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กลวิธีทางภาษาในนิทานค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุรพันธ์	สุวรรณศรี

	 	 	 			Asst.prof.Dr.Surapan	Suvannasri

บทน�า

หลายปีทีผ่่านมา	คนไทยบางกลุม่มแีนวคดิและค่านยิมทีแ่ตกต่างกนัมาก	จนน�าไปสูค่วามแตกแยก	

ขัดแย้ง	 และท�าท่าว่าจะลุกลามน�าไปสู่การสูญเสียอย่างยิ่งใหญ่	 ความแตกต่างบนความคิดด้วยความรู้สึก

ความชอบ	ความเชือ่ทีพ่ฒันาการไปสูค่่านยิมทีไ่ม่สมควรของกลุม่คนท่ีผ่านมานัน้	บัดนีไ้ด้รบัการแก้ไขปกป้อง

คุ้มครองเยียวยาโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	(คสช.)	ด้วยค่านิยมซึ่งเป็นวัฒนธรรม	จนกลายมาเป็นวิถี

ชวีติของคนไทย	คอื	ความเอือ้อาทรเมตตากรณุาต่อกนัด้วยค่านยิมของความเป็นไทยทีถ่กูถ่ายทอดมาอย่าง

ต่อเนื่อง	 ชาวต่างชาติที่ได้มาเยี่ยมเยือนต่างทราบซ้ึงและประทับใจในความมีวัฒนธรรมด้วยค่านิยมท่ีดีงาม

ซึ่งบางชาติไม่มี	 ด้วยค่านิยมและวิถึชีวิตที่แปรเปล่ียนซ่ึงเป็นพัฒนาการท่ีเปลี่ยนแปลงของโลกตลอดจน

เทคโนโลยีต่างๆ	น�ามาซึ่งวันนี้คนไทย	สังคมไทย	โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเยาวชนหรือผู้ใหญ่บางกลุ่มก�าลังจะลืม

และห่างไกลจากค่านิยมที่ดีงามจนน่าวิตก

พลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 (คสช.)	 กล่าวในรายการ	 

“คืนความสุขให้กับคนในชาติ”	เมื่อวันที่	11	กรกฎาคม	2557	ความตอนหนึ่งว่า	“สิ่งที่คนไทย	ประเทศไทย

ยังมีปัญหา	และต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วน	ต้องมีความร่วมมือของทุกภาคส่วน	โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชน

ในทุกระดับชั้นทุกเพศทุกวัย	 เรื่องที่	 1	 อยากจะเรียนว่าเราน่าจะก�าหนดค่านิยมหลักของคนไทยขึ้นมาให้

ชัดเจน	ทั้งนี้เพื่อเราจะสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง	ฉะนั้นคนไทยต้องเข้มแข็งก่อน	คนในชาติจะต้อง

เป็นอย่างไร	ดังนี้	1)	มีความรักชาติ	ศาสนา	พระมหากษัตริย์	2)	ซื่อสัตย์	เสียสละ	อดทน	มีอุดมการณ์ใน 

สิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม	3)	กตัญญูต่อพ่อแม่	ผู้ปกครอง	ครูบาอาจารย์	4)	ใฝ่หาความรู้	หมั่นศึกษาเล่าเรียน

ทางตรงและทางอ้อม	5)	รักษาวัฒนธรรมไทย	ประเพณีไทยอันงดงาม	6)	มีศีลธรรม	รักษาความสัตย์	หวังดี

ต่อผู้อื่นเผื่อแผ่และแบ่งปัน	 7)	 เข้าใจ	 เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ี 

ถูกต้อง	 8)	 มีระเบียบวินัยเคารพกฎหมาย	 ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่	 9)	 มีสติรู้ตัว	 รู้คิด	 รู้ท�า	 รู้ปฏิบัติ	 ตาม 

พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 10)	 รู้จักด�ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง	 11)	 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ	 ไม่ยอมแพ้ต่ออ�านาจฝ่ายต�่าหรือกิเลส	 12)	 ค�านึงถึง 

ผลประโยชน์ของส่วนรวมและต่อชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง	 (รัฐพงศ์	 บุญญานุวัตร,	 มติชน	 16	

กรกฎาคม	2557,	หน้า	7)

การน�าแนวคิดค่านิยม	 12	ประการเข้าสู่สถานศึกษาตามนโนบายของรัฐบาล	 โดยสถานศึกษาจะ

ต้องปรับหลักสูตร	 เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังจิตส�านึก	ปลูกฝังค่านิยมให้ครอบคลุม	

ค่านยิม	12	ประการทีร่ฐับาลก�าหนดซึง่สอดคล้องกับคุณลกัษณะอันพงึประสงค์	8	ประการทีม่อียูใ่นหลกัสตูร	

ทัง้น้ีโรงเรียนต้องจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนเพือ่ปลกูฝังจติส�านกึ	ปลกูฝังค่านยิมให้คนไทยในชาตไิด้เข้าใจ

ในบริบทของความเป็นไทยอย่างแท้จริง	 และสามารถรักษาหรืออนุรักษ์ไว้อย่างยั่งยืนตลอดกาลการเริ่มต้น
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

ทีส่ถาบนัการศกึษา	โดยเฉพาะนกัเรยีนในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานเป็นสิง่ทีจ่�าเป็นและส�าคญัทีส่ดุ	ในการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังจิตส�านึก	 ปลูกฝังค่านิยมให้กับผู้เรียนนั้น	 สื่อนวัตกรรมท่ีส�าคัญ

ส�าหรับครูที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่วนใหญ่คือหนังสือต่างๆ	 ซึ่งได้แก่หนังสือแบบเรียน	

หนังสืออ่านเสริมต่างๆ	ในส่วนที่ใช้ประกอบการสอนและได้ผลก็	คือ	หนังสือนิทาน	

นิทานเป็นผลทางปัญญาและจินตนาการของมนุษย์ท่ีถูกสร้างข้ึนเพื่อรับใช้มนุษย์ทางด้านจิตใจ	 

(ศริาพร	ฐติะฐาน,	2523	:	ความน�า)	นทิานเกดิขึน้จากจนิตนาการทีเ่ป็นภาพสะท้อนความเป็นจรงิทางสงัคม	

เน้ือหาของนิทานมกัจะเลอืกหยบิแง่มมุทีเ่ป็นปัญหาในสงัคมมาเป็นแกนเรือ่ง	และท�าหน้าทีแ่ก้ปัญหาทางใจ

ให้คนในสังคม	นทิานนบัเป็นวฒันธรรมของชาตซิึง่เป็นมรดกตกทอดแก่คนรุน่หลงั	บ่อเกดิของนทิานนัน้อาจ

เกิดจากชาดกหรือต�านานที่ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าให้หลานฟัง	 ซ่ึงความประสงค์ของผู้ท่ีผูกนิทานต่างๆ	 ข้ึนมาก็เพื่อ

จะให้ความเพลิดเพลิน	 และอบรมบ่มนิสัยของกุลบุตรธิดาให้อยู่ในโอวาทเป็นส�าคัญ	 และมีความประพฤติ 

อันดีงาม	 เพราะในเนื้อหาของนิทานนั้นโดยมากมักจะแฝงไว้ด้วยคติสอนใจมีอุทาหรณ์ประกอบด้วย	 

คนโบราณจึงมักใช้นิทานเป็นเครื่องมือในการอบรมสั่งสอนเด็ก	 เพราะท�าให้ผู้ฟังได้รับรสสนุกเพลิดเพลิน	

ขณะเดียวกันก็ชี้ให้เห็นผลของการกระท�าชั่วและการกระท�าความดีว่าเป็นอย่างไร	 (ทวี	 มุขธระโกษา	 และ 

สมชัย	หงส์ทองค�า,	2520	:	ค�าน�า)

นิทานเป็นเรื่องเล่าที่สืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษอาจเป็นเรื่องท่ีเกิดข้ึนจริงหรือไม่จริงก็ได้ซ่ึงจุด

ประสงค์ส�าคญัของนทิานนัน้จะมุง่ให้ผูฟั้งได้รบัความสนกุสนานเพลดิเพลนิแต่ในขณะเดยีวกนันทิานกจ็ะทา

หน้าทีส่ั่งสอนด้วยการแฝงข้อคดิต่างๆในด้านคณุธรรมจรยิธรรมเพือ่เป็นคตสิอนใจให้ความรูส้กึผดิชอบชัว่ดี

ปลูกฝังให้ผู้ฟังเป็นคนดีและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน	พ.ศ.	2542	(2546,	หน้า	477)	ให้ความหมายของนิทานไว้ว่า

นิทานคือเร่ืองที่เล่ากันมาเช่นนิทานชาดกนิทานอีสปซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของสุมามาลย์	 พงษ์ไพบูลย์	

(2552,	หน้า	7)	ทีก่ล่าวว่านทิานหมายถงึคาเล่าเรือ่งไม่ว่าเป็นเรือ่งประเภทใดแต่อยูท่ีล่กัษณะการเล่าได้เป็น

กันเองจากประสบการณ์ของผู้วิจัยซ่ึงเป็นผู้สอนนักเรียนระดับประถมศึกษาได้เคยนาเอานิทานไปใช้ในการ

เรียนการสอนในเรื่องมารยาทไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมการแสดงออกอาทิพูดจาไม่ไพเราะไม่สวัสดี

ทกัทายคณุครแูละไม่รูจั้กการแบ่งปันฯลฯพบว่านทิานมอีทิธพิลต่อการเรยีนรูแ้ละการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรม

ของเดก็เป็นอย่างมากจึงอาจกล่าวได้ว่าว่านทิานมีส่วนในการกล่อมเกลาพฤตกิรรมของเดก็โดยเฉพาะอย่าง

ยิง่พฤตกิรรมในด้านคุณธรรมจรยิธรรมอนันาไปสูพ่ฤตกิรรมท่ีพงึประสงค์ของสงัคมซ่ึงในการจดัการเรียนการ

สอนผูวิ้จยัมกัใช้นิทานคุณธรรมในการเสริมสร้างจรยิธรรมแก่นกัเรยีนระดบัประถมศกึษาทัง้นีเ้พราะธรรมชาติ

ของเด็กในวัยนี้จะชอบฟังนิทานแล้วใช้จินตนาการสร้างเรื่องในขณะที่ฟังเรื่องราวและมีความสุขกับการฟัง

เรื่องเล่าที่มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน

ในอดีตการพัฒนาเนื้อหาในนิทานยังมีไม่มากนักความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นอาจหา

ค�าตอบไม่ได้มนุษย์จึงน�าเหตุการณ์ต่างๆมาผูกเป็นเรื่องราวหลากหลายจากจินตนาการเพื่อน�ามาเล่าต่อให้

ลูกหลานฟังต่อกันไปเรื่อยๆในแบบของนิทานส่วนในปัจจุบันนิทานมีการพัฒนาเนื้อหามากขึ้นกว่าการเล่า

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแบบอดีตซ่ึงนิทานในปัจจุบันเน้นเรื่องของคุณค่าการพัฒนาท้ังทางด้านร่างกาย

อารมณ์สงัคมและสติปัญญาเนือ้หาในนทิานนอกจากจะให้ความบันเทงิแล้วยังช่วยจรรโลงใจและกล่อมเกลา



Vol.4 No.2 July – December 2015328

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

จติใจของผูอ่้านโดยแทรกความคดิไว้หลายแง่มมุมคีติสอนใจซึง่น�าไปใช้ได้กับบุคคลทกุเพศทุกวยัดงัทีจ่รณุห์

เพชรมุณี	 (2523:	 87)	 กล่าวถึงความส�าคัญของนิทานว่า	 “นิทานนอกจากจะเป็นวรรณกรรมเพื่อความ

เพลิดเพลินและคตสิอนใจแล้วยงัเป็นการควบคมุความประพฤตกิรรมและเป็นการตกัเตอืนทางอ้อมและเป็น

เร่ืองทีม่คีณุค่าส�าหรับเด็กและผูใ้หญ่”	จึงเห็นได้ว่าตามธรรมชาตขิองมนษุย์ไม่ชอบให้ใครสัง่สอนโดยตรงและ

ใช้นิทานเป็นเครื่องมือในการอบรมทางอ้อม

นิทานส�าหรับเด็กเป็นเรื่องเล่าที่ท�าให้เด็กเกิดความสนใจเสริมสร้างจินตนาการและความคิด

สร้างสรรค์เสริมสร้างพฤติกรรมและประสบการณ์ทางภาษาในทางจิตวิทยานิทานช่วยให้มีสุขภาพจิตดี

สามารถรับรู้และเข้าใจความต้องการของเด็กเป็นการสัง่สมประสบการณ์เพือ่การพฒันาจติใจ	สตปัิญญาและ

ความสามารถของเด็กเพื่อการเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไปในอนาคตซึ่งในเรื่องนี้	วัชรภรณ์	พิมพ์ใจพงศ์	

(2528	 :	1)	 ได้กล่าวไว้ว่าผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเด็กในประเทศต่างๆทั่วโลกหันมาสนใจความต้องการของ

เดก็ในปัจจบุนัมากยิง่ขึน้กจิกรรมอย่างหนึง่ทีจ่ดัขึน้คอืการผลติหนงัสอืนทิานส�าหรบัเดก็ซึง่มคีณุค่าแก่เดก็ใช้

เป็นสื่อพัฒนาเด็กในทุกด้านและปลูกฝังจริยธรรมฝึกให้รู้จักแก้ปัญหาด้วยตนเองจึงเห็นได้ว่านิทานแม้จะมี

มานานก็ยังมีความส�าคัญในการพัฒนาเด็กรุ่นใหม่ให้เรียนรู้ในสิ่งรอบตัวเป็นอย่างดี

จากความส�าคญัทีก่ล่าวข้างต้นนัน้ผูศ้กึษาจงึสนใจทีจ่ะศกึษากลวธิกีลวธิทีางภาษาในนทิานค่านยิม

หลักของคนไทย	12	ประการ	ที่ปรากฏในนิทานซึ่งจะช่วยปลูกฝังจิตส�านึก	ปลูกฝังค่านิยมให้แก่เด็กเมื่อเด็ก

ได้อ่านเรื่องราวจากนิทานด้วยตัวเองแล้วจะท�าให้เกิดแนวคิดที่สามารถน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้

แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย

แนวคิดวาทกรรมเชิงวิพากษ์

แฟร์คลาฟ	 (Fairclough,	 1989)	 ได้เสนอแนวการวิเคราะห์วาทกรรมที่ชื่อว่าวาทกรรมวิเคราะห ์

เชิงวิพากษ์	 (Critical	 Discourse	 Analysis	 –	 CDA)	 โดยนาแนวคิดของฟูโกต์ที่เห็นว่า	 วาทกรรมนั้นเป็น

ระบบและกระบวนการในการสร้าง/ผลติ	(constitute)	เอกลกัษณ์	(identity)	และความหมาย	(significance)	

ให้แก่สรรพสิ่งต่างๆในสังคมที่ห่อหุ้มเราอยู่ทั้งความรู้ความจริงอ�านาจหรือตัวตนของเราเอง	 (ไชยรัตน์เจริญ

สินโอฬาร,	2543:	3-4)	และขยายความว่าภาษานั่นเองที่เป็นสิ่งส�าคัญในการสร้างหรือผลิตเอกลักษณ์และ

ความหมายให้แก่สรรพสิง่นอกจากนีแ้ฟร์คลาฟยงัได้เสนอแผนภาพเพือ่อธบิายวาทกรรมโดยเชือ่มโยงการใช้

ภาษาเข้ากับกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขทางสังคมดังต่อไปนี้
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ความหมาย (significance) ให้แก่สรรพสิ่งต่างๆในสังคมที่ห่อหุ้มเราอยู่ทั้งความรู้ความจริงอํานาจหรือ

ตัวตนของเราเอง (ไชยรัตน์เจริญสินโอฬาร, 2543: 3-4) และขยายความว่าภาษาน่ันเองท่ีเป็นสิ่งสําคัญ

ในการสร้างหรือผลิตเอกลักษณ์และความหมายให้แก่สรรพสิ่งนอกจากนี้แฟร์คลาฟยังได้เสนอแผนภาพ

เพ่ืออธิบายวาทกรรมโดยเช่ือมโยงการใช้ภาษาเข้ากับกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเง่ือนไขทางสังคม

ดังต่อไปนี้ 
 
 
 

Process of production 
 

Text 
 

Process of interpretation 
Discourse practice 

 
 

Sociocultural practice 
(Situational; institutional; societal) 

 
กรอบมิติทั้งสามของวาทกรรม (Fairclough, 1995: 98) 

 

 จากแผนภาพข้างต้นแสดงให้เห็นว่าตามความคิดของแฟร์คลาฟตัวบทหรือภาษา (Text) นั้น

เป็นส่วนประกอบที่สําคัญของวาทกรรมโดยมีปริบททางสังคมและวัฒนธรรมประกอบอยู่ด้วยอันได้แก่วิถี

ปฏิบัติทางวาทกรรม (Discourse practice) ซึ่งหมายถึงกระบวนผลิตและกระจายตัวบทและ

กระบวนการบริโภคและตีความตัวบทที่เกิดขึ้นและวิถีปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural 
practice) ซึ่งหมายถึงปัจจัยหรือปริบททางสังคมและวัฒนธรรมต่างๆท่ีมีผลต่อกระบวนการผลิตและ

กระบวนการตีความตัวบทและส่งผลต่อไปยังตัวบทหรือภาษาที่ใช้สื่อสาร 
 ดังนั้น การวิเคราะห์วาทกรรมนอกจากจะศึกษากลวิธีทางภาษาซ่ึงเป็นมิติของตัวบทแล้ว จึง
ควรสนใจปริบทเพื่อให้เห็นปัจจัยที่ทําให้ผู้สร้างเลือกผลิตวาทกรรมและใช้รูปแสดงทางภาษานั้นๆ ด้วย 
ผู้วิจัยนํากรอบทฤษฎีของแฟร์คลาฟมาเป็นแนวทางในการศึกษาโดยมุ่งเน้นมิติของตัวบทเป็นหลัก  

อุดมการณ์  

กรอบมิติทั้งสามของวาทกรรม	(Fairclough,	1995:	98)

จากแผนภาพข้างต้นแสดงให้เห็นว่าตามความคิดของแฟร์คลาฟตัวบทหรือภาษา	 (Text)	 นั้นเป็น

ส่วนประกอบทีส่�าคญัของวาทกรรมโดยมปีรบิททางสงัคมและวฒันธรรมประกอบอยูด้่วยอนัได้แก่วถิปีฏบิตัิ

ทางวาทกรรม	(Discourse	practice)	ซึ่งหมายถึงกระบวนผลิตและกระจายตัวบทและกระบวนการบริโภค

และตีความตัวบทที่เกิดขึ้นและวิถีปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรม	 (Sociocultural	practice)	ซึ่งหมายถึง

ปัจจัยหรือปริบททางสังคมและวัฒนธรรมต่างๆที่มีผลต่อกระบวนการผลิตและกระบวนการตีความตัวบท

และส่งผลต่อไปยังตัวบทหรือภาษาที่ใช้สื่อสาร

ดังนั้น	 การวิเคราะห์วาทกรรมนอกจากจะศึกษากลวิธีทางภาษาซ่ึงเป็นมิติของตัวบทแล้ว	 จึงควร

สนใจปริบทเพือ่ให้เหน็ปัจจยัทีท่�าให้ผูส้ร้างเลอืกผลติวาทกรรมและใช้รปูแสดงทางภาษานัน้ๆ	ด้วย	ผูว้จิยัน�า

กรอบทฤษฎีของแฟร์คลาฟมาเป็นแนวทางในการศึกษาโดยมุ่งเน้นมิติของตัวบทเป็นหลัก	อุดมการณ์	

ฟาน	 ไดก์	 (van	 Dijk,	 1995:	 248)	 ได้ให้ความหมายของอุดมการณ์ไว้ว่า	 อุดมการณ์	 หมายถึง	 

ความเชื่อพื้นฐานของกลุ่ม	และสมาชิกในกลุ่ม	และอุดมการณ์	คือพื้นฐานของภาพแทนสังคมซึ่งรับรู้กันใน

หมู่สมาชิกของกลุ่ม	 หรืออุดมการณ์คือ	 ความเชื่อพื้นฐานของกลุ่ม	 หรือระดับพื้นฐานของปริชานสังคมที่ 

รับรู้ระหว่างสมาชิกของกลุ่มสังคม	 นอกเหนือจากหน้าท่ีของสังคมในการรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มแล้ว	

อดุมการณ์ยงัมหีน้าทีท่างปรชิานในการจดัระบบภาพแทนสงัคม	(ทศันคติ	ความรู้)	ของกลุ่ม	และอดุมการณ์

ยังควบคุมวิถีปฏิบัติทางสังคมที่เกี่ยวกับกลุ่ม	รวมถึงข้อเขียนและค�าพูดของสมาชิกในกลุ่ม	

จะเห็นได้ว่าอุดมการณ์นั้นไม่ได้เป็นความคิดของใครคนใดคนหน่ึง	 แต่เป็นความเชื่อร่วมกัน	 

แม้อุดมการณ์จะไม่ได้เป็นความคิดของใครคนใดคนหนึ่ง	 แต่ความคิดของคนคนหนึ่งอาจพัฒนากลายเป็น
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อุดมการณ์ได้	หากสามารถท�าให้ผู้อื่นยอมรับและเชื่อตามได้	เช่น	อุดมการณ์มาร์กซีส	(van	Dijk,	1998	อ้างถึงใน	 

ชนกพร	พัวพัฒนกุล,	2548:	8)	และหากอุดมการณ์หรือความเชื่อหนึ่งๆ	กลายเป็นที่ยอมรับของสังคมแล้ว	

อุดมการณ์ก็อาจพัฒนาไปเป็นโลกทัศน์	(worldview)	ได้เช่นกัน

เหน็ได้ว่าอดุมการณ์นัน้ถูกเชือ่มโยงอย่างใกล้ชดิกบัภาษา	เพราะว่าเราใช้ภาษาเป็นเครือ่งมอืส�าคญั

ในการน�าเสนอความคิดต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นชุดความรู้และความสัมพันธ์ที่มีต่อโครงสร้างทางชนชั้น	ความขัด

แย้งทางชนชัน้และผลประโยชน์ทางชนชัน้	หรอืจะเป็นรปูแบบของความรูเ้กีย่วกบัการปฏบัิตทิางสงัคมอย่าง

ใดอย่างหน่ึง	(Kress,	1985)	ภาษาจงึมบีทบาทเป็นกลไกหลกัในกระบวนการประกอบสร้างทางสงัคม	เพราะ

ถูกใช้เป็นเคร่ืองมือส�าหรับท�าให้การครอบง�ามั่นคงขึ้น	 ภายใต้ความสัมพันธ์ในขอบเขตของอ�านาจและการ

ควบคมุ	เราสามารถสรปุได้ว่าภาษาซึง่มาจากการปฏิสมัพนัธ์ของคนในสงัคมนัน้	ไม่เพยีงใช้เพือ่เป็นการบงัคบั

ใช้ของผูท้ีม่อี�านาจในสงัคมในหลากหลายช่องทางเท่านัน้	เช่น	การออกค�าสัง่	การออกกฎระเบียบต่างๆ	ภาษา

ยังถูกใช้เป็นองค์ประกอบของการรักษาสถานภาพและบทบาทเป็นเหมือนข้ันปฏิบัติของการใช้อ�านาจท่ีอยู่

ภายใต้การควบคุม	และเมื่อใดก็ตามที่เกิดผลกระทบของภาษาก็ย่อมมีผลต่อสังคมด้วย	ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า

ภาษาและอุดมการณ์มีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก	

อุดมการณ์	ภาษา	มีความสัมพันธ์กับอ�านาจ	เนื่องจากผู้มีอ�านาจนั้นมักจะเป็นผู้ที่อยู่ในสถานภาพ

ทางสังคมสูงกว่า	เช่น	ผูใ้หญ่กบัเดก็	นายจ้างกบัลกูจ้าง	หมอกบัคนไข้	รฐับาลกบัประชาชน	เป็นต้น	(Fowler,	 

1985:	61)	ความสมัพนัธ์เหล่านีเ้ป็นความสมัพนัธ์ทีไ่ม่เท่าเทยีม	เนือ่งจากผูมี้อ�านาจนัน้จะเป็นผูค้วบคุมวาทกรรม 

ในสังคม	ท�าให้เกิดชุดความรู้ที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเอง	

สรุปว่า	 ความหมายของอุดมการณ์มีหลายความหมาย	 แต่ความหมายที่พบร่วมกันคืออุดมการณ์

เป็นชดุความคดิทีเ่ป็นระบบและเป็นทีร่บัรู้ร่วมกนัในสงัคม	ผูว้จิยัใช้แนวคดิเรือ่งอดุมการณ์ของ	ฟานไดก์เป็น

แนวทางในการวิจัยเรื่องกลวิธีทางภาษาในเรื่องเล่าค่านิยมหลักของคนไทย	12	ประการ

ในการศึกษาครั้งน้ีจะน�าข้อมูลจากนิทานค่านิยมหลักของคนไทย	 12	 ประการโดยบริษัทสถาพร 

บุ๊คส์นานมีบุ๊ค	จ�ากัด	จ�านวน	24	เรื่อง	บริษัทสกายบุ๊กส์	จ�ากัด	จ�านวน	12	เรื่อง	รวมทั้งหมด	36	เรื่อง	เป็น

เรื่องที่แต่งขึ้นใหม่	ดังนี้

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เรื่องเล่า

1.		 มีความรักชาติ	ศาสนา	พระมหากษัตริย์ 1.	 สายเลือดไทยหัวใจเต็มร้อย

2.		พระราชาผู้ทรงธรรม

3.		วัด	วัง	และบ้าน

2.		 ซื่อสัตย์	เสียสละ	อดทน	มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 1.		อุดมการณ์ของแก้ว

2.		หนังสือมหัศจรรย์

3.		พ่อที่แสนดี

3.		 กตัญญูต่อพ่อแม่	ผู้ปกครอง	ครูบาอาจารย์ 1.		ยอดคนกตัญญู

2.		แก๊งนกเป็ดน�้า

3.		พ่อแม่คือศาสนาของลูก
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4.		 ใฝ่หาความรู้	หมั่นศึกษาเล่าเรียนทางตรงและทางอ้อม 1.		บันทึกของนิสา

2.	 อาณาจักรแห่งปัญญา

3.		รักการเรียนรู้

5.		 รักษาวัฒนธรรมไทย	ประเพณีไทยอันงดงาม 1.	 ไลน์สื่อรักวัฒนธรรมไทย

2.	 มดสีรุ้งกับขนมมงคล

3.		สร้างกุศลผลบุญ

6.	 มีศีลธรรม	รักษาความสัตย์	หวังดีต่อผู้อื่นเผื่อแผ่และแบ่งปัน 1.		ชีวิตที่แบ่งปัน

2.	 อัญมณีแห่งค�าสัตย์

3.	 ผึ้งน้อยกล้าหาญ

7.	 เข้าใจ	เรยีนรูก้ารเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ 

ที่ถูกต้อง

1.	 ประชาธิปไตยหัวใจเต็มร้อย

2.	 ประชามติของหมู่บ้านขนปุย

3.	 ความเห็นต่างที่มีสุข

8.	 มีระเบียบวินัยเคารพกฎหมาย	ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่ 1.	 ส�านึกดีมีวินัย

2.	 คืนพิเศษของชาวอินูอิต

3.	 เพื่อน

9.		 มีสติรู้ตัว	 รู้คิด	 รู้ท�า	 รู้ปฏิบัติ	 ตามพระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว

1.	เรื่องเล่าเร้าพลัง

2.	พายุสติแตก

3.	ครอบครัวพอเพียง

10.	รู้จักด�ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1.	 หัวใจที่พอเพียง

2.	 มังกรออมพลัง

3.		ไปเยี่ยมปู่

11.	มีความเข้มแข็งท้ังร่างกายและจิตใจ	 ไม่ยอมแพ้ต่ออ�านาจฝ่ายต�่าหรือ

กิเลส

1.		ใจที่กล้าแกร่งของต้น

2.		พระราชาผู้ตัดกิเลสได้

3.		ปู่ครับ...ผมจะเป็นคนดี

12.	ค�านงึถงึผลประโยชน์ของส่วนรวมและต่อชาติมากกว่าผลประโยชน์ของ

ตนเอง

1.		จิตส�านึกดี

2.	 ฝูงหนูป่าในเหมันตฤดู

3.	 ผู้มาเยือน

การวิเคราะห์กลวิธีทางภาษาในเรื่องนิทานค่านิยมหลักของคนไทย	12	ประการ

1.		 การใช้ค�าศัพท์

 1.1  การใช้ค�าศัพท์เพื่อสื่ออุดมการณ์ความรักชาติ

	 	 การใช้ค�าศัพท์ที่แสดงถึงความคิดเก่ียวกับความรักชาติบ้านเมือง	 ชุดค�าศัพท์ท่ีใช้	 เช่น	

หวงแหน	ปกป้อง	และเชิดชูความเป็นไทย	คนไทยมีความรักชาติ	สายเลือดไทย	เป็นการเลือกใช้ศัพท์เพื่อ

เสนอแนวคิดว่าทุกคนได้รับการปลูกฝังความคิดในเรื่องของความรักชาติบ้านเมือง	ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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  ตัวอย่างที่ 1 

	 	 กจิกรรมต่างๆ	ทีเ่สรมิสร้างความสามัคคปีรองดองท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรยีน	ชุมชน	และ

สังคม มีความหวงแหน ปกป้อง และเชิดชูความเป็นชาติไทย (สายเลือดไทยหัวใจเต็มร้อย,	2558	น.	20)

  ตัวอย่างที่ 2 

	 	 ผูม้าศกึษาดูงาน	ให้เข้าใจถงึความเป็นไทยทีต้่องด�ารงไว้ซึง่สถาบนัหลกันีใ้ห้ได้	เพราะถ้า

ไม่มีสถาบันหลักก็ไม่มีความเป็นไทย 	(สายเลือดไทยหัวใจเต็มร้อย,	2558	น.	21)

  ตัวอย่างที่ 3 

	 	 ทุกคนปรบมือให้และยกมือไหว้ขอบคุณลุงเจิมอย่างส�านึกในพระคุณ	ที่ได้รับ

	 	 ทัง้ความรูแ้ละประสบการณ์อนัมค่ีายิง่	ทัง้หมดให้สญัญากบัลงุเจิมว่าจะพฒันาตนเองและ

ปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้เป็นคนไทยท่ีมีความรกัชาต ิยดึมัน่ในศาสนา และเทดิทนูสถาบนัพระมหากษตัรย์ิ	ให้เป็น

สายเลือดไทยหัวใจเต็มร้อย	(สายเลือดไทยหัวใจเต็มร้อย,	2558	น.	23)

	 	 จากตัวอย่างมีการใช้ค�าศัพท์	 ได้แก่	มีความหวงแหน ปกป้อง เชิดชูความเป็นชาติไทย

ความเป็นไทยสถาบนัหลกัเป็นคนไทยทีม่คีวามรกัชาต ิสายเลอืดไทยเพือ่แสดงให้เห็นว่าชาตเิป็นสถาบนัหลกั

ที่คนในชาติซึ่งหมายถึงคนไทยจะต้องรักและหวงแหนประเทศของตน	และมีความภูมิใจในความเป็นชาติไทย

 1.2 การใช้ค�าศัพท์เพื่อสื่อถึงหลักปฏิบัติของชาวพุทธ 

	 	 การใช้ค�าศัพท์ที่แสดงถึงความคิดเกี่ยวกับหลักปฏิบัติของชาวพุทธ ชุดค�าศัพท์ที่ใช้	เช่น	

การสวดมนต์ไหว้พระ	 ท�าบุญใส่บาตร	 ตักบาตรในตอนเช้าทุกวัน	 ถวายภัตตาหารเช้า	 ท�าบุญตักบาตร	 

นั่งสมาธิ	เพื่อต้องการแสดงให้เห็นหลักปฏิบัติของชาวพุทธซึ่งไม่ว่าจะโอกาสส�าคัญใดๆ	ก็มักจะมีการท�าบุญ	

เข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ	และเด็กๆ	ก็จะได้รับการปลูกฝังความคิดนี้ดังตัวอย่างต่อไปนี้

  ตัวอย่างที่ 4 

	 	 ยายตืน่แต่เช้า	เพือ่เตรยีมอาหารตกับาตร	ฝึกให้แก้วและเก่ง	ตกับาตรในตอนเช้าทกุวนั

(อุดมการณ์ของแก้ว,	2558	น.	33)

  ตัวอย่างที่ 5 

	 	 “ผมกบัคณุไชยา	จะท�าหนงัสอืเชญิผูป้กครองมาร่วมท�าบญุตกับาตรข้าวสารอาหารแห้ง	

และถวายภัตตาหารเช้าในวันอาสาฬหบูชาด้วยกัน	(สร้างกุศลผลบุญ,	2558	น.	9)

  ตัวอย่างที่ 6 

	 	 ก่อนเข้านอน	 ปู่ย่าน�าทุกคนสวดมนต์พร้อมนั่งสมาธิ	 ย่าบอกว่าให้ตื่นแต่เช้าจะพาไป

ท�าบุญที่วัด	(ส�านึกดีมีวินัย,	2558	น.	69)

  ตัวอย่างที่ 7 

	 	 ย่าและแม่ต่ืนแต่เช้าท�าอาหารส�าหรบัถวายพระ ขณะทีปู่ก่บัพ่อตัดดอกไม้	เตรยีมธปูเทยีน

เพื่อบูชาพระ	(ส�านึกดีมีวินัย,	2558	น.	70)

	 	 จากตัวอย่างมกีารใช้ค�าศัพท์	ได้แก่	การสวดมนต์ไหว้พระ	ท�าบุญใส่บาตร	ตกับาตรในตอน

เช้าทกุวนั	ถวายภตัตาหารเช้า	ท�าบญุตกับาตร	นัง่สมาธเิพือ่ต้องการแสดงให้เห็นหลกัปฏบิตัขิองชาวพทุธซึง่
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

ไม่ว่าจะในโอกาสส�าคญัใดๆ	กม็กัจะมกีารท�าบญุเข้ามาเกีย่วข้องเสมอ	และเดก็ๆ	กจ็ะได้รบัการปลกูฝังเกีย่ว

กับความคิดในส่วนนี้จากครอบครัว	และโรงเรียนผ่านกิจกรรมต่างๆ

 1.3 การใช้ค�าศัพท์เพื่อสื่อถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ 

	 	 การใช้ค�าศัพท์ที่แสดงถึงความคิดเกี่ยวกับความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์เช่น	จงรัก

ภกัดต่ีอพระราชาผู้ทรงธรรมตลอดไปส�านกึในพระมหากรุณาธิคณุของพระราชา ทรงพระเจรญิ พระราชา 

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วัง วัด บ้าน คือชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ที่เราคนไทยถวาย

ความเคารพรักและเทิดทูนไว้เหนือดวงใจพวกเราทุกคน ท้ังนี้เพื่อปลูกฝังจิตส�านึกความรักชาติ	 ศาสนา	

พระมหากษัตริย์	เพื่อจะได้เป็นคนดีของชาติต่อไปในอนาคต	ดังตัวอย่างต่อไปนี้

  ตัวอย่างที่ 8 

	 	 ทุกคนปรบมือให้และยกมือไหว้ขอบคุณลุงเจิมอย่างส�านึกในพระคุณ	 ที่ได้รับทั้งความรู้

และประสบการณ์อันมีค่ายิ่ง	ทั้งหมดให้สัญญากับลุงเจิมว่าจะพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นคนไทย

ทีม่คีวามรกัชาต ิยดึมัน่ในศาสนา และเทดิทนูสถาบนัพระมหากษตัรย์ิ	ให้เป็นสายเลอืดไทยหวัใจเตม็ร้อย

	 	 (สายเลือดไทยหัวใจเต็มร้อย,	2558	น.	23)

  ตัวอย่างที่ 9 

	 	 เหล่าอาณาประชาราษฎร์ทั้งหลายที่ท�าความดี	หรือเคยท�าความชั่วแต่กลับใจท�าความดี	

ต่างส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระราชากันถ้วนหน้า	 พากันปฏิญาณตนว่า	 “ข้าพเจ้าทั้งหลายจะ

กระท�าแต่ความดี	ซื่อสัตย์	และจงรักภักดีต่อพระราชาผู้ทรงธรรมตลอดไป”

	 	 เมือ่พระราชาเสด็จไป	ณ	แห่งหนใด	กม็แีต่เสยีงคนด	ีแซ่ซ้องสรรเสรญิว่า	“ทรงพระเจรญิ”	

มิขาดสาย	(พระราชาผู้ทรงธรรม,	2558	น.	11)

  ตัวอย่างที่ 10 

	 	 ....	พระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์รวมใจปวงชนชาวไทย บ้านเมืองเป็นปึกแผ่นด้วยพระ

บารมมีาแต่โบราณกาล	ไพร่ฟ้าประชาชนต่างได้รบัความร่มเยน็มาทกุยคุทกุสมยั....	วดั	วงั	และบ้าน	คอืชาติ	

ศาสนา	และพระมหากษัตริย์ที่เราคนไทยถวายความเคารพรักและเทิดทูนไว้เหนือดวงใจพวกเราทุกคน

(วัด	วัง	และบ้าน,	2558	น.	22)

	 	 จากตัวอย่างการใช้ค�าศัพท์เพือ่สือ่ความคดิว่าพระมหากษตัรย์ิซ่ึงเป็นสถาบนัหลกัของชาติ

นั้นช่วยปกป้องคุ้มครองดูแลประชาชน	เพื่อให้ประชาชนมีความร่มเย็นเป็นสุข	

 1.4  การใช้ค�าศัพท์เพื่อแสดงถึงค่านิยมให้มีความซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน 

	 	 การใช้ค�าศัพท์ทีแ่สดงถงึความคดิเกีย่วกับการให้ความซือ่สตัย์	เสยีสละ	อดทน	มอีดุมการณ์

ในสิ่งที่ดีงามชุดค�าศัพท์ที่ว่า	ได้แก่	ความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดี	ไม่โกง	ชั่งให้ตรงอย่าให้ขาด	ซื่อสัตย์ต่อ

ตนเอง	ซื่อสัตย์ต่อผู้อื่น	รู้จักเสียสละนะหลาน	การเสียสละคือการรู้จักแบ่งปันสิ่งที่มีอยู่ให้ผู้อื่น	ความอดทน

คือการข่มใจ	อดกลั้น	อดใจ	ไม่หุนหันพลันแล่น	รักเดียวใจเดียว	ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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  ตัวอย่างที่ 11 

	 	 “ชั่งให้ตรงอย่าให้ขาดนะแก้ว”	 ยายก�าชับ.........ยายจะจริงจังมากเพราะยึดถือความ

ซือ่สตัย์ต่อตนเองและซือ่สัตย์ต่อผูอ่ื้นด้วย	ท�าให้แก้วเหน็ความส�าคญัของความซือ่สตัย์ (อดุมการณ์ของแก้ว,	 

2558	น.	31)

  ตัวอย่างที่ 12 

	 	 “การตักบาตรเป็นพื้นฐานของการเสียสละ	 การเสียสละคือการรู้จักแบ่งปันสิ่งที่มีอยู่ให้

คนอื่น	(อุดมการณ์ของแก้ว,	2558	น.	33)

  ตัวอย่างที่ 13

	 	 “ความอดทนคือการข่มใจ	 อดกลั้น อดใจ	 เม่ือได้พบกับเหตุการณ์ที่ไม่ชอบ	 ไม่พึง

ปรารถนาก็จะไม่แสดงกิริยาที่ไม่ดีออกมาต้องมีความอดทนไว้	 ไม่หุนหันพลันแล่น (อุดมการณ์ของแก้ว,	

2558	น.	3)

 1.5 การใช้ค�าศัพท์เพื่อแสดงถึงค่านิยมให้มีความกตัญญู

	 	 การใช้ค�าศัพท์ท่ีแสดงถึงความคิดเกี่ยวกับการให้ความกตัญญู	 ชุดค�าศัพท์ที่ว่า	 ได้แก	่ 

ความกตัญญู	คนกตัญญู	กตัญญูรู้คุณ	การตอบแทนต่อผู้มีพระคุณ	กตัญญูต่อบุคคล	กตัญญูต่อสัตย์	กตัญญู

ต่อสิ่งของ	 กตัญญูต่อบุญ	 กตัญญูต่อตนเอง	 กตัญญูต่อพ่อแม่	 ค�าศัพท์กลุ่มนี้จะปรากฏร่วมกับข้อความใน

ลักษณะของการกระท�าที่ดี	 เช่น	 “ต้ังใจเรียน	 และ	 “คนดี”	 ซึ่งเป็นการสื่อว่า	 “กตัญญูรู้คุณ	 รู้จักบุญคุณ	 

ดังตัวอย่างต่อไปนี้

  ตัวอย่างที่ 14 

	 	 “น้อยบอกว่า”สิ่งที่สองคือ	จะต้องกตัญญูต่อพ่อแม่ ครูอาจารย์	และท่านผู้มีพระคุณให้

มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้	ส่วนสิ่งสุดท้ายผมจะตั้งใจเรียน	ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	ท�าตัวเป็นคนดีกตัญญูต่อ

สังคมและประเทศชาติ”	(ยอดคนกตัญญู,	2558	น.	21)

 1.6  การใช้ค�าศัพท์เพื่อแสดงถึงค่านิยมให้ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน

	 	 การใช้ค�าศัพท์ทีแ่สดงถงึความคิดเกีย่วกบัการใฝ่หาความรู	้หมัน่ศกึษาเล่าเรียนชุดค�าศพัท์

ที่ว่า	ได้แก่	วางแผนการเรียน	จะตั้งใจเรียน	เข้าเรียนทุกชั่วโมง	การแสวงหาความรู้	การอ่านที่ทรงพลัง	การ

อ่านเป็นประตูสู่การเรียนรู้ที่ดีที่สุด	ดังตัวอย่างต่อไปนี้

  ตัวอย่างที่ 15 

  ฟังแล้วเข้าใจวธิกีารทนัที	ครเูพิม่เตมิอกีว่า	ต้องอ่านอย่างมสีติ	นสิาน�ามาใช้ในการอ่าน

ทุกวิชา ท�าให้นิสาเข้าใจดีขึ้น	 ครูยังสอนอีกว่า	การอ่านเป็นประตูสู่การเรียนรู้ที่ดีสุด	 นิสาน�ามาใช้ในการ

พูดหรือรายงาน โดยมีคติว่า	 “ต้องกล้าพูดอย่างถูกต้องจึงจะเป็นคนฉลาด	ถ้ากล้าพูดอย่างผิดๆ	 ก็จะเป็น 

คนโง่”	(บันทึกของนิสา,	2558	น.	37)
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 1.7 การใช้ค�าศัพท์เพื่อแสดงถึงค่านิยมรักษาประเพณีไทย และรักษาวัฒนธรรมไทย

	 	 การใช้ค�าศพัท์ทีแ่สดงถงึความคิดเกีย่วกบัการรกัษาประเพณไีทย	และรกัษาวฒันธรรมไทย	 

ชดุค�าศพัท์ท่ีว่า	ได้แก่	ถ่ายทอดวฒันธรรมประเพณใีห้ลกูหลาน	อนรุกัษ์สบืทอดวฒันธรรมประเพณอีนัดงีาม	

ปลูกฝังวัฒนธรรม	ดังตัวอย่างต่อไปนี้

  ตัวอย่างที่ 16 

	 	 วนัเปิดงานอนุรกัษ์วฒันธรรมไทยทีผู่อ้�านวยการมาเปิด	แล้วพดูให้คนฟังว่า	“ครตู้องปลกู

ฝังวัฒนธรรมให้กับเด็ก	 ต้องปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างให้เด็กดูก่อน	 ต้องจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรม

ให้เด็กทุกครั้งท่ีมีการเรียนการสอน	 ก็จะท�าให้เด็กเกิดการเรียนรู้	 ซึมซับ	 และซาบซ้ึงในวัฒนธรรมท่ีดีงาม 

ของไทย	(ไลน์สื่อรักวัฒนธรรมไทย,	2558	น.	42)

 1.8 การใช้ค�าศัพท์เพื่อสื่ออุดมการณ์เกี่ยวกับบทบาทชาย – หญิงในสังคมไทย 

	 	 การน�าเสนอเกี่ยวกับบทบาทและสถานะของชาย	 และหญิงในฐานะที่สะท้อนให้เห็นถึง

ความสมัพันธ์ทางสงัคมทีถ่กูสร้างข้ึนตอกย�า้	และผลติซ�า้	และน�าเสนอในรปูแบบต่างๆ	ในการวเิคราะห์ข้อมลู

ในเรือ่งเล่าพบว่าชดุความคดิเกีย่วกบับทบาทชาย-หญงิในสงัคมไทยพบว่าม	ี2	ความคดิ	คอื	ภาระหน้าทีข่อง

ชาย-หญิง	และบุคลิกและพฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์	ดังนี้

  1.8.1  การใช้ค�าศัพท์แสดงภาระหน้าที่ของชาย – หญิง

	 	 	 การใช้ค�าศัพท์ที่แสดงภาระหน้าท่ีของชาย	 –	 หญิง	 ซ่ึงพ้ืนท่ีจะเป็นตัวก�าหนด

บทบาทให้ท�าหน้าทีต่่างกนัด้วยความคดิทีว่่าผูห้ญงิเป็นเพศทีอ่่อนแอ	อ่อนไหว	ภาระหน้าทีจ่งึถกูจ�ากดัอยูใ่น

พื้นที่เล็กๆ	ในขณะที่ผู้ชายมีภาพความเข้มแข็งและแข็งแรง	ภาระหน้าที่จึงเปิดออกสู่พื้นที่ที่กว้างและหลาก

หลายกว่าเพศหญิง	จึงท�าให้แบ่งบทบาทภาระหน้าที่ของชาย	–	หญิง	ดังนี้

	 	 	 -		การใช้ค�าศัพท์เกี่ยวกับหน้าที่และกิจกรรมนอกบ้านของเพศชาย	ชุดค�าศัพท์ที่ใช้	 

ได้แก่หาอาหาร	เลิกงานกลับถึงบ้าน	พ่อขับรถยนต์แวะส่ง	

	 	 	 -		การใช้ค�าศัพท์เก่ียวกับหน้าที่หรือกิจกรรมทั่วไปของเพศหญิงชุดค�าศัพท์ที่ใช้	

ได้แก่กกฟักไข่อยูใ่นโพรง	แม่เตรยีมท�ากบัข้าว	เมือ่มีเงนิเกบ็แม่ขอซือ้เครือ่งครวั	หม้อ	จาน	ช้อน	กระทะเพิม่	

(หัวใจที่พอเพียง, 2558 น. 104)

	 	 	 -	การใช้ค�าศพัท์เพือ่แสดงถงึบทบาทความเป็นแม่ชดุค�าศพัท์ทีใ่ช้	ได้แก่อุม้	กนินม

จากอก	ป้อนอาหาร	อาหารเช้าที่แม่จัดไว้บนโต๊ะ	แม่ท�าอาหาร	

 

 1.9  การใช้ค�าศัพท์เพื่อแสดงถึงค่านิยมให้มีความพอเพียง 

	 	 การใช้ค�าศพัท์ทีแ่สดงถงึความคดิเกีย่วกับการมคีวามพอเพียง	ชดุค�าศพัท์ทีว่่า	ได้แก่	รูจ้กั

ความเพียงพอ	ความพอดี	พอใจ	พอเพียง	ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า	ไม่ฟุ่มเฟือย	ไม่หรูหรา	ดังตัวอย่างต่อไปนี้

  ตัวอย่างที่ 17 

	 	 ให้พอเพยีงกห็มายความว่า	มกีนิ	มอียู	่ไม่ฟุม่เฟือยไม่หรหูรากไ็ด้	แต่ว่าพอเพยีง แม้บาง

อย่างอาจจะดูฟุ่มเฟือย	แต่ถ้าท�าให้มีความสุขถ้าท�าได้ก็สมควรที่จะท�าสมควรที่จะปฏิบัติ	(หัวใจที่พอเพียง,	
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2558	น.	104)

 1.10 การใช้ค�าศัพท์เกี่ยวกับการสั่งสอน 

	 	 ในการวเิคราะห์ตัวบทเรือ่งเล่าค่านยิมหลกัของคนไทย	12	ประการ	พบว่าการใช้ค�าศพัท์

แสดงถึงความมอี�านาจของผู้ใหญ่ทีมี่สถานะสงูกว่าในการสัง่สอนเดก็	ชดุค�าศพัท์ทีใ่ช้	ได้แก่	สอน	ปลกูฝัง	ฝึก	

อธิบาย	 ค�าศัพท์กลุ่มนี้มักจะปรากฏร่วมกับค�านามที่เป็นบุคคลผู้ที่มีอาวุโสกว่าหรือสถานภาพทางสังคมสูง	

ไดแก่	ครู	ยาย	พ่อ	แม่	ย่า	ยาย	ลุง	หลวงพี่	ดังตัวอย่างต่อไปนี้

  ตัวอย่างที่ 18 

  พ่อแม่นกเงอืกช่วยกนัสอนให้ลกูทัง้สามบนิและหาอาหารด�ารงชพีในพงไพรด้วยตนเอง

ต่อไป	(พ่อที่แสนดี,	2558	น.	23)

  ตัวอย่างที่ 19 

	 	 บางครอบครวัไม่ฝึกลกูหลานให้รูจ้กัหน้าที	่ไม่ฝึกการท�างาน	(อดุมการณ์ของแก้ว,	2558	

น.	30)

  ตัวอย่างที่ 20 

  หลวงพี่เห็นว่าการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังความกตัญญูในปัจจุบันลดน้อยลงไป	 ได้ชี้ให้

น้อยดภูาพทีท่างวดัจดัอบรมนกัเรยีนและเยาวชนทีม่าเข้าค่ายคณุธรรมประกอบ	(อดุมการณ์ของแก้ว,	2558	

น.	30)

 1.11 การใช้ค�าศัพท์เพื่อสื่ออุดมการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่

	 	 ในการวิเคราะห์ตัวบทเรื่องเล่าค่านิยมหลักของคนไทย	12	ประการ	พบว่าชุดความคิด

ที่เกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่	มี	2	ความคิด	คือ	เด็กควรคารพอ่อนน้อมต่อผู้อาวุโส	และ

ผูใ้หญ่เป็นผู้มีอ�านาจและมสีถานภาพสงูกว่าเด็ก	ชดุค�าศพัท์ทีใ่ช้แสดงพฤตกิรรมทีส่ือ่ถงึความอ่อนน้อม	ได้แก่	

ยกมือไหว้	ก้มลงกราบ	กราบ	ดังตัวอย่างต่อไปนี้

  ตัวอย่างที่ 21 

	 	 น้อยยกมือไหว้รบัเพือ่ปฏบิติัตาม	เมือ่ท�าภารกจิเสรจ็น้อยกไ็ปพบหลวงพีท่ีศ่าลาน้อยก้ม

ลงกราบพระพุทธรูปและกราบหลวงพี่อย่างศรัทธา	(ยอดคนกตัญญู,	2558	น.	13)

2. การใช้โครงสร้างประโยค 

	 นอกจากการเลือกใช้ค�าแล้ว	มีกลวิธีทางภาษาที่สูงกว่า	คือ	การใช้โครงสร้างประโยคเพื่อสื่อ

อุดมการณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่	ดังนี้

 2.1 การใช้ประโยคค�าสั่ง 

	 	 การใช้ประโยคค�าสั่งที่ขึ้นต้นด้วย	 “ให้”	 เพื่อต้องการแสดงให้เห็นถึงการที่ผู้ใหญ่นั้น

ต้องการให้เดก็ท�าอะไร	จากการวเิคราะห์การเลอืกใช้โครงสร้างประโยคมกีารใช้ค�ากริยาค�าว่า	“อนญุาตให้”	

สงัเกตได้ว่าผู้ทีเ่ป็นประธานทีป่รากฏหน้ากรยิา	“ให้”	มกัจะเป็นผูใ้หญ่	ส่วนทีป่รากฏหลงักรยิา	“ให้”	มกัจะ
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เป็นเด็กเสมอ	ดังตัวอย่างต่อไปนี้

  ตัวอย่างที่ 22

	 	 พ่ออนญุาตให้ลกูไปฝึกงานกบับรรณารกัษ์นกฮกู	เพือ่บรกิารบรรดานกทีม่าเข้าห้องสมดุ

(อาณาจักรแห่งปัญญา,	2558	น.	27)

 2.2  การใช้ประโยคค�าสั่งที่ขึ้นต้นด้วย “ให้” 

	 	 การใช้ประโยคค�าสั่ง	นววรรณ	พันธุเมธา	(2551)	ได้แบ่งประโยคค�าสั่งตามลักษณะของ

การแสดงเจตนาต่างๆ	ของผูพ้ดู	โดยจัดเป็นประโยคบอกให้ท�า	จากทัง้หมด	คอื	ประโยคแจ้งให้ทราบ	ประโยค

ถามให้ตอบ	 และได้อธิบายลักษณะของประโยคชนิดนี้ว่าเป็นประโยคที่ใช้บังคับให้ผู้ฟังท�าตาม	 และถ้าเป็น

ประโยคค�าสั่งมีความหมายปฏิเสธ	หรือเป็นประโยคที่ใช้ห้ามจะมีค�าว่า	“อย่า”	อยู่ในประโยค	ถ้าไม่ใช้ค�าว่า

อย่าผู้พูดอาจใช้ค�าว่า	“ไม่”	ก็ได้	แต่ต้องมีค�าว่า	“ต้อง”	แสดงความหมายบังคับอยู่หน้าค�าว่า	“ไม่”	

	 	 จากการวิเคราะห์ข้อมูลในเรื่องเล่าค่านิยมหลักของคนไทย	 12	 ประการ	 พบว่ามีการใช้

ประโยคค�าสั่ง	โดยมีค�าแสดงการสั่ง	ได้แก่	ค�าว่า	“อย่า”	วางไว้หน้าค�ากริยา	และหน้าประโยคค�าสั่งนั้น	มัก

จะปรากฏร่วมกันค�านามที่เป็นผู้อาวุโสกว่าเสมอ	ดังตัวอย่างต่อไปนี้

  ตัวอย่างที่ 23 

  ทุกๆ เช้าลุงทิมจะบินพาลูกชายไปส่งท่ีโรงเรียน และคอยบอกคอยสอนลูกชายให้ตั้งใจ

เรียนอยู่เสมอ “ไปโรงเรียนกันลูก เกาะหลังพ่อดีๆ วันนี้ลูกอย่าดื้อ อย่าซนนะ ตั้งใจเรียน เดี๋ยวตอนเย็นพ่อ

จะมารับนะลูก” เสียงลุงทิมพร�่าสอนลูก (แก๊งนกเป็ดน�้า,	2558	น.	19)

 2.3  การใช้ประโยคกรรม 

	 	 การใช้ประโยคค�าสั่ง	 พระยาอุปกิตศิลปะสาร	 (2545	 :	 211-212)	 ได้กล่าวไว้สรุปได้ว่า

ประโยคกรรมนั้นเป็นประโยคที่น�าเอากรรมการก	(ผู้ถูกกระท�า)	ขึ้นมาวางข้างหน้าประโยคเพื่อเน้นที่กรรม	

และจัดอยู่ในประโยคความเดียว	

	 	 จากการวิเคราะห์ข้อมูลในเรื่องเล่าค่านิยมหลักของคนไทย	 12	 ประการ	 พบว่ามีการใช้

ประโยคกรรม	 โดยใช้ค�าว่า	 “ถูก”	 โดยเด็กซึ่งเป็นประธานของประโยคจะอยู่ในฐานะ	 “ผู้ถูกกระท�า”	 โดย

ผู้ใหญ่นั้นจะอยู่ในฐานะ	“ผู้กระท�า”	ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสม	ดังตัวอย่าง

ต่อไปนี้

  ตัวอย่างที่ 24 

	 	 ครั้นตกเย็น	นกทุกตัวต่างรีบบินกลับพระราชวังให้เร็วที่สุด	เพื่อจะได้เข้าสอบในขั้นตอน

ต่อไป	ส่วนแฮมเมอร์ก�าลงัหลบัสบายกถู็กบรรณารกัษ์นกฮกูปลกุให้ตืน่	(อาณาจกัรแห่งปัญญา,	2558	น.	26)

3.  การใช้มูลบท

 การใช้มูลบท หมายถึงการใช้ภาษาเพื่อสื่อข้อความที่ท�าให้เข้าใจได้โดยนัยว่าข้อความอื่นๆ	

หรือมีเหตุการณ์บางอย่างปรากฏหรือเกิดขึ้นก่อนหน้าแล้ว	 หรือมีความคิดและเจตนาบางอย่างแฝงอยู่ใน
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ข้อความในตวับท	แฟร์เคลาฟ์	(2003)	มองว่ามลูบทเกีย่วข้องกับวาทกรรมในแง่ทีโ่ยงไปกบัความรูท้างสงัคม

วฒันธรรมทีผู้่พดูผูฟั้งมอียูร่่วมกนัและยงัเกีย่วพนักบัเรือ่งของอ�านาจและอดุมการณ์อกีด้วยในเรือ่งเล่านีพ้บ

การใช้ค�าว่า	เลิก	กลับ	ร่วมกับค�าอื่นเพื่ออธิบายให้รู้ว่ามีสิ่งที่ปรากฏก่อนหน้านี้	ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 ตัวอย่างที่ 25

	 เหล่าอาณาประชาราษฎรทัง้หลายทีท่�าความด	ีและพวกทีก่ลบัตัวกลบัใจท�าความดี ต่างส�านกึ

ในพระมหากรุณาธิคุณของพระราชากันถ้วนหน้า	.....	(พระราชาผู้ทรงธรรม,	2558	น.	11)

 ตัวอย่างที่ 26 

	 เวลาผ่านมา	6	เดือน	ท�าให้ครอบครวักลบัมามีความสขุอย่างไม่เคยมมีาก่อน	(หวัใจทีพ่อเพยีง,	

2558	น.	104)

 ตัวอย่างที่ 27 

	 พ่อตัดสนิใจเลกิเหล้า	เลกิบหุรี	่มสีขุภาพแขง็แรงเพราะได้ออกก�าลงักายจากการท�างาน	(หวัใจ

ที่พอเพียง,	2558	น.	104)

4.  การใช้อุปลักษณ์(metaphor) 

	 โกทลี	(Goalty,	1998	อ้างถึงใน	ณัฐพร	พานโพธิ์ทอง,	2542)	และ	ชาร์เตอร์ริส-แบล็ค	

(Charteris-Black,	2004)	ได้เสนอแนวคิดที่สอดคล้องกันเกี่ยวกับหน้าที่ของ	อุปลักษณ์ว่า	สามารถ

สร้าง	ก�าหนดหรือเปลี่ยนมุมมองความคิด	ความรู้สึก	ตลอดจนมุมมองของเราที่มีต่ออีกสิ่งหนึ่งได้	อุป

ลักษณ์	หมายถึง	การเปรียบเทียบของสองสิ่ง	ได้แก่	แบบเปรียบ	และสิ่งที่ถูกเปรียบ	ทั้งนี้สิ่งที่น�ามา

เปรียบกันต้องเป็นสิ่งที่อยู่ในวงความหมายต่างกัน	 และในการเปรียบเทียบนั้นอาจจะปรากฏสิ่งที่ถูก

เปรียบหรือไม่ก็ได้	ดังตัวอย่างต่อไปนี้	

 ตัวอย่างที่ 28 
	 ทุกบ้านเรือน	พ่อแม่ควรเอาใจใส่ลูกแต่เยาว์วัย	 ประเทศชาติจะมีรากแก้วท่ีมั่นคงต้องเร่ิมท่ี

บ้านเพราะบ้านคือ “อู่อารยธรรมของโลก”	พ่อแม่สอนให้ลูกรู้ดี	รู้ชั่ว	ถูกผิดพ่อแม่จะคอยย�้าเตือนให้ลูกรู้

พ่อแม่จึงเปรียบดั่งต้นก�าเนิดศาสนาของลูก (พ่อแม่คือศาสนาของลูก,	2558	น.	2)

 ตัวอย่างที่ 29 

	 หนทางแห่งความส�าเร็จในการศึกษา	และงานช่วยเหลือสังคมที่ตั้งใจไว้ หนทางทั้งสองอย่าง

มิได้โรยด้วยกลีบกุหลาบหรือแพรไหมที่อ่อนนุ่ม (จิตส�านึกดี,	2558	น.	106)

5.  การกล่าวอ้าง

	 การอ้างอิงเหตุผลเพื่อเป็นหลักฐานข้อสรุป	ข้อพิสูจน์เกี่ยวกับความเป็นจริงเพื่อสร้างความน่า

เชื่อถือให้แก่ข้อมูลที่น�าเสนอโดยการอ้าง	ในที่นี้เป็นการกล่าวอ้างที่มีมาแต่โบราณ	ในลักษณะของสิ่งที่เป็น

ภูมิปัญญา	 หรือวัฒนธรรมของคนสมัยก่อน	 ซึ่งจะมีอิทธิพลกับผู้อ่านในแง่ความภูมิใจในความเป็นไทย	 

ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

 ตัวอย่างที่ 30 

	 การเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นการศึกษาถึงรากเหง้าความเป็นอยู่ของท้องถ่ิน	 ศิลป

วฒันธรรม	ประเพณอีนัดงีาม	เพือ่ให้นกัเรียนได้เข้าใจและน�าไปเผยแพร่ต่อได้	(บนัทกึของนสิา,	2558	น.	41)

6.  การใช้ค�าถามวาทศิลป์

	 การใช้ค�าถามท่ีไม่ต้องการค�าตอบ	แต่เว้นว่างให้ผู้อ่านได้คิดหาค�าตอบเอง	 และผู้เขียนก็คาด

หวังให้ผู้อ่านคิดตอบได้อย่างถูกต้องตรงกับที่ผู้เขียนต้องการ	(Fowler,	1991:	40)	จากการวิเคราะห์ข้อมูล

มีการใช้ค�าถามวาทศิลป์	ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 ตัวอย่างที่ 31 

	 “เราเห็นตัวอย่างมาหลายหมู่บ้านแล้วว่า	 ผู้ที่ไม่มีคุณธรรมมักจะท�าดีเพื่อหวังประโยชน์จาก 

ผู้อื่นแล้วหวังกอบโกยเอาคืนทีหลัง จริงหรือไม่จริงล่ะ”	(ประชามติของหมู่บ้านขนปุย,	2558	น.	46)

สรุป 

ค่านิยมหลักของคนไทย	12	ประการ	นับเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญอย่างหนึ่งที่มีส่วนในการปลูกฝังค่า

นิยมอุดมการณ์ด้านต่างๆ	ของสังคมไทย	น�าเสนอความคิดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่	บทบาท

ของผูช้ายและผูห้ญงิในสงัคมไทย	ความยดึมัน่ในสถาบันชาต	ิศาสนา	พระมหากษตัรย์ิ	โดยใช้กลวธิใีนการน�า

เสนอ	7	กลวิธี	ได้แก่	1)	การใช้ค�าศัพท์	2)	การใช้โครงสร้างประโยคแบบต่างๆ	3)	การกล่าวอ้าง	4)	การใช้

ค�าถามวาทศิลป์	5)	การใช้อุปลักษณ์	6)	การใช้มูลบท	และ	7)	การใช้รูปประโยคกรรม	ซึ่งกลวิธีเหล่านี้ถูก

น�าเสนอในลกัษณะท่ีเป็นความคิดหรอืเป็นค�าพดูของตวัละครในเรือ่งเล่าค่านยิมหลกัของคนไทย	12	ประการ

ชดุความคดิทีร่ฐัได้พยายามปลกูฝังผ่านตวับทเรือ่งเล่าเหล่าน้ีส่วนหน่ึงเป็นการผลิตซ�า้ความคดิเดิมในสังคมไทย	 

ท�าให้เกิดการยอมรับสถานภาพและบทบาทของตนเองว่ามีความแตกต่างภายใต้ความสัมพันธ์แบบเด็ก	–	

ผูใ้หญ่	ผูช้าย	–	ผูห้ญงิ	รวมถงึพระมหากษตัรย์ิ	–	รฐั	–ประชาชน	ดงันัน้	จงึต้องปฏิบติัตนให้ได้อย่างครบถ้วน

และเหมาะสมตามล�าดบัชัน้	ในสงัคมทีถ่กูสร้างขึน้จากผูท้ีม่อี�านาจรฐัหรอืเป็นกลุม่อ�านาจหลกัในสงัคม	เพือ่

สร้างความชอบธรรมให้กบัการจดัระเบยีบสงัคม	ทัง้หมดนีอ้าจเรยีกได้ว่าเป็นการปลกูฝังอดุมการณ์รฐัซึง่เป็น

ชุดความคิดที่จะเป็นฐานในการปฏิบัติอันเป็นการช่วยให้รัฐและผู้มีอ�านาจสามารถปกครองได้อย่างราบรื่น	

เอกสารอ้างอิง

จรุณห์	 เพชรมุณี.	 วรรณกรรมส�าหรับเด็ก.	 นครศรีธรรมราช:	 ภาควิชาบรรณรักษ์ศาสตร์วิทยาลัยครู

นครศรีธรรมราช,	2523.

ชนกพร	องัศุวริยิะ.	ความเป็นผูห้ญิงในนติยสารสตรสีาร	(พ.ศ.	2491-2539):	กรณศีกึษาความสมัพนัธ์ระหว่าง

ภาษากับอุดมการณ์.	วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต,	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	2551.	

ณัฐพร	 พานโพธิ์ทอง.	 การแนะความ	 3	 แบบตามทฤษฎีภาษาศาสตร์.	 วารสารภาษาและวรรณคดีไทย. 

14	ธันวาคม:	171-177,	2540.



Vol.4 No.2 July – December 2015340

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

ทรงธรรม	อินทจกัร.	แนวคิดพืน้ฐานด้านวจันปฏบิติัศาสตร์.	กรงุเทพฯ:	ส�านกัพมิพ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์,	

2550.

รัชนินทร์	 คงอุดม.	 ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับค่านิยมเก่ียวกับความงาม:	 กรณีศึกษาวาทกรรมโฆษณา

เคร่ืองส�าอางในภาษาไทย.	 วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต,	 ภาควิชาภาษาศาสตร์คณะอักษร

ศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2548.

ราชบัณฑติยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ.	2542.	พิมพ์ครั้งที่	1.	กรุงเทพฯ:	นานมี

บุ๊คส์,	2546.

วิภาส	โพธิแพทย์.	หน่วยสร้างจารีตแบบวิเคราะห์ในภาษาไทย.	วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต,	ภาควิชา

ภาษาศาสตร์	คณะอักษรศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2542.

วิสันต์	สุขวิสิทธิ์.	ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ในหนังสือเรียนรายวิชาภาษาไทย	ตามหลักสูตร	

ประถมศึกษา	พ.ศ.	2503-2544:	กรณีศึกษาตามแนววาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์.	วิทยานิพนธ์

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต,	สาขาวิชาภาษาไทย	คณะอักษรศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2554.

ศิราพร	ฐิตะฐาน.	 ในท้องถิ่นมีนิทานและการละเล่น	 :	การศึกษาคติชนในบริบททางสังคมไทย.	กรุงเทพฯ:	

มติชน,	2523.

สมทรง	บุรุษพัฒน์.	วจนะวิเคราะห์.	พิมพ์ครั้งที่	2.	กรุงเทพฯ	:	สหธรรมิก,	2537.

สุธีรา	ทอมสัน.	ประเด็นบทบาทหญิงชายในการพัฒนาประเทศไทย.	กรุงเทพฯ:	สถาบันวิจัย,	2533.

สุพัตรา	สุภาพ.	สังคมและวัฒนธรรมไทย	ค่านิยม:	ครอบครัว:	ศาสนา:	ประเพณี.	พิมพ์ครั้งที่	2.	กรุงเทพฯ:	

ไทยวัฒนาพานิช,	2520.

สุมามาลย์	 พงษ์ไพบูลย์.	 คติชนวิทยา.กรุงเทพฯ:	 ภาควิชาภาษาไทย	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	

สถาบันราชภัฏพระนคร,	2552.

เสนาะ	เจรญิพร.	ผู้หญงิกบัสงัคมไทยในวรรณกรรมไทยยคุฟองสบู.่พมิพ์ครัง้ที	่1.	กรงุเทพฯ	:	ส�านกัพมิพ์มตชิน, 

2548.

อุปกิตศิลปสาร,	 พระยา.	 หลักภาษาไทย:	 อักขรวิธี	 วจีวิภาค	 วากยสัมพันธ์	 ฉันทลักษณ์.พิมพ์ครั้งท่ี	 11.	

กรุงเทพฯ:	ไทยวัฒนาพานิช,	2545.


