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บทคัดย่อ
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีการใช้ภาษาไทยและภาพสะท้อนสังคมไทยในวรรณกรรมบันเทิงคดี
ของ มกุฏ อรฤดี ผลการวิจัยกลวิธีการใช้ภาษา พบดังนี้ ด้านการใช้คำา พบการใช้คำา 11 ชนิด ได้แก่ คำามีความหมายโดย
นัย คำาแสดงอารมณ์ คำามีศักดิ์ คำาเฉพาะกลุ่ม คำาภาษาปาก คำาภาษาถิ่น คำาภาษาต่างประเทศ คำาย่อ การซำ้าคำา การหลาก
คำา และ คำาแสดงภาพ โดยพบคำาภาษาปากมากที่สุด พบคำาภาษาต่างประเทศรองลงมา ด้านการใช้ประโยค พบประโยค
สั้น ประโยคยาว และประโยคท่ีมีลักษณะแปลกออกไปจากธรรมดา โดยพบประโยคส้ันเป็นส่วนใหญ่ ด้านการใช้สำานวน 
พบการใชส้ำานวนเพือ่ยน่ยอ่ขอ้ความ เพือ่ขยายความ เพือ่แทนคำาทีไ่มต่อ้งการกลา่วตรง ๆ  และเพ่ือเพิม่ความสละสลวยของ
ถ้อยคำา โดยพบการใช้สำานวนเพื่อย่นย่อข้อความมากที่สุด ด้านกลวิธีการใช้ภาพพจน์ พบการใช้ภาพพจน์ 19 ชนิด ได้แก่ 
อุปมา อุปลักษณ์ สัญลักษณ์ บุคลาธิษฐาน สมมติภาวะ อติพจน์ อวพจน์ อุปนิเษท นามนัย สัมพจนัย อุปมานิทัศน์ 
การอ้างถึง การแฝงนัยปฏิพจน์ ปฏิทรรศน์ แนวเทียบ สัทพจน์ ปฏิปุจฉา และ อาวัตพากย์ โดยพบอุปมามากท่ีสุด รองลงมา
คือ สัทพจน์ ผลการวิจัยภาพสะท้อนสังคมไทย พบดังนี้ ด้านครอบครัวพบภาพสะท้อนที่เกี่ยวข้องกับความรักความผูกพัน
ในครอบครัว และภาพสะท้อนปัญหาครอบครัว ด้านการศึกษาพบภาพสะท้อนที่เกี่ยวข้องกับครู นักเรียน ผู้ปกครองและ
สังคม ด้านเศรษฐกิจพบภาพสะท้อนเศรษฐกิจระดับบุคคลและชุมชน ด้านสิทธิมนุษยชนพบภาพสะท้อนการเคารพสิทธิ
มนุษยชนและการละเมิดสิทธิมนุษยชน

คำาสำาคัญ	: 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 prob-
lems. 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

บทนำา
 มกุฏ อรฤดี เป็นนักเขียนเร่ืองบันเทิงคดีประเภท
นวนิยาย เร่ืองส้ัน และ วรรณกรรมเยาวชน มีผลงานตีพิมพ์
จากนามปากกา มกุฏ อรฤดี นิพพานฯ  และ วาวแพร 
ผลงานเหล่าน้ีได้รับความนิยมและได้รับรางวัลเป็นจำานวน
มาก เน่ืองเป็นงานเขียนท่ีมีความโดดเด่นท้ังในด้านกลวิธี
การใช้ภาษา และการถ่ายทอดเร่ืองราวท่ีมีเน้ือหาสะท้อน
ภาพสังคมได้อย่างน่าสนใจ ดังตัวอย่างจากเร่ือง “เปลวไฟ” 
ว่า “เร่ืองแบบน้ันมันเกินกว่าท่ีชาวบ้านจะเข้าใจ พวกเขาไม่
เคยได้รับการส่ังสอนมาให้เดินทางลัด และในขณะเดียวกัน
ก็ไม่รู้จักทางโค้ง มีแต่ทางตรงท่ีเดินกันอยู่เท่าน้ัน” (มกุฏ 
อรฤดี, 2519 : 126) มกุฏ อรฤดี ได้ใช้ภาพพจน์สัญลักษณ์
เช่ือมโยงคำาท่ีมีความหมายเก่ียวกับเส้นทางเข้ากับการทำา

มาหากินของชาวบ้าน โดยกล่าวว่าชาวบ้านไม่รู้จักเดินทาง
ลัด หมายถึงการท่ีชาวบ้านไม่เคยได้รับการส่ังสอนให้คดโกง 
ขณะเดียวกันก็ไม่รู้จักทางโค้ง คือไม่รู้จักบุคคลใดๆ ท่ีจะไปขอ
ความช่วยเหลือ มีแต่ ทางตรง หมายถึงวิถีชีวิตท่ีพ่ึงพากำาลัง
ความสามารถของตนเองโดยตรงเท่าน้ัน
 นอกจากนี ้งานเขียนของ มกุฏ อรฤด ียงัสะทอ้น
ภาพสังคมออกมาสู่สายตาผู้อ่าน ดังตัวอย่างจากเรื่อง 
“ผีเสื้อและดอกไม้” ว่า “คนที่ไม่เคยผ่านการอบรมใน
โรงเรียนมาก่อนอย่างเขา ยอมรับที่จะทำาทุกอย่างให้ลูกอีก
สองคนได้เข้าโรงเรียน แม้ว่าจะไม่ได้เรียนสูงเหมือนเด็ก
อื่นๆ ก็ตาม แค่ 4 ปีอย่างฮูยันก็ดีแล้ว เพราะเขาได้เห็น
แล้วว่า ความคิดของคนที่เคยผ่านโรงเรียนมานั้นแล่นได้
เร็วกว่าเขา” (นิพพานฯ 2541: 109) ข้อความนี้ได้สะท้อน
ภาพของพ่อผู้เล็งเห็นความสำาคัญของการศึกษา แม้ว่าตน
จะไม่เคยได้รับการศึกษา เพราะได้เห็นว่าลูกคนโตซึ่งได้
เรียนหนังสือมีความคิดกว้างไกลกว่าตัวเขามาก ด้วยเหตุ
นี้ แม้จะต้องทำางานหนักหรือกู้หนี้ยืมสิน ก็จะส่งลูกอีกสอง
คนเข้าโรงเรียนให้ได้
 กลวิธีการเขียนและการสะท้อนภาพสังคมดัง
กล่าว สอดคล้องกับที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวง
วัฒนธรรม (2556 : 174) ได้กล่าวถึงผลงานของมกุฏ อรฤดี
ในโอกาสที ่มกฏุ อรฤด ีไดร้บัเชดิชเูกยีรตเิปน็ศลิปนิแหง่ชาต ิ
สาขาวรรณศิลป์ ประเภทนวนิยายและเรื่องสั้น พ.ศ. 2555 
ว่า “แม้ผลงานเขียนของนายมกุฏ อรฤดี จะนำาเสนอเรื่อง
ราวของชีวิตที่ขมขื่นลำาเค็ญ แต่มีกลวิธีการเขียนที่สื่อภาพ
สะอาด บริสุทธิ์ งดงาม อันเป็นการประสานทางศิลปะที่ส่ง
พลังสะเทือนใจอย่างสูง” 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา
วรรณกรรมบันเทิงคดีของมกุฏ อรฤดี ทั้งในด้านกลวิธีการ
เขียนโดยศึกษาจากกลวิธีการใช้ภาษา และด้านการนำา
เสนอเรื่องราวโดยศึกษาจากภาพสะท้อนสังคมที่ปรากฏใน
วรรณกรรมบันเทิงคดีของมกุฏ อรฤดี

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพ่ือศึกษากลวิธีการใช้ภาษาและภาพสะท้อน
สังคมในวรรณกรรมบันเทิงคดีของมกุฏ อรฤดี
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ขอบเขตการวิจัย
 ศึกษาจากงานเขียนของมกุฏ อรฤดี เฉพาะงาน
เขียนประเภทบันเทิงคดี ตามที่ปรากฏในนามปากกา มกุฏ 
อรฤด ีนพิพานฯ และ วาวแพร จำานวนทัง้หมด 15 เลม่ ไดแ้ก ่
จดหมายถึงเมา (2516) เพลงนกเหยี่ยว (2519) เปลวไฟ 
(2519) ถนนดอกไม้ (2521) ก่อนสิ้นมรสุม (2522) วันที่
จากกนั (2522) ทุง่ดอกไม้ (2529) จะล่องลอยไปในฟากฟ้า
(2529) เด็กน้อย (2529) ปีกความฝัน (2537) ผีเสื้อและ
ดอกไม้ (2541) เพลงดวงดาว (2544) พราวแสงรุ้ง (2548) 
ดอกไมแ้ละสายฝน (2552) และ เดก็ชายจากดาวอืน่ (2554)

นิยามศัพท์
 วรรณกรรมบันเทิงคดี	หมายถึง งานเขียนขอ
งมกุฏ อรฤดี ที่เป็นเรื่องแต่งขึ้นเพื่อให้ความบันเทิงเป็น
หลักให้สาระความรู้เป็นรอง 
 กลวิธีการใช้ภาษา หมายถึง กลวิธีการใช้คำา 
กลวิธีการใช้ประโยค กลวิธีการใช้สำานวน และกลวิธีการใช้
ภาพพจน์ ในวรรณกรรมบันเทิงคดีของมกุฏ อรฤดี
 ภาพสะท้อนสังคม หมายถึง เน้ือหาในวรรณกรรม
บันเทิงคดีของมกุฏ อรฤดีท่ีสะท้อนให้เห็นภาวะ เร่ืองราว หรือ
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย 

ผลการวิจัย
 1.	กลวิธีการใช้คำา	
 ผู้วิจัยประยุกต์หลักเกณฑ์ของ ชำานาญ รอดเหตุ
ภัย (2522) ร่วมกับ สมพร มันตะสูตร (2525) ได้เกณฑ์ใน
การวเิคราะห์กลวิธีการใชค้ำา 11 ชนดิ ไดแ้ก ่คำามีความหมาย
โดยนัย คำาแสดงอารมณ์ คำามีศักดิ์ คำาเฉพาะกลุ่ม คำาภาษา
ปาก คำาภาษาถิ่น คำาภาษาต่างประเทศ คำาย่อ การซำ้าคำา 
การหลากคำา และ คำาแสดงภาพ ผลการวิจัยพบคำาภาษา
ปากมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36.57 รองลงมาคือคำาภาษา
ตา่งประเทศ คดิเปน็รอ้ยละ 22.60 แสดงตวัอยา่งกลวธิกีาร
ใช้คำา 6 ชนิดดังนี้

 คำามีความหมายโดยนัย คือ คำาที่มีความหมาย
อื่นแฝงอยู่นอกจากความหมายโดยตรง เช่น
 “คุณครูคะ หนูขออนุญาตไป ‘ทำาธุระ’ ค่ะ”

 คุณครูพยักหน้า และย้ิมให้อ้อมเดือน แต่เด็กผู้ชาย
หัวเราะคิกคัก และเด็กผู้หญิงกระซิบกระซาบกัน
 เพราะการขออนุญาต ‘ทำาธุระ’ เป็นคำาใหม่ท่ีทุก
คนเพ่ิงได้ยิน

(วาวแพร, 2544 : 92)

 จากเนื้อความ มีเพียงอ้อมเดือนและครูที่เข้าใจ
ความหมายโดยนยัของคำาวา่ “ทำาธรุะ” สว่นคนอืน่ไมเ่ขา้ใจ
เพราะเพิง่เคยไดย้นิ จากนัน้เมือ่คดิตามจงึเขา้ใจวา่หมายถงึ
การขับถ่ายของเสีย  
 คำาภาษาปาก	คือ คำาภาษาพูดทั่วๆ ไป ไม่คำานึง
ถึงความถูกต้องหรือเหมาะสม แต่สามารถสื่อสาร
กันได้ เช่น
 จะบอกอะไรให้ ครูท่ีโรงเรียนเขาบอกว่าคนท่ีไม่ใส่
เกือกน่ันน่ะ เช้ือโรคมันจะเข้าไปในตีน แล้วทำาให้ไม่สบาย

(นิพพานฯ, 2541 : 57)

 จากตัวอย่างพบคำาภาษาปาก 2 ครั้ง จากคำาว่า 
“เกือก” และ “ตีน” ซึ่งแสดงกลวิธีการใช้คำาภาษาปากเพื่อ
ใหบ้ทสนทนามคีวามเปน็ธรรมชาต ิเหมาะสมกบัตวัละครที่
เป็นเด็กชาวบ้าน

 คำาภาษาต่างประเทศ คือ คำาที่เรียกทับศัพท์คำา
จากภาษาต่างประเทศ ดังตัวอย่าง

 ตอนท่ีชาญไปต่างจังหวัดกับพ่อและแม่คร้ังหลังสุด 
พ่ีชายของชาญก็ไปด้วย พ่อมีเพ่ือนทำางาน
 อยู่ในป่า จึงไปกางเต็นท์พักแรม

(วาวแพร, 2548 : 125)

 “เต็นท์” เป็นคำาที่มาจากภาษาอังกฤษว่า Tent 
หมายถึง “ที่พักหรือที่อาศัยชั่วคราว ย้ายไปได้ โดยมากทำา
ด้วยผ้าใบขึงกับเสาหรือหลัก” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 
510) การใช้คำาภาษาต่างประเทศ เต็นท์ มีลักษณะเป็นการ
ทับศัพท์เนื่องจากไม่มีคำาแทนในภาษาไทย
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 การซำ้าคำา	คือ การใช้คำาซำ้าๆ เพื่อเน้นความรู้สึก 
ดังตัวอย่าง

 ตัง้แตถ่นนทางเขา้โรงเรียน เรากจ็ะปลกูตน้ไม้ตน้
โตๆ รอบๆ โรงเรียนก็ปลูกต้นดอกไม้ดอกไม้ 
 ดอกไม้ ดอกไม้ ปลูกดอกไม้ให้เต็มไปหมด เดิน
ไปทางไหนมีแตด่อกไม้”

(วาวแพร, 2529 : 55)

 จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าการซำ้าคำาโดยกล่า
วซำ้าๆ ส่งผลให้นึกภาพได้ชัดเจนว่าผู้พูดคาดหวังให้มีดอก
ไม้จำานวนมากเบ่งบานอยู่เต็มพื้นที่รอบโรงเรียน

 การหลากคำา คอื การเปลีย่นคำาบางคำาใหเ้ปน็คำา
อื่น เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้คำาซำ้าๆ กัน เช่น

 “ฝนตก ไม่อยากออกมาซ้ือบ่อยๆ กะปิก็หมด
แล้ว เอาสักกิโลด้วยนะ แล้วก็นำ้ามันอีกสองขวด กระเทียม 
 เนื้อแห้งยังพอมีเหลือไหม อยากจะแบ่งไปบ้าง” 

(มกุฏ อรฤดี, 2522ก : 65)

 จากตัวอย่างผู้เขียนได้หลากคำาท่ีมีความหมาย
คล้ายกัน คือ ซื้อข้าวของ, เอากะปิ-นำ้ามัน, แบ่งกระเทียม-
เนื้อแห้ง ซึ่งตามบริบทแล้วไม่ว่าจะเป็นคำาใดก็หมายถึงการ 
“ซื้อ” ทั้งสิ้น

 คำาแสดงภาพ คือคำาท่ีร่างภาพให้เห็นได้ชัดเจน 
ดังตัวอย่าง

 “เอาละ ฟงัคร”ู อามีพดูขึน้ดัง ๆ  เมือ่เดก็เริม่ออก
เสียงขอร้องกันเซ็งแซ่

(มกุฏ อรฤดี, 2522ข : 65)

 ราชบัณฑิตยสถาน (2556: 404) ให้ความหมาย
ของคำา เซ็งแซ่ ว่า “ดังอื้ออึงแซ่ไปหมด” จากตัวอย่าง ที่มา
ของเสยีง “เซง็แซ่” นัน้ มาจากเสยีงเดก็นกัเรยีนตา่งคนตา่ง
แย่งกันพูด

 นอกจากทีไ่ดแ้สดงตวัอยา่งมานี ้ยงัพบกลวธิกีาร
ใช้คำาอีก 5 ชนิด ที่มีจำานวนน้อยลงมาตามลำาดับ ได้แก่ คำา
แสดงอารมณ์	คำามีศักดิ์	คำาเฉพาะกลุ่ม	คำาภาษาถิ่น	และ	
คำาย่อ 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 ประโยคทีไ่มซ่บัซอ้น ตรงไปตรง
มา จบความโดยเรว็ ไมม่กีารขยายความตอ่เนือ่ง ดงัตวัอยา่ง 

 “ไปเปล่ียนเส้ือผ้าก่อนเถอะ เด๋ียวค่อยมาคุยกัน 
อาบนำา้ก่อนก็ได้ แม่ตักใส่โอ่งไว้ให้แล้ว 
 สบู่ก็อยู่ตรงริมบ่อน่ันแหละ อ้อ ผ้าผลัดของแม่ก็ได้ 
อยู่ในตู้น่ันน่ะ”

(มกุฏ อรฤดี, 2516 : 98)

 จากตวัอยา่งเปน็การใช้ประโยคส้ันหลายประโยค
เรียงต่อกันเป็นย่อหน้า แต่ละประโยคมีความกระชับ 
แยกประเด็นและจบประเด็นภายในประโยค

 ประโยคยาว	คือ ประโยคที่มีการขยายความต่อ
เนื่องกันออกไป ให้มีลักษณะเป็นประโยคความรวมหรือ
ความซ้อน ดังตัวอย่าง

 แม่เดินลัดเลาะผ่านสุมทุมพุ่มไม้และตู้รถไฟท่ีเก่า
มากจนสนิมจับเขรอะ ไม่มีใครพักอาศัยอยู่
 ในตู้ชำารุดทรุดโทรมเหล่าน้ันจนมาถึงแนวร้ัว
สังกะสี ไม่ใช่ท่ีเดิมซ่ึงชายชราและคนอ่ืนๆ ใช้เป็นทาง
 เข้า-ออก แต่เป็นช่องใหม่ท่ีแม่เพ่ิงค้นพบตอนกลับ
เข้ามาภายในร้ัวคร้ังหลัง

(นิพพานฯ, 2537 : 146)
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  จากตัวอย่าง ใจความสำาคัญคือ “แม่เดินลัด
เลาะผ่านสุมทุมพุ่มไม้” ซึ่งภายในประโยคยังมีส่วนขยาย
ต่างๆ ประกอบกันหลายส่วนจนมีลักษณะเป็นประโยค
ยาว ส่วนขยายเหล่านี้จะช่วยเสริมใจความสำาคัญ พรรณนา
บรรยากาศให้ผู้อ่านนึกภาพตามเห็นฉากหลังท่ีอยู่ในเน้ือ
เรื่องได้

 ประโยคท่ีมีลักษณะแปลกออกไปจากธรรมดา 
คือ ประโยคที่มีโครงสร้างของประโยคที่ไม่คำานึงถึงความ
ผิดถูกทางไวยากรณ์ ดังตัวอย่าง

 ‘พี่- - -พี่- - -แก้ว- -แก้วตา- - -จะไป- - -
ไปไหน- - - เหรอ- - -ครับ ลุง’ ปานถามตะกุกตะกัก

 (วาวแพร, 2554 : 22)

 ประโยคท่ีมีลักษณะแปลกออกไปจากธรรมดา 
พบเฉพาะในเร่ือง เด็กชายจากดาวอ่ืน (2554) โดยแสดงบท
สนทนาของตัวละครท่ีมีปัญหาทางการพูด จึงนำาเสนอประโยค
ให้มีลักษณะแปลกออกไปจากธรรมดาเพ่ือให้บทสนทนามี
ความสมจริง 
	 3.	กลวิธีการใช้สำานวน
 ผู้วิจัยประยุกต์หลักเกณฑ์ของ ของ นภาลัย 
สุวรรณธาดา (2530) ได้เกณฑ์ในการวิเคราะห์กลวิธีการ
ใช้สำานวน 4 ชนิด ได้แก่ การใช้สำานวนเพื่อย่นย่อข้อความ 
การใช้สำานวนเพื่อขยายความเข้าใจ การใช้สำานวนเพื่อแทน
ถอ้ยคำาทีไ่มต่อ้งการกลา่วตรงๆ และ การใชส้ำานวนเพือ่เพิม่
ความสละสลวยของถ้อยคำา ผลการวิจัยพบการใช้สำานวน
เพื่อย่นย่อข้อความมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 42.86 รองลง
มา คือ การใช้สำานวนเพื่อขยายความเข้าใจ คิดเป็นร้อยละ 
26.98 ดังตัวอย่าง 

 การใช้สำานวนเพ่ือย่นย่อข้อความ	 คือ การใช้
ความหมายของสำานวนแทนข้อความยาว ๆ เช่น

 มีนาไม่แน่ใจว่ารอนจะนึกคิดเก่ียวกับตัวเธอ
อย่างไร ผู้หญิงคนหน่ึงท่ีมีคู่หม้ันแล้ว แต่มาเดิน
 อยู่กับชายอีกคนหน่ึงซ่ึงไม่เคยรู้หัวนอนปลายเท้าเลย

(มกุฏ อรฤดี, 2521 : 30)

 “หัวนอนปลายเท้า” พบความหมายจาก 
“หัวนอนปลายตีน” ราชบัณฑิตยสถาน (2556 : 1326) ให้
ความหมายวา่ “หลกัแหล่ง, เทือกเถาเหล่ากอ” สำานวนนีไ้ด้
ยน่ยอ่รายละเอยีดทีม่นีารูเ้กีย่วกบัรอน ซ่ึงแทบไมรู่อ้ะไรเลย 
ทั้งที่อยู่ ถิ่นกำาเนิดหรือชาติตระกูล รู้แต่เพียงชื่อและอาชีพ
เท่านั้น

 การใช้สำานวนเพ่ือขยายความเข้าใจ คือการยก
สำานวนมาเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจน ดังตัวอย่าง

 แต่ไหนแต่ไรมา เขาไม่เคยมีความลับกับนิตยา เธอ
เป็นเพ่ือนผู้หญิงคนหน่ึงในจำานวนไม่ก่ีคนท่ีรอนสนิทสนมด้วย 
ไว้วางใจในทุกเร่ือง เม่ือคร้ังท่ียังเรียนหนังสือด้วยกัน เคยแม้แต่
ยืมเงินกันใช้ หัวหกก้นขวิดด้วยกัน ไม่ผิดกับเพ่ือนชายคนหน่ึง

(มกุฏ อรฤดี, 2521 : 76)

 ราชบัณฑิตยสถาน (2556 : 1327) ให้คำาจำากัด
ความของสำานวน หัวหกก้นขวิด ว่า “อาการที่ซนเล่น
ไปตามความพอใจไม่ต้องเกรงใจใคร, อาการที่เที่ยวไป
ตามความพอใจไม่อยู่ติดบ้าน” จากตัวอย่าง ผู้เขียนได้ใช้
สำานวน หัวหกก้นขวิด	เพื่อเสริมบทบรรยายความสัมพันธ์
ระหว่างตัวละครทั้งสองว่าเป็นเพื่อนที่สนิทสนมกันมาก ได้
ใช้ชีวิตวัยรุ่นมาด้วยกันจนไว้เนื้อเชื่อใจกัน 

 การใช้สำานวนเพ่ือแทนถ้อยคำาที่ไม่ต้องการ
กล่าวตรงๆ คือการกล่าวสำานวนแทนถ้อยคำาที่ไม่สุภาพ ดัง
ตัวอย่าง

 หากแม่เป็นคนเลือกให้ และผมก็ตามใจแม่ ในท่ีสุด
เม่ือแต่งงานแล้ว มีเร่ืองทะเลาะเบาะแว้งกัน 
 แม่เองก็จะเสียผู้ใหญ่ ผมก็จะอยู่อย่างไม่มี
ความสุข

(มกุฏ อรฤดี, 2516 : 160)

 ราชบณัฑิตยสถาน (2556 : 1261) ใหค้วามหมาย
สำานวน “เสยีผูใ้หญ”่ วา่ “เสยีคณุลกัษณะของผูใ้หญ ่ทำาให้
ไม่เป็นที่เคารพนับถือของผู้อื่น การใช้สำานวนจากตัวอย่าง
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ได้แทนการกล่าวว่าลูกจะสูญเสียความเคารพนับถือในตัวแม่ 
เนื่องจากคนเป็นลูกจะกล่าวว่าแม่ไม่เป็นที่น่าเคารพก็
ไม่เหมาะสม จึงกล่าวโดยใช้สำานวน เสียผู้ใหญ่ แทนการกล่าว
ตรงๆ

	 การใช้สำานวนเพื่อเพิ่มความสละสลวยของ
ถ้อยคำา คือการกล่าวสำานวนเพื่อให้มีสัมผัสคล้องจองหรือ
ไพเราะ ดังตัวอย่าง

 “คุณเป็นคนใจดีเหลือเกิน คนดีตกนำา้ไม่ไหลตก
ไฟไม่ไหม้หรอกค่ะ ขอให้สวยและรำา่รวย”

(นิพพานฯ, 2537 : 52)

 ราชบัณฑิตยสถาน (2556 : 213) ให้คำาจำากัด
ความสำานวน ตกนำ้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ ว่า “ตกอยู่ในที่
คบัขนัอยา่งไรกไ็มเ่ปน็อนัตราย” จากตวัอยา่ง หญงิขอทาน
ไดก้ลา่วตอ่ผูใ้หเ้งนิโดยใชส้ำานวนวา่คนดีตกนำา้ไมไ่หลตกไฟ
ไม่ไหม้	เพื่อให้ถ้อยคำาสละสลวยน่าฟัง เป็นการตอบแทนผู้
ให้เงิน

 4.	กลวิธีการใช้ภาพพจน์
 ผู้วิจัยใช้หลักเกณฑ์ของ สมเกียรติ รักษ์มณี 
(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

 อุปมา คือการเปรียบเทียบของสิ่งหนึ่งให้คล้าย
หรือเหมือนกับอีกสิ่งหนึ่ง ดังตัวอย่าง

 หน้าตาของเขาเหวอะหวะเหมือนเน้ือย่างท่ีไหม้
เกรียม จมูกโหว่เป็นรูกลวง ดวงตาโปนออกมานอกเบ้า และ
มือสองข้างไม่มีน้ิวแม้แต่น้ิวเดียว!

 (นิพพานฯ, 2537 : 105)

 จากตั วอย่ างจะเห็นการใช้อุปมา เป รียบ
สภาพใบหน้าของชายโรคเรื้อนว่าเหมือนเนื้อย่างที่ไหม้
เกรียม แสดงให้เห็นภาพผิวหน้าที่ขรุขระ มีสีคลำ้าเข้ม 
กระจัดกระจายไม่สมำ่าเสมอกัน

 อุปลักษณ์	คือ การเปรียบเทียบของสิ่งหนึ่งว่ามี
คุณสมบัติร่วมหรือเช่นเดียวกับอีกสิ่งหนึ่ง เช่น

 ในภาวะท่ีคิดอะไรไม่ออก ดูเหมือนเหล้าจะเป็นส่ิง
ท่ีดีท่ีสุด แม้ว่ามันจะไม่ใช่เพ่ือนสนิทสนมนัก แต่มันก็ไม่เคย
เป็นศัตรูในความรู้สึก

(มกุฏ อรฤดี, 2516 : 86)

 จากตวัอยา่งเปน็การใชอ้ปุลกัษณเ์ปรยีบเหล้าให้
เป็นเพื่อน โดยอาศัยคุณสมบัติร่วมว่าเหล้าเป็นที่พึ่งพิงของ
ผู้กล่าวในยามประสบปัญหา

 บคุลาธษิฐาน	คอื การทำาสิง่ทีไ่มใ่ชค่นใหม้คีวาม
รู้สึกนึกคิดอย่างคน ดังตัวอย่าง

 ต้นข้าวชูยอดเขียวของมันอยู่สลอน พร้ิมลมหนาว
ราวกับหลบหลีกเม็ดฝนสนุกสนาน ส่งเสียงหัวเร่อต่อกระซิก

(มกุฏ อรฤดี, 2519 : 150)

 จากตัวอย่าง เป็นการทำาให้ต้นข้าวกระทำาอย่าง
คนคือหลบหลีกเม็ดฝนพลางส่งเสียงหัวเราะ แสดงให้เห็น
วา่ตน้ขา้วมอีารมณ์แจม่ใสชืน่บานซ่ึงหมายถงึนาข้าวมคีวาม
อุดมสมบูรณ์

 นามนยั	คอื การใชค้ำาหรอืวลแีทนสิง่หนึง่สิง่ใดที่
มีลักษณะเด่นหรือมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสิ่งที่แทนนั้น 
ดังตัวอย่าง

  ราตรีถูกผลักให้ลับหายไปทางทิวเขานานแล้ว และ
กลางวันก็ถูกหยิบย่ืนเข้ามาอย่างเนิบช้า มันค่อยๆ ชัดเจนข้ึน 
ท่ามกลางลมหายใจของผู้คนท่ีเต็มไปด้วยร้ิวรอยต่างๆ

(มกุฏ อรฤดี, 2519 : 91)
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 จากข้อความ ผู้เขียนใช้นามนัยโดยให้ “ริ้วรอย” 
แทนความหมายของ ประสบการณช์วิีต จากการนำาลกัษณะ
เด่นของคน ยิ่งอายุมากขึ้นริ้วรอยก็ยิ่งเด่นชัดเช่นเดียวกับ
ประสบการณ์ชีวิต

 สัมพจนัย คือ การใช้ถ้อยคำาหรือวลีแทนสิ่งท่ี
ตอ้งการกลา่วถงึ โดยการใชส้ว่นยอ่ยทีส่ำาคญัแทนสว่นใหญ่
ทั้งหมด หรือใช้ส่วนใหญ่ทั้งหมดแทนส่วนย่อย ดังตัวอย่าง 

  นานนับได้สองฤดูฝน ที่ผมไม่ได้เขียนจดหมาย
ถึงคุณ 

(มกุฏ อรฤดี, 2516 : 9)

 จากตวัอยา่งเปน็การใชส้มัพจนยัโดยใชส้ว่นยอ่ย
คือ “ฤดูฝน” กล่าวแทนส่วนใหญ่คือ “ปี” 

 การอ้างถึง คือ การนำาเอาบุคคล เหตุการณ์ 
เรื่องราวในอดีต นิทาน วาทะสำาคัญ ประวัติ สถานที่ หรือ
วรรณคดีที่มีมาก่อน มากล่าวอ้างให้เห็นเป็นอุทาหรณ์
เปรียบเทียบ ดังตัวอย่าง

 นกึถงึเรือ่งเวสสนัดรทีเ่คยอา่น เม่ือพระนางมทัรี
ตามหาพระลูกน้อยทั้งสอง หัวใจของพระนางต้องปวดร้าว 
และนำ้าตาปิ่มว่าจะหลั่งออกมาเป็นโลหิต แม่คงไม่ต่างไป
จากนั้น

(นิพพานฯ, 2529 : 100)

  จากตัวอย่างผู้เขียนได้อ้างถึงนางมัทรีจากเร่ือง
พระเวสสันดรขณะที่ลูกทั้งสองถูกพาตัวไป เป็นตัวแทน
เปรียบเทียบให้ตัวละครตระหนักถึงความรู้สึกของแม่ยาม
ที่รู้ว่าตนได้หนีออกจากบ้านไปแล้ว

 การแฝงนยั คือ ภาพพจนซ์ึง่เจตนาจะสือ่สารกบั
ขอ้ความทีต่รงกนัขา้ม หรอืขดักันกบัถอ้ยคำาทีใ่ชใ้นภาพพจน์
นั้น ดังตัวอย่าง

 “เขาเปิดประตูทำาการค้าอย่างเงียบๆ กันต้ังนาน
แล้ว ก่อนท่ีรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปถึงเสียอีก ไม่
ว่าจะเป็นท่ีไหน ชายแดน หรือท่ีท่าเรือ มีสินค้าพวกน้ีวางขาย
อยู่เต็ม

 (มกุฏ อรฤดี, 2521 : 102)

 จากข้อความเมื่อพิจารณาแล้วจะพบว่ามีความ
หมายขัดแย้งในตัวเอง เพราะ “การเปิดประตูทำาการค้า” 
เป็นนโยบายระดับชาติ จะกระทำา “อย่างเงียบๆ” นั้นเป็น
ไปไม่ได้ แต่จะแปลความหมายได้หากพิจารณาว่าเป็นการ
แฝงนัย ตีความว่าเป็นการค้าอย่างผิดกฎหมาย

 ปฏิพจน ์ คือ การกล่าวถ้อยคำาหรือวลีที่มีความ
หมายไม่สอดคล้อง ขัดแย้ง หรือตรงข้ามกัน นำามารวมกัน
หรอืเข้าคูก่นั โดยมองไม่เหน็ความเป็นไปไดท้ีจ่ะเกิดขึน้จรงิ
ตามที่กล่าวนั้น เช่น

 ปานเช่ือว่า เด็กท่ี “โตเป็นผู้ใหญ่แล้ว” จะต้องคิด
ปัญหาเร่ืองน้ีได้ และปานก็คิดได้จริงๆ

 (วาวแพร, 2554 : 163)

 จากตัวอย่าง ผู้เขียนได้สร้างถ้อยคำาที่มีลักษณะ
เป็นปฏิพจน์ ให้ผู้อ่านได้ทำาความเข้าใจความคิดของปาน
ที่เชื่อว่าตนเองกลายเป็นผู้ใหญ่จริงๆ ทั้งที่ในความเป็นจริง
ปานก็ยังเป็นเด็กอยู่นั่นเอง

 ปฏิทรรศน์ คือ การกล่าวถ้อยคำาแสดงความ
หมายที่คล้ายจะขัดแย้งกัน แต่เมื่อได้วิเคราะห์ตีความหรือ
พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วก็เป็นไปได้ดังที่กล่าวนั้น

 แม่ยังแต่งตัวสวย ไม่น่าจะเห็นเป็นขอทานไปได้เลย 
ทวนเองก็นุ่งกางเกงตัวใหม่ สวมเส้ือตัวใหม่ท่ีแม่เพ่ิงซ้ือให้ปี
ท่ีแล้ว

(นิพพานฯ, 2537 : 37)

 จากตัวอย่าง ถึงแม้คำาว่า “ใหม่” กับคำาว่า “ปีที่
แล้ว” จะมีความหมายขัดแย้งกันเอง แต่เมื่อพิจารณาตาม
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บรบิทถงึฐานะครอบครวัของทวนจะพบวา่มคีวามเปน็ไปได้
จริงตามคำากล่าวนั้น

 สทัพจน ์คอืการเลยีนเสยีงธรรมชาต ิดงัตวัอยา่ง
 
 ปานเตะหมาจุดท่ีพุ่งเข้าหาแม่ไก่ จนหมาจุดหยุด
กึกและร้องดังเอ๋ง! 

(วาวแพร, 2554 : 60-61)

 จากตัวอย่างผู้เขียนได้ใช้สัทพจน์ เอ๋ง! เพื่อเลียน
เสียงร้องของสุนัขที่รู้สึกเจ็บปวดหรือตกใจ 
 นอกจากทีไ่ดแ้สดงตวัอยา่งมานี ้ยงัพบภาพพจน์
อกี 9 ชนดิ ทีม่จีำานวนนอ้ยลงมาตามลำาดบัได้แก ่สญัลกัษณ ์
สมมติภาวะ อติพจน์ อวพจน์ อุปนิเษท อุปมานิทัศน์ แนว
เทยีบ อาวตัพากย ์และ ปฏปิจุฉา รวมทัง้หมด เปน็ 19 ชนิด 

	 5.	ภาพสะท้อนสังคมไทยด้านครอบครัว
 ผูว้จิยักำาหนดเกณฑก์ารศกึษาภาพสะทอ้นสงัคม
ไทยดา้นครอบครวั โดยประยกุตห์ลกัเกณฑข์อง เพญ็จนัทร ์
มาประชา (2541) ร่วมกับ สุวรีย์ ชิตะปรีชา (2553) ผลการ
วิจัยพบภาพสะท้อนท่ีเก่ียวข้องกับความรักความผูกพันใน
ครอบครัว และ ภาพสะท้อนปัญหาครอบครัว ดังตัวอย่าง

 อาหารมื้อนี้พี่ชายของชาญจัดเตรียมแทนแม่ 
และชาญทำาหน้าที่จัดโต๊ะ เมื่อกินอาหารเสร็จ พ่อกับแม่ก็
รับหน้าที่ล้างจานและเก็บโต๊ะ ทุกคนนั่งพร้อมหน้า ขณะ
มีรายการข่าวทางโทรทัศน์ แม่คอยบอกว่า ตอนไหนที่
ผู้ประกาศข่าวอ่านออกเสียงผิดและไม่ให้ชาญเอาอย่าง 
พร้อมกับบอกคำาถูกให้ด้วย
 (วาวแพร, 2548 : 125-126)

 จากตัวอย่างกล่าวถึงช่วงเวลาอาหารเย็นที่ทุก
คนในครอบครัวแบ่งหน้าที่ช่วยเหลือกัน จากนั้นจึงนั่งรับ
ประทานอาหารด้วยกันพร้อมหน้า ขณะท่ีดูโทรทัศน์แม่
ก็จะคอยให้ความรู้ประกอบไปด้วย เป็นการสะท้อนภาพ
ครอบครัวที่อบอุ่น พ่อแม่เลี้ยงดูลูกด้วยความรักและความ
เอาใจใส่

	 6.	ภาพสะท้อนสังคมไทยด้านการศึกษา
 ผูว้จิยักำาหนดเกณฑก์ารศกึษาภาพสะทอ้นสงัคม
ไทยด้านการศึกษา โดยประยุกต์หลักเกณฑ์ของ สาวิตรี 
สิงห์ใหม่ (2549) ร่วมกับ พิชัยยุทธ์ สยามพันธกิจ (2553) 
ผลการวิจัยพบภาพสะท้อนที่เกี่ยวข้องกับครู นักเรียน และ 
ผู้ปกครองและสังคม ดังตัวอย่าง

 คนที่ไม่เคยผ่านการอบรมในโรงเรียนมาก่อน
อย่างเขา ยอมรับที่จะทำาทุกอย่างให้ลูกอีกสองคนได้เข้า
โรงเรียน แม้ว่าจะไม่ได้เรียนสูงเหมือนเด็กอื่น ๆ ก็ตาม แค่ 
4 ปอียา่งฮยูนักด็แีลว้ เพราะเขาไดเ้หน็แลว้วา่ ความคดิของ
คนที่เคยผ่านโรงเรียนมานั้นแล่นได้เร็วกว่าเขา ทุกคำาพูด 
ฟังดูมีเหตุผล มีนำ้าหนักพอจะเชื่อถือได้มากกว่า 

(นิพพานฯ, 2541 : 109)

 จากตัวอย่างแสดงภาพสะท้อนผู้ปกครองที่
ตระหนักในความสำาคัญของการศึกษา โดยกล่าวถึงพ่อที่
ครุ่นคิดกับตนเองวา่แมจ้ะลำาบากเพยีงใดกต้็องส่งลกูอกีสอง
คนเขา้โรงเรยีนใหไ้ด ้เพราะไดเ้หน็แล้ววา่ลกูคนโตทีผ่่านการ
ศึกษาชั้นประถม 4 มีความคิดที่ก้าวไกลกว่าตัวเขามาก

	 7.	ภาพสะท้อนสังคมไทยด้านเศรษฐกิจ
 ผู้วิจัยกำาหนดเกณฑ์การศึกษาภาพสะท้อนสังคม
ไทยด้านเศรษฐกิจ โดยประยุกต์หลักเกณฑ์ของ วิทยากร
เชียงกูล (2548) ผลการวจิยัพบภาพสะทอ้นเศรษฐกจิระดบั
บุคคลและชุมชน ดังตัวอย่าง

 ชาวกรุงเทพฯ ท่ีผมเห็นทุกวันน้ี ต้องประสบกับ
ความยุ่งยากในเร่ืองอาหารการกิน คนรวยไม่ค่อยจะเดือดร้อน
เท่าใดนักกับการที่ข้าวสารจะขึ้นราคาจากถังละ ๓๐ บาท 
มาเป็น ๖๐ บาท หรือ กว่านั้น แต่คนจนๆ หาเช้ากินคำา่
ท่ีมีรายได้เพียงอัตรากรรมกรน้ัน แทบจะกระอักเลือดทีเดียว 
เพราะรายจ่ายต่างๆ มันเพ่ิมข้ึนเกือบจะสองเท่าทั้งหมด 

(มกุฏ อรฤดี, 2516 : 152)

 จากตัวอย่างแสดงภาพสะท้อนปัญหาเศรษฐกิจ
จากการทีค่า่ครองชพีสูงขึน้อยา่งไม่สมัพนัธก์บัรายได ้ทำาให้
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ผู้มีรายได้น้อยที่อยู่ในเขตเมืองต้องประสบปัญหาค่าใช้จ่าย
ในชีวิต ประจำาวันทุกๆ ด้าน 

 8.	ภาพสะท้อนสังคมไทยด้านสิทธิมนุษยชน
 ผูว้จิยักำาหนดเกณฑก์ารศกึษาภาพสะทอ้นสงัคม
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)

 ขอ้ความนีก้ลา่วถึงเหตกุารณท์ีม่กีลุม่โจรปลน้ววั
ควายของชาวบ้าน และอาจทำาร้ายคนท่ีพยายามขัดขวาง
ด้วย แสดงให้เห็นภาพสะท้อนการละเมิดสิทธิในทรัพย์สิน 
คอืววัหรอืควายของชาวบา้นทีถ่กูปลน้ นอกจากนีเ้นือ้ความ
ยงักลา่ววา่หากมผีูใ้ดพยายามตดิตามหาววัควายคนืมา อาจ
เป็นอันตรายถึงชีวิต ซ่ึงหากเกิดเหตุเช่นนั้นก็จะเป็นการ
ละเมิดสิทธิในชีวิตอีกกรณีหนึ่ง

สรุปผลการวิจัย
 จากการศึกษากลวิธีการใช้ภาษาในวรรณกรรม
บนัเทงิคดีของมกฏุ อรฤด ีดา้นกลวธิกีารใช้คำา พบการใชค้ำา
ครบทั้ง 11 ชนิด โดยพบการใช้คำาภาษาปากมากที่สุด คิด
เปน็รอ้ยละ 36.57 ดา้นกลวธิกีารใชป้ระโยค พบประโยคสัน้
มากทีส่ดุ พบประโยคประโยคยาวรองลงมา และพบประโยค
ที่มีลักษณะแปลกออกไปจากธรรมดาน้อยที่สุด ด้านการ
ใช้สำานวน พบการใช้สำานวนเพื่อย่นย่อข้อความ เพื่อขยาย
ความ เพื่อเพิ่มความสละสลวยของถ้อยคำา และ เพื่อแทน
คำาที่ไม่ต้องการกล่าวตรงๆ ตามลำาดับ ด้านกลวิธีการใช้
ภาพพจน ์พบการใชภ้าพพจนค์รบทัง้ 19 ชนดิ โดยพบอปุมา
มากทีส่ดุ คดิเปน็รอ้ยละ 42.86 สว่นการศกึษาภาพสะทอ้น

สังคมไทย พบภาพสะท้อนการศึกษามากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 30.41 รองลงมาคือ ภาพสะท้อนด้านครอบครัว ภาพ
สะท้อนด้านสิทธิมนุษยชน ตามลำาดับ และพบภาพสะท้อน
เศรษฐกิจน้อยที่สุด

อภิปรายผลการวิจัย
 ผู้วิจัยมีความเห็นว่า มกุฏ อรฤดี มีกลวิธีการใช้
ภาษาโดยปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวละคร เน้ือเรื่อง และ
ประเภทของวรรณกรรม ดังเช่นคำาภาษาปากซึ่งเป็นกลวิธี
การใชค้ำาทีพ่บไดม้ากในงานเขยีนทกุประเภททกุนามปากกา 
สอดคล้องกับที่ชำานาญ รอดเหตุภัย (2522 : 65) ได้กล่าว
ถงึคำาภาษาตลาดวา่เหมาะกับบทสนทนาในบนัเทงิคด ีดา้น
การนำาเสนอภาพสะท้อนสังคมไทย จากการที่มกุฏ อรฤดี 
มักนำาเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กและครูเป็นส่วนใหญ่ จึง
พบภาพสะท้อนการศึกษาและภาพสะท้อนครอบครัวเป็น
จำานวนมาก สอดคล้องกับที่ พรรณนพ สิกกะ (2541) ได้
ศึกษาประเด็นจริยธรรมของเด็กในนวนิยายของวาวแพร 
ขณะท่ีภาพสะท้อนเศรษฐกจิและภาพสะทอ้นสทิธมินษุยชน
มักพบในเนื้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชาวบ้าน เกษตรกร และผู้
ใชแ้รงงาน สอดคลอ้งกบัทีก่รมสง่เสรมิวฒันธรรม กระทรวง
วัฒนธรรม (2556 : 174) ได้วิจารณ์ผลงานของมกุฏ อรฤดี 
ว่า ได้นำาเสนอเรื่องราวของชีวิตที่ขมขื่น ลำาเค็ญ ด้วยการ
เขียนที่บริสุทธิ์ งดงาม
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