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การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาชุดค่านิยมไทยท่ีปรากฏอยูใ่นหนงัสือ “ประมวลนิทาน 
ร.6” อนัเป็นบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี 6 จากการวิเคราะห์เชิงอุปลกัษณ์ (Metaphor Analysis) 
กลุ่มตวัอย่างในการศึกษา คือ นิทานจากบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจา้อยูห่วั (รัชกาลท่ี 6) ท่ีปรากฏอยูใ่นหนงัสือ “ประมวลนิทาน ร.6” แบ่งออกเป็น 27 เร่ือง จ านวน 
48 ตอน โดยมีค าถามน าวิจยั 2 ประเด็น ได้แก่ 1) ชุดค่านิยมไทยท่ีปรากฎในหนังสือ “ประมวล
นิทาน ร.6” อนัเป็นบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี 6 โดยผ่านการวิเคราะห์วาทะเชิงอุปลกัษณ์มี
อะไรบา้ง และ 2) ชุดค่านิยมไทยท่ีปรากฏอยูใ่นหนงัสือ “ประมวลนิทาน ร.6” อนัเป็นบทพระราช
นิพนธ์ในรัชกาลท่ี 6 โดยผ่านการวิเคราะห์วาทะเชิงอุปลักษณ์ ตามท่ีระบุในค าถามข้อท่ี 1 มี
คุณลกัษณะอยา่งไร 

ผลการวิจยัมี 2 ประเด็นหลกั คือ ประการแรกพบค่านิยมจ านวน 3 ชุด ได้แก่ 1) ค่านิยม
เก่ียวกบัวถีิชีวติและธรรมชาติ 2) ค่านิยมความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม และ 3) ค่านิยมการนบัถือ
พุทธศาสนา ประการท่ีสองพบอุปลกัษณ์จ านวนทั้งหมด 242 อุปลกัษณ์ โดยแบ่งเป็นอุปลกัษณ์ท่ี
สะท้อนค่านิยมเก่ียวกบัวิถีชีวิตและธรรมชาติ 114 อุปลักษณ์ คิดเป็นร้อยละ 43.62 อุปลักษณ์ท่ี
สะทอ้นค่านิยมความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม 93 อุปลกัษณ์ คิดเป็นร้อยละ 35.10 และอุปลกัษณ์
ท่ีสะท้อนค่านิยมการนับถือพุทธศาสนา 35 อุปลักษณ์ คิดเป็นร้อยละ 21.28 ข้อเสนอแนะของ
งานวิจยัช้ินน้ี คือ 1) งานวิจยัในอนาคตอาจศึกษาเพิ่มเติมในเชิงวฒันธรรมศึกษา หรือการส่ือสาร
ข้ามวฒันธรรม 2) ควรต่อยอดการวิจยัโดยใช้การวิเคราะห์เชิงอุปลักษณ์กับงานวรรณคดีหรือ
วรรณกรรมประเภทอ่ืน 
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ABSTRACT 

 
Title of Thesis  The Collection of King Rama VI’s Fables in Rhetorical Metaphorical 
   Analysis 
Author   Mr. Kittamate  Saksang 
Degree   Master of Arts (Communication for Public and Private Enterprises) 
Year   2018 
 
 

This research aims to explore the Thai values set that appeared in the book “The Collection 
of King Rama VI’s Fables”, which is the royal script in the reign of King Rama VI using metaphor 
analysis. The royal script in King Rama VI that appears in the book “The Collection of King Rama 
VI’ s Fables” , is divided into 27 stories, with 48 episodes.  Two research questions were given:  1) 
What are the Thai values set appearing in the book “The Collection of King Rama VI’ s Fables”?, 
and 2) What are the characteristics of Thai values set as stated in question 1 appearing in the book 
“The Collection of King Rama VI’s Fables”?  

The findings revealed two aspects.  First, three dimensions of Thai values were disclosed, 
including 1) values relating to life and nature, 2) values of Thai royal-national, and (3) Buddhist 
values.  Second, two hundred and forty- two metaphors were found, including one hundred and 
fourteen metaphors that reflect values relating to life and nature were revealed (43.62%) , ninety-
three metaphors that reflect values of Thai royal-national were revealed (35.10%), and thirty-five 
metaphors that reflect Buddhist values were revealed (21.28 %). Suggestions include: 1) a cultural 
studies or intercultural communication may be employed in future, and 2)  metaphorical analysis 
may be used with literature or other types of literature. 
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กติตกิรรมประกาศ 

 
วิทยานิพนธ์เร่ือง “ประมวลนิทาน ร.6” กบัการวิเคราะห์วาทะเชิงอุปลกัษณ์ ส าเร็จลุล่วงได้

เน่ืองมาจากความช่วยเหลือในการให้ค  าปรึกษา ขอ้เสนอแนะ ความคิดเห็น และก าลงัใจจากบุคคล
หลายท่าน ซ่ึงผูเ้ขียนขอขอบคุณผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่านไว ้ณ ท่ีน้ี 

ผูเ้ขียนขอขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. รุจิระ โรจนประภายนต์ ท่ีไดก้รุณารับเป็น
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เร่ืองน้ี และเสนอแนะทุกประเด็นท่ีเป็นประโยชน์ ต่อการท า
วทิยานิพนธ์ในทุกขั้นตอนตลอดระยะเวลาของการท าวทิยานิพนธ์ นอกจากน้ีผูเ้ขียนขอขอบพระคุณ
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. จเร สิงหโกวนิท ์และอาจารย ์ดร. พฒันพงส์ จาติเกตุ เป็นอยา่งสูงท่ีไดก้รุณา
รับเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รวมทั้งให้ค  าแนะน า ค  าช้ีแนะ และกรุณาสละเวลาในการ
พิจารณาและตรวจสอบวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีใหถู้กตอ้งสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

ขอขอบพระคุณคณาจารยทุ์กท่านท่ีเคยไดถ่้ายทอดวิชาความรู้ใหแ้ก่ผูเ้ขียน ขอขอบพระคุณ
เจา้หน้าท่ีคณะภาษาและการส่ือสาร นิดา้ โดยเฉพาะป้าทิพย ์ธาราทิพย ์ ช่ืนเพ็ง ท่ีไดใ้ห้ค  าปรึกษา 
ติดต่อประสานงาน และอ านวยความสะดวกในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณพี่มิ้ม 
ตวิษา เชาวฉ์ลาด ผูอ้ยูเ่บ้ืองหลงัความส าเร็จทุกอยา่ง ขอขอบคุณ Michael A. Duffy, Ph.D. ท่ีให้การ
สนบัสนุนและความช่วยเหลือดว้ยความจริงใจท่ีมีให้กนัตลอดมา และขอบคุณเพื่อนๆ คณะภาษา
และการส่ือสาร สาขาวิชาการส่ือสารเพื่อกิจการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคปกติ รุ่น 7 โดยเฉพาะ 
จิตติมา สุวรรณรัตน์ (บี) และกีรฏา ทองทว ี(พี่ตา้) ท่ีคอยใหก้ าลงัใจตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา 

สุดทา้ยน้ี ผูเ้ขียนขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ผูมี้พระคุณสูงสุดในชีวติ 
 
        กฤตเมธ  ศกัด์ิแสง 
          กรกฎาคม 2562 
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1.1  ควำมส ำคญัและควำมเป็นมำของปัญหำ 
 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั (รัชกาลท่ี 6) ทรงเป็นปราชญ์และรัตนกวีส าหรับ
ชาติไทยโดยแท ้องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้
ถวายพระเกียรติเป็นบุคคลส าคญัของโลกในปี พ.ศ. 2524 โดยขนานพระนามวา่ “King Vajiravudh, 
Thailand’s Prolifer Writer – พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัว ผูท้รงมีบทพระราชนิพนธ์
มากมายของเมืองไทย” (ราชบณัฑิตยสถาน, 2547: 49-50) เน่ืองดว้ยพระอจัฉริยภาพในการนิพนธ์
ทุกประเภททั้ งแบบเก่าและแบบใหม่ ทั้ งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ไม่เคยปรากฏว่ามี
พระมหากษตัริยไ์ทยพระองค์ใดถนัดช านาญในทางประพันธ์ทุกประเภทเทียบเท่าพระองค์ได ้
นอกจากน้ีพระองค์ยงัทรงหลงใหลในศิลปวฒันธรรมเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งทรงโปรด
การละครและการแสดง (ป่ิน มาลากุล, ม.ล., 2540: 543-561) นบัไดว้า่รัชสมยัของพระองค์เป็นยุค
อกัษรศาสตร์เฟ่ืองฟูและเป็นยุคทองแห่งวรรณคดีและวรรณกรรม พสกนิกรชาวไทยจึงถวายพระ
ราชสมญัญาวา่ “พระมหาธีรราชเจา้” 
 บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว (รัชกาลท่ี 6) ผูว้ิจยัเห็นว่า
สามารถน าการวิเคราะห์เชิงอุปลักษณ์ (Metaphor Analysis) ตามแนวคิดของ Koch and Deetz 
(1981) มาประยุกต์ใช้กับงานวรรณกรรมในมุมมองการส่ือสาร เน่ืองด้วยพิจารณาว่าภาษาเป็น
เคร่ืองมือส าคญัท่ีสามารถถ่ายทอดระบบความคิดและความรู้สึกของมนุษยใ์หก้บัผูอ่ื้นไดรั้บรู้ อีกทั้ง
การศึกษาอุปลกัษณ์ (Metaphor) ตามแนวคิดของ Koch and Deetz (1981) ยงัท าให้พบว่าอุปลกัษณ์
มิได้ถูกใช้เป็นเพียงแค่ค  าเปรียบเท่านั้น แต่ยงัฟุ้งกระจายไปในระบบความคิดและการกระท าใน
ชีวติประจ าวนัของเราอีกดว้ย (ณัฐพร พานโพธ์ิทอง, 2556: 102) ดงันั้นการศึกษาระบบความคิดของ
มนุษยจึ์งควรเร่ิมตน้จากการศึกษาภาษา เพราะภาษาจะเป็นร่องรอยส าคญัท่ีบ่งช้ีไดว้า่ระบบความคิด
ของมนุษยมี์ความซบัซอ้นและมีการถ่ายโยงกนั 
 จากการศึกษาค้นควา้รวบรวมงานพระราชนิพนธ์ทุกประเภทของพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั (รัชกาลท่ี 6) มีจ  านวน 1,236 เร่ือง แบ่งออกเป็น 6 หมวด ไดแ้ก่ หมวดบทความ
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ท่ีลงหนงัสือพิมพ ์จ านวน 316 เร่ือง, หมวดพระราชด ารัส เทศนา ฯลฯ จ านวน 229 เร่ือง, หมวดสาร
คดี 194 เร่ือง, หมวดโขน-ละคร จ านวน 187 เร่ือง, หมวดนิทาน เร่ืองชวนหัว จ านวน 159 เร่ือง, 
หมวดร้อยกรอง จ านวน 151 เร่ือง (จุลจกัรพงษ์, พระเจา้วรวงศ์เธอ พระองค์เจา้, 2541: 372) เม่ือ
พิจารณาตวับทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัว (รัชกาลท่ี 6) พบวา่ทรง
เลือกรับเอาวฒันธรรมและค่านิยมของชาวตะวนัตกมาเฉพาะบางเร่ือง แต่พระองคย์งัคงความวิจิตร
ในเร่ืองเอกลกัษณ์ของภาษาและส าบดัส านวน แมจ้ะไม่ไดแ้ต่งเป็นบทร้อยกรอง โคลง กาพย ์ฉนัท ์
กลอน และหน่ึงในบทพระราชนิพนธ์จ านวนดงักล่าวปรากฏอยู่ในหนังสือ “ประมวลนิทาน ร.6” 
จดัอยูใ่นหมวดนิทาน เร่ืองชวนหัว ซ่ึงนิทานบางเร่ืองทรงประพนัธ์มาตั้งแต่ขณะด ารงพระยศเป็น
สมเด็จพระเจา้ลูกยาเธอเจา้ฟ้ามหาวชิราวธุ นิทานบางเร่ืองพระองคท์รงแต่งข้ึนเป็นการเล่าเหตุการณ์
ต่างๆ ผ่านสายพระเนตรเสมือนประหน่ึงพระองค์ทรงเป็นตวัแสดงหลกัท่ีอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริง 
เป็นการส่งผา่นความคิด อุดมการณ์ ความเช่ือ ค่านิยม ผา่นรูปภาษาท่ีใชเ้หมือนบทละคร กล่าวคือ มี
การแสดงปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งตวัละคร การอธิบายความรู้สึกนึกคิด และการถามตอบ หากพิจารณา
ให้ลึกซ้ึงแล้วจะพบว่าแม้จะเป็นเพียงนิทาน แต่แฝงไปด้วยความหมายเบ้ืองหลงัท่ีพระองค์ทรง
สอดแทรกเอาไว ้เป็นการให้แง่คิดแก่ผูอ่้าน มีความทนัสมยั และสอดแทรกขนบธรรมเนียมและ
ค่านิยมของไทยและชาติตะวนัตกเอาไว ้ประกอบกับน้อยคนนักท่ีจะทราบว่ารัชกาลท่ี 6 ทรง
ประพนัธ์นิทานไวด้ว้ย และยงัไม่ปรากฏวา่มีการศึกษางานพระราชนิพนธ์ในลกัษณะน้ีมาก่อน  
 ทั้งน้ี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั (รัชกาลท่ี 6) ทรงเป็นยวุกษตัริยพ์ระองคแ์รก
ท่ีเสด็จไปศึกษาศิลปวิทยาการทุกแขนง ณ ประเทศองักฤษ ซ่ึงไดรั้บการยกยองวา่เป็นแม่แบบหรือ
เมืองครูของการเมืองแบบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นองค์พระประมุขของชาติ 
(ธิดา วฒันกุล, 2519: 6) ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
(รัชกาลท่ี 5) เม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2436 โดยมีพระมนตรีพจนกิจผูเ้ป็นพระอภิบาลตามเสด็จ 
(อุดม เชยกีวงศ์, 2545: 226) ด้วยทรงเห็นว่าการศึกษาในทวีปยุโรปมีความเจริญก้าวหน้ากว่า
ประเทศไทย ดงันั้นการส่งบรรดาพระราชโอรส และเจา้นายในพระราชวงศต์ลอดจนบุตรขุนนาง
ชั้นสูงไปศึกษาเล่าเรียนในทวีปยุโรป โดยเฉพาะทางดา้นทหารและดา้นพลเรือน ถือเป็นการสร้าง
คนชั้นน ามารับหน้าท่ีส าคญัๆ ในการบริหารประเทศ เพื่อน าวิชาความรู้มาปรับปรุงประเทศให้
ทนัสมยัเท่าเทียมนานาอารยประเทศ และป้องกนัมิให้ชาติตะวนัตกน ามาเป็นขอ้อา้งในการเขา้ยึด
ครองประเทศ นอกจากน้ี ประโยชน์ท่ีจะได้รับอีกทางหน่ึงก็คือท าให้ประเทศในทวีปยุโรปรู้จกั
เมืองไทยดียิ่งข้ึน และเป็นการแสวงหาพนัธมิตร (นนัทา วิศิษฐโ์สภา, 2522: 27-43) ทั้งยงัทรงโปรด
เกลา้ฯ ให้เสด็จประพาสชมความเจริญของบา้นเมืองในประเทศต่างๆ เพื่อศึกษาหาความรู้ รวมไปถึง
เสด็จฯ แทนพระองคเ์พื่อเจริญสัมพนัธไมตรีกบันานาประเทศอีกดว้ย (พาช่ืน สมค านึง, 2520: 127) 
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 เน่ืองจากรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว (รัชกาลท่ี 6) ตอ้งเผชิญกบั
ปัญหาใหญ่ซ่ึงเป็นภยัคุกคามอ านาจสมบูรณาญาสิทธ์ิราชยท่ี์ด าเนินสืบมาตั้งแต่รัชกาลก่อนหนา้ นัน่
คือ การไหลบ่าเขา้มาของวฒันธรรมตะวนัตก (สายชล สัตยานุรักษ์, 2543: 81) และการรุกรานของ
กระแสโลกาภิวตัน์ของระบบทุนนิยม (พงษ์เทพ สันติกุล, 2556: 115) ท าให้ทรงมีความพยายามจะ
ครอบครองอ านาจสมบูรณาญาสิทธิราชยย์ิ่งกว่าในสมยัรัชกาลท่ี 5 อนัน ามาซ่ึงความตอ้งการการ
เปล่ียนแปลงประเทศให้เป็นแบบตะวนัตกในทุกๆ ดา้น โดยกลุ่มคนท่ีเรียกตนเองวา่ “คนสมยัใหม่” 
ท่ีได้น าระบบความคิดและวฒันธรรมตะวนัตกเข้าสู่ภายในประเทศ ซ่ึงเป็นอันตรายต่อระบบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิกฤตปัญหาท่ีเก่ียวกบัการเมือง (สายชล สัตยานุรักษ์, 
2543: 81) นับตั้งแต่เกิดกบฏ ร.ศ. 130 เป็นต้นมา รัชกาลท่ี 6 ทรงด าเนินพระราชกรณียกิจต่างๆ 
มากมายเป็นแนวทางในการท าให้ชาติไทยมีความเป็นปึกแผ่นมัน่คง และน าพาประเทศไปสู่การ
พฒันาทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยต่อไป หน่ึงในพระราชกรณียกิจท่ีถือเป็นเร่ืองจ าเป็น
เร่งด่วนนั่น คือ การปลูกฝังแนวคิดชาตินิยมในทางท่ี เป็น คุณูปการแก่ชาติและสถาบัน
พระมหากษตัริยใ์ห้เกิดข้ึนแก่บรรดาชนชั้นน า ขา้ราชการ และปัญญาชนเป็นส าคญัเน่ืองจากยงัมีผูรู้้
หนังสือน้อยมาก จากการท่ีทรงน าบทพระราชนิพนธ์ซ่ึงถือเป็นส่ือมวลชนท่ีทนัสมยัในยุคนั้นมา
เผยแพร่และใชเ้ป็นเคร่ืองมือสอนการเมืองทางออ้มแก่บรรดาขา้ราชบริพารและประชาชน นบัเป็น
การแสดงถึงแนวพระราชด าริทางการเมืองท่ีแทรกอยูใ่นเน้ือหาบทพระราชนิพนธ์ผา่น “ปาก” และ 
“พฤติกรรม” ของตัวละครในนิทานแต่ละเร่ือง อันเป็นวิธีการท่ีชาญฉลาดในการปลูกฝัง
แนวความคิดทางการเมืองอย่างถูกต้องให้แก่ประชาชนได้เข้าใจก่อน มิฉะนั้นอาจท าให้เกิดผล
กระทบต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม (ธิดา โมสิกรัตน์, 2550: 5-13)  
 พระราชกรณียกิจทางดา้นการประพนัธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั (รัชกาล
ท่ี 6) นบัเป็นท่ีประจกัษ์ว่า พระองค์ทรงเป็นนกัประชาธิปไตยท่ียอมรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่าง
ออกไป และเปิดโอกาสให้นกัหนงัสือพิมพ์แสดงความคิดเห็นอย่างเสรี แมจ้ะเป็นความคิดเห็นเชิง
วิพากษ์วิจารณ์ระบอบการปกครองอย่างรุนแรงก็ตาม แต่พระองค์ทรงเห็นว่าการวิพากษ์วิจารณ์
เช่นนั้นเป็นการแสดงออกท่ีหวงัดีต่อชาติ และพระองค์ไดท้รงพระราชนิพนธ์ช้ีแจงดว้ยเหตุผลให้
เห็นขอ้ดีขอ้เสียอีกดว้ย (มทันา เกษกมล, 2517) แสดงให้เห็นวา่ในพระราชหฤทยัของพระองคท์รง
นิยมการปกครอบแบบประชาธิปไตยอย่างแทจ้ริง (จุลจกัรพงษ์, พระเจา้วรวงศ์เธอ พระองค์เจา้, 
2505: 629)  
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1.2  ค ำถำมน ำกำรวจิัย 
 
1.2.1  ชุดค่านิยมไทยท่ีปรากฎอยู่ในหนังสือ “ประมวลนิทาน ร.6” อนัเป็นบทพระราช

นิพนธ์ในรัชกาลท่ี 6 โดยผา่นการวเิคราะห์วาทะเชิงอุปลกัษณ์มีอะไรบา้ง 
1.2.2  ชุดค่านิยมไทยท่ีปรากฏอยู่ในหนังสือ “ประมวลนิทาน ร.6” อนัเป็นบทพระราช

นิพนธ์ในรัชกาลท่ี 6 โดยผ่านการวิเคราะห์วาทะเชิงอุปลักษณ์ ตามท่ีระบุในค าถามข้อท่ี 1 มี
คุณลกัษณะอยา่งไร 

 

1.3  วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
  

1.3.1  เพื่อระบุชุดค่านิยมไทยท่ีปรากฏอยูใ่นหนงัสือ “ประมวลนิทาน ร.6” อนัเป็นบทพระ
ราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี 6 โดยผา่นการวเิคราะห์วาทะเชิงอุปลกัษณ์ 

1.3.2  เพื่อพรรณนาชุดค่านิยมไทยท่ีปรากฏอยูใ่นหนงัสือ “ประมวลนิทาน ร.6” อนัเป็นบท  
พระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี 6 โดยผา่นการวเิคราะห์วาทะเชิงอุปลกัษณ์ 
 

1.4  ขอบเขตของกำรวจิัย 
  

การวิจยัน้ีเป็นการศึกษาชุดค่านิยมไทยท่ีปรากฏอยู่ในหนังสือ “ประมวลนิทาน ร.6” อนั
เป็นบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี 6 โดยใช้การวิเคราะห์วาทะเชิงอุปลกัษณ์ จ านวน 27 เร่ือง แบ่ง
ออกเป็น 48 ตอน ซ่ึงเป็นนิทานจากบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว 
(รัชกาลท่ี 6)  
 

1.5  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรวจิัย 
  

1.5.1  เพื่อสร้างความเขา้ใจเชิงลึกต่อค่านิยมไทยท่ีปรากฏอยูใ่นหนงัสือ “ประมวลนิทาน ร.
6” อนัเป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั (รัชกาลท่ี 6)  

1.5.2  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาค่านิยมไทยในลักษณะรูปแบบอ่ืนต่อไป เช่น 
การศึกษาค่านิยมไทยผา่นวรรณกรรมเยาวชน เป็นตน้ 
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1.6  นิยำมศัพท์เฉพำะ  
 
อุปลกัษณ์ (Metaphor) คือ เป็นวิธีการเปรียบเทียบส่ิงท่ีเป็นนามธรรมผ่านส่ิงท่ีมีความเป็น

รูปธรรมมากกว่า ซ่ึงจะท าให้เห็นการคิด การมองโลก การกระท า การแสดงออกต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวนัตามแนวคิดของ Koch and Deetz (1981) ซ่ึงจะไม่ได้เน้นท่ีตัวภาษา แต่เน้นท่ี
แรงจูงใจ (Motive) หรือ จุดประสงค ์(Purpose) ของผูป้ระพนัธ์ท่ีใชอุ้ปลกัษณ์ 

ค่านิยม (Value) คือ แนวความคิด ความเช่ือ แบบแผนในการด าเนินชีวิต ซ่ึงเป็นแบบฉบบั
ทางความคิดท่ีมีคุณค่าส าหรับยึดถือในการปฏิบัติตัวของคนในสังคมตามสมัยนิยมนั้นๆ โดย
สอดคล้องกับขนบธรรมเนียม ประเพณี  และวฒันธรรมของคนส่วนใหญ่ ทั้ งน้ี ค่านิยมอาจ
เปล่ียนแปลงไปตามกาลสมยัและตามความคิดเห็นของบุคคลในสังคมนั้นๆ 

ความเช่ือ (Beliefs) คือ ความรู้สึกนึกคิด ความเขา้ใจ การยอมรับนบัถือ การเช่ือมัน่ในส่ิงใด
ส่ิงหน่ึงโดยอาจมีหลกัฐานเพียงพอท่ีจะพิสูจน์ได ้หรืออาจจะไม่มีหลกัฐานท่ีจะน ามาพิสูจน์ให้เห็น
จริงเก่ียวกบัส่ิงนั้นก็ได ้แต่เป็นท่ียอมรับกนัในกลุ่มชนหรือสังคมนั้นๆ 

อุดมการณ์ (Ideology) คือ ระบบแนวความคิดท่ีหล่อหลอมให้บุคคลยึดถือไวเ้ป็นแนว
ปฏิบติัซ่ึงรวมถึงความเช่ือ ค่านิยม ทศันคติ ความดีงามหรือส่ิงอนัควรปฏิบติัท่ีมีอยู่ของบุคคลนั้น 
เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีก าหนด 

 ความจริง (Reality) คือ จริงสัมบูรณ์เป็นธรรมชาติแท ้มีลกัษณะท่ีตรงกบัสภาพท่ีเป็นอยู ่
ไม่ผิดเพี้ ยนหรือบิดเบือน สามารถพิสูจน์ได้ดว้ยการตรวจสอบบนหลกัแห่งเหตุผลหรือประสาท
สัมผสั ความจริงเป็นส่ิงท่ีแน่นอนตายตวั เป็นอมตะ และเป็นนิรันดร ไดแ้ก่ ความจริงทางกายภาพ 
เป็นตน้ 

โครงสร้างทางสังคม (Social structure) คือ ส่วนต่างๆ ท่ีประกอบกนัเป็นระบบเคา้โครง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ตลอดจนพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมท่ีเช่ือมโยงเป็นกลุ่มสังคมใน
รูปแบบต่างๆ ประกอบกนัเขา้เป็นสังคมมนุษย ์

ความจริงทางสังคม (Social reality) คือ ความเป็นจริงท่ีเกิดจากโครงสร้างทางสังคมเป็น
ตวัก าหนดหรือสร้างบรรทดัฐานให้กบัคนในสังคมนั้นๆ และถูกถ่ายทอดให้คนภายในสังคมผ่าน
รูปแบบของกฎเกณฑ์ และวิธีการในการจดัการเร่ืองต่างๆ ซ่ึงกฎเกณฑ์เหล่าน้ีจะเป็นตวัก าหนด
พฤติกรรมหรือการกระท าของคนในสังคมหรือสถาบนั จนเกิดการยอมรับความเป็นจริงนั้น 
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บทที ่2 

 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

ในบทน้ีผูว้ิจยัได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งจากเอกสาร ต ารา และงานวิจยัต่างๆ 
เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาลกัษณะของค่านิยมไทยท่ีปรากฏอยูใ่นหนงัสือ “ประมวลนิทาน ร.6” 
อนัเป็นบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี 6 ผา่นการวิเคราะห์วาทะเชิงอุปลกัษณ์ (Metaphor Analysis)     
3 ประเด็นหลกั ประกอบดว้ย  

2.1  แนวคิดเก่ียวกบับทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี 6 
2.2  แนวคิดเก่ียวกบัค่านิยมไทยในสมยัรัชกาลท่ี 6 
2.3  แนวคิดเก่ียวกบัการวเิคราะห์ในเชิงอุปลกัษณ์  
 

2.1  แนวคดิเกีย่วกบับทพระรำชนิพนธ์ในรัชกำลที ่6 
  

บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี 6 ผูว้ิจยัเลือกศึกษาเฉพาะท่ีปรากฏอยูใ่นหนงัสือ “ประมวล
นิทาน ร.6” เพื่อระบุชุดค่านิยมไทยท่ีมีอยู่ในงานเขียนซ่ึงประพนัธ์โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลา้เจา้อยูห่วั (ซ่ึงต่อไปจะใชค้  าวา่ “รัชกาลท่ี 6”) ขอบเขตการอธิบายประกอบดว้ย ความรู้พื้นฐาน
เก่ียวกบับทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี 6 ปรากฏการณ์ทางสังคมไทยในสมยัรัชกาลท่ี 6 และการ
วเิคราะห์นิทานวรรณกรรมในรัชกาลท่ี 6 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

2.1.1  ควำมรู้พืน้ฐำนเกี่ยวกบับทพระรำชนิพนธ์ในรัชกำลที ่6 
ผูว้ิจยัจะอธิบายความรู้พื้นฐานเก่ียวกบับทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี 6 ซ่ึงประกอบดว้ย

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัรัชกาลท่ี 6 และบทประพนัธ์ในรัชกาลท่ี 6 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
2.1.1.1  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัรัชกาลท่ี 6 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัว (รัชกาลท่ี 6) ทรงพระราชสมภพเม่ือวนั

เสาร์ท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2423 พระนามเดิมวา่ สมเด็จเจา้ฟ้าชายมหาวชิราวุธ เอกอคัรมหาบุรุษบรม
นราธิราช จุฬาลงกรณนาถราชวโรรส มหาสมมตขตัติยพิสุทธ์ิ บรมมกุฎสุริยสันตติวงศ ์อดิศยัพงศว์
โรภโตสุชาต คุณสังกาศวมิลรัตน์ ทฤฆชนมสวสัดิขตัติยราชกุมาร ทรงไดรั้บพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ 
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สถาปนาข้ึนเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจา้ฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร เม่ือปี พ.ศ. 2437 
และทรงเสด็จข้ึนเถลิงถวลัยราชสมบติัหลงัการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้
เจา้อยู่หัว (รัชกาลท่ี 5) เม่ือวนัท่ี 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 ทรงด ารงในสิริราชสมบติั 15 ปี และเสด็จ
สวรรคตเม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 (นนัทนา กปิลกาญจน์, 2540; สมบติั จ าปาเงิน, 2542) 

กองวรรณคดีและประวตั ิศาสตร์กรมศิลปากร (2538: 2)  ได ้กล่าวยกย ่อง
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั (รัชกาลท่ี 6) วา่ทรงพระปรีชาสามารถในดา้นการปกครอง
ประเทศและทรงเป็นอจัฉริยะในดา้นกวีนิพนธ์และด้านการประพนัธ์ จนได้รับขนานพระนามว่า 
“พระมหาธีรราชเจา้” บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี 6 มีจ  านวนมาก ไดแ้ก่ หนงัสือ บทความ บทกว ี
บทละคร เร่ืองสั้น ทั้งร้อยแกว้และร้อยกรอง ทั้งท่ีแพร่หลายและไม่แพร่หลาย นอกจากน้ีพระราช
นิพนธ์ในรัชกาลท่ี 6 หลายเร่ืองไดรั้บการบรรจุใหอ้ยูใ่นหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา เช่น บทละครพูดค าฉันท์ เร่ือง มทันะพาธา, บทความเร่ืองโคลนติดล้อ 
ตอน ความนิยมเป็นเสมียน และสามคัคีเภทค าฉันท์ เป็นตน้ ดว้ยเป็นท่ีประจกัษ์ว่ารัชกาลท่ี 6 ทรง
เป็นกวีท่ีมีพระปรีชาญาณมาก และทรงเป็นเสมือนองค์อุปถมัภ์ในดา้นวรรณคดีของชาติ งานพระ
ราชนิพนธ์ต่างๆ ของพระองคจึ์งเป็นท่ีสนใจและน่าศึกษาคน้ควา้เป็นอยา่งยิง่ 

2.1.1.2  บทประพนัธ์ในรัชกาลท่ี 6 
จากการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบับทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี 6 พบว่า มีจ  านวนบท

พระราชนิพนธ์ทุกประเภทมากกวา่ 1,236 เร่ือง ครบทุกประเภทวรรณศิลป์  (The Art of Literature) 
โดยแบ่งออกเป็น 6 หมวด ดังน้ี 1) หมวดโขน-ละคร จ านวน 187 เร่ือง 2) หมวดพระราชด ารัส 
เทศนา ฯลฯ จ านวน 229 เร่ือง 3) หมวดนิทาน เร่ืองชวนหัว 159 เร่ือง 4) หมวดบทความท่ีลง
หนงัสือพิมพ ์จ านวน 316 เร่ือง 5) หมวดร้อยกรอง จ านวน 151 เร่ือง และ 6) หมวดสารคดี จ านวน 
194 เร่ือง (จุลจกัรพงษ,์ พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้, 2541: 372) 

ประยุทธ สิทธิพนัธ์ (ม.ป.ป.: 226-227) ไดก้ล่าวไวว้่า รัชกาลท่ี 6 เป็นกษตัริยท่ี์ทรง
พระราชนิพนธ์หนงัสือมากท่ีสุด แมว้่าพระองค์จะทรงมีพระราชภาระการบริหารราชการแผ่นดิน
มากมายเพียงใด ก็ยงัทรงเป็นพระราชภาระท านุบ ารุงวชิาการหนงัสือไทยอยา่งต่อเน่ือง ทรงหาเวลา
พระราชนิพนธ์บทประพนัธ์ต่างๆ ทั้งร้อยแกว้และร้อยกรอง โดยใชพ้ระนามจริง พระนามแฝง และ
บางเร่ืองไม่ลงพระนามใดๆ เลย ทั้งน้ีพระปรีชาของรัชกาลท่ี 6 สามารถสรุปออกเป็นดา้นต่างๆ ได ้
(ประยทุธ สิทธิพนัธ์, ม.ป.ป.: 231-244) ดงัน้ี 

1)  ดา้นนกัการทหาร รัชกาลท่ี 6 ทรงพระราชนิพนธ์บทปลุกใจให้คนไทย
รักชาติ เช่น สารคดีอนัเก่ียวกบัการทหารลงในหนงัสือดุสิตสมิต สมุทรสาร และหนงัสืออ่ืนๆ เป็นตน้ 
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2)  ดา้นนักวาทศิลป์ รัชกาลท่ี 6 ทรงเป็นนักวาทศิลป์ชั้นเยี่ยม มีพระบรม
ราโชวาทท่ีประทบัใจอยู่จ  านวนมาก เช่น พระบรมราโชวาทตอ้นรับทหารอาสาท่ีกลบัมาจากงาน
สงครามในทวปียโุรป เป็นตน้ 

3)  ดา้นนกัศาสนา รัชกาลท่ี 6 ทรงศึกษาศาสนาส าคญัของโลกทุกศาสนา 
และทรงลงมติว่าพระพุทธศาสนาเป็นท่ีสักการะของพระองค์  ทรงเล่ือมใสและศรัทธาใน
พระพุทธศาสนามาก โดยทรงพระราชนิพนธ์ทั้งเทศนา ปาฐกถา บทกว ีและหนงัสือเก่ียวกบัศาสนา 
เช่น เทศนาเสือป่า, พระราชนิพนธ์แปลภาษาองักฤษเทศนามงคลวเิศษกถา เป็นตน้ 

4)  ดา้นนักกวี รัชกาลท่ี 6 ทรงพระราชนิพนธ์ไดทุ้กแบบ เช่นโคลง ฉันท ์
กาพยก์ลอน รวมทั้งโคลงของไทยสมยัโบราณ สมยัยวนพา่ย เช่น จิตรลดา วชิชุมาลี หนงัสือพระนล
ค าหลวงบทกวท่ีีทรงพระราชนิพนธ์มีตั้งแต่เสภา สักวา ละครร้อง ละครร า นิราศ โขน ลิเก เป็นตน้ 

5)  ด้านนักศิลปิน รัชกาลท่ี 6 ทรงแสดงละครได้ดีเยี่ยม บทละครของ
พระองคมี์ทุกรูปแบบ มีทั้งปลุกใจให้รักชาติบา้นเมือง เสียสละ ลึกลบั โลดโผน ผจญภยั ตลกขบขนั 
โศกสลด สะเทือนใจ บทละครแปลจากผลงานของเชคสเปียร์ บทละครสันสกฤต บทละคร
ภาษาองักฤษและภาษาฝร่ังเศส เป็นตน้ 

6)  ดา้นนกัหนงัสือพิมพ์ รัชกาลท่ี 6 ทรงเป็นเจา้ของหนงัสือพิมพแ์ละทรง
พระราชนิพนธ์บทความทั้งเร่ืองงานบา้นเมืองลงในหนงัสือพิมพร์ายวนัภาษาองักฤษ ภาษาไทย และ
ในหนงัสือรายคาบอ่ืนๆ เช่น เมืองไทยจงต่ืนเถิด และโคลนติดลอ้บางบท ซ่ึงเป็นบทความเก่ียวกบั
ความเป็นชาตินิยมของพระองค ์เป็นตน้ 

7)  ด้ านนั กป ระวัติ ศ าส ต ร์  รัช ก าล ท่ี  6 ท รงป ราด เป ร่ือ งใน ด้ าน
ประวติัศาสตร์และโบราณคดี มีประจกัษ์หลกัฐานอยูม่าก ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ เช่น เร่ือง
เท่ียวเมืองพระร่วงสันนิษฐานพระร่วง สันนิษฐานทา้วแสนปม และสงครามสืบราชสมบติัโปลนัด์ 
เป็นตน้ 

8)  ด้านนักวรรณคดี รัชกาลท่ี 6 ทรงเป็นเอตะทคัคะทางด้านวรรณคดีท่ี
เก่ียวกับอินเดียโบราณและวรรณคดีไทยท่ีสืบเน่ืองมาจากอินเดีย เช่น รามเกียรต์ิ มัทนะพาธา 
พระนลค าหลวง ศกุนตลา นารายณ์สิบปาง เป็นตน้ 

9)  ดา้นนักนิทาน รัชกาลท่ี 6 ทรงพระราชนิพนธ์นิทานท่ีทั้งชวนขนัและ
ไม่ชวนขนัมีอยูจ่  านวนมาก เช่น นิทานทองอิน นิทานทหารเรือ ซ่ึงลงพิมพอ์ยูใ่นหนงัสือทวีปัญญา 
เป็นตน้ 

10)  ดา้นนกัวิจารณ์ รัชกาลท่ี 6 ทรงมีพระราชด าริวา่ การวิจารณ์เป็นอุปกรณ์
ส าคญัของการแต่งหนงัสือ โดยทรงพระราชวิจารณ์หนงัสือต่างๆ ท่ีแต่งข้ึนในรัชสมยัของพระองค ์
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และทรงเปิดโอกาสให้ผูส้นใจในวชิาหนงัสือไดส่้งหนงัสือไปใหท้รงพระราชวจิารณ์ ตรวจแก ้และ
ขดัเกลา เช่น อิลราชค าฉนัทข์องพระยาศรีสุนทรโวหาร เป็นตน้ 

11)  ดา้นนกักฎหมาย รัชกาลท่ี 6 ทรงเป็นนกักฎหมาย ปรากฏหลกัฐานใน
หนงัสือกฎหมาย โดยมีหวัขอ้กฎหมายนานาประเทศ แผนกคดีเมือง ทั้งยงัมีการอธิบายปลีกยอ่ยตาม
หนงัสือต่างๆ อีกมาก 

12)  ด้านนักสุขวิทยา รัชกาลท่ี 6 ทรงพระราชนิพนธ์หนังสือกันป่วย มี
ค าแนะน าไวใ้นแบบสั่งสอนเสือป่า ลูกเสือ ซ่ึงนบัวา่เป็นหนงัสือท่ีมีประโยชน์และมีประจ าทุกบา้น
ของขา้ราชการส่วนมากในสมยันั้น 

13)  ดา้นนกัจิตรกร รัชกาลท่ี 6 ทรงเป็นนกัเขียนภาพ โดยทรงโปรดภาพลอ้
มากท่ีสุด ปรากฏในหนังสือดุสิตสมิตหรือหนังสือท่ีรวมภาพไวเ้ป็นเล่ม เช่น หนังสือฝีพระหัตถ์
ชนิดภาพลอ้เส้นหมึก และหนงัสือภาพลอ้เส้นขาด เป็นตน้ 

กล่าวโดยสรุป พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 6) ทรงเป็น
อจัฉริยะในดา้นการประพนัธ์โดยแท ้ดว้ยทรงสามารถประพนัธ์งานไดทุ้กประเภทวรรณศิลป์ (The 
Art of Literature) ควบคู่ไปกบัการท าหน้าท่ีในฐานะพระมหากษตัริยเ์พื่อกิจการแผ่นดินอนัน าพา
ประเทศไปสู่ทางเจริญไดอ้ยา่งครบถว้นสมบูรณ์ 

 
2.1.2  ปรำกฏกำรณ์ทำงสังคมไทยในสมัยรัชกำลที ่6 
ในส่วนน้ีผูว้ิจยัจะอธิบายลกัษณะปรากฏการณ์ทางสังคมไทยในสมยัรัชกาลท่ี 6 เน่ืองดว้ย

สังคมไทยในขณะนั้นก าลงัอยู่ในช่วงเวลาของความตอ้งการการเปล่ียนแปลงประเทศเขา้สู่ความ
ทนัสมยั (Modernization) เป็นประชาธิปไตยแบบตะวนัตก (Westernization) ซ่ึงเป็นอนัตรายอย่าง
ยิง่ต่อระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์(วฒันา สุกณัศีล, 2548: 38; สายชล สัตยานุรักษ,์ 2543: 81) อนั
เน่ืองมาจากกระแสโลกาภิวตัน์ ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
เศรษฐกิจ ระเบียบประเพณีในสังคม ความเป็นอยู่ และค่านิยมทางการเมืองท่ีเปล่ียนแปลงไป (มทันา 
เกษกมล, 2517: 57; ธิดา วฒันกุล, 2519: 72) ดังนั้ นผูว้ิจ ัยเห็นว่าจะต้องท าความเข้าใจเก่ียวกับ
ปรากฏการณ์ทางสังคมไทยตลอดรัชสมัยแห่งการครองราชย์ของรัชกาลท่ี 6 ซ่ึงมีอิทธิพลต่อ
ผูป้ระพนัธ์และการตีความของผูรั้บสาร เน้ือหาในส่วนน้ี ไดแ้ก่ 

2.1.2.1  ปรากฏการณ์ทางดา้นการเมืองการปกครอง 
รัชกาล ท่ี  6 ทรงมีพระราชวิ นิ จฉั ย เร่ืองการเมืองการปกครองในระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย ์ประชาธิปไตย และสังคมนิยมไวอ้ยา่งชดัเจนหลงัเกิดวิกฤตการณ์ ร.ศ. 130 
(แถมสุข นุ่มนนท์, 2545: 171) โดยทรงริเร่ิมน าอุดมการณ์ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ เข้ามา



10 

เผยแพร่ในสังคมไทยเป็นพระองค์แรก (อจัฉราพร กมุทพิสมยั, 2525) ดงัปรากฏในบทพระราช
นิพนธ์ต่างๆ ซ่ึงลว้นแลว้แต่เป็นการแสดงออกทางดา้นการปลูกฝังความรู้สึกชาตินิยม เน่ืองดว้ยทรง
เป็นนักการเมืองท่ีมีความคิดก้าวหน้าและกล้าแสดงความคิดทางการเมืองต่อมหาชนในยุคนั้น 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการเปิดประเทศเพื่อสร้างสัมพนัธไมตรีกบัชาติตะวนัตก ตลอดจนการปรับปรุง
บา้นเมืองให้ทนัสมยัทดัเทียมกบันานาอารยประเทศ เพื่อรักษาเอกราชและความอยู่รอดของชาติ
บา้นเมือง (ธิดา วฒันกุล, 2519: 9; ธงชยั หวานแกว้, 2522: 31-32) ผูว้ิจยัจะขอยกตวัอย่างเหตุการณ์
และพระราชกรณียกิจท่ีส าคัญ เพื่อแสดงให้เห็นถึงวิวฒันาการด้านการเมืองการปกครองของ
ประเทศไทยเขา้สู่อารยธรรมตะวนัตก ไดแ้ก่ 

1)  การพระราชพิธีสถาปนาสยามมกุฎราชกุมาร 
ตามโบราณขตัติยราชประเพณีและเพื่อป้องกนัความไม่สงบซ่ึงอาจเกิดข้ึน

ในแผน่ดิน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั (รัชกาลท่ี 5) ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้มี
พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระเจา้ลูกยาเธอ เจา้ฟ้ามหาวชิราวุธ กรมขุนเทพทวารวดี ให้ทรงด ารง
พระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจา้ฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร ณ พระท่ีนัง่อมริ
นทรวนิิจฉยั ในพระบรมมหาราชวงั เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม รัตนโกสินทร์ศก 113 (พ.ศ. 2437) ซ่ึงใน
ขณะนั้นสมเด็จพระเจา้ลูกยาเธอ เจา้ฟ้ามหาวชิราวุธทรงประทบัอยู่ท่ีแอสคอต (Ascot) ประเทศ
องักฤษ (นนัทนา กปิลกาญจน์, 2540: 6; สมบติั จ าปาเงิน, 2542: 19) ตามท่ีปรากฏในพระราชโทร
เลขพระราชทานพร โดยผูว้ิจยัคดัเลือกความตอนหน่ึงมาน าเสนอ ความว่า “เจา้ได้รับต าแหน่ง
มกุฎราชกุมาร. . .ขอให้รู้สึกตวัว่าเปนผูซ่ึ้งจะตอ้งรับภาระอนัหนกัเพื่อประชุมชนทั้งหลาย แลว้แล
อุตสาหเล่าเรียนวิชาการอนัสมควรแก่ต าแหน่งนั้นโดยฉันทะวิริยอนัแรงกลา้ให้ส าเร็จดงัประสงค์
ทุกประการเทอญ” (ราชกิจจานุเบกษา 11, 2437: 335)  

ทั้ งน้ี งานพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหา
วชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร จดัข้ึน ณ สถานทูตไทยกรุงลอนดอน เม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม รัตนโกสินทร์
ศก 113 (พ.ศ. 2437) โดยพระราชพิธีน้ีมี 3 วนั ในขณะนั้นทรงมีพระชนมายปุระมาณ 14 พรรษา ใน
งานพระราชพิธีดงักล่าวทรงมีพระราชด ารัสตอนหน่ึง ซ่ึงพระราชด ารัสน้ีไดรั้บการกล่าวถึงในบท
บรรณาธิการของสามคัคีสาร เล่ม 5 ตอน 2 ซ่ึงเป็นวารสารของสามคัคีสมาคมอนัเป็นสมาคมของ
นกัเรียนไทยในประเทศองักฤษ ซ่ึงพระองคท์รงก่อตั้งข้ึนในภายหลงั (นนัทนา กปิลกาญจน์, 2540: 
8; ปัทมา จนัทร์เจริญสุข, 2554: 3; สมบติั จ าปาเงิน, 2542: 19) อน่ึง พระปณิธานดงักล่าวน้ีเป็นท่ี
ประจกัษ์ชัดในพระราชกรณียกิจหลายประการเม่ือทรงครองราชย ์โดยเฉพาะด้านวรรณกรรมท่ี
ปรากฏในบทพระราชนิพนธ์ประเภทต่างๆ เพื่อปลุกใจคนไทยให้รักชาติ (นันทนา กปิลกาญจน์, 
2540: 8) ความว่า ‘The Late King Rama VI, in His student days, made a memorial speech . . . in 
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Which He said, among other things, that “He would return to Siam more Siamese then when He 
left it.” These words have left a host of meaning in their wake.’ ถอดความเป็นภาษาไทยได้ว่า 
“พระมหาธีรราชทรงประกาศไว ้เม่ือไรพระองค์เสด็จกลบัประเทศไทย จะทรงเป็นไทยยิ่งกวา่เม่ือ
ตอนเสด็จจากมา” (วรชาติ มีชูบท, 2552: 18-19) 

2)  วกิฤตการณ์ ร.ศ. 130  
วกิฤตการณ์ ร.ศ. 130 เป็นเหตุการณ์ส าคญัในประวติัศาสตร์ของชาติ เพราะ

เป็นการปฏิวติัเพื่อเปล่ียนแปลงการปกครองคร้ังแรกของประเทศไทย เน่ืองด้วยคณะผูก่้อการไม่
พอใจการปกครองบา้นเมืองหลายอย่างในขณะนั้น โดยต่างมองวา่ส่ิงท่ีรัชกาลท่ี 6 ทรงท านั้นเป็น
การเล่นท่ีไร้สาระและไม่เป็นการพฒันาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย (ธิดา โมสิกรัตน์, 
2550: 7) เพราะทรงใช้พระราชทรัพยจ์  านวนมากไปกบังานพระราชพิธีสโมสร กิจการเสือป่า และ
การละคร ท าให้เม่ือส้ินรัชกาลของพระองค์ พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่ัวตอ้งทรงรับพระ
ราชภาระเป็นจ านวนมาก (ชลลดา วฒันศิริ, 2529: 212) ทั้งน้ี ภายหลงัวิกฤตการณ์ ร.ศ. 130 ผูท่ี้ตอ้ง
พระราชอาญาก็ได้รับการปล่อยให้พน้โทษหมดทุกคน ด้วยทรงมีพระราชด าริว่า “เราไม่ได้มีจิต
พยาบาทคาดร้ายต่อพวกน้ี เห็นควรท่ีจะลดหย่อนผ่อนโทษฐานกรุณา ซ่ึงเป็นพระราชอ านาจของ
พระเจา้แผน่ดินจะยกใหไ้ด”้ (คณะกรรมการจดังานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี, 2525: 76) 

3)  การสร้างเมืองดุสิตธานี 
ประเทศไทยนั้นขา้ราชการมีความรู้สูงข้ึนและราษฎรก็ไดรั้บการศึกษามากข้ึน 

รัชกาลท่ี 6 จึงทรงมีพระราชด าริว่าสมควรท่ีจะให้ได้มีส่วนรู้เห็นในการปกครองประเทศ (แจ่ม 
สุนทรเวช, 2521) เพราะจะท าให้ได้ทราบความคิดเห็นทางการเมืองของประชาชนว่าเป็นไปใน
ทิศทางใด เพื่อจะไดห้าวิธีป้องกนัและเป็นการลดความกดดนัถึงการแสดงออกทางการเมืองดว้ยการ
กระท าท่ีรุนแรงของกลุ่มคนหัวก้าวหน้า (นันทนา กปิลกาญจน์, 2540: 29-35) จึงทรงมีพระราช
ประสงคท่ี์จะจดัสร้าง “ดุสิตธานี” ข้ึนในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2461 ให้เป็นตวัอยา่งการทดลองการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยและป้องกนัภยัท่ีจะบงัเกิดแก่ชาติ โดยเร่ิมจากการฝึกหดัขา้ราชบริพาร
ให้คุ ้นเคยกับการปกครองตนเองภายในเมืองสมมติก่อน ภายในเวลาไม่ถึง 4 เดือน ก็มีหนังสือ
รายวนัเกิดข้ึน ช่ือ “ดุสิตสมยั” ออกจ าหน่ายเป็นคร้ังแรก เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2461 ในไม่ชา้
ก็มีออกมาอีกฉบับหน่ึง ช่ือ “ดุสิตเรคคอร์ดเดอร์” แล้วเปล่ียนช่ือเป็น “ดุสิตรีคอร์ดเดอร์” 
(คณะอนุกรรมการรวบรวมและคน้ควา้เก่ียวกบัพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้
เจา้อยูห่วั, 2529: 15)  

ถึงแมว้า่ดุสิตธานีจะเกิดข้ึนจริง หากแต่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยก็
ยงัไม่เกิดข้ึนในรัชกาลน้ี ท าใหค้วามตอ้งการท่ีจะให้มีการเปล่ียนแปลงจากกลุ่มผูไ้ดรั้บการศึกษาสูง
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กวา่ราษฎรโดยทัว่ไปยงัคงทวีความรุนแรงมากข้ึนจนถึงกบัเกิดกบฏ ร.ศ.130 (ชยัอนนัต์ สมุทวณิช 
และขตัติยา กรรณสูต, 2532) ในขณะท่ีชาวต่างชาติไดว้จิารณ์การสร้างเมืองดุสิตธานีของรัชกาลท่ี 6 
ไวว้า่ “คร้ันเม่ือพระองคย์งัทรงมีพระชนมชี์พ ทรงสร้างความตกใจให้แก่ชาวสยาม ไม่เพียงแต่ความ
สุรุ่ยสุร่ายเกินสมควรของพระองค์เท่านั้น แต่ยงัทรงท าตามอ าเภอใจ เป็นตน้ว่า ทรงเสียค่าใช้จ่าย
จ านวนมากไปกบัการสร้างเมืองของเล่นในเขตพระบรมมหาราชวงั และ ณ ท่ีน้ีพระองค์และเหล่า 
ข้าราชบริพารมักใช้เวลาสนุกสนานนับชั่วโมงไปกับการนั่งรถไฟขนาดเล็ก และกิจการอ่ืนใด
เช่นเดียวกบัทารก” (Crosby, 1945: 45) 

4)  พระราชด าริท่ีจะจดัตั้งมิวนิซิแปลิตี 
รัชกาลท่ี 6 ทรงมีพระราชปณิธานท่ีจะพระราชทานสิทธิการปกครองตนเอง

ในระดบัทอ้งถ่ินแก่ประชาชน ปรากฏหลกัฐานจากพระราชบนัทึกพระราชทานความเห็นประกอบ
ความเห็นของเจา้พระยายมราชเร่ืองงบจดัตั้งมิวนิซิแปลิตี โดยพระราชบนัทึกดงักล่าวเป็นลายพระ
ราชหตัถเลขา ขอ้ความในบนัทึกฯ เป็นเคร่ืองยืนยนัไดเ้ป็นอยา่งดี แมจ้ะมิไดมี้การจดัตั้งมิวนิซิแปลิตี
ตามพระราชประสงคจ์วบจนส้ินรัชกาลก็ตาม (นนัทนา กปิลกาญจน์, 2540: 35-36) ความวา่ 

 
. . .การคิดจดัตั้งมิวนิซิแปลิตีข้ึนนั้นเป็นของท่ีควรด าริห์ เพราะสมยัน้ีการศึกษา
และสมาคมในกรุงสยามเจริญข้ึนมาก และเม่ือเป็นเช่นนั้นก็เป็นธรรมดาอยู่เองท่ี
จะตอ้งเกิดมีคนบางจ าพวกท่ีมีความปรารถนาท่ีจะไดมี้เสียงในการปกครอง ความ
ปรารถนาเช่นน้ี เป็นเหมือนมาตามตัวแห่งอารยธรรม ในเวลาน้ีจะกดความ
ปรารถนาน้ีไวก้็ยงัได้อยู่ . . . แต่ท่ีจะท าให้อันตรธานหรือระงับไปทีเดียวนั้ น 
อย่างไรๆ ก็พน้วิสัยเป็นแน่นอน ในทางรัฐประศาสนศาสตร์ผูเ้ป็นนักการเมือง
ดีกว่าจะตอ้งเป็นผูเ้ล็งเห็นเหตุการณ์ไกลและตอ้งหาญพอท่ีจะคิดด าเนินการ. . .
ฉะนั้นจึงควรตอ้งคิดเตรียมการไวใ้ห้พร้อมก่อน (หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, 2464:
ร.6. น.7 1/23) 

 
5)  การน าประเทศไทยเขา้ร่วมสงครามโลกคร้ังท่ี 1 
รัชกาลท่ี 6 ทรงมีพระราชประสงคท่ี์จะน าประเทศไทยเขา้ร่วมสงครามโลก

คร้ังท่ี 1 เพราะทรงหวงัซ่ึงประโยชน์จากการยึดทรัพยส์มบติัของชาวเยอรมนัและออสเตรีย -ฮงัการี
ในไทย รวมทั้งทรงหวงัวา่จะไดรั้บการยกเลิกและแกไ้ขสนธิสัญญาท่ีไม่เป็นธรรมท่ีประเทศไทยท า
ไวก้บัต่างประเทศ โดยไดรั้บการสนบัสนุนและค ามัน่สัญญาจากประธานาธิบดี วดูโรว ์วิลสัน แห่ง
สหรัฐอเมริกาในฐานะท่ีประเทศไทยได้ร่วมรบกับมหาอ านาจตะวนัตกผูช้นะสงคราม (Sayre, 
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1928: 84; นันทนา กปิลกาญจน์, 2540: 73-76) โดยวนัท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2460 เป็นปีท่ี 8 ใน
รัชกาล ทรงมีพระบรมราชโองการวา่ดว้ยการสงครามซ่ึงมีต่อประเทศเยอรมนีและออสเตรีย-ฮงัการี 
อีกทั้งได้ทรงน าประเทศไทยเขา้ร่วมกบัฝ่ายสัมพนัธมิตร (Allies) ประกอบด้วย เซอร์เบีย รุสเซีย 
ฝร่ังเศส เบลเยียม องักฤษ สหรัฐอเมริกา และประเทศจากทวีปต่างๆ อีก 18 ประเทศ รบกบัฝ่าย
มหาอ านาจกลาง (Central Powers) ซ่ึงเป็นคู่สงคราม ประกอบดว้ย เยอรมนี ออสเตรีย-ฮงัการี ตุรกี 
และบลัแกเรีย (กรมเสนาธิการทหารบก, 2463: 2-5; เพญ็ศรี กาญจโนมยั และนนัทนา กปิลกาญจน์, 
2536: 18) ในการน้ีพระองคท์รงมีพระราชด ารัสพระราชทานแก่ทหารก่อนออกไปท าสงคราม สรุป
ออกเป็น 5 ประเด็น (กรมเสนาธิการทหารบก, 2463: 36-38) ดงัน้ี    

(1)  ตอ้งการแสดงให้เป็นท่ีประจกัษ์แก่สายตาชาวโลกว่ามหาประเทศ
รับประเทศสยามเทียบเท่าประเทศทั้งหลาย 

(2)  ตอ้งการแสดงให้เห็นวา่สยามแมจ้ะเป็นชาติเล็กแต่ก็สามารถท าการ
ถึงในสมรภูมิงานมหาสงครามใหญ่ท่ีสุดเท่าท่ีเคยปรากฏบนโลกน้ี 

(3)  ตอ้งการแสดงใหเ้ห็นวา่สยามมีเกียรติยศเพราะตั้งอยูใ่นธรรม 
(4)  ตอ้งการให้ทหารท่ีออกไปรบปฏิบติัหนา้ท่ีจนโลกนิยมนบัถือ และ

ไม่ท าใหช้าติเส่ือมเสียช่ือ 
(5)  ต้องการให้ทหารน าชัยอันงดงามและสง่าราศีมาสู่ราชาธิปไตย 

ตลอดจนจะตอ้งเป็นผูท้  านุบ ารุงใหย้ ัง่ยนืสืบไปใหไ้ทยเป็นไทยสมช่ือชัว่กาลปาวสาน 
6)  การปลูกฝังความรู้สึกชาตินิยม 
ปัจจยัหลายประการทั้งภายนอกและภายในประเทศ ตลอดจนการเสด็จข้ึน

ครองราชยข์องรัชกาลท่ี 6 น ามาซ่ึงความคาดหวงัว่าแก่ปวงชนชาวไทยว่าพระองค์จะทรงน าพา
ประเทศไทยไปสู่การเมืองการปกครองในมิติใหม่ เน่ืองจากภูมิหลงัทางดา้นการศึกษาท่ีทรงเป็น
พระมหากษตัริยพ์ระองค์แรกท่ีไดรั้บการศึกษาจากประเทศองักฤษ ซ่ึงเป็นประเทศแม่บทของการ
ปกครองในระบอบรัฐธรรมนูญและรัฐสภา (ภารดี มหาขนัธ์, 2527: 119) ทั้งน้ีพระองค์ทรงตอ้ง
ด าเนินนโยบายปลูกฝังพื้นฐานทางความคิดและความเขา้ใจเก่ียวกบัอุดมการณ์ชาตินิยมให้แก่ขา้ราช
บริพารและประชาชน (ธิดา โมสิกรัตน์, 2550: 6) ซ่ึงถือเป็นพระราชกรณียกิจท่ีส าคญัยิ่ง เพื่อเป็น
การกระตุน้เตือนชาวไทยให้รู้ส านึกในหน้าท่ีท่ีพึงกระท าต่อชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และเป็น
การแสดงให้เห็นถึงลกัษณะในทางการเมืองการปกครอง ตลอดจนเป็นอุบายในการให้ความรู้ความ
เข้าใจในเหตุการณ์บ้านเมือง และยอมรับสภาพความเป็นจริง ตลอดจนการเปล่ียนแปลงของ
สังคมไทย (กรรณภิรมย์ สุวรรณนานนท์, 2524: 105; ธงชัย หวานแก้ว, 2522: 42-44) ผูว้ิจยัขอ
ยกตวัอยา่งการสร้างชาตินิยมของรัชกาลท่ี 6 ดงัต่อไปน้ี 
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(1)  การตอกย  ้าความภาคภูมิใจในรูปแบบของความเป็นไทย 
การตอกย  ้ าความภาคภู มิ ใจใน รูปแบบของความ เป็นไทยผ่าน

ประวติัศาสตร์ชาติไทยเพื่อเนน้ให้ด ารงความเป็นไทยท่ีสืบทอดมาแต่โบราณกาล จึงเห็นควรให้ยึด
มัน่สืบไป (รังสิวุฒิ ทบัทิมทอง, 2549: 41) ดงัปรากฏในพระราชด ารัส ความว่า “พวกเราพร้อมกนั
ท าใจให้เหมือนคนไทยคร้ังสมเด็จพระนเรศวร” (มงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั, พระบาทสมเด็จพระ, 2506: 
66) ด้วยทรงเห็นว่าแท้จริงความเป็นไทยทางจิตใจนั้นมีความศิวิไลซ์มากอยู่แล้ว ควรจะรักษา
วฒันธรรมทางจิตใจของชาติไทยเอาไวต้ลอดไป (สายชล สัตยานุรักษ์, 2551: 2-3) เพราะความเป็น
ไทยน้ีมีความเป็นสากลและมิไดล้า้สมยั (มงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2515: 55-59) 
เช่น ทรงเรียกการปกครองแบบไทยว่า “นิติธรรมของเราสืบมาแต่โบราณ” (มงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 2506: 52) เป็นตน้ 

(2)  การบูรณาการดว้ยสัญลกัษณ์ 
การสร้างธงชาติข้ึนใหม่เพื่อความสง่างามแทนธงชา้งเผือกท่ีมีมาแต่เดิม 

และเป็นการระลึกถึงวาระส าคญัท่ีกองทพัไทยไดเ้ขา้ร่วมรบในสงครามโลกคร้ังท่ี 1 นบัเป็นการน า
ประเทศไทยเขา้สู่สังคมนานาชาติในฐานะท่ีเท่าเทียมกบัชาติมหาอ านาจในยโุรป เป็นการช่วยยืนยนั
ความเสมอภาคและความเท่าเทียม (คณะกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัว, 2528; ชนิดา พรหมพยคัฆ์ เผือกสม, 2546: 59-94) เปรียบเหมือนกบัธงสามสี
ของฝร่ังเศส ธงยูเนียนแจ๊คขององักฤษ และธงดาวของสหรัฐอเมริกา โดยสีแดงหมายถึงชาติ สีขาว
หมายถึงศาสนา และสีน ้ าเงินหมายถึงพระมหากษตัริย ์ถือไดว้า่เป็นการยกยอ่งประเทศพนัธมิตรทั้ง
สามอีกด้วย (มงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2450; ศรีศกัร วลัลิโภดม, 2556: 4) ทั้งน้ี 
รัชกาลท่ี 6 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในประเทศไทยและในทวีปเอเชีย ท่ีได้รับ
พระราชทานพระราชอิสริยยศเป็นนายพลเอกพิเศษแห่งกองทพับกองักฤษจากพระเจา้จอร์จท่ี 5 ของ
องักฤษ (Wood, 1924: 280; นันทนา กปิลกาญจน์, 2540: 148) ในขณะท่ีสมเด็จพระเจ้าแผ่นดิน
องักฤษทรงรับค าเชิญให้ทรงรับพระราชอิสริยยศเป็นนายพลพิเศษในกองทัพบกสยามเช่นกัน 
(มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2506: 145-146) 

(3)  การส่งเสริม การปรับปรุง และการพฒันาสังคม 
การพฒันาประเทศให้มีความศิวิไลซ์มากข้ึน โดยการพฒันาในทางวตัถุ 

เทคโนโลยี และรูปแบบการบริหารประเทศ (สายชล สัตยานุรักษ์, 2551: 2-3) เช่น ทรงโปรดให้
เปล่ียนแปลงแกไ้ขขนบธรรมเนียมประเพณีของบา้นเมืองใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัหลกัสากล 
เป็นตน้ว่า การบญัญติัขนานนามสกุล พ.ศ. 2456 ดงัปรากฎความตอนหน่ึงในจดหมายเหตุรายวนั
ส่วนพระองค์ซ่ึงช้ีให้เห็นว่า รัชกาลท่ี 6 ทรงมีพระราชประสงค์ให้คนไทยมีนามสกุล จะได้มี
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หลกัฐานในการสืบเช้ือสายเหมือนเมืองอ่ืนๆ และจะท าให้เจา้ของนามสกุลนั้นตอ้งประพฤติปฏิบติัดี 
เพื่อรักษาไวซ่ึ้งช่ือเสียงและเกียรติยศของวงศ์ตระกูล (มงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 
2517: 48) 

(4)  การจดัตั้งกองเสือป่าและกองลูกเสือ 
การจัดตั้ งกองเสือป่าและกองลูกเสือ เพื่อสร้างความสามัคคีและ

ความรู้สึกรักชาติบา้นเมืองให้เกิดข้ึนอย่างมัน่คงถาวร การนับถือพระพุทธศาสนา ตลอดจนการ
ปลูกฝังความจงรักภกัดีต่อพระมหากษตัริย ์(สมบติั จ  าปาเงิน, 2542: 61) อย่างไรก็ตามความรักใน
ความเป็นชาติไทยในหมู่พระเจา้แผ่นดิน พระบรมวงศานุวงศ์ และผูว้ิจารณ์ต่างก็มีความกลมกลืน
กนัอยา่งดีในรัชกาลของพระองค ์หากแต่ก็ยงัไม่มีการพิสูจน์วา่ฝ่ายตรงขา้มมีการเรียนรู้ชาตินิยมจาก
รัชกาลท่ี 6 หรือไม่ (Vella and Vella, 1978: 269) 

(5)  การประพนัธ์บทพระราชนิพนธ์ทุกประเภท 
บทพระราชนิพนธ์ทุกประเภทในรัชกาลท่ี 6 ทรงประพนัธ์ข้ึนเพื่อใช้

เป็นเคร่ืองมือในการเสริมสร้างจิตใจของประชาชน รวมถึงทุกช่องทางท่ีทรงสามารถสอดแทรก
ขอ้คิดเห็นอนัเป็นคติเตือนใจเพื่อปลูกฝังความรักชาติให้แก่คนไทย (ธงชยั หวานแกว้, 2522: 43-44) 
จะเห็นไดจ้ากความพยายามท่ีจะสร้างจินตภาพวา่ “ชาติไทยเป็นชาตินกัรบ” ปรากฏอยูเ่สมอในพระ
ราชนิพนธ์ของรัชกาลท่ี 6 (ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม, 2516: 19) โดยผูว้ิจยัคดัเลือกความตอนหน่ึงใน
ปลุกใจเสือป่ามาน าเสนอ ความวา่ “ไทยเราไม่เหมือนชาติท่ีตั้งตวัข้ึนใหม่ เราเป็นชาติท่ีตั้งตนไดม้า
นานแลว้ จนมีสมบติัสั่งสมไวแ้ลว้ คือความเป็นปึกแผ่นและความเป็นไทย อนัเป็นสมบติัซ่ึงชนก
ของเราไดห้ามาไดด้ว้ยน ้ าพกัน ้ าแรง. . .และยอมสละชีวิตเลือดเน้ือเพื่อหาสมบติัอนัน้ีสั่งสมไว ้เรา
ทั้งหลายท่ีเกิดมาเป็นลูกหลาน ได้รับมรดกอนัน้ีแล้ว จึงควรตอ้งพยายามรักษาสมบติัอนัน้ีไวใ้ห้
มัน่คง และถา้ยิ่งสามารถท าสมบติันั้นให้งอกงามข้ึนไดด้ว้ยอีกก็ยิ่งจะดี สมควรเป็นไทย ลูกหลาน
นกัรบแท้ๆ ” (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2484: 4) 

กล่าวโดยสรุป ปรากฏการณ์ทางด้านการเมืองการปกครอง มีลักษณะส าคญัเพื่อ
ความเป็นประชาชาติ การป้องกนัประเทศ ความทนัสมยั การเจริญสัมพนัธไมตรีและเป็นท่ียอมรับ
ของชาติตะวันตกเป็นส าคัญ เพื่อวางแผนจัดสภาพทางการเมืองให้พร้อมท่ีจะน าระบอบ
ประชาธิปไตยมาใช้ในการปกครองประเทศ ด้วยเหตุน้ี รัชกาลท่ี 6 จึงทรงต้องสร้างความรู้สึก
ชาตินิยมเน้นให้คนไทยรักชาติ ยึดมัน่ในพระพุทธศาสนา และจงรักภกัดีต่อพระมหากษตัริย ์โดย
อา้งอิงประวติัศาสตร์และพงศาวดารในการส่งเสริมคุณลกัษณะอนัเป็นเอกลกัษณ์ของชนชาติไทยวา่
มีความเป็นมาแต่คร้ังบรรพกาล เป็นชาตินกัรบ มีความกลา้หาญ มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ า
ชาติ และพระมหากษตัริยท์รงพระปรีชาสามารถ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีไม่เคยเปล่ียนแปลงในสาระส าคญั
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และจะด ารงอยูสื่บไป นอกจากน้ียงัมีปรากฏการณ์ดา้นการพฒันาสังคมท่ีปรากฏชดัเจนในบทพระ
ราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี 6 โดยจะกล่าวถึงในล าดบัต่อไป 

2.1.2.2  ปรากฏการณ์ดา้นการพฒันาสังคม 
รัชกาลท่ี 6 ทรงเนน้การปฏิรูปสังคมไทยในทุกดา้นเพื่อใหเ้ป็นแบบประชาธิปไตยต่อ

จากรัชกาลท่ี 5 เน่ืองจากทรงรู้จกัและเขา้พระราชหฤหัยชาติตะวนัตกเป็นอย่างดี ด้วยทรงส าเร็จ
การศึกษาจากต่างประเทศและมีพระสหายร่วมการศึกษาจากหลากหลายประเทศ พระองค์จึง
สามารถกระท าการอยา่งไดเ้ปรียบ และไดรั้บความเสมอภาคจากต่างประเทศมากยิ่งข้ึนกวา่รัชกาล
อ่ืนๆ ท่ีผ่านมา (กิตติศกัด์ิ เจิมสิทธิประเสริฐ, 2550: 177) ผูว้ิจยัจะขอยกตวัอย่างเหตุการณ์และ    
พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาสังคมท่ีส าคัญ เพื่อแสดงให้เห็นถึงวิวฒันาการด้านพัฒนา
สังคมไทยเขา้สู่อารยธรรมตะวนัตก ไดแ้ก่ 

1)  การศึกษา 
รัชกาลท่ี 6 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกท่ีผ่านการศึกษาจาก

ต่างประเทศ (ธงชยั หวานแกว้, 2522: 16) ดว้ยค าแนะน าของรัชกาลท่ี 5 ว่าควรจะเรียนทางดา้นใด 
พิจารณาจากพระอุปนิสัยและลักษณะท่าทางของพระราชโอรสแต่ละพระองค์ (นันทนา กปิล
กาญจน์ , 2540: 9) ดังปรากฏในพระราชหัตถเลขาถึงพระยาสุ ริยานุว ัตร ความว่า “ลูกโต 
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั) ซ่ึงไปเป็นทหารในชั้นตน้นั้นเป็นการมีคุณอยู ่ดว้ยเหตุวา่
การทหารในกรุงเทพฯ น้ีจะเรียกว่าไม่มีเลยก็วา่ได ้หาท่ีเรียนรู้ในบางกอกไม่ได”้ (หอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ, 2445) ทั้งยงัทรงโปรดให้พระราชโอรสใชเ้วลาหยุดเทอมเสด็จประพาสเมืองต่างๆ เพื่อดู
ความเจริญของบา้นเมืองและศึกษาหาความรู้ประกอบวิชาท่ีก าลงัศึกษาอยู่ ปรากฏว่าสมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราช เจา้ฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงคุน้เคยกบัพระเจา้แผน่ดินและเจา้นาย
ตามราชส านกัทุกแห่งในยุโรปเป็นอยา่งดี นบัเป็นการช่วยกระชบัสัมพนัธไมตรีและท าให้ประเทศ
ต่างๆ รู้จกัประเทศไทยกวา้งขวางข้ึนกว่าแต่ก่อน (พาช่ืน สมค านึง, 2520: 127; ธงชัย หวานแก้ว, 
2522: 16) ผูว้จิยัขอยกตวัอยา่งวธีิการพฒันาดา้นการศึกษาของรัชกาลท่ี 6 ดงัน้ี 

(1)  ทรงวางพระองคเ์ป็นแบบอยา่งทางการศึกษา 
รัชกาลท่ี 6 ทรงวางพระองค์เป็นแบบอย่างทางการศึกษา ด้วยทรง

ตระหนกัในฐานะองครั์ชทายาทสืบทอดราชบลัลงักก์รุงสยามในอนาคตอนัเป็นพระราชภาระอยา่ง
ใหญ่หลวง จึงไดท้รงพระอุตสาหะวิริยะในการศึกษาเล่าเรียนอยา่งยิ่ง (สมบติั จ  าปาเงิน, 2542: 21) 
ดงัปรากฏในพระโทรเลขกราบบงัคมทูลตอบกลบัพระราชทานพรของพระราชบิดา คร้ันเม่ือทรงรับ
ต าแหน่งสยามมกุฎราชกุมาร ความว่า “ขา้พระพุทธเจา้. . .จะอุสาหะความยากล าบากท่ีจะเล่าเรียน
ศึกษาวิชาการทั้ งปวง จนให้ข้าพระพุทธเจ้าได้เปนคนสมควรท่ีจะนับได้ว่าเปนลูกผูท่ี้จะฉลอง    
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พระเดชพระคุณในทูลหม่อม” (ราชกิจจานุเบกษา 11, 2438) ประกอบความเห็นจากนายโคลเช
สเตอร์ เวมีส (Colchester Wemyss) พระอาจารยผ์ูถ้วายการสอน ณ วิทยาลยัไคร้สต์เชิร์ช (Christ 
Church College) มหาวิทยาลยัออกซฟอร์ด ความว่า “พระองค์ท่านทรงไดรั้บประโยชน์อย่างใหญ่
หลวงจากการศึกษาหลายดา้นระหวา่งท่ีทรงพ านกัในยุโรป. . .พระองคท์่านทรงมีรสนิยมสูงในดา้น
วรรณกรรม ทรงอ่านหนงัสือมากและสามารถท่ีจะใชว้จิารณญาณของพระองคเ์อง เก่ียวกบัการบา้น
การเมืองของโลกในปัจจุบนั เราจะเฝ้าคอยดูอนาคตของพระองค์ท่านดว้ยความสนใจยิ่ง” (สมบติั 
จ าปาเงิน, 2542: 23-25) 

(2)  ทรงตั้งทวปัีญญาสโมสร 
รัชกาลท่ี 6 ทรงตั้งทวีปัญญาสโมสร เพื่อเป็นท่ีทรงงานพระราชนิพนธ์

เร่ืองราวต่างๆ ในการส่งเสริมให้เกิดความรักชาติ พฒันาประเทศ อีกทั้งทรงชกัชวนขา้ราชบริพารท่ี
มีความรู้ความสามารถทดลองเขียนบทความแสดงความคิดเห็นอนัเป็นประโยชน์ต่อบา้นเมือง ซ่ึง
ทรงตรวจดว้ยพระองคเ์องทุกคร้ังในฐานะทรงเป็นบรรณาธิการ (สมบติั จ  าปาเงิน, 2542: 29-31) 

(3)  ทรงเสนอใหจ้ดัตั้งมหาวทิยาลยั 
ทรงเสนอให้จดัตั้งมหาวิทยาลยั ดว้ยทรงมีพระราชปรารภวา่การศึกษา

ของพลเมืองเป็นส่ิงส าคญัยิ่ง ถึงเวลาท่ีเมืองไทยต้องมีมหาวิทยาลัยสมยัใหม่ซ่ึงเป็นหลักการท่ี
ปราชญ์ทุกชาติทุกภาษาย่อมยกยอ่ง ดงัท่ีปรากฏความว่า “ประเทศจดัก่อนเขาจ าเปนหยุเองจะตอ้ง
เดินตามหนทางซ่ึงตอ้งออ้มวกเวยีนเพราะตอ้งคิดเอาเอง ไม่มีแบบหยา่งตอ้งตรัสรู้ต่อยอดจากท่ีรู้กนั
แลว้ก่อนตรัสรู้ตอ้งทีมผิดทีมถูกไปตามเพลงของการคน้ควา้ ฉะนั้น นิติธมัของเขาก็คอยดูนิมิต คือ 
ดิมานด์วา่มีอะไรเกิดข้ึนจะไดไ้หวตวัตามโดยจดัตั้งสัมพลายรับให้พอเหมาะ เดินเถิดหยาคอยเวลา
เลยหยางไรเสียเราก็ตอ้งการมหาวิทยาลยัตั้งเสียเด๋ียวน้ีทีเดียว จะไดเ้ปนตลาดวิชาของเมืองไทยไม่
เป็นแต่เพียงท่ีเพาะขา้ราชการไวใ้ช”้ (จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2530: 14) 

2)  การส่งเสริมการแพทยแ์ละการสาธารณสุข 
รัชกาลท่ี 6 โปรดเกลา้ฯ ให้ตั้งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และวชิรพยาบาลใน

ท่ีดินส่วนพระองคด์ว้ยเงินบริจาคของบรรดาพระราชโอรสและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวและพระราชทรัพยส่์วนพระองค์ (นนัทนา กปิลกาญจน์, 2540: 52) โดยในปี 
พ.ศ. 2455 ได้เกิดโรคฝีดาษแพร่ระบาดข้ึน ทรงยินดีออกพระราชทรัพยส่์วนพระองค์ ซ่ึงการอา้ง
พระมหากรุณาธิคุณแห่งพระเจา้อยู่หัวท าให้คนพากนัพอใจในการปลูกฝีมากข้ึน โรคฝีดาษก็ไม่
ระบาดอยา่งร้ายแรงเช่นนั้นอีก (จุลจกัรพงษ,์ พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้, 2505: 599) ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2457 ร่วมกบัสภากาชาดไทยตั้งสถานปาสตุรสภาดูแลรักษาคนถูกสุนขับา้กดัและป้องกนัไข้
ทรพิษ ต่อมาจึงเปล่ียนช่ือเป็นสถานปาสเตอร์ และในปี พ.ศ. 2465 ทรงตั้งสถานเสาวภาเพื่อใช้เป็น



18 

แหล่งผลิตเซรุ่มแกพ้ิษงู และตั้งอนุสภากาชาดเพื่อฝึกอบรมเด็กๆ เก่ียวกบัการอนามยั เพื่อปลูกนิสัย
ใหมี้จิตใจเมตตากรุณา (สมบติั จ าปาเงิน, 2542: 47) 

3)  การส่งเสริมการคมนาคมและการเกษตร 
รัชกาลท่ี 6 ทรงพระมหากรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหเ้ร่ิมสร้างเข่ือนทดน ้ าแห่งแรก

ของไทย ข้ึน  เข่ือนทดน ้ าแห่ ง น้ี กั้ นแม่น ้ าป่ าสั ก ท่ี ต าบลท่ าหลวง อ า เภอท่ าเรือ  มณฑล
พระนครศรีอยุธยาในปี พ.ศ. 2459 การก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2467 (คณะกรรมการจดังาน
สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี, 2525: 79) ทั้งยงัไดท้รงปรับปรุงและขยายกิจการรถไฟเร่ิมตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2460 เป็นตน้มา ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างสถานีรถไฟหวัล าโพงข้ึนโดยแลว้เสร็จใน
ปีเดียวกนั เพื่อเป็นศูนยก์ลางในการคมนาคมทางรถไฟ นอกจากน้ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้
จดัตั้ งกรมอากาศยาน และได้เร่ิมการขนส่งไปรษณียภณัฑ์ทางอากาศระหว่างกรุงเทพฯ ไปยงั
นครราชสีมาเป็นคร้ังแรก เม่ือ พ.ศ. 2463 อีกดว้ย (นนัทนา กปิลกาญจน์, 2540: 54-55) 

4)  การเลิกบ่อนเบ้ียการพนนั 
รัชกาลท่ี 6 ทรงเล็งเห็นว่า ประเทศใดมีพลเมืองท่ียากจนมั่วสุมอยู่กับ

อบายมุขยอ่มเป็นเหตุใหเ้ป็นอนัตรายต่อความมัน่คงทางเศรษฐกิจของประเทศชาตินั้น ประเทศไทย
ก าลงัปรับปรุงตนเองเพื่อให้มีฐานะเทียบเคียงกบันานาประเทศ ดงันั้นจ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุง
ฐานะความเป็นอยูแ่ละจิตใจของราษฎรใหสู้งข้ึน (ด ารงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรม
พระยา, 2504: 27) ทรงมีพระราชประสงคใ์หเ้ลิกเล่นการพนนัทุกประเภท โดยบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 
เมษายน พ.ศ. 2459 เป็นตน้ไป และถือว่าการเล่นการพนันเป็นของตอ้งห้ามเป็นการกระท าท่ีผิด
กฎหมายผูใ้ดฝ่าฝืนค าสั่งจะตอ้งถูกปรับและถูกจ าคุก ในการออกประกาศน้ีทรงยอมสละพระราช
ทรัพยค์งพระคลงัพระราชทานแทนเงินรายไดจ้ากการเก็บอากรการพนนัเพื่อรัฐบาลจะไดมี้รายได้
เพียงพอ (ราชกิจจานุเบกษา 10, 2437: 67)  

5)  ส่งเสริมการออมและความประหยดั 
รัชกาลท่ี 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้ตราพระราชบญัญติัคลงัออมสิน 

พ.ศ. 2456 เพื่อฝึกให้ราษฎรรู้จกัประหยดัเก็บสะสมทรัพยโ์ดยเป็นท่ีให้ราษฎรน าเงินมาฝากไวไ้ด้
อยา่งปลอดภยั และเพื่อความมัน่คงในดา้นเศรษฐกิจของประเทศ (นนัทนา กปิลกาญจน์, 2540: 57) 
ดังท่ีปรากฏในพระบรมราโชวาทเตือนนักเรียนไทยท่ีจะไปศึกษาอยู่ต่างประเทศในเร่ืองความ
ประหยดั ความว่า “เราผูเ้ป็นหนุ่มควรระลึกถึงบุญคุณท่ีท่านไดอุ้ปการะมาแลว้สนองคุณโดยช่วย
ประหยดัทรัพยข์องท่าน. . .มิให้คิดไปในทางใช้ทรัพยฟุ่์มเฟือยเกินกวา่ท่ีจ  าเป็นแท้ๆ  ตอ้งนึกว่าเรา
อดเปร้ียวไวกิ้นหวานภายหลงัเช่นนั้นดีกว่า นกัเรียนบางคนเม่ือถูกตกัเตือนเร่ืองใช้ทรัพยฟุ่์มเฟือย
เกินไป เคยโต้ว่าฝร่ังท่ีเป็นบุคคลชั้ นเดียวกัน เขาก็ใช้เช่นนั้ น ข้อน้ีเราขอตอบว่าฝร่ังถึงเขาจะ
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ฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายจนหมดตวั เขายงัตกอยูใ่นฐานะอนัดีกวา่พวกเราเพราะถึงเขาขดัสนอบัจนเขาก็ยงั
อยู่ในบา้นเมืองของเขา แต่เราสิอยู่ห่างไกลบา้นเมืองญาติพี่น้อง จะตอ้งไปเป็นคนจนอยู่ท่ามกลาง
ชาติท่ีไม่ใช่ร่วมชาติกบัเราจะหวงัพึ่งพาอาศยัก็หาถนดัไม่ นบัวา่เราตกอยูใ่นท่ีเสียเปรียบมากทีเดียว 
ฉะนั้น จึงควรค านึงดูให้จงดีอย่าประมาท” (นันทนา กปิลกาญจน์, 2540: 57; ประยูร พิศนาคะ, 
2502: 296) 

6)  การส่งเสริมการยกร่างกฎหมายและพระราชบญัญติั 
รัชกาลท่ี 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศใช้ประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชยค์ร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. 2466 ซ่ึงเป็นแบบฉบบัของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยฉ์บบั
ต่อมาในปัจจุบนั (นนัทนา กปิลกาญจน์, 2540: 58; เพ็ญพิมล เชียวนาวิน, 2521: 29) โดยทรงโปรด
เกลา้ฯ ใหมี้การยกร่างพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายลกัษณะผวัเมียข้ึน ซ่ึงการเป็นสามีภริยา
จะกระท าไดด้ว้ยการจดทะเบียนสมรสเท่านั้น เพื่อมิให้มีการส าส่อนทางเพศหรือมีการหลอกลวง
หญิงโดยไม่เล้ียงดูอยา่งแทจ้ริง รวมทั้งการเป็นคู่โดยไม่รู้วา่เป็นภริยาของผูใ้ด (อชัพร จารุจินดา และ
คณะ, 2536: 28) และทรงโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศใช้พระราชบญัญติัขนานนามสกุล เม่ือวนัท่ี 1 
กรกฎาคม พ.ศ. 2456 ดว้ยทรงพระราชประสงค์จะให้คนไทยมีนามสุกลเป็นหลกัฐานของการสืบ
เช้ือสาย และท าให้เจา้ของนามสกุลปฏิบติัตนดีเพื่อรักษาเกียรติแห่งวงศ์ตระกูลสืบไป (นันทนา 
กปิลกาญจน์, 2540: 60) 

7)  การส่งเสริมศิลปวฒันธรรมไทย 
รัชกาลท่ี 6 ทรงโปรดเกลา้ฯ ให้มีการฟ้ืนฟูศิลปวฒันธรรมไทยแขนงต่างๆ 

ซ่ึงก าลงัถูกวฒันธรรมตะวนัตกกลืนกินไปให้ไดรั้บการอนุรักษ์และปรับปรุงให้เขา้กบัยุคสมยัมากข้ึน 
ไดแ้ก่ งานวรรณกรรม งานสถาปัตยกรรม งานศิลปกรรม งานนาฏดุริยางคศิลป์ งานวรรณศิลป์ เป็นตน้ 
(วรชาติ มีชูบท, 2552: 193-194)  

กล่าวโดยสรุป ปรากฏการณ์ดา้นการพฒันาสังคม รัชกาลท่ี 6 ทรงด าเนินบทบาทการ
พัฒนาสังคมไทยหลายด้านตลอดรัชกาล ปรากฏหลักฐานในเชิงทางประวติัศาสตร์โดยผ่าน
เหตุการณ์ส าคญัและพระราชกรณียกิจต่างๆ ท่ีสะท้อนให้เห็นแนวพระราชด าริในการปรับปรุง
สังคมให้ประชาชนได้รับความเสมอภาคในความเป็นมนุษย ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขา้ถึงในเร่ือง
การศึกษา โอกาสในการประกอบสัมมาอาชีพ การเขา้ถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และการเขา้มามี
ส่วนร่วมในการปกครองประเทศมากยิง่ข้ึน 
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2.1.3  กำรวเิครำะห์นิทำนวรรณกรรมในรัชกำลที ่6 
ในส่วนน้ีจะอธิบายท่ีมาและความส าคญัของนิทาน องคป์ระกอบของนิทาน และคุณค่าของ

นิทาน มีรายละเอียดดงัน้ี 
2.1.3.1  ท่ีมาและความส าคญัของนิทาน 
นิทานพระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี 6 จดัเป็นงานประพนัธ์ประเภทหน่ึงท่ีน่าสนใจ 

ทรงคุณค่า เป่ียมด้วยความรู้ ควบคู่ไปกับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ซ่ึงพระองค์ทรงพระราช
นิพนธ์ข้ึนจากจินตนาการ เป็นการน าเร่ืองราวประสบการณ์ชีวิต รวมถึงมุมมองต่อสังคมของ
พระองค์มาถ่ายทอดลงในนิทานเร่ืองต่างๆ ในรูปแบบร้อยแกว้ พระองค์ทรงใช้ภาษาท่ีเขา้ใจง่าย 
สามารถส่ือความหมายได้ดี เหมาะส าหรับทุกเพศทุกวยัและทุกกลุ่มในสังคม ดังท่ี ไพพรรณ 
อินทนิล (2534) ไดอ้ธิบายไวว้า่ มนุษยนิ์ยมอยูร่่วมกนัเป็นชุมชนมาตั้งแต่สมยัโบราณ ชุมชนแต่ละ
ชุมชนจะมีความแตกต่างกนั แต่ส่ิงสามญัเหมือนกนัคือ ความตอ้งการ “การบนัเทิง” มนุษยท่ี์อยู่
ร่วมกนัเป็นหมู่น้ี ยอ่มจะตอ้งการหาเคร่ืองท่ีจะท าให้เกิดความครึกคร้ืน หายเหงา จึงมีผูเ้ล่านิทานซ่ึง
เป็นคนท่ีมีความคิดในทางสร้างสรรค์ ผูกเร่ืองโดยอาศัยประวติัศาสตร์ของคนจริงบ้าง อาศัย
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงและแต่งเติมเสริมต่อ เม่ือเล่าต่อๆ กนัไปย่อมเปล่ียนแปลงรายละเอียดทีละ
เล็กทีละนอ้ย บางเร่ืองเล่าสืบต่อกนัมานานหลายชัว่คน ซ่ึงแตกหน่อออกกลายเป็นเร่ืองคลา้ยๆ กนั 
พบเร่ืองเดียวกันในท่ีไกลคนละทวีปก็มี หรือเน่ืองจากการอพยพยา้ยถ่ินท ามาหากินไปถึงไหน
นิทานของตนก็ตามไปดว้ย มนุษยก์็จะอา้งนิทานโบราณวา่เป็นเร่ืองจริงบา้ง บา้งก็อา้งว่าเป็นเร่ือง
เทวดาบา้ง ผีบา้ง และเม่ือมนุษยมี์ความเจริญกา้วหนา้ทางความคิดมากข้ึนก็ยิง่ปรับปรุงลกัษณะและ
กลวธีิการเล่านิทานใหดี้ยิง่ข้ึน 

นิทานในรัชกาลท่ี 6 เป็นพระราชนิพนธ์อีกประเภทหน่ึงท่ีมีรูปแบบเป็นทั้งนิทาน
และเร่ืองเล่าท่ีใหค้วามรู้ดา้นการสะทอ้นภาพสังคมในสมยันั้น ซ่ึงมีค าสอนต่างๆ แทรกอยูใ่นนิทาน
แต่ละเร่ือง รวมถึงพระองค์ทรงสอดแทรกอารมณ์ขนัไวใ้นนิทานแต่ละเร่ืองดว้ยวิธีการท่ีน่าสนใจ
และโดดเด่น ท าให้นิทานท่ีพระองคท์รงพระราชนิพนธ์ข้ึนเป็นนิทานท่ีอ่านเพื่อความบนัเทิงและใน
ขณะเดียวกนัก็ให้สาระความรู้ควบคู่ไปดว้ยอย่างกลมกลืน จนถือไดว้่าเป็นนิทานท่ีมีคุณค่า ดงัท่ี 
อารี ถาวรเศรษฐ์ (2546) ไดอ้ธิบายไวว้่า นิทานมีคุณค่าหลายประการ ไดแ้ก่ ให้ความสนุกสนาน
เพลิดเพลินแก่มนุษยม์าทุกยุคทุกสมยั ให้แง่คิดในการด ารงชีวิต เช่น นิทานคติธรรม หรือ นิทานใน
ศาสนาต่างๆ โดยอาจใช้เป็นเคร่ืองมือให้การศึกษาอบรมเด็กได้ ให้ความรู้ในเร่ืองต่างๆ เช่น 
ภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ สังคมวิทยา ศาสนา ส านวนภาษา ฯลฯ เป็นบ่อเกิดแห่งศิลปะแขนงต่างๆ 
เป็นต้นว่า วรรณคดี ละคร จิตรกรรม และประติมากรรม เป็นต้น และเป็นจุดสร้างความคิด
สร้างสรรคใ์นวงการธุรกิจโฆษณาและอ่ืนๆ 
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ผูว้ิจยัเห็นว่านิทานในรัชกาลท่ี 6 มีรูปแบบท่ีน่าสนใจและสร้างความบนัเทิงให้แก่
ผูอ่้านอีกทั้ งยงัสอดแทรกความรู้หรือค าสอนไวใ้นเน้ือเร่ืองได้อย่างกลมกลืน แต่นิทานพระ          
ราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี 6 กลบัไม่ค่อยแพร่หลายหรือเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่ไป ซ่ึงนิทานของรัชกาลท่ี 6 
ทรงพระราชนิพนธ์ข้ึนนั้น ลว้นแต่เป็นเร่ืองท่ีอ่านแลว้สนุก เพลิดเพลิน ใหแ้ง่คิดท่ีทนัสมยั เป็นเร่ือง
ท่ีน่าอ่าน และสอดแทรกเกร็ดประวติัศาสตร์ในยุคสมยัรัชกาลท่ี 6 ถึงแม้นิทานบางเร่ืองพระองคจ์ะ
ทรงพระราชนิพนธ์มาตั้งแต่ขณะยงัด ารงพระยศเป็นสมเด็จพระเจา้ลูกยาเธอ เจา้ฟ้ามหาวชิราวุธก็
ตาม โดยศึกษาพระราชนิพนธ์จากหนังสือ “ประมวลนิทาน ร.6” โดยวิเคราะห์องค์ประกอบของ
นิทานและแนวคิดเก่ียวกบัภาษาในเชิงอุปลกัษณ์ ตามแนวคิดของ Koch and Deetz (1981) ซ่ึงจะได้
กล่าวถึงในล าดบัถดัไป 

2.1.3.2  องคป์ระกอบของนิทาน 
นิทานเป็นเร่ืองเล่าท่ีเล่าสืบต่อกนัมา โดยมุ่งให้เป็นความบนัเทิงหรือสุนทรียภาพ มี

การสอดแทรกแนวคิดและคติสอนใจจนเป็นมรดกทางวฒันธรรมของชนชาตินั้นๆ นิทานจึงเป็น
แหล่งรวบรวมจินตนาการและความฝัน เพราะนิทานเป็นอาหารทางใจอย่างหน่ึง ซ่ึงท าให้มี
ความสุขและช่วยผอ่นคลายความทุกขใ์นใจได ้(ศิราพร ฐิตะฐาน, 2539: 35) ทั้งน้ี ผูว้ิจยัจะแบ่งการ
วเิคราะห์องคป์ระกอบของนิทาน มีรายละเอียดดงัน้ี  

1)  แนวคิด หรือแกนของเร่ือง หรือสารัตถะของเร่ือง แนวคิดของนิทานมกั
เป็นองคป์ระกอบพื้นฐานง่ายๆ ไม่ลึกซ้ึงมากนกั  

2)  โครงเร่ืองของนิทาน มกัสั้น กะทดัรัด เรียบง่าย ไม่ซบัซ้อน เป็นลกัษณะ
เร่ืองเล่าธรรมดา โดยด าเนินเร่ืองไปตามเหตุการณ์ก่อนหลงั  

3)  ตวัละคร ไม่ควรมีหลายตวั เป็นเร่ืองสั้ นๆ ตวัละครอาจเป็น คน สัตว ์
เทพเจา้ นางฟ้า มนุษย ์อมนุษย ์เป็นตน้  

4)  ฉาก เป็นภาพจินตนาการท่ีผูเ้ขียนสร้างข้ึนใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือเร่ือง  
5)  การใชถ้อ้ยค าหรือบทสนทนา ท่ีตวัละครในเร่ืองใชพู้ดกนั ควรใชภ้าษา

ท่ีกะทดัรัด เขา้ใจง่าย สนุกสนานชวนติดตาม  
6)  คติสอนใจ นิทานท่ีดีตอ้งมีขอ้คิดเก่ียวกับชีวิต สังคม และวฒันธรรม 

เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมแก่ผูอ่้าน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูเ้ยาว ์ดงันั้น ในตอนทา้ยของนิทานมกัสรุป
คติสอนใจใหเ้ป็นเคร่ืองเตือนใจผูอ่้านดว้ย 

2.1.3.3  คุณค่าของนิทาน 
นิทานจดัเป็นวรรณกรรมท่ีเกิดจากภูมิปัญญาและจินตนาการของผูป้ระพนัธ์ อีกทั้ง

ยงัสามารถช่วยกระชบัความสัมพนัธ์ ให้ขอ้คิดและคติเตือนใจ ตลอดจนช่วยสะทอ้นให้เห็นสภาพ
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ของสังคมในอดีตหลายๆ ด้าน ได้แก่ วิถีชีวิต ประเพณี ความเช่ือ และการปลูกฝังค่านิยม (วิเชียร 
เกษประทุม, 2548: 9-10) ในท่ีน้ีผูว้ิจยัขออธิบายคุณค่าของนิทานซ่ึงสัมพนัธ์กบังานการศึกษาวิจยัน้ี 
ดงัจะกล่าวในรายละเอียด 

1)  คุณค่าของนิทานต่อสถาบนัชาติ 
ในส่วนน้ีผูว้ิจยัจะกล่าวถึงคุณค่าของนิทานต่อสถาบนัชาติซ่ึงสะท้อนถึง

โครงสร้างสังคมทางการเมืองการปกครอง และอุดมการณ์ชาตินิยม มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(1)  การเมืองการปกครอง 
รัชกาลท่ี 6 ทรงยึดมั่นในระบอบการปกครองแบบราชาธิปไตย อัน

หมายถึง ชาตินิยมต่อกษตัริยใ์นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์และทรงต่อตา้นการปกครองใน
ระบอบอ่ืนๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบอบสาธารณรัฐ ด้วยทรงมีพระราชด าริว่า การปกครองแบบ
สาธารณรัฐท่ีมีการผลดัเปล่ียนต าแหน่งประธานาธิบดีตลอดตามวาระ จะท าให้ประชาชนขาดความ
เคารพและความจงรักภกัดีกบัประธานาธิบดี ดงัปรากฏในบทพระราชนิพนธ์เร่ือง “ฉวยอ านาจ” 
(ภารดี มหาขันธ์, 2527: 123) แต่พระองค์ก็ทรงโน้มเอียงไปในทางต่อต้านการน าระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยมาใชใ้นประเทศไทยเช่นกนั (กฤษกนก ลิมวฒันานนทช์ยั, 2557: 1369; 
แถมสุข นุ่มนนท์, 2545: 179) ด้วยทรงมีพระราชด าริว่าการปกครองแบบประชาธิปไตยยงัไม่
เหมาะสมกบัประเทศไทยในขณะนั้น หากน ามาใช้จะให้โทษมากกว่าคุณ เพราะประชาชนยงัไม่
พร้อมและขาดความรู้ ดงัปรากฏในบทพระราชนิพนธ์เร่ือง “เมืองไทยจงต่ืนเถิด” (ภารดี มหาขนัธ์, 
2527: 120) 

บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี 6 จดัเป็น “สารทางการเมือง” ท่ีมีความ
สอดคล้องกับสภาพทางการเมืองการปกครองในยุคนั้นๆ (อาทิตยา จารุจินดา, 2555: 151-152) 
เพราะทรงไดเ้สนอปัญหา วิธีการแก้ไขปัญหา ตลอดจนแนวคิด และแนวทางการพฒันาการเมือง
การปกครองไวอ้ยา่งชดัเจน เพื่อท าให้เกิดเสถียรภาพทางการเมืองการปกครองและความมัน่คงของ
ชาติสืบไป (ธิดา โมสิกรัตน์, 2550: 6) แมว้า่นิทานพระราชนิพนธ์กบัการเมืองอาจจะไม่ใช่แนวทาง
ท่ีสอดคลอ้งกนัมากนกั แต่นบัไดว้่าเป็นกุศโลบายหรืออุบายอนัแยบคายในการหวา่นลอ้มชกัจูงใจ
ประชาชน เพราะบางคร้ังการเล่าเร่ืองโดยอาศยัความเป็นนิทานมาช่วยจะท าให้เร่ืองท่ีเล่ามีความ
น่าสนใจยิง่ข้ึน (เสาวณิต จุลวงศ,์ 2546: 66)  

(2)  อุดมการณ์ชาตินิยม 
ตรีศิลป์ บุญขจร (2542: 4-9) อธิบายวา่ อุดมการณ์ชาตินิยมท่ีปรากฏใน

งานวรรณกรรมอาจเป็นไปไดท้ั้ง 2 ลกัษณะ คือ (1) ลกัษณะท่ีมิไดจ้งใจ แต่พิจารณาไดจ้ากโลกทศัน์
และชีวทศัน์ และ (2) ลกัษณะท่ีจงใจหยิบยกอุดมการณ์มาเป็นเน้ือหา ทั้งน้ี เพื่อใหเ้ป็นขอ้คิดเตือนใจ
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ท่ีมีอิทธิพลโนม้นา้วจิตใจใหค้นไทยมีความรู้สึกรักชาติ ท าให้ประเทศชาติมีความเป็นปึกแผน่มัน่คง 
และน าไปสู่การพฒันาทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยต่อไปในอนาคต 
(ธิดา วฒันกุล, 2519; ธิดา โมสิกรัตน์, 2550: 5)  

ในปี พ.ศ. 2457 จึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบญัญติัวรรณคดี
สโมสร เพื่อแสดงถึงความเจริญสูงสุดของวรรณกรรมในสังคมไทยไปจนตลอดรัชกาล (สุวิทย ์สัง
โยคะ และประทีป เหมือนนิล, 2518: 226) ทรงใชพ้ระราชนิพนธ์ พระราชด ารัส พระบรมราโชวาท 
หนงัสือพิมพ ์ตลอดจนสัญลกัษณ์ต่างๆ มาใชใ้นการสร้างและเผยแพร่อุดมการณ์ชาตินิยม เพื่อท าให้
คนยอมรับโครงสร้างทางสังคมท่ีแบ่งคนออกเป็นล าดบัชั้น เสียสละไดแ้มแ้ต่ชีวิตเพื่อชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์เพื่อท าให้ชาติไทยมัน่คงสมกบัเป็นชาตินักรบ (สายชล สัตยานุรักษ์, 2551: 2-3) 
สอดคล้องกับแนวคิดชาตินิยมแบบ Aristocratic ในแนววฒันธรรมชั้นสูงแบบผูดี้องักฤษสไตล์
วิคตอเรียน (Victorian) จนทรงถูกเรียกว่าเป็น “Victorian Siam Prince” (Vella and Vella, 1978: 8-
9) กล่าวคือ เป็นชาตินิยมท่ีเนน้การส่งเสริมวรรณกรรม การเขียนนิยาย เร่ืองสั้น บทละคร บทความ
ในหนงัสือพิมพ ์หนงัสือหน้าท่ีพลเมืองชาติ มารยาทผูดี้ สมบติัผูดี้ การมีภรรยาคนเดียวในลกัษณะ 
“Gentleman” แบบอังกฤษ การน าอดีตมารับใช้เพื่อการสร้างชาติ โดยเฉพาะในลักษณะเป็น
ประวติัศาสตร์ท่ีรุ่งเรือง วีรอาจหาญเก่าแก่ของกษตัริยไ์ทย (ธีรยุทธ บุญมี, 2546; สหะโรจน์ กิตติ
มหาเจริญ; 2551) ดงัพระบรมราชาธิบายตอนหน่ึงท่ีเน้นย  ้าถึงเร่ืองชาติและกษตัริยว์่าเป็นของคู่กนั 
ความวา่ “การท่ีจะตดัสินวา่ผูใ้ดเป็นชาติไดโ้ดยแทจ้ริงนั้น ตอ้งพิจารณาวา่ผูน้ั้นมีความจงรักภกัดีต่อใคร 
ถา้เขาจงรักภกัดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจา้แผ่นดินสยาม เขาจึงจะเป็นไทยแท”้ (แถมสุข นุ่มนนท์, 
2545: 183)  

กล่าวโดยสรุป คุณค่าของนิทานต่อสถาบนัชาติ รัชกาลท่ี 6 ทรงน าแนวคิด
เก่ียวกบัการเมืองการปกครองและอุดมการณ์ชาตินิยมมาใชก้บังานพระราชนิพนธ์ เพื่อถ่ายทอดแนว
พระราชด าริของพระองคแ์ละท าใหอุ้ดมการณ์ชาตินิยมมีพลงัสูงข้ึนในสังคมไทย จึงควรพิจารณาตวั
บทพระราชนิพนธ์และกลวิธีในการเสนอท่ีอาจปรากฏในบทพระราชนิพนธ์ช้ินนั้นๆ ดว้ย ล าดบั
ต่อไปผูว้จิยัจะน าเสนอคุณค่าของนิทานต่อสถาบนัศาสนา 

2)  คุณค่าของนิทานต่อสถาบนัศาสนา 
ความเช่ือมโยงเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกันระหว่าง “พุทธศาสนา” กับ “ชาติ

ไทย” และ “คนไทย” เป็นท่ีประจกัษ์ชัดในงานพระราชนิพนธ์ (สายชล สัตยานุรักษ์, 2551: 10) 
พุทธศาสนาจึงถูกน ามาใชเ้ป็นเคร่ืองมือของพระมหากษตัริยใ์นการอบรมสั่งสอนขา้ราชบริพารและ
ประชาชนให้ตั้งมัน่อยูใ่นคุณธรรม โดยมุ่งส่งเสริมและปลูกฝังให้สังคมตั้งมัน่อยูใ่นความสงบสุข 
(พลศกัด์ิ จิรไกรศิริ และชัยสิริ สมุทวณิช, 2529: 948) เพราะพุทธศาสนามีลกัษณะส าคญัประการ



24 

หน่ึง คือ ความทนัสมยักาล หมายความวา่ การเปล่ียนแปลงทางสังคมการเมืองการปกครองใดๆ จะ
เกิดข้ึนก็ตาม หากแต่หลกัการของพุทธศาสนาจะยงัคงอยูแ่ละจะไม่เกิดการเสียดุลและเอกลกัษณ์แต่
ประการใด (สมบูรณ์ สุขส าราญ, 2533: 143)  

ทั้งน้ี ความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนายอ่มบ่งช้ีถึงความเจริญรุ่งเรืองของ
ชาติ และความสถาพรของสถาบนัพระมหากษตัริย์เช่นกนั ซ่ึงรัชกาลท่ี 6 ทรงเรียกร้องให้ชาวพุทธ
ปกป้องชาติและศาสนา ดว้ยทรงเห็นวา่การสละชีพเพื่อชาติเท่ากบัเป็นการปกป้องและสืบต่ออายุ
พระศาสนา (สมบูรณ์ สุขส าราญ, 2533: 160-162) แสดงให้เห็นพระราชอุตสาหะในการเผยแผ ่  
พระธรรมและพระราชประสงคท่ี์มุ่งมัน่ใหป้ระชาชนเขา้ใจหลกัธรรมค าสอนของพระพุทธเจา้อยา่ง
แทจ้ริง (ธิดา โมสิกรัตน์, 2544: 126) ดงัปรากฏในบทพระราชนิพนธ์ “เทศนาเสือป่า” ซ่ึงได้ทรง
พระราชทานอรรถาธิบายเก่ียวกบัพุทธศาสนาไวอ้ย่างชัดเจน (อ านวย วีรวรรณ, 2555: 167-168) 
ผูว้จิยัสรุปได ้7 ประเด็นส าคญั ดงัน้ี 

(1)  พุทธศาสนาถือเป็นศาสนาส าหรับชาติและแยกจากชาติไม่ได ้ 
(2)  คนไทยจะตอ้งตั้งมัน่อยูใ่นพุทธศาสนา  
(3)  คนไทยจะต้องตั้ งใจและรักษาความมั่นคงของพุทธศาสนาใน

ประเทศไทย เพื่อเป็นมรดกแก่ลูกหลานและเป็นเกียรติแก่ชาติย ัง่ยนืสืบไป 
(4)  คนไทยท่ีอยูใ่นพุทธศาสนาถือเป็นมนุษยช์ั้นสูงสุดในทางธรรม 
(5)  คนไทยจงถือพระพุทธเจา้เป็นตวัอยา่ง  
(6)  พระมหากษตัริยต์อ้งอุปถมัภพ์ุทธศาสนาและรักษาไวด้ว้ยชีวติ  
(7)  คนไทยจะตอ้งช่วยกนับ ารุงรักษาพุทธศาสนาอย่าให้เส่ือมสูญไป 

เพราะถือเป็นหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งรักษาความเป็นไทยและพุทธศาสนาให้ย ัง่ยืนถาวรวฒันาอยา่งท่ีเป็นมา
เช่นในอดีต 

กล่าวโดยสรุป คุณค่าของนิทานต่อสถาบนัศาสนา รัชกาลท่ี 6 ทรงน ากรอบ
ความคิดทางพุทธศาสนาในเร่ืองกฎแห่งกรรมมาใชใ้นงานพระราชนิพนธ์อยา่งมีนยัส าคญั เพื่อตอก
ย  ้าถึงความศกัด์ิสิทธ์ิของพระมหากษตัริยว์า่ทรงเป็นผูมี้บุญญาธิการและมีความชอบธรรมในการใช้
อ านาจปกครองประชาชน โดยสามารถตดัสิน ควบคุม ก าหนด หรือผลกัดนัให้แสดงพฤติกรรมไป
ในทิศทางใดทิศทางห น่ึงได้ ล าดับ ต่อไปผู ้วิจ ัยจะน าเสนอคุณค่ าของนิทานต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์ 

3)  คุณค่าของนิทานต่อสถาบนัพระมหากษตัริย ์
รัชกาลท่ี 6 ทรงเป็นยุวกษัตริย์พระองค์แรกท่ีเสด็จไปศึกษาท่ีประเทศ

องักฤษ ซ่ึงไดรั้บยกยองวา่เป็นแม่แบบหรือเมืองครูของระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์
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ทรงเป็นองคพ์ระประมุขของชาติ (ธิดา วฒันกุล, 2519: 6) ท าให้ทรงเป็นนกัประชาธิปไตยท่ียอมรับ
ฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่างออกไป โดยทรงเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นอยา่งเสรี ดว้ย
ทรงเห็นวา่เป็นการแสดงออกท่ีหวงัดีต่อชาติ ทั้งยงัทรงช้ีแจงดว้ยเหตุผลให้เห็นถึงขอ้ดีและขอ้เสีย 
(มทันา เกษกมล, 2517) ท าให้ประชาชนเขา้ใจแนวความคิดทางการเมืองมากข้ึน ตลอดจนเป็นการ
ให้ประสบการณ์ ความรู้ความเขา้ใจ และใหป้ระชาชนตดัสินใจดว้ยตนเอง บทพระราชนิพนธ์จึงถูก
น ามาใช้เป็นเคร่ืองมือสอนการเมืองทางอ้อมแก่ข้าราชบริพารและประชาชน ซ่ึงนับได้ว่าเป็น
ส่ือมวลชนท่ีทนัสมยัในขณะนั้น (ป่ิน มาลากุล, ม.ล., 2518: 54-57) และเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นให้เห็นถึง
ความชอบธรรมในการใชพ้ระราชอ านาจและคงความศกัด์ิสิทธ์ิของสถาบนัพระมหากษตัริย ์อนัท า
ให้เกิดระบบการสืบทอดอ านาจรัฐหรืออ านาจทางการเมืองผา่นทางสายโลหิต และเป็นการส่งต่อ
ความชอบธรรมใหก้บัทายาทรุ่นต่อไป (สุนยั เศรษฐบุ์ญสร้าง, 2550: 96)  

เน่ืองจากทรงเห็นว่าประชาชนยงัขาดความรู้ทางการเมืองอย่างเพียงพอ จึง
ตอ้งใหค้วามรู้ความเขา้ใจอยา่งถูกตอ้งแก่ประชาชนก่อนท่ีจะทรงเปล่ียนแปลงการปกครอง มิฉะนั้น
อาจท าให้เกิดผลกระทบต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม อนัเป็นแนวทางในการปลูกฝังความรู้พื้นฐาน
ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยเพื่อไม่ใหเ้กิดความเบ่ือหน่าย (ธิดา โมสิกรัตน์, 2550: 7-8) และเป็น
การแสดงให้เห็นถึงพระราชหฤทยัของพระองค์ท่ีทรงนิยมการปกครองแบบประชาธิปไตยอย่าง
แท้จริง ตลอดจนเป็นการสนองพระราชด าริของสมเด็จพระราชบิดา (จุลจกัรพงษ์, พระเจา้วรวงศ์เธอ 
พระองคเ์จา้, 2505: 629)  

พระอจัฉริยภาพดา้นการประพนัธ์ของรัชกาลท่ี 6 เป็นท่ีประจกัษ์มาตั้งแต่
สมยัทรงมีพระชนมายุเพียง 12 พรรษา ทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมไวทุ้กประเภท ทุกสาขาของ
ค าประพนัธ์ในภาษาไทยและภาษาต่างประเทศทั้งท่ีเป็นร้อยแกว้และร้อยกรอง (ธงชยั หวานแกว้, 
2522: 17-18) ปรากฏหลักฐานนิทานเร่ืองแรก คือ เร่ือง “ไม่กลัวผี” ซ่ึงทรงมิได้เล่าเพื่อความ
สนุกสนานเท่านั้น แต่ทรงให้ขอ้คิดแก่ผูอ่้านในเร่ืองการมีสติและไม่หวาดกลวัอยา่งไร้เหตุผล (ทิพย์
สุเนตร อนมับุตร, 2534: 294-295) แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาญาณของพระองคท่ี์จะให้ชาติไทยเป็น
ท่ีประจกัษแ์ก่นานาอารยประเทศวา่มีความศิวไิลซ์ โดยทรงแสดงให้เห็นวา่ภาษาไทยมีความเป็นเลิศ
และเจริญในระดับสูงจนสามารถน ามาใช้รังสรรค์และแสดงสุนทรียรสทางวรรณคดีและ
วรรณกรรมได้เป็นอย่างดี ซ่ึงถูกน ามาใช้กนัโดยทัว่ไปและประสบความส าเร็จในการสร้างความ
ทรงจ าให้แก่สังคมไทยจนถึงปัจจุบนั (ปัทมา จนัทร์เจริญสุข, 2554: 3-9) หากแต่บทพระราชนิพนธ์
ในรัชกาลท่ี 6 กลบัถูกละเลยและลดทอนความส าคญัของนยัทางการเมืองและความเป็นการเมืองท่ี
แฝงอยูใ่นเน้ือหาของบทพระราชนิพนธ์ ในฐานะท่ีเป็นกลไกทางการเมืองท่ีทรงประสิทธิภาพอยา่งยิ่ง 
(ปัทมา จนัทร์เจริญสุข, 2554: 12)  
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กล่าวโดยสรุป คุณค่าของนิทานต่อสถาบนัพระมหากษตัริย ์รัชกาลท่ี 6 ทรงใช้บท
พระราชนิพนธ์เป็นเคร่ืองมือในการช่วยสร้างอุดมการณ์ ศีลธรรม ค่านิยม ตลอดจนความรู้สึกนึกคิด
ในเร่ืองต่างๆ เพื่อการหลอมรวมความเป็นชาติไทย ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา และเทิดทูนไวซ่ึ้ง
สถาบนัพระมหากษตัริยใ์หเ้ป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัอยา่งแนบแน่นจนไม่สามารถแยกออกจากกนัได ้
โดยอยู่ภายใตอุ้ดมการณ์ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริยท่ี์พระองค์ทรงวางกรอบเอาไว ้ล าดบัต่อไป
ผูว้จิยัจะกล่าวถึงแนวคิดเก่ียวกบัโครงสร้างทางสังคมไทยและค่านิยมไทยในสมยัรัชกาลท่ี 6 
 

2.2  แนวคดิเกีย่วกบัค่ำนิยมไทยในสมยัรัชกำลที ่6 
 

ในส่วนน้ีผูว้ิจยัจะน าเสนอความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัโครงสร้างทางสังคมไทยก่อนเขา้สู้เน้ือหา
ของค่านิยมไทยในสมัยรัชกาลท่ี 6 ตามล าดับ คือ 1) ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับโครงสร้างทาง
สังคมไทย และ 2) ค่านิยมไทยในสมยัรัชกาลท่ี 6 มีรายละเอียดดงัน้ี 
   

2.2.1  ควำมรู้พืน้ฐำนเกีย่วกบัโครงสร้ำงทำงสังคมไทย 
ในหวัขอ้น้ีผูว้จิยัขอกล่าวถึงทฤษฎีโครงสร้างทางสังคม และโครงสร้างทางสังคมไทย ดงัน้ี 

2.2.1.1  ทฤษฎีโครงสร้างทางสังคม 
ในส่วนน้ีจะอธิบายทฤษฎีโครงสร้างหนา้ท่ีนิยม และทฤษฎีบทบาทหนา้ท่ีทางสังคม 

มีรายละเอียดดงัน้ี 
1)  ทฤษฎีโครงสร้างหนา้ท่ีนิยม  
โครงสร้างของสังคมมีหลายส่วน แต่ละส่วนต่างท าหน้าท่ีแตกต่างกัน

ออกไปอย่างชัดเจน หากแต่ยงัประสานสัมพนัธ์กันอย่างเป็นระบบ จึงท าให้สังคมมีดุลยภาพ 
(Equiliblium) และเม่ือใดท่ีโครงสร้างของสังคมเพิ่มความสลับซับซ้อน หากแต่ยงัคงเช่ือมโยง
ประสานไม่แยกออกจากกนั ก็จะเกิดการรวมกนัในลกัษณะของการบูรณาการ (Integration) ฉะนั้น 
การเพิ่มจ านวนสมาชิกของสังคมยิ่งท าให้เกิดความแตกต่างทางสังคมมากยิ่งข้ึน จะท าให้สังคมขาด
ดุลยภาพ ยิง่เพิ่มความซบัซ้อนและเกิดความแตกต่างกนัเป็นความพิเศษเฉพาะอยา่ง (Specialization) 
ดงันั้น ดุลยภาพของสังคมจะเกิดจากการยึดเหน่ียวทางสังคม (Social Solidarity) ซ่ึงจะเปล่ียนแปลง
จากสังคมท่ีมีโครงสร้างง่ายๆ ไปสู่สังคมท่ีมีโครงสร้างซบัซ้อนเสมอ สังคมขนาดเล็กท่ีมีโครงสร้าง
ง่ายๆ จะมีการยึดเหน่ียวทางสังคมโดยยึดถือค่านิยม จารีต ประเพณี ความคิด ความเช่ือ เจตคติแบบ
เดียวกนั (Mechanical Solidarity) ส่วนสังคมขนาดใหญ่ท่ีมีโครงสร้างซับซ้อน การยึดเหน่ียวทาง
สังคมจะเป็นไปตามสถานภาพและบทบาทท่ีบุคคลด ารงอยู่ (Organic Solidarity) กล่าวคือ สังคม
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ประกอบดว้ยโครงสร้างท่ีเป็นระบบย่อยๆ หลายระบบ แต่ละระบบจะมีหน้าท่ีของตนเองแตกต่าง
กนัออกไป แต่ละระบบยอ่ยๆ เหล่าน้ีจะบูรณาการและปรับตวัเขา้หากนัตามระบบค่านิยมของสังคม 
ซ่ึงสมาชิกยอมรับร่วมกัน เพราะสังคมทุกสังคมมีลักษณะเป็นพลวตั คือ มีความเคล่ือนไหว
เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา จึงตอ้งมีการปรับตวัอยู่ตลอดเวลา เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดความตึงเครียด
ข้ึนในสังคม และท าให้สังคมเกิดดุลยภาพ การปรับตวัน้ีเป็นการใช้วิธีการต่างๆ เพื่อควบคุมสังคม 
เช่น การใชก้ฎระเบียบ การก าหนดสถานภาพและบทบาท การผสมกลมกลืนทางวฒันธรรม เป็นตน้ 
(สนธยา พลศรี, 2545a: 71-72, 80)  

ณรงค์ ศรีสวสัด์ิ (2555: 39-41) ได้อธิบายถึง ทฤษฎีโครงสร้างการหน้าท่ี
ของพาร์สันส์ (Parsons) พอสรุปไดว้า่ การหนา้ท่ีส าหรับระบบสังคมทั้งหมด เรียกวา่ “AGIL” เป็น
ส่ิงจ าเป็นของระบบสังคม เพราะเป็นชุดกิจกรรมท่ีมุ่งไปสู่การบรรลุเป้าหมายหรือความตอ้งการของ
ระบบสังคม ถ้าหากว่าระบบต้องการอยู่รอดหรือการคงอยู่อย่างย ัง่ยืนจะต้องเก่ียวข้องกับชุด
กิจกรรมท่ีมุ่งสนองความตอ้งการของระบบกิจกรรมเหล่าน้ี ได้แก่ 1) การปรับตวั (A) เป็นการท่ี
ระบบสังคมตอ้งท าการปรับตวัให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม และปรับส่ิงแวดลอ้มเพื่อสนองความตอ้งการ
ของระบบ คือ ระบบจะตอ้งอยูร่อดภายใตส่ิ้งแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 2) การบรรลุ
เป้าหมาย (G) ระบบสังคมมีเป้าหมายและตอ้งพยายามขบัเคล่ือนให้บรรลุเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์
เพื่อการอยู่รอดอยา่งมัน่คงและเจริญกา้วหน้าหรือการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนต่อไป 3) การบูรณาการ (I) 
เป็นการท่ีระบบสังคมท าให้ส่วนประกอบของระบบมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัในเชิงบูรณาการ 
และ 4) การรักษาแบบแผน (L) เป็นศกัยภาพของระบบสังคมในการจดัให้มีและรักษาส่ิงจูงใจใหแ้ก่
บุคคล ทั้งรักษาแบบอยา่งทางสังคมและวฒันธรรมของระบบสังคม 

ทั้งน้ี ระบบสังคมและหนา้ท่ีพื้นฐานตามแนวคิดของพาร์สันส์ (Parsons) ได้
อธิบายไวว้่า ทฤษฎีโครงสร้างหน้าท่ีนิยมประกอบด้วย  2 ส่วน คือ 1) ส่วนท่ีเป็นโครงสร้าง 
(Structure) และ 2) ส่วนท่ีเป็นการหนา้ท่ี (Function) ซ่ึงส่ิงใดท่ีมีอยูห่รือปรากฏอยู่ในสังคมแปลว่า
ส่ิงน้ีมีประโยชน์หรือมีหน้าท่ี และในทางกลบักนัส่ิงใดถา้ไม่ท าหน้าท่ีหรือไม่มีประโยชน์ก็จะสูญ
หายไป ฉะนั้นเร่ืองเล่า นิทาน หรือต านานต่างๆ ก็เช่นกนั เม่ือมีผูส้ร้างส่ิงเหล่าน้ีข้ึนมายอ่มตอ้งการ
ใช้ส่ิงเหล่าน้ีเป็นเคร่ืองมือในการท าหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึง จึงท าให้เร่ืองเล่า นิทาน หรือต านาน
ต่างๆ ถูกเล่าสืบต่อกันมาอย่างยาวนานและมีการเกิดข้ึนใหม่ของตัวบทเหล่าน้ีตามยุคสมัยท่ี
เปล่ียนแปลงไปอย่างต่อเน่ือง  (สุภางค์ จนัทวานิช, 2551: 165) ในขณะท่ีสัญญา สัญญาวิวฒัน์ 
(2551: 55-57) ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมวา่ การหนา้ท่ี (Function) แบ่งประเภทตามแนวคิดได ้ดงัน้ี 

(1)  ประเภทของหนา้ท่ีตามแนวคิดฝร่ัง แนวคิดน้ีจะแบ่งเป็นการหนา้ท่ี 
(Function) ไม่ท าหน้าท่ี (Dys-function) (Nonfunction) หรือการท าหน้าท่ีไม่ถูกตอ้ง (Malfunction) 
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แลว้แบ่งการหน้าท่ีออกเป็น 2 ประเภท คือ หน้าท่ีแจง้ (Manifest Function) ได้แก่ การกระท าใดๆ 
ท่ีตั้งใจก่อให้เกิดผล เช่น ไปโรงเรียนเพื่อเรียนหนงัสือ ไปส านกังานเพื่อท างาน เป็นตน้ และหน้าท่ี
แฝง (Latent Function) ไดแ้ก่ หน้าท่ีท่ีไม่ไดต้ั้งใจไวแ้ต่แรก แต่เป็นเป้าหมายรอง แต่ในทางปฏิบติั
อาจเกิดผลเป็นเป้าหมายหรือหน้าท่ีแจง้ไดใ้นภายหลงั เช่น ไปท างานแล้วได้เพื่อนดว้ย สมคัรรับ
เลือกตั้งและไดศ้ตัรูดว้ย เป็นตน้   

(2)  ประเภทหนา้ท่ีตามแนวคิดไทย แบ่งไดห้ลายแบบ ไดแ้ก่  
ก)  แบ่งหนา้ท่ีออกเป็น 2 ประเภท เช่น หนา้ท่ีดี หนา้ท่ีชัว่ 
ข)  แบ่งหน้าท่ีออกเป็น 3 ประเภท โดยแยกกรรมดีออกเป็น  3 

ประเภท คือ กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม  
ค)  แบ่งหนา้ท่ีออกเป็น 10 ประเภท คือ การแบ่งหนา้ท่ีตามจ านวน

ของสถาบนัสังคม (Social Institution) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงขององค์ประกอบโครงสร้างสังคม (Social 
Structure) 10 หนา้ท่ี คือ 1) หนา้ท่ีในครอบครัว (สืบสายโลหิตและเล้ียงดูลูก) 2) หนา้ท่ีในการศึกษา 
(หาความรู้ความช านาญ) 3) หน้าท่ีในทางเศรษฐกิจ (ประกอบอาชีพ) 4) หนา้ท่ีทางการเมือง (การมี
ส่วนร่วม) 5) หน้าท่ีทางภาษา (เรียนรู้และฝึกฝนการส่ือสาร) 6) หน้าท่ีทางศาสนา (แนวทางท่ีดีใน
การด ารงชีวติ) 7) หนา้ท่ีทางนนัทนาการ (การพกัผอ่นหยอ่นใจ) 8) หนา้ท่ีทางอนามยั (ดูแลสุขภาพ) 
9) หนา้ท่ีทางการคมนาคมขนส่ง (การเดินทางและขนสินคา้) และ 10) หน้าท่ีทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี(สร้างความรู้ใหม่และสร้างเคร่ืองมือผอ่นแรง) 

สรุปได้ว่า สังคมประกอบด้วยโครงสร้างต่างๆ หลายส่วนซ่ึงแต่ละส่วนมี
ความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนัแมจ้ะท าหนา้ท่ีแตกต่างกนัก็มีการปรับตวัและบูรณาการเขา้ดว้ยกนัจนน า
สังคมไปสู่เป้าหมาย ท าใหส้ังคมอยูร่อด เป็นระบบ และมีดุลยภาพ 

2)  ทฤษฎีบทบาทหนา้ท่ีทางสังคม 
ศิราพร ณ ถลาง (2557: 397-398) ไดก้ล่าวถึง ความไม่พอใจของมนุษยก์บั

สภาพท่ีเป็นอยูใ่นโลกแห่งความเป็นจริง จึงท าให้มนุษยห์ลบหนีเขา้ไปอยูใ่นโลกจินตนาการ ดงัน้ี 
1) มนุษยรู้์สึกว่ามีขอ้จ ากัดทางกายภาพ คติชนโดยเฉพาะนิทานมหัศจรรยจึ์งมกัท าให้มนุษยส์ม
ปรารถนาในโลกแห่งจินตนาการ (Wish Fulfillment) 2) มนุษยมี์ความตอ้งการทางใจ นิทานจึงได้
เสนอโลกทางเลือกท่ีสนองความปรารถนาของมนุษย์ (Wishful Thinking) และ 3) มนุษยม์กัรู้สึกไม่
พอใจสังคม นิทานจึงท าหน้าท่ีรองรับการถ่ายโอน (Projection) ความเกลียดชงัของบุคคล จากใน
ชีวิตจริงไปไวท่ี้ตวัละครในนิทาน เป็นความรู้สึกท่ีถูกฝังอยู่ทั้ งระดับจิตส านึกและจิตใต้ส านึก 
ดงันั้น นิทานท่ีแฝงดว้ยจินตนาการท่ีใช้สัญลกัษณ์แทนความเป็นจริงต่างๆ ทางสังคมจึงเป็นกลไก
ทางสังคมท่ีหยิบยื่นท่ีหลบภยัหรือท่ีท่ีมนุษยส์ามารถจะหนีจากโลกแห่งความเป็นจริงไปหลบอยู่
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ชัว่คราวในโลกของจินตนาการได ้(Escape in Fantasy) โลกแห่งนิทานจึงเป็นการชดเชย (Compensation) 
ใหก้บัสภาพความเป็นจริงท่ีมนุษยไ์ม่พอใจ 

เร่ืองเล่า นิทาน หรือต านาน ถือเป็นคติชนประเภทหน่ึงท่ีมีมาชา้นานและเล่า
สืบต่อกนั ซ่ึงมกัจะมาจากประสบการณ์ตรงของผูเ้ล่าหรือประสบการณ์ตรงของผูใ้กลชิ้ดผูเ้ล่า จึง
เกิดเป็นคติชนสมยัใหม่ท่ีถูกสร้างข้ึนมาเพื่อให้ท าหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอยา่งในเวลา
เดียวกนั บทบาทหน้าท่ีของคติชนประเภทน้ี เป็นบทบาทของบุคคลในสังคมข้ึนอยู่กบัสภาพของ
บุคคลนั้น และประสิทธิภาพจะมีมากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัหลายๆ องคป์ระกอบ (สุชาติ จนัทร์เอม, 
2532: 241) ดงันั้น การศึกษาวฒันธรรมท่ีเป็นคติชนจึงควรศึกษาในบริบททางสังคมนั้นๆ เพื่อให้
เห็นความส าคญัของขอ้มูลประเภทคติชนท่ีช่วยให้สังคมด ารงอยู่ได้อย่างมัน่คง แบ่งออกเป็น 3 
ประการ (ศิราพร ณ ถลาง, 2557: 363–413) ดงัน้ี  

(1)  บทบาทคติชนในการอธิบายก าเนิดและอตัลกัษณ์ของกลุ่มชนและ
พิธีกรรม กล่าวคือ พิธีกรรมเป็นการรวมพลงัของคนในสังคมและช่วยสร้างความรู้สึกความเป็นพวก
เดียวกนั ดงันั้น พิธีกรรมจึงเป็นกลไกในการสร้างอตัลกัษณ์ของกลุ่มชน 

(2)  บทบาทคติชนในการให้การศึกษา อบรมระเบียบสังคม และรักษา
มาตรฐานพฤติกรรมของสังคม กล่าวคือ คติชนเป็นกลไกส าคญัท่ีท าหนา้ท่ีเป็นสถาบนัการศึกษา ใน
ความหมายวา่ใหค้วามรู้ ถ่ายทอดวฒันธรรม ภูมิปัญญา ปลูกฝังทศันคติ อบรมสั่งสอนระเบียบสังคม 
และรักษามาตรฐานทางจริยธรรมและพฤติกรรมท่ีเป็นแบบแผนท่ีสังคมยอมรับ โดยผ่านคติชน
หลายประเภท ทั้งเพลงกล่อมเด็ก นิทาน ภาษิต ปริศนาค าทาย การละเล่น การแสดง 

(3)  บทบาทคติชนในการเป็นทางออกให้กบัความคบัขอ้งใจของบุคคล
อนัเกิดจากกฎเกณฑ์ทางสังคม กล่าวคือ คติชนมีบทบาททางดา้นจิตใจ เพราะคติชนสามารถเสนอ
ทางเลือกท่ีชดเชยให้กบัส่ิงท่ีมนุษยป์รารถนาแต่ท าไม่ไดใ้นชีวิตจริง และยงัเสนอทางออกให้กบั
ปัญหาอนัเกิดจากกฎเกณฑ์ทางสังคมท่ีเคร่งครัดอนัท าให้สมาชิกมีความคบัขอ้งใจหรืออึดอดัท่ีไม่
สามารถพูดหรือแสดงออกเม่ือเกิดความขดัแยง้ในใจได ้โดยเฉพาะคติชนประเภทนิทานมหศัจรรย์ 
นิทานมุขตลก เพลงร้องเล่น การละเล่นพื้นบา้น 

สรุปไดว้่า คติชนแต่ละประเภทมีบทบาทหน้าท่ีทั้งต่อสังคมและตวับุคคล กล่าวคือ 
บทบาทหน้าท่ีในการให้การศึกษา บทบาทหน้าท่ีการสร้างอตัลักษณ์ของกลุ่มชน ท่ีส าคัญคือ
บทบาทหนา้ท่ีในการหาทางออกให้กบัความคบัขอ้งใจของบุคคล ซ่ึงบทบาทหนา้ท่ีของคติชนน้ีท า
ใหค้ติชนมีคุณค่าและควรแก่การสืบทอดต่อไป 
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2.2.1.2  โครงสร้างทางสังคมไทย 
ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ (2550: 133-134) อธิบายว่า โครงสร้างทางสังคมไทยสมัย

สมบูรณาญาสิทธิราชยเ์ป็นโครงสร้างท่ีวางอยูบ่นพื้นฐานของวฒันธรรมหลกัท่ีถูกสร้างข้ึนโดยรัฐ
หรือชนชั้นน าในสังคม มีพระมหากษตัริยเ์ป็นผูไ้ดรั้บประโยชน์มากกวา่ใคร และเพื่อเป็นการรักษา
โครงสร้างทางสังคมเช่นน้ีไว ้จึงได้น าเอาแนวความคิดส าคัญของพุทธศาสนาและพระมหา
กรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู ้สมอ้างเป็นสมมุติเทพกอปรด้วยพระปัญญาบารมีมานิยาม
ความหมายใหม่เพื่อเป็นอุดมการณ์ของชาติไทย ท าให้เกิดเครือข่ายความสัมพนัธ์ท่ีไม่เป็นทางการ
ในลกัษณะของระบบอุปถมัภ์ข้ึน อนัเป็นการแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างทางสังคมและการจดัวาง
สถานภาพของคนท่ีไม่มีความเท่าเทียมและไม่มีความเป็นธรรม อนัน ามาซ่ึงอุดมการณ์กระแสหลกั 
นัน่คือ อุดมการณ์แบบ “กษตัริยนิ์ยม” อนัเป็นมรดกจากรัฐไทยสมยัสมบูรณาญาสิทธิราชย ์ซ่ึงมี
พุทธศาสนาเป็นรากฐานและผูกพนักนัอยา่งเขม้ขน้ กล่าวคือ ความเป็นธรรมในสังคมถูกเช่ือมโยง
เขา้กบัความมัน่คงของพระมหากษตัริย ์การกระท าใดท่ีท าใหพ้ระมหากษตัริยม์ ัน่คงถือวา่ถูกตอ้ง  

แมว้า่ยุคสมบูรณาญาสิทธิราชยจ์ะส้ินสุดลงหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครองของ
คณะราษฎร์ในปี พ.ศ. 2475 อนัเป็นผลมาจากการอุดมการณ์ประชาธิปไตยจากประเทศตะวนัตกท่ี
หลั่งไหลเข้ามาผ่านวรรณกรรมทางการเมือง (ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ, 2550: 142) และปัญหาเชิง
โครงสร้างระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์และชนชั้ นปกครองท่ีไม่สามารถปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงของโครงสร้างระบบทุนนิยมโลกได ้(ศราวุฒิ วิสาพรม, 2556: 5-37) สอดคลอ้งกบันิธิ 
เอียวศรีวงศ ์(2538: 134-135) ไดก้ล่าวถึงการล่มสลายของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยไ์วว้่า การ
จะเขา้ใจพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ และการเมืองในรัชสมยัของพระองค์ไดดี้ข้ึน คงไม่ใช่การ
ประเมินว่าพระองค์ทรงล้มเหลวท่ีจะน าประชาธิปไตยมาสู่ประเทศไทยอย่างราบร่ืน แต่
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวพระองค์น้ีทรงเป็นพระมหากษตัริยท่ี์ทรงประสบความลม้เหลวท่ีจะ
ปฏิรูประบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยโ์ดยราบร่ืนต่างหาก  

ทั้งน้ี จากการปฏิวติัดงักล่าวอาจมีผลเพียงพอสามารถท าลายความชอบธรรมของการ
ปกครองระบอบเดิม เพื่อให้รัฐไทยไดรั้บการยอมรับจากนานาอารยประเทศวา่เป็นรัฐท่ีมีความเป็น
นิติรัฐภายใตอุ้ดมการณ์ทางการเมืองแบบประชาธิปไตย แต่ก็ไม่มากพอท่ีจะสามารถเปล่ียนหรือ
สร้างวฒันธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม (Participant political culture) หรือแบบศิวิไลซ์ หรือ 
อารยะ (Civic culture) ท่ีมีความสอดคลอ้งกบัการปกครองในระบอบประชาธิปไตยข้ึนมาได ้(ธงชยั 
วงศช์ยัสุวรรณ, 2550: 142) เพราะยงัคงมีการสืบทอดต าแหน่งกษตัริยต์ามสายโลหิตวา่ดว้ยบญัญติั
กฎมณเฑียรบาลการสืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ. 2467 (ฐากูร จุลินทร, 2557) อาจเพราะความเป็นจริง
แลว้ประเทศไทยโดยเน้ือแทย้งัคงความเป็นกษตัริยนิ์ยมเหมือนเดิม เน่ืองดว้ยความท่ีอุดมการณ์แบบ
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กษตัริยนิ์ยมเขา้ยึดครองพื้นท่ีท่ีเป็นอุดมการณ์กระแสหลกัในสังคมไทยไดอ้ยา่งเบด็เสร็จ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสถาบนัการเมืองการปกครอง จึงแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยท่ีสังคมไทยจะหลุดพน้จากการ
ครอบง าของอุดมการณ์ดงักล่าว (ปิยบุตร แสงกนกกุล, 2554: 40-45)  

สรุปไดว้า่ โครงสร้างทางสังคมไทยประกอบดว้ยคนชั้นต่างๆ ท่ีมีหนา้ท่ีแตกต่างกนั
ไป ซ่ึงแต่ละหน้าท่ีจะไดรั้บผลดีจากการท าหน้าท่ีไม่เท่ากนั เพราะหน้าท่ีต่างๆ ส าคญัต่อชาติและ
พระมหากษัตริย์มากน้อยต่างกันไป หน้าท่ีของกษัตริย์ส าคัญท่ีสุด และยงัคงพยายามรักษา
โครงสร้างทางสังคมเช่นน้ีไว ้อุดมการณ์กษตัริยนิ์ยม จึงยงัคงท าหนา้ท่ีเป็นอุดมการณ์กระแสหลกั
ของสังคมไทยเร่ือยมาจวบจนปัจจุบนัภายใตฉ้ากของระบอบประชาธิปไตย และการเขา้ถึงอ านาจทั้ง
ดา้นเศรษฐกิจและการเมือง รวมถึงการเขา้ถึงโอกาสทางสังคมต่างๆ อยา่งเท่าเทียมกนั ส่ิงเหล่าน้ีจะ
ไม่มีทางเกิดข้ึนไดใ้นรัฐไทยตราบใดท่ีมีอุดมการณ์กษตัริยนิ์ยมเป็นรากฐาน 
 

2.2.2  ค่ำนิยมไทยในสมัยรัชกำลที ่6 
การศึกษาค่านิยมไทยใหค้รบถว้นทุกมิติเป็นเร่ืองยาก เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงข้ึนในสังคม 

ความตอ้งการของบุคคลย่อมเปล่ียนแปลงไป (ณรงค์ เส็งประชา และทศันีย ์ทองสว่าง, 2531: 73; 
ทศันีย ์ทองสวา่ง, 2537: 63) เน่ืองดว้ยค่านิยมสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามกาลสมยั และเป็นไปตาม
ความคิดเห็นของคนในสังคม (ธีระ ชัยยุทธยรรยง, 2534: 61-65) ทั้งน้ี ค่านิยมบางอย่างอาจสร้าง
แกนของวฒันธรรม ในขณะท่ีลกัษณะขั้นมูลฐานของวฒันธรรมก็อาจเกิดจากค่านิยมได้เช่นกัน 
(ฉววีรรณ วรรณประเสริฐ, 2522: 39-40) ผูว้จิยัศึกษาและคดัเลือกค่านิยมไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบังานการ
ศึกษาวจิยัได ้4 ค่านิยม ไดแ้ก่ 1) ค่านิยมความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม 2) ค่านิยมการนบัถือพุทธ
ศาสนา 3) ค่านิยมความจงรักภกัดีต่อสถาบนัพระมหากษตัริย ์และ 4) ค่านิยมเก่ียวกบัวิถีชีวิตและ
ธรรมชาติ โดยผูว้ิจยัจะใชก้รอบน้ีเป็นกรอบหลกัในการวิเคราะห์ค่านิยมท่ีอยูใ่นภาษาอุปลกัษณ์ใน
หนงัสือวรรณกรรมท่ีเลือกมาศึกษา มีรายละเอียดดงัน้ี 

2.2.2.1  ค่านิยมความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม 
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบการปกครองท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับ

สยามประเทศในขณะนั้น เน่ืองดว้ยระบอบน้ีมี “พระราชาเป็นสง่าแห่งแวน่แควน้” การลม้ลา้งความ
จงรักภกัดีของประชาชนท่ีมีต่อพระมหากษตัริยจึ์งท าไดย้าก (แถมสุข นุ่มนนท์, 2545: 182) รัชกาลท่ี 6 
จึงทรงด าเนินการชาตินิยมส่วนหน่ึงแบบกษตัราชาตินิยม (Monarchical nationalism) เช่นเดียวกบั
รัชกาลท่ี 4 และรัชกาลท่ี 5 กล่าวคือ เป็นการเช่ือมโยงชาติกบัพระมหากษตัริยเ์ข้าด้วยกันเพราะ
พระมหากษตัริยมี์ความใกลชิ้ดกบัประชาชน แต่ต่างกนัตรงท่ีรัชกาลท่ี 6 ทรงน าชาตินิยมเขา้มาใช้
ในทางการเมืองร่วมดว้ย ซ่ึงเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัประชาธิปไตย (ธิดา โมสิกรัตน์, 2550: 6) มีจุดเนน้
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ในดา้นชาตินิยมวฒันธรรมมากกว่าการพยายามสร้างสรรค์สถาบนัทางการเมือง (ชยัอนันต์ สมุท
วณิช และขตัติยา กรรณสูต, 2532)  

รัชกาลท่ี 6 ทรงเล็งเห็นจุดอ่อนของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ จึงทรงใช้
ประโยชน์จากแนวคิดเร่ืองชาตินิยมมาเป็นเคร่ืองมือในการท าให้คนไทยมีจิตส านึกของการรักชาติ 
(กฤษกนก ลิมวฒันานนทช์ยั, 2557: 1368) จึงทรงเสนอวา่ความเป็นชาตินั้น ประกอบไปดว้ย “ชาติ 
ศาสนา และพระมหากษตัริย”์ (อญัชลี ภู่ผะกา, 2553: 29-30) โดยแนวคิดเร่ืองชาตินิยมนั้น พระองค์
ทรงหยิบยืมมาจากชาติตะวนัตก เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการพยุงสถานภาพของพระองค์ในฐานะ
พระมหากษตัริยใ์นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยใ์ห้คงอยู่และพฒันาความเป็นรัฐชาติของไทย 
(กฤษกนก ลิมวฒันานนท์ชัย, 2557: 1369) มีจุดเน้นส าคญัอยู่ท่ีการสถาปนาพระราชอ านาจน า 
(Royal hegemony) ของพระมหากษตัริยท่ี์เปล่ียนแปลงไป และการโยงความเป็นรัฐชาติสมยัใหม่
เขา้กบัการมีอยูข่องสถาบนัน้ีมาตั้งแต่แรก (พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ, 2555: 3; เสกสรรค ์ประเสริฐ
กุล, 2552: 8-9) 

ดว้ยเหตุน้ี รัชกาลท่ี 6 จึงทรงน าอุดมการณ์ชาตินิยมมาใชใ้นฐานะท่ีเป็นกลไกของรัฐ
อย่างหน่ึง โดยถูกน ามาใช้แทนท่ีศาสนาและครอบง าสังคมไทย กล่าวคือ เป็นการครอบง าทาง
อุดมการณ์ของชนชั้นน าหลกั (Dominant class) ท่ีมีต่อชนชั้นย่อยของสังคม (Subaltern class) ผา่น
กระบวนการครอบง าทางอุดมการณ์ (Hegemony process) (ปัทมา จนัทร์เจริญสุข, 2554: 21-23) 
โดยอาศยัการสร้างกระบวนการอบรมกล่อมเกลาทางการเมือง (Political socialization) เพื่อปลูกฝัง
ให้ผูค้นยอมรับความชอบธรรมในมิติต่างๆ ของระบบสังคมการเมืองนั้นๆ โดยรวม (สุนยั เศรษฐ์
บุญสร้าง, 2550: 90) ศรีศกัร วลัลิโภดม (2556: 4) ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมว่าความเป็นชาตินิยมในสมยั
รัชกาลท่ี 6 ถือเป็นยุคแห่งการบูรณาการเพื่อการสร้างและท าเป็นชาตินิยมก็ไม่ผิดนัก เพราะดูเป็น
ปกติธรรมดาของบรรดาประเทศชาติทั้งหลายท่ีท ากนัในสมยันั้น  

กล่าวโดยสรุป ค่านิยมความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม เป็นความพยายามในการยึด
โยงส านึกในเชิงอุดมการณ์ชาตินิยมร่วมกนัของคนในสังคมให้เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั เพื่อให้เกิด
ความรู้สึกเป็นเจา้ของและภาคภูมิใจในความเป็นชาติ แมว้า่จะไม่เคยรู้จกักนัมาก่อนก็ตาม เป็นการ
ปลุกเร้าอารมณ์ของความเป็นพลเมืองของรัฐ อุทิศตนเพื่อรัฐและพระมหากษตัริย ์ล าดบัต่อไปผูว้ิจยั
จะขอกล่าวถึงค่านิยมการนบัถือพุทธศาสนา 

2.2.2.2  ค่านิยมการนบัถือพุทธศาสนา 
การอาศยักรอบความคิดทางพุทธศาสนาและจารีตนิยมท่ีมีอิทธิพลต่อสังคมไทยมา

ช่วยสนบัสนุนพระราชอ านาจของพระมหากษตัริย ์ท าใหเ้กิดการอา้งความชอบธรรมของอ านาจทาง
การเมืองการปกครองว่ามีความสอดคล้องกับหลักการทางพุทธศาสนา หรือมีพื้นฐานอยู่บน



33 

อุดมการณ์ทางพุทธศาสนาท่ีถูกสถาปนาข้ึนมาครอบระบบสังคม อาจกล่าวไดว้า่ ผูป้กครองแสวงหา
ความชอบธรรมจากพุทธศาสนา ค่านิยม และวฒันธรรม (สุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง, 2550: 90-91; 
สมบูรณ์ สุขส าราญ, 2533: 146-147) ผู ้วิจ ัยขออภิปรายพุทธศาสนากับรัชกาลท่ี 6 ออกเป็น 4 
ประการ ดงักล่าวในรายละเอียด 

1)  ทรงศรัทธามัน่คงในพุทธศาสนา 
ตลอดรัชสมยัพระองคท์รงมีพระราชศรัทธาและพระราชหฤทยัแน่วแน่ท่ีจะ

ทรงท านุบ ารุงและสืบต่อพุทธศาสนา ดงัปรากฏในพระราชด ารัสตั้งแต่ก่อนเสด็จข้ึนครองราชย ์
ความตอนหน่ึงว่า “ถ้าฉันไม่ได้เป็นเจา้แผ่นดิน ฉันจะบวช และฉันเช่ือแน่ว่าบวชแล้วคงได้เป็น
เปรียญต่อไป คงจะไดมี้สมณศกัด์ิรับภาระของพระพุทธศาสนาต่อไป” (ธิดา โมสิกรัตน์, 2544: 125)  

2)  ทรงเป็นพุทธมามกะ 
ตลอดระยะเวลาร่วมสองศตวรรษแห่งมหาจกัรีบรมราชวงศ ์รัชกาลท่ี 6 และ

พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ทรงเป็นบุคคลเพียงคนเดียวท่ีถูกบงัคบัในราชอาณาจกัรโดย
เง่ือนไขของกฎมณเฑียรบาลใหต้อ้งด ารงพระราชสถานภาพเป็น “พุทธมามกะ” และจะตอ้งรับพระ
ราชภาระเป็นผูอุ้ปถมัภ์ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาในราชอาณาจกัรสืบไป มิฉะนั้นจะไม่สามารถ
ด ารงสถานะความเป็นกษตัริยอ์ยูไ่ด ้อนัน ามาเป็นประจกัษ์หลกัฐานในเคร่ืองประดบัพระเกียรติยศ
ขององคพ์ระมหากษตัริยทุ์กพระองค ์(อ านวย วรีวรรณ, 2555: 151-153) 

3)  ทรงใชพุ้ทธศาสนาเป็นสัญลกัษณ์ของชาติ 
รัชกาลท่ี 6 ทรงพฒันาความคิดเก่ียวกบัสถาบนัหลกัของประเทศ คือ ชาติ 

ศาสนา และพระมหากษตัริยซ่ึ์งถือวา่เป็นสัญลกัษณ์ของประเทศไทย โดยทรงผูกความเป็นเอกราช
ของชาติกบัความคงอยูข่องพุทธศาสนา และทรงมีพระราชประสงคท่ี์จะให้ “ศาสนาเป็นเหมือนธง
ของคณะ คือ เป็นเคร่ืองแสดงให้ปรากฏวา่เป็นคณะหรือชาติอนัรุ่งเรือง ไม่ใช่ซ่องโจรหรือคณะคน
ป่าคนดง” (ฐาปนีย ์นครทรรพ และสุทธิลกัษณ์ อ าพนัวงศ,์ 2530: 110)  

4)  ทรงน าพุทธศาสนามาใชก้บังานพระราชพิธีในพระราชส านกั 
งานพระราชพิธีในพระราชส านกั (Royal Ceremony) ลว้นมีเร่ืองของศาสนา

เขา้มาเก่ียวขอ้งอยู่เสมอ ผูว้ิจยัขอยกตวัอย่าง พิธีประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถมัภก ได้เร่ิม
กระท าเม่ือคร้ังพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวบรมราชาภิเษกคร้ังท่ี  2 ในวนัท่ี  11 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2454 (แสงสูรย ์ลดาวลัย,์ 2514: 172) โดยงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เสด็จ
เถลิงถวลัยราชสมบติัเป็นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัว (รัชกาลท่ี 6) พระองค์ไดโ้ปรด
เกลา้ฯ ใหจ้ดัการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็น 2 คราว คือ หน่ึงคราว ในปี พ.ศ. 2453 และอีกหน่ึง
คราวในปี พ.ศ. 2454 (วรชาติ มีชูบท, 2553: 92) พระราชพิธีน้ีจดัอยา่งใหญ่โตโดยส้ินพระราชทรัพย์
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ถึง 5 ล้านบาท มีพระราชอาคันตุกะจากต่างประเทศมาร่วมในงานพระราชพิธีถึง 14 ประเทศ 
นับเป็นชาติแรกในภาคพื้นเอเชียท่ีมีเจา้นายและผูแ้ทนจากนานาประเทศมาร่วมงานอย่างคบัคัง่ 
(ประยูร พิศนาคะ, 2502: 9) นับเป็นงานเกียรติยศท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคแถบน้ี และเป็นเสมือน
การประกาศให้โลกประจกัษว์า่พระมหากษตัริยไ์ทยทรงมีพระเกียรติทดัเทียมกบัประมุขของนานา
อารยประเทศ (กุลทรัพย ์เกษแม่นกิจ, 2537)  

กล่าวโดยสรุปวา่ ค่านิยมการนบัถือพุทธศาสนา ถือไดว้า่เป็นรากฐานทางวฒันธรรม
ซ่ึงมีความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบัสังคมไทย ประชาชนชาวไทย และสถาบนัพระมหากษตัริย ์โดย
เน้นความเป็นอันหน่ึงอนัเดียวกัน อีกทั้ งยงัเก้ือหนุนต่อความมั่นคงและเกียรติยศของชาติไทย 
ตลอดจนความมัน่คงของพุทธศาสนาในฐานะสถาบนัหลกัของชาติ มีการน าขอ้คิดและหลกัธรรมค า
สอนทางพุทธศาสนามาใช้ในงานพระราชนิพนธ์ของรัชกาลท่ี 6 เพื่อถ่ายทอดสู่ราษฎรกวา้งขวาง
ออกไป ล าดบัต่อไปผูว้จิยัจะขอกล่าวถึงค่านิยมความจงรักภกัดีต่อสถาบนัพระมหากษตัริย ์

2.2.2.3  ค่านิยมความจงรักภกัดีต่อสถาบนัพระมหากษตัริย ์
การปกป้องและรักษาอ านาจของสถาบนัพระมหากษตัริยเ์ป็นส่ิงส าคญั เม่ือตอ้งเผชิญ

กบัปัญหาการเส่ือมความนิยมในสถาบนัพระมหากษตัริยแ์ละการบริหารราชการแผ่นดิน (มทันา 
เกษกมล, 2517: 117-119) ตลอดจนความลา้หลงัทางดา้นการศึกษาของไทย การเรียนรู้ความคิดของ
ชาติตะวนัตกเพื่อน าความรู้มาปรับปรุงประเทศจึงเป็นส่ิงส าคญั รัชกาลท่ี 6 ทรงตระหนกัถึงพลงั
แห่งการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนของสังคมโลกในขณะนั้น พระองค์จึงถือเป็นก าลงัส าคญัในการ
ปรับปรุงบา้นเมืองให้เจริญกา้วหน้าเพื่อการด ารงอยู่ในสังคมโลกอยา่งเท่าเทียม มีความทนัสมยั มี
อารยธรรม และมีความศิวไิลซ์แบบตะวนัตก (นนัทา วศิิษฎโ์สภา; 2522: 27-43)   

จิตร ภู มิศัก ด์ิ  (2550: 228) ได้กล่าวไว้ว่า รัชกาลท่ี  6 ทรงเป็นผู ้มีความ รู้และ
ประสบการณ์อนัเป็นท่ีประจกัษช์ดัแก่ชนชั้นน าและปัญญาชน ประกอบกบัทรงพระปรีชาสามารถ
ในด้านอกัษรศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง จึงทรงประพนัธ์บทพระราชนิพนธ์ต่างๆ ข้ึน โดยน ามาใช้เป็น
เคร่ืองมือบิดเบนสายตาและมอมเมาประชาชน เพื่อให้ประชาชนตระหนกัถึงความส าคญัและการ
คงไวซ่ึ้งสถาบันพระมหากษัตริย์ ดังท่ีปรากฏทรรศนะของพระองค์ท่ีมีต่อคนจีนและเป็นการ
โฆษณาเชิญชวนให้คนไทยเกลียดคนจีนในบทพระราชนิพนธ์เร่ือง “ยิวแห่งบูรพาทิศ” (จิตร ภูมิศกัด์ิ, 
2550: 227-230) จึงทรงโปรดเกลา้ฯ ให้ตราพระราชบญัญติัประถมศึกษาข้ึนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2464 ซ่ึง
บังคับให้เด็กไทยทุกคนท่ีอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์  ต้องเข้ารับการศึกษาในระดับประถมศึกษา
จนกระทัง่ถึงอายุ 14 ปีบริบูรณ์ (เทพ บุญตานนท,์ 2559: 275-276) มีการวางหลกัสูตรการเรียนการ
สอนขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะวิชาประวติัศาสตร์ไทยท่ีเน้นย  ้าเร่ืองราววีรกรรมความกล้าหาญของ
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พระมหากษตัริยใ์นอดีต ภูมิศาสตร์ไทย และการเน้นย  ้าถึงความจงรักภกัดีต่อพระมหากษตัริยใ์ห้
เกิดข้ึนตั้งแต่วยัเยาว ์(จิระพนัธ์ ชาติชินเชาวน์, 2537: 146; มนูญ ลาชโรจน์, 2521: 36) 

ผูว้ิจยัขอยกตวัอย่างความตอนหน่ึง จากผลงานของนักกวีชาวองักฤษนาม วิลเลียม         
เชกสเปียร์ เร่ือง “เวนิสวาณิช” (มงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2543: 126) ซ่ึงเป็นบท
พระราชนิพนธ์แปลในรัชกาลท่ี 6 โดยทรงประพนัธ์ข้ึนเพื่อให้ความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมของชาติ
ตะวนัตก และอ านาจของพระมหากษตัริย์ เช่น  “อนัว่าความกรุณาปราณี จะมีใครบงัคบัก็หาไม่, 
หลัง่มาเองเหมือนฝนอนัช่ืนใจ จากฟากฟ้าสุราลยัสู่แดนดิน” 

จากบทพระราชนิพนธ์ตวัอยา่งขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นวา่พระมหากษตัริยเ์ป็นผูมี้อ านาจ 
และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอยา่งลน้พน้แก่บรรดาไพร่ฟ้าประชาราษฎร์ ทั้งน้ี กระทรวงศึกษาธิการ
ได้ก าหนดให้ใช้ประกอบการศึกษาและจดัพิมพ์เป็นแบบเรียนฉบับพิเศษในปี พ.ศ. 2466 โดย
ก าหนดให้เป็นแบบเรียนวรรณคดีในวิชาภาษาไทยของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2503 ต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั (ปัทมา จนัทร์เจริญสุข, 2554: 11)  

กล่าวโดยสรุป ค่านิยมความจงรักภกัดีต่อสถาบนัพระมหากษตัริย ์ยงัคงมัน่คงจวบ
จนปัจจุบนัอยา่งไม่เส่ือมคลาย เพราะประชาชนถูกปลูกฝังภาพจ าเก่ียวกบัพระมหากษตัริยว์่าทรง
เป็นผูน้ าและผูป้กครองท่ีดี ปฏิบติัดี ปฏิบติัชอบ เป็นแบบอยา่งของทวยราษฎร์ ผา่นบทพระราชนิพนธ์ท่ี
ถูกน ามาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการช่วยสร้างอุดมการณ์ ศีลธรรม ค่านิยม ตลอดจนความรู้สึกนึกคิดใน
เร่ืองต่างๆ เพื่อการหลอมรวมความเป็นชาติไทย ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา และเทิดทูนไวซ่ึ้ง
สถาบนัพระมหากษตัริยใ์หเ้ป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัอยา่งแนบแน่นจนไม่สามารถแยกออกจากกนัได ้ 

2.2.2.4  ค่านิยมเก่ียวกบัวถีิชีวติและธรรมชาติ 
การรุกรานและการกระท าของประเทศมหาอ านาจทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

จากโลกตะวนัตก ท าให้เกิดแรงปะทะกับวฒันธรรมในสังคมไทยให้ล่ืนไหลไปตามกระแส
วฒันธรรมตะวนัตก ส่งผลใหเ้กิดความเปล่ียนแปลง อ่อนลา้ และเส่ือมถอยจนเกิดความต่ืนตระหนก
ทางวฒันธรรม (Culture Shock) (สุนทรียา ไชยปัญหา และอุรารักษ์ ศรีประเสริฐ, 2559: 109-110) 
ตามกระบวนการ “วิวฒันาการทางวฒันธรรม” (Cultural Evolution) และวิวฒันาการทางภาษา
ควบคู่กบัวิวฒันาการทางชีววิทยา ก่อให้เกิดการเรียนรู้ความหลากหลายทางวฒันธรรม (Cultural 
Diversity) และเช่ือมโยงอยา่งใกลชิ้ดกบัสภาพความหลากหลายทางชีวภาพ (Biological Diversity) 
จนส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของคนในสังคมให้สอดคล้องกบัธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
โดยรอบ (วสุิทธ์ิ ใบไม,้ 2550: 73-74)  

พิจารณาตามกระบวนทัศน์แบบตะวนัตก (Western Paradigm) เปรียบเทียบกับ
สถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในรัชสมยัของรัชกาลท่ี 6 พบว่า คนไทยกลบัมองว่า 
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วฒันธรรมเชิงอนุรักษ์ (Conservative Culture) หรือ วฒันธรรมไทยแบบดั้ งเดิมว่าเต็มไปด้วย 
“มรดกแห่งอคติและความคบัแคบ” (พฒันา กิติอาษา, 2546: 57-95) และเช่ือว่าการ “เลียนแบบ” 
วฒันธรรมต่างถ่ินเป็นส่ิงท่ีดี เป็นส่ิงท่ีทนัสมยั และเป็นวิธีท่ีสร้างความเจริญในตนเองมากกวา่วิถี
แบบไทยโบราณ จึงเป็นสาเหตุให้สังคมไทยมองวตัถุว่ามีคุณค่ามากกวา่คุณค่าทางจิตใจ (วณวรชา 
พินิจโรคากร และวีระชาติ น่ิมอนงค์, 2560: 243) จากจุดเร่ิมต้นน้ีท าให้รัชกาลท่ี 6 ทรงเห็นว่า
ค่านิยมอนัเป็นรากฐานของวฒันธรรมไทยก าลงัเปล่ียนแปลงไปในทางเสียหายแก่ชาติ ดว้ยการท า
ตามอย่างชาวตะวนัตกโดยไม่ตริตรอง โดยส าคัญว่าเป็นชาติท่ีเจริญแล้ว ประดุจโคลนติดล้อ
เปรียบเทียบส่ิงท่ีเป็นอุปสรรคขดัต่อความเจริญของชาติ ดงัปรากฏในบทพระราชนิพนธ์เร่ืองโคลน
ติดลอ้ของอศัวพาหุ เม่ือปี พ.ศ. 2458 จดัไดว้า่เป็นการปลุกใจอีกรูปแบบหน่ึงของพระองคท่ี์จะโนม้
นา้วให้ชาวไทยมีความต่ืนตวัต่อภยัคุกคามจากต่างชาติ และจะไดข้จดัปัญหาต่างๆ ในช่วงเวลานั้น
ให้หมดไปโดยละมุนละม่อม โดยท่ีรัฐบาลไม่ตอ้งใช้ก าลงัมาแกปั้ญหาชาวต่างชาติ (ธิดา วฒันกุล, 
2519: 105-106) ทรงพยามยามท่ีจะอนุรักษ์รากฐานเดิมของศิลปวฒันธรรมของชาติไทย ท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะควบคู่ไปกบัการแสดงให้เห็นถึงความเจริญสอดคลอ้งกบัค่านิยมกระแสหลกัตาม
แบบชาตินิยมตะวนัตก คือ มีความศิวิไลซ์ร่วมด้วย โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาความเส่ือมของ
วฒันธรรมในสังคมไทย ทั้งในเชิงประวติัศาสตร์ ภูมิศาสตร์ วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
และสังคมทอ้งถ่ิน ซ่ึงนบัวา่เป็นมรดกธรรมชาติอนัล ้าค่าของคนไทย ควบคู่ไปกบัการส่งเสริมลทัธิ
ชาตินิยมของพระองค์ เพื่ อประโยชน์ในการพยุงสถานภาพความเป็นกษัตริย์ในระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยข์องพระองคใ์ห้มัน่คงยิ่งข้ึน (กฤษกนก ลิมวฒันานนทช์ยั, 2557: 1370) สอด
รับกบัแนวคิดบริโภคนิยม (Consumerism) หรือวตัถุนิยม (Materialism) อย่างเห็นได้ชัด กล่าวคือ 
แนวคิดดังกล่าวปรากฏในปรัชญาฝ่ายตะวนัตก เช่น คาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx), เอพิคคิวรัส 
(Epicurus) หรือธาเลส (Thales) เป็นต้น ท่ีเห็นว่าสรรพส่ิงมีอยู่และวตัถุหรือสสารเพียงส่ิงเดียว
เท่านั้นท่ีสามารถสร้างความสุขให้กบัมนุษยไ์ด ้ส่ิงอ่ืนท่ีไม่ใช่สสาร ถือวา่เป็นส่ิงท่ีไม่มีอยูจ่ริง และ
ปรัชญาฝ่ายตะวนัออก เช่น กลุ่มปรัชญาจารวากหรือลทัธิโลกายตัของอินเดียท่ีเห็นว่า สรรพส่ิงมี
หรือเกิดข้ึนมาไดเ้พราะเกิดจากการรวมตวัของธาตุ 4 คือ ดิน น ้ า ลม ไฟ อยา่งเหมาะสมเท่านั้น เม่ือ
ธาตุเหล่าน้ีแตกสลายไปทุกส่ิงจะสูญส้ินไม่มีอะไรเหลือ (อดิศกัด์ิ ทองบุญ, 2546: 119-120) ในทาง
ตรงกนัขา้มกลุ่มผูน้บัถือปรัชญาทางพระพุทธศาสนาแบบเถรวาท กลบัเห็นว่าวตัถุไม่ใช่เป้าหมาย
ของชีวติแต่เป็นเพียงเคร่ืองมือท่ีจะท าใหชี้วิตสามารถท่ีจะพฒันากา้วหนา้ไปได ้จึงสอนให้มนุษยล์ะ
วางจากการยึดมัน่ในวตัถุและอาศยัวตัถุให้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตให้ไปสู่เป้าหมายสูงสุด
เท่านั้น (วณวรชา พินิจโรคากร และวรีะชาติ น่ิมอนงค,์ 2560: 242)  
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กล่าวโดยสรุป ค่านิยมเก่ียวกบัวิถีชีวิตของคนไทยเป็นการมองปรากฏการณ์ทาง
อารมณ์ ความคิด ความรู้สึก จิตใจ ความปรารถนา และพฤติกรรมขีดความสามารถของมนุษยท่ี์วดั
และค านวณได้เช่นเดียวกับวตัถุส่ิงของ ได้แก่ ด้านอาหาร การแต่งกาย การอยู่อาศยั การรักษา
โรคภยัไขเ้จ็บ วฒันธรรมการใชจ่้ายวสัดุของใชอ้ยา่งฟุ่มเฟือย มากกวา่การปรับตวัให้สอดคลอ้งเขา้
กบัธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม   

จากการประมวลและสังเคราะห์ค่านิยมของสังคมไทยในสมยัรัชกาลท่ี 6 พบว่ามีรูปแบบ
ค่านิยมบางประการท่ีน่าจะอยู่ในขอบข่ายเดียวกนั ท าให้เห็นขอ้มูลว่าค่านิยมเป็นส่ิงส าคญัและมี
อิทธิพลมากต่อการเกิดพฤติกรรมและฐานความคิดหรือมโนทศัน์ของคนในสังคม ถึงแมว้า่อนัดบั
ค่านิยมในสังคมไทยจะไม่เสถียรในต าแหน่งของตนเน่ืองดว้ยบริบททางวฒันธรรมท่ีเปล่ียนแปลง
ไป แต่โดยภาพรวมแล้วค่านิยมหลักๆ ท่ีสังคมไทยยงัมีอยู่ก็สร้างอิทธิพลในมโนทัศน์และ
พฤติกรรมของคนไทยไดไ้ม่น้อย ซ่ึงเม่ือพิจารณาแลว้จะเห็นถึงสัมพนัธภาพท่ีค่านิยมมีต่อการเกิด
มโนทัศน์อย่างชัดเจน ทั้ งน้ี เน่ืองจากหนังสือ “ประมวลนิทาน ร.6” อนัเป็นพระราชนิพนธ์ใน
รัชกาลท่ี 6 มีจุดมุ่งหมายท่ีจะประชดประชันคนไทยท่ีนิยมวฒันธรรมตะวนัตกและยกย่องคน
ตะวนัตกว่าเป็นคนชั้นสูงกว่าคนไทย ซ่ึงบอกถึงปัญหาของสังคมไทยในสมยันั้นได้เป็นอย่างดี 
รวมถึงเตือนสติให้คนไทยให้รู้จกัคิดพิจารณาไตร่ตรองก่อนจะเช่ือ และมีจุดมุ่งหมายผ่อนคลาย
อารมณ์แก่ผูอ่้าน ดงันั้น จึงไม่พบค่านิยมความจงรักภกัดีต่อสถาบนัพระมหากษตัริย ์ผูว้ิจยัไดส้รุป
และอภิปรายผลการวจิยัไวใ้นบทท่ี 5   
 

2.3  แนวคดิเกีย่วกบักำรวเิครำะห์ในเชิงอปุลกัษณ์  
 

การวิเคราะห์ในเชิงอุปลักษณ์ผ่านบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี 6 ผูว้ิจยัได้ทบทวน
วรรณกรรม เพื่อใชต้อบประเด็นงานวจิยัช้ินน้ี ประกอบดว้ย  
 

2.3.1  อุปลกัษณ์ในเชิงภำษำศำสตร์ปริชำน (Cognitive linguistics) 
ในหัวข้อน้ีผูว้ิจ ัยจะกล่าวถึง ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับอุปลักษณ์ และแนวคิดสามเหล่ียม

สัญลกัษณ์ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
2.3.1.1  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัอุปลกัษณ์ 
หลักทฤษฎีภาษาศาสตร์ป ริชาน (Cognitive Linguistics) ริเร่ิมโดย Lakoff and 

Johnson (1980) ซ่ึงไดอ้ธิบายการใชภ้าษาในเชิงอุปลกัษณ์ในรูปแบบของการเปรียบเทียบ โดยเป็น
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การเช่ือมโยงความหมายจากตน้ทาง (Source Domain) หรือความหมายเดิมก่อนเปรียบ ไปยงัความหมาย
ปลายทาง (Target Domain) หรือความหมายใหม่หลงัเปรียบ (กรกนก รัมมะอตัถ,์ 2556: 7-8)  

Lakoff and Johnson (1980) ไดอ้ธิบายและจ าแนกอุปลกัษณ์เป็น 2 ระดบั คือ 1) อุปลกัษณ์
ในระดับมโนทัศน์  หรือเรียกอีกอย่างว่า “มโนอุปลักษณ์” (Conceptual Metaphor) ซ่ึงสามารถ
สะท้อนให้เห็นระบบความคิดของมนุษยใ์นลักษณะท่ีเป็นอุปลักษณ์หรือการเปรียบเทียบ โดย
เปรียบส่ิงท่ีเป็นนามธรรมกบัส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมมากกวา่เพื่อง่ายต่อการเขา้ใจ (วิลาวณัย ์วิษณุเวคิน, 
2550: 10) และ 2) อุปลักษณ์ในระดับถ้อยค าหรือรูปภาษา หรือเรียกว่าอีกอย่างว่า “ถ้อยค า อุป
ลกัษณ์” (Metaphorical Expression) ซ่ึงเป็นถ้อยค าหรือรูปภาษาท่ีเป็นการเปรียบเทียบโดยทัว่ไป 
(รัชนียญ์า  กล่ินน ้าหอม, 2556: 134) กล่าวคือ เม่ือวเิคราะห์จากการใชถ้อ้ยค าอุปลกัษณ์หรือรูปภาษา
ท่ีใช ้จะท าให้เขา้ใจมโนทศัน์หรือความคิดของผูใ้ชภ้าษาท่ีมีต่อโลกผา่นระบบอุปลกัษณ์ ซ่ึงเป็นวิธี
ส าหรับการวเิคราะห์ความจริงทางสังคมอยา่งเป็นระบบ (Deetz, 1981: 5)  

ทั้งน้ี อุปลกัษณ์ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งแต่เฉพาะกบัปรากฏการณ์ทางภาษา (ณฐัพร พานโพธ์ิทอง, 
2556: 102) หรือเก่ียวขอ้งกบัค าเท่านั้น แต่อุปลกัษณ์ยงัเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั “ความคิด” (thought) 
สอดคลอ้งกบังานของ Sweetser (1990) ซ่ึงไดอ้ธิบายไวว้า่ ระบบความคิดของมนุษยเ์ป็นผลมาจาก
ประสบการณ์ในชีวิตประจ าวนั (ดีเลิศ ศิริวารินทร์, 2550: 6, 12-13) ในขณะท่ี Kovecses (2002) 
กล่าวว่า อุปลกัษณ์เป็นการใชภ้าษาเพื่อแสดงภาพพจน์ โดยการเปรียบเทียบส่ิงหน่ึงกบัอีกส่ิงหน่ึง 
และค าท่ีน ามาเปรียบเทียบนั้นมีวตัถุประสงค์เพื่อความไพเราะ ความสวยงามทางภาษา หรือเพื่อ
แสดงอารมณ์ (อรทยั ชินอคัรพงศ,์ 2557: 60) และยงัเก่ียวขอ้งกบัความคิดของมนุษย ์เพราะมนุษยมี์
ระบบความคิดเป็นแบบอุปลกัษณ์โดยธรรมชาติของมนุษยเ์องอยูแ่ลว้ อาจกล่าวไดว้า่ ผูใ้ชภ้าษาคิด
อย่างไรก็จะใช้อุปลกัษณ์หรือความเปรียบเช่นนั้น (กนกกาญจน์ วรสีหะ และรัชนียญ์า  กล่ินน ้ าหอม, 
2555: 50) 

2.3.1.2  แนวคิดสามเหล่ียมสัญลกัษณ์ 
การศึกษาของ Ogden and Richards (1972) โดยใช้สามเหล่ียมสัญลกัษณ์ (Semiotic 

Triangle) สามารถน ามาอธิบายถึงมโนทศัน์หรือความคิด ความรู้ความเขา้ใจของผูใ้ช้ภาษา ซ่ึงเป็น
ความสัมพนัธ์ระหวา่งสัญลกัษณ์หรือรูปภาษา (Symbol) มโนทศัน์หรือความคิด (Concept) และส่ิง
ท่ีอา้งถึง (Referent) ดงัภาพท่ี 2.1 
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มโนทศัน์ หรือความคิด (Concept or Thought) 

 
 
 
 
 
                  สัญลกัษณ์ หรือ รูปภาษา (Symbol)                   ส่ิงท่ีอา้งถึง (Referent) 
 
ภำพที ่2.1  สามเหล่ียมสัญลกัษณ์ (Semiotic Triangle) ของ Ogden and Richards 
แหล่งทีม่ำ:  Ogden and Richards, 1972: 11. 
 

จากการศึกษาของ Ogden and Richards (1972) สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ตาม
สามเหล่ียมสัญลกัษณ์ (Semiotic Triangle) ได้ว่า ผูใ้ช้ภาษามีความคิดในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดเกิดข้ึน 
โดยใช้สัญลกัษณ์หรือรูปภาษา (Symbol) เป็นตวัถ่ายทอดมโนทศัน์หรือความคิด (Concept) ของ
ผูใ้ชภ้าษา ซ่ึงสัญลกัษณ์หรือรูปภาษา (Symbol) ท่ีใช้จะแสดงถึงส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีผูใ้ชภ้าษาตอ้งการท่ี
จะกล่าวถึง (Referent) กล่าวคือ ผูใ้ช้ภาษามองเห็นภาพหรือนึกถึงส่ิงใดๆ ก็จะเกิดกระบวนการ
เช่ือมโยงองค์ประกอบของความหมายท่ีมีอยู่แลว้ในระบบความคิดโดยเช่ือมเขา้กบักระบวนการ
สร้างสัญลักษณ์หรือรูปภาษา (Symbol) แต่สัญลักษณ์หรือรูปภาษา (Symbol) กับส่ิงท่ีอ้างถึง 
(Referent) ไม่ได้มีความสัมพนัธ์กันโดยตรง จะเห็นได้ว่าทั้ งสองจึงแสดงเป็นเส้นประ หากแต่
สามารถเช่ือมโยงได้โดยผ่านระบบความคิดหรือมโนทัศน์ (Concept) เป็นการแสดงให้เห็นถึง
ความสัมพนัธ์ระหว่างภาษากบัความคิดนัน่เอง (กรกนก รัมมะอตัถ์, 2556: 14; ดีเลิศ ศิริวารินทร์, 
2550: 15-16) 

กล่าวโดยสรุป อุปลกัษณ์มิไดจ้ดัเป็นความสามารถเฉพาะตวัของนกัประพนัธ์หรือมี
แต่เฉพาะในงานประพนัธ์เท่านั้น หากแต่ผูใ้ชภ้าษาทุกคนก็สามารถใชอุ้ปลกัษณ์ได ้ซ่ึงการใชอุ้ปลกัษณ์
ได้อย่างเหมาะสมนับเป็นค่านิยมอย่างหน่ึงต่อการสร้างสรรค์งานประพนัธ์ในวรรณกรรม ทั้งยงั
สามารถสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเป็นเลิศทางปัญญาอีกดว้ย  
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2.3.2  กำรวเิครำะห์เชิงอุปลกัษณ์ (Metaphor Analysis) 
ในหัวขอ้น้ีจะอธิบายถึงการวิเคราะห์เชิงอุปลกัษณ์ (Metaphor Analysis) ตามแนวคิดของ 

Koch and Deetz (1981: 1-13) ซ่ึงผูว้ิจยัน าแนวความคิดดงักล่าวมาประยุกตใ์ชก้บังานการศึกษาวิจยั
น้ี มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

2.3.2.1  การวเิคราะห์อุปลกัษณ์ของความเป็นจริงเชิงสังคมในองคก์ร   
นกัทฤษฎีเชิงองค์กรหลายคนเช่ือในแนวคิดท่ีวา่องค์กรคือความเป็นจริงเชิงสังคมท่ี

สมาชิกยอมรับร่วมกัน ความเป็นจริงเหล่าน้ีมักไม่ได้รับการอธิบายอย่างเพียงพอ เพราะว่า
กระบวนการท่ีท าให้เกิดความเป็นจริงน้ีไม่ถูกน ามาพูดคุย งานวิจยัของ Koch and Deetz (1981) จะ
อธิบายว่ากระบวนการดงักล่าวเกิดข้ึนในวาทกรรมไดอ้ย่างไร เพื่อเป็นฐานส าหรับการวิเคราะห์
ความเป็นจริงเชิงสังคมในองค์กร อาศยัการวิจยัเก่ียวกบัโครงสร้างค าอุปลกัษณ์ของภาษา วิธีการ
ส าหรับวิเคราะห์อุปลักษณ์ ซ่ึงจะเปิดเผยถึงโครงสร้างทางความหมายจะถูกน ามาอธิบาย การ
วเิคราะห์อุปลกัษณ์ท่ีปรากฏอยูใ่นการพูดคุยในองคก์รจะช่วยให้เขา้ใจถึงนยัยะความเป็นไปไดท่ี้อยู่
ภายในความเป็นจริงในปัจจุบนัขององคก์ร 

นกัทฤษฎีเชิงองคก์รหลายคนเห็นตรงกนัวา่ ความเป็นจริงเชิงสังคมท่ีสมาชิกยอมรับ
ร่วมกัน เป็นส่วนส าคัญของชีวิตในองค์กร และความเป็นจริงน้ีถูกสร้างข้ึน ถูกคงไว้ และ
เปล่ียนแปลงผ่านการมีปฏิสัมพนัธ์เชิงสัญลกัษณ์ (Symbolic Interaction) แต่การกล่าวอา้งน้ียงัขาด
ขอ้ตกลงร่วมกนัและขาดความชดัเจนในส่วนท่ีว่าความเป็นจริงเชิงสังคมนั้นคืออะไร หรือการมี
ปฏิสัมพนัธ์เชิงสัญลกัษณ์มีส่วนอย่างไรกับความเป็นจริงดังกล่าว งานวิจยัหลายช้ินได้กล่าวถึง
ปัญหาน้ี โดยระบุถึงจุดอ่อนของโมเดลแบบเส้นตรงซ่ึงจะเน้นไปท่ีผลของโครงสร้างทางสังคมท่ีมี
ต่อปฏิสัมพนัธ์ในองค์กร หรือเน้นไปท่ีรูปแบบวิธีการท่ีโครงสร้างทางสังคมถูกพฒันาข้ึนมาจาก
ลกัษณะการส่ือสารท่ีเกิดข้ึนในองคก์ร ดงันั้นจึงเป็นเร่ืองส าคญัท่ีควรพิจารณาวา่การมีปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งกนัถือเอาความเป็นจริงเชิงสังคมเป็นการแสดงความหมายไดอ้ยา่งไร และการมีปฏิสัมพนัธ์
น้ีท าใหเ้กิดความเป็นจริงเชิงสังคมไดอ้ยา่งไร 

จากภาวะทั้งสองแบบท่ีกล่าวมาขา้งตน้ของการมีปฏิสัมพนัธ์เชิงสังคม ในการศึกษา
สามารถมองโครงสร้างความหมาย (Meaning Structures) ในองค์กรได้ว่ามีสถานะท่ีหยุดน่ิง และ
พฒันาเปล่ียนแปลงเร่ือยๆ และยงัมองได้ว่าเป็นส่ิงท่ีจ  ากัดพฤติกรรมมนุษย์และเกิดข้ึนมาจาก
พฤติกรรมมนุษย ์(Giddens, 1976,1979; Koch and Deetz, 1981: 1) ในการศึกษาเชิงทฤษฏีน้ีจะให้
วิธีการวิเคราะห์ท่ีจะช่วย 1) ให้ค  าอธิบายถึงโครงสร้างความหมายในองค์กรท่ีบงัคบัตีกรอบวาท
กรรม 2) ใหเ้กิดความชดัเจนในความหมายและผลท่ีวจันภาษาในองคก์รมีต่อความเป็นจริงเชิงสังคม 
และ 3) เป็นฐานส าหรับการวิพากษ์วิจารณ์ และการแทรกแซงความเป็นจริงเชิงสังคมในองค์กรท่ี
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เป็นอยู ่ในขณะท่ี Koch and Deetz (1981: 2) ไดก้ล่าวถึงธรรมชาติของความเป็นจริงเชิงสังคมและ
ความสัมพันธ์ของวาทกรรมและโครงสร้างความหมายทางสังคม และแสดงถึงวิธีวิเคราะห์           
วาทกรรม ซ่ึงจะอธิบายถึงโครงสร้างความหมายท่ีปรากฏอยูใ่นการแสดงความคิดเชิงอุปลกัษณ์ของ
สมาชิกในองคก์ร  

2.3.2.2  โครงสร้างของความเป็นจริงในองคก์ร 
ความคิดท่ีว่าสมาชิกในองค์กรมีความเป็นจริงทางสังคมร่วมกันนั้นบ่อยคร้ังจะ

หมายความว่าสมาชิกสร้างความคิดความรู้สึกส่วนบุคคลท่ีมีต่อ “โลกแห่งความเป็นจริง” ทั้งในแง่
ของวตัถุส่ิงของและเหตุการณ์ จากนั้น เม่ือเวลาผา่นไปสมาชิกสามารถปรับไปในทางเดียวกนัและ
เกิดเป็นความคิดความรู้สึกท่ีคลา้ยกนั เม่ือ “ความหมาย” น้ีไดรั้บการเผยแพร่ออกไปมากพอ สมาชิก
ในองค์กรจะสามารถพูดถึงวตัถุส่ิงของและเหตุการณ์โดยคิดไปว่าคนอ่ืนๆ จะเขา้ใจในส่ิงท่ีตน
หมายถึง ในทศันะน้ีจะมองว่า การมีความเป็นจริงเชิงสังคมคือการมีโลกแห่งความเป็นจริงและ
บุคคลในสังคมมีกรอบการตีความโลกนั้นคลา้ยกนั  

นักวิจยัเชิงปรากฏการณ์ได้แสดงให้เห็นว่าความเป็นจริงเชิงสังคมเป็นส่ิงท่ีเป็น
พื้นฐานมากกวา่นั้น โดยเสนอวา่ แทนท่ีบุคคลจะรับรู้โลกและจึงตีความหรือใหค้วามหมาย การรับรู้
นั้นแทจ้ริงมาจากมุมมองต่อโลกท่ีถูกตีความมาก่อนแลว้ วตัถุส่ิงของและเหตุการณ์คือกระบวนการ
ทางสังคม การท่ีเราประสบวา่ส่ิงหน่ึง เป็น แบบนั้นแบบน้ี ก็จะเป็นไปตามลกัษณะท่ีส่ิงนั้นถูกมอง
วา่ เป็น อยูใ่นภาวะปกติ ในชัว่ขณะของการรับรู้ว่าวตัถุ เหตุการณ์ และการกระท านั้นก็ “เป็นจริง” 
ตามท่ีมนัปรากฏอยูใ่นบริบทโดยปกติขององคก์ร ยกตวัอยา่งเช่น ผูจ้ดัการอาจจะมองกองจดหมาย
สมคัรงานผา่นๆ เกิดเป็นประสบการณ์วา่นัน่คือ “จดหมาย” “คนก าลงัหางาน” “เร่ืองเสียเวลา” “ส่ิง
ท่ีบ่งช้ีถึงบุคลากรใหม่ๆ” เป็นตน้ “จดหมาย” และ “บุคลากรใหม่ๆ” เป็นมากกว่าวตัถุท่ีจบัตอ้งได ้
ทั้ งคู่เป็นจริง มีตวัตนเชิงสังคมในบริบทขององค์กร มนัคือความเป็นจริงท่ีถูกสร้างและถูกรับรู้
ร่วมกนั ความเป็นไปได้ท่ี “แผ่นกระดาษสีขาวท่ีมีการขีดเขียน” ปรากฏเป็นความเป็นจริงว่าคือ 
“จดหมาย” หรือ “บุคลากรใหม่ๆ” นั้นมีความเช่ือมโยงกบัประสบการณ์เก่ียวกบัสถานการณ์การจา้ง
งานในประเทศ ต าแหน่งท่ีเปิดรับในบริษทั ปริมาณท่ีตอ้งเสร็จในวนันั้น และความเป็นไปไดท่ี้จะ
ตอ้งการแรงงานเพิ่มข้ึน “จดหมาย” จะไม่ถูกมองวา่เป็นเพียง “แผน่กระดาษสีขาวท่ีมีการขีดเขียน” 
แมว้า่ถา้มองลึกลงไปหรือบริบทเปล่ียนไปมนัก็อาจจะถูกมองไดแ้บบนั้นก็ตาม  

ในสถานการณ์ทัว่ไปการจะตระหนกัรู้ถึงบางส่ิงก็คือการตระหนกัรู้ถึงส่ิงนั้นตามท่ี
มนัถูกตีความ โดยทัว่ไปบุคลากรในองค์กรมกัมองขา้มความจริงขอ้น้ี นอกเสียจากในเวลาท่ีเกิด
ความขดัแยง้หรือความไม่แน่นอน พวกเขาจึงจะหนักลบัมาส ารวจเง่ือนไขท่ีท าให้เกิดเร่ืองราวนั้นๆ 
หรือเง่ือนไขท่ีท าให้บางส่ิงหรือเหตุการณ์ถูกมองไปแบบนั้น อยา่งไรก็ดีความพยายามท่ีจะหาความ
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เขา้ใจท่ี “ถูกตอ้ง” จะเกิดข้ึนโดยอาศยัชุดความเขา้ใจ ความคาดหวงัและรูปแบบการปฏิบติัท่ีผา่นๆ 
มาท่ีบุคลากรในองค์กรมีร่วมกนั ด้วยเหตุผลน้ีท าให้เกิดความเป็นจริงทางสังคมและคงไวอ้ย่าง
ต่อเน่ือง โดยน้อยคร้ังท่ีความเป็นจริงน้ีจะถูกหยิบข้ึนมาวิพากษ์วิจารณ์หรือตรวจสอบเพื่อพิจารณา
วา่ยงัมีความเป็นจริงแบบอ่ืนท่ีอาจเหมาะสมกวา่หรือไม่ 

การมองเห็นส่ิงนั้น เป็น ส่ิงนั้นท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าทุกวนั เกิดข้ึนจากบริบทของการ
ตีความขั้นพื้นฐานและเป็นการตีความท่ีเขา้กบัโครงการหรืองานท่ีสมาชิกในองคก์รก าลงัมีส่วนร่วม
อยู ่(Heidegger, 1962; Koch and Deetz, 1981: 3) การตีความนั้นไม่ไดเ้ป็นการกระท าท่ีเกิดข้ึนอยา่ง
ตั้งใจหรือข้ึนอยู่กบัแต่ละบุคคล วตัถุส่ิงของหรือเหตุการณ์ในองค์กรถูกตีความไวก่้อนแล้ว (เช่น 
“จดหมาย” ปรากฏข้ึนเม่ือมองไปยงักล่องไปรษณีย ์“แผ่นกระดาษสีขาว” ปรากฏข้ึนเม่ือคิดจะสั่ง
อุปกรณ์ส านักงาน) กระบวนการคิดท่ีตามมาเก่ียวกบัโลกรอบตวัหรือการยืนยนัถึงธรรมชาติ “ท่ี
แทจ้ริง” จะข้ึนอยู่กบัการตีความท่ีเกิดข้ึนแล้วก่อนหน้า การตีความอย่างไม่รู้ตวัซ่ึงได้สร้างความ
เขา้ใจในโลกอยา่งท่ีเป็นนั้นตั้งอยูบ่นรากฐานของการรวมกนัของความเป็นไปไดท่ี้เกิดข้ึนเฉพาะใน
บริบทของการคิดหรือการท างานในองค์กร และมีความเก่ียวเน่ืองกบัส่ิงท่ีเราเรียกว่า วฒันธรรม 
ดงันั้นเม่ือกล่าวว่าสมาชิกในองค์กรมีความเป็นจริงทางสังคมร่วมกนันั้นไม่ไดห้มายความเพียงว่า
สมาชิกมีมุมมองและวิธีการพูดถึงโลกของเขาในแบบเดียวกนั แต่หมายถึงว่าสมาชิกมีบริบทของ
โลกรอบตวัร่วมกนั ส่ิงท่ีสามารถจะถูกคิดหรือท าออกมา (ในแง่ของความเป็นไปได)้ ไม่ใช่ผลของ
การเลือกท่ีจะกระท าหรือการโนม้นา้วให้กระท า แต่ส่ิงเหล่านั้นท าหนา้ท่ีเป็นขอ้มูลพื้นฐานท่ีส่งผล
ใหเ้กิดตวัเลือกและการโนม้นา้วทั้งหมด 

หากกระบวนการตีความและความเป็นจริงทางสังคม (วฒันธรรมทางองคก์ร) ไม่ได้
ปรากฏเป็นกรอบแนวคิดท่ีชัดเจนในความคิดของสมาชิกในองค์กร เช่นนั้นแล้วมนัอยู่ท่ีไหนกนั 
และความเป็นจริงทางสังคมถูกผลิตข้ึนซ ้ าแล้วซ ้ าเล่าให้เป็นกรอบการตีความส าหรับการพูดการ
กระท าท่ีเกิดตามมาไดอ้ยา่งไร อาศยังานวิจยัไม่นานมาน้ี Koch and Deetz (1981) ไดเ้สนอวา่วิธีวาง
กรอบแนวคิดความเป็นจริงทางสังคมท่ีดีท่ีสุดคือการมองความเป็นจริงนั้นวา่เป็นระบบสัญศาสตร์
รูปแบบหน่ึง และการกระท าของมนุษยท์  าหนา้ท่ีหลายอยา่งในเวลาเดียวกนั ซ่ึงรวมไปถึงการท าให้
เกิดระบบความหมายซ่ึงการกระท าของมนุษยเ์องก็เป็นส่วนหน่ึงเช่นเดียวกนั ขณะท่ีการพูดและการ
เขียนในองค์กรจะท าหน้าท่ีเป็นเคร่ืองมือส าหรับส่งต่อข้อมูลและเปล่ียนแปลงความคิดเห็น 
กระบวนการขั้นพื้นฐานมากกว่านั้นก็ปรากฏอยู่ด้วย วาทกรรมในองค์กรเองก็ท าหน้าท่ีเก่ียวกับ
ความรู้และรู้คิด (Thayer, 1975; Leff, 1978; Farrell, 1976, 1978; Koch and Deetz, 1981: 3) ดงันั้ น
วาทกรรมเม่ือมองวา่เป็นการกระท าของมนุษยรู์ปแบบหน่ึงสามารถมองไดว้า่เป็นการอา้งถึงส่ิงอ่ืนๆ 
ท่ีมากกว่าหน่ึง นอกจากจะเป็นการอ้างโดยตรงถึงเหตุการณ์ท่ีก าลังเกิดข้ึน ก็ยงัมีการอ้างท่ีไม่
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ปรากฏชัดเจนถึงโลกเชิงมโนทัศน์ ซ่ึงเป็นโลกท่ีท าให้เหตุการณ์และการกระท าต่างๆ เกิด
ความหมาย (Ricoeur, 1971; Geertz, 1973; Koch and Deetz, 1981: 4) ในการอา้งท่ีไม่ปรากฏชดัเจน
น้ีวาทกรรมในองค์กรได้ให้บริบทแวดล้อมท่ีจะท าให้ส่ิงต่างๆ ถูกรับรู้ตามท่ีปรากฏออกมา การ
สร้างเน้ือความ (Message Construction) ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการน าเสนอขอ้มูลอยา่งมีประสิทธิภาพ
เพียงอยา่งเดียว แต่โดยพื้นฐานยงัเก่ียวกบัการประกาศถึงความเป็นจริงท่ีตกลงร่วมกนั ซ่ึงจะท าให้
เกิดความเขา้ใจในขอ้มูลในทิศทางเดียวกนั (Hawes, 1976; Koch and Deetz, 1981: 4) 

ในการพูดคุยโดยทัว่ไปในองค์กร การอ้างท่ีไม่ปรากฏชัดเจนซ่ึงก่อให้เกิดบริบท
ส าหรับการตีความเพื่อให้เข้าใจในวตัถุส่ิงของและเหตุการณ์นั้นมักถูกมองข้ามไป การแสดง
ความคิดจะถูกมองอย่างตรงตัวแม้ว่าส่ิงท่ีถูกรับรู้ว่าเป็นเช่นนั้ นเช่นน้ี จะข้ึนอยู่กับโครงสร้าง
ความหมายท่ีไม่ตรงตวัก็ตาม ประเด็นของการวิเคราะห์ของ Koch and Deetz (1981: 4) กล่าวคือการ
อธิบายถึงความหมายท่ีมกัถูกมองขา้มท่ีอยู่ลึกลงไป ซ่ึงเป็นความหมายท่ีจะวางบริบทให้กบัการ
กระท าและความเขา้ใจของสมาชิกในองค์กร การอธิบายน้ีสามารถเปิดเผยให้เห็นข้อจ ากัดท่ีไม่
จ  าเป็นและไม่เป็นท่ีตอ้งการ และแสดงถึงธรรมชาติของโครงสร้างความหมายท่ีเกิดข้ึนอยู่ในการ
พูดคุยของสมาชิกในองคก์ร 

การอธิบายน้ีอาศยัระเบียบวธีิวจิยัแบบตีความ แทนท่ีจะใชก้ารศึกษาเชิงบรรทดั-ฐาน
ซ่ึงจะท าให้การใชแ้ละโครงสร้างทางภาษาปรากฏเป็นรูปธรรม หรือการศึกษาแบบเชิงธรรมชาติซ่ึง
จะพยายามอธิบายความหมายของการกระท า เป้าหมายหลกัของการวิจยัแบบตีความ คือ การสร้าง
การบรรยายลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกนัของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ า การวิจยัน้ีน่าจะ 1) แสดงให้
เห็นวา่ส่ิงต่างๆ ในองคก์รมีความหมายอยา่งท่ีมนัเป็นไดอ้ยา่งไร 2) แสดงใหเ้ห็นความหมายโดยนยั
ในความคิดและการกระท าในองค์กรท่ีถูกมองขา้มไป งานของ Koch and Deetz (1981) คือ การ
ตีความ “แง่มุมปกติบางแง่มุมท่ีเป็นท่ีรู้จกัโดยนัยยะโดยทัว่กนั เป็นการคน้พบส่ิงท่ีถูกซ่อนเร้นอยู่
เบ้ืองหลงัส่ิงท่ีดูคุน้ชิน” (Strasser, 1963; Koch and Deetz, 1981: 4) การตีความโครงสร้างประสบการณ์
ของสมาชิกในองค์กรแสดงถึงความคิดการกระท าอะไรท่ีอาจเป็นไปได้ส าหรับสมาชิกเหล่านั้น 
ดงันั้นผูว้ิเคราะห์จึงเป็นผูว้ิจารณ์ ดงัท่ี Bauman (1978) แสดงไวว้่า “วิธีวิจยัแบบตีความหมายทาง
สังคม สามารถท าหน้าท่ีเก่ียวกบัการส่ือสารไดเ้ฉพาะในแง่ของการเป็นวิธีวิจารณ์ วิธีน้ีจะเปิดเผย
เง่ือนไขในการส่ือสารท่ีน าไปสู่ความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ท่ีไม่บกพร่องและไม่เป็นความจริง” 
(Bauman, 1978; Koch and Deetz, 1981: 4) 

2.3.2.3  การวเิคราะห์เชิงอุปลกัษณ์ในองคก์าร 
จากการศึกษางานของ Lakoff and Johnson (1980) ท่ีกล่าวถึงความสัมพนัธ์ท่ีอุปลกัษณ์มี

ต่อประสบการณ์ของมนุษย ์พบว่าวิธีน้ีเหมาะกบัการวิเคราะห์ความเป็นจริงเชิงสังคมในองค์กร
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อย่างเป็นระบบ แสดงให้เห็นว่าการสร้างมโนทศัน์ของโลกนั้นโดยหลกัจะข้ึนอยู่กบัระบบท่ีเก่ียว
เน่ืองกนัของอุปลกัษณ์ การแสดงออกเชิงอุปลกัษณ์เป็นส่วนเฉพาะส่วนหน่ึงของภาษา และท าให้
เกิดโครงสร้างหลกัพื้นฐานใหก้บัประสบการณ์ (Koch and Deetz, 1981: 5) 

รูปแบบอุปลกัษณ์แบบ “A คือ B” แสดงถึงการรับรู้ การสร้างกรอบความคิด และ
ความเขา้ใจท่ีมีต่อวตัถุหรือเหตุการณ์หน่ึงโดยใชอี้กส่ิงหน่ึงแทน รูปแบบ  “A คือ B” ไม่ไดเ้กิดโดย
จะก าหนดอะไรแทนท่ีก็ได้เพราะว่าอุปลักษณ์นั้นจะแสดงถึงส่ิงท่ีเรียกว่า “การก าหนดทิศทาง
แน่นอน” (Directionality) หมายถึง วตัถุหรือเหตุการณ์ท่ีไม่ไดถู้กอธิบายหรือกล่าวถึงอยา่งชดัเจน 
ซ่ึงคือ A มีโครงสร้างมาจากประสบการณ์ของวตัถุหรือเหตุการณ์อีกอันหน่ึงท่ีมีความชัดเจน
มากกว่า ซ่ึงคือ B ในอุปลกัษณ์ท่ีวา่ ชีวิตคือเกม (Life is a Game) แง่มุมประสบการณ์หน่ึงของชีวิต
ถูกท าให้เด่นจากความเข้าใจเก่ียวกับเกมท่ีมีกรอบแนวคิดชัดเจนอยู่แล้วและเป็นความเข้าใจท่ี
ตรงกนั ในงานวจิยัน้ีอุปลกัษณ์น าเสนอวิธีการมองเปรียบเทียบส่ิงหน่ึงเป็นอีกส่ิง โดยประโยค ชีวิต
คือเกม ชีวติถูกมองวา่เป็นเกม ซ่ึงมีผูเ้ล่น ผูแ้พ ้มีจงัหวะท่ีดี และมีกลยทุธ์ (Koch and Deetz, 1981: 5) 

Lakoff and Johnson แสดงให้เห็นวา่ระบบของอุปลกัษณ์ถูกพฒันาจากประสบการณ์
ชีวิตท่ีถูกอธิบายอยา่งชดัเจนและจากการท่ีมีผูมี้ประสบการณ์ร่วมกนัไดอ้ยา่งไร โดยรวมถึงทิศทาง
ในแง่ของพื้นท่ี (ข้ึน-ลง ใน-นอก) แนวคิดเชิงภววิทยาจากการมีประสบการณ์ทางกายภาย (ส่ิงท่ีมี
ตวัตน สสาร บุคคล) และกิจกรรมท่ีมีโครงสร้าง (การกิน การขยบั การมองเห็น) จากประสบการณ์
เหล่าน้ีท าให้เกิดแนวคิดเชิงอุปลกัษณ์ ซ่ึงแบ่งออกได้ 3 ประเภท อุปลกัษณ์เชิงทิศทาง (เช่น การ
ควบคุมมีลกัษณะอยู่ดา้นบน “ฉันมีการควบคุมเหนือเขา”) อุปลกัษณ์เชิงภาวะ (เช่น ความคิดเป็น
เคร่ืองจกัร “เราจะผลิตไอเดียใหม่ออกมาทุกวนั”) อุปลกัษณ์เชิงโครงสร้าง (เช่น ความเขา้ใจคือการ
มองเห็น “ฉันเห็นว่าคุณจะบอกอะไร”) อุปลกัษณ์ท่ีพื้นฐานท่ีสุดเม่ือถูกใช้บ่อยๆ ก็จะตกตะกอน
รวมกนั ซ่ึงเรียกวา่ อุปลกัษณ์ตามตวัอกัษร “Literal Metaphor” เพื่อเน้นวา่แมว้า่จะดูตรงตวั แต่อุป
ลกัษณ์ก็จะข้ึนอยูก่บัการเปรียบเทียบส่ิงสองส่ิงท่ีต่างกนั ความตรงตวัอกัษรน้ีคือรูปแบบค าท่ีสร้าง
จากค าอ่ืนท่ีถูกใช้เป็นประจ า ซ่ึงท าให้เกิดการเปรียบเทียบส่ิงหน่ึงเป็นอีกส่ิงและท าให้ระบบ
ความหมายทั้งหมดถูกปิดบงัและลืมเลือน (Koch and Deetz, 1981: 5) 

2.3.2.4  กระบวนการวเิคราะห์ 
การวิเคราะห์ค าอุปลกัษณ์ในองค์กรเร่ิมจากการบนัเสียงการพูดคุยของสมาชิก การ

เลือกบทสนทนาท่ีจะถูกบนัทึกจะตดัสินจากเป้าหมายการวจิยั เช่น เพื่อใหเ้ขา้ใจมุมมองของผูจ้ดัการ
เก่ียวกับความสัมพนัธ์ระหว่างนายจา้งและลูกจา้งดีข้ึน ผูว้ิจยัอาจบนัทึกเสียงการสัมภาษณ์ การ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นแบบกลุ่ม หรือในช่วงการฝึกผูจ้ดัการท่ีมีการหยิบประเด็นน้ีข้ึนมาพูดคุย 
เอกสารลายลกัษณ์อกัษร เช่น บนัทึกช่วยจ าภายในหน่วยงาน ประกาศนโยบาย และจดหมายข่าวใน
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บริษัทก็เป็นแหล่งขอ้มูลท่ีดี การรวบรวมข้อมูลจากหลายๆ แหล่งช่วยท าให้แน่ใจว่าอุปลักษณ์
ส าคญัๆ จะไม่ถูกละเลย (Koch and Deetz, 1981: 5-6) 

ในขณะท่ีเกณฑค์ าถามสัมภาษณ์ควรมีความเป็นกลางเชิงอุปลกัษณ์ ค าถามเช่น “ช่วย
บอกไดม้ั้ยวา่องคก์รน้ีท างานอยา่งไร” เป็นการโนม้น้าวให้ผูถู้กสัมภาษณ์คิดเปรียบเทียบวา่ องคก์ร
คือเคร่ืองจกัร ซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบท่ีถูกใชท้ัว่ไป “เล่าเก่ียวกบับริษทั X ให้ฟังหน่อย” จะมีความ
เป็นกลางมากกวา่ ค าถามท่ีตามมาควรจะถูกถามในรูปแบบของอุปลกัษณ์ท่ีผูถู้กสัมภาษณ์ไดเ้ขา้ใจ
มาแลว้ “คุณบอกว่าหัวหน้ากดดนัให้คุณท างานออกมาให้ดีกว่าเพื่อนร่วมงานของคุณ เล่าเก่ียวกบั
ความกดดนัน้ีใหฟั้งหน่อย และหวัหนา้คาดหวงัใหคุ้ณท างานออกมามนัเป็นอยา่งไร”  

จากข้อมูลน้ี อุปลักษณ์จะถูกแยกออกมาโดยอาศยักระบวนการ ดังน้ี (Koch and 
Deetz, 1981: 6) 

A: “ถา้เราไม่ท าให้จอห์นขยบัเขยื้อน บริษทั X จะไม่สามารถท างานไดท้นัเส้นตาย
แน่ๆ” 

B: “หืม ฉันเกรงว่ามันได้เวลาท่ีจะให้หัวหน้าได้เห็นเขาล้มหน้าคะม า ความไร้
ประสิทธิภาพของเขาเป็นเหตุใหเ้กิดแรงเสียดทานทัว่ไปหมด” 

C: “มนัไม่มีทางอ่ืนท่ีจะคล่ีคลายเร่ืองน้ีโดยไม่ตอ้งส าลกัทั้งโครงการแลว้หรือ” 
สามารถแยกอุปลกัษณ์ออกมาไดด้งัน้ี 
“เราไม่ท ำให้ (get) จอห์นขยบัเขยือ้น (moving)” 
“บริษทั X จะไม่สามารถท างานได้ทัน (going to make) เส้นตาย” 
“ได้เวลา” (about) 
“หวัหนา้เห็น (see) เห็นเขาล้มหน้ำคะม ำ (fall on his face)” 
“ควำมไร้ประสิทธิภำพ (inefficiency) ของเขาเป็นเหตุให้เกิดแรงเสียดทำน (friction)” 
“ท่ัว (over) ไปหมด” 
“วิธี (way) ท่ีเราจะคลี่คลำย (smooth)” 
“ส ำลัก (choking up) ท้ัง (whole) โครงการ” 
เป้าหมายของผูว้ิจยัจะเป็นตวัตดัสินความละเอียดถ่ีถ้วนท่ีอุปลกัษณ์จะถูกวิเคราะห์ 

อุปลกัษณ์หลายค าท่ีใช้กนัธรรมดาทัว่ไป การวิเคราะห์ค าเหล่านั้นไม่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาน้ี 
เช่นเดียวกนั อุปลกัษณ์ในขอ้ความท่ีกล่าวถึงประเด็นท่ีไม่อยูใ่นงานวจิยัน้ีก็จะถูกขา้มไป 

วลีอุปลกัษณ์จะถูกย่อลงมาให้เหลือเพียงค าอุปลกัษณ์ การอธิบายของ Lakoff and 
Johnson เก่ียวกบัโครงสร้าง ท่ีมาท่ีไปและการมีทิศทางของอุปลกัษณ์ถือเป็นแนวทางส าหรับการ
วเิคราะห์ แมว้า่การแบ่งแต่ละหมวดหมู่จะเป็นตวัช่วยให้เขา้ใจมากกวา่เพื่อเป็นขอ้ก าหนด วลีบางวลี
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จะมีอุปลักษณ์ผสมกัน (“การยกเคร่ืองทั้ งแผนกช่วยให้เราเติบโตได้จริงๆ”) หรือ อุปลักษณ์ท่ี 
“แทรก” อยู่ (“เธอฉีกความคิดนั้นออกมาเป็นช้ินๆ” ความคิดเป็นวตัถุ และความคิดเป็นกระดาษ) 
(Koch and Deetz, 1981: 7) 
  จอห์นเป็นวตัถุท่ีมีการเคล่ือนไหว 
   “ท าใหจ้อห์นขยบัเขยื้อน” 
  A, B และ C เป็นแรงท่ีจะขยบัเขยื้อนจอห์น 
   “เราไม่ท าใหจ้อห์นขยบัเขยื้อน” 
  บริษทั X วตัถุท่ีมีการเคล่ือนไหว 
   “จะทนัเส้นตาย” 
  เส้นตายหรือการส้ินสุดโครงการเป็นเป้าหมายของ X หรือผลงานของ X  
   “ทนัเส้นตาย” 
  ความไร้ประสิทธิภาพของจอห์นเป็นความลม้เหลวท่ีจะเคล่ือนไปขา้งหนา้ 
   “ลม้หนา้คะม า” 
   “ความไร้ประสิทธิภาพท าใหเ้กิดแรงเสียดทาน” (ซ่ึงขดัขวางการเคล่ือน) 
   “คล่ีคลายปัญหา” (ลดแรงกระทบกระทัง่เพื่อใหเ้คล่ือนต่อไปได)้ 
  บริษทั X เป็นส่ิงทีชีวติท่ีกลืนอาหารได ้
   “ส าลกัโครงการน้ี” 
  โครงการเป็นอาหารหรือวสัดุท่ีผา่นกระบวนการ 
   “ส าลกัโครงการน้ี” 

อุปลกัษณ์เหล่าน้ีจะถูกจ าแนกออกเป็นกลุ่มๆ การจ าแนกซ ้ าๆ จะท าให้แบบแผนของ
อุปลกัษณ์ปรากฏออกมา กระจุกรวมรอบๆ อุปลกัษณ์ “หลกั” ท่ีเกิดข้ึนซ ้ าๆ จากตวัอย่างบริษทั X 
ถูกมองวา่เป็นทั้งเคร่ืองจกัรและส่ิงมีชีวิต ทั้งสองส่ิงก าลงัเคล่ือนสู่เป้าหมายของการท าโครงการให้
จบ “ช้ินส่วน” (Components) ท่ีอยูภ่ายในของบริษทั X (A B และ C) ต่างขบัเคล่ือนบริษทั X ไปสู่
เป้าหมาย ความไร้ประสิทธิภาพเปรียบเป็นแรงเสียดทาน ขัดขวางกระบวนการคล่ีคลายของ
โครงการ ซ่ึงถูกแสดงออกมาทั้งในรูปแบบของเคร่ืองจกัรท่ีแปรรูปวสัดุ และส่ิงมีชีวติท่ีกินอาหาร A 
B และ C ตอ้งการหาทางท่ีจะให้จอห์นขยบัให้เร็วกวา่น้ี เพื่อกระบวนการต่างๆ จะไดเ้ป็นไปอยา่ง
ราบร่ืน (คือ มีแรงเสียดทานลดลง) 

ตัวอย่างน้ีเข้ากับกรอบแนวคิดท่ีคนทั่วไปมีต่อองค์กร คือ เป็นเคร่ืองจักรและ
ส่ิงมีชีวิต Morgan (1980) ไดอ้ธิบายว่าอุปลกัษณ์ท่ีใช้ทัว่ไปมีผลต่อการอภิปรายเชิงทฤษฎีเก่ียวกบั
องค์กรได้อย่างไร (Koch and Deetz, 1981: 7) ในขณะท่ี Koch and Deetz สนใจว่ากระบวนการน้ี
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เป็นวิธีการท่ีสมาชิกในองคก์รสร้างกรอบความคิดเก่ียวกบัเร่ืองราวต่างๆ ในองคก์ร การจะแสดงถึง
ความส าคัญของกระบวนการสร้างกรอบความคิดจ าเป็นต้องอธิบายถึงอุปลักษณ์เหล่าน้ีอย่าง
ละเอียดกวา่น้ี การเปรียบเทียบเป็นเคร่ืองจกัรเนน้ในแง่ความสามารถในการแปรรูปวสัดุขององคก์ร 
และลดความส าคญัของการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างและความคิดเชิงมนุษยธรรม การเปรียบเทียบ
ลกัษณะน้ีท าให้เกิดเปรียบเทียบเหตุการณ์เร่ืองราว ผูค้น และวตัถุในองค์กรให้กลายเป็นข้อมูล 
แหล่งพลงังาน อะไหล่ท่ีถอดเปล่ียนได ้เกิดการเสียหายและซ่อมแซมได ้ยกตวัอยา่ง เช่น (Koch and 
Deetz, 1981: 8) 

“เราตอ้งการขอ้มูลมากกวา่น้ีส าหรับการตดัสินใจ” 
“ทั้งบริษทัตอ้งการการยกเคร่ือง (การปรับแต่ง)” 
“คุณสามารถท าใหบ้ริษทักลบัมาท างานอีกคร้ังไดไ้หม” 
“เราเตรียมพร้อมรับมือภาวะเศรษฐกิจถดถอ้ย” 
“เราตอ้งท ามนัออกมาใหไ้ด”้ 
“ฝ่ายวจิยัและพฒันาตอ้งการการดดัแปลง” 
จากอุปลกัษณ์ องคก์รคือเคร่ืองจกัร ประสบการณ์ในองคก์รของสมาชิกจะประกอบ

ข้ึนผ่านความเขา้ใจชดัเจนเก่ียวกบัเคร่ืองจกัรท่ีสมาชิกมีร่วมกนั ประสบการณ์เก่ียวกบัเคร่ืองจกัรท่ี
สมาชิกมี (ซ่ึงรวมถึง เช่น เคร่ืองจกัรคืออะไร สามารถท าอะไรได ้และจะซ่อมมนัอย่างไร) จะถูก
น ามาใชเ้พื่อประกอบเป็นประสบการณ์เก่ียวกบัองคก์รท่ียงัไม่ชดัเจนนกั ความสามารถในการสร้าง
กรอบความคิดของค าอุปลกัษณ์มาจากความมีทิศทางท่ีแน่นอน (Directionality) การส่ือสารเชิงอุป
ลกัษณ์เกิดข้ึนไดแ้ละไดรั้บอิทธิพลมาจากการอา้งถึงท่ีไม่ตรงตวั (Non-ostensive Reference) ต่ออุป
ลกัษณ์หลกัและเคา้โครงทั้งหมดของกรอบความคิด ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีประกอบข้ึนเป็นประสบการณ์ต่างๆ  

ตวัอยา่งอุปลกัษณ์ท่ีวา่ องคก์รคือเคร่ืองจกัร สามารถน ามาใช้รวมส่ือส านวนท่ีอาศยั
ความเขา้ใจร่วมกนัท่ีมีต่อเคร่ืองจกัรประกอบกนัออกมาเป็นประสบการณ์ในองคก์ร ความกลมกลืน
ของถ้อยค าท่ีปรากฏออกมาเป็นอุปลักษณ์ของเคร่ืองจกัรถูกเรียกว่า “ความเป็นระบบภายใน” 
(Internal Systematicity) ซ่ึงจะถูกแสดงออกเม่ือวลีอุปลกัษณ์หลายๆ วลีสามารถถูกยอ่ลงมาเป็นอุป
ลกัษณ์เดียว เช่น องคก์รคือเคร่ืองจกัร (Koch and Deetz, 1981: 8-9) 

อุปลกัษณ์หลกั: องคก์รคือเคร่ืองจกัร 
  1.  ความเขา้ใจร่วมกนั: เคร่ืองจกัรมีส่วนประกอบต่างๆ ท่ีเช่ือมต่อกนั 
  การเช่ือมโยงเขา้กบัองคก์ร: องคก์รมีส่วนประกอบต่างๆ ท่ีเช่ือมต่อกนั 
  การแสดงออกเชิงอุปลกัษณ์: 
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   “ทุกอยา่งเดินไปไดส้วยเหมือนนาฬิกา” 
   “เขาปาประแจเขา้ใส่งาน (threw a wrench เขาท าใหง้านพงั)” 
   “จงัหวะพวกเขาไม่ตรง” 
   “มีบางอยา่งเขา้เกียร์ผดิ” 
  2.  ความเขา้ใจร่วมกนั: แรงเสียดทานเกิดข้ึนเม่ือเคร่ืองจกัรท างาน 
  การเช่ือมโยงเขา้กบัองคก์ร: แรงเสียดทานเกิดข้ึนเม่ือองคก์รท างาน 
  การแสดงออกเชิงอุปลกัษณ์: 
   “ความขรุขระมาแลว้” 
   “เราแทบจะเผาตวัเองจนหมดไฟ” 
   “เราควรจะเพลาๆ ลงและพกัใหเ้ยน็ลงบา้ง” 
   “เราจะท าใหเ้ธอสึก (ท าใหเ้ธอหมดแรง)” 
   “ประกายไฟลุกโชนเวลาหวัหนา้โผล่มา” 
  อุปลกัษณ์หลายๆ ค าอาจประกอบข้ึนเป็นประสบการณ์ของสมาชิกท่ีมีต่อองค์กร
และเหตุการณ์ในองคก์ร นอกจากน้ีกบัอุปลกัษณ์ องคก์รคือเคร่ืองจกัร องคก์รยงัถูกเปรียบไดว้า่เป็น
ครอบครัว เกมส์ ส่ิงก่อสร้าง หรือบุคคล ระบบอุปลกัษณ์แต่ละระบบจะเน้นไปท่ีแต่ละแง่มุมของ
องคก์รตามการรับรู้ และเม่ือรวมเขา้ดว้ยกนัก็จะเกิดเป็นโครงสร้างท่ีสมบูรณ์ส าหรับความเป็นจริง
นั้น การเช่ือมโยงจากอุปลกัษณ์หลกัท่ีถูกใชโ้ดยองค์กรท าให้เกิด “ความเป็นระบบภายนอก” ของ
การใช้อุปลักษณ์  ความเป็นระบบภายนอกแสดงถึงแง่มุมต่างๆ ของการควบรวมกันของ
ประสบการณ์ 
  การจะแสดงภาพของความเป็นระบบภายนอก จึงจะต้องเสนอตัวอย่างท่ีสอง 
องคก์รคือส่ิงมีชีวิต โดยอุปลกัษณ์น้ีแสดงออกถึงลกัษณะขององคก์รวา่คลา้ยส่ิงมีชีวติท่ีเคล่ือนไหว
ได้ ความเขา้ใจร่วมกนัเก่ียวกบั “ส่ิงมีชีวิต” ท าให้สมาชิกสร้างประสบการณ์เก่ียวกบัองค์กรโดย
อาศยัความเขา้ใจพื้นฐานท่ีมีต่อนิยามของส่ิงมีชีวติ ยกตวัอยา่ง (Koch and Deetz, 1981: 9) เช่น 
  “เวยีน (circulate) บนัทึกช่วยจ าน้ีไปใหถึ้งหวัหนา้ทุกฝ่าย” 
  “เราตอ้งเติบโตต่อไปเร่ือยๆ หรือไม่เช่นนั้นเราจะตาย” 
  “องคก์รท่ีดีตอ้งมีหวัใจและจิตวญิญาณเช่นเดียวกบัมีความคิดอ่าน” 
  “ก าลงัใจท่ีเหลือนอ้ยเป็นเหมือนมะเร็งท่ีจะกดักินเรา” 
  “เราตอ้งจดัการรักษาปัญหาน้ีถา้เราอยากจะใหอ้งคก์รอยูร่อด” 
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  การเช่ือมโยงจากอุปลกัษณ์หลกัสามารถจ าแนกได ้ดงัน้ี 
  อุปลกัษณ์หลกั: องคก์รคือส่ิงมีชีวติ 
  ความเขา้ใจร่วมกนั: ส่ิงมีชีวติมีสัญชาตญาณการเอาตวัรอด 
  การเช่ือมโยงเขา้กบัองคก์ร: องคก์รมีสัญชาตญาณการเอาตวัรอด 
  การแสดงออกเชิงอุปลกัษณ์: 
   “ตอนน้ีเราตอ้งเสียสละยอดขายเพื่อใหผ้า่นช่วงภาวะเศรษฐกิจหดตวัน้ีไปได”้ 
   “เราจะตอ้งเปล่ียนภาพลกัษณ์เพื่อใหเ้ราอยูร่อด” 
   “เราตอ้งใหค้นงานเหล่าน้ีออกเพื่อรักษาบริษทั” 
   “เราหิวกระหายแรงสนบัสนุนจากภาครัฐ” 
  อุปลกัษณ์ทั้งสองแบบ คือ องคก์รคือเคร่ืองจกัร และองคก์รคือส่ิงมีชีวิต ต่างก็เนน้
ไปด้านท่ีต่างกนัของประสบการณ์และส่งผลให้สมาชิกเกิดประสบการณ์ท่ีต่างกนั แต่ก็ยงัมีบาง
แง่มุมท่ีการมองวา่เป็นส่ิงมีชีวิตและเคร่ืองจกัรจะมีความคลา้ยคลึงกนั ทั้งสองลกัษณะจะตอ้งอาศยั
พลงังานและต่างก็เป็นส่ิงท่ีมีตวัตนท่ีสามารถแปรรูปวสัดุหรือสสารได ้ความคลา้ยคลึงน้ีช่วยให้เกิด
ฐานส าหรับการเช่ือมโยงร่วมกัน ซ่ึงเป็นองค์ประกอบส าหรับความเป็นระบบภายนอก การ
เช่ือมโยงร่วมกนัน้ีเปิดโอกาสให้สมาชิกไดพู้ดถึงบางแง่มุมขององคก์รโดยใชอุ้ปลกัษณ์ลกัษณะใด
ลกัษณะหน่ึงหรือผสมทั้งคู่ ยกตวัอยา่ง (Koch and Deetz, 1981: 10) เช่น 
  อุปลกัษณ์หลกั: องคก์รคือเคร่ืองจกัร องคก์รคือส่ิงมีชีวติ 
  ความเขา้ใจร่วมกนั: ส่ิงมีชีวิตเป็นผูด้  าเนินการแปรรูป เคร่ืองจกัรเป็นผูด้  าเนินการ
แปรรูป 
  การเช่ือมโยงเขา้กบัองคก์ร: องคก์รเป็นผูด้  าเนินการแปรรูป 
  การแสดงออกเชิงอุปลกัษณ์: 
   “เราตอ้งยอ่ยสถิติเหล่าน้ีลงเพื่อใหไ้ดก้ารตดัสินใจท่ีมีเหตุผล” 
   “ฝ่ายบญัชีก าลงัหาขอ้มูลเพิ่มเก่ียวกบัเร่ืองนั้นอยู”่ 
 
  ทั้งน้ีแต่ละอุปลกัษณ์จะประกอบข้ึนเป็นแง่มุมใดแง่มุมหน่ึงของประสบการณ์ของ
สมาชิก แต่ขณะเดียวกนัก็ไม่สามารถแทนท่ีหรือรวมกนัได ้ตวัอยา่งเช่น องคก์รคือเคร่ืองจกัรจะเนน้
ไปยงัองคป์ระกอบท่ีสลบัสับเปล่ียนไดข้ององคก์ร ในขณะท่ี องคก์รคือส่ิงมีชีวิต ไม่อนุญาตให้เกิด
การแทนท่ีไดง่้ายๆ การเช่ือมโยงร่วมกนัท าให้เกิดความกลมกลืนระหวา่งอุปลกัษณ์ทั้งสองลกัษณะ 
การวเิคราะห์อุปลกัษณ์ช่วยสร้างแผนท่ีท่ีแสดงถึงจุดเช่ือมโยงต่างๆ ดงัภาพท่ี 2.2  
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องคก์รคือเคร่ืองจกัร       องคก์รคือส่ิงมีชีวติ 

                                                                                                           
การเช่ือมโยงอ่ืนๆ เม่ือองคก์รท างานก็จะเกิดการแปรรูป วสัดุ การเช่ือมโยงอ่ืนๆ

   
 
 เม่ือเคร่ืองจกัรท างาน   ส่ิงมีชีวติจะเปล่ียนสสาร 
 วสัดุถึงจะแปรรูปให้เป็นส่ิงท่ีตอ้งการ ใหเ้ป็นพลงังานท่ีถูกน าไปใชไ้ด ้
 

ภำพที ่2.2  แผนท่ีของอุปลกัษณ์เชิงองคก์รแบบผสม 
แหล่งทีม่ำ:  Koch and Deetz, 1981: 10. 
 

อุปลกัษณ์ใหม่ๆ ปรากฏข้ึนจากเครือข่ายพื้นฐานน้ี โดยสามารถเป็นวิธีใหม่ๆ ท่ีจะ
บอกว่าโครงสร้างประสบการณ์อ่ืนๆ (เช่น องคก์รคือบุคคล) เกิดข้ึน “บริษทัน้ีแทบจะคลานเข่าเขา้
ไปหาผูถื้อหุ้น” อุปลกัษณ์ใหม่ๆ สามารถมองไดว้า่เป็นส่วนต่อขยายมาจากอุปลกัษณ์หลกั “เพราะ
ไม่สนค าขู่จากรัฐบาล องคก์รน้ีจึงแค่กระพริบตาปริบๆ และยงัคงทา้ทายกฎหมายต่อไป” บางคร้ัง
อุปลกัษณ์หลกัใหม่ๆ ก็ปรากฏข้ึน “เราตอ้งออกจากพื้นท่ีท่ีผิดพลาดน้ี ตอนน้ีมีหลายคนท่ีต่างคนก็
ต่างชกัใยของตวัเอง” อุปลกัษณ์ใหม่ๆ ท่ีจบัภาพส าคญัๆ ของประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง
ของสมาชิก เม่ือผ่านการถูกใช้บ่อยๆ ก็จะค่อยๆ  ตกตะกอนและรวมตวัเป็นโครงสร้างท่ีสมบูรณ์
ส าหรับประสบการณ์องคก์รอ่ืนๆ ท่ีจะตามมา (Koch and Deetz, 1981: 10-11) 

เม่ือตรวจสอบเทปบนัทึกเสียงสนทนาความยาว 90 นาที และเอกสารภายในองคก์ร
จ านวน 20 หน้าขององค์กรแห่งหน่ึง ก็สามารถจ าแนกแยกการส่ือสารเชิงอุปลกัษณ์ได้กว่า 450 
ลกัษณะ ส่วนใหญ่จะจดัอยู่ในหน่ึงในสามอุปลกัษณ์หลกั คือ องค์กรคือบุคคล ท่อเช่ือมต่อ และ
เคร่ืองจกัร ส่วนท่ีเหลือจะกระจายอยู่ตามอุปลักษณ์อ่ืนๆ เกือบทุกๆ การส่ือแสดงความคิดจะ
ประกอบด้วยอุปลักษณ์แบบผสม ซ่ึงเป็นการแสดงออกถึงความเช่ือมโยงกันของอุปลักษณ์ 
การศึกษาน้ีเกิดข้ึนเพื่อสืบหาอุปลกัษณ์ทัว่ไปท่ีอยู่ในบริการข่าวของมหาวิทยาลยัแห่งหน่ึง ซ่ึงมี
หนา้ท่ีกระจายข่าวของมหาวทิยาลยัไปยงัภูมิภาคใกลเ้คียง หนา้ท่ีหน่ึงก็คือการเตรียมข่าวส าหรับการ
เผยแพร่ตามช่องต่างๆ เซตยอ่ยของอุปลกัษณ์ องคก์รคือบุคคล องคก์รคือโคช้ ถูกพบปรากฏวา่เป็น
โครงสร้างกรอบความคิดการเตรียมข่าวของบริการข่าวของมหาวิทยาลยั (UNS) (Koch and Deetz, 
1981: 11-12) ดงัน้ี 
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  อุปลกัษณ์หลกั: องคก์รคือโคช้ 
  การเช่ือมโยงเขา้กบัองคก์ร: 
   ขอ้มูลคือนกักีฬาท่ีไม่แขง็แรง 
   ผูร้ายงานข่าวคือแมวมองทางกีฬา 
   ข่าวท่ีเขม้ขน้คือนกักีฬาท่ีแขง็แรง 
   การเตรียมข่าวคือการฝึกฝน 
   ความเหมาะสมของการใช้เคร่ืองมือทางส่ือหรือรูปแบบส่ือคือความ
แขง็แรงทางการ 
   ช่องข่าวแต่ละช่องคือทีมรวมดาว ท่ี ซ่ึงบริการข่าวของมหาวิทยาลัย
อยากจะส่งเร่ืองข่าวเขา้ร่วม 

  เร่ืองท่ีถูกส่ือเผยแพร่เท่ากบัไดเ้ขา้ร่วมทีมหรือไดล้งเล่นในสนาม 
  การแข่งขนัเพื่อใหไ้ดอ้อกอากาศคือการแข่งเพื่อใหไ้ดต้  าแหน่งในทีม 
  บรรณาธิการส่ือเจา้ต่างๆ คือโคช้ของทีมท่ีเร่ืองข่าวอยา่งจะเขา้ร่วม 
  เคร่ืองมือส่ือ (สถานีวิทยุ หนังสือพิมพ์) เป็นทีม แข่งขันกับส่ืออ่ืนๆ 

เพื่อใหไ้ดผู้ช้ม 
  ขอ้บกพร่องในข่าวคือจุดอ่อน การบาดเจ็บหรือการแสดงออกถึงการไม่มี

ความสามารถ 
 

  ขอ้ความท่ีแสดงถึงการเช่ือมโยง: 
  “คอลมัภน้ี์ไดล้งเล่นบ่อย” 
  “ตามท่ีเร่ืองราวด าเนินไป. . .” 
  “เร่ืองน้ียงัไม่ถึงขั้นจะไดล้งหนงัสือพิมพ”์ 
  “เป็นเร่ืองยากท่ีจะบอกไดว้า่อะไรจะไดอ้อกหรือไม่ไดอ้อกเผยแพร่” 
  “ข่าวของเราจะตอ้งเขา้ไปแข่งกบัข่าวอ่ืนๆ เพื่อใหไ้ดพ้ื้นท่ีน าเสนอ” 
  “เราไดพ้ื้นท่ีประกาศใน. . .” 
  “ข่าวเบาๆ มกัจะไม่ไดรั้บการตีพิมพ”์ (ไม่ไดเ้ขา้รอบชิง?) 
  “เราจะท าใหเ้ร่ืองน้ีใหข้ึ้นเป็นหวัขอ้ข่าว” 
  “UNS ไดรั้บการยอมรับเม่ือมีข่าวปรากฏบนส่ิงพิมพท่ี์บทบรรณาธิการมี

มาตรฐาน” 
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  “ข่าวท่ีลงแข่งขนัเพื่อพื้นท่ีส่ือจะตอ้งอาศยัความสามารถของตวัเอง” 
  “เร่ืองเหล่านั้นดึงผูอ้อกเสียงสนบัสนุนโรงเรียนเขา้มา” 
  “ข่าวดงัแบบน้ีไดล้งหนงัสือแน่” 
  “บางคร้ังก็ยากท่ีจะรู้วา่จะจดัการหรือรับมือกบัเร่ืองราวอยา่งไร” 
  “เขาตอ้งจดัการข่าวใหเ้ป็นรูปเป็นร่างส าหรับออกอากาศ” 

  ในท่ีน่ีข่าวถือว่าเป็น “วสัดุ” ซ่ึงจะถูกพฒันาเป็นข่าวเด่นท่ีส านักข่าวท้องถ่ินจะ
ยอมรับไวส่้วนหน่ึงของข่าวประจ าวนัหรือข่าวตน้ชั่วโมงเพื่อดึงดูดผูช้ม การวางกรอบความคิดน้ี
เน้นไปยงับทบาทการสร้างสรรค์ของ UNS ในการเขียนข่าว รวมถึงสัญชาตญาณจ าเป็นในการ
สังเกตเห็นว่าเร่ืองแบบไหนสามารถมาท าข่าวได ้ความรู้ท่ีน ามาประกอบการท าข่าวให้น่าสนใจ 
และความคุน้เคยกบัส่ือทอ้งถ่ินท่ีจะสามารถเผยแพร่ข่าวไดต้รงกบักลุ่มเป้าหมายก็เป็นจุดท่ีถูกเน้น
ให้เด่น ส่วนท่ีไม่ถูกยกให้เด่นคือคุณลกัษณะของ UNS ในฐานะผูส่ื้อข่าวท่ีไม่เขา้ไปยุ่งเก่ียวและ
ตรงไปตรงมา แนวคิดของความตรงไปตรงมาและความครบถว้นในการน าเสนอข่าวและความจริง
ถูกส่ือออกมาในรูปอุปลกัษณ์ UNS เป็นท่อส่งสาร ซ่ึงเป็นอุปลกัษณ์ท่ีถูกแยกออกมาได ้
  จากตวัอยา่งท่ียกข้ึนมาทั้งสองแบบ จะเห็นไดว้า่อุปลกัษณ์ท่ีถูกใชท้ัว่ไปในองคก์ร
ไดรั้บการตรวจสอบในบริบทอ่ืนๆ ในองคก์ร การวิเคราะห์อยา่งเจาะจงเฉพาะบางปัญหาในองคก์ร 
อย่างการสร้างการตดัสินใจ จะอธิบายอุปลกัษณ์ท่ีถูกใช้อยา่งละเอียดถ่ีถว้น ยกตวัอยา่งเช่น Smith 
(1970) อธิบายถึงความหมายโดยในของอุปลกัษณ์ เคร่ืองจกัร เวลาท่ีถูกยกมาใชใ้นการส่ือสาร การ
สร้างกรอบความคิดเก่ียวกบัอุปสรรคของการส่ือสารวา่เป็น “ความลม้เหลว/การพงั” จะน าไปสู่วิธี
แกปั้ญหารูปแบบใดรูปแบบหน่ึงและจ ากดัการพิจารณาถึงวธีิแกอ่ื้นๆ (Koch and Deetz, 1981: 12) 
  ในขณะท่ีการอธิบายอุปลกัษณ์ของ Weick (1979) จะเน้นถึงอนัตรายเม่ือสมาชิก
ยึดเพียงแค่หน่ึงอุปลักษณ์หลักในการสร้างกรอบความคิดเก่ียวกับเหตุการณ์เร่ืองราวต่างๆ ใน
องค์กร และยงัเจาะจงไปยงัขอ้จ ากดัของอุปลกัษณ์ องค์กรคือกองทหาร ท่ีถูกใช้อย่างแพร่หลาย 
“ภาพลกัษณ์แบบทหารท าให้ผูจ้ดัการไม่ตอ้งคอยคิดหาวิธีใหม่ๆ ท่ีจะท าความเขา้ใจและด าเนิน
ธุรกิจ ซ่ึงเป็นเร่ืองน่าเศร้าเพราะว่าภาพลกัษณ์แบบทหารไปจ ากดัความยืดหยุน่ และส่งเสริมไม่ให้
เกิดการแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย ไม่ช่วยให้องค์กรดูน่าสนใจและเป็นการรักษาอ านาจของตวัเอง    
อุปลกัษณ์แบบอ่ืนๆ จ าเป็นตอ้งถูกน ามาใช้เพื่อจบัภาพความเป็นจริงส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึง
ปรากฏอยู่ร่วมกบัความเป็นจริงแบบทหาร (Koch and Deetz, 1981: 12) Weick (1979) ยงัมองเห็น
การเช่ือมโยงท่ีส าคญัระหว่างอุปลักษณ์และความเป็นจริงเชิงองค์กร แต่ความสมบูรณ์ของการ
เช่ือมต่อน้ีขาดหายไปเม่ืออุปลกัษณ์ถูกปฏิบติัเป็นองคป์ระกอบหน่ึงในองค์กรท่ีจะเปล่ียนแปลงได้
ตามใจชอบ ตอนน้ีควรเห็นได้ชัดแล้วว่าอุปลกัษณ์ไม่ใช่เพียงการตีความหมายท่ี “แทจ้ริง” ของ
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องค์กรท่ีต่างคนต่างตีความแต่มีจุดร่วมกนั เป็นการบนัทึกระดบัพื้นผิวของกระบวนการตีความ
เปรียบเทียบท่ีเป็นพื้นฐานดัง่เดิม ซ่ึงส่งผลต่อการก่อร่างโครงสร้างความเป็นจริงในองค์กร ดงันั้น
อุปลกัษณ์จึงไม่ใช่ส่ิงท่ีจะเปล่ียนแปลงได้เพียงเพราะคนใดคนหน่ึงในองค์กรตอ้งการจะเปล่ียน 
(Koch and Deetz, 1981: 13) 
 กล่าวโดยสรุป การวิเคราะห์เชิงอุปลกัษณ์ของ Koch และ Deetz (1981) สามารถแสดงให้
เห็นถึงแนวความคิด การตีความ โครงสร้างความเป็นจริงทางสังคม เพื่อตอกย  ้าถึงความหมายเชิงลึก
ท่ีแฝงอยู่เบ้ืองหลงัตวับท และค่านิยมท่ีถูกผลิตและผลิตซ ้ าซ่ึงเป็นส่ิงท่ีถูกประกอบสร้างข้ึนมาใช้
เพื่อใหเ้กิดการยอมรับในสังคมต่อไป 
 

2.3.3  อุปลกัษณ์ในงำนวรรณคดีและวรรณกรรม 
ในหวัขอ้น้ีผูว้ิจยัขอกล่าวถึงเฉพาะอุปลกัษณ์หลกัท่ีส าคญัซ่ึงสัมพนัธ์กบังานการศึกษาวิจยัน้ี 

มีรายละเอียดดงัน้ี 
2.3.3.1  อุปลกัษณ์เร่ืองการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสังคม  
การใช้อุปลกัษณ์เร่ืองการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสังคมเหล่าน้ีก็เพื่อ

ตอ้งการส่ือแนวคิดท่ีสอดคลอ้งกบั “อุดมการณ์ชาตินิยม” (Nationalism) ซ่ึงหมายถึง ความรู้สึกรัก
ชาติบ้านเมือง ความจงรักภกัดีต่อประเทศชาติ และหมู่ชนท่ีมีชาติพนัธ์ุเดียวกบัตน ซ่ึงก่อให้เกิด
อารมณ์ร่วมในอนัท่ีจะเสียสละเพื่อชาติ ตลอดจนมีความปรารถนาจะรักษาความเป็นอิสระทาง
การเมือง ความมัน่คงปลอดภยั และเกียรติภูมิของชาติไว ้(สมเกียรติ วนัทะนะ, 2544: 71) เน่ืองดว้ย
สังคมไทยมีช่วงชั้นทางสังคมและความไม่เท่าเทียมกนัทางสังคม อนัเกิดจากมโนทศัน์โอกาสใน
ชีวิต (Life Chances) ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมต้นของความแตกต่างของมนุษย ์ทั้ งโชคชะตาท่ีก าหนดโดย
ธรรมชาติ โดยวฒันธรรม หรือโดยสถานการณ์ทางสังคมล้วนน ามาซ่ึงความแตกต่างทางสังคม 
(Social Differentiation) ช่วงชั้ นทางสังคม (Social Stratification) และความไม่เท่าเทียมกันทาง
สังคม (Social Inequality) (นิสาพร วฒันศพัท์, ฐานิดา บุญวรรโณ และศิวาภรณ์ ไชยเจริญ , 2559: 
362)  

นิสาพร วฒันศพัท์ และคณะ (2559: 365) ได้จ  าแนกผูค้นด้วยตัวช้ีวดัช่วงชั้นทาง
สังคม เพื่อน าไปสู่การช่วยเหลือด้วยการสร้างหลักประกันแห่งโอกาสในชีวิต (Life Chance 
Guarantees) และจะเป็นการสร้างความเท่าเทียมและสร้างความเป็นธรรมทางสังคม (Social 
Equality and Social Equity) โดยคน้หาประชากรกลุ่มท่ีอยูใ่นจุดท่ีเสียเปรียบท่ีสุดของช่วงชั้น หรือ 
ประชากรกลุ่มเปราะบาง แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 1) จ  าแนกดว้ยตวัช้ีวดัช่วงชั้นทางสังคมเชิงภววสิัย 
(Objective Social Stratification Indicators) มี 5 ตวัช้ีวดั ได้แก่ 1) ชาติก าเนิด (Birth Origins) 2) มาตรฐาน
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การด ารงชีพของครัวเรือน (Standard of Living in Household) 3) เศรษฐกิจ (Economy) 4) สุขภาพ 
(Health) และ 5) การศึกษา (Education) และ 2) จ  าแนกด้วยตวัช้ีวดัช่วงชั้นทางสังคมเชิงอตัวิสัย 
(Subjective Social Stratification Indicators) มี 5 ตัวช้ีวดั ได้แก่ 1) สถานภาพทางสังคม (Social 
Status) 2) อิสรภาพและเสรีภาพ (Freedom and Liberty) 3) ภราดรภาพ (Fraternity) 4) การบริโภค
และรูปแบบการด าเนินชีวิต (Consumption and Lifestyle) และ 5) ความตระหนักในชนชั้น (Class 
Awareness) (นิสาพร วฒันศัพท์, ฐานิดา บุญวรรโณ และศิวาภรณ์ ไชยเจริญ, 2559: 368-371) 
ในขณะท่ี Anthony Giddens อธิบายเพิ่มเติมไวว้า่ โอกาสในชีวิตบางอย่างเป็นผลพวงมาจากจุดถือ
ก าเนิดของมนุษยเ์อง กล่าวคือ โอกาสท่ีถูกก าหนดโดยธรรมชาติหรือโชคชะตาฟ้าลิขิต ไดแ้ก่ เพศ 
(sex) เช่น ชาย หญิง, โรคทางพนัธุกรรม (Inherited Illness) เช่น ธาลสัซีเมีย, เช้ือชาติ (Race) เช่น 
ไทย จีน, ชาติพนัธ์ุ (Ethnicity) เช่น กลุ่มท่ีนบัถือศาสนาพุทธ กลุ่มท่ีนับถือศาสนาคริสต์, ภูมิหลงั
ของพ่อแม่ (Parental Background) เช่น ครอบครัวผูดี้ตระกูลเก่า, ครอบครัวเกษตรกรรม (Ritzman 
and Tomaskovic-Devey, 1992: 745–763) ทั้งน้ี โอกาสจากจุดก าเนิดน้ีสามารถเปล่ียนแปลงไดโ้ดย
ส่ิงประกอบสร้างทางสังคมหรือโดยวฒันธรรมของสังคมนั้ นๆ เป็นตัวก าหนด ได้แก่ ระดับ
การศึกษา (Level of Education) เช่น ปริญญาตรี, อาชีพ (Occupation) เช่น นักบิน ชาวสวน, 
สถานภาพทางสังคมของพ่อแม่ (Parental Social Status) เช่น ฐานะทางการเงิน (นิสาพร วฒันศพัท ์
และคณะ, 2559: 365) และความหมายของเพศสภาพในแง่มุมต่างๆ เช่น เพศสภาพ (Gender) เพศวิถี 
(Sexuality) อตัลักษณ์ทางเพศ (Gender Identity) ลักษณะเฉพาะประจ าเพศ (Gender Stereotype) 
บทบาทหญิงชายหรือบทบาททางเพศ (Gender Role) การแบ่งงานกันท าระหว่างหญิงและชาย 
(Gender Division of Labour) (บุญสืบ โสโสม, 2560: 2-3)  

2.3.3.2  อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองพุทธศาสนา และความเช่ือ 
การเปล่ียนแปลงความคิดทางพุทธศาสนาเร่ืองจกัรวาลวิทยาแบบไตรภูมิเดิม มาเป็น

ความคิดเชิงเหตุผลนิยมมากข้ึน (ธิดา โมสิกรัตน์, 2544: 124) เป็นการช่วยสร้างความเป็นอนัหน่ึง
อันเดียวกันในทางอุดมการณ์ชาตินิยม ศีลธรรม ค่านิยม ตลอดจนความรู้สึกนึกคิดต่างๆ ใน
สังคมไทย กล่าวคือ การน าพุทธศาสนาและความเช่ือเร่ืองกฎแห่งกรรมมาสร้างชาตินิยมทาง
วฒันธรรมภายใตอุ้ดมการณ์แห่งรัฐ (ธงชยั วงศ์ชยัสุวรรณ, 2550: 134) โดยใช้ภาษาท่ีมุ่งเน้นความ
เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวระหวา่งพุทธศาสนา กบัชาติไทย และคนไทย (สายชล สัตยานุรักษ,์ 2551: 6-7) 
การใช้ถอ้ยค าอุปลกัษณ์หรือในการเปรียบเทียบจึงมีความเก่ียวขอ้งกบัหลกัธรรมหรือคติธรรมจาก
ความเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัศาสนา อนัเป็นท่ีมาของวฒันธรรมและเป็นแนวทางในการก าหนดวิถีชีวิต
ของคนไทย ไดแ้ก่ ความเช่ือเร่ืองส่ิงเร้นลบัมีพลงัอ านาจเหนือธรรมชาติหรือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ เช่น ผีสาง 
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วิญญาณ เทพ เทวดา ปีศาจ, ความเช่ือเร่ืองไสยศาสตร เช่น เวทยม์นตค์าถา, ความเช่ือเร่ืองโชคลาง 
เช่น ของขลงั ของศกัด์ิสิทธ์ิ เป็นตน้ 

2.3.3.3  อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองกษตัริย ์
สังคมไทยมีความคิดเร่ืองเทวราชา พุทธราชา และธรรมราชาโดยตลอดนับตั้งแต่

สมยักรุงสุโขทยัเป็นราชธานี ความคิดความเช่ือเก่ียวกบักษตัริยจึ์งมีลกัษณะผสมผสานระหวา่งความ
เป็นเทพอย่างศาสนาพราหมณ์เขา้กบัความเป็นธรรมราชาอย่างศาสนาพุทธ (ปราโมทย ์สกุลรัก
ความสุข , 2554: 126) โดยการจัดวางกษัตริย์ไว้อยู่ท่ีชนชั้ นบนสุดของโครงสร้างชนชั้ นทาง
สังคมไทย ท าให้คนไทยคิดวา่กษตัริย ์คือ เทวราชาและธรรมราชารวมอยูใ่นองคเ์ดียวกนั กษตัริยจึ์ง
ไม่ใช่คนธรรมดาและมีแบบแผนปฏิบติัต่างจากสามญัชนทัว่ไป เป็นตน้ว่า การพระราชพิธีต่างๆ 
ภาษาท่ีใชก้็ตอ้งเป็นราชาศพัท ์ดงันั้น กษตัริยจึ์งมีความศกัด์ิสิทธ์ิท่ีผูใ้ดจะละเมิดมิได ้หากใครละเมิด
จะถูกลงโทษตามกฎมณเฑียรบาลอย่างรุนแรง (อดิศร ศกัด์ิสูง, 2552: 68) ดว้ยเหตุน้ีกษตัริยจึ์งอา้ง
คติทางพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ให้ตนไดรั้บความชอบธรรมในการปกครอง เพราะถือตน
วา่เป็นผูมี้บุญบารมีสูงส่ง เน่ืองจากเป็นผูท่ี้ไดก้ระท าความดีมาจากชาติปางก่อน ราษฎรจึงมีหนา้ท่ี
สวามิภกัด์ิและรับใชก้ษตัริย ์(ธงชยั วงศช์ยัสุวรรณ, 2550: 134)  

ดงัท่ี ปัทมา ฑีฆประเสริฐกุล (2547: 285) ไดอ้ธิบายคติความเช่ือของพุทธศาสนาท่ีวา่
พระพุทธเจ้าทรงเป็นผูป้ระเสริฐและดีงามท่ีสุด การยกย่องพระมหากษัตริย์ว่าสืบเช้ือสายจาก
พระพุทธเจา้ เท่ากบัพระมหากษตัริยเ์ป็นผูป้ระเสริฐท่ีมีฐานะสูงสุดและควรไดรั้บความเคารพจาก
บุคคลอ่ืนอย่างแทจ้ริง การใช้ถอ้ยค าอุปลกัษณ์หรือในการเปรียบเทียบพระมหากษตัริยก์บัส่ิงอ่ืน 
หรือแฝงไวซ่ึ้งนัยของความหมายอนัเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัพระมหากษตัริย ์ซ่ึงก่อให้เกิดความคิด 
ความรู้สึก และภาพท่ีเด่นชดัของพระมหากษตัริย ์ไดแ้ก่ เปรียบกษตัริยก์บับุคคล เช่น พระพุทธเจา้ 
พระโพธิสัตว ์เทพเจา้, เปรียบกษตัริยท์รงอยูเ่หนือสรรพส่ิงทั้งปวง เช่น ทรงอยูเ่หนือเทวดา ทรงอยู่
เหนือมนุษย,์ เปรียบกษตัริยก์บัพระลกัษณะ เช่น ทรงมีพระสิริโฉมงดงาม การพระราชด าเนิน พระ
สุรเสียงไพเราะ, เปรียบกษตัริยก์บัพระสติปัญญา เช่น ทรงมีพระปัญญามาก ทรงรอบรู้ทั้งทางโลก
และทางธรรม, เปรียบกษตัริยก์บัพระคุณธรรม เช่น ธรรมราชา, เปรียบกษตัริยก์บัพระปรีชาสามารถ 
เช่น ทรงบ าบดัทุกข์บ ารุงสุขอาณาประชาราษฎร์ ทรงบ ารุงพระพุทธศาสนา ทรงช านาญการรบ, 
เปรียบกษตัริยก์บัพระราชทรัพยอ์นัวิเศษ เช่น ทรงมีช้างแกว้ ทรงมีศาสตราวุธอยา่งเทพเจา้ ทรงมี
พระราชยานอนัวิจิตร ทรงมีท่ีประทบัอนังดงาม, เปรียบกษัตริย์กบัการบนัดาลความมหัศจรรย ์
(ปราโมทย ์สกุลรักความสุข, 2554: 90-126) ความเปรียบดงักล่าวเป็นการส่งเสริมภาพลกัษณ์ของ
พระมหากษัตริย์ ทั้ งยงัช่วยแสดงภาพเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ท่ีนอกเหนือจากการบันทึก
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เร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ และเป็นการตอกย  ้าแก่คนในสังคมให้ตระหนกัและส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระมหากษตัริย ์(สันติภาพ ชารัมย ์, 2560: 34)  

2.3.3.4  อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ  
ความหลากหลายทางชีวภาพมีคุณค่าในบริบทของบ่อเกิดทางปัญญาของมนุษยโ์ดย

เป็นตน้แบบส าหรับการเรียนรู้และพฤติกรรมของมนุษย์ ท าให้เกิดการเรียนรู้และลอกเลียนแบบ
พฤติกรรมของส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวิต และพฒันาข้ึนมาเป็นศิลปวฒันธรรม ประเพณี วิถีชีวติ และจิต
วญิญาณท่ีสอดสานกบัธรรมชาติของสรรพส่ิงโดยรอบ จนเกิดเป็นวฒันธรรมของเผา่พนัธ์ุ (ยศ สันต
สมบติั และคณะ, 2547)  

ประเทศไทยเป็นแหล่งรวมของชาติพนัธ์ุและชนชาติต่างๆ ท่ีมีความแตกต่างทางดา้น
เช้ือชาติ ศาสนา ภาษา และวฒันธรรมท่ีเคล่ือนตวัเขา้มาจากทัว่สารทิศจึงท าให้มีความหลากหลาย
ทางวฒันธรรม (Cultural Diversity) ท่ีเป็นมรดกตกทอดของสังคมไทย มาถึงทุกวนัน้ี ถึงแมว้า่กลุ่ม
คนต่างชาติพนัธ์ุเหล่าน้ีมีวิธีคิด วิถีชีวิต ค่านิยม และความเช่ือทางศาสนาแตกต่างกนั แต่ก็สามารถ
หล่อหลอมวฒันธรรมท่ียืดหยุ่นและสังคมท่ีหลากหลายมีความซับซ้อนเขา้ด้วยกนัได้อย่างลงตวั 
สอดคล้องและกลมกลืนกบัความงามของธรรมชาติของความหลากหลายทางชีวภาพ นับว่าเป็น 
“ทุนทางวฒันธรรม” (Cultural Capital) อันล ้ าค่าของสังคมไทย (วิสุทธ์ิ ใบไม้, 2550: 15) ด้วย
สังคมไทยและคนไทยมีวิถีชีวิตผูกผนัอยู่กบัธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมรอบตวัอย่างใกล้ชิดมาแต่
อดีต การใช้ถอ้ยค าอุปลกัษณ์หรือในการเปรียบเทียบจึงมีความเก่ียวขอ้งกบัส่ิงมีชีวิต ส่ิงไม่มีชีวิต 
และธรรมชาติ ได้แก่ 1) อุปลกัษณ์ส่ิงมีชีวิต หมายถึง การน ารูปภาษาท่ีมีความหมายเก่ียวขอ้งกบั
ส่ิงมีชีวิตประเภศต่างๆ ได้แก่ มนุษย ์เช่น โครงสร้างทางกายวิภาคหรือสรีรวิทยา อวยัวะร่างกาย 
พฤติกรรมมนุษย ์ความคิด ความรู้สึก อารมณ์ ค าพูด, สัตว ์เช่น ช่ือเรียกสัตว ์และพฤติกรรมหรือ
กิริยาอาการของสัตวช์นิดต่างๆ ทั้งท่ีมีตวัตนอยู่จริงและไม่มีตวัตนอยูจ่ริงในโลก, พืช เช่น ดอกไม ้
ผกั ผลไม ้เป็นตน้ 2) อุปลกัษณ์ส่ิงไม่มีชีวิต หมายถึง การน ารูปภาษาท่ีมีความหมายเก่ียวขอ้งกบั
ส่ิงไม่มีชีวิต ได้แก่ ส่ิงประดิษฐ์หรือวตัถุท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน เช่น กล้องถ่ายรูป รถยนต์, อาหาร เช่น 
รสชาติ ลกัษณะของอาหาร, การเดินทาง เช่น กูเ้รือ ชกัใบ, การแสดง เช่น กิจกรรมเพื่อความบนัเทิง 
ซ่ึงก่อให้เกิดความสนุกสนาน การละเล่นพื้นบา้น, ทิศทาง เช่น ทิศเหนือ, เวลา เช่น ใกลรุ่้ง พลบค ่า 
เป็นตน้ และ 3) อุปลกัษณ์ธรรมชาติ หมายถึง การน ารูปภาษาท่ีมีความหมายเก่ียวขอ้งกบัธรรมชาติท่ี
มีอยู่บนโลก ไดแ้ก่ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น ลม ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า ฝนตก น ้ าคา้ง, สภาพภูมิศาสตร์ 
เช่น ถ ้ า แหล่งน ้ า, ดาราศาสตร์ เช่น โลก ดวงจนัทร์ ดวงอาทิตย,์ วตัถุท่ีไดจ้ากธรรมชาติ เช่น ศิลา 
เป็นตน้ (การุญญ ์พนมสุข, 2549: 35-94) 
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 ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกวรรณกรรมอนัเป็นบทพระราชนิพนธ์ประเภทนิทาน ซ่ึงเป็นนิทานท่ี
ถูกรวบรวมและจดัพิมพ์ในรูปแบบของหนังสือ เร่ือง “ประมวลนิทาน ร.6” โดยนิทานในท่ีน้ีมี
ความหมายได ้2 ความหมาย คือ 1) เร่ืองสมมติท่ีเห็นไดช้ดัวา่ไม่สมจริง เป็นเร่ืองส าหรับเด็ก หรือ
ผูใ้หญ่ท่ีไม่ตอ้งการอ่านเร่ืองสมจริง แต่ตอ้งการเพียงความเพลิดเพลิน ตวัอยา่งนิทานในความหมายน้ี 
ไดแ้ก่ นิทานประโลมโลก หรือเร่ืองเก่ียวกบัจกัรๆ วงศ์ๆ  และนิทานอิสป และ 2) บนัเทิงคดีร้อยแกว้
ท่ีมิใช่รูปบทละครแต่มีความสมจริง เรียกว่า เป็นนิทานโบราณคดี เช่น นิทานทองอิน ซ่ึงเป็นเร่ือง
จริงท่ีรัชกาลท่ี 6 ทรงเล่าเพื่อความเพลิดเพลิน ให้ข้อคิดและความรู้ต่างๆ และแนะผูอ่้านให้เกิด
ปฏิภาณไหวพริบ ซ่ึงจดัได้ว่าเป็นสาระบนัเทิง (ทิพยสุ์เนตร อนัมบุตร, 2534: 289,294) เพื่อศึกษา
วรรณกรรมประเภทนิทานวา่มีการใชถ้อ้ยค าอยา่งไรเพื่อสร้างค่านิยมใหก้บัสังคมไทย 
 ดงันั้นเพื่อให้ไดค้วามหมายตามขอ้เท็จจริงมากท่ีสุด ผูว้ิจยัจึงจะน าส่วนขององค์ประกอบ
ของนิทาน คือ 1) แนวคิดหรือแกนของเร่ือง 2) โครงเร่ืองของนิทาน 3) ตวัละคร 4) ฉาก และ 5) 
ถ้อยค าหรือบทสนทนา 6) คติสอนใจ มาเป็นกรอบวิเคราะห์ร่วมกับการวิเคราะห์เชิงอุปลักษณ์ 
(Metaphor Analysis) ของ Koch and Deetz (1981) เพราะมีความโดดเด่นมากกวา่งานของนกัทฤษฎี
ดา้นการส่ือสารคนอ่ืน โดยผูว้ิจยัไม่ไดน้ าเอาความเช่ือพื้นฐานและมุมมองในเชิงภาษาศาสตร์มาใช ้
หากแต่น าแนวความคิดของ Koch and Deetz (1981) นั้นมาประยุกตใ์ชก้บังานในเชิงการส่ือสาร ซ่ึง
สามารถท าให้เห็นความจริงในเชิงโครงสร้างทางสังคม เพราะเป็นกระบวนการผลิตและผลิตซ ้ า 
อะไรเป็นส่ิงท่ีถูกประกอบสร้างข้ึนมา เป็นการธ ารงรักษาไว ้และการเปล่ียนแปลงปฏิสัมพนัธ์ใน
เชิงสัญญะ (Symbolic Interaction) (Deetz and McGlone, 1981: 1) กล่าวคือ เป็นการศึกษาท่ีไม่ได้
เน้นท่ีตัวภาษา แต่เน้นท่ีแรงจูงใจ (motive) หรือ จุดประสงค์ (purpose) ของผูป้ระพนัธ์ท่ีใช้อุป
ลกัษณ์ อาจกล่าวไดว้่า งานวิจยัช้ินน้ีเป็นการศึกษาแนวความคิดของรัชกาลท่ี 6 ท่ีมีต่อส่ิงต่างๆ ใน
สังคมผ่านบทพระราชนิพนธ์ของพระองค์ ผูท้รงได้รับการถวายพระเกียรติเป็นบุคคลส าคญัของ
โลกจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ถึงพระ
อจัฉริยภาพในดา้นการประพนัธ์ (ราชบณัฑิตยสถาน, 2547: 49-50)  
 เม่ือพิจารณาบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี 6 ตามแนวความคิดของ Koch and Deetz 
(1981) จะพบว่า บทพระราชนิพนธ์ของรัชกาลท่ี 6 สามารถแสดงให้เห็นถึงความจริงทางสังคม 
ตลอดจนการรับรู้ การมองโลก ระบบความคิด ค่านิยม อุดมการณ์ ประสบการณ์ด้านต่างๆ และ
ความเช่ือของพระองค์ท่ีมีต่อส่ิงต่างๆ ในสังคม ณ ขณะนั้ น ซ่ึงสะท้อนผ่านการใช้อุปลักษณ์ 
(Metaphor) ในงานพระราชนิพนธ์ แต่อุปลกัษณ์ท่ีพระองค์ทรงใชมิ้ไดห้มายความตามรูป จึงท าให้
ผูรั้บสารตอ้งตีความส่ิงท่ีพระองค์ตอ้งการจะส่ือสาร (ณฐา จิรอนันตกุล, 2556: 19; อรทยั ชินอคัรพงศ์, 
2557: 59-60) และเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจการวิเคราะห์เชิงอุปลกัษณ์ (Metaphor Analysis) ในมุมมอง
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การส่ือสาร ผูว้ิจยัของยกตัวอย่างบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี 6 เก่ียวกับความหมายของธง
ไตรรงค ์ในการพระราชทานธงไชยเฉลิมพลในคราวทหารอาสาสมคัรไปราชการสงครามโลกคร้ังท่ี 
1 ณ ทวปียโุรป (อุทยั ศุภนิตย,์ 2527: 48) ความตอนหน่ึงวา่ 

 “ขอร ่ าร าพนับรรยาย  ความคิดเคร่ืองหมาย 
แห่งสีทั้งสามงามถนดั 

ขาวคือบริสุทธ์ิศรีสวสัด์ิ  หมายพระไตรรัตน์ 
และธรรมะคุม้จิตไทย 

แดงคือโลหิตเราไซร้  ซ่ึงยอมสละได ้
เพื่อรักชาติศาสนา 

น ้าเงินคือสีโสภา   อนัจอมประชา 
ธ โปรดเป็นของส่วนองค ์

จดัร้ิวเขา้เป็นไตรรงค ์  จึงเป็นสีธง 
ท่ีรักแห่งเราชาวไทย 

ทหารอวตารน าไป  ยงยทุธวชิยั 
วชิิตกูชู้เกียรติสยาม” 

 จากบทพระราชนิพนธ์ขา้งตน้สามารถวิเคราะห์เชิงอุปลกัษณ์ไดว้า่ สีทั้งสามบนธงไตรรงค ์
คือ 1) สีขาว หมายถึง สถาบนัพุทธศาสนา 2) สีแดง หมายถึง สถาบนัชาติ และ 3) สีน ้ าเงิน หมายถึง 
สถาบนัพระมหากษตัริย ์สะท้อนให้เห็นค่านิยมท่ีว่าชาติ พุทธศาสนา และพระมหากษตัริยเ์ป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนัจะแยกจากกนัไม่ได ้เพราะทหารอาสาสมคัรท่ีไปราชการสงครามโลกคร้ังท่ี 1 
ณ ทวีปยุโรป ไดรั้บพระราชทานธงไตรรงค์ไปนั้น เปรียบเสมือนเป็นตวัแทนของสถาบนัหลกัทั้ง
สามของชาติไทย ตอ้งน ามาซ่ึงชยัชนะเพื่อเป็นเกียรติแก่สยามประเทศ 
 กล่าวโดยสรุป การวิเคราะห์เชิงอุปลกัษณ์ สามารถสะทอ้นความคิด ค่านิยม อุดมการณ์ 
ความเช่ือ และความจริงชุดส าคญัท่ีผูป้ระพนัธ์แฝงเอาไวอ้ยูใ่นสารช้ินนั้นๆ ซ่ึงงานวจิยัช้ินน้ีจะแสดง
ให้เห็นลกัษณะของค่านิยมไทยท่ีปรากฏในบทพระราชนิพนธ์หมวดนิทานของรัชกาลท่ี 6 ว่ามี
ค่านิยมอะไรบา้งเพื่อน ามาอธิบายและพรรณนา ทั้งน้ียงัเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงพระอจัฉริยภาพและ
พระปรีชาสามารถของรัชกาลท่ี 6 ซ่ึงทรงใช้บทพระราชนิพนธ์เป็นเคร่ืองมือในการถ่ายทอดแนว
พระราชด าริในเร่ืองต่างๆ แก่ประชาชน อนัเป็นวิธีการอนัชาญฉลาดและแยบยลของพระองค ์เพื่อ
น าไปสู่การปฏิบติัท่ีเกิดประโยชน์ต่อพระมหากษตัริย ์สังคม และประเทศชาติสืบไป 
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2.3.4  งำนวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัอุปลกัษณ์ 
ผูว้จิยัไดท้  าการศึกษารวบรวมงานวจิยัในประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวเิคราะห์อุปลกัษณ์ 

(Metaphor Analysis) ในเชิงภาษาศาสตร์และในเชิงการส่ือสาร พบวา่มีจ านวนมากซ่ึงส่วนใหญ่ลว้น
เป็นงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิเคราะห์อุปลกัษณ์ในเชิงภาษาศาสตร์ ส าหรับงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การวิเคราะห์อุปลกัษณ์ในเชิงการส่ือสาร พบว่ามีสารนิพนธ์ 2 ฉบบั คือ งานการศึกษาอุปลกัษณ์
ของณฐา จิรอนันตกุล (2556) เร่ือง “ศึกษาค่านิยมไทยผ่านการวิเคราะห์เน้ือสารเชิงอุปลักษณ์ 
(Metaphor) ในหนงัสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย” ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน: กรณีศึกษา วรรณคดี
ประเภทบทละคร” และงานการศึกษาอุปลกัษณ์ของภควฒัน์ บุญญฤทธ์ิ (2556) เร่ือง “ความหมาย
เชิงลึกท่ีสะทอ้นค่านิยมอนัเกิดจากการวิเคราะห์ถอ้ยค าอุปลกัษณ์ (Metaphor Analysis) ในหนงัสือ 
“วรรคทองในวรรณคดี” ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ในส่วนวรรณกรรมของสุนทรภู่เท่านั้น งานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการวเิคราะห์เชิงอุปลกัษณ์ มีดงัน้ี 

ปิยภรณ์ อบแพทย์ (2552) ได้ศึกษาเร่ือง “อุปลักษณ์เก่ียวกับชีวิตในหนังสือธรรมะ” 
ผลการวิจยัสรุปดงัน้ี พบอุปลกัษณ์เก่ียวกบั “ชีวิต” 15 อุปลกัษณ์ เรียงตามล าดบัความถ่ี คือ 1) ชีวิต 
คือ การเดินทาง 2) ชีวิต คือ การต่อสู้ สงคราม 3) ชีวิต คือ ทรัพยากร 4) ชีวิต คือ ธุรกิจ 5) ชีวิต คือ 
ภาชนะ สถานท่ีปิดลอ้ม 6) ชีวิต คือ ส่ิงไม่คงทน 7) ชีวิต คือ การศึกษา 8) ชีวิต คือ ตน้ไม  ้9) ชีวิต 
คือ ละคร 10) ชีวิต คือ กีฬา 11) ชีวิต คือ ส่ิงปลูกสร้าง 12) ชีวิต คือ แสงเทียน/แสงตะเกียง 13) ชีวิต 
คือ สัตวไ์ม่เช่ือง 14) ชีวติ คือ ส่ิงท่ีมีปริมาณ/ความยาว 15) ชีวติ คือ ส่ิงท่ีตอ้งขดัแต่งเพิ่ม 

พิษณุ บางเขียว (2544) ได้ศึกษาเร่ือง “ศึกษารูปภาษาแสดงอุปลักษณ์ในข่าวการเมือง” 
ผลการวจิยัสรุปดงัน้ี พบอุปลกัษณ์เก่ียวกบัการเมือง 6 ประเภท ไดแ้ก่ 1) อุปลกัษณ์เก่ียวขอ้งกบักีฬา 
ได้แก่ ฟันธง ยืนชกหมัดต่อหมัด 2) อุปลักษณ์เก่ียวข้องกับสัตว์ เช่น ฟัดกันนัว 3) อุปลักษณ์
เก่ียวขอ้งกับพืช เช่น กินแห้ว ส้มหล่น 4) อุปลักษณ์เก่ียวกบัวตัถุส่ิงของ เช่น มุง้ มีดโกน 5) อุป
ลกัษณ์เก่ียวกบัวิทยาการและการแสดง เช่น การบา้น เปาปุ้นจ้ิน 6. อุปลกัษณ์เก่ียวกบัสงคราม เช่น 
ศึกปากน ้า แม่ทพั เชือด ยทุธการ เป็นตน้ 

ยมลภัทร ภัทรคุปต์  (2553) ได้ศึกษาเร่ือง “อุปลักษณ์ความตายในหนังสือธรรมะ”  
ผลการวิจยัสรุปดงัน้ี พบวา่ถอ้ยค าอุปลกัษณ์ความตายสะทอ้นมโนอุปลกัษณ์ความตาย 17 มโนอุป
ลกัษณ์ ไดแ้ก่ ความตาย คือ การเดินทาง, ความตาย คือ ขา้ศึกศตัรู, ความตาย คือ การดบัของไฟและ/
หรือแสงสว่าง, ความตาย คือ วตัถุ, ความตาย คือ การศึกษา, ความตาย คือ การแตกของส่ิงท่ี
เปราะบาง, ความตาย คือ การสูญเสียส่ิงมีค่า, ความตาย คือ การลงสู่เบ้ืองล่าง, ความตาย คือ ภยัพิบติั
, ความตาย คือ มิตร, ความตาย คือ การชดใชห้น้ีหรือการคืน, ความตาย คือ การพงัของบา้น, ความ
ตาย คือ เพชฌฆาต, ความตาย คือ การตายของพืช, ความตาย คือ สัตวร้์าย, ความตาย คือ การนอน 

http://cuir.car.chula.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A3+%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B9%8C
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และความตาย คือ การปิดฉาก สามารถจดักลุ่มมโนอุปลกัษณ์ความตายออกเป็น 5 กลุ่มใหญ่ ไดแ้ก่ 
1) ภัย 2) การเดินทางและการเคล่ือนท่ี 3) การสูญเสียวตัถุและการไม่คงสภาพ 4) การส้ินสุด
กระบวนการ และ 5) ส่ิงท่ีมีประโยชน์ โดยสะท้อนมุมมอง 4 ประการ ดงัน้ี 1) มนุษยไ์ม่ได้เป็น
อมตะ 2) ชีวิตและความตายไม่ใช่ส่ิงท่ีตรงขา้มกนั 3) ทุกคนควรเช่ือถือศรัทธาหันมาศึกษาธรรมะ
ปฏิบติัธรรม และ 4) ความตายไม่ใช่ส่ิงท่ีน่ากลวัเสียทีเดียว หากเราสามารถปรับเปล่ียนทศันคติท่ีมี
ต่อความตาย เราก็จะไม่ตอ้งมีความทุกข ์

รัชนียญ์า กล่ินน ้ าหอม (2556) ได้ศึกษาเร่ือง “อุปลกัษณ์ท่ีนักการเมืองไทยใช้: การศึกษา
ตามแนวอรรถศาสตร์ปริชานและวจันปฏิบติัศาสตร์” ผลการวิจยัสรุปดังน้ี พบการใช้ถ้อยค าท่ี
สะทอ้นการเมือง 9 มโนอุปลกัษณ์ ไดแ้ก่ 1) การเมือง คือ การต่อสู้ หรือ สงคราม 2) การเมือง คือ 
การเดินทาง 3) การเมือง คือ การแข่งขนั 4) การเมือง คือ ครอบครัว 5) การเมือง คือ การรักษาโรค 
6) การเมือง คือ การแสดง 7) การเมือง คือ ธุรกิจ 8) การเมือง คือ การดูแล และท านุบ ารุง และ 9) 
การเมือง คือ เกมส์  

อุษา พฤฒิชยัวิบูลย ์(2544) ไดศึ้กษาเร่ือง “ศึกษาอุปลกัษณ์เร่ืองการเมืองในภาษาไทยตาม
แนวอรรถศาสตร์ปริชาน” ผลการวิจยัสรุปดงัน้ี พบว่าคนไทยมีมโนอุปลกัษณ์ทางการเมืองมี 10 
ประเภท ไดแ้ก่ 1) การเมือง คือ สงคราม 2) การเมือง คือ การแข่งขนั 3) การเมือง คือ การพนนั 4) 
การเมือง คือ ธุรกิจ 5) การเมือง คือ การแสดง 6) การเมือง คือ การศึกษา 7) การเมือง คือ การ
เดินทาง 8. การเมือง คือ การโจรกรรม 9. การเมือง คือ เคร่ืองเรือน และ 10. การเมือง คือ ส่ิงมีชีวติ  

สรุปไดว้า่งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวเิคราะห์อุปลกัษณ์สามารถแสดงให้เห็นถึงความหมาย
ท่ีแทจ้ริงของสาร ส่ิงใดท่ีถูกปกปิดอ าพราง ส่ิงใดท่ีถูกผลิตและผลิตซ ้ า และส่ิงใดท่ีถูกประกอบ
สร้างข้ึน โดยมีจุดประสงค์ส าคญัเพื่อให้เกิดการยอมรับทางสังคมในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง เป็น
การสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความจริงในเชิงโครงสร้างทางสังคม 
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บทที ่3 

 

วธีิกำรด ำเนินงำนวจิยั 
 

การวิจยัเร่ือง “ประมวลนิทาน ร.6 กบัการวิเคราะห์วาทะเชิงอุปลกัษณ์” เป็นงานวิจยัเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) มีวตัถุประสงค์เพื่อระบุชุดค่านิยมไทยท่ีปรากฏอยูใ่นหนงัสือเร่ือง 
“ประมวลนิทาน ร.6” อนัเป็นบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี 6 จากการวิเคราะห์เชิงอุปลักษณ์ 
(Metaphor Analysis) โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับแนวคิดและ
ทฤษฎีมาเป็นกรอบในการวเิคราะห์  

เม่ือพิจารณาบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี 6 ตามแนวความคิดของ Koch and Deetz 
(1981) จะพบว่า บทพระราชนิพนธ์ของรัชกาลท่ี 6 สามารถแสดงให้เห็นถึงความจริงทางสังคม 
ตลอดจนการรับรู้ การมองโลก ระบบความคิด ค่านิยม อุดมการณ์ ประสบการณ์ด้านต่างๆ และ
ความเช่ือของพระองค์ท่ีมีต่อส่ิงต่างๆ ในสังคม ณ ขณะนั้ น ซ่ึงสะท้อนผ่านการใช้อุปลักษณ์ 
(Metaphor) ในงานพระราชนิพนธ์ แต่อุปลกัษณ์ท่ีพระองค์ทรงใชมิ้ไดห้มายความตามรูป จึงท าให้
ผูร้ับสารตอ้งตีความส่ิงที่พระองค์ตอ้งการจะส่ือสาร (อรทยั ชินอคัรพงศ์, 2557: 59-60; ณฐา            
จิรอนนัตกุล, 2556: 19) ทั้งน้ี หนงัสือ “ประมวลนิทาน ร.6” ไดร้วบรวมจากหนงัสือพระราชนิพนธ์
ท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ป็นคร้ังแรกหรือฉบบัท่ีเก่าแก่ท่ีสุด หรือฉบบัเท่าท่ีสามารถรวบรวมไดใ้นขณะน้ี 
พระราชนิพนธ์ส่วนใหญ่แต่ละฉบบัไดรั้บการตีพิมพห์ลายคร้ัง แต่มิไดน้ าทุกคร้ังท่ีตีพิมพม์าลงไว ้
ส่วนพระราชนิพนธ์ท่ีรวบรวมจากวารสารต่างๆ ในสมยันั้น เช่น ดุสิตสมิต ทวีปัญญา ฯลฯ ก็ได้
รวบรวมจากวารสารเท่าท่ีมีอยู่ในหอสมุดแห่งชาติ (กรมศิลปากร, 2513) ท าให้นิทานบางเร่ืองไม่
ปรากฎปีท่ีพิมพ ์ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงไม่สามารถระบุถึงบริบทและเหตุการณ์ในช่วงท่ีนิทานถูกประพนัธ์
ข้ึนได ้จึงขอไม่กล่าวถึงบริบทของนิทานอยา่งละเอียด ซ่ึงผูว้จิยัจะวเิคราะห์ใน 3 ระดบั คือ 

1)  วิเคราะห์องคป์ระกอบของนิทาน คือ 1) แนวคิดหรือแกนของนิทาน 2) โครง
เร่ืองของนิทาน 3) ตวัละคร 4) ฉาก 5) ถ้อยค าหรือบทสนทนา 6) คติสอนใจ เพื่อก าหนดกรอบ
วเิคราะห์ร่วมกบัการวเิคราะห์เชิงอุปลกัษณ์ (Metaphor Analysis) ของ Koch and Deetz (1981) 

2)  วเิคราะห์เชิงอุปลกัษณ์ในระดบัถอ้ยค าอุปลกัษณ์วา่มีลกัษณะอยา่งไร 
3)  วิเคราะห์ค่านิยมท่ีสะท้อนผ่านการอุปลักษณ์น้ีมีลักษณะอย่างไร และมี

ความสัมพนัธ์กบัค่านิยมในสังคมไทยอยา่งไรบา้ง  
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วิธีการด าเนินงานวิจยั คือ 1) วิธีการวิจัย 2) กลุ่มตัวอย่างและวิธีการคัดเลือกข้อมูล 3) 
กระบวนการวเิคราะห์ขอ้มูล และ 4) การน าเสนอขอ้มูล  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

3.1  วธิีกำรวจิัย 
  

การวิจยัเร่ือง “ประมวลนิทาน ร.6 กบัการวิเคราะห์วาทะเชิงอุปลกัษณ์” เป็นการศึกษาเพื่อ
ระบุค่านิยมไทยท่ีปรากฏอยู่ในหนังสือเร่ือง “ประมวลนิทาน ร.6” อนัเป็นบทพระราชนิพนธ์ใน
รัชกาลท่ี 6 ทั้งน้ีผูว้ิจยัเลือกใช้กรอบการวิเคราะห์แบบอุปลกัษณ์ (Metaphor Analysis) ของ Koch 
and Deetz (1981) โดยไม่ไดน้ าเอามุมมองในเชิงภาษาศาสตร์มาใช ้หากแต่น าแนวความคิดดงักล่าว
นั้นมาประยกุตใ์ชก้บังานในเชิงการส่ือสาร  
 

3.2  กลุ่มตัวอย่ำงและวธีิกำรคดัเลือกข้อมูล  
 
ผูว้ิจยัใช้เน้ือหาทั้ งหมดของหนังสือเร่ือง “ประมวลนิทาน ร.6” (มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 

พระบาทสมเด็จพระ, 2551) ซ่ึงเป็นหนังสือท่ีรวบรวมจากบทพระราชนิพนธ์ประเภทนิทานใน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 6) มาเป็นกลุ่มตวัอย่างในการศึกษา โดยใช้
วธีิการคดัเลือกขอ้มูลจากการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซ่ึงมีจ านวน 27 เร่ือง 48 
ตอน ดังน้ี  1) เร่ือง เหาะเหินเดินอากาศ โดย น้อยลา (นามแฝง) ทวีปัญญา เล่ม 1 ฉบับท่ี 1-6 
พฤษภาคม ร.ศ.123 (พ.ศ. 2448) หนา้ 28-35 2) เร่ือง ความด้ือของคนเรา โดย นอ้ยลา (นามแฝง) ทวี
ปัญญา เล่ม 1 ฉบับท่ี 1-6 กรกฎาคม ร.ศ.123 (พ.ศ. 2448) หน้า 28-35 3) เร่ือง สุนทรความตาม
สวสัดิรักษา โดย น้อยลา (นามแฝง) ทวีปัญญา เล่ม 1 ฉบบัท่ี 1-6 สิงหาคม ร.ศ.123 (พ.ศ. 2448) 
หน้า 9-16 4) เร่ือง ท าตามพินยักรรม โดย น้อยลา (นามแฝง) ทวีปัญญา เล่ม 3 ฉบบัท่ี 14 เมษายน    
ร.ศ.124 (พ.ศ. 2449) หน้า 51-62 5) เร่ือง ทดลองความไหวพริบ โดย นอ้ยลา (นามแฝง) ทวีปัญญา 
เล่ม 16 ฉบับท่ี 3 กรกฎาคม ร.ศ.124 (พ.ศ. 2449) หน้า 488-501 6) เร่ือง ยาตัวเบา โดย น้อยลา 
(นามแฝง) ดุสิตสมิต เล่ม 3 ฉบับท่ี 37 มิถุนายน-กรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2462 หน้า 188-192       
7) เร่ือง รายงานการประชุมปาลิเมนต์สยาม โดย น้อยลา (นามแฝง) ทวีปัญญา เล่ม 18 ฉบบัท่ี 3 
กันยายน ร.ศ.124 (พ.ศ. 2449) หน้า 643-655 8) เร่ือง นิทานกระทู้ เร่ืองตุ๊กะตุ่น โดย น้อยลา 
(นามแฝง) ดุสิตสมิต เล่ม 6 ฉบับท่ี 65 มกราคม-กุมภาพันธ์-มีนาคม พ.ศ. 2462 หน้า 163-167         
9) เร่ือง เท่ียวเมืองนรก โดย พระขรรค์เพ็ชร (นามแฝง) ดุสิตสมิต เล่ม 19 ฉบับท่ี 218 วนัท่ี 14 
เมษายน พ.ศ. 2466 หน้า 17-22 10) เร่ือง โสตธรรมจริยา (1) ว่าด้วยเบญจศีล ตอนท่ี 1 โดย 
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พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว ดุสิตสมิต เล่ม 2 ฉบบัท่ี 12 มีนาคม-เมษายน-พฤษภาคม 
พ.ศ. 2461-2462 หน้า 5-8 (2) ว่าด้วยเบญจศีล ตอนท่ี 2 โดย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจา้อยู่หัว ดุสิตสมิต เล่ม 2 ฉบบัท่ี 13 มีนาคม-เมษายน-พฤษภาคม พ.ศ. 2461-2462 หน้า 22-25 (3) 
วา่ดว้ยเบญจศีล ตอนท่ี 3 โดย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัว ดุสิตสมิต เล่ม 2 ฉบบัท่ี 14 
มีนาคม-เมษายน-พฤษภาคม พ.ศ. 2461-2462 หน้า 35-37 (4) ว่าด้วยเบญจศีล ตอนท่ี 4 โดย 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว ดุสิตสมิต เล่ม 2 ฉบบัท่ี 15 มีนาคม-เมษายน-พฤษภาคม 
พ.ศ. 2461-2462 หน้า 51-54 (5) ว่าด้วยเบญจศีล ตอนท่ี 5 โดย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจา้อยู่หัว ดุสิตสมิต เล่ม 2 ฉบบัท่ี 16 มีนาคม-เมษายน-พฤษภาคม พ.ศ. 2461-2462 หน้า 73-75 (6) 
วา่ดว้ยล าดบัชั้นกรรม โดย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว ไม่ปรากฏปีท่ีแต่ง (7) หมวด
อทินนาทาน โดย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ไม่ปรากฏปี ท่ีแต่ง (8) หมวด
กาเมสุมิจฉาจาร โดย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั ไม่ปรากฏปีท่ีแต่ง 11) เร่ือง วชิาของ
หมอค า โดย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั ดุสิตสมิต เล่ม 2 ฉบบัท่ี 24 มีนาคม-เมษายน-
พฤษภาคม พ.ศ. 2461-2462 หน้า 213-216 12) เร่ือง ประชนัฤทธ์ิ โดย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว ไม่ปรากฏปีท่ีแต่ง 13) เร่ือง ตกใจใช่เหตุ โดย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว ไม่ปรากฏปีท่ีแต่ง 14) เร่ือง จดหมายจากยุโรป โดย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจา้อยู่หัว ไม่ปรากฏปีท่ีแต่ง 15) เร่ือง แฟแช่น โดย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัว ไม่
ปรากฏปีท่ีแต่ง 16) เร่ืองท าคุณบูชาโทษ โดย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว ดุสิตสมิต 
เล่ม 1 ฉบบัท่ี 9 ธันวาคม-กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2460-2461 หน้า 199-205 17) เร่ือง รู้เอาเองเม่ืออ่านจบ 
โดย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัว ไม่ปรากฏปีท่ีแต่ง 18) เร่ือง จบัด าถล าขาว โดย น้อย
ลา (นามแฝง) ดุสิตสมิต เล่ม 1 ฉบบัท่ี 10 วนัท่ี 7 ธันวาคม พ.ศ. 2460 - 22 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2461 
หนา้ 217-223 19) เร่ือง เล้ียงดินเนอร์ใหญ่ โดย หนานลา (นามแฝง) ดุสิตสมิต เล่ม 1 ฉบบัท่ี 6 วนัท่ี 
7 ธนัวาคม พ.ศ. 2460 - 22 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2461 หนา้ 91-94 20) เร่ือง จดหมายจากผูห้ญิงถึงผูห้ญิง 
โดย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั ไม่ปรากฏปีท่ีแต่ง 21) เร่ือง ลองเป็นหมอดูกบัเขาคร้ัง
หน่ึง โดย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ดุสิตสมิต พ.ศ. 2465 หน้า 99-102 22) เร่ือง 
ก าหนดกินน ้ า โดย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว ไม่ปรากฏปีท่ีแต่ง 23) เร่ือง มงคล ๘ 
โดย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัว ไม่ปรากฏปีท่ีแต่ง 24) เร่ือง จดหมายนายสุด โดย 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ไม่ปรากฏปีท่ีแต่ง 25) เร่ือง ศิษย์มีครู โดย อัศวพาหุ 
(นามแฝง) ดุสิตสมิต เล่ม 8 ฉบบัท่ี 85 กรกฎาคม-สิงหาคม-กนัยายน พ.ศ. 2463 หน้า 83-86 26) 
เร่ือง นิทานทหารเรือ  (1) เร่ืองท่ี 1 การรักษาทางไมตรี โดย พนัแหลม (นามแฝง) ดุสิตสมิต เล่ม 6 
ฉบบัท่ี 55 มกราคม-กุมภาพนัธ์-มีนาคม พ.ศ. 2462 หนา้ 4-7 (2) เร่ืองท่ี 2 นารีสนาน โดย พนัแหลม 
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(นามแฝง) ดุสิตสมิต เล่ม 6 ฉบบัท่ี 57 มกราคม-กุมภาพนัธ์-มีนาคม พ.ศ. 2462 หนา้ 35-42 (3) เร่ือง
ท่ี 3 ปิคนิค ณ เมโสโปเตเมีย โดย พันแหลม (นามแฝง) ดุสิตสมิต เล่ม 6 ฉบับท่ี 59 มกราคม-
กุมภาพนัธ์-มีนาคม พ.ศ. 2462 หนา้ 68-75 (4) เร่ืองท่ี 4 ความล าบากแห่งลอคินวาร์ โดย พนัแหลม 
(นามแฝง) ดุสิตสมิต เล่ม 6 ฉบบัท่ี 61 มกราคม-กุมภาพนัธ์-มีนาคม พ.ศ. 2462 หน้า 99-106 (5) 
เร่ืองท่ี 5 การช่วยนางงาม โดย พันแหลม (นามแฝง) ดุสิตสมิต เล่ม 6 ฉบับท่ี 63 มกราคม -
กุมภาพนัธ์-มีนาคม พ.ศ. 2462 หนา้ 131-136 27) เร่ือง นิทานทองอิน ชุดท่ี 1 (1) เร่ืองท่ี 1 นากพระ
โขนงท่ีสอง โดย นายแกว้,นายขวญั (นามแฝง) ทวีปัญญา เล่ม 1 ฉบบัท่ี 1-6 เมษายน ร.ศ.123 (พ.ศ. 
2448) หน้า 21-52 (2) เร่ืองท่ี 2 นายสุวรรณถูกขโมย โดย นายแกว้,นายขวญั (นามแฝง) ทวีปัญญา 
เล่ม 1 ฉบบัท่ี 1-6 พฤษภาคม ร.ศ.123 (พ.ศ. 2448) หน้า 39-71 (3) เร่ืองท่ี 3 ความลบัแผ่นดิน โดย 
นายแกว้,นายขวญั (นามแฝง) ทวีปัญญา เล่ม 1 ฉบบัท่ี 1-6 มิถุนายน ร.ศ.123 (พ.ศ. 2448) หน้า 87-
117 (4) เร่ืองท่ี 4 นายสวสัด์ิ “บิตุฆาต” โดย นายแกว้,นายขวญั (นามแฝง) ทวีปัญญา เล่ม 1 ฉบบัท่ี 
1-6 กรกฎาคม ร.ศ.123 (พ.ศ. 2448) หนา้ 36-72 (5) เร่ืองท่ี 5 ยามา้บงักะโล โดย นายแกว้,นายขวญั 
(นามแฝง) ทวีปัญญา เล่ม 1 ฉบบัท่ี 1-6 สิงหาคม ร.ศ.123 (พ.ศ. 2448) หนา้ 46-76 (6) เร่ืองท่ี 6 เข็ม
รอยดอกไม ้โดย นายแกว้,นายขวญั (นามแฝง) ทวีปัญญา เล่ม 2 ตุลาคม ร.ศ.123 (พ.ศ. 2448) หน้า 
65-91 (7) เร่ืองท่ี 7 ก านนัคงบา้นโยคี โดย นายแกว้,นายขวญั (นามแฝง) ทวีปัญญา เล่ม 2 ธันวาคม 
ร.ศ.123 (พ.ศ. 2448) หน้า 221-253 นิทานทองอิน ชุดท่ี 2 (8) เร่ืองท่ี 8 ผูร้้ายฆ่าคนท่ีบางขุนพรหม 
โดย นายแกว้,นายขวญั (นามแฝง) ทวีปัญญา เล่ม 3 ฉบบัท่ี 15 มิถุนายน ร.ศ.124 (พ.ศ. 2449) หน้า 
341-371 (9) เร่ืองท่ี 9 นายจรูญเศรษฐี โดย นายแกว้,นายขวญั (นามแฝง) ทวีปัญญา เล่ม 3 ฉบบัท่ี 18 
กนัยายน ร.ศ.124 (พ.ศ. 2449) หน้า 418-435 (10) เร่ืองท่ี 10 ระเด่นลนัได โดย นายแกว้,นายขวญั 
(นามแฝง) ทวีปัญญา เล่ม 3 ฉบบัท่ี 21 ธนัวาคม ร.ศ.124 (พ.ศ. 2449) หน้า 1004-1040 (11) เร่ืองท่ี 
11 สร้อยคอร้อยชัง่ โดย นายแก้ว,นายขวญั (นามแฝง) ทวีปัญญา เล่ม 1 ฉบบัท่ี 1-6 กนัยายน ร.ศ.
123 (พ.ศ. 2448) หนา้ 78-125 

 

3.3  กระบวนกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 
ผูว้ิจยัวิเคราะห์เน้ือสารทั้งหมดของหนงัสือเร่ือง “ประมวลนิทาน ร.6” จากระเบียบวิธีวิจยั

แบบการวิเคราะห์เชิงอุปลกัษณ์ (Metaphor Analysis) ของ Koch and Deetz (1981) มาประยุกต์ใช้
เป็นแนวความคิดหลกั โดยผูว้ิจยัไม่ได้เน้นท่ีมุมมองในเชิงภาษาศาสตร์ แต่ใช้มุมมองในเชิงการ
ส่ือสาร และไม่ได้เจาะจงคน้หาค่านิยมชุดใดชุดหน่ึงเป็นการเฉพาะ เพื่อให้การวิเคราะห์ขอ้มูล
สามารถน าไปสู่การตีความ การสร้างขอ้สรุปท่ีใกลเ้คียงกบัความจริงมากท่ีสุด และเกิดความเขา้ใจ
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อย่างถ่องแทจ้ากภาพรวมของหลายมิติ ซ่ึงเป็นการใช้วิธีแบบอุปนัย (Inductive Method) กล่าวคือ 
เร่ิมตน้คน้หาความรู้ และความจริงจากการสังเกต แลว้จึงสรุปไปสู่ความรู้หรือความจริงท่ีเป็นหลกั 
ซ่ึงนิทานจากบทพระราชนิพนธ์ จ านวน 27 เร่ือง 48 ตอนนั้น หากพิจารณาตามพระอกัษรจะพบว่า
นิทานในรัชกาลท่ี 6 บางเร่ืองอาจปรากฏความเปรียบแบบอุปลกัษณ์หน่ึงอุปลกัษณ์เดียว หรือความ
เปรียบแบบอุปลกัษณ์หลายอุปลกัษณ์ได ้หรืออาจไม่ปรากฏความเปรียบแบบอุปลกัษณ์ใดๆ เลยก็
สามารถเป็นไปไดเ้ช่นกนั  

ทั้งน้ีสามารถอธิบายกระบวนการวิเคราะห์อุปลกัษณ์ ดงัตวัอยา่งความตอนหน่ึงจากนิทาน
พระราชนิพนธ์ “เร่ืองรายงานการประชุมปาลิเมนตส์ยาม” มาเป็นตวัอยา่งการวเิคราะห์ ดงัน้ี 

ซ่ึงผูว้จิยัจะวเิคราะห์ใน 3 ระดบั คือ 
3.3.1  วิเคราะห์องค์ประกอบของนิทาน คือ 1) แนวคิดหรือแกนของนิทาน  2) 

โครงเร่ืองของนิทาน 3) ตวัละคร 4) ฉาก 5) ถอ้ยค าหรือบทสนทนา 6) คติสอนใจ 
ตวัอยา่ง 

   นิทานเร่ือง รายงานการประชุมปาลิเมนตส์ยาม 
1)  แนวคิด คือ การเล่าเร่ืองผ่านบทสนทนาก็การประชุมในรัฐสภา (สมยั

นั้นยงัเป็นระบบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย)์ 
2)  โครงเร่ืองของนิทาน คือ ผูเ้ขียนได้รับค าสั่งให้เขา้ฟังประชุมในปาลิ

เมนต ์เร่ือง งบประมาณทหาร 
3)  ตวัละคร คือ อคัรมหาเสนาบดี นายเกศร์ ท่านประธาน บุคคลท่ีนัง่ขา้ง

หลงัประธาน นายทวน บุคคลซ่ืงเป็นฝ่ายขวา บุคคลซ่ึงเป็นฝ่ายซา้ย คนจีน และผูแ้ต่ง 
4)  ฉาก คือ ท่ีประชุมรัฐสภา  
5)  ถอ้ยค าหรือบทสนทนา คือ บรรยายเร่ืองโดยใช้สถานท่ีเป็นตวัก าหนด

เหตุการณ์ในเร่ือง มีบทสนทนาของตวัละครเสริมการบรรยายเร่ืองน ามาซ่ึงความส าเร็จ 
6)  คติสอนใจ คือ ความสมคัรสมานสามคัคี 

3.3.2  วิเคราะห์เชิงอุปลกัษณ์ในระดบัถอ้ยค าอุปลกัษณ์ว่ามีลกัษณะอย่างไร โดย
วิเคราะห์จากหน่วยของความหมายวา่ไดมี้การเปรียบไวก้บัส่ิงใดท่ีใกลเ้คียงและมีความต่อเน่ืองกนั 
แลว้น ามาจดักลุ่มขอ้มูลตามอุปลกัษณ์หลกั (Main metaphor) ซ่ึงกลุ่มขอ้มูลอาจมีความแตกต่างกนั 
แต่มีทิศทางท่ีน าไปสู่อุปลกัษณ์หลกัของกลุ่มเดียวกนั เพื่อคน้หาความจริงชุดส าคญัของรัชกาลท่ี 6 
ท่ีมีต่อสังคมไทยผา่นการอุปลกัษณ์ในบทพระราชนิพนธ์  
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ตวัอยา่ง  
  นิทานเร่ือง รายงานการประชุมปาลิเมนตส์ยาม 
  ประเภทท่ี 1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสังคม 

1)  Metaphor:  บา้นเมืองศิวไิลซ์ คือ มีปาลิเมนต ์
Share understanding: ประเทศท่ีเจริญแล้วจะปกครองด้วยระบอบ

ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา  
Metaphor Evidencing Entailment:  

 ขา้พเจา้เช่ือแน่นอนอยูว่า่ท่านผูถ้าม “เม่ือไหร่หนอ” นั้นตอ้งเป็นคนฉลาด 
ถา้มิฉะนั้นท่ีไหนจะคุย้หาขอ้ความเก่งๆ มาถามไดม้ากมายเช่นนั้น ขอ้ท่ีจบัใจขา้พเจา้ท่ีสุด คือ ขอ้ท่ี
ถามวา่ “เม่ือไหร่หนอเราจะมีปาลิเมนต”์ จริงทีเดียว ท าไมเราก็ศิวิไลซ์แลว้ จะมีปาลิเมนตบ์า้งไม่ได้
ทีเดียวหรือ แต่ญ่ีปุ่นยงัมีได.้ . . (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 50) 

หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองการเมือง อ านาจ และความยติุธรรม 
2)  Metaphor:  การทหาร คือ ส่ิงส าคญัท่ีสุด เพราะเป็นธรรมดาชาติใดท่ี

มีความประสงคจ์ะเป็นไท 
Share Understanding: ประเทศท่ีต้องการมีอิสรภาพ จะต้องมีทหารท า

หนา้ท่ีปกป้องบา้นเมืองใหม้ัง่คง ปราศจากการคุกคามจากประเทศอ่ืน  
Metaphor Evidencing Entailment:  

 อคัรมหาเสนาบดี.- ตั้ งแต่ดั้ งเดิมมา การทหารนับว่าเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุด 
เพราะเป็นธรรมดาชาติใดท่ีมีความประสงค์จะเป็นไท ย่อมตอ้งคิดการป้องกนับ้านเกิดเมืองบิดร 
โบราณราชประเพณีท่านจึงไดจ้ดัให้บรรดาชายฉกรรจเ์ป็นทหารทั้งส้ินไม่เวน้หนา้. . .” (มงกุฎเกลา้
เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 51) 

 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองการเมือง อ านาจ และความยติุธรรม 
3)  Metaphor:  ความเจริญของทหาร คือ ความเจริญของบา้นเมือง 
Share Understanding: ความเจริญของทหาร คือ ความเจริญของบา้นเมือง 

การใชเ้งินแผน่ดินส าหรับการทหารถือเป็นเร่ืองท่ีสมควร 
 Metaphor Evidencing Entailment: 
 อคัรมหาเสนาบดี.- “ขา้พเจา้กล่าวอยูว่่าบรรดาชายฉกรรจ์ตอ้งเป็นทหาร

ทัว่หน้า ก็เม่ือแต่โบราณกาลยงัเป็นเช่นน้ีแลว้ ท าไมในกาลบดัน้ีเราจะยงัย ั้งอยูห่รือ ก็การทหารซ่ึง
เป็นการส าคญัคร้ังนั้น คร้ังน้ีไม่ส าคญัหรือ ก็ส าคญัเหมือนกนั ถา้เราตกลงเห็นเช่นน้ีแลว้ เราควรจะ
ท าอะไรก็ควรตอ้งคิดอ่านบ ารุงการทหารให้เจริญเทียมทนัชาติอ่ืนเขาบา้งจึงจะถูก แต่ก่อนอ านาจ
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เป็นใหญ่ จะจดัการส่ิงใดก็ลว้นจะส าเร็จไดเ้พราะอ านาจ เด๋ียวน้ีอะไรเป็นใหญ่ เงินเป็นใหญ่ไม่ใช่
หรือ เม่ือเป็นเช่นน้ีแล้ว ท่ีประชุมคงจะเห็นได้ว่า ถ้าประสงค์ความเจริญของทหาร ซ่ึงเป็นความ
เจริญของบา้นเมืองแลว้ ก็ตอ้งช่วยให้รัฐบาลไดจ้ดัการทหารให้ด าเนินไปโดยสะดวกตามท่ีไดก้ะไว ้
แลได้อ่านให้ท่านฟัง แล้วขอให้ท่ีประชุมพร้อมกันอนุญาตให้รัฐบาลใช้เงินแผ่นดินส าหรับ
การทหารตามท่ีขอนั้นเถิด” (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 51-52) 

 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองการเมือง อ านาจ และความยติุธรรม 
4)  Metaphor:  ผูมี้ความรู้ คือ ผูช่้วยแนะน าในราชการบา้นเมืองทัว่ไปให้

มีความเจริญโดยฉบัไวทนัเวลา 
Share Understanding: เปิดโอกาสให้คนท่ีมีความรู้ความสามารถได้

แสดงออกทางความคิดท่ีถูกตอ้งเหมาะสม เพื่อความเจริญของชาติบา้นเมือง 
Metaphor Evidencing Entailment:  
ขอ้ ๗. เราตอ้งการท่ีสุด! ในท่านผูมี้สติปัญญาแลรู้วิชาเก่าแก่กวา่ผูอ่ื้นจริง 

ส าหรับเป็นผูช่้วยแนะน าในราชการบา้นเมืองทัว่ไปให้มีความเจริญโดยฉบัไวทนัเวลา (มงกุฎเกลา้
เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 55) 

 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองการศึกษาและความสามารถ 
 จากนิทานเร่ืองรายงานการประชุมปาลิเมนต์สยาม พบการใช้ถอ้ยค าอุปลกัษณ์ 4 

คร้ัง ประเภทอุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสังคม โดย
ไม่ปรากฏประเภทอุปลกัษณ์อ่ืน ดงัตารางท่ี 3.1 

 
ตำรำงที ่3.1  แสดงประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ในนิทานเร่ืองรายงานการประชุมปาลิเมนตส์ยาม 
 
ประเภทที ่ ประเภทของอุปลกัษณ์ จ ำนวน 

1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสงัคม 4 
2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองพทุธศาสนา และความเช่ือ 0 
3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 0 
4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองกษตัริย ์ 0 
 รวม 4 

  
3.3.3  วิเคราะห์ค่านิยมท่ีสะท้อนผ่านการอุปลักษณ์น้ีมีลักษณะอย่างไร และมี

ความสัมพนัธ์กบัค่านิยมในสังคมไทยอยา่งไรบา้ง   
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ตวัอยา่ง  
  นิทานเร่ืองรายงานการประชุมปาลิเมนตส์ยามในหนงัสือเร่ือง “ประมวลนิทาน ร.
6” หน้า 50-58 พบการใช้ถอ้ยค าอุปลกัษณ์ จ านวนทั้งหมด 4 คร้ัง ในจ านวนน้ีมีการให้ความหมาย
เชิงค่านิยม 1 ประการ ได้แก่ 1) ค่านิยมความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม ดงัรายละเอียดผลการ
วเิคราะห์ตามตารางท่ี 3.2 
 
ตำรำงที ่3.2  ค่านิยมในนิทานเร่ืองรายงานการประชุมปาลิเมนตส์ยาม 
 
ค่ำนิยม อุปลกัษณ์ ค ำ วล ีอนุประโยค หรือประโยค 
ความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม การเมือง อ านาจ และความยติุธรรม มีปาลิเมนต,์ ส่ิงส าคญัท่ีสุด 

เพราะเป็นธรรมดาชาติใดท่ีมี
ความประสงคจ์ะเป็นไท, ความ
เจริญของบา้นเมือง 

การศึกษาและความสามารถ ผูช่้วยแนะน าในราชการ
บา้นเมืองทัว่ไปใหมี้ความเจริญ
โดยฉบัไวทนัเวลา 

 

3.4  กำรน ำเสนอข้อมูล 
  

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการวิจยัเร่ือง “ประมวลนิทาน ร.6 กบัการวิเคราะห์
วาทะเชิงอุปลกัษณ์” โดยเลือกใช้แบบการวิเคราะห์เชิงอุปลกัษณ์ (Metaphor Analysis) ของ Koch 
and Deetz (1981) มาประยุกต์ใช้เป็นแนวความคิดหลัก ผู ้วิจ ัยจะน าเสนอข้อมูลเชิงพรรณนา 
(Descriptive) โดยจ าแนกการน าเสนอเป็น 2 บท ดงัน้ี 
 บทท่ี 4 การวิเคราะห์ตวับทพระราชนิพนธ์จากหนงัสือเร่ือง “ประมวลนิทาน ร.6” ผา่นการ
น าเสนอในเชิงอุปลกัษณ์ และค่านิยมไทยในสมยัรัชกาลท่ี 6 แบ่งการวเิคราะห์ออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 

4.1  การวเิคราะห์เชิงอุปลกัษณ์ในหนงัสือ “ประมวลนิทาน ร.6” 
4.1.1  การวเิคราะห์องคป์ระกอบของวรรณกรรม  
4.1.2  การวเิคราะห์การใชถ้อ้ยค าอุปลกัษณ์ 

4.2  ค่านิยมไทยท่ีสะทอ้นผา่นการอุปลกัษณ์ในหนงัสือ “ประมวลนิทาน ร.6” 
บทท่ี 5 สรุปและอภิปรายผลการวจิยั 



 
บทที ่4 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการวิจยัเร่ือง “ประมวลนิทาน ร.6 กบัการวิเคราะห์
วาทะเชิงอุปลกัษณ์” โดยเลือกใช้แบบการวิเคราะห์เชิงอุปลกัษณ์ (Metaphor Analysis) ของ Koch 
และ Deetz (1981) มาประยุกตใ์ชเ้ป็นแนวความคิดหลกั ผูว้ิจยัแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน มี
รายละเอียดดงัน้ี 

4.1  การวเิคราะห์เชิงอุปลกัษณ์ในหนงัสือ “ประมวลนิทาน ร.6” 
4.1.1  การวเิคราะห์องคป์ระกอบของวรรณกรรม  
4.1.2  การวเิคราะห์การใชถ้อ้ยค าอุปลกัษณ์ 

4.2  ค่านิยมไทยท่ีสะทอ้นผา่นการอุปลกัษณ์ในหนงัสือ “ประมวลนิทาน ร.6” 
 

4.1  การวเิคราะห์เชิงอปุลกัษณ์ในหนังสือ “ประมวลนิทาน ร.6” 
 

การวิเคราะห์เชิงอุปลกัษณ์ในหนงัสือ “ประมวลนิทาน ร.6” อนัเป็นบทพระราชนิพนธ์ใน
รัชกาลท่ี 6 จ  านวน 27 เร่ือง 48 ตอน ผูว้จิยัจะขอแบ่งการน าเสนอในรายละเอียดดงัน้ี 

 
4.1.1  การวเิคราะห์องค์ประกอบของวรรณกรรม  
ในส่วนน้ีผูว้ิจยัจะน าเสนอการวิเคราะห์องคป์ระกอบของวรรณกรรมรายเร่ือง เรียงล าดบั

ตามหนงัสือ “ประมวลนิทาน ร.6” อนัเป็นบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี 6 จ  านวน 27 เร่ือง 48 ตอน 
ประกอบดว้ย 1) แนวคิดของเร่ือง 2) โครงเร่ืองของนิทาน 3) ตวัละคร 4) ฉาก 5) การใช้ถอ้ยค า 6) 
คติสอนใจ ดงัรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

4.1.1.1  นิทานเร่ือง เหาะเหินเดินอากาศ 
1)  แนวคิด คือ เร่ืองราวท่ีแต่งข้ึนโดยอาศยัเคา้ความจริงของสังคมไทย และ

ความเช่ือของคนไทยในเร่ืองเหนือธรรมชาติและส่ิงล้ีลบั เช่น มนุษยส์ามารถเหาะเหินเดินอากาศได ้
มีคาถาอาคม เป็นตน้ 
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2)  โครงเร่ืองของนิทาน คือ วงสนทนาเก่ียวกบัเร่ืองเหนือธรรมชาติของ
มนุษย ์ซ่ึงเห็นวา่จะดีเพียงใดถา้มนุษยเ์ราสามารถเหาะข้ึนไปบนทอ้งฟ้าได ้

3)  ตวัละคร คือ สมาชิก 3 คน ในหอ้งสมุดทวปัีญญาสโมสร และผูแ้ต่ง 
4)  ฉาก คือ หอ้งสมุดทวปัีญญาสโมสร  
5)  ถ้อยค าหรือบทสนทนา คือ บันเทิงคดี ในรูปแบบนิทานร้อยแก้ว 

บรรยายโวหารโดยการใช้บรรยายเหตุการณ์และบรรยายตัวละคร พร้อมทั้ งบทสนทนาตาม
เหตุการณ์ท่ีแต่งข้ึน 

6)  คติสอนใจ คือ เช่ืออยา่งมีสติ 
4.1.1.2  นิทานเร่ือง ความด้ือของคนเรา 

1)  แนวคิด คือ ความด้ือของคนเรา ยิง่หา้มเหมือนยิง่ย ุ
2)  โครงเร่ืองของนิทาน คือ บทสนทนาระหวา่งตาแจ่ม และผูแ้ต่ง ถึงเร่ือง

นิสัยทัว่ไปคนเราท่ีชอบท าตรงกนัขา้มกบัท่ีบอกใหป้ฏิบติั 
3)  ตวัละคร คือ ตาแจ่ม เจก๊บ๋อย และผูแ้ต่ง 
4)  ฉาก คือ บนเรือเมล ์บา้น และหอ้งนอน 
5)  ถอ้ยค าหรือบทสนทนา คือ บรรยายโวหารและบทสนทนา เปิดเร่ืองดว้ย

การอธิบายบรรยายฉากและบรรยาศ 
6)  คติสอนใจ คือ ยิง่หา้มเหมือนยิง่ย ุของมีค่าเป็นส่ิงล่อตาล่อใจ 

4.1.1.3  นิทานเร่ือง สุนทรความตามสวสัดิรักษา 
1)  แนวคิด คือ ข้อปฏิบัติและข้อห้ามตามความเช่ือท่ีมีมาแต่โบราณ 

เก่ียวกบัทิศ ค าสอนของศาสนา สอนใหรู้้จกัปฏิบติัตนเป็นคนดี เพื่อความเป็นสิริมงคลกบัชีวติ 
2)  โครงเร่ืองของนิทาน คือ นายเมก เพื่อนของผู ้แต่งปฏิบัติตนอย่าง

เคร่งครัดตามหนงัสือสวสัดิรักษา จึงท าให้ด ารงชีวิตประจ าวนัอยา่งมีขอ้บงัคบั และบางคร้ังไม่ถูก
ตามกาลเทศะ 

3)  ตวัละคร คือ นายเมก เจา้ของบา้นท่ีมีงานโกนจุก และผูแ้ต่ง 
4)  ฉาก คือ บา้นของผูแ้ต่ง และบา้นท่ีจดังานโกนจุก 
5)  ถ้อยค าหรือบทสนทนา คือ บรรยายโวหาร มุ่งแสดงลกัษณะของตวั

ละคร บรรยายบุคลิกและลกัษณะนิสัยของตวัละคร โดยมีการสอดแทรกบทสนทนา  
6)  คติสอนใจ คือ การปฏิบติัตนตามค าแนะน าและขอ้ปฏิบติัเพื่อให้เกิดสิริ

มงคล แต่บางคร้ังควรค านึงถึงกาลเทศะดว้ย 
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4.1.1.4  นิทานเร่ือง ท าตามพินยักรรม 
1)  แนวคิด คือ เร่ืองราวเก่ียวกบัการให้คติแก่ผูอ่้าน ให้มีความเฉลียวฉลาด 

มีความรอบคอบ รู้จกัการมีไหวพริบ และการใชส้ติปัญญาของตนเอง 
2)  โครงเร่ืองของนิทาน คือ บทสนทนาระหว่างนายเมกและชายแปลก

หนา้ถึงเร่ืองผูท่ี้สมควรไดรั้บมรดก และความไวเ้น้ือเช่ือใจซ่ึงกนัและกนั 
3)  ตวัละคร คือ นายเมก นายคง นายข า 
4)  ฉาก คือ แบงก ์และโฮเตล็ใกล้ๆ  แบงก ์ 
5)  ถอ้ยค าหรือบทสนทนา คือ บทสนทนาของตวัละคร แสดงความรู้สึกนึก

คิด ของตวัละคร โดยผกูเร่ืองใหผู้อ่้านคาดไม่ถึง และจบลงโดยการใหผู้อ่้านเกิดความคิดของตนเอง 
6)  คติสอนใจ คือ อยา่ไวใ้จทาง อยา่วางใจคน จะจนใจเอง 

4.1.1.5  นิทานเร่ือง ทดลองความไหวพริบ 
1)  แนวคิด คือ เล่าเร่ืองง่ายๆ ปัญหาง่ายๆ แต่คิดไม่ออกหรือมองขา้มไป 

กลบัคิดวา่เป็นเร่ืองยาก เสียเวลาคิดคน้หาวธีิแกไ้ขไวม้ากมาย แต่สุดทา้ยปัญหาเหล่านั้นแกไ้ขไดง่้าย
นิดเดียว 

2)  โครงเร่ืองของนิทาน คือ บทสนทนาระหว่างผูแ้ต่งและภรรยา ถึงการ
สืบสวนสอบสวนเพื่อหาหลกัฐานและจบัคนร้ายในคดีต่างๆ  

3)  ตวัละคร คือ แม่ศรี พี่ชายของแม่ศรี และผูแ้ต่ง 
4)  ฉาก คือ ภายในบา้น 
5)  ถอ้ยค าหรือบทสนทนา คือ บรรยายโวหาร มุ่งเนน้ลกัษณะการบรรยาย

ฉากและสถานท่ี ทอดแทรกบทสนทนาของตวัละครซ่ึงเก่ียวพนัอยูก่บัฉาก 
6)  คติสอนใจ คือ เส้นผมบงัภูเขา 

4.1.1.6  นิทานเร่ือง ยาตวัเบา 
1)  แนวคิด คือ เร่ืองท่ีแต่งข้ึนจากจินตนาการ เก่ียวกบัเร่ืองเหนือธรรมชาติ

และความเช่ือ รวมถึงวธีิการแกปั้ญหาอยา่งแยบยล 
2)  โครงเร่ืองของนิทาน คือ การสนทนาภายในสโมสร กล่าวถึงยาท่ีมี

สรรพคุณท าให้ตวัเบา สามารถเหาะได ้ผูแ้ต่งจึงไปตามหาวา่มียาชนิดนั้นจริงหรือไม่ สรรพคุณเป็น
อยา่งไร 

3)  ตวัละคร คือ นายสาย นายพร นายเช้ือ นายโสม และผูแ้ต่ง  
4)  ฉาก คือ หอ้งสโมสร หอ้งบิลเลียด บา้นนายพร ร้านขายยา  
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5)  ถอ้ยค าหรือบทสนทนา คือ นิทานซ่ึงแต่งข้ึนตามจินตนาการ ตวัละคร
และบทสนทนาไม่สมจริง เนน้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

6)  คติสอนใจ คือ นิทานเพื่อความบนัเทิง 

4.1.1.7  นิทานเร่ือง รายงานการประชุมปาลิเมนตส์ยาม 
1)  แนวคิด คือ การเล่าเร่ืองผ่านบทสนทนาก็การประชุมในรัฐสภา (สมยั

นั้นยงัเป็นระบบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย)์ 
2)  โครงเร่ืองของนิทาน คือ ผูเ้ขียนได้รับค าสั่งให้เขา้ฟังประชุมในปาลิ

เมนต ์เร่ือง งบประมาณการทหาร 
3)  ตวัละคร คือ อคัรมหาเสนาบดี นายเกศร์ ท่านประธาน บุคคลท่ีนัง่ขา้ง

หลงัประธาน นายทวน บุคคลซ่ืงเป็นฝ่ายขวา บุคคลซ่ึงเป็นฝ่ายซา้ย คนจีน และผูแ้ต่ง 
4)  ฉาก คือ ท่ีประชุมรัฐสภา  
5)  ถอ้ยค าหรือบทสนทนา คือ บรรยายเร่ืองโดยใชส้ถานท่ีเป็นตวัก าหนด

เหตุการณ์ในเร่ือง มีบทสนทนาของตวัละครเสริมการบรรยายเร่ือง 
6)  คติสอนใจ คือ ความสมคัรสมานสามคัคีจะน ามาซ่ึงความส าเร็จ 

4.1.1.8  นิทานกระทู ้เร่ืองตุก๊ะตุ่น 
1)  แนวคิด คือ เร่ืองราวท่ีให้คติแก่ผูอ่้าน ให้มีความเฉลียวฉลาด รอบคอบ 

รู้จกัไหวพริบ ใชส้ติปัญญาของตน 
2)  โครงเร่ืองของนิทาน คือ นายชะแล่ม ฟังพี่เล้ียงพูดไม่ไดศ้พัท์ ท าให้มี

ขอ้สงสัยจึงตามหาค าตอบไปทัว่  
3)  ตวัละคร คือ นายชะแล่ม นายมาก พี่เล้ียง มารดาของนายชะแล่ม อา้ยถึก 

หลวงประไพ แม่เฉลา 
4)  ฉาก คือ บา้นของนายชะแล่ม โรงเรียน สถานท่ีท่องเท่ียวตามหวัเมือง 
5)  ถอ้ยค าหรือบทสนทนา คือ บรรยายโวหาร มุ่งเนน้ลกัษณะการบรรยาย

ฉากและสถานท่ี ทอดแทรกบทสนทนาของตวัละครซ่ึงเก่ียวพนัอยูก่บัฉาก 
6)  คติสอนใจ คือ ฟังไม่ไดศ้พัท ์จบัไปกระเดียด 

4.1.1.9  นิทานเร่ือง เท่ียวเมืองนรก 
1)  แนวคิด คือ นิทานท่ีแต่งข้ึนในรูปแบบร้อยแกว้ โดยอาศยัเคา้ความจริง

ของสังคมและความเช่ือในเร่ืองของกฎแห่งกรรม และชีวติหลงัความตาย 
2)  โครงเร่ืองของนิทาน คือ เป็นการเล่าเร่ืองการเดินทางไปเท่ียวตาก

อากาศท่ีเมืองนรก ท าใหไ้ดเ้ห็นคนมากมายท่ีตอ้งทณัฑกรรมอยา่งแสนสาหสัแตกต่างกนัไปตามผล
กรรมท่ีเคยท าไวเ้ม่ือคร้ังเกิดเป็นมนุษย ์
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3)  ตวัละคร คือ นายยม พระยายมราช ท่านสุ่นเศรษฐีนี 
4)  ฉาก คือ ถนนในกรุงเทพมหานคร เรือนพระยายมราช เมืองอบายภูมิ  
5)  ถอ้ยค าหรือบทสนทนา นิทานซ่ึงแต่งข้ึนตามจินตนาการ ตวัละครและ

บทสนทนาไม่สมจริง เนน้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ใหข้อ้คิด แนวคิดในการด าเนินชีวติดว้ยหลกั
คุณธรรมจริยธรรม 

6)  คติสอนใจ คือ กฎแห่งกรรม ท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ 

4.1.1.10  นิทานเร่ือง โสตธรรมจริยา  
วา่ดว้ยเบญจศีล ตอนท่ี 1 

1)  แนวคิด คือ บทร้อยแกว้วา่ดว้ยอุทาหรณ์การถือศีลอยา่งเคร่งครัด ศีล
ทั้ง 5 องค ์

2)  โครงเร่ืองของนิทาน คือ ปาณาติบาต เวน้จากการฆ่าสัตว ์ทรมานสัตว ์
รวมถึงการรับประทานเน้ือสัตวอ์ยา่งไรไม่ใหเ้บียดเบียนตนเอง  

3)  ตวัละคร คือ ไม่มีตวัละคร 
4)  ฉาก คือ ไม่มีฉาก 
5)  ถอ้ยค าหรือบทสนทนา คือ บรรยายโวหารและเทศนาโวหาร ไม่มีบท

สนทนา 
6)  คติสอนใจ คือ การด าเนินชีวิตประจ าวนัดว้ยความระวงัส ารวมกายใจ

ไม่ประมาท มีความตั้งใจ ตั้งมัน่เป็นกลาง และใคร่ครวญทุกส่ิงดว้ยปัญญาไม่ยึดมัน่ถือมัน่อะไรเกินจริง 

วา่ดว้ยเบญจศีล ตอนท่ี 2 
1)  แนวคิด คือ บทร้อยแกว้วา่ดว้ยอุทาหรณ์การถือศีลอยา่งเคร่งครัด ศีล

ทั้ง 5 องค ์
2)  โครงเร่ืองของนิทาน คือ อทินนาทาน ละเวน้จากการถือเอาส่ิงของท่ี

เจา้ของเขายงัไม่ไดย้กให ้เวน้เสียแต่มีเหตุจ าเป็น 
3)  ตวัละคร คือ ไม่มีตวัละคร 
4)  ฉาก คือ ไม่มีฉาก 
5)  ถอ้ยค าหรือบทสนทนา คือ บรรยายโวหารและเทศนาโวหาร ไม่มีบท

สนทนา 
6) คติสอนใจ คือ การด าเนินชีวิตประจ าวนัดว้ยความ ระวงัส ารวมกายใจ

ไม่ประมาท มีความตั้งใจตั้งมัน่เป็นกลาง และใคร่ครวญทุกส่ิงดว้ยปัญญาไม่ยดึมัน่ถือมัน่อะไรเกินจริง 
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วา่ดว้ยเบญจศีล ตอนท่ี 3 
1)  แนวคิด คือ บทร้อยแกว้วา่ดว้ยอุทาหรณ์ของการแปลความหมายของ

ศีลไปตามสมยันิยม แต่ผูมี้สติปัญญาควรตระหนกัและเลือกประพฤติปฏิบติัไดเ้หมาะสมดีงาม 
2)  โครงเร่ืองของนิทาน คือ กาเมสุมิจฉาจาร ผูเ้ขียนได้รวบรวมความ

คิดเห็นและหลกัปฏิบติัตามท่ีมีผูค้นกล่าวไวต้ามสมยันิยม แต่ขอให้ผูมี้สติปัญญาได้พิจารณาชั่ง
น ้าหนกัและเลือกประพฤติตามทางท่ีเห็นวา่เหมาะแก่ตนท่ีสุด 

3)  ตวัละคร คือ ไม่มีตวัละคร 
4)  ฉาก คือ ไม่มีฉาก 
5)  ถอ้ยค าหรือบทสนทนา คือ บรรยายโวหารและเทศนาโวหาร ไม่มีบท

สนทนา 
6)  คติสอนใจ คือ คนเรายอ่มมีก าลงักายและก าลงัความคิดผิดกนั ข้ึนอยู่

กบัประสบการณ์และความคิดของแต่ละคน 

วา่ดว้ยเบญจศีล ตอนท่ี 4 
1) แนวคิด คือ บทร้อยแกว้ วา่ดว้ยอุทาหรณ์การถือศีลอยา่งเคร่งครัด ศีล

ทั้ง 5 องค ์
2)  โครงเร่ืองของนิทาน คือ มุสาวาท การกล่าวค าปด การกล่าวแต่ค าจริง 

มุ่งแต่ความจริง มีถอ้ยค ามัน่คง กล่าวถอ้ยค าประกอบดว้ยเหตุ ไม่กล่าวถอ้ยค าคลาดเคล่ือนจากความ
จริงของโลก 

3)  ตวัละคร คือ ไม่มีตวัละคร 
4)  ฉาก คือ ไม่มีฉาก 
5)  ถอ้ยค าหรือบทสนทนา คือ บรรยายโวหารและเทศนาโวหาร ไม่มีบท

สนทนา 
6)  คติสอนใจ คือ พูดจาใหถู้กกาลเทศะ 

วา่ดว้ยเบญจศีล ตอนท่ี 5  
1)  แนวคิด คือ บทร้อยแกว้ วา่ดว้ยอุทาหรณ์การถือศีลอยา่งเคร่งครัด ศีล

ทั้ง 5 องค ์มีจุดมุ่งหมายประชดประชนัสังคมและแนวคิดท่ีวา่วฒันธรรมตะวนัตกน่ายกยอ่งวา่ไทย 
2)  โครงเร่ืองของนิทาน คือ สุราเมรยมชัชปมาทฏัฐานะ เวน้จากสุรา อนั

เป็นท่ีตั้งแห่งความประมาท  
3)  ตวัละคร คือ ไม่มีตวัละคร 
4)  ฉาก คือ ไม่มีฉาก 
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5)  ถอ้ยค าหรือบทสนทนา คือ บรรยายโวหารและเทศนาโวหาร ไม่มีบท
สนทนา 

6)  คติสอนใจ คือ การละเว้นจากการด่ืมสุรา อาจมีข้อยกเว้นตาม
วฒันธรรมและกาลเทศะ 

วา่ดว้ยล าดบัชั้นกรรม 
1)  แนวคิด คือ บทร้อยแกว้ วา่ดว้ยการประพฤติชัว่ตามหลกัปาณาติบาต  
2)  โครงเร่ืองของนิทาน คือ มีจุดมุ่งหมายประชดประชันสังคมและ

แนวคิดท่ีวา่คนไทยชั้นใหม่ท่ีศิวไิลซ์แลว้ กบัคนไทยชั้นเก่าท่ีมีความคิดแบบดั้งเดิม 
3)  ตวัละคร คือ ไม่มีตวัละคร 
4)  ฉาก คือ ไม่มีฉาก 
5)  ถอ้ยค าหรือบทสนทนา คือ บรรยายโวหารและเทศนาโวหาร ไม่มีบท

สนทนา 
6)  คติสอนใจ คือ วกิฤติศีลธรรม ท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ 

หมวดอทินนาทาน 
1)  แนวคิด คือ บทร้อยแกว้ ว่าดว้ยการห้ามมิให้ถือเอาส่ิงของท่ีเจา้ของ

มิไดใ้หโ้ดยกิริยาอนัเป็นขโมย 
2)  โครงเร่ืองของนิทาน คือ มีจุดมุ่งหมายประชดประชันสังคมและ

แนวคิดท่ีวา่คนไทยชั้นใหม่ท่ีศิวไิลซ์แลว้แต่งกายแบบยโุรป กบัคนไทยชั้นเก่าท่ีแต่งกายไม่ทนัสมยั 
3)  ตวัละคร คือ ไม่มีตวัละคร 
4)  ฉาก คือ ไม่มีฉาก 
5)  ถอ้ยค าหรือบทสนทนา คือ บรรยายโวหารและเทศนาโวหาร ไม่มีบท

สนทนา 
6)  คติสอนใจ คือ วิกฤติศีลธรรม จงอย่าไปตัดสินคนจากรูปลักษณ์

ภายนอก หรือจากส่ิงท่ีปรากฏแต่ใหม้องลึกไปถึงจิตใจของคนๆ นั้น 

หมวดกาเมสุมิจฉาจาร 
1)  แนวคิด คือ หลกัประพฤติปฏิบติัตามหลกักาเมสุมิฉาจาร  
2)  โครงเร่ืองของนิทาน คือ มีจุดมุ่งหมายประชดประชันสังคมและ

แนวคิดท่ีวา่คนยโุรปอยูเ่มืองศิวไิลซ์กวา่ ยอ่มไดรั้บอภิสิทธ์ิและขอ้ยกเวน้มากกวา่คนไทย 
3)  ตวัละคร คือ ไม่มีตวัละคร 
4)  ฉาก คือ ไม่มีฉาก 
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5)  ถอ้ยค าหรือบทสนทนา คือ บรรยายโวหารและเทศนาโวหาร ไม่มีบท
สนทนา 

6)  คติสอนใจ คือ วิกฤติศีลธรรม จงอย่าไปตัดสินคนจากรูปลักษณ์
ภายนอก หรือจากส่ิงท่ีปรากฏแต่ใหม้องลึกไปถึงจิตใจของคนคนนั้น 

4.1.1.11  นิทานเร่ือง วชิาของหมอค า 
1)  แนวคิด คือ เร่ืองเล่าข าขนั เสียดสีสังคม เก่ียวกบัความเช่ือของคนใน

ชุมชนท่ีเช่ือไสยศาสตร์มากกวา่ส่ิงท่ีพิสูจน์ไดจ้ริง 
2)  โครงเร่ืองของนิทาน คือ หมอค า นายแพทยมี์วิชาความรู้ แต่การท่ี

หมอสนใจศึกษาหาความรู้จากการอ่านหนงัสือ ท าให้ชาวบา้นไม่ค่อยเช่ือถือนกั เน่ืองจากคิดว่ามี
ความรู้นอ้ย 

3)  ตวัละคร คือ หมอค า ท่านสมภารวดัเกาะแกว้ ชาวเมืองวเิชียร นายมน 
ภรรยานายมน ตามัง่ ยายแตน หม่ืนจ าเนียร  

4)  ฉาก คือ เมืองวเิชียร ลานวดักลางเมืองวเิชียร  
5)  ถอ้ยค าหรือบทสนทนา คือ บรรยายโวหาร มีบทสนทนาช่วยด าเนิน

เร่ือง และแสดงใหเ้ห็นถึงนิสัย บุคลิกภาพของตวัละคร  
6)  คติสอนใจ คือ มีสติไตร่ตรอง ไม่หลงเช่ือข่าวลือ 

4.1.1.12  นิทานเร่ือง ประชนัฤทธ์ิ 
1)  แนวคิด คือ การต่อสู้กบัความไม่ถูกตอ้งของคนในสังคม  
2)  โครงเร่ืองของนิทาน คือ บุรุษไปรษณียแ์ละคนเก็บตัว๋รถราง ทะเลาะ

กนัเน่ืองจากคนเก็บตัว๋ไม่ยอมบอกใหร้ถรางหยดุ และพูดจาหยาบคาย บุรุษไปรษณียจึ์งไปแจง้ความ 
3)  ตวัละคร คือ บุรุษไปรษณีย ์คนเก็บตัว๋ ผูโ้ดยสารบริเวณสถานี โปลิศ 

ศาลโปลิศสภา 
4)  ฉาก คือ บรรยากาศรถรางบริเวณตรอกภาษี  
5)  ถ้อยค าหรือบทสนทนา คือ บรรยายโวหาร ในการเล่าเร่ือง และ

เปรียบเทียบพฤติกรรมการกระท าของบุคคลในเร่ืองผ่านกลอนส่ีสุภาพ และกลอนส่ี ไม่มีบท
สนทนา 

6)  คติสอนใจ คือ คนท าผิดตอ้งรับผิดตามกระบวนการของกฎหมาย ไม่
มีขอ้ยกเวน้ 

4.1.1.13  นิทานเร่ือง ตกใจใช่เหตุ 
1)  แนวคิด คือ ฟังไม่ไดศ้พัท ์จบัไปกระเดียด สิบปากวา่ไม่เท่าตาเห็น 



77 
 

2)  โครงเร่ืองของนิทาน คือ เร่ืองเล่าจากผูแ้ต่ง ยกตวัอย่าง ความตกใจ
จากการส่ือสารผดิพลาด  

3)  ตัวละคร คือ นายร้อย นายสิบ นายร้อยตรี นายร้อยโท สมเด็จ
เจา้พระยาประยรู ท่านว. ท่านส.  

4)  ฉาก คือ ห้องพกัเรือนราชการ โรงทหารในพระบรมมหาราชวงั 
สนามหญา้หนา้หอสมุดวชิรญาณ 

5)  ถอ้ยค าหรือบทสนทนา คือ บรรยายโวหาร ลกัษณะเป็นเร่ืองเล่าจากผู ้
แต่ง มีบทสนทนาในการด าเนินเร่ือง  

6)  คติสอนใจ คือ สติมาปัญญาเกิด สติเตลิดจะเกิดปัญหา 
4.1.1.14  นิทานเร่ือง จดหมายจากยโุรป 

1)  แนวคิด คือ มีรักยอ่มมีทุกข ์
2)  โครงเร่ืองของนิทาน คือ เปิดเร่ืองดว้ยการอธิบายความหมายของเร่ือง 

ดว้ยการข้ึนตน้ตามรูปแบบจดหมาย มีการโตต้อบกนัถึงเร่ืองราวและทศันคติเก่ียวกบัความรัก 
3)  ตวัละคร คือ พี่ชาย นอ้งชาย  
4)  ฉาก คือ ไม่มีฉาก 
5)  ถ้อยค าหรือบทสนทนา คือ ข้ึนต้นตามรูปแบบจดหมาย ไม่มีบท

สนทนา  
6)  คติสอนใจ คือ สร้างก าลงัใจ ท าชีวติใหมี้คุณค่า 

4.1.1.15  นิทานเร่ืองแฟแช่น 
1)  แนวคิด คือ อิทธิพลชาติตะวนัตกเขา้มามีบทบาทในสังคมไทยมาก

จนเกินไป เกิดการเลียนแบบโดยไม่คิดไตร่ตรองเสียก่อน 
2)  โครงเร่ืองของนิทาน คือ บทความจากหนงัสือพิมพช์วนหัว ท่ีผูแ้ต่ง

เขียนเก่ียวกบัเร่ืองแฟชัน่ สมยันิยม  
3)  ตวัละคร คือ ไม่มีตวัละคร 
4)  ฉาก คือ ไม่มีฉาก 
5)  ถอ้ยค าหรือบทสนทนา คือ น าเสนอแก่นของเร่ืองผ่านทศันคติของผู ้

เล่า แบบบรรยายความ ไม่มีบทสนทนา 
6)  คติสอนใจ คือ ท าตามสมยันิยม ควรค านึงถึงวฒันธรรมอนัดีงาม ตาม

กาลเทศะ 

 



78 
 

4.1.1.16  นิทานเร่ือง ท าคุณบูชาโทษ 
1)  แนวคิด คือ ท าคุณบูชาโทษ เร่ืองเล่าชวนขบขนั 
2)  โครงเร่ืองของนิทาน คือ นายสวสัด์ิท าตวัเป็นต ารวจ คอยสอดส่อง

ดูแล และจบัขโมย แต่ไม่ทนัเล่ห์เหล่ียมคนร้าย 
3)  ตวัละคร คือ นายสวสัด์ิ คุณหญิงปุก คุณหลวง ผูแ้ต่ง 
4)  ฉาก คือ งานวดัเบญจมบพิตร ร้านเคร่ืองเพชรพลอย  
5)  ถอ้ยค าหรือบทสนทนา คือ บนัเทิงคดี บรรยายความผ่านการกระท า

ของตวัละคร ประกอบกบับทสนทนาเพื่อการด าเนินเร่ือง 
6)  คติสอนใจ คือ รู้เท่าทนัคน สังคม และสถานการณ์  

4.1.1.17  นิทานเร่ือง รู้เอาเองเม่ืออ่านจบ 
1)  แนวคิด คือ มากคน มากความ  
2)  โครงเร่ืองของนิทาน คือ ปู่และย่าของผูแ้ต่ง ถกเถียงกนัเร่ืองวยัอนั

เหมาะสมท่ีจะแต่งงาน   
3)  ตวัละคร คือ ปู่ ยา่ และยาย ผูแ้ต่ง  
4)  ฉาก คือ ไม่มีฉาก 
5)  ถอ้ยค าหรือบทสนทนา คือ เร่ืองเล่าแบบ บรรยายโวหาร ด าเนินเร่ือง

แบบยอ้นกลบั ไม่มีบทสนทนา 
6)  คติสอนใจ คือ จงพิจารณาใหล้ะเอียดรอบคอบก่อนจะเช่ือ 

4.1.1.18  นิทานเร่ือง จบัด าถล าขาว 
1)  แนวคิด คือ เร่ืองเล่าท่ีใหข้อ้คิด มุ่งมัน่ท าอยา่งหน่ึงแต่กลบัไดอี้กอยา่ง

หน่ึง 
2)  โครงเร่ืองของนิทาน คือ นายสวสัด์ิรับเป็นธุระให้หลวงการี ในการ

สืบความวา่ ใครเป็นผูข้่มขู่จะท าร้ายหลวงการี 
3)  ตวัละคร คือ หลวงการี นายสวสัด์ิ แขกมลายู นายหมวด ท่านเจา้กรม 

มิสเตอร์ไนต้ ์
4)  ฉาก คือ บา้นนายสวสัด์ิ บา้นหลวงการี 
5)  ถอ้ยค าหรือบทสนทนา คือ บรรยายโวหาร ร้อยแกว้ ใชบ้ทสนทนาใน

การด าเนินเร่ือง  
6)  คติสอนใจ คือ อยา่ไวใ้จทาง อยา่วางใจคน จะจนใจเอง 
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4.1.1.19  นิทานเร่ือง เล้ียงดินเนอร์ใหญ่ 
1)  แนวคิด คือ เร่ืองเล่าชวนขบขัน ปิดเร่ืองแบบหักมุม พลิกความ

คาดหมาย 
2)  โครงเร่ืองของนิทาน คือ ผูแ้ต่งไดรั้บเชิญไปงานดินเนอร์ท่ีบา้นของผู ้

เชิญ มีแขกเหร่ือมาร่วมงานเพื่อมาสนทนา ฟังดนตรี แต่ไม่มีการเล้ียงอาหาร 
3)  ตวัละคร คือ เจา้ของบา้นเล้ียงดินเนอร์ นายข า ตารัก ตาคนปลูกถัว่ 

ขนุศรี ตาคง ตาคต อา้ยเภา ยายมอญ  
4)  ฉาก คือ บรรยายกาศภายในบา้นท่ีจดัเล้ียงดินเนอร์  
5)  ถอ้ยค าหรือบทสนทนา คือ บรรยายโวหาร และบทสนทนาท่ีสะทอ้น

บุคลิกลกัษณะของตวัละครในเร่ือง 
6)  คติสอนใจ คือ รู้จกัประเมินสถานการณ์ ตอ้งดูใหดี้ก่อน 

4.1.1.20  นิทานเร่ือง จดหมายจากผูห้ญิงถึงผูห้ญิง 
1)  แนวคิด คือ เปิดเร่ืองด้วยการอธิบายความหมายของเร่ือง ด้วยการ

ข้ึนตน้ตามรูปแบบจดหมาย อ่านเพลิดเพลิน แสดงทศันะของผูแ้ต่งท่ีมีต่อสังคม 
2)  โครงเร่ืองของนิทาน คือ จดหมายจากพี่แจ่ม ถึงน้องสาย จ านวน 3 

ฉบบั สนทนาถึงเร่ือง ชายหนุ่มท่ีมาจีบ 
3)  ตวัละคร คือ พี่แจ่ม แม่สาย ผูช้ายบนรถราง นอ้งชายคุณสิน 
4)  ฉาก คือ บนรถราง บา้นคุณสิน 
5)  ถ้อยค าหรือบทสนทนา คือ ข้ึนต้นตามรูปแบบจดหมาย บรรยาย

สถานการณ์ บรรยากาศ บุคลิกลกัษณะของตวัละคร ไม่มีบทสนทนา 
6)  คติสอนใจ คือ เกลียดส่ิงไหนมกัจะไดส่ิ้งนั้น (สุภาษิตค าพงัเพย) 

4.1.1.21  นิทานเร่ือง ลองเป็นหมอดูกบัเขาคร้ังหน่ึง 
1)  แนวคิด คือ เร่ืองเล่าชวนขบขัน ปิดเร่ืองแบบหักมุม พลิกความ

คาดหมาย 
2)  โครงเร่ืองของนิทาน คือ ผูแ้ต่งพอมีความรู้ทางดา้นต าราหมอดู จึงมี

คนมาใหท้ านายทายทกั ซ่ึงแทรกขอ้คิดในสังคมไวด้ว้ย 
3)  ตวัละคร คือ ชายแปลกหนา้ ท่านเจา้คุณในคลองบางหลวง  
4)  ฉาก คือ เฉลียงของบา้นผูแ้ต่ง  
5)  ถ้อยค าหรือบทสนทนา คือ บรรยายเหตุการณ์ เล่าเร่ืองท่ีเกิดข้ึน

มาแลว้ใหผู้อ่้านฟัง มีบทสนทนาเล็กนอ้ย เพื่อใหเ้ขา้ใจเน้ือเร่ือง 
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6)  คติสอนใจ คือ หมอดูคู่หมอเดา 
4.1.1.22  นิทาน เร่ืองก าหนดกินน ้า 

1)  แนวคิด คือ เร่ืองเล่าจากผูแ้ต่ง มุ่งความสนุกเพลิดเพลิน และทอด
แสรกสาระเร่ืองการดูแลสุขภาพ 

2)  โครงเร่ืองของนิทาน คือ การให้ความรู้เก่ียวกบัการด่ืมน ้ าตามแพทย์
สั่ง พร้อมทั้งยกตวัอยา่งขอ้หา้มของการรับประทานอาหารพร้อมกบัด่ืมน ้า   

3)  ตวัละคร คือ ผูแ้ต่ง แพทย ์พระอภยัสาระทะ  
4)  ฉาก คือ ไม่มี 
5)  ถอ้ยค าหรือบทสนทนา คือ บรรยายโวหาร น าเสนอแก่นของเน้ือหา

ตามทศันะของผูเ้ล่า เป็นบทอธิบาย ไม่มีบทสนทนา 
6)  คติสอนใจ คือ รับประทานอาหารถูกวธีิ สุขภาพดี 

4.1.1.23  นิทานเร่ืองมงคล ๘ 
1)  แนวคิด คือ บทร้อยแกว้วา่ดว้ยมงคล 8 อยา่ง 
2)  โครงเร่ืองของนิทาน คือ หนงัสือวิทยาจารย ์ในตอนความรู้เบ็ดเตล็ด 

วา่ดว้ย มงคล 8 
3)  ตวัละคร คือ ไม่มีตวัละคร 
4)  ฉาก คือ ไม่มีฉาก 
5)  ถอ้ยค าหรือบทสนทนา คือ บรรยายโวหารและเทศนาโวหาร ไม่มีบท

สนทนา 
6)  คติสอนใจ คือ ไม่มีใครแก่เกินเรียน 

4.1.1.24  นิทานเร่ือง จดหมายนายสุด 
1)  แนวคิด คือ ยุคสมยัแห่งการรับวฒันธรรม และค่านิยมตะวนัตก เขา้สู่

ชีวติประจ าวนั 
2)  โครงเร่ืองของนิทาน คือ จดหมายจากนายสุดถึงนายเบา้เพื่อนเก่าแก่ 

สนทนากนัถึงเร่ืองเด็กรุ่นใหม่ๆ 
3)  ตวัละคร คือ นายเป้า นายสุด แม่พึ่ง ลูกชายของนายสุด  
4)  ฉาก คือ ไม่มีฉาก 
5)  ถ้อยค าหรือบทสนทนา คือ ข้ึนต้นตามรูปแบบจดหมาย บรรยาย

สถานการณ์ บรรยากาศ บุคลิกลกัษณะของตวัละคร ไม่มีบทสนทนา 
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6)  คติสอนใจ คือ แมท้  าตามสมยันิยม แต่ควรรู้จกัปรับให้เขา้กบัวิถีชีวิต
ของตนเอง 

4.1.1.25  นิทานเร่ือง ศิษยมี์ครู 
1)  แนวคิด คือ เร่ืองท่ีแต่งข้ึนเพื่อเล่าสู่กันฟัง เพื่อความสนุกสนาน

เพลิดเพลิน แฝงขอ้คิดเก่ียวกบัความเช่ือของคนในสังคม 
2)  โครงเร่ืองของนิทาน คือ ลูกศิษยข์องเฮียกงคน้พบความลบับางอย่าง

ในศาลเจา้ ท าใหเ้ฮียกงจ าเป็นตอ้งใหศิ้ษยอ์อกจากศาลเจา้ โดยใหล้าเผอืกไปตวัหน่ึง แต่ลาตวันั้นเกิด
ป่วยตายเสียก่อน ศิษยข์องเฮียกงจึงหมดทางท ามาหากิน จนไดรั้บค าแนะน าจากชายซ่ึงเป็นคนบา้ 

3)  ตวัละคร คือ เฮียกง ศิษยข์องเฮียกง อา้ยบา้ ลาเผอืก  
4)  ฉาก คือ ศาลเจา้ในต าบลโฮ่น่าง นอกเมืองใกลศ้าลเจา้ 
5)  ถอ้ยค าหรือบทสนทนา คือ บรรยายโวหาร มีลกัษณะเป็นนิทานเร่ือง

เล่าต่อๆ กนัมา มีบทสนทนาเพื่อการด าเนินเร่ือง 
6)  คติสอนใจ คือ ความเช่ืออยูท่ี่ใจ หมัน่ท าความดีเสมอ 

4.1.1.26  นิทานเร่ือง นิทานทหารเรือ 
เร่ืองท่ี 1 การรักษาทางไมตรี 

1)  แนวคิด คือ เร่ืองเล่าท่ีผู ้แต่งได้ฟังมา ซ่ึงตัวละครต้องเผชิญกับ
เหตุการณ์ท่ีมีความทา้ทาย และชวนขบขนัในตอนทา้ย 

2)  โครงเร่ืองของนิทาน คือ การเจรจาสัมพนัธไมตรีของท่านผูบ้งัคบัการ
เรือองักฤษ กบัท่านนายพลตุรกี  

3)  ตวัละคร คือ ท่านนายพล ผูบ้งัคบัการเรือ บ๋อยชาวเจนวั 
4)  ฉาก คือ ส านกังานบริษทัช่างกลแห่งหน่ึง ในประเทศรีพบับลิคแห่ง

คลัซิลวาเนีย  ท่าเรือเมืองมุฮมัเมร่าห์ ประเทศตุรกี 
5)  ถอ้ยค าหรือบทสนทนา คือ บรรยายโวหาร อธิบายเร่ืองราว สถานท่ี 

และบุคลิกลกัษณะของตวัละครอยา่งชดัเจน มีบทสนทนาไม่มากนกั  
6)  คติสอนใจ คือ ความเขา้ใจและส่ือสารกนัผดิ ท าใหเ้ป็นเร่ืองได ้

เร่ืองท่ี 2 นารีสนาน 
1)  แนวคิด คือ เร่ืองเล่า อ่านเพื่อความบนัเทิงใหค้วามรู้ในเร่ืองภูมิศาสตร์ 

ประวติัศาสตร์ ด าเนินเร่ืองแบบทิ้งทา้ยไวใ้หคิ้ด 
2)  โครงเร่ืองของนิทาน คือ เพื่อนนายทหารไดช้กัชวนนายทหารโตบ้ี ผู ้

ซ่ึงช่ืนชอบเล่นละคร ปลอมตวัเป็นบุคคลต่างๆ ไปยิงนกเพื่อเป็นการออกก าลงักาย ในวนัเดินทาง
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นายทหารโตบ้ีมีธุระด่วนท าใหไ้ม่ไดไ้ปยงินกกบัคณะ คณะของนายทหารจึงออกเดินทางไปและพบ
กบัท่านเฉกเมืองมาร์กิลลท่ี์บริเวณริมตล่ิง 

3)  ตวัละคร คือ คนแจวเรือเบ็ลลุม มะหะมดัอะหมดั นายทหารโตบ้ี ผู ้
บงัคบัการเรือสครั์นไฟล ์ตน้หนเรือทอรา ท่านเฉกเมืองมาร์กิลล ์หุสเซน  

4)  ฉาก คือ เมืองบุสราห์ หอ้งสโมสรริมตล่ิงแยกล าน ้าซตัเตล็อาหรับ  
5)  ถอ้ยค าหรือบทสนทนา คือ เปิดเร่ืองดว้ยการบรรยายฉาก มีลกัษณะ

แบบบรรยายโวหาร มีการสร้างบทสนทนาท่ีสะทอ้นบุคลิกลกัษณะของตวัละคร 
6)  คติสอนใจ คือ ใครคิดจะเป็นคนแทห้รือคนปลอม ตวัเองเท่านั้นย่อม

รู้อยูแ่ก่ใจ 

เร่ืองท่ี 3 ปิคนิค ณ เมโสโปเตเมีย 
1)  แนวคิด คือ เร่ืองเล่าท่ีผูแ้ต่งไปฟังมาอีกทอดหน่ึง เป็นเร่ืองเล่าท่ีอ่าน

เพื่อความบนัเทิง เพลิดเพลิน ใหค้วามรู้ในเร่ืองภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ ด าเนินเร่ืองแบบทิ้งทา้ยไว้
ใหคิ้ด 

2)  โครงเร่ืองของนิทาน คือ ผูบ้งัคบัการเรือไฟลแ์ตร๊บ ตน้หนเรือ และกา
รีบลัดี ตกลงจะไปปิกนิกกนัในท่ีแห่งหน่ึง และปลอมตวัในแบบต่างๆ เพื่อเขา้ไปในเขตตุรกี แต่
เร่ืองราวกลบัตาลปัตร 

3)  ตวัละคร คือ ผูบ้งัคบัการเรือไฟล์แตร๊ป ผูบ้งัคบัการเรือสค์รันช์ไฟล์ 
การีบลัดี ตน้หนเรือ นายทหารตุรกี จีวร  

4)  ฉาก คือ ป่าเมโสโปเตเมีย เขตแดนองักฤษ ตุรกี  
5)  ถอ้ยค าหรือบทสนทนา คือ เปิดเร่ืองดว้ยการบรรยายฉาก มีลกัษณะ

แบบบรรยายโวหาร มีการสร้างบทสนทนาท่ีสะทอ้นบุคลิกลกัษณะของตวัละคร 
6)  คติสอนใจ คือ ส่ิงท่ีไม่ไดค้าดคิด อาจเกิดข้ึนไดเ้สมอ 

เร่ืองท่ี 4 ความล าบากแห่งลอคินวาร์ 
1)  แนวคิด คือ เร่ืองเล่า ท่ีผูแ้ต่งไปฟังมาอีกทอดหน่ึง เป็นเร่ืองเล่า อ่าน

เพื่อความบนัเทิง เพลิดเพลิน ใหค้วามรู้ในเร่ืองภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ แต่จบแบบหกัมุม 
2)  โครงเร่ืองของนิทาน คือ ผูบ้งัคบัการเรือสแค็ตเตอร์ไฟล ์หรือลอวคิ์น

วาร์ ถึงคราวล าบากใจ เม่ือมีหญิงชาวอาหรับมาขออาศยัและขอความช่วยเหลือ แต่เร่ืองราวกลบั
ตาลปัตร เม่ือลอวคิ์นวาเห็นวา่ หญิงชาวอาหรับนั้นแทจ้ริงแลว้เป็นใคร 

3)  ตวัละคร คือ นายทหารโตบี หัสซัน ผูบ้งัคบัการเรือสแค็ตเตอร์ไฟล์ 
หรือลอวคิ์นวาร์ หญิงชาวอาหรับ  
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4)  ฉาก คือ ท่าเรือเมืองบุสราห์ ค่ายทหาร 
5)  ถอ้ยค าหรือบทสนทนา คือ เปิดเร่ืองดว้ยการบรรยายฉาก มีลกัษณะ

แบบบรรยายโวหาร มีการสร้างบทสนทนาท่ีสะทอ้นบุคลิกลกัษณะของตวัละคร 
6)  คติสอนใจ คือ มีสติ จะไดไ้ม่ถูกหลอก 

เร่ืองท่ี 5 การช่วยนางงาม 
1)  แนวคิด คือ เร่ืองเล่า ท่ีผูแ้ต่งไปฟังมาอีกทอดหน่ึง เป็นเร่ืองเล่าอ่าน

เพื่อความบนัเทิง เพลิดเพลิน ใหค้วามรู้ในเร่ืองภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ แต่จบแบบหกัมุม 
2)  โครงเร่ืองของนิทาน คือ ผูบ้งัคบัการเรือสคว์อชไฟล์หรือกาลิบลัดิอยู่

ในงานเล้ียงอาหารค ่า ไดย้ินเสียงผูห้ญิงร้องดงัมาจากฝ่ังแม่น ้ า จึงออกไปช่วยเหลือ แต่เร่ืองราวกลบั
ตาลปัตร 

3)  ตวัละคร คือ ผูบ้งัคบัการเรือสค์วอชไฟล์หรือกาลิบลัดิ ผูบ้งัคบัการ
เรือสแคต็เตอร์ไฟล ์หรือลอวคิ์นวาร์ นายหทารโตบี ทหารยาม  

4)  ฉาก คือ ท่าเรือเมโสโปเตเมีย   
5)  ถ้อยค าหรือบทสนทนา คือ คือ เปิดเร่ืองด้วยการบรรยายฉาก มี

ลกัษณะแบบบรรยายโวหาร มีการสร้างบทสนทนาท่ีสะทอ้นบุคลิกลกัษณะของตวัละคร 
6)  คติสอนใจ คือ อย่าท าตัวเป็นกระต่ายต่ืนตูม ลองคิดพิจารณา

สถานการณ์ใหถ่ี้ถว้นเสียก่อน 

4.1.1.27  นิทานเร่ือง นิทานทองอิน ชุดท่ี 1 
เร่ืองท่ี 1 นากพระโขนงท่ีสอง 

1)  แนวคิด คือ เร่ืองราวเพื่อความบนัเทิง แฝงคติ แง่คิดในการด าเนินชีวิต
แก่ผูอ่้าน ใหมี้ความเฉลียวฉลาด รอบคอบ รู้จกัใชไ้หวพริบ และรู้จกัใชส้ติปัญญาของตนนิทานทอง
อิน ถ่ายทอดปัญหาของสังคมไทยในสมยันั้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการลักขโมยหรือการฉ้อโกง 
ปัญหาครอบครัว ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการเมืองการปกครอง รวมถึงระบบการศึกษาของไทย 

เร่ืองราวเล่าผ่านมุมมองของนายวดั ซ่ึงคบหากบันายทองอินผูเ้ป็นสหาย
รัก นายทองอินเป็นผูมี้สติปัญญาเฉียบแหลม แต่กลบัไม่ยอมเขา้รับราชการมีรายไดสู้งเหมือนกบัคน
อ่ืน หากสมคัรใจเป็นพลตระเวนลับหรือผูสื้บข่าวต่างๆ และมีความสามารถในการปลอมตวั เม่ือ
นายวดัน าความมาปรึกษา สองสหายจึงร่วมมือกนัเพื่อสืบหาคดีต่างๆ 

2)  โครงเร่ืองของนิทาน คือ เหตุการณ์เกิดข้ึนเม่ือมีข่าวเล่าลือกันว่า 
ในช่วงท่ีผ่านมามีปีศาจช่ือนาก ได้ออกอาละวาดอีกคร้ังท่ีบางพระโขนง โดยมีเสียงเล่าลือกนัว่า 
ปีศาจมกัจะปรากฎใกลบ้า้นของก านนัพนัโชติ ซ่ึงเคยมีภรรยาช่ือนากแต่ถึงแก่กรรมลงไปแลว้ ทิ้งไว้



84 
 

แต่บุตรชายสองคน พนัโชติมีฐานะดีระดบัเศรษฐีและคิดจะมีภรรยาใหม่ ดงันั้นคนทัว่ไปจึงเช่ือกนั
วา่ ปีศาจท่ีมาปรากฏกายแถบบางพระโขนงแห่งนั้นก็คือปีศาจนางนาก 

3)  ตวัละคร คือ นายวดั นายทองอิน พนัโชติ ลูกชายพนัโชติ นางนาก  
4)  ฉาก คือ บา้นพนัโชติ แม่น ้า บางพระโขนง  
5)  ถอ้ยค าหรือบทสนทนา คือ ใชถ้อ้ยค าธรรมดา อ่านเขา้ใจง่าย สะทอ้น

บุคลิกลกัษณะของตวัละคร ใชป้ระโยคท่ีสามารถส่ือความไดร้วดเร็ว เหมาะสมกบัสถานะของตวั
ละคร ท าใหเ้ร่ืองสนุก น่าติดตาม 

6)  คติสอนใจ คือ ไตร่ตรองใหดี้ ก่อนจะเลือกเช่ือเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 

เร่ืองท่ี 2 นายสุวรรณถูกขโมย 
1)  แนวคิด คือ เร่ืองราวเพื่อความบนัเทิง แฝงคติ แง่คิดในการด าเนินชีวิต

แก่ผูอ่้าน ใหมี้ความเฉลียวฉลาด รอบคอบ รู้จกัใชไ้หวพริบ และรู้จกัใชส้ติปัญญาของตน นิทานทอง
อิน ถ่ายทอดปัญหาของสังคมไทยในสมยันั้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาลักขโมยหรือฉ้อโกง ปัญหา
ครอบครัว ปัญหาฆาตกรรม ปัญหาการเมืองการปกครอง รวมถึงระบบการศึกษาของไทย 

เร่ืองราวเล่าผา่นมุมมองของ นายวดั ซ่ึงคบหากบั นายทองอินผูเ้ป็นสหาย
รัก นายทองอินผูมี้สติปัญญาเฉียบแหลม แต่กลบัไม่ยอมเขา้รับราชการมีรายไดสู้ง เหมือนกบัคนอ่ืน 
หากสมคัรใจเป็นพลตระเวนลบัหรือผูสื้บข่าวต่างๆ และมีความสามารถในการปลอมตวั เม่ือนายวดั
น าความมาปรึกษา สองสหายจึงร่วมมือกนัเพื่อสืบหาคดีต่างๆ 

2)  โครงเร่ืองของนิทาน คือ นายสุวรรณช่างทองถูกขโมยทรัพย์สิน
เคร่ืองเพชรภายในร้าน กุญแจร้านมีผูถื้ออยูส่องคน คือ นายสุวรรณ และนายกรเสมียนบญัชี นายมุ่ย
จึงมาขอความช่วยเหลือจากนายทองอินใหสื้บหาขโมย 

3)  ตัวละคร คือ นายสัด นายทองอิน สารวตัร นายสุวรรณช่างทอง 
นายกรเสมียนบญัชี นายมุ่ย นายฝร่ังโปลิศ นายแจ่ม นายเจก๊หยง นายสุข มองอ่องพม่า  

4)  ฉาก คือ ร้านทองของนายสุวรรณ  
5)  ถอ้ยค าหรือบทสนทนา คือ ใชถ้อ้ยค าธรรมดา อ่านเขา้ใจง่าย สะทอ้น

บุคลิกลกัษณะของตวัละคร ใชป้ระโยคท่ีสามารถส่ือความไดร้วดเร็ว เหมาะสมกบัสถานะของตวั
ละคร ท าใหเ้ร่ืองสนุก น่าติดตาม 

6)  คติสอนใจ คือ คนข้ีโกง มกัแพภ้ยัตวัเอง 

เร่ืองท่ี 3 ความลบัแผน่ดิน 
1)  แนวคิด คือ เร่ืองราวเพื่อความบนัเทิง แฝงคติ แง่คิดในการด าเนินชีวิต

แก่ผูอ่้าน ใหมี้ความเฉลียวฉลาด รอบคอบ รู้จกัใชไ้หวพริบ และรู้จกัใชส้ติปัญญาของตนนิทานทอง
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อิน ถ่ายทอดปัญหาของสังคมไทยในสมยันั้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาลักขโมยหรือฉ้อโกง ปัญหา
ครอบครัว ปัญหาฆาตกรรม ปัญหาการเมืองการปกครอง รวมถึงระบบการศึกษาของไทย 

เร่ืองราวเล่าผา่นมุมมองของ นายวดั ซ่ึงคบหากบั นายทองอินผูเ้ป็นสหาย
รัก นายทองอินผูมี้สติปัญญาเฉียบแหลม แต่กลบัไม่ยอมเขา้รับราชการมีรายไดสู้ง เหมือนกบัคนอ่ืน 
หากสมคัรใจเป็นพลตระเวนลบัหรือผูสื้บข่าวต่างๆ และมีความสามารถในการปลอมตวั เม่ือนายวดั
น าความมาปรึกษา สองสหายจึงร่วมมือกนัเพื่อสืบหาคดีต่างๆ 

2)  โครงเร่ืองของนิทาน คือ ปลดัทูลฉลอง ไดข้อให้นายทองอินช่วยสืบ
ความเร่ืองความลบัราชการร่ัวไหล นายทองอินจึงตอ้งปลอมตวัเพื่อสืบราชการลบัวา่ใครเป็นขโมย
ความลบั 

3)  ตวัละคร คือ นายวดั นายทองอิน ปลดัทูลฉลอง นายจีนเลขานุการรอง
เสนาบดี นายเหล่ียมเสมียน นายเปล่ียน  

4)  ฉาก คือ ภายในบา้นและบริเวณบา้นนายเปล่ียน 
5)  ถอ้ยค าหรือบทสนทนา คือ ใชถ้อ้ยค าธรรมดา อ่านเขา้ใจง่าย สะทอ้น

บุคลิกลกัษณะของตวัละคร ใชป้ระโยคท่ีสามารถส่ือความไดร้วดเร็ว เหมาะสมกบัสถานะของตวั
ละคร ท าใหเ้ร่ืองสนุก น่าติดตาม 

6)  คติสอนใจ คือ เห็นแก่ประโยชน์ของบา้นเมืองวา่ส าคญักวา่ส่ิงใด 
เร่ืองท่ี 4 นายสวสัด์ิ “บิตุฆาต” 

1)  แนวคิด คือ เร่ืองราวเพื่อความบนัเทิง แฝงคติ แง่คิดในการด าเนินชีวิต
แก่ผูอ่้าน ใหมี้ความเฉลียวฉลาด รอบคอบ รู้จกัใชไ้หวพริบ และรู้จกัใชส้ติปัญญาของตนนิทานทอง
อิน ถ่ายทอดปัญหาของสังคมไทยในสมยันั้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาลักขโมยหรือฉ้อโกง ปัญหา
ครอบครัว ปัญหาฆาตกรรม ปัญหาการเมืองการปกครอง รวมถึงระบบการศึกษาของไทย 

เร่ืองราวเล่าผา่นมุมมองของ นายวดั ซ่ึงคบหากบั นายทองอินผูเ้ป็นสหาย
รัก นายทองอินผูมี้สติปัญญาเฉียบแหลม แต่กลบัไม่ยอมเขา้รับราชการมีรายไดสู้ง เหมือนกบัคนอ่ืน 
หากสมคัรใจเป็นพลตระเวนลบัหรือผูสื้บข่าวต่างๆ และมีความสามารถในการปลอมตวั เม่ือนายวดั
น าความมาปรึกษา สองสหายจึงร่วมมือกนัเพื่อสืบหาคดีต่างๆ 

2)  โครงเร่ืองของนิทาน คือ นายเปรมเจา้ของโรงพิมพเ์ปรมปรีดีราษฎร์
บิดาของนายสวสัด์ิเสียชีวิตเน่ืองจากถูกวางยา นายเปรมจึงมาขอให้นายทองอินช่วยสืบความ 
เน่ืองจากตนเองตกเป็นผูต้อ้งหาฆ่าบิดา  

3)  ตวัละคร คือ นายวดั นายทองอิน นายสวสัด์ิ นายเปรมผูเ้ป็นบิดา โป
ลิศฝร่ัง ท่านเจา้กรม นายชาย อ าแดงเอม นายสุ่น 
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4)  ฉาก คือ โรงพิมพเ์ปรมปรีดีราษฎร์ ศาลพิพากษา  
5)  ถอ้ยค าหรือบทสนทนา คือ ใชถ้อ้ยค าธรรมดา อ่านเขา้ใจง่าย สะทอ้น

บุคลิกลกัษณะของตวัละคร ใชป้ระโยคท่ีสามารถส่ือความไดร้วดเร็ว เหมาะสมกบัสถานะของตวั
ละคร ท าใหเ้ร่ืองสนุก น่าติดตาม 

6)  คติสอนใจ คือ คนท าชัว่จะไดรั้บผลกรรมของตนเอง 

เร่ืองท่ี 5 ยามา้บงักะโล 
1)  แนวคิด คือ เร่ืองราวเพื่อความบนัเทิง แฝงคติ แง่คิดในการด าเนินชีวิต

แก่ผูอ่้าน ใหมี้ความเฉลียวฉลาด รอบคอบ รู้จกัใชไ้หวพริบ และรู้จกัใชส้ติปัญญาของตนนิทานทอง
อิน ถ่ายทอดปัญหาของสังคมไทยในสมยันั้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาลักขโมยหรือฉ้อโกง ปัญหา
ครอบครัว ปัญหาฆาตกรรม ปัญหาการเมืองการปกครอง รวมถึงระบบการศึกษาของไทย 

เร่ืองราวเล่าผา่นมุมมองของ นายวดั ซ่ึงคบหากบั นายทองอินผูเ้ป็นสหาย
รัก นายทองอินผูมี้สติปัญญาเฉียบแหลม แต่กลบัไม่ยอมเขา้รับราชการมีรายไดสู้ง เหมือนกบัคนอ่ืน 
หากสมคัรใจเป็นพลตระเวนลบัหรือผูสื้บข่าวต่างๆ และมีความสามารถในการปลอมตวั เม่ือนายวดั
น าความมาปรึกษา สองสหายจึงร่วมมือกนัเพื่อสืบหาคดีต่างๆ 

2)  โครงเร่ืองของนิทาน คือ ม้าแข่งของจีนอ้ีช่ือ ม้าบงักะโล ถูกลอบ
วางยาท าให้ไดรั้บบาดเจ็บ จีนอ้ีจึงส่งจดหมายเชิญนายทองอินให้ช่วยสืบหาตวัการท่ีวางยามา้ แต่
เร่ืองจบแบบหักมุมโดยผูร้้ายตวัจริงกลบัเป็นคนท่ีคาดไม่ถึง สาเหตุมาจากเร่ืองของผลประโยชน์ 
และเงินพนนั 

3)  ตวัละคร คือ จีนอ้ี ท่านเลขานุการของคลบั ท่านราชทูต หมอจีนเอ่ียว 
(น้องชายของจีนอ้ี) กรรมการของคลบั คนเล้ียงมา้ ผูม้าดูแข่งมา้ เจา้กรมกองตระเวน นายทองอิน 
นายวดั ฝร่ังคนผสมยา แขกบุก๊ก้ี บ๋อยจีนอ้ี มา้บงักะโล มา้ยกัษี 

4)  ฉาก คือ สนามมา้ โรงมา้ บา้นนายทองอิน หอ้งรับแขกบา้นจีนอ้ี บา้น
หมอจีนเอ่ียว ร้านขายยาถนนเจริญกรุง 

5)  ถอ้ยค าหรือบทสนทนา คือ ใชถ้อ้ยค าธรรมดา อ่านเขา้ใจง่าย สะทอ้น
บุคลิกลกัษณะของตวัละคร ใชป้ระโยคท่ีสามารถส่ือความไดร้วดเร็ว เหมาะสมกบัสถานะของตวั
ละคร ท าใหเ้ร่ืองสนุก น่าติดตาม 

6)  คติสอนใจ คือ ใหทุ้กขแ์ก่ท่าน ทุกขน์ั้นถึงตวั 

เร่ืองท่ี 6 เขม็รอยดอกไม ้
1)  แนวคิด คือ เร่ืองราวเพื่อความบนัเทิง แฝงคติ แง่คิดในการด าเนินชีวิต

แก่ผูอ่้าน ใหมี้ความเฉลียวฉลาด รอบคอบ รู้จกัใชไ้หวพริบ และรู้จกัใชส้ติปัญญาของตนนิทานทอง
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อิน ถ่ายทอดปัญหาของสังคมไทยในสมยันั้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาลักขโมยหรือฉ้อโกง ปัญหา
ครอบครัว ปัญหาฆาตกรรม ปัญหาการเมืองการปกครอง รวมถึงระบบการศึกษาของไทย 

เร่ืองราวเล่าผา่นมุมมองของ นายวดั ซ่ึงคบหากบั นายทองอินผูเ้ป็นสหาย
รัก นายทองอินผูมี้สติปัญญาเฉียบแหลม แต่กลบัไม่ยอมเขา้รับราชการมีรายไดสู้ง เหมือนกบัคนอ่ืน 
หากสมคัรใจเป็นพลตระเวนลบัหรือผูสื้บข่าวต่างๆ และมีความสามารถในการปลอมตวั เม่ือนายวดั
น าความมาปรึกษา สองสหายจึงร่วมมือกนัเพื่อสืบหาคดีต่างๆ 

2)  โครงเร่ืองของนิทาน คือ นายบุญคง คนรู้จกัของนายทองอินกบันาย
วดัไดเ้สียชีวิตลงอยา่งกะทนัหนั นายทองอินจึงสืบหาสาเหตุการตายท่ีแทจ้ริง และพบวา่ นายบุญคง
ตายดว้ยเขม็ร้อยดอกไม ้

3)  ตวัละคร คือ นายวดั นายทองอิน นายบุญคง ท่านเจา้กรมกองตระเวน 
ปลดักรมการสอดแนม หมอ แม่เลียบภรรยานายบุญคง นายศิริ 

4)  ฉาก คือ บา้นนายทองอิน บา้นนายบุญคง บา้นหมอกรมสุขาภิบาล 
5)  ถอ้ยค าหรือบทสนทนา คือ ใชว้ิธีการด าเนินเร่ืองแบบยอ้นกลบั สร้าง

บทสนทนาโดยสะทอ้นบุคลิกลกัษณะของตวัละคร 
6)  คติสอนใจ คือ ความลบัไม่มีในโลก ท าดีไดดี้ท าชัว่ไดช้ัว่ 

เร่ืองท่ี 7 ก านนัคงบา้นโยคี 
1)  แนวคิด คือ เร่ืองราวเพื่อความบนัเทิง แฝงคติ แง่คิดในการด าเนินชีวิต

แก่ผูอ่้าน ใหมี้ความเฉลียวฉลาด รอบคอบ รู้จกัใชไ้หวพริบ และรู้จกัใชส้ติปัญญาของตนนิทานทอง
อิน ถ่ายทอดปัญหาของสังคมไทยในสมยันั้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาลักขโมยหรือฉ้อโกง ปัญหา
ครอบครัว ปัญหาฆาตกรรม ปัญหาการเมืองการปกครอง รวมถึงระบบการศึกษาของไทย 

เร่ืองราวเล่าผา่นมุมมองของ นายวดั ซ่ึงคบหากบั นายทองอินผูเ้ป็นสหาย
รัก นายทองอินผูมี้สติปัญญาเฉียบแหลม แต่กลบัไม่ยอมเขา้รับราชการมีรายไดสู้ง เหมือนกบัคนอ่ืน 
หากสมคัรใจเป็นพลตระเวนลบัหรือผูสื้บข่าวต่างๆ และมีความสามารถในการปลอมตวั เม่ือนายวดั
น าความมาปรึกษา สองสหายจึงร่วมมือกนัเพื่อสืบหาคดีต่างๆ 

2)  โครงเร่ืองของนิทาน คือ เร่ืองราวเกิดข้ึนท่ีหัวเมืองใกลก้รุงเทพ เม่ือ
นายทองอินไดเ้ดินทางไปช่วยจบัผูร้้ายท่ีมีฉายาว่า อา้ยมัน่มือเหล็ก เป็นคร้ังหน่ึงท่ีนายทองอินท า
การจบัผูร้้ายไม่ส าเร็จ แต่สามารถจบัผูส้มรู้ร่วมคิด ซ่ึงเป็นผูท่ี้ไม่มีใครนึกถึง 

3)  ตวัละคร คือ นายวดั นายทองอิน อา้ยมัน่มือเหล็ก ก านนัคงบา้นโยคี 
นายอ าเภอ ผูใ้หญ่เม่น อา้ยสังข ์
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4)  ฉาก คือ บริเวณดงพระยาไฟ อ าเภอทบักวาง บา้นพกัรถไฟนายอ าเภอ 
บา้นก านนัคง 

5)  ถอ้ยค าหรือบทสนทนา คือ น าเสนอแก่นของเร่ืองผา่นการกระท าของ
ตวัละคร บทสนทนาสะทอ้นบุคลิกลกัษณะของตวัละคร แต่จบแบบหกัมุม 

6)  คติสอนใจ คือ ความถูกตอ้งอยูเ่หนืออ านาจอิทธิพล 

นิทานทองอิน ชุดท่ี 2 
เร่ืองท่ี 8 ผูร้้ายฆ่าคนท่ีบางขนุพรหม 

1) แนวคิด คือ เร่ืองราวเพื่อความบนัเทิง แฝงคติ แง่คิดในการด าเนินชีวิต
แก่ผูอ่้าน ใหมี้ความเฉลียวฉลาด รอบคอบ รู้จกัใชไ้หวพริบ และรู้จกัใชส้ติปัญญาของตนนิทานทอง
อิน ถ่ายทอดปัญหาของสังคมไทยในสมยันั้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาลักขโมยหรือฉ้อโกง ปัญหา
ครอบครัว ปัญหาฆาตกรรม ปัญหาการเมืองการปกครอง รวมถึงระบบการศึกษาของไทย 

เร่ืองราวเล่าผา่นมุมมองของ นายวดั ซ่ึงคบหากบั นายทองอินผูเ้ป็นสหาย
รัก นายทองอินผูมี้สติปัญญาเฉียบแหลม แต่กลบัไม่ยอมเขา้รับราชการมีรายไดสู้ง เหมือนกบัคนอ่ืน 
หากสมคัรใจเป็นพลตระเวนลบัหรือผูสื้บข่าวต่างๆ และมีความสามารถในการปลอมตวั เม่ือนายวดั
น าความมาปรึกษา สองสหายจึงร่วมมือกนัเพื่อสืบหาคดีต่างๆ 

2)  โครงเร่ืองของนิทาน คือ สารวตัรบุญเชิดแขวงบางขุนพรหม ไดเ้ขียน
จดหมายมาขอความช่วยเหลือนายทองอินในการท่ีจะช่วยสืบคดีฆาตกรรมท่ีบางขุนพรหม ผูร้้ายท า
การอุกอาจบุกข้ึนไปฆ่านายรอดถึงบนบา้น 

3)  ตวัละคร คือ นายวดั นายทองอิน สารวตัรบุญเชิดแขวงบางขุนพรหม 
นายรอด บ่าวนายรอด คนป่าคลา้ยอุรังอุตงั ฝร่ังต่างชาติ 

4)  ฉาก คือ บา้นของนายวดัและนายทองอิน บา้นและห้องนอนของนาย
รอดผูถู้กฆาตกรรม   

5)  ถอ้ยค าหรือบทสนทนา คือ บทสนทนาเพื่อด าเนินเร่ืองสะทอ้นความ
ขดัแยง้ของตวัละคร ปิดเร่ืองแบบหกัมุมพลิกความคาดหมาย  

6)  คติสอนใจ คือ ไม่ด่วนตดัสิน รู้จกัคน้หาความจริงให้ละเอียดถ่ีถ้วน
เสียก่อน 

เร่ืองท่ี 9 นายจรูญเศรษฐี 
1)  แนวคิด คือ เร่ืองราวเพื่อความบนัเทิง แฝงคติ แง่คิดในการด าเนินชีวิต

แก่ผูอ่้าน ใหมี้ความเฉลียวฉลาด รอบคอบ รู้จกัใชไ้หวพริบ และรู้จกัใชส้ติปัญญาของตนนิทานทอง
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อิน ถ่ายทอดปัญหาของสังคมไทยในสมยันั้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาลักขโมยหรือฉ้อโกง ปัญหา
ครอบครัว ปัญหาฆาตกรรม ปัญหาการเมืองการปกครอง รวมถึงระบบการศึกษาของไทย 

เร่ืองราวเล่าผา่นมุมมองของ นายวดั ซ่ึงคบหากบั นายทองอินผูเ้ป็นสหาย
รัก นายทองอินผูมี้สติปัญญาเฉียบแหลม แต่กลบัไม่ยอมเขา้รับราชการมีรายไดสู้ง เหมือนกบัคนอ่ืน 
หากสมคัรใจเป็นพลตระเวนลบัหรือผูสื้บข่าวต่างๆ และมีความสามารถในการปลอมตวั เม่ือนายวดั
น าความมาปรึกษา สองสหายจึงร่วมมือกนัเพื่อสืบหาคดีต่างๆ 

2)  โครงเร่ืองของนิทาน คือ นายเจริญ มาขอความช่วยเหลือนายทองอิน 
ให้ช่วยสืบความการตายของนายจรูญผูซ่ึ้งเป็นพี่ชาย เน่ืองจากตกเป็นผูต้อ้งสงสัยในการฆ่าพี่ชาย
ตวัเอง 

3)  ตวัละคร คือ นายวดั นายทองอิน นายจรูญ นายเจริญบุตร คุณพระจกัร
นารายณ์ หมอเอ่ียว ท่านปลดักรม ภรรยานายจรูญ นายพูน นายเหมือน 

4)  ฉาก คือ บา้นนายทองอิน บา้นนายพูน ศาลพิพากษา  
5)  ถอ้ยค าหรือบทสนทนา คือ บทสนทนาสะทอ้นบุคลิกลกัษณะของตวั

ละคร มีการปิดเร่ืองแบบสุขนาฏกรรม 
6)  คติสอนใจ คือ ท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ 

เร่ืองท่ี 10 ระเด่นลนัได 
1)  แนวคิด คือ เร่ืองราวเพื่อความบนัเทิง แฝงคติ แง่คิดในการด าเนินชีวิต

แก่ผูอ่้าน ใหมี้ความเฉลียวฉลาด รอบคอบ รู้จกัใชไ้หวพริบ และรู้จกัใชส้ติปัญญาของตนนิทานทอง
อิน ถ่ายทอดปัญหาของสังคมไทยในสมยันั้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาลักขโมยหรือฉ้อโกง ปัญหา
ครอบครัว ปัญหาฆาตกรรม ปัญหาการเมืองการปกครอง รวมถึงระบบการศึกษาของไทย 

เร่ืองราวเล่าผา่นมุมมองของ นายวดั ซ่ึงคบหากบั นายทองอินผูเ้ป็นสหาย
รัก นายทองอินผูมี้สติปัญญาเฉียบแหลม แต่กลบัไม่ยอมเขา้รับราชการมีรายไดสู้ง เหมือนกบัคนอ่ืน 
หากสมคัรใจเป็นพลตระเวนลบัหรือผูสื้บข่าวต่างๆ และมีความสามารถในการปลอมตวั เม่ือนายวดั
น าความมาปรึกษา สองสหายจึงร่วมมือกนัเพื่อสืบหาคดีต่างๆ 

2)  โครงเร่ืองของนิทาน คือ นายชวนไดพ้าพี่สาวคือแม่แช่ม มาพบนาย
ทองอิน เพื่อขอใหช่้วยสืบความเร่ืองนายวง ผูเ้ป็นสามี ถึงสาเหตุท่ีมีพฤติกรรมลบัลมคมใน  

3)  ตวัละคร คือ นายวดั นายทองอิน นายชวน แม่แช่ม นายวง นายแจ่ม 
หลวงธานี 

4)  ฉาก คือ เฉลียงบา้นนายวดักบันายทองอิน ตะพานหัน บริเวณถนน
จกัรวรรดิ ร้านขายยา 
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5)  ถ้อยค าหรือบทสนทนา คือ น าเสนอแก่นของเร่ืองตามทศันะของผู ้
แต่ง มีบทสนทนาสะทอ้นบุคลิกลกัษณะของตวัละคร จบเร่ืองแบบพลิกความคาดหมาย  

6)  คติสอนใจ คือ ความไวเ้น้ือเช่ือใจ คือส่ิงส าคญัในการครองชีวติคู่ 
เร่ืองท่ี 11 สร้อยคอร้อยชัง่ 

1)  แนวคิด คือ เร่ืองราวเพื่อความบนัเทิง แฝงคติ แง่คิดในการด าเนินชีวิต
แก่ผูอ่้าน ใหมี้ความเฉลียวฉลาด รอบคอบ รู้จกัใชไ้หวพริบ และรู้จกัใชส้ติปัญญาของตนนิทานทอง
อิน ถ่ายทอดปัญหาของสังคมไทยในสมยันั้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาลักขโมยหรือฉ้อโกง ปัญหา
ครอบครัว ปัญหาฆาตกรรม ปัญหาการเมืองการปกครอง รวมถึงระบบการศึกษาของไทย 

เร่ืองราวเล่าผา่นมุมมองของ นายวดั ซ่ึงคบหากบั นายทองอินผูเ้ป็นสหาย
รัก นายทองอินผูมี้สติปัญญาเฉียบแหลม แต่กลบัไม่ยอมเขา้รับราชการมีรายไดสู้ง เหมือนกบัคนอ่ืน 
หากสมคัรใจเป็นพลตระเวนลบัหรือผูสื้บข่าวต่างๆ และมีความสามารถในการปลอมตวั เม่ือนายวดั
น าความมาปรึกษา สองสหายจึงร่วมมือกนัเพื่อสืบหาคดีต่างๆ 

2)  โครงเร่ืองของนิทาน คือ นายเทศเพื่อนของนายทองอิน หลงัจากไป
บวชเน่ืองจากภรรยาเสียชีวติ ก็สึกออกมาและไดภ้รรยาใหม่เป็นนางละคร ต่อมานางชอ้ยภรรยาใหม่
ไดต้ายลงเน่ืองจากโรคระบาด นายเทศจึงน าสร้อยคอมีค่า มาสวมท่ีภรรยาก่อนน าไปฝัง วนัต่อมาได้
พบวา่ หลุมศพภรรยาถูกขดุข้ึนมาและสร้อยคอไดห้ายไป 

3)  ตวัละคร คือ นายวดั นายทองอิน นายเทศ นางชอ้ย นายสุข แขกขาย
ทอง นายแจง้ นายเฟ่ือง  

4)  ฉาก คือ บ้านนายเทศ หลุมศพนางช้อยภรรยานายเทศ ร้านนาย
สุวรรณช่างทอง บริเวณเสาชิงชา้   

5)  ถอ้ยค าหรือบทสนทนา คือ น าเสนอผ่านการบอกเล่าโดยตรงของผู ้
แต่ง มีบทสนทนาแสดงบุคลิกลกัษณะของตวัละครอยา่งชดัเจน  

6)  คติสอนใจ คือ มีสติ ไม่หลงงมงาย ฟังผูอ่ื้นบา้ง 

ผูว้จิยัของสรุปผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบภาพรวมของหนงัสือ “ประมวลนิทาน ร.
6” อนัเป็นบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี 6 จ  านวน 27 เร่ือง 48 ตอน ดงัน้ี 

1)  แนวคิด คือ นิทานในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
(รัชกาลท่ี 6) เป็นพระราชนิพนธ์อีกประเภทหน่ึงท่ีมีรูปแบบเป็นทั้งนิทานและเร่ืองเล่าท่ีให้ความรู้
ดา้นการสะทอ้นภาพสังคมในสมยันั้น มีค าสอนต่างๆ แทรกอยูใ่นนิทานแต่ละเร่ือง รวมถึงพระองค์
ทรงสอดแทรกอารมณ์ขนัไวใ้นนิทานทุกเร่ืองดว้ยวธีิการท่ีน่าสนใจ โดดเด่น ท าใหนิ้ทานท่ีพระองค์
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ทรงพระราชนิพนธ์ข้ึน เป็นนิทานท่ีอ่านเพื่อความบนัเทิงและในขณะเดียวกันก็ให้สาระความรู้
ควบคู่ไปดว้ยอยา่งกลมกลืน และมีคุณค่า 

2)  โครงเร่ืองของนิทาน คือ บทพระราชนิพนธ์มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็น
เคร่ืองผ่อนคลายอารมณ์ รวมถึงเตือนสติคนไทยให้รู้จกัคิด พิจารณาไตร่ตรองก่อนจะเช่ือ และ
จุดมุ่งหมายท่ีจะประชดประชนัคนไทยท่ีนิยมวฒันธรรมตะวนัตก และยกยอ่งคนตะวนัตกวา่เป็นคน
ชั้นสูงกวา่ ทั้งสะทอ้นปัญหาสังคมไทยสมยันั้น โดยมีการน าเสนอแก่นของเร่ืองผา่นการกระท าของ
ตวัละคร ผ่านทศันะของผูเ้ล่า และการบอกเล่าโดยตรง และมีวิธีการด าเนินเร่ือง 3 วิธี ไดแ้ก่ การ
ด าเนินเร่ืองแบบยอ้นกลบั การด าเนินเร่ืองตามล าดบัปฏิทิน และการด าเนินเร่ืองแบบเรียงเน้ือหา
ตามล าดบัความส าคญั นอกจากน้ีนิทานบางเร่ืองยงัใชว้ธีิการเปิดเร่ืองดว้ยการบรรยายเหตุการณ์หรือ
การเปิดเร่ืองดว้ยการบรรยายตวัละครอีกดว้ย  

3)  ตวัละคร มีการน าเสนอแก่นเร่ือง หรือตวัเร่ืองทั้งหมด ผา่นการกระท า
ของตวัละคร โดยมีการสร้างตวัละครท่ีเป็นคนจ านวนมากท่ีสุด รองลงมาคือ ตวัละครท่ี เป็นสัตว ์
และตวัละครจากจินตนาการ ตามล าดบั 

4)  ฉาก คือ มีการสร้างฉากทั้งหมด 3 แบบ โดยใช้การสร้างฉากท่ีเป็น
ส่ิงประดิษฐม์ากท่ีสุด รองลงมาคือ ฉากท่ีเป็นช่วงเวลา ยคุสมยั และฉากท่ีเกิดข้ึนจากจินตนาการ ซ่ึง
จะเห็นไดว้า่ ฉากท่ีปรากฎในเร่ืองนั้นมกัใชว้ิธีการกล่าวถึงช่ือของสถานท่ีต่างๆ หรือบอกช่วงเวลา
สั้นๆ เท่านั้น โดยไม่ไดบ้รรยายหรือพรรณนา 

5)  ถอ้ยค าหรือบทสนทนา คือ บทสนทนานั้นมี 3 แบบ ไดแ้ก่ การสร้าง
บทสนทนาโดยสะทอ้นบุคลิกลกัษณะของตวัละครซ่ึงพบว่ามีการใช้มากท่ีสุด รองลงมาคือ การ
สร้างบทสนทนาโดยสะทอ้นแนวคิดของผูแ้ต่ง และล าดบัสุดทา้ย คือ การสร้างบทสนทนาสะทอ้น
ใหเ้ห็นความขดัแยง้ของตวัละคร นอกจากน้ีมีนิทานบางเร่ืองท่ีไม่ปรากฏบทสนทนาเลย แต่มีเน้ือหา
เป็นบทอธิบายความหรือบรรยายความ ดว้ยนิทานในแต่ละเร่ืองมีขนาดสั้น อาจเป็นไปไดว้่าการ
สร้างบทสนทนาข้ึนแต่ละเร่ืองก็เพื่อให้มีการด าเนินเร่ืองอยา่งรวดเร็ว เพราะบทสนทนาสามารถใช้
แทนบทบรรยายหรือบทพรรณนาไดเ้ป็นอยา่งดี ทั้งมีความน่าสนใจ ซ่ึงผูอ่้านสามารถเขา้ใจลกัษณะ
นิสัยหรือพฤติกรรมของตวัละครได้ แมก้ระทัง่สามารถคาดเดาเหตุการณ์ต่างๆ ของเร่ืองจากบท
สนทนานั้นๆ ไดเ้ช่นกนั 

6)  คติสอนใจ คือ นิทานในแต่ละเร่ืองมีการให้ขอ้คิดเก่ียวกบัชีวิต สังคม 
และวฒันธรรม เพื่อเป็นเคร่ืองเตือนใจแก่ผูอ่้าน 
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4.1.2  การวเิคราะห์การใช้ถ้อยค าอุปลกัษณ์  
ในส่วนน้ีผูว้จิยัจะน าเสนอการวเิคราะห์การใชถ้อ้ยค าอุปลกัษณ์ในหนงัสือ “ประมวลนิทาน 

ร.6” อนัเป็นบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี 6 จ  านวน 27 เร่ือง 48 ตอน ซ่ึงผูว้ิจยัไม่ไดจ้  ากดัการใช้
ถอ้ยค าอุปลกัษณ์ในระดบัค า วลี อนุประโยค หรือประโยคเป็นการเฉพาะเจาะจง แต่จะวเิคราะห์การ
ใชถ้อ้ยค าอุปลกัษณ์ในเชิงหน่ึงหน่วยของความหมายแบบยดืหยุน่ได ้อา้งถึงชุดความคิดเก่ียวกบัอุป
ลกัษณ์ ดงัไดอ้ธิบายไวใ้นบทท่ี 2 ไดแ้ก่ 1) อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองการเมืองการปกครอง 
และสถานภาพทางสังคม 2) อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองพุทธศาสนา และความเช่ือ (3) อุป
ลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองส่ิงมีชีวิต ส่ิงไม่มีชีวิต และธรรมชาติ และ (4) อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุด
ความคิดเร่ืองกษตัริย ์ผูว้จิยัจะน าเสนอการใชถ้อ้ยค าอุปลกัษณ์แยกเป็นนิทานรายเร่ืองเรียงล าดบัตาม
หนงัสือ “ประมวลนิทาน ร.6” ดงัน้ี 

4.1.2.1  นิทานเร่ือง เหาะเหินเดินอากาศ 
ประเภทท่ี 1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสังคม 

   1)  Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 

  Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 
ประเภทท่ี 2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัพุทธศาสนา และความเช่ือ 

   1)  Metaphor:  ยาทาน้ิวช้ี คือ ยาท่ีท าใหเ้หาะปร๋ือได ้เล้ียวไดต้ามใจ 
   Share Understanding: คนท่ีมียาวเิศษ หรือของวิเศษจะท าใหส้ามารถเหาะ
ข้ึนไปบนอากาศได ้ 
   Metaphor Evidencing Entailment:  
   “ต่างวา่เราเหาะส าเร็จละ เราจะเล้ียวส าเร็จละหรือ ดูท่าจะยากดูแต่บอลลูน
คนคิดส าเร็จแลว้ แต่พอจะถือทา้ยกนัข้ึนก็เพลีย น่ีอา้ยยาหรือคาถาอาคมของแกน่ะ ถึงจะท าให้เหาะ
ไดก้็คงไม่ท าใหเ้ล้ียวได”้ 
   สมาชิกคนท่ี 3 จึงกล่าวข้ึนวา่ 
   “ถ้าได้อย่างความคิดฉันเลย ยานั่นตอ้งใช้ส าหรับทาน้ิวช้ี แล้วช้ีไปทาง
ไหนก็เหาะปร๋ือไปทางนั้น จะเล้ียวทางไหนก็เล้ียวไดต้ามใจ เม่ืออยากจะลงดินก็ช้ีลงท่ีดินแลว้ถา้ไม่
อยากเหาะต่อไป เราลา้งน้ิวเสียก็แลว้กนั” (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 12) 
   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองความเช่ือทางไสยศาสตร์ 
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ประเภทท่ี 3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 
1) Metaphor:  หนา้โน คือ ลูกมะนาว 

   Share Understanding: การถูกกระแทกอยา่งแรงเขา้ท่ีหนา้ หนา้ตาปูดบวม
ข้ึนมาขนาดเท่าลูกมะนาว  
   Metaphor Evidencing Entailment: ขา้พเจา้นึกว่าทีจะหาวนอนเต็มแก่จึง
โดนโต๊ะ แลว้ขา้พเจา้ก็หันหน้ากลบัไปทางเตียงนอน ในเวลานั้นอยู่ขา้งจะมืด ขา้พเจา้ก็เอ้ือมมือ
ออกไปเพื่อจะคล ามิให้โดนอะไร ในทนัใดนั้นขา้พเจา้ก็รู้สึกตวัแล่นหวือไปโดนฝาผนงัดงัเปร้ียง
ใหญ่หนา้โนข้ึนมาเท่าลูกมะนาวคล าไปคล ามาอีกสักหน่อยจึงพบเตียงขา้พเจา้ก็ลงนอน (มงกุฎเกลา้
เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 12) 
   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์
   2)  Metaphor:  การเดินทางอย่างไร้ทิศทาง คือ ปราดไปทางโน้นปรูดมา
ทางน้ีราวเรือไฟหางเสือหกั 
   Share Understanding: มีความสวยงามและความเร็ว เหมือนเรือไฟ แต่หาก
หางเสือเรือหกั เรือก็จะแล่นไปอยา่งไร้ทิศทาง  
   Metaphor Evidencing Entailment: 
   แหม อา้ยการเท่ียวคร้ังนั้นมนัช่างยากเย็นเสียจริงๆ จะเล้ียวแต่ละทีต้อง
ระวงัเสียแทบตาย มนัคอยแต่จะเร็วเกินไปเสมอ ดีไม่ดีก็โดนตน้ไมโ้ดนเสาโคม บางทีถึงโดนตึก 
ปราดไปทางโน้นปรูดมาทางน้ีราวเรือไฟหางเสือหัก (มงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 
2551: 13) 
   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองส่ิงไม่มีชีวติ 

ประเภทท่ี 4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบักษตัริย ์
   1)  Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 
   Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 

จากนิทานเร่ืองเหาะเหินเดินอากาศ พบการใชถ้อ้ยค าอุปลกัษณ์ทั้งหมด 3 อุปลกัษณ์ 
สามารถแยกประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ ดงัตารางท่ี 4.1  
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ตารางที ่4.1  แสดงประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ในนิทานเร่ืองเหาะเหินเดินอากาศ 
 
ประเภทที ่ ประเภทของอุปลกัษณ์ จ านวน 

1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสงัคม 0 
2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองพทุธศาสนา และความเช่ือ 1 
3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 2 
4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองกษตัริย ์ 0 
 รวม 3 

 
4.1.2.2  นิทานเร่ือง ความด้ือของคนเรา 
ประเภทท่ี 1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสังคม 

   1)  Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 
   Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 

ประเภทท่ี 2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัพุทธศาสนา และความเช่ือ  
   1)  Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 

 Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 
ประเภทท่ี 3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 

1)  Metaphor:  คนท่ีไม่มีอะไรเป็นจุดสนใจ คือ ตวัเปล่า 
Share Understanding: คนท่ีไม่มีจุดเด่นอะไร ไม่มีอะไรพิเศษ จึงไม่เป็นท่ี

สนใจของใครๆ  
Metaphor Evidencing Entailment:  
ตาแจ่ม.- “ผมสนุกท่ีดูความด้ือของมนุษยเ์ล่น คนเราน้ีด้ือมากทุกคนนะ

ขอรับ ไม่มากก็นอ้ย ก็ดูแต่พวกเหล่าน้ีซิขอรับ คุณกบัผมนัง่อยูเ่ป็นนาน ไม่ยกัมีใครมาเก่ียวขอ้งดว้ย
เลยสักคนเดียว น่ีถา้ต่างวา่คุณกบัผมน้ีไม่อยากให้คนเหล่านั้นดูหรือเขา้มาใกล ้คงยิ่งจอ้งยิ่งแอบเขา้
มาให้ใกลจ้งได ้น่ีดูเถอะผมมาตวัเปล่าอย่างน้ีแลว้ถึงใครๆ จะดูหรือเขา้ใกลเ้ท่าใดผมไม่ว่า ก็ไม่มี
ใครเขา้ใกล ้ถา้ลองกระผมถูกโปลิศจบัใส่กุญแจขอ้มือมาผมก็คงไม่อยากให้คนมาดูผมหรือเขา้ใกล้
ผม แต่คนตอ้งดูผมทุกคนเป็นแน่”  
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ขา้พเจา้.- “ก็เห็นจะจริง แต่นัน่มนัอยูข่า้งควรดูอยูห่น่อย เวลานั้นลุงแปลก
กว่าคนธรรมดา คนตอ้งอยากดูอยู่เอง เวลาน้ีลุงไม่แปลกกว่าคนธรรมดาอะไรเลยเขาก็ไม่ดู จะเอา
เร่ืองน้ีเป็นพยานวา่คนด้ือไม่ได”้ 

(มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ. 2551: 16-17) 
หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์
2) Metaphor:  ความด้ือของเด็ก คือ หา้มเด็กไม่ใหท้  าอะไรก็เหมือนยิ่งยุให้

เขาเบ่งท าเขา้ 
Share Understanding: เป็นเร่ืองธรรมดาของมนุษย์ท่ีชอบขดัค าสั่ง และ

ชอบจะท าในส่ิงตรงขา้ม ยิง่หา้มก็ยิง่อยากท าราวกบัเด็ก 
Metaphor Evidencing Entailment:  
ตาแจ่ม.- “ก็จริงอยู่ แต่ท่ีคุณจะเถียงว่าคนไม่ด้ือนั้นผมเห็นเถียงไม่ได้ 

คนเรามนัด้ือมาแต่เด็กแลว้น่ีขอรับ คุณเคยเห็นเด็กคนไหนท่ีไม่อยากท าของท่ีผูใ้หญ่ห้ามบา้งหรือ
ขอรับ” 

ขา้พเจา้.- “ขอ้น้ีก็จริงอยู”่ 
ตาแจ่ม.- “จริงแน่ละสิขอรับ ผมเช่ือว่าถ้าจะห้ามเด็กไม่ให้ท าอะไรก็

เหมือนยิ่งยุให้เขาเบ่งท าเขา้ ดูเหมือนจะไดผ้ลดีกวา่ห้ามแท้ๆ  เป็นตน้วา่เราไม่อยากให้เด็กเล่นไฟ ยุ
ใหเ้ล่นเขา้ เด็กนั้นดูเหมือนจะเลยส้ินอยากเล่นไฟ ไม่เช่ือลองดูเถอะ” 

(มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 17) 
หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์

ประเภทท่ี 4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบักษตัริย ์
   1)  Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 

Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 
จากนิทานเร่ืองความด้ือของคนเรา พบการใชถ้อ้ยค าอุปลกัษณ์ทั้งหมด 2 อุปลกัษณ์ 

สามารถแยกประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ ดงัตารางท่ี ดงัตารางท่ี 4.2 
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ตารางที ่4.2 แสดงประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ในนิทานเร่ืองความด้ือของคนเรา 
 
ประเภทที ่ ประเภทของอุปลกัษณ์ จ านวน 

1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสงัคม 0 
2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองพทุธศาสนา และความเช่ือ 0 
3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 2 
4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองกษตัริย ์ 0 
 รวม 2 

   
4.1.2.3  นิทานเร่ือง สุนทรความตามสวสัดิรักษา 
ประเภทท่ี 1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสังคม 

   1)  Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 

 Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 
ประเภทท่ี 2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัพุทธศาสนา และความเช่ือ 

1)  Metaphor:  นัง่ผดิทิศจะโชคร้าย คือ ทิศเหนือเหลือร้ายวายชีวา 
Share Understanding: การปฏิบติัตามความเช่ือในเร่ืองของความโชคดี

โชคร้าย ถา้นัง่ไม่ถูกทิศแลว้จะพบเจอแต่ส่ิงไม่ดี เช่น การนัง่ไปทางทิศเหนืออาจโชคร้ายถึงแก่ชีวติ 
Metaphor Evidencing Entailment:  

 ขา้พเจา้อดไม่ไดต้อ้งถามวา่ “นัน่แกดูเขม็ทิศท าไม”  
 นายเมกตอบโดยหนา้ตาเฉยวา่ “ฉนัดูส าหรับนัง่ให้ถูกทิศ สวสัดิรักษาว่า

ทิศเหนือเหลือร้ายวายชีวา ฉนัยงัไม่อยากตาย” 
 (พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จ, 2551: 22) 
 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองความเช่ือโชคลาง 

ประเภทท่ี 3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 
1)  Metaphor:  อยา่ประพฤติอยา่งไทย คือ ไม่ตั้งใจประพฤติอยา่งไทยแท ้
Share Understanding: คนท่ีมีพฤติกรรมไม่ชอบท าตามธรรมเนียบแบบ

ไทยอยา่งเคร่งครัด  
 
 
 



97 
 

 Metaphor Evidencing Entailment:  
นายเมกสั่นศีรษะแลว้พูดวา่ “แกไม่ตอ้งกลวัวา่ฉนัจะไม่เป็นเช่นนั้น ฉนัจะ

ไม่ตั้งใจประพฤติอยา่งไทยแทที้เดียว” ขา้พเจา้ก็แสดงความยนิดีวา่นายเมกไดต้ั้งใจเช่นท่ีกล่าวนั้น 
(มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 21) 

หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์
2) Metaphor:  คนขาดสติไตร่ตรอง คือ ฉนัท าอะไรบ่นพึมพ าราวกบัคนบา้ 
Share Understanding: คนท่ีเช่ือโดยขาดสติไตร่ตรอง ชอบพูดอยูค่นเดียว

ไม่สนใจคนรอบขา้งเหมือนกบัคนบา้ 
Metaphor Evidencing Entailment:  
นายเมกสั่นศีรษะแลว้ตอบวา่ “ฉนัจะเล่าใหแ้กฟัง เม่ือเร็วๆ น้ีเองแหละฉนั

ไปร้านหนงัสือ เห็นสวสัดิรักษาเขา้ก็เลยซ้ือเล่มหน่ึง แลว้ฉันก็ตกลงในใจว่า จะลองถือตามค าสั่ง
สอนในนั้นให้ทุกๆ ขอ้ พอรุ่งข้ึนฉนัก็ลุกข้ึนเสกเป่าสวดมนต ์ตามท่ีเขาวา่ในสวสัดิรักษา ในเวลาท่ี
ก าลงัสวดมนตอ์ยูน่ั้น นอ้งชายฉนัมนัเขา้ไปในห้อง พอเห็นฉนัเขา้ก็หวัเราะใหญ่แลว้ถามวา่ ฉนัท า
อะไรบ่นพึมพ าราวกบัคนบ้า ฉันก็อธิบายให้เขาฟังว่าฉันสวดมนต์ตามสวสัดิรักษาแนะน า เจ้า
น้องชายหัวเราะเยาะใหญ่ฉันออกขดัใจแก่ แต่คร้ันจะพูดว่ากล่าวด้วยเสียงแข็งก็กลวัจะผิดสวสัดิ
รักษาไป ฉันก็เลยหัวเราะเสียด้วย ตั้งแต่นั้นเจา้น้องชายก็เขา้มาล้อฉันทุกวนัเวลาเช้าๆ ฉันจะท า
อยา่งไรดีจึงจะไม่ใหเ้ขาลอ้ได”้ (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 21) 

หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์
3)  Metaphor:  คนดี คือ เม่ือตั้งใจจะถืออะไรควรถือใหม้ัน่ใหแ้ขง็แรง 
Share Understanding:  การปฏิบติัดีอย่างเคร่งครัดจริงจงั จึงจะถือว่า

เป็นคนดีจริง 
Metaphor Evidencing Entailment:  
ขา้พเจา้เห็นหนกัมือนกัแลว้ กลวันายเมกแกจะเลยเป็นบา้เขา้ใครไม่ติดเสีย

เพราะเร่ืองสวสัดิรักษาน้ี ตกัเตือนว่า “อย่าให้แกถือแข็งแรงนกั” แกกลบัเทศน์เอาว่า “คนเราเม่ือ
ตั้ งใจจะถืออะไรควรถือให้มั่น ให้แข็งแรง จึงจะนับว่าเป็นคนดีจริง” (มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 23) 

หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์
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ประเภทท่ี 4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบักษตัริย ์
   1)  Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 

Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 
จากนิทานเร่ืองสุนทรความตามสวสัดิรักษา พบการใช้ถอ้ยค าอุปลกัษณ์ทั้งหมด 4 

อุปลกัษณ์ สามารถแยกประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ ดงัตารางท่ี 4.3 
 

ตารางที ่4.3  แสดงประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ในนิทานเร่ืองสุนทรความตามสวสัดิรักษา 
 
ประเภทที ่ ประเภทของอุปลกัษณ์ จ านวน 

1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสงัคม 0 
2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองพทุธศาสนา และความเช่ือ 1 
3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 3 
4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองกษตัริย ์ 0 
 รวม 4 

 
4.1.2.4  นิทานเร่ือง ท าตามพินยักรรม 
ประเภทท่ี 1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสังคม 

1)  Metaphor:  คนรวย คือ คนมาชั้นท่ี 1  
Share Understanding: คนรวยเป็นผูท่ี้มีโอกาสในสังคม และมีเงินใช้ชีวิต

ไดอ้ยา่งสะดวกสบาย 
Metaphor Evidencing entailment:  

 ชายผูน้ั้นยิ้มแลตอบว่า “ผมทราบแล้ว ผมจ าคุณได้เพราะผมมาเรือล า
เดียวกบัคุณจากสิงคโ์ปร์ แต่คุณคงจะจ าผมไม่ไดอ้ยูเ่อง เพราะคุณมาชั้นท่ี 1 ผมเป็นคนจนตอ้งมาชั้น
ท่ี 2 แต่ผมขอบอกคุณวา่ผมก็ไม่ใช่คนเลวทรามอะไรนกัดอกขอรับ ผมเคยไปเมืองนอกเหมือนกนั 
แต่ผมเป็นคนเคราะห์ร้าย” (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 26) 

 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองชนชั้น 
2)  Metaphor:  คนจน คือ คนมาชั้นท่ี 2  
Share Understanding: คนจนเป็นคนเคราะห์ร้าย เป็นผูท่ี้มีโอกาสในสังคม

นอ้ย ไม่มีเงินตอ้งใชชี้วติล าบาก ไม่สะดวกสบาย แต่ก็ไม่ใช่คนจนทุกคนจะเป็นคนเลวทราม 
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Metaphor Evidencing Entailment:  
 ชายผูน้ั้นยิ้มแลตอบว่า “ผมทราบแล้ว ผมจ าคุณได้เพราะผมมาเรือล า

เดียวกบัคุณจากสิงคโ์ปร์ แต่คุณคงจะจ าผมไม่ไดอ้ยูเ่อง เพราะคุณมาชั้นท่ี 1 ผมเป็นคนจนตอ้งมาชั้น
ท่ี 2 แต่ผมขอบอกคุณวา่ผมก็ไม่ใช่คนเลวทรามอะไรนกัดอกขอรับ ผมเคยไปเมืองนอกเหมือนกนั 
แต่ผมเป็นคนเคราะห์ร้าย” (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 26) 

 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองชนชั้น 
ประเภทท่ี 2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัพุทธศาสนา และความเช่ือ 

   1)  Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 

 Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 
ประเภทท่ี 3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 

1)  Metaphor:  การไม่มีเงินใช ้คือ ไม่เป็นรส  
Share Understanding: การใชชี้วติในเมืองนอกถา้หากไม่มีเงินใชแ้ลว้

จะท าใหชี้วติล าบาก 
Metaphor Evidencing Entailment:  
“. . .แลเม่ือผมไล่หนงัสือไม่ไดสู้งพอท่ีรัฐบาลจะส่งไปเมืองนอก ลุงแกก็

จดัการส่งผมไปเอง แต่แกเหนียวเหลือเกินตั้งแต่เล็กๆ มาแลว้ ผมช่างขดัสนเสียจริงๆ ขอเงินก็ไม่
ใคร่จะใหเ้ลย ยิง่เวลาอยูเ่มืองนอกแลว้ก็ยิง่เดือดร้อนมาก คุณก็ทราบอยูแ่ลว้ วา่ถา้อยูเ่มืองนอกไม่มี
เงินใชม้ากๆ ละก็ไม่เป็นรสทีเดียว. . .” (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 27) 

หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองส่ิงไม่มีชีวติ 
ประเภทท่ี 4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบักษตัริย ์

   1)  Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 

Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 
 

จากนิทานเร่ืองท าตามพินยักรรม พบการใช้ถอ้ยค าอุปลกัษณ์ทั้งหมด 3 อุปลกัษณ์ 
สามารถแยกประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ ดงัตารางท่ี 4.4  
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ตารางที ่4.4  แสดงประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ในนิทานเร่ืองท าตามพินยักรรม 
 
ประเภทที ่ ประเภทของอุปลกัษณ์ จ านวน 

1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสงัคม 2 
2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองพทุธศาสนา และความเช่ือ 0 
3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 1 
4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองกษตัริย ์ 0 
 รวม 3 

 
4.1.2.5  นิทานเร่ือง ทดลองความไหวพริบ 
ประเภทท่ี 1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสังคม 

1)  Metaphor:  โปลิศลบัไทยโง่กวา่โปลิศลบัฝร่ัง คือ โปลิศลบัของเราโง่
นกั ไม่ไดค้ร่ึงของฝร่ัง  

Share Understanding: ต ารวจลบัไทยโง่ และความสามารถไม่เทียบเท่า
ต ารวจลบัฝร่ัง  

Metaphor Evidencing Entailment:  
เร่ืองท่ีแม่ศรีเล่าวนันั้น ดูมีแต่เร่ืองคนถูกขโมยมาก คนน้ีของเพชรหาย คน

นั้นเงินหาย เร่ืองของหายนั้นขา้พเจา้สังเกตดูวา่หมู่นั้นมีมากเหลือเกิน แลไม่ใคร่จะไดข้องกลางคืน
เลย ขา้พเจา้นัง่น่ิงฟังอยูน่านแลว้จึงพูดข้ึนวา่ 

“น่าเสียดาย พวกนายโปลิศลบัของเราโง่นกั ไม่ไดค้ร่ึงของฝร่ังเขาทีเดียว” 
   (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 33) 

 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองการศึกษาและความสามารถ 
ประเภทท่ี 2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัพุทธศาสนา และความเช่ือ 

1)  Metaphor :  กรรมตามทนั คือ การท านาบนหลงัคน  
Share Understanding: การหาประโยชน์ใส่ตน โดยการเอาเปรียบผู ้อ่ืน

ระวงัเวรกรรมจะตามสนอง 
 Metaphor Evidencing Entailment: 

แม่ศรีพูดตอนน้ีเน้นถอ้ยเน้นค า ตาจอ้งตรงขา้พเจา้ ท่านบิดาขา้พเจา้เคย
เป็นขา้หลวงช าระความนครบางชั้นเก่า หลายเร่ืองไดเ้ฆ่ียนผูร้้ายจนรับเสียหลายคน จนมีช่ือเสียงวา่
เป็นคนช าระเก่ง คร้ันเม่ือจวนท่านจะถึงแก่กรรมนั้น ท่านจะเป็นโรคอะไรขา้พเจา้ก็ไม่ทราบชดั แต่
ผลของโรคนั้นท าให้ร่างกายตอนล่างของท่านตายไปไม่รู้สึกอะไรเลย แต่เป็นเช่นน้ีอยู่หลายเดือน



101 
 

เม่ือจะส้ินชีวิตก็ดบัไปโดยไม่มีป่ีมีกลองอะไร พวกวดัๆ วาๆ วา่กนัแซ่วา่ กรรมตามทนั เพราะท่าน
ไดท้  านาบนหลงัคนมากมาย (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 34) 

 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองความเช่ือทางพุทธศาสนา 
2)  Metaphor:  เทวดา คือ เล็งทิพเนตรสอดส่อง  
Share Understanding: เทวดา คือ ผูมี้อิทธิฤทธ์ิ มีพลงัพิเศษเหนือมนุษย ์

เช่น ตาวิเศษสามารถมองเห็นไดทุ้กส่ิงอยา่งแมแ้ต่ส่ิงท่ีถูกซ่อนไว ้
Metaphor Evidencing Entailment:  
แม่ศรีตาขึงข้ึนมาอีกทนัทีแลว้พูดวา่ “ก็เขาไม่ใช่เทวดาจะไดเ้ล็งทิพเนตร

สอดส่องไปเท่ียวมองเห็นท่ีซ่อนของทุกส่ิงได”้ (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 
34-35) 

 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองความเช่ือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ และส่ิงล้ีลบัเหนือ
ธรรมชาติ 

ประเภทท่ี 3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 
1)  Metaphor:  ชีวติปกติ คือ ตามธรรมเนียม  
Share Understanding: การใชชี้วติประจ าวนัโดยปกติวสิัย  
Metaphor Evidencing Entailment:  
วนัหน่ึงข้าพเจ้ากลับจากออฟฟิศแล้ว นั่งรับประทานข้าวอยู่กับแม่ศรี

ภรรยาขา้พเจา้ แม่ศรีก็เล่าเร่ืองราวต่างๆ ของเพื่อนบา้นให้ขา้พเจา้ฟังตามธรรมเนียมของหล่อน 
(ภรรยาขา้พเจา้เป็นคนกวา้ง รู้เร่ืองราวของคนแทบทั้งเมือง) (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จ
พระ, 2551: 33) 

หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์
2)  Metaphor:  การเสียชีวิตกะทนัหนัไม่มีสัญญาณบอกเหตุ คือ ส้ินชีวิตก็

ดบัไปโดยไม่มีป่ีมีกลองอะไร  
Share Understanding: ชีวิตมนุษยเ์รานั้นแสนสั้น อาจเกิดเหตุการณ์ต่างๆ 

ข้ึนโดยไม่คาดฝัน ไม่มีลางบอกเหตุ หรือส่ิงเตือนใดๆ ไดต้ลอดเวลา 
Metaphor Evidencing Entailment:  
แม่ศรีพูดตอนน้ีเน้นถอ้ยเน้นค า ตาจอ้งตรงขา้พเจา้ ท่านบิดาขา้พเจา้เคย

เป็นขา้หลวงช าระความนครบางชั้นเก่า หลายเร่ืองไดเ้ฆ่ียนผูร้้ายจนรับเสียหลายคน จนมีช่ือเสียงวา่
เป็นคนช าระเก่ง คร้ันเม่ือจวนท่านจะถึงแก่กรรมนั้น ท่านจะเป็นโรคอะไรขา้พเจา้ก็ไม่ทราบชดั แต่
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ผลของโรคนั้นท าให้ร่างกายตอนล่างของท่านตายไปไม่รู้สึกอะไรเลย แต่เป็นเช่นน้ีอยู่หลายเดือน
เม่ือจะส้ินชีวติก็ดบัไปโดยไม่มีป่ีมีกลองอะไร (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 34) 

หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์
3)  Metaphor : การวางเฉย คือ ขา้พเจา้ท าเป็นทองไม่รู้ร้อน  
Share Understanding: การกระท าท่ีเฉยเมย ไม่กระตือรือร้น ไม่สนใจว่า

ผูอ่ื้นจะไดรั้บความเดือดร้อนหรือรู้สึกอยา่งไร 
 Metaphor Evidencing Entailment: 
 ขอ้น้ีแม่ศรีทราบอยู่ดีว่าเป็นข้อถนัดของขา้พเจา้ จึงแกล้งพูดเร่ืองช าระ

ความอยา่งเก่าข้ึน เพื่อจะให้ขา้พเจา้โกรธ แต่ขา้พเจา้ท าเป็นทองไม่รู้ร้อนเสีย (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, 
พระบาทสมเด็จพระ,  2551: 34) 

หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์
4)  Metaphor:  โปลิศลบั คือ คนมนัเหลือดีทั้งนั้นแหละ ลว้นเป็นกุ๊ยเป็น

นกัเลงหวัโจรเก่า 
Share Understanding: โปลิศลบั คือ คนเลว มีพฤติกรรมเหมือนพวกกุ๊ย 

นกัเลง โจร เป็นพวกคนท่ีเหลือจากคนดีๆ  
Metaphor Evidencing Entailment:  
ขา้พเจา้พูดต่อไปวา่ “ก็เจา้โปลิศลบัแต่ละคนมนัเหลือดีทั้งนั้นแหละ ลว้น

เป็นกุ๊ยเป็นนกัเลงหัวโจรเก่าทั้งนั้น จะไปเอาดีอะไรกบัอา้ยคนชนิดน้ีก็ยาก” (มงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 34) 

หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์
5)  Metaphor:  คนท่ีท าอะไรไม่ส าเร็จ คือ คนปราศจากความไหวพริบ 
Share Understanding: คนท่ีท าการใดๆ ไม่ส าเร็จ เป็นเพราะปราศจากไหวพริบ  
Metaphor Evidencing Entailment:  
ข้าพเจ้ายิ้มแล้วพูดว่า “ก็จริงอยู่ แต่ควรเห็นแก่ราชการมากกว่า แต่ฉัน

เขา้ใจวา่อา้ยพวกโปลิศจ าพวกท่ีพูดถึงนั้น ดูเหมือนเขาไม่ใคร่ไดไ้วใ้จสืบเร่ืองส าคญันกั การสืบจบั
ผูร้้ายแลของกลางในเร่ืองส าคญัๆ ดูเหมือนเป็นหนา้ท่ีพวกนายๆ ท่ีท่านพวกนายๆ เหล่านั้นจะตั้งใจ
กระท าการจนเต็มสติก าลงันั้นฉนัเช่ือแน่ (แม่ศรีพยกัหนา้ ท่าทางออกพอใจ) แต่นัน่แหละคนเราถึง
จะขวนขวายสักเพียงไร ถ้าปราศจากความไหวพริบแล้วก็ยากท่ีจะส าเร็จ” (มงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 34) 

  หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์
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ประเภทท่ี 4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบักษตัริย ์
   1)  Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 

  Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 
จากนิทานเร่ืองทดลองความไหวพริบ พบการใช้ถ้อยค าอุปลักษณ์ทั้งหมด 8 อุป

ลกัษณ์ สามารถแยกประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ ดงัตารางท่ี 4.5 
 

ตารางที ่4.5 แสดงประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ในนิทานเร่ืองทดลองความไหวพริบ 
 
ประเภทที ่ ประเภทของอุปลกัษณ์ จ านวน 

1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสงัคม 1 
2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองพทุธศาสนา และความเช่ือ 2 
3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 5 
4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองกษตัริย ์ 0 
 รวม 8 

 
4.1.2.6  นิทานเร่ือง ยาตวัเบา 
ประเภทท่ี 1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสังคม 

   1)  Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 

 Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 
ประเภทท่ี 2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัพุทธศาสนา และความเช่ือ 

1)  Metaphor:  ลอยพน้พื้นข้ึนไป คือ ลูกปีบกรอกน ้ากรด 
Share Understanding: ลอยไดเ้ปรียบเหมือนลูกปีบกรอกน ้ากรด 
Metaphor Evidencing Entailment:  
นายพรครางแลว้ตอบวา่ “อา้ยยาตวัเบานัน่น่ะซิ” 
“อะ๊ ยงัไง ฉนัยงัไม่เขา้ใจ” 
“แกจ าไม่ไดห้รือ ยาท่ีพอ่เช้ือพูดถึงท่ีสโมสรน่ะ” 
“เฮอจ าไดล่้ะ” 
“นัน่แหละ พอฉนักลบัจากสโมสร ก็แวะไปซ้ือมาขวดหน่ึง” 
“ไหนวา่เป็นผงยงัไงละ” 



104 
 

“เป็นผงก็มี ท่ีเขาท าเป็นน ้ าก็มี อย่างท่ีฉันไปซ้ือมาน่ะเป็นอย่างน ้ า เจ้า
คนขายเขาเรียกวา่ติงเชออะไรก็จ  าไม่ได ้เขาวา่ติงเชอน่ีแรงกวา่อย่างผง ฉนัก็ควา้เอามา พอถึงเขา้ก็
ลองกินเขา้ไปช้อนกาแฟหน่ึงก่อน พอกินล่วงล าคอเขา้ไปก็รู้สึกเบาโหยง แล้วก็เบาลงทุกที ใน
ประเด๋ียวไม่รู้เน้ือรู้ตวั ตวันั้นก็ค่อยๆ ลอยพน้พื้นข้ึนไปคล้ายลูกปีบกรอกน ้ ากรดจนติดเพดาน” 
(มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 43-44) 
   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองความเช่ือทางไสยศาสตร์ 

ประเภทท่ี 3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 
1)  Metaphor:  คนอว้น คือ คนมีเน้ือมาก 
Share Understanding:  คนอว้น คือ คนมีเน้ือมาก 
Metaphor Evidencing Entailment:  
วนัหน่ึงข้าพเจ้าไปสโมสร ตรงไปห้องบิลเลียดตามเคย มีพวกนังเลง

บิลเลียดทั้งสองชนิดมาประชุมอยูม่ากแลว้ เพราะวนันั้นเป็นวนัเสาร์ขา้พเจา้ก็ตรงเขา้ไปนัง่ลงท่ีเกา้อ้ี
ยาวส าหรับดูบิลเลียด แลว้ถามวา่ “เขาพูดเร่ืองอะไรกนั” 

นายสาย.- “ก าลงัพูดเร่ืองน ้าหนกัของคน” 
นายพร.- “แกอยา่เช่ือ เขาพูดกนัเร่ืองน ้าหนกัของฉนัคนเดียวแหละ” 
ขา้พเจา้.- “ก็ไม่น่าประหลาด เพราะแกเป็นคนหนกักวา่คนอ่ืน (นายพรน้ี

ใครเห็นใครทกัวา่เป็นคนมีเน้ือมาก เกา้อ้ีในสโมสรนายพรนัง่ไดแ้ต่เกา้อ้ียาวเท่านั้น เพราะเกา้อ้ีอ่ืนๆ 
เล็กไปทั้งนั้น)”  

(มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 41) 
หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์
2)  Metaphor:  คนท่ีมีแต่หนงัหุม้กระดูก คือ ตัก๊แตน  
Share Understanding: คนผอม คือ คนท่ีไม่มีเน้ือ มีแต่ผวิหนงับางๆเห็นถึง

กระดูกขา้งไหน ดูเกง้กา้ง รูปร่างราวกบัตัก๊แตน 
Metaphor Evidencing Entailment:  
นายพร.- “ฉันยงัดีกว่าคนท่ีมีแต่หนังหุ้มกระดูก รูปร่างราวกับตั๊กแตน 

(นายโสมเป็นคนตรงขา้มกบันายพร)” (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, 2551: 41) 
หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์
3)  Metaphor: คนมีเน้ือ คือ หมอนรองรับ 
Share Understanding: คนผอมเวลาโดนกระแทกจะรู้สึกเจ็บ เพราะไม่มี

เน้ือเยอะ 
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Metaphor Evidencing Entailment:  
เม่ือแกกอดขา้พเจา้รู้สึกวา่ เน้ือแกยงัฉุเต็มท่ีเหมือนแต่ก่อน ประหลาดจริง

ท่ียาน้ีไม่ท าใหเ้น้ือลดลง แลว้ท าไมจึงท าใหต้วัเบาไปไดถึ้งปานนั้น นายพรพูดต่อไปวา่ 
“ฉันเห็นจะกินยานั่นมากไป บางทีเขาจะให้กินแต่หยดเดียวสองหยด

เท่านั้น ไหนแกลองดูมัง่ทีหรือ” 
 “ช่างเถอะยะ่ ฉนัเบาพออยูแ่ลว้” 
“กินแต่หยดเดียวลองดูทีเถอะ” 
“ไม่กินละ ถา้ฉนัลอยข้ึนไปโดนเพดานฉนัจะเจ็บ ฉนัไม่มีเน้ือเป็นหมอน

รับเหมือนแก” 
   (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 48) 
   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์

ประเภทท่ี 4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบักษตัริย ์
   1)  Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 
   Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 

จากนิทานเร่ืองยาตัวเบา พบการใช้ถ้อยค าอุปลักษณ์ 4 อุปลักษณ์ สามารถแยก
ประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ ดงัตารางท่ี 4.6 

 
 ตารางที ่4.6  แสดงประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ในนิทานเร่ืองยาตวัเบา 
 
ประเภทที ่ ประเภทของอุปลกัษณ์ จ านวน 

1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสงัคม 0 
2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองพทุธศาสนา และความเช่ือ 1 
3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 3 
4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองกษตัริย ์ 0 
 รวม 4 
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4.1.2.7  นิทานเร่ือง รายงานการประชุมปาลิเมนตส์ยาม 
ประเภทท่ี 1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสังคม 

1) Metaphor:  บา้นเมืองศิวไิลซ์ คือ มีปาลิเมนต ์
Share Understanding:  ประเทศท่ี เจริญแล้วจะปกครองด้วยระบอบ

ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา  
Metaphor Evidencing Entailment:  

 ขา้พเจา้เช่ือแน่นอนอยูว่า่ท่านผูถ้าม “เม่ือไหร่หนอ” นั้นตอ้งเป็นคนฉลาด 
ถา้มิฉะนั้นท่ีไหนจะคุย้หาขอ้ความเก่งๆ มาถามไดม้ากมายเช่นนั้น ขอ้ท่ีจบัใจขา้พเจา้ท่ีสุด คือ ขอ้ท่ี
ถามวา่ “เม่ือไหร่หนอเราจะมีปาลิเมนต”์ จริงทีเดียว ท าไมเราก็ศิวไิลซ์แลว้ จะมีปาลิเมนตบ์า้งไม่ได้
ทีเดียวหรือ แต่ญ่ีปุ่นยงัมีได.้ . . (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 50) 

หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองการเมือง อ านาจ และความยติุธรรม 
2)  Metaphor:  การทหาร คือ ส่ิงส าคญัท่ีสุด เพราะเป็นธรรมดาชาติใดท่ีมี

ความประสงคจ์ะเป็นไท 
Share Understanding: ประเทศท่ีต้องการมีอิสรภาพ จะต้องมีทหารท า

หนา้ท่ีปกป้องบา้นเมืองใหม้ัง่คง ปราศจากการคุกคามจากประเทศอ่ืน  
Metaphor Evidencing Entailment:  

 อคัรมหาเสนาบดี.- ตั้งแต่ดั้ งเดิมมา การทหารนับว่าเป็นส่ิงส าคัญท่ีสุด 
เพราะเป็นธรรมดาชาติใดท่ีมีความประสงค์จะเป็นไท ย่อมตอ้งคิดการป้องกนับา้นเกิดเมืองบิดร 
โบราณราชประเพณีท่านจึงไดจ้ดัใหบ้รรดาชายฉกรรจเ์ป็นทหารทั้งส้ินไม่เวน้หนา้. . .” (มงกุฎเกลา้
เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 51) 

 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองการเมือง อ านาจ และความยติุธรรม 
3)  Metaphor:  ความเจริญของทหาร คือ ความเจริญของบา้นเมือง 
Share Understanding: ความเจริญของทหาร คือ ความเจริญของบา้นเมือง 

การใชเ้งินแผน่ดินส าหรับการทหารถือเป็นเร่ืองท่ีสมควร 
 Metaphor Evidencing Entailment: 
 อคัรมหาเสนาบดี.- “ขา้พเจา้กล่าวอยู่ว่าบรรดาชายฉกรรจ์ตอ้งเป็นทหาร

ทัว่หน้า ก็เม่ือแต่โบราณกาลยงัเป็นเช่นน้ีแลว้ ท าไมในกาลบดัน้ีเราจะยงัย ั้งอยู่หรือ ก็การทหารซ่ึง
เป็นการส าคญัคร้ังนั้น คร้ังน้ีไม่ส าคญัหรือ ก็ส าคญัเหมือนกนั ถา้เราตกลงเห็นเช่นน้ีแลว้ เราควรจะ
ท าอะไรก็ควรตอ้งคิดอ่านบ ารุงการทหารให้เจริญเทียมทนัชาติอ่ืนเขาบา้งจึงจะถูก แต่ก่อนอ านาจ
เป็นใหญ่ จะจดัการส่ิงใดก็ลว้นจะส าเร็จไดเ้พราะอ านาจ เด๋ียวน้ีอะไรเป็นใหญ่ เงินเป็นใหญ่ไม่ใช่
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หรือ เม่ือเป็นเช่นน้ีแล้ว ท่ีประชุมคงจะเห็นได้ว่า ถ้าประสงค์ความเจริญของทหาร ซ่ึงเป็นความ
เจริญของบา้นเมืองแลว้ ก็ตอ้งช่วยให้รัฐบาลไดจ้ดัการทหารให้ด าเนินไปโดยสะดวกตามท่ีไดก้ะไว ้
แลได้อ่านให้ท่านฟัง แล้วขอให้ท่ีประชุมพร้อมกันอนุญาตให้รัฐบาลใช้เงินแผ่นดินส าหรับ
การทหารตามท่ีขอนั้นเถิด” (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 51-52) 

 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองการเมือง อ านาจ และความยติุธรรม 
4)  Metaphor:  ผูมี้ความรู้ คือ ผูช่้วยแนะน าในราชการบา้นเมืองทัว่ไปให้มี

ความเจริญโดยฉบัไวทนัเวลา 
Share Understanding: เปิดโอกาสให้คนท่ีมีความ รู้ความสามารถได้

แสดงออกทางความคิดท่ีถูกตอ้งเหมาะสม เพื่อความเจริญของชาติบา้นเมือง 
Metaphor Evidencing Entailment:  
ขอ้ ๗. เราตอ้งการท่ีสุด! ในท่านผูมี้สติปัญญาแลรู้วิชาเก่าแก่กวา่ผูอ่ื้นจริง 

ส าหรับเป็นผูช่้วยแนะน าในราชการบา้นเมืองทัว่ไปให้มีความเจริญโดยฉบัไวทนัเวลา (มงกุฎเกลา้
เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 55) 

 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองการศึกษาและความสามารถ 
ประเภทท่ี 2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัพุทธศาสนา และความเช่ือ 

   1)  Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 

 Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 
ประเภทท่ี 3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 

   1)  Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 

 Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 
ประเภทท่ี 4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบักษตัริย ์

   1)  Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 

Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 
จากนิทานเร่ืองรายงานการประชุมปาลิเมนตส์ยาม พบการใชถ้อ้ยค าอุปลกัษณ์ 4 อุป

ลกัษณ์ สามารถแยกประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ ดงัตารางท่ี 4.7 
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ตารางที ่4.7 แสดงประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ในนิทานเร่ืองรายงานการประชุมปาลิเมนตส์ยาม 
 
ประเภทที ่ ประเภทของอุปลกัษณ์ จ านวน 

1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสงัคม 4 
2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองพทุธศาสนา และความเช่ือ 0 
3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 0 
4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองกษตัริย ์ 0 
 รวม 4 

 
4.1.2.8  นิทานกระทู ้เร่ืองตุก๊ะตุ่น 
ประเภทท่ี 1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสังคม 

1)  Metaphor:  คนรวย คือ ผูมี้อนัจะกิน  
Share Understanding: คนรวย คือ คนท่ีมีเงินเหลือกินเหลือใช ้สามารถซ้ือ

ของอุปโภคบริโภคไดโ้ดยไม่เดือดร้อน ไม่ตอ้งท างานหาเชา้กินค ่า มีเงินพอท่ีจะซ้ือส่ิงของต่างๆ ได้
ตามประสงค ์ 

Metaphor Evidencing Entailment:  
ยงัมีชายผูห้น่ึงช่ือ “ชะแล่ม” มีฉายาเรียกกนัวา่ “ชะแล่มตุ๊กะตุ่น” นายชะ

แล่มคนน้ีเป็นบุตรผูมี้อนัจะกิน ท่ีเรียกว่าผูมี้อนัจะกินในท่ีน้ี เรียกตามตวัท่านผูน้ั้นเอง แต่ถา้จะให้
ขา้พเจา้แปลศพัท์ “ผูมี้อนัจะกิน” ในท่ีน้ีตอ้งแปลว่า “ผูมี้เงินจนเกินใช้ แต่ยงัไม่ส้ินความอยากได้
อีก” (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 59) 

 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองชนชั้น 
ประเภทท่ี 2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัพุทธศาสนา และความเช่ือ 

   1. Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 

 Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 
ประเภทท่ี 3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 

1)  Metaphor:  การกระท าท่ีไม่ถูกกาลเทศะ คือ เอาไฟไปจ้ีน ้ามนั 
Share Understanding: การกระท าท่ีไม่ถูกกาลเทศะเหมือนกบัการเอาไฟ

ไปจ้ีน ้ามนั  
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Metaphor Evidencing Entailment:  
นายชะแล่มก็ลุกข้ึนเดินดุ่มๆ เขา้ไปโต๊ะครู ครูเห็นท่าทางชอบกลจึงถาม

ว่า “อยากถามอะไร” นายชะแล่มตอบวา่ “ผมอยากทราบวา่ตุ๊กะตุ่นนั้นคืออะไร?” ครูวนันั้นเผอิญ
พื้นไม่สู้ดี เพราะมิสเตอร์ยอนซนัไปตรวจโรงเรียนแลว้ไม่พอใจคุณครูนั้นไวม้าก พอนายชะแล่มไป
ถามถึงข้ึนดงันั้น ก็เหมือนเอาไฟไปจ้ีน ้ ามนัดุนายชะแล่มใหญ่หาว่าล้อเลยจบัมือไปตีเสียด้วยไม้
บรรทดั นายชะแล่มกลบัไปนัง่ท่ีแลว้ก็นึกวา่ “อา้ยตุ๊กะตุ่นน่ี มนัเป็นยงัไงหนอ พอเราเอ่ยช่ือข้ึนเลย
ถูกตี” (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 61) 

หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์
ประเภทท่ี 4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบักษตัริย ์

   1)  Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 

Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 
จากนิทานกระทู ้เร่ืองตุ๊กะตุ่น พบการใชถ้อ้ยค าอุปลกัษณ์ 2 อุปลกัษณ์ สามารถแยก

ประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ ดงัตารางท่ี 4.8 
 

ตารางที ่4.8  แสดงประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ในนิทานกระทูเ้ร่ืองตุก๊ะตุ่น 
 
ประเภทที ่ ประเภทของอุปลกัษณ์ จ านวน 

1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสงัคม 1 
2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองพทุธศาสนา และความเช่ือ 0 
3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 1 
4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองกษตัริย ์ 0 
 รวม 2 

 
4.1.2.9  นิทานเร่ือง เท่ียวเมืองนรก 
ประเภทท่ี 1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสังคม 

1)  Metaphor: ธรรมเนียมคนมีเงิน คือ การไปตากอากาศเมืองนอก  
Share Understanding: การไปตากอากาศตอ้งไปเมืองนอกถือเป็นธรรม

เนียมของเศรษฐี 
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Metaphor Evidencing Entailment:  
ขา้พเจา้ไม่รู้จะไปแห่งใด คร้ันจะไปเท่ียวต่างประเทศตามแบบคนท่ีเขาไป

ตากอากาศกนัโดยมากฤา ขา้พเจา้ก็ไม่ใช่เศรษฐีฤาลูกเศรษฐีซ่ึงจะมีเงินไปเท่ียวโปรยเล่นเสียได ้คร้ัน
จะไปเท่ียวแต่ในพระราชอาณาจกัรสยามน้ีก็ไม่เป็นการตากอากาศ ขา้พเจา้ฟังมานกัแลว้ยงัไม่เคยได้
ยินวา่ท่านผูมี้เงินในกรุงสยามน้ี ไปเท่ียวตากอากาศในกรุงสยามเลย ไดย้ินแต่วา่ไปตากอากาศรอบ
โลกบา้ง ไปตากอากาศท่ียุโรปบา้ง ฤาอย่างน้อยๆ ก็ไปตากอากาศท่ีฮ่องกง สิงคโปร์ ฤาปีนงั เม่ือ
ธรรมเนียมมีอยูเ่ช่นน้ีแลว้ จะใหข้า้พเจา้ท านอกธรรมเนียมไปอยา่งไร จะมิถูกโห่วา่เป็นคนบา้ คนโง่
คนเขลา คนหัวเห็ด คนโบราณไปฤา ถ้าเม่ือจะไปตากอากาศเมืองนอกไม่ได้แลว้ก็ไม่ไปเสียเลย
ดีกวา่ (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 67) 

 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองชนชั้น 
2)  Metaphor:  ผูดี้มีสกุล คือ ผูล้ากมากดี  
Share Understanding:  ผูท่ี้มีชาติก าเนิดดี เกิดในตระกูลเก่าแก่ท่ีอยู่ใน

วงสังคมชั้นสูง มีหนา้ตายิม้แยม้แจ่มใส แต่งกายเรียบร้อย กิริยาท่าทางดี 
Metaphor Evidencing Entailment:  

 เม่ือไปถึงในเรือนพระยายมราชแลว้ ตอ้งคอยสักครู่หน่ึงขา้พเจา้จึงไดเ้ขา้
ไปหา พอเขา้ไปในห้องรับแขกเห็นชายผูห้น่ึงอายุใกล้ๆ  หกสิบแต่ยงักระปร้ีกระเปร่า ท่าทางเป็น
ผูล้ากมากดีหนา้ตายิม้แยม้แจ่มใส แลไม่เป็นคนดุร้ายใจเห้ียมโหดเลย เคร่ืองแต่งกายก็อยา่งเรียบร้อย
เหมือนคนผูใ้หญ่ๆ พระยายมราชพอเห็นขา้พเจา้เขา้ไปก็ลุกข้ึนยืนตอ้นรับแลว้เชิญให้นัง่ (มงกุฎ
เกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 72) 

 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองชนชั้น 
3)  Metaphor:  ผูช้าย คือ หาเมียนอ้ยเล่นหลายๆ คน  
Share Understanding:  ผูช้ายสามารถมีภรรยาหลายคนไดไ้ม่ถือวา่ผดิ 
Metaphor Evidencing Entailment:  

 ในส่วนลูกชายนั้นแกได้ว่ากบัเขาเม่ือก่อนจะจดัการแต่งงานนั้นว่า “จะ
เป็นอะไรไปเล่าลูกเอ๋ย เม่ือเราตบแต่งกบัเขาเรียบร้อยแลว้ เม่ือเราไม่พอใจในตวัเขา เราก็หาเมียน้อย
เล่นหลายๆ คน ก็แลว้กนั” ดงัน้ีก็จริงอยู ่ ท่ีท  าไดเ้ช่นนั้นไม่มีบทกฎหมายอะไรห้ามและถา้เป็นชาย
จะเป็นอะไรไป (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 79) 

 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองเพศสภาพ 
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4)  Metaphor:  ผูห้ญิงอยู่ใตอ้าณัติของผูช้าย คือ กดข่ีใช้อ านาจบงัคบัเอา
เฉยๆ จึงพากนันัง่น ้าตาเช็ดหวัเข่าตามกนั 

Share Understanding:  ผูช้ายสามารถกดข่ีใชอ้  านาจบงัคบัผูห้ญิงได ้ผูห้ญิง
ท าอะไรไม่ไดน้อกจากตอ้งกม้หนา้ยอมรับ 

Metaphor Evidencing Entailment:  
 ในส่วนลูกชายนั้นแกได้ว่ากบัเขาเม่ือก่อนจะจดัการแต่งงานนั้นว่า “จะ

เป็นอะไรไปเล่าลูกเอ๋ย เม่ือเราตบแต่งกบัเขาเรียบร้อยแลว้ เม่ือเราไม่พอใจในตวัเขา เราก็หาเมียน้อย
เล่นหลายๆ คน ก็แลว้กนั” ดงัน้ีก็จริงอยู ่ ท่ีท  าไดเ้ช่นนั้นไม่มีบทกฎหมายอะไรห้ามและถา้เป็นชาย
จะเป็นอะไรไป แต่ส่วนลูกหญิง แกจะพูดอย่างเช่นกบัลูกชายแกบา้งก็ไม่ได ้ตกลงกดข่ีใช้อ านาจ
บงัคบัเอาเฉยๆ จึงพากนันั่งน ้ าตาเช็ดหัวเข่าตามกนั (มงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 
2551: 79) 

 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองเพศสภาพ 
ประเภทท่ี 2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัพุทธศาสนา และความเช่ือ 

1)  Metaphor:  การเห็นปีศาจ คือ ตอ้งข่มกายให้อ่อนน้อมยอมให้เงาเป็น
ใหญ่ จึงจะเห็นปิศาจ  

Share Understanding: เม่ือใดท่ีกายยอมอ่อนน้อมให้เงาเป็นใหญ่ เม่ือนั้น
จึงจะเห็นปิศาจ 

Metaphor Evidencing Entailment:  
 เพราะฉะนั้นคนท่ีจะแลเห็นปิศาจตอ้งท าตนให้เป็นอย่างเดียวกบัปิศาจ

เสียก่อน กล่าวคือ ตอ้งข่มกายใหอ่้อนนอ้มยอมให้เงาเป็นใหญ่ จึงจะเห็นปิศาจ โดยเหตุน้ีคนไขห้นกั
จึงมกัเห็นปิศาจ เพราะเป็นเวลาท่ีเงาเป็นใหญ่กวา่กาย. . .ตอ้งข่มกายใหอ่้อนนอ้มยอมใหเ้งาเป็นใหญ่ 
จึงจะเห็นปิศาจ (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 66) 

 หมายเหตุ: อุปลักษณ์เร่ืองความเช่ือส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ และส่ิงล้ีลับเหนือ
ธรรมชาติ 

2)  Metaphor: การข่มกาย คือ การพบปิศาจท่ีมีหลกัฐานในเมืองนรก  
Share Understanding: การข่มกายให้หยอ่นแตม้ลงไปกวา่เงายิ่งท าไดม้าก 

จะไดพ้บปิศาจท่ีมีหลกัฐานในเมืองนรก 
Metaphor Evidencing Entailment:  

 เพราะฉะนั้นการข่มกายไม่ใช่ของท่ีท าง่ายๆ ถา้ใครไม่เช่ือก็เชิญลองดูเถิด
คงจะเขา้ใจ อีกประการหน่ึง ขา้พเจา้เป็นคนมกัมาก คือถา้แมต้ั้งพิธีข่มกายเป็นหนกัหนาแลว้จะได้
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เห็นแต่เพียงปิศาจสามญั คืออยา่งท่ีเขาเคยเห็นกนัเท่านั้น ขา้พเจา้ไม่เป็นท่ีพอใจ ขา้พเจา้ตอ้งการพบ
ปิศาจท่ีมีหลักฐานในเมืองนรกอย่างเช่นท่านดันเต จินตกวีชาวอิตาเลียนนั้นบ้าง (มงกุฎเกล้า
เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 66-67) 

 หมายเหตุ: อุปลักษณ์เร่ืองความเช่ือส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ และส่ิงล้ีลับเหนือ
ธรรมชาติ 

3)  Metaphor:  บุตรกระท ากุศลกรรมดี คือ ฉนัก็หยอ่นโทษบิดาฤามารดา
ของผูก้ระท าความดีนั้นให้ตามสมควร แต่ว่าตอ้งเขา้ใจว่า ตวันกัโทษนั้นตอ้งมีความรู้สึกความผิด
ของคนอยูแ่ลว้ จ่ึงจะหยอ่นโทษให ้ 

Share Understanding: บุตรกระท าความดี ผลบุญนั้นจะเป็นคุณแก่บิดา
มารดา หากรู้ส านึกในความผดิของตน 

Metaphor Evidencing Entailment:  
 พระยายม.- “ได ้เป็นตน้วา่ คนท่ีถูกลงโทษอยูน่ั้นมีบุตรอยูใ่นเมืองมนุษย ์

แลบุตรผูน้ั้นไดก้ระท ากุศลกรรมดี เทวทูตเจา้หนา้ท่ีส่งข่าวลงมาใหฉ้นัทราบ ฉนัก็หยอ่นโทษบิดาฤา
มารดาของผูก้ระท าความดีนั้นให้ตามสมควร แต่ว่าตอ้งเขา้ใจว่า ตวันักโทษนั้นตอ้งมีความรู้สึก
ความผิดของคนอยูแ่ลว้ จ่ึงจะหยอ่นโทษให้” (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 73-
74) 

  หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองความเช่ือทางพุทธศาสนา 
4)  Metaphor:  การบวช คือ ปิดขมุนรก 
Share Understanding: ความเช่ือท่ีว่าหากลูกบวช ผูเ้ป็นบิดามารดาก็จะ

ไดรั้บผลบุญนั้นดว้ยท าใหพ้น้ทุกขค์ติ 
Metaphor Evidencing Entailment:  

 พระยายม “. . .ความชัว่อะไรท่ีมนุษยเ์ขาท าดูเหมือนตาคนนั้นไม่ไดเ้วน้
เลย ศีลหา้จะเหลือแมแ้ต่องคเ์ดียวก็ไม่มี แต่แกเป็นเศรษฐีก็ไม่มีใครกลา้ฟ้องกลา้ร้อง ใครจะตกัเตือน
เท่าไหร่ ให้แก่กลบัตวัแกก็ไม่ยอม แกวา่มนัเกินเวลามาเสียแลว้ ส่วนลูกแกนั้นเขาเป็นคนเรียบร้อย
มาแต่เล็ก แกก็เคยพูดอยูเ่สมอวา่แกอุ่นใจ ถึงตวัแกจะไดท้  าบาปท ากรรมไวเ้ท่าไรๆ ลูกแกคงจะช่วย
แกให้พน้ทุกข์คติไดพ้อลูกบวชแลว้ก็จะไดปิ้ดขุมนรก. . .” (มงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั, พระบาทสมเด็จ
พระ, 2551: 74) 

  หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองความเช่ือทางพุทธศาสนา 
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5)  Metaphor:  การท าความดี คือ หนงัสือเดินทางไปสวรรค ์
Share Understanding: การท าความดี และการมีจิตเล่ือมใสในพระพุทธศาสนา

จะเป็นหนทางไดไ้ปสวรรค ์ 
Metaphor Evidencing Entailment:  
พระยายม “. . .คร้ันลูกแกบวชเสร็จสรรพแลว้ แกมีหนังสือมาถึงฉันว่า 

บดัน้ีลูกแกไดบ้วชเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาแลว้ ตามแบบแกควรจะไดพ้น้โทษทนัที และขอให้
ฉนัใหห้นงัสือเดินทางใหแ้กไปสวรรค ์ฉนัตอบไปวา่ เม่ือครบก าหนดเม่ือไรก็คงจะให้พน้โทษ การ
ท่ีลูกแกบวชนั้นตวัแกจะไดรู้้สึกยินดีเล่ือมใสในพระพุทธศาสนาข้ึนแมแ้ต่นิดเดียวก็ไม่มี จิตของแก
ยงัหยาบยงัหมองอยูอ่ยา่งเดิมนั้นเอง ไม่สมควรจะไดรั้บความกรุณา ส่วนการจะขอหนงัสือเดินทาง
ไปสวรรคน์ั้น ถึงแมเ้ม่ือแกครบก าหนดพน้โทษแลว้ฉนัก็ไม่ใหแ้ก เพราะฉนักลวัแกจะไปโกงเทวดา
ฤาไปท ายุง่ๆ ในวมิานพระอินทร์ ฉนัจะพลอยถูกติเตียนดว้ย” (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จ
พระ, 2551: 75)  

  หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองความเช่ือทางพุทธศาสนา 
6)  Metaphor:  เศรษฐีโลภ คือ พวกท่ีมากล้ิงลูกโลหะ 
Share Understanding:  เศรษฐีท่ีโลภจนหน้ามืดและคนท่ีเอาเปรียบ

ผูอ่ื้นอยูเ่สมอๆ เป็นธรรมดา คือ พวกท่ีมากล้ิงลูกโลหะชดใชก้รรมอยูใ่นนรกตอนตาย 
Metaphor Evidencing Entailment:  

 นายยมตอบว่า “ไม่ทั้งนั้น เศรษฐีไม่ได้โลภทั้งนั้น ไม่ได้มีแต่ท่ีโลภจน
หนา้มืด ท่ีเขามีเงินแลว้ไดท้  าประโยชน์ให้แก่บา้นเมืองและเพื่อนมนุษยก์็มีอยูม่าก พวกท่ีมากล้ิงลูก
โลหะอยูท่ี่น้ีคือพวกท่ีโลภจนหนา้มืดและคนท่ีเอาเปรียบคนอ่ืนอยูเ่สมอๆ เป็นธรรมดา” (มงกุฎเกลา้
เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 77) 

 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์ความเช่ือทางพุทธศาสนา 
7)  Metaphor:  ความโลภ คือ ลูกท่ีกล้ิงนั้นคิดตามส่วนแห่งความโลภ 
Share Understanding: ลูกท่ีกล้ิงนั้นคิดตามส่วนแห่งความโลภ ยิง่โลภมาก

ลูกโลหะยิง่ใหญ่และหนกัมาก 
Metaphor Evidencing Entailment:  
ข้าพเจ้าตอบว่า “ก็ดูเอาซิ แจกลูกโลหะให้ไม่สมกับคนกล้ิงเลยดูเถอะ

ขอรับ ตาสูงใหญ่ล ่าสันนัน่กล้ิงลูกเล็กนิดเดียวทีตาเต้ียบอบบางคนนั้นกล้ิงลูกใหญ่ออกเหลือเกิน เอา้
แลว้ก็ขอให้ดูนัน่หน่อย ผูห้ญิงคนนัน่แน่ะขอรับ ให้กล้ิงลูกออกโตหนกัเหลือเกิน โตกวา่ผูช้ายบาง
คนไปอีก” 
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นายยมรับว่า “จริงอย่างคุณว่า แต่ผมตอ้งขออธิบายว่า เจา้พนกังานมิได้
ก าหนดลูกโลหะใหก้ล้ิงไดต้ามอ าเภอใจ เขาก าหนดตามขอ้บงัคบั” 

ขา้พเจา้ถามวา่ “คืออยา่งไร?” 
 นายยมตอบวา่ “คืออยา่งน้ี พวกท่ีกล้ิงลูกโลหะเหล่าน้ีคือเป็นคนพวกท่ีท า

ใหค้นไดรั้บความเดือดร้อน เพราะความโลภคือทะเยอทะยานตะเกียกตะกายหาแต่เงินเท่านั้น! ถึงจะ
ท าใหค้นอ่ืนไดรั้บความเดือดร้อนปานใดก็ช่าง ลูกท่ีกล้ิงนั้นคิดตามส่วนแห่งความโลภ” (มงกุฎเกลา้
เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 77) 

 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองความเช่ือทางพุทธศาสนา 
8)  Metaphor:  การประพฤติตามหลกัธรรม คือ ความสุขก็จะบงัเกิดมีแก่

คนและเพื่อนบา้นทัว่กนั   
Share Understanding: ส่ิงส าคญัหลักของการมีศีลธรรมจรรยา คือ การ

ประพฤติตนเสมอตน้เสมอปลาย และรู้จกัหมัน่นึกถึงใจผูอ่ื้นอยูเ่สมอ แลว้จะท าใหส้ังคมเป็นสุข 
Metaphor Evidencing Entailment:  
ถา้แมค้นเราประพฤติเช่นน้ีให้เสมอตน้เสมอปลาย คือหมัน่นึกถึงใจผูอ่ื้น

อยู่เสมอแลว้ ความสุขก็จะบงัเกิดมีแก่คนและเพื่อนบา้นทัว่กนั น่ีเป็นหัวใจของขอ้ความท่ีสอนใน
แผนกธรรมจรรยา ส่วนในแผนกพงศาวดารกบัภูมิศาสตร์นั้น ขอ้ใหญ่ใจความก็คือ ประสงคจ์ะสอน
ใหค้นรู้จกัรักชาติและบา้นเมืองของตน เพราะฉะนั้นถา้นกัเรียนเป็นคนไทยก็ใหศึ้กษาพงศาวดารแล
ต านานของชาติไทย และให้เรียนรู้เร่ืองพื้นเมืองจนช ่าชองก่อน แลว้จึงให้เห็นเร่ืองชาติอ่ืนและเมือง
อ่ืน (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 86) 

 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองความเช่ือทางพุทธศาสนา 
ประเภทท่ี 3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 

1)  Metaphor:  กายกบัเงา คือ มา้คู่ 
Share Understanding: กายกบัเงาเปรียบเสมือนมา้คู่แยกจากกนัไม่ได ้
Metaphor Evidencing Entailment:  
กายกับเงาทั้งสองอย่างน้ีเปรียบเสมือนม้าคู่ซ่ึงเทียมติดกันอยู่ แต่โดย

ธรรมดากายมีก าลงัมากกวา่เงา (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 66) 
หมายเหตุ: อุปลกัษณ์ร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์
2)  Metaphor:  ความไม่ถนดัช านาญ คือ ไม่สู้จะมือขวานกั 
Share Understanding: คนปกติทัว่ไปโดยมากมกัถนดัมือขวา 
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Metaphor evidencing entailment:  
แต่ขา้พเจา้น้ีฤาก็เป็นคนท่ีเคยกินจุมาแต่เล็กๆ แลนอนก็เคยนอนมากๆ 

ส่วนการท่ีจะวิง่เตน้ออกก าลงักายขา้พเจา้ก็ไม่สู้จะมือขวานกั เพราะฉะนั้นการข่มกายไม่ใช่ของท่ีท า
ง่ายๆ ถา้ใครไม่เช่ือก็เชิญลองดูเถิดคงจะเขา้ใจ (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 66) 

หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์
3)  Metaphor: คนรู้เท่าทนัเหตุการณ์ คือ คนหูไว  
Share Understanding: คนรู้เท่าทนัเหตุการณ์ คือ คนหูไว  
Metaphor Evidencing Entailment:  
ชายผูน้ั้นถามซ ้ าอีกวา่ ขา้พเจา้ไม่ใช่ฤาท่ีอยากไปเท่ียวเมืองนรก ขา้พเจา้ก็

ยงัไม่ตอบอีกเป็นแต่นึกในใจวา่ นายคนน้ีเขารู้ไดอ้ยา่งไรวา่ขา้พเจา้อยากไปเท่ียวเมืองนรก เขาก็ทาย
ใจขา้พเจา้ถูก เขาหวัเราะแลว้พูดวา่ 

“คุณอยากทราบว่าท าไมผมจึงรู้ไดรู้้ยงังั้นฤา ผมน่ะหูไวนกั พวกพอ้งผม
มาก ใครจะท าอะไรผมรู้ทั้งนั้น” 

(มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 68) 
หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์
4)  Metaphor:  การบงัคบัจิตใจลูก คือ เกมส์หมากรุก 
Share Understanding: บิดา มารดา เล้ียงดูบุตรดว้ยการขีดเส้นทางชีวิตให้ 

ท าเหมือนลูกไม่มีชีวติจิตใจ ไม่ปล่อยใหลู้กเป็นตวัของตวัเอง   
Metaphor Evidencing Entailment:  
น่ีแหละเป็นวิธีท่ีแกได้ใช้มาแล้วแก่ลูกทุกๆ ราย ใครจะว่าแกว่า ไม่ได้

จดัการให้เป็นหลักฐานแล้วนั้นไม่ได้ แต่แกเล่นลูกของแกเสียเหมือนหมากรุกเหมือนเขาไม่มี
วิญญาณ แกนึกจะจบัเดินทางไหนก็ตามใจแกสุดแต่พอจะให้ชนะกระดานหน่ึงๆ เท่านั้น ใครจะ
เดือดเน้ือร้อนใจก็ช่าง (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 79) 

หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์
5)  Metaphor:  ตอ้งมารับผดิชอบโดยไม่ไดรั้บผลประโยชน์อนัใดเลย  คือ 

เน้ือไม่ไดกิ้น หนงัไม่ไดร้องนัง่ 
Share Understanding: ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากส่ิงนั้ น แต่ต้องมารับ

เคราะห์แทน 
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Metaphor Evidencing Entailment:  
ภายหลงัขา้พเจา้ไปไดค้วามวา่แกเอาไปถวายเจา้นายองคห์น่ึงเสียแลว้ แก

เอาหนา้วา่เป็นของแกท าข้ึนเฉพาะจะถวายพระองคท์่าน ตกลงขา้พเจา้ตอ้งออกเงินใช้ร้าน เป็นอนั
เน้ือไม่ไดกิ้น หนงัไม่ไดร้องนัง่. . . (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 81) 

หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์
ประเภทท่ี 4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบักษตัริย ์

   1)  Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 

Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 
จากนิทานเร่ือง เท่ียวเมืองนรก พบการใช้ถอ้ยค าอุปลกัษณ์ 17 อุปลกัษณ์ สามารถ

แยกประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ ดงัตารางท่ี 4.9 
 

ตารางที ่4.9  แสดงประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ในนิทานเร่ืองเท่ียวเมืองนรก 
 
ประเภทที ่ ประเภทของอุปลกัษณ์ จ านวน 

1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสงัคม 4 
2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองพทุธศาสนา และความเช่ือ 8 
3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 5 
4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองกษตัริย ์ 0 
 รวม 17 

 
4.1.2.10  นิทานเร่ือง โสตธรรมจริยา  
วา่ดว้ยเบญจศีล ตอนท่ี 1 
ประเภทท่ี 1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสังคม 

   1)  Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 

 Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 
ประเภทท่ี 2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัพุทธศาสนา และความเช่ือ 

1)  Metaphor:  ศีลส าหรับประชาชนทัว่ไป คือ ศีลส าหรับฆราวาส  
Share Understanding: ประชาชนหรือบุคคลธรรมดาทัว่ไปท่ีมีหลกัในการ

ด าเนินชีวติประจ าวนัโดยถือศีล 5 
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Metaphor Evidencing Entailment:  
เบญจศีลน้ีคืออะไร คือศีลมีองค์ 5 เป็นศีลส าหรับฆราวาส คือผูท่ี้ไม่ใช่

นกับวช กล่าวสั้นๆ ว่าเป็นศีลส าหรับคนทัว่ๆ ไปถือ (มงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 
2551: 90) 

หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองความเช่ือทางพุทธศาสนา 
ประเภทท่ี 3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 

1)  Metaphor:  ไม่ยงินก คือ คนเลวไม่เป็นสปอตแมน 
Share Understanding: บุคคลท่ีเล่นกีฬาต่างๆ มีทั้ งแบบสมคัรเล่น และ

แบบอาชีพ การยงินกเป็นกีฬาชนิดหน่ึงเป็นขอ้ยกเวน้ท่ีอาจท าได ้ 
Metaphor Evidencing Entailment:  
(ข) เม่ือประสงคค์วามร่ืนรมย ์(คือ สปอต) เป็นตน้ ควรฆ่านกไดบ้า้งบาง

ชนิด มีนกสไนป้ เป็นตน้ ท่ีนบัวา่จ าเป็นเพราะถา้เราไม่ยงินกเล่นบา้งฝร่ังเขาจะดูถูกวา่เราเป็นคนเลว
ไม่เป็นสปอตแมน (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 92) 

หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์
ประเภทท่ี 4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบักษตัริย ์

   1)  Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 

Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 
จากนิทานเร่ือง โสตธรรมจริยา วา่ดว้ยเบญจศีล ตอนท่ี 1 พบการใชถ้อ้ยค าอุปลกัษณ์ 

2 อุปลกัษณ์ สามารถแยกประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ ดงัตารางท่ี 4.10 
 

ตารางที ่4.10  แสดงประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ในนิทานเร่ืองโสตธรรมจริยาวา่ดว้ยเบญจศีล ตอนท่ี 1 
 
ประเภทที ่ ประเภทของอุปลกัษณ์ จ านวน 

1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสงัคม 0 
2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองพทุธศาสนา และความเช่ือ 1 
3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 1 
4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองกษตัริย ์ 0 
 รวม 2 
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วา่ดว้ยเบญจศีล ตอนท่ี 2 
ประเภทท่ี 1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสังคม 

   1)  Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 

 Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 
ประเภทท่ี 2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัพุทธศาสนา และความเช่ือ 

   1)  Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 

 Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 
ประเภทท่ี 3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 

1)  Metaphor:  เวลาเป็นเงิน หมายถึง ท าให้เขาเสียเวลาก็เท่ากบัท าให้เขา
เสียเงิน ขโมยเวลาก็คลา้ยกบัขโมยเงิน 

Share Understanding:  เวลาเป็นส่ิงท่ีมีค่าเช่นเดียวกบัเงินทอง จึงควร
ใชเ้วลาใหเ้ป็นประโยชน์ ไม่ปล่อยใหห้มดไปอยา่งไร้ค่า 

Metaphor Evidencing Entailment:  
(ข) ถา้เห็นชายผูห้น่ึงก าลงัจะเดินไปทางหน่ึง เราพบเขา้เรียกชายผูน้ั้นให้

หยุดสนทนาเสีย ฉะน้ี นบัวา่เท่ากบัเป็นขโมยเพราะตามภาษิตฝร่ังเขา ไดก้ล่าวไวว้า่ “เวลาคือเงิน” 
เพราะท าให้เขาเสียเวลา ก็เท่ากบัท าให้เขาเสียเงิน ขโมยเวลาก็คลา้ยกบัขโมยเงิน จ่ึงตอ้งนบัว่าเป็น
ฉายาอทินนาทานอีกอยา่งหน่ึง (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 95) 

หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์
ประเภทท่ี 4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบักษตัริย ์

   1)  Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 

Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 
จากนิทานเร่ือง โสตธรรมจริยา วา่ดว้ยเบญจศีล ตอนท่ี 2 พบการใชถ้อ้ยค าอุปลกัษณ์ 

1 อุปลกัษณ์ สามารถแยกประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ ดงัตารางท่ี 4.11 
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ตารางที ่4.11  แสดงประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ในนิทานเร่ืองโสตธรรมจริยาวา่ดว้ยเบญจศีล ตอนท่ี 2 
 
ประเภทที ่ ประเภทของอุปลกัษณ์ จ านวน 

1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสงัคม 0 
2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองพทุธศาสนา และความเช่ือ 0 
3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 1 
4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองกษตัริย ์ 0 
 รวม 1 

 
วา่ดว้ยเบญจศีล ตอนท่ี 3 
ประเภทท่ี 1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสังคม 

   1)  Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 

 Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 
ประเภทท่ี 2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัพุทธศาสนา และความเช่ือ 

   1)  Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 

 Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 
ประเภทท่ี 3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 

1)  Metaphor:  อาหาร คือ ยาพิษ 
Share Understanding:  อาหาร คือ ยาพิษ 
Metaphor Evidencing Entailment:  
ขา้พเจา้ตอ้งขออภยัในการท่ีไม่ไดพ้ยายามท่ีจะส าแดงความเห็นในส่วนตวั

ขา้พเจา้เองเลยวา่อยา่งใดจะดี เพราะธรรมดาใจคนยอ่มคิดผดิๆ กนั สุภาษิตฝร่ังก็ไดมี้กล่าวไวว้า่ “ส่ิง
ท่ีเป็นอาหารของคนหน่ึงสามารถจะเป็นยาพิษของอีกคนหน่ึงได้” (มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 96) 

หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองส่ิงไม่มีชีวติ 
2)  Metaphor:  รักมาก คือ รักยิง่กวา่ดวงชีวติ 
Share Understanding:  ความรักเป็นส่ิงส าคญัเทียบเท่าชีวติ 
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Metaphor Evidencing Entailment:  
(๘) ชายท่ีมีภรรยาแลว้พูดจาฤาแสดงกิริยาสนิทสนมกบัหญิงท่ีชายอีกคน

หน่ึงซ่ึงยงัไม่มีภรรยา มีความรักใคร่อยู่ นับว่าพยายามจะเอาเปรียบอย่างร้ายแรง เพราะผูน้ั้นก็มี
ภรรยาของตนเองแลว้ไม่ควรจะมารักหญิงท่ีเขารักยิ่งกว่าดวงชีวิต ตอ้งปรับโทษว่าเป็นผูต้ ั้งใจจะ
ประพฤติผิดในกามอย่างร้ายกาจ แลถ้ามีโอกาสควรต่อยปาก (ความเห็นเด็กรุ่นหนุ่มท่ีพึ่งจะรัก
ผูห้ญิงเป็นคร้ังแรก) (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 98) 

หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์
3)  Metaphor:  การบงัคบัจิตใจผูอ่ื้น คือ ความผดิฐานเป็นพรรคพวกผูร้้าย 
Share Understanding: การใช้อ านาจบงัคบัจิตใจใครให้ท าตามท่ีตนเอง

ตอ้งการ เปรียบเหมือนผูร้้ายท่ีบงัคบัขู่เขญ็ผูอ่ื้น 
Metaphor Evidencing Entailment:  

 (๙) ถา้ชายผูห้น่ึงรักหญิงผูห้น่ึงอยู่แลว้ แต่บิดามารดาหญิงนั้นไม่ยอมยก
ให ้และกลบัไปยกหญิงนั้นให้เสียกบัชายอีกคนหน่ึง ชายผูท่ี้ไดรั้บหญิงนั้น นบัวา่เป็นผูป้ระพฤติผิด
ในกามอย่างร้ายแรง เท่ากบัท าชู้กบัเมียเขา แลบิดามารดาผูท่ี้ยกลูกสาวให้ไป โดยใช้อ านาจบงัคบั
เช่นนั้นนบัวา่มีความผดิฐานเป็นพรรคพวกผูร้้าย ความผดิของบิดามารดาเช่นนั้นควรนบัวา่เป็นฉายา
กาเมสุมิจฉาจาร (ความเห็นชายผูห้น่ึงท่ีขอลูกสาวเขาไม่ส าเร็จ) (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัว, พระบาทสมเด็จ
พระ, 2551: 98) 

หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์
ประเภทท่ี 4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบักษตัริย ์

   1)  Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 

Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 
จากนิทานเร่ือง โสตธรรมจริยา วา่ดว้ยเบญจศีล ตอนท่ี 3 พบการใชถ้อ้ยค าอุปลกัษณ์ 

3 อุปลกัษณ์ สามารถแยกประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ ดงัตารางท่ี 4.12 
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ตารางที ่4.12 แสดงประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ในนิทานเร่ืองโสตธรรมจริยาวา่ดว้ยเบญจศีล ตอนท่ี 3 
 
ประเภทที ่ ประเภทของอุปลกัษณ์ จ านวน 

1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสงัคม 0 
2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองพทุธศาสนา และความเช่ือ 0 
3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 3 
4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองกษตัริย ์ 0 
 รวม 3 

 
วา่ดว้ยเบญจศีล ตอนท่ี 4 
ประเภทท่ี 1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสังคม 

 1)  Metaphor:  ผูท่ี้มีประสบการณ์มาก คือ ผูท่ี้แก่วดั  
 Share Understanding: ผูท่ี้มีประสบการณ์มาก คือ ผูท่ี้สามารถปรับตวัเขา้

กบัสังคมได ้ 
 Metaphor Evidencing Entailment:  

เม่ือไดอ้ธิบายขยายขอ้ความมาถึงเพียงน้ีแลว้ ท่านผูอ่้านก็คงจะแลเห็นได้
แลว้วา่ ศีลมุสาวาทนั้นจะถือให้เคร่งเต็มตามความนิยมของผูท่ี้แก่วดัทั้งส้ิน จะไดรั้บความเดือดร้อน 
แทบจะเขา้สมาคมในสมยัน้ีไม่ไดเ้ลย ผูท่ี้จะท าตนให้คนชอบแลท่ีจะเขา้สมาคมไดดี้จ าจะตอ้งเป็น
ผูรู้้จกัเลือกเวลาว่าเวลาใดบ้างควรท่ีจะผ่อนผนัตนในส่วนศีลองค์ท่ี 4 น้ี (มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 101) 
   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองการศึกษาและความสามารถ 

 2)  Metaphor:  ผูห้ญิง คือ แม่รูปงาม 
 Share Understanding:  ผูห้ญิงหนา้ตาสวยรูปร่างงดงาม   

   Metaphor Evidencing Entailment:  
เราไปนดักบัแม่รูปงามไวใ้ห้มาพบกบัเราท่ีสนามหญา้หนา้โรงโขนเป็น

ตน้ แลว้มีผูม้าถามเราวา่เราไปไหนมา เราน่ิงเสียฤาตอบวา่ไปเดินเล่นดงัน้ี พวกแก่วดัเหยยีดเป็น
มุสาวาทเหมือนกนั แต่ท่ีจริงการเช่นน้ีไม่ใช่ปดแต่เป็นปัด แลผูท่ี้ถามนั้นก็ไม่ควรจะเสือกเล็ดลอด
มาถามในเร่ืองซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งกบัตน ผูน้ั้นจึงไม่ควรไดเ้กียรติยศรู้ความจริง (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, 
พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 102) 

 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองเพศสภาพ 
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ประเภทท่ี 2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัพุทธศาสนา และความเช่ือ 
   1)  Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 

 Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 
ประเภทท่ี 3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 

 1) Metaphor:  การมีสัจจะ หมายถึง มีถอ้ยค าอนัมัน่คง  
 Share Understanding: เม่ือพูดไวว้า่จะท าอะไรก็ควรตอ้งท าส่ิงท่ีพูดนั้น 

แมว้า่จะไดค้วามล าบากแก่ตนก็ตามจึงจะถือวา่เป็นคนมีสัจจะ  
 Metaphor Evidencing Entailment:  

การท่ีให้มีถอ้ยค าอนัมัน่คงนั้นควรอยู ่เพราะว่าถึงแมช้าวยุโรปก็นิยมนบั
ถือผูท่ี้มีถอ้ยค าอนัมัน่คงถา้แมพู้ดไวว้า่จะท าอะไรก็ควรตอ้งท าส่ิงนั้น ถึงแมว้า่จะไดค้วามล าบากแก่
ตนก็ควรจะยอม ฝร่ังเขานิยมกนัอยูเ่ช่นน้ี จึงควรเห็นไดว้า่ เป็นส่ิงท่ีดีจริง ควรจะถือให้มัน่ ถา้ไม่ดี
จริงแลว้พึงเช่ือเถิดวา่ ฝร่ังเขาคงจะไม่นบัถือ (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 100) 

หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์
 2) Metaphor:  สุขภาพดี คือ ร่างกายแขง็แรงจึงไม่หกัโค่น  
 Share Understanding:  การมีชีวติร่างกายท่ีสมบูรณ์แขง็แรง  
 Metaphor Evidencing Entailment:  

เป็นตน้วา่ ตนหายป่วยใหม่ๆ แลว้เขา้ไปเฝ้า มีพระราชด ารัสถามข่าว แม้
กราบบงัคมทูลตามแบบแผนวา่ “ดว้ยเดชะพระบารมีปกเกลา้ฯ ขา้พระพุทธเจา้หายสนิทดีแลว้” ดงัน้ี
ก็ตอ้งรับวา่พูดไม่ตรงกบัเหตุเสียแลว้ เพราะตามความจริงท่ีหายป่วยนั้น เพราะยาท่ีไดกิ้น แลเพราะ
ร่างกายแขง็แรงจึงไม่หกัโค่นไปไม่ใช่ฤา แต่ถา้แมเ้ราจะไม่กราบบงัคมทูลอา้งเดชพระบารมี คงจะมี
ผูติ้เตียนวา่ บดัซบเป็นแน่แท ้เพราะฉะนั้นถึงแมเ้ราจะรู้อยูดี่วา่ เรามิไดห้ายป่วยดว้ยเดชะพระบารมี 
เราคงยงัตอ้งอา้งอยูน่ัน่เอง (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 100-101) 

หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์
 3)  Metaphor:  ทรยศเพื่อน คือ ผูใ้ดซดัเพื่อนแลว้นบัวา่เป็นคนเลวทราม

ต ่าชา้ 
 Share Understanding: คนท่ีป้ายความผดิ ทรยศหกัหลงัเพื่อน เรียกวา่เป็น

คนเลวทรามต ่าชา้ 
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 Metaphor Evidencing Entailment:  
อีกอยา่งหน่ึง ชาวยุโรปนบัถือผูท่ี้มีความซ่ือตรงต่อเพื่อนวา่เป็นมนุษย์

อยา่งประเสริฐชนิดหน่ึง ถา้ผูใ้ดซดัเพื่อนแลว้นบัวา่เป็นคนเลวทรามต ่าชา้มาก (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, 
พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 101) 

หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์
 4) Metaphor:  การโกหก คือ ท าใหร้าคาตกไป 

   Share Understanding:  การโกหก คือ การท าใหต้นเองเสียหาย  
   Metaphor Evidencing Entailment:  

 ในท่ีสุดน้ี ขา้พเจา้ขอแนะน าท่านกุลบุตรสักหน่อย คือมุสาวาทเป็นของท่ี
ดีมีประโยชน์ แต่ตอ้งระวงัอยา่ใชใ้หบ้่อยนกั ถา้เขาจบัไดเ้สียหลายๆ คร้ังแลว้ จะท าใหร้าคาตกไป
เป็นอนัมาก (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 102) 

 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์
ประเภทท่ี 4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบักษตัริย ์

   1)  Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 

 Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 
จากนิทานเร่ือง โสตธรรมจริยา วา่ดว้ยเบญจศีล ตอนท่ี 4 พบการใชถ้อ้ยค าอุปลกัษณ์ 

6 อุปลกัษณ์ สามารถแยกประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ ดงัตารางท่ี 4.13 
 

ตารางที ่4.13  แสดงประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ในนิทานเร่ืองโสตธรรมจริยาวา่ดว้ยเบญจศีล ตอนท่ี 4 
 
ประเภทที ่ ประเภทของอุปลกัษณ์ จ านวน 

1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสงัคม 2 
2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองพทุธศาสนา และความเช่ือ 0 
3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 4 
4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองกษตัริย ์ 0 
 รวม 6 
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วา่ดว้ยเบญจศีล ตอนท่ี 5  
ประเภทท่ี 1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสังคม 

   1)  Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 
   Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 

ประเภทท่ี 2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัพุทธศาสนา และความเช่ือ 
   1)  Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 
   Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 

ประเภทท่ี 3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 
   1)  Metaphor:  การด่ืมสุรา คือ เคร่ืองน าใหม้นุษยศิ์วไิลซ์ 
   Share Understanding: การด่ืมสุรา คือ เคร่ืองน าใหม้นุษยศิ์วไิลซ์ข้ึน  
   Metaphor Evidencing Entailment:  

 ตอนน้ีท่านเอดิเตอร์ถามขา้พเจา้วา่ ถา้กระนั้น การเสพยสุ์ราจะมิกลบัเป็น
เคร่ืองน าให้มนุษยศิ์วิไลซ์ข้ึนอีกฤา ขา้พเจา้ไดต้อบวา่ ในส่วนตวัขา้พเจา้เองไม่กล่าวรุนแรงถึงเพียง
นั้น แต่ขา้พเจา้ไดเ้คยสังเกตวา่พวกมิชชนันารีไปในประเทศท่ีมีคนชาวป่า มกัมีสุราไปดว้ยเพื่อเป็น
เคร่ืองชกัจูงผดุงปัญญาให้เห็นแจง้ในความจริงแห่งศาสนาของเขา แลส่วนคนป่านั้น เม่ือเสพยสุ์รา
เมรัยฝร่ังเป็นเม่ือใด จึงนับว่าเป็นผู ้ท่ีค่อยศิวิไลซ์ข้ึนอีกนิดหน่ึง. .  .  (มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 103) 

 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์
   2)  Metaphor:  การด่ืมสุรา คือ ไม่ใชว้ธีิผดุงปัญญา 
   Share Understanding: การ ด่ืม สุ ราไม่ ใ ช่ วิ ธี ผ ดุ ง ปัญญาและการ
แสดงออกถึงความเป็นคนทนัสมยั เพราะคนไทยศิวไิลซ์พออยูแ่ลว้ 
   Metaphor Evidencing Entailment:  

 ท่านเอดิเตอร์ถามว่า ถ้ากระนั้นท าไมมิชชันนารีไม่มาสั่งสอนศาสนาท่ี
ออฟฟิศของท่านบ่อยๆ ขา้พเจา้ตอบว่า มิชชันนารีในเมืองเราไม่ใช้วิธีผดุงปัญญาด้วยสุราเมรัย 
เพราะคนไทยเราศิวิไลซ์พออยู่แล้วในส่วนน้ี แต่ขา้พเจา้จะตอ้งขอด าเนินความตามเล็กเช่อของ
ขา้พเจา้ต่อไป (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 103) 
   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์
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   3)  Metaphor:  การด่ืมสุรา คือ ความศิวไิลซ์อยา่งยิง่ 
   Share Understanding: ธรรมเนียมชาวยุโรป ถือว่าสุราเป็นของดี ซ่ึง
จ าเป็นจะตอ้งใชใ้นการมงคลทั้งปวง มีการด่ืมใหพ้ร ด่ืมค านบักนั 
   Metaphor Evidencing Entailment:  

 มีคนบางจ าพวกยืนยนักล่าวว่า อนัสุราเมรัยจะให้ผลดีอย่างใดอย่างหน่ึง
ไม่ไดเ้ลย แลเป็นเคร่ืองชกัน าใหผู้เ้สพยก์ระท าความชัว่ใดๆ ไดทุ้กอยา่ง ขอ้น้ีเห็นไดโ้ดยง่ายวา่กล่าว
เหลือเกินไป ไม่ตอ้งหาขอ้ความอะไรมาเถียงให้ยืดยาวไป จะพูดให้สั้นๆ วา่ ถา้การเสพยสุ์ราเมรัย
เป็นส่ิงชัว่ร้ายเช่นนั้นแลว้ เหตุไฉนชาวยุโรปซ่ึงมีความศิวิไลซ์อยา่งยิ่ง จึงไม่พากนัเลิกด่ืมสุราเมรัย
กนัเสียให้หมดเล่า ใช่แต่จะไม่เลิก ยงัมิหน าซ ้ านบัถือกนัว่าเป็นของดี ซ่ึงจ าเป็นจะตอ้งใช้ในการ
มงคลทั้งปวง มีการด่ืมใหพ้ร ด่ืมค านบักนั เป็นตน้ ถา้ไม่เช่ือท่านลองไปด่ืมใหพ้รชาวยุโรปดว้ยน ้ าดู
สักที เขาจะวา่กระไรบา้ง ถา้ท่านยงัไม่ทราบขา้พเจา้จะบอกให้ เขาจะวา่ท่านมาแช่งฤามาตั้งใจหม่ิน
ประมาทเขาอยา่งร้ายแรงมาก (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 103-104) 
   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์
   4) Metaphor:  การดินเนอร์ คือ ส าคญัอยูท่ี่ตรงสุราเมรัย 
   Share Understanding: การดินเนอร์ คือ ส าคญัอยูท่ี่ตรงสุราเมรัย  
   Metaphor Evidencing Entailment:  

กบัขอใหนึ้กดูเถิด วา่ถา้ไม่มีสุราเมรัยเลย จะมีการเล้ียงดินเนอร์กนัอยา่งไร
ได ้การดินเนอร์ส าคญัอยูท่ี่ตรงสุราเมรัย ถา้ไม่มีสุราเมรัยก็ไม่ใช่ดินเนอร์ กลายเป็นกินขา้วเฉยๆ ไป
เท่านั้น การดินเนอร์นั้นจะงดเสีย ไม่ดีไดฤ้าไม่ เขา้ใจวา่ไม่ไดเ้ลย ดินเนอร์เป็นของท่ีจ าเป็นแท ้งาน
อะไรท่ีไหนไม่มีดินเนอร์ จะนบัว่าเป็นงานเป็นการ ฤานบัไม่ไดเ้ลย ถา้แมไ้ม่มีดินเนอร์ก็ไม่มีงาน
เสียดีกวา่ผูท่ี้จะมีงานไม่มีดินเนอร์ (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 104) 

หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์
   5)  Metaphor:  สุรา คือ เป็นยาบ ารุงหวัใจดีอยา่งยิง่ ถึงในโบราณสมยัก็นบั
ถือกนัอยูว่า่เป็นเคร่ืองท าใหใ้จกลา้ 
   Share Understanding: สุรา คือ เป็นยาบ ารุงหวัใจ ในโบราณสมยัก็นบักนั
วา่เป็นเคร่ืองท าใหใ้จกลา้ 
   Metaphor Evidencing Entailment:  
   สุราเมรัย ใช่แต่เป็นประโยชน์แต่เฉพาะในเร่ืองดินเนอร์เท่านั้น ใครๆ ท่ีมี
ความรู้ในทางวิชาหมอ (หวงัใจว่าไม่มีท่านผูอ่้านรู้หลายคนนกั) คงจะทราบอยู่ดีแลว้ว่า สุราเมรัย
เป็นยาบ ารุงหวัใจดีอยา่งยิง่ ถึงในโบราณสมยัก็นบัถือกนัอยูว่า่เป็นเคร่ืองท าใหใ้จกลา้ ถา้ท่านผูใ้ดไม่
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เช่ือก็ลองดูเถิด ถึงแมนิ้สัยท่านจะเป็นคนท่ีน่ิงไม่ชอบทะเลาะววิาทกบัผูใ้ด พอไดเ้สพยสุ์ราเมรัยเขา้
ไปพอหนา้ชาๆ ดูความกลา้มนัเกิดข้ึนพิลึก (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 104-
105) 
   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองส่ิงไม่มีชีวติ 
   6)  Metaphor:  สุรา คือ ท าใหเ้จริญอาหาร มีโอชารสข้ึนอีก 
   Share Understanding:  สุรา คือ ท าใหเ้จริญอาหาร มีโอชารสข้ึนอีก 
   Metaphor Evidencing Entailment:  
   อีกขอ้หน่ึงตามวชิาหมอกล่าววา่ สุราเป็นยาบ ารุงอาหารอยา่งดีอนัหน่ึง ถา้
กินสุราก่อนรับประทานอาหารสักหน่อยหน่ึงท าให้อาหารคล่องข้ึนมาก เพราะฉะนั้นถา้พอตกเยน็
ลงควรเสพยสุ์ราไปจนถึงเวลารับประทานอาหารจะท าให้เจริญอาหาร มีโอชารสข้ึนอีกมาก (มงกุฎ
เกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 105) 
   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองส่ิงไม่มีชีวติ 

ประเภทท่ี 4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบักษตัริย ์
   1)  Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 
   Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 

จากนิทานเร่ือง โสตธรรมจริยา วา่ดว้ยเบญจศีล ตอนท่ี 5 พบการใชถ้อ้ยค าอุปลกัษณ์ 
6 อุปลกัษณ์ สามารถแยกประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ ดงัตารางท่ี 4.14 

 
ตารางที ่4.14  แสดงประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ในนิทานเร่ืองโสตธรรมจริยาวา่ดว้ยเบญจศีล ตอนท่ี 5 
 
ประเภทที ่ ประเภทของอุปลกัษณ์ จ านวน 

1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสงัคม 0 
2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองพทุธศาสนา และความเช่ือ 0 
3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 6 
4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองกษตัริย ์ 0 
 รวม 6 
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วา่ดว้ยล าดบัชั้นกรรม 
ประเภทท่ี 1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสังคม 

   1)  Metaphor:  คนศิวไิลซ์ คือ คนไทยชั้นใหม่  
   Share Understanding:  คนท่ีรับวฒันธรรมและความเช่ือแบบตะวนัตก 
ถือวา่เป็นผูท่ี้เจริญแลว้ 
   Metaphor Evidencing Entailment:  
   เพราะเป็นขอ้ส าคญัอนัหน่ึง ซ่ึงเป็นขอ้ทุ่มเถียงกนันกัระหวา่งคนไทยชั้น
ใหม่ท่ีศิวิไลซ์แลว้ กบัคนไทยชั้นเก่าท่ีมีความคิดยงัทึบหนาหลงงมโง่อยูอ่ยา่งเก่าๆ นั้น (มงกุฎเกลา้
เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 108) 
   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองชนชั้น 
   2)  Metaphor:  คนความคิดทึบหนาหลงงมโง่ คือ คนไทยชั้นเก่า 
   Share Understanding:  คนท่ีมีวฒันธรรมความเช่ืออยา่งไทยแท ้ไม่เอา
อยา่งชาวตะวนัตกถือเป็นคนโง่และไม่ทนัสมยั 
   Metaphor Evidencing Entailment:  

 เพราะเป็นขอ้ส าคญัอนัหน่ึง ซ่ึงเป็นขอ้ทุ่มเถียงกนันกัระหวา่งคนไทยชั้น
ใหม่ท่ีศิวิไลซ์แลว้ กบัคนไทยชั้นเก่าท่ีมีความคิดยงัทึบหนาหลงงมโง่อยูอ่ยา่งเก่าๆ นั้น (มงกุฎเกลา้
เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 108) 

 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองชนชั้น 
ประเภทท่ี 2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัพุทธศาสนา และความเช่ือ 

   1)  Metaphor:  การฆ่าชาวยโุรป คือ อรหนัตฆาต 
   Share Understanding: ชาวยุโรปเป็นมนุษย์ท่ีประเสริญ เป็นสัญลักษณ์
ของความดีงาม การฆ่าชาวยโุรปเท่ากบัการฆ่าพระอรหนัตถื์อเป็นบาปหนกัท่ีสุดอยา่งหน่ึง   
   Metaphor Evidencing Entailment:  

 ชั้น ๑ ฆ่าชาวยุโรป เป็นครุกรรมอนัยิ่งใหญ่ เพราะชาวยุโรปเป็นเจา้ของ
แห่งสรรพความรู้ ความดี ความงาม ความเจริญ เป็นมนุษยจ์  าพวกท่ีประเสริฐยิง่กวา่มนุษยจ์  าพวกอ่ืน 
เป็นกรรมท่ีเปรียบดว้ยอรหันตฆาต เพราะเขาบ ารุงชาติอ่ืนให้เจริญแลให้รู้จกัความดีความงาม มี
เมตตาแก่เราเสมอดว้ยบิดาฤาบางทีจะยิ่งกว่าก็เป็นได ้(มงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 
2551: 106) 

 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองความเช่ือทางพุทธศาสนา 
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   2)  Metaphor:  การฆ่าผูแ้ต่งกายอยา่งชาวยโุรป คือ กรรมอนัหนกั 
   Share Understanding: ชาวยุโรปเป็นสัญลกัษณ์ของความดีงามและความ
เจริญ รวมถึงผูแ้ต่งกายอยา่งชาวยโุรปดว้ย การฆ่าคนเหล่าน้ีนบัเป็นกรรมอนัหนกั 
   Metaphor Evidencing Entailment:  

 ชั้น ๔ ฆ่าบุคคลท่ีแต่งกายอยา่งชาวยุโรป ไม่ก าหนดวา่บุคคลนั้นๆ จะเป็น
ชาติใดภาษาใด ถึงแมจ้ะเป็นไทยแท้ๆ  คือ บิดาก็เป็นไทย มารดาก็เป็นไทยก็ดี ถา้แมผู้ใ้ดไดแ้ต่งกาย
ให้เป็นอยา่งชาวยโุรปแลว้ ผูน้ั้นยอ่มเป็นผูท่ี้มีความคิดอนัด าเนินไปสู่ทางเจริญแลว้ ฆ่าคนชนิดน้ีจึง
นบัเป็นกรรมอนัหนกักว่าฆ่าคนท่ียงัคงด้ือแต่งกายเป็นอย่างชาวป่า เช่น นุ่งผา้สวมเส้ืออยา่งไทยๆ 
เป็นตน้ (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 107) 

 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองความเช่ือทางพุทธศาสนา 
   3)  Metaphor:  การฆ่าบิดามารดา คือ การฆ่าเกลออยา่งสนิท 
   Share Understanding: บิดามารดาเปรียบเกลอสนิท การฆ่าบิดามารดาเป็น
บาป แมแ้ต่สัตวเ์ดียรัจฉานมนัก็ไม่ท า 
   Metaphor Evidencing Entailment:  
   อีกประการหน่ึงถ้าจะว่าไป บิดามารดาก็เป็นคนท่ีนับว่าเป็นเกลออย่าง
สนิทของเราอนัหน่ึง แลการฆ่าเกลอนั้น แมแ้ต่สัตวเ์ดียรัจฉานมนัก็ไม่ท า (มงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 108) 

 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองความเช่ือทางพุทธศาสนา 
ประเภทท่ี 3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 

   1) Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 
   Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 

ประเภทท่ี 4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบักษตัริย ์
   1)  Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 
   Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 

จากนิทานเร่ือง โสตธรรมจริยา วา่ดว้ยล าดบัชั้นกรรม พบการใชถ้อ้ยค าอุปลกัษณ์ 5 
อุปลกัษณ์ สามารถแยกประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ ดงัตารางท่ี 4.15 
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ตารางที ่4.15  แสดงประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ในนิทานเร่ืองโสตธรรมจริยา วา่ดว้ยล าดบัชั้นกรรม 
 
ประเภทที ่ ประเภทของอุปลกัษณ์ จ านวน 

1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสงัคม 2 
2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองพทุธศาสนา และความเช่ือ 3 
3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 0 
4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองกษตัริย ์ 0 
 รวม 5 

 
หมวดอทินนาทาน 
ประเภทท่ี 1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสังคม 

   1)  Metaphor:  แต่งกายเป็นอยา่งคนไทย คือ ประพฤติกิริยาเป็นขโมย 
   Share Understanding: การแต่งกายเป็นอย่างคนไทย คือ ประพฤติกิริยา
เป็นขโมย 
   Metaphor Evidencing Entailment:  

 การท่ีถามวา่ประพฤติกิริยาอยา่งไรจ่ึงจะเรียกวา่เป็นกิริยาขโมยนั้น ก็คงจะ
ตอบตนเองได ้คือ นุ่งแพรเพลาะด าฤาโสร่งแดง สวมแต่เส้ือชั้นในแต่งกายเป็นอยา่งคนไทยและยอ่ง
กริบๆ เขา้ไปงดัประตูฤาหนา้ต่าง ฤาถา้ประตูหนา้ต่างเปิดก็เขา้ไปเฉยๆ แลว้แลหยิบส่ิงของในเรือน
มา น่ีแหละเรียกวา่ ประพฤติกิริยาเป็นขโมย (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 109) 

 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองชนชั้น 
   2)  Metaphor:  แต่งกายเป็นอยา่งคนศิวิไลซ์ คือ ไม่เรียกวา่ประพฤติกิริยา
เป็นขโมย 
   Share Understanding: การแต่งกายเป็นอย่างคนศิวิไลซ์ คือ ไม่เรียกว่า
ประพฤติกิริยาเป็นขโมย 
   Metaphor Evidencing Entailment:  
   ถา้แมแ้ต่งกายสวมเส้ือกางเกงอยา่งศิวไิลซ์ ไปขอดูของอะไรๆ ในร้านของ
คนไทยๆ ถามราคาเห็นวา่แพงนกั ต่อเขาไม่ได ้เลยถือของไปเสีย เช่นน้ีไม่เรียกวา่ประพฤติกิริยาเป็น
ขโมย (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 109) 

 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองชนชั้น 
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   3)  Metaphor:  คนไทย คือ มนุษย์ชั้นต ่า สุนัข สัตว์เดียรัจฉาน คนอัน
ศิวไิลซ์ 
   Share Understanding: คนไทย คือ มนุษยช์ั้นต ่า สุนขั สัตวเ์ดียรัจฉาน คน
อนัศิวไิลซ์ 
   Metaphor Evidencing Entailment:  

 เพราะการท่ีคนแต่งกายอยา่งศิวไิลซ์เช่นนั้นจะขโมยคนท่ีเป็นมนุษยช์ั้นต ่า
กวา่เช่นคนไทยเจา้ของร้านนั้นเป็นไปไม่ได ้เปรียบเหมือนมนุษยเ์ราเดินไปเห็นสุนขัคาบแกว้มาเรา
จะเขา้ไปแย่งแก้วนั้นมาได้จากปากสุนัข (ถ้ามนัไม่กดั) ดงัน้ี จะปรับโทษว่าเป็นขโมยทีเดียวฤา 
มนุษยจ์ะขโมยสัตวเ์ดียรัจฉานไดฤ้า ไม่ไดเ้ลยฉนัใดอนัวา่คนศิวไิลซ์จะขโมยคนอนัศิวไิลซ์นั้น ยอ่ม
เป็นของเป็นไปไม่ไดฉ้นันั้น (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 109) 
   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองชนชั้น 
   4) Metaphor:  คนยุโรปศิวิไลซ์กวา่คนไทย คือ ฝร่ังอนัเป็นศิวิไลซ์นั้นสูง
กวา่เรามาก 
   Share Understanding: ความเช่ือของบุคคลบางกลุ่มท่ีวา่ ชาวยุโรปศิวไิลซ์
กวา่คนไทย 
   Metaphor Evidencing Entailment: 

 เพราะฉะนั้นจะวา่เขาขายของแพงไม่ไดเ้ด็ดขาด ท่ีจริงควรจะวา่ถูกเสียอีก 
เม่ือนึกดูวา่ตวัเราผูซ้ื้อเป็นเพียงแต่คนไทยซ้ือของซ่ึงฝร่ังอนัเป็นศิวไิลซ์นั้นสูงกวา่เรามาก ไดก้ระท า
ดว้ยฝีมือเขาเองดัง่น้ีแลว้ ควรจะนึกยินดีแลขอบคุณเขาในการท่ีเขาเมตตาขายให้เราถูกๆ เช่นนั้น 
(มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 110) 

 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองชนชั้น 
ประเภทท่ี 2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัพุทธศาสนา และความเช่ือ 

   1) Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 

 Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 
ประเภทท่ี 3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 

   1)  Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 
   Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 
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ประเภทท่ี 4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบักษตัริย ์
   1) Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 

 Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 
จากนิทานเร่ือง โสตธรรมจริยา หมวดอทินนาทาน พบการใชถ้อ้ยค าอุปลกัษณ์ 4 อุป

ลกัษณ์ สามารถแยกประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ ดงัตารางท่ี 4.16 
 

ตารางที ่4.16  แสดงประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ในนิทานเร่ืองโสตธรรมจริยา หมวดอทินนาทาน 
 
ประเภทที ่ ประเภทของอุปลกัษณ์ จ านวน 

1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสงัคม 4 
2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองพทุธศาสนา และความเช่ือ 0 
3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 0 
4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองกษตัริย ์ 0 
 รวม 4 

 
หมวดกาเมสุมิจฉาจาร 
ประเภทท่ี 1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสังคม 

   1)  Metaphor:  คนยโุรปประพฤติผดิ คือ ควรตอ้งใหอ้ภยั  
   Share Understanding: คนยโุรปสมควรไดรั้บขอ้ยกเวน้ในการประพฤติผิด  
   Metaphor Evidencing Entailment:  

 ถา้ชาวยุโรปประพฤติควรจะอดออมให้มากกวา่คนไทยๆ เพราะประการ
หน่ึงคนไทยๆ จะมีเมียก่ีคนก็ได ้ไม่มีขอ้ห้ามปราม นัน่เขามีไดเ้ฉพาะคนเดียว ควรตอ้งให้อภยัเขา
บา้ง (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 110) 
   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองชนชั้น 
   2)  Metaphor:  คนยโุรปถ่อมตนลงมารักสาวไทย คือ ความเมตตากรุณา 
   Share Understanding: คนยโุรปถือเป็นผูเ้จริญแลว้ การท่ีชาวยโุรปถ่อมตน
ลงมารักผูห้ญิงไทยท่ีเป็นคนอนัศิวิไลซ์และเป็นคนชั้นต ่ากว่า นับเป็นเกียรติยศและเคร่ืองแสดง
ความเมตตากรุณาของเขา 
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   Metaphor Evidencing Entailment:  
   อีกประการหน่ึง คนไทยๆ ท่ีถูกชาวยุโรปลกัพาลูกสาวไป ควรจะมีความ
ยินดีรู้สึกเป็นเกียรติยศว่าคนศิวิไลซ์ เช่นเขาไดถ่้อมตนลงมารักใคร่ลูกสาวเราผูเ้ป็นคนอนัศิวิไลซ์ 
แลเป็นคนชั้นต ่ากวา่เขามาก เป็นเคร่ืองแสดงปรากฏความเมตตากรุณาของเขา เพราะเขาประสงคจ์ะ
ใหก้รุงสยามไดรั้บผลอนัดี (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 110-111)  
   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองชนชั้น 
   3)  Metaphor:  บุตรเลือดผสม คือ คนดี 
   Share Understanding: บุตรท่ีเกิดจากสามีชาวยุโรปและภรรยาคนไทยเป็น
คนดี  
   Metaphor Evidencing Entailment:  

 เขาจึงไดห้าภรรยาไทยถึงแมผ้ลจะไม่ไดโ้ดยทนัทีก็จริงแต่ไม่ชา้พอมีบุตร
ก็ไดเ้ห็นประโยชน์คือสายโลหิตผสมกนัจะไดค้นดีข้ึนเป็นแท ้(มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จ
พระ, 2551: 111) 

 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองชนชั้น 
ประเภทท่ี 2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัพุทธศาสนา และความเช่ือ 

   1)  Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 

 Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 
ประเภทท่ี 3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 

   1)  Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 
   Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 

ประเภทท่ี 4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบักษตัริย ์
   1)  Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 
   Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 

จากนิทานเร่ือง โสตธรรมจริยา หมวดกาเมสุมิจฉาจาร พบการใชถ้อ้ยค าอุปลกัษณ์ 3 
อุปลกัษณ์ สามารถแยกประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ ดงัตารางท่ี 4.17 
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ตารางที ่4.17  แสดงประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ในนิทานเร่ืองโสตธรรมจริยา หมวดกาเมสุมิจฉาจาร 
 
ประเภทที ่ ประเภทของอุปลกัษณ์ จ านวน 

1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสงัคม 3 
2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองพทุธศาสนา และความเช่ือ 0 
3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 0 
4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองกษตัริย ์ 0 
 รวม 3 

 
4.1.2.11 นิทานเร่ือง วชิาของหมอค า 
ประเภทท่ี 1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสังคม 

   1)  Metaphor:  หมอ คือ ผูมี้วชิามาก 
   Share Understanding:  หมอ คือ ผูมี้วชิามาก 
   Metaphor Evidencing Entailment:  
   ท่ีเมืองวิเชียรยงัมีหมออยู่คนหน่ึง ซ่ึงราษฎรนิยมนบัถือกนันกัว่าเป็นผูมี้
วชิามาก (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 112) 
   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองการศึกษาและความสามารถ 
   2)  Metaphor:  คนท่ีมีความรู้นอ้ย คือ คนท่ีอ่านหนงัสือ  
   Share Understanding:  คนท่ียงัตอ้งอ่านหนงัสือ เพราะยงัมีความรู้นอ้ย 
จึงยงัตอ้งนัง่กอดต ารา  
   Metaphor Evidencing Entailment:  

 การท่ีชาวเมืองวิเชียรไม่นิยมในหมอค านั้นก็เป็นดว้ยเหตุชอบกล คือใคร
เดินผ่านบา้นหมอค าไปเม่ือใด คงจะไดเ้ห็นหมอค าอ่านหนงัสืออยู่เป็นพื้น ถา้ใครถามหมอค าว่า
ท าไมจึงอ่านหนงัสืออยูเ่สมอ หมอค าก็มกัตอบวา่เพราะมีความประสงคจ์ะไดว้ชิา คนจึงพากนัพูดวา่ 
“หมอค าแกเห็นจะยงัมีความรู้นอ้ยท่ีสุด จึงยงัตอ้งนัง่กอดต าราอยูน่ัน่เอง” เม่ือเขา้ใจกนัเช่นน้ีแลว้ ก็
เลยไม่หาหมอค าไปรักษาไข ้จะรอให้เรียนจบเสียก่อน (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 
2551: 113) 

 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองการศึกษาและความสามารถ 
   3)  Metaphor:  หมอไม่มีคนไขม้ารักษา คือ หมอ้ท่ีไม่มีขา้ว  
   Share Understanding: การท่ีไม่มีใครมารักษาอาการเจ็บป่วยกบัหมอ 
เพราะไม่เช่ือในความสามารถของหมอก็เท่ากบัหมอ้ท่ีไม่มีขา้ว  



134 
 

   Metaphor Evidencing Entailment:  
   ในขั้นตน้หมอค าก็ท  าน่ิงเฉย นึกเสียว่าไม่ช้าคงจะมีผูม้าหาไปบา้ง แต่อยู่
ไปๆ ไม่มีคนมาหา หมอค าออกจะรู้สึกข้ึนมาวา่ท่าทางจะไม่ดีเสียแลว้ หมอไม่มีคนหาก็เท่ากบัหมอ้
ท่ีไม่มีขา้ว (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 113) 
   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองการศึกษาและความสามารถ 

ประเภทท่ี 2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัพุทธศาสนา และความเช่ือ 
   1)  Metaphor:  ความตาย คือ ธรรมดาโลก 
   Share Understanding:  คนเราเกิดมาตอ้งตาย คือ ธรรมดาของโลก 
   Metaphor Evidencing Entailment:   

 ถา้แมท้่านจะรักษาคนตายใหฟ้ื้นข้ึนมาก็ได ้แต่ท่านไม่ยอมท าเช่นน้ี เพราะ
ท่านเกรงจะมีผูติ้เตียนท่านไดว้า่ท าขืนธรรมดาโลก พอนึกมาไดเ้พียงน้ีแลว้หมอค าก็แลเห็นหนทาง 
นึกขอบใจท่านสมภารท่ีไดเ้ตือนสติ (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 113-114) 

 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองความเช่ือทางพุทธศาสนา 
ประเภทท่ี 3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 

   1)  Metaphor:  หมอ คือ มนุษยส์ามญั 
   Share Understanding: หมอ คือ คนท่ีมีความรู้มาก แต่ก็ยงัใช้ชีวิตปกติ
เหมือนมนุษยเ์ดินดินทัว่ไป 
   Metaphor Evidencing Entailment:  

แลหมอค านั้นแม้จะมีความรู้มากปานใด ก็ยงัคงต้องกินอยู่เช่นมนุษย์
สามญันั้นเอง (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 113) 

หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์
   2)  Metaphor:  การมีเมียหลายคน คือ ตอ้งหา้มตามต ารา 
   Share Understanding: การมีเมียหลายคน คือ ขอ้ตอ้งหา้ม ไม่ใช่หลกัปฏิบติั
ท่ีถูกตอ้ง 
   Metaphor Evidencing Entailment:  
   หมอค าพยกัหนา้วา่ “เขา้ใจแลว้ๆ เมียสองตอ้งหา้มตามต ารา ถา้เช่นนั้นชุบ
ท่านหม่ืนจ าเนียรข้ึนประหาร” (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 115) 
   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์
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ประเภทท่ี 4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบักษตัริย ์
   1)  Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 
   Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 

จากนิทานเร่ือง วิชาของหมอค า พบการใช้ถอ้ยค าอุปลกัษณ์ 6 อุปลกัษณ์ สามารถ
แยกประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ ดงัตารางท่ี 4.18 

  
ตารางที ่4.18  แสดงประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ในนิทานเร่ืองวชิาของหมอค า 
 
ประเภทที ่ ประเภทของอุปลกัษณ์ จ านวน 

1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสงัคม 3 
2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองพทุธศาสนา และความเช่ือ 1 
3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 2 
4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองกษตัริย ์ 0 
 รวม 6 

 
4.1.2.12  นิทานเร่ือง ประชนัฤทธ์ิ 
ประเภทท่ี 1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสังคม 

   1)  Metaphor:  อ านาจของขา้ราชการ คือ อิทธิฤทธ์ิ 
   Share Understanding: ขา้ราชการ คือ ผูท่ี้มีอ านาจเหนือกว่าประชาชน 
สามารถกล่าวโทษเอาผดิประชาชนได ้
   Metaphor Evidencing Entailment:   
    ไปรษณียเ์กิดผูก้อบ  บุญราย หน่ึงนา 
   เป็นบุรุษเดินสาย    แม่น ้า 
   กล่าวโทษพวกเรามลาย   จนติด ตะรางเฮย 
   อิทธิฤทธ์ิเรากรายกล ้า   บ่ไดต่้อไป 
   (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 117) 
   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองการเมือง อ านาจ และความยติุธรรม   
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ประเภทท่ี 2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัพุทธศาสนา และความเช่ือ 
   1)  Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 

 Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 
  ประเภทท่ี 3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 
   1. Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 
   Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 

 ประเภทท่ี 4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบักษตัริย ์
   1. Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 
   Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 

จากนิทานเร่ือง ประชนัฤทธ์ิ พบการใชถ้อ้ยค าอุปลกัษณ์ 1 อุปลกัษณ์ สามารถแยก
ประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ ดงัตารางท่ี 4.19 

 
ตารางที ่4.19  แสดงประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ในนิทานเร่ืองประชนัฤทธ์ิ  
 
ประเภทที ่ ประเภทของอุปลกัษณ์ จ านวน 

1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสงัคม 1 
2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองพทุธศาสนา และความเช่ือ 0 
3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 0 
4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองกษตัริย ์ 0 
 รวม 1 

 
4.1.2.13  นิทานเร่ือง ตกใจใช่เหตุ 
ประเภทท่ี 1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสังคม 

   1)  Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 

 Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 
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ประเภทท่ี 2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัพุทธศาสนา และความเช่ือ 
   1)  Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 

 Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 
  ประเภทท่ี 3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 
   1. Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 
   Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 

 ประเภทท่ี 4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบักษตัริย ์
   1. Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 
   Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 

จากนิทานเร่ือง ตกใจใช่เหตุ ไม่พบการใชถ้อ้ยค าอุปลกัษณ์ ดงัตารางท่ี 4.20 
 

ตารางที ่4.20  แสดงประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ในนิทานเร่ืองตกใจใช่เหตุ 
 
ประเภทที ่ ประเภทของอุปลกัษณ์ จ านวน 

1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสงัคม 0 
2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองพทุธศาสนา และความเช่ือ 0 
3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 0 
4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองกษตัริย ์ 0 
 รวม 0 

 
  4.1.2.14  นิทานเร่ือง จดหมายจากยโุรป 

ประเภทท่ี 1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสังคม 
   1)  Metaphor:  ผูห้ญิงทัว่ไป คือ ผูห้ญิงยงิเรือ 
   Share Understanding:  ผูห้ญิง คือ ส่ิงท่ีผูช้ายนึกฝันถึง 
   Metaphor Evidencing Entailment:  
   พี่ช่างประหลาดแลนึกขนัเสียกระไร เม่ืออ่านจดหมายของแกตอนทา้ย 
ไม่ไดนึ้กเลยวา่แกจะคิดถึงการมีลูกมีเมียแต่ก่อนอายุสมควรเช่นน้ี พี่เสียใจท่ีจะตอบแกไม่ได ้เพราะ
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ตวัพี่เองพอมาจบเรียนหนังสืออีกก็เลยลืมเร่ืองผูห้ญิงยิงเรือ ไม่ได้นึกได้ฝันถึงอีก (มงกุฎเกล้า
เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 122) 

 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองเพศสภาพ 
   2)  Metaphor:  ผูห้ญิง คือ แม่เจา้ประคุณ 
   Share Understanding:  ผูห้ญิง คือ แม่เจา้ประคุณ 
   Metaphor Evidencing Entailment:  

พี่คงไดเ้คยเล่าให้แกฟังแลว้คร้ังหน่ึง เม่ือก่อนออกมาเล่าเรียนหนงัสือท่ีน่ี 
ว่าพี่ได้รักแลบูชาแม่เจ้าประคุณของพี่อย่างภาษาฝร่ังเขาเรียกว่าเหนือหัวเพียงไร (มงกุฎเกล้า
เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 123) 

 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองเพศสภาพ 
   3)  Metaphor:  ผูห้ญิง คือ ส่ิงท่ีพึงสยะแสยง  
   Share Understanding:  ผูห้ญิงสวยหรือชอบนึกว่าตวัสวย คือ ส่ิงท่ีพึง
น่าสยะแสยง 
   Metaphor Evidencing Entailment:  
   พี่ช่างเกลียดจริงๆ ผูห้ญิงท่ีสวย ฤานึกว่าตวัสวย ดูเหมือนอะไรมาคอย
กระซิบท่ีหูพี่ว่าเป็นส่ิงท่ีพึงสยะแสยงอย่างเอก (มงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 
123) 
   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองเพศสภาพ 
   4)  Metaphor:  ผูห้ญิงแต่งตวัสวย คือ หวงัอะไรนอกจากจะหาผวันั้นหา
มิได ้ฤาถา้จะใชต้ามภาษาของพี่ก็คือไปหาบ่าวมาข่มข่ี 
   Share Understanding: จุดประสงคห์ลกัของผูห้ญิงท่ีชอบแต่งตวัสวย กิริยา
วาจางาม เพราะตอ้งการหาสามี 
   Metaphor Evidencing Entailment:  
   ผูห้ญิงท่ีใชเ้ส้ือผา้นุ่งห่มงดงาม กิริยาวาจางาม เม่ือเขา้ท่ีประชุมชน ใช่จะ
ใช้ความหวงัอะไรนอกจากจะหาผวันั้นหามิได ้ฤาถา้จะใช้ตามภาษาของพี่ก็คือไปหาบ่าวมาข่มข่ี 
(มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 123) 

 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองเพศสภาพ 
   5)  Metaphor:  ผูช้าย คือ ผูท่ี้แบกความรักเขา้ตั้งกระบุงจนเงยหนา้ไม่ข้ึน 
   Share Understanding:  ความรักของผูช้าย คือ การแบกรับความทุกข ์
   Metaphor Evidencing Entailment:  
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   อย่างไร จริงฤา ไม่จริงแท้ๆ  ชายเราเสียอีกกลบัซึมเซอะแบกความรักเขา้
ตั้งกระบุงจนเงยหนา้ไม่ข้ึน เดินซึมอยู ่(มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 124) 

 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองเพศสภาพ 
   6)  Metaphor:  คนไม่ฉลาด คือ นกติดข่าย 
   Share Understanding:  คนไม่ฉลาดก็เหมือนนกติดกบัดกัตาข่าย 
   Metaphor Evidencing Entailment:  
   คุณพี่คงทราบดีอยูแ่ลว้ไม่ใช่ฤาวา่ คนเรามีกรรมอยูอ่อกทัว่ทิศๆ ขา้งเคียง
เหนือใตป้ระดุจนกติดข่าย ผูท่ี้ไม่ฉลาดพอท่ีจะแลเห็นก็พลอยประสมไปดว้ย (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, 
พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 126) 

 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองการศึกษาและความสามารถ 
   7)  Metaphor:  ผูน้  า คือ แม่ทพั 
   Share Understanding:  ผูน้  า คือ แม่ทพั 
   Metaphor Evidencing Entailment:  

 แต่เม่ือคนตั้งหม่ืนตั้งแสนคุมกนัออกไปแย่งชิงบา้นเมืองเพื่อโลภเจตนา 
แลมีหัวหน้าท่ีเรียกว่าแม่ทัพกลับมีความชอบค่าท่ี รู้จักทางของโลก (มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว , 
พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 126) 

 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองการเมือง อ านาจ และความยติุธรรม 
   8)  Metaphor:  ผูท่ี้กล่าวโทษผูอ่ื้นโดยปราศจากการตริตรอง คือ ผูอ้าธรรม ์
   Share Understanding: ผูท่ี้กล่าวโทษผูอ่ื้นโดยปราศจากการตริตรอง คือ ผู ้
อาธรรม ์
   Metaphor Evidencing Entailment:  

 เพราะฉะนั้นผูใ้ดท่ีติโทษผูอ่ื้นโดยปราศจากการตริตรองนับว่าเป็นผู ้
อาธรรมผ์ูห้น่ึง (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 126) 

 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองการเมือง อ านาจ และความยติุธรรม 
   9)  Metaphor:  ธรรมดาของมนุษย ์คือ นิยมคนมากฤามียศ 
   Share Understanding: ธรรมดาของมนุษยโ์ลกท่ีนิยมคนมีเงิน หรือคนมี
อ านาจ 
   Metaphor Evidencing Entailment:  

 คนเราเกิดมาเหมือนกนัไม่ได ้บางคนท่ีกล่าวว่า คนเราเกิดมาเหมือนกนั
หมดเป็นความเท็จ ถา้เช่นนั้นท าไมไม่เป็นเศรษฐีทั้งโลก ท าไมไม่เป็นคนขอทานเสียทุกคน เพราะ
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เป็นเหมือนกนัไม่ได ้โลกเขาเกลียดคนนอ้ยเป็นธรรมดา แลนิยมคนมากฤามียศ (มงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั, 
พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 126) 

 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองชนชั้น 
ประเภทท่ี 2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัพุทธศาสนา และความเช่ือ 

   1)  Metaphor:  กรรม คือ ลมเพลมพดั  
   Share Understanding:  กรรมเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา ไม่แน่นอน 
ไม่เลือกเวลา 
   Metaphor Evidencing Entailment:  
   ผมมานึกดูกรรมน้ีเปรียบเหมือนลมเพลมพดั ซ่ึงอาจจะมาต้องใครท่ี
เคราะห์ร้ายในเวลาใดๆ ไดท้ั้งส้ิน (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 126) 

 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองความเช่ือทางพุทธศาสนา 
   2)  Metaphor:  คนท่ีไม่ตอ้งมาทนทุกขเวทนา คือ คนท่ีส าเร็จพระอรหตั 
   Share Understanding: คนท่ีไม่ตอ้งมาทนทุกขเวทนา คือ คนท่ีรู้แจง้ เขา้ใจ
โลก ส าเร็จพระอรหตั 
   Metaphor Evidencing Entailment:  

 พุธโธ่! ถ้าส าเร็จพระอรหัตเสียตั้ งแต่เม่ือคร้ังเพิ่งสอนคลานนั่นแล้วมิ
สบายฤา คงจะไปอยู่เสียเขานกกระจาบกระจิบอะไรโน่นแลว้ แลคงจะไม่ตอ้งมาทนทุกขเวทนา
เช่นน้ี (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 127) 

 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองความเช่ือทางพุทธศาสนา 
  ประเภทท่ี 3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 
   1)  Metaphor:  คนกลบัใจไดง่้ายๆ คือ เด็ก  
   Share Understanding:  คนกลบัใจไดง่้ายๆ คือ เด็ก 
   Metaphor Evidencing Entailment:  
   แลถา้แกหยิบเอาค าท่ีพี่พูดในคร้ังก่อนๆ มาเทียบกบัท่ีพี่พูดต่อไปน้ีแล้ว 
แกก็คงจะติโทษพี่ไดว้่า พี่เป็นคนกลบัใจไดง่้ายๆ เป็นเด็ก (มงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว, พระบาทสมเด็จ
พระ, 2551: 123) 
   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์
   2)  Metaphor:  ความรัก คือ การตกหลุมอนัลึกประดุจเหว 
   Share Understanding:  มีความรัก หมายถึง มีความทุกข ์
   Metaphor Evidencing Entailment:  
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   ในเร่ืองน้ีพี่ออกจะยอมๆ เพราะเช่ือวา่แกคงโกรธแทนแม่เจา้ประคุณของ
พี่ แต่อย่างไรพี่ตอ้งหาว่าแกยงัใช้ความรักไม่เป็น ยงัไม่เคยตกหลุมอนัลึกประดุจเหว (มงกุฎเกลา้
เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 123) 
   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์
   3)  Metaphor:  คนมีความรัก คือ ท าใหค้นตาฟาง 
   Share Understanding:  ความรักท าใหค้นตาฟาง 
   Metaphor Evidencing Entailment:  
   พี่ไม่แกลง้อวด พี่ใช้ความรักผิดกบัคนทั้งปวง คนอ่ืนมกัหลบัตาท่องแต่
เพียงวา่ “เรารักเขา” “เขารักเรา” แลไม่ไดลื้มตาข้ึนดูวา่ ความรักน้ีมีน ้ าหนกัมากน้อยเพียงไร ท าให้
คนตาฟางเพียงไร (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 123) 
   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์
   4) Metaphor:  ความรัก คือ เคร่ืองล่อชายให้ตกเหว ฤาเป็นท่ีหวงคอ
ส าหรับสวมคอ 
   Share Understanding: ความรัก คือ กบัดกัความอนัตราย 
   Metaphor Evidencing Entailment:  

ถา้จะตอบวา่ความรักเป็นเคร่ืองล่อชายให้ตกเหว ฤาเป็นท่ีหวงคอส าหรับ
สวมคอ นั้นแหละพี่ยงัจะลงเน้ือเห็นดว้ย (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 123) 

หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์
   5)  Metaphor:  พฤติกรรมของสัตว ์คือ หลอกลวงดว้ยกิริยาฤาดว้ยตาไม่
เป็น แลมนัรักลูกของมนัยิง่กวา่หญิงรักบุตร 
   Share Understanding: ลูก คือ ชีวติจิตใจของบิดามารดา แมแ้ต่สัตวเ์องก็ยงั
รักลูกของมนั 
   Metaphor Evidencing Entailment:  
   พี่แลไม่เห็นว่าจะดีกว่าสัตวใ์นข้อใดเลย สัตวแ์สดงการหลอกลวงด้วย
กิริยาฤาดว้ยตาไม่เป็น แลมนัรักลูกของมนัยิ่งกวา่หญิงรักบุตร (อยา่นะ ประเด๋ียวจะมีลูกเป็นบา้บ๋า) 
มนัรู้สึกว่าลูกของมนัเป็นเลือดของมนัโดยแท ้(มงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 
124) 
   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองสัตว ์
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   6)  Metaphor:  การมีลูกเมีย คือ เด็กจะเร่ิมหดัสูบบุหร่ี 
   Share Understanding: คนวยัหนุ่มมกัจะเห็นการมีลูกเมียเป็นของเก๋ อยา่ง
เดียวกบัเด็กจะเร่ิมหดัสูบบุหร่ี 
   Metaphor Evidencing Entailment:  
   น่ีฉนัใด ความอายของมนุษย ์ก็บงัคบัไม่ใหป้ริปากในเร่ืองความคบัใจของ
การแต่งงานแลว้ฉะนั้น คนหนุ่มๆ ในชั้นตน้มกัจะแลเห็นการมีลูกเมียเป็นของเก๋ อยา่งเดียวกบัเด็ก
จะเร่ิมหัดสูบบุหร่ี เพราะฉะนั้น เม่ือท าให้ตวัวิงเวียนเสียบา้งจึงจะรู้ส านึก (มงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 124) 
   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์
   7)  Metaphor:  คนรูปร่างหนา้ตาไม่ดี คือ รูปร่างอยา่งจรกา 
   Share Understanding:  คนท่ีรูปร่างหนา้ตาไม่ดี ไม่ควรท่ีจะรักผูห้ญิง 
   Metaphor Evidencing Entailment:  
   ประการหน่ึง ผมถูกเขาลอ้วา่ ผมรูปร่างอยา่งจรกาบา้ง วา่อา้ยหมูบา้งอยา่ง
น้ีฤาเขาจะรัก ผมก็เลยทอ้ใจหมดความพยายาม ยิ่งซ ้ าเขาลอ้คร้ังไรแลไปส่งกระจกก็ยิง่แลเห็นตวัผม
เองเลวลงไปทุกที เม่ือผมฟังเขาค่อนขอดหนกัเขา้ก็เลยตอ้งหยุดเสียทีเร่ืองรักผูห้ญิง การท่ีผมท าให้
ตวัผมเช่ือมาแต่คร้ังก่อนๆ ว่า ผูห้ญิงเขาไม่ได้รักท่ีรูป เขารักท่ีน ้ าใจก็เลยเสียหมด (มงกุฎเกล้า
เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 125) 
   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์
   8)  Metaphor:  ไหวพริบดี คือ ฉลาดพลิกแพลง 
   Share Understanding:  ไหวพริบดี คือ ฉลาดพลิกแพลง 
   Metaphor Evidencing Entailment:  
   ผูใ้หญ่ๆ จะจ าน าจ านองท่ีดินบา้นช่องกลบัเป็นความฉลาดพลิกแพลง ที
เด็กจ าน าบา้งกลบัเป็นอยา่งโน่นอยา่งน้ี (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 126-127) 
   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์

 ประเภทท่ี 4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบักษตัริย ์
   1)  Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 
   Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 
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จากนิทานเร่ือง จดหมายจากยุโรป พบการใช้ถ้อยค าอุปลักษณ์ 19 อุปลักษณ์ 
สามารถแยกประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ ดงัตารางท่ี 4.21  

 
ตารางที ่4.21  แสดงประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ในนิทานเร่ืองจดหมายจากยโุรป 
 
ประเภทที ่ ประเภทของอุปลกัษณ์ จ านวน 

1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสงัคม 9 
2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองพทุธศาสนา และความเช่ือ 2 
3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 8 
4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองกษตัริย ์ 0 
 รวม 19 

 
  4.1.2.15  นิทานเร่ืองแฟแช่น 

ประเภทท่ี 1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสังคม 
 1)  Metaphor:  คนไม่มีความรู้แฟแช่น คือ คนไทยเราท่ีชั้นไม่คงแก่เรียน 

   Share Understanding: คนไม่มีความรู้แฟแช่น คือ คนไทยเราท่ีชั้นไม่คง
แก่เรียน 
   Metaphor Evidencing Entailment:  

 คนไทยเราท่ีชั้นไม่คงแก่เรียนโดยมากมกัเขา้ใจวา่ แฟแช่นนั้นตอ้งเฉพาะ
แต่เคร่ืองแต่งตวัอยา่งเดียว ท่ีจริงแฟแช่นนั้นเป็นไดทุ้กอยา่งไม่วา่อะไรหมด ถา้คนโดยมากดดักิริยา
วาจาท่าทาง ให้เป็นไปแมน้กบักิริยาท่าทางผูห้น่ึงผูใ้ด (โดยมากมกัจะเป็นผูท่ี้ส าคญัอย่างยิ่ง) ก็
เรียกว่า ท ากิริยาท่าทางฤาพูดตามแฟแช่นท่านผูน้ั้น (มงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 
2551: 130) 

 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองการศึกษาและความสามารถ 
   2)  Metaphor:  ไม่ใช่ผูห้ญิง คือ ไม่ตามแฟแช่น 
   Share Understanding: ไม่ใช่ผูห้ญิงถา้ไม่ตามแฟแช่น 
   Metaphor Evidencing Entailment: 

 แฟแช่นพวกผูช้ายดูค่อยสถานประมาณไม่สู้เปล่ียนอะไรนัก เปล่ียนไป
บา้งก็คราวละเล็กละนอ้ย. . .แต่แฟแช่นแม่ผูห้ญิงในเร่ืองเส้ือผา้น่ีละเหลือละประเด๋ียวเปล่ียนโน่น
ประเด๋ียวเปล่ียนน่ีแทบทุกหกเดือน เปล่ียนเอาจริงเอาจงั เปล่ียนกนัไกลจนแลเห็นทนัทีเช่นเปล่ียน
แขนหมูแฮมเป็นบ่าอินทรธนู เปล่ียนบ่าอินทรธนูเป็นแขนปากฉลาก เปล่ียนแขนปากฉลากเป็นแขน
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กระบอกแล้วเป็นรัดศอกอย่างน้ีเป็นต้น ถ้าใครไม่ตามแฟแช่นแล้วก็เหยียดกนัเหมือนกับไม่ใช่
ผูห้ญิงดูเป็นอะไรอนัหน่ึง (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 132) 

 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองเพศสภาพ 
ประเภทท่ี 2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัพุทธศาสนา และความเช่ือ 

   1)  Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 

 Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 
  ประเภทท่ี 3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 
   1)  Metaphor:   แฟแช่น คือ กาลนิยม 
   Share Understanding: แฟแช่น คือ ความนิยมของหมู่คณะชั่วคร้ังหน่ึง
คราวหน่ึงไม่มีก าหนดวา่นานเร็วเพียงไร 
   Metaphor Evidencing Entailment:  
   ค าว่าแฟแช่น ขา้พเจา้ขอแปลตามโวหารของตนเองวา่ “กาลนิยม” ไม่ใช่ 
“สมยันิยม” ไม่ใช่ “คราวนิยม” อ่ืนอะไรไม่ใช่ทั้งนั้นต้องแปลว่า “กาลนิยม” ขา้พเจา้เป็นผูถ้าม
ข้าพเจ้าเป็นผูต้อบ เพราะฉะนั้นค าตอบนั้นเป็นอย่างอ่ืนไปไม่ได้ นอกจากตอบถูกทีเดียวตาม
ความเห็นของขา้พเจา้ (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 130) 
   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองส่ิงไม่มีชีวติ 
   2)  Metaphor:  แฟแช่น คือ สรรพส่ิงในโลกเป็นธรรมดาตอ้งเปล่ียนไป 
   Share Understanding: สรรพส่ิงในโลกย่อมเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา 
แฟแช่นก็เช่นกนั 
   Metaphor Evidencing Entailment:  

 สรรพส่ิงในโลกเป็นธรรมดาตอ้งเปล่ียนไป ดูเช่นสังขารของเราเป็นตน้ 
เน้ือตึงฤาก็เปล่ียนเป็นย่น ผมด าๆ ก็เปล่ียนเป็นหงอก ฟันเต็มๆ ก็เปล่ียนโหลไป ฉะน้ีเป็นต้น 
แฟแช่นก็เป็นของอนัเป็นไปในโลกอย่างหน่ึง เพราะฉะนั้น แฟแช่นเดินเขยกเปล่ียนเป็นเดินปกติ
ตามเดิม (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 131) 
   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองส่ิงไม่มีชีวติ 

 ประเภทท่ี 4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบักษตัริย ์
   1. Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 
   Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 
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จากนิทานเร่ือง แฟแช่น พบการใช้ถ้อยค าอุปลกัษณ์ 4 อุปลกัษณ์ สามารถแยก
ประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ ดงัตารางท่ี 4.22 

 

ตารางที ่4.22  แสดงประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ในนิทานเร่ืองแฟแช่น 
 
ประเภทที ่ ประเภทของอุปลกัษณ์ จ านวน 

1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสงัคม 2 
2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองพทุธศาสนา และความเช่ือ 0 
3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 2 
4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองกษตัริย ์ 0 
 รวม 4 

   

  4.1.2.16  นิทานเร่ือง ท าคุณบูชาโทษ 
ประเภทท่ี 1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสังคม 

   1)  Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 

 Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 
ประเภทท่ี 2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัพุทธศาสนา และความเช่ือ 

   1)  Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 

 Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 
  ประเภทท่ี 3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 
   1)  Metaphor:  ชีวติของมนุษย ์คือ ไม่เหมือนในหนงัสือ 
   Share understanding: เหตุการณ์จริงในชีวิตของมนุษยไ์ม่ไดเ้ป็นเหมือน
ขอ้ความตามแบบในหนงัสือเสมอไป 
   Metaphor Evidencing Entailment: 
   นายสวสัด์ิยิม้แห้งๆ แลว้พูดวา่ “จริงแกควรท่ีจะเยาะฉนัควรจะตอ้งเขา้ใจ
ไดดี้ตั้งแต่ตน้มือ วา่การท่ีมนุษยส์ามญัจะท าอยา่งทองอินนั้นมนัจะตอ้งท าไดด้ว้ยยากอยู่เอง เพราะ
เหตุการณ์มนัไม่ไดเ้ป็นไปตามใจเรานึกเหมือนเช่นในหนงัสือ แต่นัน่แหละฉนัจะอธิบายไปอีกยืด
ยาวก็เสียเวลา รวบรวมใจความแต่เพียงวา่มนัไม่เหมือนในหนงัสือละก็พอแลว้ไม่ใช่ฤา” (มงกุฎเกลา้
เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 135) 
   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์
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   2)  Metaphor:  การเดินไปกบัหมู่คน คือ กระแสน ้า 
   Share Understanding: การปล่อยตวัให้เดินไปกบัคนเยอะๆ ไหลตาม
ไปเองเหมือนกระแสน ้า  
   Metaphor Evidencing Entailment: 
   เร่ืองน้ีควรเรียกว่าท าคุณบูชาโทษเพราะเหตุไรคงจะทราบต่อภายหลัง
ความนั้นไดเ้กิดข้ึนในระหว่างมีงานวดัเบญจมบพิตรปีกลายน้ีเอง คืนวนันั้นคนอยู่ขา้งจะแน่นมาก 
จนเกือบจะไม่ตอ้งกา้วขาเดิน เป็นแต่ปล่อยตวัให้เดินไปกบัหมู่คน ซ่ึงไปประดุจกระแสน ้ าฉะนั้น 
(มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 135) 
   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์

 ประเภทท่ี 4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบักษตัริย ์
   1)  Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 
   Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 

จากนิทานเร่ือง ท าคุณบูชาโทษ พบการใชถ้อ้ยค าอุปลกัษณ์ 2 อุปลกัษณ์ สามารถ
แยกประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ ดงัตารางท่ี 4.23 

 
ตารางที ่4.23 แสดงประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ในนิทานเร่ืองท าคุณบูชาโทษ 
 
ประเภทที ่ ประเภทของอุปลกัษณ์ จ านวน 

1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสงัคม 0 
2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองพทุธศาสนา และความเช่ือ 0 
3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 2 
4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองกษตัริย ์ 0 
 รวม 2 

   
4.1.2.17 นิทานเร่ือง รู้เอาเองเม่ืออ่านจบ 
ประเภทท่ี 1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสังคม 

   1)  Metaphor:  คนรวย คือ ผูมี้อนัจะกิน 
   Share Understanding: ผูท่ี้มีฐานะดี กินดีอยูดี่ มีความเป็นอยูท่ี่ดี 
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   Metaphor Evidencing Entailment:  
 ขา้พเจา้เป็นบุตรชายผูมี้อนัจะกินผูห้น่ึง ยากบัยายรักขา้พเจา้มาก เพราะ

ขา้พเจา้เป็นหลานคนเดียว (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 141) 
 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองชนชั้น 

   2)  Metaphor:  คนชั้นเก่า คือ เอาวา่ตามแบบของไทยแต่โบราณ 
   Share Understanding: คนชั้นเก่า คือ คนท าตามแบบของไทยแต่โบราณ 
   Metaphor Evidencing Entailment:   
   พอขา้พเจา้ออกจากโรงเรียนกลบัมาอยู่กบัยา่ตามเดิม คราวน้ีขา้พเจา้อายุ
ไดร้าวสักสิบห้า ยา่แก่เป็นคนค่อนขา้งชั้นเก่ามีนิสัยชอบอ่านเร่ืองประโลมต่างๆ บางทีจะเขา้ใจเอา
วา่ตามแบบของไทยแต่โบราณ (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 143) 
   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองชนชั้น 
   3)  Metaphor:  ผูห้ญิง คือ มีปากก็เหมือนปากหอยปากปู 
   Share Understanding: ผูห้ญิง คือ มีปากก็เหมือนปากหอยปากปู 
   Metaphor Evidencing Entailment:  
   แต่ยา่แกเป็นคนท่ีชวนวิวาทเก่ง ซ่ึงเป็นแบบของหญิงแก่ชอบการทะเลาะ
เบาะแวง้ เท่ากบัชายแก่เกลียดการวิวาทวาทา ค่าท่ีหญิงมีปากก็เหมือนปากหอยปากปูเม่ือยงัสาวจึง
ตอ้งใชเ้น้ือเม่ือแก่ (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 143) 

 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองเพศสภาพ 
ประเภทท่ี 2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัพุทธศาสนา และความเช่ือ 

   1)  Metaphor:  ความสมบูรณ์พูลสุข คือ เกิดทนัศาสนาพระศรีอาริย ์
   Share Understanding: พระศรีอริยเมตไตรยจะมาเป็นพระพุทธเจ้าองค์
หน่ึงในอนาคต โลกน้ีจะมีความสงบสุข พระศาสนาจะมีความรุ่งเรือง ความอุดมสมบูรณ์อยูท่ ัว่ทิศ 

   Metaphor Evidencing Entailment: 
 ในเวลาท่ีข้าพเจ้าจะต้องการอะไรเป็นได้ทุกอย่างช่างรู้สึกว่าเกิดทัน

ศาสนาพระศรีอาริยเ์สียจริงๆ (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 142) 
 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองความเช่ือทางพุทธศาสนา 

  ประเภทท่ี 3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 
   1)  Metaphor:  ความเหมือนของพอ่ลูก คือ แกะ 
   Share Understanding: สองส่ิงท่ีเหมือนกนัมาก คลา้ยคลึงกนัมาก เหมือน
แกะท่ีเหมือนกนัมากจนแยกไม่ออก 
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   Metaphor Evidencing Entailment:  
   ทั้ งย่าก็ว่าข้าพเจ้าเหมือนบิดาราวกับแกะ (พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จ, 2551: 141) 
   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์
   2) Metaphor:  ความเหมือนกนัของแม่ลูก คือ ถ่ายพิมพ ์
   Share Understanding: สองส่ิงท่ีเหมือนกนัมาก คลา้ยคลึงกนัเหมือนถอด
ออกจากพิมพเ์ดียวกนั  
   Metaphor Evidencing Entailment:  
   ทั้งยายก็ว่าข้าพเจ้าเหมือนมารดาราวกับถ่ายพิมพ์เดียวกนั (มงกุฎเกล้า
เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 141) 
   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์
   3)  Metaphor:  รักมาก คือ สุดสวาสด์ิขาดใจ 
   Share Understanding: รักมาก คือ รักหมดทั้งชีวติจิตใจ จนแทบจะขาด
ใจ ส้ินใจตาย     
   Metaphor Evidencing Entailment:  
   ธรรมดาผูห้ญิงมกัจะสุดสวาสด์ิขาดใจในหลานชายเพียงไรท่านผูอ่้านคง
จะเขา้ใจอยูแ่ลว้ (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 141) 
   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์
   4)  Metaphor:  การแต่งงาน คือ มีเหยา้มีเรือน 
   Share Understanding: การแต่งงาน คือ การมีเหยา้มีเรือน หรือการแต่งงาน
มีครอบครัวเป็นของตนเอง 
   Metaphor Evidencing Entailment:  

 เป็นผูใ้หญ่พอสมควรจะมีเหยา้มีเรือนไดก้ระมงั จึงไดคิ้ดจะให้ขา้พเจา้มี
ภรรยา ปู่แกเป็นคนชั้นเก่าเหมือนยา่ก็จริง แต่แกเป็นคนท่ีไดอ่้านหนงัสือมาก (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, 
พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 143) 
   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์
   5)  Metaphor:  การคาดเดา คือ สุ่มส่ีสุ่มหา้ 
   Share Understanding: การเดาสุ่มโดยไม่ดูหนา้ดูหลงัหรือคิดพิจารณาให้ดี
เสียก่อน  
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   Metaphor Evidencing Entailment:  
   ขา้พเจา้เวลานั้นเช่ือปู่มากกว่าย่า เพราะขา้พเจา้ได้เคยอ่านหนงัสือความ
พยาบาท แลไดเ้ห็นหนงัสืออ่ืนๆ อยูบ่า้ง จึงยงัไม่อยากจะสุ่มส่ีสุ่มหา้ตามความเห็นของยา่นกั (มงกุฎ
เกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 143) 
   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์

 ประเภทท่ี 4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบักษตัริย ์
   1)  Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 
   Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 

จากนิทานเร่ือง รู้เอาเองเม่ืออ่านจบ พบการใช้ถ้อยค าอุปลักษณ์ 9 อุปลักษณ์ 
สามารถแยกประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ ดงัตารางท่ี 4.24 

 
ตารางที ่4.24  แสดงประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ในนิทานเร่ืองรู้เอาเองเม่ืออ่านจบ 
 
ประเภทที ่ ประเภทของอุปลกัษณ์ จ านวน 

1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสงัคม 3 
2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองพทุธศาสนา และความเช่ือ 1 
3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 5 
4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองกษตัริย ์ 0 
 รวม 9 

   
  4.1.2.18  นิทานเร่ือง จบัด าถล าขาว 

ประเภทท่ี 1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสังคม 
   1)  Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 

 Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 
ประเภทท่ี 2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัพุทธศาสนา และความเช่ือ 

   1)  Metaphor:  คนมีบุญมาก คือ เดชะบุญยงัไม่ถึงท่ีตาย  
   Share Understanding: คนท่ีโชคดีเพราะท าบุญมาดีหรือมีบุญมากจึงได้     
พน้ภยั 
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   Metaphor Evidencing Entailment:   
   นายสวสัด์ินึกว่ามนัคงเอาตายเป็นแน่ มนัได้ทีมนัก็เอามือบีบคอ นาย
สวสัด์ิเขา้ใจวา่มนัคงฆ่าเสียเป็นแน่ แต่เดชะบุญยงัไม่ถึงท่ีตาย (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จ
พระ, 2551: 149) 
   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองความเช่ือทางพุทธศาสนา 
  ประเภทท่ี 3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 
   1)  Metaphor:  การหลอกลวง คือ ตม้เสียสุก  
   Share Understanding: การหลอกลวงอยา่งแนบเนียนจนส าเร็จ  
   Metaphor Evidencing Entailment:  
   ท่านเจา้กรมฟังแลว้หวัเราะแลพูดวา่ “ฮือๆ ฉลาดคิดดีมาก แกน่ะถูกหลวง
การีตม้เสียสุกแลว้รู้ไหม หลวงการีเขาท าฝ่ินเถ่ือน เขาจา้งแกไวเ้ป็นคนยามรักษาบา้นเขาเท่านั้นเอง” 
(มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 150) 
   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์

 ประเภทท่ี 4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบักษตัริย ์
   1)  Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 
   Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 

จากนิทานเร่ือง จบัด าถล าขาว พบการใช้ถอ้ยค าอุปลกัษณ์ 2 อุปลกัษณ์ สามารถ
แยกประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ ดงัตารางท่ี 4.25 

   
ตารางที ่4.25  แสดงประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ในนิทานเร่ืองจบัด าถล าขาว 
 
ประเภทที ่ ประเภทของอุปลกัษณ์ จ านวน 

1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสงัคม 0 
2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองพทุธศาสนา และความเช่ือ 1 
3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 1 
4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองกษตัริย ์ 0 
 รวม 2 
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  4.1.2.19  นิทานเร่ือง เล้ียงดินเนอร์ใหญ่ 
ประเภทท่ี 1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสังคม 

   1)  Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 

 Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 
ประเภทท่ี 2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัพุทธศาสนา และความเช่ือ 

   1)  Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 

 Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 
  ประเภทท่ี 3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 
   1)  Metaphor:  คนท่ีไม่รู้กาลเทศะ คือ คนเซ่อซ่าป่าดง 
   Share Understanding: คนท่ีไม่รู้กาลเทศะ คือ คนเซ่อซ่าป่าดง 
   Metaphor Evidencing Entailment:  
   ขา้พเจา้ก็ออ้มแอม้ เพราะวา่คร้ันจะบอกวา่ไม่รู้จกัใครเลย ก็เกรงวา่เขาจะ
เห็นขา้พเจา้เป็นคนเซ่อซ่าป่าดงอะไรมาแต่ไหนมิรู้ แต่ดูเหมือนเขาจะทายใจขา้พเจา้ถูก เพราะเขาไม่
รอใหข้า้พเจา้พูดอีกต่อไป เขาเลยพูดเร่ือยไป (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 152) 
   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์

 ประเภทท่ี 4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบักษตัริย ์
   1)  Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 
   Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 

จากนิทานเร่ือง เล้ียงดินเนอร์ใหญ่ พบการใช้ถ้อยค าอุปลักษณ์ 1 อุปลักษณ์ 
สามารถแยกประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ ดงัตารางท่ี 4.26 
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ตารางที ่4.26  แสดงประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ในนิทานเร่ืองเล้ียงดินเนอร์ใหญ่ 
 
ประเภทที ่ ประเภทของอุปลกัษณ์ จ านวน 

1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสงัคม 0 
2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองพทุธศาสนา และความเช่ือ 0 
3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 1 
4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองกษตัริย ์ 0 
 รวม 1 

 
  4.1.2.20  นิทานเร่ือง จดหมายจากผูห้ญิงถึงผูห้ญิง 

ประเภทท่ี 1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสังคม 
   1)  Metaphor:  ความเป็นชาย คือ กอ้ร้อกอ้ติก  
   Share Understanding: ผูช้าย คือ ชอบแสดงอาการกอ้ร้อกอ้ติก 
   Metaphor Evidencing Entailment: 
   น้องสายพี่ได้เคยบอกหล่อนก่ีคร้ังแล้วว่าพี่เกลียดผูช้ายเสียจริงๆ ท า
กอ้ร้อกอ้ติก นุ่งผา้เกือบถึงตาตุ่ม สวมเส้ือไม่มีตะเข็บหลงั คอสูงล่ิวติดขอตั้งส่ีห้าขอจนกระดิกคอ
ไม่ได ้สวมหมวกก็เอียงจนจวนจะตก อยากให้อา้ยวิ่งราวอะไรมนัมาตีหัวแลฉวยเอาหมวกไปเสีย
ดว้ยนกั (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 155) 
   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองเพศสภาพ 
   2)  Metaphor:   อาการเกลียดผูช้าย คือ คล่ืนข้ึนมาถึงคอหอย 
   Share Understanding: รู้สึกคล่ืนไส้จนอยากจะอาเจียน 
   Metaphor Evidencing Entailment:   
   น้องสายพี่ได้เคยบอกหล่อนก่ีคร้ังแล้วว่าพี่เกลียดผูช้ายเสียจริงๆ. . .อุ๊ย 
อยา่ให้พี่พรรณนาเลย คล่ืนข้ึนมาถึงคอหอยแลว้ (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 
155-156) 

 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองเพศสภาพ 
   3)  Metaphor:  ผูช้าย คือ ลิง  
   Share Understanding: ผูช้ายเหมือนลิง มีแต่ความซน ความกะล่อน 
   Metaphor Evidencing Entailment:  
   พี่ช่างหมัน่ไส้จริง รู้สึกเหมือนผูช้ายเป็นลิงฤาอะไรเทือกๆ นั้น วา่เสียให้
เจบ็ (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 156) 
   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองเพศสภาพ 
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   4)  Metaphor:  ผูห้ญิง คือ แมว  
   Share Understanding: ความโกรธขุ่นเคือง ผกูใจเจบ็ และความคิดอยากจะ
แกแ้คน้ของผูห้ญิงเหมือนแมว 
   Metaphor Evidencing Entailment: 
   ค่าท่ีมาวา่ผูห้ญิงเหมือนแมวในเร่ืองความพยาบาท (มงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 156) 
   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองเพศสภาพ 
   5)  Metaphor:  ความเรียบร้อยของผูช้าย คือ ผา้รีดท่ีคุก 
   Share Understanding: กิริยามารยาทของผูช้ายเวลาอยู่ต่อหน้า จะดูสุภาพ
เรียบร้อย และใหเ้กียรติผูห้ญิง 
   Metaphor Evidencing Entailment: 
   พี่ช่างหมัน่ไส้จริง รู้สึกเหมือนผูช้าย. . .เวลาต่อหน้าพวกเราแหละท า
เรียบร้อยราวกับผา้รีดท่ีคุก ท าขออนุญาตสูบบุหร่ีละอะไรต่ออะไรละ (มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 156) 

 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองเพศสภาพ 
   6)  Metaphor:  ความเป็นชาย คือ วิง่เตน้กุลีกุจอ 
   Share Understanding: ผู ้ชายจะกระตือรือร้นช่วยเหลืออย่างเต็มท่ีเม่ือ
ไดรั้บการร้องขอจากผูห้ญิง  
   Metaphor Evidencing Entailment: 
   พี่ช่างหมัน่ไส้จริง รู้สึกเหมือนผูช้าย. . .เราจะเอ่ยปากท าอะไรเอย้เป็นตอ้ง
เขา้มาวิง่เตน้กุลีกุจอ (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 156) 

 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองเพศสภาพ 
   7)  Metaphor:  ความเป็นชาย คือ พอเขา้พวกเขา้ซิ นินทาเราจนป่นป้ี 
   Share Understanding: เวลาผูช้ายรวมตวักันมกัชอบพูดนินทาถึงผูห้ญิง
อยา่งเสียหาย  
   Metaphor Evidencing Entailment: 
   พี่ช่างหมัน่ไส้จริง รู้สึกเหมือนผูช้าย. . .พอเขา้พวกเขา้ซิ นินทาเราจนป่นป้ี 
(มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 156) 

 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองเพศสภาพ 
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   8)  Metaphor:  ผูห้ญิง คือ เกิดจากซ่ีโครงของอาดาม 
   Share Understanding: ความเช่ือท่ีวา่พระเจา้ทรงสร้างผูห้ญิงข้ึนมาจาก
กระดูกซ่ีโครงของอาดาม ผูห้ญิงจึงถือเป็นส่วนหน่ึงของผูช้าย ตอ้งอยูใ่นบงัคบัของผูช้าย เพราะชาย
เท่านั้นท่ีเป็นใหญ่ 
   Metaphor Evidencing Entailment: 
   พี่ช่างน้อยใจจริงๆ ท่ีพวกหญิงเรามาเป็นข้ีปากของผูช้ายส าหรับว่าอะไร
ต่ออะไรถากถางเล่น มิหน าซ ้ าเอาไปลงตามหนงัสือหนงัตาดว้ยส่งพี่ไดเ้คยพบในหนงัสือเล่มหน่ึง
กล่าวว่าหญิงเกิดจากซ่ีโครงของอาดาม เพราะฉะนั้น ผูห้ญิงคงตอ้งอยู่ในบงัคบัผูช้าย (มงกุฎเกลา้
เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 156) 

 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองเพศสภาพ 
   9)  Metaphor:  ความเป็นชาย คือ อยา่หยอ่นบงัเหียนมา้ในถนนท่ีรถแน่น 
ฤาอยา่ปล่อยภรรยาท่ีสาวใหเ้หนืออ านาจ      
   Share Understanding: ผูช้ายต้องเป็นผูน้ า ส่วนผูห้ญิงต้องเป็นผูต้าม
และอยูใ่นบงัคบัของผูช้าย จะปล่อยใหเ้หนืออ านาจกวา่ผูช้ายไม่ได ้
   Metaphor Evidencing Entailment: 
   ในอีกเล่มหน่ึงกล่าวว่า อย่าหย่อนบงัเหียนม้าในถนนท่ีรถแน่น ฤาอย่า
ปล่อยภรรยาท่ีสาวใหเ้หนืออ านาจ พี่ช่างบาดหูเสียจริงๆ ใครเป็นมา้หรือลาของตวัท่ีไหนอยากทราบ 
(มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 156) 

 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองเพศสภาพ 
   10)  Metaphor:  ความเป็นผูห้ญิง คือ มกัไม่ใคร่เอาถ่าน 
   Share Understanding: ผูห้ญิงท่ีรักสวยรักงาม ชอบเอาแต่แต่งตวัสวย
ไปวนัๆ เป็นคนไม่เอาไหน ไม่ท างานเป็นเร่ืองเป็นราว ไม่เอาการเอางาน 
   Metaphor Evidencing Entailment: 
   พี่เสียใจท่ีไดท้ราบข่าวว่าหมู่น้ีน้องเป็นคนข้ีโอ่นกั ใช่พี่จะไม่รู้เม่ือไรว่า
เป็นธรรมดาของผูห้ญิงยอ่มชอบการแต่งตวัเป็นส าคญั แต่นัน่แหละพี่มาคิดเห็นเสียวา่ คนเราควรจะ
เกิดมาส าหรับท าการงานมากกวา่จะมาใชเ้วลาส าหรับส่ิงอนัหาประโยชน์มิไดเ้ช่นน้ี อน่ึงเขาวา่กนัวา่
คนเราถา้แมม้วักงัวลดว้ยแต่งตวัเสียหมดแลว้ มกัไม่ใคร่เอาถ่าน ฤาคนท่ีเป็นงานเป็นการมกัไม่ชอบ
แต่งตวั (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 157) 

 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองเพศสภาพ 
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ประเภทท่ี 2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัพุทธศาสนา และความเช่ือ 
   1)  Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 

 Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 
  ประเภทท่ี 3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 
   1)  Metaphor:  การทอดไมตรีดว้ยสายตา คือ เล่นตา 
   Share Understanding: การทอดไมตรีดว้ยสายตา คือ เล่นตา 
   Metaphor Evidencing Entailment: 
   กระบวนพูดประจบประแจงก็ท่ีหน่ึง กระดิก อุ๊ยไม่อยากจะพูด พี่เคยพบ
คนหน่ึงบนรถราง นุ่งผา้ยานๆ อยา่งท่ีพี่เล่าขา้งตน้ เผอิญผา้เช็ดหนา้ของพี่ก็เจา้กรรมจ าเพาะไปหล่น
เวลานั้น เขาหยบิใหพ้ี่ พี่จึงตอ้งจ าขอบใจเขาเป็นธรรมดา แหมพอพี่ขอบใจดว้ยเท่านั้น ท าตีสนิทเขา้
มาพูดใหญ่ พี่ก็ไม่ปรารถนาฟัง อีกสักครู่หน่ึงถึงนางเล้ิงเขาก็ลงรถรางไป แต่ก่อนท่ีจะลงไปท ามองดู
พี่แลว้ชายหางตา หมัน่ไส้ อยา่งน้ีเขาเรียกวา่เล่นตากบัพี่ฤาไม่ (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จ
พระ, 2551: 156) 
   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์

 ประเภทท่ี 4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบักษตัริย ์
   1)  Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 
   Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 

จากนิทานเร่ือง จดหมายจากผูห้ญิงถึงผูห้ญิง พบการใช้ถอ้ยค าอุปลกัษณ์ 11 อุป
ลกัษณ์ สามารถแยกประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ ดงัตารางท่ี 4.27 

 
ตารางที ่4.27  แสดงประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ในนิทานเร่ืองจดหมายจากผูห้ญิงถึงผูห้ญิง 
 
ประเภทที ่ ประเภทของอุปลกัษณ์ จ านวน 

1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสงัคม 10 
2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองพทุธศาสนา และความเช่ือ 0 
3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 1 
4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองกษตัริย ์ 0 
 รวม 11 
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  4.1.2.21 นิทานเร่ือง ลองเป็นหมอดูกบัเขาคร้ังหน่ึง 
ประเภทท่ี 1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสังคม 

   1)  Metaphor:  ผูดี้ คือ คนท่ีแต่งตวัภาคภูมิสมเป็นคนมีตระกูล 
   Share Understanding: คนท่ีเป็นผูดี้ สืบเช้ือสายมาจากตระกูลสูง มกัจะ
เป็นคนท่ีแต่งตวัเหมาะสมกบัฐานะ 
   Metaphor Evidencing Entailment:   

 วนัหน่ึงขา้พเจา้ก าลงันัง่อยูท่ี่เฉลียงบา้น ขดัสมาธิสองชั้น ซดน ้ าร้อนอยู ่มี
คนมาหาขา้พเจา้คนหน่ึง แต่งตวัภาคภูมิสมเป็นคนมีตระกูล รูปร่างสันทดัค่อนขา้งสวย (มงกุฎเกลา้
เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 162) 

 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองชนชั้น 
   2)  Metaphor:  ผูช้าย คือ งูงวงชา้ง 
   Share Understanding: ความเช่ือท่ีวา่ในความฝันเห็นงูงวงชา้ง หมายถึง 
ผูช้าย  
   Metaphor Evidencing Entailment: 
   ในชั้นแรกขา้พเจา้ออกเคือง มาละอายไม่โกรธ เพราะตามเสียงท่ีขา้พเจา้
อ่านในจดหมาย ก็รู้ว่าท่าผูน้ี้พื้นไม่ดี เพราะฉะนั้น คนท่ีพื้นไม่ดีจะใช้ค  าหยาบสักเท่าไรก็ควรจะ
โกรธตอบดว้ยฤา แต่ขา้พเจา้รู้สึกเสียใจอยา่งเดียวท่ีคาดวา่ผูห้ญิงกลบัเป็นผูช้าย เพราะฉะนั้น จึงได้
จดไวเ้ป็นต าราอีกขอ้หน่ึงว่างูงวงช้างเป็นผูช้ายก็ได้ (มงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 
2551: 164) 
   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองเพศสภาพ 

ประเภทท่ี 2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัพุทธศาสนา และความเช่ือ 
   1)  Metaphor:  ผูห้ญิงจะรักมาก คือ งูรัด 
   Share Understanding: ความเช่ือท่ีว่าถา้ในความฝันเห็นงู หมายถึง ความ
รักและเน้ือคู่  
   Metaphor Evidencing Entailment:  
   รุ่งข้ึนตอนเชา้ขา้พเจา้ไดรั้บหนงัสือฉบบัหน่ึง ใจความวา่ 
   “อา้ยหมอ อา้ยโง่ มึงทายกูผิดทั้งนั้น อา้ยโกหก มึงว่ากูจะไดลู้กไดเ้มียท่ี
ไหนไม่จริงทั้งนั้น งูรัดน่ะแปลวา่ผูห้ญิงจะรักมากละ อะไรละ จะไม่ขอเช่ืออีกต่อไป ผูห้ญิงท่ีไหน-” 
(มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 163-164) 
   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองความเช่ือโชคลาง 
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  ประเภทท่ี 3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 
   1)  Metaphor:  แทงหวยไม่ถูก คือ โทษตวัเองวา่คิดผดิ เขาใบใ้หอ้ยา่งหน่ึง
ไปแทงอยา่งหน่ึง 
   Share Understanding: แทงหวยไม่ถูกโทษตวัเองวา่คิดผดิ  หมอดูใบใ้ห้
อยา่งหน่ึงไปแทงอยา่งหน่ึง 
   Metaphor Evidencing Entailment: 
   ในชั้นตน้ก่อนท่ีขา้พเจา้จะท าตวัเป็นหมอดู ขา้พเจา้ลองให้หวยเขาก่อน 
ธรรมดาคนท่ีให้หวยไปแล้วถา้ไปแทงผิดย่อมไม่โทษแก่ผูใ้ห้ กลบัโทษตวัเองว่าคิดผิด เขาใบใ้ห้
อยา่งหน่ึงไปแทงอยา่งหน่ึง ส่วนคนท่ีไปแทงถูกก็เลยยอๆ คนให้วา่ทายราวกบัตาเห็น เพราะฉะนั้น 
เม่ือข้าพเจ้าได้ลองให้หวยจนมีช่ือแล้วก็เลยตั้งตวัเป็นหมอดูทายเคราะห์โศกด้วย (มงกุฎเกล้า
เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 161-162) 
   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์
   2)  Metaphor:  แทงหวยถูก คือ ทายราวกบัตาเห็น 
   Share Understanding: แทงหวยถูกบอกหมอดูทายแม่นราวกบัตาเห็น 
   Metaphor Evidencing Entailment: 
   ในชั้นตน้ก่อนท่ีขา้พเจา้จะท าตวัเป็นหมอดู ขา้พเจา้ลองให้หวยเขาก่อน 
ธรรมดาคนท่ีให้หวยไปแล้วถา้ไปแทงผิดย่อมไม่โทษแก่ผูใ้ห้ กลบัโทษตวัเองว่าคิดผิด เขาใบใ้ห้
อยา่งหน่ึงไปแทงอยา่งหน่ึง ส่วนคนท่ีไปแทงถูกก็เลยยอๆ คนให้วา่ทายราวกบัตาเห็น เพราะฉะนั้น 
เม่ือข้าพเจ้าได้ลองให้หวยจนมีช่ือแล้วก็เลยตั้งตวัเป็นหมอดูทายเคราะห์โศกด้วย (มงกุฎเกล้า
เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 161-162) 
   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์

 ประเภทท่ี 4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบักษตัริย ์
   1)  Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 
   Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 

จากนิทานเร่ือง ลองเป็นหมอดูกบัเขาคร้ังหน่ึง พบการใช้ถอ้ยค าอุปลกัษณ์ 5 อุป
ลกัษณ์ สามารถแยกประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ ดงัตารางท่ี 4.28    
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ตารางที ่4.28  แสดงประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ในนิทานเร่ืองลองเป็นหมอดูกบัเขาคร้ังหน่ึง 
 
ประเภทที ่ ประเภทของอุปลกัษณ์ จ านวน 

1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสงัคม 2 
2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองพทุธศาสนา และความเช่ือ 1 
3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 2 
4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองกษตัริย ์ 0 
 รวม 5 

 
  4.1.2.22  นิทาน เร่ืองก าหนดกินน ้า 

ประเภทท่ี 1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสังคม 
   1)  Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 

 Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 
ประเภทท่ี 2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัพุทธศาสนา และความเช่ือ 

   1) Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 

 Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 
  ประเภทท่ี 3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 
   1)  Metaphor:  มนุษย ์คือ เลวกวา่สัตวเ์ดียรัจฉาน 
   Share Understanding: มนุษย ์คือ เลวกวา่สัตวเ์ดียรัจฉาน 
   Metaphor Evidencing Entailment:   
   ตามท่ีท่านแพทยไ์ดก้ล่าวมาเช่นน้ี ท าใหเ้ห็นปรากฏไดว้า่ คนเราเลวกวา่
สัตวเ์ดียรัจฉานโดยมาก เพราะสัตวเ์ดียรัจฉานกินน ้าแต่วนัละคร้ังเท่านั้น (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, 
พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 167) 
   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์

 ประเภทท่ี 4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบักษตัริย ์
   1)  Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 
   Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 
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จากนิทานเร่ือง ก าหนดกินน ้ า พบการใช้ถอ้ยค าอุปลกัษณ์ 1 อุปลกัษณ์ สามารถ
แยกประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ ดงัตารางท่ี 4.29    
 
ตารางที ่4.29  แสดงประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ในนิทานเร่ืองก าหนดกินน ้า 
 
ประเภทที ่ ประเภทของอุปลกัษณ์ จ านวน 

1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสงัคม 0 
2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองพทุธศาสนา และความเช่ือ 0 
3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 1 
4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองกษตัริย ์ 0 
 รวม 1 

 
  4.1.2.23  นิทานเร่ืองมงคล ๘ 

ประเภทท่ี 1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสังคม 
   1)  Metaphor:  องักฤษเป็นเจา้แห่งประเทศอินเดีย คือ ขอชา้ง 
   Share Understanding:  ความมีอ านาจขององักฤษซ่ึงเป็นประเทศเจ้า
อาณานิคมเหนือประเทศอินเดีย 
   Metaphor Evidencing Entailment:   

 ขอช้าง คือ หมายความเป็นทางเปรียบว่าอังกฤษเป็นเจ้าแห่งประเทศ
อินเดีย (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 170) 

 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองการเมือง อ านาจ และความยติุธรรม 
   2)  Metaphor:  ผูดี้องักฤษ คือ คนท่ีด่ืมวสิก้ีโซดา  
   Share Understanding: การตดัสินคนว่ารวยหรือจนอยู่ท่ีเงินในการซ้ือ
เคร่ืองด่ืม       
   Metaphor Evidencing Entailment:  

 ถา้จะเล็งความให้ลึกเขา้ไปอีกตอ้งเขา้ใจว่า หมายความว่าวิสก้ีโซดา ซ่ึง
เป็นเคร่ืองด่ืมของคนองักฤษผูดี้ (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 170) 

 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองชนชั้น 
   3)  Metaphor:  คนองักฤษสามญั คือ คนท่ีด่ืมเบียร์  
   Share Understanding: การตดัสินคนว่ารวยหรือจนอยู่ท่ีเงินในการซ้ือ
เคร่ืองด่ืม   
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   Metaphor Evidencing Entailment:  
   ฤาเบียร์ซ่ึงเป็นเคร่ืองด่ืมของคนอังกฤษสามญั (มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 170) 
   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองชนชั้น 

ประเภทท่ี 2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัพุทธศาสนา และความเช่ือ 
   1) Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 

 Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 
  ประเภทท่ี 3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 
   1. Metaphor:  ภาษาเปล่ียนตามยุคสมยั คือ ภาษาย่อมจะเปล่ียนแปลงไป
เสมอ 
   Share Understanding: คนไทยสมยัก่อน คือ ความโบราณ ไม่ทนัสมยั 
ยกตวัอยา่ง เช่น ภาษาท่ีใชใ้นสมยัก่อนกบัสมยัปัจจุบนัจะไม่เหมือนกนั 
   Metaphor Evidencing Entailment: 
   เพราะวา่ภาษาทุกๆ ภาษายอ่มจะเปล่ียนแปลงไปเสมอ และภาษาท่ีคนไทย
ชั้นปู่ย่าตายายเราใช้ ย่อมไม่ตรงกับภาษาท่ีคนไทยสมัยใหม่ใช้อยู่เอง (มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 169) 
   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์

 ประเภทท่ี 4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบักษตัริย ์
   1)  Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 
   Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 

จากนิทานเร่ือง มงคล ๘ พบการใช้ถ้อยค าอุปลกัษณ์ 4 อุปลกัษณ์ สามารถแยก
ประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ ดงัตารางท่ี 4.30    
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ตารางที ่4.30  แสดงประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ในนิทานเร่ืองมงคล ๘ 
 
ประเภทที ่ ประเภทของอุปลกัษณ์ จ านวน 

1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสงัคม 3 
2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองพทุธศาสนา และความเช่ือ 0 
3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 1 
4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองกษตัริย ์ 0 
 รวม 4 

 
  4.1.2.24  นิทานเร่ือง จดหมายนายสุด 

ประเภทท่ี 1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสังคม 
   1)  Metaphor:  คนรวย คือ ผูล้ากมากดีใส่เกือบกุบกบักบัสะพายผา้สี 
   Share Understanding: คนท่ีมีฐานะดีส่วนใหญ่มาจากตระกูลเก่าแก่
ชั้นสูงในสังคม 
   Metaphor Evidencing Entailment: 

 เม่ือเดือนก่อนน้ีเอง เขาแต่งงานกบัหญิงคนหน่ึงเป็นผูล้ากมากดีใส่เกือบ
กุบกบักบัสะพายผา้สี เม่ือวนัเขา้มาไหวฉ้ันๆ ช่างพิศวงจนแทบลืมตวั ดูเขาสวยสมกนัน่ีกระไรเลย 
ทิ้งเอาแม่พึ่งของฉนัหลุดเทียว (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 176-177) 

 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองชนชั้น 
ประเภทท่ี 2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัพุทธศาสนา และความเช่ือ 

   1. Metaphor:  ผีสางเทวดาไม่คุม้ครองคนผิด คือ ผีสางเทวดาท่านไม่เขา้
กบัคนผดิ 
   Share Understanding: คนท าดีย่อมแคล้วคลาดจากภยนัตรายทั้งปวง 
เสมือนมีผสีางเทวดาคุม้ครอง ส่วนคนไม่ดีผสีางเทวดาจะไม่คุม้ครอง 
   Metaphor Evidencing Entailment:  

 แหมพ่อเป้าฉันละแสนแคน้ แทบจะเตะมนัลงมาจากโอ่ง แต่เคราะห์ดีผี
สางเทวดาท่านไม่เขา้กบัคนผดิ พอฉนัเง้ือมือเขา้ไปเท่านั้น มนัหลบอยา่งไรไม่ทราบ ลม้ลงมาทั้งโอ่ง
ทั้งคน โอ่งเลยแตก ฉนัสมน ้ าหนา้มนัพิลึก (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 173-
174) 

 หมายเหตุ: อุปลักษณ์เร่ืองความเช่ือส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ และส่ิงล้ีลับเหนือ
ธรรมชาติ 
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   2) Metaphor:  เคราะห์ร้าย คือ พระเสาร์เสวยอายุ 
   Share Understanding: ต าราพยากรณ์โบราณไวใ้ช้พยากรณ์เหตุการณ์
ความเป็นไปของบุคคลวา่บุคคลใดก าลงัจะมีเคราะห์ร้าย 
   Metaphor Evidencing Entailment: 

 มนัมกักลบัจากโรงเรียนวนัอาทิตย ์แลเม่ือถึงวนัอาทิตยว์นัใดฉนัเป็นตอ้ง
รีบไปเสียจากบา้นวนันั้น ราวกบัพระเสาร์เสวยอาย ุแต่อยา่งๆ ก็ยงัหนีไม่พน้ ยงัคงตอ้งกลบัมานอน
บา้น มาพบมนัตอนกลางคืนอยูน่ัน่เอง (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 174) 

 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองความเช่ือโชคลาง 
  ประเภทท่ี 3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 
   1)  Metaphor:  นิสัยต่างกนัอยา่งส้ินเชิง คือ ไกลจนเหลือท่ีปืนจะยงิถึงได ้
   Share Understanding: นิสัยต่างกนัอยา่งส้ินเชิง คือ ไกลจนเหลือท่ีปืน
จะยงิถึงได ้
   Metaphor Evidencing Entailment: 
   ค าโบราณท่ีเขาวา่ๆ บุตรกบับิดาแมรู้ปร่างจะผดิกนัอยา่งคนละพิมพ ์กิริยา
อชัฌาสัยมนัก็คงจะลงกนัไดบ้า้ง แต่มนักบัฉนัน่ะไกลกนัพิลึกไกลจนเหลือท่ีปืนจะยิงถึงได ้(มงกุฎ
เกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 172-173) 
   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์
   2)  Metaphor:  นิสัยไม่ดี คือ ห่าม 
   Share Understanding: คนท่ีมีนิสัยมุทะลุ หา้วหาญบา้บ่ิน ผดิปรกติวสิัย 
   Metaphor Evidencing Entailment: 
   พอ่เป้ามีลูกหลานต่อไปขออยา่ใหไ้ดเ้ขา้ไปเรียนโรงเรียนฝร่ังเลย ไม่ใช่อ่ืน
ไกลนอกจากท าให้ลูกหลานของตนห่ามเท่านั้น (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 
173) 
   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์
   3)  Metaphor:  รถแล่นเร็ว คือ ลม 
   Share Understanding: รถแล่นเร็วราวกบัลมพดั 
   Metaphor Evidencing Entailment: 
   เด๋ียวน้ีเขามีรถอยู่คนัหน่ึง เขาซ้ือดว้ยเงินของเขาเองเป็นราคา ๔0 ชัง่ก่ึง 
มนัแปลกพิลึกพ่อเป้า มนัเดินไปไดเ้องโดยไม่ไดเ้ทียมมา้ฤาคนลาก ฉันไดเ้คยไปข่ีกบัเขาคร้ังหน่ึง 
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มนัแล่นเร็วราวกบัลมแลทั้งเยน็ดีดว้ย ถา้ฉนัมีสักคนัหน่ึง คงไม่ตอ้งใชผ้า้ขาวมา้ชุบน ้าเวลาร้อน คงข่ี
รถน่ีแทน (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 177) 
   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองส่ิงไม่มีชีวติ 

 ประเภทท่ี 4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบักษตัริย ์
   1)  Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 
   Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 

จากนิทานเร่ือง จดหมายนายสุด พบการใชถ้อ้ยค าอุปลกัษณ์ 6 อุปลกัษณ์ สามารถ
แยกประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ ดงัตารางท่ี 4.31 

  
ตารางที ่4.31 แสดงประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ในนิทานเร่ืองจดหมายนายสุด 
 
ประเภทที ่ ประเภทของอุปลกัษณ์ จ านวน 

1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสงัคม 1 
2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองพทุธศาสนา และความเช่ือ 2 
3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 3 
4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองกษตัริย ์ 0 
 รวม 6 

    
  4.1.2.25  นิทานเร่ือง ศิษยมี์ครู 

ประเภทท่ี 1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสังคม 
   1)  Metaphor:   ยากจน คือ อตัคดัขดัสน 
   Share Understanding: ภาวะขดัสน ฝืดเคือง ยากจน  
   Metaphor Evidencing Entailment: 
   “น่ีแน่ลูกเอ๋ย เวลาน้ีเป็นเวลาอตัคดัขดัสน แลพ่อหรือก็แก่ชราลงแลว้ การ
หากินก็ไม่คล่องแคล่วเหมือนแต่ก่อน ตวัลูกยงัหนุ่มมีก าลงัวงัชาพอท่ีจะหาเล้ียงตวัได ้จงไปเท่ียวหา
กินเองเถิด พ่อจะให้ลาเผือกตวัน้ีไปดว้ย เพื่อมนัจะไดช่้วยเป็นก าลงัในทางประกอบอาชีพของเจา้ 
ลูกไม่ตอ้งหาอะไรให้มนักินดอก เพราะมนัคงหาหญา้บอนกินเองไดต้ามทาง แต่ตรงกนัขา้ม อา้ยลา
น้ีถา้ใช้ให้มนัถูกทาง มนัอาจจะช่วยให้ตวัเจา้เองหากินได”้ (มงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว, พระบาทสมเด็จ
พระ, 2551: 180-181) 
   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองชนชั้น 
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   2) Metaphor:  เศรษฐี คือ คนท่ีตอ้งเป็นห่วงทรัพยส์มบติั มีแต่คนคอยปอกลอก 
   Share Understanding: เศรษฐี คือ คนรวย แต่ก็เป็นทุกข ์เพราะตอ้งเป็น
ห่วงทรัพยส์มบติัและมีแต่คนคอยล่อลวงเอาทรัพย ์
   Metaphor Evidencing Entailment: 

 บดัน้ีอา้ยบา้จึงพูดแก่ชายหนุ่มวา่ “ถา้กูจะนัง่ท าเช่นน้ีอยูเ่ร่ือยๆ ไป ในไม่
ชา้กูก็คงจะไดเ้ป็นเศรษฐี แต่กูข้ีเกียจจะเป็นเศรษฐี เพราะตอ้งเป็นห่วงทรัพยส์มบติั มีแต่คนคอยปอก
ลอกอยู่เสมอ สู้เป็นอา้ยบา้อย่างเดิมของกูไม่ได ้มึงเอาลาของมึงคืนไปเถิด” (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, 
พระบาทสมเด็จพระ,  2551: 182) 

 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองชนชั้น 
ประเภทท่ี 2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัพุทธศาสนา และความเช่ือ 

   1)  Metaphor:  คนร่างกายบริบูรณ์ คือ คนท่ีแตะตอ้งท่ีฝังศพผูว้เิศษอยู่เป็น
นิตย ์จึงมีก าลงัวงัชาผดิกวา่คนธรรมดา  
   Share Understanding:  คนร่างกายบริบูรณ์ คือ คนท่ีแตะตอ้งท่ีฝังศพ
ผูว้เิศษอยูเ่ป็นนิตย ์จึงมีก าลงัวงัชาผดิกวา่คนธรรมดา  
   Metaphor Evidencing Entailment: 
   แต่ประหลาดนกัหนา เฮียกงแก่ผูเ้ป็นอาจารยน์ั้น ร่างกายยงับริบูรณ์มิได้
ซูบซีดลงเลย ซ่ึงชายหนุ่มผูเ้ป็นศิษยก์บัคนอ่ืนๆ เห็นเป็นของอศัจรรยม์าก แลเขา้ใจกนัเอาวา่ คงจะ
เป็นเพราะเฮียกงนั้นได้มีโอกาสแตะต้องท่ีฝังศพผูว้ิเศษอยู่เป็นนิตย์ จึงมีก าลังวงัชาผิดกว่าคน
ธรรมดา (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 179-180) 
   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองความเช่ือทางไสยศาสตร์ 
  ประเภทท่ี 3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 
   1)  Metaphor:  คนท่ีไม่รู้จกัใชปั้ญญา คือ คนวกิลจริต 
   Share Understanding: วิกลจริต คือ ภาวะผิดปกติทางจิตท่ีมีความ
ผดิปกติของความคิด อารมณ์ พฤติกรรมอยา่งมากจนไม่อยูใ่นโลกของความเป็นจริง 
   Metaphor Evidencing Entailment: 
   คนเราท่ีจะรู้ไดว้า่วกิลจริตหรือไม่ก็โดยสังเกตวา่ เม่ือปัญญาเกิดข้ึนแห่งใด 
แลว้จะรู้จกัใช้ปัญญานั้นให้เป็นประโยชน์หรือไม่ ชายหนุ่มเจา้ของลานั้นไม่ใช่บา้เลย (มงกุฎเกลา้
เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 183) 
   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์
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 ประเภทท่ี 4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบักษตัริย ์
   1)  Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 
   Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 

จากนิทานเร่ือง ศิษยมี์ครู พบการใช้ถ้อยค าอุปลกัษณ์ 4 อุปลกัษณ์ สามารถแยก
ประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ ดงัตารางท่ี 4.32   

 
ตารางที ่4.32 แสดงประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ในนิทานเร่ืองศิษยมี์ครู 
 
ประเภทที ่ ประเภทของอุปลกัษณ์ จ านวน 

1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสงัคม 2 
2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองพทุธศาสนา และความเช่ือ 1 
3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 1 
4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองกษตัริย ์ 0 
 รวม 4 

 
  4.1.2.26  นิทานเร่ือง นิทานทหารเรือ 

เร่ืองท่ี 1 การรักษาทางไมตรี 
ประเภทท่ี 1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสังคม 

1) Metaphor:  ความจงรักภกัดีต่อชาติ คือ ความร่ืนรมยใ์นทางรักชาติ 
Share Understanding: ความรักและความภาคภูมิใจในชาติของตน 
Metaphor Evidencing Entailment: 

 คร้ันเม่ือเอกอคัรราชทูตคลัซิวาเนียกลบัมากจากกินอาหารกลางวนั ไดม้อง
ข้ึนเพื่อความร่ืนรมยใ์นทางรักชาติ โดยแลดูธงอนัเป็นท่ีรัก (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 
2551: 187) 

 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองการเมือง อ านาจ และความยติุธรรม 
ประเภทท่ี 2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัพุทธศาสนา และความเช่ือ 

   1) Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 

 Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 
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ประเภทท่ี 3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 
 1)  Metaphor:  จอ้งมองไม่ละสายตา คือ ตาเป๋งราวกบัจะมองทะลุเขา้ไป

ถึงขา้งในอก 
Share Understanding: จอ้งมองไม่ละสายตา คือ ตาเป๋งราวกบัจะมองทะลุ

เขา้ไปถึงขา้งใน 
 Metaphor Evidencing Entailment: 
 น่ีเป็นการยิงโครมทั้งแคมทีเดียว แลในขณะเม่ือเขานัง่ชะโงกมาทางฉัน 

มือเขายึดหัวเข่าแน่น เขาจ้องดูฉันอย่างตาเป๋งราวกับจะมองทะลุเข้าไปถึงข้างในอกฉันทีเดียว 
(มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 190) 

 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์
2)  Metaphor:  เวลา คือ ทรายในนาฬิกาไดร่้วงไปโดยรวดเร็ว 
Share Understanding: เวลาไม่เคยคอยใคร และหมุนไปตามปกติอย่าง

รวดเร็ว 
Metaphor Evidencing Entailment: 

   เขาพูดวา่ “ท่านผูบ้งัคบัการ ฉนัมีความเสียใจจริงๆ ท่ีจะตอ้งกล่าวแก่ท่าน
วา่ ทรายในนาฬิกาไดร่้วงไปโดยรวดเร็วจนถา้แมว้า่ไข่ไม่สุกในเร็วๆ น้ีก็ทรายจะหมดเสียก่อนแลว้” 
(มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 192) 
   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองส่ิงไม่มีชีวติ 

 ประเภทท่ี 4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบักษตัริย ์
   1)  Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 
   Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 

จากนิทานเร่ือง นิทานทหารเรือ พบการใชถ้อ้ยค าอุปลกัษณ์ 3 อุปลกัษณ์ สามารถ
แยกประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ ดงัตารางท่ี 4.33   
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ตารางที ่4.33 แสดงประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ในนิทานเร่ืองนิทานทหารเรือ 
 
ประเภทที ่ ประเภทของอุปลกัษณ์ จ านวน 

1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสงัคม 1 
2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองพทุธศาสนา และความเช่ือ 0 
3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 2 
4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองกษตัริย ์ 0 
 รวม 3 

  
เร่ืองท่ี 2  นารีสนาน 
ประเภทท่ี 1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสังคม 

1)  Metaphor:  การมีภรรยาตามฐานะของผูช้าย คือ คนจนก็มีคนเดียว แต่
ถา้มัง่มีก็มีไดห้ลายๆ คน ตามแต่จะมีท่ีใหอ้ยูใ่นบา้น 

Share Understanding: การมีจ านวนภรรยาให้สมควรแก่ฐานะของผูช้าย 
ผูช้ายรวยสามารถมีภรรยาไดห้ลายคน ผูช้ายจนมีภรรยาไดค้นเดียว 

 Metaphor Evidencing Entailment: 
 ผูบ้งัคบัการเรือ สครั์นช์ไฟล ์ถามวา่ “ท่ีน่ีผูช้ายมีเมียก่ีคน?” 
 ตาเฉกตอบว่า “ถ้าเป็นคนจนก็มีคนเดียว แต่ถ้ามัง่มีก็มีได้หลายๆ คน 

ตามแต่จะมีท่ีให้อยู่ในบา้น” แลแกพูดต่อไปอย่างถ่อมตวัว่า “ผมเองมีเพียงหกคนเท่านั้น” (มงกุฎ
เกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 201) 

 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองชนชั้น 
ประเภทท่ี 2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัพุทธศาสนา และความเช่ือ 

1) Metaphor:  นรก คือ อเวจี 
Share Understanding:  นรก คือ อเวจี 

 Metaphor Evidencing Entailment: 
 โตบีกล่าวว่าถา้พวกสหายนึกวา่ตวัเขาจะแหกตาข้ึนตั้งแต่ ๖ นาฬิกา เพื่อ

ไปเดินบุกโคลนดูคนฉิบหายหลายๆ คน ท่ีบา้พอจะไปไล่นกตั้งฝูงๆ ดว้ยปืนลมละก็ พวกสหายจะ
ไม่เพียงแต่ไม่สมนึกละ อีกทั้งขอเชิญให้ไปยงัอเวจี ซ่ึงเขาเขา้ใจวา่ อากาศร้อนกวา่เมโสโปเตเมียอีก
ดว้ย (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 197) 

 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองความเช่ือทางพุทธศาสนา 
 



168 
 

ประเภทท่ี 3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 
1)  Metaphor:  เดินไดเ้ร็ว คือ ลมท่ีพดัขา้มทะเลทราย 
Share Understanding: กิริยาอาการของคนหนุ่มท่ีแสดงออกถึงความ

รวดเร็วคลา้ยลมพดัขา้มทะเลทราย  
Metaphor Evidencing Entailment: 
“พวกผูห้ญิงเขาไม่อยูใ่นน ้านานเท่าใดดอกนาย นายตอ้งรีบไป มิฉะนั้นคง

จะไม่ทนั ผมจะให้หุสเซนน าทางไป เขายงัเป็นหนุ่มเหมือนนาย แลเดินไดเ้ร็วราวกบัลมท่ีพดัขา้ม
ทะเลทราย ผมจะอยู่ท่ีน่ีแลคอยจนกว่านายจะกลบั” (มงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 
2551: 202) 

หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์
 ประเภทท่ี 4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบักษตัริย ์

   1)  Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 

Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 
จากนิทานเร่ือง นารีสนาน พบการใช้ถอ้ยค าอุปลกัษณ์ 3 อุปลกัษณ์ สามารถแยก

ประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ ดงัตารางท่ี 4.34 
        

ตารางที ่4.34  แสดงประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ในนิทานเร่ืองนารีสนาน 
 
ประเภทที ่ ประเภทของอุปลกัษณ์ จ านวน 

1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสงัคม 1 
2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองพทุธศาสนา และความเช่ือ 1 
3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 1 
4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองกษตัริย ์ 0 
 รวม 3 

 
 เร่ืองท่ี 3 ปิคนิค ณ เมโสโปเตเมีย 

ประเภทท่ี 1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสังคม 
1)  Metaphor:  กระท าสงคราม คือ นารีเป็นสาเหตุ 

 Share Understanding: สงคราม คือ การสู้รบมีแต่ความรุนแรงและความ
สูญเสีย  
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Metaphor Evidencing Entailment: 
จีวรพูดท าเสียงเป็นอยา่งพระเทศน์วา่ “สงคราม อะโห สงครามเป็นส่ิงน่า

สยดสยองยิ่งนกั ขอให้ค  านึงดูเถิดวา่ ชาติต่อชาติไดเ้คยกระท าสงครามแก่กนั เพราะนารีเป็นสาเหตุ 
นางเฮเล็นแห่งตรอยนั้นแล แต่แน่ทีเดียวท่านคงจะไม่ไดเ้คยพบนารีน้ีฉนัยินดี ยนิดียิง่นกั นางนั้นจะ
ไดเ้ป็นหญิงดีเท่าท่ีควรเป็นก็หามิได”้ (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 213) 

หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองการเมือง อ านาจ และความยติุธรรม 
ประเภทท่ี 2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัพุทธศาสนา และความเช่ือ 

   1)  Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 

 Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 
ประเภทท่ี 3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 

1)  Metaphor:  พูดไม่หยดุ คือ นกเขา 
 Share Understanding: พูดไม่หยดุ คือ นกเขา  

Metaphor Evidencing Entailment: 
แลตลอดเวลา จีวรกบันกักีฬากรีกไดพู้ดจอ้ยๆ อยูร่าวกบันกเขา ไปๆ มาๆ 

นกักีฬากรีกก็เอาแวน่เด่ียวติดตาเขา้ แลว้แลมองดูป้อมแบลล่ีไฮอยา่งตาลอยๆ (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, 
พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 214) 

หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์
 ประเภทท่ี 4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบักษตัริย ์

   1)  Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 

Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 
จากนิทานเร่ือง ปิคนิค ณ เมโสโปเตเมีย พบการใช้ถอ้ยค าอุปลกัษณ์ 2 อุปลกัษณ์ 

สามารถแยกประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ ดงัตารางท่ี 4.35 
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ตารางที ่4.35  แสดงประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ในนิทานเร่ืองปิคนิค ณ เมโสโปเตเมีย 
 
ประเภทที ่ ประเภทของอุปลกัษณ์ จ านวน 

1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสงัคม 1 
2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองพทุธศาสนา และความเช่ือ 0 
3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 1 
4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองกษตัริย ์ 0 
 รวม 2 

 
เร่ืองท่ี 4 ความล าบากแห่งลอคินวาร์ 
ประเภทท่ี 1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสังคม 

1)  Metaphor:  ความเป็นหญิง คือ ถามจ ้าจ้ีจ  ้าไช 
Share Understanding: ความเป็นหญิง คือ ถามจ ้าจ้ีจ  ้าไช 
Metaphor Evidencing Entailment: 
ลอคินวาร์พูดว่า “ทะล่ึงใหญ่เสียแลว้ ให้ตกนรกสิ! บอกหล่อนทีเถอะวา่ 

หญิงสาวๆ ไม่ควรถามจ ้าจ้ีจ  ้าไชนกั” (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 226-227) 
 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองเพศสภาพ 
ประเภทท่ี 2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัพุทธศาสนา และความเช่ือ 

   1)  Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 

 Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 
ประเภทท่ี 3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 

1)  Metaphor:  ใบหนา้งาม คือ ดวงเดือนแรกข้ึน 
Share Understanding: ดวงเดือน คือ ดวงจนัทร์ เป็นดาราศาสตร์วตัถุท่ี

โคจรรอบโลก ในสมยัก่อนกวีเช่ือว่าดวงจนัทร์เป็นสัญลกัษณ์ของผูห้ญิง ความงาม และความมี
เสน่ห์ แต่ดวงจนัทร์ก็ยงัมีความล้ีลบัท่ีท าใหเ้กิดความเช่ือในทางโหราศาสตร์  

Metaphor Evidencing Entailment: 
   หัสซันตอบว่า “หล่อนว่าหน้าของคุณเหมือนดวงเดือนแรกข้ึน” แลว้จึง
กล่าวอธิบายเพิ่มเติมโดยเร็วว่า “ในประเทศอาหรับ นั่นนับว่าเป็นการชมขอรับ” (มงกุฎเกล้า
เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 225) 

หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์
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2)  Metaphor:  เสียงประหลาด คือ เสียงพิลึกกึกกือ 
Share Understanding: เสียงประหลาด คือ เสียงพิลึกกึกกือ 
Metaphor Evidencing Entailment: 
“แต่เพลงท่ีหล่อนร้องมาเม่ือก้ีมนัไม่ใช่ล าอาหรับน่ีนะ มนัไม่เหมือนอา้ย

เสียงพิลึกกึกกือท่ีพวกชาวเมืองน้ีเรียกวา่เพลงเลยทีเดียว” (มงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั, พระบาทสมเด็จพระ, 
2551: 228) 

หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองส่ิงไม่มีชีวติ 
   3)  Metaphor:  วิธีเก้ียวผูห้ญิง คือ โบราณสมัยดึกด าบรรพ์ใช้วิธีเก้ียว
ผูห้ญิงดว้ยก าลงักาย ในปัจจุบนัสมยัน้ีจ  าเป็นตอ้งใชว้ธีิอนัอ่อนโยนอยา่งอารยธรรม 

Share Understanding: วิธีการจีบผู ้หญิงเปล่ียนไปตามยุคสมัย คือ 
โบราณสมยัดึกด าบรรพ์ใช้วิธีเก้ียวผูห้ญิงด้วยก าลังกาย ในปัจจุบนัสมยัน้ีจ  าเป็นต้องใช้วิธีอัน
อ่อนโยนอยา่งอารยธรรม 

Metaphor Evidencing Entailment: 
“ในโบราณสมยัดึกด าบรรพ์ใช้วิธีเก้ียวผูห้ญิงด้วยก าลงักาย ในปัจจุบนั

สมยัน้ีจ  าเป็นตอ้งใช้วิธีอนัอ่อนโยนอยา่งอารยธรรม แต่ก็มีบางคร้ังบางคราวท่ีผูห้ญิงสมยัใหม่น้ียงั
นึกอยูใ่นใจวา่ อยากจะใคร่ไดเ้ห็นชายแบบโบราณบา้ง” (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 
2551: 229) 

หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์
 ประเภทท่ี 4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบักษตัริย ์

   1)  Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 

Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 
จากนิทานเร่ือง ความล าบากแห่งลอคินวาร์ พบการใช้ถ้อยค าอุปลักษณ์ 4 อุป

ลกัษณ์ สามารถแยกประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ ดงัตารางท่ี 4.36 
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ตารางที ่4.36  แสดงประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ในนิทานเร่ืองความล าบากแห่งลอคินวาร์ 
 
ประเภทที ่ ประเภทของอุปลกัษณ์ จ านวน 

1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสงัคม 1 
2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองพทุธศาสนา และความเช่ือ 0 
3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 3 
4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองกษตัริย ์ 0 
 รวม 4 

 
เร่ืองท่ี 5  การช่วยนางงาม 
ประเภทท่ี 1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสังคม 

   1)  Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 

 Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 
ประเภทท่ี 2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัพุทธศาสนา และความเช่ือ 

   1)  Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 

 Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 
ประเภทท่ี 3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 

1)  Metaphor:  เรือปืนรายลอ้มรอบ คือ แม่ไก่โอบปีกป้องลูกไก่ 
Share Understanding: เรือปืนรายลอ้ม คือ แม่ไก่โอบปีกป้องลูกไก่  
Metaphor Evidencing Entailment: 
ค ่าวนัหน่ึง ไดมี้การประชุมกนัท่ีอะมาราห์ เรือกลไฟล าใหญ่ ๒ ปล่อง ช่ือ 

สแต์ร็ดดลบคั ไดจ้อดอยู่เหนือเมืองนั้นข้ึนไปประมาณ ๑ ไมล์ ผูกอยู่กบัฝ่ังแห่งหน่ึง ซ่ึงมีดงตาล
หนาอยูเ่รือน้ีไดร้วบรวมเรือปืนล ายอ่มๆ กวา่ไวโ้ดยรอบอีกประมาณ ๖ ล า ประดุจแม่ไก่โอบปีกป้อง
ลูกไก่ไว ้(มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 230) 

หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองส่ิงไม่มีชีวติ 
2)  Metaphor:  ความฉบัไว คือ สัญญาอนัตกลงกนัไวแ้ลว้ล่วงหนา้ 
Share Understanding: ความฉบัไว คือ สัญญาอนัตกลงกนัไวแ้ลว้ล่วงหนา้ 
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Metaphor Evidencing Entailment: 
ทนัใดนั้นทุกๆ คนได้ตกใจ เม่ือได้ยินเสียงผูห้ญิงร้องกร๊ีดดงัมาจากฝ่ัง

แม่น ้ า เสียงนั้นเป็นเสียงผูห้ญิงซ่ึงมีความกลวัอยา่งมากท่ีสุด เป็นเสียงหวีดวา้ยอยา่งจบัหวัใจ ซ่ึงท า
ให้หนา้อนัแดงของลอคินวาร์เผือดไปโดยทนัที ในขณะเดียวกนั ดว้ยความฉบัไวราวกบัไดมี้อาณัติ
สัญญาอันตกลงกันไว้แล้วล่วงหน้า เ รือส์ว็อตไฟล์ได้เปิดไฟฉาย (มงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัว , 
พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 233) 
   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์

3)  Metaphor:  ความมืดด า คือ ขมุแรก 
Share Understanding: ความมืดด า คือ ขมุนรก 
Metaphor Evidencing Entailment: 

 แต่นอกเขตแสงสวา่งนั้นออกไปยอ่มมีความมืดอนัด าป้ือราวกบัในขุมแรก 
(มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 233) 

หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองธรรมชาติ 
4)  Metaphor:  ความกระจ่างแห่งแสงไฟ คือ ดูในถ ้ามอง 
Share Understanding: ความกระจ่างแห่งแสงไฟ คือ ดูในถ ้ามอง 
Metaphor Evidencing Entailment: 
ในส่วนไฟฉายซ่ึงท าให้นึกถึงละคอนพูดท่ีโรงละคอนดรูรีเลนใน

ลอนดอน ในความกระจ่างแห่งแสงไฟนั้นอะไรทุกอยา่งดูยืนเด่นออกมาราวกบัดูในถ ้ามอง (มงกุฎ
เกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 233) 

หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองส่ิงไม่มีชีวติ 
5)  Metaphor:  แขนแกวง่ คือ ตุม้นาฬิกา 
Share Understanding: แขนแกวง่ คือ ตุม้นาฬิกา 
Metaphor Evidencing Entailment: 
เขาเพ่งดูผูท่ี้ชายอาหรับอุม้ไป นัน่คือหญิงสาวผูห้น่ึง ซ่ึงดูท่าทางเหมือน

สลบไปแลว้ เพราะหัวของหล่อนไดซ้บพาดอยู่บนบ่าชายผูอุ้ม้ แลแขนของหล่อนขา้งหน่ึงห้อยอยู ่
แลแกวง่ไปมาราวตุม้นาฬิกา (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 233) 

หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์
 ประเภทท่ี 4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบักษตัริย ์

   1)  Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 
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Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 
จากนิทานเร่ือง การช่วยนางงาม พบการใชถ้อ้ยค าอุปลกัษณ์ 5 อุปลกัษณ์ สามารถ

แยกประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ ดงัตารางท่ี 4.37 
       

ตารางที ่4.37  แสดงประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ในนิทานเร่ืองการช่วยนางงาม 
 
ประเภทที ่ ประเภทของอุปลกัษณ์ จ านวน 

1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสงัคม 0 
2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองพทุธศาสนา และความเช่ือ 0 
3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 5 
4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองกษตัริย ์ 0 
 รวม 5 

 
  4.1.2.27  นิทานเร่ือง นิทานทองอิน ชุดท่ี 1 

เร่ืองท่ี 1 นากพระโขนงท่ีสอง 
ประเภทท่ี 1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสังคม 

1)  Metaphor: คนเขา้รับราชการ คือ คนมีสติปัญญาไหวพริบมาก ทั้งมี
ความรู้ดี 

Share Understanding: ผู ้ท่ี มีความรู้ มีสติปัญญาดี ส่วนใหญ่จะเข้ารับ
ราชการ 

Metaphor Evidencing Entailment:  
 ในเวลานั้นผูท่ี้ทราบเร่ืองแลว้มีอยู่สองจ าพวก พวกหน่ึงเช่ือว่าเป็นปีศาจ

จริง อีกพวกหน่ึงไม่ออกความเห็นเลย ฟังแลว้ก็ลืมน่ิงไป มีคนอยูค่นเดียวท่ีขา้พเจา้ทราบแน่วา่ไม่อยู่
ในจ าพวกทั้งสองซ่ึงกล่าวแลว้นั้น คือ มิตรของขา้พเจา้ผูห้น่ึง ซ่ึงในท่ีน้ีขา้พเจา้จะเรียกว่านายทอง
อิน นายทองอินน้ีเป็นมีสติปัญญาไหวพริบมาก ทั้งมีความรู้ดีดว้ย ซ่ึงท าใหผู้ซ่ึ้งรู้จกัเขาประหลาดใจ
มากว่าไม่ท าราชการในกระทรวงหน่ึงกระทรวงใดเลย อีกประการหน่ึงมีผูไ้ม่ทราบอยู่โดยมากวา่ 
นายทองอินท าการหาเล้ียงชีพอยา่งไร เขาไม่ไดค้า้ขาย ไม่ไดเ้ป็นหมอความ แลดูเหมือนไม่ท าอะไร
เลย แต่ก็มีบา้นอยูส่บาย แลมีเงินใชพ้อเสมอ (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 240) 

 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองการศึกษาและความสามารถ 
2)  Metaphor:  ผูมี้ยศถาบรรดาศกัด์ิ คือ ใตเ้ทา้กรุณาเจา้  
Share Understanding:  ผูมี้ยศถาบรรดาศกัด์ิ คือ ใตเ้ทา้กรุณาเจา้ 
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Metaphor Evidencing Entailment:  
 นายทองอินตอบวา่ “ฉนัสืบดูแลว้ ไดค้วามวา่ คุณฝร่ังเจา้กรมท่านไม่เห็น

มีเหตุส าคญั พอท่ีท่านจะใช้มนัสมองของท่าน อีกประการหน่ึงเวลาน้ีท่านก าลงัมีธุระมาก ทหาร
หม่ินประมาทท่านร ่ าไป ประเด๋ียวคิดจะแทงท่าน ประเด๋ียวคิดปล้นโรงพยาบาทพลตระเวน 
ประเด๋ียวยิงกบัพลตระเวน โอ๊ย อา้ยทหารละ หมู่น่ีมนัช่างวุ่นเสียจริงๆ มนัช่างไม่รู้จกักลวัเกรงใต้
เทา้กรุณาเจา้เลย” (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 243) 

 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองชนชั้น 
3)  Metaphor: จบัผูร้้าย คือ จบัตวัแมงใส่ยนิูฟอร์ม 
Share Understanding:  จบัผูร้้าย คือ จบัตวัแมงใส่ยนิูฟอร์ม 
Metaphor Evidencing Entailment:  
“. . .ไม่มีคนอ่ืนละอ้ายพวกทหารคิดท าร้ายพลตระเวนคิดปล้นก านัน

ผูใ้หญ่บา้นแลว้ก็มีค  าสั่งให้จบัใครๆ ไม่วา่สุดแทแ้ต่จะจบัไดพ้อให้เป็นตวัแมงใส่ยนิุฟอมก็แลว้กนั” 
(มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 243) 

หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองการเมือง อ านาจ และความยติุธรรม 
4)  Metaphor:  การสู้รบ คือ ยทุธนา 
Share Understanding:  การสู้รบ คือ ยทุธนา 
Metaphor Evidencing Entailment:  

 “. . . มนัจะเดินอยูไ่หนๆ ก็ได ้จบัมนัเขา้คนหน่ึงก็แลว้ แลว้ยทุธนาเขาก็ไป
ช าระกนัเองแหละ เม่ืออา้ยนัน่พิรุธก็เคราะห์ของมนั” (มงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 
2551: 243) 

 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองการเมือง อ านาจ และความยติุธรรม 
5)  Metaphor:  หมดความรอบรู้ คือ หมดปัญญา 
Share Understanding: หมดความรอบรู้ คือ หมดปัญญา  
Metaphor Evidencing Entailment:  
เม่ือไม่ทราบความประสงค์ของนายทองอินเลยเช่นนั้น ข้าพเจ้าก็หมด

ปัญญาท่ีจะท าประการใด (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 251) 
 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองการศึกษาและความสามารถ 
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ประเภทท่ี 2  อุปลกัษณ์เก่ียวกบัพุทธศาสนา และความเช่ือ 
1)  Metaphor:  การพน้ทุกข ์คือ การมีความรู้ในทางผสีางเทวดา  
Share Understanding:  การพ้นทุกข์ คือ การมีความรู้ในทางผีสาง

เทวดา 
Metaphor Evidencing Entailment:  

 พนัโชติ “ชอบกลจริงขอรับ นายเห็นยงัไง ผมจะท าอยา่งไงดีถึงจะพน้ทุกข์
ได ้พระก็นิมนตม์าสวดมาประน ้ามนตแ์ลว้ หมอผกี็เอามาแลว้ ไม่เห็นมนัไป”  

 ทองอิน “ถา้อยา่งนั้นบางทีเพื่อนฉนัคนน้ีจะช่วยแกได ้เขามีความรู้ในทาง
ผสีางเทวดาอยูม่ ัง่นะ” (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 250)  

 หมายเหตุ: อุปลักษณ์เร่ืองความเช่ือส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ และส่ิงล้ีลับเหนือ
ธรรมชาติ 

2)  Metaphor:  ผูข้บัไล่ความไม่ดี คือ หมอปีศาจ 
Share Understanding:  ผูข้บัไล่ความไม่ดี คือ หมอปีศาจ 
Metaphor Evidencing Entailment:   

 ขา้พเจา้ออกอึดอดัใจ นึกไม่ออกวา่จะตอบพนัโชติวา่กระไร ในเวลานั้นก็
นึกไม่ออกวา่ ธรรมดาหมอปีศาจตอ้งใชอ้ะไรบา้งในการพิธีไล่ปีศาจ นึกออกเคืองนายทองอินวา่มา
แกลง้ท าเพื่อนกนัเสียเช่นน้ี จริงอยูข่า้พเจา้ไดเ้คยเห็นนายทองอินท าอะไรประหลาดๆ หลายคร้ังแลว้ 
แต่ยงัไม่เคยเห็นท าอะไรเปล่าๆ เลย เคยมีเหตุเสมอ แต่คร้ังน้ีขา้พเจา้ตรองไม่ออกเลย วา่ท าไมนาย
ทองอินจึงไปบอกพนัโชติวา่ ขา้พเจา้เป็นหมอปีศาจ เม่ือไม่ทราบความประสงคข์องนายทองอินเลย
เช่นนั้น ขา้พเจา้ก็หมดปัญญาท่ีจะท าประการใด (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 
250-251) 

 หมายเหตุ: อุปลักษณ์เร่ืองความเช่ือส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ และส่ิงล้ีลับเหนือ
ธรรมชาติ 

3)  Metaphor:   ความขลงั คือ ตกัน ้าหนา้วดั 
Share Understanding:  ความขลงั คือ ตกัน ้าหนา้วดั 
Metaphor Evidencing Entailment:  
ขา้พเจา้จึงน่ิงตรองอยู ่วา่จะตอบพนัโชติอยา่งไรดี นายทองอินเห็นขา้พเจา้

อึดอดัเตม็ทีเช่นนั้น จึงชิงพูดข้ึนวา่ 
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“ก็พอ่วดัท าเหมือนคร้ังไล่ผีบา้นฉนัก็แลว้กนั ลองดูบางทีจะส าเร็จคร้ังนั้น
แกเรียกเอาน ้ากลางแม่น ้าจอกหน่ึง เทียนข้ีผึ้งขอจากพระเล่มหน่ึงสายสิญจน์กลุ่มหน่ึง หญา้คาก ามือ
หน่ึงดูเหมือนเท่านั้นไม่ใช่หรือ”  

ขา้พเจา้ตอบวา่ “เท่านั้นก็พอ” 
พนัโชติจึงกล่าววา่ “ถา้อยา่งนั้นผมรับหามาใหน้ายไดง่้ายๆ เทียว จะชา้อยู่

ก็ท่ีน ้ากลางแม่น ้านั้นแหละขอรับ น ้าทอ้งคลองไม่ไดห้รือขอรับ” 
 ขา้พเจา้แลดูตานายทองอินแลว้ก็เขา้ใจจึงตอบว่า “ไม่ไดน้ ้ าตอ้งตกักลาง

แม่น ้าถึงจะขลงั ยิง่ตกัน ้าหนา้วดัยิง่ดี” 
 พนัโชติก็รับว่า จะไปหาของซ่ึงนายทองอินกล่าวว่า ขา้พเจา้อยากไดน้ั้น 

บุตรแกทั้งสองคนแกให้ไปขอเทียนกบัสายสิญจน์จากท่านสมภาร ส่วนตวัแกเองนั้นลงไปตกัน ้ า
กลางแม่น ้ าตามนายทองอินว่า สังเกตดูท่าทางพนัโชตินั้นยินดีมาก ท่ีจะพน้ทุกข์ไม่ตอ้งถูกปีศาจ
รบกวนแต่นายชมบุตรนั้น สังเกตตามสีหนา้เห็นไดว้า่มีกลวัปนอวดเก่งอยูพ่อเท่าๆ กนั 

 (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 251) 
 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองความเช่ือทางไสยศาสตร์ 
ประเภทท่ี 3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 

1)  Metaphor:  ใชค้วามคิด คือ ใชม้นัสมอง 
Share Understanding: คนฉลาดมกัใชส้ติปัญญาไตร่ตรอง  
Metaphor Evidencing Entailment:  
ขา้พเจา้จึงถามข้ึนวา่ “ก็พวกโปลิศเขาวา่กระไรกนัเล่าแกรู้ไหม” 
นายทองอินตอบวา่ “ฉนัสืบดูแลว้ ไดค้วามวา่ คุณฝร่ังเจา้กรมท่านไม่เห็น

มีเหตุส าคญั พอท่ีท่านจะใชม้นัสมองของท่าน” (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 242)  
หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์
2)  Metaphor:  พูดเหมือนรู้อยูแ่ลว้ คือ ไดเ้ล็งทิพเนตรสอดส่อง 
Share Understanding: พูดเหมือนรู้อยูแ่ลว้ คือ ไดเ้ล็งทิพเนตรสอดส่อง 
Metaphor Evidencing Entailment:  

 นายทองอินหวัเราะเป็นทีเยาะๆ แลว้ตอบวา่ “จะตอ้งไปบอกไปเล่าเขาให้
เสียเวลาท าไม ฉนัก็รู้แลว้ท่านเจา้กรมจะวา่กระไร ท่านเจา้ประคุณคงนัง่เคาะโตะ๊กกัๆ อยูส่ักครู่หน่ึง 
แลว้พูดเหมือนไดเ้ล็งทิพเนตรสอดส่องตลอดแลว้วา่. . .” (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 
2551: 243) 

หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์
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3)  Metaphor:  คนพูดไม่คิด คือ คนปากพล่อย  
Share Understanding: คนปากพล่อย คือ คนท่ีพูดโพล่งพล่าม ไม่รู้จกั

ไตร่ตรองเสียก่อนก็พูดออกไปทนัที ไม่รู้จกักาลเทศะ 
Metaphor Evidencing Entailment:  
ขา้พเจา้ก็รับโดยทนัที เพราะขา้พเจา้ไดเ้คยไปกบันายทองอินบา้งแลว้บาง

คราว ในเวลาเขาไปสืบการต่างๆ แลบางทีก็ไดช่้วยเขาบา้งตามสติก าลงัของขา้พเจา้ แต่อยา่งๆ ก็ดี 
นายทองอินเป็นเช่ือได้แน่ว่าขา้พเจา้ไม่เป็นคนปากพล่อย ส่ิงใดเขายงัไม่อนุญาตให้ขยายเป็นไม่
ขยายเป็นอนัขาด เพราะฉะนั้นนายทองอินจ่ึงเรียกขา้พเจา้ไปเป็นเพื่อนเนืองๆ (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, 
พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 244) 

หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์
4)  Metaphor:  ความประพฤติในทางเส่ือมเสีย คือ เสเพล  
Share Understanding:  ความประพฤติในทางเส่ือมเสีย เหลวไหล ไม่

เอางานเอาการ ไม่เป็นหลกัเป็นฐาน 
Metaphor Evidencing Entailment:  
“ท่ีผมทราบเห็นมีสัก ๒ หนหรือ ๓ หน แต่จะไปดว้ยกนัอีกก่ีหนแน่ผมไม่

ทราบ เจา้ปริกของกระผมน่ี ผมบ่นๆ อยูว่า่น่ากลวัจะเสียคน ดูชอบเท่ียวกลางคืนนกั ผมสงสัยวา่จะ
ไปติดผูห้ญิงท่ีไหนเป็นแน่ แต่ถา้เพียงเท่านั้นผมก็ไม่วา่ ผมกลวัมนัจะไปคบเพื่อนฝงูเสเพล จะพลอย
ใหค้วามเสียมาถึงกระผมดว้ย” (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 246) 

หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์
5)  Metaphor:  กิริยาหนา้ตายิม้แยม้ คือ กรุ้มกร่ิม 
Share Understanding: กิริยาหนา้ตายิม้แยม้ คือ กรุ้มกร่ิม  
Metaphor Evidencing Entailment:  
พอข้าพเจ้าได้ยินนายทองอินพูดดังน้ี ก็เข้าใจแลเห็นจริงด้วยว่าเจ้าชม

นั้นเองเป็นผี แต่ก็ยงัไม่เขา้ใจแทใ้นเร่ืองผูห้ญิงท่ีพนัโชติเห็นอยู ่๒ แห่งนั้น ขา้พเจา้ถามนายทองอิน
วา่ เขาจะอธิบายเร่ืองนั้นอยา่งไร นายทองอินตอบวา่ แกจ าค าตอบตาเปรมไม่ไดห้รือ เจา้ปริกลูกแก
หมู่น้ีหายไปบ่อยๆ จ าไม่ไดห้รือ ขา้พเจา้ก็เขา้ใจแจ่มแจง้ทีเดียวคราวน้ี ส่วนนายทองอินนั้นกรุ้มกร่ิม
มากเม่ือเวลาเดินกลบัออกมาหอนัง่เขาพูดวา่ พ่อวดัคราวน้ีแหละแกจะไดช่ื้อเสียงเป็นหมอผีส าคญั
ละ ตั้งแต่คืนน้ีไปผีเป็นไม่หลอกพนัโชติอีกละ (มงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 
252-253) 

หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์



179 
 

 ประเภทท่ี 4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบักษตัริย ์
   1)  Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 

Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 
  จากนิทานเร่ือง นิทานทองอิน ชุดท่ี 1 เร่ืองท่ี 1 นากพระโขนงท่ีสอง พบการใช้
ถอ้ยค าอุปลกัษณ์ 13 อุปลกัษณ์ สามารถแยกประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ ดงัตารางท่ี 4.38 
        
ตารางที ่4.38  แสดงประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ในนิทานเร่ืองนิทานทองอิน ชุดท่ี 1 เร่ืองท่ี 1  
                       นากพระโขนงท่ีสอง 
 
ประเภทที ่ ประเภทของอุปลกัษณ์ จ านวน 

1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสงัคม 5 
2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองพทุธศาสนา และความเช่ือ 3 
3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 5 
4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองกษตัริย ์ 0 
 รวม 13 

 
 เร่ืองท่ี 2  นายสุวรรณถูกขโมย 

ประเภทท่ี 1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสังคม 
   1)  Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 

 Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 
ประเภทท่ี 2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัพุทธศาสนา และความเช่ือ 

1. Metaphor:  สาบานต่อส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ คือ สาบานเจด็วดัเจด็วา 
Share Understanding: ความเช่ือกันว่าสาบานต่อหน้าส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ ยิ่ง

สาบานมากวดัยิง่ดี  
 Metaphor Evidencing Entailment: 
 “ท่ีแกพูดมาน่ีหนะ้ เป็นจริงทั้งนั้นนะ” 
 “สาบานเจด็วดัเจด็วาไดข้อรับ” 
 (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 264) 
 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองความเช่ือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ และส่ิงล้ีลบัเหนือธรรมชาติ 
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2)  Metaphor:   เคราะห์ร้าย คือ ถูกขโมย 
Share Understanding:  เคราะห์ร้าย คือ ถูกขโมย 

 Metaphor Evidencing Entailment: 
 “. . .พอรุ่งเชา้แกก็ใหบ้่าวแกเอาเคร่ืองเพชรไปขาย แลว้แกเตรียมไวว้า่ เม่ือ

ผูซ่ึ้งเขาเอาเคร่ืองเพชรมาฝากให้แกซ่อมแซมมาเร่งเอากบัแกๆ ก็จะบอกเขาวา่ จะท าอยา่งไรไดถู้ก
ขโมยเป็นเคราะห์ร้ายของแก แต่เพื่อไม่ใหผู้ซ่ึ้งกรุณาแกเสียหายมากมาย แกจะยอมใชเ้งินใหก่ึ้งราคา
เคร่ืองเพชร อยา่งน้ีถูกหรือไม่ถูก” (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 271) 

 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองความเช่ือโชคลาง 
ประเภทท่ี 3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 

1. Metaphor:   คนอยากรู้อยากเห็น คือ คนทะเยอทะยานอยากรู้คอยฟังอยู่
ไดเ้สมอ 

Share Understanding: คนอยากรู้อยากเห็น คือ คนทะเยอทะยานอยากรู้
คอยฟังอยูไ่ดเ้สมอ 

Metaphor Evidencing Entailment:  
 เม่ือถึงร้านนั้น เห็นมีพลตระเวนรักษาอยู่หลายคน แลมีคนอ่ืนๆ ยืนอยู่

หน้าร้านก็หลายคนเหมือนกัน ท่ีจริงก็ประหลาด พอมีเหตุอะไรข้ึนนิดหน่อยแล้วคงมีคน
ทะเยอทะยานอยากรู้คอยฟังอยู่ได้เสมอ ถ้ายิ่งเป็นความขโมยกันเช่นน้ีก็ยิ่งมีคนอยากรู้มากข้ึน 
(มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 258) 

 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์
2)  Metaphor:  การแสดงความเป็นเจา้ของ คือ ตีตรา 
Share Understanding:  การประทบัเคร่ืองหมายเพื่อแสดงความเป็น

เจา้ของ 
Metaphor Evidencing Entailment:  
ทองอิน “ถา้อยา่งนั้นก็ยิ่งน่าประหลาดใจข้ึนอีก รอยตีนนั้นเห็นไดช้ดัเจน

วา่ตีนเป้ือนโคลน อะไรจะมาขโมยเขาทั้งทีควรจะตอ้งระวงัอยา่งท่ีสุดไม่ให้เขาจบัได ้นายกรกลบั
เอาโคลนทาตีนแลว้มาเหยยีบตีตราไวท่ี้หนา้ต่างไวใ้ห้จบัอีก น่าหวัเราะจริงๆ” (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, 
พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 260) 

หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์
   3)  Metaphor:   สีหนา้เครียด คือ หนา้ตึง 
   Share Understanding:  สีหนา้เครียดหรือขุ่นเคือง คือ หนา้ตึง 
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   Metaphor Evidencing Entailment:  
 ฝร่ังน่ิงท าหน้าตึงแล้วถามนายทองอินว่า “ก็ถ้าอย่างนั้นท่านคิดว่าใคร

ขโมย” (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 260) 
 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์

4)  Metaphor:  ส่ิงท่ีปฏิบติักนัมาเป็นปกติวสิัย คือ เป็นธรรมเนียม 
Share Understanding:  ส่ิงท่ีปฏิบติักนัมาเป็นปกติวสิัย การท าตามแบบ

แผนหรือส่ิงท่ียดึถือตามธรรมเนียม  
 Metaphor Evidencing Entailment: 
 ฝร่ังน่ิงท าหนา้ตึงแลว้ถามนายทองอินวา่ “ก็ถา้อยา่งนั้นท่านคิดวา่ใครขโมย” 
 นายทองอินตอบว่า “เป็นธรรมเนียมของฉัน ไม่คิดว่าคนนั้นคนน้ีขโมย 

จนกว่าฉันจะหาส่ิงของหรือขอ้ความอนัใดท่ีจะช้ีให้เห็นไดแ้น่ว่าผูใ้ดขโมย ฉันจึงจะตกลงคิดวา่ผู ้
นั้น น่ีฉันยงัไม่เห็นเหตุผลท่ีจะเป็นพานให้ฉันคิดว่านายกรขโมย นายกรก็ไดรั้บเงินเดือนอยู่มาก
ไม่ใช่หรือ” (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 260) 

 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์
 ประเภทท่ี 4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบักษตัริย ์

   1)  Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 
   Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 
  จากนิทานเร่ือง นิทานทองอิน ชุดท่ี 1 เร่ืองท่ี 2 นายสุวรรณถูกขโมย พบการใช้
ถอ้ยค าอุปลกัษณ์ 6 อุปลกัษณ์ สามารถแยกประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ ดงัตารางท่ี 4.39        
 
ตารางที ่4.39  แสดงประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ในนิทานเร่ืองนิทานทองอิน ชุดท่ี 1 เร่ืองท่ี 2 นาย 
                       สุวรรณถูกขโมย 
 
ประเภทที ่ ประเภทของอุปลกัษณ์ จ านวน 

1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสงัคม 0 
2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองพทุธศาสนา และความเช่ือ 2 
3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 4 
4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองกษตัริย ์ 0 
 รวม 6 
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 เร่ืองท่ี 3 ความลบัแผน่ดิน 
ประเภทท่ี 1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสังคม 

  1)  Metaphor:   ส้ินความรอบรู้ คือ หมดปัญญา 
  Share Understanding:  ส้ินความรอบรู้ คือ หมดปัญญา 
  Metaphor Evidencing Entailment:  
  “ฉนัหมดปัญญาไม่รู้จะท าอย่างไร คร้ันจะไปเอะอะคน้บา้นนายเปล่ียนก็

จะเกิดเหตุฉาวข้ึน แต่ร่างสัญญานั้น ถ้าทราบแพร่หลายไปถึงข้างโน้น น่ากลัวจะเกิดเหตุใหญ่ 
เพราะฉะนั้ น ฉันจึงมาหาท่านเพื่อปรึกษาว่าควรจะท าอย่างไร” (มงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัว , 
พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 275) 
   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองการศึกษาและความสามารถ 

ประเภทท่ี 2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัพุทธศาสนา และความเช่ือ 
   1)  Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 

 Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 
 ประเภทท่ี 3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 
  1)  Metaphor:   คนเขา้รีตคาทอลิก คือ สัปเยค 
  Share Understanding:  คนเขา้รีตคาทอลิก คือ สัปเยค 
  Metaphor Evidencing Entailment:  
  “นายเปล่ียนคนเขา้รีตคาทอลิก สงสัยว่าเป็นสัปเยค ท่าทางดูเหมือนจะมี

การคา้ขายทางลบั บา้นเรือนใหญ่โต มีเงินไม่ไดท้  าอะไร เห็นจะเจา้น่ีแน่เสียแลว้ พ่อวดั แกกลบัไป
บา้นเสียก่อนก็เห็นจะได ้ฉนัจะไปเท่ียวสืบอะไรเสียหน่อย” (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จ
พระ, 2551: 276) 

  หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์
  2)  Metaphor:   คุก คือ กรงเหล็ก  
  Share Understanding:  คุก คือ กรงเหล็ก 

   Metaphor Evidencing Entailment:  
   นายทองอินก็พูดวา่ “คราวน้ีเสียทีเสียแลว้ นายจบัผมไดคื้อมือเทียวขอรับ” 
คนถือปืนหวัเราะเยาะแลว้พูดวา่ “แน่ละคืนวนัน้ีพ่อไปนอนกรงเหล็กกนัเถอะ” (มงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 279) 
   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองส่ิงไม่มีชีวติ 
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   3)  Metaphor:  การดินเนอร์ คือ การสมโภช 
   Share Understanding:  การดินเนอร์ คือ การกินร่วม การเล้ียงอาหาร 
งานฉลองเพื่อความยนิดีร่าเริง  
   Metaphor Evidencing Entailment:  
   แลว้นายทองอินกบัขา้พเจา้ ก็พากนัไปดินเนอร์ท่ีบา้นเจา้คุณปลดัทูลฉลอง
เป็นการสมโภช ในการท่ีช่วยกนัรักษาความลบัแผน่ดินไวไ้ด ้(มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จ
พระ, 2551: 284) 
   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองส่ิงไม่มีชีวติ 

 ประเภทท่ี 4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบักษตัริย ์
   1)  Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 
   Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 
  จากนิทานเร่ือง นิทานทองอิน ชุดท่ี 1 เร่ืองท่ี 3 ความลบัแผน่ดิน พบการใชถ้อ้ยค า
อุปลกัษณ์ 4 อุปลกัษณ์ สามารถแยกประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ ดงัตารางท่ี 4.40        
 
ตารางที ่4.40  แสดงประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ในนิทานเร่ืองนิทานทองอิน ชุดท่ี 1 เร่ืองท่ี 3 ความลบั 
                       แผน่ดิน 
 
ประเภทที ่ ประเภทของอุปลกัษณ์ จ านวน 

1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสงัคม 1 
2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองพทุธศาสนา และความเช่ือ 0 
3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 3 
4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองกษตัริย ์ 0 
 รวม 4 

 
  เร่ืองท่ี 4 นายสวสัด์ิ “บิตุฆาต” 

ประเภทท่ี 1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสังคม 
   1)  Metaphor:   ศาลแขวง คือ ศาลโปรีสภา 
   Share Understanding:  ศาลแขวง คือ ศาลโปรีสภา 
   Metaphor Evidencing Entailment: 
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   ขา้พเจา้พูดว่า “ถึงอย่างไรๆ ก็ดี ขอให้ท่านเรียกนายสวสัด์ิมาซักต่อหน้า
ขา้พเจา้ เพื่อขา้พเจา้จะไดท้ราบความบา้ง” 

 เจา้กรมกองตระเวนตอบว่า “ฉันไดซ้ักนายสวสัด์ิตั้งแต่ก่อนท่านมาแล้ว 
ฉันไม่ตอ้งการซักอีก ฉันทราบพอแลว้ พยานฉันก็มีพอท่ีจะข้ึนศาลโปรีสภาได ้ไม่ใช่หน้าท่ีของ
เจา้กรมกองตระเวนท่ีจะตอ้งช่วยทนายของจ าเลย ซ่ึงไม่มีความเฉียบแหลมพอท่ีจะสืบสาวเอาความ
จริงไดโ้ดยตนเอง” (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 287) 

 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองการเมือง อ านาจ และความยติุธรรม 
   2)  Metaphor:   ไม่บอกความจริง คือ ยกัความจริง 
   Share Understanding:  ไม่บอกความจริง คือ ยกัความจริง 
   Metaphor Evidencing Entailment: 
   เจา้กรมกองตระเวนน่ิงอยู ่ขา้พเจา้ก็พูดต่อไปท าเสียงแข็งวา่ “ขา้พเจา้ตอ้ง
ขอให้ท่านบอก หนา้ท่ีของท่านก็ส าหรับรักษาความเรียบร้อยแลความยุติธรรม ถา้ท่านจะยกัความ
จริงเสียไม่บอกกบัขา้พเจา้ผูเ้ป็นทนายนายสวสัด์ิเช่นน้ี ท่านจะนบัวา่ท่านไดท้  าหนา้ท่ีของท่านเตม็ท่ี
หรือ?” (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 287) 

 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองการเมือง อ านาจ และความยติุธรรม 
   3)  Metaphor:   ชอบมาพากล คือ ความชอบกล 
   Share Understanding:  ความชอบกล คือ ชอบมาพากล ความไม่น่า
ไวว้างใจ ตอ้งดว้ยชั้นเชิง เขา้ที น่าแคลงใจ น่าสงสัย 
   Metaphor Evidencing Entailment:  
   “ท าไมแกจึงนึกวา่นายเปรมกินมอเฟียโดยตั้งใจ?” 
   “เพราะฉนัรู้ความชอบกลอยา่งหน่ึง ถา้ความเป็นจริงดงัฉนัสงสัยแลว้ก็พอ
เขา้ใจไดว้า่ ท าไมนายเปรมจึงอยากกินยาตาย” 
    ขา้พเจา้สังเกตหนา้ นายทองอินเห็นไดว้า่ดูแช่มช่ืนกว่าแต่ก่อนก็เขา้ใจว่า
คงจะไดค้วามดีอะไรแลว้สักอยา่งหน่ึง จึงถามวา่ “ความชอบกลอะไรของแก ขยายไดไ้หม?” 
   นายทองอินยิม้แลว้ตอบวา่ “ไดซิ้” 
   (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 291) 
   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองการเมือง อ านาจ และความยติุธรรม 
   4) Metaphor:   ถูกตอ้งตามระเบียบแบบแผน คือ เขา้ร่องเขา้รอยดี 
   Share Understanding:  ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนท่ีวางไวแ้ต่เดิม
เร่ิมกลบัเขา้ท่ีเป็นเหมือนเดิมอยา่งท่ีเคยเป็นมาอยูแ่ต่ก่อน 
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   Metaphor Evidencing Entailment:  
   นายทองอินตอบว่า “น่ีแหละจะว่าให้แน่ก่อนก็ยงัไม่ได ้แต่ฟังๆ ดูตามท่ี
แกเล่าดูมนัเขา้ร่องเขา้รอยดีไม่ใช่หรือ? ถา้ตวัแกเป็นตาเปรมเม่ือรู้วา่ความจวนฉาว แลว้มียาตายอยู่
ใกล้ๆ  มือแกจะไม่ฉนับา้งหรือ?” (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 292) 

 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองการเมือง อ านาจ และความยติุธรรม 
   5)  Metaphor:   โทษ คือ พระราชอาญา 
   Share Understanding:  โทษ คือ พระราชอาญา เป็นคดีท่ีเก่ียวกบัการ
กระท าความผดิตามกฎหมายอาญา 

 Metaphor Evidencing Entailment: 
 ขา้พเจา้ “ส่วนพยานนั้นเม่ือถึงเวลาสมควรแลว้ ขา้พเจา้จึงจะไดเ้บิก ขะ้เจา้

ขอรับประทานอนุญาตพูดเสียใหต้ลอด ในขอ้ซ่ึงทนายโจทกก์ล่าววา่ คนเราจะท าลายชีวติตนก็จะท า
ไดด้ว้ยเหตุ ๒ ประการ คือ เสียจริตอยา่งหน่ึง หรือมีความเสียใจอยา่งใหญ่หลวงอยา่งหน่ึง ขา้พเจา้
ขอเพิ่มเติมอีกอยา่งหน่ึง คือ ความกลวัพระราชอาญา ขา้พเจา้มีพยานท่ีจะเบิกให้ศาลเห็นไดว้า่ นาย
เปรมมีเหตุพอท่ีควรจะกลวัพระราชอาญา” (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 297) 

 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองการเมือง อ านาจ และความยติุธรรม 
   6) Metaphor:  ผูมี้ยศบรรดาศกัด์ิ คือ พระเดชพระคุณ  
   Share Understanding:  พระเดชพระคุณ คือ ค าเรียกผูมี้ยศบรรดาศกัด์ิ
หรือพระภิกษุสงฆท่ี์มีสมณศกัด์ิสูง  
   Metaphor Evidencing Entailment:  
   ท่านผูพ้ิพากษาปรึกษากนัครู่หน่ึง แลว้อธิบดีผูพ้ิพากษากล่าววา่ 
   “ศาลพิจารณาตามขอ้ความแลตามถอ้ยค าใหก้ารทั้ง ๒ ฝ่ายเห็นวา่จ าเลยไม่
มีความผดิ เพราะฉะนั้นใหย้กฟ้องเสีย” 

 นายสวสัด์ิก็ลุกข้ึนค านบัผูพ้ิพากษา แลว้ก็ตรงเขา้มาจบัมือขา้พเจา้แลพูด
เสียงเครือๆ วา่ “ขอบพระเดชพระคุณ ผมจะไม่ลืมพระเดชพระคุณของท่านเลย” 

 ขา้พเจา้สั่นหัวแลว้ตอบวา่ “ไม่ตอ้งขอบใจฉัน แกไม่ไดร้อดตวัเพราะฉัน 
แกรอดตวัเพราะความซ่ือสัตยข์องแกเองต่างหาก” 

 (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 302-303) 
 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองการเมือง อ านาจ และความยติุธรรม 
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ประเภทท่ี 2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัพุทธศาสนา และความเช่ือ 
   1)  Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 

 Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 
  ประเภทท่ี 3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 
   1) Metaphor:  คิดรวบรวม คือ คิดสะระตะ 
   Share Understanding:  เก็งหรือคาดหมายเอาโดยยดึเคา้เดิมเป็นหลกั 
   Metaphor Evidencing Entailment:  
   “พิลึกจริงๆ เขาคิดสะระตะกนัอยา่งไรถึงไดไ้ปปรักปร าเอานายสวสัด์ิ เม่ือ
รู้อยู่แลว้ว่านายเปรมกินมอเฟียเอง แลว้ท าไมไม่นึกสงสัยบา้งเลยว่าจะกินโดยความตั้งใจ” (มงกุฎ
เกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 291) 
   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์
   2) Metaphor:   เป็นบา้ คือ เสียจริต 
   Share Understanding: มีจิตใจผดิปรกติคนธรรมดา เป็นบา้ 
   Metaphor Evidencing Entailment:  
   “ขา้พเจา้จะอธิบายให้ศาลฟังว่า ท าไมกรมกองตระเวนจึงเช่ือแน่ว่านาย
สวสัด์ิไดฆ่้าบิดาจริง. . .ขา้พเจา้จะอา้งพยานให้ปรากฏในศาลน้ีได ้วา่ในคร้ังนั้นนายเปรมไดป้รารภ
ว่า จะแก้พินัยกรรมใหม่ แลว่าจะยกมรดกให้กบันายชายผูห้ลาน จ าเลยเม่ือได้ทราบความดงันั้น 
แสดงกิริยาโกรธแลเสียใจมาก แลไดใ้ชว้าจาอนัไม่สมควรในคร้ังนั้นวา่ “ท่านบิดาน่ีแกเสียจริตเสีย
แลว้ทีจะจวนตาย” การท่ีพูดเช่นน้ีถา้นึกดูสักหน่อยก็อาจจะเห็นไดว้่าจ  าเลยมีความโกรธเคืองบิดา 
แลมีความคิดปองร้ายบิดามาตั้งแต่นั้น” (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 293-294) 
   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์
   3) Metaphor:   ฆ่าบิดา คือ บิตุฆาฏ 
   Share Understanding:  การฆ่าบิดา คือ บิตุฆาฏ ถือเป็นบาปกรรมหนกั 
หากบุตรคนใดอกตญัญูท าร้ายบิดามารดาจนถึงแก่ชีวิตก็สมควรไดรั้บโทษท่ีสาหสัท่ีสุด 

 Metaphor Evidencing Entailment: 
 พอทนายโจทก์พูดเสร็จแลว้ ขา้พเจา้ก็ลุกข้ึนแกค้วามดงัต่อไปน้ี “ในนาม

ของจ าเลย ขา้พเจา้ขอปฏิเสธอยา่งแข็งแรงวา่จ าเลยมิไดเ้ป็นบิตุฆาฏ แลมิไดมี้ความตั้งใจปองร้ายต่อ
บิดาในคร้ังหน่ึงคร้ังใดเลย” (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 295) 
   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์
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 ประเภทท่ี 4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบักษตัริย ์
   1)  Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 
   Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 
  จากนิทานเร่ือง นิทานทองอิน ชุดท่ี 1 เร่ืองท่ี 4 นายสวสัด์ิ “บิตุฆาต” พบการใช้
ถอ้ยค าอุปลกัษณ์ 9 อุปลกัษณ์ สามารถแยกประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ ดงัตารางท่ี 4.41        
 
ตารางที ่4.41  แสดงประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ในนิทานเร่ืองนิทานทองอิน ชุดท่ี 1 เร่ืองท่ี 4  
                       นายสวสัด์ิ “บิตุฆาต” 
 
ประเภทที ่ ประเภทของอุปลกัษณ์ จ านวน 

1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสงัคม 6 
2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองพทุธศาสนา และความเช่ือ 0 
3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 3 
4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองกษตัริย ์ 0 
 รวม 9 

 
  เร่ืองท่ี 5 ยามา้บงักะโล 

ประเภทท่ี 1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสังคม 
   1) Metaphor:   เศรษฐี คือ คนมีเงินเล้ียงมา้แข่ง  
   Share Understanding: คนมีเงินสามารถน าเงินไปซ้ือส่ิงของท่ีตอ้งการ
ไดโ้ดยไม่เดือดร้อน  
   Metaphor Evidencing Entailment:  

 การแข่งม้าน้ีเป็นเคร่ืองสนุกของเศรษฐีแท้ทีเดียวเพราะคนท่ีไม่มีเงิน
มากๆ ก็เล้ียงมา้แข่งไม่ได้ ถ้ายิ่งมีมากก็เล้ียงได้มาก (มงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 
2551: 304) 

 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองชนชั้น 
   2) Metaphor:   คนมัง่มี คือ ผูท่ี้เล่นมา้ 
   Share Understanding:  ผูท่ี้เล่นพนนัมา้ คือ คนรวย คนท่ีมีเงินเหลือใช้
มากพอท่ีจะแบ่งมาเล่นการพนนัได ้
 



188 
 

   Metaphor Evidencing Entailment:  
 ตามท่ีขา้พเจา้วา่แลว้วา่ผูท่ี้เล่นมา้เป็นคนมัง่มีทั้งนั้น (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, 

พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 304) 
 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองชนชั้น 
ประเภทท่ี 2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัพุทธศาสนา และความเช่ือ 

   1) Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 
   Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 
  ประเภทท่ี 3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 
   1) Metaphor:   การเล่นแข่งมา้ คือ เล่นเบ้ีย  
   Share Understanding:  การเล่นแข่งมา้ คือ เล่นเบ้ีย   
   Metaphor Evidencing Entailment:  

 การเล่นแข่งมา้น้ี ท่ีจริงมนัก็เล่นเบ้ียกลายๆ น่ะเองแหละ มนัแลว้แต่โชค
แต่เคราะห์ดี ถ้าโชคดีกระเป๋าก็หนัก ถ้าโดนเคราะห์ร้ายกระเป๋าก็เบาไม่เท่านั้นเอง (มงกุฎเกล้า
เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 304) 
   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองส่ิงไม่มีชีวติ 
   2) Metaphor:   เดินโซเซ คือ เดินเตาะแตะ 
   Share Understanding:  การเดินโซเซ คือ การเดินโอนเอน มีลกัษณะ
อาการท่ีจะลม้ 
   Metaphor Evidencing Entailment: 
   ข้าพเจ้าแลเห็นท่านเลขานุการกับจีนอ้ีสนทนากัน ทั้งสองท าหน้าตาดู
ต่ืนเตน้มาก พอสักครู่หน่ึงท่านราชทูตต่างประเทศผูห้น่ึงซ่ึงเป็นกรรมการส าคญัในคลบันั้นก็เดิน
เตาะแตะมา ในทนัใดนั้นจีนอ้ีออกจากโรงมา้พูดกบัท่านราชทูตนั้นวา่ “แน่ท่าน มา้บงักะโลเจ็บไป
แลว้” (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 305) 
   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์
   3) Metaphor:   เงินตอบแทนค่าเสียเวลา คือ ค่าป่วยการ 
   Share Understanding:  เงินท่ีจ่ายตอบแทนค่าเสียเวลาเม่ือเขามาเป็น
ธุระเดินเร่ืองให ้
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   Metaphor Evidencing Entailment: 
 น่ีเป็นธรรมดาของนายทองอิน ถา้ท าการให้คนมัง่มีมกัจะพิถีพิถนัในเร่ือง

ค่าป่วยการนกั เวน้เสียแต่ถา้เขามีความสงสารอยูบ่า้ง บางทีเขาไม่เรียกค่าป่วยการเลย เช่น เม่ือสืบ
เร่ืองนายสวสัด์ิบิตุฆาตนั้น ถ้าแมสื้บเร่ืองราวให้กับคนจนแล้ว ดูนายทองอินลืมค่าป่วยการเสีย
ทีเดียว (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 309) 
   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองส่ิงไม่มีชีวติ 

 ประเภทท่ี 4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบักษตัริย ์
   1) Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 
   Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 
  จากนิทานเร่ือง นิทานทองอิน ชุดท่ี 1 เร่ืองท่ี 5 ยามา้บงักะโล พบการใชถ้อ้ยค าอุป
ลกัษณ์ 5 อุปลกัษณ์ สามารถแยกประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ ดงัตารางท่ี 4.42        
 
ตารางที ่4.42  แสดงประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ในนิทานเร่ืองนิทานทองอิน ชุดท่ี 1 เร่ืองท่ี 5  
                       ยามา้บงักะโล 
 
ประเภทที ่ ประเภทของอุปลกัษณ์ จ านวน 

1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสงัคม 2 
2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองพทุธศาสนา และความเช่ือ 0 
3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 3 
4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองกษตัริย ์ 0 
 รวม 5 

   
  เร่ืองท่ี 6  เขม็รอยดอกไม ้

ประเภทท่ี 1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสังคม 
   1) Metaphor:   หมดปัญญา คือ มืดแปดดา้น 
   Share Understanding: เวลาท่ีคนเรามีปัญหา คิดไม่ออก หาทางออกไม่ได ้
ไม่วา่จะหนัไปทางทิศใดก็มองไม่เห็นแสงสวา่ง   
   Metaphor Evidencing Entailment:  
   ขา้พเจา้นั่งน่ิงอยู่สักครู่หน่ึงแล้วพูดว่า “น่ีอะไรกนั ฉันยงัมืดแปดด้าน” 
(มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 323) 
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 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองการศึกษาและความสามารถ 
   2) Metaphor:   สอบสวน คือ สอบสงวน 
   Share Understanding:  สอบสวน คือ สอบสงวน 
   Metaphor Evidencing Entailment:  
   ท่านปลดัเจา้กรมเขา้มาจบัแขนนายทองอินแลว้พูดว่า “ผมนบัว่าคุณเป็น
คนประหลาดคนหน่ึงทีเดียว ถา้คุณมารับราชการในกองตระเวนคงจะตอ้งมีช่ือเสียงใหญ่เป็นแน่” 

 นายทองอินยิม้แลว้พูดวา่ “ก็น่ีผมก็ช่วยราชการอยูเ่ต็มก าลงัแลว้ ปล่อยให้
ผมเป็นคนธรรมดาอยูเ่ช่นน้ีจะดีกวา่ ถา้ผมไปเป็นคนราชการเสียแลว้บางทีการสืบสวนก็จะยากข้ึน 
ผมก็จะช่วยราชการไม่ได้ดีเหมือนกับเวลาน้ี คุณหลวงปล่อยผมไวต้ามสบายดีกว่าขอรับ เม่ือมี
ราชการอะไรก็เรียกผมใช้ไดเ้สมอ ในเร่ืองน้ีก็ไม่มีเร่ืองอะไรจะสอบสงวนอีกแลว้ ผมกราบลาที” 
(มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 335-336) 

 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองการเมือง อ านาจ และความยติุธรรม 
   3) Metaphor:   การกดข่ีเพศหญิง คือ กดข่ีเธอยิ่งกวา่ทาสอีกเหลือท่ีมนุษย์
จะอดกลั้นได ้
   Share Understanding: ผูช้ายสามารถกดข่ีผูห้ญิงยิง่กวา่ทาสได ้ 
   Metaphor Evidencing Entailment:  
   นายศิริคุกเข่าลงกบัพื้นทนัที แล้วพูดว่า “คุณหลวงขอรับ โปรดกรุณาที
เถอะ แม่เลียบยงัสาวอยู่มากขอรับ แลว้ไดรั้บความเดือดร้อนเหลือเกิน นายบุญคงกดข่ีเธอยิ่งกว่า
ทาสอีกเหลือท่ีมนุษยจ์ะอดกลั้นได ้ตวัผมท่ีเป็นญาติแม่เลียบก็สงสารเหลือทน เพราะยงังั้นจึงเล่าถึง
การฆ่าคนดว้ยเข็มให้แม่เลียบฟังไม่ไดนึ้กเลยวา่แม่เลียบจะกลา้ท า เม่ือมาท าข้ึนเช่นน้ีแลว้ผมขอรับ
ผิดเองเถอะ น่ีผมไม่บอกเขายงัง้ีแล้วแม่เลียบคงไม่คิดข้ึนเอาโทษกับผมเถอะ ถ้าฆ่าแม่เลียบผม
ตอ้งการดว้ย” (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 333) 
   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองเพศสภาพ 

ประเภทท่ี 2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัพุทธศาสนา และความเช่ือ 
   1)  Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 

 Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 
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  ประเภทท่ี 3  อุปลกัษณ์เก่ียวกบัส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 
   1)  Metaphor:   หลกัการ คือ ต าราหมอ  
   Share Understanding: ขอ้ความหลกัการในต าราเรียนหนังสือ เป็นส่ิงท่ี
ถูกตอ้งตามระเบียบแบบแผน   
   Metaphor Evidencing Entailment:  
   นายศิริหนา้ซีดลงไปทนัที เลียปากแลว้จึงตอบวา่ “เห็นจะได ้ถา้จะวา่ตาม
ต าราหมอก็ได ้แต่ผมเช่ือวา่ยงัไม่มีใครในเมืองไทยมีความรู้พอท่ีจะท ายงัง้ี”  
   นายทองอินตอบว่า “ท่านอย่าหม่ินประมาทคนไทยนะความรู้ไม่เลวนัก
หรอก ท่านจะว่ากระไรถา้ฉันจะบอกวา่ ไดมี้ผูใ้ช้วิธีเข็มแทงหัวใจนัน่แลว้” (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, 
พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 332-333) 
   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองส่ิงไม่มีชีวติ 
   2)  Metaphor:  อาวธุ คือ ศสัตราวธุ 
   Share Understanding:  อาวธุ คือ ศสัตราวธุ 
   Metaphor Evidencing Entailment: 
   นายหมวดตอบว่า “พอผมมาถึงได้ประเด๋ียวหน่ึง มีคนลงมาบอกว่า แม่
เลียบเขา้ไปในห้องปิดประตูลัน่กุญแจแน่นเรียกให้เปิดก็ไม่เปิด ผมก็รีบวิ่งข้ึนไป ทั้งเรียกทั้งตบ
ประตูก็ไม่ขาน ผมกบัพลตระเวนก็ช่วยกนังดัประตูเขา้ไป เห็นแม่เลียบนัง่พิงเตียงอยู ่ผมเขา้ไปจบั
ตวัจึงทราบว่าตายแลว้ แผลก็ไม่มีศสัตราวุธอย่างหน่ึงอย่างใดก็ไม่มี ขวดยาพิษก็ไม่มี ไม่ทราบว่า
ตายยงัไง” (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 333-334) 
   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองส่ิงไม่มีชีวติ 

 ประเภทท่ี 4  อุปลกัษณ์เก่ียวกบักษตัริย ์
   1)  Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 

Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 
  จากนิทานเร่ือง นิทานทองอิน ชุดท่ี 1 เร่ืองท่ี 6 เข็มรอยดอกไม ้พบการใช้ถอ้ยค า
อุปลกัษณ์ 5 อุปลกัษณ์ สามารถแยกประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ ดงัตารางท่ี 4.43 
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ตารางที ่4.43  แสดงประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ในนิทานเร่ืองนิทานทองอิน ชุดท่ี 1 เร่ืองท่ี 6  
                       เขม็รอยดอกไม ้
 
ประเภทที ่ ประเภทของอุปลกัษณ์ จ านวน 

1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสงัคม 3 
2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองพทุธศาสนา และความเช่ือ 0 
3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 2 
4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองกษตัริย ์ 0 
 รวม 5 

 
  เร่ืองท่ี 7  ก านนัคงบา้นโยคี 

ประเภทท่ี 1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสังคม 
   1)  Metaphor:   คนกรุงเก่งกวา่คนหวัเมือง คือ คนในกรุงไดค้บหาสมาคม
กบัชาวต่างประเทศ ความคิดจึงเฟ่ืองฟูแปลกประหลาดกวา่ความคิดคนซ่ึงในหวัเมือง ในการหากิน
ทั้งทางดีทางชัว่  
   Share Understanding:  คนในกรุงเทพฯ มีความคิดทั้งในทางดีและทาง
ชัว่ ฉลาดแกมโกง มีความคิดเฟ่ืองฟู ทนัสมยั คบหาสมาคมกบัชาวต่างประเทศ 
   Metaphor Evidencing Entailment:  
   ธรรมดาคนในกรุงกบัคนหวัเมืองก็ผิดกนั คนในกรุงไดค้บหาสมาคมกบั
ชาวต่างประเทศ ความคิดจึงเฟ่ืองฟูแปลกประหลาดกวา่ความคิดคนซ่ึงในหวัเมือง ในการหากินทั้ง
ทางดีทางชั่ว ส่วนนายทองอินก็สมัครสืบการในเร่ืองซ่ึงเ ก่ียวกับการใช้ความคิดแปลกๆ 
เพราะฉะนั้นจึงชอบสืบการในกรุงเทพฯ มากกวา่การในหวัเมือง เขาเองไดพู้ดอยู่เนืองๆ วา่การจบั
ผูร้้ายในกรุงกบัผูร้้ายหวัเมืองผดิกนัอยูม่าก คือ การจบัผูร้้ายหวัเมือง ตอ้งการใชก้ าลงัร่างกายมากกวา่
ใชก้ าลงัความคิด การจบัผูร้้ายในกรุงตอ้งใชก้ าลงัความคิดกวา่ใชก้ าลงัร่างกาย เพราะฉะนั้นผูร้้ายใน
กรุงจึงน่าจบัมากกวา่ผูร้้ายหัวเมือง ผูร้้ายหวัเมืองนั้น ต ารวจภูธรหรือก านนัผูใ้หญ่บา้นจบัก็เหมือน
นายทองอินจบั (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 336-337) 
   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองการศึกษาและความสามารถ 

ประเภทท่ี 2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัพุทธศาสนา และความเช่ือ 
   1)  Metaphor:   วชิาคาถาอาคม คือ ยงิไม่ออกฟันไม่เขา้ 
   Share Understanding: คนมีวชิาคาถาอาคม คือ คนท่ียงิไม่ออกฟันไม่เขา้ 
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    Metaphor Evidencing Entailment:  
 ส่วนอา้ยมัน่นั้นก็เลยกลายเป็นผูร้้ายใหญ่ ไม่มีผูใ้ดทราบว่าอยู่ท่ีไหนแน่ 

ทราบแต่ว่าอาศยัอยู่ในดงพระยาไฟแห่งใดแห่งหน่ึง  คนเดินทางไปในดงได้รับความเดือดร้อน
เพราะอา้ยมัน่น้ีมาก บางทีก าลงัเดินไปอา้ยมัน่ออกมายืนขวางทาง แลว้เรียกเอาเสบียงอาหารบา้ง 
ทรัพยส่ิ์งของบา้ง ถา้ใหม้นัไปเสียโดยดี มนัก็ปล่อยใหเ้ดินต่อไป ถา้ท าท่าทางขดัขืนมนัก็ท าอนัตราย
ต่างๆ บางทีก็ถึงแก่ชีวิต มนัเป็นคนแข็งแรง คน ๒ คน ๓ คนมนัสู้คนเดียวก็ได ้ทั้งมีค  าเล่าลือกนัวา่
มนัมีคาถาอาคมอยูค่งยงิไม่ออกฟันไม่เขา้ (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 338) 

 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองความเช่ือทางไสยศาสตร์ 
  ประเภทท่ี 3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 
   1)  Metaphor:   อาวธุ คือ สัตตรา 
   Share Understanding:  อาวธุ คือ สัตตรา 
    Metaphor Evidencing Entailment: 
   แลอีกประการหน่ึงกล่าวกนัว่า สัตตราท่ีมนัชอบถือท่ีสุด คือ ตะบองสั้น
ท าดว้ยเหล็ก ซ่ึงมนัใช้ตีศีรษะ คนซ่ึงขดัขืนไม่ท าตามชอบใจของมนั คนจึงตั้งฉายาว่าอา้ยมัน่มือ
เหล็กฉะนั้น (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 338-339) 
   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองส่ิงไม่มีชีวติ 
   2)  Metaphor:  จอ้งมองนยัน์ตา คือ อ่านหวัใจ 
   Share Understanding: การมองจ้องดูนัยน์ตาคน ท าให้สามารถอ่าน
ความคิดของคนได ้ 
   Metaphor Evidencing Entailment:  
   ก านนัคงน้ีคนรูปร่างใหญ่ ท่าทางแข็งแรง อายุประมาณ ๔o เศษ สังเกตดู
นัยน์ตาแกจอ้งดูขา้พเจ้ากบันายทองอินราวกบัแกจะอ่านหัวใจทั้ง ๒ คน (มงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 345) 
   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์
   3)  Metaphor:  จบัผูร้้ายโดยไม่วางแผน คือ ตกปลาไม่มีเหยือ่ 
   Share Understanding:  เป็นวิธีการจับผูร้้ายหรือจับผิดส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
ดว้ยวธีิการหลอกล่อเหยือ่ใหต้ายใจ เพื่อจะไดล่้วงรู้ถึงความลบั และน าไปสู่การจบักุมได ้
   Metaphor Evidencing Entailment:  
   ชา้พเจา้พูดกบันายทองอินวา่ 
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   “ท าไมแกถึงเอาเงินออกมาอวดเช่นนั้น ดูน่ากลัวอนัตรายอยู่ สังเกตดู
หนา้ตาก านนัคงดูเป็นคนโลภ” 
   นายทองอินพยกัหน้าแลว้น่ิง ไม่ตอบขา้พเจา้ว่ากระไรเฉยอยู่สักครู่หน่ึง 
แลว้จึงถามข้ึนวา่ “แกเคยตกปลาไหม” 
   ขา้พเจา้ตอบวา่ “เคย แต่ยงัเล็กๆ อยู”่ 
   นายทองอินถามต่อไปวา่ “ก็แกเคยตกปลาไม่มีเหยือ่บา้งไหมล่ะ” 
   ขา้พเจา้หวัเราะแลตอบวา่ “ตกไม่มีเหยือ่มนัจะติดยงัไง” 
   นายทองอินพยกัหนา้แลว้พูดวา่ “ก็นัน่น่าซี มนัก็ไม่ติด” 
   (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 346) 
   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์

 ประเภทท่ี 4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบักษตัริย ์
   1)  Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 
   Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 
  จากนิทานเร่ือง นิทานทองอิน ชุดท่ี 1 เร่ืองท่ี 7 ก านนัคงบา้นโยคี พบการใชถ้อ้ยค า
อุปลกัษณ์ 5 อุปลกัษณ์ สามารถแยกประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ ดงัตารางท่ี 4.44 
 
ตารางที ่4.44  แสดงประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ในนิทานเร่ืองนิทานทองอิน ชุดท่ี 1 เร่ืองท่ี 7  
                       ก านนัคงบา้นโยคี 
 
ประเภทที ่ ประเภทของอุปลกัษณ์ จ านวน 

1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสงัคม 1 
2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองพทุธศาสนา และความเช่ือ 1 
3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 3 
4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองกษตัริย ์ 0 
 รวม 5 
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นิทานทองอิน ชุดท่ี 2 
  เร่ืองท่ี 8 ผูร้้ายฆ่าคนท่ีบางขนุพรหม  

ประเภทท่ี 1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสังคม 
   1)  Metaphor:   ศิษยมี์ความรู้น้อยกวา่ครู คือ ศิษยจ์ะไปสู้ครูยงัไงไดไ้ม่มี
ธรรมเนียมเลย 
   Share Understanding: ครูท่ีเคยประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์
ยอ่มตอ้งเก่งกวา่ 
   Metaphor Evidencing Entailment:  
   นายทองอิน “ฉนัมีความยนิดีท่ีฉนัมีความเห็นร่วมกบัแก” 
   นายบุญเชิด “คุณอย่าพูดอย่างนั้นซิขอรับ ศิษย์จะไปสู้ครูยงัไงได้ไม่มี
ธรรมเนียมเลย” (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 358) 
   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองการศึกษาและความสามารถ 
   2)  Metaphor:   จนมุม คือ มนัหมดแตม้เขา้แลว้ 
   Share Understanding: จนมุม จนตรอก หมดทางสู้ หมดทางหนี คือ หมด
แตม้ 
   Metaphor Evidencing Entailment: 
   นายวดั “ท าไมแกถึงรู้วา่มนัยงัอยูใ่นสวนนั้น” 
   นายทองอิน “ฉันพึงไปรู้เม่ือไปอยู่ท่ีนั่น เม่ือแรกฉันนึกว่ามนัจะไปเสีย
แลว้ แต่เผอิญไปเห็นมะปรางเป็นรอยกินใหม่ๆ ทิ้งอยู”่ 
   นายวดั “ท าไมแกถึงรู้วา่มนัอด” 
   นายทองอิน “ถา้ไม่อดมนัจะกินหมากหรือ มนัหมดแตม้เขา้แลว้ มนัถึงได้
ลองหมาก น่ีถา้ชา้ไปอีกวนัแทบจบัไม่ได”้ 
   นายวดั “เด๋ียวน้ีอยูท่ี่ไหน” 
   นายทองอิน “อยูข่า้งล่าง ล่ามโซ่ไว”้ 

 (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 365-366) 
 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองการศึกษาและความสามารถ 
ประเภทท่ี 2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัพุทธศาสนา และความเช่ือ 

   1)  Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 

 Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 
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  ประเภทท่ี 3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 
   1)  Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 
   Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 

 ประเภทท่ี 4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบักษตัริย ์
   1) Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 
   Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 
  จากนิทานเร่ือง นิทานทองอิน ชุดท่ี 2 เร่ืองท่ี 8 ผูร้้ายฆ่าคนท่ีบางขุนพรหม พบการ
ใชถ้อ้ยค าอุปลกัษณ์ 2 อุปลกัษณ์ สามารถแยกประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ ดงัตารางท่ี 4.45        
 
ตารางที ่4.45  แสดงประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ในนิทานเร่ืองนิทานทองอิน ชุดท่ี 2 เร่ืองท่ี 8  
                       ผูร้้ายฆ่าคนท่ีบางขนุพรหม 
 
ประเภทที ่ ประเภทของอุปลกัษณ์ จ านวน 

1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสงัคม 2 
2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองพทุธศาสนา และความเช่ือ 0 
3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 0 
4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองกษตัริย ์ 0 
 รวม 2 

 
  เร่ืองท่ี 9  นายจรูญเศรษฐี 

ประเภทท่ี 1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสังคม 
   1)  Metaphor:   ผูช้  านาญในทางกฎหมาย คือ หมอถอ้ยหมอความ 
   Share Understanding: ผูช้  านาญในทางกฎหมาย คือ ผูท่ี้ไดรั้บอนุญาต
ใหว้า่ต่างแกต่้างคู่ความในคดีต่างๆ มกัใชโ้วหารพลิกแพลง 
   Metaphor Evidencing Entailment:  

 นายทองอินพยกัหนา้แลว้จึงหนัมาทางขา้พเจา้ แลว้พูดวา่ “น่ีแน่พอ่วดั ฉนั
จะขอแนะน าให้แกรู้จกักบันายเจริญ บุตรคุณพระจกัรนารายณ์เม่ือวานซืนน้ี นายจรูญพี่ชายเขาตาย
ลงยงัไม่มีบุตร เพราะยงังั้นนายเจริญจึงคาดว่าเขาคงจะไดม้รดกพี่ชายบา้ง แต่ก็มาเกิดเหตุข้ึนท่ีอาจ
เป็นเคร่ืองทุ่มเถียงกนัได้ นายเจริญมาปรึกษาฉัน แต่ฉันก็บอกเขาแลว้ว่าฉันไม่ใช่หมอถ้อยหมอ
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ความ เพราะฉะนั้นในส่วนเร่ืองพินยักิจพินยักรรมฉนัจะแสดงความเห็นไม่ไดฉ้นัถึงไดแ้นะน านาย
เจริญให้ปรึกษาแกหรือนายพิณก็พอแกมาพอดี” (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 
371) 

 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองการศึกษาและความสามารถ 
   2)  Metaphor:  คนรวย คือ คนมีอนัจะกิน 
   Share Understanding: คนรวย คือ คนท่ีมีชีวติดี กินดีอยูดี่  
   Metaphor Evidencing Entailment:  

 อยู่มาไม่ช้านักคุณพี่ก็ได้ไปขอลูกสาวเพื่อนบา้นผูห้น่ึง ช่ือนายพูนเป็น
ภรรยา ทั้งตาพูนทั้งแม่พนั ภรรยาพี่ผมๆ ช่างดูไม่ถูกตาเสียจริงๆ ผมรู้สึกอยู่ว่าคุณพี่แต่งงานต ่าไป 
จริงอยูคุ่ณพี่ก็มีเงินอยูพ่อไม่ตอ้งอาศยัของภรรยา แต่ความประสงคข์องผมนึกอยากใหไ้ดค้นมีอนัจะ
กินสักหน่อย ไม่ใช่คนจนเช่นคนท่ีไดม้าแลว้นั้น (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 
373) 

 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองชนชั้น 
ประเภทท่ี 2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัพุทธศาสนา และความเช่ือ 

   1)  Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 

 Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 
ประเภทท่ี 3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 

   1)  Metaphor:   รู้เท่าทนัความคิดกนั คือ รู้จกักนัมาชา้นานแลว้ รู้ใจกนัจน
ทายใจถูก 
   Share Understanding:  คนท่ีรู้เท่าทนัความคิดกนั คือ คนท่ีรู้จกักนัมา
ชา้นานแลว้ รู้ใจกนัจนทายใจถูก 
   Metaphor Evidencing Entailment:  
   นายทองอินตอบว่า “ไม่ยากเลย นายวดักบัฉันเป็นคนรู้จกักนัมาช้านาน
แลว้ รู้ใจกนัจนทายใจถูก นายวดัเขา้รู้อยูว่า่คนท่ีมาหาฉนัคงตอ้งมีเร่ืองราวแปลกจากธรรมดา แลเม่ือ
เห็นตัวคนนุ่งผา้ด าแล้ว การท่ีจะทายว่าญาติคุณตายก็ไม่ยากอะไรนัก” (มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 371) 
   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์
   2) Metaphor:   ไม่อยากมีพิรุธ คือ ไม่อยากจะท าตึงตงั 
   Share Understanding: ไม่อยากมีพิรุธ คือ ไม่อยากจะท าตึงตงั 
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   Metaphor Evidencing Entailment:  
   นายเจริญตอบว่า “ผมยงัไม่อยากจะท าตึงตงัข้ึน เพราะมนัเป็นแต่การ
สงสัยในส่วนตวัผมเอง ไม่มีหลกัฐานอะไรพอท่ีจะไปแจง้ความแก่กองตระเวน ถึงผมจะไปแจง้
ความข้ึนบางทีเขาก็จะไม่เป็นธุระ” 
   นายทองอินพยกัหนา้และตอบวา่ “จริงอยู”่ 
   (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 374) 
   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์
   3) Metaphor:   กิริยาวา่กระท าผดิ คือ พยานแห่งความพิรุธ 
   Share Understanding: กิริยาว่ากระท าผิดมาแลว้ มีอาการน่าสงสัยว่าตอ้ง
กระท าผดิมา คือ พยานแห่งความพิรุธ   
   Metaphor Evidencing Entailment:  
   นายทองอินลุกไปจบัไหล่นายเจริญไว ้แล้วพูดว่า “ช้าก่อน อย่าตกใจ
เกินไป ท าอะไรตอ้งตริตรองให้รอบคอบ ถา้คุณหนีหรือหลบหลีกอย่างหน่ึงอย่างใดแลว้ เป็นไม่
ตอ้งสงสัยเลยวา่กองตระเวนจะเห็นวา่ เป็นพยานแห่งความพิรุธของคุณ เพราะตามต าราของเขาว่า
คนไม่มีผดิเป็นไม่ตอ้งหนี ต าราน้ีท าใหค้นไม่มีผดิติดคุกไปมัง่แลว้ก็มี เช่ือผมเถอะ ถา้จะใหดี้อยา่คิด
หลบคิดหนีเลย” (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 376-377) 
   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์

 ประเภทท่ี 4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบักษตัริย ์
   1) Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 
   Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 
  จากนิทานเร่ือง นิทานทองอิน ชุดท่ี 2 เร่ืองท่ี 9 นายจรูญเศรษฐี พบการใช้ถอ้ยค า
อุปลกัษณ์ 5 อุปลกัษณ์ สามารถแยกประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ ดงัตารางท่ี 4.46 
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ตารางที ่4.46  แสดงประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ในนิทานเร่ืองนิทานทองอิน ชุดท่ี 2 เร่ืองท่ี 9  
                      นายจรูญเศรษฐี 
 
ประเภทที ่ ประเภทของอุปลกัษณ์ จ านวน 

1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสงัคม 2 
2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองพทุธศาสนา และความเช่ือ 0 
3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 3 
4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองกษตัริย ์ 0 
 รวม 5 

 
  เร่ืองท่ี 10  ระเด่นลนัได 

ประเภทท่ี 1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสังคม 
   1) Metaphor: ผูมี้ยศถาบรรดาศกัด์ิ คือ พระเดชพระคุณ 
   Share Understanding: การใช้แต่พระเดชท าให้ผูต้าม ตามเพราะความ
กลวั ในขณะท่ีการใชพ้ระคุณท าใหผู้ต้าม ตามเพราะส านึกถึงบุญคุณรวมถึง ความรัก ความเคารพ 
   Metaphor Evidencing Entailment:  
   นายชวนจึงพูดข้ึนวา่ “แน่ทีเดียว คุณพี่หนกัใจจนจะเจ็บจะไขไ้ปแลว้ เออ
อา้ยเร่ืองมีผวัมีเมียน่ีมนัก็ไม่ใช่ความสุขทั้งนั้น มีเร่ืองกวนใจบ่อยๆ เพราะมนัอดเร่ืองหึงไม่ได”้ 
   นายทองอินยิม้แลว้พูดวา่ “ไม่เป็นไร ถึงเร่ืองจะเล็กนอ้ยเท่าไร ผมก็จะไม่
นึกวา่เสียเวลา” 
   แม่แช่มยิม้ (เขายิม้งามดีจริง) แลว้พูดวา่ “เป็นพระเดชพระคุณมาก” 

 (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 389) 
 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองชนชั้น 

   2) Metaphor: ผูดี้ คือ ผูแ้ต่งตวัเรียบร้อย  
   Share Understanding: ผูดี้ คือ ผูแ้ต่งตวัเรียบร้อย 
   Metaphor Evidencing Entailment:  

 วนัหน่ึงขา้พเจา้กบันายทองอินนัง่สนทนากนัอยูท่ี่เฉลียงบา้น ก าลงัวา่กนั
อยูว่า่เวลานั้นช่างมีงานท านอ้ยจริงๆ ก็พอแลห็นหญิงผูห้น่ึงแต่งตวัเรียบร้อย ท่าทางเป็นผูดี้แลเป็น
คนค่อนขา้งเก๋ๆ เดินมาทางถนนหน้าบา้น ตามองไปมาเหมือนหน่ึงจะคน้หาอะไรสักอย่างหน่ึง 
(มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 387) 

 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองชนชั้น 



200 
 

   3) Metaphor: ความเป็นหญิง คือ ผูห้ญิงยงิเรือ 
   Share Understanding: ความเป็นหญิง คือ ผูห้ญิงยงิเรือ 
   Metaphor Evidencing Entailment:  
   “พอพูดยงังั้นแลว้เขาก็เดินไป ดิฉันก็กลบัไปบา้นน้องชาย หนกัใจเหลือ
ก าลงั ท่ีจริงหมดความสงสัยทางผูห้ญิงยิงเรือแลว้ แต่มานึกวิตกไปทางอ่ืน เกิดกลวัข้ึนมาวา่นายวง
จะหากินโดยทางไม่ดีอะไรสักอย่างหน่ึงก็จะพลอยให้ช่ือดิฉันเสียด้วย ดิฉันตั้งบ่นร ่ าไปว่าท า
อยา่งไรจะไดท้ราบความจริงพ่อชวนจึงไดก้ล่าวข้ึนถึงคุณวา่คุณช่างสืบเร่ืองต่างๆ ดีนกั ให้ดิฉนัมา
ปรึกษาคุณดูก็ตกลงกันว่าว ันน้ีจะมา เ ร่ืองก็หมดเท่า น้ีแหละค่ะ” (มงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัว , 
พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 396) 

 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองเพศสภาพ 
   4) Metaphor: ความรู้ความสามารถเท่าเทียมกนั คือ ศิลป์ศรถึงไม่กินกนั 
   Share Understanding: การท่ีคู่ต่อสู้ต่างฝ่ายต่างก็ไม่สามารถเอาชนะซ่ึง
กนัและกนัได ้เพราะมีความรู้ความสามารถเท่าเทียมกนั 
   Metaphor Evidencing Entailment:  

 นายทองอินตอบว่า “ท่ีจริงก็ไม่สู้ประหลาดนัก ผมเองก็อยู่ขา้งชอบเล่น
เขียนหนา้เช่นน้ีอยูบ่า้ง ก็ท่าทางเห็นจะไดว้ชิามาจากแหล่งเดียวกบันายวง เพราะฉะนั้นศิลป์ศรถึงไม่
กินกนัอยา่งเขาวา่กนัในเร่ืองละคอน (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 405) 

 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองการศึกษาและความสามารถ 
ประเภทท่ี 2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัพุทธศาสนา และความเช่ือ 

   1) Metaphor: สาบานต่อส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิว่าไม่เป็นความจริง คือ ไม่มีมูล
เลยฉนัสาบานไดเ้จด็วดัเจด็วาทีเดียว 
   Share Understanding: การสาบานต่อหนา้ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเพื่อยืนยนัความ
บริสุทธ์ิของตนเอง 
   Metaphor Evidencing Entailment:  
   นายวงวางของท่ีถืออยู ่แลว้เดินออกมานัง่ลงขา้งดิฉนัแลว้พูดวา่ 

 “โถแม่แช่ม ฉนัขอทีเถอะน่า อยา่สงสัยฉนัไม่มีมูลเลยฉนัสาบานไดเ้จ็ดวดั
เจ็ดวาทีเดียว ว่าฉันไม่ได้ไปเก่ียวข้องกะผูห้ญิงอะไรเลย ฉันรักอยู่แต่หล่อนคนเดียวแท้ๆ  เทียว 
หล่อนนึกหรือว่าฉันพอใจในการท่ีตอ้งไปจากหล่อนยงัง้ี แต่มนัเป็นการจ าเป็นจริงๆ ถา้ฉันไม่ไป
ท างานก็คงจะอดตายทั้งสองคน” (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 393) 
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 หมายเหตุ: อุปลักษณ์เร่ืองความเช่ือส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ และส่ิงล้ีลับเหนือ
ธรรมชาติ 
  ประเภทท่ี 3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 
   1) Metaphor: หกัหา้มใจ คือ หกัอกหกัใจ 
   Share Understanding: หกัหา้มใจตวัเองไม่ท าในส่ิงท่ีตอ้งการ 
   Metaphor Evidencing Entailment:  
   เม่ือถามคร้ังแรกก็เป็นแต่เพียงพูดปัดๆ ไป แต่คร้ันถามหลายคร้ังหนัก
เขา้ถึงออกพื้น แลว้บอกดิฉนัวา่ไม่ใช่ธุระของผูห้ญิงจะถามท่ีจริงดิฉนัก็นึกอยากจะเช่ือใจผวัหรอก 
แต่มนัเป็นธรรมดาผูห้ญิงถา้สงสัยอะไรแลว้ ยิ่งถามผวัไม่บอกก็ดูเหมือนยิ่งยุให้สงสัยมากข้ึน แต่
ดิฉนัก็อุตส่าห์สู้น่ิงทนหกัอกหกัใจ ในเวลาผวัไม่อยูก่็ท  าเรือกท าสวนไปตามที (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, 
พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 390) 
   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์
   2) Metaphor: โกหกลอกลวง คือ เหมือนเด็กเหมือนเล็ก 
   Share Understanding: เด็ก คือ ผูท่ี้ยงัไร้เดียงสา ไม่รู้เท่าทนัผูใ้หญ่ 
   Metaphor Evidencing Entailment:  
   ดิฉนัออกเคืองก็พูดวา่ “อ๋อ ถา้ฉนัจะไปก็กีด อยา่เอาฉนัไปเลย ฮะ ฮะ แน่
ละดิฉนัไปมนัก็จะไปขดัคอ” 
   นายวงแลดูหน้าดิฉันแล้วพูดว่า “แม่แช่มพูดอะไรยงังั้ นฉันไม่ได้คิด
นอกใจหล่อนเลยนะพบัผา่ซี” 
   ดิฉันตอบว่า “ใครว่ากระไรล่า โอ๊ยฉันรู้หรอก ธรรมเนียบบา้นเมืองเป็น
ยงัไง เธอจะมีเมียนอ้ย ดิฉนัจะไปขดัขืนไดห้รือ แต่เด๋ียวน้ีจะบอกกนัตรงๆ ก็ไม่ได ้ตอ้งมาตั้งหลอก
กนัเหมือนเด็กเหมือนเล็ก ราวกะดิฉนัจะไม่รู้เท่ายงังั้นแหละ” 
   (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 392) 
   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์
   3) Metaphor: น่ิงเฉย คือ ท าเป็นทองไม่รู้ร้อน 
   Share Understanding: การกระท าท่ีเฉยเมย ไม่กระตือรือร้น ไม่สนใจ
วา่ผูอ่ื้นจะเดือดร้อนหรือรู้สึกอยา่งไร   
   Metaphor Evidencing Entailment:  
   นายวงลุกข้ึนแลว้พูดวา่ “แม่แช่มถา้ขืนพูดยงัง้ีจะไม่ไดพู้ดกนัอีก”  
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   วา่ยงังั้นแลว้เขาก็ลุกตึงๆ ลงเรือนไป ดิฉนัก็ท าเป็นทองไม่รู้ร้อนไปยงังั้น
เอง ท่ีจริงน่ะทั้งแคน้นอ้ยใจแทบกลั้นน ้ าตาไวไ้ม่อยู ่แต่ดิฉนัเป็นคนด้ือมาแต่เล็กไม่เคยยอมแพใ้คร 
คราวน้ีจะยอมแพผ้วัไม่ได้ ตอ้งตั้งท่าขึงขงัไวใ้ห้ได้ (มงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 
2551: 392-393) 
   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์
   4) Metaphor: นัง่น่ิงอยูเ่ฉย คือ ตวัแมง 
   Share Understanding: นัง่น่ิงอยูเ่ฉย คือ ตวัแมง  
   Metaphor Evidencing Entailment:  
   ดิฉันพูดว่า “ก็ใครไปห้ามไปหวงไม่ให้เธอท างานล่ะเด๋ียวน้ีท่ีฉันไม่
พอใจน่ะก็ท่ีตรงเธอไม่บอกฉนัวา่ท างานอะไร ไม่บอกฉนัให้ตรงๆ ปิดนัน่นิดปิดน่ีหน่อย จนชั้นจะ
ไปไหนก็ไม่บอกกนัตรงๆ จะให้ฉนันัง่น่ิงอยูย่งัไงได ้ฉนัไม่ใช่ตวัแมงอะไรน่ีฉนัเป็นคนเหมือนกนั 
ควรจะบอกใหรู้้ทางเหนือทางใตม้ัง่ซี” (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 393) 
   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์
   5) Metaphor: คนพูดเถียง คือ แม่คา้ปลา 
   Share Understanding: คนพูดเถียง คือ แม่ค้าปลาในตลาด เพราะมกั
พูดจาด่าทอกนัเสียงดงั  
   Metaphor Evidencing Entailment:  
   นายวงตั้งกระทูว้า่ “น่ีเป็นท่ีสมควรหล่อนจะมาเดินเท่ียวเล่นหรือ” 
   ดิฉนัยอ้นถามไปวา่ “ทีแกยงัไงมาได ้ฉนัก็เป็นคนเหมือนกนั” 
   นายวงแสดงกิริยาโกรธมาแลว้ตอบวา่ “แม่แช่มอยา่มาเถียงกนัอยูท่ี่น่ีเป็น
แม่ค้าปลา หล่อนน่ะขืนประพฤติตวัเป็นคนสอดแนมอย่างง้ีจะเจ็บตวัสักวนัหน่ึง” (มงกุฎเกล้า
เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 395) 
   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองเร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์
   6) Metaphor: วธีิพกัสมอง คือ นัง่เขา้ฌาน  
   Share Understanding: วธีิพกัสมอง คือ นัง่เขา้ฌาน  
   Metaphor Evidencing Entailment:  

 คร้ันนายแจ่มไปแลว้ นายทองอินก็ลงนัง่เขา้ฌานตามธรรมเนียมแก เม่ือ
แกมีการอะไรจะท าแกเป็นตอ้งนัง่น่ิงไม่พูดกบัใคร ไม่กระดิกกระเด้ีย แกอธิบายว่า การท่ีท าอยา่ง
นั้นเป็นวิธีพกัสมอง เหมือนปิดกองบญัชาการของร่างกายเสียทีหน่ึงพอจะไดมี้ก าลงัท างานแข็งๆ 
ต่อไป (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 398) 
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   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์
   7) Metaphor: ความไวใ้จซ่ึงกนัและกนัของสามีภรรยา คือ รักจริงตอ้ง
ไวใ้จ  
   Share Understanding: รักจริง คือ สามีภรรยาตอ้งไวใ้จซ่ึงกนัและกนั 
   Metaphor Evidencing Entailment:  
   นายวงพูดว่า “ธรรมดาเมียท่ีไม่ไวใ้จผวัแลว้ตอ้งแปลว่าไม่รักจริง ถา้รัก
จริงตอ้งไวใ้จ น่ีอะไรท าวุน่วายจนเกิดฉาวใหผ้มไดรั้บความอบัอาย ผมจะดูหนา้ใครไดอี้ก มนุษยค์น
ใดจะคบ ผมอยูไ่ม่ไดต้อ้งไปเสียจากกรุงเทพฯ” (มงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 
407) 
   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์

 ประเภทท่ี 4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบักษตัริย ์
   1) Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 
   Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 
  จากนิทานเร่ือง นิทานทองอิน ชุดท่ี 2 เร่ืองท่ี 10 ระเด่นลนัได พบการใชถ้อ้ยค าอุป
ลกัษณ์ 12 อุปลกัษณ์ สามารถแยกประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ ดงัตารางท่ี 4.47 
        
ตารางที ่4.47  แสดงประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ในนิทานเร่ืองนิทานทองอิน ชุดท่ี 2 เร่ืองท่ี 10  
                      ระเด่นลนัได 
 
ประเภทที ่ ประเภทของอุปลกัษณ์ จ านวน 

1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสงัคม 4 
2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองพทุธศาสนา และความเช่ือ 1 
3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 7 
4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองกษตัริย ์ 0 
 รวม 12 
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  เร่ืองท่ี 11 สร้อยคอร้อยชัง่ 
ประเภทท่ี 1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสังคม 

   1) Metaphor: ภรรยา คือ เทพธิดาจุติ  
   Share Understanding: ภรรยา คือ เทพธิดาจุติ 
   Metaphor Evidencing Entailment:  

 ไม่ช้านกัก็ไดท้ราบว่านายเทศจะ สังเกตดูตามในหนงัสือนายเทศถึงนาย
ทองอิน ดูต่ืนภรรยานั้นเสียเหลือเกิน แกถึงกบัเรียกวา่หญิงนั้นเป็นเทพธิดาจุติ พอสืบไดค้วาม หญิง
นั้นเป็นหญิงละครมีช่ือเสียง (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 408-409) 

 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองเพศสภาพ 
   2) Metaphor: คนท่ีน่าเช่ือถือ คือ ผูดี้  
   Share Understanding: ผู ้ดีเป็นคนท่ีมีความน่าเช่ือถือ ท าให้ไม่ รู้สึก
สงสัยใดๆ 
   Metaphor Evidencing Entailment: 
   นายทองอินท าหน้าตึงแล้วถามว่า “ก็เม่ือเขาเอามาฝากเจา้ขายน่ะ เจา้ได้
ถามเขาหรือเปล่าวา่เขาไดม้าจากไหน” 
   แขกตอบวา่ “ฉนัเห็นเขาเป็นผูดี้ ฉนัก็ไม่สงสัย” 

 (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 417) 
 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองชนชั้น 

   3) Metaphor: ผูดี้ คือ เล่นหวย  
   Share Understanding:  ธรรมดาของมนุษยช์อบเล่นการพนัน คือ คน
เลวเขา้บ่อน ผูดี้เล่นหวย 
   Metaphor Evidencing Entailment: 

 ชายผูน้ั้นหัวเราะแลว้ตอบว่า “ใครจะไม่ไดพ้บอา้ยแจง้บา้ง คุยออกก๋าวา่ 
เวลาน้ีเป็นเศรษฐี คืนวนัน้ีมวัเตรียมแทงหวยใหญ่ พวกมนัชวนกนัไปบ่อน มนัยงัไม่ไปเลย มนัว่า
อา้ยบ่อนน่ะมนัส าหรับคนเลวๆ ผูดี้อย่างกนัตอ้งเล่นหวยถึงจะได้มนัว่ายงัน้ีแหละ” (มงกุฎเกล้า
เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 418) 

 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองชนชั้น 
   4) Metaphor: คนเลว คือ เล่นบ่อน   
   Share Understanding:  ธรรมดาของมนุษยช์อบเล่นการพนัน คือ คน
เลวเขา้บ่อน ผูดี้เล่นหวย 
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   Metaphor Evidencing Entailment: 
 ชายผูน้ั้นหัวเราะแลว้ตอบว่า “ใครจะไม่ไดพ้บอา้ยแจง้บา้ง คุยออกก๋าวา่ 

เวลาน้ีเป็นเศรษฐี คืนวนัน้ีมวัเตรียมแทงหวยใหญ่ พวกมนัชวนกนัไปบ่อน มนัยงัไม่ไปเลย มนัว่า
อา้ยบ่อนน่ะมนัส าหรับคนเลวๆ ผูดี้อย่างกนัตอ้งเล่นหวยถึงจะได้มนัว่ายงัน้ีแหละ” (มงกุฎเกล้า
เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 418) 

 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองชนชั้น 
ประเภทท่ี 2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัพุทธศาสนา และความเช่ือ 

   1) Metaphor: คนเคราะห์ร้าย คือ ไดค้วามทุกขโ์ศกเพราะความดี 
   Share Understanding:  คนเคราะห์ร้าย คือ คนไดค้วามทุกขโ์ศกเพราะ
ความดี 
   Metaphor Evidencing Entailment: 

 ขา้พเจา้ปรึกษากบันายทองอิน ตกลงน าสร้อยคอไปขายเอาเงินท่ีไดม้านั้น
ไปฝากแบงก ์ส าหรับใชจ่้ายในการส่วนตวันายเทศต่อไป นายเทศอยูต่่อมาอีกไม่ถึงปีก็ถึงแก่กรรม น่ี
แหละเป็นเร่ืองน่าสงสารแท้ๆ  ส่วนสร้อยคอเพชรเก๊นั้น นายทองอินน าไปให้นายสุวรรณตดัเป็น ๒ 
ท่อน แล้วนายทองอินกับข้าพเจ้าต่างก็เก็บไวค้นละท่อน เพื่อเป็นท่ีระลึกถึงนายเทศสหายของ
ขา้พเจา้ทั้ง ๒ ซ่ึงเป็นคนเคราะห์ร้าย แลไดค้วามทุกขโ์ศกเพราะความดี แลกความเช่ือถือในความดี
ของมนุษยซ่ึ์งแกได้มีอยู่มากเกินประมาณนั้น (มงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 
423) 

 หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองความเช่ือโชคลาง 
ประเภทท่ี 3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 

   1) Metaphor:   รักมาก คือ รักยิง่กวา่ดวงชีวติ  
   Share Understanding:  รักมาก คือ รักยิง่กวา่ดวงชีวติ 
   Metaphor Evidencing Entailment:  
   ขา้พเจา้ตอบวา่มีความตั้งใจดีต่อนายเทศอยูเ่สมอ แกกลบักระโชกซ ้ าอีกวา่ 
“ก็อยา่ง นั้นท าไมแกถึงมาด่าผูห้ญิงท่ีฉนัรักยิง่กวา่ดวงชีวติ แลท่ีจะเป็นเมียฉนั ๒-๓ วนัน้ี” 
   ขา้พเจา้ตอบวา่ “เพราะฉนัชอบแก แลว้จึงมาบอกให้แกทราบความจริงซ่ึง
คนโดยมากทราบอยูท่ ัว่กนัแลว้” (มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 409) 
   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์
   2) Metaphor:   อยูน่ิ่งเสีย คือ มิใหเ้กิดความเสียมาแผว้พาน 
   Share Understanding:  อยูน่ิ่งเสีย คือ มิใหเ้กิดความเสียมาแผว้พาน 
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   Metaphor Evidencing Entailment:  
   นายชอ้ยบอกกบันายเทศว่า นายเฟ่ืองเป็นญาติของตน ทั้งขา้พเจา้ทั้งนาย
ทองอินมีความสงสัยในเร่ืองน้ีเป็นก าลงั แต่เพราะทราบวา่ ถึงจะบอกความสงสัยนั้นกบันายเทศก็ไม่
มีประโยชน์ จึงน่ิงเสีย แต่ก็คอยระวงัเพื่อจะมิให้เกิดความเสียมาแผว้พานในช่ือของนายเทศได้ 
(มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2551: 411) 
   หมายเหตุ: อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์

 ประเภทท่ี 4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบักษตัริย ์
   1) Metaphor:  ไม่ปรากฏ 
   Share Understanding:  ไม่ปรากฏ 
   Metaphor Evidencing Entailment: ไม่ปรากฏ 
  จากนิทานเร่ือง นิทานทองอิน ชุดท่ี 2 เร่ืองท่ี 11 สร้อยคอร้อยชัง่ พบการใชถ้อ้ยค า
อุปลกัษณ์ 7 อุปลกัษณ์ สามารถแยกประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ ดงัตารางท่ี 4.48        
 
ตารางที ่4.48  แสดงประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ในนิทานเร่ืองนิทานทองอิน ชุดท่ี 2 เร่ืองท่ี 11  
                      สร้อยคอร้อยชัง่ 
 
ประเภทที ่ ประเภทของอุปลกัษณ์ จ านวน 

1 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสงัคม 4 
2 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองพทุธศาสนา และความเช่ือ 1 
3 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 2 
4 อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองกษตัริย ์ 0 
 รวม 7 

 
  จากการวเิคราะห์การใชถ้อ้ยค าอุปลกัษณ์ในหนงัสือ “ประมวลนิทาน ร.6” อนัเป็น
บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี 6 จ  านวน 27 เร่ือง 48 ตอน ผูว้จิยัพบถอ้ยค าอุปลกัษณ์ จ านวนทั้งหมด 
242 อุปลกัษณ์ สามารถจดัแยกประเภทอุปลกัษณ์ไดท้ั้งหมด 3 ประเภท เรียงล าดบัขอ้มูลทางสถิติ
ของประเภทอุปลกัษณ์ท่ีพบจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ 1) อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองส่ิงมีชีวิต 
ส่ิงไม่มีชีวิต และธรรมชาติ 2) อุปลักษณ์เก่ียวกับชุดความคิดเร่ืองการเมืองการปกครอง และ
สถานภาพทางสังคม และ 3) อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองพุทธศาสนา และความเช่ือ โดยไม่
พบประเภทอุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองกษตัริย ์ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 
4.49 
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ตารางที ่4.49  ภาพรวมค่าเฉล่ียร้อยละของประเภทอุปลกัษณ์ 
 
ประเภทที ่ ประเภทอุปลกัษณ์ จ านวน

อุปลกัษณ์ 
ร้อยละ 

1  อุปลกัษณ์เกีย่วกบัชุดความคดิเร่ืองส่ิงมชีีวติ ส่ิงไม่มชีีวติ และธรรมชาต ิ 
  1) อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์
  2) อุปลกัษณ์เร่ืองส่ิงไม่มีชีวติ 
  3) อุปลกัษณ์เร่ืองสตัว ์ 
  4) อุปลกัษณ์เร่ืองธรรมชาติ 

114 
93 
19 
1 
1 

47.10 
38.43 
7.85 
0.41 
0.41 

2 อุปลกัษณ์เกีย่วกบัชุดความคดิเร่ืองการเมืองการปกครอง และสถานภาพ
ทางสังคม 
  1) อุปลกัษณ์เร่ืองชนชั้น     
  2) อุปลกัษณ์เร่ืองเพศสภาพ  
  3) อุปลกัษณ์เร่ืองการเมือง อ านาจ และความยติุธรรม 
  4) อุปลกัษณ์เร่ืองการศึกษาและความสามารถ 

93 
 

33 
25 
18 
17 

38.43 
 

13.64 
10.33 
7.44 
7.02 

3 อุปลกัษณ์เกีย่วกบัชุดความคดิเร่ืองพุทธศาสนา และความเช่ือ 
  1) อุปลกัษณ์เร่ืองความเช่ือทางพทุธศาสนา  
  2) อุปลกัษณ์เร่ืองความเช่ือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ และส่ิงล้ีลบัเหนือธรรมชาติ  
  3) อุปลกัษณ์เร่ืองความเช่ือทางไสยศาสตร์ 
  4) อุปลกัษณ์เร่ืองความเช่ือโชคลาง 

35 
17 
8 
5 
5 

14.46 
7.02 
3.30 
2.07 
2.07 

4 อุปลกัษณ์เกีย่วกบัชุดความคดิเร่ืองกษัตริย์ 0 0.00 

 รวม 242 100 

  
 ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลมาประมวลผลสรุปเป็นกราฟแท่ง เรียงล าดบัขอ้มูลทางสถิติของ

ประเภทอุปลกัษณ์ท่ีพบจากมากไปนอ้ยดงัภาพท่ี 4.1 ดงัน้ี  
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ภาพที ่4.1  สัดส่วนประเภทอุปลกัษณ์ท่ีพบ 
 
  ทั้งน้ี เม่ือแจกแจงรายละเอียดขอ้มูลให้ลึกลงไปในแต่ละประเภทอุปลกัษณ์ ซ่ึงมี
รายละเอียด ดงัน้ี 
 
  จากการวเิคราะห์การใชถ้อ้ยค าอุปลกัษณ์ในหนงัสือ “ประมวลนิทาน ร.6” อนัเป็น
บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี 6 จ  านวน 27 เร่ือง 48 ตอน ผูว้ิจยัพบถ้อยค าอุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุด
ความคิดเร่ืองส่ิงมีชีวิต ส่ิงไม่มีชีวิต และธรรมชาติ จ  านวนทั้งหมด 114 อุปลกัษณ์ คิดเป็นร้อยละ 
47.10 โดยเรียงล าดบัจากขอ้มูลสถิติจากมากไปนอ้ย ดงัตารางท่ี 4.50 
 
ตารางที ่4.50  ค่าเฉล่ียร้อยละของอุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวิต  
                       และธรรมชาติ  
 

อุปลกัษณ์เกีย่วกบัชุดความคดิเร่ืองส่ิงมชีีวติ ส่ิงไม่มชีีวติ และธรรมชาติ 
  

จ านวน
อุปลกัษณ์ 

ร้อยละ 

อุปลกัษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์ 93 38.43 
อุปลกัษณ์เร่ืองส่ิงไม่มีชีวติ 19 7.85 
อุปลกัษณ์เร่ืองสตัว ์ 1 0.41 
อุปลกัษณ์เร่ืองธรรมชาติ  1 0.41 
รวม 114 47.10 

สิง่มีชีวิต สิง่ไม่มีชีวิต และ
ธรรมชาติ

การเมืองการปกครอง และ
สถานภาพทางสงัคม

พทุธศาสนา และความเชื่อ กษัตริย์

สดัสว่นอปุลกัษณ์ที่พบ 47.1 38.43 14.46 0
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 ผูว้ิจยัได้น าขอ้มูลอุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองส่ิงมีชีวิต ส่ิงไม่มีชีวิต และ
ธรรมชาติมาประมวลผลสรุปเป็นกราฟแท่ง เรียงล าดบัขอ้มูลทางสถิติจากมากไปนอ้ยดงัภาพท่ี 4.2 ดงัน้ี 

 

 
 
ภาพที ่4.2 แสดงสัดส่วนอุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ 
 
  จากการวเิคราะห์การใชถ้อ้ยค าอุปลกัษณ์ในหนงัสือ “ประมวลนิทาน ร.6” อนัเป็น
บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี 6 จ  านวน 27 เร่ือง 48 ตอน ผูว้ิจยัพบถ้อยค าอุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุด
ความคิดเร่ืองการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสังคม จ านวนทั้งหมด 93 อุปลกัษณ์ คิดเป็น
ร้อยละ 38.43 โดยเรียงล าดบัขอ้มูลทางสถิติจากมากไปนอ้ย ดงัตารางท่ี 4.51 
 
ตารางที ่4.51  ค่าเฉล่ียร้อยละของอุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองการเมืองการปกครอง  
                       และสถานภาพทางสังคม 
 

อุปลกัษณ์เกีย่วกบัชุดความคดิเร่ืองการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสังคม จ านวน
อุปลกัษณ์ 

ร้อยละ 

อุปลกัษณ์เร่ืองชนชั้น  33 13.64 
อุปลกัษณ์เร่ืองเพศสภาพ  25 10.33 
อุปลกัษณ์เร่ืองการเมือง อ านาจ และความยติุธรรม     18 7.44 
อุปลกัษณ์เร่ืองการศึกษาและความสามารถ  17 7.02 
รวม 93 38.43 

ร่างกาย และ
พฤติกรรมมนษุย์

สิง่ไม่มีชีวิต สตัว์ ธรรมชาติ

อปุลกัษณ์เกี่ยวกบัชดุความคิดเร่ืองสิง่มีชีวิต 
สิง่ไม่มีชีวิต และธรรมชาติ 38.43 7.85 0.41 0.41
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อุปลกัษณ์เกีย่วกบัชุดความคดิเร่ืองส่ิงมชีีวติ ส่ิงไม่มชีีวติ และธรรมชาติ

อปุลกัษณ์เก่ียวกบัชดุความคิดเร่ืองสิง่มีชีวิต สิง่ไม่มีชีวิต และธรรมชาติ 
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 ผูว้จิยัไดน้ าขอ้มูลอุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองการเมืองการปกครอง และ
สถานภาพทางสังคมมาประมวลผลสรุปเป็นกราฟแท่ง เรียงล าดบัขอ้มูลทางสถิติจากมากไปนอ้ยดงั
ดงัภาพท่ี 4.3 ดงัน้ี 

 

 
 
ภาพที ่4.3  แสดงสัดส่วนอุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองการเมืองการปกครอง  
                  และสถานภาพทางสังคม 
 
  จากการวเิคราะห์การใชถ้อ้ยค าอุปลกัษณ์ในหนงัสือ “ประมวลนิทาน ร.6” อนัเป็น
บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี 6 จ  านวน 27 เร่ือง 48 ตอน ผูว้ิจยัพบถ้อยค าอุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุด
ความคิดเร่ืองพุทธศาสนา และความเช่ือ จ านวนทั้งหมด 35 อุปลกัษณ์ คิดเป็นร้อยละ 14.46 โดย
เรียงล าดบัจากขอ้มูลสถิติจากมากไปนอ้ย ดงัตารางท่ี 4.52 
 
ตารางที ่4.52  ค่าเฉล่ียร้อยละของอุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองพุทธศาสนา และความเช่ือ  
 

อุปลกัษณ์เกีย่วกบัชุดความคดิเร่ืองพุทธศาสนา และความเช่ือ 
 

จ านวน
อุปลกัษณ์ 

ร้อยละ 

อุปลกัษณ์เร่ืองความเช่ือทางพทุธศาสนา 17 7.02 
อุปลกัษณ์เร่ืองความเช่ือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ และส่ิงล้ีลบัเหนือธรรมชาติ  8 3.30 
อุปลกัษณ์เร่ืองความเช่ือทางไสยศาสตร์ 5 2.07 
อุปลกัษณ์เร่ืองความเช่ือโชคลาง 5 2.07 
รวม 35 14.46 

ชนชัน้ เพศสภาพ 
การเมือง อ านาจ 
และความยติุธรรม

การศกึษาและ
ความสามารถ

อปุลกัษณ์เกี่ยวกบัชดุความคิดเร่ืองการเมือง
การปกครอง และสถานภาพทางสงัคม 13.64 10.33 7.44 7.02
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อุปลกัษณ์เกีย่วกบัชุดความคดิเร่ืองการเมืองการปกครอง และสถานภาพทาง
สังคม

อปุลกัษณ์เกี่ยวกบัชดุความคิดเร่ืองการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสงัคม
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  ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลอุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองพุทธศาสนา และความเช่ือมา
ประมวลผลสรุปเป็นกราฟแท่ง เรียงล าดบัขอ้มูลทางสถิติจากมากไปนอ้ยดงัภาพท่ี 4.4 ดงัน้ี 
 

 
 
ภาพที ่4.4  แสดงสัดส่วนอุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองพุทธศาสนา และความเช่ือ 
 
  สรุปผลการวเิคราะห์ถอ้ยค าอุปลกัษณ์ในหนงัสือ “ประมวลนิทาน ร.6” อนัเป็นบท
พระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี 6 จ  านวน 27 เร่ือง 48 ตอน พบว่าถอ้ยค าอุปลกัษณ์ท่ีไดรั้บการตอกย  ้า
มากท่ีสุดเรียงล าดับข้อมูลทางสถิติจากมากไปน้อย คือ 1) อุปลักษณ์เก่ียวกับชุดความคิดเร่ือง
ส่ิงมีชีวิต ส่ิงไม่มีชีวิต และธรรมชาติ จ  านวนทั้งหมด 114 อุปลกัษณ์ คิดเป็นร้อยละ 47.10 2) อุปลกัษณ์
เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสังคม จ านวนทั้งหมด 93 อุป
ลกัษณ์ คิดเป็นร้อยละ 38.43 และ 3) อุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองพุทธศาสนา และความเช่ือ 
จ านวนทั้งหมด 35 อุปลกัษณ์ คิดเป็นร้อยละ 14.46 โดยไม่พบประเภทอุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิด
เร่ืองกษตัริย ์ทั้งน้ีสามารถสรุปและอภิปรายผลการวจิยัซ่ึงจะไดก้ล่าวถึงในบทถดัไป 

 

4.2  ค่านิยมไทยทีส่ะท้อนผ่านการอปุลกัษณ์ในหนังสือ “ประมวลนิทาน ร.6” 
 
 ในส่วนน้ีผูว้ิจยัจะน าเสนอการวิเคราะห์ค่านิยมไทยท่ีสะทอ้นผา่นการใชถ้อ้ยค าอุปลกัษณ์
ในหนงัสือ “ประมวลนิทาน ร.6” อนัเป็นบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี 6 จ  านวน 27 เร่ือง 48 ตอน 
อา้งถึงแนวคิดเก่ียวกบัชุดค่านิยมไทยในสมยัรัชกาลท่ี 6 ดงัไดอ้ธิบายไวใ้นบทท่ี 2 ไดแ้ก่ 1) ค่านิยม

ความเชื่อทางพทุธ
ศาสนา

ความเชื่อสิง่ศกัด์ิสทิธ์ิ
และสิง่ลีล้บัเหนือ

ธรรมชาติ 

ความเชื่อทางไสย
ศาสตร์

ความเชื่อโชคลาง

อปุลกัษณ์เก่ียวกบัชดุความคิดเร่ืองพทุธศาสนา 
และความเชื่อ 7.02 3.3 2.07 2.07

7.02

3.3

2.07 2.07
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อุปลกัษณ์เกีย่วกบัชุดความคดิเร่ืองพทุธศาสนา และความเช่ือ

อปุลกัษณ์เกี่ยวกบัชดุความคิดเร่ืองพทุธศาสนา และความเชื่อ
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ความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม 2) ค่านิยมการนบัถือพุทธศาสนา 3) ค่านิยมเก่ียวกบัวิถีชีวิตและ
ธรรมชาติ และ 4) ค่านิยมความจงรักภกัดีต่อสถาบนัพระมหากษตัริย์ ผูว้ิจยัจะน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ค่านิยมไทยในนิทานแต่ละเร่ือง เรียงล าดบัตามหนงัสือ “ประมวลนิทาน ร.6” อนัเป็นบท
พระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี 6 จ  านวน 27 เร่ือง 48 ตอน มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

4.2.1  ค่านิยมไทยในนิทานเร่ืองเหาะเหินเดินอากาศ  
นิทานเร่ืองเหาะเหินเดินอากาศในหนงัสือเร่ือง “ประมวลนิทาน ร.6” หนา้ 11-14 พบการใช้

ถ้อยค าอุปลกัษณ์ จ านวนทั้งหมด 3 คร้ัง ในจ านวนน้ีมีการให้ความหมายเชิงค่านิยม 2 ประการ 
ไดแ้ก่ 1) ค่านิยมการนบัถือพุทธศาสนา และ 2) ค่านิยมเก่ียวกบัวถีิชีวติและธรรมชาติ ดงัรายละเอียด
ผลการวเิคราะห์ตามตารางท่ี 4.53  

 
ตารางที ่4.53  ค่านิยมในนิทานเร่ืองเหาะเหินเดินอากาศ  
 
ค่านิยม อุปลกัษณ์ ค า วล ีอนุประโยค หรือประโยค 
การนบัถือพทุธศาสนา 
 

ความเช่ือทางไสยศาสตร์ ยาท่ีท าใหเ้หาะปร๋ือได ้เล้ียวได้
ตามใจ 

วถีิชีวติและธรรมชาติ ร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์ ลูกมะนาว, ปราดไปทางโนน้ปรูด
มาทางน้ีราวเรือไฟหางเสือหกั 

 
4.2.2  ค่านิยมไทยในนิทานเร่ืองความดื้อของคนเรา  
นิทานเร่ืองความด้ือของคนเราในหนงัสือเร่ือง “ประมวลนิทาน ร.6” หนา้ 15-19 พบการใช้

ถ้อยค าอุปลกัษณ์ จ านวนทั้งหมด 2 คร้ัง ในจ านวนน้ีมีการให้ความหมายเชิงค่านิยม 1 ประการ 
ไดแ้ก่ 1) ค่านิยมเก่ียวกบัวถีิชีวติและธรรมชาติ ดงัรายละเอียดผลการวเิคราะห์ตามตารางท่ี 4.54 
 
ตารางที ่4.54  ค่านิยมในนิทานเร่ืองความด้ือของคนเรา 
 
ค่านิยม อุปลกัษณ์ ค า วล ีอนุประโยค หรือประโยค 
วถีิชีวติและธรรมชาติ 
 

ร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์ ตวัเปล่า, หา้มเด็กไม่ใหท้ าอะไร
ก็เหมือนยิง่ยใุหเ้ขาเบ่งท าเขา้ 
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4.2.3  ค่านิยมไทยในนิทานเร่ืองสุนทรความตามสวสัดิรักษา 
นิทานเร่ืองสุนทรความตามสวสัดิรักษาในหนงัสือเร่ือง “ประมวลนิทาน ร.6” หนา้ 20-24 

พบการใช้ถอ้ยค าอุปลกัษณ์ จ านวนทั้งหมด 4 คร้ัง ในจ านวนน้ีมีการให้ความหมายเชิงค่านิยม 2 
ประการ ไดแ้ก่ 1) ค่านิยมการนบัถือพุทธศาสนา และ 2) ค่านิยมเก่ียวกบัวิถีชีวิตและธรรมชาติ ดงั
รายละเอียดผลการวเิคราะห์ตามตารางท่ี 4.55 
 
ตารางที ่4.55  ค่านิยมในนิทานเร่ืองสุนทรความตามสวสัดิรักษา 
 
ค่านิยม อุปลกัษณ์ ค า วล ีอนุประโยค หรือประโยค 
การนบัถือพทุธศาสนา ความเช่ือโชคลาง ทิศเหนือเหลือร้ายวายชีวา 
วถีิชีวติและธรรมชาติ 
 

ร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์ ไม่ตั้งใจประพฤติอยา่งไทยแท,้ 
ฉนัท าอะไรบ่นพึมพ าราวกบัคน
บา้, เม่ือตั้งใจจะถืออะไรควรถือ
ใหม้ัน่ใหแ้ขง็แรง 

 
4.2.4  ค่านิยมไทยในนิทานเร่ืองท าตามพนัิยกรรม 
นิทานเร่ืองท าตามพินยักรรมในหนงัสือเร่ือง “ประมวลนิทาน ร.6” หนา้ 25-31 พบการใช้

ถ้อยค าอุปลกัษณ์ จ านวนทั้งหมด 3 คร้ัง ในจ านวนน้ีมีการให้ความหมายเชิงค่านิยม 2 ประการ 
ไดแ้ก่ 1) ค่านิยมความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม และ 2) ค่านิยมเก่ียวกบัวิถีชีวิตและธรรมชาติ ดงั
รายละเอียดผลการวเิคราะห์ตามตารางท่ี 4.56 
 
ตารางที ่4.56  ค่านิยมในนิทานเร่ืองท าตามพินยักรรม 
 
ค่านิยม อุปลกัษณ์ ค า วล ีอนุประโยค หรือประโยค 
ความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม ชนชั้น  คนมาชั้นท่ี 1, คนมาชั้นท่ี 2 
วถีิชีวติและธรรมชาติ ส่ิงไม่มีชีวติ ไม่เป็นรส 

   
4.2.5  ค่านิยมไทยในนิทานเร่ืองทดลองความไหวพริบ 
นิทานเร่ืองทดลองความไหวพริบในหนงัสือเร่ือง “ประมวลนิทาน ร.6” หนา้ 32-39 พบการ

ใช้ถอ้ยค าอุปลกัษณ์ จ านวนทั้งหมด 8 คร้ัง ในจ านวนน้ีมีการให้ความหมายเชิงค่านิยม 3 ประการ 
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ไดแ้ก่ 1) ค่านิยมความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม 2) ค่านิยมการนบัถือพุทธศาสนา และ (3) ค่านิยม
เก่ียวกบัวถีิชีวติและธรรมชาติ ดงัรายละเอียดผลการวเิคราะห์ตามตารางท่ี 4.57 
 
ตารางที ่4.57  ค่านิยมในนิทานเร่ืองทดลองความไหวพริบ 
 
ค่านิยม อุปลกัษณ์ ค า วล ีอนุประโยค หรือ

ประโยค 
ความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม การศึกษาและความสามารถ โปลิศลบัของเราโง่นกั ไม่ได้

คร่ึงของฝร่ัง 

การนบัถือพทุธศาสนา ความเช่ือทางพทุธศาสนา การท านาบนหลงัคน 

ความเช่ือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ และส่ิงล้ีลบั
เหนือธรรมชาติ 

เลง็ทิพเนตรสอดส่อง 

วถีิชีวติและธรรมชาติ ร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์ ตามธรรมเนียม, ส้ินชีวติก็ดบั
ไปโดยไม่มีป่ีมีกลองอะไร, 
ขา้พเจา้ท าเป็นทองไม่รู้ร้อน, 
คนมนัเหลือดีทั้งนั้นแหละ ลว้น
เป็นกุ๊ยเป็นนกัเลงหวัโจรเก่า, 
คนปราศจากความไหวพริบ  

 
4.2.6  ค่านิยมไทยในนิทานเร่ืองยาตัวเบา 
นิทานเร่ืองยาตวัเบาในหนงัสือเร่ือง “ประมวลนิทาน ร.6” หนา้ 40-49 พบการใชถ้อ้ยค าอุป

ลกัษณ์ จ านวนทั้งหมด 4 คร้ัง ในจ านวนน้ีมีการให้ความหมายเชิงค่านิยม 2 ประการ  ได้แก่ 1) 
ค่านิยมการนบัถือพุทธศาสนา และ 2) ค่านิยมเก่ียวกบัวิถีชีวิตและธรรมชาติ ดงัรายละเอียดผลการ
วเิคราะห์ตามตารางท่ี 4.58 
 
ตารางที ่4.58  ค่านิยมในนิทานเร่ืองยาตวัเบา 
 
ค่านิยม อุปลกัษณ์ ค า วล ีอนุประโยค หรือ

ประโยค 
การนบัถือพทุธศาสนา ความเช่ือทางไสยศาสตร์ ลูกปีบกรอกน ้ ากรด 
วถีิชีวติและธรรมชาติ ร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์ คนมีเน้ือมาก, ตัก๊แตน, หมอน

รองรับ 
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4.2.7  ค่านิยมไทยในนิทานเร่ืองรายงานการประชุมปาลเิมนต์สยาม 
นิทานเร่ืองรายงานการประชุมปาลิเมนตส์ยามในหนงัสือเร่ือง “ประมวลนิทาน ร.6” หนา้ 

50-58 พบการใชถ้อ้ยค าอุปลกัษณ์ จ านวนทั้งหมด 4 คร้ัง ในจ านวนน้ีมีการใหค้วามหมายเชิงค่านิยม 
1 ประการ ไดแ้ก่ 1) ค่านิยมความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตาม
ตารางท่ี 4.59 
 
ตารางที ่4.59  ค่านิยมในนิทานเร่ืองรายงานการประชุมปาลิเมนตส์ยาม 
 
ค่านิยม อุปลกัษณ์ ค า วล ีอนุประโยค หรือประโยค 
ความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม การเมือง อ านาจ และความยติุธรรม มีปาลิเมนต,์ ส่ิงส าคญัท่ีสุด 

เพราะเป็นธรรมดาชาติใดท่ีมี
ความประสงคจ์ะเป็นไท, ความ
เจริญของบา้นเมือง 

การศึกษาและความสามารถ ผูช่้วยแนะน าในราชการ
บา้นเมืองทัว่ไปใหมี้ความเจริญ
โดยฉบัไวทนัเวลา 

 
4.2.8  ค่านิยมไทยในนิทานกระทู้ เร่ืองตุ๊กะตุ่น 
นิทานกระทู ้เร่ืองตุ๊กะตุ่นในหนังสือเร่ือง “ประมวลนิทาน ร.6” หน้า 59-64 พบการใช้

ถ้อยค าอุปลกัษณ์ จ านวนทั้งหมด 2 คร้ัง ในจ านวนน้ีมีการให้ความหมายเชิงค่านิยม 2 ประการ 
ไดแ้ก่ 1) ค่านิยมความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม และ 2) ค่านิยมเก่ียวกบัวิถีชีวิตและธรรมชาติ ดงั
รายละเอียดผลการวเิคราะห์ตามตารางท่ี 4.60 
 
ตารางที ่4.60  ค่านิยมในนิทานกระทู ้เร่ืองตุก๊ะตุ่น 
 
ค่านิยม อุปลกัษณ์ ค า วล ีอนุประโยค หรือประโยค 
ความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม ชนชั้น ผูมี้อนัจะกิน 
วถีิชีวติและธรรมชาติ ร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์ เอาไฟไปจ้ีน ้ ามนั 
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4.2.9  ค่านิยมไทยในนิทานเร่ืองเทีย่วเมืองนรก 
นิทานเร่ืองเท่ียวเมืองนรกในหนังสือเร่ือง “ประมวลนิทาน ร.6” หน้า 65-88 พบการใช้

ถ้อยค าอุปลกัษณ์ จ านวนทั้งหมด 17 คร้ัง ในจ านวนน้ีมีการให้ความหมายเชิงค่านิยม 3 ประการ 
ไดแ้ก่ 1) ค่านิยมความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม 2) ค่านิยมการนบัพุทธศาสนา และ 3) ค่านิยม
เก่ียวกบัวถีิชีวติและธรรมชาติ ดงัรายละเอียดผลการวเิคราะห์ตามตารางท่ี 4.61 
 
ตารางที ่4.61  ค่านิยมในนิทานเร่ืองเท่ียวเมืองนรก 
 
ค่านิยม อุปลกัษณ์ ค า วล ีอนุประโยค หรือ

ประโยค 
ความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม ชนชั้น การไปตากอากาศเมืองนอก, 

ผูล้ากมากดี 
เพศสภาพ หาเมียนอ้ยเล่นหลายๆ คน, กด

ข่ีใชอ้  านาจบงัคบัเอาเฉยๆ จึงพา
กนันัง่น ้ าตาเช็ดหวัเข่าตามกนั 

การนบัถือพทุธศาสนา ความเช่ือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ และส่ิงล้ีลบั
เหนือธรรมชาติ 

ตอ้งข่มกายใหอ่้อนนอ้มยอมให้
เงาเป็นใหญ่ จึงจะเห็นปิศาจ, 
การพบปิศาจท่ีมีหลกัฐานใน
เมืองนรก 

ความเช่ือทางพทุธศาสนา ฉนัก็หยอ่นโทษบิดาฤามารดา
ของผูก้ระท าความดีนั้นใหต้าม
สมควร แต่วา่ตอ้งเขา้ใจวา่ ตวั
นกัโทษนั้นตอ้งมีความรู้สึก
ความผิดของคนอยูแ่ลว้ จ่ึงจะ
หยอ่นโทษให,้ ปิดขมุนรก, 
หนงัสือเดินทางไปสวรรค,์ 
พวกท่ีมากล้ิงลูกโลหะ, ลูกท่ี
กล้ิงนั้นคิดตามส่วนแห่งความ
โลภ, ความสุขก็จะบงัเกิดมีแก่
คนและเพ่ือนบา้นทัว่กนั 

วถีิชีวติและธรรมชาติ ร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์ มา้คู่, ไม่สูจ้ะมือขวานกั, คนหู
ไว, เกมส์หมากรุก, เน้ือไม่ได้
กิน หนงัไม่ไดร้องนัง่ 
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4.2.10   ค่านิยมไทยในนิทานเร่ืองโสตธรรมจริยา 
วา่ดว้ยเบญจศีล ตอนท่ี 1 
นิทานเร่ืองโสตธรรมจริยาวา่ดว้ยเบญจศีล ตอนท่ี 1 ในหนงัสือเร่ือง “ประมวลนิทาน ร.6” 

หนา้ 89-92 พบการใชถ้อ้ยค าอุปลกัษณ์ จ านวนทั้งหมด 2 คร้ัง ในจ านวนน้ีมีการให้ความหมายเชิง
ค่านิยม 2 ประการ ได้แก่ 1) ค่านิยมการนับถือพุทธศาสนา และ 2) ค่านิยมเก่ียวกบัวิถีชีวิตและ
ธรรมชาติ ดงัรายละเอียดผลการวเิคราะห์ตามตารางท่ี 4.62 
 
ตารางที ่4.62  ค่านิยมในนิทานเร่ืองโสตธรรมจริยาวา่ดว้ยเบญจศีล ตอนท่ี 1 
 
ค่านิยม อุปลกัษณ์ ค า วล ีอนุประโยค หรือประโยค 
การนบัถือพทุธศาสนา ความเช่ือทางพทุธศาสนา ศีลส าหรับฆราวาส 

วถีิชีวติและธรรมชาติ ร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์ คนเลวไม่เป็นสปอตแมน 

 
วา่ดว้ยเบญจศีล ตอนท่ี 2 
นิทานเร่ืองโสตธรรมจริยาวา่ดว้ยเบญจศีล ตอนท่ี 2 ในหนงัสือเร่ือง “ประมวลนิทาน ร.6” 

หนา้ 92-95 พบการใชถ้อ้ยค าอุปลกัษณ์ จ านวนทั้งหมด 1 คร้ัง ในจ านวนน้ีมีการให้ความหมายเชิง
ค่านิยม 1 ประการ ไดแ้ก่ 1) ค่านิยมเก่ียวกบัวิถีชีวิตและธรรมชาติ ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์
ตามตารางท่ี 4.63 
 
ตารางที ่4.63  ค่านิยมในนิทานเร่ืองโสตธรรมจริยาวา่ดว้ยเบญจศีล ตอนท่ี 2 
 
ค่านิยม อุปลกัษณ์ ค า วล ีอนุประโยค หรือประโยค 
วถีิชีวติและธรรมชาติ ร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์ ท าใหเ้ขาเสียเวลาก็เท่ากบัท าให้

เขาเสียเงิน ขโมยเวลาก็คลา้ยกบั
ขโมยเงิน 

 
วา่ดว้ยเบญจศีล ตอนท่ี 3  
นิทานเร่ืองโสตธรรมจริยาวา่ดว้ยเบญจศีล ตอนท่ี 3 ในหนงัสือเร่ือง “ประมวลนิทาน ร.6” 

หนา้ 96-99 พบการใชถ้อ้ยค าอุปลกัษณ์ จ านวนทั้งหมด 3 คร้ัง ในจ านวนน้ีมีการให้ความหมายเชิง
ค่านิยม 1 ประการ ไดแ้ก่ 1) ค่านิยมเก่ียวกบัวิถีชีวิตและธรรมชาติ ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์
ตามตารางท่ี 4.64 
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ตารางที ่4.64  ค่านิยมในนิทานเร่ืองโสตธรรมจริยาวา่ดว้ยเบญจศีล ตอนท่ี 3 
 
ค่านิยม อุปลกัษณ์ ค า วล ีอนุประโยค หรือ

ประโยค 
วถีิชีวติและธรรมชาติ ส่ิงไม่มีชีวติ ยาพิษ 

ร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์ รักยิง่กวา่ดวงชีวติ, ความผิด
ฐานเป็นพรรคพวกผูร้้าย 

   
วา่ดว้ยเบญจศีล ตอนท่ี 4 
นิทานเร่ืองโสตธรรมจริยาวา่ดว้ยเบญจศีล ตอนท่ี 4 ในหนงัสือเร่ือง “ประมวลนิทาน ร.6” 

หนา้ 99-102 พบการใชถ้อ้ยค าอุปลกัษณ์ จ านวนทั้งหมด 6 คร้ัง ในจ านวนน้ีมีการใหค้วามหมายเชิง
ค่านิยม 2 ประการ ไดแ้ก่ 1) ค่านิยมความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม และ 2) ค่านิยมเก่ียวกบัวถีิชีวิต
และธรรมชาติ ดงัรายละเอียดผลการวเิคราะห์ตามตารางท่ี 4.65 
 
ตารางที ่4.65  ค่านิยมในนิทานเร่ืองโสตธรรมจริยาวา่ดว้ยเบญจศีล ตอนท่ี 4 
 
ค่านิยม อุปลกัษณ์ ค า วล ีอนุประโยค หรือประโยค 
ความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม การศึกษาและความสามารถ ผูท่ี้แก่วดั 

เพศสภาพ แม่รูปงาม 
วถีิชีวติและธรรมชาติ ร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์ มีถอ้ยค าอนัมัน่คง, ร่างกาย

แขง็แรงจึงไม่หกัโค่น, ผูใ้ดซดั
เพ่ือนแลว้นบัวา่เป็นคนเลว
ทรามต ่าชา้, ท าใหร้าคาตกไป 

 
วา่ดว้ยเบญจศีล ตอนท่ี 5 
นิทานเร่ืองโสตธรรมจริยาวา่ดว้ยเบญจศีล ตอนท่ี 5 ในหนงัสือเร่ือง “ประมวลนิทาน ร.6” 

หน้า 102-105 พบการใช้ถอ้ยค าอุปลกัษณ์ จ านวนทั้งหมด 6 คร้ัง ในจ านวนน้ีมีการให้ความหมาย
เชิงค่านิยม 1 ประการ ไดแ้ก่ 1) ค่านิยมเก่ียวกบัวถีิชีวติและธรรมชาติ ดงัรายละเอียดผลการวเิคราะห์
ตามตารางท่ี 4.66 
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ตารางที ่4.66  ค่านิยมในนิทานเร่ืองโสตธรรมจริยาวา่ดว้ยเบญจศีล ตอนท่ี 5 
 
ค่านิยม อุปลกัษณ์ ค า วล ีอนุประโยค หรือ

ประโยค 
วถีิชีวติและธรรมชาติ ร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์ เคร่ืองน าใหม้นุษยศิ์วไิลซ์, ไม่

ใชว้ธีิผดุงปัญญา, ความศิวไิลซ์
อยา่งยิง่, ส าคญัอยูท่ี่ตรงสุรา
เมรัย 

ส่ิงไม่มีชีวติ เป็นยาบ ารุงหวัใจดีอยา่งยิง่ ถึง
ในโบราณสมยัก็นบัถือกนัอยูว่า่
เป็นเคร่ืองท าใหใ้จกลา้, ท าให้
เจริญอาหาร มีโอชารสข้ึนอีก 

 
วา่ดว้ยล าดบัชั้นกรรม 
นิทานเร่ืองโสตธรรมจริยาวา่ดว้ยล าดบัชั้นกรรมในหนงัสือเร่ือง “ประมวลนิทาน ร.6” หนา้ 

106-108 พบการใช้ถ้อยค าอุปลกัษณ์ จ านวนทั้งหมด 5 คร้ัง ในจ านวนน้ีมีการให้ความหมายเชิง
ค่านิยม 2 ประการ ไดแ้ก่ 1) ค่านิยมความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม และ 2) ค่านิยมการนบัถือพุทธ
ศาสนา ดงัรายละเอียดผลการวเิคราะห์ตามตารางท่ี 4.67 
 
ตารางที ่4.67  ค่านิยมในนิทานเร่ืองโสตธรรมจริยาวา่ดว้ยล าดบัชั้นกรรม 
 
ค่านิยม อุปลกัษณ์ ค า วล ีอนุประโยค หรือ

ประโยค 
ความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม ชนชั้น คนไทยชั้นใหม่, คนไทยชั้นเก่า 
การนบัถือพทุธศาสนา ความเช่ือทางพทุธศาสนา อรหนัตฆาต, กรรมอนัหนกั, 

การฆ่าเกลออยา่งสนิท 

 
หมวดอทินนาทาน 
นิทานเร่ืองโสตธรรมจริยาวา่ดว้ยหมวดอทินนาทานในหนงัสือเร่ือง “ประมวลนิทาน ร.6” 

หน้า 109-110 พบการใช้ถอ้ยค าอุปลกัษณ์ จ านวนทั้งหมด 1 คร้ัง ในจ านวนน้ีมีการให้ความหมาย
เชิงค่านิยม 1 ประการ ได้แก่ 1) ค่านิยมความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม ดงัรายละเอียดผลการ
วเิคราะห์ตามตารางท่ี 4.68 
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ตารางที ่4.68  ค่านิยมในนิทานเร่ืองโสตธรรมจริยาวา่ดว้ยหมวดอทินนาทาน 
 
ค่านิยม อุปลกัษณ์ ค า วล ีอนุประโยค หรือประโยค 
ความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม ชนชั้น ประพฤติกิริยาเป็นขโมย, ไม่

เรียกวา่ประพฤติกิริยาเป็นขโมย
, มนุษยช์ั้นต ่า สุนขั สตัว์
เดียรัจฉาน คนอนัศิวไิลซ์, ฝร่ัง
อนัเป็นศิวไิลซ์นั้นสูงกวา่เรา
มาก 

 
หมวดกาเมสุมิจฉาจาร 
นิทานเร่ืองโสตธรรมจริยาวา่ดว้ยหมวดกาเมสุมิจฉาจารในหนงัสือเร่ือง “ประมวลนิทาน ร.

6” หนา้ 110-111 พบการใชถ้อ้ยค าอุปลกัษณ์ จ านวนทั้งหมด 3 คร้ัง ในจ านวนน้ีมีการใหค้วามหมาย
เชิงค่านิยม 1 ประการ ได้แก่ 1) ค่านิยมความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม ดงัรายละเอียดผลการ
วเิคราะห์ตามตารางท่ี 4.69 
 
ตารางที ่4.69  ค่านิยมในนิทานเร่ืองโสตธรรมจริยาวา่ดว้ยหมวดกาเมสุมิจฉาจาร 
 
ค่านิยม อุปลกัษณ์ ค า วล ีอนุประโยค หรือประโยค 
ความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม ชนชั้น ควรตอ้งใหอ้ภยั, ความเมตตา

กรุณา, คนดี 

   
4.2.11  ค่านิยมไทยในนิทานเร่ืองวชิาของหมอค า 
นิทานเร่ืองวิชาของหมอค าในหนงัสือเร่ือง “ประมวลนิทาน ร.6” หนา้ 112-115 พบการใช้

ถ้อยค าอุปลกัษณ์ จ านวนทั้งหมด 6 คร้ัง ในจ านวนน้ีมีการให้ความหมายเชิงค่านิยม 3 ประการ 
ไดแ้ก่ 1) ค่านิยมความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม 2) ค่านิยมการนบัถือพุทธศาสนา และ (3) ค่านิยม
เก่ียวกบัวถีิชีวติและธรรมชาติ ดงัรายละเอียดผลการวเิคราะห์ตามตารางท่ี 4.70 
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ตารางที ่4.70  ค่านิยมในนิทานเร่ืองวชิาของหมอค า 
 
ค่านิยม อุปลกัษณ์ ค า วล ีอนุประโยค หรือ

ประโยค 
ความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม การศึกษาและความสามารถ ผูมี้วชิามาก, คนท่ีอ่านหนงัสือ, 

หมอ้ท่ีไม่มีขา้ว 
การนบัถือพทุธศาสนา ความเช่ือทางพทุธศาสนา ธรรมดาโลก  
วถีิชีวติและธรรมชาติ ร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์ มนุษยส์ามญั, ตอ้งหา้มตาม

ต ารา 

 
4.2.12  ค่านิยมไทยในนิทานเร่ืองประชันฤทธ์ิ 
นิทานเร่ืองประชันฤทธ์ิในหนังสือเร่ือง “ประมวลนิทาน ร.6” หน้า 116-117 พบการใช้

ถ้อยค าอุปลกัษณ์ จ านวนทั้งหมด 1 คร้ัง ในจ านวนน้ีมีการให้ความหมายเชิงค่านิยม 1 ประการ 
ไดแ้ก่ 1) ค่านิยมความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม ดงัรายละเอียดผลการวเิคราะห์ตามตารางท่ี 4.71 
 
ตารางที ่4.71  ค่านิยมในนิทานเร่ืองประชนัฤทธ์ิ 
 
ค่านิยม อุปลกัษณ์ ค า วล ีอนุประโยค หรือประโยค 
ความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม การเมือง อ านาจ และความยติุธรรม   อิทธิฤทธ์ิ  

   
4.2.13  ค่านิยมไทยในนิทานเร่ืองตกใจใช่เหตุ 
นิทานเร่ืองตกใจใช่เหตุในหนงัสือเร่ือง “ประมวลนิทาน ร.6” หนา้ 118-121 ไม่พบการใช้

ถอ้ยค าอุปลกัษณ์ และไม่พบการใหค้วามหมายเชิงค่านิยม ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตาราง
ท่ี 4.72 
 
ตารางที ่4.72  ค่านิยมในนิทานเร่ืองตกใจใช่เหตุ 
 
ค่านิยม อุปลกัษณ์ ค า วล ีอนุประโยค หรือ

ประโยค 
ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 
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4.2.14  ค่านิยมไทยในนิทานเร่ืองจดหมายจากยโุรป 
นิทานเร่ืองจดหมายจากยุโรปในหนงัสือเร่ือง “ประมวลนิทาน ร.6” หนา้ 122-127 พบการ

ใชถ้อ้ยค าอุปลกัษณ์ จ านวนทั้งหมด 19 คร้ัง ในจ านวนน้ีมีการให้ความหมายเชิงค่านิยม 3 ประการ 
ไดแ้ก่ 1) ค่านิยมความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม 2) ค่านิยมการนบัถือพุทธศาสนา และ 3) ค่านิยม
เก่ียวกบัวถีิชีวติและธรรมชาติ ดงัรายละเอียดผลการวเิคราะห์ตามตารางท่ี 4.73 
 
ตารางที ่4.73  ค่านิยมในนิทานเร่ืองจดหมายจากยโุรป 
 
ค่านิยม อุปลกัษณ์ ค า วล ีอนุประโยค หรือ

ประโยค 
ความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม เพศสภาพ ผูห้ญิงยงิเรือ, แม่เจา้ประคุณ, 

ส่ิงท่ีพึงสยะแสยง, หวงัอะไร
นอกจากจะหาผวันั้นหามิได ้ฤา
ถา้จะใชต้ามภาษาของพ่ีก็คือไป
หาบ่าวมาข่มข่ี, ผูท่ี้แบกความ
รักเขา้ตั้งกระบุงจนเงยหนา้ไม่
ข้ึน 

การศึกษาและความสามารถ นกติดข่าย 
การเมือง อ านาจ และความยติุธรรม แม่ทพั, ผูอ้าธรรม ์
ชนชั้น นิยมคนมากฤามียศ 

การนบัถือพทุธศาสนา ความเช่ือทางพทุธศาสนา ลมเพลมพดั, คนท่ีส าเร็จพระ
อรหตั 

วถีิชีวติและธรรมชาติ ร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์ เด็ก, การตกหลุมอนัลึกประดุจ
เหว, ท าใหค้นตาฟาง, เคร่ืองล่อ
ชายใหต้กเหว ฤาเป็นท่ีหวงคอ
ส าหรับสวมคอ, เด็กจะเร่ิมหดั
สูบบุหร่ี, รูปร่างอยา่งจรกา, 
ฉลาดพลิกแพลง 

วถีิชีวติและธรรมชาติ สตัว ์ หลอกลวงดว้ยกิริยาฤาดว้ยตา
ไม่เป็น แลมนัรักลูกของมนัยิง่
กวา่หญิงรักบุตร 
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4.2.15  ค่านิยมไทยในนิทานเร่ืองแฟแช่น 
นิทานเร่ืองแฟแช่นในหนงัสือเร่ือง “ประมวลนิทาน ร.6” หนา้ 129-133 พบการใชถ้อ้ยค า

อุปลกัษณ์ จ านวนทั้งหมด 4 คร้ัง ในจ านวนน้ีมีการให้ความหมายเชิงค่านิยม 2 ประการ ไดแ้ก่ 1) 
ค่านิยมความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม และ 2) ค่านิยมเก่ียวกับวิถีชีวิตและธรรมชาติ ดัง
รายละเอียดผลการวเิคราะห์ตามตารางท่ี 4.74 
 
ตารางที ่4.74  ค่านิยมในนิทานเร่ืองแฟแช่น 
 
ค่านิยม อุปลกัษณ์ ค า วล ีอนุประโยค หรือ

ประโยค 
ความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม การศึกษาและความสามารถ คนไทยเราท่ีชั้นไม่คงแก่เรียน 

เพศสภาพ ไม่ตามแฟแช่น 
วถีิชีวติและธรรมชาติ ส่ิงไม่มีชีวติ กาลนิยม, สรรพส่ิงในโลกเป็น

ธรรมดาตอ้งเปล่ียนไป 

    
4.2.16  ค่านิยมไทยในนิทานเร่ืองท าคุณบูชาโทษ 
นิทานเร่ืองท าคุณบูชาโทษในหนงัสือเร่ือง “ประมวลนิทาน ร.6” หนา้ 134-139 พบการใช้

ถ้อยค าอุปลกัษณ์ จ านวนทั้งหมด 2 คร้ัง ในจ านวนน้ีมีการให้ความหมายเชิงค่านิยม 1 ประการ 
ไดแ้ก่ 1) ค่านิยมเก่ียวกบัวถีิชีวติและธรรมชาติ ดงัรายละเอียดผลการวเิคราะห์ตามตารางท่ี 4.75 
 
ตารางที ่4.75  ค่านิยมในนิทานเร่ืองท าคุณบูชาโทษ 
 
ค่านิยม อุปลกัษณ์ ค า วล ีอนุประโยค หรือ

ประโยค 
วถีิชีวติและธรรมชาติ ร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์ ไม่เหมือนในหนงัสือ, 

กระแสน ้ า 

 
4.2.17  ค่านิยมไทยในนิทานเร่ืองรู้เอาเองเม่ืออ่านจบ 
นิทานเร่ืองรู้เอาเองเม่ืออ่านจบในหนงัสือเร่ือง “ประมวลนิทาน ร.6” หนา้ 141-144 พบการ

ใช้ถอ้ยค าอุปลกัษณ์ จ านวนทั้งหมด 9 คร้ัง ในจ านวนน้ีมีการให้ความหมายเชิงค่านิยม 3 ประการ 
ไดแ้ก่ 1) ค่านิยมเก่ียวกบัการเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสังคม 2) ค่านิยมเก่ียวกบัพุทธ
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ศาสนา และ 3) ค่านิยมเก่ียวกบัวิถีชีวิตและธรรมชาติ ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 
4.76 
 
ตารางที ่4.76  ค่านิยมในนิทานเร่ืองรู้เอาเองเม่ืออ่านจบ 
 
ค่านิยม อุปลกัษณ์ ค า วล ีอนุประโยค หรือประโยค 
ความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม ชนชั้น ผูมี้อนัจะกิน, เอาวา่ตามแบบของ

ไทยแต่โบราณ 
เพศสภาพ มีปากก็เหมือนปากหอยปากปู 

การนบัถือพทุธศาสนา ความเช่ือทางพทุธศาสนา เกิดทนัศาสนาพระศรีอาริย ์
วถีิชีวติและธรรมชาติ ร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์ แกะ, ถ่ายพิมพ,์ สุดสวาทขาดใจ, 

มีเหยา้มีเรือน, สุ่มส่ีสุ่มหา้ 

 
4.2.18  ค่านิยมไทยในนิทานเร่ืองจับด าถล าขาว 
นิทานเร่ืองจบัด าถล าขาวในหนงัสือเร่ือง “ประมวลนิทาน ร.6” หน้า 145-150 พบการใช้

ถ้อยค าอุปลกัษณ์ จ านวนทั้งหมด 2 คร้ัง ในจ านวนน้ีมีการให้ความหมายเชิงค่านิยม 2 ประการ 
ไดแ้ก่ 1) ค่านิยมการนบัถือพุทธศาสนา และ 2) ค่านิยมเก่ียวกบัวถีิชีวติและธรรมชาติ ดงัรายละเอียด
ผลการวเิคราะห์ตามตารางท่ี 4.77 
 
ตารางที ่4.77  ค่านิยมในนิทานเร่ืองจบัด าถล าขาว 
 
ค่านิยม อุปลกัษณ์ ค า วล ีอนุประโยค หรือประโยค 
การนบัถือพทุธศาสนา ความเช่ือทางพทุธศาสนา เดชะบุญยงัไม่ถึงท่ีตาย 

วถีิชีวติและธรรมชาติ ร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์ ตม้เสียสุก 

 
4.2.19  ค่านิยมไทยในนิทานเร่ืองเลีย้งดินเนอร์ใหญ่ 
นิทานเร่ืองเล้ียงดินเนอร์ใหญ่ในหนงัสือเร่ือง “ประมวลนิทาน ร.6” หนา้ 151-153 พบการ

ใช้ถอ้ยค าอุปลกัษณ์ จ านวนทั้งหมด 1 คร้ัง ในจ านวนน้ีมีการให้ความหมายเชิงค่านิยม 1 ประการ 
ไดแ้ก่ 1) ค่านิยมเก่ียวกบัวถีิชีวติและธรรมชาติ ดงัรายละเอียดผลการวเิคราะห์ตามตารางท่ี 4.78 
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ตารางที ่4.78  ค่านิยมในนิทานเร่ืองเล้ียงดินเนอร์ใหญ่ 
 
ค่านิยม อุปลกัษณ์ ค า วล ีอนุประโยค หรือประโยค 
วถีิชีวติและธรรมชาติ ร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์ คนเซ่อซ่าป่าดง 

 
4.2.20  ค่านิยมไทยในนิทานเร่ืองจดหมายจากผู้หญงิถึงผู้หญงิ 
นิทานเร่ืองจดหมายจากผูห้ญิงถึงผูห้ญิงในหนงัสือเร่ือง “ประมวลนิทาน ร.6” หน้า 155-

159 พบการใชถ้อ้ยค าอุปลกัษณ์ จ านวนทั้งหมด 11 คร้ัง ในจ านวนน้ีมีการให้ความหมายเชิงค่านิยม 
2 ประการ ไดแ้ก่ 1) ค่านิยมความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม และ 2) ค่านิยมเก่ียวกบัวิถีชีวิตและ
ธรรมชาติ ดงัรายละเอียดผลการวเิคราะห์ตามตารางท่ี 4.79 
 
ตารางที ่4.79  ค่านิยมในนิทานเร่ืองจดหมายจากผูห้ญิงถึงผูห้ญิง 
 
ค่านิยม อุปลกัษณ์ ค า วล ีอนุประโยค หรือ

ประโยค 
ความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม เพศสภาพ กอ้ร้อกอ้ติก, คล่ืนข้ึนมาถึงคอ

หอย, ลิง, แมว, ผา้รีดท่ีคุก, 
วิง่เตน้กลีุกจุอ, พอเขา้พวกเขา้ซิ
นินทาเราจนป่นป้ี,  

ความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม เพศสภาพ เกิดจากซ่ีโครงของอาดาม, อยา่
หยอ่นบงัเหียนมา้ในถนนท่ีรถ
แน่น ฤาอยา่ปล่อยภรรยาท่ีสาว
ใหเ้หนืออ านาจ, มกัไม่ใคร่เอา
ถ่าน 

วถีิชีวติและธรรมชาติ ร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์ เล่นตา 

 
4.2.21  ค่านิยมไทยในนิทานเร่ืองลองเป็นหมอดูกบัเขาคร้ังหน่ึง 
นิทานเร่ืองลองเป็นหมอดูกบัเขาคร้ังหน่ึงในหนงัสือเร่ือง “ประมวลนิทาน ร.6” หนา้ 161-

164 พบการใชถ้อ้ยค าอุปลกัษณ์ จ านวนทั้งหมด 5 คร้ัง ในจ านวนน้ีมีการใหค้วามหมายเชิงค่านิยม 3 
ประการ ไดแ้ก่ 1) ค่านิยมความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม 2) ค่านิยมการนบัถือพุทธศาสนา และ  
3) ค่านิยมเก่ียวกบัวถีิชีวติและธรรมชาติ ดงัรายละเอียดผลการวเิคราะห์ตามตารางท่ี 4.80 
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ตารางที ่4.80  ค่านิยมในนิทานเร่ืองลองเป็นหมอดูกบัเขาคร้ังหน่ึง 
 
ค่านิยม อุปลกัษณ์ ค า วล ีอนุประโยค หรือประโยค 
ความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม ชนชั้น คนท่ีแต่งตวัภาคภูมิสมเป็นคนมี

ตระกลู 

เพศสภาพ งูงวงชา้ง 

การนบัถือพทุธศาสนา ความเช่ือโชคลาง งูรัด 

วถีิชีวติและธรรมชาติ ร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์ โทษตวัเองวา่คิดผดิ เขาใบใ้ห้
อยา่งหน่ึงไปแทงอยา่งหน่ึง, 
ทายราวกบัตาเห็น 

    
4.2.22  ค่านิยมไทยในนิทานเร่ืองก าหนดกนิน า้ 
นิทานเร่ืองก าหนดกินน ้ าในหนังสือเร่ือง “ประมวลนิทาน ร.6” หน้า 165-167 พบการใช้

ถ้อยค าอุปลกัษณ์ จ านวนทั้งหมด 1 คร้ัง ในจ านวนน้ีมีการให้ความหมายเชิงค่านิยม 1 ประการ 
ไดแ้ก่ 1) ค่านิยมเก่ียวกบัวถีิชีวติและธรรมชาติ ดงัรายละเอียดผลการวเิคราะห์ตามตารางท่ี 4.81 
 
ตารางที ่4.81  ค่านิยมในนิทานเร่ืองก าหนดกินน ้า 
 
ค่านิยม อุปลกัษณ์ ค า วล ีอนุประโยค หรือประโยค 
วถีิชีวติและธรรมชาติ ร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์ เลวกวา่สตัวเ์ดียรัจฉาน 

 
4.2.23  ค่านิยมไทยในนิทานเร่ืองมงคล ๘ 
นิทานเร่ืองมงคล ๘ ในหนงัสือเร่ือง “ประมวลนิทาน ร.6” หนา้ 168-171 พบการใชถ้อ้ยค า

อุปลกัษณ์ จ านวนทั้งหมด 4 คร้ัง ในจ านวนน้ีมีการให้ความหมายเชิงค่านิยม 2 ประการ ไดแ้ก่ 1) 
ค่านิยมความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม และ 2) ค่านิยมเก่ียวกับวิถีชีวิตและธรรมชาติ ดัง
รายละเอียดผลการวเิคราะห์ตามตารางท่ี 4.82 
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ตารางที ่4.82  ค่านิยมในนิทานเร่ืองมงคล ๘ 
 
ค่านิยม อุปลกัษณ์ ค า วล ีอนุประโยค หรือประโยค 
ความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม การเมือง อ านาจ และความยติุธรรม ขอชา้ง 

ชนชั้น คนท่ีด่ืมวสิก้ีโซดา, คนท่ีด่ืม
เบียร์ 

วถีิชีวติและธรรมชาติ ร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์ ภาษายอ่มจะเปล่ียนแปลงไป
เสมอ 

 
4.2.24  ค่านิยมไทยในนิทานเร่ืองจดหมายนายสุด 
นิทานเร่ืองจดหมายนายสุดในหนงัสือเร่ือง “ประมวลนิทาน ร.6” หนา้ 172-177 พบการใช้

ถ้อยค าอุปลกัษณ์ จ านวนทั้งหมด 6 คร้ัง ในจ านวนน้ีมีการให้ความหมายเชิงค่านิยม 3 ประการ 
ไดแ้ก่ 1) ค่านิยมความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม 2) ค่านิยมการนบัถือพุทธศาสนา และ 3) ค่านิยม
เก่ียวกบัวถีิชีวติและธรรมชาติ ดงัรายละเอียดผลการวเิคราะห์ตามตารางท่ี 4.83 
 
ตารางที ่4.83  ค่านิยมในนิทานเร่ืองจดหมายนายสุด 
 
ค่านิยม อุปลกัษณ์ ค า วล ีอนุประโยค หรือประโยค 
ความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม ชนชั้น ผูล้ากมากดีใส่เกือบกบุกบักบั

สะพายผา้สี 
การนบัถือพทุธศาสนา ความเช่ือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ และส่ิงล้ีลบั

เหนือธรรมชาติ 
ผีสางเทวดาท่านไม่เขา้กบัคน
ผิด 

ความเช่ือโชคลาง พระเสาร์เสวยอาย ุ
วถีิชีวติและธรรมชาติ ร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์ ไกลจนเหลือท่ีปืนจะยงิถึงได,้ 

ห่าม 
ส่ิงไม่มีชีวติ ลม 

   
4.2.25  ค่านิยมไทยในนิทานเร่ืองศิษย์มีครู 
นิทานเร่ืองศิษยมี์ครูในหนงัสือเร่ือง “ประมวลนิทาน ร.6” หนา้ 178-184 พบการใชถ้อ้ยค า

อุปลกัษณ์ จ านวนทั้งหมด 4 คร้ัง ในจ านวนน้ีมีการให้ความหมายเชิงค่านิยม 3 ประการ ไดแ้ก่ 1) 
ค่านิยมความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม 2) ค่านิยมการนบัถือพุทธศาสนา และ 3) ค่านิยมเก่ียวกบั
วถีิชีวติและธรรมชาติ ดงัรายละเอียดผลการวเิคราะห์ตามตารางท่ี 4.84 
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ตารางที ่4.84  ค่านิยมในนิทานเร่ืองศิษยมี์ครู 
 
ค่านิยม อุปลกัษณ์ ค า วล ีอนุประโยค หรือประโยค 
ความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม ชนชั้น อตัคดัขดัสน, คนท่ีตอ้งเป็นห่วง

ทรัพยส์มบติั มีแต่คนคอยปอก
ลอก 

การนบัถือพทุธศาสนา ความเช่ือทางไสยศาสตร์ คนท่ีแตะตอ้งท่ีฝังศพผูว้เิศษอยู่
เป็นนิตย ์จึงมีก าลงัวงัชาผิดกวา่
คนธรรมดา 

วถีิชีวติและธรรมชาติ ร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์ คนวกิลจริต 

    
4.2.26  ค่านิยมไทยในนิทานเร่ืองนิทานทหารเรือ 
เร่ืองท่ี 1  การรักษาทางไมตรี 
นิทานเร่ืองนิทานทหารเรือเร่ืองท่ี 1 การรักษาทางไมตรีในหนงัสือเร่ือง “ประมวลนิทาน ร.

6” หนา้ 185-194 พบการใชถ้อ้ยค าอุปลกัษณ์ จ านวนทั้งหมด 3 คร้ัง ในจ านวนน้ีมีการใหค้วามหมาย
เชิงค่านิยม 2 ประการ ไดแ้ก่ 1) ค่านิยมความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม และ 2) ค่านิยมเก่ียวกบัวถีิ
ชีวติและธรรมชาติ ดงัรายละเอียดผลการวเิคราะห์ตามตารางท่ี 4.85 
 
ตารางที ่4.85  ค่านิยมในนิทานเร่ืองนิทานทหารเรือเร่ืองท่ี 1 การรักษาทางไมตรี 
 
ค่านิยม อุปลกัษณ์ ค า วล ีอนุประโยค หรือประโยค 
ความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม การเมือง อ านาจ และความยติุธรรม ความร่ืนรมยใ์นทางรักชาติ 
วถีิชีวติและธรรมชาติ ร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์ ตาเป๋งราวกบัจะมองทะลุเขา้ไป

ถึงขา้งในอก 
ส่ิงไม่มีชีวติ ทรายในนาฬิกาไดร่้วงไปโดย

รวดเร็ว 

 
เร่ืองท่ี 2 นารีสนาน 
นิทานเร่ืองนิทานทหารเรือ เร่ืองท่ี 2 นารีสนานในหนงัสือเร่ือง “ประมวลนิทาน ร.6” หนา้ 

194-206 พบการใช้ถ้อยค าอุปลกัษณ์ จ านวนทั้งหมด 3 คร้ัง ในจ านวนน้ีมีการให้ความหมายเชิง
ค่านิยม 3 ประการ ได้แก่ 1) ค่านิยมความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม 2) ค่านิยมการนับถือพุทธ
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ศาสนา และ 3) ค่านิยมเก่ียวกบัวิถีชีวิตและธรรมชาติ ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 
4.86 
 
ตารางที ่4.86  ค่านิยมในนิทานเร่ืองนิทานทหารเรือ เร่ืองท่ี 2 นารีสนาน 
 
ค่านิยม อุปลกัษณ์ ค า วล ีอนุประโยค หรือประโยค 
ความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม ชนชั้น คนจนก็มีคนเดียว แต่ถา้มัง่มีก็มี

ไดห้ลายๆ คน ตามแตจ่ะมีท่ีให้
อยูใ่นบา้น 

การนบัถือพทุธศาสนา ความเช่ือทางพทุธศาสนา อเวจี 
วถีิชีวติและธรรมชาติ ร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์ ลมท่ีพดัขา้มทะเลทราย 

   
เร่ืองท่ี 3 ปิคนิค ณ เมโสโปเตเมีย. 
นิทานเร่ืองนิทานทหารเรือ เร่ืองท่ี 3 ปิคนิค ณ เมโสโปเตเมียในหนังสือเร่ือง “ประมวล

นิทาน ร.6” หนา้ 206-217 พบการใชถ้อ้ยค าอุปลกัษณ์ จ านวนทั้งหมด 2 คร้ัง ในจ านวนน้ีมีการให้
ความหมายเชิงค่านิยม 2 ประการ ไดแ้ก่ 1) ค่านิยมความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม และ 2) ค่านิยม
เก่ียวกบัวถีิชีวติและธรรมชาติ ดงัรายละเอียดผลการวเิคราะห์ตามตารางท่ี 4.87 
 
ตารางที ่4.87  ค่านิยมในนิทานเร่ืองนิทานทหารเรือ เร่ืองท่ี 3 ปิคนิค ณ เมโสโปเตเมีย 
 
ค่านิยม อุปลกัษณ์ ค า วล ีอนุประโยค หรือประโยค 
ความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม การเมือง อ านาจ และความยติุธรรม นารีเป็นสาเหต ุ
วถีิชีวติและธรรมชาติ ร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์ นกเขา 

 
เร่ืองท่ี 4 ความล าบากแห่งลอคินวาร์ 
นิทานเร่ืองนิทานทหารเรือ เร่ืองท่ี 4 ความล าบากแห่งลอคินวาร์ในหนงัสือเร่ือง “ประมวล

นิทาน ร.6” หนา้ 218-229 พบการใชถ้อ้ยค าอุปลกัษณ์ จ านวนทั้งหมด 4 คร้ัง ในจ านวนน้ีมีการให้
ความหมายเชิงค่านิยม 2 ประการ ไดแ้ก่ 1) ความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม และ 2) ค่านิยมเก่ียวกบั
วถีิชีวติและธรรมชาติ ดงัรายละเอียดผลการวเิคราะห์ตามตารางท่ี 4.88 
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ตารางที ่4.88  ค่านิยมในนิทานเร่ืองนิทานทหารเรือ เร่ืองท่ี 4 ความล าบากแห่งลอคินวาร์ 
 
ค่านิยม อุปลกัษณ์ ค า วล ีอนุประโยค หรือ

ประโยค 
ความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม เพศสภาพ ถามจ ้าจ้ีจ  ้าไช 
วถีิชีวติและธรรมชาติ ร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์ ดวงเดือนแรกข้ึน, โบราณสมยั

ดึกด าบรรพใ์ชว้ธีิเก้ียวผูห้ญิง
ดว้ยก าลงักาย ในปัจจุบนัสมยัน้ี
จ าเป็นตอ้งใชว้ธีิอนัอ่อนโยน
อยา่งอารยธรรม 

ส่ิงไม่มีชีวติ เสียงพิลึกกึกกือ 

 
เร่ืองท่ี 5 การช่วยนางงาม 
นิทานเร่ืองนิทานทหารเรือ เร่ืองท่ี 5 การช่วยนางงามในหนงัสือเร่ือง “ประมวลนิทาน ร.6” 

หน้า 230-238 พบการใช้ถอ้ยค าอุปลกัษณ์ จ านวนทั้งหมด 5 คร้ัง ในจ านวนน้ีมีการให้ความหมาย
เชิงค่านิยม 1 ประการ ไดแ้ก่ 1) ค่านิยมเก่ียวกบัวถีิชีวติและธรรมชาติ ดงัรายละเอียดผลการวเิคราะห์
ตามตารางท่ี 4.89 
 
ตารางที ่4.89  ค่านิยมในนิทานเร่ืองนิทานทหารเรือ เร่ืองท่ี 5 การช่วยนางงาม 
 
ค่านิยม อุปลกัษณ์ ค า วล ีอนุประโยค หรือ

ประโยค 
วถีิชีวติและธรรมชาติ ส่ิงไม่มีชีวติ แม่ไก่โอบปีกป้องลูกไก่, ดูใน

ถ ้ามอง 
ร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์ สญัญาอนัตกลงกนัไวแ้ลว้

ล่วงหนา้, ตุม้นาฬิกา 
ธรรมชาติ ขมุแรก 
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4.2.27  ค่านิยมไทยในนิทานเร่ืองนิทานทองอนิ ชุดที ่1  
เร่ืองท่ี 1 นากพระโขนงท่ีสอง 
นิทานเร่ืองนิทานทองอิน ชุดท่ี 1 เร่ืองท่ี 1 นากพระโขนงท่ีสองในหนงัสือเร่ือง “ประมวล

นิทาน ร.6” หนา้ 239-255 พบการใชถ้อ้ยค าอุปลกัษณ์ จ านวนทั้งหมด 13 คร้ัง ในจ านวนน้ีมีการให้
ความหมายเชิงค่านิยม 3 ประการ ไดแ้ก่ 1) ค่านิยมความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม 2) ค่านิยมการ
นบัถือพุทธศาสนา และ 3) ค่านิยมเก่ียวกบัวถีิชีวติและธรรมชาติ ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตาม
ตารางท่ี 4.90 
 
ตารางที ่4.90  ค่านิยมในนิทานเร่ืองนิทานทองอิน ชุดท่ี 1 เร่ืองท่ี 1 นากพระโขนงท่ีสอง 
 
ค่านิยม อุปลกัษณ์ ค า วล ีอนุประโยค หรือ

ประโยค 
ความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม การศึกษาและความสามารถ คนท่ีมีสติปัญญาไหวพริบมาก

และมีความรู้ดี, หมดปัญญา 
ชนชั้น ใตเ้ทา้กรุณาเจา้ 
การเมือง อ านาจ และความยติุธรรม จบัตวัแมงใส่ยนิูฟอร์ม, ยทุธนา 

การนบัถือพทุธศาสนา ความเช่ือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ และส่ิงล้ีลบั
เหนือธรรมชาติ 

การมีความรู้ในทางผีสางเทวดา
, หมอปีศาจ 

ความเช่ือทางไสยศาสตร์ ตกัน ้ าหนา้วดั 
วถีิชีวติและธรรมชาติ ร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์ ใชม้นัสมอง, ไดเ้ลง็ทิพเนตร

สอดส่อง, คนปากพล่อย, เสเพล
, กรุ้มกร่ิม 

 
เร่ืองท่ี 2 นายสุวรรณถูกขโมย 
นิทานเร่ืองนิทานทองอิน ชุดท่ี 1 เร่ืองท่ี 2 นายสุวรรณถูกขโมยในหนงัสือเร่ือง “ประมวล

นิทาน ร.6” หนา้ 256-272 พบการใชถ้อ้ยค าอุปลกัษณ์ จ านวนทั้งหมด 6 คร้ัง ในจ านวนน้ีมีการให้
ความหมายเชิงค่านิยม 2 ประการ ไดแ้ก่ 1) ค่านิยมการนบัถือพุทธศาสนา และ 2) ค่านิยมเก่ียวกบัวิถี
ชีวติและธรรมชาติ ดงัรายละเอียดผลการวเิคราะห์ตามตารางท่ี 4.91 
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ตารางที ่4.91  ค่านิยมในนิทานเร่ืองนิทานทองอิน ชุดท่ี 1 เร่ืองท่ี 2 นายสุวรรณถูกขโมย 
 
ค่านิยม อุปลกัษณ์ ค า วล ีอนุประโยค หรือประโยค 
การนบัถือพทุธศาสนา ความเช่ือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ และส่ิงล้ีลบั

เหนือธรรมชาติ 
สาบานเจ็ดวดัเจด็วา 

ความเช่ือโชคลาง ถูกขโมย 
วถีิชีวติและธรรมชาติ ร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์ คนทะเยอทะยานอยากรู้คอยฟัง

อยูไ่ดเ้สมอ, ตีตรา, หนา้ตึง, 
เป็นธรรมเนียม 

 
เร่ืองท่ี 3 ความลบัแผน่ดิน 
นิทานเร่ืองนิทานทองอิน ชุดท่ี 1 เร่ืองท่ี 3 ความลับแผ่นดินในหนังสือเร่ือง “ประมวล

นิทาน ร.6” หนา้ 273-284 พบการใชถ้อ้ยค าอุปลกัษณ์ จ านวนทั้งหมด 4 คร้ัง ในจ านวนน้ีมีการให้
ความหมายเชิงค่านิยม 2 ประการ ไดแ้ก่ 1) ค่านิยมความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม และ 2) ค่านิยม
เก่ียวกบัวถีิชีวติและธรรมชาติ ดงัรายละเอียดผลการวเิคราะห์ตามตารางท่ี 4.92 

 
ตารางที ่4.92  ค่านิยมในนิทานเร่ืองนิทานทองอิน ชุดท่ี 1 เร่ืองท่ี 3 ความลบัแผน่ดิน 
 
ค่านิยม อุปลกัษณ์ ค า วล ีอนุประโยค หรือ

ประโยค 
ความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม การศึกษาและความสามารถ หมดปัญญา 
วถีิชีวติและธรรมชาติ ร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์ สปัเยค 

ส่ิงไม่มีชีวติ กรงเหลก็, การสมโภช 

 
เร่ืองท่ี 4 นายสวสัด์ิ “บิตุฆาต” 
นิทานเร่ืองนิทานทองอิน ชุดท่ี 1 เร่ืองท่ี 4 นายสวสัด์ิ “บิตุฆาต” ในหนงัสือเร่ือง “ประมวล

นิทาน ร.6” หนา้ 284-303 พบการใชถ้อ้ยค าอุปลกัษณ์ จ านวนทั้งหมด 9 คร้ัง ในจ านวนน้ีมีการให้
ความหมายเชิงค่านิยม 2 ประการ ไดแ้ก่ 1) ค่านิยมความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม และ 2) ค่านิยม
เก่ียวกบัวถีิชีวติและธรรมชาติ ดงัรายละเอียดผลการวเิคราะห์ตามตารางท่ี 4.93 
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ตารางที ่4.93  ค่านิยมในนิทานเร่ืองนิทานทองอิน ชุดท่ี 1 เร่ืองท่ี 4 นายสวสัด์ิ “บิตุฆาต” 
 
ค่านิยม อุปลกัษณ์ ค า วล ีอนุประโยค หรือ

ประโยค 
ความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม การเมือง อ านาจ และความยติุธรรม ศาลโปรีสภา, ยกัความจริง, 

ความชอบกล, เขา้ร่องเขา้รอยดี, 
พระราชอาญา, พระเดชพระคุณ 

วถีิชีวติและธรรมชาติ ร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์ คิดสะระตะ, เสียจริต, บิตฆุาฏ 

 
เร่ืองท่ี 5 ยามา้บงักะโล 
นิทานเร่ืองนิทานทองอิน ชุดท่ี 1 เร่ืองท่ี 5 ยามา้บงักะโลในหนงัสือเร่ือง “ประมวลนิทาน ร.

6” หนา้ 304-322 พบการใชถ้อ้ยค าอุปลกัษณ์ จ านวนทั้งหมด 5 คร้ัง ในจ านวนน้ีมีการใหค้วามหมาย
เชิงค่านิยม 2 ประการ ไดแ้ก่ 1) ค่านิยมความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม และ 2) ค่านิยมเก่ียวกบัวถีิ
ชีวติและธรรมชาติ ดงัรายละเอียดผลการวเิคราะห์ตามตารางท่ี 4.94 
 
ตารางที ่4.94  ค่านิยมในนิทานเร่ืองนิทานทองอิน ชุดท่ี 1 เร่ืองท่ี 5 ยามา้บงักะโล 
 
ค่านิยม อุปลกัษณ์ ค า วล ีอนุประโยค หรือ

ประโยค 
ความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม ชนชั้น คนมีเงินเล้ียงมา้แข่ง, ผูท่ี้เล่นมา้  
วถีิชีวติและธรรมชาติ ร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์ เดินเตาะแตะ 

ส่ิงไม่มีชีวติ เล่นเบ้ีย, ค่าป่วยการ 

 
เร่ืองท่ี 6 เขม็รอยดอกไม ้
นิทานเร่ืองนิทานทองอิน ชุดท่ี 1 เร่ืองท่ี 6 เข็มรอยดอกไมใ้นหนงัสือเร่ือง “ประมวลนิทาน 

ร.6” หน้า 322-336 พบการใช้ถ้อยค าอุปลักษณ์ จ านวนทั้ งหมด 5 คร้ัง ในจ านวนน้ีมีการให้
ความหมายเชิงค่านิยม 2 ประการ ไดแ้ก่ 1) ค่านิยมความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม และ 2) ค่านิยม
เก่ียวกบัวถีิชีวติและธรรมชาติ ดงัรายละเอียดผลการวเิคราะห์ตามตารางท่ี 4.95 
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ตารางที ่4.95  ค่านิยมในนิทานเร่ืองนิทานทองอิน ชุดท่ี 1 เร่ืองท่ี 6 เขม็รอยดอกไม ้
 
ค่านิยม อุปลกัษณ์ ค า วล ีอนุประโยค หรือประโยค 
ความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม การศึกษาและความสามารถ มืดแปดดา้น 

การเมือง อ านาจ และความยติุธรรม สอบสงวน 
เพศสภาพ กดข่ีเธอยิง่กวา่ทาสอีกเหลือท่ี

มนุษยจ์ะอดกลั้นได ้
วถีิชีวติและธรรมชาติ ส่ิงไม่มีชีวติ ต าราหมอ, ศสัตราวธุ 

 
เร่ืองท่ี 7 ก านนัคงบา้นโยคี 
นิทานเร่ืองนิทานทองอิน ชุดท่ี 1 เร่ืองท่ี 7 ก านันคงบา้นโยคีในหนังสือเร่ือง “ประมวล

นิทาน ร.6” หนา้ 336-352 พบการใชถ้อ้ยค าอุปลกัษณ์ จ านวนทั้งหมด 5 คร้ัง ในจ านวนน้ีมีการให้
ความหมายเชิงค่านิยม 3 ประการ ไดแ้ก่ 1) ค่านิยมความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม 2) ค่านิยมการ
นบัถือพุทธศาสนา และ 3) ค่านิยมเก่ียวกบัวถีิชีวติและธรรมชาติ ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตาม
ตารางท่ี 4.96 
 
ตารางที ่4.96  ค่านิยมในนิทานเร่ืองนิทานทองอิน ชุดท่ี 1 เร่ืองท่ี 7 ก านนัคงบา้นโยคี 
 
ค่านิยม อุปลกัษณ์ ค า วล ีอนุประโยค หรือประโยค 
ความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม การศึกษาและความสามารถ คนในกรุงไดค้บหาสมาคมกบั

ชาวต่างประเทศ ความคิดจึง
เฟ่ืองฟแูปลกประหลาดกวา่
ความคิดคนซ่ึงในหวัเมือง ใน
การหากินทั้งทางดีทางชัว่ 

การนบัถือพทุธศาสนา ความเช่ือทางไสยศาสตร์ ยงิไม่ออกฟันไม่เขา้ 
วถีิชีวติและธรรมชาติ ส่ิงไม่มีชีวติ สตัตรา  

ร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์ อ่านหวัใจ, ตกไม่มีเหยือ่ 

 
นิทานทองอิน ชุดท่ี 2 
เร่ืองท่ี 8 ผูร้้ายฆ่าคนท่ีบางขนุพรหม 
นิทานเร่ืองนิทานทองอิน ชุดท่ี 2 เร่ืองท่ี 8 ผูร้้ายฆ่าคนท่ีบางขุนพรหมในหนังสือเร่ือง 

“ประมวลนิทาน ร.6” หนา้ 353-370 พบการใชถ้อ้ยค าอุปลกัษณ์ จ านวนทั้งหมด 2 คร้ัง ในจ านวนน้ี
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มีการให้ความหมายเชิงค่านิยม 1 ประการ ไดแ้ก่ 1) ค่านิยมความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม ดงั
รายละเอียดผลการวเิคราะห์ตามตารางท่ี 4.97 
 
ตารางที ่4.97  ค่านิยมในนิทานเร่ืองนิทานทองอิน ชุดท่ี 2 เร่ืองท่ี 8 ผูร้้ายฆ่าคนท่ีบางขนุพรหม 
 
ค่านิยม อุปลกัษณ์ ค า วล ีอนุประโยค หรือ

ประโยค 
ความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม การศึกษาและความสามารถ ศิษยจ์ะไปสูค้รูยงัไงไดไ้ม่มี

ธรรมเนียมเลย, มนัหมดแตม้
เขา้แลว้ 

 
นิทานทองอิน ชุดท่ี 2 
เร่ืองท่ี 9 นายจรูญเศรษฐี 
นิทานเร่ืองนิทานทองอิน ชุดท่ี 2 เร่ืองท่ี 9 นายจรูญเศรษฐีในหนงัสือเร่ือง “ประมวลนิทาน 

ร.6” หน้า 370-387 พบการใช้ถ้อยค าอุปลักษณ์ จ านวนทั้ งหมด 5 คร้ัง ในจ านวนน้ีมีการให้
ความหมายเชิงค่านิยม 2 ประการ ไดแ้ก่ 1) ค่านิยมความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม และ 2) ค่านิยม
เก่ียวกบัวถีิชีวติและธรรมชาติ ดงัรายละเอียดผลการวเิคราะห์ตามตารางท่ี 4.98 
 
ตารางที ่4.98  ค่านิยมในนิทานเร่ืองนิทานทองอิน ชุดท่ี 2 เร่ืองท่ี 9 นายจรูญเศรษฐี 
 
ค่านิยม อุปลกัษณ์ ค า วล ีอนุประโยค หรือประโยค 
ความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม การศึกษาและความสามารถ หมอถอ้ยหมอความ 

ชนชั้น คนมีอนัจะกิน 
วถีิชีวติและธรรมชาติ ร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์ รู้จกักนัมาชา้นานแลว้ รู้ใจกนั

จนทายใจถูก, ไม่อยากจะท าตึง
ตงั, พยานแห่งความพิรุธ 

 
นิทานทองอิน ชุดท่ี 2 
เร่ืองท่ี 10 ระเด่นลนัได 
นิทานเร่ืองนิทานทองอิน ชุดท่ี 2 เร่ืองท่ี 10 ระเด่นลนัไดในหนงัสือเร่ือง “ประมวลนิทาน 

ร.6” หน้า 387-407 พบการใช้ถ้อยค าอุปลักษณ์ จ านวนทั้ งหมด 12 คร้ัง ในจ านวนน้ีมีการให้
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ความหมายเชิงค่านิยม 3 ประการ ไดแ้ก่ 1) ค่านิยมความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม 2) ค่านิยมการ
นบัถือพุทธศาสนา และ 3) ค่านิยมเก่ียวกบัวถีิชีวติและธรรมชาติ ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตาม
ตารางท่ี 4.99 
 
ตารางที ่4.99  ค่านิยมในนิทานเร่ืองนิทานทองอิน ชุดท่ี 2 เร่ืองท่ี 10 ระเด่นลนัได 
 
ค่านิยม อุปลกัษณ์ ค า วล ีอนุประโยค หรือ

ประโยค 
ความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม ชนชั้น พระเดชพระคุณ, ผูท่ี้แต่งตวั

เรียบร้อย 

เพศสภาพ ผูห้ญิงยงิเรือ 

การศึกษาและความสามารถ ศิลป์ศรถึงไม่กินกนั 

การนบัถือพทุธศาสนา ความเช่ือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ และส่ิงล้ีลบั
เหนือธรรมชาติ 

ไม่มีมูลเลยฉนัสาบานไดเ้จ็ดวดั
เจ็ดวาทีเดียว 

วถีิชีวติและธรรมชาติ ร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์ หกัอกหกัใจ, เหมือนเด็กเหมือน
เลก็, ท าเป็นทองไม่รู้ร้อน, ตวั
แมง, แม่คา้ปลา, นัง่เขา้ฌาน,  
รักจริงตอ้งไวใ้จ 

 
นิทานทองอิน ชุดท่ี 2 
เร่ืองท่ี 11 สร้อยคอร้อยชัง่ 
นิทานเร่ืองนิทานทองอิน ชุดท่ี 2 เร่ืองท่ี 11 สร้อยคอร้อยชั่งในหนังสือเร่ือง “ประมวล

นิทาน ร.6” หนา้ 407-423 พบการใชถ้อ้ยค าอุปลกัษณ์ จ านวนทั้งหมด 7 คร้ัง ในจ านวนน้ีมีการให้
ความหมายเชิงค่านิยม 3 ประการ ไดแ้ก่ 1) ค่านิยมความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม 2) ค่านิยมการ
นบัถือพุทธศาสนา และ 3) ค่านิยมเก่ียวกบัวถีิชีวติและธรรมชาติ ดงัรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตาม
ตารางท่ี 4.100 
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ตารางที ่4.100  ค่านิยมในนิทานเร่ืองนิทานทองอิน ชุดท่ี 2 เร่ืองท่ี 11 สร้อยคอร้อยชัง่ 
 
ค่านิยม อุปลกัษณ์ ค า วล ีอนุประโยค หรือ

ประโยค 
ความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม เพศสภาพ เทพธิดาจุติ 

ชนชั้น ผูดี้, เล่นหวย, เล่นบ่อน   
การนบัถือพทุธศาสนา ความเช่ือโชคลาง ไดค้วามทุกขโ์ศกเพราะความดี 
วถีิชีวติและธรรมชาติ ร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย ์ รักยิง่กวา่ดวงชีวติ, มิใหเ้กิด

ความเสียมาแผว้พาน 

 
จากการวิเคราะห์การใช้ถอ้ยค าอุปลกัษณ์ในหนงัสือ “ประมวลนิทาน ร.6” อนัเป็นบทพระ

ราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี 6 จ  านวน 27 เร่ือง 48 ตอน มีการใช้ถอ้ยค าอุปลกัษณ์ จ านวนทั้งหมด 242 
คร้ัง ในจ านวนน้ีมีการให้ความหมายเชิงค่านิยม 94 คร้ัง พบวา่ค่านิยมท่ีไดรั้บการตอกย  ้ามากท่ีสุด
เรียงล าดบัขอ้มูลทางสถิติจากมากไปน้อย คือ 1) ค่านิยมเก่ียวกบัวิถีชีวิตและธรรมชาติ 2) ค่านิยม
ความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม และ 3) ค่านิยมการนบัถือพุทธศาสนา โดยไม่พบค่านิยมความ
จงรักภกัดีต่อสถาบนัพระมหากษตัริย ์ดงัตารางท่ี 4.101 

 
ตารางที ่4.101  ค่าเฉล่ียร้อยละของ 4 ประเภทค่านิยม 
 

 
 
 
 

เร่ือง 

ประเภทของค่านิยม  
 
 
 

จ านวน 

คว
าม
เป็
นไ
ทย

แบ
บร

าช
าช
าต
นิิย

ม 

กา
รน

ับถื
อพ

ุทธ
ศา
สน

า 

วถิ
ีชีว

ติแ
ละ
ธร
รม

ชา
ต ิ

คว
าม
จง
รัก
ภัก

ดตี่
อส

ถา
บัน

พร
ะม

หา
กษ

ัตริ
ย์ 

1. เหาะเหินเดินอากาศ     2 
2. ความด้ือของคนเรา     1 
3. สุนทรความตามสวสัดิรักษา     2 
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ตารางที ่4.101  (ต่อ) 
 

 
 
 
 

เร่ือง 

ประเภทของค่านิยม  
 
 
 

จ านวน 

คว
าม
เป็
นไ
ทย

แบ
บร

าช
าช
าต
นิิย

ม 

กา
รน

ับถื
อพ

ุทธ
ศา
สน

า 

วถิ
ีชีว

ติแ
ละ
ธร
รม

ชา
ต ิ

คว
าม
จง
รัก
ภัก

ดตี่
อส

ถา
บัน

พร
ะม

หา
กษ

ัตริ
ย์ 

4. ท าตามพินยักรรม     2 
5. ทดลองความไหวพริบ     3 
6. ยาตวัเบา     2 
7. รายงานการประชุมปาลิเมนตส์ยาม     1 
8. นิทานกระทู ้เร่ืองตุก๊ะตุ่น     2 
9. เท่ียวเมืองนรก     3 
10. โสตธรรมจริยา      

- วา่ดว้ยเบญจศีล ตอนท่ี 1     2 
- วา่ดว้ยเบญจศีล ตอนท่ี 2     1 
- วา่ดว้ยเบญจศีล ตอนท่ี 3     1 
- วา่ดว้ยเบญจศีล ตอนท่ี 4     2 
- วา่ดว้ยเบญจศีล ตอนท่ี 5     1 
- วา่ดว้ยล าดบัชั้นกรรม     2 
- หมวดอทินนาทาน     1 
- หมวดกาเมสุมิจฉาจาร     1 

11. วชิาของหมอค า     3 
12. ประชนัฤทธ์ิ     1 
13. ตกใจใช่เหต ุ     0 
14. จดหมายจากยโุรป     3 
15. แฟแช่น     2 
16. ท าคุณบูชาโทษ     1 
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ตารางที ่4.101  (ต่อ) 
 

 
 
 
 

เร่ือง 

ประเภทของค่านิยม  
 
 
 

จ านวน 
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ะม
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กษ

ัตริ
ย์ 

17. รู้เอาเองเม่ืออ่านจบ     3 
18. จบัด าถล าขาว     2 
19. เล้ียงดินเนอร์ใหญ่     1 
20. จดหมายจากผูห้ญิงถึงผูห้ญิง     2 
21. ลองเป็นหมอดูกบัเขาคร้ังหน่ึง     3 
22. ก าหนดกินน ้ า     1 
23. มงคล ๘     2 
24. จดหมายนายสุด     3 
25. ศิษยมี์ครู     3 
26. นิทานทหารเรือ      

- เร่ืองท่ี 1 การรักษาทางไมตรี     2 
- เร่ืองท่ี 2 นารีสนาน     3 
- เร่ืองท่ี 3 ปิคนิค ณ เมโสโปเตเมีย     2 
- เร่ืองท่ี 4 ความล าบากแห่งลอคินวาร์     2 
- เร่ืองท่ี 5 การช่วยนางงาม     1 

27. นิทานทองอิน ชุดท่ี 1      
- เร่ืองท่ี 1 นากพระโขนงท่ีสอง     3 
- เร่ืองท่ี 2 นายสุวรรณถูกขโมย     2 
- เร่ืองท่ี 3 ความลบัแผน่ดิน     2 
- เร่ืองท่ี 4 นายสวสัด์ิ “บิตุฆาต”     2 
- เร่ืองท่ี 5 ยามา้บงักะโล     2 
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ตารางที ่4.101  (ต่อ) 
 

 
 
 
 

เร่ือง 

ประเภทของค่านิยม  
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- เร่ืองท่ี 6 เขม็รอยดอกไม ้     2 
- เร่ืองท่ี 7 ก านนัคงบา้นโยคี     3 

นิทานทองอิน ชุดท่ี 2      
- เร่ืองท่ี 8 ผูร้้ายฆ่าคนท่ีบางขนุพรหม     1 
- เร่ืองท่ี 9 นายจรูญเศรษฐี     2 
- เร่ืองท่ี 10 ระเด่นลนัได     3 
- เร่ืองท่ี 11 สร้อยคอร้อยชัง่     3 

รวม 33 20 41 0 94 
ร้อยละ 35.10 21.28 43.62 0 100 

 
 ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลค่านิยมทั้ง 4 ประเภท มาประมวลผลสรุปเป็นกราฟแท่ง เรียงล าดบัขอ้มูล
ทางสถิติจากมากไปนอ้ย ดงัภาพท่ี 4.5 ดงัน้ี 
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ภาพที ่4.5  แสดงสัดส่วนของ 4 ประเภทค่านิยม 
 
 สรุปผลการวิเคราะห์ค่านิยมไทยในหนังสือ “ประมวลนิทาน ร.6” อนัเป็นบทพระราช
นิพนธ์ในรัชกาลท่ี 6 จ  านวน 27 เร่ือง 48 ตอน จากขอ้มูลขา้งตน้พบว่ามีค่านิยมท่ีไดรั้บการตอกย  ้า
มากท่ีสุดเรียงตามล าดบัจากมากไปนอ้ย คือ 1) ค่านิยมเก่ียวกบัวิถีชีวติและธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 
43.62 2) ค่านิยมความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม คิดเป็นร้อยละ 35.10 และ 3) ค่านิยมการนบัถือ
พุทธศาสนา คิดเป็นร้อยละ 21.28 โดยไม่พบค่านิยมความจงรักภกัดีต่อสถาบนัพระมหากษตัริย ์ 
  
 

วิถีชีวิตและธรรมชาติ
ความเป็นไทยแบบราชา

ชาตินิยม
การนบัถือพทุธศาสนา

ความจงรักภกัดีต่อสถาบนั
พระมหากษัตริย์ 

ค่านิยม 43.62 35.1 21.28 0
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บทที ่5 

 

สรุปผลการวจิยัและอภิปราย 
 

การวิจยัเร่ือง “ประมวลนิทาน ร.6 กบัการวิเคราะห์วาทะเชิงอุปลกัษณ์” เป็นงานวิจยัเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) มีวตัถุประสงค์เพื่อระบุชุดค่านิยมไทยและพรรณนาชุดค่านิยมไทย
ท่ีปรากฏอยูใ่นหนงัสือ “ประมวลนิทาน ร.6” อนัเป็นบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี 6 โดยผา่นการ
วิเคราะห์วาทะเชิงอุปลกัษณ์ ผูว้ิจยัใชเ้น้ือหาทั้งหมดของหนงัสือเร่ือง “ประมวลนิทาน ร.6” ซ่ึงแบ่ง
ออกเป็น 27 เร่ือง จ านวน 48 ตอน เป็นขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งส าหรับการวิเคราะห์ ผูว้จิยัท  าการสรุปผล
และอภิปรายผล ซ่ึงมีรายละเอียดในการน าเสนอ 2 ส่วนหลกั คือ 1) สรุปผลและอภิปรายผลการวิจยั 
และ 2) ขอ้จ ากดัการวจิยัและขอ้เสนอแนะ ผูว้จิยัจะอธิบายตามล าดบัดงัน้ี 
 

5.1  สรุปผลการวจิัยและอภิปราย 
 
 ในส่วนน้ีเป็นการน าเสนอผลการวิจยัโดยสรุปและการอภิปรายผลโดยจะอธิบายใน 2 
หวัขอ้ ไดแ้ก่ 1) การตอบค าถามน าวจิยั และ 2) สรุปผลและอภิปรายผลการวจิยั  ดงัรายละเอียด 
 

5.1.1  การตอบค าถามน าวจัิย 
จากผลการศึกษาตวับทหนงัสือ “ประมวลนิทาน ร.6” อนัเป็นบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี 6 

โดยศึกษาวิจยัตามระเบียบวิธีการวิเคราะห์อุปลกัษณ์ (Metaphor Analysis) ของ Koch and Deetz 
(1981) มาประยุกต์ใช้เป็นแนวความคิดหลกั ผูว้ิจยัสามารถตอบค าถามน าวิจยัท่ีระบุไวใ้นบทท่ี 1 
ดงัน้ี 

ค าถามแรก คือ มีชุดค่านิยมไทยอะไรบา้งท่ีปรากฎในหนงัสือ “ประมวลนิทาน ร.6” อนั
เป็นบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี 6 โดยผา่นการวเิคราะห์วาทะเชิงอุปลกัษณ์? 

ผูว้ิจยัพบวา่มีค่านิยมไทยท่ีปรากฏอยูใ่นหนงัสือ “ประมวลนิทาน ร.6” อนัเป็นบทพระราช
นิพนธ์ในรัชกาลท่ี 6 จ านวน 3 ค่านิยม สามารถเรียงล าดบัค่านิยมท่ีพบมากท่ีสุดไปหานอ้ยท่ีสุดได้
ดงัน้ี คือ 1) ค่านิยมเก่ียวกบัวิถีชีวิตและธรรมชาติ 2) ค่านิยมความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม และ 
3) ค่านิยมการนบัถือพุทธศาสนา และไม่พบค่านิยมความจงรักภกัดีต่อสถาบนัพระมหากษตัริย ์
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 ค าถามท่ี 2 คือ ชุดค่านิยมไทยท่ีปรากฏอยูใ่นหนงัสือ “ประมวลนิทาน ร.6” อนัเป็นบทพระ
ราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี 6 โดยผ่านการวิเคราะห์วาทะเชิงอุปลกัษณ์ ตามท่ีระบุในค าถามขอ้ท่ี 1 มี
คุณลกัษณะอยา่งไร? 
 จากค่านิยมไทยท่ีพบตามการตอบค าถามขอ้ท่ี 1 โดยศึกษาวจิยัตามระเบียบวธีิการวเิคราะห์
อุปลักษณ์ (Metaphor Analysis) ของ Koch and Deetz (1981) แสดงให้เห็นว่าหนังสือ “ประมวล
นิทาน ร.6” อนัเป็นบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี 6 พบค่านิยม 3 ประเภท ผ่านถอ้ยค าอุปลกัษณ์ 
จ านวนทั้งหมด 242 อุปลกัษณ์ สามารถเรียงล าดบัค่านิยมท่ีพบมากท่ีสุดไปหานอ้ยท่ีสุด ดงัน้ี 1) ค่านิยม
เก่ียวกบัวิถีชีวิตและธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 43.62 ผา่นถอ้ยค าอุปลกัษณ์ 114 อุปลกัษณ์ 2) ค่านิยม
ความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม คิดเป็นร้อยละ 35.10 ผา่นถอ้ยค าอุปลกัษณ์ทั้งหมด 93 อุปลกัษณ์ 
และ 3) ค่านิยมการนับถือพุทธศาสนา คิดเป็นร้อยละ 21.28 ผ่านถ้อยค าอุปลกัษณ์ทั้งหมด 35 
อุปลกัษณ์ ทั้งน้ี ไม่พบค่านิยมความจงรักภกัดีต่อสถาบนัพระมหากษตัริยผ์่านถ้อยค าอุปลักษณ์ 
เน่ืองจากหนงัสือ “ประมวลนิทาน ร.6” เป็นพระราชนิพนธ์ท่ีมีจุดมุ่งหมายท่ีจะประชดประชันคน
ไทยท่ีนิยมวฒันธรรมตะวนัตก และยกยอ่งคนตะวนัตกวา่เป็นคนชั้นสูงกวา่คนไทย บอกถึงปัญหา
ของสังคมไทยในสมยันั้นเป็นส าคัญ รวมถึงเป็นส่ิงเตือนสติให้แก่คนไทยให้รู้จกัคิดพิจารณา
ไตร่ตรองก่อนจะเช่ือ และมีจุดมุ่งหมายผอ่นคลายอารมณ์แก่ผูอ่้าน รายละเอียดทั้งหมดนั้นผูว้ิจยัจะ
อธิบายในหวัขอ้ต่อไปตามล าดบั 
 

5.1.2  สรุปผลและอภิปรายผลการวจัิย   
ผูว้ิจยัขอน าเสนอผลการวิเคราะห์อนัเป็นการตอบค าถามน าวิจยัทั้ งหมดพร้อมกับการ

อภิปรายผล โดยจะอธิบายใน 2 หวัขอ้ ไดแ้ก่ 1) องคป์ระกอบของวรรณกรรมนิทาน และ 2) ค่านิยม
ในตวับทหนังสือ “ประมวลนิทาน ร.6” อนัเป็นบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี 6 โดยผ่านการ
วเิคราะห์เชิงอุปลกัษณ์ 

5.1.2.1  องคป์ระกอบของวรรณกรรมนิทาน 
การวิเคราะห์ตอนตามองคป์ระกอบของนิทานในหนงัสือ “ประมวลนิทาน ร.6” อนั

เป็นบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี 6 แบ่งออกเป็น 27 เร่ือง จ านวน 48 ตอน ผูว้ิจยัขอสรุปผลและ
อภิปราย ดงัน้ี  

1)  แนวคิดหรือแกนของนิทาน 
ลกัษณะของนิทานแต่งเป็นร้อยแกว้ มีลกัษณะเป็นบนัเทิงคดี คือ เร่ืองท่ีแต่ง

ข้ึนโดยอาศยัเคา้โครงความจริงของสังคมหรือชีวิต หรือแต่งข้ึนจากจินตนาการ เจตนาให้อ่านเพื่อ
ความบนัเทิงใจและบ ารุงสติปัญญา ใหค้ติแก่ผูอ่้าน ใหมี้ความเฉลียวฉลาด รอบคอบ มีไหวพริบ โดย
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มีแนวคิดในแต่ละเร่ืองแตกต่างกนัไป เช่น แนวรหสัคดีลกัษณะเป็นเร่ืองสั้น แนวสืบสวน สอบสวน 
ปลุกใจให้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รักชาติ บ ารุงชาติ นิทานชวนหัว และบทความลอ้เลียนเชิง
เสียดสี 

จากการศึกษาพบว่า การประพนัธ์บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี 6 ทุก
ประเภท ถูกน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการเสริมสร้างจิตใจของประชาชน รวมถึงทุกช่องทางท่ี
สามารถสอดแทรกขอ้คิดเห็นอนัเป็นคติเตือนใจเพื่อปลูกฝังความรักชาติให้แก่คนไทย (ธงชยั หวานแกว้, 
2522: 43-44) นอกจากรัชกาลท่ี 6 น้ียงัทรงทรงตั้งทวีปัญญาสโมสร ซ่ึงปรากฏในหนงัสือ ประมวล
นิทาน ร.6 อยูห่ลายเร่ืองหลายตอน เพื่อเป็นท่ีทรงงานพระราชนิพนธ์เร่ืองราวต่างๆ ในการส่งเสริม
ใหเ้กิดความรักชาติ พฒันาประเทศ อีกทั้งทรงชกัชวนขา้ราชบริพารท่ีมีความรู้ความสามารถทดลอง
เขียนบทความแสดงความคิดเห็นอนัเป็นประโยชน์ต่อบา้นเมือง โดยทรงตรวจดว้ยพระองคเ์องทุก
คร้ังในฐานะทรงเป็นบรรณาธิการ (สมบติั จ  าปาเงิน, 2542: 29-31) 

2)  โครงเร่ืองของนิทาน  
ประมวลนิทาน ร.6 มีลกัษณะเป็นนิทานร้อยแกว้ รวมนิทาน 48 ตอน โดย

แบ่งเป็น 27 เร่ือง เป็นเร่ืองท่ีอ่านสนุก เพลิดเพลินใหแ้ง่คิดท่ีทนัสมยั ไม่ตกยคุ ถึงแมพ้ระองคจ์ะทรง
พระราชนิพนธ์มาตั้งแต่ขณะด ารงพระยศเป็นสมเด็จพระเจา้ลูกยาเธอเจา้ห้ามหาวชิราวุธก็ตาม ทุก
เร่ืองยงัไดรั้บการกล่าวขานกนัอยูใ่นหมู่นกัอ่าน โดยเฉพาะเร่ืองชุดนิทานทองอิน เป็นแนวสืบสวน
สอบสวน มีอยู่หลายคดีแบ่งออกเป็นตอน เช่น นาคพระโขนงท่ีสอง  ความลบัของแผ่นดิน นาย
สวสัด์ิ ปิตุฆาต  เข็มร้อยดอกไม ้ ผูร้้ายฆ่าคนท่ีบางขุนพรหม ระเด่นรันได เป็นตน้ มีตวัเอกคือนาย
ทองอิน ซ่ึงเป็นพลตระเวนลบัของราชการ  ผูช่้วยช่ือนายวตั ท านองคลา้ยกบัเชอร์ล๊อคโฮล์มและวตั
สัน แต่บรรยากาศตามทอ้งเร่ืองจะเป็นแบบไทย และเร่ืองอ่ืนๆ เช่น เหาะเหินเดินอากาศ  ความด้ือ
ของคนเรา  ท าตามพินยักรรม  ยาตวัเบา  เท่ียวเมืองนรก  จดหมายจากยโุรป  มงคล ๘  ชุดนิทานนาย
เรือ เป็นตน้ 

จากการศึกษาพบว่ารัชกาลท่ี 6 ทรงประพนัธ์นิทานข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อกระตุน้ความรู้สึกเร่ืองชาตินิยมและสะทอ้นปัญหาสังคมไทยจากการรับเอาค่านิยมกระแสหลกั
ตามแบบชาตินิยมตะวนัตกมาใช้จนท าให้วิถีชีวิตของคนไทยเปล่ียนแปลงไป โดยมุ่งเน้นการ
แกปั้ญหาความเส่ือมของวฒันธรรมในสังคมไทยอนัเป็นทางเสียหายแก่ชาติ และรักษาอ านาจของ
สถาบนัพระมหากษตัริยเ์ป็นส าคญั เน่ืองจากในระยะแรกแห่งการครองราชย ์รัชกาลท่ี 6 ทรงตอ้ง
เผชิญกบัปัญหาเส่ือมความนิยมในสถาบนัพระมหากษตัริยแ์ละการบริหารราชการแผน่ดิน   (มทันา 
เกษกมล, 2517: 117-119) 
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3)  ตวัละคร  
จากการศึกษาพบวา่นิทานในแต่ละเร่ืองมีตวัละครไม่มากนกั มีการผูกเร่ือง

ให้มีความส าคัญเก่ียวกับพฤติกรรมและส่ิงแวดล้อมของมนุษย์ บรรยายสถานท่ี ซ่ึงท าให้เกิด
ความรู้สึกนึกคิดต่างๆ ซ่ึงตวัละครเก่ียวพนัอยูก่บัฉาก รัชกาลท่ี 6 ทรงใชว้ิธีการสร้างตวัละคร 3 วิธี 
ไดแ้ก่ การสร้างตวัละครท่ีเป็นคนซ่ึงมีการใช้มากท่ีสุด รองลงมาคือ การสร้างตวัละครท่ีเป็นสัตว ์
และสุดทา้ยคือ การสร้างตวัละครจากจินตนาการของพระองคเ์อง ซ่ึงการสร้างตวัละครในพระราช
นิพนธ์นั้น ส่วนมากมกัไม่ใหร้ายละเอียดเก่ียวกบัลกัษณะท่าทาง บุคลิกภาพหรือลกัษณะนิสัย จะมีก็
เพียงการกล่าวถึงช่ือของตวัละครแต่ละตวัในการด าเนินเร่ืองเท่านั้น 

4)  ฉาก   
จากการศึกษาพบว่านิทานในแต่ละเร่ืองมีการกล่าวถึงสถานท่ีต่างๆ 

สอดคลอ้งตามวิถีชีวิตประจ าวนัของตวัละคร หรือเป็นภาพจินตนาการท่ีสร้างข้ึนให้สอดคล้องกบั
เน้ือเร่ือง รัชกาลท่ี 6 ทรงใชว้ิธีการสร้างฉากอยู ่3 แบบ ไดแ้ก่ ฉากท่ีเป็นส่ิงประดิษฐ์ ซ่ึงเป็นฉากท่ี
พบมากท่ีสุด รองลงมาคือ ฉากท่ีเป็นช่วงเวลา ยุคสมยั นอกจากน้ีพระองคท์รงใชฉ้ากแบบอ่ืนๆ อีก 
ไดแ้ก่ ฉากท่ีเกิดข้ึนจากจินตนาการ และยงัพบวา่ไม่มีการสร้างฉากในพระราชนิพนธ์บางเร่ืองอีกดว้ย 

5)  ถอ้ยค าหรือบทสนทนา  
จากการศึกษาพบวา่นิทานแต่ละเร่ืองเป็นถอ้ยค าธรรมดา อ่านแลว้เขา้ใจง่าย 

ความหมายกวา้ง การด าเนินเร่ืองไม่สับสน รัชกาลท่ี 6 ทรงใชว้ธีิการสร้างบทสนทนา 3 แบบ ไดแ้ก่ 
การสร้างบทสนทนาโดยสะทอ้นบุคลิกลกัษณะของตวัละคร ซ่ึงมีการใชม้ากท่ีสุด รองลงมาคือ การ
สร้างบทสนทนาโดยสะทอ้นแนวคิดของผูแ้ต่ง และสุดทา้ยคือการสร้างบทสนทนาโดยสะทอ้นให้
เห็นความขดัแยง้ของตวัละคร นอกจากน้ียงัพบวา่มีพระราชนิพนธ์บางเร่ืองไม่มีบทสนทนาปรากฏ 
เพราะเน้ือหาเป็นบทอธิบายความหรือบรรยายความเท่านั้น 

6)  คติสอนใจ  
จากการศึกษาพบว่านิทานแต่ละเ ร่ืองนอกจากให้ความสนุกสนาน 

เพลิดเพลิน ยงัแฝงขอ้คิดในการด ารงชีวิต คติธรรม รวมถึงการช้ีให้เห็นความจริงของชีวิต สังคม 
และวฒันธรรมแก่ผูอ่้าน 

5.1.2.2  ค่านิยมในตวับทหนงัสือ “ประมวลนิทาน ร.6” อนัเป็นบทพระราชนิพนธ์
ในรัชกาลท่ี 6 โดยผา่นการวเิคราะห์เชิงอุปลกัษณ์  

ผลการวิเคราะห์พบว่า อุปลักษณ์ในระดับถ้อยค าในหน่ึงหน่วยของความหมาย  
แสดงใหเ้ห็นค่านิยมในสังคมไทย 3 ประเภท ดงันั้นผูว้จิยัจึงขอสรุปผลและอภิปรายผลการวิเคราะห์
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ค่านิยมเรียงล าดบัตามประเภทอุปลกัษณ์หลกั (Main Metaphor) 3 ประเภท สามารถแบ่งประเภท
ถอ้ยค าอุปลกัษณ์ยอ่ยไดท้ั้งหมด 12 ประเภท มีรายละเอียดดงัน้ี 

1)  ค่านิยมเก่ียวกบัวถีิชีวติและธรรมชาติ  
จากการศึกษาตัวบทพบว่า ถ้อยค าอุปลักษณ์เก่ียวกับชุดความคิดเร่ือง

ส่ิงมีชีวติ ส่ิงไม่มีชีวติ และธรรมชาติ มีจ านวน 114 อุปลกัษณ์ คิดเป็นร้อยละ 47.10 ประกอบดว้ยอุป
ลกัษณ์ยอ่ย 4 หมวด เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่  

(1)  อุปลักษณ์เร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษย์ มีจ  านวน 93 อุป
ลกัษณ์ (ร้อยละ 38.43) ดงัน้ี หนา้โน คือ ลูกมะนาว, คนท่ีไม่มีอะไรเป็นจุดสนใจ คือ ตวัเปล่า, ความ
ด้ือของเด็ก คือ ห้ามเด็กไม่ให้ท าอะไรก็เหมือนยิ่งยุให้เขาเบ่งท าเขา้, อยา่ประพฤติอยา่งไทย คือ ไม่
ตั้งใจประพฤติอยา่งไทยแท,้ คนขาดสติไตร่ตรอง คือ ฉนัท าอะไรบ่นพึมพ าราวกบัคนบา้, คนดี คือ 
เม่ือตั้งใจจะถืออะไรควรถือให้มัน่ให้แขง็แรง, ชีวิตปกติ คือ ตามธรรมเนียม, การเสียชีวิตกะทนัหนั
ไม่มีสัญญาณบอกเหตุ คือ ส้ินชีวิตก็ดบัไปโดยไม่มีป่ีมีกลองอะไร, การวางเฉย คือ ขา้พเจา้ท าเป็น
ทองไม่รู้ร้อน, โปลิศลบั คือ คนมนัเหลือดีทั้งนั้นแหละ ลว้นเป็นกุ๊ยเป็นนกัเลงหัวโจรเก่า, คนท่ีท า
อะไรไม่ส าเร็จ คือ คนปราศจากความไหวพริบ, คนอว้น คือ คนมีเน้ือมาก, คนท่ีมีแต่หนงัหุม้กระดูก 
คือ ตัก๊แตน, คนมีเน้ือ คือ หมอนรองรับ, การกระท าท่ีไม่ถูกกาลเทศะ คือ เอาไฟไปจ้ีน ้ ามนั, กายกบั
เงา คือ มา้คู่, ความไม่ถนดัช านาญ คือ ไม่สู้จะมือขวานกั, คนรู้เท่าทนัเหตุการณ์ คือ คนหูไว, การ
บงัคบัจิตใจลูก คือ เกมส์หมากรุก, ตอ้งมารับผิดชอบโดยไม่ไดรั้บผลประโยชน์อนัใดเลย  คือ เน้ือ
ไม่ไดกิ้น หนงัไม่ไดร้องนัง่, ไม่ยงินก คือ คนเลวไม่เป็นสปอตแมน, เวลาเป็นเงิน หมายถึง ท าใหเ้ขา
เสียเวลาก็เท่ากบัท าใหเ้ขาเสียเงิน ขโมยเวลาก็คลา้ยกบัขโมยเงิน, รักมาก คือ รักยิง่กวา่ดวงชีวติ, การ
บงัคบัจิตใจผูอ่ื้น คือ ความผิดฐานเป็นพรรคพวกผูร้้าย , การมีสัจจะ หมายถึง มีถ้อยค าอนัมัน่คง, 
สุขภาพดี คือ ร่างกายแข็งแรงจึงไม่หักโค่น, ทรยศเพื่อน คือ ผูใ้ดซัดเพื่อนแล้วนับว่าเป็นคนเลว
ทรามต ่าชา้, การโกหก คือ ท าให้ราคาตกไป, การด่ืมสุรา คือ เคร่ืองน าให้มนุษยศิ์วไิลซ์, การด่ืมสุรา 
คือ ไม่ใชว้ิธีผดุงปัญญา, การด่ืมสุรา คือ ความศิวิไลซ์อยา่งยิ่ง, การดินเนอร์ คือ ส าคญัอยูท่ี่ตรงสุรา
เมรัย, หมอ คือ มนุษยส์ามญั, การมีเมียหลายคน คือ ตอ้งห้ามตามต ารา, คนกลบัใจไดง่้ายๆ คือ เด็ก, 
ความรัก คือ การตกหลุมอนัลึกประดุจเหว, คนมีความรัก คือ ท าให้คนตาฟาง, ความรัก คือ เคร่ือง
ล่อชายใหต้กเหว ฤาเป็นท่ีหวงคอส าหรับสวมคอ, การมีลูกเมีย คือ เด็กจะเร่ิมหดัสูบบุหร่ี, คนรูปร่าง
หนา้ตาไม่ดี คือ รูปร่างอยา่งจรกา, ไหวพริบดี คือ ฉลาดพลิกแพลง, ชีวิตของมนุษย ์คือ ไม่เหมือน
ในหนงัสือ, การเดินไปกบัหมู่คน คือ กระแสน ้ า, ความเหมือนของพ่อลูก คือ แกะ, ความเหมือนกนั
ของแม่ลูก คือ ถ่ายพิมพ,์ รักมาก คือ สุดสวาสด์ิขาดใจ, การแต่งงาน คือ มีเหยา้มีเรือน, การคาดเดา 
คือ สุ่มส่ีสุ่มห้า, การหลอกลวง คือ ตม้เสียสุก, คนท่ีไม่รู้กาลเทศะ คือ คนเซ่อซ่าป่าดง, การทอด
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ไมตรีดว้ยสายตา คือ เล่นตา, แทงหวยไม่ถูก คือ โทษตวัเองวา่คิดผดิ เขาใบใ้หอ้ยา่งหน่ึงไปแทงอยา่ง
หน่ึง, แทงหวยถูก คือ ทายราวกบัตาเห็น, มนุษย ์คือ เลวกว่าสัตวเ์ดียรัจฉาน, ภาษาเปล่ียนตามยุค
สมยั คือ ภาษายอ่มจะเปล่ียนแปลงไปเสมอ, นิสัยต่างกนัอยา่งส้ินเชิง คือ ไกลจนเหลือท่ีปืนจะยงิถึง
ได,้ นิสัยไม่ดี คือ ห่าม, คนท่ีไม่รู้จกัใชปั้ญญา คือ คนวิกลจริต, จอ้งมองไม่ละสายตา คือ ตาเป๋งราว
กบัจะมองทะลุเขา้ไปถึงขา้งในอก, เดินไดเ้ร็ว คือ ลมท่ีพดัขา้มทะเลทราย, พูดไม่หยุด คือ นกเขา, 
ใบหนา้งาม คือ ดวงเดือนแรกข้ึน, วิธีเก้ียวผูห้ญิง คือ โบราณสมยัดึกด าบรรพใ์ชว้ิธีเก้ียวผูห้ญิงดว้ย
ก าลงักาย ในปัจจุบนัสมยัน้ีจ  าเป็นตอ้งใชว้ธีิอนัอ่อนโยนอยา่งอารยธรรม, ความฉบัไว คือ สัญญาอนั
ตกลงกนัไวแ้ลว้ล่วงหน้า, แขนแกว่ง คือ ตุม้นาฬิกา, ใช้ความคิด คือ ใช้มนัสมอง, พูดเหมือนรู้อยู่
แลว้ คือ ไดเ้ล็งทิพเนตรสอดส่อง, คนพูดไม่คิด คือ คนปากพล่อย, ความประพฤติในทางเส่ือมเสีย 
คือ เสเพล, กิริยาหนา้ตายิม้แยม้ คือ กรุ้มกร่ิม, คนอยากรู้อยากเห็น คือ คนทะเยอทะยานอยากรู้คอย
ฟังอยู่ไดเ้สมอ, การแสดงความเป็นเจา้ของ คือ ตีตรา, สีหน้าเครียด คือ หน้าตึง, ส่ิงท่ีปฏิบติักนัมา
เป็นปกติวิสัย คือ เป็นธรรมเนียม, คนเขา้รีตคาทอลิก คือ สัปเยค, คิดรวบรวม คือ คิดสะระตะ, เป็น
บา้ คือ เสียจริต, ฆ่าบิดา คือ บิตุฆาฏ, เดินโซเซ คือ เดินเตาะแตะ, จอ้งมองนยัน์ตา คือ อ่านหวัใจ, จบั
ผูร้้ายโดยไม่วางแผน คือ ตกปลาไม่มีเหยื่อ, รู้เท่าทนัความคิดกนั คือ รู้จกักนัมาชา้นานแลว้ รู้ใจกนั
จนทายใจถูก, ไม่อยากมีพิรุธ คือ ไม่อยากจะท าตึงตงั, กิริยาวา่กระท าผิด คือ พยานแห่งความพิรุธ, 
หกัห้ามใจ คือ หกัอกหกัใจ, โกหกลอกลวง คือ เหมือนเด็กเหมือนเล็ก, น่ิงเฉย คือ ท าเป็นทองไม่รู้
ร้อน, นัง่น่ิงอยูเ่ฉย คือ ตวัแมง, คนพูดเถียง คือ แม่คา้ปลา, วิธีพกัสมอง คือ นัง่เขา้ฌาน, ความไวใ้จ
ซ่ึงกนัและกนัของสามีภรรยา คือ รักจริงตอ้งไวใ้จ, รักมาก คือ รักยิง่กวา่ดวงชีวติ, อยูน่ิ่งเสีย คือ มิให้
เกิดความเสียมาแผว้พาน 

(2)  อุปลกัษณ์เร่ืองส่ิงไม่มีชีวิต มีจ านวน 19 อุปลกัษณ์ (ร้อยละ 7.85) 
ดงัน้ี การเดินทางอยา่งไร้ทิศทาง คือ ปราดไปทางโนน้ปรูดมาทางน้ีราวเรือไฟหางเสือหกั, การไม่มี
เงินใช ้คือ ไม่เป็นรส, อาหาร คือ ยาพิษ, สุรา คือ เป็นยาบ ารุงหวัใจดีอยา่งยิง่ ถึงในโบราณสมยัก็นบั
ถือกนัอยูว่า่เป็นเคร่ืองท าให้ใจกลา้, สุรา คือ ท าให้เจริญอาหาร มีโอชารสข้ึนอีก, แฟแช่น คือ กาล
นิยม, แฟแช่น คือ สรรพส่ิงในโลกเป็นธรรมดาตอ้งเปล่ียนไป, รถแล่นเร็ว คือ ลม, เวลา คือ ทรายใน
นาฬิกาไดร่้วงไปโดยรวดเร็ว, เสียงประหลาด คือ เสียงพิลึกกึกกือ, เรือปืนรายลอ้มรอบ คือ แม่ไก่
โอบปีกป้องลูกไก่, ความกระจ่างแห่งแสงไฟ คือ ดูในถ ้ ามอง, คุก คือ กรงเหล็ก, การดินเนอร์ คือ 
การสมโภช, การเล่นแข่งมา้ คือ เล่นเบ้ีย, เงินตอบแทนค่าเสียเวลา คือ ค่าป่วยการ, หลกัการ คือ ต ารา
หมอ, อาวธุ คือ ศสัตราวธุ, อาวธุ คือ สัตตรา 

(3)  อุปลักษณ์เร่ืองสัตว์ มีจ  านวน 1 อุปลักษณ์ (ร้อยละ 0.41) ดังน้ี 
พฤติกรรมของสัตว ์คือ หลอกลวงดว้ยกิริยาฤาดว้ยตาไม่เป็น แลมนัรักลูกของมนัยิง่กวา่หญิงรักบุตร 
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(4)  อุปลกัษณ์เร่ืองธรรมชาติ มีจ านวน 1 อุปลกัษณ์ (ร้อยละ 0.41) ดงัน้ี 
ความมืดด า คือ ขมุแรก 

ประเภทถ้อยค าอุปลกัษณ์ท่ีสะทอ้นค่านิยมเก่ียวกบัวิถีชีวิตและธรรมชาติ 
เป็นชุดค่านิยมท่ีพบจ านวนอุปลกัษณ์มากท่ีสุด มีทั้งหมด 114 อุปลกัษณ์ คิดเป็นร้อยละ 47.10 และ
พบจ านวนอุปลักษณ์ย่อยท่ีเก่ียวกบัเร่ืองร่างกาย และพฤติกรรมมนุษยม์ากท่ีสุด จ านวน 93 อุป
ลกัษณ์ คิดเป็นร้อยละ 38.43 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแผนแม่บทวฒันธรรมแห่งชาติ 2550 – 2559 ระบุว่า 
วฒันธรรมจะแสดงออกในรูปของค่านิยม โดยมีบรรทดัฐานเป็นกลไกในการควบคุมการประพฤติ
ปฏิบติั ดงันั้น วฒันธรรมจึงมีความส าคญัในการเป็นเคร่ืองก าหนดวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องคนใน
สังคม ทั้งยงัเป็นเคร่ืองวดัและก าหนดความเจริญ ความเส่ือมของสังคม วฒันธรรมจึงมีอิทธิพลต่อ
ความเป็นอยูข่องประชาชน และความเจริญกา้วหนา้ของประเทศดว้ย (กระทรวงวฒันธรรม, 2550-
2559) ทั้งน้ี ประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ของชุดค่านิยมเก่ียวกบัวถีิชีวิตและธรรมชาติ ยงัพบอุปลกัษณ์
ท่ีเก่ียวกบัเร่ืองส่ิงไม่มีชีวิต จ  านวน 19 อุปลกัษณ์ คิดเป็นร้อยละ 7.85 อุปลกัษณ์ท่ีเก่ียวกบัเร่ืองสัตว ์
จ  านวน 1 อุปลกัษณ์ คิดเป็นร้อยละ 0.41 และอุปลกัษณ์ท่ีเก่ียวกบัเร่ืองธรรมชาติ จ านวน 1 อุปลกัษณ์ 
คิดเป็นร้อยละ 0.41 ตามล าดบั  

2)  ค่านิยมความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม  
จากการศึกษาตัวบทพบว่า ถ้อยค าอุปลักษณ์เก่ียวกับชุดความคิดเร่ือง

การเมืองการปกครอง และสถานภาพทางสังคม มีจ านวน 93 อุปลักษณ์ คิดเป็นร้อยละ 38.43 
ประกอบดว้ยอุปลกัษณ์ยอ่ย 4 หมวด เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ 

(1)  อุปลกัษณ์เร่ืองชนชั้น มีจ านวน 33 อุปลกัษณ์ (ร้อยละ 13.64) ดงัน้ี 
คนรวย คือ คนมาชั้นท่ี 1, คนจน คือ คนมาชั้นท่ี 2, คนรวย คือ ผูมี้อนัจะกิน, ธรรมเนียมคนมีเงิน คือ 
การไปตากอากาศเมืองนอก, ผูดี้มีสกุล คือ ผูล้ากมากดี, คนศิวไิลซ์ คือ คนไทยชั้นใหม่, คนความคิด
ทึบหนาหลงงมโง่ คือ คนไทยชั้นเก่า, แต่งกายเป็นอยา่งคนไทย คือ ประพฤติกิริยาเป็นขโมย, แต่ง
กายเป็นอยา่งคนศิวไิลซ์ คือ ไม่เรียกวา่ประพฤติกิริยาเป็นขโมย, คนไทย คือ มนุษยช์ั้นต ่า สุนขั สัตว์
เดียรัจฉาน คนอนัศิวิไลซ์, คนยุโรปศิวิไลซ์กว่าคนไทย คือ ฝร่ังอนัเป็นศิวิไลซ์นั้นสูงกว่าเรามาก, 
คนยโุรปประพฤติผดิ คือ ควรตอ้งใหอ้ภยั, คนยโุรปถ่อมตนลงมารักสาวไทย คือ ความเมตตากรุณา, 
บุตรเลือดผสม คือ คนดี, ธรรมดาของมนุษย ์คือ นิยมคนมากฤามียศ, คนรวย คือ ผูมี้อนัจะกิน, คน
ชั้นเก่า คือ เอาวา่ตามแบบของไทยแต่โบราณ, ผูดี้ คือ คนท่ีแต่งตวัภาคภูมิสมเป็นคนมีตระกูล, ผูดี้
องักฤษ คือ คนท่ีด่ืมวิสก้ีโซดา, คนองักฤษสามญั คือ คนท่ีด่ืมเบียร์, คนรวย คือ ผูล้ากมากดีใส่เกือบ
กุบกบักบัสะพายผา้สี, ยากจน คือ อตัคดัขดัสน, เศรษฐี คือ คนท่ีตอ้งเป็นห่วงทรัพยส์มบติั มีแต่คน
คอยปอกลอก, การมีภรรยาตามฐานะของผูช้าย คือ คนจนก็มีคนเดียว แต่ถา้มัง่มีก็มีไดห้ลายๆ คน 
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ตามแต่จะมีท่ีให้อยูใ่นบา้น, ผูมี้ยศถาบรรดาศกัด์ิ คือ ใตเ้ทา้กรุณาเจา้, เศรษฐี คือ คนมีเงินเล้ียงมา้แข่ง, 
คนมัง่มี คือ ผูท่ี้เล่นมา้, คนรวย คือ คนมีอนัจะกิน, ผูมี้ยศถาบรรดาศกัด์ิ คือ พระเดชพระคุณ, ผูดี้ คือ 
ผูแ้ต่งตวัเรียบร้อย, คนท่ีน่าเช่ือถือ คือ ผูดี้, ผูดี้ คือ เล่นหวย, คนเลว คือ เล่นบ่อน   

(2)  อุปลกัษณ์เร่ืองเพศสภาพ มีจ านวน 25 อุปลกัษณ์ (ร้อยละ 10.33) 
ดงัน้ี ผูช้าย คือ หาเมียนอ้ยเล่นหลายๆ คน, ผูห้ญิงอยูใ่ตอ้าณัติของผูช้าย คือ กดข่ีใชอ้  านาจบงัคบัเอา
เฉยๆ จึงพากนันั่งน ้ าตาเช็ดหัวเข่าตามกนั, ผูห้ญิง คือ แม่รูปงาม, ผูห้ญิงทัว่ไป คือ ผูห้ญิงยิงเรือ, 
ผูห้ญิง คือ แม่เจา้ประคุณ, ผูห้ญิง คือ ส่ิงท่ีพึงสยะแสยง, ผูห้ญิงแต่งตวัสวย คือ หวงัอะไรนอกจากจะ
หาผวันั้นหามิได ้ฤาถา้จะใชต้ามภาษาของพี่ก็คือไปหาบ่าวมาข่มข่ี, ผูช้าย คือ ผูท่ี้แบกความรักเขา้ตั้ง
กระบุงจนเงยหนา้ไม่ข้ึน, ไม่ใช่ผูห้ญิง คือ ไม่ตามแฟแช่น, ผูห้ญิง คือ มีปากก็เหมือนปากหอยปากปู
, ความเป็นชาย คือ กอ้ร้อกอ้ติก, อาการเกลียดผูช้าย คือ คล่ืนข้ึนมาถึงคอหอย, ผูช้าย คือ ลิง, ผูห้ญิง 
คือ แมว, ความเรียบร้อยของผูช้าย คือ ผา้รีดท่ีคุก, ความเป็นชาย คือ วิ่งเตน้กุลีกุจอ, ความเป็นชาย 
คือ พอเขา้พวกเขา้ซิ นินทาเราจนป่นป้ี, ผูห้ญิง คือ เกิดจากซ่ีโครงของอาดาม, ความเป็นชาย คือ อยา่
หยอ่นบงัเหียนมา้ในถนนท่ีรถแน่น ฤาอยา่ปล่อยภรรยาท่ีสาวให้เหนืออ านาจ, ความเป็นผูห้ญิง คือ 
มกัไม่ใคร่เอาถ่าน, ผูช้าย คือ งูงวงชา้ง, ความเป็นหญิง คือ ถามจ ้าจ้ีจ  ้าไช, การกดข่ีเพศหญิง คือ กดข่ี
เธอยิง่กวา่ทาสอีกเหลือท่ีมนุษยจ์ะอดกลั้นได,้ ความเป็นหญิง คือ ผูห้ญิงยงิเรือ, ภรรยา คือ เทพธิดาจุติ 

(3)  อุปลกัษณ์เร่ืองการเมือง อ านาจ และความยติุธรรม มีจ านวน 18 อุป
ลกัษณ์ (ร้อยละ 7.44) ดงัน้ี บา้นเมืองศิวิไลซ์ คือ มีปาลิเมนต์, การทหาร คือ ส่ิงส าคญัท่ีสุด เพราะ
เป็นธรรมดาชาติใดท่ีมีความประสงคจ์ะเป็นไท, ความเจริญของทหาร คือ ความเจริญของบา้นเมือง, 
อ านาจของขา้ราชการ คือ อิทธิฤทธ์ิ, ผูน้  า คือ แม่ทพั, ผูท่ี้กล่าวโทษผูอ่ื้นโดยปราศจากการตริตรอง 
คือ ผูอ้าธรรม์, องักฤษเป็นเจา้แห่งประเทศอินเดีย คือ ขอช้าง, ความจงรักภกัดีต่อชาติ คือ ความ
ร่ืนรมยใ์นทางรักชาติ, กระท าสงคราม คือ นารีเป็นสาเหตุ, จบัผูร้้าย คือ จบัตวัแมงใส่ยนิูฟอร์ม, การ
สู้รบ คือ ยุทธนา, ศาลแขวง คือ ศาลโปรีสภา, ไม่บอกความจริง คือ ยกัความจริง, ชอบมาพากล คือ 
ความชอบกล, ถูกตอ้งตามระเบียบแบบแผน คือ เขา้ร่องเขา้รอยดี, โทษ คือ พระราชอาญา, ผูมี้ยศ
บรรดาศกัด์ิ คือ พระเดชพระคุณ, สอบสวน คือ สอบสงวน   

(4)  อุปลกัษณ์เร่ืองการศึกษาและความสามารถ มีจ านวน 17 อุปลกัษณ์ 
(ร้อยละ 7.02) ดงัน้ี โปลิศลบัไทยโง่กวา่โปลิศลบัฝร่ัง คือ โปลิศลบัของเราโง่นกั ไม่ไดค้ร่ึงของฝร่ัง, 
ผูมี้ความรู้ คือ ผูช่้วยแนะน าในราชการบา้นเมืองทัว่ไปให้มีความเจริญโดยฉับไวทนัเวลา, ผูท่ี้มี
ประสบการณ์มาก คือ ผูท่ี้แก่วดั, หมอ คือ ผูมี้วิชามาก, คนท่ีมีความรู้น้อย คือ คนท่ีอ่านหนังสือ, 
หมอไม่มีคนไขม้ารักษา คือ หมอ้ท่ีไม่มีขา้ว, คนไม่ฉลาด คือ นกติดข่าย, คนไม่มีความรู้แฟแช่น คือ 
คนไทยเราท่ีชั้นไม่คงแก่เรียน, คนเขา้รับราชการ คือ คนมีสติปัญญาไหวพริบมาก ทั้งมีความรู้ดี, 
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หมดความรอบรู้ คือ หมดปัญญา, ส้ินความรอบรู้ คือ หมดปัญญา, หมดปัญญา คือ มืดแปดดา้น, คน
กรุงเก่งกวา่คนหวัเมือง คือ คนในกรุงไดค้บหาสมาคมกบัชาวต่างประเทศ ความคิดจึงเฟ่ืองฟูแปลก
ประหลาดกวา่ความคิดคนซ่ึงในหวัเมือง ในการหากินทั้งทางดีทางชัว่, ศิษยมี์ความรู้นอ้ยกวา่ครู คือ 
ศิษย์จะไปสู้ครูยงัไงได้ไม่มีธรรมเนียมเลย, จนมุม คือ มันหมดแต้มเข้าแล้ว , ผูช้  านาญในทาง
กฎหมาย คือ หมอถอ้ยหมอความ, ความรู้ความสามารถเท่าเทียมกนั คือ ศิลป์ศรถึงไม่กินกนั 

ประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ท่ีสะทอ้นค่านิยมความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม 
เป็นชุดค่านิยมท่ีพบจ านวนอุปลกัษณ์รองลงมาเป็นอนัดบัท่ี 2 มีทั้งหมด 93 อุปลกัษณ์ คิดเป็นร้อยละ 
38.43 และพบจ านวนอุปลกัษณ์ยอ่ยท่ีเก่ียวกบัเร่ืองชนชั้นมากท่ีสุด จ านวน 33 อุปลกัษณ์ คิดเป็นร้อย
ละ 13.64 หากพิจารณาตามสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองของไทย แสดงให้เห็นว่า
ประเทศไทยมีโครงสร้างทางชนชั้นในสังคมแบ่งออกเป็นล าดบัชั้นท่ีสามารถพิจารณาแบ่งไดเ้ป็น 4 
กลุ่มใหญ่ๆ ตามสถานภาพทางสังคม ดงัน้ี อนัดบัหน่ึง คือ ชนชั้นปกครอง ตั้งแต่กษตัริย ์พระบรม
วงศานุวงศแ์ละขา้ราชการทหารระดบัสูง องคมนตรี หวัหนา้ พรรคการเมือง อนัดบัสอง คือ ชนชั้น
ขา้ราชการท่ีมีอ านาจบริหาร รวมทั้งขา้ราชการทัว่ไป อนัดบัสาม คือ ชนชั้นกลางพวกพอ่คา้ต่างชาติ
ท่ีมาอาศยัในประเทศไทย มกัจะเป็นลูกหลานชาวจีนโพน้ทะเล ชนชั้นกลาง ในเมืองหลวงและเมือง
ใหญ่ๆ อนัดบัส่ี คือ ชนชั้นล่าง พวกพนกังาน คนงาน ชาวนา ชาวไร่ ชาวบา้น ซ่ึงเป็นประชาชนท่ีมี
เป็นจ านวนมากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ แต่ไม่ได้รับการนับถือและถูกเอาเปรียบจากชนชั้นอภิสิทธ์ิมาโดย
ตลอด ชนชั้นน้ีเขา้ถึงทรัพยากรได้ยาก และไม่มีอ านาจต่อรองในระบบเศรษฐกิจ ทั้งน้ี ประเภท
ถอ้ยค าอุปลกัษณ์ของชุดค่านิยมความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม ยงัพบอุปลกัษณ์ท่ีเก่ียวกบัเร่ือง
เพศสภาพ จ านวน 25 อุปลกัษณ์ คิดเป็นร้อยละ 10.33 อุปลกัษณ์ท่ีเก่ียวกบัเร่ืองการเมือง อ านาจ และ
ความยติุธรรม จ านวน 18 อุปลกัษณ์ คิดเป็นร้อยละ 7.44 และอุปลกัษณ์ท่ีเก่ียวกบัเร่ืองการศึกษาและ
ความสามารถ จ านวน 17 อุปลกัษณ์ คิดเป็นร้อยละ 7.02 ตามล าดบั 

3)  ค่านิยมการนบัถือพุทธศาสนา 
จากการศึกษาตวับทพบว่า ถอ้ยค าอุปลกัษณ์เก่ียวกบัชุดความคิดเร่ืองพุทธ

ศาสนา และความเช่ือ มีจ านวน 35 อุปลกัษณ์ คิดเป็นร้อยละ 14.46 ประกอบดว้ยอุปลกัษณ์ย่อย 4 
หมวด เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่  

(1)  อุปลกัษณ์เร่ืองความเช่ือทางพุทธศาสนา มีจ านวน 17 อุปลกัษณ์ 
(ร้อยละ 7.02) ดงัน้ี กรรมตามทนั คือ การท านาบนหลงัคน, บุตรกระท ากุศลกรรมดี คือ ฉนัก็หยอ่น
โทษบิดาฤามารดาของผูก้ระท าความดีนั้นให้ตามสมควร แต่ว่าตอ้งเขา้ใจว่า ตวันกัโทษนั้นตอ้งมี
ความรู้สึกความผิดของคนอยูแ่ลว้ จ่ึงจะหยอ่นโทษให้, การบวช คือ ปิดขุมนรก, การท าความดี คือ 
หนงัสือเดินทางไปสวรรค์, เศรษฐีโลภ คือ พวกท่ีมากล้ิงลูกโลหะ, ความโลภ คือ ลูกท่ีกล้ิงนั้นคิด



251 
 

ตามส่วนแห่งความโลภ, การประพฤติตามหลกัธรรม คือ ความสุขก็จะบงัเกิดมีแก่คนและเพื่อนบา้น
ทัว่กนั, ศีลส าหรับประชาชนทัว่ไป คือ ศีลส าหรับฆราวาส, การฆ่าชาวยุโรป คือ อรหนัตฆาต, การ
ฆ่าผูแ้ต่งกายอยา่งชาวยุโรป คือ กรรมอนัหนกั, การฆ่าบิดามารดา คือ การฆ่าเกลออยา่งสนิท, ความตาย 
คือ ธรรมดาโลก, กรรม คือ ลมเพลมพดั, คนท่ีไม่ตอ้งมาทนทุกขเวทนา คือ คนท่ีส าเร็จพระอรหัต, 
ความสมบูรณ์พูลสุข คือ เกิดทนัศาสนาพระศรีอาริย,์ คนมีบุญมาก คือ เดชะบุญยงัไม่ถึงท่ีตาย, นรก 
คือ อเวจี 

(2)  อุปลกัษณ์เร่ืองความเช่ือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ และส่ิงล้ีลบัเหนือธรรมชาติ มี
จ านวน 8 อุปลกัษณ์ (ร้อยละ 3.30) ดงัน้ี เทวดา คือ เล็งทิพเนตรสอดส่อง, การเห็นปีศาจ คือ ตอ้งข่ม
กายให้อ่อนน้อมยอมให้เงาเป็นใหญ่ จึงจะเห็นปิศาจ, การข่มกาย คือ การพบปิศาจท่ีมีหลกัฐานใน
เมืองนรก, ผสีางเทวดาไม่คุม้ครองคนผดิ คือ ผสีางเทวดาท่านไม่เขา้กบัคนผดิ, การพน้ทุกข ์คือ การ
มีความรู้ในทางผีสางเทวดา, ผูข้บัไล่ความไม่ดี คือ หมอปีศาจ, สาบานต่อส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ คือ สาบาน
เจด็วดัเจด็วา, สาบานต่อส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิวา่ไม่เป็นความจริง คือ ไม่มีมูลเลยฉนัสาบานไดเ้จด็วดัเจด็วาทีเดียว 

(3)  อุปลกัษณ์เร่ืองความเช่ือทางไสยศาสตร์ มีจ านวน 5 อุปลกัษณ์ (ร้อยละ 
2.07) ดงัน้ี ยาทาน้ิวช้ี คือ ยาท่ีท าให้เหาะปร๋ือได ้เล้ียวไดต้ามใจ, ลอยพน้พื้นข้ึนไป คือ ลูกปีบกรอก
น ้ ากรด, คนร่างกายบริบูรณ์ คือ คนท่ีแตะตอ้งท่ีฝังศพผูว้ิเศษอยู่เป็นนิตย ์จึงมีก าลงัวงัชาผิดกว่าคน
ธรรมดา, ความขลงั คือ ตกัน ้าหนา้วดั, วชิาคาถาอาคม คือ ยงิไม่ออกฟันไม่เขา้ 

(4)  อุปลกัษณ์เร่ืองความเช่ือโชคลาง มีจ านวน 5 อุปลกัษณ์ (ร้อยละ 
2.07) ดงัน้ี นัง่ผดิทิศจะโชคร้าย คือ ทิศเหนือเหลือร้ายวายชีวา, ผูห้ญิงจะรักมาก คือ งูรัด, เคราะห์ร้าย คือ 
พระเสาร์เสวยอาย,ุ เคราะห์ร้าย คือ ถูกขโมย, คนเคราะห์ร้าย คือ ไดค้วามทุกขโ์ศกเพราะความดี 

ประเภทถอ้ยค าอุปลกัษณ์ท่ีสะทอ้นค่านิยมการนับถือพุทธศาสนา เป็นชุด
ค่านิยมท่ีพบจ านวนอุปลกัษณ์รองลงมาเป็นอนัดบัท่ี 3 มีทั้งหมด 35 อุปลกัษณ์ คิดเป็นร้อยละ 14.46 
และพบจ านวนอุปลกัษณ์ยอ่ยท่ีเก่ียวกบัความเช่ือทางพุทธศาสนามากท่ีสุด มีจ านวน 17 อุปลกัษณ์ 
คิดเป็นร้อยละ 7.02 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสุนทรี โคมิน และสนิท สมคัรการ (2522) ระบุวา่ ค่านิยมความ
เล่ือมใสทางศาสนาเป็นผลมาจากศาสนาพุทธนิกายเถรวาทท่ีเป็นศาสนาหลกัของคนไทย คนไทย
มกันิยมความดี และเขา้ร่วมพิธีการและพิธีกรรมทางศาสนาอยู่เสมอ และสอดคล้องกบั สุพตัรา 
สุภาพ (2541) ท่ีพบว่า ค่านิยมของการนบัถือพระพุทธศาสนานั้นชาวชนบทจะมีจิตศรัทธาไปวดั
มากกว่าคนเมือง แต่คนเมืองมกัจะนับถือศาสนาพุทธด้วยการพูดมากกว่าปฏิบติั ทั้งน้ี ประเภท
ถอ้ยค าอุปลกัษณ์ของชุดค่านิยมการนบัถือพุทธศาสนา ยงัพบอุปลกัษณ์ท่ีเก่ียวกบัเร่ืองความเช่ือส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิ และส่ิงล้ีลบัเหนือธรรมชาติ จ านวน 8 อุปลกัษณ์ คิดเป็นร้อยละ 3.30 อุปลกัษณ์เร่ืองความ
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เช่ือทางไสยศาสตร์ จ านวน 5 อุปลักษณ์ คิดเป็นร้อยละ 2.07 อุปลักษณ์เร่ืองความเช่ือโชคลาง 
จ านวน 5 อุปลกัษณ์ คิดเป็นร้อยละ 2.07 ตามล าดบั 

ผลการวิเคราะห์โดยรวมจากบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี 6 จ  านวน 27 เร่ือง 48 
ตอน ผูว้จิยัพบค่านิยมเรียงล าดบัจากจ านวนมากไปนอ้ย ดงัน้ี 

1)  ค่านิยมเก่ียวกบัวิถีชีวิตและธรรมชาติ (ร้อยละ 43.62) ซ่ึงสะทอ้นผ่าน
การใชถ้อ้ยค าอุปลกัษณ์ จ านวน 114 อุปลกัษณ์ 

2)  ค่านิยมความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยม (ร้อยละ 35.10) ซ่ึงสะทอ้น
ผา่นการใชถ้อ้ยค าอุปลกัษณ์ จ านวน 93 อุปลกัษณ์ 

3)  ค่านิยมการนับถือพุทธศาสนา (ร้อยละ 21.28) ซ่ึงสะทอ้นผ่านการใช้
ถอ้ยค าอุปลกัษณ์ จ านวน 35 อุปลกัษณ์ 

ผลการศึกษาดงักล่าวแสดงให้เห็นว่าหนงัสือ “ประมวลนิทาน ร.6” อนัเป็นบทพระ
ราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี 6 มีตวับทท่ีสะทอ้นค่านิยมเก่ียวกบัวิถีชีวิตและธรรมชาติมากท่ีสุด ผูว้ิจยั
ค่อนข้างเห็นพ้องด้วย เน่ืองจากค่านิยมดังกล่าวอันเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทยก าลัง
เปล่ียนแปลงไปในทางเสียหายแก่ชาติ เพราะคนไทยมองว่าวฒันธรรมไทยแบบดั้งเดิมเป็นของ
ลา้สมยั การท าตามอยา่งชาวตะวนัตกเป็นส่ิงท่ีดี เป็นส่ิงท่ีทนัสมยั และเป็นวิธีท่ีสร้างความเจริญใน
ตนเองมากกวา่วิถีแบบไทยโบราณ ดว้ยเหตุน้ี รัชกาลท่ี 6 จึงทรงพยายามพฒันาสังคมไทยในทุกๆ 
ด้าน โดยเฉพาะการพฒันาประเทศทางด้านการเมืองการปกครองและด้านการพฒันาสังคมดงัท่ี
ผูว้ิจยัได้ยกตวัอย่างเหตุการณ์และพระราชกรณียกิจท่ีส าคญัของรัชกาลท่ี 6 ไวใ้นบทท่ี 2 ซ่ึงลว้น
แล้วแต่เป็นการแสดงออกทางด้านการปลูกฝังความรู้สึกชาตินิยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิด
ประเทศเพื่อสร้างสัมพนัธไมตรีกับชาติตะวนัตก ตลอดจนการปรับปรุงบ้านเมืองให้ทนัสมยั
ทดัเทียมกบัประเทศตะวนัตก ในขณะเดียวกนั รัชกาลท่ี 6 ก็ทรงพยายามท่ีจะอนุรักษ์รากฐานเดิม
ของศิลปวฒันธรรมของชาติไทยท่ีมีลกัษณะเฉพาะควบคู่ไปกบัการแสดงให้เห็นถึงความศิวิไลซ์
สอดคลอ้งกบัค่านิยมกระแสหลกัตามแบบชาตินิยมตะวนัตก โดยมุ่งเน้นการแกปั้ญหาความเส่ือม
ของวฒันธรรมในสังคมไทย ซ่ึงนับว่าเป็นมรดกอันล ้ าค่าของชาติ ทั้ งในเชิงประวติัศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และสังคมทอ้งถ่ิน เพื่อรักษาความเป็นไทยและ
ความอยูร่อดของชาติบา้นเมือง อนัเน่ืองมาจากพฤติกรรมของคนไทยขณะนั้นก าลงันิยมวฒันธรรม
ชาติตะวนัตกและยกยอ่งชาวตะวนัตกมากเกินไปจนเกิดการเลียนแบบอยา่งไม่ไตร่ตรอง ดว้ยเห็นวา่
วฒันธรรมชาติตะวนัตกเป็นสัญลักษณ์ของความดีงามและความทนัสมยั ทั้ งยงัยกย่องเชิดชูว่า
ชาวตะวนัตกเป็นคนเก่งและเป็นคนชั้นสูงกว่าคนไทย จนบางคร้ังเป็นการดูถูกคนไทยดว้ยกนัเอง 
อาจเป็นไปไดว้า่ รัชกาลท่ี 6 ทรงไม่เห็นดว้ยท่ีปล่อยให้อิทธิพลของชาติตะวนัตกเขา้มามีบทบาทใน
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สังคมไทยมากเกินไป แต่การจะตกัเตือนหรือสั่งสอนโดยตรงอาจจะไม่เหมาะสมกบัสถานการณ์
บา้นเมืองในขณะนั้น พระองคจึ์งทรงพระราชนิพนธ์นิทานหรือเร่ืองเล่าข้ึนมา โดยแฝงนยัทางการ
เมืองและประชดประชนัถึงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของคนไทย เพื่อหวงักระตุน้เตือนให้คนไทย
รู้สึกตวัก็เป็นได ้

นอกจากน้ี ตวับทยงัสะทอ้นค่านิยมความเป็นไทยแบบราชาชาตินิยมมากเป็นล าดบัท่ี
สอง และค่านิยมการนบัถือพุทธศาสนานอ้ยท่ีสุด ผูว้จิยัมองวา่บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี 6 เป็น
สารท่ีถูกน ามาใช้เพื่อการโฆษณาชวนเช่ือ (Propaganda) แก่เหล่าบรรดาชนชั้นสูง ขา้ราชการ และ
ปัญญาชนในสมัยนั้ น พระองค์ทรงเสนอว่าความเป็นชาติประกอบด้วย “ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษตัริย์” (อญัชลี ภู่ผะกา, 2553: 29-30) ท่ีทรงหยิบยืมแนวคิดเร่ืองชาตินิยมมาจากชาติ
ตะวนัตก เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการพยุงสถานภาพความเป็นพระมหากษตัริยข์องพระองค์ใน
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยใ์ห้คงอยูอ่ยา่งมัน่คงยิง่ข้ึน (กฤษกนก ลิมวฒันานนทช์ยั, 2557: 1369) 
สอดคลอ้งกบังานเขียนของจิตร ภูมิศกัด์ิ (2550: 228) ซ่ึงไดก้ล่าวไวว้า่ รัชกาลท่ี 6 ทรงเป็นผูมี้ความรู้
และประสบการณ์อนัเป็นท่ีประจกัษ์ชัดแก่ชนชั้นน าและปัญญาชน ประกอบกบัทรงพระปรีชา
สามารถในดา้นอกัษรศาสตร์เป็นอยา่งยิง่ จึงทรงประพนัธ์บทพระราชนิพนธ์ต่างๆ ข้ึน โดยน ามาใช้
เป็นเคร่ืองมือบิดเบนสายตาและมอมเมาประชาชน เพื่อให้ประชาชนตระหนกัถึงความส าคญัและ
การคงไวซ่ึ้งสถาบันพระมหากษัตริย์ (จิตร ภูมิศักด์ิ, 2550: 227-230) มีจุดเน้นส าคัญอยู่ท่ีการ
เช่ือมโยงความเป็นรัฐชาติสมยัใหม่เขา้กบัการมีอยู่ของสถาบนักษตัริยท่ี์ถูกสถาปนาข้ึนมาครอบ
ระบบสังคม และทรงมีแนวโนม้ท่ีจะอาศยัประโยชน์จากค่านิยมการนบัถือพุทธศาสนาท่ีมีอิทธิพล
อย่างยิ่งต่อสังคมไทย เพราะพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลกัของคนไทยทุกระดบัชั้น และเป็นความ
เช่ือมโยงอนัหน่ึงอนัเดียวกนัอยา่งแยกออกจากกนัไม่ไดร้ะหวา่ง “พุทธศาสนา” กบั “ชาติไทย” และ 
“คนไทย” (สายชล สัตยานุรักษ์, 2551: 10) ดงัท่ีไดบ้รรยายในบทท่ี 2 ทั้งยงัเป็นการตอกย  ้าและช่วย
สนับสนุนความชอบธรรมในพระราชอ านาจของพระมหากษตัริย์ในฐานะท่ีทรงเป็นผูน้ าทาง
การเมืองวา่สอดคลอ้งกบัหลกัการทางพุทธศาสนา หรือมีพื้นฐานอยูบ่นอุดมการณ์ทางพุทธศาสนา 
อีกดว้ย (สุนยั เศรษฐบุ์ญสร้าง, 2550: 90-91; สมบูรณ์ สุขส าราญ, 2533: 146-147)  

เน่ืองด้วยนิทานพระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี 6 เป็นวรรณกรรมอีกประเภทหน่ึงท่ี
น่าสนใจ เต็มเป่ียมไปดว้ยความรู้ ควบคู่กบัความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ซ่ึงพระองค์ทรงพระราช
นิพนธ์ข้ึนจากการจินตนาการ มีการน าเร่ืองราวประสบการณ์ชีวิต รวมถึงมุมมองต่อสังคม วิถีชีวิต
ของคนในสังคมมาถ่ายทอด ตวับทใช้ภาษาท่ีเขา้ใจง่าย ส่ือความหมายไดดี้ และเหมาะส าหรับทุก
เพศทุกวยัทุกกลุ่มในสังคม ดงัท่ี ไพพรรณ อินทนิล (2534) ไดอ้ธิบายไวว้า่ มนุษยม์กัอยูร่่วมกนัเป็น
ชุมชนมาตั้งแต่สมยัโบราณ ชุมชนแต่ละชุมชนถึงจะมีความแตกต่างกนั แต่ส่ิงสามญัเหมือนกนั คือ
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ตอ้งการความบนัเทิง ซ่ึงนิทานแต่ละเร่ืองส่วนใหญ่ไดท้รงอิงกบัพฤติกรรมของคนในสังคมไทย 
ผ่านการกระท า พฤติกรรม บทบาท หรือชนชั้นของตวัละครในนิทานแต่ละเร่ือง ท่ีแสดงออกใน
สังคมของตนไวใ้นเชิงเปรียบเทียบ จากอุปลกัษณ์หรือการเปรียบเทียบท่ีเช่ือมโยงลกัษณะ การแสดง
ออกมาทางพฤติกรรมของคนในสังคมในสภาวะต่างๆ โดยหยิบยกพฤติกรรมบางอย่าง เพื่อแสดง
ภาพแทนการกระท าบางอยา่งของบุคคลนั้น นอกจากน้ี พระองคย์งัทรงเล่าถึงพฤติกรรมของคนไทย
ในสังคมท่ีได้รับอิทธิพลตะวนัตกจนเกิดการเลียนแบบอย่างไม่ไตร่ตรอง และพฤติกรรมท่ีไม่
เหมาะสมและไม่เขา้กบับริบทของสังคมไทย เพื่อกระตุน้เตือนให้คนไทยรู้สึกตวัก็เป็นได ้อีกทั้งยงั
ทรงมีจุดมุ่งหมายท่ีจะสะทอ้นปัญหาของสังคมไทยในรัชสมยัของพระองค ์ไม่วา่จะเป็นปัญหาการ
ลกัขโมยหรือฉ้อโกง ปัญหาครอบครัว ปัญหาฆาตกรรม ปัญหาการเมืองการปกครอง รวมถึงปัญหา
ระบบการศึกษาของไทย ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีถ่วงความเจริญของชาติผ่านพระราชนิพนธ์ของพระองค์ 
ซ่ึงลกัษณะเช่นน้ีเป็นไปตามแนวคิดของเกศินี จุฑาวิจิตร (2552) ท่ีไดอ้ธิบายว่า การเขียนเพื่อเล่า
เร่ืองเป็นการท่ีผูเ้ขียนมีเจตนาน าเสนอเร่ืองราว หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน รวมทั้งประสบการณ์ท่ีไดรั้บ 
โดยอาจเป็นการเล่าตามล าดับเวลา หรือเล่าตามล าดับความส าคญั หรืออาจเป็นการเขียนท่ีมุ่ง
เสนอแนะ ผ่านเร่ืองราวของบุคคล สถานท่ี ตลอดจนปรากฏการณ์ทางสังคมใหม่ๆ อีกทั้ งยงั
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เกศรินทร์ คนัธมาลา (2552) เร่ือง การศึกษาวิเคราะห์ภาพสะทอ้นสังคม 
วรรณคดีเร่ืองพระส่ีเสาร์กลอนสวด ซ่ึงผลการวิจยัพบว่า มีการสะท้อนสังคม 5 ด้าน คือ ด้าน
เศรษฐกิจ ดา้นการเมืองการปกครอง ดา้นครอบครัว ดา้นวฒันธรรมประเพณี ความเช่ือและค่านิยม 
และดา้นการศึกษา 

จากชุดค่านิยมไทยท่ีได้ประมวลมาทั้งหมดนั้นท าให้เห็นขอ้มูลว่า ค่านิยมเป็นส่ิง
ส าคญัและมีอิทธิพลมากต่อการเกิดพฤติกรรมและฐานความคิดหรือมโนทศัน์ของคนในสังคม 
ถึงแมว้า่อนัดบัค่านิยมไทยจะไม่เสถียรในต าแหน่งของตนเน่ืองดว้ยบริบทสังคมท่ีเปล่ียนไป แต่โดย
ภาพรวมแลว้ค่านิยมหลกัๆ ท่ีสังคมไทยยงัมีอยูก่็สร้างอิทธิพลในมโนทศัน์และพฤติกรรมของคน
ไทยได้ไม่น้อย ซ่ึงเม่ือพิจารณาแล้วจะเห็นถึงสัมพนัธภาพท่ีค่านิยมมีต่อการเกิดมโนทศัน์อย่าง
ชดัเจน แมว้่าค่านิยมอาจไม่ใช่ส่ิงดีท่ีสุด และไม่ใช่เป้าหมายของมาตรฐานชีวิต แต่กลุ่มคนก็นิยม
และพยายามอนุรักษไ์ว ้เม่ือค่านิยมมีทั้งดีและไม่ดี แลว้แต่ทศันคติของแต่ละบุคคล หรือกลุ่มคนตาม
โอกาส หรือวาระต่างๆ ท่ีหากเห็นวา่ส่ิงใดไม่ควรก็หลีกเล่ียง ส่ิงใดควรและเป็นประโยชน์ต่อสังคม
ก็ควรน ามาปฏิบติัเพื่อสร้างสังคมให้ดีข้ึน ค่านิยมจึงเหมือนหางเสือเรือ น าเรือไปในทิศทางต่างๆ ท่ี
สังคมตอ้งการ (สุพตัรา สุภาพ, 2541) ค่านิยมจะเป็นความเช่ือถาวรท่ีปรากฎอยูใ่นรูปแบบวถีิปฏิบติั 
หรือเป้าหมายชีวิตนั้น จึงสมควรมีอยู่เพื่อให้ความเป็นเอกลกัษณ์ของสังคมและการพฒันาสังคม
เป็นไปได้ง่าย กลายเป็นระบบค่านิยมท่ีเป็นความเช่ือถาวรของสังคมท่ีมีอยู่อย่างต่อเน่ืองและ
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สัมพนัธ์กนั (Rokeach, 1973: 5) ขณะเดียวกนัค่านิยมก็เป็นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงได ้โดยค่านิยมมีความ
แตกต่างไปตามกาลสมัย และลักษณะชีวิตของบุคคลในสังคม ค่านิยมจึงเปล่ียนไปด้วย
ประสบการณ์ในช่วงชีวติของคน  

ดงันั้น ถ้อยค าอุปลกัษณ์ท่ีรัชกาลท่ี 6 ทรงเลือกน ามาใช้ในบทพระราชนิพนธ์ ได้
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงโครงสร้างความจริงทางสังคมไทย โดยเฉพาะในส่วนของค่านิยมท่ีถูกสร้างข้ึนมา
เพื่อให้เกิดการยอมรับร่วมกนัของคนในสังคม สอดคลอ้งกบั Koch and Deetz (1981: 1) ซ่ึงมองว่า
วิธีการศึกษาแบบการวิเคราะห์อุปลกัษณ์น้ีสามารถท าให้เห็นความจริงในเชิงโครงสร้างทางสังคม 
เพราะเป็นกระบวนการผลิตและผลิตซ ้ า อะไรเป็นส่ิงท่ีถูกประกอบสร้างข้ึนมา เป็นการธ ารงรักษา
ไว ้และการเปล่ียนแปลงปฏิสัมพนัธ์ในเชิงสัญญะ (Symbolic Interaction) การศึกษาแบบการ
วิเคราะห์อุปลกัษณ์น้ีจึงเป็นการศึกษาท่ีสามารถเปิดเผยถึงความหมายเชิงโครงสร้างของสังคมใน
ชีวติประจ าวนัตามความเป็นจริงไดดี้  
 

5.2  ข้อจ ากดัการวจิัยและข้อเสนอแนะ 
 

งานพระราชนิพนธ์ทุกประเภทของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั (รัชกาลท่ี 6)
พบวา่มีบทพระราชนิพนธ์มากกวา่ 1,236 เร่ือง แบ่งออกเป็น 6 หมวด (จุลจกัรพงษ,์ พระเจา้วรวงศเ์ธอ 
พระองคเ์จา้, 2541: 372) เม่ือพิจารณาผา่นบทพระราชนิพนธ์จะพบวา่พระองคท์รงเลือกท่ีจะรับเอา
วฒันธรรมและค่านิยมของชาวตะวนัตกมาเฉพาะบางเร่ือง แต่พระองคย์งัคงความวิจิตรในเร่ืองของ
ภาษาและส าบดัส านวน แมจ้ะไม่ไดแ้ต่งเป็นบทร้อยกรอง โคลง กาพย ์ฉนัท ์กลอน โดยบทพระราช
นิพนธ์ในหนงัสือ “ประมวลนิทาน ร.6” ท่ีผูว้ิจยัน ามาใชศึ้กษาน้ีจดัอยูใ่นหมวดนิทาน เร่ืองชวนหัว 
ซ่ึงบางเร่ืองพระองคท์รงพระราชนิพนธ์มาตั้งแต่ขณะด ารงพระยศเป็นสมเด็จพระเจา้ลูกยาเธอเจา้ฟ้า     
มหาวชิราวุธ หากพิจารณาให้ลึกซ้ึงแลว้จะพบว่าแมจ้ะเป็นเพียงนิทาน แต่แฝงไปดว้ยความหมาย
เบ้ืองหลงัท่ีพระองคท์รงสอดแทรกเอาไว ้เพื่อใหแ้ง่คิดแก่ผูอ่้านและมีความทนัสมยั และจากการวจิยั
คร้ังน้ี ผูว้จิยัพบขอ้จ ากดัและเง่ือนไขบางประการ ดงัน้ี 

 
5.2.1  ข้อจ ากดัการวจัิย 
ควรมีการศึกษาพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัเร่ืองอ่ืน ๆ หรือ

พระราชนิพนธ์ในรัชกาลอ่ืนๆ อีกในดา้นจุดมุ่งหมายของผูแ้ต่ง บทบาทหนา้ท่ีทางสังคม และกลวธีิ
การแต่ง 
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5.2.2  ข้อเสนอแนะ 
1)  ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะให้ศึกษาและวิจยัประเด็นดา้นการส่ือสารอ่ืนๆ ดว้ยทฤษฎี

พื้นฐานหรือการวิเคราะห์งานวิจยัในหวัขอ้อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัการส่ือสาร เพื่อให้เกิดประโยชน์ในเชิง
ธุรกิจและในเชิงวชิาการได ้

2)  ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ และค าแนะน าในการน าผลการศึกษาไปใชแ้ละน าทฤษฎี 
การวิเคราะห์อุปลักษณ์ (Metaphor Analysis) ของ Koch and Deetz (1981) ไปใช้ในการศึกษา
วรรณคดีหรือวรรณกรรมประเภทอ่ืนๆ ต่อไป  

3)  การใชภ้าษาในชีวิตประจ าวนัอยูใ่นแบบของการเปรียบเทียบเป็นอุปลกัษณ์ โดย
อุปลกัษณ์ไม่ได้เป็นเร่ืองของการใช้ค  า แต่ยงัเก่ียวขอ้งกบัระบบความคิดของผูใ้ช้ภาษา อารมณ์ 
สังคม ความรู้สึก ซ่ึงสามารถอธิบายไดอ้ยา่งมีเหตุผล โดยเฉพาะค่านิยมท่ีไดรั้บจากชาติอ่ืนๆ ซ่ึงใน
ปัจจุบนัไม่ไดห้มายถึงเฉพาะจากชาติตะวนัตก เพราะการส่ือสาร การรับขอ้มูลมีความกวา้งขวาง
และสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากข้ึน ดังนั้ นส าหรับผู ้ท่ีต้องการน าข้อมูลไปใช้ในการศึกษาเชิง
วฒันธรรมศึกษา (Cultural Study) หรือการศึกษาการส่ือสารขา้มวฒันธรรม ( Intercultural 
Communication) สามารถน าผลการศึกษาน้ีไปใชไ้ด ้
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