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บทคัดยEอ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค7เพื่อศึกษากลวิธีทางภาษาที่สะทDอนมุมมองความรักในนวนิยายรักของ
ศิลปGนแหJงชาติที่เปLนสุภาพสตรี ในชJวงปM พ.ศ.2500 - พ.ศ. 2557 การวิจัยนี้เปLนการศึกษาเชิงคุณภาพ
กลุJมตัวอยJางในงานวิจัยนี้คือ นวนิยายรัก จำนวน 49 เรื่อง จากผลงานนักเขียนนวนิยายของไทยที่ไดDรับรางวัล
ศิลปGนแหJงชาติ สาขาวรรณศิลป[ จำนวน 10 คน มีการคัดเลือกกลุJมตัวอยJางศิลปGนแหJงชาติ สาขาวรรณศิลป[
และคัดเลือกกลุJมตัวอยJางนวนิยายรักโดยใชD Snowball Technique ผูDวิจัยศึกษาเอกสารทางวิชาการทั้ง
ประเภทตำรา หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวขDองตามกรอบแนวคิดที่เกี่ยวขDองกับกลวิธีทางภาษา แลDวบันทึก
ขDอมูลที่ศึกษาคDนควDาไวDตJอจากนั้นผูDวิจัยไดDประมวลความรูDทั้งหมดกำหนดเปLนเกณฑ7ที่จะนำมาใชDในการวิจัย
และแสดงผลการวิเคราะห7ขDอมูลทั้งหมดดDวยการพรรณนาวิเคราะห7
ผลการวิจัยพบวJา กลวิธีทางภาษาที่ใชDในการถJายทอดเรื่องราวความรักในนวนิยายรักของศิลปGน
แหJงชาติที่เปLนสุภาพสตรี ในชJวงปM พ.ศ.2500 - พ.ศ. 2557 พบกลวิธีทางภาษา 5 กลวิธีหลัก ไดDแกJ กล
วิธีการใชDคำ กลวิธีการใชDประโยคแสดงเจตนา กลวิธีการใชDสำนวน กลวิธีการใชDภาพพจน7 และกลวิธีการใชD
โวหาร กลวิธีทางภาษาจึงเปLนสิ่งสำคัญที่ผูDเขียนใชDภาษาเปLนเครื่องมือทำหนDาที่สื่อแทนความคิดของผูDเขียน
สะทDอนใหDเห็นมุมมองความรักในแงJมุมตJางๆที่ผูDเขียนสื่อสารไปยังผูDอJาน เพื่อเปLนแนวทางหรือคติในการดำเนิน
ชีวิต ใหDเปLนคนฉลาดรัก รักอยJางเขDาใจ ตลอดจนเปLนประโยชน7ในการรูDเทJาทันความรักที่จะเกิดขึ้นในแตJละ
รูปแบบ
คำสำคัญ: กลวิธีทางภาษา; มุมมองความรัก; นวนิยายรัก

Abstract

The research article aimed at studying the language strategy reflecting the viewpoints
of love in romance novels written by national artists who were women between the years
*
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A.D. 1957 and A.D. 2014. The study applied a qualitative research method. A sample group
consisted of 49 novels written by Thai authors who have been awarded National Artist for
Literature, a total of ten people. The Snowball Technique was used to select both national
artists and novels for a sample group. The academic materials, including books and related
research works, were investigated using the conceptual framework in relation to language
devices, and the findings were collected and compiled before being developed as the
research criteria. The obtained data were analyzed by way of descriptive analysis.
From the study, it was discovered that there were 5 main language devices used for
conveying love stories in romance novels written by female national artists between the years
A.D. 1957 and A.D. 2014 which were: the use of words, the use of sentences to express
intention, the use of idiom, the use of figure of speech, and the use of eloquence. Thus,
language devices were important things that the authors used as a tool to express their
thoughts and reflect different viewpoints of love that the authors wanted to convey to the
readers in order for the readers to adopt as their way of life, such as loving wisely and
understandably, as well as being aware of each type of love that can occur.
Keywords: Language Devices; Viewpoints of Love; Romance Novels

บทนำ
นวนิยายรักจัดเปLนนวนิยายประเภทหนึ่งที่นอกจากจะมุJงใหDความสนุกสนานเพลิดเพลินแกJผูDอJานเปLน
สำคัญแลDว ยังมีเนื้อหาสะทDอนมุมมองของผูDเขียน โดยแฝงสาระที่เปLนคุณคJาใหDประโยชน7แกJผูDอJาน อันเกิดจาก
ชีวิตจริง เรื่องราวที่ประสบพบเจอ และจากสิ่งแวดลDอมรอบตัวของผูDเขียน นำมารDอยเรียงและสะทDอนมุมมอง
ความคิดและประสบการณ7ของผูDเขียนที่มีตJอเรื่องตJางๆ โดยมีจุดประสงค7เพื่อแสดงความคิดเห็น หรือเพื่อ
สนับสนุน หรือเพื่อคัดคDานบางสิ่งบางอยJาง โดยมุมมองของผูDแตJงนี้จะเสนอผJานตัวละครตJางๆ วิธีการบรรยาย
เพื่อแสดงความนึกคิดของผูDประพันธ7โดยตรง หรืออาจแฝงไวDในเหตุการณ7ตJางๆ โดยเฉพาะอยJางยิ่งหากเปLน
วรรณกรรมประเภทนวนิยายรัก ซึ่งเปLนเรื่องที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับความรักของชายหนุJมและหญิงสาวเปLน
จุดสำคัญของเรื่องก็ยJอมจะปรากฏมุมมองของผูDเขียนในดDานที่เกี่ยวกับความรัก ดังที่ Mullikamas (1979)
ไดDใหDความหมายของนวนิยายรักวJา นวนิยายรักเปLนเรื่องที่เนDนความรักเปLนแกJนหรือสาระสำคัญ โดยเปLนความ
รักระหวJางชายกับหญิง ยJอมหมายความวJาผูDเขียนยJอมตDองการสะทDอนมุมมองเกี่ยวกับความรักในแงJมุมตJางๆ ที่
แฝงแงJคิดอันเปLนประโยชน7ใหDกับผูDอJานผJานงานเขียนของตน ทั้งนี้ผูDเขียนแตJละคนยJอมมีกลวิธีในการนำเสนอ
และถJายทอดมุมมองที่แตกตJางกัน
จากขDอความขDางตDนจึงกลJาวไดDวJา นวนิยายรักเปLนวรรณกรรมประเภทบันเทิงคดีที่มุJงใหDความ
เพลิดเพลินสนุกสนานเพลิดเพลินใจแกJผูDอJานเปLนสำคัญ ในขณะเดียวกันผูDอJานก็จะไดDเห็นมุมมองความรักของ
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นักเขียนที่สะทDอนผJานเนื้อหาในแงJมุมตJางๆตามที่นักเขียนเลือกสรรเพื่อนำเสนอแกJผูDอJาน โดยเฉพาะทางดDาน
ความรักที่หลากหลายผJานมุมมองของผูDเขียน ทำใหDไดDทราบมุมมองความรักในแงJมุมตJางๆที่ผูDเขียนตDองการ
สื่อสารไปยังผูDอJาน อันจะเปLนประโยชน7สำหรับผูDอJานในการนำมุมมองความรักเพื่อเปLนแนวทางหรือคติในการ
ดำเนินชีวิตแกJผูDอJานไดDเปLนอยJางดี
ในการสะทDอนมุมมองความรักของนักเขียนผJานงานเขียนนวนิยายรักนั้น ผูDเขียนตJางมีเครื่องมือที่
สำคัญชนิดหนึ่งคือ “ภาษา” ที่ทำหนDาที่สื่อแทนความคิดของผูDเขียน โดยผูDเขียนจะมีการเลือกใชDกลวิธีทาง
ภาษารู ป แบบตJ า งๆที ่ ส ะทD อ นมุ ม มองความรั ก ดD า นตJ า งๆผJ า นงานเขี ย นนั ้ น ดั ง ที ่ จั น ทิ ม า อั ง คพณิ ช กิ จ
(Angkapanichkit, 2014) ไดDกลJาววJา “ภาษาที่ปรากฏในตัวบท ทำหนDาที่สื่อแทนความคิด (Ideational
Representation) และสื่อแทนปฏิสัมพันธ7ระหวJางบุคคล (Interpersonal Representation) นอกจากนี้ผูDสJง
สารยังมีกลวิธีในการผลิตขDอความเพื่อสื่อไปยังผูDรับสาร นั่นคือ กลวิธีทางภาษา (Linguistic Strategies) ซึ่ง
เปLนหนึ่งในกลวิธีของการผลิตตัวบท โดยกลวิธีทางภาษาปรากฏอยูJทั่วไปในขDอความ โดยตัวบทแตJละตัวบท
ผJานการเลือกใชDภาษาที่แฝงวัตถุประสงค7หรือมีเจตนามุJงหมายของผูDสJงสาร ในกิจกรรมการใหDความรูDและสรDาง
ความจริงและความเขDาใจบางอยJาง”
กลวิธีทางภาษามีความสำคัญตJอการแสดงออกในงานเขียนนวนิยายไทยซึ่งไดDรับความนิยมจากผูDอJาน
เปLนเวลายาวนาน สJวนใหญJจึงมักมีกลวิธีทางภาษาที่ใหDความหมายกินใจ ใหDจินตนาการ และเรDาอารมณ7ผูDอJาน
(Bamroong-thai, 2001) เชJนเดียวกับผลงานเขียนนวนิยายของนักเขียนที่เปLนศิลปGนแหJงชาติ สาขาวรรณศิลป[
ซึ่งจัดเปLนกลุJมนักเขียนที่มีผลงานเขียนที่โดดเดJนและเปLนที่นิยมของผูDอJานทั้งในอดีตและป”จจุบัน โดยเฉพาะ
ผลงานประเภทนวนิยายรักที่อยูJในความนิยมของผูDอJานมาโดยตลอด ผลงานเหลJานั้นตDองเปLนงานเขียนที่มี
จุดเดJนทั้งในดDานกลวิธีทางภาษาที่ทำหนDาที่สะทDอนมุมมองเกี่ยวกับเรื่องราวความรักในแงJมุมตJางๆของผูDเขียน
ไปยังผูDอJาน ทั้งนี้เพื่อใหDวรรณกรรมนั้นมีคุณคJา เปLนที่นJาจดจำ และเปLนประโยชน7แกJผูDอJานนอกเหนือไปจาก
ความเพลิดเพลิน
กลวิธีทางภาษาจึงเปLนเครื่องมือสำคัญในการสื่อแทนความคิดที่แฝงวัตถุประสงค7ของผูDสJงสารไปยังผูDรับ
สาร ซึ่งประเด็นนี้ผูDวิจัยมองวJาเปLนประเด็นที่นJาสนใจ เพราะในการถJายทอดความคิดและการรับรูDความคิด ตDอง
อาศัยภาษาเปLนสื่อ รูปภาษาที่ใชDไมJวJาจะเปLนรูปภาษาระดับคำ หรือรูปภาษาระดับประโยค จึงมีความสำคัญตJอ
การแสดงความคิดและการรับรูDความคิดเปLนอยJางมาก เพราะภาษาเปLนรูปแทนความคิดที่สามารถสะทDอน
มุมมองและวิธีคิดไดD ดังนั้นผูDสJงสารจึงเลือกใชDกลวิธีทางภาษารูปแบบตJางๆในการสื่อแทนความคิดที่แฝง
วัตถุประสงค7ตJางๆไปยังผูDรับสาร ดังที่ ทิพย7วรรณ เปรมป”ญญา (Prempanya, 2011) ไดDศึกษาประเด็นนี้ผJาน
งานวิจัยเรื่อง วิเคราะห7ภาษาโฆษณาผลิตภัณฑ7นมสำหรับเด็กปM พ.ศ.2548 - 2551 โดยผูDวิจัยมุJงศึกษาวิเคราะห7
กลวิธีการใชDภาษาเพื่อโนDมนDาวใจและแนวคิดที่สะทDอนจากภาษาโฆษณาผลิตภัณฑ7นมสำหรับเด็ก โดยผูDเขียนใชD
กลวิธีทางภาษาในการโฆษณาผลิตภัณฑ7นมสำหรับเด็กเพื่อการโนDมนDาวใจและสรDางความนJาเชื่อถือใหD
ประชาชนหรือผูDบริโภคเกิดความสนใจและตัดสินใจเลือกซื้อหรือใชDบริการนั้น อีกทั้งภาษาโฆษณาผลิตภัณฑ7
นมสำหรับเด็กยังทำหนDาที่สะทDอนแนวคิดหรือมุมมองของนักโฆษณาและผูDผลิตสินคDาที่พยายามจะเนDนหรือ
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สรDางใหDพJอแมJเชื่อถือและเห็นคลDอยตามไดD ทำใหDผูDวิจัยตระหนักวJาภาษาถือเปLนเครื่องมือที่สำคัญในการทำ
หนDาที่สอื่ แทนความคิดที่แฝงวัตถุประสงค7ของผูDสJงสารไปยังผูDรับสารไดD
จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับกลวิธีทางภาษา ซึ่งเปLนเครื่องมือที่สำคัญในการทำหนDาที่
สื่อแทนความคิดที่แฝงวัตถุประสงค7หรือเจตนามุJงหมายของผูDสJงสารไปยังผูDรับสาร ดDวยเหตุนี้ ผูDวิจัยจึงนำมา
เปLนแนวทางในการศึกษากลวิธีทางภาษาที่สะทDอนมุมมองความรักในนวนิยายรักของศิลปGนแหJงชาติที่เปLน
สุภาพสตรี ในชJวงปM พ.ศ. 2500 - พ.ศ. 2557 เหตุผลที่ผูDวิจัยเลือกศึกษาผลงานของศิลปGนแหJงชาตินี้ เพราะ
ศิลปGนแหJงชาติเปLนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณคJา เปLนปราชญ7ที่มีความรูDความสามารถ มีผลงานสรDางสรรค7และ
พัฒนาเปLนที่ยอมรับของวงการ ถJายทอดผลงานศิลปะอันล้ำคJาไวDเปLนประโยชน7ตJอสังคมและมนุษยชาติ เพื่อ
ตDองการทราบวJาศิลปGนแหJงชาติที่เปLนสุภาพสตรีที่มีผลงานนวนิยายรักในชJวงปMพ.ศ. 2500 - พ.ศ. 2557 มีการ
ใชDกลวิธีทางภาษาภาพรวมในประเภทใดบDางที่แฝงวัตถุประสงค7ของผูDเขียนในการสะทDอนมุมมองความรักดDาน
ตJางๆผJานงานเขียนนั้น เพื่อเปLนแนวทางหรือคติในการดำเนินชีวิต ตลอดจนเปLนประโยชน7ในการรูDเทJาทัน
ความรักที่จะเกิดขึ้นในแตJละรูปแบบใหDกับผูDอJานไดD

วัตถุประสงคRของการวิจัย
เพื่อศึกษากลวิธีทางภาษาที่สะทDอนมุมมองความรักในนวนิยายรักของศิลปGนแหJงชาติที่เปLนสุภาพสตรี
ในชJวงปM พ.ศ.2500 - พ.ศ. 2557

วิธีดำเนินการวิจัย

การวิจัยนี้เปLนการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผJานวิธีการวิเคราะห7จากเอกสาร
(Documentary Research) โดยมีขั้นตอนการวิจัย ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นสำรวจและรวบรวมขDอมูล
1.1 สำรวจเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวขDองกับการศึกษากลวิธีทางภาษา และการศึกษามุมมอง ทัศนะ
หรือแนวคิดที่เกี่ยวกับความรัก
1.2 รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวขDองกับกลวิธีทางภาษา
1.3 การคัดเลือกกลุJมตัวอยJางศิลปGนแหJงชาติ สาขาวรรณศิลป[ ใชD Snowball Technique โดย
มีขั้นตอนคือ ในเบื้องตDนผูDวิจัยไดDศึกษาขDอมูลเกี่ยวกับศิลปGนแหJงชาติ สาขาวรรณศิลป[ที่เปLนผูDหญิงที่มีผลงานนว
นิยายรักที่โดดเดJน จากนั้นประมวลรายชื่อของศิลปGนแหJงชาติไดDจำนวน 11 คน ไดDแกJ ก.สุรางคนางค7, กฤษณา
อโศกสิน, ศรีฟ•า ลดาวัลย7, ว.วินิจฉัยกุล, กาญจนา นาคนันทน7, ทมยันตี, โสภาค สุวรรณ, ชมัยภร แสงกระจJาง,
ชูวงศ7 ฉายะจินดา, นราวดี, และโบตั๋น จากนั้นจึงนำแบบฟอร7มรายชื่อไปสอบถามจากผูDเชี่ยวชาญซึ่งเปLน
อาจารย7มหาวิทยาลัยที่สอนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีสอนในรายวิชาวรรณกรรม อีกทั้งมีผลงานทางดDาน
วรรณกรรม จำนวน 6 คน เพื่อใหDคัดเลือก โดยในการคัดเลือกศิลปGนแหJงชาติ สาขาวรรณศิลป[ เพื่อที่ผูDวิจัย
จะนำมาศึกษางานเขียนประเภทนวนิยายรักนั้น ผูDวิจัยตั้งเกณฑ7ในการคัดเลือกคือ ผูDเชี่ยวชาญ 6 คนตDองเลือก
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ศิลปGนแหJงชาติ สาขาวรรณศิลป[ทุกคน สรุปไดDวJา ศิลปGนแหJงชาติ สาขาวรรณศิลป[ ที่ผูDเชี่ยวชาญเลือกไมJถึง
6 คน มีจำนวน 1 คน คือ โบตั๋น โดยผูDเชี่ยวชาญใหDเหตุผลวJา ผลงานเขียนประเภทนวนิยายที่โดดเดJนของโบตั๋น
โดยหลักมีเนื้อหาที่สะทDอนถึงสภาพและป”ญหาของสังคม ดังนั้นศิลปGนแหJงชาติ สาขาวรรณศิลป[ ที่ผูDเชี่ยวชาญ
เลือกทั้งหมด 6 คน มีจำนวนศิลปGนแหJงชาติ สาขาวรรณศิลป[ทั้งสิ้น 10 คน
1.4 การคัดเลือกกลุJมตัวอยJางนวนิยายรัก ใชD Snowball Technique โดยมีขั้นตอนคือ ในเบื้องตDน
ผูDวิจัยไดDศึกษาโครงเรื่องนวนิยายรักของศิลปGนแหJงชาติ สาขาวรรณศิลป[ที่ผูDเชี่ยวชาญไดDคัดเลือกไวDจำนวน 10
คน ประมวลรายชื่อนวนิยายรักไดDจำนวน 170 เรื่อง จากนั้นนำแบบฟอร7มรายชื่อนวนิยายรักไปสอบถามจาก
ผูDเชี่ยวชาญซึ่งเปLนอาจารย7มหาวิทยาลัยที่สอนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีสอนในรายวิชาวรรณกรรม อีกทั้งมี
ผลงานทางดDานวรรณกรรม จำนวน 6 คน เพื่อใหDคัดเลือกนวนิยายรัก โดยในการคัดเลือกนวนิยายรักเพื่อนำมา
เปLนกลุJมตัวอยJาง ผูDวิจัยตั้งเกณฑ7ในการคัดเลือกคือ ผูDเชี่ยวชาญ 6 คนตDองเลือกนวนิยายรักแตJละเรื่องตั้งแตJ
4 คนขึ้นไป สรุปไดDวJานวนิยายรักแตJละเรื่องที่ผูDเชี่ยวชาญเลือกตั้งแตJ 4 คนขึ้นไป มีจำนวนทั้งสิ้น 49 เรื่อง
1.5 การศึกษากลวิธีทางภาษาที่สะทDอนมุมมองความรักในนวนิยายรักของศิลปGนแหJงชาติที่เปLน
สุภาพสตรี ในชJวงปM พ.ศ.2500 - พ.ศ. 2557 ผูDวิจัยกำหนดขึ้นจากการประมวลความรูDและทฤษฎีที่ไดDจากตำรา
หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวขDอง โดยอาศัยแนวคิดในเรื่องกลวิธีการใชDภาษา มาปรับเปLนกรอบแนวคิดในการ
วิเคราะห7กลวิธีทางภาษา
1.6 ในการวิจัยนี้ ผูDวิจัยศึกษาเฉพาะศิลปGนแหJงชาติที่เปLนสุภาพสตรีเทJานั้น ทั้งนี้เพื่อตDองการทราบวJา
ศิลปGนแหJงชาติที่เปLนสุภาพสตรีนั้น มีการใชDกลวิธีทางภาษาภาพรวมในประเภทใดบDางที่สะทDอนใหDเห็นมุมมอง
ความรักที่ผูDเขียนตDองการสื่อสารไปยังผูDอJาน
1.7 ในการวิจัยนี้ ผูDวิจัยศึกษาผลงานนวนิยายรักในชJวงปM พ.ศ.2500 - พ.ศ. 2557 ทั้งนี้เพื่อตDองการ
ทราบวJาศิลปGนแหJงชาติที่มีผลงานนวนิยายรักในชJวงปMพ.ศ.ขDางตDนนั้น มีการใชDกลวิธีทางภาษาภาพรวมใน
ประเภทใดบDางที่สะทDอนใหDเห็นมุมมองความรักที่ผูDเขียนตDองการสื่อสารไปยังผูDอJาน
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห7ขDอมูล
1. สังเคราะห7ความรูDและทฤษฎีที่ไดDจากตำรา หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวขDองในเรื่องกลวิธีการใชD
ภาษา แลDวบันทึกขDอมูลที่ศึกษาคDนควDาไวD ตJอจากนั้นผูDวิจัยไดDประมวลความรูDทั้งหมดไดDกรอบแนวคิดสำคัญ 5
กลวิธีหลัก คือ กลวิธีการใชDคำ กลวิธีการใชDประโยคแสดงเจตนา กลวิธีการใชDสำนวน กลวิธีการใชDภาพพจน7
และ กลวิธีการใชDโวหาร
2. วิเคราะห7ขDอมูลตามวัตถุประสงค7ที่ตั้งไวDเพื่อตอบโจทย7วิจัย คือ เพื่อศึกษากลวิธีทางภาษาที่สะทDอน
มุมมองความรักในนวนิยายรักของศิลปGนแหJงชาติที่เปLนสุภาพสตรี ในชJวงปM พ.ศ.2500 - พ.ศ. 2557 โดยใชD
แนวคิดกลวิธีทางภาษาเปLนกรอบแนวคิดสำคัญในการวิเคราะห7
ศิลป%นแห)งชาติ
สาขาวรรณศิลป4
1. ก.สุรางคนางค,
2. กฤษณา อโศกสิน

นวนิยายรัก พิมพ:ครั้งที่ 1
รักประกาศิต
พ.ศ. 2511
ลายหงส,

โดมผู;จองหอง
พ.ศ. 2530
รสรักปLกอุรา

บ;านทรายทอง
พ.ศ. 2510
สวรรค,เบี่ยง

สุภาพบุรุษชาวดิน
พ.ศ. 2511
เพชรในเรือน

ภูชิชย,-นริศรา
พ.ศ. 2513
บ;านขนนก
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3. ศรีฟUา ลดาวัลย,
4. ว.วินิจฉัยกุล
5. กาญจนา นาคนันทน,
6. ทมยันตี

7. โสภาค สุวรรณ
8. ชมัยภร แสงกระจWาง

9. ชูวงศ, ฉายะจินดา
10. นราวดี

พ.ศ. 2531
ปราสาทมืด
พ.ศ. 2531
แตWปางกWอน
พ.ศ. 2527

พ.ศ. 2553
ลางรัก
พ.ศ. 2500
เรือนไม;สีเบจ
พ.ศ. 2544

พ.ศ. 2531
ชลาลัย
พ.ศ. 2515
สุดหัวใจที่ปลายรุ;ง
พ.ศ. 2545

พ.ศ. 2508
พรหมไมWได;ลิขิต
พ.ศ. 2522
ราตรีประดับดาว
พ.ศ. 2542

พ.ศ. 2522
หลานสาวคุณหญิง
2516
ลมพัดผWานดาว
พ.ศ. 2551

ผู;ใหญWลีกับนางมา
พ.ศ. 2511
คูWกรรม
พ.ศ. 2512

ผู;กองยอดรัก
พ.ศ. 2513
ทวิภพ
พ.ศ. 2530

ธรณีนี่นี้ใครครอง
พ.ศ. 2517
ดั่งดวงหฤทัย
พ.ศ. 2534

กุ;งนาง
พ.ศ. 2519
คำมั่นสัญญา
พ.ศ. 2529

ชื่นชีวานาวี
พ.ศ. 2515
ถนนสายหัวใจ
พ.ศ. 2541

ฟUาจรดทราย
พ.ศ. 2517
จดหมายถึงดวงดาว
พ.ศ. 2541

รักในสายหมอก
พ.ศ. 2520
บ;านไรWเรือนตะวัน
พ.ศ. 2539

ชิงช;าชาลี
พ.ศ. 2531
จับต;นมาชนปลาย
พ.ศ. 2556

ตะวันลับฟUา
พ.ศ. 2518
แดดฉายในสายลม
พ.ศ. 2557

ระบำใบ
พ.ศ. 2543

ตำรับรัก
พ.ศ. 2503
ใยเสนWหา
พ.ศ. 2523

จำเลยรัก
พ.ศ. 2506
ลมเอยชWวยบอกรัก
พ.ศ. 2555

วิมานทราย
พ.ศ. 2513
น้ำกับฟUา
พ.ศ. 2524

ดาวประดับใจ
พ.ศ. 2510
เสนWหาอาลัย
พ.ศ. 2515

เจ;าสาวเรือพWวง
พ.ศ. 2519
พรุWงนี้ไมWมีเธอ
พ.ศ. 2511

ตารางที่ 1 กลุJมตัวอยJางในงานวิจัย: ศิลปGนแหJงชาติ สาขาวรรณศิลป[ จำนวน 10 คน และนวนิยายรักจำนวน
49 เรื่อง
ขั้นตอนที่ 3 การนำเสนอผลการศึกษาวิจัย
ผูDวิจัยแสดงผลการวิเคราะห7ขDอมูลทั้งหมดดDวยการพรรณนาวิเคราะห7 (Descriptive Analysis)

ผลการวิจัย

จากการศึกษากลวิธีการใชDภาษาที่สะทDอนมุมมองความรักในนวนิยายรักของศิลปGนแหJงชาติ ผูDวิจัยสรุป
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค7ของการวิจัย ดังนี้
1. กลวิธีทางภาษาที่สะทDอนมุมมองความรักในนวนิยายรักของศิลปGนแหJงชาติที่เปLนสุภาพสตรี ในชJวง
ปM พ.ศ.2500 - พ.ศ. 2557 ผลการศึกษา พบกลวิธีทางภาษาที่ผูDเขียนใชDในการถJายทอดเรื่องราวความรักใน
นวนิยายรักจำนวน 49 เรื่อง ทั้ง 5 กลวิธีหลัก ไดDแกJ กลวิธีการใชDคำ กลวิธีการใชDประโยคแสดงเจตนา
กลวิธีการใชDสำนวน กลวิธีการใชDภาพพจน7 และกลวิธีการใชDโวหาร โดยสามารถสะทDอนใหDเห็นถึงมุมมอง
ความรักที่ผูDเขียนตDองการสื่อสารไปยังผูDอJานไดD ปรากฏผลการวิจัย ดังนี้
1.1 กลวิธีการใชaคำ เปLนกลวิธีที่ผูDเขียนเลือกใชDคำมาใชDในงานเขียนนวนิยายรักทั้งหมด 49 เรื่อง เพื่อ
สะทDอนมุมมองความรักในแงJมุมตJางๆ การกระทำตJางๆ รวมถึงอารมณ7ความรูDสึกตJางๆทั้งดDานบวกและดDานลบ
ที่ผูDเขียนตDองการสื่อไปยังผูDอJาน จากการศึกษากลวิธีการใชDคำที่สะทDอนมุมมองความรักในนวนิยายรักของ
ศิลปGนแหJงชาติ จำนวน 49 เรื่อง พบกลวิธีทางการใชDคำ ที่ผูDเขียนใชDในการถJายทอดเรื่องราวความรักใน
นวนิยายรักทั้งหมด 3 กลวิธียJอย ไดDแกJ การซ้ำคำ เปLนกลวิธีทางภาษาที่ผูDเขียนตDองการเนDนย้ำเกี่ยวกับการ
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กระทำตJางๆ รวมถึงอารมณ7ความรูDสึกตJางๆ ในเรื่องราวเกี่ยวกับความรัก ใหDเดJนชัดและชัดเจนยิ่งขึ้น การใชD
คำนามธรรม เปLนกลวิธีทางภาษาที่ผูDเขียนตDองการสะทDอนใหDเห็นถึงอารมณ7ความรูDสึกตJางๆในเรื่องที่เกี่ยวกับ
ความรักที่ผูDเขียนตDองการสื่อไปยังผูDอJาน แบJงเปLนคำนามธรรม 2 ประเภท ไดDแกJ คำนามธรรมดDานบวก เปLนคำ
ที่แสดงอารมณ7ความรูDสึกเกี่ยวกับความรักดDานบวก บJงบอกวJาความรักทำใหDเกิดความรูDสึกที่ดี และคำนามธรรม
ดDานลบ เปLนคำที่แสดงอารมณ7ความรูDสึกเกี่ยวกับความรักดDานลบ บJงบอกความรูDสึกทุกข7อันเนื่องมาจาก
ความรัก และการใชDคำแสดงอาการ เปLนกลวิธีทางภาษาที่ผูDเขียนตDองการสะทDอนใหDเห็นถึงกิริยาอาการ
การกระทำตJางๆในเรื่องที่เกี่ยวกับความรัก ที่ผูDเขียนตDองการสื่อไปยังผูDอJาน เพื่อใหDผูDอJานเกิดความรูDสึกตามที่
ผูDเขียนตDองการสื่อ แบJงเปLนคำแสดงอาการ 2 ประเภท ไดDแกJ คำแสดงอาการที่แสดงความรัก เปLนคำที่แสดง
การกระทำดDานบวก โดยเปLนคำที่บJงบอกการกระทำสิ่งที่ดีใหDกับคนที่รัก และคำแสดงอาการที่แสดงการทำรDาย
รJางกายและจิตใจ เปLนคำที่แสดงการกระทำดDานลบ โดยเปLนคำที่บJงบอกการกระทำในการทำรDายรJางกายและ
จิตใจตJอคนรัก ดังตัวอยJางกลวิธีการใชDคำที่ผูDเขียนใชDในการถJายทอดมุมมองความรักในนวนิยายรักเรื่อง (1)
ระบำใบ และเรื่อง (2) โดมผูDจองหอง ดังนี้
(1) เกลียวทอง: “เกลียวเป1นคนโรแมนติกเรื่องความรักเนี่ยะ เป1นของไมAเบื่อ แตAศึกษาธรรมะไวGชAวยใหG
ไดGคิด ไม#หลง ไม#ไหล ไม#ไรGสติสตัง จนทำลายตัวเองอยAางแตAกAอน” (Suwan, 2000)
จากตัวอยJางขDางตDน ผูDเขียนใชDการซ้ำคำ คือคำวJา“ไมJ” ผJานคำพูดของตัวละครในเรื่อง ที่ตDองการเนDน
ย้ำความคิดของตนวJาจะไมJกระทำสิ่งดังกลJาว ซึ่งมาจากการที่ตัวละครไดDศึกษาธรรมะที่ไดDใหDแงJคิดเมื่อยามมี
ความรักวJาเปLนสิ่งที่หDามกระทำ คือ ไมJหลงใหล ไมJไรDสติ เพราะจะเปLนการทำรDายตนเอง ทำใหDเกิดความทุกข7
สะทDอนใหDเห็นมุมมองความรักของผูDเขียนที่ตDองการสื่อใหDเห็นวJา ความรักคือการเรียนรูD เมื่อใดที่มีรัก เราควร
เรียนรูDในรัก และรักอยJางมีสติ พรDอมดDวยป”ญญา ไมJหลงใหลในรักจนมองไมJเห็นความจริง เพราะฉะนั้นจะทำใหD
เราเกิดทุกข7 จนทำลายตนเองไดD
(2) แสงระวี: “หญิงไมAเคยคลายรักคลายนับถือเขาเลย ยิ่งรักก็ยิ่งเห็นใจ” (Surangkhanang, 1987)
จากตัวอยJางขDางตDน ผูDเขียนใชDคำนามธรรมที่แสดงอารมณ7ความรูDสึกเกี่ยวกับความรักดDานบวก ผJาน
คำพูดของตัวละครในเรื่อง คือคำวJา“เห็นใจ” จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 คำวJา “เห็น
ใจ” หมายถึง รJวมรูสD กึ ในความทุกข7ยากของผูอD น่ื ซึ่งคำวJา “เห็นใจ” สื่อใหDเห็นความคิดของผูDพูดที่คิดวJา ความ
รักสามารถทำใหDคนเราเกิดความรูDสึกที่ดีตJอคนที่รัก คือ อยากเห็นเขามีความสุข สะทDอนใหDเห็นมุมมองความรัก
ของผูDเขียนที่ตDองการสื่อใหDเห็นวJา ความรักคือความปรารถนาดีใหDแกJกัน เมื่อคนที่รักมีความทุกข7 ยิ่งทำใหDเกิด
ความเห็นใจ ปรารถนาเห็นคนทีร่ ักมีความสุข
1.2 กลวิธีการใชaประโยคแสดงเจตนา เปLนกลวิธีที่ผูDเขียนเลือกใชDประโยคแสดงเจตนามาใชDในงาน
เขียนนวนิยายรักทั้งหมด 49 เรื่อง เพื่อถJายทอดใหDผูDรับสารทราบเจตนาของผูDเขียน หรือตDองการใหDผูDรับสาร
กระทำการอยJางใดอยJางหนึ่งในดDานที่เกี่ยวกับความรัก ดังที่ Sriyapai (2012) ไดDกลJาวถึงประโยคแสดงเจตนา
ในการสื่อสารไวDวJา ประโยคแตJละประโยคในแงJของการสื่อสารยJอมแสดงเจตนาของผูDสJงสารทุกประโยค
จากการศึกษากลวิธีการใชDประโยคแสดงเจตนา พบกลวิธีทางการใชDประโยคแสดงเจตนาทั้งหมด 7 กลวิธียJอย
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ไดDแกJ ประโยคบอกใหDทราบ เปLนกลวิธีทางภาษาที่ผูDเขียนตDองการบอกกลJาว อธิบายเรื่องราว หรือแสดง
ความคิดเห็นในเรื่องราวเกี่ยวกับความรัก ประโยคเสนอแนะ เปLนกลวิธีทางภาษาที่ผูDเขียนตDองการเสนอ
ขDอคิดเห็นอยJางใดอยJางหนึ่งในเรื่องราวเกี่ยวกับความรัก ประโยคสั่ง เปLนกลวิธีทางภาษาที่ผูDเขียนตDองการใหD
ผูDรับสารปฏิบัติตามในเรื่องราวเกี่ยวกับความรัก ประโยคหDาม เปLนกลวิธีทางภาษาที่ผูDเขียนตDองการสั่งไมJใหDผูDรับ
สารกระทำในเรื่องราวเกี่ยวกับความรัก ประโยคขอรDอง เปLนกลวิธีทางภาษาที่ผูDเขียนตDองการใหDผูDรับสารชJวย
สงเคราะห7ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งในเรื่องราวเกี่ยวกับความรัก ประโยคคาดคะเน เปLนกลวิธีทางภาษาที่ผูDเขียนใชDเพื่อ
แสดงความคาดหมายในเรื่องราวเกี่ยวกับความรัก และประโยคถาม เปLนกลวิธีทางภาษาที่ผูDเขียนมีเจตนาเพื่อ
ถามผูDรับสารในเรื่องราวเกี่ยวกับความรัก ดังตัวอยJางกลวิธีการใชDประโยคแสดงเจตนาที่ผูDเขียนใชDในการ
ถJายทอดมุมมองความรักในนวนิยายรักเรื่อง (3) ผูDกองยอดรัก และเรื่อง (4) พรุJงนี้ไมJมีเธอ ดังนี้
(3) คุณนายไฉววงศf: “แกตGองจำไวGวAาแกมีเมียแลGว ถึงไมAมีลูกดGวยกันวันหนึ่งก็คงจะมี แกจะไปสนใจ
ผูGหญิงอื่นไมAไดG” (Nakkhanan, 1970)
จากตัวอยJาง พบวJาผูDเขียนมีการใชDประโยคแสดงเจตนาประเภทสั่งในเรื่องเกี่ยวกับความรัก ผJานคำพูด
ของตัวละครในเรื่อง โดยมีการใชDคำศัพท7ที่แสดงการสั่ง คือคำวJา “ตDอง” ซึ่งตัวละครในเรื่องไดDสั่งใหDอีกฝาย
ปฏิบัติตามในเรื่องการไมJใหDนอกใจคนรัก เพราะจะทำใหDคนที่รักตDองผิดหวังเสียใจ สะทDอนใหDเห็นมุมมอง
ความรักของผูDเขียนที่ตDองการสื่อใหDเห็นวJา ความรักคือความซื่อสัตย7 สามีภรรยาไมJควรนอกใจ ควรจะมีรักเดียว
ใจเดียว เพราะหากคูJชีวิตขาดความซื่อสัตย7ตJอกันแลDว จะทำใหDชีวิตคูJเกิดป”ญหาตามมา และทำใหDรักไมJยั่งยืน
(4) เพียงฤทัย: “…ขออยAางเดียวจงรักษาตัวไวGใหGดีจนกวAาจะไดGแตAงงานกับเขาอยAางถูกตGองตาม
ประเพณี…” (Narawadee, 1968)
จากตัวอยJาง พบวJาผูDเขียนมีการใชDประโยคแสดงเจตนาประเภทขอรDองในเรื่องเกี่ยวกับความรัก ผJาน
คำพูดของตัวละครในเรื่อง โดยมีการใชDคำกริยานำคือ คำวJา “ขอ” ซึ่งเปLนคำศัพท7ที่แสดงการขอรDอง โดย
ตัวละครคือ เพียงฤทัย ไดDขอรDองนDองสาว คือ สุดา วJาใหDรักษาตัวไวDใหDดี ไมJปลJอยตัวปลJอยใจใหDกับนเรนทร7
ชายคนรักจนกวJาจะถึงวันแตJงงาน สะทDอนใหDเห็นมุมมองความรักของผูDเขียนในเรื่อง การวางตัวของผูDหญิง
ที่ตDองการสื่อวJา ผูDหญิงไมJควรที่จะปลJอยตัวปลJอยใจใหDกับชายใด ควรรักนวลสงวนตัวไวDจนกวJาจะถึงวันแตJงงาน
เพราะไมJเชJนนั้นหากเกิดเลิกรากันไปกJอน คนที่เสียหายก็คือตัวเราเอง
1.3 กลวิธีการใชaสำนวน เปLนกลวิธีที่ผูDเขียนเลือกใชDสำนวนมาใชDในงานเขียนนวนิยายรักทั้งหมด 49
เรื่อง เพื่อกลJาวแทนถDอยคําบางคํา หรือใชDขยาย หรือเนDนความเขDาใจ ในเรื่องราวเกี่ยวกับความรัก ชJวยทำใหD
ผูDอJานเขDาใจมุมมองความรักที่ผูDเขียนตDองการจะสื่อไดDชัดเจนยิ่งขึ้น ดังที่ Kanchanakphan (2000) กลJาววJา
การใชDสำนวนชJวยทำใหDเขDาใจความหมายที่ผูDเลJาเรื่องตDองการจะสื่อไดDชัดเจนยิ่งขึ้นโดยไมJตDองอธิบายความ
อยJางละเอียด อีกทั้งยังชJวยถJายทอดทัศนคติของผูDสJงสารไปสูJผูDรับสาร และโนDมนDาวใหDผูDรับสารเห็นคลDอยตามที่
ผูDสJงสารกลJาวไดD จากการศึกษากลวิธีการใชDสำนวน พบกลวิธีการใชDสำนวนที่ผูDเขียนใชDเพื่อแสดงวัตถุประสงค7ใน
เรื่องราวเกี่ยวกับความรัก 3 กลวิธียJอย ไดDแกJ ใชDเพื่อสั่งสอนหรือเตือนสติ เปLนกลวิธีทางภาษาที่ผูDเขียนตDองการ
สั่งสอนหรือเตือนสติในเรื่องราวเกี่ยวกับความรัก ใชDเพื่อเปรียบเทียบ เปLนกลวิธีทางภาษาที่ผูDเขียนตDองการใชD
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เปรียบเทียบในเรื่องราวเกี่ยวกับความรัก และใชDเพื่อตำหนิ เปLนกลวิธีทางภาษาที่ผูDเขียนตDองการตำหนิใน
เรื่องราวเกี่ยวกับความรัก ดังตัวอยJางกลวิธีการใชDสำนวนที่ผูDเขียนใชDในการถJายทอดเรื่องราวความรักใน
นวนิยายรักเรือ่ ง (5) ราตรีประดับดาว และเรื่อง (6) เพชรในเรือน ดังนี้
(5) เกดรูGดีวAา เพียงแคAพยักหนGารับทีเดียว ยอมเอออวยไปกับพAอแมAวAาเกดมีชายอื่นแลGว คุณหลวงก็คง
จะถอยทัพกลับไป เรื่องจะฉุดครAาเกดไปเป1นเมียนั้น เกดไมAคิดวAาคุณหลวงจะทำ การที่สAงนGาหมื่นมาเจรจาแตA
แรก ก็แสดงแลGววAาคุณหลวงประสงคfจะเข+าตามตรอกออกตามประตู” (Winitchaikun, 1999)
จากตัวอยJางขDางตDน ผูDเขียนใชDสำนวนเพื่อเปรียบเทียบในเรื่องราวเกี่ยวกับความรัก คือ “เขDาตามตรอก
ออกตามประตู” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ไดDใหDความหมายสำนวน “เขDาตามตรอกออก
ตามประตู” วJาหมายถึง ทำตามธรรมเนียมในการสูJขอ จากตัวอยJางนี้แสดงใหDเห็นวJา “เขDาตามตรอกออกตาม
ประตู” หมายถึง การที่ฝายชายไดDสJงคนมาเจรจากับผูDใหญJเพื่อมาสูJขอหญิงที่ตนรัก สะทDอนใหDเห็นมุมมอง
ความรักของผูDเขียนในเรื่อง ความรักที่ดีตDองเริ่มตDนอยJางถูกตDอง ที่ตDองการสื่อวJา ถDาจะรักใครเพื่อมาเปLน
คูJครองในอนาคต ควรทำใหDถูกตDองตามประเพณี เพื่อเปLนการใหDเกียรติผูDหญิงและพJอแมJของอีกฝาย
(6) คุณหญิงจิตรา: “อยากใหGเจGามีลูกมีเมียกะเขาบGาง หาผูGหญิงดีๆที่เขารักเจGาจริง เป1นกุลสตรี เทAานั้น
พอแลGว เรื่องรูปโฉมโนมพรรณ ความมีความจนไมAจำเป1นตGองไปเฟyนหามันนักดอก สวยแต#รูป จูบไม#หอมก็ทำ
อะไรไมAไดG แลGวเจGาจะกลุGมใจทีหลัง ไอGมั่งมีเขาก็มากดหัวเจGา มันก็ไมAดีอีกนั่นแหละ เราเป1นลูกผูGชาย”
(Asoksin, 1965)
จากตัวอยJางขDางตDน ผูDเขียนใชDสำนวนเพื่อตำหนิในเรื่องราวเกี่ยวกับความรัก คือ “สวยแตJรูป จูบไมJ
หอม” ผJานคำพูดของตัวละครในเรื่อง จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 สำนวน “สวยแตJรูป
จูบไมJหอม” หมายถึง มีรูปรJางงาม แตJมีความประพฤติ ทJาทีวาจา และกิริยามารยาทไมJดี โดยผูDพูดตำหนิผูDหญิง
ที่หนDาตาสวยแตJมีความประพฤติไมJดีวJาไมJควรเอามาเปLนคูJครอง สะทDอนใหDเห็นมุมมองความรักของผูDเขียนใน
เรื่อง การเลือกคูJครอง ที่ตDองการสื่อวJา การเลือกคูJครองตDองพิจารณาใหDถDวนถี่ทั้งนิสัยใจคอ และกิริยามารยาท
รูปลักษณ7ภายนอกและฐานะไมJสำคัญเทJากับความรักที่มีใหDแกJกัน และความประพฤติ
1.4 กลวิธีการใชaภาพพจน6 เปLนกลวิธีที่ผูDเขียนเลือกใชDภาพพจน7มาใชDในงานเขียนนวนิยายรักทั้งหมด
49 เรื่อง เพื่อใชDในการกลJาวเชิงเปรียบเทียบในเรื่องราวเกี่ยวกับความรัก ชJวยใหDผูDอJานนึกเห็นเปLนภาพไดD
ชัดเจนขึ้น เขDาใจเรื่องราวไดDงJายและรวดเร็ว ทราบถึงมุมมองเกี่ยวกับความรักที่ผูDเขียนตDองการสื่อไปยังผูDอJานไดD
ดียิ่งขึ้น ดังที่ Thai Uboon (2007) กลJาววJา การใชDภาพพจน7 ทำใหDผูDอJานเกิดจินตนาการ เกิดอารมณ7ความรูDสึก
ตJอขDอความที่ไดDอJานไดDฟ”งอยJางกระจJางชัด จากการศึกษากลวิธีการใชDภาพพจน7 พบกลวิธีการใชDภาพพจน7 8
กลวิธียJอย ไดDแกJ อุปมา เปLนกลวิธีทางภาษาที่ผูDเขียนตDองการเปรียบเทียบในเรื่องราวเกี่ยวกับความรัก โดยการ
นำความรักมาเปรียบกับอีกสิ่งหนึ่งวJาเหมือนกันอยJางไร ในลักษณะใด ซึ่งเปLนกลวิธีที่ชJวยใหDผูDอJานเห็นเปLนภาพ
ของความรักไดDชัดเจนขึ้น อุปลักษณ7 เปLนกลวิธีทางภาษาที่ผูDเขียนตDองการเปรียบเทียบในเรื่องราวเกี่ยวกับ
ความรัก โดยการนำความรักมาเปรียบวJาเปLนอีกสิ่งหนึ่ง ซึ่งเปLนกลวิธีที่ชJวยใหDผูDอJานเห็นภาพของความรักไดD
ชัดเจนขึ้น บุคลาธิษฐาน เปLนกลวิธีทางภาษาที่ผูDเขียนตDองการสมมติใหDความรักซึ่งเปLนสิ่งที่ไมJมีชีวิต เปLน
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นามธรรม ใหDมีกิริยาอาการเหมือนมนุษย7 ซึ่งเปLนกลวิธีที่ชJวยใหDผูDอJานนึกเห็นเปLนภาพไดDชัดเจนขึ้น เขDาใจ
เรื่องราวไดDงJายและรวดเร็ว ปฏิภาคพจน7 เปLนกลวิธีทางภาษาที่ผูDเขียนตDองการกลJาวถึงเรื่องราวเกี่ยวกับ
ความรักในลักษณะที่มีความหมายตรงกันขDาม ซึ่งเปLนกลวิธีที่ชJวยใหDผูDอJานนึกเห็นเปLนภาพไดDชัดเจนขึ้น เขDาใจ
เรื่องราวไดDงJายและรวดเร็ว อติพจน7 เปLนกลวิธีทางภาษาที่ผูDเขียนการกลJาวเกินจริงในเรื่องราวเกี่ยวกับความรัก
ซึ่งผูDเขียนตDองการย้ำความหมายในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักใหDมีน้ำหนัก เพื่อใหDผูDอJานนึกเห็นเปLนภาพไดD
ชัดเจนขึ้น เขDาใจเรื่องราวไดDงJายและรวดเร็ว ปฏิรูปพจน7 เปLนกลวิธีทางภาษาที่ผูDเขียนอDางถึงบุคคล เหตุการณ7
เรื่องราว หรือพฤติกรรม หรือขDอความที่แพรJหลายรูDจักกันดี ในเรื่องราวเกี่ยวกับความรัก มาประกอบหรือเพื่อ
เปรียบเทียบกับพฤติกรรมบางประการในเรื่องราวเกี่ยวกับความรัก เพื่อชJวยโยงความคิดใหDผูDอJานเขDาใจ
เรื่องราวไดDดียิ่งขึ้น ปฏิปุจฉา เปLนกลวิธีทางภาษาที่ผูDเขียนตั้งคำถามในเรื่องราวเกี่ยวกับความรัก แตJมิไดDหวัง
คำตอบ โดยผูDเขียนจะใชDคำถามเชิงวาทศิลป[เพื่อเรDาอารมณ7ผูDอJาน หรือสื่อความหมาย และแฝงขDอคิดใน
เรื่องราวเกี่ยวกับความรัก และอุทาหรณ7 เปLนกลวิธีทางภาษาที่ผูDเขียนตDองการนำเรื่องราว เหตุการณ7 หรือ
ความคิดตJางๆ ในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักมาเปรียบเทียบ เพื่อสื่อความหมายในเรื่องราวเกี่ยวกับความรัก ใหD
ผDูอJานเห็นเปLนภาพไดDชัดเจนขึ้น เขDาใจเรื่องราวไดDงJายขึ้น ดังตัวอยJางกลวิธีการใชDภาพพจน7ที่ผูDเขียนใชDในการ
ถJายทอดเรื่องราวความรักในนวนิยายรักเรื่อง (7) จับตDนมาชนปลาย และเรื่อง (8) ตำรับรัก ดังนี้
(7) มัลลีนั่งอยูAในความเงียบสงัดของยามกลางคืน เสียงนกกลางคืนรGองกรีดแหลมดังอยูAแวAวๆ เธอ
ปลAอยใหGความคิดของตัวเองลAองลอยไป นานหลายป}แลGวที่เธอไดGใชGความเพียรพยายามอยAางยิ่งในการที่จะปลด
เอาภาระอันหนักอึ้งที่แบกไวGบนบAาออกไป พระอาจารย;เพียรบอกเป=นร+อยๆครั้งว#า หากมีทุกข;ก็ต+องวางเอง
ไม#มีใครวางให+ได+ เพราะเขาไม#ได+แบกอยู# คนแบกเองก็ต+องวางเอง (Sangkrachang, 2013)
จากตัวอยJางขDางตDน ผูDเขียนใชDภาพพจน7ประเภทปฏิรูปพจน7 โดยการอDางถึงบุคคลมาประกอบเสริม
เนื้อเรื่อง เพื่อชJวยโยงความคิดใหDผูDอJานเขDาใจในสิ่งที่ผูDเขียนตDองการจะสื่อ โดยในเนื้อเรื่องผูDเขียนกลJาวถึงตัว
ละคร คือ มัลลีที่กำลังนึกถึงชJวงเวลาในอดีตที่ตDองใชDความพยายามในการนำทุกข7ในใจที่เกิดจากความรักที่ไมJ
สมหวังออกไปจากใจ และไดDนึกถึงคำสอนของพระอาจารย7เพียรที่ไดDกลJาวไวDในเรื่องของความทุกข7วJา คนเรา
เมื่อมีความทุกข7 เราก็ตDองปลJอยวางดDวยตนเอง ไมJมีใครสามารถชJวยเราไดD เพราะเขาไมJไดDแบกทุกข7ของเรา
เอาไวD คนที่ทุกข7เองก็ตDองปลJอยวางดDวยตนเอง สะทDอนใหDเห็นมุมมองความรักของผูDเขียนที่ตDองการสื่อใหDเห็น
วJา ความรักคือการเรียนรูD ความรักที่ไมJสมหวังนั้นทำใหDคนเราเกิดทุกข7 นั่นเปLนเพราะเราไปแบกมันไวDในใจเรา
จึงทุกข7 ชีวิตยJอมหาความสุขไมJไดD เพราะฉะนั้นเราควรปลJอยวาง เอาความผิดหวังเปLนบทเรียน เพื่อเรียนรูDกับ
สิ่งที่ผิดพลาด ชีวิตยังอีกยาวไกล เดินหนDาตJอไป ปลJอยวางจากความทุกข7 ชีวิตก็จะมีความสุข
(8) คุณวรรณ: “ผูGหญิงเรานAะ ไมAใชAสำคัญที่สวยงามอยAางเดียว ความงามจริตกิริยา งามวาจา งามน้ำใจ
สำคัญกวAา ความสวยภายนอกเป=นสิ่งลวงตาไม#คงทนถาวร แต#ความงามภายในนั้นมั่นคงสูงค#าน#านิยม และ
เป=นที่พึงปรารถนาของคนทั่วไป” (Chaiyachinda, 1960)
จากตัวอยJางขDางตDน ผูDเขียนใชDภาพพจน7ประเภทปฏิภาคพจน7 โดยเปLนการนำถDอยคำที่มีใจความตรงกัน
ขDาม คือ “ความสวยภายนอกเปLนสิ่งลวงตาไมJคงทนถาวร” และ “ความงามภายในนั้นมั่นคงสูงคJานJานิยม และ
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เปLนที่พึงปรารถนาของคนทั่วไป” เพื่อเสนอถึงความขัดแยDงใหDเห็นเปLนภาพที่ชัดเจนในเรื่องความรัก ในบริบทนี้
สื่อความคิดของผูDพูดที่ตDองการกลJาวถึงคุณสมบัติของผูDหญิงที่ดีที่ผูDชายควรเลือกเปLนคูJครองวJา ไมJใชJแคJ
ความสวยงามเพียงแคJรูปลักษณ7ภายนอกเทJานั้น แตJควรมีความงามที่ภายใน คือ กิริยามารยาท วาจา และ
น้ำใจ ซึ่งเปLนคุณลักษณะที่และพึงปรารถนา สะทDอนใหDเห็นมุมมองความรักของผูDเขียนในเรื่อง การเลือกคูJครอง
ที่ไมJควรพิจารณาเพียงแคJรูปลักษณ7ภายนอก แตJควรพิจารณาจากเนื้อแทDที่อยูJภายใน ซึ่งเปLนสิ่งที่สำคัญจะทำ
ใหDชีวิตคูJยืนยาว
1.5 กลวิธีการใชaโวหาร เปLนกลวิธีที่ผูDเขียนเลือกใชDโวหารมาใชDในงานเขียนนวนิยายรักทั้งหมด 49
เรื่อง โดยโวหารเปLนถDอยคำที่ใชDในการสื่อสารดDวยการเรียบเรียงอยJางมีวิธีการและชั้นเชิง เพื่อสื่อความใน
เรื่องราวเกี่ยวกับความรักไปยังผูDอJานใหDตรงตามความตDองการของผูDเขียน ซึ่งจะทำใหDผูDอJานทราบถึงมุมมองของ
ผูDเขียนในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักไดDเปLนอยJางดี ดังที่ Laksanasiri, and Imsamran (2005) กลJาววJา การใชD
โวหาร ชJวยใหDผูDอJานเขDาใจเรื่องราว เกิดจินตภาพและความรูDสึกตรงตามที่ ผูDสJงสารตDองการ จากการศึกษากล
วิธีการใชDโวหาร พบกลวิธีการใชDโวหาร 4 กลวิธยี Jอย ไดDแกJ บรรยายโวหาร เปLนกลวิธีทางภาษาที่ผูDเขียนกลJาวถึง
เรื่องราว หรือเหตุการณ7ที่เกี่ยวกับความรัก อธิบายโวหาร เปLนกลวิธีทางภาษาเปLนกลวิธีทางภาษาที่ผูDเขียน
อธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับความรัก เทศนาโวหาร เปLนกลวิธีทางภาษาที่ผูDเขียนใหDคำแนะนำสั่งสอน และคำชี้แจง
เหตุผลตJางๆในเรื่องราวเกี่ยวกับความรัก เพื่อชักจูงผูDอJานใหDมีความเห็นคลDอยตามใหDเชื่อถือและใหDปฏิบัติตาม
และสาธกโวหาร เปLนกลวิธีทางภาษาที่ผูDเขียนยกตัวอยJางหรือยกเรื่องราวมาประกอบเนื้อเรื่องที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับความรัก เพื่อใหDผูDอJานเขDาใจเนื้อเรื่องไดDดียิ่งขึ้น ดังตัวอยJางกลวิธีการใชDโวหารที่ผูDเขียนใชDในการ
ถJายทอดเรื่องราวความรักในนวนิยายรักเรื่อง (9) ลางรัก และเรื่อง (10) คำมั่นสัญญา ดังนี้
(9) คุณสมใจ: “คนใดที่ไดGในสิ่งที่ซึ่งตนปรารถนา นับวAาเป1นคนโชคดีที่สุด และแมAศากุนเป1นคูAสมรสที่
ถึงพรGอมแลGวทุกอยAาง ฉันเชื่อมั่นในความรักอันบริสุทธิ์เยือกเย็นที่แกและแมAศากุนมีตAอกัน รักอยAางไฟไมA
เทAาไหรAก็ดับมอด แตAรักอยAางน้ำจะแชAมชื่นเยือกเย็นตลอดไป” (Ladawan, 1957)
จากตัวอยJางขDางตDน ผูDเขียนใชDเทศนาโวหาร โดยใหDตัวละครในเรื่องใหDคำแนะนำสั่งสอนในเรื่องความ
รัก โดยในเนื้อความ ตัวละคร คือ คุณสมใจไดDสอนและใหDขDอคิดแกJศากุนและธิติในเรื่องขDอปฏิบัติตJอกันของ
สามีภรรยาวJา เมื่อเราไดDใชDชีวิตรJวมกับคนที่เรารัก ถือเปLนความโชคดี ดังนั้นควรดูแลรักษาคนที่รักไวDใหDดี ตDอง
ใจเย็น ประนีประนอมกัน จะทำใหDชีวิตคูJยืนยาว และอยJาใชDอารมณ7ตJอกัน เพราะจะทำใหDชีวิตคูJมีแตJป”ญหา
ไมJนานก็ตDองเลิกรากันไป สะทDอนใหDเห็นมุมมองความรักของผูDเขียนในเรื่อง ชีวิตคูJ ที่ตDองการสื่อวJา การที่เราไดD
มีโอกาสใชDชีวิตรJวมกับคนที่เรารัก ก็ควรที่จะถนอมความรักใหDยืนยาว เวลามีป”ญหาควรที่จะใจเย็น ไมJใชD
อารมณ7 มอบความเห็นอกเห็นใจใหDแกJกัน เติมเต็มชีวิตรักใหDชุJมฉ่ำ ความรักก็จะยั่งยืน
(10) หลวงพAอ: การมีชีวิตคูAเป1นธรรมดาโลก หลวงพAอก็เคยผAาน มันมีทั้งสุขและทุกขf ก็…ตามธรรมดา
อีก ถGาจะตGองแตAงก็แตAงไป หากตGองทำจิตไวGวAา มันจะไมAมีแตAทุกขf ไมAมีแตAสุข ทุกอยAางในโลกจะมีดGานเดียว
ไมAไดG ตGองคละเคลGากัน ถGาจิตรูGเสียแลGว ความหวั่นไหวจะนGอยลง เคยไปทะเลไม#ใช#หรือ คลื่นมันเกิดอย#างไร
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ทีแรกมันก็แค#ลมพัดเป=นริ้วน+อยๆใช#ไหม แล+วทำไมมันโตขึ้น มองรอบตัวเถอะ อะไรๆมันก็ชี้ถึงหลักธรรมได+
ทั้งนั้น (Tmanti, 1986)
จากตัวอยJางขDางตDน ผูDเขียนใชDสาธกโวหาร โดยใหDตัวละครในเรื่องกลJาวถึงเรื่องความรักและมี
การยกตัวอยJางมาประกอบ โดยในเรื่อง ตัวละครคือ หลวงพJอที่ใหDขDอคิดแกJชลันดาในเรื่องชีวิตคูJที่ตDองเจอทั้ง
ความสุขและความทุกข7ปะปนกันไป อยJาไดDกังวลไป ทุกอยJางในโลกจะมีดDานเดียวไมJไดD ถDาจิตรูDเบื้องตDนแลDว
จะทำใหDความหวั่นไหวลดนDอยลง และไดDยกตัวอยJางทะเลที่ยังมีคลื่น เหมือนกับชีวิตคูJที่เริ่มแรกมักมีแตJ
ความสุข แตJพอมีอุปสรรคเขDามาในชีวิต ก็ทำใหDความสุขหายไป เกิดกลายเปLนความทุกข7
จากตัวอยJางที่ 9 และ 10 ในเรื่องชีวิตคูJ เมื่อพิจารณาตามหลักธรรม “การปฏิบัติธรรม” จะชJวยใหD
ชีวิตคูJเขDมแข็งมั่นคงพอที่จะฝ ามรสุมตJางๆไปไดD ดังนั้น คูJสามีภรรยาที่ตDองการมีชีวิตการแตJงงานที่ยั่งยืน
ตลอดไปตDองรJวมกันปฏิบัติธรรม โดยคำวJา ธรรม ในที่นี้ คือ คุณธรรม ไดDแกJ คุณสมบัติที่ดีภายในจิตใจ เชJน
ความรัก ความสงสาร ซึ่งชJวยใหDคนเราทำหนDาที่ของสามีภรรยาไดDโดยไมJตDองฝ¥นใจ และจริยธรรม ไดDแกJ หลัก
แหJง ความประพฤติที่ดีงามที่จะตDองปฏิบัติเพื่อประโยชน7สุขของตนเอง ครอบครัว และสังคม จริยธรรมเปLนขDอ
ปฏิบัติซึ่งกำหนดไวDโดยศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกฎหมาย วJาอะไรเปLนหนDาที่ที่สามีภรรยาจะตDองทำ
เพื่อความผาสุกแหJงครอบครัว (Phra Dhammakosajarn, 2015)

องคRความรูใ_ หมE
กลวิธีทางภาษาในนวนิยายรักของศิลปiนแหjงชาติ สาขาวรรณศิลปk
การใชBคำ

การใช'ประโยคแสดงเจตนา

การใชBสำนวน

การใชBภาพพจน:

การใชBโวหาร

ภาพสะทaอนมุมมองความรักในแงjมุมตjางๆ

- ความรักคือการเรียนรูB
- ความรักคือความซื่อสัตย:
- ความรักที่ดีตBองเริ่มตBนอย)างถูกตBอง
- ชีวิตคู)มักมีอุปสรรคตBองอาศัยการเติมเต็มใหBกันอยู)เสมอ

- ความรักคือความปรารถนาดีใหBแก)กัน
- ผูBหญิงควรวางตัวใหBเหมาะสมในเรื่องความรัก
- การเลือกคู)ครองควรพิจารณาใหBถBวนถี่

เปTนแนวทางหรือคติในการดำเนินชีวิต ตลอดจนเปTนประโยชน:ในการรูBเท)าทันความรักที่จะเกิดขึน้ ในแต)ละรูปแบบ

รูปภาพที่ 1 องค7ความรูDจากการวิจัย
จากภาพที่ 1 สามารถสรุปองค7ความรูDไดDวJา นวนิยายรัก ในชJวงปMพ.ศ. 2500 - พ.ศ. 2557 จำนวน 49 เรื่อง
จากผลงานนักเขียนนวนิยายของไทยที่ไดDรับรางวัลศิลปGนแหJงชาติ สาขาวรรณศิลป[ ที่เปLนสุภาพสตรีจำนวน 10
คน มีการใชDกลวิธีทางภาษาทั้งหมด 5 กลวิธีหลัก ไดDแกJ การใชDคำ การใชDประโยคแสดงเจตนา การใชDสำนวน
การใชDภาพพจน7 และการใชDโวหาร โดยกลวิธีทางภาษาเหลJานี้เปLนเครื่องมือที่สำคัญทำใหDเห็นภาพสะทDอน
มุมมองความรักในแงJมุมตJางๆ ที่ผูDเขียนตDองการสื่อสารไปยังผูDอJาน ไดDแกJ ความรักคือการเรียนรูD หมายถึง การ

วารสารสันติศึกษาปริทรรศนR มจร ปUที่ 9 ฉบับที่ 7 (พฤศจิกายน-ธันวาคม 2564) 3064

เขDาใจความหมายของความรัก รักอยJางมีสติพรDอมดDวยป”ญญา ความรักที่ผJานเขDามาอาจมีทั้งทุกข7และสุข
สมหวังหรือผิดหวัง ถือเปLนประสบการณ7เพื่อที่เราจะนำมาเปLนบทเรียนหรือแนวทางในการดำเนินชีวิตตJอไป
ความรักคือความปรารถนาดีใหDแกJกัน หมายถึง รักที่ปรารถนาใหDคนรักเจอแตJสิ่งที่ดี อยากชJวยเหลือดูแล
เพื่อใหDคนรักมีความสุข โดยที่ไมJหวังผลตอบแทน ความรักคือความซื่อสัตย7 หมายถึง การซื่อสัตย7ตJอคนที่รัก
ไมJคิดนอกใจไปมีคนอื่น ทำใหDคนที่รักตDองผิดหวังเสียใจเกิดเปLนความทุกข7ใจ ผูDหญิงควรวางตัวใหDเหมาะสมใน
เรื่องความรัก ซึ่งถือเปLนคJานิยมและบรรทัดฐานทางสังคมที่ผูDหญิงไทยพึงปฏิบัติ โดยเฉพาะการรักนวลสงวนตัว
เพราะสิ่งนี้เปLนเกราะป•องกันจากความผิดพลาดตJางๆที่จะตามมาภายหลัง ดังสุภาษิตสอนหญิงของสุนทรภูJที่ไดD
กลJาวไวDวJา “จงรักนวลสงวนงามหDามใจไวD อยJาหลงใหลจำคำที่ร่ำสอน คิดถึงหนDาบิดาแลมารดร อยJารีบรDอนเร็ว
นักมักไมJดี เมื่อสุกงอมหอมหวนจึงควรหลJน อยูJกับตDนอยJาใหDพรากไปจากที่ อยJาชิงสุกกJอนหJามไมJงามดี เมื่อ
บุญมีคงจะมาอยJาปรารมภ7” ความรักที่ดีตDองเริ่มตDนอยJางถูกตDอง คือ เราควรที่จะเริ่มตDนความรักใหDถูกตDอง
ถูกที่ ถูกเวลา ตามแบบแผนที่สังคมกำหนดไวD โดยไมJทำใหDตนเองและผูDอื่นตDองเดือดรDอน และถDาเราเริ่มตDน
ความรักอยJางถูกตDองแลDว จะทำใหDความสัมพันธ7นั้นยืนยาว การเลือกคูJครองควรพิจารณาใหDถDวนถี่ ไมJหลงใหล
เพียงแคJรูปลักษณ7ภายนอก หากตDองพิจารณาองค7ประกอบดDานอื่นๆดDวย ทั้งนิสัยใจคอ กิริยามารยาท
การแตJงงานเปLนเพียงการเริ่มตDนของการชีวิตคูJ ผลจากการตัดสินใจเลือกคูJครองนั้นยJอมหมายถึง ความสุข
ความสมหวัง หรือความลDมเหลวในชีวิตของคูJสมรส และชีวิตคูJมักมีอุปสรรคตDองอาศัยการเติมเต็มใหDกันอยูJ
เสมอ โดยการมอบความรัก ความเห็นอกเห็นใจใหDแกJกัน ใหDเกียรติกัน ซึ่งสิ่งเหลJานี้เปLนองค7ประกอบที่สำคัญซึ่ง
จะทำใหDชีวิตคูJราบรื่น มีความสุข โดยภาพสะทDอนมุมมองความรักในดDานตJางๆผJานกลวิธีทางภาษาที่ผูDเขียน
สื่อสารไปยังผูDอJานขDางตDน จะเปLนแนวทางหรือคติในการดำเนินชีวิต ตลอดจนเปLนประโยชน7ในการรูDเทJาทัน
ความรักที่จะเกิดขึ้นในแตJละรูปแบบใหDกับผูDอJานไดD

อภิปรายผลการวิจัย

จากการศึกษากลวิธีทางภาษาที่สะทDอนมุมมองความรักในนวนิยายรักของศิลปGนแหJงชาติที่เปLน
สุภาพสตรี ในชJวงปM พ.ศ.2500 - พ.ศ. 2557 ผลการวิจัยพบการใชD กลวิธีทางภาษา 5 กลวิธีหลัก ไดDแกJ
กลวิธีการใชDคำ กลวิธีการใชDประโยคแสดงเจตนา กลวิธีการใชDสำนวน กลวิธีการใชDภาพพจน7 และกลวิธีการใชD
โวหาร โดยกลวิธีทางภาษาเหลJานี้ผูDเขียนมีการเลือกใชDภาษาอยJางมีศิลปะและเหมาะสม สามารถสะทDอนใหDเห็น
มุมมองความรักตามที่ผูDเขียนตDองการนำเสนอแกJผูDอJานไดDอยJางชัดเจน ไดDแกJ ความรักคือการเรียนรูD ความรักคือ
ความปรารถนาดีใหDแกJกัน ความรักคือความซื่อสัตย7 ผูDหญิงควรวางตัวใหDเหมาะสมในเรื่องความรัก ความรักที่ดี
ตDองเริ่มตDนอยJางถูกตDอง การเลือกคูJครองควรพิจารณาใหDถDวนถี่ และชีวิตคูJมักมีอุปสรรคตDองอาศัยการเติมเต็ม
ใหDกันอยูJเสมอ จึงกลJาวไดDวJา “ภาษา” เปLนเครื่องมือที่สำคัญ ที่ผูDเขียนเลือกใชDในการสื่อแทนความคิดของ
ผูDเขียนไปยังผูDอJานเพื่อใหDบรรลุตามวัตถุประสงค7ที่ตDองการ ซึ่งสอดคลDองกับงานวิจัยของ Namkord (2020)
ศึกษาเรื่อง “กลวิธีทางภาษาและอุดมการณ7ความเปLนพลเมือง: ศึกษาจากหนังสือเรียนรายวิชาหนDาที่พลเมือง
ระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551” ผลการวิจัยพบวJา
การสื่ออุดมการณ7ที่ปรากฏในหนังสือเรียนหนDาที่พลเมือง คือการใชDกลวิธีทางภาษา ซึ่งมีดังนี้ กลวิธีทาง
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วัจนภาษา ไดDแกJ 1. การใชDคำศัพท7แสดงคุณลักษณะอันพึงประสงค7 2. การใชDคำกริยาที่เด็กกระทำกริยา
3. การใชDคำกริยาที่บุคคลอื่นกระทำกริยา 4. การใชDคำเรียกขาน 5. การอDางสJวนใหญJ 6. การใชDคำแสดง
ทัศนภาวะ 7. การแสดงเหตุ-ผล 8. การใชDเสียงที่หลากหลาย 9. การกำหนดกรอบการตีความคิด กลวิธี
ทางอวัจนภาษา พบวJามีการใชDรูปภาพอธิบายหนDาที่และความรับผิดชอบของนักเรียน เพื่อสื่อความคิดในการ
ปฏิบัติตนใหDเปLนพลเมืองที่ปรารถนาของสังคม ซึ่งผลการวิจัยทำใหDเห็นวJา ผูDผลิตวาทกรรมหนังสือเรียนหนDาที่
พลเมืองใชDกลวิธีทางภาษาเปLนเครื่องมือในการปลูกฝ”งคJานิยม ความเชื่อ และอุดมการณ7 เพื่อเปLนกรอบในการ
ใชDชีวิตและสรDางพลเมืองที่พึงปรารถนา ที่เอื้อตJอการดูแลและควบคนในสังคมตJอไป
ดังนั้นจึงกลJาวไดDวJา กลวิธีทางภาษาของศิลปGนแหJงชาติ สาขาวรรณศิลป[ ที่เปLนสุภาพสตรี ที่ใชDในงาน
เขียนประเภทนวนิยายรัก มีคุณคJาทางวรรณศิลป[ โดยสามารถสะทDอนใหDเห็นมุมมองความรักในแงJมุมตJางๆ
ซึ่งทรงคุณคJาและเปLนประโยชน7ยิ่งแกJผูDอJาน สมดังที่ไดDรับการประกาศยกยJองเชิดชูเกียรติเปLนศิลปGนแหJงชาติ
สาขาวรรณศิลป[ โดยคณะกรรมการวัฒนธรรมแหJงชาติ วJาเปLนบุคคลที่มีความรูDความสามารถ มีผลงาน
สรDางสรรค7และพัฒนาเปLนที่ยอมรับของวงการ ถJายทอดผลงานศิลปะอันล้ำคJาไวDเปLนประโยชน7ตJอสังคมและ
มนุษยชาติ นอกจากนี้ผูDวิจัยยังไดDพบวJา กลวิธีทางภาษาที่ผูDเขียนใชDสะทDอนใหDเห็นมุมมองความรักในแงJมุมตJางๆ
เชJน มุมมองความรักที่วJา ความรักคือความปรารถนาดีใหDแกJกัน ผJานการใชDคำ คือ คำนามธรรม เชJนคำวJา
“เห็นใจ” หมายถึง รJวมรูDสึกในความทุกข7ยากของผูDอื่น คำวJา “ไมJเห็นแกJตัว” หมายถึง ไมJเอื้อเฟ¥§อใคร
ขาดความกรุณา สอดคลDองกับหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนา คือ หลักพรหมวิหารธรรม ซึ่งหมายถึง
หลั ก ธรรมประจำใจของผู D ป ระเสริ ฐ หรื อ ผู D ม ี จ ิ ต ที ่ ย ิ ่ ง ใหญJ ก วD า งขวางดุ จ พระพรหม ไดD แ กJ เมตตา คื อ
ความปรารถนาดี มี ไ มตรี ตD อ งการชJ ว ยเหลื อ ใหD ท ุ ก คนประสบประโยชน7 แ ละความสุ ข และกรุ ณ า คื อ
ความสงสาร คิดชJวยใหDพDนทุกข7 ซึ่งคนที่รักกันนั้น ถDาเริ่มตDนดDวยการใชDหลักธรรมในการปฏิบัติตJอกันแลDว ยJอม
ทำใหDผูDรับและผูDใหDเปLนสุขใจ แสดงใหDเห็นวJามุมมองความรักที่สะทDอนผJานกลวิธีทางภาษาของศิลปGนแหJงชาติที่
เปLนสุภาพสตรี ในชJวงปM พ.ศ. 2500 - พ.ศ. 2557 นั้น สามารถนำมาเปLนแนวทางหรือคติใหDแกJผูDอJานไดDเปLน
อยJางดีทั้งในอดีตจนถึงยุคป”จจุบัน สามารถสรDางประโยชน7ไดDอยJางสูงสุด เพื่อใหDรักเปLน รักอยJางเขDาใจ และเห็น
คุณคJาและความหมายของความรัก

สรุป

จากผลการวิจัยนี้ ผูDเขียนมีกลวิธีในการนำเสนอและถJายทอดมุมมองความรักผJานงานเขียนนวนิยายรัก
โดยการใชDกลวิธีทางภาษา 5 กลวิธีหลัก ไดDแกJ การใชDคำ พบกลวิธีทางการใชDคำ 3 กลวิธียJอย ไดDแกJ การซ้ำคำ
การใชDคำนามธรรม แบJงเปLนคำนามธรรม 2 ประเภท ไดDแกJ คำนามธรรมดDานบวก และคำนามธรรมดDานลบ
และการใชDคำแสดงอาการ แบJงเปLนคำแสดงอาการ 2 ประเภท ไดDแกJ คำแสดงอาการที่แสดงความรัก เปLนคำที่
แสดงการกระทำดDานบวก และคำแสดงอาการที่แสดงการทำรDายรJางกายและจิตใจ เปLนคำที่แสดงการกระทำ
ดDานลบ การใชDประโยคแสดงเจตนา พบกลวิธีทางการใชDประโยคแสดงเจตนา 7 กลวิธียJอย ไดDแกJ ประโยคบอก
ใหDทราบ ประโยคเสนอแนะ ประโยคสั่ง ประโยคหDาม ประโยคขอรDอง ประโยคคาดคะเน และประโยคถาม
การใชDสำนวน พบกลวิธีการใชDสำนวน 3 กลวิธียJอย ไดDแกJ ใชDสำนวนเพื่อสั่งสอนหรือเตือนสติ ใชDสำนวนเพื่อ

วารสารสันติศึกษาปริทรรศนR มจร ปUที่ 9 ฉบับที่ 7 (พฤศจิกายน-ธันวาคม 2564) 3066

เปรียบเทียบ และสำนวนใชDเพื่อตำหนิ การใชDภาพพจน7 พบกลวิธีการใชDภาพพจน7 8 กลวิธียJอย ไดDแกJ อุปมา
อุปลักษณ7 บุคลาธิษฐาน ปฏิภาคพจน7 อติพจน7 ปฏิรูปพจน7 ปฏิปุจฉา และอุทาหรณ7 และการใชDโวหาร พบ
กลวิธีการใชDโวหาร 4 กลวิธียJอย ไดDแกJ บรรยายโวหาร อธิบายโวหาร เทศนาโวหาร และสาธกโวหาร ซึ่งกลวิธี
ทางภาษาถือเปLนเครื่องมือที่สำคัญ ทำหนDาที่สื่อแทนความคิดของผูDเขียน สะทDอนใหDเห็นมุมมองความรักใน
แงJมุมตJางๆที่ผูDเขียนสื่อสารไปยังผูDอJาน อันจะเปLนประโยชน7สำหรับผูDอJานในการนำมุมมองความรักเปLนแนวทาง
หรือคติในการดำเนินชีวิต ทำใหDรักอยJางฉลาด รักเปLน มีความสุขกับความรักที่ผJานเขDามาในชีวิต อีกทั้งรักอยJาง
เขDาใจ อันเปLนหนทางสูJรักแทD

ข_อเสนอแนะ

จากผลการวิจัย ผูDวิจัยมีขDอเสนอแนะ ดังนี้
1. ขaอเสนอแนะจากการวิจัย
สถาบันการศึกษา และหนJวยงานตJางๆ ควรมีการสJงเสริมใหDกับเยาวชน และบุคคลทั่วไป เพื่อการ
เรียนรูDในดDานจิตวิทยาของความรัก ดDวยการจัดอบรมใหDขDอมูลทั้งในทางทฤษฎีและจากประสบการณ7ของ
ผูDเชี่ยวชาญ เพื่อใหDเห็นมุมมองของความรักที่แตกตJางกัน อีกทั้งสรDางสรรค7กิจกรรมการเรียนรูDเพื่อใหDเปLนคน
ฉลาดรัก รักอยJางเขDาใจ รูDเทJาทันความรักที่จะเกิดขึ้นในแตJละรูปแบบ
2. ขaอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตjอไป
2.1 ควรมีการศึกษากลวิธีทางภาษาแนวคิดอื่นเพิ่มเติม เชJน อุปลักษณ7เชิงมโนทัศน7 วัจนกรรม
ภาษาระดับขDอความ เปLนตDน เพื่อเชื่อมโยงไปสูJการสะทDอนใหDเห็นมุมมองความรักที่ปรากฏในนวนิยายรักไดD
ชัดเจนและครอบคลุมมากขึ้น
2.2 ควรมีการศึกษากลวิธีทางภาษาที่สะทDอนมุมมองความรักในนวนิยายรักของศิลปGนแหJงชาติที่เปLน
สุภาพบุรุษ ที่มีผลงานอยูJในชJวงเวลาเดียวกัน เพื่อจะไดDเห็นกลวิธีทางภาษาที่สะทDอนมุมมองความรักวJามี
ลักษณะอยJางไร อีกทั้งยังทำใหDเห็นถึงความเหมือนและความแตกตJางในการเลือกใชDกลวิธีทางภาษาที่ใชD
สะทDอนมุมมองความรัก เพื่อใหDเกิดการเรียนรูDที่กวDางขวางมากขึ้น
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