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การวิจัยนี มี้วัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษาค่านิยมและอุดมการณ์ท่ีมีอยู่ในงานเขียนซึ่ง
ราชบณัฑิตยสถานรวบรวมไว้ในหนงัสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย” โดยใช้ระเบียบวิธีวาทวิพากษ์
หรือการวิพากษ์ตวับทแนวคา่นิยม-มายาคติและการวิพากษ์ตวับทแนวอดุมการณ์เป็นเคร่ืองมือใน
การศึกษา กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ วรรคทอง 602 วรรคท่ีคัดเลือกจากงานเขียนซึ่ง
ราชบณัฑิตยสถานรวบรวมไว้ในหนงัสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย” จ านวน 89 เร่ือง โดยมีค าถาม
น าวิจยั 2 ประเด็น ได้แก่ (1) มีคา่นิยมและอดุมการณ์อะไรบ้างท่ีอยู่ในงานเขียนซึ่งราชบณัฑิตย -
สถานรวบรวมไว้ในหนงัสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย” และ (2) คา่นิยมและอดุมการณ์ดงักล่าว
สามารถอธิบายด้วยหลักวาทวิพากษ์โดยใช้ระเบียบวิธีการวิพากษ์ตัวบทแนวค่านิยมและ
อดุมการณ์ได้อยา่งไร 

ผลการวิจยัมี 3 ประเดน็หลกั คือ ประการแรกพบคา่นิยมจ านวน 10 ชดุ ได้แก่ (1) คา่นิยม
การให้ความส าคญักับตวัเองหรือบุคคล (2) ค่านิยมความสัมพันธ์และคุณธรรมทางสังคม (3) 
คา่นิยมเก่ียวกบัพทุธศาสนา (4) คา่นิยมเก่ียวกบัอ านาจนิยม (5) คา่นิยมเก่ียวกบัความสนกุสนาน 
(6) คา่นิยมการปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิ่งแวดล้อม (7) คา่นิยมความมัง่คัง่ร ่ารวย (8) คา่นิยมการ
เทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ (9) คา่นิยมเก่ียวกบัภาระบญุคณุ และ (10) คา่นิยมการมีความรู้
ความสามารถ ประการท่ีสองพบมายาคติ 4 ประเภท ได้แก่ (1) มายาคติเก่ียวกบัสงัคม (2) มายา
คตเิก่ียวกบัจกัรวาลและชีวิต (3) มายาคติเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ และ (4) มายาคติเก่ียวกบัจดุสิน้ของ
ชีวิต และประการท่ีสามพบอดุมการณ์ 8 ข้อ ได้แก่ (1) อดุมการณ์พทุธศาสนา (2) อดุมการณ์ชาย
เป็นใหญ่ (3) อดุมการณ์ศกัดินา (4) อดุมการณ์อ านาจนิยมเบ็ดเสร็จ (5) อดุมการณ์ราชาธิปไตย 
(6) อดุมการณ์ทนุนิยมและวตัถนุิยม (7) อดุมการณ์ประชาธิปไตย และ (8) อดุมการณ์ชาตนิิยม 



  ( 4 ) 
 

การวิพากษ์ตวับทแนวคา่นิยม-มายาคตทิ าให้พบคา่นิยมการให้ความส าคญักบัตวัเองหรือ
บคุคลมากท่ีสดุ (ร้อยละ 85.4) และพบคา่นิยมการมีความรู้ความสามารถน้อยท่ีสดุ (ร้อยละ 26.9) 
นอกจากนีย้ังพบมายาคติเ ก่ียวกับสังคมในส่วนของเนือ้หาทั่วไป  (อ านาจและผู้ มีอ านาจ 
ความส าคญัของสถานะ ชาตินิยมความเป็นไทย และอ่ืนๆ) มากท่ีสดุ (ร้อยละ 69.7) และพบมายา
คติเก่ียวกับจดุสิน้สดุของชีวิต (คติเร่ืองผี วิญญาณ และความตาย) น้อยท่ีสดุ (ร้อยละ 25.8) การ
วิพากษ์ตวับทแนวอุดมการณ์ท าให้พบอุดมการณ์พุทธศาสนามากท่ีสุด (ร้อยละ 62.9) และพบ
อดุมการณ์ชาตินิยมน้อยท่ีสดุ (ร้อยละ 29.2) ข้อเสนอแนะของงานวิจยัชิน้นี ้คือ (1) งานวิจยัใน
อนาคตอาจมีการศึกษาเพิ่มเติมในรูปแบบอุปนัย และ (2) ควรต่อยอดการวิจัยโดยเพิ่มกรอบ
ความคดิในกลุม่ทฤษฎีวิพากษ์ 
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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.       
 
 



กิตตกิรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ เร่ือง วาทวิพากษ์เชิงคา่นิยมและอดุมการณ์ท่ีปรากฏในหนงัสือ “วรรคทองใน
วรรณคดีไทย” ส าเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์ได้เน่ืองมาจากความช่วยเหลือในการให้ค าปรึกษา 
ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น และก าลังใจจากบุคคลหลายท่าน ซึ่งผู้ เขียนขอขอบคุณผู้ มีส่วน
เก่ียวข้องทกุทา่นไว้ ณ ท่ีนี ้

ผู้ เขียนขอขอบพระคณุผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. รุจิระ โรจนประภายนต์ ท่ีได้กรุณารับเป็นท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์เร่ืองนี ้และยังคอยติดตามดูแล ให้ค าปรึกษา ตรวจสอบความถูกต้อง และ
เสนอแนะทกุประเด็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท าวิทยานิพนธ์อย่างใกล้ชิดในทกุขัน้ตอน รวมถึงเป็น
ก าลังใจแก่ผู้ เ ขียนตลอดระยะเวลา ท่ีผ่านมาของการท าวิทยานิพนธ์  นอกจากนีผู้้ เ ขียน
ขอขอบพระคณุผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. จเร สิงหโกวินท์ และอาจารย์ ดร. พฒันพงส์ จาติเกตุ เป็น
อย่างสูงท่ีได้กรุณารับเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รวมทัง้ให้ค าแนะน า ชีแ้นะประเด็นท่ีผู้ เขียน
มองข้าม และเมตตาอนุเคราะห์สละเวลาในการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ฉบบันี ใ้ห้ถูกต้องสมบูรณ์
ยิ่งขึน้ และขอขอบพระคุณผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เตวิช เสวตไอยาราม ท่ีได้ให้ก าลังใจและ
ค าแนะน าท่ีดีเสมอมา 

ขอขอบพระคณุคณาจารย์คณะภาษาและการส่ือสาร นิด้า ท่ีได้ถ่ายทอดวิชาความรู้อัน
เป็นคณุูปการตอ่ผู้ เขียนทัง้ด้านวิชาการและวิชาชีพ ขอขอบพระคณุเจ้าหน้าท่ีคณะภาษาและการ
ส่ือสาร นิด้า โดยเฉพาะป้าทิพย์ ธาราทิพย์ ช่ืนเพ็ง ท่ีได้ให้ค าปรึกษา ช่วยติดตอ่ประสานงาน และ
อ านวยความสะดวกในการศึกษาครัง้นีเ้ป็นอย่างดี ขอขอบคุณพ่ีวราวุฒิ อุทัย ผู้ อยู่เบือ้งหลัง
ความส าเร็จทกุอยา่งและท าให้ข้าพเจ้ามีทกุวนันี ้และขอขอบคณุน้องๆ คณะภาษาและการส่ือสาร 
สาขาวิชาการส่ือสารเพ่ือกิจการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคปกติ รุ่น 6 ท่ีคอยให้ก าลังใจตลอด
ระยะเวลาท่ีผา่นมา 

สดุท้ายนี ้ผู้ เขียนขอกราบขอบพระคณุบดิา มารดา ผู้ มีพระคณุสงูสดุในชีวิต 
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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 
1.1 ที่มำและควำมส ำคัญ 
 
 วรรณคดีไทยถูกยกย่องว่าเป็นมรดกอนัล า้ค่าจากอดีต เป็นขนบท่ีงดงามและน่าหลงไหล 
(Nagavajara, 1985: 69) ทัง้ยงัเป็นศาสตร์ท่ีแสดงถึงความสามารถในการใช้ภาษา น าเสนอ
เร่ืองราวทางประวตัิศาสตร์และอ่ืนๆ รวมถึงเป็นมรดกทางวรรณศิลป์ท่ีสร้างสนุทรียะแก่ผู้ เสพผ่าน
ความไพเราะของถ้อยค า ฉนัทลกัษณ์การประพนัธ์ และจิตนาการของกวี (วสนัต์ รัตนโภคา, 2557: 
1) ดวงกมล จิตร์จ านงค์ (2552: 66-67) กล่าวว่าวรรณคดีเป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรมซึ่งด ารงอยู่
ในระบบคณุค่าของสงัคมทัง้ในแง่ของผู้ประพนัธ์และผู้ รับสาร นอกจากจะให้คณุคา่ทางสุนทรียะ
แล้ว ยงัแฝงด้วยเนือ้หาซึ่งเป็นผลิตผลท่ีผนัแปรไปตามปริบทและความคิดเห็นของสงัคม วรรณคดี
ไทยจึงเป็นเสมือนภาพสะท้อนลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของคนไทยในแต่ละยุคสมัย 
(วสนัต์ รัตนโภคา, 2557: 1) 
 ในอีกแง่มุมหนึ่ง วรรณคดีไทยถกูมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของการครอบง าและเป็นเคร่ืองมือ
ทางการเมือง การสร้างและผลิตซ า้วรรณคดีในแตล่ะยคุได้บิดเบือนข้อเท็จจริงท่ีเอือ้ประโยชน์แก่ผู้
ได้เปรียบทางเศรษฐกิจการเมือง (สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2554) จิตร ภูมิศกัดิ์ (2473-2509) มองว่า
วรรณคดีไทยเป็นผลิตผลของความเส่ือมทรามและการกดข่ีของชนชัน้ปกครอง เนือ้หาเต็มไปด้วย
ความลุ่มหลงในกามารมณ์และปฏิเสธวิถีชาวบ้าน (Nagavajara, 1985: 70-71) ทัง้ยงัเป็น
เคร่ืองมือในการควบคมุทางวฒันธรรมท่ีสะท้อนวาทกรรมเชิงอคติของชนชัน้สงู เนือ้หาเชิดชจูรรยา
ราชส านกัและส่งเสริมอ านาจรัฐวิถีพทุธอย่างลงตวั (Van Esterik, 2000: 45-46) ส่วนการเรียน
วรรณคดีในสถานศึกษาก็เน้นเพียงมิติด้านสุนทรียะและฉันทลักษณ์ ซึ่งผลิตซ า้ความเช่ือว่า
เมืองไทยมีความเจริญทางภาษาและวรรณคดีมาแตโ่บราณ (สายชล สตัยานรัุกษ์ , 2550: 685) 
เป็นการสืบทอดโลกทรรศน์แบบอนุรักษ์นิยมทางการเมืองและสงัคมท่ีจรรโลงระบบอ านาจตาม
ประเพณี (สจุิตต์ วงษ์เทศ, 2558ข) นกัเขียนบางกลุ่มจึงวิพากษ์และปฏิเสธการสอนวรรณคดีแบบ
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จารีตในโรงเรียน เพราะมองว่าเป็นการปลกูฝังวิธีคิดแบบศกัดินาท่ีล้าสมยัและไม่สอดรับกบัสงัคม
ยคุใหม ่(Van Esterik, 2000: 48) 
 สงัคมไทยเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงทัง้จากปัจจยัภายในและภายนอกเร่ือยมา ผู้ มีอ านาจ
ในแต่ละยุคต่างตระหนกัถึงผลกระทบดงักล่าวจึงพยายามธ ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมหลักโดยเฉพาะ
ศิลปะและวรรณคดี อาทิ ยคุต้นรัตนโกสินทร์พระมหากษัตริย์ได้รวบรวมและฟืน้ฟูวรรณคดีไทย มี
การคดัเลือกและแก้ไขเนือ้หาให้สอดคล้องกบัการเมืองการปกครองและใช้ผสานความหลากหลาย
ทางวฒันธรรม (Van Esterik, 2000: 45-46) สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานภุาพและผู้ เก่ียวข้อง
ได้ส่งเสริมให้วรรณคดีไทยเป็นสมบตัิของชาติ และกลายเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษามวลชนใน
เวลาตอ่มา (Nagavajara, 1985: 64-65) การเผยแพร่หนงัสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย” ถือเป็น
การส่ือสารของราชบณัฑิตยสถานท่ีสะท้อนความพยายามในการรักษาวัฒนธรรมไทยเช่นกัน 
โดยเฉพาะการสร้างชุดความจริงทางสงัคมโดยผลิตซ า้ค่านิยมและอุดมการณ์ผ่านการเลือกสรร
วรรณคดีไทย วรรณคดีจึงเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการถ่ายทอดค่านิยมทางสังคม ดังท่ี  Levi-
Strauss (1955: 430) ได้กลา่วไว้วา่วรรณคดีสามารถรักษาคา่นิยมและมายาคติทางสงัคมไว้เสมอ
ไมว่า่ผู้อา่นจะแปลความเนือ้หาเชน่ไรก็ตาม 
 จากความเป็นมาและความส าคญัดงักลา่ว ผู้วิจยัจงึสนใจศกึษาคา่นิยมและอดุมการณ์ท่ีมี
อยูใ่นงานเขียนซึง่ถกูคดัเลือกมาเรียบเรียงไว้ในหนงัสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย” โดยใช้ระเบียบ
วิธีการวิพากษ์ตวับทแนวคา่นิยม-มายาคติ (Value-Mythic Criticism) และการวิพากษ์ตวับทแนว
อดุมการณ์ (Ideological Criticism) เป็นเคร่ืองมือในการศกึษา ระเบียบวิธีดงักล่าวจดัเป็นการ
วิเคราะห์ตวับททางสังคมตามแนวทางการส่ือสารวิพากษ์  และเป็นการศึกษาในแบบแผนเชิง
วฒันธรรมท่ีมองว่าวัฒนธรรมหลักเป็นอาวุธในการกดข่ีและลดทอนอ านาจของกลุ่มสังคมและ
วฒันธรรมอ่ืน (Sillars and Gronbeck, 2001: 183) โดยมีวตัถปุระสงค์ดงัจะกล่าวถึงเป็นล าดบั
ตอ่ไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 
 

เพ่ือศึกษาค่านิยมและอุดมการณ์ท่ีมีอยู่ในงานเขียนซึ่งราชบณัฑิตยสถานรวบรวมไว้ใน
หนงัสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย”  
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1.3 ขอบเขตของกำรวิจัย 
 

การวิจยันีเ้ป็นการศึกษาคา่นิยมและอุดมการณ์จากงานเขียนซึ่งถูกรวบรวมไว้ในหนงัสือ 
“วรรคทองในวรรณคดีไทย” ตลอดทัง้เล่ม หนงัสือดงักล่าวเป็นตวับทท่ีราชบณัฑิตยสถานแต่งตัง้
คณะท างานขึน้เพ่ือคดัเลือกและเผยแพร่วรรคทองจากวรรณคดีส าคญั มี 786 หน้า ประกอบด้วย
วรรณคดี 89 เร่ือง เนือ้หาเป็นค าประพนัธ์ประเภทร้อยกรองซึ่งระบวุ่ามีจ านวน 2,343 บท มีวรรค
ทองท่ีใช้เลขไทยเป็นตวัระบุจ านวน 2,268 วรรคทอง ผู้ วิจยัด าเนินการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจงท า
ให้ได้วรรคทองทัง้สิน้ 1,156 วรรค จากนัน้จึงน ากลุ่มตวัอย่างท่ีได้มาสุ่มแบบจบัสลากอีกครัง้ท าให้
ได้วรรคทองทัง้สิน้ 602 วรรค แล้วจ าแนกเป็นหมวดหมู่ตามเนือ้หาของวรรณคดีไทยใน 5 ประเภท 
ได้แก่ (1) วรรณคดีเก่ียวกบัประวตัศิาสตร์และการเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ จ านวน 7 เร่ือง 
23 วรรคทอง (2) วรรณคดีเก่ียวกบันิราศ การเดินทาง และการคร ่าครวญหรืออารมณ์  จ านวน 33 
เร่ือง 130 วรรคทอง (3) วรรณคดีเก่ียวกบัศาสนา ชาดก และค าสอน จ านวน 15 เร่ือง 184 วรรค
ทอง (4) วรรณคดีเก่ียวกบัขนบธรรมเนียม ประเพณี และพิธีการ จ านวน 3 เร่ือง 9 วรรคทอง และ 
(5) วรรณคดีเก่ียวกบัละคร นิทาน และนาฏวรรณคดี จ านวน 31 เร่ือง 256 วรรคทอง 

 
1.4 ค ำถำมน ำวิจัย 
 

1.4.1 มีคา่นิยมและอดุมการณ์อะไรบ้างท่ีอยู่ในงานเขียนซึ่งราชบณัฑิตยสถานรวบรวม
ไว้ในหนงัสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย”  

1.4.2 ค่านิยมและอุดมการณ์ดังกล่าวสามารถอธิบายด้วยหลักวาทวิพากษ์โดยใช้
ระเบียบวิธีการวิพากษ์ตวับทแนวคา่นิยมและอดุมการณ์ได้อยา่งไร 

 
1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

1.5.1 ช่วยให้ทราบค่านิยมและอุดมการณ์ท่ีมีอยู่ในงานเขียนซึ่งราชบัณฑิตยสถาน
รวบรวมไว้ในหนงัสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย” อนัเป็นตวับทท่ีเผยแพร่โดยชนชัน้น า 

1.5.2 สามารถใช้เป็นแนวทางในการศึกษาค่านิยมและอุดมการณ์ของคนไทยในตวับท
ทางสงัคมรูปแบบอ่ืนตอ่ไป 
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1.6 นิยำมศัพท์ 
 

การส่ือสารวิพากษ์ (Communication Criticism) คือ การศึกษาความหมายท่ีปรากฏใน
เนือ้หาสารท่ีเผยแพร่สู่สาธารณชน โดยวิธีการอธิบาย ตีความ และประเมินบนพืน้ฐานของข้อมูล
และหลกัการสนบัสนุน สามารถเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวาทวิพากษ์ (Rhetorical Criticism) ดงัท่ี 
Foss (2009: 5) กล่าวว่าวาทวิทยา (Rhetoric) คือการส่ือสาร (Communication) ในสาย
สงัคมศาสตร์นิยมใช้ค าวา่ “การส่ือสาร” สว่นสายมนษุย์นิยมมกัใช้ค าวา่ “วาทะ” ซึง่เป็นสิ่งเดียวกนั  

คา่นิยม (Value) คือ ความเช่ือระยะยาวของบคุคลหรือสงัคมตอ่แบบแผนความประพฤติ
และเป้าหมายของชีวิตหนึง่ๆ วา่ดีงาม พงึปรารถนา มีคณุคา่ ควรยดึถือ และนา่ปฏิบตัติาม  

มายาคต ิ(Myth) คือ คตคิวามเช่ือทัง้แง่บวกและลบท่ีถกูกลบเกล่ือนให้ดเูป็นธรรมชาติ ท า
ให้ประชาชนยอมรับ เช่ือถือ และปฏิบัติตามโดยการเช่ือมโยงกับเร่ืองเล่าหรือต านานต่างๆ มี
อิทธิพลในการก าหนดพฤติกรรมของมนษุย์ซึ่งมกัแสดงออกในลกัษณะของข้อห้าม ประเพณี และ
พิธีกรรม  

อดุมการณ์ (Ideology) คือ ระบบความคิดท่ีชีน้ าพฤติกรรมของคนในสงัคม มีส่วนในการ
ประสานความหลากหลายของผู้คน ถือเป็นกลไกการควบคมุสงัคมโดยการหล่อหลอมกล่อมเกลา
ผา่นสถาบนัตา่งๆ ท าให้สิ่งสร้างทางสงัคมดเูป็นธรรมชาตใินฐานะความจริง 



บทที่ 2 
 

แนวคดิ ทฤษฎี และงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
 
 การวิจัยเร่ือง “วาทวิพากษ์เชิงค่านิยมและอุดมการณ์ท่ีปรากฏในหนังสือวรรคทองใน
วรรณคดีไทย” มีแนวคดิและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษา 3 ประเดน็หลกั ประกอบด้วย 

2.1 แนวคิดเก่ียวกบัระเบียบวิธีการวิเคราะห์ตวับทตามแนวทางการส่ือสารวิพากษ์ 
2.2 แนวคิดเก่ียวกบัวฒันธรรมไทย 
2.3 แนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบการส่ือสารในสงัคมไทยและวฒันธรรมศกึษา 
มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิเคราะห์ตัวบทตามแนวทางการส่ือสาร

วิพากษ์ 
 

การวิเคราะห์ตวับทตามแนวทางการส่ือสารวิพากษ์เป็นระเบียบวิธีท่ีผู้ศกึษาเลือกใช้ในการ
วิเคราะห์ตวับทหนงัสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย” เพ่ือศกึษาคา่นิยมและอดุมการณ์ท่ีมีอยู่ในงาน
เขียนซึ่งราชบัณฑิตยสถานเป็นผู้ คัดเลือกและรวบรวม ขอบเขตการอธิบายประกอบด้วย (1) 
ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัการส่ือสารวิพากษ์ (2) ระเบียบวิธีการวิพากษ์ตวับทแนวคา่นิยม-มายาคต ิ
และ (3) ระเบียบวิธีการวิพากษ์ตวับทแนวอดุมการณ์ มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 
2.1.1 ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกับการส่ือสารวิพากษ์ (Communication Criticism)  
ผู้วิจยัจะอธิบายความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัการส่ือสารวิพากษ์ซึ่งประกอบด้วยความรู้เบือ้งต้น 

แบบแผน และองค์ประกอบของการส่ือสารวิพากษ์ มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 
2.1.1.1 ความรู้เบือ้งต้น 
ในหวัข้อนีจ้ะกล่าวถึงนิยามและโครงสร้างของการส่ือสารวิพากษ์ในฐานะท่ีเป็น

การวิจยัเชิงคณุภาพประเภทการวิเคราะห์ตวับททางสงัคม ดงัจะกลา่วในรายละเอียด 
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1) นิยามของการส่ือสารวิพากษ์ 
การส่ือสารวิพากษ์ หรือ วาทวิพากษ์ (Rhetorical Criticism) คือ การ

สร้างข้อโต้แย้งหรือการให้เหตผุลกับเนือ้หาสารท่ีเผยแพร่สู่สาธารณชน โดยการอธิบาย ตีความ 
และประเมินบนพืน้ฐานของข้อมลูและหลกัการสนบัสนนุ (Sillars and Gronbeck, 2001: 5) Foss 
(2009: 6) ถือว่าวาทวิพากษ์เป็นการตรวจสอบและอธิบายประดิษฐกรรมหรือการกระท าเชิง
สัญลักษณ์อย่างเป็นระบบ ถือเป็นเคร่ืองมือการศึกษาวิจัยในสายสังคมศาสตร์รูปแบบหนึ่ง 
(Baxter and Babble, 2003: 353) 

วาทวิพากษ์เป็นทัง้กรอบแนวคิดในภาคทฤษฎีและเป็นระเบียบวิธีใน
ภาคปฏิบตัิซึ่งสนบัสนุนกันและกัน (Farrell, 1993: 4) กล่าวคือทฤษฎีวิพากษ์สามารถใช้เป็น
เคร่ืองมือส าหรับการวิพากษ์ และการวิพากษ์ก็ช่วยสร้างทฤษฎีจากการศึกษาตวับทอย่างเป็น
ระบบ (Nothstine, Blair and Copeland, eds., 1994: 39-40) ดงัท่ี Foss (2009: 7-8) ชีแ้จงว่า
นอกจากจะศึกษาคณุสมบตัิของวาทะแล้ว นกัวิพากษ์ยงัสามารถสร้างทฤษฎีวิพากษ์ได้ ซึ่งการ
สร้างทฤษฎีเกิดจากการอธิบายปฏิบตัิการของวาทะท่ีศึกษา แล้วน าข้อสรุปไปประยุกต์ใช้กับการ
ประเมินวาทะทัว่ไป การสร้างทฤษฎีจากผลการศกึษาจึงเป็นเสมือนเป้าหมายหลกัของวาทวิพากษ์ 
(Nothstine et al., eds., 1994: 32) 

2) การส่ือสารวิพากษ์ในฐานะการวิจยัเชิงคณุภาพ 
การส่ือสารวิพากษ์เป็นระเบียบวิธีวิจยัเชิงคณุภาพ (Foss, 2009: 6) ซึ่ง

เป็นวิธีการศกึษา (Approach) ในกลุ่มการวิเคราะห์ตวับททางสงัคม (Social Text Analysis) และ
เป็นหนึ่งในกระบวนทศัน์การตีความ (Interpretive Paradigm) Baxter and Babble (2003: 297) 
กลา่วว่านกัวิจยัท่ีใช้กระบวนทศัน์นีจ้ะศกึษาความหมายจากกฎเกณฑ์การส่ือสารและมมุมองของ
ผู้ ส่ือสาร เพ่ือท าความเข้าใจระบบความหมายในการกระท าต่างๆ ของมนุษย์ โดยเช่ือว่าทุกการ
กระท ามีความหมายเป็นศนูย์กลางและจะแตกตา่งกนัไปในแตล่ะกลุ่ม ระเบียบวิธีในกระบวนทศัน์
เชิงตีความประกอบด้วย (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) (2) การ
สัมภาษณ์เชิงคุณภาพ (Qualitative Interviewing) (3) การวิเคราะห์ตัวบทเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Text Analysis) ซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์ตวับททางสงัคม และการวิเคราะห์
ข้อมลูเชิงคณุภาพ (Qualitative Data Analysis) (หน้า 59)  

ในส่วนของการวิเคราะห์ตวับททางสงัคม Baxter and Babble (2003: 
353) ยังจ าแนกวิธีการท่ีนิยมใช้ ได้แก่ (1) การส่ือสารวิพากษ์ (2) การวิเคราะห์วาทกรรม (3) 
การศกึษาการเลา่เร่ือง (4) การศกึษาแนวละคร (5) การศกึษาเชิงสญัวิทยา เพ่ือความชดัเจนผู้วิจยั
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ได้สรุปโครงสร้างของการส่ือสารวิพากษ์ซึ่งเป็นหนึ่งในการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นแผนภาพ ดัง
รายละเอียดในภาพท่ี 2.1  
 

 
 

ภาพท่ี 2.1  โครงสร้างของการส่ือสารวิพากษ์ซึง่เป็นหนึง่ในการวิจยัเชิงคณุภาพ 
แหล่งที่มา:  ผู้วิจยัประมวลสรุปจากงานของ Baxter and Babble (2003) 
 

3) ตวับททางสงัคม (Social Text) 
การส่ือสารวิพากษ์คือการวิเคราะห์ตวับททางสงัคม ผู้ วิจยัจึงขอกล่าวถึง

นิยาม รูปแบบ ประเภทของตวับท และจดุเดน่-จดุด้อยของการวิเคราะห์ตวับททางสงัคม ดงันี ้
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ตวับททางสงัคม คือ ตวับทซึ่งมาจากสิ่งท่ีมีอยู่แล้วในสงัคม ครอบคลุม
การใช้สญัลกัษณ์ท่ีส่ือความหมายได้ (Symbols-in-use) ของบุคคลและส่วนรวม ดงันัน้ ทกุสิ่งท่ี
เก่ียวข้องกับสญัลกัษณ์และความหมายถือเป็นตวับททางสงัคมทัง้สิน้ ตวับทดงักล่าวมกัวิเคราะห์
ใน 2 รูปแบบ คือ (1) วิเคราะห์ตามรูปแบบสามเส้า (Triangulation) ร่วมกบัการสงัเกตแบบมีส่วน
ร่วมและการสมัภาษณ์เชิงคณุภาพ (2) วิเคราะห์ตวับทท่ีผู้วิจยัเป็นผู้ เลือก (Baxter and Babble, 
2003: 348)  

ตวับททางสงัคมมี 2 ประเภท ได้แก่ เอกสาร (Documents) และบนัทึก
การสนทนาท่ีก าหนดขึน้ (Enacted Talk) ตวับทเอกสารจดัเป็นทรัพยากรณ์ท่ีนกัวิจยันิยมศึกษา 
เน่ืองจากมีความชดัเจน เหมาะแก่การศึกษาเชิงประวตัิศาสตร์ และเปิดโอกาสให้ผู้ วิจยัได้ตีความ
ตามอตัวิสยั (Baxter and Babble, 2003: 349) แต ่Hodder (1994: 394) มองว่าตวับทท่ีเป็น
เอกสารมกัไม่มีความหมายท่ีแท้จริง เพราะความหมายจะขึน้อยู่กบัการอ่านและตีความของผู้วิจยั
ซึ่งสมัพนัธ์กบัปริบททางสงัคม ด้วยเหตนีุ ้Baxter and Babble (2003: 350) จึงแนะน าให้ผู้วิจยั
เสริมความน่าเช่ือถือแก่ชิน้งานโดยการศึกษาท่ีมาและประวตัิของเอกสาร บทบาทและต าแหน่ง
แห่งท่ีของเอกสารในปัจจุบนั รวมถึงทราบจุดยืนของตวัผู้ วิจัยและพิจารณาสภาพแวดล้อมท่ีมี
อิทธิพลตอ่การตีความด้วย  

การวิเคราะห์ตวับททางสงัคมมีจุดเดน่ คือ ใช้ศึกษามมุมองของผู้ส่งสาร
ได้อย่างเป็นธรรมชาติ ใช้ร่วมกับการสังเกตและการสัมภาษณ์ได้แต่การวิเคราะห์ตัวบทจะให้
มุมมองท่ีลึกซึง้มากกว่า (Baxter and Babble, 2003: 362) เน่ืองจากตวับททางสงัคมเป็น
ทรัพยากรท่ีสมบูรณ์ด้วยข้อมูล พร้อมใช้งาน เข้าถึงง่าย ราคาถูก เนือ้หาคงทน มีความน่าเช่ือถือ
เพราะสามารถอ้างอิงหรือตรวจสอบได้ บางส่วนเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และออนไลน์ท าให้
สะดวกในการสืบค้นหรือถ่ายโอน (Lindlof and Taylor, 2011: 234-238) ตอ่ไปนีคื้อแบบแผนของ
การส่ือสารวิพากษ์ 

2.1.1.2 แบบแผน (Family) ของการส่ือสารวิพากษ์ 3 สาย 
จากภาพท่ี 2.1 จะเห็นว่าการส่ือสารวิพากษ์ประกอบด้วยแบบแผนการศึกษา 3 

สายตามท่ี Baxter and Babble (2003) และ Sillars and Gronbeck (2001) จ าแนกไว้ ได้แก่  
1) แบบแผนเชิงวาทวิทยา (Rhetorical Tradition) เป็นแบบแผนดัง้เดิม

ของตะวนัตกซึ่งมีรากฐานมาจากการโต้แย้งแสดงเหตผุลในงานของ Plato และ Aristotle โดยมอง
ว่าการส่ือสารเป็นกระบวนการโน้มน้าวใจ เคร่ืองมือส าคญัในแบบแผนนี ้ได้แก่ วาทวิพากษ์แนวนิ
โอ-อริสโตติเลียน (Neo-Aristotelian) ซึ่งถกูพฒันาให้สามารถวิเคราะห์ได้ทัง้ตวับทดัง้เดิมและตวั
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บทร่วมสมยั (Baxter and Babble, 2003: 354; Sillars and Gronbeck: 2001: 57-58) 
Treadwell (2014: 234) เรียกแบบแผนการศึกษานีว้่าการวิเคราะห์เชิงวาทวิทยา (Rhetorical 
Analysis) 

2) แบบแผนเชิงสงัคม (Social Tradition) นกัวิจยัในแบบแผนนีม้องว่า
การส่ือสารเป็นกระบวนการสร้างตวัตน คือ สร้างความหมายเพ่ือให้คนในสังคมใช้หรือแบ่งปัน
ร่วมกนั (Sillars and Gronbeck: 2001: 139) โดยศกึษาว่าตวับทประสบความส าเร็จหรือล้มเหลว
ในการสร้างความหมายท่ีประชาชนใช้ร่วมกนัอย่างไร (Baxter and Babble, 2003: 354)  

3) แบบแผนเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tradition) แนวทางนีม้องว่า
ประชาชนถูกควบคมุโดยวฒันธรรมซึ่งสร้างขึน้เพ่ือตอบโจทย์และรักษาอ านาจของผู้ มีอ านาจใน
สงัคม ทัง้ยังมองว่าสงัคมมีความหลากหลายและมิได้ผสานกันแบบองค์รวม เป้าหมายของการ
วิเคราะห์คือปลดปล่อยประชาชนจากการครอบง าทางวฒันธรรม และท าให้ความหลากหลายทาง
วฒันธรรมสามารถอยู่ร่วมกนัได้ (Baxter and Babble, 2003: 355) เคร่ืองมือในแบบแผนนี ้ได้แก่ 
การวิเคราะห์คา่นิยมทางวฒันธรรม การวิพากษ์เชิงอดุมการณ์ เป็นต้น (Sillars and Gronbeck, 
2001: 184)  

ในส่วนของการวิพากษ์ตัวบทแนวค่านิยมและแนวอุดมการณ์ถือเป็น
การศกึษาในกลุ่มทฤษฎีแนววฒันธรรมและแนวรือ้สร้าง (Deconstructionism) โดยถือว่านกัวิจยั
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวิพากษ์ มองผลผลิตทางการส่ือสารทัง้ปวงว่าเป็นตวับท และสาร
หรือตวับทจะไมมี่ความหมายท่ีตายตวัตามธรรมชาติจึงสามารถตีความได้หลากหลายตามมมุมอง
ของนกัวิจยั ปริบท และผู้ รับสาร (อรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท, 2547: 124-127) 

2.1.1.3 องค์ประกอบ (Feature) ของการส่ือสารวิพากษ์  
หัวข้อนีก้ล่าวถึงองค์ประกอบของการส่ือสารวิพากษ์ ซึ่ง เป็นขัน้ตอนหรือ

กระบวนการวิเคราะห์ตวับทอย่างสมบรูณ์ Sillars and Gronbeck (2001: 23) และ Baxter and 
Babble (2003: 353-354) อธิบายว่าการส่ือสารวิพากษ์มีองค์ประกอบหลกั 3 ขัน้ตอน คือ (1) การ
สร้างตวับทจากชิน้งาน (2) การวิเคราะห์เพ่ือจดัระเบียบตวับท และ (3) การตีความตวับท ดงัจะ
กลา่วในรายละเอียด 

1) การสร้างตวับทจากชิน้งาน (Textualization) 
องค์ประกอบนีเ้ป็นขัน้ตอนการสร้างตวับท (Text) จากชิน้งานหรือเนือ้

สาร (Work) ชิน้งาน คือ เนือ้หาสาร (Messages) เช่น แถลงการณ์ บทสนทนา ส่วนตวับท คือ 
การศกึษาองค์ประกอบของชิน้งาน (Interpretation of work) (Baxter and Babble, 2003: 348-
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349) Sillars and Gronbeck (2001: 9-10) อธิบายว่าชิน้งาน คือ สิ่งส าเร็จทางการส่ือสาร เช่น วา
ทะ วรรณกรรม ส่วนตวับท คือ ชุดของเนือ้ความซึ่งดึงมาจากส่วนประกอบของชิน้งาน ตวับทจึง
สร้างจากรหสัสารตามความสนใจของผู้ วิจยั เป็นการเลือกข้อมูลบางส่วนจากเนือ้หาทัง้หมดโดย
ผู้วิจยัต้องศกึษาปริบทท่ีเก่ียวข้องกบัชิน้งานด้วย กระบวนการนีเ้ปิดโอกาสให้ผู้วิเคราะห์ได้เป็นส่วน
หนึง่ของการศกึษาผา่นการเลือกชิน้งานและก าหนดตวับทอย่างเป็นอตัวิสยั (Baxter and Babble, 
2003: 349) การคดัเลือกส่วนใดจากชิน้งานขึน้อยู่กับค าถามท่ีผู้ วิจยัต้องการหาค าตอบ (Sillars 
and Gronbeck, 2001: 24) 

งานของนักวิพากษ์คือพิจารณาสาระภายในและภายนอกชิน้งาน 
กลา่วคือ ผู้วิจยัต้องศกึษาองค์ประกอบ เนือ้หา และปริบทของชิน้งานโดยปราศจากอคติ ซึ่งจะช่วย
สนบัสนนุข้อสรุปและการตีความของผู้วิจยั (Sillars and Gronbeck, 2001: 26-27) กระบวนการนี ้
สอดคล้องกบัวาทวิพากษ์ในขัน้ตอนท่ี 1 และ 2 ของอรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท (2547: 26-55) ซึ่งเร่ิม
จากการวิเคราะห์เชิงพรรณนาเพ่ือค้นหาเป้าหมายและวิธีการจากสิ่งท่ีปรากฏในตวับทโดยไม่
ตดัสินหรือตีความ เช่น เป้าหมาย ผู้ รับสาร ผู้ส่งสาร ลีลา โครงสร้าง จากนัน้จึงวิเคราะห์ปริบทเพ่ือ
ศกึษาปัจจยัภายนอก เช่น ปริบทด้านประวตัิศาสตร์และวฒันธรรม ภูมิหลงัและแรงจงูใจของผู้ส่ง
สาร ลกัษณะ ความเช่ือ และทศันคติของผู้ รับสาร ผู้วิจยัต้องศกึษาองค์ประกอบเหล่านีก้่อนเข้าสู่
กระบวนการท่ีสอง 

2) การวิเคราะห์เพ่ือจดัระเบียบตวับท (Analysis) 
กระบวนการนีเ้ป็นการจดัการตวับทให้อยู่ในรูปของหน่วยข้อมลูท่ีเหมาะ

แก่การวิเคราะห์ ผู้ วิจยัอาจจ าแนกโดยใช้ประเภท มมุมอง หรือประเด็นเป็นเกณฑ์ (Baxter and 
Babble, 2003: 354) Sillars and Gronbeck (2001: 27-29) กล่าวว่าขัน้ตอนนีเ้ป็นการจ าแนกตวั
บทท่ีได้จากขัน้ตอนแรกอย่างเป็นระบบ อาจใช้แก่นเร่ือง (Themes) สิ่งบ่งชี ้(Attributions) 
สาระส าคญั (Subject matter) มูลเหต ุ(Probable cause) ลีลาโวหาร (Stylistic features) 
ลกัษณะโต้แย้ง (Argumentative features) จดุมุ่งหมาย (Intentions) และความสมัพนัธ์ทางการ
เมือง (Political relations) เป็นเกณฑ์ในการจ าแนก การจดัระเบียบตวับทขึน้อยู่กบัวตัถุประสงค์
และผลท่ีต้องการทราบ นกัวิจยัจึงไม่จ าเป็นต้องยึดตามหมวดหมู่ข้างต้นและสามารถจ าแนกตาม
แนวทางของตนได้อยา่งเสรี 

3) การตีความตวับท (Interpretation) 
องค์ประกอบนีคื้อกระบวนการรือ้สร้างหรือผสานองค์ประกอบท่ีได้จาก

ขัน้ตอนก่อนหน้า ถือเป็นหวัใจของการวิเคราะห์ตวับททางสงัคมซึ่งท าให้ทราบความหมายหรือข้อ
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โต้แย้ง (Baxter and Babble, 2003: 354) Sillars and Gronbeck (2003: 29-31) อธิบายว่า
ขัน้ตอนนีเ้ป็นการท าให้ความหมายในตวับทมีความชัดเจนซึ่งจะแตกต่างกันไปตามปริบทและ
มุมมองของผู้ อ่าน ความหมายท่ีได้จึงเป็นการตีความส่วนบุคคลและการสร้างของสังคม เขา
แนะน าว่ากระบวนการนีต้้องอ้างอิงกับพืน้ฐานของปริบทด้วย ส าหรับวิธีการหรือกรอบการ
วิเคราะห์ (Frameworks) มีทัง้หมด 3 สาย คือ แบบแผนเชิงวาทวิทยา เชิงสงัคม และเชิงวฒันธรรม 
ดงัได้อธิบายไว้ในหวัข้อ 2.1.1.2    

การส่ือสารวิพากษ์จะสิน้สุดท่ีกระบวนการตีความตวับทนี ้แต่มีนักวิจัย
บางกลุ่มได้เพิ่มองค์ประกอบท่ี 4 เข้ามา นั่นคือการประเมินตดัสินซึ่งไม่ใช่งานส าคัญของการ
ส่ือสารวิพากษ์ เพียงแตช่่วยให้นกัวิพากษ์มีความเช่ียวชาญมากขึน้เท่านัน้ (Baxter and Babble, 
2003: 354) ผู้วิจยัขออธิบายถึงการประเมินตดัสินด้วย 

4) การประเมินตดัสิน (Judgment) 
กระบวนการนีเ้ป็นการโต้แย้งอย่างมีเหตผุล รวมถึงอภิปรายผลกระทบ

ของสารและศกัยภาพการส่ือสารของผู้ส่งสาร (Baxter and Babble, 2003: 354) องค์ประกอบนี ้
ต้องใช้เกณฑ์หรือหลกัฐานท่ีชดัเจนและเข้าใจง่ายโดยไม่ใช้ความรู้สึกส่วนตวั โดยเกณฑ์ท่ีนิยมใช้
ประเมิน ได้แก่ กฎเกณฑ์ทางภาษา ความสอดคล้อง ความเหมาะสม การเช่ือมโยง เป็นต้น การ
ประเมินตัดสินไม่ใช่ขัน้ตอนส าคัญของการวิพากษ์ เพราะการส่ือสารวิพากษ์สามารถสิน้สุดท่ี
กระบวนการตีความตวับทได้เลยโดยไมต้่องประเมินตวับท (Sillars and Gronbeck, 2003: 32-37) 

การส่ือสารวิพากษ์คือการวิเคราะห์ตวับททางสงัคมซึ่งเป็นกระบวนทศัน์เชิงตีความในการ
วิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย 3 แบบแผน คือ แบบแผนวาทวิทยา สังคม และวัฒนธรรม มี
องค์ประกอบการศึกษา 3 ขัน้ตอนหลัก คือ การสร้างตัวบทจากชิน้งาน การวิเคราะห์เพ่ือจัด
ระเบียบตวับท และการตีความตวับท ส่วนกระบวนการประเมินตดัสินจะมีหรือไม่ก็ได้ งานวิจยันี ้
เป็นแบบแผนเชิงวฒันธรรมซึ่งผู้วิจยัใช้กรอบการวิเคราะห์ 2 ระเบียบวิธี คือ การวิเคราะห์คา่นิยม
และการวิพากษ์เชิงอุดมการณ์ ผู้วิจยัจึงขออธิบายเคร่ืองมือหรือระเบียบวิธีการวิพากษ์ตวับทแนว
คา่นิยม-มายาคตเิป็นล าดบัตอ่ไป 

 
2.1.2 ระเบียบวิธีการวิพากษ์ตัวบทแนวค่านิยม-มายาคต ิ(Value-Mythic Criticism)  
ในสว่นนีจ้ะอธิบายคณุลกัษณะ ระเบียบวิธี และจดุเดน่ของการวิพากษ์ตวับทแนวคา่นิยม 

รวมถึงระเบียบวิธีการวิเคราะห์มายาคต ิมีรายละเอียดดงันี ้
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2.1.2.1 คณุลกัษณะของการวิพากษ์ตวับทแนวคา่นิยม 
การวิพากษ์ตวับทแนวค่านิยม คือ ระเบียบวิธีการค้นหาค าตอบว่าท าไมผู้ส่งสาร

หนึ่งๆ จึงกล่าวถึงค่านิยมหนึ่งๆ ในช่วงเวลาหนึ่งๆ กับผู้ รับสารหนึ่งๆ (อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท, 
2547: 203) นักวิพากษ์จะศึกษาค่านิยมท่ีแฝงอยู่ในตัวบทเพ่ือท าความเข้าใจพืน้ฐานทาง
วฒันธรรมและการรับรู้เก่ียวกบัสงัคมของผู้คน โดยมองว่าตวับทเป็นเคร่ืองมือของการก าหนดทาง
วฒันธรรม และเช่ือว่าวฒันธรรมเป็นผลิตผลของการใช้ภาษาหรือสญัลกัษณ์จึงไม่ใช่ความจริงเชิง
วตัถวุิสยั นกัวิจยัต้องค้นหาสญัลกัษณ์ท่ีมีความหมาย (Ideographs) ท่ีสะท้อนค่านิยมในตวับท 
เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์และอธิบายวัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มคน (Sillars and 
Gronbeck, 2001: 186-187)  

2.1.2.2 ระเบียบวิธีการวิพากษ์ตวับทแนวคา่นิยม 
Sillars and Gronbeck (2001) จ าแนกระเบียบวิธีการวิเคราะห์คา่นิยมเป็น 2 ส่วน 

คือ (1) การค้นหาคา่นิยม และ (2) การก าหนดระบบคา่นิยมเพ่ืออธิบายวฒันธรรม มีรายละเอียด
ดงันี ้

1) การค้นหาคา่นิยม 
การศึกษาค่านิยมช่วยให้นักวิพากษ์น ามาสร้างเป็นระบบค่านิยมได้ 

ประกอบด้วยการส ารวจคา่นิยมด้านบวกและลบ คา่นิยมแฝงในค าเก่ียวกบัความเช่ือ คา่นิยมท่ีเป็น
รูปธรรม และคา่นิยมจากหลกัฐานสนบัสนนุหรือข้อโต้แย้ง (Sillars and Gronbeck, 2001: 191-
194) เม่ือได้คา่นิยมทัง้หมดแล้วจงึน ามาสร้างเป็นระบบคา่นิยมตามล าดบั  

2) การก าหนดระบบคา่นิยมเพ่ืออธิบายวฒันธรรม 
ระบบค่านิยม คือ ค่านิยมหลักท่ีทุกคนมีเหมือนกันซึ่ง เกิดจากการรวม

คา่นิยมยอ่ยไว้ด้วยกนั เชน่ การเคารพสิทธิของผู้ อ่ืน ใช้ชีวิตอย่างเสรี และไม่เลียนแบบใคร สะท้อน
ปัจเจกนิยมซึ่งเป็นระบบค่านิยมของประเทศเสรีประชาธิปไตย งานของนักวิพากษ์คือรวบรวม
ค่านิยมท่ีส าคญัเพ่ือสะท้อนวัฒนธรรมจากระบบค่านิยมของกลุ่มคน (Sillars and Gronbeck, 
190-194) ผู้วิจยัจะอธิบายรายละเอียดเพิ่มเตมิเก่ียวกบัการวิเคราะห์คา่นิยมในบทท่ี 3 

2.1.2.3 จดุเดน่ของการวิพากษ์ตวับทแนวคา่นิยม 
Sillars and Gronbeck (2001: 207-208) อธิบายว่าการวิพากษ์ตวับทแนวคา่นิยม

มีจดุเดน่ คือ เป็นการศึกษาแบบวตัถวุิสยั (Objectivity) ซึ่งเน้นค้นหาสิ่งท่ีคนเช่ือว่าดีหรือเลวจาก
การตีความตามตวับท นกัวิพากษ์สามารถวิเคราะห์ด้วยหลกัของเหตผุลโดยใช้อคติหรือความเห็น
ส่วนตวัน้อย สามารถน าผลท่ีได้ไปสร้างเป็นระบบค่านิยมและอธิบายวัฒนธรรมของกลุ่มชนใน
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ภาพรวมได้ ทัง้ยงัมีข้อได้เปรียบกวา่การวิพากษ์วิธีอ่ืนเน่ืองจากมนษุย์มีคา่นิยมหลกัท่ีคล้ายคลึงกนั 
จึงท าให้ความหลากหลายของค่านิยมมีน้อยและสะดวกต่อการส ารวจหรือจัดระบบ ความเห็น
ดงักล่าวท าให้ผู้ วิจัยตีความได้ว่า Sillars and Gronbeck เข้าใจว่าการศึกษานีเ้ป็นวัตถุวิสัย
เน่ืองจากเป็นการศึกษาจากจากสิ่งท่ีปรากฏในชิน้งานและไม่ใช่การคาดเดา ทัง้ยงัมีการควบคมุ
ไมใ่ห้ใช้อตัวิสยัมากเกินไปด้วย   

อรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท (2547: 198-199) เสนอว่าวาทวิพากษ์แนวค่านิยมควร
ผนวกการวิเคราะห์มายาคติเข้าด้วยเพ่ือช่วยให้การวิเคราะห์มีความชดัเจนยิ่งขึน้ เน่ืองจากมายา
คติมกัสะท้อนค่านิยมของมนุษย์ เป็นตวัให้สาระแก่วฒันธรรม และเผยให้เห็นโครงสร้างรวมถึง
ความสมัพนัธ์ทางสงัคมด้วย (Levi-Strauss, 1955: 429) การวิเคราะห์มายาคตมีิระเบียบวิธีดงันี ้

2.1.2.4 ระเบียบวิธีการวิเคราะห์มายาคต ิ
อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท (2547: 202) น าเสนอวิธีการวิเคราะห์มายาคต ิ

ประกอบด้วยการส ารวจแหล่งของมายาคติ (Source) การรวมกัน (Combined) ความกลมกลืน 
(Harmony) ล าดบัเวลา (Standard chronology) เม่ือเทียบกับเวลาเดินเร่ือง (Synchronic 
time/narrative progression) และพลังต่อต้านหรือพลังตรงข้ามท่ีท าให้เกิดมายาคติ ผู้ วิจัยขอ
อธิบายรายละเอียดเพิ่มเตมิเก่ียวกบัการวิเคราะห์มายาคตใินบทท่ี 3  

ในการวิเคราะห์มายาคต ิผู้วิพากษ์ควรพิจารณาองค์ประกอบในระดบัของประโยค
แทนท่ีจะดใูนระดบัค าศพัท์เพ่ือลดความสบัสน โดยอาจจ าแนกเร่ืองราวเป็นประโยคท่ีส าคญัแล้ว
จึงวิเคราะห์เพ่ือค้นหามายาคติตามล าดับ (Levi-Strauss, 1955: 431) ล าดับต่อไปผู้ วิจัยจะ
กลา่วถึงระเบียบวิธีวิพากษ์แนวอดุมการณ์ ดงัจะได้กลา่วในรายละเอียด  

 
2.1.3 ระเบียบวิธีการวิพากษ์ตัวบทแนวอุดมการณ์ (Ideological Criticism) 
ในส่วนนีจ้ะอธิบายคณุลกัษณะ ประเภทของการวิเคราะห์ มมุมองการศึกษา ระเบียบวิธี 

รวมถึงจดุเดน่ของการวิพากษ์ตวับทแนวอดุมการณ์ มีรายละเอียดดงันี ้
2.1.3.1 คณุลกัษณะของการวิพากษ์ตวับทแนวอดุมการณ์ 
วาทวิพากษ์แนวอดุมการณ์เป็นการศกึษานยัยะทางการเมืองท่ีแฝงอยู่ในตวับท ทัง้

ประเด็นการกดข่ี การต่อสู้ทางชนชัน้ และการใช้อ านาจของผู้ปกครองผ่านกิจกรรมทางวาทะเพ่ือ
สร้างความชอบธรรมแก่การด ารงอ านาจ (อรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท, 2547: 212) ซึ่งการจดัการ
ความสัมพันธ์ทางอ านาจมีทัง้การใช้ก าลังข่มขู่และการใช้ภาษาหรือวาทกรรมเพ่ือกดข่ี (Sillars 
and Gronbeck, 2001: 262) การวิเคราะห์นีจ้ะชีใ้ห้เห็นชดุของตรรกะซึ่งถกูท าให้เป็นสามญัส านึก
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นัน่คืออยู่ในรูปของข้อเท็จจริงท่ีคนเช่ือว่าเป็นความถกูต้อง (อรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท, 2547: 216-
217) สมาชิกในสงัคมจึงมีส่วนร่วมในการกดข่ีอย่างไม่ตัง้ใจโดยการยอมรับว่าตรรกะนัน้เป็นความ
จริง (Sillars and Gronbeck, 2001: 264) รูปการณ์ดงักล่าวท าให้การส ารวจอดุมการณ์เป็นเร่ือง
ยาก นักวิพากษ์จึงต้องศึกษาพืน้ฐานทางวัฒนธรรมของประชาชนร่วมด้วย (อรวรรณ ปิลันธน์
โอวาท, 2547: 214) 

Sillars and Gronbeck (2001: 274-276) อธิบายว่าการวิพากษ์แนวอดุมการณ์
ควรมองโครงสร้างลึกโดยอาศยัตวับทและพืน้ฐานทางทฤษฎีเป็นแนวทางหรือเสริมการวิเคราะห์ 
เช่น ทฤษฎีทางสงัคม-การเมืองของ Marx, Foucault, หรือ Althusser ทฤษฎีสถาบนัของ Stuart 
Hall นกัวิจยัสามารถน าวิธีวิพากษ์แนวอ่ืนมาใช้วิเคราะห์ได้โดยให้เน้นประเด็นทางอ านาจเป็น
ส าคญั การวิพากษ์แนวนีท้ าให้นกัวิจยัมีสว่นในการปลดปล่อยหรือให้อ านาจกบัผู้ถกูกดข่ีโดยท าให้
เสียงของพวกเขามีพลงัมากขึน้ รวมถึงท างานร่วมกบัผู้ถูกกดข่ีโดยเฉพาะในกระบวนการสร้างตวั
บทจากชิน้งาน  

2.1.3.2 ประเภทของการวิเคราะห์อดุมการณ์ 
วิธีการวิเคราะห์ตวับทแนวอุดมการณ์มี 5 ประเภทหลัก คือ (1) การศึกษาเชิง

ชีวประวัติ (Biographical Studies) เน้นค้นหาความคิดของกลุ่ม (Groupthink) ท่ีเกิดจากการ
ปลกูฝังอดุมการณ์ (2) ศกึษาอ านาจของสถาบนัทางสงัคม (Institutional Studies) เน้นศกึษาการ
แพร่กระจายอดุมการณ์ของสถาบนัทางสงัคม แนวทางนีน้ิยมใช้ในการวิพากษ์เชิงอดุมการณ์ส่วน
ใหญ่ (3) ศกึษาเชิงการให้มลูคา่ (Commodification Studies) เน้นศกึษาการท าให้สิ่งของ บคุคล 
สถานท่ี และแนวคิดมีมูลค่าส่วนเกินมากกว่าประโยชน์ใช้สอย (4) ศึกษาการก าหนดโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ (Structurational Studies) เน้นวิพากษ์กฎเกณฑ์ท่ีก าหนดพฤติกรรมใน
ความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล และ (5) ศกึษาเชือ้ชาติ ชนชัน้ และเพศสภาพ (Race-Class-Gender 
Studies) เน้นศกึษาการตอ่สู้ เชิงอดุมการณ์กบัการสร้างอตัลกัษณ์ของกลุม่ เช่น การศกึษาแนวสตรี
นิยม (Sillars and Gronbeck, 2001: 267-272) 

2.1.3.3 มมุมองการศกึษาแนวอดุมการณ์ 
Foss (2009: 211-213) อธิบายว่าวาทวิพากษ์แนวอุดมการณ์มีวิธีศกึษาหลาย

มุมมอง ได้แก่ แนวโครงสร้างนิยม (Structuralism) แนวสญัวิทยา (Semiotics) แนวมาร์กซิสต์ 
(Marxism) แนวรือ้สร้าง (Deconstructionism) แนวทฤษฎีหลงัสมยัใหม่ (Postmodern theory) 
แนววฒันธรรมศึกษา (Cultural studies) แนวการประกอบสร้าง (Articulation) แนวสตรีนิยม 
(Feminism) เป็นต้น 
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2.1.3.4 ระเบียบวิธีการวิพากษ์ตวับทแนวอดุมการณ์ 
อรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท (2547: 219-220) เสนอวิธีการวิเคราะห์อดุมการณ์ 4 ข้อ 

คือ (1) ส ารวจค าหรือข้อความท่ีบอกถึงอดุมการณ์ โดยดจูากเคร่ืองหมายและสญัลกัษณ์ท่ีถกูเน้น
ย า้ กล่าวซ า้ ใช้แตกต่างจากท่ีเคย การละเว้นข้อความ สุภาษิต คติพจน์ และอุปมาอุปไมย (2) 
ส ารวจตรรกะของการโต้แย้งรวมถึงจุดยืนท่ีขดักบัสามญัส านึกหรือไม่สมเหตสุมผล (3) ส ารวจ
ความสัมพันธ์ระหว่างการก่อตัวของอุดมการณ์กับพลังทางสังคม เช่น ปัจจัยทางการเมือง 
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสภาพสงัคมท่ีสมัพนัธ์กบัอุดมการณ์ และ (4) ค้นหาพนัธมิตรหรือกลุ่ม
สังคมท่ีมีส่วนให้อุดมการณ์ก่อตัวและเกิดการเคล่ือนไหวทางสังคม ซึ่งกิจกรรมทางสังคมจะ
สะท้อนอดุมการณ์ท่ีโดดเดน่ 

Foss (2009: 214-220) ได้น าเสนอวิธีการวิเคราะห์อดุมการณ์จากชิน้งานหรือตวั
บทโดยเขาเรียกวา่ประดิษฐกรรม (Artifacts) 4 ขัน้ตอน คือ (1) ระบอุงค์ประกอบทางกายภาพของ
ชิน้งาน (2) ระบอุงค์ประกอบด้านความหมาย (3) จดัระบบความหมายเพ่ือระบอุดุมการณ์ และ 
(4) ระบหุน้าท่ีของอดุมการณ์ ผู้วิจยัขอบรูณาการระเบียบวิธีวิเคราะห์โดยจะอธิบายรายละเอียด
เพิ่มเตมิในบทท่ี 3 

2.1.3.5 จดุเดน่ของการวิพากษ์ตวับทแนวอดุมการณ์ 
วาทวิพากษ์แนวอดุมการณ์มีจดุเดน่ คือ เผยให้เห็นการกดข่ีในภาษาและวาทกรรม

ซึ่งครอบง าวิธีคิดของประชาชน รวมถึงเสนอแนะหนทางการปลดปล่อยผู้ถูกกดข่ี ทัง้ยงัพยายาม
เปล่ียนแปลงความคดิและพฤตกิรรมสงัคมรวมถึงอตัลกัษณ์สว่นบคุคลท่ีเกิดจากการสร้างชดุความ
จริงทางสงัคม จึงมีส่วนช่วยให้ผู้อ่านเห็นกลไกและผลของการใช้อ านาจของชนชัน้น าด้วย (Sillars 
and Gronbeck, 2001: 266-277) ส่วนอรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท (2547: 211-212) กล่าวว่าการ
วิเคราะห์แนวอดุมการณ์ชีใ้ห้เห็นนยัยะทางการเมืองในตวับทได้มากกว่าวิธีการอ่ืน และนกัวิพากษ์
ยงัมีสว่นเก่ียวข้องกบัตวับทจากการประเมินโดยไมต่กอยูภ่ายใต้อิทธิพลของผู้ประพนัธ์ 

หวัข้อท่ีผ่านมาเป็นการอธิบายรายละเอียดของระเบียบวิธีการวิเคราะห์ตวับทแนว
คา่นิยม-มายาคติและแนวอดุมการณ์ ซึ่งผู้วิจยัใช้ศึกษาค่านิยมและอดุมการณ์ท่ีมีอยู่ในงานเขียน
ซึง่ราชบณัฑิตยสถานรวบรวมไว้ในหนงัสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย” เคร่ืองมือดงักล่าวจดัอยู่ใน
กลุ่มแบบแผนเชิงวฒันธรรมของการวิเคราะห์ตวับททางสงัคมซึ่งเป็นการวิจยัเชิงคณุภาพรูปแบบ
หนึ่ง แบบแผนนีม้องว่าวฒันธรรมกระแสหลกัเป็นอาวธุในการกดข่ีและลดทอนอ านาจ ท าให้กลุ่ม
วฒันธรรมอ่ืนเข้าถึงเคร่ืองมือหรือสถาบนัทางอ านาจได้น้อยกว่า (Sillars and Gronbeck, 2001: 
183) การวิพากษ์แนวค่านิยมได้ผนวกการวิเคราะห์มายาคติร่วมด้วย อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 
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(2547: 214) กล่าวว่านกัวิพากษ์ท่ีใช้แบบแผนนีต้้องศึกษาพืน้ฐานทางวฒันธรรมของประชาชน
ด้วย ผู้วิจยัจงึขอกลา่วถึงแนวคดิเก่ียวกบัวฒันธรรมไทยเป็นล าดบัตอ่ไป  

 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย 
 

ในส่วนนีผู้้ วิจัยจะน าเสนอความรู้พืน้ฐานเก่ียวกับวัฒนธรรมก่อนเข้าสู่เนือ้หาของ
วฒันธรรมไทยตามล าดบั คือ (1) ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัวฒันธรรม และ (2) วฒันธรรมไทย มี
รายละเอียดดงันี ้
 

2.2.1 ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกับวัฒนธรรม 
หวัข้อนีผู้้วิจยัขอกลา่วถึงความหมาย ขอบเขต และองค์ประกอบของวฒันธรรม รวมถึงค า

จ ากดัความในปริบทของสงัคมไทย ดงันี ้ 
วฒันธรรม (Culture) มีความหมายตามรากศพัท์ คือ การเพาะปลกูและการบ ารุงให้เจริญ

งอกงาม (บรรเทิง พาพิจิตร, 2549: 1; Minkov and Hofstede, 2013: 10) เป็นการปลกูฝังความดี
งามให้แกส่มาชิกในกลุ่มสงัคมผ่านกระบวนการเรียนรู้จนกลายเป็นคณุลกัษณะทางความคิด การ
กระท า และสิ่งสร้างของสงัคม (Sadri and Flammia, 2011: 32) ถือเป็นซอฟต์แวร์ทางจิตท่ีกลุ่ม
ชนใช้หรือแบ่งปันร่วมกัน โดยแต่ละกลุ่มจะมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันไป (Hofstede, 2001; 
Hofstede and Hofstede, 2005: 3) และยงัมีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นอีกด้วย (Samovar and 
Porter, 2004: 32; Matsumoto and Juang, 2008: 12; Sadri and Flammia, 2011: 32) 

วฒันธรรมมีองค์ประกอบท่ีส าคญั ได้แก่ คา่นิยม (Values) (Samova and Porter, 2004; 
Minkov and Hofstede, 2013) บรรทดัฐานและอดุมการณ์ (Norms and Ideologies) ความเช่ือ 
(Beliefs) ทศันคติ (Attitudes) พฤติกรรม (Behaviors) การอธิบายตนเอง (Self-Descriptions) 
(Minkov and Hofstede, 2013) ภาษา (Languages) การจัดระบบสังคม (Social 
Organizations) ประวัติศาสตร์ (Histories) และศาสนา (Religions) (Samova and Porter, 
2004) 

ในภาษาไทย “วฒันธรรม” เกิดจากการผสมของค าว่า “วฒันะ” หมายถึง ความเจริญงอก
งาม กบั “ธรรม” ซึ่งหมายถึงข้อปฏิบตัิ วฒันธรรมจึงหมายถึงข้อปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความเจริญงอก
งาม (บรรเทิง พาพิจิตร, 2549: 1-2) สอดคล้องกับความหมายในพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตย-
สถานว่าวัฒนธรรม คือ สิ่งท่ีท าความเจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะและวิถีชีวิตของหมู่คณะ 



17 
 

(ราชบณัฑิตยสถาน, 2556: 1103) นิยามดงักล่าวคอ่นข้างคบัแคบเพราะเน้นความหมายเชิงบวก 
แสงอรุณ กนกพงศ์ชยั (2548: 3) จึงอธิบายเพิ่มเติมว่าทกุสิ่งท่ีมนุษย์สร้างขึน้มาใช้ร่วมกนัจนเป็น
แบบแผนของสงัคมถือเป็นวฒันธรรมทัง้สิน้ ส่วนรัชนีกร เศรษโฐ (2532: 3) มองว่าวฒันธรรมเกิด
จากการสร้างและใช้กระบวนการคิดเชิงสญัลกัษณ์อย่างเป็นระบบ วฒันธรรมจึงมีความหมายทัง้
แง่บวกและแง่ลบซึง่เป็นวิถีชีวิตทัง้มวลของมนษุย์ (Williams, 1977: 17) 

สรุปวา่วฒันธรรม คือ ทกุสิ่งท่ีมนษุย์สร้างขึน้เพ่ือการเรียนรู้ ยึดถือ ยอมรับ แบง่ปัน และใช้
ร่วมกนัระหวา่งสมาชิกในกลุม่สงัคม โดยใช้ระบบสญัลกัษณ์เป็นพืน้ฐานในการส่ือความหมายและ
สร้างความเข้าใจร่วมกัน และมีการถ่ายทอดสู่คนรุ่นต่อไป ล าดบัต่อไปจะเข้าสู่เนือ้หาเก่ียวกับ
วัฒนธรรมไทย โดยผู้ วิจัยเลือกศึกษาในประเด็นค่านิยม มายาคติ และอุดมการณ์ซึ่งเป็น
องค์ประกอบส าคญัส าหรับงานวิจยัเร่ืองนี ้

  
2.2.2 วัฒนธรรมไทย: ค่านิยม มายาคต ิและอุดมการณ์ในสังคมไทย 
การศกึษาวฒันธรรมไทยอยา่งครบถ้วนทกุแง่มมุเป็นเร่ืองยาก เพราะวฒันธรรมมีขอบเขต

กว้าง ซบัซ้อน และเปล่ียนแปลงรูปแบบอยู่ตลอดเวลา (Samovar and Porter, 2004: 50-51) แต่
สุนทรี โคมิน, สนิท สมัครการ และสุภางค์ จันทวานิช (2529: 549) อธิบายว่าวฒันธรรมมี
องค์ประกอบท่ีส าคญั 2 ส่วน คือ ส่วนแรกได้แก่วิธีคิด คา่นิยม และแบบแผนพฤติกรรม ส่วนท่ีสอง
ได้แก่อุดมการณ์ ผู้ วิจยัจึงเลือกศึกษาวฒันธรรมไทยในส่วนของค่านิยมและอุดมการณ์เป็นหลัก 
ตามด้วยเนือ้หาเก่ียวกับมายาคติเพ่ือคณุประโยชน์แก่งานวิจยั โดยจะอธิบายใน 3 หวัข้อ คือ (1) 
คา่นิยมไทย (2) มายาคตใินสงัคมไทย และ (3) อดุมการณ์ในสงัคมไทย มีรายละเอียดดงันี ้

2.2.2.1 คา่นิยมไทย 
คา่นิยมถือเป็นรากฐานส าคญัท่ีสะท้อนวฒันธรรม (Jowett and Donnell, 2012: 

294) และเป็นปัจจยัท่ีสามารถอธิบายลกัษณะของกลุ่มชนในภาพรวมได้ (Sillars and Gronbeck, 
2001: 208) หวัข้อนีจ้ะกล่าวถึงค่านิยมในสงัคมไทยซึ่งประกอบด้วย (1) ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกับ
คา่นิยม (2) คา่นิยมของคนไทย และ (3) พฤตกิรรมของคนไทย มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1) ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัคา่นิยม 
ในหัวข้อนีจ้ะกล่าวถึงค าจ ากัดความ คุณลกัษณะ หน้าท่ี ประเภท และ

แนวทางในการศกึษาคา่นิยม ดงัจะได้กลา่วในรายละเอียด 
คา่นิยม คือ ความเช่ือของบคุคลหรือสงัคมวา่วิถีปฏิบตัิหรือเป้าหมายของ

ชีวิตหนึ่งๆ เป็นสิ่งท่ีดีงาม ควรยึดถือและปฏิบตัิตาม (Rokeach, 1973: 5) สอดคล้องกบัสนุทรี โค
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มิน และคณะ (2529: 556) ซึง่กลา่วว่าคา่นิยมเป็นมาตรฐานในจิตใจท่ีบคุคลหรือสงัคมใช้ประเมิน
ตดัสินคณุคา่ของสิ่งตา่งๆ เป็นความเช่ือว่าเป้าหมาย อุดมการณ์ และวิถีปฏิบตัิบางอย่างเป็นสิ่งดี 
ควรยึดถือเป็นแนวทางการด าเนินชีวิต แตรั่ชนีกร เศรษโฐ (2532: 78) เห็นว่าคา่นิยมต้องเป็นสิ่งท่ี
สงัคมหรือคนส่วนใหญ่เห็นว่าดีงาม ตรงกับการอธิบายของกาญจนา แก้วเทพ (2552: 35) ว่า
ค่านิยมคือทัศนคติร่วมท่ีสังคมประเมินสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าดีหรือเลว มีคณุค่าหรือไร้คณุค่า สมพงษ์ 
ใหมว่ิจิตร (2536: 14) จงึสรุปวา่คา่นิยมคือสิ่งท่ีพงึปรารถนาของคนส่วนใหญ่ แตถ่ึงกระนัน้บคุคลก็
มีทัง้คา่นิยมสว่นตวัและรับเอาคา่นิยมทางสงัคมมาเป็นตวัก าหนดพฤตกิรรมของตนด้วย  

คณุลักษณะของค่านิยมประกอบด้วยความเช่ือว่าสิ่งไหนถูกหรือผิด ดี
หรือเลว และพึงปรารถนาหรือไม่เป็นท่ีต้องการ มีลกัษณะถาวรและเปล่ียนแปลงยาก (Rokeach, 
1973: 6-7) คา่นิยมท าหน้าท่ีก าหนดพฤติกรรม บคุลิกภาพ และวิถีปฏิบตัิของคนในสงัคม (สนุทรี 
โคมิน และคณะ, 2529: 556; รัชนีกร เศรษโฐ, 2532: 78) กาญจนา แก้วเทพ (2552: 35) จึงมอง
ว่าค่านิยมเป็นเข็มทิศท่ีชีน้ าการกระท าของบุคคลในสงัคม ถือเป็นมาตรฐานการด าเนินชีวิต เป็น
แผนงานส าหรับการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาความขัดแย้ง และเป็นแรงจูงใจให้เกิดการแสดง
พฤตกิรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการพืน้ฐานของมนษุย์ (Rokeach, 1973: 13-14) 

คา่นิยมมี 2 ประเภท คือ (1) คา่นิยมวิถีปฏิบตัิ (Instrumental Values) 
เป็นวิถีทางหรือวิธีการท่ีช่วยให้บรรลุเป้าหมาย และ (2) ค่านิยมจุดหมายปลายทาง (Terminal 
Values) เป็นจดุมุ่งหมายท่ีต้องการหรือพึงปรารถนาของชีวิต (Rokeach, 1973; สนุทรี โคมิน และ
สนิท สมคัรการ, 2522: 17) คา่นิยมทัง้สองไม่จ าเป็นต้องมีเท่ากนัหรือสอดคล้องต้องกนั กล่าวคือ 
ค่านิยมวิถีปฏิบัติหนึ่งชุดอาจส่งผลให้เกิดพฤติกรรมซึ่งเป็นค่านิยมจุดหมายปลายทางหลาย
รูปแบบได้ แตค่า่นิยมทัง้หมดล้วนส่งผลตอ่แบบแผนพฤติกรรมของมนษุย์ทัง้สิน้ (Rokeach, 1973: 
12) ผู้วิจยัขอกลา่วถึงคา่นิยมหลกัของคนไทยตามท่ีมีผู้ส ารวจหรือศกึษาไว้เป็นล าดบัตอ่ไป    

2) คา่นิยมของคนไทย 
สนุทรี โคมิน และสนิท สมคัรการ (2522) สนุทรี โคมิน และคณะ (2529) 

รัชนีกร เศรษโฐ (2532) สมพงษ์ ใหม่วิจิตร (2536) สนิท สมคัรการ (2537) สพุตัรา สภุาพ (2541) 
และบรรเทิง พาพิจิตร (2549) ได้ศึกษาและอธิบายค่านิยมไทยไว้อย่างหลากหลายซึ่งผู้ วิจัยได้
สงัเคราะห์เป็นชุดค่านิยมท่ีส าคญัของคนไทย ประกอบด้วย (1) ค่านิยมการให้ความส าคญักับ
ตวัเองหรือบุคคล (2) ค่านิยมเก่ียวกับภาระบุญคณุ (3) ค่านิยมการปรับตวัเข้ากับโอกาสและ
สิ่งแวดล้อม (4) ค่านิยมเก่ียวกบัความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม (5) คา่นิยมความมัง่คัง่
ร ่ารวย (6) คา่นิยมการมีความรู้ความสามารถ (7) คา่นิยมเก่ียวกบัอ านาจนิยม (8) คา่นิยมเก่ียวกบั
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พทุธศาสนา (9) คา่นิยมการเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ และ (10) คา่นิยมเก่ียวกบัความ
สนกุสนาน มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ค่านิยมการให้ความส าคญักับตวัเองหรือบุคคล (Self-Centered-
ness and Individual Emphasis)  
คนไทยให้ความส าคญักับตวัเองเป็นหลกั เน้นเอาตวัรอด มุ่งสนอง

ความต้องการของตนและการพึงพาผู้ อ่ืนท่ีให้ประโยชน์ได้ จึงเน้นความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและ
การถือศกัดิ์ศรี ชอบความมีอิสระมากกว่าความเสมอภาค (สุนทรี โคมิน และคณะ, 2529: 567-
572) คนไทยจึงชอบท าตามใจตนเองโดยไม่ค านึงถึงกฎหมายบ้านเมือง (สนิท สมคัรการ, 2537: 
111; บรรเทิง พาพิจิตร, 2549: 17) ไม่ชอบให้ใครขดัใจ มุ่งความสบายของตนและคนใกล้ชิด 
ก่อให้เกิดนิสยัรักพวกพ้องและส านกึความเป็นกลุม่แตอ่ยูบ่นพืน้ฐานของประโยชน์ส่วนตนมากกว่า 
(รัชนีกร เศรษโฐ, 2532: 80-82) การส ารวจคา่นิยมของสนุทรี โคมิน และสนิท สมคัรการ (2522: 
75-82) พบว่าคนไทยมุ่งเน้นความสุขส่วนบุคคลมากท่ีสุด ยกย่องตวับุคคลมากกว่าหลกัการ ไม่
มานะบากบัน่ มีคา่นิยมท่ีเก่ียวข้อง คือ ครอบครัวมีความสขุ ความภูมิใจในตวัเอง ความส าเร็จและ
ชีวิตท่ีสขุสบาย รักอิสระ เป็นตวัของตวัเอง และการยืดหยดัในความคิดของตน คา่นิยมเหล่านีเ้กิด
จากวิถีเกษตรกรรมท าให้คนไทยขาดความกระตือรือร้น ถือความสมัพนัธ์และประโยชน์ส่วนตน ไม่
ตรงตอ่เวลา ขาดระเบียบวินยั ชอบสบาย เน้นระบบอปุถมัภ์ ขีอิ้จฉา และเห็นแก่ตวั (สมพงษ์ ใหม่
วิจิตร, 2536) Embree (1950: 187) กล่าวว่าหากบุคคลใดมีเร่ืองเดือดร้อนมกัไม่มีใครช่วยเหลือ
เพราะแตล่ะคนเกรงปัญหาจะมาถึงตวั  

(2) คา่นิยมเก่ียวกบัภาระบญุคณุ (Debt of Gratitude) 
Phillips (1965: 93) กล่าวว่าความสมัพนัธ์เชิงผลประโยชน์ตา่งตอบ

แทนมีอยู่ในจิตส านึกคนไทยตลอดเวลา การส ารวจค่านิยมของสุนทรี โคมิน และสนิท สมคัรการ 
(2522: 80) พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของคนไทยตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความรู้สึกเป็น
บุญคณุต่อกัน มีค่านิยมท่ีสอดรับ คือ ความกตญัญูรู้คุณ ความซ่ือสตัย์ และความรับผิดชอบใน
สว่นของการทดแทน คนไทยมกัแสดงความเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่โดยการให้สิ่งของหรือใส่ใจธุระของผู้ อ่ืน 
และผู้ รับต้องหาโอกาสตอบแทนตามสมควรมิฉะนัน้จะถือว่าไร้คณุธรรม (รัชนีกร เศรษโฐ, 2532: 
81) ธรรมเนียมปฏิบตันีิมี้มาตัง้แต่อดีตเม่ือจะเข้าหาผู้ ใหญ่ ครูอาจารย์ หรือเจ้าหน้าท่ี ทกุคนต้องมี
ของฝากไปด้วย (อนมุานราชธน, พระยา, 2553: 44) ถือเป็นกลไกการสร้างความไว้วางใจโดยเช่ือ
วา่ความปรารถนาดีจะได้รับการตอบรับท่ีดี ผู้ให้จะกงัวลกบัความเหมาะสมของสิ่งของ ส่วนผู้ รับจะ
รู้สึกติดหนีบุ้ญคณุซึ่งต้องหาโอกาสตอบแทน (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2558: 9) คนไทยส่วน
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ใหญ่จึงยกย่องคา่นิยมความกตญัญรูู้คณุ (สมพงษ์ ใหม่วิจิตร, 2536; สพุตัรา สภุาพ, 2541) และ
เช่ือว่าคนท่ีขาดความกตญัญูกตเวทีเป็นผู้ ไร้คณุธรรม ไม่ควรคบหา และมักหาความเจริญไม่ได้ 
(Rabibhadana, 1979: 35)  

(3) คา่นิยมการปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิ่งแวดล้อม (Opportunity 
or Circumstance Adaptation) 

สถานการณ์ จังหวะ โอกาส และสิ่งแวดล้อมเป็นตัวแปรส าคัญ
ส าหรับการเอาตวัรอดของคนไทย (สุนทรี โคมิน และคณะ, 2529: 571) คนไทยปรับตวัเข้ากับ
สภาพแวดล้อมได้ดี สะท้อนผ่านปฏิสมัพนัธ์ท่ีเน้นความเกรงใจ การข่มใจ รักษาน า้ใจ ยืดหยุ่น เอือ้
อารี และสภุาพอ่อนน้อม (สนุทรี โคมิน และสนิท สมคัรการ, 2522: 78) สนิท สมคัรการ (2537: 
106-109) กล่าวว่าคนไทยชอบปรับตวัเข้ากบัสถานการณ์มากกว่าพยายามเอาชนะอปุสรรค ชอบ
โกหกและไม่ชอบผูกพันกับใครในระยะยาวท าให้มีพฤติกรรมการสงวนท่าที ไม่แสดงออกอย่าง
ตรงไปตรงมา ชอบประจบสอพลอ และนิยมการเจรจาตอ่รอง (สมพงษ์ ใหม่วิจิตร, 2536: 44-47) 
Van Esterik (2000: 36) เรียกลกัษณะทางวฒันธรรมท่ีเน้นการปรับตวัว่า “กาลเทศะ” เป็นกลยทุธ์
การมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีต้องค านึงถึงความเหมาะสม เข้ากับสถานการณ์ และมีความสุภาพ คนไทยจึง
ให้ความส าคญักับภาพลกัษณ์และการแสดงออกมาก มกัเล่ียงการพูดท่ีอาจท าลายสมัพนัธภาพ 
นิยมใช้ความสภุาพและการนิ่งเงียบเพ่ือเล่ียงสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา (Phillips, 1965) รวมถึงไม่
ชอบแสดงความคดิเห็นหรือซกัถามเพราะกลวัอบัอายขายหน้า (บรรเทิง พาพิจิตร, 2549: 17) 

(4) คา่นิยมเก่ียวกับความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม (Social- 
Relation and Morality) 

การส ารวจคา่นิยมของสนุทรี โคมิน และ สนิท สมคัรการ (2522: 75-
82) พบว่าแม้คนไทยมีค่านิยมท่ีให้ความส าคญักับตวัเอง แต่ก็มีค่านิยมส่งเสริมความสงบสุข 
ความสัมพันธ์ และคุณธรรมทางสงัคมด้วย ได้แก่ ค่านิยมความมั่นคงของชาติ ความเสมอภาค 
การมีมิตรท่ีดี การช่วยเหลือผู้ อ่ืน สันติสุข ความกว้างขวางในสงัคม การมีคนรัก ความงามของ
ธรรมชาติและศิลปะ การได้รับยกย่องในสังคม ความรับผิดชอบ มีน า้ใจ ความสะอาด และการ
พึ่งพาอาศยัซึ่งกันและกัน ค่านิยมความมั่นคงของชาติเป็นสิ่งท่ีคนไทยให้ความส าคญัมากท่ีสุด 
โดยเฉพาะ “ชาติไทย” และ “ความเป็นไทย” ซึ่งหมายถึงความสงบสขุ ยิ่งใหญ่ งดงาม สงูค่า และ
เป็นมรดกท่ีแลกมาด้วยความยากล าบาก ท าให้คนไทยยอมรับการปกครองแบบรวมศนูย์ ยินดีถูก
ริดรอนสิทธิหากช่วยส่งเสริมความสงบเรียบร้อยของชาติ (สายชล สตัยานรัุกษ์, 2550: 675-676) 
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เน้นความสามัคคีจึงมองความแตกต่างเป็นปัญหา และให้ความส าคัญกับหน้าท่ีมากกว่าสิทธิ
พลเมือง (สายชล สตัยานรัุกษ์, 2556ข: 313) 

(5) คา่นิยมความมัง่คัง่ร ่ารวย (Wealth)  
จากการส ารวจของบรรเทิง พาพิจิตร (2549: 20) พบว่าคนไทยมี

คา่นิยมความมัง่คัง่ ทกุคนปรารถนาและดิน้รนเพ่ือให้มีทรัพย์สินเงินทองจ านวนมาก เน่ืองจากคน
ร ่ารวยจะได้รับการยกย่องในสงัคมไทย ทัง้ยงันิยมความหรูหราและความมีหน้ามีตาจากการใช้
สิ่งของท่ีทนัสมยัราคาแพง รัชนีกร เศรษโฐ (2532: 79) อธิบายว่าคนรวยคือผู้ มีอ านาจ มีเกียรติ
และอภิสิทธ์ิ ส่งผลให้คนไทยนิยมท าตวัหรูหราฟุ้ งเฟ้อเพ่ือแสดงว่าตนร ่ารวย จนเกิดเป็นความโลภ
และอยากรวยเร็วโดยไม่ค านึงถึงความถูกต้อง ดงัปรากฏเป็นพฤติกรรมการทุจริตคอรัปชั่น การ
พนนั การเส่ียงโชค และปัญหาอาชญากรรมเก่ียวกับทรัพย์สินมากมาย (สนิท สมคัรการ, 2537: 
114) สมพงษ์ ใหม่วิจิตร (2536) มองว่าการเปล่ียนจากสังคมเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรมและ
จากชนบทเป็นสังคมเมืองท าให้คนไทยให้ความส าคญักับเงินทอง การแข่งขัน วัตถุนิยม นิยม
ตะวนัตก และยกยอ่งคนร ่ารวย 

(6) ค่านิยมการมีความรู้ความสามารถ (Impact of Being 
Educated) 

สงัคมไทยมีค่านิยมยกย่องผู้ มีความรู้ความสามารถ (สมพงษ์ ใหม่
วิจิตร, 2536; สพุตัรา สุภาพ, 2541) ได้แก่ คา่นิยมการศึกษาสูง การมีแนวคิดกว้าง มีความคิด
สร้างสรรค ์และความทะเยอทะยานท างานหนกั (สนุทรี โคมิน และ สนิท สมคัรการ, 2522: 81) คน
ไทยนิยมใช้การศกึษาเป็นเคร่ืองบง่ชีส้ถานภาพทางสงัคม ยึดติดกบัรูปแบบมากกว่าเนือ้หา (สนุทรี 
โคมิน และคณะ, 2529: 571) ท าให้แตล่ะคนกระเสือกกระสนเรียนให้สงูจนเกิดปัญหาการซือ้ขาย
ปริญญาและการผลิตบณัฑิตเกินความต้องการ (รัชนีกร เศรษโฐ, 2532: 80) ไชยรัตน์ เจริญสิน
โอฬาร (2557: 14) กลา่ววา่ปริญญาบตัรในสงัคมไทยเป็นทนุทางวฒันธรรมและสญัลกัษณ์ซึ่งเป็น
บัตรผ่านไปสู่การมีชีวิตท่ีดี คนไทยจึงให้ความส าคัญกับวุฒิการศึกษามากกว่าความรู้ แต่ละ
สถาบันต่างแข่งขันกันเปิดหลักสูตรมากมายจนไร้คุณภาพ ถือเป็นโศกนาฏกรรมของแวดวง
การศกึษาไทย 

(7) คา่นิยมเก่ียวกบัอ านาจนิยม (Powerism) 
คนไทยให้ความส าคญักบัผู้ มีอ านาจและปรารถนาอ านาจโดยเฉพาะ

ต าแหน่งทางราชการ แต่ละคนจึงส่งเสริมให้บตุรหลานรับราชการเพ่ือให้ได้มาซึ่งอ านาจ เงิน และ
บริวาร (รัชนีกร เศรษโฐ, 2532: 79; บรรเทิง พาพิจิตร, 2549: 20) ระบบศกัดินาในอดีตท าให้คน
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ไทยยกย่องบุคคลมากกว่าหลักการ อยากเป็นเจ้าคนนายคน ชอบการมียศศกัดิ์ ถือฐานานุรูป 
ส่งผลต่อการใช้อ านาจในทางมิชอบเพ่ือแสวงหาความมัง่คัง่และยศต าแหน่ง  (สมพงษ์ ใหม่วิจิตร, 
2536) ก่อให้เกิดระบบอุปถัมภ์และความเช่ือเร่ืองอ านาจท่ีสมัพนัธ์กบับุญวาสนา บารมี และดวง
ชะตา (สนุทรี โคมิน และคณะ, 2529: 571) ส านึกในความแตกตา่งทางอ านาจเช่นนีท้ าให้คนไทย
มกันิ่งเฉย มองข้าม และไม่ทกัท้วงเม่ือผู้ มีอ านาจกระท าความผิด ทัง้ยังส่งผลต่อโครงสร้างของ
ภาษาและการส่ือสารซึง่จะอ้างอิงกบัสถานะของบคุคลเสมอ (Phillips, 1965) โดยเฉพาะการใช้ค า
สรรพนามท่ีจะแตกต่างกันไปตามอายุ ต าแหน่งทางสังคม และความสัมพันธ์ระหว่างกัน 
(Bandhumedha, 1985: 84) 

ผู้วิจยัมองวา่คา่นิยมเก่ียวกบัอ านาจยงัรวมถึงการเคารพผู้อาวโุสหรือ
ผู้ ท่ีมีอาย ุคณุวฒุิ ชาติก าเนิด ต าแหน่ง และประสบการณ์มากกว่า (บรรเทิง พาพิจิตร, 2549: 20) 
เพราะเช่ือวา่การตดัสินใจของผู้อาวโุสกว่าย่อมดีกว่า คนไทยจึงปลกูฝังอบรมให้เด็กเกรงใจ เคารพ
นอบน้อม และเช่ือฟังผู้ ใหญ่ (รัชนีกร เศรษโฐ, 2532: 80) ดงัปรากฏในสภุาษิตค าสอน เช่น เดิน
ตามผู้ ใหญ่หมาไม่กัด ผู้ ใหญ่อาบน า้ร้อนมาก่อน ผู้ มีอายุมากกว่าถือว่ามีอ านาจมากกว่า 
สังคมไทยจึงคาดหวังให้ผู้ ใหญ่ต้องประพฤติตัวให้น่าเคารพ สุขม และไม่ท าตัวเหมือนเด็ก 
(Bandhumedha, 1985: 93-95) 

(8) คา่นิยมเก่ียวกบัพทุธศาสนา (Buddhist Values) 
คนไทยสว่นใหญ่นบัถือศาสนาพทุธจงึเป็นธรรมดาท่ีหลกัค าสอนจะมี

อิทธิพลต่อค่านิยม จากการส ารวจของสุนทรี โคมิน และสนิท สมัครการ (2522: 76-79) พบ
คา่นิยมท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ความสงบสขุทางใจ การพึ่งหลกัธรรม มีใจเมตตา รู้จกัประมาณตนและ
รักสนัโดษ มีอารมณ์สงบและส ารวม และการให้อภัย คนไทยเช่ือในเร่ืองบุญกรรมจึงนิยมท าบุญ
มากเพ่ือหวังให้ชีวิตสุขสบาย และยงัเช่ือในอ านาจสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิ นิยมดฤูกษ์ยาม ดดูวง และบูชา
เคร่ืองรางของขลงั (สนุทรี โคมิน และคณะ, 2529: 571; บรรเทิง พาพิจิตร, 2549: 17-20) ค าสอน
เก่ียวกับความมักน้อยและการข่มความโกรธท าให้คนไทยนิยมวางเฉย สุขุมใจเย็น ไม่
ทะเยอทะยาน ไม่กล้าเส่ียง และขีส้งสาร (รัชนีกร เศรษโฐ, 2532: 81) รวมถึงยกย่องผู้ท าความดี 
ไม่ผกูพยาบาท และลืมง่าย (สุพตัรา สภุาพ, 2541) Van Esterik (2000: 66) ถือว่าหลกัความ
สนัโดษสง่ผลตอ่ปัจเจกนิยม การถ่อมตน ความอดกลัน้ และการไม่ยุ่งกบัเร่ืองของผู้ อ่ืน แตก็่มีส่วน
ท าให้คนไทยไม่มีวิธีคิดแบบก้าวหน้าในเชิงธุรกิจหรือการลงทุน ท าให้พัฒนาการทางเศรษฐกิจ
เป็นไปอยา่งลา่ช้า (สนิท สมคัรการ, 2537: 108) 
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(9) คา่นิยมการเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ (Glorification to The 
Monarchy)  
สถาบนัพระมหากษัตริย์เป็นศนูย์รวมจิตใจของคนไทยมาทุกยุคทุก

สมยั ส่งผลให้คนไทยมีคา่นิยมเคารพเทิดทูนและจงรักภักดีตอ่สถาบนัพระมหากษัตริย์อย่างมาก 
(สมพงษ์ ใหม่วิจิตร, 2536: 17; สพุตัรา สุภาพ: 2541) Fong (2009: 673-679) อธิบายว่า
พระมหากษัตริย์ของไทยมีสถานะสูงส่งเหนือการเมือง เป็นเสมือนเทพเจ้าในโลกมนุษย์ และอยู่
เหนือการวิพากษ์วิจารณ์  ผู้ น าในยุคหลังไ ด้สร้างระบบการเมืองแบบใหม่ โดยเชิดชูใ ห้
พระมหากษัตริ ย์ เ ป็นผู้ น าในระบอบประชาธิปไตย เ กิดเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมขุซึง่สืบทอดมาถึงปัจจบุนั 

(10) คา่นิยมเก่ียวกบัความสนกุสนาน (Enjoyment) 
คนไทยมีค่านิยมรักความสนกุสนานร่าเริงเป็นพืน้ฐาน (สนุทรี โคมิน 

และสนิท สมคัรการ, 2522: 79) มีคา่นิยมท่ีเก่ียวข้อง คือ การย า้บริโภคปัจจบุนั ใช้จ่ายเกินตวั ไม่
ชอบท างานหนกั และใจกว้างหรือใจนกัเลง (สนุทรี โคมิน และคณะ, 2529: 568) คนไทยถือว่าการ
เคร่งขรึมหรือจริงจงักบัชีวิตเป็นเร่ืองนา่เบื่อหนา่ย จงึนิยมทอ่งเท่ียว ดกูารละเลน่ เส่ียงโชค แตง่กาย
สวยงาม และชอบหาของแปลกใหม่มารับประทาน (บรรเทิง พาพิจิตร, 2549: 17) รวมถึงชอบใช้
จ่ายฟุ่ มเฟือยมากกว่าเก็บออม นิยมการพักผ่อนหย่อนใจมากกว่าท างานหนัก  ท าให้ธุรกิจการ
ท่องเท่ียวและบริการเติบโตอย่างมาก (สนิท สมคัรการ, 2537: 109-115) Phillips (1965: 57) 
กล่าวว่าทุกการละเล่นหรือประเพณีของคนไทยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคคลได้ปลอดปล่อยและ
ตอบสนองคา่นิยมความรักสนกุ เน่ืองจากความอดุมสมบรูณ์ของทรัพยากรและวิถีเกษตรกรรมใน
อดีตท าให้คนไทยมีเวลาว่างคอ่นข้างมาก (สมพงษ์ ใหม่วิจิตร, 2536: 21) อีกทัง้วิถีการปกครองท่ี
ประชาชนไม่จ าเป็นต้องยุ่งเก่ียวกับการเมืองจึงมีเวลาแสวงหาความสนุกร่ืนเริงได้อย่างเต็มท่ี 
(รัชนีกร เศรษโฐ, 2532: 80-81) 

คา่นิยมเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมและวิถีปฏิบตัิของคนในสงัคม (รัชนีกร 
เศรษโฐ, 2532: 78: สนุทรี โคมิน และสนิท สมคัรการ, 2522: 26) ผู้วิจยัจึงขอกล่าวถึงพฤติกรรม
ของคนไทยพอสงัเขปในหวัตอ่ไป   

3) พฤตกิรรมของคนไทย 
พฤติกรรมเป็นคุณลักษณะทางกายภาพอันเกิดจากการเรียนรู้ทาง

วฒันธรรมโดยผา่นครอบครัว ชมุชน และสถาบนั เช่นเดียวกบัทศันคติ คา่นิยม ความเช่ือ โลกทศัน์ 
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และบรรทดัฐานซึ่งล้วนได้รับอิทธิพลมาจากปัจจยัทางวฒันธรรมทัง้สิน้ (Matsumoto and Juang, 
2008: 23)  

การศึกษาของสุนทรี โคมิน และสนิท สมคัรการ (2522) พบว่าคนไทยมี
พฤติกรรมท่ีเก่ียวข้องกับคา่นิยม คือ ในครอบครัว ผู้ เป็นพ่ีต้องมีความเสียสละ เด็กต้องเคารพเช่ือ
ฟังและห้ามเถียงผู้ ใหญ่ ในปริบทด้านความสัมพันธ์  คนไทยมักไม่แสดงความรู้สึกอย่าง
ตรงไปตรงมา นิยมหลีกเล่ียงความขัดแย้งซึ่งหน้า เน้นอัธยาศยัไมตรีมากกว่าการท างานอย่าง
จริงจงั และชอบคบหาผู้ มีอ านาจวาสนาเพ่ือผลประโยชน์ ในด้านศาสนา คนไทยนิยมบวชทดแทน
คุณบิดามารดาเป็นประเพณี ชอบท าบุญตักบาตรแต่ไม่ปฏิบัติธรรม นิยมบนบานศาลกล่าว 
สะเดาะเคราะห์ และดดูวง 

รัชนีกร เศรษโฐ (2532: 84-86) อธิบายเพิ่มเติมว่าพฤติกรรมของคนไทย
ได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ คา่นิยม และการอบรมเลีย้งด ูจนเกิดเป็นพฤติกรรมทาง
สงัคม ได้แก่ ความเกรงใจ ชอบผดัผอ่นและไมต่รงตอ่เวลา ให้อภยัหรือลืมง่าย ยิม้แย้มแจ่มใส ชอบ
ความสบายและเป็นกนัเอง ขีเ้ล่น ขาดระเบียบวินยั ชอบสอดรู้สอดเห็น เห็นแก่ตวัและพวกพ้อง ขี ้
อิจฉา เช่ือโชคลาง ใช้อารมณ์ความรู้สึกมากกว่าเหตุผล ชอบต่อรอง และกินพร ่าเพ่ือ พฤติกรรม
เหล่านีบ้่งชีว้่าคนไทยยงัไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอและไม่อาจจัดอยู่ในกลุ่มประเทศท่ีพัฒนาแล้วได้ 
ล าดับต่อไปผู้ วิจัยจะกล่าวถึงมายาคติในสังคมไทยซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวแปรท่ีส าคัญส าหรับการ
ศกึษาวิจยันี ้

2.2.2.2 มายาคตใินสงัคมไทย 
ในหัวข้อนีผู้้ วิจัยจะกล่าวถึงมายาคติซึ่งเป็นความเช่ือของคนไทยส่วนใหญ่ มี

รายละเอียดในการน าเสนอ คือ (1) ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัมายาคติ และ (2) มายาคติในสงัคมไทย 
มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1) ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัมายาคต ิ
ในหวัข้อนีจ้ะกลา่วถึงความหมาย หน้าท่ี และความสมัพนัธ์ของมายาคติ

กบัองค์ประกอบทางวฒันธรรมอ่ืนๆ ดงัจะได้กลา่วในรายละเอียด 
มายาคติ (Myth) คือ คติความเช่ือของมวลชนซึ่งถกูกลบเกล่ือนให้ดเูป็น

ธรรมชาติ ท าให้เป็นท่ียอมรับ และถูกสร้างให้เช่ือมโยงกบัเทวต านาน (Mythologies) (Moriarty, 
1991: 21) ซึง่อาจเป็นเร่ืองราวการก าเนิดโลก เทพเจ้าและสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิ จดุก าเนิดและจดุสิน้สดุของ
ชีวิต (Rapport and Overing, 2007: 316) รวมถึงต านานวีรบรุุษซึ่งให้คติธรรมส าหรับการด าเนิน
ชีวิตโดยคนทัว่ไปจะถกูส่งเสริมให้ปฏิบตัิตาม เร่ืองราวเชิงมายาคติมกัเป็นเร่ืองแตง่แต่มีอิทธิพลใน
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การควบคมุคนในสงัคม (Sillars and Gronbeck, 2001: 178) Hall, Evans and Nixon (2013: 
24) กลา่ววา่มายาคตคืิอความหมายระดบัท่ีสองซึ่งเช่ือมโยงกบัความหมายโดยนยั (Connotation) 
ของภาพแทนหรือสัญลักษณ์ต่างๆ ส่วน Levi-Strauss (1955: 430) กล่าวว่ามายาคติเป็น
ความหมายระดบัท่ีสามของภาษา ซึง่เกิดจากการผสานคณุสมบตัิระดบัท่ีหนึ่ง คือ Langue (ระบบ
ภาษาของกลุม่คน) และระดบัท่ีสอง คือ Parole (การใช้ภาษาของบคุคคล) ไว้ด้วยกนั  

มายาคติท าหน้าท่ีสร้างให้ความคิดเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ดู
เป็นธรรมชาติจนคนเช่ือว่าเป็นความจริง ดงันัน้การตดัสินหรือให้คณุค่ากับสิ่งต่างๆ ตามสามัญ
ส านึกจึงเป็นผลของความความจงใจทางประวตัิศาสตร์และการปลูกฝังทางวัฒนธรรมท่ีชนชัน้
นายทุนสร้างขึน้เป็นบรรทัดฐาน ผ่านไปชัว่ระยะเวลาหนึ่งมายาคติจะกลายเป็นสิ่งท่ีคนยอมรับ 
ปฏิบตัิตาม และเป็นระบบของความจริงในท่ีสดุ (Aiello, 2006: 95-96) อรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท 
(2547: 200-201) กล่าวว่ามายาคติสร้างความชอบธรรมแก่ผู้ มีอ านาจ โดยการเช่ือมโยงระเบียบ
ปฏิบัติเข้ากับเร่ืองราวในประวัติศาสตร์  ท าให้สมาชิกมีความคิดเห็นสอดคล้องกันและเกิด
ความรู้สึกเป็นน า้หนึ่งใจเดียวกัน มายาคติยงัเป็นเคร่ืองมือกลบเกล่ือนการครอบง าทางการเมือง
และสังคมให้แนบเนียนของชนชัน้น า (Moriarty, 1991: 28) ท าให้ประชาชนเช่ือว่าการจัด
โครงสร้างทางสงัคมมีความชอบธรรม ยอมรับว่ากฎเกณฑ์และบทลงโทษมีความเหมาะสม รวมถึง
เช่ือวา่ความไมเ่สมอภาคทัง้หลายเป็นสิ่งท่ียอมรับได้ (Rapport and Overing, 2007: 310) 

มายาคติสมัพนัธ์กบัวิถีปฏิบตัิเชิงประเพณีและพิธีกรรม (Davis, 1974: 
430) เน่ืองจากมายาคติจะช่วยอธิบายท่ีมา เหตุผล และวัตถุประสงค์ของการประกอบพิธีโดย
เช่ือมโยงกบัความเช่ือทางศาสนา อ านาจสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิ และพลงัเหนือธรรมชาติจนเกิดเป็นประเพณี
ของผู้คน (ปฐม หงษ์สวุรรณ, 2550: 324-325) วิทยา บษุบงค์ (2557: 115) กล่าวว่าความเช่ือท า
ให้มนุษย์เกิดการกระท าเพ่ือตอบสนอง โดยเฉพาะข้อห้ามและข้อปฏิบัติต่างๆ ซึ่งมีการยึดถือ
สืบเน่ืองจนเป็นประเพณี ผู้วิจยัจงึได้อธิบายมายาคติเช่ือมโยงกบัประเพณีและพิธีกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
ดงัจะกลา่วในรายละเอียด  

2) มายาคตใินสงัคมไทย  
ประเดน็เก่ียวกบัมายาคตขิองคนไทยซึง่ใช้อธิบายลกัษณะทางวฒันธรรม

โดยรวมยงัไม่มีผู้ศึกษารวบรวมไว้อย่างจริงจงั ผู้วิจยัเห็นว่ามายาคติมีความเช่ือเป็นพืน้ฐานจึงได้
น าคติความเช่ือในงานเขียนต่างๆ มาอภิปรายเป็นมายาคติของคนไทยตามการจ าแนกของ
อรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท (2547: 199-200) ประกอบด้วย (1) มายาคติเก่ียวกบัจกัรวาลและชีวิต 
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(2) มายาคติเก่ียวกบัสงัคม (3) มายาคติเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ และ (4) มายาคติเก่ียวกบัจดุสิน้สุด
ของชีวิต มีรายละเอียดดงันี ้

(1) มายาคตเิก่ียวกบัจกัรวาลและชีวิต (Cosmological Myth) 
มายาคตินีเ้ก่ียวข้องกับความเช่ือเร่ืองต้นก าเนิด แหล่งท่ีมา และ

บรรพชนของกลุ่มคน เช่น ความเช่ือเก่ียวกับกรรมเก่าและอดีตชาติ (อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท, 
2547: 199) 

จกัวาลวิทยาตามคติไตรภูมิและพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อวิธีคิดและ
วิถีชีวิตของคนไทย โดยเฉพาะความเช่ือเร่ืองภพชาติซึ่งอธิบายความต่อเน่ืองของชีวิต การเวียน
ว่ายตายเกิด รวมถึงชีวิตในอดีต ปัจจบุนั และอนาคต คนไทยเช่ือมโยงคติเร่ืองภพชาติเข้ากบัหลกั
กรรม กรรม คือ การกระท าทัง้ดีและชัว่ของบคุคลซึ่งให้ผลเป็นความสขุและทกุข์โดยอาศยัเง่ือนไข
ของเวลา แนวคิดนีส้่งผลตอ่ความเช่ือเร่ืองบุญวาสนา บารมี และกฎแห่งกรรมซึ่งใช้อธิบายความ
แตกต่างของบุคคลอันเกิดจากการกระท าในอดีต รวมถึงชุดความเช่ือเร่ืองนรก-สวรรค์อันเป็น
บทลงโทษของการท ากรรมชัว่และรางวลัส าหรับการท ากรรมดี (สุวรรณา สถาอานนัท์ และเน่ือง
น้อย บุณยเนตร, 2535) ความเช่ือเร่ืองภพชาติและบุญกรรมส่งผลให้คนไทยนิยมท าบุญให้ทาน
เพราะต้องการมีชีวิตท่ีดีในภพชาติตอ่ไป (สนิท สมคัรการ, 2537: 109) สะท้อนผ่านประเพณีและ
พิธีกรรมในหนึ่งปีของคนไทยซึ่งมกัเก่ียวข้องกับการสร้างบุญกุศล เช่น บุญเทศน์มหาชาติเดือน
หนึง่ มาฆะบชูาเดือนสาม พิธีตรุษเดือนส่ี สรงน า้พระเดือนห้า วิสาขบชูาเดือนหก เข้าพรรษาเดือน
แปด พิธีสารทเดือนสิบ ถวายผ้ากฐินเดือนสืบเอ็ด เป็นต้น (จลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั, พระบาทสมเด็จ
พระ, 2556) 

วิธีคิดและวิถีชีวิตของคนไทยยงัได้รับอิทธิพลจากคติเร่ืองพรหมลิชิต 
โชค และดวง ซึง่มีรากฐานมาจากคตพิราหมณ์และโหราศาสตร์ พรหมลิขิตเป็นการอธิบายสิ่งท่ีเกิด
ขึน้กบัชีวิตว่าถกูก าหนดโดยพระพรหมซึ่งเราไม่อาจคาดการณ์หรือฝ่าฝืนได้ สิ่งท่ีคาดเดาไม่ได้ยงั
ถกูอธิบายด้วยโชคและดวงชะตา ซึง่เช่ือวา่เกิดจากกรรมเก่าและการโคจรของดวงดาวท่ีสมัพนัธ์กบั
ราศีเกิด ท าให้คนไทยนิยมถือฤกษ์ยาม ท านายดวงชะตา บูชาเทวดา และสะเดาะเคราะห์ รวม
เรียกวา่ไสยศาสตร์ซึง่เป็นกลไกการประนีประนอมกบัอ านาจเหนือธรรมชาติในจกัรวาล สะท้อนถึง
โลกทศัน์แบบองค์รวม (Holistic) หรือการมองว่าทกุสิ่งสมัพนัธ์กนัอย่างเป็นระบบ คตเิร่ืองดวงและ
กรรมยงัท าให้คนไทยยอมรับความไมเ่ทา่เทียมในสงัคม เฉ่ือยชา และไม่มานะบากบัน่เพราะเช่ือว่า
สิ่งท่ีประสบเป็นดวงหรือกรรมเก่าท่ีมิอาจแก้ไขได้ (สวุรรณา สถาอานนัท์ และเน่ืองน้อย บณุยเนตร, 
2535) Van Esterik (2000: 38) กล่าวว่าความเช่ือเก่ียวกบัคณุสมบตัิของเวลา โหราศาสตร์ และ
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ดวงดาวของคนไทย เป็นองค์ความรู้ท่ีแพร่หลายจากชนชัน้สงูสู่ประชาชน ถือเป็นแบบแผนส าหรับ
การหลีกเล่ียงความเส่ียงอยา่งหนึง่ 

คติเก่ียวกับขวัญเป็นอีกชุดความเช่ือท่ีส าคัญของคนไทยและเป็น
ความเช่ือดัง้เดิมของกลุ่มชาติพนัธุ์ในอุษาคเนย์ หมายรวมถึงส่วนประกอบของชีวิตท่ีไร้ตวัตนและ
อวยัวะในร่างกาย เม่ือขวญัอยู่กับร่างกายจะท าให้สุขสบายแตห่ากหายไปจะท าให้ป่วยไข้หรือถึง
แก่ความตาย ขวญัยงัมีอยู่ในสิ่งท่ีส าคญัต่อมนุษย์ด้วย เช่น ข้าว สัตว์เลีย้ง บ้านเรือน ความเช่ือ
ดงักล่าวส่งผลตอ่พิธีกรรมเก่ียวกบัขวญัมากมาย เช่น พิธีบายศรีสู่ขวญั การรับขวญั ท าขวญันาค 
พิธีแรกนาขวัญ ท าขวัญข้าว (สุวรรณา สถาอานนัท์ และเน่ืองน้อย บุณยเนตร, 2535) พิธีกรรม
เก่ียวกบัขวญัมกัจดัขึน้ในช่วงเปล่ียนผ่านของชีวิตเพ่ือสร้างขวญัก าลงัใจและส่งเสริมความสามคัคี
ในหมู่เครือญาติ (แสงอรุณ กนกพงศ์ชยั, 2548: 89) พระยาอนมุานราชธน (2553: 92) กล่าวว่า
ศนูย์รวมของขวญัอยู่กลางขม่อมเรียกว่า “พรหมรันธร” ในพิธีพราหมณ์เม่ือโยคีตายจะมีการทุบ
ขม่อมเพ่ือให้ขวญัออกมา ภายหลงัได้ใช้มะพร้าวแทนซึ่งเป็นท่ีมาของการทบุมะพร้าวล้างหน้าศพ
ในปัจจบุนั 

แนวคดิไตรภมูิและนรก-สวรรค์ยงัสง่ผลตอ่การบชูาเทพเทวดาและสิ่ง
ศกัดิ์สิทธ์ิ คนไทยนิยมบนบานบชูาเทวดาเพราะเช่ือว่ามีอ านาจบนัดาลสิ่งต่างๆ ได้ตามบทบาทท่ี
ปรากฏในวรรณคดี  จึ ง มีพิ ธี ก ร รม เ ก่ียวกับ เทพ เ จ้ ามากมาย  เ ช่ น  ต รี ยัมปวาย  ถือ
น า้พระพิพฒัน์สตัยา พิรุณศาสตร์ สะเดาะเคราะห์ ตัง้ศาลพระภูมิ (แสงอรุณ กนกพงศ์ชยั, 2548: 
84) การตัง้ศาลพระภมูิเป็นพิธีกรรมท่ีคนไทยขอพึ่งพาอ านาจของเทวดา เพราะพระภูมิคือเทวดาท่ี
อยู่ประจ ารักษาแผ่นดิน (บญุค า้ ไชยพรหมวงศา, 2545: 109) บางพิธีกรรมมีการเช่ือมอ านาจของ
เทวดาเข้ากับวิถีเกษตรกรรม เช่น การแห่นางแมว หลายพืน้ท่ีเช่ือว่าแมวเป็นตวัแทนสตัว์พาหนะ
ของปัชชุนะเทพบุตรหรือเทพแห่งเมฆและฝนในคมัภีร์มหาสมัยสูตร (เอกพงศ์ ประดิษฐ์พงษ์ , 
2554) คนไทยยงัเช่ือมโยงคตเิร่ืองเทวดาเข้ากบัสถานภาพศกัดิ์สิทธ์ิขององค์กษัตริย์ โดยถือว่าการ
เกิดในราชตระกูลเป็นผลของกรรมดีในอดีต (สุวรรณา สถาอานันท์ และเน่ืองน้อย บุณยเนตร, 
2535: 128) รวมถึงคติเทวราชาท่ีเช่ือว่ากษัตริย์คืออวตารของเทพเจ้า เม่ือสิน้อายุขยัก็จะเสด็จ
กลบัไปสถิตยงัเขาพระสเุมรุซึ่งเป็นแกนของจกัรวาล ทิพย์ภาวะและอ านาจของกษัตริย์จะสะท้อน
ผ่านพระราชพิธี อาทิ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โสกนัต์ งานออกพระเมรุมาศ (ณรงค์กรรณ รอด
ทรัพย์, ภศูษิฐ์ แสวงกิจ และนิพทัธพงศ์ พมุมา, 2557) 

 
 



28 
 

(2) มายาคตเิก่ียวกบัสงัคม (Societal Myth) 
มายาคตินีเ้ก่ียวข้องกับคติการด าเนินท่ีชีวิตท่ีเหมาะสม เช่น ความ

ขยนัท าให้คนจีนร ่ารวยจากจดุเร่ิมต้นเพียงเส่ือผืนหมอนใบ (อรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท, 2547: 199)  
สงัคมไทยเป็นสงัคมเกษตรกรรมมาแตเ่ดิม พิธีกรรมจึงมกัเก่ียวข้อง

กับการเพาะปลูกเพ่ือสร้างขวญัก าลงัใจ เช่น แรกนาขวญั ท าขวญัข้าว แห่บัง้ไฟ (แสงอรุณ กนก
พงศ์ชยั, 2548: 89-90) วิถีดงักลา่วก่อให้เกิดการเหมารวมว่าเกษตรกรรมแบบยงัชีพและพิธีกรรมท่ี
เก่ียวข้องเป็นวฒันธรรมของไทยทัง้ๆ ท่ีเป็นวิถีร่วมของอษุาคเนย์ (นิธิ เอ่ียวศรีวงศ์, 2534: 136) อีก
ทัง้ในปัจจุบนัคนไทยไม่ได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลกัและรายได้ของประเทศก็มาจาก
ภาคอตุสาหกรรมมากกว่า แต่คนส่วนใหญ่ยงัมีภาพจ าว่าคนไทยประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็น
หลกัซึง่ยงัมีการถ่ายทอดในวรรณกรรมหรือบทเรียนอยู่ (สนิท สมคัรการ, 2537: 103-104) Dayley 
(2011: 343-344) กล่าวว่าคนไทยมีมายาคติเก่ียวกบัวิถีเกษตรกรรม คือ (1) ความสขุแบบชนบท 
เชน่ วาทกรรม “ในน า้มีปลาในนามีข้าว” (2) ความเป็นไทย (3) ชาวนาคือผู้ มีความรู้น้อย (4) ความ
พอเพียง ทัง้หมดเป็นวิธีคิดแบบโรแมนติก อนุรักษ์นิยม และโหยหาอดีตของชนชัน้น าท่ีต่อต้าน
พาณิชย์นิยมสมยัใหม ่ซึง่ก่อให้เกิดการแตกแยกทางความคดิระหวา่งชนชัน้สงู-กลางในเมืองกบัชน
ชัน้ลา่งในชนบท (หน้า 356-357) 

มายาคติเก่ียวกับวิถีเกษตรกรรมถูกน ามาประกอบเป็นวัฒนธรรม
กระแสหลักเพ่ือส่งเสริมความเป็นไทย เช่นเดียวกับการสร้างความภูมิใจทางประวัติศาสตร์
โดยเฉพาะความเช่ือวา่ประเทศไทยคือดินแดนสวุรรณภูมิท่ีปรากฏในวรรณเอเชียใต้ เป็นดินแดนท่ี
พระเจ้าอโศกสง่สมณทตูมาเผยแผ่ศาสนาและเป็นเมืองทา่ท่ีสร้างความร ่ารวยแก่ผู้มาเยือน แนวคิด
นีถู้กใช้ในการกระตุ้ นชาตินิยมหลังการท าแผนท่ีในยุคอาณานิคม โดยใส่ความหมายให้เป็น
แผ่นดินทองเพ่ือปลกุเร้าความรักชาติและท าให้ไทยเป็นมหาอ านาจในแหลมทอง ปัจจุบนัคนไทย
ยังยึดถือความเช่ือนีอ้ยู่แม้ว่าหลักฐานทางโบราณคดีจะบ่งชีว้่าสุวรรณภูมิคือภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ทัง้หมดก็ตาม (พจนก กาญจนจนัทร, 2555) ความเป็นไทยยงัถกูใช้เป็นสินค้า
เพ่ือการท่องเท่ียว โดยภาครัฐสร้างภาพว่าวฒันธรรมไทยคือความงดงามอ่อนช้อยและสู่งค่า ซึ่ง
ตรงข้ามกับทัศนะของชาวต่างชาติท่ีมองว่าเมืองไทยเป็นแหล่งของโสเภณี ปัญหามลพิษ ความ
ยากจน และการจราจรตดิขดั (Van Esterik, 2000: 35-36) 

อ านาจและผู้ มีอ านาจเป็นอีกมายาคตท่ีิส าคญัในสงัคมไทย อ านาจท่ี
มีอิทธิพลตอ่วิถีทางสงัคมและรูปแบบการปกครอง ได้แก่ (1) อ านาจพทุธธรรมซึ่งส่งผลตอ่ลกัษณะ
นิสยัของผู้คน (2) อ านาจเทพเจ้า คือ วิสทุธิเทพหรือพระพทุธเจ้าและพระอรหนัต์ซึ่งท าให้พระสงฆ์
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ได้รับการยกย่อง และสมมติเทพซึ่งท าให้สถาบันกษัตริย์เป็นท่ีเคารพเทิดทูน (3) อ านาจ
พระมหากษัตริย์ คือ อ านาจทางการเมืองและการเป็นเทพเจ้าจากอวตารหรือการสร้างบารมี และ 
(4) อ านาจภูตผีซึ่งควบคมุวิถีปฏิบตัิของประชาชน (สุวรรณา สถาอานนัท์ และเน่ืองน้อย บุณย
เนตร, 2535: 252-259) คติดงักล่าวส่งผลต่อพิธีกรรมโดยเฉพาะของชนชัน้สูงหรือราชส านกั โดย
ยดึโยงกบัศาสนาพราหมณ์ซึง่ให้ความส าคญักบัสถานะของผู้ปกครองและเช่ือมโยงกบัอ านาจของ
เทพเจ้า ท าให้พิธีหลวงดเูข้มขลงั มโหฬาร และน่าเกรงขาม เหมาะแก่การส่งเสริมให้ผู้ปกครองมี
สถานภาพสูงส่งและมีอ านาจศักดิ์สิทธ์ิเสมือนเทพเจ้า (สุนทรี โคมิน และคณะ, 2529: 585) 
รูปการณ์ดงักล่าวท าให้เกิดการแบง่แยกความสูงต ่าโดยพิธีหลวงถกูจดัให้เป็นแบบแผนชัน้สูงและ
ประณีต ส่วนประเพณีและพิธีกรรมชาวบ้านจะถกูจดัให้มีสถานะต ่ากว่า ไม่งดงาม หรือแม้กระทัง้
เร่อร่าหยาบคาย (อตภิพ ภทัรเดชไพศาล, 2556) 

อิทธิพลของศาสนาพราหมณ์และพุทธยังเอือ้ต่อการกดข่ีสตรีเพศ
โดยเฉพาะสังคมในสมัยจารีต โดยสร้างภาพจ าว่าเพศชายเป็นผู้น า ห้าวหาญ และเข้มแข็งกว่า 
ส่วนเพศหญิงนัน้จะเปราะบาง ต้องรักนวลสงวนตัว เป็นช้างเท้าหลัง และรับผิดชอบงานบ้าน 
(Rojjanaprapayon, 1997: 23-24) Van Esterik (2000: 83) มองว่าศาสนาพทุธถกูชนชัน้ปกครอง
ปรุงแต่งจนกลายเป็นเคร่ืองมือกดข่ีผู้หญิง ท าให้คนไทยมีมายาคติว่าเพศหญิงอ่อนแอ เฉ่ือยชา 
ต้องเช่ือฟังสามี และโลเลเจ้ามารยา ดังภาษิตว่า “มารยาหญิง 500 เล่มเกวียน” เป็นต้น 
(Bandhumedha, 1985: 96) วีระเชษฐ ผ่องพนัธ์ (2547) ยงักล่าวถึงความเช่ือเชิงมายาคติท่ีแสดง
ถึงการลดคณุคา่สตรี เชน่ การใช้ผ้าถงุหรือชอ่งคลอดท าลายคณุไสย การท่ีภรรยาดุดา่สามีจะท าให้
ครอบครัวตกต ่า ส่วนสวุรรณา สถาอานนัท์ และเน่ืองน้อย บณุยเนตร (2535) อธิบายว่าสตรีไทยมี
สถานภาพ คือ การเป็นแม่ เป็นศรีภรรยา เป็นเคร่ืองมือเช่ือมอ านาจทางการเมือง และเป็นสินค้า
หรือวตัถทุางเพศ มายาคติเหล่านีส้่งผลให้ผู้หญิงถกูคาดหวงัให้รักนวลสงวนตวั ต้องรักสวยรักงาม 
และใช้เรือนร่างก้าวสูค่วามส าเร็จในชีวิต 

(3) มายาคตเิก่ียวกบัอตัลกัษณ์ (Identity Myth) 
ความเช่ือในไสยศาสตร์ถือเป็นมายาคติส าคญัท่ีสะท้อนอตัลกัษณ์

ของคนไทย สังคมไทยเช่ือถือวิชาและวิถีปฏิบตัิว่าด้วยอ านาจเหนือธรรมชาติมาแต่โบราณ ทัง้
คาถาอาคม เลขยนัต์ โหราศาสตร์ แพทย์แผนโบราณ ฯลฯ (สวุรรณา สถาอานนัท์ และเน่ืองน้อย 
บุณยเนตร, 2535: 97) ลกัษณะดงักล่าวท าให้คนไทยละเลยการใช้ศกัยภาพของตนเองและ
มองข้ามคณุธรรมท่ีพึงปฏิบตัิ (Shytov, 2004: 113) ข้อห้ามและข้อปฏิบตัิส่วนใหญ่จึงมกัยึดโยง
กบัพลงัเหนือธรรมชาติซึ่งบญุค า้ ไชยพรหมวงศา (2545) กล่าวถึงต านานและประเพณีชาวบ้านท่ี
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สะท้อนมายาคติดงักล่าว เป็นต้นว่าการห้ามเหยียบธรณีประต ูความเช่ือเร่ืองแม่ย่านาง การเผา
พริกเผาเกลือสาปแช่ง การปักตระไคร้ห้ามฝนของสาวพรหมจรรย์ ส่วนวีระเชษฐ ผ่องพนัธ์ (2547) 
ได้กล่าวถึงความเช่ือและข้อห้ามท่ีสะท้อนอตัลกัษณ์ของคนไทย ได้แก่ ความเช่ือเร่ืองต้นไม้มงคล 
การตัง้ช่ือ การใส่เสือ้ผ้าตามสีของวนั อาชีพรถไฟ เรือเมล์ ลิเก ต ารวจมกัเจ้าชู้  จิง้จกทกัเป็นลาง
บอกเหต ุตวัเงินตวัทองเข้าบ้านเป็นอปัมงคล แมวด าข้ามโลงศพจะท าให้วิญญาณไม่สงบ ในส่วน
ของข้อห้าม คือ ห้ามลอดใต้บนัไดหรือราวตากผ้า ห้ามข่ีหลงัสุนขั ห้ามไว้ใจช้างสาร งูเห่า ข้าเก่า 
และเมียรัก ห้ามร้องทกัเม่ือเห็นดาวตก เป็นต้น  

(4) มายาคตเิก่ียวกบัจดุสิน้สดุของชีวิต (Eschatological Myth) 
มายาคตนีิเ้ป็นความเช่ือเก่ียวกบัสิ่งท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตรวมถึงชีวิต

หลงัความตาย (อรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท, 2547: 200) 
ผี เ ป็นความเ ช่ือท่ีส าคัญในมายาคติประเภทนี ้หมายรวมถึง

ปรากฏการณ์ท่ีก าหนดกฎเกณฑ์และแบบแผนซึ่งอธิบายความสมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์ ชมุชน และ
ธรรมชาติ เป็นความสมัพนัธ์ในลกัษณะเคารพย าเกรง อ่อนน้อม และส านึกในบุญคณุ (สุวรรณา 
สถาอานนัท์ และเน่ืองน้อย บณุยเนตร, 2535) ผีมีทัง้ดีและร้ายซึ่งหมายรวมถึงเทพยดาด้วย ดงัท่ี
แสงอรุณ กนกพงศ์ชยั (2548: 81-82) กล่าวว่าผีมี 3 ประเภท คือ (1) ผีผู้พิทกัษ์หรือเทวดาอารักษ์ 
(2) ผีบรรพชน ผีวีรบรุุษและวีรสตรี และ (3) ผีร้าย เช่น ผีตายโหง ผีปอบ ผีกระสือ ความเช่ือเร่ืองผี
ก่อให้เกิดข้อห้ามรวมถึงพิธีกรรมการเซ่นสรวงบชูาเพ่ือยอมรับอ านาจและขอความช่วยเหลือ ผีใน
โลกทศัน์คนไทยมีความหมายเดียวกับขวัญและวิญญาณซึ่งหมายถึงสิ่งท่ีสถิตในตวับุคคล เม่ือ
บุคคลตายวิญญาณจะออกจากร่างไปเกิดใหม่ ความเช่ือนีน้ าไปสู่พฤติกรรมการสร้างบุญกุศล
เพราะถือว่าเป็นสิ่งเดียวท่ีติดตวัไปในภพหน้าพร้อมกบัวิญญาณ (สวุรรณา สถาอานนัท์ และเน่ือง
น้อย บณุยเนตร, 2535) 

คติเร่ืองผียังเป็นเคร่ืองมือในการสั่งสอนผู้ คนให้ประพฤติตนตาม
กรอบศีลธรรมและคารพผู้ ใหญ่ โดยเฉพาะความเช่ือเร่ืองเปรตซึ่งเป็นมายาคติเก่ียวกับผีร้ายท่ี
บูรณาการหลักศาสนาพุทธเข้ากับความเช่ือดัง้เดิม คนไทยจะถูกปลูกฝังผ่านการเล่าเร่ืองว่าผู้
ประพฤติผิดท านองคลองธรรม เช่น ผิดศีล ดุด่าทุบตีพ่อแม่ จะถูกเบียดเบียนโดยวิญญาณร้าย 
และเม่ือตายไปจะต้องเกิดเป็นเปรตท่ีร่างกายสงูเท่าต้นตาล มีฝ่ามือใหญ่ ปากเล็กแหลมเท่ารูเข็ม 
และสง่เสียงร้องโหยหวนด้วยความหิว (Tiwsakul and Hackley, 2012: 493-494) 

ความเช่ือเร่ืองผีก่อให้เกิดพิธีกรรมโดยเฉพาะท่ีเก่ียวข้องกับความ
ตาย ลกัขณา ศกนุะสิงห์ (2556) กล่าวถึงความเช่ือและพิธีกรรมเก่ียวกบัความตาย ได้แก่ การจุด
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ธูปและตะเกียงหน้าศพ การจดัส ารับอาหารเซ่นผู้ตาย การโปรยทานและซือ้ท่ีเผาศพ การเวียนศพ 
และการวางดอกไม้จนัทน์ซึ่งเลียนแบบจากพิธีหลวง ส่วนพระยาอนมุานราชธน (2553) อธิบายว่า
การท าพิธีศพของคนไทยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเซ่นไหว้ผู้ตาย ปัดรังควานหรือป้องกันผีร้าย และอทุิศ
บุญกุศลแด่ผู้ตาย ทัง้ยงัแฝงคติท่ีสอนให้คนละความยึดมั่นถือมัน่ เช่น การใส่เงินในปากศพและ
การมดัตราสงั สจุิตต์ วงษ์เทศ (2558ค) กล่าวว่าพิธีศพของไทยในอดีตจะกระท าหลายวนัและเป็น
งานท่ีสนกุสนานโดยทกุคนจะแตง่กายด้วยเสือ้ผ้าสีสนัสวยงาม ส่วนพิธีศพท่ีเศร้าโศกและการแตง่
กายด้วยชุดด าเป็นสิ่งท่ีไทยพึ่งรับเอาธรรมเนียมของตะวันตกมาใช้ในสมัยรัชกาลท่ี 5 แล้ว
แพร่หลายสูส่าธารณชนโดยประกาศรัฐนิยมของจอมพล ป. พิบลูสงคราม  (แสงอรุณ กนกพงศ์ชยั, 
2548: 97-98) 

สรุปวา่มายาคตใินสงัคมไทยประกอบด้วยมายาคตเิก่ียวกบัจกัรวาลและชีวิต ได้แก่ 
คติเร่ืองภพชาติ กรรม บญุ-บาป พรหมลิชิต โชค ดวง ขวญั ไตรภูมิ นรก-สวรรค์ เทวดา มายาคติ
เก่ียวกับสังคม ได้แก่ วิถีเกษตรกรรม ชาตินิยมและความเป็นไทย อ านาจและผู้ มีอ านาจ 
ความส าคญัของสถานะ และสตรีเพศ-ปิตาธิปไตย มายาคติเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ได้แก่ความเช่ือใน
ไสยศาสตร์ และมายาคตเิก่ียวกบัจดุสิน้สดุของชีวิต ได้แก่ ผี วิญญาณ และความตาย ล าดบัตอ่ไป
จะกลา่วถึงอดุมการณ์ท่ีคนไทยยดึถือซึง่จะชว่ยให้เข้าใจวฒันธรรมไทยมากยิ่งขึน้ 

2.2.2.3 อดุมการณ์ในสงัคมไทย 
อดุมการณ์มีความเช่ือมโยงกบัมายาคตเิพราะตา่งเป็นเคร่ืองมือท่ีชนชัน้น าใช้รักษา

ผลประโยชน์ของตนและท าให้สถานภาพทางชนชัน้ด ารงอยู่ (อจัฉรา ปัณฑรานวุงศ์, 2551: 12) ใน
ส่วนนีผู้้วิจยัจะกล่าวถึงอดุมการณ์ท่ีส าคญัของคนไทย มีหวัข้อในการอธิบาย คือ (1) ความรู้ทัว่ไป
เก่ียวกับอุดมการณ์ และ (2) อุดมการณ์และการเมืองการปกครองในสงัคมไทย ดงัจะกล่าวใน
รายละเอียด 

1) ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัอดุมการณ์ 
ในหัวข้อนีผู้้ วิจัยจะกล่าวถึงความหมาย บทบาท และหน้าท่ีของ

อดุมการณ์ในฐานะกลไกการควบคมุทางสงัคม มีรายละเอียดดงันี ้
ค าวา่ “อดุมการณ์ (Ideology)” ประดิษฐ์ขึน้ในช่วงการปฏิวตัิฝร่ังเศสโดย 

Destutt de Tracy ถูกใช้เป็นเคร่ืองมือทางการเมืองเพ่ือประสานกลุ่มคนท่ีหลากหลายเข้าไว้
ด้วยกนั (Heywood, 2012: 4-5) อดุมการณ์ คือ ระบบความคิดทัง้มวลซึ่งออกแบบมาเพ่ือชีน้ า
พฤตกิรรมของคนในสงัคม (Levine, 1990: 67) เป็นกลไกท่ีท าให้คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าสิ่งตา่งๆ ใน
สงัคมเป็นความจริงเช่นเดียวกบักลไกของมายาคติ (อลัธูแซร์, 2557: 23) ส่วน Heywood (1994: 
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15) อธิบายว่าอุดมการณ์ คือ ชุดของความเช่ือพืน้ฐานท่ีสร้างกรอบความคิดและก าหนดการ
กระท าของเรา มีบทบาทในการสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลกบักลุ่ม รวมถึงสนบัสนนุและท้า
ทายโครงสร้างทางอ านาจในสงัคม อุดมการณ์จึงเก่ียวข้องกับอ านาจ การครอบง า การใช้ภาษา 
การสร้างความชอบธรรม และความเห็นพ้อง (อรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท, 2547: 211)  

อดุมการณ์เร่ิมน ามาใช้ในงานทางการเมืองโดย Karl Marx (1818-1883) 
ซึ่งกล่าวถึงการต่อสู้ทางชนชัน้ การควบคมุทางสงัคม และการแพร่กระจายความคิดของเจ้าของ
ปัจจยัการผลิต (Hall et al., 2013: 344) รวมถึงการกดข่ีชนชัน้กรรมาชีพโดยการสร้างจิตส านึกลวง
หรือ False Consciousness แล้วท าให้คนทั่วไปเช่ือว่าเป็นความจริง ยอมรับการกดข่ีว่าเป็น
ความถกูต้อง (Heywood, 2012: 6) ท าให้ชนชัน้ลา่งให้ความร่วมมือโดยไม่สัน่คลอนอ านาจของชน
ชัน้น า อุดมการณ์หรือจิตส านึกลวงจึงเป็นระบบความความเช่ือท่ีคนคิดว่าเป็นความจริง ถือเป็น
การสร้างความหมายในประดิษฐกรรมทางสงัคมจนเกิดเป็นวฒันธรรม (Brummett, 2011: 26-27) 
สอดคล้องกบัท่ี Williams (1977: 55) อธิบายว่าอดุมการณ์เป็นระบบความคิดจอมปลอมของคน
กลุม่หนึง่ รวมถึงกระบวนการสร้างความคดิและความหมายเพ่ือครอบง าคนสว่นใหญ่ในสงัคมด้วย  

ในมุมมองเชิงประวตัิศาสตร์ การก่อตวัของสงัคมต้องอาศยัเง่ือนไขการ
ผลิต (Production) และการผลิตซ า้ปัจจยั (Means of Production) แรงงาน (Productive Forces) 
รวมถึงความสมัพนัธ์ทางการผลิต (Relations of Production) วิถีเหล่านีใ้ช้หลกัการจดัสรรหน้าท่ี
หรือ “กฎการแบ่งงานทางสงัคม” ซึ่งชนชัน้ปกครองสร้างขึน้เพ่ือให้การผลิตด าเนินต่อไปได้ ส่งผล
ให้มีการจดัระดบัขีดความสามารถในต าแหน่งและชนิดงานท่ีตา่งกนัอนัเป็นท่ีมาของการจดัล าดบั
ชัน้ทางสงัคม ด้วยเหตนุัน้ชนชัน้ท่ีอยู่สงูกว่าจึงมีการผลิตซ า้กฎเกณฑ์ซึ่งเกิดเป็นอุดมการณ์หลกั 
(Dominant Ideology) เพ่ือสร้างความสยบยอม อุดมการณ์จึงช่วยตอบโจทย์ในการสร้างและ
เปล่ียนแปลงสงัคม รวมถึงจดัวางบคุคลให้เข้ากบัเง่ือนไขการด ารงอยู่ของสงัคมหรือความสมัพนัธ์
ทางการผลิต (อลัธูแซร์, 2557) และเพ่ือให้การผลิตซ า้ทัง้มวลมีประสิทธิภาพ แตล่ะอดุมการณ์จึง
ต้องต่อสู้ ช่วงชิงเพ่ือให้ได้มาซึ่งการครองความเป็นเจ้า หรือท่ี Antonio Gramsci เรียกว่า 
Hegemony (Heywood, 2012: 7) เป็นการสร้างความเห็นพ้องต่อแผนงานของผู้ มีอ านาจโดย
ผสานเข้ากับสิ่งท่ีมวลชนคุ้นเคย ท าให้อุดมการณ์ของคนกลุ่มหนึ่งโดดเด่นและเป็นท่ียอมรับ
มากกวา่ของคนอีกกลุม่หนึง่ (Clarke, 2015: 279) 

อุดมการณ์ท าหน้าท่ีเป็นกลไกหนึ่งท่ีชนชัน้น าใช้ผลิตซ า้ความสัมพันธ์
ทางการผลิต ท าให้การควบคมุทางสงัคมง่ายและราบร่ืน (Hall, 1985: 113) โดยใช้สถาบนัตา่งๆ 
เช่น ศาสนา การศกึษา ครอบครัว กฎหมาย การเมือง ส่ือมวลชน และวฒันธรรม เป็นตวัแทนใน
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การหล่อหลอมให้สมาชิกยอมรับอดุมการณ์หลกั แล้วผสานความร่วมมือกบักลไกการปราบปราม
หรือการกดข่ี เช่น รัฐบาล รัฐสภา กองทัพ ต ารวจ ราชทณัฑ์ ทัง้สองกลไกเป็นองค์ประกอบของ
โครงสร้างทางสงัคมท่ีเรียกว่าโครงสร้างส่วนบน (Superstructure) ท าหน้าท่ีประสานกบัโครงสร้าง
ส่วนล่าง (Infrastructure) ซึ่งประกอบด้วยเอกภาพของพลงัการผลิตและความสมัพนัธ์ทางการ
ผลิต ท าให้กระบวนการควบคมุและขบัเคล่ือนสังคมด าเนินต่อไปอย่างเป็นธรรมชาติ (อัลธูแซร์, 
2557) 

สรุปว่าอุดมการณ์คือระบบความคิดท่ีชีน้ าพฤติกรรมของคนในสงัคม มี
สว่นในการเช่ือมโยงความหลากหลายของบคุคลกบัสงัคมเข้าไว้ด้วยกนั ถือเป็นกรอบความคิดท่ีชน
ชัน้น าสร้างขึน้เพ่ือเป็นกลไกในการควบคมุสงัคมผ่านการหล่อหลอมขดัเกลาโดยสถาบนัตา่งๆ ท า
ให้สิ่งสร้างทางสงัคมทัง้มวลดเูป็นธรรมชาติในฐานะความจริง อดุมการณ์จึงมีประเด็นของอ านาจ
และการครอบง าเป็นองค์ประกอบส าคญั ในหัวข้อต่อไปจะเข้าสู่เนือ้หาเก่ียวกับอุดมการณ์และ
การเมืองการปกครองในสงัคมไทย มีรายละเอียดดงันี ้

2) อดุมการณ์และการเมืองการปกครองในสงัคมไทย 
ในหัวนีผู้้ วิจัยจะกล่าวถึงอุดมการณ์ท่ีส าคัญในสังคมไทยโดยเน้นท่ี

ประเดน็การเมืองการปกครอง เน่ืองจากอดุมการณ์มีความใกล้ชิดกบัมิตทิางสงัคมและการเมืองมา
ตัง้แต่ยุคเร่ิมต้น (ประจักษ์ น า้ประสานไทย, 2555: 6) และเป็นองค์ประกอบส าคญัในการ
ขบัเคล่ือนระบบการปกครองของรัฐ อุดมการณ์จึงไม่สามารถแยกออกจากการเมืองได้ (Seliger, 
1977: 1) ผู้วิจัยจะกล่าวถึงอุดมการณ์หลักของคนไทย 3 ประเภท ตามการจ าแนกของพิมพร 
สนุทรวิริยกลุ (2551: 31-35) ได้แก่ (1) อดุมการณ์ทางการเมือง (2) อดุมการณ์ทางเศรษฐกิจ และ 
(3) อดุมการณ์ทางสงัคมและวฒันธรรม มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

(1) อุดมการณ์ทางการเมือง (Political Ideology) มีอุดมการณ์
ส าคัญซึ่งมีส่วนในการขับเคล่ือนการเมืองการปกครองของไทย ได้แก่ (1) ประชาธิปไตย 
(Democracy) คือ การปกครองท่ีเน้นหลักความเสมอภาค สิทธิ เสรีภาพ และเสียงข้างมากของ
ประชาชน (2) อ านาจนิยมเบ็ดเสร็จ (Authoritarianism) คือ การใช้อ านาจอย่างเด็ดขาดโดยคน
เพียงกลุ่มเดียว (3) ราชาธิปไตย (Monarchy) คือ การเคารพเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ซึ่งมี
สถานะเป็นเจ้าแผ่นดิน เจ้าชีวิต และสมมติเทพ และ (4) ชาตินิยม (Nationalism) คือ ความเช่ือใน
ความยิ่งใหญ่และความเป็นเอกภาพของชาติ รวมถึงความรักและหวงแหนแผ่นดินเกิด (พิมพร 
สนุทรวิริยกลุ, 2551: 31-32) 
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ในประเด็นเก่ียวกับอุดมการณ์ทางการเมือง ผู้ วิจัยขอขยายความ
อุดมการณ์ท่ีส าคัญต่อการเมืองการปกครองของไทยทัง้หมด นั่นคือ อุดมการณ์อ านาจนิยม
เบด็เสร็จ ราชาธิปไตย ประชาธิปไตย และชาตนิิยม มีรายละเอียดดงันี ้

อุดมการณ์อ านาจนิยมเบ็ดเสร็จและราชาธิปไตยมีอยู่ในสังคมไทย
ตัง้แตบ่รรพกาล โครงสร้างการปกครองของไทยมีการจดัล าดบัชนชัน้มาแตเ่ดิมโดยผู้ปกครองเป็น
ชนชัน้มลูนายท่ีมีอ านาจสิทธ์ิขาด ในสมยัสโุขทยัแม้จะใช้ระบบปิตรุาชาธิปไตยแตอ่ านาจสิทธ์ิขาด
ก็ขึน้อยู่กับกษัตริย์เท่านัน้ ส่วนสมัยอยุธยาอุดมการณ์อ านาจนิยมเบ็ดเสร็จและราชาธิปไตยมี
ความเด่นชดัมาก เน่ืองจากมีการรับเอาแนวคิดเทวราชาอนัเป็นวฒันธรรมการปกครองของขอม
และอินเดียมาใช้ กษัตริย์ด ารงสถานะเสมือนเทพเจ้า เป็นเจ้าแผ่นดินและเจ้าชีวิต การส่ือสารกับ
กษัตริย์ต้องใช้ราชาศพัท์ ถือเป็นการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์อย่างแท้จริง  (รัชนีกร 
เศรษโฐ, 2532) แม้ภายหลงัจะรับเอาแนวคิดธรรมราชามาใช้แต่ก็ไม่ได้ท าให้สถานะของกษัตริย์
เปล่ียนแปลง ราษฎรยังต้องจงรักภักดีโดยไม่มีข้อแม้เพราะถือว่าพระองค์เป็นผู้ มีบุญบารมีท่ีจะ
คุ้มครองไพร่ฟ้าให้อยู่เย็นเป็นสุข เป็นผู้ มีพระคุณท่ีทุกคนต้องกตญัญูกตเวทีโดยการรับเกณฑ์
แรงงานและเสียภาษี ส่วนขุนนางและเชือ้พระวงศ์จะเป็นผู้ช่วยในการบริหารการปกครอง (สุมาลี 
บ ารุงสขุ และศภุรัตน์ เลิศพาณิชย์กลุ, 2529: 65)  

การปกครองสมยัสมบรูณาญาสิทธ์ิมีการแบ่งคนในสงัคมเป็น 2 ชน
ชัน้หลกั คือ (1) ชนชัน้สงูหรือมลูนาย ได้แก่ พระมหากษัตริย์ ราชวงศ์ ขนุนาง และ (2) ชนชัน้ล่าง 
ได้แก่ สามญัชนซึ่งมีฐานะเป็นไพร่และทาส (Rabibhadana, 1979: 28) นอกจากนีย้งัมีชนชัน้
พิเศษ ได้แก่ สมณพราหมณ์ ชาวต่างชาติ และพ่อค้าวาณิช (รัชนีกร เศรษฐโฐ, 2532: 15) 
โครงสร้างดังกล่าวถือว่ากษัตริย์เป็นเจ้าของดินแดนและประชาชนทัง้มวลในอาณาจักร 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งนายกบัไพร่เป็นแบบสมผลประโยชน์ อ านาจของมลูนายจะสมัพนัธ์กบัระดบั
ศกัดินาซึ่งชีว้ดัจ านวนคนในสงักดั นายต้องคุ้มครองไพร่ส่วนไพร่ต้องส่งส่วยและรับใช้มลูนาย ท า
ให้ความกตญัญกูตเวทีเป็นคา่นิยมหลกัท่ีคนไทยส่วนใหญ่ให้ความส าคญั (Rabibhadana, 1979: 
29-35) 

สว่นอดุมการณ์ประชาธิปไตยเร่ิมแพร่กระจายในสงัคมไทยตัง้แตก่าร
เปล่ียนแปลงการปกครองในปี 2475 เป็นการเปล่ียนแปลงเชิงอดุมการณ์และองค์กรของรัฐทัง้หมด 
โดยน ารูปแบบการปกครองของฝร่ังเศสมาผสานกับรูปแบบของไทย แต่ด้วยเหตท่ีุโครงสร้างทาง
สงัคมยงัไมถ่กูปรับเปล่ียนท าให้ระบบการปกครองท่ีคณะราษฎรน ามาใช้เกิดความล้มเหลว สงัเกต
จากการปกครองโดยรัฐบาลเผด็จการหลายยุคสมัย แม้บางช่วงเวลาจะมีนักคิดบางกลุ่มได้
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น าเสนออดุมการณ์สงัคมนิยมเพ่ือเป็นตวัเลือกในการแก้ปัญหาสงัคม โดยเฉพาะช่วงเหตกุารณ์ 14 
ตลุาคม 2516 ถึง 6 ตลุาคม 2519 แต่แนวคิดนีก็้พ่ายแพ้ให้กับอุดมการณ์ดัง้เดิมซึ่งหยัง่รากอยู่ใน
โครงสร้างของสงัคมไทยอย่างราบคาบ (ฑิตยา สุวรรณะชฎ, สนิท สมคัรการ และเฉลียว บรีุภกัดี , 
2523: 23-28)  

คนไทยรับอุดมการณ์ประชาธิปไตยมาใช้แบบผิวเผิน ในขณะท่ี
โครงสร้างทางสงัคมและเศรษฐกิจแบบเดิมยงัคงอยู่ (สมุาลี บ ารุงสขุ และศภุรัตน์ เลิศพาณิชย์กลุ, 
2529: 78) นั่นคือพืน้ฐานแนวคิดอนุรักษ์นิยมและระบบอุปถัมภ์ท่ีทุกชนชัน้พยายามรักษาไว้ 
(สนุทรี โคมิน และคณะ, 2529: 572) ดงัท่ี ธงชยั วินิจจะกลู (2551: 58-63) อธิบายว่าการท าให้
ไทยเป็นรัฐสมัยใหม่ในขณะท่ีโครงสร้างของกลุ่มอ านาจเก่ายังไม่ถูกสะสาง ท าให้ชนชัน้น าเดิม
ปรับตัวและสืบทอดแนวคิดดัง้เดิมท่ีส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางสังคม ได้แก่ แนวคิดอ านาจ
เช่ือมโยงกบับญุบารมี ระเบียบสงัคมท่ีมีการจดัล าดบัชัน้ และความสมัพนัธ์ทางสงัคมแบบองค์รวม
ชีวภาพ (Organism) ส่วน Shytov (2004: 306-308) มองว่าสาเหตท่ีุท าให้ประชาธิปไตยไม่เติบโต
ในสงัคมไทย คือ (1) ความเช่ือของผู้ปกครองว่าคนชนบทไม่มีศกัยภาพในการแก้ปัญหาท่ีซบัซ้อน 
และชาวบ้านไมท่ราบอ านาจการปกครองของตนเน่ืองจากระบบการศกึษาไร้ประสิทธิภาพ และ (2) 
ระบบราชการและการรวมศนูย์อ านาจท่ีส่วนกลาง ซึ่งชนชัน้ชาวนาถกูปกครองโดยกษัตริย์ในอดีต
และโดยทหารรวมถึงข้าราชการในปัจจบุนั ท าให้ประชาชนไม่มีสิทธิในการบริหารจดัการตนเองทัง้
ในระดบัท้องถ่ินและระดบัประเทศ  

ในสว่นของอดุมการณ์ชาตินิยมคาดว่าเกิดขึน้ในยคุล่าอาณานิคมถึง
ช่วงรัชกาลท่ี 5-7 โดยชนชัน้น าพยายามสร้าง “ความเป็นไทย” และ “ชาติไทย” ด้วยการ
วางรากฐานชาตินิยมทางวฒันธรรมโดยผลิตซ า้ศิลปวฒันธรรมเดิม เช่น ศาสนาพุทธ ภาษาไทย 
ประเพณีไทย เพ่ือการอ้างสิทธ์ิเหนือดินแดน ท าให้ตะวนัตกยอมรับว่าชาติไทยมีอารยธรรม และ
สร้างความชอบธรรมในการจดัการความสมัพนัธ์เชิงอ านาจซึ่งท าให้สถานภาพของชนชัน้น าเดิม
ยงัคงอยู่ (สายชล สตัยานรัุกษ์, 2557: 38-39) ขณะเดียวกนัก็มีการช่วงชิงทางอดุมการณ์โดยชน
ชัน้น าใหม่ซึ่งเกิดขึน้หลงัเปล่ียนแปลงการปกครอง ผู้น าเสนอแนวคิดชาตินิยมความเป็นไทย อาทิ 
รัฐบาลจอมพล ป. พิบลูสงคราม ได้เปล่ียนช่ือประเทศจาก “สยาม” เป็น “ไทย” เผยแพร่เพลงปลกุ
ใจ เช่น รักเมืองไทย รักกนัไว้เถิด ต่ืนเถิดชาวไทย ตดัช่ือชนชาติอ่ืนออกจากช่ือเพลงไทยเดิม และ
ประดิษฐ์เพลงชาติไทยอนัเป็นสัญลกัษณ์ของขัว้อ านาจใหม่แทนเพลงประจ าชาติเดิม สิ่งเหล่านี ้
ส่งผลให้ “ความเป็นไทย” ผกูติดอยู่กบัอาการหลงตวัเองรวมถึงการดถูกูชาติเพ่ือนบ้านว่าต้อยต ่า
ของคนไทยในปัจจบุนั (อตภิพ ภทัรเดชไพศาล, 2556) 
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(2) อุดมการณ์ทางเศรษฐกิจ (Economic Ideology) อุดมการณ์
ส าคัญท่ีมีส่วนในกิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทย ได้แก่ (1) ทุนนิยม (Capitalism) คือ การให้
ความส าคญักับเงินทุนและปัจจยัการผลิต แรงงานจดัเป็นสินค้าประเภทหนึ่ง (2) บริโภคนิยม 
(Consumerism) คือ การบริโภคท่ีไร้ขีดจ ากดัซึง่มิได้ตอบสนองความต้องการพืน้ฐาน (3) วตัถนุิยม 
(Materialism) คือ การสะสมความมั่งคั่งและความสะดวกสบายโดยการแสวงหาวัตถุมา
ครอบครอง ใช้วัตถุเป็นตวัตดัสินคุณค่าของบุคคล (4) เงินตรานิยม (Moneyism) คือ การวัด
ความส าเร็จจากรายได้ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลท่ีมีการค านวณเป็นผลประโยชน์ และ (5) 
เศรษฐกิจพอเพียง (Self-Sufficiency Economy Ideology) คือ การเน้นความพอประมาณ ความ
จ าเป็น การพึ่งตนเอง ความประหยดั และไม่ใช้เงินเป็นตวัชีว้ดั  (พิมพร สนุทรวิริยกลุ, 2551: 32-
33) 

ผู้วิจยัขออธิบายเฉพาะอดุมการณ์ทางเศรษฐกิจบางประเด็นท่ีเห็นว่า
ส าคญั นัน่คืออดุมการณ์ทนุนิยมและอดุมการณ์วตัถนุิยม ดงันี ้

ทนุนิยม คือ ระบบเศรษฐกิจท่ีให้ความส าคญักับการเป็นเจ้าของใน
ทรัพยากรและการจดัสรรปันส่วนวตัถ ุผลผลิต หรือสินค้าตามกลไกการตลาดแบบเสรีโดยปัจเจก
หรือภาคเอกชน ประชาชนทุกคนมีสิทธิส่วนตวัในการเป็นเจ้าของหรือครอบครองสินค้า บริการ 
แรงงาน และสินทรัพย์ทางกายภาพ (Gwartney and Stroup, 1995: 51) รวมถึงความสามารถใน
การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากเงินทุน สินทรัพย์ และทรัพยากรได้อย่างเสรี (Samuelson 
and Nordhaus, 2010: 34) ในท่ีนีห้มายถึงเอกชนเป็นเจ้าของหรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรส่วน
ใหญ่ แต่โครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณประโยชน์ยงัคงถูกควบคมุดแูล บริหาร
จดัการ และเป็นเจ้าของโดยภาครัฐ  (Ekelund, Ressler and Tollison, 2006: 92) 

ในประเทศไทยระบบทนุนิยมปรากฏชดัภายหลงัการท าสนธิสญัญา
เบาริงสมยัรัชกาลท่ี 4 ท าให้เกิดการค้าเสรีระหว่างประเทศและใช้ระบบเงินตราในการแลกเปล่ียน 
หลังสงครามโลกครัง้ท่ี 2 มีการขับเคล่ือนเศรษฐกิจทุนนิยมขนานใหญ่โดยความร่วมมือของ
สหรัฐอเมริกา (รัชนีกร เศรษโฐ, 2532: 23-25) อนัเป็นหนึ่งในแนวคิดการพฒันาเศรษฐกิจแก่
ประเทศโลกท่ีสาม ประเทศไทยจึงมีการปรับปรุงคุณภาพสงัคมและเศรษฐกิจโดยพัฒนาระบบ
อตุสาหกรรมและโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ือยกระดบัมาตรฐานการครองชีพ ท าให้เกิดการเคล่ือนย้าย
แรงงานครัง้ใหญ่และเกิดชอ่งวา่งทางเศรษฐกิจเน่ืองจากความก้าวหน้ากระจกุตวัอยู่ในเมือง การท่ี
คนไทยมุ่งเน้นการบริโภคทนัทีท าให้เกิดค่านิยมการตดัสินบุคคลตามผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 
เกิดความไม่สมดลุด้านรายได้ และผู้ มีก าลงัทางเศรษฐกิจมากกลายเป็นกลุ่มอ านาจใหม่ในสงัคม 
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(ฑิตยา สุวรรณะชฎ และคณะ, 2523: 26-27) นอกจากนีก้ารแข่งขนัในระบบทุนนิยมยงัสวน
กระแสตอ่การสง่เสริมอดุมการณ์ทางเลือก อาทิ เศรษฐกิจพอเพียง ทัง้ยงัก่อให้เกิดการปะทะท่ีอาจ
สง่ผลเป็นวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจได้เชน่กนั (ชาญชยั รัตนปราการ, 2555: 7) 

วัตถุนิยม คือ หลักการท่ีมองปรากฏการณ์ทางจิตใจ ความคิด 
ความรู้สึก ความปรารถนา และขีดความสามารถของมนษุย์ว่าเป็นสิ่งท่ีสามารถวดัและค านวณได้
เช่นเดียวกบัเคร่ืองมือหรือวตัถุสิ่งของ มนษุย์เป็นตวักระท าทางเศรษฐกิจ ความทกุข์หรือความสุข
ของคนเป็นสิ่งท่ีสะสม เก็บเก่ียว และชีว้ดัได้คล้ายคลึงกบัความเป็นวตัถุหรือสมัพนัธ์กบัวตัถุท่ีได้
ครอบครอง รวมถึงการใช้สินค้าหรือวตัถุสิ่งของเป็นตวับง่บอกความแตกต่างด้านสถานภาพทาง
สงัคมหรือฐานะทางเศรษฐกิจของแต่ละบุคคล (Cottrell, 1998: 288-289) Hofmeister and 
Neulinger (2013: 321) อธิบายคณุลกัษณะส าคญัของความเป็นวตัถนุิยม (ทศันคติต่อทัง้วตัถุ
และเงินตรา) ได้แก่ ความรู้สกึเป็นเจ้าของ ความเห็นแก่ตวั ความอิจฉาริษยาเม่ือเทียบกบัผู้ อ่ืน การ
บริโภควตัถสุิ่งของเพ่ือสร้างอตัลกัษณ์และเป็นรางวลัแหง่ความส าเร็จของตนเอง ปรากฏการณ์วตัถุ
นิยมเป็นต้นตอให้เกิดพฤตกิรรมการบริโภคท่ีไมพ่งึประสงค์ เช่น การใช้สินค้าและบริการเพ่ือการโอ้
อวด ความฟุ่ มเฟือยสุรุ่ยสุร่าย การใช้จ่ายโดยขาดการไตร่ตรอง ผู้ มีความเป็นวัตถุนิยมจึงมักมี
พฤติกรรมการบริโภคเพ่ือโอ้อวด ใช้วัตถุแสดงสถานะและชีว้ัดความส าเร็จ รวมถึงเกิดความพึง
พอใจเม่ือได้ครอบครองหรือบริโภควตัถสุิ่งของ (ภูเบศร์ สมทุรจกัร และมนสิการ กาญจนะจิตรา, 
2557: 52-53) 

ในทรรศนะของผู้วิจยัมองว่าอุดมการณ์ทุนนิยมมีความสมัพนัธ์และ
สง่ผลให้เกิดโลกทศัน์ความส าเร็จเชิงวตัถนุิยมซึง่ครอบง าวิธีคดิและมีอิทธิพลตอ่วิถีชีวิตของคนไทย
ในปัจจบุนั สอดคล้องกบัท่ีชาญชยั รัตนปราการ (2555: 31) ชีแ้จงว่าทนุนิยมและวตัถนุิยมมีความ
เก่ียวข้องกันอย่างเหนียวแน่นมาตัง้แต่ก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม จากการศึกษาของภูเบศร์ 
สมทุรจกัร และมนสิการ กาญจนะจิตรา (2557) พบว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่มีพฤติกรรมการบริโภคแบบ
วัตถุนิยมมากท่ีสุดซึ่งควรเฝ้าระวังอย่างยิ่ง นอกจากนีส้ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติได้เคยส ารวจดชันีความสุขของครอบครัวไทย พบว่าร้อยละ 62.42 
ของครอบครัวไทยประสบปัญหาความแตกแยก ขาดความอบอุ่น และปัญหาสขุภาพจิตอนัเป็นผล
จากพฤติกรรมการด ารงชีวิตในสงัคมทุนนิยมและการให้ความส าคญักับวัตถุนิยมมากเกินไปใน
ปัจจบุนั (ผู้จดัการออนไลน์, 2553)  

การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองหลงัปี 2475 การเข้ามา
ของทุนนิยม กระแสวัตถุนิยม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และระบบการศึกษามวลชนแบบ
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ตะวนัตก ส่งผลให้เกิดชนชัน้ใหม่ในสงัคมไทยนัน่คือชนชัน้กลาง (อติภพ ภัทรเดชไพศาล, 2556: 
104) รัชนีกร เศรษโฐ (2532: 20) อธิบายว่าการพฒันาทางเศรษฐกิจท าให้โครงสร้างทางชนชัน้
ของสังคมไทยเปล่ียนแปลงและคงอยู่เ ร่ือยมาถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย (1) ชนชัน้ผู้ ดีเก่า 
(Aristocrats) คือ ผู้ มีเชือ้สายราชสกุลและขุนนาง (2) ชนชัน้น า (Elite) คือ ผู้บริหารประเทศ 
นกัการเมือง ข้าราชการระดบัสูง นักธุรกิจ เป็นต้น  (3) ชนชัน้กลางระดบัสูง (Upper-Middle 
Class) คือ ข้าราชการ ผู้ มีความรู้สงู และวิชาชีพท่ีมีรายได้มาก เช่น แพทย์ อาจารย์ ทหาร (4) ชน
ชัน้กลางระดบัต ่า (Lower-Middle Class) คือ ช่างฝีมือ ผู้ ช านาญการ พนกังานบริษัท แรงงาน
ภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น และ (5) ชนชัน้ล่าง (Lower Class) คือ กรรมกรไร้ฝีมือ ผู้ ใช้แรงงาน 
เกษตรกร ผู้ มีอาชีพหาเช้ากินค ่า เป็นต้น  

(3) อุดมการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural 
Ideology) ประกอบด้วย (1) ศกัดินา (Feudalism) คือ ระบบสงัคมท่ีก าหนดสิทธิ หน้าท่ี โอกาส 
และสถานะของบุคคลตามล าดบัชนชัน้ (2) ชายเป็นใหญ่ (Patriarchy) คือ โครงสร้างทางสงัคม
และวิถีปฏิบตัิท่ีผู้ชายมีอ านาจ บทบาท และความส าคญัในสงัคมมากกว่า (3) อุดมการณ์พุทธ
ศาสนา (Buddhism) คือ ความเช่ือเร่ืองกฎแหง่กรรม ความไมเ่ทา่เทียมด้านวาสนาบารมี การเวียน
ว่ายตายเกิด การสร้างบญุกศุล (4) ไสยศาสตร์ (Occultism) คือ การนบัถืออ านาจเหนือธรรมชาต ิ
สิ่งศกัดิส์ิทธ์ิ อิทธิปาฏิหาริย์ เวทมนตร์คาถา มีพืน้ฐานมาจากการนบัถือผีและศาสนาพราหมณ์ (5) 
ท้องถ่ินนิยม (Localism) คือ ความผูกพนัของบุคคลหรือกลุ่มท่ีมีต่อถ่ินท่ีอยู่ ประวตัิศาสตร์ อัต
ลักษณ์ ประเพณี และวัฒนธรรมของตน และ (6) ธรรมชาตินิยม (Naturalism) คือ การให้
ความส าคญักบัธรรมชาติ สภาวะท่ีเป็นจริงตามหลกัวิทยาศาสตร์ รวมถึงหลกัของเหตุผล (พิมพร 
สนุทรวิริยกลุ, 2551: 33-35)    

ในท่ีนีผู้้วิจยัขอขยายความอดุมการณ์ท่ีส าคญัซึ่งสมัพนัธ์กบังานการ
ศกึษาวิจยันี ้นัน่คือ อดุมการณ์ศกัดนิา ชายเป็นใหญ่ และพทุธศาสนา ดงันี ้ 

ศกัดินาเป็นกลไกการก าหนดบทบาทหน้าท่ี สิทธิ อ านาจ และฐานะ
ของทกุชนชัน้โดยใช้ชาติก าเนิดและต าแหน่งทางราชการเป็นตวัชีว้ดั (สมุาลี บ ารุงสุข และศภุรัตน์ 
เลิศพาณิชย์กลุ, 2529: 84) จิตร ภมูิศกัดิ์ (2550: 37) อธิบายว่าศกัดินามี 3 ความหมาย คือ ในเชิง
เศรษฐกิจศกัดินาหมายถึงอ านาจในการครอบครองท่ีดินซึ่งเป็นปัจจัยการผลิต  ในเชิงการเมือง
หมายถึงอ านาจและอิทธิพลของมนุษย์ซึ่งแตกต่างกันไปตามปริมาณท่ีดินท่ีตนมี และในเชิง
วฒันธรรมหมายถึงอ านาจในการก าหนดรูปแบบวิถีชีวิตซึง่ขึน้อยูก่บัอ านาจในท่ีดิน เจ้าของท่ีดินจะ
พยายามท าให้ผู้ ด้อยกว่าหรือผู้ ไร้ท่ีดินเคารพยกย่องและยอมรับสถาบนัของพวกตน โดยกล่อม
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เกลาให้เห็นว่าระเบียบท่ีก าหนดขึน้ เป็นความถูกต้องชอบธรรมท่ีพึงยึดถือปฏิบัติ  ส่วน 
Rabibhadana (1979: 30) อธิบายว่าศกัดินาสามารถใช้ก าหนดหรือชีว้ดัจ านวนคนท่ีอยู่ภายใต้
บงัคบับญัชา บง่บอกความมัง่คัง่และโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร รวมถึงใช้ระบขุอบเขตอ านาจ
ทางการเมืองของแตล่ะบคุคลได้  

ระบบศักดินาถือว่าท่ีดินและแรงงานทัง้หมดผูกขาดโดยชนชัน้มูล
นาย สามญัชนมีนาได้ 25 ไร่ ผู้ มีมากกว่า 400 ไร่ถือเป็นชนชัน้ผู้ ดี หากต ่ากว่าถือเป็นชนชัน้ไพร่ซึ่ง
ต้องอยู่ภายใต้การปกครองของชนชัน้ผู้ ดีและใช้แรงงานเกณฑ์ ไม่มีสิทธิในการบริหารงานแผ่นดิน 
และต้องส่งทรัพยากรท่ีได้จากการประกอบอาชีพให้มลูนายเพ่ือแลกกบัความคุ้มครองอนัเป็นท่ีมา
ของระบบอุปถมัภ์ (รัชนีกร เศรษโฐ, 2532: 15) จิตร ภูมิศกัดิ์ (2550: 138) กล่าวว่าแท้จริงแล้ว
สามัญชนมีนาได้สูงสุด 15 ไร่ในอตัราไพร่ราบ หากเป็นคนยากจนซึ่งเป็นชนส่วนใหญ่จะมีนาได้
เพียง 5 ไร่เสมอกับทาสเท่านัน้  ผู้ รับพระราชทานท่ีดินตามศักดินาจะได้รับครัวเรือนและ
ผลประโยชน์ในท่ีดินนัน้ ส่งผลให้ผู้ มีศกัดินามากมีอ านาจทางสงัคมมากตามไปด้วย (หน้า 148) 
แม้ระบบการจัดสรรดังกล่าวจะถูกยกเลิกไปแต่ศักดินาก็ยังมีอิทธิพลต่อระบบราชการไทยใน
ปัจจบุนั คา่นิยมท่ีถือว่าข้าราชการเป็นผู้ มีเกียรติท าให้เกิดการวางอ านาจและการใช้อ านาจในทาง
มิชอบ เน้นระบบอุปถัมภ์ การบริการประชาชนไม่เสมอภาค มีโครงสร้างแบบรวมศนูย์ท าให้การ
ปฏิบตัิงานล่าช้าและมีขัน้ตอนซบัซ้อน ท าให้ระบบราชการไทยไร้ประสิทธิภาพและมีความเหล่ือม
ล า้สงู (รัชนีกร เศรษโฐ, 2532: 54-56)  

นอกจากนีอ้ดุมการณ์ชายเป็นใหญ่ก็มีความส าคญัตอ่โครงสร้างของ
สงัคมไทยเช่นกัน ชนชัน้สูงสมยัอยุธยาถือว่าผู้หญิงเป็นสินทรัพย์ ผู้ชายจะมีภรรยาหลายคนเพ่ือ
แสดงอ านาจ ครอบครัวมีการใช้ลกูสาวเช่ือมสมัพนัธ์ระหวา่งตระกลูหรือราชวงศ์ (คริส เบเคอร์ และ
ผาสกุ พงษ์ไพจิตร, 2557: 45) แม้ในปัจจบุนัคนไทยยงัถือว่าความสภุาพเรียบร้อยแบบกลุสตรีเป็น
คณุสมบตัิของผู้หญิงท่ีดี ถือเป็นผลจากการผลิตซ า้โลกทัศน์แบบราชส านักและศาสนาพุทธเถร
วาท สภุาษิตสอนหญิงเป็นตวัอย่างหนึ่งของการผลิตซ า้อดุมการณ์ชายเป็นใหญ่ ซึ่งสอนให้ผู้หญิง
ต้องรักนวลสงวนตวัและอยู่ในโอวาทของสามี (อติภพ ภัทรเดชไพศาล, 2556: 65-66) พระยา
อนุมานราชธน (2553: 254) กล่าวถึงประเพณีเก่ียวกับการแต่งงานซึ่งแสดงถึงความส าคญัของ
เพศชาย นัน่คือ การท่ีภรรยาและบตุรธิดาใช้นามสกลุของฝ่ายชาย การท่ีสามีต้องนอนฝ่ังขวามือ
ของภรรยาเสมอ และคนโบราณมกัสัง่สอนให้ภรรยากราบเท้าสามีเพราะเช่ือว่าจะเป็นศรีแก่ตวัหรือ
ท าให้ครอบครัวเจริญรุ่งเรือง 
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ส่วนอุดมการณ์พุทธศาสนาถือว่ามีบทบาทส าคัญในการเกือ้กูล
สถาบนัการเมือง แม้ปัจจุบนัสถาบนัการศึกษาจะมีบทบาททางสงัคมมากกว่าสถาบนัศาสนาซึ่ง
เป็นกลไกทางอดุมการณ์หลกัในอดีต (อลัธูแซร์, 2557: 70) แตศ่าสนาก็ยงัคงความส าคญัในการ
ส่งเสริมอ านาจตา่งตอบแทนกบัสถาบนัการเมือง โดยเฉพาะสถาบนัสงฆ์ซึ่งมีบทบาทในการเช่ือม
ความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ปกครองกบัประชาชน (สมุาลี บ ารุงสขุ และศภุรัตน์ เลิศพาณิชย์กลุ, 2529: 
73) รวมถึงถ่ายทอดอุดมการณ์ท่ีสนับสนุนชนชัน้ปกครอง เช่น ธรรมราชา และใช้ความเช่ือ
โดยเฉพาะหลกักรรมมาอธิบายความแตกต่างทางอ านาจ บารมี สถานะทางสงัคมและเศรษฐกิจ
ของบุคคล ส่วนสถาบนัการเมืองก็เกือ้กูลศาสนาโดยการสร้างวดัเพ่ือเสริมบารมี ถวายท่ีดิน ให้
สมณศกัดิ์ และปฏิบตัิพิธีกรรมทางศาสนา นอกจากนีย้ังมีการผลิตซ า้อุดมการณ์โดยการสร้าง
ศาสนาพลเมือง (Civil religion) นัน่คืออดุมการณ์ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และให้พระสงฆ์
เป็นตวัแทนในการเผยแพร่อุดมการณ์รวมถึงสร้างความมัน่คงทางการเมือง เน่ืองจากพระสงฆ์มี
ความใกล้ชิดและเป็นท่ีเคารพนบัถือของประชาชนสว่นใหญ่ (สนุทรี โคมิน และคณะ, 2529: 595) 
 แนวคิดเก่ียวกับวฒันธรรมไทยเป็นการให้ความรู้พืน้ฐานของวัฒนธรรม รวมถึงน าเสนอ
เนือ้หาของวฒันธรรมไทยใน 3 องค์ประกอบหลกั ได้แก่ คา่นิยม มายาคต ิและอดุมการณ์ตลอดจน
การเมืองการปกครองในสงัคมไทย ในส่วนของอุดมการณ์นัน้ผู้ วิจยัได้อภิปรายใน 3 ประเด็น คือ 
(1) อุดมการณ์ทางการเมือง ได้แก่ อดุมการณ์อ านาจนิยมเบ็ดเสร็จ ราชาธิปไตย ประชาธิปไตย 
และชาตินิยม (2) อุดมการณ์ทางเศรษฐกิจ ได้แก่ อุดมการณ์ทุนนิยมและวัตถุนิยม และ (3) 
อดุมการณ์ทางสงัคมและวฒันธรรม ได้แก่ อดุมการณ์ศกัดินา ชายเป็นใหญ่ และพทุธศาสนา การ
ทบทวนวรรณกรรมในหวัข้อต่อไปจะกล่าวถึงรูปแบบการส่ือสารของคนไทยพร้อมกับการอธิบาย
วัฒนธรรมไทยในเชิงวัฒนธรรมศึกษา เพ่ือช่วยให้การวิเคราะห์ค่านิยมและอุดมการณ์ในงาน
วรรณกรรมท่ีถกูคดัเลือกมาเรียบเรียบไว้ในหนงัสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย” มีความครอบคลมุ
ในทกุประเดน็  
 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการส่ือสารในสังคมไทยและวัฒนธรรมศึกษา 
 

การส่ือสารเป็นองค์ประกอบส าคญัในกระบวนการเรียนรู้ ธ ารงรักษา ตอ่รอง และสืบทอด
วฒันธรรม ทัง้ยงัเป็นพืน้ฐานส าหรับการแสดงออกและผดงุไว้ซึง่การครอบง าทางวฒันธรรมของคน
บางกลุ่ม (Philipsen, 2003: 37-47) แต่ละกลุ่มจะสะท้อนวฒันธรรมของตนผ่านการใช้ภาษา 
พฤตกิรรมการส่ือสาร และการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน (Samovar and Porter, 2004: 3) การทบทวน
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วรรณกรรมในหวัข้อนีผู้้วิจยัจงึกลา่วถึงแนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะทางวฒันธรรมท่ีสะท้อนการส่ือสาร
ของคนไทย รวมถึงการอธิบายวฒันธรรมไทยในมุมมองวฒันธรรมศกึษาเพ่ือเผยให้เห็นการสร้าง
วฒันธรรมกระแสหลกัให้โดดเดน่ในสงัคม มีประเด็นหลกัในการอธิบาย คือ (1) รูปแบบการส่ือสาร
ในสงัคมไทย และ (2) วฒันธรรมไทยในมมุมองวฒันธรรมศกึษา ดงันี ้
 

2.3.1 รูปแบบการส่ือสารในสังคมไทย 
ผู้วิจยัจะกล่าวถึงรูปแบบการส่ือสารและลกัษณะทางวฒันธรรมท่ีสมัพนัธ์กับการส่ือสาร

ของคนไทย ได้แก่ (1) วฒันธรรมแบบกลุ่มนิยม (2) การส่ือสารแบบเน้นอิงปริบท (3) ความ
แตกต่างทางอ านาจมาก (4) ลกัษณะความเป็นเพศหญิง และ (5) ระบบสงัคมแบบโครงสร้าง
หลวม ดงันี ้

2.3.1.1 วฒันธรรมแบบกลุม่นิยม (Collectivism) 
วฒันธรรมแบบกลุม่นิยมและปัจเจกนิยม (Collectivism-Individualism) มีอิทธิพล

ต่อการส่ือสารและวิธีการเข้าสังคมของบุคคล ประเทศในภูมิภาคเอเชียส่วนใหญ่จัดว่า เป็น
วฒันธรรมแบบกลุ่มนิยม (Gudykunst and Lee, 2003: 12) จากการศกึษาของ Geert Hofstede 
ซึ่งส ารวจค่านิยมทางวฒันธรรมทัว่โลกผ่าน IBM Corporation (ดใูน Minkov and Hofstede, 
2013; Samovar and Porter, 2004; Sadri and Flammia, 2011) ในมิตินีพ้บว่าประเทศไทยมีคา่
ความเป็นปัจเจกนิยมเพียง 20 คะแนนจาก 100 (Hofstede and Hofstede, 2005: 79) บง่ชีว้่าคน
ไทยส่วนใหญ่มีความเป็นกลุ่มนิยมสงู ส่วน Rojjanaprapayon (1997: 20-21) กล่าวว่าวฒันธรรม
ดงักลา่วมี 2 กลุม่แนวคดิ คือ กลุ่มแรกมองว่าคนไทยมีวฒันธรรมปัจเจกนิยมแบบโครงสร้างหลวม 
(Loosely-Structured Society) กลุ่มท่ีสองมองว่าเป็นวัฒนธรรมแบบปัจเจกนิยมเชิงลบ 
(Negative Individualism) เน่ืองจากคนไทยมีความเห็นแก่ตวัและขาดจิตส านึกสาธารณะ แตก็่มี
พฤติกรรมการร่วมมือกับผู้ อ่ืนแม้จะจ ากัดเฉพาะญาติมิตร คนสนิท หรือกลุ่มเพ่ือนก็ตาม 
นกัวิชาการจงึสรุปวา่คนไทยมีวฒันธรรมแบบกลุม่นิยม 

สงัคมแบบกลุ่มนิยมจะเน้นการพึ่งพาอาศยัซึ่งกนัและกนั (Interdependence) แต่
ละคนมองว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม พฤติกรรมตา่งๆ จะถกูก าหนดหรือขึน้อยู่กบัความคิดและ
การกระท าของผู้ อ่ืน (Markus and Kitayama, 1991: 227) บคุคลจึงต้องปรับตวัเข้ากบักลุ่ม แสดง
พฤตกิรรมท่ีเหมาะสม มีส านกึในต าแหนง่หน้าท่ีของตน และรักษาน า้ใจซึ่งกนัและกนั (Gudykunst 
and Lee, 2003: 15) ผู้ มีพฤติกรรมเหล่านีถื้อว่ามีความอดทน มีสมบตัิผู้ ดี รู้กาละเทศะ และมีวฒุิ
ภาวะ (Markus and Kitayama, 1991: 229) คณุสมบตัิข้างต้นเป็นสิ่งท่ีพึงประสงค์ในสงัคมไทย 
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สงัเกตจากคติค าสอนในนิทานพืน้บ้านท่ีมกัแสดงให้เห็นถึงวฒันธรรมกลุ่มนิยม ทัง้การปลูกฝังให้
รักผู้ อ่ืน มีเมตตากรุณา และการช่วยเหลือซึ่งกนัและกัน (Shytov, 2004: 347) แม้แต่การละเล่น
ของไทย เช่น มอญซ่อนผ้า รีรีข้าวสาร ก็ล้วนส่งเสริมความเป็นกลุ่มนิยม โดยเฉพาะความสามคัคี
กลมเกลียว ความอดทนอดกลัน้ ความเกรงใจ และการเกือ้กลูผู้ อ่ืน (Bandhumedha, 1985: 85) 

สงัคมท่ีเน้นการพึ่งพากันแบบกลุ่มนิยมจะมีรูปแบบการส่ือสารอิงกับปริบทมาก 
(High-Context) มีความสภุาพ (Politeness) และไม่ตรงไปตรงมา (Indirectness) บคุคลจะกงัวล
กบัการแสดงออกท่ีอาจท าให้ตนเสียหน้าหรือไมเ่ป็นท่ียอมรับ พยายามใส่ใจฟังหรือมีส่วนร่วม และ
ระวงักิริยาเม่ือส่ือสารกบับคุคลท่ีไมคุ่้นเคย หากแยกเป้าหมายการสนทนาออกเป็น 2 ส่วน คือ เพ่ือ
ความสัมพันธ์ทางสังคมและเพ่ือการท างาน การสนทนาในสังคมกลุ่มนิยมจะเก่ียวข้องกับการ
รักษาความสมัพนัธ์ทางสงัคมมากกว่า ผู้พดูจะหลีกเล่ียงค าพดูท่ีท าร้ายความรู้สึกของผู้ ฟังหรือท า
ให้ผู้ ฟังมองตนในแง่ลบ เน้นการสบตาและการแสดงออกทางสีหน้า (Gudykunst and Lee, 2003: 
16-25) สอดคล้องกับการศึกษารูปแบบการส่ือสารของคนไทยในงานวิจยัของ Rojjanaprapayon 
(1997: xvii) ซึ่งอธิบายว่าสงัคมไทยมีความเป็นกลุ่มนิยมสูง จึงมีรูปแบบการส่ือสารอย่างไม่
ตรงไปตรงมา อิงกบัปริบท (Contextuality) และมีความเป็นเพศหญิง (Femininity)   

การศึกษาของ Rojjanaprapayon (1997) ยังพบว่าการส่ือสารท่ีไม่ตรงไปตรงมา
ของคนไทยเป็นยทุธิวิธีส าหรับหลีกเล่ียงความขดัแย้ง ในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นหากมีค าถาม
หรือข้อโต้แย้งคนไทยมกัเก็บง าไว้ นอกจากนีช้าวตา่งชาติท่ีแต่งงานกบัคนไทยมกัพบปัญหาว่าคน
ไทยไม่แสดงความรู้สึกหรือความต้องการแบบตรงไปตรงมา ชอบนิ่งเงียบโดยคาดหวงัให้คูส่ื่อสาร
ทราบความรู้สึกของตนท าให้การคาดเดาความคิดของคนไทยเป็นเร่ืองยาก สอดคล้องกับท่ี 
Phillips (1965: 79) อธิบายว่าพฤติกรรมและค าพดูของคนไทยมกัตรงข้ามกบัความคิดหรือความ
ต้องการท่ีแท้จริง เม่ือส่ือสารแบบเผชิญหน้ามกัมีพฤติกรรมท่ีไม่เป็นธรรมชาติเพ่ือสกัดกัน้มิให้คู่
ส่ือสารรู้ความคิดหรือความรู้สึกของตน นิยมหวัเราะเม่ือท าความผิด พูดคยุผ่านคนกลาง ซุบซิบ
นินทา และหลีกหนีปัญหาเม่ือเกิดความขัดแย้ง ใช้การประจบสอพลอและความตลกโปกฮาเม่ือ
ต้องการกลบเกล่ือน ทัง้นีเ้พราะเกรงว่าจะท าให้บรรยากาศการส่ือสารไม่น่าประทบัใจ (หน้า 184-
185) 

การส่ือสารของคนไทยยงัมีลกัษณะของความสภุาพ คู่ส่ือสารต้องตระหนกัถึง (1) 
ค าสรรพนามท่ีเหมาะสมกบัเพศ ปริบท และรูปแบบความสมัพนัธ์ (2) อายุและความใกล้ชิด และ 
(3) ต าแหน่งทางสงัคมซึ่งจะเป็นตวัก าหนดวิธีการส่ือสารท่ีเหมาะสม (Rojjanaprapayon, 1997: 
22) หากคู่สนทนามีรูปแบบการส่ือสารท่ีแสดงถึงการยอมรับ ช่ืนชม ไม่หยิ่งยโส ยืดหยุ่น สุภาพ 
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และถ่อมตนจะท าให้ความสมัพนัธ์นัน้ราบร่ืน (Knutson and Posirisuk, 2007: 211) คนไทยใช้
ความสุภาพเพ่ือแสดงความห่วงใยต่อคู่ส่ือสาร ใช้จัดการความกังวลหรือเก้อเขินเพ่ือรักษาหน้า 
(Face-Saving) และใช้สร้างความประทับใจเพ่ือให้คู่สนทนาปฏิบตัิดีตอบ ไม่ว่าจะเป็นการยิม้ 
หัวเราะ หรือพูดเร่ืองสัพเพเหระ จัดเป็นพฤติกรรมท่ีเหมาะสมส าหรับการเข้าสังคมเพ่ือให้
บรรยากาศผ่อนคลาย คนไทยจึงยกย่องผู้ ท่ีควบคมุอารมณ์ได้ดี อ่อนน้อม สุภาพ รู้กาลเทศะ และ
คิดใคร่ครวญก่อนพดู แตล่ะคนจึงถูกอบรมสัง่สอนให้ระมดัระวงัค าพดูอยู่เสมอเม่ือต้องส่ือสารกับ
ผู้ อ่ืน แม้ความสุภาพจะแสดงถึงการอดทนต่อความแตกต่าง แต่ก็ถือเป็นการเสแสร้งและปิดบงั
ความรู้สกึท่ีแท้จริงของคนไทยด้วย (Phillips, 1965) 

สรุปว่าสังคมไทยเป็นวัฒนธรรมแบบกลุ่มนิยมท่ีมีรูปการการส่ือสารอย่างไม่
ตรงไปตรงมาและมีความสภุาพเพ่ือรักษาหน้า หากพิจารณาถึงความสภุาพจะพบว่ามีรูปแบบการ
ใช้แตกต่างกันไปตามปริบทของคู่สนทนา ผู้ วิจัยจึงกล่าวถึงการส่ือสารท่ีเน้นอิงปริบทเป็นล าดบั
ตอ่ไป 

2.3.1.2 การส่ือสารแบบเน้นอิงปริบท (High-Context Culture) 
สงัคมท่ีมีรูปแบบการส่ือสารเน้นอิงปริบท การแสดงออกของคูส่นทนามกัไม่ชดัแจ้ง 

การตีความต้องอาศยัปริบท สถานการณ์ และสภาพแวดล้อมร่วมกนั (Sadri and Flammia, 2011: 
51) เป็นรูปแบบการส่ือสารท่ีมกัพบในสงัคมแบบกลุ่มนิยมซึ่งมีลกัษณะไม่ตรงไปตรงมาเพ่ือสร้าง
ความกลมเกลียว การส่ือความหมายจะขึน้อยู่กับการตีความรหัสสารซึ่งแตกต่างกันไปตาม
สถานการณ์ (Gudykunst and Lee, 2003: 18) คูส่ื่อสารจะเน้นความเข้ากนัได้ของอวจันภาษา 
รวมถึงการเช่ือมโยงปริบทโดยใช้เวลาสร้างความคุ้ นเคยและรู้อัตลักษณ์ของกันและกัน 
(Rojjanaprapayon, 1997: 52)   

คนไทยมีรูปแบบการส่ือสารท่ีอ้างอิงตามปริบท (Contextual Style) โดยคูส่นทนา
จะเลือกใช้ค าซึ่งผนัแปรไปตามวตัถปุระสงค์ ความสมัพนัธ์ระหว่างกนั และอตัลกัษณ์ตามบทบาท
ท่ีมีหรือได้รับจากสงัคม (Rojjanaprapayon, 1997: 46) ในการเช่ือมโยงปริบทของคนไทย คู่
ส่ือสารจ าต้องมีความรู้เก่ียวกบัสถานะของกนัและกนัอนัจะเป็นตวัก าหนดว่าควรใช้โครงสร้างทาง
ภาษาท่ีเหมาะสมอย่างไร (Knutson and Posirisuk, 2007: 211) สอดคล้องกบัความเห็นของ 

Gudykunst and Lee (2003: 26) ท่ีว่าการใช้วจันภาษาในสงัคมแบบกลุ่มนิยมจะอ้างอิงกบัปริบท
และความสมัพนัธ์เชิงบทบาทของคูส่นทนามาก ส่งผลให้มีการส่ือสารแบบสภุาพ ใช้ภาษาทางการ
กับบุคคลท่ีไม่คุ้ นเคย และมีรูปแบบการส่ือสารท่ีสัน้กระชับ พูดน้อย รวบรัด รวมถึงเน้นการ
แสดงออกทางสีหน้า (Succinct Style) (Rojjanaprapayon, 1997: 45) 
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การตระหนกัถึงปริบทหรือสถานะของคู่ส่ือสารเป็นการหลีกเล่ียงความเส่ียงอย่าง
หนึ่งของคนไทย เพราะคู่ส่ือสารจะสามารถคาดการณ์ลักษณะทางจิตใจของฝ่ายตรงข้าม และ
เลือกใช้รูปแบบการส่ือสารได้ถูกต้องเหมาะสมอนัจะท าให้ความสมัพนัธ์ราบร่ืน (Knutson and 
Posirisuk, 2007: 211) ดงัท่ี Rojjanaprapayon (1997: 61) อธิบายว่าคนไทยนิยมใช้ค าท่ีแสดงถึง
ปริบทและต าแหน่งทางสงัคม เช่น “ท่านอธิการ” “อาจารย์” เพราะไม่ต้องการให้เกิดความขดัแย้ง 
มีส านกึเก่ียวกบับทบาทของตนและผู้ อ่ืน และต้องการรักษาความสมัพนัธ์ทางสงัคม  

การส่ือสารท่ีอิงกับปริบทสามารถสะท้อนการจัดล าดบัชัน้ (Social Hierarchy) 
และบทบาทท่ีไม่เสมอภาคกนัทางสงัคมได้เป็นอย่างดี (Rojjanaprapayon, 1997: 46) ผู้วิจยัจึงขอ
กลา่วถึงลกัษณะความแตกตา่งทางอ านาจท่ีสะท้อนการส่ือสารของคนไทยเป็นล าดบัตอ่ไป 

2.3.1.3 ความแตกตา่งทางอ านาจมาก (High-Power Distance) 
สงัคมท่ีมีความแตกตา่งทางอ านาจมาก สมาชิกจะยอมรับการกระจายอ านาจท่ีไม่

เท่าเทียม มองว่าอ านาจเป็นพืน้ฐานในการขบัเคล่ือนสงัคม ให้ความส าคญักบัการส่ือสารแนวดิ่ง 
การใช้ค าท่ีเป็นทางการเพ่ือแสดงความเคารพ ใช้รหสัภาษาท่ีไม่ตรงไปตรงมา และนิยมเล่ียงการมี
ปฏิสมัพนัธ์กบัคนท่ีไม่คุ้นเคยเน่ืองจากกลวัความผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึน้ (Gudykunst and Lee, 
2003: 20-25) 

จากการส ารวจของ Hofstede พบว่าคนไทยมีคา่ความแตกต่างทางอ านาจมากท่ี 
64 คะแนนจาก 100 (Hofstede and Hofstede, 2005: 43) บง่ชีว้่าสงัคมไทยมีความแตกตา่งทาง
อ านาจสูง ให้ความส าคัญกับการจัดล าดับชัน้และมีส านึกในความแตกต่างเชิงสถานะ 
(Rojjanaprapayon, 1997: 41) Minkov and Hofstede (2013: 228) ยงัน าเสนอผลการส ารวจท่ี
แสดงให้เห็นว่าชาวไทยยึดถือล าดบัชัน้ทางสงัคมมากเป็นอนัดบัสองรองจากชาวจีน คนไทยจึงใส่
ใจกบัสถานะของบคุคลในทกุมิต ิยอมรับความไมเ่สมอภาคทัง้ด้านเศรษฐกิจและการเมือง บทบาท
หน้าท่ีของแต่ละคนจึงขึน้อยู่กับชนชัน้หรือต าแหน่งทางสังคม (Shytov, 2004: 111-112) การ
ยอมรับอ านาจของผู้ มีสถานะสูงกว่ามกัแสดงออกด้วยการเคารพยกย่อง ท าให้พอใจ และเช่ือฟัง
แม้พวกเขาจะมีข้อบกพร่อง ทัง้ยงัถือว่าผู้ มีอ านาจคือผู้ มีบญุวาสนาและสามารถช่วยเหลือตนได้ 
ทัง้นีผู้้ มีอ านาจมากจะดแูลผู้ มีอ านาจน้อยเพ่ือแลกกับการรับใช้หรือความภักดี (Phillips, 1965: 
143-156) ชนชัน้ลา่งจงึพยายามผลกัดนัให้ตวัเองมีอ านาจเพิ่มขึน้ผ่านช่องทางการเมือง การศกึษา 
และพวกพ้อง (รัชนีกร เศรษโฐ, 2532: 20) 

ความแตกตา่งทางอ านาจของสงัคมไทยได้รับอิทธิพลจากปัจจยัทางประวตัิศาสตร์
และศาสนา โดยเฉพาะความสมัพนัธ์แบบอปุถมัภ์และหลกักรรมซึ่งมองว่าบคุคลแตกต่างกันด้วย
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ผลกรรมท่ีท าไว้ในอดีต (Rojjanaprapayon, 1997: 14-15) คนไทยจึงเป็นพวกชะตากรรมนิยม คือ 
เช่ือบุญวาสนา ไม่ดิน้รน และปลงกับทุกเร่ือง ส่งผลต่อการยอมรับความแตกต่างทางอ านาจตาม
ไปด้วย (Phillips, 1965: 47) แม้ประเทศไทยจะปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยซึ่งเน้นความเท่า
เทียม แต่โลกทัศน์เ ร่ืองความสูงต ่าทางอ านาจก็ยังมีอิทธิพลต่อวิธีคิดของคนไทยอยู่มาก 
(Bandhumedha, 1985) มิหน าซ า้ความเหล่ือมล า้ทางอ านาจกลบัขยายเพิ่มมากขึน้ ท าให้ชน
ชัน้สูงและกลางซึ่งมีโอกาส อ านาจ และทรัพยากรมากกว่าสามารถครอบง าชนชัน้ล่างและชนบท
ซึง่เป็นประชากรสว่นใหญ่ของประเทศได้อยา่งสิน้เชิง (Shytov, 2004: 309)   

พฤติกรรมการส่ือสารของคนไทยสะท้อนถึงการตระหนกัและยอมรับในความต่าง
ทางอ านาจอยา่งชดัเจน คูส่ื่อสารจะใช้ภาษาท่ีเช่ือมโยงกบัสถานะทางสงัคม บทบาท และอายขุอง
กันและกัน มีการใช้ค าสรรพนามท่ีหลากหลายเพ่ือแสดงถึงความเคารพ อ านาจ และความสนิท
สนม (Rojjanaprapayon, 1997: 15-18) Bandhumedha (1985: 87) กล่าวว่าการใช้ค าสรรพนาม
ของคนไทยต้องค านึงถึงคุณลักษณะส่วนบุคคล (เพศ อายุ ต าแหน่ง) และความสัมพันธ์ต่อกัน 
(สถานะ ความเก่ียวดอง ความสนิทสนม) เพ่ือท่ีจะเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม ในภาษาไทยมีค า
สรรพนามบุรุษท่ีหนึ่ง 17 รูปแบบ และสรรพนามบุรุษท่ีสองมากถึง 19 รูปแบบ แต่ละรูปแบบจะ
แสดงถึงความสุภาพ ความสนิทสนม และสถานะของบุคคลแตกต่างกันไป (Knutson and 
Posirisuk, 2007: 211) ในกรณีท่ีผู้พดูไมท่ราบสถานะของคูส่นทนา คนไทยมกัใช้สรรพนามท่ีส่ือว่า
ฝ่ายตรงข้ามมีอ านาจมากกว่าเพ่ือป้องกันความขัดแย้ง ทัง้นีผู้้ มีสถานะหรืออายุต ่ากว่าจ าต้อง
ระมดัระวงัการใช้สรรพนามให้ถกูต้องมากกว่าผู้ มีสถานะหรืออายสุงูกว่า (Bandhumedha, 1985: 
87-90) 

นอกจากนีปั้จจัยด้านวงศ์ตระกูล ฐานะทางเศรษฐกิจ ระดับการศึกษา และ
ต าแหนง่ทางสงัคมก็มีส่วนในการก าหนดรูปแบบการส่ือสารของคนไทยซึ่งต้องเหมาะสมกบับคุคล
แต่ละระดบั (Bandhumedha, 1985: 98) โดย Shytov (2004: 124) กล่าวว่าค าศพัท์ท่ีใช้ใน
ภาษาไทยมี 3 ระดบั คือ (1) ค าศพัท์ท่ีใช้กบักษัตริย์ พระสงฆ์ และเทพเจ้า (2) ค าศพัท์ท่ีใช้ในกิจ
ราชการ และ (3) ค าศพัท์ท่ีใช้กับประชาชนทั่วไป ในส่วนของค าราชาศพัท์ยังพบว่ามีการใช้ค า
สรรพนามหลายระดบั ตัง้แต ่“ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท” ซึ่งใช้กบัพระมหากษัตริย์ “ใต้ฝ่าละออง
พระบาท” ใช้กบัมกฎุราชกมุาร “ใต้ฝ่าพระบาท” ใช้กบัพระโอรส-ธิดา “ฝ่าพระบาท” ใช้กบัเชือ้พระ
วงศ์รองลงมา (Bandhumedha, 1985: 99) แสดงให้เห็นว่าสงัคมไทยมีความแตกตา่งทางอ านาจ
และให้ความส าคญักบัล าดบัชนชัน้อย่างมาก ล าดบัตอ่ไปผู้วิจยัจะกล่าวถึงรูปแบบการส่ือสารของ
คนไทยท่ีมีลกัษณะของความเป็นเพศหญิง    
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2.3.1.4 ลกัษณะความเป็นเพศหญิง (Femininity) 
สงัคมท่ีมีความเป็นเพศหญิงบทบาทของแตล่ะเพศจะทบัซ้อนกนั ทัง้ชายและหญิง

สามารถรับผิดชอบหน้าท่ีแทนกันได้ สมาชิกจะให้ความส าคัญกับคุณภาพชีวิต สัมพันธภาพ
ระหว่างกัน และการดแูลช่วยเหลือหรือเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน ด้านการส่ือสารคู่สนทนาจะหลีกเล่ียง
การแสดงออกท่ีอาจส่งผลกระทบต่อจิตใจหรือความรู้สึกของผู้ อ่ืน และพยายามไม่รบกวนหรือ
บงัคบัผู้ ฟังมากเกินไป (Gudykunst and Lee, 2003: 20-24) 

ผลส ารวจของ Hofstede แสดงคา่ความเป็นเพศชาย (Masculinity) ของคนไทยท่ี 
34 คะแนนจาก 110 (Hofstede and Hofstede, 2005: 121) ชีใ้ห้เห็นว่าสงัคมไทยมีลกัษณะความ
เป็นเพศหญิงสูง ในท่ีนีม้ิได้หมายความว่าคนไทยมีความอ้อนแอ้นอ่อนช้อยเหมือนผู้หญิง แต่
หมายถึงทัง้หญิงและชายจะให้ความส าคญักับการดแูล ทะนุถนอม และใส่ใจอารมณ์ความรู้สึก
ของผู้ อ่ืน เน้นความสงบทางใจมากกว่าแสวงหาอ านาจ นิยมการประนีประนอม ใจอ่อน ไม่กล้า
แสดงออก ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล  และช่วยเหลือเกือ้กูลผู้ อ่ืนมากกว่ามีส านึกความ
ทะเยอทะยาน ก้าวร้าว หรือแข่งขนัซึ่งเป็นลกัษณะของความเป็นเพศชาย ลกัษณะดงักล่าวได้รับ
อิทธิผลจากค าสอนในศาสนาพุทธซึ่งปลูกฝังให้มนุษยชาติมีความเมตตากรุณาต่อกัน 
(Rojjanaprapayon, 1997: 41-61) 

ปัจจยัทางประวตัิศาสตร์เป็นอีกสาเหตหุนึ่งท่ีท าให้คนไทยมีวฒันธรรมความเป็น
เพศหญิง แม้อุดมการณ์ชายเป็นใหญ่จะมีอิทธิพลแต่ก็ปรากฏเฉพาะในกลุ่มชนชัน้สูง ในสมัย
อยุธยาตระกูลขุนนางและราชส านักถือว่าผู้หญิงเป็นสินทรัพย์อย่างหนึ่ง หัวหน้าครอบครัวจะมี
ภรรยามากเพ่ือแสดงอ านาจ และนิยมใช้ลกูสาวเช่ือมสมัพนัธ์ระหว่างวงศ์ตระกลู ส่วนหมู่สามญั
ชนผู้หญิงจะต้องท างานเต็มก าลงัเช่นเดียวกับชาย เน่ืองจากระบบแรงงานเกณฑ์ท าให้ผู้ชายต้อง
เข้าเวรท างานหลวงเป็นเวลาคร่ึงปี ชาวบ้านจะให้ความส าคญักบัลกูผู้หญิงและชายเสมอกนั ส่วน
พิธีกรรมเก่ียวกบัผีบรรพชนผู้ประกอบพิธีจะเป็นผู้หญิงทัง้สิน้ (คริส เบเคอร์ และผาสกุ พงษ์ไพจิตร, 
2557: 44-45) ท่ีเป็นเชน่นีเ้พราะกลุม่ชาตพินัธุ์ในอษุาคเนย์แตเ่ดิมจะให้ความส าคญักบัการสืบเชือ้
สายฝ่ายมารดา (รัชนีกร เศรษโฐ, 2532: 15) ในชนบทผู้หญิงต้องรับผิดชอบงานเทียบเท่ากบัชาย 
เช่น กสิกรรมและการก่อสร้าง บางครั ง้ ก็ มีอ านาจมากกว่า โดยเฉพาะเ ร่ืองการใช้จ่าย 
(Bandhumedha, 1985: 106) ธรรมเนียมการแตง่งานของไทยยงัก าหนดให้ฝ่ายชายต้องไปสู่ขอ
ฝ่ายหญิง ต้องอยู่บ้านเจ้าสาวหลงัแต่งงาน และให้พ่อแม่เจ้าสาวเป็นผู้ เก็บรักษาเงินสินสอดทอง
หมัน้ (อนมุานราชธน, พระยา, 2553) 
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ความเป็นเพศหญิงท่ีสะท้อนผ่านการส่ือสารของคนไทย คือ รูปแบบการส่ือสารท่ีผู้
พดูค านงึถึงอารมณ์ความรู้สกึของผู้ ฟัง (Affective Style) ทัง้การยิม้ขณะสนทนา การพยกัหน้าเพ่ือ
แสดงความสนใจ การใช้ค าขยายท่ีส่ืออารมณ์ในลกัษณะเห็นใจหรือสนับสนุน ถือเป็นการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ เ พ่ือเ ล่ียงความขัดแย้ง คู่ ส่ือสารจึง ใส่ใจกระบวนการมากกว่าวัตถุประสงค์ 
(Rojjanaprapayon, 1997: 46-62) Phillips (1965: 55-75) อธิบายว่าคนไทยมกักงัวลกบัค าพดูท่ี
ท าให้ฝ่ายตรงข้ามเกิดความอบัอายหรือไม่สบายใจ คนท่ีพูดจาแบบขวานผ่าซากมกัไม่เป็นท่ีช่ืน
ชอบท าให้แตล่ะคนนิยมส่ือสารด้วยความสภุาพ และยิม้หรือหวัเราะในทกุสถานการณ์จนได้ช่ือว่า 
“Land of Smiles” นอกจากนี ้Bandhumedha (1985: 103-104) ยงัตัง้ข้อสงัเกตว่าในภาษาไทย
ไม่มีองค์ประกอบท่ีระบเุพศหรือแสดงถึงความเหล่ือมล า้ทางเพศ ศพัท์ส่วนใหญ่มกัเป็นค ากลางๆ 
ท่ีทัง้ชายและหญิงใช้ร่วมกนัได้ เชน่ “คณุ” “เขา” “คน” ในเชิงภาษาศาสตร์จึงถือว่าชายและหญิงใน
สงัคมไทยมีความเสมอภาค และปัจจัยทางเพศไม่มีผลต่อความแตกต่างในการใช้ภาษา ล าดบั
ตอ่ไปจะกลา่วถึงระบบสงัคมแบบโครงสร้างหลวมของไทยซึง่สง่ผลตอ่พฤติกรรมการส่ือสาร ดงันี ้ 

2.3.1.5 ระบบสงัคมแบบโครงสร้างหลวม (Loosely Structured Social System) 
ข้อสรุปเก่ียวกับระบบสงัคมแบบโครงสร้างหลวมหรือแน่นเป็นการศึกษาเหตุผล

และวิธีการท่ีบคุคลมีปฏิสมัพนัธ์กบัสิ่งแวดล้อมทางสงัคม โดยดจูากพฤติกรรมเฉพาะและลกัษณะ
นิสยัทัว่ไปของคนในสงัคม (Phillips, 1965: 202) ซึ่งนอกจากจะสะท้อนพฤติกรรมส่วนบุคคลท่ี
สมัพนัธ์กบัสงัคมแล้ว ยงัสามารถใช้เป็นตวัชีว้ดัพฤตกิรรมระดบัชาตไิด้ (Embree, 1950: 191) 

สงัคมไทยเป็นระบบสงัคมแบบโครงสร้างหลวม เน่ืองจากคนไทยมีพฤติกรรมแบบ
ปัจเจกนิยม คือ ให้ความส าคญักับตวัเองมาก ไร้ระเบียบวินยั ไม่เคารพกฎหมาย และขาดความ
อตุสาหพยายาม (Embree, 1950: 182) Phillips (1965) กล่าวว่าคนไทยนิยมเอาตวัเองเป็น
ศูนย์กลาง (Self-centered) ชอบท าตามอ าเภอใจ ไม่ตรงต่อเวลา ชอบเลียนแบบตามกระแส 
ฟุ่ ม เ ฟือย ไม่ มีจิตสาธารณะ ขี เ้ กียจ เห็นแก่ตัว  และขาดความอดทน สอดคล้องกับ ท่ี 
Rojjanaprapayon (1997: 18-20) กล่าวว่าลกัษณะโครงสร้างหลวมของคนไทยคือการขาดความ
รับผิดชอบต่อสังคม ไม่มีจิตส านึกในหน้าท่ีพลเมือง ไม่เสมอต้นเสมอปลาย และไม่ปฏิบตัิตาม
กฎหมายจนมีค าพูดติดปากว่า “กฎมีไว้แหก” การบงัคบัใช้กฎหมายไม่เสมอภาค เม่ือใช้กับผู้ มี
อ านาจหรือสถานะสงูกว่าก็มกัผ่อนปรน ในกรณีท่ีบคุคลต้องรับผิดชอบกบัความผิด การปฏิบตัิจะ
ขึน้อยู่กบัความพึงพอใจส่วนบคุคลมากกว่าหลกัเกณฑ์หรือแรงกดดนัจากสงัคม (Embree, 1950: 
184) 
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ระบบสงัคมแบบโครงสร้างหลวมของคนไทยยังเก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ท่ีเน้น
ผลประโยชน์ตา่งตอบแทนซึง่จะแตกตา่งกนัไปตามหนีบ้ญุคณุและผลประโยชน์ บคุคลกระท าสิ่งใด
ตอ่กนัก็เพราะคาดหวงัสิ่งหนึ่งเป็นการตอบแทน (Phillips, 1965: 92) หากการจดัสรรผลประโยชน์
ไม่ลงตวัก็อาจท าให้ความสมัพนัธ์เปล่ียนแปลงได้ ในปริบทการเมืองมกัไม่มีมิตรแท้และศตัรูถาวร 
พรรคเล็กท่ีร่วมกับพรรคฝ่ายค้านอาจมาร่วมมือกับพรรครัฐบาลได้หากการจัดผลประโยชน์
เหมาะสม (Embree, 1950: 187) ความสมัพนัธ์เช่นนีมี้อยู่ในสงัคมไทยมาเนิ่นนาน ในอดีตท่ี
สามญัชนต้องพึง่พาชนชัน้มลูนายนัน้ หากมลูนายผู้หนึง่หมดอ านาจหรือไมอ่าจปกป้องคนในสงักดั
ได้ ไพร่ท่ีอยู่ใต้อ านาจก็จะละทิง้มูลนายเดิมและแสวงหานายหรือผู้ อุปถัมภ์คนใหม่อยู่ร ่ าไป 
(Rabibhadana, 1979: 39) 

ทัศนคติต่อการท างานเป็นอีกคุณลักษณะหนึ่งท่ีแสดงถึงสังคมแบบโครงสร้าง
หลวมของไทย ชาวญ่ีปุ่ นหรือยโุรปจะให้ความส าคญักบัการเรียนรู้และการท างาน โดยมองว่าการ
ท างานหนกัเป็นสิ่งดีและทกุคนควรรับผิดชอบ ในขณะท่ีคนไทยจะให้ความส าคญักบัการท่องเท่ียว
และการพกัผ่อนหย่อนใจมากกว่า มีทศันคติด้านลบต่อการท างานหนัก ชอบงานท่ีสบายและไม่
เครียด (Embree, 1950: 190) ลกัษณะนิสยัท่ีกล่าวมา Phillips (1965: 88) สนันิษฐานว่าน่าจะ
ได้รับอิทธิพลจากปัจจยัทางจิตวิทยาและโลกทศัน์พทุธศาสนาซึ่งเน้นการพึ่งตนเอง การกระท าและ
ความรับผิดชอบส่วนบุคคล รวมถึงการให้เสรีภาพแก่บุคคลในการเลือกว่าจะกระท าความดีหรือ
ความชัว่นัน่เอง 

Phillips (1965) อธิบายว่าการค านึงถึงตวัเองและความมีอิสระท าให้คนไทยไม่
ต้องการให้ใครมีอิทธิพลเหนือตนเอง ส่งผลต่อรูปแบบการส่ือสารท่ีสุภาพและไม่ตรงไปตรงมาซึ่ง
สะท้อนระบบสงัคมแบบโครงสร้างหลวม รูปแบบการส่ือสารนีเ้กิดจากการท่ีผู้พูดกังวลว่าค าพูด
หรือการกระท าของตนจะกระทบกบัอตัตา (Ego) ของคูส่นทนา และเป็นการประเมินว่าคูส่นทนา
ได้พดูหรือปฏิบตัดีิตอ่ตนมากแคไ่หน หากฝ่ายตรงข้ามพดูหรือแสดงกริยาท่ีดีก็จะได้รับการปฏิบตัิท่ี
ดีตอบ ส่วนการยิม้หรือหัวเราะก็เป็นเพียงการแก้ความเก้อเขินและกลบเกล่ือนให้เห็นว่าตน
สามารถอดทนกบัปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้ นอกจากนีค้นไทยยงัรู้จกัปรับตวัและเอาตวัรอดได้ดี นิยมการ
เจรจาต่อรองเพ่ือรักษาผลประโยชน์ ตวัอย่างท่ีชดัเจนคือความส าเร็จจากการเจรจาซึ่งท าให้ไทย
รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึน้ในขณะท่ีเพ่ือนบ้านรายรอบล้วนสูญเสียเอกราชนั่นเอง (Embree, 
1950: 186) 

ผู้ วิจัยขอสรุปว่ารูปแบบการส่ือสารของคนไทยซึ่งสะท้อนผ่านลักษณะทางวัฒนธรรม 
ประกอบด้วย วฒันธรรมแบบกลุ่มนิยม การส่ือสารแบบเน้นอิงปริบท ความแตกต่างทางอ านาจ



49 
 

มาก ลกัษณะความเป็นเพศหญิง และระบบสงัคมแบบโครงสร้างหลวม ทัง้หมดส่งผลให้คนไทยมี
รูปแบบการส่ือสารท่ีสภุาพ ไมต่รงไปตรงมา ใช้ปริบทเป็นตวัก าหนดความเหมาะสมของการส่ือสาร 
ใช้ภาษาต่างกันตามอ านาจของบุคคล ค านึงถึงความรู้สึกของคู่สนทนา นิยมยิม้และหัวเราะ 
พยายามมีสว่นร่วมและแสดงออกทางสีหน้า รวมถึงรู้จกัเจรจาเพ่ือเอาตวัรอด  

ลกัษณะทางวฒันธรรมของคนไทยหลายประการท่ีกล่าวมาแสดงถึงโลกทศัน์เชิงคา่นิยมท่ี
สามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎีแนวโน้มค่านิยม (Values Orientation Theory) ของ Kluckhohn 
and Strodtbeck (1961) ซึง่นิยมใช้อธิบายอิทธิพลของคา่นิยมพืน้ฐานท่ีมีตอ่พฤติกรรมของมนษุย์
ในแตล่ะสงัคม (Watkins and Gnoth,  2011: 1276) ทัง้ในมิติด้านความสมัพนัธ์ของคนกบัเวลา 
ธรรมชาติ และบุคคลอ่ืน รวมถึงความเช่ือในธรรมชาติและแรงกระตุ้นพืน้ฐานของมนุษย์ (Hills, 
2002: 2) 

Kluckhohn and Strodtbeck (1961) อธิบายว่าทฤษฎีแนวโน้มค่านิยมประกอบด้วย
หลกัการพืน้ฐาน 5 ข้อ แตล่ะข้อมีความเป็นไปได้ใน 3 แนวทาง ประกอบด้วย (1) ความสมัพนัธ์กบั
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ได้แก่ อยู่เหนือกว่าหรือเอาชนะธรรมชาติ (Mastery) อยู่ภายใต้อ านาจ
ของธรรมชาติ ชีวิตและโชคชะตาจึงไม่อาจเปล่ียนแปลงได้ (Submission) และกลมกลืนกับ
ธรรมชาติ (Harmony) (2) การให้ความส าคัญกับเวลา ได้แก่ ให้ความส าคัญกับอดีต (Past) 
ปัจจุบนั (Present) และอนาคต (Future) (3) ความเช่ือในธรรมชาติของมนุษย์ ได้แก่ ดีงาม 
(Good) ชัว่ร้าย (Bad) ทัง้ดีและชัว่ (Mixture) (4) แรงจงูใจท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรม ได้แก่ ขึน้อยู่กบั
สิ่งท่ีเป็นอยู่และรู้จกัพอ (Being) พฒันาตนเอง (Being-in-Becoming) และเน้นการกระท าท่ีท าให้
ประสบความส าเร็จและเปล่ียนแปลงตนเองได้ (Doing) และ (5) ความสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืน ได้แก่ 
เน้นสถานะและความแตกตา่งตามล าดบัชัน้ (Lineal) เท่าเทียมกนั (Collateral) และเป็นไปตาม
คณุความดีส่วนบคุคล (Individualism) (ดใูน Kohls, 1981; Hills, 2002; Watkins and Gnoth, 
2011) 

ลกัษณะทางวฒันธรรมท่ีเน้นความเป็นหนึง่เดียวกนัและสงัคมแห่งการถ้อยทีถ้อยอาศยัซึ่ง
แสดงถึงวัฒนธรรมกลุ่มนิยม การให้ความส าคญักับสถานะหรือบทบาทของบุคคล  และการ
จัดล าดับชัน้ทางสังคมรวมทัง้ส านึกในความแตกต่างทางอ านาจของคนไทยแสดงให้เห็นถึง
แนวโน้มคา่นิยมท่ีเช่ือวา่มนษุย์มีธรรมชาตขิองความชัว่ร้าย (Bad or Evil) จึงต้องมีการควบคมุโดย
กฎหมายและระเบียบแบบแผนมากมาย มองว่ามนุษย์อยู่ภายใต้อ านาจของธรรมชาติ  
(Submission) จงึเช่ือในโชคชะตา พรหมลิขิต และกฎแห่งกรรม รวมถึงการเน้นความสัมพนัธ์แบบ
ล าดบัชัน้ (Hierarchy or Lineal) จึงยอมรับความแตกตา่งทางอ านาจ สถานะ และสิทธิประโยชน์
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ตามชาติก าเนิด สังคมมีโครงสร้างเชิงชนชัน้ เน้นระเบียบและความสอดคล้องกัน รวมถึง
ความสมัพนัธ์ท่ีแตกตา่งกนัไปตามบทบาทของแตล่ะบคุคล (Watkins and Gnoth, 2011: 1282) 

นอกจากนีค้วามเป็นปัจเจกนิยมเชิงลบท่ีเน้นตวัเองหรือบุคคล รวมถึงระบบสังคมแบบ
โครงสร้างหลวมท่ีเน้นอัตตา ความพึงพอใจส่วนบุคคล ความเห็นแก่ตัว ขาดความอดทน เน้น
ผลประโยชน์ต่างตอบแทน และนิยมความสนุกสนานของคนไทยยงัแสดงถึงโลกทศัน์ต่อแรงจูงใจ
ในการกระท าว่าขึน้อยู่กบัสิ่งท่ีเป็นอยู่ (Being) บคุคลจึงไม่ดิน้รนขวนขวายเพ่ือความยิ่งใหญ่ รู้จกั
พอ เน้นตวัตนและการแสดงออก รวมถึงเช่ือว่าคนเราเกิดมาตามวิถีทางท่ีต้องเป็นซึ่งไม่สามารถ
แก้ไขหรือเปล่ียนแปลงได้ (Hills, 2002: 4-5) Adler and Jelinek (2000: 80) กล่าวว่าสงัคมแบบ 
Being จะให้ความส าคญักับการปลดปล่อยความตงึเครียด การกระท าตามใจปรารถนา ไม่จริงจงั
กบัการท างานหนกั ไม่ผูกมดัตนเองกบัภาระหน้าท่ีหรือความรับผิดชอบ มองว่ามนษุย์ เหตกุารณ์ 
และความคิดมีความไปตามธรรมชาติซึ่งเปล่ียนแปลงไม่ได้ จึงเน้นความพึงพอใจส่วนบุคคล การ
พฒันาเฉพาะตน บทบาทในสงัคม การแสวงหาความสุขตามท่ีต้องการโดยเฉพาะการท่องเท่ียว 
การพกัผอ่นหยอ่นใจ และงานร่ืนเริง (Watkins and Gnoth, 2011: 1281-1282)  

ในหัวข้อต่อไปจะกล่าวถึงวัฒนธรรมไทยในมุมมองวัฒนธรรมศึกษา ดงัจะได้กล่าวใน
รายละเอียด 

 
2.3.2 วัฒนธรรมไทยในมุมมองวัฒนธรรมศึกษา 
Stuart Hall (1932-2014) และส านกัวฒันธรรมศกึษา (Cultural Studies) มีทศันะเชิง

วิพากษ์ ท้าทาย และเผยให้เห็นมมุมองทางอดุมการณ์และการกดข่ีในวฒันธรรม โดยมองว่าแตล่ะ
วฒันธรรมมีการต่อสู้ช่วงชิงเพ่ือการครอบง า วฒันธรรมของชนชัน้สูงซึ่งมีปัจจยัทางการเมืองและ
เศรษฐกิจมากจึงเหนือกว่าและสามารถครอบง ามวลชนได้ ทัง้ยงัมีการควบคมุผ่านสถาบนัท าให้
มวลชนยอมรับรูปแบบวฒันธรรมท่ีครอบง า (Hegemonic Culture) ว่าเป็นความจริงและเป็นปกติ
วิสยั (Hall, 1980) แนวทางนีจ้ึงเน้นท่ีแง่มุมเชิงการเมืองในวฒันธรรม โดยเฉพาะการต่อสู้ทาง
อดุมการณ์เพ่ือควบคมุความสมัพนัธ์และอตัลกัษณ์ทางสงัคม (Sillars and Gronbeck, 2001: 
272)  

ล าดับต่อไปผู้ วิจัยขอกล่าวถึงวัฒนธรรมในมุมมองวัฒนธรรมศึกษาจากงานท่ีค้นคว้า
เก่ียวกบัสงัคมไทย เพ่ือแสดงถึงการครอบง าท าให้เกิดเป็นวฒันธรรมกระแสหลกั โดยมีประเด็นใน
การอธิบาย คือ (1) การสร้างวฒันธรรมกระแสหลกั และ (2) วฒันธรรมกระแสหลกัท่ีส าคญัใน
สงัคมไทย ดงันี ้ 
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2.3.2.1 การสร้างวฒันธรรมกระแสหลกั 
ในประเด็นนีเ้ป็นการให้ข้อมลูพืน้ฐานเก่ียวกับการสร้างวฒันธรรมกระแสหลกัโดย

ชนชัน้น าไทยตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้วัฒนธรรมเฉพาะกลุ่มกลายเป็นวัฒนธรรม
ระดบัชาต ิดงันี ้

ลกัษณะเฉพาะของวฒันธรรมไทยในการรับรู้ของคนทัว่ไป คือ การนบัถือศาสนา
พทุธ การเทิดทนูพระมหากษัตริย์ การใช้ภาษาและตวัอกัษรไทย ความสภุาพอ่อนน้อม และความ
สนุกสนานร่าเริง (บรรเทิง พาพิจิตร, 2549: 2-6) แท้จริงแล้ววฒันธรรมไทยมีลกัษณะไม่คงท่ี 
ซับซ้อน และไม่สามารถระบุรูปแบบท่ีแท้จริงได้ ความไม่ชัดเจนของประวัติศาสตร์รวมถึงการ
มองข้ามความหลากหลายทางชาติพนัธุ์ท าให้วฒันธรรมไทยไม่สะท้อนข้อเท็จจริง และกลายเป็น
เคร่ืองมือในการสร้างความจริงทางสงัคมเพ่ือประโยชน์ทางการเมืองของผู้ มีอ านาจ (Van Esterik, 
2000: 109) 

ประเทศไทยถือว่ามีความหลากหลายทางวัฒนธรรม แต่ความพยายามในการ
สร้างเอกภาพทางวฒันธรรมโดยเฉพาะการสร้างอตัลกัษณ์ไทย เช่น การก าหนดให้ภาษาไทยกลาง
เป็นภาษาราชการ การนิยามว่าคนไทยแท้ (Typical Thais) คือคนท่ีพดูส าเนียงภาคกลางและนบั
ถือศาสนาพุทธ ได้ส่งผลให้หลายกลุ่มชนถูกกีดกันออกจากความเป็นไทย (Rojjanaprapayon, 
1997: 10-11) สอดคล้องกบัท่ีศรีศกัร วลัลิโภดม (2554: 227-228) กล่าวว่าอตัลกัษณ์ไทยในด้าน
ประวตัิศาสตร์ถูกก าหนดโดยภาครัฐซึ่งเหมารวมคนในสังคมเป็นเชือ้ชาติเดียวกัน เป็นต านานท่ี
ต้องการให้คนเช่ือมากกว่าคิดหรือตัง้ค าถาม และเป็นเคร่ืองมือมอมเมาผู้คนให้คิดตามนโยบาย
ของผู้ มีอ านาจ น าไปสูก่ารเอารัดเอาเปรียบ ปิดกัน้ กดข่ี และความขดัแย้งรุนแรงดงัเช่นสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้  

อติภพ ภทัรเดชไพศาล (2556: 88) อธิบายว่าการก าหนดให้ภาษาไทยกลางเป็น
ภาษาราชการ เป็นภาษาไทยแท้ และต้องตรงกบัพจนานกุรมของราชบณัฑิตยสถาน เป็นการสร้าง
วฒันธรรมท่ีครอบง าโดยใช้กฎหมาย ส่ือ และต าราเรียนเป็นเคร่ืองมือ ถือเป็นการสร้างความชอบ
ธรรมในการยดัเยียดทางวฒันธรรมซึง่ผู้ใช้ส าเนียงตา่งออกไปจะถกูจดัให้กลายเป็นพลเมืองชัน้สอง 
(ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2558: 12-13) ส่วน Bandhumedha (1985: 84) มองว่ากระบวนการ
ดงักล่าวเป็นเคร่ืองมือในการสร้างสงัคมประกิต (Socialization Process) ท าให้คนยอมรับการ
จดัระบบหรือล าดบัชัน้ทางสงัคม ทัง้ยงัสร้างส านึกชาตินิยมเพราะภาษาท าให้มนุษย์รู้สึกเป็นพวก
เดียวกัน การพูดภาษาใดแสดงว่าบุคคลนัน้ภักดีต่อชาตินัน้อย่างจริงใจ (สายชล สัตยานุรักษ์, 
2550: 656) 
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นบัแตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนัชนชัน้น าได้พยายามสร้างการครอบง าทางวฒันธรรม ใน
สมยัอยุธยาชนชัน้ปกครองได้ใช้วฒันธรรมศกัดินาควบคมุวิธีคิดของประชาชน ท าให้ไพร่ยอมรับ
สถานะอนัต ่าต้อยโดยอ้างเร่ืองบญุกรรมเพ่ืออธิบายความแตกตา่ง และยงัอ้างความจ าเป็นในการ
แบง่หน้าท่ีงานตามชาติก าเนิดเพ่ือความเป็นระเบียบของสงัคม ท าให้ไพร่ไม่มีโอกาสเล่ือนสถานะ
หรือมีต าแหน่งทางราชการซึ่งจ ากดัไว้ให้ผู้ มีชาติวฒุิเท่านัน้ (ฐิรชญา มณีเนตร, 2553: 58-59) เม่ือ
เข้าสู่ยุคสมัยใหม่การครอบง าทางวัฒนธรรมเร่ิมนิ่มนวลมากขึน้ ชนชัน้สูงพยายามก าหนด
มาตรฐานเพ่ือสร้างเอกภาพและความสูงส่งทางวัฒนธรรม มีการจัดตัง้หน่วยงานให้ท าหน้าท่ี
ปลกูฝังวฒันธรรมกระแสหลกัและกลัน่กรองตรวจสอบสิ่งไม่พึงประสงค์ ชนชัน้น าในเมืองหลวงจึง
สามารถครองความเป็นเจ้าทางวฒันธรรมของทัง้ประเทศได้ (Van Esterik, 2000: 4) 

หนึ่งศตวรรษท่ีผ่านมารัฐไทยมีการรวมศูนย์อ านาจ เกิดการครอบง าอัตลักษณ์
ท้องถ่ินด้วยการปกครองท่ีให้ข้าราชการเข้ามาควบคมุ (ศรีศกัร วลัลิโภดม, 2554: 214) ภาครัฐ
โดยเฉพาะราชส านกัภาคกลางยงัได้สถาปนารูปแบบวฒันธรรมของตนให้เป็นกฎเกณฑ์ของสงัคม 
จ ากัดความหลากหลาย และเป็นปัจจัยในการสร้างวฒันธรรมแห่งชาติต่อมา (นิธิ เอ่ียวศรีวงศ์, 
2534: 26-27) สายชล สตัยานุรักษ์ (2550) กล่าวว่าปัญญาชนกระแสหลกัได้สร้างวิธีคิด “ชาติ
ไทย” และ “ความเป็นไทย” ซึง่เน้นความจงรักภกัดีตอ่พระมหากษัตริย์ การนบัถือพทุธศาสนา และ
การใช้ภาษาไทยท่ีถกูต้อง มีการผลิตซ า้อย่างตอ่เน่ืองผ่านต าราเรียนจนสามารถครอบง าความคิด
ของคนไทยได้อย่างเบ็ดเสร็จ Van Esterik (2000: 38) อธิบายว่าร้อยละ 75 ของการเรียน เด็กไทย
จะถูกปลูกฝังศีลธรรม จรรยามารยาท และอุดมการณ์ของรัฐเพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมตามแบบ
แผนของผู้ ดี เป็นการสร้างค่านิยมภาพลักษณ์ท่ีท าให้เด็กขาดทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ กอร
ปกับการออกกฎระเบียบมากมายของกระทรวงศึกษาธิการ ส่งผลให้คณุภาพการศึกษาของไทย
ล้มเหลวท่ีสดุในอาเซียน (James, 2013) 

การสร้างวฒันธรรมกระแสหลกัมีวตัถปุระสงค์เพ่ือส่งเสริมการรวมศนูย์อ านาจรัฐ 
(สายชล สตัยานุรักษ์, 2550: 1) อ าพรางการครอบง าของชนชัน้น า และท าให้อตัลกัษณ์ไทย
กลายเป็นสินค้าภายใต้แก่นของความเป็นไทย (Van Esterik, 2000: 126) คนทัว่ไปจึงมองว่า
วฒันธรรมไทยงดงาม นา่ภาคภมูิใจ และเป็นมรดกจากความรุ่งโรจน์ในอดีต (สายชล สตัยานรัุกษ์, 
2550: 707) ส่งผลให้ภาครัฐตัง้คณะบุคคลให้ท าหน้าท่ีอนุรักษ์และก าหนดมาตรฐานทาง
วฒันธรรม (นิธิ เอ่ียวศรีวงศ์, 2534: 32) โดยเฉพาะการก่อตัง้สภาวฒันธรรมแห่งชาติเพ่ือเผยแพร่
และรักษาวัฒนธรรม โดยเช่ือว่าบทบญัญัติของรัฐจะช่วยเสริมสร้างทัศนคติและการปฏิบตัิของ
ประชาชนได้ (Van Esterik, 2000: 107) Pongsapich (1990: 87-88) กล่าวว่าในทศวรรษ 1980 
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สภาดงักลา่วได้กระตุ้นจิตส านึกทางวฒันธรรมโดยประกาศให้คนไทยปฏิบตัิตามคา่นิยม เช่น การ
มีความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินยั การยดึมัน่ในชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย์ การรณรงค์นีไ้ม่
มีประสิทธิผลเน่ืองจากไมมี่ผู้ปฏิบตัติามอยา่งเป็นรูปธรรม ซ า้ยงัถกูวิจารณ์ว่าเป็นคา่นิยมท่ีล้าสมยั
และไร้ประโยชน์อีกด้วย (Goodman, 2013: 110) 

ล าดบัตอ่ไปจะกลา่วถึงลกัษณะทางวฒันธรรมท่ีถกูส่งเสริมให้โดดเดน่ ส าคญั และ
เป็นแก่นของความเป็นไทยซึง่เป็นวิธีคดิกระแสหลกัในสงัคม  

2.3.2.2 วฒันธรรมกระแสหลกัท่ีส าคญัในสงัคมไทย 
จากการทบทวนวรรณกรรมในหัวข้อ 2.3.2.1 ผู้ วิจัยสามารถสังเคราะห์เป็น

วฒันธรรมกระแสหลกั 3 ประการ ได้แก่ (1) ชาตินิยม (2) พทุธศาสนา และ (3) กษัตริย์นิยมและ
วฒันธรรมราชส านกั สอดคล้องกบัแนวคิดสถาบนัหลกัของชาติไทย นัน่คือ สถาบนัชาติ สถาบนั
ศาสนา และะสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นกรอบความคิดเชิงอุดมการณ์ท่ีสถาปนาโดย
พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั (ธิกานต์ ศรีนารา, 2556; สายชล สตัยานรัุกษ์, 2556ก) 
ดงัจะได้กลา่วในรายละเอียด   

1) ชาตนิิยม 
ชาตนิิยม คือ การท่ีสมาชิกของรัฐรู้สกึถึงความเป็นพวกเดียวกนั พยายาม

ท าให้พืน้ฐานทางสงัคมท่ีมีร่วมกันได้รับการคุ้มครองด้วยกฎหมาย (Çolak, 2005: 790) ทัง้ยงั
หมายถึงความรักในภมูิล าเนา ประเทศ หรือถ่ินท่ีอยู่ การยึดมัน่ในประเพณี ความภูมิใจว่าชาติของ
ตนสมบูรณ์แบบ ปฏิเสธความหลากหลายทางวฒันธรรมและความแตกตา่งทางศาสนา ส่งเสริม
การใช้ภาษาสากลของชาติ การวิพากษ์วิจารณ์พงศาวดารหรือประวตัิศาสตร์ค่อนข้างถูกจ ากัด 
(Barnhill, 2005: 873) Rejai (1991: 176-177) อธิบายว่าผู้ มีแนวคิดชาตินิยมจะรู้สึกว่าชาติของ
ตนยิ่งใหญ่ จงึพยายามสร้างระบบการเมือง การทหาร และสถานะทางวฒันธรรมของชาติให้มัน่คง 
เน้นเอกภาพทางสงัคม เกียรติยศ และความมัน่คง แนวคิดนีเ้กิดจากการท่ีคนส่วนใหญ่มองคนท่ีมี
เชือ้ชาติ เขตแดน และท่ีมาแตกตา่งจากตนเป็นศตัรูหรือภยัคกุคาม (ชยัมงคล สพุรมอินทร์, 2554: 
89) ปัจจุบันแนวคิดนีมี้อิทธิพลน้อยลงเน่ืองจากการกระจายของกระแสโลกาภิวัตน์ทั่วโลก 
(Globalization) (Çolak, 2005: 792)  

แนวคิดชาตินิยมไทยท่ีผู้ วิจัยจะอภิปรายประกอบด้วยลกัษณะท่ีส าคญั 
คือ (1) ความรุ่งโรจน์ยิ่งใหญ่ของรัฐชาติ และ (2) เอกภาพและความมั่นคงของรัฐชาติ มี
รายละเอียดดงันี ้
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(1) ความรุ่งโรจน์ยิ่งใหญ่ของรัฐชาต ิ
นิธิ เอ่ียวศรีวงศ์ (2534: 27) กล่าวว่ารัฐชาติของไทยเป็นจินตนาการ

ร่วมและผลผลิตทางวฒันธรรมท่ีถกูสร้างขึน้เพ่ือจดัระบบความสมัพนัธ์ทางสงัคม ส านึกความเป็น
ชาติของคนไทยเกิดจากการก ากับโดยชนชัน้น าซึ่งไม่ได้พัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไป การสร้าง
ความหมายของ “ชาติไทย” และ “ความเป็นไทย” เพ่ือส่งเสริมชาตินิยมท าให้คนไทยมีมโนทศัน์ว่า
ชาตขิองตนยิ่งใหญ่ เป็นเอกราช และดถูกูชนชาติอ่ืน (อติภพ ภทัรเดชไพศาล, 2556: 40-49) ผู้วิจยั
ขออภิปรายรูปแบบการสร้างชาตินิยมท่ีส่งเสริมความรุ่งโรจน์ยิ่งใหญ่ของชาติ ได้แก่ การสร้าง
ประวตัศิาสตร์ การใช้ภาษาและการสร้างคณุคา่แก่ทรัพยากรทางวฒันธรรม และการท าให้ไทยเป็น
ชาตท่ีิมีความศวิิไลซ์ ดงันี ้

การสร้างเร่ืองราวทางประวัติศาสตร์เป็นการเสริมสร้างชาตินิยม
รูปแบบหนึง่ ประวตัิศาสตร์เป็นหวัใจของการศกึษาความเป็นมาอนัน าไปสู่วิถีปฏิบตัิของสงัคม ชน
ชัน้น าจึงยึดกุมการศกึษาประวตัิศาสตร์โดยสอดแทรกหลกัคิดท่ีส่งเสริมสถาบนัของตน (จิตร ภูมิ
ศกัดิ,์ 2550: 64) พรเพ็ญ ฮัน่ตระกลู (2556: 326-344) กล่าวว่าประวตัิศาสตร์ไทยเน้นเร่ืองราวของ
ผู้น าจนมองข้ามมิติของประชาชน ชุมชน และเศรษฐกิจ การเรียนประวตัิศาสตร์ท่ีถูกก าหนดจาก
สว่นกลางได้กลายเป็นเคร่ืองมือกระตุ้นชาตินิยมและวีรบรุุษนิยมเสมอมา สอดคล้องกบัศรีศกัร วลั
ลิโภดม (2554: 222-223) ท่ีมองว่าการบนัทึกประวตัิศาสตร์ของไทยเป็นเคร่ืองมือสร้างความเช่ือ
ตามความต้องการของผู้ มีอ านาจแล้วผลิตซ า้โดยบรรจุเป็นหลักสูตรการศึกษา แท้จริงแล้ว
ประวตัิศาสตร์ไทยก็คือต านานท่ีเพิ่งมีการสร้างให้เป็นประวตัิศาสตร์แห่งชาติตามวิธีคิดแบบชาติ
ตะวนัตกในสมยัรัชกาลท่ี 5 นีเ้อง  

สจุิตต์ วงษ์เทศ กล่าวว่าคนไทยถกูวิธีคิดทางประวตัิศาสตร์ครอบง า
ให้ดถููกผู้ อ่ืนและเช่ือว่าตนยิ่งใหญ่ เป็นวิธีคิดแบบคลั่งชาติจากยุคล่าอาณานิคม (มหาวิทยาลัย
ศิลปากร. คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์, 2558) เป็นผลจากการท่ีปัญญาชนกระแส
หลกัได้สร้างวิธีคิด “ชาติไทย” โดยเน้นความเป็นชนชาตินกัรบเพ่ือส่งเสริมอ านาจของผู้น าและท า
ให้ชาตไิทยเป็นมหาอ านาจในแดนแหลมทอง (สายชล สตัยานรัุกษ์, 2550: 1-2) รัฐบาลจอมพล ป. 
พิบลูสงคราม ยงัมีการแตง่ประวตัศิาสตร์ใหม่ให้ผกูพนักบั “เชือ้ชาติไทย” เพ่ือส่งเสริมเชือ้ชาตินิยม
จนกลายเป็นวิธีคิดท่ีมีอิทธิพลในปัจจุบนั (นิธิ เอ่ียวศรีวงศ์, 2534: 31-32) ศรีศกัร วลัลิโภดม 
(2554) กลา่วว่าการเขียนประวตัิศาสตร์ใหม่ได้บิดเบือนข้อเท็จจริง โดยระบใุห้ชาติไทยเร่ิมต้นจาก
รัฐสโุขทยัทัง้ๆ ท่ีในขณะนัน้ยงัไม่มีการรวมศนูย์อ านาจและเส้นเขตแดน ส่วนคนไทยก็เกิดจากการ
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ผสมผสานของผู้คนท่ีเข้ามาตัง้หลกัแหล่งกับคนท่ีอาศยัอยู่ก่อนแล้ว มิได้อพยพมาจากจีนตอนใต้
เพียงอยา่งเดียว 

การใช้ภาษาและการให้ความหมายแก่ทรัพยากรทางวฒันธรรมก็มี
ส่วนในการสร้างชาตินิยมไทย โดยเฉพาะการสร้างความหมายให้กับค าเรียก เช่น “สยาม” ซึ่ง
ปัญญาชนไทยพยายามเช่ือมโยงกบัค าว่า “ศยาม” ในภาษาสนัสกฤตท่ีแปลว่าสีด า แล้วดดัแปลง
ความหมายเป็นสีทองเพ่ือให้สอดคล้องกับช่ือสุวรรณภูมิ ในข้อเท็จจริงค านีเ้ป็นช่ือท่ีชนชาติอ่ืน
เรียกคนไทยโบราณในเชิงดถูกูเหยียดหยาม ท าให้ชนชัน้น าในยคุตอ่มาใช้ค าว่า “ไท” ซึ่งแปลว่าเอก
ราชแทนเพ่ือสร้างภาพความยิ่งใหญ่ของรัฐและตอบโต้กบัการดถูกู (จิตร ภูมิศกัดิ์, 2524) แม้แตค่ า
วา่ “สวุรรณภูมิ” เองก็ถกูสร้างความหมายให้เป็นอาณาจกัรโบราณของไทย ทัง้ๆ ท่ีเป็นช่ือดินแดน
ในวรรณกรรมอินเดียอนัหมายถึงภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้โดยรวมนั่นเอง (มหาวิทยาลัย
ศลิปากร, 2558)  

ในส่วนของภาษาและตวัอักษร ศรีศกัร วลัลิโภดม (2554: 78-94) 
กล่าวว่าภาษาและอกัษรไทยถูกใช้ส่ือสารข้ามรัฐมาก่อนสมยัพ่อขุนรามค าแหงซึ่งสุโขทยัไม่ใช่รัฐ
เดียวท่ีพูดภาษาไทย อกัษรไทยเกิดขึน้จากการสร้างตวัอกัษรเพ่ือก ากับภาษาท่ีใช้มายาวนาน สุ
จิตต์ วงษ์เทศ อธิบายว่าอกัษรไทยมีพฒันาการมาจากอกัษรเขมร มีรากเหง้ามาจากอกัษรปัลลวะ
และทวารวดีเชน่เดียวกบัอกัษรมอญ ความเช่ือว่าพ่อขนุรามค าแหงประดิษฐ์อกัษรไทยจึงเป็นเพียง
การสร้างต านานว่าชนชาติไทยมีอารยธรรมยาวนานเพ่ือวตัถปุระสงค์ทางการเมือง (มหาวิทยาลยั
ศลิปากร, 2558) นอกจากนี ้พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหม่ืนนราธิปพงศ์ประพนัธ์ ยงัได้บญัญัติค าไทย
โดยแปลงจากค าภาษาตะวนัตกเพ่ือท าให้ชาติไทยมีศกัดิ์ศรีในสงัคมโลกอีกด้วย (สายชล สตัยานุ
รักษ์, 2550: 2) 

การสร้างชาตินิยมไทยอีกรูปแบบหนึ่งคือการส่งเสริมคุณค่าของ
วฒันธรรมประเพณี โดยเฉพาะวฒันธรรมท่ีเป็นมรดกทางความคิดของราชส านกัในอดีตซึ่งถกูใช้
เป็นตวัแทนของวฒันธรรมแห่งชาติในยุคต่อมา (นิธิ เอ่ียวศรีวงศ์, 2534: 29) ความรักชาติท่ี
ปัญญาชนกระแสหลกัน าเสนอมุ่งเน้นการรักษาขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมแห่งชาติให้อยู่ใน
สถานะท่ีสูงส่ง (สายชล สตัยานุรักษ์, 2550: 718) วฒันธรรมไทยท่ีถูกนิยามโดยภาครัฐจึงมี
ความหมายเฉพาะความเจริญงอกงามของรัฐและระเบียบหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน ซึ่งชน
ชัน้น าเช่ือว่าการมีวัฒนธรรมท่ีสูงส่งจะช่วยปกป้องชาติจากอิทธิพลของชาวต่างชาติได้ (Van 
Esterik, 2000: 101) 
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นอกจากนีก้ารท าให้ชาติไทยมีความศิวิไลซ์ก็เป็นการสร้างชาตินิยม
ด้านความยิ่งใหญ่ของชาติเช่นกัน ก่อนเปล่ียนแปลงการปกครองชนชัน้น าได้นิยามวัฒนธรรม
ความเป็นไทยใหม่เพ่ือให้มีความเป็นสากล และท าให้ชาติไทยมีความศิวิไลซ์เพ่ือต่อสู้ กับภัย
คกุคามของชาติตะวนัตกและชาวจีน (สายชล สตัยานรัุกษ์, 2550: 709) หลงัการปฏิวตัิ 2475 ชน
ชัน้น าได้สร้างให้วฒันธรรมไทยกลมกลืนกบัตะวนัตกโดยระบวุา่มีหลกัการท่ีสอดคล้องกัน เช่น การ
อธิบายความเช่ือด้วยหลกัของเหตผุล (นิธิ เอ่ียวศรีวงศ์, 2534: 29-30) ส่วนจอมพล ป. ได้ส่งเสริม
มารยาทสากล มีการรณรงค์ให้ใช้ค าว่า “สวสัดี” ส าหรับทกัทาย ส่งเสริมการศกึษาและสิทธิสตรี 
และส่งเสริมการแต่งกายแบบสากล เพ่ือสร้างภาพให้ไทยเป็นชาติอารยะในสายตาชาวต่างชาต ิ
(Van Esterik, 2000: 102-104) 

(2) เอกภาพและความมัน่คงของรัฐชาต ิ 
ธงชยั วินิจจะกลู (2551: 58-63) ระบวุา่การท่ีชนชัน้น าเดิมขบัเคล่ือน

สงัคมสูก่ารเป็นรัฐสมยัใหมไ่ด้ผลิตซ า้จินตนาการว่าสงัคมในอดีตงดงามและมีความสขุเหมือนเทพ
นิยาย ก่อให้เกิดแนวคิดเก่ียวกบัหน้าท่ีเพ่ือสร้างระเบียบสงัคมและความสามคัคี ประชาชนจึงมอง
ความขดัแย้งว่าเป็นสิ่งผิดปกติและยินดีช่วยรัฐเฝ้าระวังความแปลกปลอม สายชล สัตยานุรักษ์ 
(2550: 674-675) เรียกโลกทศัน์นีว้่า “เมืองไทยนีดี้” ซึ่งท าให้คนไทยยอมรับความไม่เท่าเทียมและ
มองความขดัแย้งเป็นปัญหา การเรียกร้องของผู้ เสียเปรียบจะถกูมองว่าท าลายความสงบสขุของ
บ้านเมืองท าให้ผู้กมุอ านาจรัฐใช้เป็นข้ออ้างในการปราบปราม นิธิ เอ่ียวศรีวงศ์ (2534: 34) มองว่า
การสร้างเอกภาพในฐานะวัฒนธรรมแห่งชาติเป็นแนวคิดท่ีครอบง าคนส่วนใหญ่และบิดเบือน
ประวัติศาสตร์ท่ีประกอบด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม เอกภาพและเอกลักษณ์ไทยใน
วฒันธรรมแหง่ชาตจิงึไมมี่อยูจ่ริง  

ชาตินิยมท่ีเน้นเอกภาพของรัฐปรากฎเร่ือยมาตัง้แต่ก่อนปฏิวัติการ
ปกครอง ทัง้การท าให้แตล่ะชาติพนัธุ์กลายเป็นไทย นัน่คือ การจงรักภกัดีต่อพระมหากษัตริย์ นบั
ถือศาสนาพทุธ และใช้ภาษาไทยอย่างถกูต้องตามแบบแผน ก่อให้เกิดปัญหาความขดัแย้งในบาง
พืน้ท่ี มีการสร้างความเป็นอ่ืนโดยเฉพาะชาวจีนท่ีไม่ยอมกลายเป็นไทย ทัง้การออกพ.ร.บ.
ประถมศึกษา การใช้วรรณกรรม เช่น ยิวแห่งบูรพาทิศ ส่ีแผ่นดิน อยู่กับก๋ง (สายชล สตัยานุรักษ์, 
2550: 654-668) ซึ่งจิตร ภูมิศกัดิ์ (2550: 226-227) มองว่าการด าเนินการเช่นนีเ้ป็นการกลบ
เกล่ือนการกดข่ีประชาชน โดยเบนความเกลียดชงัไปท่ีพฤติกรรมของคนจีนว่าค้าก าไรเกินควรแทน 
นอกจากนีย้งัมีการเผยแพร่วฒันธรรมความเป็นไทยสู่มวลชนซึ่งเป็นรูปแบบวฒันธรรมภาคกลาง 
เกิดการปิดกัน้วิถีชาวบ้านและการท าลายคมัภีร์รวมถึงศิลปะท้องถ่ินจ านวนมาก (Van Esterik, 
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2000: 100) แม้ปัญญาชนบางกลุ่มจะให้ความส าคญักบัวฒันธรรมชาวบ้าน แต่ก็เป็นเพียงการ
ผนวกให้เป็นสว่นหนึ่งของวฒันธรรมแห่งชาติ ทัง้ยงัมีการจดัล าดบัชัน้ท่ีท าให้วฒันธรรมชาวบ้านมี
สถานะต ่าสดุในความเป็นไทย (สายชล สตัยานรัุกษ์, 2550)  

ในทัศนะของผู้ วิจัยมองว่าแนวคิดชาตินิยมเป็นหลักการจ าเป็น
ส าหรับการประสานความหลากหลายของคนในสงัคมให้เป็นหนึ่งเดียวกนั และการสร้างความเป็น
ชาตขิองทกุประเทศก็ไมส่ามารถหลีกเล่ียงการใช้เคร่ืองมือของแนวคดิชาตนิิยมได้ ชาตินิยมจึงมีอยู่
ในทกุสงัคมและมีทัง้คณุและโทษ ล าดบัตอ่ไปผู้วิจยัจะน าเสนอเนือ้หาเก่ียวกบัพทุธศาสนาซึ่งเป็น
หนึง่ในวฒันธรรมกระแสหลกัท่ีส าคญัของสงัคมไทย 

2) พทุธศาสนา 
ในประเทศไทยศาสนาพุทธได้รับการยกย่องผ่านตวับทส าคญัท่ีสร้างให้

เป็นศาสนาหลกัจนกลายเป็นเอกลกัษณ์ของชาต ิอาทิ รัฐธรรมนญู พระปฐมบรมราชโองการ (เคร็ก 
เรย์โนลด์, 2556: 273) และถกูเชิดชคูวบคูก่บัพระมหากษัตริย์ให้เป็นแก่นของความเป็นไทยโดยชน
ชัน้น าอยู่เสมอ (Van Esterik, 2000: 95) สอดคล้องกบัความเห็นของนิธิ เอ่ียวศรีวงศ์ (2534: 136-
137) ท่ีวา่พทุธศาสนามีอิทธิพลตอ่การจดัระบบความสมัพนัธ์และวฒันธรรมไทย เม่ือถกูผนวกเข้า
กับ “ชาติไทย” จึงกลายเป็นเง่ือนไขในการสร้างวฒันธรรมแห่งชาติขึน้ ดงัท่ีพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎ เกล้าเ จ้าอยู่หัวทรง เคยนิยามไว้ว่าคนไทยคือผู้ ท่ีนับถือพระเจ้าแผ่นดินและเป็น
พทุธศาสนิกชน  

ในทางวิชาการเรียกศาสนาพุทธในประเทศไทยว่าศาสนาไทย (Thai 
Buddhism) เพราะมีการผสมระหว่างพุทธ ผี (บรรพชน) และพราหมณ์ ท าให้ศาสนาพุทธแท้ใน
ไทยไม่มีอยู่จริง (สจุิตต์ วงษ์เทศ, 2558ก) ทัง้ยงัเป็นเคร่ืองมือทางการเมืองของผู้ มีอ านาจดงัท่ี นิธิ 
เอ่ียวศรีวงศ์ (ดูใน ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2558) กล่าวว่าคนไทยน าหลักค าสอนของพุทธ
ศาสนามาตีความให้สอดรับกับวิถีการเมืองเเละสภาวะการณ์ทางสงัคม กลายเป็นเคร่ืองมือเพิ่ม
หรือริดรอนอ านาจแก่คนบางกลุม่ เป็นวาทกรรมกระแสหลกัท่ีมีลกัษณะครอบง า สนบัสนนุแนวคิด
อนรัุกษ์นิยมท่ีอ านวยประโยชน์แก่ชนชัน้ปกครอง (Van Esterik, 2000: 82) และยงัปิดกัน้ความ
หลากหลายโดยเฉพาะการก าหนดให้วันส าคัญทางพุทธศาสนาเป็นวันหยุดราชการ เป็นต้น 
(ประชาชาตธิุรกิจออนไลน์, 2558) 

แม้วิถีชีวิตของคนไทยจะเปล่ียนไปจากอดีต แต่หลกัการของศาสนาพทุธ
ก็ยงัมีอิทธิพลตอ่วิธีคดิและโลกทศัน์ของคนไทยอยู่มากโดยเฉพาะหลกับญุกรรม (Bandhumedha, 
1985: 84) อนัหมายถึงการกระท าและผลของการกระท าจากอดีต กรรมดีน ามาซึ่งความเจริญงอก
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งามส่วนกรรมชัว่น ามาซึ่งความทกุข์ยาก (Shytov, 2004: 95) ผู้วิจยัขออภิปรายอิทธิพลของหลกั
บญุกรรมท่ีสง่เสริมความแตกตา่งทางอ านาจ ความไม่เท่าเทียมทางเพศ และภาพลกัษณ์ภายนอก 
ดงัจะได้กลา่วในรายละเอียด 

ในประเด็นการส่งเสริมความแตกต่างทางอ านาจ จิตร ภูมิศกัดิ์ (2550: 
68) มองว่าศาสนาพุทธคือซากเดนท่ีรักษาความคิดแบบศกัดินาและเป็นเคร่ืองมือของชนชัน้
ปกครองมากกว่าจะช่วยแก้ปัญหาสงัคม สถาบนัศาสนาช่วยชะลอความขดัแย้งระหว่างชนชัน้สูง
กบัประชาชน พทุธศาสนาและองค์กรสงฆ์ยงัถูกวิพากษ์ว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีชนชัน้น าใช้กดข่ีผู้หญิง
และชนชัน้ลา่ง (Van Esterik, 2000: 83) เม่ือศาสนาพทุธกลายเป็นสถาบนัของรัฐชาติจึงจ ากดัการ
ตีความและน าไปสู่หลกัการท่ีไม่ส่งเสริมความเสมอภาค (สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2558ก) โดยเฉพาะ
แนวคดิท่ีวา่ผู้ มีสถานะสงูหรือร ่ารวยคือผู้สัง่สมบญุหรือกรรมดีไว้มาก ท าให้การประเมินสถานะของ
บคุคลมีความส าคญัในสงัคมไทย (Rabibhadana, 1979: 35-36) คนไทยจึงยอมรับความแตกตา่ง
ทางอ านาจดงัความเช่ือท่ีสะท้อนผ่านสภุาษิต เช่น “แข่งเรือแข่งพายได้ แข่งบญุแข่งวาสนาไม่ได้” 
(Bandhumedha, 1985) 

หลกักรรมและบุญวาสนายงัส่งผลให้คนไทยเช่ือว่าหน้าท่ีทางการเมือง
ควรรับผิดชอบโดยชนชัน้น า ส่วนประชาชนควรรอรับความช่วยเหลือจากชนชัน้ปกครองด้วยความ
อดทน (สายชล สตัยานุรักษ์, 2550: 670) คนทัว่ไปจึงยกย่องและเกรงกลวัผู้ มีอ านาจ รวมถึงไม่
ประสงค์เป็นผู้ ใช้อ านาจเพราะเช่ือว่าตนไม่มีความสามารถหรือบุญวาสนาพอ (Phillips, 1965: 
155) ความเช่ือนีส้ะท้อนผ่านแนวคิดของปัญญาชนกระแสหลกัอย่าง ม.ร.ว.คกึฤทธ์ิ ปราโมทย์ ท่ี
เสนอวา่ผู้น าต้องเป็นคนดี เสียสละ มีบญุวาสนา และใช้อ านาจเผด็จการภายใต้คณุธรรมของพทุธ
ศาสนา (สายชล สตัยานุรักษ์, 2550: 672) มโนทศัน์เหล่านีเ้ป็นอปุสรรคต่อการพฒันาประเทศ 
ก่อให้เกิดความเหล่ือมล า้ การกดข่ี และการกระจายทรัพยากรท่ีไม่เป็นธรรมในสงัคมไทย (สายชล 
สตัยานรัุกษ์, 2556ข: 313) 

ความไม่เท่าเทียมทางเพศเป็นผลจากความเช่ือในหลกับุญกรรมเช่นกัน 
แม้ศาสนาพุทธจะถกูยกย่องว่าเปิดกว้างแต่พระสงฆ์ไทยกลบัไม่ใช้หลกัศาสนาส่งเสริมความเท่า
เทียมทางเพศ นักสตรีนิยมมองว่าศาสนาพุทธเป็นปิตาธิปไตยและใช้หลักกรรมเอือ้ต่อการกดข่ี 
(Van Esterik, 2000: 88-89) สจุิตต์ วงษ์เทศ อธิบายว่าวฒันธรรมดัง้เดิมของไทยยกย่องให้ผู้หญิง
เป็นใหญ่ มีอ านาจทางการเมือง และเป็นผู้น าในพิธีกรรม เม่ือพุทธศาสนาเข้ามาได้เปล่ียนผู้กุม
อ านาจทางสงัคมจากหญิงเป็นชาย (ดใูน ประชาชาตธิุรกิจออนไลน์, 2558) ส่งผลให้สตรีไทยในยคุ
ต่อมาถูกกดข่มให้มีสถานะต ่ากว่า ถูกกีดกันออกจากระบบการศึกษา และมีสามีได้คนเดียวใน
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ขณะท่ีผู้ชายมีภรรยาได้หลายคน (Van Esterik, 2000: 67) พระยาอนุมานราชธน (2553: 27) 
อธิบายประเพณีเก่ียวกบัการเกิดวา่สตรีท่ีคลอดบตุรยากท่านให้ด่ืมน า้ล้างเท้าสามี ปัจจบุนับางคน
ยงัเช่ือว่าผู้หญิงมีคณุธรรมและสร้างกรรมดีมาน้อย ในทางกลบักนัผู้หญิงก็ยอมรับหลกัการนีด้้วย
การนิยมท าบญุมากเพราะปรารถนาอยากเกิดเป็นชาย การส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในไทย
จงึมไิด้มีปัจจยัมาจากศาสนาพทุธ (Van Esterik, 2000: 67)  

Van Esterik (2000: 84) มองว่าหลกัของบญุกรรมยงัส่งผลตอ่การให้
คณุค่ากับภาพลกัษณ์ภายนอก โดยเฉพาะการอธิบายรูปสมบตัิด้วยเหตผุลของการสัง่สมบุญใน
อดีต ความงามและความร ่ารวยถูกเช่ือมโยงกับกรรมดีส่วนความอปัลกัษณ์และความยากจนถูก
เช่ือมโยงกบักรรมชัว่ของแตล่ะคน ก่อให้เกิดคา่นิยมการยกย่องผู้ มีรูปร่างหน้าตาดีรวมถึงการท าให้
เรือนร่างมีมูลค่าและเป็นเคร่ืองมือก้าวสู่ความส าเร็จในชีวิต คนไทยจึงใส่ใจกับภาพลักษณ์
ภายนอกมากกว่าความดีภายใน ปัญญาชนบางกลุ่ม เช่น สลุกัษณ์ ศิวลกัษณ์ จึงเสนอให้คนไทย
ใสใ่จกบัโลกตุรธรรม และสนบัสนนุให้ปฏิรูปพทุธศาสนาเพ่ือแก้ปัญหาสงัคม (สายชล สตัยานรัุกษ์, 
2550: 718-719) 

พทุธศาสนาถกูผนวกเข้าเป็นสว่นหนึง่ในวฒันธรรมไทยเคียงคูก่บัสถาบนั
พระมหากษัตริย์จนกลายเป็นวิธีคิดกระแสหลกัในสังคม (สายชล สัตยานุรักษ์, 2550) แนวคิด
เก่ียวกบักษัตริย์นิยมและวฒันธรรมราชส านกัจงึเป็นประเด็นท่ีผู้วิจยัจะกล่าวถึงเป็นล าดบัตอ่ไป 

3) กษัตริย์นิยมและวฒันธรรมราชส านกั 
กษัตริย์นิยมหรือราชาธิปไตย คือ ความเช่ือว่าอ านาจทางการเมืองควร

ก ากับโดยผู้น า อาทิ กษัตริย์หรือผู้น าศาสนาแตเ่พียงผู้ เดียว (Magstadt, 2011: 31) ผู้ มีแนวคิด
กษัตริย์นิยม (Royalist) จะเทิดทูนพระมหากษัตริย์เป็นเสมือนเทพผู้ศกัดิ์สิทธ์ิ สูงส่ง และทรง
คณุธรรม (พิมพร สุนทรวิริยกลุ, 2551: 32) ส่งผลให้แบบแผนวฒันธรรมท่ีเก่ียวข้องกับสถาบนั
กษัตริย์ถูกยกย่องว่ามีคุณค่าและสูงส่งตามไปด้วย ผู้ วิจัยขออธิบายแนวคิดกษัตริย์นิยมและ
วฒันธรรมราชส านกัตามล าดบั ดงันี ้

(1) กษัตริย์นิยม 
พืน้ฐานความเช่ือของคนไทยยกย่องพระมหากษัตริย์เป็นสมมตุิเทพ 

ทรงบุญญาธิการ มีชาติก าเนิดสูงส่ง และมีอ านาจบารมีเหนือคนทัว่ไป (ศิลป์ศภุา แจ้งสว่าง และ
อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล, 2558: 514) แนวคิดนีฝั้งแน่นอยู่ในส านึกของคนไทยมาช้านาน ทัง้ยงัถูก
สร้างใหมแ่ละผลิตซ า้โดยชนชัน้น าเร่ือยมาทกุยคุสมยั ผู้วิจยัขออธิบายรายละเอียดพอสงัเขป 
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สยามประเทศในอดีตยึดถือระบบเทวราชาซึ่งเช่ือว่ากษัตริย์เป็น
อวตารของเทพเจ้า ภายหลังได้รับเอาแนวคิดสมมติเทพของพุทธศาสนามาปรับใช้โดยเช่ือว่า
กษัตริย์คือผู้ มีบุญบารมีมาก ผู้ ปกครองในแต่ละยุคจึงนิยมการท าบุญ ให้ทาน สร้างวัด และ
สนบัสนนุกิจกรรมทางศาสนา ถือเป็นการสร้างความคุ้นเคยและลดความเหินห่างในความสมัพนัธ์
แบบเจ้ากับข้า สร้างความเป็นพวก และกระชับสัมพันธ์กับผู้ น าท่ีเป็นศูนย์อ านาจในท้องถ่ิน 
(ศรีศกัร วลัลิโภดม, 2554: 68-80) ผู้วิจยัถือว่ากระบวนการดงักล่าวเป็นจดุเร่ิมต้นของการสร้าง
แนวคดิกษัตริย์นิยมในสงัคมไทย  

แนวคดิกษัตริย์นิยมถกูรือ้ฟืน้และผลิตซ า้อย่างชดัเจนในยคุล่าอาณา
นิคม พระมหากษัตริย์เป็นผู้น าส าคญัท่ีก าหนดทิศทางการเปล่ียนแปลงอนัน าไปสู่ความเป็นรัฐชาติ
ไทย โดยรวบอ านาจท่ีกระจายอยู่ในสถาบนัตา่งๆ แล้วเช่ือมโยงให้เป็นส่วนหนึ่งท่ีมีสถานภาพรอง
จากสถาบนักษัตริย์ (นิธิ เอ่ียวศรีวงศ์, 2534: 27-28) รวมถึงควบคมุการศกึษาประวตัิศาสตร์ซึ่งใช้
ต าราท่ีเรียบเรียงโดยชนชัน้น าซึ่งเน้นเร่ืองของราชวงศ์ สงคราม และต านานวีรบุรุษ ท าให้ผู้ เรียน
จินตนาการถึงรัฐไทยในอดุมคตท่ีิงดงามและสขุสมบรูณ์ซึง่ไมส่อดคล้องกบัข้อเท็จจริง (ธรรมเกียรต ิ
กนัอริ, 2550: 13-18) กระบวนการดงักล่าวส่งผลให้ประชาชนเกิดส านึกร่วมทางประวตัิศาสตร์ 
รู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นศนูย์กลาง และมีส านึกชาตินิยมว่าเชือ้ชาติไทย
ยิ่งใหญ่ (Fong, 2009)  

การรือ้ฟืน้ขนบประเพณีดัง้เดิมของชนชัน้น าได้เน้นความส าคญัของ
พระมหากษัตริ ย์  อาทิ  การสร้างความหมายใหม่แก่พระราชพิ ธีและสัญลักษณ์ท่ีท าให้
พระมหากษัตริย์เป็นศนูย์กลางควบคูก่บัความเป็นสากล (สายชล สตัยานรัุกษ์, 2550: 709) การ
ก่อตัง้พลงัมวลชนเพ่ือให้ประชาชนมีความสามคัคีและใกล้ชิดราชวงศ์ (Van Esterik, 2000: 98) 
ขนุวิจิตรมาตราได้เขียนหนงัสือ “หลกัไทย” อธิบายท่ีมาของชนชาติไทยและภาษาไทย หลวงวิจิตร
วาทการได้ส่งเสริมความเป็นไทยโดยเน้นความกล้าหาญและความภักดีต่อสถาบนัผ่านบทละคร 
กรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงเรียบเรียงพงศาวดารใหม่ (Fong, 2009: 676) ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ 
ปราโมทย์ ได้รือ้ฟื้นอุดมการณ์จารีตนิยมท่ีมีพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติ 
(สายชล สตัยานรัุกษ์, 2550: 666)  

ในด้านการเมือง จอมพลสฤษดิ ์ธนะรัชต์ ได้เช่ือมโยงแนวคิดราชาธิป
ไตยเข้ากับประชาธิปไตยเกิดเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ทรง มี
สถานะเหนือการเมือง เป็นเสมือนเทพเจ้าจึงอยู่เหนือการวิพากษ์วิจารณ์ พระมหากษัตริย์ยังมี
บทบาทในการบรรเทาความขดัแย้ง เช่น วิกฤติการณ์พฤษภาทมิฬ นอกจากนีก้ลุ่มชาตินิยมยงัเชิด
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ชูพระมหากษัตริย์เป็นสัญลกัษณ์ในการต่อต้านลทัธิคอมมิวนิสต์และทุนนิยม ท าให้นกัวิชาการ
บางสว่นมองวา่การรือ้ฟืน้วฒันธรรมดัง้เดิมซึ่งช่วยผลิตซ า้แนวคิดกษัตริย์นิยม เป็นการสร้างมัน่คง
ทางอ านาจของผู้ น าทางการเมืองโดยใช้ความรู้สึกชาตินิยมและสถาบันพระมหากษัตริย์เป็น
เคร่ืองมือ (Fong, 2009)  

การเปล่ียนแปลงทางสงัคมและเศรษฐกิจในชว่งตอ่มาส่งผลให้ชนชัน้
กลางมีบทบาทในการเชิดชสูถาบนักษัตริย์ เป็นผลสืบเน่ืองจากการท่ีคหบดีในอดีตพึ่งพาราชส านกั
เพ่ือประกอบอาชีพ (นิธิ เอ่ียวศรีวงศ์, 2534: 28) การพึ่งพาเช่นนีท้ าให้ชนชัน้กลางไม่มีวฒันธรรม
ของตนเองจึงต้องเช่ือมโยงกบัวฒันธรรมราชส านกั (นิธิ เอ่ียวศรีวงศ์, 2536: 38) Van Esterik 
(2000: 40) กล่าวว่าชนชัน้กลางคุ้นเคยและเลียนแบบวิถีปฏิบตัิของราชส านกัได้ดี เข้าใจและ
ยอมรับมาตรฐานของผู้ปกครองได้ดีกว่าชาวนา วัฒนธรรมท่ีชนชัน้กลางสืบทอดจากผู้ปกครอง 
ได้แก่ การแสดงความหรูหรามัง่คัง่และวิธีคิดว่าอ านาจสมัพนัธ์กบับญุกศุล ชนชัน้กลางจึงยอมรับ
ระบอบเผด็จการและความไม่เสมอภาคด้านสิทธิหรืออ านาจได้ง่ายกว่า (นิธิ เอ่ียวศรีวงศ์, 2536: 
39-40)   

Fong (2009: 693) กล่าวว่าแนวคิดกษัตริย์นิยมท าให้คนไทยยกย่อง
พระมหากษัตริย์เป็นพอ่ของแผ่นดิน ผู้ มีอ านาจบางกลุ่มมกัอ้างความไม่ชอบธรรมของการเลือกตัง้
จงึเชิดชพูระมหากษัตริย์ในการตอ่ต้านรัฐบาลทจุริตคอรัปชัน่ สง่ผลให้กลุม่อ านาจฝ่ายขวาสามารถ
ควบคมุวิถีการเมืองของประเทศไว้ได้ (หน้า 674-675) การเชิดชสูถาบนัยงัส่งผลตอ่การน าเสนอ
เร่ืองราวเก่ียวกบักษัตริย์ในส่ือและการแสดง โดยเฉพาะโขนละครซึ่งมกัละเว้นการน าเสนอเนือ้หา
เชิงตลก หยาบคาย และเพศสมัพนัธ์ของตวัพระ-นางซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของสถาบนัพระมหากษัตริย์ 
เน่ืองจากเกรงจะกระทบภาพลกัษณ์และท าให้สถาบนัคลายความศกัดิ์สิทธ์ิ (ศิลป์ศภุา แจ้งสว่าง 
และอาทิตย์ ชีรวณิชย์กลุ, 2558: 507-514) ผู้วิจยัขอกลา่วถึงวฒันธรรมราชส านกัเป็นล าดบัตอ่ไป 

(2) วฒันธรรมราชส านกั 
วฒันธรรมราชส านกัคือสิ่งท่ีแสดงถึงมาตรฐานชัน้สูงของความเป็น

ไทย เป็นมรดกทางความคดิของราชส านกัไทยในอดีตท่ีถกูใช้เป็นตวัแทนของวฒันธรรมแห่งชาติใน
ปัจจบุนั (นิธิ เอ่ียวศรีวงศ์, 2534: 29) นอกจากนีย้งัรวมถึงแบบแผนความประพฤติ ความสมัพนัธ์ท่ี
เน้นความสงูต ่า และมาตรฐานทางศีลธรรมหรือศลิปะท่ีถกูยกย่องให้สงูคา่ ถือเป็นพนัธนาการท่ีชน
ชัน้ปกครองสร้างขึน้เพ่ือมีอ านาจเหนือชนชัน้ชาวนา (นิธิ เอ่ียวศรีวงศ์, 2536: 33-34) 

 อ านาจรัฐผลกัดนัให้คนทัว่ไปยอมรับว่าแบบแผนของราชส านกัเป็น
วฒันธรรมชัน้สงู พึงยกย่อง และเป็นต าราตดัสินความถกูต้องทางวฒันธรรม ผลสมัฤทธ์ินีเ้กิดจาก
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ความมัง่คัง่ทางการค้าท่ีจ ากดัอยูใ่นแวดงวงราชส านกัในอดีต การน าวรรณกรรมราชส านกัไปใช้ใน
การแสดงพืน้บ้าน และการผสมผสานพิธีกรรมชาวบ้านกับพระราชพิธี  ส่งผลให้วัฒนธรรมราช
ส านกัแพร่หลายสู่ประชาชนในวงกว้าง (นิธิ เอ่ียวศรีวงศ์, 2534: 26-27) พระยาอนุมานราชธน 
(2553) อธิบายถึงวฒันธรรมราชส านกัท่ีมีอิทธิพลตอ่วิถีชีวิตของชาวบ้าน เช่น การไม่สร้างบ้านท่ีมี
เรือนยอดเพราะเป็นแบบของเรือนหลวง การตัง้ช่ือเป็นภาษาบาลีสนัสกฤตตามแบบอย่างจากชน
ชัน้สงู เป็นต้น 

ปัญญาชนกระแสหลกัท่ีมีสว่นท าให้วฒันธรรมราชส านกัมีอิทธิพลใน
สงัคม อาทิ ชนชัน้สูงสมัยรัชกาลท่ี 6 ได้ก าหนดมาตรฐานทางวัฒนธรรมโดยใช้รูปแบบของราช
ส านกัเป็นเกณฑ์ (Van Esterik, 2000: 98) หลวงวิจิตรวาทการได้สง่เสริมอดุมการณ์จารีตนิยมท่ีให้
ความส าคัญกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ได้รือ้ฟื้นวิถีความเป็นไทยตาม
ขนบธรรมเนียมในสมยัสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (สายชล สตัยานรัุกษ์, 2550) กรมพระยาด ารงรา
ชานภุาพทรงนิพนธ์สภุาษิตสอนสตรีโดยใช้สภุาษิตสอนหญิงเป็นพืน้ฐานเพ่ือเผยแพร่ข้อควรปฏิบตัิ
แก่สตรีทัว่ไป (กรมศิลปากร, 2555ข: 159-163) Van Esterik (2000: 47) กล่าวว่าสภุาษิตสอน
หญิงถูกใช้เป็นแบบเรียนหลายทศวรรษจนกลายเป็นค่านิยมหลัก เนือ้หากล่าวถึงลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของผู้หญิงตามเกณฑ์ของราชส านกัสยามโบราณ ได้แก่ ความอ่อนโยน อยู่ในโอวาท และ
รักนวลสงวนตวั (หน้า 129) สจุิตต์ วงษ์เทศ โต้แย้งว่าสภุาษิตสอนหญิงแต่งขึน้เพ่ือสอนบตุรีของ
ตระกลูผู้ ดีหรือขนุนางเพ่ือให้มีโอกาสเข้ารับราชการในวงั ไม่ใช่ข้อก าหนดให้ผู้หญิงทกุคนต้องท า
ตาม การเอาบรรทดัฐานแบบผู้ ดีบรรจเุป็นหลกัสตูรการสอนจงึเป็นการเพิ่มปัญหาแก่เด็กและสงัคม
ดงัท่ีเป็นอยูใ่นปัจจบุนั (มลูนิธิแพธทเูฮลท์, 2556)  

การอบรมสัง่สอนให้ผู้หญิงมีจรรยาแบบราชส านกัยงัเป็นตวัเสริมให้
อุดมการณ์ชายเป็นใหญ่มีความเข้มแข็ง โดยเฉพาะการผลิตซ า้ผ่านส่ือบนัเทิงต่างๆ ท่ีสร้างให้
ผู้หญิงมีภาพของผู้อ่อนน้อมยอมตาม เรียบร้อย และเคารพเช่ือฟัง ส่วนผู้ชายจะมีภรรยาหลายคน
ท าให้ผู้หญิงเกิดความขัดแย้งกัน สิ่งเหล่านีแ้สดงถึงความรู้สึกโหยหาอดีตแบบอุดมคติและเป็น
ความพยายามรักษาภาพจ าทางเพศสภาพของหญิงไทยไว้ในส่ือร่วมสมยั จนบางครัง้มีการตอ่รอง
ทางวฒันธรรมซึ่งท้าทายกฎเกณฑ์ของผู้ ดี เช่น การเขียนภาพล้อเลียนเชิงกามารมณ์ในจิตรกรรม
ฝาผนงั การแสดงพืน้บ้านท่ีผู้แสดงจะใช้ภาษาสองแง่สองง่ามหรือเนือ้หาเชิงอนาจาร เป็นต้น (Van 
Esterik, 2000: 46-49) 

วฒันธรรมราชส านกักลายเป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรมแห่งชาติจาก
นโยบายการสร้างเอกภาพของชนชัน้น า ส่งผลให้วัฒนธรรมท้องถ่ินและชนกลุ่มน้อยถูกกีดกัน 
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ทอดทิง้ และเหยียดหยามโดยให้เหตุผลว่าอยู่ไกลจากศูนย์กลางจึงไม่สามารถรักษามาตรฐาน
ชัน้สงูได้ แตห่ากถกูผนวกเป็นสว่นหนึง่ของวฒันธรรมราชส านกัก็จะถกูจดัให้มีสถานะด้อยกว่า (นิธิ 
เอ่ียวศรีวงศ,์ 2534: 26-33) แม้ปัญญาชนบางสว่นจะผสานวฒันธรรมชาวบ้านให้เป็นส่วนหนึ่งของ
วฒันธรรมไทย แตก็่ไม่ได้ท าให้วฒันธรรมชาวบ้านมีสถานภาพสงูขึน้ (สายชล สตัยานรัุกษ์, 2550: 
3) ส่วนมาตรฐานความงามแบบผู้ ดีก็ส่งผลตอ่คา่นิยมภาพลกัษณ์และการใช้ความงามเช่ือมโยงสู่
สถานะทางสังคม ท าให้คนไทยนิยมทุ่มก าลังทรัพย์ไปกับการเสริมสร้างความสวยงาม (Van 
Esterik, 2000: 129) การสง่เสริมมรดกทางวฒันธรรมแบบจารีตยงัท าให้คนไทยมีโลกทศัน์คบัแคบ 
ไมส่ามารถแก้ปัญหาท่ีซบัซ้อน มีปัญหาในการปรับตวั และเกิดความขดัแย้งสะสมจนยากจะแก้ไข 
(สายชล สตัยานรัุกษ์, 2550: 726) 
 การทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับรูปแบบการส่ือสารในสังคมไทยและวัฒนธรรมศึกษานี ้
ผู้วิจยัได้อธิบายรูปแบบทางวฒันธรรมท่ีส่งผลต่อวิธีการส่ือสารของคนไทย ได้แก่ วฒันธรรมกลุ่ม
นิยม การส่ือสารแบบเน้นอิงปริบท ความแตกต่างทางอ านาจมาก ลักษณะความเป็นเพศหญิง 
และระบบสงัคมแบบโครงสร้างหลวม แล้วจึงอธิบายวฒันธรรมไทยท่ีส าคญัในมมุมองวฒันธรรม
ศึกษา คือ ชาตินิยม พุทธศาสนา และกษัตริย์นิยมรวมถึงวฒันธรรมราชส านัก ซึ่งเผยให้เห็นถึง
วฒันธรรมกระแสหลกัท่ีมีอิทธิพลตอ่วิธีคดิของคนไทยในปัจจบุนั 



บทที่ 3 
 

วธีิด ำเนิิิาำิวิั  ย 
 

การวิจัยเร่ือง “วาทวิพากษ์เชิงค่านิยมและอุดมการณ์ท่ีปรากฏในหนังสือวรรคทองใน
วรรณคดีไทย” เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพประเภทการวิเคราะห์ตัวบททางสังคม (Social Text 
Analysis) ตามแนวทางการส่ือสารวิพากษ์ (Communication Criticism) หรือวาทวิพากษ์ 
(Rhetorical Criticism) ผู้วิจยัใช้ระเบียบวิธีการวิพากษ์ตวับทแนวคา่นิยม (Value Criticism) และ
แนวอดุมการณ์ (Ideological Criticism) เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ ซึ่งเป็นหนึ่งในแบบแผนเชิง
วฒันธรรม (Cultural Tradition) (Baxter and Babble, 2003; Sillar and Gronbeck, 2001) มี
วตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษาคา่นิยมและอดุมการณ์ท่ีมีอยู่ในงานเขียนซึ่งราชบณัฑิตยสถานรวบรวมไว้
ในหนงัสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย” ผู้ วิจยัขอแจกแจงกรอบในการวิเคราะห์ตามล าดบั คือ (1) 
วิธีการวิจยั (2) กลุ่มตวัอย่างและวิธีการคดัเลือกข้อมลู (3) กระบวนการวิเคราะห์ข้อมลู และ (4) 
การน าเสนอข้อมลู มีรายละเอียดดงันี ้
 
3.1 วิธีกำรวิั ย 
 
 การวิจัยเร่ือง “วาทวิพากษ์เชิงค่านิยมและอุดมการณ์ท่ีปรากฏในหนังสือวรรคทองใน
วรรณคดีไทย ” มีวัตถุประสงค์ เ พ่ือศึกษาค่านิยมและอุดมการณ์ ท่ี มีอยู่ ในงานเ ขียนซึ่ ง
ราชบณัฑิตยสถานรวบรวมไว้ในหนังสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย” หนงัสือดงักล่าวเป็นตวับท
ทางสงัคมประเภทเอกสาร (Documents) ตามการจ าแนกของ Baxter and Babble (2003: 349) 
พิมพ์ครัง้แรกเม่ือปี 2554 มี 786 หน้า เนือ้หาเป็นค าประพนัธ์ประเภทร้อยกรองซึ่งระบุไว้ว่ามี
จ านวน 2,343 บท งานเขียนทัง้หมดคดัเลือกจากวรรณคดี 89 เร่ืองโดยคณะผู้ด าเนินการ 13 คน มี
กลุม่เป้าหมายเป็นประชาชนทัว่ไป 

วิธีการศกึษาท่ีผู้วิจยัเลือกใช้ คือ การวิพากษ์ตวับทแนวคา่นิยมและแนวอดุมการณ์ ซึ่งเป็น
การศึกษาตามแนวทางการส่ือสารวิพากษ์หรือวาทวิพากษ์ในกลุ่มการวิเคราะห์ตวับททางสงัคม 
และเป็นการวิจยัเชิงคณุภาพในกระบวนทศัน์การตีความ (Interpretive Paradigm) โดยผู้วิจยัได้
จ าแนกการวิเคราะห์เป็น 3 ส่วน คือ (1) การวิเคราะห์องค์ประกอบของวรรณคดี (2) การวิเคราะห์



65 
 
คา่นิยมซึง่จะบรูณาการร่วมกบัการวิเคราะห์มายาคต ิและ (3) การวิเคราะห์อดุมการณ์ ในส่วนของ
การวิเคราะห์คา่นิยม-มายาคติและอดุมการณ์ ผู้ วิจยัได้ศึกษาในลกัษณะเชิงส ารวจ (Exploratory 
Analysis) โดยการส ารวจข้อมูลในรูปแบบนิรนยั (Deductive) กล่าวคือผู้ วิจยัท าการศึกษาและ
สงัเคราะห์คา่นิยม มายาคติ และอดุมการณ์จากงานการศกึษาก่อนหน้าเพ่ือใช้เป็นกรอบความคิด
ในการศึกษา แล้วจึงตีความตวับทโดยเปรียบเทียบหรือจดักลุ่มตามกรอบความคิดดงักล่าวเพ่ือ
ตรวจสอบวา่ในตวับทมีคา่นิยม มายาคติ และอดุมการณ์ดงัท่ีระบไุว้หรือไม่ จากนัน้จึงสรุปผลตาม
หลกัฐานข้อมลูท่ีปรากฏ 

ผลการศึกษาตามระเบียบวิธีวาทวิพากษ์อาจถูกโจมตีว่าเป็นความเห็นส่วนตวัหรือการ
ทึกทักเอาเอง ด้วยเหตุท่ีนักวิจัยไม่สามารถเล่ียงการใช้วิจารณญาณส่วนตนได้ อย่างไรก็ตาม
วิธีการนีไ้ด้เปิดโอกาสให้นกัวิจยัวิเคราะห์ ตีความ หรือโต้แย้งตามอตัวิสยั (Subjectivity) และถือว่า
การวิพากษ์ท่ีดีควรเอือ้ให้เกิดทัง้การสนบัสนุนและคดัค้าน (Kuypers, ed., 2009: 14-24) จึงไม่
ต้องมีการตรวจสอบความสอดคล้อง (Intercoder Reliability) หรือวดัความเท่ียงระหว่างผู้ประเมิน 
(Inter-Rater Reliability) เน่ืองจากกระบวนทัศน์การตีความเช่ือว่าความจริงมีหลากหลายชุด 
เป็นอตัวิสยั เป็นการประกอบสร้าง และสามารถผนัแปรไปตามปริบท จึงเช่ือมัน่ว่าผลการศกึษาจะ
เป็นข้อสรุปของปรากฏการณ์ไม่ใช่อคติของนักวิจัย และไม่จ าเป็นต้องให้ความส าคญักับความ
สอดคล้องกนัของผลการศกึษา (Baxter and Babble, 2003: 298) Sillars and Gronbeck (2001: 
23) ยงัอธิบายว่ากระบวนการศกึษาในวิธีการนีย้อมรับความเป็นอตัวิสยัของนกัวิจยั อีกทัง้ตวับท
เอกสาร (Documents) ยงัถือเป็นข้อมลูท่ีไม่มีความหมายแนช่ดัหรือเป็นแบบฉบบั และไม่สามารถ
ระบวุา่ถกูหรือผิดได้ ความหมายท่ีได้จงึเกิดจากการตีความและอาจแตกตา่งกนัไปในนกัวิจยัแตล่ะ
คน (Hodder, 1994: 394) เชน่ ค าวา่ “ยิม้แย้ม” ผู้หนึง่อาจตีความว่าเป็นค าท่ีสะท้อนคา่นิยมความ
สนุกสนาน แต่อีกผู้ หนึ่งอาจตีความว่าเป็นค าท่ีสะท้อนค่านิยมการปรับตัวเข้ากับโอกาสและ
สิ่งแวดล้อมก็เป็นได้ 
 
3.2 กลุ่มต วอย่ำาและวิธีกำรค ดเนลือกข้อมูล  
 
 หนงัสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย” เป็นตวับทท่ีราชบณัฑิตยสถานได้คดัเลือกเนือ้หาท่ี
เห็นว่าส าคญั ถือเป็นข้อมูลท่ีผ่านการสร้างตัวบทจากชิน้งาน (Textualization) แล้วในเบือ้งต้น 
และผู้วิจยัได้อธิบายองค์ประกอบและปริบทของตวับทพอสงัเขปในหวัข้อ 3.1 ในส่วนนีจ้ึงกล่าวถึง
กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการศกึษาและวิธีการคดัเลือกข้อมลูอนัเป็นการวิเคราะห์เพ่ือจดัระเบียบตวับท 
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(Analysis) ของการส่ือสารวิพากษ์ การสร้างและจดัระเบียบตวับทนีเ้ปิดโอกาสให้นกัวิจยัสามารถ
ด าเนินการตามอตัวิสยัได้เช่นกนั (Baxter and Babble, 2003: 349) โดยสามารถจดัระบบตาม
แนวทางของตนได้อย่างเสรี (Sillars and Gronbeck, 2001: 29) การวิเคราะห์เพ่ือจดัระเบียบตวั
บทมีรายละเอียดดงันี ้ 
 

3.2.1 กลุ่มต วอย่ำาที่ใช้ใิกำรศึกษำ 
ผู้ วิจัยใช้เนือ้หาทัง้หมดของหนังสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย” เป็นกลุ่มตวัอย่างใน

การศกึษาคา่นิยมและอดุมการณ์ นัน่คือ วรรณคดีจ านวน 89 เร่ือง และวรรคทองท่ีระบโุดยใช้เลข
ไทยจ านวน 2,268 วรรคทอง ผู้วิจยัได้น าวรรณคดีทัง้หมดมาจดัหมวดหมู่โดยใช้เนือ้หาเป็นเกณฑ์
ใน 5 ประเภท ได้แก่ (1) วรรณคดีเก่ียวกบัประวตัิศาสตร์และการเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์
จ านวน 7 เร่ือง 86 วรรคทอง (2) วรรณคดีเก่ียวกับนิราศ การเดินทาง และการคร ่าครวญหรือ
อารมณ์จ านวน 33 เร่ือง 462 วรรคทอง (3) วรรณคดีเก่ียวกบัศาสนา ชาดก และค าสอนจ านวน 15 
เร่ือง 721 วรรคทอง (4) วรรณคดีเก่ียวกบัขนบธรรมเนียม ประเพณี และพิธีการจ านวน 3 เร่ือง 32 
วรรคทอง (5) วรรณคดีเก่ียวกบัละคร นิทาน และนาฏวรรณคดีจ านวน 31 เร่ือง 967 วรรคทอง 

 
3.2.2 วิธีกำรค ดเนลือกข้อมูล 
หนงัสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย” เป็นตวับทท่ีมีรายละเอียดมากและมีลกัษณะเนือ้หาท่ี

ซ า้หรือคล้ายคลึงกันหลายส่วน การวิเคราะห์ทุกรายละเอียดนอกจากต้องใช้เวลาและทรัพยากร
จ านวนมากแล้วยงัก่อให้เกิดความฟุ่ มเฟือยซ า้ซากได้ อีกทัง้งานวิจยันีมี้การศกึษาทัง้ในมิติคา่นิยม 
มายาคต ิและอดุมการณ์ซึง่เป็นองค์ประกอบส าคญัของวฒันธรรม ดงันัน้ เพ่ือให้การศกึษามีความ
ครอบคลมุและเสร็จสมบรูณ์ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ผู้วิจยัจงึใช้วิธีการคดัเลือกข้อมลู 2 ขัน้ตอน 
คือ ขัน้ตอนแรกใช้การสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเป็นการสุ่มแบบไม่
อาศยัหลกัความน่าจะเป็น (Nonprobability Random Sampling) (ปาริชาต สถาปิตานนท์, 2550: 
139-140) โดยคดัเลือกจากประเด็นของวรรคทองท่ีเป็นจ านวนนบัเลขค่ีของทกุเร่ือง การสุ่มนีจ้ะได้
วรรคทองทัง้สิน้ 1,156 วรรค คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 50 ของเนือ้หาทัง้หมด ขัน้ตอนท่ีสอง
ใช้การสุ่มกลุ่มตวัอย่างด้วยการจับสลาก (Lottery) ซึ่งเป็นการสุ่มแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) และอาศยัหลกัความน่าจะเป็น (Probability Random Sampling) (หน้า 135-136) 
ผู้ วิจัยจะน ากลุ่มตัวอย่างท่ีได้จากการสุ่มในขัน้ตอนแรกมาท าเป็นสลาก แล้วจึงจับขึน้มาทีละ
หมายเลขเป็นจ านวนคร่ึงหนึ่งของกลุ่มตวัอย่าง การสุ่มนีจ้ะได้วรรคทองทัง้สิน้ 602 วรรค หรือคิด
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เป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 25 ของเนือ้หาทัง้หมด จากนัน้จึงจดัวรรคทองในประเด็นเดียวกนัรวม
ไว้ในกลุ่มเดียวกัน ผู้ วิจยัขอแจกแจงรายละเอียดข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ตามประเภทของ
วรรณคดี ดงันี ้

3.2.2.1 วรรณคดีเก่ียวกบัประวตัศิาสตร์และการเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ 
จ านวน 7 เร่ือง คดัเลือกมา 23 วรรคทอง ได้แก่ 

1) กาพย์เห่เรือ พระนิพนธ์สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุดัติวงศ์ 
1 วรรค คือ เหช่มเรือ (ถวายพระพร) (๓) 

2) ค าฉนัท์ยอเกียรตชิาวนครราชสีมา 1 วรรค คือ หญิงไทย (๑) 
3) โคลงยอพระเกียรตพิระเจ้ากรุงธนบรีุ 1 วรรค คือ ยอฯ เป็นท่ีพึง่ (๑) 
4) เพลงยาวเฉลิมพระเกียรต ิ(คณุพุม่) 1 วรรค คือ อนิจจงั (๑) 
5) ลิลิตดัน้สดดีุบ้านบางระจนั 1 วรรค คือ ความรักชาต ิ(๑) 
6) ลิลิตตะเลงพา่ย 13 วรรค คือ ความเศร้าโศก (๕), ความเป็นห่วง (๙, 

๔๕), ค าอวยพร (๑๓), ชมกองทพั (๑๙), ความทกุข์ (๒๑, ๔๑), ชมไม้ (๒๗), ชมไม้และคิดถึงนาง 
(๒๕), โศกเศร้า (๒๙), นกสง่ขา่ว (๓๓), ความโศกเศร้า (๓๗), ยทุธหตัถี (๔๙)   

7) ลิลิตยวนพ่าย 5 วรรค คือ เทิดกษัตริย์ (๓, ๗, ๑๑), กษัตริย์นักรบ 
(๑๓), ช้างศกึ (๑๗)  

3.2.2.2 วรรณคดีเก่ียวกับนิราศ การเดินทาง และการคร ่ าครวญหรืออารมณ์ 
จ านวน 33 เร่ือง คดัเลือกมา 130 วรรคทอง ได้แก่ 

1) กลอนเพลงยาวรบพมา่ท่ีทา่ดนิแดง 3 วรรค คือ ครวญ (๑, ๗, ๙) 
2) กาพย์ห่อโคลงนิราศธารทองแดง 3 วรรค คือ ชมไม้ (๕), ชมปลา 

(๗), ชมนาง (๙) 
3) กาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศก 4 วรรค คือ ชมโฉม (๕), ชมไม้ (๙), 

ปลา (๑๑), ชมปลา (๑๓) 
4) กาพย์เห่เรือ พระนิพนธ์เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร 15 วรรค คือ ชมกระบวน

เรือ (๑), ชมเรือ (สมรรถไชย) (๕), ชมเรือ (๗, ๙), ชมปลา (๑๕), ชมไม้ (๒๑, ๒๓, ๒๗, ๒๙, ๓๑), 
ชมนก (๓๗, ๓๙), ชมโฉม (๔๙), ครวญรัก (๕๕, ๕๗) 

5) กาพย์เห่เ รือ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หวั 4 วรรค คือ เห่ชมสวน (นางแย้ม) (๓), เห่ชมสวน (ล าเจียก) (๕), เห่ชมสวน (รักเร่) (๗), 
เหช่มไม้ (ระก า, จาก) (๑๓) 
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6) กาพย์เหเ่รือ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั 
4 วรรค คือ ชมกระบวนเรือ (๑), เหช่มพระนคร (ชมวงั) (๕), เหช่มปลา (๗), เหค่รวญยามค ่า (๑๑) 

7) ค ากาพย์เร่ืองพระศิวประติมา 2 วรรค คือ เขาไกรลาส (๑), ชมเขา 
(๕) 

8) โคลงกวีโบราณ 3 วรรค คือ กระต่ายหมายจันทร์ (๑), ธรณีเป็น
พยาน (๓), ครวญ (เรียมไห้) (๕) 

9) โคลงก าศรวลศรีปราชญ์ 3 วรรค คือ ครวญ (๓, ๕, ๗) 
10) โคลงดัน้นิราศตามเสดจ็ทพัล าน า้น้อย 1 วรรค คือ นิราศ (๓) 
11) โคลงทวาทศมาศ 5 วรรค คือ ครวญ (๓, ๙, ๑๕), วานว่าวส่งข่าว 

(๑๗), ค าอธิษฐานของกวี (๑๙) 
12) โคลงนิราศฉะเชิงเทรา 1 วรรค คือ ครวญกบันก (๑) 
13) โคลงนิราศไปแมน่ า้น้อย 2 วรรค คือ ครวญ (3), หิ่งห้อย (๕) 
14) โคลงนิราศพระประธม 1 วรรค คือ ครวญ (๑) 
15) โคลงนิราศพระพิพิธสาลี 2 วรรค คือ ชมจนัทร์ (๑), ร าพนัรัก (๕) 
16) โคลงนิราศพระยาตรัง มี 2 ส่วนซึ่งตวัเลขซ า้กนั รวมเป็น 5 วรรค คือ 

กรรม (๑), ครวญ (๕), ครวญ (ปากน า้) (๕), ครวญ (ลมหนาว) (๗), นิราศนาง (๑๓) 
17) โคลงนิราศพะเนียด 1 วรรค คือ ครวญ (๑) 
18) โคลงนิราศกรมพระยาเดชาดศิร 1 วรรค คือ ครวญ (๑) 
19) โคลงนิราศหริภุญชยั 7 วรรค คือ ครวญ (๓, ๕, ๗, ๑๙, ๒๑, ๒๓), 

ชมพระเจดีย์ (๑๑) 
20) นิราศกรุงเก่า 2 วรรค คือ ครวญ (๓), นิราศ (๕) 
21) นิราศตลาดเกรียบ 1 วรรค คือ ครวญ (๑) 
22) นิราศนรินทร์ 6 วรรค คือ ชมความงามของบ้านเมือง (๑), ชมโฉม 

(๓), ครวญ (๑๙), ผู้หญิง (๑๓), ความทกุข์ (๑๕), ความรัก (๒๑), (วรรณคดีเร่ืองนีมี้การข้ามไป 2 
ตวัเลข คือ ๑๑, ๑๒) 

23) นิราศพระบาท 4 วรรค คือ สามเสน (๑), ต้นตาล ค าหวาน (๓), นก 
(๙), ครวญ (๑๓) 

24) นิราศพระประธม 3 วรรค คือ ชมธรรมชาติ (๓), ชมนก (๗), หญิงดี
แม้รูปชัว่ (๙) 
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25) นิราศพระยามหานภุาพไปเมืองจีน 6 วรรค คือ ต านานสถานท่ี (๕), 
ปลาวาฬ (๗), ฝ่ายจีนรับทตูจิม้ก้อง (๑๑), ชมเมือง (๑๓), หญิงจีน (๑๙), คนขอทานจีน (๒๑) 

26) นิราศภูเขาทอง 4 วรรค คือ ค าอธิษฐาน การกลับชาติมาเกิด (๓), 
บางพดู (๗), สามโคก (๙), การแตง่นิราศ (๑๓) 

27) นิราศเมืองแกลง 2 วรรค คือ ใจคดเหมือนสายน า้ (๑), ชาวประมง 
(๕) 

28) นิราศเมืองเพชร 4 วรรค คือ เตย (๑), วดัราชโอรส (๓), หิ่งห้อย (๗), 
ชมวดั (๑๑) 

29) นิราศลอนดอน 19 วรรค คือ ค าเกร่ิน (๑), ค าปลอบ (๓), ความเศร้า 
(๕), การเดินทาง (๗), กะลันตัน (๑๕), ร าพันระหว่างเดินทาง (๑๙, ๓๑), ความทุกข์ระหว่าง
เดินทาง (๒๗), ร าพึงถึงคนรัก (๓๓, ๕๓, ๖๕), เคร่ืองประดบัองค์พระราชินี (๔๑), ชายกับหญิง 
(๔๕), ไฟแก๊ส (๕๕), สวนสาธารณะ (๕๙), โรงแรมกลาริช (๖๑), โดเวอร์ (๖๓), ความอาลยั (๖๗), 
ศรีลงักา (๗๑) 

30) นิราศวดัเจ้าฟ้า 3 วรรค คือ คนขาดรัก (๑), สาวมอญ (๕), พระไทร 
(๗) 

31) นิราศสพุรรณค าโคลง 2 วรรค คือ ชมคลอง (๑), ชมปลา (๓) 
32) เพลงยาวกรมหม่ืนสถิตย์ธ ารงสวสัดิ ์6 วรรค คือ ความรัก (๕), ครวญ

รัก (๙, ๑๕), ตดัพ้อ (๑๗, ๑๙), สีหราช (๒๑) 
33) ลิลิตพายพั 1 วรรค คือ ความรัก (๑) 

3.2.2.3 วรรณคดีเก่ียวกบัศาสนา ชาดก และค าสอน จ านวน 15 เร่ือง คดัเลือกมา 
184 วรรคทอง ได้แก่ 

1) กฤษณาสอนน้องค าฉนัท์ (ธนบรีุ) 2 วรรค คือ ไม่ตรี (๑), หญิงกบัสามี 
(๕) 

2) กลอนดอกสร้อย “ร าพงึในป่าช้า” 6 วรรค คือ วงัเวง (๑), ต้นไทร (๓), 
กองข้าว (๕), มกัใหญ่ (๑๕), หว่ง (๑๙), น า้ใจ (๒๓) 

3) กาพย์มหาชาต ิ2 วรรค คือ อานิสงส์ (๕), อนโุมทนาทาน (๗) 
4) ค าฉันท์สามัคคีบรรยาย 3 วรรค คือ ความสามัคคี (๑), การอบรม 

(๗), ทาน (๙)   
5) โคลงเร่ืองพาลีสอนน้อง 1 วรรค คือ กษัตริย์ (๑) 
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6) โคลงราชสวสัดิ ์1 วรรค คือ ข้าราชการ (๑) 
7) โคลงโลกนิต ิ107 วรรค คือ เพ่ือนเลว (การคบเพ่ือน) (๑), มายา (คน

เลว) (๓), คนพาลแม้คบบณัฑิตก็ไม่ซึมทราบธรรม การเรียนรู้ (๗), ข้อควรปฏิบตัิ ข้อควรประพฤต ิ
(๑๗), คนเลว (๑๙, ๑๙๕), การสมาคม (๒๕, ๑๔๙), การปฏิบตัิต่อคนเลว (๒๗), การไม่เปล่ียน 
(๓๓), นักปราชญ์ (๔๑), ปัญญา (๔๓), อายุ ความรู้ธรรม (๕๑), นักปราชญ์ การเรียนรู้ (๕๓), 
ความใหญ่เกินประมาณ (๕๗), คนล้มอยา่ข้าม (๗๕), การท าคณุ (ตอ่คนเลว) (๗๗), การสนองคณุ 
(๗๙), คณุค่า การกระท าตอบ (๘๑), ความรักความชงั (๘๕), เวลา ชาย การฝึกฝน ความสะอาด 
(๙๕), หญิง ชาย ความสนใจ (๙๗), บุคคลต่างๆ ข้อควรปฏิบตัิ (๑๐๕), ความหายาก บุคคลหา
ยาก (๑๐๗), ความเพียร ความรู้ (๑๑๕), ความรู้ (๑๑๗, ๒๔๗, ๓๖๙), ทรัพย์ของหญิงชาย 
(๑๑๙), ความเกินพอดี (๑๒๑), หมาเห่าไม่กัด การอวดกล้า (๑๒๓), การคบเพ่ือน (๑๒๕), บาป 
(๑๒๗), กรรม (๑๒๙, ๑๓๑, ๒๓๓), ความตาย (๑๓๕, ๑๓๗, ๑๙๓), ทรัพย์ ลูก (๑๔๑), ลูก 
(๑๔๓), หญิง (๑๕๓), สิ่งห้ามเป็นเดน (๑๕๕), พ่อแม่ (๑๖๓), ความยากไร้ (๑๖๕), ความรัก
ความชงั (ท่ีมีมากเกินไป) (๑๖๙), การเรียนรู้ (๑๗๑), อนัตราย (๑๗๓), หนามยอกเอาหนามบ่ง 
(๑๘๕), ข้อควรปฏิบตัิในการเดินทาง (๑๘๗), ทรัพย์ท่ีได้โดยไม่ชอบ (๑๙๑), ทรัพย์ การไร้ทรัพย์ 
(๒๐๑), ความเป็นคน คณุสมบตัิของคน (๒๐๗), คณุค่า (๒๑๕), คนดี คนเลว การสอน (๒๑๗), 
ความรู้กับความดี (๒๒๑), ครูกับศิษย์ (๒๒๗), ความช่วยเหลือ (๒๒๙), คุณค่า การรู้ค่า ค าพูด 
(๒๔๑), ทรัพย์ (๒๕๑, ๒๗๙, ๔๒๗), สิ่งจ าเป็น (ในกรณีต่างๆ) (๒๕๓, ๒๖๕), การจองเวร 
(๒๕๗), เมตตา (๒๕๙), การตอ่สู้  (๒๖๑), ความภกัดี (๒๖๗), ทหาร (๒๖๙), ข้อควรปฏิบตัิ (๒๗๑, 
๓๓๗, ๓๕๓, ๓๖๕), ความใฝ่สูง (๒๘๑), การเบียดเบียน (๒๘๕), ค าพูด (๒๘๗), การอวดอ้าง 
(กับผู้ รู้) (๒๘๙), การพูด (๒๙๑), ขุดด้วยปาก ถากด้วยตา ข้อห้าม (๒๙๓), ความโลภ (๒๙๕), 
ความโลภ ลาภ อันตราย (๒๙๗), ความตาย ร่างกาย (๓๐๓), การอดออมไว้เพ่ือการภาคหน้า 
(๓๑๑), หญิง สามี ชาย ความรู้ (๓๑๕), เรือนสาม (๓๑๗), ไปเรือนท่านอย่านัง่นาน ความเพียร 
(๓๑๙), พิษ สิ่งท่ีให้โทษ หญิงสาว ชายแก่ (๓๒๑), การให้ (๓๒๓), การปกครอง (๓๒๗), หญิง 
น า้ตาลใกล้มด (๓๓๑), ธรรมดาโลก (๓๓๕), นกัปราชญ์ การท าให้พอใจ (๓๔๕), คนบาป (๓๔๗), 
เหย้าเรือนต้องมีไฟ (๓๔๙), ความลบั (๓๕๗), ความเร็ว (๓๖๑), ความเพียร ดกัลอบให้หมัน่กู้  เป็น
เจ้าชู้ ให้หมั่นเกีย้ว (๓๖๓), การไม่แก้ไข (๓๖๗), การค้า บุญ (๓๗๓), การต่ืนตกใจ สงคราม 
(๓๗๕), ความเขลา การหาภยัใส่ตวั (๓๗๗), การแสดงความผิดและชอบ (๓๘๑), รู้หลบเป็นปีก รู้
หลีกเป็นหาง (๓๙๗), ความสตัย์ (๔๐๙), คนพาล (๔๑๗), ความต้องการ (๔๑๙), ความยิ่งใหญ่ 
เมีย ลกู (๔๒๙) (วรรณคดีเร่ืองนีมี้การข้ามไป 3 ตวัเลข คือ ๘๒, ๘๓, ๘๔) 
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8) ดสุิตสมิต 6 วรรค คือ เพ่ือน (จากภาษิตสเปน) (๕), ความฉลาด (๗), 
ความอวดรู้ การพดู (๑๑), ความประมาท (๑๕), ความลบั ค าพดู (๑๙), ค าพดู (๒๑) 

9) เพลงยาวเจ้าพระ 2 วรรค คือ โคลงส่ี (๓), ข้าว (๗)  
10) มหาชาติค าหลวง 4 วรรค คือ ชมสตัว์ (๗), พระเวสสันดรครวญถึง

พระโอรสและพระธิดา (๙), พระนางมทัรีอนโุมทนาทานฯ (๑๑), ชมโฉมพระนางมทัรี (๑๓) 
11) มหาเวสสันดรชาดก (เทศนา) 44 วรรค คือ ทาน (๕, ๙), ค าร าพัน 

(๑๓, ๑๗), ความชรา (๑๕), สามี (๒๓), หม้าย (๒๕), ชมนก (๓๓, ๘๕), โกรธ (๔๑), ค าถามข่าว 
(๔๓), เสบียงส าหรับเดนิทาง (๕๗), ค าเตือนผู้หญิง (๕๙), ค าขู่ (๖๗), ลกัษณะคน (๖๕), ค าเตือน 
(๖๙), ค าพดูกล่อม (๗๑), ชมไม้ (๗๕), ชมสตัว์น า้ (๗๗), อุปมา (๑๑๗, ๑๖๕), ค าร้องขอ (๙๓), 
ค าอุปมา (๙๕), ความเบิกบานใจ (๙๗), ค าพงัเพย (๙๙), ค าครวญพ่อ-ลกู (๑๐๕), เหตอุศัจรรย์ 
(๑๐๗), คตขิองชาวโลก (๑๐๙), ครวญ (๑๑๑, ๑๒๕), ความรักของแม่ (๑๑๓), การข่มความโกรธ 
(๑๑๕), ชมธรรมชาติ (๑๒๓, ๑๒๗), ค าไต่ถามทุกข์สุข (๑๒๙), บทมหัศจรรย์ (๑๖๙), ขอพร 
(๑๓๕, ๑๓๗, ๑๓๙), ถนน (๑๕๕), การแตง่กาย (๑๕๙), ขบวนทพัรถ (๑๖๓), ชมผ้า (๑๗๓), ค า
คาดการณ์ (๑๗๕) 

12) มนษุย์เรามีดีท่ีตรงไหน 2 วรรค คือ ความตาย (๑), แทนคณุ (๓) 
13) ลิลิตดัน้มาตาปิตคุณุคาถาบรรยาย 2 วรรค คือ พ่อแม่คือพรหม (๑), 

บตุรกตญัญ ู(๓)  
14) ลิลิตศรีวิชยัชาดก 1 วรรค คือ พลีกรรม (๓) 
15) สยามานสุสต ิ1 วรรค คือ สยามานสุสต ิ(๓)  

3.2.2.4 วรรณคดีเก่ียวกับขนบธรรมเนียม ประเพณี และพิธีการ จ านวน 3 เร่ือง 
คดัเลือกมา 9 วรรคทอง ได้แก่ 

1) กาพย์หอ่โคลงพระศรีมโหสถ 1 วรรค คือ ชายหลอกลวง (๑) 
2) กาพย์เหเ่รือ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหล้านภาลยั 

5 วรรค คือ เห่ชมเคร่ืองคาว (มสัมัน่) (๑), เห่ชมผลไม้ (ทบัทิม) (๗), เห่ชมเคร่ืองหวาน (ทองหยิบ) 
(๙), เหน่กัขตัฤกษ์ (เดือนห้า) (๑๓), เหน่กัขตัฤกษ์ (เจ้าเซ็น) (๑๗)  

3) ลิลิตโองการแช่งน า้ 3 วรรค คือ พระแสงศกัดิ์สิทธ์ิ (๑), น า้ ดิน ภูเขา 
บ้านเมือง (๓), ค าสาปแชง่ผู้คดิคด และอวยพรผู้ ซ่ือสตัย์ (๑๑) 

3.2.2.5 วรรณคดีเก่ียวกับละคร นิทาน และนาฏวรรณคดี จ านวน 31 เร่ือง 
คดัเลือกมา 256 วรรคทอง ได้แก่ 
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1) กนกนคร 2 วรรค คือ ชมเมือง (๓), เลือด-น า้ตา (๕) 
2) กากีกลอนสุภาพ 7 วรรค คือ พระยาครุฑครวญรักกากี (๕), บท

อศัจรรย์ (๗), ชมเขาพระสุเมรุ (๙), คนธรรพ์ขบัเพลงเย้ยครุฑ (๑๗), คนธรรพ์เย้ยครุฑ (๑๙), ใจ
นางเหมือนมะเดื่อมีหนอนบอ่น (๒๕), ครุฑตดัขาด (๒๗)  

3) กาพย์พระไชยสุริยา  5 วรรค คือ ภิกษุละทิง้พระธรรม (๕), 
ข้าราชการ ถือน า้ฯ แตท่จุริต (๗), ชมธรรมชาติ สตัว์ (แม่กก) (๑๓), กาลกิณี 4 ประการ (๑๕), ค า
สอน (๑๗)  

4) ขุนช้างขุนแผน 42 วรรค คือ ท าขวัญเด็กเกิดใหม่ (๓), ชมทัพ (๕), 
ชมป่า ชมธรรมชาติ (๗), การนบัถือพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ (๙), เปรียบคนท่ีสมกัน (๑๕), ความ
โลภของมนษุย์ (๑๗), ชีวิตฆราวาส (๒๓), การดดูวงชะตาคู่แตง่งาน (๒๕), ส านวนมนุษย์พูดไม่
ตรง (๓๑), ชมป่าและชมสตัว์ป่า (๓๓), ลาวทองอาบน า้แต่งตวั (๓๗), วันทองร าพัน (๔๓), ค า
โต้ตอบของขนุแผนกบัสายทอง ตดัพ้อ (๔๕), ค าร าพนัของลาวทองเม่ือขนุแผนไปติดคกุ (๕๓), ท า
กมุารทอง (๕๙), สภุาษิต (๖๓), ขุนแผนแก้ฝันนางวนัทอง (๖๙), นางวนัทองตอ่ว่าขุนแผน (๗๕), 
ชมดอกไม้ (๘๑), ชมนก (๘๕), ความรักของแม่ (๙๑), นางเกสรสอนนางสร้อยททอง (๑๑๗), นาง
เกสรปลอบนางสร้อยทอง (๙๕), ส านวนเปรียบเทียบ (๑๐๓), ภาพชาวเมืองเบียดเสียดกันเข้า
ประลองฝีมือก่อนไปตีเชียงใหม่ (๑๐๕), การจัดเคร่ืองเซ่น (๑๐๗), ค าให้พรขุนแผนท่ีจะไปตี
เชียงใหม่ (๑๐๙), ชมสตัว์ป่า (๑๒๑), การแตง่ตวัของขุนแผนไปทพั (๑๒๓), การเส่ียงน า้ (๑๒๕), 
การสู้ รบ (๑๒๗), ชาวบ้านซุกซ่อนข้าวของหนีข้าศึก (๑๒๙), ปลุกเสกให้ตนเอง (๑๓๑), เจ้า
เชียงใหม่มีมานะกษัตริย์ฮึดสู้พลายแก้ว (๑๓๓), ชมโฉมนางสร้อยทอง (๑๓๕), เคร่ืองยศนางใน 
(๑๔๑), หญิงดี (นางอัปสรสอนนางสร้อยฟ้า) (๑๔๓), หญิง (๑๔๕), ค าสอนหญิงท่ีจะแต่งงาน 
(๑๔๙), ความตาย (๑๕๓), พิธีเรียกขวญั (๑๖๑), การบชูาเทวดา (๑๖๓) 

5) โคบตุร 2 วรรค คือ ชมธรรมชาต ิ(๑, ๓) 
6) เงาะป่า 15 วรรค คือ ความรัก (๓), อปุมา (๗), ชมธรรมชาติยามเช้า 

(๙), ชมผีเสือ้ (๑๑), ร าพนั (๑๗, ๓๗), ชาย (๒๑), ชมนาง (๒๓), ครวญ (๒๗, ๒๙), ค าสอนลูก 
(๓๕), ค าดา่ (๔๓), ความอาฆาต (๕๓), ร าพงึ (๕๕), ความรักของแม ่(๕๗) 

7) จนัทโครบ 2 วรรค คือ ชมนกชมไม้ (๑), ตดัพ้อ (๓)  
8) ชิงนาง 1 วรรค คือ ชาย ค าพดู (๑)  
9) ตามใจท่าน 3 วรรค คือ ความกตญัญู (๑), หญิง (๕), ความชั่ว 

ความทรยศ (๑๑) 
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10) นิราศอิเหนา 2 วรรค คือ อิเหนา (๑), ขอเทวดาช่วยพาไปหาบุษบา 
ครวญ (๕) 

11) บทละครพดูค ากลอนเร่ืองพระร่วง 1 วรรค คือ ความประมาท (๓) 
12) บทละครร้องเร่ืองพระร่วง 1 วรรค คือ หญิง (๑) 
13) บทละครร าท้าวแสนปม 2 วรรค คือ ความพยายาม (๑), ความรัก 

(๕) 
14) บทละครร าเร่ืองพระเกียรตริถ 1 วรรค คือ สต ิ(๑) 
15) บทละครเร่ืองรามเกียรติ์ พระเจ้ากรุงธนบรีุ 4 วรรค คือ จดัทพั (๑), 

ชมรถ (๕), แตง่องค์ทรงเคร่ือง (๗), ค าพดูให้สต ิ(๑๓) 
16) บทละครเร่ืองอิเหนา 14 วรรค คือ ชมเมือง ชมวังกุเรปัน (๑), ชม

เมือง-สิงหัดสาหรี (๗), ชมเมือง (๑๓), ชมเมือง-การละเล่น (๑๕), แต่งองค์ทรงเคร่ือง-กุเรปัน 
(๑๙), การเกิด-บุษบา (๒๑), ชมไม้ (อิเหนาเดินทางไปหมันหยา) (๒๙), พระเมรุมาศ (เมือง
หมันหยา) (๓๓), งานพระเมรุ (เมืองหมันหยา) (๓๕), ร าพันรัก (อิเหนา) (๓๙), ชมวงศ์เทวา 
เปรียบเทียบ (๔๑), ความรักลูก เปรียบเทียบ (๔๓), ค าตรัสของท้าวดาหากบัระตเูมืองกะหมงักุห
นิง (๔๕), อิเหนาตอบท้าวกะหมงัก ุหนิง (๔๗) 

17) บทละครเร่ืองอณุรุท 21 วรรค คือ ชมโฉม (๓, ๔๑, ๕๑, ๖๓, ๖๕), 
ตดัพ้อ (๗), ยกัษ์ท่ีเป็นพรานชมโฉมอุษา (๑๙), ชมรถทรง (๒๑), ครวญ (๒๗, ๗๗), ชมสตัว์ป่า 
(๓๑), ชมกวาง (๓๓), ชมนก (๓๗), ความทุกข์ (๔๗), ความโกรธ (๔๙, ๖๗), เยาะเย้ย (๕๓), 
พระคณุพอ่ (๕๕), ชมป่าเขา (๖๑), ชมไม้ (๗๙), ความสขุ (๘๑) 

18) พระนลค าฉนัท์ 2 วรรค คือ ชมโฉม (๑), อาการผู้ โศกเศร้า (๓) 
19) พระอภัยมณี 33 วรรค คือ วิชาความรู้ (๑), สตรี (๓), สุภาษิต (๗), 

พิธีวิวาห์ (๑๑), บทอศัจรรย์ (๑๓), ชมทะเล (พนัธุ์ปลา) (๑๕), ชมป่า (๑๗), ครวญ (๑๙), โศกรัก 
(๒๙), นางเงือกลาสุดสาคร (๓๑), ชมทะเล (๓๗), ธรรมะ (๙๑), คนดี (๔๑), ศตัรู (๔๓), ภาษิต 
(๔๕, ๑๑๗), ใช้ลิน้เป็นอาวธุ (๔๗), เพลงป่ีเกีย้วนางละเวง (๕๗), เพลงขบักล่อมของนางยพุาผกา
และสุลาลีวนั (๖๓), สงคราม (๖๕), นางละเวงปรับทุกข์ (๖๙), สญัญารัก (๗๑), ความรัก (๗๓, 
๗๕), ความหึงหวง (๘๓), เพลงป่ีกล่อม (๘๙), แผ่นเสียง (๙๕), ศรีสวุรรณลานางรัมภา กล่าวลา 
(๙๗), ความรักของสินสมุท (๑๐๓), โศก (๑๑๕), ค าพังเพย (๑๑๑), ตดัพ้อ (๑๑๓), ธรรมชาต ิ
(๑๒๙) 
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20) เพลงยาวกรมศกัดิ์ฯ 5 วรรค คือ ครวญรัก (๗, ๙, ๑๕, ๑๗), บุพเพ 
(๓) 

21) มทันะพาธา 17 วรรค คือ ชมนาง (๓, ๓๑), บูชาเทวดา (๗), ค า
โต้ตอบเร่ืองความรัก (๙), ร าพัน (๑๕), ชมกวาง (๑๙), ร าพึงรัก (๒๗, ๓๕), ค าตัดพ้อ (๔๑), 
สัญญารัก (๔๓), อ านาจรัก (๔๕), หญิง-ชาย (๔๙), ค าดูหมิ่นคางคก (๕๑), คติส าหรับหญิง 
(๕๕), คนแก่ (๕๗), ดวงจนัทร์ (๖๑), คตสิอนใจ (๖๓) 

22) ระเดน่ลนัได 2 วรรค คือ ตดัพ้อ (๓), ร าพนัรัก (๕) 
23) ราชาพิลาปค าฉนัท์ 2 วรรค คือ ครวญ (๑), ความทกุข์ (๓) 
24) ลกัษณวงศ์ 4 วรรค คือ ครวญ (๑), บาปกรรมของการเป็นชู้  (๓), บท

ชมบษุบก (เลน่ค าแบบกลบท) (๙), บทคร ่าครวญ (๑๓)  
25) ลิลิตนิทราชาคริต 18 วรรค คือ พรรณนา (๑, ๙, ๑๑), ภาษิตสอนใจ 

(๓), เปรียบความ (๗), พรรณนาห้อง (๑๓), ชมนาง (๑๙), ค าอปุมา (๔๕), ค าถวายพระพร (๒๕), 
ค าปลอบ (๓๓), ค าเตือน (๓๙), ค าขอกราบทลู (๔๗), ความเมามวั (๕๕), นิสยัหญิง (๕๙), ค าขู ่
(๖๑), ค าคร ่าครวญ (๖๓), ค าช่ืนชม (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 เจ้า (๓๓), ปู่ เจ้า (๓๕), ความรักของแม ่(๔๑, ๔๗, ๑๒๓), คติกษัตริย์ (๕๓), ครวญ 
สยายผมเช็ดเท้า (๖๑), แตง่องค์ (๖๓), ครวญ อปุมาอปุไมย (๗๑), ชมสตัว์ป่า (๗๙), ชมไม้ (๙๗), 
ครวญถึงแม ่(๘๕, ๙๑), เส่ียงน า้ (๘๗), ภาษิต (สินบน) (๙๓), ตามไก่ผี (๙๕), ครวญ (เม่ือชมไม้) 
(๑๐๑), ร าพนัรัก (๑๑๓), ร าพนัความรักของแม ่(๑๑๙) 

27) ลิลิตเพชรมงกฎุ 3 วรรค คือ ชมกองทพั (๑), ชมปลา (๙), ค าอวยพร 
(๑๑)  

28) วิวาหพระสมทุร 2 วรรค คือ ร าพนัรัก (๓), หญิงชาย (๕) 
29) เวนิสวานิช 6 วรรค คือ เปรียบเทียบคนโกง (๓), ความรัก (๕), ความ

ดี (๑๑), ความฉลาด (๑๓), การพดู (๑๕), ธรรมดาโลก กฎธรรมดา (๒๑) 
30) ศกนุตลา 1 วรรค คือ ชมโฉม (๓) 
31) สมุทรโฆษค าฉันท์ 4 วรรค คือ ชมไม้ (๑), ชมป่า ชมสตัว์ป่า (๕), 

ครวญ (๑๑), ชมธรรมชาต ิ(๙) 
 



75 
 
3.3 กระบวิกำรวิเนครำะห์ข้อมูล 
 

ผู้วิจยัศกึษาคา่นิยมและอุดมการณ์ท่ีมีอยู่ในงานเขียนซึ่งราชบณัฑิตยสถานรวบรวมไว้ใน
หนงัสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย” โดยใช้ระเบียบวิธีการวิพากษ์ตวับทแนวคา่นิยม-มายาคติ และ
ระเบียบวิธีการวิพากษ์ตวับทแนวอดุมการณ์เป็นเคร่ืองมือในการศึกษา ในกระบวนการวิเคราะห์
ผู้วิจยัจะไม่เจาะจงค้นหาค่านิยม มายาคติ และอุดมการณ์ใดเป็นพิเศษ โดยจะศกึษาเรียงล าดบั
ตามเร่ืองและประเด็นดงัท่ีแจกแจงไว้ในหัวข้อ 3.2.2 เพ่ือให้การวิเคราะห์สามารถสะท้อนผล
การศึกษาได้ใกล้เคียงข้อเท็จจริงมากท่ีสุด ซึ่งบางวรรคทองอาจพบค่านิยม มายาคติ หรือ
อดุมการณ์ท่ีหลากหลาย และบางวรรคอาจไม่ปรากฏคา่นิยม มายาคติ หรืออดุมการณ์ใดๆ เลยก็
เป็นได้  

นอกจากนีใ้นกระบวนการวิเคราะห์ข้อมลูผู้วิจยัจะไม่สนใจหน่วยข้อมลูในเชิงกายภาพ แต่
จะพิจารณาในเชิงหน่วยความหมายซึ่งแม้จะเป็นค า ข้อความ ประโยค หรือย่อหน้า หากข้อมูล
เหล่านัน้สะท้อนความหมายท่ีสามารถน ามาวิเคราะห์ได้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งหน่วยข้อมลูการวิเคราะห์
ทัง้สิน้  

ผู้วิจยัได้แบ่งกระบวนการวิเคราะห์เป็น 3 ส่วน คือ (1) การวิเคราะห์องค์ประกอบของ
วรรณคดี (2) การวิเคราะห์คา่นิยม-มายาคติในตวับท และ (3) การวิเคราะห์อดุมการณ์ในตวับท มี
รายละเอียดของกระบวนการวิเคราะห์ดงันี ้

 
3.3.1 กำรวิเนครำะห์อาค์ประกอบขอาวรรณคดี 
ในสว่นนีผู้้วิจยัได้เลือกวิเคราะห์ใน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) ผู้แตง่ (2) ปริบทของการแตง่ 

(3) กลวิธีการแตง่หรือฉนัทลกัษณ์ และ (4) ลกัษณะเนือ้หา มีรายละเอียดการวิเคราะห์ดงัตวัอยา่ง 
ตวัอยา่ง 
วรรณคดี: กลอนดอกสร้อย “ร าพงึในป่าช้า” 
ผู้แตง่: พระยาอปุกิตศลิปสาร (นิ่ม กาญจนาชีวะ) 
ปริบทการแต่ง: มี 33 บท ผู้แตง่ประพนัธ์จากต้นฉบบัของเสถียรโกเศศ ซึ่งแปลจากกวี

นิพนธ์เร่ือง Elegy Written in a Country Churchyard ของ Thomas Gray   
ฉนัทลกัษณ์: กลอนดอกสร้อย มีลกัษณะเหมือนกลอนสภุาพ 1 บทมี 8 วรรค 
ลกัษณะเนือ้หา: วรรณคดีเก่ียวกบัศาสนา ชาดก และค าสอน แสดงถึงสจัธรรมของชีวิตว่า

มนษุย์ทกุคนไมว่า่สงูหรือต ่าล้วนต้องตายเชน่เดียวกนั 
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3.3.2 กำรวิเนครำะห์ค่ำิิยม-มำยำคตใิิต วบท  
ผู้วิจยัประยุกต์ใช้วิธีการวิเคราะห์ค่านิยมของ Sillars and Gronbeck (2001) เฉพาะใน

สว่นของการค้นหาคา่นิยม โดยจะบรูณาการร่วมกบัวิธีการวิเคราะห์มายาคติของอรวรรณ ปิลนัธน์
โอวาท (2547) ผู้ วิจยัขออธิบายหลกัเกณฑ์ในการศึกษาตามล าดบั คือ (1) การวิเคราะห์ค่านิยม 
และ (2) การวิเคราะห์มายาคต ิดงันี ้

3.3.2.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
การค้นหาคา่นิยมในตวับททางสงัคม ผู้วิพากษ์สามารถใช้วิธีการเหล่านีเ้ป็นเกณฑ์

ในการศกึษา ได้แก่ (1) มองหาค าหรือข้อความท่ีแสดงคา่นิยมทัง้ด้านบวกและลบ เช่น สงัคมสงบ
เรียบร้อย ผลประโยชน์สาธารณะ (2) ส ารวจค าหรือข้อความเก่ียวกบัความเช่ือแม้ไม่แสดงคา่นิยม
อยา่งเดน่ชดั (3) ส ารวจคา่นิยมท่ีเป็นรูปธรรม (4) ค้นหาคา่นิยมจากการใช้หลกัฐานสนบัสนนุหรือ
ข้อโต้แย้ง เช่น ค าพูดของบุคคลส าคญั ทฤษฎีท่ีน ามาอธิบาย (Sillars and Gronbeck, 2001: 
191-194)  

การส ารวจดังกล่าวผู้ วิจัยจะพิจารณาเปรียบเทียบกับค่านิยมของคนไทยดังได้
อธิบายไว้ในบทท่ี 2 ประกอบด้วย (1) คา่นิยมการให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล (2) คา่นิยม
เก่ียวกบัภาระบญุคณุ (3) คา่นิยมการปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิ่งแวดล้อม (4) คา่นิยมเก่ียวกบั
ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม (5) ค่านิยมความมัง่คัง่ร ่ารวย (6) ค่านิยมการมีความรู้
ความสามารถ (7) คา่นิยมเก่ียวกบัอ านาจนิยม (8) คา่นิยมเก่ียวกบัพทุธศาสนา (9) คา่นิยมการ
เทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ และ (10) คา่นิยมเก่ียวกบัความสนกุสนาน โดยผู้วิจยัจะจ าแนก
การวิเคราะห์เป็น 2 ขัน้ตอน คือ ขัน้ตอนแรกเป็นการส ารวจค าหรือข้อความท่ีแสดงถึงค่านิยม 
ผู้วิจยัใช้การขีดเส้นใต้แล้วจึงคดัลอกค าหรือข้อความเพ่ือแสดงค าท่ีสะท้อนค่านิยม ขัน้ตอนท่ีสอง
เป็นการระบคุา่นิยมจากค าหรือข้อความท่ีพบ ส่วนผลการวิเคราะห์ข้อมลูจะน าเสนอทัง้ในรูปแบบ
ตารางและความเรียงผสมผสานกนั ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้

ตวัอยา่ง  
กลอนดอกสร้อย “ร าพงึในป่าช้า” วรรคทอง ๕ กองข้าว 
กองเอย๋กองข้าว  กองสงูราวโรงนายิ่งน่าใคร่ เกิดเพราะการเก็บเก่ียวด้วยเคียวใคร 

ใครเล่าไถคราดฟืน้พืน้แผ่นดิน เช้าก็ขบัโคกระบือถือคนัไถ ส าราญใจตามเขตประเทศถ่ิน ยึดหาง
ยามยกัไปตามใจจินต์ หางยามผินตามใจเพราะใคร เอย 

ตวัอยา่งรายละเอียดการวิเคราะห์คา่นิยมในวรรณคดีเร่ืองกลอนดอกสร้อย “ร าพึง
ในป่าช้า” วรรคทองท่ี ๕ ผู้วิจยัน าเสนอไว้ดงัตารางท่ี 3.1 
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ตำรำาท่ี 3.1  ตวัอยา่งการวิเคราะห์คา่นิยมจากวรรคทอง ๕ ของกลอนดอกสร้อย “ร าพงึในป่าช้า” 

ค ำ ข้อควำม ประโยค ค่ำิิยม 
ตามใจจินต์, ตามใจเพราะใคร การให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล 
นา่ใคร่, ส าราญใจตามเขตประเทศถ่ิน ความสนกุสนาน 

 
3.3.2.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
ในการวิเคราะห์มายาคติผู้ วิพากษ์จะพิจารณาองค์ประกอบโดยรวมในระดับ

ประโยคหรือทัง้วรรคทองตามการแนะน าของ Levi-Strauss (1955: 431) ส่วนวิธีการศึกษานัน้ 
อรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท (2547: 202) ได้น าเสนอหลกัเกณฑ์ในการพิจารณามายาคติ ได้แก่ (1) ดู
แหล่งท่ีมาของมายาคติ (Source) (2) พิจารณาประสิทธิผลในการสร้างความหมายของมายาคต ิ
โดยดูการรวมกัน (Combined) ขององค์ประกอบในแต่ละส่วน (3) พิจารณาความกลมกลืน
สอดคล้อง (Harmony) ของอารมณ์ จินตภาพ และความคิดท่ีมายาคตินัน้น าเสนอ (4) ดลู าดบั
เวลา (Standard Chronology) ของมายาคติเม่ือเทียบกับเวลาเดินเร่ือง (Synchronic Time 
/Narrative Progression) รวมถึงพิจารณาเวลาของการเล่าเร่ืองในปริบทเดียวกนั และ (5) ดพูลงั
ตอ่ต้านหรือพลงัตรงข้ามเพื่อหามลูเหตจุงูใจ  

ผู้ วิจัยจะศึกษามายาคติในตัวบทโดยเปรียบเทียบกับมายาคติของคนไทยดังท่ี
อธิบายไว้ในบทท่ี 2 ได้แก่ (1) มายาคติเก่ียวกับจกัรวาลและชีวิต ประกอบด้วยคติเร่ืองภพชาต ิ
กรรม บญุ-บาป พรหมลิชิต โชค ดวง ขวญั ไตรภูมิ นรก-สวรรค์ เทวดา (2) มายาคติเก่ียวกบัสงัคม 
ประกอบด้วยคติเก่ียวกับวิถีเกษตรกรรม ชาตินิยมและความเป็นไทย อ านาจและผู้ มีอ านาจ 
ความส าคญัของสถานะ และสตรีเพศ-ปิตาธิปไตย (3) มายาคติเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ ประกอบด้วย
ความเช่ือและประเพณีหรือพิธีกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัไสยศาสตร์ และ (4) มายาคติเก่ียวกบัจดุสิน้สดุ
ของชีวิต ประกอบด้วยคติเร่ืองผี วิญญาณ และความตาย ผู้วิจยัจะใช้การวิเคราะห์มายาคติเป็น
เคร่ืองมือเสริมส าหรับการวิเคราะห์คา่นิยมซึ่งเป็นเคร่ืองมือหลกั จึงมีการเลือกองค์ประกอบเพียง
บางสว่นท่ีสะท้อนมายาคตอิยา่งชดัเจนมาศกึษา ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้

ตวัอยา่ง  
กลอนดอกสร้อย “ร าพงึในป่าช้า” วรรคทอง ๑๔ ชาวนา  
ชาวเอ๋ยชาวนา วาสนากัน้ไว้ไม่วิตถาร ไม่ชัว่ล้นดีล้นพ้นประมาณ สองประการนี ้

แหละขวางทางคระไล คือไมล่ยุเลือดนัง่บลัลงัก์ราช น าพินาศนรชนพ้นพิสยั แตปิ่ดทางกรุณาอนัพา
ไป ยงัคณุใหญ่ยิ่งเลิศประเสริฐ เอย 
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ตัวอย่างรายละเอียดการวิเคราะห์มายาคติในวรรณคดีเร่ืองกลอนดอกสร้อย 
“ร าพงึในป่าช้า” วรรคทองท่ี ๑๔ ผู้วิจยัน าเสนอไว้ดงัตารางท่ี 3.2 
 
ตำรำาที่  3.2  ตวัอย่างการวิเคราะห์มายาคติจากวรรคทอง ๑๔ ในกลอนดอกสร้อย “ร าพึงในป่า

ช้า” 

ค ำ ข้อควำม ประโยค  มำยำคต ิ
วาสนากัน้ไว้ จกัรวาลและชีวิต (บญุวาสนา) 
ชาวนา-ไมช่ัว่ล้นดีล้นพ้นประมาณ, นัง่บลัลงัก์ราช น าพินาศนรชน

พ้นพิสยั-คณุยิ่งเลศิประเสริฐ 
สังคม (วิถีเกษตรกรรม, อ านาจและผู้ มี

อ านาจ) 

 
3.3.3 กำรวิเนครำะห์อุดมกำรณ์ใิต วบท 
ผู้วิจยัได้ประยุกต์ใช้วิธีการวิเคราะห์อุดมการณ์ในประดิษฐกรรม (Artifacts) ของ Foss 

(2009) บูรณาการร่วมกับหลักการของอรวรรณ ปิลันธน์โอวาท (2547) โดย Foss (2009) ได้
จ าแนกวิธีการวิเคราะห์อุดมการณ์ไว้ 4 ขัน้ตอน ซึ่งผู้ วิจัยน ามาใช้ 3 ขัน้ตอน คือ (1) ระบุ
องค์ประกอบทางกายภาพ (2) ระบคุวามหมาย และ (3) จดัระบบความหมายเพ่ือระบุอดุมการณ์ 
มีรายละเอียดดงันี ้

3.3.3.1 ระบอุงค์ประกอบทางกายภาพ (Presented Elements) 
การระบอุงค์ประกอบทางกายภาพท่ี Foss (2009: 215-216) น าเสนอเป็นตวัอย่าง

การศกึษาอดุมการณ์ในประดิษฐกรรมหรือวตัถ ุการประยกุต์ใช้เคร่ืองมือนีจ้ึงมองค าและประโยค
ของแต่ละวรรคทองเป็นประดิษฐกรรม ซึ่งหน้าท่ีของนักวิพากษ์คือส ารวจข้อโต้แย้ง หลักฐาน
สนบัสนนุ ค าเฉพาะ การอปุมาอปุไมย และอ่ืนๆ ท่ีสะท้อนอดุมการณ์ ผู้วิจยัได้ใช้หลกัการวิเคราะห์
ของอรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท (2547: 219-220) เป็นเกณฑ์ในการค้นหาร่วมด้วย ได้แก่ (1) ส ารวจ
ค าหรือข้อความท่ีบอกถึงอุดมการณ์ (2) ดูตรรกะของการโต้แย้งท่ีขัดกับสามัญส านึกหรือไม่
สมเหตสุมผล (3) พิจารณาความสมัพนัธ์ของอดุมการณ์กบัพลงัทางสงัคม เชน่ ปัจจยัทางการเมือง 
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสภาพสังคม และ (4) ค้นหาพันธมิตรหรือกลุ่มสังคมท่ีมีส่วนให้
อุดมการณ์ก่อตัว ผู้ วิจัยใช้การขีดเส้นใต้แล้วจึงคัดลอกค าหรือข้อความเพ่ือแสดงค าท่ีสะท้อน
อดุมการณ์ 
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3.3.3.2 ระบคุวามหมาย (Suggested Elements) 
ขัน้ตอนนีเ้ป็นการระบุความหมายโดยนัยขององค์ประกอบทางกายภาพ เช่น 

แนวคดิ การอ้างอิง แก่นเร่ือง ความเช่ือ กรอบความคดิ เพ่ือให้นกัวิพากษ์ดงึอดุมการณ์ออกมาจาก
ชิน้งานได้ (Foss, 2009: 216-217) ในส่วนนีผู้้วิจยัจะระบคุวามหมายไว้ในเอกสารนอกเหนือจาก
การรายงานผลการวิจัยเล่มนี ้ทัง้นีเ้พ่ือกระชับเนือ้หาเน่ืองจากผลการวิเคราะห์มีรายละเอียด
คอ่นข้างมาก 

3.3.3.3 จดัระบบความหมายเพ่ือระบอุดุมการณ์  
ขัน้ตอนนีเ้ป็นการน าเอาความหมายท่ีได้มาจัดระบบซึ่งจะสะท้อนแก่นความคิด

หลกัและสามารถสร้างหรือระบอุดุมการณ์ท่ีแฝงในชิน้งานได้ (Foss, 2009: 217) 
ผู้วิจยัจะวิเคราะห์โดยอาศยัอดุมการณ์ในสงัคมไทยดงัได้อธิบายสรุปไว้ในบทท่ี 2 

เป็นกรอบแนวคิดในการศกึษา ได้แก่ อดุมการณ์ทางการเมือง คือ (1) ประชาธิปไตย (2) อ านาจ
นิยมเบ็ดเสร็จ (3) ราชาธิปไตย (4) ชาตินิยม อดุมการณ์ทางเศรษฐกิจ คือ (5) ทนุนิยมและวตัถุ
นิยม อดุมการณ์ทางสงัคมและวฒันธรรม คือ (6) ศกัดินา (7) ชายเป็นใหญ่ และ (8) พทุธศาสนา 
สว่นผลการวิเคราะห์ข้อมลูจะน าเสนอทัง้ในรูปแบบตารางและความเรียงผสมผสานกนัดงัตวัอยา่ง 

ตวัอยา่ง  
กลอนดอกสร้อย “ร าพงึในป่าช้า” วรรคทอง ๑๗ ศพไพร่ 
ศพเอย๋ศพไพร่ ไมมี่ใครขึน้ช่ือระบือขาน ไมเ่กรงใครนินทาวา่ประจาน  ไ ม่ มี ก า ร

จารึกบนัทึกคณุ ถึงบางทีมีบ้างอย่างเป็นเลิศ ก็ไม่ฉูดฉาดเชิดประเสริฐสุนทร์ พอเตือนใจได้บ้าง
ในทางบญุ เป็นเคร่ืองหนนุน าเหตสุงัเวช เอย 
 
ตำรำาที่ 3.3  ตวัอย่างการวิเคราะห์อดุมการณ์จากวรรคทอง ๑๗ กลอนดอกสร้อย “ร าพึงในป่า

ช้า” 

ค ำ ข้อควำม ประโยค ควำมหมำยโดย  ิย อุดมกำรณ์ 
ไพร่ สามญัชนทัว่ไป ผู้ไร้อ านาจราชศกัดิ ์ ศกัดินา 
ไมม่ีใครขึน้ช่ือระบือขาน, จารึกบนัทกึคณุ ไร้สิน้ซึง่ช่ือเสยีง ไมม่ีคณุคา่แกก่าร

จดจ า 
ศกัดินา 

ทางบญุ หนทางแหง่ความดีงาม พทุธศาสนา 
สงัเวช ความรู้สกึเวทนาหรือเศร้าสลด พทุธศาสนา 
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การวิเคราะห์ดังตัวอย่างในตารางท่ี 3.3 ผู้ วิจัยจะระบุไว้ในเอกสารนอกเหนือจากเล่ม
รายงานการวิจัย ดงันัน้ผลการวิเคราะห์อุดมการณ์ในรายงานผลการวิจัยจึงน าเสนอเฉพาะค า 
ข้อความ และประโยคท่ีสะท้อนหรือสามารถระบอุดุมการณ์เทา่นัน้ ดงัตวัอยา่งในตารางท่ี 3.4  
 
ตำรำาที่ 3.4  ตวัอย่างการวิเคราะห์อดุมการณ์จากวรรคทอง ๑๗ กลอนดอกสร้อย “ร าพึงในป่า

ช้า” ท่ีจะน าเสนอในบทท่ี 6 

ค ำ ข้อควำม ประโยค อุดมกำรณ์ 
ไพร่, ไมม่ีใครขึน้ช่ือระบือขาน, จารึกบนัทกึคณุ ศกัดินา 
ทางบญุ, สงัเวช พทุธศาสนา 

 
3.4 กำร  ิำเนสิอข้อมูล 
 

การวิเคราะห์คา่นิยมและอดุมการณ์ท่ีมีอยูใ่นงานเขียนซึ่งราชบณัฑิตยสถานรวบรวมไว้ใน
หนงัสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย” ผู้ วิจยัจะน าเสนอผลการศึกษาในรูปแบบข้อมูลเชิงพรรณนา 
(Descriptive) โดยจ าแนกการน าเสนอเป็น 4 บท ดงันี ้

บทท่ี 4 การวิเคราะห์องค์ประกอบของวรรณคดี  
บทท่ี 5 การวิเคราะห์คา่นิยม-มายาคติท่ีมีอยู่ในงานเขียนซึ่งราชบณัฑิตยสถานรวบรวมไว้

ในหนังสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย” โดยผู้ วิจยัจะเร่ิมวิเคราะห์ค่านิยมก่อน แล้วจึงวิเคราะห์
มายาคตติามล าดบั 

บทท่ี 6 การวิเคราะห์อุดมการณ์ท่ีมีอยู่ในงานเขียนซึ่งราชบณัฑิตยสถานรวบรวมไว้ใน
หนงัสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย” 

บทท่ี 7 สรุปผลและอภิปรายผลการวิจยั 



บทที่ 4 
 

การวเิคราะห์องค์ประกอบของวรรณคด ี
 

การวิจยันีใ้ช้ข้อมลูในการวิเคราะห์จ านวนมาก ดงันัน้ผู้วิจยัจงึน าเสนอผลการวิเคราะห์เป็น
ข้อมูลเชิงพรรณนาโดยแบ่งเป็น 3 บท คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบของวรรณคดี การวิเคราะห์
ค่านิยม-มายาคติ และการวิเคราะห์อุดมการณ์ ทัง้นีเ้พ่ือความสวยงามและความสะดวกในการ
สืบค้น 

ในบทนีเ้ป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบของวรรณคดีซึ่งเป็นการศึกษาส่วนประกอบและ
ปริบทของวรรณคดี มีรายละเอียดในการน าเสนอ 4 ประการ คือ (1) ผู้แตง่ (2) ปริบทของการแตง่ 
(3) กลวิธีการแต่งหรือฉันทลกัษณ์ และ (4) ลกัษณะเนือ้หา โดยผู้ วิจยัจะเรียงล าดบัการน าเสนอ
ตามการจดัหมวดหมู่เนือ้หาของวรรณคดีใน 5 ประเภท ได้แก่ (1) วรรณคดีเก่ียวกบัประวตัิศาสตร์
และการเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ (2) วรรณคดีเก่ียวกับนิราศ การเดินทาง และการคร ่า
ครวญหรืออารมณ์ (3) วรรณคดีเก่ียวกับศาสนา ชาดก และค าสอน (4) วรรณคดีเก่ียวกับ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และพิธีการ และ (5) วรรณคดีเก่ียวกบัละคร นิทาน และนาฏวรรณคดี มี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 
4.1 วรรณคดีเกี่ยวกับประวัตศิาสตร์และการเฉลิมพระเกียรตพิระมหากษัตริย์ 
 
 วรรณคดีเก่ียวกบัประวตัิศาสตร์และการเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์มีจ านวน 7 เร่ือง 
โดยแตล่ะเร่ืองมีองค์ประกอบดงันี ้
 

4.1.1 กาพย์เห่เรือ พระนิพนธ์สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ 
(กหน) 
4.1.1.1 ผู้แตง่: สมเดจ็พระราชบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุดัตวิงศ์ 
4.1.1.2 ปริบทของการแตง่: ผู้ประพนัธ์ขณะด ารงพระยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้า กรม

พระนริศรานวุดัตวิงศ์ ทรงนิพนธ์ขึน้เน่ืองในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภชพระบาทสมเด็จ
พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั เม่ือพ.ศ. 2454 มีทัง้หมด 1 ตอน (พิมพ์พรรณ ไพบลูย์หวงัเจริญ, 2548) 
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4.1.1.3 กลวิธีการแตง่หรือฉันทลกัษณ์: ใช้โคลงส่ีสภุาพน า 1 บท แล้วตามด้วย
กาพย์ยานี 11 โดยกาพย์บทแรกจะมีเนือ้ความเดียวกนักบัโคลงส่ีสภุาพน า (อ้างอิงแล้ว) 

4.1.1.4 ลกัษณะเนือ้หา: เป็นการกล่าวชมกระบวนเรือพระท่ีนัง่และสรรเสริญ
พระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วัตามแบบวิธีบทเหเ่รือโบราณ (อ้างอิงแล้ว) 

 
4.1.2 ค าฉันท์ยอเกียรตชิาวนครราชสีมา (ฉยน) 

4.1.2.1 ผู้แตง่: มหาอ ามาตย์เอก พระยาอปุกิตศลิปสาร (นิ่ม กาญจนาชีวะ) 
4.1.2.2 ปริบทของการแตง่: แตง่ในปี 2462 ชว่งสมยัรัชกาลท่ี 6 (วิเชียร ไกรฤกษ์

ศิลป์, 2549: 16) มีกาพย์และฉันท์หลายประเภทสลบักนั (อปุกิตศิลปสาร, พระยา, 2473: 135-
142) 

4.1.2.3 กลวิธีการแต่งหรือฉันทลกัษณ์: ใช้ฉันท์ คือ วสนัตดิลก 14 มาลินี 15 
อินทรวิเชียร 11 ภชุงคประยาต 12 สทัธรา 21 และกาพย์ คือ สรุางคนาง 28 ฉบงั 16 (อ้างอิงแล้ว)  

4.1.2.4 ลักษณะเนือ้หา: เป็นการสดุดีและบรรยายวีรกรรมของท้าวสุรนารี 
(คณุหญิงโม) โดยด าเนินเร่ืองตามพระราชพงศาวดาร (จินตนา ศรีสขุสวสัดิ,์ ม.ป.ป.: 92) 

 
4.1.3 โคลงยอพระเกียรตพิระเจ้ากรุงธนบุรี (คยธ) 

4.1.3.1 ผู้แตง่: นายสวน มหาดเล็กในสมเดจ็พระเจ้ากรุงธนบรีุ 
4.1.3.2 ปริบทของการแตง่: โคลงมี 85 บท แตง่ขึน้ในปี 2314 ผู้แตง่รับราชการ

ใกล้ชิดพระองค์มาตัง้แต่ก่อนสถาปนากรุงธนบุรี  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. 
ส านกัหอสมดุ, 2547) 

4.1.3.3 กลวิธีการแตง่หรือฉนัทลกัษณ์: โคลงส่ีสภุาพ 

4.1.3.4 ลกัษณะเนือ้หา: กล่าวถึงการก่อตัง้กรุงธนบรีุ พระราชกรณียกิจ รวมถึง
ยอพระเกียรต ิพระบารมี และพระสิริโฉมของพระเจ้ากรุงธนบรีุกบัพระมเหสี (อ้างอิงแล้ว) 
 

4.1.4 เพลงยาวเฉลิมพระเกียรต ิ(คุณพุ่ม) (พยพ) 
4.1.4.1 ผู้แตง่: คณุพุม่ หรือนามปากกา “บษุบาทา่เรือจ้าง” 
4.1.4.2 ปริบทของการแตง่: กลอนเพลง 378 ค ากลอน ผู้แตง่ประพนัธ์ขึน้ในสมยั

รัชกาลท่ี 5 เพ่ือขอเงินจากผู้ขอคดัลอกไปอา่น (ศนูย์มานษุยวิทยาสิรินธร, ม.ป.ป.) 
4.1.4.3 กลวิธีการแตง่หรือฉนัทลกัษณ์: กลอนเพลงยาว  
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4.1.4.4 ลกัษณะเนือ้หา: ยอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั 
(รัชกาลท่ี 3) และพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั (รัชกาลท่ี 4) (อ้างอิงแล้ว) 

 
4.1.5 ลิลิตดัน้สดุดีบ้านบางระจัน (ลสบ) 

4.1.5.1 ผู้แตง่: มหาอ ามาตย์เอก พระยาอปุกิตศลิปสาร (นิ่ม กาญจนาชีวะ) 
4.1.5.2 ปริบทของการแต่ง: แตง่เสร็จในปี 2465 ประกอบด้วยร่ายดัน้ 12 บท 

โคลงดัน้วิวิธมาลี 36 บท และโคลงสามดัน้ 15 บท มีจดุมุ่งหมายเพ่ือโน้มน้าวให้ผู้อ่านเกิดความรัก
ชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย์ (บาหยนั อ่ิมส าราญ, 2549: 329-338) 

4.1.5.3 กลวิธีการแตง่หรือฉนัทลกัษณ์: ลิลิตดัน้ คือใช้ร่ายดัน้ขึน้ต้น แล้วใช้โคลง
ดัน้กบัร่ายดัน้สลบักนัไปมาซึง่อยูใ่นเร่ืองเดียวกนั (ราชบณัฑิตยสถาน, 2556: 1063) 

4.1.5.4 ลกัษณะเนือ้หา: กลา่วถึงวีรกรรมของชาวบ้านบางระจนัท่ีร่วมใจกนัตอ่สู้
กบัทพัพมา่ซึง่สามารถต้านข้าศกึได้ถึง 7 ครัง้ (บาหยนั อ่ิมส าราญ, 2549) 

 
4.1.6 ลิลิตตะเลงพ่าย (ลตพ) 

4.1.6.1 ผู้แตง่: สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานชุิตชิโนรส 

4.1.6.2 ปริบทของการแตง่: แตง่แล้วเสร็จในปี 2375 ประกอบด้วยร่ายสภุาพ 47 
บท โคลงส่ีสภุาพ 337 บท โคลงสองสภุาพ 41 บท และโคลงสามสภุาพ 11 บท ผู้แตง่ใช้ค าว่า 
“ตะเลง” เพราะไพร่พลของพระมหาอปุราชาสว่นใหญ่เป็นชาวมอญ (สชุาต ิสมมาตร, 2548: 18) 

4.1.6.3 กลวิธีการแตง่หรือฉันทลกัษณ์: ลิลิตสภุาพ ประกอบด้วยร่ายสภุาพและ
โคลงสภุาพซึง่ใช้ทัง้โคลง 2 โคลง 3 และโคลง 4 สว่นท้ายเร่ืองเป็นโคลงกระทู้  (อ้างอิงแล้ว) 

4.1.6.4 ลกัษณะเนือ้หา: กล่าวถึงพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนเรศวร
มหาราชซึง่ทรงเอาชนะพระมหาอปุราชาแหง่กรุงหงสาวดีในสงครามยทุธหตัถี (อ้างอิงแล้ว) 
 

4.1.7 ลิลิตยวนพ่าย (ลยพ) 
4.1.7.1 ผู้แตง่: ไมป่รากฏ 

4.1.7.2 ปริบทของการแตง่: สนันิษฐานว่าแตง่ในพ.ศ. 2017 หรือ พ.ศ. 2032-
2072 มี 298 บท ประกอบด้วยร่ายดัน้ 2 บท โคลงดัน้บาทกญุชรและโครงดัน้วิวิธมาลี 296 บท ค า
วา่ “ยวน” หมายถึง ชาวโยนกหรือล้านนา (เสนีย์ วิลาวรรณ, สรุะ ดามาพงษ์ และทศันีย์ ล้วนสละ, 
2551: 29) 

4.1.7.3 กลวิธีการแตง่หรือฉนัทลกัษณ์: ลิลิตดัน้   
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4.1.7.4 ลกัษณะเนือ้หา: บรรยายถึงการท่ีสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแห่งกรุง
ศรีอยธุยาทรงมีชยัในสงครามเหนือพระเจ้าตโิลกราชแหง่อาณาจกัรล้านนา (อ้างอิงแล้ว)  

ในการวิเคราะห์องค์ประกอบของวรรณคดีเก่ียวกบัประวตัิศาสตร์และการเฉลิมพระเกียรติ
พระมหากษัตริย์จ านวน 7 เร่ืองนี ้ผู้วิจยัขอสรุปผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 4.1 ดงันี ้
 
ตารางท่ี 4.1  สรุปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของวรรณคดีเก่ียวกบัประวตัิศาสตร์และการเฉลิม

พระเกียรตพิระมหากษัตริย์ 

เร่ือง ผู้แต่ง ปริบทการแต่ง ฉันทลักษณ์ เนือ้หา 
กาพย์ เห่ เ รือ  กรม
พระยานริศราฯ  

สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรม
พระยานริศราฯ  

แต่งพ.ศ. 2454 มี 1 
ตอน 

โค ลง สี่ สุภ าพน า
กาพย์ยานี 11 

ชมเรือ และยอพระ
เกียรติ ร.6 

ค าฉันท์ยอเกียรติ
ชาวนครราชสมีา  

พระยาอุปกิตศิลป
สาร 

แตง่พ.ศ. 2462  ฉั น ท์ แ ล ะ ก า พ ย์
หลายประเภท 

สดุดี วี รกรรมของ
ท้าวสรุนารี (โม) 

โคลงยอพระเกียรติ
พระเจ้ากรุงธนบรีุ 

นายสวน มหาดเลก็ แต่งพ.ศ. 2314 มี 
85 บท 

โคลงสีส่ภุาพ ยอพระเกียรติพระ
เจ้ากรุงธนบรีุ 

เพลงยาวเฉลิมพระ
เกียรติ (คณุพุม่) 

คุณ พุ่ ม  ( บุ ษ บ า
ทา่เรือจ้าง) 

แ ต่ ง ส มั ย  ร . 5 มี
กลอน 378 เพลง 

กลอนเพลงยาว ยอพระเกียรติ  ร.3 
และ ร.4  

ลิลิตดั น้สดุดี บ้ าน
บางระจนั  

พระยาอุปกิตศิลป
สาร 

แ ต่ ง เ ส ร็ จ พ . ศ . 
2465 มี 63 บท  

ลลิติดัน้ สดุดี วี รกรรมชาว 
บ้านบางระจนั 

ลลิติตะเลงพา่ย  กรมพระปรมานุชิต
ชิโนรส 

เสร็จปี 2375 มี ร่าย
และโคลง 436 บท 

ลลิติสภุาพ วีรกรรมของสมเด็จ
พระนเรศวร 

ลลิติยวนพา่ย 
 

ไมป่รากฏ แต่ ง ปี  2017 ห รือ
อาจ 2032-2072 
มี 298 บท 

ลลิติดัน้   สมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถ รบกับ
พระเจ้าติโลกราช 

 
4.2 วรรณคดีเกี่ยวกับนิราศ การเดนิทาง และการคร ่าครวญหรืออารมณ์  
 

วรรณคดีเก่ียวกบันิราศ การเดนิทาง และการคร ่าครวญหรืออารมณ์มีจ านวน 33 เร่ือง โดย
แตล่ะเร่ืองมีองค์ประกอบดงันี ้
 

4.2.1 กลอนเพลงยาวรบพม่าที่ท่าดนิแดง (กนด) 
4.2.1.1 ผู้แตง่: พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช 
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4.2.1.2 ปริบทของการแตง่: แตง่ขณะเสด็จไปต้านทพัพม่าท่ีต าบลท่าดินแดงใน
ปี 2329 เพ่ือแก้ความเบื่อหนา่ยจากการเดนิทางไกล (โสภณอกัษรกิจ, หลวง, 2464: (2)-(6)) 

4.2.1.3 กลวิธีการแตง่หรือฉนัทลกัษณ์: กลอนเพลงยาวในลกัษณะนิราศ 

4.2.1.4 ลกัษณะเนือ้หา: ร าพึงถึงคนรัก พรรณนาสถานท่ีระหว่างการเดินทาง 
บรรยายการรบกบัพม่าจนได้รับชยัชนะ (ศิริกาญจน์ ธนวฒัน์เดชากลุ, สภุสัสร โห้ยขุนั, บญุชนะ 
ล้อมสิริอดุม, ฐิตาพร จินตะเกษกรณ์, อญัชิษฐา สขุกาย และสพุจน์ เช่ียวชลวิชญ์, 2554: 83) 

 
4.2.2 กาพย์ห่อโคลงนิราศธารทองแดง (กนธ) 

4.2.2.1 ผู้แตง่: กรมพระราชวงับวรสถานมงคล เจ้าฟ้าธรรมธิเบศรฯ 
4.2.2.2 ปริบทของการแต่ง: มีอีกช่ือหนึ่ง คือ “กาพย์ห่อโคลงประพาสธาร

ทองแดง” ผู้แตง่นิพนธ์ขึน้พร้อมกับกาพย์เห่เรือและกาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศกในคราตามเสด็จฯ 
ไปนมสัการพระพทุธบาท ประกอบด้วยกาพย์ 108 บท โคลง 113 บท (นิตยา ตนัทโอภาส, 2520)   

4.2.2.3 กลวิธีการแตง่หรือฉนัทลกัษณ์: กาพย์หอ่โคลง  
4.2.2.4 ลักษณะเนือ้หา: กล่าวถึงสัตว์ป่า พรรณไม้ และสภาพแวดล้อมท่ี

กระบวนกระบวนพยุหยาตราทางสถลมารคเคล่ือนผ่านทางไปนมัสการพระพุทธบาทสระบุรี 
(อ้างอิงแล้ว)  

 
4.2.3 กาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศก (กนศ) 

4.2.3.1 ผู้แตง่: กรมพระราชวงับวรสถานมงคล เจ้าฟ้าธรรมธิเบศรฯ 
4.2.3.2 ปริบทของการแต่ง: ผู้ แต่งนิพนธ์ขึน้พร้อมกับกาพย์เห่เรือในคราตาม

เสด็จฯ นมสัการพระพุทธบาท ประกอบด้วยกาพย์ 152 บท โคลง 157 บท (นิตยา ตนัทโอภาส, 
2520: 50)   

4.2.3.3 กลวิธีการแตง่หรือฉนัทลกัษณ์: กาพย์หอ่โคลง 
4.2.3.4 ลกัษณะเนือ้หา: พรรณนาความทกุข์โศกท่ีต้องจากนางอนัเป็นท่ีรัก โดย

ร าพนัตามล าดบัเวลา วนั เดือน ปี และฤด ู(ศนูย์มานษุยวิทยาสิรินธร, ม.ป.ป.) 
 
4.2.4 กาพย์เห่เรือ พระนิพนธ์เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร (กหธ) 

4.2.4.1 ผู้แตง่: กรมพระราชวงับวรสถานมงคล เจ้าฟ้าธรรมธิเบศรฯ 
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4.2.4.2 ปริบทของการแตง่: ผู้แตง่ประพนัธ์ขึน้ส าหรับเหเ่รือพระท่ีนัง่เม่ือครัง้ตาม
เสด็จฯ ไปนมสัการพระพุทธบาทสระบรีุ กาพย์มี 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 บทเห่ชมเรือและธรรมชาต ิ
ตอนท่ี 2 เหก่ากี (ศริิกาญจน์ ธนวฒัน์เดชากลุ และคณะ, 2554: 67) 

4.2.4.3 กลวิธีการแตง่หรือฉันทลกัษณ์: โคลงส่ีสุภาพน า 1 บทและกาพย์ยานี 
11 เป็นบทพรรณนาตามไมจ่ ากดัจ านวนบท (โอภาส จอมสายศรี, 2557: 5) 

4.2.4.4 ลกัษณะเนือ้หา: กล่าวชมเรือพระท่ีนัง่และธรรมชาติตามล าน า้ท่ีขบวน
เรือเคล่ือนผา่นโดยน ามาเปรียบกบัความรู้สึกท่ีต้องไกลจากคนรัก (อ้างอิงแล้ว) 

 
4.2.5 กาพย์เห่เรือ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

(กหจ) 
4.2.5.1 ผู้แตง่: พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั 
4.2.5.2 ปริบทของการแตง่: มี 4 ตอน คือ ชมสวน ชมนก ชมไม้ และชมโฉม แตง่

ขึน้โดยใช้กาพย์ของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศรเป็นต้นแบบ (โอภาส จอมสายศรี, 2557: 6) 
4.2.5.3 กลวิธีการแตง่หรือฉันทลกัษณ์: ใช้โคลงน ากาพย์ คือ โคลงส่ีสภุาพน า 1 

บท แล้วตามด้วยกาพย์ยานี 11 เชน่เดียวกบักาพย์เหเ่รือของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร 
4.2.5.4 ลกัษณะเนือ้หา: ชมธรรมชาตพิร้อมกบัการระลึกถึงนางอนัเป็นท่ีรัก โดย

เน้นการพลดัพรากและความโศกของผู้แตง่เอง (นิตยา ตนัทโอภาส, 2520: 13) 
 
4.2.6 กาพย์เห่เรือ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

(กหม) 
4.2.6.1 ผู้แตง่: พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั 
4.2.6.2 ปริบทของการแตง่: มีทัง้หมด 12 ตอน ทรงนิพนธ์พระราชทานส าหรับ

พิมพ์ในหนงัสือสมทุรสารของราชนาวีสมาคม เม่ือพ.ศ. 2457 (องค์การค้าของครุุสภา, 2504) 
4.2.6.3 กลวิธีการแตง่หรือฉนัทลกัษณ์: ใช้โคลงส่ีสภุาพน าขึน้ต้นก่อนกาพย์ยานี 

11 เชน่เดียวกบัของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศรแตเ่พิ่มเตมิความเป็นสมยัใหม ่(สวุิทย์ สงัโยคะ, 2518: 230) 
4.2.6.4 ลักษณะเนือ้หา: กล่าวชมเรือ ราชนาวี เมือง ทางไปปากน า้ ปลา 

ชายทะเล เคร่ืองคาวหวาน และครวญตา่งๆ รวมถึงเร่ืองนางสีดาและพระร่วง (องค์การค้าของครุุ
สภา, 2504) 
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4.2.7 ค ากาพย์เร่ืองพระศิวประตมิา (กศม) 
4.2.7.1 ผู้แตง่: มหาอ ามาตย์เอก พระยาอปุกิตศลิปสาร (นิ่ม กาญจนาชีวะ) 
4.2.7.2 ปริบทของการแตง่: ไม่ปรากฏปีท่ีแตง่ แตผู่้แตง่รวบรวมไว้ในหนงัสือค า

ประพันธ์บางเร่ือง พิมพ์ครัง้แรกเม่ือปี 2471 เพ่ืออุทิศบุญกุศลแด่บิดา ภรรยา และน้องชายท่ี
เสียชีวิต วรรณคดีประกอบด้วยกาพย์ทัง้หมด 151 บท (อปุกิตศลิปสาร, พระยา, 2473) 

4.2.7.3 กลวิธีการแตง่หรือฉันทลกัษณ์: ใช้กาพย์ยานี 11 จ านวน 37 บท กาพย์
ฉบงั 16 จ านวน 85 บท และกาพย์สรุางคนาง 28 จ านวน 29 บท (อ้างอิงแล้ว) 

4.2.7.4 ลกัษณะเนือ้หา: กล่าวถึงความงามของภูมิประเทศบริเวณเขาไกรลาส
อนัเทวสถานท่ีประทบัของพระอิศวรมหาเทพและความยิ่งใหญ่ของพระองค์ (อ้างอิงแล้ว) 

 
4.2.8 โคลงกวีโบราณ (ควบ) 

4.2.8.1 ผู้แตง่: ไมร่ะบแุนช่ดั  
4.2.8.2 ปริบทของการแต่ง: โคลงนีมี้ผู้ แต่งหลายคน พระยาตรังเล็งเห็น

ความส าคญัจึงได้รวบรวมโคลงท่ีโดดเด่นไว้และแต่งเพิ่มเติมเพ่ือมิให้สูญหาย (สุวิทย์ สังโยคะ, 
2518: 176) 

4.2.8.3 กลวิธีการแตง่หรือฉนัทลกัษณ์: ใช้โคลงส่ีสภุาพและโคลงดัน้  
4.2.8.4 ลกัษณะเนือ้หา: โคลงเบ็ดเตล็ดของกวีหลายคน เช่น โคลงโต้ตอบของ

ศรีปราชญ์ โคลงนิราศเจ้าฟ้าอภยั โคลงนิราศพระบาท รวมถึงโคลงท่ีพระยาตรังแตง่ (อ้างอิงแล้ว) 
 
4.2.9 โคลงก าศรวลศรีปราชญ์ (คศป) 

4.2.9.1 ผู้แตง่: ไมป่รากฏ แตเ่ช่ือกนัวา่ศรีปราชญ์เป็นผู้แตง่ 
4.2.9.2 ปริบทของการแตง่: เรียกอีกช่ือว่า “ก าสรวลโคลงดัน้” แตง่ระหว่างพ.ศ. 

1991-2031 มีร่ายน าดัน้ 1 บท และโคลงส่ีดัน้ 128 บท (ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต, 2544: 147-150) 
4.2.9.3 กลวิธีการแตง่หรือฉนัทลกัษณ์: ใช้ร่ายดัน้น าและตามด้วยโคลงส่ีดัน้  
4.2.9.4 ลกัษณะเนือ้หา: กล่าวชมเมืองและประชาชน ชมความงามและคร ่า

ครวญถึงนางอนัเป็นท่ีรัก รวมถึงการเดนิทางด้วยเรือ (อ้างอิงแล้ว) 
 

4.2.10 โคลงดัน้นิราศตามเสดจ็ทัพล าน า้น้อย (คดน) 
4.2.10.1 ผู้แตง่: พระยาตรังคภมูาภิบาล (พระยาตรัง) 
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4.2.10.2 ปริบทของการแต่ง: แต่งเม่ือพ.ศ. 2330 เม่ือครัง้ตามเสด็จพระบาท-
สมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราชไปตีเมืองทวาย (โชษิตา มณีใส, 2557: 36) 

4.2.10.3 กลวิธีการแตง่หรือฉนัทลกัษณ์: ใช้โคลงส่ีเป็นหลกั มีร่ายดัน้เกร่ิน 1 บท 

4.2.10.4 ลกัษณะเนือ้หา: บรรยายบรรยากาศการเดินทางทางน า้ พรรณนา
อารมณ์ของผู้แตง่ เลา่ถึงเหตกุารณ์เสดจ็พระราชด าเนินทพัผา่นป่าไปสูเ่มืองทวาย (อ้างอิงแล้ว) 

 
4.2.11 โคลงทวาทศมาศ (คทม) 

4.2.11.1 ผู้แตง่: พระเยาวราชในสมยัสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ  
4.2.11.2 ปริบทของการแต่ง: แต่งในสมยัสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 2 ราวพ.ศ. 

2007-2031 ประกอบด้วยโคลง 259 บทและร่าย 1 บท (ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต, 2544: 128-132) 
4.2.11.3 กลวิธีการแตง่หรือฉันทลกัษณ์: ใช้โคลงส่ีดัน้วิวิธมาลี 240 บท โคลงส่ี

ดัน้บาทกญุชร 19 บท และร่ายขนาดสัน้ 1 บท (อ้างอิงแล้ว)  
4.2.11.4 ลกัษณะเนือ้หา: พรรณนาความงามของหญิงอนัเป็นท่ีรัก และร าพนั

ความทกุข์โศกของกวีท่ีต้องจากนางไปไกลซึง่มิได้ระบวุ่าจากไปท่ีใด (อ้างอิงแล้ว) 
 
4.2.12 โคลงนิราศฉะเชิงเทรา (คนช) 

4.2.12.1 ผู้แตง่: พระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมหลวงภวูเนตรนรินทรฤทธ์ิ 
4.2.12.2 ปริบทของการแตง่: แตง่ในปี 2369 เม่ือคราวตามเสด็จในสงครามทพั

เวียงจนัทน์ของกรมหม่ืนสริุนทรรักษ์ มีทัง้หมด 117 บท (ศนูย์มานษุยวิทยาสิรินธร, ม.ป.ป.) 
4.2.12.3 กลวิธีการแตง่หรือฉนัทลกัษณ์: โคลงส่ีสภุาพ 

4.2.12.4 ลกัษณะเนือ้หา: กลา่วถึงการยกทพัจากกรุงเทพฯ ไปตัง้ทพัท่ีปราจีนบรีุ 
เนือ้หาระบกุารเดนิทางถึงฉะเชิงเทราผา่นสถานท่ีตา่งๆ แล้วคร ่าครวญถึงหญิงคนรัก (อ้างอิงแล้ว) 

 
4.2.13 โคลงนิราศไปแม่น า้น้อย (คนม) 

4.2.13.1 ผู้แตง่: ศษิย์ศรีปราชญ์ 

4.2.13.2 ปริบทของการแตง่: แตง่ในปี 2334 เนือ้หาหลายส่วนตรงกบัโคลงนิราศ
ทวายของพระพิพิธสาลี มีร่ายน าและโคลงทัง้หมด 200 บท (จันทร์จิรายุวฒัน์ รัชนี, หม่อมเจ้า, 
2513) 

4.2.13.3 กลวิธีการแตง่หรือฉนัทลกัษณ์: ใช้ร่ายน า โคลงส่ีดัน้ และโคลงส่ีสภุาพ 
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4.2.13.4 ลกัษณะเนือ้หา: กล่าวถึงการตามเสด็จทพัพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าฯ ไปรบกบัพมา่ท่ีเมืองทวาย โดยพระองคท์รงยัง้ทพัท่ีแมน่ า้น้อย กาญจนบรีุ (อ้างอิงแล้ว) 
 

4.2.14 โคลงนิราศพระประธม (คนป) 
4.2.14.1 ผู้แตง่: พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท 

4.2.14.2 ปริบทของการแตง่: แตง่เม่ือพ.ศ. 2377 ในสมยัรัชกาลท่ี 3 เม่ือคราวผู้
แตง่เสดจ็ไปนมสัการพระปฐมเจดีย์ (โชษิตา มณีใส, 2557: 36) 

4.2.14.3 กลวิธีการแตง่หรือฉันทลกัษณ์: ส่วนน าเป็นร่ายสภุาพกบัโคลงส่ีสภุาพ
รับสมัผสัท่ีท้ายบาทแรกของโคลงบทแรก สว่นเนือ้หาเป็นโคลงส่ีสภุาพ (อ้างอิงแล้ว) 

4.2.14.4 ลกัษณะเนือ้หา: กลา่วชมเมืองและการเดินทางจากปากคลองตลาดไป
ยงัปลายทาง มีการเปรียบตวัผู้แตง่กบับคุคลในวรรณคดีด้วย (สวุิทย์ สงัโยคะ, 2518: 190) 

 
4.2.15 โคลงนิราศพระพพิธิสาลี (คนพ) 

4.2.15.1 ผู้แตง่: พระพิพิธสาลี (อ้น) 
4.2.15.2 ปริบทของการแต่ง: เรียกอีกช่ือคือ “นิราศชุมพร” ไม่ปรากฏปีท่ีแต่ง 

ประกอบด้วยโคลงจ านวน 196 บท (โชตชิว่ง นาดอน, 2557) 
4.2.15.3 กลวิธีการแตง่หรือฉนัทลกัษณ์: โคลงส่ีสภุาพ 

4.2.15.4 ลกัษณะเนือ้หา: บรรยายสถานท่ีระหว่างการเดินทางจากกรุงเทพฯ ไป
เมืองไชยา รวมถึงพรรณนาความรักและความโศกท่ีต้องจากคนรัก (นิตยา แก้วคลัณา, 2551: 25) 

 
4.2.16 โคลงนิราศพระยาตรัง (คนต) 

4.2.16.1 ผู้แตง่: พระยาตรังคภมูาภิบาล (พระยาตรัง) 
4.2.16.2 ปริบทของการแตง่: มีร่าย 1 บทและโคลง 126 บท สนันิษฐานว่าแตใ่น

ปี 2352 เม่ือครัง้ผู้แตง่ไปทพัซึง่พมา่ยกมาตีเมืองถลางและชมุพร (โชษิตา มณีใส, 2557: 36) 
4.2.16.3 กลวิธีการแตง่หรือฉนัทลกัษณ์: ใช้ร่ายสภุาพและโคลงส่ีสภุาพ 

4.2.16.4 ลกัษณะเนือ้หา: การเดนิทางทางเรือ ทางบก และชมป่า (อ้างอิงแล้ว) 
 
4.2.17 โคลงนิราศพะเนียด (คนน) 

4.2.17.1 ผู้แตง่: สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมพระยาบ าราษปรปักษ์ 
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4.2.17.2 ปริบทของการแต่ง: ไม่ปรากฏ แต่ราชบณัฑิตสถานน าโคลงมาจาก
หนงัสือประชุมนิราศค าโคลง หน้า 455 ซึ่งพิมพ์ในปี 2513 โดยแพร่พิทยา (ราชบณัฑิตยสถาน, 
2554: 170) 

4.2.17.3 กลวิธีการแตง่หรือฉนัทลกัษณ์: โคลงส่ีสภุาพ 

4.2.17.4 ลกัษณะเนือ้หา: เป็นการคร ่าครวญของกวีเม่ือต้องจากนางอนัเป็นท่ีรัก 
 
4.2.18 โคลงนิราศกรมพระยาเดชาดศิร (คนด) 

4.2.18.1 ผู้แตง่: สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดศิร 
4.2.18.2 ปริบทของการแต่ง: มี 163 บท แต่งเม่ือครัง้เสด็จไปปราบกบฏท่ี

เวียงจันทน์ในทัพของกรมพระราชวงับวรฯ มหาศกัดิ์พลเสพย์ สมยัรัชกาลท่ี 3 (สุวิทย์ สังโยคะ, 
2518: 188) 

4.2.18.3 กลวิธีการแตง่หรือฉนัทลกัษณ์: ใช้ร่ายและโคลงส่ีสภุาพ 

4.2.18.4 ลักษณะเนือ้หา: กล่าวคร ่ าครวญถึงนางท่ีจากมา และพรรณนา
บรรยากาศการเดินทางทวนล าน า้เจ้าพระยาเข้าสู่แม่น า้ป่าสกัจนกระทั่งถึงท่าหลวงของสระบุรี 
(อ้างอิงแล้ว) 

 
4.2.19 โคลงนิราศหริภุญชัย (คนห) 

4.2.19.1 ผู้แตง่: ไมป่รากฏนามท่ีแนช่ดั 

4.2.19.2 ปริบทของการแตง่: มีทัง้หมด 178 บท เดิมเป็นโคลงลาวแล้วถกูแปลง
เป็นโคลงแบบภาคกลางในภายหลงั แตง่ในสมยัอยธุยาตอนต้น (สวุิทย์ สงัโยคะ, 2518: 31-32) 

4.2.19.3 กลวิธีการแตง่หรือฉนัทลกัษณ์: โคลงส่ีสภุาพ 

4.2.19.4 ลักษณะเนือ้หา: กล่าวถึงการเดินทางผ่านสถานท่ีต่างๆ จากเมือง
เชียงใหมไ่ปนมสัการพระธาตหุริภญุไชยพร้อมกบัพรรณนาถึงคนรักท่ีตนจากมา (อ้างอิงแล้ว) 

 
4.2.20 นิราศกรุงเก่า (นรก) 

4.2.20.1 ผู้แตง่: หลวงจกัรปาณี (ฤกษ์) 
4.2.20.2 ปริบทของการแตง่: แตง่เม่ือพ.ศ. 2404 มีโคลงทัง้หมด 243 บท ร่ายน า 

1 บท ลกัษณะการแตง่เหมือนโคลงนิราศนรินทร์ (จกัรปาณี, หลวง, 2477) 
4.2.20.3 กลวิธีการแตง่หรือฉนัทลกัษณ์: โคลงนิราศ ใช้โคลงส่ีสภุาพและร่ายน า 
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4.2.20.4 ลกัษณะเนือ้หา: กลา่วถึงการตามเสดจ็รัชกาลท่ี 4 ทรงประพาสกรุงเก่า
ในปี 2403 โดยร าพนัถึงคนรักเทียบกบัสถานท่ี  (ศนูย์มานษุยวิทยาสิรินธร, ม.ป.ป.) 

 
4.2.21 นิราศตลาดเกรียบ (นรต) 

4.2.21.1 ผู้แตง่: พระเทพโมลี (กลิ่น)  
4.2.21.2 ปริบทของการแตง่: แตง่ในสมยัรัชกาลท่ี 3 มี 93 บท 

4.2.21.3 กลวิธีการแตง่หรือฉนัทลกัษณ์: โคลงส่ีสภุาพ  
4.2.21.4 ลกัษณะเนือ้หา: กล่าวถึงการเดินทางตามเสด็จไปทอดพระเนตรช้าง

โดยเรือตามล าน า้เจ้าพระยา มีการน าสถานท่ีมาพรรณนาถึงคนรัก (ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 
ม.ป.ป.) 

 
4.2.22 นิราศนรินทร์ (นรน) 

4.2.22.1 ผู้แตง่: นายนรินทรธิเบศร์ (อิน)  
4.2.22.2 ปริบทของการแตง่: มี 143 บท แตง่ปี 2352 เม่ือครัง้ตามเสด็จสมเด็จ

พระบวรราชเจ้า มหาเสนานรัุกษ์ไปรบพมา่ท่ีเมืองถลางและชมุพร (โชษิตา มณีใส, 2557: 36) 
4.2.22.3 กลวิธีการแตง่หรือฉันทลกัษณ์: ส่วนน าเป็นร่ายสภุาพ ส่วนเนือ้หาเป็น

โคลงส่ีสภุาพ ไมร้่อยโคลงทัง้สว่นน าและสว่นเนือ้หา (อ้างอิงแล้ว)  
4.2.22.4 ลกัษณะเนือ้หา: กล่าวถึงความรู้สึกของผู้แตง่ท่ีต้องจากหญิงอนัเป็นท่ี

รัก และเลา่ถึงการเดนิทางผา่นภมูิประเทศตา่งๆ เชน่เดียวกบัโคลงนิราศพระยาตรัง (อ้างอิงแล้ว)  
 
4.2.23 นิราศพระบาท (นรบ) 

4.2.23.1 ผู้แตง่: สนุทรภู่ 
4.2.23.2 ปริบทของการแต่ง: แต่งเม่ือพ.ศ. 2350 เม่ือครัง้กวีตามเสด็จพระองค์

เจ้าปฐมวงศ์ไปนมสัการพระพทุธบาทสระบรีุ (โชษิตา มณีใส, 2557: 89) 
4.2.23.3 กลวิธีการแตง่หรือฉนัทลกัษณ์: กลอนนิราศ 

4.2.23.4 ลักษณะเนือ้หา: กล่าวถึงบรรยากาศ เหตุการณ์ท่ีพบ และความ
สนกุสนานของการเดินทางไปนมสัการพระพทุธบาทในฐานะข้าราชบริพาร ใช้เวลาเดินทาง 4 วนั 
(อ้างอิงแล้ว) 
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4.2.24 นิราศพระประธม (นรธ) 
4.2.24.1 ผู้แตง่: สนุทรภู่ 
4.2.24.2 ปริบทของการแตง่: แตง่ประมาณปี 2385 เม่ือครัง้เดินทางไปนมสัการ

พระปฐมเจดีย์ (โชษิตา มณีใส, 2557: 89) โดยมีบุตรเดินทางร่วมด้วย 2 คน (สุวิทย์ สงัโยคะ, 
2518: 157) 

4.2.24.3 กลวิธีการแตง่หรือฉนัทลกัษณ์: กลอนนิราศ 

4.2.24.4 ลกัษณะเนือ้หา: กล่าวถึงการเดินทางตามล าน า้เจ้าพระยาผ่านคลอง
ตา่งๆ เชน่ บางกอกน้อย คลองโยงบางเชือก จนถึงวดัพระประปฐมเจดีย์ (อ้างอิงแล้ว) 

 
4.2.25 นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน (นรจ) 

4.2.25.1 ผู้แตง่: พระยามหานภุาพ (อนั) 
4.2.25.2 ปริบทของการแต่ง: มีอีกช่ือคือ “นิราศกวางตุ้ง” ความยาว 285 บท 

แต่งในปี 2324 เม่ือผู้แต่งเดินทางน าพระราชสาส์นไปเจริญสมัพนัธไมตรีกับจีน (สวุิทย์ สงัโยคะ, 
2518: 92) 

4.2.25.3 กลวิธีการแตง่หรือฉนัทลกัษณ์: กลอนเพลงยาวในลกัษณะกลอนสภุาพ 
ขึน้ต้นด้วยวรรครับและลงท้ายด้วย “เอย” (โชษิตา มณีใส, 2557: 82) 

4.2.25.4 ลักษณะเนือ้หา : กล่าวถึงสิ่ง ท่ีพบเห็นขณะเดินทางไปเจริญ
สมัพนัธไมตรีท่ีเมืองจีน (อ้างอิงแล้ว) 
 

4.2.26 นิราศภูเขาทอง (นรภ) 
4.2.26.1 ผู้แตง่: สนุทรภู่ 
4.2.26.2 ปริบทของการแตง่: แตง่ปี 2371 เม่ือครัง้กวีเดินทางจากวดัราชบรูณะ

ไปภเูขาทองอยธุยา เป็นชว่งท่ีผู้แตง่ประสบกบัความผนัผวนในชีวิต (โชษิตา มณีใส, 2557: 89) 
4.2.26.3 กลวิธีการแตง่หรือฉนัทลกัษณ์: กลอนนิราศ  
4.2.26.4 ลักษณะเนือ้หา: ผู้ แต่งเดินทางกับบุตรช่ือหนูพัดจากท่าเรือวัดราช

บรูณะไปตามล าน า้เจ้าพระยาจนถึงวดัหน้าพระเมรุและวดัภเูขาทอง (สวุิทย์ สงัโยคะ, 2518: 151 
 
4.2.27 นิราศเมืองแกลง (นรม) 

4.2.27.1 ผู้แตง่: สนุทรภู่ 
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4.2.27.2 ปริบทของการแตง่: แต่งในปี 2350 ในสมยัรัชกาลท่ี 1 เม่ือครัง้ผู้แต่ง
เดนิทางไปเย่ียมบดิาท่ีบ้านกร ่า ถือเป็นนิราศเร่ืองแรกของกวี (โชษิตา มณีใส, 2557: 89) 

4.2.27.3 กลวิธีการแต่งหรือฉันทลกัษณ์: กลอนสภุาพ เป็นกลอนแปดแตข่ึน้ต้น
ด้วยวรรครับเหมือนกลอนเพลงยาว (สวุิทย์ สงัโยคะ, 2518: 148) 

4.2.27.4 ลกัษณะเนือ้หา: กล่าวบรรยายการเดินทางผ่านล าน า้เจ้าพระยาแล้ว
เลียบชายฝ่ังทะเลตะวนัออกไปจงัหวดัระยองพร้อมด้วยลกูศษิย์จนตวัเองเป็นไข้ป่า (อ้างอิงแล้ว) 
 

4.2.28 นิราศเมืองเพชร (นรพ) 
4.2.28.1 ผู้แตง่: สนุทรภู่ 
4.2.28.2 ปริบทของการแตง่: แต่งปี 2388-2393 ขณะกวีเดินทางไปหาของมา

ถวายสมเดจ็พระป่ินเกล้าเจ้าอยูห่วั ถือเป็นนิราศเร่ืองสดุท้ายของผู้แตง่ (โชษิตา มณีใส, 2557: 89) 
4.2.28.3 กลวิธีการแตง่หรือฉนัทลกัษณ์: นิราศค ากลอน 

4.2.28.4 ลกัษณะเนือ้หา: กล่าวถึงการเดินทางของกวีกับบตุรชาย 2 คน จาก
ท่าเรือวัดอรุณฯ สู่แม่น า้ท่าจีน ผ่านคลองต่างๆ ออกสู่ปากอ่าวจนถึงเพชรบุรี (สุวิทย์ สังโยคะ , 
2518: 159) 

 
4.2.29 นิราศลอนดอน (นรล) 

4.2.29.1 ผู้แตง่: หมอ่มราโชทยั (ม.ร.ว. กระตา่ย อิศรางกรู ณ อยธุยา) 
4.2.29.2 ปริบทของการแต่ง: กวีแต่งเม่ือพ.ศ. 2400 เพ่ือถวายพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังจากเดินทางไปราชการกับคณะราชทูตท่ีอังกฤษ (โชษิตา มณีใส , 
2557: 90)  

4.2.29.3 กลวิธีการแต่งหรือฉันทลักษณ์: กลอนเพลงยาว ตอนท้ายใช้โคลงส่ี
สภุาพ 

4.2.29.4 ลกัษณะเนือ้หา: กล่าวถึงสถานท่ี วฒันธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ของ
ผู้คน บรรยายกาศการเดนิทางจากกรุงเทพฯ ไปถึงกรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ (อ้างอิงแล้ว) 
 

4.2.30 นิราศวัดเจ้าฟ้า (นรฟ) 
4.2.30.1 ผู้แตง่: สนุทรภู่ 
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4.2.30.2 ปริบทของการแต่ง: แต่งราวพ.ศ. 2375-2379 ในนามเณรหนูพัด
บุตรชายของตน เม่ือครัง้เดินทางไปหายาอายุวัฒนะท่ีวดัเจ้าฟ้าอากาศ อยุธยา (โชษิตา มณีใส, 
2557: 89) 

4.2.30.3 กลวิธีการแตง่หรือฉนัทลกัษณ์: นิราศค ากลอน  
4.2.30.4 ลกัษณะเนือ้หา: กล่าวถึงการเดินทางของเณรหนูพัดจากท่าเรือวัด

พระเชตพุนฯ ไปตามล าน า้เจ้าพระยา ผา่นวดัตา่งๆ จนกระทัง่ถึงวดัเจ้าฟ้าอากาศ (สวุิทย์ สงัโยคะ, 
2518: 154) 

 
4.2.31 นิราศสุพรรณค าโคลง (นสค) 

4.2.31.1 ผู้แตง่: สนุทรภู่ 
4.2.31.2 ปริบทของการแตง่: แตง่พ.ศ. 2484 เม่ือครัง้กวีบวชเป็นพระภิกษุอยู่วดั

เทพธิดารามและเดนิทางไปสรรหาแร่บางชนิดท่ีแขวงเมืองสพุรรณบรีุ (สวุิทย์ สงัโยคะ, 2518: 155) 
4.2.31.3 กลวิธีการแตง่หรือฉนัทลกัษณ์: โคลงส่ีสภุาพ  
4.2.31.4 ลกัษณะเนือ้หา: กลา่วถึงการเดนิทางพร้อมกบับตุรชายและลกูศิษย์อีก 

2 คนจากทา่เรือวดัเทพธิดาผา่นคลองออกสู่แมน่ า้เจ้าพระยาจนถึงเมืองสพุรรณบรีุ (อ้างอิงแล้ว) 
 
4.2.32 เพลงยาวกรมหม่ืนสถติย์ธ ารงสวัสดิ์ (พยถ) 

4.2.32.1 ผู้แตง่: พระเจ้าราชวรวงศ์เธอฯ กรมหม่ืนสถิตย์ธ ารงสวสัดิ ์
4.2.32.2 ปริบทของการแต่ง: แต่งสมยัรัชกาลท่ี 3 มี 9 ตอน ขนุโสภณอกัษรกิจ

น ามาจดัพิมพ์เป็นตอนๆ รวมเป็นหนงัสือประชมุเพลงยาวภาคท่ี 4 (หอพระสมดุวชิรญาณ, 2463) 
4.2.32.3 กลวิธีการแตง่หรือฉนัทลกัษณ์: กลอนเพลงยาวสงัวาศ 

4.2.32.4 ลกัษณะเนือ้หา: บทกลอนในรูปแบบจดหมายส่ือความถึงคนรักใน
ลักษณะโอดครวญคิดถึง มีการชมโฉม แสดงความรู้สึกทดท้อ และตัดพ้อท่ีหญิงงามไม่รับรัก 
(อ้างอิงแล้ว) 
 

4.2.33 ลิลิตพายัพ (ลพย) 
4.2.33.1 ผู้แตง่: พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั 
4.2.33.2 ปริบทของการแตง่: ทรงแตง่เม่ือพ.ศ. 2448 เม่ือครัง้ด ารงพระอิสริยยศ

เป็นสมเดจ็พระบรมโอรสาธิราช ใช้นามปากกา “หนานแก้วเมืองบรูพ์” (โชษิตา มณีใส, 2557: 34) 
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4.2.33.3 กลวิธีการแตง่หรือฉันทลกัษณ์: ใช้ร่ายแตง่สลบักบัโคลงสอง โคลงสาม 
และโคลงส่ีตลอดทัง้เร่ือง (อ้างอิงแล้ว) 

4.2.33.4 ลกัษณะเนือ้หา: ใช้ขนบนิราศท่ีเน้นการบนัทึกข้อมลูเหตกุารณ์เหมือน
จดหมายเหต ุกลา่วถึงการเดนิทางประพาสหวัเมืองเหนือหรือมณฑลพายพั (อ้างอิงแล้ว) 

ในการวิเคราะห์องค์ประกอบของวรรณคดีเก่ียวกบันิราศ การเดินทาง และการคร ่าครวญ
หรืออารมณ์จ านวน 33 เร่ืองนี ้ผู้วิจยัขอสรุปผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 4.2 ดงันี ้

 
ตารางท่ี 4.2  สรุปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของวรรณคดีเก่ียวกบันิราศ การเดินทาง และการ

คร ่าครวญหรืออารมณ์ 

เร่ือง ผู้แต่ง ปริบทการแต่ง ฉันทลักษณ์ เนือ้หา 
กลอนเพลงยาวรบ
พมา่ที่ทา่ดินแดง 

รัชกาลที่ 1 แต่งพ.ศ. 2329 ขณะ
เสด็จต้านทพัพมา่ 

กลอนเพลงยาวใน
ลกัษณะนิราศ 

กล่าวถึงคนรัก การ
เดินทาง สถานท่ี 

ก า พ ย์ ห่ อ โ ค ล ง
นิ ร า ศ ธ า ร
ทองแดง 

เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร แต่งเมื่อไปนมัสการ
พระพุทธบาท มี 
221 บท 

กาพย์หอ่โคลง สภาพแวดล้อมที่
ข บ ว น เ ส ด็ จ
เคลือ่นผา่น 

ก า พ ย์ ห่ อ โ ค ล ง
นิราศธารโศก  

เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร แต่งเมื่อไปนมัสการ
พระพุทธบาท มี 
309 บท 

กาพย์หอ่โคลง พรรณนาความทกุข์
โศกที่ ต้ อ งจาก
นางอนัเป็นท่ีรัก 

กาพย์เห่เรือ เจ้าฟ้า
ธรรมธิเบศร 

เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร แต่ง เมื่อไปบูชาพระ
พทุธบาท มี 2 ตอน 

โค ลง สี่ สุภ าพน า
กาพย์ยานี 11 

ชมเ รือและธรรม -
ชาติตามทาง 

กาพย์เห่เรือ รัชกาล
ที่ 5  

รัชกาลที่ 5 มี  4 ตอน (ชมสวน 
นก ไม้ และโฉม) 

โค ลง สี่ สุภ าพน า
กาพย์ยานี 11 

ชมธรรมชาติ และ
ระลกึถึงนาง 

กาพย์เห่เรือ รัชกาล
ที่ 6 

รัชกาลที่ 6 แต่งพ.ศ. 2457 มี 12 
ตอน 

โค ลง สี่ สุภ าพน า
กาพย์ยานี 11 

ชมเ รือ เมือง ราช
นาวี และอื่นๆ  

ค ากาพย์เร่ืองพระ 
ศิวประติมา  

พระยาอุปกิตศิลป
สาร 

ผู้ แต่งรวมไว้ใน “ค า
ประพนัธ์บางเร่ือง” 

กาพย์ 151 บท ภูมิประเทศบริเวณ
เขาไกรลาส 

โคลงกวีโบราณ ไมร่ะบแุนช่ดั แตง่หลายคน พระยา
ตรังเป็นผู้รวบรวม 

โคลงสี่สุภาพและ
โคลงดัน้ 

เป็นโคลงเบ็ดเตล็ด
ของกวีหลายคน 

โคลงก าศรวลศ รี
ปราชญ์  

สนันิษฐานว่าแต่ง
โดยศรีปราชญ์ 

แต่งปี 1991-2031 มี
โคลง 128 บท  

ร่ายดัน้น าโคลงสีด่ัน้ ชมเมือง-ประชาชน 
ครวญคนรัก 
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ตารางท่ี 4.2  (ตอ่) 

เร่ือง ผู้แต่ง ปริบทการแต่ง ฉันทลักษณ์ เนือ้หา 
โคลงดัน้นิ ราศตาม
เสด็จทพัล าน า้น้อย  

พระยาตรัง แตง่ปี 2330 เมื่อตาม
เสด็จไปตีทวาย 

ร่ายดัน้น า โคลงสี่
ดัน้ 

การ เดินทางและ
อารมณ์ของกวี 

โคลงทวาทศมาศ  พระ เยาวราช ใน
พระบรมไตรฯ  

แต่งปี 2001-2031 มี
โคลง 259 บท 

ร่ายน าโคลงสีด่ัน้ กวีร าพันถึงนางอัน
เป็นที่รัก 

นิราศฉะเชิงเทรา  
 

กรมหลวงภูวเนตร 
นรินทรฤทธ์ิ 

แต่ ง พ . ศ .  2369 มี 
117 บท 

โคลงสีส่ภุาพ 
 

การยกพลไปตัง้ทัพ
ที่ปราจีนบรีุ 

โคลงนิราศไปแม่น า้
น้อย  

ศิษย์ศรีปราชญ์ แตง่พ.ศ. 2334 มีร่าย
และโคลง 200 บท 

ร่ายน า โคลงสี่ดัน้
และโคลงสีส่ภุาพ 

กล่าวถึ งการตาม
เสด็จไปตีทวาย 

โคลงนิราศพระประ-
ธม 

กรมหลวงวงศาธิ-
ราชสนิท 

แต่งปี 2377 เมื่อไป
บชูาพระปฐมเจดีย์ 

ร่ายน าและโคลงสี่
สภุาพ 

การเดินทางไปพระ
ปฐมเจดีย์ 

โคลงนิราศพระพิพิธ
สาล ี 

พ ร ะ พิ พิ ธ ส า ล ี
(อ้น) 

เรียกนิราศชุมพร มี
โคลง 196 บท 

โคลงสีส่ภุาพ การ เดินทางจาก
กรุงเทพไปไชยา 

โคลงนิราศพระยา
ตรัง  

พระยาตรัง แต่งปี 2352 มีร่าย 1 
บท โคลง 126 บท 

ร่ายสภุาพและโคลง
สีส่ภุาพ 

การเดินทางและชม
ธรรมชาติ  

โคลงนิราศพะเนียด กรมพระยาบ าราษ 
ปรปักษ์ 

น ามาจาก “ประชุม
นิราศค าโคลง” 

โคลงสีส่ภุาพ กวีคร ่าครวญถึงนาง
อนัเป็นท่ีรัก 

โคลงนิราศกรมพระ
ยาเดชาดิศร 

กรมพระยาเดชา-  
ดิศร 

แต่งเมื่อไปทัพเวียง 
จนัทน์ มี 163 บท 

ร่ า ย แ ล ะ โ ค ล ง สี่
สภุาพ 

ครวญถึงนาง และ
การเดินทพั 

โคลงนิราศหริภุญ
ชยั 

ไมป่รากฏ ดัดแปลงจากโคลง
ลาว มี 178 บท 

โคลงสีส่ภุาพ การ เดินทางจาก
เชียงใหม-่ล าพนู 

นิราศกรุงเก่า  
 

หลวงจกัรปาณี แต่งปี 2404 มีร่าย 1 
บท โคลง 243 บท 

ร่ายน าโคลงสีส่ภุาพ การตามเสด็จไปกรุง
เก่าในปี 2403 

นิราศตลาดเกรียบ  
 

พ ร ะ เ ท พ โ ม ล ี
(กลิน่) 

แต่งสมัยรัชกาลที่ 3 
มี 93 บท 

โคลงสีส่ภุาพ การเดินทางไปดชู้าง 

นิราศนรินทร์  
 

นายนรินทรธิเบศร์ แต่ ง พ . ศ .  2352 มี 
143 บท 

ร่ายสภุาพน าโคลงสี่
สภุาพ 

การ เดินทางและ
ครวญถึงคนรัก 

นิราศพระบาท  
 

สนุทรภู ่ แต่งปี 2350 เมื่อไป
บชูาพระพทุธบาท 

กลอนนิราศ กล่าวถึ งการตาม
เสด็จไปสระบรีุ 

นิราศพระประธม  
 

สนุทรภู ่ แต่งปี 2385 เมื่อไป
วดัพระปฐมเจดีย์ 

กลอนนิราศ การเดินทางตามน า้
เจ้าพระยา 

 



97 

 

ตารางท่ี 4.2  (ตอ่) 

เร่ือง ผู้แต่ง ปริบทการแต่ง ฉันทลักษณ์ เนือ้หา 
นิราศพระยามหานุ
ภาพไปเมืองจีน 

พระยามหานภุาพ แต่ ง พ . ศ .  2324 มี 
285 บท 

กลอน เ พล งย า ว
แบบกลอนสภุาพ 

การเดินทางของกวี
ไปเมืองจีน 

นิราศภเูขาทอง 
 

สนุทรภู ่ แต่งพ.ศ. 2371 ขณะ
ไปวดัภเูขาทอง  

กลอนนิราศ กวีเดินทางกับบุตร
ไปวดัภเูขาทอง 

นิราศเมืองแกลง 
 

สนุทรภู ่ แต่งพ.ศ. 2350 เป็น
นิราศเร่ืองแรก 

กลอนสภุาพ กวีเดินทางกับศิษย์
ไปจงัหวดัระยอง 

นิราศเมืองเพชร  
 

สนุทรภู ่ แตง่ปี 2388-2393  นิราศค ากลอน กวีเดินทางกับบุตร
ไปถึงเพชรบรีุ 

นิราศลอนดอน  
 

หมอ่มราโชทยั แต่งพ.ศ. 2400 เพื่อ
ถวายรัชกาลที่ 4 

กลอนเพลงยาว  การเดินทางไปกรุง
ลอนดอน 

นิราศวดัเจ้าฟ้า  
 

สนุทรภู ่ แตง่พ.ศ. 2375-2379 
ในนามเณรหนพูดั 

นิราศค ากลอน กวีเดินทางไปวดัเจ้า
ฟ้าอากาศ 

นิ ร าศสุพรรณค า
โคลง  

สนุทรภู ่ แต่งพ.ศ. 2484 ขณะ
เป็นพระภิกษุ 

โคลงสีส่ภุาพ การเดินทางไปเมือง
สพุรรณบรีุ 

เพลงยาวกรมหมื่น
สถิตย์ธ ารงสวสัดิ์  

กรมหมื่ นส ถิ ต ย์
ธ ารงสวสัดิ์ 

แต่งสมัยรัชกาลที่ 3 
มี 9 ตอน 

กลอน เ พล งย า ว
สงัวาส 

กลอนแบบจดหมาย
สือ่ความรัก 

ลลิติพายพั รัชกาลที่ 6 แต่งปี 2448 โดยหนาน
แก้วเมืองบรูพ์ 

ร่ายสลับโคลงสอง 
สาม และสี ่

ก า รป ร ะพ า สหั ว
เมืองเหนือ 

 
4.3 วรรณคดีเกี่ยวกับศาสนา ชาดก และค าสอน  

 
วรรณคดีเก่ียวกบัศาสนา ชาดก และค าสอนมีจ านวน 15 เร่ือง แตล่ะเร่ืองมีองค์ประกอบ

ดงันี ้
 

4.3.1 กฤษณาสอนน้องค าฉันท์ (ธนบุรี) (กสน) 
4.3.1.1 ผู้แตง่: พระยาราชสภุาวดีและพระภิกษุอิน (ชาวเมืองนครศรีธรรมราช) 
4.3.1.2 ปริบทของการแตง่: แตง่ในพ.ศ. 2312-2319 ระหว่างท่ีพระยาราชสภุา

วดีอยู่นครศรีธรรมราช ใช้เค้าเร่ืองของมหาภารตะเพ่ือเป็นสุภาษิตสอนหญิง (สุวิทย์ สังโยคะ, 
2518: 91-92) 
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4.3.1.3 กลวิ ธีการแต่งหรือฉันทลักษณ์ : ใช้ฉันท์และกาพย์ฉบังกับกาพย์
สรุางคนางค์ 

4.3.1.4 ลกัษณะเนือ้หา: กล่าวถึงนางกฤษณาผู้ มีสามีห้าคนได้อบรมสัง่สอนวิธี
ปฏิบตัหิน้าท่ีภรรยาแก่นางจิรประภาผู้ เป็นน้องสาว (อ้างอิงแล้ว) 

 
4.3.2 กลอนดอกสร้อย “ร าพงึในป่าช้า” (กรป) 

4.3.2.1 ผู้แตง่: มหาอ ามาตย์เอก พระยาอปุกิตศลิปสาร (นิ่ม กาญจนาชีวะ) 
4.3.2.2 ปริบทของการแตง่: มี 33 บท ถอดความจากเร่ือง The Elegy Written in 

a Country Chruchyard ของ Thomas Gray กวีชาวองักฤษ (โชษิตา มณีใส, 2557: 92) 
4.3.2.3 กลวิธีการแต่งหรือฉันทลักษณ์: กลอนดอกสร้อย มีลักษณะเหมือน

กลอนสภุาพ 1 บทมี 8 วรรค ขึน้ต้นด้วยวรรคเกร่ินซึง่มีค าวา่ “เอย” หรือ “เอย๋” (อ้างอิงแล้ว) 
4.3.2.4 ลกัษณะเนือ้หา: ให้แง่คิดและคติธรรมเก่ียวกับชีวิต แสดงสจัธรรมว่า

มนษุย์ทกุคนไมว่า่สงูหรือต ่าล้วนต้องตายเชน่เดียวกนั (อ้างอิงแล้ว) 
 
4.3.3 กาพย์มหาชาต ิ(กมช) 

4.3.3.1 ผู้แตง่: สมเดจ็พระเจ้าทรงธรรมโปรดฯ ให้นกัปราชญ์ราชบณัฑิตแตง่ขึน้ 

4.3.3.2 ปริบทของการแต่ง: แตง่ขึน้ในปี 2170 พร้อมกบัสร้างพระไตรปิฎก ใช้
ศพัท์ท่ีเข้าใจง่ายเพ่ือให้ราษฎรเคารพเล่ือมใสในพระองค์ (สวุิทย์ สงัโยคะ, 2518: 30) 

4.3.3.3 กลวิธีการแตง่หรือฉนัทลกัษณ์: ใช้ร่ายยาวโดยยกคาถาบาลีไว้ตอนต้น 

4.3.3.4 ลักษณะเนือ้หา: กล่าวถึงการบ าเพ็ญบารมีของพระเวสสันดร
เชน่เดียวกบัมหาชาตคิ าหลวง (อ้างอิงแล้ว) 
 

4.3.4 ค าฉันท์สามัคคีบรรยาย (ฉสบ) 
4.3.4.1 ผู้แตง่: มหาอ ามาตย์เอก พระยาอปุกิตศลิปสาร (นิ่ม กาญจนาชีวะ) 
4.3.4.2 ปริบทของการแตง่: ไม่ปรากฏปีท่ีแตง่ แตผู่้แตง่รวบรวมไว้ในหนงัสือค า

ประพนัธ์บางเร่ืองซึ่งพิมพ์ในปี 2471 เพ่ืออทุิศแดบ่ิดา ภรรยา และน้องชาย วรรณคดีประกอบด้วย
พทุธศาสนสภุาษิตน า 1 บท ตามด้วยกาพย์และฉนัท์ 157 บท (อปุกิตศลิปสาร, พระยา, 2473) 

4.3.4.3 กลวิธีการแต่งหรือฉันทลกัษณ์: ใช้กาพย์ คือ สุรางคนาง 28 ฉบงั 16 
และฉันท์ คือ อินทรวิเชียร 11 อินทวงศ์ 12 ภุชงคประยาต 12 มาลินี 15 สาลินี 11 สัทธรา 21 
(อ้างอิงแล้ว)  
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4.3.4.4 ลกัษณะเนือ้หา: สอนความสามคัคีและน าเสนอการปฏิบตัิท่ีสร้างความ
เจริญแก่สว่นรวม เชน่ การท าดีตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน ความซ่ือสตัย์ ปิยวาจา (อ้างอิงแล้ว) 

 
4.3.5 โคลงเร่ืองพาลีสอนน้อง (คพน) 

4.3.5.1 ผู้แตง่: สมเดจ็พระนารายณ์มหาราช 

4.3.5.2 ปริบทของการแตง่: มี 32 บท อาศยัเค้าเร่ืองจากวรรณคดีรามเกียรติ์ มี
วตัถปุระสงค์เพ่ืออบรมสัง่สอนข้าราชการในราชส านกัอยธุยา (สวุิทย์ สงัโยคะ, 2518: 41) 

4.3.5.3 กลวิธีการแตง่หรือฉนัทลกัษณ์: โคลงส่ีสภุาพ 

4.3.5.4 ลกัษณะเนือ้หา: กล่าวถึงพาลี (เจ้าเมืองขีดขิน) ซึ่งก าลงัจะตายด้วยศร
ของพระรามได้อบรมสัง่สอนให้สคุรีพและองคตจงรักภกัดีตอ่พระราม (อ้างอิงแล้ว)  

 
4.3.6 โคลงราชสวัสดิ์ (ครส) 

4.3.6.1 ผู้แตง่: สมเดจ็พระนารายณ์มหาราช 

4.3.6.2 ปริบทของการแตง่: มีทัง้หมด 63 บท เค้าเร่ืองคล้ายคลึงกับโคลงพาลี
สอนน้อง มีจดุมุง่หมายเพ่ือสอนธรรมเนียมแก่ข้าราชการโดยละเอียด (สวุิทย์ สงัโยคะ, 2518: 44) 

4.3.6.3 กลวิธีการแตง่หรือฉนัทลกัษณ์: โคลงส่ีสภุาพ 

4.3.6.4 ลักษณะเนือ้หา: กล่าวถึงพุทธโอวาทท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่
ข้าราชการชัน้ผู้ใหญ่ให้ประพฤตปิฏิบตัตินตามกรอบของศีลธรรมจรรยา (อ้างอิงแล้ว) 

 
4.3.7 โคลงโลกนิต ิ(คลน) 

4.3.7.1 ผู้แตง่: รัชกาลท่ี 3 โปรดเกล้าฯ ให้กรมพระยาเดชาดศิรช าระ 
4.3.7.2 ปริบทของการแตง่: มี 435 บท ช าระในปี 2374 จากของเก่าครัง้กรุงศรี

อยธุยา โดยถอดมาจากสภุาษิตบาลี เชน่ โลกนยั ธรรมบท (สวุิทย์ สงัโยคะ, 2518: 187-188) 
4.3.7.3 กลวิธีการแตง่หรือฉนัทลกัษณ์: โคลงส่ีสภุาพและแทรกโคลงกระทู้   
4.3.7.4 ลักษณะเนือ้หา: เป็นการสอนคติธรรมกับสัจธรรมของโลกและชีวิต 

รวมถึงสอนการประพฤตปิฏิบตัทิัง้ทางโลกและทางธรรม (อ้างอิงแล้ว) 
  
4.3.8 ดุสิตสมิต (ดสม) 

4.3.8.1 ผู้แตง่: พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั 
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4.3.8.2 ปริบทของการแต่ง: ไม่ปรากฏปีท่ีแต่ง บทกวีถูกรวบรวมไว้ในหนงัสือ
ศกนุตลา มทัธนะพาธา ท้าวแสนปม ประมวลสุภาษิต เนือ้หาเป็นโคลงทัง้หมด 403 บท ปะปนอยู่
กบับทกวีอ่ืนๆ ในหมวดประมวลสภุาษิต (มงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั, พระบาทสมเดจ็พระ, 2513) 

4.3.8.3 กลวิธีการแตง่หรือฉันทลกัษณ์: ใช้โคลง คือ โคลงดัน้ ส่ี สาม สอง วิชชุ
มาลี มหาวิชชุมาลี สินธุมาลี มหาสินธุมาลี นันททายี มหานันททายี จิตรลดา มหาจิตรลดา 
(อ้างอิงแล้ว)  

4.3.8.4 ลกัษณะเนือ้หา: เป็นรวมบทสุภาษิตค าสอนท่ีหลากหลาย เช่น พุทธ
ภาษิต ธรรมบท ภาษิตของพระเถระ ภาษิตยโุรป (อ้างอิงแล้ว) 

 
4.3.9 เพลงยาวเจ้าพระ (พยจ) 

4.3.9.1 ผู้แตง่: สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานชุิตชิโนรส 

4.3.9.2 ปริบทของการแต่ง: แต่งในสมยัรัชกาลท่ี 3 มี 14 บท จ าแนกเป็นของ
พระองค์เจ้าท่ี 1 2 3 และนายนาก เป็นกลอนวรรณคดีเร่ืองเดียวของผู้แตง่ (กรมศลิปากร, 2504) 

4.3.9.3 กลวิธีการแตง่หรือฉนัทลกัษณ์: กลอนแปดสภุาพ มีโคลงส่ีสภุาพ 

4.3.9.4 ลกัษณะเนือ้หา: บนัทึกเหตกุารณ์ในสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้า
เจ้าอยูห่วั โดยเฉพาะกิจการคณะสงฆ์และสมเดจ็พระสงัฆราช (ศนูย์มานษุยวิทยาสิรินธร, ม.ป.ป.) 

 
4.3.10 มหาชาตคิ าหลวง (มหล) 

4.3.10.1 ผู้แตง่: กลุม่นกัปราชญ์ราชบณัฑิตในราชส านกัอยธุยา 
4.3.10.2 ปริบทของการแตง่: แตง่สมยัสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ และแตง่ซ่อม

สมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหล้านภาลยั มี 13 กณัฑ์ (ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต, 2544: 79-80) 
4.3.10.3 กลวิธีการแต่งหรือฉันทลกัษณ์: ส่วนใหญ่เป็นร่าย มีโคลง ฉันท์ และ

กาพย์ผสมอยูเ่ล็กน้อย (อ้างอิงแล้ว) 
4.3.10.4 ลกัษณะเนือ้หา: กลา่วถึงการบ าเพ็ญทานบารมีในพระชาติสดุท้ายของ

พระพทุธเจ้าซึง่เกิดเป็นพระเวสสนัดร (อ้างอิงแล้ว) 
 
4.3.11 มหาเวสสันดรชาดก (เทศนา) (มหช) 

4.3.11.1 ผู้แตง่: กวีหลายทา่น 

4.3.11.2 ปริบทของการแต่ง: ไม่ระบุปีท่ีแต่งอย่างชัดเจน โฆฑยากร (2525: 
223-224) กล่าวว่าสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรสแตง่กัณฑ์ทศพร หิมพานต์ 
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มหาราช ฉกษัตริย์ และนครกณัฑ์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (ร. 4) แตง่กณัฑ์วนประ
เวสน์ จลุพน และสกักบรรพ เจ้าพระยาพระคลงั (หน) แตง่กณัฑ์กมุารและมทัรี พระเทพโมลี (กลิ่น) 
แตง่กณัฑ์มหาพน ส านกัวดัถนนแตง่กณัฑ์ทานกณัฑ์ และส านกัวดัสงัข์กระจายแตง่กณัฑ์ชชูก   

4.3.11.3 กลวิธีการแตง่หรือฉนัทลกัษณ์: ร่ายยาวปนภาษาบาลี  
4.3.11.4 ลกัษณะเนือ้หา: กลา่วถึงการบ าเพ็ญทานบารมีของพระเวสสนัดร 

 
4.3.12 มนุษย์เรามีดีที่ตรงไหน (มดน) 

4.3.12.1 ผู้แตง่: มหาอ ามาตย์เอก พระยาอปุกิตศลิปสาร (นิ่ม กาญจนาชีวะ) 
4.3.12.2 ปริบทของการแตง่: แตง่เม่ือวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2468 โดยขึน้กาพย์น า

จากกฤษณาสอนน้องแล้วตามด้วยกลอนสภุาพ 4 ยอ่หน้า (อปุกิตศลิปสาร, พระยา, 2518: 19-23) 
4.3.12.3 กลวิธีการแตง่หรือฉนัทลกัษณ์: กลอนสภุาพ 

4.3.12.4 ลกัษณะเนือ้หา: กล่าวสอนสจัธรรมของชีวิตและเตือนสติให้หมัน่สร้าง
กรรมดี เพราะมนษุย์เม่ือตายแล้วไมมี่สิ่งใดจะคงอยูน่อกจากความดีท่ีท าไว้ (อ้างอิงแล้ว) 

 
4.3.13 ลิลิตดัน้มาตาปิตุคุณคาถาบรรยาย (ลมบ) 

4.3.13.1 ผู้แตง่: มหาอ ามาตย์เอก พระยาอปุกิตศลิปสาร (นิ่ม กาญจนาชีวะ) 
4.3.13.2 ปริบทของการแตง่: ไมป่รากฏปีท่ีแตง่ แตผู่้แตง่รวบรวมไว้ในหนงัสือค า

ประพนัธ์บางเร่ืองซึ่งพิมพ์ในปี 2471 เพ่ืออทุิศแดบ่ิดา ภรรยา และน้องชาย วรรณคดีมีคาถาบาลี 
13 บท มีบทกวีภาษาไทยทัง้หมด 63 บท ประกอบด้วยร่าย 8 บท โคลงส่ี 26 บท โคลงสาม 21 บท 
โคลงสอง 8 บท (อปุกิตศลิปสาร, พระยา, 2473)  

4.3.13.3 กลวิธีการแตง่หรือฉนัทลกัษณ์: แทรกคาถาบาลีระหว่างเร่ืองโดยขึน้ต้น
เป็นบทนมสัการพระรัตนตรัย ใช้ร่าย โคลงส่ี โคลงสาม และโคลงสองสลบักนัไป (อ้างอิงแล้ว)  

4.3.13.4 ลกัษณะเนือ้หา: พรรณนาถึงพระคณุของบิดามารดาท่ีมีตอ่บุตร และ
สัง่สอนให้บตุรมีความกตญัญกูตเวทีเพ่ือตอบแทนพระคณุของบดิามารดา (อ้างอิงแล้ว) 
 

4.3.14 ลิลิตศรีวิชัยชาดก (ลศช) 
4.3.14.1 ผู้แตง่: เจ้าพระยาพระคลงั (หน) 
4.3.14.2 ปริบทของการแตง่: แตง่สมยักรุงธนบรีุขณะด ารงยศเป็นหลวงสรวิชิต 

เนือ้เร่ืองคล้ายสรรพสิทธิชาดกหนึง่ในปัญญาสชาดกและนิทานเวตาล (โชษิตา มณีใส, 2557: 35) 
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4.3.14.3 กลวิธีการแต่งหรือฉันทลกัษณ์: ใช้ร่ายสลบักับโคลงสองและโคลงส่ี 
สว่นน าเป็นร่ายและโคลงดัน้ สว่นเนือ้เร่ืองเป็นโคลงสภุาพ (อ้างอิงแล้ว) 

4.3.14.4 ลกัษณะเนือ้หา: กลา่วถึงการประลองปัญญาของพระศรีวิชยัโพธิสตัว์ผู้
เป็นโอรสของกษัตริย์มิถิลาจนสามารถได้นางนางศรีไวยกามาเป็นชายา (อ้างอิงแล้ว) 

 
4.3.15 สยามานุสสต ิ(สมน) 

4.3.15.1 ผู้แตง่: พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั 
4.3.15.2 ปริบทของการแตง่: แตง่ขึน้ในวนัท่ี 17 เมษายน 2461 ณ พระต าหนกั

จิตรลดาระโหฐาน บทกวีมีทัง้หมด 4 บท (มงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั, พระบาทสมเดจ็พระ, 2529: 104) 
4.3.15.3 กลวิธีการแตง่หรือฉนัทลกัษณ์: โคลงส่ีสภุาพ 

4.3.15.4 ลกัษณะเนือ้หา: เตือนสติและให้โอวาทเก่ียวกับความรักชาติ ความ
สามคัคี ความเสียสละ และความเป็นอนัหนึง่เดียวกนัแก่คนในชาต ิ(อ้างอิงแล้ว) 

ในการวิเคราะห์องค์ประกอบของวรรณคดีเก่ียวกบัวรรณคดีเก่ียวกบัศาสนา ชาดก และค า
สอนจ านวน 15 เร่ืองนี ้ผู้วิจยัขอสรุปผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 4.3 ดงันี ้

 
ตารางท่ี 4.3  สรุปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของวรรณคดีเก่ียวกบัศาสนา ชาดก และค าสอน 

เร่ือง ผู้แต่ง ปริบทการแต่ง ฉันทลักษณ์ เนือ้หา 
กฤษณาสอนน้อง
ค าฉนัท์ (ธนบรีุ) 

พระยาราชสภุาวดี
และภิกษุอิน 

แตง่พ.ศ. 2312-2319  ฉนัท์และกาพย์ นางกฤษณาสัง่สอน
นางจิรประภา 

กลอนดอกส ร้อย 
“ร าพงึในป่าช้า”  

พระยาอุปกิตศิลป
สาร 

มี 33 บท ถอดความ
จากงานของ Gray T. 

กลอนดอกสร้อย 1 
บทมี 8 วรรค 

แง่คิด คติธรรม สัจ
ธรรมของชีวิต 

กาพย์มหาชาติ  
 

นกัปราชญ์ในพระ
เจ้าทรงธรรม 

แต่งปี 2170 ร่วมกับ
สร้างพระไตรปิฎก 

ร่ายยาวที่ยกคาถา
บาลไีว้ตอนต้น 

พ ร ะ เ ว ส สั น ด ร
บ าเพ็ญบารมี 

ค า ฉั น ท์ ส า มั ค คี
บรรยาย 

พระยาอุปกิตศิลป
สาร 

ตีพิมพ์ปี 2471 มี 
157 บท 

ใช้กาพย์และฉันที่
หลากหลาย 

ใ ห้แง่คิด เ ก่ียวกับ
ความสามคัคี 

โคลงเร่ืองพาลีสอน
น้อง  

สม เด็ จพระนา -
รายณ์มหาราช 

มี 32 บท ใช้เค้าเร่ือง
จากรามเกียรติ์ 

โคลงสีส่ภุาพ พาลีอบรมสั่งสอน
สคุรีพและองคต 

โคลงราชสวสัดิ์  
 

สม เด็ จพระนา -
รายณ์มหาราช 

มี 63 บท ใช้สอน
ข้าราชการ 

โคลงสีส่ภุาพ พุทธโอวาทที่แสดง
สอนข้าราชการ 

โคลงโลกนิติ  
 

ร.3 ให้กรมพระยา
เดชาดิศรช าระ 

ช าระในปี 2374 มี 
435 บท 

โคลงสี่สุภาพแทรก
โคลงกระทู้ 

คติธรรมส าหรับการ
ด าเนินชีวิต 
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ตารางท่ี 4.3  (ตอ่) 

เร่ือง ผู้แต่ง ปริบทการแต่ง ฉันทลักษณ์ เนือ้หา 
ดสุติสมิต  
 

รัชกาลที่ 6 โคลงมี 403 บท  โคลงหลายประเภท รวมบทสุภาษิตค า
สอนตา่งๆ  

เพลงยาวเจ้าพระ 
 

กรมพระปรมานชิุต
ชิโนรส 

แต่งสมัยร .3 มี  14 
บท 

กลอนแปดสุภาพ
และโคลงสีส่ภุาพ 

บันทึกกิจการคณะ
สงฆ์สมยั ร.3 

มหาชาติค าหลวง 
 

นกัปราชญ์ในราช
ส านกัอยธุยา 

มี 13 กัณฑ์ เร่ิมแต่ง
สมยัพระบรมไตรฯ 

ร่ายผสมโคลง ฉันท์ 
และกาพย์ 

พ ร ะ เ ว ส สั น ด ร
บ าเพ็ญบารมี 

มหาเวสสนัดรชาดก 
(เทศนา)  

กวีหลายทา่น กวีหลายท่านแต่ ง
หลากหลายกณัฑ์ 

ร่ายยาวปนคาถา
บาล ี

พ ร ะ เ ว ส สั น ด ร
บ าเพ็ญบารมี 

ม นุ ษ ย์ เ ร า มี ดี ที่
ตรงไหน  

พระยาอปุกิตศิลป
สาร 

แต่งพ.ศ. 2468 มี
กลอน 4 ยอ่หน้า 

กลอนสภุาพ สอนสัจธรรมชีวิต
และการท าดี 

ลิลิตดั น้มาตา ปิตุ
คณุคาถาบรรยาย 

พระยาอปุกิตศิลป
สาร 

ตีพิมพ์พ.ศ. 2471 มี
บทกวีไทย 63 บท 

ร่ า ย สลับ โ ค ล ง สี ่
สาม และสอง 

พรรณนาพระคุณ
ของบิดามารดา 

ลลิติศรีวิชยัชาดก  
 

เ จ้ าพระยาพระ
คลงั (หน) 

แตง่สมยักรุงธนบรีุ ร่ายสลับโคลงสอง
และสี ่

สติปัญญาของพระ
ศรีวิชยัโพธิสตัว์ 

สยามานสุสติ  
 

รัชกาลที่ 6 แต่งพ.ศ. 2461 มีทัง้ 
หมด 4 บท 

โคลงสีส่ภุาพ สอนความรักชาติ
และสามคัคี 

 
4.4 วรรณคดีเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ประเพณี และพธีิการ 
 

วรรณคดีเก่ียวกบัขนบธรรมเนียม ประเพณี และพิธีการมีจ านวน 3 เร่ือง โดยแตล่ะเร่ืองมี
องค์ประกอบดงันี ้ 

 
4.4.1 กาพย์ห่อโคลงพระศรีมโหสถ (กศศ) 

4.4.1.1 ผู้แตง่: พระศรีมโหสถ แพทย์หลวงในสมยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช 

4.4.1.2 ปริบทของการแตง่: แต่งถวายสมเด็จพระนารายณ์เน่ืองในงานสมโภช
ช้างเผือก ประกอบด้วยโคลงและร่ายอย่างละ 36 บท (สวุิทย์ สงัโยคะ, 2518: 61-62)  

4.4.1.3 กลวิธีการแตง่หรือฉนัทลกัษณ์: กาพย์หอ่โคลง ขึน้ต้นด้วยร่ายยาว 1 บท 
ตามด้วยกาพย์ยานี 1 บทและโคลงส่ีสภุาพ 1 บทสลบัเป็นคูก่นัไปในความเดียวกนั (อ้างอิงแล้ว)  
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4.4.1.4 ลกัษณะเนือ้หา: กล่าวถึงชีวิตความเป็นอยู่ ขนบประเพณี การแตง่กาย 
และงานมหรสพร่ืนเริงของชาวกรุงศรีอยธุยา (อ้างอิงแล้ว) 
 

4.4.2 กาพย์เห่เรือ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
(กหพ) 
4.4.2.1 ผู้แตง่: พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหล้านภาลยั 

4.4.2.2 ปริบทของการแต่ง: แต่งขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 1 ใช้เห่เรือเสด็จประพาส
มิได้ใช้เหใ่นราชการ มีทัง้หมด 5 ตอน ขึน้ต้นด้วยเหช่มเคร่ืองคาว (องค์การค้าของครุุสภา, 2504) 

4.4.2.3 กลวิธีการแตง่หรือฉนัทลกัษณ์: ใช้โคลงส่ีสภุาพน ากาพย์ยานี 11 

4.4.2.4 ลกัษณะเนือ้หา: กลา่วถึงงานนกัขตัฤกษ์และชมกระบวนแตง่เคร่ืองเสวย
ของสมเดจ็พระศรีสริุเยนทราบรมราชินี (กรมศลิปากร, 2533: (3)) 

 
4.4.3 ลิลิตโองการแช่งน า้ (ลอน) 

4.4.3.1 ผู้แตง่: พราหมณ์ในรัชสมยัสมเดจ็พระรามาธิบดีท่ี 1 

4.4.3.2 ปริบทของการแตง่: สนันิษฐานว่าแตง่ขึน้ก่อนสถาปนากรุงศรีอยธุยา ใช้
ส าหรับอ่านในพระราชพิธีถือน า้พระพิพฒัน์สตัยา ประกอบด้วยร่ายโบราณ 9 บทและโคลงส่ีดัน้
บาทกญุชร 29 บท (ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต, 2544: 36-42) 

4.4.3.3 กลวิธีการแตง่หรือฉนัทลกัษณ์: ลิลิตดัน้ ใช้ร่ายขึน้ต้นแล้วตามด้วยโคลง
ส่ีดัน้บาทกญุชรและปิดท้ายด้วยร่าย (อ้างอิงแล้ว) 

4.4.3.4 ลกัษณะเนือ้หา: กลา่วสรรเสริญเทพเจ้าทัง้ปวง ก าเนิดจกัรวาล สาปแช่ง
และขออ านาจสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิมาลงโทษผู้คดิคด และถวายพระพรพระมหากษัตริย์ (อ้างอิงแล้ว) 

ในการวิเคราะห์องค์ประกอบของวรรณคดีเก่ียวกับวรรณคดีเก่ียวกับขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และพิธีการจ านวน 3 เร่ืองนี ้ผู้วิจยัขอสรุปผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 4.4 ดงันี ้

 
ตารางที่  4.4  สรุปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของวรรณคดีเก่ียวกับขนบธรรมเนียม ประเพณี 

และพิธีการ 

เร่ือง ผู้แต่ง ปริบทการแต่ง ฉันทลักษณ์ เนือ้หา 
กาพย์ห่อโคลงพระ
ศรีมโหสถ  

พ ร ะ ศ รี ม โ ห ส ถ 
(แพทย์หลวง) 

มีโคลงและร่ายอย่าง
ละ 36 บท 

กาพย์หอ่โคลง วิถีชีวิตของชาวกรุง
ศรีอยธุยา 
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ตารางท่ี 4.4  (ตอ่) 

เร่ือง ผู้แต่ง ปริบทการแต่ง ฉันทลักษณ์ เนือ้หา 
กาพย์ห่อโคลงพระ
ศรีมโหสถ  

พ ร ะ ศ รี ม โ ห ส ถ 
(แพทย์หลวง) 

มีโคลงและร่ายอย่าง
ละ 36 บท 

กาพย์หอ่โคลง วิถีชีวิตของชาวกรุง
ศรีอยธุยา 

กาพย์เห่เรือ รัชกาล
ที่ 2 

รัชกาลที่ 2 มี  5 ตอน ใ ช้เห่ เ รือ
ประพาสเทา่นัน้ 

โค ลง สี่ สุภ าพน า
กาพย์ยานี 11 

ง า น พิ ธี แ ล ะ ช ม
เคร่ืองเสวย 

ลลิติโองการแช่งน า้ 
 

พราหมณ์ในสมัย
พระเจ้าอูท่อง 

ใ ช้ ในพิ ธี ถือน า้ฯ  มี
ร่าย  9 บท โคลง 
29 บท  

ลลิติดัน้ อญัเชิญเทพเจ้ามา
สาปแช่งผู้คิดคด 

 
4.5 วรรณคดีเกี่ยวกับละคร นิทาน และนาฏวรรณคดี 
 

วรรณคดีเก่ียวกับละคร นิทาน และนาฏวรรณคดีมีจ านวน 31 เร่ือง โดยแต่ละเร่ืองมี
องค์ประกอบดงันี ้

 
4.5.1 กนกนคร (กนน) 

4.5.1.1 ผู้แตง่: พระราชวรวงศ์เธอฯ กรมหม่ืนพิทยาลงกรณ์ (น.ม.ส.) 
4.5.1.2 ปริบทของการแตง่: แตง่ตัง้แตพ่.ศ. 2458-2465 ผกูเร่ืองจากเร่ือง “เมือง

ทอง” ในหนงัสือกถาสริตสาครของโสมเทวะ มีทัง้หมด 3 ภาค (สทุธิลกัษณ์ อ าพนัวงศ์, 2538: 1) 
4.5.1.3 กลวิธีการแตง่หรือฉันทลกัษณ์: กลอนหก มีค าน าแบบกลอนบทละคร

แตไ่มไ่ด้แตง่ตามขนมบทละคร (โชษิตา มณีใส, 2557: 82) 
4.5.1.4 ลกัษณะเนือ้หา: กล่าวถึงโชคชะตาของพญาคนธรรพ์และภรรยาซึ่งถูก

ฤๅษีสาปให้มาพบอปุสรรคในโลกมนษุย์ โดยค าสาปจะสญูสิน้เม่ือฝ่ายหนึง่สิน้ชีพ (อ้างอิงแล้ว) 
 
4.5.2 กากีกลอนสุภาพ (กกส) 

4.5.2.1 ผู้แตง่: เจ้าพระยาพระคลงั (หน) 
4.5.2.2 ปริบทของการแต่ง: เดิมช่ือ “บทมโหรีเร่ืองกากี” เป็นเนือ้เร่ืองท่ีมีใน

ชาดก ภายหลงัมีการช าระและพิมพ์ใหม่ช่ือ “กากีค ากลอน” (โชษิตา มณีใส, 2557: 88) 
4.5.2.3 กลวิธีการแตง่หรือฉนัทลกัษณ์: กลอนสภุาพ  
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4.5.2.4 ลกัษณะเนือ้หา: กล่าวถึงนางกากีผู้ เป็นมเหสีของท้าวพรหมทตัได้ถูก
พญาครุฑลกัพาตวัไปแล้วตกเป็นของคนธรรพ์อีกครา (อ้างอิงแล้ว) 

 
4.5.3 กาพย์พระไชยสุริยา (กชส) 

4.5.3.1 ผู้แตง่: สนุทรภู่ 
4.5.3.2 ปริบทของการแต่ง: แต่งเม่ือจ าพรรษาอยู่วดัเทพธิดา ตอ่มาพระยาศรี

สนุทรโวหาร (น้อย) น าไปแทรกไว้ในหนงัสือแบบเรียนมลูบทบรรพกิจ (สวุิทย์ สงัโยคะ, 2518: 166) 
4.5.3.3 กลวิธีการแต่งหรือฉันทลกัษณ์: ใช้กาพย์ยานี 11 กาพย์ฉบงั 16 และ

กาพย์สรุางคนางค์ 28 ตลอดทัง้เร่ือง (อ้างอิงแล้ว) 
4.5.3.4 ลกัษณะเนือ้หา: กล่าวถึงพระไชยสริุยาผู้ประพฤติอธรรม ส่งผลให้ตน

และชาวเมืองต้องประสบเภทภยั แตเ่ม่ือได้ฟังฤๅษีเทศนาจงึออกบ าเพ็ญพรต (อ้างอิงแล้ว)  
 
4.5.4 ขุนช้างขุนแผน (ขชผ) 

4.5.4.1 ผู้แตง่: พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหล้านภาลยั 

4.5.4.2 ปริบทของการแตง่: สนันิษฐานว่าเนือ้เร่ืองมีแตค่รัง้กรุงศรีอยธุยา ผู้แตง่
นิพนธ์ขึน้ใหมซ่ึง่เป็นฉบบัท่ีหอพระสมดุวชิรญาณช าระและรวบรวมไว้ (โชษิตา มณีใส, 2557: 84) 

4.5.4.3 กลวิธีการแตง่หรือฉนัทลกัษณ์: กลอนสภุาพใช้ขบัเสภา (อ้างอิงแล้ว)  
4.5.4.4 ลกัษณะเนือ้หา: กล่าวถึงเร่ืองราวรักสามเส้าระหว่างขุนช้าง ขุนแผน 

และนางวนัทอง เป็นเหตใุห้นางวนัทองถกูพระพนัวษาสัง่ประหารชีวิต (อ้างอิงแล้ว) 
 
4.5.5 โคบุตร (คบส) 

4.5.5.1 ผู้แตง่: สนุทรภู่ 
4.5.5.2 ปริบทของการแต่ง: กวีเอากลอนเพลงยาวมาแต่งเป็นนิทานในสมัย

รัชกาลท่ี 1 ส าหรับถวายเจ้านายวงัหลงัพระองค์หนึง่ (สวุิทย์ สงัโยคะ, 2518: 162-163) 
4.5.5.3 กลวิธีการแตง่หรือฉนัทลกัษณ์: กลอนเพลงยาว  
4.5.5.4 ลกัษณะเนือ้หา: เร่ืองของพระโคบตุรผู้ เกิดในดอกบวัได้ช่วยครอบครัว

ของพระเจ้าพรหมทตั ภายหลงัได้นางอ าพนัมาลาและนางมณีสาครเป็นชายา (อ้างอิงแล้ว) 
 

4.5.6 เงาะป่า (งปจ) 
4.5.6.1 ผู้แตง่: พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั 
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4.5.6.2 ปริบทของการแตง่: แตง่ปี 2448 ขณะทรงพกัฟืน้จากการประชวร ใช้พืน้
ฐานข้อมลูจากค าบอกเลา่ของคนงั ชาวเงาะผู้ เป็นมหาดเล็ก (โชษิตา มณีใส, 2557: 86) 

4.5.6.3 กลวิธีการแตง่หรือฉันทลกัษณ์: กลอนบทละคร คือมีค าวรรคละ 6-9 ค า 
แตง่ตามขนบ เป็นกลอนสภุาพแบบใหมท่ี่ใช้แทนร้อยกลองปลอดสมัผสัเดมิ (อ้างอิงแล้ว) 

4.5.6.4 ลกัษณะเนือ้หา: รักสามเส้าของชาวเงาะช่ือล าหบั ซมพลา ฮเนา 
 
4.5.7 จันทโครบ (จคร) 

4.5.7.1 ผู้แตง่: ไมป่รากฏ 

4.5.7.2 ปริบทของการแต่ง: ต้นฉบบัเดิมเป็นสมุดไทยและตีพิมพ์ครัง้แรกในปี 
2433-2436 เนือ้เร่ืองสว่นต้นน ามาจากจลุธนคุคหชาดก (ศนูย์มานษุยวิทยาสิรินธร, ม.ป.ป.) 

4.5.7.3 กลวิธีการแตง่หรือฉนัทลกัษณ์: กลอนแปดสภุาพ  
4.5.7.4 ลกัษณะเนือ้หา: นางโมราชายาของจันทโครบสมคบกับโจรฆ่าสามี

ตนเอง ภายหลงัถกูสาปให้เป็นลิง สว่นจนัทโครบคืนชีพและได้นางมจุลินท์เป็นชายา (อ้างอิงแล้ว) 
 
4.5.8 ชิงนาง (ชนม) 

4.5.8.1 ผู้แตง่: พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั 
4.5.8.2 ปริบทของการแตง่: ไม่ปรากฏปีท่ีแตง่ เป็นบทละครพดูจ านวน 4 ชดุจบ 

ผู้แตง่น าเค้าโครงมาจากเร่ือง The Rivals ของ Richard Brinsley Sheridan มีการแตง่ค าพดูขึน้
ใหมแ่ละแก้ไขตอนจบให้เหมาะสมกบัปริบทเมืองไทย (องค์การค้าของครุุสภา, 2515: 105-110) 

4.5.8.3 กลวิธีการแตง่หรือฉนัทลกัษณ์: กลอนบทละคร 
4.5.8.4 ลกัษณะเนือ้หา: เนือ้เร่ืองเป็นการล้อเลียนพฤติกรรมของชนชัน้สงูท่ีตลก

ขบขนั มีตวัละครหลัก ได้แก่ พระยาสกัรินทร์ฦๅชัย นายร้อยเอกจอน พระค านูนธนากร นายชะ
แลม่ อ้ายเพลีย อ้ายจ ุอ้ายแช แมล่ าใย แมเ่ลียบ แมช้่อย และนางชัน้ (อ้างอิงแล้ว) 
 

4.5.9 ตามใจท่าน (ตจม) 
4.5.9.1 ผู้แตง่: พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั 
4.5.9.2 ปริบทของการแตง่: แตง่เม่ือพ.ศ. 2464 โดยแปลจากเร่ือง As You Like 

It ของ William Shakespeare (โชษิตา มณีใส, 2557: 86)  
4.5.9.3 กลวิธีการแต่งหรือฉันทลักษณ์: กลอนสุภาพตามรูปแบบบทละคร

ตะวนัตกโดยใช้แทนร้อยกลองปลอดสมัผสัในต้นฉบบัเดมิ (อ้างอิงแล้ว) 
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4.5.9.4 ลักษณะเนือ้หา: กล่าวถึงเจ้าครองนครผู้ ถูกอนุชาแย่งชิงราชสมบัติ 
ภายหลงัได้มีคนมาสวามิภกัดิ์มากอนชุาจึงยกทพัมาปราบและกลบัใจเพราะได้ฟังนกับวชเทศนา 
(อ้างอิงแล้ว) 

 
4.5.10 นิราศอิเหนา (นรอ) 

4.5.10.1 ผู้แตง่: สนุทรภู่ 
4.5.10.2 ปริบทของการแตง่: แตง่ในปี 2376-2377 กวีตดัตอนเนือ้หามาจากบท

ละครเร่ืองอิเหนา เป็นบทพรรณนาแสดงศฤงคารรส (โชษิตา มณีใส, 2557: 89) 
4.5.10.3 กลวิธีการแตง่หรือฉนัทลกัษณ์: กลอนนิราศ 

4.5.10.4 ลกัษณะเนือ้หา: การท่ีอิเหนาคร ่าครวญเสียใจถึงนางบษุบาซึ่งหายไป
จากถ า้ท่ีตนลกัมาซอ่นไว้ ภายได้บวชบ าเพ็ญพรตท่ีเขาแหง่หนึง่ (สวุิทย์ สงัโยคะ, 2518: 153) 

 
4.5.11 บทละครพูดค ากลอนเร่ืองพระร่วง (บพร) 

4.5.11.1 ผู้แตง่: พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั 
4.5.11.2 ปริบทของการแตง่: แตง่ปี 2460 โดยปรับปรุงจากบทละครร าท่ีแตง่ใน

ปี 2455 มี 20 ตวัละคร 5 องก์ 11 ตอน 6 ฉาก และ 100 เพลง (กรมศลิปากร, 2555ก: 322-323) 
4.5.11.3 กลวิธีการแตง่หรือฉนัทลกัษณ์: กลอนบทละคร  
4.5.11.4 ลกัษณะเนือ้หา: กลา่วถึงเร่ืองราวของพระร่วงพ่อเมืองละโว้ผู้แก้ปัญหา

ตา่งๆ ท่ีเกิดกบัท้าวพนัธุมสริุยวงศ์เจ้าเมืองขอมจนสดุท้ายได้ขึน้ครองกรุงสโุขทยั (อ้างอิงแล้ว) 
 
4.5.12 บทละครร้องเร่ืองพระร่วง (บลพ) 

4.5.12.1 ผู้แตง่: พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั 
4.5.12.2 ปริบทของการแตง่: แตง่ปี 2467 ปรับปรุงจากบทละครพดูและละครร า 

มีการตดัเหลือ 12 ตวัละคร 4 องก์ 5 ฉาก และ 80 เพลง (กรมศลิปากร, 2555ก: 322-323) 
4.5.12.3 กลวิธีการแตง่หรือฉนัทลกัษณ์: กลอนบทละคร  
4.5.12.4 ลกัษณะเนือ้หา: เร่ืองราวของพระร่วงเชน่เดียวกบับทละครพดูค ากลอน 

 
4.5.13 บทละครร าเร่ืองท้าวแสนปม (บลส) 

4.5.13.1 ผู้แตง่: พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั 
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4.5.13.2 ปริบทของการแต่ง: แตง่เม่ือพ.ศ. 2456 เพ่ือแสดงต านานเมืองอู่ทอง
และพระเจ้าอูท่องแหง่กรุงศรีอยธุยา (โชษิตา มณีใส, 2557: 86) 

4.5.13.3 กลวิธีการแตง่หรือฉนัทลกัษณ์: กลอนบทละคร  
4.5.13.4 ลกัษณะเนือ้หา: ชินเสนผู้ปลอมพระองค์เป็นคนเข็ญใจช่ือเจ้าแสนปม 

ได้ลกัลอบมีโอรสกบัธิดาเจ้าเมืองไตรตรึงษ์จนต้องประสบเหตกุารณ์ทัง้ดีและร้าย (อ้างอิงแล้ว) 
 
4.5.14 บทละครร าเร่ืองพระเกียรตริถ (บลก) 

4.5.14.1 ผู้แตง่: พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั 
4.5.14.2 ปริบทของการแต่ง: แต่งปี 2459 ใช้พระปรมาภิไธย “วชิราวุธ ปร.” มี

จ านวน 2 ตอน ใช้แสดงครัง้แรกในงานสมโภชพระบรมมหาราชวงั (กรมศลิปากร, 2555ก: 210) 
4.5.14.3 กลวิธีการแตง่หรือฉนัทลกัษณ์: กลอนบทละคร 
4.5.14.4 ลกัษณะเนือ้หา: พระเกียรติรถโอรสกษัตริย์เมืองเกียรติวดีผู้กระท าทุก

วิถีทางเพื่อชว่ยพระบดิาจากยกัษ์ภีมาสรู สดุท้ายได้ครองรักกบัธิดาของภีมาสรูเอง (อ้างอิงแล้ว)    
 

4.5.15 บทละครเร่ืองรามเกียรติ์ พระเจ้ากรุงธนบุรี (บลธ) 
4.5.15.1 ผู้แตง่: สมเดจ็พระเจ้ากรุงธนบรีุ (สมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช) 
4.5.15.2 ปริบทของการแตง่: มีทัง้หมด 4 ตอน แต่งในปี 2313 ใช้เวลา 2 เดือน

ชว่งวา่งศกึหลงัปราบก๊กเจ้านครเพ่ือใช้ส าหรับการเลน่ละครหลวง (สวุิทย์ สงัโยคะ, 2518: 87-88)  
4.5.15.3 กลวิธีการแต่งหรือฉันทลกัษณ์: กลอนบทละครร า มีท านองร้องและ

ก าหนดเพลงหน้าพาทย์ (อ้างอิงแล้ว) 
4.5.15.4 ลกัษณะเนือ้หา: กลา่วถึงพระมงกฎุและพระลบประลองศร หนมุานฆ่า

วิรุณจ าบงั ท้าวมาลีวราชวา่ความ จนถึงหนมุานหายารักษาพระลกัษณ์ท่ีต้องหอก (อ้างอิงแล้ว) 
 
4.5.16 บทละครเร่ืองอิเหนา (บอพ) 

4.5.16.1 ผู้แตง่: พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช 

4.5.16.2 ปริบทของการแต่ง: กวีแต่งซ่อมของเดิมท่ีแต่งโดยเจ้าฟ้ามงกุฏ 
พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หวับรมโกศ (โฆฑยากร, 2525: 119) แตง่จากนิทานชวาช่ือ “อิเหนา 
ปันหยี กรัตปาตี” ซึง่ได้ฟังจากหญิงเชลยชาวปัตตานีช่ือยายยะโว (สวุิทย์ สงัโยคะ, 2518: 77-78) 

4.5.16.3 กลวิธีการแตง่หรือฉนัทลกัษณ์: กลอนบทละคร ใช้แสดงละครใน 
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4.5.16.4 ลักษณะเนือ้หา: กล่าวถึงความรัก การท าสงคราม และการฝ่าฟัน
อปุสรรคของอิเหนากบับษุบา รวมถึงพิธีกรรมตา่งๆ ของชาวชวา-มลาย ู(อ้างอิงแล้ว) 
 

4.5.17 บทละครเร่ืองอุณรุท (บลอ) 
4.5.17.1 ผู้แตง่: พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช 

4.5.17.2 ปริบทของการแต่ง: สนันิษฐานว่าแต่งก่อนรามเกียรติ์ เนือ้หาคล้ายอ
นิรุทธ์ค าฉนัท์ (โชษิตา มณีใส, 2557: 85) ความยาว 18 เลม่สมดุไทย (สวุิทย์ สงัโยคะ, 2518: 98) 

4.5.17.3 กลวิธีการแตง่หรือฉนัทลกัษณ์: กลอนบทละคร  
4.5.17.4 ลกัษณะเนือ้หา: เร่ืองของพระนารายณ์อวตารลงมาเป็นพระอณุรุทเพ่ือ

ปราบยกัษ์ช่ือท้าวกรุงพาล มีเร่ืองชิงรักหกัสวาทระหวา่งอณุรุทกบัชายาทัง้หลายด้วย (อ้างอิงแล้ว) 
 

4.5.18 พระนลค าฉันท์ (พนฉ) 
4.5.18.1 ผู้แตง่: พระราชวรวงศ์เธอฯ กรมหม่ืนพิทยาลงกรณ์ (น.ม.ส.) 
4.5.18.2 ปริบทของการแตง่: แตง่เม่ือพ.ศ. 2456-2458 ใช้เนือ้เร่ืองจากนโลปา-

ขยาณ ในมหาภารตะ (โชษิตา มณีใส, 2557: 59) เป็นหนึ่งในเร่ืองพระนล 3 ฉบบั คือ พระนาละ 
พระนลค าหลวง และพระนลค าฉนัท์ (สทุธิลกัษณ์ อ าพนัวงศ์, 2538: 19) 

4.5.18.3 กลวิธีการแต่งหรือฉันทลกัษณ์: ใช้วสนัตดิลกฉันท์น า เนือ้หาใช้ฉันท์
เป็นหลกัโดยมีกาพย์ประกอบ และใช้ฉนัท์บอกฐานะของตวัละคร (โชษิตา มณีใส, 2557: 49-51) 

4.5.18.4 ลกัษณะเนือ้หา: กล่าวถึงการฝ่าฟันปัญหาของพระนลแห่งเมืองนิษัธ
และนางทมยนัตีมเหสีซึง่สญูเสียเมืองและสามารถท้าพนนัเอาบ้านเมืองกลบัคืนมาได้ (อ้างอิงแล้ว) 

 
4.5.19 พระอภัยมณี (พอม) 

4.5.19.1 ผู้แตง่: สนุทรภู่ 
4.5.19.2 ปริบทของการแตง่: มี 64 ตอน ความยาว 24,500 ค ากลอน สนันิษฐาน

วา่แตง่ตัง้แตส่มยัรัชกาลท่ี 2 แล้วน าถวายพระองค์เจ้าลกัขณานคุณุ (สวุิทย์ สงัโยคะ, 2518: 160) 
4.5.19.3 กลวิธีการแตง่หรือฉนัทลกัษณ์: กลอนเพลงยาว 
4.5.19.4 ลกัษณะเนือ้หา: การการรบและการผจญภยัของพระอภยัมณีและศรี

สวุรรณ จนกระทัง่พระอภยัมณีออกบวชเป็นฤๅษีและสดุสาครได้ครองเมืองลงักา (อ้างอิงแล้ว) 
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4.5.20 เพลงยาวกรมศักดิ์ฯ (พยศ) 
4.5.20.1 ผู้แตง่: สมเดจ็พระบวรราชเจ้ามหาศกัดพิลเสพ 

4.5.20.2 ปริบทของการแตง่: แตง่สมยัรัชกาลท่ี 1-2 กวีใช้โต้ตอบกบัพระองค์เจ้า
ดาราวดี พระธิดาในสมเดจ็พระบวรราชเจ้ามหาสรุสิงหนาท (ศนูย์มานษุยวิทยาสิรินธร, ม.ป.ป.) 

4.5.20.3 กลวิธีการแตง่หรือฉนัทลกัษณ์: กลอนแปด ร่ายยาว และโคลงส่ีสภุาพ  
4.5.20.4 ลกัษณะเนือ้หา: บทเกีย้วระหว่างกวีกับพระองค์เจ้าดาราวดีโดยฝ่าย

ชายเป็นผู้ เร่ิมและฝ่ายหญิงบา่ยเบ่ียงตดัพ้อ จนกระทัง่กวีได้ฝ่ายหญิงเป็นพระชายา (อ้างอิงแล้ว) 
 
4.5.21 มัทนะพาธา (มพธ) 

4.5.21.1 ผู้แตง่: พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั 
4.5.21.2 ปริบทของการแต่ง: แตง่ในพ.ศ. 2466 ขนาดความยาว 5 องก์ ถือเป็น

ละครพดูค าฉนัท์เลม่แรกและเลม่เดียวในวรรณคดีไทย (สวุิทย์ สงัโยคะ, 2518: 243) 
4.5.21.3 กลวิธีการแตง่หรือฉนัทลกัษณ์: บทละครพดูท่ีใช้ฉนัท์และกาพย์ 

4.5.21.4 ลกัษณะเนือ้หา: เทพสุเทษณ์ นางฟ้ามทันา และท้าวชยัเสนซึ่งได้รับ
ความทกุข์เพราะความรักและมทันาถกูสาปให้เป็นดอกกหุลาบ (โชษิตา มณีใส, 2557: 58-59) 

 
4.5.22 ระเด่นลันได (รลด) 

4.5.22.1 ผู้แตง่: พระมหามนตรี (ทรัพย์) 
4.5.22.2 ปริบทของการแต่ง: เป็นวรรณคดีท่ีใช้รูปแบบละครเพ่ือล้อเลียนบท

ละครเร่ืองอิเหนา ไมไ่ด้ใช้เลน่ละครแตใ่ช้ล้อเลียนบคุคลส าคญั (โชษิตา มณีใส, 2557: 93) 
4.5.22.3 กลวิธีการแตง่หรือฉนัทลกัษณ์: กลอนบทละคร  
4.5.22.4 ลกัษณะเนือ้หา: เร่ืองราวของแขกลนัไดกบัแขกประดู่เกิดการวิวาทกนั

เน่ืองจากการแยง่ชิงหญิงชาวมลาย ู(อ้างอิงแล้ว) 
 
4.5.23 ราชาพลิาปค าฉันท์ (รชพ) 

4.5.23.1 ผู้แตง่: ไมป่รากฏ 

4.5.23.2 ปริบทของการแต่ง: มีช่ือเรียกอีกว่า “นิราศสีดา” พระโหราธิบดีกล่าว
อ้างช่ือวรรณคดีเลม่นีใ้นหนงัสือจินดามณี (สวุิทย์ สงัโยคะ, 2518: 64) 

4.5.23.3 กลวิธีการแต่งหรือฉันทลักษณ์ : ใช้ฉันท์ กาพย์ฉบัง และกาพย์
สรุางคนางค์ 
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4.5.23.4 ลกัษณะเนือ้หา: กล่าวถึงพระรามผู้คร ่าครวญในขณะเดินทางติดตาม
หานางสีดาซึง่ถกูทศกณัฑ์ลกัพาตวัไป (อ้างอิงแล้ว) 

 
4.5.24 ลักษณวงศ์ (ลษว) 

4.5.24.1 ผู้แตง่: สนุทรภู่ 
4.5.24.2 ปริบทของการแตง่: กวีแตง่ประมาณปี 2380-2383 โดยน าเนือ้หาเดิมท่ี

สญูหายไปมาแตง่เป็นนิทานค ากลอน (สวุิทย์ สงัโยคะ, 2518: 165) 
4.5.24.3 กลวิธีการแตง่หรือฉนัทลกัษณ์: กลอนเพลงยาว  
4.5.24.4 ลกัษณะเนือ้หา: กล่าวถึงลกัษณวงศ์ได้ช่วยบิดาจากการครอบง าของ

นางยกัษ์ และช่วยมารดาจากยกัษ์วิรุญมาศ สุดท้ายได้นางเกสรและนางย่ีสุ่นเป็นชายา นางย่ีสุน
ท าอบุายให้ลกัษณวงศ์ฆา่นางเกสรซึง่แปลงกายเป็นพราหมณ์จนสิน้ชีพ  (อ้างอิงแล้ว) 
 

4.5.25 ลิลิตนิทราชาคริต (ลนช) 
4.5.25.1 ผู้แตง่: พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั 
4.5.25.2 ปริบทของการแต่ง: ใช้เค้าโครงเร่ือง The Sleeper Awaken ของ

อาหรับ แต่งเม่ือพ.ศ. 2422 เพ่ือเป็นของขวัญวันขึน้ปีใหม่แด่พระบรมวงศานุวงศ์ (โฆฑยากร, 
2525: 217)  

4.5.25.3 กลวิธีการแต่งหรือฉันทลกัษณ์: ลิลิตสุภาพ คือ ใช้ร่ายสุภาพแต่งกับ
โคลงส่ีสภุาพ (โชษิตา มณีใส, 2557: 29) มีทัง้หมด 990 บท (สวุิทย์ สงัโยคะ, 2518: 218) 

4.5.25.4 ลกัษณะเนือ้หา: กล่าวถึงชีวิตและเล่ห์เหล่ียมของอาบูหะซัน พ่อค้า
เมืองแบกแดดผู้ได้พบและรับราชการกบัพระเจ้ากาหลิบ (กรมศลิปากร, 2553: (9)-(10)) 

 
4.5.26 ลิลิตพระลอ (ลพล) 

4.5.26.1 ผู้แตง่: ไมป่รากฏ 

4.5.26.2 ปริบทของการแต่ง: สนันิษฐานว่าแต่งในสมยักรุงศรีอยุธยาตอนต้น 
ราวพ.ศ. 1991-2026 ประกอบด้วยค าประพนัธ์ 658 บท (ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต, 2544: 168-171) 

4.5.26.3 กลวิธีการแตง่หรือฉนัทลกัษณ์: ลิลิต มีร่ายกบัโคลงแตง่สลบักนั 

4.5.26.4 ลกัษณะเนือ้หา: กล่าวถึงสงครามระหว่างเมืองสรองกับเมืองสรวง 
เร่ืองราวของความรักและโศกนาฏกรรมของพระลอกบัพระเพ่ือนและพระแพง (อ้างอิงแล้ว) 
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4.5.27 ลิลิตเพชรมงกุฎ (ลพม) 
4.5.27.1 ผู้แตง่: เจ้าพระยาพระคลงั (หน) 
4.5.27.2 ปริบทของการแต่ง: แต่งปี 2310-2322 เพ่ือถวายพระเจ้ากรุงธนบุรี 

โดยดดัแปลงจากนิทานสนัสกฤตเร่ือง “เวตาลปัญจวีสต”ิ ของศวิทาส (สวุิทย์ สงัโยคะ, 2518: 89) 
4.5.27.3 กลวิธีการแตง่หรือฉนัทลกัษณ์: ลิลิตสภุาพ ใช้ร่ายสลบักบัโคลง  
4.5.27.4 ลกัษณะเนือ้หา: กล่าวถึงเร่ืองความรักของพระเพชรมงกฎุแห่งเมืองศรี

บรีุกบันางปทมุวดธิีดาพระเจ้ากรุงกรรณซึง่เวตาลเลา่ถวายท้าววิกรมาทิตย์ (อ้างอิงแล้ว) 
 

4.5.28 วิวาหพระสมุทร (วหม) 
4.5.28.1 ผู้แตง่: พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั 
4.5.28.2 ปริบทของการแต่ง: ผู้แตง่ใช้นามปากกา “ศรีอยธุยา” แต่งในปี 2461 

เพ่ือพระราชทานแก่คณะเสือป่าโดยใช้เค้าเร่ืองจากนิยายเก่าของกรีก (โชษิตา มณีใส, 2557) 
4.5.28.3 กลวิธีการแตง่หรือฉนัทลกัษณ์: กลอนบทละครพดูสลบัล า  
4.5.28.4 ลักษณะเนือ้หา: นครซึ่งเป็นเกาะท่ีมีความเช่ือเร่ืองการสังเวยสาว

พรหมจรรย์แก่พระสมทุร เร่ืองราวท าให้อนัโดรเมดาถกูสงัเวยและได้รับการชว่ยเหลือ (อ้างอิงแล้ว) 
 
4.5.29 เวนิสวานิช (วนน) 

4.5.29.1 ผู้แตง่: พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั 
4.5.29.2 ปริบทของการแต่ง: แต่งเม่ือพ.ศ. 2459 โดยแปลจากเร่ือง The 

Merchant of Venice ของ William Shakespeare (โชษิตา มณีใส, 2557: 86) 
4.5.29.3 กลวิธีการแต่งหรือฉันทลักษณ์: กลอนสุภาพตามรูปแบบบทละคร

ตะวนัตกโดยใช้แทนร้อยกลองปลอดสมัผสัในต้นฉบบัเดมิ (อ้างอิงแล้ว) 
4.5.29.4 ลกัษณะเนือ้หา: ความรักและอปุสรรคของปอร์เชียกบัปัสสานิโย 

 
4.5.30 ศกุนตลา (ศกต) 

4.5.30.1 ผู้แตง่: พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั 
4.5.30.2 ปริบทของการแต่ง: ใช้เนือ้หาในบรรพต้นเร่ืองของมหาภารตะช่ือ 

“ศกนุตโลปาขยานมั” ผู้แตง่ใช้ฉบบัภาษาองักฤษเป็นต้นแบบโดยแตง่แบบละครร า (โชษิตา มณีใส, 
2557: 86) 
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4.5.30.3 กลวิธีการแต่งหรือฉันทลักษณ์: ใช้กลอนบทละครท่ีกระชับกว่าบท
ละครรุ่นเก่า โดยแบง่เนือ้เร่ืองเป็นตอนและแทรกบทเจรจาร้อยแก้วไว้ด้วย (อ้างอิงแล้ว) 

4.5.30.4 ลกัษณะเนือ้หา: อปุสรรคทางความรักของศกนุตลากบัท้าวทษุยนัต์ 
 
4.5.31 สมุทรโฆษค าฉันท์ (สมฆ) 

4.5.31.1 ผู้แตง่: กวีนิรนามสมยักรุงศรีอยยุาตอนต้น และสมเด็จพระมหาสมณ
เจ้า กรมพระปรมานชุิตชิโนรส (ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต, 2544: 193) 

4.5.31.2 ปริบทของการแตง่: เร่ิมแตง่สมยักรุงศรีอยธุยาตอนต้นแล้วแตง่เพิ่มเติม
ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระนงัเกล้าเจ้าอยูห่วั มีค าประพนัธ์ทัง้สิน้ 1,448 บท (อ้างอิงแล้ว) 

4.5.31.3 กลวิธีการแต่งหรือฉันทลกัษณ์: ใช้กาพย์ฉบงัและกาพย์สุรางคนางค์ 
1,018 บท และอินทรวิเชียรฉนัท์ วสนัตดลิกฉนัท์ และสทัทลุวิกกีฬิตฉนัท์รวม 430 บท (อ้างอิงแล้ว) 

4.5.31.4 ลกัษณะเนือ้หา: กล่าวถึงพระโพธิสตัว์เม่ือเสวยพระชาติเป็นพระสมทุร
โฆษซึง่ได้ครองคูแ่ละฝ่าฟันอปุสรรคร่วมกนัพระนางพินทมุดี (สวุิทย์ สงัโยคะ, 2518: 37-38) 

ในการวิเคราะห์องค์ประกอบของวรรณคดีเก่ียวกบัละคร นิทาน และนาฏวรรณคดีจ านวน 
31 เร่ืองนี ้ผู้วิจยัขอสรุปผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 4.5 ดงันี ้

 
ตารางที่  4.5  สรุปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของวรรณคดีเก่ียวกับละคร นิทาน และนาฏ-

วรรณคดี 

เร่ือง ผู้แต่ง ปริบทการแต่ง ฉันทลักษณ์ เนือ้หา 
กนกนคร  
 

กรมหมื่นพิทยาลง
กรณ์ (น.ม.ส.) 

แต่งปี 2458-2465มี
ทัง้หมด 3 ภาค 

กลอนหก ชะตาของพญาคน-
ธรรพ์และภรรยา 

กากีกลอนสภุาพ  
 

เ จ้ าพ ระย าพร ะ
คลงั (หน) 

เดิมช่ือบทมโหรีกากี 
เป็นเร่ืองในชาดก 

กลอนสภุาพ เ ร่ืองกากีถูกพญา
ครุฑลกัพาตวั 

กาพย์พระไชยสริุยา  
 

สนุทรภู ่ แตง่เมื่อจ าพรรษาอยู่
วดัเทพธิดาราม 

ก าพ ย์ ย า นี  ฉ บั ง 
และสรุางคนางค์ 

เร่ืองพระไชยสริุยาผู้
ประพฤติอธรรม 

ขนุช้างขนุแผน  
 

รัชกาลที่ 2 รวบรวมใหม่จากเนือ้
เร่ืองสมยัอยธุยา 

กลอนสภุาพส าหรับ
ขบัเสภา 

เร่ืองของขนุแผน ขนุ
ช้าง และวนัทอง 

โคบตุร  
 

สนุทรภู ่ แต่งถวายเจ้านายวงั
หลงัสมยั ร.1  

กลอนเพลงยาว เ ร่ืองพระโคบุตรผู้
เกิดในดอกบวั 

เงาะป่า  
 

รัชกาลที่ 5 แต่งปี 2448 จากค า
บอกเลา่ของคนงั 

กลอนบทละคร เ ร่ื อ ง ข อ ง ล า หั บ 
ซมพลา ฮเนา 
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ตารางท่ี 4.5  (ตอ่) 

เร่ือง ผู้แต่ง ปริบทการแต่ง ฉันทลักษณ์ เนือ้หา 
จนัทโครบ  
 

ไมป่รากฏ เ ร่ิมพิมพ์เผยแพร่ปี 
2433-2436 

กลอนแปดสภุาพ นางโมราประทุษ -
ร้ายจนัทโครบ 

ชิงนาง  
 

รัชกาลที่ 6 ใ ช้ โ ค ร ง เ ร่ื อ ง  The 
Rivals เป็นพืน้ฐาน 

กลอนบทละคร ล้อเลียนชนชัน้สูง
อยา่งตลกขบขนั 

ตามใจทา่น  
  

รัชกาลที่ 6 แต่งปี 2464 จาก As 
You Like It 

กลอนสภุาพ การรบของเจ้าครอง
นครและอนชุา 

นิราศอิเหนา 
 

สนุทรภู ่ แตง่พ.ศ. 2376-2377 
ตดัตอนจากอิเหนา 

กลอนนิราศ อิเหนาคร ่าครวญที่
บษุบาหายตวัไป 

บ ท ล ะ ค ร พู ด ค า
กลอน “พระร่วง” 

รัชกาลที่ 6 แ ต่ ง ปี  2460 ป รั บ 
จากบทละครร า 

กลอนบทละคร เ ร่ืองพระ ร่วงผู้ ไ ด้
ครองกรุงสโุขทยั 

บทละครร้องเ ร่ือง
พระร่วง 

รัชกาลที่ 6 แต่งพ.ศ. 2467 ปรับ 
ปรุงจากละครพดู 

กลอนบทละคร เ ร่ืองพระ ร่วงผู้ ไ ด้
ครองกรุงสโุขทยั 

บทละคร ร า เ ร่ื อ ง
ท้าวแสนปม 

รัชกาลที่ 6 แต่งปี 2456 แสดง
ต านานท้าวอูท่อง 

กลอนบทละคร เร่ืองชินเสนผู้ปลอม
เป็นเจ้าแสนปม 

บทละคร ร า เ ร่ื อ ง
พระเกียรติรถ  

รัชกาลที่ 6 แต่งพ.ศ. 2459 ทรง
ใช้นามวชิราวธุ ปร. 

กลอนบทละคร พระเกียรติรถช่วย
บิดา 

บทละครรามเกียรติ์ 
พระเจ้ากรุงธนบรีุ 

สมเด็จพระเจ้ากรุง
ธนบรีุ 

แต่งพ.ศ. 2313 มี 4 
ตอน ใช้เลน่ละคร 

กลอน  มี ก า หนด
เพลงหน้าพาทย์ 

เ ร่ืองพระลบ -พระ
มงกฎุ และอื่นๆ 

บ ท ล ะ ค ร เ ร่ื อ ง
อิเหนา  

รัชกาลที่ 1 แตง่ซอ่มจากของเดิม
สมยัอยธุยา 

กลอนบทละคร ใช้
แสดงละครใน 

ความรักของอิเหนา
และบษุบา 

บทละครเร่ืองอณุรุท 
  

รัชกาลที่ 1 สันนิษฐานว่ าแต่ ง
ก่อนรามเกียรติ์  

กลอนบทละคร เร่ืองของพระอณุรุท 

พระนลค าฉนัท์  
 

กรมหมื่นพิทยาลง
กรณ์ (น.ม.ส.) 

แ ต่ ง ปี  2456-2458 
ใช้เร่ืองมหาภารตะ 

ใช้ฉันท์เป็นหลัก มี
กาพย์ประกอบ 

เ ร่ื อ งของพระนล
และนางทมยนัตี 

พระอภยัมณี  
 

สนุทรภู ่ มี 64 ตอน ความยาว 
24,500 ค ากลอน 

กลอนเพลงยาว เ ร่ืองพระอภัยมณี
และศรีสวุรรณ 

เพลงยาวกรมศกัดิ์ฯ 
 

สมเด็ จพระบวร
ร า ช เ จ้ า ม ห า
ศกัดิพลเสพ 

แต่งสมยัรัชกาลที่ 1-
รัชกาลที่ 2 

กลอนแปด ร่ายยาว 
และโคลงสีส่ภุาพ 

จ ด ห ม า ย เ กี ้ย ว
พระองค์เจ้าดารา
วดี 

มทันะพาธา 
 

รัชกาลที่ 6 แต่งปี 2466 ความ
ยาว 5 องค์ 

บทละครพูดที่ ใ ช้
ฉนัท์และกาพย์ 

เร่ืองนางมัทนาถูก
สาปเป็นกหุลาบ 
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ตารางท่ี 4.5  (ตอ่) 

เร่ือง ผู้แต่ง ปริบทการแต่ง ฉันทลักษณ์ เนือ้หา 
ระเดน่ลนัได 
 

พระมห ามนต รี 
(ทรัพย์) 

แต่งเพื่อล้อเลียนบท
ละครเร่ืองอิเหนา 

กลอนบทละคร แขกลันไดกับแขก
ประดูว่ิวาทกนั 

ราชาพิลาปค าฉนัท์ 
 

ไมป่รากฏ เ รียกนิราศสีดา ถูก
อ้างใน “จินดามณี” 

ฉนัท์และกาพย์ พระรามคร ่าครวญ
ถึงนางสดีา 

ลกัษณวงศ์  
 

สนุทรภู ่ แตง่พ.ศ. 2380-2383 
เติมจากเนือ้หาเดิม 

กลอนเพลงยาว เร่ืองของลกัษณวงศ์
ช่วยบพุการี 

ลลิตินิทราชาคริต  
 

รัชกาลที่ 5 แต่งพ.ศ. 2422 เพื่อ
เป็นของขวญัปีใหม ่

ลลิติสภุาพ ชีวิตและเลห์่เหลี่ยม
ของอาบหูะซนั 

ลลิติพระลอ  
 

ไมป่รากฏ แตง่พ.ศ. 1911-2226 
มี 658 บท 

ร่ า ยแต่ ง สลับ กับ
โคลง 

เร่ืองพระลอกับพระ
เพื่อน-พระแพง 

ลลิติเพชรมงกฎุ  
 

เ จ้ าพระยาพระ
คลงั (หน) 

แตง่ปี 2310-2322  ร่ายสลับโคลงสอง
และสี ่

เร่ืองพระเพชรมงกฎุ
กบันางปทมุวดี 

วิวาหพระสมทุร 
 

รัชกาลที่ 6 แต่งพ.ศ. 2461 ใช้
พระนามศรีอยธุยา 

กลอนบทละครพูด
สลบัล า 

นครที่สัง เวยหญิง
สาวแก่พระสมทุร 

เวนิสวานิช 
 

รัชกาลที่ 6 แต่งพ.ศ. 2459 จาก
งาน Shakespeare 

กลอนสภุาพ เ ร่ืองของปอร์เ ชีย
กบัปัสสานิโย 

ศกนุตลา 
 

รัชกาลที่ 6 ใ ช้ เนื อ้หาบรรพต้น
ของมหาภารตะ 

ก ล อ น บ ท ล ะ ค ร
แทรกบทร้อยแก้ว 

ท้าวทุษยัน ต์และ
นางศกนุตลา 

สมทุรโฆษค าฉนัท์ 
 

กวีหลายทา่น เร่ิมแต่งต้นยคุอยธุยา
แล้วแต่งเพิ่ม เติม
สมยัหลงั 

ใช้กาพย์และฉันท์
หลายประเภท 

เร่ืองพระสมุทรโฆษ
กบันางพินทมุดี 

 



บทที่ 5 
 

การวเิคราะห์ค่านิยม-มายาคต ิ
 

ในบทนีเ้ป็นการวิเคราะห์ค่านิยมและมายาคติท่ีมีอยู่ในงานเขียนซึ่งราชบณัฑิตยสถาน
รวบรวมไว้ในหนงัสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย” ผู้วิจยัได้น าเสนอผลการวิเคราะห์เรียงล าดบัตาม
การจดัหมวดหมู่เนือ้หาของวรรณคดี 5 ประเภทดงัได้อธิบายไว้ในบทท่ี 3 โดยในวรรณคดีแต่ละ
เร่ืองจะจ าแนกผลการวิเคราะห์เป็น 2 ส่วน คือ (1) การวิเคราะห์คา่นิยม (2) การวิเคราะห์มายาคติ 
และจะน าเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบตารางและความเรียงผสมผสานกนั  

ขัน้ตอนแรก ในการส ารวจคา่นิยมผู้วิจยัจะพิจารณาเปรียบเทียบกบัคา่นิยมของคนไทยดงั
ได้อธิบายไว้ในบทท่ี 2 ได้แก่ (1) ค่านิยมการให้ความส าคญักับตวัเองหรือบุคคล (2) ค่านิยม
เก่ียวกบัภาระบญุคณุ (3) คา่นิยมการปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิ่งแวดล้อม (4) คา่นิยมเก่ียวกบั
ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม (5) ค่านิยมความมัง่คัง่ร ่ารวย (6) ค่านิยมการมีความรู้
ความสามารถ (7) คา่นิยมเก่ียวกบัอ านาจนิยม (8) คา่นิยมเก่ียวกบัพทุธศาสนา (9) คา่นิยมการ
เทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ และ (10) คา่นิยมเก่ียวกบัความสนกุสนาน 

ขัน้ตอนท่ีสอง ในการส ารวจมายาคติผู้ วิจัยจะเปรียบเทียบกับมายาคติของคนไทยดงัท่ี
อธิบายไว้ในบทท่ี 2 ได้แก่ (1) มายาคติเก่ียวกับจกัรวาลและชีวิต ประกอบด้วยคติเร่ืองภพชาต ิ
กรรม บญุ-บาป พรหมลิขิต โชค ดวง ขวญั ไตรภูมิ นรก-สวรรค์ เทวดา (2) มายาคติเก่ียวกบัสงัคม 
ประกอบด้วยคติเก่ียวกับวิถีเกษตรกรรม ชาตินิยมและความเป็นไทย อ านาจและผู้ มีอ านาจ 
สถานะ และสตรีเพศ-ปิตาธิปไตย (3) มายาคติเก่ียวกับอตัลักษณ์ ประกอบด้วยความเช่ือและ
ประเพณีหรือพิธีกรรมท่ีเก่ียวข้องกับไสยศาสตร์ และ (4) มายาคติเก่ียวกับจุดสิน้สุดของชีวิต 
ประกอบด้วยคตเิร่ืองผี วิญญาณ และความตาย 

ผลการวิเคราะห์คา่นิยมและมายาคตใินตวับทของแตล่ะวรรณคดีมีรายละเอียดดงันี ้
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5.1 ค่านิยม-มายาคติในวรรณคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และการเฉลิมพระ
เกียรตพิระมหากษัตริย์ 
 

5.1.1 กาพย์เห่เรือ พระนิพนธ์สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ 
(กหน) 

วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 68-69 
5.1.1.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองกาพย์เห่เรือ พระนิพนธ์สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศ

รานุวดัติวงศ์ท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา ผู้ วิจัยพบค่านิยม 4 ประการ ได้แก่ (1) ค่านิยม
เก่ียวกับภาระบุญคุณ (2) อ านาจนิยม (3) การเทิดทูนสถาบนัพระมหากษัตริย์ และ (4) ความ
สนกุสนาน ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.1 
 
ตารางท่ี 5.1  คา่นิยมในวรรณคดีเร่ืองกาพย์เห่เรือ พระนิพนธ์สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุ

วดัตวิงศ์ 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
พระคณุล้นพ้นเกศา ภาระบญุคณุ 
พระยศ, พระเดช, เจ้า อ านาจนิยม 
พระเกียรติ, พระองค์ทรงเฉลมิฉตัร, จอมขตัติยา การเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ 
ปรีดา, ครืน้โครม ความสนกุสนาน 

 
5.1.1.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองกาพย์เห่เรือ พระนิพนธ์สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศ

รานวุดัติวงศ์ท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา ผู้วิจยัพบมายาคติเก่ียวกบัสงัคม ดงัรายละเอียดผล
การวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.2 
 
ตารางท่ี 5.2  มายาคตใินวรรณคดีเร่ืองกาพย์เห่เรือ พระนิพนธ์สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรา

นวุดัตวิงศ์ 

ค า ข้อความ ประโยค  มายาคต ิ
พระยศให้ยิ่งยง, พระเกียรติจงเกริกดินดอน, พระเดชกัน้ดสักร,  

ทรงเฉลมิฉตัร, จอมขตัติยา, สมโภชเจ้า 
สงัคม (อ านาจและผู้มีอ านาจ, สถานะ) 
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5.1.2 ค าฉันท์ยอเกียรตชิาวนครราชสีมา (ฉยน)  
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 138 

5.1.2.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองค าฉันท์ยอเกียรติชาวนครราชสีมาท่ีราชบณัฑิตยสถาน

คดัเลือกมา ผู้วิจยัพบคา่นิยม 4 ประการ ได้แก่ (1) คา่นิยมการให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล 
(2) คา่นิยมเก่ียวกบัภาระบญุคณุ (3) คา่นิยมเก่ียวกบัความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม และ 
(4) คา่นิยมการมีความรู้ความสามารถ ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.3 
 
ตารางท่ี 5.3  คา่นิยมในวรรณคดีเร่ืองค าฉนัท์ยอเกียรตชิาวนครราชสีมา 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
หญิงสองศรี การให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล 
คณุเกริกก าจาย ภาระบญุคณุ 
สามารถอาจอง, กล้าหาญชาญณรงค์ ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม 
ปวงปราชญ์ การมีความรู้ความสามารถ 

 
5.1.2.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองค าฉันท์ยอเกียรติชาวนครราชสีมาท่ีราชบณัฑิตยสถาน

คดัเลือกมา ผู้วิจยัพบมายาคตเิก่ียวกบัสงัคม ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.4 
 
ตารางท่ี 5.4  มายาคตใินวรรณคดีเร่ืองค าฉนัท์ยอเกียรตชิาวนครราชสีมา 

ค า ข้อความ ประโยค  มายาคต ิ
หญิงไทยกล้าหาญชาญณรงค์ ท่ีอ้างนีว้งศ์ นกัวีระเยี่ยมเทียมชาย สงัคม (สตรีเพศ-ปิตาธิปไตย) 

 
5.1.3 โคลงยอพระเกียรตพิระเจ้ากรุงธนบุรี (คยธ) 
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 181 

5.1.3.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองโคลงยอเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรีท่ีราชบณัฑิตยสถาน

คดัเลือกมา ผู้วิจยัพบคา่นิยม 3 ประการ ได้แก่ (1) คา่นิยมความมัง่คัง่ร ่ารวย (2) คา่นิยมเก่ียวกบั
พทุธศาสนา และ (3) คา่นิยมเก่ียวกบัความสนกุสนาน ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตาราง
ท่ี 5.5 
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ตารางท่ี 5.5  คา่นิยมในวรรณคดีเร่ืองโคลงยอเกียรตพิระเจ้ากรุงธนบรีุ 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
ยากไร้, ทรัพย์ ความมัง่คัง่ร ่ารวย 
กรุณา, โมกข์ พทุธศาสนา 
เขษม ความสนกุสนาน 

 
5.1.3.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองโคลงยอเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรีท่ีราชบณัฑิตยสถาน

คดัเลือกมา ผู้วิจยัพบมายาคตเิก่ียวกบัจกัรวาลและชีวิต ดงัรายละเอียดตามตารางท่ี 5.6 
 
ตารางท่ี 5.6  มายาคตใินวรรณคดีเร่ืองโคลงยอเกียรตพิระเจ้ากรุงธนบรีุ 

ค า ข้อความ ประโยค  มายาคต ิ
เป็นท่ีสง่สตัว์ดล เมืองโมกข์ จกัรวาลและชีวิต (ไตรภมูิ, ภพชาติ) 

 
5.1.4 เพลงยาวเฉลิมพระเกียรต ิ(คุณพุ่ม) (พยพ) 
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 465 

5.1.4.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองเพลงยาวเฉลิมพระเกียรติ (คุณพุ่ม) ท่ีราชบณัฑิตย-

สถานคดัเลือกมา ผู้วิจยัพบคา่นิยม 5 ประการ ได้แก่ (1) คา่นิยมความมัง่คัง่ร ่ารวย (2) คา่นิยมการ
มีความรู้ความสามารถ (3) คา่นิยมเก่ียวกบัอ านาจนิยม (4) คา่นิยมเก่ียวกบัพทุธศาสนา และ (5) 
คา่นิยมเก่ียวกบัความสนกุสนาน ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.7 
 
ตารางท่ี 5.7  คา่นิยมในวรรณคดีเร่ืองเพลงยาวเฉลิมพระเกียรต ิ(คณุพุม่)  

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
จน, มี, ทอง ความมัง่คัง่ร ่ารวย 
ปัญญา การมีความรู้ความสามารถ 
ยศ อ านาจนิยม 
ไมเ่ที่ยง, ดี, ชัว่, บญุ พทุธศาสนา 
อยา่โทมนศั ความสนกุสนาน 
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5.1.4.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองเพลงยาวเฉลิมพระเกียรติ (คุณพุ่ม) ท่ีราชบณัฑิตย-

สถานคดัเลือกมา ผู้วิจยัพบมายาคติเก่ียวกบัจกัรวาลและชีวิต ดงัรายละเอียดตามตารางท่ี 5.8 
 

ตารางท่ี 5.8  มายาคตใินวรรณคดีเร่ืองเพลงยาวเฉลิมพระเกียรต ิ(คณุพุม่)  

ค า ข้อความ ประโยค  มายาคต ิ
ลบัพระเมรุเวรุวรรณบรรพต, บญุตอ่บญุผลดัใบเหมือนไม้ดดั จกัรวาลและชีวิต (ไตรภมูิ, บญุ-บาป) 

 
5.1.5 ลิลิตดัน้สดุดีบ้านบางระจัน (ลสบ) 
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 556-557 

5.1.5.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองลิลิตดัน้สดุดีบ้านบางระจันท่ีราชบัณฑิตยสถาน

คัดเลือกมา ผู้ วิจัยพบค่านิยม 3 ประการ ได้แก่ (1) ค่านิยมการปรับตัวเข้ากับโอกาสและ
สิ่งแวดล้อม (2) คา่นิยมเก่ียวกบัความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม และ (3) คา่นิยมเก่ียวกบั
ความสนกุสนาน ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.9 
 
ตารางท่ี 5.9  คา่นิยมในวรรณคดีเร่ืองลิลิตดัน้สดดีุบ้านบางระจนั 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
ออกวิ่งทิง้เหย้า การปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิง่แวดล้อม 
ความเป็นไทยเคยถนอม ใครจกัยอมยื่นให้ ส า่ศตัรูล้างได้ ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม 
ครืน้ครึก ความสนกุสนาน 

 
5.1.5.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองลิลิตดัน้สดุดีบ้านบางระจันท่ีราชบัณฑิตยสถาน

คดัเลือกมา ผู้วิจยัพบมายาคตเิก่ียวกบัสงัคม ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.10 
 

ตารางท่ี 5.10  มายาคตใินวรรณคดีเร่ืองลิลิตดัน้สดดีุบ้านบางระจนั 

ค า ข้อความ ประโยค  มายาคต ิ
ความเป็นไทยเคยถนอม สงัคม (ชาตินิยมความเป็นไทย) 
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5.1.6 ลิลิตตะเลงพ่าย (ลตพ) 
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 558-570 

5.1.6.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองลิลิตตะเลงพ่ายท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา ผู้วิจยั

พบคา่นิยม 8 ประการ ได้แก่ (1) คา่นิยมการให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล (2) คา่นิยมการ
ปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิ่งแวดล้อม (3) คา่นิยมเก่ียวกบัความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม 
(4) คา่นิยมความมัง่คัง่ร ่ารวย (5) คา่นิยมเก่ียวกบัอ านาจนิยม (6) คา่นิยมเก่ียวกบัพทุธศาสนา (7) 
ค่านิยมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และ (8) ค่านิยมเก่ียวกับความสนุกสนาน ดัง
รายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.11 
 
ตารางท่ี 5.11  คา่นิยมในวรรณคดีเร่ืองลิลิตตะเลงพา่ย 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
หนักอกช า้ ก ่าทรวง, น้องนวลสมร แม่นา, แสนสุดถวิล วากว้า, 

สมรแม่, น้อง, ตรอมกระอุอกช า้, ใคร, ขุนเสียม, ขุนตะเลง, 
นชุ, เรียม 

การให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล 

เก่ียง, อัน้กนัแสง, ซอ่นโศก, กลนืเทวษกล า้ การปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิง่แวดล้อม 
ราญรอน เศิกไสร้ ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม 
ลาภ, พชัรินทรไพจิตร ความมัง่คัง่ร ่ารวย 
จงจ าค าพอ่ไซร้ สัง่สอน, พล, องค์เจ้า อ านาจนิยม 
ไฟราคลาม, มงคล พทุธศาสนา 
พระฤทธ์ิ, เผด็จด้าวแดนสยาม, ป่ินธเรศ, สริุยราช, ยอหตัถ์,สอง

ขตัติย 
การเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ 

อยา่ละห้อย, อยา่ร้องร ่า ก าสรวล, อย่าเสวยครวญ ละห้อย, ลาญ
เทวษ, อยา่เศร้า, ร่ืนเร้า 

ความสนกุสนาน 

 
5.1.6.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองลิลิตตะเลงพ่ายท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา ผู้วิจยั

พบมายาคติครบทัง้ 4 ประเภท คือ (1) มายาคติเก่ียวกับจกัรวาลและชีวิต (2) มายาคติเก่ียวกับ
สงัคม (3) มายาคตเิก่ียวกบัอตัลกัษณ์ และ (4) มายาคติเก่ียวกบัจดุสิน้สดุของชีวิต ดงัรายละเอียด
ผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.12 
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ตารางท่ี 5.12  มายาคตใินวรรณคดีเร่ืองลิลิตตะเลงพา่ย 

ค า ข้อความ ประโยค  มายาคต ิ
พชัรินทร (เพชรของพระอินทร์) จกัรวาลและชีวิต (เทวดา) 
จงเรืองพระฤทธ์ิรอน อริราช พ่อลุลาภได้ เผด็จด้าวแดนสยาม,ขุน

เสยีมสามรรถต้าน ขนุตะเลง 
สงัคม (ชาตินิยมไทย, อ านาจและผู้ มี

อ านาจ, สถานะ) 
พระเคยคณะพธู ทูลบาท, ขานางนึกคู่คู้  ขาสมร พลางพี่โอบเอวอร 

แอบเคล้า, ฉนัใดจึงจ่ิมเจ้า จกัมาแอบแนบเคล้า อยูเ่คลีย้คลงึโฉม 
ช่ืนนา 

สงัคม (สตรีเพศ-ปิตาธิปไตย) 

เสยีศรี, จงประสทิธ์ิสมพร, เสนห์่ อตัลกัษณ์ (อ านาจเหนือธรรมชาติ) 
ม้วยเมือมรณ์, นอนดัง่นอนป่าช้า จดุสิน้สดุของชีวิต (ความตาย) 

 
5.1.7 ลิลิตยวนพ่าย (ลยพ) 
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 623-629 

5.1.7.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองลิลิตยวนพ่ายท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา ผู้ วิจัย

พบค่านิยม 8 ประการ ได้แก่ (1) ค่านิยมการให้ความส าคญักับตวัเองหรือบุคคล (2) ค่านิยม
เก่ียวกบัภาระบญุคณุ (3) คา่นิยมการปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิ่งแวดล้อม (4) คา่นิยมเก่ียวกบั
ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม (5) คา่นิยมการมีความรู้ความสามารถ (6) คา่นิยมเก่ียวกบั
อ านาจนิยม (7) คา่นิยมเก่ียวกบัพทุธศาสนา และ (8) คา่นิยมการเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ 
ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.13 
 
ตารางท่ี 5.13  คา่นิยมในวรรณคดีเร่ืองลิลิตยวนพา่ย 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
พระราม, ลาว การให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล 
อ ารุง (บ ารุง, เลีย้งด)ู, พระคณุ ภาระบญุคณุ 
พระราม, ลาว การให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล 
อ ารุง (บ ารุง, เลีย้งด)ู, พระคณุ ภาระบญุคณุ 
ทน การปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิง่แวดล้อม 
รักษ รองรางฎร์ (รักราษฎร), พระก่อพระเกือ้หล้า, หาญ, แกวน่ชน ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม 
เอกตัวเอกาตมล า้ (ประเสริฐยิ่งนกัและมีฤทธิยาคม) การมีความรู้ความสามารถ 
เบญจยศ อ านาจนิยม 
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ตารางท่ี 5.13  (ตอ่) 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
ทกุข์, เบญเจนทริเยศ (อินทรีย์ 5), เบญจา นนัตริย (อนนัตริยกรรม 

5), เอกสตัว์เกือ้ (เกือ้หนนุสตัว์) 
พทุธศาสนา 

เลอกษัตร, พระเกียรติ, ผา่นฟ้า, พระฤทธิ, พระสริุนทราธิกราช การเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ 

 
5.1.7.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองลิลิตยวนพ่ายท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา ผู้ วิจัย

พบมายาคติ 3 ประเภท ได้แก่ (1) มายาคติเก่ียวกับจกัรวาลและชีวิต (2) มายาคติเก่ียวกบัสงัคม 
และ (3) มายาคตเิก่ียวกบัอตัลกัษณ์ ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.14 

 
ตารางท่ี 5.14  มายาคตใินวรรณคดีเร่ืองลิลิตยวนพา่ย 

ค า ข้อความ ประโยค  มายาคต ิ
เบญจปรการณา พิธมารค ก็ดี เบญจยศนัน้เรือ้ง รวดพรหม, พระ

ครอบฟ้า ดินขาม พระเกียรติพระไกรแผน ผ่านฟ้า พระฤทธิพ่าง
พระราม รอนราพ ไส้แฮ พระก่อพระเกือ้หล้า หลากสวรรค์, คือคช
ป่ินไตรตรึงษ์ พาลโพธ โจมปราบจกัรพาฬหล้า แกวน่ชน 

จกัรวาลและชีวิต (ไตรภมูิ, เทวดา, ภพ
ชาติ, นรก-สวรรค์) 

เอกาจรด ารงรักษ รองราษฎร์ ไส้แฮ (ด ารงพระสนัดานดจุภเูขาอนัเป็น
แท่งเดียวแล้วอ ารุงรักราษฎร), โจมจ่ายลาวฦๅฤทธิ ร่อนแกล้ว, 
ตามตอ่ยไพริศแล้ว เลศิบรรพ์ฯ, มทัธยมเทศพ้ยง คชสงิห์ 

สัง ค ม  ( อ า น า จ แ ล ะ ผู้ มี อ า น า จ , 
ชาตินิยมไทย) 

เอกตัวเอกาตมล า้ (มีฤทธยาคม) อตัลกัษณ์ (อ านาจเหนือธรรมชาติ) 

 
การวิเคราะห์ค่านิยมและมายาคติในวรรณคดีเก่ียวกับประวัติศาสตร์และการเฉลิมพระ

เกียรติพระมหากษัตริย์จ านวน 7 เร่ืองนี ้ผู้วิจยัขอสรุปผลการวิเคราะห์และแจกแจงสดัส่วนเป็นค่า
ร้อยละของวรรณคดีประเภทนี ้ดงัรายละเอียดตามตารางท่ี 5.15 และตารางท่ี 5.16 ดงันี ้
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ตารางที่ 5.15  สรุปผลการวิเคราะห์คา่นิยมในวรรณคดีเก่ียวกบัประวตัิศาสตร์และการเฉลิมพระ
เกียรตพิระมหากษัตริย์ 

เร่ือง 

ค่านิยม 

กา
รใ
ห้ค
วา
มส
 าค
ญั

กบั
ตวั
เอ
งห
รือ
บคุ
คล

 

ภา
ระ
บญุ

คณุ
 

ปรั
บต
วัเข้

าก
บัโ
อก
าส

แล
ะส
ิง่แ
วด
ล้อ
ม 

คว
าม
สมั
พนั

ธ์แ
ละ

คณุ
ธร
รม
ทา
งส
งัค
ม 

คว
าม
มัง่
คัง่
ร ่า
รว
ย 

กา
รม
ีคว
าม
รู้

คว
าม
สา
มา
รถ

 

อ า
นา
จน
ยิม

 

พทุ
ธศ
าส
นา

 

กา
รเท

ิดท
นูส
ถา
บนั

พร
ะม
หา
กษั

ตริ
ย์ 

คว
าม
สน
กุส
นา
น 

กหน  X     X  X X 
ฉยน X X  X  X     
คยธ           
พยพ     X   X  X 
ลสบ   X X      X 
ลตพ X  X X X  X X X X 
ลยพ X X X X  X X X X  

รวม 3 3 3 4 2 2 3 3 3 4 
ร้อยละ 42.9 42.9 42.9 57.1 28.6 28.6 42.9 42.9 42.9 57.1 

 
ตารางท่ี 5.16  สรุปผลการวิเคราะห์มายาคติในวรรณคดีเก่ียวกบัประวตัิศาสตร์และการเฉลิมพระ

เกียรตพิระมหากษัตริย์ 

เร่ือง 

มายาคต ิ

จกัรวาลและชีวติ 
สงัคม 

อตัลกัษณ์ จดุสิน้สดุของชีวิต 
ทัว่ไป สตรีเพศ 

กหน  X    
ฉยน   X   
คยธ X     
พยพ X     
ลสบ  X    
ลตพ X X X X X 
ลยพ X X  X  

รวม 4 5 (ทัว่ไป:4; สตรีฯ: 2) 2 1 
ร้อยละ 57.1 71.4 28.6  14.3 
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5.2 ค่านิยม-มายาคติในวรรณคดีเกี่ยวกับนิราศ การเดินทาง และการคร ่ า
ครวญหรืออารมณ์ 

 
5.2.1 กลอนเพลงยาวรบพม่าที่ท่าดนิแดง (กนด) 
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 12-14 

5.2.1.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองกลอนเพลงยาวรบพม่าท่ีท่าดินแดงท่ีราชบัณฑิตย-

สถานคดัเลือกมา ผู้วิจยัพบคา่นิยม 4 ประการ ได้แก่ (1) คา่นิยมการให้ความส าคญักบัตวัเองหรือ
บคุคล (2) คา่นิยมการปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิ่งแวดล้อม (3) คา่นิยมเก่ียวกบัความสมัพนัธ์และ
คณุธรรมทางสังคม และ (4) ค่านิยมเก่ียวกับพุทธศาสนา ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตาม
ตารางท่ี 5.17 
 
ตารางท่ี 5.17  คา่นิยมในวรรณคดีเร่ืองกลอนเพลงยาวรบพมา่ท่ีท่าดนิแดง 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
ใครเลยจะเลง็เห็น, กบัผู้ใด การให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล 
หวงัจะป้องปกปิดให้พ้นภยั, หกัใจ, ทนเทวษ, อดไว้ การปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิง่แวดล้อม 
รัก, บ าราบรบราชไพริน, ชนะไพรี, สู้สงคราม,  ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม 
เวทนานิจจา, พาลาอาธรรม์, ทกุข์ พทุธศาสนา 

 
5.2.1.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองกลอนเพลงยาวรบพม่าท่ีท่าดินแดงท่ีราชบัณฑิตย-

สถานคดัเลือกมา ผู้วิจยัพบมายาคติเก่ียวกบัสงัคม ดงัรายละเอียดตามตารางท่ี 5.18 
 

ตารางท่ี 5.18  มายาคตใินวรรณคดีเร่ืองกลอนเพลงยาวรบพมา่ท่ีทา่ดนิแดง 

ค า ข้อความ ประโยค  มายาคต ิ
มิให้หมูพ่าลาอาธรรม์ มาย ่ายีเขตขณัฑ์บรีุได้, อนับ าราบรบราชไพริน 

ถึงจะไร้ศรศิลป์ที่ชิงชยั ก็พอจะพยายามตามตี ให้ชนะไพรีจงได้ , 
อนัแสนศกึทัง้หลายพา่ยแพ้ 

สงัคม (ชาตินิยมไทย, อ านาจและผู้มี
อ านาจ) 
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5.2.2 กาพย์ห่อโคลงนิราศธารทองแดง (กนธ) 
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 35-37 

5.2.2.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองกาพย์ห่อโคลงนิราศธารทองแดงท่ีราชบณัฑิตยสถาน

คดัเลือกมา ผู้วิจยัพบคา่นิยม 4 ประการ ได้แก่ (1) คา่นิยมการให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล 
(2) คา่นิยมเก่ียวกบัพทุธศาสนา (3) คา่นิยมการเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ และ (4) คา่นิยม
เก่ียวกบัความสนกุสนาน ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.19 
 
ตารางท่ี 5.19  คา่นิยมในวรรณคดีเร่ืองกาพย์หอ่โคลงนิราศธารทองแดง 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
ข้า การให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล 
รสราค พทุธศาสนา 
องค์, เกล้า, เทริดทรง การเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ 
เชยหมู ่ ความสนกุสนาน 

 
5.2.2.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองกาพย์ห่อโคลงนิราศธารทองแดงท่ีราชบณัฑิตยสถาน

คดัเลือกมา ผู้วิจยัพบมายาคตเิก่ียวกบัสงัคม ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.20 
 

ตารางท่ี 5.20  มายาคตใินวรรณคดีเร่ืองกาพย์หอ่โคลงนิราศธารทองแดง 

ค า ข้อความ ประโยค  มายาคต ิ
หอมหวงัวงัเวงใจ ว่ากลิ่นแก้วแล้วเรียมเหลียว, หอมหวงัวงัเวงใจ รส

ราค ว่ากลิ่นแก้วแล้วข้า หยุดยัง้แลเหลียว, (๙) ลางนางอาบ
น า้ทา่ ทาขมิน้เหลอืงพึงชม ทาแป้งแกล้งหวีผม ผดัหน้านวนยวล
ใจชาย ลางนางตกัน า้ท่า อาบองค์ ขดัขมิน้เหลืองบรรจง ลบูน า้ 
หวีเกล้าเอาเทริดทรง ผมปีก ผดัหน้านวนงามล า้ ยัว่เย้าใจชาย 

สงัคม (สตรีเพศ-ปิตาธิปไตย) 

 
5.2.3 กาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศก (กนศ) 
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 38-42 
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5.2.3.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองกาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศกท่ีราชบัณฑิตยสถาน

คดัเลือกมา ผู้วิจยัพบคา่นิยม 3 ประการ ได้แก่ (1) คา่นิยมการให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล 
(2) ค่านิยมความมัง่คัง่ร ่ารวย และ (3) ค่านิยมเก่ียวกับพุทธศาสนา ดงัรายละเอียดผลการ
วิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.21 
 
ตารางท่ี 5.21  คา่นิยมในวรรณคดีเร่ืองกาพย์หอ่โคลงนิราศธารโศก 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
นาง, พี่, พี่ผู้อยูเ่ดียวดาย, พี่อยูอ้่างว้าง บน่บ้าคนเดียว, พี่ช า้ใจ, ไมพ่บ

พานน้อง 
การให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล 

ทบัทิม, ก ่าแก้ว, ทอง ความมัง่คัง่ร ่ารวย 
ทกุข์, โศก พทุธศาสนา 

 
5.2.3.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองกาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศกท่ีราชบัณฑิตยสถาน

คดัเลือกมา ผู้วิจยัพบมายาคตเิก่ียวกบัสงัคม ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.22 
 
ตารางท่ี 5.22  มายาคตใินวรรณคดีเร่ืองกาพย์หอ่โคลงนิราศธารโศก 

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
(๕) นิว้นางพี่พิศเพีย้น เล็บย้อมเทียนแสงเฉิดฉนั นิว้แดงแสงมีพรรณ 

กลมคือปัน้ฟ่ันเทียนกลึง นิว้นางเรียวรูปต้อง ตาเรียม เล็บแดง
ทบัทิมเทียม ก ่าแก้ว นิว้แดงใคร่และเลียม โลมลูบ งามเปรียบ
เทียนฟ่ันแล้ว ช่างซ า้เกลากลึง, นางนวลนึกนิ่มเนือ้ นวลฉลอง 
ปรางพี่นกึปรางทอง ก่องแก้ม ช้างน้าวน้าวน้าวคอสอง จุมพิต พี่
น้าวเคล้าคลงึแย้ม ยัว่ยิม้ชมกนั 

สงัคม (สตรีเพศ-ปิตาธิปไตย) 

 
5.2.4 กาพย์เห่เรือ พระนิพนธ์เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร (กหธ) 
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 43-55 
 
 



129 

 

5.2.4.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทองในวรรณคดีเ ร่ืองกาพย์เห่ เ รือ พระนิพนธ์เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร ท่ี

ราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา ผู้วิจยัพบคา่นิยม 8 ประการ ได้แก่ (1) คา่นิยมการให้ความส าคญั
กบัตวัเองหรือบคุคล (2) คา่นิยมการปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิ่งแวดล้อม (3) ค่านิยมเก่ียวกับ
ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม (4) คา่นิยมความมัง่คัง่ร ่ารวย (5) คา่นิยมเก่ียวกบัอ านาจ
นิยม (6) ค่านิยมเก่ียวกบัพทุธศาสนา (7) คา่นิยมการเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ และ (8) 
คา่นิยมเก่ียวกบัความสนกุสนาน ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.23 

 
ตารางท่ี 5.23  คา่นิยมในวรรณคดีเร่ืองกาพย์เหเ่รือ พระนิพนธ์เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
คิดอนงค์, นวลนาง, นงราม, พี่ชาย, พี่, เรียม, หมาย, ชายใด, ไม่

เหมือนพ่ีที่ตรอมใจ 
การให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล 

อ้อน, กล า้กลนืเข็ญเป็นอาจิณ การปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิง่แวดล้อม 
นา่รัก ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม 
ทอง, แก้ว แสงแวววาว ความมัง่คัง่ร ่ารวย 
พร่ังพร้อมพวกพลไกร แหนแห ่ อ านาจนิยม 
เอ็นด ู พทุธศาสนา 
เสด็จ, ทรง การเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ 
ขบขนั, หอมหื่นร่ืนรส, ช่ืนจิต, ลมืทกุข์เทวษ, นา่ชม ความสนกุสนาน 

 
5.2.4.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีเ ร่ืองกาพย์เห่ เ รือ พระนิพนธ์เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร ท่ี

ราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา ผู้วิจยัพบมายาคติ 3 ประการ ได้แก่ (1) มายาคติเก่ียวกบัจกัรวาล
และชีวิต (2) มายาคติเก่ียวกบัสงัคม และ (3) มายาคติเก่ียวกับอตัลกัษณ์ ดงัรายละเอียดผลการ
วิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.24 
 
ตารางท่ี 5.24  มายาคตใินวรรณคดีเร่ืองกาพย์เหเ่รือ พระนิพนธ์เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร 

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
ดงัร่อนฟ้ามาแดนดิน จกัรวาลและชีวิต (ไตรภมูิ) 
นาคา, คชสห์ี, ราชสห์ี, มงักร, วาสกุรี อตัลกัษณ์ (อ านาจเหนือธรรมชาติ) 
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ตารางท่ี 5.24  (ตอ่) 

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
ปางเสด็จประเวศด้าว ชลาลยั ทรงรัตนพิมานไชย ก่ิงแก้ว พร่ังพร้อม

พวกพลไกร แหนแห ่
สงัคม (อ านาจและผู้มีอ านาจ) 

คิดอนงค์องค์เอวอร ผมประบ่าอ่าเอี่ยมไร, หอมหื่นร่ืนรสเพีย้ง กลิ่น
เนือ้นวลนาง, คิดคะนึงถึงนงราม ผิวเหลืองกว่าจ าปาทอง, แม้น
นชุสดุสายสมร เห็นจะวอนอ้อนพี่ชาย, วนิดามาด้วยกนั จะอ้อน
พี่ชีช้มเชย, คิดพี่เคยเชยกลิ่นปราง นัง่แนบแอบเอวบาง ห่อนแห
หา่งวา่งเว้นวนั, เหมือนพ่ีนีป้ระคอง รับขวญัน้องต้องมือเรา, เรียม
คะนึงถึงเอวบาง เคยแนบข้างร้างแรมนาน, พิศรูปก็น่ารัก พิศ
พกัตร์ก็น่าชม อ้อนแอ้นอรเอวกลม ชมขวญัน้องต้องตาชาย ใคร
เห็นเป็นขวญัเนตร ลืมทุกข์เทวษเจตน์จงหมาย, (๕๕) เรียมร ่า
น า้ตาตก อกร้อนรุ่มดงัสมุไฟ แสนคะนึงถึงสายใจ เจ้าไกลสวาท
นิราศเรียมฯ 

สงัคม (สตรีเพศ-ปิตาธิปไตย) 

 
5.2.5 กาพย์เห่เรือ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

(กหจ) 
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 56-58 

5.2.5.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองกาพย์เห่เรือ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา ผู้ วิจยัพบค่านิยม 4 ประการ ได้แก่ (1) 
ค่านิยมการให้ความส าคัญกับตัวเองหรือบุคคล (2) ค่านิยมการปรับตัวเข้ากับโอกาสและ
สิ่งแวดล้อม (3) คา่นิยมเก่ียวกบัความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม และ (4) คา่นิยมเก่ียวกบั
พทุธศาสนา ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.25 
 
ตารางที่  5.25  ค่านิยมในวรรณคดีเร่ืองกาพย์เห่เ รือ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระ

จลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
พี่, น้อง, กรมเกรียรม (ระทมใจจนหม่นไหม้), หมายรักน้องปองจิต

จง, น้องนาง, เจ้า 
การให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล 

เลห์่ การปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิง่แวดล้อม 
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ตารางท่ี 5.25  (ตอ่) 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
สขุสบาย, ร้างรัก ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม 
ผลกรรม, ทกุข์ พทุธศาสนา 

 
5.2.5.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองกาพย์เห่เรือ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่ีราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้ วิจัยพบมายาคติเก่ียวกับสังคม ดัง
รายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.26  
 
ตารางท่ี 5.26 มายาคติในวรรณคดีเร่ืองกาพย์เห่เรือ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระ

จลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั 

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
พี่ถถูนัน้องยิม้พราย ช่ืนชมสมสขุสบาย วายสวาทนึกตรึกกรมเกรียม, 

เหมือนศรีสมรแมแ่ตง่กาย ผิวผอ่งต้องตาชาย 
สงัคม (สตรีเพศ-ปิตาธิปไตย) 

 
5.2.6 กาพย์เห่เรือ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

(กหม) 
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 63-67 

5.2.6.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองกาพย์เห่เรือ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกล้าเจ้าอยูห่วัท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา ผู้วิจยัพบคา่นิยม 6 ประการ ได้แก่ (1) คา่นิยมการ
ให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล (2) คา่นิยมความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม (3) คา่นิยม
ความมัง่คัง่ร ่ารวย (4) คา่นิยมเก่ียวกบัอ านาจนิยม (5) คา่นิยมการเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ 
และ (6) คา่นิยมเก่ียวกบัความสนกุสนาน ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.27 
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ตารางที่  5.27  ค่านิยมในวรรณคดีเร่ืองกาพย์เห่เรือ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยูห่วั 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
สยาม, คะนึงถึงเจ้า, อ่อนอก, ยามมืดชืดเย็นองค์, นึกถึงแก้ว พี่เศร้า

ทรวงศลัย์ 
การให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล 

เกียรติก้อง, ล านกัตา (งามตา) ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม 
ต าหนกั, เอกอาสน์โอ ่ ความมัง่คัง่ร ่ารวย 
พร่ังพร้อมยทุธนาวี แหนแห,่ ภิญโญยศ, ทะเลหลวง, ท้าว อ านาจนิยม 
เสด็จ, ทรงมหาจกัรี, องค์ภบูาล, พระอวตาร การเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ 
ส าราญรมย์ภิรมยา ความสนกุสนาน 

 
5.2.6.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองกาพย์เห่เรือ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกล้าเจ้าอยู่หวัท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา ผู้วิจยัพบมายาคติ 2 ประเภท ได้แก่ (1) มายาคติ
เก่ียวกับจกัรวาลและชีวิต และ (2) มายาคติเก่ียวกับสงัคม ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตาม
ตารางท่ี 5.28 
 
ตารางที่  5.28  มายาคติในวรรณคดีเร่ืองกาพย์เห่เรือ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกล้าเจ้าอยูห่วั 

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
ท้าวโกสนิทร์, อวตาร จกัรวาลและชีวิต (เทวดา, ภพชาติ) 
ทรงมหาจกัรี เกียรติก้อง พร่ังพร้อมยุทธนาวี แหนแห่, ต าหนกัล านกั

ตา จิตรลดารโหฐาน ที่พระอาวตาร ส าราญรมย์, เสียงอธึกทั่ว
ท้อง ถ่ินด้าวแดนสยาม, ฝงูปลาดดูาดาษ ว่ายเกลื่อนกลาดทะเล
หลวง 

สังคม (อ านาจและผู้ มีอ านาจ, ชาติ -
นิยมความเป็นไทย) 

 
5.2.7 ค ากาพย์เร่ืองพระศิวประตมิา (กศม) 
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 136-137 
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5.2.7.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทองในวรรณคดีค ากาพย์เร่ืองพระศิวประติมาท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือก

มา ผู้วิจยัพบคา่นิยม 2 ประการ ได้แก่ (1) คา่นิยมเก่ียวกบัความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม 
และ (2) คา่นิยมความมัง่คัง่ร ่ารวย ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.29 
 
ตารางท่ี 5.29  คา่นิยมในวรรณคดีค ากาพย์เร่ืองพระศวิประตมิา 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
เลศิ, แพรวเพริศเฉิดฉนั, เรืองรอง, เอี่ยมออ่ง  ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม 
โอฬาร, เงินยวง, พิมานมาศ, ผองรัตน์, นพรัตน์, แท่นแก้วกุก่อง, เงิน

ทอง  
ความมัง่คัง่ร ่ารวย 

 
5.2.7.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีค ากาพย์เร่ืองพระศิวประติมาท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือก

มา ผู้วิจยัพบมายาคติ 2 ประเภท ได้แก่ (1) มายาคติเก่ียวกบัจกัรวาลและชีวิต และ (2) มายาคติ
เก่ียวกบัอตัลกัษณ์ ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.30 
 
ตารางท่ี 5.30  มายาคตใินวรรณคดีค ากาพย์เร่ืองพระศวิประตมิา 

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
นิเวศน์เทวินทร์ อิศวรศลูนิ, ไกลาส, พิมานมาศ จกัรวาลและชีวิต (เทวดา, ไตรภมูิ) 
สอ่งแสงแจ้งฟ้า, บนัดาล อตัลกัษณ์ (อ านาจเหนือธรรมชาติ) 

 
5.2.8 โคลงกวีโบราณ (ควบ) 
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 144-146 

5.2.8.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองโคลงกวีโบราณท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา ผู้วิจยั

พบค่านิยม 6 ประการ ได้แก่ (1) ค่านิยมการให้ความส าคญักับตวัเองหรือบุคคล (2) ค่านิยม
เก่ียวกบัความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม (3) คา่นิยมการมีความรู้ความสามารถ (4) คา่นิยม
เก่ียวกบัอ านาจนิยม (5) คา่นิยมเก่ียวกบัพทุธศาสนา และ (6) คา่นิยมเก่ียวกบัความสนกุสนาน ดงั
รายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.31 
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ตารางท่ี 5.31  คา่นิยมในวรรณคดีเร่ืองโคลงกวีโบราณ 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
มนั, กระสนั, รา (สองเรา), เรา, เรียม, พี่ การให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล 
ชอบ (ถกูต้อง, เหมาะ), บผิ่ด ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม 
ลกูอาจารย์ การมีความรู้ความสามารถ 
นางข้างใน, เจียมตวั, ต ่าต้อย, ตวัน้อย, ต ่าเตีย้เดียรฉาน, ประหาร, 

ทา่น 
อ านาจนิยม 

ทิพยาน, หมูส่ตัว์, พรหม พทุธศาสนา 
เต้น, ชมจนัทร์ ความสนกุสนาน 

 
5.2.8.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองโคลงกวีโบราณท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา ผู้วิจยั

พบมายาคติทัง้ 4 ประเภท ได้แก่ (1) มายาคติเก่ียวกับจักรวาลและชีวิต (2) มายาคติเก่ียวกับ
สงัคม (3) มายาคตเิก่ียวกบัอตัลกัษณ์ และ (4) มายาคติเก่ียวกบัจดุสิน้สดุของชีวิต ดงัรายละเอียด
ผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.32 
 
ตารางท่ี 5.32  มายาคตใินวรรณคดีเร่ืองโคลงกวีโบราณ 

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
เราก็ลกูอาจารย์ หนึง่บ้าง, ทา่น, นางข้างใน สงัคม (สถานะ) 
เพง่ทิพยาน อตัลกัษณ์ (อ านาจเหนือธรรมชาติ) 
มนับเ่จียมตวัมนั ต ่าต้อย นกยงูหากกระสนั ถึงเมฆ มนับ่เจียมตวัน้อย 

ต ่าเตีย้เดียรฉาน, ธรณีภพนี,้ ชลเนตรถ้วม ถึงพรหม, พระสเุมรุ, 
อกนิฐมหาพรหม 

จักรวาลและชีวิต (บุญบารมี, เทวดา 
ไตรภมูิ) 

ประหาร, มล้าง, ดาบนีค้ืนสนอง, ชีพม้วย จดุสิน้สดุของชีวิต (ความตาย) 

 
5.2.9 โคลงก าศรวลศรีปราชญ์ (คศป) 
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 147-149 
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5.2.9.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองโคลงก าศรวลศรีปราชญ์ท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือก

มา ผู้วิจยัพบคา่นิยม 2 ประการ ได้แก ่(1) คา่นิยมการให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล และ (2) 
คา่นิยมเก่ียวกบัพทุธศาสนา ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.33 
 
ตารางท่ี 5.33  คา่นิยมในวรรณคดีเร่ืองโคลงก าศรวลศรีปราชญ์ 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
จากเจ้า กเูจ็บ, โหยหา, น้อง, ตน, จากเจ้า เจบอก ออ่นเออย, จากนาง

, กระลาพิม (ผู้หญิง) พระมาศ กเูออย 
การให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล 

ราค พทุธศาสนา 

 
5.2.9.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองโคลงก าศรวลศรีปราชญ์ท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือก

มา ผู้วิจยัพบมายาคตเิก่ียวกบัจดุสิน้สดุของชีวิต ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.34 
 

ตารางท่ี 5.34  มายาคตใินวรรณคดีเร่ืองโคลงก าศรวลศรีปราชญ์ 

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
วงงใจ ขาดขว า้, ตกเมรุมาศ จดุสิน้สดุของชีวิต (ความตาย) 

 
5.2.10 โคลงดัน้นิราศตามเสดจ็ทัพล าน า้น้อย (คดน) 
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 150-151 

5.2.10.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วร รคทองในวร รณคดี เ ร่ื อ ง โคลงดั น้ นิ ร าศตาม เสด็ จทัพล าน า้ น้ อย ท่ี

ราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา ผู้วิจยัพบคา่นิยม 4 ประการ ได้แก่ (1) คา่นิยมการให้ความส าคญั
กบัตวัเองหรือบคุคล   (2) คา่นิยมการปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิ่งแวดล้อม (3) คา่นิยมเก่ียวกบั
ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม และ (4) คา่นิยมเก่ียวกบัพทุธศาสนา ดงัรายละเอียดผลการ
วิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.35  
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ตารางท่ี 5.35  คา่นิยมในวรรณคดีเร่ืองโคลงดัน้นิราศตามเสดจ็ทพัล าน า้น้อย 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
สมร, พอ่, ศรีปราช, นชุ, ตรัง  การให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล 
กระศลัยสู้เศร้า สดุตรอม การปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิง่แวดล้อม 
สาม (การสรรเสริญ), ปรีชาเจน จดัล า้, เสนห์่, สวสัดี  ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม 
ทกุข์ พทุธศาสนา 

 
5.2.10.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองโคลงดัน้นิราศตามเสด็จทพัล าน า้น้อยท่ีราชบณัฑิตย-

สถานคดัเลือกมา ผู้วิจยัไมพ่บมายาคตใินตวับทท่ีสุม่ตวัอยา่ง 
 

5.2.11 โคลงทวาทศมาศ (คทม) 
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 152-157 

5.2.11.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองโคลงทวาทศมาศท่ีราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา 

ผู้วิจยัพบคา่นิยม 5 ประการ ได้แก่ (1) คา่นิยมการให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล (2) คา่นิยม
เก่ียวกับความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม (3) คา่นิยมความมัง่คัง่ร ่ารวย (4) คา่นิยมการมี
ความรู้ความสามารถ และ (5) คา่นิยมเก่ียวกบัพทุธศาสนา ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตาม
ตารางท่ี 5.36 
 
ตารางที่ 5.36  คา่นิยมในวรรณคดีเร่ืองโคลงทวาทศมาศ 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
เรียม, เนือ้แนบ, นวลนุช, ช่วยเรียม, ขวัญหาย หาแม่, ตรอม, แสบ

ทรวง  
การให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล 

ช้อย (งามกริยาทา่ทาง), เรียบร้อย, เฉลมิ ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม 
มณี, รัตนมณีมาลย์สร้อย เษกสร้อยสวมกรรณ ความมัง่คัง่ร ่ารวย 
กวี การมีความรู้ความสามารถ 
กาม, ราค พทุธศาสนา 

 
 



137 

 

5.2.11.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองโคลงทวาทศมาศท่ีราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา 

ผู้วิจยัพบมายาคตเิก่ียวกบัสงัคม ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.37 
 

ตารางท่ี 5.37  มายาคตใินวรรณคดีเร่ืองโคลงทวาทศมาศ 

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
(๓) เรียมคิดพิเศษช้อย ชิวหา รนฤดีดษักาม ก่อเกือ้ ถลิลทิพย์สนุาสา 

เสาวณิศ เนือ้แนบนวลนชุเนือ้ แนบในฯ  
สงัคม (สตรีเพศ-ปิตาธิปไตย) 

 
5.2.12 โคลงนิราศฉะเชิงเทรา (คนช) 
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 158 

5.2.12.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองโคลงนิราศฉะเชิงเทราท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา 

ผู้วิจยัพบค่านิยม 2 ประการ ได้แก่ (1) ค่านิยมการให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล และ (2) 
คา่นิยมเก่ียวกบัความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม ดงัรายละเอียดตามตารางท่ี 5.38 

 
ตารางท่ี 5.38  คา่นิยมในวรรณคดีเร่ืองโคลงนิราศฉะเชิงเทรา 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
คูเ่คล้า คลอเคลยี, ผู้-เมีย, พี่เอย, เรียม การให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล 
ไร้คู ่ ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม 

 
5.2.12.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองโคลงนิราศฉะเชิงเทราท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา 

ผู้วิจยัไมพ่บมายาคตใินตวับทท่ีสุม่ตวัอยา่ง 
 

5.2.13 โคลงนิราศไปแม่น า้น้อย (คนม) 
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 159-160 
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5.2.13.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองโคลงนิราศไปแม่น า้น้อยท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือก

มา ผู้ วิจยัพบค่านิยม 5 ประการ ได้แก่ (1) ค่านิยมการให้ความส าคญักับตวัเองหรือบุคคล (2) 
คา่นิยมการปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิ่งแวดล้อม (3) คา่นิยมเก่ียวกบัความสมัพนัธ์และคณุธรรม
ทางสงัคม (4) คา่นิยมการมีความรู้ความสามารถ และ (5) คา่นิยมเก่ียวกบัความสนกุสนาน ดงั
รายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.39 

 
ตารางท่ี 5.39  คา่นิยมในวรรณคดีเร่ืองโคลงนิราศไปแมน่ า้น้อย 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
จากเจ้า, เจบอกแตเ่รียมใจ จกัขาด, โออ้่าง ตนดี, ตนเอง, เพื่อน การให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล 
จ าไกล อกนา การปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิง่แวดล้อม 
หาญ ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม 
กระวี (นกัปราชญ์ในการแตง่บทกลอน) การมีความรู้ความสามารถ 
บเ่ศร้า ความสนกุสนาน 

 
5.2.13.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองโคลงนิราศไปแม่น า้น้อยท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือก

มา ผู้วิจยัไมพ่บมายาคตใินตวับทท่ีสุม่ตวัอยา่ง 
 

5.2.14 โคลงนิราศพระประธม (คนป) 
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 161 

5.2.14.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองโคลงนิราศพระประธมท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา 

ผู้วิจยัไมพ่บคา่นิยมในตวับทท่ีสุม่ตวัอยา่ง 
5.2.14.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองโคลงนิราศพระประธมท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา 

ผู้วิจยัไมพ่บมายาคติในตวับทท่ีสุม่ตวัอยา่ง 
 

5.2.15 โคลงนิราศพระพพิธิสาลี (คนพ) 
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 162-163 
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5.2.15.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองโคลงนิราศพระพิพิธสาลีท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือก

มา ผู้ วิจัยพบค่านิยม 4 ประการ ได้แก่ (1) ค่านิยมการให้ความส าคญักับตวัเองหรือบุคคล (2) 
คา่นิยมเก่ียวกับภาระบญุคณุ (3) ค่านิยมเก่ียวกับความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม และ (4) 
คา่นิยมเก่ียวกบัความสนกุสนาน ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.40 
 
ตารางท่ี 5.40  คา่นิยมในวรรณคดีเร่ืองโคลงนิราศพระพิพิธสาลี 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
แม,่ จอมสวาดิ การให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล 
ร าลกึ ภาระบญุคณุ 
แจ่ม, ดิเรก (รุ่งเรือง), เฟ่ือง (เจริญรุ่งเรือง) ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม 
ลลีาศ (การเลน่, การสนกุร่ืนเริง) ความสนกุสนาน 

 
5.2.15.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองโคลงนิราศพระพิพิธสาลีท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือก

มา ผู้วิจยัพบมายาคตเิก่ียวกบัจกัรวาลและชีวิต ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.41 
 
ตารางท่ี 5.41  มายาคตใินวรรณคดีเร่ืองโคลงนิราศพระพิพิธสาลี 

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
รับขวญั จกัรวาลและชีวิต (ขวญั) 

 
5.2.16 โคลงนิราศพระยาตรัง (คนต) 
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 164-169 

5.2.16.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองโคลงนิราศพระยาตรังท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา 

ผู้วิจยัพบคา่นิยม 4 ประการ ได้แก่ (1) คา่นิยมการให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล (2) คา่นิยม
เก่ียวกับภาระบญุคณุ (3) ค่านิยมการปรับตวัเข้ากับโอกาสและสิ่งแวดล้อม และ (4) ค่านิยม
เก่ียวกบัพทุธศาสนา ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.42 
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ตารางท่ี 5.42  คา่นิยมในวรรณคดีเร่ืองโคลงนิราศพระยาตรัง 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
พี่, สมรมิ่ง กเูอย, เรียม, พี่นา, ตน, ยาใจ, แม่, สมร, คอยแม่ มาฤๅ, 

อกอวล อกเอย, กระสนัเสยีว, ซ า้ทรวง, อิงแอบเจ้า, นาสิกน้อง, 
โอษฐพี่   

การให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล 

หว่ง ภาระบญุคณุ 
ลมโอษฐรสค าชวนชม  การปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิง่แวดล้อม 
เวรุ, กรรม, บาป, แรงกรรม พทุธศาสนา 

 
5.2.16.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองโคลงนิราศพระยาตรังท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา 

ผู้ วิจยัพบมายาคติ 2 ประเภท ได้แก่ (1) มายาคติเก่ียวกับจักรวาลและชีวิต และ (2) มายาคติ
เก่ียวกบัสงัคม ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.43 

 
ตารางท่ี 5.43  มายาคตใินวรรณคดีเร่ืองโคลงนิราศพระยาตรัง 

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
เวรุวิบตัิกรรมใด พี่สร้าง แรงบาปจึ่งจูงไกล สมรมิ่ง กูเอย แรงพี่เดียว

สดุมล้าง จากร้อยแรงกรรม 
จกัรวาลและชีวิต (กรรม, บญุ-บาป) 

เว้นแตย่าใจชู้  ช่ืนเนือ้เรียมหาย, เคยนอนอิงแอบเจ้า ในราตรีแม ่นาสิก
สบูกลิน่นาสกิน้อง จบูโอษฐแมรั่บสกา โอษฐพี่ 

สงัคม (สตรีเพศ-ปิตาธิปไตย) 

 
5.2.17 โคลงนิราศพะเนียด (คนน) 
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 170 

5.2.17.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองโคลงนิราศพะเนียดท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา 

ผู้วิจยัพบคา่นิยม 4 ประการ ได้แก่ (1) คา่นิยมการให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล (2) คา่นิยม
การปรับตวัเข้ากับโอกาสและสิ่งแวดล้อม (3) ค่านิยมเก่ียวกับความสมัพนัธ์และคณุธรรมทาง
สงัคม และ (4) คา่นิยมการมีความรู้ความสามารถ ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 
5.44 

 



141 

 

ตารางท่ี 5.44  คา่นิยมในวรรณคดีเร่ืองโคลงนิราศพะเนียด 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
เจียน ใจขาด เจียวแม ่ การให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล 
เข็ดแล้วเบื่อเรียน การปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิง่แวดล้อม 
รัก, เพียร, รักร้าง ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม 
เรียน, รู้ การมีความรู้ความสามารถ 

 
5.2.17.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองโคลงนิราศพะเนียดท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา 

ผู้วิจยัพบมายาคตเิก่ียวกบัจดุสิน้สดุของชีวิต ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.45 
 

ตารางท่ี 5.45  มายาคตใินวรรณคดีเร่ืองโคลงนิราศพะเนียด 

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
ใจขาด จดุสิน้สดุของชีวิต (ความตาย) 

 
5.2.18 โคลงนิราศกรมพระยาเดชาดศิร (คนด) 
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 171 

5.2.18.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองโคลงนิราศกรมพระยาเดชาดิศรท่ีราชบณัฑิตยสถาน

คดัเลือกมา ผู้วิจยัพบคา่นิยมการให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล ดงัเนือ้หาในตารางท่ี 5.46 
 
ตารางท่ี 5.46  คา่นิยมในวรรณคดีเร่ืองโคลงนิราศกรมพระยาเดชาดิศร 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
เจ็บจาบลั บ าราศ, รก าวา่หนามเหน็บย า้ ยอกร้อยรุมทรวง การให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล 

 
5.2.18.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองโคลงนิราศกรมพระยาเดชาดิศรท่ีราชบณัฑิตยสถาน

คดัเลือกมา ผู้ วิจัยพบมายาคติเก่ียวกับอัตลักษณ์ ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 
5.47 
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ตารางท่ี 5.47  มายาคตใินวรรณคดีเร่ืองโคลงนิราศกรมพระยาเดชาดศิร 

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
เห็นรก าแกมจากโอ้ อศัจรรย์ เหมือนจะบอกส าคญั ขา่วช า้ อตัลกัษณ์ (ไสยศาสตร์, การท านาย) 

 
5.2.19 โคลงนิราศหริภุญชัย (คนห) 
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 172-179 

5.2.19.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองโคลงนิราศหริภุญชยัท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา 

ผู้วิจยัพบคา่นิยม 7 ประการ ได้แก่ (1) คา่นิยมการให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล (2) คา่นิยม
เก่ียวกับภาระบุญคุณ (3) ค่านิยมการปรับตวัเข้ากับโอกาสและสิ่งแวดล้อม  (4) ค่านิยม
ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม (5) คา่นิยมเก่ียวกับพทุธศาสนา (6) คา่นิยมการเทิดทูน
สถาบนัพระมหากษัตริย์ และ (7) คา่นิยมเก่ียวกบัความสนกุสนาน ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์
ตามตารางท่ี 5.48 

 
ตารางท่ี 5.48  คา่นิยมในวรรณคดีเร่ืองโคลงนิราศหริภญุชยั 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
มงัราย, พระเมืองมงัรายราช, เรียม, หนกัทรวง, คดึคอบเถิง, ข้า, อก

พี่, ยาทรวง, ใคร  
การให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล 

อารักษ์ (ความคุ้มครอง), ขา่วเหยีย้ม ภาระบญุคณุ 
แก้กรรม การปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิง่แวดล้อม 
ศรี, รัก, เลศิหล้า,ช้อย (งาม), กล้า, งอกเงย, เขียว ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม 
สว่นบญุ, กรรม, มหาชินธาตเุจ้า, ดาวดงึส์  พทุธศาสนา 
ทิพนาย, ถวาย, บพิตร, พระเมือง, เกศเกล้า การเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ 
เสพสร้าง, แสวงเสพ ชมเอ,่ ช่ืน, เชยชม, เลน่เร้า ร่วมชู้ชมผกา ความสนกุสนาน 

 
5.2.19.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองโคลงนิราศหริภุญชยัท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา 

ผู้ วิจยัพบมายาคติ 2 ประเภท ได้แก่ (1) มายาคติเก่ียวกับจกัรวาลและชีวิต และ (2) มายาคติ
เก่ียวกบัอตั-ลกัษณ์ ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.49 
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ตารางท่ี 5.49  มายาคตใินวรรณคดีเร่ืองโคลงนิราศหริภญุชยั 

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
เมืองฟ้า เสพสร้างสรุาลยั, สรวง สวรรคเทพ, เทียมแทกวางไว้ฟ้า ฟาก

ด้าวดาวดงึส์, แผน่หล้า, นางกินรี, เทียนทงุทีปจกัถวาย เป็นสว่น 
บญุเอ่, ดงัฤๅร้างแก้วก่อน กรรมสงั รอยแม่งสาริรัง ราชรือ้, ค่อย
แก้กรรมเรียม 

จักรวาลและชีวิต ( ไตรภูมิ , สวรรค์ , 
เทวดา, บญุกรรม) 

ท านวาย อตัลกัษณ์ (ไสยศาสตร์, การท านาย) 

 
5.2.20 นิราศกรุงเก่า (นรก) 
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 316-317 

5.2.20.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองนิราศกรุงเก่าท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา ผู้วิจยัพบ

ค่านิยม 4 ประการ ได้แก่ (1) ค่านิยมการให้ความส าคญักับตวัเองหรือบุคคล (2) ค่านิยมการ
ปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิ่งแวดล้อม (3) คา่นิยมการมีความรู้ความสามารถ และ (4) ค่านิยม
เก่ียวกบัอ านาจนิยม ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.50 

 
ตารางท่ี 5.50  คา่นิยมในวรรณคดีเร่ืองนิราศกรุงเก่า 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
นวลละออง, ศรีปราชญ์, ตรัง, เรียมกระสนั, มิตร การให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล 
กลอ่มเกีย้ว การปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิง่แวดล้อม 
ปราชญ์ การมีความรู้ความสามารถ 
สัง่ อ านาจนิยม 

 
5.2.20.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองนิราศกรุงเก่าท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา ผู้วิจยัพบ

มายาคตเิก่ียวกบัสงัคม ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.51 
 

ตารางท่ี 5.51  มายาคตใินวรรณคดีเร่ืองนิราศกรุงเก่า 

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
อบน า้ นวลละออง อาบเอย-อา่องค์หมอง หมน่คล า้, เรียมกระสนั สงัคม (สตรีเพศ-ปิตาธิปไตย) 
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5.2.21 นิราศตลาดเกรียบ (นรต) 
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 318 

5.2.21.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองนิราศตลาดเกรียบท่ีราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา 

ผู้วิจยัพบคา่นิยม 3 ประการ ได้แก่ (1) คา่นิยมการให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล (2) คา่นิยม
เก่ียวกบัความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม และ (3) คา่นิยมความมัง่คัง่ร ่ารวย ดงัรายละเอียด
ผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.52 

 
ตารางท่ี 5.52  คา่นิยมในวรรณคดีเร่ืองนิราศตลาดเกรียบ 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
แมย่ิม้, พี่เฮย การให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล 
พิมล (ผอ่งใส)่, งาม ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม 
ค าเปลว, ขาย, แผน่มาศ (แผน่ทอง), น า้ (ความแวววาว) ความมัง่คัง่ร ่ารวย 

 
5.2.21.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองนิราศตลาดเกรียบท่ีราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา 

ผู้วิจยัพบมายาคตเิก่ียวกบัสงัคม ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.53 
 

ตารางท่ี 5.53  มายาคตใินวรรณคดีเร่ืองนิราศตลาดเกรียบ 

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
แผน่มาศภกัตร์เหมือนหมาย แมย่ิม้, ผิวพิมลงามปิม้ แปดน า้ค าเปลว สงัคม (สตรีเพศ-ปิตาธิปไตย) 

 
5.2.22 นิราศนรินทร์ (นรน) 
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 319-324 

5.2.22.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองนิราศนรินทร์ท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา ผู้วิจยัพบ

คา่นิยม 8 ประการ ได้แก่ (1) คา่นิยมการให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล (2) คา่นิยมเก่ียวกบั
ภาระบุญคุณ (3) ค่านิยมการปรับตวัเข้ากับโอกาสและสิ่งแวดล้อม  (4) ค่านิยมเก่ียวกับ
ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม (5) คา่นิยมความมัง่คัง่ร ่ารวย (6) คา่นิยมเก่ียวกบัอ านาจ
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นิยม (7) คา่นิยมเก่ียวกบัพทุธศาสนา และ (8) คา่นิยมการเทิดทูนสถาบนัพระมหากษัตริย์ ดงั
รายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.54 

 
ตารางท่ี 5.54  คา่นิยมในวรรณคดีเร่ืองนิราศนรินทร์ 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
นุช, แม่, น้องนางเดียว, โฉม, เรียม, กูเอย, ระลึกโฉมแม่, แก้ว

กานดา พี่เอย, ขวญัตา, เรียมร ่าไข้ฟ้าไข้ แผน่พร้องร าพนั, ทรวง
พี่ผา่วเผาไฉน นะนาฏ เรียมเอย, อวดองค์ อรเอย 

การให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล 

สรรค์ (สร้างให้มีขึน้), ฝาก, จารึก ภาระบญุคณุ 
เกรง, หุ้มหอ่ไว้ การปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิง่แวดล้อม 
รุ่งเรืองแฮ, ฝึกฟืน้, เรือง, ยอด, ยิ่ง, แก่นหล้า, สงวน, ศรีเสาวลกัษณ์ ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม 
สิงหาสน์ปรางค์รัตน์บรรเจิดหล้า, แก้วเก้า, ทอง, แผ่นทอง, ตกไร้, 

ระดะ 
ความมัง่คัง่ร ่ารวย 

ยศ อ านาจนิยม 
บญุเพรง, ศาสน์, อบาย, ไตรรัตน์, พระธรรม, เจดีย์ พทุธศาสนา 
พระ (พระองค์) การเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ 

 
5.2.22.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองนิราศนรินทร์ท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา ผู้วิจยัพบ

มายาคต ิ3 ประเภท ได้แก่ (1) มายาคติเก่ียวกบัจกัรวาลและชีวิต (2) มายาคติเก่ียวกบัสงัคม และ 
(3) มายาคตเิก่ียวกบัจดุสิน้สดุของชีวิต ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.55 
 
ตารางท่ี 5.55  มายาคตใินวรรณคดีเร่ืองนิราศนรินทร์ 

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
ลอยสวรรค์ ลงฤๅ, แก่นหล้าหลากสวรรค์, ฟ้า-ดิน, แดนไตร, เมรุชุบ

สมุทรดินลง, บงัอบายเบิกฟ้า, บุญเพรงพระหากสรรค์, เทพไท้
ธรณินทร์,ขวญัแขวนอยูข่วญัตา 

จักรวาลและชีวิต (ไตรภูมิ, บุญกรรม, 
เทวดา, ขวญั) 

อยธุยายศลม่แล้ว, สงิหาสน์ปรางค์รัตน์บรรเจิดหล้า สงัคม (ชาตินิยมไทย)  
สิน้สญูกลัป์ จดุสิน้สดุของชีวิต (สิน้ยคุหรือสิน้กปั) 
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ตารางท่ี 5.55  (ตอ่) 

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
โอ้ศรีเสาวลกัษณ์ล า้ แลโลม โลกเอย, กีดบม่ีก่ิงฟ้า ฝากน้องนางเดียว, 

โฉมควรจักฝากฟ้า ฤๅดิน ดีฤๅ เกรงเทพไท้ธรณินทร์ ลอบกล า้ 
ฝาก ลมเลื่อนโฉมบิน บนเล่า นะแม่ ลมจะชายชักช า้ ชอกเนือ้
เรียมสงวน, ระลกึโฉมแมแ่บบบาง บวัมาศ กเูอย ควรแผแ่ผ่นทอง
หุ้ม หอ่ไว้หวงัสงวน 

สงัคม (สตรีเพศ-ปิตาธิปไตย) 

 
5.2.23 นิราศพระบาท (นรบ) 
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 325-328 

5.2.23.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองนิราศพระบาทท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา ผู้ วิจยั

พบคา่นิยม 7 ประการ ได้แก่ (1) คา่นิยมการให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล (2) คา่นิยมการ
ปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิ่งแวดล้อม (3) คา่นิยมเก่ียวกบัความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม 
(4) คา่นิยมการมีความรู้ความสามารถ (5) คา่นิยมเก่ียวกบัอ านาจนิยม (6) คา่นิยมเก่ียวกบัพทุธ
ศาสนา และ (7) คา่นิยมการเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตาม
ตารางท่ี 5.56 

 
ตารางท่ี 5.56  คา่นิยมในวรรณคดีเร่ืองนิราศพระบาท 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
ชาวกรุง, เจ้าของ, ตน, คบคน, เจ็บอก, ค าคน, เจ็บทรวง, พี่, เจ้างาม

ข า, หวัอกพี่, ตวัเมีย-ตวัผู้ , ตวัเดียว, วิตกถึงน้อง, จะครวญคอย
นบัวันกระสนัเสียว ไม่เห็นพี่ก็จะโหยอยู่โดยเดียว พี่ก็เปลี่ยว
เปล่ากายซงัตายมา, อิเหนา, จินตะหรา, พระสธุน, มโนห์รา, 
พระราม, สดีา, ตรอม, พระเพชรปาณี, สจิุตรา, ทัง้สีอ่งค์, พี่โศก
, ประสงค์, เพื่อนรัก 

การให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล 

กลาย, ระวงั, ค าหวาน, จ าจาก, สขุมุ การปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิง่แวดล้อม 
ประชุม, รัก, เป็นราคิน, รักหวาน, มัน่, อ่อนหวาน, ผาสกุ, ถนอม, 

ร้างรัก 
ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม 

พระเวท การมีความรู้ความสามารถ 
ท้าว อ านาจนิยม 
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ตารางท่ี 5.56  (ตอ่) 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
พทุธรูป, ทกุข์, เวทนา, นิจจาเอย๋ พทุธศาสนา 
ทรงกริช, พระทยั, องค์, จอมธรณี การเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ 

 
5.2.23.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองนิราศพระบาทท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา ผู้ วิจยั

พบมายาคติ 3 ประเภท ได้แก่ (1) มายาคติเก่ียวกับจกัรวาลและชีวิต (2) มายาคติเก่ียวกบัสงัคม 
และ (3) มายาคตเิก่ียวกบัอตัลกัษณ์ ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.57 

 
ตารางท่ี 5.57  มายาคตใินวรรณคดีเร่ืองนิราศพระบาท 

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
ท้าวตรีเนตร (พระอินทร์) จกัรวาลและชีวิต (เทวดา) 
นิจจาเอ๋ยถ้าเป็นอกนกตวัเมีย จะละเหี่ยหาผัวอยู่ตวัเดียว พี่เห็นนก

แล้ววิตกถึงน้องน้อย จะครวญคอยนบัวนักระสนัเสียว ไม่เห็นพี่ก็
จะโหยอยูโ่ดยเดียว พ่ีก็เปลีย่วเปลา่กายซงัตายมา 

สงัคม (สตรีเพศ-ปิตาธิปไตย) 

เหมือนคบคนค าหวานร าคาญครัน ถ้าพลงัพลนัเจ็บอกเหมือนตกตาล, 
ประชุมฉุดพุทธรูปในวารี ไม่เคลื่อนที่ชลธารบาดาลดิน, สาป, 
ฤทธ์ิ, พระเวท, ครัง้อิเหนาสริุย์วงศ์อนัทรงกริช พระทรงฤทธ์ิแรม
ร้างจินตะหรา พระสุธนร้างห่างมโนห์รา พระรามร้างแรมสีดา
พระทัยตรอม องค์พระเพชรปาณีท้าวตรีเนตร เสียพระเวทผูก
ทวารกรุงพาลถนอม สจิุตราลาตายไม่วายตรอม ล้วนเจิมจอม
ธรณีทัง้สีอ่งค์ 

อตัลกัษณ์ (คติส าหรับการด าเนินชีวิต, 
อ านาจเหนือธรรมชาติ, ต านาน
หรือนิทานพืน้บ้าน) 

 
5.2.24 นิราศพระประธม (นรธ) 
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 329-333 

5.2.24.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองนิราศพระประธมท่ีราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา 

ผู้วิจยัพบคา่นิยม 7 ประการ ได้แก่ (1) คา่นิยมการให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล (2) คา่นิยม
เก่ียวกบัภาระบญุคณุ (3) คา่นิยมการปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิ่งแวดล้อม (4) คา่นิยมเก่ียวกบั
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ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม (5) คา่นิยมความมัง่คัง่ร ่ารวย (6) คา่นิยมเก่ียวกบัอ านาจ
นิยม และ (7) คา่นิยมเก่ียวกบัความสนกุสนาน ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.58 

 
ตารางท่ี 5.58  คา่นิยมในวรรณคดีเร่ืองนิราศพระประธม 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
เศร้าสร้อยละห้อยหวน, นวล, ช า้ระก าทรวง, รูปชั่วตวัด า, ยอดรัก, 

กอดแก้วตา 
การให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล 

ไมท่อดทิง้ ภาระบญุคณุ 
หลบ การปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิง่แวดล้อม 
หอม, เสนห์่, พร่างชุ่มชอุม่เขียว, ออ่นอุน่ ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม 
ค้อนทอง, ระย ายาก ความมัง่คัง่ร ่ารวย 
กร่ิงเกรง อ านาจนิยม 
คืน้เครง, เที่ยวชม, สนกุ, พลอยเพลนิ, เสนาะ ความสนกุสนาน 

 
5.2.24.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองนิราศพระประธมท่ีราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา 

ผู้ วิจัยพบมายาคติ 2 ประเภท ได้แก่ (1) มายาคติเก่ียวกับสังคม และ (2) มายาคติเก่ียวกับ
จดุสิน้สดุของชีวิต ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.59 

 
ตารางท่ี 5.59  มายาคตใินวรรณคดีเร่ืองนิราศพระประธม 

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
เด็กเด็กโดดโลดไลก่ระต่างหลบ จบัประจบหกล้มสมน า้หน้า สนุกใน

ไพรพนสัรัถยา ทัง้บรรดาเด็กน้อยก็พลอยเพลนิ 
สงัคม (วิถีเกษตรกรรม)  

ถึงรูปชัว่ตวัด าระย ายาก รู้รักปากรักหน้าประสาหญิง สงัคม (สตรีเพศ-ปิตาธิปไตย) 
อาสญั จดุสิน้สดุของชีวิต (ความตาย) 

 
5.2.25 นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน (นรจ) 
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 334-341 
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5.2.25.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองนิราศพระยามหานภุาพไปเมืองจีนท่ีราชบณัฑิตยสถาน

คดัเลือกมา ผู้วิจยัพบคา่นิยม 9 ประการ ได้แก่ (1) คา่นิยมการให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล 
(2) คา่นิยมเก่ียวกบัภาระบญุคณุ (3) คา่นิยมการปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิ่งแวดล้อม (4) คา่นิยม
เก่ียวกบัความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม (5) คา่นิยมความมัง่คัง่ร ่ารวย (6) คา่นิยมเก่ียวกบั
อ านาจนิยม (7) คา่นิยมเก่ียวกบัพทุธศาสนา (8) คา่นิยมการเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ และ 
(9) คา่นิยมเก่ียวกบัความสนกุสนาน ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.60 

 
ตารางท่ี 5.60  คา่นิยมในวรรณคดีเร่ืองนิราศพระยามหานภุาพไปเมืองจีน 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
หมายตา, ใจหวาด, ตระหนกั การให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล 
บวงบน, ขอ ภาระบญุคณุ 
แปลง, คะเนหนี, วนัทนา, ถามการ, จ าเริญราชไมตรี, อาย, วอน การปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิง่แวดล้อม 
สงูสดุ, จอม, รักษา, โดยคลองประเพณี, ป้องกนั, อนนัต์, นิยม ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม 
ยาจกวณิพก, ระดะ ความมัง่คัง่ร ่ารวย 
ก าหนด, เป็นใหญ่, ไพร่, เกณฑ์, คมุ, ทหาร, เรือรบ เคร่ืองครบอาวธุ อ านาจนิยม 
ภิกขาจาร, อนิจจา พทุธศาสนา 
เสด็จ, ทรง, ทรงพรต, ทรงแผลงสาตร, พระราชสาร พระผู้ ผ่าน

อยธุยาวดี  
การเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ 

ช่ืนแตแ่สงจนัทร์, ชมแตรั่งษี, เที่ยวทอ่ง ความสนกุสนาน 

 
5.2.25.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองนิราศพระยามหานภุาพไปเมืองจีนท่ีราชบณัฑิตยสถาน

คดัเลือกมา ผู้วิจยัพบมายาคติ 3 ประเภท ได้แก่ (1) มายาคติเก่ียวกบัจกัรวาลและชีวิต (2) มายา
คตเิก่ียวกบัสงัคม และ (3) มายาคติเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตาราง
ท่ี 5.61 

 
ตารางท่ี 5.61  มายาคตใินวรรณคดีเร่ืองนิราศพระยามหานภุาพไปเมืองจีน 

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
เป็นศรนารายณ์อวตาร จกัรวาลและชีวิต (เทวดา) 
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ตารางท่ี 5.61  (ตอ่) 

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
(๑๑) ฝ่ายจีนจงเอีย้ซึ่งเป็นใหญ่ ได้คุมไพร่สิบหมื่นรักษาสถาน ก็ลง

เรือรีบพลนัมิทนันาน มาถามการขา่วข้อคดีดี ฝ่ายทตูตอบว่าพระ
ราชสาร พระผู้ผ่านอยุธยาวดีศรี มาจิม้ก้องโดยคลองประเพณี 
จ าเริญราชไมตรีตามโบราณ ฝ่ายจีนจดหมายเอารายช่ือ แล้วก็
รือ้ดูทรงส่งสัณฐาน แต่จ ากดจดไปจนไฝปาน แล้วเกณฑ์เจ้า
พนักงานลงคุมไป กับทหารสามสิบใส่เรือรบ เคร่ืองครบอาวุธ
สรรพไสว พนกังานป้องกนัให้ครรไล ก็แลน่ไปตามเร่ืองรัถยา, 

สงัคม (อ านาจและผู้มีอ านาจ) 

ทรงแผลงสาตรศรไปรอนราญ พิฆาตมารซึ่งแปลงเป็นกวางมา แล้ว
สาปศรให้เป็นท่อนศิลาปัก, เอาธูปเทียนบวงบนขึน้ลนลาน 
วนัทนาปลาวาฬวุน่วาย 

อตัลกัษณ์ (อ านาจเหนือธรรมชาติ, การ
บชูาสิง่ศกัดิ์สทิธ์ิ) 

 
5.2.26 นิราศภูเขาทอง (นรภ) 
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 342-345 

5.2.26.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองนิราศภูเขาทองท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา ผู้ วิจยั

พบค่านิยม 9 ประการ ได้แก่ (1) ค่านิยมการให้ความส าคญักับตวัเองหรือบุคคล (2) ค่านิยม
เก่ียวกับภาระบุญคุณ (3) ค่านิยมการปรับตวัเข้ากับโอกาสและสิ่งแวดล้อม  (4) ค่านิยม
ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม (5) คา่นิยมการมีความรู้ความสามารถ (6) คา่นิยมเก่ียวกบั
อ านาจนิยม (7) คา่นิยมเก่ียวกบัพทุธศาสนา (8) คา่นิยมการเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ และ 
(9) คา่นิยมเก่ียวกบัความสนกุสนาน ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.62 

 
ตารางท่ี 5.62  คา่นิยมในวรรณคดีเร่ืองนิราศภเูขาทอง 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
ดงัใจปอง, เขา, โอ้เรานีท้ี่สนุทรประทานตวั, โศกใจ, ใจตรม, ซงัตาย,

นินทา, เศร้าใจ 
การให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล 

ถวิลถึง (ในปริบทนีห้มายถึงร าลกึถึง), บ ารุง, พระคณุ, อาลยั ภาระบญุคณุ 
พดูดี, โรยนา่, แกล้ง การปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิง่แวดล้อม 
อายุยืน, ศรี, มีคนรัก, พูดชั่ว, ท าลายมิตร, ชอบผิด (ถูกผิด), สิน้

แผน่ดิน 
ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม 
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ตารางท่ี 5.62  (ตอ่) 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
นกัเลงกลอน การมีความรู้ความสามารถ 
เดชะ, ศกัดิ์, เมืองตรี, ข้าฝ่าธุล,ี บทศรี (เท้า ใช้แก่เจ้านาย) อ านาจนิยม 
พระพทุธคณุ, กลบัชาติ, วาสนา, ชัว่, สกีา  พทุธศาสนา 
ป่ินเกล้า, พระพทุธเจ้าหลวง, ประทาน, ตามเสด็จ การเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ 
อร่อยใจ, เลน่ ความสนกุสนาน 

 
5.2.26.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองนิราศภูเขาทองท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา ผู้ วิจยั

พบมายาคติทัง้ 4 ประเภท ได้แก่ (1) มายาคติเก่ียวกับจักรวาลและชีวิต (2) มายาคติเก่ียวกับ
สงัคม (3) มายาคตเิก่ียวกบัอตัลกัษณ์ และ (4) มายาคติเก่ียวกบัจดุสิน้สดุของชีวิต ดงัรายละเอียด
ผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.63 

 
ตารางท่ี 5.63  มายาคตใินวรรณคดีเร่ืองนิราศภเูขาทอง 

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
แม้นก าเนิดเกิดชาติใดใด จกัรวาลและชีวิต (ภพชาติ)  
ถวิลถึงป่ินเกล้า พระพทุธเจ้าหลวงบ ารุงซึ่งกรุงศรี, เป็นข้าฝ่าธุลี, ร้าง

บงกชบทศรี 
สงัคม (อ านาจและผู้มีอ านาจ) 

ขอเดชะพระพทุธคณุช่วย, อยูคู่ฟ้่าดิน, (๗) ถึงบางพดูพดูดีเป็นศรีศกัดิ์ 
มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต แม้นพูดชั่วตวัตายท าลายมิตร จะชอบ
ผิดในมนษุย์เพราะพดูจา, ประทานนามสามโคกเป็นเมืองตรี ช่ือ
ปทมุธานีเพราะมีบวั   

อตัลกัษณ์ (อ านาจเหนือธรรมชาติ, คติ
ความเช่ือส าหรับการด าเนินชีวิต, 
ต านานช่ือบ้านนามเมือง)  

แม้นมอดม้วยกลบัชาติวาสนา, โอ้พระคุณสญูลบัไม่กลบัหลงั แต่ช่ือ
ตัง้ก็ยงัอยูเ่ขารู้ทัว่, สิน้แผน่ดินขอให้สิน้ชีวิตบ้าง 

จดุสิน้สดุของชีวิต (ชีวิตหลงัความตาย, 
สิง่ที่คงอยูห่ลงัสิน้ชีวิต) 

 
5.2.27 นิราศเมืองแกลง (นรม) 
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 346 
 
 



152 

 

5.2.27.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองนิราศเมืองแกลงท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา ผู้วิจยั

พบคา่นิยม 5 ประการ ได้แก่ (1) คา่นิยมการให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล (2) คา่นิยมการ
ปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิ่งแวดล้อม (3) คา่นิยมเก่ียวกบัความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม 
(4) คา่นิยมความมัง่คัง่ร ่ารวย และ (5) คา่นิยมเก่ียวกบัพทุธศาสนา ดงัรายละเอียดตามตารางท่ี 
5.64 

 
ตารางท่ี 5.64  คา่นิยมในวรรณคดีเร่ืองนิราศเมืองแกลง 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
พวกเขา, ใครขืนท า การให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล 
ค้อมคด, นี่หรือใจที่จะตรงอยา่สงกา การปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิง่แวดล้อม 
จดัเจน ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม 
ตีนถีบปากกดั, ในโคลนตม, มัง่คัง่, ใสปั่น้ลม ความมัง่คัง่ร ่ารวย 
บาป พทุธศาสนา 

 
5.2.27.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองนิราศเมืองแกลงท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา ผู้วิจยั

พบมายาคตเิก่ียวกบัอตัลกัษณ์ ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.65 
 

ตารางท่ี 5.65  มายาคตใินวรรณคดีเร่ืองนิราศเมืองแกลง 

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
สาป, แตส่ายชลเจียวยงัวนเป็นวงไป นี่หรือใจที่จะตรงอย่างสงกา, อนั

พวกเขาชาวประโมงไม่โหย่งหยิบ ล้วนตีนถีบปากกนัขดัเขมร-จึง
มัง่คัง่ตัง้บ้านในการบาป แตต้่องสาปเคหาให้สาสม จะปลกูเรือน
ก็มิได้ใสปั่น้ลม ใครขืนท าก็ระทมด้วยเพลงิลาม 

อตัลกัษณ์ (อ านาจเหนือธรรมชาติ, คติ
ความเช่ือส าหรับการด าเนินชีวิต) 

 
5.2.28 นิราศเมืองเพชร (นรพ) 
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 347-350 
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5.2.28.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองนิราศเมืองเพชรท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา ผู้วิจยั

พบคา่นิยม 7 ประการ ได้แก่ (1) คา่นิยมการให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล (2) คา่นิยมการ
ปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิ่งแวดล้อม (3) คา่นิยมเก่ียวกบัความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม 
(4) คา่นิยมความมัง่คัง่ร ่ารวย (5) คา่นิยมเก่ียวกบัพทุธศาสนา (6) คา่นิยมการเทิดทนูสถาบนั
พระมหากษัตริย์ และ (7) คา่นิยมเก่ียวกบัความสนกุสนาน ดงัรายละเอียดตามตารางท่ี 5.66 

 
ตารางท่ี 5.66  คา่นิยมในวรรณคดีเร่ืองนิราศเมืองเพชร 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
คิดถึง, ที่รัก, คว้างแคว้ง, เปลีย่วใจ, ภาษาสยาม, อาวรณ์ การให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล 
ต้องจ าอดออม การปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิง่แวดล้อม 
งาม, ไร้รัก, รุ่งโรจน์, ราม (งาม), งามเจริญ, สรรเสริญ, รุ่งเรือง, 

จ ารัส, อรชร (งามระหง) 
ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม 

ทอง, เรืองรอง, อร่าม, แหวน, พลอยเพชร, แหวนประดบั, ดาษ ความมัง่คัง่ร ่ารวย 
นิจจาเอ๋ย, อาราม, โบสถ์, สาธุ, กุฏิ, กุฏ์ิ, ประภัสสร (ผ่องใส, 

บริสทุธ์ิ), ลานวดั, อาวาส 
พทุธศาสนา 

พระองค์, ทรงสร้าง, พระโกศ, ประทาน, โอรสราช การเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ 
ช่ืนระร่ืนรส, เชยชม, นา่เพลนิ ความสนกุสนาน 

 
5.2.28.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองนิราศเมืองเพชรท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา ผู้วิจยั

พบมายาคตเิก่ียวกบัสงัคม ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.67 
 
ตารางท่ี 5.67  มายาคตใินวรรณคดีเร่ืองนิราศเมืองเพชร 

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
สาธุสะพระองค์มาทรงสร้าง เป็นเยี่ยงอย่างไว้ในภาษาสยาม ในพระ

โกศโปรดปรานประทานนาม โอรสราชอารามงามเจริญ 
สัง ค ม  ( อ า น า จ แ ล ะ ผู้ มี อ า น า จ , 

ชาตินิยมไทย) 

 
5.2.29 นิราศลอนดอน (นรล) 
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 351-366 
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5.2.29.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองนิราศลอนดอนท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา ผู้วิจยั

พบค่านิยม 9 ประการ ได้แก่ (1) ค่านิยมการให้ความส าคญักับตวัเองหรือบุคคล (2) ค่านิยม
เก่ียวกบัภาระบญุคณุ (3) คา่นิยมการปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิ่งแวดล้อม (4) คา่นิยมเก่ียวกบั
ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม (5) คา่นิยมความมัง่คัง่ร ่ารวย (6) คา่นิยมเก่ียวกบัอ านาจ
นิยม (7) ค่านิยมเก่ียวกบัพทุธศาสนา (8) คา่นิยมการเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ และ (9) 
คา่นิยมเก่ียวกบัความสนกุสนาน ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.68 

 
ตารางท่ี 5.68  คา่นิยมในวรรณคดีเร่ืองนิราศลอนดอน 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
อนงค์ (ผู้ หญิง), นาฏ, องค์อรแอบ อกเอย, แรมน้อง, นงเยาว์ , 

รัญจวน, ตรมตรอง, อัน้อรุะ, ตนัใจ, อ้างว้าง, อ่อนอรุา, ร าคาญ
เคือง, เจ้าเนือ้เหลือง, ระทด, แสนสงสารทรวงเราเศร้าสลด, 
ว้าเหว,่ อนาถนกึ, ละเหี่ยละห้อย, เรียม, เคียงคู่, เพื่อน, แอบอิง
แม่มิ่งมิตร, นชุ, แสนเสียดาย, น่าวิตก, สตรี, บรุุษ, น่าใจหาย, 
ต่างเพศ, ประหลาดจิต, ของเรา, ร าคาญ, คิดขนิษฐา, ญาติ, 
น้องสนิท, ร่วมบิดา, เสยีดาย 

การให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล 

พึง่, ภกัดี, ช่วยหนนุ  ภาระบญุคณุ 
แกล้งหนา่ยแหนง, ทตูานทุตู, จ าใจ, หนี, ลดัลีห้ลกีหนีหาย, แชเชือน

หนี, รู้ผอ่นที, หมัน่ระวงั, ระไวระวงั, ปรึกษา, ยินยอม 
การปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิง่แวดล้อม 

ผจง (ความตัง้ใจ), ถนอม, ล าเพา (งาม), ร้างรัก, ไม่เสื่อมสิน้, ศรี, 
ผ่องอ าไพ, สุข,ตาขาว, รัก, ตัง้ใจ, ออกแขกเมือง, ลือเลื่อง, 
กระจ่าง, ประชมุ, เป็นสขุ, งามงด, ประเสริฐ, ผอ่ง   

ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม 

เรืองรอง, ความยาก, ยากล าบาก, อาภรณ์เคร่ืองประดับ, เพชร, 
ประเทืองเรืองรองทองเนือ้เก้า, สายสร้อยห้อยพระศอ, งามเงา
ย้อยหยาด, ดอกไม้เพชร, พรรณราย (สีเลื่อมระยบั), ระย้าย้อย
พรอยพราว, แทน่บรรจถรณ์, ขาดแคลน 

ความมัง่คัง่ร ่ารวย 

เจ้า, นาย, ปรนนิบตัิ, ราษฎร, ยศศกัดิ์, คนใช้, เจ้าคณุ อ านาจนิยม 
วดั, อนิจจา, นิจจาเอย๋, กรรมเวร, เคราะห์, กรรม, เวทนา, บญุ, พระ

เขีย้วแก้ว, นมสัการ, ทางสวรรค์ 
พทุธศาสนา 

เทพินนรินทร์ราช, เถลงิอาสน์, ทรง, พระองค์, พระกรรณ, ฉลององค์ การเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ 
ชม, อยา่คร ่าครวญโศกสร้อยน้อยฤทยั, แขง่ขนาน, หรรษา, เชยชม ความสนกุสนาน 
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5.2.29.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองนิราศลอนดอนท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา ผู้วิจยั

พบมายาคติ 3 ประการ ได้แก่ (1) มายาคติเก่ียวกบัจกัรวาลและชีวิต (2) มายาคติเก่ียวกับสงัคม 
และ (3) มายาคตเิก่ียวกบัอตัลกัษณ์ ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.69 

 
ตารางท่ี 5.69  มายาคตใินวรรณคดีเร่ืองนิราศลอนดอน 

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
หรือเราท ากรรมเวรเป็นเกณฑ์เคราะห์ เหลอืจะเลาะลดัลีห้ลีกหนีหาย, 

กรรมท าไฉน, เรานีเ้นือ้บญุช่วยหนนุมา, แผ้วถากถางทางสวรรค์ 
จักรวาลและชีวิต (กรรม, บุญ-บาป, 

พรหมลขิิต, สวรรค์) 
ราษฎรคลาไคลไปประชุม, สมยศศกัดิ์, พร้อมพรักคนใช้ระไวระวงั,

เทพินนรินทร์ราช เถลงิอาสน์ออกแขกเมืองเรืองระหง อนัอาภรณ์
เคร่ืองประดบัส าหรับทรง ทัง้พระองค์แต่ล้วนเพชรเม็ดไม่เบา, ใส่
สายสร้อยพระศอลออเพรา, ริมพระกรรณเสียบใส่ดอกไม้เพชร, 
เข้าห้องสูแ่ทน่บรรจถรณ์, เจ้าคณุนัน้จึ่งให้ลา่มแจ้งความใน 

สงัคม (อ านาจและผู้มีอ านาจ, สถานะ) 

วายสวาดิขาดเคียงองค์ อรแอบ อกเอย นานนกัรักษ์แรมน้อง นิ่มเนือ้
เคยถนอม, (๓) คอ่ยอยูเ่ถิดนงเยาว์ล าเพาพกัตร์ จะร้างรักแรมชม
ภิรมย์สงวน ใช่แกล้งหน่ายแหนงขวญัให้รัญจวน อย่าคร ่าครวญ
โศกสร้อยน้อยฤทยั, เมื่อเรียมคงเคียงคู่อยู่กับเรือน เจ้าผู้ เพื่อน
ร่วมรักก็ภกัดี ปรนนิบตัิเชษฐาอชัฌาสยั สู้ตัง้ใจมิได้เบือนแชเชือน
หนี ถึงยามกินยามนอนผ่อนรู้ที นั่งพัดวีนวดฟัน้หมั่นระวัง เมื่อ
ยามแนบแอบอิงแม่มิ่งมิตร เชยชมชิดนิ่มนชุช่วยจุดหลงั, เพราะ
ตา่งเพศเขตแดน 

สงัคม (สตรีเพศ-ปิตาธิปไตย) 

เสยีศรีเศร้าสลด อตัลกัษณ์ (ศิริมงคล) 

 
5.2.30 นิราศวัดเจ้าฟ้า (นรฟ) 
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 367-369 

5.2.30.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองนิราศวดัเจ้าฟ้าท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา ผู้ วิจยั

พบค่านิยม 7 ประการ ได้แก่ (1) ค่านิยมการให้ความส าคญักับตวัเองหรือบุคคล (2) ค่านิยม
เก่ียวกบัภาระบญุคณุ (3) คา่นิยมการปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิ่งแวดล้อม (4) คา่นิยมเก่ียวกบั
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ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม (5) คา่นิยมความมัง่คัง่ร ่ารวย (6) คา่นิยมเก่ียวกบัพทุธ
ศาสนา และ (7) คา่นิยมเก่ียวกบัความสนกุสนาน ดงัรายละเอียดตามตารางท่ี 5.70 

 
ตารางท่ี 5.70  คา่นิยมในวรรณคดีเร่ืองนิราศวดัเจ้าฟ้า 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
นกึสะอืน้, พวกชาย, ฝ่ายมอญ การให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล 
จารึก, อุ้มสม, ช่วยอุ้มพามาให้ ภาระบญุคณุ 
ฝืนฤทยั การปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิง่แวดล้อม 
รัก, สวยสะอาด ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม 
โกฏิแสน ความมัง่คัง่ร ่ารวย 
ขาดศีล พทุธศาสนา 
เชิดชม ความสนกุสนาน 

 
5.2.30.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองนิราศวดัเจ้าฟ้าท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา ผู้ วิจยั

พบมายาคติ 3 ประเภท ได้แก่ (1) มายาคติเก่ียวกบัจกัรวาลและชีวิต (2) มายาคติเก่ียวกบัสงัคม 
และ (3) มายาคตเิก่ียวกบัอตัลกัษณ์ ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.71 

 
ตารางท่ี 5.71  มายาคตใินวรรณคดีเร่ืองนิราศวดัเจ้าฟ้า 

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
นางฟ้า จกัรวาลและชีวิต (เทวดา) 
ฝ่ายสาวๆ เกล้ามวยสวยสะอาด-เมื่อยกเท้าก้าวยา่งสวา่งแวบ เหมือน

ฟ้าแลบแลผาดแทบขาดศีล  
สงัคม (สตรีเพศ-ปิตาธิปไตย) 

ล้วนสกัขาเขียนหมึกจารึกพงุ, เทพารักษ์ศกัดิ์สิทธ์ิสถิตพุ่ม เพราะเคย
อุ้มอณุรุทสมอษุา 

อัตลกัษณ์ (ไสยศาสตร์, อ านาจเหนือ
ธรรมชาติ) 

 
5.2.31 นิราศสุพรรณค าโคลง (นสค) 
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 370-371 
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5.2.31.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองนิราศสพุรรณค าโคลงท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา 

ผู้วิจยัพบค่านิยม 2 ประการ ได้แก่ (1) ค่านิยมการให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบุคคล และ (2) 
คา่นิยมเก่ียวกบัความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม ดงัรายละเอียดตามตารางท่ี 5.72 
 
ตารางท่ี 5.72  คา่นิยมในวรรณคดีเร่ืองนิราศสพุรรณค าโคลง 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
พอ่เอย การให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล 
คนคด ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม 

 
5.2.31.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองนิราศสพุรรณค าโคลงท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา 

ผู้วิจยัพบมายาคตเิก่ียวกบัอตัลกัษณ์ ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.73 
 

ตารางท่ี 5.73  มายาคตใินวรรณคดีเร่ืองนิราศสพุรรณค าโคลง 

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
คนคดลดเลีย้วล า้ กวา่น า้ล าคลอง อตัลกัษณ์ (คติส าหรับการด าเนินชีวิต) 

 
5.2.32 เพลงยาวกรมหม่ืนสถติย์ธ ารงสวัสดิ์ (พยถ) 
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 460-464 

5.2.32.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองเพลงยาวกรมหม่ืนสถิตย์ธ ารงสวัสดิ์ท่ีราชบณัฑิตย-

สถานคดัเลือกมา ผู้วิจยัพบคา่นิยม 8 ประการ ได้แก่ (1) คา่นิยมการให้ความส าคญักบัตวัเองหรือ
บคุคล (2) คา่นิยมเก่ียวกบัภาระบญุคณุ (3) คา่นิยมการปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิ่งแวดล้อม (4) 
คา่นิยมเก่ียวกบัความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม (5) คา่นิยมความมัง่คัง่ร ่ารวย (6) คา่นิยม
เก่ียวกบัอ านาจนิยม (7) คา่นิยมเก่ียวกบัพทุธศาสนา และ (8) คา่นิยมเก่ียวกบัความสนกุสนาน ดงั
รายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.74 
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ตารางท่ี 5.74  คา่นิยมในวรรณคดีเร่ืองเพลงยาวกรมหม่ืนสถิตย์ธ ารงสวสัดิ ์

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
เรียม, ถวิลหวงั, ตลงึหลง, คิดค านงึถึง, อาวรณ์เวียนวิตก, โฉมน้อง, 

เราหมายมุ่ง, ละเลิงเหลิง, ชล่าตัว, ใคร, ร าพึง, คิดหมาย, 
หญิง-ชาย, เช่ือใจ, ประสงค์, ตามจ านง, มิตร 

การให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล 

ฤไทยปลงจงรัก, สามิภกัดิ์, บ ารุง, ปัฏิญาณ ภาระบญุคณุ 
เรรวน, เลน่อบุาย, แยบยนต์, ยัง้ก าลงั การปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิง่แวดล้อม 
ไมตรี, งามสงวน, ศรีสวสัดิ์, กล้า, สตัย์, สาธารณ์ (เลว), ไกรเกรียง, 

กล้าแกล้ว, เลศิ, สง่า, เสนห์่ 
ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม 

ถ า้แก้ว ความมัง่คัง่ร ่ารวย 
ศกัดิ์สงวน, สัง่สอน, สีหราชมีอ านาจ, ต ่าเย่า, แยกเขีย้วขู่ค าราม, 

สถลุพงศ์, สเออะ 
อ านาจนิยม 

คนชัว่, พาล พทุธศาสนา 
ภิรมย์, ชม ความสนกุสนาน 

 
5.2.32.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองเพลงยาวกรมหม่ืนสถิตย์ธ ารงสวัสดิ์ท่ีราชบณัฑิตย-

สถานคดัเลือกมา ผู้วิจยัพบมายาคติเก่ียวกบัสงัคม ดงัรายละเอียดตามตารางท่ี 5.75 
 
ตารางท่ี 5.75  มายาคตใินวรรณคดีเร่ืองเพลงยาวกรมหม่ืนสถิตย์ธ ารงสวสัดิ ์

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
สารพนัสมภกัตร์ศกัดิ์สงวน, สถลุพงศ์มิได้ยัง้ก าลงัพาล สงัคม (ความส าคญัของสถานะ) 
ครัน้เห็นโฉมแล้วก็ให้ตลงึหลง พินิจนัง่ตัง้อารมณ์ชมทรง ยิ่งพิศไหนยิ่ง

จ านงเสนห์่นวล, งามสงวนควรคิดค านงึถึง จะพิศไหนก็วิไลยลาน
ตลึง ใครยลนางอย่างประหนึ่งให้เร่งรัก ศรีสวัสดิ์พ่ีทัศนาสมร 
อารมณ์เวียนวิตกเพียงอกหัก ด้วยโฉมน้องต้องไนยเนตรนัก, 
เสยีดายทรงโสภามาหมองมอม ข้างในมีแมงหวี่มาเวียนตอม ต่อ
สกุงอมจึงได้ทราบว่าสาธารณ์, ชะกะไรใจหญิงยิ่งกว่าชาย เล่น
อุบายล้วนเอาแบบเปนแยบยนต์ เราเช่ือใจมิได้แจ้งน า้จิตรเจ้า 
เฝ้าสัง่แล้วสอนเลา่สกัร้อยหน เหมือนหนึง่สอนทอ่นไม้มิใช่คน 

สงัคม (สตรีเพศ-ปิตาธิปไตย) 
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5.2.33 ลิลิตพายัพ (ลพย) 
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 619 

5.2.33.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองลิลิตพายพัท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา ผู้ วิจยัพบ

คา่นิยม 3 ประการ ได้แก่ (1) คา่นิยมเก่ียวกบัความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม (2) คา่นิยม
เก่ียวกับพทุธศาสนา และ (3) ค่านิยมเก่ียวกับความสนุกสนาน ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์
ตามตารางท่ี 5.76 

 
ตารางท่ี 5.76  คา่นิยมในวรรณคดีเร่ืองลิลิตพายพั 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
รัก ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม 
ธรรม พทุธศาสนา 
สิน้ยินดี ความสนกุสนาน 

 
5.2.33.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองลิลิตพายพัท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา ผู้วิจยัไม่พบ

มายาคตใินตวับทท่ีสุม่ตวัอยา่ง 
 

การวิเคราะห์ค่านิยมและมายาคติในวรรณคดีเก่ียวกับนิราศ การเดินทาง และการคร ่า
ครวญหรืออารมณ์จ านวน 33 เร่ืองนี ้ผู้วิจยัขอสรุปผลการวิเคราะห์และแจกแจงสดัส่วนเป็นคา่ร้อย
ละของวรรณคดีประเภทนี ้ดงัรายละเอียดตามตารางท่ี 5.77 และตารางท่ี 5.78 ดงันี ้

 
ตารางที่ 5.77  สรุปผลการวิเคราะห์คา่นิยมในวรรณคดีเก่ียวกบันิราศ การเดินทาง และการคร ่า

ครวญหรืออารมณ์ 

เร่ือง 

ค่านิยม 

กา
รใ
ห้ค
วา
มส
 าค
ญั

กบั
ตวั
เอ
งห
รือ
บคุ
คล

 

ภา
ระ
บญุ

คณุ
 

ปรั
บต
วัเข้

าก
บัโ
อก
าส

แล
ะส
ิง่แ
วด
ล้อ
ม 

คว
าม
สมั
พนั

ธ์แ
ละ

คณุ
ธร
รม
ทา
งส
งัค
ม 

คว
าม
มัง่
คัง่
ร ่า
รว
ย 

กา
รม
ีคว
าม
รู้

คว
าม
สา
มา
รถ

 

อ า
นา
จน
ยิม

 

พทุ
ธศ
าส
นา

 

กา
รเท

ิดท
นูส
ถา
บนั

พร
ะม
หา
กษั

ตริ
ย์ 

คว
าม
สน
กุส
นา
น 

กนด X  X X    X   



160 

 

ตารางท่ี 5.77  (ตอ่) 

เร่ือง 

ค่านิยม 
กา
รใ
ห้ค
วา
มส
 าค
ญั

กบั
ตวั
เอ
งห
รือ
บคุ
คล

 

ภา
ระ
บญุ

คณุ
 

ปรั
บต
วัเข้

าก
บัโ
อก
าส

แล
ะส
ิง่แ
วด
ล้อ
ม 

คว
าม
สมั
พนั

ธ์แ
ละ

คณุ
ธร
รม
ทา
งส
งัค
ม 

คว
าม
มัง่
คัง่
ร ่า
รว
ย 

กา
รม
ีคว
าม
รู้

คว
าม
สา
มา
รถ

 

อ า
นา
จน
ยิม

 

พทุ
ธศ
าส
นา

 

กา
รเท

ิดท
นูส
ถา
บนั

พร
ะม
หา
กษั

ตริ
ย์ 

คว
าม
สน
กุส
นา
น 

กนธ X       X X X 
กนศ X    X   X   
กหธ X  X X X  X X X X 
กหจ X  X X    X   
กหม X   X X  X  X X 
กศม    X X      
ควบ X   X  X X X  X 
คศป X       X   
คดน X  X X    X   
คทม X   X X   X   
คนช X   X       
คนม X  X X  X    X 
คนป           
คนพ X X  X      X 
คนต X X X     X   
คนน X  X X  X     
คนด X          
คนห X X X X    X X X 
นรก X  X   X X    
นรต X   X X      
นรน X X X X X  X X X  
นรบ X  X X  X X X X  
นรธ X X X X X  X   X 
นรจ X X X X X  X X X X 
นรภ X X X X  X X X X X 
นรม X  X X X   X   
นรพ X  X X X   X X X 
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ตารางท่ี 5.77  (ตอ่) 

เร่ือง 

ค่านิยม 
กา
รใ
ห้ค
วา
มส
 าค
ญั

กบั
ตวั
เอ
งห
รือ
บคุ
คล

 

ภา
ระ
บญุ

คณุ
 

ปรั
บต
วัเข้

าก
บัโ
อก
าส

แล
ะส
ิง่แ
วด
ล้อ
ม 

คว
าม
สมั
พนั

ธ์แ
ละ

คณุ
ธร
รม
ทา
งส
งัค
ม 

คว
าม
มัง่
คัง่
ร ่า
รว
ย 

กา
รม
ีคว
าม
รู้

คว
าม
สา
มา
รถ

 

อ า
นา
จน
ยิม

 

พทุ
ธศ
าส
นา

 

กา
รเท

ิดท
นูส
ถา
บนั

พร
ะม
หา
กษั

ตริ
ย์ 

คว
าม
สน
กุส
นา
น 

นรล X X X X X  X X X X 
นรฟ X X X X X   X  X 
นสค X   X       
พยถ X X X X X  X X  X 
ลพย        X  X 

รวม 30 10 17 25 14 6 11 21 10 15 
ร้อยละ 90.9 30.3 51.5 75.8 42.4 18.2 33.3 63.6 30.3 45.5 

 
ตารางที่ 5.78  สรุปผลการวิเคราะห์มายาคติในวรรณคดีเก่ียวกบันิราศ การเดินทาง และการคร ่า

ครวญหรืออารมณ์ 

เร่ือง 

มายาคต ิ

จกัรวาลและชีวติ 
สงัคม 

อตัลกัษณ์ จดุสิน้สดุของชีวิต 
ทัว่ไป สตรีเพศ 

กนด  X    
กนธ   X    
กนศ   X   
กหธ X X X X  
กหจ   X   
กหม X X    
กศม X   X  
ควบ X X  X X 
คศป     X 
คดน      
คทม   X   
คนช      
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ตารางท่ี 5.78  (ตอ่) 

เร่ือง 

มายาคต ิ

จกัรวาลและชีวติ 
สงัคม 

อตัลกัษณ์ จดุสิน้สดุของชีวิต 
ทัว่ไป สตรีเพศ 

คนม      
คนป      
คนพ X     
คนต X  X   
คนน     X 
คนด    X  
คนห X   X  
นรก   X   
นรต   X   
นรน X X X  X 
นรบ X  X X  
นรธ  X X  X 
นรจ X X  X  
นรภ X X  X X 
นรม    X  
นรพ  X    
นรล X X X X  
นรฟ X  X X  
นสค    X  
พยถ  X X   
ลพย      

รวม 13 20 (ทัว่ไป: 11; สตรีฯ: 14) 12 6 
ร้อยละ 39.4 60.6 36.4 18.2 
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5.3 ค่านิยม-มายาคตใินวรรณคดีเกี่ยวกับศาสนา ชาดก และค าสอน 
 

5.3.1 กฤษณาสอนน้องค าฉันท์ (ธนบุรี) (กสน) 
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 3-4 

5.3.1.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองกฤษณาสอนน้องค าฉันท์ (ธนบรีุ) ท่ีราชบณัฑิตยสถาน

คดัเลือกมา ผู้วิจยัพบคา่นิยม 6 ประการ ได้แก่ (1) คา่นิยมการให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล 
(2) ค่านิยมเก่ียวกับความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม (3) ค่านิยมความมัง่คัง่ร ่ารวย (4) 
คา่นิยมเก่ียวกบัพุทธศาสนา (5) ค่านิยมการเทิดทูนสถาบนัพระมหากษัตริย์ และ (6) คา่นิยม
เก่ียวกบัความสนกุสนาน ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.79 
 
ตารางท่ี 5.79  คา่นิยมในวรรณคดีเร่ืองกฤษณาสอนน้องค าฉนัท์ (ธนบรีุ) 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
เสนห่า การให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล 
ประสิทธ์ิ (ความส าเร็จ), รักกัน, รักด้วยไมตรี, งามแก่ตา, สงวนรัก, 

พลดัพราก, ปากคนยอ่มหวั เยาะเย้ากระซิบครหา 
ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม 

แหวน, แสงแก้ว, เงางาม, ทองเนือ้แท้สกุอร่าม, พลอยพลาม, สวุรรณ ความมัง่คัง่ร ่ารวย 
ราค พทุธศาสนา 
กษัตรี การเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ 
ยินดี ความสนกุสนาน 

 
5.3.1.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองกฤษณาสอนน้องค าฉันท์ (ธนบรีุ) ท่ีราชบณัฑิตยสถาน

คดัเลือกมา ผู้ วิจยัพบมายาคติ 2 ประเภท ได้แก่ (1) มายาคติเก่ียวกับสงัคม และ (2) มายาคติ
เก่ียวกบัอตัลกัษณ์ ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.80 

 
ตารางท่ี 5.80  มายาคตใินวรรณคดีเร่ืองกฤษณาสอนน้องค าฉนัท์ (ธนบรีุ)  

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
เสหห่ายาย าแม้นประสทิธ์ิท า ให้ดิน้ยินดี อตัลกัษณ์ (ไสยศาสตร์) 
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ตารางท่ี 5.80  (ตอ่)  

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
กษัตรีมีผวั ดุจแหวนมีหวั เห็นงามแก่ตาโลกทัง้หลาย เป็นที่สงวนรัก

กบักาย อยา่ท าให้สลาย แสงแก้วจะอบัเงางาม, หญิงพลดัพราก
จากผวั ปากคนยอ่มหวั เยาะเย้ากระซิบครหา 

สงัคม (สตรีเพศ-ปิตาธิปไตย) 

 
5.3.2 กลอนดอกสร้อย “ร าพงึในป่าช้า” (กรป) 
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 5-11 

5.3.2.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองกลอนดอกสร้อย “ร าพึงในป่าช้า” ท่ีราชบณัฑิตยสถาน

คดัเลือกมา ผู้ วิจยัพบค่านิยม 8 ประการ ได้แก่ (1) การให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบุคคล (2) 
คา่นิยมเก่ียวกบัภาระบญุคณุ (3) คา่นิยมการปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิ่งแวดล้อม (4) คา่นิยม
เก่ียวกบัความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม (5) คา่นิยมความมัง่คัง่ร ่ารวย (6) คา่นิยมเก่ียวกบั
อ านาจนิยม (7) ค่านิยมเก่ียวกับพุทธศาสนา และ (8) ค่านิยมเก่ียวกับความสนุกสนาน ดงั
รายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.81 

 
ตารางท่ี 5.81  คา่นิยมในวรรณคดีเร่ืองกลอนดอกสร้อย “ร าพงึในป่าช้า” 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
ทิง้ตนดเูปลี่ยวอยู่เดียว, ร่างคน, ประเทศนี,้ เรา, ใคร, ตามใจจินต์, 

ใฝ่ฝัน, มุ่งหมาย, ห่วงดวงชีวิต, คิดขึน้ได้, ใครจะยอม, ใฝ่, ใน
ร่างกาย 

การให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล 

ห่วง, ห่วงใย, คุณ, ช าร่วย (ช่วย, ตอบแทน), อวยสนอง, บ าเหน็จ, 
อาลยั 

ภาระบญุคณุ 

อ าพรางความจริงใจไมแ่พร่งพราย, อาย, ปิดบงั, สภุาพ การปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิง่แวดล้อม 
สงูใหญ่, เก็บเก่ียว, เกียรติ, หอม, สขุ, น า้ใจ, ไมตรี, โอบอ้อมอารี ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม 
โปรยเคร่ืองปรุงจรุงกลิน่, ฟมูฟายสนิ (สรุุ่ยสรุ่าย), มนูมาก ความมัง่คัง่ร ่ารวย 
ชาวนา, มกัใหญ่, โอหงั, ศกัดิ์ อ านาจนิยม 
ทกุข์, ผอ่งใส, วิบาก พทุธศาสนา 
นา่ใคร่, ส าราญใจ, แสนสบาย ความสนกุสนาน 
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5.3.2.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองกลอนดอกสร้อย “ร าพึงในป่าช้า” ท่ีราชบณัฑิตยสถาน

คดัเลือกมา ผู้วิจยัพบมายาคติ 3 ประเภท ได้แก่ (1) มายาคติเก่ียวกบัจกัรวาลและชีวิต (2) มายา
คตเิก่ียวกบัสงัคม และ (3) มายาคตเิก่ียวกบัจดุสิน้สดุของชีวิต ดงัรายละเอียดตามตารางท่ี 5.82 
 
ตารางท่ี 5.82  มายาคตใินวรรณคดีเร่ืองกลอนดอกสร้อย “ร าพงึในป่าช้า”  

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
คณุนีน้ าช าร่วยอวยสนอง บ าเหน็จมองมนูมากวิบากผล จกัรวาลและชีวิต (บญุกรรม) 
ฝงูววัควายผ้ายลาทิวากาล คอ่ยๆ ผา่นท้องทุง่มุง่ถ่ินตน ชาวนาเหน่ือย

ออ่นตา่งจรกลบั, กองข้าว กองสงูราวโรงนายิ่งน่าใคร่ เกิดเพราะ
การเก็บเก่ียวด้วยเคียวใคร ใครเล่าไถคราดฟืน้พืน้แผ่นดิน เช้าก็
ขบัโคกระบือถือคนัไถ ส าราญใจตามเขตประเทศถ่ิน-ยึดหางยาม
ยักไปตามใจจินต์ หางยามผินตามใจ, มักเอ๋ยมักใหญ่ ก่นแต่
ใฝ่ฝันฟุ้ งตามมุ่งหมาย, ลงในเพลิงเกียรติศกัดิ์ประจกัษ์ดงั เปลว
เพลิงปลัง่หอมกลบตลบ, น า้เอ๋ยน า้ใจ ซึ่งเนาในร่างกายผู้ตายนี ้
ล้วนสภุาพผอ่งใสด้วยไมตรี อีกโอบอ้อมอารีมีในคน 

สงัคม (วิถีเกษตรกรรม, สงัคมสงบสขุ, 
อ านาจและสถานะ,  ชาตินิยม
ความเป็นไทย) 

ล้วนร่างคนในเขตประเทศนี ้ดษุณีนอนราย ณ ภายใต้ จดุสิน้สดุของชีวิต (ความตาย) 

 
5.3.3 กาพย์มหาชาต ิ(กมช) 
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 28-32 

5.3.3.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองกาพย์มหาชาติท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา ผู้วิจยั

พบคา่นิยมทัง้ 10 ประการ ได้แก่ (1) คา่นิยมการให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล (2) คา่นิยม
เก่ียวกบัภาระบญุคณุ (3) คา่นิยมการปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิ่งแวดล้อม (4) คา่นิยมเก่ียวกบั
ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม (5) ค่านิยมความมัง่คัง่ร ่ารวย (6) ค่านิยมการมีความรู้
ความสามารถ (7) คา่นิยมเก่ียวกบัอ านาจนิยม (8) คา่นิยมเก่ียวกบัพทุธศาสนา (9) คา่นิยมการ
เทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ และ (10) คา่นิยมเก่ียวกบัความสนกุสนาน ดงัรายละเอียดผลการ
วิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.83 
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ตารางท่ี 5.83  คา่นิยมในวรรณคดีเร่ืองกาพย์มหาชาต ิ

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
สองเสนห่า, ชาลกีณัหา, ชิงชงัมิชอบใจ, ยอดรัก, ตระหน่ี การให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล 
ยกให้, อ านวยทาน, บริจาคทาน ภาระบญุคณุ 
ปลงพระทยั การปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิง่แวดล้อม 
ร่วมใจ, บริบรูณ์, สรรเสริญ, ป้องกนั     ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม 
มนษุย์เทวสมบตัิ ความมัง่คัง่ร ่ารวย 
พราหมณ์, ชชูกาจารย์, พฤฒาจารย์  การมีความรู้ความสามารถ 
ท้าวเธอ, ข้า, เจ้าไตรตรึงศ, ทา่น, องอาจ, อาจอง, ผู้มิใช่เชือ้ชาติชิน

วงษ์, กฤษดาภินิหาร 
อ านาจนิยม 

สงสาร (การเวียนวา่ยตายเกิด), พระสพัพญัญญูาณ, อานิสงส์, สรร
เพ็ชดาญาณ, ศีลสมาธิขนัธปัญญา, ภิกษุสงฆ์ผู้ทรงศีล, อกศุล, 
มจัฉิริย, สทุธิ, วิญญา, ประนมนมสัการ, อนโุมทนา, ทิพยบชูา, 
ศีลสารสปัรุษชาติ, บารมี, ทศับารมี 

พทุธศาสนา 

ถวาย, พระทยั, พระบารมีมิ่งมกุฏ, พระมหากรุณา, ตรัส, พระบรม
กษัตริย์, จ าเริญราชศิริสวสัดิ์, มกฏุ 

การเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ 

โสมนสัเกษมศานต์, ช่ืนชมภิรมยหรรษา  ความสนกุสนาน 

 
5.3.3.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองกาพย์มหาชาติท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา ผู้วิจยั

พบมายาคติ 3 ประเภท ได้แก่ (1) มายาคติเก่ียวกบัจกัรวาลและชีวิต (2) มายาคติเก่ียวกบัสงัคม 
และ (3) มายาคตเิก่ียวกบัอตัลกัษณ์ ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.84 

 
ตารางท่ี 5.84  มายาคตใินวรรณคดีเร่ืองกาพย์มหาชาต ิ

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
พระสพัพญัญญูาณ, สรรเพ็ชดาญาณ, มหศัจรรย์,กระแสอานิสงส์สง่

ให้ส าเร็จ, ดินฟ้าฝนสมทุรไม่มีวิญญา ก็เอิกเกริกโกลาจะลม่โลก
เลื่อนลัน่ ทุกขุนเขาสนัน่นฤนาทดงัจะสบัน้สบดัฟัดฟาดกระทบ
กนั, ประนมนมสัการกระท าอนุโมทนาท่านถวายทิพยบูชา, ใคร
ในโลกย์นีท้ี่จะก่อเกินกฤษฎาภินิหาร 

อตัลกัษณ์ (อ านาจเหนือธรรมชาติ) 

 



167 

 

ตารางท่ี 5.84  (ตอ่) 

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
ทัศบารมี, ในอนาคตกาล, สมเด็จอ ามรินทรเจ้าไตรตรึงศตรีเนตร, 

มนษุย์เทวสมบตัิ, ฝงูเทพอินทร์จนัทร์จตโุลกบาล ทัง้พระยมพระ
กาลกลุ ีปชาบดีศรราช ท้าวสธุาวาสมหาพรหม  

จกัรวาลและชีวิต (บุญบารมี, ภพชาติ, 
ไตรภมูิ, เทวดา) 

พระมหากรุณา, ชูชกพฤฒาจารย์, ภิกษุสงฆ์ผู้ทรงศีลสมาธิปัญญา, 
สองกษัตริย์เสมอพระทยัศรัทธาท้าวเธอท าทาน-ทรงพระโสมนสั
เกษมศานต์ตรัสสรรเสริญ ว่าขอสองพระบรมกษัตริย์จงทรง
จ าเริญราชศิริสวสัดิ์, สปัรุุษชาติ, ผู้มิใช่เชือ้ชาติชินวงษ์ ก็ไม่อาจ 
องที่จะเอือ้ม 

สงัคม (อ านาจและผู้มีอ านาจ, สถานะ) 

 
5.3.4 ค าฉันท์สามัคคีบรรยาย (ฉสบ) 
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 139-141 

5.3.4.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองค าฉันท์สามคัคีบรรยายท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือก

มา ผู้ วิจยัพบค่านิยม 8 ประการ ได้แก่ (1) ค่านิยมการให้ความส าคญักับตวัเองหรือบุคคล (2) 
คา่นิยมเก่ียวกบัภาระบญุคณุ (3) คา่นิยมการปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิ่งแวดล้อม (4) คา่นิยม
เก่ียวกบัความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม (5) คา่นิยมการมีความรู้ความสามารถ (6) คา่นิยม
เก่ียวกบัอ านาจนิยม (7) คา่นิยมเก่ียวกบัพทุธศาสนา และ (8) คา่นิยมเก่ียวกบัความสนกุสนาน ดงั
รายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.85 

 
ตารางท่ี 5.85  คา่นิยมในวรรณคดีเร่ืองค าฉนัท์สามคัคีบรรยาย 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
มนษุย์เรา, สหายผอง, ตา่งคนจะตา่งอยู,่ สละหมู่, ตน, มุ่งตามกมล

ตน 
การให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล 

คณุ, พอ่แมส่อิบรม, อวยของ, อดุหนนุ, ให้งาน ภาระบญุคณุ 
มนสัปลง, ปลอ่ยจิตบจ านง  การปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิง่แวดล้อม 
ปรองดอง, พลเมืองจะจดจะจ า, ประพฤติตวั, เสน่ห์มิหนายมิแหนง, 

คิดและสงัเกต, น า้ใจ, ดีสม, เหตผุล, ขวายขวน 
ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม 

คณะปราชญ์, วิจิตรวิจารณ์, สอน, อาจารย์ การมีความรู้ความสามารถ 
นรทัว่จะยอบจะย า, เกรง, ผู้ใหญ่ อ านาจนิยม 



168 

 

ตารางท่ี 5.85  (ตอ่) 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
ธรรม, ฆราวาส, กระท าชอบ, กระท าชัว่, พาล, การุณย์ พทุธศาสนา 
สขุเกษมศานต์ ความสนกุสนาน 

 
5.3.4.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองค าฉันท์สามคัคีบรรยายท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือก

มา ผู้วิจยัพบมายาคตเิก่ียวกบัสงัคม ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.86 
 
ตารางท่ี 5.86  มายาคตใินวรรณคดีเร่ืองค าฉนัท์สามคัคีบรรยาย 

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
คณะปราชญ์วิจิตรวิจารณ์ สรรสอนนิกรฐาน พลเมืองจะจดจะจ า ไว้

เพื่อประพฤติตวั นรทัว่จะยอบจะย า เกรงตนกมลท าน,ุ ก็พ่อแม่สิ
อบรม และตอ่มาก็อาจารย์, กมลเด็กสมิกัพาล จะมุง่ตามกมลตน
, ก็ผู้ใหญ่สขิวายขวน มิให้ขวางและเขวไป 

สงัคม (อ านาจและผู้มีอ านาจ) 

 
5.3.5 โคลงเร่ืองพาลีสอนน้อง (คพน) 
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 180 

5.3.5.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทองในวรรณคดีโคลงเร่ืองพาลีสอนน้องท่ีราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา 

ผู้วิจยัพบคา่นิยม 3 ประการ ได้แก่ (1) คา่นิยมเก่ียวกบัภาระบญุคณุ (2) คา่นิยมเก่ียวกบัอ านาจ
นิยม และ (3) คา่นิยมการเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ ดงัรายละเอียดตามตารางท่ี 5.87 
 
ตารางท่ี 5.87  คา่นิยมในวรรณคดีโคลงเร่ืองพาลีสอนน้อง 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
พึง่เพา่ ภาระบญุคณุ 
ท้าว, อยา่ใกล้นกัศกัดิศรี, ทา่นไท้, ทะนง, ทวิโทษ อ านาจนิยม 
นฤบดี (พระราชา), นเรนทร์ (พระราชา) การเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ 
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5.3.5.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีโคลงเร่ืองพาลีสอนน้องท่ีราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา 

ผู้วิจยัพบมายาคตเิก่ียวกบัสงัคม ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.88 
 

ตารางท่ี 5.88  มายาคตใินวรรณคดีโคลงเร่ืองพาลีสอนน้อง 

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
(๑) นยัหนึ่งพึ่งเพ่าท้าว นฤบดี อย่าใกล้นกัศกัดิศรี ท่านไท้ ทะนงจะ

จงมี ทวิโทษ อยา่ไกลนยัน์เนตรให้ นเรนทร์พ้องถามถึง 
สงัคม (อ านาจและผู้มีอ านาจ) 

 
5.3.6 โคลงราชสวัสดิ์ (ครส) 
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 182 

5.3.6.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองโคลงราชสวสัดิ์ท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา ผู้ วิจยั

พบค่านิยม 5 ประการ ได้แก่ (1) ค่านิยมการให้ความส าคญักับตวัเองหรือบุคคล (2) ค่านิยม
เก่ียวกบัภาระบญุคณุ (3) คา่นิยมเก่ียวกบัความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม (4) คา่นิยมการมี
ความรู้ความสามารถ และ (5) คา่นิยมเก่ียวกบัอ านาจนิยม ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตาม
ตารางท่ี 5.89 

 
ตารางท่ี 5.89  คา่นิยมในวรรณคดีเร่ืองโคลงราชสวสัดิ ์

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
อยา่ให้ใครเสมอ การให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล 
เกือ้ ภาระบญุคณุ 
ป้องประคองขอบขณัฑ์ เขตแคว้น ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม 
รู้รอบ, ปรีญาณสารสทิธิ การมีความรู้ความสามารถ 
อาณาประชาพรรณ อ านาจนิยม 

 
5.3.6.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองโคลงราชสวสัดิ์ท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา ผู้ วิจยั

พบมายาคตเิก่ียวกบัสงัคม ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.90 
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ตารางท่ี 5.90  มายาคตใินวรรณคดีเร่ืองโคลงราชสวสัดิ ์

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
ปิดป้องประคองขอบขณัฑ์ เขตแคว้น ทัง้อาณาประชาพรรณ สบสตัว์ สงัคม (ชาตินิยมไทย) 

 
5.3.7 โคลงโลกนิต ิ(คลน) 
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 183-289 

5.3.7.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองโคลงโลกนิติท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา ผู้วิจยัพบ

ค่านิยมทัง้ 10 ประการ คือ (1) ค่านิยมการให้ความส าคญักับตวัเองหรือบุคคล (2) ค่านิยม
เก่ียวกับภาระบุญคุณ (3) ค่านิยมการปรับตวัเข้ากับโอกาสและสิ่งแวดล้อม  (4) ค่านิยม
ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม (5) ค่านิยมความมัง่คัง่ร ่ารวย (6) ค่านิยมการมีความรู้
ความสามารถ (7) คา่นิยมเก่ียวกบัอ านาจนิยม (8) คา่นิยมเก่ียวกบัพทุธศาสนา (9) คา่นิยมการ
เทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ และ (10) คา่นิยมเก่ียวกบัความสนกุสนาน ดงัรายละเอียดผลการ
วิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.91 
 
ตารางท่ี 5.91  คา่นิยมในวรรณคดีเร่ืองโคลงโลกนิต ิ

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
คบเพื่อน, คนใจร้าย, กายเกิดพยาธิโรคร้าย, ฝงูคน, ร่างตน, เลีย้งตวั, 

โทษแท้ถึงตน, หมาย, โทษแท้ถึงตน, ชงักนับ่แลเหลียว, บรุุษ-
หญิง, เพื่อน, มิตร, เพื่อนสนิท, เป็นชาย, สตรีรูปงาม, คนใด, เย็น
ใจ, หวงั, หมูว่งศา มิตรญาติ, หงึ, โคตรสนัดาน, ชงัมาก-รักมาก, 
อุ่นเนือ้, นินทาตน โศกเศร้า, ญาติวงศ์พงศา, เงาตามตน, เลีย้ง
ตวัตน, อย่าเที่ยวแลเ่นือ้เถือ พวกพ้อง, ตนเอง, ตวัเอง, ไร้เพื่อน, 
ใคร, ตวัตน, รักษาตวั, เสนห่า, ภาคภมูิ, ปอง, เขา, ตรึกตรอง 

การให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล 

พึง่, ท าคณุ, อดุหนนุ, ให้, ก่อเกือ้, รู้คณุสนอง, แทนคณุ, ใครซื่อซื่อต่อ
ตัง้, ตอบเต้า, ชนพ านกั, ประจาค, ลบคณุ, ลกูศิษย์, วานช่วย, 
ค าครู, คณุล า้, ควรถวิล, โอวาท, ศิษย์กบัอาจารย์, ชชู่วย, เกือ้ก่อ
ให้ทนุท า, ปนูปัน, จงมีภกัดีดจุ โสนขั นัน้นา มนับ่จืดจากเจ้า จิต
นัน้คงตรง, ฉลองพระคณุ, เลีย้งบ ารุง, ชบุช,ู ให้, บนจ้าง 

ภาระบญุคณุ 
 

ชมช่ืน, ช่ืนช้อย, ส้องเสพสรุาบาน, เที่ยวท่อง, ขนั, สรวล, มกัมากเลน่
ชู้ , คิดสบาย, เอมใจ, คนมกันกัเลงกาม, หววั (หวัเราะ), เหล้น 

ความสนกุสนาน 
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ตารางท่ี 5.91  (ตอ่) 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
หลกี, เก่ียงร้ายแกมดี, อยา่โกรธอยา่หน้าบึง้ ตอบถ้อยถือความ, เว้น

, เว้นวิจารณ์, เว้นที่ถาม, เว้นเล่าลิขิตสงัเกต, คนล้มจักข้าม
กราย หอ่นได้, ป้อง-บงั, กลคดี, สบัปลี ้(สบัปลบั), กล, ลบัหลงั
บงัเบียดล้าง ลบคณุ ต่อพกัตรยกยอบญุ ลกึซึง้, หลีกหนี, ปาก
สามานย์, ค าออ่นหวานบานหน้า, อด (กลัน้), อาย, หลีก, หลีก
ให้หา่ง, ท าใบ้, เบี่ยงหน้าเมินหนี, ความอาย, เลห์่, กลา่วมธุรส, 
กนัเก็บไว้, หมัน่ลอดสอดสบืถ้อย, นิ่งไว้, ทนสู้ , พดูแล้วโอนเอน, 
ทา่มกลางกลา่วถ้อยแต ่พอควร, เป็นท่านสรวลอย่าสรวล ตอบ
เต้า, ใช้ค าแต่น า้นวล นฤโทษ, เห็นท่านเศร้าท าเศร้า โศก
หน้าตาตาม, กลวัอาย, สงวนนาม, พดูแตพ่อควร, ปล้อนไปมา, 
ค ากลา่วฉ ่าเฉ่ือยหวาน เพราะพร้อง, อนัตราย, รู้ประจบโลมเล้า 
เลือกใช้โดยควร, ยัง้, คนนิ่งจึ่งเอาอรรถ อนัลบั แสดงนา คน
กากปากเป็นฆ้อง อย่าใกล้กลวัมนั, ได้ที อย่าช้า, รู้อย่าอวด, 
หนีหลบ, หลกีลบั, รู้หลบ-เป็นปีก-รู้หลกี-เป็นหาง 

การปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิง่แวดล้อม 

ฟุ้ งเฟ่ือง, เสียพงศ์, งาม, สงวน, เลิศ, คด, รักกนั, ศรี, รัก, สขุ, ท่วย
แกล้ว อาสา, ชาญ, น า้ใจจริง, ความเพียร, เป็นอริ-เป็นมิตร, 
คร้านเกียจ, กล้า, สาธารณ์, คบคนพาล ลกัลี,้ ล าเภา, น า้จิต, 
พิจารณ์, ความสตัย์, ช่ือม้วย, คนดี, น า้จิตอสตัยา, ชอบ, คร้าน
, ยตุิธรรม, อาสาศกึสู้ , หาญ, โสภาคย์, อนัธพาล, พฤฒิ (ความ
เจริญ), เอือ้เฟือ้, ประชุม, จ าเริญ, หมัน่, เพียร, ผิดชอบ, เรือน
ไร้บตุร, สจั 

ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม 

แก่นจนัทน์กฤษณา, โอฬาร, ยากไร้, ทรัพย์, ทนุ, มัง่มี, ไร้, ดแูคลน, 
ทองแดง, สวุรรณ, ตกยากไร้, ทรัพย์ม้วยหมดตวั, ลาภ, ร้อนไร้, 
ผลาญทรัพย์, พานิช, สิน, ดวงแก้ว, ยากจน, มีมัง่, ไร้ทรัพย์อบั
ผู้มา เป็นเพื่อน, คัง่คบัทรัพย์สิน, จน, อดหยาก, โซ, โลภ, แผ่น
ทอง, ยาก, น้อยทรัพย์, ค้า, ทนุ, หมดตวั, ทนุมาก, ไร้ทรัพย์สิ่ง
ส าอาง จกัโอ ่งามฤๅ 

ความมัง่คัง่ร ่ารวย 

ราชา, แผน่ภพภมูินทร์ การเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ 
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ตารางท่ี 5.91  (ตอ่) 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
ฝงูหงส์, สหีราช, ม้าต้น, เลวชาติ, โทษ, พยศ, ชาติเสือ, เหมหงส์, คบั-

ใหญ่, ท่าน, กลกาแต่งยงูทอง, สินศกัดิ์, นอบนิว้, พดูโอ้, อวด, 
ขม่, ท าโทษ, ไทท้าว, ยศศกัดิ์, ว่ารู้ฟังค า, ข้า-เจ้า, สิทธิเดช, เป็น
เดน, พระยา, ก าหนด, สัง่สอน, เฝ้าท้าว, อาสน์, ยศ, สอนคนหีน
ชาติช้า, ตีสัง่สอน, มนั, องอาจ, ทหาร, เจ้าไท้, ตนน้อยและใฝ่ให้ 
เกินศกัดิ์ ว่าตระกูลใหญ่นกั แทบไท้, สงวนศกัดิ์, ขู่, อวดอ้าง, 
บชูา, ข้าทาส, นายน้อย, สัง่การงาน, ไท้ (ผู้ เป็นใหญ่), บ้ายศ ยอ
ตาม, ผู้ใหญ่, ค านลั (เฝ้าเจ้านาย), เกรงขาม, คารวะ, คร้ามกลวั, 
ค้าความ, ลกูขนุ, บงัอาจ, รังแก, กล้าอวดแข็ง, เป็นประธาน, 
บตุรชายเชษฐกมุาร นบัใหญ่ ยิ่งแฮ 

อ านาจนิยม 

พาล, คนพาล, บาป, ทรุจิต, ฟังธรรม, สปับรุุษ, บญุกรรม, ชัว่, บญุ
ธรรม์, ทรชน, โยชน์, ธัมโมช, เห็นถ่องธรรม, ท าชอบชอบห่อน
หาย ชอบกลบั สนองนา, ภิกษุ, สงัวร, ศีล, ประมาท, บุญ, 
เคราะห์โศก, กรรม, บรุพกรรม, สพัพญัญู, ธรรเมศ, ท าบญุ, 
ทรุชน, บรรพชิต, ศีลขาด, ธรรมา, อบาย, ทกุข์, อกุศล, เวร, ทาง
ธรรม, อเวร, เมตตา, สจัศีล, เที่ยงแท้ธรรมดา, สดบัถ้อยธรรม, 
ประมาท 

พทุธศาสนา 

 
5.3.7.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองโคลงโลกนิติท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา ผู้วิจยัพบ

มายาคติทัง้ 4 ประเภท ได้แก่ (1) มายาคติเก่ียวกับจกัรวาลและชีวิต (2) มายาคติเก่ียวกับสงัคม 
(3) มายาคตเิก่ียวกบัอตัลกัษณ์ และ (4) มายาคตเิก่ียวกบัจดุสิน้สดุของชีวิต ดงัรายละเอียดผลการ
วิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.92 
 
ตารางท่ี 5.92  มายาคตใินวรรณคดีเร่ืองโคลงโลกนิต ิ

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
รู้เทา่ใดฤๅพ้น พา่ยแพ้ความตาย, รู้เท่ารู้ล้นฟ้า ห่อนแพ้ความตาย,อฐิั

ถมทัว่ปถพี รายเร่ีย ประเทศเทา่ปีกริน้ ร่างพ้นฤๅมี, สูห้่องอบาย 
จดุสิน้สดุของชีวิต (ความตาย, ชีวิตหลงั

ความตาย) 
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ตารางท่ี 5.92  (ตอ่) 

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
จงนบัสปับรุุษรู้ บญุกรรม, จงสร้างสืบบญุธรรม์ ทกุเมื่อ, ท าชอบชอบ

หอ่นหาย ชอบกลบั สนองนา ท าผิดจกัผิดให้ โทษแท้ถึงตน, บาป
ย่อมท าโทษซ า้ ใส่ผู้บาปเอง, บุญช่วยอวยผล ผลเพิ่ม พูนนา 
แม้นบาปบรุพกรรมให้ บาปซ า้เสียสญู, โทษแต่กรรมเองสร้าง, 
อายกบัท าบญุแล้ สขุนัน้ฤๅมี, (๒๓๓) ท าบญุบญุแต่งให้ เห็นผล 
คือดัง่เงาตามตน ติดแท้ ผู้ท าสิ่งอกุศล กรรมติด ตามนา ดจุจกัร
เกวียนเวียนแล้ ไลต้่อนตีนโค, ค้าใดไป่เทา่ค้า คือบญุ, เรือนชะตา
แผ่นทอง, เตร็จไตรตรู ทัว่หล้า, ทกุทวีป, เหมือนขอบฟ้ามาป้อง, 
อยา่โทษไทท้าวทว่ย เทวา 

จักรวาลและชีวิต (กรรม, บุญ-บาป, 
ดวงชะตา, ไตรภมูิและโลกสณัฐาน
, เทวดา) 

ความรู้รู้ยิ่งได้ สนิศกัดิ์ เป็นท่ีชนพ านกั นอบนิว้, ลกูที่ดีนัน้ด้วย ว่ารู้ฟัง
ค า, ข้าหลีกหนีสามหน จากเจ้า ลกูศิษย์ผิดครูตน, น า้จิตพระยา
ก าหนด ยากแท้ ค าครูสัง่สอนบท ธรรมเมศ, เฝ้าท้าวเทียมเสพ
ด้วย ยาพิษ, อายครูไซร้ถ่อยรู้ วิชา อายแก่ราชาคลา ยศแท้, คนดี
สัง่สอนเอา โอวาท, ดจุศิษย์กบัอาจารย์ ตีสัง่ สอนแฮ, รักเจ้าจง
รักให้ เป็นยตุิธรรมนา ท่านเคียดอย่าควรประทษุบ์ เท่าเผ้า จงมี
ภักดีดุจ โสนัข นัน้นา มันบ่จืดจากเจ้า จิตนัน้คงตรง , ฉลอง
พระคณุเจ้าไท้ ท่านเลีย้งบ ารุง, ข้าทาสขาดนายน้อย หนึ่งปล้อน
ไปมา, (๓๓๗) ตื่นนอนหน้าแช่มช้อย บวับาน ค ากลา่วฉ ่าเฉ่ือย
หวาน เพราะพร้อง เมื่อจกัสัง่การงาน ดจุโกรธ สามประการนีต้้อง 
ที่ไท้ชุบชู, ผู้ ใหญ่ย่อมเกรงขาม คารวะ รู้ประจบโลมเล้า เลือกใช้
โดยควร, ฝงูหงส์-กา, สีหราช-โคนา, ม้าต้น-ลา, ตนน้อยแลใฝ่ให้ 
เกินศกัดิ์ วา่ตระกลูใหญ่นกั แทบไท้ 

สงัคม (อ านาจและผู้มีอ านาจ, สถานะ) 

เป็นชายความรู้ยิ่ง เป็นทรัพย์, สตรีรูปงามสรรพ เป็นทรัพย์ ตนนา แม้
ตกยากไร้ร้าง ห่อนไร้สามี, หญิงชัว่ผวัอย่าร้าง สามคน, สตรีรูป
ล าเภา ผวัอย่า เลา่แฮ ยกัหลม่ถ่มร้ายซ า้ ไม่ร้ายแรงหึง , รูปหญิง
ร้ายกิริยา โฉดด้วย-สิง่นีช่ื้อม้วย ชีพสิน้สดุสกล, บรุุษสดุไร้รัก เมีย
งาม ชอบฤๅ, บุรุษรอบรู้คง งามเพื่อ รู้แฮ หญิงมกังามล้นล้วน 
เลิศด้วยสามี, หญิงดรุณอนัธพาล หนุ่มเหน้า เป็นพิษพฤฒิการ 
บรุุษ, นารีรูปช้อยชด แซะเฉียด ชายนา ใครจกันิ่งดไูด้ ห่อนเว้น
ตวัตน, เมียที่งามเป็นประธาน ทัว่หน้า   

สงัคม (สตรีเพศ-ปิตาธิปไตย) 
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ตารางท่ี 5.92  (ตอ่) 

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
จวกัตกัเข้า หอ่นรู้รสแกง, จงนกึนิตย์ชีพคล้าย ดจุด้วยฟองชล, หมาตวั

ใดร้ายขบบาทา อย่าขบตอบต่อหมา, ชาติเสือห่อนหายลาย, ไม้
ล้มควรข้ามได้ โดยหมาย คนล้มจักข้ามกราย ห่อนได้ , ทรชน
ยากไร้อย่า ท าคุณ, ท าคุณให้ห่อนรู้ คุณสนอง ท่านบ่แทนคุณ
ปอง โทษให้, ใครซื่อซื่อต่อตัง้ ตามกนั ใครคดคดผ่อนผนั ตอบ
เต้า, ยามกินรสโอชา ชวนเพื่อน กินนา, หายากเช่นเชิงมิตร คงุชีพ
, หมาเหา่เลา่อยา่หวงั จกัขบ ใครนา, ส้องเสพสรุาบาน การบาป, 
(๑๔๙) หญิงชัว่ผวัอยา่งร้าง สามคน ข้าหลีกหนีสามหน จากเจ้า 
ลกูศิษย์ผิดครูตน สามแห่ง เข้าหมู่นีอ้ย่าเข้า เสพซ้องสมาคม , 
หนามตอ่หนามนัน้แล้ เขี่ยได้คืนถอน, รู้ว่าปราชญ์เปร่ืองไซร้ เมื่อ
ถ้อยค าแถลง, (๑๙๕) หลีกเกวียนให้หลีกห้า ศอกหมาย ม้าหลีก
สิบศอกราย อย่าใกล้ ช้างยี่สิบศอกคลาย คลาคลาด เป็นทรุชน
หลีกให้ ห่างพ้นลบัตา, ไร้ทรัพย์อบัผู้มา เป็นเพื่อน, คนเวรต่อเวร
ประทษุฐ์ ทวีโทษ, ไป่ชอบท่าท าดี นิ่งไว้, ถึงจนทนสู้กดั กินเกลือ 
อย่าเที่ยวแล่เนือ้เถือ พวกพ้อง, (๒๙๑) ท่ามกลางกลา่วถ้อยแต ่
พอควร เห็นท่านสรวลอย่าสรวล ตอบเต้า ใช้ค าแต่น า้นวล นฤ
โทษ เห็นทา่นเศร้าท าเศร้า โศกหน้าตาตาม, ลาภฆา่คนโลภม้วย, 
ไปเรือนทา่นไซร้อยา่ เนานาน, สารซบัมนัร้ายขี่ ขาดคอ โคกระบือ
ขาดปอ ป่านร้อย เรือค้าขาดสมอ จกัทอด ไฉนนา, จกัเข้าหาบ้า
ยศ ยอตาม คนโลภค านลังาม ง่ายแท้, น้อยทรัพย์อย่าต่อล้อ 
เลียนความ ให้นีอ้ย่าต่อตาม ตอบเต้า, คนนิ่งจึ่งเอาอรรถ อนัลบั 
แสดงนา คนกากปากเป็นฆ้อง อย่าใกล้กลวัมนั, ถึงรู้อย่าอวดให้ 
คนหววั, อย่าเซี่ยมเขาควายให้ เสี่ยวสู้ชนกนั, รู้หลบ-เป็นปีก-รู้
หลกี-เป็นหาง, เรือนไร้บตุรสบืซัน้ ทรัพย์มอด หมดแฮ, อบัเศร้าศรี
หมอง, ยาย าประกอบด้วย มนตร์ดล เคราะห์โศกโรคบนปน ปะ
ไซร้, มีฤทธ์ิรู้ยิ่งแม้น, เหินเห็จ, ด าดินแหวกสินธู, ฤๅษีสิทธิเดช, 
ร่ายมนตร์ปลกุเสอืแสน 

อัตลักษณ์ (คติความเช่ือและข้อห้าม
ส าหรับการด าเนินชีวิต, ศิริมงคล, 
อ านาจเหนือธรรมชาติ) 

 
5.3.8 ดุสิตสมิต (ดสม) 
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 307-313 
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5.3.8.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองดุสิตสมิตท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา ผู้ วิจัยพบ

ค่านิยม 8 ประการ ได้แก่ (1) ค่านิยมการให้ความส าคญักับตวัเองหรือบุคคล (2) ค่านิยมการ
ปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิ่งแวดล้อม (3) คา่นิยมเก่ียวกบัความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม 
(4) คา่นิยมความมัง่คัง่ร ่ารวย (5) คา่นิยมการมีความรู้ความสามารถ (6) คา่นิยมเก่ียวกบัอ านาจ
นิยม (7) คา่นิยมเก่ียวกบัพทุธศาสนา และ (8) คา่นิยมเก่ียวกบัความสนกุสนาน ดงัรายละเอียด
ตามตารางท่ี 5.93 

 
ตารางท่ี 5.93  คา่นิยมในวรรณคดีเร่ืองดสุิตสมิต 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
มิตร, ใคร, หวงั, หมายมุง่, เลอืกมิตร, อมิตร, พอ่, ถกูหยนั, อย่าข้าม

คน 
การให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล 

ระวงัตวั, ปิดมิดชิด การปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิง่แวดล้อม 
พลงัวงัชา, สทิธ์ิ, เจริญศรี, เช่ือถือ, ตัง้ใจ, รักจริง, อติ (เลศิ, พิเศษ) ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม 
ธนสาร ความมัง่คัง่ร ่ารวย 
ปราชญ์, เหลา่ครู, รู้ การมีความรู้ความสามารถ 
คนเฒา่, ทา่นสอนไว้, อวดรู้, ขม่, ให้ขยาด, ยศศกัดิ์ อ านาจนิยม 
ประมาท พทุธศาสนา 
สรุาอีกนารี ความสนกุสนาน 

 
5.3.8.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองดุสิตสมิตท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา ผู้ วิจัยพบ

มายาคติ 2 ประเภท ได้แก่ (1) มายาคติเก่ียวกับสงัคม และ (2) มายาคติเก่ียวกับอตัลกัษณ์ ดงั
รายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.94 
 
ตารางท่ี 5.94  มายาคตใินวรรณคดีเร่ืองดสุิตสมิต 

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
อนัคนเฒา่เหลา่ครูสอนไว้, แม้วา่ตนมี ยศศกัดิ์ เทา่ใด สงัคม (อ านาจและผู้มีอ านาจ, สถานะ) 
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ตารางท่ี 5.94  (ตอ่) 

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
มากมิตรเหมือนมากด้วย ธนสาร, สรุาอีกนารี คือเคร่ือง มือนา แห่ง

อมิตรผู้ ตัง้ จิตผลาญ, อวดรู้พูดวู่วาม เปิดโง่ คงไม่แคล้วแน่แท้ 
ถกูหยนั, ไม้ล้มข้ามได้อยา่ข้ามคน, เจริญศรี, เปรียบยกัษ์ 

อัตลักษณ์ (คติหรือความเช่ือส าหรับ
การด าเนินชีวิต, ศิริมงคล, อ านาจ
เหนือธรรมชาติ) 

 
5.3.9 เพลงยาวเจ้าพระ (พยจ) 
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 466-467 

5.3.9.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองเพลงยาวเจ้าพระท่ีราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา 

ผู้วิจยัพบคา่นิยม 6 ประการ ได้แก่ (1) คา่นิยมการให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล (2) คา่นิยม
เก่ียวกบัความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม (3) คา่นิยมการมีความรู้ความสามารถ (4) คา่นิยม
เก่ียวกับอ านาจนิยม (5) ค่านิยมเก่ียวกับพุทธศาสนา และ (6) ค่านิยมการเทิดทูนสถาบนั
พระมหากษัตริย์ ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.95 

 
ตารางท่ี 5.95  คา่นิยมในวรรณคดีเร่ืองเพลงยาวเจ้าพระ 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
หยาบคิด, ไตรตรึกนกึถวิล, ตระกลู การให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล 
ชอบระบอบหมาย, ติเตียน, ศรี, อสุา่ห์, ช านาญ, อปัระมาณ (อบัอาย) ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม 
ปราชญ์, ศกึษาวิชาการ การมีความรู้ความสามารถ 
มลทินโทษ, ภิญโญใหญ่ อ านาจนิยม 
วาศนา, โพธี, บารมี พทุธศาสนา 
พระประภาษ, พระองค์, เสยีพระไทย การเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ 

 
5.3.9.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองเพลงยาวเจ้าพระท่ีราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา 

ผู้ วิจยัพบมายาคติ 2 ประการ ได้แก่ (1) มายาคติเก่ียวกับจกัรวาลและชีวิต และ (2) มายาคติ
เก่ียวกบัอตัลกัษณ์ ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.96 
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ตารางท่ี 5.96  มายาคตใินวรรณคดีเร่ืองเพลงยาวเจ้าพระ 

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
หนึง่พระประภาษวา่วาศนา, เมื่อบารมีแก่กล้าคงหล้าฦๅ จกัรวาลและชีวิต (บญุบารมี, วาสนา) 
จงอสุา่ห์ศกึษาวิชาการ ให้ช านาญในกระบวนควรตระกลู อตัลกัษณ์ (คติส าหรับการด าเนินชีวิต) 

 
5.3.10 มหาชาตคิ าหลวง (มหล) 
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 468-478 

5.3.10.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองมหาชาติค าหลวงท่ีราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา 

ผู้วิจยัพบคา่นิยม 9 ประการ ได้แก่ (1) คา่นิยมการให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล (2) คา่นิยม
เก่ียวกบัภาระบญุคณุ (3) คา่นิยมการปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิ่งแวดล้อม (4) คา่นิยมเก่ียวกบั
ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม (5) คา่นิยมความมัง่คัง่ร ่ารวย (6) คา่นิยมเก่ียวกบัอ านาจ
นิยม (7) ค่านิยมเก่ียวกบัพทุธศาสนา (8) คา่นิยมการเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ และ (9) 
คา่นิยมเก่ียวกบัความสนกุสนาน ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.97 
 
ตารางท่ี 5.97  คา่นิยมในวรรณคดีเร่ืองมหาชาตคิ าหลวง 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
กทูัง้สอง, อยาก, อยากน า้หิวหอบ, ตนใด, คนใคร, ผู้อื่นผู้ ไกล, ญาติ

, บทุคล ตนใด, สองเจ้า, แม,่ นงโพธพ่อ, พระมทัรี, ร ่า (ร าพนั), 
พระเพศยนัดร, สองเสนห่า, โฉมนาง, โฉมนางนงคราญ 

การให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล 

วอนขอ, ให้ข้าวน า้ โภชนาหาร, ล้ยงโลม (เลีย้งดู), บริจาคทาน, 
ประสาท 

ภาระบญุคณุ 

ปลอบ, วิงวอน การปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิง่แวดล้อม 
ศรีวรลกษณ, ล าเภา, กฤดิ (เกียรติ), พิมลเบญจางค์ลกัษณ์เลิศ, 

งาม, ยกยอ่ง, สมบรูณ์, งามแก่ตา, คนชม 
ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม 

เกือกทองรองบาท, แคลน, ล าบาก, ทอง, พรายพรรณ, โบษเบญจ
รงค 

ความมัง่คัง่ร ่ารวย 

ราชสห์ีพยฆัราช, ทรนง, เจ้าพอ่, ฝงูราษฎร์, ธ (ท่าน), ท้าว, ชาติเชือ้
สมมตุิพงษ์, เจ้า, อรรคเทพี, นางพญา, ล ายองบตัรบนนลาย, 
ช้างแก้ว, น า้เชือ้ชาติราชาธิเบศ, ทรงเคร่ือง, บริวารยศยง 

อ านาจนิยม 

แขง่เหล้น, ปราโมทย์, โสมนศัยินดี ความสนกุสนาน 
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ตารางท่ี 5.97  (ตอ่) 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
อนุโมทนา, ทาน, พระคาถา, นมัสการ, ทศพล, พระโพธิญาณ, 

บารมี 
พทุธศาสนา 

พระราชมารดา, เสด็จ, สองกษัตริย์, พระปิยบตุร, พระจอมจกัร, 
พระองค์ทรงสรรพลกัษณ์, บรมราชธิดา, หมู่กษัตริย์, ทรง, ราช
ธิดา, พระโอฐ 

การเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ 

 
5.3.10.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองมหาชาติค าหลวงท่ีราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา 

ผู้วิจยัพบมายาคติ 3 ประเภท ได้แก่ (1) มายาคติเก่ียวกบัจกัรวาลและชีวิต (2) มายาคติเก่ียวกบั
สงัคม และ (3) มายาคตเิก่ียวกบัอตัลกัษณ์ ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.98 

 
ตารางท่ี 5.98  มายาคตใินวรรณคดีเร่ืองมหาชาติค าหลวง 

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
เมืองอมรมินมโหรณพ จนภวคัคภพพรหมมาน, รอบจักรพาฬ, เทพย 

ท้งงหลายก็ปราโมช, นารทปรากฎบรรพตเทวดา ท้งงสองช้นนฟ้า
, อินท์พรหมบรมปชาบดีเดช, สรรพเทวคณานบั ไตรตรึงษสถิตย์, 
เป็นทศพลภายหน้า, ทุกแห่งห้องสงสาร, ดุจกินริน แน่งภกัตรา
แพง่มานษุย์, ทานบารมี 

จกัรวาลและชีวิต (ไตรภูมิ, เทวดา, ภพ
ชาติ, บญุบารมี) 

สองกุมารเจ้าพ่อ, ข้าแต่พระองค์ทรงสรรพลกัษณ์ ปางพระจอมจักร,    
กอปกฤดิบริวารยศยงฦๅเลื่อง ทุกแมนเมืองหมู่กษัตริย์, สอง
กษัตริย์, ฝูงราษฎร์จะใกล้กินเพรา, เสียเกือกทองรองบาท, เป็น
บรมราชธิดาอดลุดวงสวาดิ แหง่ท้าวมทัธราชชาติเชือ้สมมตุิพงษ์ 

สงัคม (อ านาจและผู้มีอ านาจ, สถานะ) 

พระมทัรีศรีวรลกษณเลิศนาง, เห็นล าเพาเพศพิมลเบญจางค์ลกัษณ์
เลศิฟ้า, อรรคเทพีพิลาศ-นางพญาเยาวมาลย์ เนือ้นงพาลนงโพธ 
อนน กอปด้วยพระโอฐแดงฉรร ดดูจุพรรณลกูไทร ใยต าลงึสกุเข้ม 
ใครค่าเล้ม โฉมนางส าอางค์องค์นงลกัษณ์ ภักตราใสสรแล้ม 
แย้มแย้มจึ่งจรรจา แลนางพญาน้นนโสด สมบรูณ์โบษบววกาม มี
ด าเนินงามแออวย รทวยรทอดกรกราย คอ่ยโชยชายยกยอ่ง, นาง
มีโฉมสรอาด น า้เชือ้ชาติราชาธิเบศ 

สงัคม (สตรีเพศ-ปิตาธิปไตย) 
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ตารางท่ี 5.98  (ตอ่) 

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
ท้งงแสงสายอสนุีการ ก าเริบรอบจกัรพาฬ, องค์อ ามฤตยกฤษดาญ อตัลกัษณ์ (อ านาจเหนือธรรมชาติ) 

 
5.3.11 มหาเวสสันดรชาดก (เทศนา) (มหช) 
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 479-522 

5.3.11.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองมหาเวสสันดรชาดก (เทศนา) ท่ีราชบัณฑิตยสถาน

คดัเลือกมา ผู้ วิจยัพบค่านิยมทัง้ 10 ประการ คือ (1) ค่านิยมการให้ความส าคญักับตวัเองหรือ
บคุคล (2) คา่นิยมเก่ียวกบัภาระบญุคณุ (3) คา่นิยมการปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิ่งแวดล้อม (4) 
คา่นิยมเก่ียวกบัความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม (5) คา่นิยมความมัง่คัง่ร ่ารวย (6) คา่นิยม
การมีความรู้ความสามารถ (7) คา่นิยมเก่ียวกบัอ านาจนิยม (8) คา่นิยมเก่ียวกบัพทุธศาสนา (9) 
ค่านิยมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และ (10) ค่านิยมเก่ียวกับความสนุกสนาน ดัง
รายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.99 
 
ตารางท่ี 5.99  คา่นิยมในวรรณคดีเร่ืองมหาเวสสนัดรชาดก (เทศนา) 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
ผู้ ใด, ปรารถนา, ลกูข้า, ฝงูคน, พ่อฉตัรพิชัยเชตเวสสนัดร, แม่เอ่ย, 

หญิง-ชาย, สนิท, เรา-ท่าน, กูนี,้ แม่-พ่อ, พี่, จากเจ้า, ตัวมึง, 
สมมโนนึกในใจคะเน, เอง, พินิจคิดคะเน, กร่ิง (ระแวง), มาด
หมาย, เผ่ือเพื่อน, ชาลีศรีสุริยะ, เย็นใจ, นางพระธรณี, หญิง
ชายผู้ใด, เขา, สองบงัอรของพ่อ, สดุอาลยั,เศร้าสลดระทดท้อ, 
ออ่นหิวสดุละห้อย, ร ่าเรียกพิไรร้อง, ประสงค์, มทัรี, เราทัง้สอง, 
หมายเหมือน, ประโยชน์ตน 

การให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล 

บริจาค, ให้ซึ่งสรรพข้าวน า้โภชนาหาร, วอนขอ, พระคุณ, บ ารุง, 
อาศยั, รับพระราชทาน, ทูลขอ, ประโลมเลีย้งรักษา, คุณของ
พระมารดา, เลีย้ง, ท านกุปลกูเลีย้ง  

ภาระบญุคณุ 

อาย, ผ่อน, แอบเข้า, สลกัใส่ให้แน่นแฟ้น, รู้แยบคาย, แอบอาศยั, 
ระวงัภยั, บงักาย, แกล้ง, ระงับเคืองแค้น, เลือกสรร, ส ารวม
กาย, ขม่โศก 

การปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิง่แวดล้อม 

ไตรเพทพิชาการ, พราหมณ์, ปัญญาวินิจฉยั, ปัญญา, นกัสทิธ์ิ การมีความรู้ความสามารถ 
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ตารางท่ี 5.99  (ตอ่) 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
ล า้เลศิ, เช่ียวชาญช านาญ, เกียรติยศ, จลาจล, พลดัพราก, รัก, เป็น

หม้ายชายหย่า , จ าเ ริญ, ลักษณะวิไล, สงบ, สามานย์, 
สาธารณ์, ขยนั, กล้า, ความรัก, งาม, บริบูรณ์, อุดม, พิจิตร, 
ไพบลูย์, ระเบียบ, ห้าวหาญ, เบียดเบียน 

ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม 

ยากจก, วตัถาลงัการอนัอดุม, มหาสวุรรณนิธี, สมบตัิ, วงัที่นัง่นอน, 
ยาก, บ าเรอ, สิน้ทรัพย์อปัภาคย์, เพชรรัตน์, ย่อมเยาเบาราคา, 
ขาย, ซือ้, มาศ, ผู้ดีหรือคนยากยาจก, รวยเรือนฝากระดานสาม
สี่ห้าห้อง, เงินทอง, วณิพก, ลาภ, บุรุษอันยากไร้, ทรัพย์, พัน
ต าลึง, เงินทอง, ยากไร้สิน้ร้าย, เงินแลทองได้ร้อยเท่าพันทวี, 
แก้วเก้าเนาวรัตน์แสนสตัตรัตนะเรืองรอง, แก้วแวววบั, มณีแวบ
วาบวาวสวา่ง, ทองอนัผอ่งแผ้ว, ฉตัรทอง, น า้พลอย, แก้ว, ฉตัร
เงินแลฉตัรทอง, คนจน, ทรพลชนอนาถา, ประดบัประดา, ตาบ
เพชร, สงัวาล, สะอิง้, ทบัทรวง, กุณฑล, กรรฉ่ิงทอง, ตระการ
ตา, หมวกสุวรรณเสือ้อย่างเทศ, รัดพัสตร์เพริดแพร้ว, ภูษา
กปัปาสิกพสัตร์ เกิดแต่กรุงกาสิกรัฐบรีุรมย์, โกไศยวตัถาภรณ์
พรรณไพบลูย์, สีสวุรรณอาภาพิพิธพรรณราย, ทอด้วยขนสตัว์
อันวิจิตรบรรจง ก าหนดราคาคงได้แสนต าลึง, มีค่ามาก, 
อนาถา 

ความมัง่คัง่ร ่ารวย 

ท่าน, ยกโทษโกรธขึง้, พระชนนี, พระบิดา, ด่าตี, เงือ้งอศอก, ขู่
ตะคอก, ดเุดือดดา่ขูเ่ขีย้วเข็ญ, ก้มหน้าก้มตาต ่าอยูแ่ต่ในเคหา, 
ผายผึ่งผง่านโงเงือ้ม, ศีรษะเองก็จะเด็ดกระเด็นเป็นปลิดตก, 
พลีกรรม, สรวงเซ่น, หน้านายหน้าข้า, ทาสทาร, ยศศกัดิ์, เป็น
เจ้าจอมหม่อม, พระบิดา, พระพารา, สมเด็จพระบรมนรา
พิสทุธ์ิ, ท้าวเธอ, ขนุนาง, พระปิยบตุรเจ้า, เหีย้มห้าว, พระยา, 
เริงฤทธิไกร, พระยาครุฑราชปักษี, ประหาร, ไหว้, สองสริุย์วงศ์, 
กมุารกมุารี, สมเด็จ, ลกูหงส์เหมราช, ข้าแต่, พระบาทบรมราช
นกัสิทธ์ิ, ท้าว, ยกพยหุแสนยาพลากร, พระปิตุรงค์, อเนกนิกร
ประชาราษฎร์, องค์อคัรโอรสา, ยิ่งด้วยยศศกัดิ์, ปราบปรามหมู่
ปรปักษ์, พลรถ, เสนานัง่ถือศร, ขนดัพล 

อ านาจนิยม 
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ตารางท่ี 5.99  (ตอ่) 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
ทาน, พระโพธิญาณ, กรรม, พาลพาโล, พุทธางกูร ,  กุศล, 

ไฟบรรลยักลัป์, ถวายสกัการะบชูา, พระนิพพาน, ทกุข์, ปราณี, 
พระบรมโพธิสัตว์, อุเบกขา, อาราม, บรรพชิต, ทศธรรม, 
ละอายบาป, ท ากรรม         

พทุธศาสนา 

ตรัส, น า้พระหฤทยั, พระองค์, ทรง, พระทลูกระหม่อมแก้ว, เสวย, 
ทลู, โปรด, พระทยั, น า้พระทยั, เศียร, ยอพระกร, พระบาท, 
ทรงกนัแสง, พระสรุเสียง, พระนาสิก, น า้พระเนตร, พระกาย, 
พระเมรุทอง, พระพุทธิเจ้าข้า, พระ, พระชนม์ชีพ, พระพร, 
พระชนมายยุืนยง, ราชวตัิฉตัรธง, พระภษูา, ทรงมหามงกุฎ, 
อภิวาทพระบารมี 

การเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ 

กินเลน่, สบาย, เสนาะ, ร าฟ้อน, พิณพาทย์ชาวสรุาลยัละเลิงหลง, 
อร่อยดี, เที่ยวพดูจาคบเพื่อน, หยอกเอิน, รสโอชา, เอมโอชารส
, โดดเลน่, เที่ยว, ลอ่งเลน่, แข่งเคียงขนานเลน่, เลน่น า้คะนอง
เชย, เสนาะ, นา่ใคร่ฟัง, เกษมศานต์ภิรมย์โสมนสั, ช่ืนบานเอิบ
อาบ, ปราโมทย์, เลน่ลมบน, สขุเกษมเปรมสบาย, เสวยสวสัดิ์

สขุส าราญ, เริงร่า 

ความสนกุสนาน 

 

5.3.11.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองมหาเวสสันดรชาดก (เทศนา) ท่ีราชบัณฑิตยสถาน

คดัเลือกมา ผู้ วิจัยพบมายาคติทัง้ 4 ประเภท ได้แก่ (1) มายาคติเก่ียวกับจักรวาลและชีวิต (2) 
มายาคติเก่ียวกับสงัคม (3) มายาคติเก่ียวกับอตัลกัษณ์ และ (4) มายาคติเก่ียวกับจุดสิน้สุดของ
ชีวิต ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.100 

 
ตารางท่ี 5.100  มายาคตใินวรรณคดีเร่ืองมหาเวสสนัดรชาดก (เทศนา) 

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
เจ้ามาตายจากพี่ไปในวงวฏั เจ้าจะเอาป่าชัฏนี่หรือมาเป็นป่าช้า จะ

เอาพระบรรณศาลานี่หรือเป็นบริเวณพระเมรุทอง จะเอาแต่เสียง
สาลิกาอนัร ่าร้องมาเป็นกลองประโคมใน จะเอาแต่เสียงจักกระ
จัน่แลเรไรตา่งแตรสงัข์แลพิณพาทย์ 

จุดสิ น้สุดของชีวิต (ความตายและ
ประเพณีเก่ียวกบัความตาย) 
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ตารางท่ี 5.100  (ตอ่) 

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
พระยาเขาพระสเุมรุก็เอนออ่นอยูท่บเทา, ไฟบรรลยักลัป์จะผลาญโลก

ให้ท าลายวายวินาศ, หมู่กินรกินรี, ในป่าหิมพานต์, ขุนเขา
พระหิมพานต์สตัตบริภณัฑ์สเินรุราช, ถึงพิภพสทุธาวาสอนัสงูสดุ
, เสียงพิณพาทย์ชาวสรุาลยั, ไม้ปาริกชาตในเมืองสวรรค์, สรวง
เซ่นเทวาอารักขศาสตร์, เทพยดานิกรนับโกฏต่างน้อมศิโรตม์, 
ท้าวเทวอดิศรสรุมเหสกัข์มฆัวาน-เป็นองค์อคัรอิศราธิราชหมู่อมร
แมน, เกิดมาในห้วงมหรรณพภพสงสาร ยงัมิถึงซึ่งพระนิพพาน
ตราบใด ก็ยอ่มต้องทกุข์โพยภยัประหาร, แลกเอาพระโพธิญาณ, 
กรรมเจ้าท าไว้แต่ปางหลงั, ท ากรรมอันหยาบอย่างบุราณกาล, 
ให้ซึง่สรรพข้าวน า้โภชนาหาร-แก่ทา่นผู้ทรงศีลสมาธิพรหมจรรยา 

จักรวาลและชีวิต (ไตรภูมิ , สวรรค์, 
เทวดา, ภพชาติ, บญุกรรมและการ
ท าบญุ) 

สมบตัิของพระทลูกระหมอ่มแก้ว, พระชนนี, เป็นหน้านายหรือหน้าข้า
คิดดูให้จงมาก จะเป็นผู้ดีหรือคนยากยาจกหรือมิใช่ , ทาสทา
รเงินทองถ้วนทุกสิ่ง ทัง้ยศศกัดิ์ก็จะยวดยิ่งเป็นเจ้าจอมหม่อม, 
เมื่อเราอยู่ในพระพารา หมู่วณิพกทั่วทิศามารับพระราชทาน 
ความพระบิดาเกษมสานต์ภิรมโสมนัสจนถึงมหิทธิสิโรเพศ, 
สมเด็จพระบรมนราพิสทุธ์ิพุทธางกูร ได้ฟังพราหมณ์อธิบายทูล
ขอสองกมุาร, น า้พระทยัท้าวเธอ, พระปิยบตุรเจ้าทัง้สอง, ไหนจะ
เดินได้ด้วยพระบาทเปลา่, สองสริุย์วงศ์ตัง้แตว่า่จะทรงกนัแสงไห้, 
สมเด็จพระบรมโพธิสตัว์ ตรัสได้ทรงฟังพระสรุเสียง, เสมือนหนึ่ง
ลกูหงส์เหมราชปักษินทร์ ปราศจากมุจลินท์ไปตกคลกุในโคลน
หนอง สิน้สทีองอนัผอ่งอ าไพ, ข้าแตพ่ระบาทบรมราชนกัสิทธ์ิ, ให้
พระปิตุรงค์ระงับเคืองแค้นที่โทษา จงยกพยุหแสนยาพลากร 
ออกมารับเราคืนนครเสวยสวรรคเยศ, อเนกนิกรประชาราษฎร์-
ขอจงได้ท านุกปลกูเลีย้งเหล่าทรพลชนอนาถา, องค์อคัรโอรสา
เกิดกับอกองค์ จงมีชนมายยุืนยกยิ่งด้วยยศศกัดิ์ ให้ปราบปราม
หมู่ปรปักษ์ปราชเยศ โดยทศธรรมทั่วธเรศธ ารงภพ, ทัง้ราชวัติ
ฉตัรธงเทิดทิฆมัพร, ทรงมหามงกุฎวชิเรศจ ารัสเรือง, พลรถเรียบ
ระเบียบงอนอยูเ่รียงราย-เทียมด้วยอศัวอาชาชาญช านิศกึ-ดพูิลกึ
ห้าวหาญรานแรงเริงร่า-เสนานัง่ถือศรบนหลงัรถ-นายรถแต่งกา
ยาประกวดกัน-ขบัรถไปตามระหว่างขนดัพล, น้อมยอดอย่าจะ
อภิวาทพระบารมี 

สงัคม (อ านาจและผู้มีอ านาจ, สถานะ) 
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ตารางท่ี 5.100  (ตอ่) 

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
เป็นสตรีจะหาผวัที่ดีนีแ้สนยาก, หญิงหลงด้วยลมชายเพราะหวานชิด

สนิทนกั สู้บ าเรอรักบ ารุงผวัจนตวัยาก, เป็นสตรีก็จนจิต ตัง้แต่ว่า
จะบีบน า้ตาคิดไม่วายวนั, เป็นหม้ายชายหย่าแรกรุ่นจ าเริญไม่มี
สบาย ดงัเพชรรัตร์ร้าวสลายเป็นไฝฝ้า, แม่จงอยู่กบัเหย้าเฝ้าอยู่
แตก่บัเรือน อยา่เที่ยวพดูจาคบเพื่อนจะเสียตวั, แม่อย่าสามานย์
ด้วยวาจา, คอ่ยก้มหน้าก้มตาต ่าอยูแ่ตใ่นเคหาค ามืดผิดเวลาอยา่
ลงล่าง ปิดประตูหน้าต่างเข็นบนัได ทัง้ลิ่มกลอนสลกัใส่ให้แน่น
แฟ้น, อนัคณุของพระมารดาทา่นพรรณนาไว้วา่เป็นท่ียิ่ง 

สงัคม (สตรีเพศ-ปิตาธิปไตย) 

กูจะปลกูศาลสี่เสาใสเ่จว็ดวางเคร่ืองพลีกรรมท าที่ชายป่า , ปันถสกุล
เทวราชที่ริมทาง อนัสงิสถิตที่ยา่นกว้างพระไพรพฤกษ์, อศัจรรย์ก็
บนัดาลบงัเกิดมี อนัวา่ภาคพืน้พระธรณีอนัหนาแนน่ได้สองแสนสี่
หมื่นโยชน์ เสียงอุโฆษครืน้คร่ัน, อกนางพระธรณีจะแยกแตก
กระจายอยู่รอนๆ, พระยาครุฑราชปักษี, นาคราชในเบือ้งบนก็
เบือนบิดนฤมิตกาย ชเูศียรถวายสกัการบชูา, เมขลาเหาะลอยลอ่
แก้วอยูแ่วววบั รามสรูขยบัขยิกขยี,้ บงัเกิดโกลาหลทัว่สกลก าเริบ
รอบ สะท้านสะเทือนถึงเขตขอบจักรวาล พืน้พสุธาธารนี ก็้
กมัปนาท, นกยงูย่อมมีแววไม่รู้หาย ดงัหนามไม้ไม่เสีย้มปลายก็
แหลมเอง, ขนุนางใช่พอ่แม ่หินแง่ใช่ตายาย 

อตัลกัษณ์ (อ านาจเหนือธรรมชาติ, คติ
ความเช่ือส าหรับการด าเนินชีวิต) 

 
5.3.12 มนุษย์เรามีดีที่ตรงไหน (มดน) 
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 523-524 

5.3.12.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองมนษุย์เรามีดีท่ีตรงไหนท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา 

ผู้วิจยัพบคา่นิยม 5 ประการ ได้แก่ (1) คา่นิยมการให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล (2) คา่นิยม
เก่ียวกบัภาระบญุคณุ (3) คา่นิยมเก่ียวกบัความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม (4) คา่นิยมความ
มัง่คัง่ร ่ารวย และ (5) คา่นิยมเก่ียวกบัความสนกุสนาน ดงัรายละเอียดการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 
5.101 
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ตารางท่ี 5.101  คา่นิยมในวรรณคดีเร่ืองมนษุย์เรามีดีท่ีตรงไหน 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
เราเป็นคน การให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล 
คณุ, ให้คณุ, อาศยั, ตอบแทน ภาระบญุคณุ 
ประโยชน์ยืนยง, เชิดชช่ืูอไว้, เลศิ ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม 
จ่ายทรัพย์, สมบตัิพสัถาน ความมัง่คัง่ร ่ารวย 
สราญ ความสนกุสนาน 

 
5.3.12.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองมนษุย์เรามีดีท่ีตรงไหนท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา 

ผู้วิจยัพบมายาคตเิก่ียวกบัจดุสิน้สดุของชีวิต ดงัรายละเอียดการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.102 
 

ตารางท่ี 5.102 มายาคตใินวรรณคดีเร่ืองมนษุย์เรามีดีท่ีตรงไหน 

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
อันช้างม้าวัวควายเมื่อวายปราน มีแก่นสารเขาหนังและทัง้งา ท า

ประโยชน์ยืนยงมีคงอยู่ ได้เชิดชูช่ือไว้ ณ ใต้หล้า เราเป็นคนล้น
เลิศก าเนิดมา ตายจะหาคณุใดก็ไม่มี ล้วนเป่ือยพงัยงัร้ายที่จ่าย
ทรัพย์ ซึง่อยูก่บัลกูเต้าผู้ เผาผี 

จุดสิน้สดุของชีวิต (ความตาย, สิ่งที่คง
อยูห่ลงัสิน้ชีวิต) 

 
5.3.13 ลิลิตดัน้มาตาปิตุคุณคาถาบรรยาย (ลมบ) 
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 553-555 

5.3.13.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองลิลิตดัน้มาตาปิตคุณุคาถาบรรยายท่ีราชบณัฑิตยสถาน

คดัเลือกมา ผู้วิจยัพบคา่นิยม 6 ประการ ได้แก่ (1) คา่นิยมการให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล 
(2) คา่นิยมเก่ียวกบัภาระบญุคณุ (3) คา่นิยมเก่ียวกบัความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม (4) 
คา่นิยมการมีความรู้ความสามารถ (5) คา่นิยมเก่ียวกบัอ านาจนิยม และ (6) คา่นิยมเก่ียวกบัพทุธ
ศาสนา ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.103 
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ตารางท่ี 5.103  คา่นิยมในวรรณคดีเร่ืองลิลิตดัน้มาตาปิตคุณุคาถาบรรยาย 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
ตนแล, ตัง้จิตคิด, วงศ์ตระกลู, พอ่ การให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล 
อปุการบตุร, ควรท่ีบตุรจกับชิูตล้น, บรูพาจารย์, ฝึกสอนตัง้ต้น, เลีย้ง, 

บ ารุง, ผดงุ 
ภาระบญุคณุ 

เจริญเกียรติคณุปรากฏทัว่โลก, ควรสรเสริญ ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม 
บณัฑิต การมีความรู้ความสามารถ 
ทา่น อ านาจนิยม 
พรหมวิหาร, พรหม, ศรัทธา, ศีลาจาร พทุธศาสนา 

 
5.3.13.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองลิลิตดัน้มาตาปิตคุณุคาถาบรรยายท่ีราชบณัฑิตยสถาน

คดัเลือกมา ผู้วิจยัพบมายาคตเิก่ียวกบัจกัรวาลและชีวิต ดงัรายละเอียดตามตารางท่ี 5.104  
 

ตารางท่ี 5.104  มายาคตใินวรรณคดีเร่ืองลิลิตดัน้มาตาปิตคุณุคาถาบรรยาย 

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
พรหม, เพราะจิตทา่นตัง้ได้ ดัง่พรหม จกัรวาลและชีวิต (เทวดา) 

 
5.3.14 ลิลิตศรีวิชัยชาดก (ลศช) 
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 630-631 

5.3.14.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองลิลิตศรีวิชัยชาดกท่ีราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา 

ผู้วิจยัพบคา่นิยมเก่ียวกบัอ านาจนิยม ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.105 
 
ตารางท่ี 5.105 คา่นิยมในวรรณคดีเร่ืองลิลิตศรีวิชยัชาดก 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
สรวง, เชิญ, ข้า, พลกีรรม อ านาจนิยม 
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5.3.14.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองลิลิตศรีวิชัยชาดกท่ีราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา 

ผู้ วิจัยพบมายาคติ 2 ประเภท ได้แก่ (1) มายาคติเก่ียวกับจักรวาลและชีวิต และ (2) มายาคติ
เก่ียวกบัอตัลกัษณ์ ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.106 

 
ตารางท่ี 5.106 มายาคตใินวรรณคดีเร่ืองลิลิตศรีวิชยัชาดก 

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
เทพ, สรุารักษ์ จกัรวาลและชีวิต (เทวดา) 
(๓) เจิมจุดประทีปแก้ว เทียนทอง มาลาชพนมกรอง ดอกไม้ บายศรี

สกุรสอง สรวงเทพ เชิญสรุารักษ์ได้ รับข้าพลกีรรม 
อตัลกัษณ์ (ไสยศาสตร์) 

 
5.3.15 สยามานุสสต ิ(สมน) 
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 652 

5.3.15.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองสยามานสุสตท่ีิราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา ผู้วิจยัพบ

คา่นิยม 2 ประการ ได้แก่ (1) ค่านิยมการให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบุคคล และ (2) คา่นิยม
เก่ียวกบัความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.107 

 
ตารางท่ี 5.107  คา่นิยมในวรรณคดีเร่ืองสยามานสุสต ิ

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
ใคร, แดนไทน, ไทย การให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล 
รบจนสดุใจ ขาดดิน้, ยอมสละ, ช่ือก้องเกียรติงาม ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม 

 
5.3.15.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองสยามานสุสตท่ีิราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา ผู้วิจยัพบ

มายาคต ิ2 ประเภท ได้แก่ (1) มายาคตเิก่ียวกบัสงัคม และ (2) มายาคติเก่ียวกบัจดุสิน้สดุของชีวิต 
ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.108 
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ตารางท่ี 5.108  มายาคตใินวรรณคดีเร่ืองสยามานสุสต ิ

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
ใครรานใครรุกด้าว แดนไทย ไทยรบจนสดุใจ ขาดดิน้ เสียเนือ้เลือด

หลัง่ไหล ยอมสละ สิน้แล 
สงัคม (ชาตินิยมไทย) 

เสยีชีพไป่เสยีสิน้ ช่ือก้องเกียรติงาม จดุสิน้สดุของชีวิต (สิง่คงอยูห่ลงัสิน้ชีวิต) 

 
การวิเคราะห์ค่านิยมและมายาคติในวรรณคดีเก่ียวกบัศาสนา ชาดก และค าสอนจ านวน 

15 เร่ืองนี ้ผู้ วิจัยขอสรุปผลการและแจกแจงสัดส่วนเป็นค่าร้อยละของวรรณคดีประเภทนี ้ดัง
รายละเอียดวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.109 และตารางท่ี 5.110 ดงันี ้
 
ตารางท่ี 5.109  สรุปผลการวิเคราะห์คา่นิยมในวรรณคดีเก่ียวกบัศาสนา ชาดก และค าสอน 

เร่ือง 

ค่านิยม 

กา
รใ
ห้ค
วา
มส
 าค
ญั

กบั
ตวั
เอ
งห
รือ
บคุ
คล

 

ภา
ระ
บญุ

คณุ
 

ปรั
บต
วัเข้

าก
บัโ
อก
าส

แล
ะส
ิง่แ
วด
ล้อ
ม 

คว
าม
สมั
พนั

ธ์แ
ละ

คณุ
ธร
รม
ทา
งส
งัค
ม 

คว
าม
มัง่
คัง่
ร ่า
รว
ย 

กา
รม
ีคว
าม
รู้

คว
าม
สา
มา
รถ

 

อ า
นา
จน
ยิม

 

พทุ
ธศ
าส
นา

 

กา
รเท

ิดท
นูส
ถา
บนั

พร
ะม
หา
กษั

ตริ
ย์ 

คว
าม
สน
กุส
นา
น 

กสน X   X X   X X X 
กรป X X X X X  X X  X 
กมช X X X X X X X X X X 
ฉสบ X X X X  X X X  X 
คพน  X     X  X  
ครส X X  X  X X    
คลน X X X X X X X X X X 
คสม X  X X X X X X  X 
พยจ X   X  X X X X  
มหล X X X X X  X X X X 
มหช X X X X X X X X X X 
มดน X X  X X     X 
ลมบ X X  X  X X X   
ลศช       X    
สมน X   X       
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ตารางท่ี 5.109  (ตอ่) 

เร่ือง 

ค่านิยม 
กา
รใ
ห้ค
วา
มส
 าค
ญั

กบั
ตวั
เอ
งห
รือ
บคุ
คล

 

ภา
ระ
บญุ

คณุ
 

ปรั
บต
วัเข้

าก
บัโ
อก
าส

แล
ะส
ิง่แ
วด
ล้อ
ม 

คว
าม
สมั
พนั

ธ์แ
ละ

คณุ
ธร
รม
ทา
งส
งัค
ม 

คว
าม
มัง่
คัง่
ร ่า
รว
ย 

กา
รม
ีคว
าม
รู้

คว
าม
สา
มา
รถ

 

อ า
นา
จน
ยิม

 

พทุ
ธศ
าส
นา

 

กา
รเท

ิดท
นูส
ถา
บนั

พร
ะม
หา
กษั

ตริ
ย์ 

คว
าม
สน
กุส
นา
น 

รวม 13 10 7 13 8 8 12 10 7 9 
ร้อยละ 86.7 66.7 46.7 86.7 53.3 53.3 80 66.7 46.7 60 

 
ตารางท่ี 5.110 สรุปผลการวิเคราะห์มายาคตใินวรรณคดีเก่ียวกบัศาสนา ชาดก และค าสอน 

เร่ือง 

มายาคต ิ

จกัรวาลและชีวติ 
สงัคม 

อตัลกัษณ์ จดุสิน้สดุของชีวิต 
ทัว่ไป สตรีเพศ 

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

รวม 8 11 (ทัว่ไป: 10; สตรีฯ: 4) 8  5 
ร้อยละ 53.3 73.3 53.3 33.3 
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5.4 ค่านิยม-มายาคติในวรรณคดีเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ประเพณี และพิธี
การ 

 
5.4.1 กาพย์ห่อโคลงพระศรีมโหสถ (กศศ) 
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 33-34 

5.4.1.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองกาพย์ห่อโคลงพระศรีมโหสถท่ีราชบัณฑิตยสถาน

คดัเลือกมา ผู้วิจยัพบคา่นิยม 3 ประการ ได้แก่ (1) คา่นิยมการให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล 
(2) คา่นิยมการปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิ่งแวดล้อม และ (3) คา่นิยมเก่ียวกบัความสมัพนัธ์และ
คณุธรรมทางสงัคม ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.111 
 
ตารางท่ี 5.111  คา่นิยมในวรรณคดีเร่ืองกาพย์หอ่โคลงพระศรีมโหสถ 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
ชาย, หญิง การให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล 
กล, ปราศรัยแสร้งแกวง่ทอดตวั, ปากเปลา่เล้าโลม, เลห์่ การปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิง่แวดล้อม 
ความสจั, ซื่อ ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม 

 
5.4.1.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองกาพย์ห่อโคลงพระศรีมโหสถท่ีราชบัณฑิตยสถาน

คดัเลือกมา ผู้วิจยัพบมายาคตเิก่ียวกบัสงัคม ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.112 
 

ตารางท่ี 5.112  มายาคตใินวรรณคดีเร่ืองกาพย์ห่อโคลงพระศรีมโหสถ 

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
กลชายหลายลิน้ก่อ ลวงหญิง, ปากเปล่าเล้าโลมร้อย เล่ห์ล้วนลวง

หญิง 
สงัคม (สตรีเพศ-ปิตาธิปไตย) 

 
5.4.2 กาพย์เห่เรือ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 

(กหพ) 
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 59-62 
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5.4.2.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองกาพย์เห่เรือ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธ

เลิศหล้านภาลยัท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา ผู้วิจยัพบค่านิยม 6 ประการ ได้แก่ (1) ค่านิยม
การให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล (2) คา่นิยมการปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิ่งแวดล้อม (3) 
คา่นิยมความมัง่คัง่ร ่ารวย (4) คา่นิยมเก่ียวกบัอ านาจนิยม (5) คา่นิยมเก่ียวกบัพทุธศาสนา และ 
(6) คา่นิยมเก่ียวกบัความสนกุสนาน ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.113 
 
ตารางท่ี 5.113  คา่นิยมในวรรณคดีเร่ืองกาพย์เห่เรือ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศ

หล้านภาลยั 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
ก้มหน้าเมินเขินขวยใจ, ผอ่น การปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิง่แวดล้อม 
พี่เอย, ชายใด, หวงั, อยาก, เจ้า, แขก, เจ้าเซ็น, เรียม, เศร้าเสียใจ, 

ลบูอกโอ้อาลยั, ก าสรวล 
การให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล 

นพคณุ, เม็ดพลอย, ทบัทิม, แหวนก้อย ความมัง่คัง่ร ่ารวย 
ประหาร อ านาจนิยม 
เพทนา พทุธศาสนา 
นา่เชยชม ความสนกุสนาน 

 
5.4.2.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีกาพย์เห่เรือ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ

หล้านภาลัยท่ีราชบณัฑิตฯ คดัเลือกมา ผู้ วิจัยพบมายาคติเก่ียวกับสังคม ดงัรายละเอียดผลการ
วิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.114 

 
ตารางที่  5.114  มายาคติในวรรณคดีเร่ืองกาพย์เห่เรือ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธ

เลิศหล้านภาลยั 

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
ชายใดบริโภคภญุช์ พิศวาส หวงันา สงัคม (ปิตาธิปไตย) 
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5.4.3 ลิลิตโองการแช่งน า้ (ลอน) 
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 632-636 

5.4.3.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองลิลิตโองการแช่งน า้ท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา 

ผู้ วิจยัพบค่านิยม 5 ประการ ได้แก่ (1) ค่านิยมการปรับตวัเข้ากับโอกาสและสิ่งแวดล้อม  (2) 
คา่นิยมเก่ียวกบัความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม (3) คา่นิยมเก่ียวกบัอ านาจนิยม (4) คา่นิยม
เก่ียวกบัพทุธศาสนา และ (5) คา่นิยมการเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ ดงัรายละเอียดผลการ
วิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.115 

 
ตารางท่ี 5.115  คา่นิยมในวรรณคดีเร่ืองลิลิตโองการแชง่น า้ 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
จอบ (แอบ, ลอบ) การปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิง่แวดล้อม 
สทิธิ, ศรีแกล้ว, แกวน่, จญัไร, ดิเรก, ชยั, ฉ ่า, กวิน (ดีงาม), อวยพร ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม 
อวตาร, ท้าว, ผยอง, ศกัดิ, ทา่น, เดโช อ านาจนิยม 
ญาณ, บญุภาร พทุธศาสนา 
พระแสงศร, ทรง, เสด็จ, เศียรเกล้า, เสวย, นรินทร, ผา่นฟ้า  การเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ 

 
5.4.3.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองลิลิตโองการแช่งน า้ท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา 

ผู้ วิจัยพบมายาคติ 3 ประเภท ได้แก่ (1) มายาคติเก่ียวกับจักรวาลและชีวิต (2) มายาคติ
เก่ียวกับอตัลักษณ์ และ (3) มายาคติเก่ียวกับจุดสิน้สุดของชีวิต ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์
ตามตารางท่ี 5.116 

 
ตารางท่ี 5.116  มายาคตใินวรรณคดีเร่ืองลิลิตโองการแชง่น า้ 

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
สิทธิสรวงศรีแกล้ว, ภีรุอวตาร อสูรลาญแลงทัก, บรเมศวราย-ท้าว

เสด็จเหนือววัเผือก, ชยัโขโสฬสพรหมญาณ-ผยองเหนือขนุห่าน, 
ขุนแผน (พรหมธาดา), หมู่แมน, พระสูรย์, เมืองอินทร์, เสวย
พรหมาณฑ์, ทุกยัง้ฟ้าก่อดิน, ประถมบุญภารดิเรก บูรภพบรู้ก่ี
ร้อย ก่อมา 

จักวาลและชีวิต (เทวดา, สวรรค์, บุญ
บารมี, ภพชาติ) 
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ตารางท่ี 5.116  (ตอ่) 

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
โอม, แผ้วมฤตย ูเอางเูป็นแทน่ แกวน่กลืนฟ้ากลืนดิน บินเอาครุฑมาขี่ 

สี่มือถือสงัข์จักรคธาธรณี, ผายผาหลวงอะคร้าว-เอาเงือกเกีย้ว
ข้าง อ้างทดัจนัทร์เป็นป่ิน ทรงอินทรชฎา สามตาพระแพร่ง แกว่ง
เพชรกล้า ฆ่าพิฆนจญัไร, บานเศียรเกล้า เจ้าคลี่บวัทอง-ท่านรัง
ก่อเดินก่อฟ้า หน้าจตุรทิศ ไทยมิตรดา มหากฤตราไตร อมไตย
โลเกศ  

อตัลกัษณ์ (อ านาจเหนือธรรมชาติ) 

ใครต้องจอบจงตาย, ตายต ่าหน้ายงัดิน จดุสิน้สดุของชีวิต (ความตาย) 

 
การวิเคราะห์คา่นิยมและมายาคติในวรรณคดีเก่ียวกับขนบธรรมเนียม ประเพณี และพิธี

การจ านวน 3 เร่ืองนี ้ผู้วิจยัขอสรุปผลการวิเคราะห์และแจกแจงสดัส่วนเป็นคา่ร้อยละของวรรณคดี
ประเภทนี ้ดงัรายละเอียดตามตารางท่ี 5.117 และตารางท่ี 5.118 ดงันี ้
 
ตารางที่  5.117  สรุปผลการวิเคราะห์ค่านิยมในวรรณคดีเก่ียวกับขนบธรรมเนียม ประเพณี และ

พิธีการ 

เร่ือง 

ค่านิยม 

กา
รใ
ห้ค
วา
มส
 าค
ญั

กบั
ตวั
เอ
งห
รือ
บคุ
คล

 

ภา
ระ
บญุ

คณุ
 

ปรั
บต
วัเข้

าก
บัโ
อก
าส

แล
ะส
ิง่แ
วด
ล้อ
ม 

คว
าม
สมั
พนั

ธ์แ
ละ

คณุ
ธร
รม
ทา
งส
งัค
ม 

คว
าม
มัง่
คัง่
ร ่า
รว
ย 

กา
รม
ีคว
าม
รู้

คว
าม
สา
มา
รถ

 

อ า
นา
จน
ยิม

 

พทุ
ธศ
าส
นา

 

กา
รเท

ิดท
นูส
ถา
บนั

พร
ะม
หา
กษั

ตริ
ย์ 

คว
าม
สน
กุส
นา
น 

กศศ X  X X       
กหพ X  X  X  X X  X 
ลอน   X X   X X X  

รวม 2 0 3 2 1 0 2 2 1 1 
ร้อยละ 66.7 0 100 66.7 33.3 0 66.7 66.7 33.3 33.3 
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ตารางท่ี 5.118  สรุปผลการวิเคราะห์มายาคติในวรรณคดีเก่ียวกบัขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
พิธีการ 

เร่ือง 

มายาคต ิ

จกัรวาลและชีวติ 
สงัคม 

อตัลกัษณ์ จดุสิน้สดุของชีวิต 
ทัว่ไป สตรีเพศ 

กศศ   X   
กหพ   X   
ลอน X   X X 

รวม 1 2 (ทัว่ไป: 0; สตรีฯ: 2) 1 1 
ร้อยละ 33.3 66.7 33.3 33.3 

 
5.5 ค่านิยม-มายาคตใินวรรณคดีเกี่ยวกับละคร นิทาน และนาฏวรรณคดี 
 

5.5.1 กนกนคร (กนน) 
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 1-2 

5.5.1.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองกนกนครท่ีราชบณัฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้ วิจัยพบ

คา่นิยม 5 ประการ ได้แก่ (1) คา่นิยมเก่ียวกบัความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม (2) คา่นิยม
ความมัง่คัง่ร ่ารวย (3) คา่นิยมเก่ียวกบัพทุธศาสนา (4) คา่นิยมการเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ 
และ (5) คา่นิยมเก่ียวกบัความสนกุสนาน ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.119 

 
ตารางท่ี 5.119  คา่นิยมในวรรณคดีเร่ืองกนกนคร 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
เชิดช,ู สงูสง่า, งาม ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม 
มาศ, หินทองรองลาด, ตึกราม, ก ่าทองก่องแก้วแพรวเพริศ, ชาตรูป 

(ทอง), ปราสาท, กาญจนา, ค าแนมแกมหยก, หิรัณย์, มาฬก 
(พลบัพลา), กนกแพรวพราววาวตา, ทับทิม, เพชรแพรวแวว
พราย 

ความมัง่คัง่ร ่ารวย 

มหาธาต ุ พทุธศาสนา 
เสด็จ การเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ 
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ตารางท่ี 5.119  (ตอ่) 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
เพลนิดผูล,ู แลล้วนชวนตา  ความสนกุสนาน 

 
5.5.1.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองกนกนครท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา ผู้วิจยัไม่พบ

มายาคตใินตวับทท่ีสุม่ตวัอยา่ง 
 

5.5.2 กากีกลอนสุภาพ (กกส) 
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 15-22 

5.5.2.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองกากีกลอนสภุาพท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา ผู้วิจยั

พบคา่นิยม 7 ประการ ได้แก่ (1) คา่นิยมการให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล (2) คา่นิยมการ
ปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิ่งแวดล้อม (3) คา่นิยมเก่ียวกบัความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม 
(4) คา่นิยมความมัง่คัง่ร ่ารวย (5) คา่นิยมเก่ียวกบัอ านาจนิยม (6) คา่นิยมเก่ียวกบัพทุธศาสนา 
และ (7) คา่นิยมเก่ียวกบัความสนกุสนาน ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.120 
 
ตารางท่ี 5.120  คา่นิยมในวรรณคดีเร่ืองกากีกลอนสภุาพ 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
พี่, น้อง, หลงรัก, มัน่หมาย, คิดแก่ชีวิต, น าตนให้ทรมาน, ตริ, สมร, 

สองกลมสองสวาท, แก้วกานดา, เจ้า, ร่วมมิตร, เสียดาย, คิด
จะใคร่คืนคง, นาง, เรา, ข้า, คิดหมาย, อนาทร  

การให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล 

ปลงจิต, แสร้งส ารวล, แทรก, อ าพราง, เลอืก การปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิง่แวดล้อม 
รักสมาน, ความรัก, มิตรภาพ, เสนห์่, งามดี, ใหญ่กว้าง, เช่ียวชาญ, 

หาญ, น า้ใจ  
ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม 

แก้ว, ปัทมราช ความมัง่คัง่ร ่ารวย 
อาจอง, ท้าว, เป็นบริวาร, หยาม อ านาจนิยม 
ประมาท, กรรม, พาล, ศิวโมกษ์ทางธรรม์ พทุธศาสนา 
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ตารางท่ี 5.120  (ตอ่) 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
เล่นน า้, เชยแช่มแย้มขยาย, ร่ืนรสเสาวคนธ์, เกษมเปรมสกนธ์, ชี ้

ชม, ชูประคองช่ืน, ส าราญร่ืน, แย้มสรวล, ช่ืนทกุคืนวนั, เชย
เสวยสขุ, ร่วมภิรมย์, สูส่มร (สูส่ม) 

ความสนกุสนาน 

 
5.5.2.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองกากีกลอนสภุาพท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา ผู้วิจยั

พบมายาคติ 3 ประเภท ได้แก่ (1) มายาคติเก่ียวกบัจกัรวาลและชีวิต (2) มายาคติเก่ียวกบัสงัคม 
และ (3) มายาคตเิก่ียวกบัอตัลกัษณ์ ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.121 

 
ตารางท่ี 5.121  มายาคตนิิยมในวรรณคดีเร่ืองกากีกลอนสภุาพ 

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
ความรักหนกัยิ่งเมรุมาศ, นางฟ้าหกชัน้, สะท้านถึงเมรุราชสีขรินทร์, 

สิน้ดินฟ้าพระเมรุมาศ แสนชาติไม่ขอร่วมภิรมย์ขวญั, (๙) ชีบ้อก
ยอดเขาพระเมรุมาศ แก้วประหลาดงามดีเป็นสี่อย่าง แดงเขียว
ขาวเหลอืงรองนภางค์ เกาะทวีปใหญ่กว้างทัง้สี่ทิศ ทวีปน้อยสอง
พนัเป็นบริวาร สณัฐานดงัจอกลอยกระจิหริด มีพฤกษาใหญ่ล า้
ประจ าทิศ เกิดสถิตแต่ประถมแผ่นดิน ชีช้มเขาแก้วทัง้เจ็ดชัน้ มี
น า้คัน่หลัน่ลดชลาสนิธุ์ หมูม่หามจัฉาแลนาคินทร์ อนัอยู่ในวาริน
สีทนัดร สารพดัมีสตัว์จตบุาท คชสีห์สิลหราชแลไกรสร สิงโตโค
กิเลนแลมงักร นรสิงห์กินนรและคนธรรพ์, นาฏกุเวร, คนธรรพ์, 
เป็นกรรมน าตนให้ทรมาน 

จักรวาลและชีวิต (ไตรภูมิและโลก
สณัฐาน, ภพชาติ, เทวดา, บุญ
กรรม) 

พี่ประมาทอาจองเพราะหลงรัก, ก็ประจกัษ์ว่าเป็นอคัรนาเรศ ดัง่ดวง
เนตรท้าวรักสมาน, จะเปรียบองค์สมรไมม่ีสอง, พระยาครุฑครอง
ชู้ เป็นชายเฉา มาพาเราผู้ ชู้ ไปสู่สมร ราตรีปักษีเข้าแนบนอน 
ทิวากรเราแนบประจ านาง ต่างชู้ต่างช่ืนทกุคืนวนั แต่สบุรรณงม
จิตไม่คิดหมาง เป็นสัจจังดั่งพร้องไม่อ าพราง ข้าระคางกลัว
เกลือกจะมีครรภ์, เสียดายทรงวิไลแต่ใจพาล ประมาณเหมือน
หนึง่ผลอทุมุพร สกุแดงดัง่แสงปัทมราช ข้างในล้วนกิมิชาติเบียน
บอ่น 

สงัคม (สตรีเพศ-ปิตาธิปไตย) 
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ตารางท่ี 5.121  (ตอ่) 

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
ว่ายฟ้าถาโถมประโลมลาน, บนัดาลพลาหกเทวบุตร ก็ผึ่งผุดตัง้ทัว่

ทิศาศาล โพยมพยับอับอึงอนธการ , อันเวทมนต์ฤทธิไกรไม่
เช่ียวชาญ แตจิ่ตหาญแทรกชนสบุรรณจร 

อตัลกัษณ์ (อ านาจเหนือธรรมชาติ) 

 
5.5.3 กาพย์พระไชยสุริยา (กชส) 
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 23-27 

5.5.3.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองกาพย์พระไชยสุริยาท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา 

ผู้วิจยัพบคา่นิยม 9 ประการ ได้แก่ (1) คา่นิยมการให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล (2) คา่นิยม
เก่ียวกบัภาระบญุคณุ (3) คา่นิยมการปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิ่งแวดล้อม (4) คา่นิยมเก่ียวกบั
ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม (5) คา่นิยมความมัง่คัง่ร ่ารวย (6) คา่นิยมเก่ียวกบัอ านาจ
นิยม (7) ค่านิยมเก่ียวกบัพทุธศาสนา (8) คา่นิยมการเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ และ (9) 
คา่นิยมเก่ียวกบัความสนกุสนาน ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.122 

 
ตารางท่ี 5.122  คา่นิยมในวรรณคดีเร่ืองกาพย์พระไชยสริุยา 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
หาได้ใครหาเอา, ก,ู หนเูอย๋ การให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล 
เลีย้งลกูออ่นป้อนอาหาร, ลกูศิษย์คิดล้างครู, ลกูไมรู้่คณุพอ่, จงจ า ภาระบญุคณุ 
เฉโก (ฉลาดแกมโกง), เลอืก, กลบัจริต, ลอบ, ระวงัตวั  การปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิง่แวดล้อม 
น า้ใจ, คนซื่อถือสตัย์ธรรม, เบียดเบียนกนั, จบัผิดริษยา, สตัย์ ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม 
ยาก, ล าบาก, โลภลาภ ความมัง่คัง่ร ่ารวย 
ข้าเฝ้าเหล่าเสนา, หมู่ข้าไท, ไพร่ฟ้า, มีอาญา, ไล่ตีด่า, สามัญ

อนัธพาล, ไม้เรียว, เข็ดหลาบ 
อ านาจนิยม 

ภิกษุสะมะณะ, พระสะธ าม์, คาถา, ปราณี, ทกุข์, กาลกิณี, ตณัหา, 
บาป  

พทุธศาสนา 

ถือน า้ การเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ 
เที่ยวเลน่หลง ความสนกุสนาน 
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5.5.3.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองกาพย์พระไชยสุริยาท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา 

ผู้วิจยัพบมายาคติ 3 ประเภท ได้แก่ (1) มายาคติเก่ียวกบัสงัคม (2) มายารคติเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ 
และ (3) มายาคตเิก่ียวกบัจดุสิน้สดุของชีวิต ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.123 
 
ตารางท่ี 5.123  มายาคตใินวรรณคดีเร่ืองกาพย์พระไชยสริุยา 

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
ข้าเฝ้าเหลา่เสนา มิได้วา่หมู่ข้าไท ถือน า้ร ่าเข้าไป, ไพร่ฟ้าเศร้าเปลา่

อุรา ผู้ที่มีอาญา ไล่ตีด่าไม่ปราณี, ลูกศิษย์คิดล้างครู ลูกไม่
รู้คณุพอ่มนั, ระวงัตวักลวัครูหนเูอย๋  

สงัคม (อ านาจและผู้มีอ านาจ, สถานะ) 

วันนัน้ครัน้ดินไหว เกิดเหตุใหญ่ในปะถะพี เล็งดูรู้คะดี กาลกิณีสี่
ประการ, อรุะพะสธุา ป่วนเป็นบ้าฟ้าบดบงั 

อตัลกัษณ์ (อ านาจเหนือธรรมชาติ, ไสย
ศาสตร์ 

ไตรยคุทกุขะตะรัง สงัวจัฉะระอะวะสาน จดุสิน้สดุของชีวิต (การสิน้ยคุหรือสิน้กปั) 

 
5.5.4 ขุนช้างขุนแผน (ขชผ) 
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 70-135 

5.5.4.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทองในวรรณคดีขุนช้างขุนแผนท่ีราชบัณฑิตยฯ คัดเลือกมา ผู้ วิจัยพบ

ค่านิยมทัง้ 10 ประการ คือ (1) ค่านิยมการให้ความส าคญักับตวัเองหรือบุคคล (2) ค่านิยม
เก่ียวกบัภาระบญุคณุ (3) คา่นิยมการปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิ่งแวดล้อม (4) คา่นิยมเก่ียวกบั
ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม (5) ค่านิยมความมัง่คัง่ร ่ารวย (6) ค่านิยมการมีความรู้
ความสามารถ (7) คา่นิยมเก่ียวกบัอ านาจนิยม (8) คา่นิยมเก่ียวกบัพทุธศาสนา (9) คา่นิยมการ
เทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ และ (10) คา่นิยมเก่ียวกบัความสนกุสนาน ดงัรายละเอียดผลการ
วิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.124 
 
ตารางท่ี 5.124  คา่นิยมในวรรณคดีเร่ืองขนุช้างขนุแผน 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
ครูบาอาจารย์, พี่เลีย้ง, ไม่พึ่งใคร, ไว้เนือ้เช่ือใจ, ใครซื่อซื่อต่อจนวาย

ปราณ, ปกป้อง, เลีย้ง, เผ่ือลกู, แต่อุ้มท้องแม่ประคองด้วยความ
รัก, เฝ้าพิทกัษ์รักษา, ของพระราชทาน, ค าของมารดา, เอาใจใส่ 

ภาระบญุคณุ 
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ตารางท่ี 5.124  (ตอ่) 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
สบายใจ, เจ้า, พ่อ, หมาย, ความปรารถนา, เบื่อ, ก าเริบใจ, ระก า, 

ใคร, พี่, เจ็บใจ, แม่อย่าหลง, นาง, น้อง, ผวั, สาแก่ใจ, ข้า, ตวั
เจ้า, ดลจิต, เคืองขุ่น, แค้น, ชิงรักริบรวบ, สมประสงค์, ระทม
ตรมใจ, เพื่อน, ของรัก, ครวญคร ่าร ่าพิไร, ตวักู, มิตรเก่า, พี่กบั
เนือ้เย็น, ตัง้ตาคอยละห้อยหา, คล าให้เต็มใจ, ใจแม่จะขาด, 
โศกวิโยคหนัก, คิดจิตผูกพัน, ร ่าโศกศัลย์, ไทย, จีน, มอญ, 
พม่า, ข่า, ลาว, ลือ้, ล าพองคะนองใจ, คว้าไขว่, ผู้ชาย, หญิง, 
ทศเศียร, ราม, รักชีวิตรักวงศ์, อาวรณ์ร้อนฤทยั, เอ็ง, ร าคาญ, 
ตวัของตวั, บรุุษสตรี, เราทา่น   

การให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล 

กลัน้กลืน, กลบักลอกนอกใน, แกล้ง, ปลอบ, ครองตวัไม่มวัหมอง, 
ซ่อนเร้น, สงวนตวั, ทน, ผ่อน, เคลื่อนคลาย, ใครคดก็เอาแข็ง
เข้าต่อต้าน, ปัน้รูป, มารยา, ใครหาเถียงทดัทานไม่, ซ่อน, ร้อง
วอน, ระวงั, ผ่อนอด, ฝืนกลืน, เลี่ยงเลีย้วหลบ, หมอบเมียง, 
หลีกเลี่ยงหลบ, ป้อง, ก าบงัตน, อนัตราย, ผนัหนี, ท าที, ซ่อน
ซุก, ซุกไว้ในหมอนซ่อนในเสื่อ, แต่งกาย, ป้องกนั, ห่อหุ้ม, อด, 
อดทน, ส าออย, ระวงัระไว, เสง่ียมค่อยเจียมตน, อย่าให้ขดั
น า้ใจเขา, คุ้มขงับงัตน 

การปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิง่แวดล้อม 

ศรี, มีชยัช านะสวสัดี, หาญฮึก, ช านาญ, นา่รัก, นิยม, อตุสา่ห์, ราคี, 
ส าเร็จ, รักใคร่, น า้ใจ, สขุ, ไม่ย่อท้อ, ความสตัย์, ลือชา, คนดี, 
เป็นสขุ, คนชัว่, ร่วมใจร่วมสขุ, ถนอม, ศรีสวสัดิ์, ศตัรูพ่ายแพ้, 
มีชยั, มีชยัแก่ข้าศกึ, มิให้พาลช่ือชัว่, เลือ่งช่ือลอืยศปรากฏนาม
, ไมค่ิดขาม, จ าเริญ, เป็นสขุทกุทัว่หน้า, ซื่อตรง, ประสทิธ์ิ 

ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม 

เชิญ, ข้าไท, เคร่ืองสูงบังแทรก, โยธี, โล่เขนดาบดัง้ทัง้หอกทวน, 
กระบวนพยหุบาตร, พลม้า, พลช้าง, พลปืน, พลดาบ, พลทวน, 
พลดัง้, รีพ้ลสกลไกร, พลกีาร, เรืองฤทธี, ยศ, มีคนนบั, มลุนาย, 
ใช้ (บังคับให้ท า), ทาสี, ผู้ ใหญ่, ข้าไทแวดล้อม, โทษ, ห้าม, 
พระแสง, ท่าน, อาญา, พระบิดา, ต ารวจ, ใส่คา, ทหาร, 
เคร่ืองเซ่น, กลวั, อาจอง, พวกชาวบ้าน, เชิญมารับบตัรพลีพลี
การ, ชาติ เสือ, อาจหาญ, ไว้ยศ, สั่ง ,  คลังในพนักงาน, 
ปรนนิบตัิ, นางใน, ต้องห้าม, แมส่อน, ขม่เหง, กลวัเกรง, ทนูหวั
ให้, หาญหกั 

อ านาจนิยม 
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ตารางท่ี 5.124  (ตอ่) 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
โคดมโยคีฤๅษีสทิธ์ิ, ต ารา, สภุาษิต, ร่ายเวท, อ่านคาถา, นิพนธ์, เสก

ด้วยเวทมนตร์, อา่นพระเวท 
การมีความรู้ความสามารถ 

ช้างม้า, เงินทอง, พวงแก้วพวงทอง, เข้าของเหลือหลาย, เพชรนิล
จินดากระจ่างอยู่พร่างพราย, สพุรรณก าภ,ู ทรัพย์, เตียงทอง, 
โลภ, ขดัสนจนมา, รัก, ทองค า, ดอกไม้ทอง, ป่ินพลอย, ทองค า
พราย, ระย้าเพชร, เก็จก่อง, สงัวาลทองพลอยพริง้สะอิง้สาย, 
กุดัน่พรรณราย, ก าไล, แหวนเพชรนิลมรกต, แว่นทอง, ไร้
ทรัพย์อปัระภาค, มัง่มี, ขาดแคลน, ปราสาท, ทองค าสมัฤทธ์ิ, 
เงิน, วงั, ลกูแหวนรวงทอง, สร้อย, ตุ้มหซู้ายขวาระย้าย้อย, หีบ
หมากทองลงยาราชาวดี, เงินยี่สิบชัง่ทัง้ขนัทอง, แหวนเรือนรัง
แตนทัง้แหวนงู, ตู้มหรูะย้าเพ็ชรเก็จก่อง, ผ้ายกทองยกไหมสไบ
กรอง, ต าหนกั, จน, เพชรรัตน์ 

ความมัง่คัง่ร ่ารวย 

ฤกษ์, เจิมพกัตร์, ประเจียด, มงคล, บตัรพลี, ตัง้นโมขัน้วนัทา, ชุมนมุ
เทวดา, บุญ, ฆราวาส, ชั่ว, สึก, เอ็นดู, ชะตา, ประมาท, ทุกข์, 
กรรม,  มิคสญัญีกลียคุ, เวร, พระเจดีย์มหาธาต,ุ เคร่ืองบตัร์พลี, 
ตดัไม้ปลกูศาลขึน้เพียงตา, สายสิญจน์, เลขยนัต์, พาล, เมตตา, 
จ าศีลภาวนา, นมัสการจุดธูปเทียนถวาย, เจิมหน้า, นิมิตร, 
หมากเวท, ผงอิทธิเจเข้าเจิมพกัตร์, มงคลมนตร์เสก, พรหมลิขิต, 
ภตูิพราย, รดน า้มนตร์, บชูาวราฤทธ์ิ 

พทุธศาสนา 

กษัตริย์, ชาติกษัตริย์, ตรัส, ตรัสปราศรัย, องค์นารายณ์อวตาร การเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ 
ชม, เที่ยวลา่กะเกณฑ์ตระเวนท่อง, ร่าเริง, ประเวณี, ช่ืนจิตคิดสบาย, 

อย่าเศร้าสร้อย, เพลินพลอย, อย่าเศร้าใจ, น่ายวนใจ, แย้มยิม้, 
ยิม้แย้ม, เที่ยว, ชมเจ้าช่ืนจิตพิศมยั, หยอกกนั, อร่อย, ครืน้เครง, 
เชยชมสมสขุ 

ความสนกุสนาน 

 
5.5.4.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองขนุช้างขนุแผนท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา ผู้ วิจยั

พบมายาคติทัง้ 4 ประเภท คือ (1) มายาคติเก่ียวกับจกัรวาลและชีวิต (2) มายาคติเก่ียวกบัสงัคม 
(3) มายาคตเิก่ียวกบัอตัลกัษณ์ และ (4) มายาคตเิก่ียวกบัจดุสิน้สดุของชีวิต ดงัรายละเอียดผลการ
วิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.125 
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ตารางท่ี 5.125  มายาคตใินวรรณคดีเร่ืองขนุช้างขนุแผน 

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
ชุมนมุเทวดา, พระอิศวรพระนารายณ์และพระพรหม, องค์นารายณ์

อวตาร, บูชาวราฤทธ์ิ, องค์นารายณ์, พระจันทร์พระอาทิตย์
เรืองฤทธี, วนันีฤ้กษ์ดี, คอยดซูึ่งฤกษ์ดี-พิชยัฤกษ์ราชฤทธ์ิ-เที่ยง
ฤกษ์ราชสห์ี, ให้ต้องชะตานบันาคตวัเดียวได้, พรหมลขิิตไมอ่ยู่ได้
, เชิญขวญั, ขวัญมาอยู่สู่กายให้สบายใจ, ขวญัเอ๋ยเจ้ามาเถิด, 
ขวญัหาย, กรรมใดหนอมาดลจิต, ตามกรรมจะระย าด้วยอาญา 

จักรวาลและชีวิต (เทวดา, ฤกษ์ยาม, 
ดวงชะตา, ขวญั, บญุกรรม) 

เสยีแรงน้องครองตวัไมม่วัหมอง-ดจุไขฝั่งไว้ในศิลา อตุสา่ห์ซ่อนเร้นทัง้
เลอืดไร-ตวัน้องราคีหามีไม่ สงวนตวัท่าผวัไว้เท่าไร-จะโทษผวัว่า
ชั่วกระไรได้-ทีนีแ้ละหน้าเป็นทาคราม ผัวห้ามยงัฮึกไม่เห็นภยั , 
มนัเน่าแล้วจะเอาไปท าไม ถึงจะใส่ตะกร้าล้างไม่มีเกลือ , เมีย
จะต้องพรากพลดัไปห่างข้าง แสนระทมตรมใจร้องไห้พลาง กลิง้
กลางห้องไห้ไมส่มประดี, ขอจูบหน่อยเถิดเจ้าอย่าเศร้าใจ, ถ้าผวั
เมตตามาปกป้อง วันทองฤๅใครจะท าได้-ยังจะมาปัน้รูปเป็น
ต ารา สามร้อยมารยาช่างวา่ร ่า, มาคบชัว่แล้วจึงชกัให้เสยีชาย, อี
วันทองชั่วชาติอุบาทว์แล้ว พ่อพลายแก้วจะเลีย้งมันไหนได้ , 
เหมือนมือเจ้าปรนนิบตัิพดัวีผวั, สาวหยดุกุหลาบอาบอวลดี ขอ
หยดุชมจบูทีเถิดสาวน้อย, จะหาไหนได้เหมือนพระลกูรัก เหมือน
มาควักแก้วตามารดาไป-แต่อุ้ มท้องแม่ประคองด้วยความรัก 
ระวงัเจ้าเฝ้าพิทกัษ์รักษา-ครัน้ยามปลอดคลอดองค์พระลกูแก้ว 
อุ้ มแล้วค่อยต้องประคองขวัญ ถนอมชมกินนมแม่ทุกวัน จน
ชนัษาได้หลายปีมา, เจ้าหนุ่มๆ ที่ล าพองคะนองใจ เข้าคว้าไขว่
สาวๆ ออกกราวเกรียว บ้างกระชากผ้าห่มฉวยนมหนับ , ใน
มณฑลนัน้ให้อยู่แต่ผู้ชาย, ที่แม่หม้ายยายแก่ร ามะก้า เอาห่อผ้า
ใส่หนีบไว้กลีบก้น, รูปเร่ียมจ าเริญลกัษณ์ ผิวพักตร์ผ่องเกลีย้ง
เพียงอปัสร-เอวบางร่างน้อยนมถนดั ดงัประทุมตูมเต่งเคร่งครัด 
จ าปาทดัถนัได้ไม่ลอดทรวง, อนัเป็นหญิงสดุแต่สิ่งปรนนิบตัิ ใคร
สนัทดัผวัก็รักเป็นหนกัหนา, แต่ละนางหน้านวลดงันางใน, อนั
เมียสองต้องห้ามตามโบราณ, อดทนอย่าส าออยคอยฟ้องผวั, จง
ซื่อตรงตอ่ผวัรู้กลวัเกรง อยา่ครืน้เครงดา่วา่กบัข้าไท 

สงัคม (สตรีเพศ-ปิตาธิปไตย) 
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ตารางท่ี 5.125 (ตอ่) 

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
เคร่ืองสงูบงัแทรกอยู่ชัน้ใน, โลเ่ขนดาบดัง้ทัง้หอกทวน ตามกระบวน

พยุหบาตร-พลม้าร่าเริงด้วยก าลงั-พลช้าง-พลปืนถือปืนปลาย
หอก-พลดาบ-พลทวนถือทวนกระบวนแซง พลดัง้เสือ้แดงดดูาษ
ไป, ครูบาอาจารย์ช านาญฤทธ์ิ, ถ้ามลุนายรักมัง่จะยงัชัว่ เอ็นดู
ตวัหาให้ท าการหนกัไม่ แม้นชงัก็จะใช้ให้เจ็บใจ เลื่อยไม้ลากซุง
สาละพา, พ่อแม่ผู้ เป็นใหญ่จะไปดอม ข้าไทแวดล้อมกันลงเรือ, 
ชาติกษัตริย์ถึงจะป่นจนวายปราณ มิให้พานช่ือชัว่วา่กลวัใคร, จึง
เลื่องช่ือลือยศปรากฏนาม, ตรัสสัง่คลงัในพนักงาน ให้จัดของ
พระราชทานตามที่, ข้าไทเป็นสขุทกุถ้วนหน้า, ไทยจีนมอญพม่า
ขา่ลาวลือ้, ศตัรูพา่ยแพ้แก่ ฤทธิไกร มีชยัได้เวียงเชียงใหม่มา, ให้
นกึกลวัพวกไทย  

สงัคม (อ านาจและผู้มีอ านาจ, สถานะ, 
ชาตินิยมไทย) 

โคดมโยคีฤๅษีสิทธ์ิ, ปู่ เจ้าเขาเขินเนินคีรี เชิญมารับบตัรพลีพลีการ, 
ปลกูศาลขึน้เพียงตา เอาผ้าขาวลาดดาดเพดาน-เอาประเจียดแล
มงคล หอกดาบของตนขึน้บนศาล เหล้าข้าวบตัรพลีพลีการ คาว
หวานธูปเทียน, เสกด้วยเวทมนตร์, ขีผ้ึง้สีปากหมากเวท, 
น า้มนัพรายน า้มนัจนัทน์สรรเสกปน, ตัง้นโมขึน้วนัทา, พระเวท
วิเศษประสิทธ์ิ ขันส าริดน า้หอมย้อมว่าน, (๑๒๕) ถ้าจะเกิด
อนัตรายวายชีวิต ในนิมิตน า้แดงเป็นแสงฝาง ถ้าไม่ชนะไม่แพ้แต่
ปานกลาง น า้เป็นอย่างสีรงลงละลาย ถ้าจะไปมีชยัแก่ข้าศึก น า้
เลื่อมดงัผลึกวิเชียรฉาย ครัง้นัน้ขาดชันษาชะตาตาย นิมิตสาย
ชลธีเป็นสีแดง, เอาเหล็กยอดพระเจดีย์มหาธาตุ ยอดปราสาท
ทวารามาประสม-เหลก็ตรึงโลงตรึงปัน้ลมสลกัเพชร หอกสมัฤทธ์ิ
กริชทองแดงพระแสงหกั เหล็กปะฏกัสลกัประตูตะปูเห็ด-เหล็ก
เบญจพรรณกัลเม็ด เหล็กบ้าน-เหล็กไหลเหล็กหล่อบ่อพระแสง 
เหล็กก าแพงเหล็กน า้พี -้ทองค าสมัฤทธ์ิ-เงินแท้-ทองแดง-เอามา
สุมคุมควบเข้าเป็นแท่ง เผาให้แดงตีแผ่แช่ยาผง ไว้สามวันซัด
เหล็กนัน้ให้เล็กลง ยงัคงแต่พองามตามต ารา ซดัเหล็กครบเสร็จ
ถึงเจ็ดครัง้ พอกระทั่งฤกษ์เข้าเสาร์สิบห้า ก็ตัดไม้ปลูกศาลขึน้
เพียงตา แล้วจดัหาสารพดัเคร่ืองบตัร์พล ีเทียนทองติดตัง้เข้าทัง้คู ่
ศีรษะหมเูป็ดไก่ทัง้บายศรี เอาสงูทัง่ตัง้ไว้ในพิธี- 

อตัลกัษณ์ (อ านาจเหนือธรรมชาติ, ไสย
ศาสตร์, พิธีกรรม, คาถาอาคม) 
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ตารางท่ี 5.125 (ตอ่) 

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
ผ้าขาวนุง่ขาวหม่ดคูมสนั วางสายสญิจน์เสกลงเลขยนัต์, ยาแฝด
, โพกประเจียดประจุฤทธ์ิ ใส่เสือ้ลงเลขยันต์ย้อมว่านยา เสก
จนัทน์เจิมหน้าปกาสติ จบัดาบยา่งกรายบา่ยตามทิศ แล้วยกเมฆ
ได้นิมิตเหมือนรูปคน, ใสม่งคลมนตร์เสกข้าวสารพลนั เหน็บมีด
หมอจรจรัลมาทนัที จดุเทียนติดศาลอา่นคาถา, แล้วร่ายเวทจงังงั
ก าบงัตน, ท าผงอิทธิเจเข้าเจิมพกัตร์ คนเห็นคนรักทุกทัว่หน้า, 
แล้วจึงโห่อีกสามที ดับอัคคีโบกควันเจิมพักตร์ให้, (๓๑) อัน
มนษุย์หาสดุแก่ใครไม่ มนักลบักลอกนอกในเป็นหนกัหนา ถึงจะ
อมทองค ามาเจรจา แมอ่ยา่หลงไปด้วยพลอยอวยเออฯ, ใครคดก็
เอาแข็งเข้าตอ่ต้าน ถ้าใครซื่อซื่อตอ่จนวายปราณ 

อัตลักษณ์ (ไสยศาสตร์,  พิ ธีกรรม , 
คาถาอาคม, คติส าหรับการด าเนิน
ชีวิต) 

ผีพรายตายทัง้กลม, โหงพรายโขมดผี, อ่านคาถาเรียกภูติพราย, จะ
จากอกเหมือนตกเมรุมาศ จะกลิง้ตายกายขาดลงเป็นผี กระดูก
เย็นเช่นผงเถ้าธุล,ี ขาดชนัษาชะตาตาย, จนสิน้มิคสญัญีกลยีคุ 

จุดสิน้สดุของชีวิต (ผี, ความตาย, การ
สิน้ยคุหรือสิน้กปั) 

 
5.5.5 โคบุตร (คบส) 
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 142-143 

5.5.5.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองโคบุตรท่ีราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้ วิจัยพบ

คา่นิยม 3 ประการ ได้แก่ (1) ค่านิยมการให้ความส าคญักับตวัเองหรือบุคคล (2) ค่านิยมการ
ปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิ่งแวดล้อม และ (3) คา่นิยมเก่ียวกบัความสนกุสนาน ดงัรายละเอียดผล
การวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.126 
 
ตารางท่ี 5.126  คา่นิยมในวรรณคดีเร่ืองโคบตุร 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
จิตม,ุ ตวัตาย การให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล 
แอบ การปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิง่แวดล้อม 
เที่ยว ความสนกุสนาน 
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5.5.5.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองโคบุตรท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา ผู้ วิจัยไม่พบ

มายาคตใินตวับทท่ีสุม่ตวัอยา่ง  
 

5.5.6 เงาะป่า (งปจ) 
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 290-303 

5.5.6.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองเงาะป่าท่ีราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้ วิจัยพบ

คา่นิยม 7 ประการ ได้แก่ (1) คา่นิยมการให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล (2) คา่นิยมเก่ียวกบั
ภาระบุญคุณ (3) ค่านิยมการปรับตวัเข้ากับโอกาสและสิ่งแวดล้อม  (4) ค่านิยมเก่ียวกับ
ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม (5) คา่นิยมเก่ียวกบัอ านาจนิยม (6) คา่นิยมเก่ียวกบัพทุธ
ศาสนา และ (7) คา่นิยมเก่ียวกบัความสนกุสนาน ดงัรายละเอียดตามตารางท่ี 5.127 
 
ตารางท่ี 5.127  คา่นิยมในวรรณคดีเร่ืองเงาะป่า 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
เขา, เทวษแสนทวี, ปอง, ตัวเรา, เหงา, นอนอนาถ, นึกหวั่น

หวาดเสยีวทรวงสะท้อนถอน, อกเรา, อดส,ู เป็นหญิง, แม่, นาง
น้อง, อกกู, รักชีวิต, แหนง, ปลกุใจให้โศกจาง, เสน่หาอาลยั, 
เขาอื่น, รู้จักมกัจ่ี, อ้าย, มึง, นาง, แค้น, หน าแก่ใจ, ตระหนกั, 
กานดา, แสนเสนห่า, หวงั, ใคร, ไมห่มดใย, บน่พิไร 

การให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล 

ขอไว้, เลีย้งมา, ฝากร่าง,  ภาระบญุคณุ 
อกไหลผ่ายผงาด, องอาจ, ลงทณัฑ์, ข่มขืนแกล้งฆ่า, สงัหาร, ชิงรัก

หกัหาญ, ประหาร  
อ านาจนิยม 

ท าท่วงทีดูเหมือน, ปิด, ไม่ขนัสู้ , ลาหลีกลู่หลบ, ซ่อนยิม้, คิดเบี่ยง
บิด, อาย, รักษาตน, พ้นภยั, แกล้งเลน่, เพิกเฉยเลยสละ, ชัง่ใจ, 
ขนาง, ห้ามหกั, หกัอาลยั 

การปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิง่แวดล้อม 

สวย, มลทิน, นา่รัก, ราคี, จญัไร, ทรลกัษณ์, ความรัก  ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม 
ปราณี, เคราะห์, อนิจจา, ราศี, ทกุข์, สงสาร  พทุธศาสนา 
สมภิรมย์รัก, เพื่อนเล่นพอสบายคลายกังวล, ไพเราะเสนาะเสียง, 

เสนาะ, ขบัขาน, เจ้าชู้ , แช่มช่ืน, รวยระร่ืน, ยินดี, อนิจจา, ช่ืน
อก  

ความสนกุสนาน 
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5.5.6.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองเงาะป่าท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา ผู้วิจยัพบมายา

คตทิัง้ 4 ประเภท คือ (1) มายาคติเก่ียวกบัจกัรวาลและชีวิต (2) มายาคติเก่ียวกบัสงัคม (3) มายา
คตเิก่ียวกบัอตัลกัษณ์ และ (4) มายาคตเิก่ียวกบัจดุสิน้สดุของชีวิต ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์
ตามตารางท่ี 5.128 

 
ตารางท่ี 5.128  มายาคตใินวรรณคดีเร่ืองเงาะป่า 

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
จะได้ไปเกิดไปกินตาม, คราวเคราะห์เฉพาะจร จกัรวาลและชีวิต (ภพชาติ, ดวงชะตา) 
เกิดเป็นหญิงจริงส าหรับรับอดส ูสดุจะกู้แก้กายให้หายกลิน่ สงัคม (สตรีเพศ-ปิตาธิปไตย) 
พระไพรมีอยู่ไม่รู้เห็น, เป็นมลทินสิน้ราศี, เมื่อมิได้รู้จกัมกัจ่ีกนั จะ

ไปด้วยเขานัน้ฉนัใด 
อัตลักษณ์ (อ านาจเหนือธรรมชาติ, คติ

ความเช่ือส าหรับการด าเนินชีวิต) 
จะโจนหน้าผาใหญ่ให้ตายเสยี ไมม่ีเมียอื่นเลยจนเป็นผี, เห็นท่าจะ

ไมไ่ด้ม้วยเป็นผี 
จดุสิน้สดุของชีวิต (ผี, ชีวิตหลงัความตาย) 

 
5.5.7 จันทโครบ (จคร) 
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 304-305 

5.5.7.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองจันทโครบท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา ผู้ วิจยัพบ

คา่นิยม 5 ประการ ได้แก่ (1) ค่านิยมการให้ความส าคญักับตวัเองหรือบุคคล (2) ค่านิยมการ
ปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิ่งแวดล้อม (3) ค่านิยมเก่ียวกับอ านาจนิยม (4) ค่านิยมการเทิดทูน
สถาบนัพระมหากษัตริย์ และ (5) คา่นิยมเก่ียวกับความสนุกสนาน ดงัรายละเอียดตามตารางท่ี 
5.129 

 
ตารางท่ี 5.129  คา่นิยมในวรรณคดีเร่ืองจนัทโครบ 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
หวงั, นาง, ใจจะขาดรอน การให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล 
ระวงั, พอรุ่งแสงสริุย์ฉายก็หายไป การปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิง่แวดล้อม 
พระกมุาร อ านาจนิยม 
พระทยั การเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ 
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ตารางท่ี 5.129  (ตอ่) 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
เลน่สลอน ความสนกุสนาน 

 
5.5.7.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองจันทโครบท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา ผู้ วิจยัพบ

มายาคตเิก่ียวกบัสงัคม ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.130 
 

ตารางท่ี 5.130  มายาคตใินวรรณคดีเร่ืองจนัทโครบ 

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
พระกมุารลานแลละเลงจิต พลางพินิจพรรณไม้พระทยัหวงั สงัคม (ความส าคญัของสถานะ) 
(๓) อารมณ์นางเหมือนน า้ค้างที่ร่มพฤกษ์ เมื่อยามดึกดงัจะรองไว้ดื่ม

ได้ พอรุ่งแสงสริุย์ฉายก็หายไป มาเห็นใจเสยีเมื่อใจจะขาดรอน 
สงัคม (สตรีเพศ-ปิตาธิปไตย) 

 
5.5.8 ชิงนาง (ชนม) 
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 306 

5.5.8.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองชิงนางท่ีราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา ผู้ วิจัยพบ

คา่นิยม 2 ประการ ได้แก่ (1) คา่นิยมการให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล และ (2) คา่นิยมการ
ปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิ่งแวดล้อม ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.131 
 
ตารางท่ี 5.131  คา่นิยมในวรรณคดีเร่ืองชิงนาง 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
ชาย, เบื่อหนา่ยวายหลง การให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล 
ถ้อยค าวา่วอนล้วนออ่นหวาน, ก็ทิง้ไปได้ปานผกาโรย การปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิง่แวดล้อม 

 
5.5.8.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองชิงนางท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา ผู้วิจยัพบมายา

คตเิก่ียวกบัสงัคม ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.132 
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ตารางท่ี 5.132  มายาคตใินวรรณคดีเร่ืองชิงนาง 

ค า ข้อความ หรือประโยค มายาคติ 
(๑) อนัชายพูดคล่องๆ เหมือนร่องน า้ ถ้อยค าว่าวอนล้วนอ่อนหวาน 

เบื่อหนา่ยวายหลงนงคราญ ก็ทิง้ไปได้ปานผกาโรย 
สงัคม (สตรีเพศ-ปิตาธิปไตย) 

 
5.5.9 ตามใจท่าน (ตจม) 
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 314-315 

5.5.9.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองตามใจท่านท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา ผู้วิจยัพบ

คา่นิยม 5 ประการ ได้แก่ (1) คา่นิยมการให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล (2) คา่นิยมเก่ียวกบั
ภาระบญุคณุ (3) คา่นิยมเก่ียวกบัความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม (4) คา่นิยมการมีความรู้
ความสามารถ และ (5) คา่นิยมเก่ียวกบัพทุธศาสนา ดงัรายละเอียดตามตารางท่ี 5.133 

 
ตารางท่ี 5.133  คา่นิยมในวรรณคดีเร่ืองตามใจทา่น 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
เพื่อนกนั, หญิงสาว การให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล 
อกตญัญ,ู ทรยศ, ขบถ, รับมฤดก ภาระบญุคณุ 
งาม ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม 
มีปัญญา, รู้ การมีความรู้ความสามารถ 
ความชัว่ พทุธศาสนา 

 
5.5.9.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองตามใจท่านท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา ผู้วิจยัพบ

มายาคติ 2 ประเภท ได้แก่ (1) มายาคติเก่ียวกับสงัคม และ (2) มายาคติเก่ียวกับอตัลกัษณ์ ดงั
รายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.134 

 
ตารางท่ี 5.134  มายาคตใินวรรณคดีเร่ืองตามใจท่าน 

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
หญิงสาวสอางรูปร่างดี มกัจะมีปัญญารู้วา่งาม สงัคม (สตรีเพศ-ปิตาธิปไตย) 
ลมหนาวพดัอ้าวไมร้่ายสู้  ความชัว่อกตญัญขูองคนได้ อตัลกัษณ์ (คติส าหรับการด าเนินชีวิต) 
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5.5.10 นิราศอิเหนา (นรอ) 
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 372-373 

5.5.10.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองนิราศอิเหนาท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา ผู้วิจยัพบ

คา่นิยม 6 ประการ ได้แก่ (1) คา่นิยมการให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล (2) คา่นิยมเก่ียวกบั
ภาระบญุคณุ (3) คา่นิยมเก่ียวกบัอ านาจนิยม (4) คา่นิยมเก่ียวกบัพทุธศาสนา (5) คา่นิยมการ
เทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ และ (6) คา่นิยมเก่ียวกบัความสนกุสนาน ดงัรายละเอียดผลการ
วิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.135 

 
ตารางท่ี 5.135  คา่นิยมในวรรณคดีเร่ืองนิราศอิเหนา 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
ห่างเหเสน่หา, เศร้าสดุถึง, เปลี่ยวเปล่าให้เหงาหงิม, น้อง, หวัน่ไหว, 

วิเวกใจ, เด็ดสวาทให้คลาดคลา, นชุ, เจ้า, ข้า 
การให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล 

ช่วยรับประคบัประคอง, วาน, ช่วยอุ้มพามาให้ ภาระบญุคณุ 
ผนัผยอง, สมยศ อ านาจนิยม 
เวร พทุธศาสนา 
ทรง การเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ 
เที่ยวลอ่งลอย, เที่ยวลอยลอ่ง, ชมสาคร, เที่ยวลอยร่อน, เชยชมช่ืน ความสนกุสนาน 

 
5.5.10.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองนิราศอิเหนาท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา ผู้วิจยัพบ

มายาคติ 2 ประเภท ได้แก่ (1) มายาคติเก่ียวกบัจกัรวาลและชีวิต และ (2) มายาคติเก่ียวกบัอตั-
ลกัษณ์ ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.136 

 
ตารางท่ี 5.136  มายาคตใินวรรณคดีเร่ืองนิราศอิเหนา 

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
หิมพานต์ชานไกรลาศ, เมรุมาศราชสิงขร, เนมินท์อิสินนธร, เทวญัชัน้

ฟ้า, ห้องสวรรค์ที่ชัน้ไหน, ชัน้ตรึงส์ตรัย, อาสน์เวชยันต์, แห่ง
สวรรค์, สหสันยัน์, เมขลา, โกสีย์ตรีเนตร, พระสชุาดา, พรหมา, 
หงส์พรหม, ท าขวญั  

จกัรวาลและชีวิต (ไตรภูมิ, สวรรค์และ
เทวดา, ขวญั) 
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ตารางท่ี 5.136  (ตอ่) 

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
พาหนะหงส์, พระพายพาพดัน้องเที่ยวลอ่งลอย, ลอยลอ่งเลียบฟ้าชม

สาคร, ลอยร่นรอบฟ้านภาลยั 
อตัลกัษณ์ (อ านาจเหนือธรรมชาติ) 

 
5.5.11 บทละครพูดค ากลอนเร่ืองพระร่วง (บพร) 
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 374 

5.5.11.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทองในวรรณคดีบทละครพูดค ากลอนเร่ืองพระร่วงท่ีราชบัณฑิตยสถาน

คดัเลือกมา ผู้วิจยัพบคา่นิยม 3 ประการ ได้แก่ (1) คา่นิยมการให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล 
(2) คา่นิยมการปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิ่งแวดล้อม และ (3) คา่นิยมเก่ียวกับอ านาจนิยม ดงั
รายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.137 

 
ตารางท่ี 5.137  คา่นิยมในวรรณคดีบทละครพดูค ากลอนเร่ืองพระร่วง 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
รู้ตวั การให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล 
แกล้งนิ่ง การปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิง่แวดล้อม 
กลวั อ านาจนิยม 

 
5.5.11.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีบทละครพูดค ากลอนเร่ืองพระร่วงท่ีราชบัณฑิตยสถาน

คดัเลือกมา ผู้วิจยัพบมายาคตเิก่ียวกบัอตัลกัษณ์ ดงัรายละเอียดตามตารางท่ี 5.138 
 

ตารางท่ี 5.138  มายาคตใินวรรณคดีบทละครพดูค ากลอนเร่ืองพระร่วง 

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
(๓) เสอืนอนก็วา่กลวั ไมรู้่ตวัวา่แกล้งนิ่ง อตัลกัษณ์ (คติส าหรับการด าเนินชีวิต) 

 
5.5.12 บทละครร้องเร่ืองพระร่วง (บลพ) 
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 375 
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5.5.12.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทองในวรรณคดีบทละครร้องเร่ืองพระร่วงท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา 

ผู้วิจยัพบคา่นิยม 4 ประการ ได้แก่ (1) คา่นิยมการให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล (2) คา่นิยม
การปรับตวัเข้ากับโอกาสและสิ่งแวดล้อม (3) ค่านิยมเก่ียวกับความสมัพนัธ์และคณุธรรมทาง
สงัคม และ (4) คา่นิยมเก่ียวกบัอ านาจนิยม ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.139 

 
ตารางท่ี 5.139  คา่นิยมในวรรณคดีบทละครร้องเร่ืองพระร่วง 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
นารีรูปงาม, ชายดี การให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล 
ชมเพื่อพลาง การปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิง่แวดล้อม 
มารยาทอนังามสม ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม 
อบรม อ านาจนิยม 

 
5.5.12.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีบทละครร้องเร่ืองพระร่วงท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา 

ผู้วิจยัพบมายาคตเิก่ียวกบัสงัคม ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.140 
 
ตารางท่ี 5.140  มายาคตใินวรรณคดีบทละครร้องเร่ืองพระร่วง 

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
(๑) อนันารีรูปงามทรามสวาท ถ้าแม้ไร้มารยาทอนังามสม คงไมม่ีชาย

ดีจะอบรม มีแตช่มเพื่อพลางแล้วร้างไป 
สงัคม (สตรีเพศ-ปิตาธิปไตย) 

 
5.5.13 บทละครร าเร่ืองท้าวแสนปม (บลส) 
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 376-377 

5.5.13.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทองในวรรณคดีบทละครร าเร่ืองท้าวแสนปมท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา 

ผู้วิจยัพบคา่นิยม 5 ประการ ได้แก่ (1) คา่นิยมการให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล (2) คา่นิยม
เก่ียวกบัความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม (3) คา่นิยมความมัง่คัง่ร ่ารวย (4) คา่นิยมเก่ียวกบั
อ านาจนิยม และ (5) คา่นิยมเก่ียวกบัความสนกุสนาน ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตาราง
ท่ี 5.141 
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ตารางท่ี 5.141  คา่นิยมในวรรณคดีบทละครร าเร่ืองท้าวแสนปม 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
ปองต้องจิต, คิดปีนป่าย, แยง่ยือ้, สมใจ การให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล 
ยอ่ท้อ, กล้า, สะอาด ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม 
แก้วแวววบั, มณี, ของตลาดที่อาจซือ้ ความมัง่คัง่ร ่ารวย 
นกัรบ, ของสงู อ านาจนิยม 
เที่ยว, ดอม, รสรัก หวานนกั, เชยชม ความสนกุสนาน 

 
5.5.13.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีบทละครร าเร่ืองท้าวแสนปมท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา 

ผู้ วิจัยพบมายาคติ 2 ประเภท ได้แก่ (1) มายาคติเก่ียวกับสงัคม และ (2) มายาคติเก่ียวกับอัต
ลกัษณ์ ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.142 

 
ตารางท่ี 5.142  มายาคตใินวรรณคดีบทละครร าเร่ืองท้าวแสนปม 

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
เป็นเชือ้ชาตินกัรบกลัน่กล้า สงัคม (อ านาจและผู้มีอ านาจ, สถานะ) 
(๕) รสใดไมเ่หมือนรสรัก หวานนกัหวานใดจะเปรียบได้ แตม่ิได้เชยชม

สมใจ ขมใดไมเ่ทียบเปรียบปาน 
อตัลกัษณ์ (คติส าหรับการด าเนินชีวิต) 

 
5.5.14 บทละครร าเร่ืองพระเกียรตริถ (บลก) 
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 378 

5.5.14.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทองในวรรณคดีบทละครร าเร่ืองพระเกียรติรถท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือก

มา ผู้วิจยัพบคา่นิยมเก่ียวกบัพทุธศาสนา ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.143 
 

ตารางท่ี 5.143  คา่นิยมในวรรณคดีบทละครร าเร่ืองพระเกียรติรถ 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
พาล, สติ พทุธศาสนา 
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5.5.14.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีบทละครร าเร่ืองพระเกียรติรถท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือก

มา ผู้วิจยัพบมายาคตเิก่ียวกบัอตัลกัษณ์ ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.144 
 

ตารางท่ี 5.144  มายาคตใินวรรณคดีบทละครร าเร่ืองพระเกียรตริถ 

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
(๑) เมื่อใดภยัพาลมาราญรอน กมุสติไว้ก่อนจึงสู้ภยั อตัลกัษณ์ (คติส าหรับการด าเนินชีวิต) 

 
5.5.15 บทละครเร่ืองรามเกียรติ์ พระเจ้ากรุงธนบุรี (บลธ) 
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 379-381 

5.5.15.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทอง ในวรรณคดีบทละคร เ ร่ื อง ร าม เ กียรติ์  พ ระ เ จ้ าก รุ งธนบุ รี ท่ี

ราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา ผู้วิจยัพบคา่นิยม 6 ประการ ได้แก่ (1) คา่นิยมการให้ความส าคญั
กบัตวัเองหรือบคุคล (2) คา่นิยมการปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิ่งแวดล้อม (3) ค่านิยมเก่ียวกับ
ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม (4) คา่นิยมความมัง่คัง่ร ่ารวย (5) คา่นิยมเก่ียวกบัอ านาจ
นิยม และ (6) ค่านิยมการเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตาม
ตารางท่ี 5.145 
 
ตารางท่ี 5.145  คา่นิยมในวรรณคดีบทละครเร่ืองรามเกียรติ ์พระเจ้ากรุงธนบรีุ 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
คิดเอาใหม ่ การให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล 
แล้วก็แล้วไป การปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิง่แวดล้อม 
รัศรูจี, รูจี (ความรุ่งเรือง), ศรี, สนุทรา, เฉิดฉาย, เรืองรุ่ง ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม 
นิลรังษี, ระย้าระย้อยพร้อยพราย, นิลวตัถาพราย, แก้วเก้ามงกฎุเก็จ

, เพชรระยบัทบัทรวง, ตาบติดสงัวาลเลื่อมพราย, กระจายจร
กรรเจียกเพราตา, พาหรัุดธ ามรงค์ชายแครง, ศรีแสงชายไหว 

ความมัง่คัง่ร ่ารวย 

กะเกน, พวกพลนิกร, ยกระบตัร, เกียกกาย, ทพัหลงัทพัหน้า, ยศยง, 
ยศยิ่ง, เจษฎา (ผู้ เป็นใหญ่ที่สดุ), ประดบัเคร่ือง 

อ านาจนิยม 

ราชรถทรง, ทรงภษูา, สององค์ทรงลกัษณ์ การเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ 
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5.5.15.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีบทละครเร่ืองรามเกียรติ์ พระเจ้ากรุงธนบุรีท่ีราชบณัฑิตย-

สถานคดัเลือกมา ผู้วิจยัพบมายาคติ 3 ประเภท ได้แก่ (1) มายาคติเก่ียวกบัจกัรวาลและชีวิต (2) 
มายาคตเิก่ียวกบัสงัคม และ (3) มายาคตเิก่ียวกบัอตัลกัษณ์ ดงัรายละเอียดตามตารางท่ี 5.146 

 
ตารางท่ี 5.146  มายาคตใินวรรณคดีบทละครเร่ืองรามเกียรติ ์พระเจ้ากรุงธนบรีุ 

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
อสรุา จกัรวาลและชีวิต (เทวดา) 
(๑) กะเกนรถรัดอสัดร พวกพลนิกรซ้ายขวา หอกง้าวหลาวเหลนปืนยา 

ทพัหลงัทพัหน้าเรียงรัน อีกทัง้ยกระบัตรเกียกกาย ปีกป้องกอง
รายแข็งขนั, ราชรถทรง ยศยงด้วยนิลรังษี, สีร่ถยศยิ่งเจษฎา, ทรง
ภษูาทาธะรสประดบัเคร่ือง เร่ือเรืองรุ่งรัศรังส ีสององค์ทรงลกัษณ์
รูจี 

สงัคม (อ านาจและผู้มีอ านาจ) 

เมื่อเสยีไปแล้วก็แล้วไป คิดเอาใหมเ่ถิด อตัลกัษณ์ (คติส าหรับการด าเนินชีวิต) 

 
5.5.16 บทละครเร่ืองอิเหนา (บอพ) 
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 382-403 

5.5.16.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทองในวรรณคดีบทละครเร่ืองอิเหนาท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา ผู้วิจยั

พบค่านิยม 8 ประการ ได้แก่ (1) ค่านิยมการให้ความส าคญักับตวัเองหรือบุคคล (2) ค่านิยม
เก่ียวกับความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม (3) คา่นิยมความมัง่คัง่ร ่ารวย (4) คา่นิยมการมี
ความรู้ความสามารถ (5) คา่นิยมเก่ียวกบัอ านาจนิยม (6) คา่นิยมเก่ียวกบัพทุธศาสนา (7) คา่นิยม
การเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ และ (8) คา่นิยมเก่ียวกบัความสนกุสนาน ดงัรายละเอียดผล
การวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.147 
 
ตารางท่ี 5.147  คา่นิยมในวรรณคดีบทละครเร่ืองอิเหนา 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
อาลยัใหลหลง, นาง, เจ้า, ความประดิพทัธ์, เรา, พี่, ร้อนเร่าฤทยั, 

ดงัไฟหมกไหม้ในกายา, ตวัเรา 
การให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล 
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ตารางท่ี 5.147  (ตอ่) 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
บรรจง, อาสา, มัน่คง, เฉลิมศรี, ไพจิตร, สมบรูณ์พนูสวสัดิ์, โสภา, 

ผิดระบอบ, สจัจา, บกุรุกราน, ขนบ     
ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม 

ปรางค์ปราสาท, สวุรรณมณีจินดา, มณีมีคา่, มรฑปเก้ายอดโอฬาร์, 
มณี, ระยบัย้อย, กาบสรุกาญจน์, อ าไพเลิศโลกละลานตา, 
ระย้าห้อยเพชรดีมีคา่, มหาเนาวรัตน์, พรรณราย, แก้วกาญจน
กุดัง่ดวง, วิเชียร, ระยบัพลอยมรกต, สิงหาสน์อาสน์โถง, ท้อง
พระโรง, อจักลบั (โคมระย้า), ม่านทอง, สจุหนี่ปเูลี่ยนละลาน
ตา, วิสตูรรูดวงบนแท่นแก้ว, อ าไพเลิศโลกละลานตา, สวุรรณ, 
จินดาวิลาวณัย์, เกยแก้วเกยสวุรรณ, เงินยวงขาวผ่อง, โคม
เพชร, ปราสาทราชมนเทียร, แก้ววิเชียรแสงศรี, ติกาหรัง (เรือน
แก้ว), สมบตัิพสัถาน, ศฤงคาร, จินดาดวงมณี, อาภรณ์สไบ, 
ทบัทรวงเพชร, ตาบทิศ, ทองกร, ธ ามรงค์มีค่า, กุณฑลดอกไม้
พวง, พวงเพชร, มณีนิลจินดา, กุช่องช่อชัน้พรรณรังสี, ระย้า
โคมแขวน, ดวงแก้วรูจี, ยาจก 

ความมัง่คัง่ร ่ารวย 

ราชครู การมีความรู้ความสามารถ 
นางบ าเรอ, ถวายบังคม, จักรวรรดิ, ป้อมปืน, บริวาร, ทหาร, ม้า

รถคชสารแลโยธา, ก าแพงแล้งล้อมป้อมต่าย ค่ายคปูระตเูขื่อน
ขณัฑ์, หอรบ, ปราการล้อม, ค่าควรพารา, ฤทธิไกรเรืองศกัดิ์, 
พระธิดา, พระวงศา, นางใน, ขุนรถ, พระยานุมาศ, แห่แหน, 
องอาจดังไกรสรสีห์, ระเด่นมนตรี, วอ, นางนักสนมกรมใน, 
เคร่ืองสกัการบูชา, ห้าม, ฤทธาดงัพระยาราชสีห์, ระบือฤทธ์ิ, 
เมืองขึน้เมืองออก, ทหารชาญชยั, ท าสงคราม, เผา่เทพเรืองชยั, 
สริุย์วงศ์องอาจ, ชายชาติทหาร    

อ านาจนิยม 

สดปัปกรณ์, เคร่ืองไทยทาน, บญุ, ธรรม์ พทุธศาสนา 
ฉตัร, พระฉาย, พระบรีุ, พระ, ทรงผ้าทิพย์, พระทรง, สนององค์, ทรง

มงกุฎแก้ว, ห้าองค์ทรงมงกุฎ, พระทรงกริช, พระทรงศร, 
ประสตูิ, ถวายนาม, ทรงศรี, พระเมรุทอง, ราชวตัิฉตัรธง, พิชยั
รถทรง, พิชัยราชรถ, พระบรมศพ, บรรทบั, ทูลไท, พระองค์, 
ทรงยานมุาศ, องค์พระภมูี, พระศพทา่นไท, เชิญพระศพ, องค์ 

การเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ 

สนุก, ครืน้คร่ัน, ประโคม, เสนาะก้องบรรเลง, อุทยานตระการใจ, 
เสนาะ, ชม, หอมหวนยวนมา, ร่ืนรส, ครึกครืน้, เลน่มหรสพ 

ความสนกุสนาน 
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5.5.16.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีบทละครเร่ืองอิเหนาท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา ผู้วิจยั

พบมายาคติ 3 ประเภท ได้แก่ (1) มายาคติเก่ียวกบัจกัรวาลและชีวิต (2) มายาคติเก่ียวกบัสงัคม 
และ (3) มายาคตเิก่ียวกบัอตัลกัษณ์ ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.148 
 
ตารางท่ี 5.148  มายาคตใินวรรณคดีบทละครเร่ืองอิเหนา 

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
หลกัภพ, ไตรจักร, สตัวว์หิมพานต์, กุมภัณฑ์อนันตยักษ์ รูปกินนร, 

เมืองฟ้าสรวงสวรรค์, เพลงสวรรค์, เทวาถือฉตัร, เทพอปัสรกินริน, 
สหสันยัน์, พรหมสี่หน้า, พรหมพกัตร์, นารายณ์ทรงสบุรรณสาม
เศียร, เทพพนมถือดวงบุษบา มีพรหมสี่หน้าอยู่ชัน้บน, ทิพย์
ไพชยนต์มฆัวาน, บญุมีจะได้นางสาวสวรรค์  

จักรวาลและชีวิต (ไตรภูมิและโลก
สณัฐาน, สวรรค์, เทวดา) 

สระส าหรับพระบรีุ, ม้ารถคชสารแลโยธา ทหารอาสาครบครัน ก าแพง
แลงล้อมป้อมต่าย ค่ายคูประตเูขื่อนขณัฑ์ หอรบเชิงเทินแลนาง
จรัล ปราการล้อมสามชัน้มั่นคง, พระทรง, นางทรง, พระทรง
มงกุฎแก้วแววฟ้า, ทัง้ห้าองค์ทรงมงกุฎ, พระทรงกริชฤทธิไกร
เรืองศกัดิ์, ประสตูิพระธิดารจนามยั, เกณฑ์กันตัง้พระเมรุทอง-
ราชวตัิฉัตรธงอ าพน-เตรียมพิชัยราชรถทรง-จัดพระวงศาขี่ครบ
ครัน-อนัพิชยัราชรถนัน้-ส าหรับใสพ่ระบรมศพ ขนุรถประดบัครบ
คอยท่า คนชักแต่งตวัเป็นเทวา แห่แหนแน่นดากันไป เชิญพระ
ยานมุาศบรรทบัเกย-ทลูไทให้แจ้งกิจจา, พระองค์ทรงขึน้ยานมุาศ 
องอาจดงัไกรสรสห์ี ระเดน่มนตรีทรงพาชี ถดัองค์พระภมูีมา-นาง
นกัสนมกรมใน-จะดกูารพระศพท่านไท-เชิญพระศพขึน้ใสไ่ว้ ใน
พระเมรุอ าไพใสสานต์ เคร่ืองสกัการบชูาอนัตระการ, ทหารชาญ
ชัยก็มากมี เลือกล้วนฝีมือระบือฤทธ์ิ ทัง้เมืองขึน้เมืองออกก็นับ
ร้อย เราเทา่หิ่งห้อยกระจิหริด จะมาแขง่ด้วยแสงพระอาทิตย์ เห็น
ผิดระบอบบรุาณมา, ตวัเราเผ่าเทพเรืองชยั, เป็นสริุย์วงศ์องอาจ 
ตวัเราก็ชาติชายทหาร  

สงัคม (อ านาจและผู้มีอ านาจ, สถานะ) 

สุบรรณยุดนาคินทร์, บังเกิดนิมิตอัศจรรย์, เกิดอัศจรรย์ก็บันดาล 
ตระบดัอนัตรธานสญูหาย, สบุรรณจบันาคเป็นภกัษา 

อตัลกัษณ์ (อ านาจเหนือธรรมชาติ) 

 
 



215 

 

5.5.17 บทละครเร่ืองอุณรุท (บลอ) 
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 404-423 

5.5.17.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทองในวรรณคดีบทละครเร่ืองอณุรุทท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา ผู้วิจยั

พบค่านิยมทัง้ 10 ประการ คือ (1) ค่านิยมการให้ความส าคญักับตวัเองหรือบคุคล (2) ค่านิยม
เก่ียวกับภาระบุญคุณ (3) ค่านิยมการปรับตวัเข้ากับโอกาสและสิ่งแวดล้อม  (4) ค่านิยม
ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม (5) ค่านิยมความมัง่คัง่ร ่ารวย (6) ค่านิยมการมีความรู้
ความสามารถ (7) คา่นิยมเก่ียวกบัอ านาจนิยม (8) คา่นิยมเก่ียวกบัพทุธศาสนา (9) คา่นิยมการ
เทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ และ (10) คา่นิยมเก่ียวกบัความสนกุสนาน ดงัรายละเอียดผลการ
วิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.149 

 
ตารางท่ี 5.149  คา่นิยมในวรรณคดีบทละครเร่ืองอณุรุท 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
บาดจิต, ใครอื่น, นางอนงค์, ฉงนสนเท่ห์ใจ, น่าใจหาย, แสนก าสรด

โศก, ฤทยัหวงั, ครวญ, เรา, เจ้า, พี่, นชุนาฏ, พนิดา, พี่ยา, ยาก
ใจ, คบัแค้นอก, ร่วมเสน่หา, เสียวซาบซ่านจิตพิศวง, ฤทยัไหว
หวาดงวยงง, วงศา, โกรธพิโรธจิต, โศกาลยั, ฟูมฟาย, เคือง
แค้นแนน่ไปด้วยความโกรธ, ในทรวงร้อนรุ่มดงัสมุไฟ, ตวักู, นง
คราญ, คะนงึ   

การให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล 

พระคณุ, นาถา, พระคณุ-หนกัยิ่งแผน่ฟ้าธาตรี, ประคอง  ภาระบญุคณุ 
วา่วอน, ก าบงั, ยิม้รับ, อาย, กลัน้โศก, จนใจจึ่งตอบวาจา การปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิง่แวดล้อม 
งาม, สมศรี, เฉลิม (ยกย่อง, เลิศ), ไม่ราคิน, วิลาส, ระเบียบ, ยุติ

ธรรม์, เพียร, พิชยั, รัก, ระเบียบงาม, ประไพ, ดษุฎี (ความช่ืน
ชม), ชาญ, ขยนั, สาธารณ์, บรรจง, เย็นเป็นสขุ, นิราศภยัทัว่
แผน่แดนสมีา, ถาวร, สมบรูณ์พนูสวสัดิ์วฒันา 

ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม 

กาบเก็จเพชร, มกุสกุพลามอร่ามพลอย, โกเมน, โมรา, นิลมณีพราย
, แก้ววิเชียรฉาย, เลื่อมพรายดัง่ทาทอง, บรรจถรณ์, มณีพราย
พรรณ, แผน่ทองรองดวงมณีฉาย, รูปทอง, สร้อยมาลยั 

ความมัง่คัง่ร ่ารวย 

รู้พระเวท การมีความรู้ความสามารถ 
เมตตา, นิจจาเอ๋ย, ญาณ, เวร, สงัขาร์, สงสาร, การุญ, อินทรี ย์, 

อนิจจา  
พทุธศาสนา 
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ตารางท่ี 5.149  (ตอ่) 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
สมวงศ์สมศกัดิ์, ข้าบาทบริจา, บญัชา, บลัลงัก์, สิงหราชผาดผาย, 

เคร่ืองสงูบงัสริุเยนทร์, เกณฑ์แห,่ นบนิว้ขึน้เหนือเกศ, ลอุ านาจ, 
ฤทธิรุทร, ศกัดาอานภุาพ, ปราบ, ราญรอน (รบ), ชุบเกล้าเกศี, 
นางใน, เรือง ฤทธิไกร, ทรงมหนนัต์เดชาชาญ, ต่อต้าน, เทวี, 
สัง่, หมูไ่พร่ฟ้าประชาชี  

อ านาจนิยม 

องค์พระป่ินเกล้า, เทเวศ (พระราชา), ทูนเกล้าผู้ยอดญาณ, พระ, 
พระโฉมศรี, พระทรงธรรม์, วงศ์เทวัญ, พงศ์จักรพรรดิ, พระ
เยาวเรศ, ผ่านฟ้า, น า้พระเนตร, พระบาท, องค์พระทรงนาค, 
ทอดพระเนตร, พระอคัเรศ, องค์พระทรงฤทธ์ิ, พระปราบเข็ญ, 
เสวย, สวรรยาราชยั 

การเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ 

ภิรมย์ชมชิด, เที่ยวเก็บบุปผา, ประพาส, แตรสงัข์ประโครมครืน้, 
สระสนานธารน า้, นัง่นอนเลน่เย็นสบาย, เลน่ชิงช้า, ช่ืนใจ, ร่าย
ร า, ลีลาน่าดู, ปลืม้เปรมเกษมศานต์, ชวนสมานสมรชม, ชม, 
ภิรมย์ขวญั, พาทย์เพลงบรรเลงลาน, เพลนิจ าเริญใจ, ภิรมย์กนั
, ยัว่แย้มเสสรวล, เกษมศรี, มหาสโุขโอฬาร  

ความสนกุสนาน 

 
5.5.17.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีบทละครเร่ืองอณุรุทท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา ผู้วิจยั

พบมายาคติทัง้ 4 ประเภท คือ (1) มายาคติเก่ียวกับจกัรวาลและชีวิต (2) มายาคติเก่ียวกบัสงัคม 
(3) มายาคตเิก่ียวกบัอตัลกัษณ์ และ (4) มายาคตเิก่ียวกบัจดุสิน้สดุของชีวิต ดงัรายละเอียดผลการ
วิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.150 
 
ตารางท่ี 5.150  มายาคตใินวรรณคดีบทละครเร่ืองอณุรุท 

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
สวนสวรรค์, เทพธิดาในเมืองอินทร์ อสริุนทร์ฉงนสนเท่ห์ใจ, เทริดทรง

เพียงเทพเลขา, โฉมพระลกัษมี, นางอปัสรในดสุติ 
จกัรวาลและชีวิต (สวรรค์, เทวดา) 

ให้นาคา รัดพาไปได้ในอมัพร ไม่ท าศกัดานุภาพ ปราบแต่นาคนัน้, รู้
พระเวทชาญขยนั, มีสงัวาลกายสทิธ์ิ, แม้นฆา่เสยีให้สิน้ชีวาตม์ ก็
ดีกวา่พจนารถให้บาดจิต 

อตัลกัษณ์ (อ านาจเหนือธรรมชาติ, คติ
ส าหรับการด าเนินชีวิต) 
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ตารางท่ี 5.150  (ตอ่) 

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
สมวงศ์สมศักดิ์สมศรี, องค์พระป่ินเกล้า, เป็นข้าบาทบริจา ไม่เคย

บญัชา, งามเคร่ืองสงูบงัสริุเยนทร์ งามเกณฑ์แห่เรียบระเบียบจร 
งามเสยีงแตรสงัข์ประโครมครืน้, นพนิว้ขึน้เหนือเกศ ลาฝงูเทเวศ
ทุกสถาน ทัง้พระคุณทูนเกล้าผู้ ยอดญาณ, เป็นวงศ์เทวัญ, ลุ
อ านาจโกรธพิโรธจิต ผิดพงศ์จักรพรรดินาถา, สงสารพระเยาว
เรศ-ผ่านฟ้าโศกาลยั-ปฤษฎางค์พระนชุน้อง-สชุลต้องพระบาท, 
หลานองค์พระทรงนาค ฤทธิรุทรภชุภาคย์นาถา, มากับองค์พระ
ทรงฤทธ์ิ, พระปราบเข็ญให้เป็นสขุ-เสวยแสนวรรยาราชัย, ฝ่าย
หมูไ่พร่ฟ้าประชาชี   

สงัคม (อ านาจและผู้มีอ านาจ, สถานะ) 

เลก็นางอยา่งเลบ็เทวี เมื่อหยิกขว่นพ่ีภิรมย์กนั เห็นดอกสร้อยฟ้าระย้า
ย้อย เหมือนสร้อยมาลยัน้องประดบัถนั เห็นต้นกรนารายณ์เรียง
รัน เหมือนกรพ่ีกอดขวญัประคองนวล 

สงัคม (สตรีเพศ-ปิตาธิปไตย) 

เพียงสิน้ชีวิตสงัขาร์, ไฟกลัป์, ทวาบรยคุสบสมยั จุดสิน้สดุของชีวิต (ความตาย, การสิน้
ยคุหรือสิน้กปั) 

 
5.5.18 พระนลค าฉันท์ (พนฉ) 
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 424-425 

5.5.18.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองพระนลค าฉันท์ท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา ผู้ วิจยั

พบคา่นิยม 4 ประการ ได้แก่ (1) คา่นิยมการให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล (2) คา่นิยมการ
ปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิ่งแวดล้อม (3) คา่นิยมเก่ียวกบัความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม 
และ (4) คา่นิยมเก่ียวกบัพทุธศาสนา ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.151 

 
ตารางท่ี 5.151  คา่นิยมในวรรณคดีเร่ืองพระนลค าฉนัท์ 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
นาง, นชุ, เพรียกพร้อง, อรุะกลนืสอืน้ครวญ การให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล 
กล การปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิง่แวดล้อม 
งาม, ประไพ ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม 
บญุ พทุธศาสนา 
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5.5.18.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองพระนลค าฉันท์ท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา ผู้ วิจยั

พบมายาคตเิก่ียวกบัจกัรวาลและชีวิต ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.152 
 

ตารางท่ี 5.152  มายาคตใินวรรณคดีเร่ืองพระนลค าฉนัท์ 

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
ในฟ้าจะหาอรสรุางค์, ความงามณะสามภพเสนอ จกัรวาลและชีวิต (ไตรภมูิ, เทวดา) 

 
5.5.19 พระอภัยมณี (พอม) 
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 426-454 

5.5.19.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองพระอภยัมณีท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา ผู้วิจยัพบ

ค่านิยมทัง้ 10 ประการ คือ (1) ค่านิยมการให้ความส าคญักับตวัเองหรือบุคคล (2) ค่านิยม
เก่ียวกบัภาระบญุคณุ (3) คา่นิยมการปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิ่งแวดล้อม (4) คา่นิยมเก่ียวกบั
ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม (5) ค่านิยมความมัง่คัง่ร ่ารวย (6) ค่านิยมการมีความรู้
ความสามารถ (7) คา่นิยมเก่ียวกบัอ านาจนิยม (8) คา่นิยมเก่ียวกบัพทุธศาสนา (9) คา่นิยมการ
เทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ และ (10) คา่นิยมเก่ียวกบัความสนกุสนาน ดงัรายละเอียดผลการ
วิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.153 

 
ตารางท่ี 5.153  คา่นิยมในวรรณคดีเร่ืองพระอภยัมณี 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
ช่วย, หวนร าลกึ, ประคอง, เห็นผลประโยชน์ที่โทษคณุ, ร าลกึถึง, รับ

ของสนองตอบ, คณุ, กลอ่มเกลีย้งเลีย้งลกูจะปลกูฝัง,  
ภาระบญุคณุ 

ถ้าเหลือก าลงัลาก ให้ออกปากบอกแขกช่วยแบกหาม, เลือก, มิได้
ขดัอชัฌาสยั, มารยา, พลิกพลิว้ชิวหา, กล่อม, จะห่มเสือ้ พอ
อุน่เนือ้, ลมวา่วหนาวยิ่งจะผิงไฟ, หนาวใจจ ากลัน้, ห่อหุ้ม, หกั
หาย, แฝง, หยัง่คิดเป็นปริศนา, ก าบงัแฝง, ตดัใจ, จ าจร, จ า
พราก, จ าจาก, ฉากบงั 

การปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิง่แวดล้อม 

แทน่ออ่นบรรจถรณ์, ยากไร้, พระที่แทน่, เลือ่มลายพรอยพรายแพรว ความมัง่คัง่ร ่ารวย 
ได้ดี, มีความรู้อยูก่บัตวั, โหรา, เจ้าตาที่อาศรม,  การมีความรู้ความสามารถ 
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ตารางท่ี 5.153  (ตอ่) 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
สตรี, นาง, ตา่งพนัธุ์ผิดเพื่อน, ให้พบประสบกนั, เสนห่า, โศกรักหนกั

ยิ่ง, อาวรณ์, หวังสวาท, อาลัย, ใจจะขาด, สะอืน้อัน้ตันใจ, 
โศกา, พอ่, อ้างว้าง, ตามใจปอง, ตวัแม,่ ทนูหวั, ได้ใหม่ลืมเก่า, 
เรา, หมาย, สมนกึ, อดส,ู เจ้าพี่เอย๋, หนาว, น้อง, ใจรัญจวน, ขี ้
หึง, ของเขา, ดูหมิ่น, ครองมิตรพิศวาส, สมร, อาวรณ์, โกรธ
แค้น, หญิง-ชาย, เขา, กล า้กลืน, พี่, เสียดาย, พี่ยา, ยิ่งคิดยิ่ง
หวนหอม, เปลี่ยวใจ, ต้องใจ, กลอยใจ, ของตน, โมโหหุน, 
หมกมุ่นมวัเมาว่าตัวดี, สนัดาน, วังเวงใจ, เมิน, นึกน่าน า้ตา
ไหล, ตรอมใจ, หนกัอรุา, ใจอาลยัหา, จะเป็นบ้าเสียเพราะรัก
สลกัทรวง, เหลา่-เผา่พนัธ์, รโหฐาน       

การให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล 

ระบอบประเพณี, ศรี, ถาวร, ประเทือง (เพิ่มพูน), ดีด้วยศัตรู, 
ประเพณี, มีชัย, ความรัก, สงวน, ปรีชาชาญ, รักษาสจัจา, 
รอบคอบ, สรรเสริญ, รัก, พลดัพราก, กว้างใหญ่   

ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม 

ส าแดงฤทธ์ิ, ฉุดกระชาก, องค์พระบุตรี, สมวงศ์พงศ์ประยรู, ห้าม, 
ท่าน, ทรงเคร่ือง, มีก าลงั, อาวธุ, ประหาร, บตุรเจ้า, ต่อตี, แพ้
แลชนะ, โยธาหาญ, ศึก, มเหสี, วงัหลวง, เชิญ, ค านบั, ฟังค า
จ าตาม, ดาบ, เกรงกลวั, ตดัเกศา, สอน, เกณฑ์ไพร่, ย่อมเยาว์
เบาความได้สามปี      

อ านาจนิยม 

เวียนเทียน, ปลาอนนต์, ติมิง, ชาตินี,้ กรรม, ชาติหน้า, สงสาร, 
ปราณี, วิญญาณ์, พาล, นิจจาเอ๋ย, พุทธันดร, ทุกข์สุขชั่วดี, 
บุญ, ตัณหา, ทางสวรรค์, ทางธรรมพระกรรมฐาน, กุศล, 
เคราะห์, เมตตา, เวร, บรรณศาลา, อาศรม, โรงฉนั, ไตร  

พทุธศาสนา 

ถวาย, ไสยาสน์, บรรทม, เขนย, พระ, ทูลกระหม่อมจอมกษัตริย์, 
ตรัส, สรงน า้  

การเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ 

ช่ืนใจ, กลองประโคมแตรสงัข์ประดงัเสียง, เสนาะส าเนียงดนตรีป่ี
ไฉน, ฝ่ายละครมอญร า, เต้นชุลมุน, กลิน้เล่น, ร่วมรู้รสรัก, 
เที่ยวสญัจร, ชม, ชมช่ืนระร่ืนรส, นอนเอกเขนก, ชมเดือนหงาย
สบายใจ, ช่ืนร่ืนรวย, เสนาะ, ไม่ชูช่ืน, ชมเชย, เพราะเสนาะ
เสยีง, เสนาะเพียงพิณเพลงบรรเลงลาน, พาช่ืน, ปรีดิ์เปรม, ชม
เมือง, จ าเพาะเพลนิ, ร่มส าราญ  

ความสนกุสนาน 
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5.5.19.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองพระอภยัมณีท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา ผู้วิจยัพบ

มายาคติทัง้ 4 ประเภท คือ (1) มายาคติเก่ียวกบัจกัรวาลและชีวิต (2) มายาคติเก่ียวกบัสงัคม (3) 
มายาคติเก่ียวกับอตัลกัษณ์ และ (4) มายาคติเก่ียวกับจุดสิน้สุดของชีวิต ดงัเนือ้หาตามตารางท่ี 
5.154 

 
ตารางท่ี 5.154  มายาคตใินวรรณคดีเร่ืองพระอภยัมณี 

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
หลงัปลาอนนต์นอน ปลากระดิกพลกิครีบทวีปไหว เมรุไกรโยกยอดจะ

ถอดถอน มตัติมิงกลิง้เลน่ชโลทร, พุทธันดร, อนัชาตินีม้ีกรรมจ า
นิรา เมื่อชาติหน้าขอให้พบประสบกนั เป็นมนษุย์ครุฑาเทวาธิราช
, นางอปัสร, ไมเ่ห็นทางสวรรค์เป็นสนัดาร 

จักรวาลและชีวิต (ไตรภูมิ, ภพชาติ, 
เทวดา, สวรรค์) 

มงักรส าแดงฤทธิ ให้มืดมิดกลางทะเลและเวหา, ครัน้เวียนเทียนส าเร็จ
ได้เจ็ดรอบ ตามระบอบประเพณีพิธีไสย โหรารวบแว่นวิเชียรที่
เวียนไว้ แล้วดบัไฟโบกควนัด้วยทนัที, (๔๕) ประเพณีตีงูให้หลงั
หัก มันก็มักท าร้ายเมื่อภายหลัง จระเข้ใหญ่ไปถึงน า้มีก าลัง 
เหมือนเสอืขงัเข้าดงก็คงร้าย, (๗๕) เขายอ่มเปรียบเทียบความว่า
ยามรัก แต่น า้ผักต้มขมชมว่าหวาน ครัง้จืดจางห่างเหินไปเนิ่น
นาน แต่น า้ตาลก็ว่าเปรีย้วไม่เหลียวแล, (๑๑๑) แค่ดาบตดักทัลี
ยงัมีใย หรือตดัใจขาดเด็ดไม่เมตตา, (๑๑๗) จะดวูวัชัว่ดีดทูี่หาง 
จะดนูางดแูม่เหมือนแลเห็น แม้ลกูยางห่างต้นหลน่กระเด็น ก็จะ
เป็นตามเหลา่ตามเผา่พนัธ์ 

อัตลักษณ์ (อ านาจเหนือธรรมชาติ , 
พิธีกรรม, ไสยศาสตร์, คติส าหรับ
การด าเนินชีวิต)  

ทลูกระหม่อมจอมกษัตริย์, ถึงยากไร้ไม่มีพระที่แท่น จะกางกอดทอด
แขนแทนเขนย, ตรัสสอน, แล้วเกณฑ์ไพร่ไปล าเนา, พระรอบคอบ
คณุนัน้สดุสรรเสริญ, ถวายองค์พระบตุรีศรีสมร-มาแซมจอนทดัหู
ให้กมุาร, ประหารบตุรเจ้าลงกา 

สงัคม (อ านาจและผู้มีอ านาจ, สถานะ) 

(๓) ถึงร้อยรสบปุผาสมุาลยั จะช่ืนใจเหมือนสตรีไม่มีเลย, หอมบปุผา
มาลยัไมย่ัง่ยืน ไมช่ช่ืูนเช่นรสพจมาน, มเหสีขีห้ึงเหมือนหนึ่งเสือ, 
หญิงก็ม้วยลงด้วยชาย ชายก็ตายลงด้วยหญิง, (๘๓) อันเป็น
หญิงชิงคู่เขาชูช่ืน เหมือนกล า้กลืนของส าลกัมกัสะอึก, แม่ยอด
หญิงมิ่งขวญัจะรัญจวน เสียดายนวลเนือ้อุ่นละมนุทรวง, ริรักมกั
ง่ายให้ชายชิด, จะดนูางดแูมเ่หมือนแลเห็น 

สงัคม (สตรีเพศ-ปิตาธิปไตย) 
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ตารางท่ี 5.154  (ตอ่) 

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
สิน้บญุ, เหมือนใครตดัเกศาลกูอาสญั, จนลว่งลบักปักลัป์พทุธนัดร จุดสิน้สดุของชีวิต (ความตาย, การสิน้

ยคุหรือสิน้กปั) 

 
5.5.20 เพลงยาวกรมศักดิ์ฯ (พยศ) 
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 455-459 

5.5.20.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองเพลงยาวกรมศกัดิ์ฯ ท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา 

ผู้วิจยัพบคา่นิยม 9 ประการ ได้แก่ (1) คา่นิยมการให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล (2) คา่นิยม
เก่ียวกบัภาระบญุคณุ (3) คา่นิยมการปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิ่งแวดล้อม (4) คา่นิยมเก่ียวกบั
ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม (5) คา่นิยมความมัง่คัง่ร ่ารวย (6) คา่นิยมเก่ียวกบัอ านาจ
นิยม (7) ค่านิยมเก่ียวกบัพทุธศาสนา (8) คา่นิยมการเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ และ (9) 
คา่นิยมเก่ียวกบัความสนกุสนาน ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.155 

 
ตารางท่ี 5.155  คา่นิยมในวรรณคดีเร่ืองเพลงยาวกรมศกัดิฯ์ 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
พี่, ไห้, แคลง-แหนงใจ, พยาน, น้อง, จ านง, อย่าหน่ายหนีเสห่ห์

เบือน, เปนเพื่อน, ร่วมอทุร, หวัน่เทวศ, หวงั, คบัอรัุง, สายสมร
แมพ่ี ่

การให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล 

รับประกนั, ขอมอบขวญั, ขอมอบชีพมอบรักภกัดีด้วย, ประคอง ภาระบญุคณุ 
อ้าง, ต้องจ าจน, ลิน้เลือ่น, หกัประสงค์ การปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิง่แวดล้อม 
ประจง, พยายาม, นายประกนั, มลทิน, งาม, รุ่งเรือง, สตัย์ ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม 
คราวยาก, ยากล าบาก, ระย ายาก, เข็ญ, สวุรรณบตัร ความมัง่คัง่ร ่ารวย 
พระน้อง, ไท, ไตส่วน, เตือน, ขวญัเมือง อ านาจนิยม 
บพุเพ, ปราณี, เอนด,ู ภพทวีปสาม, บญุน้อย, ทกุข์ พทุธศาสนา 
ไสยาศน์, บรรจงถวาย, บรรธม การเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ 
สุนทร (ไพเราะ), ประลองเล่น, ชม, เปลือ้งปลดเศร้าบันเทาเท, 

ดริุยางค์สงัคีตดีดสสีงัข์ แตรฝร่ังดนตรีป่ีประสาน, เกษมศขุ 
ความสนกุสนาน 
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5.5.20.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองเพลงยาวกรมศกัดิ์ฯ ท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา 

ผู้วิจยัพบมายาคติ 3 ประเภท ได้แก่ (1) มายาคติเก่ียวกบัจกัรวาลและชีวิต (2) มายาคติเก่ียวกับ
สงัคม และ (3) มายาคติเก่ียวกับจุดสิน้สุดของชีวิต ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 
5.156 

 
ตารางท่ี 5.156  มายาคตใินวรรณคดีเร่ืองเพลงยาวกรมศกัดิฯ์ 

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
สอ่งภพทวีปสาม, บุพเพ, อ้างไททิพโสตรเปนพยาน, สธุาธาร, ขวญั, 

เชิญขวญัขวญัเมือง, บญุน้อยก็จะช า้ระย ายาก 
จักรวาลและชีวิต (ไตรภูมิ, ภพชาติ, 

เทวดา, ขวญั, บญุกรรม) 
ลอออาศน์เขาแตง่ไว้บรรจงถวาย, ลงแผน่สวุรรณบตัร สงัคม (อ านาจและผู้มีอ านาจ) 
แม้นน้องม้วยจะยอมม้วยด้วย, กวา่จะดบัสญูสิน้ชีพิตร จดุสิน้สดุของชีวิต (ความตาย) 

 
5.5.21 มัทนะพาธา (มพธ) 
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 525-543 

5.5.21.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองมทันะพาธาท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา ผู้วิจยัพบ

ค่านิยมทัง้ 10 ประการ คือ (1) ค่านิยมการให้ความส าคญักับตวัเองหรือบุคคล (2) ค่านิยม
เก่ียวกบัภาระบญุคณุ (3) คา่นิยมการปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิ่งแวดล้อม (4) คา่นิยมเก่ียวกบั
ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม (5) ค่านิยมความมัง่คัง่ร ่ารวย (6) ค่านิยมการมีความรู้
ความสามารถ (7) คา่นิยมเก่ียวกบัอ านาจนิยม (8) คา่นิยมเก่ียวกบัพทุธศาสนา (9) คา่นิยมการ
เทิดทูนสถาบนัพระมหากษัตริย์ และ (10) คา่นิยมเก่ียวกบัความสนกุสนาน ดงัรายละเอียดตาม
ตารางท่ี 5.157 
 
ตารางท่ี 5.157  คา่นิยมในวรรณคดีเร่ืองมทันะพาธา 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
โปรดประทานพร ประสาท, เฝ้าประคบัประคอง ภาระบญุคณุ 
จะขดัฤก็มิได้, ระอาละอาย, แสร้ง, ประนีประนอม, ยินยอม, อาย, 

พดูได้ละหลายลิน้, ประจบ, หลอก, บขดัขืน, ประจบสผิวัรัก 
การปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิง่แวดล้อม 
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ตารางท่ี 5.157  (ตอ่) 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
วังเวง, ถวิล, สมมะโนสิทธิ, พี่, วธุ (หญิงสาว), เจ้า, ปอง, ดน ุ

(ข้าพเจ้า), น้อง, คูชิ่ดสนิธน้อง, นาริกบัชาย, ผกูพนั-ธนะจิตตะ
จองฤดี, นาง, มนะจ่อบจืดจาง, โปรดปราน, เบื่อ, ละห้อย, 
โศกเศร้า, ยวนตา, กู, ยกเปนภริยา, ปลกุตวั, สนิธนิทร์, ชาย, 
ใจวาบและหวาม, บรุุษ, สิเนหา, บหวลคิดถึงเจ็บกาย, สมคัมะ
นะร่วมสเินหา, หญิง, ตวั, ผวั, ตระหน่ี, ดน,ู ภริยาและมิตร์ดี 

การให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล 

งาม, ประไพ, ประสิทธ์ิ, ประติบตัิ์ระเบียบดี, รัก, ร้างรัก, พิถีพิถัน, 
ทะนุถนอม, รักสมคัสมาน, สขุ, วิศาล, ความรัก, อุปะสคัคะ, 
เกียรติคณุะ 

ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม 

สพุรรณ, มากมวล, พิมานมณี, โกฏ์ิ, มณีรัตน์, วณิชค้า, มัง่มี, ทรัพ
ยะมากมี 

ความัง่คัง่ร ่ารวย 

สรุะศิลปิชาญฉลาด, สปิปะ, วิทยาวิเศษสรรพะ, เช่ียวชาญโยคะวิธี, 
สภุาษิตบรุาณวา่ 

การมีความรู้ความสามารถ 

คชสุเรนทะทรง, ฆ่า, ประลัย, ก้องโกญจนาท, เปนเจ้า, ข้ากอบ
กรณีย์พิธีมะยะบวร, ถือศงัข์จกัระคะทาธรณิผนั, ปราบ, พระพี
ระ (นกัรบ), ข้ากอบกรณีย์พิธีมะยะวิจิตร์, สอน, ขุน, ข้าบาท, 
ธ, ปรากฏเกียรติยศเกรียงไกร, นางใน, ข้าน้อย, บรีุ, กลวั, ที่ขงั, 
ผกูไว้, ดงึไปด้วยก าลงั, ยิ่งห้ามก็ยิ่งคลัง่, ยงยศ, ยงศกัดิ, ก าลงั, 
หยิ่งเยอ่, บงัอาจ 

อ านาจนิยม 

พิสทุธิ, บญุ พทุธศาสนา 
พระองค์, ทรง, องค์, พระ, กระหมอ่ม, อภิเษกะสมรส การเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ 
ร าระบ าระเบง, พิรมประเลง, ไพเราะ, สะหรรษ์, ละเลิงเลน่, ร่ืนฤดี

เย็น, ภิรมย์สม, ชม, รมยะระร่ืนระรวยใจ, รสะร่ืนระรวยใจ, ดริุ
ยางคะดีดใน, เริงรมย์, ฤดิเพลนิ 

ความสนกุสนาน 

 
5.5.21.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองมทันะพาธาท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา ผู้วิจยัพบ

มายาคต ิ3 ประเภท ได้แก่ (1) มายาคติเก่ียวกบัจกัรวาลและชีวิต (2) มายาคติเก่ียวกบัสงัคม และ 
(3) มายาคตเิก่ียวกบัอตัลกัษณ์ ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.158 
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ตารางท่ี 5.158  มายาคตใินวรรณคดีเร่ืองมทันะพาธา 

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
สรุะคชสเุรนทะทรง, พระคเณศะเทวะศิวะบตุร์, นารายะณะเทพเถลิง

อรุะคะอาสน์, สรุะ, ธาดา, กละสาวสรุางค์สวรรค์, ฟากฟ้าสรุาลยั 
จกัรวาลและชีวิต (เทวดา, สวรรค์) 

ข้าบาทจะขดัฤก็มิได้ ผิพระองค์จะทรงปอง, พระองค์ทรงเป็นเทวาธิบดี
ปรากฏเกียรติยศเกรียงไกร, จะโปรดปรานข้าบาท, เมื่อพระเบื่อ
ข้าน้อย, กระหมอ่มฉนั 

สงัคม (อ านาจและผู้มีอ านาจ, สถานะ) 

พ่ีจะกอดวธุและจมุพิตะเจ้า, เต็มใจมิเต็มดนก็ุต้อง ประติบตัิ์ระเบียบดี
, วะธูนวล บ่มิควรระอาละอาย อนันาริกบัชาย ฤก็ควรจะร่วมรัก 
รูปเจ้าวิไลยราว สุระแสร้งประจิตประจักษ์, จะรักและยกเปน 
ภริยาภิรมย์สม, งามเกินมนษุจริง กละหญิงนิมิตร์ฝัน, (๓๕) ครา
นีส้พิบชาย วรรูปวิเศษวิศาล ใจวาบและหวามปาน ฤดินัน้จะโลด
จะลอย, บุรษยามสิเนหา ก็พูดได้ละหลายลิน้, (๕๕) หญิงใด
ตระหน่ีตวั ละก็ผวับรักยืน ฉนัน้บขดัขืน และประจบสผิวัรัก 

สงัคม (สตรีเพศ-ปิตาธิปไตย) 

ฆ่าพิฆนะสิน้สดุ ประลยั, เปนเจ้าสิปปะประสิทธ์ิวิวิธะวรรณ วิทยา
วิเศษสรรพสอน, ขี่ขุนสุบรรณ์ราช-ถือศังข์จักระคะทาธรณิผัน 
ปราบยกัษะกมุภณัฑ์ มะลาย เช่ียวชาญโยคะวิธี, โอม, พิธีมะยะ
บวร จงโปรดประทานพร, พิธีมะยะวิจิตร์ จงสมมะโนสิทธิ, จะหา
ซึง่ภริยาและมิตร์ดี ผิทรัพย์จะมากมี ก็บได้ประดจุใจ 

อัตลักษณ์ (อ านาจเหนือธรรมชาติ , 
พิธีกรรม, ไสยศาสตร์, คติส าหรับ
การด าเนินชีวิต) 

 
5.5.22 ระเด่นลันได (รลด) 
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 544-545 

5.5.22.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองระเดน่ลนัไดท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา ผู้วิจยัพบ

คา่นิยม 7 ประการ ได้แก่ (1) คา่นิยมการให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล (2) คา่นิยมเก่ียวกบั
ภาระบญุคณุ (3) คา่นิยมการปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิ่งแวดล้อม (4) คา่นิยมเก่ียวกบัอ านาจ
นิยม (5) ค่านิยมเก่ียวกบัพทุธศาสนา (6) คา่นิยมการเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ และ (7) 
คา่นิยมเก่ียวกบัความสนกุสนาน ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.159 
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ตารางท่ี 5.159  คา่นิยมในวรรณคดีเร่ืองระเดน่ลนัได 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
น้อง, ไร้ญาติวงศ์พงศา, หมาย, โคตรพอ่โคตรแม,่ เขา, เมีย, โอ้, พอ่, 

พอ่, อาลยั, ไมใ่ยดี 
การให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล 

พึง่ ภาระบญุคณุ 
กลอ่ม การปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิง่แวดล้อม 
ตีมา, ชาติข้า, เชือด, ทรงศกัดิ์ อ านาจนิยม 
ใจบญุ พทุธศาสนา 
พระบาท, บาทาพระโฉมศรี, พระ การเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ 
สบายใจ ความสนกุสนาน 

 
5.5.22.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองระเดน่ลนัไดท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา ผู้วิจยัพบ

มายาคต ิ3 ประเภท ได้แก่ (1) มายาคติเก่ียวกบัจกัรวาลและชีวิต (2) มายาคติเก่ียวกบัสงัคม และ 
(3) มายาคตเิก่ียวกบัจดุสิน้สดุของชีวิต ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.160 

 
ตารางท่ี 5.160  มายาคตใินวรรณคดีเร่ืองระเดน่ลนัได 

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
รับขวญั จกัรวาลและชีวิต (ขวญั) 
หมายพึ่งบาทาพระโฉมศรี, ถีบด้วยพระบาทดงัชาติข้า, อยู่ถึงเมือง

ตานีเขาตีมา 
สงัคม (อ านาจและผู้มีอ านาจ, สถานะ, 

ชาตินิยมไทย) 
พอพลบรบเมียเข้ากระท่อม พ่อนัง่กล่อมจนหลบัแล้วรับขวญั, จะทิง้

เมียเสยีได้ไมใ่ยดี 
สงัคม (สตรีเพศ-ปิตาธิปไตย) 

ตายโหงตายหา่ก็ตายไป จดุสิน้สดุของชีวิต (ความตาย) 

 
5.5.23 ราชาพลิาปค าฉันท์ (รชพ) 
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 546-547 

5.5.23.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองราชาพิลาปค าฉันท์ท่ีราชบัณฑิตยสถานคดัเลือกมา 

ผู้วิจยัพบคา่นิยม 3 ประการ ได้แก่ (1) คา่นิยมการให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล (2) คา่นิยม
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การเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ และ (3) คา่นิยมเก่ียวกบัความสนกุสนาน ดงัรายละเอียดผล
การวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.161 

 
ตารางท่ี 5.161  คา่นิยมในวรรณคดีเร่ืองราชาพิลาปค าฉนัท์ 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
รลงุ (ใจห่วงถึง), นุช, เรียม, พเนจรหา, จิตฤๅแลดาลจร, บรุุษ, ผ่า

กายแยกเอาจิตล ี
การให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล 

พระทยั, พระนาภ ี การเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ 
แสนสนกุ ความสนกุสนาน 

 
5.5.23.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองราชาพิลาปค าฉันท์ท่ีราชบัณฑิตยสถานคดัเลือกมา 

ผู้วิจยัพบมายาคตเิก่ียวกบัจดุสิน้สดุของชีวิต ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.162 
 

ตารางท่ี 5.162  มายาคตใินวรรณคดีเร่ืองราชาพิลาปค าฉันท์ 

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
ผา่กายแยกเอาจิตล ี จดุสิน้สดุของชีวิต (วิญญาณ) 

 
5.5.24 ลักษณวงศ์ (ลษว) 
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 548-552 

5.5.24.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองลกัษณวงศ์ท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา ผู้ วิจยัพบ

คา่นิยม 9 ประการ ได้แก่ (1) คา่นิยมการให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล (2) คา่นิยมเก่ียวกบั
ภาระบุญคุณ (3) ค่านิยมการปรับตวัเข้ากับโอกาสและสิ่งแวดล้อม  (4) ค่านิยมเก่ียวกับ
ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม (5) คา่นิยมความมัง่คัง่ร ่ารวย (6) คา่นิยมเก่ียวกบัอ านาจ
นิยม (7) ค่านิยมเก่ียวกบัพทุธศาสนา (8) คา่นิยมการเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ และ (9) 
คา่นิยมเก่ียวกบัความสนกุสนาน ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.163 
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ตารางท่ี 5.163  คา่นิยมในวรรณคดีเร่ืองลกัษณวงศ์ 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
เขา, แม่, เจ้า, โศกี, กอด, นาง, อาวรณ์, โศกาลยั, แม่เอ๋ย, ใคร, 

ก าสรดกรรแสงไห้, ชีวิตแม่นี,้ อนาถ, สะอืน้อัน้กรรแสง, นารี, 
น้อง, ผัว, ในกายตัว, อาลัยลาญ, ตรึกตรอง, นางโฉมยง, 
สงสารกาย  

การให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล 

ประคอง, พึง่พอ่แม,่ พึง่ ภาระบญุคณุ 
ทน, รอรัง้ยัง้จิต การปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิง่แวดล้อม 
มลทิน, ราคี, เสยีสกลุ, ซ้องประสาน, อ าพน, งาม, รัก ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม 
เพชรนิลจินดา, ระดะเรียง, พิมาน, วิมาน, รถมณี, ตกอบั ความมัง่คัง่ร ่ารวย 
พระกมุารโอรสา, พระชนนี, ขอโทษ, พระโอรส, ประหารผลาญ, ทรง

รถบษุบก, รถเคร่ืองรถนางพนกังาน, ขยายพล, พลมาร, ช้างที่
นั่ง, แสงเคร่ือง, ทรงเอกองค์พระยุพิน, ที่นั่งช้างช้างล้อมอยู่
พร้อมหมด, ที่นัง่รถรถล้อมอยูพ่ร้อมสล้าง, พล 

อ านาจนิยม 

สงสาร, โปรดปรานี, กรรม, ทกุข์เวทนา, งิว้นรกถึงสบิหกองคลุี, เวรา
, บาปกรรม, ฤกษ์, มาร, ชัว่, อาภพั  

พทุธศาสนา 

พระแม,่ พระ, องค์, ทรง, กระษัตริย์องค์ทรงเลิศประเสริฐกระษัตริย์, 
พระพกัตร์ 

การเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ 

ร่วมภิรมย์, ครึกครืน้เครงโครมประโคมคกึ ความสนกุสนาน 

 
5.5.24.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองลกัษณวงศ์ท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา ผู้ วิจยัพบ

มายาคต ิ2 ประเภท ได้แก่ (1) มายาคติเก่ียวกบัจกัรวาลและชีวิต และ (2) มายาคติเก่ียวกบัสงัคม 
ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.164 

 
ตารางท่ี 5.164  มายาคตใินวรรณคดีเร่ืองลกัษณวงศ์ 

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
งิว้นรกถึงสิบหกองคุลีการ, กลาดกลบในนภางค์, ช้างที่นั่งลอยเลิศ

ประเสริฐช้าง หน้าสล้างดูงามทัง้สามหน้า งาจะช้อนดาวตกทัง้
หกงา งวงจะคว้าเดือนงามทัง้สามงวง, อินทร์, นางอกัษร, เป็น
กรรมแล้วแก้วตา, แมน่ีม้ีกรรมจ าจะม้วย, จะตรากตรึงบาปกรรม 

จกัรวาลและชีวิต (นรก-สวรรค์, เทวดา, 
กรรม, บญุ-บาป) 
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ตารางท่ี 5.164  (ตอ่) 

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
กระษัตริย์องค์ทรงเลิศประเสริฐกระษัตริย์ ช่วงชวดัแสงเคร่ืองดูเรือง

ช่วง ดวงพระพกัตร์ผ่องเหมือนกันเดือนดวง, พระกุมารโอรสา, 
พระชนนี, พระไมโ่ปรดปรานี, จะบรรลยัด้วยพระแม่, กอดพระลกู
น้อย, พระโอรส, กนัแสงทัง้สององค์, 

สงัคม (อ านาจและผู้มีอ านาจ, สถานะ) 

อนันารีมีคูป่ระคองแล้ว ไมผ่่องแผ้วมลทิลเป็นปัถมยั, เหมือนน้องนีไ้ด้
ร่วมภิรมย์ผวั เสียสกุลพดูนกรรมในกายตวั, จะพึ่งผวัซ า้ตวัระย า
ยบั 

สงัคม (สตรีเพศ-ปิตาธิปไตย) 

 
5.5.25 ลิลิตนิทราชาคริต (ลนช) 
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 571-588 

5.5.25.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองลิลิตนิทราชาคริตท่ีราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา 

ผู้ วิจัยพบค่านิยมทัง้ 10 ประการ คือ (1) ค่านิยมการให้ความส าคัญกับตวัเองหรือบุคคล (2) 
คา่นิยมเก่ียวกบัภาระบญุคณุ (3) คา่นิยมการปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิ่งแวดล้อม (4) คา่นิยม
เก่ียวกับความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม (5) คา่นิยมความมัง่คัง่ร ่ารวย (6) คา่นิยมการมี
ความรู้ความสามารถ (7) คา่นิยมเก่ียวกบัอ านาจนิยม (8) คา่นิยมเก่ียวกบัพทุธศาสนา (9) คา่นิยม
การเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ และ (10) คา่นิยมเก่ียวกบัความสนกุสนาน ดงัรายละเอียดผล
การวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.165 

 
ตารางท่ี 5.165  คา่นิยมในวรรณคดีเร่ืองลิลิตนิทราชาคริต 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
ประดิษฐ์คิดสกัรวา การมีความรู้ความสามารถ 
ใคร, เพื่อนกิน, เพื่อนตาย, กรรหาย, เดียวดาย, ภรรยาเพื่อนฝงู, คิด

คะนึงในใจ, ตรึงอุระรุมรัก, ประสงค์, ใจพ่อ นึกนา, สบจ านง, 
เสียดาย, คบัอกอกัอ่วนจิต, หญิง, เขา, มึง, หมาย, เจ้า, น้อง, 
พี่, โกรธ, ครวญหา 

การให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล 

บิตเุรศเลีย้ง ดนยั, ถ่ายแทนชีวาอาตม์, ฝากผีไข้, พระคณุ, ชุบเลีย้ง, 
พระคณุเพีย้งพสธุาและนภากาศ 

ภาระบญุคณุ 
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ตารางท่ี 5.165  (ตอ่) 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
แหนงหนี, ทอน, คลาดพ้นพรรค์ภยั, แก้, แม้ไม่รักท ารัก, จ างดยัง้, 

ค าโกหก, บเ่ช่ือบระคาย  
การปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิง่แวดล้อม 

สอดสอ่ง, พร่ังพร้อม, ไพบลูย์, สะอาด, โสภา, งาม, บริบวรณ์, เจริญ
ศรี, สวสัดิ์, นิยม, แจ้งความจริง, ผิดชอบ 

ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม 

สิน้ทรัพย์, บรมราชศฤงคาร ห้องพิมานมนเทียร-ใหญ่กว้าง, โอฬาร
เลศิแกมทอง, ระย้ารัตน์เรือนสวุรรณ, พานทองค า, สนิชัง่, คลงั    

ความมัง่คัง่ร ่ารวย 

ลงโทษ, เชิญ, ทูลความ, ท่านไท้, หมู่มาตย์มนตรี, สัง่, น้อมนอบ
เกล้าเคียมคลั, อาสน์อิงองค์, ลบูคมหอกดาบ, วงัไท้, ไทธิเบศร, 
พระเดช, ครอบเกล้า, ข้าพระ, ทา่น, ตีชาโทษ, ดา่วา่, ข้าบาท 

อ านาจนิยม 

การุณย์, ดีชัว่, ทกุข์สขุ, กรุณา พทุธศาสนา 
พระสุรสีหนาท, พระบาท, ชนม์ชีพยัง้ยืนนาน, พระพละปฏิภาณ, 

ด ารงสิริราชฐาน สมบัติ, ทรงธรรม์, พระบาทเจ้า, พระองค์, 
พระราชทาน 

การเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ 

ส าราญ, เชยกล า้, พิศเพลดิเพลนิเชยชม, เพลดิเพลนิบมิวาย, สรวล, 
ขนั,  หลอกเล่น, เล่น, เมามวัสนุกแท้, หรรษา, ค าขบั ร้องแฮ, 
ร้องร ่าส าราญลิน้ เลน่ทัง้ดนตรี, พนูเกษมศานต์สขุสบาย, งาน
ปีใหม ่

ความสนกุสนาน 

 
5.5.25.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองลิลิตนิทราชาคริตท่ีราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา 

ผู้ วิจัยพบมายาคติ 2 ประเภท ได้แก่ (1) มายาคติเก่ียวกับสงัคม และ (2) มายาคติเก่ียวกับอัต
ลกัษณ์ ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.166 

 
ตารางท่ี 5.166  มายาคตใินวรรณคดีเร่ืองลิลิตนิทราชาคริต 

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
นิสยัหญิงทา่นวา่ไว้ ค ามี อยูน่อ ฟังบม่ัน่วาที มกัพลัง้ สงัคม (สตรีเพศ-ปิตาธิปไตย) 
เพื่อนกินสิน้ทรัพย์แล้วแหนงหนี-เพื่อนตายถ่ายแทนชีวาอาตม์ อตัลกัษณ์ (คติส าหรับการด าเนินชีวิต) 
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ตารางท่ี 5.166  (ตอ่) 

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
หลอกเล่นกับวงัไท้ ดัง่นีแ้หนงตาย, (๑๑) ทูลความแด่ท่านไท้ ทันที 

ปวงหมู่มาตย์มนตรี พร่ังพร้อม คอยฟังพระสรุสีหนาทสัง่ หาเฮย 
จักสู่พระบาทน้อม นอบเกล้าเคียมคลั, เจริญศรีชนม์ชีพยัง้ ยืน
นาน ยิ่งเทอญ พระพละปฏิภาณ จุ่งแผ้ว ด ารงสริิราชฐาน สมบตัิ, 
(๔๗) อ้าไท้ธิเบศรผู้  ทรงธรรม์ พระเดชพระคุณครัน ครอบเกล้า 
ข้าพระไป่อยากอนั ใดป่าง นีน้า ขอแต่พระบาทเจ้า จุ่งแจ้งความ
จริง, เดิมพระองค์กรุณา ข้าบาทมาชบุเลีย้ง 

สงัคม (อ านาจและผู้มีอ านาจ, สถานะ) 

 
5.5.26 ลิลิตพระลอ (ลพล) 
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 589-618 

5.5.26.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองลิลิตพระลอท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา ผู้วิจยัพบ

คา่นิยม 9 ประการ ได้แก่ (1) คา่นิยมการให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล (2) คา่นิยมเก่ียวกบั
ภาระบุญคุณ (3) ค่านิยมการปรับตวัเข้ากับโอกาสและสิ่งแวดล้อม  (4) ค่านิยมเก่ียวกับ
ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม (5) คา่นิยมความมัง่คัง่ร ่ารวย (6) คา่นิยมเก่ียวกบัอ านาจ
นิยม (7) ค่านิยมเก่ียวกบัพทุธศาสนา (8) คา่นิยมการเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ และ (9) 
คา่นิยมเก่ียวกบัความสนกุสนาน ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.167 

 
ตารางท่ี 5.167  คา่นิยมในวรรณคดีเร่ืองลิลิตพระลอ 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
พึงใจกาม, ใคร, ไข้ใจ, สองพี่นึกในไว้, พี่เอย, พี่, สองเขือ, สองพี่, 

กรรชิด, แม่, ปอง, สองเจ้า, อยาก, เรา, เขา, เจ้า, พ่อ, ลืมตน, 
สมร, น้อง, ร้อนรนทรวง, โศก, ร ่าไห้, ครวญคร ่า, เรียม, นงนชุ, 
ใคร่กลัน้ใจตาย, เมียตน, กู, น า้ตาไหลหลัง่ไห้, พอใจ, หวัง, 
คิดถึง, โอ้, จอมขวญั, ขวญัพี่, เสยีแมเ่สยีเมีย, ตน 

การให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล 

เลีย้งโลกา, ช่วย, ภกัดี, สนอง, อุ้มท้อง, ลบูเลีย้งรักษา, ผู้มีคณุ, ขอ, 
แมส่งวนมาแตต่ัง้ มีครรภ์ ลกูเอย, รักลกูรักได้ร้อย สว่นล า้รักตวั  

ภาระบญุคณุ 

ทุกประเทศชม, งาม, เสียงฦๅเสียงเล่าอ้าง, ผจง, พูลเพิ่ม, สงวน, 
ถนอม, รัก, เฉลมิ, เพา (งาม) 

ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม 
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ตารางท่ี 5.167  (ตอ่) 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
กลา่วอ้างเยินยอ, กลกลอ่ม, กลเกียดเกีย้ว, แสร้งใสก่ลปกปิด เง่ือน

ไว้, ซ่อน, เอาชอบลอบปนให้ แปลกร้ายเป็นดี, กล, ขุกเท็จ, 
อาย, กลา่วมารษา, ความเท็จ, คัน้จงเป็นกล, จ าจาก, สดุทาน
สดุทดั, เสีย่งน า้, คอ่ยผนัคอ่ยผาย, ท าคร้านมารยา   

การปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิง่แวดล้อม 

แก้ว, วัง, ปราสาท, ทองธารทรง, ภูษาภรณ์เลื่อมลาย, รัตพัสตร
พรายไพจิตร, สงัวาลตรองตาบประดับ, ทับทรวงแสงร่วงรุ้ง, 
พลอยเพชรพุ่งยรรยง, ทรงทองกรจ ารัส, สินสกางสอดจ้าง, 
เหลก็เงิน  

ความมัง่คัง่ร ่ารวย 

เจ้าจอมโลก, ถวายบ าเรอท้าวไท้, เจ้ากู, แต่บาทางค์สดุเกล้า, ไท้, 
ราชธิดา, องค์ออ่นไท้, ปู่ , ปู่ เจ้า, ท่าน, ท้าว, เหนือบาทยคุลขนุ, 
สยายเกศเช็ดบาทไท้, ทรงพิไชยอาวุธเสร็จ, ดังพระยาราช
ไกรสร, ท้าวไท้, จบัพิไชยอาวธุราชพล, ธ, ยกทพั, สนม    

อ านาจนิยม 

บญุ, ท าบาป, แรงบญุ, ทกุข์, ทางธรรม์, เบกษา, ปรานี พทุธศาสนา 
ธิราชผู้มีบุญ, พระองค์, พระกร, พระเกศ, พระบาท, ถวาย, เสวย, 

เสด็จ, ทรง, ธิราช, บพิตร, พระ, ทรงครรภ์, ทรงมกุฎภษูาสรรพ, 
จอมราช, ภธูร (พระราชา), ภเูบศร์, พระองค์, เชิญราช, พระผู้
จอมจักร, พระป่ินไตรจกัร, ป่ินเกล้า, พระผ่านไอศวรรย์, เสวย
ราช        

การเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ 

เกษมสุขพูล, แสนสนุก, สรวลเสียงขับอ่าน, ฟังเสนาะ, สรวล
กระสนัต์, ฟ้อน, ส าราญสขุเปรมปรีดิ์, ยินดี, ชมเชยกลิ่น, ชม, 
หรรษ์   

ความสนกุสนาน 

 
5.5.26.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองลิลิตพระลอท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา ผู้วิจยัพบ

มายาคติทัง้ 4 ประเภท คือ (1) มายาคติเก่ียวกบัจกัรวาลและชีวิต (2) มายาคติเก่ียวกบัสงัคม (3) 
มายาคติเก่ียวกับอัตลกัษณ์ และ (4) มายาคติเก่ียวกับจุดสิน้สุดของชีวิต ดงัรายละเอียดผลการ
วิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.168 
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ตารางท่ี 5.168  มายาคตใินวรรณคดีเร่ืองลิลิตพระลอ 

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
แรงบญุสง่สนองมา, รับขวญั, ขวญัพี่, จอมขวญั จกัรวาลและชีวิต (บญุ, ขวญั) 
บญุเจ้าจอมโลกเลีย้ง โลกา, ถวายบ าเรอท้าวไท้ ธิราชผู้มีบญุ, เสียง

ย่อมยอยศใคร ทั่วหล้า, สุดทานสุดทัดท้าว สุดบุญ -เหนือ
บาทยคุลขนุ-สยายเกศเช็ดบาทไท้ ธิราชไว้เป็นเฉลิม, ทรงพิไชย
อาวธุเสร็จ บพิตรเสด็จนวยนาด ดงัพระยาราชไกรสร, เลีย้งยาก
นกัท้าวไท้ ธิราชผู้มีคุณ, ทรงมกุฎภษูาสรรพ จับพิไชยอาวุธราช
พล-ยกทพัตามจอมราช, เชิญราชชมไม้ไหล้ ก่ิงก้มถวายกร, พระ
ผู้จอมจกัร ป่ินเกล้า, พระผ่านไอศวรรย์ เสวยราช, ราชธิดา, พระ
ป่ินไตรจกัร เสด็จคลอด, ศรี อโยธยา ฤๅร ่า ถึงเลย ทกุประเทศชม
ค้อยค้อย กลา่วอ้างเยินยอ 

สงัคม (อ านาจและผู้มีอ านาจ, สถานะ, 
ชาตินิยมไทย) 

ร้อยชู้ฤๅเทา่เนือ้ เมียตน เมียแลพ่นัฤๅดล แม่ได้, แม่สงวนมาแต่ตัง้ มี
ครรภ์ ลกูเอย 

สงัคม (สตรีเพศ-ปิตาธิปไตย) 

เรานีเ้ราเทพเจ้า จอมผา ไส้นา เขาใสส่มญาเรา ปู่ เจ้า-เสวยพิภพล้าน
เข้า, (๓๓) ปู่ เห็นสองเจ้าเพ่ง ภักดี อยู่นา ใจปู่ ปองปรานี หนุ่ม
เหน้า ปู่ เอากระยาศรี ผจงแต่ง ถวายนา เห็นปู่ รับสองเจ้า พี่น้อง
ยินดี, มากูจะเสี่ยงน า้ นองไป ปร่ีนา-ผิวกูจะคลาไคล บ รอด คืน
นา น า้จุ่งเวียนวนแม้ รอดไส้จงไหล, เด็จบวัแม่เด็จอร ยงัเยื่อ ใย
นา 

อตัลกัษณ์ (อ านาจเหนือธรรมชาติ, ไสย
ศาสตร์, คติส าหรับการด าเนินชีวติ) 

ไข้ใจแตจ่กัตาย ดีกวา่, ใคร่กลัน้ใจตาย, ใช่กลผีใส้ขาด, ไก่ผีไขว่เอากู, 
ชัว่ฟ้าลม่กลัป์ 

จุดสิน้สุดของชีวิต (ความตาย, ผี, สิน้
ยคุหรือสิน้กปั) 

 
5.5.27 ลิลิตเพชรมงกุฎ (ลพม) 
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 620-622 

5.5.27.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองลิลิตเพชรมงกฎุท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา ผู้วิจยั

พบคา่นิยม 4 ประการ ได้แก่ (1) คา่นิยมเก่ียวกบัความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม (2) คา่นิยม
เก่ียวกับอ านาจนิยม (3) ค่านิยมการเทิดทูนสถาบนัพระมหากษัตริย์ และ (4) ค่านิยมเก่ียวกับ
ความสนกุสนาน ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.169 
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ตารางท่ี 5.169  คา่นิยมในวรรณคดีเร่ืองลิลิตเพชรมงกฎุ 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
หาญกลัน่กล้า, ชยัสขุสวสัดิ์ศรี ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม 
กอบพล, พลม้าเมือบเมือง, พลเรืองราชรถ, พลคชคั่งคาม, ชัย

สสิทธิฤทธี, ชยัเยศเดชเฟ่ืองฟ้า, ไพร่ฟ้า 
อ านาจนิยม 

ชยัเยาวเรศ การเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ 
สขุรมย์ ความสนกุสนาน 

 
5.5.27.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองลิลิตเพชรมงกฎุท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา ผู้วิจยั

พบมายาคตเิก่ียวกบัสงัคม ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.170 
 

ตารางท่ี 5.170  มายาคตใินวรรณคดีเร่ืองลิลิตเพชรมงกฎุ 

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
(๑) กอบพลหาญกลัน่กล้า กอบพลม้าเมือบเมือง กอบพลเรืองราชรถ 

กอบพลคชคัง่คาม, ชยัเยาวเรศเรือ้ง ธรณี ชัยสิทธิฤทธี ทัว่หล้า, 
ชยัเยศเดชเฟ่ืองฟ้า ไพร่ฟ้าสขุรมย์ 

สงัคม (อ านาจและผู้มีอ านาจ, สถานะ, 
สงัคมสงบสขุ) 

 
5.5.28 วิวาหพระสมุทร (วหม) 
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 637-638 

5.5.28.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองวิวาหพระสมุทรท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา ผู้วิจยั

พบคา่นิยม 6 ประการ ได้แก่ (1) คา่นิยมการให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล (2) คา่นิยมการ
ปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิ่งแวดล้อม (3) คา่นิยมเก่ียวกบัความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม 
(4) คา่นิยมความมัง่คัง่ร ่ารวย (5) คา่นิยมเก่ียวกบัอ านาจนิยม และ (6) คา่นิยมเก่ียวกบัความ
สนกุสนาน ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.171 

 
ตารางท่ี 5.171  คา่นิยมในวรรณคดีเร่ืองวิวาหพระสมทุร 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
หกัอารมณ์, วิงวอน, แสร้งแกล้งท าเฉย การปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิง่แวดล้อม 
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ตารางท่ี 5.171  (ตอ่) 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
พี่, เลือกได้ตามใจ, สรวมกอด, แม่ยอดรัก, พ่อยอดยาจิต, มิตร์, 

แสนระทมระทวย, ผู้หญิง, ผู้ชาย, หลอ่น, อยากเชย 
การให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล 

รัก, สมคัรจะรักกนั ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม 
ล าบาก, ยาก ความมัง่คัง่ร ่ารวย 
เจียมกายา อ านาจนิยม 
ชม, เชยชิดชม, นา่ขนันกั ความสนกุสนาน 

 
5.5.28.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองวิวาหพระสมุทรท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา ผู้วิจยั

พบมายาคตเิก่ียวกบัสงัคม ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.172 
 

ตารางท่ี 5.172  มายาคตใินวรรณคดีเร่ืองวิวาหพระสมทุร 

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
จะยืนชมขวัญตาผู้ยาใจ กว่าจะได้สรวมกอดแม่ยอดรัก, หญิงต้อง

เจียมกายามาแต่เยาว์, หญิงถึงรักต้องแสร้งแกล้งท าเฉย หวงัให้
ชายอยากเชยยิ่งขึน้หนกั 

สงัคม (สตรีเพศ-ปิตาธิปไตย) 

 
5.5.29 เวนิสวานิช (วนน) 
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 639-643 

5.5.29.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองเวนิสวานิชท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา ผู้ วิจยัพบ

คา่นิยม 8 ประการ ได้แก่ (1) คา่นิยมการให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล (2) คา่นิยมเก่ียวกบั
ภาระบุญคุณ (3) ค่านิยมการปรับตวัเข้ากับโอกาสและสิ่งแวดล้อม  (4) ค่านิยมเก่ียวกับ
ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม (5) คา่นิยมการมีความรู้ความสามารถ (6) คา่นิยมเก่ียวกบั
อ านาจนิยม (7) ค่านิยมเก่ียวกับพุทธศาสนา และ (8) ค่านิยมเก่ียวกับความสนุกสนาน ดงั
รายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.173 
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ตารางท่ี 5.173  คา่นิยมในวรรณคดีเร่ืองเวนิสวานิช 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
ในสมองตรองจงดี, ใคร, ผู้ ใด, น้อง, เพื่อนยา, ร้องร าพนั, ถวิลถึง, 

รูปชัว่, ร้อนใจ 
การให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล 

กลอ่มเกลีย้งเลีย้งรตี, ให้อาหาร ภาระบญุคณุ 
นอกสกุใสในเป็นโพรง, พดูเพราะเหมาะค าข า, พจน์ปดลวง, แฝงใน

รูปงามล า้ลอ่ลวงตา, อ าพราง, ลิน้คนน่ิงไมด่ี, ปิดโง่, โว 
การปรับตวัเข้ากบัโอกาสและสิง่แวดล้อม 

คนโกง, ระย า, ความรัก, รัก, สงบ ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม 
ผู้ฉลาด, ผู้ฉลาดปราชญ์เปร่ือง การมีความรู้ความสามารถ 
ใหญ่ขม่น้อย อ านาจนิยม 
สงสาร, ท าดี, สวรรค์, ชัว่ พทุธศาสนา 
ส าราญ, ชม ความสนกุสนาน 

 
5.5.29.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองเวนิสวานิชท่ีราชบณัฑิตยสถานคดัเลือกมา ผู้ วิจยัพบ

มายาคติ 3 ประเภท คือ (1) มายาคติเก่ียวกบัจกัรวาลและชีวิต (2) มายาคติเก่ียวกบัสงัคม และ 
(3) มายาคตเิก่ียวกบัอตัลกัษณ์ ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.174 

 
ตารางท่ี 5.174  มายาคตใินวรรณคดีเร่ืองเวนิสวานิช 

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
(๑๑) ถ้าไมท่ าดีในแดนดิน จะถวิลถึงสวรรค์นัน้อยา่หา จกัรวาลและชีวิต (บญุกรรม, สวรรค์) 
ลิน้หญิงโง่งัง่ทัง้รูปชัว่ จนไร้ผวัควรสงบเพื่อปิดโง่ สงัคม (สตรีเพศ, ปิตาธิปไตย) 
พจน์ปดลวงปวงระย า แฝงในรูปงามล า้ล่อลวงตา, ลิน้คนนิ่งไม่ดี ที่

ควรน่ิงนัน้ก็มีแตล่ิน้โค 
อตัลกัษณ์ (คติส าหรับการด าเนินชีวิต) 

 
5.5.30 ศกุนตลา (ศกต) 
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 644-645 

5.5.30.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองศกุนตลาท่ีราชบัณฑิตยสถานคดัเลือกมา ผู้ วิจัยพบ

คา่นิยม 5 ประการ ได้แก่ (1) คา่นิยมการให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล (2) คา่นิยมเก่ียวกบั
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ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม (3) คา่นิยมความมัง่คัง่ร ่ารวย (4) คา่นิยมเก่ียวกบัอ านาจ
นิยม และ (5) ค่านิยมการเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตาม
ตารางท่ี 5.175 

 
ตารางท่ี 5.175 คา่นิยมในวรรณคดีเร่ืองศกนุตลา 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
นาง, ยอดนงคราญ การให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล 
งาม ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม 
นุง่คากรอง, เคร่ืองทองไพศาล ความมัง่คัง่ร ่ารวย 
ป่ินโลกา อ านาจนิยม 
ผู้ผา่นแผน่ไผท การเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ 

 
5.5.30.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองศกุนตลาท่ีราชบัณฑิตยสถานคดัเลือกมา ผู้ วิจัยพบ

มายาคตเิก่ียวกบัสงัคม ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.176 
 

ตารางท่ี 5.176  มายาคตใินวรรณคดีเร่ืองศกนุตลา 

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
ควรแตเ่ป็นยอดนงคราญ ควรคูผู่้ผา่นแผน่ไผท สงัคม (อ านาจและผู้มีอ านาจ) 
ผิวสนิวลละอองออ่น มะลซ้ิอนดดู าไปหมดสิน้-งามโอษฐ์ดงัใบไม้อ่อน 

งามกรดงัลายเลขา งามรูปเลอสรรขวญัฟ้า งามยิ่งบปุผาเบง่บาน 
สงัคม (สตรีเพศ-ปิตาธิปไตย) 

 
5.5.31 สมุทรโฆษค าฉันท์ (สมฆ) 
วรรณคดีเร่ืองนีป้รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 646-651 

5.5.31.1 การวิเคราะห์คา่นิยม 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองสมุทรโฆษค าฉันท์ท่ีราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา 

ผู้วิจยัพบคา่นิยม 6 ประการ ได้แก่ (1) คา่นิยมการให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล (2) คา่นิยม
เก่ียวกบัความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม (3) คา่นิยมความมัง่คัง่ร ่ารวย (4) คา่นิยมเก่ียวกบั
อ านาจนิยม (5) ค่านิยมการเทิดทูนสถาบนัพระมหากษัตริย์ และ (6) ค่านิยมเก่ียวกับความ
สนกุสนาน ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.177 
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ตารางท่ี 5.177  คา่นิยมในวรรณคดีเร่ืองสมทุรโฆษค าฉนัท์ 

ค า ข้อความ ประโยค ค่านิยม 
นาง, โอบองค์, หมาย, กระสนัโศกพิโยคทุกข, คระหวนคระโหยหา, 

ระบมจิตร, รันทมทกุข, อรุะสะท้อนฤทยัถอน 
การให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล 

สขุ, สมบรูณ ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม 
นิลนฤมลโกมล, ประดบัมรกตพพราย, พิฑรูย์, หลากกาญจน, เพชร

รัศมี, เวฑูริยมณี, ปัทมราช, อุฬาร (ใหญ่โต), นิลกาฬ, โกเมน, 
เพทาย, แก้วเจ็ดประการ  

ความมัง่คัง่ร ่ารวย 

เกรียงไกร อ านาจนิยม 
บทเรศนเรนทร, ถวิลราช, ชนม์ การเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ 
สขุรมย, ชมเฌอชมชลชมแลชมพนพนม ช่ืนชมและชมสระ, เหิรส าเริง

ส าราญสขุรมยะ, ฟ้อน, ดริุยดนตรี, จ าเรียง (ร้องเพลง), ระร่ืน  
ความสนกุสนาน 

 
5.5.31.2 การวิเคราะห์มายาคต ิ
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองสมุทรโฆษค าฉันท์ท่ีราชบัณฑิตยสถานคัดเลือกมา 

ผู้วิจยัพบมายาคติ 2 ประเภท คือ (1) มายาคติเก่ียวกบัสงัคม และ (2) มายาคติเก่ียวกบัจดุสิน้สดุ
ของชีวิต ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.178 

 
ตารางท่ี 5.178  มายาคตใินวรรณคดีเร่ืองสมทุรโฆษค าฉนัท์ 

ค า ข้อความ ประโยค มายาคต ิ
บทเรศนเรนทร สงัคม (อ านาจและผู้มีอ านาจ) 
เอวไม้อนักลมงาม คือดงัเอวยพุาพาล วลัย์ทองกระวดัปาน กรนางอนั

โอบองค์ 
สงัคม (สตรีเพศ-ปิตาธิปไตย) 

ถวิลราชจกัขาดกมลมรณ์ บมิรอดด ารงชนม์ จดุสิน้สดุของชีวิต (ความตาย) 

 
การวิเคราะห์ค่านิยมและมายาคติในวรรณคดีเก่ียวกับละคร นิทาน และนาฏวรรณคดี

จ านวน 31 เร่ืองนี ้ผู้วิจยัขอสรุปผลการวิเคราะห์และแจกแจงสดัส่วนเป็นค่าร้อยละของวรรณคดี
ประเภทนี ้ดงัรายละเอียดตามตารางท่ี 5.179 และตารางท่ี 5.180 ดงันี ้
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ตารางท่ี 5.179  สรุปผลการวิเคราะห์คา่นิยมในวรรณคดีเก่ียวกบัละคร นิทาน และนาฏวรรณคดี 

เร่ือง 

ค่านิยม 
กา
รใ
ห้ค
วา
มส
 าค
ญั

กบั
ตวั
เอ
งห
รือ
บคุ
คล

 

ภา
ระ
บญุ

คณุ
 

ปรั
บต
วัเข้

าก
บัโ
อก
าส

แล
ะส
ิง่แ
วด
ล้อ
ม 

คว
าม
สมั
พนั

ธ์แ
ละ

คณุ
ธร
รม
ทา
งส
งัค
ม 

คว
าม
มัง่
คัง่
ร ่า
รว
ย 

กา
รม
ีคว
าม
รู้

คว
าม
สา
มา
รถ

 

อ า
นา
จน
ยิม

 

พทุ
ธศ
าส
นา

 

กา
รเท

ิดท
นูส
ถา
บนั

พร
ะม
หา
กษั

ตริ
ย์ 

คว
าม
สน
กุส
นา
น 

กนน    X X   X X X 
กกส X X  X X  X X  X 
กชส X X X X X  X X X X 
ขชผ X X X X X X X X X X 
คบส X  X       X 
งปจ X X X X   X X  X 
จคร X  X    X  X X 
ชนม X  X        
ตจม X X  X  X  X   
นรอ X X     X X X X 
บพร X  X    X    
บลพ X  X X   X    
บลส X   X X  X   X 
บลก        X   
บลธ X  X X X  X  X  
บอพ X   X X X X X X X 
บลอ X X X X X X X X X X 
พนฉ X  X X    X   
พอม X X X X X X X X X X 
พยศ X X X X X  X X X X 
มพธ X X X X X X X X X X 
รลด X X X    X X X X 
รชพ X        X X 
ลษว X X X X X  X X X X 
ลนช X X X X X X X X X X 
ลพล X X X X X  X X X X 
ลพม    X   X  X X 
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ตารางท่ี 5.179  (ตอ่) 

เร่ือง 

ค่านิยม 
กา
รใ
ห้ค
วา
มส
 าค
ญั

กบั
ตวั
เอ
งห
รือ
บคุ
คล

 

ภา
ระ
บญุ

คณุ
 

ปรั
บต
วัเข้

าก
บัโ
อก
าส

แล
ะส
ิง่แ
วด
ล้อ
ม 

คว
าม
สมั
พนั

ธ์แ
ละ

คณุ
ธร
รม
ทา
งส
งัค
ม 

คว
าม
มัง่
คัง่
ร ่า
รว
ย 

กา
รม
ีคว
าม
รู้

คว
าม
สา
มา
รถ

 

อ า
นา
จน
ยิม

 

พทุ
ธศ
าส
นา

 

กา
รเท

ิดท
นูส
ถา
บนั

พร
ะม
หา
กษั

ตริ
ย์ 

คว
าม
สน
กุส
นา
น 

วหม X  X X X  X   X 
วนน X X X X  X X X  X 
ศกต X   X X  X  X  
สมฆ X   X X  X  X X 

รวม 28 15 20 23 17 8 24 19 19 23 
ร้อยละ 90.3 48.4 64.5 74.2 54.8 25.8 77.4 61.3 61.3 74.2 

 
ตารางท่ี 5.180  สรุปผลการวิเคราะห์มายาคตใินวรรณคดีเก่ียวกบัละคร นิทาน และนาฏวรรณคดี 

เร่ือง 

มายาคต ิ

จกัรวาลและชีวติ 
สงัคม 

อตัลกัษณ์ จดุสิน้สดุของชีวิต 
ทัว่ไป สตรีเพศ 

กนน      
กกส X  X X  
กชส  X  X X 
ขชผ X X X X X 
คบส      
งปจ X  X X X 
จคร  X X   
ชนม   X   
ตจม   X X  
นรอ X   X  
บพร    X  
บลพ   X   
บลส  X  X  
บลก    X  
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ตารางท่ี 5.180  (ตอ่) 

เร่ือง 

มายาคต ิ

จกัรวาลและชีวติ 
สงัคม 

อตัลกัษณ์ จดุสิน้สดุของชีวิต 
ทัว่ไป สตรีเพศ 

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

รวม 15 24 (ทัว่ไป: 17; สตรีฯ: 18) 17 10 
ร้อยละ 48.4 77.4 54.8 32.3 

 
การวิเคราะห์ค่านิยมและมายาคติในวรรณคดีทัง้ 89 เ ร่ืองของหนังสือวรรคทองใน

วรรณคดีไทยนี ้ผู้ วิจัยขอประมวลผลการวิเคราะห์โดยสรุปเป็นจ านวนค่านิยมและมายาคติท่ี
ปรากฏในวรรณคดีแต่ละประเภท รวมถึงแจกแจงสดัส่วนเป็นค่าร้อยละของวรรณคดีทัง้หมด ดงั
รายละเอียดตามตารางท่ี 5.181 และตารางท่ี 5.182 ดงันี ้
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ตารางที่ 5.181  สรุปจ านวนคา่นิยมในวรรณคดีแตล่ะประเภทซึ่งราชบณัฑิตยสถานรวบรวมไว้ใน
หนงัสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย”  

ประเภทของวรรณคด ี จ านวน 

ค่านิยม 

คว
าม
ส า
คญั

ขอ
งต
วัเอ

งห
รือ
บคุ
คล

 

ภา
ระ
บญุ

คณุ
 

ปรั
บต
วัเข้

าก
บัโ
อก
าส

-ส
ิง่แ
วด
ล้อ
ม 

คว
าม
สมั
พนั

ธ์-
คณุ

ธร
รม
ทา
งส
งัค
ม 

คว
าม
มัง่
คัง่
ร ่า
รว
ย 

กา
รม
ีคว
าม
รู้ค
วา
มส
าม
าร
ถ 

อ า
นา
จน
ยิม

 

พทุ
ธศ
าศ
นา

 

กา
รเท

ิดท
นูส
ถา
บนั

พร
ะม
หา
กษั

ตริ
ย์ 

คว
าม
สน
กุส
นา
น 

ประวตัิศาสตร์และการเฉลมิ-
พระเกียรติพระมหากษัตริย์ 

7 3 3 3 4 2 2 3 3 3 4 

นิราศ การเดินทาง และการ
คร ่าครวญหรืออารมณ์ 

33 30 10 17 25 14 6 11 21 10 15 

ศาสนา ชาดก และค าสอน 15 13 10 7 13 8 8 12 10 7 9 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี  
และพิธีการ 

3 2 0 3 2 1 0 2 2 1 1 

ละคร นิทาน และนาฏ-
วรรณคด ี

31 28 15 20 23 17 8 24 19 19 23 

รวม 89 76 38 50 67 42 24 52 55 40 52 
ร้อยละ 100 85.4 42.7 56.2 75.3 47.2 26.9 58.4 61.8 44.9 58.4 

 
 ตารางท่ี 5.181 แสดงให้เห็นว่าวรรณคดีประเภทประวตัิศาสตร์และการเฉลิมพระเกียรติ
พระมหากษัตริย์มีค่านิยมท่ีปรากฏมากท่ีสดุ คือ ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม และความ
สนกุสนาน ซึ่งพบในวรรณคดี 4 เร่ือง ค่านิยมท่ีปรากฏน้อยท่ีสดุ คือ ความมัง่คัง่ร ่ารวย และการมี
ความรู้ความสามารถ ซึง่พบใน 2 เร่ือง วรรณคดีประเภทนิราศ การเดินทาง และการคร ่าครวญหรือ
อารมณ์มีคา่นิยมท่ีปรากฏมากท่ีสดุ คือ การให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล ซึ่งพบใน 30 เร่ือง 
ค่านิยมท่ีปรากฏน้อยท่ีสุด คือ การมีความรู้ความสามารถ ซึ่งพบใน 6 เร่ือง วรรณคดีประเภท
ศาสนา ชาดก และค าสอนมีคา่นิยมท่ีปรากฏมากท่ีสดุ คือ การให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล 
และความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม ซึ่งพบใน 13 เร่ือง ค่านิยมท่ีปรากฏน้อยท่ีสุด คือ การ
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ปรับตวัเข้ากับโอกาสและสิ่งแวดล้อม และการเทิดทูนสถาบนัพระมหากษัตริย์ ซึ่งพบใน 7 เร่ือง 
วรรณคดีประเภทขนบธรรมเนียม ประเพณี และพิธีการมีคา่นิยมท่ีปรากฏมากท่ีสดุ คือ การปรับตวั
เข้ากบัโอกาสและสิ่งแวดล้อม ซึ่งพบใน 3 เร่ือง คา่นิยมท่ีไม่ปรากฏเลย คือ ภาระบญุคณุ และการ
มีความรู้ความสามารถ วรรณคดีประเภทละคร นิทาน และนาฏวรรณคดีมีค่านิยมท่ีปรากฏมาก
ท่ีสดุ คือ การให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล ซึ่งพบใน 28 เร่ือง คา่นิยมท่ีปรากฏน้อยท่ีสดุ คือ 
การมีความรู้ความสามารถ ซึ่งพบใน 8 เร่ือง โดยรวมแล้ววรรณคดีทัง้ 5 ประเภทหรือจ านวน 89 
เร่ืองมีคา่นิยมท่ีปรากฏมากท่ีสดุ คือ การให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล ซึ่งพบใน 76 เร่ือง คิด
เป็นร้อยละ 85.4 ของวรรณคดีทัง้หมด ส่วนค่านิยมท่ีปรากฏน้อยท่ีสุด คือ การมีความรู้
ความสามารถ ซึง่พบใน 24 เร่ือง คดิเป็นร้อยละ 26.9 ของวรรณคดีทัง้หมด 

 
ตารางที่ 5.182  สรุปจ านวนมายาคติในวรรณคดีแตล่ะประเภทซึ่งราชบณัฑิตยสถานรวบรวมไว้

ในหนงัสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย”  

ประเภทของวรรณคด ี จ านวน 

มายาคต ิ

จกัรวาลและ
ชีวิต 

สงัคม 
(ทัว่ไป/สตรีเพศ) 

อตัลกัษณ์ 
จดุสิน้สดุของ

ชีวิต 

ประวตัิศาสตร์และการเฉลมิ
พระเกียรติพระมหากษัตริย์ 

7 4 5 (4 / 2) 2 1 

นิราศ การเดินทาง และการ
คร ่าครวญหรืออารมณ์ 

33 13 20 (11 / 14) 12 6 

ศาสนา ชาดก และค าสอน 15 8 11 (10 / 4) 8 5 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
และพิธีการ 

3 1 2 (0 / 2) 1 1 

ละคร นิทาน และนาฏ-
วรรณคด ี

31 15 24 (17 / 18) 17 10 

รวม 89 41 62 (42 / 40) 40 23 
ร้อยละ 100 46.1 69.7 44.9 25.8 

 
 ตารางท่ี 5.182 แสดงให้เห็นว่าวรรณคดีประเภทประวตัิศาสตร์และการเฉลิมพระเกียรติ
พระมหากษัตริย์มีมายาคติท่ีปรากฏมากท่ีสุด คือ สังคม ซึ่งพบในวรรณคดี 5 เร่ือง จ าแนกเป็น
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เนือ้หาทั่วไป (อ านาจและผู้ มีอ านาจ สถานะ ชาตินิยมความเป็นไทย ฯลฯ) 4 เร่ือง และเนือ้หา
เก่ียวกบัสตรีเพศหรือปิตาธิปไตย 2 เร่ือง สว่นมายาคติท่ีปรากฏน้อยท่ีสดุ คือ จดุสิน้สดุของชีวิต ซึ่ง
พบใน 1 เร่ือง วรรณคดีประเภทนิราศ การเดินทาง และการคร ่าครวญหรืออารมณ์มีมายาคติท่ี
ปรากฏมากท่ีสุด คือ สังคม ซึ่งพบใน 20 เร่ือง จ าแนกเป็นเนือ้หาทั่วไป 11 เร่ือง และเนือ้หา
เก่ียวกบัสตรีเพศหรือปิตาธิปไตย 14 เร่ือง ส่วนมายาคติท่ีปรากฏน้อยท่ีสุด คือ จดุสิน้สดุของชีวิต 
ซึ่งพบใน 6 เร่ือง วรรณคดีประเภทศาสนา ชาดก และค าสอนมีมายาคติท่ีปรากฏมากท่ีสุด คือ 
สงัคม ซึง่พบใน 11 เร่ือง จ าแนกเป็นเนือ้หาทัว่ไป 10 เร่ือง และเนือ้หาเก่ียวกบัสตรีเพศหรือปิตาธิป
ไตย 4 เร่ือง ส่วนมายาคติท่ีปรากฏน้อยท่ีสุด คือ จุดสิน้สุดของชีวิต ซึ่งพบใน 5 เร่ือง วรรณคดี
ประเภทขนบธรรมเนียม ประเพณี และพิธีการมีมายาคติท่ีปรากฏมากท่ีสดุ คือ สงัคม ซึ่งพบใน 2 
เร่ือง โดยพบเพียงเนือ้หาเก่ียวกับสตรีเพศหรือปิตาธิปไตยทัง้ 2 เร่ือง ส่วนมายาคติท่ีปรากฏน้อย
ท่ีสุด คือ จกัรวาลและชีวิต อัตลกัษณ์ และจุดสิน้สุดของชีวิต ซึ่งพบใน 1 เร่ือง วรรณคดีประเภท
ละคร นิทาน และนาฏวรรณคดีมีมายาคติท่ีปรากฏมากท่ีสุด คือ สงัคม ซึ่งพบใน 24 เร่ือง จ าแนก
เป็นเนือ้หาทั่วไป 17 เร่ือง และเนือ้หาเก่ียวกับสตรีเพศหรือปิตาธิปไตย 18 เร่ือง ส่วนมายาคติท่ี
ปรากฏน้อยท่ีสดุ คือ จดุสิน้สดุของชีวิต ซึ่งพบใน 10 เร่ือง โดยรวมแล้ววรรณคดีทัง้ 5 ประเภทหรือ
จ านวน 89 เร่ืองมีมายาคตท่ีิปรากฏมากท่ีสดุ คือ สงัคม ซึ่งพบใน 62 เร่ือง จ าแนกเป็นเนือ้หาทัว่ไป 
ได้แก่ อ านาจและผู้ มีอ านาจ สถานะ ชาตินิยมความเป็นไทย และอ่ืนๆ 42 เร่ือง และเนือ้หา
เก่ียวกบัสตรีเพศหรือปิตาธิปไตย 40 เร่ือง คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 69.7 ของวรรณคดีทัง้หมด ส่วน
มายาคติท่ีปรากฏน้อยท่ีสุด คือ จดุสิน้สดุของชีวิต ซึ่งพบใน 23 เร่ือง คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 25.8 
ของวรรณคดีทัง้หมด 



บทที่ 6 
 

การวเิคราะห์อุดมการณ์ 
 

ในบทนีเ้ป็นการวิเคราะห์อดุมการณ์ท่ีมีอยู่ในงานเขียนซึ่งราชบณัฑิตยสถานรวบรวมไว้ใน
หนังสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย” ผู้ วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์เรียงล าดับตามการจัด
หมวดหมู่เนือ้หาของวรรณคดี 5 ประเภทเช่นเดียวกับบทท่ี 5 โดยจะน าเสนอผลการวิเคราะห์ใน
รูปแบบตารางและความเรียงผสมผสานกนั  

การวิเคราะห์อุดมการณ์ในตัวบทนี ้ผู้ วิจัยจะส ารวจโดยจะพิจารณาเปรียบเทียบกับ
อุดมการณ์ในสังคมไทยดังได้อธิบายสรุปไว้ในบทท่ี 2 ได้แก่ อุดมการณ์ทางการเมือง คือ (1) 
ประชาธิปไตย (2) อ านาจนิยมเบ็ดเสร็จ (3) ราชาธิปไตย (4) ชาตินิยม อดุมการณ์ทางเศรษฐกิจ 
คือ (5) ทนุนิยมและวตัถนุิยม อดุมการณ์ทางสงัคมและวฒันธรรม คือ (6) ศกัดินา (7) ชายเป็น
ใหญ่ และ (8) พทุธศาสนา  

ผลการวิเคราะห์อดุมการณ์ในตวับทของแตล่ะวรรณคดีมีรายละเอียดดงันี ้
 
6.1 อุดมการณ์ในวรรณคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และการเฉลิมพระเกียรติ

พระมหากษัตริย์ 
 

6.1.1 กาพย์เห่เรือ พระนิพนธ์สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ 
(กหน) 

วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองกาพย์เห่เรือ พระนิพนธ์สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุดัติ
วงศ์ปรากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 68-69 ผู้วิจยัพบอดุมการณ์ 4 ประการ ได้แก่ 
(1) ประชาธิปไตย (2) อ านาจนิยมเบด็เสร็จ (3) ราชาธิปไตย และ (4) ศกัดินา ดงัเนือ้หาตามตาราง
ท่ี 6.1 
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ตารางที่ 6.1  อดุมการณ์ในวรรณคดีเร่ืองกาพย์เห่เรือ พระนิพนธ์สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศ
รานวุดัตวิงศ์ 

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
ประชาชี ประชาธิปไตย 
พระเดช อ านาจนิยมเบ็ดเสร็จ 
พระเกียรติจงเกริกดินดอน, พระองค์ทรงเฉลมิฉตัร, จอมขตัติยา, พระคณุล้นพ้นเกศา ราชาธิปไตย 
พระยศ, สมโภชเจ้า ศกัดินา 

 
6.1.2 ค าฉันท์ยอเกียรตชิาวนครราชสีมา (ฉยน) 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองค าฉันยอเกียรติชาวนครราชสีมาปรากฏในหนงัสือวรรคทองใน

วรรณคดีไทยหน้า 138 ผู้วิจยัพบอดุมการณ์ 2 ประการ ได้แก่ (1) ชาตินิยม และ (2) ชายเป็นใหญ่ 
ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 6.2 

 
ตารางท่ี 6.2  อดุมการณ์ในวรรณคดีเร่ืองค าฉนัยอเกียรตชิาวนครราชสีมา 

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
รอดพ้นไพรี, ไทยกล้าหาญชาญณรงค์, ด้าวแดนสยาม ชาตินิยม 
นกัวีระเยี่ยมเทียมชาย ชายเป็นใหญ 

 
6.1.3 โคลงยอพระเกียรตพิระเจ้ากรุงธนบุรี (คยธ) 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองโคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบรีุปรากฏในหนงัสือวรรคทอง

ในวรรณคดีไทยหน้า 181 ผู้วิจยัพบอดุมการณ์ 4 ประการ ได้แก่ (1) ประชาธิปไตย (2) ทนุนิยม
และวตัถนุิยม (3) ศกัดนิา และ (4) พทุธศาสนา ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 6.3 

 
ตารางท่ี 6.3  อดุมการณ์ในวรรณคดีเร่ืองโคลงยอเกียรตพิระเจ้ากรุงธนบรีุ 

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
ทัว่หน้าเนืองเขษม ประชาธิปไตย 
ทรัพย์ปัจจบุนั ทนุนิยมและวตัถนุิยม 
ที่พ านกัถ้วน นรชน ศกัดินา (ระบบอปุถมัภ์) 
กรุณาคน ยากไร้, สง่สตัว์ดล เมืองโมกข์ พทุธศาสนา 
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6.1.4 เพลงยาวเฉลิมพระเกียรต ิ(คุณพุ่ม) (พยพ) 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองเพลงยาวเฉลิมพระเกียรติ (คณุพุ่ม) ปรากฏในหนงัสือวรรคทอง

ในวรรณคดีไทยหน้า 465 ผู้วิจยัพบอดุมการณ์ดงัได้น าเสนอไว้ในตารางท่ี 6.4 
 

ตารางท่ี 6.4  อดุมการณ์ในวรรณคดีเร่ืองเพลงยาวเฉลิมพระเกียรต ิ(คณุพุม่) 

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
จนแล้วมี ทนุนิยมและวตัถนุิยม 
วิไสยยศ ศกัดินา 
ไมเ่ที่ยง, ดีแล้วชัว่, ลบัพระเมรุเวรุวรรณบรรพต, บญุตอ่บญุ พทุธศาสนา 

 
6.1.5 ลิลิตดัน้สดุดีบ้านบางระจัน (ลสบ) 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองลิลิตดัน้สดุดีบ้านบางระจันปรากฏในหนังสือวรรคทองใน

วรรณคดีไทยหน้า 556-557 ผู้วิจยัพบอุดมการณ์ชาตินิยม ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตาม
ตารางท่ี 6.5 

 
ตารางท่ี 6.5  อดุมการณ์ในวรรณคดีเร่ืองลิลิตดัน้สดดีุบ้านบางระจนั 

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
ความเป็นไทยเคยถนอม ใครจกัยอมยื่นให้ ส า่ศตัรูล้างได้, ถ่ินเคยครอง, ข้าศกึ, เหย้า ชาตินิยม 

 
6.1.6 ลิลิตตะเลงพ่าย (ลตพ) 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองลิลิตตะเลงพ่ายปรากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 

558-570 ผู้วิจยัพบอุดมการณ์ 6 ประการ ได้แก่ (1) อ านาจนิยมเบ็ดเสร็จ (2) ราชาธิปไตย (3) 
ชาตนิิยม (4) ศกัดนิา (5) ชายเป็นใหญ่ และ (6) พทุธศาสนา ดงัรายละเอียดตามตารางท่ี 6.6 

 
ตารางท่ี 6.6  อดุมการณ์ในวรรณคดีเร่ืองลิลิตตะเลงพา่ย 

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
เรืองพระฤทธ์ิ, เผด็จด้าว, จงจ า, ยกพล, อบรม อ านาจนิยมเบ็ดเสร็จ 
พระ, พระเนานคัเรศ, ป่ินธเรศไท้ โททรง, สองขตัติย, งามสองสริุยราช, รามเร่ิมรณ

ฤทธ์ิ รบราพณ์, ยอหตัถ์  
ราชาธิปไตย 
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ตารางท่ี 6.6  (ตอ่) 

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
เสร็จทพั, รอน อริราช, แดนสยาม, ราญรอน เศิกไสร้, รงค์, ศึก, ทกุเทศทกุทิศอ้าง อื่น

ไท้ไป่เทียม, ขนุเสยีมสามรรถต้าน ขนุตะเลง, สู้ศกึสาร 
ชาตินิยม 

ขนุตอ่ขนุ, ท้าวทา่น ศกัดินา 
อยู่แม่อย่าละห้อย, อยู่แม่อย่าเสวยครวญ-อย่าเศร้าเสียศรี, ค าพ่อไซร้ สัง่สอน, พี่เชย

ชม, อบองค์เจ้า จักให้เรียมเชย, ขาสมร พลางพี่โอบเอวอร แอบเคล้า, แม่
หน้านวลเฉลมิ, ฉนัใดจึงจ่ิมเจ้า จกัมาแอบแนบเคล้า อยูเ่คลีย้คลงึโฉม 

ชายเป็นใหญ่ 

ไฟราคลาม, คิริเมขล์มงคลอาสน์ มารเอย พทุธศาสนา 

 
6.1.7 ลิลิตยวนพ่าย (ลยพ) 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองลิลิตยวนพ่ายปรากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 

623-629 ผู้วิจยัพบอดุมการณ์ 6 ประการ ได้แก่ (1) อ านาจนิยมเบ็ดเสร็จ (2) ราชาธิปไตย (3) 
ชาตินิยม (4) ทุนนิยมและวตัถุนิยม (5) ศกัดินา และ (6) พุทธศาสนา ดงัรายละเอียดผลการ
วิเคราะห์ตามตารางท่ี 6.7 
 
ตารางท่ี 6.7  อดุมการณ์ในวรรณคดีเร่ืองลิลิตยวนพา่ย 

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
ครอบฟ้า ดินขาม, พระไกรแผน, พระฤทธิ, ชยเดช, โจมปราบจกัรพาฬหล้า อ านาจนิยมเบ็ดเสร็จ 
ล า้เลอกษัตร, ด ารงรักษ รองราษฎร์, พระ, พระเกียรติ, ผ่านฟ้า, พระราม รอนราพ, 

พระก่อพระเกือ้หล้า, พระสริุนทราธิกราช, ป่ินไตรตรึงษ์  
ราชาธิปไตย 

โจมจ่ายลาวฦๅฤทธิ, ตามตอ่ยไพริศ ชาตินิยม 
แก้วจกัรรัตน ทนุนิยมและวตัถนุิยม 
เบญจยศ, พลพฤนทร, พวกพลช้าง ศกัดินา 
เอกสตัว์เกือ้ให้ สา่งศลัย, เบญเจนทริเยศบัน้ เบญจา นนัตริยเบญจกั-เบญจปรการณา 

พิธมารค, พรหม, พระคณุ, สรรเพชญ  
พทุธศาสนา 

 
การวิเคราะห์อุดมการณ์ในวรรณคดีเก่ียวกับประวัติศาสตร์และการเฉลิมพระเกียรติ

พระมหากษัตริย์จ านวน 7 เร่ืองนี ้ผู้วิจยัขอสรุปผลการวิเคราะห์และแจกแจงสดัส่วนเป็นคา่ร้อยละ
ของวรรณคดีประเภทนี ้ดงัรายละเอียดตามตารางท่ี 6.8 ดงันี ้
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ตารางที่  6.8  สรุปผลการวิเคราะห์อุดมการณ์ในวรรณคดีเก่ียวกับประวัติศาสตร์และการเฉลิม
พระเกียรตพิระมหากษัตริย์ 

เร่ือง 

อุดมการณ์ 

ปร
ะช
าธิ
ปไ
ตย

 

อ า
นา
จน
ยิม
เบ
็ดเ
สร็
จ 

รา
ชา
ธิป
ไต
ย 

ชา
ติน
ยิม

 

ทนุ
นิย
มแ
ละ
วตั
ถนุ
ิยม

 

ศกั
ดิน
า 

ชา
ยเ
ป็น

ให
ญ่

 

พทุ
ธศ
าส
นา

 

กาพย์เหเ่รือ กรมพระยานริศรานวุดัตวิงศ์ (กหน) X X X   X   
ค าฉนัท์ยอเกียรตชิาวนครราชสมีา (ฉยน)    X   X  
โคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบรีุ (คยธ) X    X X  X 
เพลงยาวเฉลมิพระเกียรติ (คณุพุม่) (พยพ)     X X  X 
ลลิติดัน้สดดุีบ้านบางระจนั (ลสบ)    X     
ลลิติตะเลงพา่ย (ลตพ)  X X X  X X X 
ลลิติยวนพา่ย (ลยพ)  X X X X X  X 

รวม 2 3 3 4 3 5 2 4 
ร้อยละ 28.6 42.9 42.9 57.1 42.9 71.4 28.6 57.1 

 
6.2 อุดมการณ์ในวรรณคดีเกี่ยวกับนิราศ การเดินทาง และการคร ่าครวญหรือ

อารมณ์ 
 

6.2.1 กลอนเพลงยาวรบพม่าที่ท่าดนิแดง (กนด) 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองกลอนเพลงยาวรบพม่าท่ีท่าดินแดงปรากฏในหนงัสือวรรคทอง

ในวรรณคดีไทยหน้า 12-14 ผู้วิจยัพบอดุมการณ์ 2 ประการ ได้แก่ (1) ชาตินิยม และ (2) พทุธ
ศาสนา ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 6.9 

 
ตารางท่ี 6.9  อดุมการณ์ในวรรณคดีเร่ืองกลอนเพลงยาวรบพมา่ท่ีทา่ดนิแดง 

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
มาย ่ายีเขตขณัฑ์บรีุ, บ าราบรบราชไพริน, พยายามตามตี ให้ชนะไพรี, สู้สงคราม, ศกึ ชาตินิยม 
เวทนา, นิจจาเอย๋, พาลาอาธรรม์ พทุธศาสนา 
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6.2.2 กาพย์ห่อโคลงนิราศธารทองแดง (กนธ) 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองกาพย์ห่อโคลงนิราศธารทองแดงปรากฏในหนงัสือวรรคทองใน

วรรณคดีไทยหน้า 35-37 ผู้วิจยัพบอดุมการณ์ 3 ประการ ได้แก่ (1) ประชาธิปไตย (2) ศกัดินา และ 
(3) ชายเป็นใหญ่ ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 6.10 

 
ตารางท่ี 6.10  อดุมการณ์ในวรรณคดีเร่ืองกาพย์หอ่โคลงนิราศธารทองแดง 

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
เชยหมู ่ ประชาธิปไตย 
ต ่าเตีย้ ศกัดินา 
กลิน่แก้วแล้วเรียมเหลียว, ลางนางอาบน า้ท่า-ผดัหน้านวนยวนใจชาย, นางตกัน า้ท่า 

อาบองค์-ผดัหน้านวนงามล า้ ยัว่เย้าใจชาย 
ชายเป็นใหญ่ 

 
6.2.3 กาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศก (กนศ)  
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองกาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศกปรากฏในหนังสือวรรคทองใน

วรรณคดีไทยหน้า 38-42 ผู้ วิจยัพบอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตาม
ตารางท่ี 6.11 
 
ตารางท่ี 6.11  อดุมการณ์ในวรรณคดีเร่ืองกาพย์หอ่โคลงนิราศธารโศก 

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
นิว้นางเรียวรูปต้อง ตาเรียม-นิว้แดงใคร่และเลียม โลมลบู, นางนวลนึกนิ่มเนือ้ นวล

ฉลอง-ช้างน้าวน้าวคอสอง จมุพิต พี่น้าวเคล้าคลงึแย้ม ยัว่ยิม้ชมกนั 
ชายเป็นใหญ่ 

 
6.2.4 กาพย์เห่เรือ พระนิพนธ์เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร (กหธ) 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองกาพย์เห่เรือ พระนิพนธ์เจ้าฟ้าธรรมธิเบศรปรากฏในหนังสือ

วรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 43-55 ผู้วิจยัพบอดุมการณ์ 5 ประการ ได้แก่ (1) ราชาธิปไตย (2) 
ทนุนิยมและวตัถนุิยม (3) ศกัดินา (4) ชายเป็นใหญ่ และ (5) พทุธศาสนา ดงัรายละเอียดผลการ
วิเคราะห์ตามตารางท่ี 6.12 
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ตารางท่ี 6.12  อดุมการณ์ในวรรณคดีเร่ืองกาพย์เหเ่รือ พระนิพนธ์เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร 

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
เสด็จประเวศด้าว, ทรง,  ราชาธิปไตย 
พายทอง, กาบแก้ว แสงแวววบั ทนุนิยมและวตัถนุิยม 
พวกพลไกร แหนแห ่ ศกัดินา 
คิดอนงค์องค์เอวอร ผมประบา่อา่เอี่ยมไร, หอมหื่นร่ืนรสเพีย้ง กลิน่เนือ้นวลนาง, คะนงึ

ถึงนงราม ผิวเหลือกว่าจ าปาทอง, นชุสดุสายสมร เห็นจะวอนอ้อนพี่ชาย, พี่คิด
เชยกลิ่นปราง นั่งแนบแอบเอวบาง, วนิดามาด้วยกัน จะอ้อนพี่ชีช้มเชย, พี่นี ้
ประคอง รับขวญัน้องต้องมือเรา, เรียมคะนงึถึงเอวบาง, พิศรูปก็นา่รัก พิศพกัตร์ก็
นา่ชม อ้อนแอ้นอรเอวกลม ชมขวญัน้องต้องตาชาย, ชายใดในแผน่ดิน ไม่เหมือน
พี่ท่ีตรอมใจ 

ชายเป็นใหญ่ 

นาคา, วาสกุรี, เอ็นด ู  

 
6.2.5 กาพย์เห่เรือ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

(กหจ) 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองกาพย์เห่เรือ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หวัปรากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 56-58 ผู้วิจยัพบอดุมการณ์ 2 ประการ 
ได้แก่ (1) ชายเป็นใหญ่ และ (2) พทุธศาสนา ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 6.13 

 
ตารางที่  6.13  อุดมการณ์ในวรรณคดีเร่ืองกาพย์เห่เรือ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระ

จลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั 

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
พี่ถกูถนัน้องยิม้พราย, ศรีสมรแมแ่ตง่กาย ผิวผอ่งต้องตาชาย, จากเจ้าเฝ้าทกุข์ทน ชายเป็นใหญ่ 
ผลกรรมพราก พทุธศาสนา 

 
6.2.6 กาพย์เห่เรือ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

(กหม) 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองกาพย์เห่เรือ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หวัปรากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 63-67 ผู้วิจยัพบอดุมการณ์ 5 ประการ 
ได้แก่ (1) อ านาจนิยมเบ็ดเสร็จ (2) ราชาธิปไตย (3) ชาตินิยม (4) ศกัดินา และ (5) ชายเป็นใหญ่ 
ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 6.14 
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ตารางที่ 6.14  อดุมการณ์ในวรรณคดีเร่ืองกาพย์เห่เรือ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกฎุ
เกล้าเจ้าอยูห่วั 

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
ทะเลหลวง อ านาจนิยมเบ็ดเสร็จ 
เสด็จประเวศห้วง, ทรง, เกียรติก้อง, องค์ภบูาล, พระอวตาร, องค์ ราชาธิปไตย 
ถ่ินด้าวอา่วสยาม ชาตินิยม 
ยทุธนาวี แหนแห,่ ภิญโญยศยง ศกัดินา 
คะนงึถึงเจ้า, นกึถึงแก้ว พ่ีเศร้าทรวงศลัย์ ชายเป็นใหญ่ 

 
6.2.7 ค ากาพย์เร่ืองพระศิวประตมิา (กศม) 
วรรคทองในวรรณคดีค ากาพย์เร่ืองพระศวิประติมาปรากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดี

ไทยหน้า 136-137 ผู้วิจยัพบอดุมการณ์ทนุนิยม ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 6.15 
 

ตารางท่ี 6.15  อดุมการณ์ในวรรณคดีค ากาพย์เร่ืองพระศวิประตมิา 

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
โอฬาร, ขาวปาน เงินยวง, พิมานมาศ, ผองรัตน์นานา, วรรณนพรัตน์เรืองรอง, เงินทอง ทนุนิยมและวตัถนุิยม 

 
6.2.8 โคลงกวีโบราณ (ควบ) 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองโคลงกวีโบราณปรากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 

144-146 ผู้วิจยัพบอดุมการณ์ 3 ประการ ได้แก่ (1) อ านาจนิยมเบ็ดเสร็จ (2) ศกัดินา และ (3) 
พทุธศาสนา ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 6.16 

 
ตารางท่ี 6.16  อดุมการณ์ในวรรณคดีเร่ืองโคลงกวีโบราณ 

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
ประหาร, ทา่นมล้าง อ านาจนิยมเบ็ดเสร็จ 
นางข้างใน, บเ่จียมตวัมนั ต ่าต้อย, บเ่จียมตวัน้อย ต ่าเตีย้ ศกัดินา 
ทิพยาน, พรหม, หมูส่ตัว์, พระสเุมรุ พทุธศาสนา 
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6.2.9 โคลงก าศรวลศรีปราชญ์ (คศป) 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองโคลงก าศรวลศรีปราชญ์ปรากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดี

ไทยหน้า 147-149 ผู้วิจยัพบอดุมการณ์ชายเป็นใหญ่ ดงัรายละเอียดตามตารางท่ี 6.17 
 

ตารางท่ี 6.17  อดุมการณ์ในวรรณคดีเร่ืองโคลงก าศรวลศรีปราชญ์ 

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
จากนางยิ่งตนตก เมรุมาศ, รฦกกระลาพิม พระมาศ กเูออย ชายเป็นใหญ่ 

 
6.2.10 โคลงดัน้นิราศตามเสดจ็ทัพล าน า้น้อย (คดน) 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองโคลงดัน้นิราศตามเสด็จทพัล าน า้น้อยปรากฏในหนงัสือวรรค

ทองในวรรณคดีไทยหน้า 150-151 ผู้วิจยัพบอดุมการณ์ 2 ประการ ได้แก่ (1) ราชาธิปไตย และ (2) 
ชายเป็นใหญ่ ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 6.18 

 
ตารางท่ี 6.18  อดุมการณ์ในวรรณคดีเร่ืองโคลงดัน้นิราศตามเสดจ็ทพัล าน า้น้อย 

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
เยาวราช ราชาธิปไตย 
จร เจ็บเสนห์่ ราแม,่ เจียรนจุรนชุไกล กลิน่ชู้  ชายเป็นใหญ่ 

 
6.2.11 โคลงทวาทศมาศ (คทม)  
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองโคลงทวาทศมาศปรากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทย

หน้า 152-157 ผู้วิจยัพบอดุมการณ์ 5 ประการ ได้แก่ (1) ทนุนิยมและวตัถนุิยม และ (2) ชายเป็น
ใหญ่ ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 6.19 

 
ตารางท่ี 6.19  อดุมการณ์ในวรรณคดีเร่ืองโคลงทวาทศมาศ 

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
มณีมาไลย, รัตนมณีมาลย์สร้อย, สร้อยสวมกรรณ ทนุนิยมและวตัถนุิยม 
รนฤดีดษักาม-ถวิลทิพย์สนุาสา เสาวนิศ เนือ้แนบนวลนชุเนือ้ แนบใน, ขวญัหาย หา

แม ่เสยีงรอกราคพาลต้อง โตรดตรอม, เรียบร้อย 
ชายเป็นใหญ่ 
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6.2.12 โคลงนิราศฉะเชิงเทรา (คนช) 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองโคลงนิราศฉะเชิงเทราปรากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดี

ไทยหน้า 158 ผู้วิจยัไมพ่บอดุมการณ์ในตวับทท่ีสุม่ตวัอยา่ง 
 
6.2.13 โคลงนิราศไปแม่น า้น้อย (คนม) 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองโคลงนิราศไปแม่น า้น้อยปรากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดี

ไทยหน้า 159-160 ผู้วิจยัไมพ่บอดุมการณ์ในตวับทท่ีสุม่ตวัอยา่ง 
 
6.2.14 โคลงนิราศพระประธม (คนป) 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองโคลงนิราศพระประธมปรากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดี

ไทยหน้า 161 ผู้วิจยัไมพ่บอดุมการณ์ในตวับทท่ีสุม่ตวัอยา่ง 
 

6.2.15 โคลงนิราศพระพพิธิสาลี (คนพ) 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองโคลงนิราศพระพิพิธสาลีปรากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดี

ไทยหน้า 162-163 ผู้วิจยัพบอดุมการณ์ 2 ประการ ได้แก่ (1) ประชาธิปไตย และ (2) ชายเป็นใหญ่ 
ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 6.20 

 
ตารางท่ี 6.20  อดุมการณ์ในวรรณคดีเร่ืองโคลงนิราศพระพิพิธสาลี 

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
หล้า ประชาธิปไตย 
คะนงึโฉมแนง่นวลวรรโณภาษ ชายเป็นใหญ่ 

 
6.2.16 โคลงนิราศพระยาตรัง (คนต) 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองโคลงนิราศพระยาตรังปรากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดี

ไทยหน้า 164-169 ผู้วิจยัพบอดุมการณ์ 2 ประการ ได้แก่ (1) ชายเป็นใหญ่ และ (2) พทุธศาสนา 
ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 6.21 

 
ตารางท่ี 6.21  อดุมการณ์ในวรรณคดีเร่ืองโคลงนิราศพระยาตรัง 

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
เวรุวิบตัิกรรม, บาป, แรงกรรม พทุธศาสนา 
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ตารางท่ี 6.21  (ตอ่) 

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
สมรมิ่ง กเูอย, เว้นแตย่าใจชู้  ช่ืนเนือ้เรียมหาย, เค็มสมรเทียม เทียบน า้, (๑๓) เคยนอน

อิงแอบเจ้า ในราตรีแม่ นาสิกสบูกลิ่นนาสิกน้อง จูบโอษฐแม่รับสลา โอษฐพี่ ฤๅ
นิราแรมห้อง หา่งหน้านางไกล  

ชายเป็นใหญ่ 

 
6.2.17 โคลงนิราศพะเนียด (คนน) 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองโคลงนิราศพะเนียดปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทย

หน้า 170 ผู้วิจยัไมพ่บอดุมการณ์ในตวับทท่ีสุม่ตวัอยา่ง 
 

6.2.18 โคลงนิราศกรมพระยาเดชาดศิร (คนด) 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองโคลงนิราศกรมพระยาเดชาดิศรปรากฏในหนังสือวรรคทองใน

วรรณคดีไทยหน้า 171 ผู้วิจยัไมพ่บอดุมการณ์ในตวับทท่ีสุม่ตวัอยา่ง 
 

6.2.19 โคลงนิราศหริภุญชัย (คนห) 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองโคลงนิราศหริภุญชยัปรากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทย

หน้า 172-179 ผู้วิจยัพบอดุมการณ์ 4 ประการ ได้แก่ (1) อ านาจนิยมเบ็ดเสร็จ (2) ราชาธิปไตย (3) 
ศกัดนิา และ (4) พทุธศาสนา ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 6.22 
 
ตารางท่ี 6.22  อดุมการณ์ในวรรณคดีเร่ืองโคลงนิราศหริภญุชยั  

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
ราชรือ้ อ านาจนิยมเบ็ดเสร็จ 
มงัราย ราชแฮ, ทิพนาย, ถวาย, เมือเมืองฟ้า, บพิตร, พระเมือง, จอมจกัร, เกศเกล้า ราชาธิปไตย 
อารักษ์, อาราธน์, เชิญ ศกัดินา 
เทียนทุงทีป, ส่วนบุญ, เสพสร้างสุราลยั, กรรม, สาริรัง, ท านวาย, แก้กรรม, สรวง 

สวรรคเทพ, มหาชินธาตเุจ้า, ดาวดงึส์ 
พทุธศาสนา 
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6.2.20 นิราศกรุงเก่า (นรก) 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองนิราศกรุงเก่าปรากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 

316-317 ผู้วิจยัพบอุดมการณ์ 3 ประการ ได้แก่ (1) อ านาจนิยมเบ็ดเสร็จ (2) ทนุนิยมและวตัถุ
นิยม และ (3) ชายเป็นใหญ่ ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 6.23 
 
ตารางท่ี 6.23  อดุมการณ์ในวรรณคดีเร่ืองนิราศกรุงเก่า  

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
สัง่ อ านาจนิยมเบ็ดเสร็จ 
ปรุงประทิ่นทอง ทนุนิยมและวตัถนุิยม 
เคยอบน า้ นวลละออง อาบเอย, เรียมกระสนั ชายเป็นใหญ่ 

 
6.2.21 นิราศตลาดเกรียบ (นรต) 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองนิราศตลาดเกรียบปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทย

หน้า 318 ผู้วิจยัพบอดุมการณ์ 2 ประการ ได้แก่ (1) ทนุนิยมและวตัถนุิยม และ (2) ชายเป็นใหญ่ 
ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 6.24 
 
ตารางท่ี 6.24  อดุมการณ์ในวรรณคดีเร่ืองนิราศตลาดเกรียบ  

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
ค าเปลวแผแ่ผน่ไว้ วางขาย, แปดน า้ค าเปลว ทนุนิยมและวตัถนุิยม 
แผน่มาศภกัตร์เหมือนหมาย แมย่ิม้, สดุเสยีดาย ผิวผอ่ง พี่เฮย ผิวพิมลงามปิม้ ชายเป็นใหญ่ 

 
6.2.22 นิราศนรินทร์ (นรน)  
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองนิราศนรินทร์ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 

319-324 ผู้วิจยัพบอดุมการณ์ 7 ประการ ได้แก่ (1) ประชาธิปไตย (2) ราชาธิปไตย (3) ชาตินิยม 
(4) ทนุนิยมและวตัถนุิยม (5) ศกัดินา (6) ชายเป็นใหญ่ และ (7) พทุธศาสนา ดงัรายละเอียดผล
การวิเคราะห์ตามตารางท่ี 6.25 

 

ตารางท่ี 6.25  อดุมการณ์ในวรรณคดีเร่ืองนิราศนรินทร์  

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
ฝึกฟืน้ใจเมือง ประชาธิปไตย 
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ตารางท่ี 6.25  (ตอ่)  

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
พระ ราชาธิปไตย 
อยธุยา ชาตินิยม 
สงิหาสน์ปรางค์รัตน์บรรเจิด, แก้วเก้า, พืน้ทอง ทนุนิยมและวตัถนุิยม 
ยศ ศกัดินา 
(๓) โอ้ศรีเสาวลกัษณ์ล า้ แลโลม โลกเอย แม้วา่มีก่ิงโพยม ยื่นหล้า แขวนขวญันชุชูโฉม 

แมกเมฆ ไว้แม่ กีดบ่มีก่ิงฟ้า ฝากน้องนางเดียว โฉมควรจักฝากฟ้า ฤๅดิน ดีฤๅ 
เกรงเทพไท้ธรณินทร์ ลอบกล า้ ฝากลมเลื่อนโฉมบิน บนเลา่ นะแม่ ลมจะชายชกั
ช า้ ชอกเนือ้เรียมสงวน, ระลกึโฉมแม่แบบบาง บวัมาศ กูเอย ควรแผ่แผ่นทองหุ้ม 
ห่อไว้หวงัสงวน, เอียงอกเทออกอ้าง อวดองค์ อรเอย-โฉมแม่หยาดฟ้าแย้ม อยู่
ร้อนฤๅเห็น 

ชายเป็นใหญ่ 

ลอยสวรรค์, บญุเพรง, อบาย, ไตรรัตน์พ้น พนัแสง, รสพระธรรม, เจดีย์, แดนไตร, สิน้
สญูกลัป์, เมรุ 

พทุธศาสนา 

 
6.2.23 นิราศพระบาท (นรบ) 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองนิราศพระบาทปรากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 

325-328 ผู้วิจยัพบอดุมการณ์ 5 ประการ ได้แก่ (1) ประชาธิปไตย (2) ราชาธิปไตย (3) ชาตินิยม 
(4) ชายเป็นใหญ่ และ (5) พทุธศาสนา ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 6.26 

 
ตารางท่ี 6.26  อดุมการณ์ในวรรณคดีเร่ืองนิราศพระบาท  

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
ประชมุ ประชาธิปไตย 
สริุย์วงศ์, ทรงกริช, พระทรงฤทธ์ิ, พระทยั, องค์ ราชาธิปไตย 
กรุงศรี, ชาวกรุง ชาตินิยม 
ทกุข์เพราะจากเจ้างามข า, หวัอกพี่, ถ้าเป็นอกน าตวัเมีย จะละเหี่ยหาผวัอยูต่วัเดียว พี่

เห็นนกแล้ววิตกถึงน้องน้อย จะครวญคอยนบัวนักระสนัเสยีว ไมเ่ห็นพี่ก็จะโหยอยู่
โดยเดียว, พี่โศก 

ชายเป็นใหญ่ 

ฉดุพทุธรูป, นิจจาเอย๋ พทุธศาสนา 
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6.2.24 นิราศพระประธม (นรธ) 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองนิราศพระประธมปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทย

หน้า 329-333 ผู้วิจยัพบอดุมการณ์ชายเป็นใหญ่ ดงัรายละเอียดการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 6.27 
 

ตารางท่ี 6.27  อดุมการณ์ในวรรณคดีเร่ืองนิราศพระประธม  

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
ถึงรูปชัว่ตวัด าระย ายาก รู้รักปากรักหน้าประสาหญิง ชายเป็นใหญ่ 

 
6.2.25 นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน (นรจ) 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองนิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีนปรากฏในหนงัสือวรรคทอง

ในวรรณคดีไทยหน้า 334-341 ผู้วิจยัพบอดุมการณ์ 6 ประการ ได้แก่ (1) อ านาจนิยมเบ็ดเสร็จ (2) 
ราชา-ธิปไตย (3) ชาตินิยม (4) ทุนนิยมและวัตถุนิยม (5) ศกัดินา และ (6) พุทธศาสนา ดงั
รายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 6.28 

 
ตารางท่ี 6.28  อดุมการณ์ในวรรณคดีเร่ืองนิราศพระยามหานภุาพไปเมืองจีน  

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
เป็นใหญ่, รือ้, เกณฑ์-คมุไป, ทหาร, เรือรบ, เคร่ืองครบอาวธุสรรพ อ านาจนิยมเบ็ดเสร็จ 
นารายณ์อวตาร, เสด็จออก, ทรงแผลงสาตรศร, พระราชสาร, พระผู้ผา่น ราชาธิปไตย 
ฝ่ายจีนจงเอีย้, อยธุยาวดีศรี, จ าเริญราชไมตรี, ป้องกนั ชาตินิยม 
ก าป่ันแลส าเภาเขาค้าขาย, คฤหา, ไมพ่อกิน, จน, มิได้ของแล้วก็ร้องไมจ่รดล  ทนุนิยมและวตัถนุิยม 
คมุไพร่, จิม้ก้อง, เจ้าพนกังาน, พนกังาน, ยาจกวรรณิพก ศกัดินา 
ทรงพรต, เอาธูปเทียนบวงบน, อนิจจา พทุธศาสนา 

 
6.2.26 นิราศภูเขาทอง (นรภ) 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองนิราศภูเขาทองปรากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 

342-345 ผู้วิจยัพบอดุมการณ์ 5 ประการ ได้แก่ (1) ราชาธิปไตย (2) ชาตินิยม (3) ศกัดินา (4) ชาย
เป็นใหญ่ และ (5) พทุธศาสนา ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 6.29 
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ตารางท่ี 6.29  อดุมการณ์ในวรรณคดีเร่ืองนิราศภเูขาทอง  

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
ขอเดชะ, ป่ินเกล้า, พระพทุธเจ้าหลวง, ประทาน, ตามเสด็จ, บทศรี ราชาธิปไตย 
กรุงศรี, สิน้แผน่ดิน  ชาตินิยม 
ศรีศกัดิ์, เมืองตรี, ข้าฝ่าธุล ี ศกัดินา 
อนัพริกไทยใบผกัชีเหมือนสกีา ต้องโรยนา่เสยีสกัหนอ่ยอร่อยใจ ชายเป็นใหญ่ 
พระพทุธคณุ, กลบัชาติวาสนา, ชัว่, เกิดชาติใด, พระคณุ พทุธศาสนา 

 
6.2.27 นิราศเมืองแกลง (นรม) 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองนิราศเมืองแกลงปรากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 

346 ผู้วิจยัพบอดุมการณ์ 3 ประการ ได้แก่ (1) ทนุนิยมและวตัถนุิยม (2) ศกัดินา และ (3) พทุธ
ศาสนา ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 6.30 
 
ตารางท่ี 6.30  อดุมการณ์ในวรรณคดีเร่ืองนิราศเมืองแกลง  

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
พวกเขาชาวประโมงไมโ่หยง่หยิบ ล้วนตีนถีบปากกดัขดัเขมร, มัง่คัง่ ทนุนิยมและวตัถนุิยม 
โคลนตม, จะปลกูเรือนก็มิได้ใสปั่น้ลม ใครขืนท าก็ระทมด้วยเพลงิลาม ศกัดินา 
การบาป พทุธศาสนา 

 
6.2.28 นิราศเมืองเพชร (นรพ) 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองนิราศเมืองเพชรปรากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 

347-350 ผู้วิจยัพบอดุมการณ์ 5 ประการ ได้แก่ (1) ราชาธิปไตย (2) ชาตินิยม (3) ทนุนิยมและ
วตัถนุิยม (4) ศกัดนิา และ (5) พทุธศาสนา ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 6.31 
 
ตารางท่ี 6.31  อดุมการณ์ในวรรณคดีเร่ืองนิราศเมืองเพชร  

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
พระองค์, ทรงสร้าง, ในพระโกศ, ประทาน ราชาธิปไตย 
ภาษาสยาม ชาตินิยม 
เรืองรองรุ่งโรจน์, ตกึ, แหวนก้อยพลอยเพชร, แหวนประดบั ทนุนิยมและวตัถนุิยม 
โอรสราช ศกัดินา 
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ตารางท่ี 6.31  (ตอ่)  

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
นิจจาเอย๋, โบสถ์ราม, สาธุ, อาราม, กฏิุ, กฏ์ิุ, อาวาส พทุธศาสนา 

 
6.2.29 นิราศลอนดอน (นรล) 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองนิราศลอนดอนปรากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 

351-366 ผู้วิจยัพบอดุมการณ์ 7 ประการ ได้แก่ (1) ประชาธิปไตย (2) ราชาธิปไตย (3) ชาตินิยม 
(4) ทนุนิยมและวตัถนุิยม (5) ศกัดินา (6) ชายเป็นใหญ่ และ (7) พทุธศาสนา ดงัรายละเอียดผล
การวิเคราะห์ตามตารางท่ี 6.32 
 
ตารางท่ี 6.32  อดุมการณ์ในวรรณคดีเร่ืองนิราศลอนดอน  

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
แลสล้างคนผู้ดสูลอน, ราษฎร, ประชมุ ประชาธิปไตย 
เทพินนรินทร์ราช, ทรง, พระองค์, พระศอ, พระกรรณ, ฉลององค์ ราชาธิปไตย 
บ้านสถานถ่ิน, ต้องไกลเมือง, จากบ้าน, ศึก, ออกแขกเมือง, กลบันคร, ต่างเพศเขต

แดน 
ชาตินิยม 

ก าป่ัน, ความยาก, อาภรณ์เคร่ืองประดบั, เพชร, ทองเนือ้เก้า, สายสร้อย, ดอกไม้เพชร
, ระย้าย้อยพรอยพราว, แก๊ส, โฮเต็ล, พร้อมพรัก, เรือไฟ, แทน่บรรจถรณ์  

ทนุนิยมและวตัถนุิยม 

เจ้า, ทตูานทุตู, นาย, เถลงิอาสน์, สมยศศกัดิ์, คนใช้, เจ้าคณุ ศกัดินา 
นิราศนาฏนวลผจง จากห้อง วายสวาดิขาดเคียงองค์ อรแอบ อกเอย นานนกัรักษ์แรม

น้อง นิ่มเนือ้เคยถนอม, ค่อยอยู่เถิดนงเยาว์ล าเพาพกัตร์ -ใช่แกล้งหนายแหนง
ขวญัให้รัญจวน อย่าคร ่าครวญโศกสร้อยน้อยฤทยั, ซ า้จากเจ้าเนือ้เหลือง พี่ห่าง
แหแดดาลร าคาญเคือง, เมื่อเรียมคงเคียงคู่อยู่กับเรือน เจ้าผู้ เพื่อนร่วมรักก็ภกัดี 
ปรนิบตัิเชษฐาอชัฌาสยั-ถึงยามกินยามนอนรู้ผ่อนที นัง่พดัวีนวดฟัน้หมัน่ระวงั 
เมื่อยามแนบแอบอิงแม่มิ่งมิตร เชยชมชิดนิ่มนุชช่วยจุดหลงั, (๔๕) อนัสตรีกับ
บรุุษได้ฉดุชวน ก็ยอ่มยวนจิตใจอาลยัลาญ, นบัวนัคิดขนิษฐา 

ชายเป็นใหญ่ 

สขุทุกข์, อนิจจา, กรรมเวร, เคราะห์, นิจจาเอ๋ย, กรรม, บุญช่วยหนนุ, นมสัการพระ
เขีย้วแก้ว, ทางสวรรค์ 

พทุธศาสนา 
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6.2.30 นิราศวัดเจ้าฟ้า (นรฟ)  
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองนิราศวดัเจ้าฟ้าปรากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 

367-369 ผู้วิจยัพบอดุมการณ์ 4 ประการ ได้แก่ (1) ประชาธิปไตย (2) ชาตินิยม (3) ชายเป็นใหญ่ 
และ (4) พทุธศาสนา ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 6.33 
 
ตารางท่ี 6.33  อดุมการณ์ในวรรณคดีเร่ืองนิราศวดัเจ้าฟ้า  

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
มนษุย์แนน่ นบัโกฏิแสนสาวแก่แซภ่าษา ประชาธิปไตย 
ธานีศรีอยธุย์, พวกชายฝ่ายมอญแตก่่อนมา ล้วนสกัขาเขียนหมกึจารึกพงุ ชาตินิยม 
สาวเกล้ามวยสวยสะอาด แต่ขยาดอยู่ว่านุ่งผ้าถุง -เมื่อยกเท้าก้าวย่างสว่างแวบ 

เหมือนฟ้าแลบแลผาด, ใคร่น่าาจูบรูปร่างเหมือนนางฟ้า ช่วยอุ้มพามาให้เถิดจะ
เชิดชม 

ชายเป็นใหญ่ 

เทพารักษ์, ศกัดิ์สทิธ์ิ, ขาดศีล พทุธศาสนา 

 
6.2.31 นิราศสุพรรณค าโคลง (นสค) 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองนิราศสุพรรณค าโคลงปรากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดี

ไทยหน้า 370-371 ผู้วิจยัไมพ่บอดุมการณ์ในตวับทท่ีสุม่ตวัอยา่ง 
 

6.2.32 เพลงยาวกรมหม่ืนสถติย์ธ ารงสวัสดิ์ (พยถ) 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองเพลงยาวกรมหม่ืนสถิตย์ธ ารงสวสัดิ์ปรากฏในหนงัสือวรรคทอง

ในวรรณคดีไทยหน้า 460-464 ผู้วิจยัพบ 4 อดุมการณ์ ได้แก่ (1) อ านาจนิยมเบ็ดเสร็จ (2) ศกัดินา 
(3) ชายเป็นใหญ่ และ (4) พทุธศาสนา ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 6.34 
 

ตารางท่ี 6.34  อดุมการณ์ในวรรณคดีเร่ืองเพลงยาวกรมหม่ืนสถิตย์ธ ารงสวสัดิ ์ 

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
เห็นโฉมแล้วก็ให้ตลงึหลง พินิจนัง่ตัง้อารมณ์ชมทรง ยิ่งพิศไหนยิ่งจ านงเสน่ห์นวล, จะ

พิศไหนก็วิไลยลานตะลงึ ใครยลนางอย่างประหนึ่งให้เร่งรัก ศรีสวสัดิ์แต่พ่ีทศันา
สมร-ด้วยโฉมน้องต้องไนยเนตรนกั, เสยีดายภกัตร์เหมือนเอารักชโลมทา เสยีดาย
ทรงโสภามาหมองมอม ข้างในมีแมงหวี่มาเวียนตอม ต่อสกุงอมจึงได้ทราบว่า
สาธารณ์, ใจหญิงยิ่งกวา่ชาย เลน่อบุายล้วนเอาแบบเปนแยบยนต์ 

ชายเป็นใหญ่ 

สัง่แล้วสอนเลา่, สหีราชมีอ านาจที่สรุเสยีง, ขูค่ าราม อ านาจนิยมเบ็ดเสร็จ 
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ตารางท่ี 6.34  (ตอ่)  

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
สมภกัตร์ศักดิ์สงวน, ชาติ์เปนคนชั่ว, สุนักข์มกัขม า้ท่ีต ่าเย่า สเออะเห่าหอนสู้ เสียง

ประสงค์, สถลุพงศ์ 
ศกัดินา 

สตัย์, พาล พทุธศาสนา 

 
6.2.33 ลิลิตพายัพ (ลพย) 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองลิลิตพายพัปรากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 619 

ผู้วิจยัพบอดุมการณ์ 2 ประการ ได้แก่ (1) ประชาธิปไตย และ (2) พทุธศาสนา ดงัรายละเอียดผล
การวิเคราะห์ตามตารางท่ี 6.35 

 
ตารางท่ี 6.35  อดุมการณ์ในวรรณคดีเร่ืองลิลิตพายพั  

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
มาตรขาดรักแล้ว มนษุย์สิน้ยินดี (มองวา่ทกุคนเทา่เทียมหรือเป็นเช่นเดียวกนั) ประชาธิปไตย 
ธรรม พทุธศาสนา 

 
การวิเคราะห์อุดมการณ์ในวรรณคดีเก่ียวกับนิราศ การเดินทาง และการคร ่าครวญหรือ

อารมณ์จ านวน 33 เร่ืองนี ้ผู้ วิจยัขอสรุปผลการวิเคราะห์และแจกแจงสดัส่วนเป็นค่าร้อยละของ
วรรณคดีประเภทนี ้ดงัรายละเอียดตามตารางท่ี 6.36 ดงันี ้
 
ตารางที่  6.36  สรุปผลการวิเคราะห์อุดมการณ์ในวรรณคดีเก่ียวกบันิราศ การเดินทาง และการ

คร ่าครวญหรืออารมณ์ 

เร่ือง 

อุดมการณ์ 

ปร
ะช
าธิ
ปไ
ตย

 

อ า
นา
จน
ยิม
เบ
็ดเ
สร็
จ 

รา
ชา
ธิป
ไต
ย 

ชา
ติน
ยิม

 

ทนุ
นิย
มแ
ละ
วตั
ถนุ
ิยม

 

ศกั
ดิน
า 

ชา
ยเ
ป็น

ให
ญ่

 

พทุ
ธศ
าส
นา

 

กลอนเพลงยาวรบพมา่ที่ทา่ดินแดง (กนด)    X    X 
กาพย์หอ่โคลงนิราศธารทองแดง (กนธ) X     X X  
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ตารางท่ี 6.36  (ตอ่) 

เร่ือง 

อุดมการณ์ 

ปร
ะช
าธิ
ปไ
ตย

 

อ า
นา
จน
ยิม
เบ
็ดเ
สร็
จ 

รา
ชา
ธิป
ไต
ย 

ชา
ติน
ยิม

 

ทนุ
นิย
มแ
ละ
วตั
ถนุ
ิยม

 

ศกั
ดิน
า 

ชา
ยเ
ป็น

ให
ญ่

 

พทุ
ธศ
าส
นา

 

กาพย์หอ่โคลงนิราศธารโศก (กนศ)       X  
กาพย์เหเ่รือ พระนิพนธ์เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร (กหธ)   X  X X X X 
กาพย์เหเ่รือ รัชกาลที่ 5 (กหจ)       X X 
กาพย์เหเ่รือ รัชกาลที่ 6 (กหม)  X X X  X X  
ค ากาพย์เร่ืองพระศวิประติมา (กศม)     X    
โคลงกวีโบราณ (ควบ)  X    X  X 
โคลงก าศรวลศรีปราชญ์ (คศป)       X  
โคลงดัน้นิราศตามเสด็จทพัล าน า้น้อย (คดน)   X    X  
โคลงทวาทศมาศ (คทม)     X  X  
โคลงนิราศฉะเชิงเทรา (คนช)         
โคลงนิราศไปแมน่ า้น้อย (คนม)         
โคลงนิราศพระประธม (คนป)         
โคลงนิราศพระพิพิธสาล ี(คนพ) X      X  
โคลงนิราศพระยาตรัง (คนต)       X X 
โคลงนิราศพะเนยีด (คนน)         
โคลงนิราศกรมพระยาเดชาดศิร (คนด)         
โคลงนิราศหริภญุชยั (คนห)  X X   X  X 
นิราศกรุงเกา่ (นรก)  X   X  X  
นิราศตลาดเกรียบ (นรต)     X  X  
นิราศนรินทร์ (นรน) X  X X X X X X 
นิราศพระบาท (นรบ) X  X X   X X 
นิราศพระประธม (นรธ)       X  
นิราศพระยามหานภุาพไปเมืองจีน (นรจ)  X X X X X  X 
นิราศภเูขาทอง (นรภ)   X X  X X X 
นิราศเมอืงแกลง (นรม)     X X  X 
นิราศเมอืงเพชร (นรพ)   X X X X  X 
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ตารางท่ี 6.36  (ตอ่) 

เร่ือง 

อุดมการณ์ 

ปร
ะช
าธิ
ปไ
ตย

 

อ า
นา
จน
ยิม
เบ
็ดเ
สร็
จ 

รา
ชา
ธิป
ไต
ย 

ชา
ติน
ยิม

 

ทนุ
นิย
มแ
ละ
วตั
ถนุ
ิยม

 

ศกั
ดิน
า 

ชา
ยเ
ป็น

ให
ญ่

 

พทุ
ธศ
าส
นา

 

นิราศลอนดอน (นรล) X  X X X X X X 
นิราศวดัเจ้าฟ้า (นรฟ) X   X   X X 
นิราศสพุรรณค าโคลง (นสค)         
เพลงยาวกรมหมื่นสถิตย์ธ ารงสวสัดิ์ (พยถ)  X    X X X 
ลลิติพายพั (ลพย) X       X 

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

 
6.3 อุดมการณ์ในวรรณคดีเกี่ยวกับศาสนา ชาดก และค าสอน 
 

6.3.1 กฤษณาสอนน้องค าฉันท์ (ธนบุรี) (กสน) 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองกฤษณาสอนน้องค าฉนัท์ (ธนบรีุ) ปรากฏในหนงัสือวรรคทองใน

วรรณคดีไทยหน้า 3-4 ผู้วิจยัพบอดุมการณ์ 3 ประการ ได้แก่ (1) ทนุนิยมและวตัถนุิยม (2) ชาย
เป็นใหญ่ และ (3) พทุธศาสนา ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 6.37 

 
ตารางท่ี 6.37  อดุมการณ์ในวรรณคดีเร่ืองกฤษณาสอนน้องค าฉนัท์ (ธนบรีุ)  

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
ทองเนือ้แท้สกุอร่าม, พลอยพลาม, สวุรรณ ทนุนิยมและวตัถนุิยม 
กษัตรีมีผวั ดจุแหวนมีหวั เห็นงามแก่ตาโลกทัง้หลาย เป็นท่ีสงวนรักกบักาย อย่าท าให้

สลาย แสงแก้วจะอบัเงางาม, หญิงพลดัพรากจากผวั ปากคนย่อมหวั เยาะเย้า
กระซิบครหา  

ชายเป็นใหญ่ 

ราค, รักด้วยไมตรี พทุธศาสนา 
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6.3.2 กลอนดอกสร้อย “ร าพงึในป่าช้า” (กรป) 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองกลอนดอกสร้อย “ร าพึงในป่าช้า” ปรากฏในหนงัสือวรรคทองใน

วรรณคดีไทยหน้า 5-11 ผู้วิจยัพบอดุมการณ์ 5 ประการ ได้แก่ (1) ประชาธิปไตย (2) ชาตินิยม (3) 
ทนุนิยมและวตัถนุิยม (4) ศกัดนิา และ (5) พทุธศาสนา ดงัรายละเอียดตามตารางท่ี 6.38 

 
ตารางท่ี 6.38  อดุมการณ์ในวรรณคดีเร่ืองกลอนดอกสร้อย “ร าพงึในป่าช้า”   

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
ทัว่มณฑล, ล้วนร่างคนในเขตประเทศนี,้ ฝงูคน ประชาธิปไตย 
ส าราญใจตามเขตประเทศถ่ิน, ใครจะยอมละแดนแสนสบาย ชาตินิยม 
โปรยเคร่ืองปรุงจรุงกลิน่, ฟมูฟายสนิ ทนุนิยมและวตัถนุิยม 
ชาวนา, ขบัโคกระบือถือคนัไถ, มกัใหญ่, เกียรติศกัดิ์ ศกัดินา 
สลด, หว่ง, ทกุข์, น า้ใจ, สภุาพผอ่งใสด้วยไมตรี, โอบอ้อมอารี, วิบาก, หว่งใย, อาลยั พทุธศาสนา 

 
6.3.3 กาพย์มหาชาต ิ(กมช)  
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองกาพย์มหาชาติปรากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 

28-32 ผู้วิจยัพบอดุมการณ์ 5 ประการ ได้แก่ (1) อ านาจนิยมเบ็ดเสร็จ (2) ราชาธิปไตย (3) 
ชาตนิิยม (4) ศกัดนิา (5) พทุธศาสนา ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 6.39 
 
ตารางท่ี 6.39  อดุมการณ์ในวรรณคดีเร่ืองกาพย์มหาชาต ิ  

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
ชิงชังมิชอบใจจึงยกให้, ยกพระยอดรักร่วมใจบริจาคทาน, ใครในโลกย์นีท้ี่จะก่อ

เกินกฤษดาภินิหาร 
อ านาจนิยมเบ็ดเสร็จ 

พระชาลกีณัหา, พระยอดรัก, พระทยั, พระมหากรุณา, พระยอดสองเสนห่า, ตรัส, ทรง
พระโสมนสั, พระบรมกษัตริย์, ทรงจ าเริญราชศิริสวสัดิ์, พระองค์, มกุฏ, ถวาย, 
พระผู้ยอดญาณ 

ราชาธิปไตย 

ข้าศกึ ชาตินิยม 
พราหมณ์, พระสพัพัญญูญาณ, ทาน, อานิสงส์, สรรเพ็ชดาญาณ, ศีลสมาธิขันธ

ปัญญา, ทศับารมี, ภิกษุสงฆ์ผู้ทรงศีลสมาธิปัญญา, สมเด็จอ ามรินทรเจ้าไตร
ตรึงศตรีเนตร, ศรัทธา, อกุศล, มนุษย์เทวสมบตัิ, ประเสริฐสุทธิ, วิญญา, เทพ
อินทร์จนัทร์จตโุลกบาล, พระยมพระกาลกลุปีชาบดีศรราช, สทุธาวาสมหาพรหม, 
ประนมนมสัการ, อนโุมทนา, ทิพยบชูา, ผู้ทรงศรีศีล 

พทุธศาสนา 
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ตารางท่ี 6.39  (ตอ่)   

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
ทา่น, ชชูกาจารย์, ท้าวเธอ, พฤฒาจารย์, ท้าว, เจ้า, สปัรุษชาติ, เชือ้ชาติชินวงษ์ ศกัดินา 

 
6.3.4 ค าฉันท์สามัคคีบรรยาย (ฉสบ) 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองค าฉันท์สามคัคีบรรยายปรากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดี

ไทยหน้า 139-141 ผู้วิจยัพบอุดมการณ์ 6 ประการ ได้แก่ (1) ประชาธิปไตย (2) อ านาจนิยม
เบด็เสร็จ (3) ชาตนิิยม (4) ทนุนิยมและวตัถนุิยม (5) ศกัดินา และ (6) พทุธศาสนา ดงัรายละเอียด
ผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 6.40 

 
ตารางท่ี 6.40  อดุมการณ์ในวรรณคดีเร่ืองค าฉนัท์สามคัคีบรรยาย   

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
บรรดามนษุย์เรา, ตา่งคนจะตา่งอยู,่ สละหมู,่  ประชาธิปไตย 
มกัพาล จะมุง่ตามกลมตน, ก าแหง อ านาจนิยมเบ็ดเสร็จ 
มิปรองดอง ชาตินิยม 
กลไกใสน่ า้มนั, ดวงไฟใสเ่ชือ้เพลงิ ทนุนิยมและวตัถนุิยม 
ผู้ใหญ่, ผู้ น้อยกวา่ ศกัดินา 
ปลง, กระท าชอบ, กระท าชัว่, “ทาน ” การให้ปัน, น า้ใจ, การุณย์ พทุธศาสนา 

 
6.3.5 โคลงเร่ืองพาลีสอนน้อง (คพน) 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองโคลงพาลีสอนน้องปรากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทย

หน้า 180 ผู้วิจยัพบอดุมการณ์ 3 ประการ ได้แก่ (1) อ านาจนิยมเบด็เสร็จ (2) ราชาธิปไตย และ (3) 
ศกัดนิา ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 6.41 

 
ตารางท่ี 6.41  อดุมการณ์ในวรรณคดีเร่ืองโคลงพาลีสอนน้อง   

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
อยา่ใกล้นกัศกัดิศรี, ทะนงจะจงมี ทวิโทษ, อยา่ไกลนยัน์เนตร อ านาจนิยมเบ็ดเสร็จ 
นฤบดี, นเรนทร์ ราชาธิปไตย 
ท้าว, ทา่นไท้ ศกัดินา 
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6.3.6 โคลงราชสวัสดิ์ (ครส) 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองโคลงราชสวสัดิป์รากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 

182 ผู้วิจยัพบอดุมการณ์ 2 ประการ ได้แก่ (1) ประชาธิปไตย และ (2) ชาตินิยม ดงัรายละเอียดผล
การวิเคราะห์ตามตารางท่ี 6.42 

 
ตารางท่ี 6.42  อดุมการณ์ในวรรณคดีเร่ืองโคลงราชสวสัดิ ์  

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
อาณาประชาพรรณ สบสตัว์, สทิธิ ประชาธิปไตย 
ปิดป้องประคองขอบขณัฑ์ เขตแคว้น ชาตินิยม 

 
6.3.7 โคลงโลกนิต ิ(คลน) 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองโคลงโลกนิติปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 

183-289 ผู้วิจยัพบอดุมการณ์ทัง้ 8 ประการ คือ (1) ประชาธิปไตย (2) อ านาจนิยมเบ็ดเสร็จ (3) รา
ชาธิป-ไตย (4) ชาตินิยม (5) ทนุนิยมและวตัถนุิยม (6) ศกัดินา (7) ชายเป็นใหญ่ และ (8) พทุธ
ศาสนา ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 6.43 
 
ตารางท่ี 6.43 อดุมการณ์ในวรรณคดีเร่ืองโคลงโลกนิต ิ  

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
คนหมู่, ฝงูคนเกิดมีมา เหลือแหล,่ คนล้มจักข้ามกราย ห่อนได้, ชน, ทกุประเทศ, ทัว่

หล้า, ทกุทวีป, ช่วยกนั, ยตุิธรรม, ชายหญิงทัว่ท้อง ธาตรี, ประชมุ 
ประชาธิปไตย 

ทารุณโทษ, โกรธ, ตอบถ้อยถือความ, โทษให้, บงัเบียด, ท าโทษ, โทษ, ล้างผลาญ, ว่า
รู้ฟังค า, พิษหอกดาบเพลงิลาม, น า้จิตพระยาก าหนด ยากแท้, เฝ้าท้าวเทียมเสพ
ด้วย ยาพิษ, บนัดาล ความโกรธ, สัง่สอน, ตีสัง่สอน, ทวิโทษ, หาญหกั, นฤโทษ, 
แบ่งกึ่งเมืองให้ผู้  กล่าวเกลีย้งบูชา, เมื่อจกัสัง่การงาน ดจุโกรธ, เลือกใช้, คร้าม
กลวั, รังแก, บงัอาจ, ลบูเหล้นคมตาว, ทหาร       

อ านาจนิยมเบ็ดเสร็จ 

ยากไร้, ทรัพย์อดุหนนุ, ทนุ, มัง่มี, ดแูคลน, ทองแดง, สวุรรณ, ทรัพย์ม้วยหมดตวั, ร้อน
ไร้, สิน, ไร้สิ่งสิน, ยากจน, ทุนท า, มีมัง่, ทรัพย์, เสื่อมสิน, ไร้ทรัพย์อบัผู้มา เป็น
เพื่อน, คัง่คบัทรัพย์สนิ, โลภทรัพย์, คนโลภค านลังาม ง่ายแท้, น้อยทรัพย์อย่าต่อ
ล้อ เลียนความ, ได้สิบไม่เท่าค้า ขาดสิน้ทุนเดิม, รู้คิดค้าที่ม้วย หมดทุน, ค้า, 
ทรัพย์มอด หมดแฮ, ไร้ทรัพย์สิง่ส าอาง จกัโอ ่งามฤๅ      

ทนุนิยมและวตัถนุิยม 
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ตารางท่ี 6.43 (ตอ่)   

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
แผน่ภพภมูินทร์ ราชาธิปไตย 
สงคราม, ตา่งเทศ, ไกลคาม เขตบ้าน, อาสาศกึ, หมัน่ลอดสอดสบืถ้อย เวรี, เศิกเสีย้น, 

ดสักร 
ชาตินิยม 

เสยีงพงศ์, บณัฑิต, ฝงูหงส์-ฝงูกา, สหีราช-โคนา, ม้าต้น-ลา, เลวชาติ, ชาติเสือ, ท่าน, 
กลกาแตง่ยงูทอง, ทว่ยแกล้ว, ทา่นรู้, สนิศกัดิ์, นอบนิว้, ชาติเชือ้เดียวกนั, ไทท้าว, 
หมู่วงศา มิตรญาติ, ยศศกัดิ์, ข้าหลีกหนีสามหน จากเจ้า, ลกูศิษย์-ครู, พ่อแม่
โคตรสนัดาน สทุธชาติ, พระยา, ค าครูสัง่สอน, เฝ้าท้าว, อายแก่ราชาคลา ยศแท้, 
ญาติวงศ์พงศา, ศิษย์กบัอาจารย์, รักเจ้า, ท่านเคียดอย่าควรประทษุฐ์, จงมีภกัดี
ดุจ โสนขั, ฉลองพระคุณเจ้าไท้ ท่านเลีย้งบ ารุง, ตนน้อยแลใฝ่ให้ เกินศักดิ์ ว่า
ตระกูลใหญ่นกั แทบไท้, สงวนศกัดิ์, ข้าทาส, นายน้อย, ไท้ชุบชู, บ้ายศ, ผู้ ใหญ่
ยอ่มเกรงขาม คารวะ, ค้าความคบลกูขนุ  

ศกัดินา 

สามวนัจากนารี เป็นอื่น, บุรุษรสรักร้อย เท่าน้อมในหญิง, เป็นชายความรู้ยิ่ง เป็น
ทรัพย์, สตรีรูปงามสรรพ เป็นทรัพย์ ตนนา แม้ตกยากไร้ร้าง ห่อนไร้สามี, หญิงชัว่
ผวัอยา่ร้าง, สตรีรูปล าเภา ผวัอยา่ เลา่แฮ ยกัหลม่ถ่มร้ายซ า้ ไม้ร้ายแรงหึง, หญิง
รูปร้ายกิริยาโฉด, บรุุษสดุไร้รัก เมียงาม ชอบฤๅ, บรุุษรอบรู้คง งามเพื่อ รู้แฮ หญิง
มกังามล้นล้วน เลศิด้วยสามี, หญิงดรุณอนัธพาล หนุม่เหน้า เป็นพิษแก่พฤฒิการ 
บรุุษ, นารีรูปช้อยชด แซะเฉียด ชายนา ใครจักนิ่งดไูด้ ห่อนเว้นตวัตน, หญิงอยู่
สงดัคง เป็นเหต,ุ เมียที่งามเป็นประธาน-บตุรชายเชษฐกมุาร นบัใหญ่ ยิ่งแฮ  

ชายเป็นใหญ่ 

คบเพื่อน พาลนา, คนใจร้าย, คนพาล, บญุ, บาป, ทรุจิต, ฟังธรรม, สปับรุุษรู้บญุกรรม
, ชั่วร้าย, สร้างสืบบุญธรรม์, จงนึกนิตย์ชีพคล้าย ดุจด้วยฟองชล, ทรชน, 
นกัปราชญ์, ปราชญ์, ปัญญา, ธมัโมช, เห็นถ่องธรรม, ท าชอบชอบหอ่นหาย ชอบ
กลบั สนองนา ท าผิดผิดจกัให้ โทษแท้ถึงตน, ท าคณุให้หอ่นรู้ คณุสนอง, แทนคณุ
, ศรีหมอง, ภิกษุเสพสงัวร ศีลสขุ, ประมาท, ประจาค, มนตร์, เคราะห์โศก, บรุพ
กรรม, เทวา, กรรม, สพัพญัญ,ู เสพสรุาบาน การบาป, คบพาล, ธรรเมศ, ท าบญุ, 
ทุรชน, ความสตัย์, บรรพชิตบ่รักษา ศีลขาด, หีนชาติ, มธุ รสธรรมา, อสตัยา, 
อบาย, บุญแต่ง, อกุศล, จักรเกวียนเวียนแล้ ไล่ต้อนตีนโค, คนเวรต่อเวร
ประทุษฐ์-เอาอเวรระงับหง้าย อาจสิน้สญูเวร, เมตตา, สจัศีล, (๓๐๓) รูปชาย
หญิงทัว่ท้อง ธาตรี เป็นภกัษ์แก่เดือนปี สดุสิน้ อฐิัถมทัว่ปถพี รายเร่ีย ประเทศเท่า
ปีกริน้ ร่างพ้นฤๅมี, ความเพียร, ทางธรรม, คนบาป, เอือ้เฟือ้, สดบัถ้อยธรรมกวี, 
ประมาท, สจั, หมูพ่าล, พวกพาล  

พทุธศาสนา 
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6.3.8 ดุสิตสมิต (ดสม) 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองดสุิตสมิตปรากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 307-

313 ผู้วิจยัพบอุดมการณ์ 7 ประการ ได้แก่ (1) ประชาธิปไตย (2) อ านาจนิยมเบ็ดเสร็จ (3) 
ชาตินิยม (4) ทุนนิยมและวตัถุนิยม (5) ศกัดินา (6) ชายเป็นใหญ่ และ (7) พุทธศาสนา ดงั
รายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 6.44 
 
ตารางท่ี 6.44  อดุมการณ์ในวรรณคดีเร่ืองดสุิตสมิต   

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
สทิธ์ิ, มีเร่ืองควรไตแ่ล้ว จึงถาม เทอญพอ่, ไม้ล้มข้ามได้อยา่ข้ามคน ประชาธิปไตย 
พลงัวงัชา เปรียบยกัษ์, ขม่คน, ให้ขยาด อ านาจนิยมเบ็ดเสร็จ 
อยา่ให้ประมาทชาติศตัรู ชาตินิยม 
มากด้วย ธนสาร ทนุนิยมและวตัถนุิยม 
คนเฒา่เหลา่ครูทา่นสอนไว้, ยศศกัดิ์ ศกัดินา 
สรุาอีกนารี คือเคร่ือง มือนา แหง่อมิตรผู้ตัง้ จิตผลาญ ชายเป็นใหญ่ 
ปราชญ์ พทุธศาสนา 

 
6.3.9 เพลงยาวเจ้าพระ (พยจ) 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองเพลงยาวเจ้าพระปรากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทย

หน้า 466-467 ผู้วิจยัพบอดุมการณ์ 5 ประการ ได้แก่ (1) ประชาธิปไตย (2) อ านาจนิยมเบ็ดเสร็จ 
(3) ราชา-ธิปไตย (4) ศกัดนิา และ (5) พทุธศาสนา ดงัรายละเอียดการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 6.45 
 
ตารางท่ี 6.45  อดุมการณ์ในวรรณคดีเร่ืองเพลงยาวเจ้าพระ   

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
หล้าฦๅ ประชาธิปไตย 
มลทินโทษ อ านาจนิยมเบ็ดเสร็จ 
พระประภาษ, พระองค์, เสยีพระไทย ราชาธิปไตย 
จงชอบระบอบหมาย, เยาว์, ภิญโญใหญ่ในสถาน, ศกึษาวิชาการ, ควรตระกลู ศกัดินา 
ปราชญ์, วาศนา, บารมี พทุธศาสนา 
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6.3.10 มหาชาตคิ าหลวง (มหล) 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองมหาชาติค าหลวงปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทย

หน้า 468-478 ผู้วิจยัพบอดุมการณ์ 7 ประการ ได้แก่ (1) ประชาธิปไตย (2) อ านาจนิยมเบ็ดเสร็จ 
(3) ราชา-ธิปไตย (4) ทนุนิยมและวตัถนุิยม (5) ศกัดินา (6) ชายเป็นใหญ่ และ (7) พทุธศาสนา ดงั
รายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 6.46 
 
ตารางท่ี 6.46  อดุมการณ์ในวรรณคดีเร่ืองมหาชาติค าหลวง   

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
มหาชน, ฝงูราษฎร์, ทว่วทกุประเทศตา่งตา่ง, ทกุแมนเมือง ประชาธิปไตย 
พลพาล, เดช อ านาจนิยมเบ็ดเสร็จ 
เสด็จ, รองบาท, พระมทัรีศรวรลกษณเลิศนาง, ถวาย, พระเพศยนัดรภศัดา, พระองค์

ทรงสรรพลกัษณ์, พระจอมจกัร, พระมทัรีศรีสนุทรางค์, พระโสมนศัยินดี, พระมทั
รี, พระแพศยนัดร, พระโอฐ 

ราชาธิปไตย 

เกือกทอง ทนุนิยมและวตัถนุิยม 
ราชสีห์พยคัฆราช, สองเจ้า, พระราชมารดา, เจ้าพ่อ, สองกุมารเจ้าพ่อ, ล้ยงโลมสอง

กษัตริย์, เจ้า, ธ, พระปิยบุตร, บรมราชธิดา, ท้าวมทัธราชชาติเชือ้สมมุติพงษ์, 
กฤดิบริวารยศยง, หมู่กษัตริย์, เจ้ามัทรีอรรคเทพี, ลูกรักราชธิดา,  นางพญา, 
ทรงเคร่ือง, น า้เชือ้ชาติราชาธิเบศ    

ศกัดินา 

ล าเภาเพศพิมลเบญจางค์ลกัษณ์เลิศฟ้า, เยาวมาลย์ เนือ้นงพาลนงโพธ, ใครค่าเล้ม 
โฉมนาง-ส าอางค์องค์นงลกัษณ์ ภตัราใสสรแล้ม แย้มแย้มจึ่งจรรจา แลนางพญา
น้นนโสด สมบูรณ์โบษบววกาม-มีด าเนอรงามแออาย รทวยรทอดกรกราย ค่อย
โชยชายยกยอ่ง, โฉมนางนงคราญเมื่อทรงเคร่ือง ฟ้ากระเดื่องคนชม ฤๅอิ่มเลอย-
ดุจกินริน แน่งภกัตราแพ่งมานุษย์ ฤๅปรยบเลอย, พิศดูโฉมฉรรโอษฐ พยงนิย
โครธสกุใส-นางมีโฉมสรอาด   

ชายเป็นใหญ่ 

อนุโมทนา, ทาน, พระคาถา, บริจาคทาน, ภวัคคภพพรหมมาน, เทพยท้งงหลาย, 
เทวดา, ช้นนฟ้า, อินท์พรหมบรมปชาบดี, นมสัการอนุโมทน์, ทศพล, สรรพเทว
คณานบั ไตรตรึงษสถิตย์ ท้งงองค์อ ามฤตกฤษดาญ, บุตรทาน, พระโพธิญาณ, 
พระทานบารมี, ทกุแหง่ห้องสงสาร 

พทุธศาสนา 

 
6.3.11 มหาเวสสันดรชาดก (เทศนา) (มหช) 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองมหาเวสสันดรชาดก (เทศนา) ปรากฏในหนังสือวรรคทองใน

วรรณคดีไทยหน้า 479-522 ผู้วิจยัพบอดุมการณ์ทัง้ 8 ประการ คือ (1) ประชาธิปไตย (2) อ านาจ
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นิยมเบ็ดเสร็จ (3) ราชาธิปไตย (4) ชาตินิยม (5) ทนุนิยมและวตัถนุิยม (6) ศกัดินา (7) ชายเป็น
ใหญ่ และ (8) พทุธศาสนา ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 6.47 

 
ตารางท่ี 6.47  อดุมการณ์ในวรรณคดีเร่ืองมหาเวสสนัดรชาดก (เทศนา)   

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
ทัง้เวียงชยั, ทัว่ทิศา, ฝงูคน, คนทัง้หลาย, อเนกนิกรประชาราษฎร์, ทัว่สกล    ประชาธิปไตย 
ยกโทษโกรธขึง้, ไม่โปรด, วอนขอโทษเธอก็ไม่ให้, พาลพาโลโกรธาแล้วด่าตี, โกรธ

งุ่นง่ายเงือ้งอศอก, ขู่ตะคอกขบเขีย้วเคีย้วฟัน, วิ่งเวียนไล่แล่นอึงคะนึง, มดัมือ
แขวนขงึไว้กบัขื่อ, ดเุดือดดา่ขูเ่ขีย้วเข็ญ, ทะลมุมุะไมค่ิดใคร, ศีรษะเองก็จะจะเดด็
กระเด็น, กูจะผ่าออกทัว่แถกเถือถึงหวัใจ, ประหาร, กระท าภยัพิบตัิเบียดเบียน, 
ยกพยหุแสนยาพลากร, ระงบัเคืองแค้นท่ีโทษา, เลอืกสรรเอาแต่ตวัพี แล้วไลต้่อน
ตีลงหลมุรุมกนัแทงให้ถึงชีวิตนัตราย, เบียดเบียน     

อ านาจนิยมเบ็ดเสร็จ 

ตรัส, น า้พระหฤทยั, พระเกียรติยศ, พระองค์, ทรงพระชรา, พระทลูกระหมอ่มแก้ว, พอ่
ฉัตรพิชัยเชต, เสวย, ทูล, พระคุณ, พระทยั, พระพารา, พระราชทาน, สมเด็จ, 
สมเด็จพระบรมนราพิสทุธ์ิพุทธางกูร, ทูลขอ, น า้พระทยั, ยอพระกร, พระบาท, 
สมเด็จ, พระสรุเสยีง, พระหฤทยั, พระนาสกิ, น า้พระเนตร, พระปัญญา, พระกาย
, พระเมรุทอง, พระบาทบรมราชนกัสทิธ์ิ, พระพทุธิเจ้าข้า, ทรงเสวย, พระชนม์ชีพ
, พระอาวาส, องค์อัครอิศราธิราช, เสวยสวรรเยศ, ธเรศ, พระภูษา, ทรงหมา
มงกฎุ, อภิวาทพระบารมี    

ราชาธิปไตย 

ปราบปรามหมูป่รปักษ์ปราชเยศ, ชาวเรา ชาตินิยม 
วตัถาลงัการอนัอดุม, มหาสวุรรณนิธี, สมบตัิ, วงัที่นัง่นอน, สินทรัพย์อปัภาคย์, เพชร

รัตน์, ย่อมเยาเบาราคา, ขายได้, รวยเรือนฝากระดานสามสี่ห้าห้อง, เงินทอง, 
ยากไร้, น าทรัพย์มานบัให้พนัต าลึง, มีเงินทอง, ยากไร้สิน้ร้าย, เงินแลทอง, แก้ว
เก้าเนาวรัตน์แสนสัตตรัตนะ, ทรงกันแสง, น า้พลอย, คนจน, เหล่าทรพลชน
อนาถา, สรรพวัตถาลงัการ, เคร่ืองเสาวคนธ์, พาหุรัดรูปมงักรประกิดแก้ว รัด
พัสตร์เพริดแพร้วพิจิตรจ ารูญ ตาบเพชรไพบูลย์บวรวิลาศ สงัวาลเวฑุริยชาติ
ชัชวาล สะอิง้รัดประพาฬประไพพุ่ง ทบัทรวงแสงวิโรจน์รุ่งวิเชียรพราย กุณฑล
ปัทมราชรายอร่ามเนตร, ประดบัด้วยแพนหางมยรีุกรรฉ่ิงทอง, แตง่กายาประกวด
กัน ใส่หมวกสุวรรณเสือ้อย่างเทศ, โกไศยวัตถาภรณ์พรรณไพบูลย์, สีสวุรรณ
อาภาพิพิธพรรณราย, นายช่างทอด้วยขนสตัว์วิจิตรบรรจง ก าหนดราคาคงได้
แสนต าลึง แต่ละผืนๆ หนึ่งก็มีค่ามาก ล้วนแต่พระภูษาหายากทัง้สี่ตระกูล, 
อนาถา          

ทนุนิยมและวตัถนุิยม 
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ตารางท่ี 6.47  (ตอ่)   

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
ยาจก, พระลกูข้า, พระชนนี, พระบิดา, หน้านายหรือหน้าข้า, ผู้ดีหรือคนยากยาจก, 

ทาสทาร, ยศศกัดิ์, เจ้าจอมหม่อม, วณิพก, ท้าวเธอ, ขุนนาง, พระปิยบุตรเจ้า, 
พระยาคชสารชาติฉทัทนัต์, พระยาพาฬมฤคราช, พระยาครุฑราชปักษี, สองสริุย์
วงศ์, ขนดัพล, เสมือนหนึง่ลกูหงส์เหมราชปักษินทร์ ปราศจากมจุลินท์ไปตกคลกุ
ในโคลนหนอง, ฉตัรทอง, ฉตัรเงินแลฉตัรทอง, ท้าวเทวอดิศร, พระปิตรุงค์, องค์
อคัรโอรสา, ยืนยงยิ่งด้วยยศศกัดิ์, ราชวตัิฉตัรธง, พลรถ, เสนา, นายรถ 

ศกัดินา 

เป็นสตรีจะหาผวัที่ดีนีแ้สนยาก, หญิงหลงด้วยลมชาย, บ าเรอรักบ ารุงผวัจนตวัยาก, 
เป็นสตรีก็จนจิต ตัง้แต่ว่าจะบีบน า้ตาคิดไม่วายวนั, เป็นหม้ายชายหย่าแรกรุ่น
จ าเริญร่างไม่มีสบาย, แม่จงอยู่กบัเหย้าเฝ้าอยู่แต่กบัเรือน อย่างเที่ยวพดูจาคบ
เพื่อนจะเสียตัว อนัชาติเช่นชายชั่วมนัมกัจะหยอกเอิน ถ้ามนัจะเดินกรีดกราย
เกร่ินกระแอมแอบเข้าเกีย้วพาน แมอ่ยา่ได้สามานย์ด้วยวาจา-ค่อยก้มหน้าก้มตา
ต ่าอยู่แต่ในเคหา ค ่ามืดผิดเวลาอย่าลงล่าง ปิดประตูหน้าต่างเข็นบนัได ทัง้ลิ่ม
กลอนสลกัใสใ่ห้แนน่แฟ้น 

ชายเป็นใหญ่ 

บริจาคให้เป็นทาน, พระโพธิญาณ, ผู้ทรงศีลสมาธิพรหมจรรยา, ทาน, กรรมเจ้าท าไว้
แตป่างก่อน, ชาวสรุาลยั, สรวงเซน่เทวาอารักขศาสตร์, พราหมณ์, อกศุล, อกนาง
พระธรณี, ไฟบรรลยักัลป์, เขาพระสุเมรุ, สาธุการ, สวรรค์, ถวายสกัการบูชา, 
เทพยดา, ห้วงมหรรณพภพสงสาร, ปรานี, พระบรมโพธิสตัว์, อเุบกขา, ปาริกชาต
ในเมืองสวรรค์, วงวัฏ, ประทีป, บรรพชิต, หิมวันต์, บุเรชาติ, ทศธรรม, พิภพ
สทุธาวาส, พระหิมพานต์สตัตบริภัณฑ์สิเนรุราช, ส ารวมกายละอายบาป, ท า
กรรมอนัหยาบ      

พทุธศาสนา 

 
6.3.12 มนุษย์เรามีดีที่ตรงไหน (มดน) 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองมนุษย์เรามีดีท่ีตรงไหนปรากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดี

ไทยหน้า 523-524 ผู้วิจยัพบอดุมการณ์ 3 ประการ ได้แก่ (1) ประชาธิปไตย (2) ทนุนิยมและวตัถุ
นิยม และ (3) พทุธศาสนา ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 6.48 

 
ตารางท่ี 6.48  อดุมการณ์ในวรรณคดีเร่ืองมนษุย์เรามีดีท่ีตรงไหน   

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
ใต้หล้า, เรามาอาศยัอยูใ่นโลก ประชาธิปไตย 
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ตารางท่ี 6.48  (ตอ่)   

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
จ่ายทรัพย์, บริโภคสมบตัิพสัถาน ทนุนิยมและวตัถนุิยม 
ให้คณุ, คณุ, ตอบแทน พทุธศาสนา 

 
6.3.13 ลิลิตดัน้มาตาปิตุคุณคาถาบรรยาย (ลมบ) 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองลิลิตดัน้มาตาปิตคุณุคาถาบรรยายปรากฏในหนงัสือวรรคทอง

ในวรรณคดีไทยหน้า 553-555 ผู้วิจยัพบอดุมการณ์ 3 ประการ ได้แก่ (1) ประชาธิปไตย (2) ศกัดิ
นา และ (3) พทุธศาสนา ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 6.49 

 
ตารางท่ี 6.49  อดุมการณ์ในวรรณคดีเร่ืองลิลิตดัน้มาตาปิตคุณุคาถาบรรยาย   

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
ทัว่โลก ประชาธิปไตย 
อปุการ, บรูพาจารย์, บณัฑิต, ทา่น, วงศ์ตระกลู ศกัดินา 
พรหมวิหาร, พรหม, ศรัทธา, ศีลาจาร พทุธศาสนา 

 
6.3.14 ลิลิตศรีวิชัยชาดก (ลศช) 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองลิลิตศรีวิชยัชาดกปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทย

หน้า 630-631 ผู้วิจยัพบอุดมการณ์ 2 ประการ ได้แก่ (1) ศกัดินา และ (2) พุทธศาสนา ดงั
รายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 6.50 

 
ตารางท่ี 6.50  อดุมการณ์ในวรรณคดีเร่ืองลิลิตศรีวิชยัชาดก    

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
เชิญ ศกัดินา 
ประทีป, เทียนทอง, พนม, สรวงเทพ, สรุารักษ์, พลกีรรม์ พทุธศาสนา 

 
6.3.15 สยามานุสสต ิ(สมน) 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองสยามานุสสติปรากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 

652 ผู้วิจยัพบอดุมการณ์ชาตนิิยม ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 6.51 
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ตารางท่ี 6.51  อดุมการณ์ในวรรณคดีเร่ืองสยามานสุสต ิ   

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
ราน-รุก, ด้าว แดนไทย, ไทยรบจนสดุใจ ขาดดิน้, เสยีเนือ้เลอืดหลัง่ไหล ยอมสละ สิน้ ชาตินิยม 

 
การวิเคราะห์อดุมการณ์ในวรรณคดีเก่ียวกบัศาสนา ชาดก และค าสอนจ านวน 15 เร่ืองนี ้

ผู้ วิจัยขอสรุปผลการวิเคราะห์และแจกแจงสัดส่วนเป็นค่าร้อยละของวรรณคดีประเภทนี ้ดัง
รายละเอียดตามตารางท่ี 6.52 ดงันี ้
 
ตารางท่ี 6.52  สรุปผลการวิเคราะห์อดุมการณ์ในวรรณคดีเก่ียวกบัศาสนา ชาดก และค าสอน 

เร่ือง 

อุดมการณ์ 
ปร
ะช
าธิ
ปไ
ตย

 

อ า
นา
จน
ยิม
เบ
็ดเ
สร็
จ 

รา
ชา
ธิป
ไต
ย 

ชา
ติน
ยิม

 

ทนุ
นิย
มแ
ละ
วตั
ถนุ
ิยม

 

ศกั
ดิน
า 

ชา
ยเ
ป็น

ให
ญ่

 

พทุ
ธศ
าส
นา

 

กฤษณาสอนน้องค าฉนัท์ (ธนบรีุ) (กสน)     X  X X 
กลอนดอกสร้อย “ร าพงึในป่าช้า” (กรป) X   X X X  X 
กาพย์มหาชาติ (กมช)  X X X  X  X 
ค าฉนัท์สามคัคีบรรยาย (ฉสบ) X X  X X X  X 
โคลงเร่ืองพาลสีอนน้อง (คพน)  X X   X   
โคลงราชสวสัดิ์ (ครส) X   X     
โคลงโลกนิติ (คลน) X X X X X X X X 
ดสุติสมิต (ดสม) X X  X X X X X 
เพลงยาวเจ้าพระ (พยจ) X X X   X  X 
มหาชาติค าหลวง (มหล) X X X  X X X X 
มหาเวสสนัดรชาดก (เทศนา) (มหช)  X X X X X X X X 
มนษุย์เรามดีีที่ตรงไหน (มดน) X    X   X 
ลลิติดัน้มาตาปิตคุณุคาถาบรรยาย (ลมบ) X     X  X 
ลลิติศรีวิชยัชาดก (ลศช)      X  X 
สยามานสุสติ (สมน)    X     

รวม 10 8 6 8 8 11 5 12 
ร้อยละ 66.7 53.3 40 53.3 53.3 73.3 33.3 80 
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6.4 อุดมการณ์ในวรรณคดีเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ประเพณี และพธีิการ 
 

6.4.1 กาพย์ห่อโคลงพระศรีมโหสถ (กศศ) 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองกาพย์ห่อโคลงพระศรีมโหสถปรากฏในหนังสือวรรคทองใน

วรรณคดีไทยหน้า 33-34 ผู้วิจยัพบอดุมการณ์ 2 ประการ ได้แก่ (1) ชายเป็นใหญ่ และ (2) พทุธ
ศาสนา ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 6.53 

 
ตารางท่ี 6.53  อดุมการณ์ในวรรณคดีเร่ืองกาพย์หอ่โคลงพระศรีมโหสถ    

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
กลชายหลายลิน้ลอ่ ลวงหญิง, เลห์่ล้วนลวงหญิง ชายเป็นใหญ่ 
ความสจั พทุธศาสนา 

 
6.4.2 กาพย์เห่เรือ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 

(กหพ) 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองกาพย์เห่เรือ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

นภาลยัปรากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 59-62 ผู้วิจยัพบอดุมการณ์ 5 ประการ 
ได้แก่ (1) อ านาจนิยมเบ็ดเสร็จ (2) ชาตินิยม (3) ทนุนิยมและวตัถนุิยม (4) ชายเป็นใหญ่ และ (5) 
พทุธศาสนา ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 6.54 

 
ตารางที่  6.54  อุดมการณ์ในวรรณคดีเร่ืองกาพย์เห่เรือ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธ

เลิศหล้านภาลยั    

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
ยอหตัถ์ข้อน (ทบุ, ตี), ประหาร อ านาจนิยมเบ็ดเสร็จ 
แขก (ค าเรียกชาวอินเดีย ศรีลงักา ปากีสถาน บงักลาเทศ อฟักานิสถาน เนปาล ชวา 

มลาย ูชาวเอเชียตะวนัออกกลางและตะวนัออกใกล้) 
ชาตินิยม 

นพคณุ (ทองเนือ้เก้า), เม็ดพลอย, แหวนก้อย ทนุนิยมและวตัถนุิยม 
ชายใดบริโภคภญัช์ พิศวาส หวงันา, แก้วตาชาย ชายเป็นใหญ่ 
เพทนา พทุธศาสนา 
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6.4.3 ลิลิตโองการแช่งน า้ (ลอน) 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองลิลิตโองการแช่งน า้ปรากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทย

หน้า 632-636 ผู้วิจยัพบอดุมการณ์ 5 ประการ ได้แก่ (1) ประชาธิปไตย (2) อ านาจนิยมเบ็ดเสร็จ 
(3) ราชา-ธิปไตย (4) ศกัดนิา และ (5) พทุธศาสนา ดงัรายละเอียดการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 6.55 

 
ตารางท่ี 6.55  อดุมการณ์ในวรรณคดีเร่ืองลิลิตโองการแชง่น า้    

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
ฉ ่าหล้า ประชาธิปไตย 
ลาญแลง, ผยอง, เดโช, หอกปืนหลายปักครอบ ใครต้องจอบจงตาย อ านาจนิยมเบ็ดเสร็จ 
บินเอาครุฑมาขี่, พระแสงศร, อวตาร, ทรงอินทรชฎา, เสด็จ, เศียรเกล้า, ปรมาธิเบศ, 

ไทธเรศสรุสทิธิ, เสวย, นรินทร, ผา่นฟ้า   
ราชาธิปไตย 

ท้าว, ทา่น, ตรีศกัดิ, เจ้า, จ้าว ศกัดินา 
อสรู, จญัไร, โสฬสพรหมญาณ, พิญาณ, บญุภารดิเรก, บรูภพ, เมืองอินทร์, กวิน (ดี, 

งาม) 
พทุธศาสนา 

 
การวิเคราะห์อดุมการณ์ในวรรณคดีเก่ียวกบัขนบธรรมเนียม ประเพณี และพิธีการจ านวน 

3 เร่ืองนี ้ผู้ วิจยัขอสรุปผลการวิเคราะห์และแจกแจงสดัส่วนเป็นคา่ร้อยละของวรรณคดีประเภทนี ้
ดงัรายละเอียดตามตารางท่ี 6.56 ดงันี ้
 
ตารางท่ี 6.56  สรุปผลการวิเคราะห์อดุมการณ์ในวรรณคดีเก่ียวกบัขนบธรรมเนียม ประเพณี และ 

พิธีการ 

เร่ือง 

อุดมการณ์ 

ปร
ะช
าธิ
ปไ
ตย

 

อ า
นา
จน
ยิม
เบ
็ดเ
สร็
จ 

รา
ชา
ธิป
ไต
ย 

ชา
ติน
ยิม

 

ทนุ
นิย
มแ
ละ
วตั
ถนุ
ิยม

 

ศกั
ดิน
า 

ชา
ยเ
ป็น

ให
ญ่

 

พทุ
ธศ
าส
นา

 

กาพย์หอ่โคลงพระศรีมโหสถ (กศศ)       X X 
กาพย์เหเ่รือ รัชกาลที่ 2 (กหพ)  X  X X  X X 
ลลิติโองการแชง่น า้ (ลอน) X X X   X  X 
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ตารางท่ี 6.56  (ตอ่) 

เร่ือง 

อุดมการณ์ 

ปร
ะช
าธิ
ปไ
ตย

 

อ า
นา
จน
ยิม
เบ
็ดเ
สร็
จ 

รา
ชา
ธิป
ไต
ย 

ชา
ติน
ยิม

 

ทนุ
นิย
มแ
ละ
วตั
ถนุ
ิยม

 

ศกั
ดิน
า 

ชา
ยเ
ป็น

ให
ญ่

 

พทุ
ธศ
าส
นา

 

รวม 1 2 1 1 1 1 2 3 
ร้อยละ 33.3 66.7 33.3 33.3 33.3 33.3 66.7 100 

 
6.5 อุดมการณ์ในวรรณคดีเกี่ยวกับละคร นิทาน และนาฏวรรณคดี 
 

6.5.1 กนกนคร (กนน) 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองกนกนครปรากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 1-2 

ผู้วิจยัพบอดุมการณ์ 4 ประการ ได้แก่ (1) อ านาจนิยมเบ็ดเสร็จ (2) ราชาธิปไตย (3) ทนุนิยมและ
วตัถนุิยม และ (4) พทุธศาสนา ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 6.57 

 
ตารางท่ี 6.57  อดุมการณ์ในวรรณคดีเร่ืองกนกนคร    

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
เชือดเลอืดไหล อ านาจนิยมเบ็ดเสร็จ 
เสด็จ ราชธิปไตย 
หินทองรองลาดดาดงาม, ตกึราม, ก ่าทองก่องแก้วแพรวเพริศ, ปราสาทชาตรูป (ทอง), 

ปราการกาญจนา, ค าแนมแกมหยก, หิรัณย์ศาลามาฬก, ทบัทิม, เพชรแพรว 
ทนุนิยมและวตัถนุิยม 

มหาธาต ุ พทุธศาสนา 

 
6.5.2 กากีกลอนสุภาพ (กกส) 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองกากีกลอนสุภาพปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทย

หน้า 15-22 ผู้วิจยัพบอดุมการณ์ 4 ประการ ได้แก่ (1) อ านาจนิยมเบ็ดเสร็จ (2) ศกัดินา (3) ชาย
เป็นใหญ่ และ (4) พทุธศาสนา ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 6.58 
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ตารางท่ี 6.58  อดุมการณ์ในวรรณคดีเร่ืองกากีกลอนสภุาพ    

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
อาจอง, ถาโถมประโลมลาน, ล าพอง, โกรธ อ านาจนิยมเบ็ดเสร็จ 
ท้าว, บริวาร, เชิญ ศกัดินา 
จะเปรียบองค์สมรไม่มีสอง, ก้าวกานดาพะงางาม ยามนีเ้จ้าจะนิ่งอนาถองค์, ทิวากร

เราแนบประจ านาง, น า้ใจนางเปรียบอย่างชลาลยั ไม่เลือกไหลห้วยหนองคลอง
ละหาน เสียดายทรงวิไลแต่ใจพาล ประมาณเหมือนหนึ่งผลอุทุมพร สกุแดงดัง่
แสงปัทมราช ข้างในล้วนกิมิชาติเบียนบอ่น 

ชายเป็นใหญ่ 

ประมาท, กรรม, เมรุมาศ, นางฟ้าหกชัน้, เทวบตุร, เมรุราชสีขรินทร์, ยอดเขาพระเมรุ
มาศ, คนธรรพ์, สจั, แสนชาติ, ศิวโมกษ์ทางธรรม์  

พทุธศาสนา 

 
6.5.3 กาพย์พระไชยสุริยา (กชส) 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองกาพย์พระไชยสริุยาปรากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทย

หน้า 23-27 ผู้วิจยัพบอดุมการณ์ 4 ประการ ได้แก่ (1) อ านาจนิยมเบ็ดเสร็จ (2) ราชาธิปไตย (3) 
ศกัดนิา และ (4) พทุธศาสนา ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 6.59 
 
ตารางท่ี 6.59 อดุมการณ์ในวรรณคดีเร่ืองกาพย์พระไชยสริุยา    

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
มีอาญา, ไลต่ีดา่, อนัธพาล, ผลาญ, เบียดเบียน, ฆ่าฟัน, ไม้เรียว, เข็ดหลาบ, หนัหวด

ปวดแสบแปลบเสยีว, จงจ า 
อ านาจนิยมเบ็ดเสร็จ 

ถือน า้ ราชาธิปไตย 
ข้าเฝ้าเหลา่เสนา, หมูข้่าไท, ไพร่, ลกูศิษย์-ครู, กลวัครู ศกัดินา 
ภิกษุสะมะณะ, พระสะธ าม์, คาถา, ปรานี, ทกุข์, ชอบ-ผิด, กาลกิณี, จริต, คนซื่อถือ

สตัย์ธรรม, รู้คณุ, ตณัหา, บาป, สามญัสตัย์, ไตรยคุทกุขะตะรัง สงัวจัฉะระอะวะ
สาร 

พทุธศาสนา 

 
6.5.4 ขุนช้างขุนแผน (ขชผ) 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองขุนช้างขุนแผนปรากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 

70-135 ผู้วิจยัพบอดุมการณ์ทัง้ 8 ประการ คือ (1) ประชาธิปไตย (2) อ านาจนิยมเบ็ดเสร็จ (3) รา
ชาธิป-ไตย (4) ชาตินิยม (5) ทนุนิยมและวตัถนุิยม (6) ศกัดินา (7) ชายเป็นใหญ่ และ (8) พทุธ
ศาสนา ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 6.60 
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ตารางที่ 6.60  อดุมการณ์ในวรรณคดีเร่ืองขนุช้างขนุแผน    

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
ผู้คนช้างม้าดาดาษ, พร้อมหน้า, มนษุย์, หลายอย่างต่างพรรณ, ชาวบ้าน, ทกุคน, ทัว่

โลกวิสยั, คนทัง้ปวง, ทกุรูปนาม 
ประชาธิปไตย 

เที่ยวลา่กะเกณฑ์, โยธีอนัหาญฮึก, สนัน่คร่ันครืน้ภมูิดล, โลเ่ขนดาบดัง้ทัง้หอกทวน 
ตามกระบวนพยหุบาตรหน้าหลงั พลม้าร่าเริงด้วยก าลงั, ตื่น-ตกใจ, รีบเร่งรีพ้ล
สกลไกร, ให้หยดุซึ่งโยธี, เรืองฤทธี, เสือ้ผ้าอาวธุประจ าตน, ฟาดจนขาดวิ่น, ใช้, 
ตดัเด็ดส าเร็จขาด, หกัป่น, กลิง้ตายกายขาด, ล้างให้วางวาย, หาญหกั, ชิงรักริบ
รวบเอาจนหมด, ระย าด้วยอาญา, พวกต ารวจหวดขวบัเอาเต็มเหนี่ยว, จบัตวัได้
ใสค่า, ทหาร, มีก าลงัทะลวงโลด, อาจอง, จบัดาบย่างกราย, ร าง้าววาวๆ วบั, ง่า
ง้าวกราย, ฟันตะแบงบกุไปไลต่ระครุบ เอาดาบฟาดฉาดฟันตะบนัสง่, ไมค่ิดขาม, 
ตรัสสัง่, เอ็ง, ดา่วา่ 

อ านาจนิยมเบ็ดเสร็จ 

ทรง, พระแสง, (๙๕) กษัตริย์ถึงต่างทิศผิดภาษา อนัจะต่างจรรยานัน้หาไม่, ทรงฤทธิ
ไกร, พระราชทาน, ตรัส, องค์นารายณ์อวตาร 

ราชาธิปไตย 

ศกึเสอื, ทัง้กรุง, เมืองใต้, ไทยจีนมอญพมา่ขา่ลาวลือ้, ให้ศตัรูพา่ยแพ้แก่ฤทธิไกร มีชยั
ได้เวียงเชียงใหมม่า, มีชยัแก่ข้าศกึ, กลวัพวกไทย      

ชาตินิยม 

เงินทอง, พวงแก้วแล้วพวงทอง เข้าของเหลอืหลายสบายใจ, เพชรนิลกระจ่างอยู่พร่าง
พราย, เปรียบทรัพย์, ชัง่ตัง้ใสใ่นตราชู, เตียงทอง, เหมือนผ้าที่นุ่งห่ม ซือ้ใหม่ก็
นิยมวา่เฉิดฉนั ยามขดัสนจนมาสารพนั, ทองค า, ดอกไม้ทอง, ป่ินพลอยลอยวิไล, 
ทองค าพราย, ระย้าเพชรเก็จก่อง, สงัวาลทองพลอยพริง้, กุดัน่พรรณราย, ก าไล
สวม, แหวนเพชรนิลมรกต, สไบสีสกุสดตระหลบหอม, เรือนใหญ่, แว่นทอง, สี
ทอง, มัง่มี, ไร้ทรัพย์อปัระภาค, ปราสาท, ทองค าสมัฤทธ์ิ, เงินที่แท้ชาติเหล็ก
ทองแดงดง, เพชรรัตน์, สร้อยทอง, เข็มขดั, เช่ียนขนัโตกพาน, แหวนรวงทอง, ห่ม
แพรสีมีวลยัใสส่วมกร เอาสร้อยอ่อนท าสายสะอิง้รัด ใสตุ่้มหซู้ายขวาระย้าย้อย , 
หีบหมากทองลงยาราชาวดี เงินยี่สิบชัง่ทัง้ขนัทอง แหวนเรือนรังแตนทัง้แหวนง ู
ตุ้มหรูะย้าเพชรเก็จก่อง ผ้ายกทองยกไหมสไบกรอง, ตกึหมูใ่หญ่, เข้าของสารพนั, 
ขนัส าริด 

ทนุนิยมและวตัถนุิยม 

เชิญ, ข้าไท, เคร่ืองสงูบงัแทรก, พลช้าง, พลม้า, พลปืน, พลดาบ, พลทวน, พลดัง้, ครู
บาอาจารย์, ท้าวกรุงพาลี, สมศกัดิ์, เปรียบยศก็ปรากฏมีคนนบั, มลูนาย, ทาสี, 
ผู้ใหญ่, ข้าไทแวดล้อม, เชือ้หงส์พงศ์เผ่า, หม่อม, ท่าน, พระบิดา, สองนาย, ชาติ
กษัตริย์, ไว้ยศ, สริุยวงศ์, เลือ่งช่ือลอืยศ, คลงัในพนกังาน, ต าหนกั, นางใน       

ศกัดินา 
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ตารางที่ 6.60  (ตอ่)    

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
ขวัญเอ๋ยเจ้ามาเถิดพ่อมา, พิมน้องเนือ้สพุรรณก าภู, พิศรูปสองรูปก็น่ารัก ชะอ้อน

อ่อนวรพกัตร์เจ้าเฉิดฉัน-ถ้าได้กนัแล้วเป็นบุญของสายทอง, แม่อย่าหลงไปด้วย
พลอยอวยเออ, ตัวน้องราคีหามีไม่ สงวนตัวท่าผัวไว้เท่าไร พอได้พบผัวก็เกิด
ความ จะโทษผวัวา่ชัว่กระไรได้-ผวัห้ามยงัฮึกไมเ่ห็นภยั, เมียจะต้องพรากพลดัไป
ห่างข้าง แสนระทมตรมใจร้องไห้พลาง กลิง้กลางห้องไห้ไม่สมประดี, พี่กับเนือ้
เย็นจะเป็นสขุ อย่าทุกข์พร่ันขวญัข้าวอย่าเศร้าสร้อย ว่าพลางช้อนคางให้เพลิน
พลอย ขอจบูหนอ่ยเถิดเจ้าอยา่เศร้าใจ, ถ้าผวัเมตตามาปกป้อง, หม่อมเมียเนี่ยว
ไว้มิให้มา, ได้อายด้วยหลงมาเป็นผวั-มาคบชัว่แล้วจึงชดัให้เสียชาย, อีวนัทองชัว่
ชาติอบุาทว์แล้ว พอ่พลายแกล้วจะเลีย้งมนัไหนได้, น้องไม่ขดัดอกจะสู้ทนูหวัให้, 
เหมือนกลิ่นแก้มโฉมยงเมื่อสง่ตวั, เล็บมือนางกางกลีบกระทดัรัด เหมือนมือเจ้า
ปรนนิบตัิพดัวีผวั, วนันีไ้ด้เชยชมสมสขุพี่-ขอหยดุชมจบูทีเถิดสาวน้อย, นมจู้ เบียด
บีบกันเหลวงไหล เจ้าหนุ่มๆ ที่ล าพองคะนองใจ เข้าคว้าไขว่สาวๆ ออกกราว
เกรียว บ้างกระชากผ้าห่มฉวยนมหนบั, ในมณฑลนัน้ให้อยู่แต่ผู้ชาย, แม่หม้าย
ยายแก่ร ามะก้า เอาห่อผ้าใสห่นีบไว้กลีบก้น, รุ่นรูปเร่ียมจ าเริญลกัษณ์ ผิวพกัตร์
ผอ่งเกลีย้งเพียงอปัสร-เอวบางร่างน้อยนมถนดั ดงัประทมุตมูเต่งเคร่งครัด จ าปา
ทดัถนัได้ไมล่อดทรวง, อนัเป็นหญิงสดุแต่สิ่งปรนนิบตัิ ใครสนัทดัผวัก็รักเป็นหนกั
หนา, แตล่ะหน้าๆ นวลดงันางใน, อนัเมียสองต้องห้ามตามโบราณ, จงอดทนอย่า
ส าออยคอยฟ้องผวั-จงอุตส่าห์เสง่ียมค่อยเจียมตน-จงซื่อตรงต่อผัวรู้กลวัเกรง 
อยา่ครืน้เครงดา่วา่กบัข้าไท      

ชายเป็นใหญ่ 

ฤกษ์ดี, มงคล, ตัง้นโมขึน้วนัทา, ชุมนุมเทวดา, วิรุฬหกวิรูปักษ์ กุเวรุยกัษ์ธตรฐ, นาง
ธรณี, เทวดา, เอือ้เฟือ้, ฆราวาส, ชัว่, ประมาท, ทกุข์, สิน้มิคสญัญีกลียคุ, กรรม, 
เวร, ความสตัย์, พระเจดีย์มหาธาต,ุ สายสญิจน์เสกลงเลขยนัต์, เทียนทอง, พาล, 
คนชัว่, คนดี, เมตตา, จ าศีลภาวนา, นมสัการจดุธูปเทียนถวาย, อา่นคาถา      

พทุธศาสนา 

 
6.5.5 โคบุตร (คบส) 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองโคบุตรปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 142-

143 ผู้วิจยัพบอดุมการณ์ชายเป็นใหญ่ ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 6.61 
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ตารางท่ี 6.61  อดุมการณ์ในวรรณคดีเร่ืองโคบตุร    

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
กาลงิเลีย้วไลห่านางกาลงิ ชายเป็นใหญ่ 

 
6.5.6 เงาะป่า (งปจ) 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองเงาะป่าปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 290-

303 ผู้วิจยัพบอดุมการณ์ 4 ประการ ได้แก่ (1) อ านาจนิยมเบ็ดเสร็จ (2) ศกัดินา (3) ชายเป็นใหญ่ 
และ (4) พทุธศาสนา ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 6.62 

 
ตารางท่ี 6.62  อดุมการณ์ในวรรณคดีเร่ืองเงาะป่า    

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
ผายผงาด, องอาจ, ลงทณัฑ์, ข่มขืนแกล้งฆ่าให้อาสญั, ฉวยไม้เงือ้ง่า แค้นนกัจักฆ่า 

ให้ม้วยบรรลยั กจูะสบัซ า้ จนหน าแก่ใจ, สงัหารผลาญชีวี, ห้ามหกั, ชิงรักหกัหาญ
, ประหาร, ผลาญ  

อ านาจนิยมเบ็ดเสร็จ 

ชาติทรลกัษณ์ ศกัดินา 
เกิดเป็นหญิงจริงส าหรับรับอดส ูสดุจะกู้แก้กายให้หายกลิ่น, ยกัยิม้มนัยงัฟ้อง ว่านาง

น้องยินดี น่ารักเต็มที แม่รวยระร่ืนเอย, มิพ้นอายเพราะชายชิด, ดูอย่างนางนก
อยา่ขนาง,   

ชายเป็นใหญ่ 

ปราน,ี ไปเกิดไปกินตาม, เคราะห์, อนิจจา, เป็นมลทินสิน้ราศี, จญัไร, สงสาร, สงัขาร  พทุธศาสนา 

 
6.5.7 จันทโครบ (จคร) 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองจนัทโครบปรากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 304-

305 ผู้วิจยัพบอดุมการณ์ 2 ประการ ได้แก่ (1) ราชาธิปไตย และ (2) ชาตินิยม ดงัรายละเอียดผล
การวิเคราะห์ตามตารางท่ี 6.63 

 
ตารางท่ี 6.63  อดุมการณ์ในวรรณคดีเร่ืองจนัทโครบ    

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
พระกมุาร, พระทยั ราชาธิปไตย 
กิเลนโจนไล่นางกิเลนหนี มะโนมัยไล่หานางพาชี, อารมณ์นางเหมือนน า้ค้างที่ร่ม

พฤกษ์ เมื่อยามดกึจะรองไว้ดื่มได้ พอรุ่งแสงสริุย์ฉายก็หายไป 
ชายเป็นใหญ่ 
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6.5.8 ชิงนาง (ชนม) 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองชิงนางปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 306 

ผู้วิจยัพบอดุมการณ์ชายเป็นใหญ่ ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 6.64 
 

ตารางท่ี 6.64  อดุมการณ์ในวรรณคดีเร่ืองชิงนาง    

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
ชายพดูคลอ่งๆ เหมือนร่องน า้-เบื่อหนา่ยวายหลงนงคราญ ก็ทิง้ไปได้ปานผกาโรย ชายเป็นใหญ่ 

 
6.5.9 ตามใจท่าน (ตจม) 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองตามใจท่านปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 

314-315 ผู้วิจยัพบอดุมการณ์ 4 ประการ ได้แก่ (1) อ านาจนิยมเบ็ดเสร็จ (2) ศกัดินา (3) ชายเป็น
ใหญ่ และ (4) พทุธศาสนา ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 6.65 

 
ตารางท่ี 6.65  อดุมการณ์ในวรรณคดีเร่ืองตามใจทา่น    

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
ความทรยศขบถ อ านาจนิยมเบ็ดเสร็จ 
รับมฤดก ศกัดินา 
(๕) หญิงสาวสอางรูปร่างดี มกัจะมีปัญญารู้วา่งาม ชายเป็นใหญ่ 
ความชัว่, อกตญัญ ู พทุธศาสนา 

 
6.5.10 นิราศอิเหนา (นรอ) 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองนิราศอิเหนาปรากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 

372-373 ผู้วิจยัพบอดุมการณ์ 5 ประการ ได้แก่ (1) อ านาจนิยมเบ็ดเสร็จ (2) ราชาธิปไตย (3) ศกัดิ
นา (4) ชายเป็นใหญ่ และ (5) พทุธศาสนา ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 6.66 
 
ตารางท่ี 6.66  อดุมการณ์ในวรรณคดีเร่ืองนิราศอิเหนา    

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
ผนัผยอง อ านาจนิยมเบ็ดเสร็จ 
ทรง, พระ ราชาธิปไตย 
พระนชุน้อง, สมยศ ศกัดินา 
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ตารางท่ี 6.66  (ตอ่)    

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
พระพายพาพดัน้องเที่ยวลอ่งลอย-น้องจะลอยลมบนไปหนใด, โอ้ลมแดงแสงแดดจะ

แผดสอ่ง จะมวัหมองมิ่งขวญัจะหวัน่ไหว 
ชายเป็นใหญ่ 

เทวญัชัน้ฟ้า, สวรรค์, ตรึงส์ตรัย, สหสันยัน์, หิมพานต์ชานไกรลาส, เมรุมาศราชสิงขร, 
เวร, โกสย์ีตรีเนตร, พรหมาน, พรหม 

พทุธศาสนา 

 
6.5.11 บทละครพูดค ากลอนเร่ืองพระร่วง (บพร) 
วรรคทองในวรรณคดีบทละครพูดค ากลอนเร่ืองพระร่วงปรากฏในหนังสือวรรคทองใน

วรรณคดีไทยหน้า 374 ผู้วิจยัไมพ่บอดุมการณ์ในตวับทท่ีสุม่ตวัอยา่ง 
 

6.5.12 บทละครร้องเร่ืองพระร่วง (บลพ) 
วรรคทองในวรรณคดีบทละครร้องเร่ืองพระร่วงปรากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทย

หน้า 375 ผู้วิจยัพบอดุมการณ์ชายเป็นใหญ่ ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 6.67 
 

ตารางท่ี 6.67  อดุมการณ์ในวรรณคดีบทละครร้องเร่ืองพระร่วง    

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
(๑) อนันารีรูปงามทรามสวาท ถ้าแม้ไร้มารยาทอนังามสม คงไมม่ีชายดีจะอบรม มีแต่

ชมเพื่อพลางแล้วร้างไป 
ชายเป็นใหญ่ 

 
6.5.13 บทละครร าเร่ืองท้าวแสนปม (บลส) 
วรรคทองในวรรณคดีบทละครร าเร่ืองท้าวแสนปมปรากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดี

ไทยหน้า 376-377 ผู้วิจยัพบอดุมการณ์ 3 ประการ ได้แก่ (1) อ านาจนิยมเบ็ดเสร็จ (2) ทนุนิยม
และวตัถนุิยม และ (3) ศกัดนิา ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 6.68 

 
ตารางท่ี 6.68  อดุมการณ์ในวรรณคดีบทละครร าเร่ืองท้าวแสนปม    

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
คิดอาจเอือ้ม, แยง่ยือ้ได้โดยไมย่อม อ านาจนิยมเบ็ดเสร็จ 
ของตลาด, ซือ้ ทนุนิยมและวตัถนุิยม 
เชือ้ชาตินกัรบ, ของสงู ศกัดินา 



283 

 

6.5.14 บทละครร าเร่ืองพระเกียรตริถ (บลก) 
วรรคทองในวรรณคดีบทละครร าเร่ืองพระเกียรติรถปรากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดี

ไทยหน้า 378 ผู้วิจยัพบอุดมการณ์ 2 ประการ ได้แก่ (1) อ านาจนิยมเบ็ดเสร็จ และ (2) พุทธ
ศาสนา ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 6.69 

 
ตารางท่ี 6.69 อดุมการณ์ในวรรณคดีบทละครร าเร่ืองพระเกียรตริถ    

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
ราญรอน อ านาจนิยมเบ็ดเสร็จ 
พาล, สติ พทุธศาสนา 

 
6.5.15 บทละครเร่ืองรามเกียรติ์ พระเจ้ากรุงธนบุรี (บลธ) 
วรรคทองในวรรณคดีบทละครเร่ืองรามเกียรติ์ พระเจ้ากรุงธนบุรีปรากฏในหนังสือวรรค

ทองในวรรณคดีไทยหน้า 379-381 ผู้วิจยัพบอดุมการณ์ 5 ประการ ได้แก่ (1) อ านาจนิยมเบ็ดเสร็จ 
(2) ราชา-ธิปไตย (3) ทนุนิยมและวตัถนุิยม (4) ศกัดินา และ (5) พทุธศาสนา ดงัรายละเอียดผล
การวิเคราะห์ตามตารางท่ี 6.70 

 
ตารางท่ี 6.70  อดุมการณ์ในวรรณคดีบทละครเร่ืองรามเกียรติ ์พระเจ้ากรุงธนบรีุ    

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
กะเกน, พวกพลนิกร, หอกง้าวหลาวแหลนปืนยา ทพัหลงัทพัหน้าเรียงรัน, แข็งขนั อ านาจนิยมเบ็ดเสร็จ 
ราชรถทรง, ทรงภษูา, สององค์ทรงลกัษณ์ ราชาธิปไตย 
นิลรังษี, ระย้ายระย้อยพร้อยพราย, นิลวตัถาพราย, แก้วเก้ามงกุฎเก็จ, เพชรระยบัทบั

ทรวง, ตาบติดสงัวาลเลือ่มพราย, พาหรัุดธ ามรงค์  
ทนุนิยมและวตัถนุิยม 

ยกระบตัรเกียกกาย, ยศยง, ยศยิ่งเจษฎา, ประดบัเคร่ือง ศกัดินา 
อสรุา พทุธศาสนา 

 
6.5.16 บทละครเร่ืองอิเหนา (บอพ) 
วรรคทองในวรรณคดีบทละครเร่ืองอิเหนาปรากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 

382-403 ผู้วิจยัพบอดุมการณ์ทัง้ 8 ประการ คือ (1) ประชาธิปไตย (2) อ านาจนิยมเบ็ดเสร็จ (3) 
ราชา-ธิปไตย (4) ชาตินิยม (5) ทนุนิยมและวตัถนุิยม (6) ศกัดินา (7) ชายเป็นใหญ่ และ (8) พทุธ
ศาสนา ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 6.71 
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ตารางท่ี 6.71  อดุมการณ์ในวรรณคดีบทละครเร่ืองอิเหนา    

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
ทัง้ธานี, ประสาน, ตา่งตา่งทกุพรรณ, มากมายไมน่บัได้ ประชาธิปไตย 
ป้อมปืนยืนเยี่ยม, ม้ารถคชสารแลโยธา, ทหาร, ก าแพงแลงล้อม, หอรบเชิงเทิน, 

ปราการล้อมสามชัน้มัน่คง, เกณฑ์กนั, อาจอง, องอาจดงัไกรสรสีห์, ช่วงชิงชกตี, 
ขืนขดั, ห้าม, ฤทธาดงัพระยาราชสห์ี, ทหารชาญชยั, ล้วนฝีมือระบือฤทธ์ิ, แค้นขดั
, บกุรุกราน    

อ านาจนิยมเบ็ดเสร็จ 

ถวายบงัคม, ท้องพระโรง, พระฉายใหญ่, นารายณ์ทรงสบุรรณ, เศียร, พระลาน, พระ
บุรี, พระ, นางทรง, พระทรง, สนององค์, พาราพระทรงศร, ทรงมงกุฎ, องค์, 
ประสตูิ, พระทรงกริชฤทธิไกร, ถวายนาม, พระเมรุทอง, พิชยัรถทรง, พระบรมศพ
, บรรทบั, ทรง, พระองค์, องค์พระภมูี, องค์ประไหมสุหรี, การพระศพ, เชิญพระ
ศพ, ถวาย, ทลูไท   

ราชาธิปไตย 

แวน่แคว้นแดนขณัฑเสมา, ทัง้เมืองขึน้เมืองออก, ท าสงคราม, จะให้เข้ามาบกุรุกราน 
ถึงที่ถ่ินฐานก็ใช่ที 

ชาตินิยม 

ฉตัร, บริวาร, เรืองศกัดิ์, พระธิดา, นางใน, ราชวตัิฉัตรธง, พระวงศา, ราชครู, ขนุรถ, 
เชิญ, พระยานุมาศ, วอ, นางนกัสนมกรมใน, ท่านไท, ยาจก, ผิดระบอบ, ขนบ
โบราณ, เผา่เทพเรืองชยั, ทา่น, สริุย์วงศ์ 

ศกัดินา 

ปรางค์ปราสาท, สวุรรณมณีจินดา, เลิศล้วนมณีมีค่า, มรฑปเก้ายอดโอฬาร์, กาบสรุ
กาญจน์ไม่นับได้, ระย้าห้อยเพชรดีมีค่า, มหาเนาวรัตน์, แก้วกาญนกุดั่นดวง, 
วิเชียรช่วงระดบัเลศิ, ระยบัพลอยมรกต, โมรา, มา่นทอง, สจุหนี่ปเูลีย่นละลานตา
, สวุรรณอลงการ์, เกยแก้วเกยสวุรรณ, เงินยวงขาวผอ่ง, สวุรรณ, โคมเพชร, ล้วน
มีค่า, ตึกดินรางแลงศิลาสลบั, ปราสาทราชมนเทียร, แก้ววิเชียร, แสนสมบัติ
พสัถาน, ศฤงคาร, จินดาดวงมณี, สร้อยสนสงัวาลวรรณ, กุดัน่งาม, เพชรยรรยง, 
ทองกร, ธ ามรงค์มีคา่, พวงเพชร, สวุรรณพรรณราย, ประดบัมณีนิลจินดา, ระย้า
โคมแขวนราย, แก้วรูจี      

ทนุนิยมและวตัถนุิยม 

นางบ าเรอสหสันยัน์, ชาติชายทหาร ชายเป็นใหญ่ 
เมืองฟ้าสรวงสวรรค์, เทวา, เทพอปัสร, พรหมสี่หน้า, สวรรค์, ภพ, นิมิต, ไตรจักร, 

ทิพย์, ไพชยนต์มฆัวาน, หิมพานต์, กมุภณัฑ์อนนัตยกัษ์, สกัการบชูา, สดปัปกรณ์
, เคร่ืองไทยทาน, บญุ, อาสจั, ธรรม์, สจัจา 

พทุธศาสนา 
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6.5.17 บทละครเร่ืองอุณรุท (บลอ) 
วรรคทองในวรรณคดีบทละครเร่ืองอณุรุทปรากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 

404-423 ผู้วิจยัพบอดุมการณ์ 7 ประการ ได้แก่ (1) ประชาธิปไตย (2) อ านาจนิยมเบ็ดเสร็จ (3) 
ราชา-ธิปไตย (4) ทนุนิยมและวตัถนุิยม (5) ศกัดินา (6) ชายเป็นใหญ่ และ (7) พทุธศาสนา ดงั
รายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 6.72 
 
ตารางท่ี 6.72  อดุมการณ์ในวรรณคดีบทละครเร่ืองอณุรุท    

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
ทกุสถาน, ยุติธรรม, มนษุย์, นิราศภยัทัว่แผ่นแดนสีมา, ประชาชี, เกษมศรีถาวรถ้วน

หน้า  
ประชาธิปไตย 

องค์พระป่ินเกล้า, พระคณุทลูเกล้า, พระ, พระโฉมศรี, พระทรงธรรม์, องค์, พระเยาว
เรศ, ผ่านฟ้า, น า้พระเนตร, ปฤษฎางค์พระนชุน้อง, พระบาท, องค์พระทรงนาค, 
องค์พระทรงฤทธ์ิ, ทอดพระเนตร, พระอคัเรศ, พระปราบเข็ญ, เสวยแสนสวรรยา
ราชยั    

ราชาธิปไตย 

ฆ่าเสียให้สิน้ชีวาตม์, บญัชา, สิงหราชผาดผาย, เกณฑ์แห่เรียบระเบียบจร, คบัแค้น, 
ศกัดาอานุภาพ, ลุอ านาจโกรธพิโรธจิต, ฤทธิรุทรภุชภาคย์, ปราบ, ราญรอน, 
เคืองแค้นแน่นไปด้วยความโกรธ, เรืองฤทธิไกร, ทรงมหนัต์เดชาชาญ, มีสงัวาล
กายสทิธ์ิ, ทศทิศไมร่อตอ่ต้าน, บรรลยัลาญชีวงั, สัง่   

อ านาจนิยมเบ็ดเสร็จ 

กาบเก็จเพชรคัน่, มกุสกุพลามอร่ามพลอย, โกเมน, โมรา, นิลมณีพราย, แก้ววิเชียร
ฉาย, ทาทอง, บรรจถรณ์, มณีพรายพรรณ, แผน่ทองรองดวงมณี 

ทนุนิยมและวตัถนุิยม 

สมวงศ์สมศกัดิ์, ข้าบาทบริจา, บลัลงัก์, เคร่ืองสงูบงัสริุเยนทร์, วงศ์เทวญั, วงศา, พงศ์
จกัรพรรดินาถา, นางใน, หมูไ่พร่  

ศกัดินา 

(๑๙) แลไปเห็นนางอนงค์น้อย แช่มช้อยเที่ยวเก็บบปุผา งามทรงวงพกัตร์ลกัขณา ทัว่
ทัง้กายาไมร่าคิน ผิดเนือ้เร่ือเรืองเหลอืงอร่าม ยิ่งดยูิ่งงามพร้อมสิน้ เพียงเทพธิดา
ในเมืองอินทร์ อสริุนทร์ฉงนสนเท่ห์ใจ, เหมือนเจ้าเคล้าพี่ที่ไสยา-นุชนาฏพี่แนบ
นาสา วายุภกัษ์เหมือนพกัตร์พนิดา แนบพกัตร์พี่ยาสนิทนอน-พี่เคียงแก้วกอด, 
แนบพกัตร์ชวนสมานสมรชม, พิศนาสาพลางนางอายจิต เหมือนพระจงจุมพิต
ภิรมย์ขวญั, งามละม่อมพร้อมสิน้ทัง้อินทรีย์ นางในดุษฎีไม่เทียมทนั, พินิจพิศ
โฉมกัลยา-กล้องแกล้งแน่งน้อยอรชร เพียงนางอัปสรในดุสิต -พิศๆ แล้วเพลิน
จ าเริญใจ งามโฉมนางศรีสดุา ก็เห็นว่าใต้ฟ้าไม่หาได้, เหมือนเต้าบุษบงกินรี -
เหมือนเจ้าร าม่ายเมียงที่สระศรี เห็นเล็บนางอย่างเล็บเทวี เมื่อหยิกข่วนพี่ภิรมย์
กนั-เหมือนสร้อยมาลยัน้องประดบัถนั-เหมือนกรพ่ีกอดขวญัประคองนวล    

ชายเป็นใหญ่ 
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ตารางท่ี 6.72  (ตอ่)    

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
เมตตา, เทพธิดา, เมืองอินทร์, อสุรินทร์, นิจจาเอ๋ย, สวรรค์, เวร, สงัขาร์, สงสาร, 

นาคา, พระคณุ, การุญ, นางอปัสรในดสุติ, อนิจจา, ไฟกลัป์    
พทุธศาสนา 

 
6.5.18 พระนลค าฉันท์ (พนฉ) 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองพระนลค าฉันท์ปรากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 

424-425 ผู้วิจัยพบอุดมการณ์ 2 ประการ ได้แก่ (1) ชายเป็นใหญ่ และ (2) พุทธศาสนา ดงั
รายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 6.73 

 
ตารางท่ี 6.73  อดุมการณ์ในวรรณคดีเร่ืองพระนลค าฉนัท์    

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
(๑) ในฟ้าจะหาอรสรุางค์ ดจุนางก็หอ่นมี ในดินจะหาอรยพุี กลนชุก็สดุหา ชายเป็นใหญ่ 
สามภพ, บญุ พทุธศาสนา 

 
6.5.19 พระอภัยมณี (พอม) 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองพระอภัยมณีปรากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 

426-454 ผู้วิจยัพบอดุมการณ์ทัง้ 8 ประการ ได้แก่ (1) ประชาธิปไตย (2) อ านาจนิยมเบ็ดเสร็จ (3) 
ราชา-ธิปไตย (4) ชาตินิยม (5) ทนุนิยมและวตัถนุิยม (6) ศกัดินา (7) ชายเป็นใหญ่ และ (8) พทุธ
ศาสนา ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 6.74 
 
ตารางท่ี 6.74  อดุมการณ์ในวรรณคดีเร่ืองพระอภยัมณี    

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
แว่นแคว้นทกุแดนดาว, ประโลมโลกาให้ถาวร, ชาวชมพู, คนทัง้ปวง, สิน้ทุกคน, ทุก

ประเทศเขตแคว้น   
ประชาธิปไตย 

ส าแดงฤทธ์ิ, คลอนคลื่นคลัง่, ฝ่าฝืน, ชิงช่วง, ฉดุกระชาก, ห้าม, ขดัอชัฌาสยั, เชือด
เอาเลือดเนือ้, ท าร้าย, มีก าลงั, ประหาร, ต่อตี, เลิกล่าโยธาหาญ, ฉีกเนือ้ -กิน
เหมือนชิน้หมู, ชิงชู้ -เอามาเชย, โกรธแค้น, ดือ้ด,ุ มุทะลเุลโลโมโหหุน, ดาบตดั, 
ตดัใจขาดเด็ด, ล้วงดวงใจออกให้เห็น, คิดเกรงกลวั, ตดัเกศา, เกณฑ์        

อ านาจนิยมเบ็ดเสร็จ 
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ตารางท่ี 6.74  (ตอ่)    

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
ถวายองค์พระบตุรี, บรรทม, พระที่แทน่, เขนย, พระ, ทลูกระหม่อมจอมกษัตริย์, ตรัส, 

สรง 
ราชาธิปไตย 

ฝ่ายละครมอญร าพวกโรงนอก, ตา่งพนัธุ์ผิดเพื่อน, ศกึ, ศตัรู, มีชยั, ตา่งรีตกีดขวาง,    ชาตินิยม 
โคมแก้ว, ได้ใหมแ่ล้วลมืเก่า, อาสน์ออ่นบรรจถรณ์แทน่, วงั,     ทนุนิยมและวตัถนุิยม 
ได้ดี, ระบอบประเพณี, โหรา, สมวงศ์พงศ์ประยรูตระกูลกนั, ย่อมเยาว์เบาความ, เจ้า

ตา, ท่าน, ทรงเคร่ือง, บตุรเจ้าลงักา, มเหสี, เชิญ, นางส าหรับขบัร้องท านองใน, 
ค านบั, ตามเหลา่ตามเผา่พนัธ์, ไพร่       

ศกัดินา 

ร้อยรสบุปผาสุมาลยั จะช่ืนใจเหมือนสตรีไม่มีเลย, พวกผู้หญิงชิงช่วงดวงดอกไม้, 
สร้อยฟ้าสมุาลยั แม้นเด็ดได้แล้วไม่ร้างให้ห่างเชย-หนาวน า้ค้างพร่างพรมลมล า
เพย ใครจะเชยโฉมน้องประคองนวล, หอมบุปผามาลยัไม่ยัง่ยืน ไม่ชูช่ืนเช่นรส
พจมาน, จะรักน้องครองมิตรพิศวาส ไมส่ิน้ชาติก็ไมท่ิง้มิ่งสมร, หญิงก็ม้วยลงด้วย
ชาย ชายก็ตายลงด้วยหญิง, (๘๓) อนัเป็นหญิงชิงคูเ่ขาชช่ืูน เหมือนกล า้กลืนของ
ส าลกัมกัสะอกึ, ยามนีเ้จ้าพี่เอย๋ พี่เคยเกยกอดน้องประคองสงวน แมย่อดหญิงมิ่ง
ขวญัจะรัญจวน เสยีดายนวลเนือ้อุน่ละมนุทรวง, มาหาพี่นี่หนอ่ยเถิดกลอยใจ จะ
กลอ่มให้บรรทมได้ชมเชย, ริรักมกัง่ายให้ชายชิด, ดวูวัชัว่ดีดูที่หาง จะดนูางดแูม่
เหมือนแลเห็น     

ชายเป็นใหญ่ 

เวียนเทียน, ปลาอนนต์, มตัติมิง, ชาตินีม้ีกรรม, ชาติหน้า, นางอปัสร, สงสาร, ปรานี, 
วิญญาณ์, พาล, ไตร, นิจจาเอ๋ย, กัปกัลป์พทุธันดร, ทุกข์สขุชัว่ดี, บุญ, ตณัหา, 
ทางสวรรค์, ทางธรรมพระกรรมฐาน, กศุล, รักษาสจัจา, เคราะห์, เมตตา, สิน้บญุ
, เวร 

พทุธศาสนา 

 
6.5.20 เพลงยาวกรมศักดิ์ฯ (พยศ) 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองเพลงยาวกรมศกัดิ์ฯ ปรากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทย

หน้า 455-459 ผู้วิจยัพบอดุมการณ์ 5 ประการ ได้แก่ (1) ราชาธิปไตย (2) ทนุนิยมและวตัถนุิยม 
(3) ศกัดนิา (4) ชายเป็นใหญ่ และ (5) พทุธศาสนา ดงัรายละเอียดการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 6.75 
 

ตารางท่ี 6.75  อดุมการณ์ในวรรณคดีเร่ืองเพลงยาวกรมศกัดิฯ์     

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
พระ, ถวาย, บรรธม ราชาธิปไตย 
แผน่สวุรรณบตัร ทนุนิยมและวตัถนุิยม 
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ตารางท่ี 6.75  (ตอ่)     

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
ไท, เชิญ ศกัดินา 
ขวญัเมืองแมไ่สยาศน์ ลอออาศน์เขาแตง่ไว้บรรจงถวาย พี่จะเทียมบรรธมน้องประคอง

กาย มิให้สายสมรแมพ่ี่เอองค์ 
ชายเป็นใหญ่ 

บพุเพ, ปรานี, ทิพโสตร, เอนด,ู ภพทวีปสาม, บญุ, ทกุข์, สตัย์  พทุธศาสนา 

 
6.5.21 มัทนะพาธา (มพธ) 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองมัทนะพาธาปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 

525-543 ผู้วิจยัพบอดุมการณ์ 6 ประการ ได้แก่ (1) อ านาจนิยมเบ็ดเสร็จ (2) ราชาธิปไตย (3) ทนุ
นิยมและวตัถนุิยม (4) ศกัดินา (5) ชายเป็นใหญ่ และ (6) พุทธศาสนา ดงัรายละเอียดผลการ
วิเคราะห์ตามตารางท่ี 6.76 
 
ตารางท่ี 6.76  อดุมการณ์ในวรรณคดีเร่ืองมทันะพาธา     

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
เจ้าสิปปะประสิทธ์ิ, ขนุสบุรรณ์ราช, ข้าบาท, ธ, เกียรติยศ, นางใน, ข้าบาท, ข้าน้อย, 

ยงยศ, ยงศกัดิเกียรติคณุะ 
ศกัดินา 

งามผิวประไพผ่อง-งามแก้มแฉล้มฉนั-งามเนตรพินิศปาน-งามทรวงสล้างสอง วรถัน
สมุนสมุาลี-งามเอวอนงค์ราว สรุะศิปิชาญฉลาด เกลากลึงประหนึ่งวาด วรรูป
พิไลยพะวง งามกรประหนึ่งงวง สรุะคชสเุรนทะทรง นวยนาฏวิลาศวง, หากพี่จะ
กอดวธุและจมุ-พิตะเจ้าจะว่าไร?-ดนกุอดและจูบน้อง?, พี่นีน้ะรักเจ้า และจะเฝ้า
ประคบัประคอง, พ่ีรักวะธูนวล บม่ิควรระอาละอาย อนันาริกบัชาย ฤก็ควรจะร่วม
รัก รูปเจ้าวิไลยราว สรุะแสร้งประจิตประจกัษ์ มิควรจะร้างรัก เพราะพะธูพิถีพิถนั, 
ขอโฉมเฉลาปลง พระฤดีประนีประนอม รับรักและยินยอม ดนรัุกสมคัสมาน หาก
นางมิข้องขดั ประดิพทัธ์ประสมประสาน, มีสาวสรุางค์นางใน มากมวล, จริตกิ รี
ยา กละสาวสรุางค์สวรรค์, จะหาวิไลยปาน ฤก็กูบเคยเห็น และหากว่ะกูได้ ก็จะ
ร่ืนฤดีเย็น จะรักและยกเปน ภริยาภิรมย์สม-จะเร้าระตีรมยะระร่ืนระรวยใจ, งาม
เกินมนุษจริง กละหญิงนิมิตร์ฝัน, บุรุษยามสิเนหา ก็พูดได้ละหลายลิน้ ประจบ
นางและพลางกอด พนอพลอดและปลอดปลิน้, (๕๕) หญิงใดตระหนี่ตัว ละก็
ผวับรักยืน ฉนัน้บขดัขืน และประจบสผิวัรัก, ก็แตจ่ะหาซึง่ ภริยาและมิตร์ดี ผิทรัพ
ยะมากมี ก็บได้ประดจุใจ      

ชายเป็นใหญ่ 
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ตารางท่ี 6.76  (ตอ่)     

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
ฆา่-ประลยั, ก้องโกญจะนาท, ถือศงัข์จกัระคะทาธรณิผนั, ปราบ-มะลาย, ขดัฤก็มิได้, 

เกรียงไกร, ก าลงัคึกผิขงัไว้, บยอมอยู่ ณ ที่ขงั, ผกูไว้, ดึงไปด้วยก าลงั, ยิ่งห้ามก็
ยิ่งคลัง่, ผงาดบงัอาจเอิบใจ   

อ านาจนิยมเบ็ดเสร็จ 

ประทานพร, เถลิงอุระคะอาสน์, พระพีระ, พระองค์, ทรง, พระ, เทวาธิบดี, ขนอง, 
กระหมอ่มฉนั  

ราชาธิปไตย 

สพุรรณ, มณีมะโนหะรา, พิมานมณี, กะละนิลมะณีศรี, มณีรัตน์, วณิชค้า, มัง่มี, ทรัพ
ยะมากมี 

ทนุนิยมและวตัถนุิยม 

ธาดา, บญุ, สวรรค์, นิมิตร์ พทุธศาสนา 

 
6.5.22 ระเด่นลันได (รลด) 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองระเด่นลันไดปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 

544-545 ผู้วิจยัพบอดุมการณ์ 6 ประการ ได้แก่ (1) อ านาจนิยมเบ็ดเสร็จ (2) ราชาธิปไตย (3) ทนุ
นิยมและวตัถนุิยม (4) ศกัดินา (5) ชายเป็นใหญ่ และ (6) พุทธศาสนา ดงัรายละเอียดผลการ
วิเคราะห์ตามตารางท่ี 6.77 

 
ตารางท่ี 6.77  อดุมการณ์ในวรรณคดีเร่ืองระเดน่ลนัได     

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
เชือดคอ อ านาจนิยมเบ็ดเสร็จ 
บาทาพระโฉมศรี, พระบาท, พระ ราชาธิปไตย 
ขาย, เบีย้ ทนุนิยมและวตัถนุิยม 
ญาติวงศ์พงศา, โคตรพอ่โคตรแม,่ ชาติข้า, ทรงศกัดิ์ ศกัดินา 
ตะโพกโดกโดยเมียแทบคลาด, พ่อใจบญุของเมียเอ๋ย แปดค ่าพ่อเคยเชือดคอไก่ -เมีย

ยังอาลัยได้อยู่กิน, แต่พอพลบรบเมียเข้ากระท่อม พ่อนั่งกล่อมจนหลับแล้ว
รับขวญั ในมุ้งยงุชมุพอ่สมุควนั สารพนัทรงศกัดิ์จะรักเมีย, อกน้องดงัไฟไหม้ลาม
เลยี จะทิง้เมียเสยีได้ไมใ่ยดี 

ชายเป็นใหญ่ 

ใจบญุ พทุธศาสนา 
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6.5.23 ราชาพลิาปค าฉันท์ (รชพ) 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองราชาพิลาปค าฉันท์ปรากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทย

หน้า 546-547 ผู้วิจยัพบอดุมการณ์ 2 ประการ ได้แก่ (1) อ านาจนิยมเบ็ดเสร็จ และ (2) ราชาธิป
ไตย ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 6.78 
 
ตารางท่ี 6.78  อดุมการณ์ในวรรณคดีเร่ืองราชาพิลาปค าฉนัท์     

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
พลุง่พลา่นดาลแด, เอาดาบอนัคมดี มาผา่กายแผกเอาจิตล ีแลควกัจกัษุทัง้สอง อ านาจนิยมเบ็ดเสร็จ 
พระทยั, พระนาภ ี ราชาธิปไตย 

 
6.5.24 ลักษณวงศ์ (ลษว) 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองลักษณวงศ์ปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 

548-552 ผู้วิจยัพบอดุมการณ์ 6 ประการ ได้แก่ (1) อ านาจนิยมเบ็ดเสร็จ (2) ราชาธิปไตย (3) ทนุ
นิยมและวตัถนุิยม (4) ศกัดินา (5) ชายเป็นใหญ่ และ (6) พุทธศาสนา ดงัรายละเอียดผลการ
วิเคราะห์ตามตารางท่ี 6.79 

 

ตารางท่ี 6.79  อดุมการณ์ในวรรณคดีเร่ืองลกัษณวงศ์     

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
บรรลยั, ประหารผลาญ, สินธพเทียมเตรียมยกยืนขนาน, ขยายพลยกขะเยื่อนเคลื่อน

ขยาย-ครึกครืน้เครงโครมประโคมคึก เสียงพิลกึเลื่อนลัน่สนัน่เสียง, พลมารกลุ้ม
กล า้ทัง้อ าพน, แกว่งดาบออกปลาบตา, ที่นัง่ช้างๆ ล้อมอยู่พร้อมหมด ที่นัง่รถๆ 
ล้อมอยูพ่ร้อมสล้าง พลกลาดๆ กลบในนภางค์ ดคูว้างๆ มืดคลุ้มในเมฆา 

อ านาจนิยมเบ็ดเสร็จ 

พระ, พระแม,่ กรรแสง, องค์, ทรงรถบษุบก, พระแกล, กระษัตริย์องค์ทรงเลิศประเสริฐ
กระษัตริย์, พระพกัตร์ 

ราชาธิปไตย 

เพชรนิลจินดาดวงวิไล, พิมาน, รถมณี, ตกอบั ทนุนิยมและวตัถนุิยม 
พระกุมารโอรสา, พระชนนี, พระโอรส, เสียสกุล, รถเคร่ืองรถนางพนกังาน, ช้างที่นัง่, 

แสงเคร่ือง, ท้าว 
ศกัดินา 

อนันารีมีคูป่ระคองแล้ว ไมผ่อ่งแผ้วมลทินเป็นปัถมยั, เหมือนน้องนีไ้ด้ร่วมภิรมย์ผวั, จง
ตรึกตรองน้องนีก็้มีผวั กะเกลือกกลัว้เวรานัน้มาถึง, ยุพินทรงเอกองค์พระยุพิน 
นางอกัษรทัง้สิน้ไมเ่กินนาง, จะพึง่ผวัซ า้ตวัระย ายบั 

ชายเป็นใหญ่ 

สงสาร, กรรม, ทกุข์เวทนา, งิว้นรก, เวรา, บาปกรรม, ฤกษ์, เทพ, มาร, อินทร์, ชัว่ พทุธศาสนา 
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6.5.25 ลิลิตนิทราชาคริต (ลนช) 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองลิลิตนิทราชาคริตปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทย

หน้า 571-588 ผู้วิจยัพบอดุมการณ์ 7 ประการ ได้แก่ (1) ประชาธิปไตย (2) อ านาจนิยมเบ็ดเสร็จ 
(3) ราชา-ธิปไตย (4) ทนุนิยมและวตัถนุิยม (5) ศกัดินา (6) ชายเป็นใหญ่ และ (7) พทุธศาสนา ดงั
รายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 6.80 

 
ตารางท่ี 6.80  อดุมการณ์ในวรรณคดีเร่ืองลิลิตนิทราชาคริต     

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
ทั่วผู้ , ภรรยาเพื่อนฝูงหลาย ตัวต่อ พร้อมแฮ, พร่ังพร้อม, ประสาน, ชาวคลังและ

ทัง้หลาย   
ประชาธิปไตย 

ลงโทษ, สัง่หา, ลบูคมดาบหอก, หลอกเลน่กบัวงัไท้ ดัง่นีแ้หนงตาย, ตีชาโทษ, โกรธ, 
ดา่วา่   

อ านาจนิยมเบ็ดเสร็จ 

ทลู, พระสรุสีหนาท, พระบาท, บรมราชศฤงคาร, อาสน์อิงองค์, เจริญศรีชนม์ชีพยัง้ 
ยืนนาน ยิ่งเทอญ, พระพละปฏิภาณ, ด ารงสริิราชฐาน, ไทธิเบศรผู้  ทรงธรรม์ พระ
เดชพระคณุครัน ครอบเกล้า, พระ, พระบาทเจ้า, พระองค์, สรรพ์พระราชทาน    

ราชาธิปไตย 

เพื่อนกิน, สิน้ทรัพย์, พิมานมนเทียร สถิตเสถียรใหญ่กว้าง, โอฬารเลิศแกมทอง, ระย้า
รัตน์เรือนสวุรรณ, พานทองค าจ าหลกั, สมบตัิ, สินชั่งดังก่ิงก้อย, รวบกันชั่งยัง
หยอ่น    

ทนุนิยมและวตัถนุิยม 

เชิญ, ทา่นไท้, หมูม่าตย์มนตรี, น้อมนอบเกล้า, เคียมคลั, ไท้, ข้า, ข้าบาท, ชบุเลีย้ง   ศกัดินา 
อนงค์เจ็ดนาง โฉมส าอางเอี่ยมสะอาด ยามยลผาดโสภา งามเตือนตาเมื่อพิศ ผิวสนิท

นวลละออง สองก าโบลบริบวรณ์ ยลยามสรวลยามเยือ้น เอือ้นโอษฐ์ยิม้ยวนใจ 
พกัตร์พิไลเลห์่ศศิธร ทรงอปัสรอ้อนแอ้น งามเนตรแม้นศรยิง ตรึงอรุะรุมรัก งาม
เลศิลกัษณ์ลออตา แตบ่าทาถึงเกศ, นิสยัหญิงทา่นวา่ไว้ ค ามี อยู่นอ ฟังบ่มัน่วาที 
มกัพลัง้, เป็นไฉนจึ่งดว่นทิง้ น้องไป พี่อา 

ชายเป็นใหญ่ 

การุณย์, ดีชัว่, ทกุข์สขุ, กรุณา, พระคณุ  พทุธศาสนา 

 
6.5.26 ลิลิตพระลอ (ลพล) 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองลิลิตพระลอปรากฏในหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 

589-618 ผู้วิจยัพบอดุมการณ์ทัง้ 8 ประการ คือ (1) ประชาธิปไตย (2) อ านาจนิยมเบ็ดเสร็จ (3) รา
ชาธิป-ไตย (4) ชาตินิยม (5) ทนุนิยมและวตัถนุิยม (6) ศกัดินา (7) ชายเป็นใหญ่ และ (8) พทุธ
ศาสนา ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 6.81 
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ตารางท่ี 6.81  อดุมการณ์ในวรรณคดีเร่ืองลิลิตพระลอ     

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
เลีย้ง โลกา, ทัว่หล้า ประชาธิปไตย 
ทรงพิไชยอาวธุเสร็จ, จบัพิไชยอาวธุราชพล, ยกทพัตามจอมราช อ านาจนิยมเบ็ดเสร็จ 
จอมโลก, ถวาย, ธิราชผู้มีบญุ, พระองค์, พระลอราช, พระกร, บาทางค์สดุเกล้า, พระ

เกศ, พระบาท, เสวย, พระลอลกัษณ์, พระป่ินไตรจกัร, เสด็จ, ทรง, สยายเกศเช็ด
บาทไท้ ธิราชไว้เป็นเฉลิม, บพิตร, พระ, ธิราชผู้มีคุณ, ทรงมกุฎภูษาสรร, ภูธร, 
ภูเบศร์, จอมราช, ก้มถวายกร, เชิญราช, พระผู้ จอมจักร, ป่ินเกล้า, พระผ่าน
ไอศวรรย์, เสวยราช      

ราชาธิปไตย 

ศรีอโยธยา-ทกุประเทศชมค้อยๆ กลา่วอ้างเยินยอ ชาตินิยม 
ปรุงปนทองธารทอง, พลอยเพชรพุ่งยรรยง ทรงทองกรจ ารัส พาหุรัดรูปมงักรกลาย 

ธ ามรงค์พรายเพริศแพร้ว มกฎุแก้วแสงใส, ยามไร้, สนิสกางสอดจ้าง, เหล็กเงิน  
ทนุนิยมและวตัถนุิยม 

เจ้า, ท้าวไท้, เจ้ากู, ไท้, ยอยศ, ท่าน, ปู่ เจ้า, ท้าว, บาทยคุลขนุ, พระยาราชไกรสร, ธ, 
เชิญ, สนม, ท้าวทัง้สอง      

ศกัดินา 

จ าจากใช่จากด้วย ชังสมร แม่นา จากแม่รักฤๅรอญ ขาดได้ เด็จบวัแม่เด็จอร ยงัเยื่อ 
ใยนา ไปบล่มืน้องไท้ อยา่ร้อนรนทรวง, เห็นเดือนดจุดัง่หน้า เพาพงา พี่เอย, ร้อย
ชู้ฤๅเท่าเนือ้ เมียตน เมียแล่พนัฤๅดล แม่ได้, นางแย้มเหมือนแม่แย้ม ยวลสมร, 
หอมกลกลิน่จอมขวญั ขวญัพี่ พระเอย หอมหอ่นบเห็นหน้า ใคร่กลัน้ใจตาย 

ชายเป็นใหญ่ 

ปรานี, ท าบาป, บญุ, ชัว่ฟ้าลม่กลัป์, ทกุข์, ทางธรรม์, เบกษา  พทุธศาสนา 

 
6.5.27 ลิลิตเพชรมงกุฎ (ลพม) 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองลิลิตเพชรมงกฎุปรากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 

620-622 ผู้วิจยัพบอดุมการณ์ 4 ประการ ได้แก่ (1) ประชาธิปไตย (2) อ านาจนิยมเบ็ดเสร็จ (3) 
ราชา-ธิปไตย และ (4) ศกัดนิา ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 6.82 
 
ตารางท่ี 6.82  อดุมการณ์ในวรรณคดีเร่ืองลิลิตเพชรมงกฎุ     

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
ทวัหล้า, ไพร่ฟ้าสขุรมย์ ประชาธิปไตย 
พลหาญกลัน่กล้า, พลม้าเมือบเมือง, พลเรือง, พลคชคัง่คาม, ชยัสทิธิฤทธี, ชยัเยศเดช

เฟ่ืองฟ้า  
อ านาจนิยมเบ็ดเสร็จ 
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ตารางท่ี 6.82  (ตอ่)     

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
ราชรถ, ชยัเยาวเรศเรือ้ง ธรณี ราชาธิปไตย 
พลม้า, พลคช, ไพร่ ศกัดินา 

 
6.5.28 วิวาหพระสมุทร (วหม) 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองวิวาหพระสมทุรปรากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 

637-638 ผู้วิจยัพบอดุมการณ์ชายเป็นใหญ่ ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 6.83 
 

ตารางท่ี 6.83  อดุมการณ์ในวรรณคดีเร่ืองวิวาหพระสมทุร     

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
จะยืนชมขวัญตาผู้ ยาใจ กว่าจะได้สรวมกอดแม่ยอดรัก, เป็นผู้ หญิงแท้จริงแสน

ล าบาก-หญิงต้องเจียมกายามาแตเ่ยาว์-หญิงถึงรักต้องแสร้งแกล้งท าเฉย หวงัให้
ชายอยากเชยยิ่งขึน้หนกั 

ชายเป็นใหญ่ 

 
6.5.29 เวนิสวานิช (วนน) 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองเวนิสวานิชปรากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 639-

643 ผู้วิจยัพบอดุมการณ์ 3 ประการ ได้แก่ (1) ศกัดินา (2) ชายเป็นใหญ่ และ (3) พทุธศาสนา ดงั
รายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 6.84 
 
ตารางท่ี 6.84  อดุมการณ์ในวรรณคดีเร่ืองเวนิสวานิช     

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
ใหญ่ขม่น้อย ศกัดินา 
ที่ควรน่ิงนัน้ก็มีแตล่ิน้โค กบัลิน้หญิงโง่งัง่ทัง้รูปชัว่ จนไร้ผวัควรสงบเพื่อปิดโง่ ชายเป็นใหญ่ 
พจน์ปดลวง, สงสาร, ท าดี, สวรรค์, สิง่ชัว่ พทุธศาสนา 

 
6.5.30 ศกุนตลา (ศกต) 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองศกนุตลาปรากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทยหน้า 644-

645 ผู้วิจยัพบอดุมการณ์ 3 ประการ ได้แก่ (1) ราชาธิปไตย (2) ทนุนิยมและวตัถนุิยม และ (3) 
ชายเป็นใหญ่ ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 6.85 
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ตารางท่ี 6.85  อดุมการณ์ในวรรณคดีเร่ืองศกนุตลา     

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
ผู้ผา่นแผน่ไผท ราชาธิปไตย 
เคร่ืองทองไพศาล ทนุนิยมและวตัถนุิยม 
สองเนตรงามกว่ามฤคิน นางนีเ้ป็นป่ินโลกา งามโอษฐ์ดงัใบไม้อ่อน งามกรดงัลาย

เลขา งามรูปเลอสรรขวญัฟ้า งามยิ่งบบุผาเบง่บาน 
ชายเป็นใหญ่ 

 
6.5.31 สมุทรโฆษค าฉันท์ (สมฆ) 
วรรคทองในวรรณคดีเร่ืองสมุทรโฆษค าฉันท์ปรากฏในหนงัสือวรรคทองในวรรณคดีไทย

หน้า 646-651 ผู้วิจยัพบอดุมการณ์ 4 ประการ ได้แก่ (1) ราชาธิปไตย (2) ทนุนิยมและวตัถนุิยม 
(3) ศกัดินา (4) ชายเป็นใหญ่ และ (5) พทุธศาสนา ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 
6.86 
 
ตารางท่ี 6.86  อดุมการณ์ในวรรณคดีเร่ืองสมทุรโฆษค าฉนัท์     

ค า ข้อความ ประโยค อุดมการณ์ 
บทเรศนเรนทร, ราช ราชาธิปไตย 
ประดับมรกตพราย, พิฑูรย์, กาญจน, เพชรรัศมี, เวฑูริยมณี, ปัทมราช, นิลกาฬ, 

โกเมน, เพทาย, แก้วเจ็ดประการ 
ทนุนิยมและวตัถนุิยม 

เอวไม้อนักลมงาม คือดงัเอวยพุาพาล วลัย์ทองกระหวดัปาน กรนางอนัโอบองค์ ชายเป็นใหญ่ 
ทกุข, โศก, ทกุข์ พทุธศาสนา 

 
การวิเคราะห์อุดมการณ์ในวรรณคดีเก่ียวกับละคร นิทาน และนาฏวรรณคดีจ านวน 31 

เร่ืองนี ้ผู้วิจยัขอสรุปผลการวิเคราะห์และแจกแจงสดัส่วนเป็นคา่ร้อยละของวรรณคดีประเภทนี ้ดงั
รายละเอียดตามตารางท่ี 6.87 ดงันี ้
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ตารางที่  6.87  สรุปผลการวิเคราะห์อุดมการณ์ในวรรณคดีเก่ียวกับละคร นิทาน และนาฏ
วรรณคดี 

เร่ือง 

อุดมการณ์ 

ปร
ะช
าธิ
ปไ
ตย

 

อ า
นา
จน
ยิม
เบ
็ดเ
สร็
จ 

รา
ชา
ธิป
ไต
ย 

ชา
ติน
ยิม

 

ทนุ
นิย
มแ
ละ
วตั
ถนุ
ิยม

 

ศกั
ดิน
า 

ชา
ยเ
ป็น

ให
ญ่

 

พทุ
ธศ
าส
นา

 

กนกนคร (กนน)  X X  X   X 
กากีกลอนสภุาพ (กกส)  X    X X X 
กาพย์พระไชยสริุยา (กชส)  X X   X  X 
ขนุช้างขนุแผน (ขชผ)  X X X X X X X X 
โคบตุร (คบส)       X  
เงาะป่า (งปจ)  X    X X X 
จนัทโครบ (จคร)   X    X  
ชิงนาง (ชนม)       X  
ตามใจทา่น (ตจม)  X    X X X 
นิราศอิเหนา (นรอ)  X X   X X X 
บทละครพดูค ากลอนเร่ืองพระร่วง (บพร)         
บทละครร้องเร่ืองพระร่วง (บลพ)       X  
บทละครร าท้าวแสนปม (บลส)  X   X X   
บทละครร าเร่ืองพระเกียรติรถ (บลก)  X      X 
บทละครเร่ืองรามเกียรติ์ พระเจ้ากรุงธนฯ (บลธ)  X X  X X  X 
บทละครเร่ืองอิเหนา (บอพ) X X X X X X X X 
บทละครเร่ืองอณุรุท (บลอ) X X X  X X X X 
พระนลค าฉนัท์ (พนฉ)       X X 
พระอภยัมณี (พอม) X X X X X X X X 
เพลงยาวกรมศกัดิ์ฯ (พยศ)   X  X X X X 
มทันะพาธา (มพธ)  X X  X X X X 
ระเดน่ลนัได (รลด)  X X  X X X X 
ราชาพิลาปค าฉนัท์ (รชพ)  X X      
ลกัษณวงศ์ (ลษว)  X X  X X X X 
ลลิตินิทราชาคริต (ลนช) X X X  X X X X 
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ตารางท่ี 6.87  (ตอ่) 

เร่ือง 

อุดมการณ์ 

ปร
ะช
าธิ
ปไ
ตย

 

อ า
นา
จน
ยิม
เบ
็ดเ
สร็
จ 

รา
ชา
ธิป
ไต
ย 

ชา
ติน
ยิม

 

ทนุ
นิย
มแ
ละ
วตั
ถนุ
ิยม

 

ศกั
ดิน
า 

ชา
ยเ
ป็น

ให
ญ่

 

พทุ
ธศ
าส
นา

 

ลลิติพระลอ (ลพล) X X X X X X X X 
ลลิติเพชรมงกฎุ (ลพม) X X X   X   
วิวาหพระสมทุร (วหม)       X  
เวนิสวานิช (วนน)      X X X 
ศกนุตลา (ศกต)   X  X  X  
สมทุรโฆษค าฉนัท์ (สมฆ)   X  X  X X 

รวม 7 20 19 4 15 19 23 21 
ร้อยละ 22.6 64.5 61.3 12.9 48.4 61.3 72.2 67.7 

 
การวิเคราะห์อุดมการณ์ในวรรณคดีทัง้ 89 เร่ืองของหนังสือวรรคทองในวรรณคดีไทยนี ้

ผู้ วิจัยขอประมวลผลการวิเคราะห์โดยสรุปเป็นจ านวนอุดมการณ์ท่ีปรากฏในวรรณคดีแต่ละ
ประเภท รวมถึงแจกแจงสดัส่วนเป็นค่าร้อยละของวรรณคดีทัง้หมด ดงัรายละเอียดตามตารางท่ี 
6.88 ดงันี ้
 
ตารางที่ 6.88  สรุปจ านวนอุดมการณ์ในวรรณคดีแตล่ะประเภทซึ่งราชบณัฑิตยสถานรวบรวมไว้

ในหนงัสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย”  

ประเภทของวรรณคด ี จ านวน 

อุดมการณ์ 

ปร
ะช
าธิ
ปไ
ตย

 

อ า
นา
จน
ยิม
เบ
็ดเ
สร็
จ 

รา
ชา
ธิป
ไต
ย 

ชา
ติน
ยิม

 

ทนุ
นิย
มแ
ละ
วตั
ถนุ
ิยม

 

ศกั
ดิน
า 

ชา
ยเ
ป็น

ให
ญ่

 

พทุ
ธศ
าส
นา

 

ประวตัิศาสตร์และการเฉลมิ
พระเกียรติพระมหากษัตริย์ 

7 2 3 3 4 3 5 2 4 
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ตารางท่ี 6.88  (ตอ่)  

ประเภทของวรรณคด ี จ านวน 

อุดมการณ์ 

ปร
ะช
าธิ
ปไ
ตย

 

อ า
นา
จน
ยิม
เบ
็ดเ
สร็
จ 

รา
ชา
ธิป
ไต
ย 

ชา
ติน
ยิม

 

ทนุ
นิย
มแ
ละ
วตั
ถนุ
ิยม

 

ศกั
ดิน
า 

ชา
ยเ
ป็น

ให
ญ่

 

พทุ
ธศ
าส
นา

 

นิราศ การเดินทาง และการ
คร ่าครวญหรืออารมณ์ 

33 7 6 10 9 10 12 19 16 

ศาสนา ชาดก และค าสอน 15 10 8 6 8 8 11 5 12 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี  
และพิธีการ 

3 1 2 1 1 1 1 2 3 

ละคร นิทาน และนาฏ-
วรรณคด ี

31 7 20 19 4 15 19 23 21 

รวม 89 27 39 39 26 37 48 51 56 
ร้อยละ 100 30.3 43.8 43.8 29.2 41.6 53.9 57.3 62.9 

 
 ตารางท่ี 6.88 แสดงให้เห็นว่าวรรณคดีประเภทประวตัิศาสตร์และการเฉลิมพระเกียรติ
พระมหากษัตริย์มีอดุมการณ์ท่ีปรากฏมากท่ีสดุ คือ ศกัดินา ซึ่งพบในวรรณคดี 5 เร่ือง อดุมการณ์
ท่ีปรากฏน้อยท่ีสดุ คือ ประชาธิปไตย และชายเป็นใหญ่ ซึ่งพบใน 2 เร่ือง วรรณคดีประเภทนิราศ 
การเดินทาง และการคร ่าครวญหรืออารมณ์มีอุดมการณ์ท่ีปรากฏมากท่ีสุด คือ ชายเป็นใหญ่ ซึ่ง
พบใน 19 เร่ือง อดุมการณ์ท่ีปรากฏน้อยท่ีสดุ คือ ประชาธิปไตย ซึง่พบใน 7 เร่ือง วรรณคดีประเภท
ศาสนา ชาดก และค าสอนมีอุดมการณ์ท่ีปรากฏมากท่ีสุด คือ พุทธศาสนา ซึ่งพบใน 12 เร่ือง 
อดุมการณ์ท่ีปรากฏน้อยท่ีสดุ คือ ชายเป็นใหญ่ ซึ่งพบใน 5 เร่ือง วรรณคดีประเภทขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และพิธีการมีอดุมการณ์ท่ีปรากฏมากท่ีสดุ คือ พทุธศาสนา ซึ่งพบใน 3 เร่ือง อดุมการณ์
ท่ีปรากฏน้อยท่ีสดุ คือ ประชาธิปไตย ราชาธิปไตย ชาตินิยม ทนุนิยมและวตัถนุิยม และศกัดินา ซึ่ง
พบใน 1 เร่ือง วรรณคดีประเภทละคร นิทาน และนาฏวรรณคดีมีอดุมการณ์ท่ีปรากฏมากท่ีสดุ คือ 
ชายเป็นใหญ่ ซึ่งพบใน 23 เร่ือง อุดมการณ์ท่ีปรากฏน้อยท่ีสุด คือ ชาตินิยม ซึ่งพบใน 4 เร่ือง 
โดยรวมแล้ววรรณคดีทัง้ 5 ประเภทหรือจ านวน 89 เร่ืองมีอุดมการณ์ท่ีปรากฏมากท่ีสดุ คือ พุทธ
ศาสนา ซึง่พบใน 56 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 62.9 ของวรรณคดีทัง้หมด ส่วนอดุมการณ์ท่ีปรากฏน้อย
ท่ีสดุ คือ ประชาธิปไตย ซึง่พบใน 27 เร่ือง คดิเป็นร้อยละ 30.3 ของวรรณคดีทัง้หมด 



บทที่ 7 
 

สรุปผลและอภปิรายผลการวจิัย 
 

 การวิจยัเร่ือง “วาทวิพากษ์เชิงค่านิยมและอุดมการณ์ท่ีปรากฏในหนงัสือวรรคทองใน
วรรณคดีไทย” มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาคา่นิยมและอดุมการณ์ท่ีมีอยู่ในงานเขียนซึ่งราชบณัฑิตย-
สถานรวบรวมไว้ในหนงัสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย” โดยใช้ระเบียบวิธีการวิพากษ์ตวับทแนว
คา่นิยม-มายาคติและแนวอดุมการณ์ ผู้วิจยัคดัเลือกตวับทจากวรรณคดีทัง้หมด 89 เร่ือง จ านวน 
602 วรรคทอง คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 25 ของเนือ้หาทัง้หมดเป็นข้อมูลกลุ่มตวัอย่าง
ส าหรับการวิเคราะห์ โดยได้จ าแนกไว้ในกลุ่มวรรณคดี 5 ประเภทแล้วจึงศึกษาใน 3 ขัน้ตอน คือ 
การวิเคราะห์องค์ประกอบของวรรณคดี การวิเคราะห์ค่านิยม -มายาคติ และการวิเคราะห์
อดุมการณ์ ในบทนีเ้ป็นการสรุปผลและอภิปรายผลซึง่มีรายละเอียดในการน าเสนอ 2 ส่วนหลกั คือ 
(1) สรุปผลและอภิปรายผลการวิจยั และ (2) ข้อจ ากดัการวิจยัและข้อเสนอแนะ ผู้วิจยัจะอธิบาย
ตามล าดบัดงันี ้ 
 
7.1 สรุปผลและอภปิรายผลการวิจัย 
 

ในส่วนนีเ้ป็นการน าเสนอผลการวิจัยโดยสรุปและการอภิปรายผลโดยจะอธิบายใน 2 
หวัข้อ ได้แก่ (1) การตอบค าถามน าวิจยั และ (2) สรุปผลและอภิปรายผลการวิจยั ดงัรายละเอียด 

 
7.1.1 การตอบค าถามน าวิจัย 
จากผลการศกึษาตวับทหนงัสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย” โดยใช้ระเบียบวิธีการวิพากษ์

ตวับทแนวคา่นิยม-มายาคตแิละแนวอดุมการณ์ ผู้วิจยัสามารถตอบค าถามน าวิจยัท่ีระบไุว้ในบทท่ี 
1 ดงันี ้

ค าถามแรก คือ มีคา่นิยมและอุดมการณ์อะไรบ้างท่ีอยู่ในงานเขียนซึ่งราชบณัฑิตยสถาน
รวบรวมไว้ในหนงัสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย”? 

ผู้ วิจัยพบว่ามีค่านิยมท่ีปรากฏในงานเขียนซึ่งราชบณัฑิตยสถานรวบรวมไว้ในหนังสือ 
“วรรคทองในวรรณคดีไทย” จ านวน 10 ค่านิยม สามารถเรียงล าดบัจากคา่นิยมท่ีพบมากท่ีสดุไป
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หาน้อยท่ีสดุได้ดงันี ้(1) คา่นิยมการให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล (2) คา่นิยมความสมัพนัธ์
และคุณธรรมทางสงัคม (3) ค่านิยมพุทธศาสนา (4) ค่านิยมอ านาจนิยม (5) ค่านิยมความ
สนกุสนาน (คา่นิยมอ านาจนิยมและความสนกุสนานพบในจ านวนเท่ากนั) (6) คา่นิยมการปรับตวั
เข้ากับโอกาสและสิ่งแวดล้อม (7) ค่านิยมความมัง่คัง่ร ่ารวย (8) ค่านิยมการเทิดทูนสถาบนั
พระมหากษัตริย์ (9) ค่านิยมภาระบุญคุณ และ (10) ค่านิยมการมีความรู้ความสามารถ 
นอกจากนีผู้้ วิจยัยงัพบว่าตวับทได้สะท้อนมายาคติซึ่งสามารถเรียงล าดบัจากมายาคติท่ีพบมาก
ท่ีสดุไปหาน้อยท่ีสดุได้ดงันี ้(1) มายาคติเก่ียวกบัสงัคมซึ่งพบเนือ้หาทัว่ไป (อ านาจและผู้ มีอ านาจ 
ฯลฯ) มากกวา่เนือ้หาเก่ียวกบัสตรีเพศเล็กน้อย (2) มายาคตเิก่ียวกบัจกัรวาลและชีวิต (3) มายาคติ
เก่ียวกบัอตัลกัษณ์ และ (4) มายาคตเิก่ียวกบัจดุสิน้ของชีวิต 

ในสว่นของการวิเคราะห์อดุมการณ์ ผู้วิจยัพบว่ามีอดุมการณ์ท่ีปรากฏในงานเขียนซึ่งราช-
บณัฑิตยสถานรวบรวมไว้ในหนังสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย” จ านวน 8 อุดมการณ์ สามารถ
เรียง ล าดบัจากอดุมการณ์ท่ีพบมากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุดได้ดงันี ้ (1) อุดมการณ์พทุธศาสนา (2) 
อุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ (3) อุดมการณ์ศักดินา (4) อุดมการณ์อ านาจนิยมเบ็ดเสร็จ (5) 
อดุมการณ์ราชาธิปไตย (อดุมการณ์อ านาจนิยมเบด็เสร็จและราชาธิปไตยพบในจ านวนเท่ากนั) (6) 
อดุมการณ์ทนุนิยมและวตัถนุิยม (7) อดุมการณ์ประชาธิปไตย และ (8) อดุมการณ์ชาตนิิยม  

ค าถามท่ีสอง คือ ค่านิยมและอุดมการณ์ดงักล่าวสามารถอธิบายด้วยหลักวาทวิพากษ์
โดยใช้ระเบียบวิธีการวิพากษ์ตวับทแนวคา่นิยมและอดุมการณ์ได้อย่างไร? 

หลกัการส่ือสารวิพากษ์หรือวาทวิพากษ์มีองค์ประกอบ (feature) 3 ขัน้ตอนดงัได้อธิบาย
ในบทท่ี 2 นัน่คือ (1) การสร้างตวับทจากชิน้งาน (2) การวิเคราะห์เพ่ือจดัระเบียบตวับท และ (3) 
การตีความตวับท (Sillars and Gronbeck, 2001: 23; Baxter and Babble, 2003: 353-354) 
ผู้ วิจัยด าเนินการตามขัน้ตอนข้างต้นโดยเร่ิมจากการจ าแนกงานเขียนซึ่งราชบัณฑิตยสถาน
รวบรวมไว้ในหนังสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย” เป็นวรรณคดี 5 ประเภท คือ (1) วรรณคดี
เก่ียวกบัประวตัศิาสตร์และการเฉลิมพระเกียรตพิระมหากษัตริย์ 7 เร่ือง (2) วรรณคดีเก่ียวกบันิราศ 
การเดินทาง และการคร ่าครวญหรืออารมณ์ 33 เร่ือง (3) วรรณคดีเก่ียวกบัศาสนา ชาดก และค า
สอน 15 เร่ือง (4) วรรณคดีเก่ียวกบัขนบธรรมเนียม ประเพณี และพิธีการ 3 เร่ือง และ (5) วรรณคดี
เก่ียวกับละคร นิทาน และนาฏวรรณคดี 31 เร่ือง แล้วจึงศกึษาองค์ประกอบของวรรณคดีซึ่งเป็น
การวิเคราะห์เชิงพรรณนาและเชิงประวัติศาสตร์หรือปริบท (อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท, 2547) 
จากนัน้จงึตีความตวับทโดยการวิเคราะห์คา่นิยม-มายาคตแิละอดุมการณ์ตามล าดบั  
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จากค่านิยมท่ีพบตามการตอบค าถามข้อท่ี 1 โดยใช้ระเบียบวิธีการวิพากษ์ตัวบทแนว
ค่านิยม- มายาคคติ แสดงให้เห็นว่างานเขียนซึ่งราชบณัฑิตรวบรวมไว้ในหนังสือ “วรรคทองใน
วรรณคดีไทย” สะท้อนค่านิยมการให้ความส าคัญกับตัวเองหรือบุคคลมากท่ีสุด โดยพบใน
วรรณคดี 75 เร่ือง (ร้อยละ 84.3) และสะท้อนคา่นิยมการมีความรู้ความสามารถน้อยท่ีสดุ ซึ่งพบ
ใน 24 เร่ือง (ร้อยละ 26.9) ระเบียบวิธีวิพากษ์ดงักล่าวยงัช่วยให้ผู้วิจยัค้นพบว่าว่างานเขียนซึ่งราช
บณัฑิตรวบรวมไว้ในหนงัสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย” สะท้อนมายาคติเก่ียวกบัสงัคมมากท่ีสดุ 
ซึ่งพบใน 62 เร่ือง (ร้อยละ 69.7) ในจ านวนนีผู้้ วิจยัพบเนือ้หาทัว่ไป ได้แก่ เนือ้หาเก่ียวกับอ านาจ
และผู้ มีอ านาจ สถานะ ชาตินิยมความเป็นไทย และอ่ืนๆ 42 เร่ือง และพบเนือ้หาเก่ียวกบัสตรีเพศ
หรือปิตาธิปไตย 40 เร่ือง ส่วนมายาคติท่ีพบน้อยท่ีสุด คือ มายาคติเก่ียวกับจุดสิน้สุดของชีวิต ซึ่ง
พบใน 23 เร่ือง (ร้อยละ 25.8) 

จากอดุมการณ์ท่ีพบตามการตอบค าถามข้อท่ี 1 โดยใช้ระเบียบวิธีการวิพากษ์ตวับทแนว
อุดมการณ์ แสดงให้เห็นว่างานเขียนซึ่งราชบณัฑิตรวบรวมไว้ในหนงัสือ “วรรคทองในวรรณคดี
ไทย” สะท้อนอุดมการณ์พุทธศาสนามากท่ีสุด ซึ่งพบใน 56 เร่ือง (ร้อยละ 62.9) และสะท้อน
อดุมการณ์ชาตนิิยมน้อยท่ีสดุ ซึง่พบใน 26 เร่ือง (ร้อยละ 29.2) 

การพบอุดมการณ์พุทธศาสนาและมายาคติเก่ียวกับสังคมในส่วนของอ านาจและผู้ มี
อ านาจในตัวบทมากท่ีสุด สัมพันธ์กับการศึกษาองค์ประกอบของวรรณคดีท่ีพบว่าผู้ แต่งหรือ
รวบรวมเป็นชนชัน้สูงทัง้หมด เนือ้หาส่วนใหญ่จึงเป็นเร่ืองราวของชนชัน้ปกครองและพุทธศาสนา 
ทัง้นีเ้พราะศาสนาพุทธมีความสมัพนัธ์อย่างแนบแน่นกับชนชัน้ปกครองและถูกเชิดชูให้เป็นแก่น
ของความเป็นไทยควบคูก่ับสถาบนัพระมหากษัตริย์เสมอ (Van Esterik, 2000: 95) อดุมการณ์
พทุธศาสนาท่ีพบยงัสอดคล้องกบัผลการวิเคราะห์คา่นิยม เน่ืองจากหลกัค าสอนในพทุธศาสนาซึ่ง
เน้นการพึ่งตนเองและอิสระส่วนบคุคลในการเลือกท ากรรมดีหรือชัว่ (Phillips, 1965: 88) รวมถึง
ระบบศกัดินาซึ่งเป็นกลไกการควบคมุสงัคมของชนชัน้สงูท่ีส่งผลให้คนไทยยกย่องบคุคลมากกว่า
หลักการและถือฐานานุรูป (สมพงษ์ ใหม่วิจิตร, 2536) ปัจจัยข้างต้นท าให้ค่านิยมการให้
ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคลถกูพบในตวับทมากท่ีสดุ รายละเอียดทัง้หมดนัน้ผู้วิจยัจะอธิบาย
ในหวัข้อตอ่ไปตามล าดบั 

 
7.1.2 สรุปผลและอภปิรายผลการวิจัย 
ผู้ วิจัยขอน าเสนอผลการวิเคราะห์อันเป็นการตอบค าถามน าวิจัยทัง้หมดพร้อมกับการ

อภิปรายผล โดยจะอธิบายใน 3 หวัข้อ ได้แก่ (1) องค์ประกอบของวรรณคดี (2) คา่นิยม-มายาคติ
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ในตวับทหนงัสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย” และ (3) อุดมการณ์ในตวับทหนังสือ “วรรคทองใน
วรรณคดีไทย” แตล่ะหวัข้อจะน าเสนอเรียงล าดบัตามประเภทของวรรณคดีทัง้ 5 มีรายละเอียดดงันี ้

7.1.2.1 องค์ประกอบของวรรณคดี 
การศกึษาองค์ประกอบของวรรณคดีมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ 4 ประการ คือ 

(1) ผู้แตง่ (2) ปริบทของการแตง่ (3) กลวิธีการแตง่หรือฉันทลกัษณ์ และ (4) ลกัษณะเนือ้หา ผู้วิจยั
ขอสรุปผลและอภิปรายผลดงันี ้

1) ผู้แตง่ 
ว ร รณค ดี เ ก่ี ย วกับประ วั ติ ศ าสต ร์ แล ะกา ร เ ฉลิ มพ ระ เ กี ย ร ติ

พระมหากษัตริย์แตง่โดยขนุนางหรือข้าราชการมากท่ีสุดจ านวน 5 เร่ือง รองลงมาคือแต่งโดยพระ
ราชวงศ์ 1 เร่ือง และไม่ปรากฏผู้ แต่ง 1 เร่ือง หากไม่รวมเร่ืองท่ีไม่ปรากฏผู้ แต่งแล้ว วรรณคดี
ประเภทนีล้้วนแต่งโดยชนชัน้สูงทัง้หมดซึ่งถือเป็นเร่ืองปกติของวรรณคดีประวตัิศาสตร์ ดงัท่ีจิตร 
ภูมิศกัดิ์ (2550: 64) กล่าวว่าข้อมลูเก่ียวกบัประวตัิศาสตร์ส่วนใหญ่จะถกูยึดกมุโดยชนชัน้น าเพ่ือ
สอดแทรกหลักคิดท่ีส่งเสริมกับสถาบนัของตน นอกจากนีห้ากพิจารณาในมิติด้านเพศจะพบว่า
วรรณคดีประเภทนีส้่วนใหญ่แต่งโดยเพศชายจ านวน 5 เร่ือง มีเพียง 1 เร่ืองท่ีผู้แต่งเป็นเพศหญิง 
และอีก 1 เร่ืองไมป่รากฏผู้แตง่ 

วรรณคดีเก่ียวกบันิราศ การเดนิทาง และการคร ่าครวญหรืออารมณ์แตง่
โดยขุนนางหรือข้าราชการมากท่ีสุดจ านวน 15 เร่ือง รองลงมาคือแต่งโดยพระราชวงศ์ 10 เร่ือง 
โดยพระมหากษัตริย์ 4 เร่ือง โดยพระสงฆ์ 1 เร่ือง และไม่ปรากฏผู้แต่งแน่ชดั 3 เร่ือง จะเห็นได้ว่า
วรรณคดีประเภทนีผู้้แตง่หรือผู้ รวบรวมส่วนใหญ่เป็นชนชัน้สงู หากไม่รวมเร่ืองท่ีไม่ปรากฏผู้แต่ง
วรรณคดีประเภทนีล้้วนแต่งโดยชนชัน้สูงหรือผู้ มีอ านาจในสังคมทัง้หมด ในปริบทนีผู้้ วิจยัถือว่า
พระสงฆ์เป็นชนชัน้สูงเน่ืองจากสถาบนัสงฆ์มีความใกล้ชิดกับผู้ปกครองและมีบทบาทเช่ือมโยง
ความสมัพนัธ์เหล่านัน้กับประชาชน (สุมาลี บ ารุงสุข และศภุรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล, 2529: 73) 
รัชนีกร เศรษฐโฐ (2532: 15) ยงัถือวา่พระสงฆ์เป็นกลุม่ชนชัน้พิเศษท่ีมีสถานะคอ่นข้างสงูในสงัคม 
นอกจากนีห้ากพิจารณาในมิติด้านเพศจะพบว่าวรรณคดีประเภทนีแ้ต่งโดยเพศชายทัง้หมด 31 
เร่ือง และมี 2 เร่ืองท่ีไมป่รากฏชดั 

วรรณคดีเก่ียวกับศาสนา ชาดก และค าสอนแต่งโดยขุนนางหรือ
ข้าราชการมากท่ีสดุจ านวน 8 เร่ือง รองลงมาคือแตง่โดยพระมหากษัตริย์ 4 เร่ือง โดยพระราชวงศ์ 
2 เร่ือง และอีก 1 เร่ืองมีผู้แต่งท่ีหลากหลาย ได้แก่ พระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ ขุนนาง และ
พระสงฆ์ จะเห็นได้ว่าวรรณคดีประเภทนีผู้้ แต่งส่วนใหญ่เป็นชนชัน้สูง หากไม่รวมเร่ืองท่ีมีผู้ แต่ง
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หลายคนแล้ว วรรณคดีประเภทนีล้้วนแตง่โดยชนชัน้สงูทัง้หมด นอกจากนีห้ากพิจารณาในมิติด้าน
เพศจะพบวา่วรรณคดีประเภทนีผู้้แตง่หรือผู้รวบรวมเป็นเพศชายทัง้หมดทัง้ 15 เร่ือง  

วรรณคดีเก่ียวกบัขนบธรรมเนียม ประเพณี และพิธีการแตง่โดยขุนนาง
หรือข้าราชการมากท่ีสุดจ านวน 2 เร่ือง และโดยพระมหากษัตริย์ 1 เร่ือง จะเห็นได้ว่าวรรณคดี
ประเภทนีล้้วนแตง่โดยชนชัน้สงูทัง้หมด นอกจากนีห้ากพิจารณาในมิติด้านเพศจะพบว่าวรรณคดี
ประเภทนีผู้้แตง่หรือผู้รวบรวมเป็นเพศชายทัง้หมดทัง้ 3 เร่ือง 

วรรณคดีเ ก่ียวกับละคร  นิทาน และนาฏวรรณคดีแต่งโดย
พระมหากษัตริย์มากท่ีสดุจ านวน 16 เร่ือง รองลงมาคือแตง่โดยขนุนางหรือข้าราชการ 8 เร่ือง โดย
พระราชวงศ์ 4 เร่ือง และไม่ปรากฏผู้แตง่ 3 เร่ือง หากไม่รวมเร่ืองท่ีไม่ปรากฏผู้แตง่แล้ว วรรณคดี
ประเภทนีล้้วนแต่งโดยชนชัน้สูงทัง้หมดและท่ีต่างจากวรรณคดีประเภทอ่ืน คือ การท่ีผู้ประพนัธ์
สว่นใหญ่เป็นพระมหากษัตริย์ นอกจากนีห้ากพิจารณาในมิติด้านเพศจะพบว่าวรรณคดีประเภทนี ้
แตง่โดยเพศชายทัง้หมด 28 เร่ือง และมี 3 เร่ืองท่ีไมป่รากฏผู้แตง่ 

ผลการศึกษานีแ้สดงให้เห็นว่าวรรณคดีส่วนใหญ่ในหนงัสือ “วรรคทอง
ในวรรณคดีไทย” แต่งโดยชนชัน้สูง คือ โดยขุนนางหรือข้าราชการจ านวน 40 เ ร่ือง โดย
พระมหากษัตริย์ 25 เร่ือง และโดยพระราชวงศ์ 17 เร่ือง นอกจากนัน้ คือ ไม่ปรากฏผู้แต่ง 5 เร่ือง 
โดยพระสงฆ์ 1 เร่ือง และโดยผู้แตง่หลายคน 1 เร่ือง วรรณคดีทัง้หมดจึงถือเป็นตวัแทนวฒันธรรม
ราชส านกัเน่ืองจากไม่ปรากฏวรรณคดีท้องถ่ินหรือเร่ืองท่ีแต่งโดยสามญัชน วรรณคดีเหล่านีย้งัถูก
ยกย่องว่าสูงค่าดงัปรากฏในค าชีแ้จงของหนังสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย” ว่าการคัดเลือก
วรรณคดีใช้เกณฑ์ความงดงาม ความไพเราะ คติธรรม มีระเบียบและสุนทรียทางภาษา และอ่ืนๆ 
ซึง่แสดงถึงคณุคา่ของวรรณคดี (ราชบณัฑิตยสถาน, 2554: ฃ) ถือเป็นการแบง่แยกความสงูต ่าโดย
ชนชัน้น าซึ่งสอดคล้องกับท่ี Van Esterik (2000) กล่าวว่าการก าหนดความสงูต ่าทางวฒันธรรม
เป็นความพยายามในการครอบง าทางวฒันธรรมซึ่งมกัเป็นสมบตัิของชนชัน้สงู เป็นของภาคกลาง 
และปิดกัน้วิถีชาวบ้าน มาตรฐานทางศิลปะซึ่งถกูยกย่องให้สงูคา่จึงเป็นเคร่ืองมือท่ีถกูก าหนดโดย
ชนชัน้ปกครอง (นิธิ เอ่ียวศรีวงศ์, 2536) 

นอกจากนีห้ากพิจารณาในมิติด้านเพศจะพบว่าวรรณคดีทัง้หมดส่วน
ใหญ่แตง่หรือรวบรวมโดยเพศชายจ านวน 82 เร่ือง มีเพียง 1 เร่ืองท่ีผู้แตง่เป็นเพศหญิง และอีก 6 
เร่ืองไม่ปรากฏแน่ชัด ลักษณะดังกล่าวถือเป็นเร่ืองปกติธรรมดาท่ีวรรณคดีซึ่งคัดเลือกโดย
ราชบัณฑิตยสถานจะเป็นเร่ืองท่ีแต่งโดยบุรุษเพศทัง้หมด เน่ืองจากในสังคมจารีตซึ่งเป็นยุคท่ี
วรรณคดีส่วนใหญ่ถูกประพันธ์ขึน้นัน้ผู้ ชายจะมีโอกาสการเข้าถึงระบบการศึกษามากกว่า จึง
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สามารถประพนัธ์งานเขียนต่างๆ ได้ ส่วนผู้หญิงจะต้องดแูลงานในครอบครัวเท่านัน้ ดงัท่ีพระยา
อนมุานราชธน (2553: 37) ได้อธิบายถึงพิธีกรรมเก่ียวกบัการเกิดในสงัคมไทยว่าเม่ือทารกท่ีคลอด
ออกมาเป็นชาย ผู้อาวโุสจะใส่สมุดดินสอไว้ในกระด้งพร้อมกบัตวัเด็ก หากเป็นหญิงจะใส่เข็มกับ
ด้ายไว้แทนเพ่ือส่ือเป็นนยัว่าผู้ชายมีหน้าท่ีเรียนหนงัสือและรับราชการ ส่วนผู้หญิงต้องอยู่กบัเหย้า
เรือนเย็บปักถกัร้อย 

2) ปริบทของการแตง่ 
ว ร รณค ดี เ ก่ี ย วกับประ วั ติ ศ าสต ร์ แล ะกา ร เ ฉลิ มพ ระ เ กี ย ร ติ

พระมหากษัตริย์แต่งในยุคกรุงรัตนโกสินทร์มากท่ีสุดจ านวน 5 เร่ือง กรุงศรีอยุธยา 1 เร่ือง และ
ธนบรีุ 1 เร่ือง  

วรรณคดีเก่ียวกบันิราศ การเดนิทาง และการคร ่าครวญหรืออารมณ์แตง่
ในยคุกรุงรัตนโกสินทร์มากท่ีสดุจ านวน 26 เร่ือง รองลงมาคือกรุงศรีอยุธยา 6 เร่ือง และกรุงธนบุรี 
1 เร่ือง   

วรรณคดีเก่ียวกบัศาสนา ชาดก และค าสอนแตง่ในยคุกรุงรัตนโกสินทร์
มากท่ีสดุจ านวน 9 เร่ือง รองลงมาคือยคุกรุงศรีอยธุยา 4 เร่ือง และกรุงธนบรีุ 2 เร่ือง   

วรรณคดีเก่ียวกบัขนบธรรมเนียม ประเพณี และพิธีการแตง่ในยคุกรุงศรี
อยธุยามากท่ีสดุจ านวน 2 เร่ือง และกรุงรัตนโกสินทร์ 1 เร่ือง ทัง้นีเ้น่ืองจากประเพณีหรือพิธีการใน
ปัจจบุนัสว่นใหญ่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์และคตเิทวราชาตัง้แตส่มยัอยธุยานัน่เอง   

วรรณคดีเ ก่ียวกับละคร นิทาน และนาฏวรรณคดีแต่งในยุคกรุง
รัตนโกสินทร์มากท่ีสดุจ านวน 27 เร่ือง รองลงมาคือยคุกรุงศรีอยธุยา 2 เร่ือง และกรุงธนบรีุ 2 เร่ือง   

ผลการศกึษานีแ้สดงให้เห็นว่าวรรณคดีท่ีถกูคดัเลือกมาเรียบเรียงไว้ใน
หนังสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย” ส่วนใหญ่แต่งขึน้ในยุคกรุงรัตนโกสินทร์นั่นคือ 68 เร่ือง 
รองลงมาคือยุคกรุงศรีอยุธยา 15 เร่ือง และกรุงธนบรี 6 เร่ือง ท่ีเป็นเช่นนีเ้พราะวรรณคดีในช่วง
ก่อนกรุงรัตนโกสินทร์ถกูเผาท าลายและสญูหายไปมากจากเหตศุกึสงคราม เม่ือมีการสถาปนาราช
ธานีใหมจ่งึมีความพยายามในการรวบรวมและช าระวรรณคดีขึน้โดยเฉพาะในสมยัรัชกาลท่ี 1 ทัง้นี ้
เพ่ือผสานความหลากหลายทางวัฒนธรรมและใช้สนับสนุนการเมืองการปกครองในช่วงเวลา
ดงักลา่ว (Van Esterik, 2000)  

3) กลวิธีการแตง่หรือฉนัทลกัษณ์ 
วรรณคดีในหนังสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย” เป็นค าประพันธ์

ประเภทร้อยกรองทัง้หมด ผลการศึกษาพบว่ามีการใช้ฉันทลกัษณ์ 5 ประเภท ประกอบด้วย (1) 
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ร่าย (2) โคลง (3) ฉันท์ (4) กาพย์ และ (5) กลอน มีการผสานฉันทลกัษณ์ท่ีสะท้อนขนบการแตง่
วรรณคดีแบบดัง้เดิม อาทิ การแต่งโดยใช้ร่ายสลับกับโคลงเรียกว่า “ลิลิต” ใช้กาพย์แต่งร่วมกับ
ฉันท์เรียกว่า “ค าฉันท์” ใช้กาพย์ยานีแต่งร่วมกับโคลงส่ีเรียกว่า “กาพย์ห่อโคลง” (นิตยา ตนัท
โอภาส, 2520: 8) 

4) ลกัษณะเนือ้หา 
วรรณคดีเก่ียวกับประวัติศาสตร์และการเฉลิมพระเกียรติพระมหา -

กษัตริย์บรรยายเหตกุารณ์ทางประวตัิศาสตร์ทัง้หมดโดยเน้นการเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ 5 
เร่ือง และสดดีุวีรชน 2 เร่ือง วรรณคดีส่วนใหญ่เป็นการยกย่องชนชัน้สงู มีเพียงเร่ืองเดียวท่ียกย่อง
สามัญชนนั่นคือลิลิตดัน้สดุดีบ้านบางระจัน นอกจากนีผู้้ วิจัยยังพบว่าเนือ้หาส่วนใหญ่ของ
วรรณคดีประเภทนีจ้ะยกย่องหรือให้ความส าคญักบัวีรกรรมของบรุุษเพศจ านวน 5 เร่ือง มีเพียง 1 
เร่ืองท่ียกยอ่งเพศหญิง และอีก 1 เร่ืองยกยอ่งวีรกรรมชาวบ้านซึง่สามารถระบเุพศได้    

วรรณคดีเก่ียวกับนิราศ การเดินทาง และการคร ่ าครวญหรืออารมณ์
ส่วนใหญ่กล่าวถึงการเดินทางไปยงัสถานท่ีตา่งๆ ทัง้การเดินทางไปราชการทพั เช่น โคลงนิราศไป
แม่น า้น้อย ไปเจริญสมัพนัธไมตรี เช่น นิราศลอนดอน ไปนมสัการสถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ เช่น กาพย์ห่อ
โคลงนิราศธารทองแดง นิราศพระประธม มีการผสานเนือ้หาของการชมความงามต่างๆ เช่น 
บ้านเมือง พาหนะ ธรรมชาต ิและชมโฉม ทัง้ยงัสอดแทรกการคร ่าครวญถึงบคุคลอนัเป็นท่ีรักเกือบ
ทุกเร่ือง เนือ้หาส่วนใหญ่จะเป็นการเดินทางของชนชัน้สูงทัง้พระมหากษัตริย์ ข้าราชบริพารตาม
เสด็จ และขุนนาง ส่วนสถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิปลายทางล้วนเป็นศาสนสถานของพุทธศาสนาทัง้สิน้ 
นอกจากนีผู้้ วิจยัยงัพบว่าเนือ้หาทัง้หมดของวรรณคดีประเภทนีจ้ะเป็นการเดินทางและการแสดง
อารมณ์ของบรุุษเพศ รวมถึงการพรรณนาถึงเทพเจ้าฝ่ายชายทัง้สิน้   

วรรณคดีเก่ียวกบัศาสนา ชาดก และค าสอนมีเนือ้หาเป็นหลกัธรรมและ
เร่ืองราวในพทุธศาสนามากท่ีสดุ คือ 9 เร่ือง นอกเหนือจากนัน้เป็นการสอนการอยู่ร่วมกนัในสงัคม 
2 เร่ือง สอนเร่ืองความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 2 เร่ือง และสอนความประพฤติ
ส าหรับสตรี 1 เร่ือง หากพิจารณาในเชิงวัฒนธรรมศึกษาจะเห็นว่าการคัดเลือกวรรณคดีของ
ราชบณัฑิตยสถานสอดรับการการเผยแพร่วฒันธรรมกระแสหลกั โดยเฉพาะการผลิตซ า้ชดุความ
จริงท่ีว่าคนไทยแท้คือผู้ ท่ีนบัถือศาสนาพุทธ (Rojjanaprapayon, 1997) ซึ่งถกูเชิดชูเป็นศาสนา
ประจ าชาติในฐานะเอกลักษณ์ของชาติ (เคร็ก เรย์โนล, 2556: 273) นอกจากนีย้ังสะท้อน
วฒันธรรมแบบกลุ่มนิยม (Collectivism) ท่ีมกัเน้นการพึ่งพาอาศยัซึ่งกันและกัน (Markus and 
Kitayama, 1991: 227) และความเป็นชาตินิยม เช่น ความสามคัคี  ความรักชาติ การช่วยเหลือ
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เกือ้กูลกันจากวรรณคดีท่ีสอนการอยู่ร่วมกันในสงัคม รวมถึงสะท้อนอุดมการณ์ราชาธิปไตยจาก
วรรณคดีท่ีสอนความจงรักภักดี และสะท้อนปิตาธิปไตยจากวรรณคดีท่ีสอนการปฏิบตัิตนของ
ผู้หญิงด้วย นอกจากนีผู้้วิจยัยงัพบวา่เนือ้หาสว่นใหญ่ของวรรณคดีประเภทนีเ้ป็นค าสอนในมมุมอง
ของบุรุษและความดีของบุรุษจ านวน 10 เร่ือง ส่วนอีก 5 เร่ืองเป็นเนือ้หาท่ีสอนการด าเนินชีวิต
โดยทัว่ไป 

วรรณคดีเก่ียวกบัขนบธรรมเนียม ประเพณี และพิธีการมีเนือ้หาเก่ียวกบั
พระราชพิธี 2 เร่ือง และเคร่ืองเสวย 1 เร่ือง แสดงถึงการเน้นเนือ้หาเก่ียวกับราชส านักซึ่งแม้จะ
กล่าวถึงวิถีชีวิตชาวบ้านแต่ก็มีเพียงเล็กน้อยและสอดแทรกอยู่กับพระราชพิธีหลวงเท่านัน้ ดงัได้
กล่าวในบทท่ี 2 ว่าพิธีหลวงจะถูกยกย่องเป็นแบบแผนและสงูส่ง ส่วนพิธีกรรมชาวบ้านจะถกูมอง
ว่าไม่งดงามและเร่อร่าหยาบคาย (อติภพ ภัทรเดชไพศาล, 2556) เน่ืองจากมีการเช่ือมโยง
สถานภาพของพระมหากษัตริย์กบัความศกัดิส์ิทธ์ิของเทพเจ้าจากคติในศาสนาพราหมณ์ ท าให้พิธี
หลวงดเูข้มขลงั มโหฬาร และนา่เกรงขาม (สนุทรี โคมิน และคณะ, 2529: 585) 

วรรณคดีเก่ียวกับละคร นิทาน และนาฏวรรณคดีมีเนือ้หาเป็นเร่ืองราว
ของชนชัน้ปกครอง ได้แก่ กษัตริย์ เจ้าเมือง หวัหน้าเผ่า เจ้าชาย มเหสี ขนุนาง เทพอวตาร หญิงสงู
ศกัดิ์ และพระโพธิสัตว์ โดยมีมากท่ีสุดถึง 28 เร่ือง ส่วนวรรณคดีท่ีเป็นเร่ืองราวของพ่อค้าหรือ
สามญัชนมี 3 เร่ือง คือ เงาะป่า ระเดน่ลนัได และเวนิสวานิช สะท้อนการคดัเลือกวรรณคดีท่ีเน้น
เนือ้หาชนชัน้น าซึ่งสอดคล้องกบัการศกึษาของณฐา จิรอนนัตกุล (2556: 118) ท่ีพบว่าวรรณคดี
เก่ียวกับบทละครล้วนแต่งโดยกษัตริย์ท าให้มีโครงเร่ืองเก่ียวข้องกับกษัตริย์เกือบทัง้หมด และยัง
สมัพนัธ์กบัแนวคดิกษัตริย์นิยมท่ียกยอ่งให้พระมหากษัตริย์เป็นสมมตเิทพผู้ มีบญุบารมีสงูส่ง (ศิลป์
ศภุา แจ้งสวา่ง และอาทิตย์ ชีรวณิชย์กลุ, 2558: 514) นอกจากนีผู้้วิจยัยงัพบว่าวรรณคดีประเภทนี ้
มีตวัละครเอกหรือผู้ด าเนินเร่ืองเป็นเพศชายมากท่ีสดุ นัน่คือพบในวรรณคดี 27 เร่ือง ส่วนเร่ืองราว
ท่ีตวัละครเอกเป็นเพศหญิงพบเพียง 4 เร่ืองทัง้ยงัเป็นเนือ้หาท่ีเพศหญิงถกูกระท า คือ ถกูลกัพาตวั
ไปสมสู่ในกากีกลอนสุภาพ ถกูสาปเป็นดอกกหุลาบในมทันะพาธา ถกูบชูายญัในวิวาหพระสมทุร 
ถกูปฏิเสธความรับผิดชอบในศกนุตลา 

ผลการวิเคราะห์ข้างต้นแสดงให้เห็นว่าวรรณคดีเกือบทัง้หมดมีเนือ้หา
เก่ียวกับชนชัน้สูง พุทธศาสนา และเร่ืองราวท่ีถ่ายทอดในมุมมองของบุรุษเพศ ทัง้การยกย่อง
สถาบนัพระมหากษัตริย์และวีรบรุุษ การเดินทางของบคุคลส าคญัและบรุุษเพศ ค าสอนในศาสนา
พทุธและความดีของตวัละครชาย พระราชพิธีและเคร่ืองเสวย รวมถึงเร่ืองราวของชนชัน้ปกครอง
และตวัละครชายเป็นผู้ด าเนินเร่ือง วรรณคดีท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัสตรีเพศและสามญัชนเป็นผู้แตง่มี
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จ านวนน้อย จงึสมัพนัธ์กบัผลการวิเคราะห์ผู้แตง่ท่ีพบว่าวรรณคดีทัง้หมดแตง่ขึน้โดยชนชัน้สงูหรือ
ผู้ มีอ านาจในสงัคม เม่ือมองในมิติเชิงวฒันธรรมศกึษาจึงสะท้อนถึงการผกูขาดทางวฒันธรรมโดย
ท่ีชนชัน้สงูซึ่งมีปัจจยัทางเศรษฐกิจและการเมืองมากกว่าจะมีความได้เปรียบเหนือวฒันธรรมชาย
ขอบ (Hall, 1980) จึงสรุปได้ว่าวรรณคดีไทยในปริบทนีเ้ป็นสมบตัิของชนชัน้น า สอดคล้องกบัท่ีนิธิ 
เอ่ียวศรีวงศ์ (2534) กล่าวว่าการจ ากดัความหลากหลายในการสร้างวฒันธรรมแห่งชาติเกิดขึน้
จากชนชัน้น าภาคกลางสถาปนารูปแบบวัฒนธรรมของตนให้กลายเป็นกฎเกณฑ์ของสังคม 
โดยเฉพาะการให้ความส าคญักับพุทธศาสนาและสถาบนัพระมหากษัตริย์ หรือท่ีสายชล สตัยานุ
รักษ์ (2550) เรียกว่าวิธีคิด “ชาติไทย” และ “ความเป็นไทย” ซึ่งเน้นความจงรักภักดีต่อ
พระมหากษัตริย์และการนบัถือศาสนาพุทธ ทัง้ยงัสมัพนัธ์กับการนิยามของพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวัท่ีว่าคนไทยคือผู้นบัถือพระเจ้าแผ่นดินและเป็นพุทธศาสนิกชนอีกด้วย (นิธิ 
เอ่ียวศรีวงศ,์ 2534) 

ล าดบัต่อไปจะเป็นการสรุปผลและอภิปรายผลการวิเคราะห์ค่านิยม -
มายาคตใินตวับทหนงัสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย” ดงัจะได้กลา่วในรายละเอียด 

7.1.2.2 คา่นิยม-มายาคตใินตวับทหนงัสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย”  
ผลการวิเคราะห์พบว่าข้อความบางค าหรือบางประโยคแสดงให้เห็นทัง้ค่านิยม

และมายาคติ ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงขอสรุปผลและอภิปรายผลการวิเคราะห์คา่นิยม -มายาคติเรียงล าดบั
ตามประเภทของวรรณคดีทัง้ 5 โดยจะจ าแนกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) ค่านิยมในตวับทหนังสือ 
“วรรคทองในวรรณคดีไทย และ (2) มายาคติในตัวบทหนังสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย” มี
รายละเอียดดงันี ้

1) คา่นิยมในตวับทหนงัสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย” 
(1) ค่านิยมในวรรณคดีเก่ียวกับประวัติศาสตร์และการเฉลิมพระ

เกียรตพิระมหากษัตริย์ 
ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าจ านวนค่านิยมท่ีพบค่อนข้าง

ใกล้เคียงกนั โดยมี 2 คา่นิยมท่ีพบมากท่ีสดุ ได้แก่ (1) ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม และ 
(2) ความสนุกสนาน ซึ่งพบใน 4 เร่ือง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57.1 ท าให้ได้ข้อสรุปว่าแม้เป็น
วรรณคดียอพระเกียรติหรือประวัติศาสตร์แตค่่านิยมท่ีส่งเสริมสงัคมก็ส าคญัมากกว่า โดยเฉพาะ
ความมั่นคงของชาติซึ่งส าคญัต่อคนไทยมากท่ีสุด (สุนทรี โคมิน และสนิท สมัครการ , 2522) 
สะท้อนวฒันธรรมกลุม่นิยมท่ีแตล่ะคนจะมีส านึกในต าแหน่งหน้าท่ีของตน (Gudykunst and Lee, 
2003: 15) สง่เสริมความสงบสขุของบ้านเมือง (สายชล สตัยานรัุกษ์, 2550) เน้นความสามคัคีและ
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มองความแตกตา่งเป็นปัญหา (สายชล สตัยานรัุกษ์, 2556ข: 313) ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากการศกึษา
ประวตัศิาสตร์ของไทยมกัเน้นเร่ืองของราชวงศ์และสงครามปกป้องดนิแดนเพ่ือความสงบสขุของรัฐ 
(ธรรมเกียรติ กนัอริ, 2550) จึงสมัพนัธ์กบัวฒันธรรมกระแสหลกัเร่ืองชาตินิยมท่ีเน้นเอกภาพและ
ความมั่นคง (Rejai, 1991) โดยเฉพาะวิธีคิดเร่ืองรัฐชาติไทยซึ่งถูกสร้างขึน้เพ่ือจัดระบบ
ความสมัพนัธ์ในสงัคม (นิธิ เอ่ียวศรีวงศ์, 2534: 27) 

ส่วนค่านิยมความสนุกสนานก็สัมพันธ์กับวัฒนธรรมกลุ่มนิยม
เชน่กนั เน่ืองจากคนไทยมกัหลีกเล่ียงความขดัแย้งและมองว่าเป็นสิ่งผิดปกติ (สายชล สตัยานรัุกษ์
, 2550) จงึมีการส่ือสารท่ีสภุาพ (Politeness) ยิม้หรือหวัเราะเสมอ และใช้ความตลกโปกฮาเพ่ือให้
ความสัมพันธ์ทางสังคมราบร่ืน (Phillips, 1965) ไม่ชอบความเศร้าโศกหรือการจริงจังกับชีวิต 
(บรรเทิง พาพิจิตร, 2549: 17) ทกุเทศกาลร่ืนเริงทางสงัคมจึงมีขึน้เพ่ือตอบสนองคา่นิยมความ
สนกุสนาน (Phillips, 1965) อีกทัง้ยงัมีวาทกรรมผ่านส่ือตา่งๆ ว่าคนไทยนิสยัดี เป็นมิตร และยิม้
แย้มแจม่ใส ท าให้ดเูหมือนวา่คนไทยชอบความสนกุร่ืนเริงเป็นปกติวิสยัซึ่งแท้จริงแล้วเป็นมารยาท
การเข้าสงัคมและเป็นพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ ผู้วิจยัจึงสรุปว่าลกัษณะทางสงัคมท าให้ค่านิยมทัง้
สองมีความโดดเดน่และสมัพนัธ์กนั 

(2) ค่านิยมในวรรณคดีเก่ียวกับนิราศ การเดินทาง และการคร ่ า
ครวญหรืออารมณ์ 

ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าค่านิยมท่ีพบมากท่ีสุดคือการให้
ความส าคญักับตวัเองหรือบุคคลซึ่งพบใน 30 เร่ืองหรือร้อยละ 90.9 ตวัอย่างของค าท่ีสะท้อน
ค่านิยมนี ้ได้แก่ “พ่ีอยู่อ้างว้าง บ่นบ้าคนเดียว” “ไม่เหมือนพ่ีท่ีตรอมใจ” เป็นต้น โดยปกติแล้ว
เนือ้หาของวรรณคดีประเภทนีจ้ะเป็นการแสดงความรู้สกึของตวัละคร ทัง้การพรรณนาการเดินทาง 
การชมความงาม และการคร ่าครวญถึงคนรักอันเป็นการแสดงอารมณ์ของปัจเจกบุคคล จึงเป็น
ธรรมดาท่ีจะพบคา่นิยมการให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบุคคลมากท่ีสดุ สนุทรี โคมิน และคณะ 
(2529) กล่าวว่าคนไทยให้ความส าคัญกับตัวเองเป็นหลัก เอาตัวรอดเก่ง ชอบพึ่งพาผู้ ท่ีให้
ประโยชน์แก่ตน ท าตามใจตนเองโดยไม่ค านึงถึงกฎหมายบ้านเมือง (สนิท สมคัรการ, 2537: 111; 
บรรเทิง พาพิจิตร, 2549: 17) ถือเป็นวฒันธรรมปัจเจกนิยมเชิงลบ (Negative individualism) 
เพราะขาดจิตส านกึสาธารณะและเห็นแก่ตวั หากมีพฤติกรรมการร่วมมือกบัผู้ อ่ืนก็จะจ ากดัเฉพาะ
ญาติมิตรหรือคนใกล้ชิด (Rojjanaprapayon, 1997) คนไทยจึงเน้นความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล
และยดึมัน่ในศกัดิศ์รี (สนุทรี โคมิน และคณะ, 2529) 
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Phillips (1965) อธิบายว่าการค านึงถึงตวัเองและความมีอิสระของ
คนไทยสะท้อนความเป็นระบบสงัคมแบบโครงสร้างหลวม (Loosely structured social system) 
ท าให้แตล่ะคนไม่ต้องการให้ใครมีอิทธิพลเหนือตนเอง ส่งผลตอ่รูปแบบการส่ือสารท่ีสภุาพและไม่
ตรงไปตรงมา (Indirectness) เน่ืองจากคู่สนทนาจะกังวลว่าค าพูดหรือการกระท าของตนจะ
กระทบกับอัตตา (Ego) ของกันและกัน การยิม้หรือหัวเราะก็เป็นการกลบเกล่ือนให้เห็นว่าตน
สามารถอดทนกับปัญหาท่ีเกิดขึน้ ลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการเน้นบุคคลและตัวตน
คอ่นข้างเดน่ชดัในสงัคมไทย คนไทยจงึยกยอ่งบคุคลมากกว่าหลกัการหรือความถกูต้อง (สนุทรี โค
มิน และสนิท สมคัรการ, 2522)   

(3) คา่นิยมในวรรณคดีเก่ียวกบัศาสนา ชาดก และค าสอน 
ผลการวิเคราะห์แสดงว่ามี 2 คา่นิยมท่ีพบมากท่ีสุด คือ (1) การให้

ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล และ (2) ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม ซึ่งพบใน 13 เร่ือง
หรือร้อยละ 86.7 จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของวรรณคดีประเภทนีท่ี้พบว่ามีเนือ้หาเป็น
หลกัธรรมในพทุธศาสนามากท่ีสุด ซึ่งผู้ วิจยัถือว่ามีอิทธิพลต่อวิธีคิดการให้ความส าคญักับตวัเอง  
ดงัท่ี Phillips (1965: 88) กลา่ววา่การค านงึถึงตวัเองของคนไทยได้รับอิทธิพลจากโลกทศัน์ในพทุธ
ศาสนาซึง่เน้นการพึง่พาตนเอง การกระท าและความรับผิดชอบส่วนบคุคล ดงัพทุธภาษิตท่ีว่า “ตน
แลเป็นท่ีพึ่งแห่งตน” รวมถึงการให้เสรีภาพแก่บคุคลในการเลือกท่ีจะกระท ากรรมดีหรือชัว่ จึงสรุป
ได้วา่พทุธศาสนาสง่ผลตอ่คา่นิยมการให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคลเชน่กนั 

ส่วนการพบค่านิยมความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคมมากท่ีสุด
นัน้ก็ค่อนข้างสมัพนัธ์กับเนือ้หาเก่ียวกับค าสอนการอยู่ร่วมกันในสงัคมซึ่งมีมากเป็นอนัดบัท่ีสอง 
โดยเฉพาะการส่งเสริมความสามคัคี การมีน า้ใจ และการช่วยเหลือเกือ้กูลซึ่งกันและกัน สะท้อน
วฒันธรรมกลุ่มนิยมซึ่งแตล่ะคนจะมีส านึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม (Markus and Kitayama, 
1991) ค านึงถึงช่ือเสียงและความสมัพนัธ์ในสงัคม พฤติกรรมและการส่ือสารจึงเป็นไปเพ่ือรักษา
ความสมัพนัธ์ทางสงัคมมากกวา่ ท าให้มีรูปแบบการส่ือสารท่ีเน้นอิงปริบท (High-context culture) 
มีความสภุาพ และไมต่รงไปตรงมา (Gudykunst and Lee, 2003) หากมองในเชิงวฒันธรรมศกึษา
จะพบว่าการน าเสนอค าสอนท่ีสะท้อนค่านิยมคุณธรรมทางสงัคมเป็นความพยายามท่ีชนชัน้น า
ด าเนินการเร่ือยมาตัง้แต่ยุคล่าอาณานิคม อาทิ วิธีคิด “ชาติไทย” และ “ความเป็นไทย” (สายชล 
สตัยานุรักษ์, 2557) ตวัอย่างท่ีชดัเจนคือการประกาศค่านิยมท่ีพึงปฏิบตัิในทศวรรษ 1980 เช่น 
ความรับผิดชอบ ระเบียบวินยั การยึดมัน่ในสถาบนัหลกัของชาติ (Pongsapich, 1990) คณุธรรม
ทางสงัคมท่ีภาครัฐน าเสนอมกัเน้นความมัน่คงและเอกภาพของรัฐอนัสะท้อนแนวคิดชาตินิยม ดงั
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ค าท่ีปรากฏในตวับท เช่น “ปรองดอง” “ป้องประคองขอบขณัฑ์” ถือเป็นการผลิตซ า้จินตนาการว่า
สงัคมไทยในอดีตมีความสงบร่มเย็นเหมือนเทพนิยาย ก่อให้เกิดวิธีคิดเก่ียวกับหน้าท่ีในการสร้าง
ระเบียบสงัคมและความสามคัคีของพลเมือง (ธงชยั วินิจจะกลู, 2551) ถือเป็นโลกทศัน์ท่ีนิธิ เอ่ียว
ศรีวงศ์ (2534: 34) เรียกวา่ “เมืองไทยนีดี้” นัน่เอง 

ผู้วิจยัมองว่าความพยายามในการเผยแพร่ค าสอนเก่ียวกบัค่านิยม
ความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคมซึ่งสะท้อนการส่งเสริมชาตินิยม ถือเป็นเร่ืองปกติธรรมดาท่ี
การสร้างความเป็นชาติในทกุประเทศจ าต้องอาศยัหลกัการบางอย่างโดยเฉพาะแนวคิดชาตินิยม 
ทัง้นีเ้พ่ือสร้างความกลมเกลียวและท าให้การจดัระเบียบสงัคมเป็นไปอย่างราบร่ืนนัน่เอง การผลิต
ซ า้แนวคดิดงักลา่วยงัแสดงถึงแนวโน้มคา่นิยมในด้านความสมัพนัธ์กบัเวลาท่ีเน้นอดีต (Past) ของ
คนไทยตามกรอบทฤษฎีของ Kluckhohn and Strodtbeck (1961) อีกด้วย  

(4) คา่นิยมในวรรณคดีเก่ียวกับขนบธรรมเนียม ประเพณี และพิธี
การ 

ผลการวิเคราะห์แสดงว่าคา่นิยมท่ีพบมากท่ีสดุ คือ การปรับตวัเข้า
กับโอกาสและสิ่งแวดล้อมซึ่งพบใน 3 เร่ืองหรือร้อยละ 100 หากพิจารณาองค์ประกอบจะพบว่า
วรรณคดีประเภทนีส้่วนใหญ่แต่งในสมัยอยุธยาอันเป็นยุคท่ีระบบศักดินามีอิทธิพลในสังคม 
(ฐิรชญา มณีเนตร, 2553) สว่นเนือ้หาของวรรณคดียงัเก่ียวข้องกบัราชส านกัทัง้หมด การท่ีคา่นิยม
การปรับตวัมีความโดดเดน่ในวรรณคดีประเภทนี ้ผู้วิจยัถือวา่สมัพนัธ์กบัลกัษณะนิสยัของคนไทยท่ี
ยึดติดกับระเบียบแบบแผนหรือล าดบัขัน้ตอนซึ่งเป็นรูปแบบของวฒันธรรมผู้ ดี ธงชยั วินิจจะกูล 
(2551) กลา่ววา่การเปล่ียนผ่านสู่ยคุสมยัใหม่ท าให้ชนชัน้น ามีการสืบทอดวฒันธรรมดัง้เดิม ได้แก่ 
แนวคดิอ านาจกบับญุบารมี การจดัล าดบัชัน้ และความสมัพนัธ์ทางสงัคมแบบองค์รวมชีวภาพ ชน
ชัน้สูงเป็นผู้น าในการก าหนดทิศทางการเปล่ียนแปลง (นิธิ เอ่ียวศรีวงศ์, 2534) ท าให้วฒันธรรม
แบบราชส านักซึ่งเน้นระเบียบแบบแผนมีอิทธิพลต่อวิธีคิดและวิถีปฏิบัติของคนไทย ลักษณะ
ดงักล่าวสะท้อนความแตกต่างทางอ านาจซึ่งคนไทยจะมีส านึกในสถานะท่ีไม่เท่าเทียมกันเสมอ 
(Rojjanaprapayon, 1997) 

ความแตกตา่งทางอ านาจซึ่งได้รับอิทธิพลจากวฒันธรรมของชนชัน้
ปกครองสง่ผลตอ่การส่ือสาร อาทิ การเน้นอิงปริบทโดยค านงึถึงสถานะของกนัและกนั การใช้สรรพ
นามหลายรูปแบบเพ่ือแสดงความเคารพและอ านาจท่ีตา่งกนั ความสภุาพ การเน้นแสดงออกทางสี
หน้า และการส่ือสารท่ีไม่ตรงไปตรงมา (Rojjanaprapayon, 1997) การตระหนกัถึงปริบทและ
สถานะถือเป็นการหลีกเล่ียงความเส่ียงและรู้จักปรับตวัของคนไทย (Knutson and Posirisuk, 
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2007: 211) สอดคล้องกบัท่ี Phillips (1965) อธิบายว่าคนไทยเน้นรักษาสมัพนัธภาพทางสงัคมจึง
มีการส่ือสารท่ีไม่เป็นธรรมชาติ ตรงข้ามกับความรู้สึกท่ีแท้จริง นิยมหวัเราะ ยิม้ และใช้ความตลก
เพ่ือกลบเกล่ือน รวมถึงนิ่งเงียบเพ่ือเล่ียงปัญหา สนุทรี โคมิน และสนิท สมคัรการ (2522: 78) มอง
วา่ความสภุาพ การข่มใจ และการรักษาน า้ใจชีใ้ห้เห็นว่าคนไทยปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อมได้ดี 
Van Esterik (2000: 36) เรียกหลกัการปรับตวัเหล่านีว้่า “กาลเทศะ” ตวัอย่างของค าในตวับทท่ี
แสดงถึงคา่นิยมการปรับตวั เชน่ “ปราศรัยแสร้งแกวง่ทอดตวั” “ก้มหน้าเมินเขินขวยใจ” 

การให้ความส าคญักบัสถานะหรือบทบาทของบุคคลอนัเป็นวิธีการ
ส าหรับหลีกเล่ียงความขดัแย้งและปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อมสะท้อนลกัษณะทางวฒันธรรมท่ี
เน้นอิงปริบทของคนไทย สามารถอธิบายด้วยทฤษฎีแนวโน้มค่านิยมของ Kluckhohn and 
Strodtbeck (1961) ในมิติด้านความสมัพนัธ์ท่ีเน้นล าดบัชัน้ (hierarchy) โดยสงัคมท่ีมีค่านิยม
เช่นนีจ้ะยอมรับความแตกต่างทางอ านาจหรือสถานะ นิยมการมีระเบียบแบบแผน และ
ความสมัพนัธ์จะผนัแปรไปตามบทบาทของแตล่ะบคุคล (Watkins and Gnoth, 2011: 1282) 

(5) คา่นิยมในวรรณคดีเก่ียวกบัละคร นิทาน และนาฏวรรณคดี 
ผลการวิ เคราะ ห์แสดงว่าค่านิยม ท่ีพบมากท่ีสุด คือการใ ห้

ความส าคญักับตวัเองหรือบุคคลซึ่งพบใน 28 เร่ืองหรือร้อยละ 90.3 สะท้อนให้เห็นว่าแม้เนือ้หา
สว่นใหญ่จะเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัชนชัน้ปกครองและแตง่โดยพระมหากษัตริย์มากท่ีสดุ แตค่า่นิยม
ท่ีปรากฏมากท่ีสุดก็ไม่ใช่ค่านิยมการเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ ประเด็นท่ีน่าสนใจคือการท่ี
คา่นิยมอ านาจนิยมพบมากเป็นอนัดบัสอง โดยพบใน 24 เร่ืองหรือร้อยละ 77.4 ผู้วิจยัมองว่าทัง้ 2 
คา่นิยมข้างต้นสมัพนัธ์กบัวรรณคดีประเภทนีซ้ึง่มีเนือ้หาเก่ียวข้องกบัราชวงศ์ (จกัรๆ วงศ์ๆ) และตวั
ละครก็เป็นชนชัน้สูงเกือบทัง้หมด เป็นการสะท้อนการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชซึ่งมี
ระบบศกัดินาเป็นตวัก าหนดความแตกต่างของบุคคลตามล าดบัชัน้ สมพงษ์ ใหม่วิจิตร (2536) 
กลา่ววา่ระบบศกัดนิาในอดีตท าให้คนไทยปัจจบุนัยกยอ่งบคุคลมากกว่าหลกัการ อยากเป็นเจ้าคน
นายคน ถือยศศักดิ์และฐานานุรูป Rabibhadana (1979) กล่าวว่าการปกครองระบอบสม
บูรณาญาสิทธ์ิมีการแบ่งชนชัน้อย่างชัดเจน ผู้ ปกครองมีอ านาจสิทธ์ิขาดเหนือดินแดนและ
ประชาชน วรรณคดีประเภทนีจ้ึงสะท้อนการจัดล าดับชัน้ทางสังคมโดยท่ีพระมหากษัตริย์มี
ความส าคญัมากท่ีสุดและใช้อ านาจแต่เพียงผู้ เดียว ท าให้ผู้ วิจยัพบคา่นิยมการให้ความส าคญักับ
ตัวเองหรือบุคคลและอ านาจนิยมในตัวบทมากกว่าค่านิยมอ่ืนๆ นอกจากนีค้่านิยมทัง้สองยัง
สะท้อนโลกทศัน์ของคนไทยในส่วนแรงจูงใจต่อการกระท าว่าขึน้อยู่กับสิ่งท่ีเป็นอยู่ (Being) ตาม
ทฤษฎีแนวโน้มคา่นิยมของ Kluckhohn and Strodtbeck (1961) อีกด้วย     
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ผลการวิเคราะห์โดยรวมจากวรรณคดีทัง้ 89 เร่ือง ผู้ วิจัยพบค่านิยม
เรียงล าดบัจากจ านวนมากไปหาน้อย ดงันี ้

1) ค่านิยมการให้ความส าคญักับตวัเองหรือบุคคล พบใน 76 เร่ือง 
(ร้อยละ 85.4) 

2) คา่นิยมความสมัพนัธ์และคณุธรรมทางสงัคม พบใน 67 เร่ือง (ร้อย
ละ 75.3) 

3) คา่นิยมเก่ียวกบัพทุธศาสนา พบใน 55 เร่ือง (ร้อยละ 61.8) 
4) (1) คา่นิยมเก่ียวกบัอ านาจนิยม และ (2) คา่นิยมเก่ียวกบัความ

สนกุสนาน พบใน 52 เร่ือง (ร้อยละ 58.2) 
5) คา่นิยมการปรับตวัเข้ากับโอกาสและสิ่งแวดล้อม พบใน 50 เร่ือง 

(ร้อยละ 56.2) 
6) คา่นิยมความมัง่คัง่ร ่ารวย พบใน 42 เร่ือง (ร้อยละ 47.2) 
7) คา่นิยมการเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์ พบใน 40 เร่ือง (ร้อยละ 

44.9) 
8) คา่นิยมเก่ียวกบัภาระบญุคณุ พบใน 38 เร่ือง (ร้อยละ 42.7) 
9) คา่นิยมการมีความรู้ความสามารถ พบใน 24 เร่ือง (ร้อยละ 26.9)  
คา่นิยมท่ีพบดงักล่าวสอดคล้องกบัการวิเคราะห์ท่ีจ าแนกตามวรรณคดี

แตล่ะประเภท โดยผู้วิจยัพบคา่นิยมการให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคลมากท่ีสดุในวรรณคดี 3 
ประเภท คือ (1) นิราศ การเดินทาง และการคร ่าครวญหรืออารมณ์ (2) ศาสนา ชาดก และค าสอน 
และ (3) ละคร นิทาน และนาฏวรรณคดี นอกจากนีค้่านิยมท่ีพบมากท่ีสุดและรองลงมายัง
ใกล้เคียงกบัการวิเคราะห์คา่นิยมในวรรณคดีประเภทศาสนา ชาดก และค าสอนด้วย 

ผลการศึกษาดงักล่าวแสดงให้เห็นว่าหนังสือ “วรรคทองในวรรณคดี
ไทย” มีตวับทท่ีสะท้อนค่านิยมการให้ความส าคญักับตัวเองหรือบุคคลมากท่ีสุด ดังท่ีผู้ วิจัย ได้
บรรยายในบทท่ี 2 ว่าคนไทยมุ่งเน้นความสุขส่วนตนมาก ชอบอิสระ ไม่มานะบากบัน่ มุ่งความ
สะดวกสบาย (สุนทรี โคมิน และสนิท สมคัรการ, 2522) เป็นลกัษณะของสงัคมแบบโครงสร้าง
หลวมดงัท่ีกล่าวไว้ก่อนหน้า สอดคล้องกับท่ี Embree (1950: 182) บรรยายว่าคนไทยให้
ความส าคญักบัตวัเอง ไร้ระเบียบวินยั ไม่เคารพกฎหมาย ไม่อตุสาหพยายาม  ชอบการท่องเท่ียว 
และไม่ชอบงานหนกั Phillips (1965) ยงักล่าวว่าคนไทยเอาตวัเองเป็นศนูย์กลาง ชอบท าตาม
อ าเภอใจ ไม่ตรงต่อเวลา ไม่มีจิตสาธารณะ เห็นแก่ตวั ขาดความอดทน ความสัมพันธ์ระหว่าง



312 

 

บคุคลจะมีเง่ือนไขของผลประโยชน์เข้ามาเก่ียวข้อง แตล่ะปฏิสมัพนัธ์จงึปรับเปล่ียนได้เสมอและจะ
หลีกเล่ียงการมีพนัธะในระยะยาว (Rabibhadana, 1979) 

การค านึงถึงตนเอง อตัตา และเน้นตวับคุคลยงัท าให้คนไทยระมดัระวงั
ในการส่ือสารเพ่ือมิให้ส่งผลกระทบต่อตนเองและตวัตนของบคุคลอ่ืน จึงมกัระวงัค าพูด ใช้ความ
สภุาพเพ่ือสร้างความประทบัใจ จดัการความกงัวลเพ่ือรักษาหน้า และแสดงความห่วงใยคูส่นทนา 
(Phillips, 1965) ความสุภาพและระมดัระวงัค าพูดสะท้อนผ่านการส่ือสารแบบเน้นอิงปริบทของ
คนไทย โดยคู่สนทนาจะเลือกใช้ภาษาท่ีเช่ือมโยงหรือผันแปรไปตามปริบท (Rojjanaprapayon, 
1977: 46) ทุกคนจ าต้องทราบสถานะของกันและกันเพ่ือใช้รูปแบบการส่ือสารท่ีเหมาะสม 
(Knutson and Posirisuk, 2007: 211) ความสภุาพท่ีใช้แสดงความห่วงใยยงัสะท้อนลกัษณะ
ความเป็นเพศหญิง (Femininity) ของคนไทย โดยคูส่นทนาจะค านึงถึงอารมณ์ความรู้สึกของฝ่าย
ตรงข้ามผ่านการยิม้แย้ม พยักหน้า และใช้ค าขยายเพ่ือแสดงความใส่ใจ (Rojjanaprapayon, 
1977) ค่านิยมการให้ความส าคญักับตวัเองหรือบุคคลดงัท่ีกล่าวมานอกจากจะเป็นอิทธิพลของ
หลักการพึ่งตนเองทางพุทธศาสนาแล้ว (Phillips, 1965: 88) ยังเกิดจากความเคยชินในการ
ด ารงชีวิตตามวิถีเกษตรกรรมซึ่งท าให้คนไทยขาดความกระตือรือร้นด้วย (สมพงษ์ ใหม่วิจิตร, 
2536) 

การพบค่านิยมการให้ความส าคญักับตวัเองหรือบุคคลมากท่ีสุดในตวั
บทหนังสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย” ตอกย า้ถึงความเป็นปัจเจกนิยมเชิงลบแบบโครงสร้าง
หลวมของคนไทย ทัง้การยดึมัน่ในอตัตา (ego) ความพงึพอใจสว่นบคุคล การเห็นแก่ตวั ขาดความ
อดทน เน้นผลประโยชน์ต่างตอบแทน รวมถึงการให้ส าคญักบัสถานะของบคุคลมากกว่าหลกัการ
หรือความถูกต้องซึ่งท าให้เกิดการยอมรับความแตกต่างทางอ านาจตามไปด้วย ทัง้หมดแสดงถึง
โลกทศัน์ว่าแรงจูงใจในพฤติกรรมขึน้อยู่กบัสิ่งท่ีเป็นอยู่ (Being) ตามทฤษฎีแนวโน้มค่านิยมของ 
Kluckhohn and Strodtbeck (1961) Hills (2002) กล่าวว่าสงัคมท่ีมีโลกทศัน์ดงักล่าวจะเน้น
ตวัตนและการแสดงออก เช่ือว่าคนเราเกิดมาตามวิถีทางท่ีต้องเป็นซึ่งไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้ 
ให้ความส าคญักับการปลดปล่อย การกระท าตามอ าเภอใจ ไม่ผูกมดัตนเองกับภาระหน้าท่ีหรือ
ความรับผิดชอบ (Adler and Jelinek, 2000: 80) Watkins and Gnoth (2011: 1281-1282) เสริม
ว่าผู้ มีโลกทัศน์เช่นนีจ้ะเน้นความพึงพอใจและความก้าวหน้าเฉพาะตน ความสัมพันธ์ระหว่าง
บคุคลท่ีเช่ือมโยงกบับทบาทในสงัคม และการแสวงหาความสขุตามท่ีตนต้องการไม่ว่าจะเป็นการ
ทอ่งเท่ียวหรือการสงัสรรค์ร่ืนเริง 
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2) มายาคตใินตวับทหนงัสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย” 
ผลการศึกษามายาคติในตัวบทผู้ วิจัยพบว่าหนังสือ “วรรคทองใน

วรรณคดีไทย” แสดงจ านวนมายาคติท่ีพบมากท่ีสุดในทิศทางเดียวทัง้ 5 ประเภทวรรณคดี มี
รายละเอียดดงันี ้

(1) มายาคติในวรรณคดีเก่ียวกบัประวตัิศาสตร์และการเฉลิมพระ
เกียรตพิระมหากษัตริย์ 

ผลการวิเคราะห์พบว่ามายาคติท่ีปรากฏมากท่ีสุด คือ มายาคติ
เก่ียวกับสงัคม ซึ่งพบในวรรณคดี 5 เร่ืองคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 71.4 ในจ านวนดงักล่าวสามารถ
จ าแนกเนือ้หาได้เป็น 2 ส่วน คือ (1) เนือ้หาทั่วไป ได้แก่ เนือ้หาเก่ียวกับอ านาจและผู้ มีอ านาจ 
สถานะ ชาตินิยมความเป็นไทย และอ่ืนๆ 4 เร่ือง และ (2) เนือ้หาเก่ียวกบัสตรีเพศหรือปิตาธิปไตย 
2 เร่ือง วรรณคดีประเภทนีจ้ึงพบมายาคติเก่ียวกับสงัคมในส่วนของเนือ้หาทั่วไปมากกว่าเนือ้หา
เก่ียวกบัสตรีเพศหรือปิตาธิปไตย 

(2) มายาคติในวรรณคดีเก่ียวกับนิราศ การเดินทาง และการคร ่า
ครวญหรืออารมณ์ 

ผลการวิเคราะห์พบว่ามายาคติท่ีปรากฏมากท่ีสุด คือ มายาคติ
เก่ียวกบัสงัคม ซึง่พบในวรรณคดี 20 เร่ืองหรือร้อยละ 60.6 ในจ านวนดงักล่าวจ าแนกเนือ้หาได้เป็น 
2 ส่วน คือ (1) เนือ้หาทัว่ไป ได้แก่ เนือ้หาเก่ียวกบัอ านาจและผู้ มีอ านาจ สถานะ ชาตินิยมความ
เป็นไทย และอ่ืนๆ 11 เร่ือง และ (2) เนือ้หาเก่ียวกับสตรีเพศหรือปิตาธิปไตย 14 เร่ือง วรรณคดี
ประเภทนีจ้ึงพบมายาคติเก่ียวกับสังคมในส่วนของเนือ้หาเก่ียวกับสตรีเพศหรือปิตาธิปไตย
มากกว่าเนือ้หาทั่วไป ผู้ วิจัยมองว่าผลการศึกษานีส้ะท้อนข้อเท็จจริงซึ่งเป็นไปตามขนบการ
ประพนัธ์ เน่ืองจากผู้แต่งวรรณคดีประเภทนีล้้วนเป็นเพศชายและเนือ้หายงักล่าวถึงการเดินทาง
และการแสดงอารมณ์ของบุรุษเพศทัง้สิน้ ดงัท่ีผู้ วิจัยได้อภิปรายไว้ในส่วนการสรุปผลวิเคราะห์
องค์ประกอบของวรรณคดี  

(3) มายาคตใินวรรณคดีเก่ียวกบัศาสนา ชาดก และค าสอน 
ผลการวิเคราะห์พบว่ามายาคติท่ีปรากฏมากท่ีสุด คือ มายาคติ

เก่ียวกบัสงัคม ซึง่พบในวรรณคดี 11 เร่ืองหรือร้อยละ 73.3 ในจ านวนดงักล่าวจ าแนกเนือ้หาได้เป็น 
2 ส่วน คือ (1) เนือ้หาทัว่ไป ได้แก่ เนือ้หาเก่ียวกบัอ านาจและผู้ มีอ านาจ สถานะ ชาตินิยมความ
เป็นไทย และอ่ืนๆ 10 เร่ือง และ (2) เนือ้หาเก่ียวกับสตรีเพศหรือปิตาธิปไตย 4 เร่ือง วรรณคดี
ประเภทนีจ้ึงพบมายาคติเก่ียวกับสงัคมในส่วนของเนือ้หาทัว่ไปมากกว่าเนือ้หาเก่ียวกับสตรีเพศ



314 

 

หรือปิตาธิปไตย เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์องค์ประกอบจะพบว่าเนือ้หาของวรรณคดีประเภทนี ้
เป็นเร่ืองราวและหลกัค าสอนในพุทธศาสนา จึงไม่น่าแปลกใจท่ีจะพบมายาคติเก่ียวกับสงัคมใน
ส่วนของอ านาจและความส าคญัของสถานะ ดงัทรรศนะของนกัวิชาการแนววฒันธรรมศึกษาซึ่ง
มองว่าพุทธศาสนาแบบไทยเป็นเคร่ืองมือท่ีชนชัน้น าใช้ส่งเสริมอ านาจของตน (Van Esterik, 
2000) จนเกิดเป็นหลกัการท่ีไมส่ง่เสริมความเสมอภาค (สจุิตต์ วงษ์เทศ, 2558ก) โดยเฉพาะความ
เช่ือว่าผู้ มีสถานะสูงหรือร ่ ารวยคือผู้ สั่งสมบุญไว้มาก ท าให้การประเมินสถานะของบุคคลมี
ความส าคญัในสงัคมไทย (Rabibhadana, 1979: 35-36) 

(4) มายาคตใินวรรณคดีเก่ียวกบัขนบธรรมเนียม ประเพณี และพิธี
การ 

ผลการวิเคราะห์พบว่ามายาคติท่ีปรากฏมากท่ีสุด คือ มายาคติ
เก่ียวกับสงัคม ซึ่งพบในวรรณคดี 2 เร่ืองหรือร้อยละ 66.7 ในจ านวนดงักล่าวพบเพียงเนือ้หา
เก่ียวกบัสตรีเพศหรือปิตาธิปไตย 2 เร่ือง และไมพ่บเนือ้หาทัว่ไปในทกุเร่ือง 

(5) มายาคตใินวรรณคดีเก่ียวกบัละคร นิทาน และนาฏวรรณคดี 
ผลการวิเคราะห์พบว่ามายาคติท่ีปรากฏมากท่ีสุด คือ มายาคติ

เก่ียวกบัสงัคม ซึง่พบในวรรณคดี 24 เร่ืองหรือร้อยละ 77.4 ในจ านวนดงักล่าวจ าแนกเนือ้หาได้เป็น 
2 ส่วน คือ (1) เนือ้หาทัว่ไป ได้แก่ เนือ้หาเก่ียวกบัอ านาจและผู้ มีอ านาจ สถานะ ชาตินิยมความ
เป็นไทย และอ่ืนๆ 17 เร่ือง และ (2) เนือ้หาเก่ียวกับสตรีเพศหรือปิตาธิปไตย 18 เร่ือง วรรณคดี
ประเภทนีจ้ึงพบมายาคติเก่ียวกับสังคมในส่วนของ เนือ้หาเก่ียวกับสตรีเพศหรือปิตาธิปไตย
มากกวา่เนือ้หาทัว่ไป ผู้วิจยัมองว่าการพบมายาคติดงักล่าวมากท่ีสดุในวรรณคดีประเภทนีถื้อเป็น
เร่ืองปกติ หากพิจารณผลการวิเคราะห์องค์ประกอบจะพบว่าวรรณคดีประเภทนีแ้ต่งโดยผู้ ชาย
ทัง้หมด และเนือ้หาส่วนใหญ่ยงัเป็นเร่ืองราวท่ีตวัละครเอกหรือผู้ด าเนินเร่ืองเป็นเพศชาย จึงถือได้
วา่เป็นไปตามขนบการแตง่ดัง้เดมิอยูแ่ล้ว 

ผลการวิเคราะห์โดยรวมจากวรรณคดีทัง้ 89 เร่ือง ผู้ วิจัยพบมายาคติ
เรียงล าดบัจากจ านวนมากไปหาน้อย ดงันี ้

1) มายาคตเิก่ียวกบัสงัคม พบใน 62 เร่ือง (ร้อยละ 69.7)  
2) มายาคตเิก่ียวกบัจกัรวาลและชีวิต พบใน 41 เร่ือง (ร้อยละ 46.1) 
3) มายาคตเิก่ียวกบัอตัลกัษณ์ พบใน 40 เร่ือง (ร้อยละ 44.9) 
4) มายาคตเิก่ียวกบัจดุสิน้ของชีวิต พบใน 23 เร่ือง (ร้อยละ 25.8) 
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มายาคตท่ีิพบดงักลา่วสอดคล้องกบัการวิเคราะห์ท่ีจ าแนกตามวรรณคดี
แตล่ะประเภท โดยผู้วิจยัพบมายาคติเก่ียวกบัสงัคมมากท่ีสดุในวรรณคดีทัง้ 5 ประเภท ในจ านวน
มายาคตเิก่ียวกบัสงัคมท่ีพบทัง้ 62 เร่ือง สามารถจ าแนกเนือ้หาได้เป็น 2 ส่วน คือ (1) เนือ้หาทัว่ไป 
ได้แก่ เนือ้หาเก่ียวกับอ านาจและผู้ มีอ านาจ สถานะ ชาตินิยมความเป็นไทย และอ่ืนๆ 42 เร่ือง 
และ (2) เนือ้หาเก่ียวกบัสตรีเพศหรือปิตาธิปไตย 40 เร่ือง จะเห็นได้ว่าเนือ้หาทัง้สองส่วนมีจ านวน
ใกล้เคียงกนั จึงสรุปได้ว่าหนงัสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย” มีตวับทท่ีสะท้อนมายาคติเก่ียวกับ
สงัคมในส่วนของเนือ้หาทัว่ไป (อ านาจและผู้ มีอ านาจ สถานะ ชาตินิยมความเป็นไทย ฯลฯ) มาก
ท่ีสดุและมากกวา่เนือ้หาเก่ียวกบัสตรีเพศหรือปิตาธิปไตยเล็กน้อย ผู้วิจยัขออภิปรายผลตามล าดบั
เนือ้หา ดงันี ้

มายาคติเก่ียวกับสังคมพบว่าคติความเช่ือเก่ียวกับอ านาจและผู้ มี
อ านาจรวมถึงความส าคญัของสถานะปรากฏมากท่ีสุด ตวัอย่างของค าในตวับท เช่น “ต าหนัก
ล านกัตา-ท่ีพระอาวตาร ส าราญรมย์” “เป็นข้าฝ่าธุลี” “พร้อมพรักคนใช้ระไวระวงั” สุวรรณา สถา
อานนัท์ และเน่ืองน้อย บณุยเนตร (2535) กล่าวว่าสงัคมไทยมีความเช่ือเร่ืองอ านาจซึ่งมีอิทธิพล
ตอ่วิถีทางสงัคมและรูปแบบการปกครอง ได้แก่ (1) อ านาจพทุธธรรมอนัมีผลตอ่พฤติกรรมการเห็น
อกเห็นใจ (2) อ านาจเทพเจ้าซึ่งส่งผลให้สถาบนัศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นท่ีเคารพเทิดทูน 
(3) อ านาจพระมหากษัตริย์จากการเป็นเทพอวตารและการสร้างบญุบารมี และ (4) อ านาจภูผีซึ่ง
ควบคมุวิถีปฎิบตัขิองประชาชน ทัง้หมดส่งผลตอ่การให้ความส าคญักบัสถานะ บทบาทหน้าท่ีของ
แตล่ะบคุคลจึงขึน้อยู่กบัชนชัน้ สถานะ หรือต าแหน่งทางสงัคม (Shytov, 2004) หลกัคิดดงักล่าว
สมัพันธ์กับปัจจัยทางสงัคมท่ีเน้นระบบอุปถัมภ์และหลกักรรมในศาสนาพุทธ Phillips (1965) 
กลา่ววา่สงัคมไทยถือวา่ผู้ มีอ านาจคือผู้ มีบญุวาสนาและสามารถชว่ยเหลือผู้ น้อยได้ ชาวพทุธไทยท่ี
เช่ือในหลกักรรมจะมองว่าบคุคลท่ีเกิดมามีสถานะแตกตา่งกนัเพราะผลจากบญุและกรรมท่ีท าไว้
ในอดีต (Rojjanaprapayon, 1997: 14-15) 

Bandhumedha (1985) กล่าวว่าแม้สงัคมจะก้าวหน้าไปเพียงใดโลก
ทศัน์ความสูงต ่าทางอ านาจก็ยังคงมีอิทธิพลต่อวิธีคิดของคนไทยเสมอ ความเช่ือในสถานะและ
อ านาจท่ีตา่งกนัสง่ผลให้คนไทยเป็นพวกชะตากรรมนิยม เช่ือบญุวาสนา ไมด่ิน้รนหรือฝืนโชคชะตา 
ปลงกับทุกเร่ือง และลืมง่าย (Phillips, 1965: 47) และยงัส่งผลต่อรูปแบบการส่ือสารท่ีมีการ
ตระหนกัในอ านาจ โดยเฉพาะการใช้ภาษาท่ีเช่ือมโยงกบัสถานะและวิธีการใช้ท่ีแสดงความสภุาพ
แตกตา่งกนัไปตามคณุลกัษณะส่วนบคุคล (เพศ อาย ุต าแหน่ง) และความสมัพนัธ์ตอ่กนั (สถานะ 
ความเก่ียวดอง ความสนิทสนม) (Bandhumedha, 1985: 87) ท าให้ในภาษาไทยมีค าสรรพนาม



316 

 

เพ่ือใช้ส่ือสารจ านวนมาก อาทิ สรรพนามบุรุษท่ีหนึ่ง 17 แบบ และสรรพนามบุรุษท่ีสอง 19 แบบ 
(Knutson and Posirisuk, 207: 211) นอกจากนีค้ าศพัท์ในภาษาไทยยงัจ าแนกได้ 3 ระดบั คือ (1) 
ศพัท์ท่ีใช้กบักษัตริย์ พระสงฆ์ และเทพเจ้า (2) ศพัท์ท่ีใช้ในกิจราชการ และ (3) ศพัท์ทัว่ไปท่ีใช้กัน
ในหมูป่ระชาชน (Shytov, 2004: 124) 

ในส่วนของเนือ้หาเ ก่ียวกับสตรีเพศหรือปิตาธิปไตยซึ่งพบมาก
เช่นเดียวกันสะท้อนให้เห็นว่าคติความเช่ือตอ่สตรีเพศมีความโดดเดน่ในสงัคมไทย สวุรรณา สถา
อานนัท์ และเน่ืองน้อย บุณยเนตร (2535) กล่าวว่าในสงัคมไทยผู้หญิงมีสถานภาพทัง้การเป็นแม ่
เป็นศรีภรรยา เป็นเคร่ืองมือเช่ือมอ านาจ และเป็นสินค้าหรือวตัถทุางเพศ ท าให้ผู้หญิงถกูคาดหวัง
ให้ต้องรักนวลสงวนตัว รักสวยรักงาม และมีแน้วโน้มใช้เรือนร่างก้าวสู่ความส าเร็จในชีวิต 
Rojjanaprapayon (1997: 23-24) กล่าวว่าวิธีคิดนีสื้บทอดมาตัง้แตส่มยัจารีตซึ่งสตรีเพศถกูกดข่ี
ด้วยอิทธิพลของศาสนาพทุธและศาสนาพราหมณ์ ก่อให้เกิดภาพจ าในปัจจบุนัว่าเพศชายเป็นผู้ น า 
ห้าวหาญ และแข็งแรงกว่า ส่วนเพศหญิงมีความเปราะบาง ต้องเรียบร้อย เป็นช้างเท้าหลงั และ
รับผิดชอบงานบ้าน การท่ีวรรณคดีสว่นใหญ่แตง่ขึน้ในสมยัจารีตซึ่งผู้แตง่ส่วนมากเป็นชนชัน้สงู จึง
ไม่น่าแปลกใจท่ีเนือ้หาจะสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างชายกับหญิงในลักษณะท่ีชายเป็นใหญ่ 
แม้ว่าการทบทวนวรรณกรรมท่ีผ่านมาจะปรากฏข้อเท็จจริงว่าสังคมอุษาคเนย์ในอดีตจะให้
ความส าคญักับเพศหญิงมากกว่าชาย ดงัค ากล่าวของสุจิตต์ วงษ์เทศ (ดูใน ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์, 2558) ท่ีว่าวฒันธรรมดัง้เดิมของไทยยกย่องให้ผู้หญิงเป็นใหญ่ มีอ านาจทางการเมือง 
และเป็นผู้น าในพิธีกรรม แตเ่ม่ือศาสนาพราหมณ์และพทุธเข้ามาได้เปล่ียนให้ชายเป็นผู้กมุอ านาจ
ทางสงัคมและสถานภาพของผู้หญิงถกูกดให้ต ่าลง ผลการศกึษาจึงปรากฏให้เห็นว่าตวับทสะท้อน
คตเิก่ียวกบัสตรีเพศหรือปิตาธิปไตยคอ่นข้างมาก  

Van Esterik (2000) อธิบายว่าศาสนาพทุธมีความเป็นปิตาธิปไตยสูง
และถูกชนชัน้ปกครองปรุงแต่งโดยใช้หลกักรรมเป็นเคร่ืองมือกดข่ี เช่ือว่าการเกิดเป็นหญิงเพราะ
สร้างกรรมดีมาน้อยซึ่งดเูหมือนว่าผู้หญิงก็ยอมรับหลกัการนีเ้ช่นกนั ท าให้สถานภาพของสตรีไทย
ถกูกดขม่ให้ต ่ากวา่ชายโดยเฉพาะในยคุสงัคมจารีตท่ีถกูกนัออกจากระบบการศกึษา และมีสามีได้
คนเดียวในขณะท่ีผู้ชายจะมีภรรยาได้หลายคน นอกจากนีอิ้ทธิพลของวฒันธรรมราชส านกัก็ส่งผล
กับความคาดหวังและภาพจ าต่อสตรีเพศของคนไทยเช่นกัน โดยเฉพาะพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์
ตามท่ีปรากฏในสภุาษิตสอนหญิงซึ่งถกูใช้เป็นแบบเรียนมาหลายทศวรรษ เช่น ความอ่อนโยน อยู่
ในโอวาท อ่อนน้อมยอมตาม และรักนวลสงวนตวัอนัเป็นเกณฑ์ของราชส านกัสยามโบราณ วิธีคิด
ท่ีกลา่วมาถกูผลิตซ า้เป็นประจ าผา่นส่ือบนัเทิงอนัแสดงถึงความรู้สึกโหยหาอดีต ความเป็นอนรัุกษ์
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นิยม และการรักษาวฒันธรรมผู้ ดีให้คงอยู่ สจุิตต์ วงษ์เทศ ชีแ้จงว่าการน าสภุาษิตสอนหญิงมาใช้
อบรมผู้หญิงทัว่ไปเป็นสิ่งไม่ถูกต้องและสร้างปัญหาให้กับเด็กและสงัคม เพราะแท้จริงแล้วต ารา
ดงักลา่วมีไว้ส าหรับสอนสตรีในตระกลูผู้ ดีหรือขนุนางเทา่นัน้ (มลูนิธิแพททเูฮลท์, 2556)  

ตวัอย่างของประโยคในตวับทท่ีสะท้อนมายาคติเก่ียวกบัสตรีเพศ ได้แก่ 
“กษัตรีมีผวั ดจุแหวนมีหวั เห็นงามแก่ตาโลกทัง้หลาย-อย่าท าให้สลาย แสงแก้วจะอบัเงางาม” “ถึง
รูปชัว่ตวัด าระย ายาก รู้รักปากรักหน้าประสาหญิง” “ชะกะไรใจหญิงยิ่งกว่าชาย เล่นอบุายล้วนเอา
แบบ เปนแยบยนต์” “สตรีรูปงามสรรพ เป็นทรัพย์ ตนนา แม้ตกยากไร้ร้าง ห่อนไร้สามี” เป็นต้น 
อยา่งไรก็ตามผู้วิจยัมองวา่การท่ีหนงัสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย” สะท้อนมายาคติเก่ียวกบัสตรี
เพศหรือปิตาธิไตยค่อนข้างมากถือเป็นเร่ืองปกติธรรมดา เน่ืองจากวรรณคดีส่วนใหญ่แต่งขึน้โดย
ผู้ชายและเนือ้หาส่วนมากก็เป็นเร่ืองราวในมมุมองของบุรุษเพศซึ่งเป็นไปตามขนบดัง้เดิมส าหรับ
การประพนัธ์วรรณคดีไทยนัน่เอง 

ล าดบัตอ่ไปจะเป็นการสรุปผลและอภิปรายผลการวิเคราะห์อดุมการณ์
ในตวับทหนงัสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย” ดงัจะได้กลา่วในรายละเอียด 

7.1.2.3 อดุมการณ์ในตวับทหนงัสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย”  
ผู้วิจยัขอสรุปผลและอภิปรายผลการวิเคราะห์อดุมการณ์ในตวับทเรียงล าดบัตาม

วรรณคดีทัง้ 5 ประเภท มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
1) อุดมการณ์ในวรรณคดีเก่ียวกับประวัติศาสตร์และการเฉลิมพระ

เกียรตพิระมหากษัตริย์ 
ผลการวิเคราะห์ปรากฏอุดมการณ์ท่ีพบมากท่ีสุด คือ ศักดินา พบใน

วรรณคดี 5 เร่ือง คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 71.4 รองลงมา คือ ชาตินิยม และพุทธศาสนา พบใน 4 
เร่ืองหรือร้อยละ 57.1 ผลการศกึษาสอดคล้องกบัการวิเคราะห์องค์ประกอบของวรรณคดีประเภทนี ้
ท่ีแต่งโดยชนชัน้สูงทัง้หมดและเนือ้หาส่วนใหญ่เป็นการยกย่องชนชัน้สูง รูปการณ์ดงักล่าวท าให้
อุดมการณ์ศักดินาปรากฏเด่นชัดมากท่ีสุด เพราะศกัดินาเป็นกลไกท่ีชนชัน้ปกครองใช้ก าหนด
บทบาทหน้าท่ี สิทธิ อ านาจ และฐานะของทุกชนชัน้ในการจดัระบบสงัคมโดยใช้ชาติก าเนิดและ
ต าแหน่งทางราชการเป็นตวัชีว้ดั (สมุาลี บ ารุงสขุ และศภุรัตน์ เลิศพาณิชย์กลุ , 2529: 84) รัชนีกร 
เศรษโฐ (2532) ยงักล่าวว่าในอดีตศกัดินาเอือ้ประโยชน์ให้ชนชัน้มูลนายผกูขาดท่ีดินและแรงงาน
ทัง้หมด เป็นปัจจยัให้เกิดการแบง่ชนชัน้ ระบบอปุถมัภ์ และสง่ผลตอ่ระบบราชการไทยในปัจจบุนัท่ี
มีการวางอ านาจ ไมเ่สมอภาค ลา่ช้าเพราะต้องท าตามระเบียบท่ีซบัซ้อน และขาดประสิทธิภาพ  
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เม่ือพิจารณาในมิติทางวัฒนธรรมศึกษาจะเห็นว่าศกัดินาสัมพันธ์กับ
อดุมการณ์พทุธศาสนาซึง่พบมากเป็นล าดบัท่ีสอง ฐิรชญา มณีเนตร (2553: 58-59) กล่าวว่าระบบ
ศกัดินาท าให้ชนชัน้ปกครองมีอ านาจเหนือประชาชนหรือชนชัน้ไพร่อย่างสิน้เชิง ทัง้นีเ้กิดจากการ
น าหลกับุญกรรมในพุทธศาสนามาใช้อธิบายความแตกตา่งทางอ านาจและชาติก าเนิดของแต่ละ
บคุคล รวมถึงอ้างความจ าเป็นในการแบง่หน้าท่ีความรับผิดชอบตามฐานะเพ่ือความเป็นระเบียบ
ของสงัคม ส่งผลให้ชนชัน้ล่างถูกกดข่ีและยากจะยกระดบัฐานะของตน แม้ในปัจจบุนัซึ่งปกครอง
ด้วยระบอบประชาธิปไตยแต่โลกทัศน์ความต่างทางอ านาจท่ีสัมพันธ์กับบุญบารมีก็ยังคงอยู ่
(Bandhumedha, 1985) และดเูหมือนว่าความเหล่ือมล า้จะมีแนวโน้มเพิ่มสงูขึน้ด้วยซ า้ (Shytov, 
2004) ตวัอยา่งของค าในตวับทท่ีสะท้อนอดุมการณ์ศกัดนิา เชน่ “พระยศ” “สมโภชเจ้า” “วิไสยยศ” 
“ท้าวทา่น” “เบญจยศ” 

2) อุดมการณ์ในวรรณคดีเก่ียวกับนิราศ การเดินทาง และการคร ่ า
ครวญหรืออารมณ์ 

ผลการวิเคราะห์ปรากฏอดุมการณ์ท่ีพบมากท่ีสดุ คือ ชายเป็นใหญ่ พบ
ใน 19 เร่ืองหรือร้อยละ 57.6 รองลงมา คือ พทุธศาสนา พบใน 16 เร่ืองหรือร้อยละ 48.5 ผู้วิจยัถือ
ว่าผลการศึกษาค่อนข้างสะท้อนข้อเท็จจริงเก่ียวกับการแต่งวรรณคดีไทยซึ่งเป็นไปตามขนบท่ี
ส่วนมากแต่งโดยบุรุษเพศ ในผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของวรรณคดีจะพบว่านอกจากผู้แต่ง
หรือผู้ รวบรวมส่วนใหญ่เป็นชนชัน้สงูแล้วยงัเป็นบรุุษเพศทัง้หมดอีกด้วย โดยเป็นวรรณคดีท่ีผู้แต่ง
หรือรวบรวมโดยผู้ชาย 32 เร่ือง ในจ านวนนีแ้ตง่โดยพระสงฆ์ 1 เร่ือง และไม่ปรากฏผู้แตง่ 1 เร่ือง 
ในสว่นของเนือ้หาจะเห็นวา่วรรณคดีประเภทนีย้งัเป็นการแสดงอารมณ์ความรู้สึกของตวัละครเพศ
ชายทัง้สิน้ องค์ประกอบท่ีกลา่วมาจงึเป็นปัจจยัให้อดุมการณ์ชายเป็นใหญ่โดดเดน่มากท่ีสดุซึ่งเป็น
เร่ืองปกติ ตวัอย่างของค าในตวับทท่ีสะท้อนอดุมการณ์ดงักล่าว เช่น “ลางนางอาบน า้ท่า-ผดัหน้า
นวนยวนใจชาย” “หอมห่ืนร่ืนรสเพีย้ง กลิ่นเนือ้นวลนาง” “พ่ีถกูถนัน้องยิม้พราย” “คิดอนงค์องค์เอว
อร ผมประบา่อา่เอ่ียมไร” 

3) อดุมการณ์ในวรรณคดีเก่ียวกบัศาสนา ชาดก และค าสอน 
ผลการวิเคราะห์ปรากฏอุดมการณ์ท่ีพบมากท่ีสุด คือ พุทธศาสนา พบ

ใน 12 เร่ืองหรือร้อยละ 80 รองลงมา คือ ศกัดินา พบใน 11 เร่ืองหรือร้อยละ 73.3 ผู้วิจยัไม่แปลก
ใจท่ีพบอดุมการณ์พทุธศาสนามากท่ีสดุในวรรณคดีประเภทนี ้เน่ืองจากการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ของวรรณคดีพบว่าเนือ้หาเป็นหลกัธรรมและเร่ืองราวในพุทธศาสนามากท่ีสุด ตวัอย่างของค าใน
ตวับทท่ีสะท้อนอดุมการณ์ดงักลา่ว เชน่ “โอบอ้อมอารี” “วิบาก” “อานิสงส์” “สปับรุุษรู้บญุกรรม”  
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อดุมการณ์พทุธศาสนาท่ีพบมากท่ีสดุและศกัดินาท่ีพบรองลงมาถือว่ามี
ความสมัพนัธ์กนัและมีอิทธิพลต่อวิถีทางสงัคมของไทยมาแต่เดิม ดงัท่ีจิตร ภูมิศกัดิ์ (2550: 68) 
มองวา่ศาสนาพทุธคือซากเดนท่ีรักษาวิธีคดิแบบศกัดนิา เป็นเคร่ืองมือของชนชัน้ปกครอง และช่วย
ชะลอความขดัแย้งระหวา่งชนชัน้สงูกบัประชาชน พทุธศาสนาแบบไทยจึงมีบทบาทในการส่งเสริม
อ านาจตา่งตอบแทนกบัสถาบนัการเมือง (สมุาลี บ ารุงสขุ และศภุรัตน์ เลิศพาณิชย์กลุ, 2529: 73) 
โดยถ่ายทอดหลักธรรมบางอย่างท่ีสนบัสนุนชนชัน้ปกครอง เช่น ธรรมราชา และบุญกรรมซึ่งใช้
อธิบายความแตกตา่งทางอ านาจรวมถึงสถานะทางสงัคมและเศรษฐกิจของแตล่ะคน (สุนทรี โค
มิน และคณะ, 2529: 595) ส่วนผู้ปกครองก็เกือ้กูลศาสนาด้วยการท าบญุให้ทาน สร้างวดั และ
สนบัสนนุกิจกรรมทางศาสนา อนัเป็นการลดความเหินห่างในความสมัพนัธ์แบบเจ้ากบัข้า (ศรีศกัร 
วลัลิโภดม, 2554) ท าให้กษัตริย์นิยมหรือราชาธิปไตยเป็นอีกหนึง่แนวคิดท่ีโดดเดน่ในสงัคมไทย  

4) อุดมการณ์ในวรรณคดีเก่ียวกับขนบธรรมเนียม ประเพณี และพิธี
การ 

ผลการวิเคราะห์ปรากฏอุดมการณ์ท่ีพบมากท่ีสุด คือ พุทธศาสนา พบ
ใน 3 เร่ืองหรือร้อยละ 100 รองลงมา คือ อ านาจนิยมเบ็ดเสร็จ และชายเป็นใหญ่ พบใน 2 เร่ือง
หรือร้อยละ 66.7 การพบอุดมการณ์พุทธศาสนาและอ านาจนิยมเบ็ดเสร็จมากท่ีสุดตามล าดบั 
สมัพันธ์กับการวิเคราะห์องค์ประกอบท่ีพบว่าวรรณคดีประเภทนีแ้ต่งในสมัยกรุงศรีอยุธยามาก
ท่ีสดุ ถือเป็นยคุท่ีปกครองแบบสมบรูณาญาสิทธ์ิ ประชาชนยึดมัน่ในศาสนาอย่างเคร่งครัด และมี
โลกทัศน์แบบองค์รวม (Holistic) คือ เช่ืออ านาจเหนือธรรมชาติ และมีวิธีคิดท่ีสมัพนัธ์กับพุทธ
ศาสนา อาทิ คตเิร่ืองไตรภมูิอนัประกอบด้วยนรก สวรรค์ ภพชาติ และบาปบญุคณุโทษหรือกรรมดี
และชัว่ซึ่งอธิบายความแตกต่างของแต่ละคน ท าให้คนไทยยอมรับความไม่เท่าเทียมทางอ านาจ 
(สวุรรณา สถาอานนัท์ และเน่ืองน้อย บณุยเนตร, 2535) ยอมอยู่ภายใต้การปกครองของชนชัน้น า 
ยกย่องและเกรงกลวัผู้ มีอ านาจ รวมถึงไม่ประสงค์เป็นผู้ มีอ านาจเพราะเช่ือว่าตนไม่มีบุญวาสนา
พอ (Phillips, 1965: 155) รัชนีกร เศรษโฐ (2532) กล่าวว่าสมยัอยธุยาท่ีปกครองแบบอ านาจนิยม
เบ็ดเสร็จโดยใช้แนวคิดเทวราชาท าให้กษัตริย์มีสถานะเสมือนเทพเจ้า ภายหลงัได้ใช้แนวคิดธรรม
ราชาของพทุธศาสนาแตก็่ไมไ่ด้ท าให้สถานะของกษัตริย์เปล่ียนแปลง ราษฎรยงัต้องจงรักภกัดีโดย
ไมมี่ข้อแม้เพราะถือเป็นผู้ มีบญุบารมีท่ีจะคุ้มครองไพร่ฟ้าให้อยูเ่ย็นเป็นสขุ (สมุาลี บ ารุงสขุ และศภุ
รัตน์ เลิศพาณิชย์กุล, 2529: 65) วรรณคดีประเภทนีท่ี้ส่วนใหญ่แต่งในสมยัอยุธยาจึงสะท้อน
อดุมการณ์พทุธศาสนาและอ านาจนิยมเบด็เสร็จมากท่ีสดุ 
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5) อดุมการณ์ในวรรณคดีเก่ียวกบัละคร นิทาน และนาฏวรรณคดี 
ผลการวิเคราะห์ปรากฏว่าอุดมการณ์ท่ีพบมากท่ีสุด คือ ชายเป็นใหญ่ 

พบใน 23 เร่ืองหรือร้อยละ 72.2 รองลงมา คือ พทุธศาสนา พบใน 21 เร่ืองหรือร้อยละ 67.7 ซึ่งตรง
กับผลการวิเคราะห์อุดมการณ์ในวรรณคดีประเภทนิราศ การเดินทาง และการคร ่าครวญหรือ
อารมณ์ ผลการศกึษาท่ีค้นพบไมใ่ชเ่ร่ืองแปลกใหม่หรือน่าแปลกใจ เพราะวรรณคดีไทยส่วนใหญ่ท่ี
ถูกคัดเลือกมาแต่งขึน้ในปริบทสังคมสมัยจารีตซึ่งแต่งโดยบุรุษเพศและชนชัน้สูง จึงมีเนือ้หา
เก่ียวกับชนชัน้สูง ชายเป็นใหญ่ และพุทธศาสนาซึ่งเป็นไปตามขนบการแต่งวรรณคดีของไทยใน
อดีต สงัเกตจากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบท่ีแสดงให้เห็นว่าผู้แตง่และรวบรวมวรรณคดีประเภท
นีเ้ป็นชายทัง้หมด คือ 28 เร่ือง ในจ านวนนีแ้ตง่เพิ่มเติมโดยพระสงฆ์ 1 เร่ือง และ 3 เร่ืองไม่ปรากฏ
ผู้แตง่ อีกทัง้ยงัพบวา่เนือ้หาส่วนใหญ่เป็นเร่ืองราวท่ีตวัละครเอกหรือผู้ด าเนินเร่ืองเป็นเพศชาย คือ 
27 เร่ือง สว่นเร่ืองท่ีตวัละครเอกเป็นเพศหญิงพบเพียง 4 เร่ืองและเนือ้หายงัเป็นการถกูกระท าด้วย 
เชน่ ถกูลกัพาตวัไปสมสู่ ถกูสาป ถกูบชูายญั และถกูปฏิเสธความรัก  

อุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ยังสัมพันธ์กับอุดมการณ์พุทธศาสนาซึ่งพบ
มากเป็นล าดบัท่ีสอง อตภิพ ภทัรเดชไพศาล (2556) กลา่ววา่พทุธศาสนาเถรวาทและโลกทศัน์แบบ
ราชส านกัเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสง่ผลให้ผู้หญิงมีอ านาจน้อยกว่าผู้ชาย ทัง้การรักนวลสงวนตวั รักสวย
รักงาม และอยูใ่นโอวาทของสามี แม้ในปัจจบุนัคนไทยก็ยงัเช่ืออยู่ว่าความสภุาพเรียบร้อยแบบกลุ
สตรีเป็นคุณสมบัติของผู้ หญิงท่ีดี ตัวอย่างของข้อความในตัวบทวรรณคดีประเภทนีท่ี้สะท้อน
อุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ เช่น “ตวัน้องราคีหามีไม่ สงวนตวัท่าผวัไว้เท่าไร” “เล็บมือนางกางกลีบ
กระทดัรัด เหมือนมือเจ้าปรนนิบตัพิดัวีผวั” 

ผลการวิเคราะห์โดยรวมจากตวับทท่ีประกอบด้วยวรรณคดีทัง้ 89 เร่ือง ผู้วิจยัพบ
อดุมการณ์เรียงล าดบัจากจ านวนมากไปหาน้อย ดงันี ้

1) อดุมการณ์พทุธศาสนา พบใน 56 เร่ือง (ร้อยละ 62.9) 
2) อดุมการณ์ชายเป็นใหญ่ พบใน 51 เร่ือง (ร้อยละ 57.3) 
3) อดุมการณ์ศกัดนิา พบใน 48 เร่ือง (ร้อยละ 53.9)  
4) (1) อดุมการณ์อ านาจนิยมเบ็ดเสร็จ และ (2) ราชาธิปไตย พบใน 39 เร่ือง 

(ร้อยละ 43.8)  
5) อดุมการณ์ทนุนิยมและวตัถนุิยม พบใน  37 เร่ือง (ร้อยละ 41.6)  
6) อดุมการณ์ประชาธิปไตย พบใน 27 เร่ือง (ร้อยละ 30.3) 
7) อดุมการณ์ชาตนิิยม พบใน 26 เร่ือง (ร้อยละ 29.2)  



321 

 

อุดมการณ์ท่ีพบดงักล่าวสัมพันธ์กับการวิเคราะห์ท่ีจ าแนกตามวรรณคดีแต่ละ
ประเภท เม่ือพิจารณาเฉพาะจ านวนอดุมการณ์ท่ีพบมากท่ีสดุในล าดบัแรกและล าดบัท่ีสอง ผู้วิจยั
พบวา่อดุมการณ์พทุธศาสนาปรากฏมากท่ีสดุในสองอนัดบัแรกของวรรณคดีทัง้ 5 ประเภท นัน่คือ 
(1) วรรณคดีประเภทท่ี 1 พบมากเป็นอนัดบั 2 (2) วรรณคดีประเภทท่ี 2 พบมากเป็นอนัดบั 2 (3) 
วรรณคดีประเภทท่ี 3 พบมากเป็นอนัดบั 1 (4) วรรณคดีประเภทท่ี 4 พบมากเป็นอนัดบั 1 และ (5) 
วรรณคดีประเภทท่ี 5 พบมากเป็นอันดับ 2 ในขณะท่ีอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ปรากฏมากเป็น
ล าดบัท่ีสองในจ านวนสองอนัดบัแรกของวรรณคดี 3 ประเภท นัน่คือ (1) วรรณคดีประเภทท่ี 2 พบ
มากเป็นอนัดบั 1 (2) วรรณคดีประเภทท่ี 4 พบมากเป็นอนัดบั 2 และ (3) วรรณคดีประเภทท่ี 5 พบ
มากเป็นอนัดบั 1 

ผลการศกึษาข้างต้นแสดงให้เห็นวา่หนงัสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย” มีตวับทท่ี
สะท้อนอดุมการณ์พทุธศาสนามากท่ีสดุ สะท้อนอดุมการณ์ชายเป็นใหญ่มากเป็นล าดบัท่ีสอง และ
สะท้อนอุดมการณ์ชาตินิยมน้อยท่ีสุด ผู้ วิจัยค่อนข้างเห็นพ้องเน่ืองจากชาวไทยส่วนใหญ่นบัถือ
ศาสนาพทุธซึ่งเป็นตวัแทนของวฒันธรรมไทยในการรับรู้ของคนทัว่ไป (บรรเทิง พาพิจิตร, 2549) 
พุทธศาสนาถูกยกย่องเป็นศาสนาประจ าชาติในฐานะเอกลกัษณ์ของชาติผ่านตวับทส าคญั เช่น 
รัฐธรรมนญู พระปฐมบรมราชโองการของพระมหากษัตริย์ ฯลฯ (เคร็ก เรย์โนล, 2556: 273) และ
ถกูเชิดชใูห้เป็นแก่นของความเป็นไทยโดยชนชัน้น าทกุยคุสมยั (Van Esterik, 2000: 95) นิธิ เอ่ียว
ศรีวงศ์ (2534: 136-137) กลา่ววา่พทุธศาสนามีอิทธิพลอย่างมากตอ่การจดัระบบความสมัพนัธ์ใน
สงัคมไทย เม่ือถูกผนวกเข้ากับความเป็น “ชาติไทย” ได้กลายเป็นเง่ือนไขในการสร้างวฒันธรรม
แหง่ชาตจินเป็นเคร่ืองมือทางการเมืองของผู้ มีอ านาจ พทุธศาสนาแบบไทยจึงเป็นวาทกรรมกระแส
หลกัท่ีมีลกัษณะครอบง าและส่งเสริมความเป็นอนรัุกษ์นิยมท่ีอ านวยประโยชน์แก่ชนชัน้ปกครอง 
(Van Esterik, 2000: 82) 

การท่ีตวับทสะท้อนอุดมการณ์พทุธศาสนามากท่ีสุดและชายเป็นใหญ่รองลงมา
อย่างมีนัยส าคัญ ผู้ วิจัยมองว่าอุดมการณ์ทัง้สองค่อนข้างเก่ียวเน่ืองและมีอิทธิพลต่อกันอย่าง
เหนียวแน่น Van Esterik (2000) กล่าวว่าการท่ีคนไทยประยุกต์ใช้หลกับุญกรรมอธิบายความ
แตกตา่งท าให้เกิดความไมเ่ทา่เทียมทางเพศในสงัคม บางคนเช่ือว่าผู้หญิงมีคณุธรรมน้อยกว่าชาย
และการเกิดเป็นหญิงเพราะสร้างกรรมดีมาน้อย นกัสตรีนิยมมองว่าแม้ศาสนาพทุธจะเปิดกว้างแต่
ก็มีความเป็นปิตาธิปไตยสงู พระสงฆ์ไมไ่ด้ใช้หลกัค าสอนเพ่ือสง่เสริมความเสมอภาคทางเพศ ส่วน
ชนชัน้น าเองก็เอาหลักศาสนามาตีความใหม่จนกลายเป็นเคร่ืองมือในการกดข่ีผู้ ด้อยกว่า 
นอกจากนีห้ลกับุญกรรมยงัส่งผลตอ่การให้คณุคา่กบัภาพลกัษณ์ภายนอกโดยเฉพาะการอธิบาย
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ความสวยงามของร่างกายหรือรูปสมบตัิว่าเป็นผลจากการสั่งสมบุญไว้ในอดีต กรรมดีหรือบุญ
สง่ผลให้บคุคลมีรูปร่างหน้าตาดี ชาติตระกลูสงู และร ่ารวย ส่วนกรรมชั่วหรือบาปส่งผลให้มีรูปร่าง
อปัลกัษณ์ เกิดในตระกลูต ่า และยากจน ท าให้คนไทยใส่ใจกบัภาพลกัษณ์ภายนอกมากกว่าความ
ดีในจิตใจ และเกิดค่านิยมการยกย่องผู้ มีรูปร่างหน้าตาดีรวมถึงการพยายามท าให้ตนเองมี
ภาพลกัษณ์ท่ีดีเพ่ือความส าเร็จในชีวิต (หน้า 80)  

หลกัค าสอนของศาสนาพทุธท่ีปลกูฝังให้มนษุยชาติมีความเมตตากรุณาตอ่กนัยงั
ส่งผลต่อวัฒนธรรมความเป็นเพศหญิงของคนไทย ท าให้คนในสังคมมีส านึกของการถ้อยทีถ้อย
อาศยั ประนีประนอม ขีส้งสาร ช่วยเหลือเกือ้กลูกนั และใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้ อ่ืน ส่งผลตอ่
รูปแบบการส่ือสารท่ีเน้นความเกรงใจ สุภาพ และค านึงถึงความรู้สึกของคู่สนทนา ท าให้คนไทย
นิยมสนทนาด้วยความยิม้แย้มแจ่มใส พยักหน้าเพ่ือแสดงความสนใจ รวมถึงใช้ภาษาส่ือถึง
ความเห็นใจหรือสนบัสนนุซึ่งเป็นการสร้างปฏิสมัพนัธ์เพ่ือเล่ียงความขดัแย้ง จึงถือได้ว่าคนไทยใส่
ใจกระบวนการหรือรูปแบบมากกวา่วตัถปุระสงค์ (Rojjanaprapayon, 1997) 

ส่วนการท่ีตวับทสะท้อนอดุมการณ์ชาตินิยมน้อยท่ีสดุนัน้ ผู้วิจยัมองว่าน่าจะเป็น
เพราะวรรณคดีสว่นใหญ่แตง่ขึน้ก่อนชว่งท่ีแนวคดิชาตนิิยมจะแพร่กระจายในสงัคมไทย Heywood 
(2012: 171) อธิบายว่าแนวคิดชาตินิยมแพร่กระจายสู่ภูมิภาคเอเชียในช่วงศตวรรษท่ี 20 (พ.ศ. 
2444-2543) เพ่ือใช้ตอ่ต้านการควบคมุของประเทศเจ้าอาณานิคมซึ่งมีมาตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 16 หลงั
ปี 1945 (พ.ศ. 2488) ได้มีการร่างแผนท่ีประเทศในเอเชียขึน้โดยองักฤษ ฝร่ังเศส โปรตเุกส และ
ฮอลนัดาท าให้ความเป็นรัฐชาติเกิดขึน้โดยใช้เขตแดนแผนท่ีเป็นตวัแบง่แยก แนวคิดชาตินิยมของ
ไทยจึงน่าจะเกิดขึน้อย่างชดัเจนในช่วงสมยัรัชกาลท่ี 5 (พ.ศ. 2411-2453) เป็นต้นมา จากนัน้จึงมี
อิทธิพลมากขึน้เร่ือยๆ หลังการท าแผนท่ี ผ่านช่วงเปล่ียนแปลงการปกครอง จนถึงการสร้างเชือ้
ชาตินิยมไทยโดยชนชัน้น าใหม่ โดยเฉพาะการเปล่ียนช่ือประเทศจาก “สยาม” เป็น “ไทย” ในช่วง
รัฐบาลของจอมพล ป. พิบลูสงคราม (ศรีศกัร วลัลิโภดม, 2554: 213) ผู้วิจยัจึงถือว่าวรรณคดีท่ี
แต่ง ช าระ หรือรวบรวมขึน้ก่อนสมยัรัชกาลท่ี 5 ยงัไม่มีเนือ้หาท่ีสะท้อนแนวคิดชาตินิยม จากการ
ตรวจสอบวรรณคดีทัง้หมดพบวา่ส่วนใหญ่ถกูแตง่หรือรวบรวมขึน้ก่อนสมยัรัชกาลท่ี 5 ซึ่งมีจ านวน 
62 เร่ือง ส่วนวรรณคดีท่ีแต่งหลงัสมยัรัชกาลท่ี 5 มี 27 เร่ือง จึงสรุปได้ว่าปัจจยัเหล่านีท้ าให้ผู้ วิจยั
พบอดุมการณ์ชาตนิิยมในตวับทน้อยท่ีสดุ 

จากการสรุปผลและอภิปรายผลการวิจยัทัง้หมด ผู้วิจยัขอสรุปประเด็นตา่งๆ ท่ีค้นพบโดย
จะจ าแนกอธิบายเป็นข้อๆ ดงันี ้
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1) ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของวรรณคดี ผู้วิจยัพบว่าผู้แต่งหรือรวบรวมวรรณคดี
เป็นชนชัน้สูงทัง้หมดและเป็นเพศชายเกือบทัง้หมด ส่วนใหญ่แต่งในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เป็น
วรรณกรรมท่ีแต่งด้วยฉันทลกัษณ์ประเภทร่าย โคลง ฉันท์ กาพย์ และกลอน เนือ้หาเกือบทัง้หมด
ของวรรณคดีเป็นเร่ืองราวเก่ียวกับชนชัน้สูง พุทธศาสนา และเร่ืองราวท่ีถ่ายทอดในมุมมองของ
บรุุษเพศ   

2) ผลการวิเคราะห์คา่นิยมและมายาคตโิดยใช้ระเบียบวิธีการวิพากษ์ตวับทแนวคา่นิยม-
มายาคติ ผู้วิจยัพบคา่นิยมการให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคลมากท่ีสดุ และพบคา่นิยมการมี
ความรู้ความสามารถน้อยท่ีสุด นอกจากนีย้งัพบมายาคติเก่ียวกับสงัคมในส่วนของเนือ้หาทัว่ไป 
(อ านาจและผู้ มีอ านาจ สถานะ ชาตินิยมความเป็นไทย ฯลฯ) มากท่ีสุดและมากกว่าเนือ้หา
เก่ียวกับสตรีเพศหรือปิตาธิปไตยเล็กน้อย ส่วนมายาคติท่ีพบน้อยท่ีสุดคือมายาคติเก่ียวกับ
จดุสิน้สดุของชีวิต  

3) ผลการวิเคราะห์อดุมการณ์โดยใช้ระเบียบวิธีการวิพากษ์ตวับทแนวอดุมการณ์ ผู้วิจยั
พบอดุมการณ์พทุธศาสนามากท่ีสดุและพบอดุมการณ์ชาตนิิยมน้อยท่ีสดุ 

4) งานเขียนซึง่ราชบณัฑิตยสถานรวบรวมไว้ในหนงัสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย” แตง่
หรือรวบรวมโดยชนชัน้สงูทัง้หมด (ไมร่วมเร่ืองท่ีไม่ปรากฏผู้แตง่) จึงเป็นเร่ืองปกติธรรมดาท่ีเนือ้หา
ส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองราวของชนชัน้ปกครองซึ่งเป็นไปตามขนบ ลกัษณะดงักล่าวเป็นปัจจยัหนึ่งท่ี
ท าให้ตวับทสะท้อนมายาคตเิก่ียวกบัสงัคมในสว่นของอ านาจและผู้ มีอ านาจมากท่ีสดุตามไปด้วย 

5) งานเขียนซึ่งราชบณัฑิตยสถานรวบรวมไว้ในหนงัสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย” ซึ่ง
แต่งโดยชนชัน้สูงยังท าให้เนือ้หาส่วนใหญ่เป็นเร่ืองราวท่ีสะท้อนโลกทัศน์และค าสอนในพุทธ
ศาสนา สอดคล้องกบัความเห็นของ Van Esterik (2000: 95) ท่ีว่าพทุธศาสนาถกูเชิดชใูห้เป็นแก่น
ของความเป็นไทยควบคู่กับชนชัน้ปกครองโดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์เสมอ ลักษณะ
ดงักลา่วเป็นปัจจยัหนึง่ท่ีท าให้ตวับทสะท้อนอดุมการณ์พทุธศาสนามากท่ีสดุ 

6) เนือ้หาส่วนใหญ่ของงานเขียนซึ่งราชบณัฑิตยสถานรวบรวมไว้ในหนงัสือ “วรรคทอง
ในวรรณคดีไทย” สะท้อนโลกทศัน์หรือหลกัการทางพทุธศาสนา ส่งผลให้ตวับทสะท้อนคา่นิยมการ
ให้ความส าคญักับตวัเองหรือบุคคลมากท่ีสดุ สมัพนัธ์กบัท่ี Phillips (1965) กล่าวว่าหลกัค าสอน
ในพุทธศาสนาเน้นการพึ่งพาตนเองและอิสระส่วนบุคคลในการเลือกท ากรรมดีหรือชั่ว  เม่ือถูก
น ามาใช้ในปริบทสงัคมไทยได้ส่งผลให้คนไทยยึดมัน่ในอตัตา เอาตวัเองเป็นศนูย์กลาง เน้นความ
พึงพอใจส่วนบุคคล เห็นแก่ตัว และให้ความส าคัญกับผลประโยชน์ต่างตอบแทน พฤติกรรม
ดงักล่าวแสดงถึงความเป็นปัจเจกนิยมเชิงลบแบบโครงสร้างหลวม เช่นเดียวกับท่ี Van Esterik 
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(2000: 66) กล่าวว่าหลกัความสนัโดษส่งผลตอ่พฤติกรรมเชิงปัจเจกนิยมและการไม่ยุ่งเก่ียวกับ
ปัญหาของผู้ อ่ืนของคนไทย นอกจากนีส้มพงษ์ ใหม่วิจิตร (2536) ยงักล่าวว่าระบบศกัดินาซึ่งเป็น
กลไกการควบคุมสังคมของชนชัน้สูงท่ีส่งผลให้คนไทยยกย่องบุคคลมากกว่าหลักการและถือ
ฐานานุรูป ผู้ วิจัยจึงมองว่าเป็นเร่ืองปกติท่ีตัวบทซึ่งแต่งโดยชนชัน้สูงและมีเนือ้หาส่วนใหญ่ท่ี
สะท้อนโลกทศัน์พทุธศาสนาจะสะท้อนคา่นิยมการให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคลมากท่ีสดุ  

7) งานเขียนซึง่ราชบณัฑิตยสถานรวบรวมไว้ในหนงัสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย” ส่วน
ใหญ่แตง่หรือรวบรวมโดยผู้ชาย (82 เร่ือง) ท าให้เนือ้หาส่วนใหญ่เป็นเร่ืองราวท่ีถ่ายทอดในมมุมอง
ของบุรุษเพศ ทัง้การยกย่องพระมหากษัตริย์และวีรบุรุษ การเดินทางและการแสดงอารมณ์ของ
บุรุษเพศ ค าสอนในศาสนาพุทธและความดีของตวัละครชาย รวมถึงเร่ืองราวท่ีตวัละครชายโดด
เด่นหรือเป็นผู้ด าเนินเร่ืองซึ่งจดัว่าเป็นไปตามขนบ ปัจจยัข้างต้นมีอิทธิพลให้ตวับทสะท้อนมายา
คติเก่ียวกับสังคมในด้านเนือ้หาของสตรีเพศหรือปิตาธิปไตยและอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่
ค่อนข้างมาก โดยพบมายาคติเก่ียวกับสตรีเพศมากเป็นอันดับสองซึ่งน้อยกว่าเนือ้หาทั่วไป 
(อ านาจ สถานะ ฯลฯ) เพียงเล็กน้อย และยงัพบอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่มากเป็นอันดบัสองรอง
จากอดุมการณ์พทุธศาสนาอีกด้วย ผลการศกึษาดงักล่าวไม่ใช่เร่ืองแปลกใหม่เพราะวรรณคดีท่ีถกู
คดัเลือกมาล้วนแต่งในสมัยจารีตซึ่งผู้ประพันธ์ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย เน่ืองจากสมยันัน้ผู้ ชายมี
โอกาสเข้าถึงระบบการศกึษามากกวา่เพศหญิง  

8) การท่ีตวับทสะท้อนคา่นิยมการให้ความส าคญักบัตวัเองหรือบคุคล มายาคติเก่ียวกบั
สงัคมในเนือ้หาทัว่ไป (อ านาจ สถานะ และอ่ืนๆ) และอดุมการณ์พทุธศาสนามากท่ีสดุ ได้สมัพนัธ์
กบัปริบทท่ีผู้แต่งวรรณคดีเป็นชนชัน้สูงทัง้หมดและมีเนือ้หาเก่ียวกับโลกทศัน์ทางพทุธศาสนาอยู่
มาก การท่ีตวับทสะท้อนอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่และมายาคติเก่ียวกับสงัคมในเนือ้หาของสตรี
เพศหรือปิตาธิปไตยมากเป็นอนัดบัสอง ได้สมัพนัธ์กับปริบทท่ีผู้แตง่เป็นเพศชายและเนือ้หาท่ีเล่า
ในมมุมองของบรุุษเพศเป็นส่วนใหญ่ ประเด็นด้านพุทธศาสนา อ านาจและชนชัน้ รวมถึงชายเป็น
ใหญ่มีความสมัพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญั ดงัการทบทวนวรรณกรรมในบทท่ี 2 ซึ่งผู้วิจยัสรุปได้ว่า
พทุธศาสนาในเมืองไทยถกูชนชัน้น าใช้เป็นเคร่ืองมือทางการเมืองเพ่ือเสริมอ านาจของตน และมี
การประยุกต์ใช้หลกัการบางอย่างโดยเฉพาะหลักบุญกรรมให้เอือ้ต่อการจัดล าดบัชัน้ทางสังคม 
อธิบายความแตกตา่งทางอ านาจ และกดข่ีสตรีเพศหรือชนชัน้ลา่ง  

9) จากผลการศึกษาทัง้หมดอาจสะท้อนให้เห็นถึงประเด็นท่ีท าให้เกิดการโต้แย้งหรือ
คอ่นข้างขดัแย้งกบัวฒันธรรมไทยมมุมองกระแสหลกัในความเข้าใจของคนทัว่ไป ผู้วิจยัขอยืนยนั
ว่าการวิจัยเร่ืองนีม้ิได้มีเจตนาชีน้ าหรือน าเสนอข้อมูลไปในทิศทางท่ีโจมตี ลบหลู่ เหยียดหยาม 
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หรือต าหนิผู้ ส่งสารหรือราชบัณฑิตยสถานซึ่งเป็นผู้ รวบรวมและเผยแพร่หนังสือ “วรรคทองใน
วรรณคดีไทย” แตอ่ยา่งใด งานการศกึษานีเ้ป็นเพียงการอธิบายและใช้การตีความสาระ กระพี ้และ
แก่นของตวับทหรือเนือ้หาสารตามหลกัทางวิชาการในมมุมองของผู้วิจยัเทา่นัน้ 

จากการสรุปและอภิปรายผล ผู้วิจยัขอสรุปผลการศกึษาโดยรวมและอธิบายความสมัพนัธ์
ระหวา่งกนัเป็นแผนภาพความคดิรวบยอดดงัรูปภาพท่ี 7.1 ในหน้าถดัไป 
 

 
 
ภาพท่ี 7.1  สรุปผลและแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัของผลการศกึษา 
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7.2 ข้อจ ากัดการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 

7.2.1 ข้อจ ากัดการวิจัย  
7.2.1.1 การวิจยันีเ้ป็นเพียงการศึกษาในรูปแบบนิรนยั (Deductive) กล่าวคือ

ผู้วิจยัท าการศกึษาและสงัเคราะห์คา่นิยม มายาคติ และอดุมการณ์จากงานการศึกษาท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือใช้เป็นกรอบความคิดส าหรับการวิเคราะห์ แล้วจึงตรวจสอบตวับทโดยอาศยักรอบความคิด
ดงักล่าว จึงอาจท าให้ผลการศึกษามีความหลากหลายน้อย ทัง้นีเ้น่ืองจากหนงัสือ “วรรคทองใน
วรรณคดีไทย” มีตวับทเนือ้หาจ านวนมาก การศกึษาในรูปแบบอุปนยั (Inductive) จึงต้องใช้เวลา
และทรัพยากรณ์จ านวนมากและไมส่ามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาท่ีจ ากดั   

7.2.1.2 การวิจยันีเ้ป็นงานการศึกษาแนวรือ้สร้าง (Deconstructionism) จึงเป็น
เร่ืองปกติท่ีการทบทวนวรรณกรรมจะกล่าวถึงมุมมองหรือแนวคิดในวิชาการกระแสหลัก 
(Mainstream) น้อย ดงันัน้การตีความของผู้ วิจยัจึงมีลกัษณะของการวิพากษ์ค่อนข้างสูง ท าให้ดู
เหมือนวา่งานวิจยันีมี้การโจมตีสงัคมและวฒันธรรมกระแสหลกัมากเกินไป  

7.2.1.3 การวิจยันีมี้ข้อมูลการวิเคราะห์จ านวนมากและผู้ วิจยัใช้การวิเคราะห์ 2 
ระเบียบวิธี คือ การวิพากษ์ตวับทแนวค่านิยม -มายาคติ และการวิพากษ์ตวับทแนวอุดมการณ์ 
ส่งผลให้กระบวนการวิเคราะห์ต้องใช้เวลามากและท าให้เล่มรายงานผลการวิจยัมีเนือ้หาจ านวน
หลายหน้า อีกทัง้ในกระบวนการวิพากษ์ตัวบทแนวค่านิยม-มายาคติ แม้จะเป็นระเบียบวิธีท่ี
สามารถบูรณาการร่วมกันได้ แต่ผู้ วิจัยก็จ าเป็นต้องแยกวิเคราะห์ทีละส่วน  ส่งผลให้ระเบียบวิธี
วิเคราะห์นีเ้สมือนมี 2 วิธีการหรือผู้วิจยัต้องวิเคราะห์สองครัง้นัน่เอง 

7.2.1.4 เน่ืองจากผู้วิจยัเป็นคนรุ่นใหม่ การตีความตวับทในงานวิจยันีจ้ึงเป็นการ
อธิบายโดยใช้มมุมองของคนยคุปัจจบุนั ดงันัน้ค าบางค าในวรรณคดีซึ่งถกูเขียนไว้ในอดีตจึงอาจมี
ความหมายท่ีแตกต่างไปจากปัจจุบัน  เพราะผู้ วิจัยไม่สามารถย้อนกลับไปใช้มุมมองของ
ความหมายในอดีตเน่ืองจากไม่มีประสบการณ์ร่วม ความหมายท่ีผู้วิจยัตีความจึงอาจแตกต่างไป
จากมมุมองของผู้ศกึษาทา่นอ่ืนๆ ด้วย นอกจากนีว้รรณคดีบางเร่ืองยงัมีการใช้ภาษาและไวยากรณ์
แบบโบราณ การสะกดต่างจากปัจจุบนั ไม่ปรากฏในพจนานุกรมใดๆ เป็นภาษาท้องถ่ิน และใช้
ภาษาบาลี-สนัสกฤตจ านวนมาก จึงเป็นอปุสรรคตอ่การตรวจสอบและค้นหาความหมาย เช่น ค า
ว่า “เหยีย้ม” “ทิพนาย” “รอยแม่งสาริรัง ราชรือ้” ในโคลงนิราศหริภุญชยั “ท้งงสองช้นนฟ้า” “น้นน
โสด” ในมหาชาตคิ าหลวง “ไส้แฮ” “มทัธยมเทศพ้ยง” “เบญเจนทริเยศ” ในลิลิตยวนพา่ย 
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7.2.1.5 ผู้ วิจัยพบว่าเนือ้หาหลายส่วนมีการจัดพิมพ์ผิดพลาด เช่น สะกดไม่
ถกูต้อง ตกสระหรือวรรณยุกต์ และเรียงล าดบัเลขไม่ถูกต้อง เช่น (1) ไม่มีข้อท่ี ๑๑ และ ๑๒ ใน
นิราศนรินทร์ (2) ไมมี่ข้อท่ี ๘๒, ๘๓ และ ๘๔ ในโคลงโลกนิต ิ(3) โคลงนิราศพระยาตรัง มี 2 ส่วนท่ี
ตวัเลขซ า้กนั จงึเป็นอปุสรรคในการสมุกลุม่ตวัอยา่งของผู้วิจยั 

7.2.1.6 ผู้วิจยัต้องตระหนกัเสมอว่าการวิเคราะห์ตวับททางสงัคม (Social Text 
Analysis) เชน่นีจ้ะได้ความหมายแตกตา่งกนัไปตามผู้ศกึษาแตล่ะคน เน่ืองจากตวับทดงักล่าวไม่มี
ความหมายโดยตรงอย่างชัดเจน จึงต้องศึกษาปริบทและวิเคราะห์อย่างรัดกุม (Baxter and 
Babble, 2003: 362-363) ผู้วิจยัจึงได้ศกึษาองค์ประกอบของวรรณคดีร่วมด้วย ส่วน Sillars and 
Gronbeck (2001) ได้เตือนวา่การวิพากษ์ตวับทโดยเฉพาะแนวอดุมการณ์นัน้ไม่สามารถหลีกเล่ียง
การตดัสิน อคต ิหรือวิจารณญาณสว่นบคุคลได้ จึงอาจท าให้ผู้วิจยัถกูโจมตีว่าใช้ความคิดเห็นส่วน
ตนในการตีความ อย่างไรก็ตามการศึกษานีไ้ด้จัดอยู่ในกระบวนทัศน์การตีความ ( Interpretive 
Paradigm) ซึ่งเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้ใช้อัตวิสัย (Subjectivity) อย่างเต็มท่ี (Kuypers, ed., 
2009) จงึไมต้่องตรวจสอบความสอดคล้องหรือความเท่ียงระหวา่งผู้ประเมิน เพราะกระบวนทศัน์นี ้
เช่ือว่าความจริงมีหลากหลายชุด เป็นอตัวิสยั เป็นสิ่งสร้างทางสงัคม และผนัแปรตามปริบท ผล
การศกึษาจงึเป็นข้อสรุปของปรากฏการณ์ ไมใ่ชอ่คตขิองนกัวิจยั และไม่จ าเป็นต้องให้ความส าคญั
กบัความสอดคล้องกนัของผลการศกึษา (Baxter and Babble, 2003: 298)  
 

7.2.2 ข้อเสนอแนะ 
7.2.2.1 งานวิจัยในอนาคตควรมีการศึกษาในรูปแบบอุปนัย ( Inductive) โดย

ค้นหาความซ า้กนัของข้อมลูและความหมายท่ีปรากฏแล้วน ามารวบรวมและสร้างเป็นคา่นิยมหรือ
อุดมการณ์โดยพิจารณาร่วมกับกรอบความคิดท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรม นอกจากนีย้ัง
สามารถตอ่ยอดการวิจยัเป็นการวิเคราะห์ตวับทในกระบวนทศัน์การวิพากษ์ (Critical Paradigm) 
ได้โดยอาจเพิ่มระเบียบวิธีอ่ืนๆ มาใช้ศึกษาร่วมด้วย เช่น แนวมาร์กซิสต์ (Marxism) แนวรือ้สร้าง 
(Deconstructionism) แนวสตรีนิยม (Feminism) ซึ่งนอกจากจะท าให้ผู้ วิจยัได้ตีความตวับทแล้ว 
ยงัสามารถศกึษาความสมัพนัธ์เชิงอ านาจ และสามารถประเมินหรือตดัสินตวับทได้ (Sillars and 
Gronbeck, 2001)   

7.2.2.2 การวิจัยนีใ้ช้ระเบียบวิธีการวิเคราะห์ของตะวันตกมาประยุกต์กับ
การศึกษาตวับทในปริบทของสงัคมไทย ผู้ศึกษาท่ีสนใจสามารถน าระเบียบวิธีการวิพากษ์ตวับท
แนวคา่นิยม-มายาคติ และแนวอุดมการณ์ไปใช้ศึกษาตวับททางสงัคมอ่ืนๆ ได้ทกุประเภท เพราะ
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ถือว่าทุกสิ่งท่ีเก่ียวข้องกับสัญลักษณ์และความหมายเป็นตวับททางสังคมทัง้สิน้ และเพ่ือให้ได้
มุมมองท่ีลึกซึง้ผู้ วิจัยสามารถใช้ศึกษาร่วมกับการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์ได้ 
(Baxter and Babble, 2003) 

7.2.2.3 ผู้ศึกษาท่ีสนใจสามารถต่อยอดการวิจยัโดยอาจส ารวจตวับทเดียวกันนี ้
ในมุมมองของนักวิชาการกระแสหลัก และอาจศึกษาโดยการเปรียบเทียบระหว่างมุมมองของ
วิชาการกระแสหลกักบัแนวรือ้สร้างเพื่อให้ได้แง่มมุท่ีหลากหลายมากขึน้ 

7.2.2.4 ผลการศกึษาในงานวิจยันีส้ามารถน าไปใช้อธิบายวฒันธรรมท่ีส าคญัใน
สังคมไทย โดยเฉพาะวัฒนธรรมท่ีปรากฏในส่ือต่างๆ ซึ่งถูกส่งเสริมโดยภาครัฐหรือปัญญาชน
กระแสหลัก นอกจากนีย้งัสามารถใช้เป็นกรอบความคิดในการศึกษาวฒันธรรมในมิติอ่ืนๆ เช่น 
วฒันธรรมศกึษา (Cultural Studies) การส่ือสารข้ามวฒันธรรมหรือการส่ือสารระหว่างวฒันธรรม 
(Cross-Culture / Intercultural Communication)  
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