
 

ศิลปะการใชอ้ปุมาโดยค าศพัท ์

ในนวนิยายเรื่อง“ พุทธศักราชอัสดงกับทรงจ าของทรงจ าของแมวกุหลาบด า” 

 

นางสาวเหยี้ยน หวัง 

1. บทคัดย่อ 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศิลปะการใช้อุปมาในนวนิยายเรื่อง"พุทธศักราชอัสดงกับ

ทรงจ าของทรงจ าของแมวกุหลาบด า" ของวีรพร นิติประภา โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ

(Qualitative Research)โดยการวิเคราะห์เอกสาร(Documentary Analysis)และใช้วิธีการน าเสนอ

โดยการวิจัยเชิงพรรณา(Descriptive Research) ข้อมูลการศึกษาได้มาจากนวนิยายเรื่อง"พุทธศักราช

อัสดงกับทรงจ าของทรงจ าของแมวกุหลาบด า" ของวีรพร นิติประภา  

ผลการวิจัยแบ่งเป็นสองส่วนดังนี้ คือ ส่วนแรกเป็นผลการวิเคราะห์การใช้อุปมาโดยค าศัพท์  ได้

พบการใช้อุปมาโดยค าศัพท์ทั้งหมด 16 ค า และมีการใช้ค าอุปมาซ้ าหลายครั้ง  ส่วนที่สองเป็นผลการ

วิเคราะห์การใช้ค าอุปมาโดยศัพท์ในลักษณะการเปรียบเทียบ ได้พบว่าค าอุปมามีลักษณะในการ

เปรียบเทียบดังนี้  การใช้ลักษณะกริยาอาการในการเปรียบเทียบ การใช้ลักษณะรูปร่างในการ

เปรียบเทียบ การใช้ลักษณะของมนุษย์ในการเปรียบเทียบ การใช้ลักษณะธรรมชาติในการ

เปรียบเทียบ การใช้ลักษณะรูปธรรม (วัตถุ)ในการเปรียบเทียบ การใช้ลักษณะนามธรรมในการ

เปรียบเทียบ การใช้ลักษณะของสัตว์ในการเปรียบเทียบ การใช้ลักษณะสิ่งไม่สวยงามในการ

เปรียบเทียบ และการใช้ลักษณะสิ่งสวยงามในการเปรียบเทียบ  

ค าส าคัญ: นวนิยาย , อุปมาโดยค าศัพท์ 



2. ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา            

วรรณกรรมคืองานศิลปะทางความคิดของผู้เขียนหรือผู้ส่งสารที่สะท้อนออกมาในรูปแบบต่างๆ 

เพื่อถ่ายทอดเป็นการพูดหรือการเขียน ซึ่งผู้รับสารหรือผู้อ่านสามารถเข้าใจในสิ่งที่ผู้เขียน หรือผู้ส่ง

สารต้องการสื่อได้ นวนิยายเป็นวรรณกรรมประเภทบันเทิงคดีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อน าเสนอ

ผู้อ่านและได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในสังคมต่าง ๆ ศิลปะการใช้ภาษาวรรณศิลป์เป็นเครื่องมือ

ส าคัญยิ่งในการสร้างสรรค์งานวรรณกรรม ภาษาเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ผู้ประพันธ์เลือกสรรถ้อยค า 

ประโยค ส านวน โวหารและภาพพจน์ ใช้เพื่อสื่อความคิดมุมมองใหม่ นัยที่คมคายลึกซึ่ง ผ่านภาษาที่

สวยงาม สรรค์สร้างเรื่องราวให้ขับเคลื่อนด าเนินไปตามความประสงค์ศิลปะการน าเสนอที่ชวนติดตาม

ด้วยความเพลิดเพลิน อันจะท าให้ผู้อ่านรับรู้เกิดจินตนาการ เข้าใจ ยอมรับและประทับใจเมื่อได้อ่าน

งานวรรณกรรม เพราะฉะนั้น การเลือกใช้ภาษาเพื่อสื่อถึงสิ่งต่าง ๆ ย่อมต้องพิถีพิถันในการเลือกใช้ให้

เหมาะสม  

ผู้ประพันธ์ต่างก็มีลักษณะการเขียนหรือการใช้ภาษาที่แตกต่างกันไปตามลักษณะเฉพาะของแต่

ละท่าน และศิลปะการใช้ภาษาของผู้ประพันธ์ที่ใช้ในการถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดรวมทั้ง

ทัศนคติต่อสิ่งต่าง ๆ ในสังคมต้องมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาที่น าเสนอด้วย เพราะฉะนั้น ผู้ประพันธ์

ต้องมีความสามารถในการเลือกใช้ถ้อยค าที่ท าให้ผู้อ่านเกิดจินตนาการ เห็นภาพ รวมทั้งความสามารถ

เลือกใช้ถ้อยค าที่แสดงความคิดซ่อนเร้น ทัศนคติ เจตจ านงเพื่อท าให้ผู้อ่านรับรู้ถึงความรู้สึกของ

ผู้ประพันธ์ ท าให้ผู้อ่านมองเห็นและเกิดความรู้สึกทางประสาทสัมผัสต่าง ๆ ทั้งการมองเห็น การลิ้มรส 

การได้กลิ่น การได้ยินเสียง การสัมผัส ความรู้สึกและการเคลื่อนไหว ดังนั้นค าที่ท าให้เกิดสิ่งดังกล่าว

ถือเป็น ภาพลักษณ์ (Image) ทั้งสิ้น 

วีรพร นิติประภา เป็นนักเขียนหญิงรางวัลซีไรต์สองสมัยคนแรก และเป็นนักเขียนคนที่สามที่

ได้รับรางวัลซีไรต์สองครั้ง ซึ่งก่อนหน้านี้ มีชาติ กอบจิตติ ได้รับรางวัลครั้งแรกจากนวนิยายเรื่อง ‘ค า

พิพากษา’ ในปี 2525 และอีกครั้งจากนวนิยายเรื่อง ‘เวลา’ ในปี 2537 ในขณะที่ วินทร์ เลียววาริณ 



ได้รับจากนวนิยายเรื่อง ‘ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน’ ในปี 2540 และได้รับอีกครั้งในประเภทรวม

เรื่องสั้นจากเรื่องสั้นแนวทดลอง ‘สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน’ ในปี 2542  ส่วน วีรพร นิติประภา ได้รับ

รางวัลซีไรต์ครั้งแรกในป ี2558 จากนวนิยายเรื่อง ‘ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต’และมาได้รับอีกครั้งใน 

ปี 2561 โดยเรื่อง‘พุทธศักราชอัสดงกับทรงจ าของทรงจ าของแมวกุหลาบด า’เป็นนวนิยายที่เล่นกับ

ประเด็นเรื่องความทรงจ าและแสดงให้เห็นถึงความสลับซับซ้อน และความสันสบปนเปยอกย้อนของ

ความทรงจ า ตัวเรื่องเล่าถึงประวัติศาสตร์ครอบครัวชาวจีนอพยพที่สับสนไปด้วยความทรงจ า ทั้งของ

ผู้คน ของแมว เป็นความทรงจ าที่คลุมเครือ แหว่งวิ่น ช่วยให้เราสับสันไปในเส้นแบ่งของโลกความจริง

และโลกสมมุต ิ

 ในปีพ.ศ.2561คณะกรรมการตัดสินมีมติเป็นเอกฉันท์ให้นวนิยายเรื่อง“ พุทธศักราชอัสดงกับ

ทรงจ าของทรงจ าของแมวกุหลาบด า” โดยวีรพรนิติประภา ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอด

เยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจ าปีพุทธศักราช 2561  โดยคณะกรรมการยกย่องว่า กลวิธีการ

ประพันธ์ของเรื่องนี้มีความโดดเด่นด้วยชั้นเชิงทางวรรณศิลป์ โดยใช้จบการเล่าแบบนิทานที่มีลักษณะ

มหัศจรรย์เหนือจริง มีความประณีตการน าเสนอตัวละครด้วยลีลาการเล่าเรื่องและการใช้ภาษาเฉพาะ

ตน ท าให้นวนิยายเรื่องนี้มีความแปลกใหม่ชวนให้ครุ่นคิดและใคร่ครวญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และ

เรื่องเล่าของคนพลัดถิ่น นวนิยายเรื่องนี้จึงเป็นมิติใหม่ของนวนิยายไทยร่วมสมัย    

จากการศึกษาเบื้องต้นสังเกตได้ว่านวนิยายเรื่อง"พุทธศักราชอัสดงกับทรงจ าของทรงจ าของแมว

กุหลาบด า"การใช้ภาษาอย่างโดดเด่น พถิีพิถัน เลือกสรรภาษาวรรณศิลป์อย่างสละสลวย ดังนั้นจึงเป็น

เหตุให้ผู้ศึกษาค้นคว้ามีความสนใจที่จะมุ่งศึกษาวิเคราะห์ศิลปะการใช้ภาษาด้านการใช้อุปมาใน      

นวนิยายเรื่อง"พุทธศักราชอัสดงกับทรงจ าของทรงจ าของแมวกุหลาบด า"   เพื่อให้เกิดความเข้าใจ

เกี่ยวกับแนวทางศิลปะการใช้อุปมาในเรื่องนี้ 



3. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

เพื่อศึกษาศิลปะการใช้อุปมาโดยค าศัพท์ในนวนิยายเรื่อง"พุทธศักราชอัสดงกับทรงจ าของทรงจ า

ของแมวกุหลาบด า" ของวีรพร นิติประภา 

4. ขอบเขตของการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตเนื้อหาในการศึกษาศิลปะการใช้อุปมาโดยค าศัพท์

ในนวนิยายเรื่อง"พุทธศักราชอัสดงกับทรงจ าของทรงจ าของแมวกุหลาบด า"ของวีรพร นิติประภา 

ตีพิมพ์ครั้งที่1 เมื่อตุลาคม 2559 ที่ส านักพิมพ์มติชน จ านวน424หน้า ซึ่งเป็นหนังสือที่ได้รับรางวัลซี

ไรท์ในพ.ศ.2561 ประเภทนวนิยาย  

5. ประโยชน์ที่ไดร้ับจากการศึกษา 

ท าให้ทราบลักษณะเด่นของศิลปะการใช้ภาษาในประเด็นการใช้อุปมาโดยค าศัพท์ของนวนิยาย

“เรื่องพุทธศักราชอัสดงกับทรงจ าของทรงจ าของแมวกุหลาบด า”ของวีรพร นิติประภา 

เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สนใจได้ศึกษาศิลปะการใช้อุปมาโดยค าศัพท์ในวรรณกรรมของนักเขียนคน

อื่นต่อไป 

6. สรุปผลการศึกษา 

งานวิจัยเรื่องการศึกษาศิลปะการใช้อุปมาโดยค าศัพท์ในเรื่อง“ พุทธศักราชอัสดงกับทรงจ า

ของทรงจ าของแมวกุหลาบด า”ของวีรพร นิติประภา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศิลปะการใช้ค าอุปมา

ในนวนิยายเรื่อง"พุทธศักราชอัสดงกับทรงจ าของทรงจ าของแมวกุหลาบด า" ของวีรพร นิติประภา 

จากการศึกษาศิลปะการใช้ค าอุปมาโดยค าศัพท์ในนวนิยายเรื่อง"พุทธศักราชอัสดงกับทรงจ าของ

ทรงจ าของแมวกุหลาบด า"ได้พบว่าลักษณะการใช้ค าอุปมา ดังนี้  



6.1 การใช้อุปมาโดยค าศัพท ์ 

จากการศึกษาได้พบการใช้อุปมาโดยค าศัพท์จ านวน16ค า ได้แก่ค าว่า “เหมือน” “ราวกับ” 

“ราว”“ประดุจ” “อย่างกับ”  “เหมือนกับ” “ดุจเดียวกับ”  “ปาน” “เสมือน”  “ประหนึ่ง”  “ดั่ง” 

“เหมือนอย่างกับ” “ยังกะ”และ “อย่างกะ”“ดุจดัง”  “สมมติตัวว่า”  “แบบ”  ทั้งนี้ ค าว่า 

“เหมือน”ใช้มากที่สุด รองมาคือค าว่า “ราวกับ” อันดับที่สามคือค าว่า “ราว”  ใช้น้อยที่สุดคือค าว่า 

“สมมติตัวว่า” และ“แบบ”  ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผู้เขียนมีการใช้ค าอุปมาโดยค าศัพท์ที่มีความ

หลากหลาย 

6.2 การใช้ค าอุปมาโดยศัพท์ในลักษณะการเปรียบเทียบ 

จากการศึกษาได้พบว่าค าอุปมาแต่ละค ามีลักษณะในการเปรียบเทียบหลายอย่าง โดยสรุปแล้ว 

การใช้ค าอุปมาโดยศัพท์ในลักษณะการเปรียบเทียบในงานวิจัยมีทั้งหมด 10 ลักษณะ ได้แก่ การใช้

ลักษณะกริยาอาการในการเปรียบเทียบ การใช้ลักษณะรูปร่างในการเปรียบเทียบ การใช้ลักษณะ

มนุษย์ในการเปรียบเทียบ การใช้ลักษณะธรรมชาติในการเปรียบเทียบ การใช้ลักษณะรูปธรรม (วัตถุ)

ในการเปรียบเทียบ การใช้ลักษณะนามธรรมในการเปรียบเทียบ การใช้ลักษณะสัตว์ในก าร

เปรียบเทียบ การใช้ลักษณะสิ่งไม่สวยงามในการเปรียบเทียบ และการใช้ลักษณะสิ่งสวยงามในการ

เปรียบเทียบ  

ทั้งนี้ผู้เขียนทุกท่านต่างมีลักษณะการเขียนหรือการใช้ภาษาที่แตกต่างกันไปตามลักษณะเฉพาะ

ของแต่ละท่าน และศิลปะการใช้ภาษาของผู้ประพันธ์ที่ใช้ในการถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด

รวมทั้งทัศนคติต่อสิ่งต่าง ๆ  จากเนื้อหาข้างต้นสรุปได้ว่าผู้เขียนวีรพร นิติประภามีความเชียวชาญใน

การใช้ค าอุปมาและลักษณะเปรียบเทียบของท่านก็สนุกสนาน แปลกใหม่ ให้ผู้อ่านรู้สึกว่าน่าอ่านน่า

ติดตาม อ่านแล้วจะเกิดภาพจินตนาการทันที  

 

 



6..3 การใช้ค าอุปมาที่มีค าอุปมามากกว่า3ต าแหน่ง 

จากการใช้ค าอุปมาในนวนิยายเรือ่ง“พุทธศักราชอัสดงกับทรงจ าของทรงจ าของแมวกุหลาบด า”  

ได้พบว่าผู้เขียนชอบใช้ค าอุปมาซ้ าหลายครั้ง เพื่อสร้างภาพในใจของผู้อ่านได้ตรงกับใจของผู้เขียน 

เพื่อให้ผู้อ่านท าความเข้าใจเหมือนเห็นกับตา เข้าใจถึงความคิดของผู้เขียน จากการศึกษาพบว่า

ลักษณะการใช้ค าอุปมาที่มีค าอุปมามากกว่า3ต าแหน่งมีหลายประโยค จากการใช้ค าอุปมาในนวนิยาย

เรือ่ง“ พุทธศักราชอัสดงกับทรงจ าของทรงจ าของแมวกุหลาบด า”  ได้พบว่าผู้เขียนมีความสามารถใน

การใช้ภาษา โดยเฉพาะการใช้ค าอุปมา ท าให้ผู้อ่านเกิดจินตนาการ เห็นภาพ ท าให้ผู้อ่านรับรู้ถึง

ความรู้สึกของผู้เขียน ท าให้ผู้อ่านมองเห็นและเกิดความรู้สึกทางประสาทสัมผัสต่าง ๆตามความหวัง

ของผู้เขียน รวมทั้งการมองเห็น การลิ้มรส การได้กลิ่น การได้ยินเสียง การสัมผัส ความรู้สึกและการ

เคลื่อนไหว 

อภิปรายผล 

กลวิธีการประพันธ์ในนวนิยายเรื่อง“ พุทธศักราชอัสดงกับทรงจ าของทรงจ าของแมวกุหลาบด า”

ของวีรพร นิติประภา มีความโดดเด่นด้วยชั้นเชิงทางวรรณศิลป์ โดยใช้ขนบการเล่าแบบนิทานที่มี

ลักษณะมหัศจรรย์เหนือจริง มีความประณีตในการน าเสนอตัวละครด้วยลีลาการเล่าเรื่องและการใช้

ภาษาเฉพาะตนท าให้นวนิยายเรื่องนี้มีความแปลกใหม่ มีการใช้ค าอุปมาโดยค าศัพท์และการใช้อุปมา

ลักษณะในการเปรียบเทียบหลายประเภท ท าให้ผู้อ่านทุกระดับอ่านแล้วได้เห็นภาพ เกิดความ

เพลิดเพลินและข้อคิดต่างๆเป็นอย่างดี  
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