสวยพิภพล้ าน
เข้ า, (๓๓) ปู่ เห็นสองเจ้ าเพ่ง ภักดี อยู่นา ใจปู่ ปองปรานี หนุ่ม
เหน้ า ปู่ เอากระยาศรี ผจงแต่ง ถวายนา เห็นปู่ รับสองเจ้ า พี่น้อง
ยินดี, มากูจะเสี่ยงน ้า นองไป ปรี่ นา-ผิวกูจะคลาไคล บ รอด คืน
นา น ้าจุ่งเวียนวนแม้ รอดไส้ จงไหล, เด็จบัวแม่เด็จอร ยังเยื่อ ใย
นา
ไข้ ใจแต่จกั ตาย ดีกว่า, ใคร่กลันใจตาย,
้
ใช่กลผีใส้ ขาด, ไก่ผีไขว่เอากู,
ชัว่ ฟ้ าล่มกัลป์

มายาคติ
จักรวาลและชีวิต (บุญ, ขวัญ)
สังคม (อานาจและผู้มีอานาจ, สถานะ,
ชาตินิยมไทย)

สังคม (สตรี เพศ-ปิ ตาธิปไตย)
อัตลักษณ์ (อานาจเหนือธรรมชาติ, ไสย
ศาสตร์ , คติสาหรับการดาเนินชีวติ )

จุดสิ ้นสุดของชี วิต (ความตาย, ผี, สิ ้น
ยุคหรื อสิ ้นกัป)

5.5.27 ลิลิตเพชรมงกุฎ (ลพม)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 620-622
5.5.27.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องลิลิตเพชรมงกุฎที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจยั
พบค่านิยม 4 ประการ ได้ แก่ (1) ค่านิยมเกี่ยวกับความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม (2) ค่านิยม
เกี่ ยวกับอานาจนิยม (3) ค่านิยมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์ และ (4) ค่านิยมเกี่ ยวกับ
ความสนุกสนาน ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.169
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ตารางที่ 5.169 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องลิลิตเพชรมงกุฎ
คา ข้ อความ ประโยค
หาญกลัน่ กล้ า, ชัยสุขสวัสดิ์ศรี
กอบพล, พลม้ า เมื อ บเมื อ ง, พลเรื อ งราชรถ, พลคชคั่ง คาม, ชัย
สิสทธิฤทธี, ชัยเยศเดชเฟื่ องฟ้ า, ไพร่ฟ้า
ชัยเยาวเรศ
สุขรมย์

ค่ านิยม
ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม
อานาจนิยม
การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์
ความสนุกสนาน

5.5.27.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องลิลิตเพชรมงกุฎที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจยั
พบมายาคติเกี่ยวกับสังคม ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.170
ตารางที่ 5.170 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องลิลิตเพชรมงกุฎ
คา ข้ อความ ประโยค
มายาคติ
(๑) กอบพลหาญกลัน่ กล้ า กอบพลม้ าเมือบเมือง กอบพลเรื องราชรถ สังคม (อานาจและผู้มีอานาจ, สถานะ,
กอบพลคชคัง่ คาม, ชัยเยาวเรศเรื อ้ ง ธรณี ชัยสิทธิฤทธี ทัว่ หล้ า,
สังคมสงบสุข)
ชัยเยศเดชเฟื่ องฟ้ า ไพร่ฟ้าสุขรมย์

5.5.28 วิวาหพระสมุทร (วหม)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 637-638
5.5.28.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องวิวาหพระสมุทรที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจยั
พบค่านิยม 6 ประการ ได้ แก่ (1) ค่านิยมการให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล (2) ค่านิยมการ
ปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิ่งแวดล้ อม (3) ค่านิยมเกี่ยวกับความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม
(4) ค่านิยมความมัง่ คัง่ ร่ ารวย (5) ค่านิยมเกี่ยวกับอานาจนิยม และ (6) ค่านิยมเกี่ยวกับความ
สนุกสนาน ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.171
ตารางที่ 5.171 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องวิวาหพระสมุทร
คา ข้ อความ ประโยค
หักอารมณ์, วิงวอน, แสร้ งแกล้ งทาเฉย

ค่ านิยม
การปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิง่ แวดล้ อม
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ตารางที่ 5.171 (ต่อ)
คา ข้ อความ ประโยค
พี่, เลือ กได้ ตามใจ, สรวมกอด, แม่ยอดรั ก, พ่อ ยอดยาจิ ต, มิตร์ ,
แสนระทมระทวย, ผู้หญิง, ผู้ชาย, หล่อน, อยากเชย
รัก, สมัครจะรักกัน
ลาบาก, ยาก
เจียมกายา
ชม, เชยชิดชม, น่าขันนัก

ค่ านิยม
การให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล
ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม
ความมัง่ คัง่ ร่ ารวย
อานาจนิยม
ความสนุกสนาน

5.5.28.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องวิวาหพระสมุทรที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจยั
พบมายาคติเกี่ยวกับสังคม ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.172
ตารางที่ 5.172 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องวิวาหพระสมุทร
คา ข้ อความ ประโยค
มายาคติ
จะยืนชมขวัญตาผู้ยาใจ กว่าจะได้ สรวมกอดแม่ยอดรั ก, หญิ งต้ อง สังคม (สตรี เพศ-ปิ ตาธิปไตย)
เจียมกายามาแต่เยาว์ , หญิงถึงรักต้ องแสร้ งแกล้ งทาเฉย หวังให้
ชายอยากเชยยิ่งขึ ้นหนัก

5.5.29 เวนิสวานิช (วนน)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 639-643
5.5.29.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องเวนิสวานิชที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจยั พบ
ค่านิยม 8 ประการ ได้ แก่ (1) ค่านิยมการให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล (2) ค่านิยมเกี่ยวกับ
ภาระบุญคุณ (3) ค่านิยมการปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิ่งแวดล้ อม (4) ค่านิยมเกี่ ยวกับ
ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม (5) ค่านิยมการมีความรู้ความสามารถ (6) ค่านิยมเกี่ยวกับ
อานาจนิยม (7) ค่านิยมเกี่ยวกับพุทธศาสนา และ (8) ค่านิยมเกี่ยวกับความสนุกสนาน ดัง
รายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.173
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ตารางที่ 5.173 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องเวนิสวานิช
คา ข้ อความ ประโยค
ในสมองตรองจงดี, ใคร, ผู้ใด, น้ อง, เพื่อนยา, ร้ องราพัน , ถวิลถึง,
รูปชัว่ , ร้ อนใจ
กล่อมเกลี ้ยงเลี ้ยงรตี, ให้ อาหาร
นอกสุกใสในเป็ นโพรง, พูดเพราะเหมาะคาขา, พจน์ปดลวง, แฝงใน
รูปงามล ้าล่อลวงตา, อาพราง, ลิ ้นคนนิ่งไม่ดี, ปิ ดโง่, โว
คนโกง, ระยา, ความรัก, รัก, สงบ
ผู้ฉลาด, ผู้ฉลาดปราชญ์เปรื่ อง
ใหญ่ขม่ น้ อย
สงสาร, ทาดี, สวรรค์, ชัว่
สาราญ, ชม

ค่ านิยม
การให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล
ภาระบุญคุณ
การปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิง่ แวดล้ อม
ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม
การมีความรู้ความสามารถ
อานาจนิยม
พุทธศาสนา
ความสนุกสนาน

5.5.29.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องเวนิสวานิชที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจยั พบ
มายาคติ 3 ประเภท คือ (1) มายาคติเกี่ยวกับจักรวาลและชีวิต (2) มายาคติเกี่ยวกับสังคม และ
(3) มายาคติเกี่ยวกับอัตลักษณ์ ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.174
ตารางที่ 5.174 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องเวนิสวานิช
คา ข้ อความ ประโยค
(๑๑) ถ้ าไม่ทาดีในแดนดิน จะถวิลถึงสวรรค์นนอย่
ั ้ าหา
ลิ ้นหญิงโง่งงั่ ทังรู้ ปชัว่ จนไร้ ผวั ควรสงบเพื่อปิ ดโง่
พจน์ ปดลวงปวงระยา แฝงในรู ปงามล ้าล่อลวงตา, ลิ ้นคนนิ่งไม่ดี ที่
ควรนิ่งนันก็
้ มีแต่ลิ ้นโค

มายาคติ
จักรวาลและชีวิต (บุญกรรม, สวรรค์)
สังคม (สตรี เพศ, ปิ ตาธิปไตย)
อัตลักษณ์ (คติสาหรับการดาเนินชีวิต)

5.5.30 ศกุนตลา (ศกต)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 644-645
5.5.30.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องศกุนตลาที่ ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจัยพบ
ค่านิยม 5 ประการ ได้ แก่ (1) ค่านิยมการให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล (2) ค่านิยมเกี่ยวกับ
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ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม (3) ค่านิยมความมัง่ คัง่ ร่ ารวย (4) ค่านิยมเกี่ยวกับอานาจ
นิยม และ (5) ค่านิยมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์ ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตาม
ตารางที่ 5.175
ตารางที่ 5.175 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องศกุนตลา
คา ข้ อความ ประโยค
นาง, ยอดนงคราญ
งาม
นุง่ คากรอง, เครื่ องทองไพศาล
ปิ่ นโลกา
ผู้ผา่ นแผ่นไผท

ค่ านิยม
การให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล
ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม
ความมัง่ คัง่ ร่ ารวย
อานาจนิยม
การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์

5.5.30.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องศกุนตลาที่ ราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้วิจัยพบ
มายาคติเกี่ยวกับสังคม ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.176
ตารางที่ 5.176 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องศกุนตลา
คา ข้ อความ ประโยค
มายาคติ
ควรแต่เป็ นยอดนงคราญ ควรคูผ่ ้ ผู า่ นแผ่นไผท
สังคม (อานาจและผู้มีอานาจ)
ผิวสินวลละอองอ่อน มะลิซ้อนดูดาไปหมดสิ ้น-งามโอษฐ์ ดงั ใบไม้ อ่อน สังคม (สตรี เพศ-ปิ ตาธิปไตย)
งามกรดังลายเลขา งามรูปเลอสรรขวัญฟ้ า งามยิ่งบุปผาเบ่งบาน

5.5.31 สมุทรโฆษคาฉันท์ (สมฆ)
วรรณคดีเรื่ องนี ้ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 646-651
5.5.31.1 การวิเคราะห์คา่ นิยม
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องสมุทรโฆษคาฉันท์ ที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลื อกมา
ผู้วิจยั พบค่านิยม 6 ประการ ได้ แก่ (1) ค่านิยมการให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล (2) ค่านิยม
เกี่ยวกับความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม (3) ค่านิยมความมัง่ คัง่ ร่ ารวย (4) ค่านิยมเกี่ยวกับ
อานาจนิยม (5) ค่านิยมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์ และ (6) ค่านิยมเกี่ยวกับความ
สนุกสนาน ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.177
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ตารางที่ 5.177 ค่านิยมในวรรณคดีเรื่ องสมุทรโฆษคาฉันท์
คา ข้ อความ ประโยค
นาง, โอบองค์, หมาย, กระสันโศกพิโยคทุกข, คระหวนคระโหยหา,
ระบมจิตร, รันทมทุกข, อุระสะท้ อนฤทัยถอน
สุข, สมบูรณ
นิลนฤมลโกมล, ประดับมรกตพพราย, พิฑรู ย์, หลากกาญจน, เพชร
รัศมี, เวฑูริยมณี, ปั ทมราช, อุฬาร (ใหญ่โต), นิลกาฬ, โกเมน,
เพทาย, แก้ วเจ็ดประการ
เกรี ยงไกร
บทเรศนเรนทร, ถวิลราช, ชนม์
สุขรมย, ชมเฌอชมชลชมแลชมพนพนม ชื่นชมและชมสระ, เหิรสาเริ ง
สาราญสุขรมยะ, ฟ้ อน, ดุริยดนตรี , จาเรี ยง (ร้ องเพลง), ระรื่ น

ค่ านิยม
การให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล
ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม
ความมัง่ คัง่ ร่ ารวย

อานาจนิยม
การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์
ความสนุกสนาน

5.5.31.2 การวิเคราะห์มายาคติ
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องสมุทรโฆษคาฉันท์ ที่ราชบัณฑิตยสถานคัดเลื อกมา
ผู้วิจยั พบมายาคติ 2 ประเภท คือ (1) มายาคติเกี่ยวกับสังคม และ (2) มายาคติเกี่ยวกับจุดสิ ้นสุด
ของชีวิต ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5.178
ตารางที่ 5.178 มายาคติในวรรณคดีเรื่ องสมุทรโฆษคาฉันท์
คา ข้ อความ ประโยค
บทเรศนเรนทร
เอวไม้ อนั กลมงาม คือดังเอวยุพาพาล วัลย์ทองกระวัดปาน กรนางอัน
โอบองค์
ถวิลราชจักขาดกมลมรณ์ บมิรอดดารงชนม์

มายาคติ
สังคม (อานาจและผู้มีอานาจ)
สังคม (สตรี เพศ-ปิ ตาธิปไตย)
จุดสิ ้นสุดของชีวิต (ความตาย)

การวิเคราะห์ค่านิยมและมายาคติในวรรณคดีเกี่ยวกับ ละคร นิทาน และนาฏวรรณคดี
จานวน 31 เรื่ องนี ้ ผู้วิจยั ขอสรุ ปผลการวิเคราะห์ และแจกแจงสัดส่วนเป็ นค่าร้ อยละของวรรณคดี
ประเภทนี ้ ดังรายละเอียดตามตารางที่ 5.179 และตารางที่ 5.180 ดังนี ้
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ตารางที่ 5.179 สรุปผลการวิเคราะห์คา่ นิยมในวรรณคดีเกี่ยวกับละคร นิทาน และนาฏวรรณคดี

X

X
X

X
X
X

การมีความรู้
ความสามารถ

ความมัง่ คัง่ ร่ารวย

ปรับตัวเข้ ากับโอกาส
และสิง่ แวดล้ อม
ความสัมพันธ์และ
คุณธรรมทางสังคม

X
X

X

X
X

X
X
X
X
X

X

ความสนุกสนาน

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

การเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริ ย์

X
X
X

X
X
X
X

พุทธศาสนา

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

อานาจนิยม

กนน
กกส
กชส
ขชผ
คบส
งปจ
จคร
ชนม
ตจม
นรอ
บพร
บลพ
บลส
บลก
บลธ
บอพ
บลอ
พนฉ
พอม
พยศ
มพธ
รลด
รชพ
ลษว
ลนช
ลพล
ลพม

ภาระบุญคุณ

เรื่อง

การให้ ความสาคัญ
กับตัวเองหรื อบุคคล

ค่ านิยม

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
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ตารางที่ 5.179 (ต่อ)

วหม
วนน
ศกต
สมฆ

X
X
X
X
รวม
28
ร้ อยละ 90.3

X
X

X

15
48.4

20
64.5

X
X
X
X
23
74.2

X
X
X
X
17
54.8

8
25.8

X
X
X
X
24
77.4

X
X

X

19
61.3

ความสนุกสนาน

การเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริ ย์

พุทธศาสนา

อานาจนิยม

การมีความรู้
ความสามารถ

ความมัง่ คัง่ ร่ารวย

ปรับตัวเข้ ากับโอกาส
และสิง่ แวดล้ อม
ความสัมพันธ์และ
คุณธรรมทางสังคม

ภาระบุญคุณ

เรื่อง

การให้ ความสาคัญ
กับตัวเองหรื อบุคคล

ค่ านิยม

X
X
19
61.3

X
23
74.2

ตารางที่ 5.180 สรุปผลการวิเคราะห์มายาคติในวรรณคดีเกี่ยวกับละคร นิทาน และนาฏวรรณคดี
มายาคติ
เรื่อง
กนน
กกส
กชส
ขชผ
คบส
งปจ
จคร
ชนม
ตจม
นรอ
บพร
บลพ
บลส
บลก

จักรวาลและชีวติ

สังคม
ทัว่ ไป สตรี เพศ

X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X

อัตลักษณ์

จุดสิ ้นสุดของชีวิต

X
X
X

X
X

X

X

X
X
X

X
X

X
X
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ตารางที่ 5.180 (ต่อ)
มายาคติ
เรื่อง

จักรวาลและชีวติ

สังคม
ทัว่ ไป สตรี เพศ

อัตลักษณ์

จุดสิ ้นสุดของชีวิต

X

X
X
X

X

บลธ
บอพ
บลอ
พนฉ
พอม
พยศ
มพธ
รลด
รชพ
ลษว
ลนช
ลพล
ลพม
วหม
วนน
ศกต
สมฆ

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X

X

X

X
X
X
X

X
X
X

รวม
ร้ อยละ

15
48.4

X

X
X
X

X
X
X
X

24 (ทัว่ ไป: 17; สตรี ฯ: 18)
77.4

X
X
X
X

X
X

X

X

17
54.8

X
10
32.3

การวิ เ คราะห์ ค่า นิ ย มและมายาคติ ใ นวรรณคดี ทัง้ 89 เรื่ อ งของหนัง สื อ วรรคทองใน
วรรณคดีไ ทยนี ้ ผู้วิจัยขอประมวลผลการวิเคราะห์ โดยสรุ ป เป็ นจ านวนค่านิย มและมายาคติ ที่
ปรากฏในวรรณคดีแต่ละประเภท รวมถึงแจกแจงสัดส่วนเป็ นค่าร้ อยละของวรรณคดีทงหมด
ั้
ดัง
รายละเอียดตามตารางที่ 5.181 และตารางที่ 5.182 ดังนี ้
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ตารางที่ 5.181 สรุปจานวนค่านิยมในวรรณคดีแต่ละประเภทซึ่งราชบัณฑิตยสถานรวบรวมไว้ ใน
หนังสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย”

การมีความรู้ความสามารถ

อานาจนิยม

พุทธศาศนา

การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์

ความสนุกสนาน

รวม
ร้ อยละ

ความมัง่ คัง่ ร่ารวย

ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และพิธีการ
ละคร นิทาน และนาฏวรรณคดี

ความสัมพันธ์-คุณธรรมทางสังคม

ศาสนา ชาดก และคาสอน

ปรับตัวเข้ ากับโอกาส-สิง่ แวดล้ อม

ประวัติศาสตร์ และการเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์
นิราศ การเดินทาง และการ
คร่ าครวญหรื ออารมณ์

ภาระบุญคุณ

ประเภทของวรรณคดี

ความสาคัญของตัวเองหรื อบุคคล

ค่ านิยม

7

3

3

3

4

2

2

3

3

3

4

33

30

10

17

25

14

6

11

21

10

15

15

13

10

7

13

8

8

12

10

7

9

3

2

0

3

2

1

0

2

2

1

1

31

28

15

20

23

17

8

24

19

19

23

89

76

38

50

67

42

24

52

55

40

52

100

85.4 42.7 56.2 75.3 47.2 26.9 58.4 61.8 44.9 58.4

จานวน

ตารางที่ 5.181 แสดงให้ เห็นว่าวรรณคดีประเภทประวัติศาสตร์ และการเฉลิมพระเกียรติ
พระมหากษัตริ ย์มีค่านิยมที่ปรากฏมากที่สดุ คือ ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม และความ
สนุกสนาน ซึ่งพบในวรรณคดี 4 เรื่ อง ค่านิยมที่ปรากฏน้ อยที่สดุ คือ ความมัง่ คัง่ ร่ ารวย และการมี
ความรู้ความสามารถ ซึง่ พบใน 2 เรื่ อง วรรณคดีประเภทนิราศ การเดินทาง และการคร่ าครวญหรื อ
อารมณ์มีคา่ นิยมที่ปรากฏมากที่สดุ คือ การให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล ซึ่งพบใน 30 เรื่ อง
ค่านิยมที่ ปรากฏน้ อยที่ สุด คือ การมี ความรู้ ความสามารถ ซึ่ง พบใน 6 เรื่ อง วรรณคดีประเภท
ศาสนา ชาดก และคาสอนมีคา่ นิยมที่ปรากฏมากที่สดุ คือ การให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล
และความสัมพันธ์ และคุณธรรมทางสังคม ซึ่งพบใน 13 เรื่ อง ค่านิยมที่ปรากฏน้ อยที่สุด คือ การ
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ปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิ่งแวดล้ อม และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์ ซึ่งพบใน 7 เรื่ อง
วรรณคดีประเภทขนบธรรมเนียม ประเพณี และพิธีการมีคา่ นิยมที่ปรากฏมากที่สดุ คือ การปรับตัว
เข้ ากับโอกาสและสิ่งแวดล้ อม ซึ่งพบใน 3 เรื่ อง ค่านิยมที่ไม่ปรากฏเลย คือ ภาระบุญคุณ และการ
มีความรู้ ความสามารถ วรรณคดีประเภทละคร นิทาน และนาฏวรรณคดีมีค่านิยมที่ปรากฏมาก
ที่สดุ คือ การให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล ซึ่งพบใน 28 เรื่ อง ค่านิยมที่ปรากฏน้ อยที่สดุ คือ
การมีความรู้ ความสามารถ ซึ่งพบใน 8 เรื่ อง โดยรวมแล้ ววรรณคดีทงั ้ 5 ประเภทหรื อจานวน 89
เรื่ องมีคา่ นิยมที่ปรากฏมากที่สดุ คือ การให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล ซึ่งพบใน 76 เรื่ อง คิด
เป็ นร้ อยละ 85.4 ของวรรณคดี ทั ง้ หมด ส่ ว นค่ า นิ ย มที่ ป รากฏน้ อยที่ สุ ด คื อ การมี ค วามรู้
ความสามารถ ซึง่ พบใน 24 เรื่ อง คิดเป็ นร้ อยละ 26.9 ของวรรณคดีทงหมด
ั้
ตารางที่ 5.182 สรุปจานวนมายาคติในวรรณคดีแต่ละประเภทซึ่งราชบัณฑิตยสถานรวบรวมไว้
ในหนังสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย”
มายาคติ
ประเภทของวรรณคดี
ประวัติศาสตร์ และการเฉลิม
พระเกียรติพระมหากษัตริย์
นิราศ การเดินทาง และการ
คร่ าครวญหรื ออารมณ์
ศาสนา ชาดก และคาสอน
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และพิธีการ
ละคร นิทาน และนาฏวรรณคดี

รวม
ร้ อยละ

จานวน

จักรวาลและ
สังคม
ชีวิต
(ทัว่ ไป/สตรี เพศ)

อัตลักษณ์

จุดสิ ้นสุดของ
ชีวิต

7

4

5 (4 / 2)

2

1

33

13

20 (11 / 14)

12

6

15

8

11 (10 / 4)

8

5

3

1

2 (0 / 2)

1

1

31

15

24 (17 / 18)

17

10

89
100

41
46.1

62 (42 / 40)
69.7

40
44.9

23
25.8

ตารางที่ 5.182 แสดงให้ เห็นว่าวรรณคดีประเภทประวัติศาสตร์ และการเฉลิมพระเกียรติ
พระมหากษัตริ ย์ มีมายาคติที่ปรากฏมากที่สุด คือ สังคม ซึ่งพบในวรรณคดี 5 เรื่ อง จาแนกเป็ น

243
เนือ้ หาทั่วไป (อานาจและผู้มีอานาจ สถานะ ชาตินิยมความเป็ นไทย ฯลฯ) 4 เรื่ อง และเนือ้ หา
เกี่ยวกับสตรี เพศหรื อปิ ตาธิปไตย 2 เรื่ อง ส่วนมายาคติที่ปรากฏน้ อยที่สดุ คือ จุดสิ ้นสุดของชีวิต ซึ่ง
พบใน 1 เรื่ อง วรรณคดีประเภทนิราศ การเดินทาง และการคร่ าครวญหรื ออารมณ์ มีมายาคติที่
ปรากฏมากที่ สุด คื อ สัง คม ซึ่ง พบใน 20 เรื่ อง จ าแนกเป็ นเนื อ้ หาทั่วไป 11 เรื่ อ ง และเนื อ้ หา
เกี่ยวกับสตรี เพศหรื อปิ ตาธิปไตย 14 เรื่ อง ส่วนมายาคติที่ปรากฏน้ อยที่สุด คือ จุดสิ ้นสุดของชีวิต
ซึ่งพบใน 6 เรื่ อง วรรณคดีประเภทศาสนา ชาดก และคาสอนมีมายาคติที่ปรากฏมากที่สุด คือ
สังคม ซึง่ พบใน 11 เรื่ อง จาแนกเป็ นเนื ้อหาทัว่ ไป 10 เรื่ อง และเนื ้อหาเกี่ยวกับสตรี เพศหรื อปิ ตาธิป
ไตย 4 เรื่ อง ส่วนมายาคติที่ปรากฏน้ อยที่ สุด คือ จุดสิ น้ สุดของชีวิต ซึ่งพบใน 5 เรื่ อง วรรณคดี
ประเภทขนบธรรมเนียม ประเพณี และพิธีการมีมายาคติที่ปรากฏมากที่สดุ คือ สังคม ซึ่งพบใน 2
เรื่ อง โดยพบเพียงเนื ้อหาเกี่ยวกับสตรี เพศหรื อปิ ตาธิปไตยทัง้ 2 เรื่ อง ส่วนมายาคติที่ปรากฏน้ อย
ที่สุด คือ จักรวาลและชีวิต อัตลักษณ์ และจุดสิ ้นสุดของชีวิต ซึ่งพบใน 1 เรื่ อง วรรณคดีประเภท
ละคร นิทาน และนาฏวรรณคดี มีมายาคติที่ปรากฏมากที่สุด คือ สังคม ซึ่งพบใน 24 เรื่ อง จาแนก
เป็ นเนื อ้ หาทั่วไป 17 เรื่ อง และเนื ้อหาเกี่ ยวกับสตรี เพศหรื อปิ ตาธิ ปไตย 18 เรื่ อง ส่วนมายาคติที่
ปรากฏน้ อยที่สดุ คือ จุดสิ ้นสุดของชีวิต ซึ่งพบใน 10 เรื่ อง โดยรวมแล้ ววรรณคดีทงั ้ 5 ประเภทหรื อ
จานวน 89 เรื่ องมีมายาคติที่ปรากฏมากที่สดุ คือ สังคม ซึ่งพบใน 62 เรื่ อง จาแนกเป็ นเนื ้อหาทัว่ ไป
ได้ แ ก่ อ านาจและผู้มี อานาจ สถานะ ชาตินิย มความเป็ นไทย และอื่ นๆ 42 เรื่ อ ง และเนื อ้ หา
เกี่ยวกับสตรี เพศหรื อปิ ตาธิปไตย 40 เรื่ อง คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 69.7 ของวรรณคดีทงหมด
ั้
ส่วน
มายาคติที่ปรากฏน้ อยที่สุด คือ จุดสิ ้นสุดของชีวิต ซึ่งพบใน 23 เรื่ อง คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 25.8
ของวรรณคดีทงหมด
ั้

บทที่ 6
การวิเคราะห์ อุดมการณ์
ในบทนี ้เป็ นการวิเคราะห์อดุ มการณ์ที่มีอยู่ในงานเขียนซึ่งราชบัณฑิตยสถานรวบรวมไว้ ใน
หนัง สื อ “วรรคทองในวรรณคดีไ ทย” ผู้วิจัยได้ นาเสนอผลการวิเคราะห์ เรี ยงล าดับตามการจัด
หมวดหมู่เนื ้อหาของวรรณคดี 5 ประเภทเช่นเดียวกับบทที่ 5 โดยจะนาเสนอผลการวิเคราะห์ใน
รูปแบบตารางและความเรี ยงผสมผสานกัน
การวิ เ คราะห์ อุด มการณ์ ใ นตัว บทนี ้ ผู้วิ จัย จะส ารวจโดยจะพิ จ ารณาเปรี ยบเที ย บกับ
อุดมการณ์ ในสัง คมไทยดัง ได้ อ ธิ บายสรุ ป ไว้ ในบทที่ 2 ได้ แก่ อุดมการณ์ ทางการเมื อง คือ (1)
ประชาธิปไตย (2) อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ (3) ราชาธิปไตย (4) ชาตินิยม อุดมการณ์ทางเศรษฐกิจ
คือ (5) ทุนนิยมและวัตถุนิยม อุดมการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม คือ (6) ศักดินา (7) ชายเป็ น
ใหญ่ และ (8) พุทธศาสนา
ผลการวิเคราะห์อดุ มการณ์ในตัวบทของแต่ละวรรณคดีมีรายละเอียดดังนี ้

6.1 อุดมการณ์ ในวรรณคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และการเฉลิมพระเกียรติ
พระมหากษัตริย์
6.1.1 กาพย์ เ ห่ เ รื อ พระนิ พ นธ์ ส มเด็จ ฯ เจ้ า ฟ้ ากรมพระยานริ ศ รานุ วั ด ติว งศ์
(กหน)
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องกาพย์เห่เรื อ พระนิพนธ์สมเด็จฯ เจ้ าฟ้ากรมพระยานริ ศรานุวดั ติ
วงศ์ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 68-69 ผู้วิจยั พบอุดมการณ์ 4 ประการ ได้ แก่
(1) ประชาธิปไตย (2) อานาจนิยมเบ็ดเสร็จ (3) ราชาธิปไตย และ (4) ศักดินา ดังเนื ้อหาตามตาราง
ที่ 6.1
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ตารางที่ 6.1 อุดมการณ์ ในวรรณคดีเรื่ องกาพย์เห่เรื อ พระนิพนธ์สมเด็จฯ เจ้ าฟ้ากรมพระยานริ ศ
รานุวดั ติวงศ์
คา ข้ อความ ประโยค
ประชาชี
พระเดช
พระเกียรติจงเกริ กดินดอน, พระองค์ทรงเฉลิมฉัตร, จอมขัตติยา, พระคุณล้ นพ้ นเกศา
พระยศ, สมโภชเจ้ า

อุดมการณ์
ประชาธิปไตย
อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ
ราชาธิปไตย
ศักดินา

6.1.2 คาฉันท์ ยอเกียรติชาวนครราชสีมา (ฉยน)
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องคาฉันยอเกียรติชาวนครราชสีมาปรากฏในหนังสือวรรคทองใน
วรรณคดีไทยหน้ า 138 ผู้วิจยั พบอุดมการณ์ 2 ประการ ได้ แก่ (1) ชาตินิยม และ (2) ชายเป็ นใหญ่
ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 6.2
ตารางที่ 6.2 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องคาฉันยอเกียรติชาวนครราชสีมา
คา ข้ อความ ประโยค
รอดพ้ นไพรี , ไทยกล้ าหาญชาญณรงค์, ด้ าวแดนสยาม
นักวีระเยี่ยมเทียมชาย

อุดมการณ์
ชาตินิยม
ชายเป็ นใหญ

6.1.3 โคลงยอพระเกียรติพระเจ้ ากรุงธนบุรี (คยธ)
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องโคลงยอพระเกียรติพระเจ้ ากรุงธนบุรีปรากฏในหนังสือวรรคทอง
ในวรรณคดีไทยหน้ า 181 ผู้วิจยั พบอุดมการณ์ 4 ประการ ได้ แก่ (1) ประชาธิปไตย (2) ทุนนิยม
และวัตถุนิยม (3) ศักดินา และ (4) พุทธศาสนา ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 6.3
ตารางที่ 6.3 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องโคลงยอเกียรติพระเจ้ ากรุงธนบุรี
คา ข้ อความ ประโยค
ทัว่ หน้ าเนืองเขษม
ทรัพย์ปัจจุบนั
ที่พานักถ้ วน นรชน
กรุณาคน ยากไร้ , ส่งสัตว์ดล เมืองโมกข์

อุดมการณ์
ประชาธิปไตย
ทุนนิยมและวัตถุนิยม
ศักดินา (ระบบอุปถัมภ์)
พุทธศาสนา
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6.1.4 เพลงยาวเฉลิมพระเกียรติ (คุณพุ่ม) (พยพ)
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องเพลงยาวเฉลิมพระเกียรติ (คุณพุ่ม) ปรากฏในหนังสือวรรคทอง
ในวรรณคดีไทยหน้ า 465 ผู้วิจยั พบอุดมการณ์ดงั ได้ นาเสนอไว้ ในตารางที่ 6.4
ตารางที่ 6.4 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องเพลงยาวเฉลิมพระเกียรติ (คุณพุม่ )
คา ข้ อความ ประโยค
จนแล้ วมี
วิไสยยศ
ไม่เที่ยง, ดีแล้ วชัว่ , ลับพระเมรุเวรุวรรณบรรพต, บุญต่อบุญ

อุดมการณ์
ทุนนิยมและวัตถุนิยม
ศักดินา
พุทธศาสนา

6.1.5 ลิลิตดัน้ สดุดีบ้านบางระจัน (ลสบ)
วรรคทองในวรรณคดี เ รื่ องลิ ลิ ต ดัน้ สดุดี บ้ านบางระจัน ปรากฏในหนัง สื อ วรรคทองใน
วรรณคดีไทยหน้ า 556-557 ผู้วิจยั พบอุดมการณ์ ชาตินิยม ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตาม
ตารางที่ 6.5
ตารางที่ 6.5 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องลิลิตดันสดุ
้ ดีบ้านบางระจัน
คา ข้ อความ ประโยค
ความเป็ นไทยเคยถนอม ใครจักยอมยื่นให้ สา่ ศัตรูล้างได้ , ถิ่นเคยครอง, ข้ าศึก, เหย้ า

อุดมการณ์
ชาตินิยม

6.1.6 ลิลิตตะเลงพ่ าย (ลตพ)
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องลิลิตตะเลงพ่ายปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า
558-570 ผู้วิจยั พบอุดมการณ์ 6 ประการ ได้ แก่ (1) อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ (2) ราชาธิปไตย (3)
ชาตินิยม (4) ศักดินา (5) ชายเป็ นใหญ่ และ (6) พุทธศาสนา ดังรายละเอียดตามตารางที่ 6.6
ตารางที่ 6.6 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องลิลิตตะเลงพ่าย
คา ข้ อความ ประโยค
อุดมการณ์
เรื องพระฤทธิ์, เผด็จด้ าว, จงจา, ยกพล, อบรม
อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ
พระ, พระเนานัคเรศ, ปิ่ นธเรศไท้ โททรง, สองขัตติย, งามสองสุริยราช, รามเริ่ มรณ ราชาธิปไตย
ฤทธิ์ รบราพณ์, ยอหัตถ์
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ตารางที่ 6.6 (ต่อ)
คา ข้ อความ ประโยค
เสร็ จทัพ, รอน อริ ราช, แดนสยาม, ราญรอน เศิกไสร้ , รงค์, ศึก, ทุกเทศทุกทิศอ้ าง อื่น
ไท้ ไป่ เทียม, ขุนเสียมสามรรถต้ าน ขุนตะเลง, สู้ศกึ สาร
ขุนต่อขุน, ท้ าวท่าน
อยู่แม่อย่าละห้ อย, อยู่แม่อย่าเสวยครวญ-อย่าเศร้ าเสียศรี , คาพ่อไซร้ สัง่ สอน, พี่เชย
ชม, อบองค์ เ จ้ า จัก ให้ เ รี ย มเชย, ขาสมร พลางพี่ โ อบเอวอร แอบเคล้ า , แม่
หน้ านวลเฉลิม, ฉันใดจึงจิ่มเจ้ า จักมาแอบแนบเคล้ า อยูเ่ คลี ้ยคลึงโฉม
ไฟราคลาม, คิริเมขล์มงคลอาสน์ มารเอย

อุดมการณ์
ชาตินิยม
ศักดินา
ชายเป็ นใหญ่

พุทธศาสนา

6.1.7 ลิลิตยวนพ่ าย (ลยพ)
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องลิลิตยวนพ่ายปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า
623-629 ผู้วิจยั พบอุดมการณ์ 6 ประการ ได้ แก่ (1) อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ (2) ราชาธิปไตย (3)
ชาตินิยม (4) ทุนนิยมและวัตถุนิยม (5) ศักดินา และ (6) พุทธศาสนา ดังรายละเอียดผลการ
วิเคราะห์ตามตารางที่ 6.7
ตารางที่ 6.7 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องลิลิตยวนพ่าย
คา ข้ อความ ประโยค
ครอบฟ้ า ดินขาม, พระไกรแผน, พระฤทธิ, ชยเดช, โจมปราบจักรพาฬหล้ า
ล ้าเลอกษัตร, ดารงรักษ รองราษฎร์ , พระ, พระเกียรติ, ผ่านฟ้ า, พระราม รอนราพ,
พระก่อพระเกื ้อหล้ า, พระสุรินทราธิกราช, ปิ่ นไตรตรึงษ์
โจมจ่ายลาวฦๅฤทธิ, ตามต่อยไพริ ศ
แก้ วจักรรัตน
เบญจยศ, พลพฤนทร, พวกพลช้ าง
เอกสัตว์เกื ้อให้ ส่างศัลย, เบญเจนทริ เยศบัน้ เบญจา นันตริ ยเบญจัก -เบญจปรการณา
พิธมารค, พรหม, พระคุณ, สรรเพชญ

อุดมการณ์
อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ
ราชาธิปไตย
ชาตินิยม
ทุนนิยมและวัตถุนิยม
ศักดินา
พุทธศาสนา

การวิเ คราะห์ อุด มการณ์ ในวรรณคดีเ กี่ ย วกับ ประวัติศาสตร์ แ ละการเฉลิม พระเกี ยรติ
พระมหากษัตริ ย์จานวน 7 เรื่ องนี ้ ผู้วิจยั ขอสรุปผลการวิเคราะห์ และแจกแจงสัดส่วนเป็ นค่าร้ อยละ
ของวรรณคดีประเภทนี ้ ดังรายละเอียดตามตารางที่ 6.8 ดังนี ้
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ตารางที่ 6.8 สรุ ปผลการวิเคราะห์ อุดมการณ์ ในวรรณคดีเกี่ ยวกับประวัติศาสตร์ และการเฉลิม
พระเกียรติพระมหากษัตริย์

รวม
ร้ อยละ

X
X

X

X
X
2 3
28.6 42.9

X
X
X

X
X
3
42.9

พุทธศาสนา

ชายเป็ นใหญ่

X

ศักดินา

X

ทุนนิยมและวัตถุนิยม

X

ชาตินยิ ม

ราชาธิปไตย

กาพย์เห่เรื อ กรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์ (กหน)
คาฉันท์ยอเกียรติชาวนครราชสีมา (ฉยน)
โคลงยอพระเกียรติพระเจ้ ากรุงธนบุรี (คยธ)
เพลงยาวเฉลิมพระเกียรติ (คุณพุม่ ) (พยพ)
ลิลติ ดันสดุ
้ ดีบ้านบางระจัน (ลสบ)
ลิลติ ตะเลงพ่าย (ลตพ)
ลิลติ ยวนพ่าย (ลยพ)

อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ

เรื่ อง

ประชาธิปไตย

อุดมการณ์

X
X

X
X

X
X
X X X
X X X
X
4 3 5 2 4
57.1 42.9 71.4 28.6 57.1

6.2 อุดมการณ์ ในวรรณคดีเกี่ยวกับนิราศ การเดินทาง และการคร่ าครวญหรื อ
อารมณ์
6.2.1 กลอนเพลงยาวรบพม่ าที่ท่าดินแดง (กนด)
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องกลอนเพลงยาวรบพม่าที่ท่าดินแดงปรากฏในหนังสือวรรคทอง
ในวรรณคดีไทยหน้ า 12-14 ผู้วิจยั พบอุดมการณ์ 2 ประการ ได้ แก่ (1) ชาตินิยม และ (2) พุทธ
ศาสนา ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 6.9
ตารางที่ 6.9 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องกลอนเพลงยาวรบพม่าที่ทา่ ดินแดง
คา ข้ อความ ประโยค
มาย่ายีเขตขัณฑ์บรุ ี , บาราบรบราชไพริ น, พยายามตามตี ให้ ชนะไพรี , สู้สงคราม, ศึก
เวทนา, นิจจาเอ๋ย, พาลาอาธรรม์

อุดมการณ์
ชาตินิยม
พุทธศาสนา
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6.2.2 กาพย์ ห่อโคลงนิราศธารทองแดง (กนธ)
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องกาพย์ห่อโคลงนิราศธารทองแดงปรากฏในหนังสือวรรคทองใน
วรรณคดีไทยหน้ า 35-37 ผู้วิจยั พบอุดมการณ์ 3 ประการ ได้ แก่ (1) ประชาธิปไตย (2) ศักดินา และ
(3) ชายเป็ นใหญ่ ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 6.10
ตารางที่ 6.10 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องกาพย์หอ่ โคลงนิราศธารทองแดง
คา ข้ อความ ประโยค
เชยหมู่
ต่าเตี ้ย
กลิน่ แก้ วแล้ วเรี ยมเหลียว, ลางนางอาบน ้าท่า -ผัดหน้ านวนยวนใจชาย, นางตักน ้าท่า
อาบองค์-ผัดหน้ านวนงามล ้า ยัว่ เย้ าใจชาย

อุดมการณ์
ประชาธิปไตย
ศักดินา
ชายเป็ นใหญ่

6.2.3 กาพย์ ห่อโคลงนิราศธารโศก (กนศ)
วรรคทองในวรรณคดีเ รื่ องกาพย์ ห่อโคลงนิราศธารโศกปรากฏในหนัง สื อวรรคทองใน
วรรณคดีไทยหน้ า 38-42 ผู้วิจยั พบอุดมการณ์ ชายเป็ นใหญ่ ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตาม
ตารางที่ 6.11
ตารางที่ 6.11 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องกาพย์หอ่ โคลงนิราศธารโศก
คา ข้ อความ ประโยค
อุดมการณ์
นิ ้วนางเรี ยวรู ปต้ อง ตาเรี ยม-นิ ้วแดงใคร่ และเลียม โลมลูบ, นางนวลนึกนิ่มเนื ้อ นวล ชายเป็ นใหญ่
ฉลอง-ช้ างน้ าวน้ าวคอสอง จุมพิต พี่น้าวเคล้ าคลึงแย้ ม ยัว่ ยิ ้มชมกัน

6.2.4 กาพย์ เห่ เรือ พระนิพนธ์ เจ้ าฟ้าธรรมธิเบศร (กหธ)
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องกาพย์เห่เรื อ พระนิพนธ์ เจ้ าฟ้าธรรมธิ เบศรปรากฏในหนังสือ
วรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 43-55 ผู้วิจยั พบอุดมการณ์ 5 ประการ ได้ แก่ (1) ราชาธิปไตย (2)
ทุนนิยมและวัตถุนิยม (3) ศักดินา (4) ชายเป็ นใหญ่ และ (5) พุทธศาสนา ดังรายละเอียดผลการ
วิเคราะห์ตามตารางที่ 6.12
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ตารางที่ 6.12 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องกาพย์เห่เรื อ พระนิพนธ์เจ้ าฟ้าธรรมธิเบศร
คา ข้ อความ ประโยค
เสด็จประเวศด้ าว, ทรง,
พายทอง, กาบแก้ ว แสงแวววับ
พวกพลไกร แหนแห่
คิดอนงค์องค์เอวอร ผมประบ่าอ่าเอี่ยมไร, หอมหื่นรื่ นรสเพี ้ยง กลิน่ เนื ้อนวลนาง, คะนึง
ถึงนงราม ผิวเหลือกว่าจาปาทอง, นุชสุดสายสมร เห็นจะวอนอ้ อนพี่ชาย, พี่คิด
เชยกลิ่นปราง นั่ง แนบแอบเอวบาง, วนิ ดามาด้ ว ยกัน จะอ้ อนพี่ ชีช้ มเชย, พี่ นี ้
ประคอง รับขวัญน้ องต้ องมือเรา, เรี ยมคะนึงถึงเอวบาง, พิศรูปก็นา่ รัก พิศพักตร์ ก็
น่าชม อ้ อนแอ้ นอรเอวกลม ชมขวัญน้ องต้ องตาชาย, ชายใดในแผ่นดิน ไม่เหมือน
พี่ที่ตรอมใจ
นาคา, วาสุกรี , เอ็นดู

อุดมการณ์
ราชาธิปไตย
ทุนนิยมและวัตถุนิยม
ศักดินา
ชายเป็ นใหญ่

6.2.5 กาพย์ เห่ เรื อ พระราชนิ พนธ์ พระบาทสมเด็จพระจุ ลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว
(กหจ)
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องกาพย์เห่เรื อ พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ า
เจ้ าอยู่หวั ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 56-58 ผู้วิจยั พบอุดมการณ์ 2 ประการ
ได้ แก่ (1) ชายเป็ นใหญ่ และ (2) พุทธศาสนา ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 6.13
ตารางที่ 6.13

อุดมการณ์ ในวรรณคดีเรื่ องกาพย์เห่เรื อ พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั

คา ข้ อความ ประโยค
พี่ถกู ถันน้ องยิ ้มพราย, ศรี สมรแม่แต่งกาย ผิวผ่องต้ องตาชาย, จากเจ้ าเฝ้ าทุกข์ทน
ผลกรรมพราก

อุดมการณ์
ชายเป็ นใหญ่
พุทธศาสนา

6.2.6 กาพย์ เ ห่ เ รื อ พระราชนิ พ นธ์ พระบาทสมเด็จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว
(กหม)
วรรคทองในวรรณคดีเ รื่ องกาพย์ เห่เรื อ พระราชนิพนธ์ พ ระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ า
เจ้ าอยู่หวั ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 63-67 ผู้วิจยั พบอุดมการณ์ 5 ประการ
ได้ แก่ (1) อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ (2) ราชาธิปไตย (3) ชาตินิยม (4) ศักดินา และ (5) ชายเป็ นใหญ่
ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 6.14
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ตารางที่ 6.14 อุดมการณ์ ในวรรณคดีเรื่ องกาพย์เห่เรื อ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้ าเจ้ าอยูห่ วั
คา ข้ อความ ประโยค
ทะเลหลวง
เสด็จประเวศห้ วง, ทรง, เกียรติก้อง, องค์ภบู าล, พระอวตาร, องค์
ถิ่นด้ าวอ่าวสยาม
ยุทธนาวี แหนแห่, ภิญโญยศยง
คะนึงถึงเจ้ า, นึกถึงแก้ ว พี่เศร้ าทรวงศัลย์

อุดมการณ์
อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ
ราชาธิปไตย
ชาตินิยม
ศักดินา
ชายเป็ นใหญ่

6.2.7 คากาพย์ เรื่องพระศิวประติมา (กศม)
วรรคทองในวรรณคดีคากาพย์เรื่ องพระศิวประติมาปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดี
ไทยหน้ า 136-137 ผู้วิจยั พบอุดมการณ์ทนุ นิยม ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 6.15
ตารางที่ 6.15 อุดมการณ์ในวรรณคดีคากาพย์เรื่ องพระศิวประติมา
คา ข้ อความ ประโยค
อุดมการณ์
โอฬาร, ขาวปาน เงินยวง, พิมานมาศ, ผองรัตน์นานา, วรรณนพรัตน์เรื องรอง, เงินทอง ทุนนิยมและวัตถุนิยม

6.2.8 โคลงกวีโบราณ (ควบ)
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องโคลงกวีโบราณปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า
144-146 ผู้วิจยั พบอุดมการณ์ 3 ประการ ได้ แก่ (1) อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ (2) ศักดินา และ (3)
พุทธศาสนา ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 6.16
ตารางที่ 6.16 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องโคลงกวีโบราณ
คา ข้ อความ ประโยค
ประหาร, ท่านมล้ าง
นางข้ างใน, บ่เจียมตัวมัน ต่าต้ อย, บ่เจียมตัวน้ อย ต่าเตี ้ย
ทิพยาน, พรหม, หมูส่ ตั ว์, พระสุเมรุ

อุดมการณ์
อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ
ศักดินา
พุทธศาสนา
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6.2.9 โคลงกาศรวลศรีปราชญ์ (คศป)
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องโคลงกาศรวลศรี ปราชญ์ ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดี
ไทยหน้ า 147-149 ผู้วิจยั พบอุดมการณ์ชายเป็ นใหญ่ ดังรายละเอียดตามตารางที่ 6.17
ตารางที่ 6.17 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องโคลงกาศรวลศรี ปราชญ์
คา ข้ อความ ประโยค
จากนางยิ่งตนตก เมรุมาศ, รฦกกระลาพิม พระมาศ กูเออย

อุดมการณ์
ชายเป็ นใหญ่

6.2.10 โคลงดัน้ นิราศตามเสด็จทัพลานา้ น้ อย (คดน)
วรรคทองในวรรณคดี เรื่ องโคลงดันนิ
้ ราศตามเสด็จทัพลาน ้าน้ อยปรากฏในหนังสือวรรค
ทองในวรรณคดีไทยหน้ า 150-151 ผู้วิจยั พบอุดมการณ์ 2 ประการ ได้ แก่ (1) ราชาธิปไตย และ (2)
ชายเป็ นใหญ่ ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 6.18
ตารางที่ 6.18 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องโคลงดันนิ
้ ราศตามเสด็จทัพลาน ้าน้ อย
คา ข้ อความ ประโยค
เยาวราช
จร เจ็บเสน่ห์ ราแม่, เจียรนุจรนุชไกล กลิน่ ชู้

อุดมการณ์
ราชาธิปไตย
ชายเป็ นใหญ่

6.2.11 โคลงทวาทศมาศ (คทม)
วรรคทองในวรรณคดี เรื่ องโคลงทวาทศมาศปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทย
หน้ า 152-157 ผู้วิจยั พบอุดมการณ์ 5 ประการ ได้ แก่ (1) ทุนนิยมและวัตถุนิยม และ (2) ชายเป็ น
ใหญ่ ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 6.19
ตารางที่ 6.19 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องโคลงทวาทศมาศ
คา ข้ อความ ประโยค
อุดมการณ์
มณีมาไลย, รัตนมณีมาลย์สร้ อย, สร้ อยสวมกรรณ
ทุนนิยมและวัตถุนิยม
รนฤดีดษั กาม-ถวิลทิพย์สนุ าสา เสาวนิศ เนื ้อแนบนวลนุชเนื ้อ แนบใน, ขวัญหาย หา ชายเป็ นใหญ่
แม่ เสียงรอกราคพาลต้ อง โตรดตรอม, เรี ยบร้ อย
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6.2.12 โคลงนิราศฉะเชิงเทรา (คนช)
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องโคลงนิราศฉะเชิงเทราปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดี
ไทยหน้ า 158 ผู้วิจยั ไม่พบอุดมการณ์ในตัวบทที่สมุ่ ตัวอย่าง
6.2.13 โคลงนิราศไปแม่ นา้ น้ อย (คนม)
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องโคลงนิราศไปแม่น ้าน้ อยปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดี
ไทยหน้ า 159-160 ผู้วิจยั ไม่พบอุดมการณ์ในตัวบทที่สมุ่ ตัวอย่าง
6.2.14 โคลงนิราศพระประธม (คนป)
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องโคลงนิราศพระประธมปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดี
ไทยหน้ า 161 ผู้วิจยั ไม่พบอุดมการณ์ในตัวบทที่สมุ่ ตัวอย่าง
6.2.15 โคลงนิราศพระพิพธิ สาลี (คนพ)
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องโคลงนิราศพระพิพิธสาลีปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดี
ไทยหน้ า 162-163 ผู้วิจยั พบอุดมการณ์ 2 ประการ ได้ แก่ (1) ประชาธิปไตย และ (2) ชายเป็ นใหญ่
ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 6.20
ตารางที่ 6.20 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องโคลงนิราศพระพิพิธสาลี
คา ข้ อความ ประโยค
หล้ า
คะนึงโฉมแน่งนวลวรรโณภาษ

อุดมการณ์
ประชาธิปไตย
ชายเป็ นใหญ่

6.2.16 โคลงนิราศพระยาตรัง (คนต)
วรรคทองในวรรณคดี เรื่ องโคลงนิราศพระยาตรังปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดี
ไทยหน้ า 164-169 ผู้วิจยั พบอุดมการณ์ 2 ประการ ได้ แก่ (1) ชายเป็ นใหญ่ และ (2) พุทธศาสนา
ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 6.21
ตารางที่ 6.21 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องโคลงนิราศพระยาตรัง
คา ข้ อความ ประโยค
เวรุวิบตั ิกรรม, บาป, แรงกรรม

อุดมการณ์
พุทธศาสนา
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ตารางที่ 6.21 (ต่อ)
คา ข้ อความ ประโยค
อุดมการณ์
สมรมิ่ง กูเอย, เว้ นแต่ยาใจชู้ ชื่นเนื ้อเรี ยมหาย, เค็มสมรเทียม เทียบน ้า, (๑๓) เคยนอน ชายเป็ นใหญ่
อิงแอบเจ้ า ในราตรี แม่ นาสิกสูบกลิ่นนาสิกน้ อง จูบโอษฐแม่รับสลา โอษฐพี่ ฤๅ
นิราแรมห้ อง ห่างหน้ านางไกล

6.2.17 โคลงนิราศพะเนียด (คนน)
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องโคลงนิราศพะเนียดปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทย
หน้ า 170 ผู้วิจยั ไม่พบอุดมการณ์ในตัวบทที่สมุ่ ตัวอย่าง
6.2.18 โคลงนิราศกรมพระยาเดชาดิศร (คนด)
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องโคลงนิราศกรมพระยาเดชาดิศรปรากฏในหนังสือวรรคทองใน
วรรณคดีไทยหน้ า 171 ผู้วิจยั ไม่พบอุดมการณ์ในตัวบทที่สมุ่ ตัวอย่าง
6.2.19 โคลงนิราศหริภุญชัย (คนห)
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องโคลงนิราศหริ ภุญชัยปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทย
หน้ า 172-179 ผู้วิจยั พบอุดมการณ์ 4 ประการ ได้ แก่ (1) อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ (2) ราชาธิปไตย (3)
ศักดินา และ (4) พุทธศาสนา ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 6.22
ตารางที่ 6.22 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องโคลงนิราศหริภญ
ุ ชัย
คา ข้ อความ ประโยค
ราชรื อ้
มังราย ราชแฮ, ทิพนาย, ถวาย, เมือเมืองฟ้ า, บพิตร, พระเมือง, จอมจักร, เกศเกล้ า
อารักษ์ , อาราธน์, เชิญ
เทียนทุงทีป, ส่วนบุญ, เสพสร้ างสุราลัย, กรรม, สาริ รัง, ทานวาย, แก้ กรรม, สรวง
สวรรคเทพ, มหาชินธาตุเจ้ า, ดาวดึงส์

อุดมการณ์
อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ
ราชาธิปไตย
ศักดินา
พุทธศาสนา
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6.2.20 นิราศกรุงเก่ า (นรก)
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องนิราศกรุ งเก่าปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า
316-317 ผู้วิจยั พบอุดมการณ์ 3 ประการ ได้ แก่ (1) อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ (2) ทุนนิยมและวัตถุ
นิยม และ (3) ชายเป็ นใหญ่ ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 6.23
ตารางที่ 6.23 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องนิราศกรุงเก่า
คา ข้ อความ ประโยค
สัง่
ปรุงประทิ่นทอง
เคยอบน ้า นวลละออง อาบเอย, เรี ยมกระสัน

อุดมการณ์
อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ
ทุนนิยมและวัตถุนิยม
ชายเป็ นใหญ่

6.2.21 นิราศตลาดเกรียบ (นรต)
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องนิราศตลาดเกรี ยบปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทย
หน้ า 318 ผู้วิจยั พบอุดมการณ์ 2 ประการ ได้ แก่ (1) ทุนนิยมและวัตถุนิยม และ (2) ชายเป็ นใหญ่
ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 6.24
ตารางที่ 6.24 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องนิราศตลาดเกรี ยบ
คา ข้ อความ ประโยค
คาเปลวแผ่แผ่นไว้ วางขาย, แปดน ้าคาเปลว
แผ่นมาศภักตร์ เหมือนหมาย แม่ยิ ้ม, สุดเสียดาย ผิวผ่อง พี่เฮย ผิวพิมลงามปิ ม้

อุดมการณ์
ทุนนิยมและวัตถุนิยม
ชายเป็ นใหญ่

6.2.22 นิราศนรินทร์ (นรน)
วรรคทองในวรรณคดี เรื่ องนิราศนริ นทร์ ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า
319-324 ผู้วิจยั พบอุดมการณ์ 7 ประการ ได้ แก่ (1) ประชาธิปไตย (2) ราชาธิปไตย (3) ชาตินิยม
(4) ทุนนิยมและวัตถุนิยม (5) ศักดินา (6) ชายเป็ นใหญ่ และ (7) พุทธศาสนา ดังรายละเอียดผล
การวิเคราะห์ตามตารางที่ 6.25
ตารางที่ 6.25 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องนิราศนรินทร์
คา ข้ อความ ประโยค
ฝึ กฟื น้ ใจเมือง

อุดมการณ์
ประชาธิปไตย
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ตารางที่ 6.25 (ต่อ)
คา ข้ อความ ประโยค
พระ
อยุธยา
สิงหาสน์ปรางค์รัตน์บรรเจิด, แก้ วเก้ า, พื ้นทอง
ยศ
(๓) โอ้ ศรี เสาวลักษณ์ล ้า แลโลม โลกเอย แม้ วา่ มีกิ่งโพยม ยื่นหล้ า แขวนขวัญ นุชชูโฉม
แมกเมฆ ไว้ แม่ กีดบ่มีกิ่งฟ้ า ฝากน้ องนางเดียว โฉมควรจักฝากฟ้ า ฤๅดิน ดีฤๅ
เกรงเทพไท้ ธรณินทร์ ลอบกล ้า ฝากลมเลื่อนโฉมบิน บนเล่า นะแม่ ลมจะชายชัก
ช ้า ชอกเนื ้อเรี ยมสงวน, ระลึกโฉมแม่แบบบาง บัวมาศ กูเอย ควรแผ่แผ่น ทองหุ้ม
ห่อไว้ หวังสงวน, เอียงอกเทออกอ้ าง อวดองค์ อรเอย-โฉมแม่หยาดฟ้ าแย้ ม อยู่
ร้ อนฤๅเห็น
ลอยสวรรค์, บุญเพรง, อบาย, ไตรรัตน์พ้น พันแสง, รสพระธรรม, เจดีย์, แดนไตร, สิ ้น
สูญกัลป์, เมรุ

อุดมการณ์
ราชาธิปไตย
ชาตินิยม
ทุนนิยมและวัตถุนิยม
ศักดินา
ชายเป็ นใหญ่

พุทธศาสนา

6.2.23 นิราศพระบาท (นรบ)
วรรคทองในวรรณคดี เรื่ องนิราศพระบาทปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า
325-328 ผู้วิจยั พบอุดมการณ์ 5 ประการ ได้ แก่ (1) ประชาธิปไตย (2) ราชาธิปไตย (3) ชาตินิยม
(4) ชายเป็ นใหญ่ และ (5) พุทธศาสนา ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 6.26
ตารางที่ 6.26 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องนิราศพระบาท
คา ข้ อความ ประโยค
ประชุม
สุริย์วงศ์, ทรงกริ ช, พระทรงฤทธิ์, พระทัย, องค์
กรุงศรี , ชาวกรุง
ทุกข์เพราะจากเจ้ างามขา, หัวอกพี่, ถ้ าเป็ นอกนาตัวเมีย จะละเหี่ยหาผัวอยูต่ วั เดียว พี่
เห็นนกแล้ ววิตกถึงน้ องน้ อย จะครวญคอยนับวันกระสันเสียว ไม่เห็นพี่ก็จะโหยอยู่
โดยเดียว, พี่โศก
ฉุดพุทธรูป, นิจจาเอ๋ย

อุดมการณ์
ประชาธิปไตย
ราชาธิปไตย
ชาตินิยม
ชายเป็ นใหญ่

พุทธศาสนา

257
6.2.24 นิราศพระประธม (นรธ)
วรรคทองในวรรณคดี เรื่ องนิราศพระประธมปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทย
หน้ า 329-333 ผู้วิจยั พบอุดมการณ์ชายเป็ นใหญ่ ดังรายละเอียดการวิเคราะห์ตามตารางที่ 6.27
ตารางที่ 6.27 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องนิราศพระประธม
คา ข้ อความ ประโยค
ถึงรูปชัว่ ตัวดาระยายาก รู้รักปากรักหน้ าประสาหญิง

อุดมการณ์
ชายเป็ นใหญ่

6.2.25 นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน (นรจ)
วรรคทองในวรรณคดี เรื่ องนิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน ปรากฏในหนังสือวรรคทอง
ในวรรณคดีไทยหน้ า 334-341 ผู้วิจยั พบอุดมการณ์ 6 ประการ ได้ แก่ (1) อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ (2)
ราชา-ธิปไตย (3) ชาตินิยม (4) ทุนนิยมและวัตถุนิยม (5) ศักดินา และ (6) พุทธศาสนา ดัง
รายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 6.28
ตารางที่ 6.28 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องนิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน
คา ข้ อความ ประโยค
เป็ นใหญ่, รื อ้ , เกณฑ์-คุมไป, ทหาร, เรื อรบ, เครื่ องครบอาวุธสรรพ
นารายณ์อวตาร, เสด็จออก, ทรงแผลงสาตรศร, พระราชสาร, พระผู้ผา่ น
ฝ่ ายจีนจงเอี ้ย, อยุธยาวดีศรี , จาเริ ญราชไมตรี , ป้องกัน
กาปั่ นแลสาเภาเขาค้ าขาย, คฤหา, ไม่พอกิน, จน, มิได้ ของแล้ วก็ร้องไม่จรดล
คุมไพร่, จิ ้มก้ อง, เจ้ าพนักงาน, พนักงาน, ยาจกวรรณิพก
ทรงพรต, เอาธูปเทียนบวงบน, อนิจจา

อุดมการณ์
อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ
ราชาธิปไตย
ชาตินิยม
ทุนนิยมและวัตถุนิยม
ศักดินา
พุทธศาสนา

6.2.26 นิราศภูเขาทอง (นรภ)
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องนิราศภูเขาทองปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า
342-345 ผู้วิจยั พบอุดมการณ์ 5 ประการ ได้ แก่ (1) ราชาธิปไตย (2) ชาตินิยม (3) ศักดินา (4) ชาย
เป็ นใหญ่ และ (5) พุทธศาสนา ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 6.29
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ตารางที่ 6.29 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องนิราศภูเขาทอง
คา ข้ อความ ประโยค
ขอเดชะ, ปิ่ นเกล้ า, พระพุทธเจ้ าหลวง, ประทาน, ตามเสด็จ, บทศรี
กรุงศรี , สิ ้นแผ่นดิน
ศรี ศกั ดิ์, เมืองตรี , ข้ าฝ่ าธุลี
อันพริ กไทยใบผักชีเหมือนสีกา ต้ องโรยน่าเสียสักหน่อยอร่อยใจ
พระพุทธคุณ, กลับชาติวาสนา, ชัว่ , เกิดชาติใด, พระคุณ

อุดมการณ์
ราชาธิปไตย
ชาตินิยม
ศักดินา
ชายเป็ นใหญ่
พุทธศาสนา

6.2.27 นิราศเมืองแกลง (นรม)
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องนิราศเมืองแกลงปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า
346 ผู้วิจยั พบอุดมการณ์ 3 ประการ ได้ แก่ (1) ทุนนิยมและวัตถุนิยม (2) ศักดินา และ (3) พุทธ
ศาสนา ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 6.30
ตารางที่ 6.30 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องนิราศเมืองแกลง
คา ข้ อความ ประโยค
พวกเขาชาวประโมงไม่โหย่งหยิบ ล้ วนตีนถีบปากกัดขัดเขมร, มัง่ คัง่
โคลนตม, จะปลูกเรื อนก็มิได้ ใส่ปัน้ ลม ใครขืนทาก็ระทมด้ วยเพลิงลาม
การบาป

อุดมการณ์
ทุนนิยมและวัตถุนิยม
ศักดินา
พุทธศาสนา

6.2.28 นิราศเมืองเพชร (นรพ)
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องนิราศเมืองเพชรปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า
347-350 ผู้วิจยั พบอุดมการณ์ 5 ประการ ได้ แก่ (1) ราชาธิปไตย (2) ชาตินิยม (3) ทุนนิยมและ
วัตถุนิยม (4) ศักดินา และ (5) พุทธศาสนา ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 6.31
ตารางที่ 6.31 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องนิราศเมืองเพชร
คา ข้ อความ ประโยค
พระองค์, ทรงสร้ าง, ในพระโกศ, ประทาน
ภาษาสยาม
เรื องรองรุ่งโรจน์, ตึก, แหวนก้ อยพลอยเพชร, แหวนประดับ
โอรสราช

อุดมการณ์
ราชาธิปไตย
ชาตินิยม
ทุนนิยมและวัตถุนิยม
ศักดินา
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ตารางที่ 6.31 (ต่อ)
คา ข้ อความ ประโยค
นิจจาเอ๋ย, โบสถ์ราม, สาธุ, อาราม, กุฏิ, กุฏ์,ิ อาวาส

อุดมการณ์
พุทธศาสนา

6.2.29 นิราศลอนดอน (นรล)
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องนิราศลอนดอนปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า
351-366 ผู้วิจยั พบอุดมการณ์ 7 ประการ ได้ แก่ (1) ประชาธิปไตย (2) ราชาธิปไตย (3) ชาตินิยม
(4) ทุนนิยมและวัตถุนิยม (5) ศักดินา (6) ชายเป็ นใหญ่ และ (7) พุทธศาสนา ดังรายละเอียดผล
การวิเคราะห์ตามตารางที่ 6.32
ตารางที่ 6.32 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องนิราศลอนดอน
คา ข้ อความ ประโยค
แลสล้ างคนผู้ดสู ลอน, ราษฎร, ประชุม
เทพินนริ นทร์ ราช, ทรง, พระองค์, พระศอ, พระกรรณ, ฉลององค์
บ้ านสถานถิ่น, ต้ องไกลเมือง, จากบ้ าน, ศึก, ออกแขกเมือง, กลับนคร, ต่างเพศเขต
แดน
กาปั่ น, ความยาก, อาภรณ์เครื่ องประดับ, เพชร, ทองเนื ้อเก้ า, สายสร้ อย, ดอกไม้ เพชร
, ระย้ าย้ อยพรอยพราว, แก๊ ส, โฮเต็ล, พร้ อมพรัก, เรื อไฟ, แท่นบรรจถรณ์
เจ้ า, ทูตานุทตู , นาย, เถลิงอาสน์, สมยศศักดิ์, คนใช้ , เจ้ าคุณ
นิราศนาฏนวลผจง จากห้ อง วายสวาดิขาดเคียงองค์ อรแอบ อกเอย นานนักรักษ์ แรม
น้ อง นิ่มเนื ้อเคยถนอม, ค่อยอยู่เถิ ดนงเยาว์ ลาเพาพักตร์ -ใช่แกล้ งหนายแหนง
ขวัญให้ รัญจวน อย่าคร่ าครวญโศกสร้ อยน้ อยฤทัย, ซ ้าจากเจ้ าเนื ้อเหลือง พี่ห่าง
แหแดดาลราคาญเคือง, เมื่อเรี ยมคงเคียงคู่อยู่กับเรื อน เจ้ าผู้เพื่ อนร่ วมรักก็ภกั ดี
ปรนิบตั ิเชษฐาอัชฌาสัย-ถึงยามกินยามนอนรู้ ผ่อนที นัง่ พัดวีนวดฟั น้ หมัน่ ระวัง
เมื่อยามแนบแอบอิงแม่มิ่งมิตร เชยชมชิดนิ่มนุชช่วยจุดหลัง, (๔๕) อันสตรี กับ
บุรุษได้ ฉดุ ชวน ก็ยอ่ มยวนจิตใจอาลัยลาญ, นับวันคิดขนิษฐา
สุขทุกข์, อนิจจา, กรรมเวร, เคราะห์, นิจจาเอ๋ย, กรรม, บุญช่วยหนุน, นมัสการพระ
เขี ้ยวแก้ ว, ทางสวรรค์

อุดมการณ์
ประชาธิปไตย
ราชาธิปไตย
ชาตินิยม
ทุนนิยมและวัตถุนิยม
ศักดินา
ชายเป็ นใหญ่

พุทธศาสนา
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6.2.30 นิราศวัดเจ้ าฟ้า (นรฟ)
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องนิราศวัดเจ้ าฟ้าปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า
367-369 ผู้วิจยั พบอุดมการณ์ 4 ประการ ได้ แก่ (1) ประชาธิปไตย (2) ชาตินิยม (3) ชายเป็ นใหญ่
และ (4) พุทธศาสนา ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 6.33
ตารางที่ 6.33 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องนิราศวัดเจ้ าฟ้า
คา ข้ อความ ประโยค
มนุษย์แน่น นับโกฏิแสนสาวแก่แซ่ภาษา
ธานีศรี อยุธย์, พวกชายฝ่ ายมอญแต่ก่อนมา ล้ วนสักขาเขียนหมึกจารึกพุง
สาวเกล้ า มวยสวยสะอาด แต่ข ยาดอยู่ว่า นุ่ง ผ้ า ถุง -เมื่ อ ยกเท้ า ก้ า วย่า งสว่า งแวบ
เหมือนฟ้ าแลบแลผาด, ใคร่ น่าาจูบรู ปร่ างเหมือนนางฟ้ า ช่วยอุ้มพามาให้ เถิดจะ
เชิดชม
เทพารักษ์ , ศักดิ์สทิ ธิ์, ขาดศีล

อุดมการณ์
ประชาธิปไตย
ชาตินิยม
ชายเป็ นใหญ่

พุทธศาสนา

6.2.31 นิราศสุพรรณคาโคลง (นสค)
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องนิราศสุพรรณคาโคลงปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดี
ไทยหน้ า 370-371 ผู้วิจยั ไม่พบอุดมการณ์ในตัวบทที่สมุ่ ตัวอย่าง
6.2.32 เพลงยาวกรมหมื่นสถิตย์ ธารงสวัสดิ์ (พยถ)
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องเพลงยาวกรมหมื่นสถิตย์ธารงสวัสดิ์ปรากฏในหนังสือวรรคทอง
ในวรรณคดีไทยหน้ า 460-464 ผู้วิจยั พบ 4 อุดมการณ์ ได้ แก่ (1) อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ (2) ศักดินา
(3) ชายเป็ นใหญ่ และ (4) พุทธศาสนา ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 6.34
ตารางที่ 6.34 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องเพลงยาวกรมหมื่นสถิตย์ธารงสวัสดิ์
คา ข้ อความ ประโยค
อุดมการณ์
เห็นโฉมแล้ วก็ให้ ตลึงหลง พินิจนัง่ ตังอารมณ์
้
ชมทรง ยิ่งพิศไหนยิ่งจานงเสน่ห์นวล, จะ ชายเป็ นใหญ่
พิศไหนก็วิไลยลานตะลึง ใครยลนางอย่างประหนึ่งให้ เร่ งรัก ศรี สวัสดิ์แต่พี่ทศั นา
สมร-ด้ วยโฉมน้ องต้ องไนยเนตรนัก, เสียดายภักตร์ เหมือนเอารักชโลมทา เสียดาย
ทรงโสภามาหมองมอม ข้ างในมีแมงหวี่มาเวียนตอม ต่อสุกงอมจึงได้ ทราบว่า
สาธารณ์, ใจหญิงยิ่งกว่าชาย เล่นอุบายล้ วนเอาแบบเปนแยบยนต์
สัง่ แล้ วสอนเล่า, สีหราชมีอานาจที่สรุ เสียง, ขูค่ าราม
อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ
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ตารางที่ 6.34 (ต่อ)
คา ข้ อความ ประโยค
อุดมการณ์
สมภักตร์ ศักดิ์สงวน, ชาติ์เปนคนชั่ว, สุนักข์ มกั ขม ้าที่ต่าเย่า สเออะเห่าหอนสู้เสียง ศักดินา
ประสงค์, สถุลพงศ์
สัตย์, พาล
พุทธศาสนา

6.2.33 ลิลิตพายัพ (ลพย)
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องลิลิตพายัพปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 619
ผู้วิจยั พบอุดมการณ์ 2 ประการ ได้ แก่ (1) ประชาธิปไตย และ (2) พุทธศาสนา ดังรายละเอียดผล
การวิเคราะห์ตามตารางที่ 6.35
ตารางที่ 6.35 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องลิลิตพายัพ
คา ข้ อความ ประโยค
มาตรขาดรักแล้ ว มนุษย์สิ ้นยินดี (มองว่าทุกคนเท่าเทียมหรื อเป็ นเช่นเดียวกัน)
ธรรม

อุดมการณ์
ประชาธิปไตย
พุทธศาสนา

การวิเคราะห์ อุดมการณ์ ในวรรณคดีเกี่ ยวกับนิราศ การเดินทาง และการคร่ าครวญหรื อ
อารมณ์ จานวน 33 เรื่ องนี ้ ผู้วิจยั ขอสรุ ปผลการวิเคราะห์ และแจกแจงสัดส่วนเป็ นค่าร้ อยละของ
วรรณคดีประเภทนี ้ ดังรายละเอียดตามตารางที่ 6.36 ดังนี ้
ตารางที่ 6.36 สรุ ปผลการวิเคราะห์ อุดมการณ์ ในวรรณคดีเกี่ยวกับนิราศ การเดินทาง และการ
คร่ าครวญหรื ออารมณ์

กลอนเพลงยาวรบพม่าที่ทา่ ดินแดง (กนด)
กาพย์หอ่ โคลงนิราศธารทองแดง (กนธ)

X
X

พุทธศาสนา

ชายเป็ นใหญ่

ศักดินา

ทุนนิยมและวัตถุนิยม

ชาตินยิ ม

ราชาธิปไตย

อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ

เรื่ อง

ประชาธิปไตย

อุดมการณ์

X
X

X
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ตารางที่ 6.36 (ต่อ)

X

X
X

ศักดินา

X
X

พุทธศาสนา

X

ทุนนิยมและวัตถุนิยม

ชาตินยิ ม

ราชาธิปไตย

X

ชายเป็ นใหญ่

กาพย์หอ่ โคลงนิราศธารโศก (กนศ)
กาพย์เห่เรื อ พระนิพนธ์เจ้ าฟ้ าธรรมธิเบศร (กหธ)
กาพย์เห่เรื อ รัชกาลที่ 5 (กหจ)
กาพย์เห่เรื อ รัชกาลที่ 6 (กหม)
คากาพย์เรื่ องพระศิวประติมา (กศม)
โคลงกวีโบราณ (ควบ)
โคลงกาศรวลศรี ปราชญ์ (คศป)
โคลงดันนิ
้ ราศตามเสด็จทัพลาน ้าน้ อย (คดน)
โคลงทวาทศมาศ (คทม)
โคลงนิราศฉะเชิงเทรา (คนช)
โคลงนิราศไปแม่น ้าน้ อย (คนม)
โคลงนิราศพระประธม (คนป)
โคลงนิราศพระพิพิธสาลี (คนพ)
โคลงนิราศพระยาตรัง (คนต)
โคลงนิราศพะเนียด (คนน)
โคลงนิราศกรมพระยาเดชาดิศร (คนด)
โคลงนิราศหริ ภญ
ุ ชัย (คนห)
นิราศกรุงเก่า (นรก)
นิราศตลาดเกรียบ (นรต)
นิราศนริ นทร์ (นรน)
นิราศพระบาท (นรบ)
นิราศพระประธม (นรธ)
นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน (นรจ)
นิราศภูเขาทอง (นรภ)
นิราศเมืองแกลง (นรม)
นิราศเมืองเพชร (นรพ)

อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ

เรื่ อง

ประชาธิปไตย

อุดมการณ์

X
X
X
X

X
X

X
X

X

X
X
X
X

X
X

X

X
X

X
X
X
X
X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
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ตารางที่ 6.36 (ต่อ)

รวม
ร้ อยละ

ชายเป็ นใหญ่

พุทธศาสนา

X
X

ศักดินา

X

ทุนนิยมและวัตถุนิยม

ชาตินยิ ม

X
X

ราชาธิปไตย

นิราศลอนดอน (นรล)
นิราศวัดเจ้ าฟ้ า (นรฟ)
นิราศสุพรรณคาโคลง (นสค)
เพลงยาวกรมหมื่นสถิตย์ธารงสวัสดิ์ (พยถ)
ลิลติ พายัพ (ลพย)

อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ

เรื่ อง

ประชาธิปไตย

อุดมการณ์

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X
X
X
7 6 10 9 10 12 19 16
21.2 18.2 30.3 27.3 30.3 36.4 57.6 48.5

6.3 อุดมการณ์ ในวรรณคดีเกี่ยวกับศาสนา ชาดก และคาสอน
6.3.1 กฤษณาสอนน้ องคาฉันท์ (ธนบุรี) (กสน)
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องกฤษณาสอนน้ องคาฉันท์ (ธนบุรี) ปรากฏในหนังสือวรรคทองใน
วรรณคดีไทยหน้ า 3-4 ผู้วิจยั พบอุดมการณ์ 3 ประการ ได้ แก่ (1) ทุนนิยมและวัตถุนิยม (2) ชาย
เป็ นใหญ่ และ (3) พุทธศาสนา ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 6.37
ตารางที่ 6.37 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องกฤษณาสอนน้ องคาฉันท์ (ธนบุรี)
คา ข้ อความ ประโยค
ทองเนื ้อแท้ สกุ อร่าม, พลอยพลาม, สุวรรณ
กษัตรี มีผวั ดุจแหวนมีหวั เห็นงามแก่ตาโลกทังหลาย
้
เป็ นที่สงวนรักกับกาย อย่าทาให้
สลาย แสงแก้ วจะอับเงางาม, หญิ งพลัดพรากจากผัว ปากคนย่อมหัว เยาะเย้ า
กระซิบครหา
ราค, รักด้ วยไมตรี

อุดมการณ์
ทุนนิยมและวัตถุนิยม
ชายเป็ นใหญ่

พุทธศาสนา
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6.3.2 กลอนดอกสร้ อย “ราพึงในป่ าช้ า” (กรป)
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องกลอนดอกสร้ อย “ราพึงในป่ าช้ า” ปรากฏในหนังสือวรรคทองใน
วรรณคดีไทยหน้ า 5-11 ผู้วิจยั พบอุดมการณ์ 5 ประการ ได้ แก่ (1) ประชาธิปไตย (2) ชาตินิยม (3)
ทุนนิยมและวัตถุนิยม (4) ศักดินา และ (5) พุทธศาสนา ดังรายละเอียดตามตารางที่ 6.38
ตารางที่ 6.38 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องกลอนดอกสร้ อย “ราพึงในป่ าช้ า”
คา ข้ อความ ประโยค
ทัว่ มณฑล, ล้ วนร่างคนในเขตประเทศนี ้, ฝูงคน
สาราญใจตามเขตประเทศถิ่น, ใครจะยอมละแดนแสนสบาย
โปรยเครื่ องปรุงจรุงกลิน่ , ฟูมฟายสิน
ชาวนา, ขับโคกระบือถือคันไถ, มักใหญ่, เกียรติศกั ดิ์
สลด, ห่วง, ทุกข์, น ้าใจ, สุภาพผ่องใสด้ วยไมตรี , โอบอ้ อมอารี , วิบาก, ห่วงใย, อาลัย

อุดมการณ์
ประชาธิปไตย
ชาตินิยม
ทุนนิยมและวัตถุนิยม
ศักดินา
พุทธศาสนา

6.3.3 กาพย์ มหาชาติ (กมช)
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องกาพย์มหาชาติปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า
28-32 ผู้วิจยั พบอุดมการณ์ 5 ประการ ได้ แก่ (1) อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ (2) ราชาธิปไตย (3)
ชาตินิยม (4) ศักดินา (5) พุทธศาสนา ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 6.39
ตารางที่ 6.39 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องกาพย์มหาชาติ
คา ข้ อความ ประโยค
ชิ ง ชัง มิช อบใจจึ งยกให้ , ยกพระยอดรั กร่ วมใจบริ จ าคทาน, ใครในโลกย์ นีท้ ี่ จะก่ อ
เกินกฤษดาภินิหาร
พระชาลีกณ
ั หา, พระยอดรัก, พระทัย, พระมหากรุณา, พระยอดสองเสน่หา, ตรัส, ทรง
พระโสมนัส, พระบรมกษัตริ ย์, ทรงจาเริ ญราชศิริสวัสดิ์, พระองค์, มกุฏ, ถวาย,
พระผู้ยอดญาณ
ข้ าศึก
พราหมณ์ , พระสัพพัญญูญาณ, ทาน, อานิ สงส์, สรรเพ็ช ดาญาณ, ศีลสมาธิ ขัน ธ
ปั ญญา, ทัศบารมี, ภิกษุ สงฆ์ผ้ ูทรงศีลสมาธิ ปัญญา, สมเด็จอามริ นทรเจ้ าไตร
ตรึ งศตรี เนตร, ศรัทธา, อกุศล, มนุษย์เทวสมบัติ, ประเสริ ฐสุทธิ , วิญญา, เทพ
อินทร์ จนั ทร์ จตุโลกบาล, พระยมพระกาลกุลปี ชาบดีศรราช, สุทธาวาสมหาพรหม,
ประนมนมัสการ, อนุโมทนา, ทิพยบูชา, ผู้ทรงศรี ศีล

อุดมการณ์
อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ
ราชาธิปไตย

ชาตินิยม
พุทธศาสนา
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ตารางที่ 6.39 (ต่อ)
คา ข้ อความ ประโยค
ท่าน, ชูชกาจารย์, ท้ าวเธอ, พฤฒาจารย์, ท้ าว, เจ้ า, สัปรุษชาติ, เชื ้อชาติชินวงษ์

อุดมการณ์
ศักดินา

6.3.4 คาฉันท์ สามัคคีบรรยาย (ฉสบ)
วรรคทองในวรรณคดี เรื่ องคาฉันท์สามัคคีบรรยายปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดี
ไทยหน้ า 139-141 ผู้วิจยั พบอุดมการณ์ 6 ประการ ได้ แก่ (1) ประชาธิปไตย (2) อานาจนิยม
เบ็ดเสร็จ (3) ชาตินิยม (4) ทุนนิยมและวัตถุนิยม (5) ศักดินา และ (6) พุทธศาสนา ดังรายละเอียด
ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 6.40
ตารางที่ 6.40 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องคาฉันท์สามัคคีบรรยาย
คา ข้ อความ ประโยค
บรรดามนุษย์เรา, ต่างคนจะต่างอยู,่ สละหมู,่
มักพาล จะมุง่ ตามกลมตน, กาแหง
มิปรองดอง
กลไกใส่น ้ามัน, ดวงไฟใส่เชื ้อเพลิง
ผู้ใหญ่, ผู้น้อยกว่า
ปลง, กระทาชอบ, กระทาชัว่ , “ทาน” การให้ ปัน, น ้าใจ, การุณย์

อุดมการณ์
ประชาธิปไตย
อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ
ชาตินิยม
ทุนนิยมและวัตถุนิยม
ศักดินา
พุทธศาสนา

6.3.5 โคลงเรื่องพาลีสอนน้ อง (คพน)
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องโคลงพาลีสอนน้ องปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทย
หน้ า 180 ผู้วิจยั พบอุดมการณ์ 3 ประการ ได้ แก่ (1) อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ (2) ราชาธิปไตย และ (3)
ศักดินา ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 6.41
ตารางที่ 6.41 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องโคลงพาลีสอนน้ อง
คา ข้ อความ ประโยค
อย่าใกล้ นกั ศักดิศรี , ทะนงจะจงมี ทวิโทษ, อย่าไกลนัยน์เนตร
นฤบดี, นเรนทร์
ท้ าว, ท่านไท้

อุดมการณ์
อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ
ราชาธิปไตย
ศักดินา
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6.3.6 โคลงราชสวัสดิ์ (ครส)
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องโคลงราชสวัสดิ์ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า
182 ผู้วิจยั พบอุดมการณ์ 2 ประการ ได้ แก่ (1) ประชาธิปไตย และ (2) ชาตินิยม ดังรายละเอียดผล
การวิเคราะห์ตามตารางที่ 6.42
ตารางที่ 6.42 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องโคลงราชสวัสดิ์
คา ข้ อความ ประโยค
อาณาประชาพรรณ สบสัตว์, สิทธิ
ปิ ดป้องประคองขอบขัณฑ์ เขตแคว้ น

อุดมการณ์
ประชาธิปไตย
ชาตินิยม

6.3.7 โคลงโลกนิติ (คลน)
วรรคทองในวรรณคดี เรื่ องโคลงโลกนิติปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า
183-289 ผู้วิจยั พบอุดมการณ์ทงั ้ 8 ประการ คือ (1) ประชาธิปไตย (2) อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ (3) รา
ชาธิป-ไตย (4) ชาตินิยม (5) ทุนนิยมและวัตถุนิยม (6) ศักดินา (7) ชายเป็ นใหญ่ และ (8) พุทธ
ศาสนา ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 6.43
ตารางที่ 6.43 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องโคลงโลกนิติ
คา ข้ อความ ประโยค
คนหมู่, ฝูงคนเกิดมีมา เหลือแหล่, คนล้ มจักข้ ามกราย ห่อนได้ , ชน, ทุกประเทศ, ทัว่
หล้ า, ทุกทวีป, ช่วยกัน, ยุติธรรม, ชายหญิงทัว่ ท้ อง ธาตรี , ประชุม
ทารุณโทษ, โกรธ, ตอบถ้ อยถือความ, โทษให้ , บังเบียด, ทาโทษ, โทษ, ล้ างผลาญ, ว่า
รู้ฟังคา, พิษหอกดาบเพลิงลาม, น ้าจิตพระยากาหนด ยากแท้ , เฝ้ าท้ าวเทียมเสพ
ด้ วย ยาพิษ, บันดาล ความโกรธ, สัง่ สอน, ตีสงั่ สอน, ทวิโทษ, หาญหัก, นฤโทษ,
แบ่งกึ่งเมืองให้ ผ้ ู กล่าวเกลี ้ยงบูชา, เมื่อจักสัง่ การงาน ดุจโกรธ, เลือกใช้ , คร้ าม
กลัว, รังแก, บังอาจ, ลูบเหล้ นคมตาว, ทหาร
ยากไร้ , ทรัพย์อดุ หนุน, ทุน, มัง่ มี, ดูแคลน, ทองแดง, สุวรรณ, ทรัพย์ม้วยหมดตัว, ร้ อน
ไร้ , สิน, ไร้ สิ่งสิน, ยากจน, ทุนทา, มีมงั่ , ทรัพย์, เสื่อมสิน, ไร้ ทรัพย์อบั ผู้มา เป็ น
เพื่อน, คัง่ คับทรัพย์สนิ , โลภทรัพย์, คนโลภคานัลงาม ง่ายแท้ , น้ อยทรัพย์อย่าต่อ
ล้ อ เลียนความ, ได้ สิบไม่เท่าค้ า ขาดสิ ้นทุนเดิม, รู้ คิดค้ าที่ม้วย หมดทุน, ค้ า ,
ทรัพย์มอด หมดแฮ, ไร้ ทรัพย์สงิ่ สาอาง จักโอ่ งามฤๅ

อุดมการณ์
ประชาธิปไตย
อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ

ทุนนิยมและวัตถุนิยม
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ตารางที่ 6.43 (ต่อ)
คา ข้ อความ ประโยค
แผ่นภพภูมินทร์
สงคราม, ต่างเทศ, ไกลคาม เขตบ้ าน, อาสาศึก, หมัน่ ลอดสอดสืบถ้ อย เวรี , เศิกเสี ้ยน,
ดัสกร
เสียงพงศ์, บัณฑิต, ฝูงหงส์-ฝูงกา, สีหราช-โคนา, ม้ าต้ น-ลา, เลวชาติ, ชาติเสือ, ท่าน,
กลกาแต่งยูงทอง, ท่วยแกล้ ว, ท่านรู้, สินศักดิ์, นอบนิ ้ว, ชาติเชื ้อเดียวกัน, ไทท้ าว,
หมู่วงศา มิตรญาติ, ยศศักดิ์, ข้ าหลีกหนีสามหน จากเจ้ า, ลูกศิษย์-ครู , พ่อแม่
โคตรสันดาน สุทธชาติ, พระยา, คาครูสงั่ สอน, เฝ้ าท้ าว, อายแก่ราชาคลา ยศแท้ ,
ญาติวงศ์พงศา, ศิษย์กบั อาจารย์, รักเจ้ า, ท่านเคียดอย่าควรประทุษฐ์ , จงมีภกั ดี
ดุจ โสนัข, ฉลองพระคุณเจ้ าไท้ ท่านเลี ้ยงบารุ ง, ตนน้ อยแลใฝ่ ให้ เกิ นศักดิ์ ว่า
ตระกูลใหญ่นกั แทบไท้ , สงวนศักดิ์, ข้ าทาส, นายน้ อย, ไท้ ชุบชู, บ้ ายศ, ผู้ใหญ่
ย่อมเกรงขาม คารวะ, ค้ าความคบลูกขุน
สามวันจากนารี เป็ นอื่น, บุรุษรสรั กร้ อย เท่าน้ อมในหญิ ง, เป็ นชายความรู้ ยิ่ง เป็ น
ทรัพย์, สตรี รูปงามสรรพ เป็ นทรัพย์ ตนนา แม้ ตกยากไร้ ร้าง ห่อนไร้ สามี, หญิงชัว่
ผัวอย่าร้ าง, สตรี รูปลาเภา ผัวอย่า เล่าแฮ ยักหล่มถ่มร้ ายซ ้า ไม้ ร้ายแรงหึง, หญิง
รูปร้ ายกิริยาโฉด, บุรุษสุดไร้ รัก เมียงาม ชอบฤๅ, บุรุษรอบรู้คง งามเพื่อ รู้แฮ หญิง
มักงามล้ นล้ วน เลิศด้ วยสามี, หญิงดรุณอันธพาล หนุม่ เหน้ า เป็ นพิษแก่พฤฒิการ
บุรุษ, นารี รูปช้ อยชด แซะเฉียด ชายนา ใครจักนิ่งดูได้ ห่อนเว้ นตัวตน, หญิงอยู่
สงัดคง เป็ นเหตุ, เมียที่งามเป็ นประธาน-บุตรชายเชษฐกุมาร นับใหญ่ ยิ่งแฮ
คบเพื่อน พาลนา, คนใจร้ าย, คนพาล, บุญ, บาป, ทุรจิต, ฟั งธรรม, สัปบุรุษรู้ บญ
ุ กรรม
, ชั่ว ร้ าย, สร้ างสื บ บุ ญ ธรรม์ , จงนึ ก นิ ต ย์ ชี พ คล้ า ย ดุ จ ด้ ว ยฟองชล, ทรชน,
นักปราชญ์, ปราชญ์, ปั ญญา, ธัมโมช, เห็นถ่องธรรม, ทาชอบชอบห่อนหาย ชอบ
กลับ สนองนา ทาผิดผิดจักให้ โทษแท้ ถึงตน, ทาคุณให้ หอ่ นรู้ คุณสนอง, แทนคุณ
, ศรี หมอง, ภิกษุเสพสังวร ศีลสุข, ประมาท, ประจาค, มนตร์ , เคราะห์โศก, บุรพ
กรรม, เทวา, กรรม, สัพพัญญู, เสพสุราบาน การบาป, คบพาล, ธรรเมศ, ทาบุญ,
ทุรชน, ความสัตย์, บรรพชิตบ่รักษา ศีลขาด, หีนชาติ, มธุ รสธรรมา, อสัตยา,
อบาย, บุ ญ แต่ ง , อกุ ศ ล, จัก รเกวี ย นเวี ย นแล้ ไล่ ต้ อ นตี น โค, คนเวรต่ อ เวร
ประทุษฐ์ -เอาอเวรระงับหง้ าย อาจสิ ้นสูญเวร, เมตตา, สัจศีล, (๓๐๓) รู ปชาย
หญิงทัว่ ท้ อง ธาตรี เป็ นภักษ์ แก่เดือนปี สุดสิ ้น อัฐิถมทัว่ ปถพี รายเรี่ ย ประเทศเท่า
ปี กริ น้ ร่างพ้ นฤๅมี, ความเพียร, ทางธรรม, คนบาป, เอื ้อเฟื อ้ , สดับถ้ อยธรรมกวี,
ประมาท, สัจ, หมูพ่ าล, พวกพาล

อุดมการณ์
ราชาธิปไตย
ชาตินิยม
ศักดินา

ชายเป็ นใหญ่

พุทธศาสนา
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6.3.8 ดุสิตสมิต (ดสม)
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องดุสิตสมิตปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 307313 ผู้วิจยั พบอุดมการณ์ 7 ประการ ได้ แก่ (1) ประชาธิปไตย (2) อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ (3)
ชาตินิยม (4) ทุนนิยมและวัตถุนิยม (5) ศักดินา (6) ชายเป็ นใหญ่ และ (7) พุทธศาสนา ดัง
รายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 6.44
ตารางที่ 6.44 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องดุสิตสมิต
คา ข้ อความ ประโยค
สิทธิ์, มีเรื่ องควรไต่แล้ ว จึงถาม เทอญพ่อ, ไม้ ล้มข้ ามได้ อย่าข้ ามคน
พลังวังชา เปรี ยบยักษ์ , ข่มคน, ให้ ขยาด
อย่าให้ ประมาทชาติศตั รู
มากด้ วย ธนสาร
คนเฒ่าเหล่าครูทา่ นสอนไว้ , ยศศักดิ์
สุราอีกนารี คือเครื่ อง มือนา แห่งอมิตรผู้ตงั ้ จิตผลาญ
ปราชญ์

อุดมการณ์
ประชาธิปไตย
อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ
ชาตินิยม
ทุนนิยมและวัตถุนิยม
ศักดินา
ชายเป็ นใหญ่
พุทธศาสนา

6.3.9 เพลงยาวเจ้ าพระ (พยจ)
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องเพลงยาวเจ้ าพระปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทย
หน้ า 466-467 ผู้วิจยั พบอุดมการณ์ 5 ประการ ได้ แก่ (1) ประชาธิปไตย (2) อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ
(3) ราชา-ธิปไตย (4) ศักดินา และ (5) พุทธศาสนา ดังรายละเอียดการวิเคราะห์ตามตารางที่ 6.45
ตารางที่ 6.45 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องเพลงยาวเจ้ าพระ
คา ข้ อความ ประโยค
หล้ าฦๅ
มลทินโทษ
พระประภาษ, พระองค์, เสียพระไทย
จงชอบระบอบหมาย, เยาว์, ภิญโญใหญ่ในสถาน, ศึกษาวิชาการ, ควรตระกูล
ปราชญ์, วาศนา, บารมี

อุดมการณ์
ประชาธิปไตย
อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ
ราชาธิปไตย
ศักดินา
พุทธศาสนา
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6.3.10 มหาชาติคาหลวง (มหล)
วรรคทองในวรรณคดี เรื่ องมหาชาติคาหลวงปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทย
หน้ า 468-478 ผู้วิจยั พบอุดมการณ์ 7 ประการ ได้ แก่ (1) ประชาธิปไตย (2) อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ
(3) ราชา-ธิปไตย (4) ทุนนิยมและวัตถุนิยม (5) ศักดินา (6) ชายเป็ นใหญ่ และ (7) พุทธศาสนา ดัง
รายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 6.46
ตารางที่ 6.46 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องมหาชาติคาหลวง
คา ข้ อความ ประโยค
มหาชน, ฝูงราษฎร์ , ท่ววทุกประเทศต่างต่าง, ทุกแมนเมือง
พลพาล, เดช
เสด็จ, รองบาท, พระมัทรี ศรวรลกษณเลิศนาง, ถวาย, พระเพศยันดรภัศดา, พระองค์
ทรงสรรพลักษณ์, พระจอมจักร, พระมัทรี ศรี สนุ ทรางค์, พระโสมนัศยินดี, พระมัท
รี , พระแพศยันดร, พระโอฐ
เกือกทอง
ราชสีห์พยัคฆราช, สองเจ้ า, พระราชมารดา, เจ้ าพ่อ, สองกุมารเจ้ าพ่อ, ล้ ยงโลมสอง
กษัตริ ย์, เจ้ า, ธ, พระปิ ยบุตร, บรมราชธิ ดา, ท้ าวมัทธราชชาติเชื อ้ สมมุติพงษ์ ,
กฤดิบ ริ วารยศยง, หมู่กษั ตริ ย์, เจ้ ามัท รี อรรคเทพี , ลูก รั กราชธิ ดา, นางพญา,
ทรงเครื่ อง, น ้าเชื ้อชาติราชาธิเบศ
ลาเภาเพศพิมลเบญจางค์ลกั ษณ์ เลิศฟ้ า, เยาวมาลย์ เนื ้อนงพาลนงโพธ, ใครค่าเล้ ม
โฉมนาง-สาอางค์องค์นงลักษณ์ ภัตราใสสรแล้ ม แย้ มแย้ มจึ่งจรรจา แลนางพญา
น้ นนโสด สมบูรณ์โบษบววกาม-มีดาเนอรงามแออาย รทวยรทอดกรกราย ค่อย
โชยชายยกย่อง, โฉมนางนงคราญเมื่อทรงเครื่ อง ฟ้ ากระเดื่องคนชม ฤๅอิ่มเลอยดุจกินริ น แน่งภักตราแพ่งมานุษย์ ฤๅปรยบเลอย, พิศดูโฉมฉรรโอษฐ พยงนิย
โครธสุกใส-นางมีโฉมสรอาด
อนุโมทนา, ทาน, พระคาถา, บริ จาคทาน, ภวัคคภพพรหมมาน, เทพยท้ งงหลาย,
เทวดา, ช้ นนฟ้ า, อินท์พรหมบรมปชาบดี, นมัสการอนุโมทน์, ทศพล, สรรพเทว
คณานับ ไตรตรึ งษสถิตย์ ท้ งงองค์อามฤตกฤษดาญ, บุตรทาน, พระโพธิญาณ,
พระทานบารมี, ทุกแห่งห้ องสงสาร

อุดมการณ์
ประชาธิปไตย
อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ
ราชาธิปไตย

ทุนนิยมและวัตถุนิยม
ศักดินา

ชายเป็ นใหญ่

พุทธศาสนา

6.3.11 มหาเวสสันดรชาดก (เทศนา) (มหช)
วรรคทองในวรรณคดี เรื่ องมหาเวสสันดรชาดก (เทศนา) ปรากฏในหนังสือวรรคทองใน
วรรณคดีไทยหน้ า 479-522 ผู้วิจยั พบอุดมการณ์ทงั ้ 8 ประการ คือ (1) ประชาธิปไตย (2) อานาจ
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นิยมเบ็ดเสร็ จ (3) ราชาธิปไตย (4) ชาตินิยม (5) ทุนนิยมและวัตถุนิยม (6) ศักดินา (7) ชายเป็ น
ใหญ่ และ (8) พุทธศาสนา ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 6.47
ตารางที่ 6.47 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องมหาเวสสันดรชาดก (เทศนา)
คา ข้ อความ ประโยค
ทังเวี
้ ยงชัย, ทัว่ ทิศา, ฝูงคน, คนทังหลาย,
้
อเนกนิกรประชาราษฎร์ , ทัว่ สกล
ยกโทษโกรธขึง้ , ไม่โปรด, วอนขอโทษเธอก็ ไม่ให้ , พาลพาโลโกรธาแล้ วด่าตี, โกรธ
งุ่นง่ายเงือ้ งอศอก, ขู่ตะคอกขบเขี ้ยวเคี ้ยวฟั น, วิ่งเวียนไล่แล่นอึงคะนึง, มัดมือ
แขวนขึงไว้ กบั ขื่อ, ดุเดือดด่าขูเ่ ขี ้ยวเข็ญ, ทะลุมมุ ะไม่คิดใคร, ศีรษะเองก็จะจะเด็ด
กระเด็น, กูจะผ่าออกทัว่ แถกเถือถึงหัวใจ, ประหาร, กระทาภัยพิบตั ิเบียดเบียน,
ยกพยุหแสนยาพลากร, ระงับเคืองแค้ นที่โทษา, เลือกสรรเอาแต่ตวั พี แล้ วไล่ต้อน
ตีลงหลุมรุมกันแทงให้ ถึงชีวิตนั ตราย, เบียดเบียน
ตรัส, น ้าพระหฤทัย, พระเกียรติยศ, พระองค์, ทรงพระชรา, พระทูลกระหม่อมแก้ ว, พ่อ
ฉัตรพิชัยเชต, เสวย, ทูล, พระคุณ, พระทัย, พระพารา, พระราชทาน, สมเด็จ,
สมเด็จพระบรมนราพิสทุ ธิ์ พุทธางกูร, ทูลขอ, น ้าพระทัย, ยอพระกร, พระบาท,
สมเด็จ, พระสุรเสียง, พระหฤทัย, พระนาสิก, น ้าพระเนตร, พระปั ญญา, พระกาย
, พระเมรุทอง, พระบาทบรมราชนักสิทธิ์, พระพุทธิเจ้ าข้ า, ทรงเสวย, พระชนม์ชีพ
, พระอาวาส, องค์ อัครอิศราธิ ราช, เสวยสวรรเยศ, ธเรศ, พระภูษา, ทรงหมา
มงกุฎ, อภิวาทพระบารมี
ปราบปรามหมูป่ รปั กษ์ ปราชเยศ, ชาวเรา
วัตถาลังการอันอุดม, มหาสุวรรณนิธี, สมบัติ, วังที่นงั่ นอน, สินทรัพย์อปั ภาคย์, เพชร
รัตน์, ย่อมเยาเบาราคา, ขายได้ , รวยเรื อนฝากระดานสามสี่ห้าห้ อง, เงินทอง,
ยากไร้ , นาทรัพย์มานับให้ พนั ตาลึง, มีเงินทอง, ยากไร้ สิ ้นร้ าย, เงินแลทอง, แก้ ว
เก้ าเนาวรั ตน์ แสนสัตตรั ต นะ, ทรงกันแสง, นา้ พลอย, คนจน, เหล่า ทรพลชน
อนาถา, สรรพวัตถาลังการ, เครื่ องเสาวคนธ์ , พาหุรัดรู ปมังกรประกิดแก้ ว รั ด
พัสตร์ เพริ ด แพร้ วพิจิตรจารู ญ ตาบเพชรไพบูลย์ บวรวิลาศ สังวาลเวฑุริยชาติ
ชัชวาล สะอิ ้งรัดประพาฬประไพพุ่ง ทับทรวงแสงวิโรจน์ รุ่งวิเชียรพราย กุณฑล
ปั ทมราชรายอร่ามเนตร, ประดับด้ วยแพนหางมยุรีกรรฉิ่งทอง, แต่งกายาประกวด
กัน ใส่หมวกสุวรรณเสื ้ออย่างเทศ, โกไศยวัตถาภรณ์ พรรณไพบูลย์ , สีสวุ รรณ
อาภาพิพิธพรรณราย, นายช่างทอด้ วยขนสัตว์วิจิตรบรรจง กาหนดราคาคงได้
แสนต าลึง แต่ล ะผื น ๆ หนึ่ง ก็ มี ค่ า มาก ล้ ว นแต่พ ระภูษ าหายากทัง้ สี่ต ระกูล ,
อนาถา

อุดมการณ์
ประชาธิปไตย
อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ

ราชาธิปไตย

ชาตินิยม
ทุนนิยมและวัตถุนิยม
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ตารางที่ 6.47 (ต่อ)
คา ข้ อความ ประโยค
ยาจก, พระลูกข้ า, พระชนนี, พระบิดา, หน้ านายหรื อหน้ าข้ า, ผู้ดีหรื อคนยากยาจก,
ทาสทาร, ยศศักดิ์, เจ้ าจอมหม่อม, วณิพก, ท้ าวเธอ, ขุนนาง, พระปิ ยบุตรเจ้ า,
พระยาคชสารชาติฉทั ทันต์, พระยาพาฬมฤคราช, พระยาครุ ฑราชปั กษี , สองสุริย์
วงศ์, ขนัดพล, เสมือนหนึง่ ลูกหงส์เหมราชปั กษิ นทร์ ปราศจากมุจลินท์ไปตกคลุก
ในโคลนหนอง, ฉัตรทอง, ฉัตรเงินแลฉัตรทอง, ท้ าวเทวอดิศร, พระปิ ตุรงค์, องค์
อัครโอรสา, ยืนยงยิ่งด้ วยยศศักดิ์, ราชวัติฉตั รธง, พลรถ, เสนา, นายรถ
เป็ นสตรี จะหาผัวที่ดีนี ้แสนยาก, หญิงหลงด้ วยลมชาย, บาเรอรักบารุ งผัวจนตัวยาก,
เป็ นสตรี ก็จนจิต ตังแต่
้ ว่าจะบีบน ้าตาคิดไม่วายวัน, เป็ นหม้ ายชายหย่าแรกรุ่ น
จาเริ ญร่ างไม่มีสบาย, แม่จงอยู่กบั เหย้ าเฝ้ าอยู่แต่กบั เรื อน อย่างเที่ยวพูดจาคบ
เพื่อนจะเสียตัว อันชาติเช่ นชายชั่วมันมักจะหยอกเอิน ถ้ ามันจะเดินกรี ดกราย
เกริ่ นกระแอมแอบเข้ าเกี ้ยวพาน แม่อย่าได้ สามานย์ด้วยวาจา-ค่อยก้ มหน้ าก้ มตา
ต่าอยู่แต่ในเคหา ค่ามืดผิดเวลาอย่าลงล่าง ปิ ดประตูหน้ าต่างเข็นบันได ทังลิ
้ ่ม
กลอนสลักใส่ให้ แน่นแฟ้ น
บริ จาคให้ เป็ นทาน, พระโพธิญาณ, ผู้ทรงศีลสมาธิพรหมจรรยา, ทาน, กรรมเจ้ าทาไว้
แต่ปางก่อน, ชาวสุราลัย, สรวงเซ่นเทวาอารักขศาสตร์ , พราหมณ์, อกุศล, อกนาง
พระธรณี , ไฟบรรลัยกัลป์, เขาพระสุเมรุ , สาธุการ, สวรรค์ , ถวายสักการบูชา,
เทพยดา, ห้ วงมหรรณพภพสงสาร, ปรานี, พระบรมโพธิสตั ว์, อุเบกขา, ปาริ กชาต
ในเมืองสวรรค์ , วงวัฏ, ประทีป, บรรพชิ ต, หิมวันต์ , บุเรชาติ, ทศธรรม, พิภพ
สุทธาวาส, พระหิมพานต์ สตั ตบริ ภัณฑ์ สิเนรุ ราช, สารวมกายละอายบาป, ทา
กรรมอันหยาบ

อุดมการณ์
ศักดินา

ชายเป็ นใหญ่

พุทธศาสนา

6.3.12 มนุษย์ เรามีดีท่ ตี รงไหน (มดน)
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องมนุษย์เรามีดีที่ตรงไหนปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดี
ไทยหน้ า 523-524 ผู้วิจยั พบอุดมการณ์ 3 ประการ ได้ แก่ (1) ประชาธิปไตย (2) ทุนนิยมและวัตถุ
นิยม และ (3) พุทธศาสนา ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 6.48
ตารางที่ 6.48 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องมนุษย์เรามีดีที่ตรงไหน
คา ข้ อความ ประโยค
ใต้ หล้ า, เรามาอาศัยอยูใ่ นโลก

อุดมการณ์
ประชาธิปไตย
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ตารางที่ 6.48 (ต่อ)
คา ข้ อความ ประโยค
จ่ายทรัพย์, บริ โภคสมบัติพสั ถาน
ให้ คณ
ุ , คุณ, ตอบแทน

อุดมการณ์
ทุนนิยมและวัตถุนิยม
พุทธศาสนา

6.3.13 ลิลิตดัน้ มาตาปิ ตุคุณคาถาบรรยาย (ลมบ)
วรรคทองในวรรณคดี เรื่ องลิลิตดันมาตาปิ
้
ตุคณ
ุ คาถาบรรยายปรากฏในหนังสือวรรคทอง
ในวรรณคดีไทยหน้ า 553-555 ผู้วิจยั พบอุดมการณ์ 3 ประการ ได้ แก่ (1) ประชาธิปไตย (2) ศักดิ
นา และ (3) พุทธศาสนา ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 6.49
ตารางที่ 6.49 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องลิลิตดันมาตาปิ
้
ตคุ ณ
ุ คาถาบรรยาย
คา ข้ อความ ประโยค
ทัว่ โลก
อุปการ, บูรพาจารย์, บัณฑิต, ท่าน, วงศ์ตระกูล
พรหมวิหาร, พรหม, ศรัทธา, ศีลาจาร

อุดมการณ์
ประชาธิปไตย
ศักดินา
พุทธศาสนา

6.3.14 ลิลิตศรีวิชัยชาดก (ลศช)
วรรคทองในวรรณคดี เรื่ องลิลิตศรี วิชยั ชาดกปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทย
หน้ า 630-631 ผู้วิจยั พบอุดมการณ์ 2 ประการ ได้ แก่ (1) ศักดินา และ (2) พุทธศาสนา ดัง
รายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 6.50
ตารางที่ 6.50 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องลิลิตศรี วิชยั ชาดก
คา ข้ อความ ประโยค
เชิญ
ประทีป, เทียนทอง, พนม, สรวงเทพ, สุรารักษ์ , พลีกรรม์

อุดมการณ์
ศักดินา
พุทธศาสนา

6.3.15 สยามานุสสติ (สมน)
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องสยามานุสสติปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า
652 ผู้วิจยั พบอุดมการณ์ชาตินิยม ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 6.51
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ตารางที่ 6.51 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องสยามานุสสติ
คา ข้ อความ ประโยค
ราน-รุก, ด้ าว แดนไทย, ไทยรบจนสุดใจ ขาดดิ ้น, เสียเนื ้อเลือดหลัง่ ไหล ยอมสละ สิ ้น

อุดมการณ์
ชาตินิยม

การวิเคราะห์อดุ มการณ์ในวรรณคดีเกี่ยวกับ ศาสนา ชาดก และคาสอนจานวน 15 เรื่ องนี ้
ผู้วิ จัย ขอสรุ ป ผลการวิเ คราะห์ แ ละแจกแจงสัด ส่วนเป็ นค่า ร้ อยละของวรรณคดีป ระเภทนี ้ ดัง
รายละเอียดตามตารางที่ 6.52 ดังนี ้
ตารางที่ 6.52 สรุปผลการวิเคราะห์อดุ มการณ์ในวรรณคดีเกี่ยวกับศาสนา ชาดก และคาสอน

รวม
ร้ อยละ

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X

ศักดินา

ทุนนิยมและวัตถุนิยม

X

พุทธศาสนา

X

X
X
X

ชาตินยิ ม

ราชาธิปไตย

X

X
X

ชายเป็ นใหญ่

กฤษณาสอนน้ องคาฉันท์ (ธนบุรี) (กสน)
กลอนดอกสร้ อย “ราพึงในป่ าช้ า” (กรป)
กาพย์มหาชาติ (กมช)
คาฉันท์สามัคคีบรรยาย (ฉสบ)
โคลงเรื่ องพาลีสอนน้ อง (คพน)
โคลงราชสวัสดิ์ (ครส)
โคลงโลกนิติ (คลน)
ดุสติ สมิต (ดสม)
เพลงยาวเจ้ าพระ (พยจ)
มหาชาติคาหลวง (มหล)
มหาเวสสันดรชาดก (เทศนา) (มหช)
มนุษย์เรามีดีที่ตรงไหน (มดน)
ลิลติ ดันมาตาปิ
้
ตุคณ
ุ คาถาบรรยาย (ลมบ)
ลิลติ ศรี วิชยั ชาดก (ลศช)
สยามานุสสติ (สมน)

อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ

เรื่ อง

ประชาธิปไตย

อุดมการณ์

X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
10 8 6 8 8 11 5 12
66.7 53.3 40 53.3 53.3 73.3 33.3 80
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6.4 อุดมการณ์ ในวรรณคดีเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ประเพณี และพิธีการ
6.4.1 กาพย์ ห่อโคลงพระศรีมโหสถ (กศศ)
วรรคทองในวรรณคดี เ รื่ องกาพย์ ห่อโคลงพระศรี มโหสถปรากฏในหนังสื อวรรคทองใน
วรรณคดีไทยหน้ า 33-34 ผู้วิจยั พบอุดมการณ์ 2 ประการ ได้ แก่ (1) ชายเป็ นใหญ่ และ (2) พุทธ
ศาสนา ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 6.53
ตารางที่ 6.53 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องกาพย์หอ่ โคลงพระศรี มโหสถ
คา ข้ อความ ประโยค
กลชายหลายลิ ้นล่อ ลวงหญิง, เล่ห์ล้วนลวงหญิง
ความสัจ

อุดมการณ์
ชายเป็ นใหญ่
พุทธศาสนา

6.4.2 กาพย์ เ ห่ เ รื อ พระราชนิ พนธ์ พระบาทสมเด็จ พระพุท ธเลิศ หล้ า นภาลั ย
(กหพ)
วรรคทองในวรรณคดี เรื่ องกาพย์เห่เรื อ พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ า
นภาลัยปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 59-62 ผู้วิจยั พบอุดมการณ์ 5 ประการ
ได้ แก่ (1) อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ (2) ชาตินิยม (3) ทุนนิยมและวัตถุนิยม (4) ชายเป็ นใหญ่ และ (5)
พุทธศาสนา ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 6.54
ตารางที่ 6.54 อุดมการณ์ ในวรรณคดีเรื่ องกาพย์เห่เรื อ พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหล้ านภาลัย
คา ข้ อความ ประโยค
ยอหัตถ์ข้อน (ทุบ, ตี), ประหาร
แขก (คาเรี ยกชาวอินเดีย ศรี ลงั กา ปากีสถาน บังกลาเทศ อัฟกานิสถาน เนปาล ชวา
มลายู ชาวเอเชียตะวันออกกลางและตะวันออกใกล้ )
นพคุณ (ทองเนื ้อเก้ า), เม็ดพลอย, แหวนก้ อย
ชายใดบริ โภคภัญช์ พิศวาส หวังนา, แก้ วตาชาย
เพทนา

อุดมการณ์
อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ
ชาตินิยม
ทุนนิยมและวัตถุนิยม
ชายเป็ นใหญ่
พุทธศาสนา
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6.4.3 ลิลิตโองการแช่ งนา้ (ลอน)
วรรคทองในวรรณคดี เรื่ องลิลิตโองการแช่งน ้าปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทย
หน้ า 632-636 ผู้วิจยั พบอุดมการณ์ 5 ประการ ได้ แก่ (1) ประชาธิปไตย (2) อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ
(3) ราชา-ธิปไตย (4) ศักดินา และ (5) พุทธศาสนา ดังรายละเอียดการวิเคราะห์ตามตารางที่ 6.55
ตารางที่ 6.55 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องลิลิตโองการแช่งน ้า
คา ข้ อความ ประโยค
ฉ่าหล้ า
ลาญแลง, ผยอง, เดโช, หอกปื นหลายปั กครอบ ใครต้ องจอบจงตาย
บินเอาครุฑมาขี่, พระแสงศร, อวตาร, ทรงอินทรชฎา, เสด็จ, เศียรเกล้ า, ปรมาธิเบศ,
ไทธเรศสุรสิทธิ, เสวย, นริ นทร, ผ่านฟ้ า
ท้ าว, ท่าน, ตรี ศกั ดิ, เจ้ า, จ้ าว
อสูร, จัญไร, โสฬสพรหมญาณ, พิญาณ, บุญภารดิเรก, บูรภพ, เมืองอินทร์ , กวิน (ดี,
งาม)

อุดมการณ์
ประชาธิปไตย
อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ
ราชาธิปไตย
ศักดินา
พุทธศาสนา

การวิเคราะห์อดุ มการณ์ในวรรณคดีเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ประเพณี และพิธีการจานวน
3 เรื่ องนี ้ ผู้วิจยั ขอสรุ ปผลการวิเคราะห์และแจกแจงสัดส่วนเป็ นค่าร้ อยละของวรรณคดีประเภทนี ้
ดังรายละเอียดตามตารางที่ 6.56 ดังนี ้
ตารางที่ 6.56 สรุปผลการวิเคราะห์อดุ มการณ์ในวรรณคดีเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
พิธีการ

X

ศักดินา

ทุนนิยมและวัตถุนิยม

ชาตินยิ ม

ราชาธิปไตย

X

X
X

พุทธศาสนา

X

X
X

ชายเป็ นใหญ่

กาพย์หอ่ โคลงพระศรี มโหสถ (กศศ)
กาพย์เห่เรื อ รัชกาลที่ 2 (กหพ)
ลิลติ โองการแช่งน ้า (ลอน)

อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ

เรื่ อง

ประชาธิปไตย

อุดมการณ์

X
X

X
X
X
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ตารางที่ 6.56 (ต่อ)

รวม
ร้ อยละ

พุทธศาสนา

ชายเป็ นใหญ่

ศักดินา

ทุนนิยมและวัตถุนิยม

ชาตินยิ ม

ราชาธิปไตย

อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ

เรื่ อง

ประชาธิปไตย

อุดมการณ์

1 2 1 1 1 1 2 3
33.3 66.7 33.3 33.3 33.3 33.3 66.7 100

6.5 อุดมการณ์ ในวรรณคดีเกี่ยวกับละคร นิทาน และนาฏวรรณคดี
6.5.1 กนกนคร (กนน)
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องกนกนครปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 1-2
ผู้วิจยั พบอุดมการณ์ 4 ประการ ได้ แก่ (1) อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ (2) ราชาธิปไตย (3) ทุนนิยมและ
วัตถุนิยม และ (4) พุทธศาสนา ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 6.57
ตารางที่ 6.57 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องกนกนคร
คา ข้ อความ ประโยค
เชือดเลือดไหล
เสด็จ
หินทองรองลาดดาดงาม, ตึกราม, ก่าทองก่องแก้ วแพรวเพริ ศ, ปราสาทชาตรูป (ทอง),
ปราการกาญจนา, คาแนมแกมหยก, หิรัณย์ศาลามาฬก, ทับทิม, เพชรแพรว
มหาธาตุ

อุดมการณ์
อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ
ราชธิปไตย
ทุนนิยมและวัตถุนิยม
พุทธศาสนา

6.5.2 กากีกลอนสุภาพ (กกส)
วรรคทองในวรรณคดี เรื่ องกากี กลอนสุภาพปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทย
หน้ า 15-22 ผู้วิจยั พบอุดมการณ์ 4 ประการ ได้ แก่ (1) อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ (2) ศักดินา (3) ชาย
เป็ นใหญ่ และ (4) พุทธศาสนา ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 6.58
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ตารางที่ 6.58 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องกากีกลอนสุภาพ
คา ข้ อความ ประโยค
อาจอง, ถาโถมประโลมลาน, ลาพอง, โกรธ
ท้ าว, บริ วาร, เชิญ
จะเปรี ยบองค์สมรไม่มีสอง, ก้ าวกานดาพะงางาม ยามนี ้เจ้ าจะนิ่งอนาถองค์, ทิวากร
เราแนบประจานาง, น ้าใจนางเปรี ยบอย่างชลาลัย ไม่เลือกไหลห้ วยหนองคลอง
ละหาน เสียดายทรงวิไลแต่ใจพาล ประมาณเหมือนหนึ่งผลอุทุมพร สุกแดงดัง่
แสงปั ทมราช ข้ างในล้ วนกิมิชาติเบียนบ่อน
ประมาท, กรรม, เมรุ มาศ, นางฟ้ าหกชัน,
้ เทวบุตร, เมรุ ราชสีขริ นทร์ , ยอดเขาพระเมรุ
มาศ, คนธรรพ์, สัจ, แสนชาติ, ศิวโมกษ์ ทางธรรม์

อุดมการณ์
อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ
ศักดินา
ชายเป็ นใหญ่

พุทธศาสนา

6.5.3 กาพย์ พระไชยสุริยา (กชส)
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องกาพย์พระไชยสุริยาปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทย
หน้ า 23-27 ผู้วิจยั พบอุดมการณ์ 4 ประการ ได้ แก่ (1) อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ (2) ราชาธิปไตย (3)
ศักดินา และ (4) พุทธศาสนา ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 6.59
ตารางที่ 6.59 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องกาพย์พระไชยสุริยา
คา ข้ อความ ประโยค
มีอาญา, ไล่ตีดา่ , อันธพาล, ผลาญ, เบียดเบียน, ฆ่าฟั น, ไม้ เรี ยว, เข็ดหลาบ, หันหวด
ปวดแสบแปลบเสียว, จงจา
ถือน ้า
ข้ าเฝ้าเหล่าเสนา, หมูข่ ้ าไท, ไพร่, ลูกศิษย์-ครู, กลัวครู
ภิกษุสะมะณะ, พระสะธาม์, คาถา, ปรานี, ทุกข์, ชอบ-ผิด, กาลกิณี, จริ ต, คนซื่อถือ
สัตย์ธรรม, รู้คณ
ุ , ตัณหา, บาป, สามัญสัตย์, ไตรยุคทุกขะตะรัง สังวัจฉะระอะวะ
สาร

อุดมการณ์
อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ
ราชาธิปไตย
ศักดินา
พุทธศาสนา

6.5.4 ขุนช้ างขุนแผน (ขชผ)
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องขุนช้ างขุนแผนปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า
70-135 ผู้วิจยั พบอุดมการณ์ ทงั ้ 8 ประการ คือ (1) ประชาธิปไตย (2) อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ (3) รา
ชาธิป-ไตย (4) ชาตินิยม (5) ทุนนิยมและวัตถุนิยม (6) ศักดินา (7) ชายเป็ นใหญ่ และ (8) พุทธ
ศาสนา ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 6.60
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ตารางที่ 6.60 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องขุนช้ างขุนแผน
คา ข้ อความ ประโยค
ผู้คนช้ างม้ าดาดาษ, พร้ อมหน้ า, มนุษย์, หลายอย่างต่างพรรณ, ชาวบ้ าน, ทุกคน, ทัว่
โลกวิสยั , คนทังปวง,
้
ทุกรูปนาม
เที่ยวล่ากะเกณฑ์, โยธีอนั หาญฮึก, สนัน่ ครั่นครื น้ ภูมิดล, โล่เขนดาบดังทั
้ งหอกทวน
้
ตามกระบวนพยุหบาตรหน้ าหลัง พลม้ าร่ าเริ งด้ วยกาลัง , ตื่น-ตกใจ, รี บเร่ งรี พ้ ล
สกลไกร, ให้ หยุดซึ่งโยธี , เรื องฤทธี , เสื ้อผ้ าอาวุธประจาตน, ฟาดจนขาดวิ่น, ใช้ ,
ตัดเด็ดสาเร็ จขาด, หักป่ น, กลิ ้งตายกายขาด, ล้ างให้ วางวาย, หาญหัก, ชิงรักริ บ
รวบเอาจนหมด, ระยาด้ วยอาญา, พวกตารวจหวดขวับเอาเต็มเหนี่ยว, จับตัวได้
ใส่คา, ทหาร, มีกาลังทะลวงโลด, อาจอง, จับดาบย่างกราย, ราง้ าววาวๆ วับ, ง่า
ง้ าวกราย, ฟั นตะแบงบุกไปไล่ตระครุบ เอาดาบฟาดฉาดฟั นตะบันส่ง, ไม่คิดขาม,
ตรัสสัง่ , เอ็ง, ด่าว่า
ทรง, พระแสง, (๙๕) กษัตริ ย์ถึงต่างทิศผิดภาษา อันจะต่างจรรยานันหาไม่
้
, ทรงฤทธิ
ไกร, พระราชทาน, ตรัส, องค์นารายณ์อวตาร
ศึกเสือ, ทังกรุ
้ ง, เมืองใต้ , ไทยจีนมอญพม่าข่าลาวลื ้อ, ให้ ศตั รูพา่ ยแพ้ แก่ฤทธิไกร มีชยั
ได้ เวียงเชียงใหม่มา, มีชยั แก่ข้าศึก, กลัวพวกไทย
เงินทอง, พวงแก้ วแล้ วพวงทอง เข้ าของเหลือหลายสบายใจ, เพชรนิลกระจ่างอยู่พร่ าง
พราย, เปรี ยบทรัพย์, ชัง่ ตังใส่
้ ในตราชู, เตียงทอง, เหมือนผ้ าที่น่งุ ห่ม ซื ้อใหม่ก็
นิยมว่าเฉิดฉัน ยามขัดสนจนมาสารพัน, ทองคา, ดอกไม้ ทอง, ปิ่ นพลอยลอยวิไล,
ทองคาพราย, ระย้ าเพชรเก็จก่อง, สังวาลทองพลอยพริ ง้ , กุดนั่ พรรณราย, กาไล
สวม, แหวนเพชรนิลมรกต, สไบสีสกุ สดตระหลบหอม, เรื อนใหญ่, แว่นทอง, สี
ทอง, มัง่ มี, ไร้ ทรัพย์อปั ระภาค, ปราสาท, ทองคาสัมฤทธิ์, เงินที่แท้ ชาติเหล็ก
ทองแดงดง, เพชรรัตน์, สร้ อยทอง, เข็มขัด, เชี่ยนขันโตกพาน, แหวนรวงทอง, ห่ม
แพรสีมีวลัยใส่สวมกร เอาสร้ อยอ่อนทาสายสะอิ ้งรัด ใส่ต้ มุ หูซ้ายขวาระย้ าย้ อย,
หีบหมากทองลงยาราชาวดี เงินยี่สิบชัง่ ทังขั
้ นทอง แหวนเรื อนรังแตนทังแหวนงู
้
ตุ้มหูระย้ าเพชรเก็จก่อง ผ้ ายกทองยกไหมสไบกรอง, ตึกหมูใ่ หญ่, เข้ าของสารพัน,
ขันสาริ ด
เชิญ, ข้ าไท, เครื่ องสูงบังแทรก, พลช้ าง, พลม้ า, พลปื น, พลดาบ, พลทวน, พลดัง,้ ครู
บาอาจารย์, ท้ าวกรุ งพาลี, สมศักดิ์, เปรี ยบยศก็ปรากฏมีคนนับ, มูลนาย, ทาสี,
ผู้ใหญ่, ข้ าไทแวดล้ อม, เชื ้อหงส์พงศ์เผ่า, หม่อม, ท่าน, พระบิดา, สองนาย, ชาติ
กษัตริ ย์, ไว้ ยศ, สุริยวงศ์, เลือ่ งชื่อลือยศ, คลังในพนักงาน, ตาหนัก, นางใน

อุดมการณ์
ประชาธิปไตย
อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ

ราชาธิปไตย
ชาตินิยม
ทุนนิยมและวัตถุนิยม

ศักดินา
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ตารางที่ 6.60 (ต่อ)
คา ข้ อความ ประโยค
อุดมการณ์
ขวัญเอ๋ยเจ้ ามาเถิ ดพ่อมา, พิมน้ องเนือ้ สุพรรณกาภู, พิศรู ปสองรู ปก็ น่ารั ก ชะอ้ อน ชายเป็ นใหญ่
อ่อนวรพักตร์ เจ้ าเฉิดฉัน-ถ้ าได้ กนั แล้ วเป็ นบุญของสายทอง, แม่อย่าหลงไปด้ วย
พลอยอวยเออ, ตัวน้ องราคีหามีไม่ สงวนตัวท่าผัวไว้ เท่าไร พอได้ พบผัวก็ เกิ ด
ความ จะโทษผัวว่าชัว่ กระไรได้ -ผัวห้ ามยังฮึกไม่เห็นภัย, เมียจะต้ องพรากพลัดไป
ห่างข้ าง แสนระทมตรมใจร้ องไห้ พลาง กลิ ้งกลางห้ องไห้ ไม่สมประดี, พี่กับเนื ้อ
เย็นจะเป็ นสุข อย่าทุกข์พรั่นขวัญข้ าวอย่าเศร้ าสร้ อย ว่าพลางช้ อนคางให้ เพลิน
พลอย ขอจูบหน่อยเถิดเจ้ าอย่าเศร้ าใจ, ถ้ าผัวเมตตามาปกป้อง, หม่อมเมียเนี่ยว
ไว้ มิให้ มา, ได้ อายด้ วยหลงมาเป็ นผัว-มาคบชัว่ แล้ วจึงชัดให้ เสียชาย, อีวนั ทองชัว่
ชาติอบุ าทว์แล้ ว พ่อพลายแกล้ วจะเลี ้ยงมันไหนได้ , น้ องไม่ขดั ดอกจะสู้ทนู หัวให้ ,
เหมือนกลิ่นแก้ มโฉมยงเมื่อส่งตัว, เล็บมือนางกางกลีบกระทัดรัด เหมือนมือเจ้ า
ปรนนิบตั ิพดั วีผวั , วันนี ้ได้ เชยชมสมสุขพี่-ขอหยุดชมจูบทีเถิดสาวน้ อย, นมจู้เบียด
บีบกันเหลวงไหล เจ้ าหนุ่ม ๆ ที่ลาพองคะนองใจ เข้ าคว้ าไขว่สาวๆ ออกกราว
เกรี ยว บ้ างกระชากผ้ าห่มฉวยนมหนับ, ในมณฑลนันให้
้ อยู่แต่ผ้ ชู าย, แม่หม้ าย
ยายแก่รามะก้ า เอาห่อผ้ าใส่หนีบไว้ กลีบก้ น, รุ่ นรู ปเรี่ ยมจาเริ ญลักษณ์ ผิวพักตร์
ผ่องเกลี ้ยงเพียงอัปสร-เอวบางร่างน้ อยนมถนัด ดังประทุมตูมเต่งเคร่ งครัด จาปา
ทัดถันได้ ไม่ลอดทรวง, อันเป็ นหญิงสุดแต่สิ่งปรนนิบตั ิ ใครสันทัดผัวก็รักเป็ นหนัก
หนา, แต่ละหน้ าๆ นวลดังนางใน, อันเมียสองต้ องห้ ามตามโบราณ, จงอดทนอย่า
สาออยคอยฟ้ องผัว -จงอุตส่าห์ เสงี่ยมค่อยเจียมตน-จงซื่อตรงต่อผัวรู้ กลัวเกรง
อย่าครื น้ เครงด่าว่ากับข้ าไท
ฤกษ์ ดี, มงคล, ตังนโมขึ
้
้นวันทา, ชุมนุมเทวดา, วิรุฬหกวิรูปักษ์ กุเวรุ ยกั ษ์ ธตรฐ, นาง พุทธศาสนา
ธรณี, เทวดา, เอื ้อเฟื อ้ , ฆราวาส, ชัว่ , ประมาท, ทุกข์, สิ ้นมิคสัญญีกลียคุ , กรรม,
เวร, ความสัตย์, พระเจดีย์มหาธาตุ, สายสิญจน์เสกลงเลขยันต์, เทียนทอง, พาล,
คนชัว่ , คนดี, เมตตา, จาศีลภาวนา, นมัสการจุดธูปเทียนถวาย, อ่านคาถา

6.5.5 โคบุตร (คบส)
วรรคทองในวรรณคดี เรื่ องโคบุตรปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 142143 ผู้วิจยั พบอุดมการณ์ชายเป็ นใหญ่ ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 6.61

280
ตารางที่ 6.61 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องโคบุตร
คา ข้ อความ ประโยค
กาลิงเลี ้ยวไล่หานางกาลิง

อุดมการณ์
ชายเป็ นใหญ่

6.5.6 เงาะป่ า (งปจ)
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องเงาะป่ าปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 290303 ผู้วิจยั พบอุดมการณ์ 4 ประการ ได้ แก่ (1) อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ (2) ศักดินา (3) ชายเป็ นใหญ่
และ (4) พุทธศาสนา ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 6.62
ตารางที่ 6.62 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องเงาะป่ า
คา ข้ อความ ประโยค
ผายผงาด, องอาจ, ลงทัณฑ์, ข่มขืนแกล้ งฆ่าให้ อาสัญ, ฉวยไม้ เงือ้ ง่า แค้ นนักจักฆ่า
ให้ ม้วยบรรลัย กูจะสับซ ้า จนหนาแก่ใจ, สังหารผลาญชีวี, ห้ ามหัก, ชิงรักหักหาญ
, ประหาร, ผลาญ
ชาติทรลักษณ์
เกิดเป็ นหญิงจริ งสาหรับรับอดสู สุดจะกู้แก้ กายให้ หายกลิ่น, ยักยิ ้มมันยังฟ้ อง ว่านาง
น้ องยินดี น่ารักเต็มที แม่รวยระรื่ นเอย, มิพ้นอายเพราะชายชิด, ดูอย่างนางนก
อย่าขนาง,
ปรานี, ไปเกิดไปกินตาม, เคราะห์, อนิจจา, เป็ นมลทินสิ ้นราศี, จัญไร, สงสาร, สังขาร

อุดมการณ์
อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ

ศักดินา
ชายเป็ นใหญ่

พุทธศาสนา

6.5.7 จันทโครบ (จคร)
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องจันทโครบปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 304305 ผู้วิจยั พบอุดมการณ์ 2 ประการ ได้ แก่ (1) ราชาธิปไตย และ (2) ชาตินิยม ดังรายละเอียดผล
การวิเคราะห์ตามตารางที่ 6.63
ตารางที่ 6.63 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องจันทโครบ
คา ข้ อความ ประโยค
อุดมการณ์
พระกุมาร, พระทัย
ราชาธิปไตย
กิเลนโจนไล่นางกิ เลนหนี มะโนมัยไล่หานางพาชี , อารมณ์ นางเหมือนนา้ ค้ างที่ร่ม ชายเป็ นใหญ่
พฤกษ์ เมื่อยามดึกจะรองไว้ ดื่มได้ พอรุ่งแสงสุริย์ฉายก็หายไป
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6.5.8 ชิงนาง (ชนม)
วรรคทองในวรรณคดี เรื่ องชิง นางปรากฏในหนังสื อวรรคทองในวรรณคดีไ ทยหน้ า 306
ผู้วิจยั พบอุดมการณ์ชายเป็ นใหญ่ ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 6.64
ตารางที่ 6.64 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องชิงนาง
คา ข้ อความ ประโยค
ชายพูดคล่องๆ เหมือนร่องน ้า-เบื่อหน่ายวายหลงนงคราญ ก็ทิ ้งไปได้ ปานผกาโรย

อุดมการณ์
ชายเป็ นใหญ่

6.5.9 ตามใจท่ าน (ตจม)
วรรคทองในวรรณคดี เรื่ องตามใจท่านปรากฏในหนัง สือวรรคทองในวรรณคดีไ ทยหน้ า
314-315 ผู้วิจยั พบอุดมการณ์ 4 ประการ ได้ แก่ (1) อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ (2) ศักดินา (3) ชายเป็ น
ใหญ่ และ (4) พุทธศาสนา ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 6.65
ตารางที่ 6.65 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องตามใจท่าน
คา ข้ อความ ประโยค
ความทรยศขบถ
รับมฤดก
(๕) หญิงสาวสอางรูปร่างดี มักจะมีปัญญารู้วา่ งาม
ความชัว่ , อกตัญญู

อุดมการณ์
อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ
ศักดินา
ชายเป็ นใหญ่
พุทธศาสนา

6.5.10 นิราศอิเหนา (นรอ)
วรรคทองในวรรณคดี เรื่ องนิราศอิเหนาปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า
372-373 ผู้วิจยั พบอุดมการณ์ 5 ประการ ได้ แก่ (1) อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ (2) ราชาธิปไตย (3) ศักดิ
นา (4) ชายเป็ นใหญ่ และ (5) พุทธศาสนา ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 6.66
ตารางที่ 6.66 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องนิราศอิเหนา
คา ข้ อความ ประโยค
ผันผยอง
ทรง, พระ
พระนุชน้ อง, สมยศ

อุดมการณ์
อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ
ราชาธิปไตย
ศักดินา
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ตารางที่ 6.66 (ต่อ)
คา ข้ อความ ประโยค
อุดมการณ์
พระพายพาพัดน้ องเที่ยวล่องลอย-น้ องจะลอยลมบนไปหนใด, โอ้ ลมแดงแสงแดดจะ ชายเป็ นใหญ่
แผดส่อง จะมัวหมองมิ่งขวัญจะหวัน่ ไหว
เทวัญชันฟ้
้ า, สวรรค์, ตรึงส์ตรัย, สหัสนัยน์, หิมพานต์ชานไกรลาส, เมรุ มาศราชสิงขร, พุทธศาสนา
เวร, โกสีย์ตรี เนตร, พรหมาน, พรหม

6.5.11 บทละครพูดคากลอนเรื่ องพระร่ วง (บพร)
วรรคทองในวรรณคดี บทละครพูดคากลอนเรื่ องพระร่ วงปรากฏในหนัง สือวรรคทองใน
วรรณคดีไทยหน้ า 374 ผู้วิจยั ไม่พบอุดมการณ์ในตัวบทที่สมุ่ ตัวอย่าง
6.5.12 บทละครร้ องเรื่องพระร่ วง (บลพ)
วรรคทองในวรรณคดีบทละครร้ องเรื่ องพระร่วงปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทย
หน้ า 375 ผู้วิจยั พบอุดมการณ์ชายเป็ นใหญ่ ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 6.67
ตารางที่ 6.67 อุดมการณ์ในวรรณคดีบทละครร้ องเรื่ องพระร่วง
คา ข้ อความ ประโยค
อุดมการณ์
(๑) อันนารี รูปงามทรามสวาท ถ้ าแม้ ไร้ มารยาทอันงามสม คงไม่มีชายดีจะอบรม มีแต่ ชายเป็ นใหญ่
ชมเพื่อพลางแล้ วร้ างไป

6.5.13 บทละครราเรื่องท้ าวแสนปม (บลส)
วรรคทองในวรรณคดีบทละครราเรื่ องท้ าวแสนปมปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดี
ไทยหน้ า 376-377 ผู้วิจยั พบอุดมการณ์ 3 ประการ ได้ แก่ (1) อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ (2) ทุนนิยม
และวัตถุนิยม และ (3) ศักดินา ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 6.68
ตารางที่ 6.68 อุดมการณ์ในวรรณคดีบทละครราเรื่ องท้ าวแสนปม
คา ข้ อความ ประโยค
คิดอาจเอื ้อม, แย่งยื ้อได้ โดยไม่ยอม
ของตลาด, ซื ้อ
เชื ้อชาตินกั รบ, ของสูง

อุดมการณ์
อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ
ทุนนิยมและวัตถุนิยม
ศักดินา
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6.5.14 บทละครราเรื่องพระเกียรติรถ (บลก)
วรรคทองในวรรณคดีบทละครราเรื่ องพระเกียรติรถปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดี
ไทยหน้ า 378 ผู้วิจยั พบอุดมการณ์ 2 ประการ ได้ แก่ (1) อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ และ (2) พุทธ
ศาสนา ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 6.69
ตารางที่ 6.69 อุดมการณ์ในวรรณคดีบทละครราเรื่ องพระเกียรติรถ
คา ข้ อความ ประโยค
ราญรอน
พาล, สติ

อุดมการณ์
อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ
พุทธศาสนา

6.5.15 บทละครเรื่ องรามเกียรติ์ พระเจ้ ากรุ งธนบุรี (บลธ)
วรรคทองในวรรณคดีบทละครเรื่ องรามเกี ยรติ์ พระเจ้ ากรุ งธนบุรีปรากฏในหนังสือวรรค
ทองในวรรณคดีไทยหน้ า 379-381 ผู้วิจยั พบอุดมการณ์ 5 ประการ ได้ แก่ (1) อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ
(2) ราชา-ธิปไตย (3) ทุนนิยมและวัตถุนิยม (4) ศักดินา และ (5) พุทธศาสนา ดังรายละเอียดผล
การวิเคราะห์ตามตารางที่ 6.70
ตารางที่ 6.70 อุดมการณ์ในวรรณคดีบทละครเรื่ องรามเกียรติ์ พระเจ้ ากรุงธนบุรี
คา ข้ อความ ประโยค
กะเกน, พวกพลนิกร, หอกง้ าวหลาวแหลนปื นยา ทัพหลังทัพหน้ าเรี ยงรัน, แข็งขัน
ราชรถทรง, ทรงภูษา, สององค์ทรงลักษณ์
นิลรังษี , ระย้ ายระย้ อยพร้ อยพราย, นิลวัตถาพราย, แก้ วเก้ ามงกุฎเก็จ, เพชรระยับทับ
ทรวง, ตาบติดสังวาลเลือ่ มพราย, พาหุรัดธามรงค์
ยกระบัตรเกียกกาย, ยศยง, ยศยิ่งเจษฎา, ประดับเครื่ อง
อสุรา

อุดมการณ์
อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ
ราชาธิปไตย
ทุนนิยมและวัตถุนิยม
ศักดินา
พุทธศาสนา

6.5.16 บทละครเรื่องอิเหนา (บอพ)
วรรคทองในวรรณคดีบทละครเรื่ องอิเหนาปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า
382-403 ผู้วิจยั พบอุดมการณ์ ทงั ้ 8 ประการ คือ (1) ประชาธิปไตย (2) อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ (3)
ราชา-ธิปไตย (4) ชาตินิยม (5) ทุนนิยมและวัตถุนิยม (6) ศักดินา (7) ชายเป็ นใหญ่ และ (8) พุทธ
ศาสนา ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 6.71
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ตารางที่ 6.71 อุดมการณ์ในวรรณคดีบทละครเรื่ องอิเหนา
คา ข้ อความ ประโยค
ทังธานี
้ , ประสาน, ต่างต่างทุกพรรณ, มากมายไม่นบั ได้
ป้อมปื นยืน เยี่ย ม, ม้ ารถคชสารแลโยธา, ทหาร, กาแพงแลงล้ อ ม, หอรบเชิ ง เทิ น ,
ปราการล้ อมสามชันมั
้ น่ คง, เกณฑ์กนั , อาจอง, องอาจดังไกรสรสีห์, ช่วงชิงชกตี,
ขืนขัด, ห้ าม, ฤทธาดังพระยาราชสีห์, ทหารชาญชัย, ล้ วนฝี มือระบือฤทธิ์, แค้ นขัด
, บุกรุกราน
ถวายบังคม, ท้ องพระโรง, พระฉายใหญ่, นารายณ์ทรงสุบรรณ, เศียร, พระลาน, พระ
บุรี, พระ, นางทรง, พระทรง, สนององค์ , พาราพระทรงศร, ทรงมงกุฎ, องค์ ,
ประสูติ, พระทรงกริ ชฤทธิไกร, ถวายนาม, พระเมรุทอง, พิชยั รถทรง, พระบรมศพ
, บรรทับ, ทรง, พระองค์, องค์พระภูมี, องค์ประไหมสุหรี , การพระศพ, เชิญพระ
ศพ, ถวาย, ทูลไท
แว่นแคว้ นแดนขัณฑเสมา, ทังเมื
้ องขึ ้นเมืองออก, ทาสงคราม, จะให้ เข้ ามาบุกรุ กราน
ถึงที่ถิ่นฐานก็ใช่ที
ฉัตร, บริ วาร, เรื องศักดิ์, พระธิดา, นางใน, ราชวัติฉัตรธง, พระวงศา, ราชครู , ขุนรถ,
เชิญ, พระยานุมาศ, วอ, นางนักสนมกรมใน, ท่านไท, ยาจก, ผิดระบอบ, ขนบ
โบราณ, เผ่าเทพเรื องชัย, ท่าน, สุริย์วงศ์
ปรางค์ปราสาท, สุวรรณมณีจินดา, เลิศล้ วนมณีมีค่า, มรฑปเก้ ายอดโอฬาร์ , กาบสุร
กาญจน์ ไม่นับได้ , ระย้ าห้ อยเพชรดีมีค่า, มหาเนาวรัตน์, แก้ วกาญนกุดั่นดวง,
วิเชียรช่วงระดับเลิศ, ระยับพลอยมรกต, โมรา, ม่านทอง, สุจหนี่ปเู ลีย่ นละลานตา
, สุวรรณอลงการ์ , เกยแก้ วเกยสุวรรณ, เงินยวงขาวผ่อง, สุวรรณ, โคมเพชร, ล้ วน
มีค่า, ตึกดินรางแลงศิลาสลับ, ปราสาทราชมนเทียร, แก้ ววิเชี ยร, แสนสมบัติ
พัสถาน, ศฤงคาร, จินดาดวงมณี, สร้ อยสนสังวาลวรรณ, กุดนั่ งาม, เพชรยรรยง,
ทองกร, ธามรงค์มีคา่ , พวงเพชร, สุวรรณพรรณราย, ประดับมณีนิลจินดา, ระย้ า
โคมแขวนราย, แก้ วรูจี
นางบาเรอสหัสนัยน์, ชาติชายทหาร
เมืองฟ้ าสรวงสวรรค์ , เทวา, เทพอัปสร, พรหมสี่หน้ า, สวรรค์ , ภพ, นิมิต, ไตรจักร,
ทิพย์, ไพชยนต์มฆั วาน, หิมพานต์, กุมภัณฑ์อนันตยักษ์ , สักการบูชา, สดัปปกรณ์
, เครื่ องไทยทาน, บุญ, อาสัจ, ธรรม์, สัจจา

อุดมการณ์
ประชาธิปไตย
อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ

ราชาธิปไตย

ชาตินิยม
ศักดินา

ทุนนิยมและวัตถุนิยม

ชายเป็ นใหญ่
พุทธศาสนา
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6.5.17 บทละครเรื่องอุณรุท (บลอ)
วรรคทองในวรรณคดีบทละครเรื่ องอุณรุทปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า
404-423 ผู้วิจยั พบอุดมการณ์ 7 ประการ ได้ แก่ (1) ประชาธิปไตย (2) อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ (3)
ราชา-ธิปไตย (4) ทุนนิยมและวัตถุนิยม (5) ศักดินา (6) ชายเป็ นใหญ่ และ (7) พุทธศาสนา ดัง
รายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 6.72
ตารางที่ 6.72 อุดมการณ์ในวรรณคดีบทละครเรื่ องอุณรุท
คา ข้ อความ ประโยค
ทุกสถาน, ยุติธรรม, มนุษย์, นิราศภัยทัว่ แผ่นแดนสีมา, ประชาชี, เกษมศรี ถาวรถ้ วน
หน้ า
องค์พระปิ่ นเกล้ า, พระคุณทูลเกล้ า, พระ, พระโฉมศรี , พระทรงธรรม์, องค์, พระเยาว
เรศ, ผ่านฟ้ า, น ้าพระเนตร, ปฤษฎางค์พระนุชน้ อง, พระบาท, องค์พระทรงนาค,
องค์พระทรงฤทธิ์, ทอดพระเนตร, พระอัคเรศ, พระปราบเข็ญ, เสวยแสนสวรรยา
ราชัย
ฆ่าเสียให้ สิ ้นชีวาตม์, บัญชา, สิงหราชผาดผาย, เกณฑ์แห่เรี ยบระเบียบจร, คับแค้ น,
ศักดาอานุภาพ, ลุอานาจโกรธพิโรธจิ ต, ฤทธิ รุทรภุชภาคย์ , ปราบ, ราญรอน,
เคืองแค้ นแน่นไปด้ วยความโกรธ, เรื องฤทธิ ไกร, ทรงมหันต์เดชาชาญ, มีสงั วาล
กายสิทธิ์, ทศทิศไม่รอต่อต้ าน, บรรลัยลาญชีวงั , สัง่
กาบเก็จเพชรคัน่ , มุกสุกพลามอร่ ามพลอย, โกเมน, โมรา, นิลมณีพราย, แก้ ววิเชียร
ฉาย, ทาทอง, บรรจถรณ์, มณีพรายพรรณ, แผ่นทองรองดวงมณี
สมวงศ์สมศักดิ์, ข้ าบาทบริ จา, บัลลังก์, เครื่ องสูงบังสุริเยนทร์ , วงศ์เทวัญ, วงศา, พงศ์
จักรพรรดินาถา, นางใน, หมูไ่ พร่
(๑๙) แลไปเห็นนางอนงค์น้อย แช่มช้ อยเที่ยวเก็บบุปผา งามทรงวงพักตร์ ลกั ขณา ทัว่
ทังกายาไม่
้
ราคิน ผิดเนื ้อเรื่ อเรื องเหลืองอร่าม ยิ่งดูยิ่ งงามพร้ อมสิ ้น เพียงเทพธิดา
ในเมืองอินทร์ อสุรินทร์ ฉงนสนเท่ห์ใจ, เหมือนเจ้ าเคล้ าพี่ที่ไสยา-นุชนาฏพี่แนบ
นาสา วายุภกั ษ์ เหมือนพักตร์ พนิดา แนบพักตร์ พี่ยาสนิทนอน-พี่เคียงแก้ วกอด,
แนบพักตร์ ชวนสมานสมรชม, พิศนาสาพลางนางอายจิต เหมือนพระจงจุมพิต
ภิรมย์ขวัญ, งามละม่อมพร้ อมสิ ้นทังอิ
้ นทรี ย์ นางในดุษฎีไม่เทียมทัน, พินิจพิศ
โฉมกัลยา-กล้ องแกล้ งแน่งน้ อยอรชร เพียงนางอัปสรในดุสิต -พิศๆ แล้ วเพลิน
จาเริ ญใจ งามโฉมนางศรี สดุ า ก็เห็นว่าใต้ ฟ้าไม่หาได้ , เหมือนเต้ าบุษบงกินรี เหมือนเจ้ าราม่ายเมียงที่สระศรี เห็นเล็บนางอย่างเล็บเทวี เมื่อหยิก ข่วนพี่ภิรมย์
กัน-เหมือนสร้ อยมาลัยน้ องประดับถัน-เหมือนกรพี่กอดขวัญประคองนวล

อุดมการณ์
ประชาธิปไตย
ราชาธิปไตย

อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ

ทุนนิยมและวัตถุนิยม
ศักดินา
ชายเป็ นใหญ่
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ตารางที่ 6.72 (ต่อ)
คา ข้ อความ ประโยค
อุดมการณ์
เมตตา, เทพธิ ดา, เมืองอินทร์ , อสุรินทร์ , นิจจาเอ๋ย, สวรรค์ , เวร, สังขาร์ , สงสาร, พุทธศาสนา
นาคา, พระคุณ, การุญ, นางอัปสรในดุสติ , อนิจจา, ไฟกัลป์

6.5.18 พระนลคาฉันท์ (พนฉ)
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องพระนลคาฉันท์ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า
424-425 ผู้วิจัยพบอุดมการณ์ 2 ประการ ได้ แก่ (1) ชายเป็ นใหญ่ และ (2) พุทธศาสนา ดัง
รายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 6.73
ตารางที่ 6.73 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องพระนลคาฉันท์
คา ข้ อความ ประโยค
(๑) ในฟ้ าจะหาอรสุรางค์ ดุจนางก็หอ่ นมี ในดินจะหาอรยุพี กลนุชก็สดุ หา
สามภพ, บุญ

อุดมการณ์
ชายเป็ นใหญ่
พุทธศาสนา

6.5.19 พระอภัยมณี (พอม)
วรรคทองในวรรณคดี เรื่ องพระอภัยมณี ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า
426-454 ผู้วิจยั พบอุดมการณ์ทงั ้ 8 ประการ ได้ แก่ (1) ประชาธิปไตย (2) อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ (3)
ราชา-ธิปไตย (4) ชาตินิยม (5) ทุนนิยมและวัตถุนิยม (6) ศักดินา (7) ชายเป็ นใหญ่ และ (8) พุทธ
ศาสนา ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 6.74
ตารางที่ 6.74 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องพระอภัยมณี
คา ข้ อความ ประโยค
อุดมการณ์
แว่นแคว้ นทุกแดนดาว, ประโลมโลกาให้ ถาวร, ชาวชมพู, คนทังปวง,
้
สิ ้นทุกคน, ทุก ประชาธิปไตย
ประเทศเขตแคว้ น
สาแดงฤทธิ์, คลอนคลื่นคลัง่ , ฝ่ าฝื น, ชิงช่วง, ฉุดกระชาก, ห้ าม, ขัดอัชฌาสัย, เชือด อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ
เอาเลือดเนือ้ , ทาร้ าย, มีกาลัง, ประหาร, ต่อตี, เลิกล่าโยธาหาญ, ฉีกเนือ้ -กิ น
เหมือนชิน้ หมู, ชิงชู้-เอามาเชย, โกรธแค้ น, ดื ้อดุ, มุทะลุเลโลโมโหหุน, ดาบตัด,
ตัดใจขาดเด็ด, ล้ วงดวงใจออกให้ เห็น, คิดเกรงกลัว, ตัดเกศา, เกณฑ์
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ตารางที่ 6.74 (ต่อ)
คา ข้ อความ ประโยค
ถวายองค์พระบุตรี , บรรทม, พระที่แท่น, เขนย, พระ, ทูลกระหม่อมจอมกษัตริ ย์, ตรัส,
สรง
ฝ่ ายละครมอญราพวกโรงนอก, ต่างพันธุ์ผิดเพื่อน, ศึก, ศัตรู, มีชยั , ต่างรี ตกีดขวาง,
โคมแก้ ว, ได้ ใหม่แล้ วลืมเก่า, อาสน์ออ่ นบรรจถรณ์แท่น, วัง,
ได้ ดี, ระบอบประเพณี, โหรา, สมวงศ์พงศ์ประยูรตระกูลกัน, ย่อมเยาว์เบาความ, เจ้ า
ตา, ท่าน, ทรงเครื่ อง, บุตรเจ้ าลังกา, มเหสี, เชิญ, นางสาหรับขับร้ องทานองใน,
คานับ, ตามเหล่าตามเผ่าพันธ์, ไพร่
ร้ อยรสบุปผาสุมาลัย จะชื่ นใจเหมือนสตรี ไม่มีเลย, พวกผู้หญิ งชิงช่วงดวงดอกไม้ ,
สร้ อยฟ้ าสุมาลัย แม้ นเด็ดได้ แล้ วไม่ร้างให้ ห่างเชย-หนาวน ้าค้ างพร่ างพรมลมลา
เพย ใครจะเชยโฉมน้ องประคองนวล, หอมบุปผามาลัยไม่ยงั่ ยืน ไม่ชูชื่นเช่นรส
พจมาน, จะรักน้ องครองมิตรพิศวาส ไม่สิ ้นชาติก็ไม่ทิ ้งมิ่งสมร, หญิงก็ม้วยลงด้ วย
ชาย ชายก็ตายลงด้ วยหญิง, (๘๓) อันเป็ นหญิงชิงคูเ่ ขาชูชื่น เหมือนกล ้ากลืนของ
สาลักมักสะอึก, ยามนี ้เจ้ าพี่เอ๋ย พี่เคยเกยกอดน้ องประคองสงวน แม่ยอดหญิงมิ่ง
ขวัญจะรัญจวน เสียดายนวลเนื ้ออุน่ ละมุนทรวง, มาหาพี่นี่หน่อยเถิดกลอยใจ จะ
กล่อมให้ บรรทมได้ ชมเชย, ริ รักมักง่ายให้ ชายชิด, ดูววั ชัว่ ดีดู ที่หาง จะดูนางดูแม่
เหมือนแลเห็น
เวียนเทียน, ปลาอนนต์, มัตติมิง, ชาตินี ้มีกรรม, ชาติหน้ า, นางอัปสร, สงสาร, ปรานี,
วิญญาณ์ , พาล, ไตร, นิจจาเอ๋ย, กัปกัลป์พุทธันดร, ทุกข์สขุ ชัว่ ดี, บุญ, ตัณหา,
ทางสวรรค์, ทางธรรมพระกรรมฐาน, กุศล, รักษาสัจจา, เคราะห์, เมตตา, สิ ้นบุญ
, เวร

อุดมการณ์
ราชาธิปไตย
ชาตินิยม
ทุนนิยมและวัตถุนิยม
ศักดินา

ชายเป็ นใหญ่

พุทธศาสนา

6.5.20 เพลงยาวกรมศักดิ์ฯ (พยศ)
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องเพลงยาวกรมศักดิ์ฯ ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทย
หน้ า 455-459 ผู้วิจยั พบอุดมการณ์ 5 ประการ ได้ แก่ (1) ราชาธิปไตย (2) ทุนนิยมและวัตถุนิยม
(3) ศักดินา (4) ชายเป็ นใหญ่ และ (5) พุทธศาสนา ดังรายละเอียดการวิเคราะห์ตามตารางที่ 6.75
ตารางที่ 6.75 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องเพลงยาวกรมศักดิฯ์
คา ข้ อความ ประโยค
พระ, ถวาย, บรรธม
แผ่นสุวรรณบัตร

อุดมการณ์
ราชาธิปไตย
ทุนนิยมและวัตถุนิยม
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ตารางที่ 6.75 (ต่อ)
คา ข้ อความ ประโยค
ไท, เชิญ
ขวัญเมืองแม่ไสยาศน์ ลอออาศน์เขาแต่งไว้ บรรจงถวาย พี่จะเทียมบรรธมน้ องประคอง
กาย มิให้ สายสมรแม่พี่เอองค์
บุพเพ, ปรานี, ทิพโสตร, เอนดู, ภพทวีปสาม, บุญ, ทุกข์, สัตย์

อุดมการณ์
ศักดินา
ชายเป็ นใหญ่
พุทธศาสนา

6.5.21 มัทนะพาธา (มพธ)
วรรคทองในวรรณคดี เรื่ องมัทนะพาธาปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า
525-543 ผู้วิจยั พบอุดมการณ์ 6 ประการ ได้ แก่ (1) อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ (2) ราชาธิปไตย (3) ทุน
นิยมและวัตถุนิยม (4) ศักดินา (5) ชายเป็ นใหญ่ และ (6) พุทธศาสนา ดังรายละเอียดผลการ
วิเคราะห์ตามตารางที่ 6.76
ตารางที่ 6.76 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องมัทนะพาธา
คา ข้ อความ ประโยค
อุดมการณ์
เจ้ าสิปปะประสิทธิ์, ขุนสุบรรณ์ราช, ข้ าบาท, ธ, เกียรติยศ, นางใน, ข้ าบาท, ข้ าน้ อย, ศักดินา
ยงยศ, ยงศักดิเกียรติคณ
ุ ะ
งามผิวประไพผ่อง-งามแก้ มแฉล้ มฉัน-งามเนตรพินิศปาน-งามทรวงสล้ างสอง วรถัน ชายเป็ นใหญ่
สุมนสุมาลี-งามเอวอนงค์ ราว สุระศิปิชาญฉลาด เกลากลึงประหนึ่งวาด วรรู ป
พิไลยพะวง งามกรประหนึ่งงวง สุระคชสุเรนทะทรง นวยนาฏวิลาศวง, หากพี่จะ
กอดวธุและจุม-พิตะเจ้ าจะว่าไร?-ดนุกอดและจูบน้ อง?, พี่นี ้นะรักเจ้ า และจะเฝ้ า
ประคับประคอง, พี่รักวะธูนวล บ่มิควรระอาละอาย อันนาริ กบั ชาย ฤก็ควรจะร่วม
รัก รูปเจ้ าวิไลยราว สุระแสร้ งประจิตประจักษ์ มิควรจะร้ างรัก เพราะพะธูพิถีพิถนั ,
ขอโฉมเฉลาปลง พระฤดีประนีประนอม รับรักและยินยอม ดนุรักสมัคสมาน หาก
นางมิข้องขัด ประดิพทั ธ์ ประสมประสาน, มีสาวสุรางค์นางใน มากมวล, จริ ตกิ รี
ยา กละสาวสุรางค์สวรรค์, จะหาวิไลยปาน ฤก็กูบเคยเห็น และหากว่ะกูได้ ก็จะ
รื่ นฤดีเย็น จะรักและยกเปน ภริ ยาภิรมย์สม-จะเร้ าระตีรมยะระรื่ นระรวยใจ, งาม
เกินมนุษจริ ง กละหญิ งนิมิตร์ ฝัน, บุรุษยามสิเนหา ก็พูดได้ ละหลายลิ ้น ประจบ
นางและพลางกอด พนอพลอดและปลอดปลิ ้น, (๕๕) หญิ งใดตระหนี่ตัว ละก็
ผัวบรักยืน ฉนันบขั
้ ดขืน และประจบสิผวั รัก, ก็แต่จะหาซึง่ ภริ ยาและมิตร์ ดี ผิทรัพ
ยะมากมี ก็บได้ ประดุจใจ
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ตารางที่ 6.76 (ต่อ)
คา ข้ อความ ประโยค
ฆ่า-ประลัย, ก้ องโกญจะนาท, ถือศังข์จกั ระคะทาธรณิผนั , ปราบ-มะลาย, ขัดฤก็มิได้ ,
เกรี ยงไกร, กาลังคึกผิขงั ไว้ , บยอมอยู่ ณ ที่ขงั , ผูกไว้ , ดึงไปด้ วยกาลัง, ยิ่งห้ ามก็
ยิ่งคลัง่ , ผงาดบังอาจเอิบใจ
ประทานพร, เถลิงอุระคะอาสน์, พระพีระ, พระองค์ , ทรง, พระ, เทวาธิ บดี, ขนอง,
กระหม่อมฉัน
สุพรรณ, มณีมะโนหะรา, พิมานมณี, กะละนิลมะณีศรี , มณีรัตน์, วณิชค้ า, มัง่ มี, ทรัพ
ยะมากมี
ธาดา, บุญ, สวรรค์, นิมิตร์

อุดมการณ์
อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ

ราชาธิปไตย
ทุนนิยมและวัตถุนิยม
พุทธศาสนา

6.5.22 ระเด่ นลันได (รลด)
วรรคทองในวรรณคดี เรื่ องระเด่นลันไดปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า
544-545 ผู้วิจยั พบอุดมการณ์ 6 ประการ ได้ แก่ (1) อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ (2) ราชาธิปไตย (3) ทุน
นิยมและวัตถุนิยม (4) ศักดินา (5) ชายเป็ นใหญ่ และ (6) พุทธศาสนา ดังรายละเอียดผลการ
วิเคราะห์ตามตารางที่ 6.77
ตารางที่ 6.77 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องระเด่นลันได
คา ข้ อความ ประโยค
เชือดคอ
บาทาพระโฉมศรี , พระบาท, พระ
ขาย, เบี ้ย
ญาติวงศ์พงศา, โคตรพ่อโคตรแม่, ชาติข้า, ทรงศักดิ์
ตะโพกโดกโดยเมียแทบคลาด, พ่อใจบุญของเมียเอ๋ย แปดค่าพ่อเคยเชือดคอไก่ -เมีย
ยัง อาลัย ได้ อ ยู่กิ น , แต่พ อพลบรบเมี ย เข้ า กระท่อ ม พ่ อ นั่ง กล่อ มจนหลับ แล้ ว
รับขวัญ ในมุ้งยุงชุมพ่อสุมควัน สารพันทรงศักดิ์จะรักเมีย, อกน้ องดังไฟไหม้ ลาม
เลีย จะทิ ้งเมียเสียได้ ไม่ใยดี
ใจบุญ

อุดมการณ์
อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ
ราชาธิปไตย
ทุนนิยมและวัตถุนิยม
ศักดินา
ชายเป็ นใหญ่

พุทธศาสนา
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6.5.23 ราชาพิลาปคาฉันท์ (รชพ)
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องราชาพิลาปคาฉันท์ ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทย
หน้ า 546-547 ผู้วิจยั พบอุดมการณ์ 2 ประการ ได้ แก่ (1) อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ และ (2) ราชาธิป
ไตย ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 6.78
ตารางที่ 6.78 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องราชาพิลาปคาฉันท์
คา ข้ อความ ประโยค
พลุง่ พล่านดาลแด, เอาดาบอันคมดี มาผ่ากายแผกเอาจิตลี แลควักจักษุทงสอง
ั้
พระทัย, พระนาภี

อุดมการณ์
อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ
ราชาธิปไตย

6.5.24 ลักษณวงศ์ (ลษว)
วรรคทองในวรรณคดี เ รื่ องลักษณวงศ์ ปรากฏในหนัง สือวรรคทองในวรรณคดีไ ทยหน้ า
548-552 ผู้วิจยั พบอุดมการณ์ 6 ประการ ได้ แก่ (1) อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ (2) ราชาธิปไตย (3) ทุน
นิยมและวัตถุนิยม (4) ศักดินา (5) ชายเป็ นใหญ่ และ (6) พุทธศาสนา ดังรายละเอียดผลการ
วิเคราะห์ตามตารางที่ 6.79
ตารางที่ 6.79 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องลักษณวงศ์
คา ข้ อความ ประโยค
บรรลัย, ประหารผลาญ, สินธพเทียมเตรี ยมยกยืนขนาน, ขยายพลยกขะเยื่อนเคลื่อน
ขยาย-ครึ กครื น้ เครงโครมประโคมคึก เสียงพิลกึ เลื่อนลัน่ สนัน่ เสียง, พลมารกลุ้ม
กล ้าทังอ
้ าพน, แกว่งดาบออกปลาบตา, ที่นงั่ ช้ างๆ ล้ อมอยู่พร้ อมหมด ที่นงั่ รถๆ
ล้ อมอยูพ่ ร้ อมสล้ าง พลกลาดๆ กลบในนภางค์ ดูคว้ างๆ มืดคลุ้มในเมฆา
พระ, พระแม่, กรรแสง, องค์, ทรงรถบุษบก, พระแกล, กระษัตริ ย์องค์ทรงเลิศประเสริ ฐ
กระษัตริ ย์, พระพักตร์
เพชรนิลจินดาดวงวิไล, พิมาน, รถมณี, ตกอับ
พระกุมารโอรสา, พระชนนี, พระโอรส, เสียสกุล, รถเครื่ องรถนางพนักงาน, ช้ างที่นงั่ ,
แสงเครื่ อง, ท้ าว
อันนารี มีคปู่ ระคองแล้ ว ไม่ผอ่ งแผ้ วมลทินเป็ นปั ถมัย, เหมือนน้ องนี ้ได้ ร่วมภิรมย์ผวั , จง
ตรึ กตรองน้ องนี ้ก็มีผวั กะเกลือกกลัวเวรานั
้
นมาถึ
้
ง, ยุพินทรงเอกองค์พระยุพิน
นางอักษรทังสิ
้ ้นไม่เกินนาง, จะพึง่ ผัวซ ้าตัวระยายับ
สงสาร, กรรม, ทุกข์เวทนา, งิ ้วนรก, เวรา, บาปกรรม, ฤกษ์ , เทพ, มาร, อินทร์ , ชัว่

อุดมการณ์
อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ

ราชาธิปไตย
ทุนนิยมและวัตถุนิยม
ศักดินา
ชายเป็ นใหญ่

พุทธศาสนา
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6.5.25 ลิลิตนิทราชาคริต (ลนช)
วรรคทองในวรรณคดี เรื่ องลิลิตนิทราชาคริ ตปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทย
หน้ า 571-588 ผู้วิจยั พบอุดมการณ์ 7 ประการ ได้ แก่ (1) ประชาธิปไตย (2) อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ
(3) ราชา-ธิปไตย (4) ทุนนิยมและวัตถุนิยม (5) ศักดินา (6) ชายเป็ นใหญ่ และ (7) พุทธศาสนา ดัง
รายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 6.80
ตารางที่ 6.80 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องลิลิตนิทราชาคริ ต
คา ข้ อความ ประโยค
ทั่ว ผู้, ภรรยาเพื่ อนฝูงหลาย ตัว ต่อ พร้ อมแฮ, พรั่ ง พร้ อม, ประสาน, ชาวคลังและ
ทังหลาย
้
ลงโทษ, สัง่ หา, ลูบคมดาบหอก, หลอกเล่นกับวังไท้ ดัง่ นี ้แหนงตาย, ตีชาโทษ, โกรธ,
ด่าว่า
ทูล, พระสุรสีหนาท, พระบาท, บรมราชศฤงคาร, อาสน์อิงองค์, เจริ ญศรี ชนม์ชีพยัง้
ยืนนาน ยิ่งเทอญ, พระพละปฏิภาณ, ดารงสิริราชฐาน, ไทธิเบศรผู้ ทรงธรรม์ พระ
เดชพระคุณครัน ครอบเกล้ า, พระ, พระบาทเจ้ า, พระองค์, สรรพ์พระราชทาน
เพื่อนกิน, สิ ้นทรัพย์, พิมานมนเทียร สถิตเสถียรใหญ่กว้ าง, โอฬารเลิศแกมทอง, ระย้ า
รัตน์ เรื อนสุวรรณ, พานทองคาจาหลัก, สมบัติ, สินชั่งดังกิ่ งก้ อย, รวบกันชั่งยัง
หย่อน
เชิญ, ท่านไท้ , หมูม่ าตย์มนตรี , น้ อมนอบเกล้ า, เคียมคัล, ไท้ , ข้ า, ข้ าบาท, ชุบเลี ้ยง
อนงค์เจ็ดนาง โฉมสาอางเอี่ยมสะอาด ยามยลผาดโสภา งามเตือนตาเมื่อพิศ ผิวสนิท
นวลละออง สองกาโบลบริ บวรณ์ ยลยามสรวลยามเยื ้อน เอื ้อนโอษฐ์ ยิ ้มยวนใจ
พักตร์ พิไลเล่ห์ศศิธร ทรงอัปสรอ้ อนแอ้ น งามเนตรแม้ นศรยิง ตรึ งอุระรุ มรัก งาม
เลิศลักษณ์ลออตา แต่บาทาถึงเกศ, นิสยั หญิงท่านว่าไว้ คามี อยู่นอ ฟั งบ่มนั่ วาที
มักพลัง,้ เป็ นไฉนจึ่งด่วนทิ ้ง น้ องไป พี่อา
การุณย์, ดีชวั่ , ทุกข์สขุ , กรุณา, พระคุณ

อุดมการณ์
ประชาธิปไตย
อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ
ราชาธิปไตย

ทุนนิยมและวัตถุนิยม

ศักดินา
ชายเป็ นใหญ่

พุทธศาสนา

6.5.26 ลิลิตพระลอ (ลพล)
วรรคทองในวรรณคดี เรื่ องลิลิตพระลอปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า
589-618 ผู้วิจยั พบอุดมการณ์ทงั ้ 8 ประการ คือ (1) ประชาธิปไตย (2) อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ (3) รา
ชาธิป-ไตย (4) ชาตินิยม (5) ทุนนิยมและวัตถุนิยม (6) ศักดินา (7) ชายเป็ นใหญ่ และ (8) พุทธ
ศาสนา ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 6.81
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ตารางที่ 6.81 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องลิลิตพระลอ
คา ข้ อความ ประโยค
เลี ้ยง โลกา, ทัว่ หล้ า
ทรงพิไชยอาวุธเสร็ จ, จับพิไชยอาวุธราชพล, ยกทัพตามจอมราช
จอมโลก, ถวาย, ธิราชผู้มีบญ
ุ , พระองค์, พระลอราช, พระกร, บาทางค์สดุ เกล้ า, พระ
เกศ, พระบาท, เสวย, พระลอลักษณ์, พระปิ่ นไตรจักร, เสด็จ, ทรง, สยายเกศเช็ด
บาทไท้ ธิ ราชไว้ เป็ นเฉลิม, บพิตร, พระ, ธิ ราชผู้มีคุณ, ทรงมกุฎภูษาสรร, ภูธร,
ภูเบศร์ , จอมราช, ก้ มถวายกร, เชิ ญราช, พระผู้จอมจักร, ปิ่ นเกล้ า, พระผ่า น
ไอศวรรย์, เสวยราช
ศรี อโยธยา-ทุกประเทศชมค้ อยๆ กล่าวอ้ างเยินยอ
ปรุ งปนทองธารทอง, พลอยเพชรพุ่งยรรยง ทรงทองกรจารัส พาหุรัดรู ปมังกรกลาย
ธามรงค์พรายเพริ ศแพร้ ว มกุฎแก้ วแสงใส, ยามไร้ , สินสกางสอดจ้ าง, เหล็กเงิน
เจ้ า, ท้ าวไท้ , เจ้ ากู, ไท้ , ยอยศ, ท่าน, ปู่ เจ้ า, ท้ าว, บาทยุคลขุน, พระยาราชไกรสร, ธ,
เชิญ, สนม, ท้ าวทังสอง
้
จาจากใช่จากด้ วย ชังสมร แม่นา จากแม่รักฤๅรอญ ขาดได้ เด็จบัวแม่เด็จอร ยังเยื่อ
ใยนา ไปบ่ลมื น้ องไท้ อย่าร้ อนรนทรวง, เห็นเดือนดุจดัง่ หน้ า เพาพงา พี่เอย, ร้ อย
ชู้ฤๅเท่าเนื ้อ เมียตน เมียแล่พนั ฤๅดล แม่ได้ , นางแย้ มเหมือนแม่แย้ ม ยวลสมร,
หอมกลกลิน่ จอมขวัญ ขวัญพี่ พระเอย หอมห่อนบเห็นหน้ า ใคร่กลันใจตาย
้
ปรานี, ทาบาป, บุญ, ชัว่ ฟ้ าล่มกัลป์, ทุกข์, ทางธรรม์, เบกษา

อุดมการณ์
ประชาธิปไตย
อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ
ราชาธิปไตย

ชาตินิยม
ทุนนิยมและวัตถุนิยม
ศักดินา
ชายเป็ นใหญ่

พุทธศาสนา

6.5.27 ลิลิตเพชรมงกุฎ (ลพม)
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องลิลิตเพชรมงกุฎปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า
620-622 ผู้วิจยั พบอุดมการณ์ 4 ประการ ได้ แก่ (1) ประชาธิปไตย (2) อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ (3)
ราชา-ธิปไตย และ (4) ศักดินา ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 6.82
ตารางที่ 6.82 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องลิลิตเพชรมงกุฎ
คา ข้ อความ ประโยค
อุดมการณ์
ทัวหล้ า, ไพร่ฟ้าสุขรมย์
ประชาธิปไตย
พลหาญกลัน่ กล้ า, พลม้ าเมือบเมือง, พลเรื อง, พลคชคัง่ คาม, ชัยสิทธิฤทธี, ชัยเยศเดช อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ
เฟื่ องฟ้ า
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คา ข้ อความ ประโยค
ราชรถ, ชัยเยาวเรศเรื อ้ ง ธรณี
พลม้ า, พลคช, ไพร่

อุดมการณ์
ราชาธิปไตย
ศักดินา

6.5.28 วิวาหพระสมุทร (วหม)
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องวิวาหพระสมุทรปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า
637-638 ผู้วิจยั พบอุดมการณ์ชายเป็ นใหญ่ ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 6.83
ตารางที่ 6.83 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องวิวาหพระสมุทร
คา ข้ อความ ประโยค
อุดมการณ์
จะยื น ชมขวัญ ตาผู้ย าใจ กว่า จะได้ สรวมกอดแม่ย อดรั ก , เป็ นผู้ห ญิ ง แท้ จ ริ ง แสน ชายเป็ นใหญ่
ลาบาก-หญิงต้ องเจียมกายามาแต่เยาว์-หญิงถึงรักต้ องแสร้ งแกล้ งทาเฉย หวังให้
ชายอยากเชยยิ่งขึ ้นหนัก

6.5.29 เวนิสวานิช (วนน)
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องเวนิสวานิชปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 639643 ผู้วิจยั พบอุดมการณ์ 3 ประการ ได้ แก่ (1) ศักดินา (2) ชายเป็ นใหญ่ และ (3) พุทธศาสนา ดัง
รายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 6.84
ตารางที่ 6.84 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องเวนิสวานิช
คา ข้ อความ ประโยค
ใหญ่ขม่ น้ อย
ที่ควรนิ่งนันก็
้ มีแต่ลิ ้นโค กับลิ ้นหญิงโง่งงั่ ทังรู้ ปชัว่ จนไร้ ผวั ควรสงบเพื่อปิ ดโง่
พจน์ปดลวง, สงสาร, ทาดี, สวรรค์, สิง่ ชัว่

อุดมการณ์
ศักดินา
ชายเป็ นใหญ่
พุทธศาสนา

6.5.30 ศกุนตลา (ศกต)
วรรคทองในวรรณคดี เรื่ องศกุนตลาปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้ า 644645 ผู้วิจยั พบอุดมการณ์ 3 ประการ ได้ แก่ (1) ราชาธิปไตย (2) ทุนนิยมและวัตถุนิยม และ (3)
ชายเป็ นใหญ่ ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 6.85
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ตารางที่ 6.85 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องศกุนตลา
คา ข้ อความ ประโยค
ผู้ผา่ นแผ่นไผท
เครื่ องทองไพศาล
สองเนตรงามกว่ามฤคิน นางนี ้เป็ นปิ่ นโลกา งามโอษฐ์ ดงั ใบไม้ อ่อน งามกรดังลาย
เลขา งามรูปเลอสรรขวัญฟ้ า งามยิ่งบุบผาเบ่งบาน

อุดมการณ์
ราชาธิปไตย
ทุนนิยมและวัตถุนิยม
ชายเป็ นใหญ่

6.5.31 สมุทรโฆษคาฉันท์ (สมฆ)
วรรคทองในวรรณคดีเรื่ องสมุทรโฆษคาฉันท์ ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทย
หน้ า 646-651 ผู้วิจยั พบอุดมการณ์ 4 ประการ ได้ แก่ (1) ราชาธิปไตย (2) ทุนนิยมและวัตถุนิยม
(3) ศักดินา (4) ชายเป็ นใหญ่ และ (5) พุทธศาสนา ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางที่
6.86
ตารางที่ 6.86 อุดมการณ์ในวรรณคดีเรื่ องสมุทรโฆษคาฉันท์
คา ข้ อความ ประโยค
บทเรศนเรนทร, ราช
ประดับ มรกตพราย, พิฑูรย์ , กาญจน, เพชรรั ศ มี, เวฑูริ ยมณี , ปั ท มราช, นิ ลกาฬ,
โกเมน, เพทาย, แก้ วเจ็ดประการ
เอวไม้ อนั กลมงาม คือดังเอวยุพาพาล วัลย์ทองกระหวัดปาน กรนางอันโอบองค์
ทุกข, โศก, ทุกข์

อุดมการณ์
ราชาธิปไตย
ทุนนิยมและวัตถุนิยม
ชายเป็ นใหญ่
พุทธศาสนา

การวิเคราะห์อุดมการณ์ ในวรรณคดีเกี่ ยวกับ ละคร นิทาน และนาฏวรรณคดี จานวน 31
เรื่ องนี ้ ผู้วิจยั ขอสรุปผลการวิเคราะห์และแจกแจงสัดส่วนเป็ นค่าร้ อยละของวรรณคดีประเภทนี ้ ดัง
รายละเอียดตามตารางที่ 6.87 ดังนี ้
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ตารางที่ 6.87 สรุ ป ผลการวิ เ คราะห์ อุด มการณ์ ใ นวรรณคดี เ กี่ ย วกับ ละคร นิ ท าน และนาฏ
วรรณคดี

กนกนคร (กนน)
กากีกลอนสุภาพ (กกส)
กาพย์พระไชยสุริยา (กชส)
ขุนช้ างขุนแผน (ขชผ)
โคบุตร (คบส)
เงาะป่ า (งปจ)
จันทโครบ (จคร)
ชิงนาง (ชนม)
ตามใจท่าน (ตจม)
นิราศอิเหนา (นรอ)
บทละครพูดคากลอนเรื่ องพระร่วง (บพร)
บทละครร้ องเรื่ องพระร่วง (บลพ)
บทละครราท้ าวแสนปม (บลส)
บทละครราเรื่ องพระเกียรติรถ (บลก)
บทละครเรื่ องรามเกียรติ์ พระเจ้ ากรุงธนฯ (บลธ)
บทละครเรื่ องอิเหนา (บอพ)
บทละครเรื่ องอุณรุท (บลอ)
พระนลคาฉันท์ (พนฉ)
พระอภัยมณี (พอม)
เพลงยาวกรมศักดิ์ฯ (พยศ)
มัทนะพาธา (มพธ)
ระเด่นลันได (รลด)
ราชาพิลาปคาฉันท์ (รชพ)
ลักษณวงศ์ (ลษว)
ลิลติ นิทราชาคริต (ลนช)

X

X
X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

พุทธศาสนา

ชายเป็ นใหญ่

ศักดินา

ทุนนิยมและวัตถุนิยม

ชาตินยิ ม

ราชาธิปไตย

อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ

เรื่ อง

ประชาธิปไตย

อุดมการณ์

X
X
X
X
X

X
X

X

X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
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X
X

X

X

X
X
7 20 19
22.6 64.5 61.3

รวม
ร้ อยละ

พุทธศาสนา

ทุนนิยมและวัตถุนิยม

X
X

ชายเป็ นใหญ่

ชาตินยิ ม

X
X

ศักดินา

ราชาธิปไตย

ลิลติ พระลอ (ลพล)
ลิลติ เพชรมงกุฎ (ลพม)
วิวาหพระสมุทร (วหม)
เวนิสวานิช (วนน)
ศกุนตลา (ศกต)
สมุทรโฆษคาฉันท์ (สมฆ)

อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ

เรื่ อง

ประชาธิปไตย

อุดมการณ์

X

X

X
X

X
X X
X
X
X
X
4 15 19 23
12.9 48.4 61.3 72.2

X
X
21
67.7

การวิเคราะห์ อุดมการณ์ ในวรรณคดีทงั ้ 89 เรื่ องของหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยนี ้
ผู้วิจัยขอประมวลผลการวิเ คราะห์ โดยสรุ ป เป็ นจ านวนอุด มการณ์ ที่ ปรากฏในวรรณคดีแ ต่ล ะ
ประเภท รวมถึงแจกแจงสัดส่วนเป็ นค่าร้ อยละของวรรณคดีทงหมด
ั้
ดังรายละเอียดตามตารางที่
6.88 ดังนี ้
ตารางที่ 6.88 สรุ ปจานวนอุดมการณ์ ในวรรณคดีแต่ละประเภทซึ่งราชบัณฑิตยสถานรวบรวมไว้
ในหนังสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย”
ทุนนิยมและวัตถุนิยม

ศักดินา

ชายเป็ นใหญ่

พุทธศาสนา

7

ชาตินยิ ม

ประวัติศาสตร์ และการเฉลิม
พระเกียรติพระมหากษัตริย์

ราชาธิปไตย

จานวน

อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ

ประเภทของวรรณคดี

ประชาธิปไตย

อุดมการณ์

2

3

3

4

3

5

2

4
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ตารางที่ 6.88 (ต่อ)

ประเภทของวรรณคดี

จานวน

ประชาธิปไตย

อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ

ราชาธิปไตย

ชาตินยิ ม

ทุนนิยมและวัตถุนิยม

ศักดินา

ชายเป็ นใหญ่

พุทธศาสนา

อุดมการณ์

นิราศ การเดินทาง และการ
คร่ าครวญหรื ออารมณ์

33

7

6

10

9

10

12

19

16

ศาสนา ชาดก และคาสอน

15

10

8

6

8

8

11

5

12

3

1

2

1

1

1

1

2

3

31

7

20

19

4

15

19

23

21

ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และพิธีการ
ละคร นิทาน และนาฏวรรณคดี

รวม
ร้ อยละ

89
100

27 39
39 26 37 48
51 56
30.3 43.8 43.8 29.2 41.6 53.9 57.3 62.9

ตารางที่ 6.88 แสดงให้ เห็นว่าวรรณคดีประเภทประวัติศาสตร์ และการเฉลิมพระเกียรติ
พระมหากษัตริ ย์มีอดุ มการณ์ ที่ปรากฏมากที่สดุ คือ ศักดินา ซึ่งพบในวรรณคดี 5 เรื่ อง อุดมการณ์
ที่ปรากฏน้ อยที่สดุ คือ ประชาธิปไตย และชายเป็ นใหญ่ ซึ่งพบใน 2 เรื่ อง วรรณคดีประเภทนิราศ
การเดินทาง และการคร่ าครวญหรื ออารมณ์มี อุดมการณ์ที่ปรากฏมากที่สุด คือ ชายเป็ นใหญ่ ซึ่ง
พบใน 19 เรื่ อง อุดมการณ์ที่ปรากฏน้ อยที่สดุ คือ ประชาธิปไตย ซึง่ พบใน 7 เรื่ อง วรรณคดีประเภท
ศาสนา ชาดก และคาสอนมี อุดมการณ์ ที่ปรากฏมากที่สุด คือ พุท ธศาสนา ซึ่ง พบใน 12 เรื่ อง
อุดมการณ์ที่ปรากฏน้ อยที่สดุ คือ ชายเป็ นใหญ่ ซึ่งพบใน 5 เรื่ อง วรรณคดีประเภทขนบธรรมเนียม
ประเพณี และพิธีการมี อดุ มการณ์ที่ปรากฏมากที่สดุ คือ พุทธศาสนา ซึ่งพบใน 3 เรื่ อง อุดมการณ์
ที่ปรากฏน้ อยที่สดุ คือ ประชาธิปไตย ราชาธิปไตย ชาตินิยม ทุนนิยมและวัตถุนิยม และศักดินา ซึ่ง
พบใน 1 เรื่ อง วรรณคดีประเภทละคร นิทาน และนาฏวรรณคดีมี อดุ มการณ์ที่ปรากฏมากที่สดุ คือ
ชายเป็ นใหญ่ ซึ่งพบใน 23 เรื่ อง อุดมการณ์ ที่ปรากฏน้ อยที่สุด คือ ชาตินิยม ซึ่งพบใน 4 เรื่ อง
โดยรวมแล้ ววรรณคดีทงั ้ 5 ประเภทหรื อจานวน 89 เรื่ องมีอุดมการณ์ ที่ปรากฏมากที่สดุ คือ พุทธ
ศาสนา ซึง่ พบใน 56 เรื่ อง คิดเป็ นร้ อยละ 62.9 ของวรรณคดีทงหมด
ั้
ส่วนอุดมการณ์ ที่ปรากฏน้ อย
ที่สดุ คือ ประชาธิปไตย ซึง่ พบใน 27 เรื่ อง คิดเป็ นร้ อยละ 30.3 ของวรรณคดีทงหมด
ั้

บทที่ 7
สรุ ปผลและอภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง “วาทวิพากษ์ เชิงค่านิยมและอุดมการณ์ ที่ปรากฏในหนังสือวรรคทองใน
วรรณคดีไทย” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาค่านิยมและอุดมการณ์ที่มีอยู่ในงานเขียนซึ่งราชบัณฑิตยสถานรวบรวมไว้ ในหนังสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย” โดยใช้ ระเบียบวิธีการวิพากษ์ ตวั บทแนว
ค่านิยม-มายาคติและแนวอุดมการณ์ ผู้วิจยั คัดเลือกตัวบทจากวรรณคดีทงหมด
ั้
89 เรื่ อง จานวน
602 วรรคทอง คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 25 ของเนื ้อหาทังหมดเป็
้
นข้ อมูลกลุ่มตัวอย่าง
สาหรับการวิเคราะห์ โดยได้ จาแนกไว้ ในกลุ่มวรรณคดี 5 ประเภทแล้ วจึงศึกษาใน 3 ขันตอน
้
คือ
การวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบของวรรณคดี การวิ เ คราะห์ ค่า นิ ย ม-มายาคติ และการวิ เ คราะห์
อุดมการณ์ ในบทนี ้เป็ นการสรุปผลและอภิปรายผลซึง่ มีรายละเอียดในการนาเสนอ 2 ส่วนหลัก คือ
(1) สรุปผลและอภิปรายผลการวิจยั และ (2) ข้ อจากัดการวิจยั และข้ อเสนอแนะ ผู้วิจยั จะอธิบาย
ตามลาดับดังนี ้

7.1 สรุ ปผลและอภิปรายผลการวิจัย
ในส่วนนี เ้ ป็ นการนาเสนอผลการวิจัยโดยสรุ ปและการอภิปรายผลโดยจะอธิ บายใน 2
หัวข้ อ ได้ แก่ (1) การตอบคาถามนาวิจยั และ (2) สรุปผลและอภิปรายผลการวิจยั ดังรายละเอียด
7.1.1 การตอบคาถามนาวิจัย
จากผลการศึกษาตัวบทหนังสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย” โดยใช้ ระเบียบวิธีการวิพากษ์
ตัวบทแนวค่านิยม-มายาคติและแนวอุดมการณ์ ผู้วิจยั สามารถตอบคาถามนาวิจยั ที่ระบุไว้ ในบทที่
1 ดังนี ้
คาถามแรก คือ มีคา่ นิยมและอุดมการณ์อะไรบ้ างที่อยู่ในงานเขียนซึ่งราชบัณฑิตยสถาน
รวบรวมไว้ ในหนังสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย”?
ผู้วิจัยพบว่ามี ค่านิยมที่ปรากฏในงานเขี ยนซึ่ง ราชบัณฑิตยสถานรวบรวมไว้ ในหนังสื อ
“วรรคทองในวรรณคดีไทย” จานวน 10 ค่านิยม สามารถเรี ยงลาดับจากค่านิยมที่พบมากที่สดุ ไป
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หาน้ อยที่สดุ ได้ ดงั นี ้ (1) ค่านิยมการให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล (2) ค่านิยมความสัมพันธ์
และคุณธรรมทางสังคม (3) ค่านิยมพุทธศาสนา (4) ค่านิยมอานาจนิยม (5) ค่านิยมความ
สนุกสนาน (ค่านิยมอานาจนิยมและความสนุกสนานพบในจานวนเท่ากัน) (6) ค่านิยมการปรับตัว
เข้ ากับโอกาสและสิ่งแวดล้ อม (7) ค่านิยมความมัง่ คัง่ ร่ ารวย (8) ค่านิยมการเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริ ย์ (9) ค่านิยมภาระบุญคุณ และ (10) ค่านิยมการมี ความรู้ ความสามารถ
นอกจากนี ้ผู้วิจยั ยังพบว่าตัวบทได้ สะท้ อนมายาคติซึ่งสามารถเรี ยงลาดับจากมายาคติที่พบมาก
ที่สดุ ไปหาน้ อยที่สดุ ได้ ดงั นี ้ (1) มายาคติเกี่ยวกับสังคมซึ่งพบเนื ้อหาทัว่ ไป (อานาจและผู้มีอานาจ
ฯลฯ) มากกว่าเนื ้อหาเกี่ยวกับสตรี เพศเล็กน้ อย (2) มายาคติเกี่ยวกับจักรวาลและชีวิต (3) มายาคติ
เกี่ยวกับอัตลักษณ์ และ (4) มายาคติเกี่ยวกับจุดสิ ้นของชีวิต
ในส่วนของการวิเคราะห์อดุ มการณ์ ผู้วิจยั พบว่ามีอดุ มการณ์ที่ปรากฏในงานเขียนซึ่งราชบัณฑิตยสถานรวบรวมไว้ ในหนังสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย” จานวน 8 อุดมการณ์ สามารถ
เรี ยง ลาดับจากอุดมการณ์ที่พบมากที่สุดไปหาน้ อยที่สุดได้ ดงั นี ้ (1) อุดมการณ์พทุ ธศาสนา (2)
อุดมการณ์ ช ายเป็ นใหญ่ (3) อุดมการณ์ ศักดินา (4) อุดมการณ์ อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ (5)
อุดมการณ์ราชาธิปไตย (อุดมการณ์อานาจนิยมเบ็ดเสร็จและราชาธิปไตยพบในจานวนเท่ากัน) (6)
อุดมการณ์ทนุ นิยมและวัตถุนิยม (7) อุดมการณ์ประชาธิปไตย และ (8) อุดมการณ์ชาตินิยม
คาถามที่สอง คือ ค่านิยมและอุดมการณ์ ดงั กล่าวสามารถอธิบายด้ วยหลักวาทวิพากษ์
โดยใช้ ระเบียบวิธีการวิพากษ์ตวั บทแนวค่านิยมและอุดมการณ์ได้ อย่างไร?
หลักการสื่อสารวิพากษ์ หรื อวาทวิพากษ์ มีองค์ประกอบ (feature) 3 ขันตอนดั
้
งได้ อธิบาย
ในบทที่ 2 นัน่ คือ (1) การสร้ างตัวบทจากชิ ้นงาน (2) การวิเคราะห์เพื่อจัดระเบียบตัวบท และ (3)
การตีความตัวบท (Sillars and Gronbeck, 2001: 23; Baxter and Babble, 2003: 353-354)
ผู้วิ จัย ด าเนิ น การตามขัน้ ตอนข้ า งต้ น โดยเริ่ ม จากการจ าแนกงานเขี ย นซึ่ง ราชบัณ ฑิต ยสถาน
รวบรวมไว้ ในหนังสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย” เป็ นวรรณคดี 5 ประเภท คือ (1) วรรณคดี
เกี่ยวกับประวัตศิ าสตร์ และการเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ 7 เรื่ อง (2) วรรณคดีเกี่ยวกับนิราศ
การเดินทาง และการคร่ าครวญหรื ออารมณ์ 33 เรื่ อง (3) วรรณคดีเกี่ยวกับศาสนา ชาดก และคา
สอน 15 เรื่ อง (4) วรรณคดีเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ประเพณี และพิธีการ 3 เรื่ อง และ (5) วรรณคดี
เกี่ยวกับละคร นิทาน และนาฏวรรณคดี 31 เรื่ อง แล้ วจึงศึกษาองค์ประกอบของวรรณคดีซึ่งเป็ น
การวิเคราะห์เ ชิงพรรณนาและเชิงประวัติศาสตร์ หรื อปริ บท (อรวรรณ ปิ ลันธน์โอวาท, 2547)
จากนันจึ
้ งตีความตัวบทโดยการวิเคราะห์คา่ นิยม-มายาคติและอุดมการณ์ตามลาดับ

300
จากค่านิยมที่พ บตามการตอบคาถามข้ อที่ 1 โดยใช้ ระเบียบวิธีการวิพ ากษ์ ตัวบทแนว
ค่านิยม- มายาคคติ แสดงให้ เห็นว่างานเขียนซึ่งราชบัณฑิตรวบรวมไว้ ในหนังสือ “วรรคทองใน
วรรณคดีไ ทย” สะท้ อนค่านิยมการให้ ความส าคัญกับตัวเองหรื อบุคคลมากที่สุด โดยพบใน
วรรณคดี 75 เรื่ อง (ร้ อยละ 84.3) และสะท้ อนค่านิยมการมีความรู้ ความสามารถน้ อยที่สดุ ซึ่งพบ
ใน 24 เรื่ อง (ร้ อยละ 26.9) ระเบียบวิธีวิพากษ์ ดงั กล่าวยังช่วยให้ ผ้ วู ิจยั ค้ นพบว่าว่างานเขียนซึ่งราช
บัณฑิตรวบรวมไว้ ในหนังสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย” สะท้ อนมายาคติเกี่ยวกับสังคมมากที่สดุ
ซึ่งพบใน 62 เรื่ อง (ร้ อยละ 69.7) ในจานวนนี ้ผู้วิจยั พบเนื ้อหาทัว่ ไป ได้ แก่ เนื ้อหาเกี่ยวกับอานาจ
และผู้มีอานาจ สถานะ ชาตินิยมความเป็ นไทย และอื่นๆ 42 เรื่ อง และพบเนื ้อหาเกี่ยวกับสตรี เพศ
หรื อปิ ตาธิปไตย 40 เรื่ อง ส่วนมายาคติที่พบน้ อยที่สุด คือ มายาคติเกี่ยวกับจุดสิ ้นสุดของชีวิต ซึ่ง
พบใน 23 เรื่ อง (ร้ อยละ 25.8)
จากอุดมการณ์ที่พบตามการตอบคาถามข้ อที่ 1 โดยใช้ ระเบียบวิธีการวิพากษ์ ตวั บทแนว
อุดมการณ์ แสดงให้ เห็นว่างานเขียนซึ่งราชบัณฑิตรวบรวมไว้ ในหนังสือ “วรรคทองในวรรณคดี
ไทย” สะท้ อนอุดมการณ์พุทธศาสนามากที่สุด ซึ่งพบใน 56 เรื่ อง (ร้ อยละ 62.9) และสะท้ อน
อุดมการณ์ชาตินิยมน้ อยที่สดุ ซึง่ พบใน 26 เรื่ อง (ร้ อยละ 29.2)
การพบอุดมการณ์ พุทธศาสนาและมายาคติเกี่ ยวกับสัง คมในส่วนของอานาจและผู้มี
อานาจในตัวบทมากที่ สุด สัม พัน ธ์ กับ การศึกษาองค์ประกอบของวรรณคดีที่พ บว่า ผู้แต่ง หรื อ
รวบรวมเป็ นชนชันสู
้ งทังหมด
้
เนื ้อหาส่วนใหญ่จึงเป็ นเรื่ องราวของชนชันปกครองและพุ
้
ทธศาสนา
ทังนี
้ ้เพราะศาสนาพุทธมีความสัมพันธ์ อย่างแนบแน่นกับชนชันปกครองและถู
้
กเชิดชูให้ เป็ นแก่น
ของความเป็ นไทยควบคูก่ ับสถาบันพระมหากษัตริ ย์ เสมอ (Van Esterik, 2000: 95) อุดมการณ์
พุทธศาสนาที่พบยังสอดคล้ องกับผลการวิเคราะห์คา่ นิยม เนื่องจากหลักคาสอนในพุทธศาสนาซึ่ง
เน้ นการพึ่งตนเองและอิสระส่วนบุคคลในการเลือกทากรรมดีหรื อชัว่ (Phillips, 1965: 88) รวมถึง
ระบบศักดินาซึ่งเป็ นกลไกการควบคุมสังคมของชนชันสู
้ งที่ส่งผลให้ คนไทยยกย่องบุคคลมากกว่า
หลักการและถื อฐานานุรูป (สมพงษ์ ใหม่วิจิ ตร, 2536) ปั จ จัยข้ างต้ นทาให้ ค่านิยมการให้
ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคลถูกพบในตัวบทมากที่สดุ รายละเอียดทังหมดนั
้
นผู
้ ้ วิจยั จะอธิบาย
ในหัวข้ อต่อไปตามลาดับ
7.1.2 สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
ผู้วิจัยขอนาเสนอผลการวิเคราะห์อันเป็ นการตอบคาถามนาวิจัยทัง้ หมดพร้ อมกับการ
อภิปรายผล โดยจะอธิบายใน 3 หัวข้ อ ได้ แก่ (1) องค์ประกอบของวรรณคดี (2) ค่านิยม-มายาคติ
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ในตัวบทหนังสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย” และ (3) อุดมการณ์ในตัวบทหนังสือ “วรรคทองใน
วรรณคดีไทย” แต่ละหัวข้ อจะนาเสนอเรี ยงลาดับตามประเภทของวรรณคดีทงั ้ 5 มีรายละเอียดดังนี ้
7.1.2.1 องค์ประกอบของวรรณคดี
การศึกษาองค์ประกอบของวรรณคดีมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ 4 ประการ คือ
(1) ผู้แต่ง (2) ปริบทของการแต่ง (3) กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์ และ (4) ลักษณะเนื ้อหา ผู้วิจยั
ขอสรุปผลและอภิปรายผลดังนี ้
1) ผู้แต่ง
ว ร ร ณ ค ดี เ กี่ ย ว กั บ ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ก า ร เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ
พระมหากษัตริ ย์แต่งโดยขุนนางหรื อข้ าราชการมากที่สุดจานวน 5 เรื่ อง รองลงมาคือแต่งโดยพระ
ราชวงศ์ 1 เรื่ อง และไม่ปรากฏผู้แต่ง 1 เรื่ อง หากไม่รวมเรื่ องที่ ไ ม่ปรากฏผู้แต่ง แล้ ว วรรณคดี
ประเภทนี ้ล้ วนแต่งโดยชนชันสู
้ งทังหมดซึ
้
่งถือเป็ นเรื่ องปกติของวรรณคดีประวัติศาสตร์ ดังที่จิตร
ภูมิศกั ดิ์ (2550: 64) กล่าวว่าข้ อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ส่วนใหญ่จะถูกยึดกุมโดยชนชันน
้ าเพื่อ
สอดแทรกหลักคิดที่ส่งเสริ มกับสถาบันของตน นอกจากนีห้ ากพิจารณาในมิติด้านเพศจะพบว่า
วรรณคดีประเภทนี ้ส่วนใหญ่ แต่งโดยเพศชายจานวน 5 เรื่ อง มีเพียง 1 เรื่ องที่ผ้ แู ต่งเป็ นเพศหญิง
และอีก 1 เรื่ องไม่ปรากฏผู้แต่ง
วรรณคดีเกี่ยวกับนิราศ การเดินทาง และการคร่ าครวญหรื ออารมณ์ แต่ง
โดยขุนนางหรื อข้ าราชการมากที่สุดจานวน 15 เรื่ อง รองลงมาคือแต่งโดยพระราชวงศ์ 10 เรื่ อง
โดยพระมหากษัตริ ย์ 4 เรื่ อง โดยพระสงฆ์ 1 เรื่ อง และไม่ปรากฏผู้แต่งแน่ชดั 3 เรื่ อง จะเห็นได้ ว่า
วรรณคดีประเภทนี ้ผู้แต่ง หรื อผู้รวบรวมส่วนใหญ่เป็ นชนชันสู
้ ง หากไม่รวมเรื่ องที่ไม่ปรากฏผู้แต่ง
วรรณคดีประเภทนี ้ล้ วนแต่งโดยชนชันสู
้ งหรื อผู้มีอานาจในสังคมทังหมด
้
ในปริ บทนี ้ผู้วิจยั ถือว่า
พระสงฆ์เป็ นชนชัน้ สูงเนื่องจากสถาบันสงฆ์ มีความใกล้ ชิดกับผู้ปกครองและมีบทบาทเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ เหล่านันกั
้ บประชาชน (สุมาลี บารุ งสุข และศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล , 2529: 73)
รัชนีกร เศรษฐโฐ (2532: 15) ยังถือว่าพระสงฆ์เป็ นกลุม่ ชนชันพิ
้ เศษที่มีสถานะค่อนข้ างสูงในสังคม
นอกจากนีห้ ากพิจารณาในมิติด้านเพศจะพบว่าวรรณคดีประเภทนีแ้ ต่งโดยเพศชายทังหมด
้
31
เรื่ อง และมี 2 เรื่ องที่ไม่ปรากฏชัด
วรรณคดี เ กี่ ย วกั บ ศาสนา ชาดก และค าสอนแต่ ง โดยขุน นางหรื อ
ข้ าราชการมากที่สดุ จานวน 8 เรื่ อง รองลงมาคือแต่งโดยพระมหากษัตริ ย์ 4 เรื่ อง โดยพระราชวงศ์
2 เรื่ อง และอีก 1 เรื่ องมีผ้ แู ต่งที่หลากหลาย ได้ แก่ พระมหากษัตริ ย์ พระราชวงศ์ ขุนนาง และ
พระสงฆ์ จะเห็นได้ ว่าวรรณคดีป ระเภทนี ้ผู้แต่งส่วนใหญ่เป็ นชนชันสู
้ ง หากไม่รวมเรื่ องที่มีผ้ ูแต่ง
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หลายคนแล้ ว วรรณคดีประเภทนี ้ล้ วนแต่งโดยชนชันสู
้ งทังหมด
้
นอกจากนี ้หากพิจารณาในมิติด้าน
เพศจะพบว่าวรรณคดีประเภทนี ้ผู้แต่งหรื อผู้รวบรวมเป็ นเพศชายทังหมดทั
้
ง้ 15 เรื่ อง
วรรณคดีเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ประเพณี และพิธีการแต่งโดยขุนนาง
หรื อข้ าราชการมากที่สุดจานวน 2 เรื่ อง และโดยพระมหากษัตริ ย์ 1 เรื่ อง จะเห็นได้ ว่าวรรณคดี
ประเภทนี ้ล้ วนแต่งโดยชนชันสู
้ งทังหมด
้
นอกจากนี ้หากพิจารณาในมิติด้านเพศจะพบว่าวรรณคดี
ประเภทนี ้ผู้แต่งหรื อผู้รวบรวมเป็ นเพศชายทังหมดทั
้
ง้ 3 เรื่ อง
วรรณคดี เ กี่ ย วกั บ ละคร
นิ ท าน และนาฏวรรณคดี แ ต่ ง โดย
พระมหากษัตริย์มากที่สดุ จานวน 16 เรื่ อง รองลงมาคือแต่งโดยขุนนางหรื อข้ าราชการ 8 เรื่ อง โดย
พระราชวงศ์ 4 เรื่ อง และไม่ปรากฏผู้แต่ง 3 เรื่ อง หากไม่รวมเรื่ องที่ไม่ปรากฏผู้แต่งแล้ ว วรรณคดี
ประเภทนี ้ล้ วนแต่งโดยชนชันสู
้ งทัง้ หมดและที่ต่างจากวรรณคดีประเภทอื่น คือ การที่ผ้ ูประพันธ์
ส่วนใหญ่เป็ นพระมหากษัตริ ย์ นอกจากนี ้หากพิจารณาในมิติด้านเพศจะพบว่าวรรณคดีประเภทนี ้
แต่งโดยเพศชายทังหมด
้
28 เรื่ อง และมี 3 เรื่ องที่ไม่ปรากฏผู้แต่ง
ผลการศึกษานี ้แสดงให้ เห็นว่าวรรณคดี ส่วนใหญ่ในหนังสือ “วรรคทอง
ในวรรณคดี ไ ทย” แต่ ง โดยชนชัน้ สู ง คื อ โดยขุ น นางหรื อ ข้ าราชการจ านวน 40 เรื่ อ ง โดย
พระมหากษัตริ ย์ 25 เรื่ อง และโดยพระราชวงศ์ 17 เรื่ อง นอกจากนัน้ คือ ไม่ปรากฏผู้แต่ง 5 เรื่ อง
โดยพระสงฆ์ 1 เรื่ อง และโดยผู้แต่งหลายคน 1 เรื่ อง วรรณคดีทงหมดจึ
ั้
งถือเป็ นตัวแทนวัฒนธรรม
ราชสานักเนื่องจากไม่ปรากฏวรรณคดีท้องถิ่นหรื อเรื่ องที่แต่งโดยสามัญชน วรรณคดีเหล่านี ้ยังถูก
ยกย่องว่าสูงค่าดัง ปรากฏในคาชีแ้ จงของหนัง สื อ “วรรคทองในวรรณคดีไ ทย” ว่าการคัดเลื อก
วรรณคดีใช้ เกณฑ์ความงดงาม ความไพเราะ คติธรรม มีระเบียบและสุนทรี ยทางภาษา และอื่นๆ
ซึง่ แสดงถึงคุณค่าของวรรณคดี (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: ฃ) ถือเป็ นการแบ่งแยกความสูงต่าโดย
ชนชันน
้ าซึ่งสอดคล้ องกับที่ Van Esterik (2000) กล่าวว่าการกาหนดความสูงต่าทางวัฒนธรรม
เป็ นความพยายามในการครอบงาทางวัฒนธรรมซึ่งมักเป็ นสมบัติของชนชันสู
้ ง เป็ นของภาคกลาง
และปิ ดกันวิ
้ ถีชาวบ้ าน มาตรฐานทางศิลปะซึ่งถูกยกย่องให้ สงู ค่าจึงเป็ นเครื่ องมือที่ถกู กาหนดโดย
ชนชันปกครอง
้
(นิธิ เอี่ยวศรี วงศ์, 2536)
นอกจากนีห้ ากพิจารณาในมิติด้านเพศจะพบว่าวรรณคดี ทงหมดส่
ั้
วน
ใหญ่แต่งหรื อรวบรวมโดยเพศชายจานวน 82 เรื่ อง มีเพียง 1 เรื่ องที่ผ้ แู ต่งเป็ นเพศหญิง และอีก 6
เรื่ อ งไม่ ป รากฏแน่ ชัด ลัก ษณะดัง กล่ า วถื อ เป็ นเรื่ อ งปกติ ธ รรมดาที่ ว รรณคดี ซึ่ง คัด เลื อ กโดย
ราชบัณฑิตยสถานจะเป็ นเรื่ องที่ แต่งโดยบุรุษเพศทัง้ หมด เนื่องจากในสัง คมจารี ต ซึ่ง เป็ นยุคที่
วรรณคดีส่วนใหญ่ถูกประพันธ์ ขึน้ นัน้ ผู้ช ายจะมี โอกาสการเข้ าถึงระบบการศึกษามากกว่า จึง
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สามารถประพันธ์ งานเขียนต่างๆ ได้ ส่วนผู้หญิงจะต้ องดูแลงานในครอบครัวเท่านัน้ ดังที่พระยา
อนุมานราชธน (2553: 37) ได้ อธิบายถึงพิธีกรรมเกี่ยวกับการเกิดในสังคมไทยว่าเมื่อทารกที่คลอด
ออกมาเป็ นชาย ผู้อาวุโสจะใส่สมุดดินสอไว้ ในกระด้ ง พร้ อมกับตัวเด็ก หากเป็ นหญิงจะใส่เข็มกับ
ด้ ายไว้ แทนเพื่อสื่อเป็ นนัยว่าผู้ชายมีหน้ าที่ เรี ยนหนังสือและรับราชการ ส่วนผู้หญิงต้ องอยู่กบั เหย้ า
เรื อนเย็บปั กถักร้ อย
2) ปริบทของการแต่ง
ว ร ร ณ ค ดี เ กี่ ย ว กั บ ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ก า ร เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ
พระมหากษัตริ ย์แต่งในยุคกรุ งรัตนโกสินทร์ มากที่สุดจานวน 5 เรื่ อง กรุ งศรี อยุธยา 1 เรื่ อง และ
ธนบุรี 1 เรื่ อง
วรรณคดีเกี่ยวกับนิราศ การเดินทาง และการคร่ าครวญหรื ออารมณ์ แต่ง
ในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ มากที่สดุ จานวน 26 เรื่ อง รองลงมาคือกรุงศรี อยุธยา 6 เรื่ อง และกรุงธนบุรี
1 เรื่ อง
วรรณคดีเกี่ยวกับศาสนา ชาดก และคาสอนแต่งในยุคกรุงรัตนโกสินทร์
มากที่สดุ จานวน 9 เรื่ อง รองลงมาคือยุคกรุงศรี อยุธยา 4 เรื่ อง และกรุงธนบุรี 2 เรื่ อง
วรรณคดีเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ประเพณี และพิธีการแต่งในยุคกรุงศรี
อยุธยามากที่สดุ จานวน 2 เรื่ อง และกรุงรัตนโกสินทร์ 1 เรื่ อง ทังนี
้ ้เนื่องจากประเพณีหรื อพิธีการใน
ปั จจุบนั ส่วนใหญ่ได้ รับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์และคติเทวราชาตังแต่
้ สมัยอยุธยานัน่ เอง
วรรณคดี เ กี่ ย วกั บ ละคร นิ ท าน และนาฏวรรณคดี แ ต่ ง ในยุ ค กรุ ง
รัตนโกสินทร์ มากที่สดุ จานวน 27 เรื่ อง รองลงมาคือยุคกรุงศรี อยุธยา 2 เรื่ อง และกรุงธนบุรี 2 เรื่ อง
ผลการศึกษานี ้แสดงให้ เห็นว่าวรรณคดี ที่ถกู คัดเลือกมาเรี ยบเรี ยงไว้ ใน
หนัง สื อ “วรรคทองในวรรณคดี ไ ทย” ส่ว นใหญ่ แต่ ง ขึน้ ในยุค กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ นั่น คื อ 68 เรื่ อ ง
รองลงมาคือยุคกรุ งศรี อยุธยา 15 เรื่ อง และกรุ งธนบรี 6 เรื่ อง ที่เป็ นเช่นนี ้เพราะวรรณคดีในช่วง
ก่อนกรุงรัตนโกสินทร์ ถกู เผาทาลายและสูญหายไปมากจากเหตุศกึ สงคราม เมื่อมีการสถาปนาราช
ธานีใหม่จงึ มีความพยายามในการรวบรวมและชาระวรรณคดีขึ ้นโดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่ 1 ทังนี
้ ้
เพื่ อผสานความหลากหลายทางวัฒ นธรรมและใช้ สนับสนุนการเมืองการปกครองในช่วงเวลา
ดังกล่าว (Van Esterik, 2000)
3) กลวิธีการแต่งหรื อฉันทลักษณ์
วรรณคดี ใ นหนัง สื อ “วรรคทองในวรรณคดี ไ ทย” เป็ นค าประพัน ธ์
ประเภทร้ อยกรองทังหมด
้
ผลการศึกษาพบว่ามีการใช้ ฉันทลักษณ์ 5 ประเภท ประกอบด้ วย (1)
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ร่าย (2) โคลง (3) ฉันท์ (4) กาพย์ และ (5) กลอน มีการผสานฉันทลักษณ์ที่สะท้ อนขนบการแต่ง
วรรณคดีแบบดังเดิ
้ ม อาทิ การแต่งโดยใช้ ร่ายสลับกับโคลงเรี ยกว่า “ลิลิต” ใช้ กาพย์แต่งร่ วมกับ
ฉันท์เ รี ยกว่า “คาฉันท์ ” ใช้ กาพย์ยานีแต่งร่ วมกับโคลงสี่เรี ยกว่า “กาพย์ห่อโคลง” (นิตยา ตันท
โอภาส, 2520: 8)
4) ลักษณะเนื ้อหา
วรรณคดี เกี่ ย วกับ ประวัติศ าสตร์ แ ละการเฉลิ ม พระเกี ย รติพ ระมหากษัตริย์บรรยายเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ทงหมดโดยเน้
ั้
นการเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริ ย์ 5
เรื่ อง และสดุดีวีรชน 2 เรื่ อง วรรณคดีส่วนใหญ่เป็ นการยกย่องชนชันสู
้ ง มีเพียงเรื่ องเดียวที่ยกย่อง
สามัญ ชนนั่น คื อ ลิ ลิ ต ดัน้ สดุดี บ้ า นบางระจัน นอกจากนี ผ้ ้ ูวิ จัย ยัง พบว่า เนื อ้ หาส่ว นใหญ่ ข อง
วรรณคดีประเภทนีจ้ ะยกย่องหรื อให้ ความสาคัญกับวีรกรรมของบุรุษเพศจานวน 5 เรื่ อง มีเพียง 1
เรื่ องที่ยกย่องเพศหญิง และอีก 1 เรื่ องยกย่องวีรกรรมชาวบ้ านซึง่ สามารถระบุเพศได้
วรรณคดีเกี่ ยวกับนิราศ การเดินทาง และการคร่ าครวญหรื ออารมณ์
ส่วนใหญ่กล่าวถึงการเดินทางไปยังสถานที่ตา่ งๆ ทังการเดิ
้
นทางไปราชการทัพ เช่น โคลงนิราศไป
แม่น ้าน้ อย ไปเจริ ญสัมพันธไมตรี เช่น นิราศลอนดอน ไปนมัสการสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ เช่น กาพย์ห่อ
โคลงนิราศธารทองแดง นิราศพระประธม มี การผสานเนื อ้ หาของการชมความงามต่างๆ เช่น
บ้ านเมือง พาหนะ ธรรมชาติ และชมโฉม ทังยั
้ งสอดแทรกการคร่ าครวญถึงบุคคลอันเป็ นที่รักเกือบ
ทุกเรื่ อง เนื ้อหาส่วนใหญ่จะเป็ นการเดินทางของชนชันสู
้ งทังพระมหากษั
้
ตริ ย์ ข้ าราชบริ พารตาม
เสด็จ และขุนนาง ส่วนสถานที่ ศกั ดิ์สิ ทธิ์ ปลายทางล้ วนเป็ นศาสนสถานของพุทธศาสนาทัง้ สิน้
นอกจากนี ้ผู้วิจยั ยังพบว่าเนื ้อหาทังหมดของวรรณคดี
้
ประเภทนี ้จะเป็ นการเดินทางและการแสดง
อารมณ์ของบุรุษเพศ รวมถึงการพรรณนาถึงเทพเจ้ าฝ่ ายชายทังสิ
้ ้น
วรรณคดีเกี่ยวกับศาสนา ชาดก และคาสอนมีเนื ้อหาเป็ นหลักธรรมและ
เรื่ องราวในพุทธศาสนามากที่สดุ คือ 9 เรื่ อง นอกเหนือจากนันเป็
้ นการสอนการอยู่ร่วมกันในสังคม
2 เรื่ อง สอนเรื่ องความจงรั กภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริ ย์ 2 เรื่ อง และสอนความประพฤติ
สาหรั บสตรี 1 เรื่ อง หากพิจ ารณาในเชิ ง วัฒ นธรรมศึกษาจะเห็นว่าการคัดเลื อกวรรณคดีของ
ราชบัณฑิตยสถานสอดรับการการเผยแพร่วฒ
ั นธรรมกระแสหลัก โดยเฉพาะการผลิตซ ้าชุดความ
จริ งที่ว่าคนไทยแท้ คือผู้ที่นบั ถือศาสนาพุทธ (Rojjanaprapayon, 1997) ซึ่งถูกเชิดชูเป็ นศาสนา
ประจ าชาติในฐานะเอกลักษณ์ ของชาติ (เคร็ ก เรย์ โนล, 2556: 273) นอกจากนีย้ ังสะท้ อน
วัฒนธรรมแบบกลุ่มนิยม (Collectivism) ที่มกั เน้ นการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน (Markus and
Kitayama, 1991: 227) และความเป็ นชาตินิยม เช่น ความสามัคคี ความรักชาติ การช่วยเหลือ
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เกือ้ กูลกันจากวรรณคดีที่สอนการอยู่ร่วมกันในสังคม รวมถึงสะท้ อนอุดมการณ์ราชาธิปไตยจาก
วรรณคดีที่สอนความจงรักภักดี และสะท้ อนปิ ตาธิ ปไตยจากวรรณคดีที่สอนการปฏิบตั ิตนของ
ผู้หญิงด้ วย นอกจากนี ้ผู้วิจยั ยังพบว่าเนื ้อหาส่วนใหญ่ของวรรณคดีประเภทนี ้เป็ นคาสอนในมุมมอง
ของบุรุษและความดีของบุรุษจานวน 10 เรื่ อง ส่วนอีก 5 เรื่ องเป็ นเนือ้ หาที่สอนการดาเนินชีวิต
โดยทัว่ ไป
วรรณคดีเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ประเพณี และพิธีการมีเนื ้อหาเกี่ยวกับ
พระราชพิธี 2 เรื่ อง และเครื่ องเสวย 1 เรื่ อง แสดงถึงการเน้ นเนือ้ หาเกี่ ยวกับราชสานักซึ่งแม้ จะ
กล่าวถึงวิถีชีวิตชาวบ้ านแต่ก็มีเพีย งเล็กน้ อยและสอดแทรกอยู่กับพระราชพิธีหลวงเท่านัน้ ดังได้
กล่าวในบทที่ 2 ว่าพิธีหลวงจะถูกยกย่องเป็ นแบบแผนและสูงส่ง ส่วนพิธีกรรมชาวบ้ านจะถูกมอง
ว่าไม่งดงามและเร่ อร่ าหยาบคาย (อติภพ ภัทรเดชไพศาล, 2556) เนื่องจากมีการเชื่อมโยง
สถานภาพของพระมหากษัตริ ย์กบั ความศักดิส์ ิทธิ์ของเทพเจ้ าจากคติในศาสนาพราหมณ์ ทาให้ พิธี
หลวงดูเข้ มขลัง มโหฬาร และน่าเกรงขาม (สุนทรี โคมิน และคณะ, 2529: 585)
วรรณคดีเกี่ยวกับละคร นิทาน และนาฏวรรณคดี มีเนื ้อหาเป็ นเรื่ องราว
ของชนชันปกครอง
้
ได้ แก่ กษัตริ ย์ เจ้ าเมือง หัวหน้ าเผ่า เจ้ าชาย มเหสี ขุนนาง เทพอวตาร หญิงสูง
ศักดิ์ และพระโพธิ สัตว์ โดยมี ม ากที่ สุดถึง 28 เรื่ อง ส่วนวรรณคดีที่เป็ นเรื่ องราวของพ่อค้ าหรื อ
สามัญชนมี 3 เรื่ อง คือ เงาะป่ า ระเด่นลันได และเวนิสวานิช สะท้ อนการคัดเลือกวรรณคดีที่เน้ น
เนื ้อหาชนชันน
้ าซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาของณฐา จิรอนันตกุล (2556: 118) ที่พบว่าวรรณคดี
เกี่ยวกับบทละครล้ วนแต่งโดยกษัตริ ย์ทาให้ มีโครงเรื่ องเกี่ยวข้ องกับกษัตริ ย์เกือบทังหมด
้
และยัง
สัมพันธ์กบั แนวคิดกษัตริย์นิยมที่ยกย่องให้ พระมหากษัตริย์เป็ นสมมติเทพผู้มีบญ
ุ บารมีสงู ส่ง (ศิลป์
ศุภา แจ้ งสว่าง และอาทิตย์ ชีรวณิชย์กลุ , 2558: 514) นอกจากนี ้ผู้วิจยั ยังพบว่าวรรณคดีประเภทนี ้
มีตวั ละครเอกหรื อผู้ดาเนินเรื่ องเป็ นเพศชายมากที่สดุ นัน่ คือพบในวรรณคดี 27 เรื่ อง ส่วนเรื่ องราว
ที่ตวั ละครเอกเป็ นเพศหญิงพบเพียง 4 เรื่ องทังยั
้ งเป็ นเนื ้อหาที่เพศหญิงถูกกระทา คือ ถูกลักพาตัว
ไปสมสู่ในกากีกลอนสุภาพ ถูกสาปเป็ นดอกกุหลาบในมัทนะพาธา ถูกบูชายัญในวิวาหพระสมุทร
ถูกปฏิเสธความรับผิดชอบในศกุนตลา
ผลการวิเคราะห์ ข้างต้ นแสดงให้ เห็นว่าวรรณคดีเกือบทัง้ หมดมีเนื ้อหา
เกี่ ยวกับชนชัน้ สูง พุทธศาสนา และเรื่ องราวที่ ถ่ายทอดในมุม มองของบุรุษเพศ ทัง้ การยกย่อง
สถาบันพระมหากษัตริ ย์และวีรบุรุษ การเดินทางของบุคคลสาคัญ และบุรุษเพศ คาสอนในศาสนา
พุทธและความดีของตัวละครชาย พระราชพิธีและเครื่ องเสวย รวมถึงเรื่ องราวของชนชันปกครอง
้
และตัวละครชายเป็ นผู้ดาเนินเรื่ อง วรรณคดีที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับสตรี เพศและสามัญชนเป็ นผู้แต่งมี
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จานวนน้ อย จึงสัมพันธ์กบั ผลการวิเคราะห์ผ้ แู ต่งที่ พบว่าวรรณคดีทงหมดแต่
ั้
งขึ ้นโดยชนชันสู
้ งหรื อ
ผู้มีอานาจในสังคม เมื่อมองในมิติเชิงวัฒนธรรมศึกษาจึงสะท้ อนถึงการผูกขาดทางวัฒนธรรมโดย
ที่ชนชันสู
้ งซึ่งมีปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองมากกว่าจะมีความได้ เปรี ยบเหนือวัฒนธรรมชาย
ขอบ (Hall, 1980) จึงสรุปได้ ว่าวรรณคดีไทยในปริ บทนี ้เป็ นสมบัติของชนชันน
้ า สอดคล้ องกับที่นิธิ
เอี่ยวศรี วงศ์ (2534) กล่าวว่าการจากัดความหลากหลายในการสร้ างวัฒนธรรมแห่งชาติเกิดขึ ้น
จากชนชัน้ น าภาคกลางสถาปนารู ป แบบวัฒ นธรรมของตนให้ ก ลายเป็ นกฎเกณฑ์ ข องสัง คม
โดยเฉพาะการให้ ความสาคัญกับพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริ ย์ หรื อที่สายชล สัตยานุ
รั ก ษ์ (2550) เรี ย กว่า วิ ธี คิ ด “ชาติ ไ ทย” และ “ความเป็ นไทย” ซึ่ ง เน้ น ความจงรั ก ภัก ดี ต่อ
พระมหากษัตริ ย์และการนับถือศาสนาพุทธ ทังยั
้ งสัมพันธ์ กับการนิยามของพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ที่ ว่าคนไทยคือผู้นบั ถือพระเจ้ าแผ่นดินและเป็ นพุทธศาสนิกชนอีกด้ วย (นิธิ
เอี่ยวศรี วงศ์, 2534)
ลาดับต่อไปจะเป็ นการสรุ ปผลและอภิปรายผลการวิเคราะห์ค่านิยมมายาคติในตัวบทหนังสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย” ดังจะได้ กล่าวในรายละเอียด
7.1.2.2 ค่านิยม-มายาคติในตัวบทหนังสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย”
ผลการวิเคราะห์พบว่าข้ อความบางคาหรื อบางประโยคแสดงให้ เห็นทังค่
้ านิยม
และมายาคติ ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงขอสรุ ปผลและอภิปรายผลการวิเคราะห์คา่ นิยม-มายาคติเรี ยงลาดับ
ตามประเภทของวรรณคดีทงั ้ 5 โดยจะจาแนกเป็ น 2 ส่วน ได้ แก่ (1) ค่านิยมในตัวบทหนังสือ
“วรรคทองในวรรณคดีไ ทย และ (2) มายาคติใ นตัวบทหนัง สื อ “วรรคทองในวรรณคดีไ ทย” มี
รายละเอียดดังนี ้
1) ค่านิยมในตัวบทหนังสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย”
(1) ค่านิยมในวรรณคดีเกี่ ยวกับประวัติศาสตร์ และการเฉลิมพระ
เกียรติพระมหากษัตริย์
ผลการวิ เ คราะห์ แ สดงให้ เห็ น ว่ า จ านวนค่า นิ ย มที่ พ บค่ อ นข้ าง
ใกล้ เคียงกัน โดยมี 2 ค่านิยมที่พบมากที่สดุ ได้ แก่ (1) ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม และ
(2) ความสนุกสนาน ซึ่ง พบใน 4 เรื่ อง คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 57.1 ทาให้ ไ ด้ ข้อสรุ ปว่าแม้ เป็ น
วรรณคดียอพระเกียรติหรื อประวัติศาสตร์ แต่ค่านิยมที่ส่งเสริ มสังคมก็สาคัญมากกว่า โดยเฉพาะ
ความมั่นคงของชาติซึ่งสาคัญต่อคนไทยมากที่สุด (สุนทรี โคมิน และสนิท สมัครการ, 2522)
สะท้ อนวัฒนธรรมกลุม่ นิยมที่แต่ละคนจะมีสานึกในตาแหน่งหน้ าที่ของตน (Gudykunst and Lee,
2003: 15) ส่งเสริมความสงบสุขของบ้ านเมือง (สายชล สัตยานุรักษ์ , 2550) เน้ นความสามัคคีและ
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มองความแตกต่างเป็ นปั ญหา (สายชล สัตยานุรักษ์ , 2556ข: 313) ทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจากการศึกษา
ประวัตศิ าสตร์ ของไทยมักเน้ นเรื่ องของราชวงศ์และสงครามปกป้องดินแดนเพื่อความสงบสุขของรัฐ
(ธรรมเกียรติ กันอริ , 2550) จึงสัมพันธ์กบั วัฒนธรรมกระแสหลักเรื่ องชาตินิยมที่เน้ นเอกภาพและ
ความมั่น คง (Rejai, 1991) โดยเฉพาะวิ ธี คิ ด เรื่ อ งรั ฐ ชาติ ไ ทยซึ่ ง ถูก สร้ างขึ น้ เพื่ อ จัด ระบบ
ความสัมพันธ์ในสังคม (นิธิ เอี่ยวศรี วงศ์, 2534: 27)
ส่ว นค่า นิ ย มความสนุก สนานก็ สัม พัน ธ์ กับ วัฒ นธรรมกลุ่ม นิ ย ม
เช่นกัน เนื่องจากคนไทยมักหลีกเลี่ยงความขัดแย้ งและมองว่าเป็ นสิ่งผิดปกติ (สายชล สัตยานุรักษ์
, 2550) จึงมีการสื่อสารที่สภุ าพ (Politeness) ยิ ้มหรื อหัวเราะเสมอ และใช้ ความตลกโปกฮาเพื่อให้
ความสัมพันธ์ ทางสังคมราบรื่ น (Phillips, 1965) ไม่ชอบความเศร้ าโศกหรื อการจริ งจังกับชีวิต
(บรรเทิง พาพิจิตร, 2549: 17) ทุกเทศกาลรื่ นเริ งทางสังคมจึงมีขึ ้นเพื่อตอบสนองค่านิยมความ
สนุกสนาน (Phillips, 1965) อีกทังยั
้ งมีวาทกรรมผ่านสื่อต่างๆ ว่าคนไทยนิสยั ดี เป็ นมิตร และยิ ้ม
แย้ มแจ่มใส ทาให้ ดเู หมือนว่าคนไทยชอบความสนุกรื่ นเริ งเป็ นปกติวิสยั ซึ่งแท้ จริ งแล้ วเป็ นมารยาท
การเข้ าสังคมและเป็ นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ผู้วิจยั จึงสรุ ปว่าลักษณะทางสังคมทาให้ ค่านิยมทัง้
สองมีความโดดเด่นและสัมพันธ์กนั
(2) ค่านิยมในวรรณคดีเกี่ ยวกับนิราศ การเดินทาง และการคร่ า
ครวญหรื ออารมณ์
ผลการวิเคราะห์ แสดงให้ เห็นว่าค่านิยมที่ พ บมากที่ สุดคือการให้
ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคลซึ่งพบใน 30 เรื่ องหรื อร้ อยละ 90.9 ตัวอย่างของคาที่สะท้ อน
ค่านิยมนี ้ ได้ แก่ “พี่ อยู่อ้างว้ าง บ่นบ้ าคนเดียว” “ไม่เหมือนพี่ที่ตรอมใจ” เป็ นต้ น โดยปกติแล้ ว
เนื ้อหาของวรรณคดีประเภทนี ้จะเป็ นการแสดงความรู้สกึ ของตัวละคร ทังการพรรณนาการเดิ
้
นทาง
การชมความงาม และการคร่ าครวญถึงคนรักอันเป็ นการแสดงอารมณ์ของปั จเจกบุคคล จึงเป็ น
ธรรมดาที่จะพบค่านิยมการให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคลมากที่สดุ สุนทรี โคมิน และคณะ
(2529) กล่าวว่าคนไทยให้ ค วามส าคัญกับตัวเองเป็ นหลัก เอาตัว รอดเก่ง ชอบพึ่ง พาผู้ที่ใ ห้
ประโยชน์แก่ตน ทาตามใจตนเองโดยไม่คานึงถึงกฎหมายบ้ านเมือง (สนิท สมัครการ, 2537: 111;
บรรเทิง พาพิจิตร, 2549: 17) ถือเป็ นวัฒนธรรมปั จเจกนิยมเชิงลบ (Negative individualism)
เพราะขาดจิตสานึกสาธารณะและเห็นแก่ตวั หากมีพฤติกรรมการร่วมมือกับผู้อื่นก็จะจากัดเฉพาะ
ญาติมิตรหรื อคนใกล้ ชิด (Rojjanaprapayon, 1997) คนไทยจึงเน้ นความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล
และยึดมัน่ ในศักดิศ์ รี (สุนทรี โคมิน และคณะ, 2529)
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Phillips (1965) อธิบายว่าการคานึงถึงตัวเองและความมีอิสระของ
คนไทยสะท้ อนความเป็ นระบบสังคมแบบโครงสร้ างหลวม (Loosely structured social system)
ทาให้ แต่ละคนไม่ต้องการให้ ใครมีอิทธิพลเหนือตนเอง ส่งผลต่อรูปแบบการสื่อสารที่สภุ าพและไม่
ตรงไปตรงมา (Indirectness) เนื่องจากคู่สนทนาจะกัง วลว่าคาพูดหรื อการกระทาของตนจะ
กระทบกับอัตตา (Ego) ของกันและกัน การยิม้ หรื อหัวเราะก็เป็ นการกลบเกลื่อนให้ เห็นว่าตน
สามารถอดทนกับ ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึน้ ลักษณะดัง กล่าวแสดงให้ เห็ นว่าการเน้ นบุคคลและตัว ตน
ค่อนข้ างเด่นชัดในสังคมไทย คนไทยจึงยกย่องบุคคลมากกว่าหลักการหรื อความถูกต้ อง (สุนทรี โค
มิน และสนิท สมัครการ, 2522)
(3) ค่านิยมในวรรณคดีเกี่ยวกับศาสนา ชาดก และคาสอน
ผลการวิเคราะห์แสดงว่ามี 2 ค่านิยมที่พบมากที่สุด คือ (1) การให้
ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล และ (2) ความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม ซึ่งพบใน 13 เรื่ อง
หรื อร้ อยละ 86.7 จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของวรรณคดีประเภทนี ้ที่พบว่ามีเนื ้อหาเป็ น
หลักธรรมในพุทธศาสนามากที่สุด ซึ่งผู้วิจยั ถือว่ามีอิทธิพลต่อวิธีคิดการให้ ความสาคัญกับตัวเอง
ดังที่ Phillips (1965: 88) กล่าวว่าการคานึงถึงตัวเองของคนไทยได้ รับอิทธิพลจากโลกทัศน์ ในพุทธ
ศาสนาซึง่ เน้ นการพึง่ พาตนเอง การกระทาและความรับผิดชอบส่วนบุคคล ดังพุทธภาษิตที่ว่า “ตน
แลเป็ นที่พึ่งแห่งตน” รวมถึงการให้ เสรี ภาพแก่บคุ คลในการเลือกที่จะกระทากรรมดีหรื อชัว่ จึงสรุป
ได้ วา่ พุทธศาสนาส่งผลต่อค่านิยมการให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคลเช่นกัน
ส่วนการพบค่านิยมความสัมพันธ์ และคุณธรรมทางสังคมมากที่สุด
นันก็
้ ค่อนข้ างสัมพันธ์ กับเนื ้อหาเกี่ยวกับคาสอนการอยู่ร่วมกันในสังคมซึ่งมีมากเป็ นอันดับที่สอง
โดยเฉพาะการส่งเสริ มความสามัคคี การมีน ้าใจ และการช่วยเหลือเกือ้ กูลซึ่งกันและกัน สะท้ อน
วัฒนธรรมกลุ่มนิยมซึ่งแต่ละคนจะมีสานึกว่าตนเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม (Markus and Kitayama,
1991) คานึงถึงชื่อเสียงและความสัมพันธ์ในสังคม พฤติกรรมและการสื่อสารจึงเป็ นไปเพื่อรั กษา
ความสัมพันธ์ทางสังคมมากกว่า ทาให้ มีรูปแบบการสื่อสารที่เน้ นอิงปริ บท (High-context culture)
มีความสุภาพ และไม่ตรงไปตรงมา (Gudykunst and Lee, 2003) หากมองในเชิงวัฒนธรรมศึกษา
จะพบว่าการนาเสนอคาสอนที่สะท้ อนค่านิยมคุณธรรมทางสังคมเป็ นความพยายามที่ชนชันน
้ า
ดาเนินการเรื่ อยมาตังแต่
้ ยุคล่าอาณานิคม อาทิ วิธีคิด “ชาติไทย” และ “ความเป็ นไทย” (สายชล
สัตยานุรักษ์ , 2557) ตัวอย่างที่ชดั เจนคือการประกาศค่านิยมที่พึงปฏิบตั ิ ในทศวรรษ 1980 เช่น
ความรับผิดชอบ ระเบียบวินยั การยึดมัน่ ในสถาบันหลักของชาติ (Pongsapich, 1990) คุณธรรม
ทางสังคมที่ภาครัฐนาเสนอมักเน้ นความมัน่ คงและเอกภาพของรัฐอันสะท้ อนแนวคิดชาตินิยม ดัง
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คาที่ปรากฏในตัวบท เช่น “ปรองดอง” “ป้องประคองขอบขัณฑ์ ” ถือเป็ นการผลิตซ ้าจินตนาการว่า
สังคมไทยในอดีตมีความสงบร่มเย็นเหมือนเทพนิยาย ก่อให้ เกิดวิธีคิดเกี่ยวกับหน้ าที่ในการสร้ าง
ระเบียบสังคมและความสามัคคีของพลเมือง (ธงชัย วินิจจะกูล , 2551) ถือเป็ นโลกทัศน์ที่นิธิ เอี่ยว
ศรี วงศ์ (2534: 34) เรี ยกว่า “เมืองไทยนี ้ดี” นัน่ เอง
ผู้วิจยั มองว่าความพยายามในการเผยแพร่ คาสอนเกี่ยวกับค่านิยม
ความสัมพันธ์ และคุณธรรมทางสังคมซึ่งสะท้ อนการส่งเสริ มชาตินิยม ถือเป็ นเรื่ องปกติธรรมดาที่
การสร้ างความเป็ นชาติในทุกประเทศจาต้ องอาศัย หลักการบางอย่างโดยเฉพาะแนวคิดชาตินิยม
ทังนี
้ ้เพื่อสร้ างความกลมเกลียวและทาให้ การจัดระเบียบสังคมเป็ นไปอย่างราบรื่ น นัน่ เอง การผลิต
ซ ้าแนวคิดดังกล่าวยังแสดงถึงแนวโน้ มค่านิยมในด้ านความสัมพันธ์กบั เวลาที่เน้ นอดีต (Past) ของ
คนไทยตามกรอบทฤษฎีของ Kluckhohn and Strodtbeck (1961) อีกด้ วย
(4) ค่านิยมในวรรณคดีเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ประเพณี และพิธี
การ
ผลการวิเคราะห์แสดงว่าค่านิยมที่พบมากที่สดุ คือ การปรับตัวเข้ า
กับโอกาสและสิ่งแวดล้ อมซึ่งพบใน 3 เรื่ องหรื อร้ อยละ 100 หากพิจารณาองค์ประกอบจะพบว่า
วรรณคดี ป ระเภทนี ส้ ่ว นใหญ่ แ ต่ง ในสมัย อยุธ ยาอัน เป็ นยุค ที่ ระบบศัก ดิน ามี อิ ท ธิ พ ลในสัง คม
(ฐิ รชญา มณีเนตร, 2553) ส่วนเนื ้อหาของวรรณคดียงั เกี่ยวข้ องกับราชสานักทังหมด
้
การที่คา่ นิยม
การปรับตัวมีความโดดเด่นในวรรณคดีประเภทนี ้ ผู้วิจยั ถือว่าสัมพันธ์กบั ลักษณะนิสยั ของคนไทยที่
ยึดติดกับระเบียบแบบแผนหรื อลาดับขันตอนซึ
้
่งเป็ นรู ปแบบของวัฒนธรรมผู้ดี ธงชัย วินิจจะกูล
(2551) กล่าวว่าการเปลี่ยนผ่านสู่ยคุ สมัยใหม่ทาให้ ชนชันน
้ ามีการสืบทอดวัฒนธรรมดังเดิ
้ ม ได้ แก่
แนวคิดอานาจกับบุญบารมี การจัดลาดับชัน้ และความสัมพันธ์ทางสังคมแบบองค์รวมชีวภาพ ชน
ชันสู
้ งเป็ นผู้นาในการกาหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลง (นิธิ เอี่ยวศรี วงศ์, 2534) ทาให้ วฒ
ั นธรรม
แบบราชส านักซึ่ง เน้ นระเบียบแบบแผนมี อิทธิ พ ลต่อวิธี คิดและวิถีปฏิ บัติข องคนไทย ลักษณะ
ดังกล่าวสะท้ อนความแตกต่างทางอานาจซึ่งคนไทยจะมีสานึกในสถานะที่ไม่เท่าเทียมกันเสมอ
(Rojjanaprapayon, 1997)
ความแตกต่างทางอานาจซึ่งได้ รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมของชนชัน้
ปกครองส่งผลต่อการสื่อสาร อาทิ การเน้ นอิงปริบทโดยคานึงถึงสถานะของกันและกัน การใช้ สรรพ
นามหลายรูปแบบเพื่อแสดงความเคารพและอานาจที่ตา่ งกัน ความสุภาพ การเน้ นแสดงออกทางสี
หน้ า และการสื่อสารที่ไม่ตรงไปตรงมา (Rojjanaprapayon, 1997) การตระหนักถึงปริ บทและ
สถานะถือเป็ นการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและรู้ จักปรับตัวของคนไทย (Knutson and Posirisuk,
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2007: 211) สอดคล้ องกับที่ Phillips (1965) อธิบายว่าคนไทยเน้ นรักษาสัมพันธภาพทางสังคมจึง
มีการสื่อสารที่ไม่เป็ นธรรมชาติ ตรงข้ ามกับความรู้สึกที่แท้ จริ ง นิยมหัวเราะ ยิ ้ม และใช้ ความตลก
เพื่อกลบเกลื่อน รวมถึงนิ่งเงียบเพื่อเลี่ยงปั ญหา สุนทรี โคมิน และสนิท สมัครการ (2522: 78) มอง
ว่าความสุภาพ การข่มใจ และการรักษาน ้าใจชี ้ให้ เห็นว่าคนไทยปรับตัวเข้ ากับสภาพแวดล้ อมได้ ดี
Van Esterik (2000: 36) เรี ยกหลักการปรับตัวเหล่านี ้ว่า “กาลเทศะ” ตัวอย่างของคาในตัวบทที่
แสดงถึงค่านิยมการปรับตัว เช่น “ปราศรัยแสร้ งแกว่งทอดตัว” “ก้ มหน้ าเมินเขินขวยใจ”
การให้ ความสาคัญกับสถานะหรื อบทบาทของบุคคลอันเป็ นวิธีการ
สาหรับหลีกเลี่ยงความขัดแย้ งและปรับตัวเข้ ากับสภาพแวดล้ อมสะท้ อนลักษณะทางวัฒนธรรมที่
เน้ นอิงปริ บทของคนไทย สามารถอธิ บายด้ วยทฤษฎี แนวโน้ มค่านิยมของ Kluckhohn and
Strodtbeck (1961) ในมิติด้านความสัมพันธ์ ที่เน้ นลาดับชัน้ (hierarchy) โดยสังคมที่มีค่านิยม
เช่ น นี จ้ ะยอมรั บ ความแตกต่ า งทางอ านาจหรื อ สถานะ นิ ย มการมี ร ะเบี ย บแบบแผน และ
ความสัมพันธ์จะผันแปรไปตามบทบาทของแต่ละบุคคล (Watkins and Gnoth, 2011: 1282)
(5) ค่านิยมในวรรณคดีเกี่ยวกับละคร นิทาน และนาฏวรรณคดี
ผลการวิ เ คราะห์ แ สดงว่ า ค่ า นิ ย มที่ พ บมากที่ สุ ด คื อ การให้
ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคลซึ่งพบใน 28 เรื่ องหรื อร้ อยละ 90.3 สะท้ อนให้ เห็นว่าแม้ เนื ้อหา
ส่วนใหญ่จะเป็ นเรื่ องราวเกี่ยวกับชนชันปกครองและแต่
้
งโดยพระมหากษัตริ ย์มากที่สดุ แต่คา่ นิยม
ที่ปรากฏมากที่สุดก็ไม่ใช่ค่านิ ยมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์ ประเด็นที่น่าสนใจคือการที่
ค่านิยมอานาจนิยมพบมากเป็ นอันดับสอง โดยพบใน 24 เรื่ องหรื อร้ อยละ 77.4 ผู้วิจยั มองว่าทัง้ 2
ค่านิยมข้ างต้ นสัมพันธ์กบั วรรณคดีประเภทนี ้ซึง่ มีเนื ้อหาเกี่ยวข้ องกับราชวงศ์ (จักรๆ วงศ์ๆ) และตัว
ละครก็ เป็ นชนชัน้ สูง เกื อบทัง้ หมด เป็ นการสะท้ อนการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิ ราชซึ่ง มี
ระบบศักดินาเป็ นตัวกาหนดความแตกต่างของบุคคลตามลาดับชัน้ สมพงษ์ ใหม่วิจิตร (2536)
กล่าวว่าระบบศักดินาในอดีตทาให้ คนไทยปั จจุบนั ยกย่องบุคคลมากกว่าหลักการ อยากเป็ นเจ้ าคน
นายคน ถื อยศศักดิ์และฐานานุรูป Rabibhadana (1979) กล่าวว่าการปกครองระบอบสม
บูร ณาญาสิ ท ธิ์ มี ก ารแบ่ ง ชนชัน้ อย่ า งชัด เจน ผู้ป กครองมี อ านาจสิ ท ธิ์ ข าดเหนื อ ดิ น แดนและ
ประชาชน วรรณคดี ป ระเภทนี จ้ ึง สะท้ อ นการจัด ล าดับ ชัน้ ทางสัง คมโดยที่ พ ระมหากษั ต ริ ย์ มี
ความสาคัญมากที่สุดและใช้ อานาจแต่เพียงผู้เดียว ทาให้ ผ้ วู ิจยั พบค่านิยมการให้ ความสาคัญกับ
ตัวเองหรื อบุคคลและอานาจนิ ยมในตัวบทมากกว่าค่านิยมอื่ น ๆ นอกจากนี ค้ ่านิยมทัง้ สองยัง
สะท้ อนโลกทัศน์ของคนไทยในส่วนแรงจูงใจต่อการกระทาว่าขึ ้นอยู่กับสิ่งที่เป็ นอยู่ (Being) ตาม
ทฤษฎีแนวโน้ มค่านิยมของ Kluckhohn and Strodtbeck (1961) อีกด้ วย
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ผลการวิเคราะห์ โดยรวมจากวรรณคดีทัง้ 89 เรื่ อง ผู้วิจัยพบค่านิย ม
เรี ยงลาดับจากจานวนมากไปหาน้ อย ดังนี ้
1) ค่านิยมการให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล พบใน 76 เรื่ อง
(ร้ อยละ 85.4)
2) ค่านิยมความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม พบใน 67 เรื่ อง (ร้ อย
ละ 75.3)
3) ค่านิยมเกี่ยวกับพุทธศาสนา พบใน 55 เรื่ อง (ร้ อยละ 61.8)
4) (1) ค่านิยมเกี่ยวกับอานาจนิยม และ (2) ค่านิยมเกี่ยวกับความ
สนุกสนาน พบใน 52 เรื่ อง (ร้ อยละ 58.2)
5) ค่านิยมการปรับตัวเข้ ากับโอกาสและสิ่งแวดล้ อม พบใน 50 เรื่ อง
(ร้ อยละ 56.2)
6) ค่านิยมความมัง่ คัง่ ร่ ารวย พบใน 42 เรื่ อง (ร้ อยละ 47.2)
7) ค่านิยมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์ พบใน 40 เรื่ อง (ร้ อยละ
44.9)
8) ค่านิยมเกี่ยวกับภาระบุญคุณ พบใน 38 เรื่ อง (ร้ อยละ 42.7)
9) ค่านิยมการมีความรู้ความสามารถ พบใน 24 เรื่ อง (ร้ อยละ 26.9)
ค่านิยมที่พบดังกล่าวสอดคล้ องกับการวิเคราะห์ที่จาแนกตามวรรณคดี
แต่ละประเภท โดยผู้วิจยั พบค่านิยมการให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคลมากที่สดุ ในวรรณคดี 3
ประเภท คือ (1) นิราศ การเดินทาง และการคร่ าครวญหรื ออารมณ์ (2) ศาสนา ชาดก และคาสอน
และ (3) ละคร นิ ท าน และนาฏวรรณคดี นอกจากนี ค้ ่า นิ ย มที่ พ บมากที่ สุด และรองลงมายัง
ใกล้ เคียงกับการวิเคราะห์คา่ นิยมในวรรณคดีประเภทศาสนา ชาดก และคาสอนด้ วย
ผลการศึกษาดัง กล่าวแสดงให้ เห็นว่าหนังสื อ “วรรคทองในวรรณคดี
ไทย” มีตวั บทที่สะท้ อนค่านิยมการให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคลมากที่สุด ดังที่ผ้ ูวิจัย ได้
บรรยายในบทที่ 2 ว่าคนไทยมุ่งเน้ นความสุขส่วนตนมาก ชอบอิสระ ไม่มานะบากบัน่ มุ่งความ
สะดวกสบาย (สุนทรี โคมิน และสนิท สมัครการ, 2522) เป็ นลักษณะของสังคมแบบโครงสร้ าง
หลวมดังที่กล่าวไว้ ก่อนหน้ า สอดคล้ องกับที่ Embree (1950: 182) บรรยายว่าคนไทยให้
ความสาคัญกับตัวเอง ไร้ ระเบียบวินยั ไม่เคารพกฎหมาย ไม่อตุ สาหพยายาม ชอบการท่องเที่ยว
และไม่ชอบงานหนัก Phillips (1965) ยังกล่าวว่าคนไทยเอาตัวเองเป็ นศูนย์กลาง ชอบทาตาม
อาเภอใจ ไม่ตรงต่อเวลา ไม่มีจิตสาธารณะ เห็นแก่ตวั ขาดความอดทน ความสัมพันธ์ ระหว่าง
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บุคคลจะมีเงื่อนไขของผลประโยชน์เข้ ามาเกี่ยวข้ อง แต่ละปฏิสมั พันธ์จงึ ปรับเปลี่ยนได้ เสมอและจะ
หลีกเลี่ยงการมีพนั ธะในระยะยาว (Rabibhadana, 1979)
การคานึงถึงตนเอง อัตตา และเน้ นตัวบุคคลยังทาให้ คนไทยระมัดระวัง
ในการสื่อสารเพื่อมิให้ ส่งผลกระทบต่อตนเองและตัวตนของบุคคลอื่น จึงมักระวังคาพูด ใช้ ความ
สุภาพเพื่อสร้ างความประทับใจ จัดการความกังวลเพื่อรักษาหน้ า และแสดงความห่วงใยคูส่ นทนา
(Phillips, 1965) ความสุภาพและระมัดระวังคาพูดสะท้ อนผ่านการสื่อสารแบบเน้ นอิงปริ บทของ
คนไทย โดยคู่สนทนาจะเลือกใช้ ภาษาที่เชื่อมโยงหรื อผันแปรไปตามปริ บท (Rojjanaprapayon,
1977: 46) ทุกคนจาต้ องทราบสถานะของกันและกันเพื่อใช้ รูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสม
(Knutson and Posirisuk, 2007: 211) ความสุภาพที่ใช้ แสดงความห่วงใยยังสะท้ อนลักษณะ
ความเป็ นเพศหญิง (Femininity) ของคนไทย โดยคูส่ นทนาจะคานึงถึงอารมณ์ความรู้สึกของฝ่ าย
ตรงข้ ามผ่า นการยิม้ แย้ ม พยักหน้ า และใช้ คาขยายเพื่ อแสดงความใส่ใจ (Rojjanaprapayon,
1977) ค่านิยมการให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคลดังที่กล่าวมานอกจากจะเป็ นอิทธิพลของ
หลักการพึ่งตนเองทางพุทธศาสนาแล้ ว (Phillips, 1965: 88) ยังเกิดจากความเคยชินในการ
ดารงชี วิตตามวิถีเ กษตรกรรมซึ่งทาให้ คนไทยขาดความกระตือรื อร้ นด้ วย (สมพงษ์ ใหม่วิจิ ตร,
2536)
การพบค่านิยมการให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคลมากที่สุดในตัว
บทหนังสือ “วรรคทองในวรรณคดีไ ทย” ตอกยา้ ถึง ความเป็ นปั จเจกนิยมเชิ งลบแบบโครงสร้ าง
หลวมของคนไทย ทังการยึ
้
ดมัน่ ในอัตตา (ego) ความพึงพอใจส่วนบุคคล การเห็นแก่ตวั ขาดความ
อดทน เน้ นผลประโยชน์ต่างตอบแทน รวมถึงการให้ สาคัญกับสถานะของบุคคลมากกว่าหลักการ
หรื อความถูกต้ องซึ่งทาให้ เกิดการยอมรับความแตกต่างทางอานาจตามไปด้ วย ทังหมดแสดงถึ
้
ง
โลกทัศน์ว่าแรงจูงใจในพฤติกรรมขึ ้นอยู่กบั สิ่งที่เป็ นอยู่ (Being) ตามทฤษฎีแนวโน้ มค่านิยมของ
Kluckhohn and Strodtbeck (1961) Hills (2002) กล่าวว่าสังคมที่มีโลกทัศน์ดงั กล่าวจะเน้ น
ตัวตนและการแสดงออก เชื่อว่าคนเราเกิดมาตามวิถีทางที่ต้องเป็ นซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
ให้ ความสาคัญกับการปลดปล่อย การกระทาตามอาเภอใจ ไม่ผูกมัดตนเองกับภาระหน้ าที่หรื อ
ความรับผิดชอบ (Adler and Jelinek, 2000: 80) Watkins and Gnoth (2011: 1281-1282) เสริ ม
ว่าผู้มี โลกทัศน์ เช่นนี จ้ ะเน้ นความพึงพอใจและความก้ าวหน้ าเฉพาะตน ความสัมพันธ์ ระหว่าง
บุคคลที่เชื่อมโยงกับบทบาทในสังคม และการแสวงหาความสุขตามที่ตนต้ องการไม่ว่าจะเป็ นการ
ท่องเที่ยวหรื อการสังสรรค์รื่นเริง
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2) มายาคติในตัวบทหนังสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย”
ผลการศึก ษามายาคติ ใ นตัว บทผู้วิ จัย พบว่ า หนัง สื อ “วรรคทองใน
วรรณคดีไทย” แสดงจานวนมายาคติที่พบมากที่สุดในทิศทางเดียวทัง้ 5 ประเภทวรรณคดี มี
รายละเอียดดังนี ้
(1) มายาคติในวรรณคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และการเฉลิมพระ
เกียรติพระมหากษัตริย์
ผลการวิเคราะห์ พ บว่ามายาคติที่ปรากฏมากที่ สุด คือ มายาคติ
เกี่ยวกับสังคม ซึ่งพบในวรรณคดี 5 เรื่ องคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 71.4 ในจานวนดังกล่าวสามารถ
จาแนกเนื ้อหาได้ เป็ น 2 ส่วน คือ (1) เนือ้ หาทั่วไป ได้ แก่ เนื ้อหาเกี่ ยวกับ อานาจและผู้มีอานาจ
สถานะ ชาตินิยมความเป็ นไทย และอื่นๆ 4 เรื่ อง และ (2) เนื ้อหาเกี่ยวกับสตรี เพศหรื อปิ ตาธิปไตย
2 เรื่ อง วรรณคดีประเภทนี ้จึงพบมายาคติเกี่ยวกับสังคมในส่วนของเนื ้อหาทั่วไปมากกว่าเนื ้อหา
เกี่ยวกับสตรี เพศหรื อปิ ตาธิปไตย
(2) มายาคติในวรรณคดีเกี่ ยวกับนิราศ การเดินทาง และการคร่ า
ครวญหรื ออารมณ์
ผลการวิเคราะห์ พ บว่ามายาคติที่ปรากฏมากที่ สุด คือ มายาคติ
เกี่ยวกับสังคม ซึง่ พบในวรรณคดี 20 เรื่ องหรื อร้ อยละ 60.6 ในจานวนดังกล่าวจาแนกเนื ้อหาได้ เป็ น
2 ส่วน คือ (1) เนื ้อหาทัว่ ไป ได้ แก่ เนื ้อหาเกี่ยวกับอานาจและผู้มีอานาจ สถานะ ชาตินิยมความ
เป็ นไทย และอื่นๆ 11 เรื่ อง และ (2) เนื ้อหาเกี่ยวกับสตรี เพศหรื อปิ ตาธิปไตย 14 เรื่ อง วรรณคดี
ประเภทนี จ้ ึง พบมายาคติเ กี่ ย วกับ สัง คมในส่ว นของเนื อ้ หาเกี่ ย วกับ สตรี เ พศหรื อ ปิ ตาธิ ป ไตย
มากกว่า เนื อ้ หาทั่ว ไป ผู้วิ จัยมองว่า ผลการศึกษานี ส้ ะท้ อ นข้ อ เท็จ จริ ง ซึ่ง เป็ นไปตามขนบการ
ประพันธ์ เนื่องจากผู้แต่งวรรณคดีประเภทนี ล้ ้ วนเป็ นเพศชายและเนื ้อหายังกล่าวถึง การเดินทาง
และการแสดงอารมณ์ ของบุรุษเพศทัง้ สิน้ ดังที่ผ้ ูวิจัยได้ อภิปรายไว้ ในส่วนการสรุ ปผลวิเคราะห์
องค์ประกอบของวรรณคดี
(3) มายาคติในวรรณคดีเกี่ยวกับศาสนา ชาดก และคาสอน
ผลการวิเคราะห์ พ บว่ามายาคติที่ปรากฏมากที่ สุด คือ มายาคติ
เกี่ยวกับสังคม ซึง่ พบในวรรณคดี 11 เรื่ องหรื อร้ อยละ 73.3 ในจานวนดังกล่าวจาแนกเนื ้อหาได้ เป็ น
2 ส่วน คือ (1) เนื ้อหาทัว่ ไป ได้ แก่ เนื ้อหาเกี่ยวกับอานาจและผู้มีอานาจ สถานะ ชาตินิยมความ
เป็ นไทย และอื่นๆ 10 เรื่ อง และ (2) เนื ้อหาเกี่ยวกับสตรี เพศหรื อปิ ตาธิปไตย 4 เรื่ อง วรรณคดี
ประเภทนี ้จึงพบมายาคติเกี่ยวกับสังคมในส่วนของเนื ้อหาทัว่ ไปมากกว่าเนื ้อหาเกี่ยวกับสตรี เพศ
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หรื อปิ ตาธิปไตย เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์องค์ประกอบจะพบว่าเนื ้อหาของวรรณคดีประเภทนี ้
เป็ นเรื่ องราวและหลักคาสอนในพุทธศาสนา จึงไม่น่าแปลกใจที่จะพบมายาคติเกี่ยวกับสังคมใน
ส่วนของอานาจและความสาคัญของสถานะ ดังทรรศนะของนักวิชาการแนววัฒนธรรมศึกษาซึ่ง
มองว่าพุทธศาสนาแบบไทยเป็ นเครื่ องมือที่ช นชัน้ นาใช้ ส่งเสริ ม อานาจของตน (Van Esterik,
2000) จนเกิดเป็ นหลักการที่ไม่สง่ เสริมความเสมอภาค (สุจิตต์ วงษ์ เทศ, 2558ก) โดยเฉพาะความ
เชื่ อ ว่า ผู้มี ส ถานะสูง หรื อ ร่ า รวยคื อ ผู้สั่ง สมบุญ ไว้ ม าก ท าให้ ก ารประเมิ น สถานะของบุค คลมี
ความสาคัญในสังคมไทย (Rabibhadana, 1979: 35-36)
(4) มายาคติในวรรณคดีเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ประเพณี และพิธี
การ
ผลการวิเคราะห์ พ บว่ามายาคติที่ปรากฏมากที่ สุด คือ มายาคติ
เกี่ยวกับสังคม ซึ่งพบในวรรณคดี 2 เรื่ องหรื อร้ อยละ 66.7 ในจานวนดังกล่าวพบเพียงเนือ้ หา
เกี่ยวกับสตรี เพศหรื อปิ ตาธิปไตย 2 เรื่ อง และไม่พบเนื ้อหาทัว่ ไปในทุกเรื่ อง
(5) มายาคติในวรรณคดีเกี่ยวกับละคร นิทาน และนาฏวรรณคดี
ผลการวิเคราะห์ พ บว่ามายาคติที่ปรากฏมากที่ สุด คือ มายาคติ
เกี่ยวกับสังคม ซึง่ พบในวรรณคดี 24 เรื่ องหรื อร้ อยละ 77.4 ในจานวนดังกล่าวจาแนกเนื ้อหาได้ เป็ น
2 ส่วน คือ (1) เนื ้อหาทัว่ ไป ได้ แก่ เนื ้อหาเกี่ยวกับอานาจและผู้มีอานาจ สถานะ ชาตินิยมความ
เป็ นไทย และอื่นๆ 17 เรื่ อง และ (2) เนื ้อหาเกี่ยวกับสตรี เพศหรื อปิ ตาธิปไตย 18 เรื่ อง วรรณคดี
ประเภทนี จ้ ึง พบมายาคติเ กี่ ย วกับ สัง คมในส่ว นของเนื อ้ หาเกี่ ย วกับ สตรี เ พศหรื อ ปิ ตาธิ ป ไตย
มากกว่าเนื ้อหาทัว่ ไป ผู้วิจยั มองว่าการพบมายาคติดงั กล่าวมากที่สดุ ในวรรณคดีประเภทนี ้ถือเป็ น
เรื่ องปกติ หากพิจารณผลการวิเคราะห์องค์ประกอบจะพบว่าวรรณคดีประเภทนี แ้ ต่งโดยผู้ชาย
ทังหมด
้
และเนื ้อหาส่วนใหญ่ยงั เป็ นเรื่ องราวที่ ตวั ละครเอกหรื อผู้ดาเนินเรื่ องเป็ นเพศชาย จึงถือได้
ว่าเป็ นไปตามขนบการแต่งดังเดิ
้ มอยูแ่ ล้ ว
ผลการวิเคราะห์โดยรวมจากวรรณคดีทงั ้ 89 เรื่ อง ผู้วิจัยพบมายาคติ
เรี ยงลาดับจากจานวนมากไปหาน้ อย ดังนี ้
1) มายาคติเกี่ยวกับสังคม พบใน 62 เรื่ อง (ร้ อยละ 69.7)
2) มายาคติเกี่ยวกับจักรวาลและชีวิต พบใน 41 เรื่ อง (ร้ อยละ 46.1)
3) มายาคติเกี่ยวกับอัตลักษณ์ พบใน 40 เรื่ อง (ร้ อยละ 44.9)
4) มายาคติเกี่ยวกับจุดสิ ้นของชีวิต พบใน 23 เรื่ อง (ร้ อยละ 25.8)
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มายาคติที่พบดังกล่าวสอดคล้ องกับการวิเคราะห์ที่จาแนกตามวรรณคดี
แต่ละประเภท โดยผู้วิจยั พบมายาคติเกี่ยวกับสังคมมากที่สดุ ในวรรณคดีทงั ้ 5 ประเภท ในจานวน
มายาคติเกี่ยวกับสังคมที่พบทัง้ 62 เรื่ อง สามารถจาแนกเนื ้อหาได้ เป็ น 2 ส่วน คือ (1) เนื ้อหาทัว่ ไป
ได้ แก่ เนื ้อหาเกี่ยวกับอานาจและผู้มีอานาจ สถานะ ชาตินิยมความเป็ นไทย และอื่นๆ 42 เรื่ อง
และ (2) เนื ้อหาเกี่ยวกับสตรี เพศหรื อปิ ตาธิปไตย 40 เรื่ อง จะเห็นได้ ว่าเนื ้อหาทังสองส่
้
วนมีจานวน
ใกล้ เคียงกัน จึงสรุ ปได้ ว่าหนังสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย” มีตวั บทที่สะท้ อนมายาคติเกี่ยวกับ
สังคมในส่วนของเนื ้อหาทัว่ ไป (อานาจและผู้มีอานาจ สถานะ ชาตินิยมความเป็ นไทย ฯลฯ) มาก
ที่สดุ และมากกว่าเนื ้อหาเกี่ยวกับสตรี เพศหรื อปิ ตาธิ ปไตยเล็กน้ อย ผู้วิจยั ขออภิปรายผลตามลาดับ
เนื ้อหา ดังนี ้
มายาคติ เ กี่ ย วกับ สัง คมพบว่ า คติ ค วามเชื่ อ เกี่ ย วกับ อ านาจและผู้มี
อานาจรวมถึงความสาคัญของสถานะปรากฏมากที่สุด ตัวอย่างของคาในตัวบท เช่น “ตาหนัก
ลานักตา-ที่พระอาวตาร สาราญรมย์ ” “เป็ นข้ าฝ่ าธุลี” “พร้ อมพรักคนใช้ ระไวระวัง” สุวรรณา สถา
อานันท์ และเนื่องน้ อย บุณยเนตร (2535) กล่าวว่าสังคมไทยมีความเชื่อเรื่ องอานาจซึ่งมีอิทธิพล
ต่อวิถีทางสังคมและรูปแบบการปกครอง ได้ แก่ (1) อานาจพุทธธรรมอันมีผลต่อพฤติกรรมการเห็น
อกเห็นใจ (2) อานาจเทพเจ้ าซึ่งส่งผลให้ สถาบันศาสนาและพระมหากษัตริ ย์เป็ นที่เคารพเทิดทูน
(3) อานาจพระมหากษัตริ ย์จากการเป็ นเทพอวตารและการสร้ างบุญบารมี และ (4) อานาจภูผีซึ่ง
ควบคุมวิถีปฎิบตั ขิ องประชาชน ทังหมดส่
้
งผลต่อการให้ ความสาคัญกับสถานะ บทบาทหน้ าที่ของ
แต่ละบุคคลจึงขึ ้นอยู่กบั ชนชัน้ สถานะ หรื อตาแหน่งทางสังคม (Shytov, 2004) หลักคิดดังกล่าว
สัมพันธ์ กับปั จจัยทางสังคมที่เน้ นระบบอุปถัมภ์ และหลักกรรมในศาสนาพุทธ Phillips (1965)
กล่าวว่าสังคมไทยถือว่าผู้มีอานาจคือผู้มีบญ
ุ วาสนาและสามารถช่วยเหลือผู้น้อยได้ ชาวพุทธไทยที่
เชื่อในหลักกรรมจะมองว่าบุคคลที่เกิดมามีสถานะแตกต่างกัน เพราะผลจากบุญและกรรมที่ทาไว้
ในอดีต (Rojjanaprapayon, 1997: 14-15)
Bandhumedha (1985) กล่าวว่าแม้ สงั คมจะก้ าวหน้ าไปเพียงใดโลก
ทัศน์ความสูงต่าทางอานาจก็ยังคงมีอิทธิพลต่อวิธีคิดของคนไทยเสมอ ความเชื่อในสถานะและ
อานาจที่ตา่ งกันส่งผลให้ คนไทยเป็ นพวกชะตากรรมนิยม เชื่อบุญวาสนา ไม่ดิ ้นรนหรื อฝื นโชคชะตา
ปลงกับทุกเรื่ อง และลืมง่าย (Phillips, 1965: 47) และยังส่งผลต่อรู ปแบบการสื่อสารที่มีการ
ตระหนักในอานาจ โดยเฉพาะการใช้ ภาษาที่เชื่อมโยงกับสถานะและวิธีการใช้ ที่แสดงความสุภาพ
แตกต่างกันไปตามคุณลักษณะส่วนบุคคล (เพศ อายุ ตาแหน่ง) และความสัมพันธ์ตอ่ กัน (สถานะ
ความเกี่ยวดอง ความสนิทสนม) (Bandhumedha, 1985: 87) ทาให้ ในภาษาไทยมีคาสรรพนาม
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เพื่อใช้ สื่อสารจานวนมาก อาทิ สรรพนามบุรุษที่หนึ่ง 17 แบบ และสรรพนามบุรุษ ที่สอง 19 แบบ
(Knutson and Posirisuk, 207: 211) นอกจากนี ้คาศัพท์ในภาษาไทยยังจาแนกได้ 3 ระดับ คือ (1)
ศัพท์ที่ใช้ กบั กษัตริ ย์ พระสงฆ์ และเทพเจ้ า (2) ศัพท์ที่ใช้ ในกิจราชการ และ (3) ศัพท์ทวั่ ไปที่ใช้ กัน
ในหมูป่ ระชาชน (Shytov, 2004: 124)
ในส่ ว นของเนื อ้ หาเกี่ ย วกั บ สตรี เ พศหรื อปิ ตาธิ ป ไตยซึ่ ง พบมาก
เช่นเดียวกันสะท้ อนให้ เห็นว่าคติความเชื่อต่อสตรี เพศมีความโดดเด่นในสังคมไทย สุวรรณา สถา
อานันท์ และเนื่องน้ อย บุณยเนตร (2535) กล่าวว่าในสังคมไทยผู้หญิงมีสถานภาพทังการเป็
้
นแม่
เป็ นศรี ภรรยา เป็ นเครื่ องมือเชื่อมอานาจ และเป็ นสินค้ าหรื อวัตถุทางเพศ ทาให้ ผ้ หู ญิงถูกคาดหวั ง
ให้ ต้ อ งรั ก นวลสงวนตัว รั ก สวยรั ก งาม และมี แ น้ ว โน้ ม ใช้ เ รื อ นร่ า งก้ าวสู่ค วามส าเร็ จ ในชี วิ ต
Rojjanaprapayon (1997: 23-24) กล่าวว่าวิธีคิดนี ้สืบทอดมาตังแต่
้ สมัยจารี ตซึ่งสตรี เพศถูกกดขี่
ด้ วยอิทธิพลของศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ ก่อให้ เกิดภาพจาในปั จจุบนั ว่าเพศชายเป็ นผู้ นา
ห้ าวหาญ และแข็งแรงกว่า ส่วนเพศหญิงมีความเปราะบาง ต้ องเรี ยบร้ อย เป็ นช้ างเท้ าหลัง และ
รับผิดชอบงานบ้ าน การที่วรรณคดีสว่ นใหญ่แต่งขึ ้นในสมัยจารี ตซึ่งผู้แต่งส่วนมากเป็ นชนชันสู
้ ง จึง
ไม่น่าแปลกใจที่เนื ้อหาจะสะท้ อนความสัมพันธ์ ระหว่างชายกับหญิ ง ในลักษณะที่ ชายเป็ นใหญ่
แม้ ว่า การทบทวนวรรณกรรมที่ ผ่า นมาจะปรากฏข้ อ เท็ จ จริ ง ว่า สัง คมอุษ าคเนย์ ในอดี ต จะให้
ความสาคัญ กับเพศหญิ ง มากกว่า ชาย ดัง คากล่าวของสุจิ ตต์ วงษ์ เทศ (ดูใน ประชาชาติธุรกิ จ
ออนไลน์, 2558) ที่ว่าวัฒนธรรมดังเดิ
้ มของไทยยกย่องให้ ผ้ หู ญิงเป็ นใหญ่ มีอานาจทางการเมือง
และเป็ นผู้นาในพิธีกรรม แต่เมื่อศาสนาพราหมณ์และพุทธเข้ ามาได้ เปลี่ยนให้ ชายเป็ นผู้กมุ อานาจ
ทางสังคมและสถานภาพของผู้หญิงถูกกดให้ ต่าลง ผลการศึกษาจึงปรากฏให้ เห็นว่าตัวบทสะท้ อน
คติเกี่ยวกับสตรี เพศหรื อปิ ตาธิปไตยค่อนข้ างมาก
Van Esterik (2000) อธิบายว่าศาสนาพุทธมีความเป็ นปิ ตาธิปไตยสูง
และถูกชนชันปกครองปรุ
้
งแต่งโดยใช้ หลักกรรมเป็ นเครื่ องมือกดขี่ เชื่อว่าการเกิดเป็ นหญิงเพราะ
สร้ างกรรมดีมาน้ อยซึ่งดูเหมือนว่าผู้หญิงก็ยอมรับหลักการนี ้เช่นกัน ทาให้ สถานภาพของสตรี ไทย
ถูกกดข่มให้ ต่ากว่าชายโดยเฉพาะในยุคสังคมจารี ตที่ถกู กันออกจากระบบการศึกษา และมีสามีได้
คนเดียวในขณะที่ผ้ ชู ายจะมีภรรยาได้ หลายคน นอกจากนี ้อิทธิพลของวัฒนธรรมราชสานักก็ส่งผล
กับความคาดหวังและภาพจาต่อสตรี เพศของคนไทยเช่นกัน โดยเฉพาะพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ตามที่ปรากฏในสุภาษิตสอนหญิงซึ่งถูกใช้ เ ป็ นแบบเรี ยนมาหลายทศวรรษ เช่น ความอ่อนโยน อยู่
ในโอวาท อ่อนน้ อมยอมตาม และรักนวลสงวนตัวอันเป็ นเกณฑ์ของราชสานักสยามโบราณ วิธีคิด
ที่กล่าวมาถูกผลิตซ ้าเป็ นประจาผ่านสื่อบันเทิงอันแสดงถึงความรู้สึกโหยหาอดีต ความเป็ นอนุรักษ์
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นิยม และการรักษาวัฒนธรรมผู้ดีให้ คงอยู่ สุจิ ตต์ วงษ์ เทศ ชี ้แจงว่าการนาสุภาษิตสอนหญิงมาใช้
อบรมผู้หญิงทัว่ ไปเป็ นสิ่งไม่ถูกต้ องและสร้ างปั ญหาให้ กับเด็กและสังคม เพราะแท้ จริ งแล้ วตารา
ดังกล่าวมีไว้ สาหรับสอนสตรี ในตระกูลผู้ดีหรื อขุนนางเท่านัน้ (มูลนิธิแพททูเฮลท์, 2556)
ตัวอย่างของประโยคในตัวบทที่สะท้ อนมายาคติเกี่ยวกับสตรี เพศ ได้ แก่
“กษัตรี มีผวั ดุจแหวนมีหวั เห็นงามแก่ตาโลกทังหลาย-อย่
้
าทาให้ สลาย แสงแก้ วจะอับเงางาม” “ถึง
รูปชัว่ ตัวดาระยายาก รู้รักปากรักหน้ าประสาหญิง ” “ชะกะไรใจหญิงยิ่งกว่าชาย เล่นอุบายล้ วนเอา
แบบ เปนแยบยนต์” “สตรี รูปงามสรรพ เป็ นทรัพย์ ตนนา แม้ ตกยากไร้ ร้าง ห่อนไร้ สามี ” เป็ นต้ น
อย่างไรก็ตามผู้วิจยั มองว่าการที่หนังสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย” สะท้ อนมายาคติเกี่ยวกับสตรี
เพศหรื อปิ ตาธิไตยค่อนข้ างมากถือเป็ นเรื่ องปกติธรรมดา เนื่องจากวรรณคดีส่วนใหญ่แต่งขึ ้นโดย
ผู้ชายและเนื ้อหาส่วนมากก็เป็ นเรื่ องราวในมุมมองของบุ รุษเพศซึ่งเป็ นไปตามขนบดังเดิ
้ มสาหรับ
การประพันธ์วรรณคดีไทยนัน่ เอง
ลาดับต่อไปจะเป็ นการสรุปผลและอภิปรายผลการวิเคราะห์ อดุ มการณ์
ในตัวบทหนังสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย” ดังจะได้ กล่าวในรายละเอียด
7.1.2.3 อุดมการณ์ในตัวบทหนังสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย”
ผู้วิจยั ขอสรุปผลและอภิปรายผลการวิเคราะห์อดุ มการณ์ ในตัวบทเรี ยงลาดับตาม
วรรณคดีทงั ้ 5 ประเภท มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1) อุดมการณ์ ในวรรณคดีเกี่ ยวกับประวัติศาสตร์ และการเฉลิมพระ
เกียรติพระมหากษัตริย์
ผลการวิเคราะห์ ปรากฏอุดมการณ์ ที่พบมากที่สุด คือ ศักดินา พบใน
วรรณคดี 5 เรื่ อง คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 71.4 รองลงมา คือ ชาตินิยม และพุทธศาสนา พบใน 4
เรื่ องหรื อร้ อยละ 57.1 ผลการศึกษาสอดคล้ องกับการวิเคราะห์องค์ประกอบของวรรณคดีประเภทนี ้
ที่แต่งโดยชนชันสู
้ งทังหมดและเนื
้
้อหาส่วนใหญ่เป็ นการยกย่องชนชันสู
้ ง รู ปการณ์ดงั กล่าวทาให้
อุดมการณ์ ศักดินาปรากฏเด่นชัดมากที่สุด เพราะศักดินาเป็ นกลไกที่ช นชัน้ ปกครองใช้ กาหนด
บทบาทหน้ าที่ สิทธิ อานาจ และฐานะของทุกชนชันในการจั
้
ดระบบสังคมโดยใช้ ชาติกาเนิดและ
ตาแหน่งทางราชการเป็ นตัวชี ้วัด (สุมาลี บารุงสุข และศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กลุ , 2529: 84) รัชนีกร
เศรษโฐ (2532) ยังกล่าวว่าในอดีตศักดินาเอื ้อประโยชน์ให้ ชนชันมู
้ ลนายผูกขาดที่ดินและแรงงาน
ทังหมด
้
เป็ นปั จจัยให้ เกิดการแบ่งชนชัน้ ระบบอุปถัมภ์ และส่งผลต่อระบบราชการไทยในปั จจุบนั ที่
มีการวางอานาจ ไม่เสมอภาค ล่าช้ าเพราะต้ องทาตามระเบียบที่ซบั ซ้ อน และขาดประสิทธิภาพ
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เมื่อพิจารณาในมิติทางวัฒนธรรมศึกษาจะเห็นว่า ศักดินาสัมพันธ์ กับ
อุดมการณ์พทุ ธศาสนาซึง่ พบมากเป็ นลาดับที่สอง ฐิ รชญา มณีเนตร (2553: 58-59) กล่าวว่าระบบ
ศักดินาทาให้ ชนชันปกครองมี
้
อานาจเหนือประชาชนหรื อชนชันไพร่
้ อย่างสิ ้นเชิง ทังนี
้ ้เกิดจากการ
นาหลักบุญกรรมในพุทธศาสนามาใช้ อธิบายความแตกต่างทางอานาจและชาติกาเนิดของแต่ละ
บุคคล รวมถึงอ้ างความจาเป็ นในการแบ่งหน้ าที่ความรับผิดชอบตามฐานะเพื่อความเป็ นระเบียบ
ของสังคม ส่งผลให้ ชนชันล่
้ างถูกกดขี่และยากจะยกระดับฐานะของตน แม้ ในปั จจุบนั ซึ่งปกครอง
ด้ วยระบอบประชาธิ ป ไตยแต่ โลกทัศน์ ความต่างทางอานาจที่ สัม พัน ธ์ กับบุญบารมี ก็ยัง คงอยู่
(Bandhumedha, 1985) และดูเหมือนว่าความเหลื่อมล ้าจะมีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ ้นด้ วยซ ้า (Shytov,
2004) ตัวอย่างของคาในตัวบทที่สะท้ อนอุดมการณ์ศกั ดินา เช่น “พระยศ” “สมโภชเจ้ า” “วิไสยยศ”
“ท้ าวท่าน” “เบญจยศ”
2) อุดมการณ์ ในวรรณคดีเกี่ ย วกับนิ ราศ การเดินทาง และการคร่ า
ครวญหรื ออารมณ์
ผลการวิเคราะห์ปรากฏอุดมการณ์ ที่พบมากที่สดุ คือ ชายเป็ นใหญ่ พบ
ใน 19 เรื่ องหรื อร้ อยละ 57.6 รองลงมา คือ พุทธศาสนา พบใน 16 เรื่ องหรื อร้ อยละ 48.5 ผู้วิจยั ถือ
ว่าผลการศึกษาค่อนข้ างสะท้ อนข้ อเท็จจริ ง เกี่ ยวกับการแต่ง วรรณคดีไทยซึ่ง เป็ นไปตามขนบที่
ส่วนมากแต่งโดยบุรุษเพศ ในผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของวรรณคดี จะพบว่านอกจากผู้แต่ง
หรื อผู้รวบรวมส่วนใหญ่เป็ นชนชันสู
้ งแล้ วยังเป็ นบุรุษเพศทังหมดอี
้
กด้ วย โดยเป็ นวรรณคดีที่ผ้ แู ต่ง
หรื อรวบรวมโดยผู้ชาย 32 เรื่ อง ในจานวนนี ้แต่งโดยพระสงฆ์ 1 เรื่ อง และไม่ปรากฏผู้แต่ง 1 เรื่ อง
ในส่วนของเนื ้อหาจะเห็นว่าวรรณคดีประเภทนี ้ยังเป็ นการแสดงอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครเพศ
ชายทังสิ
้ ้น องค์ประกอบที่กล่าวมาจึงเป็ นปั จจัยให้ อดุ มการณ์ชายเป็ นใหญ่โดดเด่นมากที่สดุ ซึ่งเป็ น
เรื่ องปกติ ตัวอย่างของคาในตัวบทที่สะท้ อนอุดมการณ์ ดงั กล่าว เช่น “ลางนางอาบน ้าท่า-ผัดหน้ า
นวนยวนใจชาย” “หอมหื่นรื่ นรสเพี ้ยง กลิ่นเนื ้อนวลนาง” “พี่ถกู ถันน้ องยิ ้มพราย” “คิดอนงค์องค์เอว
อร ผมประบ่าอ่าเอี่ยมไร”
3) อุดมการณ์ในวรรณคดีเกี่ยวกับศาสนา ชาดก และคาสอน
ผลการวิเคราะห์ปรากฏอุดมการณ์ที่พบมากที่สุด คือ พุทธศาสนา พบ
ใน 12 เรื่ องหรื อร้ อยละ 80 รองลงมา คือ ศักดินา พบใน 11 เรื่ องหรื อร้ อยละ 73.3 ผู้วิจยั ไม่แปลก
ใจที่พบอุดมการณ์พทุ ธศาสนามากที่สดุ ในวรรณคดีประเภทนี ้ เนื่องจากการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ของวรรณคดีพบว่าเนื ้อหาเป็ นหลักธรรมและเรื่ องราวในพุทธศาสนามากที่สุด ตัวอย่างของคาใน
ตัวบทที่สะท้ อนอุดมการณ์ดงั กล่าว เช่น “โอบอ้ อมอารี ” “วิบาก” “อานิสงส์” “สัปบุรุษรู้บญ
ุ กรรม”
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อุดมการณ์พทุ ธศาสนาที่พบมากที่สดุ และศักดินาที่พบรองลงมาถือว่า มี
ความสัมพันธ์ กนั และมีอิทธิพลต่อวิถีทางสังคมของไทยมาแต่เดิม ดังที่จิตร ภูมิศกั ดิ์ (2550: 68)
มองว่าศาสนาพุทธคือซากเดนที่รักษาวิธีคดิ แบบศักดินา เป็ นเครื่ องมือของชนชันปกครอง
้
และช่วย
ชะลอความขัดแย้ งระหว่างชนชันสู
้ งกับประชาชน พุทธศาสนาแบบไทยจึงมีบทบาทในการส่งเสริ ม
อานาจต่างตอบแทนกับสถาบันการเมือง (สุมาลี บารุงสุข และศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กลุ , 2529: 73)
โดยถ่ายทอดหลักธรรมบางอย่างที่สนับสนุนชนชัน้ ปกครอง เช่น ธรรมราชา และบุญกรรมซึ่งใช้
อธิบายความแตกต่างทางอานาจรวมถึงสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ ของแต่ละคน (สุนทรี โค
มิน และคณะ, 2529: 595) ส่วนผู้ปกครองก็เกื ้อกูลศาสนาด้ วยการทาบุญให้ ทาน สร้ างวัด และ
สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา อันเป็ นการลดความเหินห่างในความสัมพันธ์แบบเจ้ ากับข้ า (ศรี ศกั ร
วัลลิโภดม, 2554) ทาให้ กษัตริย์นิยมหรื อราชาธิปไตยเป็ นอีกหนึง่ แนวคิดที่โดดเด่นในสังคมไทย
4) อุดมการณ์ในวรรณคดีเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ประเพณี และพิธี
การ
ผลการวิเคราะห์ปรากฏอุดมการณ์ที่พบมากที่สุด คือ พุทธศาสนา พบ
ใน 3 เรื่ องหรื อร้ อยละ 100 รองลงมา คือ อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ และชายเป็ นใหญ่ พบใน 2 เรื่ อง
หรื อร้ อยละ 66.7 การพบอุดมการณ์พุทธศาสนาและอานาจนิยมเบ็ดเสร็ จมากที่สุดตามลาดับ
สัมพันธ์ กับการวิเคราะห์องค์ประกอบที่พบว่าวรรณคดีประเภทนีแ้ ต่งในสมัย กรุ งศรี อยุธยามาก
ที่สดุ ถือเป็ นยุคที่ปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิ์ ประชาชนยึดมัน่ ในศาสนาอย่างเคร่ งครัด และมี
โลกทัศน์ แบบองค์รวม (Holistic) คือ เชื่ออานาจเหนือธรรมชาติ และมีวิธีคิดที่ สมั พันธ์ กับพุทธ
ศาสนา อาทิ คติเรื่ องไตรภูมิอนั ประกอบด้ วยนรก สวรรค์ ภพชาติ และบาปบุญคุณโทษหรื อกรรมดี
และชัว่ ซึ่งอธิบายความแตกต่างของแต่ละคน ทาให้ คนไทยยอมรับความไม่เท่าเทียมทางอานาจ
(สุวรรณา สถาอานันท์ และเนื่องน้ อย บุณยเนตร, 2535) ยอมอยู่ภายใต้ การปกครองของชนชันน
้ า
ยกย่องและเกรงกลัวผู้มีอานาจ รวมถึงไม่ประสงค์เป็ นผู้ มีอานาจเพราะเชื่อว่าตนไม่มีบุญวาสนา
พอ (Phillips, 1965: 155) รัชนีกร เศรษโฐ (2532) กล่าวว่าสมัยอยุธยาที่ปกครองแบบอานาจนิยม
เบ็ดเสร็ จโดยใช้ แนวคิดเทวราชาทาให้ กษัตริ ย์มีสถานะเสมือนเทพเจ้ า ภายหลังได้ ใช้ แนวคิดธรรม
ราชาของพุทธศาสนาแต่ก็ไม่ได้ ทาให้ สถานะของกษัตริ ย์เปลี่ยนแปลง ราษฎรยังต้ องจงรักภักดีโดย
ไม่มีข้อแม้ เพราะถือเป็ นผู้มีบญ
ุ บารมีที่จะคุ้มครองไพร่ฟ้าให้ อยูเ่ ย็นเป็ นสุข (สุมาลี บารุงสุข และศุภ
รัตน์ เลิศพาณิชย์กุล, 2529: 65) วรรณคดีประเภทนีท้ ี่ส่วนใหญ่แต่งในสมัยอยุธยาจึงสะท้ อน
อุดมการณ์พทุ ธศาสนาและอานาจนิยมเบ็ดเสร็จมากที่สดุ
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5) อุดมการณ์ในวรรณคดีเกี่ยวกับละคร นิทาน และนาฏวรรณคดี
ผลการวิเคราะห์ปรากฏว่าอุดมการณ์ที่พบมากที่สุด คือ ชายเป็ นใหญ่
พบใน 23 เรื่ องหรื อร้ อยละ 72.2 รองลงมา คือ พุทธศาสนา พบใน 21 เรื่ องหรื อร้ อยละ 67.7 ซึ่งตรง
กับผลการวิเ คราะห์อุดมการณ์ ในวรรณคดีประเภทนิราศ การเดินทาง และการคร่ าครวญหรื อ
อารมณ์ ผลการศึกษาที่ค้นพบไม่ใช่เรื่ องแปลกใหม่หรื อน่าแปลกใจ เพราะวรรณคดี ไทยส่วนใหญ่ที่
ถูกคัดเลื อกมาแต่ง ขึน้ ในปริ บทสัง คมสมัยจารี ตซึ่ง แต่ง โดยบุรุษเพศและชนชัน้ สูง จึง มี เนื อ้ หา
เกี่ยวกับชนชันสู
้ ง ชายเป็ นใหญ่ และพุทธศาสนาซึ่งเป็ นไปตามขนบการแต่งวรรณคดีของไทยใน
อดีต สังเกตจากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่แสดงให้ เห็นว่าผู้แต่งและรวบรวมวรรณคดีประเภท
นี ้เป็ นชายทังหมด
้
คือ 28 เรื่ อง ในจานวนนี ้แต่งเพิ่มเติมโดยพระสงฆ์ 1 เรื่ อง และ 3 เรื่ องไม่ปรากฏ
ผู้แต่ง อีกทังยั
้ งพบว่าเนื ้อหาส่วนใหญ่เป็ นเรื่ องราวที่ตวั ละครเอกหรื อผู้ดาเนินเรื่ องเป็ นเพศชาย คือ
27 เรื่ อง ส่วนเรื่ องที่ตวั ละครเอกเป็ นเพศหญิงพบเพียง 4 เรื่ องและเนื ้อหายังเป็ นการถูกกระทาด้ วย
เช่น ถูกลักพาตัวไปสมสู่ ถูกสาป ถูกบูชายัญ และถูกปฏิเสธความรัก
อุดมการณ์ ชายเป็ นใหญ่ยัง สัมพันธ์ กับอุดมการณ์ พุทธศาสนาซึ่ง พบ
มากเป็ นลาดับที่สอง อติภพ ภัทรเดชไพศาล (2556) กล่าวว่าพุทธศาสนาเถรวาทและโลกทัศน์แบบ
ราชสานักเป็ นปั จจัยสาคัญที่สง่ ผลให้ ผ้ หู ญิงมีอานาจน้ อยกว่าผู้ชาย ทังการรั
้
กนวลสงวนตัว รักสวย
รักงาม และอยูใ่ นโอวาทของสามี แม้ ในปั จจุบนั คนไทยก็ยงั เชื่ออยู่ว่าความสุภาพเรี ยบร้ อยแบบกุล
สตรี เ ป็ นคุณ สมบัติข องผู้หญิ ง ที่ ดี ตัวอย่างของข้ อความในตัวบทวรรณคดี ประเภทนี ท้ ี่ สะท้ อ น
อุดมการณ์ ชายเป็ นใหญ่ เช่น “ตัวน้ องราคีหามีไม่ สงวนตัวท่าผัวไว้ เท่าไร” “เล็บมือนางกางกลีบ
กระทัดรัด เหมือนมือเจ้ าปรนนิบตั พิ ดั วีผวั ”
ผลการวิเคราะห์โดยรวมจากตัวบทที่ประกอบด้ วยวรรณคดีทงั ้ 89 เรื่ อง ผู้วิจยั พบ
อุดมการณ์เรี ยงลาดับจากจานวนมากไปหาน้ อย ดังนี ้
1) อุดมการณ์พทุ ธศาสนา พบใน 56 เรื่ อง (ร้ อยละ 62.9)
2) อุดมการณ์ชายเป็ นใหญ่ พบใน 51 เรื่ อง (ร้ อยละ 57.3)
3) อุดมการณ์ศกั ดินา พบใน 48 เรื่ อง (ร้ อยละ 53.9)
4) (1) อุดมการณ์อานาจนิยมเบ็ดเสร็ จ และ (2) ราชาธิปไตย พบใน 39 เรื่ อง
(ร้ อยละ 43.8)
5) อุดมการณ์ทนุ นิยมและวัตถุนิยม พบใน 37 เรื่ อง (ร้ อยละ 41.6)
6) อุดมการณ์ประชาธิปไตย พบใน 27 เรื่ อง (ร้ อยละ 30.3)
7) อุดมการณ์ชาตินิยม พบใน 26 เรื่ อง (ร้ อยละ 29.2)
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อุดมการณ์ ที่พบดังกล่าวสัมพันธ์ กับการวิเคราะห์ที่จาแนกตามวรรณคดีแต่ละ
ประเภท เมื่อพิจารณาเฉพาะจานวนอุดมการณ์ที่พบมากที่สดุ ในลาดับแรกและลาดับที่สอง ผู้วิจยั
พบว่าอุดมการณ์พทุ ธศาสนาปรากฏมากที่สดุ ในสองอันดับแรกของวรรณคดีทงั ้ 5 ประเภท นัน่ คือ
(1) วรรณคดีประเภทที่ 1 พบมากเป็ นอันดับ 2 (2) วรรณคดีประเภทที่ 2 พบมากเป็ นอันดับ 2 (3)
วรรณคดีประเภทที่ 3 พบมากเป็ นอันดับ 1 (4) วรรณคดีประเภทที่ 4 พบมากเป็ นอันดับ 1 และ (5)
วรรณคดีประเภทที่ 5 พบมากเป็ นอันดับ 2 ในขณะที่ อุดมการณ์ ช ายเป็ นใหญ่ ปรากฏมากเป็ น
ลาดับที่สองในจานวนสองอันดับแรกของวรรณคดี 3 ประเภท นัน่ คือ (1) วรรณคดีประเภทที่ 2 พบ
มากเป็ นอันดับ 1 (2) วรรณคดีประเภทที่ 4 พบมากเป็ นอันดับ 2 และ (3) วรรณคดีประเภทที่ 5 พบ
มากเป็ นอันดับ 1
ผลการศึกษาข้ างต้ นแสดงให้ เห็นว่าหนังสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย” มีตวั บทที่
สะท้ อนอุดมการณ์พทุ ธศาสนามากที่สดุ สะท้ อนอุดมการณ์ชายเป็ นใหญ่มากเป็ นลาดับที่สอง และ
สะท้ อนอุดมการณ์ ชาตินิยมน้ อยที่สุด ผู้วิจัยค่อนข้ างเห็นพ้ องเนื่องจากชาวไทยส่วนใหญ่นบั ถื อ
ศาสนาพุทธซึ่งเป็ นตัวแทนของวัฒนธรรมไทยในการรับรู้ของคนทัว่ ไป (บรรเทิง พาพิจิตร, 2549)
พุทธศาสนาถูกยกย่องเป็ นศาสนาประจาชาติในฐานะเอกลักษณ์ของชาติผ่านตัวบทสาคัญ เช่น
รัฐธรรมนูญ พระปฐมบรมราชโองการของพระมหากษัตริ ย์ ฯลฯ (เคร็ ก เรย์โนล, 2556: 273) และ
ถูกเชิดชูให้ เป็ นแก่นของความเป็ นไทยโดยชนชันน
้ าทุกยุคสมัย (Van Esterik, 2000: 95) นิธิ เอี่ยว
ศรี วงศ์ (2534: 136-137) กล่าวว่าพุทธศาสนามีอิทธิพลอย่างมากต่อการจัดระบบความสัมพันธ์ ใน
สังคมไทย เมื่อถูกผนวกเข้ ากับความเป็ น “ชาติไทย” ได้ กลายเป็ นเงื่ อนไขในการสร้ างวัฒนธรรม
แห่งชาติจนเป็ นเครื่ องมือทางการเมืองของผู้มีอานาจ พุทธศาสนาแบบไทยจึงเป็ นวาทกรรมกระแส
หลักที่มีลกั ษณะครอบงาและส่งเสริ มความเป็ นอนุรักษ์ นิยมที่อานวยประโยชน์แก่ชนชันปกครอง
้
(Van Esterik, 2000: 82)
การที่ตวั บทสะท้ อนอุดมการณ์พทุ ธศาสนามากที่สุ ดและชายเป็ นใหญ่รองลงมา
อย่างมีนัยสาคัญ ผู้วิจัยมองว่าอุดมการณ์ ทัง้ สองค่อนข้ างเกี่ ยวเนื่ องและมี อิทธิ พลต่อกันอย่าง
เหนียวแน่น Van Esterik (2000) กล่าวว่าการที่คนไทยประยุกต์ใช้ หลักบุญกรรมอธิบายความ
แตกต่างทาให้ เกิดความไม่เท่าเทียมทางเพศในสังคม บางคนเชื่อว่าผู้หญิงมีคณ
ุ ธรรมน้ อยกว่าชาย
และการเกิดเป็ นหญิงเพราะสร้ างกรรมดีมาน้ อย นักสตรี นิยมมองว่าแม้ ศาสนาพุทธจะเปิ ดกว้ างแต่
ก็มีความเป็ นปิ ตาธิปไตยสูง พระสงฆ์ไม่ได้ ใช้ หลักคาสอนเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ ส่วน
ชนชัน้ น าเองก็ เ อาหลัก ศาสนามาตี ค วามใหม่ จ นกลายเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการกดขี่ ผ้ ู ด้ อ ยกว่ า
นอกจากนี ้หลักบุญกรรมยังส่งผลต่อการให้ คณ
ุ ค่ากับภาพลักษณ์ภายนอกโดยเฉพาะการอธิบาย
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ความสวยงามของร่ างกายหรื อรู ปสมบัติว่าเป็ นผลจากการสั่งสมบุญไว้ ในอดีต กรรมดีหรื อบุญ
ส่งผลให้ บคุ คลมีรูปร่างหน้ าตาดี ชาติตระกูลสูง และร่ ารวย ส่วนกรรมชั่วหรื อบาปส่งผลให้ มีรูปร่าง
อัปลักษณ์ เกิดในตระกูลต่า และยากจน ทาให้ คนไทยใส่ใจกับภาพลักษณ์ภายนอกมากกว่าความ
ดีใ นจิ ต ใจ และเกิ ด ค่า นิ ย มการยกย่อ งผู้มี รู ป ร่ า งหน้ าตาดี ร วมถึ ง การพยายามทาให้ ต นเองมี
ภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อความสาเร็จในชีวิต (หน้ า 80)
หลักคาสอนของศาสนาพุทธที่ปลูกฝั งให้ มนุษยชาติมีความเมตตากรุณาต่อกันยัง
ส่งผลต่อวัฒนธรรมความเป็ นเพศหญิงของคนไทย ทาให้ คนในสังคมมีสานึกของการถ้ อยทีถ้อย
อาศัย ประนีประนอม ขี ้สงสาร ช่วยเหลือเกื ้อกูลกัน และใส่ใจอารมณ์ ความรู้สึกของผู้อื่น ส่งผลต่อ
รู ปแบบการสื่อสารที่เน้ นความเกรงใจ สุภาพ และคานึงถึงความรู้ สึกของคู่สนทนา ทาให้ คนไทย
นิยมสนทนาด้ วยความยิม้ แย้ ม แจ่ม ใส พยัก หน้ าเพื่ อแสดงความสนใจ รวมถึ ง ใช้ ภ าษาสื่ อถึ ง
ความเห็นใจหรื อสนับสนุนซึ่งเป็ นการสร้ างปฏิสมั พันธ์เพื่อเลี่ยงความขัดแย้ ง จึงถือได้ ว่าคนไทยใส่
ใจกระบวนการหรื อรูปแบบมากกว่าวัตถุประสงค์ (Rojjanaprapayon, 1997)
ส่วนการที่ตวั บทสะท้ อนอุดมการณ์ชาตินิยมน้ อยที่สดุ นัน้ ผู้วิจยั มองว่าน่าจะเป็ น
เพราะวรรณคดีสว่ นใหญ่แต่งขึ ้นก่อนช่วงที่แนวคิดชาตินิยมจะแพร่กระจายในสังคมไทย Heywood
(2012: 171) อธิบายว่าแนวคิดชาตินิยมแพร่กระจายสู่ภูมิภาคเอเชียในช่วงศตวรรษที่ 20 (พ.ศ.
2444-2543) เพื่อใช้ ตอ่ ต้ านการควบคุมของประเทศเจ้ าอาณานิคมซึ่งมีมาตังแต่
้ ศตวรรษที่ 16 หลัง
ปี 1945 (พ.ศ. 2488) ได้ มีการร่ างแผนที่ ประเทศในเอเชียขึ ้นโดยอังกฤษ ฝรั่งเศส โปรตุเกส และ
ฮอลันดาทาให้ ความเป็ นรัฐชาติเกิดขึ ้นโดยใช้ เขตแดนแผนที่เป็ นตัวแบ่งแยก แนวคิดชาตินิยมของ
ไทยจึงน่าจะเกิดขึ ้นอย่างชัดเจนในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2411-2453) เป็ นต้ นมา จากนันจึ
้ งมี
อิทธิพลมากขึน้ เรื่ อยๆ หลังการทาแผนที่ ผ่านช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครอง จนถึงการสร้ างเชือ้
ชาตินิยมไทยโดยชนชันน
้ าใหม่ โดยเฉพาะการเปลี่ยนชื่อประเทศจาก “สยาม” เป็ น “ไทย” ในช่วง
รัฐบาลของจอมพล ป. พิบลู สงคราม (ศรี ศกั ร วัลลิโภดม, 2554: 213) ผู้วิจยั จึงถือว่าวรรณคดีที่
แต่ง ชาระ หรื อรวบรวมขึ ้นก่อนสมัยรัชกาลที่ 5 ยังไม่มีเนื ้อหาที่สะท้ อนแนวคิดชาตินิยม จากการ
ตรวจสอบวรรณคดีทงหมดพบว่
ั้
าส่วนใหญ่ถกู แต่งหรื อรวบรวมขึ ้นก่อนสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งมีจานวน
62 เรื่ อง ส่วนวรรณคดีที่แต่งหลังสมัยรัชกาลที่ 5 มี 27 เรื่ อง จึงสรุปได้ ว่าปั จจัย เหล่านี ้ทาให้ ผ้ วู ิจยั
พบอุดมการณ์ชาตินิยมในตัวบทน้ อยที่สดุ
จากการสรุ ปผลและอภิปรายผลการวิจยั ทังหมด
้
ผู้วิจยั ขอสรุปประเด็นต่างๆ ที่ค้นพบโดย
จะจาแนกอธิบายเป็ นข้ อๆ ดังนี ้
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1) ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของวรรณคดี ผู้วิจยั พบว่าผู้แต่งหรื อรวบรวมวรรณคดี
เป็ นชนชัน้ สูงทัง้ หมดและเป็ นเพศชายเกื อบทังหมด
้
ส่วนใหญ่แต่งในสมัยกรุ งรัตนโกสิน ทร์ เป็ น
วรรณกรรมที่แต่งด้ วยฉันทลักษณ์ประเภทร่าย โคลง ฉันท์ กาพย์ และกลอน เนื ้อหาเกือบทังหมด
้
ของวรรณคดีเป็ นเรื่ องราวเกี่ยวกับชนชันสู
้ ง พุทธศาสนา และเรื่ องราวที่ถ่ายทอดในมุมมองของ
บุรุษเพศ
2) ผลการวิเคราะห์คา่ นิยมและมายาคติโดยใช้ ระเบียบวิธีการวิพากษ์ ตวั บทแนวค่านิยมมายาคติ ผู้วิจยั พบค่านิยมการให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคลมากที่สดุ และพบค่านิยมการมี
ความรู้ ความสามารถน้ อยที่สุด นอกจากนี ้ยัง พบมายาคติเกี่ยวกับสังคมในส่วนของเนื ้อหาทัว่ ไป
(อ านาจและผู้มี อานาจ สถานะ ชาตินิย มความเป็ นไทย ฯลฯ) มากที่ สุด และมากกว่า เนื อ้ หา
เกี่ ย วกับ สตรี เ พศหรื อ ปิ ตาธิ ป ไตยเล็ ก น้ อ ย ส่ว นมายาคติที่ พ บน้ อ ยที่ สุด คื อ มายาคติเ กี่ ย วกับ
จุดสิ ้นสุดของชีวิต
3) ผลการวิเคราะห์อดุ มการณ์โดยใช้ ระเบียบวิธีการวิพากษ์ ตวั บทแนวอุดมการณ์ ผู้วิจยั
พบอุดมการณ์พทุ ธศาสนามากที่สดุ และพบอุดมการณ์ชาตินิยมน้ อยที่สดุ
4) งานเขียนซึง่ ราชบัณฑิตยสถานรวบรวมไว้ ในหนังสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย” แต่ง
หรื อรวบรวมโดยชนชันสู
้ งทังหมด
้
(ไม่รวมเรื่ องที่ไม่ปรากฏผู้แต่ง) จึงเป็ นเรื่ องปกติธรรมดาที่ เนื ้อหา
ส่วนใหญ่จะเป็ นเรื่ องราวของชนชันปกครองซึ
้
่งเป็ นไปตามขนบ ลักษณะดังกล่าวเป็ นปั จจัยหนึ่งที่
ทาให้ ตวั บทสะท้ อนมายาคติเกี่ยวกับสังคมในส่วนของอานาจและผู้มีอานาจมากที่สดุ ตามไปด้ วย
5) งานเขียนซึ่งราชบัณฑิตยสถานรวบรวมไว้ ในหนังสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย” ซึ่ง
แต่ง โดยชนชัน้ สูง ยัง ทาให้ เ นื อ้ หาส่วนใหญ่ เป็ นเรื่ องราวที่ สะท้ อนโลกทัศน์ และคาสอนในพุท ธ
ศาสนา สอดคล้ องกับความเห็นของ Van Esterik (2000: 95) ที่ว่าพุทธศาสนาถูกเชิดชูให้ เป็ นแก่น
ของความเป็ นไทยควบคู่กับชนชัน้ ปกครองโดยเฉพาะสถาบัน พระมหากษัตริ ย์เสมอ ลักษณะ
ดังกล่าวเป็ นปั จจัยหนึง่ ที่ทาให้ ตวั บทสะท้ อนอุดมการณ์พทุ ธศาสนามากที่สดุ
6) เนื ้อหาส่วนใหญ่ของงานเขียนซึ่งราชบัณฑิตยสถานรวบรวมไว้ ในหนังสือ “วรรคทอง
ในวรรณคดีไทย” สะท้ อนโลกทัศน์หรื อหลักการทางพุทธศาสนา ส่งผลให้ ตวั บทสะท้ อนค่านิยมการ
ให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคลมากที่สดุ สัมพันธ์กบั ที่ Phillips (1965) กล่าวว่าหลักคาสอน
ในพุทธศาสนาเน้ นการพึ่งพาตนเองและอิสระส่วนบุคคลในการเลือกทากรรมดีหรื อชั่ว เมื่อถูก
นามาใช้ ในปริ บทสังคมไทยได้ ส่งผลให้ คนไทยยึดมัน่ ในอัตตา เอาตัวเองเป็ นศูนย์กลาง เน้ นความ
พึง พอใจส่วนบุค คล เห็น แก่ ตัว และให้ ความส าคัญกับ ผลประโยชน์ ต่า งตอบแทน พฤติก รรม
ดังกล่าวแสดงถึงความเป็ นปั จเจกนิยมเชิงลบแบบโครงสร้ างหลวม เช่นเดียวกับที่ Van Esterik
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(2000: 66) กล่าวว่าหลักความสันโดษส่งผลต่อพฤติกรรมเชิงปั จเจกนิยมและการไม่ย่งุ เกี่ยวกับ
ปั ญหาของผู้อื่นของคนไทย นอกจากนี ้สมพงษ์ ใหม่วิจิตร (2536) ยังกล่าวว่าระบบศักดินาซึ่งเป็ น
กลไกการควบคุม สัง คมของชนชัน้ สูง ที่ ส่ง ผลให้ คนไทยยกย่องบุคคลมากกว่าหลักการและถื อ
ฐานานุรูป ผู้วิจัยจึง มองว่า เป็ นเรื่ องปกติที่ตัว บทซึ่ง แต่ง โดยชนชัน้ สูง และมี เนื อ้ หาส่ว นใหญ่ ที่
สะท้ อนโลกทัศน์พทุ ธศาสนาจะสะท้ อนค่านิยมการให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคลมากที่สดุ
7) งานเขียนซึง่ ราชบัณฑิตยสถานรวบรวมไว้ ในหนังสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย” ส่วน
ใหญ่แต่งหรื อรวบรวมโดยผู้ชาย (82 เรื่ อง) ทาให้ เนื ้อหาส่วนใหญ่เป็ นเรื่ องราวที่ถ่ายทอดในมุมมอง
ของบุรุษเพศ ทัง้ การยกย่องพระมหากษัตริ ย์และวีรบุรุษ การเดินทางและการแสดงอารมณ์ ของ
บุรุษเพศ คาสอนในศาสนาพุทธและความดีของตัวละครชาย รวมถึงเรื่ องราวที่ตวั ละครชายโดด
เด่นหรื อเป็ นผู้ดาเนินเรื่ องซึ่งจัดว่าเป็ นไปตามขนบ ปั จจัยข้ างต้ นมีอิทธิพลให้ ตวั บทสะท้ อนมายา
คติ เ กี่ ย วกับ สัง คมในด้ า นเนื อ้ หาของสตรี เ พศหรื อ ปิ ตาธิ ป ไตยและอุด มการณ์ ช ายเป็ นใหญ่
ค่อ นข้ า งมาก โดยพบมายาคติเ กี่ ย วกับ สตรี เ พศมากเป็ นอัน ดับ สองซึ่ ง น้ อ ยกว่า เนื อ้ หาทั่ว ไป
(อานาจ สถานะ ฯลฯ) เพียงเล็กน้ อย และยังพบอุดมการณ์ชายเป็ นใหญ่มากเป็ นอันดับสองรอง
จากอุดมการณ์พทุ ธศาสนาอีกด้ วย ผลการศึกษาดังกล่าวไม่ใช่เรื่ องแปลกใหม่เพราะวรรณคดีที่ถกู
คัดเลือกมาล้ วนแต่งในสมัยจารี ตซึ่งผู้ประพันธ์ ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย เนื่องจากสมัยนัน้ ผู้ชายมี
โอกาสเข้ าถึงระบบการศึกษามากกว่าเพศหญิง
8) การที่ตวั บทสะท้ อนค่านิยมการให้ ความสาคัญกับตัวเองหรื อบุคคล มายาคติเกี่ยวกับ
สังคมในเนื ้อหาทัว่ ไป (อานาจ สถานะ และอื่นๆ) และอุดมการณ์พทุ ธศาสนามากที่สดุ ได้ สมั พันธ์
กับปริ บทที่ผ้ แู ต่งวรรณคดีเป็ นชนชันสู
้ งทังหมดและมี
้
เนื ้อหาเกี่ยวกับโลกทัศน์ทางพุทธศาสนาอยู่
มาก การที่ตวั บทสะท้ อนอุดมการณ์ชายเป็ นใหญ่และมายาคติเกี่ ยวกับสังคมในเนื ้อหาของสตรี
เพศหรื อปิ ตาธิปไตยมากเป็ นอันดับสอง ได้ สมั พันธ์กับปริ บทที่ผ้ แู ต่งเป็ นเพศชายและเนื ้อหาที่เล่า
ในมุมมองของบุรุษเพศเป็ นส่วนใหญ่ ประเด็นด้ านพุทธศาสนา อานาจและชนชัน้ รวมถึงชายเป็ น
ใหญ่มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญ ดังการทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2 ซึ่งผู้วิจยั สรุปได้ ว่า
พุทธศาสนาในเมืองไทยถูกชนชันน
้ าใช้ เป็ นเครื่ องมือทางการเมืองเพื่อเสริ มอานาจของตน และมี
การประยุกต์ใช้ หลักการบางอย่างโดยเฉพาะหลักบุญกรรมให้ เอือ้ ต่อการจัดลาดับชันทางสั
้
งคม
อธิบายความแตกต่างทางอานาจ และกดขี่สตรี เพศหรื อชนชันล่
้ าง
9) จากผลการศึกษาทัง้ หมดอาจสะท้ อนให้ เห็นถึงประเด็นที่ ทาให้ เกิ ดการโต้ แย้ ง หรื อ
ค่อนข้ างขัดแย้ งกับวัฒนธรรมไทยมุมมองกระแสหลักในความเข้ าใจของคนทัว่ ไป ผู้วิจยั ขอยืนยัน
ว่าการวิจัยเรื่ องนี ้มิได้ มีเจตนาชีน้ าหรื อนาเสนอข้ อมูลไปในทิศทางที่ โจมตี ลบหลู่ เหยียดหยาม
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หรื อตาหนิ ผ้ ูส่ง สารหรื อ ราชบัณฑิตยสถานซึ่งเป็ นผู้รวบรวมและเผยแพร่ หนัง สือ “วรรคทองใน
วรรณคดีไทย” แต่อย่างใด งานการศึกษานี ้เป็ นเพียงการอธิบายและใช้ การตีความสาระ กระพี ้ และ
แก่นของตัวบทหรื อเนื ้อหาสารตามหลักทางวิชาการในมุมมองของผู้วิจยั เท่านัน้
จากการสรุปและอภิปรายผล ผู้วิจยั ขอสรุปผลการศึกษาโดยรวมและอธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างกันเป็ นแผนภาพความคิดรวบยอดดังรูปภาพที่ 7.1 ในหน้ าถัดไป

ภาพที่ 7.1 สรุปผลและแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกันของผลการศึกษา
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7.2 ข้ อจากัดการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
7.2.1 ข้ อจากัดการวิจัย
7.2.1.1 การวิจยั นี ้เป็ นเพียงการศึกษาในรู ปแบบนิรนัย (Deductive) กล่าวคือ
ผู้วิจยั ทาการศึกษาและสังเคราะห์คา่ นิยม มายาคติ และอุดมการณ์จากงานการศึกษาที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อใช้ เป็ นกรอบความคิดสาหรับการวิเคราะห์ แล้ วจึงตรวจสอบตัวบทโดยอาศัยกรอบความคิด
ดังกล่าว จึงอาจทาให้ ผลการศึกษามีความหลากหลายน้ อย ทังนี
้ ้เนื่องจากหนังสือ “วรรคทองใน
วรรณคดีไทย” มีตวั บทเนื ้อหาจานวนมาก การศึกษาในรู ปแบบอุปนัย (Inductive) จึงต้ องใช้ เวลา
และทรัพยากรณ์จานวนมากและไม่สามารถดาเนินการได้ ภายในระยะเวลาที่จากัด
7.2.1.2 การวิจยั นี ้เป็ นงานการศึกษาแนวรื อ้ สร้ าง (Deconstructionism) จึงเป็ น
เรื่ อ งปกติ ที่ ก ารทบทวนวรรณกรรมจะกล่ า วถึ ง มุ ม มองหรื อ แนวคิ ด ในวิ ช าการกระแสหลัก
(Mainstream) น้ อย ดังนันการตี
้
ความของผู้วิจยั จึงมีลกั ษณะของการวิพากษ์ ค่อนข้ างสูง ทาให้ ดู
เหมือนว่างานวิจยั นี ้มีการโจมตีสงั คมและวัฒนธรรมกระแสหลักมากเกินไป
7.2.1.3 การวิจยั นี ้มีข้อมูลการวิเคราะห์จานวนมากและผู้วิจยั ใช้ การวิเคราะห์ 2
ระเบียบวิธี คือ การวิพากษ์ ตวั บทแนวค่านิยม-มายาคติ และการวิพากษ์ ตวั บทแนวอุดมการณ์
ส่งผลให้ กระบวนการวิเคราะห์ต้องใช้ เวลามากและทาให้ เล่มรายงานผลการวิจยั มีเนื ้อหาจานวน
หลายหน้ า อี กทัง้ ในกระบวนการวิพ ากษ์ ตัวบทแนวค่านิ ยม-มายาคติ แม้ จ ะเป็ นระเบีย บวิธี ที่
สามารถบูรณาการร่ วมกันได้ แต่ผ้ ูวิจัยก็จาเป็ นต้ องแยกวิเคราะห์ทีละส่วน ส่งผลให้ ระเบียบวิธี
วิเคราะห์นี ้เสมือนมี 2 วิธีการหรื อผู้วิจยั ต้ องวิเคราะห์สองครัง้ นัน่ เอง
7.2.1.4 เนื่องจากผู้วิจยั เป็ นคนรุ่ นใหม่ การตีความตัวบทในงานวิจยั นีจ้ ึงเป็ นการ
อธิบายโดยใช้ มมุ มองของคนยุคปั จจุบนั ดังนันค
้ าบางคาในวรรณคดีซึ่งถูกเขียนไว้ ในอดีตจึงอาจมี
ความหมายที่ แ ตกต่า งไปจากปั จ จุบัน เพราะผู้วิ จัย ไม่ ส ามารถย้ อนกลับ ไปใช้ มุม มองของ
ความหมายในอดีตเนื่องจากไม่มีประสบการณ์ร่วม ความหมายที่ผ้ วู ิจยั ตีความจึงอาจแตกต่างไป
จากมุมมองของผู้ศกึ ษาท่านอื่นๆ ด้ วย นอกจากนี ้วรรณคดีบางเรื่ องยังมีการใช้ ภาษาและไวยากรณ์
แบบโบราณ การสะกดต่างจากปั จจุบนั ไม่ปรากฏในพจนานุกรมใดๆ เป็ นภาษาท้ องถิ่น และใช้
ภาษาบาลี -สันสกฤตจานวนมาก จึงเป็ นอุปสรรคต่อการตรวจสอบและค้ นหาความหมาย เช่น คา
ว่า “เหยี ้ยม” “ทิพนาย” “รอยแม่งสาริ รัง ราชรื อ้ ” ในโคลงนิราศหริ ภุญชัย “ท้ งงสองช้ นนฟ้า” “น้ นน
โสด” ในมหาชาติคาหลวง “ไส้ แฮ” “มัทธยมเทศพ้ ยง” “เบญเจนทริเยศ” ในลิลิตยวนพ่าย
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7.2.1.5 ผู้วิ จัย พบว่า เนื อ้ หาหลายส่ว นมี ก ารจัด พิ ม พ์ ผิ ด พลาด เช่ น สะกดไม่
ถูกต้ อง ตกสระหรื อวรรณยุกต์ และเรี ยงลาดับเลขไม่ถูกต้ อง เช่น (1) ไม่มีข้อที่ ๑๑ และ ๑๒ ใน
นิราศนรินทร์ (2) ไม่มีข้อที่ ๘๒, ๘๓ และ ๘๔ ในโคลงโลกนิติ (3) โคลงนิราศพระยาตรัง มี 2 ส่วนที่
ตัวเลขซ ้ากัน จึงเป็ นอุปสรรคในการสุมกลุม่ ตัวอย่างของผู้วิจยั
7.2.1.6 ผู้วิจยั ต้ องตระหนักเสมอว่าการวิเคราะห์ตวั บททางสังคม (Social Text
Analysis) เช่นนี ้จะได้ ความหมายแตกต่างกันไปตามผู้ศกึ ษาแต่ละคน เนื่องจากตัวบทดังกล่าวไม่มี
ความหมายโดยตรงอย่า งชัด เจน จึง ต้ อ งศึก ษาปริ บ ทและวิ เ คราะห์ อ ย่า งรั ด กุม (Baxter and
Babble, 2003: 362-363) ผู้วิจยั จึงได้ ศกึ ษาองค์ประกอบของวรรณคดีร่วมด้ วย ส่วน Sillars and
Gronbeck (2001) ได้ เตือนว่าการวิพากษ์ตวั บทโดยเฉพาะแนวอุดมการณ์นนไม่
ั ้ สามารถหลีกเลี่ยง
การตัดสิน อคติ หรื อวิจารณญาณส่วนบุคคลได้ จึงอาจทาให้ ผ้ วู ิจยั ถูกโจมตีว่าใช้ ความคิ ดเห็นส่วน
ตนในการตีความ อย่างไรก็ ตามการศึกษานีไ้ ด้ จัดอยู่ในกระบวนทัศน์การตีความ (Interpretive
Paradigm) ซึ่ง เปิ ดโอกาสให้ นักวิจัยได้ ใช้ อัตวิสัย (Subjectivity) อย่างเต็ม ที่ (Kuypers, ed.,
2009) จึงไม่ต้องตรวจสอบความสอดคล้ องหรื อความเที่ยงระหว่างผู้ประเมิน เพราะกระบวนทัศน์นี ้
เชื่อว่าความจริ งมีหลากหลายชุด เป็ นอัตวิสยั เป็ นสิ่งสร้ างทางสังคม และผันแปรตามปริ บท ผล
การศึกษาจึงเป็ นข้ อสรุปของปรากฏการณ์ ไม่ใช่อคติของนักวิจยั และไม่จาเป็ นต้ องให้ ความสาคัญ
กับความสอดคล้ องกันของผลการศึกษา (Baxter and Babble, 2003: 298)
7.2.2 ข้ อเสนอแนะ
7.2.2.1 งานวิจัยในอนาคตควรมีการศึกษาในรู ปแบบอุปนัย (Inductive) โดย
ค้ นหาความซ ้ากันของข้ อมูลและความหมายที่ปรากฏแล้ วนามารวบรวมและสร้ างเป็ นค่านิยมหรื อ
อุดมการณ์ โดยพิจ ารณาร่ วมกับ กรอบความคิดที่ไ ด้ จ ากการทบทวนวรรณกรรม นอกจากนี ย้ ัง
สามารถต่อยอดการวิจยั เป็ นการวิเคราะห์ตวั บทในกระบวนทัศน์การวิพากษ์ (Critical Paradigm)
ได้ โดยอาจเพิ่มระเบียบวิธีอื่นๆ มาใช้ ศึกษาร่วมด้ วย เช่น แนวมาร์ กซิสต์ (Marxism) แนวรื อ้ สร้ าง
(Deconstructionism) แนวสตรี นิยม (Feminism) ซึ่งนอกจากจะทาให้ ผ้ ูวิจยั ได้ ตีความตัวบทแล้ ว
ยังสามารถศึกษาความสัมพันธ์เชิงอานาจ และสามารถประเมินหรื อตัดสินตัวบทได้ (Sillars and
Gronbeck, 2001)
7.2.2.2 การวิ จัย นี ใ้ ช้ ระเบี ย บวิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ข องตะวัน ตกมาประยุ ก ต์ กั บ
การศึกษาตัวบทในปริ บทของสังคมไทย ผู้ศึกษาที่สนใจสามารถนาระเบียบวิธีการวิ พากษ์ ตวั บท
แนวค่านิยม-มายาคติ และแนวอุดมการณ์ ไปใช้ ศึกษาตัวบททางสังคมอื่นๆ ได้ ทกุ ประเภท เพราะ
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ถือว่าทุกสิ่งที่เกี่ ยวข้ องกับสัญลักษณ์ และความหมายเป็ นตัวบททางสังคมทัง้ สิน้ และเพื่อให้ ได้
มุม มองที่ลึกซึง้ ผู้วิจัยสามารถใช้ ศึกษาร่ วมกับการสัง เกตแบบมี ส่วนร่ วมและการสัมภาษณ์ ไ ด้
(Baxter and Babble, 2003)
7.2.2.3 ผู้ศึกษาที่สนใจสามารถต่อยอดการวิจยั โดยอาจสารวจตัวบทเดียวกันนี ้
ในมุมมองของนักวิช าการกระแสหลัก และอาจศึกษาโดยการเปรี ยบเทียบระหว่างมุมมองของ
วิชาการกระแสหลักกับแนวรื อ้ สร้ างเพื่อให้ ได้ แง่มมุ ที่หลากหลายมากขึ ้น
7.2.2.4 ผลการศึกษาในงานวิจยั นี ้สามารถนาไปใช้ อธิบายวัฒนธรรมที่สาคัญใน
สังคมไทย โดยเฉพาะวัฒนธรรมที่ ปรากฏในสื่ อต่างๆ ซึ่ง ถูกส่งเสริ ม โดยภาครัฐ หรื อปั ญญาชน
กระแสหลัก นอกจากนีย้ งั สามารถใช้ เป็ นกรอบความคิดในการศึกษาวัฒนธรรมในมิติอื่นๆ เช่น
วัฒนธรรมศึกษา (Cultural Studies) การสื่อสารข้ ามวัฒนธรรมหรื อการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
(Cross-Culture / Intercultural Communication)
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