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APAKORN NAKLAI : THE UGLY CHARACTERS IN THAI LITERATURE.    THESIS 

ADVISOR : PATTAMA THEEKAPRASERTKUL, Ph.D. 194 pp. 

This thesis aims to study the ugly characters in Thai literature considering the appearance and the 

characteristic and behavior of ugly characters, the creation of ugly characters, and the function of ugly 

character. 17 ugly characters in Thai literature since an Ayutthaya ear to an early Rattanakosin era are 

analyzed, namely, Chu Chok, Phran Bun, Chao Ngor, Nang Samma Nag Khar, Nang Kom Kudji, Khun 

Charng, Muen Harn, Chorrakar, Thaw Sannurat, Nang Khantha Mar Lee, Nang Phee Suea Samut, Chee 

Plueai, Nang Wa Lee, Chaw Lamarn, Yong Tord, Nang Kaew Nar Mar, Nang Pra Dae, and Nang Sri Sar 

Hong.  

 The result about appearance and the characteristic and behavior of the ugly characters are found 

that the ugly characters have 12 sorts of ugly appearance, namely, deformed organ, disabled organ, dirty 

organ, too big organ, big body, shaggy hair, too long hair, less mustache and less hair, dark skin, rough skin, 

flabby breast, and too short nail. As for the characteristic and behavior of ugly characters, there are 2 

important sorts of characteristic and behavior. The bad characteristic and behavior consists of 1  sorts, 

namely, lascivious, tricky, lying, coward, foolish, incapable, bashful, greedy, seducer, jealous, deceitful, 

unfaithful, vulgar, and dumb. The good characteristic and behavior consists of 6 sorts, namely, cultivated, 

wise, brave, capable, honest, and powerful.  

 The creation of ugly character has 2 main strategies: narrative technique and language technique. 

It is found that the 3 narrative techniques are applied to create the ugly characters, namely, creating from 

omniscient narration, creating from other characters in the story, and creating from ugly characters. As for 

the language technique, the words which have negative meaning are used. The simile and the metaphor are 

also used to present the negative image of the ugly characters.  

  The function of ugly characters has the effect to the creation of Thai literature in 3 ways, namely, 

the function for plot, the function for other characters, and the function for conveying the attitude about 

ugliness.  
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บทที   

     บทนํา  

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

ตวัละคร (Character) เป็นองค์ประกอบหนึงทีสาํคญัในการสร้างสรรค์วรรณคดี ตัว

ละครคือผูรั้บบทบาทแสดงพฤติกรรมตามเหตุการณ์ในเรือง หรือผูที้ไดรั้บผลจากเหตุการณ์ในเรือง

ทีเกิดขึนตามเหตุการณ์ในเรืองทีกาํหนดไว ้ตวัละครอาจจะเป็นคน สัตวห์รือสิงของก็ได ้(อุดม หนู

ทอง, : ) 

วรรณคดีจะตอ้งอาศยัตวัละครในการดาํเนินเรือง หากขาดตวัละครไป วรรณคดีอาจจะ

ไม่สามารถดาํเนินเรืองไปได ้หรือหากดาํเนินเรืองไดก้็จะทาํให้เนือหาของเรืองนันขาดสีสันและ

ความน่าสนใจไดเ้ช่นกนั ดงัคาํกล่าวของม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ ( : ) ทีกล่าวถึงการสร้าง

ตวัละครในวรรณคดีว่า “ลกัษณะนิสัยของตวัละครเป็นเนือหาสาํคญัทีสุดอย่างหนึง ถา้เนือเรือง

ดาํเนินไปโดยไม่อาศยัลกัษณะนิสยัของตวัละคร วรรณคดีก็อาจพน้ความสนใจไปไดโ้ดยง่าย” ตวั

ละครจึงมีความสาํคญัในการดาํเนินเรืองและทาํใหเ้รืองน่าสนใจ ทงันีตวัละครในวรรณคดีแต่ละตวั

ก็จะมีความสาํคญัแตกต่างกนัไป บางตวัมีความเป็นเอกเรียกว่าตวัละครเอกหรือตวัละครสาํคญั บาง

ตวัมีความสาํคญัน้อยกว่าลดหลนัลงไปเรียกว่าตวัประกอบ ตวัละครสาํคญัอาจมีมากกว่าหนึงได ้

(วิภา กงกะนนัทน์, : ) 

ในกระบวนการสร้างตวัละครในวรรณคดีพบว่า กวีมกัสร้างใหต้วัละครมีลกัษณะตาม

อุดมคติสากลหรือตามขนบทางวรรณกรรม (เครือวลัย ์ปัญญามี, : ) กล่าวคือ กวีจะเลือกสร้าง

ตวัละครใหมี้รูปลกัษณ์ทีงดงามทงัตวัละครเอกฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย มีลกัษณะนิสยัและพฤติกรรมที

ดี เรียกได้ว่า เป็นตวัละครทีงดงามทงัภายนอกและภายใน เช่น การสร้างตัวละครเอกฝ่ายชายใน

วรรณคดีจะมีรูปงาม เป็นคนดีมีคุณธรรม หรือมีลกัษณะอืนๆ เพือขบัเนน้ความเป็นตวัละครเอกฝ่าย

ชาย ไม่ว่าจะเป็นสถานภาพทางสงัคมสูง การมีความรู้ ความสามารถชาํนาญในการรบ ตวัอย่างเช่น
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พระราม ในรามเกียรติ กวีสร้างใหพ้ระรามซึงเป็นโอรสของทา้วทศรถให้เป็นผูมี้ความ

สมบูรณ์ตามอุดมคติ ทงัในดา้นรูปร่างหนา้ตาทีงดงาม บุคลิกภาพ และนิสยัใจคอ ดงัเนือความว่า 

เมือนนั   นวลนางสีดามารศรี 

  ลดองคล์งจากแท่นมณี  เทวีกรานกม้พกัตรา 

  ใหส้ะเทินเขินใจเป็นพน้นกั  เพียงจกัสิ นชีพสังขาร์ 

  แต่ชมา้ยชายเนตรชาํเลืองมา  ดูพระจกัราผูท้รงฤทธิ 

  งามพักตร์ดังดวงพระสุริยน  อันหมดเมฆมณฑลไม่ปกปิด 

  งามทรงยงิเทพนิรมิต  งามจริตสุรเสียงจับใจ 

  งามเนตรแหลมคมดังแสงศร  จะต่อเนตรภูธรกไ็ม่ได ้

  บงัคมกม้พกัตร์อยูแ่ต่ไกล  อรไทมิไดจ้าํนรรจาฯ 

(รามเกยีรติ เล่ม1, 2549: 347) 

จากตัวอย่างขา้งต้นแสดงให้เห็นถึงรูปลกัษณ์อนังดงามของพระรามทีมีพระพกัตร์

สดใสไม่หม่นหมอง รูปร่างงดงามดงัเทพสร้าง นาํเสียงไพเราะ และดวงตาคม จนนางสีดาไดแ้ต่กม้

หนา้เพราะความเขินอาย  

หรือดังตอนทีนางสาํมนักขาไปเทียวป่า และเห็นพระรามก็ตกตะลึงในรูปลกัษณ์ที

งดงามของพระรามดงัเทพเทวาบนสวรรค ์ดงัเนือความว่า 

เมือนนั   ฝ่ายนวลนางสาํมนกัขา 

  แลไปเห็นพระจกัรา  รูปทรงโสภาอาํไพ 

  พินิจพิศทวัทงัองค ์   มีความพิศวงสงสัย 

  จะว่าพระอิศวรเรืองชัย  ก็ไม่มีสังวาลนาค ี

จะว่าพระนารายณ์ฤทธิรอน  ก็ไม่เห็นพระกรเป็นสี 

  จะว่าท้าวธาดาธิบดี   เหตุใดไม่มีเป็นสีพักตร์ 

แม้นจะว่าท้าวหัสนัยน์  ไยจึงไม่ทรงวิเชียรจักร 

  จะว่าพระสุริยาวรารักษ์  ก็ชักรถอยู่ในเมฆา  

ครันจะว่าองค์พระจันทร  ก็ผิดทีจะจรจากเวหา 

  ชะรอยจกัรพรรดิกษตัรา  สละสมบติัมาเป็นโยคี 

  ยงิพิศยงิพิศวาสกลุม้  รสรักรึงรุมดงัเพลิงจี 

  อกใจไม่เป็นสมประดี  อสุรีคลงัเคลิ มวิญญาณ 

(รามเกยีรติ เล่ม1, 2549: 532) 



3 

 

 

นอกจากรูปลกัษณ์อนังดงามแลว้ พระรามยงัมีลกัษณะนิสัยและพฤติกรรมทีดีคือเป็น

โอรสทีดียอมออกเดินป่าเพือรักษาคาํสัตยข์องพระบิดาทีกล่าวไว ้ดังเช่นในตอนทีทา้วทศรถจะ

อภิเษกพระรามขึนครองราชย ์นางไกยเกษีกล่าวทวงคาํขอจากทา้วทศรถ และขอให้พระพรตโอรส

ของนางไดขึ้นครองราชย ์พระรามไม่ไดโ้กรธเคืองการกระทาํของนางไกยเกษี แต่กลบัยินดีและ

ยอมเดินป่าเพือรักษาสตัยข์องพระราชบิดา เมือพระลกัษมณ์ทราบเรืองก็เกิดโทสะและจะทาํร้ายนาง

ไกยเกษี แต่พระรามไดห้า้มไว ้หรือพฤติกรรมการเป็นผูป้กครองทีดี ปรึกษา และรับฟังคาํแนะนาํ

ของขา้ราชบริพาร เช่น ตอนทีพระรามยกทพัไปถึงกรุงลงกา เหล่าทหารวานรทูลแนะนาํใหพ้ระราม

ยกทพัเขา้ตีกรุงลงกา แต่สุครีพทูลแนะนาํใหห้าคนเจรจาก่อน พระรามก็ทรงเห็นดว้ย แสดงให้เห็น

ว่าพระรามเป็นผูน้าํทีดีและรักความสงบมากกว่าตอ้งการทาํศึกสงคราม แต่เมือตอ้งทาํสงครามกบั

กรุงลงกาพระรามก็มีความสามารถในการรบอยา่งมาก  

ในการสร้างตวัละครเอกฝ่ายหญิงก็มีลกัษณะคลา้ยกนักบัตวัละครเอกฝ่ายชายทีมกัจะ

เนน้ใหต้วัละครมีรูปลกัษณ์ทีงดงาม และมีความประพฤติดีอยูใ่นกรอบของความเป็นหญิง คือตอ้งมี

กิริยามารยาทเรียบร้อย และมีความซือสัตยต่์อสามี เช่น นางสีดา ในรามเกียรติ กวีสร้างให้นางมี

รูปลกัษณ์ทีงดงามกว่านางใด ๆ ในสวรรค ์ดงัในตอนทีทา้วมาลีวราชว่าความและไดเ้รียกนางสีดา

มาถามความ เมือทา้วมาลีวราชเห็นนางสีดาก็ชืนชมในความงามของนาง ดงัเนือความว่า 

เมือนนั   ทา้วมาลีวราชรังสรรค ์

  เห็นนางสีดาวิลาวลัย ์  งามดงัดวงจนัทร์ไม่ราคี 

  มาตรแม้นถึงองค์พระอุมา  นางสุชาดาโฉมศรี 

  นางสุจิตราเทว ี   สุนันทานารีอรไท 

ทังสุธรรมานงคราญ  จะเปรียบงามเยาวมาลย์ก็ไม่ได้ 

  ทัวสวรรค์ชันฟ้าสุราลัย  ไกลกันกับโฉมนางสีดา 

......................................  ...................................... 

  แต่กูผูท้รงทศธรรม ์  ยงัหวาดหวนัเคลิ มไปดว้ยสงสาร 

  หากมีอุเบกขาญาณ   จึงประหารเสียไดไ้ม่ไยดี 

(รามเกยีรติ เล่ม3, 2549: 241) 

ในดา้นลกัษณะนิสัยกวีสร้างลกัษณะนิสัยให้นางสีดาเป็นหญิงทีมีความรักและความ

ซือสตัยต่์อสามี ซึงเป็นลกัษณะนิสยัประการสาํคญัของตวัละครเอกฝ่ายหญิง จนไดรั้บการยกย่องว่า 

เป็นแบบอยา่งของผูห้ญิงทีมีความรักซือสตัยต่์อสามี จึงกล่าวไดว้่า สีดาเป็นตวัละครแบบอุดมคติที

เป็นแบบ (type) ของความดีงาม ซึงเป็นแบบอยา่งของตวัละครทีมีทงัความดีและความงาม (รืนฤทยั 

สจัจพนัธุ,์ : ) 
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นอกจากตวัละครทีมีลกัษณะดีตามอุดมคติแลว้ ในวรรณคดีไทยยงัปรากฏตวัละครทีมี

ลกัษณะตรงกนัขา้มกบัตวัละครอุดมคติคือ ตวัละครอปัลกัษณ์ เช่น ชูชก ในมหาชาติคาํหลวง เป็น

ตวัละครอปัลกัษณ์เป็นผูมี้ลกัษณะของบุรุษโทษ  ประการ ไดแ้ก่ แขง้คด เล็บกุด คอพอก หน้า

ยาน ฝีปากบนยาวปิดริมฝีปากล่าง นาํลายไหลออกเป็นยางยืด จมูกหัก ฟันงอกอย่างเขียวหมู หลงั

ค่อม ท้องป่องเป็นกระเปาะใหญ่ ตาเหล่ มีหนวดยาว ผมบาง มีขีแมลงวนั ผิวหนังตกกระ ตามีสี

เหลืองเหมือนตาแมว แนวกระดูกสันหลงัตงัแต่ช่วงคอถึงเอวมีลกัษณะคด ผิวหนังหยาบและลาย

เหมือนเสือป่า ดงัเนือความว่า  

บพิตร พราหมณ์นีแข้งคดเล็บห้ยน หน้าครึงท้ยนทุรลักษณ์ โสดไส้ อโถ โอพทฺธปิณฺฑิ

โก อนึงฅอเป็นอนนออกพอก เถา้แถลง หนอกหน้าญาณ อีกโสด ทีโฆตฺตโรฏฺ โ° จปโล ปากบนปก

ตํา ลินลลําลายไหลออกแล  กฬาโร ภคฺคนาสโก จรหมูกหักคดเคียว ฟนนงอกข้ยวเสมอหมู 

ทอกนน้น กุมฺโภทโร ภคฺคปิฏฺ°Ô หลงงฺหัก เห็นโครงเปล่า มีท้องเท่าไหหาม โสดแล อโถ วิสมจกฺขุโก 

ตาขาวขวิดเบืองบน ตาซ้ายสถนตกตําแล โลหสฺสุ หริตเกโส มีหนวดพยงหลงงเคา ผมบางเทาเห็น

แล่นแล วลีน ํติลกาหโต ขีแมลงวนนเหลือแล่ ทุกกระแบ่เนือบเห็นเปล่าเลยย ปิงฺคโล จ วินโต จ ตา

พรแววแมวหลอก เอวหลงงคอกคดฅอ อีกโสด วิกโฏ จ พฺรหา ขโร หนงงหยาบสุรสยงสับท ดูก็กร

กรับกรกรยบ โสด อชินานิปิ สนฺนทฺโธ หนงงลายหมายเสือป่า อายพร้อยล่าเลงไพร ทุกแห่งแล   
(มหาชาติคาํหลวง วรรณกรรมอยุธยา เล่ม1, 2529: 175) 

ชูชกไม่ไดมี้เพียงรูปลกัษณ์ทีอปัลกัษณ์เท่านัน แต่ลกัษณะนิสัย พฤติกรรม และจิตใจ

ของชูชกก็หยาบดว้ย เช่น ตอนทีชูชกขอสองกุมารมาจากพระเวสสนัดร แลว้ไม่เห็นกุมารทงัสองคน

ก็ว่ากล่าวพระเวสสันดร แสดงให้เห็นกิริยาอนัหยาบคายของชูชก หรือตอนทีพรานเจตบุตรจะ

สงัหารชูชกเพราะทราบเรืองทีชูชกจะไปขอสองกุมาร ชูชกก็ใชเ้ล่ห์เพทุบายลวงพรานเจตบุตรว่าตน

เป็นทูตถือสารมาให้พระเวสสันดร เพือให้ตนพ้นจากการถูกสังหารและถามทางไปหาพระ

เวสสันดร แสดงให้เห็นถึงการเป็นคนมีเล่ห์ร้าย หรือตอนทีทา้วสญชยัทรงขอไถ่สองกุมารคืนมา

ดว้ยทรัพย ์ไพร่พลคน มา้ และววัให้แก่ชูชก ซึงชูชกก็ยินดีทีจะแลกกุมารทังสองคนกับทรัพย์

เหล่านนั แสดงใหเ้ห็นถึงความโลภของชูชก 

หากพิจารณาการสร้างตวัละครในวรรณคดีไทยจะพบว่า กวีนิยมสร้างตวัละครอุดมคติ

ทีเป็นแบบตวัละครเอกฝ่ายดีใหมี้รูปลกัษณ์งามและมีจิตใจ รวมทงัพฤติกรรมดี และสร้างตวัละคร

ฝ่ายร้ายใหมี้ความอปัลกัษณ์ มีจิตใจ และพฤติกรรมไม่ดี ทงันีเป็นไปตามลกัษณะการสร้างตวัละคร

แบบคู่ตรงขา้ม อยา่งไรก็ตามจากการศึกษาขอ้มูลเบืองตน้พบว่า วรรณคดีบางเรืองสร้างตวัละครเอก

ให้แหวกจากขนบการสร้างตัวละครออกไป กล่าวคือ กวีสร้างตัวละครเอกของเรืองให้มีรูปร่าง

หนา้ตาทีอปัลกัษณ์แต่มีลกัษณะเด่นคือ สติปัญญาอนัฉลาดหลกัแหลม เช่น นางแก้วหน้าม้า ในบท
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ละครนอกเรืองแกว้หนา้มา้ พระนิพนธข์องกรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ กวีไดส้ร้างให้ตวัละคร

นางแกว้มีรูปร่างหนา้ตาอปัลกัษณ์ มีหนา้เหมือนมา้แต่นางก็มีความฉลาด ดงัเนือความว่า 

เมือนนั   นางกษตัริยส์รวลสันตห์รรษา 

พิศดูรูปร่างอยา่งคุลา  หน้าตาแม้นเหมือนพาชี 

นุ่งห่มปุกปุยกรุยกราย  รูปกายจาํมาํดาํมิดหมี 

  ผิดกบัคนผูท้งับุรี   แต่ท่วงทีฉลาดอาจอง 

(แกว้หนา้มา้, 2544: 24) 

นางแกว้หนา้มา้เฉลียวฉลาดและรู้เท่าทนัผูอื้น นางกลา้ทีจะตอบโต ้และแสดงความคิด

อยา่งตรงไปตรงมา เช่น เหตุการณ์ในตอนพระพินทองสงัใหพ้ระพีเลียงมาทวงว่าวคืน นางแกว้หน้า

มา้ยนืขอ้เสนอใหพ้ระพินทองรับนางเขา้วงัในฐานะชายา พระพีเลียงของพระพินทองต่างเยาะหยนั

นางว่าไม่เจียมตวั นางแกว้หนา้มา้โตต้อบพระพีเลียงว่า ถา้มีหน้าตาแบบพระพีเลียงนันนางก็ไม่ขอ

สมาคมเช่นกัน แสดงให้เห็นความกล้าหาญของนางแก้วหน้ามา้ทีลุกขึนมาปกป้องตัวเอง ดัง

เนือความว่า 

บดันนั   พระพีเลียงสรวลเสเฮลนั 

  จึงร้องตอบวาจามาพลนั  เอือมถึงดวงจนัทร์ไม่เจียมใจ 

ตวันางเหมือนอยา่งแผ่นดินดอน จะเคียงพืนอมัพรผิดวิสัย 

  แมน้แต่เพียงโยธาขา้ไท  เห็นจะไดด้งัจิตเจตนาฯ 

ฟังแลว้   นางแกว้คอ้นควกัชกัหนา้ 

  ตอบไปดว้ยใจโกรธา  เหวยอยา่มาลอ้ไม่ขอฟัง 

  หน้าตาเช่นเจ้าเราไม่คบ  อย่าลบหลู่ใช่ว่าเป็นบ้าหลัง 

  แมน้มิรับเราเขา้ในวงั  อยา่มานงังอนงอ้ไม่พอใจฯ 

(แกว้หนา้มา้, 2544: 5-6) 

หรือตอนทีนางแกว้หนา้มา้ทราบว่าพระพินทองเขา้เมืองยกัษ์ก็กลวัว่า พระพินทองจะ

โดนยกัษ์ทาํร้ายจึงคิดหาวิธีเข้าช่วยพระพินทองดว้ยการปลอมตวัเป็นมาณพ แสดงให้เห็นความ  

กลา้หาญของนางแกว้หนา้มา้ทีช่วยเหลือผูอื้นโดยไม่เกรงกลวัอนัตรายใดๆ ดงัเนือความว่า 

เมือนนั   นางแกว้อกสันขวญัหาย 

  กราบพลางทูลความตามอุบาย ข้าคดิจะผันผายตามไป 

พระองค์ได้ทรงพระเมตตา  เปลียนแปลงกายาอย่าช้าได้ 

  กรุงยกัษ์ศักดิสิทธิอยู่ทิศใด  จะลาไปตามองค์ทรงธรรม์ 

(แกว้หนา้มา้, 2544: 114)  
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จะเห็นไดว้่าการสร้างตวัละครในลกัษณะดงักล่าวอาจเป็นการเพิมมุมมองในการสร้าง

ตวัละครอปัลกัษณ์ กล่าวคือ จากทีมีการสร้างตวัละครอปัลกัษณ์ให้เป็นตวัละครคู่ตรงขา้มกบัตวั

ละครเอกของเรือง ซึงมีรูปลกัษณ์ จิตใจและมีพฤติกรรมทีไม่ดี มาเป็นตัวละครเอกทีมีรูปร่าง

อปัลกัษณ์ แต่มีจิตใจและพฤติกรรมทีดี  

นอกจากนีจากการศึกษาขอ้มูลเบืองตน้ผูศึ้กษายงัพบว่า ตวัละครอปัลกัษณ์มีผลต่อการ

ดาํเนินเรืองดว้ย เช่น เจ้าเงาะ ในบทละครนอกเรืองสังข์ทอง พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จ

พระพุทธเลิศหลา้นภาลยั กวีสร้างรูปเงาะอนัอปัลกัษณ์ขึนมาทาํให้ตัวละครพระสังข์ไดอ้าํพราง

ตวัตนจนไดพ้บคู่ครอง ดงัเนือความว่า 

เมือนนั   พระสังขบ์งัคมกม้หนา้ 

  ยมิพลางทางทูลพ่อตา  ตวัขา้นีชือพระสังขท์อง 

เป็นโอรสทา้วยศวิมล  แจง้ความตามตน้ทีหม่นหมอง 

  ซึงแปลงมาจะหาคู่ครอง  จงทราบฝ่าละอองบทมาลย ์  

(สังขท์อง, 2545: 167) 

การสร้างตวัละครเจา้เงาะอนัอปัลกัษณ์ให้กบัพระสังข์สวมใส่เป็นการสร้างปมปัญหา

ใหก้บัเรือง เนืองจากนางรจนาเลือกเจา้เงาะมาเป็นคู่ครองทาํให้ทา้วสามนต์พระราชบิดาของนาง

รจนาไม่พอใจเป็นอยา่งมาก เพราะทาํใหพ้ระองคเ์กิดความอบัอายจึงมีคาํสงัเนรเทศนางและเจา้เงาะ

ใหไ้ปอยูที่กระท่อมปลายนาห่างไกลจากเมือง ไม่มีความสะดวกสบาย ส่งผลให้นางรจนาและเจา้

เงาะตอ้งไปเผชิญกบัความลาํบาก อีกทงัยงัเป็นตวัสร้างความขดัแยง้ระหว่างเจา้เงาะกบัทา้วสามนต์

ดว้ย กล่าวคือ ทา้วสามนตเ์มือรู้สึกอบัอายทีนางรจนาไดเ้จา้เงาะมาเป็นคู่ครองก็พยายามใชว้ิธีต่างๆ 

เพือกาํจดัเจา้เงาะ เช่น การแข่งขนัหาปลา หาเนือทีเดิมพนัดว้ยการประหารชีวิตหากใครหาไดน้้อย 

แต่เจา้เงาะก็สามารถเอาชนะหกเขยและทา้วสามนตไ์ดทุ้กครังไป ความขดัแยง้ทีเกิดขึนระหว่างทา้ว

สามนต์กบัเจา้เงาะไดค้ลีคลายลงก็ต่อเมือพระสังข์ถอดรูปเจา้เงาะออกและออกไปตีคลีเพือรักษา

บา้นเมือง   

จากการศึกษาขอ้มูลตวัละครอปัลกัษณ์ดงักล่าวพบว่า รูปลกัษณ์ของตวัละครมีความ

สอดคลอ้งกนักบัพฤติกรรมของตวัละคร กล่าวคือ ตวัละครทีมีรูปลกัษณ์งดงามจะมีลกัษณะนิสัย

และพฤติกรรมดี ส่วนตวัละครทีมีรูปลกัษณ์อปัลกัษณ์ก็จะมีลกัษณะนิสยัและพฤติกรรมทีไม่ดีหรือ

ชวัร้าย แมก้ระทงัตวัละครเอกฝ่ายดีก็มีลกัษณะนิสัยและแสดงพฤติกรรมทีเปลียนไปเมืออยู่ภายใต้

ความอปัลกัษณ์ เช่น เมือพระสงัขส์วมรูปเงาะจะแสดงกิริยาบา้ใบ ้และทาํตวัน่าขบขนั หรือนางแกว้

ทีเมือเป็นนางแกว้หน้ามา้จะแสดงกิริยาไม่เรียบร้อย กระโดกกระเดกไม่สมกับเป็นหญิง ดังนัน
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รูปลกัษณ์จึงเป็นส่วนสาํคญัในการกาํหนดพฤติกรรมของตวัละคร นอกจากนีผูศึ้กษายงัเห็นว่าตวั

ละครอปัลกัษณ์มีบทบาทในเรืองทีเปลียนแปลงไปอย่างน่าสนใจ กล่าวคือ ในวรรณคดีไทยส่วน

ใหญ่มกัจะกาํหนดบทบาทตวัละครทีมีความอปัลกัษณ์ใหเ้ป็นตวัละครคู่ตรงขา้มกบัตวัละครเอก ซึง

รูปร่างอปัลกัษณ์จะไม่เกิดขึนกบัตวัละครเอก แต่จะพบว่ามีวรรณคดีบางเรืองไดก้าํหนดตวัละครทีมี

ความอปัลกัษณ์ใหเ้ป็นตวัละครเอกของเรือง เช่น นางแกว้ ตวัละครเอกในบทละครนอกเรืองแกว้

หนา้มา้ 

ผูศึ้กษาเห็นว่าความอปัลกัษณ์ทีกวีไดน้าํเสนอผา่นตวัละครนนัมีความน่าสนใจอย่างยิง 

ผูศึ้กษาจึงสนใจทีจะศึกษาตวัละครอปัลกัษณ์ในดา้นรูปลกัษณ์ นิสยัและพฤติกรรม กลวิธีการสร้าง 

และบทบาทของตวัละครอปัลกัษณ์ในวรรณคดีไทยตงัแต่สมยัอยธุยาถึงสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

. เพือศึกษารูปลกัษณ์และพฤติกรรมของตวัละครอปัลกัษณ์ในวรรณคดีไทย 

. เพือศึกษากลวิธีการสร้างตวัละครอปัลกัษณ์ในวรรณคดีไทย 

. เพือศึกษาบทบาทตวัละครอปัลกัษณ์ในวรรณคดีไทย 

สมมตฐิานการวจิยั 

ตวัละครอปัลกัษณ์ในวรรณคดีไทยเป็นตวัละครทีมีลกัษณะทางกายภาพทีไม่ดี ความ

อปัลกัษณ์มีอิทธิพลต่อการกาํหนดนิสัยและพฤติกรรมของตวัละครอปัลกัษณ์ให้มีลกัษณะทีไม่ดี 

รวมทงัตวัละครอปัลกัษณ์ยงัมีบทบาทสาํคญัในเรือง ไดแ้ก่ การให้คุณและให้โทษแก่ตวัละครอืน 

ทาํใหก้ารดาํเนินเรืองน่าติดตาม และนาํเสนอทศันคติทีมีต่อความอปัลกัษณ์ 

ขอบเขตของการวจิยั 

. ศึกษาตวัละครอปัลกัษณ์ในวรรณคดีร้อยกรองสมยัอยุธยาจนถึงสมยัรัตนโกสินทร์

ตอนตน้ คือ ตงัแต่รัชสมยัสมเด็จพระรามาธิบดีที  ถึงสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว 

(รัชกาลที ) เนืองจากวรรณคดีในสมยัรัชกาลที  ยงัคงมีรูปแบบและลกัษณะงานใกลเ้คียงกับ

วรรณคดีก่อนหนา้ อีกทงัยงัไม่ไดรั้บอิทธิพลจากงานวรรณกรรมของตะวนัตก ผูศึ้กษาจึงกาํหนด

ขอบเขตการศึกษาวรรณคดีสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ตังแต่รัชกาลที  จนถึงรัชกาลที  ทงันีผู ้

ศึกษาจะไม่ศึกษาวรรณคดีแปล 
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. ศึกษาตวัละครทีมีรูปร่างหน้าตาอปัลกัษณ์ ทงัตวัละครมนุษยแ์ละตวัละครอมนุษย ์

โดยพิจารณาจากเนือความในตวับททีมีการอธิบายรูปลกัษณ์ภายนอกของตวัละครทีมีลกัษณะไม่

งดงาม ไม่ดี และน่าเกลียด อีกทังรูปลกัษณ์ดังกล่าวทาํให้ตัวละครอืนในเรืองรู้สึกเกลียด กลวั 

รังเกียจ สมเพช และตลกขบขนั เช่น ตวัละครเจา้เงาะ ในตวับทไดอ้ธิบายใหเ้ห็นถึงความอปัลกัษณ์

ของเจา้เงาะไว ้ดงัเนือความว่า  

บดันนั   ฝูงสนมกาํนลันอ้ยใหญ่ 

แอบดูอยูที่บญัชรชยั  แลไปเห็นเจา้เงาะหวัเราะอึง 

บ้างว่าน่าชังเป็นหนักหนา  แลดูหูตาตืนทะลึง 

รูปร่างอัปรีย์ขีทึง   เหมือนหนึงภูตผีทีกลางนา 

ลางคนบ่นว่าถ้าเช่นนี  ฟ้าผเีถิดไม่นึกปรารถนา 

น่ากลัวตัวดําเหมือนคุลา  ต่างติเงาะป่าว่าวุ่นไป 

  (สังขท์อง, 2545: 93) 

จากตวัอยา่งเนือความสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นความอปัลกัษณ์ของเจา้เงาะไดผ้า่นท่าทาง

และคาํพูดของชาวเมืองทีบา้งก็ต่างหวัเราะในรูปลกัษณ์ บา้งก็ต่อว่ารูปลกัษณ์ว่าน่าเกลียด บา้งว่าน่า

กลวัราวกบัผ ี

ตวัละครนางผเีสือสมุทร ดงัเนือความว่า 

 สินสมุทฟังเสียงสาํเนียงแน่ รู้ว่าแม่มนัคงไม่สงสัย 

รูปร่างอย่างเปรตสมเพชใจ  ช่างกระไรราศีไม่มีงาม 

กระนีหรือพระบิดาไม่น่าหนี  ทงัท่วงทีไม่สุภาพทาํหยาบหยาม 

จาํจะบอกหลอกลวงหน่วงเนือความ อยา่ใหต้ามเขา้ไปชิดพระบิดา 

(พระอภยัมณี เล่ม1, 2544: 116) 

จากตวัอย่างเนือความจะเห็นว่า ความคิดและนําเสียงของสินสมุทรทีสะทอ้นความ

อปัลกัษณ์ของนางผเีสือสมุทรออกมาว่าช่างน่าสมเพช ไม่มีราศี และไม่คู่ควรกบัพระอภยัมณี 

ตวัละครนางค่อมกุจจี ดงัเนือความว่า 

เมือนนั   พระรามสุริยว์งศรั์งสรรค ์

เล่นอยูที่ทอ้งสนามจนัทน์  ทรงธรรมก์ท็อดพระเนตรไป 

เห็นนางค่อมนุ่งผา้ตานี  ห่มสีทบัทิมหงอนไก่ 

ลอยหนา้เทา้แขนยมิละไม  จึงตรัสไปแก่สามอนุชา 

 



9 

 

 

พีจะยงิอีค่อมหลังกุ้ง  ให้โก่งนันดุ้งไปข้างหน้า 

น้องรักจงทอดทัศนา  ว่าแล้วก็ยงิทันที 

ดว้ยเดชานุภาพพระนารายณ์ ตอ้งแม่นเหมือนหมายไม่คลาดที 

โก่งนนัดุ่งไปขา้งหนา้นาภ ี  พระจักรีก็ยงิซําไป 

(รามเกยีรติ เล่ม1, 254 : 2 ) 

จากตัวอย่างเนือความจะเห็นว่า พฤติกรรมของพระรามทีตังใจจะยิงนางค่อมกุจจี

สามารถแสดงใหเ้ห็นถึงความคิดของพระรามทีมองว่านางค่อมกุจจีเป็นตวัตลก เพราะมีหลงัค่อมซึง

เป็นรูปลักษณ์ทีผิดปกติ จึงแกล้งยิงนางค่อมกุจจีให้พระอนุชาทังสามพระองค์ดู เพือความ

สนุกสนาน 

. วรรณคดีทีนาํมาศึกษามีจาํนวน  เรือง พบตวัละครอปัลกัษณ์ทงัหมด  ตวั ดงั

ตารางต่อไปนี 

ตารางที  ตวัละครอปัลกัษณ์ในวรรณคดีไทย 

ลาํดบั ชือตวัละคร ชือวรรณคด ี แต่งในสมยั ผู้แต่ง 

. ชูชก 

มหาชาติคาํหลวง อยธุยา 

พระราชนิพนธข์อง

พระบาทสมเด็จพระ

บรมไตรโลกนาถ 

มหาเวสสนัดรชาดก 
รัตนโกสินทร์

ตอนตน้ 

พระนิพนธข์อง 

กรมพระ 

ปรมานุชิตชิโนรส 

. พรานบุญ 
บทละครครังกรุงเก่า

เรือง มโนห์รา 
อยธุยา ไม่ปรากฏชือผูแ้ต่ง 

. เจา้เงาะ 

บทละครเรือง 

สงัขท์อง 

ตอนพระสงัขตี์คลี 

อยธุยา ไม่ปรากฏชือผูแ้ต่ง 

บทละครนอก 

เรืองสงัขท์อง 

รัตนโกสินทร์

ตอนตน้ 

พระราชนิพนธข์อง

พระบาทสมเด็จพระ

พุทธเลิศหลา้นภาลยั 
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ตารางที  ตวัละครอปัลกัษณ์ในวรรณคดีไทย (ต่อ) 

ลาํดบั ชือตวัละคร ชือวรรณคด ี แต่งในสมยั ผู้แต่ง 

. นางสาํมนกัขา 
รามเกียรติ 

รัตนโกสินทร์

ตอนตน้ 

พระราชนิพนธข์อง

พระบาทสมเด็จพระ

พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก . นางค่อมกจุจี 

. ขุนชา้ง 
ขุนชา้ง ขนุแผน 

รัตนโกสินทร์

ตอนตน้ 

พระราชนิพนธข์อง

พระบาทสมเด็จพระ

พุทธเลิศหลา้นภาลยั . หมืนหาญ 

. ทา้วสนันุราช บทละครนอกเรือง 

คาว ี

รัตนโกสินทร์

ตอนตน้ 

พระราชนิพนธข์อง

พระบาทสมเด็จพระ

พุทธเลิศหลา้นภาลยั . นางคนัธมาลี 

. จรกา 
บทละครเรือง 

อิเหนา 

รัตนโกสินทร์

ตอนตน้ 

พระราชนิพนธข์อง

พระบาทสมเด็จพระ

พุทธเลิศหลา้นภาลยั 

. นางผเีสือสมุทร 

พระอภยัมณี 
รัตนโกสินทร์

ตอนตน้ 

 

สุนทรภู่ 

 

. ชีเปลือย 

. นางวาลี 

. เจา้ละมาน 

. ยอ่งตอด 

. นางแกว้หนา้มา้ 
บทละครนอกเรือง 

แกว้หนา้มา้ 

รัตนโกสินทร์

ตอนตน้ 

พระนิพนธข์อง 

กรมหลวงภูวเนตร 

นรินทรฤทธิ 

. นางประแดะ 
บทละครเรือง 

ระเด่นลนัได 

รัตนโกสินทร์

ตอนตน้ 

พระมหามนตรี 

(ทรัพย)์ 

. นางศรีสาหง อภยันุราช 
รัตนโกสินทร์

ตอนตน้ 
สุนทรภู่ 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

. อปัลกัษณ์  

พจนานุกรมบาลี สันสกฤต ไทย องักฤษ (ม.ป.ป.: ) ให้ความหมายของคาํว่า 

อปัลักษณ์ ไวว้่า “อลกฺขณ (วิ = ส. อลกฺษณ). หมายถึง ไม่มีลักษณะหรือเครืองหมาย, ไม่มี          

อตัตลกัษณะ, มีลกัษณะทีไม่ดี, มีลกัษณะชวั, ไม่มีโชคลาภ.”  

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.  ( : ) ให้ความหมายของคาํไว้

ว่า “อปลกัษณ์, อปัลกัษณ์ [อะปะ-, อบัปะ-] ว. ชวั (มกัใชแ้ก่รูปร่าง หนา้ตา), มีลกัษณะถือว่าไม่เป็น

มงคล, เช่น หนา้ตาอปลกัษณ์, รูปร่างอปัลกัษณ์. (ส.;ป. อปลกฺขณ)” 

กาญจนา นาคสกุล ( : ) อธิบายความหมายของ อปัลกัษณ์ ไวว้่า  

อปัลกัษณ์ (อ่านว่า อบั-ปะ-ลกั) แปลว่า มีลกัษณะไม่ดี ลกัษณะชวั เช่น ชูชกมีรูปร่าง

หน้าตาอปัลกัษณ์ คนทีอปัลกัษณ์มีลกัษณะอย่างไรบา้ง ไม่มีผูใ้ดกล่าวไว ้แต่มีลกัษณะของคนที

กล่าวว่าชวัเช่นเดียวกนั เรียกว่า บุรุษโทษ ซึงอาจจะอนุโลมให้เป็นลกัษณะของคนอปัลกัษณ์ได ้

บุรุษโทษมี 18 ประการ ไดแ้ก่ ร่างกายคนค่อมทงัทีคอ หลงัและเอว หลงัหกัค่อม เนือตวัมีปุ่มปําดว้ย

เส้นเอน็ ทอ้งป่องเป็นกระเปาะใหญ่ ผิวตกกระ มีขีแมลงวนัดงัโรยงา ขนยาวและหยาบ ผมเหลือง

และบาง ตาลึกและสองขา้งไม่เท่ากนั ตาเหล่เหลืองและมีสีเหลืองเหมือนตาแมว ริมฝีปากบนยาว

ปิดริมฝีปากล่าง นําลายไหลออกเป็นยางยืด เขียวงอกออกมาพน้ปาก หนวดเคราแดงและแข็ง

เหมือนลวด จมูกหกัฟุบ เลบ็กุด ปลีน่องทู่และยานลงส่วนล่าง เทา้ใหญ่และคด เทา้บิดออกจากกนั 

ใครมีลกัษณะอยา่งนี แมเ้พียงอยา่งเดียวกน่็าจะเรียกไดว้่า อปัลกัษณ์ 

นววรรณ พนัธุเมธา ( : ) อธิบายถึงคาํว่า อปัลกัษณ์ ในหนงัสือคลงัคาํ หมวด ก  

ความงามและความไม่งามว่า “อปัลกัษณ์ หมายถึง ไม่งาม และหมวด ก  ลักษณะหน้าว่า 

อปัลกัษณ์ หมายถึง ไม่น่าดู”  

ดงันนั สาํหรับงานวิจยันีผูศึ้กษาจะใหค้วามหมายคาํว่า “อปัลกัษณ์” หมายถึง รูปลกัษณ์

ภายนอกทีมีลกัษณะไม่ดี และลกัษณะไม่งดงาม  

. ตวัละครอปัลกัษณ์ หมายถึง ตวัละครทีมีรูปลกัษณ์ภายนอกทีมีลกัษณะไม่งดงาม น่า

เกลียด และไม่ดี ซึงรูปลกัษณ์ดงักล่าวนีทาํให้ตวัละครอืนในเรืองรู้สึกเกลียด กลวั รังเกียจ สมเพช 

และตลกขบขนัตวัละครอปัลกัษณ์นี 
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. อมนุษย์  

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.  ( : ) ไดใ้ห้ความหมายของคาํ

ว่า อมนุษย ์ไวว้่า “อมนุษย ์[อะมะ-] น. ผูที้มิใช่มนุษย ์(หมายรวมทงั เทวดา พรหม สัตวน์รก เปรต 

อสุรกาย ภูตผปิีศาจ เป็นตน้) แต่โดยมากหมายถึง ภูตผปิีศาจ. (ส.: ป. อมนุสฺส)” 

ส.พลายนอ้ย ( : ) ไดก้ล่าวถึงความหมายของอมนุษยไ์วว้่า 

อมนุษยเ์ป็นเพียงความหมายโดยสรุป แต่ถา้ตอ้งการจะใหรู้้มากไปกว่านนัหรือตอ้งการ

รายละเอียดใหม้ากขึนตอ้งคน้หาจากทีอืน เช่น วรรณคดีสันสกฤตไดแ้บ่งพวกอมนุษยอ์อกเป็น 10 

พวกดว้ยกนัคือ วิทยาธร, อปัสร, ยกัษ,์ รากษส, คนธรรพ,์ กินนร, ปีศาจ, คุหยกั, สิทธ และภูต แต่ก็

ยงัไม่ยติุเท่านี ในหนงัสือบาลีอภิธานปัปทีปิกาไดเ้พิมกุมภณัฑ์เขา้มาอีกพวกหนึง และในตาํราบาง

เล่มกว็่ามีนาค ครุฑ และ มโหราค (งูใหญ่ชนิดหนึง) 

สมพร ร่วมสุข ( : ) ไดนิ้ยามความหมายของอมนุษยไ์วว้่า “สิงมีชีวิตทีไม่ใช่คน 

ซึง หมายถึง ผ ีเทวดา ยกัษ ์รวมทงัสตัว ์และพวกครึงคนครึงสตัวที์กวีสร้างขึนมาจากจินตนาการ”   

. ตวัละครอมนุษย์ หมายถึง ตวัละครทีไม่ใช่ตวัละครมนุษย ์ไดแ้ก่ ผี ปีศาจ และยกัษ ์

ซึงผูศึ้กษาจะเก็บขอ้มูลตวัละครอมนุษยเ์หล่านีดว้ย แต่ในเนือความต่างมีระบุแสดงใหเ้ห็นรูปลกัษณ์

ทีอปัลกัษณ์อย่างชัดเจน เช่น นางผีเสือสมุทร ทีมีตัวบทระบุไวว้่า “รูปร่างอย่างเปรตสมเพชใจ 

ช่างกระไรราศีไม่มีงาม” (พระอภยัมณี เล่ม , : ) แต่นางพนัธุรัตน์ในบทละครนอกเรือง 

สงัขท์อง ไม่มีเนือความระบุถึงรูปลกัษณ์ว่าอปัลกัษณ์ทีชดัเจน ระบุเพียงเป็นยกัษเ์ท่านนั ผูศึ้กษาก็จะ

ไม่นาํมาศึกษาดว้ย 

วธิีดําเนินการวจิยั 

.  เก็บข้อมูลตัวละครอัปลักษณ์ในวรรณคดีไทยตังแต่สมัยอยุธยาจนถึงสมัย

รัตนโกสินทร์ตอนตน้ ตงัแต่รัชสมยัสมเด็จพระรามาธิบดีที  ถึงสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้

เจา้อยูห่วั (รัชกาลที ) 

. รวบรวมเอกสารและงานวิจยัทีเกียวกบัตวัละคร และกลวิธีการสร้างตวัละคร 

. ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลตามจุดประสงคใ์นการวิจยั 

. เรียบเรียงผลการศึกษาและนาํเสนอเป็นบท 

. สรุปผลการวิจยั 
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ข้อตกลงเบืองต้น 

ในงานวิจยันีจะใชว้ิธีการอา้งอิงตวับททียกมาเป็นตวัอยา่ง จะอา้งอิงดงันี (ชือวรรณคดี, 

ปีทีพิมพ:์ เลขหนา้) ดงัตวัอยา่ง 

จะกล่าวถึงอสุรีผีเสือนาํ  อยูท่อ้งถาํวงัวนชลสาย 

ไดเ้ป็นใหญ่ในพวกปีศาจพราย สกนธ์กายโตใหญ่เท่าไอยรา 

ตะวนัเยน็ขึนมาเล่นทะเลกวา้ง เทียวอยูก่ลางวารินกินมจัฉา 

ฉวยฉนากลากฟัดกดักุมภา  เป็นภกัษานางมารสาํราญใจ 

 (พระอภยัมณี เล่ม1, 2544: 11) 

ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

. ทาํใหเ้ขา้ใจลกัษณะของตวัละครอปัลกัษณ์ในวรรณคดีไทย 

2. ทาํใหเ้ขา้ใจกลวิธีการสร้างตวัละครอปัลกัษณ์ในวรรณคดีไทย 

3. ทาํใหเ้ขา้ใจบทบาทตวัละครอปัลกัษณ์ในวรรณคดีไทย 

. เป็นแนวทางในการศึกษาตวัละครประเภทอืน ๆ ในวรรณคดีต่อไป 

เอกสารและงานวจิยัทีเกยีวข้อง  

ตวัละครเป็นองคป์ระกอบทีสาํคญัอยา่งยงิในวรรณคดี จึงมีผูส้นใจนาํมาศึกษาวิจยัเป็น

จาํนวนมากทังวิทยานิพนธ์ งานวิจยั และบทความ ทังนีสามารถจัดแบ่งเอกสารและงานวิจัยที

เกียวขอ้งกบัการศึกษาตวัละครในวรรณคดีได ้  กลุ่มดงันี 

. การศึกษาตวัละครทวัไปในวรรณคดี 

. การศึกษาตวัละครทีมีลกัษณะพิเศษในวรรณคดี 

. การศึกษาตวัละครทัวไปในวรรณคด ีเป็นการศึกษาตวัละครประเภทตวัละครเอก ตวั

ละครชาย ตวัละครปรปักษ ์และตวัละครหญิงในวรรณคดี มีจาํนวน  เรือง ไดแ้ก่   

เครือวัลย์ ปัญญามี ( ) เขียนวิทยานิพนธ์เรือง “ตัวละครเอกแหวกขนบใน 

วรรณกรรมอีสาน: การศึกษาเชิงวิเคราะห์วิจารณ์” มีจุดมุ่งหมายเพือศึกษาเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ตวั

ละครเอกแหวกขนบในวรรณกรรมอีสาน ไดแ้ก่ หนา้ผากไกลกะดน้ ทา้วกาํกาดาํ พญาคนัคาก แกว้

หนา้มา้ ทา้วหอมฮู สุพรหมโมกขา กาํพร้าขีเฮือน พืนทา้วเจ็ดไห กาํพร้าผนีอ้ย และพระกึดพระพาน 

โดยศึกษาในดา้นชาติกาํเนิด รูปสมบติั พฤติกรรมและอุปนิสยั ผลการศึกษาพบว่า กวีนิยมสร้างให้
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ตวัละครเอกแหวกขนบทงัดา้นชาติกาํเนิดและดา้นรูปสมบติั ส่วนพฤติกรรมและอุปนิสยั กวีจะนิยม

สร้างใหต้วัละครเอกมีลกัษณะเป็นวีรบุรุษหรือคนในอุดมคติของสังคมทีเป็นคนดี ในการสร้างตวั

ละครกวีจะนิยมสร้างแบบสมจริง แบบเหนือจริง และทงั  แบบประสมประสานกนั และในดา้นแง่

คิดทางสังคมได้สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของชาวอีสานในเรืองความเชือและศาสนา ธรรมเนียม

ประเพณีและค่านิยม ความสมัพนัธใ์นครอบครัว และความสัมพนัธ์ในสังคม ซึงกวีไดถ่้ายทอดสิง

เหล่านีผา่นตวัละครเอกแหวกขนบทงัสิน 

วจันา พละหงส์ ( ) เขียนวิทยานิพนธ์เรือง “วิเคราะห์ตัวละครเชิงปฏิปักษ์ใน

วรรณคดีทศชาติชาดก” มีจุดมุ่งหมายเพือศึกษาเกียวกบับุคลิกภาพ บทบาท รวมทงัลกัษณะร่วมและ

ลกัษณะต่างของตวัละครเชิงปฏิปักษ์ในทศชาติทัง  เรือง ไดแ้ก่ เตมิยชาดก มหาชนกชาดก 

สุวรรณสามชาดก เนมิราชชาดก มโหสถชาดก ภูริทตัชาดก จนัทรกุมารชาดก พระบารทชาดก วิธุร

ชาดก และมหาเวสสนัดรชาดก ผลการศึกษาพบว่า ตวัละครเชิงปฏิปักษ์ในทศชาติชาดกทงั  ตวั

นนัมีบุคลิกภาพแตกต่างกนัออกไป ไม่ว่าจะเป็นทางดา้นชาติกาํเนิด เพศ วยั อุปนิสยัและพฤติกรรม

ตวัละคร ตวัละครเหล่านีมีบุคลิกภาพทงัสมจริงและเกินจริง คือบางตวัก็เป็นมนุษยธ์รรมดา บางตวัก็

เป็นอมนุษยธ์รรมดาโดยทวัไป บทบาทของตวัละครเชิงปฏิปักษใ์นทศชาติชาดกพบ  ประการ คือ 

บทบาทในการเสริมสร้างบารมีให้กบัพระโพธิสัตว์ บทบาทในการให้คติสอนใจแก่ผูอ่้าน ให้มี

ความระมดัระวงัในการใช้ชีวิต และเล็งเห็นจากการประกอบกรรมดี กรรมชั ว บทบาทในการ

สะทอ้นธาตุแทข้องมนุษยใ์นสังคม และบทบาทในการดาํเนินเรือง ช่วยทาํให้เรืองดาํเนินไปดว้ย

ความสนุกสนาน สาํหรับลกัษณะร่วมและลกัษณะต่างของตวัละครปฏิปักษ์ในทศชาติชาดกพบว่า 

ตวัละครเหล่านีมีลกัษณะทีแตกต่างกนัทงัทางดา้นบุคลิกภาพและบทบาท ส่วนลกัษณะร่วมพบว่า 

ดา้นบุคลิกภาพนนัมกัจะเป็นตวัละครทีเกิดในสกุลพราหมณ์ อยูใ่นวยักลางคนถึงวยัชราและเป็นเพศ

ชาย มีอุปนิสยัและพฤติกรรมชวัร้าย ดา้นบทบาททีมีลกัษณะร่วมกนัคือ เป็นผูค้อยขดัขวาง หน่วง

เหนียว ทาํลายสมาธิในการบาํเพญ็บารมีของพระโพธิสตัว ์ในขณะเดียวกนัก็ช่วยให้พระโพธิสัตวมี์

โอกาสแสดงพระบารมีออกมาอยา่งเด่นชดัขึน 

สิริวรรณ วงษ์ทัต ( ) เขียนวิทยานิพนธ์เรือง “บทบาทของตวัละครปรปักษ์ใน

วรรณคดีไทย” มีจุดมุ่งหมายเพือศึกษาตวัละครปรปักษ์ในสมยัอยุธยาและรัตนโกสินทร์ตอนต้น

จาํนวน  เรือง ผลการศึกษาพบว่า ตัวละครปรปักษ์ส่วนใหญ่เป็นตวัละครประกอบ ในด้าน

ประเภทของตวัละครพบว่าตัวละครปรปักษ์จะปรากฏเป็นตัวละครประเภทยกัษ์มากทีสุด และ

ปรากฏลกัษณะนิสยัเพียงดา้นเดียว เป็นตวัละครทีมีบทบาทคงทีคือเป็นตวัร้ายและแสดงความชวั

ร้ายให้เห็นอย่างเด่นชัด ด้านความสําคัญของตวัละครปรปักษ์พบว่า เป็นตัวละครทีสร้างความ
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ขดัแยง้ซึงถือว่าเป็นองคป์ระกอบสาํคญัของเรืองทีช่วยใหเ้รืองน่าติดตาม อีกทงัตวัละครปรปักษ์ยงั

เป็นสญัลกัษณ์แทนนามธรรมดา้นความชวัอีกดว้ย  

นาํมนต์ อยู่อินทร์ ( ) เขียนวิทยานิพนธ์เรือง “วิเคราะห์ตวัละครเอกฝ่ายหญิงใน

วรรณกรรมชาวบ้านจากวัดเกาะ” มีจุดมุ่งหมายเพือศึกษาวิเคราะห์ตัวละครเอกฝ่ายหญิงใน

วรรณกรรมชาวบา้นจากวดัเกาะ ทงัในดา้นลกัษณะทวัไปของวรรณกรรม แบบเรืองและอนุภาค 

กลวิธีการสร้างและบทบาทของตัวละคร ผลการศึกษาพบว่า กลวิธีการสร้างตวัละคร ผูแ้ต่งนิยม

สร้างใหต้วัละครหญิงมีความงดงามในดา้นรูปโฉม แต่ก็มิไดมี้ความงดงามเสมอไปเพราะจะมีตวั

ละครบางตัวหน้าตาอปัลกัษณ์ และในตอนท้ายเรืองตัวละครเหล่านีจะมีหน้าตาทีสวยงาม ซึงตัว

ละครหญิงจะมีความสามารถเหมือนผูช้าย ในดา้นบทบาทตวัละครเอกหญิงจะมีบทบาทการเมือง

การทหารโดยเป็นผูน้าํทพั และบทบาทในสงัคม อยา่งบทบาทแม่ บทบาทภรรยา บทบาทลูกสะใภ ้

สิริวรรณ วงษ์ทัต ( ) เขียนวิจัยเรือง “การศึกษาการสร้างตัวละครปรปักษ์ใน

วรรณคดีไทย” มีจุดมุ่งหมายเพือศึกษากลวิธีการสร้างตวัละครปรปักษ์ในวรรณคดีไทยสมยัอยุธยา

และรัตนโกสินทร์จาํนวน  เรือง ผลการศึกษาพบว่า กลวิธีการสร้างตวัละครปรปักษ์ในวรรณคดี

ไทย ผูแ้ต่งใชก้ลวิธีสร้างบุคลิกของตวัละครโดยการบรรยายพฤติกรรมของตวัละคร และการให้ตวั

ละครอืนกล่าวถึงตวัละครตวันนัซึงแสดงถึงประวติั สถานภาพ ลกัษณะนิสัยของตวัละครปรปักษ ์

รวมทงัสาเหตุของความขดัแยง้กบัพระเอก และความสาํคญัของตวัละครปรปักษ์ทีมีต่อเนือเรือง 

การศึกษาโลกทศัน์ของกวีในการสร้างตวัละครปรปักษ์สะทอ้นให้เห็นถึงสภาพสังคมไทยสมยั

อยธุยาและรัตนโกสินทร์ตอนตน้ ความเชือและค่านิยมของสงัคมไทยไดอ้ยา่งชดัเจน ดา้นความเชือ 

ไดแ้ก่ ความเชือเรืองกรรม ไสยศาสตร์ โหราศาสตร์ ความฝัน ส่วนค่านิยม ได้แก่ ความซือสัตย ์

ความกตญั ูกตเวที ความหยงิในศกัดิศรี ทงัความเชือและค่านิยมชีให้เห็นว่า สภาพสังคมไทยสมยั

อยุธยาและรัตนโกสินทร์ตอนตน้ เป็นไปในลกัษณะเดียวกันทงัดา้นวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม 

ประเพณี และวิถีชีวิตของประชาชน 

. การศึกษาตวัละครทีมลีกัษณะพเิศษในวรรณคด ีเป็นการศึกษาตวัละครทีมีลกัษณะ

พิเศษต่างๆ เช่น ตวัละครอมนุษย ์และตวัละครทีมีกาํเนิดผดิธรรมชาติ มีจาํนวน  เรือง ไดแ้ก่ 

สมพร ร่วมสุข ( ) เขียนวิทยานิพนธเ์รือง “วิเคราะห์บทบาทตวัละครอมนุษยใ์นบท

ละครนอกและบทละครใน” มีจุดมุ่งหมายเพือศึกษาทีมา ลกัษณะ อุปนิสัย ประเภท บทบาท และ

คุณค่าของตวัละครอมนุษยที์ปรากฏในเรืองรามเกียรติ อิเหนา อุณรุท และบทละครนอกเรืองสังข์

ทอง ไกรทอง การเกด ไชยเชษฐ์ มโนราห์ และสุวรรณหงส์ ผลการศึกษาพบว่า ตวัละครอมนุษย์
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ส่วนใหญ่มีทีมาจากศาสนาและความเชือในคติพราหมณ์และคติพุทธของอินเดีย แต่มีตวัละครบาง

ประเภทกวีถ่ายทอดความคิดมาจากวรรณคดีของต่างชาติ นอกจากนียงัสร้างตวัละครอมนุษยโ์ดย

อาศยัความเชือดงัเดิมของไทยเป็นหลกัและเสริมจินตนาการเพือให้ตวัละครมีลกัษณะพิเศษและ

พิสดารมากขึน ตัวละครอมนุษยม์กัมีรูปร่างหน้าตาแปลกประหลาด พิสดาร และมีอิทธิฤทธิ

ปาฏิหาริยต่์าง ๆ แต่ตัวละครเหล่านีก็มีอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด และความต้องการหลายอย่าง

เช่นเดียวกบัมนุษย ์ในดา้นประเภทและบทบาทตวัละครอมนุษยส์ามารถแบ่งไดอ้อกเป็น 2 ประเภท 

กล่าวคือ ตวัละครอมนุษยฝ่์ายดีซึงเป็นตวัละครทีมีคุณธรรม และเป็นผูที้ใหค้วามช่วยเหลือตวัเอกใน

การขจดัอุปสรรคและแกไ้ขปัญหาต่างๆ ทีตวัเอกเผชิญอยูใ่หห้มดไป และตวัละครฝ่ายร้ายซึงไดแ้ก่

ตวัละครทีขาดคุณธรรมชอบสร้างปัญหาหรือก่อความเดือดร้อนใหแ้ก่ผูอื้นอยูเ่สมอ 

สุนิตตา กล่อมแสง ( ) เขียนวิทยานิพนธ์เรือง “การศึกษาตัวละครทีมีกาํเนิดผิด

ธรรมชาติในวรรณคดีไทย” มีจุดมุ่งหมายเพือศึกษาการกาํเนิดทีผดิธรรมชาติ และปัจจยัทีมีอิทธิพล

ต่อการกาํเนิดของตวัละครทีผดิธรรมชาติในวรรณคดีไทย ผลการศึกษาพบว่า ตวัละครทีมีกาํเนิดผดิ

ธรรมชาตินนัมีลกัษณะของการกาํเนิดแตกต่างไปจากมนุษยโ์ดยทวัไป ไดแ้ก่ การกาํเนิดทีมีลกัษณะ

ทางกายภาพผดิปกติ การมีสิงของร่วมกบัการกาํเนิด การกาํเนิดโดยใชเ้วทมนต์คาถา การกาํเนิดใน

ดอกไม ้การกาํเนิดดงักล่าวมีทงัตวัละครทีเป็นมนุษย ์อมนุษย ์และสตัวเ์ดียรัจฉาน ตวัละครทีกาํเนิด

เป็นมนุษยม์กัมีการกาํเนิดในวงกษตัริย ์และเป็นเทพหรือเทวดาบนสวรรคม์าก่อนซึงลงมาทาํความดี

หรือคุณประโยชน์ใหแ้ก่โลกมนุษยเ์ป็นตวัละครฝ่ายธรรมะ ตวัละครทีมีกาํเนิดเป็นอมนุษยม์กัเป็น

ตวัละครกาํเนิดเป็นยกัษ ์โดยการถูกสาปเนืองจากการทาํชวัไวใ้นอดีตชาติเป็นตวัละครฝ่ายอธรรม 

ตวัละครทีมีกาํเนิดเป็นเดียรัจฉานทีกาํเนิดเป็นลิง และราชสีห์ มีสาเหตุมาจากการกระทาํไม่ดีไวใ้น

อดีตชาติ จึงส่งผลให้มีภพภูมิตาํกว่ามนุษย ์ตวัละครทีมีกาํเนิดเป็นสัตวม์กัเป็นตวัละครฝ่ายดีช่วย

มนุษยก์ระทาํความดี การทีผูแ้ต่งสร้างตวัละครให้มีกาํเนิดผิดธรรมชาติก็เพือมุ่งสอนให้คนกระทาํ

ความดีเพือส่งผลใหมี้ชาติกาํเนิดทีดีในอนาคต โดยมีบทบาทสาํคญัต่อการดาํเนินเรือง และเพือเสริม

สีสนัใหเ้รืองสนุกสนานและน่าสนใจ 

จากการรวบรวมงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการศึกษาตวัละครในวรรณคดี จะเห็นว่ามี

การศึกษาตวัละครทีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการศึกษาตวัละครทวัไปทงัตวัละครเอก ตวัละครชาย 

ตวัละครหญิง และการศึกษาตวัละครทีมีลกัษณะพิเศษต่าง ๆ ทงัตวัละครอมนุษย ์ตวัละครปรปักษ ์

และตวัละครทีมีกาํเนิดผดิธรรมชาติ ซึงสามารถนาํไปเป็นแนวทางในการศึกษางานวิจยัครังนีได ้
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อยา่งไรก็ตาม แมว้่าเอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้งทีรวบรวมมาทงัหมดนีจะทาํใหเ้ห็น

ว่ามีผูศึ้กษาวิจยัเกียวกับตัวละครไวเ้ป็นจาํนวนมาก แต่ยงัไม่ปรากฏการศึกษาเกียวกับตัวละคร

อปัลกัษณ์ในวรรณคดีไทย ดงันันผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษาตัวละครอปัลกัษณ์ในงานวิจัยนีทงัดา้น

รูปลกัษณ์ นิสยัและพฤติกรรม กลวิธีการสร้าง และบทบาทของตวัละครอปัลกัษณ์ 

 



 

บทที  

ลกัษณะของตวัละครอปัลกัษณ์ในวรรณคดไีทย 

การสร้างตวัละครในวรรณคดีไทย กวีจะให้ความสาํคญัในการกาํหนดลกัษณะต่าง ๆ 

ใหก้บัตวัละคร ทงัในดา้นรูปลกัษณ์ ลกัษณะนิสยัและพฤติกรรม ตวัละครอปัลกัษณ์ก็เป็นตวัละคร

ประเภทหนึงทีกวีมุ่งเนน้ใหเ้ห็นลกัษณะภายนอกทีไม่งาม ไม่ดี และไม่น่าดู และเปิดใหเ้ห็นลกัษณะ

นิสยัและพฤติกรรมของตวัละครอปัลกัษณ์ดว้ย 

ในการศึกษาลกัษณะของตวัละครอปัลกัษณ์ในวรรณคดีไทย ผูศึ้กษาจะศึกษาเป็น  

ประเด็นดงันี 

. รูปลกัษณ์ของตวัละครอปัลกัษณ์  

. ลกัษณะนิสยัและพฤติกรรมของตวัละครอปัลกัษณ์ 

.รูปลกัษณ์ของตวัละครอปัลกัษณ์  

การกาํหนดรูปลกัษณ์ของตวัละครใหมี้ความอปัลกัษณ์เป็นวิธีการหนึงทีทาํใหต้วัละคร

มีความน่าสนใจมากขึน ซึงการกาํหนดความอปัลกัษณ์ให้กบัตวัละครพบว่ามีทงัการกาํหนดให้ตวั

ละครมีความอปัลกัษณ์มาตงัแต่กาํเนิด เช่น ขุนชา้งทีมีหวัลา้นมาแต่กาํเนิด และนางแกว้ทีมีใบหน้า

เหมือนมา้มาแต่กาํเนิด การกาํหนดให้ตวัละครอปัลกัษณ์ดว้ยการสวมใส่รูปเงาะทีอปัลกัษณ์ เช่น 

พระสงัขส์วมรูปเงาะอาํพรางตนใหเ้ป็นคนอปัลกัษณ์ และการกาํหนดให้ตวัละครมีความอปัลกัษณ์

เพราะถูกลงโทษจากการประพฤติชวั เช่น นางสาํมนกัขาถูกพระลกัษมณ์ลงโทษตดัจมูก  หู ปาก มือ

และเท้า เพราะเข้าทาํร้ายนางสีดา ดงันันตัวละครอปัลกัษณ์จึงมีทงัทีอปัลกัษณ์ตงัแต่กาํเนิด และ

อปัลกัษณ์ในภายหลงั 

อยา่งไรก็ตามไม่ว่าตวัละครอปัลกัษณ์จะมีความอปัลกัษณ์ตงัแต่กาํเนิด หรืออปัลกัษณ์

ในภายหลงั ผูศึ้กษาพบว่า ตวัละครอปัลกัษณ์มีรูปร่างทีอปัลกัษณ์  ลกัษณะ ดงันี 
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.  อวัยวะผิดรูป กล่าวคือ อวยัวะตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมีลกัษณะบิด

เบียว เอียง โคง้ งอ และคดไปจากลกัษณะปกติ ไดแ้ก่ ใบหน้าผิดรูป ตาเหล่ จมูกคด หลงัค่อม และ

แขง้คด 

. .  ใบหน้าผิดรูป คือ ลกัษณะของใบหน้าทีผิดไปจากปกติ ไดแ้ก่ 

หนา้ยาว หนา้หกั และใบหนา้เหมือนใบหนา้ของมา้ ดงันี 

. . .  หน้ายาวอาจเกิดจากความผิดปกติจากรูปร่างของ

กระดูกขากรรไกร ความผิดปกติของขากรรไกรทาํให้เกิดลกัษณะคางเล็ก เรียกว่า คางหรุบ และ

ลกัษณะคางยนื ซึงทาํใหล้กัษณะของใบหนา้ยาวขึน (จอร์จวอง, ม.ป.ป.: ) ตวัละครอปัลกัษณ์ทีมี

ใบหนา้ยาว ไดแ้ก่ พรานบุญ ในบทละครครังกรุงเก่าเรือง มโนห์รา ดงัเนือความว่า 

โครงห่างคางยาวฟันขาวดี ... โฉมยงเจ้าไม่มีจิตใจ ตวัลนัรัวรัวกลวับรรลยั อรไทเจ้า

ทรงโศกา 

  (มโนหร์า วรรณกรรมอยุธยา , : ) 

จากตวัอยา่งจะเห็นว่า พรานบุญมีส่วนของโครงหน้าห่างทาํ

ใหค้างยนืออกมา ส่งผลใหพ้รานบุญมีใบหนา้ยาวกว่ารูปหนา้ปกติ 

. . .  หน้าหัก  คือ หน้า ทีมีสันจมูกคล้ายหัก เข้าไป 

(พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. , : ) ตวัละครอปัลกัษณ์ทีมีใบหน้าหัก 

ไดแ้ก่ นางประแดะ ในระเด่นลนัไดดงัเนือความว่า 

หูกลวงดวงพักตร์หักงอ ลาํคอโตตนัสันกลม 

(ระเด่นลนัได, : ) 

. . .   ใบหน้าเหมือนใบหน้าของม้า คือ ใบหน้าของคน

ปกติจะไม่ไดมี้ลกัษณะทีเหมือนกบัใบหนา้ของสตัว ์แต่ใบหน้าของคนเหมือนใบหน้าของสัตว ์จึง

ทาํใหใ้บหนา้ผดิรูปไปจากปกติของคน ตวัละครอปัลกัษณ์ทีมีใบหน้าเหมือนใบหน้าของมา้ ไดแ้ก่ 

นางแก้วหน้าม้า ในบทละครนอกเรือง แกว้หนา้มา้ ดงัเนือความว่า  

บดันนั   เถา้แก่โขลนจ่าทาสี 

  ฟังนางหน้าม้าพาที   ตอ้งทีธรรมเนียมบุราณมา 

พิศดูหน้าตาเหมือนพาชี  แต่พาทีแหลมหลกัหนกัหนา 

  ทา้วนางต่างมีวาจา   ใชพ้วกโขลนจ่าเขา้ไป 

  (แกว้หนา้มา้, : ) 
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ใบหนา้ของนางแกว้ทีเหมือนมา้เป็นลกัษณะทีมีมาแต่กาํเนิด 

ดงัตอนนางมณีทูลความแก่ทา้วมงคลราช เนือความว่า 

เมือนนั   นางมณีทูลไปดงัใจหมาย 

  รูปนีเกิดสําหรับกาย  จึงมีความเสียดายเป็นพน้ไป 

  (แกว้หนา้มา้, : ) 

ลกัษณะใบหน้าของนางแกว้ทีเหมือนใบหน้าของมา้ เป็น

ลกัษณะเฉพาะตวัทีมีความโดดเด่น ซึงจตุพร มีสกุล (อา้งถึงใน ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต, : -

) สนันิษฐานถึงแหล่งทีมาของการสร้างใบหนา้ของนางแกว้ทีมีลกัษณะเหมือนใบหนา้ของมา้ไว้

ว่า 

การทีพระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมหลวงภูวเนตรนรินทร์ฤทธิทรงสร้างตวัละครเอกฝ่าย

หญิงให้มีหน้าเป็นมา้นีน่าจะไดอ้ิทธิพลจากรูปหล่อฤๅษีดดัตนรูปหนึงทีพระบาทสมเด็จพระนัง

เกลา้เจา้อยูห่วัโปรดใหช่้างหล่อขึน ในครังนนัพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหลวงภูวเนตรนรินทร์ฤทธิ 

กไ็ดรั้บเชิญให้ร่วมนิพนธ์โคลงดงักล่าวดว้ยหลายบท ในจาํนวนนีมีโคลงบทหนึงทีกล่าวถึงฤๅษี

พม่าทีมีชือว่าอศัวมุนี พระฤๅษีดงักล่าวมีหนา้เป็นมา้ 

. .  ตาเหล่ คือ ความผิดปกติของดวงตาทงัสองขา้งทีไม่ไดม้องไป

ดว้ยกนั (ปานฉตัร ภคัรัชพนัธุ,์ : ) ตวัละครอปัลกัษณ์ทีมีตาเหล่ ไดแ้ก่ ชูชก ในมหาชาติคาํ

หลวง ดงัเนือความว่า 

อโถ วิสมจกฺขโุก ตาขาวขวิดเบืองบน ตาซ้ายสถนตกตําแล 

(มหาชาติคาํหลวง, : ) 

จากตวัอยา่งเนือความ คาํว่า ขวิด หมายถึง เหลือก (พจนานุกรมศพัท์

วรรณคดีไทย สมยัอยธุยา, : ) จะเห็นว่าลูกตาทงั  ขา้งมีการเหลือกทีไม่เท่ากนั คือ ลูกตา

ดา้นขวาเหลือกขึนขา้งบน และลูกตาดา้นซา้ยเหลือกลงดา้นล่าง ลกัษณะดงักล่าวทาํใหเ้ห็นว่าดวงตา

ทงัสองขา้งไม่ไดม้องไปในทิศทางเดียวกนั จึงเกิดเป็นลกัษณะตาเหล่ 

. .  จมูกคด คือ ลกัษณะของจมูกทีสันจมูกหักคด และเบียงเฉไป 

ตวัละครอปัลกัษณ์ทีมีจมูกคด ไดแ้ก่ ชูชก ในมหาชาติคาํหลวง กวีกล่าวว่าชูชกมีจมูกหักคดเคียวดงั

เนือความว่า 

กฬาโร ภคฺคนาสโก จรหมูกหักคดเคยีวฟนนงอกขย้วเสมอหมู  

(มหาชาติคาํหลวง, : ) 
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. .  หลงัค่อม เกิดจากความผดิปกติของกระดูกสันหลงั คือ กระดูก

สนัหลงัปกติเมือมองจากทางดา้นหนา้ แนวของกระดูกสันหลงัจะตอ้งตรง ไม่มีการเบียงเฉไปทาง

ดา้นขา้งหรือคด (ต่อพงษ ์บุญมาประเสริฐ, : ) พบตวัละครอปัลกัษณ์ทีมีหลงัค่อม จาํนวน  

ตวั ไดแ้ก่ ชูชก นางค่อมกุจจี และยอ่งตอด ดงัตวัอยา่ง 

ชูชก ในมหาชาติคาํหลวง ดงัเนือความว่า 

กุมฺโภทโร ภคฺคปิฏฺ ฐิหลงงฺหัก เห็นโครงเปล่า มีทอ้งเท่าไหหาม โสดแล 

(มหาชาติคาํหลวง, : ) 

จากตวัอยา่งเนือความกล่าวว่า ชูชกมีหลงัหักจนเห็นแนวกระดูกสัน

หลงั ซึงลกัษณะดงักล่าวของชูชกทาํให้เห็นว่าชูชกมีหลงัค่อมโคง้ลงจนเห็นแนวกระดูกสันหลงั

อยา่งชดัเจน 

นางค่อมกุจจี ในรามเกียรติ ดงัเนือความว่า 

พีจะยงิอีค่อมหลังกุ้ง  ใหโ้ก่งนนัดุง้ไปขา้งหนา้ 

นอ้งรักจงทอดทศันา  ว่าแลว้กย็งิทนัที 

(รามเกยีรติ เล่ม1, : ) 

จากตวัอยา่งเนือความคาํทีพระรามใชเ้รียกนางกุจจีว่า อีหลังกุ้ง เป็น

การเปรียบเทียบใหเ้ห็นถึงสนัหลงัของนางกุจจีทีมีลกัษณะโคง้งอเหมือนกบัลาํตวัของกุง้ ทาํให้เห็น

ว่านางกุจจีมีหลงัค่อม 

ย่องตอด ในพระอภยัมณี ดงัตอนนางละเวงพิศดูรูปลกัษณ์ของย่อง

ตอด ดงัเนือความว่า 

ใบไมนุ่้งรุงรังสันหลังโกง  ดงัผีโป่งปากเหมน็เช่นกุมภา 

(พระอภยัมณี เล่ม , : ) 

จากตวัอยา่งเนือความจะเห็นว่ามีการกล่าวถึงสันหลงัของย่องตอดว่า 

มีลกัษณะโคง้, ไม่ตรง สังเกตจากคาํว่า โกงทีขยายความคาํว่าสันหลงั ซึงในพจนานุกรมฉบับ

ราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.  ( : )ใหค้วามหมายว่า “โกง หมายถึง ว. โคง้, ไม่ตรง เช่น หลงั

โกง.” ดงันนัยอ่งตอดจึงมีหลงัค่อม 
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. .  แข้งคด เกิดจากความผดิปกติในการสร้างกระดูกของส่วนสร้าง

กระดูกของกระดูกหนา้แขง้ปลายบนส่วนดา้นใน ทาํให้ช่วงต่อปลายกระดูกส่วนบนของหน้าแขง้

โก่ง (ยงยทุธวชัรดุล, : ) ตวัละครอปัลกัษณ์ทีมีแขง้คด ไดแ้ก่ ชูชก ในมหาชาติคาํหลวง ดงั

เนือความว่า 

บพิตร พราหมณ์นีแข้งคดเลบ็หย้น หนา้ครึงทย้นทุรลกัษณ์ โสดไส้ 

(มหาชาติคาํหลวง, : ) 

.  อวยัวะพกิาร คือ อวยัวะตามส่วนต่าง ๆ  ของร่างกาย ไดแ้ก่ ตา จมูก หู ปาก 

มือ และเทา้เกิดทุพพลภาพ หรือขาดหายไป ส่งผลใหมี้ลกัษณะตาบอด จมูกแหว่ง หูแหว่งหรือขาด 

ปากแหว่ง มือและเทา้ดว้น 

ตัวละครอปัลกัษณ์ทีมีตาบอด ได้แก่ ย่องตอด ในพระอภัยมณี ย่องตอดมี

ดวงตาซา้ยเพียงขา้งเดียว เนืองจากย่องตอดโดนภรรยาถีบเขา้ทีดวงตาขา้งขวาจึงควกัดวงตาออก 

ส่งผลใหย้อ่งตอดมีอวยัวะพิการ ดงัเนือความว่า 

ทังถีบถูกลูกตาข้างขวาบอด  อา้ยยอ่งตอดเตม็โกรธกระโดดหนี 

เสียดายนกัควกัออกมาว่าตานี  เป็นของดีกว่าอืนเอากลืนไว ้

(พระอภยัมณี เล่ม , : ) 

ตวัละครอปัลกัษณ์ทีมีหูแหว่ง ไดแ้ก่ นางประแดะ ในระเด่นลนัได ดงัคาํทีทา้ว

ประดู่เรียกนางประแดะ เนือความว่า 

ถา้บอกจริงใหกู้อีหูแหว่ง จะงดไวไ้ม่แทงอยา่แยง่ยดุ 

(ระเด่นลนัได, : ) 

ตวัละครอปัลกัษณ์ทีมีจมูกแหว่ง  หูขาด ปากแหว่ง มือและเทา้ดว้น ไดแ้ก่นาง

สาํมนักขา ในรามเกียรติ ดงัเนือความว่า 

มือด้วนตีนกดุปากแหว่ง  เป็นริวแร่งทรลกัษณ์บดัสี 

  หูขาดจมูกขาดไม่สมประดี  อสุรีแปลกองคก์ลัยา 

(รามเกยีรติ เล่ม , : )  

นางสํามนักขาไม่ได้มีลกัษณะอปัลกัษณ์มาตังแต่กาํเนิด แต่มีการลงโทษ 

เนืองจากการประพฤติชั วของตัวละคร จึงส่งผลให้ตัวละครมีอวัยวะพิการจึงกลายเป็นความ

อปัลกัษณ์ 
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.  อวัยวะมีขนาดใหญ่เกินขนาดปกติคือ ดวงตา จมูก คอ และทอ้งมีขนาด

ใหญ่ ดงันี 

. .  ดวงตามีขนาดใหญ่ คือ ลกัษณะของดวงตาทีโต และเบิกกวา้ง 

ไดแ้ก่ ดวงตาพองโต และตากลอกโพลง  

. . .  ดวงตาพองโต คือ ลกัษณะของดวงตาทีมีลกัษณะ

โป่งขึน หรือนูนออกมาจากเบา้ตา พบตวัละครอปัลกัษณ์ทีมีดวงตาพองโต จาํนวน  ตวั ไดแ้ก่ ชูชก 

เจา้เงาะ นางผเีสือสมุทร และนางศรีสาหง ดงัตวัอยา่ง 

ชูชกในมหาชาติคาํหลวง ดงัเนือความว่า 

ดูกรสงฆเ์ถา้ตาตุงพุงพ่วง กม้เอาบ่วงบดัดยว โสดแล ฯ  

(มหาชาติคาํหลวง, : ) 

จากตัวอย่าง จะเห็นว่ามีการกล่าวถึงลกัษณะของชูชกทีมี

ดวงตาตุง ซึงคาํว่า ตุง หมายถึง ลกัษณะทีมีบางสิงบางอย่างดนัให้นูนโป่งออกมาก (พจนานุกรม

ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. , : ) แสดงใหเ้ห็นว่าชูชกมีดวงตาโปน 

เจ้าเงาะ ในบทละครนอกเรืองสงัขท์อง ดงัเนือความว่า 

ขา้กลวัรูปเงาะป่าตาพอง  จะใหน้อ้งนงัใกลจ้นใจจริง 

(สังขท์อง, : ) 

จากตวัอยา่งเนือความเป็นตอนนางรจนาสนทนากบัเจา้เงาะ 

นางรจนากล่าวว่านางกลวัรูปเงาะป่า เพราะมีดวงตาพองโตซึงคาํกล่าวของนางรจนาสามารถแสดง

ใหเ้ห็นว่าเจา้เงาะมีดวงตาพองโต 

นางผเีสือสมทุร ในพระอภยัมณี เช่น คาํทีพระฤๅษีตาํหนินาง

ผเีสือสมุทร สามารถแสดงใหเ้ห็นว่านางผเีสือสมุทรมีดวงตาโต ดงัเนือความว่า 

อียกัษาตาโตโมโหมาก  รูปกก็ากปากกเ็ปราะไม่เหมาะเหมง 

 (พระอภยัมณี เล่ม , : ) 
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นางศรีสาหง ในอภยันุราช ตอนนางทิพมาลีแอบดูนางศรีสา

หง นางทิพมาลีก็เห็นดวงตาของนางศรีสาหงทีมีลกัษณะพองโตดงัเนือความว่า   

ตาพองสองผมนมยาน  ยงัโปรดปรานประหลาดหวาดวิญญาณ์ 

(อภยันุราช, : ) 

. . .  ตากลอกโพลง คือ ลกัษณะของดวงตาทีเบิกจนกวา้ง

และกลอกไปมา ตวัละครอปัลกัษณ์ทีมีดวงตากลอกโพลง ไดแ้ก่ หมืนหาญ ในเสภาเรืองขุนชา้ง 

ขุนแผน ไดอ้ธิบายใหเ้ห็นถึงดวงตาของหมืนหาญทีมีลกัษณะกลอกโพลง ดงัเนือความว่า  

สูงเกือบสีศอกตากลอกโพลง  หนวดโงง้งอนปลายทงัซ้ายขวา 

(ขุนชา้ง ขุนแผน, : ) 

ดวงตาทีมีขนาดใหญ่เป็นลกัษณะทางกายภาพทีไม่ดีแลว้ยงั

สามารถสะทอ้นใหเ้ห็นถึงจิตใจภายในได ้ดงัทีตาํราพรหมชาติ ( : ) กล่าวถึงลกัษณะของผูที้

มีดวงตาขนาดใหญ่ไวว้่า “ผูใ้ดมีดวงตาโต ผูน้นัมกัใจร้าย ใจชวัแล” 

. .  จมูกใหญ่ ตัวละครอปัลกัษณ์ทีมีจมูกใหญ่ ได้แก่ จรกา ใน

อิเหนา ดงัเนือความว่า 

จมูกใหญ่ไม่สง่าราศี  จะพาทีแหง้แหบแสบเสียง 

(อิเหนา, : ) 

. .  คอใหญ่ ตวัละครอปัลกัษณ์ทีมีคอใหญ่ ไดแ้ก่ นางประแดะ ใน

ระเด่นลนัได ดงัเนือความว่า  

หูกลวงดวงพกัตร์หกังอ ลําคอโตตันสันกลม 

(ระเด่นลนัได, : ) 

จากตวัอยา่งเนือความจะเห็นว่านางประแดะว่ามีลาํคอทีใหญ่ ตนั และ

สนั ซึงแตกต่างไปจากลกัษณะคอของตวัละครเอกฝ่ายหญิงในวรรณคดีไทยทีมกัมีลกัษณะเหมือน

ลาํคอราชหงส์สวรรค ์(ชลดา เรืองรักษลิ์ขิต, : ) คือมีช่วงลาํคอทียาวดูสง่างามเหมือนกบัลาํคอ

ของหงส์ ทงันีลกัษณะคอใหญ่ยงัถือเป็นลกัษณะทีไม่ดีตามหลกันรลกัษณ์ดว้ย ดงัทีตาํราพรหมชาติ 

( : ) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของคอทีไม่ดีว่า “คอเหมือนขือเรือน อนัทรงไวซึ้งเครืองแห่งเรือน 

คือ ศีรษะ ถา้คอโตนกั คอสนั ไม่สมตวั มิดีแล” 
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. .  ท้องใหญ่ คือ ลกัษณะของส่วนทอ้งทียืนออกมาเป็นกระเปาะ

ใหญ่ ทงันีไม่ไดเ้กิดจากรูปร่างอว้นเพียงแต่มีทอ้งยืนออกมา ตวัละครอปัลกัษณ์ทีมีทอ้งใหญ่ พบ

จาํนวน  ตวัไดแ้ก่ ชูชก และเจา้เงาะ ดงัตวัอยา่ง 

ชูชก ในมหาชาติคาํหลวง ดงัเนือความว่า 

ทอกนน้นกุมฺโภทโร ภคฺคปิฏฺ°Ôหลงงฺหกั เห็นโครงเปล่า มีท้องเท่าไหหาม โสดแล 

(มหาชาติคาํหลวง, : ) 

จากตวัอยา่งเนือความมีการกล่าวถึงทอ้งของชูชกว่าใหญ่เท่าไหหาม 

ซึงในพจนานุกรมภาษาไทยเปรียบเทียบ ( : ) มีการเปรียบเทียบคาํภาษาไทยกรุงเทพกบัคาํ

ภาษาไทยดาํว่า “คาํว่า โอ่ง ɂ:1 ในภาษาไทยกรุงเทพ ตรงกับคําว่า ไหหาม һam1nam6ใน

ภาษาไทยดาํ”ดงันนัชูชกจึงมีทอ้งเป็นกระเปาะใหญ่เท่ากบัโอ่ง 

เจ้าเงาะ ในบทละครนอกเรือง สงัขท์อง ดงัเนือความว่า 

ถึงตาพองท้องพลุ้ยพีพลุ  อยา่ดูหมินกินจุมิใช่ชวั 

จงปราณีเงาะป่าเถิดอยา่กลวั  จะแต่งตวัใหง้ามตามใจนอ้ง 

(สังขท์อง, : ) 

จากตวัอยา่งเนือความจะเห็นคาํว่า ท้องพลุ้ย ซึงคาํว่า พลุ้ย หมายถึง ว.

ยุย้, ยนืออกมาอยา่งทอ้งคนอว้น (พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน , : ) เมือขยาย

ความคาํว่า ท้อง จึงทาํใหเ้ห็นว่าเจา้เงาะมีทอ้งยนืออกมา 

.  อวัยวะไม่สะอาด คือ ปากมีกลินเหม็น ฟันไม่สะอาด และเล็บเน่า ซึง

อวยัวะทีไม่สะอาด เป็นส่วนหนึงของความอปัลกัษณ์ เนืองจากเป็นลกัษณะทางกายภาพทีมีผลทาํให้

ผูพ้บเห็นเกิดความรู้สึกรังเกียจ และขยะแขยงได ้

. .  ปากมีกลินเหม็น ตัวละครอปัลกัษณ์ทีปากมีกลินเหม็น พบ

จาํนวน  ตวั ไดแ้ก่ ชูชก และยอ่งตอด ดงัตวัอยา่ง 

ชูชก ในมหาเวสสนัดรชาดก ดงัเนือความว่า 

ถา้ออเฒ่าจะอ้าปากออกพูดนีมันเหม็นฟุ้งทงัฟันฟางกห่็างหกัเห็นเวทนา 

(มหาเวสสันดรชาดก, : ) 
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จากตวัอยา่งเนือความเป็นตอนทีเหล่าพราหมณีตาํหนิใหน้างอมิตตดา

เห็นโทษของการมีสามีชรา โดยกล่าวถึงลกัษณะทีไม่ดีของชูชก คือ การมีกลินปากเหม็น เพือให้

นางอมิตตดาเห็นความน่ารังเกียจของชูชก 

ย่องตอด ในพระอภยัมณี ในตอนทีนางละเวงพิศดูรูปลกัษณ์ภายนอก

ของย่องตอดก็พบว่าปากของย่องตอดมีกลินปากเหม็นเหมือนกบักลินปากของจระเข ้เพราะย่อง

ตอดกินสตัวที์ยงัมีชีวิตเป็นอาหาร ดงัเนือความว่า 

ใบไมนุ่้งรุงรังสันหลงัโกง  ดงัผีโป่งปากเหม็นเช่นกมุภา 

(พระอภยัมณี เล่ม , : ) 

. .  ฟันไม่สะอาด คือ ฟันมีขีฟัน ตัวละครอัปลกัษณ์ทีมีฟันไม่

สะอาด ไดแ้ก่ ชีเปลือย ในพระอภยัมณี ตอนสุดสาครไปตามพระอภยัมณี เมือสุดสาครพบชีเปลือย 

สุดสาครเห็นภายในช่องปากของชีเปลือยทีเต็มไปดว้ยขีฟันก็รู้สึกอยากอาเจียน ดงัเนือความว่า  

น่าเหียนรากปากมีแต่ขีฟัน  กรนสนนันอนร้ายเหมือนป่ายปืน 

( พระอภยัมณี เล่ม , : ) 

. .  เลบ็เน่า ตวัละครอปัลกัษณ์ทีมีเลบ็เน่า ไดแ้ก่ ชูชกในมหาชาติคาํ

หลวง ดงัเนือความว่า 

เถา้ลาํเลวสเอวเปล่า เล็บเน่าเนือหนงัหยาบ โลกสวภาพฤๅจะมีสุขแต่ใดเลย ด่งงนี 

(มหาชาติคาํหลวง, : ) 

จากตวัอยา่งเนือความเป็นตอนเหล่าพราหมณีตาํหนินางอมิตตดา และ

ไดก้ล่าวถึงความสกปรกของชูชกว่า ชูชกมีเล็บเน่า เพือโน้มน้าวใจให้นางอมิตตดาเห็นว่าชูชกมี

ลกัษณะทีไม่ดีและไม่คู่ควรกบันางอมิตตดา 

.  ร่างกายมขีนาดใหญ่ คือ ลกัษณะของรูปร่างทีมีขนาดสูง รูปร่างใหญ่ และ

รูปร่างอว้น 

. .  รูปร่างสูง ตวัละครอปัลกัษณ์ทีมีรูปร่างสูง พบจาํนวน  ตัว 

ไดแ้ก่ หมืนหาญ และเจา้ละมาน ดงัตวัอยา่ง 

หมืนหาญ ในเสภาเรืองขุนชา้ง ขุนแผน เช่น เนือความทีกวีอธิบายถึง

รูปลกัษณ์ของหมืนหาญว่ามีความสูงเกือบ  ศอก ดงัเนือความว่า 
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สูงเกือบสีศอกตากลอกโพลง  หนวดโงง้งอนปลายทงัซ้ายขวา 

 (ขุนชา้ง ขุนแผน, : ) 

เจ้าละมานในพระอภยัมณี มีความสูงถึง  ศอก ดงัเนือความว่า 

ทังนายไพร่กายสูงถึงหกศอก  หนงัสือบอกมาว่ายกัษม์กักะสัน 

(พระอภยัมณี เล่ม , : ) 

จากตวัอย่างเนือความทงั  ข้างต้นจะเห็นว่า หมืนหาญสูงเกือบ  

ศอก ซึง  ศอก เท่ากบั  เซนติเมตร หมืนหาญมีส่วนสูงเกือบ  เซนติเมตร และเจา้ละมานสูง  

ศอก เจ้าละมานจึงมีความสูงถึง  เซนติเมตร ซึงเป็นส่วนสูงเกินปกติ ดังทีวรชัย วิริยารมณ์ 

( ) ไดส้าํรวจโครงกระดูกจากแหล่งโบราณคดีบา้นนาดีพบว่า  

“จากศึกษาลกัษณะของกระดูกโครงสร้างร่างกายส่วนแขนขา จํานวน  ส่วน คือ 

กระดูกตน้แขน กระดูกปลายแขนดา้นนอก กระดูกปลายแขนดา้นใน กระดูกตน้ขา กระดูกหน้า

แขง้ และกระดูกน่องเพือคาํนวณความสูงของประชากรตามค่าสมการอเมริกนัผิวขาว และสมการ

มองโกลอยด ์ใชต้วัอยา่งทีสามารถวดัและศึกษาไดร้วมทงัสิ น  โครง แบ่งเป็นชาย  โครงและ

หญิง  โครง โดยตามค่าสมการมองโกลอยดพ์บว่า เพศชายมีความสูงเฉลีย .  เซนติเมตร และ 

.  เซนติเมตรตามค่าสมการอเมริกนัผิวขาว” 

โครงการสาํรวจขนาดของ SizeThailand ไดส้าํรวจรูปร่างของคนไทย

ในปี -  จากกลุ่มตวัอยา่งทงัชายและหญิงทวัประเทศ จาํนวน ,  คน ช่วงอายุกล่าวคือ 

-  ปี, -  ปี, -  ปี, -  ปี และ  ปีขึนไป พบว่า ชายไทยอายุ -  ปี มีส่วนสูง  -

 เซนติเมตร คิดค่าเฉลียส่วนสูงได ้ .  เซนติเมตร 

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่า ส่วนสูงของเพศชายทังในสมัยก่อน

ประวติัศาสตร์ และในยคุปัจจุบนั (พ.ศ. - ) มีค่าความสูงใกลเ้คียงกนั ดงันนัเมือในวรรณคดี

มีการกาํหนดรูปร่างของตวัละครอปัลกัษณ์ใหสู้งถึง -  เซนติเมตร จึงถือว่าเป็นส่วนสูงทีเกิน

มาตรฐานของคนปกติ 

. .  รูปร่างใหญ่ พบตวัละครอปัลกัษณ์ทีมีรูปร่างใหญ่ จาํนวน  ตวั 

ไดแ้ก่ นางผเีสือสมุทร และเจา้ละมาน ดงัตวัอยา่ง 
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นางผเีสือสมทุร ในพระอภยัมณี ดงัเนือความว่า 

จะกล่าวถึงอสุรีผีเสือนาํ  อยูท่อ้งถาํวงัวนชลสาย 

ไดเ้ป็นใหญ่ในพวกปีศาจพราย สกนธ์กายใหญ่โตเท่าไอยรา 

(พระอภยัมณี เล่ม , : ) 

จากตวัอย่างเนือความ จะเห็นว่า รูปร่างของนางผีเสือสมุทรมีขนาด

ใหญ่เท่ากบัขนาดตวัของชา้ง ซึงรูปร่างขนาดใหญ่ของนางผีเสือสมุทร เนืองจากนางมีชาติกาํเนิด

เป็นยกัษ ์ดงัที ส.พลายนอ้ย ( : ) ไดอ้ธิบายถึงยกัษไ์วว้่า “ยกัษ ์หมายถึง อมนุษยพ์วกหนึงทีมี

ร่างกายใหญ่โต หนา้ตาดุร้าย มีเขียวยาวโงง้ กินสตัวแ์ละคนเป็นอาหาร” 

เจ้าละมาน ในพระอภยัมณี ดงัเนือความว่า 

 เห็นองคท์า้วเจา้ละมานเหมือนมารร้าย  ทังรูปกายใหญ่หลวงดูพ่วงพี 

(พระอภยัมณี เล่ม , : ) 

จากตวัอยา่งเนือความสงัเกตคาํว่า ใหญ่ หมายถึง ว. โต (พจนานุกรม

ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน , :0 ) และคาํว่า หลวง หมายถึง ว. ใหญ่ (พจนานุกรมฉบบั

ราชบณัฑิตยสถาน , : )  เป็นการขยายความให้เห็นรูปร่างของเจา้ละมานว่ามีรูปร่าง

ขนาดใหญ่โตมาก 

. .  รูปร่างอ้วน เป็นลักษณะหนึงทีสะท้อนให้เห็นถึงความ

อปัลกัษณ์ ดงัทีไปรยา ชลากาญจน์ ( : ) กล่าวถึงความอว้นว่า “ความอว้นเป็นสิงทีน่ารังเกียจ 

เนือไขมนักลายเป็นส่วนเกินทีน่าชงั คนทีมีรูปร่างจาํมาํถูกเปรียบให้เป็นตัวตลก” พบตัวละคร

อปัลกัษณ์ทีมีรูปร่างอว้น จาํนวน  ตวั ไดแ้ก่ ขุนชา้ง จรกา ทา้วสันนุราช นางแกว้หน้ามา้ และนาง

วาลี 

ขุนช้าง ในเสภาเรืองขุนชา้ง ขุนแผน ตอนพระไวยไปรับขุนชา้งเขา้มา

ในวงั มีการเปรียบเทียบรูปร่างของขุนชา้งว่าอว้นเหมือนตุ๊กตากวางตุง้ ดงัเนือความว่า 

เหมือนตุ๊กตากวางตุ้งดูพุงพลุ้ย หวัทุยผมเถิกเป็นถ่อง่าม 

 (ขุนชา้ง ขุนแผน, : ) 

จากตวัอย่าง จะเห็นว่า มีการเปรียบเทียบรูปร่างของขุนช้างว่าอว้น

เหมือนตุ๊กตากวางตุง้ ซึงผูศึ้กษาสนันิษฐานว่า ตุ๊กตากวางตุง้ อาจหมายถึง ตุ๊กตาศิลาจีนทีมีการนาํเขา้

มาตงัแต่สมยัอยธุยา และนาํเขา้มามากในสมยัพระบาทสมเด็จพระนงัเกลา้เจา้อยูห่ัว (รัชกาลที ) ซึง
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ตุ๊กตาจีนทีนิยมนาํเขา้มามกัจะเป็นรูปคน เทวดาหรือเซียน (วิบูลย ์ลีสุวรรณ, : - ) ตุ๊กตา

ศิลาจีนมกัจะปันใหมี้ลาํตวัอวบและใหญ่ 

จรกา ในอิเหนา ตอนเหล่าชะแม่ผูเ้ฝ้าประตูเมือเห็นจรกาก็ต่างตาํหนิ

รูปลกัษณ์จรกาแสดงใหเ้ห็นว่าจรกามีรูปร่างอว้น ดงัเนือความว่า 

ไม่มีทรวดทรงองค์เอวอ้วน  พิศไหนเลวลว้นอปัลกัษณ์ 

(อิเหนา, : ) 

จากเนือความเป็นตอนทีจรกาเข้าเมืองดาหา เมือเหล่าชะแม่ผูเ้ฝ้า

ประตูเห็นจรกาก็ต่างตาํหนิรูปลกัษณ์จรกาโดยมีการกล่าวว่า จรกามีเอวอว้นหรือรูปร่างอว้นนนัเอง 

ท้าวสันนุราช ในบทละครนอกเรือง คาวี ดงัเนือความว่า 

เกศาพึงจะประปราย  รูปกายชายพีจะมีเนือ 

(คาวี, : ) 

จากเนือความขา้งตน้อธิบายถึงรูปร่างของทา้วสนันุราชว่า รูปกายชาย

พีจะมเีนือ คาํว่า พี หมายถึง ว. อว้น, มกัใชเ้ขา้คู่กบัคาํว่าอว้นเป็นอว้นพี. น.มนั. (พจนานุกรมฉบบั

ราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. , : ) 

นางแก้วหน้าม้า ในบทละครนอกเรือง แกว้หนา้มา้ เช่น ตอนนางแกว้

หน้ามา้เขา้วงั เมือนางกาํนัลเห็นนางแกว้ก็ต่างกล่าวถึงรูปลกัษณ์ของนางแกว้ โดยมีการกล่าวถึง

รูปร่างของนางแกว้ว่ามี รูปกายจาํมาํดงัเนือความว่า 

นุ่งห่มปุกปุยกรุยกราย  รูปกายจํามําดาํมิดหมี 
(แกว้หนา้มา้, : ) 

นางวาลี ในพระอภยัมณี มีรูปร่างอว้น เช่น ตอนนางวาลีถวายตวัแก่

พระอภยัมณี เมือพระอภยัมณีพบนางวาลีก็เห็นว่า นางวาลีมีเนือหนงัจาํมาํดงัเนือความว่า 

พระยมิพลางทางดูผูรั้บสัง  เห็นเนือหนังจํามําดาํหมิดหมี 

(พระอภยัมณี เล่ม , : ) 

จากตวัอยา่งเนือความทงั  ขา้งตน้จะเห็นว่า มีการกล่าวถึงรูปร่างของ

นางแกว้ และนางวาลีว่ามีลกัษณะจาํมาํ คือ ลกัษณะอว้น (พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.

, : ) 
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.   ผวิหนังไม่เกลยีงเกลา คือ ผวิหนา้ และผวิหนงัตามลาํตวัมีริวรอยแผลเป็น

จากฝี รอยข่วน และสิว ผวิหนงัตกกระและมีขีแมลงวนัมาก  

. .   ผิวหน้าไม่เกลียงเกลา คือ ผิวหน้าทีมีรอยฝี รอยแผล และสิว 

พบตวัละครอปัลกัษณ์ทีมีผิวหน้าไม่เกลียงเกลา จาํนวน  ตวั ไดแ้ก่ จรกา นางประแดะ นางวาลี 

ยอ่งตอด และนางคนัธมาลี ดงัตวัอยา่ง 

จรกา ในอิเหนา มีผวิหนา้ขรุขระเพราะออกฝี ดงัเนือความตอนจรกา

เขา้เมืองดาหา เนือความว่า 

บา้งตาํหนิว่าหน้าเพรียง  ดูดาํดงัเหนียงน่าชงันกั 

 (อิเหนา, : ) 

จากตวัอยา่งกล่าวว่า จรกามีลกัษณะหนา้เพรียง ซึงคาํว่า “เพรียง” ใช้

เรียกผวิหนงัทีขรุขระอยา่งหนา้ออกฝีว่า มีลกัษณะเป็นเพรียง (พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 

พ.ศ. , : )  

นางประแดะ  ในระเด่นลันได ดังในบทชมโฉมนางประแดะ 

เนือความว่า 

พิศแต่หวัตลอดเทา้ขาวแต่ตา  ทังสองแก้มกัลยาดังลูกยอ 

(ระเด่นลนัได, : ) 

จากตวัอยา่งจะเห็นว่า กวีมีการเปรียบเทียบผิวหน้าของนางประแดะ

ว่าเหมือนผวิของลูกยอทีมีลกัษณะขรุขระ ไม่เรียบเนียน อีกทงัยงัเป็นจุดดาํบนผวิดว้ย 

นางวาล ีในพระอภยัมณี ดงัเนือความว่า 

ทงักายาหางามไม่พบเห็น  หน้านันเป็นรอยฝีมีแต่แผล 

(พระอภยัมณี เล่ม , : ) 

จากตัวอย่างเนือความจะเห็นว่า ผิวหน้าของนางวาลีไม่เกลียงเกลา

เพราะมีรอยแผลเป็นทีเกิดจากการออกฝี 

ย่องตอดในพระอภยัมณี ดงัเนือความว่า 

ทังหน้าลายรายเรียรอยเมียข่วน ผมแต่ลว้นผีผูกจมูกโด่ง 

(พระอภยัมณี เล่ม , : ) 
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จากตวัอย่างเนือความเป็นตอนทีนางละเวงพิศดูรูปลกัษณ์ของย่อง

ตอดก็พบว่า ยอ่งตอดมีผวิหนา้ทีไม่เกลียงเกลา เพราะมีรอยแผลเป็นทีเกิดจากการถูกภรรยาข่วนไว ้

ตงัแต่เมือครังทียอ่งตอดเขา้ข่มขืนภรรยาตนเอง 

นางคันธมาล ีในบทละครนอกเรือง คาวี ดงัเนือความว่า 

หวีกระจายลายเส้นขนเม่นสอย ผดัหนา้นังตะบอยบีบสิว 

(คาวี, : ) 

จากตวัอยา่งเนือความเป็นตอนทีนางคนัธมาลีกาํลงัแต่งองคใ์หง้ดงาม

ขึนเฝ้าพระคาวีทีปลอมเป็นทา้วสนันุราชทีชุบตวัใหม่ ซึงมีการกล่าวถึงพฤติกรรมของนางคนัธมาลี

ทีกาํลงับีบสิวสามารถแสดงใหเ้ห็นว่านางคนัธมาลีมีผวิหนา้ไม่เกลียงเกลา เพราะมีสิว 

. .  ผวิตามลาํตวัไม่เกลยีงเกลา คือ ผวิหนงัตามลาํตวัมีรอยแผล ตก

กระและมีขีแมลงวนัมาก พบตวัละครอปัลกัษณ์ทีมีผวิตามลาํตวัไม่เกลียงเกลา จาํนวน  ตวั ไดแ้ก่ 

ชูชก และเจา้เงาะดงัตวัอยา่ง 

เจ้าเงาะ ในบทละครนอกเรือง สงัขท์อง ดงัเนือความว่า 

เมือนนั   ทา้วสามนตเ์ห็นเงาะชงันาํหนา้ 

  เนือตัวเป็นลายคล้ายเสือปลา  ไม่กลวัใครใจกลา้ดุดนั 

(สังขท์อง, : ) 

จากตัวอย่างเนือความจะเห็นว่า เจ้าเงาะมีผิวหนังตามลาํตัวลาย

เหมือนกบัเสือปลา ซึงผวิหนงัของเสือปลาจะมีพืนลาํตวัสีเทาหรือสีนาํตาลอมเขียว และมีลายสีดาํ

เป็นจุดกระจายอยูท่วัตวั (พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. , : )  

ชูชก ในมหาชาติคาํหลวง ดงัเนือความว่า 

วลีน ํติลกาหโต ขีแมลงวนนเหลือแล่ ทุกกระแบ่เนือบเห็นเปล่าเลยย ... หนงงลาย

หมายเสือป่า อายพร้อยล่าเลงไพร ทุกแห่งแล   

(มหาชาติคาํหลวง, : ) 

จากตวัอย่างเนือความมีการกล่าวถึงลกัษณะของชูชกว่า ผิวหนังตก

กระและมีขีแมลงวนัมาก ทาํใหผ้วิหนงัลายเหมือนเสือป่า 
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.  ผวิดําคลาํ ในยคุสมยัก่อนจะมีการกาํหนดมาตรฐานความงามไวว้่า ผูที้มี

ความงดงามต้องมีผิวเหลืองดั งทองทา และหากมองในมิติชนชันคนทีมีผิวดาํคือพวกไพร่ทีใช้

แรงงานทาํงานกลางแจง้จนผวิดาํคลาํ (กชกรณ์ เสรีฉนัทฤกษ,์ : - ) ตวัละครอปัลกัษณ์ทีมี

ผวิดาํคลาํ พบจาํนวน  ตวั ไดแ้ก่ เจา้เงาะ ขุนชา้ง จรกา นางแกว้ นางประแดะ นางผเีสือสมุทร และ

นางวาลี ดงัตวัอยา่ง 

เจ้าเงาะ ในเรืองสังข์ทองตอนพระสังข์ตีคลี วรรณคดีสมยัอยุธยากล่าวถึง

รูปลกัษณ์ของเจา้เงาะว่ามีผวิดาํคลาํ สงัเกตไดจ้ากคาํทีเจา้เงาะทูลนางมณฑา ดงัเนือความว่า 

เงาะชวัตวัอปัรียพ์ระมารดา รูปชัวตัวดําอยู่รุงรัง พระบิดาจะฆ่าปอง 
(สังขท์อง วรรณกรรมสมยัอยุธยา , : ) 

ในบทละครนอกเรือง สงัขท์อง เช่น ตอนเจา้เงาะเขา้เมืองสามนต ์ดงัเนือความ

ว่า 

ลางคนบ่นว่าถา้เช่นนี  ฟ้าผีเถิดไม่นึกปรารถนา 

น่ากลวัตัวดําเหมือนคุลา  ต่างติเงาะป่าว่าวุ่นไป 

(สังขท์อง, : ) 

จากตัวอย่างเนือความจะเห็นว่า เมือเหล่านางสนมกาํนัลเห็นเจา้เงาะก็ต่าง

กล่าวถึงรูปลกัษณ์ของเจา้เงาะโดยเปรียบเทียบสิผวิของเจา้เงาะว่ามีผวิดาํคลาํเหมือนชาวคุลา ซึงชาว

คุลา คือ แขกอินเดียทีมีผวิดาํ (พจนานุกรมภาษาถินใต,้ : ) 

นางแก้วหน้าม้า ในบทละครนอกเรือง แกว้หน้ามา้ เช่น บทสนทนาของนาง

แกว้ทีกล่าวกบัพระพินทองว่า ตนเองเป็นคนทีมีรูปชวัและมีผวิดาํคลาํ ดงัเนือความว่า 

เห็นนอ้งรูปชวัตัวดํา  ช่างทาํกระไรไม่ไวห้นา้ 

ใครลบลู่ดูถูกลูกพระยา  อนิจจาพาโลโพคลุม 

  (แกว้หนา้มา้, : ) 

นางประแดะในระเด่นลนัได ดงัเนือความในบทชมโฉม เนือความว่า 

พิศแต่หัวตลอดเท้าขาวแต่ตา ทงัสองแกม้กลัยาดงัลูกยอ 

(ระเด่นลนัได, : ) 
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จากตวัอยา่งเนือความกล่าวถึง ผวิกายของนางประแดะว่า พิศแต่หัวตลอดเท้า

ขาวแต่ตาทาํใหเ้ห็นว่า นางประแดะส่วนของร่างกายทีมีความขาว คือ ดวงตา ดงันันในส่วนอืน ๆ 

ของร่างกายอาจจะมีสีดาํคลาํ ซึงแสดงใหเ้ห็นว่านางประแดะมีผวิดาํคลาํได ้

ขุนช้างในเสภาเรืองขุนชา้ง ขุนแผน ตอนขุนชา้งแต่งตวัไปฟังเทศน์มหาชาติ 

ดงัเนือความว่า  

  ผิวหนังยงัเขียวเหมือนผักตบ  นีจวนจบมหาพนแลว้สิหว่า 

(ขุนชา้ง ขุนแผน, : ) 

จากตวัอย่างเนือความจะเห็นว่า มีการเปรียบเทียบสีผิวของขุนชา้งว่ามีสีผิว

เขียวคลาํเหมือนสีของผกัตบ 

จรกา ในอิเหนา ดงัเนือความว่า 

ทงัรูปชวัตัวดําตาํพงศพ์นัธุ์  จะเรียงเคียงกนัน่าอายนกั 

 (อิเหนา, : ) 

จากตวัอยา่งเนือความจะเห็นว่า คาํกล่าวของประเสหรันทีกล่าวกบันางบุษบา 

ทาํใหเ้ห็นว่า จรกาว่ามีผวิดาํคลาํ 

นางผเีสือสมทุรในพระอภยัมณี ดงัเนือความว่า 

ถึงรูปชวัตัวดําแต่นาํใจ  จะหาไหนไดเ้หมือนเจา้เยาวมาลย ์

(พระอภยัมณี เล่ม , : ) 

จากตวัอยา่งเนือความเป็นตอนทีพระอภยัมณีกล่าวกบัศพของนางผีเสือสมุทร 

มีการกล่าวถึงนางผเีสือสมุทรว่าตวัดาํ แสดงใหเ้ห็นว่า นางผเีสือสมุทรมีผวิดาํคลาํ   

นางวาลใีนพระอภยัมณี ดงัเนือความว่า 

ถึงรูปชวัตัวดําดังนํารัก  แต่รู้หลกัลาํสุรางคน์างสนม 

(พระอภยัมณี เล่ม , : ) 

จากตวัอยา่งจะเห็นว่ามีการกล่าวถึงสีผิวของนางวาลีว่ามีผิวดาํคลาํเหมือนนาํ

รัก ซึงนาํรัก คือยางทีไดจ้ากไมต้น้ในสกุล Gluta และไมพุ่้มในสกุล Rhus วงศ ์Anacardiaceae ทาํให้

มีสีดาํแลว้ใชท้าลงพืนใหเ้หนียวเพือปิดทอง (พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. , : 

) 
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.  เส้นผม และขนไม่เป็นระเบียบ คือ เสน้ผมไม่เป็นทรง และไม่สามารถจดั

ทรงได ้ไดแ้ก่ ผมหยกิ ผมหยกัศก และผมผผีกู อีกทงัขนรุงรังไม่เป็นระเบียบ ไดแ้ก่ หนวดเคราบน

ใบหนา้รุงรัง  

. .  ผมหยิก คือ ลกัษณะของเส้นผมทีงอ เป็นขดรกรุงรัง หรือมี

ลกัษณะผมหยิกน้อย ๆ ตวัละครอปัลกัษณ์ทีมีผมหยิก พบจาํนวน ตวั ไดแ้ก่ เจา้เงาะ จรกา และ

หมืนหาญ ดงัตวัอยา่ง 

เจ้าเงาะ ในบทละครนอกเรืองสงัขท์อง ดงัเนือความว่า 

ผมหยกิยุ่งเหยงิเหมือนเซิงฟัก หนา้ตาตละยกัษม์กักะสัน 

 (สังขท์อง, : ) 

จากตวัอย่างเนือความเป็นตอนทีทา้วสามนต์เห็นรูปลกัษณ์ภายนอกของเจ้า

เงาะกเ็ห็นว่าเจา้เงาะมีผมหยกิเหมือนกบัลกัษณะเซิงฟัก ซึง เซิง คือ ทีรกเป็นสุมทุมพุ่มไมห้รือมีไม้

เถาปกคลุมอยู่ขา้งบน เช่น เซิงฟัก (พจนานุกรมฉบับราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. , : ) 

ดงันนัการเปรียบเทียบผมของเจา้เงาะว่าหยกิเหมือนเซิงฟัก ทาํใหเ้ห็นว่า เจา้เงาะมีผมหยกิรกรุงรัง 

หมืนหาญ ในเสภาเรืองขุนชา้ง ขุนแผน มีการกล่าวว่าหมืนหาญมีผม

หยกิหยกัศกดงัเนือความว่า 

ผมหยกิหยกัศกอกเป็นขน  ทรหดอดทนมิใช่ชวั 

(ขุนชา้ง ขุนแผน, : ) 

จรกาในอิเหนา ดงัเนือความว่า 

ดูไหนมิไดง้ามทงักายา  ลกัษณาผมหยกัพกัตร์เพรียง 

 (อิเหนา, : ) 

จากตวัอยา่งเนือความเป็นตอนทีจรการําพึงถึงตนเองว่ามีรูปลกัษณ์ที

ไม่งดงาม เนืองจากมีผมหยกั ซึงพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.  ( : ) ให้

ความหมายของคาํว่า หยกั ไวว้่า “หยกั หมายถึง ว. คด ๆ งอ ๆ” เมือขยายคาํว่า ผม ก็ทาํให้เห็นว่า  

ผมของจรกามีลกัษณะคดงอ คือเป็นผมหยกิ หรืออาจเป็นผมหยกัศกทีมีลกัษณะหยกินอ้ย ๆ 
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. .  ผมผีผูก คือ ลกัษณะของผมทีจับตัวกันเป็นก้อนหรือช่อไม่

สามารถหวีหรือตัดออกได้ ตัวละครอปัลกัษณ์ทีมีผมผีผูก ได้แก่ ย่องตอด ในพระอภัยมณี ดัง

เนือความว่า 

ทงัหนา้ลายรายเรียรอยเมียข่วน ผมแต่ล้วนผีผูกจมูกโด่ง 

(พระอภยัมณี เล่ม , : ) 

จากตวัอยา่งเนือความเป็นตอนนางละเวงพิศดูรูปลกัษณ์ของย่องตอด 

ก็เห็นว่ายอ่งตอดมีผมผผีกู 

. .  หนวดเคราบนใบหน้ารุงรังพบตัวละครอปัลกัษณ์ทีมีหนวด

เครารุงรัง จาํนวน  ตวั ไดแ้ก่ พรานบุญ ขุนชา้ง และหมืนหาญดงัตวัอยา่ง 

พรานบุญ ในบทละครครังกรุงเก่าเรืองมโนห์รา ดงัเนือความว่า 

แลเห็นพรานบุญทฤสา  รูปร่างกายาฤๅว่าผี หน้าตาหวัอกรกเป็นขน 

     (มโนหร์า วรรณกรรมอยุธยา , : ) 

จากตวัอยา่งเนือความจะเห็นว่ามีการกล่าวถึงหนา้ตาของพรานบุญว่า

มีขนรก แสดงใหเ้ห็นว่าในส่วนใบหนา้ของพรานบุญจะมีขนหรือหนวดเคราทีรกรุงรัง 

ขุนช้าง ในเสภาเรืองขุนช้าง ขุนแผน ดังเนือความทีกวีกล่าวถึง

รูปลกัษณ์ของขุนชา้งตอนโตเป็นหนุ่มว่า  

เคราคางขนอกรกกายา หนา้ตาดงัลิงค่างทีกลางไพร 

 (ขุนชา้ง ขุนแผน, : ) 

จากตวัอยา่งเนือความจะเห็นว่า ขุนชา้งมีหนวดเคราจาํนวนมาก จน

หนา้ตาเหมือนกบัลิงและค่างทีอาศยัอยูใ่นป่า  

หมืนหาญ ในเสภาเรืองขุนชา้ง ขุนแผน ดงัเนือความว่า 

สูงเกือบสีศอกตากลอกโพลง  หนวดโง้งงอนปลายทังซ้ายขวา 

(ขุนชา้ง ขุนแผน, : ) 

จากตวัอยา่งเนือความ จะเห็นว่าหมืนหาญมีหนวดโคง้งอนเขา้หากนั

ทงัซา้ยและขวา 
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. .  ลําตัวมีขนรุงรัง  ตัวละครอัปลกัษณ์ทีลาํตัวมีขนรุงรัง พบ

จาํนวน  ตวั ไดแ้ก่ พรานบุญ ขุนชา้ง และหมืนหาญ ดงัตวัอยา่ง 

พรานบุญ ในบทละครครังกรุงเก่าเรืองมโนห์รา นอกจากจะมีหนวด

เคราบนใบหนา้มาก ในส่วนของหนา้อกก็มีขนรกรุงรัง ดงัเนือความว่า 

แลเห็นพรานบุญทฤสา  รูปร่างกายาฤๅว่าผี หนา้ตาหวัอกรกเป็นขน 

     (มโนหร์า วรรณกรรมอยุธยา , : ) 

ขุนช้าง ในเสภาเรืองขุนชา้ง ขุนแผน ตอนทีขุนชา้งจะไปดูนางพิมพิลา

ไลยอาบนาํ ดงัเนือความว่า 

ขนอกรกเต็มตลอดพุง  มุมุ่งด่วนเดินลงจากเรือน   

(ขุนชา้ง ขุนแผน, : ) 

จากตวัอยา่งเนือความแสดงให้เห็นว่า บริเวณลาํตวัของขุนชา้งมีขน

ขึนเป็นจาํนวนมาก ตงัแต่อกจนถึงทอ้ง 

หมืนหาญ ในเสภาเรืองขุนชา้ง ขุนแผน แสดงให้เห็นว่า หมืนหาญมี

ขนบริเวณหนา้อกเป็นจาํนวนมากจนดูรุงรัง ดงัเนือความว่า 

ผมหยกิหยกัศกอกเป็นขน  ทรหดอดทนมิใช่ชวั 

(ขุนชา้ง ขุนแผน, : ) 

.  เส้นผม และขนยาวกว่าปกต ิคือ เสน้ผม หนวด และเครายาวกว่าปกติ หรือ

เกินกว่าทีควรเป็น พบตวัละครอปัลกัษณ์ทีมีเสน้ผม และขนยาวกว่าปกติจาํนวน  ตวัไดแ้ก่ เจา้เงาะ 

และชีเปลือย ดงัตวัอยา่ง 

เจ้าเงาะ ในบทละครนอกเรืองสงัขท์อง ดงัเนือความว่า 

หนวดเคราครุ่มคร่ามงามครัน หนา้ตาตละปันขนัสุดใจ 

(สังขท์อง, : ) 

จากตวัอยา่งเนือความเป็นคาํกล่าวของนางรจนาทีกล่าวว่าเจา้เงาะมี

หนวดเคราครุ่มคร่าม ผูศึ้กษาสนันิษฐานว่าคาํว่า ครุ่มคร่าม ในทีนีอาจจะมีความหมายเช่นเดียวกบั

คาํว่า รุ่มร่าม ซึงในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.  ( : ) ใหค้วามหมายของ
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คาํว่า รุ่มร่าม ไวว้่า “รุ่มร่าม หมายถึง ก. เกินพอดี, เกินทีควร เช่น หนวดเครารุ่มร่าม” ดงันนัจึงแสดง

ใหเ้ห็นถึงลกัษณะของเจา้เงาะทีมีหนวดเครายาวเกินพอดี และเกินกว่าปกติ 

ชีเปลือย ในพระอภยัมณี ดงัเนือความว่า 

หนวดถึงเข่าเคราถึงนมผมถึงตีน ฝรังจีนแขกไทกใ็ช่ที  

(พระอภยัมณี เล่ม , : ) 

ชีเปลือยมีผมยาวถึงปลายเทา้ หนวดยาวถึงเข่า และเครายาวถึงหน้าอก เพือ

ปกปิดร่างกายแทนการนุ่งผา้ ซึงเป็นลกัษณะทีใหค้วามรู้สึกประหลาดใจเมือพบเห็น ดงัทีกวีกล่าวว่า 

ไม่นุ่งผ้าคากรองครองหนังเสือ ประหลาดเหลือโล่งโต้งโม่งโค่งขัน (พระอภยัมณี เล่ม , : ) 

.  เส้นขนและผมน้อย คือ หนวดบาง ผมบาง และหวัลา้น ดงันี 

. .  หนวดบาง ตัวละครอปัลกัษณ์ทีมีหนวดบาง มีจาํนวน  ตัว 

ไดแ้ก่ชูชก ในมหาชาติคาํหลวง ดงัเนือความว่า 

โลหสฺสุ หริตเกโสมีหนวดพยงหลงงเคา  

(มหาชาติคาํหลวง, : ) 

จากตวัอยา่งเนือความขา้งตน้มีการเปรียบเทียบลกัษณะหนวดของชู

ชกกับลักษณะหลังของโค สังเกตจากคําว่า  พยง  หมายถึง เพียง ราวกับ ประหนึง ดุจดัง 

(พจนานุกรมศพัทว์รรณคดีไทยสมยัอยธุยา, : )และคาํว่า หลงงเคา หมายถึง หลงัโค ซึงมี

ขนบาง (พจนานุกรมศพัทท์างวรรณคดีสมยัอยุธยา, : ) จะเห็นว่า เนืองจาก ชูชกมีหนวด

บาง ๆ เหมือนกบัขนบนหลงัโค  

. .  ผมบาง ตวัละครอปัลกัษณ์ทีมีผมบาง มีจาํนวน  ตวั ไดแ้ก่ชู

ชกในมหาชาติคาํหลวง ดงัเนือความว่า 

โลหสฺสุ หริตเกโส มีหนวดพยงหลงงเคา ผมบางเทาเห็นแล่นแล 

(มหาชาติคาํหลวง, : ) 

จากตัวอย่างเนือความจะกล่าวถึงผมของชูชกทีเห็นเป็นแนวเส้น 

บาง ๆ ซึงคาํว่า แล่น หมายถึง แนวเส้นบาง ๆ(พจนานุกรมศพัท์วรรณคดีไทยสมยัอยุธยา, : 

) เมือนาํมาขยายความคาํว่าผมบางก็ยงิเป็นการยาํใหเ้ห็นว่า ชูชกมีผมบางมาก 
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. .  หัวล้าน ตวัละครอปัลกัษณ์ทีมีหวัลา้น มีจาํนวน ตวั ไดแ้ก่ขุน

ช้าง ในเสภาเรืองขุนชา้ง ขุนแผน กวีกาํหนดให้หัวลา้นเป็นลกัษณะเฉพาะของขุนชา้งทีมีมาแต่

กาํเนิด ดงัเนือความว่า 

แม่ฝันว่านกตะกรุมคาบชา้ง  บินมาแต่ทางพนาสณฑ ์

พาไปใหถ้ึงเรือนตน  หัวล้านอกขนแต่เกิดมา 

(ขุนชา้ง ขุนแผน, : ) 

จากขา้งตน้จะเห็นว่า ขุนชา้งมีลกัษณะหวัลา้นแบบราชครึงเครา ดงัที

ลอ้ม เพง็แกว้ (อา้งถึงใน พิพิธภณัฑ์หุ่นขีผึงไทย, : ) ไดอ้ธิบายลกัษณะหัวลา้นประเภทราช

คลึงเคราไวใ้นตาํรับหัวลา้นว่า “ลา้นนีคงจะหมายถึงลา้นแบบต่าง ๆ เพียงแต่เพิมว่ามีหนวด และ

เคราดกเกินธรรมดา คนหวัลา้นชนิดนีจะมีขนอกอีกดว้ย” 

.  หน้าอกหย่อนยาน กล่าวคือ ลักษณะหน้าอกของตัวละครหญิงใน

วรรณคดีมกัจะมีลกัษณะเหมือนกรรพุม คือมีลกัษณะเหมือนกบัมือทีประนม ดงัทีชลดา เรืองรักษ์

ลิขิต ( : ) อธิบายบทชมถนันางว่า คิดนมกรรพุมนีรชรัตนเรียมผจง ซึงถือว่าเป็นหน้าอกที

งดงาม ดงันนัหากมีหนา้อกหยอ่นยานจึงเป็นหนา้อกทีไม่งดงาม ตวัละครอปัลกัษณ์ทีมีหน้าอกยาน 

มีจาํนวน  ตวั ไดแ้ก่ นางสาํมนกัขา นางผเีสือสมุทร นางประแดะ และนางศรีสาหง ดงัตวัอยา่ง 

นางสาํมนักขา ในรามเกียรติ ดงัเนือความว่า  

สยายผมนมยานถึงชายพก  ต่างตระหนกตกใจทวัหนา้ 

(รามเกยีรติ เล่ม , : ) 

จากตวัอยา่งเนือความจะเห็นว่า นางสาํมนักขามีหน้าอกหย่อนยานไปถึงชาย

พก ซึงชายพก คือ ริมผา้นุ่งทีดึงรวบมาไขวก้นั เหน็บไวที้บริเวณสะดือ แลว้ดึงชายขา้งใดขา้งหนึง

ใหย้าวกกว่า มีลกัษณะคลา้ยถุงเลก็ ๆ เหน็บไวที้เอว (พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. , 

: ) ทาํใหเ้ห็นว่านางสาํมนกัขามีหนา้อกหยอ่นยานไปถึงเอว 

นางผเีสือสมทุรในพระอภยัมณี ดงัเนือความว่า 

นมสองข้างอย่างกระโปรงดูโตงเตง   ผวัของเอง็เขาระอาไม่น่าชม 

 (พระอภยัมณี เล่ม , : ) 
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จากตวัอยา่งเนือความจะเห็นว่า นางผีเสือสมุทรมีหน้าอกทีดูโตงเตง ซึงคาํว่า 

โตงเตง หมายถึง อาการแห่งสิงของทีหอ้ยยาว แลว้แกว่งไปมาได ้สามารถแสดงให้เห็นว่านางผีเสือ

สมุทรมีหนา้อกหยอ่นยาน 

นางประแดะ ในระเด่นลนัได ดงัเนือความว่า 

สองเต้าห้อยตุงดังถุงตะเคยีว โคนเหียวแห้งรวบเหมือนบวมต้ม 

(ระเด่นลนัได, : )   

จากตวัอยา่งจะเห็นว่าหนา้อกของนางประแดะมีลกัษณะห้อยตุงเหมือนกบัถุง

ตะเคียว อีกทังยงัมีลกัษณะเหียวเหมือนบวบต้ม ซึงการเปรียบเทียบลกัษณะหน้าอกของนาง

ประแดะกบัถุงตะเคียวและบวบตม้ ทาํใหเ้ห็นว่านางประแดะมีหนา้อกทีหยอ่นยานมาก 

นางศรีสาหง ในอภยันุราช เนือความว่า   

นยัยต์าพองสองผมนมคล้อย  ทาํชดชอ้ยลอยเลิศเฉิดฉาย 

(อภยันุราช, : ) 

จากตัวอย่างเนือความนางศรีสาหงมีนมคลอ้ย ซึงคาํว่า คลอ้ย หมายถึง ก. 

หย่อนลง, ลดตาํ, เรียกนมทีหย่อนลงเล็กน้อย ว่า นมคลอ้ย (พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 

พ.ศ. , : ) แสดงใหเ้ห็นว่านางศรีสาหงมีหนา้อกทีหยอ่นยาน 

.  เล็บกุด ตวัละครอปัลกัษณ์ทีมีเล็บสัน ไดแ้ก่ ชูชก ในมหาชาติคาํหลวง 

ดงัเนือความว่า 

บพิตร พราหมณ์นีแขง้คดเล็บห้ยน หนา้ครึงทย้นทุรลกัษณ์ โสดไส้  

(มหาชาติคาํหลวง, : ) 

จากขา้งตน้สังเกตคาํว่า ห้ยน ในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.

 ( : ) ใหค้วามหมายของ เหียน ไวว้่า ก.กร่อนไปเกือบหมดหรือหมด, ตดัหมด แสดง

ใหเ้ห็นว่าชูชกมีลกัษณะของเลบ็ทีกร่อนไปจนเกือบไม่มีเนือเลบ็ จึงมีลกัษณะเลบ็กุด 

จากการศึกษารูปลกัษณ์ของตวัละครอปัลกัษณ์ในวรรณคดีไทยพบว่า ในวรรณคดีไทย

จะกาํหนดรูปลกัษณ์ของตวัละครอปัลกัษณ์ส่วนใหญ่ใหรู้ปร่างมีขนาดใหญ่ รองลงมา คือ อวยัวะมี

ขนาดใหญ่ เสน้ผมและขนไม่เป็นระเบียบ ผิวหนังไม่เกลียงเกลา ผิวดาํคลาํ อวยัวะผิดรูป หน้าอก

หย่อนยาน อวยัวะพิการ เส้นขนและผมน้อย เส้นผมและขนยาวกว่าปกติและเล็บกุด ตามลาํดับ 

แสดงให้เห็นว่ารูปร่างทีมีขนาดใหญ่เป็นลกัษณะส่วนใหญ่ทีกาํหนดให้กบัตวัละครอปัลกัษณ์ใน
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วรรณคดีไทย ทงันีอาจเป็นเพราะรูปร่างเป็นส่วนของร่างกายทงัหมดทีสามารถสังเกตไดง่้ายและ

ชดัเจน ดังนันเมือรูปร่างมีขนาดใหญ่ย่อมทาํให้เกิดความแตกต่างจากบุคคลทวัไปจนกลายเป็น

ลกัษณะทีอปัลกัษณ์ได ้นอกจากนีจะเห็นว่าลกัษณะอวยัวะของตวัละครอปัลกัษณ์ทีมีขนาดใหญ่ 

ขนาดยาว ขนาดสนั มีจาํนวนนอ้ย และจาํนวนมากเกินกว่าภาวะปกติ อีกทงัอวยัวะทีขาดหายไปทาํ

ใหเ้กิดเป็นความอปัลกัษณ์ได ้

. ลกัษณะนิสัยและพฤตกิรรมของตวัละครอปัลกัษณ์ 

ในการศึกษาลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของตัวละครอปัลกัษณ์พบว่า ตัวละคร

อปัลกัษณ์มีลกัษณะนิสยั และพฤติกรรมเป็น  ลกัษณะ คือ ลกัษณะนิสยัและพฤติกรรมทีไม่ดี และ

ลกัษณะนิสยัและคุณสมบติัทีดี มีรายละเอียดดงันี 

.  ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมทีไม่ดี คือ ตัวละครอัปลักษณ์มักจะถูก

กาํหนดใหมี้นิสยั และพฤติกรรมทีไม่ดี อีกทงัยงัมีคุณสมบติัทีดอ้ยกว่าตวัละครเอกทีมีความงดงาม

พบว่านิสัยและพฤติกรรมทีไม่ดีของตัวละครอัปลกัษณ์ปรากฏ  ลักษณะ ได้แก่ หมกมุ่น

กามตัณหา กล่าวเท็จ เจ้าเล่ห์เพทุบาย ขีขลาด ไม่เฉลียวฉลาด ดอ้ยความสามารถในการรบ ไม่

ชาํนาญในการเกียวพาราสีสตรี โลภ กลา้แสดงความรักต่อผูช้ายก่อน ขีหึง เจา้มารยาไม่ซือสัตยต่์อ

สามี พฤติกรรมหยาบคาย และพฤติกรรมบา้ใบด้งันี 

. .  หมกมุ่นกามตณัหา คือการแสดงออกทีมุ่งความสนใจและฝักใฝ่

ในกามตณัหาอยูเ่สมอ ตวัละครอปัลกัษณ์จะแสดงออกถึงความหลงใหลในรูปลกัษณ์งดงามของเพศ

ตรงขา้มหรือกลินผมหอมของเพศตรงขา้ม อีกทงัยงัมีความปรารถนาทีจะไดเ้พศตรงขา้มมาเป็น

คู่ครองของตนอยู่เสมอ พบตวัละครอปัลกัษณ์ทีหมกมุ่นในกามตณัหา จาํนวน  ตวั ไดแ้ก่ ชูชก   

นางสาํมนกัขา ขุนชา้ง ทา้วสนันุราช นางคนัธมาลี และเจา้ละมาน ดงัตวัอยา่ง 

ชูชก ในมหาเวสสนัดรชาดก มีการกล่าวถึงชูชกว่าเป็นผูที้มีความแก่

ชรา แต่ยงัคงมีความหลงใหลในความงดงามของเพศตรงขา้ม ดงัเนือความว่า 

โสชูชโก วันนันชูชกเฒ่าชราตทิํสฺวา เมือเห็นรูปเจ้าอมิตตดายุพเยาว์เร่อรุ่นสุนทร

เด็กดรุณี หน้าน้อแน่งนวลฉวีวรรณเพริศพริงพราย ชะชวยเฉิดฉายโฉมเฉลา ดังว่าพฤฒิโคเคา

เฒ่าชราจรครันและว่าเห็นเหยือหญ้าอ่อนออกโอชโอษฐ์อ้า ละลนละลานแลบเลียชิวหาหูหาง

ระเหิดหัน เฒ่าก็มีจิตเกษมสันต์โสมนัสยวนยงิ 

(มหาเวสสันดรชาดก, : ) 
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จากตวัอยา่งเนือความ จะเห็นว่าเมือชูชกเห็นนางอมิตตดาก็ตะลึงใน

ความงดงามของนางอมิตตดาจึงแสดงกิริยาทีไม่เหมาะสม เช่นการแลบลิ นเลียปาก เพราะดีใจทีจะ

ไดน้างมาเป็นคู่ครอง แสดงใหเ้ห็นว่าชูชกยงัคงมีความสนใจในกามตณัหา 

ขุนช้าง ในเสภาเรืองขุนชา้ง ขุนแผนจะกาํหนดให้ขุนช้างเป็นผูที้มี

ความลุ่มหลงในตวัของนางวนัทอง (นางพิมพิลาไลย) ดงัเนือความว่า 

จะกล่าวถึงเจา้จอมหม่อมขนุชา้ง ความสมัครรักใคร่นางให้ปันป่วน 

แต่เวียนคดิถึงพิมนิมนวลจันทร์ ตังแต่วันฟังเทศน์ไม่บรรเทา 

เช้าเยน็เป็นทุกข์ทุกเวลา  ไม่เห็นหน้าพิมน้อยก็สร้อยเศร้า 

นอนหลับกลับเพ้อละเมอเมา  จนล่วงเข้าปลายเดือนไม่เคลือนคลา 

ให้รุ่มร้อนนอนนังไม่เป็นสุข  หลับแล้วรือลุกขึนมืดหน้า 

กอดหมอนนอนซึมไม่ลืมตา  ข้าวปลาไม่นึกอยากจะกิน 

อดเปรียวหวานไม่พานไส้  อกใจตึกตึกนึกถวิล 

ใครพูดจาว่าไรไม่ได้ยนิ  มัวถวิลถึงพิมพิลาไลย 

.................   ................. 

เห็นแต่นางพิมพิลาไลย  อยูเ่รือนใหญ่บา้นท่าพีเลียงนนั 

นางเป็นลูกยายศรีประจนั  รักกนักบัขา้มาชา้นาน 

รบใหไ้ปขอเป็นหอหอ้ง  ครันมีทอ้งกจ็ะอายแก่เพือนบา้น 

เร่งเร้าเชา้คาํลูกรําคาญ  แสนสงสารสุดทีจะทาํวน 

จงปรานีกับลูกช้าง   ไปขอนางเป็นทีดูสักหน 

ถา้หม่อมแม่ของหล่อนไม่ผ่อนปรน ลูกจะพาพิมดน้มาจากเรือน 

(ขุนชา้ง ขุนแผน, : ) 

จากตัวอย่างเนือความ จะเห็นว่าเมือขุนช้างพบนางวันทอง (นาง

พิมพิลาไลย) ตงัแต่ในงานเทศน์มหาชาติ ขุนชา้งก็เกิดความหลงใหลในรูปลกัษณ์อนังดงามของนาง

วนัทอง จนปรารถนาทีจะไดน้างวนัทองมาเป็นภรรยาของตน จึงออ้นวอนให้นางเทพทองผูเ้ป็นแม่

ไปขอนางวนัทองใหก้บัตน แสดงใหเ้ห็นถึงความหมกมุ่นในกามตณัหา 

นางสาํมนักขา ในรามเกียรติ เมือชิวหาผูเ้ป็นภสัดาของนางสาํมนักขา

เสียชีวิตลง นางสาํมนกัขาก็เกิดความใคร่อยากมีคู่ครองใหม่ นางทูลลาทศกณัฐ์ไปเทียวป่า เพือหา

คู่ครอง ดงัเนือความว่า 

เมือนนั   ฝ่ายนวลนางสาํมนกัขา 

ตังแต่เป็นม่ายภัสดา  กัลยารัญจวนป่วนใจ  
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จะใคร่หาคู่สู่สม   มาภิรมย์ชมชิดพิสมัย 

สระสรงทรงเครืองอาํไพ  ขึนไปเฝ้าองคอ์สุรี 

(รามเกยีรติ เล่ม , : ) 

นางสาํมนกัขาเทียวป่าจนพบพระราม นางเกิดหลงใหลในรูปลกัษณ์

อนังดงามของพระราม ดงัเนือความว่า 

เมือนนั   ฝ่ายนวลนางสํามนักขา 

แลไปเห็นพระจักรา  รูปทรงโสภาอําไพ 

............................   ............................ 

ยงิพิศยงิพิศวาสกลุ้ม  รสรักรึงรุมดังเพลิงจี 

อกใจไม่เป็นสมประดี  อสุรีคลังเคลิมวิญญาณ์ 

(รามเกยีรติ เล่ม , : ) 

ในตอนนางสาํมนกัขาเขา้ทาํร้ายนางสีดา พระลกัษมณ์ไดย้นิเสียงก็เขา้

มาช่วยจบันางสาํมนกัขา แต่เมือนางสาํมนกัขาพบพระลกัษมณ์ก็เกิดความหลงใหลในรูปลกัษณ์อนั

งดงามของพระลกัษมณ์จนลืมพระราม ดงัเนือความว่า 

เมือนนั   นางสาํมนกัขายกัษ ี

เหลือบไปเห็นองค์พระจักรี  มีโฉมเลิศลักษณ์อําไพ 

นวลละอองดังทองนพมาศ  เสียวสวาทพูนเพิมพิสมัย 

งวยงงหลงแลตะลึงไป  อรไทลืมองค์พระราม 
(รามเกยีรติ เล่ม , : ) 

จากเหตุการณ์ในขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นว่า นางสาํมนกัขาเป็นผูห้ญิงทีมี

ความหมกมุ่นในกามตัณหา เนืองจากมีความปรารถนาทีจะหาคู่ครองอยู่เสมอ อีกทังยงัมีความ

หลงใหลในรูปลกัษณ์อนังดงามของเพศตรงขา้มดว้ย 

ท้าวสันนุราช ในบทละครนอกเรือง คาวี กวีมีการอธิบายถึงนิสัยของ

ทา้วสนันุราชว่าเป็นผูที้มีความหมกมุ่นในกามตณัหาอยา่งชดัเจน ดงัเนือความว่า 

พระเสวยมือละชามสามเวลา  ทรงกาํลงัวงัชาประหลาดเหลือ 

พอใจเกียวผู้หญิงยงิเรือ  ผูกพันฟันเฝือไม่เบือใจ 

ราวกับหนุ่มคลุ้มคลังนังบ่น  จะหางามเล่นสักคนหนึงให้ได้ 

รําพึงคะนึงคดิเป็นนิจไป  มิได้ว่างเว้นสักเวลา 

(คาวี, : ) 
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จากตัวอย่างเนือความจะเห็นว่าท้าวสันนุราชมีอายุมากแต่ยงัคงมี

ความหมกมุ่นในกามตณัหา โดยปรารถนาทีจะหาคู่ครองอยูเ่สมอ 

นอกจากนีทา้วสนันุราชยงัแสดงออกถึงความหลงใหลในกลินผมทีมี

ความหอมของนางจนัทสุ์ดา เช่น ตอนทา้วสนันุราชไปพาํนักทีตาํหนักแพ ซึงเมือทา้วสันนุราชพบ

กบัผอบใส่เส้นผมทีมีกลินหอมก็เกิดความหลงใหลในกลินหอมนันจึงโหยหาเจา้ของเส้นผมดัง

ความเนือว่า 

โอว้่านวลนอ้งเจา้ของผม ถ้าได้ชมจะถนอมเป็นจอมขวัญ 

  เกศาหอมฟุ้งดังปรุงจันทน์  จะทรงโฉมโนมพรรณฉันใด 

  ทรวดทรงสูงตําดําขาว  ชันษาแก่สาวสักคราวใด 

  แม้นรู้ว่าอยู่บุรีใด   พีจะไปติดตามเจ้าทรามชม 

ถึงจะเป็นกระไรก็ไม่ว่า  แต่ให้ได้เห็นหน้าเจ้าของผม 

  คิดละหอ้ยละเหียเสียอารมณ์  ร้องไห้ร้องห่มไม่สมประดี   

(คาวี, : ) 

ทา้วสันนุราชหลงใหลเส้นผมทีมีกลินหอมมากจนประกาศตามหา

เจ้าของเส้นผมนันซึงพฤติกรรมของท้าวสันนุราชดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าท้าวสันนุราชมีความ

หมกมุ่นในกามตณัหา 

นางคันธมาลีในบทละครนอกเรืองคาวี นางคันธมาลีจัดเป็นผูที้มี

ความหมกมุ่นในกามตณัหา เนืองจากนางคนัธมาลีแสดงออกว่ามีความหลงใหลในรูปลกัษณ์ของ

ทา้วสนันุราชทีมีความงดงาม (พระคาวีปลอมเป็นทา้วสนันุราช) ดงัเนือความว่า  

เมือนนั   นางคนัธมาลีหลงใหล 

  สาละวนแลดูภูวไนย  รักใคร่รูปโฉมโนมพรรณ 

(คาวี, : ) 

ความหลงใหลในรูปลกัษณ์อนังดงามของพระคาวีทาํใหน้างคนัธมาลี

แสดงความหึงหวง เนืองจากนางคนัธมาลีคิดว่าพระคาวีเป็นทา้วสนันุราชทีชุบตวัใหเ้ป็นหนุ่ม 

เจ้าละมาน ในพระอภยัมณีตอนเจา้ละมานเห็นรูปนางละเวงวณัฬาก็

เกิดความหลงใหลในรูปลกัษณ์อนังดงาม จนไม่สามารถเก็บอาการได ้ดงัเนือความว่า 

ประหลาดจริงนิงหงิมไม่ยมิแยม้ เดียวนีแกม้แดงดอกจะบอกให ้

พระกอดรูปจูบซํานันรําไป  ใครใช้ให้ไม่พูดจะสูดแรง 



44 

 

ครันรู้สึกนึกยงัแล้วคลังอีก  เฝ้าชักฉีกชายเสือเหลือแสลง 

แล้วเคลิมเห็นเป็นหยกิทําพลิกแพลง พระองคแ์ดงดงัหนึงตาํลึงงอม 

(พระอภยัมณี เล่ม , : ) 

เมือเจา้ละมานไดพ้บนางละเวงวณัฬา ความหลงใหลในรูปลกัษณ์อนั

งดงามของนางละเวงวณัฬาก็ยิงมีมากขึนจนนาํไปฝัน อีกทงัยงัเขา้ลวนลามเหล่านางทีนั งพดัวี ดงั

เนือความว่า 

ฝ่ายองคท์า้วเจา้ละมานชาญฉกาจ เมือไสยาสน์อยูพ่ลบัพลาทีอาศยั 

เสน่หาอาวรณ์ร้อนฤทัย ฝันว่าได้เชยชิดพระธิดา 

จนฟืนกายคลายเมายงัเคล้าหมอน หมายว่านอนแนบชิดกนิษฐา 

ถนอมอุ้มจุมพิตผิดพะงา พระลืมตาตกใจกระไรเลย 

แลเขม้นเห็นหมอนยงิค่อนแค้น มาทําแทนเทียมนางขว้างเขนย 

ยงิลืมองค์หลงแลชะแง้เงย นีทรามเชยแม่ไปแฝงเสียแห่งใด 

พอเห็นเหล่าชาวนางทีนังวีพัด จติประหวัดว่าอนงค์ด้วยหลงใหล 

จงจากเตียงเคยีงประโลมโฉมวิลัย ใครใชใ้หศ้รีสวสัดิมาพดัวี 

วางเสียเจา้เขา้ไปนอนเสียก่อนเถิด งามประเสริฐสาวนอ้ยอยา่ถอยหนี 

พลางจุมพิตชิดชวนเข้ายวนย ี ตาชาวทีลุกทะลึงเสียงตึงตัง 

พระฉวยฉุดหยดุหัตถ์กระหวัดกอด เสียงฟอดฟอดเข้าแต่จูบแล้วลูบหลัง 

จะขัดขวางอย่างไรก็ไม่ฟัง มนัร้องดงัดิ นอึงคะนึงไป 

(พระอภยัมณี เล่ม , : - ) 

เจ้าละมานมีความหลงใหลในรูปลกัษณ์อนังดงามของนางละเวง

วณัฬามาก ซึงก่อนเสียชีวิตก็ยงัคงมีจิตใจทีผกูพนัอยูก่บันางละเวงวณัฬา ดงัเนือความว่า  

เมือดบัจิตคดิรําพึงถึงผู้หญิง  เป็นผีสิงรูปกระดาษทีวาดเขียน 

เปรียบเหมือนเงาเขา้นงัระวงัเวียน ใหพ้ิศเพียนผีทบัเขา้จบัตา 

(พระอภยัมณี เล่ม , : ) 

จากตวัอยา่งเนือความจะเห็นว่า ความหลงใหลในรูปลกัษณ์อนังดงาม

ทีเจ้าละมานมีต่อนางละเวงวณัฬาไม่เคยลดน้อยลง แมว้่าตนเองจะเสียชีวิตลงก็ยงัเขา้สิงรูปนาง

ละเวงวณัฬา เพราะดว้ยจิตใจทีมีความผูกพนัในรูปลกัษณ์อนังดงามของนาง แสดงให้เห็นว่าเจ้า

ละมานเป็นผูที้หมกมุ่นอยูใ่นกามตณัหา 

. .   กล่าวเท็จ คือ พฤติกรรมทีตัวละครอปัลกัษณ์แสดงออกเพือ

หลอกลวง โดยมีจุดมุ่งหมายเพือให้ได้ในสิงทีตนต้องการ หรือเพือเอาตัวรอด พบตัวละคร
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อปัลกัษณ์ทีมีพฤติกรรมกล่าวเท็จ จาํนวน  ตวั ได้แก่ ชูชก นางสาํมนักขา ขุนชา้ง ชีเปลือย ดัง

ตวัอยา่ง 

ชูชกในมหาชาติคาํหลวง ชูชกไดย้นิว่าพรานเจตบุตรจะฆ่าตนก็กลวั

จึงกล่าวเท็จพรานเจตบุตรว่า เป็นทูตถือสารมาแจง้เรืองพระราชชนนีทรงพระประชวรให้กบัพระ

เวสสนัดรทราบ ดงัเนือความว่า   

อนัว่าพราหมณ ครันได้ยินคาํเจตบุตร ลุทธอันกล่าวกล้า ว่าจะฆ่าชีวิตรตนเสีย ...

พราหมณก็กล่าวมฤษาวาทพรางพรอกออกอืนสวดคาถาคืนว่าแก่เจตบุตรนายพราน  ด่งงนีอวชฺ

โฌพราหฺมโณ ทูโต เจตปุตฺตสุโณหิ เม ฯ เจตปุตฺต ดูกรเจตบุตร นายพราน พราหฺมโณ ทูโต อันว่าพ

ราหณาจารย์ผู้เป็นสารพิษัย... สํเด็จพระราชบิดา ก็ปรารถนาเห็นพระบาทไส้  มาตา จ ทุพฺพลาตสฺส

อันว่าพระราชชนนีทระพล ด้วยทุกขานลอันมากแลอจิรา จ¡ Úขูนิ ชียเรเนตรยุคล ก็พิการ เพือ

ท้าวปรปรานทรงกนนแสง เตสาหปํหิโตฺ ทูโต อันว่ากนีูเป็นบาแดงแทรงไซ้ สารส่งมาทูลข่าวแล 

(มหาชาติคาํหลวง, : - ) 

ในมหาเวสสนัดรชาดก เมือชูชกไดย้ินว่าพรานเจตบุตรจะฆ่าตนเอง 

เพราะจะมาขอกุมารทงัสองจากพระเวสสนัดร ชูชกก็กล่าวเท็จแก่พรานเจตบุตรเพือเอาตวัรอด ดงั

เนือความว่า 

เฒ่าจึงเอนเอียงเอาอกเขา้แอบอิงกบักิงไมใ้หถ้นดั เอาแต่มือออกป้องปัดโบกไมเ้ทา้ กู

จะปดอ้ายนีแต่สักคราวเอาตัวรอดแต่สักครัง 

(มหาเวสสันดรชาดก, : ) 

ชูชกกล่าวเท็จพรานเจตบุตรว่า ตนเป็นทูตถือสารของพระเจา้สญชยั 

และกาํลงัเดินทางเพือนาํสารไปทูลพระเวสสนัดรใหก้ลบัไปครองเมือง ดงัเนือความว่า 

นีแน่นายเจตบุตรเอ๋ยฟังเราวา่ เราผู้ถือราชสารตราตรงมาถึงนี หมายจะไปให้กระทังถึง

พระตําหนักไพร ถึงว่าทางจะไกลเท่าไกลกไ็ม่คิด จะไปให้สําเร็จราชกิจการรับสัง 

(มหาเวสสันดรชาดก, : ) 

จากตวัอยา่งเนือความขา้งตน้จะเห็นการกระทาํของชูชก แสดงใหเ้ห็น

ว่าชูชกมีนิสยัและพฤติกรรมกล่าวเท็จ เพือหลอกลวงใหผู้อื้นหลงเชือว่าตนไม่ไดมี้เจตนามาขอกุมาร

ทงัสองจากพระเวสสนัดร 

นางสาํมนักขา ในรามเกียรตินางสาํมนักขากล่าวเท็จเพือปกปิดการ

กระทาํทีไม่ดีของตนเอง หลงัจากนางสาํมนกัขาโดนตดัแขน ขา จมูก ปาก และหูแลว้ก็หนีเขา้เมือง
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โรมคัล และทูลความเท็จกับพญาขรว่าโดนพระรามและพระลกัษมณ์ลวนลาม เมือนางขัดขืน

พระรามและพระลกัษมณ์จึงรุมทาํร้ายตน ดงัเนือความว่า 

 พบสองมนุษยเ์ป็นชีไพร  กบันางหนึงอยูใ่นพนาศรี 

 เห็นว่าตัวข้าเป็นสตรี  สองชีเดินตามติดมา 

 สัพยอกหยอกเย้าลามลวน  ทําสนิทชิดชวนเสน่หา 

 ข้าไม่จงจิตเจตนา   โกรธาทําโพยโบยรัน 

(รามเกยีรติ เล่ม , : ) 

พญาขรไม่รู้ว่านางสํามนักขาทูลความเท็จ จึงจัดทัพเพือทาํศึกกับ

พระรามและพระลกัษมณ์ ทพัของพญาขรแพแ้ละส่งผลให้พญาขรถึงแก่ความตาย ส่วนพญาทูษณ์

เมือทราบว่าพระเชษฐาสินพระชนมก์็โกรธจึงจดัทพัเพือทาํศึกกบัพระรามและพระลกัษมณ์ แต่ไม่

อาจสูไ้ด ้พญาทูษณ์จึงถึงแก่ความตาย และฝ่ายตรีเศียรเมือทราบว่าพญาทูษณ์สินพระชนมก์็จดัทพั

เพือทาํศึกกบัพระรามและพระลกัษมณ์ แต่ในทีสุดตรีเศียรก็ถึงแก่ความตายเช่นกนั นางสาํมนกัขาจึง

กลบัเขา้กรุงลงกา และเขา้เฝ้าทศกณัฐ ์เพือทูลความทีตวัเองโดนทาํร้าย ดงัเนือความว่า 

  พบพระรามพระลักษณ์นางสีดา บวชอยู่โคทาวารี 

  ตัวข้าอุ้มองค์นางเทวี  จะพาหนีมาถวายภูวไนย 

  พระลักษมณ์ตามทันทีกลางทาง ชิงนางสีดาไว้ได้ 

  ทําโทษข้าปิมจะบรรลัย  ดังไร้สุริยงวงศ์พงศ์พันธ์ุ 

  ตวันอ้งจึงไปแจง้ความ  สามพระเชษฐารังสรรค ์

  โกรธายกพลไปโรมรัน  มนุษยน์นักลบัผลาญมรณา 

  ขอเชิญพระองค์ไปชิงชัย  ฆ่าให้สินชีพสังขาร์ 

  แล้วจงพาองค์นางสีดา  มาไว้เป็นศรีเมืองมาร  

(รามเกยีรติ เล่ม , : ) 

จากตวัอยา่งเนือความ จะเห็นว่านางสาํมนกัขาทูลความแก่ทศกณัฐ์ว่า 

เห็นนางสีดามีรูปลกัษณ์ทีงดงามจึงลกัพานางสีดามาถวายทศกณัฐ์ แต่พระลกัษมณ์ตามทนั จึงทาํ

โทษนางดว้ยการตดัแขน ขา ปาก จมูก และหูซึงความทีนางสาํมนกัขาทูลเป็นความเท็จ เพราะความ

จริง คือ นางสาํมนักขามีความหลงใหลในรูปลกัษณ์อนังดงามของพระรามและพระลกัษมณ์ เมือ

เห็นว่านางสีดาพาํนกัอยูก่บัพระรามและพระลกัษมณ์กเ็กิดความอิจฉาจึงเขา้ทาํร้ายนางสีดา แสดงให้

ว่านางสาํมนกัขามีนิสยัและพฤติกรรมกล่าวเท็จ 
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ขุนช้างในเสภาเรืองขุนชา้ง ขุนแผน ขุนชา้งมีความปรารถนาทีจะได้

นางวนัทอง (นางพิมพิลาไลย) มาเป็นคู่ครองมากจึงกล่าวเท็จนางเทพทอง เพือให้นางเทพทองยอม

ไปขอนางวนัทองใหม้าเป็นคู่ครองของตน ดงัเนือความว่า 

สงสารเจ้าพิมพิลาไลย  ได้สัญญาว่าไว้เป็นถ้วนถี 

ลูกรับคํามาเหมือนพาที  ว่าในสามราตรีจะแต่งไป 

นางพิมว่าถ้าลูกไม่ไปขอ  จะผูกคอตายหาเสียอยู่ไม่ 

ลูกรักไดว้่าถา้บรรลยั  อยา่สงสัยว่าลูกจะเป็นคน  

(ขุนชา้ง ขุนแผน, : ) 

จากตัวอย่างเนือความ ขุนชา้งกล่าวกับนางเทพทองว่า ถา้ตนไม่ให้

ผูใ้หญ่ฝ่ายตนไปสู่ขอนางวนัทอง นางก็จะผกูคอตาย แมว้่าขุนชา้งจะกล่าวเท็จอยา่งไรนางเทพทองก็

ไม่เชือ ขุนชา้งจึงวานยายสายกบัยายกลอยให้เป็นแม่สือขอนางวนัทอง ขุนชา้งก็ยงัคงใชก้ารกล่าว

เท็จว่า พลายแกว้ตายในทพั และอา้งคาํทาํนายว่านางวนัทองมาเป็นผูดู้แลทรัพยสิ์นของตน เพือโน้ม

นา้วใหย้ายกลอยกบัยายสายหลงเชือและยอมไปสู่ขอนางวนัทอง ดงัเนือความว่า  

ขุนช้างว่าวอนให้อ่อนจิต เงินทองไม่คิดจะเสียให ้

จงปราณีตัวข้าพากันไป ขอวันทองให้ข้าสักที 

ออแก้วผัวมันนันไปทัพ แตกยบัลาวแทงเสียเป็นผี 

ใครจะรอดมาไดก้ไ็ม่มี บดันีนางพิมพิลาไลย 

แม่พลัดชือว่าเจ้าวันทอง หมอทายว่าจะครอบครองทรัพย์สินได้ 

จะช่วยเอ็นดูข้าพากันไป ขอวันทองให้ข้าหน่อยรา 

(ขุนชา้ง ขุนแผน, : ) 

ชีเปลือยในพระอภยัมณี ตอนสุดสาครมาถึงเกาะชีเปลือย สุดสาครจาํ

ชีเปลือยไดจึ้งไต่ถามความเป็นอยู่ของชีเปลือย คาํตอบของชีเปลือยแสดงให้เห็นว่าชีเปลือยมีนิสัย

กล่าวเท็จ ดงัเนือความว่า  

อา้ยชีเปลือยลุกขึนนงัไดฟั้งถาม กเ็ล่าความพูดมากถลากไกล 

กล่าวมุสาเพ้อพล่ามตามแต่ใจ นงัพิไรอวดรู้ทางดูแล 

อนัตวัขา้นีหรือคืออรหนัต ์  ไม่หวงกนัก่งคอพูดตอแหล 

อนัทรัพยสิ์นสิงไรไม่ขอแล  ทงัผา้แพรสิงไรไม่ตอ้งการ 

ถือสันโดษหวงัโปรดคนทงัหลาย ใหส้บายผาสุกสนุกสนาน 

คนตกแต่งร่างกายแมว้ายปราณ กส็าธารณ์เน่าจมถมสุธา   

(พระอภยัมณี เล่ม , : ) 
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จากตวัอย่างจะเห็นว่า ชีเปลือยตอบสุดสาครว่า ตนเองเป็นอรหันต์

ห่างไกลจากกิเลส และไม่ตอ้งการทรัพยสิ์นใด ๆ และพาํนักอยู่ทีเกาะชีเปลือยเพือเป็นทีพึงให้กบั

คนทวัไป ซึงสุดสาครรู้ว่าชีเปลือยกล่าวเท็จ จึงเล่าเหตุการณ์ทีเกิดขึนในอดีตเพือเปิดเผยความจริง 

. .  เจ้าเล่ห์เพทุบาย คือ พฤติกรรมทีแสดงความเจา้เล่ห์และมกัจะ

วางแผนเพือมุ่งร้ายและสร้างปัญหาใหก้บัตวัละครอืน ๆ ในเรือง ตวัละครอปัลกัษณ์ทีมีความเจา้เล่ห์

เพทุบาย พบจาํนวน  ตวั ไดแ้ก่ ชูชก นางค่อมกุจจี ขุนชา้ง และชีเปลือย ดงัตวัอยา่ง 

ชูชก ในมหาชาติคาํหลวงและในมหาเวสสนัดรชาดก กณัฑที์  กุมาร

บรรพ ชูชกวางแผนเพือเขา้ไปขอกุมารทงัสอง ดงัเนือความในมหาชาติคาํหลวงว่า 

ในกาลบัดนีอันว่าเจ้ามัทรี ก็จะลีลามาแต่ป่าแล มาตุคาโม หินาม ทานสฺสอนฺตรายก

โรโหติ ดงงจริง ชือดันว่าหญิงท้งงหลาย ย่อมกทําเปนอันตราย แก่ทานทายกไส้เสวฺตสฺสา อร ฺคต

กาเลในกาลพรุกนีเช้า ครันเจ้ามัทรีดาบศนีนักพรต จากพระดาบศไปป่านันอสฺสมปทคํนฺตฺวา อันว่า

กก็ูจะไต่เต้าเข้าไปสู่ ถึงทีอู่อาศรมน้นนเวสฺสนตรํ อุปสงฺกมิตฺวา ครันกูเข้าไปใกล้พระราชฤๅษีอันมี

ใจตยาคน้นนทารเก ยาจิตฺวา กูจะขอพระราชเกามารทงงสององค์ แด่ท้าวธผู้จงจําเรอญธรรม ทุก

เมือนน้น ตาย อนาคตาย เอวใํนเมือเจ้ามัทรี ไปบมิมาสู่อาศรมบทน้นน เต คเหตฺวา ปกฺกมิสฺสามีติ กู

จะเอาสองกมุารกมุารี ไปโดยดีด้วยด่วนแล 
(มหาชาติคาํหลวง, : ) 

ในมหาเวสสนัดรชาดกตอนเดียวกนั ดงัเนือความว่า 

เวลาปานฉะนีน่าทีจะมิลุดังประจุใจทีตูนีเจตน์จง ด้วยสมเด็จพระอนงค์นางนาฏ มัทรี 

พระนางจรลีกลับจากทีแสวงหาผลาผล เสด็จรีบร้นเข้ามายงัอาศรม สถานอนึงกเ็ป็นคาํโบราณท่าน

ยอ่มว่า ว่าชา้ ๆ จะไดพ้ร้าสองเล่มงาม ด่วนไดด้ว้ยสามผลามมกัพลิกแพลง มาตุคาโม ธรรมดาว่า

สตรีนีเป็นเกาะแก่งกีดกระแสกุศล มีมจัฉริยะมืดมนคือตวัมาร ยามเมือสามีจะทําทานมักทําลาย 

ด้วยแยบคายคอยค้อนติงเข้าทักท้วงให้ทอดทิงเสียศรัทธาผล มาตรแมน้และว่าอาตมะจะรุกรันโลภ

เขา้ไปขอ ซึงพระปิยบุตรนอ้ยหน่อผูแ้นบอก ทีไหนพระนางเธอจะยอมซึงพระปินบุตรทานบารมี 

น่าทีจะเสียทังสองทาง ฝ่ายพระองค์ผู้ทรงสร้างก็เสียศรัทธาผล ฝ่ายเราผู้แสนจนก็จะปราศจากลาภ

ควา้นาํเหลวอยูล่งัเล เสวฺ เอ ต่อรุ่งพรุ่งนีเถิดสินะ คอยให้พระนางเธอหลีกละพระเจ้าลูกทังคู่เข้าสู่ดง 

ยงัแต่องค์สมเด็จพระชินวงศ์วรราช อุปสงฺกมิตฺวา อาตมะจึงจะลีลาศลอดเลาะเข้าไปสู่เฉพาะพระ

เพ็ญพักตร์ จะทูลขอพระยอดรักปิโยรส ได้แล้วก็จะบทจรมุ่งไปหาเมีย 

(มหาเวสสันดรชาดก, : - ) 

จากตวัอยา่งเนือความทงั  ขา้งตน้ กล่าวถึงชูชกวางแผนจะเขา้ไปขอ

กุมารทงัสองกบัพระเวสสนัดรในวนัรุ่งขึน เนืองจากช่วงเวลาดงักล่าวเหมาะสมทีจะเขา้ทูลขอกุมาร
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ทงัสองจากพระเวสสนัดร หากไปในเวลาปัจจุบนัพระนางมทัรีจะกลบัมายงัอาศรม และอาจขดัขวาง

การขอกุมารทงัสองได ้และตนจะไม่ไดกุ้มารทงัสองไปเป็นทาส 

นางค่อมกุจจี ในรามเกียรติ นางค่อมกุจจีมีความแค้นฝังใจกับ

พระรามตงัแต่พระรามยงัเด็ก เนืองจากพระรามแกลง้ยงินางค่อมกุจจีต่อหนา้พระลกัษมณ์ พระพรต 

และพระสตัรุด และเมือนางค่อมกุจจีทราบว่าทา้วทศรถจะให้พระรามขึนครองราชย ์นางจึงเขา้เฝ้า

นางไกยเกษี และทูลความโนม้นา้วใจใหน้างไกยเกษีทวงสตัยส์ญัญาจากทา้วทศรถ เพือใหพ้ระพรต

ขึนครองราชยแ์ทนพระราม ดงัเนือความว่า 

บดันนั   ฝ่ายกจุจีค่อมทาสี 

แต่ต้องกระสุนพระบุตรี  มีความเคยีดแค้นอยู่เป็นนิจ 

.................   .................. 

มีความพยาบาทฆาตหมาย  ในองค์พระนารายณ์เรืองศรี 

จะแก้แค้นแทนโทษให้ถึงที  คดิแล้วกจุจีก็เข้าไป 

.................   .................. 

บดันนั   นางค่อมผู้เป็นทาสี 

ยมิแล้วก็ตอบวาที   ว่าไยฉะนีนะนงคราญ 

ครังปทูตทันตกมุภัณฑ์  เบียดเบียนเทวัญทุกสถาน 

ลืมไปแล้วหรือเยาวมาลย์  เมือพระองค์รอนราญอสุรา 

ข้านีแจ้งว่าพระแม่เจ้า  เอากรสอดแทนเพลารัถา 

ภูวไนยได้ให้สัตยา   นิงเสียจะว่าต่อเมือไร 

อันพระพรตทรงจักรพรรดิ  ควรจะขอสมบัตินันยกให้ 

ความสัตย์สัญญาซึงว่าไว้  ข้าเห็นก็ได้ท่วงที  

(รามเกยีรติ เล่ม , : - ) 

จากตวัอย่างเนือความจะเห็นว่า นางกุจจีวางแผนให้นางไกยเกษีทูล

ความกบัทา้วทศรถเพือแกแ้คน้พระรามทีเคยแกลง้ตน พฤติกรรมของนางค่อมกุจจีสามารถแสดงให้

เห็นว่า นางค่อมกุจจีมีความเจา้เล่ห์เพทุบาย  

ขุนช้าง ในเสภาเรืองขุนชา้ง ขุนแผน ตอนขุนช้างทราบว่าขุนแผน 

(พลายแกว้) ต้องไปทาํศึก ขุนชา้งวางแผนโดยการออกอุบายใช้หมอ้ใส่กระดูกผีมาลวงนางศรี

ประจนั และนางวนัทองว่าพลายแกว้ตายในสนามรบเพือให้นางวนัทองและนางศรีประจนัเชือว่า

ขุนแผนตายนางวนัทองจะไดย้อมมาเป็นภรรยาของตน ดงัเนือความว่า 
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ครานนัจึงโฉมเจา้ขนุชา้ง ทําครวญครางอู้อีแล้วยหีน้า 

นําตากระเด็นเป็นเม็ดเช็ดนําตา เอาหม้อกระดูกมาตังลงไว้ 

นีคือกระดูกออพลายแก้ว  ลาวแทงเสียแล้วเขาเอามาให้ 

............................   ............................ 

อ้ายมากฝากหม้อกระดูกมา  ว่าแล้วทําหน้าเป็นทุกข์คลาย 

(ขุนชา้ง ขุนแผน, : ) 

นางวนัทองไม่หลงเชืออุบายของขุนชา้ง ขุนชา้งจึงวางแผนออกอุบาย

ใหรื้อเรือนหอของขุนแผนออกและตนจะสร้างเรือนหอขนาดใหญ่ไว ้โดยนางศรีประจนัเป็นผูช่้วย

ลวงนางวนัทองใหห้ลงเชืออุบายนี ดงัเนือความว่า 

ลูกมาหารือคุณแม่เจา้  จะขอรือหอเก่าของพลายแก้ว 

เอาไปถวายวัดเสียยงัแล้ว  จะไดแ้ผ่วถากถางพืนแผนดิน 

............................   ............................ 

ว่าแล้วยายศรีประจัน  ลุกมาหาลูกพลันพลางปราศรัย 

ประโลมปลอบวันทองให้ต้องใจ จะมิให้รู้กลมารยา 

(ขุนชา้ง ขุนแผน, : ) 

นางวนัทองก็หลงเชืออุบายรือถอนเรือนหอ ส่งผลให้ขุนชา้งไดน้าง

วนัทองมามาเป็นภรรยาตามความตอ้งการ 

ชีเปลือย ในพระอภยัมณี ตอนชีเปลือยหลอกผลกัสุดสาครตกเหว 

กล่าวคือชีเปลือยรู้ว่าสุดสาครมีวิชาและมีมา้มงักรเป็นของวิเศษ ก็คิดอุบายเพือหวงัชิงไมเ้ทา้และมา้

มงักร โดยหลอกถามวิชาความรู้ของสุดสาคร สุดสาครไม่รู้เท่าทนัว่าเป็นกลอุบายของชีเปลือย จึง

ตอบดว้ยความซือว่า  

แต่แก้กรดบทนียงัมิรู้  จะขออยู่ศึกษาวิชาขลัง 

เหมือนลูกเตา้เจา้ประคุณการุณัง จงช่วยสังสอนใหไ้ดไ้คลคลา 

(พระอภยัมณี เล่ม , : ) 

เมือชีเปลือยรู้ว่าสุดสาครยงัไม่มีวิชาแกก้รดก็ออกอุบายเพือชิงไมเ้ทา้ 

และมา้มงักร โดยตนจะเป็นผูส้อนวิชาแกก้รดให้แต่สุดสาครต้องไปเรียนบนภูเขา และเมือสบ

โอกาสชีเปลือยก็ผลกัสุดสาครตกเหว ดงัเนือความว่า   

ส่วนผูเ้ฒ่าเจา้อุบายกระต่ายแก ่ รู้กระแสสมมาดปรารถนา 

แม้นลวงได้ไม้เท้าทีถือมา จะขีม้ามังกรได้อย่างใจจง 
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จําจะหลอกบอกบนกันบนเขา ให้เรียนเล่าเสียเชิงละเลิงหลง 

ถึงตวัดีมีครูจะอยูค่ง  ผลักมันลงในเหวก็เหลวไป 

................  ................ 

ถึงปากปล่องช่องเหวเป็นเปลวโปร่ง ตลอดโล่งลึกลาํเหลือกาํหนด 

บอกให้นังตังประนมพรหมพรต วางไม้เท้าดาวบสไว้ริมกาย 

เห็นได้ทีชีเมียงเข้าเคียงข้าง กระซิบพลางผลักตกหัวหกหาย 

กระทบหินสิ นแรงพลิ วแพลงกาย ทรวงทลายลม้ซบสลบไป 

(พระอภยัมณี เล่ม , : - ) 

ในทีสุดชีเปลือยก็สามารถชิงไมเ้ท้าและมา้มงักรจากสุดสาครได้

สาํเร็จ เพราะความเจา้เล่ห์เพทุบายของชีเปลือย 

. .  ขีขลาด คือ พฤติกรรมของตัวละครทีแสดงถึงความกลัว

อนัตราย และกลวัความตาย พบตวัละครอปัลกัษณ์ทีมีนิสัยขีขลาดจาํนวน  ตวั ไดแ้ก่ หมืนหาญ 

นางคนัธมาลี และชีเปลือย ดงัตวัอยา่ง 

หมืนหาญ ในเสภาเรืองขุนชา้ง ขุนแผน หมืนหาญรบกบัขุนแผน และ

รู้ว่าตนสูขุ้นแผนไม่ได ้ก็ขอร้องใหขุ้นแผนไวชี้วิตตน ดงัเนือความว่า 

หมืนหาญเสือกดิ นสิ นกาํลงั    เอาจนหลงัไหล่ถลอกจนกลอกหวั 

ให้ครันคร้ามความตายเสียดายตัว   ร้องว่ากลัวแล้วพ่อขอชีวิต 

 (ขุนชา้ง ขุนแผน, : ) 

นางคันธมาลีในบทละครนอกเรือง คาวี กล่าวคือ นางคนัธมาลียอม

ชุบตวัตามความต้องการของพระคาวี แต่การชุบตวัไม่เป็นผลสาํเร็จ เนืองจากนางกลวัความตาย 

แสดงใหเ้ห็นความขีขลาดของนางคนัธมาลี ดงัเนือความว่า 

เมือนนั   นางคนัธมาลีเสียวไส้ 

หยดุยืนลูบอกตกใจ   น่ากลัวกระไรกระนีนา 

เพลิงแรงน้อยหรือพระฤๅษ ี  อยู่นียงัร้อนเป็นนักหนา 

เข้านังใกล้ไหนจะรอดชีวา  นางบิดพลิ วนิวหนา้ระอาใจ 

(คาวี, : ) 

ชีเปลือยในพระอภยัมณี ตอนสุดสาครถึงเกาะชีเปลือย ดงัเนือความว่า 

อ้ายชีเปลือยนึกขึนได้ตกใจวับ ราวกับดับชีวังถึงสังหรณ์ 

จับเอามือลูกศิษย์คดิจะจร  หนีซอกซอนไปให้พ้นแต่จนใจ 
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ดว้ยเห็นมา้ตวันีมนัดีสุด  จะหนีรุดไปจริงวิงไม่ไหว 

ทําโอนอ่อนงอนง้อขออภัย  แต่อกใจสันรัวกลัวจะตาย 

(พระอภยัมณี เล่ม , : ) 

จากตวัอยา่งเนือความ จะเห็นว่าชีเปลือยรู้ว่าคนทีไต่ถามคือ สุดสาคร 

ชีเปลือยก็จาํเหตุการณ์ในอดีตไดจึ้งเกิดความกลวัว่าสุดสาครจะเขา้มาทาํร้าย ชีเปลือยจึงหาทางเอา

ตวัรอดดว้ยการหนี แต่รู้ว่าหนีไม่พน้ชีเปลือยจึงออ้นวอนสุดสาครให้อภยัตน แสดงให้เห็นว่าชี

เปลือยเป็นคนขีขลาดไม่กลา้ต่อสูแ้ละเผชิญหนา้กบัความจริง 

. .  ด้อยความสามารถในการรบ คือ การแสดงออกของตัวละคร

อปัลกัษณ์ทีความสามารถในการรบและมีฝีมือในการต่อสู้ แต่ไม่สามารถเอาชนะตวัละครเอกใน

เรืองไดอี้กทงัยงัไม่ไดแ้สดงความสามารถในการรบออกมา ตวัละครอปัลกัษณ์ทีดอ้ยความสามารถ 

พบจาํนวน  ตวั ไดแ้ก่ จรกา ขุนชา้ง หมืนหาญ และยอ่งตอด ดงัตวัอยา่ง 

จรกา ในอิเหนา ตอนเมืองดาหาทาํศึกกระหมงักุหนิง ทา้วดาหารับสงั

ใหเ้สนาบดีไปบอกข่าวศึกแก่สามพระนครและจรกา แต่เมือจรกานาํทพัมาถึงเมืองดาหาเพือร่วมรบ 

การทาํศึกสาํเร็จก่อนทีจรกาจะจดัทพัมา ดงัเนือความว่า  

ครันรู้ข่าวว่าท้าวกระหมังกหุนิง ยกมาช่วงชิงตุนาหงัน  

ก็เกณฑ์กองทัพฉับพลัน  รีบมาสิบห้าวันถึงพารา 

พระเชษฐาตามมาภายหลงั  ขา้สังเสนีใหค้อยท่า 

อนัพวกไพรีทียกมา   มว้ยชีวาแลว้ฤาพระภูมี 

เมือนนั   องคศ์รีปัตหราเรืองศรี 

จึงตรัสบอกจรกาธิบดี  อันไพรีพ่อลูกนันม้วยมิด 

ยงัแต่ระตูผู้น้อง   ทังสองไม่รอต่อติด 

ขอออกแก่อิเหนาเรืองฤทธิ  ปัจจามิตรเลิกทัพกลับไป 

 (อิเหนา, : ) 

จากตวัอยา่งเนือความ จะเห็นว่าหลงัจากทีจรกาทราบข่าวจากเมืองดา

หาก็รีบจดัทพัมาเพือร่วมรบ แต่จรกาไม่ไดร่้วมทาํศึก เนืองจากการทาํศึกสาํเร็จก่อนทีจรกาจะจดัทพั

มา การทาํศึกสาํเร็จและไดช้ยัชนะเพราะความเก่งกาจของอิเหนา จากเหตุการณ์ดงักล่าวทาํให้จรกา

ไม่ไดแ้สดงความสามารถในการรบออกมา ทาํใหเ้ห็นว่าจรกาเป็นคนไร้ความสามารถในการรบ 
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ขุนช้าง ในเสภาเรืองขุนชา้ง ขุนแผนเช่น เหตุการณ์ตอนขุนแผนลกั

นางวนัทองไปจากขุนชา้ง เมือขุนชา้งเห็นว่านางวนัทองหายไป จึงจดัทพัไปรบกบัขุนแผนเพือชิง

นางวนัทองกลบัคืนมา ขุนชา้งกบัขุนแผนจึงไดร้บกนั ดงัเนือความว่า 

.......................   ขนุแผนขบัมา้มาหนา้ขนุชา้ง 

ตวาดด้วยพระเวทวิเศษมนตร์ ผูค้นตืนวิงทิ งปืนผาง 

ดาบถือหลุดมือตะลึงวาง  ขุนช้างแข็งง่าตังท่าทวน 

........................   ....................... 

ขุนช้างร้องว่าอย่าลดละ  ถอยช้างกระถดออกยืนไกล 

ขุนแผนครันเห็นพวกละว้า  เกลือนกลุ้มกันมาเป็นหมู่ใหญ่ 

จึงเรียกหุ่นพลันทันใด  ให้ไล่พลขุนช้างกลางทีรบ 

ละว้าตายก่ายมอญลงนอนซบ บ้างตลบลุกแทงเข้าแย่งรับ 

แทงหุ่นหยุ่นหยุ่นไม่ยกัเข้า  หุ่นกลับฟันเอาดังฉาดฉับ 

พวกขุนช้างแตกพ่ายกระจายยบั ขุนช้างกลับช้างขีหนีออกมา 

(ขุนชา้ง ขุนแผน, : ) 

จากตวัอยา่งเนือความจะเห็นว่า ขุนชา้งไม่แสดงความสามารถในการ

รบออกมาไดแ้ต่ยนืดูกาํลงัพลของตนต่อสูก้บักาํลงัพลของฝ่ายขุนแผน และเมือเห็นว่าฝ่ายของตนไม่

สามารถสูไ้ดก้็ขบัชา้งหนีออกมา ส่งผลใหขุ้นชา้งพ่ายแพต่้อขุนแผน ซึงพฤติกรรมของขุนชา้งแสดง

ใหเ้ห็นว่า ขุนชา้งไร้ความสามารถในการรบ 

หมืนหาญ ในเสภาเรืองขุนชา้ง ขนุแผนถึงแมว้่าหมืนหาญมีฝีมือดา้น

การต่อสูม้าก แต่ฝีมือดา้นการต่อสูด้อ้ยกว่าขุนแผน ดงัเนือความว่า 

กก็ูคนเรืองฤทธิประสิทธิเจียว จะเปรียบเสียวซีกมันหาถึงไม่ 

จะขืนอยูดู่หนา้มนัท่าไร  อา้ยบ่าวไพร่ทียงัมีจะตรีชา 

(ขุนชา้ง ขุนแผน, : ) 

จากตวัอยา่งจะเห็นว่า หมืนหาญกล่าวว่าตนเป็นคนทีมีความเก่งกาจ 

แต่ก็ไม่สามารถเอาชนะขุนแผนได ้เพราะตนเองมีความเก่งกาจไม่เท่าขุนแผน 

ย่องตอด ในพระอภยัมณี ย่องตอดเป็นผูที้มีวิชาล่องหนหายตวั และ

อยูย่งคงกระพนั แต่ย่องตอดยงัขาดฝีมือและความสามารถในการรบ จึงทาํให้ย่องตอดพ่ายแพต่้อ 

สินสมุทรได ้เช่น ตอนยอ่งตอดสะกดทพัจบัสินสมุทร ดงัเนือความว่า 
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สินสมุทรสุดโกรธพิโรธร้อง เข้ารบย่องตอดตีไม่หนีหาย 

แกว่งพระขรรค์ฟันฟาดปราดประกาย มันไม่ตายแต่ว่าล้มลงซมซาน 

ครันรุมจบักลบัรบไม่หลบหลีก กระชากฉีกแขนขาโยธาหาญ 

สิงโตเห็นเผ่นโผนโจนทะยาน ช่วยทหารโฮกกดัทงัฟัดย ี

อ้ายย่องตอดลอดโลดกระโดดหลบ เขารุมรบแรงน้อยต้องถอยหนี 

ทหารหอ้มลอ้มลุกเขา้คลุกคลี มาถึงทีหนา้เขาเจา้ประจญั 

(พระอภยัมณี เล่ม , : - ) 

จากตัวอย่างเนือความจะเห็นว่า ย่องตอดเข้าจบัสินสมุทร แต่ด้วย

ความสามารถทีเก่งกลา้ของสินสมุทรทาํใหย้อ่งตอดตอ้งหลบหนี เพราะไม่สามารถสู้กบัสินสมุทร

ได ้แสดงใหเ้ห็นว่ายอ่งตอดไร้ความสามารถในการรบ 

. .  ไม่เฉลียวฉลาด คือ การแสดงออกถึงการไม่ใช้ปัญญาและ

ความรู้ในการพิจารณาเหตุการณ์ และแสดงออกถึงความไม่รู้เท่าทนักลอุบายต่าง ๆ พบตวัละคร

อปัลกัษณ์ทีไม่มีความเฉลียวฉลาด จาํนวน  ตวั ไดแ้ก่ ทา้วสนันุราช และจรกา ดงัตวัอยา่ง 

ท้าวสันนุราช ในบทละครนอกเรือง คาวี เป็นตัวละครทีขาดความ

เฉลียวฉลาดเนืองจากมวัเมาในกามตณัหาอยากไดน้างจนัทสุ์ดามาครอบครอง จนขาดการพิจารณา

ว่าการทาํเสน่ห์ และการชุบตัวไร้ความน่าเชือถือ และสามารถนาํพาอนัตรายมาสู่ตนเองได้ เช่น 

ตอนทีทา้วสนันุราชชุบตวั ดงัเนือความว่า 

 เมือนนั   พระฤๅษีเสแสร้งแกลง้ว่า 

............................   ............................ 

เราจะชุบรูปนีด้วยเวทมนต์  ให้เป็นคนน่ารักหนักหนา 

ท้าวจงผินหลังนังหลับตา  อย่าผันแปรแลมาข้างนี 

ว่าพลางทางทําเล่ห์กล  ปากบ่นบริกรรมทําอู้อี 

แล้วผลักรูปปันนันทันที  ตกกลางอัคคีละลายไป 

จึงเอาพระคาวีออกจากย่าม  จะให้เห็นสมความว่าชุบได้ 

นังแทนรูปปันไว้ทันใด  สะกิดให้พระยาลืมตาดู 

 เมือนนั   ทา้วสันนุราชเขมน้อยูเ่ป็นครู่ 

หมายว่ารูปปันไม่ทันรู้  พิศดูงามประกอบชอบอารมณ์ 

จึงผินมาว่ากับพระมุนี  แต่อย่างนีก็งามเสียมิถม 

จงึโปรดช่วยชุบข้าด้วยอาคม  ให้โสภาน่าชมเหมือนรูปนี 
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เมือนนั   พระดาบสเห็นท้าวเธอเชือถือ 

แกลง้หยบิเอาพดัปัดกระพือ  ใหเ้พลิงฮือสมหวงัดงัใจ 

แลว้เดินเวียนวนบ่นบริกรรม  งึมงึมพึมพาํเขา้มาใกล ้

ได้ทีผลักท้าวเจ้ากรุงไกร  คะมําม้วนลงไปในอัคคี 

(คาวี, : - ) 

จากตวัอยา่งจะเห็นว่า ทา้วสนันุราชหลงเชือคาํพูดของพระหลวิชยัที

ปลอมตวัเป็นฤๅษีโดยขาดการพิจารณาถึงความน่าเชือถือ และผลทีจะเกิดขึนกบัตนเอง จนในทีสุด

การไม่ใชปั้ญญาพิจารณาใหร้อบคอบก็ส่งผลใหท้า้วสนันุราชถึงแก่ความตาย 

จรกา ในอิเหนา เช่น ตอนอิเหนาปลอมเป็นจรกาไปลกันางบุษบามา

ไวใ้นถาํ ดงัเนือความว่า 

เมือนนั   สองระตูได้ยนิสินสงสัย 

แม้นพระลักกัลยามาไว้  ทีไหนจะทรงโศกา 

..........................   .......................... 

อันองค์เชษฐากับข้านี  เดิมทีก็คดิสงสัย 

ต่อมาพบองค์พระทรงชัย  ก็สินแหนงแคลงในพระภูมี 

 (อิเหนา, : ) 

จากตัวอย่างจะเห็นว่า จรกาไม่รู้ว่าการลักพาตัวนางบุษบาเป็น

แผนการของอิเหนา เมือจรกาพบกบัอิเหนาจึงเล่าเรืองราวทีนางบุษบาโดนลกัพาตวัไป อิเหนาแสดง

ท่าทางว่าไม่รู้เกียวกบัเหตุการณ์ทีเกิดขึน จรกาก็หลงเชือ เพราะไม่รู้เท่าทนักลอุบายของอิเหนา 

แสดงใหเ้ห็นว่าจรกาขาดความเฉลียวฉลาด 

. .  ไม่ชํานาญในการเกียวพาราสีสตรี คือ การแสดงออกถึงความ

เขินอาย หรือการไม่มีชนัเชิงในการเกียวพาราสีสตรี ในวรรณคดีไทยมกัจะสร้างตวัละครชายให้มี

ลกัษณะของผูที้เป็นนักรัก คือ เจา้เสน่ห์ เจา้ชู ้และมีชนัเชิงในการเกียวพาราสีสตรี (ศศิรัศมิ สินธุ

วณิก, : ) ดงันนัการไม่ชาํนาญในการเกียวพาราสีสตรีจึงจดัเป็นนิสัยและพฤติกรรมทีไม่ดี 

พบตัวละครอปัลกัษณ์ทีไม่ชาํนาญในการเกียวพาราสีสตรี จ ํานวน  ตัว ได้แก่ ย่องตอด ใน        

พระอภยัมณี ดงัเนือความว่า 

จะกลบักล่าวชาวบา้นด่านสิงหล มันเป็นคนขีอายผู้ชายเขลา 

ชือยอ่งตอดยอดเบอะซมเซอะเซา แต่เป็นเหล่าลูกเศรษฐีมีเงินตรา 

 



56 

 

ครันพ่อแม่ขอเมียมายกให้  มันก็ไม่เคยีงคู่เข้าสู่หา 

ยามกลางวันนันจะชมภิรมยา  ก็อายหน้านางผู้หญิงจริงจริงเจียว 

กลางคืนนันมันว่ามืดไม่เห็นหน เป็นจําจนอัดอันกระสันเสียว 

แต่กลิงกลับสับสนอยู่คนเดียว วันหนึงเฉียวฉุนชืนจะขืนเมีย 

ไม่เล้าโลมโจมทับจับสกัด  เสียงอึดอัดจะเอาผ้าพันตาเสีย 

จนหายใจไม่พอเข้าคลองเคลีย อีนางเมียมนัตะกายเอาหลายที 

(พระอภยัมณี เล่ม , : ) 

จากตวัอย่างเนือความ จะเห็นว่ามีการกล่าวว่าย่องตอดเป็นผูช้ายที     

ขีอาย อีกทงัการกระทาํของยอ่งตอดเป็นเสมือนการขืนใจภรรยาใหร่้วมรักกบัตน เนืองจากยอ่งตอด

ไม่รู้จกัวิธีการเลา้โลมใหภ้รรยามีความสุขก่อนร่วมรัก จึงทาํให้ภรรยาเกิดความตกใจจึงทาํร้ายย่อง

ตอด ซึงการกระทาํของยอ่งตอดแสดงใหเ้ห็นว่ายอ่งตอดไม่ชาํนาญในการเกียวพาราสีสตรี 

. .  โลภ คือ การแสดงถึงความไม่รู้จกัพอ และอยากไดอ้ย่างไม่มีที

สินสุด ตวัละครอปัลกัษณ์ทีมีความโลภ ไดแ้ก่ ชูชก ในมหาชาติคาํหลวง มีการกล่าวถึงนิสัยและ

พฤติกรรมของชูชกว่าเป็นคนโลภไวอ้ยา่งชดัเจน ดงัเนือความว่า  

อทาทานทํา้วธใหเ้ป็นทาน แก่ชูชกาจารย์ใจโลภน้นน 

(มหาชาติคาํหลวง, : - ) 

ในมหาเวสสันดรชาดก กาํหนดให้ชูชกหาเลียงชีพด้วยการขอทาน 

เมือขอทานไดม้ากแต่ไม่รู้จกัพอก็ยงัตระเวนขอทานเรือยไป ดงัเนือความว่า 

ในเมือพราหมณ์พรหมวงศ์วิษณุเวท ผูเ้ปนยาจกทลิทเชษฐชาติเชือนิคาหกพราหมณ์ 

เฒ่าก็เทียวพยายามภิกขาขอ เข้าทีไหนก็ได้ ได้เท่าใดก็ไม่พอผ่อนผันทีว่าจะกลับ จิรายนฺเต ไป ๆ ก็

จนลีลับล่วงดําเนินเกิน ยงิเทียวมันก็ยงิได้ ยงิไปมันก็ยงิเพลินเกินกําหนดนานแล้วไม่กลับมา 

(มหาเวสสันดรชาดก, 2513: 127) 

จากตวัอย่างพฤติกรรมดังกล่าวของชูชกทาํให้เห็นว่า ชูชกเป็นผูที้

ตอ้งการแสวงหาทรัพยอ์ยู่เสมอ และเมือได้ทรัพยม์ามากก็ยงัไม่พอ จึงยงัคงแสวงหาทรัพยอ์ยู่

ตลอดเวลา แสดงใหเ้ห็นว่าชูชกเป็นคนโลภไม่รู้จกัพอ 

นอกจากนีในมหาชาติคาํหลวง ตอนทา้วสญชัยทรงขอไถ่กุมารทัง

สองคืนมาดว้ยการแลกกบัทรัพย ์ไพร่พลคน มา้ และววั ชูชกก็ยินดีทีจะแลกกุมารทงัสองกบัทรัพย์

เหล่านนั เพราะเห็นว่าเป็นทรัพยสิ์นจาํนวนมาก ดงัเนือความว่า 
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แลว้ทา้วธกป็ระสาทปราสาทเจ็ดชน้น ขาดแก่พราหมณ์นน้น อีกโสด พฺราหฺมสส ปริวา

โร มหา อโหสิพราหมณ์ก็มี วววม้าค่าคน อําพลด้วยสิงสินพิลพัง เถ้าก็มังมีเป็นดีมากแล  ฯ 

โสธนปํฏิสาเมตฺวา อนัว่าเถ้าขีไร้ไส้เปรตบ่บงงเหตุลําดับ นับเงินทองของแก้ว คแคล้วอยู่นักหนา ที

จะเอาไปฝากอมิดดาเมียมนน โสดแล ฯ 

(มหาชาติคาํหลวง, : ) 

ความโลภเป็นสาเหตุทีทาํให้ชูชกถึงแก่ความตาย ดังเนือความใน

มหาชาติคาํหลวงว่า 

ส่วนชูชกาจารย์เหอมอาหารอนนนานา เอากรอยาแวนมาก เถ้าก็อิงอนาก ตากตากตน

นอน อยู่แล ชิราเปตุ��อสกฺโกนฺโต กาลมกาสิ เหตุว่าอาหาร ย่อมของหวาน อันอชยร ก็มาบยดบยฬ

อุทรให้ทล ก็ถงทีกรวนกรวาย รทดรทาย เถ้าก็ตายวายชีวิตแล 

(มหาชาติคาํหลวง, : ) 

ในมหาเวสสนัดรชาดกตอนเดียวกนั ดงัเนือความว่า 

ส่วนว่าเฒ่าทลิททกชูชกพฤฒาจารย์ บริโภคโภชากระยาหารเหลือขนาด เตโชธาตมิ

อาจจะผลาญเผา เฒ่าก็ถึงแก่แลกิริยา 

(มหาเวสสันดรชาดก, : ) 

จากตวัอยา่งเนือความทงั  จะเห็นว่า ชูชกกินอาหารทีพระเจา้สญชยั

ประทานมาใหม้ากเกินไป ดว้ยความโลภทีไดกิ้นอาหารดี ๆ ร่างกายจึงไม่สามารถยอ่ยอาหารได ้ทาํ

ใหชู้ชกถึงแก่ความตาย 

จากตวัอยา่งจะเห็นว่า เมือชูชกไดใ้นสิงทีตนตอ้งการแลว้ก็ยงัมีความ

ตอ้งการเพิมขึนอีกเรือย ๆ แมก้ระทงัทรัพยสิ์น หรือการกินอาหารดี ๆ ทงันีเป็นเพราะความโลภทีมี

มาก ซึงความโลภนนัส่งผลใหชู้ชกเสียชีวิตลง 

. .  กล้าแสดงความรักต่อผู้ชายก่อน คือ การแสดงออกถึงความ

ปรารถนา และแสดงออกถึงความรักทีตนมีต่อผูช้ายก่อนทีผูช้ายจะยอมรับผูห้ญิงนันมาเป็นภรรยา 

ซึงพฤติกรรมดงักล่าวเป็นพฤติกรรมทีต่างไปจากค่านิยมของผูห้ญิงไทยทีดี ทีตอ้งรักนวลสงวนตวั 

สงวนท่าที และเก็บอาการไม่แสดงออกว่าปรารถนาในตวัผูช้าย ดงัทีสุนทรภู่ (อา้งถึงใน วิทยาลยั

นครปฐม, : ) ไดก้ล่าวไวใ้นสุภาษิตสอนหญิงเกียวกบัปฏิบติัตวัของสตรีไวว้่า 

อนัทีจริงชายกบัหญิงยอ่มหมายรัก ยอ่มประจกัษอ์ยูใ่นทางทีสร้างสม 

แม้จักรักรักไว้ในอารมณ์  อย่ารักชมนอกหน้าเป็นราคี 



58 

 

ตวัละครอปัลกัษณ์ฝ่ายหญิงกลบักลา้แสดงความรักต่อผูช้ายก่อน พบ

ตวัละครอปัลกัษณ์ทีกลา้แสดงความรักต่อผูช้ายก่อนจาํนวน  ตวั ไดแ้ก่ นางสาํมนักขา นางแกว้

หนา้มา้ นางผเีสือสมุทร และนางวาลี ดงัตวัอยา่ง 

นางสํามนักขา  ในรามเกียรติ นางสํามนักขามีความหลงใหลใน

รูปลกัษณ์อนังดงามของพระราม นางจึงแปลงกายเป็นหญิงสาวมีรูปร่างหน้าตางดงาม และเขา้ไป

ถวายตวักบัพระราม ดงัเนือความว่า 

บุญนําพามาพบพระทรงฤทธิ  สมคดิข้าบาทบทศรี 

จะขออยู่ปรนนิบัติในกฎุี  ไปกว่าชีวีจะวายปราณ  

(รามเกยีรติ เล่ม , : ) 

จากตวัอยา่งเนือความแสดงให้เห็นว่า นางสาํมนักขากลา้ทีจะแสดง

ความปรารถนาของตนทีตอ้งการจะถวายตวัเพือรับใช้พระราม ทาํให้เห็นว่านางสาํมนักขากลา้

แสดงความรักของตนต่อผูช้ายก่อน 

นางแก้วหน้าม้า ในบทละครนอกเรืองแกว้หน้ามา้ นางแกว้หน้ามา้

เป็นผูห้ญิงทีมีความกลา้ในการเอ่ยปากขอผูช้ายมาเป็นสามีก่อนอีกทงัยงักลา้แสดงความรักอย่าง

เปิดเผย เช่น ตอนพระพินทองตามขอว่าวจากนางแกว้หนา้มา้ ดงัเนือความว่า 

บดันนั   นางแกว้ยมิแยม้แจ่มศรี 

นิงนึกตรึกไตรในคดี  ครังนีลาภลน้พน้ประมาณ 

จะเอาพระโฉมตรูเป็นคู่ครอง  ร่วมห้องภิรมย์สมสมาน 

คดิพลางทางตอบพจมาน  ทรัพย์สินศฤงคารไม่ชอบใจ 

แม้นยอมเป็นภัสดาสามี  ว่าวของพระพันปีจะคืนให้ 

สิงอืนหมืนแสนทงัแดนไตร  ขา้ไม่ชอบใจอยา่เจรจา 

(แกว้หนา้มา้, : ) 

จากตวัอยา่งเนือความจะเห็นว่า นางแกว้ตอ้งการให้พระพินทองรับ

ตนไวเ้ป็นมเหสี เพือเป็นรางวลัตอบแทนทีตนสามารถเก็บว่าวของพระพินทองได ้

นอกจากนีเมือนางแก้วอยู่กบัพระพินทองเพียงสองคนก็เขา้หาพระ 

พินทอง แสดงใหเ้ห็นว่านางแกว้ไม่ละอายทีจะแสดงความรักต่อผูช้ายก่อน ดงัเนือความว่า 

บดันนั   นางแกว้สัปดนคนขยนั 

แฝงอยูดู่องคพ์ระทรงธรรม์  เห็นเสดจ็จรจรัลเขา้มา 
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วิงวางทางตรงเข้ากอดรัด  โลมลูบจูบหัตถ์ซ้ายขวา 

พ่อเจ้าประคุณของเมียอา  พระมังสาหอมระรืนชืนใจ 

(แกว้หนา้มา้, : ) 

นางผีเสือสมุทร ในพระอภัยมณี ตอนนางผีเสือลกัพระอภยัมณี ดัง

เนือความว่า 

อีนางยกัษฟั์งสะอืนค่อยชืนจิต สาํคญัคิดแว่วว่าพระปราศรัย 

เข้าอิงแอบแนบองค์พระทรงชัย เห็นเธอไม่ผินผนัจาํนรรจา 

คดิว่าหลับกลับปลุกขึนโลมลูบ ประจงจูบปรางซ้ายแล้วย้ายขวา 

ค่อยยกหัตถ์ภูวนาถพาดอุรา  ในกามาปันป่วนให้ยวนย ี

เห็นทรงศักดิผลักพลิกทําหยิกเย้า มาลูบคลําทําขาเขาแล้วเบือนหนี 

จะกอดไว้ไม่วางเหมือนอย่างนี แคน้หนกัหนาฟ้าผีเถอะดือดึง 

(พระอภยัมณี เล่ม , : ) 

จากตวัอย่างจะเห็นว่า นางผีเสือสมุทรพยายามเลา้โลมพระอภัยมณี

เพือใหไ้ดม้าเป็นภสัดา จนพระอภยัมณีหมดหนทางทีจะปัดป้องนางผเีสือสมุทรได ้จึงจาํยอมสงัวาส

กบันางผเีสือสมุทร พฤติกรรมดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นว่านางผเีสือกลา้แสดงความรักต่อผูช้ายก่อน 

นางวาลีในพระอภัยมณีนางวาลีกลา้ทีจะเข้าหาและแสดงความ

ปรารถนาทีจะยอมเป็นภรรยาก่อน เช่น ตอนนางวาลีทราบเรืองเมืองผลึก ดงัเนือความว่า 

พอรู้ข่าวเจ้าเมืองผลึกใหม่  พระอภัยพูนสวัสดิรัศมี 

งามประโลมโฉมเฉิดเลิศโลกีย์ นางวาลีลุ่มหลงปลงฤทัย 

ครันรู้ว่าหาทหารชาํนาญศึก  กส็มนึกยนิดีจะมีไหน 

อนัสงครามความรู้เราเรียนไว ้ จะเข้าไปเป็นห้ามพระทรามเชย 

(พระอภยัมณี เล่ม , : ) 

จากตัวอย่างเนือความจะเห็นว่า เมือนางวาลีทราบว่าเมืองผลึกมี

กษตัริยอ์งคใ์หม่ คือ พระอภยัมณี ผูมี้รูปร่างหน้าตางดงามนางก็หลงใหลจึงอาสาไปเป็นนางสนม

ของพระอภยัมณีเพือช่วยพระอภยัมณีทาํสงคราม ซึงพฤติกรรมดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นว่านางวาลีกลา้

แสดงความรักต่อผูช้ายก่อน 

. .  ขีหึง คือ พฤติกรรมหวงแหนในทางชู้สาว พบตัวละคร

อปัลกัษณ์ทีมีนิสยัขีหึง ไดแ้ก่ นางคันธมาล ีในบทละครนอกเรือง คาวี ตอนนางคนัธมาลีขึนเฝ้า ดงั

เนือความว่า 
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เมือนนั   นางคนัธมาลีมเหสี 

รู้ว่าจนัทสุ์ดานารี   ยนิดีดว้ยพระองคท์รงฤทธิ 

นางให้แค้นขัดกลัดกลุ้ม  เหมือนบ้าคลังคลุ้มเคลิมจิต 

นังนิงหน้าบึงรําพึงคดิ  อีเจ้ากรรมมันจะปิดประตูค้า 

หมายได้ด้วยกําลังยงัสาว  เห็นทีท้าวเธอจะรักหนักหนา 

ตัวกก็ูเป็นโสดโปรดปรานมา  คงจะคดิเมตตาปรานี 

จําจะขึนไปเฝ้าฟังดู   จะเป็นอย่างไรให้รู้ที 

เมียน้อยเมียหลวงเห็นท่วงที  ข้างไหนจะดีกว่ากัน 

(คาวี, : ) 

จากตวัอยา่งจะเห็นว่า นางคนัธมาลีแสดงความไม่พอใจและหึงหวง

นางจนัทสุ์ดา เมือรู้ว่าทา้วสนันุราชทีชุบตวัจนกลายเป็นหนุ่ม (พระคาวี) พึงพอใจตวันางจนัท์สุดา

มาก นางคนัธมาลีจึงขึนเฝ้าทา้วสนันุราชเพือขดัขวางไม่ให้ทา้วสันนุราชรักนางจนัท์สุดา แสดงให้

เห็นว่านางคนัธมาลีขีหึง 

. .  เจ้ามารยา คือ การแสดงพฤติกรรมแสแสร้งเพือเป็นอุบายลวง

ใหลุ่้มหลง ตวัละครอปัลกัษณ์ทีเจา้มารยา ไดแ้ก่ นางศรีสาหง ในอภยันุราช นางศรีสาหงใชม้ารยา

เพือลวงใหท้า้วอภยันุราชเกิดความลุ่มหลง เช่น ตอนทีราชครูทูลทดัทานว่านางศรีสาหงเป็นผีเขา้มา

สิงร่างผูห้ญิง นางก็ใชม้ารยาแสร้งทาํเป็นร้องไห้ เพือให้ทา้วอภยันุราชเชือว่าตนถูกราชครูใส่ร้าย

เพราะความริษยา ดงัเนือความว่า     

บดันนั   นางศรีสาหงคนทรงผี 

ฟังหมอว่าพาโลโศกี  มือตีอกรําฟายนําตา 

สะอืนอ้อนวอนองค์ทรงฤทธิ  พวกข้าเฝ้าเขาคดิริษยา 

แม้นไปอยู่บุรีชีวา   เห็นว่าไม่ข้ามถึงสามวัน 

ขา้พระจะลาอยูป่่าเขา  ตามพระเป็นเจา้สาปสรร 

เชิญพระเสดจ็เขา้เขตคนั  รําพันพูดจาโศกาพลาง 

(อภยันุราช, : - ) 

เมือทา้วอภยันุราชทีมีจิตลุ่มหลงนางศรีสาหง เมือเห็นนางแสร้งทาํ

มารยาไม่รู้ว่าเป็นอุบายก็หลงเชือ และรับสงัใหเ้พชฌฆาตนาํราชครูไปประหาร  

นอกจากนีตอนนางศรีสาหงไดเ้ขา้ไปอยูใ่นวงั นางใชม้ารยาลวงทา้ว

อภยันุราชว่า ตนกลวันางทิพมาลีจะเขา้ทาํร้ายร่างกายตนอีกจึงจะขอกลบัไปอยูป่่า ดงัเนือความว่า   
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บดันนั   นางศรีสาหงเห็นหลงใหล 

แสร้งฉะอ้อนวอนพระภูวไนย ขอลาไปสู่ป่าพนาวัน 

อยู่ในวังดังไฟใกล้ฝอย  จะตบต่อยตีด่าให้อาสัญ 

เขาเขม่นเข่นเขียวเคียวฟัน  ชุ่ยฉันนันแน่พระแลดู 

(อภยันุราช, : ) 

ทา้วอภัยนุราชหลงเชือจึงต่อว่านางทิพมาลี เมือนางทิพมาลีเห็นว่า

พระสวามีเขา้ขา้งนางศรีสาหงก็ทาํร้ายนางศรีสาหง จนนางตาบอดทงัสองขา้ง ดงัเนือความว่า    

เหลือกลัว   นางจิกหัวตบตีหน้าทีนัง 

อีผีสิงยงิร้องก้องดัง   ตาทังสองบอดทุ่มทอดกาย 

(อภยันุราช, : ) 

นางศรีสาหงเห็นทา้วอภยันุราชลุ่มหลงและเขา้ขา้งตนเองก็ใชม้ารยา

ลวงใหท้า้วอภยันุราชรับสงัใหค้วกัดวงตานางทิพมาลี ดงัเนือความว่า   

บดันนั   นางศรีสาหงเห็นหลงใหล 

ทํามารยาว่ากล่าวกับท้าวไท  เพือนทีไกรลาสมาเมือราตรี 

เขาบอกว่าถ้าพระองค์จงรัก  ให้ควักเนตรพระมเหสี 

เอามาใส่ในตาของข้านี  จะเห็นดีเหมือนดังแต่หลังมา  

(อภยันุราช, : ) 

ทา้วอภัยนุราชหลงเชือและรับสั งให้กรมวงัควกัดวงตาของนางทิพ

มาลี ส่งผลใหน้างทิพมาลีตาบอด ฝ่ายนางศรีสาหงก็ใชม้นตเ์สกดวงตาของตนใหก้ลบัมามองเห็นได้

ตามปกติ 

. .  ไม่ซือสัตย์ต่อสามี คือ การแสดงออกถึงความสนใจและ

ปรารถนาทีจะไดช้ายอืนมาเป็นสามี ทงัทีตนเองมีสามีอยู่พฤติกรรมดงักล่าวจดัเป็นลกัษณะของ

ผูห้ญิงทีไม่ดี ดงัทีสุนทรภู่ (อา้งถึงใน เอกรัตน์ อุดมพร, : ) กล่าวในสุภาษิตสอนหญิงไวว้่า 

   

เป็นสตรีมิใช่ชายเสียดายศักดิ  จะปลูกรักเรรวนหาควรไม่ 

อันความดีมีอยู่ดูจําไว้  อย่าพอใจรักชัวให้มัวมอม 
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ตวัละครอปัลกัษณ์ทีไม่ซือสตัยต่์อสามี ไดแ้ก่ นางประแดะ ในระเด่น

ลนัได นางประแดะมีทา้วประดู่เป็นสามี แต่กลบัมีใจใหร้ะเด่นลนัได ดงัเนือความว่า 

เมือนนั   นางประแดะตานีศรีใส 

สดับเสียงซอพอฤทัย  ให้วาบวับใจผูกพัน 

ยงิคดิพิศวงพระทรงศักดิ  ลืมรักท้าวประดู่ผู้ผัวขวัญ 

ทําไฉนจะได้พระทรงธรรม์  มาเคยีงพักตร์สักวันด้วยรักแรง 

(ระเด่นลนัได, : ) 

จากตวัอยา่งเนือความ แสดงใหเ้ห็นว่า นางประแดะไม่ซือสตัยต่์อทา้ว

ประดู่ผูเ้ป็นสามี 

. .  พฤติกรรมหยาบคาย คือ การแสดงพฤติกรรมทีสะทอ้นให้

เห็นถึงความไม่สุภาพ และไม่เกรงใจ ตวัละครอปัลกัษณ์ทีแสดงพฤติกรรมหยาบคาย ไดแ้ก่ ชูชก 

ในมหาชาติคาํหลวง ตอนชูชกพบพระชาลีครังแรกก็รู้ว่าเป็นโอรสของพระเวสสันดร จึงข่มขู่

เพือใหพ้ระชาลีกลวั ดงัเนือความว่า  

ส่วนชูชกาจารย์ก็เลงลลาญลเลือก เหลือกตามยงอยงคล ยลราชกุมาร  โสดแล 

เวสฺสนฺตรสฺสปุตฺโต ชาลิกุมาโร นามภวิสฺสติ นึกในใจดังนี โอะอนีชรอย ลูกฤๅษีชือชาลีนีมิยาเลย 

อาทิโต ปฏ�ายผรุสวจนกํเถสฺสามีติ มากจูากล่าวคุกคาม คาํรามแต่หัวปี จงชาลีนีกลัวกโูสดเทอญ 

(มหาชาติคาํหลวง, : ) 

ในมหาเวสสนัดรชาดก ตอนชูชกไปขอสองกุมารจากพระเวสสนัดร 

ดงัเนือความว่า 

อันว่าเฒ่าชราทิชาชาติ เมือได้รับพระราชทานสองกุมารได้แล้ว เฒ่าใจแกล้วก็ฉุด

กระชากสองกมุารมา เอกโตพนฺธิตฺวา ผูกพันพระพีน้องสองกระสันเข้าให้มันกับมือ ปลายเชือกข้าง

หนึงนันถือตามตีต้อนสองบังอรมาต่อหน้าสมเด็จพระบิดาไม่ปราณี 

(มหาเวสสันดรชาดก, : ) 

จากตวัอยา่งเนือความจะเห็นว่า เมือชูชกไดรั้บพระราชทานกุมารทงั

สอง ชูชกกฉุ็ดกระชากและตีกมุารทงัต่อหนา้พระเวสสนัดรโดยไม่เกรงพระทยัพระเวสสนัดร แสดง

ใหเ้ห็นว่าชูชกมีพฤติกรรมอนัหยาบคาย 

. .  พฤตกิรรมบ้าใบ้ คือ การแสดงพฤติกรรมเหมือนคนไม่รู้ความ 

อีกทงัยงัไม่พูดจากบัใครและใช้เพียงท่าทางในการสือสารเท่านัน ตวัละครทีมีพฤติกรรมบา้ใบ ้

ไดแ้ก่ เจ้าเงาะ ปรากฏชดัเจนในบทละครนอกเรืองสงัขท์อง กล่าวคือ เจา้เงาะจะแสดงพฤติกรรมบา้
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ใบต่้อหนา้ตวัละครอืน ๆ เช่น ทา้วสามนต ์นางมณฑา เหล่าพีสาวและเขยทงัหกคน เหล่าเสนา นาง

สนมกาํนลั และชาวเมือง ตวัอยา่ง ตอนนางมณฑาไปขอร้องใหเ้จา้เงาะช่วยตีคลีเพือรักษาบา้นเมือง 

ดงัเนือความว่า 

เมือนนั   นางมณฑาชมเปาะเงาะพูดได้ 

น้อยหรือถ้อยคํารําพิไร  สําคญัว่าบ้าใบ้ไม่รู้เลย 
    (สังขท์อง, : ) 

จากตวัอยา่งเนือความจะเห็นว่า นางมณฑารู้สึกแปลกใจทีเจา้เงาะพูด

ได ้เพราะนางมณฑาเขา้ใจว่าเจา้เงาะเป็นบา้ใบ ้พูดไม่ได ้และไม่รู้ความ 

เจา้เงาะจะไม่แสดงกิริยาบา้ใบเ้มืออยู่กบันางรจนาเพียงสองคน เช่น 

ตอนนางรจนาและเจา้เงาะโดนขบัไล่ไปอยูก่ระท่อมปลายนา ดงัเนือความว่า 

เมือกลางวันนันทําเป็นบ้าใบ้  เดียวนีเอออะไรพูดออกเพราะ 

ฉลาดเฉลียวเจียวจริงเจา้เงาะ  กลบัมาเยาะเยย้หยนัขนัจริง 

    (สังขท์อง, : ) 

จากตวัอยา่งคาํพูดของนางรจนาทีพูดคุยกบัเจา้เงาะในกระท่อม แสดง

ใหเ้ห็นว่า เจา้เงาะพูดได ้แต่เมืออยูก่บัคนอืนเจา้เงาะไม่พูดไดแ้ต่แสดงท่าทางชีบอกใหไ้ปกระท่อม  

การแสดงพฤติกรรมบ้าใบข้องเจ้าเงาะจะแสดง  ลกัษณะ คือ การ

แสดงท่าทางเหมือนคนไม่รู้ความ และการใชท่้าทางแทนคาํพูดในการสือสาร  

. . .  แสดงท่าทางเหมือนคนไม่รู้ความ เช่น ตอนเจา้เงาะ

และนางรจนาไปอยูก่ระท่อมปลายนา ดงัเนือความว่า 

เมือนนั   เจ้าเงาะปรีดิเปรมเกษมศานต์ 

เขา้ไปในหอ้งมิทนันาน  เทียวดูของประทานทงัปวง 

แกล้งหยบิกระโถนมาโยนเล่น ทาํเป็นเหมือนการรับลูกช่วง 

แลเขม้นเห็นหวดก้นกลวง  เอามาจ้วงตักนําทําจะกิน 

(สังขท์อง, : ) 

จากตัวอย่างเนือความ จะเห็นว่าเจา้เงาะนําของทีได้รับมา

โยนเล่นอยา่งสนุกสนาน ทงัหยบิกระโถนมาโยนเล่น และใชห้วดซึงเป็นภาชนะนึงขา้วเหนียวกน้

กลวงไปตกันาํ แสดงใหเ้ห็นว่าเจา้เงาะแสดงท่าทางเหมือนคนไม่รู้ความ 
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ตอนนางมณฑาไปขอร้องให้เจ้าเงาะอาสาตีคลีเพือรักษา

บ้านเมือง นางมณฑาขอร้องให้เจ้าเงาะไปช่วยตีคลี แต่เจ้าเงาะกลบัแสดงท่าทางไม่สนใจ ดัง

เนือความว่า 

เมือนนั   เจา้เงาะฟังเมียเสียไม่ได ้

สงสารรจนายาใจ   ร้องไหว้อนว่าน่าเอน็ดู 

แต่คิดแคน้แม่ยายกบัพ่อตา  จะทรมาเสียก่อนใหอ้่อนหู 

ถา้แมน้ไม่งอนงอ้ต่อกู  จะทาํเชิงเฉยอยูใ่หช้า้นาน  

แล้วผินผันหันหลังให้แม่ยาย  หยบิกระบายมาตังนังสาน 

กระดิกเท้าทีทําเป็นสําราญ  ใครว่าขานอย่างไรไม่นําพา 

    (สังขท์อง, : ) 

จากตวัอยา่งเนือความ จะเห็นว่าเจา้เงาะทราบว่าเมืองสามนต์

เกิดเหตุการณ์ตีคลีเพือชิงบา้นเมือง และสงสารนางรจนา แต่ดว้ยความแคน้ทีมีต่อทา้วสามนต์และ

นางมณฑา เจา้เงาะจึงทาํท่าทางเหมือนคนไม่รู้ความ และไม่สนใจคาํขอร้องของนางรจนาแสดงให้

เห็นว่าเจา้เงาะแสดงท่าทางเหมือนคนไม่รู้ความ   

. . .  การใช้ภาษาท่าทางแทนคําพูด เช่น ตอนนางรจนา

และเจ้าเงาะถูกเนรเทศออกจากวงัให้ไปอยู่กระท่อม เจ้าเงาะชีนิ วเชิญชวนให้นางรจนาไปที

กระท่อมดว้ยกนั ดงัเนือความว่า 

เมือนนั   รจนาทุกทนหม่นไหม ้

เห็นเจ้าเงาะพยักหน้าเป็นนัย  ชีมือบอกใบ้ไปปลายนา 

    (สังขท์อง, : ) 

จากการศึกษานิสยัและพฤติกรรมทีไม่ดีพบว่า ตวัละครอปัลกัษณ์ทีมีนิสัยและ

พฤติกรรมทีไม่ดีมกัจะเป็นตวัละครฝ่ายร้าย แต่ก็ปรากฏเป็นตวัละครฝ่ายดีดว้ย การกาํหนดนิสยัและ

พฤติกรรมทีไม่ดีใหก้บัตวัละครอปัลกัษณ์ฝ่ายร้ายและฝ่ายดี เพือให้ตวัละครอปัลกัษณ์มีบทบาทใน

การสร้างปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ใหก้บัตวัละครอืน ๆ ในเรือง  เช่น ชูชกมีนิสัยและพฤติกรรมที

ไม่ดี เพือทาํใหกุ้มารทงัสองตอ้งพลดัพรากจากพระเวสสันดรและนางมทัรี หรือนางแกว้หน้ามา้มี

นิสยัและพฤติกรรมทีกลา้แสดงความรักต่อผูช้ายก่อน ทาํใหพ้ระพินทองไม่สบายใจจนหนีนางแกว้

ไปอภิเษกสมรสกบันางทศันมาลี ส่งผลใหน้างแกว้และพระพินทองตอ้งพลดัพรากจากกนั อีกทงัยงั

ช่วยขับเน้นคุณสมบัติทีดีของตัวละครพระเอกด้วย เช่น จรกาทีมีนิสัยและพฤติกรรมด้อย

ความสามารถในการรบ และไม่เฉลียวฉลาด ช่วยขบัเน้นให้เห็นถึงความสามารถในการรบ และ
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ความเฉลียวฉลาดของอิเหนาไดช้ดัเจนขึน ดงันันนิสัยและพฤติกรรมของตวัละครอปัลกัษณ์จึงมี

นิสยัและพฤติกรรมทีไม่ดีเพือเป็นตวัละครคู่ตรงขา้มกบัตวัละครพระเอก 

นอกจากนีจากการศึกษานิสัยและพฤติกรรมทีไม่ดีจะพบว่า ตัวละคร

อปัลกัษณ์ฝ่ายชายและตวัละครอปัลกัษณ์ฝ่ายหญิงจะมีลกัษณะร่วมของนิสัยและพฤติกรรมทีไม่ดี 

ไดแ้ก่ หมกมุ่นในกามตณัหา กล่าวเท็จ เจา้เล่ห์เพทุบาย และขีขลาด สามารถแสดงให้เห็นว่านิสัย

และพฤติกรรมเหล่านีเป็นลกัษณะทีไม่ดีทีอาจเกิดขึนไดท้งัผูช้ายและผูห้ญิง นอกจากนียงัปรากฏ

ลกัษณะต่างของนิสัยและพฤติกรรมทีไม่ดีระหว่างตัวละครอัปลักษณ์ฝ่ายชายและตัวละคร

อัปลักษณ์ฝ่ายหญิงด้วย ตัวละครอัปลักษณ์ฝ่ายชายมีนิสัยและพฤติกรรมไม่ดี ได้แก่ ด้อย

ความสามารถในการรบ ไม่เฉลียวฉลาด และไม่ชาํนาญในการเกียวพาราสีสตรี แสดงให้เห็นว่าหาก

ผูช้ายมีลกัษณะเหล่านีก็อาจจะเป็นผูช้ายทีมีลกัษณะไม่ดีได ้เนืองจากค่านิยมในสมยัรัตนโกสินทร์

ตอนตน้มองว่าผูช้ายจะตอ้งเป็นผูน้าํ ซึงผูน้าํทีดีก็ตอ้งเป็นผูที้มีความเฉลียวฉลาด และมีความรู้ใน

สรรพวิทยาหลาย ๆ ดา้น เช่น วิชาการหนงัสือ ศิลปะการป้องกนัตวัหรือยุทธวิธีในการทาํสงคราม 

(สุวิชยั โกศยัยะวฒัน์, : ) อีกทงัยงัตอ้งเป็นนักรัก หรือเป็นผูที้มีชนัเชิงในการเกียวพาราสี

สตรี ดงัทีปรากฏจากตวัละครพระเอกในวรรณคดีไทยหลาย ๆ เรือง เช่น อิเหนาทีเป็นคนเจา้เสน่ห์ 

เจา้ชู ้และมีคารมคมคายทีจะทาํใหส้ตรีตอ้งใจอยู่เสมอ (ศศิรัศมิ สินธุวณิก, : ) จึงจะจดัว่า

เป็นผูช้ายทีมีลกัษณะทีดี และตัวละครอปัลกัษณ์ฝ่ายหญิงมีนิสัยและพฤติกรรมไม่ดี ไดแ้ก่ กลา้

แสดงความรักต่อผูช้าย ไม่ซือสตัยก์บัสามี และขีหึง แสดงให้เห็นว่า หากผูห้ญิงมีลกัษณะเหล่านีก็

จะเป็นผูห้ญิงทีไม่ดี เนืองจากสงัคมยงัมองว่าผูห้ญิงทีดีจะตอ้งเรียบร้อย (ปรีชา เสือพิทกัษ์, : ) 

และถา้เป็นหญิงทีมีสามีก็ควรจะเชือฟังและซือสัตยต่์อสามี ดงัทียศ สันตสมบติั (อา้งถึงใน ปรีชา 

เสือพิทักษ์, : ) กล่าวถึงบทบาทของผูห้ญิงในวรรณกรรมว่า “บทบาทของผู ้หญิงใน

วรรณกรรมจะเนน้บทบาทของผูห้ญิงในครอบครัว และการเคารพยกยอ่งเชือฟังสามี” จึงจะจดัเป็น

ผูห้ญิงทีดี  

.   ลักษณะนิสัยและคุณสมบัติทีดี คือ คุณสมบัติและพฤติกรรมการ

แสดงออกทีดีงามพบลกัษณะนิสยัและคุณสมบติัทีดีของตวัละครอปัลกัษณ์ปรากฏ  ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

มีวิชาความรู้ มีปัญญาและความเฉลียวฉลาด มีความสามารถ มีความกลา้หาญ มีอาํนาจ และมีความ

ซือสตัย ์

. .  มีวิชาความรู้ คือ ตวัละครอปัลกัษณ์ไดรั้บการศึกษาเล่าเรียน 

และมีวิชาความรู้ และเป็นผูถ่้ายทอดวิชาความรู้ต่าง ๆ ตวัละครอปัลกัษณ์ทีมีวิชาความรู้ พบจาํนวน 

 ตวั ไดแ้ก่ นางผเีสือสมุทร นางวาลี และยอ่งตอด ดงัตวัอยา่ง 
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นางผี เ สือสมุทร  ในพระ อภัยมณี  ตอน พระอ ภัยมณี หนีนา ง          

ผเีสือสมุทรไปอยูบ่นยอดเขา ดงัเนือความว่า 

แล้วนางมารอ่านคาถาพลาหก ให้ฝนตกฟุ้งฟ้าไม่ฝ่าฝืน 

ทังฟ้าร้องก้องกระหึมเสียงครึมครืน นภางค์พืนบดบังกําลังมนต์ 

(พระอภยัมณี เล่ม , : ) 

จากตัวอย่างเนือความจะเห็นว่า นางผีเสือสมุทรมีวิชาคาถาอาคม 

สามารถทาํใหเ้กิดฟ้าร้องและฝนตกได ้แสดงใหเ้ห็นว่านางผเีสือสมุทรมีวิชาความรู้ 

นางวาลี ในพระอภัยมณี นางวาลีเป็นผูห้ญิงทีได้รับการศึกษาเล่า

เรียน ซึงนางมีความรู้เกียวกบัวิชาโหราศาสตร์ ดงัเนือความว่า 

เป็นเชือพราหมณ์ความรู้ของผูเ้ฒ่า แต่ก่อนเก่าเดิมบุราณนานหนกัหนา 

เป็นมรดกตกต่อต่อกนัมา  นางอุตส่าห์เรียนรําจนเข้าใจ 

รู้ฤกษ์พาฟ้าดินสําแดงเหตุ  ทังไตรเทพพิธีคัมภีร์ไสย 

ครันเจนแจง้แกลง้เอาเขา้เผาไฟ มิใหใ้ครพบปะพระคมัภีร์ 

(พระอภยัมณี เล่ม , : ) 

จากตวัอยา่งเนือความจะเห็นว่า นางวาลีไดร้ําเรียนวิชาโหราศาสตร์

จนชาํนาญ นางจึงใชค้วามรู้ดา้นโหราศาสตร์ช่วยเหลือตวัละครในเรือง 

ย่องตอด  ในพระอภัยมณี ย่องตอดมีวิชาล่องหนหายตัว และคง

กระพนั เนืองจากยอ่งตอดไดรั้บวิชาความรู้จากปีศาจ ดงัเนือความว่า 

แลว้นึกอายชายหญิงวิงเขา้ป่า ไม่รู้ว่าจะไปหนตาํบลไหน 

ไปถึงถาํกลาํพนัมนัเขา้ไป ปีศาจให้ความรู้อยู่ด้วยกัน 

(พระอภยัมณี เล่ม , : ) 

. .  มีปัญญาและความเฉลียวฉลาด คือ การมีความรอบรู้ มีไหว

พริบ และรู้เท่าทนัความคิดหรือกลอุบายต่าง ๆ ได ้ตวัละครอปัลกัษณ์ทีมีปัญญาและความเฉลียว

ฉลาด พบจาํนวน  ตวั ไดแ้ก่ พรานบุญ นางแกว้หนา้มา้ และนางวาลี ดงัตวัอยา่ง 

นางวาล ีในพระอภยัมณี นางวาลีใชปั้ญญาและความเฉลียวฉลาดของ

นางในการวางแผน เพือช่วยพระอภยัมณีในการทาํศึกสงคราม เช่น ตอนอุศเรนยกทพัมาตีเมืองผลึก 

นางวาลีก็เป็นผูคิ้ดอุบายตีทพัเจา้ลงักา ดงัเนือความว่า 
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ส่วนวาลีปรีชาปัญญาหญิง เป็นยอดยงิยมิยอ่งสยองไข 

จะฟันแทงแยง้ยงิออกชิงชยั  สงสารไพร่กจ็ะมว้ยลงดว้ยกนั 

แม้นจะลวงล่อพอให้ได้ชัยชนะ กเ็ห็นจะทาํไดใ้จหม่อมฉัน 

ขอพระองค์จงเป็นกองออกป้องกัน คุมกําปันแปดร้อยคอยระวัง 

แม้นสงครามตามตีจงหนีหลบ ไปวันหนึงจงคอยทบตลบหลัง 

มาปากอ่าวก้าวสกัดตัดกําลัง  ให้พร้อมพรังทังรบสมทบกัน 

ข้าจะรับจับท้าวเจ้าสิงหล  ด้วยเล่ห์กลโอนอ่อนคดิผ่อนผัน 

นางทูลความตามปัญญาสารพัน ทงัสุวรรณมาลีเห็นดีจริง 

(พระอภยัมณี เล่ม , : ) 

นอกจากนีนางวาลียงัใช้ปัญญาช่วยในการวางแผนให้นางสุวรรณ

มาลีสึก เพือให้พระอภัยมณีได้อภิเษกสมรสกับนางสุวรรณมาลี ดงัตอนนางวาลีคิดแผนให้นาง

สุวรรณมาลีสึก เนือความว่า 

ฝ่ายวาลีปรีชาปัญญาฉลาด อภิวาทบาทมูลทูลฉลอง 

...............    ............... 

จะสังพระอนุชาเสนานาย  ให้บัตรหมายจัดงานการมงคลทัง 

การเล่นเต้นรําเครืองทําขวัญ  อีกเจ็ดวันจะวิวาห์สถาผล 

จะเชิญองคน์งเยาวเ์ขา้มณฑล  ขึนนงัแทนรัตน์ชชัวาล   

(พระอภยัมณี เล่ม , : ) 

จากตวัอย่างจะเห็นว่า นางวาลีใชปั้ญญาในการวางแผนเพือให้นาง

สุวรรณมาลียอมอภิเษกสมรสกับพระอภัยมณี นางวาลีวางแผนให้พระอภยัมณีจัดงานมงคลขึน 

เพือใหน้างสุวรรณมาลีเขา้ใจว่าเป็นงานอภิเษกสมรสของพระอภยัมณีกบันางวาลี เมือนางสุวรรณ

มาลีทราบข่าวจึงสึกออกมาและอภิเษกสมรสกบัพระอภยัมณีในทีสุด แผนการของนางวาลีจึงสาํเร็จ

ตามความประสงคข์องพระอภยัมณี 

นางแก้วหน้าม้า ในบทละครนอกเรือง แก้วหน้ามา้ พระพินทอง

ตอ้งการใหน้างแกว้ถอดหนา้มา้ออกจึงใหน้างสร้อยสุวรรณกบันางจนัทรออกอุบายว่า ตนอยากเห็น

รูปลกัษณ์ทีงดงามอีกครังจึงกล่าวลวงเพือใหน้างแกว้ถอดหนา้มา้ ดงัเนือความว่า 

บดันนั   นางแกว้ยมิแยม้แจ่มใส 

ตรึกพลางทางกล่าววาที  สามีใช้มาฤๅว่าไร 
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บอกความตามจริงอย่านิงช้า  เจ้ารับสินบนมาฤๅไฉน 

รู้เท่าเจ้าดอกมาหลอกใคร  โง่แลว้บรรลยัเพราะมือมาร 

(แกว้หนา้มา้, : ) 

จากตวัอย่างจะเห็นว่า นางแกว้หน้ามา้รู้เท่าทนัว่าเป็นกลอุบายของ

พระพินทองทีตอ้งการลวงให้ตนถอดหน้ามา้ แสดงให้เห็นว่านางแกว้หน้ามา้มีความเฉลียวฉลาด

รู้เท่าทนักลอุบาย 

พรานบุญ ในบทละครครังกรุงเก่าเรือง มโนห์ราพรานบุญสามารถ

รู้เท่าทนัความคิดของนางมโนห์ราทีคิดจะหนีได ้ดงัเนือความว่า 

บดันัน นายบุญขุนพรานทฤสา ไดฟั้งโฉมตรูมโนห์รา ชะอ้อนวอนว่าของปีกหาง 

พรานมีวาจาจึงว่าไป เจรจาปราศรัยผิดทีทาง เหยยีบเต่าเอาไวเ้จาเอวบาง จะให้นางนงคราญได้หรือ

นา เสมือนปล่อยปลาไหลให้ลงตม ขุดงมทีไหนสุดใจอา ตวัพีมิใช่คนใบบ้า้ เจ้าอย่าเจรจาให้ป่วยที 

ถ้าเดินไม่ได้เจ้าทรามวัย พีจะอุ้มสายใจไปบุรี ทีจะส่งปีกให้มิใช่ที เจ้าอย่าหลอกพีเลยน้องอา 

(มโนหร์า วรรณกรรมอยุธยา , : ) 

จากตวัอย่าง นางมโนห์ราตอ้งการปีกและหางของตนคืน แต่พราน

บุญรู้เท่าทนัเล่ห์กลของมโนห์ราทีคิดหนีจึงไม่ยอมส่งปีกและหางคืนให้กบันาง แสดงให้เห็นว่า 

พรานบุญเป็นคนเฉลียวฉลาด 

. .  มคีวามกล้าหาญ คือ ตวัละครอปัลกัษณ์แสดงออกถึงพฤติกรรม

ทีไม่เกรงกลัวต่ออนัตรายใด ๆ และกลา้ทีจะโต้ตอบกับตัวละครอืนอย่างมีเหตุผล ตัวละคร

อปัลกัษณ์ทีมีความกลา้หาญ พบจาํนวน  ตวั ไดแ้ก่ นางแกว้หนา้มา้ และนางวาลี ดงัตวัอยา่ง 

นางแก้วหน้าม้า ในบทละครนอกเรืองแกว้หนา้มา้ ตอนนางแกว้หน้า

มา้ทราบว่าพระพินทองเขา้ไปในเมืองยกัษ ์นางเป็นห่วงและกลวัว่าพระพินทองจะไดรั้บอนัตรายจึง

ปลอมตวัเป็นมาณพเขา้ไปช่วยพระพินทอง ดงัเนือความว่า 

เมือนนั   นางแกว้อกสันขวญัหาย 

กราบพลางทูลความตามอุบาย ข้าคดิจะผันผายตามไป 

พระองค์ได้ทรงพระเมตตา  เปลียนแปลงกายาอย่าช้าได้ 

กรุงยักษ์ศักดิสิทธิอยู่ทิศใด  จะลาไปตามองค์ทรงธรรม์ 

(แกว้หนา้มา้, : ) 
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นางวาล ีในพระอภยัมณี ตอนนางวาลีถวายตวั เหล่าเสนาเมือทราบว่า

นางวาลีจะอาสามาทาํศึกก็เกิดความสงสัยว่าเป็นผูห้ญิงจะทาํศึกสงครามเหมือนผูช้ายไดอ้ย่างไร 

นางวาลีจึงตอบกลบัเหล่าเสนาว่า  

นางตอบคาํอาํมาตยด์ว้ยอาจจิต ท่านนีติดแต่จะโง่ดว้ยโวหาร 

อันสงครามตามบทพระอัยการ ใครผิดผลาญชีวันให้บรรลัย 

ใครทําชอบกอบให้เป็นใหญ่ยงิ ถึงชายหญิงก็ไม่ว่าหามิได้ 

ว่าใช่การท่านเห็นเป็นอย่างไร หรือหญิงไปฆ่าชายไม่วายวาง 

ดีหรือบ้าตาดูให้รู้แน่ เมือมีแต่ปากนิดก็กีดขวาง 

จะอาสาพากนัพูดกนักาง ทาํใหค้า้งแลว้ขา้จะลาไป 

(พระอภยัมณี เล่ม , : ) 

จากตวัอยา่งเนือความ จะเห็นว่าคาํตอบของนางวาลีมีการอา้งถึงบท

พระอยัการทีใครคิดกบฏหรือทาํไม่ดีตอ้งไดรั้บโทษประหาร แต่ถา้ใครทาํความดีความชอบก็จะ

ไดรั้บการอุปถมัภ ์ดงันนัไม่ว่าจะเป็นผูช้ายหรือผูห้ญิงก็สามารถทาํความดีความชอบไดเ้หมือนกนั 

และการทีเหล่าเสนาไม่เห็นดว้ยทีนางจะอาสาทาํสงครามเพราะอะไร ซึงจากคาํตอบและการตัง

คาํถามกลบัของนางวาลี แสดงใหเ้ห็นถึงความกลา้ทีจะโตต้อบกบัผูช้ายไดอ้ยา่งมีเหตุผล 

. .  มีค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ต่ อ สู้  ตัว ละ ค ร อัป ลัก ษ ณ์ ที มี

ความสามารถในการต่อสู ้ไดแ้ก่ นางวาล ีในพระอภยัมณี กวีสร้างใหน้างวาลีมีความสามารถในการ

ยงิธนูสามารถต่อสูก้บัทหารฝังลงักาไดอ้ยา่งเก่งกลา้ ดงัเนือความว่า 

พอเห็นแขกแบกเจา้ลงักาวิง  เลียบตลิงจะลงเรือกาํปัน 

นางวาลีฝีมือแม่นเกาทัณฑ์  เขยง่ยนัยงิทา้วเจา้ลงักา 

(พระอภยัมณี เล่ม , : ) 

. .  มคีวามซือสัตย์ คือ การปฏิบติัตนดว้ยความจริงใจ และไม่กล่าว

เท็จ พบว่า การมีความซือสตัย ์  ลกัษณะ ไดแ้ก่ ความซือสตัยต่์อสามี และความซือสตัยต่์อเจา้นาย 

. . .  ความซือสัตย์ต่อสามี ตวัละครอปัลกัษณ์ทีมีความ

ซือสตัยต่์อสามี ไดแ้ก่ นางแก้วหน้าม้า ในบทละครนอกเรืองแกว้หนา้มา้ นางแกว้มีความซือสตัยต่์อ

พระพินทองมาก แมว้่านางแกว้หนา้มา้จะตอ้งห่างไกลพระพินทอง ก็ยงัจงรักภกัดีต่อพระพินทอง

ไม่เสือมคลาย ดงัเนือความว่า 
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เมือนนั   นวลนางหนา้มา้ปรีชาหาญ 

เนาในมิถิลามาชา้นาน  ประมาณสองเดือนไม่เคลือนคลาย 

คดิคํานึงถึงองค์พระทรงศักดิ  ความรักมิใครจะเสือมหาย 

นงันอนร้อนใจไม่สบาย  โฉมฉายนิงนึกตรึกตรา 

(แกว้หนา้มา้, : ) 

. . .  ความซือสัตย์ต่อเจ้านาย ตวัละครอปัลกัษณ์ทีมีความ

ซือสตัยต่์อเจา้นาย ไดแ้ก่ พรานบุญ และยอ่งตอด ดงัตวัอยา่ง 

พรานบุญ ในบทละครนอกเรือง มโนห์รา พรานบุญเป็นผูที้มี

ความซือสตัยต่์อพระสุธนผูเ้ป็นเจา้นาย กล่าวคือ พรานบุญจะนาํนางมโนห์ราไปถวายพระสุธนใน

ระหว่างเดินทางพรานบุญมิไดล่้วงละเมิดนางมโนห์รา อีกทงัยงัดูแลเป็นอยา่งดี ดงัเนือความว่า 

บดันัน นายบุญขุนพรานทฤสา ปลดย่ามลงพลนัมิทนัชา้ พรานป่าตัดไม้มาเร็วพลัน 

เรียบเข้าเป็นห้างมิได้ช้า พรานทําเฝืองฝาให้แข็งขัน เสร็จแล้วบัดใจจงไวพลัน เชิญนางจอมขวัญ

ขึนนังใน ขอเชิญน้องรักหยดุพักก่อน ให้คลายหาร้อนเถิดอรไท  

มโนห์รา ไดฟั้งพรานป่ามาปราศรัย นางจึงยา่งเทา้กา้วขึนไป อาศยัในหา้งทีกลางดง 

พรานไพร จุดไต้ก่อไฟเร่เทียวส่ง พิทักษ์รักษานางโฉมยง กลัวนางจะลงหลบหนีไป 

(มโนหร์า วรรณกรรมอยุธยา , : ) 

จากตัวอย่างจะเห็นว่า พรานบุญมีความตังใจทีจะนํานาง

มโนห์ราไปถวายพระสุธน พรานบุญจึงดูแลนางมโนห์ราอย่างดี และมิไดล่้วงละเมิดนาง แสดงให้

เห็นว่า พรานบุญเป็นคนทีมีความซือสตัย ์

ย่องตอด ในพระอภยัมณี ดงัเนือความว่า 

ฝ่ายย่องตอดลอดหลบไปซบหลับ จนทพักลบัตืนตาค่อยกลา้แขง็ 

ออกวิงหนกัพกัเดียวดว้ยเรียวแรง ถึงกาํแพงโผนเขา้ไปเฝ้านาง 

พระธิดาปราศรัยมิใหห้มอง คืนนีนอ้งรบพรุ่งจนรุ่งสาง 

เมือทพัแตกแยกยา้ยแทบวายวาง พีหลงทางไปข้างไหนจึงไม่มา 

อ้ายย่องตอดกอดเข้าแล้วเล่าบอก หลับไปดอกด้วยว่าเมือยหนักหนา 

อา้ยนายพลคนดีทีศกัดา มนัจบัขามึนอ่อนใหห้ยอ่นแรง 

(พระอภยัมณี เล่ม1, : ) 

จากตัวอย่างจะเห็นว่า เมือนางยุพาผกาสงสัยว่าย่องตอด

หายไปขณะทีทาํศึกสงคราม คาํตอบของยอ่งตอดทีตอบกลบันางยุพาผกาตามความจริงว่าตนแอบ
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ไปหลบั เพราะความเหนือยลา้จากการทาํศึกสงคราม แสดงให้เห็นว่าย่องตอดซือสัตยต่์อเจา้นาย

โดยการไม่กล่าวเท็จ แมว้่าตนจะปฏิบติัตนไม่เหมาะสมกบัช่วงศึกสงคราม 

. .  มีอํานาจ คือ การบังคับบัญชาให้ผูอื้นยอมทาํตามสิงทีตน

ตอ้งการได ้ตวัละครอปัลกัษณ์ทีมีอาํนาจ ไดแ้ก่ พรานบุญ ในบทละครครังกรุงเก่าเรืองมโนห์รา 

เมือพรานบุญพานางมโนห์ราเดินทางมาถึงหมู่บ้าน พรานบุญก็ให้ชาวบ้านหาคนมาดูแลนาง   

มโนห์รา ดงัเนือความว่า 

ฉันจะพาโฉมงามเจา้ทรามวยั ไปถวายทา้วไทพระสุธน ตาไปบอกกล่าวหมู่ชาวไร่ พา

ลูกสาวมาไวอย่าเหลือหลง มาอยู่เป็นเพือนางโฉมยง เป็นของต้องประสงค์นีนักหนา ผู้ชายให้มาอยู่

ห้อมล้อม อย่าให้คนแปลกปลอมเข้ามา ตาไปบอกกล่าวป่าวว่า ถ้าใครไม่มาจะเฆียนตี จะให้นาง

คลายสบายกายา ทีนางเดินมาแต่ไพรี จะหยดุอยูช่า้สามราตรี จะพาเทวีเขา้เวียงชยั 

ตาชาวไร่ ได้ฟังคาํนายก็ตกใจ ลงจากเคหามาเร็วไว เทียวบอกกันไปไม่ได้ช้า 

(มโนหร์า วรรณกรรมอยุธยา, : ) 

จากตัวอย่าง พรานบุญสั งให้ตาเฒ่าไปบอกชาวบา้นให้มาดูแลนาง

มโนห์รา เมือตาเฒ่าไดรั้บคาํสงัก็ทาํตามทนัที แสดงใหเ้ห็นว่าพรานบุญเป็นคนมีอาํนาจสามารถสั ง

ใหผู้อื้นทาํตามในสิงทีตนตอ้งการได ้

จากการศึกษานิสัยและคุณสมบติัทีดีพบว่า ตวัละครอปัลกัษณ์ทีมีนิสัยและ

พฤติกรรมทีดีมกัเป็นตวัละครฝ่ายดี เป็นตวัละครทีมีบทบาทในการช่วยเหลือตวัละครเอกฝ่ายดีใน

การแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ได ้ดงันันในการกาํหนดนิสัยและคุณสมบติัให้กับตวัละคร

อปัลกัษณ์จึงมีการกาํหนดใหมี้การแสดงพฤติกรรมในดา้นดีดว้ย 

จากการศึกษาลกัษณะนิสัยของตวัละครอปัลกัษณ์ในวรรณคดีไทยพบว่า ตวัละคร

อปัลกัษณ์ส่วนใหญ่จะมีลกัษณะนิสัยและพฤติกรรมทีไม่ดี ซึงตัวละครอปัลกัษณ์จะมีนิสัยและ

พฤติกรรมหมกมุ่นในกามตณัหาเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือ กล่าวเท็จ เจา้เล่ห์เพทุบาย ขีขลาด ไม่

เฉลียวฉลาด ดอ้ยความสามารถในการรบ ไม่ชาํนาญในการเกียวพาราสีสตรี โลภ กลา้แสดงความรัก

ต่อผูช้ายก่อน ขีหึง เจ้ามารยา ไม่ซือสัตยต่์อสามี พฤติกรรมหยาบคาย และพฤติกรรมบ้าใบ้

ตามลาํดบั ในส่วนของลกัษณะนิสยัทีดีพบว่า การมีวิชาความรู้ มีปัญญาและความเฉลียวฉลาด และ

ความซือสตัยเ์ป็นลกัษณะทีพบมากทีสุด รองลงมาคือ ความกลา้หาญ มีความสามารถ และมีอาํนาจ 

ตามลาํดบั 
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ตวัละครอปัลกัษณ์ทีปรากฏลกัษณะนิสัยไม่ดีมากทีสุดไดแ้ก่ ชูชก คือ มีพฤติกรรม

หยาบคาย หมกมุ่นในกามตัณหา เจา้เล่ห์เพทุบาย กล่าวเท็จ และโลภ และตัวละครอปัลกัษณ์ที

ปรากฏนิสยัและคุณสมบติัทีดีมากทีสุด ไดแ้ก่ นางวาลีทีมีวิชาความรู้ ปัญญาและความเฉลียวฉลาด 

มีความกลา้หาญ และความสามารถในการรบ 

นอกจากนียงัพบว่า ตวัละครอปัลกัษณ์บางตวัปรากฏทงัการมีคุณสมบติัและลกัษณะ

นิสยัทีดี และลกัษณะนิสยัทีไม่ดี ไดแ้ก่ นางผเีสือสมุทร ยอ่งตอด นางวาลี และนางแกว้หน้ามา้ เช่น 

นางวาลีเป็นผูมี้วิชาความรู้ ปัญญาและความเฉลียวฉลาด มีความกลา้หาญ และความสามารถ แต่

เป็นผูห้ญิงทีกลา้แสดงความรักต่อผูช้ายก่อน  และย่องตอดเป็นผูมี้วิชาความรู้ และมีความซือสัตย์

ต่อเจา้นายแต่ก็เป็นผูด้อ้ยความสามารถในการรบ 

 

ลกัษณะของตวัละครอปัลกัษณ์ในวรรณคดีไทยดา้นรูปลกัษณ์ และดา้นลกัษณะนิสัย

และพฤติกรรมพบว่า รูปลกัษณ์ของตวัละครอปัลกัษณ์ในวรรณคดีไทยทีมกัจะมีลกัษณะร่างกาย

ผิดปกติ ทงัในดา้นขนาดของร่างกาย และอวยัวะตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ลกัษณะดงักล่าว

สะท้อนให้เห็นถึงความไม่สมบูรณ์ของร่างกายจนเป็นความไม่งดงามและในด้านนิสัยและ

พฤติกรรมของตวัละครอปัลกัษณ์ในวรรณคดีไทยมกัจะมีลกัษณะนิสัยและพฤติกรรมทีไม่ดีทาํให้

เห็นว่า รูปลกัษณ์ทีไม่ดีมกัจะผกูอยูก่บัพฤติกรรมของตวัละครให้ไม่ดีไปดว้ย แต่อย่างไรก็ตามจะ

พบว่า ตวัละครอปัลกัษณ์บางตวั โดยเฉพาะตวัละครทีเป็นตวัละครฝ่ายดีหรือทาํหนา้ทีช่วยตวัละคร

เอกฝ่ายดีในเรือง แมจ้ะมีรูปลกัษณ์ทีไม่ดี แต่มีนิสัยและคุณสมบัติทีดีอยู่ด้วย เช่น นางวาลีที

ช่วยเหลือพระอภยัมณีก็เป็นคนมีสติปัญญาหลกัแหลม ดงันันอาจกล่าวได้ว่าความอปัลกัษณ์ใน

วรรณคดีไทยยงัมีความสมัพนัธอ์ยูก่บัลกัษณะของตวัละครนนั ๆ ว่าอยูฝ่่ายดีหรือฝ่ายไม่ดีดว้ย หาก

ตวัละครอปัลกัษณ์อยูฝ่่ายไม่ดี ความอปัลกัษณ์นนัจะชดัเจนโดยไม่มีขอ้กงัขาในความชวัร้ายของตวั

ละครตวันนั แต่หากเป็นตวัละครฝ่ายดีความอปัลกัษณ์จะถูกลดทอนลงไปจากนิสยัและพฤติกรรมดี

ของตวัละครนัน และบางครังความอปัลกัษณ์ก็จะถูกทาํลายไปในตอนทา้ยเรือง ทาํให้ตวัละคร

อปัลกัษณ์กลายเป็นตวัละครทีมีรูปลกัษณ์งดงาม ดงัเช่น พระสงัข ์และนางแกว้หนา้มา้ 



 

 

บทที   

กลวธิกีารสร้างตวัละครอปัลกัษณ์ในวรรณคดไีทย 

กลวิธีการสร้างตวัละคร คือ วิธีการทีกวีเลือกนาํมาใชใ้นการนาํเสนอตวัละคร เพือให้

ผูอ่้านเห็นลกัษณะของตวัละคร เมือศึกษาการสร้างตวัละครอปัลกัษณ์ในวรรณคดีไทยพบว่า กวีใช้

กลวิธีในการสร้างตวัละครอปัลกัษณ์  กลวิธี ไดแ้ก่  

. กลวิธีการเล่าเรือง  

. กลวิธีทางภาษา  

. กลวธิีการเล่าเรือง 

กลวิธีการเล่าเรือง คือ กลวิธีทีกวีใชใ้นการนาํเสนอเรืองทีสามารถสะทอ้นให้เห็นถึง

ลกัษณะของตวัละครได ้เนืองจากการนาํเสนอเรืองทีผสมผสานระหว่างการสรุปหรือเล่าย่อ ซึงเป็น

การนําเสนอให้เห็นประวติัครอบครัวของตัวละคร หรือประวติัความเป็นมาของตัวละคร การ

ถ่ายทอดความคิดแลความรู้สึกของตัวละคร และการเสนอบทสนทนาของตัวละคร (อิราวดี          

ไตลงัคะ, : )  

ในการสร้างตวัละคร เถลิง พนัธุ์เถลิงอมร ( : ) ไดก้ล่าวถึงการพิจารณาการ

สร้างตวัละครไวว้่า  

กวีจะเป็นผู ้บอกลักษณะนิสัยของตวัละคร โดยใช้วิธีการบอกเล่าโดยตรง (Direct 

presentation) คือ การบรรยายให้รู้ทงัรูปร่าง ลกัษณะ และอารมณ์ หรืออาจบอกโดยให้ตวัละคร  

อืน ๆ สนทนา หรือวิจารณ์หรือคิดคาํนึงเกียวกบัตวัละครนนั ๆ และอีกวิธีหนึงคือ การบอกโดยการ

สร้างนาฏการใหต้วัละครนนั ๆ เป็นการบอกโดยทางออ้ม (Indirect presentation) คือ การใชก้ิริยา

ท่าทางของตวัละครเป็นเครืองชี หรือใชว้าจาของตวัละครสนทนา รวมทงัการบรรยายความคิด

คาํนึงของตวัละครนนั ๆ ซึงเป็นมโนคติของตวัละครทียงัไม่ไดพู้ดและยงัไม่ไดท้าํ 
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ฌ็อง-ปิแยร์ โกลเดน้ชไตน์ (อา้งถึงใน วลัยา วิวฒัน์ศร, : - ) กล่าวถึง รูปแบบ

การสร้างบุคลิกลกัษณะของตวัละครว่า 

การสร้างบุคลิกลักษณะให้กับตัวละครทาํได้โดยทางตรงและทางอ้อม การสร้าง

บุคลิกลกัษณะโดยตรงเกิดขึนเมือผูอ้่านไดรั้บรู้ขอ้มูลเกียวกบัตวัละครจากผูเ้ล่าเรือง จากตวัละคร

อืน หรือจากตวัละครเอกเอง  และการสร้างบุคลิกโดยออ้มเกิดขึน เมือผูอ้่านสามารถรับรู้ขอ้มูล

ใหม่เกียวกบัตวัละครดว้ยตนเอง ขอ้มูลนีซ่อนอยู่ในรายละเอียดของฉากบา้ง ในคาํพูด หรือการ

กระทาํบา้ง 

อิราวดี ไตลงัคะ ( : - ) กล่าวถึงศิลปะในการสร้างตวัละครไวด้งันี 

การสร้างตวัละครมีความหลากหลายมากริมมอน เคนอน ไดส้รุปวิธีการสร้างตัว

ละครไวด้งันี 

. การรู้จักลักษณะนิสัยของตัวละครทางตรง ทาํได ้2 ทาง คือ การรู้จักลกัษณะนิสัย

โดยผูเ้ล่าเรือง และการรู้จกัลกัษณะนิสัยโดยตวัละครอืนในเรือง 

.  การรู้จักลกัษณะนิสัยโดยผูเ้ล่าเรือง มกัจะใชผู้เ้ล่าเรืองแบบผูรู้้ หรือผูเ้ล่า

เรืองแบบกวีในการบรรยายลกัษณะตวัละคร เพราะกวีเชือว่า ลกัษณะหน้าตาสามารถแสดงนิสัย

ใจคอได ้ 

.   การรู้จกัลกัษณะนิสัยโดยตวัละครอืนในเรือง กวีจะใชว้ิธีแนะนาํตวัละคร

โดยผ่านความคิดของตวัละครอืน ซึงผูอ้่านสามารถรู้จกัตวัละครจากทศันคติของตวัละครอืนใน

เรือง 

. .การรู้จักลักษณะนิสัยของตัวละครทางอ้อม ผูอ้่านสามารถสรุปลกัษณะนิสัยและ

ทศันคติของตวัละครนนั ๆ จากบทสนทนา จากความคิดของตวัละคร และลกัษณะภายนอกของ

ตวัละคร 

นอกจากนีกวียงัสามารถใชว้ิธีการต่าง ๆ เพือให้ผูอ้่านรู้จักตวัละครไดม้ากขึน เช่น 

การสร้างตวัละครอืน ๆ เพือเทียบเคียง คือ การทีกวีสร้างให้ตัวละครทีอยู่ในสภาพเดียวกนัมี

ลกัษณะทีเหมือนหรือต่างกนั 

สมเกียรติ รักษมณี ( : - ) กล่าวถึงกลวิธีการสร้างตวัละครไวด้งันี 

เมือกวีจะตอ้งบอกตวัละครแก่ผูอ้่าน หรือเปิดตวัละครให้ผูอ้่านรู้จักและติดตามอ่าน

ตอ้งใชก้ลวิธีการนาํเสนอตวัละครเพือทีจะสอดคลอ้งและกลมกลืนไปกบัเรืองและเกิดประโยชน์

ต่อการดาํเนินเรือง อยา่งไรกดี็การสร้างและการแนะนาํตวัละครแต่ละตวัไม่จาํเป็นตอ้งสร้างให้

จบเพียงครังเดียว ตวัละครบางตวัอาจตอ้งสร้างหรือบอกหลายครังจนกว่าจะสมบูรณ์ การสร้าง
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หรือแนะนาํตวัละครไม่จาํเป็นตอ้งใชก้ลวิธีเดียวเสมอไป กวีอาจเลือกใชว้ิธีการทีเหมาะสมกบั

เนือเรือง ซึงมีกลวิธีการนาํเสนอตวัละครดงัต่อไปนี 

. การบอกโดยตรง การสร้างตวัละครแก่ผูอ้่านดว้ยวิธีนี กวีจะเป็นผูบ้อกเองตรง ๆ 

ดว้ยการบรรยายหรือพรรณนา วิธีนีสามารถบอกไดโ้ดยง่าย ตรง ชดัเจน และรวดเร็ว แต่อาจยงั

ไม่เหมาะทีจะบอกลงลึกไปถึงอุปนิสัยทีเป็นรายละเอียด  

. การบอกโดยอ้อม การสร้างตวัละครดว้ยวิธีนีสามารถทาํได ้ดงันี 

.  บอกโดยบทสนทนาของตวัละครอืน คือ กวีเจตนาให้ตวัละครอืนสนทนา

กนัถึงตวัละครนัน ซึงบทสนทนาสามารถบอกให้ทราบถึงบุคลิกลกัษณะอุปนิสัยของตวัละคร

นนั ส่วนจะชดัเจนเพียงใดกขึ็นอยูก่บัความเหมาะสมกบับริบทในเรือง  

.  บอกผ่านสายตาและความคิดคาํนึงของตวัละครอืน คือ กวีให้ตวัละครหนึง

มองเห็นแลว้คิดถ่ายทอดออกมา ซึงการคิดคาํนึงจะช่วยบอกใหผู้อ้่านทราบถึงบุคลิกลกัษณะและ

อุปนิสัยของตวัละครทีกวีกาํลงัจะบอกแก่ผูอ้่าน 

จากการศึกษากลวิธีการสร้างตวัละคร ผูศึ้กษาเห็นว่ากลวิธีการสร้างตวัละครจะปรากฏ 

 กลวิธี คือ กลวิธีการสร้างโดยกวหีรือผูเ้ล่าเรืองเป็นผูเ้ล่า เพือนาํเสนอลกัษณะของตวัละครนัน ๆ 

ออกมาโดยตรง และกลวิธีการสร้างโดยใหต้วัละครอืนเป็นผูเ้ล่า เพือนาํเสนอลกัษณะของตวัละคร

นนั ๆ ออกมา ซึงเป็นวิธีการนาํเสนอทางออ้ม ทว่าจากการศึกษากลวิธีการสร้างตวัละครอปัลกัษณ์

ในวรรณคดีไทย ผูศึ้กษาพบว่า ในวรรณคดีไทยมีการใช้กลวิธีการสร้างตัวละครอัปลกัษณ์  

ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

.  กลวิธีการสร้างจากการบรรยายของผูเ้ล่าเรืองแบบผูรู้้ 

.  กลวิธีการสร้างจากการบรรยายของตวัละครอืน 

.  กลวิธีการสร้างจากถอ้ยคาํของตวัละครอปัลกัษณ์  

.  กลวธิีการสร้างจากการบรรยายของผู้เล่าเรืองแบบผู้รู้ 

กลวิธีการสร้างจากการบรรยายของผูเ้ล่าเรืองแบบผูรู้้ คือ ผูเ้ล่าเรืองแบบผูรู้้ ซึง

เป็นผูเ้ล่าเรืองทีไม่เป็นตวัละครในเรือง แต่จะมี เสียง ทีทาํให้ผูอ่้านรู้สึกเสมือนว่ามีตวัตน ในการ

แสดงทศันะ วิจารณ์ หรือถ่ายทอดอดีต ปัจจุบนั และอนาคตของตัวละครได ้(อิราวดี ไตลงัคะ, 

: ) ตวัละครอปัลกัษณ์ส่วนใหญ่จะใชก้ลวิธีการสร้างจากการบรรยายของผูเ้ล่าเรืองแบบผูรู้้ 

ซึงจะเนน้การสร้างตวัละครอปัลกัษณ์ในดา้นรูปลกัษณ์ นิสัยและพฤติกรรมของตวัละครในตอน
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เปิดตวัละครอปัลกัษณ์ และตอนทีตอ้งการจะกล่าวถึงพฤติกรรมอืน ๆ ของตัวละครอปัลกัษณ์

เพิมเติม ทาํใหผู้อ่้านรับรู้และเห็นภาพของตวัละครอปัลกัษณ์ ดงันี 

. .  ผู้เล่าเรืองแบบผู้รู้บรรยายถึงตัวละครอัปลักษณ์ในตอนเปิดตัว

ละครอปัลกัษณ์ 

ผูเ้ล่าเรืองแบบผูรู้้จะเล่าถึงรูปลักษณ์ นิสัยและพฤติกรรม รวมถึง

สถานะความเป็นอยูข่องตวัละครอปัลกัษณ์ ซึงเป็นการแสดงให้เห็นภาพของตวัละครอปัลกัษณ์ให้

ผูอ่้านรับรู้ไดท้นัที เช่น 

ในมหาเวสสันดรชาดก กณัฑ์ชูชก ผูเ้ล่าเรืองแบบผูรู้้เป็นผูบ้รรยาย

ของลกัษณะของชูชกว่า ชูชกเป็นพราหมณ์ทีเปรียบไดก้บัพวกจณัฑาล เพราะเป็นพราหมณ์ยากจน 

และไร้ญาติ อีกทงัยงัโลภ จึงมกัเทียวขอทรัพยจ์ากผูอื้นอยู่เสมอ เมือไดท้รัพยม์ามากก็ยงัเทียวขอ

ทรัพยต์ามทีต่าง ๆ เพราะหวงัจะมีทรัพยม์ากขึน ดงัเนือความว่า  

ทีนีจะกล่าวถึงพราหมณพฤฒาเฒ่าทลิทยากยิงยาจก จะไดไ้ปหยิบยกซึงพระทาน

ธุระยงัมีพฤตาจารย์พราหมณ์ผูเ้ฒ่าบงัเกิดแก่ตระกูลล้วนเหล่ายญัหุตภุชงค์ สืบสันดาน สัมพนัธ

พงศโ์ภวาทิกชาติ เฒ่ามีสันนิวาสเคหฐานอยู่ในคามเขตละแวก บา้นทุนนวิฐติดเนืองกบัเมืองกลิง

คราษฎร์บุรี ธชีตะแกเป็นคนจนอปัรียไ์ร้ญาติยิงสถุล ทุคตะแคน้เคืองขุ่นขอ้งเข็ญใจ ภิกฺขาจริยาย 

ตะแกกเ็ทียวภิกขาจารไปปานดว้ยเพศสกปรก เปรียบดว้ยวนิพกยาจกจนจัณฑาล ... ปุน ธน ํปริเย

สนตฺถาย คโต เฒ่าโลโภโลภลาภไม่หยุดหย่อน เฒ่าก็เทียวสัญจรกระเจอะกระเจิงไปจนครบคาม

เขตนอ้ยใหญ่ดว้ยว่ามกัจะใคร่ไดใ้หจ้งหนกัหนา โดยโลภเจตนา นนัแล 

(มหาเวสสันดรชาดก, : ) 

จากตวัอยา่งเนือความ จะเห็นว่า ผูเ้ล่าเรืองแบบผูรู้้จะเป็นผูบ้รรยายให้

เห็นลกัษณะของชูชกทีถือกาํเนิดในวรรณะสูงสุด แต่ดาํรงชีพและมีพฤติกรรมเหมือนกบัคนวรรณะ

ตาํตอ้ยดงัเช่นจณัฑาล ทงัชาติกาํเนิด สถานะความเป็นอยู ่และลกัษณะนิสยัและพฤติกรรม แสดงให้

เห็นภาพในเชิงลบของชูชกในเบืองตน้ 

ในรามเกียรติ ผูเ้ล่าเรืองแบบผูรู้้เป็นผูบ้รรยายลกัษณะของนางค่อม 

กุจจีว่า นางค่อมกุจจีเป็นนางรับใช้ของนางไกยเกษี หน้าทีเก็บดอกไมถ้วายนางไกยเกษี และยงั

บรรยายการแสดงออกของนางค่อมกุจจีทีแต่งตวัและแสดงท่าทางราวกบัว่าตนเป็นผูที้มีความงดงาม 

ซึงไม่สมกบัรูปลกัษณ์ภายนอกทีมีหลงัค่อม ดงัเนือความว่า 
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บดันนั   สาวใชไ้กยเกษี 

  อนัชือว่าค่อมกุจจี   สาํหรับเกบ็มาลีอตัรา 

  ครันถึงเวลากแ็ต่งตวั  หวีหวัคดัปีกผดัหนา้ 

  ใส่จริตกรีดกรายกิริยา  เดินมาจะไปสวนมาลี 

  (รามเกยีรติ เล่ม , 255  : 2 ) 

จากตวัอยา่งเนือความ การบรรยายผา่นผูเ้ล่าเรืองแบบผูรู้้แสดงให้เห็น

ภาพของนางค่อมกุจจีว่า นางค่อมกุจจีเป็นผูที้สมควรโดนกลนัแกลง้ เพราะมีกิริยาท่าทางทีไม่

เหมาะสมกบัรูปลกัษณ์ภายนอก ซึงการบรรยายผ่านผูเ้ล่าเรืองแบบผูรู้้เป็นการเกรินนาํให้ผูอ่้านได้

รู้จกันางค่อมกุจจีในเบืองตน้ และจากนนันางค่อมกุจจีก็จะทาํหน้าทีดาํเนินเรืองตามบทบาททีนาง

ค่อมกุจจีไดรั้บต่อไป  

ในเสภาเรืองขุนชา้ง ขุนแผน ผูเ้ล่าเรืองแบบผูรู้้เป็นผูบ้รรยายลกัษณะ

ของหมืนหาญว่า เดิมชือนายเดช มีฝีมือในการต่อสูม้ากจนเป็นทียอมรับจึงเปลียนชือเป็นหมืนหาญ 

และได้เป็นหัวหน้าโจร ซึงหมืนหาญมีรูปลกัษณ์ภายนอกทีน่ากลวั คือมีรูปร่างสูง ผมหยิก ดวง

ตาพองโตและกลอกไปมา มีหนวด ขอบตาแดง ผิวหนังหนา มีขนหน้าอก และลาํตวัเป็นปุ่มปม 

เพราะฝังเครืองรางไวใ้ตผ้วิหนงั ดงัเนือความว่า  

จะกล่าวถึงนายเดชกระดูกดาํ อยูบ่า้นถาํตงักองเป็นซ่องใหญ่ 

  ไดเ้ป็นหมืนหาญทีชาญไชย  เป็นหวัไมมี้ฝีมือเลืองลือชา 

  สูงเกือบสีศอกตากลอกโพลง  หนวดโงง้งอนปลายทงัซ้ายขวา   

  ขอบตาแดงฉาดดงัชาดทา  เนือแน่นหนงัหนาดูน่ากลวั 

  ผมหยกิหยกัศกอกเป็นขน  ทรหดอดทนมิใช่ชวั 

  ปลุกเสกเครืองฝังไวท้งัตวั  เป็นปุ่มปมไปทวัทงักายตน 

  (ขุนชา้ง ขุนแผน, 2555 : 258) 

จากตวัอยา่งเนือความ จะเห็นว่า การบรรยายภาพของหมืนหาญผ่านผู ้

เล่าเรืองทาํใหเ้ห็นว่า หมืนหาญเป็นผูที้มีความน่าเกรงขาม เนืองจากเป็นคนมีฝีมือในการต่อสู้ และ

ยงัมีรูปลกัษณ์ภายนอกทีน่ากลวั เพือช่วยในการเสริมบุคลิกของหมืนหาญมีความน่าเกรงขามเพิมขึน  

ในบทละครนอกเรือง คาวี ผูเ้ล่าเรืองแบบผูรู้้เป็นผูบ้รรยายลกัษณะ

ของท้าวสันนุราช ทังด้านรูปลกัษณ์ นิสัยและพฤติกรรม อีกทังสถานภาพทางสังคมของท้าว         

สันนุราช ซึงผูเ้ล่าเรืองบรรยายลกัษณะของทา้วสันนุราชว่าเป็นกษตัริยช์ราภาพ อายุ  ปี และมี
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มเหสีชือนางคนัธมาลี และมีรูปลกัษณ์อปัลกัษณ์เพราะความชรา คือ มีใบหน้าเหียวย่น ฟันหัก ผม

นอ้ย และมีรูปร่างอว้น อีกทงัยงัมีความหมกมุ่นในกามตณัหา ดงัเนือความว่า  

มาจะกล่าวบทไป  ถึงทา้วสันนุราชจอมกษตัริย ์

  เสวยราชยธ์านีบุรีรัตน์  กรุงพนัธวิสัยสวรรยา 

  ทา้วมีอคัเรศมเหสี   ชือคนัธมาลีเสนหา 

  อยูด่ว้ยกนัแต่หนุ่มคุม้ชรา  ชนัษาหกสิบสีปลาย 

  หนา้พระทนตบ์นล่างห่างหกั  ดวงพระพกัตร์เหียวเห็นเส้นสาย 

  เกศาเพิงจะประปราย  รูปกายชายพีจะมีเนือ 

  พระเสวยมือละชามสามเวลา  ทรงกาํลงัวงัชาประหลาดเหลือ 

  พอใจเกียวผูห้ญิงยงิเรือ  ผูกพนัฟันเฝือไม่เบือใจ 

  ราวกบัพ่อหนุ่มคลุ่มคลงันงับ่น จะหางามสักคนหนึงใหไ้ด ้

  รําพึงคะนึงคิดเป็นนิจไป  มิไดว้่างเวน้สักเวลา 

  (บทละครนอกเรือง คาว,ี  : ) 

จากตวัอย่างเนือความ จะเห็นว่า การบรรยายผ่านผูเ้ล่าเรืองแบบผูรู้้ 

สามารถแสดงใหเ้ห็นภาพของทา้วสนันุราชเป็นผูที้หมกมุ่นอยู่ในกามตณัหา ถึงแมว้่าทา้วสันนุราช

จะมีพระมเหสี และมีอายมุากก็ยงัมีความตอ้งการและความปรารถนาทีจะไดห้ญิงสาวมาเป็นคู่ครอง

อยูเ่สมอ 

ในพระอภยัมณี ตอนนางวาลีถวายตวั ผูเ้ล่าเรืองแบบผูรู้้เป็นผูบ้รรยาย

ลกัษณะของนางวาลีว่า เป็นหญิงสาวทีมีรูปลกัษณ์ภายนอกอปัลกัษณ์มาก จึงทาํให้นางเป็นโสด แต่

นางวาลีมีความมุ่งมนัในการศึกษา จึงทาํใหน้างมีความรู้ และดว้ยวิชาความรู้ของนางจะเป็นเสมือน

ความดี ซึงส่งผลใหน้างจะไดส้ามีเป็นผูมี้บุญ คือ พระอภยัมณี ดงัเนือความว่า 

อยูภ่ายหลงัยงัมีสตรีหนึง อายถึุงสามสิบสีไม่มีผัว   

ชือวาลีสีเนือนันคลํามัว  รูปก็ชัวชายไม่อาลัยแล 

ทังกายาหางามไม่พบเห็น  หน้านันเป็นรอยฝีมีแต่แผล 

เป็นกาํพร้ามาแต่หล่อนยงัอ่อนแอ ไดพ้ึงแต่ตายายอยูป่ลายนา 

เป็นเชือพราหมณ์ความรู้ของผูเ้ฒ่า แต่ก่อนเก่าเดิมบุราณนานหนกัหนา 

เป็นมรดกตกต่อต่อกนัมา  นางอุตส่าห์เรียนเล่าจนเข้าใจ 

รู้ฤกษ์พาฟ้าดินสําแดงเหตุ  ทังไตรเพทพิธีคมัภีร์ไสย 

ครันเจนแจ้งแกล้งเอาเข้าเผาไฟ มิให้ใครพบประพระคมัภีร์ 

ถึงหนา้นาฟ้าฝนจะชุกแลง้  ช่วยบอกแจง้ตายายใหย้า้ยที 

จนไดผ้ลคนลือนางวาลี  เป็นหมอดีดูแลแน่สุดใจ 
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ถึงรูปชัวตัวดําแต่นําใจ  จะใคร่ได้ผัวดีทีมีบุญ 

ทงัทรวดทรงองคเ์อวใหอ้อ้นแอน้ เป็นหนุ่มแน่นน่าจูบเหมือนรูปหุ่น 

แมน้ผวัไพร่ไม่เลยแลว้พ่อคุณ แต่ครําครุ่นควรหาทุกราตรี 

(พระอภยัมณี เล่ม , : ) 

จากตวัอยา่งเนือความ จะเห็นว่า การบรรยายลกัษณะของนางวาลีผา่น

ผูเ้ล่าเรืองแบบผูรู้้ ทาํใหภ้าพของนางวาลีอาจเป็นหญิงทีมีความอปัลกัษณ์ แต่ดว้ยวิชา ความรู้ และ

ความสามารถ จะทาํให้นางไดเ้ป็นสนมเอกของพระอภยัมณี เนืองจากนางไดน้าํวิชา ความรู้ และ

ความสามารถไปใชช่้วยเหลือพระอภยัมณีใหส้ามารถแกปั้ญหาและผา่นพน้อุปสรรคไปได ้

ในเรืองเดียวกนั เมือมีการปรากฏตวัละครอปัลกัษณ์ขึนอีก ผูเ้ล่าเรือง

แบบผูรู้้ก็มกัจะเป็นผูบ้รรยายลกัษณะของตัวละครอปัลกัษณ์นัน เช่น ย่องตอด ผูเ้ล่าเรืองแบบผูรู้้

บรรยายลกัษณะของยอ่งตอดว่า  ยอ่งตอดเป็นลูกเศรษฐี มีนิสยัขีอาย และไม่รู้จกัการทาํให้ภรรยามี

ความสุขก่อนร่วมรักจึงขืนใจภรรยา ทาํใหภ้รรยาสูก้ลบัจนถีบเขา้ทีดวงตาขา้งขวาบอด ย่องตอดจึง

หนีไปอยูก่บัปีศาจ และไดเ้รียนวิชาความรู้จากปีศาจ ดงัเนือความว่า 

จะจบักล่าวชาวบา้นด่านสิงหล มนัเป็นคนขีอายผูช้ายเขลา   

ชือยอ่งตอดยอดเบอะซมเซอะเซา แต่เป็นเหล่าลูกเศรษฐีมีเงินตรา 

ครันพ่อแม่ขอเมียมายกให ้  มนักไ็ม่เคียงคู่เขา้สู่หา 

ยามกลางวนันนัจะชมภิรมยา  กอ็ายหนา้ผูห้ญิงจริงจริงเจียว 

กลางคืนนนัมนัว่ามืดไม่เห็นหน เป็นจาํจนอดัอนักระสันเสียว 

แต่กลิ งกลบัสับสนอยูค่นเดียว วนัหนึงจะฉุนเฉียวชืนจะขืนเมีย 

ไม่เลา้โลมโจมจบัทบัสกดั  เสียงอึดอดัจะเอาผา้พนัตาเสีย 

จนหายใจไม่พอเขา้คลอ้งเคลีย อีนางเมียมนัตะกายเขา้หลายที 

ทงัถีบถูกลูกตาขา้งขวาบอด  อา้ยยอ่งตอดเตม็โกรธกระโดดหนี 

เสียดายนกัควกัออกมาว่าตานี  เป็นของดีกว่าอืนเอากลืนไว ้

แลว้นึกอายชายหญิงวิงเขา้ป่า  ไม่รู้ว่าจะไปหนตาํบลไหน 

ไปถึงถาํกลาํพนัมนัเขา้ไป  ปีศาจใหค้วามรู้อยูด่ว้ยกนั 

เทียวกินเนือเสือสีห์เหมือนผีดิบ ตาไม่พริบเปรียบเหมือนยกัษม์กักะสัน 

สัตวจึ์งสิ นถินป่ากาลวนั  คืนวนันนัอา้ยยอ่งตอดดอดออกมา   

(พระอภยัมณี เล่ม , : ) 

จากตวัอย่างเนือความ จะเห็นว่า ผูเ้ล่าเรืองแบบผูรู้้บรรยายแสดงให้

เห็นภาพของยอ่งตอดทีผูช้ายเป็นแต่ไม่มีลกัษณะของความเป็นนกัรัก เพราะขีอายและไม่ชาํนาญใน
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การเกียวพาราสีสตรี จึงทาํใหย้อ่งตอดผดิใจกบัภรรยาจนตอ้งหลบหนีไป ยอ่งตอดจึงไดใ้ชชี้วิตและ

รําเรียนวิชาจากปีศาจ ทาํใหย้อ่งตอดมีลกัษณะเหมือนปีศาจ 

หรือ ชีเปลือย ผูเ้ล่าเรืองแบบผูรู้้เป็นผูบ้รรยายลกัษณะของชีเปลือยว่า 

เป็นพราหมณ์ต่างถิน แต่เรือแตกจึงมาอาศยัอยู่ทีเกาะพนม ชีเปลือยเป็นคนทีมีรูปลกัษณ์น่าสมเพช 

ไม่สวมใส่เสือผา้ แต่ใชผ้ม หนวด และเคราในการปกปิดร่างกายแทน อีกทงัยงัแสร้งทาํตนเป็นคน

ถือศีลไม่กินเนือสตัวกิ์นแต่ผกั เพือลวงใหค้นเชือว่าตนเป็นผูว้ิเศษ ดงัเนือความว่า 

จะกล่าวความพราหมณ์แขกซึงแปลกเพศ    อยูเ่มืองเทศแรมทางทีกลางหน  

ครันเสียเรือเหลือตายไม่วายชนม ์      ขึนอยูบ่นเกาะพนมในยมนา 

ไม่นุ่งห่มสมเพชเหมือนเปรตเปล่า      เป็นคนเจา้เล่ห์สุดแสนมุสา 

ทาํเป็นชีเปลือยเฉือยเฉือยชา้       ไม่กินปลากินขา้วกินเตา้แตง 

พวกสาํเภาเลากากพ็าซือ       ชวนกนัถือผูว้ิเศษทุกเขตแขวง 

คิดว่าขาดปรารถนาศรัทธาแรง      ไม่ตกแต่งตงัแต่คิดอนิจจงั 

ใครขดัสนบนบานการสาํเร็จ       เมือแทเ้ทจ็ถือว่าวิชาขลงั 

คนมาขอก่อกุฏีใหห้ยดุยงั       นบัถือทงัธรณีเรียกชีเปลือย 

ส่วนชายปลอมพร้อมหมดไม่อดอยาก      มีโยมมากเหมือนหมายสบายเรือย 

จนหนวดงอกออกขาวดูยาวเฟือย      ทงัผมเลือยลากลน้อยูค่นเดียว 

(พระอภยัมณี เล่ม , : )   

จากตวัอยา่งเนือความ จะเห็นว่า การแสดงภาพของชีเปลือยผ่านการ

บรรยายผ่านผูเ้ล่าเรืองแบบผูรู้้ ทาํให้เห็นว่า ชีเปลือยเป็นผูที้มีความอปัลกัษณ์หรือความชั วทัง

รูปลกัษณ์ภายนอก และภายในจิตใจ เพราะเป็นคนทีเจา้เล่ห์เพทุบาย และมุ่งหลอกลวงผูอื้นอยูเ่สมอ 

จะเห็นว่า ในวรรณคดีเรืองเดียวกัน เช่น พระอภัยมณี หากมีการ

ปรากฏตวัละครอปัลกัษณ์อืน ๆ ก็มกัจะใชก้ารสร้างตวัละครอปัลกัษณ์ผ่านการบรรยายของผูเ้ล่า

เรืองผูรู้้ในการเปิดตวัละครอปัลกัษณ์เสมอ ทาํให้เห็นลกัษณะของตวัละครอปัลกัษณ์ในเบืองต้น

ก่อนทีจะใหต้วัละครอปัลกัษณ์ดาํเนินเรืองตามบทบาททีไดรั้บในแต่ละตอนของเรืองต่อไป 

ในอภัยนุราช ผูเ้ล่าเรืองแบบผูรู้้เป็นผู ้บรรยายลักษณะของนาง         

ศรีสาหงว่า เป็นหญิงม่าย อายุ  ปี มีอาชีพเป็นคนทรงผี และเมือนางถูกเทพารักษ์เขา้สิงก็แสดง

จริตกรีดกรายออกมาจากเรือน ดงัเนือความว่า 

บดันนั   นางศรีสาหงคนทรงผี 

อยูแ่ต่ตวัผวัตายหลายปี  อายสีุสิบสีปีปลาย 
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นยัน์ตาพองสองผมนมคลอ้ย  ทาํชดชอ้ยลอยเลิศเฉิดฉาย 

นุ่งแดงห่มชมพูพิศดูกาย  ออกจากเรือนเดินหงายกรีดกรายมา 

(อภยันุราช, : ) 

จากตวัอยา่งเนือความ จะเห็นว่า การสร้างตวัละครนางศรีสาหงผ่าน

การบรรยายของผูเ้ล่าเรืองแบบผูรู้้ ทาํให้เห็นภาพของนางศรีสาหงว่าตอ้งเป็นหญิงทีมีจริตมารยา 

เพือล่อลวงผูช้ายใหลุ่้มหลง ซึงการเผยให้เห็นภาพของนางศรีสาหงในลกัษณะดงักล่าวก็เพือทาํให้

นางศรีสาหงดาํเนินเรืองตามบทบาททีไดรั้บในเรืองต่อไป 

การสร้างตวัละครอปัลกัษณ์ผา่นการเล่าเรืองแบบผูรู้้กล่าวถึงตวัละคร

อปัลกัษณ์ในตอนเปิดตวัละครอปัลกัษณ์ จะเป็นการเกรินเพือแนะนาํลกัษณะของตวัละครอปัลกัษณ์ 

ทงัรูปลกัษณ์ นิสยัและพฤติกรรม และสถานภาพ รวมถึงความเป็นอยูข่องตวัละครอปัลกัษณ์ ซึงเป็น

การแสดงใหเ้ห็นภาพรวมของตวัละครอปัลกัษณ์ในเบืองตน้ก่อน และหลงัจากนันก็จะให้ตวัละคร

อปัลกัษณ์ดาํเนินเรืองตามบทบาททีตนไดรั้บ ดงันนัการสร้างตวัละครอปัลกัษณ์ในลกัษณะดงักล่าว

จึงทาํใหภ้าพของตวัละครอปัลกัษณ์ปรากฏอยา่งตรงไปตรงมา 

. .  ผู้ เล่าเรืองแบบผู้ รู้บรรยายนิสัยและพฤติกรรมอืน ๆ ของตัว

ละครอปัลกัษณ์เพมิเตมิ 

ผูเ้ล่าเรืองแบบผูรู้้กล่าวถึงนิสัยและพฤติกรรมอืน ๆ ของตัวละคร

อปัลกัษณ์เพิมเติมขึนจากการบรรยายในตอนเปิดตวัละครอปัลกัษณ์ ซึงจะบรรยายเพิมเติมในตอน

อืน ๆ เพือนาํเสนอใหเ้ห็นนิสยัและพฤติกรรมของตวัละครอปัลกัษณ์เพิมเติมและชดัเจนขึน เช่น 

ในมหาเวสสนัดรชาดก ผูเ้ล่าเรืองแบบผูรู้้มีการบรรยายลกัษณะของ  

ชูชกในตอนเปิดตวัละคร เมือในการดาํเนินเรืองมีเหตุการณ์เพิมเติมขึน ผูเ้ล่าเรืองแบบผูรู้้ก็จะเป็น

ผูบ้รรยายพฤติกรรมของชูชก เพือทาํใหเ้ห็นลกัษณะนิสยัและพฤติกรรมของชูชกเพิมขึน เช่น ตอน 

ชูชกไดน้างอมิตตดาไปเป็นภรรยาก็แสดงถึงความพึงพอใจในตวันางอมิตตดาจนไม่สามารถเก็บ

อาการได ้ดงัเนือความว่า 

โส ชูชโก วนันันชูชกเฒ่าชรา ต ํทิสฺวา เมือเห็นรูปเจ้าอมิตตดายุพเยาว์เร่อรุ่น

สุนทรดรุณี หน้าน้อยแน่งนวลฉวีวรรณเพริศพริง ชะชวยฉาดเฉิดฉายโฉมเฉลา ดังว่าพฤฒิโคเคา

เฒ่าชราจร ครันและว่าเห็นเหยือหญ้าอ่อนออกโอษฐ์อ้า ละลนลานแลบเลียชิวหาหูหางระเหิดหัน 

เฒ่ากมี็จิตเกษมสันตโ์สมนสัยวนยงิ 

(มหาเวสสันดรชาดก, : ) 
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จากตวัอยา่งเนือความ จะเห็นว่า ผูเ้ล่าเรืองแบบผูรู้้บรรยายพฤติกรรม

ของชูชกว่า เมือชูชกเห็นนางอมิตตดาก็อา้ปาก แลบลิ นเลียปาก หูหางระเหิดหันเหมือนพฤติกรรม

ของสุนขัทีเมือเห็นอาหารก็เกิดความดีใจ การบรรยายในลกัษณะดงักล่าวทาํให้เห็นว่า ชูชกมีความ

หมกมุ่นในกามตณัหาดว้ย ซึงเป็นลกัษณะพฤติกรรมทีกล่าวเพิมเติมขึนจากตอนเปิดตวั 

ในรามเกียรติ ผูเ้ล่าเรืองแบบผูรู้้เป็นผูบ้รรยายถึงพฤติกรรมของนาง

ค่อมกุจจีว่า หลงัจากทีนางค่อมกุจจีโดนพระรามยงิกระสุนใส่ก็เกิดความแคน้ จึงวางแผนเขา้เฝ้านาง

ไกยเกษีผูเ้ป็นเจา้นายเพือใหน้างไกยเกษีทูลความทวงสัตยส์ัญญาทีทา้วทศรถเคยให้ไวก้บันางไกย

เกษี ดงัเนือความว่า 

บดันนั   ฝ่ายกุจจีค่อมทาสี 

  แต่ต้องกระสุนพระจักรี  มีความเคยีดแค้นอยู่เป็นนิจ 

  แจง้ว่าสมเดจ็พระบิตุรงค ์  จะใหอ้งคพ์ระรามจกัรกฤษณ์ 

  ทรงมหาเศวตฉัตรชวลิต  สถิตเป็นจรรโลงธาตรี 

  มีความพยาบาทฆาตหมาย  ในองค์พระนารายณ์เรืองศรี 

  จะแก้แค้นแทนทาให้ถึงที  คดิแล้วกจุจีก็เข้าไป 

  (รามเกยีรติ เล่ม , 255  : ) 

จากตวัอย่างเนือความ จะเห็นว่า ผูเ้ล่าเรืองแบบผูรู้้บรรยายถึงความ

เคียดแคน้ของนางค่อมกุจจีทีมีต่อพระราม ซึงเป็นการบรรยายเพิมเติมจากตอนเปิดตวั เพือแสดงให้

เห็นภาพของนางค่อมกุจจีในฐานะผูถู้กกระทาํ อนัมีผลต่อการดาํเนินเรืองต่อไป คือ พระรามไม่ได้

ครองเมืองและตอ้งออกผนวช  

ในพระอภยัมณี ผูเ้ล่าเรืองแบบผูรู้้มีการบรรยายคุณสมบติัทีดีของนาง

วาลีเพิมเติมขึนมาจากตอนเปิดตัว เช่น เหตุการณ์ในตอนทาํศึกกับเจ้าลงักา ผูเ้ล่าเรืองแบบผูรู้้

บรรยายว่า นางวาลีมีฝีมือในการยงิธนู เพราะเมือนางยงิธนูใส่เจา้ลงักา ลูกธนูทงัสามดอกก็สามารถ

ทะลุเกราะของเจา้ลงักาได ้ทงัอีกหนึงดอกยงัยงัทีแขนขวา ดงัเนือความว่า 

พอเห็นแขกแบกเจา้ลงักาวิง  เลียบตลิงจะลงเรือกปัน 

นางวาลีฝีมือแม่นเกาทัณฑ์  เขย่งยนัยงิท้าวเจ้าลังกา 

ทังสามลูกถูกเกราะกะเทาะทะลุ ลูกหนึงปรุปักแน่นทีแขนขวา 

พอทหารของสองมือดือเขา้มา้ ยกใส่บ่าแบกพระองคว์ิ งลงเรือ 

(พระอภยัมณี เล่ม , : ) 
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จากตวัอยา่งเนือความ จะเห็นว่า ผูเ้ล่าเรืองแบบผูรู้้บรรยายให้เห็นว่า

นางวาลีเป็นผูที้มีความสามารถในการยงิธนู ซึงการเพิมเติมใหเ้ห็นถึงคุณสมบติัทีดีของนางวาลีมาก

ขึน 

ผูเ้ล่าเรืองแบบผูรู้้กล่าวถึงนิสัยและพฤติกรรมอืน ๆ ของตัวละคร

อปัลกัษณ์เพิมเติม จะเป็นการเพิมเติมจากทีผูเ้ล่าเรืองแบบผูรู้้ไดก้ล่าวถึงตวัละครอปัลกัษณ์ในตอน

เปิดตวัตวัละครอปัลกัษณ์ เพือทาํให้เห็นนิสัยและพฤติกรรมของตวัละครอปัลกัษณ์ในดา้นอืน ๆ 

เพิมขึน  

จากการศึกษาการสร้างตวัละครอปัลกัษณ์ดว้ยกลวิธีการสร้างจากการบรรยาย

ของผูเ้ล่าเรืองแบบผูรู้้พบว่า ผูเ้ล่าเรืองจะบรรยายถึงตัวละครอปัลกัษณ์เมือตอ้งการเปิดตวัละคร

อปัลกัษณ์ เพือแนะนําตัวละครอปัลกัษณ์ให้ผูอ่้านได้รับรู้ ซึงเป็นจุดเริมตน้ของการเผยให้เห็น

ลกัษณะภายนอกและลกัษณะนิสัยของตัวละครอปัลกัษณ์ในเบืองตน้ และเมือการดาํเนินเรืองมี

เหตุการณ์เพิมเติมขึน ผูเ้ล่าเรืองแบบผูรู้้ก็จะบรรยายลกัษณะนิสยัและพฤติกรรมบางประการของตวั

ละครอปัลกัษณ์เพิมเติม เพือใหเ้ห็นถึงลกัษณะนิสยัและพฤติกรรมอืน ๆ ของตวัละครอปัลกัษณ์ใน

ดา้นอืน ๆ อีก กลวิธีสร้างจากการบรรยายของผูเ้ล่าเรืองแบบผูรู้้เป็นการแสดงภาพของตวัละคร

อปัลกัษณ์อยา่งตรงไปตรงมา ทาํใหผู้อ่้านสามารถรับรู้ลกัษณะของตวัละครอปัลกัษณ์ไดท้นัทีและ

ชดัเจน  

.  กลวธิีการสร้างจากการบรรยายของตวัละครอืน 

 กลวิธีการสร้างจากตวัละครอืน คือ การสร้างตวัละครอปัลกัษณ์โดยการเล่า

จากตวัละครอืน ๆ ในเรือง ซึงตวัละครในเรืองจะใชส้ายตาและความคิดคาํนึง ใชบ้ทสนทนาของตวั

ละครอืน และใชก้ารแสดงออกทางพฤติกรรมเพือบรรยายลกัษณะของตวัละครอปัลกัษณ์ กลวิธีการ

สร้างจากตวัละครอืนสามารถนาํเสนอใหเ้ห็นภาพของตวัละครอปัลกัษณ์ได ้  ลกัษณะ คือ ตวัละคร

อืนบรรยายใหเ้ห็นความไม่ดีของตวัละครอปัลกัษณ์ และตวัละครอืนบรรยายให้เห็นความดีของตวั

ละครอปัลกัษณ์ ดงันี 

. .  ตวัละครอืนบรรยายให้เห็นความไม่ดีของตวัละครอปัลกัษณ์  

ตวัละครอืนทีบรรยายให้เห็นถึงความไม่ดีของตัวละครอปัลกัษณ์

มกัจะเป็นตวัละครทีขดัแยง้กบัตวัละครอปัลกัษณ์ หรือตัวละครทีรังเกียจความอปัลกัษณ์ ทาํให้

กล่าวถึงตวัละครอปัลกัษณ์ในดา้นทีไม่ดี เช่น 
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ในมหาชาติคาํหลวง ชาลีบรรยายถึงลกัษณะของชูชก เมือชาลีพบ     

ชูชกครังแรกก็พบว่า ชูชกมีลกัษณะบุรุษโทษ  ประการ ซึงเป็นลกัษณะของคนทีถือว่าชวัร้ายทีสุด

บนโลกนี ดงัเนือความว่า 

เจา้กห็ลยวแลดูองคาพยพ สบสรรพางคพราหมณ์นน้น อฏฺ ฐารรสปุริสโทเส ปสฺสิ เจ้าก็

เห็นปรตยกัษ์ อนนอัปลักษณ์สิบแปดแห่ง ร้ายพ้นแพ่งฝูงคนในโลกยนี 

(มหาชาติคาํหลวง, : ) 

จากตวัอยา่งเนือความ จะเห็นว่า เมือพระชาลีพบชูชกก็เห็นปรตยักษ์ 

ซึงคาํว่า “ปรตยกัษ”์ หมายถึง การเห็นประจกัษว์่า ชูชกเป็นยกัษ ์ซึงเป็นการเปรียบเทียบกบัลกัษณะ

ของคนกบัลกัษณะของยกัษที์มีความดุร้าย ชูชกจึงมีลกัษณะทีนบัไดว้่า ร้ายพ้นแพ่งฝงูคนในโลกยนี 

การสร้างภาพของชูชกผา่นสายตาและการคิดคาํนึงของชาลี ทาํใหเ้ห็นมุมมองดา้นลบทีมองว่า ชูชก

เป็นคนทีอปัลกัษณ์หรือมีความเลวทราม 

นอกจากนีชาลียงับรรยายถึงรายละเอียดเกียวกบัลกัษณะบุรุษโทษ  

ประการของชูชก ดงัเนือความว่า 

พราหมณ์นีแขง้คดเล็บห้ยน หน้าครึงท้ยนทุรลกัษณ์ โสดไส้ อโถ โอพทฺธปิณฺฑิโก 

อนึงฅอเป็นอนนออกพอก เถา้แถลง หนอกหนา้ญาณ อีกโสด ทีโฆตฺตโรฏฺ โฐ จปโล ปากบนปกตาํ 

ลิ นลลาํลายไหลออกแล กฬาโร ภคฺคนาสโก จรหมูกหกัคดเคียว ฟนนงอกขย้วเสมอหมู ทอกน้นน 

กุมฺโภทโร ภคฺคปิฏฺ ฐิ หลงงฺหกั เห็นโครงเปล่า มีทอ้งเท่าไหหาม โสดแล อโถ วิสมจกฺขุโก ตาขาว

ขวิดเบืองบน ตาซ้ายสถนตกตาํแล โลหสฺสุ หริตเกโส มีหนวดพยงหลงงเคา ผมบางเทาเห็นแล่นแล   

วลีน ํติลกาหโต ขีแมลงวนนเหลือแล่ ทุกกระแบ่เนือบเห็นเปล่าเลยย ปิงฺคโล จ วินโต จ ตาพรแวว

แมวหลอก เอวหลงงคอกคดฅอ อีกโสด วิกโฏ จ พฺรหา ขโร หนงงหยาบสุรสยงสับท ดูก็กรกรับกร

กรยบ โสด อชินานิปิ สนฺนทฺโธ หนงงลายหมายเสือป่า อายพร้อยล่าเลงไพร ทุกแห่งแล 

(มหาชาติคาํหลวง, : ) 

จากตวัอยา่งเนือความเป็นเหตุการณ์หลงัจากทีพระเวสสนัดรยกกุมาร

ทงัสองให้แก่ชูชก และเมือชูชกไดกุ้มารทงัสองมาก็ตีจนเลือดไหล กุมารทงัสองทนความเจ็บไม่

ไหวจึงหนีกลบัมาหาพระเวสสนัดร ชาลีจึงเล่าว่าชูชกมีลกัษณะบุรุษโทษ  ประการ เพือโน้มน้าว

ใจให้พระเวสสันดรเห็นว่า ชูชกมีรูปลักษณ์ทีอัปลักษณ์มาก ความชั วร้ายของชูชกก็มีมาก

เช่นเดียวกัน พระเวสสันดรจะได้ไม่ยกตนและกัณหาให้แก่ชูชกอีก การกาํหนดให้ชาลีเป็น

ผูบ้รรยายลกัษณะของชูชก เพือสร้างนําหนักในการบรรยายให้เห็นถึงความชั วของชูชกมากขึน 
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เพราะชาลีคือผูที้ถูกชูชกทาํพฤติกรรมเลวร้ายใส่ ซึงจะเชือมโยงเขา้กบัลกัษณะบุรุษโทษทีเมือมี

รูปลกัษณ์ร้ายกว่าคนในโลกนี ก็ส่งผลใหแ้สดงพฤติกรรมร้ายเช่นเดียวกนั 

ในบทละครนอกเรือง สังข์ทอง ตอนเจา้เงาะเขา้วงั มีการสร้างตัว

ละครเจา้เงาะโดยผา่นการบรรยายจากพฤติกรรมของทา้วสามนต์ กล่าวคือ เมือทา้วสามนต์เห็นเจา้

เงาะครังแรกก็ไม่อยากมองหนา้ เพราะเจา้เงาะมีรูปลกัษณ์ทีอปัลกัษณ์ อีกทงัยงัพูดประชดประชนั

ใหน้างรจนาเลือกเจา้เงาะ ดงัเนือความว่า 

เมือนนั   ท้าวสามนต์เห็นเงาะชังนําหน้า 

เนือตวัเป็นลายคลา้ยเสือปลา  ไม่กลวัใครใจกลา้ดุดนั 

ผมหยกิยุง่เหยงิเหมือนเชิงฟัก  หนา้ตาตละยกัษม์กักะสัน 

พระเมินเสียได้ไม่ดูมัน  แล้วมีบัญชาประชดรจนา 

จงออกไปเลือกคู่ดูอ้ายเงาะ  มันงามเหมาะเหลือใจเป็นใบ้บ้า 

หรือจะชอบอารมณ์สมหน้าตา หน่อกษัตริย์จัดมาไม่พอใจ 

(สังขท์อง, : - ) 

จากตวัอยา่งเนือความ จะเห็นว่า การบรรยายถึงตวัละครเจา้เงาะผ่าน

พฤติกรรมของทา้วสามนต ์แสดงใหเ้ห็นถึงภาพของเจา้เงาะในเชิงลบ เนืองจากเป็นการบรรยายผ่าน

ของบุคคลภายนอกทีมีความรังเกียจในความอปัลกัษณ์ จึงทาํให้เห็นว่า เจา้เงาะเป็นผูที้ไม่ดีทัง

รูปลกัษณ์ภายนอกและภายในจิตใจ 

หลงัจากทีนางรจนาเลือกเจา้เงาะมาเป็นคู่ครอง การบรรยายของทา้ว

สามนตที์กล่าวถึงเจา้เงาะก็ยงัคงแสดงให้เห็นภาพของเจา้เงาะในเชิงลบ คือ ทา้วสามนต์มองว่าเจา้

เงาะทาํใหต้นเองตอ้งขายหนา้ จึงตอ้งกาํจดัใหพ้น้ทาง ดงัเนือความว่า 

เมือนนั   ท่านทา้วสามนตเ์ป็นใหญ่ 

ตงัแต่เงาะพาธิดาไป  ใหแ้คน้ขดัฤทยัทุกเวลา 

รจนาเจา้กรรมมนัทาํชวั  มีผัวเงาะร้ายให้ขายหน้า 

จาํจะคิดอ่านดว้ยมารยา  พาลฆ่าเสียใหไ้ดไ้ม่ไวเ้ลย 

(สังขท์อง, : ) 

จากตวัอยา่งเนือความ จะเห็นว่า การบรรยายผ่านพฤติกรรมของทา้ว

สามนตใ์นตอนดงักล่าวยงัคงเป็นการแสดงภาพของเจา้เงาะในเชิงลบเช่นเดิม เนืองจากทา้วสามนต์

ไม่อาจมองขา้มความอปัลกัษณ์ไปได ้
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ในเสภาขุนชา้ง ขุนแผน มีการสร้างตวัละครขุนชา้งจากการบรรยาย

ของนางเทพทอง โดยการใชค้าํพูดตาํหนิ และแสดงพฤติกรรมทีแสดงใหเ้ห็นถึงความรังเกียจขุนชา้ง 

แสดงใหเ้ห็นภาพของขุนชา้งในเชิงลบ ดงัเนือความว่า 

  นางเทพทองร้องด่าอ้ายยาจก  พลิกควําพลิกหงายอยู่ตัวสัน 

  ทุดบัดสีเหมือนผีปัน  หัวล้านในครรภ์ดังวงเดือน 

  เสียแรงอุ้มท้องประคองมา  ชกโคตรแม่อ้ายขีเรือนเปือน 

  เลียงมันไว้ไยอายเพือนเรือน  หัวเหมือนโคตรข้างไหนให้เกิดมา 

  ด่าแลว้จึงเขา้ไปนอนไฟ  แม่นมขา้ไทใหรั้กษา 

  อาบนาํป้อนขา้วทุกเวลา  ไกวเปลเห่ชา้มาทุกวนั 

  ....................   ................... 

  นางเทพทองร้องด่าอ้ายยาจก  ช่างเต้นหยกหยกเหมือนตลกโขน 

  ยดึไว้ไม่นิงลิงทโมน  อ้ายผีโล้นทีไหนปันใส่มา 

  ไม่มีใจทีจะใคร่เข้าอุ้มชู  เหมือนค่างครอกหลอกกดููขายหน้า 

  ทําตาบ้องแบวแมวกินปลา  อ้ายตายห่าด่าแช่งไม่เว้นวัน  

(ขุนชา้ง ขุนแผน, 2555 : ) 

จากตวัอยา่งเนือความ จะเห็นว่า การสร้างขุนชา้งผา่นการบรรยายของ

นางเทพทอง เป็นการบรรยายตวัละครทีมีความใกลชิ้ดกบัตวัละครอปัลกัษณ์ อีกทงัยงัเป็นตวัละคร

ทีมีความรังเกียจความอปัลกัษณ์ จึงเป็นการสร้างทีสามารถยาํภาพความอปัลกัษณ์ของขุนชา้งได้

ชดัเจนมากขึน เนืองจากนางเทพทองเป็นคนใกลชิ้ด คือ เป็นแม่ของขุนชา้ง แต่ก็ยงัคงรังเกียจขุนชา้ง

เพราะความอปัลกัษณ์  

นอกจากนียงัใชย้งัมีการสร้างขุนชา้งผ่านการบรรยายปฏิกิริยาของ

นางวนัทอง (นางพิมพพิลาไลย) ในการบรรยายใหเ้ห็นลกัษณะของขุนชา้ง เช่น ตอนขุนชา้งไปของ

นางวนัทองจากนางศรีประจนั เมือนางวนัทองทราบว่าขุนชา้งมาขอตนจากนางศรีประจนัผูเ้ป็นแม่ก็

ไม่พอใจ จึงเรียกตาผลมาตาํหนิเพือกระทบกระเทียบขุนชา้ง ดงัเนือความว่า 

ครานนันางพิมกบัสายทอง ฟังอยูใ่นหอ้งใหป่้วนปัน 

แคน้ดว้ยมารดาว่ากบัมนั  อา้ยหวัควนัลวนลามหยาบหยามเตม็ที 

ทาํเปิดหนา้ต่างแลว้ร้องไป  อา้ยผลไปไหนมึงมานี 

อา้ยหวัลา้นอกขนคนอปัรีย ์  งานการยงัมีไม่นาํพา  

(ขุนชา้ง ขุนแผน,  : ) 
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จากตวัอยา่งเนือความ จะเห็นว่า การสร้างขุนชา้งจากการบรรยายของ

นางวนัทองเป็นการบรรยายผ่านมุมมองของผูที้รังเกียจความอปัลกัษณ์ และยงัเป็นการสร้างผ่าน

มุมมองผูถู้กขุนชา้งแสดงพฤติกรรมทีไม่ดีใส่ การแสดงใหเ้ห็นภาพของขุนชา้งจึงปรากฏในเชิงลบ 

การสร้างตวัละครอปัลกัษณ์ผา่นการบรรยายของตวัละครอืนในเรือง

ทีทาํให้เห็นความไม่ดีของตวัละครอปัลกัษณ์พบว่า เป็นการบรรยายผ่านมุมมองของตวัละครทีมี

ความรังเกียจความอปัลกัษณ์เป็นสาํคญั ซึงเป็นตวัละครทีใกลชิ้ดกบัตวัละครอปัลกัษณ์ ตวัละครที

เป็นบุคคลภายนอก และตวัละครถูกกระทาํจากตวัละครอปัลกัษณ์ การบรรยายผา่นตวัละครเหล่านีมี

ผลทาํให้เห็นภาพความไม่ดีของตัวละครอปัลกัษณ์ได้ชัดเจนขึน นอกจากนีการสร้างตัวละคร

อปัลกัษณ์ผา่นการบรรยายตวัละครทีใกลชิ้ดกบัตวัละครอปัลกัษณ์ และตวัละครถูกกระทาํจากตวั

ละครอปัลกัษณ์ยงัทาํให้ผูอ่้านเชือไดว้่า ตัวละครอปัลกัษณ์เป็นภาพของความไม่ดีอย่างแทจ้ริง 

เนืองจากตัวละครทัง  มีความสัมพนัธ์กับตัวละครอปัลกัษณ์ในฐานะผูใ้กลชิ้ด และในฐานะ

ผูถู้กกระทาํ 

. .   ตวัละครอืนบรรยายให้เห็นความดีของตวัละครอปัลกัษณ์ 

ตวัละครอืนทีบรรยายใหเ้ห็นถึงความดีของตวัละครอปัลกัษณ์มกัจะ

เป็นตวัละครทีไม่มีความขดัแยง้กบัตวัละครอปัลกัษณ์ หรือตวัละครอปัลกัษณ์ถอดรูปเป็นผูที้มีความ

งดงาม การนาํเสนอมุมมองจึงมีการเปลียนแปลงทาํใหมี้การพูดถึงตวัละครอปัลกัษณ์ในดา้นทีดี เช่น 

ในบทละครนอกเรือง สังข์ทอง มีการสร้างตวัละครเจา้เงาะผ่านการ

คิดคาํนึงของนางรจนา เมือนางรจนาพบเจา้เงาะครังแรกในตอนเลือกคู่กมี็การบรรยายถึงรูปลกัษณ์

อนังดงามทีซ่อนอยูภ่ายใตค้วามอปัลกัษณ์ของเจา้เงาะ ดงัเนือความว่า 

เมือนนั   รจนานารีมีศกัดิ   

  เทพไทอุปถมัภน์าํชกั  นงลกัษณ์ดูเงาะเจาะจง 

นางเห็นรูปสุวรรณอยู่ชันใน  รูปเงาะสวมไว้ให้คนหลง 

  ใครใครไม่เห็นรูปทรง  พระเป็นทองทังองค์อร่ามตา 

  ชะรอยบุญเราไซร้จึงได้เห็น  ต่อมาจะเป็นคู่ครองกระมังหนา 

  คิดพลางนางเสียงมาลา  แมว้่าเคยสมภิรมยรั์ก 

  ของใหพ้วงมาลยันีไปตอ้ง  เจา้เงาะรูปทองจงประจกัษ ์

  เสียงแลว้โฉมยงนงลกัษณ์  ผินพกัตร์ทิ งพวงมาลยัไป  

(สังขท์อง, : ) 
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จากตวัอยา่งเนือความ จะเห็นว่า การบรรยายผ่านนางรจนาทีเห็นว่า 

เจา้เงาะเป็นผูมี้ความงดงามซ่อนอยูภ่ายใตค้วามอปัลกัษณ์ เป็นการนาํเสนอภาพของเจา้เงาะในเชิง

บวก ซึงการบรรยายผ่านมุมมองของนางรจนาอาจเป็นความตอ้งการในการสือให้เห็นถึงการ

มองขา้มความอปัลกัษณ์ภายนอก เพือจะไดเ้ห็นความงดงามภายในจิตใจ 

อีกทงัยงัมีการสร้างตวัละครเจา้เงาะผ่านการบรรยายของนางมณฑา 

เพือแสดงใหเ้ห็นว่าเจา้เป็นคนทีมีความรู้ ความสามารถ และมีอิทธิฤทธิ เนืองจากนางมณฑาเห็นว่า 

เจา้เงาะสามารถหาปลาและเนือทรายไดม้าก จนเอาชนะลูกเขยทงัหกได ้ดงัเนือความว่า 

ผ่านเอยผ่านเกลา้  อยา่ซบเซาทุกขท์นหม่นหมอง 

เออช่างสิ นสติไม่ตริตรอง  จงฟังนอ้งชงัจิตคิดดู 

ขอบใจไพรีเขากล่าวถอ้ย  ใหแ้ต่งลูกเขยนอ้ยออกต่อสู้ 

เมียเห็นว่าเงาะนีมีความรู้  พระอย่าได้ลบหลู่ว่าชัวช้า 

เพือนพานถือตัวไม่กลัวใคร  นําใจในคอนันแกล้วกล้า 

เห็นจะรุ่งเรืองอิทธิฤทธา  จึงหาเนือหาปลาได้มากมาย 

แต่ก่อนผ่านเกลา้เฝ้าขึงโกรธ  จงไปงอ้ขอโทษเสียใหห้าย 

แมน้เงาะรับผจญเห็นพน้อาย  ดีร้ายจะไดเ้วียงชยัคืน 

(สังขท์อง, 2545: 155) 

นอกจากนียงัพบว่า การสร้างตวัละครเจา้เงาะผ่านการบรรยายทา้ว

สามนตมี์การเปลียนแปลงไปเมือเจา้เงาะถอดรูปเงาะอนัอปัลกัษณ์และกลบัเป็นพระสังข์ผูที้มีความ

งดงาม ดงัเนือความว่า  

เมือนนั   ทา้วสามนตต์บพระหตัถฉ์ัดฉาน 

ลูกเขยกผูู้ดีสันดาน   เป็นเผ่าพงศ์วงศ์วานกษัตรา 

สมยศสมศักดิน่ารักใคร่  ทีนีไม่อับอายขายหน้าตา 

พระลูบหนา้ลูบไหล่ไปมา  จูบซ้ายจูบขวาลูกขา้งาม 

(สังขท์อง, : ) 

จากตวัอย่างเนือความ จะเห็นว่า หลงัจากทีเจา้เงาะถอดรูปออกเป็น

พระสงัข ์ทา้วสามนตก์ลบัยกยอ่งพระสงัข์ (เจา้เงาะ) ทาํให้เห็นการมองภาพของเจา้เงาะเปลียนไป 

จากทีมองในเชิงลบก็เป็นการมองเชิงบวก ซึงเป็นการมองผ่านมุมมองของผูที้ไม่สามารถมองขา้ม

ความอปัลกัษณ์ แต่ยอมรับในความงดงาม 
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ในบทละครนอกเรือง แกว้หน้ามา้ มีการสร้างตวัละครนางแกว้หน้า

มา้ผา่นการบรรยายของนางมณฑาและทา้วมงคลราช สามารถแสดงใหเ้ห็นความดีของนางแกว้หน้า

มา้ เช่น การบรรยายผ่านคาํพูดของนางมณฑาทีทาํให้เห็นวิชาและความสามารถของนางแกว้ ดัง

เหตุการณ์ทีนางแกว้สามารถไปชะลอเขาพระสุเมรุมาได ้นางมณฑาก็บรรยายให้เห็นว่า นางแกว้

น่าจะเป็นผูที้มีอิทธิฤทธิและมีความสามารถจึงชะลอเขาพระสุเมรุมาได ้ดงัเนือความว่า 

เมือนนั    โฉมยงองคเ์อกภิเษกศรี 

ยมิพลางทางทูลทนัที  นอ้งนีฉงนสนเท่ห์ใจ 

  อันเขาเมรุมาศบรรพต  โสฬศโลกนีหามีไม่ 

  ล้วนแล้วด้วยแก้วอําไพ  พึงจะได้ประสบพบพาน 

นางแก้วสัปดนคนนี  ต่อจะมีเดชากล้าหาญ 

รู้เหาะเหินเดินโดยโพยมมาน  จึงได้ศิลาลานพรรณราย 

รูปชวัตวัดาํตาํตอ้ย   ใชส้อยไดก้ารประมาณหมาย 

พระลูกรักเนือเยน็เป็นชาย  จะเคืองขุ่นวุ่นวายไปไยมี 

  (แกว้หนา้มา้, : ) 

จากตวัอย่างเนือความ จะเห็นว่า การสร้างตวัละครนางแกว้หน้ามา้

ผ่านการบรรยายของนางมณฑา แสดงให้เห็นภาพของนางแกว้ในเชิงบวก เนืองจากนางมณฑา

มองขา้มรูปลกัษณ์อนัอปัลกัษณ์ไป จึงทาํใหเ้ห็นคุณสมบติัทีดีของนางแกว้หนา้มา้ 

หรือการบรรยายผา่นพฤติกรรมทา้วมงคลราชใหเ้ห็นภาพของความดี

ของนางแกว้ได ้ซึงเกิดขึนหลงัจากทีนางถอดหนา้มา้อนัอปัลกัษณ์ออกเป็นนางมณีผูที้มีความงดงาม 

ดงัเนือความว่า 

เมือนนั   สองกษัตริย์ปรีดิเปรมเกษมสานต์ 

ลงจากแท่นทีตะลีตะลาน  สวมกอดเยาวมาลย์แล้วตรัสมา 

.....................   ..................... 

นอ้ยฤๅรูปราวสาวสวรรค ์  น่าชมสมกนัจะหาไหน 

สวมรูปหนา้มา้ไวว้่าไร  นอ้ยใจหนกัหนาเป็นน่าชงั 

มารดรกรกอดศรีสะใภ ้  ทรามวยักอดจูบรูปหลงั 

นอ้ยฤๅดวงจิตช่างปิดบงั  ลูกนอ้ยร้อยชงัระกาํกาย  
(แกว้หนา้มา้, : ) 

จากตวัอยา่งเนือความ จะเห็นว่า การบรรยายผ่านพฤติกรรมของทา้ว

มงคลราชทีการเปลียนแปลงไป เมือพบว่านางแกว้กลายเป็นนางมณีผูที้มีความงดงาม จากทีเคย
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รังเกียจนางแกว้เพราะความอปัลกัษณ์ ก็เกิดเป็นความรักเพราะนางกลายเป็นหญิงทีมีความงดงาม 

การบรรยายผา่นพฤติกรรมของทา้วมงคลราชในลกัษณะดงักล่าว ทาํใหเ้ห็นภาพของนางแกว้หนา้มา้ 

(นางมณี)ในเชิงบวก ซึงเป็นการบรรยายผา่นมุมมองของผูที้ยอมรับในความงดงาม 

การสร้างตวัละครนางแกว้หนา้มา้ผา่นการบรรยายของนางมณฑาและ

ทา้วมงคลราชพบว่า นางแกว้หน้ามา้จะปรากฏภาพความดีก็ต่อเมือนางแกว้แสดงความสามารถ

ออกมา และถอดหนา้มา้ออกเป็นผูที้มีความงดงามอนัเป็นคุณสมบติัทีดี 

ในพระอภยัมณี มีการสร้างตวัละครนางวาลีผา่นการบรรยายของพระ

อภยัมณี โดยใชก้ารคิดคาํนึง และการแสดงพฤติกรรมของพระอภัยมณีทีไม่ไดแ้สดงท่าทีรังเกียจ

รูปลกัษณ์ของนางวาลี สามารถบรรยายใหเ้ห็นถึงภาพความดีของนางวาลีได ้ดงัเนือความว่า 

จึงทูลความตามนางอา้งอาสา อวดวิชายวดยงิทุกสิงสรรพ ์

พระทรงฟังสังใหพ้าเขา้มาพลนั เห็นผิวพรรณพกัตรานางวาลี 

เหมือนคุลาหนา้ตุเหมือนปรุหนงั แลดูดงัตะไคร่นาํดาํมิดหมี 

แต่กิริยามารยาทประหลาดด ี เห็นจะมีความรู้อยู่ในใจ 

จึงแย้มเยือนเอือนโอษฐ์โปรดประภาษ เจา้เป็นปราชญป์รีชาจะหาไหน 

จะอยูด่ว้ยช่วยบาํรุงซึงกรุงไกร เราขอบใจจะเลียงใหเ้ทียงธรรม ์

แต่วิชาวาลีมีไฉน อยา่ถือใจแจง้จริงทุกสรรพ ์

จะรอนราญการรณรงคค์งกระพนั หรือรับรองป้องกนัประการใด  

(พระอภยัมณี เล่ม , : ) 

หรือตอนทีนางวาลีกล่าวถึงความตอ้งการของตนเองว่า ตนตอ้งการ

จะเป็นมเหสีของพระอภยัมณี พระอภยัมณีก็ไม่ไดแ้สดงท่าทางรังเกียจ แต่ยงัไม่ยอมให้นางเป็น

มเหสี เนืองจากยงัไม่เห็นวิชาความรู้ และความสามารถของนางวาลีอย่างชดัเจน ทว่าพระอภยัมณีก็

ยอมรับนางวาลีมาเป็นสนมเอก ดงัเนือความว่า 

พระฟังนางช่างเปรียบเห็นเฉียบแหลม จึงยมิแย้มยกย่องให้ผ่องศรี 

ซึงมุ่งมาดปรารถนาของวาลี จะเป็นทีอคัเรศเกศสุรางค ์

แต่ความรู้ผูใ้ดยงัไม่เห็น จะเสกเป็นปินกษตัริยย์งัขดัขวาง 

จะเลียงไว้ใช้สอยอยู่พลางพลาง เป็นเพียงนางสนมให้สมรัก 

(พระอภยัมณี เล่ม , : ) 

จากตวัอย่างเนือความ จะเห็นว่า พระอภยัมณีการแสดงออกทีดีต่อ

นางวาลี เนืองจากยอมรับในวิชาความรู้และความสามารถของนางวาลีได ้แต่ในดา้นรูปลกัษณ์อนั
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อปัลกัษณ์ของนางวาลียงัคงเป็นสิงทีพระอภยัมณีไม่สามารถทีจะยอมรับได ้พระอภยัมณีจึงยอมให้

นางวาลีเป็นนางสนมเอก ซึงพระอภยัมณีก็ไม่ไดมี้แสดงท่าทางรังเกียจนางวาลีแต่อย่างใด ดงันัน

การใหน้างวาลีเป็นเพราะสนมก็เป็นสิงทีตอบแทนความดีของนางวาลี  

ในอภยันุราช มีการบรรยายนางศรีสาหงผ่านการคิดคาํนึงของทา้ว

อภยันุราช เช่น ตอนทา้วอภยันุราชพบนางศรีสาหง แสดงใหเ้ห็นว่านางศรีสาหงมีรูปลกัษณ์ทีงดงาม 

ดงัเนือความว่า 

เห็นนารีผีสิงพริงเพริศ  โฉมเฉิดเลิศอยา่งนางสวรรค ์

สวยสาํอางคางคิ วผิวพรรณ  เป็นสองผมคมสันเพียงขวญัตา 

ถนัเทียบเรียบปทุมทีหุม้ฝัก  ดูหนา้ตาน่ารักหนกัหนา 

นาสิกเสียมเอียมโอ่โสภา  นุ่งผา้แดงห่มสีชมพ ู

ดูจาํมาํลาํหญิงยงิอยา่ง  รูปร่างรัดกุมใส่ตุม้หู 

พินิจไหนให้เห็นน่าเอ็นด ู  จะใคร่รู้เรืองความตรัสถามไป 

(อภยันุราช, : ) 

จากตวัอยา่งเนือความ จะเห็นว่า การสร้างตวัละครนางศรีสาหงผ่าน

การบรรยายของทา้วอภยันุราช ทาํใหเ้ห็นถึงความดีงามของนางศรีสาหงในดา้นรูปลกัษณ์ แมว้่านาง

ศรีสาหงจะมีหนา้อกหยอ่นยาน ผมหงอก และรูปร่างทีจาํมาํก็เป็นรูปลกัษณ์ทีมีความงดงาม อีกทงั

นางศรีสาหงยงัเป็นหญิงทีน่าเอ็นดู ทังนีเกิดจากอิทธิฤทธิของเทพารักษ์ทีต้องการดลใจให้ท้าว   

อภยันุราชเชือว่านางศรีสาหงเป็นผูห้ญิงทีมีความดีงาม การบรรยายลกัษณะของนางศรีสาหงผ่าน

มุมมองของทา้วอภยันุราชจึงปรากฏภาพในเชิงบวก 

การสร้างตัวละครอปัลกัษณ์โดยให้ตัวละครอืนบรรยายให้เห็นถึง

ความดีของตวัละครอปัลกัษณ์พบว่า ตวัละครอืน ๆ ในเรืองมกัจะมองขา้มรูปลกัษณ์อนัอปัลกัษณ์

ของตวัละครอปัลกัษณ์ไป จึงเห็นคุณสมบติัทีดีของตวัละครอปัลกัษณ์ เช่น ความสามารถ และความ

กลา้หาญ และมองว่าตวัละครอปัลกัษณ์สามารถช่วยเหลืออุปถมัภ์ตนเองได ้นอกจากนีการมองตวั

ละครอปัลกัษณ์ในดา้นดีเพราะอิทธิฤทธิของเทพารักษที์ดลใจใหม้องเห็นความอปัลกัษณ์เป็นความ

ดีงาม 

จากการศึกษาสร้างตวัละครอปัลกัษณ์จากการบรรยายของตวัละครอืนพบว่า 

ตวัละครอืน ๆ ในเรืองมกัแสดงภาพของตวัละครอปัลกัษณ์ในดา้นลบ โดยมองว่าตวัละครอปัลกัษณ์

เป็นผูที้มีความเลวทราม ตาํชา้ และน่ากลวั นอกจากนียงัแสดงภาพของตวัละครอปัลกัษณ์ในดา้นดี
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อีกด้วย หากตัวละครอืน ๆ ในเรืองมองตัวละครอปัลกัษณ์ในด้านดีก็จะต้องเห็นว่า ตัวละคร

อปัลกัษณ์นนัมีคุณสมบติัทีดีหรือสามารถช่วยเหลืออุปถมัภต์นเองได ้

.  กลวธิีการสร้างจากถ้อยคาํของตวัละครอปัลกัษณ์  

กลวิธีการสร้างจากถอ้ยคาํของตวัละครอปัลกัษณ์ คือ ตวัละครอปัลกัษณ์เป็นผู ้

กล่าวถึงลกัษณะของตนเอง เพือนาํเสนอใหผู้อ่้านเห็นถึงลกัษณะของตวัละครอปัลกัษณ์ กลวิธีการ

สร้างจากตวัละครอปัลกัษณ์สามารถแสดงใหเ้ห็นภาพของตวัละครอปัลกัษณ์ได ้  ลกัษณะ คือ ตวั

ละครอปัลกัษณ์กล่าวถึงตนเองในดา้นดี และตวัละครอปัลกัษณ์กล่าวถึงตนเองในดา้นไม่ดี  

. .  ตวัละครอปัลกัษณ์กล่าวถึงตนเองในด้านด ี 

ตวัละครอปัลกัษณ์กล่าวถึงตนเองในดา้นดี ใน  ลกัษณะ คือ การ

กล่าวถึงตนเองในดา้นดี เนืองจากรู้จกัตวัตนทีแทจ้ริงของตนทีซ่อนอยู่ภายใตค้วามอปัลกัษณ์ และ

การกล่าวถึงตนเองในดา้นดี เพราะมีเจตนาอนัแฝงเร้นบางประการ 

. . .  ตวัละครอปัลกัษณ์รู้จกัตวัตนทีแท้จริงของตน  

ตวัละครอปัลกัษณ์รู้จกัตวัตนทีแทจ้ริงของตนภายใตค้วาม

อปัลกัษณ์กล่าวคือ ตวัละครอปัลกัษณ์รู้ว่าตนเองมีรูปลกัษณ์ทีงดงามหรือคุณสมบติัทีดี ตวัละคร

อปัลกัษณ์จึงกล่าวถึงตนเองในดา้นดี โดยมกัจะกล่าวถึงคุณสมบติัทีดีของตนเอง เช่น 

ในบทละครนอกเรือง สังข์ทอง มีการสร้างตวัละครเจา้เงาะ

ผ่านถอ้ยคาํของเจ้าเงาะ เช่น บทสนทนของเจา้เงาะทีกล่าวตอบนางรจนา ทาํให้เห็นมุมมองดา้น

รูปลกัษณ์ในแง่บวก ซึงเจา้เงาะมองว่ารูปลกัษณ์ของตนไม่เป็นปัญหา ดงัเนือความว่า 

โฉมเอยฉมเฉลา  เอออะไรรู้เท่าไปทุกสิง 

  แสนเฉลียวฉลาดล่วงทว้งติง  มนักจ็ริงกระนนันนัและซิ  

ขืนจะมาควกัคอ้นค่อนว่า  เงาะของขา้เคยใส่ทาํไมสิ 

  ผู้หญิงมักต้องจิตประสิทธิ  อย่าเฝ้าติตะบอยไปหน่อยเลย 

  ถึงหนวดเครารุงรังช่างประไร เอาแหนบถอนเสียดายดอกน้องเอ๋ย 

  หัวพริกหยกิยุ่งอย่าเยาะเย้ย  ถ้าหวีเสยสอยหย่งแล้วคงงาม 

  ทําไมกับรูปชัวตัวดํา  จะอาบนําขัดสีส้มมะขาม 

  ละลายดินสอพองสักสองชาม  ทําให้งามตลอดเท้าขาวทังตัว 
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ถึงตาพองท้องพลุ้ยพีพลุ  อย่าดูหมินกินจุไม่ใช่ชัว 

  จงปรานีเงาะป่าเถิดอย่ากลัว  จงแต่งตัวให้งามตามใจน้อง 

  (สังขท์อง, : ) 

จากตวัอย่างเนือความ จะเห็นว่า ถอ้ยคาํทีเจ้าเงาะกล่าวกับ

นางรจนาว่า เจ้าเงาะมีรูปลกัษณ์ทีไม่งดงาม แต่นาํเสียงทีของเจา้เงาะทีกล่าวถึงรูปลกัษณ์ของตน 

แสดงให้เห็นว่ารูปลกัษณ์ไม่มีความบกพร่อง เพราะสามารถปรับปรุงให้มีความงดงามขึนได ้

เนืองจากเจา้เงาะทราบว่าตนเองเป็นผูที้มีรูปลกัษณ์งดงามซ่อนอยูภ่ายใตค้วามอปัลกัษณ์  

นอกจากนีการบรรยายจากถอ้ยคาํของเจา้เงาะยงัทาํใหเ้ห็นถึง

ความสามารถของเจา้เงาะดว้ย เช่น เหตุการณ์ในตอนทา้วสามนตใ์หลู้กเขยทงัเจ็ดไปหาปลา เมือนาง

รจนาทราบเรืองก็เกรงว่าเจา้เงาะจะโดนประหารชีวิต แต่ถอ้ยคาํของเจา้เงาะทีกล่าวตอบนางรจนา 

แสดงถึงความมั นใจในความสามารถของตน ทําให้เห็นว่าเจ้า เงาะเป็นผูที้ มีอิทธิฤทธิและ

ความสามารถในการหาปลา ดงัเนือความว่า   

นอ้งเอยนอ้งรัก  งามพกัตร์ผ่องเหมือนดงัเดือนหงาย 

  อยา่ครวญครํานาํเนตรฟูมฟาย แสนเสียดายนวลนอ้งจะหมองมวั 

  ทงัในใตฟ้้าไม่หาได ้  พีขอบใจเจา้นกัทีรักผวั 

  ทําไมกับมัจฉาเจ้าอย่ากลัว  สักแสนตัวก็ได้ไม่ยากนัก 

  ไปนอนเสียให้สบายหายเจ็บหลัง จะมานงัโศกาดว้ยปลาผกั 

  แยม้สรวลชวนจุมพิตพกัตร์  นอ้งรักเจา้อยา่ปรารมภเ์ลย 

  (สังขท์อง, : ) 

จากตวัอย่างเนือความ จะเห็นว่า ถอ้ยคาํของเจ้าเงาะกล่าว

ตอบนางรจนาว่า ทาํไมกับมจัฉาเจ้าอย่ากลวั สักแสนตัวกไ็ด้ไม่ยากนัก แสดงให้เห็นถึงความมนัใจ

ในความสามารถของตน อีกทงัทีกล่าวว่า ไปนอนเสียให้สบายหายเจ็บหลัง ยงัเป็นการกล่าวยาํ 

เพือใหน้างรจนาเชือมนัในความสามารถของตน แสดงให้เห็นว่าเจา้เงาะมีการมองภาพของตนเอง

ในดา้นดี ทงันีเจา้เงาะรู้ว่าตนเองเป็นผูมี้อิทธิฤทธิและความสามารถ เพียงแต่คุณสมบติัทีดีเหล่านีถูก

ซ่อนอยู่ภายใต้ความอปัลกัษณ์ จึงไม่สามารถแสดงออกมาได้อย่างชัดเจน เจ้าเงาะถึงนําเสนอ

คุณสมบติัทีของตนผา่นถอ้ยคาํแทน 

นางวาลี ในพระอภัยมณี มีการสร้างตัวละครนางวาลีผ่าน

ถอ้ยคาํของนางวาลี ทาํใหเ้ห็นว่า นางวาลีรู้ว่าตนมีรูปลกัษณ์ทีอปัลกัษณ์ แต่นางกลบัมองขา้มความ

อปัลกัษณ์ไป และกล่าวถึงคุณสมบติัทีดีของนาง ดงัเนือความว่า 
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นางทูลว่าขา้นอ้ยนีรูปชวั กรู้็ตวัมนัคงไม่สงสัย 

แต่แสนงามความรู้อยู่ในใจ เหมือนเพชรไพฑูรยไ์ม่ฝ้าราคี 

แลว้หมายว่าฝ่ายพระบาทกมี็หา้ม ลว้นงามงามเคยประณตบทศรี 

แต่หญิงมีวิชาเช่นข้านี ยงัไม่มีไม่เคยเลยทงันนั 

จึงอุตส่าห์มายอมนอ้มประณต ใหพ้ระยศใหญ่ยงิทุกสิงสรรพ ์

บรรดาผูรู้้วิชาสารพนั จะหมายมนัพึงบารมี 

แม้นทรงศักดิรักโฉมประโลมสวาท ไม่เลียงปราชญ์ไว้บํารุงซึงกรุงศรี 

ก็ผิดอย่างทําเนียบประเวณี เห็นคนดีจะไม่มาสาภิภกัดิ 

ขอพระองคท์รงตรึกใหล้ึกซึง เป็นทีพึงแผ่ไปทงัไตรจกัร 

อนัรูปหญิงพริงเพริศลาํเลิศลกัษณ์ ดีแต่รักรอนราญการโลกีย ์

(พระอภยัมณี เล่ม 1, : ) 

จากตวัอย่างเนือความ จะเห็นว่า ถอ้ยคาํทีนางวาลีกล่าวกับ

พระอภยัมณีจะเนน้ไปทีความรู้และความสามารถของนางอนัเป็นคุณสมบติัทีดี เพือให้พระอภยัมณี

ใหม้องขา้มความอปัลกัษณ์ และเห็นความดีของตน จะไดรั้บนางมาผูช่้วยเหลือในการทาํศึกสงคราม 

ซึงถอ้ยคาํของนางวาลีแสดงใหเ้ห็นภาพทีนางวาลีมองตนเองในเชิงบวก โดยการเนน้ไปทีคุณสมบติั

ทีดีมากกว่ารูปลกัษณ์ภายนอก  

ในบทละครนอกเรือง แกว้หน้ามา้ มีการสร้างตวัละครนาง

แกว้หนา้มา้ผา่นถอ้ยคาํของนางแกว้หนา้มา้ ทาํใหเ้ห็นว่า แมน้างแกว้จะมีรูปลกัษณ์ทีอปัลกัษณ์ แต่ก็

มีความสามารถ เนืองจากนางไปชะลอเขาพระสุเมรุมาได ้ดงันันเมือนางจึงควรไดเ้ป็นมเหสีของ

พระพินทอง ดงัเนือความว่า 

ฟังมารดา โกรธาแคน้ขดัสะบดัหนี 

ตอบว่าขา้แคน้แสนทวี บดัสีแก่เหล่าชาวประชา 

มิไดพ้ระเมรุดงัเกณฑก์าร จะประหารใหสิ้ นวงศา 

บดันีซนไปไดม้า จะทิ งสัตยส์ัญญาเสียอยา่งไร 

ถึงรูปชัวตัวดําตําศักด ิ จะร่วมเรียงเคยีงพักตร์ให้จงได้ 

ให้ลือเลืองเฟืองฟุ้งทังกรุงไกร ว่าเข็ญใจเป็นหม่อมจอมนารี 

(แกว้หนา้มา้, : ) 

จากตวัอยา่งเนือความ จะเห็นว่า ถอ้ยคาํของนางแกว้หน้ามา้

ทีกล่าวว่า ถึงรูปชัวตัวดาํตาํศักดิ  จะร่วมเรียงเคียงพักตร์ให้จงได้ ทาํให้เห็นว่านางแกว้มองข้าม

รูปลกัษณ์ทีอปัลกัษณ์ของตนไปและมองทีความสามารถตนแทน ซึงเป็นการตอบโตก้ารมองของ
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ผูอื้นทีมองเพียงความอปัลกัษณ์ของนาง นางแกว้จึงใชถ้อ้ยคาํเพือนาํเสนอคุณสมบติัทีดีให้ผูอื้นได้

เห็น และยอมรับในความสามารถของนาง 

. . .  ตวัละครอปัลกัษณ์มเีจตนาอนัแฝงเร้น 

ตวัละครอปัลกัษณ์กล่าวถึงตนเองในดา้นดี เนืองจากมีเจตนา

อนัแฝงเร้น คือ การลวงตวัละครอืน ๆ ในเรืองให้หลงเชือหรือทาํตามความตอ้งการของตน พบว่า 

ตวัละครทีมกักล่าวถึงตนเองในดา้นดี โดยมีเจตนาแฝงเร้นมกัเป็นตวัละครอปัลกัษณ์ทีมีนิสัยและ

พฤติกรรมทีไม่ดี เช่น 

ชูชก ในมหาเวสสันดรชาดก ถอ้ยคาํของชูชกทีกล่าวตอบ

พระอจัจุตฤๅษีแตกต่างไปจากถอ้ยคาํของพระอจัจุตฤๅษีทีกล่าวว่า ชูชกจะตอ้งเป็นผูไ้ม่หวงัดีกบั

พระเวสสนัดรอาจมาขอนางมทัรีหรือกุมารทงัสอง แต่ชูชกกล่าวตอบพระอจัจุตฤๅษีว่า ตนเองเป็น

คนดี และไม่ไดมี้เจตนามานางมทัรีหรือกุมารทงัสองตามทีอจัจุตฤๅษีกล่าว ดงัเนือความว่า 

 พระเจ้าขา้พระฤๅษีอย่ามาเพ่อมาพาลโกรธ ข้าธชีนีใช่พราหมณ์โหดหีนชาติเหมือน

เช่นว่า ไม่จงหวังตังหน้ามาขอทาน กระทําให้เสียจารีตรามราชวิสัยมหาศาลสืบประเวณี ถึงจะ

บริภาษพอ้จนเพียงนี ข้าน้อยก็หนักแน่นนึกเกรงใจไม่โกรธตอบ ด้วยตังตัวอยู่ในความชอบไม่ผิด

แผก มานีหวังจะใคร่ประสพพบบพิตรพุทธพงศ์ทิพากร อันเป็นศรีสวัสดิสุนทรทางทัสนานุตริย

ธรรมอันอุดม ด้วยได้เคยสโมสรสมาคมคบหา กับพระองค์ผู้ทรงปรีชาเชือปราชญ์ไม่มีเปรียบ

ประยรูยศอันใหญ่ยงิ แต่จากเมืองมาอยู่ป่าเป็นความจริง ขา้พเจ้ายงัไม่ไดพ้บพระองค์เลย พระคุณ

เจา้เอ่ยเอน็ดูเถิดถา้รู้แห่ง จงช่วยแนะนาํตาํแหน่งแนวนิวาสสถานให้แก่ขา้พฤฒาจารย ์ณ กาลบดันี

เถิด   

  (มหาเวสสันดรชาดก, : ) 

จากตัวอย่างเนือความ จะเห็นว่า ถอ้ยคาํพูดของชูชกมีการ

กล่าวถึงตนเองในดา้นดี สงัเกตจากความว่า ข้าธชีนีใช่พราหมณ์โหดหีนชาติเหมือนเช่นว่า เพราะ

ตนเองถือปฏิบติัในสิงทีถูกตอ้ง สงัเกตจากความว่า ด้วยตังตัวอยู่ในความชอบไม่ผิดแผก การทีชูชก

กล่าวถึงตนเองในแง่ดี เพราะชูชกมีเจตนาแอบแฝง คือ การลวงให้พระอจัจุตฤๅษียอมบอกทางให้

ตนไดพ้บกบัพระเวสสนัดรเพือตนจะไดข้อกุมารทงัสอง 
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ชีเปลือย ในพระอภัยมณี ถอ้ยคาํของชีเปลือยทีกล่าวตอบ  

สุดสาครว่า ทาํใหเ้ห็นถึงการสร้างภาพของชีเปลือยเพือใหผู้อื้นเห็นว่าตนเป็นคนดี ดงัเนือความว่า 

ชีเปลือยนงัฟังขดัสมาธิพบั  แสนสับปลบัปลิ นปลอกบอกนิสัย 

เราตัดขาดปรารถนาไม่อาลัย  ด้วยเห็นภัยวิปริตอนิจจัง 

อันร่างกายหมายเหมือนหนึงเรือนโรค  แสนโสโครกคืออายกุเป็นทุกขัง 

เครืองสําหรับยบัยบุอสุภัง  จะปิดบังเวทนาไว้ว่าไร 

เราถือศีลจินตนาศิวาโมกข์  สละโลกรูปนามตามวิสัย 

บังเกิดเป็นเบญจขันธ์มาฉันใด  ก็ทิงไว้เช่นนันจึงฉันนี 

ไม่รักรูปร่างกายเสียดายชาติ  อารมณ์มาดมุ่งหมายจะหน่ายหนี 

นีตวัท่านการธุระอะไรมี  มาเดียวนีจะไปหนตาํบลใด  

(พระอภยัมณี เล่ม 1, : ) 

จากตัวอย่างเนือความ จะเห็นว่า ถอ้ยทีชีเปลือยกล่าวตอบ  

สุดสาครว่า ตนเป็นนกับวชทีอยูใ่นศีลธรรม และสละในเรืองทางโลก จึงไม่นุ่งห่มเสือผา้ เป็นการ

กล่าวเพือทาํใหสุ้ดสาครมองว่าตนเป็นคนดี ซึงเป็นเจตนาแอบแฝง เนืองจากชีเปลือยตอ้งการไมเ้ทา้

และมา้มงักรของสุดสาคร จึงนาํเสนอภาพของตนเองในดา้นดี เพือลวงใหสุ้ดสาครหลงเชือจะไดชิ้ง

ไมเ้ทา้และมา้มงักร 

นางศรีสาหง ในอภัยนุราช ถอ้ยคาํของนางศรีสาหงทีกล่าว

ทา้วอภยันุราช ทาํให้เห็นว่า นางศรีสาหงเคยเป็นนางฟ้า แต่ทาํผิดกฎจึงถูกสาปให้มาอยู่ในป่า ซึง

เป็นการกล่าวถึงตนเองเพือสร้างภาพใหท้า้วอภยันุราชเห็นว่าตนเป็นหญิงทีมีความงดงามดงันางฟ้า 

ดงัเนือความว่า 

ฟังคาํ นางทาํชมอ้ยถอยหนี   

พลางนบนอบตอบว่าขา้นี ชือศรีสาหงไร้พงศพ์นัธุ์ 

เดิมสําหรับขับร้องรองบาท เจ้าไกรลาสเลียงไว้ในสวรรค์ 

ข้าเล่นเพือนเชือนเทียวเป็นโทษทัณฑ์ จึงสาปสรรค์มาอยู่ในป่าดอน 

(อภยันุราช, : ) 

จากตวัอย่างเนือความ จะเห็นว่า ถอ้ยคาํของนางศรีสาหงที

กล่าวตอบทา้วอภยันุราช เป็นการแสดงใหเ้ห็นภาพของตนเองในดา้นดี ซึงมีเจตนาแอบแฝง คือ การ

ลวงใหท้า้วอภยันุราชลุ่มหลงว่าตนเป็นนางฟ้าทีมีความงดงามทงัดา้นรูปลกัษณ์ และกิริยามารยาท 

และไม่ไดเ้ป็นผสิีงอยา่งทีตวัละครอืน ๆ ในเรืองกล่าวถึง  
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กลวิธีการสร้างจากถอ้ยคาํของตัวละครอปัลกัษณ์ โดยตัวละคร

อปัลกัษณ์กล่าวถึงตนเองในดา้นดี เนืองจากรับรู้ตวัตนทีแทจ้ริงของตนเองทีซ่อนอยู่ภายใตค้วาม

อปัลกัษณ์จึงทาํให้มองข้ามเรืองรูปลกัษณ์ภายนอกไป และมองคุณสมบัติทีดีของตนเองแทน 

นอกจากนีตวัละครอปัลกัษณ์ยงักล่าวถึงตนเองในดา้นดี เนืองจากมีเจตนาแฝงเร้นเพือโน้มน้าวและ

ลวงตวัละครอืน ๆ ในเรืองให้เชือและทาํตามความต้องการของตน ซึงการให้ตวัละครอปัลกัษณ์

กล่าวถึงตนเองในดา้นดีโดยมีเจตนาแฝงเร้น ทาํให้เห็นความซบัซอ้นของการนาํเสนอภาพของตวั

ละครอปัลกัษณ์ นบัว่าเป็นวิธีการทีช่วยเสริมใหต้วัละครอปัลกัษณ์มีความน่าสนใจมากขึน 

. .  ตวัละครอปัลกัษณ์กล่าวถึงตนเองในด้านไม่ดี  

ตวัละครอปัลกัษณ์กล่าวถึงตนเองในดา้นไม่ดีมกัจะกล่าวถึงรูปลกัษณ์

ของตนในดา้นไม่ดี โดยมองรูปลกัษณ์อนัอปัลกัษณ์เป็นเสมือนอุปสรรคทีขดัขวางความรักของตน 

แต่ก็มีการกล่าวถึงคุณสมบติัของตนในดา้นไม่ดีดว้ย เช่น 

ในเสภาเรืองขุนชา้ง ขุนแผน ขุนชา้งกล่าวถึงรูปลกัษณ์ของตนเองใน

ดา้นทีไม่ดี ดงัเนือความตอนขุนชา้งครวญถึงนางวนัทอง (นางพิมพิลาไลย ) เนือความว่า  

  รูปตัวชัวช่างกระไรเลย  ขุนช้างเอ๋ยเลียนโล่งดังโขลงข้าม 

  ถ้ากพูบฤๅษีชีพราหมณ์  จะชุบให้เหมือนพระรามธเรศตรี 

  กรีดกรายชายไปใหเ้ห็นหนา้  สีดากจ็ะพวยมาดว้ยพี 

  นีเนือตัวชัวช้าเป็นราค ี  ไม่มีดีสารพัดขัดระยาํ 

(ขุนชา้ง ขุนแผน, 2555: ) 

จากตัวอย่างเนือความจะเห็นว่า ถอ้ยคาํทีขุนช้างกล่าวถึงตนเองว่า 

หากตนไดพ้บฤๅษี หรือผูว้ิเศษก็จะใหชุ้บตวัใหง้ดงามเหมือนพระราม อีกทงัความทีขุนชา้งกล่าวว่า 

นีเนือตัวชัวช้าเป็นราคี ไม่มีดีสารพัดขัดระยาํ ซึงคาํพูดของชุนชา้งแสดงออกถึงความไม่พอใจใน

รูปลกัษณ์ของตนเอง แสดงใหเ้ห็นว่าขุนชา้งมีการมองรูปลกัษณ์ของตนเองในดา้นไม่ดีเช่นกนั  

ในบทละครนอกเรือง คาวี ทา้วสันนุราชกล่าวว่ารูปลกัษณ์ของตนที

แก่เกินไป เป็นอุปสรรคทีทาํใหน้างจนัทสุ์ดาไม่ยอมความรักจากรักตน ดงัเนือความว่า 

เมือนนั   ท่านทา้วสันนุราชเป็นใหญ่ 

  ตงัแต่ไดจ้นัทสุ์ดายาใจ  มาไวใ้นทีมนเทียรทอง 

  สุดแสนรักใคร่ใหลหลง  นางไม่ปลงประดิพทัธ์ใหข้ดัขอ้ง 

  พระครวญครําดาํริตริตรอง  ไฉนหนอนวลละอองจะเอน็ดู 
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  พระทําเสน่ห์เล่ห์กลก็หลายสิง นางยงิด่าว่าน่าอดสู 

  สินตํารับตําราวิชาครู  เพราะกายกแูก่เกินขนาดไป 

  (บทละครนอกเรือง คาว,ี : ) 

จากตวัอย่างเนือความ จะเห็นว่า ถอ้ยคาํของทา้วสันนุราชทีกล่าวถึง

ตนเองว่า ตนไดท้าํทุกวิธีเพือใหน้างจนัทสุ์ดารัก แต่นางก็ยงัไม่สนใจเพราะร่างกายของตนทีแก่ชรา 

ซึงแสดงใหเ้ห็นว่าทา้วสนันุราชมีการมองรูปลกัษณ์ของตนในเชิงลบ 

ในบทละครนอกเรือง คาวี ถอ้ยคาํทีนางคนัธมาลีกล่าวตอบพระคาวี 

แสดงใหเ้ห็นถึงการมองรูปลกัษณ์ของตนเองว่าไม่ดี เนืองจากความชราภาพ ดงัเนือความว่า 

ถอ้ยเอยถอ้ยคาํ  เจ็บชาํนาํใจเป็นหนกัหนา 

  คอ้นพลางทางตอบวาจา  ช่างเถิดหนา้ตามนัหมองมอม 

  ....................   ................... 

อยา่หยกุหยกิรังหยาวใช่สาวแส้ มันคนแก่คนเฒ่าแพ้เผ้าผม  

  รูปร่างชัวช้าไม่น่าชม  เจา้คารีคารมพอสมตวั  

ทังอาภัพอัปลักษณ์หนักหนา  พระกต็รัสเป็นตราแลว้ว่าชวั 

  จะขืนเข้าใกล้ช่างไม่กลัว  หน่อยจะพาให้มัวมอมไป 

  (บทละครนอกเรือง คาว,ี : ) 

จากตวัอยา่งเนือความ จะเห็นว่า ถอ้ยคาํของนางคนัธมาลีทีกล่าวตอบ

พระคาวีว่า รูปร่างชัวช้าไม่น่าชม และ ทังอาภัพอัปลักษณ์หนักหนา อีกทงั หน่อยจะพาให้มัวมอม

ไป สามารถแสดงใหเ้ห็นถึงการมองรูปลกัษณ์ของตนเองว่าไม่ดี อีกทงัรูปลกัษณ์ทีไม่ดีของตนจะ

ส่งผลคนทีมีรูปลกัษณ์งดงามอยา่งทา้วสนันุราชชุบตวั (พระคาวี) ไร้ความงดงามไปดว้ย 

ในพระอภยัมณี ถอ้ยคาํของนางผีเสือสมุทรทีกล่าวถึงตนเองว่าเป็น

ยกัษอ์ปัลกัษณ์จึงตอ้งแปลงกายเป็นผูห้ญิงทีมีความงดงาม ทาํใหเ้ห็นการมองลกัษณะมองตนเองใน

ดา้นลบ ดงัเนือความว่า 

อสุรีผีเสือแสนสวาท เห็นภูวนาทนิงไปกใ็จหาย  

เออพ่อทูนหวัผวัขา้ตาย ราพณ์ร้ายลูบตอ้งประคององค ์

เห็นอุ่นอยูรู้่ว่าสลบหลบั ยงัไม่ดบัชนมชี์พเป็นผุยผง 

พ่อทูนหัวกลัวน้องนีมันคง ด้วยรูปทรงอัปลักษณ์เป็นยกัษ์มาร 

จาํจะแสร้งแปลงร่างเป็นนางมนุษย ์ ใหผ้าดผุดทรวดทรงส่งสัณฐาน 

เห็นพระองคท์รงโฉมประโลมลาน จะเกียวพานรักใคร่ดงัใจจง 
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แลว้อ่านเวทเพศยกัษก์สู็ญหาย สกนธ์กายดงักินนรนวลหง 

เอาธารามาชโลมพระโฉมยง เขา้แอบองคน์วดฟันคนัประคอง 

(พระอภยัมณี เล่ม , : ) 

จากตวัอยา่งเนือความ จะเห็นว่า ถอ้ยคาํของนางผเีสือสมุทรทีกล่าวว่า 

พ่อทูนหัวกลวัน้องนีมันคง ด้วยรูปทรงอัปลักษณ์เป็นยักษ์มาร และพฤติกรรมของนางทีนิมิตกาย

เป็นมนุษยที์มีรูปลกัษณ์งดงาม แสดงให้เห็นว่า นางผีเสือสมุทรมีการมองรูปลกัษณ์ของตนเองใน

ดา้นลบ 

ในเสภาเรืองขุนช้าง ขุนแผน ถอ้ยคาํทีหมืนหาญกล่าวถึงตนเองว่า 

เป็นผูมี้ความสามารถ แต่กลบัตอ้งพ่ายแพแ้ก่ขุนแผน ซึงถอ้ยคาํดงักล่าวแสดงให้เห็นคุณสมบติัทีดี

ของหมืนหาญในดา้นลบ เนืองจากหมืนหาญมองว่าตนเป็นผูด้อ้ยความสามารถ ดงัเนือความว่า 

หมืนหาญเห็นพลายแกว้นนัแคลว้คลาด  ขา้ไทเขา้กลุม้รุมกนัสี 

อา้ยแกว้นีฉกาจบงัอาจครัน  เดิมสาํคญัว่ามนัเคอะเซอะซานมา 

มาหมกคลุมซุ่มอยูไ่ม่รู้แจง้  มนัมาแกลง้ถ่อมตนเหมือนคนบา้ 

กก็ูเป็นคนดีมีวิชา ยงัอ้ายนีดีกว่าน่าน้อยใจ 

ดงัพญาสีหราชอนักราดเกรียว อยูถ่าํเดียวสองตวัเห็นไม่ได ้

ยงิคิดยงิแคน้ใหแ้น่นใจ เดินขึนบนัไดไปเรือนพลนั  

(ขุนชา้ง ขุนแผน, : ) 

จากตวัอยา่งเนือความ จะเห็นว่า ถอ้ยคาํของหมืนหาญกล่าวว่า ตนเอง

เป็นผูมี้วิชาและความสามารถ แต่ขุนแผนมีวิชาดีและมีความสามารถมากกว่าตน ทาํใหห้มืนหาญลด

ความมนัใจลง ส่งผลใหค้วามสามารถของหมืนหาญถูกลดทอนลงเช่นเดียวกนั ดงันันการแสดงให้

เห็นถึงคุณสมบติัทีดีของหมืนหาญจึงเป็นภาพในดา้นลบ  

ในอภัยนุราช ถอ้ยคาํของนางศรีสาหงทีกล่าวถึงตนเองว่า ตนเองแก่

ชราไม่คู่ควรกับท้าวอภัยนุราช เป็นการแสดงให้เห็นการมองของนางศรีสาหงในด้านลบดัง

เนือความว่า 

ทรงศกัดิ อยา่รุกรานหาญหกัหนกัหนา 

นอ้งอุตส่าห์พยายามตามมา จะขอเป็นเช่นขา้ฝ่าละออง 
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ด้วยเกินสาวคราวแก่แพ้ผม ไม่ควรคู่ชูชมสมสอง 

ทีรุ่นราวชาวเมืองเนืองนอง อันรูปร่างอย่างน้องไม่ต้องการ 

เหมือนเขาเปรียบเทียบความเมือยามรัก นาํตม้ผกัขมกช็มหวาน 

เมือจืดจางห่างเหินเนินนาน แต่นาํตาลว่าเปรียวไม่เหลียวดู 

ขอสนองรองบาทเหมือนมาดหมาย อยา่ด่วนไดใ้หอ้ายอดสู 

ราชกิจผิดชอบไม่รอบรู้ พระภูวไนยไดเ้มตตา  

(อภยันุราช, : ) 

จากตวัอยา่งเนือความ จะเห็นว่า ถอ้ยคาํของนางศรีสาหงทีกล่าวว่า จะ

ขอเป็นเช่นข้าฝ่าละออง หรือความว่า ขอสนองรองบาทเหมือนมาดหมาย เป็นการพูดแบบเจียมตวั

ในการกล่าวถึงตนเอง เนืองจากรูปลกัษณ์ทีแก่ชรา แสดงใหเ้ห็นถึงการมองภาพของนางศรีสาหงใน

แง่ลบ การพูดแบบเจียมตวัเป็นส่วนหนึงในการใชม้ารยาเพือลวงใหท้า้วอภยันุราชเกิดความลุ่มหลง

ในตวันางศรีสาหง 

กลวิธีการสร้างจากถอ้ยคาํของตวัละครอปัลกัษณ์ พบว่า ตวัละครอปัลกัษณ์มี

การกล่าวถึงตนเองในดา้นดีและดา้นไม่ดี ตวัละครอปัลกัษณ์กล่าวถึงตนเองในดา้นดี เพราะตวัละคร

อปัลกัษณ์รู้จักตวัตนทีแท้จริง จึงสามารถมองขา้มความอปัลกัษณ์ภายนอกไปได ้ทาํให้มองเห็น

คุณสมบติัทีดีของตนมากขึน อยา่งไรก็ตามจะพบว่า ตวัละครอปัลกัษณ์กล่าวถึงตนเองในดา้นดี เพือ

สร้างภาพของตนให้ผูอื้นเห็นว่าตนดี เพราะมีเจตนาทีไม่ดีแฝงอยู่ เมือตวัละครอปัลกัษณ์กล่าวถึง

ตนเองในดา้นลบพบว่า ตวัละครอปัลกัษณ์มกัจะกล่าวถึงรูปลกัษณ์ของตนในดา้นลบว่าตนเองมี

รูปลกัษณ์ทีอปัลกัษณ์อย่างชดัเจน หากตวัละครอปัลกัษณ์กล่าวถึงคุณสมบติัของตนในดา้นลบก็

จะต้องมีเหตุการณ์ทีทําให้ความคิดของตัวละครอัปลักษณ์นันเปลียนไป เช่น หมืนหาญมี

ความสามารถในการต่อสู้มาก แต่เมือหมืนหาญตกอยู่ในสถานการณ์ทีเป็นรองขุนแผนก็ทาํให้  

หมืนหาญมองความสามารถของตนลดลง 

การสร้างตวัละครอปัลกัษณ์ดว้ยกลวิธีการเล่าเรืองทงั  ลกัษณะ ไดแ้ก่ กลวิธีการสร้าง

จากการบรรยายของผูเ้ล่าเรืองแบบผูรู้้ กลวิธีการสร้างจากการบรรยายของตวัละครอืน และกลวิธี

การสร้างจากถอ้ยคาํของตัวละครอปัลกัษณ์ มกัจะปรากฏภาพของตัวละครอปัลกัษณ์ ทังด้าน

รูปลกัษณ์ภายนอก ลกัษณะนิสยั และคุณสมบติัในดา้นลบ แต่ก็ปรากฏภาพของตวัละครอปัลกัษณ์

ในดา้นบวกเช่นกนั ซึงการกล่าวในดา้นบวกมกัจะเป็นการกล่าวถึงลกัษณะนิสัยและคุณสมบติัของ

ตวัละครอปัลกัษณ์มากกว่าการกล่าวถึงรูปลกัษณ์ภายนอก ทงันีเกิดจากการมองขา้มความอปัลกัษณ์

ของตวัละครอปัลกัษณ์ไป 
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. กลวธิีทางภาษา   

ภาษาเป็นเครืองมือในการสือสาร ทาํใหผู้รั้บสารสามารถเขา้ใจเรืองราวทีกวีตอ้งการจะ

สือออกมาได้ ความสามารถของกวีในการเลือกใช้เสียง ค ํา  ภาพพจน์  และโวหาร ซึงเป็น

องคป์ระกอบของภาษา (ธเนศ เวศร์ธาดา, : ) สามารถทาํให้ผูอ่้านเกิดอารมณ์และความรู้สึก

ไปตามเรืองราวทีกวีตอ้งการจะสือได ้ 

ในการสร้างตวัละครอปัลกัษณ์ในวรรณคดีไทย ผูศึ้กษาเห็นว่า ภาษาเป็นส่วนสาํคญั

เป็นอย่างยิง เนืองจากภาษาสามารถทาํให้ผูอ่้านรู้สึกและเห็นภาพความอปัลกัษณ์ของตัวละคร

อปัลกัษณ์ได้ชดัเจนขึน กลวิธีทางภาษาทีกวีใชใ้นการสร้างตัวละครอปัลกัษณ์ในวรรณคดีไทย 

พบว่ามีการใชค้าํ และการใชภ้าพพจน์ เพือแสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะของตวัละคร ดงันี 

.  การใช้คาํ 

ในการสร้างตวัละครอปัลกัษณ์ วรรณคดีแต่ละเรืองจะมีการเลือกใชค้าํใน การ

นาํเสนอตวัละครอปัลกัษณ์  ลกัษณะไดแ้ก่ การสรรคาํ และการใชค้าํเรียกตวัละครอปัลกัษณ์  

. .  การสรรคาํ 

การสรรคาํ หมายถึง การเลือกสรรคาํทีนาํมาเรียงร้อยในบทประพนัธ ์

เพือให้สือสารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตามจุดมุ่งหมายของกวี การเลือกสรรคาํมาใชใ้นบท

ประพนัธ์นับว่ามีความสาํคัญยิง เพราะรูปและเสียงของคาํทีนาํมาใช้มีส่วนสัมพนัธ์กบัการสร้าง

ความงามและอารมณ์สะเทือนใจแก่บทประพนัธ ์(สุจิตรา จงสถิตวฒันา, : - )  

การสรรคาํในการสร้างตวัละครอปัลกัษณ์ในวรรณคดีไทยพบว่า กวีมี

การเลือกสรรคาํทีมีความหมายเชิงลบ เพือสือถึงความอปัลกัษณ์ของตวัละครอปัลกัษณ์ในวรรณคดี

ไทย ดงัตวัอยา่ง  

เจ้าเงาะ ในบทละครนอกเรือง สงัขท์อง กวีมีการเลือกใชค้าํในเชิงลบ 

เพือแสดงใหเ้ห็นว่าเจา้เงาะมีรูปลกัษณ์ทีอปัลกัษณ์ ดงัเนือความทีนางสนมกล่าวถึงเจา้เงาะ เนือความ

ว่า   

บา้งว่าน่าชงัเป็นหนกัหนา  แลดูหูตาตืนตะลึง 

รูปร่างอัปรีย์ขีทึง   เหมือนหนึงภูตผีทีกลางนา 
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ลางคนบ่นว่าถา้เช่นนี  ฟ้าผีเถิดไม่นึกปรารถนา 

น่ากลวัตวัดาํเหมือนคุลา  ต่างติเงาะป่าว่าวุ่นไป 

  (สังขท์อง, : ) 

จากเนือความจะเห็นว่า กวีใชค้าํว่า อัปรีย์ หมายถึง ว. ระยาํ จญัไร เลว

ทราม ตาํชา้ ชวัชา้ ไม่เป็นมงคล. (พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน , : ) และ ขีทึง 

ทีเป็นคาํประสมระหว่างคาํว่า ขี กบัคาํว่า ทึง คาํว่า ขี ใชป้ระกอบหนา้คาํทีแสดงความหมายในทางที

ไม่ดี (พจนานุกรมฉบับราชบณัฑิตยสถาน , : ) เมือนาํมาประกอบหน้าคาํว่า ทึง 

หมายถึง พยายามดึงของเหนียวหรือสิงทีติดอยู่แน่นโดยแรง เช่น ทึงผม, แย่งกนั เช่น แร้งทึงศพ 

(พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน , : ) คาํว่า ขีทึง จึงเป็นคาํเชิงลบทีมีความหมายไม่

ดี กวีดงักล่าวเพือขยายความใหผู้อ่้านเห็นว่า เจา้เงาะมีรูปลกัษณ์ที เลวทราม ตาํชา้ และไม่ดีเป็นอยา่ง

มาก 

ขุนช้าง ในเสภาขุนช้าง ขุนแผน กวีมีการสรรคําในเชิงลบเพือ

นาํเสนอรูปลกัษณ์อนัอปัลกัษณ์ของขุนชา้ง เช่น คาํกล่าวของพระไวยทีกล่าวถึงขุนชา้ง ดงัเนือความ

ว่า 

เออนีเนือเคราะห์กรรมมานาํผิด น่าอายมิตรหมองใจไม่หายหมาง 

ฝ่ายพ่อมีบุญเป็นขนุนาง  แต่แม่ไปแนบขา้งคนจญัไร 

รูปร่างวิปริตผิดกว่าคน  ทรพลอัปรีย์ไม่ดีได้ 

ทงัใจคอชวัโฉดโหดไร้  ช่างไปหลงรักใคร่ไดเ้ป็นดี 

  (ขุนชา้ง ขุนแผน, 2555: 652) 

จากเนือความจะเห็นว่า กวีมีการเลือกสรรคาํว่า วิปริต หมายถึง ก. 

แปรปรวน, ผดิปรกติ, ผดิแนวทาง, แปรปรวนไปขา้งร้าย, กลบักลายไปขา้งร้าย (พจนานุกรมฉบบั

ราชบัณฑิตยสถาน , : ) ขยายคาํว่า รูปร่าง แสดงให้เห็นว่า ขุนช้างมีรูปลกัษณ์

ภายนอกทีผดิปรกติจากจากคนทวัไป และยงัใชค้าํว่า ผิดคน เพือยาํความรู้สึกของผูอ่้าน แสดงให้

เห็นภาพของขุนชา้งทีผดิปกติจากคนทวัไปใหช้ดัเจนขึน  

นอกจากนียงัใชค้าํว่า ทรพล หมายถึง ว. มีกาํลงันอ้ย, อ่อนแอ, ทอ้แท;้ 

เลวทราม (พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน , : ) คาํว่า อัปรีย์ หมายถึง ว. ระยาํ 

จญัไร เลวทราม ตาํชา้ ชวัชา้ ไม่เป็นมงคล (พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน , : ) 

และคาํว่า ไม่ดี ซึงคาํทีกวีเลือกสรรมาใชที้ลว้นเป็นคาํทีมีความหมายในเชิงลบ เมือกวีเลือกนาํมาใช้
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กล่าวถึงรูปลกัษณ์ภายนอกของขุนช้างจึงเป็นการนําเสนอให้เห็นว่าขุนช้างเป็นตัวละครทีมี

รูปลกัษณ์อนัอปัลกัษณ์ 

จรกา ในอิเหนา กวีมีการเลือกสรรคาํเพือนาํเสนอให้เห็นรูปลกัษณ์ที

ไม่งดงามของจรกา เช่น ตอนอิเหนาตดัดอกลาํเจียกใหน้างยบุลถวายนางบุษบา ดงัเนือความว่า 

ในลกัษณ์นนัว่าจรกา  รูปชัวตําช้าทงัศกัดิศรี 

  ทรลักษณ์พิกลอินทรีย์  ดูทีไหนไม่มีจาํเริญใจ 

  เกศานาสิกขนงเนตร  สมเพชพิปริตผิดวิสัย 

เสียงแหบแสบสันเป็นพน้ไป  รูปร่างช่างกระไรเหมือนยกัษม์าร 

  (อิเหนา, : ) 

จากเนือความในสารทีอิเหนาส่งถึงนางบุษบาจะเห็นว่า กวีมีการใชค้าํ

ว่า รูปชัว เพือแสดงใหเ้ห็นว่าจรกามีรูปลกัษณ์ทีอปัลกัษณ์อย่างชดัเจน และใชค้าํว่า ตาํช้า หมายถึง 

ว. เลวทราม ขยายความคาํว่า รูปชวั เพือแสดงใหเ้ห็นว่า จรกามีรูปลกัษณ์ทีอปัลกัษณ์ซึงเป็นลกัษณะ

ทีไม่ดี นอกจากนียงัใชค้าํอืน ๆ ทีมีความหมายเชิงลบ ไดแ้ก่ คาํว่า ทรลักษณ์ หมายถึง ว. ลกัษณะที

ถือว่าไม่ดี (พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน , : ) และคาํว่า พิกลอินทรีย์ หมายถึง 

ลกัษณะของร่างกายทีแปลกประหลาด คาํว่า พิปริต หมายถึง ผิดปรกติ และคาํว่า ผิดวิสัย หมายถึง 

ผิดไปจากลกัษณะทีเป็น อีกทังยงัใช้คาํว่า สมเพช หมายถึง ก.สงสารสลดใจ (พจนานุกรมฉบับ

ราชบณัฑิตยสถาน , : ) มาใชใ้นการยาํภาพความอปัลกัษณ์ของจรกา และยงัช่วยเร้า

ความรู้สึกของผูอ่้าน ทาํใหเ้ห็นว่าจรกามีรูปลกัษณ์ทีอปัลกัษณ์เป็นอยา่งมาก  

นางคันธมาล ีในบทละครนอกเรือง คาวี กวีมีการเลือกใชค้าํทีแสดง

ใหเ้ห็นว่า นางคนัธมาลีมีรูปลกัษณ์ทีอปัลกัษณ์ไม่งดงาม ดงัเนือความว่า 

...................   ................... 

นอ้งนีแก่เฒ่าอยา่เฝ้ากวน  ไม่สมควรเคียงคู่ดว้ยภูมี 

  สารพดัเผา้ผมไม่สมประกอบ  แกม้ตอบฟันหกัน่าบัดสี 

  อัปยศอดสูดูไม่ด ี   อะไรนีน่าชังทาํซังตาย 

  (บทละครนอกเรือง คาว,ี : ) 

 

ตอนนางคนัธมาลีขึนเฝ้า ดงัเนือความว่า 

...................   ................... 

รูปร่างชัวช้าไม่น่าชม  เจา้คารีคารมพอสมตวั 
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ทงัอาภพัอัปลักษณ์หนกัหนา  พระกต็รัสเป็นตราแลว้ว่าชวั 

จะขืนเขา้ใกลช่้างไม่กลวั  หน่อยจะพาใหม้วัมอมไป 

  (บทละครนอกเรือง คาว,ี : ) 

จากตวัอย่างเนือความทัง  ข้างต้น จะเห็นว่า กวีเลือกใช้คาํว่า ไม่

สมประกอบ เพือขยายความใหเ้ห็นว่านางคนัธมาลีมีลกัษณะของผมทีผิดไปจากปกติ และคาํว่า น่า

บัดสี หมายถึง น่าอบัอายขายหนา้ เป็นทีน่ารังเกียจ (พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน , : 

) เพือขยายความให้เห็นว่า ลกัษณะของนางคนัธมาลีทีมีแกม้และฟันเป็นลกัษณะทีน่าอบัอาย

และน่ารังเกียจ อีกทงัยงัใชค้าํว่า อัปยศ หมายถึง ว. ไร้ยศ, ปราศจากยศ; เสือมเสียชือเสียง, น่าอบัอาย

ขายหนา้ (พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน , : ) คาํว่า อดสู หมายถึง ก.ละอายใจ, 

อบัอายมาก (พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน , : ) ซึงการใชค้าํว่า อปัยศ และคาํว่า 

อดสู อีกทงัยงัใชค้าํว่า ดูไม่ดี และคาํว่า น่าชัง หมายถึง น่าเกลียด แสดงให้เห็นว่า นางคนัธมาลีมี

รูปลกัษณ์ทีไม่ดี ซึงเป็นรูปลกัษณ์ทีน่าเกลียดและน่าอบัอาย 

นอกจากนียงัมีการใชค้าํทีแสดงใหเ้ห็นถึงรูปลกัษณ์ของนางคนัธมาลี

ทีมีลกัษณะอปัลกัษณ์อย่างชดัเจน ไดแ้ก่ คาํว่า รูปร่างชัวช้า ซึงกวีใชค้าํว่า ชัวช้า หมายถึง ว. เลว

ทราม (พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน , : ) ขยายความคาํว่า รูปร่าง ทาํให้เห็นว่า

นางคันธมาลีมีรูปร่างทีเลวทราม และคาํว่า อัปลักษณ์ หมายถึง ว. ชั ว มกัใช้แก่รูปร่าง, หน้าตา 

(พจนานุกรมฉบับราชบณัฑิตยสถาน , : ) การเลือกใชค้าํดังกล่าวขา้งต้นของกวี

สามารถยาํใหเ้ห็นภาพความอปัลกัษณ์ของนางคนัธมาลีไดช้ดัเจนขึน 

นางแก้วหน้าม้า ในบทละครนอกเรือง แกว้หนา้มา้ กวีมีการสรรคาํใน

เชิงลบเพือนาํเสนอใหเ้ห็นรูปลกัษณ์ของนางแกว้ทีมีความอปัลกัษณ์ เช่น คาํกล่าวของตายายทีกล่าว

กบันางแกว้ ดงัเนือความว่า 

รูปเราชัวช้าน่าเกลียดกลัว  จะมีผวัเกินพกัตร์ศกัดิศรี 

จะโศกกาอาลยัทาํไมมี  อยูที่นียากเยน็ไดเ้ห็นกนั 

  (แกว้หนา้มา้,  : ) 

จากเนือความจะเห็นว่า กวีเลือกใชค้าํว่า ชัวช้า หมายถึง ว. เลวทราม 

ร้าย (พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน , : ) ขยายคาํว่า รูป คือ รูปลกัษณ์ภายนอก 

แสดงให้เห็นว่า นางแกว้รูปลกัษณ์ภายนอกทีไม่ดี และยงัใชค้าํว่า น่าเกลียด หมายถึง ชวนให้ชงั, 

ชวนให้รังเกียจ และคําว่า กลัว หมายถึง ก. ความรู้สึกไม่อยากประสบสิงทีไม่ดีแก่ตัว, รู้สึก
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หวาดกลวัเพราะคาดว่าจะประสบภยั (พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน , : ) เพือเป็น

การยาํใหเ้ห็นว่ารูปลกัษณ์ภายนอกของนางแกว้ไม่ดี และไม่น่าเขา้ใกลเ้พราะน่ารังเกียจและน่ากลวั

อีกดว้ย 

ในตอนมาณพแปลงกลบัคืนเป็นนางแกว้หมา้มา้ กวีมีการสรรคาํเพือ

นาํเสนอใหเ้ห็นว่า นางแกว้เป็นตวัละครอปัลกัษณ์ ดงัเนือความว่า  

กลายเป็นนางแกว้สัปดน วิปริตผิดคนหนกัหนา 

แลว้ว่ากบัพีนอ้งสองธิดา  นีแลคือว่าเป็นเจา้นาย 

  (แกว้หนา้มา้,  : ) 

จากเนือความจะเห็นว่า กวีมีการเลือกสรรคาํว่า วิปริต หมายถึง ก. 

แปรปรวน, ผดิปรกติ, ผดิแนวทาง, แปรปรวนไปขา้งร้าย, กลบักลายไปขา้งร้าย (พจนานุกรมฉบบั

ราชบณัฑิตยสถาน , : ) เพือนาํเสนอให้เห็นว่านางแกว้มีลกัษณะทีผิดจากคนทวัไป 

และยงัใชค้าํว่า ผิดคน เพือยาํความรู้สึกของผูอ่้านทาํใหเ้ห็นภาพของนางแกว้ทีผดิปกติจากคนทวัไป

ชดัเจนขึน 

นางผีเสือสมุทร ในพระอภยัมณี เช่น ตอนนางผีเสือสมุทรลกัพระ

อภยัมณี ดงัเนือความว่า 

เห็นอุ่นอยูรู้่ว่าสลบหลบั  ยงัไม่ดบัชนมชี์พเป็นผุยผง 

พ่อทูนหวักลวันอ้งนีมนัคง  ดว้ยรูปทรงอัปลักษณ์เป็นยกัษม์าร 

  (พระอภยัมณี, : ) 

จากเนือความจะเห็นว่า  กวี มีการใช้ค ําว่า  อัปลักษณ์  เ พือสือ

ความหมายโดยตรงคาํว่า อัปลักษณ์ หมายถึง ว. ชวั มกัใช้แก่รูปร่าง, หน้าตา (พจนานุกรมฉบับ

ราชบณัฑิตยสถาน , : ) เป็นการนาํเสนอให้เห็นว่า นางผีเสือสมุทรเป็นตวัละครทีมี

ความอปัลกัษณ์ ซึงนางผเีสือสมุทรอปัลกัษณ์เพราะเกิดในเผา่พงศย์กัษ ์

จากการศึกษาการสรรคาํในการสร้างตวัละครอปัลกัษณ์ในวรรณคดี

ไทยพบว่า  กวีมีการเลือกสรรคาํทีมีความหมายเชิงลบ ปรากฏ  ลกัษณะ ไดแ้ก่ การสรรคาํทีแสดง

ความหมายของรูปลกัษณ์ว่าชวั เลวทราม และไม่ดี ไดแ้ก่ คาํว่า ขีทึง, คาํว่า ชัว, คาํว่า ตาํช้า, คาํว่า ชัว

ช้า, คาํว่า อัปลกัษณ์, คาํว่า อัปรีย์, คาํว่า ทรพล, คาํว่า ทรลกัษณ์ และคาํว่า ดูไม่ดี การสรรคาํทีแสดง

ความหมายถึงรูปลกัษณ์ทีผดิปกติ ไดแ้ก่ คาํว่า พิปริต,  คาํว่า วิปริต, คาํว่า ผิดคน, คาํว่า ผิดวิสัย, คาํ

ว่า พิกลอินทรีย์ และคาํว่า ไม่สมประกอบ และการสรรคาํทีแสดงถึงความรู้สึกทีไม่ดีต่อรูปลกัษณ์
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ภายนอก ปรากฏคาํทีแสดงความรู้สึก  ลกัษณะไดแ้ก่ คาํทีแสดงความรู้สึกสลดใจต่อรูปลกัษณ์ 

ไดแ้ก่ คาํว่า สมเพช คาํทีแสดงความรู้สึกถึงรูปลกัษณ์น่าอบัอาย ไดแ้ก่ คาํว่า น่าบัดสี, คาํว่า อัปยศ 

และคาํว่า อดสู และคาํทีแสดงความรู้สึกถึงรูปลกัษณ์ทีไม่น่าเขา้ใกล ้ไดแ้ก่ คาํว่า น่าชัง, คาํว่า น่า

เกลยีด และคาํว่า กลัว วิธีการสรรคาํดงักล่าวเกิดจากความตอ้งการของกวีทีจะนาํเสนอให้เห็นถึง

รูปลกัษณ์ทีไม่ดีของตวัละครอปัลกัษณ์อยา่งตรงไปตรงมาและชดัเจน กวีจึงสรรคาํทีมีความหมาย

ในเชิงลบเพือสือสารใหผู้อ่้านเห็นถึงภาพความอปัลกัษณ์ของตวัละครอปัลกัษณ์ไดอ้ยา่งง่ายดายและ

ชดัเจน  

. .  การใช้คาํเรียกตวัละครอปัลกัษณ์ 

ในวรรณคดีไทยแต่ละเรืองกวีจะกําหนดลักษณะของตัวละคร

อปัลักษณ์ ทังสถานะ รูปลกัษณ์ และลกัษณะนิสัยทีแตกต่างกันไปตามบทบาทของตัวละคร

อปัลกัษณ์ในเรืองนนัๆ ซึงการใชค้าํเรียกตวัละครจึงเป็นส่วนหนึงทีสามารถแสดงให้เห็นลกัษณะ

ของตัวละครอัปลกัษณ์ได้ กวีมีกลวิธีการนําเสนอตัวละครอปัลกัษณ์โดยการใช้คาํเรียกอย่าง

หลากหลาย สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น  กลุ่ม ไดแ้ก่  

. . .  การใชค้าํเรียกทีแสดงถึงรูปลกัษณ์ 

. . .  การใชค้าํเรียกทีแสดงถึงนิสยัและพฤติกรรม 

. . .  การใชค้าํเรียกทีแสดงสถานภาพผูน้าํและผูป้กครอง  

. . .  การใชค้าํเรียกทีแสดงถึงชาติกาํเนิดของตวัละครอปัลกัษณ์ 

. . .  การใช้คาํเรียกทีแสดงถึงรูปลกัษณ์ 

ในวรรณคดีไทยกวีมีการใช้คาํเรียกตัวละครอปัลกัษณ์ที

แสดงใหเ้ห็นถึงรูปลกัษณ์ ดงัตารางต่อไปนี 

ตารางที  การใชค้าํเรียกทีแสดงถึงรูปลกัษณ์ 

ตวัละคร คาํเรียกตวัละคร คาํแปล 

ชูชก 
อา้ยพร่อยฟันหกั 

(มหาชาติคาํหลวง, : ) 

พร่อย หมายถึง ว. ครําคร่า แก่ครํา 

แสดงใหเ้ห็นลกัษณะของชูชกทีมีลกัษณะ

แก่ฟันหกั 
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ตารางที  การใชค้าํเรียกทีแสดงถึงรูปลกัษณ์ (ต่อ) 

ตวัละคร คาํเรียกตวัละคร คาํแปล 

ชูชก 

บาคค่อมขวลทรรป 

(มหาชาติคาํหลวง, : ) 

บาคค่อม หมายถึง น.นกับวชหลงัค่อม ใน

ทีนีหมายถึง ชูชก (พจนานุกรมศพัท์

วรรณคดีไทยสมยัอยธุยา, : ) 

แสดงใหเ้ห็นว่า ชูชกเป็นคนทีมีหลงัค่อม 

ซึงเป็นการแสดงถึงรูปลกัษณ์ของชูชก 

เถา้มหลกอการ 

(มหาชาติคาํหลวง, : ) 

มหลก หมายถึง ว. แก่ (พจนานุกรมศพัท์

วรรณคดีไทยสมยัอยธุยา, : ) 

อการ หมายถึง ว. วกิาร, พิการ, ผดิไปจาก

ธรรมชาติ, มีอาการอนัไม่สมประกอบ 

(พจนานุกรมศพัทว์รรณคดีไทยสมยั

อยธุยา, : ) 

แสดงใหเ้ห็นว่า ชูชกมีลกัษณะแก่ และ

พิการไม่สมประกอบ 

เถา้ตาตุงพุงพ่วง 

(มหาชาติคาํหลวง, : ) 

เถา้ หมายถึง ว. มีอายุมาก (พจนานุกรม

ศพัท์วรรณคดีไทยสมยัอยุธยา, : 

) 

ตาตุง ซึงคาํว่า ตุง หมายถึง ว. ลกัษณะทีมี

บ า ง อ ย่ า ง ดั น ใ ห้ นู น โ ป่ ง อ อ ก ม า 

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

, : ) เมือนาํมาใชข้ยายคาํ

ว่า ตา จึงแสดงใหเ้ห็นว่า ชูชกตาโปน 

พุงพ่วง หมายถึง ทอ้งโต, อว้น  

แสดงใหเ้ห็นลกัษณะของชูชกทีแก่ มีตา

โปน และรูปร่างอว้น 
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ตารางที  การใชค้าํเรียกทีแสดงถึงรูปลกัษณ์ (ต่อ) 

ตวัละคร คาํเรียกตวัละคร คาํแปล 

ขุนชา้ง 

อา้ยขุนหวัครึง 

(ขุนชา้ง ขุนแผน, : ) 

คาํว่า หัวครึง หมายถึง ลกัษณะผมของขุน

ชา้งทีมีผมเพียงครึงศีรษะ และศีรษะ

บางส่วนไม่มีผม แสดงใหเ้ห็นว่า ขุน

ชา้งมีหวัลา้น 

อา้ยหวัลา้นกบาลใส 

(ขุนชา้ง ขุนแผน, : ) 

กวีใชค้าํเรียกทีแสดงลกัษณะของขุนชา้ง

โดยตรง คือ คาํว่า หัวล้าน และเสริมคาํ

ว่า กบาลใส ทาํใหเ้ห็นว่า ขุนชา้งมี

ลกัษณะหวัลา้นชดัเจนขึน 

อา้ยลา้น 

(ขุนชา้ง ขุนแผน, : ) 

ลา้น หมายถึง ว. ลกัษณะของหวัทีไม่มีผม

มาแต่กาํเนิดหรือผมร่วงแลว้ไม่ขึนอีก 

(พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน

, : ) 

ขุนเถน 

(ขุนชา้ง ขุนแผน, : ) 

เป็นการเปรียบเทียบลกัษณะศีรษะของขนุ

ชา้งกบัศีรษะของนกับวชทีไม่มีผม 

แสดงใหเ้ห็นว่า ขุนชา้งหวัลา้น 

อา้ยหวักลอ้น 

(ขุนชา้ง ขุนแผน, : ) 

กลอ้น หมายถึง ว. เลียน, โลน้ เช่น           

หวักลอ้น (พจนานุกรมฉบบั

ราชบณัฑิตยสถาน , : ) 

แสดงใหเ้ห็นว่า ขุนชา้งมีหวัลา้น 
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ตารางที  การใชค้าํเรียกทีแสดงถึงรูปลกัษณ์ (ต่อ) 

ตวัละคร คาํเรียกตวัละคร คาํแปล 

ขุนชา้ง 
อา้ยหวัเลียนโลน้เกลียง 

(ขุนชา้ง ขุนแผน, : ) 

เลียน หมายถึง ว. เตียน, เกลียง เช่น อายุยงั

ยงันอ้ยอยูเ่ลยหวัลา้นแลว้ (พจนานุกรม

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน , : 

)   

โลน้ หมายถึง ว. ลกัษณะของหัวทีโกนผม

ออกหมด; เกลียงเตียน (พจนานุกรม

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน , : 

) 

เกลียง หมายถึง  ว.  เ รียบ ๆ ไม่ขรุขระ

หรือไม่มีลวดลาย; หมดไม่มีเหลือไม่มี

อ ะ ไ ร ติ ด อ ยู่  ( พ จ น า นุ ก ร ม ฉ บั บ

ราชบณัฑิตยสถาน , : ) 

เมือมาประกอบกนัเป็นคาํเรียกขุนชา้งแสดง

ใหเ้ห็นลกัษณะของขุนชา้งทีมีหวัลา้น 

เจา้เงาะ 

 

 

เงาะทรพลคนอุบาทว ์

(สังขท์อง, : ) 

ทรพล หมายถึง ว. มีกาํลังน้อย, อ่อนแอ, 

ทอ้แท้; เลวทราม (พจนานุกรมฉบับ

ราชบณัฑิตยสถาน , : ) 

อุ บ า ท ว์  ห ม า ย ถึ ง  ว .  อัป รี ย ์ ,  จัญ ไ ร ,            

ไ ม่ เ ป็ น ม ง ค ล ( พ จ น า นุ ก ร ม ฉ บับ

ราชบณัฑิตยสถาน , : )   

แสดงใหเ้ห็นว่าเจา้เงาะมีรูปลกัษณ์ทีเลว

ทราม และไม่ดี 
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ตารางที  การใชค้าํเรียกทีแสดงถึงรูปลกัษณ์ (ต่อ) 

ตวัละคร คาํเรียกตวัละคร คาํแปล 

เจา้เงาะ 

 

เงาะอุบาทว ์

(สังขท์อง, : ) 

อุบาทว ์หมายถึง ว. อปัรีย,์ จญัไร, ไม่เป็น

ม ง ค ล  ( พ จ น า นุ ก ร ม ฉ บั บ

ราชบณัฑิตยสถาน , : )   

แสดงใหเ้ห็นว่าเจา้เงาะทีมีรูปลกัษณ์ไม่ดี 

นางแกว้หนา้มา้ 
อีอปัลกัษณ์พกัตร์อาชา  

(แกว้หนา้มา้, : ) 

อปัลกัษณ์ หมายถึง ว. ชวั มกัใชแ้ก่รูปร่าง, 

ห น้ า ต า  ( พ จ น า นุ ก ร ม ฉ บั บ

ราชบณัฑิตยสถาน , : ) 

พกัตร์อาชา คือ ใบหน้าเหมือนใบหน้าของ

มา้  

นางแก้วอปัลกัษณ์เพราะมีใบหน้าเหมือน

ใบหนา้ของมา้ 

เจา้ละมาน 
เจา้ฟันเสียม 

(พระอภยัมณี เล่ม , : ) 

เสียม หมายถึง ว. มีลกัษณะค่อนขา้งแหลม 

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

, : )  

แสดงให้เห็นว่าเจ้าละมานมีฟันค่อนข้าง

แหลม 

ชีเปลือย 
อา้ยเฒ่าปากหนวด 

(พระอภยัมณี เล่ม , : ) 

เฒ่า หมายถึง ว. แก่ มีอายมุาก (พจนานุกรม

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน , : 

) 

ปากหนวด คือ บริเวณรอบปากของชีเปลือย

มีหนวด 

แสดงใหเ้ห็นว่าชีเปลือยลกัษณะแก่ชราและ

มีหนวดเครา 
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ตารางที  การใชค้าํเรียกทีแสดงถึงรูปลกัษณ์ (ต่อ) 

ตวัละคร คาํเรียกตวัละคร คาํแปล 

นางประแดะ 

นางประแดะหูกลวงดวงสมร 

(ระเด่นลนัได, : ) 

กลวง หมายถึง ว. เป็นรูเป็นโพรงข้างใน, 

ไ ม่ ตั น ( พ จ น า นุ ก ร ม ฉ บั บ

ราชบณัฑิตยสถาน , : ) 

คาํว่า หูกลวง ในทีนีอาจหมายถึงใบหูของ

นางประแดะทีมีการเจาะใหเ้ป็นรู ทาํให้

มีลกัษณะหูกลวง  

อีหูแหว่ง 

(ระเด่นลนัได, : ) 

 แหว่ ง  ห มาย ถึง  ว .  ไ ม่ เ ต็มต าทีค วร มี 

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

, : ) 

เมือคําว่า แหว่ง ขยายคาํว่า หู ทําให้เห็น

ลกัษณะใบหูของนางประแดะทีมีผิว

เนือไม่เต็มใบหู แสดงให้เห็นว่า นาง

ประแดะมีหูแหว่ง 

การใชค้าํเรียกทีแสดงถึงรูปลกัษณ์มกัจะระบุถึงรูปลกัษณ์ใน 

 ลกัษณะ คือ การระบุเฉพาะส่วนทีอปัลกัษณ์ จนเป็นเอกลกัษณ์ของตวัละคร เช่น ขุนชา้ง กวีมกัจะ

ใชค้าํเรียกทีแสดงถึงลกัษณะหัวลา้น จนเป็นลกัษณะเด่นทีทาํให้ผูอ่้านจดจาํตวัละครอปัลกัษณ์ได ้

และการระบุแสดงใหเ้ห็นรูปลกัษณ์ในภาพรวมว่าไม่ดี เช่น เงาะทรพลคนอุบาทว ์ 

. . .  การใช้คาํเรียกทีแสดงถึงนิสัยและพฤตกิรรม 

การใชค้าํเรียกตัวละครอปัลกัษณ์ในวรรณคดีไทยสามารถ

แสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะนิสยัและพฤติกรรมของตวัละครอปัลกัษณ์ได ้  ลกัษณะ ไดแ้ก่ การใชค้าํ

เรียกทีแสดงถึงนิสยัและพฤติกรรมดา้นลบ และการใชค้าํเรียกทีแสดงถึงนิสยัและพฤติกรรมในดา้น

ดี ดงันี 
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. . . .  การใช้คํา เ รียกทีแสดงถึงนิ สัยและ

พฤตกิรรมด้านลบ 

ตัวละครอปัลกัษณ์ในวรรณคดีไทยมกัจะปรากฏ

เป็นตวัละครทีมีนิสยัและพฤติกรรมทีไม่ดี การใชค้าํเรียกตวัละครอปัลกัษณ์ทีแสดงให้เห็นถึงนิสัย

และพฤติกรรมดา้นลบ ดงัตารางต่อไปนี 

ตารางที  การใชค้าํเรียกทีแสดงถึงนิสยัและพฤติกรรมดา้นลบ (ต่อ) 

ตวัละคร คาํเรียกตวัละคร คาํแปล 

ชูชก 

 

เถา้ทุรชนชวัชืน  

(มหาชาติคาํหลวง, : ) 

ทุรชน หมายถึง  น . ทุรชน, คนชั ว ร้าย 

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

, : ) 

ชั ว ชื น  ห ม า ย ถึ ง  ว .  ชั ว ชื น ,  ชั ว ม า ก

(พจนานุกรมศพัท์วรรณคดีไทยสมัย

อยธุยา, : ) 

แสดงใหเ้ห็นว่าชูชกมีนิสยัและพฤติกรรมที

ไม่ดี เพราะเป็นคนทีมีความชวัร้ายมาก 

พราหมณ์บาป 

(มหาชาติคาํหลวง, : ) 

บ า ป  ห ม า ย ถึ ง  ว .  ชั ว ,  มั ว ห ม อ ง 

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

, : )   

แสดงใหเ้ห็นว่าชูชกเป็นคนชวั 

เถา้ชูชกชีโฉด 

(มหาชาติคาํหลวง, : ) 

โ ฉ ด  ห ม า ย ถึ ง  ว . โ ง่ เ ข ล า เ บ า ปั ญ ญ า

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

, : )   

แสดงใหเ้ห็นว่า ชูชกเป็นนกับวชทีมีนิสัยโง่

เขลา 

เถา้รากษส 

(มหาชาติคาํหลวง, : ) 

ชูชกเปรียบเหมือนรากษสทีมีนิสัยดุร้าย 

แสดงใหเ้ห็นว่า ชูชกมีนิสยัดุร้าย 
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ตารางที  การใชค้าํเรียกทีแสดงถึงนิสยัและพฤติกรรมดา้นลบ (ต่อ) 

ตวัละคร คาํเรียกตวัละคร คาํแปล 

ชูชก 

บาคค่อมขวลทรรป 

(มหาชาติคาํหลวง, : ) 

ขวลทรรป หมายถึง ก. มีจิตใจกระดา้งและ

หยาบช้า (พจนานุกรมศพัท์วรรณคดี

ไทยสมยัอยธุยา, : ) 

แสดงให้เห็นว่า ชูชกเป็นคนทีมีนิสัยและมี

จิตใจหยาบชา้ 

พราหมณ์ผเีผา่ยกัษ ์

(มหาชาติคาํหลวง, : ) 

ผี หมายถึง น. สิงทีมนุษยเ์ชือว่าเป็นสภาพ

ลึกลับ มองไม่ให้เห็นตัว แต่อาจจะ

ปรากฏเหมือนมีตวัตนได้ อาจให้คุณ

หรือโทษไดมี้ทงัดีและร้าย; โดยปริยาย

หมายความว่า เลว (พจนานุกรมฉบับ

ราชบณัฑิตยสถาน , : )   

ยกัษ์ หมายถึง น. อมนุษยพ์วกหนึง ถือกนั

ว่ามีรูปร่างใหญ่โต น่ากลวั มีเขียวงอก 

ใจดาํอาํมหิต ชอบกินมนุษย ์โดยมากมี

ฤทธิเหาะไดจ้าํแลงตวัได;้ โดยปริยาย

หมายความว่า มีลักษณะหรืออาการ

อย่ า ง ย ัก ษ์  เ ช่ น  ใจ ย ักษ์  ห น้ า ย ัก ษ ์

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

, : )   

เมือกวีใชค้าํว่า ผ ีและ ยกัษ์ มาใชใ้นคาํเรียก

ชูชก จึงเป็นการเปรียบชูชกกบัลกัษณะ

ของผีและยกัษ์ แสดงให้เห็นว่า ชูชกมี

นิสยัและพฤติกรรมการแสดงออกทีไม่

ดี  

ชูชกาจารยใ์จโลภ 

(มหาชาติคาํหลวง, : ) 

กวีใชค้าํว่า ใจโลภ ขยายคาํเรียกชือของชูชก 

แสดงใหว้่าชูชกมีนิสัยโลภ อยากไดไ้ม่

รู้จกัพอ 
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ตารางที  การใชค้าํเรียกทีแสดงถึงนิสยัและพฤติกรรมดา้นลบ (ต่อ) 

ตวัละคร คาํเรียกตวัละคร คาํแปล 

ชูชก 

ธชีชาติทรชน 

(มหาเวสสันดรชาดก, : ) 

ทรชน หมายถึง น. คนชวัร้าย (พจนานุกรม

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน , : 

) 

แสดงใหเ้ห็นว่า ชูชกเป็นคนชวั 

อา้ยเฉโกโวเ้วห้นา้เล่ห์หลอก 

(มหาเวสสันดรชาดก, : ) 

เฉโก หมายถึง  ว.  ฉลาดแกมโกง,  ไม่

ตรง ไป ตร งม า (พจ นา นุก รม ฉบับ

ราชบณัฑิตยสถาน , : ) 

โวเ้ว ้หมายถึง ว. ก. พูดเสียงเอ็ดอึง, พูดหา

เรือง, พูดเหลวไหล; ทําเหลวไหล

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

, : ) 

เล่ห์ หมายถึง น. กลอุบายหรือเงือนงาํอนั

อาจทําให้คนอืนหลงผิด  เข้าใจผิด 

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

, : ) 

แสดงใหเ้ห็นว่า ชูชกมีนิสยัทีฉลาดแกมโกง 

พูดจาเสียงดังโวยวาย อีกทังยงัเจา้เล่ห์

เพทุบายใช้กลอุบายเพือลวงให้ผูอื้น

หลงเชือ 

เฒ่าจญัไรสนัดานหยาบ 

(มหาเวสสันดรชาดก, : ) 

จญัไร หมายถึง ว. เลวทราม, เป็นเสนียด, 

ไ ม่ เ ป็ น ม ง ค ล ( พ จ น า นุ ก ร ม ฉ บับ

ราชบณัฑิตยสถาน , : ) 

สนัดานหยาบ คือ นิสยัไม่ดี 

แสดงใหเ้ห็นว่า ชูชกเป็นคนทีมีนิสยัไม่ดี  
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ตารางที  การใชค้าํเรียกทีแสดงถึงนิสยัและพฤติกรรมดา้นลบ (ต่อ) 

ตวัละคร คาํเรียกตวัละคร คาํแปล 

ชูชก 
อา้ยเฒ่าแก่กาลีกระดางลาง 

(มหาเวสสันดรชาดก, : ) 

กาลี หมายถึง ว. ชั วร้าย, เสนียดจัญไร 

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

, : )     

กระดางลาง หมายถึง ว. มรรยาททราม, 

สั ป ด น  ( พ จ น า นุ ก ร ม ฉ บั บ

ราชบณัฑิตยสถาน , : )    

แสดงใหเ้ห็นว่า ชูชกเป็นคนทีมีนิสัยชวัร้าย 

ไม่ดี และมีกิริยามารยาททีเลวทราม 

เจา้เงาะ 

เงาะป่าบา้ใบท้รพล 

(สังขท์อง, : ) 

คาํว่า บ้าใบ้ ในทีนีหมายถึง พฤติกรรมของ

เจา้เงาะทีแสดงออกถึงการไม่รู้จกัความ

เหมือนคนเสียสติ และไม่ยอมพูดใช้

เพียงท่าทางในการสือสารเหมือนคน

เป็นใบ ้ 

ทรพล หมายถึง ว. มีกาํลังน้อย, อ่อนแอ, 

ทอ้แท้; เลวทราม (พจนานุกรมฉบับ

ราชบณัฑิตยสถาน , : ) 

คาํเรียกเจา้เงาะแสดงให้เห็นว่า เจา้เงาะเป็น

ใบ้ ไม่รู้ความ และอ่อนกําลังหรือไร้

ความสามารถ ซึงเป็นลกัษณะทีไม่ดี 

อา้ยเงาะสปัดน 

(สังขท์อง, : ) 

สัปดน หมายถึง ว. หยาบโลน, อุตรินอก

แบบน อกแ ผน ( พจน านุกร มฉบับ

ราชบณัฑิตยสถาน , : ) 

แสด ง ให้ เ ห็ น ว่ า  เ จ้า เ ง า ะ มี ก า ร แ สด ง

พฤติกรรมอุตรินอกแบบนอกแผน ซึง

เป็นลกัษณะของพฤติกรรมทีไม่ดี  
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ตารางที  การใชค้าํเรียกทีแสดงถึงนิสยัและพฤติกรรมดา้นลบ (ต่อ) 

ตวัละคร คาํเรียกตวัละคร คาํแปล 

เจา้เงาะ 
อา้ยเงาะทรพลคนอปัรีย ์

(สังขท์อง, : ) 

ทรพล หมายถึง ว. มีกาํลังน้อย, อ่อนแอ, 

ทอ้แท้; เลวทราม (พจนานุกรมฉบับ

ราชบณัฑิตยสถาน , : ) 

อปัรีย ์หมายถึง ระยาํ, จญัไร, เลวทราม, ตาํ

ชา้,ชั วช้า, ไม่เป็นมงคล (พจนานุกรม

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน , : 

) 

แสดงใหเ้ห็นว่า เจา้เงาะเป็นคนทีมีนิสัยและ

พฤติกรรมทีไม่ดี 

ขุนชา้ง 

อา้ยงูเห่าเจา้เล่ห์ 

(ขุนชา้ง ขุนแผน, : ) 

กวีใช้คาํเรียกขุนช้าง โดยการเปรียบเทียบ

นิสัยและพฤติกรรมของขุนช้างกับ

พฤติกรรมของ งูเห่า ทีสามารถแวง้กัด

ได ้ 

และใช้ค ําว่า เจ้าเล่ห์ หมายถึง น. ผูมี้กล

อุบายพลิกแพลงต่าง ๆ (พจนานุกรม

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน , : 

) 

แสดงใหเ้ห็นว่าขุนชา้งเป็นคนทีไวใ้จไม่ได ้

และมีความเจา้เล่ห์ 

อา้ยจณัฑาล  

(ขุนชา้ง ขุนแผน, 2555: ) 

จัณฑาล หมายถึง ว. ตาํช้า (พจนานุกรม

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน , : 

) 

แสดงให้เห็นว่า ขุนช้างเป็นคนตําช้า ซึง

สะทอ้นนิสัยและการแสดงพฤติกรรม

ในทางไม่ดี 
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ตารางที  การใชค้าํเรียกทีแสดงถึงนิสยัและพฤติกรรมดา้นลบ (ต่อ) 

ตวัละคร คาํเรียกตวัละคร คาํแปล 

ขุนชา้ง 

อา้ยใจยกัษ ์

(ขุนชา้ง ขุนแผน, : ) 

ยกัษ์ หมายถึง น. อมนุษยพ์วกหนึง ถือกนั

ว่ามีรูปร่างใหญ่โต น่ากลวั มีเขียวงอก 

ใจดาํอาํมหิต ชอบกินมนุษย ์โดยมากมี

ฤทธิเหาะไดจ้าํแลงตวัได;้ โดยปริยาย

หมายความว่า มีลักษณะหรืออาการ

อย่ า ง ย ัก ษ์  เ ช่ น  ใจ ย ักษ์  ห น้ า ย ัก ษ ์

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

, : )   

แสดงถึงจิตใจของขุนชา้งทีไม่ดีเหมือนยกัษ ์

เจา้ชา้งเถือน  

(ขุนชา้ง ขุนแผน, : ) 

เถือน หมายถึง น. ป่า. ว.ห่างไกลจากทีอยู่

ของคน, ห่างไกลจากความเจริญ; ไม่

ถูกต้องตามกฎหมาย; โดยปริยาย

ห ม า ย ค ว า ม ว่ า  ไ ม่ สุ ภ า พ ,  ดุ ดั น 

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

, : ) 

ค ําว่า  เ ถือนเป็นคําทีให้ภาพในทางลบ 

ดังนันเมือใช้เป็นคําเรียกขุนช้าง จึง

แสดงใหเ้ห็นว่า ขุนชา้งเป็นคนไม่ดี 

อา้ยขุนชา้งจญัไร  

(ขุนชา้ง ขุนแผน, : ) 

จญัไร หมายถึง ว. เลวทราม, เป็นเสนียด, 

ไ ม่ เ ป็ น ม ง ค ล ( พ จ น า นุ ก ร ม ฉ บับ

ราชบณัฑิตยสถาน , : ) 

แสดงให้เห็นว่า ขุนชา้งเป็นคนทีมีลกัษณะ

นิสยัไม่ในทางทีไม่ดี 

อา้ยลา้นขีถ่อย 

(ขุนชา้ง ขุนแผน, : ) 

ถ่ อ ย  ห ม า ย ถึ ง  ว .  ชั ว ,  เ ล ว ,  ท ร า ม 

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

, : ) 

แสดงใหเ้ห็นว่า ขุนชา้งเป็นคนชวั 
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ตารางที  การใชค้าํเรียกทีแสดงถึงนิสยัและพฤติกรรมดา้นลบ (ต่อ) 

ตวัละคร คาํเรียกตวัละคร คาํแปล 

ขุนชา้ง 
อา้ยใจยกัษ ์

(ขุนชา้ง ขุนแผน, : ) 

ยกัษ์ หมายถึง น. อมนุษยพ์วกหนึง ถือกนั

ว่ามีรูปร่างใหญ่โต น่ากลวั มีเขียวงอก 

ใจดาํอาํมหิต ชอบกินมนุษย ์โดยมากมี

ฤทธิเหาะไดจ้าํแลงตวัได;้ โดยปริยาย

หมายความว่า มีลักษณะหรืออาการ

อย่ า ง ย ัก ษ์  เ ช่ น  ใจ ย ักษ์  ห น้ า ย ัก ษ ์

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

, : )   

แสดงถึงจิตใจของขุนชา้งทีไม่ดีเหมือนยกัษ ์

นางคนัธมาลี 
อีเฒ่าทุจริตอิจฉา  

(คาวี, : ) 

ทุจริต หมายถึง น. ความประพฤติชวั. ว. ไม่

ซื อ ต ร ง  ( พ จ น า นุ ก ร ม ฉ บั บ

ราชบณัฑิตยสถาน , : )   

อิจฉา หมายถึง ก. เห็นเขาไดดี้แลว้ไม่พอใจ 

อ ย า ก จ ะ มี ห รื อ เ ป็ น อ ย่ า ง เ ข า บ้ า ง 

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

, : ) 

แสดงใหเ้ห็นถึงนิสยัและพฤติกรรมของนาง

คนัธมาลีทีประพฤติไม่ดี เพราะความ

อิจฉา 

นางแกว้หนา้มา้ 

 

นางแกว้สปัดน 

(แกว้หนา้มา้, : ) 

สัปดน หมายถึง ว. หยาบโลน, อุตรินอก

แบบน อกแ ผน ( พจน านุกร มฉบับ

ราชบณัฑิตยสถาน , : ) 

แสดงใหเ้ห็นว่า นางแกว้เป็นคนนอกรีตไม่

อยูใ่นกรอบของความเป็นหญิง เพราะมี

นิสัยหยาบโลนและกลา้แสดงออกทาง

เพศ 
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ตารางที  การใชค้าํเรียกทีแสดงถึงนิสยัและพฤติกรรมดา้นลบ (ต่อ) 

ตวัละคร คาํเรียกตวัละคร คาํแปล 

นางแกว้หนา้มา้ 

อีคนแสนร้าย 

(แกว้หนา้มา้, : ) 

ร้าย หมายถึง ว. ดุ เช่น ใจร้าย, ชวั ปากร้าย 

คนร้าย, ไม่ดี เช่น เคราะห์ร้าย โชคร้าย; 

ทีเป็นอนัตราย เช่น พิษร้าย โรคร้าย. น. 

ความไม่ดี เช่น ใส่ร้าย ป้ายร้าย ให้ร้าย

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

, : ) 

จากความหมายของคาํว่า ร้าย สามารถแสดง

ใหเ้ห็นว่า นางแกว้มีนิสยัทีไม่ดี 

อีแพศยากาลี 

(แกว้หนา้มา้, : ) 

แพศยา หมายถึง น. หญิงหาเงินในทาง

ประเวณี ,  หญิงถ่อย,  หญิงสํา ส่อ น 

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

, : ) 

กาลี หมายถึง ว. ชั วร้าย, เสนียดจัญไร 

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

, : ) 

แสดงใหเ้ห็นว่า นางแกว้เป็นผูห้ญิงทีมุ่งเน้น

ทางดา้นกามตณัหา ซึงเป็นลกัษณะทีไม่

ดี 

นางแกว้สปัดนคนจงัไร 

(แกว้หนา้มา้, : ) 

สัปดน หมายถึง ว. หยาบโลน, อุตรินอก

แบบน อกแ ผน ( พจน านุกร มฉบับ

ราชบณัฑิตยสถาน , : ) 

จงัไร หมายถึง ว. เลวทราม, เป็นเสนียด, ไม่

เ ป็ น ม ง ค ล  ( พ จ น า นุ ก ร ม ฉ บั บ

ราชบณัฑิตยสถาน , : ) 

แสดงใหเ้ห็นว่า นางแกว้มีลกัษณะนิสัยและ

การแสดงพฤติกรรมทีไม่ดี 
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ตารางที  การใชค้าํเรียกทีแสดงถึงนิสยัและพฤติกรรมดา้นลบ (ต่อ) 

ตวัละคร คาํเรียกตวัละคร คาํแปล 

ชีเปลือย 

 

ผูเ้ฒ่าเจา้อุบายกระต่ายแก่ 

(พระอภยัมณี เล่ม , : ) 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  

( : ) ให้ความหมายของคาํว่า 

ก ร ะ ต่ า ย แ ก่  ไ ว้ว่ า  ห ม า ย ถึ ง  ห ญิ ง

ค่อนข้างมีอายุทีมีมารยา และมีเล่ห์

เหลียมมาก  

ใน ทีนี เ มือ ใช้ใน คํา เ รีย ก  ชี เ ปลื อ ย จึ ง

หมายถึง ลกัษณะนิสัยของชีเปลือยที

เป็นคนมีเล่ห์เหลียมมาก 

ตาเฒ่าเจา้เล่ห์เพทุบาย 

(พระอภยัมณี เล่ม , : ) 

เจ้าเล่ห์เพทุบาย หมายถึง ว. มีเล่ห์เหลียม

เพทุบายมาก ราชบณัฑิตยสถาน , 

: ) 

แสดงใหเ้ห็นว่า ชีเปลือยเป็นคนทีมีนิสัยเจา้

เล่ห์เพทุบาย 

อา้ยเฒ่าจญัไร  

(พระอภยัมณี เล่ม , : ) 

จญัไร หมายถึง ว. เลวทราม, เป็นเสนียด, 

ไ ม่ เ ป็ น ม ง ค ล ( พ จ น า นุ ก ร ม ฉ บับ

ราชบณัฑิตยสถาน , : ) 

แสดงใหเ้ห็นว่า ชีเปลือยมีลกัษณะนิสัยทีไม่

ดี 

ตาเฒ่าเจา้มารยา  

(พระอภยัมณี เล่ม , : ) 

มารยา หมายถึง น. การลวง, การแสร้งทาํ, 

เ ล่ ห์ ก ล  ( พ จ น า นุ ก ร ม ฉ บั บ

ราชบณัฑิตยสถาน , : ) 

แสดงใหเ้ห็นว่า ชีเปลือยมีนิสยัเจา้เล่ห์ 

เฒ่ากาลี 

(พระอภยัมณีเล่ม , : ) 

กาลี หมายถึง ว. ชั วร้าย, เสนียดจัญไร 

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

, : )     

แสดงใหเ้ห็นว่า ชีเปลือยนิสยัทีไม่ดี ชวัร้าย 
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ตารางที  การใชค้าํเรียกทีแสดงถึงนิสยัและพฤติกรรมดา้นลบ (ต่อ) 

ตวัละคร คาํเรียกตวัละคร คาํแปล 

นางประแดะ 

มะเหเสือ 

(ระเด่นลนัได, : 8) 

เสือ หมายถึง น. ชือสตัวเ์ลียงลูกดว้ยนม ใน

วงศ ์ Felidea รูปร่างลกัษณะคลา้ยแต่ตวั

โตกว่ ามาก  เ ป็นสัตว์กิน เนือ นิสัย

ค่อนข้างดุ ร้าย หากินเวลากลางคืน 

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

, : )  

ในทีนีกวีใชก้ารเล่นคาํ โดยนาํลกัษณะของ

เสือทีมีความดุร้าย มาลอ้กบัคาํว่า มเหสี 

เป็น มเหเสือ เพือเป็นการแสดงให้เห็น

ภาพในเชิงลบของนางประแดะว่า นาง

ประแดะมีนิสัยและพฤติกรรมทีร้าย

เหมือนกบันิสยัและพฤติกรรมของเสือ 

อีสินอาย 

(ระเด่นลนัได, : ) 

สินอาย คือ การไม่มียางอาย แสดงใหเ้ห็นว่า

นางประแดะเป็นผูห้ญิงทีไม่ดี เพราะไม่

รู้จกัอาย เนืองจากนางคิดคบชู ้

นางศรีสาหง 
อีผสิีงหญิงร้าย 

(อภยันุราช, : ) 

ร้าย หมายถึง ว. ดุ เช่น ใจร้าย, ชวั ปากร้าย 

คนร้าย, ไม่ดี เช่น เคราะห์ร้าย โชคร้าย; 

ทีเป็นอนัตราย เช่น พิษร้าย โรคร้าย. น. 

ความไม่ดี เช่น ใส่ร้าย ป้ายร้าย ให้ร้าย

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

, : ) 

เมือนําคาํว่า ร้าย มาขยายความในคาํเรียก 

สามารถแสดงให้เห็นว่า นางศรีสาหง

เป็นหญิงทีไม่ดี 
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ตารางที  การใชค้าํเรียกทีแสดงถึงนิสยัและพฤติกรรมดา้นลบ (ต่อ) 

ตวัละคร คาํเรียกตวัละคร คาํแปล 

นางศรีสาหง 

อีกาลี 

(อภยันุราช, : ) 

กาลี หมายถึง ว. ชั วร้าย, เสนียดจัญไร 

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

, : )   

แสดงให้เห็นว่า นางศรีสาหงเป็นคนทีชั ว

ร้าย 

อีเจา้ยาแฝดแพศยา 

(อภยันุราช, : ) 

ยาแฝด คือ ยาหรือสิงทีผู ้หญิงให้ผ ัวกิน

เพือใหห้ลงรักตวัคนเดียว (พจนานุกรม

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน , : 

) 

แพศยา หมายถึง น. หญิงหาเงินในทาง

ประเวณี ,  หญิงถ่อย,  หญิงสํา ส่อ น 

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

, : ) 

แสดงให้เห็นว่า นางศรีสาหงใชม้ารยาเพือ

ทาํใหผู้ช้ายหลงรัก 

นางมารยากาลีผสิีง 

(อภยันุราช, : ) 

มารยา หมายถึง น. การลวง, การแสร้งทาํ, 

เ ล่ ห์ ก ล  ( พ จ น า นุ ก ร ม ฉ บั บ

ราชบณัฑิตยสถาน , : ) 

กาลี หมายถึง ว. ชั วร้าย, เสนียดจัญไร 

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

, : )   

แสดงให้เห็นว่า นางศรีสาหงเป็นหญิงทีมี

มารยา ซึงเป็นนิสัยและพฤติกรรมทีไม่

ดี 
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ตารางที  การใชค้าํเรียกทีแสดงถึงนิสยัและพฤติกรรมดา้นลบ (ต่อ) 

ตวัละคร คาํเรียกตวัละคร คาํแปล 

นางศรีสาหง 
เสือเฒ่า 

(อภยันุราช, : ) 

เสือ หมายถึง น. ชือสตัวเ์ลียงลูกดว้ยนม ใน

วงศ ์Felidea รูปร่างลกัษณะคลา้ยแต่ตวั

โตกว่ ามาก  เ ป็นสัตว์กิน เนือ นิสัย

ค่อนข้างดุ ร้าย หากินเวลากลางคืน 

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

, : )  

กวีเปรียบเทียบลกัษณะของเสือทีมีความดุ

ร้ายกับพฤติกรรมของนางศรีสาหงทีดุ

ร้าย เพราะความเจา้มารยา  

นอกจากนีกวียงัใช้ค ําว่า เฒ่า ทีหมายถึง  

อ า ยุ ม า ก  ( พ จ น า นุ ก ร ม ฉ บั บ

ราชบัณฑิตยสถาน , : ) 

เพือยาํให้เห็นถึงลกัษณะนิสัยของนาง

ศรีสาหงทีเจา้มารยา 

จากตารางการใช้ค ํา เ รียกทีแสดงถึงนิสัยและ

พฤติกรรมดา้นลบพบว่า มีการใชค้าํเรียกนิสัยและพฤติกรรมดา้นลบ  ลกัษณะ คือ การระบุนิสัย

และพฤติกรรมของตวัละครอยา่งชดัเจน และการกล่าวถึงภาพรวมของลกัษณะนิสยั ในการระบุนิสยั

และพฤติกรรมของตัวละครอย่างชัดเจน จะระบุถึงความโลภ ความเจ้าเล่ห์เพทุบาย และการ

แสดงออกถึงพฤติกรรมทางเพศ ซึงนิสยัและพฤติกรรมทีพบมาก คือ ความเจา้เล่ห์เพทุบายใชม้ารยา

และกลอุบายในการลวงผูอื้น และการกล่าวถึงภาพรวมของลกัษณะนิสัยจะกล่าวให้ถึงภาพของ

ความชวัร้ายเลวทราม โดยการนําลกัษณะของสิงทีดุร้าย เช่น เสือ ยกัษ์ และผีมาเรียกตวัละคร

อปัลกัษณ์ 

. . . .2 การใช้คํา เ รียกทีแสดงถึงนิ สัยและ

พฤตกิรรมด้านด ี

การใชค้าํเรียกตวัละครอปัลกัษณ์ทีแสดงถึงนิสยัและ

พฤติกรรมในดา้นดีมกัปรากฏเป็นตวัละครทีมีบทบาทในการช่วยเหลือตวัละครอืน ๆ ในเรือง คาํ
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เรียกตวัละครอปัลกัษณ์เพือแสดงถึงนิสัยและพฤติกรรมดา้นดีของตวัละครอปัลกัษณ์ปรากฏดัง

ตารางต่อไปนี 

ตารางที  การใชค้าํเรียกทีแสดงถึงนิสยัและพฤติกรรมดา้นดี 

ตวัละคร คาํเรียกตวัละคร คาํแปล 

พรานบุญ 
นายพรานบุญทหารขยนั 

(มโนหร์า วรรณกรรมอยุธยา, : ) 

คาํว่า ขยนั  หมายถึง ก. การทาํงานอยา่งแข็ง

ขัน ไ ม่ ป ล่ อ ย ป ละ ละ เ ลย ,  ทํา ห รื อ

ประพฤติเป็นปรกติสมาํเสมอ, ไม่เกียจ

คร้าน; แข็งแรง, เข้าที (พจนานุกรม

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน , : 

) 

เมือกวีนํามาขยายความคาํว่า ทหาร ทาํให้

เห็นว่า พรานบุญเป็นเป็นผูใ้ตป้กครอง

ของพระสุธน ซึงทาํหน้าทีอย่างแข็งขนั 

หรือเป็นผูที้มีความแข็งแรง 

นางแกว้หนา้มา้ 
นางแกว้หนา้มา้กลา้หาญ 

(แกว้หนา้มา้, : ) 

กลา้ หมายถึง ก. ไม่กลวั, ไม่ครั นคร้าม, ว. 

แข็ง เช่น เหล็กกลา้, แรง เช่น แดดกลา้ 

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

, : )   

หาญ หมายถึง ว. กลา้, เก่ง; บังอาจ เช่น 

หาญสู้, บางทีใช้เข้าคู่กับคําอืน เช่น  

กลา้หาญ หักหาญ เหียมหาญ ฮึกหาญ 

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

, : )   

แสดงให้เห็นว่า นางแก้วผูมี้ความกลา้ไม่

เกรงกลวัต่ออนัตราย 
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ตารางที  การใชค้าํเรียกทีแสดงถึงนิสยัและพฤติกรรมดา้นดี (ต่อ) 

ตวัละคร คาํเรียกตวัละคร คาํแปล 

นางแกว้หนา้มา้ 
นวลนางหนา้มา้ปรีชาหาญ 

(แกว้หนา้มา้, : ) 

ปรีชา หมายถึง น. ปัญญาสามารถ, ความ

รอบรู้จดัเจน (พจนานุกรมฉบบั

ราชบณัฑิตยสถาน , : ) 

แสดงใหเ้ห็นว่า  นางแกว้ผูมี้ปัญญา มีความ

รอบรู้และความเฉลียวฉลาด 

นางวาลี 

วาลีปรีชาฉลาด 

(พระอภยัมณี เล่ม , : ) 

ปรีชา หมายถึง น. ปัญญาสามารถ, ความ

รอบรู้จดัเจน (พจนานุกรมฉบบั

ราชบณัฑิตยสถาน , : ) 

ฉลาด หมายถึง ว. เฉียบแหลม, ไหวพริบดี, 

ปัญญาดี (พจนานุกรมฉบบั

ราชบณัฑิตยสถาน , : ) 

แสดงใหเ้ห็นว่า  นางวาลีผูมี้ปัญญา เฉลียว

ฉลาดและมีไหวพริบดี 

วาลีปัญญาแหลม 

(พระอภยัมณี เล่ม , : ) 

ปัญญา หมายถึง น. ความรอบรู้, ความรู้ทวั, 

ความฉลาดเกิดแต่เรียนและคิด 

(พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน

, : ) 

แหลม หมายถึง ว. มีปลายเสียมคม; ไว, 

ฉลาด (พจนานุกรมฉบบั

ราชบณัฑิตยสถาน , : ) 

แสดงใหเ้ห็นว่า นางวาลีมีปัญญาและฉลาด 
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ตารางที  การใชค้าํเรียกทีแสดงถึงนิสยัและพฤติกรรมดา้นดี (ต่อ) 

ตวัละคร คาํเรียกตวัละคร คาํแปล 

ยอ่งตอด 
อา้ยยอ่งตอดยอดทหาร 

(พระอภยัมณี เล่ม , : ) 

ยอด หมายถึง น. เ รียกคนหรือสัตว์ทีมี

คุณสมบัติยิงยวดเหนือผูอื้น เช่น ยอด

คน ยอดหญิง ยอดสุนัข (พจนานุกรม

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน , : 

) 

เมือนาํคาํว่า ยอด มาประกอบคาํว่า ทหาร

แสดงให้เห็นว่า ย่องตอดเป็นทหารทีมี

คุณสมบติัดี ในทีนีคือ การมีวิชาความรู้

เพือใชใ้นการรบ  

จากตารางการใช้ค ํา เ รียกทีแสดงถึงนิสัยและ

พฤติกรรมดา้นดีจะเห็นว่า มีการใชเ้รียกตวัละครอปัลกัษณ์ทีทาํหน้าทีในการช่วยเหลือตวัละครอืน 

ๆ ในเรือง ไดแ้ก่ พรานบุญ นางแกว้หน้ามา้ นางวาลี  และย่องตอด การใชค้าํเรียกทีแสดงถึงความ

เฉลียวฉลาด ความกลา้หาญ และการเป็นผูรั้บใชที้ดี ซึงนิสัยและพฤติกรรมในดา้นดีทีพบมากทีสุด 

คือ ความเฉลียวฉลาด สามารถสะทอ้นใหเ้ห็นว่าตวัละครอปัลกัษณ์ทีทาํหน้าทีในการช่วยเหลือตวั

ละครอืน ๆ ในเรืองอาจตอ้งมีความเฉลียวฉลาดเป็นคุณสมบติัพิเศษ เพือช่วยเหลือตวัละครอืน ๆ ใน

เรืองใหพ้น้อุปสรรคไปได ้

. . .  การใช้คําเ รียกทีแสดงถึงสถานภาพผู้ นํ าและ

ผู้ปกครอง 

ตวัละครอปัลกัษณ์ทีมีการใชค้าํเรียกทีแสดงสถานภาพผูน้าํ

และผูป้กครองมกัปรากฏตวัละครทีมีบทบาททางสงัคมเป็นกษตัริย ์ไดแ้ก่ จรกา เจา้ละมาน และทา้ว

สันนุราช หรือเป็นผูป้กครองชุมโจร ได้แก่ หมืนหาญ คําเรียกตัวละครอปัลักษณ์ทีแสดงถึง

สถานภาพผูน้าํและผูป้กครองปรากฏดงัตารางต่อไปนี 
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ตารางที  การใชค้าํเรียกทีแสดงถึงสถานภาพผูน้าํและผูป้กครอง 

ตวัละคร คาํเรียกตวัละคร คาํแปล 

หมืนหาญ 
นายซ่อง 

(ขุนชา้ง ขุนแผน, : ) 

นาย หมายถึง น. ผูเ้ป็นใหญ่, ผูเ้ป็นหัวหน้า, 

ผู ้ จ ้ า ง  ( พ จ น า นุ ก ร ม ฉ บั บ

ราชบณัฑิตยสถาน , : ) 

ซ่อง หมายถึง น. ทีมวัสุมชุมนุมกันลบั ๆ 

(มกัใชใ้นทางไม่ดี) เช่น ซ่องการพนัน 

ซ่องโจร ซ่องโสเภณี (พจนานุกรมฉบบั

ราชบณัฑิตยสถาน , : ) 

จากความหมายของคาํเรียกแสดงให้เห็นว่า 

หมืนหาญอยู่ในสถานภาพผูน้าํ ซึงเป็น

หวัหนา้ชุมโจร 

จรกา 

ระตูจรกานาถา 

(อิเหนา,  : ) 

ระตู หมายถึง น. เจา้เมืองนอ้ย (พจนานุกรม

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน , : 

) 

น า ถ า  ห ม า ย ถึ ง  น . ที พึ ง ,  ผู ้ เ ป็ น ที พึ ง

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

, : ) 

แสดงให้เห็นว่า จรกาอยู่ในสถานภาพ

กษตัริย ์แต่เป็นกษตัริยเ์มืองเลก็ ๆ 

ระตูจรกาธิบดี 

(อิเหนา, : ) 

ธิบดี มาจากคาํว่า อธิบ, อธิป ทีหมายถึง น. 

พระเจ้าแผ่นดิน, นาย, หัวหน้า, ผูเ้ป็น

ใ ห ญ่ ( พ จ น า นุ ก ร ม ฉ บั บ

ราชบณัฑิตยสถาน , : ) 

จรกาผูเ้ป็นหวัหนา้ หรือเป็นผูน้าํเมืองจรกา 
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ตารางที  การใชค้าํเรียกทีแสดงถึงสถานภาพผูน้าํและผูป้กครอง (ต่อ) 

ตวัละคร คาํเรียกตวัละคร คาํแปล 

เจา้ละมาน 

องคท์า้วเจา้บุรินทร์ปินประเทศ 

(พระอภยัมณี เล่ม , : ) 

ทา้ว หมายถึง ผูเ้ป็นใหญ่, พระเจ้าแผ่นดิน 

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

, : ) 

เจา้บุรินทร์ หมายถึง ผูเ้ป็นใหญ่ในเมือง 

ปินประเทศ หมายถึง ผูป้กครองสูงสุดของ

เมือง 

แสดงให้เห็นว่า เจ้าละมานเป็นกษัตริย ์

กษตัริย ์

เจา้บุรี 

(พระอภยัมณี เล่ม , : ) 

เจา้บุรี หมายถึง ผูเ้ป็นใหญ่ในเมือง 

คาํเรียกดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า เจา้ละมาน

เป็นกษตัริย ์

องคท์า้วเจา้ละมานผา่นแผน่ดิน 

(พระอภยัมณี เล่ม , : ) 

ผา่น หมายถึง ก. ครอบครอง (พจนานุกรม

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน , : 

) 

คาํว่า ผ่าน มาประกอบกบัคาํว่า แผ่นดิน จึง

หมายถึง ผูค้รอบครองแผน่ดิน สามารถ

แสดงใหเ้ห็นว่า เจา้ละมานเป็นกษตัริย ์

ทา้วสนันุราช 

ทา้วเจา้พารา 

(คาว,ี : ) 

เจา้พารา หมายถึง เจา้เมือง 

คาํเรียกแสดงให้เห็นว่า ทา้วสันนุราชเป็น

กษตัริย ์

ทา้วเจา้กรุงไกร 

(คาว,ี : ) 

เจา้กรุงไกร หมายถึง ผูเ้ป็นใหญ่ของเมือง 

คาํเรียกแสดงให้เห็นว่า ทา้วสันนุราชเป็น

กษตัริย ์
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ตารางที  การใชค้าํเรียกทีแสดงถึงสถานภาพผูน้าํและผูป้กครอง (ต่อ) 

ตวัละคร คาํเรียกตวัละคร คาํแปล 

ทา้วสนันุราช 

ทา้วสนันุราชจอมกษตัริย ์

(คาว,ี : ) 

จ อ ม  ห ม า ย ถึ ง  ผู ้ ที เ ยี ย ม ย อ ด ใ น ห มู่ 

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

, : ) 

กษัต ริ ย ์ หม ายถึง  น .  พระ เจ้าแ ผ่นดิ น

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

, : ) 

จากความหมายของคาํเรียกสามารถแสดง

ให้เห็นว่า ท้าวสันนุราชมีสถานภาพ

ของผูป้กครอง 

ทรงธรรมส์นันุราชนเรนทร์สูร 

(คาว,ี : ) 

ทรงธรรม ์หมายถึง กษตัริย ์(พจนานุกรม

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน , : 

) 

นเรนทร์สูร หมายถึง  น.  พระราชา, 

พระมหากษัตริย ์ (พจนานุกรมฉบับ

ราชบณัฑิตยสถาน , : ) 

แสดงให้เห็นว่า ทา้วสันนุราชมีสถานภาพ

ของผูป้กครอง 

ค ําเรียกตัวละครอัปลักษณ์ทีแสดงสถานภาพผู ้นําและ

ผูป้กครองมกัปรากฏตวัละครทีมีบทบาททางสงัคมเป็นกษตัริย ์และเป็นผูป้กครองหรือผูน้าํชุมโจร 

การใช้คาํเรียกในลกัษณะดงักล่าวอาจไม่แสดงถึงความอปัลกัษณ์ของตวัละครอย่างชดัเจน แต่ผู ้

ศึกษาเห็นว่า การใชค้าํเรียกลกัษณะนีมีผลต่อการสร้างตวัละครอปัลกัษณ์เช่นกนั กล่าวคือ กวีใชค้าํ

เรียกเพือแสดงถึงการเป็นผูน้าํหรือผูที้มีความยงิใหญ่ แต่ตวัละครอปัลกัษณ์เหล่านีกลบัมีพฤติกรรม

ทีแสดงออกถึงความไม่เหมาะสมกบัการเป็นผูน้าํ เช่น หมืนหาญ นายซ่องผูเ้ป็นใหญ่ในชุมโจรตอ้ง

เป็นผูมี้ฝีมือในการต่อสู ้แต่หมืนหาญเก่งกลา้ไม่เท่าขุนแผน หรือจรกา ผูน้าํเมืองจรกาแต่กลบัเป็นผู ้

ไร้ความสามารถในการทาํศึกสงคราม   
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. . .  การใช้คําเรียกทีแสดงถึงชาติกําเนิดของตัวละคร

อปัลกัษณ์ 

การใช้คาํเรียกตัวละครอปัลักษณ์ก็มักจะมีการเรียกตาม

เผา่พนัธุก์ารเกิดของตวัละคร เช่นคาํเรียก อสุรีผเีสือนาํ ใชเ้รียกนางผเีสือสมุทรแสดงถึงเผา่พนัธุ์ของ

นางทีเป็นยกัษ ์ดงันนั ในการศึกษานีผูศึ้กษาจาํกดัความคาํว่า ชาติกาํเนิด หมายถึง เผ่าพนัธุ์ และวงศ์

ตระกูลของตวัละครอปัลกัษณ์ ดงัตารางต่อไปนี 

ตารางที 6 การใชค้าํเรียกทีแสดงถึงชาติกาํเนิดของตวัละครอปัลกัษณ์ 

ตวัละคร คาํเรียกตวัละคร คาํแปล 

ชูชก 

เ ฒ่ า ทิ เ ช ศ ช า ติ ทิ ช ง ศ์ พ ง ศ์

เ ผ่ า ภ ก รั ท ว า ช โ ค ต ร ค น

ภิกขาจาร 

(มหาเวสสันดรชาดก, : ) 

ทิเชศชาติ มีความหมายเดียวกบัคาํว่า ทิชา

ช า ติ  ห ม า ย ถึ ง  น .  น ก ,  ห มู่ น ก ; 

พ ร า ห ม ณ์ .  ( พ จ น า นุ ก ร ม ฉ บับ

ราชบณัฑิตยสถาน , : ) 

ภก รั ทว าช  ห มา ยถึ ง  น .  ผู ้ที มี เ ชือ สา ย

พราหมณ์ภารัชวาชโคตร (พจนานุกรม

ศพัท์วรรณคดีไทยสมยัอยุธยา, : 

)  

ภิกขาจาร หมายถึง น. การเทียวขอ, การ

เทียวขออาหาร (พจนานุกรมฉบับ

ราชบณัฑิตยสถาน , : ) 

จากความหมายของคาํเรียกชูชกแสดงให้

เ ห็ น ว่ า  ชู ช ก ถื อ กํา เ นิ ด ใน ต ร ะ กู ล

พราหมณ์ทีทาํอาชีพขอทานสืบกนัมา 
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ตารางที 6 การใชค้าํเรียกทีแสดงถึงชาติกาํเนิดของตวัละครอปัลกัษณ์ (ต่อ) 

ตวัละคร คาํเรียกตวัละคร คาํแปล 

ชูชก 
เฒ่าพฤฒเพศสมัพนัธพงศ์

พราหมณ์ 

(มหาเวสสันดรชาดก, : ) 

พฤฒ หมายถึง ว. เจริญ, แข็งแรง, ใหญ่; แก่, 

เฒ่า,  พฤทธ์ ก็ว่า (พจนานุกรมฉบับ

ราชบณัฑิตยสถาน , : ) ใน

ทีนี พฤฒ อาจหมายถึง พราหมณ์ผูเ้ฒ่า 

สัมพันธ- หมายถึง ก. ผูกพัน, เกียวข้อง 

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

, : ) เมือใช้คาํว่า พงศ์

พราหมณ์ เสริมเข้ามา ทาํให้เห็นว่า ชู

ช ก มี ค ว า ม เ กี ย ว ข้ อ ง ว ง ศ์ต ร ะ กู ล

พราหมณ์ 

แสดงให้เห็นว่า ชูชกถือกาํเนิดในตระกูล

พราหมณ์ 

นางสาํมนกัขา 

นางสาํมนกัขายกัษี 

(รามเกยีรติ เล่ม ,  : ) 

ยกัษี หมายถึง น. ยกัษ์ (พจนานุกรมฉบับ

ราชบณัฑิตยสถาน , : ) 

แสดงใหเ้ห็นว่า นางสาํมนักขามีชาติกาํเนิด

เป็นยกัษ ์

นางมาร 

(รามเกยีรติ เล่ม ,  : ) 

มาร หมายถึง น. เทวดาจาํพวกหนึง มีใจ

บาปหยาบช้าคอยกีดกันไม่ให้ทาํบุญ; 

ยกัษ;์ ผูฆ่้า, ผูท้าํลาย (พจนานุกรมฉบบั

ราชบณัฑิตยสถาน , : ) 

แสดงใหเ้ห็นว่า นางสาํมนักขามีชาติกาํเนิด

เป็นยกัษ ์
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ตารางที 6 การใชค้าํเรียกทีแสดงถึงชาติกาํเนิดของตวัละครอปัลกัษณ์ (ต่อ) 

ตวัละคร คาํเรียกตวัละคร คาํแปล 

นางผเีสือสมุทร 

ราพยร้์าย 

(พระอภยัมณี เล่ม , : ) 

ราพย ์หมายถึง น. ยกัษ์ (พจนานุกรมฉบับ

ราชบณัฑิตยสถาน , : ) 

แสดงให้เ ห็นว่า นางผีเสือสมุทรมีชาติ

กาํเนิดเป็นยกัษ ์

นางอสุรียนีิมาร 

(พระอภยัมณี เล่ม , : ) 

อสุรี หมายถึง น. อสูร, ยกัษ์ (พจนานุกรม

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน , : 

) 

แสดงให้เ ห็นว่า นางผีเสือสมุทรมีชาติ

กาํเนิดเป็นยกัษ ์

นางอสูร 

(พระอภยัมณี เล่ม , : ) 

อ สู ร  ห ม า ย ถึ ง  ห ม า ย ถึ ง  น .  ย ั ก ษ ์

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

, : ) 

แสดงให้เ ห็นว่า นางผีเสือสมุทรมีชาติ

กาํเนิดเป็นยกัษ ์

นางปีศาจชาติเชือผเีสือสมุทร 

(พระอภยัมณี เล่ม , : ) 

ผเีสือสมุทร หมายถึง น. ยกัษ์พวกหนึง เชือ

กนัว่าสิงอยู่ในทะเล (พจนานุกรมฉบบั

ราชบณัฑิตยสถาน , : ) 

จากคาํเรียกแสดงใหเ้ห็นว่า นางผีเสือสมุทร

มีชาติกาํเนิดเป็นยกัษ ์ 

จากตารางคําเรียกทีแสดงถึงชาติก ําเนิดของตัวละคร

อปัลกัษณ์ พบว่า ตวัละครอปัลกัษณ์มีชาติกาํเนิด  ลกัษณะ ไดแ้ก่ การถือกาํเนิดในตระกูลพราหมณ์ 

และการถือกาํเนิดในเผ่าพนัธุ์ยกัษ์ ทาํให้เห็นว่า ชาติกาํเนิดก็เป็นส่วนหนึงในการสร้างตวัละคร

อปัลกัษณ์ ซึงตวัละครอปัลกัษณ์จะถือกาํเนิดเป็นอมนุษยซึ์งเป็นเผ่าพนัธุ์ทีมีความดุร้าย เช่น ยกัษ ์

และถือกาํเนิดในตระกูลทีดีหรือวรรณะสูงสุด เช่น พราหมณ์ แต่ทว่าตวัละครอปัลกัษณ์ทีถือกาํเนิด

ในชาติตระกูลพราหมณ์มกัจะมีนิสยัและพฤติกรรมทีผดิไปจากบบาทของพราหมณ์ทีมีบญัญติัไวใ้น
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คมัภีร์พระเวทว่า พราหมณ์จะตอ้งเป็นผูบ้ริสุทธิในธรรม (มนตรี มีเนียม, : ) อีกทงัยงัตอ้ง

เป็นผู ้ได้รับการศึกษาทีดี และต้องทําหน้าทีสั งสอนและประกอบศาสนพิธี พราหมณ์จึง

เปรียบเสมือนศีรษะซึงเป็นบ่อเกิดแห่งความคิดสติปัญญา (ดนยั ไชยโยธา, : ) ดงันัน เมือตวั

ละครอปัลกัษณ์ทีถือกาํเนิดในวรรณะสูงสุดแต่มีความประพฤติผิดไปจากบทบญัญติัไวก้็ส่งผลให้

ตวัละครอปัลกัษณ์ปรากฏภาพในเชิงลบ 

จากการศึกษาการใชค้าํเรียกตวัละครอปัลกัษณ์พบว่า กวีมีการใชค้าํ

เรียกทีแสดงถึงรูปลกัษณ์ นิสยัไม่ดี และดี สถานภาพ และชาติกาํเนิด เป็นการนาํเสนอให้เห็นภาพ

ของตวัละครอปัลกัษณ์ไดอ้ยา่งชดัเจน เช่น นางแกว้หน้ามา้ การใชค้าํเรียกนางแกว้แสดงให้เห็นว่า 

นางแก้ว รูปลกัษณ์ทีอปัลกัษณ์ เพราะใบหน้าทีเหมือนใบหน้าของมา้ ดังคาํเรียกว่า อีอัปลักษณ์

พักตร์อาชา มีนิสยัและพฤติกรรมทีดีเพราะความเฉลียวฉลาดและกลา้หาญ ดงัคาํเรียกว่า นวลนาง

หน้าม้าปรีชาหาญ และมีพฤติกรรมไม่ดี เพราะเป็นหญิงทีกลา้แสดงถึงความรักทีตนมีต่อผูช้ายก่อน 

ดงัคาํเรียกว่า อีแพศยากาล ีซึงทาํใหผู้อ่้านเห็นภาพของนางแกว้ไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งผ่านการอธิบาย

รายละเอียด นอกจากนียงัพบว่า กวีมีการใชค้าํเรียกทีแสดงถึงนิสัยและพฤติกรรมดา้นลบมากกว่า

การใชค้าํเรียกทีแสดงถึงรูปลกัษณ์ ทงันีอาจเป็นเพราะกวีต้องการยาํภาพความชวัของตวัละคร

อปัลกัษณ์ใหช้ดัเจนขึนนอกเหนือจากการนาํเสนอรูปลกัษณ์ภายนอก 

.  การใช้ภาพพจน์  

ภาพพจน์ (Figures of Speech) คือ คาํหรือกลุ่มคาํทีเกิดจากกลวิธีการใชค้าํ

อยา่งมีศิลปะ โดยกลวิธีการเปรียบเทียบต่าง ๆ เพือทาํใหเ้กิดภาพทีแจ่มชดัและลึกซึงขึนในใจผูอ่้าน 

(สุจิตรา จงสถิตวฒันา, : ) ภาพพจน์จึงเป็นกลวิธีทางภาษาทีสาํคญัประการหนึงในการ

ถ่ายทอดใหผู้อ่้านรับรู้และเห็นภาพทีชดัเจนขึน การใชภ้าพพจน์ในการสร้างตวัละครอปัลกัษณ์ใน

วรรณคดีไทยพบว่า กวีมีการใชภ้าพพจน์  ประเภท ไดแ้ก่ อุปมา และอุปลกัษณ์ มีรายละเอียดดงันี 

. .  อุปมา  

อุปมา (Simile) คือ ภาพพจน์เปรียบเทียบสิงทีเหมือนกัน โดยมีคาํ

เชือมโยง เช่น คาํว่า เหมือน ดุจ ดงั เช่น ปาน ราว ประหนึง เพียง เทียม ฯลฯ  

การใชอุ้ปมาในการสร้างตวัละครอปัลกัษณ์ในวรรณคดี กวีจะใชสิ้ง

ต่าง ๆ มาเปรียบเทียบกับรูปลักษณ์ของตัวละครอัปลักษณ์เพือนําเสนอให้เห็นถึงภาพความ

อปัลกัษณ์ของตวัละคร ดงัตวัอยา่ง 
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ชูชก ในมหาชาติคาํหลวง กณัฑก์ุมาร ดงัเนือความว่า 

ดูกก็รกรับกรกรยบ โสด อชินานิปิ สนฺนทฺโธ หนงงลายหมายเสือป่า อายพร้อยล่าเลง

ไพร ทุกแห่งแล   

(มหาชาติคาํหลวง, : ) 

จากเนือความจะเห็นว่า กวีใชอุ้ปมาในการเปรียบเทียบผิวหนังของชู

ชกว่าเป็นผิวหนังทีมีริวรอย หรือผิวหนังลายเหมือนกับลกัษณะภายนอกของเสือป่าทีมีลวดลาย

แตกต่างกนัไปตามชนิดของเสือ 

ชูชก ในมหาเวสสนัดรชาดก กณัฑชู์ชก ดงัเนือความว่า 

มนัไม่เหมือนอยูก่บัอา้ยเฒ่าทรพลทดถ่อยเขาชงันีถว้นหนา้ นตฺถิ ขิฑฺฑา นตฺถิ รติ เออก็

ความยนิดีนนัจะมีมาแต่ไหน เพราะอ้ายผัวผีเฒ่าจัญไรรูปร่างดังเดนห่า  

(มหาเวสสันดรชาดก, : ) 

จากเนือความจะเห็นว่า กวีเปรียบเทียบรูปลกัษณ์ของชูชกกบัเดนห่า 

ซึงคาํว่า เดนห่า ในทีนีน่าจะมีความหมายใกลเ้คียงกบัคาํว่า เดนคนหรือเดนมนุษย ์ตามความหมายที

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.  ( : ) ให้ไวว้่า เดนคน, เดนมนุษย์ หมายถึง 

(ปาก) น. คนทีเลวทรามจนไม่น่าจะถือว่าเป็นคน ดงันนั เดนห่า อาจมีความหมายว่า คนทีเลวทราม

มากหรือเลวทรามกว่าผห่ีา เมือกวีนาํลกัษณะของเดนห่าทีเลวทรามมาเปรียบเทียบกบัรูปลกัษณ์ของ

ชูชกมาจึงเป็นการนาํเสนอใหเ้ห็นว่า ชูชกเป็นตวัละครทีมีรูปลกัษณ์เลวทราม หรือรูปลกัษณ์ทีไม่ดี 

พรานบุญ ในบทละครครังกรุงเก่าเรือง มโนห์รา เช่น ตอนพรานบุญ

จบันางมโนห์รา ดงัเนือความว่า 

เมือนัน เอววรรณขวญัข้าวเจ้ามโนห์รา แลเห็นพรานบุญทฤสา  รูปร่างกายาฤๅว่าผี 

หนา้ตาหวัอกรกเป็นขน ดูสง่ากระหว่าคนหรือนนทรี โครงห่างคางยาวฟันขาวดี  

  (มโนหร์า วรรณกรรมอยุธยา  เล่ม , : ) 

จากเนือความจะเห็นว่า กวีเปรียบเทียบรูปลกัษณ์ของพรานบุญกบัผ ีผี

เป็นอมนุษยป์ระเภทหนึงทีมีรูปลกัษณ์น่ากลวั การเปรียบเทียบดงักล่าวทาํให้เห็นว่า พรานบุญมี

รูปลกัษณ์ทีน่ากลวั ซึงถือว่าเป็นลกัษณะหนึงของความอปัลกัษณ์  

 



135 

 

  

เจ้าเงาะ ในบทละครนอกเรือง สงัขท์อง ตอนทา้วสามนต์เห็นเจา้เงาะ 

ดงัเนือความว่า    

ผมหยกิยุ่งเหยงิเหมือนเซิงฟัก หน้าตาตละยกัษ์มักกะสัน 

พระเมินเสียมิไดดู้มนั  แลว้มีบญัชาประชดรจนา 

  (บทละครนอกเรือง สังขท์อง, : ) 

จากเนือความจะเห็นว่า กวีเปรียบเทียบหนา้ตาของเจา้เงาะกบัหน้าตา

ของยกัษห์นา้ตาดุร้าย (สมบติั พลายนอ้ย, : ) นอกจากนียงัมีการเปรียบลกัษณะเส้นผมของ

เจา้เงาะกบัเซิงฟักทีมีลกัษณะหยิกเป็นขด แสดงให้เห็นถึงลกัษณะเส้นผมของเจา้เงาะทีมีลกัษณะ

รุงรังและไม่เป็นทรงทีเรียบร้อย 

ตอนเจา้เงาะเขา้เมืองสามนต ์ดงัเนือความว่า 

ลางคนบ่นว่าถา้เช่นนี  ฟ้าผีเถิดไม่นึกปรารถนา 

น่ากลวัตัวดําเหมือนคุลา  ต่างติเงาะป่าว่าวุ่นไป 

(บทละครนอกเรือง สังขท์อง, : ) 

จากเนือความจะเห็นว่า กวีมีการเปรียบเทียบสีผิวของเจา้เงาะว่ามีผิว

ดาํคลาํเหมือนชาวคุลา ซึงชาวคุลา คือ แขกอินเดียทีมีผวิดาํ (พจนานุกรมภาษาถินใต,้ : )  

ขุนช้าง ในเสภาขุนชา้ง ขุนแผน เช่น ตอนนางเทพทองไม่ยอมขอนาง

วนัทอง (นางพิมพิลาไลย ) ใหขุ้นชา้ง ดงัเนือความว่า 

ครานนัเทพทองผูม้ารดา  ฟังขนุชา้งว่าหาเชือไม่ 

ตอบคาํลูกพลนัทนัได  ออพิมพิลาไลยเขารูปงาม 

ลาํคนในสุพรรณพารา  รูปเอ็งเหมือนผ้าละว้าย่าม 

จะเสียแรงไปว่าพยายาม  แม่จะเปรียบเนือความใหเ้ขา้ใจ 

นางพิมพริมเพราดงัจนัทรา  เอ็งเหมือนเต่านาอยู่ตําใต้ 

อยากไดด้วงจนัทร์สวรรคไ์กล เห็นจะไดแ้ลว้ฤๅนะลูกอา 

  (ขุนชา้ง ขุนแผน,  : ) 

จากเนือความทีนางเทพทองกล่าวกบัขุนชา้ง จะเห็นว่า กวีมีการใช้

อุปมาในการเปรียบเทียบรูปลกัษณ์ของขุนชา้งกบัยา่มละวา้ ในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 

พ.ศ.  ( : ) ใหค้วามหมายของละวา้ไวว้่า “ละวา้ หมายถึง น.เรียกผา้ยา่มขนาดใหญ่ชนิด
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หนึงทีมีครุยทีมุมล่าง เรียกว่า ยา่มละวา้” ซึงการเปรียบเทียบรูปร่างของขุนชา้งกบัย่ามละวา้ แสดง

ให้เห็นว่า ขุนช้างมีลักษณะรูปร่างทีใหญ่เหมือนกับขนาดของย่ามละว้า นอกจากนียงัมีการ

เปรียบเทียบนางวนัทองกบัดวงจนัทร์ทีมีความงดงามและอยู่บนทอ้งฟ้าอนัแสนไกล ส่วนขุนชา้ง

เปรียบไดก้บัเต่านาทีอาศยับนพืนดิน การเปรียบเทียบดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า ขุนชา้งไม่คู่ควรกบั

นางวนัทอง เนืองจากนางวนัทองเป็นผูที้มีความงดงาม ส่วนขุนชา้งเป็นผูที้มีความอปัลกัษณ์ 

จรกา ในอิเหนา ตอนอิเหนาตัดดอกลาํเจียกให้นางยุบลถวายนาง

บุษบา กวีมีการใช้ภาพพจน์อุปมา เพือเปรียบเทียบให้เห็นรูปลักษณ์ของจรกา และความไม่

เหมาะสมกนัระหว่างนางบุษบาและจรกา ทงัดา้นรูปลกัษณ์ และชาติตระกูล ดงัเนือความว่า 

ในลกัษณ์นนัว่าจรกา  ..................   

...................   รูปร่างช่างกระไรเหมือนยกัษ์มาร 

เมือยมิเหมือนหลอกหยอกเหมือนขู่ ไม่ควรคู่เคยีงพักตร์สมัครสมาน 

ดังกากาจชาติช้าสาธารณ์  มาประมาณหมายหงส์พงศ์พระยา 

แมน้แผ่นดินสิ นชายทีพึงเชย  อยา่มีคู่เลยจะดีกว่า 

พีพลอยร้อนใจแทนทุกเวลา  หรือวาสนานอ้งจะตอ้งกนั  

  (อิเหนา,  : ) 

จากเนือความจะเห็นว่า กวีใชก้ารอุปมาเปรียบเทียบรูปลกัษณ์ของ   

จรกากบัลกัษณะของยกัษ์ทีมีรูปร่างน่าเกลียด ตวัใหญ่โต และเมือจรกายิ ม รอยยิ มของจรกายงัมี

ลกัษณะเหมือนกบักาํลงัขู่หรือหลอกใหก้ลวั การใชอุ้ปมาดงักล่าวสามารถนาํเสนอให้เห็นว่า จรกา

เป็นตัวละครทีมีความอปัลกัษณ์ นอกจากนียงัใช้อุปมาเพือเสริมความหมายให้เห็นว่า จรกาไม่

เหมาะสมกับนางบุษบา ดังทีกวีเปรียบจรกากับกา และเปรียบเทียบนางบุษบากับหงส์ ซึงการ

เปรียบเทียบจรกากบักา ทาํใหเ้ห็นว่า จรกาเป็นผูที้ไม่สง่างาม และเปรียบเทียบนางบุษบากบัหงส์ ทาํ

ใหเ้ห็นว่า นางบุษบาเป็นผูที้มีความสง่า  

นางวาล ีในพระอภยัมณี กวีมีการใชอุ้ปมาในการเปรียบเทียบเพือยาํ

ใหเ้ห็นถึงลกัษณะนางวาลีไดช้ดัเจนขึน ดงัเนือความว่า 

พระยมิพลางทางดูผูรั้บสัง เห็นเนือหนงัจาํมาํดาํมิดหมี 

เหมือนทุเรียนเสียนนอกเนือในด ี ไดเ้ป็นทีพระสนมกส็มยศ 

(พระอภยัมณี เล่ม , : ) 
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จากเนือความจะเห็นว่า มีการใช้อุปมาเปรียบเทียบนางวาลีว่า

เหมือนกบั ทุเรียน ทีเปลือกมีหนามแหลมคม แต่เนือในมีรสชาติอร่อย การอุปมาในลกัษณะดงักล่าว

แสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะของนางวาลีทีมีรูปลกัษณ์ภายนอกไม่งดงาม แต่ภายใจจิตใจและพฤติกรรม

ของนางแสดงออกถึงการมีวิชาและความสามารถอนัเป็นคุณสมบติัทีดี 

นางประแดะ ในระเด่นลนัได กวีใชว้ิธีการผลกัพลิกแนวคาดหมาย

ตามสญันิยมใหเ้บียงเบือนไปทางตรงกนัขา้ม (โชษิตา มณีใส, : ) การชมโฉมนางประแดะจึง

มีการใชภ้าพพจน์อุปมาในลกัษณะทีต่างไปจากขนบการชมโฉมนางในวรรณคดี ดงัเนือความว่า 

สูงระหงทรงเพรียวเรียวรูด  งามละม้ายคล้ายอูฐกะหลาป๋า 

 พิศแต่หวัตลอดเทา้ขาวแต่ตา ทังสองแก้มกัลยาดังลูกยอ 

 ควิก่งเหมือนกงเขาดีดฝ้าย จมูกละม้ายคล้ายพร้าขอ 

 หูกลวงดวงพกัตร์หกังอ  ลาํคอโตตนัสันกลม  

 สองเต้าห้อยตุงดังถุงตะเคยีว โคนเหียวแห้งรวบเหมือนบวมต้ม 

 เสวยสลายาจุกพระโอษฐ์อม มนัน่าเชยชมนางเทวี 

(ระเด่นลนัได, : ) 

จากบทชมโฉมข้างต้นจะเห็นว่า กวีใช้อุปมาในการชมโฉมนาง

ประแดะ โดยการเปรียบความงามของนางประแดะให้ต่างไปจากขนบของการชมโฉมนางใน

วรรณคดีไทย กล่าวคือ บทชมโฉมนางในวรรณคดีไทยมกัจะเปรียบรูปลกัษณ์ทีงดงามของตวัละคร

นางเอกกบัสิงต่าง ๆ ทีมีความงดงาม เช่น ชมความงามว่า งามเสมอดวงจนัทร์ ชมแกม้ว่า นวลละอง

สองแกม้ดงัลูกอิน ชมคิวว่า งามขนงวงวาดดงัวงศิลป์ ชมจมูกว่า ดงัวงองักุศแกว้วิเชียรฉาย และชม

หนา้อกว่า พิศถนัดงัดวงปทุมมาศ (ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต, : - ) แต่ในระเด่นลนัไดกวีเปรียบ

ความงามของนางประแดะกับสิงทีไม่งดงาม คือ เปรียบความงามของนางประแดะว่ามีลกัษณะ

เหมือนอูฐ ผวิหนา้มีลกัษณะตะปุ่มตะปําเหมือนผิวของลูกยอ คิ วมีลกัษณะโก่งหักเหมือนลกัษณะ

ของไมก้งดีดฝ้าย จมูกหักเหมือนลกัษณะของพร้าขอ อีกทงัหน้าอกมีลกัษณะเหียวและหย่อนยาน

เหมือนถุงตะเคียวและบวบตม้ จะเห็นว่าการเปรียบเทียบลกัษณะของนางประแดะกบัสิงต่าง ๆ ทีไม่

งดงาม และต่างไปจากขนบของการชมโฉมนางวรรณคดีสามารถนาํเสนอให้เห็นว่านางประแดะ

เป็นตวัละครอปัลกัษณ์ 

จากการศึกษาการใชอุ้ปมาในการสร้างตวัละครอปัลกัษณ์ในวรรณคดี

พบว่า กวีมีการเปรียบเทียบลกัษณะของตวัละครอปัลกัษณ์กบัสิงต่าง ๆ ปรากฏ  ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

การเปรียบเทียบลกัษณะของตัวละครอปัลกัษณ์กบัสิงทีตาํทราม เช่น เดนห่า การเปรียบเทียบ
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ลกัษณะของตวัละครอปัลกัษณ์กบัอมนุษย ์เช่น ยกัษ์ มาร และผี การเปรียบเทียบลกัษณะของตัว

ละครอปัลกัษณ์กบัสิงของ เช่น ผา้ละวา้ย่าม ไมก้งดีดฝ้าย พร้าขอ และถุงตะเคียว การเปรียบเทียบ

ลกัษณะของตวัละครอปัลกัษณ์กบัผกัและผลไม ้เช่น ทุเรียน ลูกยอ และเซิงฟัก และการเปรียบเทียบ

ลกัษณะของตวัละครอปัลกัษณ์กบัสัตว ์เช่น อูฐ เสือ และมา้ และการเปรียบเทียบลกัษณะของตวั

ละครอปัลกัษณ์กบัลกัษณะของคนต่างชนชาติ เช่น คนชนชาติคุลา 

. .  อุปลกัษณ์  

อุปลกัษณ์ (Metaphor) คือ ภาพพจน์เปรียบเทียบทีนาํลกัษณะเด่นของ

สิงทีตอ้งการเปรียบเทียบมากล่าวทนัที หรือเปรียบเทียบสิงหนึงเป็นอีกสิงหนึง ซึงมีคุณสมบติับาง

ประการร่วมกนั มกัใชค้าํว่า เป็น หรือ คือ หรือบางครังไม่มีคาํเชือม (ธเนศ เวศร์ธาดา, : ) 

ตวัอยา่ง 

ชูชก ในมหาชาติคาํหลวง ดงับทสนทนาของเหล่าพราหมณีทีกล่าว

กบันางอมิตตดาถึงชูชก เนือความว่า  

แม่มามีผววปู่เถา้ คือเฝ้าอยู่ผีสาง ด่งงงนี 

(มหาชาติคาํหลวง, : ) 

ในมหาชาติคาํหลวง กณัฑ์กุมาร ตอนพระชาลีเห็นชูชกครังแรก ดงั

เนือความว่า 

เจา้กเ็ห็นปรตยกัษ์ อนนอปัลกัษณ์สิบแปดแห่ง ร้ายพน้แพ่งฝูงคนในโลกยนี 

(มหาชาติคาํหลวง, : ) 

ในมหาเวสสนัดรชาดก ตอนพระชาลีเห็นชูชกครังแรก ดงัเนือความ

ว่า 

มิใช่พราหมณ์แลว้หนะพระพ่อเจา้ เฒ่านีทาํไมตะแกจึงร้ายกาจ ยกโข ชะรอยว่าผีปีศาจ

มนัแกลง้แปลงมาขอทาน 

(มหาเวสสันดรชาดก, : ) 

จากตวัอยา่งเนือความทงั  ขา้งตน้จะเห็นว่า กวีใชอุ้ปลกัษณ์ในการ

เปรียบเทียบชูชกกบัลกัษณะของผ ีปีศาจ และยกัษ ์ซึงอมนุษยแ์ต่ละประเภทมีลกัษณะดงันี 
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ผ ีคือ สิงทีมนุษยเ์ชือว่าเป็นสภาพลึกลบั มองไม่ให้เห็นตวั แต่อาจจะ

ปรากฏเหมือนมีตัวตนได ้ อาจให้คุณหรือโทษไดมี้ทังดีและร้าย; โดยปริยายหมายความว่า เลว 

(พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน , : ) 

สมบติั พลายน้อย ( : - ) ไดอ้ธิบายลกัษณะของอมนุษย์

จาํพวกปีศาจ เปรต และยกัษ์ ไวว้่า “ปีศาจ คือ พวกผีร้าย ในพระเวทกล่าวว่าตาํกว่าพวกรากษส 

ปีศาจมกัสิงอยู่ตามป่าช้า กินของสดและเนือมนุษย ์และยักษ์ มกัมีรูปร่างน่าเกลียด ตัวใหญ่โต 

หนา้ตาดุร้าย มีเขียวโงง้ กินสตัวห์รือคนเป็นอาหาร  

เมือศึกษาลกัษณะของผี ปีศาจ เปรต และยกัษ์พบว่า อมนุษยแ์ต่ละ

ประเภทมีลกัษณะเด่นทีเหมือนกนัคือ การเป็นอมนุษยที์มีความดุร้าย หรือความไม่ดี ซึงเมือกวีนาํมา

เปรียบเทียบกบัชูชกจึงเป็นการนาํเสนอให้เห็นว่า ชูชกเป็นตวัละครอปัลกัษณ์ทีมี จิตใจ นิสัยและ

พฤติกรรมการแสดงออกทีไม่ดีไดท้นัที 

ขุนช้าง ในเสภาขุนชา้ง ขุนแผน ตอนกาํเนิดขุนชา้ง ดงัเนือความว่า 

ยงัมีนกตะกรุมหัวเหม่  บินเตร่มาแต่ป่าใหญ่ 

อ้าปากคาบช้างแล้ววางไป เขา้ในหอกลางทีนางนอน 

ในฝันว่านางเรียกนก  เชิญเจา้ขรัวหวัถกมานีก่อน 

นางควา้ไดต้วัเจา้หวักลอ้น กอดนกกับช้างสบายใจ 

(ขุนชา้ง ขุนแผน, : ) 

จากตวัอยา่งเนือความจะเห็นว่า กวีใชอุ้ปลกัษณ์ในการสร้างตวัละคร

ขุนชา้ง โดยการเปรียบเทียบรูปลกัษณ์ภายนอกของขุนชา้งกบัลกัษณะเด่นของนกตะกรุม ซึงนก

ตะกรุมมีลกัษณะเด่น คือ ส่วนหวัและลาํคอเป็นหนงัสีเหลืองแกมแดง มีขนเป็นเส้น ๆ กระจายห่าง 

ๆ ดูคลา้ยคนหวัลา้น (วชัรี กาชยั และคณะ, ม.ป.ป.: ) และลกัษณะเด่นของชา้ง ซึงชา้งเป็นสัตวสี์

เทา้ทีมีตวัโตกว่าสตัวสี์เทา้ทงัปวง (เปลือง ณ นคร, : ) แสดงใหเ้ห็นว่าขุนชา้งมีหัวลา้นและ

รูปร่างอว้น ซึงเป็นลกัษณะหนึงของความอปัลกัษณ์ 

จากการศึกษาอุปลกัษณ์ในการสร้างตวัละครอปัลกัษณ์ในวรรณคดี

ไทยพบว่า กวีมกัใชก้ารเปรียบเทียบความอปัลกัษณ์ของตวัละครอปัลกัษณ์กับลกัษณะอมนุษย ์

ไดแ้ก่ ผ ีเปรต ยกัษ ์และปีศาจ นอกจากนียงัมีการใชอุ้ปมาโดยเปรียบเทียบรูปลกัษณ์ของตวัละคร

อปัลกัษณ์กบัลกัษณะของสตัว ์เช่น นกตะกรุมและชา้ง เพือแสดงให้เห็นถึงลกัษณะเด่นเฉพาะของ

ตวัละครอปัลกัษณ์อีกดว้ย 
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จากการศึกษาภาพพจน์ในการสร้างตวัละครอปัลกัษณ์ในวรรณคดีไทย ทงัการ

ใชอุ้ปมา และการใชอุ้ปลกัษณ์พบว่า การใชอุ้ปมากวีมกัจะใชใ้นการเปรียบเทียบรูปลกัษณ์ภายนอก

ของตวัละครอปัลกัษณ์กบัสิงต่าง ๆ เช่น ผิวลายเหมือนเสือปลา ผมหยิกเหมือนเซิงฟัก และรูปร่าง

เหมือนเดนห่า แสดงให้เห็นรายละเอียดรูปลกัษณ์ของตวัละครอปัลกัษณ์ เพือให้ผูอ่้านเห็นภาพ

ความอปัลกัษณ์ของตัวละครได้ชัดเจนขึน ในการใช้อุปมากวีมกัจะมีการเปรียบเทียบตัวละคร

อปัลกัษณ์กบัอมนุษยที์มีความดุร้าย เช่น ยกัษ์ ผี และปีศาจ แสดงให้เห็นถึงภาพรวมของตวัละคร

อปัลกัษณ์ว่ามีรูปลกัษณ์และลกัษณะนิสยัทีไม่ดี   

การศึกษาการสร้างตวัละครอปัลกัษณ์ตามแนวกลวิธีทางภาษาพบว่า กวีมีการใชค้าํที

เรียบง่าย แต่สามารถสือใหเ้ห็นถึงสิงทีกวีตอ้งการนาํเสนอเกียวกบัตวัละครอปัลกัษณ์ไดอ้ยา่งชดัเจน

สามารถทาํใหผู้อ่้านเห็นภาพความอปัลกัษณ์ของตวัละครอปัลกัษณ์ได ้

 

กลวิธีการสร้างตวัละครอปัลกัษณ์ดว้ยกลวิธีการเล่าเรือง และกลวิธีทางภาษาทาํให้

ผูอ่้านสามารถเห็นภาพความอปัลกัษณ์ของตวัละครได ้ส่วนของกลวิธีการเล่าเรืองทาํให้เห็นการ

สร้างตวัละครอปัลกัษณ์ทีมีความซบัซอ้นในการนาํเสนอภาพตวัละครอปัลกัษณ์ ส่งผลให้ตวัละคร

อปัลกัษณ์มีมิติทีหลากหลายและน่าสนใจมากขึน ตวัละครอปัลกัษณ์จึงสามารถสร้างสีสันให้กับ

วรรณคดีไทยไดเ้ป็นอยา่งดี และส่วนกลวิธีทางภาษาเป็นการใชค้าํและภาพพจน์ทีสามารถสือสาร

ใหเ้ห็นภาพของความอปัลกัษณ์ไดอ้ยา่งชดัเจน จนอาจกล่าวไดว้่า กลวิธีทางภาษานาํเสนอภาพความ

อปัลกัษณ์ของตวัละครอปัลกัษณ์ไดง่้าย โดยผา่นความงดงามทางภาษา 



 

 

บทที  

บทบาทของตวัละครอปัลกัษณ์ในวรรณคดีไทย 

บทบาท หมายถึง การทาํท่าตามบท, การรําตามบท, โดยปริยายหมายความว่า การทาํ

ตา ม หน้า ที ทีก ํา ห นด ไ ว้ เ ช่ น  บ ท บ าท ข อ งพ่ อ แ ม่  บ ท บา ท ข อง ค รู  ( พ จ นา นุ ก รม ฉ บับ

ราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. , : ) ในวรรณคดีไทยกวีสร้างตวัละครอปัลกัษณ์ขึน เพือให้ตวั

ละครอปัลกัษณ์ทาํหนา้ทีตามจุดมุ่งหมายทีกวีกาํหนดไว ้ผูศึ้กษาพบว่า ตวัละครอปัลกัษณ์มีบทบาท

ต่อการสร้างสรรคว์รรณคดีไทย  ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

. บทบาทของตวัละครอปัลกัษณ์ทีมีต่อโครงเรือง 

. บทบาทของตวัละครอปัลกัษณ์ทีมีต่อตวัละคร  

. บทบาทของตวัละครอปัลกัษณ์ในการถ่ายทอดทศันคติต่อความอปัลกัษณ์ 

. บทบาทของตวัละครอปัลกัษณ์ทีมต่ีอโครงเรือง 

โครงเรือง คือ กลวิธีการเชือมโยงเหตุการณ์ทีเกิดขึนในเรืองให้ดาํเนินต่อเนืองเป็น

เรืองราวอยา่งมีเหตุผลตงัแต่ตน้ไปจนถึงจุดจบของเรือง (สายทิพย ์นุกูลกิจ, : ) 

สมเกียรติ รักษมณี ( : - ) กล่าวถึงการแบ่งโครงเรือง และโครงสร้างหลกัของ

โครงเรืองไวด้งันี 

โครงเรือง สามารถแบ่งออกเป็น  ลกัษณะ คือ โครงเรืองหลกั และโครงเรืองยอ่ย ดงันี  

. โครงเรืองใหญ่ (Main Plot) จะเป็นแนวเรืองทีกวีตอ้งการให้เรืองดาํเนินไปทิศทาง

ใดทิศทางหนึงอาจเป็นการผูกปมเรืองทีซับซ้อนมากขึน แลว้มีการคลีคลายปมเหล่านีในตอนจบ 

. โครงเรืองยอ่ย (Sub Plot) หรือโครงเรืองรอง เป็นเรืองทีแทรกอยู่ในโครงเรืองใหญ่ 

แมว้่าโครงเรืองยอ่ยจะมีความสาํคญันอ้ยกว่าโครงเรืองใหญ่ แต่กเ็ป็นส่วนทีช่วยสร้างสีสันและเพิม

ความสนุกสนานในแก่เนือเรืองในวรรณคดีได ้



142 

ในส่วนโครงเรืองจะประกอบดว้ย  ส่วนหลกัไดแ้ก่ การเริมเรือง การดาํเนินเรือง และ

การปิดเรือง 

. การเริมเรือง (Exposition) จะต้องมีการเปิดเรืองทีน่าสนใจเพือดึงดูดให้ผู ้อ่าน

ติดตามเรืองราว การเปิดเรืองไม่จาํเป็นตอ้งเริมทีจุดแรกของเหตุการณ์ในเรือง กวบีางคนอาจเลือก

เปิดเรืองในตอนกลางเรือง หรืออาจเปิดเรืองในตอนทา้ยของเรืองกไ็ด ้

. ตอนดําเนินเรือง (Complication) เป็นช่วงของการสร้างปมและผูกปม ปมเหล่านีจะ

ประกอบดว้ยอุปสรรคต่าง ๆ รวมถึงความขดัแยง้ (Conflict) การดิ นรนต่อสู้ของตวัละคร เมือความ

ยุง่ยากซับซ้อนทวีขึนมาจนทีสุดก็ถึงจุดสุดยอดของเรือง (Climax) ซึงเป็นจุดทีตึงเครียดทีสุดของ

เรือง จากนนักวีจึงจะค่อย ๆ คลีคลายปมปัญหาลง 

. การปิดเรือง คือการคลายปมปัญหาสิ นสุดลง ซึงกวีจะเลือกปิดเรืองแบบอย่าง

บริบูรณ์ โดยไม่ทิ งการคาดเดาไวอ้ีกต่อไป หรือจะเลือกปิดเรืองแบบใหผู้อ้่านคาดเดาต่อไป 

 

เมือศึกษาบทบาทของตวัละครอปัลกัษณ์ทีมีต่อโครงเรืองพบว่า ตวัละครอปัลกัษณ์มี

บทบาทสาํคญัในการดาํเนินเรือง กวีจะสร้างความอปัลกัษณ์ของตวัละครใหเ้ป็นปมปัญหาของเรือง 

ตวัละครอปัลกัษณ์จึงเป็นตวัสร้างความขดัแยง้ให้แก่เรืองใน  ลกัษณะ คือ การสร้างความขดัแยง้

ระหว่างตวัละครอปัลกัษณ์กบัตวัละครอืนในเรือง และการเป็นตน้เหตุใหต้วัละครอืนในเรืองขดัแยง้

กนั อธิบายไดด้งันี 

.  การสร้างความขัดแย้งระหว่างตวัละครอปัลกัษณ์กบัตวัละครอืนในเรือง 

ตวัละครอปัลกัษณ์สร้างความขดัแยง้ระหว่างตวัละครอปัลกัษณ์กบัตวัละคร

อืนในเรือง คือ รูปลกัษณ์อนัอปัลกัษณ์ของตวัละครอปัลกัษณ์มีผลต่อการสร้างความขดัแยง้ระหว่าง

ตวัละครอปัลกัษณ์กบัตวัละครอืนในเรือง ความขดัแยง้ดงักล่าวเกิดขึน  ลกัษณะ ไดแ้ก่ ตวัละคร

อปัลกัษณ์ทีเป็นตวัละครเอกขดัแยง้กบัตวัละครอืนในเรือง และตวัละครอปัลกัษณ์ทีเป็นตวัละคร

ฝ่ายร้ายขดัแยง้กบัตวัละครเอก ดงันี 

. .  ตวัละครอปัลกัษณ์ทีเป็นตวัละครเอกขัดแย้งกับตัวละครอืนใน

เรือง 

ตัวละครพระเอกและตัวละครนางเอกมีรูปลักษณ์ภายนอกอัน

อปัลกัษณ์ขดัแยง้กบัตวัละครอืน ๆ ในเรือง ดงัตวัอยา่ง 
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เจ้าเงาะ ในบทละครนอกเรืองสังข์ทอง พระสังข์สวมรูปเงาะอัน

อปัลกัษณ์เพืออาํพรางตวัตนทีแทจ้ริงในการหาคู่ครอง ซึงรูปเงาะอนัอปัลกัษณ์ส่งผลให้เจา้เงาะและ

ทา้วสามนตเ์กิดความขดัแยง้กนั กล่าวคือ เมือนางรจนาเลือกเจา้เงาะมาเป็นคู่ครอง ทาํใหท้า้วสามนต์

เกิดความอบัอายและไม่พอใจจึงเนรเทศนางรจนาและเจา้เงาะไปอยู่กระท่อมปลายนา ส่งผลให้เจา้

เงาะและนางรจนาตอ้งเผชิญกบัความลาํบาก นอกจากนีทา้วสามนตย์งัพยายามใชว้ิธีต่าง ๆ  เพือกาํจดั

เจ้าเงาะ ไดแ้ก่ การแข่งขันหาปลา หาเนือ หากใครหาได้น้อยจะถูกประหารชีวิต เช่น ตอนท้าว

สามนตใ์หลู้กเขยหาเนือหาปลา ดงัเนือความตอนหาปลาว่า 

เมือนนั   ทา้วสามนตเ์ป็นใหญ่ 

ตังแต่เงาะพาธิดาไป  ให้แค้นขัดฤทัยทุกเวลา 

รจนาเจ้ากรรมมันทําชัว  จะมีผัวเงาร้ายให้ขายหน้า 

จําจะคดิอ่านด้วยมารยา  พาลฆ่าเสียให้ได้ไม่ไว้เลย 

คดิพลางทางสังเสนาใน  จงรีบไปบอกบรรดาลูกเขย 

กจูะให้แต่งตังสังเวย  ตามเคยบวงสรวงเทวัญ 

พรุ่งนีหาปลามาคนละร้อย  ใครได้น้อยจะฆ่าให้อาสัญ 

ทังอ้ายเงาะขีครอกจงบอกมัน  มิได้ปลามาทันจะบรรลัย 

(สังขท์อง, : ) 

หรือเนือความตอนหาเนือ ดงัเนือความว่า 

เมือนนั   ท้าวสามนต์เคืองขัดอัดอัน 

แกล้งให้หาปลาจะฆ่าฟัน  อ้ายเงาะมันกลับได้มามากมาย 

ยงิคดิยงิแค้นแน่นใจ  แม้นมิฆ่ามันได้ก็ไม่หาย 

จึงตรัสแสร้งเสเพทุบาย  จะต้องการเนือทรายมาเลียงกัน 

ทังหกหามาแก้ตัวใหม่  แม้มิได้ชีวาจะอาสัญ 

เสนาในไปบอกอ้ายเงาะนัน  หาเนือมาให้ทันวันพรุ่งนี 

(สังขท์อง, : ) 

ความขดัแยง้ทีเกิดขึนระหว่างเจ้าเงาะกบัท้าวสามนต์ ส่งผลให้ เจ้า

เงาะตอ้งเผชิญอุปสรรคต่าง ๆ หากปมปัญหาและความขดัแยง้จะคลีคลายลงไดก้็ต่อเมือเจา้เงาะถอด

รูปเงาะอนัอปัลกัษณ์ออก และเจ้าเงาะกลบัเป็นพระสังข์ผูที้มีรูปลกัษณ์อนังดงาม มีผลให้ความ

ขัดแยง้ระหว่างท้าวสามนต์และเจ้าเงาะนันสิ นสุดลงด้วย เช่น เมือท้าวสามนต์พบว่าเจ้าเงาะ

กลายเป็นพระสงัขผ์ูที้มีรูปลกัษณ์อนังดงาม ปฏิกิริยาของทา้วสามนตก์็เปลียนแปลงไปจากทีรังเกียจ

และพยายามใชว้ิธีการต่าง ๆ กาํจดัเจา้เงาะก็แสดงออกถึงความรักทีมีต่อพระสงัข ์ดงัเนือความว่า 
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 เมือนนั   ท้าวสามนต์ตบพระหัตถ์ฉัดฉาน 

ลูกเขยกผูู้ดีสันดาน   เป็นเผ่าพงศ์วงศ์วานกษัตรา 

สมยศสมศักดิน่ารักใคร่  ทีนีไม่อับอายขายหน้า 

พระลูบหน้าลูบหลังไปมา  จูบซ้ายจูบขวาลูกข้างาม 

อา้ยหกเขยยพุ่อใหข้บัเจา้  แคน้ใจยายเฒ่ากไ็ม่หา้ม 

บิดาโฉดเฉาเบาความ  ไม่รู้เลยว่างามถึงเพียงนี 

อยา่ถือโทษโกรธพ่อเลยหนอลูก ว่าลบหลู่ดูถูกขบัหนี 

แมเ้จา้มีชยัชนะคลี   พ่อจะมอบบุรีใหค้รอบครอง 

(สังขท์อง, : ) 

นางแก้วหน้าม้า ในบทละครนอกเรือง แกว้หน้ามา้ ในเรืองนางแกว้

เป็นหญิงทีมีรูปลกัษณ์อนัอปัลกัษณ์ ซึงเป็นลกัษณะเฉพาะตวั คือ นางแกว้มีใบหน้าทีเหมือนกับ

ใบหนา้ของมา้ ความอปัลกัษณ์ของนางแกว้เป็นปมปัญหา ทาํให้เกิดความขดัแยง้ระหว่างนางแกว้

กบัพระพินทอง และความขดัแยง้ระหว่างนางแกว้กบัทา้วมงคลราช กล่าวคือ ความอปัลกัษณ์ของ

นางแก้ว ทําให้พระพินทองและท้าวมงคลราชเกิดความรังเกียจนางแก้ว เมือนางแก้วเข้าหา      

พระพินทองก็ทาํใหพ้ระพินทองเกิดความไม่คบัแคน้ใจจึงหาหนทางป้องกนัตวัจากนางแกว้ โดยให้

เหล่าพระพีเลียงเขา้เฝ้าอยูต่ลอดเวลา ดงัเนือความว่า 

เมือนนั   พระโอรสยศยงทรงศร 

เคืองแค้นแน่นใจดังไฟฟอน  ภูธรตรึกไตรไปมา 

อีแก้วสัปดนคนนี   กาลีร่างร้ายขายหน้า 

เฝ้ากวนใจไม่เว้นเวลา  จะแล่ฆ่าก็เกรงพระชนนี 

จําจะลีลาคลาไคล   เนาในพระโรงรังสี 

คิดพลางทางยา่งเยอืงจรล ี  ออกไปยงัทีพระโรงพลนั 

ครันถึงจึงสังพระพีเลียง  ให้รวบรวมพร้อมเพรียงทีนัน 

เล่าตามความหลังให้ฟังพลัน  จงมาอยู่ด้วยกันทีโรงชัย 

...................   ...................  

เมือนนั   พระทรงโฉมประโลมเสน่หา 

เนาในพระโรงรัตนา  ปรีดาภิรมย์สําราญ 

เช้าเยน็เล่นด้วยพระพีเลียง  พร้อมเพรียงปรีดิเปรมเกษมสานต์ 

คลีคลายสบายเบิกบาน  เนินนานหลายเดือนไม่เคลือนคลา  

(แกว้หนา้มา้, : ) 
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จากตัวอย่างเนือความจะเห็นว่า เมือนางแก้วเข้าหาพระพินทอง  

พระพินทองก็พยายามตีตวัออกห่าง เพราะรังเกียจในรูปลกัษณ์อนัอปัลกัษณ์ของนางแกว้ โดยให้

พระพีเลียงอยู่เขา้เฝ้า และเมือพระพินทองอยู่กบัเหล่าพระพีเลียงเกิดความสบายใจและมีความสุข

มากกว่าตอนอยูก่บันางแกว้ แสดงใหเ้ห็นถึงความขดัแยง้ระหว่างนางแกว้กบัพระพินทอง   

นอกจากนีเมือทา้วมงคลราชผูที้มีความรังเกียจความอปัลกัษณ์ของ

นางแกว้เห็นว่าพระพินทองเกิดความไม่สบายใจเพราะตอ้งอภิเษกสมรสกบันางแกว้ ทา้วมงคลราชก็

หาวิธีช่วยใหพ้ระพินทองออกห่างจากนางแกว้ ดว้ยการให้พระพินทองเดินทางไปเมืองโรมวิถีเพือ

อภิเษกสมรสกบันางทศัมาลี ดงัเนือความว่า 

เมือนนั   องคพ์ระบิตุเรศนาถา 

เนาในปรางคท์องหอ้งไสยา  ในเวลาประถมราตรี 

ตรองตรึกนึกพะวงสงสาร  พระกุมารพินทองผ่องศรี 

แต่ไดน้างหนา้มา้กาลี  มาไวใ้นทีตาํหนกัจนัท ์

พระโอรสยศไกรผ่ายผอม  ตรมตรอมรูปจริตผิดผนั 

จําจะรีบส่งสารสําคญั  ไปเขตขัณฑ์เมืองโรมบุรี 

คิดพลางทางจบัพระแสงศร เสดจ็ลงจากแท่นมณีศรี 

กรายกรยา่งเยอืงจรล ี  ออกพระโรงรูจีทนัใด 

นังเหนือแท่นรัตน์ชัชวาล สังเจ้าพนักงานผู้ใหญ่ 

  เร่งเร็วแต่งสาส์นเป็นการไว  ว่าให้ต้องตามธรรมเนียมมา 

  ขอองค์นงนุชบุตรี   เมืองโรมวิถีนาถา 

  ให้พระลูกแก้วแววตา  จงกําหนดวิวาห์เร็วพลัน 

(แกว้หนา้มา้, : ) 

จากตัวอย่างแสดงให้เห็นถึงความขัดแยง้ระหว่างนางแกว้กับท้าว

มงคลราช ความขดัแยง้ดงักล่าวส่งผลใหพ้ระพินทองและนางแกว้เกิดการพลดัพรากจากกนั อีกทงั

ยงัส่งใหน้างแกว้ตอ้งเผชิญกบัอุปสรรคต่าง ๆ เพือพิสูจน์ให้พระพินทองเห็นถึงความรักและความ

ซือสตัยที์นางแกว้มีต่อพระพินทอง เช่น การใชค้วามสามารถและความกลา้หาญในการช่วยเหลือ

พระพินทองใหพ้น้จากอนัตรายดว้ยการแปลงเป็นมาณพไปฆ่าทา้วพาลราช ความขดัแยง้ระหว่าง

นางแกว้กบัพระพินทอง และความขดัแยง้ระหว่างนางแกว้กบัทา้วมงคลราชสินสุดลงเมือนางแกว้

ถอดรูปหน้ามา้อนัอปัลกัษณ์ออก และหน้ามา้นันถูกเผาทาํลาย สุดท้ายนางแก้วหน้ามา้ผูมี้ความ

อปัลกัษณ์กลายเป็นนางมณีผูมี้ความงดงาม 
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. .  ตวัละครอปัลกัษณ์ฝ่ายร้ายขัดแย้งกับตัวละครเอกของเรือง คือ 

ตวัละครอปัลกัษณ์ฝ่ายร้ายทีเป็นปฏิปักษ์กบัตวัละครเอกเป็นผูที้ทาํให้การดาํเนินเรืองเกิดความ

ขดัแยง้กบัตวัละครเอก เนืองจากรูปลกัษณ์ภายนอกทีอปัลกัษณ์ และนิสัยและพฤติกรรมทีไม่ดีของ

ตวัละครอปัลกัษณ์ทีส่งผลใหต้วัละครเอกตอ้งพลดัพรากจากคนรักและครอบครัว ดงัตวัอยา่ง 

ชูชก ในมหาเวสสนัดรชาดก กวีสร้างให้ชูชกเป็นตวัละครอปัลกัษณ์

ฝ่ายร้ายทีสร้างความขดัแยง้ใหเ้กิดขึนภายใจจิตใจของตวัละครเอกของเรือง คือ พระเวสสันดร ใน

การดาํเนินเรืองชูชกจะเป็นผูไ้ปของกุมารทงัสองคนจากพระเวสสนัดร ดว้ยรูปลกัษณ์ภายนอกและ

พฤติกรรมของชูชกทีไม่ดีทาํให้กุมารทงัสองกลวัจึงไม่กลา้ไปอยู่กบัชูชก กุมารทังสองจึงพากัน

หลบหนีชูชกอยูห่ลายครัง แต่ก็ไม่สามารถหนีชูชกได ้ซึงพระเวสสนัดรเห็นการกระทาํของชูชกและ

ปฏิกิริยาของกุมารทงัสองคนทีกลวัชูชกมาก ทาํใหพ้ระเวสสนัดรตอ้งแข็งใจยอมยกกุมารทงัสองคน

ใหก้บัชูชก ซึงพฤติกรรมของชูชกก็สร้างความขดัแยง้ภายในจิตใจใหก้บัพระเวสสันดรไดเ้ป็นอย่าง

มาก ดงัเนือความว่า 

โส โพธิสตฺโต ปางนันสมเด็จพระบรมโพธิสัตว์ ตรัสได้ทรงฟังพระลูกน้อย ทรง

กนัแสงทูลระหอ้ยวนันนั กลนัพระโศกมิไดล้ะอายพระทยัแก่เทพดา ปณฺณสาล ํปวิสิตฺวา เสดจ็เขา้สู่

ภายในบรรณศาลา ซบพระพกัตราทรงพระกนัแสงสะอืนไห้ โอว้่าเจ้าเพือนเข็ญใจของพ่อเอ่ย เจ้า

เคยกระทาํกรรมไวเ้ป็นไฉน จึงมาตกเขญ็ใจไร้ยากอนาถาใหพ้รามหณ์ชราร่างร้ายกาจ ตะแกมาทาํสี

หนาถโพยโบยตี โอเวลาปานฉะนีก็สายณัห์ คนทังหลายเขาเรียกกันกินอาหาร บ้างก็เลา้โลม

ลูกหลานให้อาบนาํและหลบันอน แต่สองบงัอรของพ่อนี ใครจะปราณีให้นมนาํ ก็จะตรากตรํา

ลาํบากใจทีไหนจะเดินได้ดว้ยพระบาทเปล่า ทงัไอแดดจะแผดเผาให้พุพอง จะชอกชาํคลาํเป็น

หนองลงลามไหล สองสุริยวงศต์งัแต่วา่จะทรงกนัแสงไห ้สุดอาลยัของพ่อแลว้ทีจะติดตาม จะบ่าย

หนา้ไปพราหมณ์เมือยามเยน็ เฒ่าจัญไรไหนเลยจะเห็นดว้ยสองเจ้า มีแต่จะรุกเร้าคาํรามตี ธชีเอ่ย

กระไรเลยไม่เกรงขามเราบา้งเมือยามจน จะคิดดูบา้งเป็นไรว่าลูกทงัสองคนคู่ชีวาตม์ ยงัตดัใจให้

ขาดมิให้เสียประโยชน์ แต่ก่อนโสดค่าสินไถ่สืบมาถึงสีชวั ผู ้อืนรู้ก็เกรงกลัวไม่ทาํไดเ้หมือน

พราหมณ์ผูนี้ ... นําพระทัยท้าวเธอถอยคืนจากอุเบกษา บังเกิดอวิชชามาห่อหุ้ม พระปัญญานันกลัด

กลุ้มไปด้วยโมโหให้ลุ่มหลง โทโสเข้าซําส่งบังเกิดวิหิงสาขึนทันทีว่าอุเหม่ อุเหม่ พราหมณ์ผู้ นีอา

จองทะนงหนอ มาตีลูกต่อหน้าพ่อไม่เกรงใจ ธชีเอ่ยกมูาอยู่ป่าเปล่าเมือไร ทังพระขรรค์ศิลป์ชัยก็ถือ

มา ธนุจาปํ คเหตฺวา ก็ทรงพระแสงธนูศรกระสันมันกับมือ ฆ่าพราหมณ์ผู้ นีเสียเถิดหรือ เธอก็ฮึด

หืออยู่แต่ในพระทัย ภายหลังจึงตังจิตพิจารณาในพระอริยประเพณีหน่อพุทธางกูร ก็รู้ว่าอาตมะนี

เพิมพูนมหาปุตตบริจาคเจียวสิหว่า เมือพระปัญญาบังเกิดมี พระบรมราชฤๅษีจึงตรัสสอน

พระองค์เอง ว่า โภ เวสฺสนตร ดูกรมหาเวสสันดร อย่าอาวรณ์โว้เว้ทําเนาเขา ข้ากับเจ้าเขาจะตีกันไม่

ต้องการ ให้ลูกเป็นทานแล้ว ยังมาสอดแคล้วเมือภายหลัง ท้าวเธอก็ตังสมาธิระงับดับพระวิโยค 
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กลันพระโศกสงบแล้ว พระพักตร์ก็ผ่องแผ้วแจ่มใส ดุจทองอุไรทังแท่ง อันบุคคลแกล้งหล่อแล้วมา

วางไว้ในอาศรม ตังแต่พระเชยชมพระปิยบุตรทานบารมี แห่งหน่อพระชินศรีเจ้านันแล    

(มหาเวสสันดรชาดก, : - ) 

หรือเนือความได้ตอนทีพระเวสสันดรทรงไดฟั้งเสียงของกณัหาที

กาํลงัโศกเศร้า และร้องทูลเรืองทีตนและชาลีถูกชูชกทาํร้ายก็แสดงให้เห็นถึงความขดัแยง้ภายใน

จิตใจใหก้บัพระเวสสนัดร ดงัเนือความว่า 

โส โพธิสตฺโต ส่วนสมเด็จพระบรมโพธิสัตว์ ตรัสได้ทรงฟังพระสุรเสียงแก้วกัณหา 

เสียวพระสกลกายาเยน็ระย่อ เศร้าสลดระทดท้อพระหฤทัยเธอถอยหลัง พระนาสิกอึดตัง อัสสาส

ปัสสาส นําพระเนตรเธอไหลหยาดหยดเป็นสายเลือด ไม่เว้นวายหายเหือดซึงโศกา จึงเอาพระ

ปัญญาวินิจฉัยเข้ามาข่มโศก ว่าบุตรวิโยคทังนีบังเกิดมีเพราะความรัก จําจะเอาอุเบกขามาประหาณ

หักให้เสือมหาย ท้าวเธอกลับสุขเกษมเปรมสบายพระกายก็ใสสด ดังพระจันทร์ทรงกลดนันแล  

(มหาเวสสันดรชาดก, : ) 

จากตวัอยา่งเนือความจะเห็นว่า การตดัสินใจยอมยกกุมารทงัสองคน

ในการสร้างทานบารมีของพระเวสสนัดรไม่ใช่เรืองทีสามารถกระทาํไดอ้ย่างง่ายดาย เพราะภายใน

จิตใจของพระเวสสนัดรก็เจ็บปวดและโศกเศร้าเป็นอยา่งมากทีตอ้งเสียสละกุมารทงัสองคนอนัเป็น

ทีรัก แต่ดว้ยพระเวสสนัดรเป็นผูมี้จิตใจทีบริสุทธิและมุ่งใหท้านบารมีอย่างแรงกลา้จึงสามารถสละ

ผูที้เป็นทีรักยงิของตนเองใหก้บัผูอื้นได ้

ขุนช้าง ในเสภาเรือง ขุนช้าง ขุนแผน กวีมีการวางโครงเรืองให้

ขุนแผนรักและครองคู่กบันางวนัทอง (นางพิมพิลาไลย) และให้ขุนชา้งรักและปรารถนาจะครองคู่

กบันางวนัทองเช่นกนั ขุนชา้งจึงทูลความแก่พระพนัวษาว่า ขุนแผนมีความสามารถในการรบน่าจะ

ทาํใหช้นะศึกได ้เช่น ตอนขุนชา้งทูลความแก่พระพนัวษา ดงัเนือความว่า 

ครานันขุนช้างมหาดเล็ก  เฝ้าแหนมาแต่เดก็พิดทูลคล่อง

 คดิไปสมใจทีนึกปอง  หมายจะครองเจ้าพิมพิลาไลย 

  จะทูลส่อพลายแก้วให้ไปทัพ  แล้วจะกลับไปเกียวเจ้าพิมใหม่ 

  คิดแลว้ทูลพลนัทนัใด  ชีวิตอยูใ่ตพ้ระบาทา 

  อนับุตรขนุไกรทีวอดวาย  ชือว่านายพรายแกว้แกลว้กลา้ 

  ไดเ้มียอยูสุ่พรรณพารา  แต่มารดาเพือนอยูก่าญจน์บุรี 

  อนัฤทธากลา้หาญชาญชยั  เลียงภูตพรายไดเ้ป็นถว้นถี 

  อายปุระมาณสิบเจ็ดปี  ขอจงทราบธุลีพระบาทา 

(ขุนชา้ง ขุนแผน, : ) 
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การทูลความของขุนชา้งส่งผลให้ขุนแผนตอ้งพลดัพรากจากนางวนั

ทอง ขุนชา้งจึงใชโ้อกาสนีวางแผนให้ไดน้างวนัทองมาเป็นคู่ครองเป็นผลสาํเร็จ และเมือขุนแผน

กลบัมาจากศึกแลว้พบว่านางวนัทองตกเป็นภรรยาของขุนชา้ง ขุนแผนก็ลกัพานางวนัทองกลบัมา

เป็นของตนเอง ขุนชา้งก็ออกตามหานางวนัทอง จนเกิดการสูร้บกนัระหว่างขุนชา้งและขุนแผน เช่น 

ตอนขุนชา้งรบขุนแผน ดงัเนือความว่า 

ครันไดพ้ิชยัฤกษดี์   ฆอ้งตีตอ้นเตือนละวา้ไพร่ 

โบกธงตรงเขา้ไปราวไพร  ยงิปืนไฟขานโห่เป็นโกลา 

 กะเหรียงละวา้ถือหนา้ไม ้  ลูกใส่ยาพิษฤทธินกัหนา 

ขุนช้างขับช้างย่างเหย่ามา  ไม่รังราพักพวกพลไกร 

..................   ขุนแผนขับมาหน้าขุนช้าง 

  ตวาดด้วยพระเวทวิเศษมนต์  ผู้คนตืนวิงทิงปืนผาง 

  ดาบถือหลุดมือตะลึงวาง  ขุนช้างแข็งง่าตังท่าทวน 

  ..................   .................. 

  พวกขนุชา้งแตกพ่ายกระจายยบั ขนุชา้งกลบัชา้งขีหนีออกมา 

  ขนุแผนขบัขีสีหมอกไล่  จะไสชา้งไปไหนไอช้าติขา้ 

  ขนุชา้งร้องไปทาํไมวา  ไสชา้งเขา้ป่าสวบสวบไป 

  หนามเหนียวเกียวสัปคบัยวบ  หกักรวบตกชา้งขา้งไถล  

  ศรพระยาโดปุกวิงซุกไป  ราทยาอยูไ่ม่ไดก้โ็ดดตาม 

  ขนุชา้งตกชา้งลงตาํผลุง  หลงักุง้วิ งตรงเขา้ดงหนาม 

  เกียวเนือปอกไปเลือดไหลซาม อารามกลวัมุดไปไม่หยุดเลย 

(ขุนชา้ง ขุนแผน, : - ) 

ขุนชา้งพ่ายแพต่้อขุนแผน และไม่ไดน้างวนัทองกลบัคืนมา ขุนชา้งจึง

ทูลความแก่พระพนัวษาว่าขนุแผนเป็นกบฏ ทาํใหขุ้นแผนโดนจบั และเกิดการฟ้องร้องเป็นคดีความ 

แต่ขุนแผนชนะความขุนชา้ง นางวนัทองจึงยงัคงอยูก่บัขุนแผน ในขณะนนัขุนแผนห่วงนางลาวทอง

จึงทูลขอนางลาวทองใหก้ลบัมาอยูก่บัตน แต่พระพนัวษาไม่ทรงอนุญาตและรับสงัใหน้าํขุนแผนไป

จาํคุก ซึงเมือขุนชา้งทราบเรืองขุนแผนติดคุกก็ลกัพานางวนัทองกลบัคืนมาไดส้าํเร็จ  

จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่า ขุนช้างเป็นตัวละครอัปลักษณ์ทีมี

ความสาํคญัต่อในการสร้างความขดัแยง้ใหก้บัการดาํเนินเรือง จะเห็นว่าการวางโครงเรืองเกียวกบั

ความรักของหนุ่มสาว เมือมีขุนชา้งทีเป็นตวัละครอปัลกัษณ์เขา้มาเป็นส่วนหนึงของเรือง ก็ทาํให้

เรืองราวเกิดความซบัซอ้นมากขึน คือมีการแยง่ชิงตวัละครนางเอกกนัระหว่างตวัละครพระเอกและ

ตวัละครอปัลกัษณ์ ทาํใหผู้อ่้านมีการคาดเดาบทสรุปของความรักว่าตวัละครนางเอกก็ตอ้งคู่กบัตวั
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ละครพระเอก แต่ในเสภาเรืองขุนชา้ง ขุนแผนนนัต่างออกไป เพราะตวัละครนางเอกไดค้รองคู่กบั

ตวัละครอปัลกัษณ์ คือ นางวนัทองไดก้ลบัมาอยู่กบัขุนชา้ง แต่ทว่าก็ยงัไม่ไดเ้ป็นบทสรุปเรืองราว

ความรักอย่างแทจ้ริง เนืองจากกวียงัให้ตวัละครอปัลกัษณ์อย่างขุนชา้งสร้างความขดัแยง้ภายใน

จิตใจใหก้บัพระไวยเพิมขึนอีก กล่าวคือ เมือครังพระไวยเป็นเด็ก ขุนชา้งคิดฆ่าพระไวยทาํให้พระ

ไวยคิดแคน้ขุนชา้ง และไม่พอใจจึงไปรับนางวนัทองผูเ้ป็นแม่ใหก้ลบัมาอยูก่บัตน ดงัเนือความว่า 

โอแ้มว้นัทองช่างหมองนวล  ไม่สมควรเคียงคู่กบัขนุชา้ง  

เออนีเนือเคราะห์กรรมมานาํผิด น่าอายมิตรหมายหมองไม่หายหมอง 

  ฝ่ายพ่อมีบุญเป็นขนุนาง  แต่แม่ไปแนบขา้งคนจญัไร 

  รูปร่างวิปริตผิดกว่าคน  ทรพลอปัรียไ์ม่ดีได ้

  วนันนัแพกู้เมือดาํนาํ  จะกริวซาํจะฆ่าใหเ้ป็นผ ี

  แสนแคน้ดว้ยมารดายงัปราณี  ใหไ้ปขอชีวิขนุชา้งไว ้

  จาํแคน้แม่จะแกใ้หห้ายแคน้  ไม่ทดแทนอา้ยขนุชา้งบา้งไม่ได ้

  หมายจิตคดิจะให้มันบรรลัย  ไม่สมใจเพราะเคราะห์กรรมมันดี 

  อย่าเลยจะรับแม่กลับมา  ให้อยู่ด้วยบิดาเกษมศรี 

  พรากให้พ้นคนอุบาทว์ชาติอัปรีย์ ยงิคดิก็ยงิมีความโกรธา 

  ....................   .................... 

  ชมพลางยา่งเยอืงชาํเลืองมา  เปิดมุ้งเห็นหน้าแม่วันทอง 

  นอนนิงอยู่บนเตียงเคียงขุนช้าง มันแนบข้างกอดกลมประสมสอง 

  จะใคร่ถีบขุนช้างทีกลางตัว  นึกกลัวถูกแม่วันทองนัน 

  พลางนังลงนอบนบอภิวันท์  สะอืนอันอกแค้นนําตาคลอ 

  โอ้แม่เจ้าประคุณของลูกเอ๋ย  ไม่ควรเลยจะพรากจากคุณพ่อ 

  เวรกรรมนําไปไม่รังรอ  มิพอทีจะต้องพรากก็จากมา 

  มันไปฉุดมารดามาเอาไว้  อ้ายหัวใสข่มเหงไม่เกรงหน้า 

  ทีทําแค้นกจูะแทนให้ทันตา  ขอษมาแม่แล้วก็ขับพราย 

  ....................   .................... 

  ว่าแลว้ปิดบานหนา้ต่างผาง  ขุนช้างเดือดดาลทะยานไส้ 

  ถอดตัวลงกับหมอนถอดฤทัย  ดูดู๋เป็นได้เจียววันทอง 

  เพราะกแูพ้ความจมืนไวย  มันจึงเหิมใจทําจองหอง 

  พ่อลูกแม่ลูกถูกทํานอง  ถึงสองครังแล้วเป็นแต่เช่นนี 

  อ้ายพ่อไปเชียงใหม่มีชัยมา  ตังตัวดังพญาราชสีห์ 

  อ้ายลูกเป็นหมืนไวยทําไมมี  เห็นกนีูคนผิดติดโทษทัณฑ์ 

  มันจึงข่มเหงไม่เกรงใจ  จะพึงพาใครได้ทีไหนนัน 

  ขุนนางน้อยใหญ่เกรงใจกัน  ถึงจะฟ้องมันก็ปิดให้มิดไป 
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  ตามบุญตามกรรมทีทาํมา  จะเฆียนฆ่าหาคิดชีวิตไม่ 

  ยงิคิดเดือดดาลทะยานใจ  ฉวยไดก้ระดานฉนวนมา 

  ร่างฟ้องท่องเทียบให้เรียบร้อย ถ้อยคาํถีถ้วนเป็นหนักหนา 

  ลงกระดาษพับไว้มิได้ช้า  อาบนําผลัดผ้าแล้วคลาไคล 

  วันนันพอพระปินนรินทร์ราช เสด็จประพาสบัวยงัหากลับไม่ 

  ขุนช้างมาถึงซึงวังใน  ก็คอยจ้องทีใต้ตําหนักนํา 

  ....................   .................... 

  ขุนช้างดึงดือมือยดึเรือ  มิใช่เสือกระหม่อมฉานล้านเกศา 

  สู้ตายขอถวายซึงฎีกา  แค้นเหลือปัญญาจะทานทน 

(ขุนชา้ง ขุนแผน, : - ) 

ความขดัแยง้ทีขุนชา้งสร้างไวใ้นเกิดขึนภายในจิตใจของพระไวยมีผล

ทาํใหก้ารดาํเนินเรืองทวีความรุนแรงมากขึน เนืองจากหลงัพระไวยไปรับนางวนัทองกลบัมาบา้น 

ขุนชา้งไม่เห็นนางวนัทอง และทราบว่าพระไวยเป็นคนมาพาตวันางวนัทองไป ขุนชา้งจึงถวายฎีกา

ทูลความแก่พระพนัวษา ซึงก็ไดมี้การตดัสินใหน้างวนัทองเลือกอยูก่บัขุนชา้ง ขุนแผน และพระไวย 

แต่นางวนัทองไม่สามารถเลือกได ้จึงถูกลงโทษดว้ยการประหารชีวิต ซึงความตายของนางวนัทอง

ส่งผลใหค้วามขดัแยง้ระหว่างขุนชา้ง ขุนแผน และพระไวยนนัสินสุดลง 

จากการศึกษาตัวละครอปัลกัษณ์ฝ่ายร้ายสร้างความขัดแยง้กับตัว

ละครเอกของเรืองพบว่า ตวัละครอปัลกัษณ์มกัจะสร้างความขดัแยง้ให้เกิดขึนทังภายนอกและ

ภายในจิตใจของตวัละครเอก กล่าวคือ ตวัละครอปัลกัษณ์จะเป็นผูท้าํให้ตวัละครเอกในเรืองตอ้ง

พลดัพรากจากกนั เช่น ชูชกทาํใหพ้ระเวสสนัดรตอ้งพลดัพรากจากกุมารทงัสองคน และขุนชา้งทาํ

ใหขุ้นแผนตอ้งพลดัพรากจากนางวนัทอง จนเกิดเป็นความขดัแยง้ภายในจิตใจ เช่น ความโศกเศร้า 

เสียใจ หรือความคบัแคน้ใจ ส่งผลให้ความขดัแยง้ทีเกิดขึนทวีความรุนแรงมากขึน บางครังความ

ขดัแยง้รุนแรงจนทาํให้ตวัละครเอกของเรืองตอ้งเสียชีวิต เช่น ในเสภาเรืองขุนชา้ง ขุนแผน การ

กระทาํของขุนชา้งสร้างความขดัแยง้ให้กบัพระไวยจนส่งผลให้นางวนัทองตอ้งถูกประหารชีวิต 

ความขดัแยง้ทีเกิดขึนนนัสินสุดลงไดเ้มือนางวนัทองเสียชีวิตลง ความขดัแยง้ดงักล่าวทีเกิดขึนจะทาํ

ใหเ้รืองเกิดความซบัซอ้น และมีความน่าสนใจมากขึน จนผูอ่้านจะไม่สามารถคาดเดาบทสรุปของ

เรืองไดช้ดัเจนว่าจะจบอยา่งไร ซึงบทสรุปเรืองราวความรักอาจจบเรืองแบบโศกนาฏกรรม เช่น ใน

เสนาเรือง ขุนชา้ง ขุนแผน และมีบทสรุปของเรืองแบบมีความสุขได ้เช่น ในมหาเวสสนัดรชาดก ที

ความขดัแยง้ระหว่างตวัละครอปัลกัษณ์และตวัละครเอกสินสุดลงเพราะชูชกเสียชีวิต ทาํใหกุ้มารทงั

สองคนไม่ตอ้งประสบกบัความลาํบากทางกายและทางใจอีกต่อไป  
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จากการศึกษาตวัละครอปัลกัษณ์เกิดความขดัแยง้กบัตวัละครอืนในเรืองพบว่า 

ความอปัลกัษณ์มีผลทาํใหก้ารดาํเนินเรืองเกิดความขดัแยง้ระหว่างตวัละครอปัลกัษณ์และตวัละคร

อืน ๆ ในเรือง ซึงความขัดแยง้ทีเกิดขึนจะสินสุดลงเมือตัวละครอปัลกัษณ์ถอดความอปัลกัษณ์

ออกเป็นตวัละครทีมีรูปลกัษณ์อนังดงาม การวางโครงเรืองในลกัษณะดงักล่าวมกัจะเกิดขึนกบัตวั

ละครพระเอกและตวัละครนางเอก เช่น เจา้เงาะ และนางแกว้หน้ามา้ หากเป็นตวัละครอปัลกัษณ์

ฝ่ายร้ายจะพบว่า เมือความขดัแยง้สินสุดลงตวัละครอปัลกัษณ์มกัจะเสียชีวิต เช่น ชูชก และสาํนึกใน

ความชวัร้ายของตนเอง เช่น ขุนชา้ง ส่งผลให้บทบาทของตวัละครอปัลกัษณ์ในการดาํเนินเรือง

สินสุดลงดว้ย   

.  ตวัละครอปัลกัษณ์เป็นต้นเหตุให้ตวัละครในเรืองขัดแย้งกนั  

ตวัละครอปัลกัษณ์เป็นต้นเหตุให้ตวัละครในเรืองขัดแยง้กัน คือ ตวัละคร

อปัลกัษณ์เป็นตน้เหตุหรือเป็นผูน้าํพาความขดัแยง้ใหก้บัตวัละครอืนในเรืองเกิดความขดัแยง้กนั ดงั

ตวัอยา่ง 

นางสาํมนักขา ในรามเกียรติ นางสาํมนกัขามีรูปลกัษณ์อนัอปัลกัษณ์ เนืองจาก

นางเขา้ทาํร้ายนางสีดา นางจึงถูกพระลกัษมณ์ตดัแขน เทา้ จมูก ปาก และใบหู จนขาดและแหว่ง ซึง

ผดิไปจากรูปลกัษณ์ปกติของนาง การสร้างความอปัลกัษณ์ใหก้บันางสาํมนกัขาเป็นเครืองมือในการ

ประจานความชวัร้ายของนางสาํมนกัขา ซึงสร้างความแคน้ในใจนางอย่างมาก นางจึงทูลความเท็จ

แก่ทศกณัฐว์่า ตนเห็นนางสีดามีรูปลกัษณ์งดงามจึงจะลกัพานางสีดามาถวาย แต่พระลกัษมณ์ตาม

ทนั จึงทาํโทษนางดว้ยการตดัแขน ขา ปาก จมูก และหู ดงัเนือความว่า 

เมือนนั   นางสํามนักขาดวงสมร 

  ได้ฟังบัญชาพระภูธร  ประนมกรทูลเป็นมารยา 

  เดิมน้องนีไม่สบายใจ  จึงลาพระองค์ไปเล่นป่า  

พบพระรามพระลักษณ์นางสีดา บวชอยู่โคทาวารี 

  ตัวข้าอุ้มองค์นางเทวี  จะพาหนีมาถวายภูวไนย 

  พระลักษมณ์ตามทันทีกลางทาง ชิงนางสีดาไว้ได้ 

  ทําโทษข้าปิมจะบรรลัย  ดังไร้สุริยงวงศ์พงศ์พันธ์ุ 

  ตวันอ้งจึงไปแจง้ความ  สามพระเชษฐารังสรรค ์

  โกรธายกพลไปโรมรัน  มนุษยน์นักลบัผลาญมรณา 
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ขอเชิญพระองค์ไปชิงชัย  ฆ่าให้สินชีพสังขาร์ 

  แล้วจงพาองค์นางสีดา  มาไว้เป็นศรีเมืองมาร  

(รามเกยีรติ เล่ม , : ) 

จากตวัอยา่งเนือความจะเห็นว่า นางสาํมนักขามีการทูลความเท็จแก่ทศกณัฐ ์

และยงัพูดโนม้นา้วใหท้ศกณัฐแ์กแ้คน้พระรามและพระลกัษมณ์ทีทาํร้ายตน โดยให้ทศกณัฐ์ทาํศึก

กบัพระรามและพระลกัษมณ์ และพานางสีดามาเป็นภรรยาอีกคน พฤติกรรมดังกล่าวของนาง    

สาํมนกัขามีผลต่อการดาํเนินเรืองต่อไปของรามเกียรติ คือ การสร้างความขดัแยง้ระหว่างทศกณัฐ์

และพระราม เนืองจากทศกณัฐเ์กิดความลุ่มหลงนางสีดา จนลกัพาตวันางสีดา จึงส่งผลให้ทศกณัฐ์

และพระรามทาํสงครามระหว่างกนั จะเห็นว่า นางสาํมนักขาเป็นตวัละครอปัลกัษณ์ทีมีผลต่อการ

ดาํเนินเรืองในการสร้างปมปัญหา ทาํให้พระรามและนางสีดาตอ้งพลดัพรากจากกนั และยงัเป็น

ตน้เหตุของความขดัแยง้ระหว่างทศกณัฐแ์ละพระรามดว้ย 

นางค่อมกุจจี ในรามเกียรติ เป็นตวัละครมีรูปลกัษณ์น่าขบขนัในมุมมองของ

พระรามเมือครังยงัทรงพระเยาว ์พระรามจึงแกลง้ยิงกระสุนใส่นางค่อมกุจจี เหตุการณ์ทีเกิดขึน

ส่งผลใหน้างค่อมกุจจีมีความแคน้ต่อพระราม เมือนางค่อมกุจจีทราบว่าทา้วทศรถจะให้พระรามขึน

ครองราชย ์นางก็คิดจะขดัขวาง ดว้ยการทูลความกบันางไกยเกษีให้พระพรตขึนครองราชยแ์ทน

พระราม ดงัเนือความว่า 

บดันนั   ฝ่ายกจุจีค่อมทาสี 

  แต่ต้องกระสุนพระจักรี  มีความเคยีดแค้นอยู่เป็นนิจ 

  แจง้ว่าสมเดจ็พระบิตุรงค ์  จะใหอ้งคพ์ระรามจกัรกฤษณ์ 

ทรงมหาเศวตฉัตรชวลิต  สถิตเป็นจรรโลงธาตรี 

  มีความพยาบาทฆาตหมาย  ในองค์พระนารายณ์เรืองศรี 

  จะแก้แค้นแทนโทษให้ถึงที  คดิแล้วกจุจีก็เข้าไป 

…………   ………… 

ลืมไปแลว้หรือเยาวมาลย ์  เมือพระองค์รอนราญอสุรา 

ข้านีแจ้งว่าพระแม้เจ้า  เอากรสอดแทนเพลารัถา 

ภูวไนยได้ให้สัตยา   นิงเสียจะว่าต่อเมือไหร่  

 อันพระพรตก็พงศ์จักรพรรดิ  ควรจะขอสมบัตินันยกให้ 

ความสัตย์สัญญาซึงว่าไว้  ข้าเห็นก็ได้ท่วงที 

 (รามเกยีรติ เล่ม , : - ) 
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จากตัวอย่างเนือความ จะเห็นว่า นางค่อมกุจจีทูลให้นางไกยเกษีทวงสัตย์

สญัญาจากทา้วทศรถทีเคยไดต้รัสไวต้งัแต่ทา้วทศรถรบกบัปทูตทนัต นางค่อมกุจจีกล่าวถึงความดี

ของนางไกยเกษีทีไดใ้ชแ้ขนสอดแทนเพลารถ เพือทาํใหน้างไกยเกษีเห็นว่าพระพรตสมควรไดขึ้น

ครองราชยแ์ทนพระราม ซึงนางไกยเกษีเห็นสมควรจึงทูความแก่ทา้วทศรถ ดงัเนือความว่า 

เมือนนั   นางเยาวมาลยผ์ูมี้อชัฌาสัย   

ไดฟั้งบรรหารภูวไนย  บงัคมไหวส้นองพระวาจา 

ข้าจะขอสัตย์ทีปฏิญาณ  ผ่านเกล้าจงโปรดเกศา 

ซึงจะให้พระรามลูกยา  เป็นปินโลกาประชากร 

พระองค์จงได้เงือดงด  ขอให้โอรสของข้าก่อน 

ให้พระรามไปจากพระนคร  สัญจรเดินไพรสิบสีปี 

จึงกลับมาครองนคเรศ  เป็นมงกฎุเกศบุรีศรี 

ความปรารถนาข้าเท่านี  ภูมีจงให้สมคดิ  

 (รามเกยีรติ เล่ม , : )  

การทูความทวงสตัยส์ญัญาของนางไกยเกษีทาํให้ทา้วทศรถเกิดความไม่เห็น

ดว้ยคาํคาํทูลของนางไกยเกษี จึงเกิดการโตเ้ถียงกนั ดงัเนือความว่า 

เมือนนั   ทา้วทศรถเรืองศรี 

ยงิฟังยงิแคน้แสนทว ี  ภูมีอดัอนัฤทยั 

อนิจจาควรหรือมาอาธรรม ์  นาํใจฉกรรจ์หยาบใหญ่ 

รักแต่ลูกตวัไม่อายใจ  จะใหผ้่านโภไคศวรรยา 

ก่อนองคพ์ระรามผูพ้ี  เห็นดีกต็ามปรารถนา 

ซึงจะให้พระรามจักรา  ออกไปอยู่ป่าพนาลัย 

ข้อนีข้าเห็นผิดธรรมนัก  อันจักฟังเจ้านันไม่ได้ 

แมพ้ระรามจากเมืองวนัใด  พีจะมว้ยบรรลยัดว้ยอาวรณ์ 

เจา้จงกลบัหลงัยงัคิด  เหมือนบาํรุงชีวิตเราไวก้่อน 

อยา่กาํจดัใหพ้ลดัพระนคร  ดวงสมรจงไดเ้มตตา 

เมือนนั   นางไกยเกษีเสน่หา 

ยกกรสนองพระบญัชา  ผ่านฟ้าเลือกวา่แต่ความดี 

อันตัวของข้านีจงรัก  สามิภักดิต่อเบืองบทศรี 

หวังบํารุงสัตย์ภูมี   ให้ตรีโลกปรากฏพระยศไป 

เหมือนหนึงความสัตย์พระบิตุรงค์ มันคงหาขุ่นมัวไม่ 

เชือดเนือแลกชีวิตสัตว์ไว้  มิได้อาลัยแก่ชีวัน 
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นีแต่พระรามจะทรงพรต  เป็นดาบสไปอยู่ไพรสัณฑ์ 

แต่สิบสีปีไม่ช้าพลัน  พระลูกนันก็คืนเวียงชัย 

พระองค์ผู้ทรงโลกา  จะด่วนดับชีวาหาควรไม่ 

จะเป็นทีพึงทังภพไตร  ภูวไนยดําริดูให้ด ี

เมือนนั   ทา้วทศรถเรืองศรี 

ได้ฟังกริวโกรธดังอัคคี  จับพระขรรค์โมลีศักดา 

กระทืบบาทแล้วมีบรรหาร  เหวยอีคนพาลริษยา 

กไูม่รู้เลยว่าเป็นกา   ใจบาปหยาบช้าอาธรรม์ 

ส่วนว่าลูกมึงสิมึงรัก  ลูกเขาจักฆ่าให้อาสัญ 

โลภล้นพ้นตัวทุกสิงอัน  ความเจ็บอายนันก็ไม่มี 

ตัวกซึูงเลียงมึงมา   ดังบิดาบังเกิดเกล้าเกศี 

จังทานจะผลาญชีวี   ให้สามีม้วยบรรลัย 

ไว้ไยหนักพืนสุธาธาร  อีใจพาลนีเลียงไม่ได้ 

ว่าพลางกวัดแกว่งพระขรรค์ชัย ภูวไนยเงือดเงือจะราญรอน 

 (รามเกยีรติ เล่ม , : - )  

จากตวัอยา่งจะเห็นว่า นางค่อมกุจจีเป็นตวัละครตน้เหตุทีทาํใหท้า้วทศรถและ

นางไกยเกษีเกิดความขดัแยง้กนั ทงันีเป็นเพราะความแคน้ทีนางค่อมกุจจีมีต่อพระราม  

นางคันธมาลี ในบทละครนอกเรือง คาวี นางคันธมาลีตัวละครอปัลกัษณ์ 

เพราะเป็นหญิงชรา รูปลกัษณ์ภายนอกของนางจึงเป็นลกัษณะของคนแก่ นับว่าเป็นลกัษณะหนึง

ของความอปัลกัษณ์ ความอปัลกัษณ์ของนางคนัธมาลีเป็นปมปัญหา ทาํใหพ้ระคาวีเกิดความขดัแยง้

ภายในจิตใจ เนืองจากนางคนัธมาลีคิดว่าพระคาวีเป็นทา้วสนันุราชจึงเกิดอาการหึงหวง จนเกิดการ

วิวาทระหว่างนางคนัธมาลีกบันางจนัทสุ์ดา ส่งผลใหพ้ระคาวีรําคาญใจจึงหาทางกาํจดันางคนัธมาลี

ดว้ยการออกอุบายใหน้างคนัธมาลีชุบตวัเพือกาํจดันาง แต่อุบายไม่สาํเร็จ เนืองจากนางคนัธมาลีกลวั

ความตาย พระคาวีจึงต่อว่าและขบัไล่นางคนัธมาลีทาํให้นางเกิดเสียใจกลบัไปยงัตาํหนัก ฝ่ายเฒ่า 

ทศัประสาททีรู้ว่าพระคาวีปลอมเป็นทา้วสันนุราช ตนกลวัความผิดจึงเขา้ไปทูลนางคนัธมาลีเรือง

พระคาวีปลอมเป็นทา้วสนันุราช เมือนางคนัธมาลีทราบความจริงก็เกิดความคบัแคน้ใจ จึงส่งสารถึง

ไวยทตัใหม้ารบกบัพระคาวี ดงัเนือความว่า 

ในสารสมเดจ็พระเจา้ป้า  ตงัแต่กินนาํตาต่างขา้ว 

ดว้ยฤๅษีชีป่ามาลวงเรา  เผาลุงของเจา้ใหว้ายปราณ 

เอาผวัอีจนัทสุ์ดามาไว ้  อยูใ่นปราสาทราชฐาน 

อันพวกเรานีไม่เห็นเป็นการ  มันจะพาลเอาผิดคดิฆ่าฟัน 
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ขอเชิญหลานแก้วผู้แกล้วกล้า  มาจับตัวมันฆ่าให้อาสัญ 

เหมือนเห็นแก่พระองค์ทรงธรรม์ ช่วยผ่อนผันแก้แค้นแทนทด 

แม้นเสร็จการครังนีมีความชอบ ป้าจะมอบสมบัติให้ทังหมด 

เจ้าจะได้ครองเมืองเรืองยศ  จงรีบหากําหนดอย่านอนใจ 

(คาวี, : - ) 

การทีนางคนัธมาลีส่งสารถึงไวยทตัเพือให้มารบกบัพระคาวีนันส่งผลต่อการ

ดาํเนินเรืองในลาํดบัต่อไป คือ การสร้างความขดัแยง้ระหว่างพระคาวีกบัไวยทตั ทาํใหพ้ระคาวีและ

ไวยทตัตอ้งทาํสงครามระหว่างกนั 

นางศรีสาหง ในบทละครเรือง อภัยนุราช กวีสร้างนางศรีสาหงให้เป็นตัว

ละครในการสร้างปมปัญหา ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ระหว่างทา้วอภยันุราชกบันางทิพมาลี กล่าวคือ 

ในเรืองนางศรีสาหงเป็นเครืองมือของเทพารักษ์ในการทําลายครอบครัวของท้าวอภัยนุราช 

เทพารักษ์เข้าสิงนางศรีสาหงเพือแก้แค้นท้าวอภัยนุราชทีไม่ยอมบวงสรวงตามพิธีดังเดิม ดัง

เนือความว่า 

มาจะกล่าวบทไป  ถึงอารักษที์เขาเผาศาลไหม ้

ขึนสิงสู่อยูบ่นตน้ไทร  แคน้ทา้วอภยันุราชบงัอาจนกั 

แต่ก่อนกูอยูม่าป่านี   ชาวบูรีเกรงฤทธิสิทธิศกัดิ 

ถึงเดือนหา้มาเล่นเซ่นวกั  ไม่ทาํการหาญหกัเหมือนดงันี 

จะแก้แค้นแทนทําให้สําเสีย  ให้เสียลูกเสียเมียเสียกรุงศรี 

คดิพลางทางแผลงฤทธี  ไปเรือนอีผีสิงหญิงคนทรง 

(อภยันุราช, : - ) 

เมือเทพารักษเ์ขา้สิงนางศรีสาหงไดส้าํเร็จกใ็ห้นางศรีสาหงใชม้ารยาหญิงเพือ

ลวงใหท้า้วอภยันุราชเกิดความลุ่มหลงในตวันาง จนทา้วอภยันุราชไม่สนใจนางทิพมาลี ทาํให้นาง

ทิพมาลีเกิดความหึงหวง จึงเกิดการวิวาทระหว่างนางทิพมาลีกบันางศรีสาหง เมือทา้วอภยันุราชเห็น

นางศรีสาหงถูกทาํร้ายก็ตาํหนินางทิพมาลี ดงัเนือความว่า 

ฟังย ุ   พระพลอยดุด่าน่าอดสู 

กเูห็นแน่แก่ตาต่อหน้าก ู  แขนชูชุ่ยนางทําอย่างนี 

คอยเขม่นเข่นเขียวเจียวอุเหม่ เจ้าโมโหโว้เว้มเหสี 

ไม่ยาํเยงเกรงกลัวถือตัวด ี  ประเดียวนีก็จะได้ถูกไม้เรียว 

(อภยันุราช, : ) 
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จากตวัอยา่งจะเห็นว่า ทา้วอภยันุราชเขา้ขา้งนางศรีสาหง เพราะเกิดจากความ

ลุ่มหลง นางทิพมาลีเห็นว่าทา้วอภยันุราชหลงเชือนางศรีสาหงก็เขา้ทาํร้ายนาง จนทาํให้ลูกตาของ

นางศรีสาหงบอดทงั  ขา้ง นางศรีสาหงจึงใชม้ารยา เพือลวงให้ทา้วอภยันุราชรับสั งให้ควกัลูกตา

นางทิพมาลีเพือใส่คืนให้กับตน ท้าวอภัยนุราชหลงเชือจึงรับสั งให้คว ักลูกตานางทิพมาลี               

ดงัเนือความว่า 

ตรัสเรียกกรมวงัมาสังว่า  โทษอีมาลีหนักถึงตักษัย 

ตีเมียรักจักขุปะทุไป  จะควักตามาใส่ให้นงลักษณ์ 

ตัวมันนันส่งไปเป็นโขลนจ่า  ริบหมดยศถาบรรดาศักดิ 

จะคอยเอาเข้ายาอย่าช้านัก  ไปควักลูกตามาไวไว 

(อภยันุราช, : ) 

จากตวัอยา่งขา้งตน้จะเห็นว่า นางศรีสาหงเป็นปมปัญหาทีทาํใหท้า้วอภยันุราช

และนางทิพมาลีเกิดความขดัแยง้กนั โดยการใชม้ารยาของนางศรีสาหง เพือทาํใหค้รอบครัวของทา้ว

อภยันุราชเกิดความแตกแยก 

ตวัละครอปัลกัษณ์เป็นตน้เหตุทีทาํใหต้วัละครในเรืองขดัแยง้กนัจะกาํหนดให้

ตวัละครอปัลกัษณ์เป็นปมปัญหาของโครงเรืองหลกั และยงัเป็นปมปัญหาของโครงเรืองส่วนหลงั  

เพือนาํพาความขดัแยง้ใหเ้กิดขึนระหว่างตวัละครเอกและตวัละครอืน ๆ ในเรืองกนั และนาํพาความ

ขดัแยง้ใหเ้กิดขึนระหว่างตวัละครเอกกบัตวัละครเอกดว้ย  

การใชต้วัละครอปัลกัษณ์ใหเ้ป็นผูส้ร้างความขดัแยง้ระหว่างตวัละครอปัลกัษณ์กบัตวั

ละครอืนในเรือง และการเป็นตน้เหตุใหต้วัละครอืน ในเรืองขดัแยง้กนั ทาํให้การดาํเนินเรืองมีมิติ

มากขึน เนืองจากตวัละครอปัลกัษณ์จะสร้างความขดัแยง้ภายนอกกบัตวัละครอืนในเรือง คือ การทาํ

ใหต้วัละครอืน ๆ ในเรืองตอ้งเกิดการพลดัพรากจากสิงอนัเป็นทีรัก และยงัทาํให้เกิดความขดัแยง้

ภายในจิตใจของตวัละครอืนดว้ย อีกยงัทาํใหค้วามขดัแยง้ของเรืองทวีความรุนแรงมากขึน ส่งผลให้

การดาํเนินเรืองเกิดความซบัซอ้นและเร้าความรู้สึกของผูอ่้านใหไ้ปตามเรืองได ้อาจกล่าวไดว้่าการ

ใชต้วัละครอปัลกัษณ์ในการสร้างความขดัแยง้มีส่วนช่วยทาํใหก้ารดาํเนินเรืองมีความน่าสนใจมาก

ขึน  

. บทบาทของตวัละครอปัลกัษณ์ต่อตวัละคร 

บทบาทของตวัละครอปัลกัษณ์ทีมีต่อตวัละครพบว่า กวีกาํหนดบทบาทให้ตวัละคร

อปัลักษณ์ ทําหน้าทีสร้างปัญหาและอุปสรรค และให้ความช่วยเหลือตัวละครอืน ๆ ในเรือง 
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สามารถแบ่งการศึกษาออกได ้  ประการ คือ ตวัละครอปัลกัษณ์เป็นตวัละครทีให้โทษกบัตวัละคร

อืนในเรือง และตวัละครอปัลกัษณ์เป็นตวัละครทีใหคุ้ณกบัตวัละครอืนในเรือง ดงันี 

.  ตวัละครอปัลกัษณ์ทีให้โทษกบัตวัละครอืนในเรือง 

ในวรรณคดีไทยกวีมกัสร้างตวัละครอปัลกัษณ์ใหมี้ลกัษณะนิสยัและการแสดง

พฤติกรรมทีไม่ดี ซึงส่งผลใหต้วัละครอปัลกัษณ์ทาํหนา้ทีในการสร้างปัญหาและอุปสรรคให้กบัตวั

ละครอืนในเรือง ทาํใหต้วัละครอืนในเรืองประสบปัญหาและความยากลาํบาก ดงัตวัอยา่ง 

นางค่อมกุจจี ในรามเกียรติ นางค่อมกุจจีเป็นตวัละครอปัลกัษณ์ทีให้โทษกบั

พระราม เพราะนางมีความแคน้ฝังใจกบัพระราม เนืองจากเมือครังพระรามชนัษาได ้  ปีพระราม

ทรงพระแสงกระสุนไปยงินางค่อมกุจจี ทาํใหน้างเกิดความอายและแคน้ใจ เมือทา้วทศรถรับสั งให้

พระรามขึนครองราชย ์นางค่อมกุจจีจึงหาหนทางแกแ้คน้พระราม โดยเขา้เฝ้านางไกยเกษีเพือโน้ม

นา้วใหน้างไกยเกษีทูลความแก่ทา้วทศรถเรืองใหพ้ระพรตครองเมืองแทนพระราม ดงัเนือความว่า 

บดันนั   ฝ่ายกุจจีค่อมทาสี 

  แต่ตอ้งกระสุนพระจกัรี  มีความเคียดแคน้อยูเ่ป็นนิจ 

  แจง้ว่าสมเดจ็พระบิตุรงค ์  จะใหอ้งคพ์ระรามจกัรกฤษณ์ 

  ทรงมหาเศวตฉัตรชวลิต  สถิตเป็นจรรโลงธาตรี 

  มีความพยาบาทฆาตหมาย  ในองค์พระนารายณ์เรืองศรี 

  จะแก้แค้นแทนโทษให้ถึงที  คดิแล้วกจุจีก็เข้าไป 

ถึงนางไกยเกษีโฉมยง  นอ้มเกลา้กราบลงแลว้ร้องไห ้

  กอดขอ้พระบาทเขา้ไว ้  พิไรรําพรรณนาวา่วอน 

  ....................   .................... 

  อนัพระพรตสุริยว์งศ ์  พระมารดาตาํพงศเ์ป็นไฉน 

  จึงไม่ไดค้รองเวียงชยั  ความขา้นอ้ยใจพนัทว ี

  ....................   .................... 

  ลืมไปแลว้หรือเยาวมาลย ์  เมือพระองคร์อนราญอสุรา 

  ขา้นีแจง้ว่าพระแม่เจา้  เอากรสอดแทนเพลารัถา 

  ภูวไนยใหไ้ดส้ัตยา   นิงเสียจะว่าต่อเมือไหร่ 

  อันพระพรตก็ทรงจักรพรรดิ  ควรจะขอสมบัตินันยกให้ 

  ความสัตย์สัญญาซึงว่าไว้  ข้าเห็นก็ได้ท่วงที 

(รามเกยีรติ เล่ม , : - ) 
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เมือนางไกยเกษีไดฟั้งคาํทูลของนางค่อมกุจจีก็เห็นชอบดว้ยทุกประการ นาง

จึงขึนเฝ้าทา้วทศรถเพือทูลทวงสญัญาทีทา้วทศรถเคยใหไ้วก้บันาง ซึงทา้วทศรถไม่สามารถเสียสัตย์

สญัญาได ้พระรามจึงตอ้งออกบวชเป็นระยะเวลา  ปีเพือรักษาสตัยส์ญัญาของพระบิดาทีให้ไวก้บั

นางไกยเกษี อีกทังยงัทาํให้พระรามยงัต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ เช่น พิราพลกันางสีดาทาํให้

พระรามตอ้งรบกบัพิราพ  

ท้าวสันนุราช ในบทละครนอกเรืองคาวี กวีสร้างทา้วสนันุราชเพือสร้างปัญหา

ใหก้บัตวัละครพระเอกและนางเอก คือ พระคาวีและนางจนัทสุ์ดา โดยการกาํหนดให้ทา้วสันนุราช

มีนิสยัและแสดงพฤติกรรมทีแสดงถึงความมวัเมาในกามตณัหา กล่าวคือ เมือทา้วสันนุราชพบผอบ

ใส่เสน้ผมของนางจนัทสุ์ดาทีมีกลินหอมก็เกิดความลุ่มหลง จนประกาศให้คนตามหานางจนัท์สุดา 

ซึงความลุ่มหลงมวัเมาของทา้วสันนุราช และความต้องการทีจะได้นางจันท์สุดามาครอบครอง 

ส่งผลใหพ้ระเอกของเรือง คือ พระคาวีตอ้งเสียชีวิต ส่งผลให้นางจนัท์สุดาก็ตอ้งพรากจากพระคาวี 

ดงับทสนทนาทีนางจนัทสุ์ดากล่าวกบัทา้วสนันุราช เนือความว่า 

นีแน่ออเฒ่าเจ้ากรุงไกร  ช่างไม่คดิถึงตัวมัวเมา 

จะตายวนัตายพรุ่งกไ็ม่รู้  ยงัเทียวเกียวชูอ้ยูอ่ีกเล่า 

จนฟันหกัผมหงอกเหมือนดอกเลา ลูกเขาเมียเขากไ็ม่คิด 

คบกนักบัอีเฒ่าเจา้เล่ห์  ทาํการเกเรทุจริต 

ลอบฆ่าสามีกมู้วยมิด  มิหนําซําปลิดเอาเมียมา 

อยา่พกัว่าวอนใหอ้่อนใจ  กูไม่มุ่งปรารถนา 

ว่าพลางนางทรงโศกา  กัลยาโศกศัลย์รนทด 

(คาวี, : ) 

ชีเปลือย ในพระอภยัมณี กวีสร้างชีเปลือยเพือทาํหน้าทีสร้างอุปสรรคให้กบั

สุดสาคร ดงัตอนชีเปลือยผลกัสุดสาครตกเหว เพือชิงไมเ้ทา้วิเศษและมา้มงักร ส่งผลให้สุดสาคร

ตอ้งเผชิญกับความยากลาํบาก คือ ความหิวโหย และความอ่อนลา้ทีไม่สามารถปีนเหวขึนได ้ดัง

เนือความว่า 

 สุดสาครยงัอ่อนศักด ิ  ชีเปลือยผลักตกอยู่ในคูหา 

เดชะมนต์ทนคงทรงวิชา  ไม่มรณานิงซบสลบไป 

ได้สามคืนชืนฉําด้วยนําหิน  ในดวงวิญญาณ์แยม้ค่อยแจ่มใส 

ระริกพลิกองคท์รงฤทยั  ในดวงใจเจ็บชาํแทบทาํลาย 
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นิงรําลึกตรึกภาวนาเวท  ศกัดาเดชร้าวฉานบนัดาลหาย 

แต่หิวโหยโดยอดระทดกาย  จะปีนป่ายไม่ได้ดังใจจง 

 (พระอภยัมณีเล่ม , 2544: 308) 

นางศรีสาหง ในบทละครเรือง อภยันุราช กวีสร้างนางศรีสาหงเพือทาํหน้าที

ในการสร้างปัญหาและอุปสรรคให้กบันางทิพมาลี กล่าวคือ นางศรีสาหงใช้มารยาเพือลวงทา้ว  

อภยันุราชใหลุ่้มหลงในตวันาง ส่งผลให้นางทิพมาลีผูเ้ป็นมเหสีไม่ไดรั้บความรักและความสนใจ

จากทา้วอภยันุราช เช่น เหตุการณ์ทีนางทิพมาลีและนางศรีสาหงเกิดการวิวาทกนั จนทาํให้นางศรี

สาหงถูกนางทิพมาลีทาํร้ายจนตาบอด นางศรีสาหงจึงใชม้ารยาลวงทา้วอภยันุราชใหลุ่้มหลง เพือสั ง

ใหค้วกัลูกตานางทิพมาลี ส่งผลให้นางทิพมาลีเกิดความลาํบากใจ เพราะนางรับรู้โทษครังนีทาํให้

นางอาจเสียชีวิต และจะไม่ไดพ้บพระโอรสอนนัตก์บัพระธิดาวรรณา ดงัเนือความว่า  

เมือนนั   มเหสีชีวังจะสังขา 

สงสารพระอนันต์นางวรรณา  โศกาครวญครํารําพัน 

โอลู้กแกว้แววตาของแม่เอ๋ย แม่เคยเลียงถนอมจอมขวญั 

  อยูก่บัเจา้เชา้เยน็ไดเ้ห็นกนั  ครังนีชีวนัจะบรรลยั 

  ทงัสององคจ์งจาํคาํสัง  คอยระวงักายาอชัฌาสัย 

  แมข้บัหนีตีโบยตอ้งโพยภยั  พากนัไปพึงพระอยักา 

  แมน้เลียงดูอยูดี่ดว้ยพีนอ้ง  จงปกป้องครององคไ์ร้วงศา 

  ฝ่ายนอ้งรักภกัดีฝ่ายพียา  พ่ออยา่ด่าตีนอ้งจงครองกนั 

  แม่นีชีวิตไม่รอดแล้ว  จะคลาดแคล้วแก้วตาม้วยอาสัญ 

  จะเกิดไหนให้สองพีน้องนัน  ได้กําเนิดเกิดครรภ์ของมารดร 

  แล้วฝากฝังทังปวงข้าหลวงใหญ่ แม้นหน่อไทผิดพลังช่วงสังสอน 

  สงสารลูกผูกใจอาลัยวอน  สะอืนอ้อนโศกาอาลัย  

(บทละครเรืองอภยันุราช, : - )       

ตวัละครอปัลกัษณ์ทีใหโ้ทษกบัตวัละครอืนในเรืองมกัจะแสดงพฤติกรรมทีไม่

ดี เช่น การใช้ความเจ้าเล่ห์เพทุบาย และความลุ่มหลงในกิเลสตณัหา เพือทาํหน้าทีในการสร้าง

อุปสรรคและสร้างความลาํบากภายในจิตใจใหก้บัตวัละครอืนในเรือง กล่าวคือ ตวัละครอปัลกัษณ์ที

ให้โทษกับตวัละครอืนในเรือง สามารถทาํให้ตวัละครในเรืองตกอยู่ในสถานการณ์ทียากลาํบาก 

และตอ้งพลดัพรากจากกนั ส่งผลใหต้วัละครอืนในเรืองเกิดความเสียใจและทอ้แทใ้นชะตากรรม  
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.  ตวัละครอปัลกัษณ์ทีให้คุณกบัตวัละครอืนในเรือง 

แมว้่าตวัละครอปัลกัษณ์จะมีรูปลกัษณ์ภายนอกทีไม่ดี แต่ตวัละครอปัลกัษณ์

สามารถสร้างสิงทีดีหรือสิงทีเป็นคุณใหแ้ก่ตวัละครอืนในเรือง พบว่าตวัละครอปัลกัษณ์ให้คุณกบั

ตวัละครอืนในเรือง  ลกัษณะ คือ ตวัละครอปัลกัษณ์ทีช่วยเหลือตวัละครในเรือง และตวัละคร

อปัลกัษณ์ทีช่วยขบัเนน้คุณสมบติัของตวัละครพระเอก ดงันี 

. .  ตวัละครอปัลกัษณ์ทีช่วยเหลือตวัละครอืนในเรือง คือ ตวัละคร

อปัลกัษณ์ทาํหนา้ทีช่วยเหลือตวัละครอืนในเรืองใหส้ามารถผา่นพน้ปัญหาหรืออุปสรรคไดโ้ดยการ

ใชปั้ญญา ความรู้ ความสามารถ และความกลา้หาญ ดงัตวัอยา่ง  

พรานบุญ ในบทละครเรือง มโนห์รา กวีสร้างพรานบุญเพือให้เป็นผู ้

ช่วยเหลือพระสุธน โดยเป็นผูพ้านางมโนห์ราไปพบกบัพระสุธน ในเรืองพรานบุญไดใ้ชว้ิชาและสั ง

นาคาใหไ้ปจบันางมโนห์ราเพือไปถวายพระสุธน ดงัเนือความว่า 

พีมาพบนางทีสระใหญ่ จะพาเจ้าไปยังไอศวรรย์ ถวายพระองค์ผู้ทรงฟ้า เป็นนาย

ของขา้ยอดนกัธรรม ์อยา่ไดท้รหวนมาป่วนปัน จอมขวัญจะได้เป็นภรรยา เชิญน้องแต่ง

องคท์รงภูษา ตะวนับ่ายเวลามาจะไป 

  (มโนหร์า วรรณกรรมอยุธยา, : ) 

นางวาลี ในพระอภัยมณี กวีสร้างนางวาลีให้เป็นตัวละครทีมี

รูปลกัษณ์อปัลกัษณ์ และกาํหนดคุณสมบติัพิเศษ คือ การมีปัญญา ความรู้ ความเฉลียวฉลาด และ

ความสามารถให้กับนางวาลี ซึงคุณสมบัติของนางวาลีถูกสร้างขึนเพือช่วยพระอภัยมณีทาํศึก

สงคราม และช่วยให้พระอภยัมณีไดอ้ภิเษกสมรสกบันางสุวรรณมาลี ในการช่วยพระอภยัมณีใน

การทาํศึกสงครามกบัอุศเรน ดงัตอนอุศเรนตีเมืองผลึก ดงัเนือความว่า 

พระอภยัมณีไดค้วามใหข้ามศึก อุตส่าห์ตรึกตรองอุบายเป็นหลายเล่ห์ 

.......................   ....................... 

ตรึกตรองนึกไปไม่สบาย  จึงภิปรายปรึกานางวาลี 

ศึกมายงัตังกระบวนจะจวนข้าม มาสงครามพุ่งรบถึงกรุงศรี 

จะจัดแจ้งแต่ทหารออกต้านตี  หนีจะหนีนางเห็นเป็นอย่างไร 

ส่วนวาลีปรีชาปัญญาหญิง เป็นยอดยงิยมิย่องสนองไข 

จะฟันแทงแย้งยงิออกชิงชัย  สงสารไพร่ก็จะม้วยลงด้วยกัน 
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แม้นลวงล่อพอให้ได้ชัยชนะ  ก็จะเห็นทําได้ใจหม่อมฉัน 

ขอพระองค์เป็นกองออกป้องกัน คุมกําปันแปดร้อยคอยระวัง 

แม้นสงครามตามตีจงหนีหลบ ไปวันหนึงจึงค่อยทบตลบหลัง 

มาปากอ่าวก้าวสกัดตัดกําลัง  ให้พร้อมพรังทังทัพรบสมทบกัน 

ข้าจะรับจับท้าวเจ้าสิงหล  ด้วยเล่ห์กลโอนอ่อนคดิผ่อนผัน 

นางทูลความตามปัญญาสารพัน ทงัสุวรรณมาลีเห็นดีจริง 

 (พระอภยัมณี เล่ม , : - ) 

จากเนือความจะเห็น นางวาลีใชปั้ญญาเพือวางแผนในการช่วยพระ

อภยัมณีทาํศึกกบัอุศเรน โดยวางแผนใหพ้ระอภยัมณีเป็นทพัแรกในการทาํศึก หากแพก้็ใหถ้อย เพือ

รอทพัเสริมแลว้ค่อยรบอีกครัง ส่วนนางวาลีจะเป็นผูอ้าสาไปจบัทา้วสิงหลดว้ยตนเอง การวางแผน

โดยใชปั้ญญาและความสามารถของนางวาลีสามารถทาํใหพ้ระอภยัมณีชนะศึกสงครามได ้

การช่วยเหลือพระอภัยมณีให้ได้อภิเษกสมรสกับนางสุวรรณมาลี 

กล่าวคือ นางวาลีใชปั้ญญาวางแผนเพือลวงนางสุวรรณมาลีใหสึ้ก และกลบัมาอภิเษกสมรสกบัพระ

อภยัมณี ดงัเนือความว่า 

พระอภยัไดส้ดบัทีขบักล่อม น่าถนอมเสนาะนาํคาํเฉลย 

.......................   ....................... 

จะผนัแปรแกไ้ขไฉนดี  พระบุตรีจึงจะสึกช่วยตรึกตรอง 

ฝ่ายวาลีปรีชาปัญญาฉลาด อภิวาทบาทมูลทูลฉลอง 

จะขอรับอาสาฝ่าละออง  มิต้องให้เหนือยยากลําบากกาย 

ให้พระนุชบุตรีมาอภิเษก  เป็นองค์อัครราชเหมือนมาดหมาย 

จะสังพระอนุชาเสนานาย  ให้มาดหมายจัดงานการมงคล 

ทังการเล่นเต้นรําเครืองทําขวัญ อีกเจ็ดวันจะวิวาห์สถาผล 

จะเชิญองค์นงเยาว์เข้ามณฑล  ขึนนังบนแท่นรัตน์ชัชวาล 

 (พระอภยัมณี เล่ม , : ) 

จากเนือความจะเห็นว่า นางวาลีวางแผนให้จดังานอภิเษกสมรสเพือ

ลวงให้นางสุวรรณมาลีคิดว่า พระอภยัมณีจะอภิเษกสมรสกบันางวาลี ซึงแผนการของนางวาลีก็

สาํเร็จ เพราะนางสุวรรณมาลีหลงเชือ และสึกกลบัมาเพืออภิเษกสมรสกบัพระอภยัมณี  

นางผีเสือสมุทร ในพระอภยัมณี กวีสร้างนางผีเสือสมุทรให้เป็นตัว

ละครทีช่วยเหลือตวัละครอืน ๆ ในเรือง ไดแ้ก่ สินสมุทร และวายุพฒัน์ นางผีเสือสมุทรทาํหน้าที
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ช่วยเหลือสินสมุทรในการตดัสินใจทาํศึกสงคราม ดงัเหตุการณ์ในตอนทาํศึกกบัเมืองกาํพลเพชร 

สินสมุทรเชิญนางผเีสือสมุทรมาเขา้ทรงเพือถามถึงเหตุการณ์ทีเมืองกาํพลเพชร ดงัเนือความว่า 

ฝ่ายพระจอมธิบดินทร์ปินผลึก เธอตรองตรึกยงัสงสัยเสร็จไปศาล 

ใหห้าพวกทรงผีมามินาน  จึงโองการใหค้นทรงมาลงดู 

แลว้เชิญท่านมารดาใหม้าดว้ย จะไดช่้วยบอกกล่าวใหเ้ขา้หู 

จะเทจ็จริงอยา่งไรจะใคร่รู้  เรียกใหผู้ค้นทางมาลงพลนั 

จุดธูปเทียนบายศรีพลีศาล  เชิญนางมารมาตุรงคม์าทรงฉัน 

ปีศาจแว่วแจว้ดงักระทงักรรณ ลุกผลุนผลนัเหลียวแลชะแงไ้ป 

............................     ............................ 

นางปีศาจล่วงรู้เพราะหูผี แจ้งคดีเล่าแก่บุตรไม่มุสา 

เมือเดือนก่อนกเูทียวไปในคงคา มันรบราฆ่าฟันกันบรรลัย 

เมืองหน้าด่านชานชลาริมท่านํา เสียระยาํปีป่นทนไม่ไหว 

ความทีบอกมาจริงอย่ากริงใจ บาทหลวงได้ปากนําทีสําคญั 

เอ็งรีบยกไปกําราบช่วยปราบศึก คงสํานึกดับร้อนด้วยผ่อนผัน 

จะได้สืบสุริย์วงศ์ตามพงศ์พันธ์ุ พีน้องกันก็จะได้เห็นใจเรา 

พอบอกเสร็จคนทรงทีลงผี เอามือตีผางผางเขา้กลางเสา 

ลม้นอนหงายกายสันอยูเ่ทาเทา เหมือนกินเหลา้ลุกลม้ไม่สมประดี 

(พระอภยัมณี เล่ม , : - ) 

นางผเีสือสมุทรทาํหนา้ทีช่วยเหลือวายพุฒัน์ ดงัตอนวายพุฒัน์จบัยกัษ์

ไดที้เมืองเซ็น นางผเีสือสมุทรไดป้รากฏตวัขึนเพือแนะนาํใหว้ายพุฒัน์เลียงยกัษ์ไว ้และยงัสอนวิชา

ใหว้ายพุฒัน์ดว้ย ดงัเนือความว่า 

ฝ่ายนางผีเสือเนือเป็นหินสิ นไฟธาตุ เป็นปีศาจชาติยกัษย์งัรักหลาน 

สาํแดงกายกรายมาหนา้กุมาร จึงแจง้การก่อนเก่าเล่าใหฟั้ง 

อนัตวักูผูเ้ป็นยา่วายพุฒัน์ เอง็อยา่มดัผูกยกัษอ์ยา่กกัขงั 

จงกล่อมเกลียงเลียงไวใ้ชก้าํลงั ใหต้ามหลงัดงัหนึงว่าเป็นขา้คน 

กอูยู่ด้วยช่วยเอ็งอย่าเกรงยกัษ์ เรียกหลานรักไปทีข้างหว่างถนน 

สอนประสิทธิฤทธิเดชให้เวทมนต์ บอกแยบยลกลอุบายแล้วหายไป  

(พระอภยัมณี เล่ม , : ) 

นอกจากนีเหตุการณ์ตอนสินสมุทรและวายพุฒัน์ถูกยาเมาจนสลบไป 

นางผเีสือสมุทรก็ปรากฏตวัเพือบอกวิธีแกย้าเมา ดงัเนือความว่า  
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นางปีศาจชาติเชือผีเสือสมุทร จึงยงัหยดุเล่าแจง้แถลงไข 

ออกจากคนทรงพลนัดว้ยทนัใด   สาํแดงใหเ้ห็นกายทงัใหญ่โต 

............................     ............................ 

แล้วนางปีศาจบอกชาติยา    เอาธาราหวานแก้ทีแปรปรวน 

คือตัวขัณฑสกรนันถอนพิษ    ใหด้วงจิตอิมเอมเกษมสรวล 

รีบไปแก้กันอย่าช้าเวลาจวน    พอลมหวนหายวบัไปกบัตา 

(พระอภยัมณี เล่ม , : ) 

นางแก้วหน้าม้า ในบทละครนอกเรือง แกว้หน้ามา้ กวีสร้างนางแกว้

หนา้มา้ใหมี้คุณสมบติัพิเศษ คือ ความกลา้หาญ ซึงคุณสมบติัดงักล่าวใชท้าํหน้าทีในการช่วยเหลือ

พระพินทองผูเ้ป็นสามี เช่น เหตุการณ์ตอนพระพินทองเขา้เมืองยกัษ์ของทา้วพาลราช ดงัเนือความ

ว่า 

เมือนนั   มาณพทูลไปดงัใจหมาย 

  ข้าจะช่วยแก้ไขมิให้ตาย  อย่าเคืองขุ่นวุ่นวายวิญญา 

  ว่าพลางทางเชิญพระโฉมยง  ไปยงัจตุรงค์ซ้ายขวา 

  กลัวมันทําไมเร่งไคลคลา  จูงหัตถ์ผ่านฟ้าคลาไคล 

.....................   ..................... 

เมือนนั   มาณพเหนือยพกัหนกัหนา 

  จึงก่งศรพาดสายหมายตา  มิช้าก็ผาดแผลงไป 

ศรทรงต้ององค์อสุรินทร์ ตกต้องปัถพินหวันไหว 

  แล้วขว้างพร้าอาจารย์ชาญชัย  ตัดเศียรยักษ์ใหญ่ทันที 

(แกว้หนา้มา้, : - ) 

จากตวัอยา่งจะเห็นว่า เมือนางแกว้หน้ามา้ทราบเรืองว่าพระพินทอง

เขา้เมืองยกัษ์ นางกลวัว่าพระพินทองจะไดรั้บอนัตราย จึงปลอมตวัเป็นมาณพไปฆ่าทา้วพาลราช 

เพือช่วยเหลือพระพินทองใหป้ลอดภยัจากทา้วพาลราช 

ตวัละครอปัลกัษณ์ทีทาํหนา้ทีช่วยเหลือตวัละครอืนในเรืองมกัจะเป็น

ตวัละครทีมีคุณสมบติัพิเศษ เช่น มีวิชาความรู้ ความเฉลียวฉลาด มีความกลา้หาญ มีมนต์และของ

วิเศษเพือช่วยเหลือใหต้วัละครในเรืองสามารถแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคไปได ้ตวัละครอปัลกัษณ์ที

ทาํหนา้ทีช่วยเหลือตวัละครอืนในเรือง จะมีการช่วยเหลือ  ลกัษณะ คือ ช่วยเหลือดว้ยการกระทาํ 

เช่น นางวาลีทีช่วยในการทาํศึกสงคราม และนางแกว้หน้ามา้ช่วยให้พระพินทองรอดจากอนัตราย
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ในเมืองยกัษด์ว้ยการฆ่าทา้วพาลราช และช่วยเหลือดว้ยการแนะนาํ เช่น นางผเีสือสมุทรทีปรากฏตวั

เพือบอกเหตุการณ์ทีเมืองกาํพลเพชร และบอกวิธีแกย้าเมา 

. .  ตวัละครอปัลกัษณ์ทีช่วยขับเน้นคุณสมบตัขิองตวัละครพระเอก  

การสร้างตวัละครในวรรณคดีไทยมกัจะสร้างตวัละครพระเอกให้มี

รูปลกัษณ์ทีงดงาม มีนิสยั จิตใจ และพฤติกรรมทีดี และจะสร้างตวัละครทีมีคุณสมบติัดอ้ยกว่าตวั

ละครพระเอก หรือตวัละครตรงขา้มกบัตวัละครพระเอก เรียกว่า ตัวละครคู่ตรงข้าม เพือขบัเน้น

คุณสมบติัของตวัละครพระเอกใหเ้ด่นชดัขึน ดงัตวัอยา่ง  

ชูชก ในมหาชาติคาํหลวง และมหาเวสสันดรชาดก กวีสร้างพระ

เวสสนัดรใหเ้กิดในตระกูลกษตัริย ์เป็นผูที้มีรูปลกัษณ์งดงาม มีจิตใจดีเป็นผูใ้หท้านบารมี และมีวิชา

ความรู้อีกดว้ย ดงัตวัอยา่ง ในมหาเวสสนัดรชาดก กณัฑหิ์มพานต ์ดงัเนือความว่า 

โพธิสตฺโต อันว่าพระบรมราชพุทธพงศ์ผู้ทรงญาณ ครันพระชนมานจาํเริญรุ่นสิบหก

ปี  ทรงลักษณาราศีพร้อมมูล ทังพระบารมีก็เพิมพูนผุดพุ่ง ดุจจนัทรจาํรัสรุ่งในนภา ทังพระปรีชาก็

เชียวชาญ สิปฺปาน ํนิปฺผตฺติ รู้ศิลปะศาสตร์สิบแปดประการก็เสร็จสิน 

(มหาเวสสนัดรชาดก, : - ) 

ในส่วนของชูชก กวสีร้างชูชกใหเ้กิดในตระกูลพราหมณ์ยากจนและ

หาเลียงชีพดว้ยการขอทาน ดา้นรูปลกัษณ์สร้างให้ชูชกเป็นผูที้มีความอปัลกัษณ์ คือ ลกัษณะของ

บุรุษโทษ  ประการ และในดา้นนิสยัและพฤติกรรมก็มีสร้างใหมี้ลกัษณะนิสยัและพฤติกรรมทีไม่

ดี ดงัเนือความว่า  

ยัง มี พ ฤฒ าจ าร ย์พ ราห มณ์ผู้ เ ฒ่ า  บั ง เ กิ ด แ ต่ตระกูล ล้ว น เ ห ล่ายัญ หุ ตภุ ชง ค์ 

สืบสันดานสัมพันธพงศ์โภวาทิกชาติ เฒ่ามีสันนิวาสเคหฐานอยู่ในคามเขตละแวกบา้นทุนนวิฐติด

เนืองกบัเมืองกลิงคราษฎร์บุรี ธชีแกเป็นคนจนอัปรีย์ไร้ญาติยงิสถุล ทุคตะแค้นเคืองขุ่นข้องเข็ญใจ 

ภิกฺขาจาริยาย ตะแกก็เทียวภิกขาจารไปปานด้วยเพศสกปรก ... เฒ่าโลโภโลภลาภไม่หยุดหย่อน เฒ่า

ก็เทียวสัญจรกระเจอะกระเจิงไปจนครบคามเขตน้อยใหญ่ ด้วยว่ามักจะใคร่ได้ให้จงหนัก โดยโลภ

เจตนา นันแล 

(มหาเวสสันดรชาดก, : - ) 

จากตัวอย่างเนือความทีกล่าวถึงพระเวสสันดรและชูชก จะเห็นว่า     

ชูชกเป็นตัวละครทีมีคุณสมบัติด้อยกว่าพระเวสสันดร ทังด้านชาติกาํเนิด รูปลกัษณ์ นิสัยและ

พฤติกรรม เพือเป็นการขบัเนน้คุณสมบติัทีดีของพระเวสสนัดรใหเ้ด่นชดัขึน 
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ขุนช้าง ในเสภาเรือง ขุนชา้ง ขุนแผน กวีสร้างขุนชา้งให้มีคุณสมบติั

ดอ้ยกว่าขุนแผนซึงเป็นตวัละครพระเอก ทังในด้านรูปลกัษณ์ และลกัษณะนิสัยและพฤติกรรม 

กล่าวคือ ขุนแผนเป็นผูที้มีรูปลักษณ์งดงาม และมีวิชา ความสามารถในการรบ แต่ขุนช้างมี

รูปลกัษณ์ และมีลกัษณะนิสยัและพฤติกรรมทีไม่ดี เช่น เนือความตอนกาํเนิดขุนชา้ง และขุนแผน 

การเล่าถึงตวัละครขุนชา้งกบัขุนแผนสามารถแสดงใหเ้ห็นความแตกต่างทางคุณสมบติัของขุนชา้ง

และขุนแผน เช่นตอนกาํเนิดขุนชา้ง ดงัเนือความว่า 

ขนุศรีวิไชยจึงทาํนายฝัน  ออ้เจา้จะมีครรภห์าเป็นไรไม่ 

ลูกของเราเป็นชายทาํนายไว ้  เหมือนนกตะกรุมตวัใหญ่คาบชา้งมา 

จะบริบูรณ์พูนสวสัดิแลว้เจา้พ ี แต่ลูกของเรานีจะขายหน้า 

หัวล้านแต่กําเนิดเกิดมา  จะมงัมีเงินตรากว่าหา้เกวียน 

ฝ่ายนางเทพทองไม่รับพร  กุมทอ้งขะยอ่นไม่หายเหียน 

โคตรแม่มึงช่างมาใหอ้าเจียน  อา้ยหวัเลียนโลน้เกลียงจะเลียงไย  

(ขุนชา้ง ขุนแผน, : ) 

ตอนกาํเนิดขุนแผน ดงัเนือความว่า 

ขนุไกรลืมตาว่าอะไรเจา้  นางจึงเล่าเนือความนิมิตฝัน 

ทงัสองลุกมาลา้งหนา้พลนั  หาหมากพลูสู่กนแลว้ทาํนาย 

ฝันว่าได้ธํามรงค์วิเศษ  ของโกสีย์ตรีเนตรอันเฉิดฉาย 

เพชรรัตน์อร่ามงามเพริศพราย บรรยายว่าเป็นสิงมิงมงคล 

จะมีครรภล์ูกนนัจะเป็นชาย  ดังทหารพระนารายณ์มาปฏิสนธิ 

กล้าหาญการณรงค์คงทน  ฤทธิรนปราบทัวทังแดนไตร 

ซึงว่าเพชรรัศมีสีกล้า  ภายหน้าจะได้เป็นทหารใหญ่ 

มียศศักดิเป็นพระยาข้าใช้  ร่วมพระทัยทรงธรรม์พระพันปี 

(ขุนชา้ง ขุนแผน, : ) 

จากเนือความขา้งตน้จะเห็นว่า ในตอนกาํเนิดขุนชา้งมีการเล่าถึงขุน

ชา้งว่าจะเกิดมามีลกัษณะหวัลา้นซึงเป็นลกัษณะทีจะทาํใหค้รอบครัวตอ้งขายหนา้ แต่ในตอนกาํเนิด

ขุนแผนมีการเล่าถึงขุนแผนว่าเปรียบเสมือนกับสิงทีดีเป็นมงคล อีกทังขุนแผนยงัเป็นผูที้มี

ความสามารถ และในอนาคตจะไดเ้ป็นทหารทีมียศศกัดิ แสดงใหเ้ห็นว่า ขุนชา้งมีคุณสมบติัดอ้ยกวา่

ขุนแผนทงัดา้นรูปลกัษณ์ และลกัษณะนิสยัและพฤติกรรม   
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หมืนหาญ ในเสภาขุนชา้ง ขุนแผน กวีสร้างหมืนหาญให้เป็นหัวหน้า

โจรป่าทีมีความสามารถและมีฝีมือในการต่อสู ้แต่เมือหมืนหาญตอ้งต่อสูก้บัขุนแผน หมืนหาญก็ไม่

สามารถเอาชนะขุนแผนได ้เช่น ตอนหมืนหาญรบขุนแผน ดงัเนือความว่า 

หมืนหาญย่างเท้าเงือง้าวฟาดฟัน แคล้วคลาดมิได้ข้องต้องปลายขน 

เจ้าพลายแก้วฉวยชักมีดหมอมนตร์ แทงปังหนังย่นไม่เข้ามัน 

หมืนหาญฟันผับแผนรับผัวะ  เอากริชแยงแทงฉัวะแล้วไพล่หัน 

ปิดป้องคล่องแคล้วพัลวัน  สู้กันพักใหญ่ไม่เสียที 

หมืนหาญถือง้าวยาวกว่ากริช  ขุนแผนชิดเข้าขยบัโขยกหนี 

กริชแทงง้าวฟาดพลาดทุกท ี  หมืนหาญตีแผนตําด้วยกริชตึง 

หมืนหาญฟันผับแผนรับผัวะ  เอากริชแยงแทงฉัวะเข้าตําผึง 

หมืนหาญเซแผนซําล้มควําตึง แผนทะลึงเหยยีบคออ้ายพ่อตา 

..................   .................. 

หมืนหาญดินกระเดือกเสือกยนัยนั อา้ยคนเหล่านนัไม่กลา้เขา้ใกล ้

ขนุแผนเงือกริชง่าแลว้ว่าไป  มึงเห็นฤทธิกูหรือไม่อา้ยทมิฬ 

อยา่ถือว่าอยูย่งคงกระพนั  หอกแทงดาบฟันไม่เขา้สิ น 

จะเอากริชกรอกปากลากลิ น  เฮย้ถา้มึงดีกดิ็ นใหร้อดตวั 

หมืนหาญเสือกดินสินกําลัง  เอาจนหลังไหล่ถลอกลงกลอกหัว 

ให้ครันคร้ามความตายเสียดายตัว ร้องว่ากลัวแล้วพ่อขอชีวิต 

เป็นความจริงเพราะยงิพ่อไม่ถูก จึงไดผู้กใจโกรธเป็นโทษผิด 

จึงตรงการผลาญลา้งวางยาพิษ ขอ้นีผิดแลว้พ่อขอโทษที 

  (ขุนชา้ง ขุนแผน, : - ) 

จากเนือความทีแสดงฉากการต่อสู้ระหว่างหมืนหาญกบัขุนแผน จะ

เห็นว่า หมืนหาญไม่สามารถตังรับและต่อสู้กลบัขุนแผน อีกทังหมืนหาญยงัมีความเกรงกลัว

ขุนแผนจนยอมรับความพ่ายแพ ้แสดงให้เห็นว่า หมืนหาญดอ้ยความสามารถในการต่อสู้ ซึงเป็น

การขบัเนน้คุณสมบติัของขุนแผน คือ ความสามารถและฝีมือในการต่อสูใ้หเ้ด่นชดัขึน 

จรกา ในอิเหนา กวีกาํหนดให้จรกามีคุณสมบติัทีดอ้ยกว่าอิเหนา ทงั

ในด้านรูปลกัษณ์และคุณสมบัติ กล่าวคือ กวีก ําหนดให้อิเหนามีรูปลกัษณ์ที งามรับสรรพสิน

สรรพางค์ ยิงอย่างเทวาในราศี (อิเหนา, : ) ส่วนจรกามีรูปลกัษณ์อนัอปัลกัษณ์ คือ ผมหยิก

หยกัศก ใบหน้าขรุขระและลายเพราะออกฝี จมูกใหญ่ รูปร่างอว้น และผิวดาํคลาํ และในด้าน

คุณสมบติั กวีกาํหนดให้จรกาเป็นผูไ้ร้ความสามารถในการรบ เช่น ตอนศึกกระหมงักุหนิง กวี

กาํหนดเหตุการณ์การต่อสูใ้นศึกกระหมงักุหนิง โดยให้ทา้วดาหาส่งจดหมายหาจรกา และอิเหนา
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เพือให้ช่วยทาํศึกกระหมงักุหนิง ซึงในเหตุการณ์ดังกล่าวกวีให้อิเหนาเป็นผูท้าํศึกจนสามารถ

เอาชนะฝ่ายกระหมงักุหนิง ส่วนจรกาไม่มีบทบาทในการต่อสู ้ดงัเนือความทีกล่าวถึงอิเหนาว่า 

เมือนนั   ระเด่นมนตรีชาญสนาม 

พระกรกรายฉายกริชติดตาม  ไม่เขด็ขามคร้ามถอยคอยรับ 

หลบหลีกไวว่องป้องกนั  ผดัผนัหนัออกกลอกกลบั 

ปะทะแทงแสร้งทาํสาํทบั  ยา่งกระหยบัรุกไล่มิไดย้งั 

เห็นระตูถอยเทา้กา้วผิด  พระฉายกริชแทงอกตลอดหลัง 

  ล้มลงด่าวดินสินกําลัง  มอดม้วยชีวังปลดปลง 

  (อิเหนา,  : ) 

เนือความทีกล่าวถึงจรกา ดงัเนือความว่า 

เมือนนั   จรกากราบทูลแถลงไข 

  เดชาพระเดชปกเกศไป  สาํราญใจเป็นสุขทุกนิรันดร์ 

ครันรู้ข่าวท้าวกระหมังกหุนิง  ยกมาช่วงชิงตุนาหงัน 

ก็กะเกณฑ์กองทัพฉับพลัน  รีบมาสิบห้าวันถึงพารา 

พระเชษฐาจะตามมาภายหลงั  ขา้สังเสนีใหค้อยท่า 

อันพวกไพรีทียกมา   ม้วยชีวาแล้วหรือพระภูมี 

เมือนนั   องคศ์รีปัตตาหราเรืองศรี 

  จึงตรัสบอกจรกาธิบดี  อันไพรีพ่อลูกนันม้วยมิด 

  ยงัแต่ระตูผู้น้อง   ทังสองไม่รอต่อติด 

  ขอออกแก่อิเหนาเรืองฤทธิ  ปัจจามิตรเลิกทัพกลับไป  

  (อิเหนา,  : ) 

จากเนือความดงักล่าวขา้งตน้จะเห็นว่า ในเหตุการณ์เดียวกนักวีสร้าง

จรกาใหไ้ม่มีโอกาสไดแ้สดงความสามารถในการรบ แต่ให้อิเหนาเป็นผูแ้สดงความสามารถแทน 

ซึงทาํใหเ้ห็นว่าอิเหนาเป็นผูที้มีความสามารถในการรบ แต่จรกาป็นผูด้อ้ยความสามารถในการรบ  

นอกจากนีกวียงักาํหนดให้จรกาเป็นผูที้ไร้ความเฉลียวฉลาด ดัง

เหตุการณ์ตอนอิเหนาปลอมเป็นจรกาเชิญรับสั งไปรับนางบุษบา เพือพานางไปซ่อนไวใ้นถาํ เมือ  

จรกาทราบเรืองว่านางบุษบาหายไปก็ออกตามหา จนไปพบกบัอิเหนาก็ไดเ้ล่าเหตุการณ์ทีเกิดขึน 

และเมืออิเหนาไดฟั้งเหตุการณ์ก็แสร้งตกใจ จรกาก็หลงเชือว่าอิเหนาไม่รู้เรืองเกียวกบัเหตุการณ์ที

เกิดขึน แสดงใหเ้ห็นว่า จรกาไม่มีความเฉลียวฉลาดและรู้เท่าทนัอิเหนา จะเห็นว่า จรกามีลกัษณะที



168 

ดอ้ยกว่าอิเหนา ทงัดา้นรูปลกัษณ์และคุณสมบติั ซึงลกัษณะดอ้ยของจรกาเป็นตวัช่วยในการขบัเน้น

คุณสมบติัของอิเหนาใหเ้ด่นชดัขึน 

ตวัละครอปัลกัษณ์ทีช่วยในการขบัเนน้คุณสมบติัของตวัละครพระเอกเกิดจาก

การถูกสร้างให้เป็นตวัละครคู่ตรงขา้ม กล่าวคือ เมือตัวละครพระเอกมีคุณสมบติัทีดีในดา้นชาติ

กาํเนิด รูปลักษณ์ และนิสัยและพฤติกรรม ตัวละครอปัลกัษณ์ก็มักลกัษณะด้อยในด้านนัน ๆ 

เช่นเดียวกนั ตวัละครอปัลกัษณ์จึงตวัละครคู่ตรงขา้มกบัตวัละครพระเอก สามารถทาํให้ผูอ่้านเห็น

ถึงคุณสมบติัทีดีของตวัละครพระเอกไดช้ดัเจนขึนกว่าการกล่าวถึงคุณสมบติัของตวัละครพระเอก

เพียงอยา่งเดียว 

ตวัละครอปัลกัษณ์มีบทบาทสาํคญัต่อตวัละครในเรือง โดยการให้โทษและคุณกบัตวั

ละครอืนในเรือง ตวัละครอปัลกัษณ์ทีใหโ้ทษกบัตวัละครอืนมกัจะสร้างปัญหาและอุปสรรคให้ตวั

ละครอืนในเรืองเกิดความลาํบากทงัทางกายและจิตใจ ส่วนตวัละครอปัลกัษณ์ทีให้คุณกบัตวัละคร

อืนในเรืองจะทาํหน้าทีให้ความช่วยเหลือตวัละครอืนในเรืองให้สามารถแก้ไขปัญหา และฝ่าฝัน

อุปสรรคต่าง ๆ ไปได ้อีกทงัยงัทาํหนา้ทีในขบัเนน้คุณสมบติัของตวัละครพระเอกเรืองใหเ้ด่นชดัขึน 

. บทบาทในการถ่ายทอดทัศนคตทิีมต่ีอความอปัลกัษณ์ 

ตวัละครเป็นองคป์ระกอบสาํคญัอยา่งหนึงในวรรณคดี กวีสร้างตวัละครขึนเพือใชใ้น

การถ่ายทอดสาระสาํคญั หรือแนวคิดต่าง ๆ ผูศึ้กษาพบว่าในวรรณคดีไทยกวีมีการสร้างตวัละคร

อปัลกัษณ์ขึนเพือใช้ในการถ่ายทอดทัศนคติทีมีต่อความอปัลกัษณ์ ซึงสามารถนําเสนอให้เห็น

ทศันคติหรือมุมมองเกียวกบัความอปัลกัษณ์ใน ลกัษณะ คือ ความอปัลกัษณ์เป็นสิงทีแสดงถึง

ความไม่ดี ความอปัลกัษณ์แต่มีคุณสมบติัพิเศษแสดงถึงความดีงามทีแฝงอยู่ อีกทงัความอปัลกัษณ์

ยงัเป็นขนัตอนทดสอบคนดว้ย 

.  ความอปัลกัษณ์เป็นสิงทีแสดงถึงความไม่ดี  

ตัวละครอปัลกัษณ์ในวรรณคดีมกัจะมีรูปลักษณ์ทีอปัลกัษณ์ มีนิสัยและ

พฤติกรรมทีไม่ดี จะเห็นว่าตวัละครอปัลกัษณ์มีความอปัลกัษณ์ทงัภายนอกและภายในจิตใจ ซึง

สามารถสะทอ้นใหเ้ห็นทศันคติทีมีต่อความอปัลกัษณ์ไดว้่า ความอปัลกัษณ์เป็นสิงทีแสดงถึงความ

ไม่ดีอยา่งชดัเจน ดงัตวัอยา่ง 
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ชูชก ในมหาชาติคาํหลวง และในมหาเวสสันดรชาดก ชูชกเป็นผูมี้ลกัษณะ

ของบุรุษโทษ  ประการซึงเป็นลกัษณะของคนทีร้ายพ้นแพ่งฝูงคนในโลกนี (มหาชาติคาํหลวง, 

: ) นอกจากนีลกัษณะนิสยั พฤติกรรม และจิตใจของชูชกก็หยาบชา้ดว้ย เช่น เนือความใน

มหาชาติคาํหลวง กณัฑก์ุมาร ตอนทีชูชกขอสองกุมารมาจากพระเวสสนัดร ดงัเนือความว่า 

ส่วนชูชกพราหมณ์เถ้า คร้นนบมิเห็นสองเจ้าราชกมุาร ในสถานทีน้นน โพธิตฺต ํอปสา

เทสิ มนนก็กล่าวบมิอยยด ตัดพ้อคยดคําแสลง ด้วยขึงแขงแก่พระราชฤๅษี คืนคดี ด่งงนี โภ 

เวสฺสนฺตรํ ตฺว ํอิทาเนว มยฺห ํทารเก ทตฺวา ดูกรเจ้าแพศยนัดร ผู้ ใจมอนแก่กุศล ท้าวธให้ลูกตน แก่กู

บัดนีแลแล้ว มยา นาหเํชตุตฺตรนครํ คมิสฺสามิ ในเมือกกูล่าว คาํบ่มิท่าวใจตาม ว่ากูชีพราหมณ์บมิได้ 

เอาไปยงง พายเชดุดรน้นน ทารเก มม พฺารหฺมณิยา ปริจาริเก เนสฺสีติ วุตฺเต คร้นนกูกล่าวว่าจะเอา  

ท้งงสองนีไปให้ เปนช่วงใช้เมียก ูนิว่าไส้ อิงฺฆิตส ฺí ทตฺวา ปุตฺเต ก็กทําอิงฆิดาการคือการให้หน้า

ให้ตา แก่ลูกพงาอนนรัก ให้ลอบลักหนีไป เพราะว่าจะหวงง ให้เปนไทคืนเล่าฤๅ อชานน์โต วิย นิ

สินฺโน แล้วก็น่งงเยยีม่งง ช่งงอยู่จรกล้าย ว่าเถ้าร้ายฤๅจะรู้กล ด่งงนี นตฺถิ ม ฺ เว โลกสฺมึ ตยา สทิ

โส มุสาวาโท ด่งงกรํูาพึง อันว่าคนจรรจาลินล่าย กล่าว สองฝ่ายให้ดูดี แลจะปานพญาชี ในโลกบมิ

โสดเลอย 

(มหาชาติคาํหลวง, : ) 

จากเนือความจะเห็นว่า เมือชูชกไม่เห็นกุมารทงัสองก็กล่าวหาพระเวสสันดร

ว่า พระเวสสนัดรแสร้งทาํเป็นว่ามีจิตใจกุศล โดยกล่าวว่าจะยกให้กุมารทงัสองแต่ก็ไม่ยอมยกให้

จริงดงัคาํพูด แต่กลบัส่งสัญญาณให้กุมารทงัสองหนีไปซ่อน เพราะจะไดไ้ม่ตอ้งมาเป็นขา้ใชต้น 

แสดงใหเ้ห็นกิริยาอนัหยาบชา้ของชูชก  

ตวัอยา่งในมหาเวสสนัดรชาดก กณัฑ์กุมาร ตอนพระเวสสันดรยกสองกุมาร

ใหชู้ชก ดงัเนือความว่า 

อันว่าเฒ่าชราทิชาชาติ เมือได้รับพระราชทานสองกุมารได้แล้ว เฒ่าใจแกล้วก็ฉุดกระ

ฉากสองกมุาร เอกโต พนฺธิตฺวา ผูกพันพระพีน้องสองกระสันเข้าให้มันกับมือ ปลายเชือกข้างหนึง

นันถือตามตีต้อนสองบังอรมาต่อหน้าสมเด็จพระบิดาไม่ปรานี ฝ่ายพระชาลีจึงกราบบังคมทูล ... 

ลูกนียกมือขึนไหว้ตะแกยงิโกรธ ลูกร้อง ๆ ขอโทษตะแกยิงตี แตกทุกทีทุกทีทุกฝีไม้ เลือดนีไหลลง

หยดย้อย พระบิดาเจา้เอ่ยโปรดพระเนตรหลงัลูกนอ้ย ๆ นีบา้ง   

(มหาเวสสันดรชาดก, : - ) 

จากเนือความจะเห็นว่า เมือชูชกไดกุ้มารทงัสองมาก็ทาํร้ายกุมารทงัสองโดย

ไม่เกรงพระทยัของพระเวสสนัดร อีกทงัเมือพระชาลียกมือไหวข้อร้องไม่ให้ตี ชูชกก็ยิงตีไม่ยงัมือ 

จนทงัสองกุมารเลือดไหล แสดงใหเ้ห็นกิริยาอนัหยาบคายและชวัร้ายของชูชก 
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นางสาํมนักขา ในรามเกียรติ มีรูปลกัษณ์ทีอปัลกัษณ์ เนืองจากนางสาํมนักขา

เป็นผูห้ญิงทีมีความประพฤติทีผิดไปจากขนบของความเป็นหญิง คือ นางเป็นหญิงทีมีจิตใจทีลุ่ม

หลงและมวัเมาในกามตณัหา นางสาํมนกัขาอยากไดพ้ระรามและพระลกัษมณ์มาเป็นสามีจนเขา้ทาํ

ร้ายนางสีดา เช่น ตอนนางสาํมนกัทูลขาลาทศกณัฐไ์ปเทียวป่า และพบพระรามกบัพระลกัษมณ์ ดงั

เนือความว่า 

เมือนนั   นางสํามนักขายกัษ ี

เหลือบไปเห็นองค์พระจักรี  มีโฉมเลิศลักษณ์อําไพ 

นวลละอองดังทองนพมาศ  เสียวสวาทพูนเพิมพิสมัย 

งวยงงหลงแลตะลึงไป  อรไทลืมองค์พระรามา 

พิศพระหริวงศ์ทรงจักร  ก็ลืมพระลักษมณ์กนิษฐา 

ทังสองแม้นได้ภิรมยา  จะบํารุงเสน่หาให้เหมือนกัน 

ครันเห็นสีดางามกว่าตัว  ก็เกาหัวกริวโกรธมือสัน 

โผนทะยานไล่รุกบุกบัน  จะฆ่าชีวันนางเทวี 

(รามเกยีรติ เล่ม , : ) 

จากตวัอยา่งจะเห็นว่า นางสาํมนกัขามีพฤติกรรมทีไม่ดี เพราะมีความลุ่มหลง

ในรูปลกัษณ์อนังดงาม และมีความปรารถนาทีจะไดรั้บความรักจากเพศชายอืนทีไม่ใช่สามีตน อีก

ทงัยงัทาํร้ายร่างกายผูอื้นเพราะความอิจฉาในรูปลกัษณ์ทีงดงาม ซึงพฤติกรรมดงักล่าวส่งผลให้นาง

สาํมนกัขาถูกตดัจมูก ปาก ใบหู แขน และเทา้ จนทาํให้นางมีรูปลกัษณ์ทีอปัลกัษณ์ อาจกล่าวไดว้่า

ความอปัลกัษณ์เป็นการประจานให้เห็นถึงความชั วร้าย สามารถแสดงให้เห็นถึงการมองความ

อปัลกัษณ์เป็นสิงทีแสดงถึงความไม่ดีอยา่งชดัเจน 

ขุนช้าง ในเสภาเรืองขุนชา้ง ขุนแผน ขุนชา้งมีความอปัลกัษณ์ คือ มีหวัลา้นมา

แต่กาํเนิด และยงัมีนิสัยและพฤติกรรมทีไม่ดีดว้ย กล่าวคือ ขุนชา้งลุ่มหลงมวัเมาอยู่ในกามตณัหา 

และปรารถนาทีจะไดน้างวนัทอง (พิมพิลาไลย) มาเป็นคู่ครอง ขุนชา้งจึงใชเ้ล่ห์เหลียมต่าง ๆ เพือได้

นางวนัทองมาครอบครอง เช่น ตอนพระพนัวษามีรับสั งให้หาผูอ้าสาทาํศึกกบัเมืองเชียงใหม่ ขุน

ชา้งจึงทูลพระพนัวษาว่าขุนแผนเป็นผูมี้ความสามารถในการทาํศึกสงคราม ซึงเป็นอุบายของขุนชา้ง

ทีตอ้งการใหขุ้นแผนห่างจากนางวนัทอง ดงัเนือความว่า 

ครานนัขนุชา้งมหาดเลก็  เฝ้าแหนมาแต่เดก็พิดทูลคล่อง 

คิดไปสมใจทีนึกปอง  หมายจะครองเจ้าพิมพิลาไลย 
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จะทูลส่อพลายแก้วให้ไปทัพ  แล้วจะกลับไปเกียวเจ้าพิมใหม่ 

คิดแลว้ทูลพลนัทนัใด  ชีวิตอยูใ่ตพ้ระบาทา 

(ขุนชา้ง ขุนแผน, : ) 

อีกทงัขุนชา้งยงัใชอุ้บายเอากระดูกมาใส่หมอ้ และลอบทาํลายตน้โพธิเพือลวง

นางวนัทองและนางศรีประจันให้หลงเชือว่าขุนแผนเสียชีวิตในสนามรบ นอกจากนีขุนชา้งยงั

ร่วมมือกบันางศรีประจนัในการออกอุบายปลูกเรือนหอใหม่ และรือเรือนหอของนางวนัทองกับ

ขุนแผนออก เพราะความปรารถนาของขุนชา้งทีตอ้งการครอบครองนางวนัทอง  

นอกจากนีขุนชา้งยงัแสดงพฤติกรรมทีน่ารังเกียจในงานแต่งงานของพระไวย

ดว้ย ดงัเนือความว่า 

ขนุชา้งวางขึนบนหอกลาง พร้อมหนา้ขนุนางอยูที่นนั 

ขนุนางทีรู้จกัทกัทายกนั  พระไวยผนัหนา้คอ้นดว้ยคิดอาย 

ตงัสาํรับเรียบรอบบนหอกลาง เลียงขนุนางมหาดเลก็สิ นทงัหลาย 

ทังของเคยีงเรียงรินสุราราย  ขุนช้างซัดส่านกรายนังสุดคน 

วางใหญ่ใส่ซําทังสามทับ  จับตาซ่าซ่านทุกเส้นขน 

ปะหมูไก่ใส่สินกินออกซน  กระดูกกระเดียวเคยีวป่นเป็นแป้งไป 

พวกขุนนางเขายวุ่าจุจ้าน  ยงิทะยานยงโย่ยกโถใส่ 

ฉวยกระโถนปากแตรแร่ออกไป ครอบหัวเข้าไว้เดินเก้กัง 

มือปิดก้นป้องหน้าทําตาปรือ  เฮ้ยใครดูกคืูอท้าวกดุถัง 

พระนานอายหน้าว่าไม่ฟัง  ลุกขึนซัดเซซังสินสมประด ี

(าขุนชา้ง ขุนแผน, : - ) 

 จากตวัอย่างขา้งตน้จะเห็นว่า ขุนชา้งมีพฤติกรรมการกินทีตะกละตะกลาม 

เมือเหล่าขุนนางต่างตาํหนิพฤติกรรมการกินของขุนชา้ง ขุนชา้งก็ไม่สนใจทงัยงักินอย่างต่อเนือง 

และเมือขุนชา้งเมาเหลา้ก็หยบิกระโถนมาครอบหวั แสดงท่าทางตลกอยา่งไร้ความเขินอาย 

นางประแดะ ในระเด่นลนัได นางประแดะให้เป็นตวัละครนางเอกทีมีความ

แตกต่างกับวรรณกรรมเรืองอืนในแง่รูปสมบัติ เนืองจากกวีใช้วิธีการผลกัพลิกแนวคาดหมาย

ตามสัญนิยมให้เบียงเบือนไปทางตรงกนัขา้ม (โชษิตา มณีใส, : ) ทาํให้นางประแดะมี

รูปลกัษณ์ทีอปัลกัษณ์แตกต่างไปจากขนบการชมโฉมตวัละครนางเอกในวรรณคดีไทย และยงั

กาํหนดนิสยัของนางประแดะใหมี้พฤติกรรมไม่ซือสตัยต่์อสามี เช่น ตอนนางประแดะไดย้ินเสียงสี
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ซอของระเด่นลนัไดก็หลงใหลจนลืมทา้วประดู่ผูเ้ป็นสามี และคิดจะครองรักกบัระเด่นลนัได เช่น 

ตอนนางประแดะจดัสาํรับขา้วใหร้ะเด่นลนัได ดงัเนือความว่า 

เมือนนั   นางประแดะตานีศรีใส 

สดับเสียงซอพอฤทัย  ให้วาบวับจับใจผูกพัน 

ยงิคดิพิศวงพระทรงศักดิ  ลืมรักท้าวประดู่ผู้ผัวขวัญ 

ทําไฉนจะได้พระทรงธรรม์  มาเคยีงพักตร์สักวันด้วยรักแรง 

(ระเด่นลนัได, : ) 

ในตอนนางประแดะเสพสงัวาสกบัระเด่นลนัได นางก็พึงพอใจในการกระทาํ

ดงักล่าว ดงัเนือความว่า 

เมือนนั   นางประแดะหูกลวงดวงสมร 

ได้ร่วมรักชักเชยก็ชืนบาน  เยาวมาลย์หมอบเมียงเคียงกาย 

 (ระเด่นลนัได, : ) 

จากตวัอยา่งเนือความทงั  ขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นว่านางประแดะไม่ซือสัตยต่์อ

สามีทงัทางกายและทางใจ ซึงเป็นลกัษณะนิสยัและพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมตามขนบของความเป็น

หญิงทีตอ้งมีความซือสตัยก์บัสามี 

จากการศึกษาตวัละครอปัลกัษณ์เหล่านีพบว่า นอกจากจะมีรูปลกัษณ์ทีไม่ดี ก็

ยงัมีจิตใจ นิสัย และพฤติกรรมทีไม่ดีเช่นเดียวกนั สามารถสะท้อนให้เห็นทัศนคติทีมีต่อความ

อปัลกัษณ์ได ้โดยมองว่าความอปัลกัษณ์เป็นสิงทีแสดงถึงความไม่ดีอยา่งชดัเจน ไม่ว่าจะเป็นความ

ไม่ดีภายนอกและความไม่ดีภายในจิตใจ 

.  ความอปัลกัษณ์แต่มคีุณสมบัตพิเิศษแสดงถึงความดีงามทีแฝงอยู่  

ในวรรณคดียงัคงเน้นการสร้างตวัละครอปัลกัษณ์ให้มีรูปลกัษณ์ นิสัยและ

พฤติกรรมทีไม่ดี แต่มีการเพิมเติมคุณสมบติัพิเศษบางประการทีแสดงถึงความดีงามเขา้มา ไดแ้ก่ 

การมีวิชาความรู้ ความเฉลียวฉลาด ความกลา้หาญ  และความสามารถ การสร้างตวัละครอปัลกัษณ์

ดงักล่าวสะท้อนให้เห็นทศันคติทีมีต่อความอปัลกัษณ์ว่า ความอปัลกัษณ์ยงัคงเป็นสิงทีแสดงถึง

ความไม่ดี แต่มีคุณสมบติัพิเศษทีแสดงถึงความดีงามทีแฝงอยูภ่ายใตค้วามอปัลกัษณ์นนั ดงัตวัอยา่ง 
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เจ้าเงาะ ในบทละครนอกเรือง สังข์ทอง เป็นตวัละครอปัลกัษณ์ทีมีนิสัยและ

พฤติกรรมทีแสดงออกเหมือนคนบา้ใบ ้เช่น ตอนเหล่าเสนาไปรับเจา้เงาะเขา้เมืองตามรับสั งของทา้

สามนต ์ดงัเนือความว่า 

ครันถึงจึงบอกแก่เจา้เงาะ รับสังจาํเพาะใหห้า 

เร็วเร็วมาไปอยา่ไดช้า้  ต่างคนฉุดคร่าวุ่นวาย 

เปลืองผา้คาดพุงผูกมดั  เจา้เงาะวดัถูกอกหกลม้หงาย 

ลางคนวิงออกมาบอกนาย  แรงมนัมากมายเหมือนควายววั 

บ้างพยกัควักเรียกเจ้าเงาะขา  ไม่พูดจากันด้วยเฝ้าสันหัว 

ทีใจคอขีขลาดหวาดกลัว  ระวังตัวยืนดูอยู่แต่ไกล 

..................   .................. 

บัดนัน   อํามาตาย์ตบมือหัวเราะร่า 

ต่างวิงชิงเก็บดอกชบา  ผูกปลายไม้มาล่อเงาะ 

พวกหลังไสส่งให้ตรงไป  ถือดอกไม้นําหน้าพาวิงเหยาะ 

ลางคนบ้างกลัวบ้างหัวเราะ  ล่อเงาะเข้ามาถึงในวัง 

(สังขท์อง, : - ) 

จากตวัอยา่งเนือความจะเห็นว่า เมือเสนาบอกเจา้เงาะว่าทา้วสามนตมี์รับสั งให้

เขา้เมืองเพือเป็นไปตวัเลือกของนางรจนาในการเลือกคู่ครอง เจา้เงาะก็แสดงออกเหมือนคนทีไม่

รู้จกัความ อีกทงัยงัมีความขีขลาดและระวงัตวัจึงไม่ยอมตามเหล่าเสนาไป จนตอ้งเอาดอกชบามา

ล่อลวงใหเ้จา้เงาะเดินตามเหล่าเสนาเขา้เมืองไป แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมของเจา้เงาะทีบา้ใบแ้ละ

ไม่รู้ความนนัเป็นพฤติกรรมในทางไม่ดี  

ในขณะเดียวกนัเจา้เงาะก็เป็นผูที้มีวิชาความรู้ในการหาปลาและเนือทราย และ

ความสามารถในการตีคลี ซึงคุณสมบติัเหล่านีซ่อนอยูภ่ายใตค้วามอปัลกัษณ์ เช่น เนือความตอนเจา้

เงาะออกไปหาปลา ดงัเนือความว่า 

ครันถึงริมไร่ใกลเ้รือน  กค็ลอ้ยเคลือนเลือนลงจากเวหา 

เดินด่วนขึนกระไดมิไดช้า้  เอาหาบปลาเหวียงวางกลางนอกชาน 

ภรรยาพาไปใหลู้บตวั  แลว้เชิญผวัรูปทองกินของหวาน 

เจ้าเงาะแถลงเล่าเยาวมาลย์  วันนีขันจ้านไปหาปลา 

พีถอดรูปเงาะออกซ่อนไว้  ทําเป็นพระไพรพฤกษา 

ร่ายมนต์มหาจินดา   เรียกมัจฉาสินทุกตําบล 

อา้ยหกเขยเซอะกระเจอะกระเจิง เทียวเซอะเซิงหาปลากข็ดัสน 

ไปประสบพบพีทีฝังชล  ทงัหกคนกราบกรานขอทานปลา 
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พีแลกเปลียนเจียนปลายจมูกมนั แหว่งสิ นทงันนัขนันกัหนา 

ว่าพลางเสสรวลชวนรจนา  ไปดูหนา้มนัเล่นกเ็ป็นไร 

(สังขท์อง, : - ) 

จากบทสนทนาของเจา้เงาะทีกล่าวกบันางรจนาแสดงใหเ้ห็นว่า เจา้เงาะเป็นผูมี้

วิชาความรู้ในการหาปลาซ่อนอยู่ภายใต้ความอปัลกัษณ์ ซึงการมีวิชาความรู้เป็นคุณสมบัติทีดี

ประการหนึงทีเปรียบไดก้บัความดีทีอยูภ่ายใตค้วามอปัลกัษณ์ 

นางแก้วหน้าม้า ในบทละครนอกเรือง แก้วหน้ามา้ นางแก้วมีรูปลกัษณ์ที

อปัลกัษณ์ มีนิสัยและพฤติกรรมทีแสดงให้เห็นถึงความกลา้ในการเสนอตวัเป็นภรรยาก่อน เช่น 

พฤติกรรมของนางแกว้ทีเขา้ลวนลามพระพินทองโดยไม่มีความละอายใจ แสดงให้เห็นว่านางแกว้

เป็นผูห้ญิงทีผดิไปจากขนบของความเป็นหญิง ดงัเนือความว่า  

บดันนั   นางแกว้หนา้มา้สัปดนคนขยนั 

แฝงอยูดู่องคพ์ระทรงธรรม ์  เห็นเสดจ็จรจรัลเขา้มา 

วิงวางทางตรงเข้ากอดรัด  โลมลูบจูบหัตถ์ซ้ายขวา 

 พ่อเจา้ประคุณของเมียอา  พระมงัสาหอมระรืนชืนใจ 

(แกว้หนา้มา้, : ) 

ในขณะเดียวกนันางแกว้มีความกลา้หาญเป็นคุณสมบติัพิเศษ เช่น ตอนนาง

แกว้ทราบเรืองว่าพระพินทองเขา้ไปในเมืองยกัษก์็กลวัว่า พระพินทองจะไดรั้บอนัตรายจึงปลอมตวั

เป็นมาณพเขา้ช่วยเหลือพระพินทองโดยไม่กลวัอนัตรายใด ๆ ดงัเนือความว่า  

เมือนนั   นางแกว้หนา้มา้อกสันขวญัหาย 

กราบพลางทูลความตามอุบาย ข้าจะคดิผันผายตามไป 

พระองค์ได้ทรงพระเมตตา  เปลียนแปลงกายาอย่าช้าได้ 

 กรุงยกัษ์ศักดิสิทธิอยู่ทิศใด  จะลาไปตามองค์พระทรงธรรม์   

(แกว้หนา้มา้, : ) 

จะเห็นว่า แมน้างแกว้จะมีรูปลกัษณ์ทีไม่ดี มีนิสยัและพฤติกรรมบางประการที

ผดิไปจากกรอบของความเป็นหญิง แต่ก็มีคุณสมบติัพิเศษ คือ ความกลา้หาญเพิมเติมเขา้มาอนัเป็น

เสมือนกบัความดีงามแฝงอยูภ่ายใตค้วามอปัลกัษณ์     
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นางวาลี ในพระอภัยมณี มีการสร้างตัวละครนางวาลีให้เป็นผูห้ญิงทีมี

รูปลกัษณ์ทีอปัลกัษณ์ มีนิสยัและพฤติกรรมทีลุ่มหลงรูปลกัษณ์ทีงดงามของพระอภยัมณี อีกทงัยงัมี

ความกลา้ในการเสนอตวัเป็นภรรยาก่อนทีผูช้ายจะเอ่ยปากขอตนใหเ้ป็นภรรยา ดงัเนือความว่า 

พอรู้ข่าวเจา้เมืองผลึกใหม่  พระอภยัพูนสวสัดิรัศมี 

งามประโลมโฉมเฉิดเลิศโลกีย ์ นางวาลีลุ่มหลงปลงฤทัย 

ครันรู้ว่าหาทหารชาํนาญศึก  กส็มนึกยนิดีจะมีไหน 

อนัสงครามความรู้เราเรียนไว ้ จะเข้าไปเป็นห้ามพระทรามเชย   

(พระอภยัมณี เล่ม , : ) 

หรือเนือความทีนางวาลีทูลความแก่พระอภยัมณี แสดงให้เห็นว่านางวาลีมี

ความกลา้ในการเสนอตวัเป็นภรรยาของพระอภยัมณีก่อนทีพระอภยัมณีร้องขอ ดงัเนือความว่า 

นางนบนอบตอบรสพจนา  คุณพระบาทกรุณาจะหาไหน 

แต่ยศศักดิจะประทานประการใด ไม่ชอบใจเจตนามาครังนี 

โดยเปลียวใจไม่มีทีจะเห็น  จะขอเป็นองค์พระมเหสี 

แมน้โปรดตามความรักจะภกัดี ถา้แมน้มิเมตตาจะลาไป   

(พระอภยัมณี เล่ม , : ) 

ในขณะเดียวกนันางวาลีก็เป็นผูมี้วิชาความรู้ในดา้นโหราศาสตร์ และการทาํ

สงคราม อีกทงัยงัมีความสามารถดา้นการยงิธนูทีเป็นคุณสมบติัพิเศษทีเพิมเติมขึนมา ดงัเนือความ

ว่า 

เป็นเชือพราหมณ์ความรู้ของผูเ้ฒ่า แต่ก่อนเก่าบุราณนานหนกัหนา 

เป็นมรดกตกต่อต่อกนัมา  นางอุตส่าห์เล่าเรียนจนเข้าใจ 

รู้ฤกษ์พาฟ้าดินสําแดงเหตุ  ทังไตรเทพพิธีคมัภีร์ไสย 

ครันจนแจง้แกลง้เอาเขา้เผาไฟ มิใหใ้ครพบปะพระคมัภีร์   

(พระอภยัมณี เล่ม , : ) 

จะเห็นว่า นางวาลีแมจ้ะมีรูปลกัษณ์ทีอปัลกัษณ์ มีนิสัยและแสดงพฤติกรรม

บางประการทีไม่ดี แต่ก็มีคุณสมบติัพิเศษ คือ ปัญญา ความรู้ และความสามารถทีเปรียบเสมือนกบั

เป็นความดีทีแฝงอยูภ่ายใตค้วามอปัลกัษณ์  

ย่องตอด ในพระอภยัมณี เป็นตวัละครอปัลกัษณ์ทีมีลกัษณะของผูช้ายทีเกียว

พาราสีสตรีไม่ชาํนาญนกั ซึงในวรรณคดีไทยมกัจะสร้างตวัละครชายใหมี้ลกัษณะของผูที้เป็นนกัรัก 
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คือ เจา้เสน่ห์ เจา้ชู ้และมีชนัเชิงในการเกียวพาราสีสตรี (ศศิรัศมิ สินธุวณิก, : ) ดงัเนือความ

ว่า 

จะกลบักล่าวชาวบา้นด่านสิงหล มันเป็นคนขีอายผู้ชายเขลา 

ชือย่องตอดยอดเบอะซมเซอะเซา แต่เป็นเหล่าลูกเศรษฐีมีเงินตรา 

ครันพ่อแม่ขอเมียมายกให ้  มันก็ไม่เคยีงคู่เข้าสู่หา 

ยามกลางวันนันจะชมภิรมยา  ก็อายหน้านางผู้หญิงจริงจริงเจียว 

…………….   ……………. 

แลว้นึกอายชายหญิงวิงเขา้ป่า  ไม่รู้ว่าจะไปหนตาํบลใด 

ไปถึงถาํกลาํพนัมนัเขา้ไป  ปีศาจให้ความรู้อยู่ด้วยกัน  

(พระอภยัมณี เล่ม , : ) 

จากตวัอย่างเนือความจะเห็นว่า ย่องตอดเป็นผูช้ายทีขีอายและไม่ชาํนาญใน

การเกียวพาราสีสตรี ทาํให้ย่องตอดมีลกัษณะแตกต่างไปจากผูช้ายในวรรณคดีไทยทีเป็นนักรัก 

แมว้่ายอ่งตอดจะมีลกัษณะผดิไปจากผูช้ายส่วนใหญ่ในวรรณคดีไทย แต่ย่องตอดก็มีความสามารถ

พิเศษแทน คือ วิชาล่องหนหายตวั และคงกระพนั ยอ่งตอดใชว้ิชาความรู้และความสามารถของตน

เพือช่วยเหลือนางละเวงในการทาํศึกกบัสินสมุทร การมีวิชาความรู้และความสามารถเพิมเติมเขา้มา

อนัเป็นเสมือนกบัความดีทีแฝงอยูภ่ายใตค้วามอปัลกัษณ์  

จากการศึกษาตวัละครอปัลกัษณ์เหล่านีสามารถสะทอ้นให้เห็นทศันคติทีมีต่อความ

อปัลกัษณ์ได ้โดยมองว่าความอปัลกัษณ์ยงัคงเป็นสิงทีแสดงถึงความไม่ดี แต่อาจมีคุณสมบติัพิเศษที

แสดงถึงความดีแฝงอยู ่ทศันคติดงักล่าวเป็นมิติทีน่าสนใจ เนืองจากเป็นการเพิมเติมมุมมองขึนมา

มากกว่าการผกูขาดความคิดเพียงว่าความอปัลกัษณ์เป็นสิงไม่ดีหรือชวัร้าย และยงัเป็นการยอมรับ

เรืองคุณความดีทีอยูภ่ายในจิตใจมากกว่าการมองเพียงรูปลกัษณ์ภายนอกเท่านนั 

.  ความอปัลกัษณ์เป็นขันตอนทดสอบคน 

ตวัละครอปัลกัษณ์ในวรรณคดีไทยถูกกาํหนดใหเ้ป็นตวัละครในฝ่ายไม่ดีเป็น

ส่วนใหญ่ และตวัละครในเรืองก็มกัจะมองตวัละครอปัลกัษณ์ว่าเป็นคนไม่ดีเช่นเดียวกบัรูปลกัษณ์ 

การกาํหนดให้มีตวัละครอปัลกัษณ์ในวรรณคดีไทยเป็นการสร้างขนัตอนทดสอบคน ซึงก็คือตัว

ละครในเรือง ความอปัลกัษณ์ของตวัละครในวรรณคดีไทยเป็นขนัตอนทดสอบคนใน  ลกัษณะ 

ไดแ้ก่ การเป็นบททดสอบการยอมรับของคน และการเป็นบทพิสูจน์ความรักของคน 
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. .  การเป็นบททดสอบการยอมรับของคน 

ตัวละครอปัลกัษณ์จะใช้ความอปัลกัษณ์ภายนอกเป็นบททดสอบ

ความคิดและความรักของตวัละครอืน ๆ ในเรือง ทงันีเนืองจากตวัละครอืน ๆ ในเรืองมกัจะไม่

ยอมรับต่อตัวละครอปัลกัษณ์ ดังนันตัวละครเอกในเรืองจึงใชค้วามอปัลกัษณ์นีเป็นเครืองมือ

ทดสอบการยอมรับของคน ดงัตวัอยา่ง 

ในบทละครนอกเรือง สงัขท์อง เจา้เงาะรู้ว่าตวัตนทีแทจ้ริงของตนเอง

นันเป็นผูที้มีความงดงาม แต่ตังใจใช้ความอปัลกัษณ์เพือทดสอบความคิดของท้าวสามนต์ว่าจะ

ยอมรับคนทีมีความอปัลกัษณ์ให้มาเป็นคู่ครองของนางรจนาหรือไม่ พระสังข์จึงสวมรูปเงาะไว ้   

อาํพรางรูปงามของตนเพือทดสอบการยอมรับของท้าวสามนต์ การใช้ความอปัลกัษณ์ทดสอบ

ความคิดของทา้วสามนตท์าํให้เห็นว่า ทา้วสามนต์ไม่ยอมรับคนทีมีความอปัลกัษณ์ได ้สังเกตจาก

พฤติกรรมของทา้วสามนตที์ตาํหนินางรจนาเมือเลือกเจา้เงาะมาเป็นคู่ครอง ดงัเนือความว่า 

เมือนนั   ท้าวสามนต์เสียใจจนลมจับ 

นางมณฑาเขา้ประคองรองรับ ขยาํขยบัไปสักหน่อยกค่็อยคลาย 

ลุกขึนกระทืบบาทตวาดอึง  อีรจนาดูดู๋มึงช่างมักง่าย 

ทรลักษณ์อัปรีย์ไม่มีอาย  หน่อกษัตริย์ทังหลายไม่เอือเฟือ 

มารักเงาะทรพลคนอุบาทว์  ทุดช่างชัวชาติประหลาดเหลือ 

แค้นนักจักใคร่ให้แล่เนือ  แล้วเอาเกลือทาซําให้หนําใจ 

ว่าพลางทางฉวยได้ไม้เรียว  โกรธเกรียวตัวสันหมันไส้ 

อีลูกชัวช้าน่าชังจงัไร  เอาไว้ไยตีเสียให้แทบตาย 

(สังขท์อง, : ) 

จากตวัอยา่งเนือความจะเห็นว่า ทา้วสามนตโ์กรธนางรจนาทีเลือกเจา้

เงาะมาเป็นคู่ครองจึงตาํหนิและลงโทษนาง ซึงพฤติกรรมดงักล่าวทาํให้เห็นถึงความคิดของทา้ว

สามนต์ทีไม่สามารถยอมรับเจ้าเงาะได้ เพราะมองว่าเจ้าเงาะอปัลกัษณ์ไม่คู่ควรกับนางรจนา 

นอกจากนีทา้วสามนตย์งัพยายามจะกลนัแกลง้เจา้เงาะอีกหลายครัง แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมทีไม่

ยอมรับความอปัลกัษณ์ของเจา้เงาะ 

ในตอนทา้ยเรืองทา้วสามนต์ยอมรับเจา้เงาะก็เพราะเจา้เงาะถอดรูป

เงาะอปัลกัษณ์ออกกลบัเป็นพระสังข์ทีมีรูปลกัษณ์งดงาม เห็นไดจ้ากพฤติกรรมของทา้วสามนต์ที

เปลียนแปลงไป เช่น ตอนพระสงัขตี์คลีเพือรักษาบา้นเมืองไวไ้ดส้าํเร็จ ดงัเนือความว่า 
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เมือนนั   ทา้วสามนตส์รวลสันตไ์ม่ผนัผาย 

เห็นนางมณฑาว่าวุ่นวาย  จึงซังตายดาํเนินเดินมา 

เขา้ไปในทบัเห็นลูกเขย  พ่อเจ้าเอ๋ยลูกงามนักหนา 

น้อยหรือรูปร่างเหมือนเทวดา หน้าตาจิมลิมพริมเพรา 

ผิวเนือเรือเรืองเหลองประหลาด ดังทองธรรมชาติหล่อเหลา 

ฟ้าผีเถิดเอ๋ยลูกเขยเรา  งามจริงแล้วเจ้านางมณฑา 

ถึงตัวพีเมือครังยงัหนุ่มแน่น  รูปร่างก็อ้อนแอ้นโอ้อ่า 

ไม่แกล้งอวดทรวดทรงหน้าตา ใส่ชฎาเครืองประดับก็รับรอง 

แต่ไม่เหมาะเหมือนลูกเขยคนนี เป็นต่อพีอยู่ราวสักสามสอง 

แพ้เขาทีเนือไม่เป็นทอง  กระนันน้องยงัว่ารูปงาม 

ตรัสพลางแย้มยมิพริมพราย  แล้วภิปรายปราศรัยไต่ถาม 

ลูกรักจงแจ้งแถลงความ  เจ้านีมีนามกรใด 

วงศว์านว่านเครือเนือหน่อ  พงศเ์ผ่าเหล่ากอเป็นไฉน 

อยูป่ระเทศธานีบุรีไร  ทาํไมจึงแกลง้แปลงปลอมมา 

(สังขท์อง, : - ) 

จากตวัอยา่งเนือความจะเห็นว่า ทา้วสามนตจ์ะใชค้าํกล่าวชืนชมความ

งดงามของพระสังข์ อีกทงัยงัเรียกพระสังข์ว่าเป็นลูกรัก ซึงแตกต่างไปจากการกล่าวถึงเจา้เงาะที

มกัจะกล่าวในแง่ลบว่าเป็นคนอุบาทว ์หรือเป็นคนทีไม่ดี ซึงพฤติกรรมทีแตกต่างไปสามารถแสดง

ใหเ้ห็นถึงความรักและการยอมรับทีทา้วสามนตมี์ต่อพระสงัขไ์ด ้ 

. .  ความอปัลกัษณ์เป็นบททดสอบความรักของคน 

นอกจากนีความอปัลกัษณ์ยงัเป็นบททดสอบการยอมรับในความดี

ของตวัละครอปัลกัษณ์ ทงันีตวัละครอปัลกัษณ์บางตวัไม่มีอิทธิฤทธิในการถอดรูปหรือแปลงกาย

เป็นผูที้มีรูปลกัษณ์ทีงดงามได ้ตวัละครเหล่านีจึงพยายามใชค้วามสามารถหรือความดี เพือทาํให้ตวั

ละครอืนในเรืองยอมรับในความดีของตวัละครอปัลกัษณ์ได ้ดงัตวัอยา่ง 

ในบทละครนอกเรือง แกว้หน้ามา้ ความอปัลกัษณ์ของนางแกว้เป็น

อุปสรรคทีทาํใหพ้ระพินทองไม่ปรารถนาจะไดน้างมาเป็นมเหสี นางแกว้จึงใชพ้ยายามพิสูจน์ความ

รักของพระพินทอง โดยการความรักทีตนมีต่อพระพินทองก่อน แต่พระพินทองก็ไม่ยอมรับรัก อีก

ทงัยงัรังเกียจนางแกว้เพิมขึน ดงัเช่นพฤติกรรมของพระพินทองทีมีการตาํหนิและลงโทษนางแกว้ 

ดงัเนือความว่า  
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เมือนนั   หน่อกษัตริย์หุนหันหมันไส้ 

อายเหล่าสาวสรรกํานัลใน  พระคกึคกัผลักไสไปทันที 

ดูดู๋อีด้านหน้าอีบ้ากาม  ลวนลามกอดรัดช่างบัดสี 

ใครฤๅดือว่าเป็นสามี  ช่างพาทีโกหกพกลม 

พูดเล่นง่ายง่ายไม่อายจิต  กจูะคดิเข่นฆ่าให้สาสม 

หยงิยศโยโสโง่งม   หัวมึงจะจมแผ่นดินดอน 

....................   .................... 

อีกาลี   ช่างพาทีสบประมาทอาจหาญ   

จองหองพองขนพ้นประมาณ  ปากตลาดจัดจ้านด้านอึง 

หน้าเหมือนม้าตาจระเข้  เสเพลสินทีไม่มีถึง 

กมิูใช่ผัวชู้คู่กับมึง   พระโกรธาด่าอึงตบตี 

(แกว้หนา้มา้, : ) 

เมือนางแกว้แปลงเป็นนางมณีผูที้มีความงดงาม พระพินทองกลบัพึง

พอใจและปรารถนาทีไดน้างมณีมาเป็นภรรยา ดงัเช่นพฤติกรรมของพระพินทอง ในตอนพระ     

พินทองสู่ขอนางมณีจากตายาย ดงัเนือความว่า 

เมือนนั   พระพินทองมองดูอยูไ่กลไกล 

พิศโฉมนางงามทรามวยั  นางในแผ่นภพไม่เทียมทนั 

ผิวผ่องดงัทองธรรมชาติ  เอียมสะอาดดงัหนึงดวงบุหลนั 

พกัตร์ผ่องสองปรางอยา่งลูกจนั ขนงเนตรเกศกรรณพรรณราย 

พิศสอดงัศอเหมราช  งามวิลาศพริงเพริศเฉิดฉาย 

อรชรออ้นแอน้กรีดกราย  เหมือนละมา้ยนางฟ้านารี 

สองกรอ่อนชดแช่มชอ้ย  แน่งนอ้ยน่าชมสมประดี 

แขง็ขึงตะลึงอินทรีย ์  ฤดีแดดินในวิญญา 

ดูพลางทางแสนพิศวาส  พระหน่อนาถนึกพะวังกังขา 

ใครหนอนวลละอองดังทองทา งามกว่านิมนุชพระบุตรี 

แต่ได้ยลพักตร์น่ารักแสน  ไม่เหมือนแม้นโฉมน้องของพี 

จะสืบดูให้รู้ร้ายด ี   ว่าสามีมีแล้วฤๅเปล่าดาย 

คิดพลางทางมีวาจา  ตรัสสังเสนาทงัหลาย 

ตามดูใหรู้้แยบคาย   ว่าโฉมฉายอยูส่ถานใด 

....................   .................... 

เมือนนั   พระพินทองว่องไวใจกลา้ 

ไดฟั้งดงัทิพธารา   มาสรงชืนวิญญาเปรมปรีดิ 
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ยมิพลางทางกล่าวสุนทร  ดูก่อนท่านผู้จําเริญศรี 

นางไร้ภัสดาสามี   จงยกให้เรานีเถิดเป็นไร 

จะเลียงเป็นมเหสีทีรัก  ยศศกัดิสองเฒ่าเราจะให ้

ทงัทรัพยสิ์นจินดาขา้ไท  จะใหทุ้กสิงสารพนั 

(แกว้หนา้มา้, : - ) 

จากตวัอยา่งเนือความ จะเห็นว่า เมือพระพินทองพบนางมณีผูมี้ความ

งดงามก็ตะลึงและหลงใหลในความงดงามจนปรารถนาทีจะได้นางมาเป็นมเหสี พฤติกรรมของ

พระพินทอง แสดงใหเ้ห็นว่า ความรักของคนนนัยงัยดึติดอยูก่บัเรืองรูปลกัษณ์ทีตอ้งงดงาม 

ในเรืองพระอภยัมณี ความอปัลกัษณ์ของนางวาลีเป็นอุปสรรคสาํคญั

ทีทาํใหพ้ระอภยัมณีไม่ปรารถนาจะไดน้างมาเป็นภรรยา แต่นางวาลีก็ใชปั้ญญาและความสามารถ

ของตนเอง ทาํใหพ้ระอภยัมณีมองขา้มความอปัลกัษณ์ของนางวาลี และยอมรับนางไปเป็นสนมเอก

ได้ เช่น ตอนนางวาลีใช้ปัญญาวางแผนให้พระอภัยมณีไดอ้ภิเษกสมรสกับนางสุวรรณมาลี ดัง

เนือความว่า 

พระฟังคาํซาํตรึกเห็นลึกซึง คิดไม่ถึงความคิดทีบิดผนั 

จึงตรัสว่าถา้เหมือนคาํทีรําพนั จะรางวลัวาลีใหมี้ยศ 

จึงสังพระอนุชาว่าไฉน  ตามแต่ใจเจา้จะสังเถิดทงัหมด 

ใหแ้ต่องคพ์ระธิดานนัลาพรต  ใหก้าํหนดเจ็ดวนัเหมือนสัญญา 

พระตรัสพลางทางเรียกขึนร่วมอาสน์ ทรงสมพาสเพิมรักขึนหนักหนา 

ดูผิวพรรณสรรพางค์อย่างคุลา แต่วิชาพางามขึนครามครัน 

...................   ................... 

ถึงรูปชัวตัวดําดังนํารัก  แต่รู้หลักลําสุรางค์นางสนม 

พระโปรดปรานพานสนิทได้ชิดชม ร่วมบรรทมแท่นทองทีรองทรง 

...................   ................... 

พระยมิพลางทางดูผู้รับสัง  เห็นเนือหนังจํามําดํามิดหมี 

เหมือนทุเรียนเสียนนอกเนือในด ี ได้เป็นทีพระสนมก็สมยศ 

(พระอภยัมณี เล่ม , : ) 

จากตัวอย่างเนือความจะเห็นว่า พระอภัยมณีแสดงความรักต่อ       

นางวาลี อีกทงัยงัยกยอ่งนางวาลีให้เป็นสนมเอก เพราะดว้ยปัญญาและความเฉลียวฉลาดของนาง 

สามารถแสดงใหถึ้งการยอมรับในความสามารถอนัเปรียบเสมือนความดีของนางวาลี  
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ในเสภาเรือง ขุนชา้ง ขุนแผน ขุนช้าง ให้ความรักและการดูแลเอาใจ

ใส่นางวนัทองเป็นอยา่งดี จนนางวนัทองมองขา้มความอปัลกัษณ์และยอมรับในความดีของขุนชา้ง

ได ้เช่น ตอนนางวนัทองครวญถึงชุนชา้งเมือเห็นว่าขุนชา้งนอนนิงหลงัจากโดนรุมทาํร้ายร่างกาย 

ดงัเนือความว่า 

จะนวดฟันเท่าไรไม่ลืมตา  วนัทองทอดกายากบัสามี 

โอพ้่อร่มโพธิเตียของเมียแกว้  พ่อตายแลว้เมียเห็นจะเป็นผ ี

อันจะหานําใจในบุรี  เห็นสินดีอยู่เพียงพ่อโพธิทอง 

แต่อยู่มาเป็นสิบห้าสิบหกปี  คาํน้อยหนึงไม่มีให้เมียหมอง 

เมือคลอดลูกหนุนหลังนังประคอง เห็นเมียร้องพ่อก็รําพิไรวอน 

เมือคราวเมียจับไข้ไม่กินข้าว  พ่อนังเฝ้าเคียงคอยตะบอยป้อน 

เห็นเมียไม่หลับใหลก็ไม่นอน  ครันหน้าร้อนพ่อก็พัดกระพือลม 

หน้าหนาวหนาวแล่นตลอดอก พ่อให้นอนกอดกกซ้อนผ้าห่ม 

ครันหน้าฝนฝนฝอยลงพรอยพรม ให้อยู่ร่มปิดรอบหน้าต่างเรือน 

อันชายใดในพืนปัถพ ี  การรักเมียแล้วไม่มีเสมอเหมือน 

ถึงรูปชัวใจช่วงดังดวงเดือน  นีกรรมเตือนให้ตามเมียมาตาย  

(ขุนชา้ง ขุนแผน, : ) 

จากตวัอยา่งคาํกล่าวของนางวนัทองทีกล่าวถึงขุนชา้งจะเห็นว่า นาง

วนัทองกล่าวถึงความรักและการดูแลเอาใจใส่ของขุนชา้งในการทาํหนา้ทีสามีทีดีมาตลอดระยะเวลา

เกือบ  ปีทีอยู่เป็นสามีภรรยากนั ทาํให้เห็นว่า ขุนช้างสามารถทาํให้นางวนัทองมองขา้มความ

อปัลกัษณ์และยอมรับขุนชา้งได ้เพราะความดีของขุนชา้งทีปฏิบติัต่อนางวนัทอง  

จะเห็นไดว้่า ความอปัลกัษณ์เป็นบททดสอบสาํคญัทีเรืองการยอมรับ

คนอปัลกัษณ์ให้ร่วมเป็นสมาชิกของสังคม ตวัละครอปัลกัษณ์เช่นเจา้เงาะแสดงให้เห็นว่าคนไม่

ยอมรับความอปัลกัษณ์ และจะยอมรับเขา้ร่วมสงัคมก็เมือไดถ้อดรูปอปัลกัษณ์ออกเป็นรูปงามแลว้ 

อย่างไรก็ตามก็ยงัมีการทดสอบการยอมรับอีกลกัษณะหนึง คือการยอมรับในความดีของคน

อปัลกัษณ์ แลว้รับเขา้สู่สงัคมตนเพราะความดีและความสามารถ ดงัเช่นตวัละครนางวาลีและขุนชา้ง 

ความอปัลกัษณ์เป็นขันตอนทดสอบคน ทาํให้เห็นว่าผูที้มีความอปัลกัษณ์

มกัจะไม่ไดรั้บการยอมรับจากผูค้นในสงัคม เนืองจากคนมองว่าผูที้มีรูปลกัษณ์ภายนอกอปัลกัษณ์ก็

มกัจะมีจิตใจ นิสยัและพฤติกรรมในทางอปัลกัษณ์เช่นเดียวกนั หากผูที้มีความอปัลกัษณ์ตอ้งการ

ไดรั้บการยอมรับจากผูค้นในสงัคมกต็อ้งปรับปรุงตนเองใหมี้รูปลกัษณ์ทีงดงาม เช่น เจา้เงาะถอดรูป
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เป็นพระสงัขที์มีความงดงามจึงทาํให้ทา้วสามนต์เกิดความรักใคร่ และนางแกว้แปลงกายเป็นนาง

มณีทีมีความงดงามก็ทาํใหพ้ระพินทองรักใคร่เช่นเดียวกนั หรือใชคุ้ณความดีของตนเพือทาํให้ผูอื้น

มองขา้มความอปัลกัษณ์และยอมรับตนได ้เช่น ขุนชา้งทีเป็นสามีทีดีจนนางวนัทองยอมรับในความ

ดีของชุนชา้ง และนางวาลีทีใชปั้ญญาและความสามารถเพือใหพ้ระอภยัมณียอมรับนางมาเป็นสนม

เอกได ้ 

จากการศึกษาบทบาทในการถ่ายทอดทศันคติทีมีต่อความอปัลกัษณ์ จะเห็นถึงการ

เพิมเติมมุมมองทีมีต่อความอปัลกัษณ์ กล่าวคือ การถ่ายทอดทศันคติทีมีต่อความอปัลกัษณ์ผ่านตวั

ละครอปัลกัษณ์ในวรรณคดีสมยัอยุธยาจนถึงรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั 

(รัชกาลที ) จะปรากฏมุมมองทีว่า ความอปัลกัษณ์เป็นสิงทีแสดงถึงความไม่ดีอย่างชดัเจน แต่

ในช่วงรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระนงัเกลา้เจา้อยูห่วั (รัชกาลที ) จะเห็นว่ามีการเพิมเติมมุมมองต่อ

ความอปัลกัษณ์ทีมองว่า แมค้วามอปัลกัษณ์เป็นสิงทีแสดงถึงความไม่ดี แต่ก็ยงัมีคุณสมบติัพิเศษที

แสดงถึงความดีทีแฝงอยูภ่ายใตค้วามอปัลกัษณ์ ดงัทีปรากฏจากตวัละครนางวาลี ในพระอภยัมณี 

และตวัละครนางแกว้ ในบทละครนอกเรือง แกว้หน้ามา้ การเพิมเติมมุมมองทีเกิดขึนอาจเกิดจาก

สภาพสงัคมทีผูห้ญิงเริมมีบทบาทในสงัคมมากขึน เช่น ในสมยัรัชกาลที  มีกวีทีเป็นสตรี แมไ้ม่ได้

เขียนวรรณคดีสําคัญ แต่สามารถแสดงให้เห็นความสามารถและสถานภาพของสตรีในสมัย

รัตนโกสินทร์ตอนตน้ไดจ้ากงานวรรณคดี (กุหลาบ มลัลิกะมาส, : ) 

 

จากการศึกษาบทบาทของตวัละครอปัลกัษณ์ในวรรณคดีไทยพบว่า ตวัละครอปัลกัษณ์

มีบทบาทสาํคญัต่อการสร้างสรรคว์รรณคดีไทย ทงับทบาทต่อโครงเรือง ตวัละครอปัลกัษณ์เป็นปม

ปัญหา และสร้างความขัดแยง้ในการดาํเนินเรือง บทบาทต่อตวัละคร ตวัละครอปัลกัษณ์เป็นตัว

ละครทีใหโ้ทษและคุณกบัตวัละครอืนในเรือง เพือทาํหนา้ทีในการสร้างปัญหาและอุปสรรคกบัตวั

ละคร และทาํหน้าทีช่วยเหลือตวัละครอืนในเรือง อีกทังยงัขบัเน้นคุณสมบติัพิเศษของตวัละคร

พระเอกใหเ้ด่นชดัขึน และบทบาทต่อการถ่ายทอดทศันคติทีมีต่อความอปัลกัษณ์ เนืองจากตวัละคร

อปัลกัษณ์ถูกสร้างให้ทาํหน้าทีในการเป็นสือกลางในการถ่ายทอดทศันคติทีมีต่อความอปัลกัษณ์ 

เพือนาํเสนอมุมมองว่า ความอปัลกัษณ์เป็นสิงทีแสดงถึงความไม่ดีอยา่งชดัเจน และความอปัลกัษณ์

ยงัคงเป็นสิงทีไม่ดี แต่มีคุณสมบติัเสมือนความดีทีแฝงอยู ่อีกทงัความอปัลกัษณ์ยงัเป็นบทพิสูจน์ให้

เห็นถึงคุณงามความดีด้วย ซึงอาจกล่าวได้ว่าตัวละครอปัลกัษณ์เป็นตัวละครประเภทหนึงทีมี

ความสาํคญัต่อการสร้างสรรคว์รรณคดีไทยเป็นอยา่งมาก 
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บทที 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

สรุปผลและอภิปรายผล 

วิทยานิพนธ์ฉบบันีมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาตัวละครอปัลกัษณ์ในวรรณคดีไทย ใน

ดา้นรูปลกัษณ์ ลกัษณะนิสยัและพฤติกรรม กลวิธีการสร้างตวัละครอปัลกัษณ์ และบทบาทของตวั

ละครอปัลกัษณ์ โดยศึกษาจากตวัละครอปัลกัษณ์ในวรรณคดีไทย ตงัแต่สมยัอยุธยาจนถึงสมยั

รัตนโกสินทร์ตอนตน้ จาํนวน  ตวั ไดแ้ก่ ชูชก พรานบุญ เจ้าเงาะ นางสํามนักขา นางค่อมกุจจี      

ขุนชา้ง หมืนหาญ จรกา ทา้วสันนุราช นางคนัธมาลี นางผีเสือสมุทร ชีเปลือย นางวาลี เจา้ละมาน    

ยอ่งตอด นางแกว้หนา้มา้ นางประแดะ และนางศรีสาหง ผลการศึกษาสรุปไดด้งันี 

ดา้นรูปลกัษณ์ ตวัละครอปัลกัษณ์ปรากฏลกัษณะทางกายภาพทีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความ

อปัลกัษณ์ จาํนวน  ลกัษณะ ไดแ้ก่ อวยัวะผดิรูป อวยัวะพิการ อวยัวะไม่สะอาด อวยัวะมีขนาดใหญ่ 

ร่างกายมีขนาดใหญ่ เส้นผมและขนไม่เป็นระเบียบ เส้นผมและขนยาวกว่าปกติ ผมน้อย ผิวดาํคลาํ 

ผิวหนังไม่เกลียงเกลา หน้าอกหย่อนยาน และเล็บกุด ลกัษณะเหล่านีสามารถสะท้อนให้เห็นถึง

ลกัษณะของร่างกายทีผดิปกติ และไม่สมบูรณ์ อีกทงัสภาพของร่างกายทีไม่น่าดู 

ในดา้นนิสยัและพฤติกรรมของตวัละครอปัลกัษณ์พบว่า ตวัละครอปัลกัษณ์จะปรากฏ

นิสยัและพฤติกรรม   ลกัษณะ คือ นิสยัและพฤติกรรมทีไม่ดี และนิสัยและคุณสมบติัทีดี ตวัละคร

อปัลกัษณ์มีลกัษณะนิสัยทีไม่ดีเป็นส่วนใหญ่พบ  ลกัษณะ ได้แก่ หมกมุ่นกามตณัหา เจา้เล่ห์

เพทุบาย กล่าวเท็จ ขีขลาด ไม่มีความเฉลียวฉลาด ดอ้ยความสามารถในการรบ ไม่ชาํนาญในการ

เกียวพาราสีสตรี โลภ กลา้แสดงความรักต่อผูช้ายก่อน ขีหึง เจา้มารยา ไม่ซือสตัยก์บัสามี พฤติกรรม

หยาบคาย และพฤติกรรมบา้ใบ ้ลกัษณะนิสยัและคุณสมบติัทีดีพบ  ลกัษณะ ไดแ้ก่ มีวิชาความรู้ มี

ปัญญาและความเฉลียวฉลาด มีความซือสตัย ์มีความกลา้หาญ มีความสามารถ และมีอาํนาจ แมว้่า

ตวัละครอปัลกัษณ์บางตวัจะปรากฏนิสยัและพฤติกรรมทีดี แต่ก็ยงัคงลกัษณะนิสยัและพฤติกรรมที

ไม่ดีอยู่ เช่น นางแก้วหน้ามา้ เป็นตวัละครอปัลกัษณ์ทีมีความเฉลียวฉลาด และความกลา้หาญ



184 

 

เป็นคุณสมบติัเด่น แต่นางกมี็นิสยัและแสดงพฤติกรรมของผูห้ญิงทีกลา้แสดงความรักต่อผูช้ายก่อน

อยา่งชดัเจน 

จากการศึกษารูปลักษณ์ ลักษณะนิสัยและพฤติกรรม จะเห็น ว่า รูปลักษณ์มี

ความสมัพนัธต่์อการกาํหนดพฤติกรรมของตวัละครอปัลกัษณ์เป็นอย่างมาก การกาํหนดรูปลกัษณ์

ของตัวละครให้มีความอปัลกัษณ์ ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของตัวละครมีความอปัลกัษณ์

เช่นเดียวกนั กล่าวคือ รูปลกัษณ์ภายนอกไม่ดีส่งผลให้ภายในจิตใจไม่ดีดว้ย ดงันันการแสดงออก

ทางพฤติกรรมจึงไม่ดีตามไปดว้ย แต่หากตวัละครมีรูปลกัษณ์ทีงดงาม ลกัษณะนิสัยและพฤติกรรม

ก็จะงดงามเช่นเดียวกนั เช่น นางแกว้หนา้มา้ เมือเป็นนางแกว้ทีมีรูปลกัษณ์อปัลกัษณ์ ก็เป็นผูห้ญิงที

กลา้แสดงออกถึงความรักทีตนมีต่อผูช้ายก่อน แต่เมือเป็นนางมณีผูมี้ความงดงามก็จะเป็นผูห้ญิงที

แสดงออกถึงความเขินอายเมืออยู่กับผูช้าย จะเห็นว่า นางแก้วหน้ามา้และนางมณีเป็นตัวละคร

เดียวกัน แต่มีพฤติกรรมการแสดงออกทีต่างกัน ทังนีอาจเป็นเพราะรูปลักษณ์ภายนอกเป็น

ตวักาํหนดนิสยัและพฤติกรรมของตวัละครอปัลกัษณ์  

จากการศึกษากลวิธีการสร้างตวัละครอปัลกัษณ์ในวรรณคดีไทย  กลวิธีหลกั ไดแ้ก่ 

กลวิธีการเล่าเรือง และกลวิธีทางภาษา พบว่า กลวิธีการเล่าเรืองจะใชก้ลวิธีการเล่าเรืองในการ

นาํเสนอภาพตวัละครอปัลกัษณ์  ลกัษณะ ไดแ้ก่ กลวิธีการสร้างจากการบรรยายของผูเ้ล่าเรืองแบบ

ผูรู้้ กลวิธีการสร้างจากบรรยายของตัวละครอืน และกลวิธีการสร้างจากถอ้ยคาํของตัวละคร

อปัลกัษณ์ 

กลวิธีการสร้างจากการบรรยายของผูเ้ล่าเรืองแบบผูรู้้ เป็นกลวิธีทีจะใชใ้นการเกรินนาํ

ถึงตวัละครอปัลกัษณ์ เมือกล่าวถึงตัวละครอปัลกัษณ์นัน ๆ ก็จะสามารถให้เห็นภาพของละคร

อปัลกัษณ์ไดท้นัที ในการสร้างตวัละครอปัลกัษณ์ผ่านผูเ้ล่าเรืองแบบผูรู้้มกัจะแสดงให้เห็นถึงภาพ

เชิงลบแก่ตวัละครอปัลกัษณ์ ผูเ้ล่าเรืองจะเน้นไปทีความอปัลกัษณ์ของตวัละครทงัดา้นรูปลกัษณ์ 

ลกัษณะนิสยัและพฤติกรรมเป็นสาํคญั และไม่มีความคิดหรือเจตนาอนัแฝงเร้น เพราะจะมุ่งแสดง

ลกัษณะของตวัละครอปัลกัษณ์ใหช้ดัเจน 

กลวิธีการสร้างจากการบรรยายของตัวละครอืน จะเป็นมีการสร้างของตัวละคร

อปัลกัษณ์ผา่นสายตา การคิดคาํนึง คาํพูด และพฤติกรรมของตวัละครอืน ๆ ในเรืองทีมีต่อตวัละคร

อปัลกัษณ์ ในการสร้างตวัละครอปัลกัษณ์ผา่นมุมมองของตวัละครอืน ๆ ในเรืองมกัจะแสดงให้เห็น

ภาพในเชิงลบของตัวละครอปัลกัษณ์ โดยมองผ่านรูปลกัษณ์ทีอปัลกัษณ์ และเกิดการตีความตัว

ละครอปัลกัษณ์ว่าจะต้องมีลกัษณะนิสัยและพฤติกรรมในดา้นลบ หากตัวละครอืนในเรืองจะ
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กล่าวถึงความดีงามของตวัละครอปัลกัษณ์ ตวัละครอปัลกัษณ์ก็จะตอ้งพิสูจน์ตนเองโดยการแสดง

คุณสมบติัพิเศษออกมา หรือการถอดรูปลกัษณ์ทีอปัลกัษณ์ออกไป 

กลวิธีการสร้างจากถอ้ยคาํของตวัละครอปัลกัษณ์ ทาํให้เห็นว่า ตวัละครอปัลกัษณ์มี

การแสดงภาพของตนเองดว้ยมุมมองในเชิงบวก โดยมองว่ารูปลกัษณ์อนัอปัลกัษณ์ไม่เป็นปัญหา 

เนืองจากตวัละครอปัลกัษณ์มองผา่นความอปัลกัษณ์จึงเห็นความดีของตนเอง และการมองว่าตนมี

ลกัษณะนิสยัและพฤติกรรมทีดี ซึงตวัละครอปัลกัษณ์มีความคิดและเจตนาร้ายแฝงเร้นอยู่ คือ การ

หลอกลวงให้ผูอื้นหลงเชือตน เพือให้ไดใ้นสิงทีปรารถนา นอกจากนีตวัละครอปัลกัษณ์ยงัแสดง

ภาพของตนเองดว้ยมุมมองในเชิงลบ โดยมองว่ารูปลกัษณ์ของตนน่าเกลียด และมีคุณสมบติัดอ้ย 

ซึงเป็นการกล่าวถึงเพือยอมรับในสิงทีไม่ดีของตนเอง 

การสร้างตวัละครอปัลกัษณ์ผ่านกลวิธีการเล่าเรือง ทงั  ลกัษณะขา้งตน้พบว่า การ

สร้างตวัละครอปัลกัษณ์ผา่นผูเ้ล่าเรืองแบบผูรู้้ การสร้างผ่านตวัละครอืน ๆ ในเรือง และการสร้าง

ผา่นตวัละครอปัลกัษณ์เองมกัจะแสดงใหเ้ห็นภาพของตวัละครอปัลกัษณ์ในเชิงลบเป็นสาํคญั แต่ก็มี

การแสดงใหเ้ห็นภาพในเชิงบวกบา้ง โดยการสร้างผ่านมุมมองของตวัละครอปัลกัษณ์เอง ซึงเป็น

มุมมองทีมีเจตนาแฝงเร้น แต่การสร้างผา่นมุมมองของผูเ้ล่าเรืองแบบผูรู้้ และการสร้างผ่านมุมมอง

ตวัละครอืน ๆ ในเรืองจะเป็นการมองโดยปราศจากเจตนาแฝงเร้น ทาํให้เห็นภาพเชิงบวกของตวั

ละครอปัลกัษณ์ได้อย่างตรงไปตรงมา จะเห็นว่า การแสดงให้เห็นภาพเชิงบวกของตัวละคร

อปัลกัษณ์ผา่นกลวิธีการเล่าเรืองทงั  ลกัษณะมีความแตกต่างกนั เพราะเกิดจากเจตนาแฝงเร้นของ

ตวัละครอปัลกัษณ์ จึงส่งผลใหก้ารสร้างตวัละครอปัลกัษณ์มีความซบัซอ้นมากขึน 

ในส่วนกลวิธีทางภาษา กวีใชค้าํและภาพพจน์ในการสร้างตวัละครอปัลกัษณ์ ในดา้น

การใชค้าํ กวีสรรคาํทีสามารถสือความหมายใหเ้ห็นถึงความอปัลกัษณ์ของตวัละครไดอ้ย่างชดัเจน 

และใชค้าํเรียกตวัละครอปัลกัษณ์ทีทาํให้เห็นลกัษณะต่าง ๆ ของตวัละครอปัลกัษณ์ไดท้นัทีว่า ตวั

ละครอปัลกัษณ์มีลกัษณะภายนอกและลกัษณะนิสัยในเชิงลบเป็นส่วนใหญ่ ส่วนการใชภ้าพพจน์ 

กวีจะใชก้ารอุปมาและอุปลกัษณ์เพือเปรียบเทียบรูปลกัษณ์ นิสัยและพฤติกรรมของตวัละครกบัสิง

ต่าง ๆ เช่น ผี ปีศาจ เปรต และเสือ ซึงเป็นการยาํให้เห็นภาพในเชิงลบของตัวละครอปัลกัษณ์ได้

ชดัเจนยงิขึน 

ตวัละครอปัลกัษณ์ในวรรณคดีไทยมีบทบาทสาํคญั  ลกัษณะ ไดแ้ก่ บทบาทของตวั

ละครอปัลกัษณ์ทีมีต่อโครงเรือง บทบาทของตวัละครอปัลกัษณ์ทีมีต่อตวัละคร และบทบาทของตวั

ละครอปัลกัษณ์ทีมีต่อการถ่ายทอดทศันคติต่อความอปัลกัษณ์ 
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บทบาทของตวัละครอปัลกัษณ์ทีมีต่อโครงเรืองพบว่า ตวัละครอปัลกัษณ์จะเป็นปม

ปัญหาของเรือง คือ ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ระหว่างตวัละครอปัลกัษณ์กบัตวัละครอืนในเรือง และยงั

เป็นต้นเหตุให้ตวัละครอืนในเรืองขัดแยง้กัน กวีกาํหนดให้ตัวละครเอกของเรืองเป็นตัวละคร

อปัลกัษณ์ ซึงความอปัลกัษณ์นนัเป็นปมปัญหาสาํคญั ทีทาํใหต้วัละครเอกมีความอปัลกัษณ์ขดัแยง้

กบัตวัละครอืน ๆ ในเรือง ความขดัแยง้ระหว่างตวัละครเอกทีมีความอปัลกัษณ์กบัตวัละครอืนใน

เรืองคลีคลายลงเมือตวัละครเอกเปิดเผยตวัตนทีแทจ้ริง ดว้ยการถอดรูปอปัลกัษณ์ออกไป 

บทบาทของตวัละครอปัลกัษณ์ทีมีต่อตวัละครพบว่า ตวัละครอปัลกัษณ์มีบทบาทให้

คุณและใหโ้ทษกบัตวัละครอืนในเรือง ตวัละครอปัลกัษณ์ทีให้คุณจะทาํหน้าทีในการช่วยเหลือตวั

ละครอืน ๆในเรืองในการแกไ้ขปัญหาใหส้ามารถผา่นพน้อุปสรรคไปได ้และยงัทาํหนา้ทีในการขบั

เนน้คุณสมบติัของตวัละครพระเอกดว้ย ตวัละครอปัลกัษณ์ทีทาํหนา้ทีช่วยเหลือตวัละครอืนในเรือง

มกัจะปรากฏเป็นตวัละครทีมีคุณสมบติัพิเศษ เช่น มีวิชาความรู้ เฉลียวฉลาด มีความกลา้หาญ และมี

ความสามารถ แต่ตวัละครอปัลกัษณ์ทีทาํหน้าทีขบัเน้นคุณสมบติัของตวัละครพระเอกจะปรากฏ

เป็นตวัละครทีมีคุณสมบติัดอ้ยกว่าทงัสิน แมว้่าตวัละครอปัลกัษณ์จะมีคุณสมบติัทีดี แต่เมือเป็นคู่

เทียบเคียงกบัตวัละครพระเอกคุณสมบติัทีดีกจ็ะกลายเป็นคุณสมบติัดอ้ย เพือขบัเนน้ใหต้วัละครเพิม

คุณสมบติัทีดีใหเ้ด่นชดัเพิมขึนอีก ส่วนตวัละครอปัลกัษณ์ทีใหโ้ทษจะเป็นตวัละครทีมีลกัษณะนิสยั

และพฤติกรรมทีไม่ดี ซึงจะทาํหนา้ทีสร้างปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ให้แก่ตวัละครอืน ๆ ในเรือง 

เช่น ชีเปลือยทีลวงสุดสาครเพือชิงไมเ้ทา้และมา้มงักร ส่งผลให้สุดสาครตอ้งตกอยู่ในอนัตราย แต่

สุดสาครก็ไดเ้รียนรู้คนมากขึน 

บทบาทสุดทา้ยของตัวละครอปัลกัษณ์ คือ บทบาทต่อการถ่ายทอดทศันคติต่อความ

อปัลกัษณ์ ตวัละครอปัลกัษณ์ทาํใหเ้ห็นมุมมองทีมีต่อความอปัลกัษณ์ว่า ความอปัลกัษณ์เป็นสิงทีไม่

ดีอยา่งชดัเจน เมือรูปลกัษณ์ไม่งดงามก็จะส่งผลต่อนิสยัและพฤติกรรมของตวัละครให้ไม่ดีไปดว้ย 

ตวัละครอปัลกัษณ์จึงเป็นเสมือนภาพแทนความชวัร้ายทีทาํให้ผูอ่้านเห็นเป็นรูปธรรมไดช้ดัเจนขึน 

สอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของ Anthony Synnott (อา้งถึงใน ไปรยา พลศารทูล, : ) ทีว่า  

ความงามและความดีเป็นสิงคู่กนั ดงัเช่นในเทพนิยายกรีก-โรมนั มกันาํเสนอผูที้

มีคุณธรรม มีความดีในรูปกายทีงดงาม และพยายามสือวา่เป็นสัญลกัษณ์ของความดี ในทาง

ตรงกนัขา้มความชวัมกัปรากฏมกัปรากฏกบัอสูรในสภาพทีน่าเกลียดน่ากลวั ซึงรูปกายน่า

เกลียดน่ากลวั คือ ความชวัร้าย เลวทราม เช่น รูปร่างอาจจะดูใหญ่โตมาก รูปร่างมองแลว้

ไม่ไดส้ัดส่วน อวยัวะต่างๆ ผิดปกติ ผิดรูปร่าง 
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อย่างไรก็ตามก็ยงัมีการเพิมทัศนคติต่อความอปัลกัษณ์ให้ไม่ไปในทิศทางเลวร้าย

เท่านนั แต่ปรากฏทศันคติเพิมเติมว่าแมรู้ปลกัษณ์จะอปัลกัษณ์ แต่ก็มีคุณสมบติัทีดีอนัเปรียบเสมือน

กบัคุณความดีทีแฝงอยูภ่ายในจิตใจ ซึงคุณสมบติัทีดีก็จะทาํใหเ้กิดการยอมรับความอปัลกัษณ์นนัได้

มากขึน ดงัเช่น พระอภยัมณีทียอมรับนางวาลีเป็นสนม เพราะนางวาลีมีความรู้และความสามารถใน

การทาํสงคราม 

ในการเพิมเติมทัศนคติทีมีต่อความอปัลกัษณ์ จะเห็นว่า ในสมยัอยุธยาจนถึงสมยั

รัตนโกสินทร์รัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั (รัชกาลที ) จะมองว่าความ

อปัลกัษณ์เป็นสิงทีไม่ดีอยา่งชดัเจน ตวัละครอปัลกัษณ์ในวรรณคดีในสมยัดงักล่าวจึงมีรูปลกัษณ์

ภายนอก นิสยัและพฤติกรรมทีไม่ดี เช่น เรือง มหาชาติคาํหลวง หรือเสภาขุนชา้ง ขุนแผน ยกเวน้

เรืองสงัขท์องทีเริมมีเคา้ความคิดเรืองความอปัลกัษณ์ในแง่บวก ซึงความคิดนีมีความชดัเจนมากขึน

ในสมยัต่อมา คือ รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระนงัเกลา้เจา้อยูห่วั (รัชกาลที ) การถ่ายทอดทศันคติที

มีต่อความอปัลกัษณ์มีมุมมองทีเพิมเติมเขา้มาชดัเจนมากขึน โดยมองว่าความอปัลกัษณ์ยงัคงเป็นสิง

ทีไม่ดี แต่ถา้หากมองขา้มความอปัลกัษณ์ภายนอกก็จะสามารถเห็นความดีหรือความงดงามทีอยู่

ภายใตค้วามอปัลกัษณ์ เช่น บทละครนอกเรือง นางแกว้หน้ามา้ กวีสร้างนางแกว้หน้ามา้ให้มีความ

อปัลกัษณ์แต่มีความกลา้หาญ หรือในพระอภยัมณี กวีสร้างนางวาลีให้มีความอปัลกัษณ์ แต่มีความ

เฉลียวฉลาด ความสามารถ และความกลา้หาญ การเพิมเติมทศันคติทีมีต่อความอปัลกัษณ์อาจเกิด

จากความหลากหลายของชาติพนัธุต่์าง ๆ ทางฝังตะวนัตกทีเขา้มาติดต่อคา้ขายกบัประเทศไทย จึง

เกิดความเลือนไหลทางความคิดส่งผลให้ความคิดหรือมุมมองทีมีต่อความอปัลกัษณ์มีการมอง

เพิ มเติมขึนมาจากเดิม สอดคล้องกับคํากล่าวในเอกสารการสอนชุดประวัติศาสตร์ไทย 

(มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, : ) ทีกล่าวว่า  

การขยายตวัทางการคา้ในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้มีผลทาํใหเ้กิดการเปลียนแปลง

โลกทศัน์ของคนในสมยันนั ค่านิยมบางประการในสมยัอยุธยายงัคงปรากฏอยู่ เช่นความเชือ

ในเรืองความไม่เท่าเทียมกนัของมนุษย ์แต่การขยายตวัทางการคา้ทาํให้ความคิดเป็นเหตุเป็น

ผลเชิงประจกัษม์ากขึน โดยเน้นความสําคญัของมนุษยใ์ห้รู้จักใชปั้ญญา และพิจารณาความ

จริงมากขึน วฒันธรรมของชาวตะวนัตกทีเขา้มาทาํให้เกิดความสํานึกในความคิดทีมีเหตุผล 

โลกทัศน์สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจึงเปิดกว้าง อีกทงัวรรณกรรมในสมัยรัตนโกสินทร์

ตอนตน้เป็นวรรณกรรมของชนชันนํา การสร้างสรรค์วรรณกรรมในสมัยนันจึงพยายาม

สอดแทรกค่านิยม คุณธรรม และธรรมเนียมปฏิบติัทีพึงประสงคส์ําหรับชนชนัทีปรารถนาจะ

เขา้รับราชการแทรกลงไปดว้ย  
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การเพิมเติมทศันคติทีมีต่อความอปัลกัษณ์ทาํใหเ้ราตระหนกัถึงความดีงามทีอยู่ภายใน

จิตใจมากกว่ารูปลกัษณ์ภายนอก แต่อยา่งไรก็ตามความอปัลกัษณ์ก็ยงัไม่เป็นทีปรารถนาและไม่เป็น

ทียอมรับของผูค้น เช่น เจา้เงาะทีเป็นพระเอก แต่ไม่ไดรั้บการยอมรับจากทา้วสามนต์ เพราะความ

อปัลกัษณ์ และนางแกว้หนา้มา้ทีเป็นตวัละครนางเอกไม่ไดรั้บการยอมรับจากพระพินทอง แต่เมือ

ตวัละครดงักล่าวถอดความอปัลกัษณ์ออกเป็นผูที้มีความงดงามก็จะไดรั้บการยอมรับอย่างแทจ้ริง 

แต่หากตวัละครอปัลกัษณ์แต่มีคุณสมบติัทีดี ไม่สามารถถอดรูปอนัอปัลกัษณ์ออกได ้เพราะเป็น

รูปลกัษณ์ทีแทจ้ริง เช่น นางวาลี ก็ถูกกาํหนดใหไ้ม่สามารถแสดงพฤติกรรมไดจ้นจบเรือง และตอ้ง

เสียชีวิตลง สามารถสะทอ้นใหเ้ห็นถึงทศันคติทีมีต่อความอปัลกัษณ์ว่า ความอปัลกัษณ์ยงัเป็นสิงที

ไม่พึงปรารถนาและไม่อาจเป็นทียอมรับไดอ้ยูน่นัเอง 

ข้อเสนอแนะ 

ตวัละครอปัลกัษณ์มีความสาํคญัต่อการสร้างสรรคว์รรณคดีไทย แต่ทว่าในวรรณกรรม

ปัจจุบนัก็มีการสร้างตวัละครให้มีรูปลกัษณ์ทีไม่งดงามอยู่เช่นกนั เช่น นวนิยายชุด Ugly Ducking 

เรือง secret รักลบั...ลบั ตวัละครเอกของเรือง คือ บุญสวรรคมี์รูปลกัษณ์ทีไม่งดงาม ซึงน่าสนใจใน

การศึกษาตวัละครอปัลกัษณ์ในวรรณกรรมปัจจุบนัดว้ย เพือใหเ้ห็นความคิดทีมีต่อความอปัลกัษณ์

ในสงัคมปัจจุบนัมากขึน 
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