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 วิทยานิพนธ์น้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์ความขดัแยง้ของตวัละคร วิเคราะห์การแกปั้ญหา

ของตวัละครโดยใชอ้ริยสัจส่ี และวิเคราะห์แนวคิดของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัวท่ี

สะทอ้นใหเ้ห็นไดจ้ากความขดัแยง้และการแกปั้ญหาของตวัละคร โดยศึกษาขอ้มูลจากบทละครพดู

ร้อยแกว้พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวท่ีทรงจินตนาการสร้างสรรคด์ว้ย

พระองค์เอง จาํนวน 20 เร่ือง ผลการวิจยัพบว่า ความขดัแยง้ท่ีปรากฏในบทละครพูดร้อยแกว้มี           

3 ประเภท ไดแ้ก่ ความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์บัมนุษย ์ความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์บัสังคม และ  

ความขดัแยง้ภายในใจของตวัละครเอง ซ่ึงพบวิธีการแกปั้ญหา 5 วิธี ได้แก่ วิธีแรกคือการสร้าง

เหตุการณ์ แบ่งเป็น สร้างเหตุการณ์เพื่อหลอกลวง สร้างเหตุการณ์เพื่อทาํให้ตกใจ สร้างเหตุการณ์

เพื่อให้เขา้ใจผดิ  และสร้างเหตุการณ์เพ่ือเอาตวัรอด วิธีท่ี 2 คือ การเสียสละ วิธีท่ี 3 คือ การรับฟัง  

ความคิดเห็นของคนหมู่มาก วิธีท่ี 4 คือ การใชอ้ารมณ์ แบ่งเป็น การใชอ้ารมณ์โกรธ และการใช้

อารมณ์รัก และวิธีท่ี 5 คือ การใชปั้ญญา ส่วนการวิเคราะห์การแกปั้ญหาของตวัละครโดยใชอ้ริยสัจ

ส่ี พบว่าตวัละครท่ีแกปั้ญหาไดส้อดคลอ้งกบัอริยสัจส่ีจะสามารถแกปั้ญหาไดต้รงกบัสาเหตุ อนั

ส่งผลให้ปัญหาเหล่านั้นจะไม่กลบัมาเกิดซํ้ าอีก และดา้นการวิเคราะห์แนวคิดท่ีปรากฏจากความ

ขดัแยง้และการแกปั้ญหาของตวัละครพบ 4 แนวคิด ไดแ้ก่ แนวคิดเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม แนวคิด

เร่ืองบทบาทหนา้ท่ี แนวคิดเก่ียวกบัการแกปั้ญหา และแนวคิดเร่ืองประชาธิปไตย  
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 CHOLTICHA HOMFUNG: THE PROBLEM SOLVING OF CHARACTERS' CONFLICT 
IN PROSE PLAYS OF KING RAMA VI: THE ANALYSIS BASED ON THE FOUR NOBLE 
TRUTHS. THESIS ADVISOR:  ASSOC.PROF. KANYARAT VECHASAT.  199 pp. 
  
 The purposes of this thesis were three aspects of analysis, namely the characters’ 
conflict, their employment of the notion of the Four Noble Truths in their problem solving, and 
the King Rama VI’ s concepts reflected from the presentation through the characters’ conflicts 
and their means of problem solving. The study was concentrated on the 20 prose plays solely 
created with vivid imagination by King Rama VI. In general, the findings were revealed 3 
types of characters’ conflicts, 5 methods of the problem solving, and 2 means of the notion of 
the Four Noble Truths. For full detail, the 3 conflicts were found between man against man, 
man against society, and man against himself. Besides, the 5 methods of the problem solving 
were found to be the situations created in order to: lure, petrify, cause misunderstanding, and 
defend oneself; the deed of sacrificing; the public hearing; the emotions expressed anger and 
passion; and the wisdom. Moreover, the character’s employment of the notion of the Four 
Noble Truths in their problem solving was found relevantly to be such an effective solution to 
the root causes of the problem that their repetition should disappear. And in terms of the 
analysis of the concepts reflected from the characters’ conflicts and problem solving was 
revealed 4 ideas, namely, virtue, roles and responsibility, ways of problem solving and 
democracy. 
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กติติกรรมประกาศ 

 
 วิทยานิพนธ์เล่มน้ีสําเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาของรองศาสตราจารย์กัญญรัตน์     

เวชชศาสตร์ อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ท่ีไดส้ละเวลาอนัมีค่าถ่ายทอดความรู้ ให้คาํปรึกษา และ

ตรวจแกว้ิทยานิพนธ์ดว้ยความเอาใจใส่ อีกทั้งยงัคอยให้กาํลงัใจให้ศิษยก์า้วผ่านปัญหาอุปสรรค

ต่างๆ ศิษยข์อกราบขอบพระคุณในความเมตตาของอาจารย ์อนัส่งผลให้วิทยานิพนธ์เล่มน้ีสามารถ

สาํเร็จไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว 

 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ ประธานกรรมการ

ตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เสาวณิต วิงวอน และ อาจารย ์ดร.บาํรุง ชาํนาญเรือ 

กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ท่ีไดก้รุณาใหค้าํปรึกษา ใหค้าํแนะนาํอนัเป็นประโยชน์ ตลอดจน

ตรวจแกว้ิทยานิพนธ์เล่มน้ีดว้ยความเอาใจใส่ 
 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยส์มพร ร่วมสุข และผูช่้วยศาสตราจารยว์ิมลศิริ 

ร่วมสุข อาจารยผ์ูส้นับสนุนทางการศึกษาด้วยการให้คาํแนะนํา ตลอดจนเอ้ือเฟ้ือในการคน้หา

เอกสาร ขอกราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารยว์ีรฉัตร วรรณดี อาจารยผ์ูใ้ห้คาํแนะนาํและให้

ความช่วยเหลือในเร่ืองต่าง ๆ ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.อารียา หุตินทะ อาจารยท่ี์ปรึกษา

ทางวิชาการ ผูค้อยให้กาํลงัใจ และช่วยแกไ้ขปัญหาต่างๆมาโดยตลอด และขอกราบขอบพระคุณ

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สายวรุณ นอ้ยนิมิต ท่ีไดก้รุณาเป็นกรรมการพิจารณาหวัขอ้วิทยานิพนธ์ 
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ 

คณาจารยภ์าควิชาภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ตลอดจนครูอาจารยทุ์กท่านท่ี

ไดป้ระสิทธ์ิประสาทความรู้ ใหค้วามรักและความเมตตา จนศิษยป์ระสบความสาํเร็จในวนัน้ี 
 ขอขอบพระคุณบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร ท่ีไดส้นับสนุนการทาํวิจยัดว้ย

การมอบเงินอุดหนุนการวิจยั จาํนวน 10,000 บาท และขอขอบคุณปิยมิตรท่ีคอยใหก้าํลงัใจเสมอมา  

 ขอกราบเทา้พ่อเชิญ และแม่สังคม หอมฟุ้ ง ท่ีท่านทั้งสองไดใ้หก้าํเนิดชีวิตเลก็ ๆ เพ่ือให้

มีโอกาสไดป้ระกอบคุณงามความดีสืบไป ทุกหยาดเหง่ือ ทุกแรงงานของพ่อกบัแม่ไดแ้ปรมาเป็น

พลงั เป็นกาํลงัใจใหลู้กกา้วมาสู่วนัน้ีได ้แมค้วามสาํเร็จในวนัน้ีจะไม่มีพ่ออยูเ่คียงขา้ง แต่ลูกเช่ือมัน่

วา่พอ่คงรับรู้และภาคภูมิใจกบัความสาํเร็จของลูกในวนัน้ี ความรักของพ่อกบัแม่จะเป็นแรงผลกัดนั

อนัสาํคญัใหลู้กกา้วเดินต่อไปในอนาคตไดอ้ยา่งมัน่คง 
 เหนือส่ิงอ่ืนใดขอกราบพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวด้วยความสํานึกใน  

พระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงพระราชนิพนธ์บทพระราชนิพนธ์อนัทรงคุณค่า ให้ผูว้ิจยัไดมี้โอกาส

ศึกษาและเผยแพร่พระอจัฉริยภาพของพระองค ์

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง


