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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาความงามทางวรรณศิลป์ในเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนเพื่อให้
ทราบถึงคุณค่าของวรรณคดีเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น ผลการศึกษาพบว่า ผู้ประพันธ์เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนมี
ความสามารถในการใช้รูปแบบของวรรณศิลป์ที่โดดเด่น 3 รูปแบบ คือ 1) กลวิธีทางเสียง 2) กลวิธีทาง
ความหมาย และ 3) รสวรรณคดี นอกจากนี้ ผู้ ประพันธ์ ยังสามารถเลื อกสรรค าต่าง ๆ มาใช้ได้อย่าง
เหมาะสม โดยคาที่เลือกมาใช้มักเป็นคาที่เรียบง่ายมิได้ใช้คาที่มาจากภาษาบาลี – สันสกฤต แต่สามารถ
สร้ างความงามทางด้ านวรรณศิ ลป์ ได้ อย่ างเด่นชั ดในระดั บค าและระดั บความ ให้ เกิ ดความไพเราะ
สละสลวย ทั้งในด้านเสียงและความหมายอันส่งผลไปสู่ผู้อ่านและผู้ฟังให้ได้รับ รสวรรณคดีได้อย่างลึกซึ้ง
คาสาคัญ
ความงามทางวรรณศิลป์ กลวิธีทางเสียง กลวิธีทางความหมาย รสวรรณคดี เสภาเรื่อง
ขุนช้างขุนแผน
ABSTRACT
This article aims to study about the beauty of literary art in Sepha Khun Chang
Khun Phaen in order to understand the value of this literature increasingly. The result
shows that the authors of Sepha Khun Chang Khun Phaen are capable of using the
outstanding literary art of techniques, which can be categorize into 3 groups, namely,
1) technique of sound, 2) technique of meaning, 3) rasa. Furthermore, the authors can
select and use the words appropriately. Most of the words are simple, and they do
not use Pali - Sansakrit words. However, they can obviously create the literary art in
both words and meaning that affect the sweetness and beauty of sound. So, the literary art
in Sepha Khun Chang Khun Phaen can make the reader and listener feeling deeply.
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บทนา
เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน เป็นวรรณคดีที่มีชื่อเสียง ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและคงอยู่
คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน เนื่องจากเป็นวรรณคดีที่สามารถสะท้อนภาพวิถีชีวิตของคนในสังคม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของชาติไทยไว้อย่างครบถ้วน (วิเชียร เกษประทุม, 2555) มี
การสันนิษฐานว่า เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน น่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากเค้าโครงเรื่องจริง ตัวละครแต่
ละตัวมีชีวิตอยู่ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ผู้คนในยุคสมัยนั้นสามารถจดจาและบอกเล่าเหตุการณ์ต่าง ๆ
สืบต่อกันเรื่อยมาแบบมุขปาฐะ ต่อมาก็มีการดัดแปลงโดยเพิ่มเติมเนื้อหาจนมีลักษณะคล้ายกับนิทาน
เพื่อให้เกิดความสนุกสนานน่าติดตามมากยิ่งขึ้น (ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์, 2517)
เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน เป็นวรรณคดีที่มีการประชุมนักปราชญ์ราชกวีช่วยกันนาเรื่องราว
ที่เล่าขานสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามาแต่งขึ้นให้เป็นเรื่องของ “สามัญชน” มิได้เป็นเรื่อง
ของ “ราชสานัก” มีเนื้อหาที่สนุก สะเทือนอารมณ์ ให้แง่คิด และมีความไพเราะด้วยสานวนโวหาร
(รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ , 2549) ในทุก ๆ ตอนมีการถ่ายทอดเรื่องราวโดยใช้ถ้อยคาที่เรียบง่ายและเป็น
ภาษาที่ผู้อ่านและผู้ฟังสามารถทาความเข้าใจได้ในทันที เช่น
“... เงยหน้าขึ้นเถิดเจ้าพิมเพื่อน แก้มเปื้อนมาจะเช็ดน้้าตาให้
อย่าโศกนักเลยเจ้าจะเศร้าไป
ดวงใจพี่ไม่ลืมค้าสัญญา ...”
(เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน, 2555)
ข้อความจากตัวบทข้างต้น แสดงให้เห็นลีลาของบทประพันธ์ที่มีลักษณะคล้ายกับภาษาพูด
เป็ น อย่ า งมาก มี ก ารแสดงกิ ริ ย าอาการที่ อ่ อ นโยนของพลายแก้ ว (เณรแก้ ว ) ในขณะที่ ป ลอบ
นางพิมพิลาไลย และยืนยันว่าตนจะแต่งงานกับนางตามที่สัญญาไว้ ส่วนในด้านภาษามีความกระชับ
ใช้คาง่าย คาศัพท์ที่ปรากฏเป็นคาที่สามารถทาความเข้าใจและสื่อความได้ในทันที ทั้งนี้ยังสามารถสื่อ
ให้เห็นอารมณ์ความรักของตัวละครได้อย่างชัดเจน ซึ่งถือได้ว่าลักษณะดังกล่าวเป็นความงามทางด้าน
วรรณศิลป์ที่ปรากฏเด่นชัดในตัวบท
นอกจากนี้ เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ยังได้รับการยกย่องจาก “วรรณคดีสโมสร” ในสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้เป็น “ยอดของกลอนสุภาพ” เนื่องจากมีรูปแบบของ
คาประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพที่มีความโดดเด่นทางด้านการใช้ภาษาในลักษณะของการใช้ภาษาที่
เรียบง่ายแต่มีความงดงาม แม้ว่าจะมีผู้ประพัน ธ์หลายคนแล้วนามารวบรวมขึ้นเป็นเรื่องติดต่อกัน
แต่ เ นื้ อ หาในแต่ล ะตอนก็ มี ค วามสอดคล้ อ งและด าเนิน ต่ อ ไปได้ โ ดยมิ ไ ด้ เ กิด ข้ อ บกพร่ อ ง รวมทั้ ง
มีความไพเราะทางด้านวรรณศิลป์ในแต่ละตอนปรากฏอยู่เป็นจานวนมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้ที่
ประพันธ์ในแต่ละตอนล้วนเป็น “กวี” ที่มีฝีมือ ทาให้วรรณคดีเรื่องนี้ได้รับความนิยมจากผู้อ่านและ
ผู้ฟังตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (เอกพงศ์ ประสงค์เงิน, 2548)
จากเนื้อหาข้างต้นพอที่จะกล่าวโดยสรุปได้ว่า เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ถือเป็นวรรณคดี
เอกเรื่องหนึ่งในสังคมไทยและได้รับการยกย่องจากผู้อ่านว่า ผู้ประพันธ์แต่ละท่านมีความสามารถ
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ในการปรุงแต่งภาษาด้วยถ้อยคาที่เรียบง่ายให้เกิดความงดงามไพเราะ ซึ่งเป็นความโดดเด่นในเชิง
วรรณศิลป์ ดังนั้นผู้เขียนจึงสนใจศึกษาเรื่องความงามทางวรรณศิลป์ ในรูปแบบต่าง ๆ โดยประยุกต์ใช้
กรอบความคิ ด ของ ธเนศ เวศร์ ภ าดา (2549) จากเอกสาร “หอมโลกวรรณศิ ล ป์ ” และสุ จิ ต รา
จงสถิตย์วัฒนา (2549) จากเอกสาร “เจิมจันทน์กังสดาล : ภาษาวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย” มาใช้
ในการศึกษาเพื่อให้ทราบและตระหนักถึงคุณค่าของวรรณคดีของไทยเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น โดยใน เสภา
เรื่องขุนช้างขุนแผน ผู้เขียนสามารถจาแนกรูปแบบของวรรณศิลป์ได้เป็น 3 รูปแบบ หลัก ๆ ได้แก่
1) กลวิธีทางเสียง 2) กลวิธีทางความหมาย และ 3) รสวรรณคดี ดังนี้1
กลวิธีทางเสียง
กลวิธีทางเสียง คือ เสียงของถ้อยคาที่ปรากฏใน เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ที่ผู้ประพันธ์
ได้สร้างสรรค์วรรณศิลป์ อันมีความไพเราะสละสลวยขึ้นมา เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของเนื้อหา
ในแต่ละตอน กลวิธีทางเสียงดังกล่าวประกอบด้วย สัมผัส และจังหวะ ดังนี้
1. สัมผัส เป็นวิธีการสร้ างความงามทางเสียงที่ผู้ประพันธ์ในสังคมไทยมีความนิยมมาก
มักจะประพันธ์โดยการเล่ นเสี ยงสั มผั สภายในตัว บท ได้แก่ สัมผั สสระ พยัญชนะ หรือวรรณยุกต์
เพื่อให้เกิดความไพเราะในด้านเสียงให้กระทบอารมณ์ผู้อ่าน เช่น
“... โจนลงกลางชานร้านดอกไม้
ของขุนช้างปลูกไว้อยู่ดาษดื่น
รวยรสเกสรเมื่อค่อนคืน
ชื่นชื่นลมชายสบายใจ
กระถางแถวแก้วเกดพิกุลแกม
ยี่สุ่นแซมมะสังดัดดูไสว
สมอรัดดัดทรงสมละไม
ตะขบข่อยคัดไว้จังหวะกัน
ตะโกนาทิ้งกิ่งประกับยอด
แทงทวยทอดอินพรมนมสวรรค์
บ้างผลิดอกออกช่อขึ้นชูชัน
แสงพระจันทร์จับแจ่มกระจ่างตา
ยี่สุ่นกุหลาบมะลิซ้อน
ซ่อนชู้ชูกลิ่นถวิลหา
ล้าดวนกวนใจให้ไคลคลา
สายหยุดหยุดช้าแล้วยืนชม ...”
(เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน, 2555)
ตัวบทข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความงามทางด้านการเล่นเสียงสัมผัสในที่ปรากฏทั้งการสัมผัสสระ
และสัมผัสพยัญชนะ ตัวอย่างการสัมผัสสระ เช่นคาว่า ชาน - ร้าน, คาว่า ชาย - สบาย, คาว่า แถว - แก้ว
, คาว่า รัด - ดัด ส่วนตัวอย่างการสัมผัสพยัญชนะ เช่นคาว่า ชื่น - ชาย, คาว่า แก้ว - เกด - แกม, คาว่า
แทง - ทวย - ทอด, คาว่า จันทร์ - จับ - แจ่ม - จ่าง การสัมผัสสระและการสัมผัสพยัญชนะภายในวรรค
แต่ละวรรคช่วยให้เกิดลีลาของเสียงในตัวบททาให้รู้สึกถึงความพลิ้วไหวมีชีวิตชีวาและ มีความไพเราะ
เป็นอย่างมาก

1

บทความนี้ผู้เขียนขอยกตัวอย่างตัวบทที่มีความงามทางวรรณศิลป์รูปแบบต่าง ๆ ที่ชัดเจนให้เห็ น
พอสังเขป เนื่องจากในตัวบทแต่ละตอนมีความงามทางวรรณศิลป์รูปแบบต่าง ๆ ปรากฏอยู่เป็นจานวนมาก รวมทั้ง
มีข้อจากัดในเรื่องของจานวนหน้ากระดาษ
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2. จังหวะ เป็นวิธีการสร้างความงามทางเสียงในคาประพันธ์ เพราะฉันทลักษณ์ทุกชนิดล้วน
มีจังหวะจะโคนตามแบบแผนกาหนด แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าบทประพันธ์บางวรรคหรือบางบทผู้ประพันธ์
ตั้งใจที่จะเล่นจังหวะเป็นพิเศษ ได้แก่ จังหวะกระชั้น จังหวะเนิบช้า ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับการเลือกเสียงของคา
แต่ละคาให้เข้ากับบรรยากาศในบทประพันธ์ เช่น
“... หมื่นหาญย่างเท้าเงื้อง้าวฟาด
แคล้วคลาดมิได้ข้องต้องปลายขน
เจ้าพลายแก้วฉวยมีดหมอมนตร์
แทงปั๋งหนังย่นไม่เข้ามัน
หมื่นหาญฟันผับแผนรับผัวะ
เอากริชแยงแทงฉัวะแล้วไพล่หัน
ปิดป้องคล่องแคล่วพันลวัน
สู้กันพักใหญ่ไม่เสียที
หมื่นหาญถือง้าวยาวกว่ากริช
ขุนแผนชิดเข้าขยับโขยกหนี
กริชแทงง้าวฟาดพลาดทุกที
หมื่นหาญตีแผนต้าด้วยกริชตึง
หมื่นหาญฟันผับแผนรับผัวะ
เอากริชแยงแทงฉัวะเข้าต้้าผึง
หมื่นหาญเซแผนซ้้าล้มคว่้าตึง
แผนทะลึ่งเหยียบคออ้ายพ่อตา ...”
(เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน, 2555)
ตัวบทข้างต้นเป็นการใช้ ถ้อยคาที่แสดงให้เห็ นถึงจังหวะและลีลาที่รุนแรง กระแทกกระทั้น
เนื่องจากเป็น ฉากของการต่อสู้ร ะหว่างขุนแผนกับหมื่นหาญ มีการใช้คาแสดงเสียงของการต่อสู้
เช่น คาว่า ผับ - ผัวะ - ฉัวะ รวมทั้งมีการใช้คาที่ทาให้เห็นจังหวะของการต่อสู้ เช่นคาว่า ขยับโขยก - ตี ต้า - ตึง - เซ - ซ้า้ ที่ทาให้สามารถจินตนาการภาพของการต่อสู้ในครั้งนี้ได้อย่างมีจังหวะที่ชัดเจน
กลวิธีทางความหมาย
กลวิธีทางความหมาย คือ ความหมายโดยตรงและโดยนัยของถ้อยคาหรือข้อความที่ปรากฏใน
เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ซึ่งผู้ประพันธ์ได้เลือกสรรถ้อยคาต่าง ๆ มาเรียงร้อยให้เกิดความงามทางวรรณศิลป์
โดยถ้อยคาที่ปรากฏสามารถสื่อหรือถ่ายทอดความหมายได้อย่างแยบยล ซึ่งกลวิธีทางความหมายดังกล่าว
ประกอบด้วย คา และเนื้อความ ดังนี้
1. คา
1.1 การสรรคา คือ การเลือกใช้ถ้อยคาให้เหมาะสมกับเนื้อความ บริบท ตัวละคร ได้แก่
การเลือกใช้คาที่มีศักดิ์สูงสร้างลีลาให้งดงาม การสรรคาใน เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน นี้ถือเป็นสิ่งที่ โดด
เด่นที่สุดก็ว่าได้ เนื่องจากผู้ประพันธ์แต่ละท่านมีการเลือกสรรคา โดยเฉพาะคาศัพท์ธรรมดาทั่วไป แต่มี
ความหมายที่ลึกซึ้งกระทบอารมณ์ผู้อ่านและผู้ฟังได้เป็นอย่างดี เช่น
“... แลเห็นเขาเง้าเงื้อมชะง่อนชะโงก เป็นกรวยโกรกน้้าสาดกระเซ็นซ่าน
โครมครึกกึกก้องท้องพนานต์
พลุ่งพล่านมาแต่ยอดศิขรินทร์
เป็นชะวากวุ้งเวิ้งตะเพิงพัก
แง่ชะงักเงื้อมชะง่อนล้วนก้อนหิน
บ้างใสสดหยดย้อยเหมือนพลอยนิล บ้างเหมือนกลิ่นพู่ร้อยห้อยเรียงราย
ตรงตะพักเพิงผาศิลาเผิน
ชะงักเงิ่นเงื้อมงอกชะแง้หงาย
ที่หุบห้วยเหวหินบิ่นทลาย
เป็นวุ้งโว้งโพรงพรายดูลายพร้อย
บ้างเป็นยอดกอดก่ายตะเกะตะกะ
ตะขรุตะขระเหี้ยนหักเป็นหินห้อย
ขยุกขยิกหยดหยอดเป็นยอดย้อย
บ้างแหลมลอยเลื่อมสลับระยับยิบ
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บ้างงอกเง้าเป็นเงี่ยงบ้างเกลี้ยงกลม
บ้างปอกแป้วเป็นพูดูลิบลิบ

บ้างเป็นโปปมเป็นปุ่มกะปุบกะปิบ
โล่งตะลิบแลตลอดยอดศิขรินทร์ ...
(เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน, 2555)
ตัวบทข้างต้นเป็นการพรรณนาธรรมชาติที่ผู้ประพันธ์มีการเลือกสรรคามาเรียงร้อยได้อย่าง
ไพเราะ สามารถสร้างจินตภาพของขุนเขาที่มีการแปรสภาพไปในลักษณะต่าง ๆ เช่น เสียงพยัญชนะต้น
“ง” ในคาว่า งอก - เง้า - เงื้อม - เงี่ยง - ชะง่อน - ชะโงก - ชะงัก - ชะแง้ - แง่ หรือเสียงสระ “อะ” ในคา
ว่า กะปุบกะปิบ - ตะเกะตะกะ - ตะขรุตะขระ ที่ช่วยให้ผู้อ่านและผู้ฟัง เกิดจินตนาการถึงภาพขุนเขาที่มี
สภาพขรุขระ เนื่องจากคาที่ผู้ประพันธ์เลือกใช้สอดคล้องกับภาพ ที่ผู้ประพันธ์ต้องการสื่อให้เห็นถึงภาพ
ธรรมชาติที่มีความสมจริงได้อีกประการหนึ่ง
1.2 การเล่ น ค า คือ การน าคาที่มีรูปหรือมีเสี ยงที่พ้องกันหรือใกล้ เคียงกันมาเล่ นใน
แต่ละวรรคในเชิงการเล่นเสี ยงและความหมาย เพื่อให้เกิดความไพเราะและมีความหมายที่ลึกซึ้ง
ทาให้เกิดความเปรียบที่กระทบอารมณ์ผู้อ่าน เช่น
“... ฝูงลิงไต่กิ่งลางลิงไขว่
ลางลิงแล่นไล่กันวุ่นวิ่ง
ลางลิงชิงค่างขึ้นลางลิง
กาหลงลงกิ่งกาหลงลง
เพกากาเกาะทุกก้านกิ่ง
กรรณิกากาชิงกันชมหลง
มัดกากากวนล้วนกาดง
กาฝากกาลงท้ารังกา ...”
(เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน, 2555)
ตัวบทข้างต้นเป็นการแสดงให้เห็นถึงการเล่นคาที่มีรูปคาเหมือนกันแต่มีความหมายที่ต่างกัน
หรือที่เรียกว่า “คาพ้องรูป” รวมทั้งมีการออกเสียงที่เหมือนกัน เช่น ตัวบทนี้จะเห็นได้ว่าผู้ประพันธ์ มุ่งที่
จะนาเสนอการเล่นคาว่า “กา” ที่เป็นการเรียบเรียงคาให้เกิดความงามทางด้านเสียงและความหมาย
กล่ าวคื อ ค าว่ า กา ที่ ห มายถึ งสั ตว์ ที่ มี ปี กจ าพวกนกชนิ ดหนึ่ งไปพ้ องกั บรู ปของค าว่ า กา ซึ่ งเป็ น
คาประกอบในชื่อพืช ได้แก่ เพกา - กรรณิกา (กรรณิการ์) - มัดกา (มะกา) - กาฝาก นอกจากนี้ยังมี คาว่า
ลิง ที่หมายถึงสัตว์ คาว่า ลางลิง ที่หมายถึงพืช และ ลางลิง ที่หมายถึงลิงบางตัว ลักษณะของการเล่นคา
ดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการสร้างความงามทางด้านวรรณศิลป์ให้ผู้อ่านและผู้ฟังได้รับความเพลิดเพลินไปกับ
ถ้อยคา
1.3 การซาคา คือ การใช้คาเดียวกันกล่าวซ้าหลายแห่งในบทประพันธ์แต่ละบท หรือ
แต่ละวรรค เพื่อย้าเนื้อความให้หนักแน่นขึ้น การซ้าคาในเชิงวรรณศิลป์มักซ้าคาที่สาคัญ ซึ่งจะช่วยให้
เกิดความชัดเจนหนักแน่นของสารทีผ่ ู้ประพันธ์ต้องการที่จะสื่อ เช่น
“... สงสารตัวสงสารผัวสงสารบ้าน
สงสารท่านมารดาน้้าตาไหล
สงสารสวนหวนหอมสุมาลัย
สงสารทั้งข้าไทสงสารกัน
ขุนแผนแสนโศกสงสารน้อง
สงสารห้องฟูกหมอนที่นอนนั่น
แต่แลแลลับไปเข้าไพรวัน
หันหับห้องร้องไห้ในที่นอน ...”
(เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน, 2555)
ตัวบทข้างต้นเป็นการแสดงให้เห็นถึงการซ้าคา นั่นคือคาว่า “สงสาร” ซึ่งเป็นตัวอย่างของ
การซ้าคาที่ผู้ประพันธ์ต้องการจะเน้นย้าเพื่อให้เห็นถึงความ “สงสาร” ความอาลัยอาวรณ์ที่ตัวละคร
มีต่อบุคคลและสิ่งต่าง ๆ แวดล้อมที่เกี่ยวข้อง โดยปรากฏภายในจิตใจของตัวละครภายในเรื่อง ทั้งนี้
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จะเห็นว่าการเน้นย้าเหล่านี้ช่วยให้ผู้อ่านและผู้ฟังสามารถเข้าใจถึงอารมณ์ความทุกข์โศกที่ปรากฏ
อย่างชัดเจน
2. เนือความ
2.1 โวหาร หรื อสานวนโวหาร คือ ถ้อยคาที่มีการเรียบเรียง ตกแต่งเนื้อความ หรือ
สานวนที่ใช้ส าหรับ การประพันธ์ จาก เสภาเรื่อ งขุนช้างขุนแผน สามารถจาแนกโวหารที่โ ดดเด่น
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
2.1.1 บรรยายโวหาร คือ การเขียนอย่างตรงไปตรงมา มุ่งเข้าหาสาระของเรื่อง
ทันที เช่น
“... ลงบันไดไปขึ้นสีหมอกม้า
เรียกโหงพรายมาทั้งน้อยใหญ่
ออกจากกาญจน์บุรีรี่เข้าไพร
โหงพรายตามไปเป็นโกลา
ตัดมาห้วยโรงหนองตะพาน
ข้ามธารจระเข้แล้วเข้าป่า
ถึงหนองน้้าบ้านพลับระยับตา
รีบมาใกล้บ้านขุนช้างนั้น ...”
(เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน, 2555)
ตัวบทข้างต้นเป็นการแสดงให้เห็นการบรรยายในตอนที่ขุนแผนเดินทางจากเมืองกาญจนบุรี
ไปถึงบ้านของขุนช้างที่อยู่ในเมืองสุพรรณบุรี ในตัวบทมีเนื้อความที่กระชับรัดกุมตั้งแต่ขุนแผนออกจาก
บ้าน การเตรียมตัวที่จะเดินทางรวมถึงการกล่าวถึงสถานที่ต่าง ๆ จนไปถึงบ้านของขุนช้าง ข้อความที่
ปรากฏสื่อความได้อย่างตรงไปตรงมา ใช้คาน้อยและเรียบง่าย แต่สามารถสื่อความได้อย่างครบถ้วน ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะผู้ประพันธ์ไม่ต้องการให้เนื้อหาของบทประพันธ์ยืดเยื้อและจะช่วยให้ผู้อ่านและผู้ฟังไม่เกิด
ความเบื่อหน่าย
2.1.2 พรรณนาโวหาร คือ การเขียนที่เน้นรายละเอียด ใช้ภาษาที่ไพเราะงดงาม
มุ่งให้ผู้อ่านเกิดจินตภาพ สร้างความเพลิดเพลินหรือมุ่งให้เกิดความซาบซึ้ง เช่น
“... ยางยูงสูงโยนโอนสะบัด
พระพายพัดเอนลู่ดูสะพรั่ง
ลมกระแทกแตกลั่นสนั่นดัง
ถูกรังหนูพุกยุ่งสยุมพู
ปลายทอดยอดแยะตลอดไส้
เป็นตะไคร่คราบเครอะออกเยอะอยู่
กระแตตามกระรอกมาเข้าคารู
งูเขียวเลี้ยวไล่ตลอดปลาย
ลางต้นล้มตั้งตละปัก
รากหักขึ้นแทงระแหงหงาย
กะตุ้มกะติ้มเกะกะปะกันตาย
ยอดหวายพันคลุมอยู่ซุ้มเซิง
เป็นน้้ากรังรังเรอะอยู่เฉอะฉะ
เขยอะขยะขยุกขยุยดูยุ่ยเหยิง
รุงรังรุกรุยเป็นปุยเซิง
กะพะกะเพิงพันผูกลูกหวายไป
ลางต้นโกร๋นกร่อนจนปล้อนเปลือก เทือกถูกโคลนช้างเอาข้างไส
เขียวชอุ่มพุ่มชื้อชอื้อใบ
แมงภู่ไชในนอกเป็นพรอกโพรง ...”
(เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน, 2555)
ตัวบทข้างต้นเป็นการแสดงให้เห็นการ “พรรณนา” อย่างเด่นชัด โดยผู้ประพันธ์มีการเลือกใช้
ถ้อยคาเพื่อกล่าวถึงลักษณะของธรรมชาติอย่างตรงไปตรงมาตามความเป็นจริง แม้ว่าภาพที่ผู้อ่านและผู้ฟัง
ได้จินตนาการขึ้นจะเป็นภาพที่ดูจะไม่งดงามนัก แต่ตัวบทดังกล่าวกลับมีลักษณะทางวรรณศิลป์ที่งดงาม
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เห็ นได้จากการใช้ คาที่มุ่งให้ เกิดภาพที่สมจริ ง เช่นคาว่า คราบ - กรัง - เขยอะขยะ - ขยุกขยุย - รุงรัง
นอกจากนี้ยังปรากฏภาพของสิ่งมีชีวิตที่กาลังเคลื่อนไหวอยู่ในธรรมชาติช่วยให้เกิด ความสมจริง เช่น ภาพ
ของกระแต กระรอก ที่กาลังวิ่ง รวมถึงงูเขียวที่กาลังเลื้อยอยู่ตามต้นไม้
2.2 ภาพพจน์ คือ คาหรือกลุ่มคาที่เกิดจากวิธีการสรรคามาใช้เพื่อให้เกิดภาพที่แจ่มชัด
และได้ความที่ลึกซึ้งขึ้นในใจของผู้อ่านและผู้ฟัง คาหรือกลุ่มคาเหล่านั้นถือเป็นผลของการใช้คาอย่างมี
ศิลปะโดยใช้วิธีการเปรียบเทียบในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้
2.2.1 อุปมา คือ การเปรียบเทียบว่าสิ่งหนึ่งเหมือนกับอีกสิ่งหนึ่งโดยใช้คาเชื่อมที่มี
ความหมายเช่นเดี ยวกั บค าว่ า “เหมือน” เช่ นค าว่ า ดุจ ดั่ ง ราว ราวกับ เปรี ยบ ประดุ จ เฉก ปาน
ประหนึ่ง เพียง เพี้ยง เช่น
“... จะเสียแรงไปว่าพยายาม
แม่จะเปรียบเนื้อความให้เข้าใจ
นางพิมพริ้มเพราดังจันทรา
เอ็งเหมือนเต่านาอยู่ต่้าใต้ ...”
(เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน, 2555)
ตัวบทข้างต้นเป็นตอนที่นางเทพทองกล่าวถึงความงามของนางพิมพิลาไลยว่าเป็นผู้หญิงที่มี
ความงดงามเปรียบได้กับความงามของ ดวงจันทร์ ผิดกับตัวขุนช้างลูกของนางเทพทองที่มีรูปลักษณ์ไม่
งาม รวมทั้งไม่คู่ควรกับนางพิมพิลาไลย โดยใช้การเปรียบขุนช้างว่าเป็น เต่านา ที่ไม่มีความงามและอยู่
ต่าต้อยไม่สามารถเทียบได้กับดวงจันทร์ที่งดงามและสูงส่ง
2.2.2 อุปลักษณ์ คือ การเปรียบสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติบางประการ
ร่วมกัน มักใช้คาว่า “คือ” และคาว่า “เป็น” แต่ในบางครั้งก็อาจไม่มีคาที่สื่อให้เห็น การใช้อุปลักษณ์
โดยตรงเหมือนอุปมาแต่ใช้วิธีกล่าวเป็นนัยให้ผู้อ่านและผู้ฟังทาความเข้าใจเอง เช่น
“... คิดแล้วจึงว่าช่างน่าหัว
มาหลงตัวหลงห้องไม่เห็นสม
แค้นนักที่มาลักมาลอบชม
มายกยอให้นิยมเหมือนเย้ยกัน
เต่าเตี้ยดอกอย่าต่อให้ตีนสูง
มิใช่ยูงจะมาย้อมไม่เห็นขัน
หิ่งห้อยฤๅจะแข่งแสงพระจันทร์ อย่าปั้นน้้าให้หลงตะลึงตา ...”
(เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน, 2555)
ตัวบทข้างต้นเป็นการใช้ “อุปลักษณ์โดยนัย” ที่ไม่มีการใช้คาว่า “คือ” และคาว่า “เป็น” มา
แสดงให้เห็น แต่ใช้ประเภทของสัตว์ คือ เต่า นกยูง และหิ่งห้อย รวมไปถึงลักษณะของธรรมชาติ คือ แสง
ของพระจันทร์ มาเปรียบให้เป็นตัวละครภายในเรื่อง ซึ่งปรากฏในตอนที่นางแก้วกิริยากล่าวกับขุนแผน
เมื่อขุนแผนเข้ามาในห้องของนางแล้วกล่าวชมว่านางมีความงามคล้ายนางวันทองทาให้ขุนแผนเข้าใจผิดจึง
ได้ลอบชมนาง ทาให้นางแก้วกิริยาโกรธและรู้สึกเหมือนถูกเยาะเย้ยที่ขุนแผนนาตนไปเปรียบกับนางวัน
ทอง ภาพพจน์ที่นางแก้วกิริยากล่าวนี้จึงเปรียบตัวของนางเป็นเพียง เต่า และ หิ่งห้อย ที่ไม่อาจเปรียบกับ
ความงามของนางวันทองที่เปรียบได้กับ ยูง (นกยูง) และ แสงพระจันทร์
2.2.3 บุคคลวัต หรือบุคลาธิษฐาน คือ การสมมติสิ่งต่าง ๆ ให้มีกิริยาอาการความรู้สึกเหมือน
มนุษย์ หรือเป็นการเปรียบโดยนาสิ่งที่ไม่มีชีวิต หรือสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์มากล่าวถึงราวกับเป็นมนุษย์ เช่น
“... ขุนแผนบอกว่าข้าจะไปทัพ หมายจะรับไปด้วยช่วยอาสา
เพราะได้เคยเห็นใจแต่ไรมา
จะไปได้ฤๅว่าท่านหย่อนแรง
สีหมอกดีใจจะไปทัพ
เต้นหรับร้องร่าดัดขาแข้ง
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ขุนแผนแจ้งท่วงทีก็ดีใจ ...”
(เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน, 2555)
ตัวบทข้างต้นเป็นการใช้ “สัตว์” เพื่อแสดงอากับกิริยาของมนุษย์ นั่นคือผู้ประพันธ์กล่าวถึง
“ม้าสี ห มอก” พาหนะของขุน แผนที่แสดงความดีใจเมื่อได้พบกับขุนแผน รวมทั้งยังแสดงให้ เห็ น
ความรู้สึก ดีใจที่จะได้ไปร่วมทัพกับขุนแผนอีกครั้ง ตัวบทมีการใช้อากับกิริยา เต้น และการ ดัดขาแข้ง
ซึ่งเป็นคาแสดงกิริยาท่าทางของมนุษย์ ทาให้ผู้อ่านและผู้ฟังเกิดจินตภาพสามารถรับ รู้ถึงความตื่นเต้น
ดีใจ ซึ่งเป็นอารมณ์สากลที่เกิดขึ้นได้ทั้งกับมนุษย์และสัตว์ให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น
2.2.4 อติพจน์ คือ การเปรียบเทียบที่เกินความเป็นจริง มิได้เป็นการโกหกหลอกลวง
แต่เป็นการเปรียบเทียบเพื่อให้เนื้อความที่ผู้ประพันธ์สื่อออกมามีความหนักแน่น ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น
“... ลาวทองน้องรักประจักษ์จิต ดังคมกริชกรีดทรวงออกเป็นสอง
สะอื้นออกปากว่าน้้าตานอง
พ่อครองเมียอยู่ไม่ถึงปี
จะจากอกเหมือนตกเมรุมาศ
จะกลิ้งตายกายขาดลงเป็นผี ...”
(เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน, 2555)
ตัว บทข้างต้น เป็ น การกล่ าวถึ งความตื่น ตระหนก ความกลั ว และความเสี ยใจของนาง
ลาวทองที่ตนจะต้องถูกพรากจากขุนแผนไปอยู่ในวังหลวง ตัวบทมีการกล่าวถึงอารมณ์ และความรู้สึก
ของนางลาวทอง โดยผู้ ประพันธ์มีการกล่าวเปรียบความทุกข์ที่ตัวละครได้รับว่าเปรียบได้กับการ
ถูกกริชผ่าอก เปรียบได้กับการตกจากเขาพระสุเมรุจนร่างกายฉีกขาด ภาพพจน์เกินจริงประเภทนี้
ช่วยให้ผู้อ่านและผู้ฟังสามารถเข้าใจถึงอารมณ์ความรู้สึกที่ตัวละครกาลังได้รับอย่างชัดเจน
2.2.5 นามนัย คือ การใช้คา หรือวลี ที่บ่งลักษณะหรือคุณสมบัติของสิ่งใดสิ่งหนึ่งมา
แสดงความหมายแทนสิ่งนั้นทั้งหมด เช่น
“... ญาติกาหาไหนมีใครเล่า
จะส่งข้าวปลาหมดคงอดสิ้น
จะเป็นความถามไถ่ในบุริน
เงินแต่เท่าปีกริ้นก็ไม่มี
เขาจะเรียกค่าฤชาตุลาการ
จะผูกมัดรัดประจานไม่ควรที่
ถ้าแพ้ลงคงปรับทับทวี
เลือดเนื้อเท่านี้เป็นเงินทอง ...”
(เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน, 2555)
ตัวบทข้างต้นเป็นการใช้ภาพพจน์ประเภท นามนัย โดยผู้ประพันธ์ใช้คาว่า เลือด - เนื้อ แทน
ความหมายของ “ชีวิต” ในตัวบทเป็นการกล่าวถึงการคิดหาทางสู้คดีความของนางวันทองที่อาจจะต้องใช้
เงินทองเป็นจานวนมาก ซึ่ งในตอนนี้ นางและขุนแผนก็ไม่มีทรัพย์สินที่จะนาไปสู้คดีได้ และหากแพ้คดี
ความก็คงได้รับความเดือนร้อน คงต้องใช้ เลือด เนื้อ ซึ่งหมายรวมถึง “ชีวิต” ของ พวกตนแทนเงินค่าปรับ
2.2.6 สัทพจน์ คือ การเปรียบเทียบโดยใช้คาเลียนเสียงของสิ่งต่าง ๆ เช่น เสียงดนตรี
เสียงสัตว์หรือเสียงในธรรมชาติ เช่น
“... นกเขาเงื้อมเขาแล้วเคล้าคู่
จู้ฮุกกูจู้ฮุกกูเฝ้าคูขัน
อัญชันจับกิ่งต้นชิงชัน
เบญจวรรณจับเจ่าเถาวัลย์เปรียง
ไก่ป่าวิ่งกรากกระต๊ากลั่น
ตัวผู้ขันเอกอีเอ๊กวิเวกเสียง
เข้ากินขุยคุ้ยเขี่ยตัวเมียเคียง
เห็นคนเลี่ยงลัดแลงเข้าแฝงกอ ...”
(เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน, 2555)
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ตัว บทข้า งต้ น เป็ น การเลี ย นเสี ย งของสั ตว์ ใ นธรรมชาติ ผู้ ประพั น ธ์ไ ด้ พ รรณนาถึง สั ต ว์
ชนิดต่าง ๆ รวมกับมีการใช้การเลียนเสียงของสัตว์แต่ละชนิด ได้แก่เสียง จู้ฮุกกูจู้ฮุกกู ของนกเขา
และเสียง กระต๊าก - เอกอีเอ๊ก ของไก่ป่า ทาให้ผู้อ่านสามารถที่จะจินตนาการถึงภาพสัตว์ที่มีเสียงร้อง
อันสมจริงไปพร้อมกัน ซึ่งเป็นการสร้างความงามทางวรรณศิลป์ที่ผู้ประพันธ์ใช้เสริมการพรรณนาได้
อย่างแยบยล
2.2.7 ปฏิพากษ์ คือ การใช้ถ้อยคาที่มีความหมายตรงกันข้าม หรือขัดแย้งกันมา
กล่าวอย่างกลมกลืนกันเพื่อเพิ่มความหมายให้มีน้าหนักมากยิ่งขึ้น เช่น
“... อกเอ๋ยเกิดเข็ญเป็นสตรี
พอที่จะเป็นสุขไม่สุขได้
ไม่รักอายร่ายชมภิรมย์ไป
เพราะไม่ครองใจจึงได้แค้น
เสียแรงรูปงามนามก็เพราะ
ละมุนเหมาะใจชั่วนี้เหลือแสน
ทีด่ ีดีสิ้นในดินแดน
ชั่วเล่าใครจะแม้นก็ไม่มี ...”
(เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน, 2555)
ตัวบทข้างต้น เป็นภาพพจน์ ปฏิพากษ์ โดยการใช้ “ภาวะขัดแย้ง ” ซึ่งเป็นการใช้คาหรือ
ข้อความที่มีความหมายตรงกันข้าม หรือต่างกันมาเปรียบเทียบกัน เพื่อให้เกิดความหมายที่เด่นชัด
มากยิ่งขึ้น ตัวอย่างข้างต้นเป็นการนาคาที่มีความหมายตรงข้ามกันมาเปรียบเทียบให้เห็นเป็นคู่ ๆ
ได้แก่คาว่า รูปงาม - ใจชั่ว และ ดี - ชั่ว ทาให้เห็นว่าคาทั้งคู่มีความหมายที่ต่างกันโดยสิ้นเชิง ทั้งนี้
ผู้ประพันธ์อาจต้องการสื่อให้เห็นถึงความคิดของนางวันทองที่มีความขัดแย้งอยู่ภายในจิตใจเกี่ยวกับ
เรื่องของการประพฤติปฏิบัติตนที่ผ่านมาของนางเอง
2.3 สัญลักษณ์2 คือ การใช้สิ่งหนึ่งแทนอีกสิ่งหนึ่ง เป็นการสร้างจินตภาพซึ่งใช้รูปธรรม
ชักนาไปสู่ความหมายอีกชั้นหนึ่ง ส่วนใหญ่มั กเป็นที่เข้าใจกันในสังคม (ธเนศ เวศร์ภาดา, 2549) ใน
วรรณคดีไทยโบราณมีการใช้สัญลักษณ์อย่างเป็นระบบใน “บทอัศจรรย์3” โดยใช้สัญลักษณ์จากธรรมชาติมา
พรรณนาการร่วมรักของตัวละครอย่างประณีตเป็น “ขนบ” ทางวรรณศิลป์ของไทยประการหนึ่ง เช่น
“... ค่อยขยับจับเขยื้อนแต่น้อยน้อย ฝนปรอยฟ้าลั่นสนั่นเปรี้ยง
ลมพัดซัดคลื่นสาเภาเอียง
ค่อยหลีกเลี่ยงแล่นเลียบตลิ่งมา
พายุหนักชักใบได้ครึ่งรอก
แต่เกลือกกลอกกลับกลิ้งอยู่หนักหนา
ทอดสมอรอท้ายเป็นหลายครา
เภตราหยุดเล่นเป็นคราวคราว
สมพาสพิมดุจริมแม่น้าตื้น
ไม่มคี ลื่นแต่ระลอกกระฉอกฉาว
ปะสายทองดุจต้องพายุว่าว
พอออกอ่าวก็พอจมล่มลงไป ...”
(เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน, 2555)
ตัวบทข้างต้นเป็นการใช้สัญลักษณ์ในบทอัศจรรย์ คือ ขุนแผนกับนางสายทอง เห็นได้จาก
คาว่า สมพาส ที่มีความหมายว่า การอยู่ร่วมกัน หรือการร่วมประเวณี (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556) ทั้งนี้
ผู้ประพันธ์ได้นาเสนอโดยใช้สัญลักษณ์ทางธรรมชาติที่มิได้กล่าวอย่างตรงไปตรงมา เช่น คาว่า ฝนปรอย 2

ในบทความนี้ผู้เขียนได้จาแนก “สัญลักษณ์” ออกจากภาพพจน์ ดังที่ สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา (2549)
ได้กล่าวว่า “สัญลักษณ์ ในบริบทการศึกษาวรรณคดีเป็นกลวิธีทางวรรณศิลป์ประการหนึ่ง เป็นกลวิธีทางวรรณศิลป์
ที่อาจมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับภาพพจน์ แต่มิใช่ประเภทหนึ่งของภาพพจน์”
3
บทที่กล่าวถึงการร่วมรักของตัวละคร
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ฟ้าลั่น - ลมพัด - คลื่น - พายุ รวมทั้ง การเดินเรือ (ส้าเภา - เภตรา) มาพรรณนา บทอัศจรรย์ดังกล่าว ซึ่ง
ไม่สามารถแปลความตามถ้อยคาได้ แต่ต้องใช้จินตนาการและประสบการณ์ของผู้อ่านในการตีความจึงถือ
ว่าเป็นกลวิธีการนาเสนออย่างแยบคายที่นอกจากจะลดความหยาบโลนในเรื่องเพศแล้วยังช่วยให้เกิด
ความงามทางด้านการใช้ภาษาอย่างมีวรรณศิลป์อีกประการหนึ่ง
รสวรรณคดี4
1. ศฤงคารรส คือ ปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่เกิดจากการรับรู้ความรักของตัวละครกล่าวถึงสิ่ง
อันเป็นที่รัก ความรัก ความหลงใหล หรือบทบาทการแสดงความรัก เช่น
“... เจ้างามปลอดยอดรักของพลายแก้ว ได้มาแล้วแม่อย่าขับให้กลับหนี
พี่สู้ตายไม่เสียดายแก่ชีวี
แก้วพี่อย่าได้พร่้าร้าพันความ
พี่ผิดพี่ก็มาลุแก่โทษ
จงคลายโกรธแม่อย่าถือว่าหยาบหยาม
พี่ชมโฉมโลมลูบด้วยใจงาม
ทรามสวาทดิ้นไปไม่ไยดี ...”
(เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน, 2555)
ตัวบทข้างต้นตอนนี้เป็นการกล่าวถึงพลายแก้วที่มีความรักต่อนางพิมพิลาไลยเป็นอย่างมาก
จึงได้ลอบเข้าไปหานาง ทั้งนี้จะเห็นได้จากการที่ผู้ประพันธ์ใช้คาที่สื่อถึงอารมณ์ของความรัก เช่นคาว่า
ยอดรัก หรือคาว่า ทรามสวาท ที่ใช้เป็นสรรพนามเรียกนางพิมพิลาไลย คาดังกล่าวเป็นคาที่มีนัยถึง
“นางผู้เป็นที่รัก” ที่มีความไพเราะอ่อนหวานทาให้ผู้อ่านและผู้ฟังเกิดความซาบซึ้งใจเป็นอย่างมาก
2. เราทรรส คือ ปฏิกิริ ยาทางอารมณ์ที่เกิดจากการรับรู้ความโกรธ หรือการกระทาที่
รุนแรงของตัวละคร เช่น
“... วันทองชี้หน้าด่าประจาน
แม่มึงอ้ายหัวล้านหาดีไม่
จะรู้สึกส้านึกบ้างเป็นไร
เป็นบ่าวไพร่บ้านช่องไม่น้าพา
ดีแต่เที่ยวโกหกพกลม
มันน่าตบให้ล้มจมขี้หมา
ให้หมาฝูงถนัดพลัดเข้ามา
มึงหลับตาเฝ้าประตูไม่ดูแล
มันมาเที่ยวเยี่ยวขี้มีแต่เปื้อน
อ้ายขี้เรื้อนเห่าระเบ็งเซ็งแซ่
อีตัวเมียก็บอนหอนแงแง
ปล่อยโคตรแม่มึงไว้ให้อึงคะนึง ...”
(เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน, 2555)
ตั ว บทข้ า งต้ น เป็ น ตอนที่ น างวั น ทองร้ อ งด่ า บ่ า วไพร่ ใ นบ้ า นเพื่ อ ให้ ก ระทบขุ น ช้ า งกั บ
ยายกลอยและยายสายที่ พ ยายามมาสู่ ข อนางทั้ งที่ ไ ม่ ยิ นยอม ท าให้ นางรู้ สึ กโกรธเป็ น อย่า งมาก
เห็นได้จากการที่ผู้ประพันธ์เลือกใช้คาที่สื่อถึงความโกรธของนางวันทองอย่างเห็นได้ชัด เช่นคาว่า
อ้ายหัว ล้านหาดีไม่ - มันน่ าตบให้ล้มจมขี้หมา - อ้ายขี้เรื้อน - อีตัวเมีย - โคตรแม่มึง จะเห็ นได้ว่า
คาดังกล่ าวเป็ น “คาบริ ภ าษ” ที่รุ นแรง ทาให้ ผู้ อ่านและผู้ ฟัง สามารถรับรู้ถึงความโกรธแค้นและ
ความไม่พอใจของนางวันทองที่มีต่อการกระทาของการกระทาของขุนช้างได้เป็นอย่างดี

4

กุสุมา รักษมณี (2549) ได้กล่าวว่า “รส คือ ปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจของผู้อ่านเมื่อได้รับรู้
อารมณ์ที่กวีถ่ายทอดไว้ในวรรณคดี”
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3. วีรรส คือ ปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่เกิดจากการรับรู้ถึงความมุ่งมั่นในการต่อสู้ของตัวละคร
ความกล้าหาญพากเพียรเป็นหนทางนาไปสู่ความสาเร็จ เช่น
“... ครานั้นเถนขวาดชาติกุมภีล์
แกแว้งเหวี่ยงเบี่ยงสะบัด
ฉับฉับยับย่อยด้วยรอยแทง
จระเข้เถนเหลือทนเห็นพ้นคิด
อ่านคาถาถ้วนค้ารบร้อยแปดที
ชุมพลหายกลายเป็นสกุณา

ชุมพลขี่อยู่บนหลังหาลงไม่
ชุมพลได้ทีแทงด้วยแรงฤทธิ์
จนน้้าแดงดาดไปด้วยโลหิต
พลางนิมิตด้วยพระเวทวิทยา
เพศกุมภีล์ก็กลับเป็นมัจฉา
เที่ยวด้าด้นค้นปลาในวารี ...”
(เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน, 2555)
ตั ว บทข้ า งต้ น เป็ น การต่ อ สู้ ร ะหว่ า งพลายชุ ม พลกั บ เถนขวาดที่ แ ปลงกายเป็ น จระเข้
เนื้อความดังกล่าวแสดงให้เห็นความกล้าหาญของพลายชุมพลที่มีความมุ่งมั่น กล้าหาญ และสามารถ
ต่อสู้กับศัตรูที่เก่งกาจได้อย่างไม่ลดละ เห็นได้จากคาที่ผู้ประพันธ์เลือกใช้ในการนาเสนอการต่อสู้ครั้งนี้
เช่น คาว่า ชุมพลขี่อยู่บนหลั งหาลงไม่ และแม้ว่าเถนขวาดจะพยายามหนีไป พลายชุมพลก็ไม่ล ะ
ความพยายามที่จะตามไปต่อสู้ โดยแปลงกายเป็นนกดาน้าไปล่าปลาเถนขวาดดังที่กล่าวว่า เพศกุมภีล์
ก็กลับเป็นมัจฉา ชุมพลหายกลายเป็นสกุณา เที่ยวด้าด้นค้นปลาในวารี ซึ่งทาให้ผู้อ่านและผู้ฟังได้รู้สึก
ถึงความมุ่งมั่นในการต่อสู้เพื่อชัยชนะของพลายชุมพล
4. พีภัตสรส คือ ปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่เกิดจากการรับรู้ความน่ารังเกียจ หรือน่าเบื่อระอา
เป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการได้ประสบกับสิ่งที่ไม่พอใจ ไม่อยากพบไม่อยากได้ในสิ่งนั้น ๆ เช่น
“... นางเพททองเหลียวหน้าคว้าลูกชาย พลิกคว่้าพลิกหงายอยู่ตัวสั่น
ทุดลูกบัดสีเหมือนผีปั้น
หัวล้านในครรภ์ดังดวงเดือน
เสียแรงอุ้มท้องประคองมา
ชกโคตรแม่อ้ายหมาขี้เรื้อนเปื้อน
เลี้ยงมันไว้ไยอายเพื่อนเรือน
หัวเหมือนโคตรข้างไหนให้เกิดมา
....................
....................
นางเทพทองร้องด่าอ้ายยาจก
ช่างเต้นหยกหยกเหมือนตลกโขน
ยึดไว้ไม่นิ่งตละลิงทโมน
อ้ายผีโลนที่ไหนปั้นใส่มา
ไม่มีใจที่จะใคร่เข้าอุ้มชู
เหมือนค่างครอกหลอกกูดูขายหน้า ...”
(เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน, 2555)
ตัวบทข้างต้นเป็นตอนที่นางเทพทองให้กาเนิดลูกของนาง (ขุนช้าง) จากนั้นนางพบว่าลูกที่
นางให้กาเนิดมีรูปลักษณ์ไม่เป็นที่ประทับใจของนางเป็นอย่างมาก ทาให้นางรู้สึกรังเกียจและไม่อยาก
ที่จะเลี้ยงดู เห็นได้จากการที่ผู้ประพันธ์เลือกใช้คาที่สื่อถึงความเกียจชัง เช่นคาว่า ทุดลูกบัดสีเหมือน
ผีปั้น - เสียแรงอุ้มท้องประคองมา - เลี้ยงมันไว้ไยอายเพื่อนเรือน - ไม่มีใจที่จะใคร่เข้าอุ้มชู - เหมือน
ค่างครอกหลอกกูดูขายหน้า ซึ่งผู้อ่านและผู้ฟังจะสามารถรู้สึ กได้ว่า คาดังกล่าวเป็นคาที่แสดงถึง
ความรู้สึกรังเกียจและไม่พอใจของนางเทพทองที่มีต่อขุนช้างอย่างชัดเจน
5. ศานตรส คือ ความสงบใจ เป็นปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่เกิดจากการรับรู้ภาวะความสงบ
ไม่วุ่นวาย ความวิเวกเป็นสภาพที่ทาให้อารมณ์ของมนุษย์สงบ เช่น
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“... ขุนไกรได้ฟังสหายค่อยคลายใจ บรรยายสอนให้ทุกสิ่งอัน
ค่อยระงับดับความโศกา
ภาวนาประนมมือถือมั่น
คิดถึงคุณพระพุทธพระธรรมนั้น อภิวันท์พระสงฆ์ทรงศีลา
ทั้งคุณบิดามาตุเรศ
บังเกิดเกศก่อเกล้าเกศา
ขออ้านาจจะประกาศแก่เทวา
ให้ทราบทั่วฟากฟ้าสุธาธาร
ด้วยตัวข้าขุนไกรกระท้าผิด
ถึงชีวิตจะม้วยสังขาร
จะตายด้วยความสัตย์ปฏิญาณ อย่างพงศ์พลายฝ่ายทหารอันชาญชัย
ปากว่าตาปิดจิตปลง
ระงับลงไม่พรั่นหวั่นไหว
ก้มหน้าหลับตาภาวนาไป
ได้ที่ให้นิ้วเขาฟันลง ...”
(เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน, 2555)
ตัวบทข้างต้นกล่าวถึงตอนที่ขุนไกรถูกสั่งประหารจากเหตุที่ตนฆ่ากระบือตายไปเป็น จานวน
มาก เมื่อขุนไกรยอมรับในชะตากรรมก็พร้อมที่จะรับโทษ โดยทาจิตใจให้สงบระลึกถึงพระรัตนตรัย คุณ
บิดามารดา และเทพยดา ก่อนที่ตนจะต้องจบชีวิตลง ในตอนนี้ผู้ประพันธ์ได้เลือกใช้ถ้อยคาที่มีความรู้สึก
สงบนิ่งและแสดงถึงความเด็ดเดี่ยว เช่นคาว่า ระงับดับความโศกา - จะตายด้วยความสัตย์ปฏิญาณ - ปาก
ว่าตาปิดจิตปลง - ระงับลงไม่พรั่นหวั่นไหว ถ้อยคาดังกล่าวทาให้ผู้อ่านและผู้ฟังได้เห็นถึงความสงบของขุน
ไกรทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจได้อย่างเด่นชัด
6. หาสยรส คือ ความสนุกสนาน เป็นปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่เกิดจากการรับรู้ภาวะความตลกขบขัน เช่น
“... เมียจะตายตามผัวกลัวผีหลอก
กลัวหายใจไม่ออกเมื่ออาสัญ
จะโจนน้้าให้ตายไปตามกัน
ก็กลัวจระเข้มันจะคาบไป
เมียจะเชือดคอตายเสียหลายครั้ง
แต่รอรั้งกลัวเจ็บไม่เชือดได้
จะผูกคอหาเชือกมาเตรียมไว้
เชือกก็ใหญ่กลัวจะรัดมัดต้อนคอ ...”
(เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน, 2555)
ตัวบทข้างต้นกล่าวถึงตอนที่นางศรีประจันปลอบนางวันทองเมื่อรู้ข่าวว่าพลายแก้วตาย
ซึ่งทาให้นางคิดถึงสามีของนางที่ตายไปแล้ว ตัวบทแสดงให้เห็นความขบขันที่ผู้ประพันธ์นาเสนอผ่าน
ถ้อยคาที่ขัดแย้งทางความคิดของนางศรีประจัน เช่นคาว่า จะตายตามผั ว - กลั วผี หลอก, จะโจน
น้้าตาย - กลัวจระเข้มันจะคาบไป, จะเชือดคอตาย - กลัวเจ็บไม่เชือดได้, จะผูกคอตาย - กลัว (เชือก)
จะรัดมัดต้นคอ ถ้อยคาดังกล่าวแสดงให้เห็นความตั้งใจที่จะกระทาบางสิ่งบางอย่างและความขัดแย้ง
ที่ทาให้ไม่สามารถทาสิ่งนั้น ๆ ของตัวละครที่สามารถสร้างความขบขันให้เกิดกับผู้อ่านและผู้ฟังได้
7. กรุณารส คือ ปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่เกิดจากการรับรู้ความทุกข์โศกของตัวละครที่อาจ
เกิดจากความผิดหวังในความรัก หรือการพลัดพรากจากกัน เช่น
“... แล้วพาลูกออกมาข้างท่าเกวียน
จะจากเจียนใจขาดอนาถใจ
ลูกก็แลดูแม่แม่ดูลูก
ต่างพันผูกเพียงว่าเลือดตาไหล
สะอื้นร่้าอ้าลาด้วยอาลัย
แล้วแข็งใจจากนางตามทางมา
เหลียวหลังยังเห็นแม่แลเขม้น
แม่ก็เห็นลูกน้อยละห้อยหา
แต่เหลียวเหลียวเลี้ยวลับวับวิญญา
โอ้เปล่าตาต่างสะอื้นยืนตะลึง ...”
(เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน, 2555)
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ตัวบทข้างต้นกล่าวถึงนางวันทองกับพลายงามที่จะต้องแยกจากกันเนื่องจากนางวันทอง
เกรงว่าลูกจะถูกขุน ช้างทาร้ ายจึ งต้องส่งให้ลู กไปอยู่กับย่าเพื่อความปลอดภัย ผู้ ประพันธ์เลือกใช้
ถ้อยคาที่สื่ ออารมณ์โ ศกเศร้าเนื่องจากแม่กับลูกจะต้องแยกจากกัน เช่นคาว่า จะจากเจียนใจขาด
อนาถใจ - ต่างพัน ผูกเพียงว่าเลือดตาไหล - สะอื้นร่้าอ้าลาด้วยอาลั ย ถ้อยคาดังกล่ าวสามารถสื่ อ
ให้เห็นถึงความโศกเศร้าระหว่างแม่กับลูกที่ต้องลาจากกันได้กระทบใจผู้อ่านและผู้ฟังเป็นอย่างยิ่ง
8. ภยานกรส คือ ปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่เกิดจากการรับรู้ความน่ากลัว ความรู้สึกหวาดกลัว
ความกลัวรสแห่งความทุกขเวทนา หรือได้พบกับสิ่งที่สยดสยอง เช่น
“... วันทองแข็งใจเข้าในคุก
แลเห็นคนทนทุกข์สยดสยอง
น่าเกลียดน่ากลัวหนังหัวพอง
ผอมกร่องร่างกายคล้ายสัตว์นรก
เขาใส่คาอาหารไม่พานไส้
เห็นวันทองขึ้นไปไหว้ประหลก
เอากล้วยทิ้งชิงกันตัวสั่นงก
ใครมีแรงแย่งฉกเอาไปกิน
สุดแต่มีของให้แล้วไม่เลือก
จนชั้นเปลือกก็ไม่ปอกขยอกสิ้น
เป็นหิดฝีพุพองหนองไหลริน
เหม็นกลิ่นราวกับศพตรลบไป ...”
(เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน, 2555)
ตัวบทข้างต้นกล่าวถึงตอนที่นางวันทองไปเยี่ยมขุนช้างในคุก ระหว่างทางที่นางเดินเข้าไป
ต้องพบกับนักโทษที่ได้รับความทุกข์ทรมานและมีสภาพที่ทาให้นางหวาดกลัวที่ต้องพบกับภาพของ
ความทุกขเวทนาจนนางต้อง แข็งใจ เข้าไปในคุก ตัวบทผู้ประพันธ์เลือกใช้คาที่ ทาให้ผู้อ่านและผู้ฟัง
สัมผัสได้ถึงความน่าสยดสยองของการถูกจองจา และความทุกขเวทนาของนักโทษภายในคุก เช่น
คาว่า เห็นคนทนทุกข์สยดสยอง - ร่างกายคล้ายสัตว์นรก - เป็นหิดฝีพุพองหนองไหลริน - เหม็นกลิ่น
ราวกับศพตรลบไป
9. อั ท ภุ ต รส คื อ ความอั ศ จรรย์ ใ จ เป็ น ปฏิ กิริ ย าทางอารมณ์ที่ เ กิ ด จากการรับ รู้ ภ าวะ
น่าพิศวง เช่น
“... พ่อเป็นนกแก้วแจ้วส่งเสียง
ลูกเลี่ยงเป็นสาลิกานั่น
บินไปจับต้นไม้อยู่ใกล้กัน
รู้พูดสารพันภาษาคน
แต่บรรดาคนผู้ดูจนเพลิน
สรรเสริญสองนายทุกแห่งหน
เออช่างศักดิ์สิทธิ์ฤทธิ์เวทมนตร์ ข้าศึกไหนจะทนฤทธาเธอ ...”
(เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน, 2555)
ตัวบทข้างต้นกล่าวถึงเหตุการณ์ที่ขุนแผนกับพลายงามแสดงวิชา ในเหตุการณ์นี้ทาให้ผู้ที่ได้
รับชมรู้สึกถึงความอัศจรรย์ของวิชาไสยเวทย์ของผู้ที่มีวิชา คือ ขุนแผนกับพลายงาม ผู้ประพันธ์มีการ
ใช้ถ้อยคาที่แสดงถึงความพิศวง ตื่นตะลึงกับการแสดงวิชาในครั้งนี้ เช่นคาว่า บรรดาคนผู้ดูจนเพลิน ช่างศักดิ์สิ ทธิ์ฤทธิ์เวทย์ มนตร์ คาดังกล่ าวช่วยให้ ผู้ อ่านและผู้ฟังเกิด ความรู้สึ กตื่นเต้น อัศจรรย์ ใจ
ในฤทธิ์เวทมนต์ได้เป็นอย่างมาก
สรุป
การศึกษาความงามทางวรรณศิลป์ใน เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ทาให้ผู้เขียน พบว่า ความงาม
ทางวรรณศิลป์อันโดดเด่นที่ทาให้วรรณคดีเรื่องนี้เป็นที่นิยมและได้รับการยกย่อง ประกอบด้วย 1) กลวิธี
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ทางเสียง 2) กลวิธีทางความหมาย และ 3) รสวรรณคดี ซึ่งเกิดจากการที่ผู้ประพันธ์แต่ละท่านสามารถ
เลือกสรรถ้อยคาต่าง ๆ มาเรียงร้อยให้เกิดเป็นความงามทางด้านวรรณศิลป์ที่มีความไพเราะเป็นอย่างยิ่ง
คาต่าง ๆ ที่ปรากฏเป็นคาที่สามารถอ่านและเข้าใจง่าย เนื่องจากวรรณคดีเรื่องนี้เป็นวรรณคดีพื้นบ้านใช้
ค าศั พท์ สามั ญทั่ วไปมิ ได้ มี การประดิ ษฐ์ ค าศั พท์ โ ดยใช้ ค าที่ มาจากภาษาบาลี - สั นสกฤตมาใช้ มาก
เหมือนกับวรรณคดีราชสานักหลาย ๆ เรื่องที่ปรากฏในยุคสมัยเดียวกัน แต่คาธรรมดาสามัญที่ผู้ประพันธ์
นามาใช้ในวรรณคดีเรื่องนี้กลับให้ความงดงาม โดดเด่นทั้งในด้านเสียงและด้านความหมาย โดยเห็นได้
จากการใช้โวหารและภาพพจน์ชนิดต่าง ๆ ที่สามารถสื่อให้เห็นจินตภาพ สื่ออารมณ์ความรู้สึกที่สมจริง
กระทบใจของผู้อ่านและผู้ฟังให้สัมผัสกับรสวรรณคดีได้อย่างลึกซึ้ง ด้วยเหตุดังกล่าวทาให้วรรณคดีเรื่องนี้
ยังคงเป็นที่นิยมและได้รับความสนใจจากผู้อ่านนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
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