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บทคัดย่ อ

การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ วิเคราะห์สุนทรี ยภาพในบทโขนเรื่ องรามเกียรติ์และ
เปรี ยบเทียบวรรณศิลป์ แบบโบราณกับแบบปั จจุบนั โดยศึกษาวิเคราะห์จากเอกสาร (Documentary
research) ประเภทวิจยั คุณภาพ (Qualitative research) โดยมุ่งศึกษาวิเคราะห์สุนทรี ยภาพในบทโขนของ
สานักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จานวน 45 ตอน และเปรี ยบเทียบถึงความแตกต่าง
ระหว่างบทโขนพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 จานวน 6 ตอน กับบทโขนปั จจุบนั โดยวิเคราะห์แบบ
พรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า สุ นทรี ยภาพในคาของบทโขนเกิ ดจากการสัมผัสพยัญชนะ
ซึ่ งมีท้ งั 7 แบบและ สัมผัสสระมีท้ งั 6 แบบ การสัมผัสที่พบมากที่สุด ได้แก่ การสัมผัสพยัญชนะ
แบบคู่ และสัมผัสสระแบบเคียง สุ นทรี ยภาพในคารองลงมา ได้แก่ การสัมผัสพยัญชนะแบบ เทียบคู่
การสรรคาที่พบมากที่สุด ได้แก่ การใช้คาหลากและการเล่นคาที่พบมากได้แก่ การซ้ าคา ส่ วนสุ นทรี ยภาพ
ในความ ที่เกิดจากการใช้ภาพพจน์ที่พบมากที่สุด ได้แก่ อุปมา รองลงมาได้แก่ นามนัย โวหารที่พบ
มากที่สุด ได้แก่ บรรยายโวหาร รองลงมา ได้แก่ พรรณนาโวหาร ส่ วนรสวรรณคดีทางสันสกฤตมี
ครบทั้ง 9 รส รสวรรณคดีที่พบมากที่สุด ได้แก่ รุ ทธรส รองลงมา ได้แก่ อัพภูตรส
ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบวรรณศิลป์ ระหว่างบทโขนแบบโบราณกับแบบปั จจุบนั
แบ่งเป็ น 2 ด้าน พบว่า ด้านเนื้ อเรื่ อง บทโขนโบราณดาเนินเรื่ องตาม คัมภีร์รามายณะของพระวาลมีกิ
พรหมฤษี ฉบับภาษาอังกฤษ ส่ วนบทโขนปั จจุบนั ดาเนิ นเรื่ องตามบทพระราชนิพนธ์ เรื่ องรามเกียรติ์ใน
รัชกาลที่ 1 รัชกาลที่ 2 และรัชกาลที่ 6 ซึ่ งทรงพระราชนิพนธ์มาจาก รามายณะ ฉบับสันสกฤต จึงมี
ความแตกต่างกันในชื่อของตัวละคร บทบาทและเนื้ อเรื่ องบางช่ วงบางตอน บทโขนปั จจุบนั มีการ
ปรับเปลี่ยนถ้อยคา สานวน ลักษณะคาประพันธ์ ย่อเนื้ อเรื่ องให้กระชับขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่ม
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บทรา บทตลกและสอดแทรกความรู ้ ส่ วนด้านสุ นทรี ยภาพ บทโขนโบราณมีการใช้สัมผัสพยัญชนะ
6 แบบ สัมผัสสระ 5 แบบ มีการเล่นเสี ยงวรรณยุกต์ การสรรคาด้วยการใช้คาหลาก เล่นคาด้วยการ
ใช้คาซ้ า การซ้ าคา การใช้คาสลับที่ คาพ้อง โวหารภาพพจน์มี 4 แบบ และรสวรรณคดีมี 7 รส ส่ วน
บทโขนปัจจุบนั มีการใช้สัมผัสพยัญชนะ 7 แบบ สัมผัสสระ 5 แบบ มีการเล่นเสี ยงวรรณยุกต์ การสรรคา
ด้วยการใช้คาหลาก การเล่นคาด้วยการใช้คาซ้ า การซ้ าคา การใช้คาสลับที่ คาพ้อง โวหารภาพพจน์มี
6 แบบ รสวรรณคดีมี 7 รส นอกจากนี้ แล้วบทโขนปั จจุบนั ได้มีการใช้วาทศิลป์ ที่เหมาะกับยุคสมัย
และสถานการณ์ ดังนั้นจึงทาให้บทโขนมีสุนทรี ยภาพทางภาษาที่มีคุณค่ายิง่
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ABSTRACT

This thesis aimed to analyze aesthetics in the Ramayana masked play scripts, and to
compare the old-style with current-style literature . The research focused on analyzing the aesthetics
in the 45 masked play scripts issued by the Office of Performing Arts, Fine Arts Department, the
Ministry of Culture, and on comparing the differences between the 6 masked play scripts written
by King Rama VI and the present ones concerning both the stories and their aesthetics. The thesis
was analyzed by descriptive analysis.
The results found that the aesthetics in wording was caused by 7 rhyming consonants
and 6 rhyming vowels. Rhythms mostly found were paired- rhyming consonants and available
rhyming vowels while the next most common were paired-compared rhyming consonants. As for
selected words mostly found there were various kinds of words, and word-play words mostly found
were repeated words. The aesthetics in context mostly found was metaphor while metonymy was the
next most common. The phrase mostly found was the descriptive phrase with the next most common
being the vivid descriptive phrase. There were 9 kinds of Sanskrit literary taste found in the scripts.
The literary taste mostly found was anger taste while the runner-up was exciting taste.
From the comparison between old-style and current-style scripts, the research found
2 sides : subject and aesthetics matters. In the subject matter of the old-style scripts, they followed
the epic Ramayana written by Valmiki in English, while the current-style scripts were from the
royal literary works called the epic Ramakian written by King Rama 1, 2 and 6 from the Sanskrit
Ramayana. In the current-style scripts, there were adjustments of wording, idioms, the styles of
poetry writing, story shortening and omission of subject matter. Also, more dancing, comedy and
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inserted knowledge were added, so there were differences in the names and roles of the characters,
and of the story in some chapters. In the aesthetics matter of the old-style scripts, there were 6
rhyming consonants and 5 rhyming vowels while in the current-styled scripts, there were 7 rhyming
consonants and 5rhyming vowels, but both had the same sound tones consonants, selected words,
word-play words by using various kinds of words, repeated words, word repetition, word switching
and synonyms. For the sake of the image s of rhetoric phrases, there were 4 types in the old-style
scripts while there were 6 in the current-style ones. There were 7 literary tastes in both scripts.
Moreover, the current-style scripts used more polite and chance-suited wording. Anyway, both
the old and current-style scripts showed valuable language image aesthetics.

