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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีการใช้ภาษาไทยและภาพสะท้อนสังคมไทยในวรรณกรรมบันเทิงคดี
ของ มกุฏ อรฤดี ผลการวิจัยกลวิธีการใช้ภาษา พบดังนี้ ด้านการใช้คำ� พบการใช้คำ� 11 ชนิด ได้แก่ คำ�มีความหมายโดย
นัย คำ�แสดงอารมณ์ คำ�มีศักดิ์ คำ�เฉพาะกลุ่ม คำ�ภาษาปาก คำ�ภาษาถิ่น คำ�ภาษาต่างประเทศ คำ�ย่อ การซํ้าคำ� การหลาก
คำ� และ คำ�แสดงภาพ โดยพบคำ�ภาษาปากมากที่สุด พบคำ�ภาษาต่างประเทศรองลงมา ด้านการใช้ประโยค พบประโยค
สั้น ประโยคยาว และประโยคที่มีลักษณะแปลกออกไปจากธรรมดา โดยพบประโยคสั้นเป็นส่วนใหญ่ ด้านการใช้สำ�นวน
พบการใช้ส�ำ นวนเพือ่ ย่นย่อข้อความ เพือ่ ขยายความ เพือ่ แทนคำ�ทีไ่ ม่ตอ้ งการกล่าวตรง ๆ และเพือ่ เพิม่ ความสละสลวยของ
ถ้อยคำ� โดยพบการใช้สำ�นวนเพื่อย่นย่อข้อความมากที่สุด ด้านกลวิธีการใช้ภาพพจน์ พบการใช้ภาพพจน์ 19 ชนิด ได้แก่
อุปมา อุปลักษณ์ สัญลักษณ์ บุคลาธิษฐาน สมมติภาวะ อติพจน์ อวพจน์ อุปนิเษท นามนัย สัมพจนัย อุปมานิทัศน์
การอ้างถึง การแฝงนัยปฏิพจน์ ปฏิทรรศน์ แนวเทียบ สัทพจน์ ปฏิปจุ ฉา และ อาวัตพากย์ โดยพบอุปมามากทีส่ ดุ รองลงมา
คือ สัทพจน์ ผลการวิจัยภาพสะท้อนสังคมไทย พบดังนี้ ด้านครอบครัวพบภาพสะท้อนที่เกี่ยวข้องกับความรักความผูกพัน
ในครอบครัว และภาพสะท้อนปัญหาครอบครัว ด้านการศึกษาพบภาพสะท้อนที่เกี่ยวข้องกับครู นักเรียน ผู้ปกครองและ
สังคม ด้านเศรษฐกิจพบภาพสะท้อนเศรษฐกิจระดับบุคคลและชุมชน ด้านสิทธิมนุษยชนพบภาพสะท้อนการเคารพสิทธิ
มนุษยชนและการละเมิดสิทธิมนุษยชน
คำ�สำ�คัญ : กลวิธีการใช้ภาษา, ภาพสะท้อนสังคม, บันเทิงคดี, มกุฏ อรฤดี

Abstract

This research aimed to study the techniques of Thai language usage and Thai social reflection
in Makut Onrudee’s fictions. The result showed that 1) The techniques of Thai language usage in Makut
Onrudee’s fictions, consisted of eleven word usages such as implied word, emotional word, prestige
word, jargon, spoken word, dialect, foreign word, abbreviated word, repeated word, synonym, and
imagery. The usage of spoken word was found in most prominent and word from foreign languages was
respectively. The result regarding the sentences aspect showed that there were three kinds of sentences
i.e. short sentence, long sentence, and baroque sentence. The usage of short sentence was found most.
The study of Thai expression usage showed that there were four expressions i.e. using expression to
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brief text, using expression to extend text, using
expression to replace the direct saying, and using
expression for elegance. The usage of expression
to brief text was found in the most. However, the
figure of speech usage revealed nineteen types
i.e. simile, metaphor, symbol, personification,
apostrophe, hyperbole, meiosis, litotes, metonymy,
synecdoche, allegory, allusion, irony, oxymoron,
paradox, analogy, onomatopoeia, rhetorical
question, and synesthesia. The simile was found in
most prominent and onomatopoeia was the next.
2) The social reflection in fifteen Makut Onrudee’s
fictions revealed that in family aspect researcher
found that there were reflection involving love with
family relationship, and reflections on family problems. In academic aspect, there were reflection
involving the teachers, students, parents and
society. In economic aspect, there were both of
personal and community. Similarly, in human rights
aspect was found the reflection of the respect for
human rights and violations of human rights.
Keywords : Techniques of language usage, Social
as reflected, Fictions, Makut Onrudee

บทนำ�

มกุฏ อรฤดี เป็นนักเขียนเรือ่ งบันเทิงคดีประเภท
นวนิยาย เรือ่ งสัน้ และ วรรณกรรมเยาวชน มีผลงานตีพมิ พ์
จากนามปากกา มกุฏ อรฤดี นิพพานฯ และ วาวแพร
ผลงานเหล่านี้ได้รับความนิยมและได้รับรางวัลเป็นจำ�นวน
มาก เนื่องเป็นงานเขียนที่มีความโดดเด่นทั้งในด้านกลวิธี
การใช้ภาษา และการถ่ายทอดเรื่องราวที่มีเนื้อหาสะท้อน
ภาพสังคมได้อย่างน่าสนใจ ดังตัวอย่างจากเรือ่ ง “เปลวไฟ”
ว่า “เรือ่ งแบบนัน้ มันเกินกว่าทีช่ าวบ้านจะเข้าใจ พวกเขาไม่
เคยได้รบั การสัง่ สอนมาให้เดินทางลัด และในขณะเดียวกัน
ก็ไม่รู้จักทางโค้ง มีแต่ทางตรงที่เดินกันอยู่เท่านั้น” (มกุฏ
อรฤดี, 2519 : 126) มกุฏ อรฤดี ได้ใช้ภาพพจน์สญ
ั ลักษณ์
เชื่อมโยงคำ�ที่มีความหมายเกี่ยวกับเส้นทางเข้ากับการทำ�
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มาหากินของชาวบ้าน โดยกล่าวว่าชาวบ้านไม่รจู้ กั เดินทาง
ลัด หมายถึงการทีช่ าวบ้านไม่เคยได้รบั การสัง่ สอนให้คดโกง
ขณะเดียวกันก็ไม่รจู้ กั ทางโค้ง คือไม่รจู้ กั บุคคลใดๆ ทีจ่ ะไปขอ
ความช่วยเหลือ มีแต่ ทางตรง หมายถึงวิถชี วี ติ ทีพ่ ง่ึ พากำ�ลัง
ความสามารถของตนเองโดยตรงเท่านัน้
นอกจากนี้ งานเขียนของ มกุฏ อรฤดี ยังสะท้อน
ภาพสั ง คมออกมาสู่ ส ายตาผู้ อ่ า น ดั ง ตั ว อย่ า งจากเรื่ อ ง
“ผีเสื้อและดอกไม้” ว่า “คนที่ไม่เคยผ่านการอบรมใน
โรงเรียนมาก่อนอย่างเขา ยอมรับที่จะทำ�ทุกอย่างให้ลูกอีก
สองคนได้เข้าโรงเรียน แม้ว่าจะไม่ได้เรียนสูงเหมือนเด็ก
อื่นๆ ก็ตาม แค่ 4 ปีอย่างฮูยันก็ดีแล้ว เพราะเขาได้เห็น
แล้วว่า ความคิดของคนที่เคยผ่านโรงเรียนมานั้นแล่นได้
เร็วกว่าเขา” (นิพพานฯ 2541: 109) ข้อความนี้ได้สะท้อน
ภาพของพ่อผู้เล็งเห็นความสำ�คัญของการศึกษา แม้ว่าตน
จะไม่เคยได้รับการศึกษา เพราะได้เห็นว่าลูกคนโตซึ่งได้
เรียนหนังสือมีความคิดกว้างไกลกว่าตัวเขามาก ด้วยเหตุ
นี้ แม้จะต้องทำ�งานหนักหรือกู้หนี้ยืมสิน ก็จะส่งลูกอีกสอง
คนเข้าโรงเรียนให้ได้
กลวิธีการเขียนและการสะท้อนภาพสังคมดัง
กล่าว สอดคล้องกับที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวง
วัฒนธรรม (2556 : 174) ได้กล่าวถึงผลงานของมกุฏ อรฤดี
ในโอกาสที่ มกุฏ อรฤดี ได้รบั เชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ
สาขาวรรณศิลป์ ประเภทนวนิยายและเรื่องสั้น พ.ศ. 2555
ว่า “แม้ผลงานเขียนของนายมกุฏ อรฤดี จะนำ�เสนอเรื่อง
ราวของชีวิตที่ขมขื่นลำ�เค็ญ แต่มีกลวิธีการเขียนที่สื่อภาพ
สะอาด บริสุทธิ์ งดงาม อันเป็นการประสานทางศิลปะที่ส่ง
พลังสะเทือนใจอย่างสูง”
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา
วรรณกรรมบันเทิงคดีของมกุฏ อรฤดี ทั้งในด้านกลวิธีการ
เขียนโดยศึกษาจากกลวิธีการใช้ภาษา และด้านการนำ�
เสนอเรื่องราวโดยศึกษาจากภาพสะท้อนสังคมที่ปรากฏใน
วรรณกรรมบันเทิงคดีของมกุฏ อรฤดี

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อศึกษากลวิธีการใช้ภาษาและภาพสะท้อน
สังคมในวรรณกรรมบันเทิงคดีของมกุฏ อรฤดี
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ขอบเขตการวิจัย

ศึกษาจากงานเขียนของมกุฏ อรฤดี เฉพาะงาน
เขียนประเภทบันเทิงคดี ตามที่ปรากฏในนามปากกา มกุฏ
อรฤดี นิพพานฯ และ วาวแพร จำ�นวนทัง้ หมด 15 เล่ม ได้แก่
จดหมายถึงเมา (2516) เพลงนกเหยี่ยว (2519) เปลวไฟ
(2519) ถนนดอกไม้ (2521) ก่อนสิ้นมรสุม (2522) วันที่
จากกัน (2522) ทุง่ ดอกไม้ (2529) จะล่องลอยไปในฟากฟ้า
(2529) เด็กน้อย (2529) ปีกความฝัน (2537) ผีเสื้อและ
ดอกไม้ (2541) เพลงดวงดาว (2544) พราวแสงรุ้ง (2548)
ดอกไม้และสายฝน (2552) และ เด็กชายจากดาวอืน่ (2554)

นิยามศัพท์

วรรณกรรมบันเทิงคดี หมายถึง งานเขียนขอ
งมกุฏ อรฤดี ที่เป็นเรื่องแต่งขึ้นเพื่อให้ความบันเทิงเป็น
หลักให้สาระความรู้เป็นรอง
กลวิธีการใช้ภาษา หมายถึง กลวิธีการใช้คำ�
กลวิธีการใช้ประโยค กลวิธีการใช้สำ�นวน และกลวิธีการใช้
ภาพพจน์ ในวรรณกรรมบันเทิงคดีของมกุฏ อรฤดี
ภาพสะท้อนสังคม หมายถึง เนือ้ หาในวรรณกรรม
บันเทิงคดีของมกุฏ อรฤดีทส่ี ะท้อนให้เห็นภาวะ เรือ่ งราว หรือ
เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ในสังคมไทย

ผลการวิจัย

1. กลวิธีการใช้คำ� 
ผู้วิจัยประยุกต์หลักเกณฑ์ของ ชำ�นาญ รอดเหตุ
ภัย (2522) ร่วมกับ สมพร มันตะสูตร (2525) ได้เกณฑ์ใน
การวิเคราะห์กลวิธกี ารใช้ค�ำ 11 ชนิด ได้แก่ คำ�มีความหมาย
โดยนัย คำ�แสดงอารมณ์ คำ�มีศักดิ์ คำ�เฉพาะกลุ่ม คำ�ภาษา
ปาก คำ�ภาษาถิ่น คำ�ภาษาต่างประเทศ คำ�ย่อ การซํ้าคำ�
การหลากคำ� และ คำ�แสดงภาพ ผลการวิจัยพบคำ�ภาษา
ปากมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36.57 รองลงมาคือคำ�ภาษา
ต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 22.60 แสดงตัวอย่างกลวิธกี าร
ใช้คำ� 6 ชนิดดังนี้
คำ�มีความหมายโดยนัย คือ คำ�ที่มีความหมาย
อื่นแฝงอยู่นอกจากความหมายโดยตรง เช่น
“คุณครูคะ หนูขออนุญาตไป ‘ทำ�ธุระ’ ค่ะ”
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คุณครูพยักหน้า และยิม้ ให้ออ้ มเดือน แต่เด็กผูช้ าย
หัวเราะคิกคัก และเด็กผูห้ ญิงกระซิบกระซาบกัน
เพราะการขออนุญาต ‘ทำ�ธุระ’ เป็นคำ�ใหม่ทท่ี กุ
คนเพิง่ ได้ยนิ
(วาวแพร, 2544 : 92)
จากเนื้อความ มีเพียงอ้อมเดือนและครูที่เข้าใจ
ความหมายโดยนัยของคำ�ว่า “ทำ�ธุระ” ส่วนคนอืน่ ไม่เข้าใจ
เพราะเพิง่ เคยได้ยนิ จากนัน้ เมือ่ คิดตามจึงเข้าใจว่าหมายถึง
การขับถ่ายของเสีย
คำ�ภาษาปาก คือ คำ�ภาษาพูดทั่วๆ ไป ไม่คำ�นึง
ถึงความถูกต้องหรือเหมาะสม แต่สามารถสื่อสาร
กันได้ เช่น
จะบอกอะไรให้ ครูทโ่ี รงเรียนเขาบอกว่าคนทีไ่ ม่ใส่
เกือกนัน่ น่ะ เชือ้ โรคมันจะเข้าไปในตีน แล้วทำ�ให้ไม่สบาย
(นิพพานฯ, 2541 : 57)
จากตัวอย่างพบคำ�ภาษาปาก 2 ครั้ง จากคำ�ว่า
“เกือก” และ “ตีน” ซึ่งแสดงกลวิธีการใช้คำ�ภาษาปากเพื่อ
ให้บทสนทนามีความเป็นธรรมชาติ เหมาะสมกับตัวละครที่
เป็นเด็กชาวบ้าน
คำ�ภาษาต่างประเทศ คือ คำ�ที่เรียกทับศัพท์คำ�
จากภาษาต่างประเทศ ดังตัวอย่าง
ตอนทีช่ าญไปต่างจังหวัดกับพ่อและแม่ครัง้ หลังสุด
พีช่ ายของชาญก็ไปด้วย พ่อมีเพือ่ นทำ�งาน
อยูใ่ นป่า จึงไปกางเต็นท์พกั แรม
(วาวแพร, 2548 : 125)
“เต็นท์” เป็นคำ�ที่มาจากภาษาอังกฤษว่า Tent
หมายถึง “ที่พักหรือที่อาศัยชั่วคราว ย้ายไปได้ โดยมากทำ�
ด้วยผ้าใบขึงกับเสาหรือหลัก” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 :
510) การใช้คำ�ภาษาต่างประเทศ เต็นท์ มีลักษณะเป็นการ
ทับศัพท์เนื่องจากไม่มีคำ�แทนในภาษาไทย
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ดังตัวอย่าง

การซํ้าคำ� คือ การใช้คำ�ซํ้าๆ เพื่อเน้นความรู้สึก

ตัง้ แต่ถนนทางเข้าโรงเรียน เราก็จะปลูกต้นไม้ตน้
โตๆ รอบๆ โรงเรียนก็ปลูกต้นดอกไม้ดอกไม้
ดอกไม้ ดอกไม้ ปลูกดอกไม้ให้เต็มไปหมด เดิน
ไปทางไหนมีแต่ดอกไม้”
(วาวแพร, 2529 : 55)
จากตั ว อย่ า งจะเห็ น ได้ ว่ า การซํ้ า คำ � โดยกล่ า
วซํ้าๆ ส่งผลให้นึกภาพได้ชัดเจนว่าผู้พูดคาดหวังให้มีดอก
ไม้จำ�นวนมากเบ่งบานอยู่เต็มพื้นที่รอบโรงเรียน
การหลากคำ� คือ การเปลีย่ นคำ�บางคำ�ให้เป็นคำ�
อื่น เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้คำ�ซํ้าๆ กัน เช่น
“ฝนตก ไม่อยากออกมาซื้อบ่อยๆ กะปิก็หมด
แล้ว เอาสักกิโลด้วยนะ แล้วก็นํ้ามันอีกสองขวด กระเทียม
เนื้อแห้งยังพอมีเหลือไหม อยากจะแบ่งไปบ้าง”
(มกุฏ อรฤดี, 2522ก : 65)
จากตัวอย่างผู้เขียนได้หลากคำ�ที่มีความหมาย
คล้ายกัน คือ ซื้อข้าวของ, เอากะปิ-นํ้ามัน, แบ่งกระเทียมเนื้อแห้ง ซึ่งตามบริบทแล้วไม่ว่าจะเป็นคำ�ใดก็หมายถึงการ
“ซื้อ” ทั้งสิ้น
ดังตัวอย่าง

คำ�แสดงภาพ คือคำ�ที่ร่างภาพให้เห็นได้ชัดเจน

“เอาละ ฟังครู” อามีพดู ขึน้ ดัง ๆ เมือ่ เด็กเริม่ ออก
เสียงขอร้องกันเซ็งแซ่
(มกุฏ อรฤดี, 2522ข : 65)
ราชบัณฑิตยสถาน (2556: 404) ให้ความหมาย
ของคำ� เซ็งแซ่ ว่า “ดังอื้ออึงแซ่ไปหมด” จากตัวอย่าง ที่มา
ของเสียง “เซ็งแซ่” นัน้ มาจากเสียงเด็กนักเรียนต่างคนต่าง
แย่งกันพูด
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นอกจากทีไ่ ด้แสดงตัวอย่างมานี้ ยังพบกลวิธกี าร
ใช้คำ�อีก 5 ชนิด ที่มีจำ�นวนน้อยลงมาตามลำ�ดับ ได้แก่ คำ�
แสดงอารมณ์ คำ�มีศักดิ์ คำ�เฉพาะกลุ่ม คำ�ภาษาถิ่น และ
คำ�ย่อ รวมทั้งหมดเป็น 11 ชนิด
2. กลวิธีการใช้ประโยค
ผู้วิจัยประยุกต์หลักเกณฑ์ของ สมเกียรติ รักษ์
มณี (2551) ได้เกณฑ์ในการวิเคราะห์กลวิธีการใช้ประโยค
3 ชนิด ได้แก่ ประโยคสั้น ประโยคยาว และ ประโยคที่มี
ลักษณะแปลกออกไปจากธรรมดา ผลการวิจัยพบประโยค
สั้นมากที่สุด รองลงมาคือประโยคยาว ดังตัวอย่าง
ประโยคสัน้ คือ ประโยคทีไ่ ม่ซบั ซ้อน ตรงไปตรง
มา จบความโดยเร็ว ไม่มกี ารขยายความต่อเนือ่ ง ดังตัวอย่าง
“ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเถอะ เดี๋ยวค่อยมาคุยกัน
อาบนํา้ ก่อนก็ได้ แม่ตกั ใส่โอ่งไว้ให้แล้ว
สบูก่ อ็ ยูต่ รงริมบ่อนัน่ แหละ อ้อ ผ้าผลัดของแม่กไ็ ด้
อยูใ่ นตูน้ น่ั น่ะ”
(มกุฏ อรฤดี, 2516 : 98)
จากตัวอย่างเป็นการใช้ประโยคสัน้ หลายประโยค
เรียงต่อกันเป็นย่อหน้า แต่ละประโยคมีความกระชับ
แยกประเด็นและจบประเด็นภายในประโยค
ประโยคยาว คือ ประโยคที่มีการขยายความต่อ
เนื่องกันออกไป ให้มีลักษณะเป็นประโยคความรวมหรือ
ความซ้อน ดังตัวอย่าง
แม่เดินลัดเลาะผ่านสุมทุมพุม่ ไม้และตูร้ ถไฟทีเ่ ก่า
มากจนสนิมจับเขรอะ ไม่มใี ครพักอาศัยอยู่
ในตู้ชำ� รุ ด ทรุ ด โทรมเหล่ า นั้น จนมาถึ ง แนวรั้ว
สังกะสี ไม่ใช่ทเ่ี ดิมซึง่ ชายชราและคนอืน่ ๆ ใช้เป็นทาง
เข้า-ออก แต่เป็นช่องใหม่ทแ่ี ม่เพิง่ ค้นพบตอนกลับ
เข้ามาภายในรัว้ ครัง้ หลัง
(นิพพานฯ, 2537 : 146)
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จากตัวอย่าง ใจความสำ�คัญคือ “แม่เดินลัด
เลาะผ่านสุมทุมพุ่มไม้” ซึ่งภายในประโยคยังมีส่วนขยาย
ต่างๆ ประกอบกันหลายส่วนจนมีลักษณะเป็นประโยค
ยาว ส่วนขยายเหล่านี้จะช่วยเสริมใจความสำ�คัญ พรรณนา
บรรยากาศให้ผู้อ่านนึกภาพตามเห็นฉากหลังที่อยู่ในเนื้อ
เรื่องได้

“หั ว นอนปลายเท้ า ” พบความหมายจาก
“หัวนอนปลายตีน” ราชบัณฑิตยสถาน (2556 : 1326) ให้
ความหมายว่า “หลักแหล่ง, เทือกเถาเหล่ากอ” สำ�นวนนีไ้ ด้
ย่นย่อรายละเอียดทีม่ นี ารูเ้ กีย่ วกับรอน ซึง่ แทบไม่รอู้ ะไรเลย
ทั้งที่อยู่ ถิ่นกำ�เนิดหรือชาติตระกูล รู้แต่เพียงชื่อและอาชีพ
เท่านั้น

ประโยคที่มีลักษณะแปลกออกไปจากธรรมดา
คือ ประโยคที่มีโครงสร้างของประโยคที่ไม่คำ�นึงถึงความ
ผิดถูกทางไวยากรณ์ ดังตัวอย่าง

การใช้ส�ำ นวนเพือ่ ขยายความเข้าใจ คือการยก
สำ�นวนมาเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจน ดังตัวอย่าง

‘พี่- - -พี่- - -แก้ว- -แก้วตา- - -จะไป- - ไปไหน- - - เหรอ- - -ครับ ลุง’ ปานถามตะกุกตะกัก
(วาวแพร, 2554 : 22)
ประโยคที่มีลักษณะแปลกออกไปจากธรรมดา
พบเฉพาะในเรือ่ ง เด็กชายจากดาวอืน่ (2554) โดยแสดงบท
สนทนาของตัวละครทีม่ ปี ญั หาทางการพูด จึงนำ�เสนอประโยค
ให้มีลักษณะแปลกออกไปจากธรรมดาเพื่อให้บทสนทนามี
ความสมจริง
3. กลวิธีการใช้สำ�นวน
ผู้วิจัยประยุกต์หลักเกณฑ์ของ ของ นภาลัย
สุวรรณธาดา (2530) ได้เกณฑ์ในการวิเคราะห์กลวิธีการ
ใช้สำ�นวน 4 ชนิด ได้แก่ การใช้สำ�นวนเพื่อย่นย่อข้อความ
การใช้สำ�นวนเพื่อขยายความเข้าใจ การใช้สำ�นวนเพื่อแทน
ถ้อยคำ�ทีไ่ ม่ตอ้ งการกล่าวตรงๆ และ การใช้ส�ำ นวนเพือ่ เพิม่
ความสละสลวยของถ้อยคำ� ผลการวิจัยพบการใช้สำ�นวน
เพื่อย่นย่อข้อความมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 42.86 รองลง
มา คือ การใช้สำ�นวนเพื่อขยายความเข้าใจ คิดเป็นร้อยละ
26.98 ดังตัวอย่าง
การใช้สำ�นวนเพื่อย่นย่อข้อความ คือ การใช้
ความหมายของสำ�นวนแทนข้อความยาว ๆ เช่น
มี น าไม่ แ น่ ใจว่ า รอนจะนึ ก คิ ด เกี่ย วกั บ ตั ว เธอ
อย่างไร ผูห้ ญิงคนหนึง่ ทีม่ คี หู่ มัน้ แล้ว แต่มาเดิน
อยูก่ บั ชายอีกคนหนึง่ ซึง่ ไม่เคยรูห้ วั นอนปลายเท้าเลย
(มกุฏ อรฤดี, 2521 : 30)

แต่ไหนแต่ไรมา เขาไม่เคยมีความลับกับนิตยา เธอ
เป็นเพือ่ นผูห้ ญิงคนหนึง่ ในจำ�นวนไม่กค่ี นทีร่ อนสนิทสนมด้วย
ไว้วางใจในทุกเรือ่ ง เมือ่ ครัง้ ทีย่ งั เรียนหนังสือด้วยกัน เคยแม้แต่
ยืมเงินกันใช้ หัวหกก้นขวิดด้วยกัน ไม่ผดิ กับเพือ่ นชายคนหนึง่
(มกุฏ อรฤดี, 2521 : 76)
ราชบัณฑิตยสถาน (2556 : 1327) ให้คำ�จำ�กัด
ความของสำ�นวน หัวหกก้นขวิด ว่า “อาการที่ซนเล่ น
ไปตามความพอใจไม่ต้องเกรงใจใคร, อาการที่เที่ยวไป
ตามความพอใจไม่อยู่ติดบ้าน” จากตัวอย่าง ผู้เขียนได้ใช้
สำ�นวน หัวหกก้นขวิด เพื่อเสริมบทบรรยายความสัมพันธ์
ระหว่างตัวละครทั้งสองว่าเป็นเพื่อนที่สนิทสนมกันมาก ได้
ใช้ชีวิตวัยรุ่นมาด้วยกันจนไว้เนื้อเชื่อใจกัน
การใช้สำ�นวนเพื่อแทนถ้อยคำ�ที่ไม่ต้องการ
กล่าวตรงๆ คือการกล่าวสำ�นวนแทนถ้อยคำ�ที่ไม่สุภาพ ดัง
ตัวอย่าง
หากแม่เป็นคนเลือกให้ และผมก็ตามใจแม่ ในทีส่ ดุ
เมือ่ แต่งงานแล้ว มีเรือ่ งทะเลาะเบาะแว้งกัน
แม่ เ องก็ จ ะเสี ย ผู้ ใ หญ่ ผมก็ จ ะอยู่ อ ย่ า งไม่ มี
ความสุข
(มกุฏ อรฤดี, 2516 : 160)
ราชบัณฑิตยสถาน (2556 : 1261) ให้ความหมาย
สำ�นวน “เสียผูใ้ หญ่” ว่า “เสียคุณลักษณะของผูใ้ หญ่ ทำ�ให้
ไม่เป็นที่เคารพนับถือของผู้อื่น การใช้สำ�นวนจากตัวอย่าง
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ได้แทนการกล่าวว่าลูกจะสูญเสียความเคารพนับถือในตัวแม่
เนื่องจากคนเป็นลูกจะกล่าวว่าแม่ไม่เป็นที่น่าเคารพก็
ไม่เหมาะสม จึงกล่าวโดยใช้ส�ำ นวน เสียผูใ้ หญ่ แทนการกล่าว
ตรงๆ

จากตั ว อย่ า งจะเห็ น การใช้ อุ ป มาเปรี ย บ
สภาพใบหน้าของชายโรคเรื้อนว่าเหมือนเนื้อย่างที่ไหม้
เกรี ย ม แสดงให้ เ ห็ น ภาพผิ ว หน้ า ที่ ข รุ ข ระ มี สี ค ลํ้า เข้ ม
กระจัดกระจายไม่สมํ่าเสมอกัน

การใช้สำ�นวนเพื่อเพิ่มความสละสลวยของ
ถ้อยคำ� คือการกล่าวสำ�นวนเพื่อให้มีสัมผัสคล้องจองหรือ
ไพเราะ ดังตัวอย่าง

อุปลักษณ์ คือ การเปรียบเทียบของสิ่งหนึ่งว่ามี
คุณสมบัติร่วมหรือเช่นเดียวกับอีกสิ่งหนึ่ง เช่น

“คุณเป็นคนใจดีเหลือเกิน คนดีตกนา้ํ ไม่ไหลตก
ไฟไม่ไหม้หรอกค่ะ ขอให้สวยและรํา่ รวย”
(นิพพานฯ, 2537 : 52)

ในภาวะทีค่ ดิ อะไรไม่ออก ดูเหมือนเหล้าจะเป็นสิง่
ทีด่ ที ส่ี ดุ แม้วา่ มันจะไม่ใช่เพือ่ นสนิทสนมนัก แต่มันก็ไม่เคย
เป็นศัตรูในความรู้สึก
(มกุฏ อรฤดี, 2516 : 86)

ราชบัณฑิตยสถาน (2556 : 213) ให้คำ�จำ�กัด
ความสำ�นวน ตกนํ้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ ว่า “ตกอยู่ในที่
คับขันอย่างไรก็ไม่เป็นอันตราย” จากตัวอย่าง หญิงขอทาน
ได้กล่าวต่อผูใ้ ห้เงินโดยใช้ส�ำ นวนว่าคนดีตกนํา้ ไม่ไหลตกไฟ
ไม่ไหม้ เพื่อให้ถ้อยคำ�สละสลวยน่าฟัง เป็นการตอบแทนผู้
ให้เงิน

จากตัวอย่างเป็นการใช้อปุ ลักษณ์เปรียบเหล้าให้
เป็นเพื่อน โดยอาศัยคุณสมบัติร่วมว่าเหล้าเป็นที่พึ่งพิงของ
ผู้กล่าวในยามประสบปัญหา

4. กลวิธีการใช้ภาพพจน์
ผู้ วิ จั ย ใช้ ห ลั ก เกณฑ์ ข อง สมเกี ย รติ รั ก ษ์ ม ณี
(2551) ซึ่งกล่าวถึงภาพพจน์ไว้ 19 ชนิด ได้แก่ อุปมา อุป
ลักษณ์ สัญลักษณ์ บุคลาธิษฐาน สมมติภาวะ อติพจน์ อว
พจน์ อุปนิเษท นามนัย สัมพจนัย อุปมานิทัศน์ การอ้างถึง
การแฝงนัย ปฏิพจน์ ปฏิทรรศน์ แนวเทียบ สัทพจน์ ปฏิ
ปุจฉา และ อาวัตพากย์ ผลการวิจัยพบอุปมามากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 42.69 รองลงมา คือ สัทพจน์ คิดเป็นร้อยละ
13.63 แสดงตัวอย่างภาพพจน์ 10 ชนิด ดังนี้

ต้นข้าวชูยอดเขียวของมันอยูส่ ลอน พริม้ ลมหนาว
ราวกับหลบหลีกเม็ดฝนสนุกสนาน ส่งเสียงหัวเร่อต่อกระซิก
(มกุฏ อรฤดี, 2519 : 150)

บุคลาธิษฐาน คือ การทำ�สิง่ ทีไ่ ม่ใช่คนให้มคี วาม
รู้สึกนึกคิดอย่างคน ดังตัวอย่าง

จากตัวอย่าง เป็นการทำ�ให้ต้นข้าวกระทำ�อย่าง
คนคือหลบหลีกเม็ดฝนพลางส่งเสียงหัวเราะ แสดงให้เห็น
ว่าต้นข้าวมีอารมณ์แจ่มใสชืน่ บานซึง่ หมายถึงนาข้าวมีความ
อุดมสมบูรณ์

อุปมา คือการเปรียบเทียบของสิ่งหนึ่งให้คล้าย
หรือเหมือนกับอีกสิ่งหนึ่ง ดังตัวอย่าง

นามนัย คือ การใช้ค�ำ หรือวลีแทนสิง่ หนึง่ สิง่ ใดที่
มีลักษณะเด่นหรือมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสิ่งที่แทนนั้น
ดังตัวอย่าง

หน้าตาของเขาเหวอะหวะเหมือนเนือ้ ย่างทีไ่ หม้
เกรียม จมูกโหว่เป็นรูกลวง ดวงตาโปนออกมานอกเบ้า และ
มือสองข้างไม่มนี ว้ิ แม้แต่นว้ิ เดียว!
(นิพพานฯ, 2537 : 105)

ราตรีถกู ผลักให้ลบั หายไปทางทิวเขานานแล้ว และ
กลางวันก็ถกู หยิบยืน่ เข้ามาอย่างเนิบช้า มันค่อยๆ ชัดเจนขึน้
ท่ามกลางลมหายใจของผูค้ นทีเ่ ต็มไปด้วยริว้ รอยต่างๆ
(มกุฏ อรฤดี, 2519 : 91)

ROMMAYASAN 61

Vol. 14, No. 1 (January - April) 2016

จากข้อความ ผู้เขียนใช้นามนัยโดยให้ “ริ้วรอย”
แทนความหมายของ ประสบการณ์ชวี ติ จากการนำ�ลักษณะ
เด่นของคน ยิ่งอายุมากขึ้นริ้วรอยก็ยิ่งเด่นชัดเช่นเดียวกับ
ประสบการณ์ชีวิต
สัมพจนัย คือ การใช้ถ้อยคำ�หรือวลีแทนสิ่งที่
ต้องการกล่าวถึง โดยการใช้สว่ นย่อยทีส่ �ำ คัญแทนส่วนใหญ่
ทั้งหมด หรือใช้ส่วนใหญ่ทั้งหมดแทนส่วนย่อย ดังตัวอย่าง
ถึงคุณ

นานนับได้สองฤดูฝน ที่ผมไม่ได้เขียนจดหมาย
(มกุฏ อรฤดี, 2516 : 9)

จากตัวอย่างเป็นการใช้สมั พจนัยโดยใช้สว่ นย่อย
คือ “ฤดูฝน” กล่าวแทนส่วนใหญ่คือ “ปี”
การอ้างถึง คือ การนำ�เอาบุคคล เหตุการณ์
เรื่องราวในอดีต นิทาน วาทะสำ�คัญ ประวัติ สถานที่ หรือ
วรรณคดี ที่ มี ม าก่ อน มากล่าวอ้างให้เห็น เป็น อุทาหรณ์
เปรียบเทียบ ดังตัวอย่าง
นึกถึงเรือ่ งเวสสันดรทีเ่ คยอ่าน เมือ่ พระนางมัทรี
ตามหาพระลูกน้อยทั้งสอง หัวใจของพระนางต้องปวดร้าว
และนํ้าตาปิ่มว่าจะหลั่งออกมาเป็นโลหิต แม่คงไม่ต่างไป
จากนั้น
(นิพพานฯ, 2529 : 100)
จากตัวอย่างผู้เขียนได้อ้างถึงนางมัทรีจากเรื่อง
พระเวสสันดรขณะที่ลูกทั้งสองถูกพาตัวไป เป็นตัวแทน
เปรียบเทียบให้ตัวละครตระหนักถึงความรู้สึกของแม่ยาม
ที่รู้ว่าตนได้หนีออกจากบ้านไปแล้ว
การแฝงนัย คือ ภาพพจน์ซงึ่ เจตนาจะสือ่ สารกับ
ข้อความทีต่ รงกันข้าม หรือขัดกันกับถ้อยคำ�ทีใ่ ช้ในภาพพจน์
นั้น ดังตัวอย่าง

“เขาเปิดประตูท�ำ การค้าอย่างเงียบๆ กันตัง้ นาน
แล้ว ก่อนทีร่ ฐั มนตรี นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปถึงเสียอีก ไม่
ว่าจะเป็นทีไ่ หน ชายแดน หรือทีท่ า่ เรือ มีสนิ ค้าพวกนีว้ างขาย
อยูเ่ ต็ม
(มกุฏ อรฤดี, 2521 : 102)
จากข้อความเมื่อพิจารณาแล้วจะพบว่ามีความ
หมายขัดแย้งในตัวเอง เพราะ “การเปิดประตูทำ�การค้า”
เป็นนโยบายระดับชาติ จะกระทำ� “อย่างเงียบๆ” นั้นเป็น
ไปไม่ได้ แต่จะแปลความหมายได้หากพิจารณาว่าเป็นการ
แฝงนัย ตีความว่าเป็นการค้าอย่างผิดกฎหมาย
ปฏิพจน์ คือ การกล่าวถ้อยคำ�หรือวลีที่มีความ
หมายไม่สอดคล้อง ขัดแย้ง หรือตรงข้ามกัน นำ�มารวมกัน
หรือเข้าคูก่ นั โดยมองไม่เห็นความเป็นไปได้ทจี่ ะเกิดขึน้ จริง
ตามที่กล่าวนั้น เช่น
ปานเชือ่ ว่า เด็กที่ “โตเป็นผูใ้ หญ่แล้ว” จะต้องคิด
ปัญหาเรือ่ งนีไ้ ด้ และปานก็คดิ ได้จริงๆ
(วาวแพร, 2554 : 163)
จากตัวอย่าง ผู้เขียนได้สร้างถ้อยคำ�ที่มีลักษณะ
เป็นปฏิพจน์ ให้ผู้อ่านได้ทำ�ความเข้าใจความคิดของปาน
ที่เชื่อว่าตนเองกลายเป็นผู้ใหญ่จริงๆ ทั้งที่ในความเป็นจริง
ปานก็ยังเป็นเด็กอยู่นั่นเอง
ปฏิทรรศน์ คือ การกล่าวถ้อยคำ�แสดงความ
หมายที่คล้ายจะขัดแย้งกัน แต่เมื่อได้วิเคราะห์ตีความหรือ
พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วก็เป็นไปได้ดังที่กล่าวนั้น
แม่ยงั แต่งตัวสวย ไม่นา่ จะเห็นเป็นขอทานไปได้เลย
ทวนเองก็นงุ่ กางเกงตัวใหม่ สวมเสือ้ ตัวใหม่ทแ่ี ม่เพิง่ ซือ้ ให้ปี
ทีแ่ ล้ว
(นิพพานฯ, 2537 : 37)
จากตัวอย่าง ถึงแม้คำ�ว่า “ใหม่” กับคำ�ว่า “ปีที่
แล้ว” จะมีความหมายขัดแย้งกันเอง แต่เมื่อพิจารณาตาม
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บริบทถึงฐานะครอบครัวของทวนจะพบว่ามีความเป็นไปได้
จริงตามคำ�กล่าวนั้น
สัทพจน์ คือการเลียนเสียงธรรมชาติ ดังตัวอย่าง
ปานเตะหมาจุดทีพ่ งุ่ เข้าหาแม่ไก่ จนหมาจุดหยุด
กึกและร้องดังเอ๋ง!
(วาวแพร, 2554 : 60-61)
จากตัวอย่างผู้เขียนได้ใช้สัทพจน์ เอ๋ง! เพื่อเลียน
เสียงร้องของสุนัขที่รู้สึกเจ็บปวดหรือตกใจ
นอกจากทีไ่ ด้แสดงตัวอย่างมานี้ ยังพบภาพพจน์
อีก 9 ชนิด ทีม่ จี �ำ นวนน้อยลงมาตามลำ�ดับได้แก่ สัญลักษณ์
สมมติภาวะ อติพจน์ อวพจน์ อุปนิเษท อุปมานิทัศน์ แนว
เทียบ อาวัตพากย์ และ ปฏิปจุ ฉา รวมทัง้ หมด เป็น 19 ชนิด
5. ภาพสะท้อนสังคมไทยด้านครอบครัว
ผูว้ จิ ยั กำ�หนดเกณฑ์การศึกษาภาพสะท้อนสังคม
ไทยด้านครอบครัว โดยประยุกต์หลักเกณฑ์ของ เพ็ญจันทร์
มาประชา (2541) ร่วมกับ สุวรีย์ ชิตะปรีชา (2553) ผลการ
วิจัยพบภาพสะท้อนที่เกี่ยวข้องกับความรักความผูกพันใน
ครอบครัว และ ภาพสะท้อนปัญหาครอบครัว ดังตัวอย่าง
อาหารมื้อนี้พี่ชายของชาญจัดเตรียมแทนแม่
และชาญทำ�หน้าที่จัดโต๊ะ เมื่อกินอาหารเสร็จ พ่อกับแม่ก็
รับหน้าที่ล้างจานและเก็บโต๊ะ ทุกคนนั่งพร้อมหน้า ขณะ
มีรายการข่าวทางโทรทัศน์ แม่คอยบอกว่า ตอนไหนที่
ผู้ประกาศข่าวอ่านออกเสียงผิดและไม่ให้ชาญเอาอย่าง
พร้อมกับบอกคำ�ถูกให้ด้วย
(วาวแพร, 2548 : 125-126)
จากตัวอย่างกล่าวถึงช่วงเวลาอาหารเย็นที่ทุก
คนในครอบครัวแบ่งหน้าที่ช่วยเหลือกัน จากนั้นจึงนั่งรับ
ประทานอาหารด้วยกันพร้อมหน้า ขณะที่ดูโทรทัศน์แม่
ก็จะคอยให้ความรู้ประกอบไปด้วย เป็นการสะท้อนภาพ
ครอบครัวที่อบอุ่น พ่อแม่เลี้ยงดูลูกด้วยความรักและความ
เอาใจใส่
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6. ภาพสะท้อนสังคมไทยด้านการศึกษา
ผูว้ จิ ยั กำ�หนดเกณฑ์การศึกษาภาพสะท้อนสังคม
ไทยด้านการศึกษา โดยประยุกต์หลักเกณฑ์ของ สาวิตรี
สิงห์ใหม่ (2549) ร่วมกับ พิชัยยุทธ์ สยามพันธกิจ (2553)
ผลการวิจัยพบภาพสะท้อนที่เกี่ยวข้องกับครู นักเรียน และ
ผู้ปกครองและสังคม ดังตัวอย่าง
คนที่ไม่เคยผ่านการอบรมในโรงเรียนมาก่อน
อย่างเขา ยอมรับที่จะทำ�ทุกอย่างให้ลูกอีกสองคนได้เข้า
โรงเรียน แม้ว่าจะไม่ได้เรียนสูงเหมือนเด็กอื่น ๆ ก็ตาม แค่
4 ปีอย่างฮูยนั ก็ดแี ล้ว เพราะเขาได้เห็นแล้วว่า ความคิดของ
คนที่เคยผ่านโรงเรียนมานั้นแล่นได้เร็วกว่าเขา ทุกคำ�พูด
ฟังดูมีเหตุผล มีนํ้าหนักพอจะเชื่อถือได้มากกว่า
(นิพพานฯ, 2541 : 109)
จากตั ว อย่ า งแสดงภาพสะท้ อ นผู้ ป กครองที่
ตระหนักในความสำ�คัญของการศึกษา โดยกล่าวถึงพ่อที่
ครุน่ คิดกับตนเองว่าแม้จะลำ�บากเพียงใดก็ตอ้ งส่งลูกอีกสอง
คนเข้าโรงเรียนให้ได้ เพราะได้เห็นแล้วว่าลูกคนโตทีผ่ า่ นการ
ศึกษาชั้นประถม 4 มีความคิดที่ก้าวไกลกว่าตัวเขามาก
7. ภาพสะท้อนสังคมไทยด้านเศรษฐกิจ
ผูว้ จิ ยั กำ�หนดเกณฑ์การศึกษาภาพสะท้อนสังคม
ไทยด้านเศรษฐกิจ โดยประยุกต์หลักเกณฑ์ของ วิทยากร
เชียงกูล (2548) ผลการวิจยั พบภาพสะท้อนเศรษฐกิจระดับ
บุคคลและชุมชน ดังตัวอย่าง
ชาวกรุงเทพฯ ที่ผมเห็นทุกวันนี้ ต้องประสบกับ
ความยุง่ ยากในเรือ่ งอาหารการกิน คนรวยไม่คอ่ ยจะเดือดร้อน
เท่าใดนักกับการที่ข้าวสารจะขึ้นราคาจากถังละ ๓๐ บาท
มาเป็น ๖๐ บาท หรือ กว่านั้น แต่คนจนๆ หาเช้ากินคา่ํ
ทีม่ รี ายได้เพียงอัตรากรรมกรนัน้ แทบจะกระอักเลือดทีเดียว
เพราะรายจ่ายต่างๆ มันเพิม่ ขึน้ เกือบจะสองเท่าทั้งหมด
(มกุฏ อรฤดี, 2516 : 152)
จากตัวอย่างแสดงภาพสะท้อนปัญหาเศรษฐกิจ
จากการทีค่ า่ ครองชีพสูงขึน้ อย่างไม่สมั พันธ์กบั รายได้ ทำ�ให้
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ผู้มีรายได้น้อยที่อยู่ในเขตเมืองต้องประสบปัญหาค่าใช้จ่าย
ในชีวิต ประจำ�วันทุกๆ ด้าน
8. ภาพสะท้อนสังคมไทยด้านสิทธิมนุษยชน
ผูว้ จิ ยั กำ�หนดเกณฑ์การศึกษาภาพสะท้อนสังคม
ไทยด้านสิทธิมนุษยชน โดยประยุกต์หลักเกณฑ์ของ จรัล
ดิษฐาอภิชัย (2546) ร่วมกับ ทองสุข บุญธรรม (2530) ผล
การวิจัยพบภาพสะท้อนการเคารพสิทธิมนุษยชนและการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน ดังตัวอย่าง
เมื่อวัวควายถูกลักพาไป รู้อยู่ว่าไปทางไหน เมื่อ
ตามไปถึง มันหายเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง แต่ก็ต้องถอย
กลับ ทุกคนรู้ดีว่าเมื่อเข้าเขตนั้นแล้ว หากยังขืนตามต่อไป
อาจจะไม่เพียงแต่วัวควายเท่านั้นที่จะต้องสูญเสีย แต่จะ
รวมถึงชีวิตของคนที่ตามด้วย
(มกุฏ อรฤดี, 2519 : 30)
ข้อความนีก้ ล่าวถึงเหตุการณ์ทมี่ กี ลุม่ โจรปล้นวัว
ควายของชาวบ้าน และอาจทำ�ร้ายคนที่พยายามขัดขวาง
ด้วย แสดงให้เห็นภาพสะท้อนการละเมิดสิทธิในทรัพย์สิน
คือวัวหรือควายของชาวบ้านทีถ่ กู ปล้น นอกจากนีเ้ นือ้ ความ
ยังกล่าวว่าหากมีผใู้ ดพยายามติดตามหาวัวควายคืนมา อาจ
เป็นอันตรายถึงชีวิต ซึ่งหากเกิดเหตุเช่นนั้นก็จะเป็นการ
ละเมิดสิทธิในชีวิตอีกกรณีหนึ่ง

สรุปผลการวิจัย

จากการศึกษากลวิธีการใช้ภาษาในวรรณกรรม
บันเทิงคดีของมกุฏ อรฤดี ด้านกลวิธกี ารใช้ค�ำ พบการใช้ค�ำ
ครบทั้ง 11 ชนิด โดยพบการใช้คำ�ภาษาปากมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 36.57 ด้านกลวิธกี ารใช้ประโยค พบประโยคสัน้
มากทีส่ ดุ พบประโยคประโยคยาวรองลงมา และพบประโยค
ที่มีลักษณะแปลกออกไปจากธรรมดาน้อยที่สุด ด้านการ
ใช้สำ�นวน พบการใช้ส�ำ นวนเพื่อย่นย่อข้อความ เพื่อขยาย
ความ เพื่อเพิ่มความสละสลวยของถ้อยคำ� และ เพื่อแทน
คำ�ที่ไม่ต้องการกล่าวตรงๆ ตามลำ�ดับ ด้านกลวิธีการใช้
ภาพพจน์ พบการใช้ภาพพจน์ครบทัง้ 19 ชนิด โดยพบอุปมา
มากทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ 42.86 ส่วนการศึกษาภาพสะท้อน

สังคมไทย พบภาพสะท้อนการศึกษามากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 30.41 รองลงมาคือ ภาพสะท้อนด้านครอบครัว ภาพ
สะท้อนด้านสิทธิมนุษยชน ตามลำ�ดับ และพบภาพสะท้อน
เศรษฐกิจน้อยที่สุด

อภิปรายผลการวิจัย

ผู้วิจัยมีความเห็นว่า มกุฏ อรฤดี มีกลวิธีการใช้
ภาษาโดยปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวละคร เนื้อเรื่อง และ
ประเภทของวรรณกรรม ดังเช่นคำ�ภาษาปากซึ่งเป็นกลวิธี
การใช้ค�ำ ทีพ่ บได้มากในงานเขียนทุกประเภททุกนามปากกา
สอดคล้องกับที่ชำ�นาญ รอดเหตุภัย (2522 : 65) ได้กล่าว
ถึงคำ�ภาษาตลาดว่าเหมาะกับบทสนทนาในบันเทิงคดี ด้าน
การนำ�เสนอภาพสะท้อนสังคมไทย จากการที่มกุฏ อรฤดี
มักนำ�เสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กและครูเป็นส่วนใหญ่ จึง
พบภาพสะท้อนการศึกษาและภาพสะท้อนครอบครัวเป็น
จำ�นวนมาก สอดคล้องกับที่ พรรณนพ สิกกะ (2541) ได้
ศึกษาประเด็นจริยธรรมของเด็กในนวนิยายของวาวแพร
ขณะทีภ่ าพสะท้อนเศรษฐกิจและภาพสะท้อนสิทธิมนุษยชน
มักพบในเนื้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชาวบ้าน เกษตรกร และผู้
ใช้แรงงาน สอดคล้องกับทีก่ รมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวง
วัฒนธรรม (2556 : 174) ได้วิจารณ์ผลงานของมกุฏ อรฤดี
ว่า ได้นำ�เสนอเรื่องราวของชีวิตที่ขมขื่น ลำ�เค็ญ ด้วยการ
เขียนที่บริสุทธิ์ งดงาม
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