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ภาษาวรรณศิลป์ : ภูมปิ ัญญาทางภาษาในบทประพันธ์
วรรณศิลป์ แปลมาจากคาว่า The Art of Literature ในภาษาอังกฤษ วรรณศิลป์ เป็ นคุณสมบัติสาคัญ
ของการใช้ภาษาที่จะทาให้วรรณกรรมมีคุณค่าความงามถึงขั้นได้รับการยกย่องว่าเป็ นวรรณคดี พจนานุ กรม
ฉบับราชบัณฑิ ตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ให้ความหมายว่า วรรณศิ ลป์ หมายถึ ง ศิล ปะในการประพันธ์
หนังสื อ เช่ น ลิ ลิตพระลอ เป็ นวรรณคดี ที่มีวรรณศิ ลป์ สู งส่ ง, ศิลปะทางวรรณกรรม เช่ น นักวรรณศิลป์ ;
วรรณกรรมที่ถึงขั้นเป็ นวรรณคดี, หนังสื อที่ได้รับยกย่องว่าแต่งดี
ภาษาวรรณศิ ลป์ หมายถึ ง ศิ ลปะการใช้ภาษาอันเกิ ดขึ้นจากการเรี ยบเรี ยงถ้อยคา โดยการเลื อกใช้
ถ้อยคา สานวน โวหาร ที่มีความไพเราะงดงาม สละสลวยตามแบบวิธีของภาษา เพื่อมุ่งการสื่ อความหมาย
และอารมณ์สะเทือนใจให้เกิดแก่ผอู ้ ่าน

สุ นทรียลักษณ์ ทางภาษา
เสี ยง จังหวะ ทานอง คาและความหมาย เป็ นลักษณะทางวรรณศิ ลป์ อย่างหนึ่ งที่ ประกอบขึ้นด้วย
ความสอดคล้องกลมกลื นกันอย่างลงตัว โดยสุ นทรี ยลักษณ์หรื อลักษณะกลวิธีการประพันธ์ที่ก่อให้เกิ ดภูมิ
ปั ญญาทางภาษาและความงามในภาษาแบ่งออกเป็ น
(๑) เสี ยง ได้แก่ การเล่นเสี ยงสัมผัส การเล่นจังหวะเสี ยง
(๒) คา ได้แก่ การสรรคา การเล่นคา การ้้ าคา การหลากคา
(๓) โวหาร ได้แก่ การใช้ภาพพจน์

เสี ยง
๑.การเล่นเสี ยงสั มผัส
การเล่ น เสี ย งสั ม ผัส คื อ การเล่ น เสี ย งสั ม ผัส สระและการเล่ น สั ม ผัส พยัญ ชนะ (สั ม ผัส อัก ษร)
นอกจากนี้ยงั มีการเล่นเสี ยงวรรณยุกต์อีกประเภทหนึ่ง
๑.๑ การเล่นเสี ยงสั มผัสสระ
แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์
มันแสนสุ ดลึกล้ าเหลือกาหนด
ถึงเถาวัลย์พนั เกี่ยวที่เลี้ยวลด
ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ าใจคน
(สุ นทรภู่,๒๕๔๓:๒๕๐)
กลอนบทนี้ เล่นเสี ยงสัมผัสสระทุกวรรค รวมทั้งสิ้ น ๖ แห่ ง การนับเสี ยงสัมผัสสระให้นบั เป็ นคู่ จาก
บทประพันธ์ขา้ งต้นมีการเล่นเสี ยงสระ คือ ว่า กับ อย่า คาว่า ล้ า กับคาว่า กา คาว่า วัลย์ กับ พัน คาว่าใน
กับคาว่า ใจ และมีเสี ยงสัมผัสสระที่เป็ นสัมผัสนอกคือ คาว่า “มนุษย์-สุ ด” และคาว่า “กาหนด-ลด”
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๑.๒ การเล่นเสี ยงสั มผัสพยัญชนะ
การเล่นเสี ยงพยัญชนะ เป็ นการใช้พยัญชนะที่มีหน่ วยเสี ยงเดี ยวกันในคาที่ ต่างกัน ทาให้เกิ ดความ
ไพเราะในการเปล่งเสี ยงของคาเรี ยกว่าการสัมผัสอักษรหรื อสัมผัสพยัญชนะ
แลลิงลิงลอดไม้
ลางลิง
แลลูกลิงลงชิง
ลูกไม้
ลิงลมไล่ลมติง
ลิงโลด หนีนา
แลลูกลิงลางไหล้
ลอดเลี้ยวลางลิง
(กรมศิลปากร,๒๕๑๔: ๗๑-๗๒)
๑.๓ การเล่ นเสี ยงวรรณยุกต์
การเล่นเสี ยงวรรณยุกต์ ได้แก่ การใช้คาที่เสี ยงวรรณยุกต์ตามลาดับกัน นามาเรี ยบเรี ยงไว้ในตาแหน่ง
ใกล้เคียงกัน ทาให้เกิดความไพเราะอีกแบบหนึ่ง
เสี ยง้ออ๋ ออ่ออ้อ
เอื่อยเพลง
จับปี่ เตร๋ งเตร้งเตร๋ ง
เต่งต้อง
ขลุ่ยตรุ๋ ยตรุ่ ยตรุ ้ยเหนง
เหน่งเน่ง รนาดเฮย
ฆ้องหน่องหนองน่องหน้อง
ผรึ่ งพรึ้ งพึ่งตโภน
(สุ นทรภู่,๒๕๔๓:๒๐๗)
๒. การเล่นจังหวะเสี ยง
ปกติร้อยกรองทุกชนิดมีจงั หวะตามแบบแผนฉันทลักษณ์ เช่น กลอนแปดลีลากลอนสุ นทรภู่มีจงั หวะ
๓-๒-๓ กาพย์ยานีมีจงั หวะ ๒-๓/๓-๓ ร้อยกรองที่มีจงั หวะเด่นมักจะเป็ นจังหวะที่จดั วางพิเศษ ดังตัวอย่าง
กลอนที่มีวรรคละ ๘ คา เช่น
ถึงหน้าวัง/ดังหนึ่ง/ใจจะขาด
คิดถึงบาท/บพิตร/อดิศร
(สุ นทรภู่,๒๕๔๓:๑๑๑)
กลอนที่มีวรรคละ ๙ คา เช่น
ม้าก้านกล้วย/โจนทะยาน/จากบ้านทุ่ง พาเข้ามุ่ง/สู่ พนา/พฤกษาไสว
(ไพวริ นทร์ ขาวงาม, ๒๕๔๔:๒๒)
จังหวะของโคลงและร่ าย มีจงั หวะไม่ตายตัว อาจแบ่งเป็ น ๒/๓ หรื อ ๓/๒ ตามจังหวะของคา ส่ วน
ร่ ายยาวมีจานวนคาไม่ตายตัว จังหวะก็จะขึ้นอยูท่ ี่การสรรคา
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คา
๑. การสรรคา
การสรรคา คือการเลือกใช้คาให้สื่อความคิด ความเข้าใจ ความรู ้สึก และอารมณ์ได้อย่างงดงาม โดย
คานึงถึงความงามด้านเสี ยง โวหาร และรู ปแบบคาประพันธ์ การสรรคาทาได้ดงั นี้
(๑.) การเลือกใช้คาให้ถูกต้องตรงตามความหมายที่ตอ้ งการ ตัวอย่างเช่น
“วิไลเตรี ยมอาหารกลางวัน เธอตัดผักคะน้าเป็ นท่อนยาวๆ หัน่ เนื้อหมูเป็ นชิ้นๆ แล้วบดจนละเอียด
แล่เนื้อวัวเป็ นแผ่นบางๆ และ้อยกระเทียมเป็ นชิ้นเล็กๆ”
(๒.) เลือกใช้คาที่เหมาะสมแก่เนื้อเรื่ องและฐานะของบุคคลในเรื่ อง ตัวอย่างเช่น
“ทัว่ ประเทศเขตแคว้นแดนพริ บพรี เหมือนจะชี้ไปไม่พน้ แต่ตน้ ตาล
ที่พวกทาน้ าโตนดประโยชน์ทรัพย์
มีดสาหรับเหน็บข้างอย่างทหาร
พะองยาวก้าวตีนปี นทะยาน
กระบอกตาลแขวนก้นคนละพวง”
(นิราศเมืองเพชร ของ สุ นทรภู่)
ผูป้ ระพันธ์เลือกสรรคาใช้ได้เหมาะสมแก่เรื่ อง ้ึ่ งเกี่ยวกับการประกอบอาชีพทาน้ าตาลโตนดของคน
เมืองเพชร ทาให้ผอู ้ ่านที่ไม่เคยเห็นนึกภาพได้อย่างชัดเจน
(๓.) เลือกใช้คาให้เหมาะสมแก่ลกั ษณะของคาประพันธ์ คาจานวนมากใช้ได้ท้ งั ในร้อยแก้ว และร้อยกรอง
แต่คาบางคาใช้เฉพาะแต่ในคาประพันธ์เท่านั้น ตัวอย่างเช่น
“เพรางายวายเสพรส
แสนกาสรดอดโอชา
อิ่มทุกข์อิ่มชลนา
อิ่มโศกาหน้านองชล”
(กาพย์เห่เรื อ ของ เจ้าฟ้ าธรรมธิ เบศร)
(๔.) เลือกใช้คาไวพจน์ให้ถูกต้องตรงตามความหมายที่ตอ้ งการ
คาไวพจน์ หมายถึง คาที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันหรื อใกล้เคียงกัน คาที่เป็ นไวพจน์ของ
กันนั้น หลายคาไม่อาจใช้แทนกันได้เสมอไป เช่น
“มืดสิ้ นแสงเทียนประทีปส่ อง
ก็ผอ่ งแสงจันทร์ กระจ่างสว่างส่ ง
บุปผชาติสาดเกสรขจรลง
บุษบงเบิกแบ่งระบัดบาน
เรณูนวลหวนหอมมารวยริ น
พระพายพัดประทิ่นกลิ่นหวาน
เฉื่อยฉิวปลิวรสสุ มามาลย์
ประสานสอดกอดหลับระงับไป”
(ขุนช้างขุนแผน)
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(๕.) เลือกใช้คาโดยคานึงถึงเสี ยง
๕.๑ คาเลียนเสี ยงธรรมชาติ คาเลียนเสี ยงธรรมชาติในบทประพันธ์ทาให้ผอู ้ ่านเห็นภาพชัดเจนและ
เกิดความรู ้สึกคล้อยตาม เช่น
“กลองทองตีครุ่ มครึ้ ม เดินเรี ยง
ท้าตะเติงเติงเสี ยง
ครุ่ มครื้ น
เสี ยงปี่ รี่ เรื่ อยเพียง
การเวก
แตร้นแตร่ นแตรฝรั่งขึ้น
หวูห่ วูเ้ สี ยงสังข์”
(กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง ของเจ้าฟ้ าธรรมธิเบศร)
๕.๒ คาที่เล่นเสี ยงวรรณยุกต์ เช่น
“ฝูงลิงใหญ่นอ้ ยกระจุย้
ชะนีอุ่ยอุย้ ร้องหา
ฝูงค่างหว่างพฤกษา
ค่างโจนไล่ไขว่ปลายยาง”
(กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง ของเจ้าฟ้ าธรรมธิเบศร)
๕.๓ คาที่เล่นเสี ยงสัมผัส คนไทยเป็ นคนเจ้าบทเจ้ากลอน ชอบพูดจาให้คล้องจองกัน ดังจะเห็นได้จาก
สานวน พังเพย สุ ภาษิต ชื่อเฉพาะ คาขวัญ ที่มีเสี ยงสัมผัสคล้องจองกัน เช่น
สำนวน พังเพย สุภำษิต

- กินอยูก่ บั ปาก อยากอยูก่ บั ท้อง
-กลืนไม่เข้าคายไม่ออก
- ข้าวยากหมากแพง
- ขุดด้วยปาก ถากด้วยตา
- จับดาถลาแดง
- เจ้าชูไ้ ก่แจ้
- ผัวเมียผิดกันอย่าพ้อง พี่นอ้ งผิดกันอย่าพลอย -หูป่าตาเถื่อน
๕.๔ คาที่เล่นเสี ยงหนักเบา เพื่อให้บทร้อยแก้วหรื อบทร้อยกรองฟังไพเราะ กวีมกั ใช้เสี ยงหนักเบาและ
จังหวะอันเกิดจากวิธีอ่าน ทาให้เข้าถึงความหมายที่แท้จริ งของกวีบทนั้นๆ
บทร้อยกรองประเภทฉันท์ที่กาหนดเสี ยงหนักเบาได้แก่ คาครุ และคาลหุ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
อินทรวิเชี ยรฉั นท์ ๑๑

โขดเขินศิขรเขา
สู งลิ่วละลานนัยอดมัวสลัวเมฆ
เลื่อมเลื่อมศิลาลาย

ณ ลาเนาพนาลัย
ยนพ้นประมาณหมาย
รุ จิเรขเรี ยงราย
ก็สลับระยับสี
(อิลราชคาฉันท์ ของ พระยาศรี สุนทรโวหาร(ผัน))
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๒. การเล่นคา
การเล่นคาคือการนาคาที่มีรูปหรื อเสี ยงพ้องกันหรื อใกล้เคียงกันมาเล่นในเชิ งเสี ยงและความหมาย
การเล่นคามีหลายวิธี เช่น การเล่นคาพ้อง รู ปคาพ้อง การเล่นคาหลายความหมาย เป็ นต้น นอกจากนี้ ยงั มีการ
เล่นคาอัพภาสอีกด้วย
๒.๑) การเล่นคาพ้อง
ว่าพลางทางชมคณานก
โผนผกจับไม้อึงมี่
เบญจวรรณจับวัลย์มาลี
เหมือนวันพี่ไกลสามสุ ดามา
นางนวลจับนางนวลนอน
เหมือนพี่แนบนวลสมรจินตหรา
จากพรากจับจากจานรรจา
เหมือนพี่จากนางสการะวาตี
(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, ๒๕๔๒:๔๕)
จากบทประพันธ์เป็ นการเล่นคาพ้องเสี ยง คาว่า “วรรณ, วัลย์ และคาว่า วัน” โดยวรรณ หมายถึง
นกเบญจวรรณ คาว่าวัลย์ หมายถึง เถาวัลย์ และคาว่า วัน หมายถึง วันที่เป็ นช่วงเวลา เป็ นการเล่นคาโดยพ้อง
เสี ยงแต่ความหมายต่างกัน นอกจากนี้ยงั ปรากฏการเล่นคาพ้องคาว่า “นวล” และคาว่า “จาก” ้ึ่ งเป็ นการพ้อง
เสี ยงและพ้องรู ปแต่ความหมายต่างกันด้วย
๒.๒) การเล่นคาหลายความหมาย
ไม่เมาเหล้าแต่เรายังเมารัก
สุ ดจะหักห้ามจิตคิดไฉน
ถึงเมาเหล้าเช้าสายก็หายไป
แต่เมาใจนี้ประจาทุกค่าคืน
(สุ นทรภู่,๒๕๔๓:๑๓๒)
บทประพันธ์น้ ี เล่นคา “เมา” ใน ๓ แห่ งคื อ เมาเหล้า เมารัก และ เมาใจ เมาเหล้าคื อดื่ มสุ ราเมามาย
ไม่ได้สติ ส่ วนคาว่า เมารัก เมาใจ สื่ อความหมายว่าลุ่มหลงในความรัก
๒.๓) การเล่นคาอัพภาส
คาอัพภาส คือคา้้ าประเภทหนึ่งที่กร่ อนเสี ยงพยางค์หน้าเป็ นสระอะ เช่น
สามยอดตลอดระยะระยับ
วะวะวับสลับพรรณ
ช่อฟ้ าตระการกลจะหยัน
จะเยาะยัว่ ทิฆมั พร
บทประพันธ์ขา้ งต้นคาอัพภาส คือคาว่า วะวับ มาจากคาว่า วับวับ
ท่อธารละหานห้วย
ก็ระรวยระริ นวา
รี หลัง่ ถะถัง่ มา
บมขาดผะผาดผัง
บทประพันธ์ขา้ งต้นคาอัพภาส คือ คาว่า ระรวย มาจากการกร่ อนเสี ยง รวยรวย คาว่า ถะถัง่ มาจาก
ถัง่ ถัง่
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๓. การเล่นคาซ้า การซ้าคา
การเล่นคา้้ าหรื อการ้้ าคาคือการใช้คาเดี ยวกันกล่าว้้ าหลายแห่ งในบทประพันธ์หนึ่ งบท เพื่อย้ า
ความให้หนักแน่นขึ้น การ้้ าคาในแง่วรรณศิลป์ มักจะ้้ าคาที่สาคัญ ้ึ่ งจะช่ วยสร้ างความชัดเจนหนักแน่ น
ของสารที่กวีตอ้ งการสื่ อ
“...สุ ดสายนัยนาที่แม่จะตามไปเล็งแล สุ ดโสตแล้วที่แม่จะรับทราบฟังสาเนียง สุ ดสุ รเสี ยงที่แม่จะร่ า
เรี ยกพิไลร้อง สุ ดฝี เท้าที่แม่จะเยื้องย่องยกย่างลงเหยียบดิน ก็สุดสิ้ นสุ ดปั ญญาสุ ดหาสุ ดค้นเห็นสุ ดคิด..”
(เจ้าพระยาพระคลัง (หน), ๒๔๕๗ : ๑๒๗)
บทประพันธ์ขา้ งต้นมีการเล่นคา้้ าคือคาว่า “สุ ด” จะช่วยสร้างความหมายที่ชดั เจนมากขึ้นใน
ประพันธ์ เช่น “สุ ดสายนัยนา” หมายถึง สุ ดสายตา “สุ ดโสต” หมายถึง ที่สุดของการได้ยนิ เป็ นต้น
๔. การหลากคา
ได้แก่การใช้คาไวพจน์ในตาแหน่งที่ใกล้เคียงกันหรื อในบริ บทเดียวกัน ทาให้เกิดความไพเราะที่ไม่ตอ้ ง
ใช้ถอ้ ยคา้้ า้ากเมื่อกล่าวถึงสิ่ งเดียวกัน ดังตัวอย่างจาก “เวสสันดรชาดก(กัณฑ์ชูชก)” ตอนที่นาง
พราหมณี บริ ภาษานางอมิตดาว่า
“.....ถึงยามกาหนัดจะประโลมเล้านี่ก็ไม่ชื่นชม นตฺ ถิ รติ ยามเมื่อจะร่ วมรสภิรมย์นี่ก็ไม่ปรี ดา ยามเมื่อ
จะพูดเล่นเจรจานี่ก็ไม่ปราโมทย์ เหมือนตะแกจะกริ้ วโกรธตวาดขู่ดูเป็ นน่ากลัว...”
(สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, ๒๔๕๗ : ๑๒๗)
ผูป้ ระพันธ์ได้เลือกใช้คา “ชื่ นชม” “ปรี ดา” “ปราโมทย์” ในความหมายเดี ยวกัน ทาให้เห็ น
ความงามของภาษาที่มีคาใช้อย่างหลากหลาย และเสี ยงของคาเปลี่ยนไปก็เหมาะกับบริ บทที่ประกอบยิง่ ขึ้น
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โวหารภาพพจน์
โวหารภาพพจน์ (figure of speech) เป็ นกลวิธีทางภาษาที่มุ่งให้เกิดความรู ้ความเข้าใจแจ่มแจ้ง ทั้ง
ความหมายนัยตรงและนัยแฝงเร้น เน้นเกิดทั้งอรรถรสและสุ นทรี ยใ์ นการสื่ อสาร
ราชบัณฑิ ตยสถาน (๒๕๔๖ : ๘๒๐-๘๒๑) ให้ความหมายคาว่า “ภาพพจน์” คือถ้อยคาที่เป็ น
สานวนโวหารทาให้นึกเห็ นภาพ ถ้อยคาที่เรี ยบเรี ยงอย่างมีช้ นั เชิ งเป็ นโวหาร มีเจตนาให้มีประสิ ทธิ ผลต่อ
ความคิด ความเข้าใจจินตนาการและถ่ายทอดอารมณ์ได้อย่างกว้าขวางลึก้ึ้ งกว่าการบอกเล่าตรงไปตรงมา
โวหารภาพพจน์แบ่งออกได้เป็ นดังนี้
๑.อุปมา คือ การเปรี ยบเทียบสิ่ งหนึ่งว่าเหมือนกับอีกสิ่ งหนึ่ง (เหมือน เสมือน ดุจ ประดุจ ราว ราวกับ
เพียง เพี้ยง พ่าง ปูน กล เฉก คล้าย อย่าง)
คุณแม่หนาหนักเพีย้ ง
พสุ ธา
คุณบิดรดุจอากาศกว้าง
คุณพี่พ่างศิขรา
เมรุ มาศ
คุณพระอาจารย์อ้าง
อาจสู้สาคร
(สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร, ๒๕๔๓ : ๑๒๑)
๒. อุปลักษณ์ คือ การเปรี ยบสิ่ งหนึ่ งเป็ นอีกสิ่ งหนึ่ ง โดยใช้คาว่า “คือ, เป็ น” (เปรี ยบเทียบโยง
ความคิดอย่างหนึ่งไปสู่ ความคิดหนึ่ง เช่น
อนิจจา! แสงเดือนเพ็ญผ่องกระจ่างจับพระพักตร์ อยูเ่ มื่อกี้ก็จาง้ี ดขมุกขมัวลง ท้องฟ้ าสลัวมัวพยับ
ครึ้ ม อากาศเย็นเฉี ยบจับหัวใจน้ าค้างหยดเผาะ ๆ เป็ นหยาดน้าตาแห่ งสวรรค์ เกสรดอกรังร่ วงพรู เป็ นสาย
สหัสรธาราสรงพระพุทธสรี ระ จักจัน่ เรไรสงัดเงียบดูไม่มีแก่ใจจะทาเสี ยง ธรรมชาติรอบข้างต่างสลดหมด
ความคะนองทุกสิ่ งทุกอย่าง
(เสถียรโกเศศ และนาคะประทีป, ๒๕๒๐:๔๐๔)
๓. บุคลาธิษฐาน บุคคลวัต บุคคลสมมติ คือ การสมมติให้สิ่งต่าง ๆ แสดงกิริยาอาการ เหมือน
มนุษย์ สามารถแสดงอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดได้
นาฬิกาละเมอร่ าไห้ หฤโหด
เช้าตรู่ จองเวรโกรธ
ค่าไว้
เฆี่ยนฆ่าค่าเฉาโฉด
สาปแช่ง
เวรนัน่ ใครทาไ้ร้
ทุกข์โพล้เพล้มหันต์
(อังคาร กัลยาณพงศ์, ๒๕๒๒:๑๖๗)
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๔. อติพจน์ คือ การพรรณนาเกินขอบเขตความเป็ นจริ ง
เอียงอกเทออกอ้าง
อวดองค์ อรเอย
เมรุ ชุบสมุทรดินลง
เลขแต้ม
อากาศจักจารผจง
จารึ ก พอฤา
โฉมแม่หยาดฟ้ าแย้ม
อยูร่ ้อนฤาเห็น
(นายนริ นทรธิเบศร์, ๒๕๑๒:๓๖)
๕. ปฏิพากย์ หมายถึง กล่าวตรงกันข้าม เช่น หน้าชื่นอกตรม จักรวาลวุน่ วายไร้สาเนียง
๖. สั ทพจน์ หมายถึง การเลียนเสี ยงธรรมชาติ เช่น
ยูงทองร้องกะโต้งโห่งดัง
เพียงฆ้องกลองระฆัง
แตรสังข์กงั สดาลขานเสี ยง
กะลิงกะลางนางนวลนอนเรี ยง พระยาลอคลอเคียง
แอ่นเอี้ยงอีโก้งโทงเทง
ค้อนทองเสี ยงร้องป๋ องแป๋ ง
เพลินฟังวังเวง
อีเก้งเริ งร้องลองเชิง
(สุ นทรภู่, ม.ป.ป. :๙)
๗. นามนัย คือ การใช้คุณสมบัติเด่น ๆ หรื อเอกลักษณ์สิ่งใดสิ่ งหนึ่งหรื อสิ่ งที่สาคัญที่สุดในเรื่ องนั้นแทน
ความหมายทั้งหมด เช่น ฉัตร สาคัญที่สุดในประเภทเครื่ องสู ง จึงใช้ฉตั รแทนราชบัลลังก์ ราชสมบัติ
ครั้นสวรรคาลัยไ้ร้ พระมหิ นทรได้สมบัติ เสียเสวตฉัตรหงษา
ศรี อยุธยาพินาศ จึ่งพระบรมราชบิตุรงค ทรงสื บเสวยสวรรเยศ ฝ่ ายประเทศกุรุรัษฐ
(สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, ๒๕๑๕ : ๗)
๘. สั ญลักษณ์ หมายถึง การนาคาหนึ่ง มากหมายความแทนอีกคาหนึ่งโดยถือว่าคาที่นามาใช้แทนกันได้
นั้นต้องเป็ นที่เข้าใจกันทัว่ ไป
สี ขาว
= ความบริ สุทธิ์ ความไร้เดียงสา
สิ งโต สิ งห์
= ผูม้ ีอานาจ
นกขมิ้น
= คนร่ อนเร่ พเนจร
ระฆัง
= ความมีเกียรติ มีชื่อเสี ยง
๙. อุปมานิทศั น์ คือ การยกเรื่ องสั้น ๆ มาเล่าประกอบให้เข้าใจในเรื่ องนั้น ๆ ชัดเจนขึ้น
เช่น เรื่ องกบในกะลาครอบ ประกอบความเข้าใจเรื่ อง การมีวสิ ั ยทัศน์ แคบ
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รสทางวรรณคดีไทย
รสวรรณคดี หมายถึง ภาวะทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจของผูอ้ ่านผูฟ้ ัง เมื่อได้รับรู ้อารมณ์ที่กวีหรื อนัก
ประพันธ์ถ่ายทอดออกมาเป็ นบทประพันธ์ รสทางวรรณคดีไทยมีอยู่ ๔ ชนิด คือ เสาวรจนี นารี ปราโมทย์
พิโรธวาทัง สัลลาปังคพิไสย
๑) เสาวรจนี นี้เป็ นการชมความงาม ชมโฉม พร่ าพรรณาและบรรยายถึงความงามแห่งนาง
ตัวอย่างเช่น
หนุ่มน้อยโสภาน่าเสี ยดาย
ควรจะนับว่าชายโฉมยง
ทนต์แดงดัง่ แสงทับทิม
เพริ ศพริ้ มเพรารับกับขนง
เกศาปลายงอนงามทรง
เอวองค์สารพัดไม่ขดั ตา
จากบทข้างต้น เป็ นการกล่าวชมรู ปโฉมของวิหยาสะกา ้ึ่ งถูกสังคามาระตาสังหาร กล่าวว่าวิหยา
สะกานั้น เป็ นชายหนุ่มรู ปงาม ฟันนั้นเป็ นแสงแวววาวสี แดงราวกับแสงของทับทิม ้ึ่ งตัดรับกับคิ้ว รวมทั้ง
ปลายเส้นผม้ึ่ งงอนงามขึ้นเป็ นทรงสวยงาม รับกับทรวดทรงองค์เอวของวิหยาสะกา
๒) นารีปราโมทย์ เป็ นการแสดงความรักผ่านการเกี้ยวแลโอ้โลมปฏิโลม เช่น
เมื่อนั้น
พระสุ ริยว์ งศ์เทวัญอสัญหยา
โลมนางพลางกล่าววาจา
จงผินมาพาทีกบั พี่ชาย
้ึ่ งสัญญาว่าไว้กบั นวลน้อง
จะคงครองไมตรี ไม่หนีหน่าย
มิได้แกล้งกลอกกลับอภิปราย
อย่าสงกาว่าจะวายคลายรัก
จากบทข้างต้น ก็คือบทที่อิเหนาได้บอกกล่าวกับจินตะหรา ว่าตนไปก็คงไปเพียงไม่นาน ขอ
จินตะหราอย่าร้องไห้โศกเศร้าเลย
๓) พิโรธวาทัง คือการแสดงความโกธรแค้นผ่านการใช้คาตัดพ้อต่อว่าให้สาใจ ทั้งยังสาแดงความน้อย
เนื้อต่าใจ, ความผิดหวัง, ความแค้นคับอับจิต แลความโกรธกริ้ ว ตามออกมาด้วย
ตัวอย่างของรสพิโรธวาทังนี้ก็มีอยูม่ ากมาย ที่จะยกขึ้นมาเป็ นตัวอย่างก็จะมี
เมื่อนั้น
พระผูผ้ า่ นไอศูรย์สูงส่ ง
ประกาศิตสี หนาทอาจอง
จะณรงค์สงครามก็ตามใจ
ตรัสพลางย่างเยื้องยุรยาตร
จากอาสน์แท่นทองผ่องใส
พนักงานปิ ดม่านทันใด
เสด็จเข้าข้างในฉับพลันฯ
ในบทที่ยกมานี้ เป็ นตอนที่ทา้ วดาหาได้ฟังความจากราชทูตของเมืองกะหมังกุหนิง ที่กล่าวไว้วา่ ถ้า
ท้าวดาหาไม่ยอมยกบุษบาให้กบั วิหยาสะกา ก็ขอให้เตรี ยมบ้านเมืองไว้ให้ดี เพราะเมืองกะ-หมังกุหนิงจะยก
ทัพมารบ เมื่อท้าวดาหาได้ฟังก็โกรธเดือดดาลทันใด จึงบอกไปว่าจะมารบก็มา แล้วก็ลุกออกไปทันที
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๔) สั ลลาปังคพิไสย คือ การโอดคร่ าครวญ หรื อบทโศกอันว่าด้วยการจากพรากสิ่ งอันเป็ นที่รัก. เช่น
บทที่อิเหนากาลังชมนกชมไม้ระหว่างจะไปดาหา
ว่าพลางทางชมคณานก โผนผกจับไม้อึงมี่
เบญจวรรณจับวัลย์ชาลี
เหมือนวันพี่ไกลสามสุ ดามา
นางนวลจับนางนวลนอน
เหมือนพี่แนบนวลสมรจินตหรา
จากพรากจับจากจานรรจา
เหมือนจากนางสการะวาตี
แขกเต้าจับเต่าร้างร้อง
เหมือนร้างห้องมาหยารัศมี
นกแก้วจับแก้วพาที
เหมือนแก้วพี่ท้ งั สามสั่งความมา
ฯลฯ
จากบทข้างต้น จะเห็นได้วา่ อิเหนากาลังโศกเศร้าอย่างหนัก จะเรี ยกว่าอยูใ่ นขั้นโคม่าเลยก็วา่ ได้
เพราะไม่วา่ จะมองอะไร ก็นึกถึงแต่นาง ทั้งสามที่ตนรัก อันได้แก่ จินตหรา มาหยารัศมี และสการะวาตี มอง
สิ่ งใด ก็สามารถเชื่อมโยงกับนางทั้งสามได้หมด
รสทางวรรณคดีสันสกฤต
รสวรรณคดีสันสกฤต มีปรากฏใน ตารานาฏยศาสตร์ (นาฏยเวท) ของพระภรตมุนี ้ึ่ งกล่าวถึง
คุณสมบัติของตัวละครสันสกฤตที่ดีกว่า ต้องประกอบด้วยรส ๙ รส คือ
๑) ศฤงคารรส (รสแห่งความรัก)
๒) หาสยรส (รสแห่งความขบขัน)
๓) กรุ ณารส (รสแห่งความเมตตากรุ ณาที่เกิดภายหลังความเศร้าโศก)
๔) รุ ทรรส/เราทรรส (รสแห่งความโกรธเคือง)
๕) วีรรส (รสแห่งความกล้าหาญ)
๖) ภยานกรส (รสแห่งความกลัว ตื่นเต้นตกใจ)
๗) พีภตั สรส (รสแห่งความชัง ความรังเกียจ)
๘) อัพภูตรส (รสแห่งความพิศวงประหลาดใจ)
๙) ศานติรส (รสแห่งความสงบ)
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