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                  ภาษาวรรณศิลป์ : ภูมปัิญญาทางภาษาในบทประพนัธ์ 

           วรรณศิลป์ แปลมาจากค าวา่ The Art of Literature ในภาษาองักฤษ วรรณศิลป์เป็นคุณสมบติัส าคญั
ของการใชภ้าษาท่ีจะท าใหว้รรณกรรมมีคุณค่าความงามถึงขั้นไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นวรรณคดี   พจนานุกรม
ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ให้ความหมายว่า วรรณศิลป์ หมายถึง ศิลปะในการประพนัธ์
หนังสือ เช่น ลิลิตพระลอ เป็นวรรณคดีท่ีมีวรรณศิลป์สูงส่ง, ศิลปะทางวรรณกรรม เช่น นกัวรรณศิลป์ ; 
วรรณกรรมท่ีถึงขั้นเป็นวรรณคดี, หนงัสือท่ีไดรั้บยกยอ่งวา่แต่งดี  
            ภาษาวรรณศิลป์ หมายถึง ศิลปะการใช้ภาษาอนัเกิดข้ึนจากการเรียบเรียงถอ้ยค า โดยการเลือกใช้
ถอ้ยค า ส านวน โวหาร ท่ีมีความไพเราะงดงาม สละสลวยตามแบบวิธีของภาษา เพื่อมุ่งการส่ือความหมาย
และอารมณ์สะเทือนใจใหเ้กิดแก่ผูอ่้าน 

สุนทรียลกัษณ์ทางภาษา 
             เสียง จงัหวะ ท านอง ค าและความหมาย เป็นลกัษณะทางวรรณศิลป์อย่างหน่ึงท่ีประกอบข้ึนดว้ย
ความสอดคลอ้งกลมกลืนกนัอย่างลงตวั โดยสุนทรียลกัษณ์หรือลกัษณะกลวิธีการประพนัธ์ท่ีก่อให้เกิดภูมิ
ปัญญาทางภาษาและความงามในภาษาแบ่งออกเป็น 

(๑) เสียง    ไดแ้ก่   การเล่นเสียงสัมผสั  การเล่นจงัหวะเสียง 
(๒)  ค  า       ไดแ้ก่   การสรรค า   การเล่นค า  การ้ ้ าค  า การหลากค า 
(๓) โวหาร ไดแ้ก่   การใชภ้าพพจน์ 

เสียง 
๑.การเล่นเสียงสัมผสั 
           การเล่นเสียงสัมผสั คือ การเล่นเสียงสัมผสัสระและการเล่นสัมผสัพยญัชนะ (สัมผสัอักษร) 
นอกจากน้ียงัมีการเล่นเสียงวรรณยกุตอี์กประเภทหน่ึง 
๑.๑ การเล่นเสียงสัมผสัสระ 
                    แลว้สอนวา่อยา่ไวใ้จมนุษย ์  มนัแสนสุดลึกล ้าเหลือก าหนด 
                ถึงเถาวลัยพ์นัเก่ียวท่ีเล้ียวลด  ก็ไม่คดเหมือนหน่ึงในน ้าใจคน 
                                                                                                                       (สุนทรภู่,๒๕๔๓:๒๕๐) 
          กลอนบทน้ีเล่นเสียงสัมผสัสระทุกวรรค รวมทั้งส้ิน ๖ แห่ง การนบัเสียงสัมผสัสระให้นบัเป็นคู่ จาก
บทประพนัธ์ขา้งตน้มีการเล่นเสียงสระ คือ ว่า กบั อย่า   ค  าวา่ ล ้ า กบัค าว่า ก า   ค  าว่า วลัย ์กบั พนั ค าว่าใน 
กบัค าวา่ ใจ และมีเสียงสัมผสัสระท่ีเป็นสัมผสันอกคือ ค าวา่ “มนุษย-์สุด” และค าวา่ “ก าหนด-ลด” 
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๑.๒ การเล่นเสียงสัมผสัพยญัชนะ 
           การเล่นเสียงพยญัชนะ เป็นการใช้พยญัชนะท่ีมีหน่วยเสียงเดียวกนัในค าท่ีต่างกนั ท าให้เกิดความ
ไพเราะในการเปล่งเสียงของค าเรียกวา่การสัมผสัอกัษรหรือสัมผสัพยญัชนะ 
                      แลลิงลิงลอดไม ้   ลางลิง 
                 แลลูกลิงลงชิง    ลูกไม ้
                 ลิงลมไล่ลมติง    ลิงโลด หนีนา 
                 แลลูกลิงลางไหล ้   ลอดเล้ียวลางลิง 
                                                                                      (กรมศิลปากร,๒๕๑๔: ๗๑-๗๒) 
๑.๓ การเล่นเสียงวรรณยุกต์ 
           การเล่นเสียงวรรณยกุต ์ไดแ้ก่ การใชค้  าท่ีเสียงวรรณยุกตต์ามล าดบักนั น ามาเรียบเรียงไวใ้นต าแหน่ง
ใกลเ้คียงกนั ท าใหเ้กิดความไพเราะอีกแบบหน่ึง  
                       เสียง้ออ๋ออ่อออ้   เอ่ือยเพลง 
                   จบัป่ีเตร๋งเตร้งเตร๋ง   เต่งตอ้ง 
       ขลุ่ยตรุ๋ยตรุ่ยตรุ้ยเหนง                           เหน่งเน่ง รนาดเฮย 
                    ฆอ้งหน่องหนองน่องหนอ้ง  ผร่ึงพร้ึงพึ่งตโภน 
                                                                                             (สุนทรภู่,๒๕๔๓:๒๐๗) 
๒. การเล่นจังหวะเสียง 
            ปกติร้อยกรองทุกชนิดมีจงัหวะตามแบบแผนฉนัทลกัษณ์ เช่น กลอนแปดลีลากลอนสุนทรภู่มีจงัหวะ 
๓-๒-๓ กาพยย์านีมีจงัหวะ ๒-๓/๓-๓  ร้อยกรองท่ีมีจงัหวะเด่นมกัจะเป็นจงัหวะท่ีจดัวางพิเศษ ดงัตวัอยา่ง 
                   กลอนท่ีมีวรรคละ ๘ ค า    เช่น 
                        ถึงหนา้วงั/ดงัหน่ึง/ใจจะขาด คิดถึงบาท/บพิตร/อดิศร 
                                                                                                (สุนทรภู่,๒๕๔๓:๑๑๑) 
                    กลอนท่ีมีวรรคละ ๙ ค า เช่น  
                       มา้กา้นกลว้ย/โจนทะยาน/จากบา้นทุ่ง    พาเขา้มุ่ง/สู่พนา/พฤกษาไสว 
                                                                                                (ไพวรินทร์  ขาวงาม, ๒๕๔๔:๒๒)    
              จงัหวะของโคลงและร่าย มีจงัหวะไม่ตายตวั อาจแบ่งเป็น ๒/๓ หรือ ๓/๒ ตามจงัหวะของค า ส่วน
ร่ายยาวมีจ านวนค าไม่ตายตวั จงัหวะก็จะข้ึนอยูท่ี่การสรรค า 
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ค า 
๑. การสรรค า 
            การสรรค า คือการเลือกใชค้  าให้ส่ือความคิด ความเขา้ใจ ความรู้สึก และอารมณ์ไดอ้ยา่งงดงาม โดย
ค านึงถึงความงามดา้นเสียง โวหาร และรูปแบบค าประพนัธ์ การสรรค าท าไดด้งัน้ี 
(๑.) การเลือกใชค้  าใหถู้กตอ้งตรงตามความหมายท่ีตอ้งการ ตวัอยา่งเช่น 
               “วไิลเตรียมอาหารกลางวนั เธอตดัผกัคะนา้เป็นท่อนยาวๆ หัน่เน้ือหมูเป็นช้ินๆ แลว้บดจนละเอียด 
แล่เน้ือววัเป็นแผน่บางๆ และ้อยกระเทียมเป็นช้ินเล็กๆ” 
(๒.) เลือกใชค้  าท่ีเหมาะสมแก่เน้ือเร่ืองและฐานะของบุคคลในเร่ือง ตวัอยา่งเช่น 
                   “ทัว่ประเทศเขตแควน้แดนพริบพรี        เหมือนจะช้ีไปไม่พน้แต่ตน้ตาล 
                 ท่ีพวกท าน ้าโตนดประโยชน์ทรัพย ์          มีดส าหรับเหน็บขา้งอยา่งทหาร 
                 พะองยาวกา้วตีนปีนทะยาน                      กระบอกตาลแขวนกน้คนละพวง” 
                                                                                                   (นิราศเมืองเพชร ของ สุนทรภู่) 
        ผูป้ระพนัธ์เลือกสรรค าใชไ้ดเ้หมาะสมแก่เร่ือง ้่ึงเก่ียวกบัการประกอบอาชีพท าน ้าตาลโตนดของคน
เมืองเพชร ท าใหผู้อ่้านท่ีไม่เคยเห็นนึกภาพไดอ้ยา่งชดัเจน 
(๓.) เลือกใชค้  าใหเ้หมาะสมแก่ลกัษณะของค าประพนัธ์ ค  าจ  านวนมากใชไ้ดท้ั้งในร้อยแกว้ และร้อยกรอง 
แต่ค าบางค าใชเ้ฉพาะแต่ในค าประพนัธ์เท่านั้น ตวัอยา่งเช่น 
                           “เพรางายวายเสพรส                        แสนก าสรดอดโอชา 
                     อ่ิมทุกขอ่ิ์มชลนา                                   อ่ิมโศกาหนา้นองชล” 
                                                                                       (กาพยเ์ห่เรือ ของ เจา้ฟ้าธรรมธิเบศร) 
(๔.) เลือกใชค้  าไวพจน์ใหถู้กตอ้งตรงตามความหมายท่ีตอ้งการ 
         ค  าไวพจน์ หมายถึง  ค  าท่ีเขียนต่างกนัแต่มีความหมายเหมือนกนัหรือใกลเ้คียงกนั ค าท่ีเป็นไวพจน์ของ
กนันั้น หลายค าไม่อาจใชแ้ทนกนัไดเ้สมอไป   เช่น  
    “มืดส้ินแสงเทียนประทีปส่อง               ก็ผอ่งแสงจนัทร์กระจ่างสวา่งส่ง  

บุปผชาติสาดเกสรขจรลง                             บุษบงเบิกแบ่งระบดับาน  
เรณูนวลหวนหอมมารวยริน                             พระพายพดัประท่ินกล่ินหวาน  
เฉ่ือยฉิวปลิวรสสุมามาลย ์                                 ประสานสอดกอดหลบัระงบัไป” 

                                                                                                               (ขนุชา้งขนุแผน) 
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(๕.) เลือกใชค้  าโดยค านึงถึงเสียง 
           ๕.๑ ค าเลียนเสียงธรรมชาติ ค าเลียนเสียงธรรมชาติในบทประพนัธ์ท าให้ผูอ่้านเห็นภาพชดัเจนและ
เกิดความรู้สึกคลอ้ยตาม  เช่น                 
   “กลองทองตีครุ่มคร้ึม         เดินเรียง  
  ทา้ตะเติงเติงเสียง                              ครุ่มคร้ืน  
  เสียงป่ีร่ีเร่ือยเพียง                    การเวก  
  แตร้นแตร่นแตรฝร่ังข้ึน                   หวูห่วูเ้สียงสังข”์ 
                                                                (กาพยห่์อโคลงประพาสธารทองแดง ของเจา้ฟ้าธรรมธิเบศร)  
         ๕.๒ ค าท่ีเล่นเสียงวรรณยกุต ์เช่น 
                                 “ฝงูลิงใหญ่นอ้ยกระจุย้               ชะนีอุ่ยอุย้ร้องหา  
                         ฝงูค่างหวา่งพฤกษา                             ค่างโจนไล่ไขวป่ลายยาง” 
                                                                 (กาพยห่์อโคลงประพาสธารทองแดง ของเจา้ฟ้าธรรมธิเบศร) 
         ๕.๓ ค าท่ีเล่นเสียงสัมผสั คนไทยเป็นคนเจา้บทเจา้กลอน ชอบพดูจาใหค้ลอ้งจองกนั  ดงัจะเห็นไดจ้าก
ส านวน พงัเพย สุภาษิต ช่ือเฉพาะ ค าขวญั ท่ีมีเสียงสัมผสัคลอ้งจองกนั เช่น  
ส ำนวน พังเพย สุภำษิต  

           - กินอยูก่บัปาก อยากอยูก่บัทอ้ง                -กลืนไม่เขา้คายไม่ออก  
           - ขา้วยากหมากแพง                                  - ขดุดว้ยปาก ถากดว้ยตา  
           - จบัด าถล าแดง                                          - เจา้ชูไ้ก่แจ ้ 
          - ผวัเมียผดิกนัอยา่พอ้ง พี่นอ้งผดิกนัอยา่พลอย   -หูป่าตาเถ่ือน  
        ๕.๔ ค าท่ีเล่นเสียงหนกัเบา เพื่อใหบ้ทร้อยแกว้หรือบทร้อยกรองฟังไพเราะ กวมีกัใชเ้สียงหนกัเบาและ
จงัหวะอนัเกิดจากวธีิอ่าน ท าใหเ้ขา้ถึงความหมายท่ีแทจ้ริงของกวบีทนั้นๆ  
            บทร้อยกรองประเภทฉนัทท่ี์ก าหนดเสียงหนกัเบาไดแ้ก่ ค  าครุและค าลหุ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
       อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑  
                             โขดเขินศิขรเขา                     ณ ล าเนาพนาลยั  

สูงล่ิวละลานน-ั                                     ยนพน้ประมาณหมาย  
ยอดมวัสลวัเมฆ                                    รุจิเรขเรียงราย  
เล่ือมเล่ือมศิลาลาย                                 ก็สลบัระยบัสี  

                                     (อิลราชค าฉนัท ์ของ พระยาศรีสุนทรโวหาร(ผนั))  
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๒. การเล่นค า 
                 การเล่นค าคือการน าค าท่ีมีรูปหรือเสียงพอ้งกนัหรือใกลเ้คียงกนัมาเล่นในเชิงเสียงและความหมาย 
การเล่นค ามีหลายวธีิ เช่น การเล่นค าพอ้ง รูปค าพอ้ง การเล่นค าหลายความหมาย เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีการ
เล่นค าอพัภาสอีกดว้ย 
     ๒.๑)  การเล่นค าพอ้ง 
                    วา่พลางทางชมคณานก                         โผนผกจบัไมอึ้งม่ี 
                    เบญจวรรณจบัวลัยม์าลี                          เหมือนวนัพี่ไกลสามสุดามา 
                    นางนวลจบันางนวลนอน                เหมือนพี่แนบนวลสมรจินตหรา 
                    จากพรากจบัจากจ านรรจา   เหมือนพี่จากนางสการะวาตี 
                                                                         (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั, ๒๕๔๒:๔๕) 
                 จากบทประพนัธ์เป็นการเล่นค าพอ้งเสียง ค าวา่ “วรรณ, วลัย ์และค าว่า วนั” โดยวรรณ หมายถึง
นกเบญจวรรณ ค าวา่วลัย ์หมายถึง เถาวลัย ์และค าวา่ วนั หมายถึง วนัท่ีเป็นช่วงเวลา เป็นการเล่นค าโดยพอ้ง
เสียงแต่ความหมายต่างกนั นอกจากน้ียงัปรากฏการเล่นค าพอ้งค าวา่ “นวล” และค าวา่ “จาก” ้่ึงเป็นการพอ้ง
เสียงและพอ้งรูปแต่ความหมายต่างกนัดว้ย  
     ๒.๒)  การเล่นค าหลายความหมาย 
                     ไม่เมาเหลา้แต่เรายงัเมารัก  สุดจะหกัหา้มจิตคิดไฉน 
                      ถึงเมาเหลา้เชา้สายก็หายไป  แต่เมาใจน้ีประจ าทุกค ่าคืน 
                                                                                                       (สุนทรภู่,๒๕๔๓:๑๓๒) 
           บทประพนัธ์น้ีเล่นค า “เมา” ใน ๓ แห่งคือ เมาเหล้า  เมารัก และ เมาใจ เมาเหลา้คือด่ืมสุราเมามาย 
ไม่ไดส้ติ ส่วนค าวา่ เมารัก เมาใจ ส่ือความหมายวา่ลุ่มหลงในความรัก          
        ๒.๓)  การเล่นค าอพัภาส 
             ค  าอพัภาส คือค า้ ้ าประเภทหน่ึงท่ีกร่อนเสียงพยางคห์นา้เป็นสระอะ เช่น 
                   สามยอดตลอดระยะระยบั                วะวะวบัสลบัพรรณ 
                   ช่อฟ้าตระการกลจะหยนั          จะเยาะย ัว่ทิฆมัพร 
           บทประพนัธ์ขา้งตน้ค าอพัภาส คือค าวา่ วะวบั มาจากค าวา่ วบัวบั  
                   ท่อธารละหานหว้ย           ก็ระรวยระรินวา 
                    รีหลัง่ถะถัง่มา           บมขาดผะผาดผงั 
          บทประพนัธ์ขา้งตน้ค าอพัภาส คือ ค าว่า ระรวย มาจากการกร่อนเสียง รวยรวย ค าว่า ถะถัง่ มาจาก  
          ถัง่ถัง่   
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๓. การเล่นค าซ ้า การซ ้าค า 
             การเล่นค า้ ้ าหรือการ้ ้ าค  าคือการใช้ค  าเดียวกนักล่าว้ ้ าหลายแห่งในบทประพนัธ์หน่ึงบท เพื่อย  ้า
ความให้หนกัแน่นข้ึน การ้ ้ าค  าในแง่วรรณศิลป์มกัจะ้ ้ าค  าท่ีส าคญั ้่ึงจะช่วยสร้างความชดัเจนหนกัแน่น
ของสารท่ีกวตีอ้งการส่ือ 
             “...สุดสายนยันาท่ีแม่จะตามไปเล็งแล สุดโสตแลว้ท่ีแม่จะรับทราบฟังส าเนียง สุดสุรเสียงท่ีแม่จะร ่ า

เรียกพิไลร้อง  สุดฝีเทา้ท่ีแม่จะเยื้องยอ่งยกยา่งลงเหยยีบดิน  ก็สุดส้ินสุดปัญญาสุดหาสุดคน้เห็นสุดคิด..” 

                                                                                           (เจา้พระยาพระคลงั (หน), ๒๔๕๗ : ๑๒๗) 

              บทประพนัธ์ขา้งตน้มีการเล่นค า้ ้ าคือค าวา่ “สุด” จะช่วยสร้างความหมายท่ีชดัเจนมากข้ึนใน

ประพนัธ์ เช่น “สุดสายนยันา” หมายถึง สุดสายตา  “สุดโสต” หมายถึง ท่ีสุดของการไดย้นิ เป็นตน้ 

๔. การหลากค า   
       ไดแ้ก่การใชค้  าไวพจน์ในต าแหน่งท่ีใกลเ้คียงกนัหรือในบริบทเดียวกนั ท าใหเ้กิดความไพเราะท่ีไม่ตอ้ง
ใชถ้อ้ยค า้ ้ า้ากเม่ือกล่าวถึงส่ิงเดียวกนั ดงัตวัอยา่งจาก “เวสสันดรชาดก(กณัฑชู์ชก)” ตอนท่ีนาง
พราหมณีบริภาษานางอมิตดาวา่ 

            “.....ถึงยามก าหนดัจะประโลมเลา้น่ีก็ไม่ช่ืนชม นตฺถิ รติ ยามเม่ือจะร่วมรสภิรมยน่ี์ก็ไม่ปรีดา ยามเม่ือ
จะพดูเล่นเจรจาน่ีก็ไม่ปราโมทย ์เหมือนตะแกจะกร้ิวโกรธตวาดขู่ดูเป็นน่ากลวั...” 
                                                       (สมเด็จพระมหาสมณเจา้  กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, ๒๔๕๗ : ๑๒๗) 
                ผูป้ระพนัธ์ได้เลือกใช้ค  า “ช่ืนชม”   “ปรีดา”    “ปราโมทย”์  ในความหมายเดียวกนั ท าให้เห็น
ความงามของภาษาท่ีมีค าใชอ้ยา่งหลากหลาย และเสียงของค าเปล่ียนไปก็เหมาะกบับริบทท่ีประกอบยิง่ข้ึน 
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โวหารภาพพจน์ 
             
               โวหารภาพพจน์ (figure of speech) เป็นกลวิธีทางภาษาท่ีมุ่งให้เกิดความรู้ความเขา้ใจแจ่มแจง้ ทั้ง
ความหมายนยัตรงและนยัแฝงเร้น เนน้เกิดทั้งอรรถรสและสุนทรียใ์นการส่ือสาร  
               ราชบณัฑิตยสถาน (๒๕๔๖ : ๘๒๐-๘๒๑) ให้ความหมายค าว่า “ภาพพจน์” คือถ้อยค าท่ีเป็น
ส านวนโวหารท าให้นึกเห็นภาพ ถอ้ยค าท่ีเรียบเรียงอย่างมีชั้นเชิงเป็นโวหาร มีเจตนาให้มีประสิทธิผลต่อ
ความคิด ความเขา้ใจจินตนาการและถ่ายทอดอารมณ์ไดอ้ยา่งกวา้ขวางลึก้้ึงกวา่การบอกเล่าตรงไปตรงมา  
โวหารภาพพจน์แบ่งออกไดเ้ป็นดงัน้ี 
        ๑.อุปมา คือ  การเปรียบเทียบส่ิงหน่ึงวา่เหมือนกบัอีกส่ิงหน่ึง (เหมือน เสมือน ดุจ ประดุจ ราว ราวกบั 
เพียง เพี้ยง พา่ง ปูน กล เฉก คลา้ย อยา่ง) 

      คุณแม่หนาหนกัเพีย้ง พสุธา 
คุณบิดรดุจอา- กาศกวา้ง 
คุณพี่พ่างศิขรา เมรุมาศ 
คุณพระอาจารยอ้์าง อาจสู้สาคร 
                                   (สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาเดชาดิศร, ๒๕๔๓ : ๑๒๑) 

          ๒.  อุปลักษณ์ คือ  การเปรียบส่ิงหน่ึงเป็นอีกส่ิงหน่ึง โดยใชค้  าวา่ “คือ, เป็น” (เปรียบเทียบโยง
ความคิดอยา่งหน่ึงไปสู่ความคิดหน่ึง  เช่น 
               อนิจจา! แสงเดือนเพญ็ผอ่งกระจ่างจบัพระพกัตร์อยูเ่ม่ือก้ีก็จาง้ีดขมุกขมวัลง ทอ้งฟ้าสลวัมวัพยบั
คร้ึม อากาศเยน็เฉียบจบัหัวใจน ้ าคา้งหยดเผาะ ๆ เป็นหยาดน ้าตาแห่งสวรรค์ เกสรดอกรังร่วงพรูเป็นสาย
สหสัรธาราสรงพระพุทธสรีระ จกัจัน่เรไรสงดัเงียบดูไม่มีแก่ใจจะท าเสียง ธรรมชาติรอบขา้งต่างสลดหมด
ความคะนองทุกส่ิงทุกอยา่ง                                                              
                                                                            (เสถียรโกเศศ และนาคะประทีป, ๒๕๒๐:๔๐๔)                                                                                                                           
          ๓.  บุคลาธิษฐาน  บุคคลวัต  บุคคลสมมติ คือ  การสมมติให้ส่ิงต่าง ๆ แสดงกิริยาอาการ เหมือน
มนุษย ์สามารถแสดงอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดได ้

                   นาฬิกาละเมอร ่ าไห ้        หฤโหด 
               เชา้ตรู่จองเวรโกรธ                ค  ่าไว ้
               เฆ่ียนฆ่าค ่าเฉาโฉด                สาปแช่ง 
               เวรนัน่ใครท าไ้ร้                  ทุกขโ์พลเ้พลม้หนัต ์

                                                                                      (องัคาร  กลัยาณพงศ,์ ๒๕๒๒:๑๖๗) 
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       ๔.  อติพจน์   คือ  การพรรณนาเกินขอบเขตความเป็นจริง   
        เอียงอกเทออกอา้ง          อวดองค ์ อรเอย 

เมรุชุบสมุทรดินลง       เลขแตม้ 
อากาศจกัจารผจง       จารึก  พอฤา 
โฉมแม่หยาดฟ้าแยม้        อยูร้่อนฤาเห็น 

                                                                                     (นายนรินทรธิเบศร์, ๒๕๑๒:๓๖) 
     ๕.    ปฏิพากย์ หมายถึง กล่าวตรงกนัขา้ม     เช่น   หนา้ช่ืนอกตรม จกัรวาลวุน่วายไร้ส าเนียง 
      ๖.    สัทพจน์ หมายถึง การเลียนเสียงธรรมชาติ   เช่น     
                                   ยงูทองร้องกะโตง้โห่งดงั          เพียงฆอ้งกลองระฆงั 
                            แตรสังขก์งัสดาลขานเสียง 
                                    กะลิงกะลางนางนวลนอนเรียง       พระยาลอคลอเคียง 
                            แอ่นเอ้ียงอีโกง้โทงเทง 
                                     คอ้นทองเสียงร้องป๋องแป๋ง           เพลินฟังวงัเวง 
                            อีเกง้เริงร้องลองเชิง 
                                                                                      (สุนทรภู่, ม.ป.ป. :๙) 
   ๗.   นามนัย คือ  การใชคุ้ณสมบติัเด่น ๆ หรือเอกลกัษณ์ส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดในเร่ืองนั้นแทน 
ความหมายทั้งหมด เช่น ฉตัร ส าคญัท่ีสุดในประเภทเคร่ืองสูง จึงใชฉ้ตัรแทนราชบลัลงัก ์ราชสมบติั 
                              คร้ันสวรรคาลยัไ้ร้  พระมหินทรไดส้มบติั   เสียเสวตฉัตรหงษา 
              ศรีอยธุยาพินาศ     จ่ึงพระบรมราชบิตุรงค   ทรงสืบเสวยสวรรเยศ    ฝ่ายประเทศกุรุรัษฐ 
                                                            (สมเด็จพระมหาสมณเจา้  กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, ๒๕๑๕ : ๗) 
    ๘.  สัญลกัษณ์ หมายถึง  การน าค าหน่ึง มากหมายความแทนอีกค าหน่ึงโดยถือวา่ค าท่ีน ามาใชแ้ทนกนัได้
นั้นตอ้งเป็นท่ีเขา้ใจกนัทัว่ไป 
  สีขาว = ความบริสุทธ์ิ ความไร้เดียงสา 
  สิงโต สิงห์ = ผูมี้อ านาจ 
  นกขมิ้น = คนร่อนเร่พเนจร 
  ระฆงั = ความมีเกียรติ มีช่ือเสียง 
      ๙.  อุปมานิทศัน์   คือ  การยกเร่ืองสั้น ๆ มาเล่าประกอบใหเ้ขา้ใจในเร่ืองนั้น ๆ ชดัเจนข้ึน  
เช่น เร่ืองกบในกะลาครอบ ประกอบความเขา้ใจเร่ือง การมีวสัิยทศัน์แคบ 
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รสทางวรรณคดไีทย  
            รสวรรณคดี หมายถึง ภาวะทางอารมณ์ท่ีเกิดข้ึนในใจของผูอ่้านผูฟั้ง เม่ือไดรั้บรู้อารมณ์ท่ีกวีหรือนกั
ประพนัธ์ถ่ายทอดออกมาเป็นบทประพนัธ์   รสทางวรรณคดีไทยมีอยู ่๔ ชนิด คือ เสาวรจนี นารีปราโมทย ์
พิโรธวาทงั สัลลาปังคพิไสย  
           ๑) เสาวรจนี  น้ีเป็นการชมความงาม ชมโฉม พร ่ าพรรณาและบรรยายถึงความงามแห่งนาง 
ตวัอยา่งเช่น 
                         หนุ่มนอ้ยโสภาน่าเสียดาย              ควรจะนบัวา่ชายโฉมยง  
                       ทนตแ์ดงดัง่แสงทบัทิม                     เพริศพร้ิมเพรารับกบัขนง  
                      เกศาปลายงอนงามทรง                      เอวองคส์ารพดัไม่ขดัตา 
                จากบทขา้งตน้ เป็นการกล่าวชมรูปโฉมของวิหยาสะก า ้่ึงถูกสังคามาระตาสังหาร กล่าววา่วหิยา
สะก านั้น เป็นชายหนุ่มรูปงาม ฟันนั้นเป็นแสงแวววาวสีแดงราวกบัแสงของทบัทิม ้่ึงตดัรับกบัคิ้ว รวมทั้ง
ปลายเส้นผม้่ึงงอนงามข้ึนเป็นทรงสวยงาม รับกบัทรวดทรงองคเ์อวของวหิยาสะก า  
     ๒) นารีปราโมทย์  เป็นการแสดงความรักผา่นการเก้ียวแลโอโ้ลมปฏิโลม เช่น 
                                                เม่ือนั้น                              พระสุริยว์งศเ์ทวญัอสัญหยา  
                                โลมนางพลางกล่าววาจา                    จงผนิมาพาทีกบัพี่ชาย  
                                ้่ึงสัญญาวา่ไวก้บันวลนอ้ง               จะคงครองไมตรีไม่หนีหน่าย  
                                มิไดแ้กลง้กลอกกลบัอภิปราย            อยา่สงกาวา่จะวายคลายรัก 
                จากบทขา้งตน้ ก็คือบทท่ีอิเหนาไดบ้อกกล่าวกบัจินตะหรา วา่ตนไปก็คงไปเพียงไม่นาน ขอ               
จินตะหราอยา่ร้องไห้โศกเศร้าเลย 
         ๓) พโิรธวาทงั คือการแสดงความโกธรแคน้ผา่นการใชค้  าตดัพอ้ต่อวา่ใหส้าใจ ทั้งยงัส าแดงความนอ้ย
เน้ือต ่าใจ, ความผดิหวงั, ความแคน้คบัอบัจิต แลความโกรธกร้ิว ตามออกมาดว้ย 
          ตวัอยา่งของรสพิโรธวาทงัน้ีก็มีอยูม่ากมาย ท่ีจะยกข้ึนมาเป็นตวัอยา่งก็จะมี  
                                      เม่ือนั้น                                   พระผูผ้า่นไอศูรยสู์งส่ง  
                           ประกาศิตสีหนาทอาจอง                   จะณรงคส์งครามก็ตามใจ  
                           ตรัสพลางยา่งเยื้องยรุยาตร                จากอาสน์แท่นทองผอ่งใส  
                          พนกังานปิดม่านทนัใด                      เสด็จเขา้ขา้งในฉบัพลนัฯ  
                ในบทท่ียกมาน้ี เป็นตอนท่ีทา้วดาหาไดฟั้งความจากราชทูตของเมืองกะหมงักุหนิง ท่ีกล่าวไวว้า่ถา้
ทา้วดาหาไม่ยอมยกบุษบาใหก้บัวหิยาสะก า ก็ขอใหเ้ตรียมบา้นเมืองไวใ้ห้ดี เพราะเมืองกะ-หมงักุหนิงจะยก
ทพัมารบ เม่ือทา้วดาหาไดฟั้งก็โกรธเดือดดาลทนัใด จึงบอกไปวา่จะมารบก็มา แลว้ก็ลุกออกไปทนัที 
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           ๔) สัลลาปังคพไิสย คือ การโอดคร ่ าครวญ หรือบทโศกอนัวา่ดว้ยการจากพรากส่ิงอนัเป็นท่ีรัก. เช่น 
บทท่ีอิเหนาก าลงัชมนกชมไมร้ะหวา่งจะไปดาหา  
                                                วา่พลางทางชมคณานก        โผนผกจบัไมอึ้งม่ี  
                                เบญจวรรณจบัวลัยช์าลี                         เหมือนวนัพี่ไกลสามสุดามา  
                                นางนวลจบันางนวลนอน                     เหมือนพี่แนบนวลสมรจินตหรา  
                                จากพรากจบัจากจ านรรจา                    เหมือนจากนางสการะวาตี  
                                แขกเตา้จบัเต่าร้างร้อง                          เหมือนร้างห้องมาหยารัศมี  
                                นกแกว้จบัแกว้พาที                             เหมือนแกว้พี่ทั้งสามสั่งความมา  
                                                                                ฯลฯ  
                จากบทขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่อิเหนาก าลงัโศกเศร้าอยา่งหนกั จะเรียกวา่อยูใ่นขั้นโคม่าเลยก็วา่ได ้
เพราะไม่วา่จะมองอะไร ก็นึกถึงแต่นาง ทั้งสามท่ีตนรัก อนัไดแ้ก่ จินตหรา มาหยารัศมี และสการะวาตี มอง
ส่ิงใด ก็สามารถเช่ือมโยงกบันางทั้งสามไดห้มด  
รสทางวรรณคดีสันสกฤต  
                รสวรรณคดีสันสกฤต มีปรากฏใน ต ารานาฏยศาสตร์ (นาฏยเวท) ของพระภรตมุนี ้่ึงกล่าวถึง
คุณสมบติัของตวัละครสันสกฤตท่ีดีกวา่ ตอ้งประกอบดว้ยรส ๙  รส คือ  
                ๑) ศฤงคารรส (รสแห่งความรัก)  
                ๒) หาสยรส (รสแห่งความขบขนั)  
                ๓) กรุณารส (รสแห่งความเมตตากรุณาท่ีเกิดภายหลงัความเศร้าโศก)  
                ๔) รุทรรส/เราทรรส (รสแห่งความโกรธเคือง)  
                ๕) วรีรส (รสแห่งความกลา้หาญ)  
                ๖)  ภยานกรส (รสแห่งความกลวั ต่ืนเตน้ตกใจ) 
                ๗) พีภตัสรส (รสแห่งความชงั ความรังเกียจ)  
                ๘) อพัภูตรส (รสแห่งความพิศวงประหลาดใจ)  
                ๙) ศานติรส   (รสแห่งความสงบ)  
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