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 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติใหวิทยานิพนธเ ร่ือง   “ การศึกษาเปรียบเทียบ
กระบวนการเกิดบทพิโรธวาทังในบทละครในกับบทละครนอกพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระ-
พุทธเลิศหลานภาลัย ”  เสนอโดย นางสาวกษมา   สุรเดชา เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
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   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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๕๒๒๐๒๒๐๓ : สาขาวิชาภาษาไทย 
คําสําคัญ :  บทพิโรธวาทัง / บทละคร / พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย 
  กษมา  สุรเดชา : การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการเ กิดบทพิโรธวาทังในบทละครใน
กับบทละครนอกพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเ ลิศหลานภาลัย. อาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ  : ผศ.ดร.อุบล  เทศทอง และ ผศ.ชุมสาย  สุวรรณชมภู.  ๒๘๑ หนา. 
 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการเกิดบทพิโรธวาทัง   การเปรียบเทียบ
หาลักษณะรวม และลักษณะเฉพาะของบทพิโรธวาทังในบทละครในและบทละครนอก  และหา
ปจจัยท่ีมีผลตอการระบายความโกรธ  โดยพิจารณาจากบทละครในและบทละครนอกพระราช -
นิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  ไดแก อิเหนา รามเกียรต์ิ สังขทอง  ไกรทอง  
ไชยเชษฐ มณีพิชัย และคาวี 
 ผลการศึกษาพบกระบวนการเกิดบทพิโรธวาทังมี ๔  ข้ันตอน  ไดแก ตัวละครเกิดความ
ขัดแยง ตัวละครเกิดความคับของใจ  ตัวละครเกิดอารมณโกรธ และตัวละครแสดงกิริยาเพื่อระบาย
ความโกรธ  กระบวนการเกิดบทพิโรธวาทังนี้จําแนกออกไดเปน บทพิโรธวาทังท่ีมีครบ ๔ข้ันตอน  , 
บทพิโรธวาทังท่ีมี ๓ ข้ันตอนและบทพิโรธวาทังท่ีมี ๒ ข้ันตอน จากการศึกษาพบบทพิโรธวาทังท่ีมี 
๓  ข้ันตอนมากท่ีสุด  รองลงมาเปนบทพิโรธวาทังท่ีมีครบ ๔  ข้ันตอน  และบทพิโรธวาทังท่ี มี               
๒ ข้ันตอนพบนอยท่ีสุด   
 ลักษณะรวมของบทพิโรธวาทังในบทละครในและบทละครนอกพระราชนิพนธใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย คือ พบกระบวนการเ กิดบทพิโรธวาทังรูปแบบเดียวกัน  
แตมีขอแตกตางกันดานรายละเอียดการระบายความโกรธ คือ บทละครนอกจะปรากฏการใช                   
อวัจนภาษา และวัจนภาษาท่ีหยาบคาย กวาบทละครใน แตบทละครในเ ร่ืองรามเกียรต์ิ พบวามีการ
ใชมีคําหยาบคายอยูบาง  สวนบทละครในเร่ืองอิเหนาไมปรากฏการใชอวัจนภาษาและวัจนภาษา               
ท่ีหยาบคาย 
 ปจจัยท่ีมีผลตอการระบายความโกรธพบ ๓ ปจจัย  คือ สถานภาพทางสังคม  เพศสถานะ 
และขนบทางวรรณคดีการละคร 
 
 
ภาควิชาภาษาไทย                                           บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ลายมือชื่อนักศึกษา........................................                                                        ปการศึกษา๒๕๕๖ 
ลายมือชื่ออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ   ๑. ...........................  ๒. ............................. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาจาก ผูชวยศาสตราจารยชุมสาย  สุวรรณชมภู และ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุบล  เทศทอง  อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธท่ีใหโอกาสและกรุณาสละเวลาให
คําปรึกษา แนะนําแหลงขอมูลตลอดจนตรวจแกวิทยานิพนธดวยความรักความเมตตา   อีกท้ังคอยกระตุน
เตือนและใหกําลังใจผูวิจัยอยูเสมอจึงทําใหงานวิจัยสําเร็จลุลวง ผูวิจัยรูสึกซาบซ้ึงและขอกราบขอบพระคุณ
เปนอยางสูง 
 ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธทุกทาน  ไดแก ผูชวยศาสตราจารย ดร.
วีรวัฒน อินทรพร และรองศาสตราจารย ดร.มณีปน  พรหมสุทธิรักษ  ท่ีกรุณาสละเวลาตรวจแกไขและให
คําแนะนําทําใหวิทยานิพนธครบถวนสมบูรณมากย่ิงข้ึน 

ขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ศุภกาญจน ผาทอง  ท่ีกรุณาใหคําแนะนําและสละเวลา
ตรวจแกบทคัดยอภาษาอังกฤษใหเปนอยางดี 
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกทาน
ท่ีอบรมส่ังสอนใหความรู ชี้นําแนวทางและใหกําลังใจผูวิจัย  
 ขอขอบคุณพราวพร ณัฐพร พี่วิรัลพัชร พี่ทวีพร  พี่เกศนี  พี่กฤติกา  และเพื่อน  ๆ พี่ ๆทุกคน ท่ี                
ใหคําปรึกษาตลอดจนเปนกําลังใจใหผูวิจัยเสมอมา โดยเฉพาะอยาง ย่ิงแลวผู วิจัยตองขอขอบคุณ วันวิสาข  
มาสูตร ท่ีชวยติดตอประสานงานและใหความชวยเหลือผู วิจัยในทุก ๆ ดาน 

ขอขอบคุณนองนิกและนองมะนาวท่ีใหกําลังใจและอยูเคียงขางกัน  โดยเฉพาะอยาง ย่ิงแลวนองนิก
ท่ีชวยจัดเรียงตารางขอมูลจึงทําใหผู วิจัยไดตารางท่ีสมบูรณข้ึน 
 ขอกราบขอบพระคุณพอรันกับแมมณ ตลอดระยะเวลาท่ีจําความไดพอกับแมเ ล้ียง ดูใหความรัก
ความอบอุ นแก ลูก อยู เ คียงขา งลูกในทุกหวงเวลา ของชีวิต  ลูกสัมผัสไดถึงความรักความหวงใยใ น                
ทุกคําสอนของพอกับแมและไดนํามาเปนกําลังใจ ตลอดจนเปนคติในการดํารงชีวิตเสมอมา 
  และทายท่ีสุดนี้ ผูวิจัยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธเ ลิศหลานภาลัยท่ี
พระราชนิพนธงานประพันธสูงคาไวเปนมรดกของชาติ  เม่ือผูวิจัยมีโอกาสได ศึกษาบทพระราชนิพนธจาก
วิทยานิพนธฉบับนี้  นอกเหนือจากความสนุกเพลิดเพลินแลวท่ีไดรับจากงานประพันธแลวผู วิจัยยังไดเ รียนรู
ผูคนและสังคมผานตัวละครในเร่ืองอีกดวย 
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บทท่ี                                                                                                                                                        หนา 
 
                                      บทบาทของการเรียนรูในการแสดงออกทางอารมณ .............................................. ๓๔ 
                        เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับบทละครนอกและบทละครใน ...................................... ๓๖ 
             ประวัติความเปนมาของละครนอกและละครใน  ............................................................. ๓๖ 
                     ประวัติความเปนมาของละครนอก  ............................................................................ ๓๖ 
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                              ขนบการแสดงละครนอกและละครใน ............................................................................... ๔๑ 
                     ขนบการแสดงละครนอก .............................................................................................   ๔๑ 
                                       ขนบการแสดงละครใน ................................................................................................ ๔๔ 

    บทละครนอกและบทละครในพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา-    
            นภาลัย .............................................................................................................................. ๔๖ 

 ๓ กระบวนการเกิดบทพิโรธวาทังและการเปรียบเทียบกระบวนการเกิดบทพิโรธวาทังในบทละครใน  
                 และบทละครนอก....................................................................................................................................  
                 กระบวนการเกิดบทพิโรธวาทัง............................................................................................................ ๔๙ 
             บทพิโรธวาทังท่ีมีข้ันตอนครบท้ัง ๔  ข้ันตอน  ................................................................ ๕๓ 
     บทพิโรธวาทังท่ีมี ๓ ข้ันตอน ............................................................................................... ๙๓ 
     บทพิโรธวาทังท่ีมี ๒  ข้ันตอน  ..............................................................................................๑๘๒                    
                 การเปรียบเทียบกระบวนการเกิดบทพิโรธวาทังในบทละครในและบทละครนอก  ................๒๑๖ 
     ลักษณะรวมของบทพิโรธวาทังในบทละครในและบทละครนอก  .............................๒๑๖ 
     ขอแตกตางและลักษณะเฉพาะของบทพิโรธวาทังในบทละครใน  
                                      และบทละครนอก ...........................................................................................................๒๒๒ 
 ๔ ปจจัยท่ีมีผลตอลักษณะการระบายความโกรธ  .........................................................................................  
 สถานภาพทางสังคม .............................................................................................................................๒๔๑ 
 เพศสถานะ...............................................................................................................................................๒๕๒ 
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๑ 

บทท่ี ๑ 
บทนํา 

 
๑. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

สมัยรัตนโกสินทรตอนตนเปนยุคสมัยท่ีอาณาจักรไทยเ ร่ิมฟนตัวจากการศึกสงคราม  
พระมหากษัตริยทรงทํานุบํารุงส่ิงตางๆท่ีสูญเสียใหสมบูรณรวมถึง  “วรรณคดี”ดวย  ในสมัยนี้ไดมี
การฟนฟูละครใน ละครนอก และบทเสภาท่ีเคยไดรับความนิยมในสมัยอยุธยาใหกลับข้ึนมาอีกคร้ัง  
โดยการรวบรวมและประพัน ธใหม จนครบถวนสมบูรณ เพื่ อเปน ตนแบบของบทละครใ น                           
ละครนอก และบทเสภ าในยุคสมัยตอมา  ถึง แมวาวรรณคดีเหลานี้จะมีโครงเ ร่ืองซํ้าเ ดิมใ น                    
สมัยอยุธยา แตวรรณคดีในยุคนี้ ก็มีเอกลักษณเฉพาะตัวแบบรัตนโกสินทรตอนตน  ดัง ท่ี ดวงมน  
จิตรจํานงค๑ กลาวไววา 
 

วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทรตอนตนเกิดขึ้นและดํารงอยูในระบบคุณคาของ
วัฒนธรรมทางวรรณศิลปของยุค  ซ่ึงแมจะไดรับอิทธิพลจากสมัยอยุธยา  แตก็เปนส่ิงท่ี
สรางใหมมากกวาสรางซํ้า  ความใหมหรือนวลักษณของงานสมัย รัตนโกสินทรตอนตน
คือความแหลมคมลึกซ้ึงในการวิเคราะหตีความและการอธิบายปญหาของมนุษย   เนื้อหา
ดังกลาวนี้ประกอบขึ้นดวยความเช่ือวามนุษยมีศักยภาพท่ีจะกําหนดแนวทางชีวิต  และ  
และเผชิญปญหาทามกลางชะตากรรมอันเนื่องดวยขอกําจัดของชีวิต  นวลักษณเ ชนนี้ได
สงผลเปนเนื้อหาอันลุมลึกและทรงพลังของงานเขียนท่ีตอบสนองความมุง ม่ันบากบ่ันท่ี
จะฟนฟูความเจริญขึ้นภายหลังความสูญเสีย  กลาวไดวานวลักษณของวรรณคดีสมัย
รัตนโกสินทรตอนตนบงช้ีวาวรรณคดีในยุคนี้มีการพัฒนาการขึ้นกวา วรรณคดีสมัย
อยุธยาในหลายแงมุม  

 

                                                                 
๑ ดวงมน  จิตรจํานงค, คุณคาและลักษณะเดนของวรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสนิทรตอนตน,               

พิมพคร้ังท่ี ๒ ( กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร , ๒๕๔๔) ,๒๙๔. 
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นอกจากความแปลกใหมท่ีแตกต างจากการสรา งงานใ นสมัยอยุธยาแล ว ในสมัย
รัตนโกสินทรตอนตนยังเปนอีกหนึ่ง  “ยุคทอง” ของการสรางงานวรรณคดีและศิลปะการละคร 
เพราะวามีการสรางผลงานเปนจํานวนมากและมีการพัฒนางานอยางตอเนื่องจนอาจกลาวไ ดวา 
“ละครรําเจริญถึงขีดสุดในสมัยนี้”๒ อีกท้ังกวีในยุคสมัยนี้ไดรับการยอมรับและยกยองจากท้ังใน
และตางประเทศ  ดังเชน พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยและสุนทรภู ท่ีไดรับการประกาศ
ยกยองจากองคการการศึกษาวิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ  หรือ UNESCO ให
เปนบุคคลสําคัญของโลกสาขาวรรณกรรม  โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระพุทธเ ลิศหลานภาลัยทรง
พระปรีชาสามารถดานงานประพันธประเภทบทละครเปนอันมาก  ดัง ท่ี หมอมหลวงบุญเหลือ  
เทพยสุวรรณ๓ กลาวไวดังนี้ 

 

แตมีส่ิงท่ีนาภูมิใจสําหรับผูท่ีเขาใจเร่ืองศิลปะการละครและคงจะเปนท่ีภาคภูมิ
พระราชหฤทัยของพระองคทานก็คือบทละครพระราชนิพนธของทานนั้น  ไดใช เ ปนบท
ละครตามศิลปะของการแสดงละครจริง ๆ คือเมื่อสมควรจะตัดก็ตัด  เ มื่อจะดัดแปลงให
ถูกกาลเทศะอยางใดก็ทําได   พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลาฯ เปนพระมหากษัตริยแต
ไดรับความเคารพอยางศิลปนไมถูกคัดออกนอกวงศิลปนดวยเหตุเพราะราชอิสริยยศ  เ มื่อ
จะมีใครอัญเชิญหรือใชพระราชนิพนธของทานไปทําอะไร  ไปเลนละคร  หรือตัดตอน
ไปทําบทระบํา  หรือจะทําอะไรก็ตามในงานศิลปะก็ไมมีพิธีอะไรพิเ ศษ  ยังผลใหพระ
ราชนิพนธคงเปนส่ิงท่ีไพเราะงดงาม 

 
 องคประกอบในงานประพันธทุกเร่ือง  ไดแก โครงเร่ือง  แกนเร่ือง  ตัวละคร  และฉาก  แต
ผลงานนั้นจะไดรับความนิยมหรือไมนั้นอยู ท่ีการวาง  “โครงเ ร่ือง” เปนสําคัญ  ลักษณะของโครง
เร่ืองท่ีดีและไดรับความนิยมนั้น กุหลาบ  มัลลิกะมาศ๔เสนอวา“โครงเ ร่ืองอาจมีแตเฉพาะเหตุการณ
สําคัญ ๆก็ไดไมจําเปนตองมีปญหาหรือขอขัดแยงเสมอไป       แตโดยท่ัวไปแลวโครงเ ร่ืองท่ีดีและท่ี
ผูอานนิยมนั้น  คือ “โครงเ ร่ืองท่ีมีปญหาหรือความขัดแยง  ( conflict) ”  งานประพันธประเภท
                                                                 

๒ ทรงศักด์ิ  ปรางควัฒนากุล, การละครไทย (กรุงเทพฯ : อมรการพิมพ, ม.ป.ป. ), ๕๑. 
๓ บุญเหลือ  เทพยสุวรรณ . หมอมหลวง, “ พระพุทธเลิศหลาฯไมเห็นไดทําอะไร, ”  แวนวรรณกรรม       

(กรุงเทพฯ : อมรินทรพร้ินต้ิง, ๒๕๓๙ ), ๒๐๔. 
๔ กุหลาบ  มัลลิกะมาศ , วรรณกรรมไทย (กรุงเทพฯ : อมรินทรพร้ินต้ิง, ๒๕๑๗), ๑๐๔.     
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๓ 

วรรณคดีบทละครสมัยรัตนโกสินทรตอนตนพบปญหาและความขัดแยงนี้ดวยเชน กันดัง ท่ี      
จันทรสุดา  ไชยประเสริฐ๕ ไดศึกษาความขัดแยงในวรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสินทรตอนตนพบ
ความขัดแยง ๕ ลักษณะ  ไดแก ความขัดแยงระหวางมนุษยกับมนุษย  ความขัดแยงระหวางมนุษย
กับสังคม  ความขัดแยงระหวางมนุษยกับธรรมชาติ  ความขัดแยงระหวางมนุษยกับส่ิง เหนื อ
ธรรมชาติและความขัดแยงระหวางมนุษยกับตนเอง 

ตามธรรมชาติของมนุษย  เม่ือเกิดความขัดแยงหรือมีเหตุใหขัดเ คืองใจ ความรูสึกแรกท่ีมัก
เกิดข้ึนคือความไมพึงพอใจ  โกรธเคือง คับแคน  ในวรรณคดีไทยเ รียก บทประพันธท่ีแสดงความ
โกรธของตัวละครวา “บทพิโรธวาทัง”  

ในสวนของผูวิจัยนั้นจากการศึกษาบทพิโรธวาทังในบทละครในและบทละครนอก              
พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเ ลิศหลานภาลัย  ผู วิจัยพบวามีประเ ด็นท่ีนาสนใจ คือ           
บทพิโรธวาทังมักปรากฏคูกับความขัดแยง  ดังเชน ในบทละครนอกเ ร่ืองสังขทอง  ตอน  นางรจนา
เลือกคู ตอไปนี้ 

 

เมื่อนั้น    ท้ังหกบุตรีศรีใส 

  รูวารจนาทรามวัย    ไดไอเงาะปาเปนสามี 

  ตางคนแคนขัดอัธยา   มันทําใหเขาวาขายหนาพี่ 
  เราจะไปพอตัดใหเต็มที   วาแลวจรลีออกมา 

คร้ังถึงจึงหยุดยืนอยู   แลดูนองสาวกับเงาะปา 
  เคืองคอนงอนจริตกิริยา   เปรียบประชดช้ีหนาแลววาไป 

(บทละครนอกรวม ๖ เร่ือง ๒๕๑๓: ๑๑๒)  

บุตรีท้ังหกทราบวา นางรจนาเลือกเจาเงาะเปนคูครองก็เกิดเหตุขัดแยงข้ึน  และพรอมกันนั้น
นางท้ังหกก็โกรธนางรจนาท่ีทําใหพวกนางตองอับอายขายหนา นอกจากความขัดแยง ท่ีปรากฏ
ควบคูกับบทพิโรธวาทังแลวพบวาในบทพิโรธวาทังปรากฏการระบายความโกรธดวยวิธีการตาง  ๆ 
เชนในบทประพันธขางตนบุตรีท้ังหกตองการจะไปบริภาษตัดพอนางรจนา เพื่อระบายความโกรธท่ี

                                                                 
๕ จันทรสุดา  ไชยประเสริฐ , “ความขัดแยงในวรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสินทรตอนตน  (รัชกาลท่ี ๑ -๓ ) 

การเผชิญปญหาและการแกปญหาของตัวละคร.” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร,๒๕๔๙) 
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๔ 

ทําใหพวกนางตองขายหนา  จากการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับความโกรธเพิ่มเ ติมผู วิจัยพบทฤษฎีทาง
จิตวิทยาท่ีเก่ียวกับกับความโกรธ คือทฤษฏีเร่ือง “อารมณ(Emotion)”ดัง ท่ีจิราภรณ ต้ัง กิตติภาภรณ๖ 
ใหความหมายของความโกรธวาเปนอารมณชนิดหนึ่งของมนุษย ดังนี้   

 

ความโกรธ (Anger) เปนอารมณในดานไมดี  คนท่ีมีอารมณโกรธ  มักจะแสดง
พฤติกรรมกาวราว  และพฤติกรรมท่ีปราศจากเหตุผลออกมา  สถานการณท่ี ทําใหบุคคล
เกิดอารมณโกรธ คือ ความคับของใจ (Frustration) ความคับของใจเกิดขึ้นเมื่อพฤติกรรม
ท่ีเราแสดงออกเพื่อจะไดไปสูจุดมุงหมายปลายทางท่ีวางไวถูกขัดขวางหรือทําใหชาลง
เชน การถูกหามไมใหทําในส่ิงท่ีอยากจะทําหรือถูกบังคับใหทําในส่ิงท่ีไมประสงคจะทํา 

 

อาการท่ีถูกขัดขวางเปาหมายจนกอใหเกิดความไมพอใจ นําไปสูอารมณโกรธนี้  ซิกมันด 
ฟรอยด (Sigmund Freud)นักวิทยาศาสตรชาวออสเตรีย ผู คิดคนทฤษฎีจิตวิเคราะห ( Psychoanalytic 

Theory) ระบุวาเกิดจาก “สัญชาตญาณแหงความตาย”  ซ่ึง เปนสัญชาตญาณพื้นฐานของมนุษย  
ตามท่ี ยศ  สันตสมบัติ๗ กลาวถึงเร่ืองสัญชาตญาณตามแนวคิดของ ซิกมันด ฟรอยด ดังนี้ 

 

ฟรอยดคนพบวาสัญชาตญาณของมนุษยอาจแบงแยกออกไดเปนสองประเภท 
ใหญ ๆ คือ ประเภทแรก เปนสัญชาตญาณแหงการแสวงหาความสุข   ความพึงพอใจ  
ซ่ึงฟรอยดเรียกวา สัญชาตญาณทางเซ็กซ (Sexual instinct) หรือ Eros และประเภทท่ีสอง 
เปนสัญชาตญาณแหงการทําลายลางและความรุนแรง ซ่ึงฟรอยดเรียกวาสัญชาตญาณแหง
ความตาย (Death instinct) หรือ Thanatos  จิตไรสํานึกของมนุษยมี ลักษณะท้ังทางบวก
และทางลบซ่ึงขัดแยงกันอยูในตัวเอง  ในขณะท่ีจิตไรสํานึกของมนุษยมีความตองการท่ี
จะตักตวงความสุขและความพึงพอใจตามสัญชาตญาณใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได   แตใน
ขณะเดียวกัน  ฟรอยดเช่ือวามีปจจัยอะไรบางอยางท่ีทําใหจิตไรสํานึกของมนุษยตอกย้ํา
และระลึกถึงประสบการณท่ีเจ็บปวดรวดราวซ่ึงผานเลยมาในอดีต  และเผยตัวออกมาใน

                                                                 
๖ จิราภรณ  ต้ังกิตติภาภรณ, จิตวิทยาเบ้ืองตน (สงขลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลา 

นครินทร, ๒๕๓๒), ๑๓๑. 
๗ ยศ  สันตสมบัติ, ฟรอยดพัฒนาการของจิตวิเคราะหจากความฝนสูส ังคม  (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร , ๒๕๓๒) ,๕๒-๕๓. 

   ส
ำนกัหอ
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๕ 

ความฝนและความวิตกกังวลโดยปราศจากเหตุผล...ฟรอยด เ ช่ือวาในระดับจิตไรสํานึก
มนุษยไดรับความสุขและความพึงพอใจบางอยางจากการใชความรุนแรงและการ
ประหัตประหารผูอ่ืน 

 

เม่ือมนุษยเกิดความโกรธอันเนื่องมาจากสัญชาตญาณแหงความตาย (Death instinct) แลว   
ยอมมีวิธีการแสดงความโกรธแตกตางกันไป  หากแตการแสดงความโกรธแคนในทฤษฎีทา ง     
จิตวิทยาระบุวาเปน  “การแสดงพฤติกรรมกาวราว” โดยท่ีจิราภรณ  ต้ัง กิตติภาภรณ๘ กลาวถึง
พฤติกรรมกาวราวตามแนวคิดของซุลิแวน (Sullivan) ไวดังนี้ 
 

Sullivan  นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน  ใหความเห็นวา  ความกาวร าวเ กิดจากความ
วิตกกังวล ท่ีถูกสะสมพอกพูนอยูเ ร่ือย ๆ จนในท่ีสุดจึงระเ บิดเปนอารมณโกรธออกมา  
เมื่อมีอารมณโกรธเกิดขึ้น  แตละคนจะมีวิธีการแสดงความโกรธออกมาไมเหมือนกัน  
ท้ังนี้ขึ้นอยูกับวัฒนธรรม  ประสบการณเ รียนรูในอดีต  วัยและสถานการณขณะนั้น  
โดยท่ัวไปเด็กในวัยกอนเรียนจะแสดงอารมณโกรธออกในรูปของรองไห   เ อะอะ
อาละวาด หนาตาบูดบ้ึง  การเตะตอย  การนอนกล้ิงเกลือกบนพื้น  การทําลายส่ิงของ  เ ปน
ตน ในกลุมวัย รุนและผูใหญ  แสดงออกในรูปของวาจารวมดวย   เ ชน   เ กิดอาการ
กลามเนื้อเกร็ง  เลือดฉีดแรง  พรอมกับการเปลงเสียงคําราม  การพูดจาตะคอก  การพูดจา
เสียดสีหรือการนินทาเปนตน  

 

แตละบุคคลยอมแสดงความโกรธแตกตางกันไป   บางคนแสดงความโกรธดวยอาการ
กาวราวทําลายส่ิงของ  ขณะท่ีบางคนแสดงความโกรธดวยการบริภาษ ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับปจจัยตาง  ๆ ท่ี
หลอหลอมเปนบุคคลนั้น   จากการศึกษาบทพิโรธวาทังเ บ้ืองตน  โดยใชทฤษฎีจิตวิทยาดังท่ีได
ยกตัวอยางขา งตนประกอบการวิเคราะห  พบ “กระบวนการเกิ ดบทพิโรธวา ทัง” มีข้ันตอน
ดังตอไปนี้  

 

 

                                                                 
๘ จิราภรณ  ต้ังกิตติภาภรณ, จิตวิทยาเบ้ืองตน (สงขลา : คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสงขลา 

นครินทร, ๒๕๓๒), ๑๓๑. 

   ส
ำนกัหอ
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๖ 

๑.   ตัวละครเกิดความขัดแยง 

๒. ตัวละครเกิดความคับของใจ 

๓. ตัวละครเกิดอารมณโกรธ 

๔.  ตัวละครแสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ  มีข้ันตอน คือ 

ก.  การใชอวัจนภาษาเพื่อระบายความโกรธ 
ข.  การใชวัจนภาษาแสดงการบริภาษ 

    ค.  การใชความรุนแรงทํารายคูกรณี 

 

๑. ตัวละครเกิดความขัดแยง 
ความขัดแยง คือ การไมลงรอยกันระหวางคูกรณีท้ัง  ๒  ฝายหรือมากกวานั้นโดย

ฝายหนึ่งเปนอุปสรรคขัดขวางอีกฝายหนึ่ง   หรือตางฝายตางเปนอุปสรรคขัดขวางซ่ึงกันและกัน             
ดังในเร่ืองสังขทอง  ทาวสามนตมีพระประสงคใหพระธิดาท้ัง ๗ เลือกคูครองแตวานางรจนาปฏิเสธ
ไมยอมเลือกคูถึง ๒ คร้ัง จึงเปนจุดเร่ิมตนของความขัดแยงระหวางทาวสามนตและนางรจนา  เ ม่ือ
ทหารกราบทูลทาวสามนตวาเหลือเพียงเจาเงาะเทานั้นท่ีนางรจนายังไมเ ลือก  ทาวสามนตใหทหาร
ไปพาตัวเจาเงาะมาใหนางรจนาเลือกเพียงเพื่อประชดนางรจนา ดังความตอไปนี้ 
 

เมื่อนั้น    ทาวสามนตเห็นเงาะชังน้ําหนา 
  เนื้อตัวเปนลายคลายเสือปลา   ไมกลัวใครใจกลาดุดัน 

  ผมหยิกยุงเหยิงเหมือนเซิงฟก  หนาตาตละยักษมักกะสัน 

  พระเมินเสียมิไดดูมัน   แลวมีบัญชาประชดรจนา 
  จงออกไปเลือกคูดอู ายเงาะ   มันงามเหมาะเหลือใจเปนใบบา 
  หรือจะชอบอารมณสมหนาตา  หนอกษัตริยจัดมาไมพอใจ 

(บทละครนอกรวม ๖ เร่ือง ๒๕๑๓: ๑๐๘) 

 

จากบทประพันธขางตนจะพบวาทาวสามนตไมชอบรูปลักษณเจาเงาะและไมตองการให
นางรจนาเลือกเจาเงาะเปนคูครอง  แตทรงประชดนางรจนาโดยใชคําตรงขามกับความเปนจริงวา  
เจาเงาะรูปงาม  ใหนางรจนาเลือกเปนคูครอง  ซ่ึงภายหลังนางรจนาเลือกเจาเงาะเพราะนางเห็น              
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๗ 

รูปทองท่ีซอนอยูภายใน   ทําใหทาวสามนตไมพอพระทัย เปนการสรางความขัดแยงระหวาง                
ทาวสามนตและนางรจนา 

 

๒. ตัวละครเกิดความคับของใจ 
ความคับของใจ (Frustration) เกิดข้ึนเม่ือพฤติกรรมท่ีเราแสดงออกเพื่อจะไดไปสู 

จุดหมายปลายทางท่ีวางไวถูกขัดขวาง   หรือถูกทําใหชาลง เชน การถูกหามไมใหทําในส่ิงท่ีอยากจะ
ทํา  หรือถูกบังคับใหทําในส่ิงท่ีไมประสงคจะทํากอใหเกิดเปนความคับของใจ  ดังสังเกตไดการท่ี
รจนาเลือกเจาเงาะเปนคูครอง ทําใหเกิดความขัดแยงระหวางทาวสามนตกับนางรจนา ขณะเดียวกัน
ก็เกิดความคับของใจข้ึนเพราะนางรจนา “เลือก” เจาเงาะเปนการขัดพระประสงคของทาวสามนต   
และดวยความท่ีทาวสามนตรักนางรจนามากเม่ือถูกคนท่ีตนรักขัดใจรูปแบบของความคับของใจจึง
แสดงออกในรูปแบบของ “อารมณเสียใจ” ดังสังเกตไดจากบทประพันธดังตอไปนี้ 
 
   เมื่อนั้น    ทาวสามนตเส ียใจจนลมจับ 

  นางมณฑาเขาประคองรองรับ  ขยําขยับไปสักหนอยก็คอยคลาย 
       (บทละครนอกรวม ๖ เร่ือง ๒๕๑๓: ๑๐๘) 

\  

๓. ตัวละครเกิดอารมณโกรธ 
อารมณโกรธ เปนอารมณในดานไมดี  คนท่ีมีอารมณโกรธ  มักจะแสดงพฤติกรรม 

กาวราว  และพฤติกรรมท่ีปราศจากเหตุผลออกมา  ความโกรธจะเกิดข้ึนเ ม่ือความตองการของ
มนุษยถูกขัดขวางหรือเกิดเหตุการณท่ีไมเปนท่ีตองการกอใหเ กิดความคับของใจนําไปสูอารมณ
โกรธ  เม่ือทาวสามนตทรงเกิดความขัดแยงกับนางรจนา และเกิดความคับของใจจนทรงเปนลมแลว 
กอใหเกิดอารมณโกรธตามมาจะมีคําวา  กร้ิว โกรธ โกรธา เปนตน  แตบางบทประพันธก็ไมปรากฏ 
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๘ 

๔.  ตัวละครแสดงกิริยาเพ่ือระบายความโกรธ   
เม่ือเกิดความโกรธมนุษยมักแสดงออกเพื่อระบายความโกรธตาม “สัญชาตญาณ 

แหงความตาย” การแสดงความโกรธยอมแตกตางกันไปแตละบุคคล  บางคนแสดงความโกรธดวย
การกาวราวทําลายส่ิงของ  ขณะท่ีบางคนแสดงความโกรธดวยการบริภาษ ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ 
ท่ีหลอหลอมเปนบุคคลนั้น  การแสดงออกเพื่อระบายความโกรธจึงสามารถจําแนกออกไดดังนี้  

ก. การใชอวัจนภาษาเพ่ือระบายความโกรธ  หมายถึงการแสดงทาทีและการแสดง 
ออกของรางกายเม่ือเกิดความโกรธ  ทาวสามนตไดแสดงกิริยาเพื่ อแสดงความไมพอใจดวยการ
กระทืบเทาดังบทประพันธตอไปนี้  

เมื่อนั้น    ทาวสามนตเสียใจจนลมจับ 

  นางมณฑาเขาประคองรองรับ  ขยําขยับไปสักหนอยก็คอยคลาย 
ลุกขึ้นกระทืบบาทตวาดอึง   ................................................. 

  (บทละครนอกรวม ๖ เร่ือง ๒๕๑๓: ๑๐๙) 

ข. การใชวัจนภาษาแสดงการบริภาษ  นอกเหนือจากแสดงออกโดยใชอวัจนภาษา 

หรือกิริยาท่ีแสดงความไมพึงพอใจแลวยังพบการใชวัจนภาษาแสดงการบริภาษหรือดาทอคูกรณี
ดวย  ดังเหตุการณในตอนท่ีนางรจนาเลือกคูปรากฏวาทาวสามนตตวาดเและใชวัจนภาษาบริภาษ
นางรจนา ตอไปนี้ 
 

  ลุกขึ้นกระทืบบาทตวาดอึง   อีรจนาดูดูมึงชางมักงาย 

  ทรลักษณอัปรียไมมีอาย   หนอกษัตริยท้ังหลายไมเอ้ือเฟอ 

  มารักเงาะทรพลคนอุบาทว   ทุดชางช่ัวชาติประหลาดเหลือ 

  แคนนักตักใครใหแลเนื้อ   แลวเอาเกลือทาซํ้าใหหนําใจ 

  (บทละครนอกรวม ๖ เร่ือง ๒๕๑๓: ๑๐๙) 
 

  ค. การใชความรุนแรงทํารายคูกรณี  การใชความรุนแรงทํารายคูกรณีเปนการระบายออก
ของอารมณท่ีไมพึงประสงคคืออารมณโกรธไดชัดเจนท่ีสุด ซ่ึงก็คือเปนการแสดงสัญชาตญาณแหง
ความตายนั่นเอง ดังท่ีปรากฏดังบทประพันธตอไปนี้ 
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๙ 

วาพลางฉวยไดไมเรียว  โกรธเกร้ียวตัวส่ันหมั่นไส 
  อีลูกช่ัวนาชังจังไร    เอาไวไยตีเสียใหแทบตาย 

  (บทละครนอกรวม ๖ เร่ือง ๒๕๑๓: ๑๐๙) 
 

 ทาวสามนตกร้ิวมากจึงทรงใชไมเรียวหมายจะเฆ่ียนตีนางรจนา  แตนางมณฑาเขามาชวยไว
นางรจนาจึงไมถูกเฆ่ียนตี 

 จากการศึกษากระบวนการเ กิดบทพิโรธวาทังพบวา   เ ม่ือมีส่ิงมาขัดความปรารถนาของ    
ตัวละคร ยอมกอใหเกิดความความขัดแยง  ความคับของใจและเกิดอารมณโกรธ  ในท่ีสุดจะเ กิด          
การแสดงออกเพื่อระบายความโกรธ   หากแตมนุษยเปนสัตวสังคมจําเปนตองดํารงชีวิตอยู เปน                 
หมูคณะ  ดังนั้นการแสดงออกเพื่ อระบายความโกรธจึงถูก “สังคม” ทําหนาท่ีกํากับควบคุมอยู 
สอดคลองกับแนวคิดทางจิตวิทยาของ Sullivan๙ (อางในจิราภรณ  ต้ังกิตติภาภรณ) 

 

การแสดงความโกรธของผูใหญมักจะไดรับการกล่ันกรองมากกวาเ ด็ก  เหตุท่ี
การแสดงความโกรธเปล่ียนไปจากเดิมนั้น  เนื่องจากสังคมไมอนุญาตใหบุคคลท่ีโตแลว
แสดง  บทบาทตามเดิมได สังคมสอนใหรูจักการสะกดหรือกล้ันปฏิกิริยาท่ีเปนไปตาม
ธรรมชาติและแสดงออกดวยวิธีท่ีสังคมยอมรับ 

 
 ความคิดดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของ ซิกมันด  ฟรอยด ๑๐  วา “สัญชาตญาณแหงความ
รุนแรงทําใ หสังคมอารยธรรมของมนุษยตอง อยูในภาวะ ท่ีเ ส่ียงตอการลมสลายแตกแยกอยู
ตลอดเวลา  สังคมจําตองควบคุมความขัดแยงและความรุนแรงดวยบทลงโทษดวยกฎเกณฑและ  
การจํากัดพฤติกรรมทางเซ็กส” เชนเดียวกับท่ี สุจิต  บุญบงการ๑๑ กลาวถึงพฤติกรรมมนุษยไวดังนี้ 

                                                                 
๙ จิราภรณ  ต้ังกิตติภาภรณ, จิตวิทยาเบ้ืองตน (สงขลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลา 

นครินทร, ๒๕๓๒), ๑๓๑. 
๑๐ ยศ  สันตสมบัติ, ฟรอยดพัฒนาการของจิตวิเคราะหจากความฝนสูส ังคม (กรุงเทพฯ:สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๓๒), ๗๘ . 
๑๑ สุจิต  บุญบงการ อางถึงใน ศรศักด์ิ  ไชยมงคล , “ลักษณะการบริภาษในวรรณคดีประเภทกลอนบท

ละครและกลอนนิทานสมัยรัตนโกสินทร.”(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  หลักสูตรการศึกษา  สาขาวิชา
ภาษาไทย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,๒๕๔๐), ๓. 

   ส
ำนกัหอ
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๑๐ 

มนุษยไมเพียงแตเห็นแกตัวเทานั้น  มนุษยยังกาวราวไร เหตุผล  หนาท่ีของ
สังคมจึงไมเพียงแตตองควบคุมความเห็นแกตัวของมนุษยเทานั้น   หากแตตองควบคุม
ความกาวราว  ดวยพฤติกรรมกาวราวนั้นเกิดจากพลังงานผลักดันภายใน     และมักจะ
เ กิดขึ้นเ ม่ือมนุษยมีความ คับของใจ  ( Frustration) ความคับของใจเ กิดขึ้นเ มื่อเ รา                      
ถูกขัดขวาง  ขัดคอ  หรือขัดใจ  ความคับของใจนี้นําไปสูพฤติกรรมกาวราว  ซ่ึงบางคร้ัง
อาจรุนแรงมากจนเปนความโกรธแคน  จะเห็นไดวาพฤติกรรมท่ีแสดงออกหลังจากเ กิด
ความโกรธแลวจะเปนความกาวราว  ซ่ึงจะแสดงออกท้ังทางวาจาและการกระทํา 

 

จากการศึกษาเ บ้ืองตนพบวา  “สถานภาพทางสังคม” มีสวนกํากับการบริภาษในบท     
พิโรธวาทัง  กลาวคือผูท่ีมีสถานภาพสูงกวาหรือเทาเ ทียมกันเทานั้น   จึงจะมีสิทธิกลาวบริภาษได    
ผูท่ีมีสถานภาพตํ่ากวาไมมีสิทธิกลาวโตเ ถียง    ดังจะพบไดจากบทละครในเ ร่ืองอิเหนา ตอนท่ี           
ประไหมสุหรีเมืองดาหารับส่ังใหนางบุษบาไปแจงแกอิเหนาใหไปพบนางจินตะหรา  เพราะวา            
ประ ไหมสุหรีดาห าเกรงคําครหาวาน างบุษบาหึงหวงน าง จินตะหราจึงหามอิเหนาไปหา                                
นางจินตะหรา  นางบุษบาจึงทูลวานางเตือนอิเหนาแลวแตอิเหนาไมยอมปฏิบัติตาม ประไหมสุหรี
ดาหาจึงกลาวตอวานางบุษบาดังนี้ 

 

   เมื่อนั้น    องคประไหมสุหรีดาหา 
  จึงตอบอะหนะบุษบา   ชางวาฉันใดดังนี้ 
  ไมรูฤาวาผัวของเขา    จะชิงเอาไวไดไมบัดสี 

  เสียชาติเสียวงศพงศพี   เสียศักด์ิศรีไมมีความอาย ฯ 

         ฯ ๖ คํา ฯ 

 นางบุษบาเม่ือไดฟงพระมารดากลาวเชนนั้น  นางมีปฏิกิริยาตอบสนองดังตอไปนี้  
    

   เมื่อนั้น    ระเดนบุษบาโฉมฉาย 

  นอยใจชลนัยนฟูมฟาย   นางถวายบังคมคลาไคล 

  เดินตรงเขาหองไสยา   ชลนาแถวถ่ังหล่ังไหล 

  ไมควรเปนฤามาเปนเชนนี้ไป  นางพิไรครวญครํ่ารํ่าโศกี ฯ 

         ฯ ๔ คํา ฯ 

      (อิเหนา  ๒๕๔๓: ๑๐๔๙) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๑ 

 ประไหมสุหรีดาหากลาวตําหนินางบุษบาท่ีไมเ ตือนอิเหนาใหกลับไปหานางจินตะหรา 
นางบุษบาเกิดความคับของใจและไมพอใจ  เพราะนางกลาวเ ตือนอิเหนาไปแลวแตอิเหนาไม           
ปฏิบัติตามและนางก็ไมสามารถบังคับ หรือออกคําส่ังอิเหนาใหทําตามไดเพราะวาหนาท่ีของภรรยา
ท่ีดีตองเคารพเชื่อฟงสามี  อีกท้ังประไหมสุหรีดาหามีสถานภาพทางสังคมสูงกวานางบุษบาเปน
มารดาของนางบุษบาจึงทําใหนางบุษบาไมสามารถระบายความคับของใจดวยการโตเ ถียง  หรือ
แสดงกิริยาไมพอใจตอประไหมสุหรีดาหาได  ดังนั้นนางจึงกลับเขาหองและแสดงออกเพื่อเปนการ
ระบายความคับของใจดวยการรองไหเทานั้น  แสดงใหเห็นถึง “อํานาจ” ท่ีแฝงอยูในสถานภาพทาง
สังคมจากกรณีนี้จะพบวาประไหมสุหรีดาหาท่ีมีสถานภาพทางสังคมสูงกวายอมมีสิทธิกลาวบริภาษ
นางบุษบาผูเปนธิดาได  แตนางบุษบามีสถานภาพตํ่ากวาจึงไมกลาโตเ ถียง   ดังนั้นผู ท่ีมีสถานภาพ
ทางสังคมตํ่ากวาจึง “กลัว” อํานาจท่ีกอใหเกิดโทษตอตนเองและไม “กลา” โตเ ถียงผู ท่ีมีสถานภาพ
สูงกวา 
 แตถาคูกรณีมีสถานภาพทางสังคมเทาเทียมกัน ท้ังสองฝายยอมมีสิทธิกลาวบริภาษโตตอบ
กันไดโดยไมตองกลัวการถูกลงโทษ  สัง เกตไดจากบทละครนอกเ ร่ืองไกรทอง  ตอนท่ีไกรทอง
เสนอใหนางตะเภาแกวนางตะเภาทองและนางวิมาลาปรองดองกัน แตนางตะเภาแกวนางตะเภาทอง
ไมฟงและตอวานางวิมาลาดังนี้ 
  

   ถาเปนคนอ่ืนไกลนองไมวา  จะรวมเรียงเคียงหนาก็ควรท่ี 

  นี่มันชาติทรชนคนไพรี   เห็นดีหรือเจาเอามาไว 
  วาแลวพี่นองจึงรองถาม   ชะนางรูปงามไดผัวใหม 
  ทําเจอเจอสะเออะหนาหมอมไกร  ชางติดตามมาไดไมมีอาย 

  เอาผัวกูไปไวถึงเจ็ดคืน   ยังไมหายรวยร่ืนหรือโฉมฉาย 

  หรือวาชาลวันท่ีอันตราย   แยบคายไมเหมือนเจาไกรทอง 

  แตผัวกุมภีลแลวมิหนํา   ยังแถมซํ้ามนุษยเขาเปนสอง 

  ไสหัวลงไปเสียทองคลอง   เดียรฉานจองหองไมเจียมตัว 

                  (บทละครนอกรวม ๖ เร่ือง ๒๕๑๓: ๓๕๗-๓๕๘) 
  

 นางตะเภาแกวนางตะเภาทองตอวานางวิมาลาวา  นางวิมาลามักมากทางกามารมณแยงสามี
นางไปเจ็ดคืนยังไมพอใจจึงตองติดตามข้ึนมาดวย  เ ม่ือนางวิมาลาไดฟง เชนนั้น ก็โกรธมาก และ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๒ 

เนื่องจากนางวิมาลาเองมีฐานะเปน “ภรรยา” ของไกรทองดวยเชนกันจึงกลาวบริภาษโตกลับนาง
ตะเภาแกวนางตะเภาทอง ดังบทประพันธตอไปนี้ 
 

   โมโหหันหุนหมุนออกมา  เคืองขัดสะบัดหนาแลววาไป 

  นี่แมนางพี่นองสองคน   เจามาบนมาวาเหมือนบาใบ 
  เขาจูงจมูกหมอมไปหรือไร   หมอมผัวเจาลงไปทําวุนวาย 

  เพราะจวนตัวกลัวตายวายชีวิต  ใชจะปลงลงจิตดวยงายงาย 

  เจาอยาเพอติฉินยินราย   เปนหญิงยอมอายอยูเหมือนกัน 

  เจาก็เคยรูเชนเปนอยูบาง   คิดดูกอนนางอยาหุนหัน 

  อันเจาไกรทองกับชาลวัล   จะเปนกระไรกันก็แจงใจ 

  ซ่ึงขาตามผัวเจาขึ้นมา   ดวยกลัววิทยาไมขัดได 
  เมื่อเจาตามผัวขาลงไป   เปนไรไมยั้งหยุดคิด 

 (บทละครนอกรวม ๖ เร่ือง ๒๕๑๓: ๓๕๘) 

 

 นางวิมาลาโกรธและบริภาษโตตอบกลับไปวา นางไมไดบังคับใหไกรทองลงไปหานาง  
สาเหตุท่ีนางตามไกรทองข้ึนมาเพราะไกรทองบังคับโดยใชคาถาอาคม ไมเหมือนนางตะเภาทองท่ี
ติดตามชาละวันลงไปดวยความสมัครใจ  การโตตอบดวยวัจนภาษา “บริภาษ” เชนนี้แสดงวานาง           
วิมาลามิไดเกรงกลัวนางตะเภาแกวนางตะเภาทองเลย  เพราะคิดวาตนเองมีสถานภาพท่ีเทาเ ทียมกับ
นางตะเภาแกวนางตะเภาทองคือเปนภรรยาไกรทองเชนกัน  ฉะนั้นนางจึงกลาวบริภาษโตตอบอยาง
ไมลดละ 

 ดังนั้นจึงพบวา “สถานภาพ” มีผลตอการกลาวบริภาษ คือ ผู ท่ีมีสถานภาพสูงกวาหรือ
เทากันเทานั้นจึงจะมีสิทธิ์กลาวบริภาษไดจากกรณีของ วิมาลาและตะเภาแกวตะเภาทอง  สวนผู ท่ี
สถานภาพตํ่ากวาเชนนางบุษบาไมมีสิทธิ์กลาวโตตอบประไหมสุหรีดาหา  

 นอกจากนี้เม่ือศึกษาจากบทประพันธประเภทละครใน  และละครนอกเพิ่มเ ติมแลว พบ     
ตัวแปรท่ีนาสนใจซ่ึงมีผลต อ “การแสดงออกเพื่อระบายความโกรธ” คือ“เพศสถานะ” ดัง ท่ี            
สุวรี  ศิวะแพทย๑๒ กลาววาเพศสถานะมีผลตอการแสดงอารมณของมนุษยดังนี้ 

                                                                 
๑๒  สุวรี  ศิวะแพทย, จิตวิทยาทั่วไป (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, ๒๕๔๙),๑๔๓-๑๔๗. 

   ส
ำนกัหอ
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๑๓ 

 

 “ เมื่อพิจารณาอารมณบางอยาง (Specific  Emotion) จะพบวาเพศมีผลตอการ
แสดงบทบาทดังกลาว เชน ผูชายกลาแสดงความโกรธตอคนอ่ืน  โดยเฉพาะเพศเ ดียวกัน  
เมื่อรูสึกถูกทาทายและแปรเปล่ียนเปนความกาวราวไดงายกวาผูหญิง   นอกจากนี้จะ
พบวาความแตกตางของเพศในการแสดงอารมณยังเปนผลมาจากบทบาททางสังคมและ
ความสัมพันธ  ตัวอยางเชน  ผูหญิงมักจะแสดงอารมณท่ีเ ก่ียวเนื่องกับสัมพันธภาพ
มากกวาผูชาย  ท้ังยังกลาท่ีจะเปดเผยความกลัวหรือความเ สียใจใหเพื่อนหรือคนใน
ครอบครัวรับทราบมากกวาเพศชาย  ท้ังนี้อาจเปนผลจากความเ ช่ือในบทบาททางเพศท่ี
ถูกกําหนดจากสังคม เชน ผูชายถูกสอนใหซอนความรูสึกของตน  ไมแสดงอารมณหรือ
ความออนแอใหคนอ่ืนเห็น  สวนผูหญิงถูกสอนใหยับยั้ง  ไมแสดงความรูสึกท่ีแทจริง
ของตนใหคนอ่ืนรับรู  ความแตกตางในบทบาทดังกลาวจึงเปนส่ิงกําหนดอารมณท่ี
ชัดเจนกวาภาพเหมารวมของความเปนหญิงหรือชาย (Gleitman ,1992) ” 

  
 จากการศึกษาบทพิโรธวาทังในเ บ้ืองตนพบลักษณะทางเพศสถานะสงผลตอการแสดง
อารมณโกรธดวยเชนกัน  สังเกตไดในกรณีท่ีคูกรณีเปนผูหญิง ท้ังสองฝาย  ดัง เชนตัวอยาง ท่ียกมา
ขางตนคือตอนวิมาลาบริภาษโตตอบตะเภาแกวตะเภาทองจะพบวาตะเภาแกวตะเภาทองเ รียกให
บาวไพรใหลงมือทํารายวิมาลาแตก็ไมถึงแกชีวิตเปนลักษณะของ  “ตบตี” เ สียมากกวา  สวน         
นางวิมาลาเองนั้นถึงแมวาจะโกรธมากถึงขนาดกลับกลายเปนจระเขแตก็ไมไดมุง เอาชีวิตตะเภาแก ว
ตะเภาทอง  แตในขณะเดียวกันหากคูกรณีท่ีเปนผูชายเหมือนกันจะพบการใชความรุนแรงถึงแกชีวิต
ตัวอยางเชนในเร่ืองอิเหนา  ตอนท่ีประสันตาไปตอนกมีเหตุใหทะเลาะวิวาทกับทหารของระตู      
บุศสิหนา  ซ่ึงประสันตาโกรธและใชกริชสังหารทหารของระตูบุศสิหนาเปนเหตุใหเ กิดศึกระหวาง
อิเหนาและระตูบุศสิหนาในภายหลังดวยเหตุนี้ เองจะพบวา “เพศสถานะ” สงผลใหเ กิดลักษณะ     
การระบายความโกรธท่ีแตกตางกัน    
 จากการศึกษาบทพิโรธวาทังจากบทละครนอกและบทละครใน  พบวาท้ังหมดมี “จุดรวม” 

ท่ีเหมือนกัน  ไดแก การแสดงออกเพื่อระบายความโกรธ  ( วัจนภาษาและอวัจนภาษา)   สถานภาพ
ทางสังคม  และเพศสถานะ ดังท่ีไดเสนอไวในขางตนแลว  สําหรับ “จุดตาง” ท่ีปรากฏใหเห็นอยาง
เดนชัด คือ ภาษาและทาทางท่ีใชในการแสดงความโกรธ   ละครนอกท่ีเปน  “เ ร่ืองชาวบาน” จะใช
ภาษาและกิริยาแสดงความไมพอใจอยางตรงไปตรงมา  บางคร้ังใชคําหยาบคายเนื้อความท่ีใช

   ส
ำนกัหอ
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๑๔ 

บริภาษพบการใชความเปรียบอยูบาง ไมตองอาศัยการตีความมากนัก  เร่ืองท่ีใชเปรียบสวนใหญเปน
เร่ืองทางเพศ เชน การมีเพศสัมพันธ  สวนละครในนั้นโดยเฉพาะตัวละครท่ีมี “ฐานะทางสังคมสูง”   
จะไมใชกิริยาและถอยคําหยาบคาย เนื้อความท่ีบริภาษจะเปนลักษณะการใชความเปรียบท่ีตองอาศัย
การตีความอยางละเ อียดจึงจะเขาใจ  นอกจากนี้ ยังพบวา “ ขนบ ” ของการสรางงานประพันธ
ประเภทละครนอกและละครใน มีความแตกตางกัน  สอดคลองกับท่ีสมเด็จฯกรมพระยาดํารง         
ราชานุภาพ๑๓  กลาวไววา “ละครในเลนเอาการท่ีรํางามกับรองเพราะเปนหลัก  ไมนิยมตอการท่ีจะ
เลนเปนกระบวนตลกคะนองใหเห็นขบขัน  ฝายละครนอกถือเอาการท่ีจะเลนใหสนุกสนานชอบใจ
มหาชนเปนหลัก  ไมประจงในการฟอนรําขับรองเหมือนเชนละครใน” 

 ลักษณะท่ีเปน “กระบวนตลกคะนองใหเห็นขบขัน” ของละครนอกนี้ เอง   สอดคลองกับท่ี 
ดวงมน  จิตรจํานงค๑๔   กลาวไววา  งานพระราชนิพนธละครนอกในพระบาทสมเด็จพระพุทธ -    
เลิศหลานภาลัยนั้นพัฒนาลักษณะชวนขันจากสมัยกรุงศรีอยุธยาใหชัดเจนย่ิง ข้ึนเพื่อใหสอดคลอง
กับความนิยมในสมัยท่ีทรงพระราชนิพนธ และนาจะเปนก าวแรกของบทละครนอกท่ียั่วลอคน
ชั้นสูงอยางชัดเจน  สวนหนึ่งท่ีงานพระราชนิพนธมีลักษณะเชนนี้นาจะเปนเพราะลักษณะเฉพาะใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยดังท่ี บุญเหลือ  เทพยสุวรรณ๑๕ กลาวไวดังนี้  

 

 “ จะกลาววาทานเปนรัตนกวีก็มีกวีช้ันเยี่ยม ๆ ในประเทศไทยท่ีไมมีลักษณะอัน
นี้  คําท่ีเหมาะแกทานเปนคําในภาษาอังกฤษคือ Sophisticated คํานี้จะแปลเปนภาษาไทย
ก็ยิ่งยาก อาจใชวา ‘แกโลก’ ‘แกชีวิต’ ก็ใกลเคียง  แตก็ไมไดหมายความท้ังหมด  ไดทราบ
วาคํานี้ไมมีแมในภาษาเยอรมันหรือฝร่ังเศส  ความหมายท้ังหมดของคํานี้คือ  มีความรูจัก
ชีวิต  มีความเขาใจในธรรมชาติของมนุษย  มีความรูทันสังคม  รูทันโลก อักท้ังเขาใจดวย
วา  ควรมองดูโลกอยางไมเอาจริงเอาจังเกินไป คน Sophisticated ยอมจะมีอารมณขันไป
ดวยในตัว ” 

                                                                 
๑๓ ดํารงราชานุภาพ , สมเด็จฯกรมพระยา , ละครฟอนรํา (กรุงเทพ ฯ : บริษัทพิฆเณศ  พร้ินต้ิง  เซ็นเตอร

จํากัด , ๒๕๔๖ ) , ๒๓๑ . 
๑๔

 ดวงมน  จิตรจํานงค, “ บทละครนอก : หัสนาฏกรรมในวรรณคดีไทย  ” , หลังมานวรรณศิลป               
(กรุงเทพฯ : บริษัท สยามสมัยจํากัด , ๒๕๒๘) ,๒๙๕-๒๙๖. 

๑๕
 บุญเหลือ  เทพยสุวรรณ . หมอมหลวง, “ พระพุทธเลิศหลาฯไมเห็นไดทําอะไร,”  แวนวรรณกรรม 

(กรุงเทพฯ : อมรินทรพร้ินต้ิง, ๒๕๓๙ ),๒๐๔. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๕ 

 

 จากการศึกษาเ บ้ืองตนพบวา  “ขนบ” ของละครนอกท่ีสรางอารมณขันโดยการย่ัวล อ                 
ชนชั้นสูงท่ีปรากฏในงานพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยนี้เอง  มีสวนทํา
ใหเกิดบทพิโรธวาทังท่ีมีแตกตางจากละครในซ่ึงไมมีขนบดังกลาว สังเกตไดจากบทประพันธดังนี้ 

ตารางท่ี ๑ : เปรียบเทียบขอแตกตางระหวางบทพิโรธวาทังในบทละครในและบทละครนอก 
ละครใน ละครนอก 

 เมื่อน้ัน     พระองคทรงพิภพดาหา 

ทราบสารเคืองแคนแนนอุรา    จึงตรัสแกกัลยาท้ังหาองค 
จะรีรองอไปไยเลา     อันลูกเราเขาไมมีประสงค 
พระเชษฐารักศักด์ิสุริยวงศ    จึงทรงอาลัยไกลเกล่ียมา 

ซึ่งจะคอยทาหลานตามสารศรี          อีกรอยปก็ไมจากเมืองหมันหยา 

แตจะเวียนงดงานการวิวาห    จะซํ้ารายอายหนายิ่งนัก 

แมนใครมาขอก็จะให                    ไมอาลัยท่ีระคนปนศักด์ิ 

ถึงไพรประดาษชาติทรลักษณ          จะแตงใหงามพักตรพงศพันธุ 
ยิ่งคิดยิ่งแคนแสนทวี                     พระภูมีกลุมกลัดอัดอ้ัน 

เสด็จจากแทนแกวแพรวพรรณ          จรจรัลเขาในท่ีไสยา ฯ
                (อิเหนา  ๒๕๔๓: ๒๐๓) 

            เมื่อน้ัน                   ทาวสามนตวาเหมมันขมเหง 

อายเงาะปากลาทําไมยําเยง กูออกสูดูเองลองสักยก 

ทําไมกับบาใบตาขาว                    อีสาวสาวเหลาน้ีอยาวิตก 

ลุกข้ึนขบฟนงันงก  เห็นท้ังหกตาลายหมายวาเงาะ 

กระหยับยางสามขุมสุมตะร้ัง ไมทันต้ังตอยตําซํ้าศอกเดาะ 

ถองลงตรงจมูกถูกจําเพาะ เขยใหญใจเสาะรองออกโอย 

มองเขมนเปนครูก็รูจัก                   ลงน่ังเหน่ือยหอบฮักหิวโหย 

แลวรองดาเงาะมี่นาตีโบย มาน่ีโวยเลนกับกูดูสักคร้ัง 

เห็นฮึกคึกคักข้ึนหนักหนวง ไลลวงเขามาหนาท่ีน่ัง 

แตแคนอายหกคนพนกําลัง มันเฝาถอยหลังไปอยางเดียว      
      (บทละครนอกรวม ๖ เร่ือง ๒๕๑๓: ๑๔๗) 

  

 จากตารางขางตนจะพบลักษณะรวมกันคือ บุคคลท่ีแสดงความโกรธตางก็มีฐานะเปน
กษัตริยผูปกครองเมืองดวยกันท้ังส้ิน  แตจะพบลักษณะท่ีแตกตางกันคือ ทาวสามนตจากบทละคร
นอกเร่ืองสังขทองมีลักษณะท่ีเปนการย่ัวลอชนชั้นสูง   ผูอานจะรูสึกตลกขบขันมากกว าท่ีจะรูสึก
โกรธรวมไปตัวละคร ซ่ึงจะไมพบลักษณะเชนนี้จากละครใน  ดังสังเกตไดจากคําและความใน
ตัวอยางตารางขางตน 

ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษา “ บทพิโรธวาทัง  ” โดยจะศึกษากระบวนการ
เกิดบทพิโรธวาทังตามทฤษฎีทางจิตวิทยา   เปรียบเทียบเพื่อหาลักษณะรวมและลักษณะตางของบท
พิโรธวาทังในบทประพันธประเภทละครในและละครนอก พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหลานภาลัย และปจจัยเสริมท่ีมีผลตอบทพิโรธวาทังไมวาจะเปนสถานภาพทางสังคม,             
เพศสภาพ และขนบทางวรรณคดีการละคร 
 



๑๖ 

๒. ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา 
๑. เพื่อศึกษากระบวนการเกิดบทพิโรธวาทัง 
๒. เพื่อหาลักษณะรวมและลักษณะเฉพาะของบทพิโรธวาทัง ในบทประพันธประเภท 

ละครในและละครนอก  
๓. เพื่อศึกษาอิทธิพลของ “สถานภาพทางสังคม” “เพศสภาพ” และ “ขนบทางวรรณคดี 

การละคร” ท่ีมีผลตอการเกิดบทพิโรธวาทัง 
 
๓. สมมติฐานของการศึกษา 

๑.  บทพิโรธวาทังในงานประเภทละครในและละครนอกมีลักษณะรวมและลักษณะเฉพาะ   
๒. สถานภาพทางสังคมและเพศสภาพมีผลตอการเกิดบทพิโรธวาทัง 
 

๔. ขอบเขตของการศึกษา 
ในการศึกษาคร้ังนี้ จะศึกษาวิเคราะหกระบวนการเกิดบทพิโรธวาทัง   สถานภาพทางสังคม  

และเพศสภาพของงานประพันธประเภทบทละครใน และบทละครนอก  พระราชนิพนธใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  จํานวน ๗ เร่ือง  ไดแก 

๑. บทละครเร่ืองอิเหนา  

๒. บทละครเร่ืองรามเกียรต์ิ 

๓. บทละครนอกเร่ืองสังขทอง  

๔. บทละครนอกเร่ืองไกรทอง  

๕. บทละครนอกเร่ืองมณีพิชัย  

๖. บทละครนอกเร่ืองไชยเชษฐ  

๗. บทละครนอกเร่ืองคาวี  

 

๕.  ขอตกลงเบ้ืองตน   
บทพิโรธวาทัง หมายถึง   บทประพันธท่ีตัวละครแสดงอารมณไมพึงพอใจ  โกรธเคือง 

เคียดแคนชิงชิง โดยใชวัจนภาษาและอวัจนภาษาเพื่อระบายความโกรธ โดยมากแลววัจนภาษาท่ีใช
ไดแก การพูดเยาะเยย การถากถาง  การพูดเสียดสี  เหน็บแนม  และตัดพอตอวา   



๑๗ 

๖. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑.   ทําใหทราบกระบวนการเกิดบทพิโรธวาทัง 
๒.   ทําใหทราบลักษณะรวมและลักษณะเฉพาะของบทพิโรธวาทังในบทประพันธประเภท 

ละครในและละครนอก  
๓.   ทําใหทราบอิทธิพลของ “สถานภาพทางสังคม” “เพศสภาพ” และ “ขนบทางวรรณคดี 

การละคร” ท่ีมีผลตอการเกิดบทพิโรธวาทัง 

 

๗. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของแบงเปน ๒ ประเภท ดังนี้ 
๑. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับละครในและละครนอก 

๒. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความขัดแยง 

๓. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับบทพิโรธวาทัง 

 

๑.  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของละครในและละครนอก 
จตุพร  มีสกุล๑๖  ไดศึกษาเก่ียวกับ การศึกษาเชิงวิเคราะหบทละครนอกพระนิพนธใน  

พระเจาบรมวงศเธอ  กรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ์ : จากการศึกษาพระนิพนธจํานวน  ๕ เ ร่ือง 
ไดแก มณีพิชัย สุวรรณหงส  แกวหนามา  ไกรทอง  และเทวัญนางกุลา  พบวาพระนิพนธสวนใหญ
ไดมาจากเคาโครงเร่ืองสมัยอยุธยา  แตมีการปรับเปล่ียนเนื้อเ ร่ือง   ตัวละคร  ตลอดจนกระบวนการ
ใหเหมาะแกการแสดงและการตีทารํามากย่ิงข้ึน  สงผลใหเนื้อเ ร่ืองมีความกระชับ  ดําเนินเ ร่ืองเ ร็ว
ข้ึน และใชภาษาท่ีส่ือความไดชัดเจน   นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มเ ติมเนื้อเ ร่ืองใหมีความสนุ กสนาน
เขมขนกวาเดิม  ไดแก  เพิ่มบทหึงหวง  บททะเลาะวิวาท  บทอึกทึกครึกโครม  ทางดานฉันลักษณ
และกระบวนกลอน  พบวามีความไพเราะสละสลวย ถูกตองตามหลักฉันทลักษณมากกวาสํานวน
อยุธยา  อีกท้ังยังพบการใหความสําคัญแกตัวเอกฝายหญิงมากกวาฝายชาย  ตัวเอกฝายหญิงเปน              
ตัวดําเนินเร่ืองและมีคุณสมบัติโดดเดนกวาฝายชาย  ยกเวนพระนิพนธเ ร่ืองไกรทองเทานั้นท่ีมี                 
ตัวเอกฝายชายเปนแกนของเร่ืองและมีบทบาทโดดเดนกวาตัวละครเอกฝายหญิง   สําหรับลักษณะ
                                                                 

๑๖ จตุพร  มีสกุล,“การศึกษาเชิงวิเคราะหบทละครนอก พระนิพนธในพระเจาบรมวงศเธอกรมหลวงภูว-

เนตรนรินทรฤทธ์ิ. ” (ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวรรณคดีไทย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ,๒๕๔๐). 



๑๘ 

เดนของพระนิพนธคือมีใชลํานําพื้นบานรวมกับบทละครในตอนท่ีตองการเนนเนื้อความใหมีความ
โดดเดน  และยังพบการสอดแทรกมุขตลกเพื่อสรางความสนุกสนานและสรางอารมณขันแกผูชม  
พระองคทรงใชกลวิธีสรางตัวเอกใหมีลักษณะแตกตางจากขนบ ดวยการทําใหตัวละครเอกฝายชาย
มีลักษณะดอย ออนแอ  ขาดความสามารถ 
 ธานีรัตน  จัตุทะศรี๑๗  ไดศึกษาเก่ียวกับ พระราชนิพนธอิเหนาในรัชกาลท่ี ๒  : การสราง
นิทานปนหยีใหเปนยอดแหงวรรณคดีบทละครใน  : พบวาอิเหนาพระราชนิพนธในรัชกาลท่ี ๒ 
แสดงลักษณะเดนของนิทานปนหยีท้ังดานโครงเร่ือง  รายละเอียดเนื้อหา  ดานลักษณะตัวเอก  และ
ดานวัฒนธรรมชวามลายู  นอกจากนี้แลวยังพบวาอิเหนาสืบทอดลักษณะตาง  ๆ ของนิทานปนหยี  มี
การเสริมรายละเอียดบางสวนเพื่อชวยสรางสีสัน  บรรยากาศ  และความนาสนใจใหเพิ่มมากย่ิง ข้ึน  
อีกท้ังยังพบขนบวรรณคดีไทยและขนบการแสดงละครในเปนกรอบสําคัญในการแตง   ไดแก  ขนบ
การพรรณนา  ขนบการใชภาษาอยางไพเราะ   ส่ือภาพและอารมณอยางชัดเจน   รวมท้ังการบรรจุ
เพลงและทารําท่ีงดงามตามแบบละครใน   บทละครในเ ร่ืองอิเหนามีความยอดเ ย่ียมท้ังในฐานะ
วรรณคดีเพื่อการอาน  เพราะวามีการใชภาษาสลวย  ใชโวหารคมคาย  นําเสนอความรูสึกของตัว
ละครไดอยางยอดเย่ียม  เสริมสรางจินตนาการของผูอาน  และมีเสนหดานการผสมผสานบรรยากาศ
ไทยและชวาไดอยางลงตัว สวนในฐานะบทสําหรับการแสดงละครในอิเหนาสามารถตีทารําได
อยางงดงามดวยเชนกัน 

 ยุรฉัตร  บุญสนิท๑๘ ไดศึกษาเ ก่ียวกับ พระราชนิพนธบทละครนอกในพระบาทสมเด็จ  
พระพุทธเลิศหลานภาลัย : การวิเคราะหในดานระบบครอบครัวและการสมรส: พบปญหาความ
ขัดแยงภายในครอบครัว  สอดคลองกับลักษณะครอบครัวไทยในสมัยอยุธยาตอนปลายสืบเนื่อง
มายังสมัยรัตนโกสินทรตอนตนเ กิดจากการท่ีฝายชายมีภรรยาหลายคน   กอใหเ กิดปญหาเ ร่ือง
สถานภาพของฝายหญิง   ดานการเลือกคูครองพบวามีความสัมพันธของผูปกครอง   และส่ิงเหนือ
ธรรมชาติเขามามีบทบาทสําคัญนอกเหนือจากการเ ลือกคูครองเอง   ลักษณะครอบครัวจะมอบ
                                                                 

๑๗ธานีรัตน  จัตุทะศรี,“พระราชนิพนธอิเหนาในรัชกาลท่ี ๒ : การสรางนิทานปนหยีให เ ปนยอดแหง
วรรณคดีบทละครใน.” (ปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,๒๕๕๒) 

๑๘ ยุรฉัตร  บุญสนิท,“พระราชนิพนธบทละครนอกในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย :      การ
วิเคราะหในดานระบบครอบครัวและการสมรส .” (ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิตแผนกวิชาภาษาไทย  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , ๒๕๒๒) 



๑๙ 

อํานาจใหฝายชายเปนหลัก  จึงมีผลตอคานิยมท่ีจะมอบมรดกและทรัพยสมบัติใหแกลูกชายหรือ
ลูกเขยท่ีมีความสามารถ  ความสัมพันธระหวางเครือญาติท้ังฝายหญิงและฝายชายเปนไปอยาง
ใกลชิด  ทางดานอิทธิพลของสมัยวัฒนธรรมในสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทรตอนตนสงผล
ความสัมพันธในครอบครัวเก่ียวของกับอํานาจเหนือธรรมชาติ  สําหรับคานิยมทางวัฒนธรรมท่ีมีตอ
บุคลิกภาพของตัวละครสัมพันธกับภูมิหลังของครอบครัวเปนหลัก 

 ราตรี  ผลาภิรมย๑๙  ไดศึกษาเก่ียวกับ  การศึกษาเชิงวิเคราะหเ ร่ืองสังขทอง  :โดยศึกษาเ ร่ือง
สังขทองฉบับตาง ๆ  และศึกษานิทานพื้นบานจากทองถ่ินตาง  ๆ ในประเทศไทยท่ีมีโครงเ ร่ือง
สัมพันธ กับเ ร่ืองสังข ทอง  แลวจึง นํามา ศึกษา เปรียบเทียบ   ตลอดจนศึกษาสภ าพสัง คมและ
วัฒนธรรมจากนิทานสังขทองในดานตาง ๆ พบวาเร่ืองสังขทองเปนท่ีรู จักโดยท่ัวไปและมักปรากฏ
ในนิทานพื้นบานภาคตาง ๆ นอกจากนี้แลวยังเคาโครงเร่ืองเ ดียวกันนี้ในนิทานพื้นบานชาติอ่ืน  ๆ 
ดวย  เนื่องดวยเร่ืองสังขทองเปนท่ีนิยมนี่เองจึงสงผลใหมีการแตง ข้ึนในสมัยตาง  ๆ ซ่ึงสะทอนให
เห็นความนิยมท่ีแตกตางกันในแตละสมัย  ผูวิจัยใหความเห็นวาเ ร่ืองสังขทองมา จากนิทานพื้นบาน
ของอินเดีย  เนื่องจากมีประเพณีการเ ลือกคู  โดยเข ามาแพรหลายในไทยผานการคาขายและ
พระพุทธศาสนา  ในสมัยพระเจาอยูหัวบรมโกศ  การละครเฟองฟูจึงมีการเกลาสํานวนกลอนใ หดี
ข้ึนและในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยไดทรงปรับแกใหกะทัดรัดข้ึน   เพิ่มเ ติมวิถี
ชีวิตความเปนอยูแบบไทย บทละครนอกฉบับนี้เปนท่ีแพรหลายในหมูคนไทย   
 ไพศาล  กรุมรัมย๒๐   ไดศึกษาบทละครนอกเ ร่ืองสังขทอง  :โดยศึกษาอารมณขันในบท
ละครนอกเร่ืองสังขทองพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  จากการศึกษา
พบกลวิธีการสรางอารมณขันในพระบาทสมเด็จพระพุทธเ ลิศหลานภาลัย ๓  ลักษณะ  ไดแก การ
สรางอารมณขันจากเนื้อเร่ือง ตัวละคร และภาษา กวีสรางอารมณขันจากเนื้อเ ร่ืองดวยความขัดแยง
หรือความไมลงรอยกันของตัวละครท้ังท่ีเปนสมาชิกในครอบครัวเ ดียวกันและไมไดเปนสมาชิกใน
ครอบครัวเดียวกัน กับความขัดแยงระหวางตัวละครกับบริบท  การสรางอารมณขันจากตัวละคร 
                                                                 

๑๙ ราตรี  ผลาภิรมย,“การศึกษาเชิงวิเคราะหเร่ืองสังขทอง.” (ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิตแผนกวิชา
ภาษาไทย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,๒๕๒๐) 

๒๐ไพศาล  กรุมรัมย,“อารมณขันในบทละครนอกเร่ืองสังขทอง พระราชนิพนธในพระบาทสมเ ด็จพระ
พุทธเลิศหลานภาลัย.” ( ปริญญาศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
๒๕๕๔). 



๒๐ 

ดวยรูปลักษณ บุคลิกท่ีผิดเพี้ยนไปจากภาวะท่ีควรจะเปนและพฤติกรรมของตัวละครท่ีไมสอดคลอง
กับสถานภาพและบทบาททางสังคม การสรางอารมณขันจากภาษา ดวยการใชภาษาระดับภาษาปาก
ท่ีเขาใจงายและขัดแยงกับสถานภาพของตัวละคร การสรางอารมณขันในบทละครนอกเ ร่ือง                 
สังขทองฉบับพระราชนิพนธนี้มีการแทรกและขยายอารมณขัน  เพิ่มเ ติมเหตุการณท่ีแสดงอารมณ
ขันมากกวาบทละครนอกเ ร่ืองสังขทองสมัยอยุธยาและเปนตนแบบของการแสดงอารมณขันท่ี
เผยแพรในสมัยตอมา 
 

๒. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับความขัดแยง 
จันทรสุดา  ไชยประเสริฐ๒๑ ไดศึกษา  ความขัดแยงในวรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสินทร 

ตอนตน (รัชกาลท่ี ๑-๓) การเผชิญปญหาและการแกปญหาของตัวละคร   :  ผลการศึกษาพบวา 
ความขัดแยงท่ีปรากฏมากท่ีสุดเรียงตามลําดับไดแก ความขัดแยงระหวางมนุษยกับมนุษย  มนุษยกับ
ตนเอง  มนุษยกับส่ิงเหนือธรรมชาติ  มนุษยกับสังคมและมนุษยกับธรรมชาติ  โดยความขัดแยง
ท้ังหมดตางเปนปญหาท่ีทําใหตัวละครเกิดการเผชิญปญหาและแกปญหา  สวนการเผชิญปญหาและ
การแกปญหาของตัวละครพบวา  การเผชิญปญหามี ๓ แบบ เรียงตามลําดับท่ีปรากฏมากท่ีสุด ไดแก  
การเผชิญปญหาแบบมุงแกปญหา  การเผชิญปญหาแบบมุงประเมินสถานการณ  และการเผชิญ
ปญหาแบบมุงปรับอารมณ  วิธีการแกปญหาท่ีพบมากท่ีสุด คือ การใชวาจา  

พฤทธิ์  ศุภเศรษฐศิริ  ไดศึกษา ลักษณะขัดแยงและความขัดแยงในพระราชนิพนธบทละคร
นอกในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย๒๒  :   ผลการศึกษาสรุปไดวา ลักษณะขัดแยง เปน
องคประกอบพื้นฐานสําคัญในการสรางพระราชนิพนธบทละครนอกท้ัง  ๕ เ ร่ือง  โดยลักษณะ
ขัดแยงท่ีปรากฏมีหลายลักษณะ  คือ  ลักษณะขัดแยงทางดานตัวละคร  ลักษณะขัดแยงระหวางตัว
ละครกับส่ิงแวดลอมหรือสังคม  และลักษณะขัดแยงระหวางเหตุการณ  ท้ังนี้ ลักษณะขัดแยง

                                                                 
๒๑ จันทรสุดา  ไชยประเสริฐ , “ความขัดแยงในวรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสินทรตอนตน (รัชกาลท่ี ๑ -๓ ) 

การเผชิญปญหาและการแกปญหาของตัวละคร.”(วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร,๒๕๔๙). 

๒๒ พฤทธ์ิ ศุภเศรษฐศิริ ,“ลักษณะขัดแยงและความขัดแยงในพระราชนิพนธบทละครนอกใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย.” (ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาภาษาและวรรณคดีไทย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร,๒๔๒๓). 



๒๑ 

ทางดานตัวละครนับเปนความขัดแยงหลัก  ส่ิงท่ีกวีนํามาสรางเปนลักษณะขัดแยงของตัวละคร คือ 
บุคลิกลักษณะ   พฤติกรรม  ความคิด และอารมณ ซ่ึงลักษณะขัดแยง ท่ีปรากฏนั้นจัดเปนความ
ขัดแยงได ๓ ประเภท คือ ความขัดแยงภายใน ความขัดแยงภายนอก และความขัดแยงกับสังคม โดย
ลักษณะขัดแยงตาง ๆ ลวนมีความประสานสัมพันธกันอยางประณีตมีความเชื่อมโยงกันตลอดท้ัง
เร่ือง และชวยเสริมใหแนวคิดอันเปนแกนเ ร่ืองเดนชัดข้ึน  ตลอดจนเปนองคประกอบสําคัญท่ี
กอใหเกิดความขัดแยงและนาฏการในเร่ือง 

วรรณดี  น้ําฟา๒๓  ไดศึกษาเ ก่ียวกับ ความขัดแยงในเสภาเ ร่ืองขุนชางขุนแผน  : โดยมี
วัตถุประสงคของการศึกษา คือ ศึกษาถึงกลวิธีการสรางความขัดแยง  และความสอดประสานของ
ความขัดแยงในโครงเร่ืองเสภาเร่ืองขุนชางขุนแผน  สรุปไดวาผูประพันธใชกลวิธีการสรางความ
ขัดแยงชนิดตาง ๆ ใหปรากฏในเนื้อเร่ืองซ่ึงจัดได ๒  ประเภท คือ ความขัดแยงภายในใจตัวละคร 
และความขัดแยงภายนอก โดยความขัดแยงภายนอกนี้แยกออกเปน  ความขัดแย งระหวางตัวละคร
กับตัวละคร ความขัดแยงทางการเมือง ความขัดแยงระหวางตัวละครกับสังคม ความขัดแยงระหว าง
ตัวละครกับอํานาจเหนือธรรมชาติ ความขัดแยงระหวางตัวละครกับชะตากรรม ความขัดแยง
ระหวางตัวละครกับกฎหมายอาญาแผนดิน   ความขัดแยงระหวางตัวละครกับส่ิงแวดลอมทา ง
ธรรมชาติ  ความขัดแยงทางเชื้อชาติ และความขัดแยงทางชนชั้น  

๓. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับบทพิโรธวาทัง 
       บุษกร  อําไพ๒๔  ไดศึกษาเ ก่ียวกับ การวิเคราะหบทพิโรธวาทังในวรรณคดีไทยสมัย

รัตนโกสินทรตอนตน : โดยมีวัตถุประสงคของการศึกษา คือ เพื่อวิเคราะหปจจัยท่ีทําใหเ กิดบท
พิโรธวาทัง  และกลวิธีการใชภาษาในบทพิโรธวาทังในวรรณคดีรอยกรองประเภทเ ร่ืองเลาสมัย
รัตนโกสินทรตอนตน ผลการศึกษาพบปจจัยท่ีทําใหเ กิดบทพิโรธวาทังโดยจําแนกจากลักษณะ
ความสัมพันธระหวางบุคคล ปจจัยท่ีกอใหเกิดบทพิโรธวาทังระหวางสามีกับภรรยาพบการนอกใจ
มากท่ีสุด  ระหวางบุพการีกับบุตรพบการไมเคารพเชื่อฟงมากท่ีสุด ระหวางภรรยาหลวงกับภรรยา
นอยพบความหึงหวงริษยาและการลวงเกินทางวาจามากท่ีสุด ระหวางศัตรูพบการหยามเกียรติมาก
                                                                 

๒๓ วรรณดี น้ําฟา, “ความขัดแยงในเสภาเร่ืองขุนชางขุนแผน.” (ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต  
สาขาภาษาและวรรณคดีไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร,๒๕๔๓). 

๒๔ บุษกร  อําไพ, “การวิเคราะหบทพิโรธวาทังในวรรณคดีไทยสมัย รัตนโกสินทรตอนตน .” (ปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร,๒๕๔๓). 



๒๒ 

ท่ีสุด ระหวางผูเก้ียวกับผูถูกเก้ียวพบความรังเกียจในรูปลักษณมากท่ีสุด ระหวางพี่ กับนองพบการ
ทรยศมากท่ีสุด ระหวางพอตาแมยายกับลูกเขยพบการกาวกายสถานภาพมากท่ีสุด ระหวางอากับ
หลานพบการหยามเกียรติมากท่ีสุด ระหวางกษัตริยกับขาราชบริภารเ กิดจากการบกพรองในหนาท่ี
มากท่ีสุด ระหวางยากับหลานสะใภพบการประพฤติตนไมเหมาะสมมากท่ีสุด ระ หวางปูกับหลาน
เกิดจากการโกหกหลอกลวงมากท่ีสุด ระหวางมิตรสหายพบการทรยศมากท่ีสุด ระหวางพี่ เ ล้ียงของ
ภรรยาหลวงกับภรรยานอยเกิดจากการปกปองเจานายท่ีสุด ระหวางกษัตริยกับกษัตริยคูกรณีเ กิดจาก
การใชวาจาลวงเกินมากท่ีสุด ระหวางกษัตริยกับสามัญชนเกิดจากการประพฤติผิดระเบียบ ระหวาง
พี่สะใภกับนองสามีเกิดจากขัดคําส่ังมากท่ีสุด ระหวางตัวแทนภรรยาหลวงกับตัวแทนภรรยานอย
เกิดจากการเจ็บแคนแทนเจานาย  ระหวางพี่เล้ียงของภรรยากับสามีเกิดจากการเ จ็บแคนแทนเจานาย 
ระหวางอาจารยกับศิษยเกิดจากการโกหกหลอกลวง  ระหวางผูมีอํานาจกับผูกระทําผิดเ กิดจากการ
ขัดขืนมากท่ีสุด   สวนดานกลวิธีการใชภาษาในบทพิโรธวาทังมี ๓  ประเภท คือ การใชคําท้ัง
ความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย  การใชสํานวน   และการใชภาพพจน ไดแก อุปมา              
อุปลักษณ  การใชคําถามเชิงวาทศิลป  การอางถึง  การกลาวเยยกลาวประชด และสัญลักษณ 

 

 

 

 



 

 

บทท่ี ๒ 
ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับบทพิโรธวาทัง 

  

 การศึกษาเปรียบเทียบบทพิโรธวาทังในละครในกับละครนอกบทพระราชนิพนธใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  ผู วิจัยแบง เอกสารและงานวิจัยท่ีเ ก่ียวของออกเปน  ๓ 
หัวขอดังนี้ 

๑. ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับบทพิโรธวาทัง 

๒. ทฤษฎีทางจิตวิทยาท่ีเก่ียวของกับกระบวนการเกิดบทพิโรธวาทัง  

๓. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับบทละครนอกและบทละครใน  

๑. ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับบทพิโรธวาทัง 
๑.๑  ความหมายของบทพิโรธวาทัง 
ในชวงแรกนั้นปรากฏใชคําวา “ บทพิโรธวาทัง  ” เปนสวนหนึ่งของลีลาการแตงกลอน

สุภาพ ดังท่ีพบในหนังสือ ประชุมลํานําประมวลตํารากลอนกานตโคลงฉันท  ของ  รองอํามาตยเอก
หลวงธรรมาภิมณฑ๑ ดังนี้ 

พิโรธวาทัง 
  (๓) โออนาถวาศนาท่ีวาหวัง 

   ไมสมมาตรเหมือนท่ีคาดคะเณฟง          แตยังยั้งอยูในใจไมแนใจ 

 ก็สาสมกับอารมณอารามรัก          แจงประจักษเจียววาตรงไมสงไสย 

ใหปลาบปล้ืมมิไดลืมละอาไลย          คิดแลวใหหวนซํ้าระกําทรวง 

 พึงรูไวท่ีในช้ันเชิงชนิด           เหมือนสองจิตรสมจริงท่ีส่ิงหวง 

ภอรูเ ร่ืองสิกระเด่ืองขึ้นเดนดวง           กระจางชวงเชนนี้ใหแจงแจง 

 ลําเนาความตามนี้ท่ีปราโมทย           นามพิโรธวาทังวิธีแถลง 

หวังกระวีท่ีคิดประดิฐแสดง            จงเจนแจงแบบระเบียบเพยีบไวเอย 

                                                                 
๑ ธรรมาภิมณฑ, หลวง, ประชุมลํานําประมวลตํารากลอนกานตโคลงฉันท (พระนคร: โรงพิมพสํานัก

ทําเนียบนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๔), ๕๗. 

๒๓ 



๒๔ 

 

 

จากบทประพันธขางตน จึงกลาวไดวา บทพิโรธวาทัง ใชเปนหลักในการแตงคําประพันธ
เพื่อแสดงความไมพึงพอใจ ไมแนใจในความรัก หรือบทตัดพอตอวานั้นเอง  แตในเวลาตอมาพบวา 
ความหมายของ “ บทพิโรธวาทัง ” เปล่ียนแปลงไปโดยเพิ่มความหมายท่ีระบุถึง  “อารมณโกรธ” 
ดวย ดังท่ี เปล้ือง ณ นคร กลาวถึง บทพิโรธวาทัง๒ ดังนี้ “ บทตัดพอ เ รียกวา บทพิโรธวาทัง  เปน  บท
แสดงความโกรธ ความแคน เสียดสีตัดพอ ” นอกจากนี้ในชวงหลังคําวา “บทพิโรธวาทัง” นั้นใช
เพื่ออธิบายบทประพันธท่ีกลาวถึงอารมณโกรธของตัวละคร ดัง ท่ี  บุญเกิด  รัตนแสง  ใหความหมาย
ของ “บทพิโรธวาทัง” ๓ดังนี้ 
 

พิโรธวาทังแสดงอารมณโกรธเคือง ตัดพอตอวา  เยาะเยย  ถากถางระหวางตัวละคร เชน  

   “...เตาเต้ียดอกอยาตอใหตีนสูง มิใชยูงจะมายอมไมเห็นขัน 

หิ่งหอยหรือจะแขงแสงพระจันทร อยาปนน้ําใหหลงตะลึงเงา...” 

    (นางแกวกิริยา พูดประชดขุนแผน จากเสภาขุนชางขุนแผน ฉบับกรมศิลปากร) 

  

 จากตัวอยางขางตนจะพบวา“ บทพิโรธวาทัง  ” ใชเพื่อแสดงอารมณโกรธและตัดพอของ          
ตัวละคร ซ่ึงบทพิโรธวาทังท่ีกลาวถึง “อารมณโกรธ” ดวยนั้นเปนท่ีแพรหลายและใชกันโดยท่ัวไป
ในปจจุบัน  ดังท่ีนักวิชาการหลายทานใหความหมายของบทพิโรธวาทัง ดังนี้  
 

ประสิทธิ์  กาพยกลอน   กลาวถึง “บทพิโรธวาทัง”๔ ดังนี้   
 

พิโรธวาทัง (ถอยคําแสดงความโกรธหรือบทตัดพอ) เปนบทแสดงความโกรธ  เคียดแคน 

 หรือตัดพอเหน็บแนม  เสียดสีดวยประการตาง ๆ เชน  
 

                                                                 
๒

 เปล้ือง ณ นคร, ประวัติวรรณคดีไทยสาํหรับนักศึกษา, พิมพคร้ังท่ี๘ (กรุงเทพฯ:ไทยวัฒนาพานิช, 
๒๕๒๓), ๑๙-๒๑. 

๓ บุญเกิด  รัตนแสง, เกร็ดวรรณคดี (กรุงเทพฯ : ธนรัชการพิมพ, ม.ป.ป.) , ๑๒๙.     
๔ ประสิทธ์ิ  กาพยกลอน, แนวทางศึกษาวรรณคดี  (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิชจํากัด , 

๒๕๑๘) ,๑๒๔.     



๒๕ 

                    “อสุรีกร้ิวโกรธดังไฟกัลป 
จะไหมมอดไปท้ังไตรจักร  ฮึกฮักเฉียวฉุนหุนหัน 

โจนจากแทนแกวแพรวพรรณ กุมภัณฑสําแดงแผลงฤทธา 
สิบเศียรสิบหนายี่สิบกร  สูงเยี่ยมอัมพรเวหา 
สิบปากเขี้ยวงอกออกมา  ส่ีสิบตาด่ังดวงอโณทัย 

แผดเสียงสิงหนาทตวาดรอง  กึกกองฟากฟาดินไหว 

กระทืบบาทครึกคร่ันสนั่นไป  ถึงเมรุไกรสัตภัณฑ”  

(บทละครเร่ืองอุณรุท  รัชกาลท่ี ๑)   

อุดม  หนูทอง๕   กลาวถึง “บทพิโรธวาทัง” ดังนี้   
 

 พิโรธวาทัง  เปนบทโกรธ  ตัดพอตอวาดวยความเคียดแคนชิงชัง  หรือวากลาวเสียดสี                  
เหน็บแนม  เชน  บทกลอนตอนหนึ่งจากการทะเลาะกันระหวางวันทองกับลาวทองวา 
 

   “ถาแตหลังรูมั่งวาเมียมี จะจัดของดีดีลงมาให 
ตามประสาชาวดงอยูพงไพร  ท้ังเนื้อไมกฤษณาและงาชาง 

นี่จนใจแลวแมมามือเปลา  ไมทันเอาอะไรมาใหบาง 

พอรูจักทักทายกันไวพลาง  นี่แนนางขาไหวอยาโกรธา ฯ” 

บุษกร อําไพ๖   กลาวถึง “บทพิโรธวาทัง” ดังนี้  “ พิโรธวาทัง   หมายถึง   บทท่ีแสดงความ
โกรธ  อารมณไมพอใจของตัวละคร โดยใชภาษาลักษณะตัดพอตอวา ประชดประชัน  กระทบกระ
เทียบเปรียบเปรย เสียดสี เหน็บแนม เยาะหยัน ตลอดจนถึงดาทอดวยถอยคํารุนแรง”                  

ดวยเหตุนี้จากความหมายของบทพิโรธวาทังขางตน อาจสรุปไดวา  บทพิโรธวาทัง  หมายถึง      
บทประพันธท่ีตัวละครแสดงความไมพึงพอใจ โกรธเคือง  เ คียดแคนชิงชิง  โดยใชวัจนภาษา
และอวัจนภาษาเ พื่อระบายความโกรธ  โดยท่ัวไปแลววัจนภาษาท่ีใ ชไดแก การพูดเ ยาะเย ย                   

                                                                 
๕ อุดม  หนูทอง, พื้นฐานการศึกษาวรรณคดีไทย , พิมพคร้ังท่ี ๒(สงขลา : โรงพิมพเ มืองสงขลา , 

๒๕๒๓) ,๗๙.    
๖ บุษกร  อําไพ  , “การวิเ คราะหบทพิโรธวาทังในวรรณคดีไทยสมั ย รัตนโกสินทรตอนตน . ”                               

( วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , ๒๕๔๓), ๖.    



๒๖ 

การถากถาง  การพูดเสียดสี  เหน็บแนม  และตัดพอตอวา สวนอวัจนภาษาท่ีใช ไดแก การกระทืบ
เทา การทําลายขวางปาส่ิงของ เปนตน  

นอกจากบทพิโรธวาทังแลวพบทฤษฎีท่ีกลาวถึงอารมณโกรธในวรรณคดี ไดแก “ ทฤษฎี
รสในวรรณคดีสันสกฤต” โดย กุสุมา  รักษมณี๗กลาวไว และสรุปไดวา รส หมายถึง  ความรู สึกใน
ใจผูรับสาร(ผูอานและผูชม)ท่ีมีตอเร่ืองราวตอนนั้น  เชนเ ดียวกับการรับรูรสชาติในอาหาร รสใน
วรรณคดีจึงเกิดข้ึนภายหลัง  ผูแตงจะพยายามถายทอดอารมณความรูสึกของตัวละครในเ ร่ือง เพื่อให
ผูรับสารมีอารมณรวมไปกับตัวละครดวยเชนเดียวกับผูปรุงอาหารพยายามเติมเคร่ืองปรุงใหอาหาร
มีรสชาติดี  อารมณท่ีผูแตงถายทอดไวในงานประพันธนั้นเรียกวา ภาวะ แบงออกเปน  ๙  ประการคือ 
ความรัก (รติ)  ความขบขัน  (หาสะ )   ความทุกขโศก (โศกะ )  ความโกรธ (โกรธะ )  ความมุง ม่ัน 
(อุตสาหะ) ความนากลัว (ภยะ) ความนารังเกียจ (ชุคุปสา) ความนาพิศวง  ( วิสมยะ )  และ  ความสงบ 
(ศมะ)  องคประกอบเหลานี้ทําใหผูอานเกิดอารมณตอบสนองตามมา  แบงออกเปน  ๙  ประการ ดังนี้ 
ศฤงคารรส  หายรส กรุณารส เราทรรส  วีรรส  ภยานกรส  พีภัต อัทภุตรส และ  ศานตรส  ซ่ึงสวนท่ี
เก่ียวของกับบทพิโรธวาทังคือ ภาวะโกรธ(โกรธะ)  และสงผลใหผูอานไดรับรสโกรธคือ  เราทรรส 
หรือ รุทธรส ข้ึน  

เ ม่ือพิจารณารสในวรรณคดีสันสกฤตจะพบวา รสในวรรณคดีสันสกฤตกลา วถึง ท้ัง
ความรูสึกของตัวละคร(ภาวะ)และความรูสึกผูรับสาร(รส)  แตกตางจากในบทพิโรธวาทังท่ีกลาวถึง
เพียงความรูสึกของตัวละครเทานั้น ดังนั้นในสวนของทฤษฏีสันสกฤตนั้นผู วิจัยจะนําภาวะโกรธ
(โกรธะ)มาประกอบการวิเคราะห  สวนอารมณโกรธรวมของผูรับ( เราทรรส หรือ รุทธรส)  ผู วิจัยจะ
ไมนํามาใชประกอบการวิเคราะห 

 

๒. ทฤษฎีทางจิตวิทยาท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการเกิดบทพิโรธวาทัง 
 จากการศึกษาคนควาทฤษฎีทางจิตวิทยาท่ีเก่ียวของกับกระบวนการเ กิดบทพิโรธวาทัง   พบ
ทฤษฎีท่ีเก่ียวของดังตอไปนี้ 

                                                                 
๗

 กุสุมา  รักษมณี , การวิเคราะหรสวรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดสีนัสกฤต, พิมพคร้ังท่ี ๒ ,  
(กรุงเทพฯ : บริษัทธรรมสาร จํากัด, ๒๕๔๙). 



๒๗ 

๒.๑   ทฤษฎีการเกิดอารมณโกรธ 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒๘  ไดใหความหมายของ “อารมณ” ไวดังนี้ 

 “ อารมณ  น. ส่ิงท่ียึดเหนี่ยวจิตโดยผานทางตา หู  จมูก ล้ิน กาย และใจ เชน  รูป
เปนอารมณของตา  เสียงเปนอารมณของหู , เคร่ืองยึดถือเปนจริงเปนจัง เชน เร่ืองนี้อยา
เอาเปนอารมณเลย ; ความรูสึกทางใจท่ีเปล่ียนแปลงไปตามส่ิงเรา เชน อารมณรัก อารมณ
โกรธ อารมณดี  อารมณราย ; อัธยาศัย , ปรกตินิสัย , เชน อารมณขัน   อารมณเ ยือกเ ย็น  
อารมณรอน ; ความรูสึก เ ชน  อารมณคาง  ใสอารมณ , ความรูสึกซ่ึงมักใชไปในทาง
กามารมณ เชน อารมณเปล่ียว เกิดอารมณ ”  

 

พร้ิมเพรา ดิษยวณิช๙   ไดใหความหมายของอารมณในทางจิตวิทยาไดไวดังนี้ 
 

 “อารมณ คือ หลายส่ิงหลายอยาง ในทัศนะหนึ่ง อารมณ คือ สภาวะของรางกาย
ซ่ึงถูกยั่วยุ จนเกิดมีการเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาหลายๆ อยาง เชน ใจส่ัน,ชีพจรเตนเร็ว, 

การหายใจเร็วและแรงขึ้น, หนาแดง เปนตน ในอีกทัศนะหนึ่ง อารมณ  คือความรูสึกซ่ึง
เกิดขึ้นเพียงบางสวนจากสภาวะของรางกายท่ีถูกยั่วยุ อาจเปนความรูสึกพอใจหรือไม
พอใจก็ได อารมณยังเปนส่ิงท่ีคนเราแสดงออกมาดวยน้ําเสียง คําพูด สีหนา หรือทาทาง 
ประการสุดทายอารมณเปนไดท้ัง แรงจูงใจ หรือเปาประสงค ถาเปนอารมณท่ีนาพึงพอใจ
ก็เปนเปาประสงคเชิงนิยต (บวก) ถาไมนาพึงพอใจก็เปนเปาประสงคเชิงนิเสธ (ลบ) ใน
แงของศัพทบัญญัติ บางทานใชคําวา “อาเวค” หรือ “ความสะเทือนใจ” แทน “อารมณ” 

 แรงจูงใจและอารมณมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด บอยคร้ังความโกรธเปนผู
เรงเราพฤติกรรมทางกาวราว แมวาพฤติกรรมเชนนี้สามารถเ กิดขึ้นไดโดยไมมีความ
โกรธ อารมณสามารถกระตุน (activate) และช้ีนํา (direct) พฤติกรรม ในทํานองเ ดียวกัน
กับแรงจูงใจทางชีวภาพหรือทางจิตใจ  อารมณอาจเ กิดรวมกับพฤติกรรมท่ีถูกจูงใจ 
ความรูสึกทางเพศมิไดเปนแตเพียงแรงจูงใจท่ีทรงอานุภาพเทานั้น แตยังเปนตนตอของ

                                                                 
๘ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒(กรุงเทพฯ : นานมีบุคสพับลิเคช่ันส , 

๒๕๔๖) , ๑๓๖๗.     
๙ พร้ิมเพรา ดิษยวณิช , เอกสารประกอบการบรรยาย วิชาพฤติกรรมศาสตร ภาควิชาจิตเวชศาสตร  

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม.เขาถึงไดจาก :http://www.chamlongclinicpsych.com(วันท่ีคนขอมูล:  
๒๘กรกฎาคม ๒๕๕๕). 



๒๘ 

ความพอใจอยางยิ่งดวย อารมณสามารถเปนเปาประสงค เราทํากิจกรรมบางอยาง  เพราะ
เรารูวามันจะนําความพึงพอใจมาให” 

 

เม่ือพิจารณาความหมายของ “อารมณ” จากพจนานุกรมและทางจิตวิทยาประกอบกันแลว
สรุปไดวา อารมณ คือ ความรูสึกทางจิตใจท่ีรางกายตอบสนองและเปล่ียนแปลงไปตามส่ิงเรา 
มนุษยมักแสดงออกเพื่อบงบอกอารมณ ไดแก น้ําเ สียง  คําพูด สีหนาและทาทาง   อารมณในแงลบ 
เชน อารมณโกรธนั้นมักปรากฏพฤติกรรมกาวราวรวมอยูดวย 

ในสวนของ “ อารมณโกรธ ” หรือ “ ความโกรธ ” นั้น  จิราภรณ  ต้ัง กิตติภาภรณ๑๐  ให
ความหมายไวดังนี้ 

 

 “ ความโกรธ (Anger) เปนอารมณในดานไมดี  คนท่ีมีอารมณโกรธ มักจะ
แสดงพฤติกรรมกาวราว  และพฤติกรรมท่ีปราศจากเหตุผลออกมา  สถานการณท่ีทําให
บุคคลเกิดอารมณโกรธ คือ ความคับของใจ  (Frustration) ความคับของใจเ กิดขึ้นเมื่อ
พฤติกรรมท่ีเราแสดงออกเพื่อจะไดไปสูจุดมุงหมายปลายทางท่ีวางไวถูกขัดขวาง    หรือ
ถูกทําใหชาลง เชน การถูกหามไมใหทําในส่ิงท่ีอยากจะทํา  หรือถูกบังคับใหทําในส่ิงท่ี
ไมประสงคท่ีจะทํา ” 

 

สปลเบอเกอร (Spielberger)๑๑  ไดใหความหมาย “ความโกรธ” ดังตอไปนี้ 
 

 “ ความโกรธ เปน สภาพอารมณท่ีเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองส่ิงเราหรือสถานการณ
ท่ีไมพึงประสงค  ความโกรธจะเกิดขึ้นในขณะปจจุบันทันที ( Sate Anger) และความ
โกรธยังจัดวาเปนลักษณะนิสัยท่ีติดตัวบุคคล (Trait Anger) ”  

 

โดโนฮิ ว และ เค เวนจ ( Donohue & Cavenage)๑๒  ไดใ หความหมาย  “ความโกรธ ” 

ดังตอไปนี้ 

                                                                 
๑๐ จิราภรณ  ต้ังกิตติภาภรณ, จิตวิทยาเบ้ืองตน (สงขลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลา- 

นครินทร, ๒๕๓๒), ๑๓๑. 
๑๑( Spielberger ๑๙๘๘ : ๕๑๐ , อางถึงใน สวนีย  สุขเจริญ ๒๕๕๓ : ๑๗) 



๒๙ 

 

 “ ความโกรธเปนประสบการณทางอารมณท่ีเกิดขึ้นภายในจิตใจ เ ปนอารมณท่ี
มีความรุนแรงและบุคคลท่ีมีความโกรธแสดงออกในทางลบเพื่อตอบสนองส่ิงเ ราท่ีมา
กระตุน เชน การเตะ การพูดคําหยาบ เปนตน ”  

 

อัจฉรา สกุนตนิยม๑๓ กลาวถึงความโกรธดังตอไปนี้  

 

 “ ความโกรธ เปนลักษณะของความรูสึกหรือแรงผลักดันภายในท่ีกระตุนให
คนเราแสดงพฤติกรรมออกมาไดหลาย ๆ อยาง ซ่ึงความโกรธเกิดขึ้นเมื่อส่ิงท่ีเ ราตองการ 
หรือคาดหวังไวลมเหลวลงไป เกิดความรูสึกผิดหวังรูสึกไมมีความมั่นคงแนนอน  ความ
เช่ือมั่นในตนเอง และการชวยเหลือตนเองไดลดนอยลง ”  

  

 ดังนั้นอาจสรุปไดวา “ความโกรธ” เปน อารมณทางลบจากเกิดความไมพอใจ ไมไดในส่ิงท่ี
ตนเองตองการและคาดหวัง  เม่ือถูกขัดขวางความต้ังใจในการกระทําบางอยาง  จึงทําใหเ กิดการ
เปล่ียนแปลงท้ังทางดานรางกายและจิตใจไปพรอม ๆ กัน  ซ่ึงสวนใหญในอารมณทางลบ เชน  ความ
โกรธ ความกลัวมักปรากฏพฤติกรรมกาวราวรวมอยูดวย  

ซิกมันด ฟรอยด ( Sigmund Freud)๑๔ นักวิทยาศาสตรชาวออสเตรีย ผู คิดคนทฤษฎีจิต
วิเคราะห (Psychoanalytic Theory) กลาวถึง  “พฤติกรรมกาวราว” วาเ กิดจาก “สัญชาตญาณแหง
ความตาย” ซ่ึง เปน สัญช าตญาณพื้ นฐานของมนุษย   ตามท่ี  ยศ   สันตสมบัติ   กลาวถึงเ ร่ือง
สัญชาตญาณตามแนวคิดของ ซิกมันด ฟรอยด ดังนี้ 

 

                                                                                                                                                                                          
๑๒ (Donohue & Cavenage  ๒๐๐๓ : ๑๐ , อางถึงใน สวนีย  สุขเจริญ ๒๕๕๓ : ๑๗) 
๑๓ อัจฉรา  สกุนตนิยม , “ มารูจักความโกรธกันเถอะ ,”.วารสารหมออนามัย  : (มกราคม-กุมภาพันธ

๒๕๔๕) ๓๖-๓๗. 
๑๔ ยศ  สันตสมบัติ, ฟรอยดพัฒนาการของจิตวิเคราะหจากความฝนสูส ังคม (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร , ๒๕๓๒) ,๕๒-๕๓ . 
 



๓๐ 

ฟรอยดคนพบวาสัญชาตญาณของมนุษยอาจแบงแยกออกไดเปนสองประเภท
ใหญ ๆ คือ ประเภทแรก เปนสัญชาตญาณแหงการแสวงหาความสุข   ความพึงพอใจ  
ซ่ึงฟรอยดเรียกวา สัญชาตญาณทางเซ็กซ (Sexual instinct) หรือ Eros และประเภทท่ีสอง 
เปนสัญชาตญาณแหงการทําลายลางและความรุนแรง ซ่ึงฟรอยดเรียกวาสัญชาตญาณแหง
ความตาย (Death instinct) หรือ    Thanatos   จิตไรสํานึกของมนุษยมีลักษณะท้ังทางบวก
และทางลบซ่ึงขัดแยงกันอยูในตัวเอง  ในขณะท่ีจิตไรสํานึกของมนุษยมีความตองการ             
ท่ีจะตักตวงความสุขและความพึงพอใจตามสัญชาตญาณใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได                 
แตในขณะเดียวกัน  ฟรอยดเช่ือวามีปจจัยอะไรบางอยางท่ีทําใหจิตไรสํานึกของมนุษย
ตอกย้ําและระลึกถึงประสบการณท่ีเจ็บปวดรวดราวซ่ึงผานเลยมาในอดีต  และเผยตัว
ออกมาในความฝนและความวิตกกังวลโดยปราศจากเหตุผล...ฟรอยดเ ช่ือวาในระดับจิต
ไรสํานึกนั้น มนุษยไดรับความสุขและความพึงพอใจบางอยางจากการใชความรุนแรง
และการประหัตประหารผูอ่ืน 

 

เม่ือมนุษยเกิดความโกรธอันเนื่องมาจากสัญชาตญาณแหงความตาย ( Death instinct) แลว  
ยอมมีวิธีการแสดงความโกรธแตกตางกันไป  หากแตการแสดงความโกรธแคนในทฤษฎีทาง
จิตวิทยาระบุวาเปน  “การแสดงพฤติกรรมกาวราว” โดยท่ีจิราภรณ  ต้ัง กิตติภาภรณ ๑๕ กลาวถึง
พฤติกรรมกาวราวตามแนวคิดของ ซุลิแวน (Sullivan) ไวดังนี้ 
  

Sullivan  นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน  ใหความเห็นวา  ความกาวราวเ กิดจากความ
วิตกกังวล ท่ีถูกสะสมพอกพูนอยูเ ร่ือย ๆ จนในท่ีสุดจึงระเ บิดเปนอารมณโกรธออกมา  
เมื่อมีอารมณโกรธเกิดขึ้น  แตละคนจะมีวิธีการแสดงความโกรธออกมาไมเหมือนกัน  
ท้ังนี้ขึ้นอยูกับวัฒนธรรม  ประสบการณเ รียนรูในอดีต  วัยและสถานการณขณะนั้น  
โดยท่ัวไปเด็กในวัยกอนเรียนจะแสดงอารมณโกรธออกในรูปของรองไห   เ อะอะ
อาละวาด หนาตาบูดบ้ึง  การเตะตอย  การนอนกล้ิงเ กลือกบนพื้น   การทําลาย ส่ิงของ           
เปนตน ในกลุมวัยรุนและผูใหญ แสดงออกในรูปของวาจารวมดวย   เ ชน   เ กิดอาการ
กลามเนื้อเกร็ง  เลือดฉีดแรง  พรอมกับการเปลงเสียงคําราม  การพูดจาตะคอก  การพูดจา
เสียดสีหรือการนินทาเปนตน  

                                                                 
๑๕ จิราภรณ  ต้ังกิตติภาภรณ, จิตวิทยาเบ้ืองตน (สงขลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลา 

นครินทร, ๒๕๓๒), ๑๓๑. 



๓๑ 

 

ดังนี้อาจสรุปไดวา การแสดงความโกรธ นั้นยอมแตกตางกันไปแตละบุคคล  ในวัยเ ด็กจะ
แสดงความโกรธดวยอาการกาวราวทําลายส่ิงของ  ขณะท่ีวัยรุนและวัยผูใหญแสดงความโกรธดวย
การบริภาษ ท้ังนี้ข้ึนอยูกับปจจัยตาง ๆ ท่ีหลอหลอมเปนบุคคลนั้น    สวนหนึ่ง เปนเพราะมี “สังคม”

กํากับพฤติกรรมอยู  ดังจะกลาวเพิ่มเติมในเร่ืองปจจัยท่ีสงผลตอการเกิดอารมณโกรธดังตอไปนี้  
 

๒.๒  ปจจัยท่ีสงผลตอการแสดงอารมณโกรธ 
 ๒.๒.๑   ปจจัยทางสังคม 

ซุลิแวน (อางในจิราภรณ  ต้ัง กิตติภาภรณ) ๑๖ กลาวถึงปจจัยทางสังคมมีผลตอการแสดง
อารมณโกรธดังตอไปนี้ 

  

 “ การแสดงความโกรธของผูใหญมักจะไดรับการกล่ันกรองมากกวาเ ด็ก  เหตุท่ี
การแสดงความโกรธเปล่ียนไปจากเดิมนั้น  เนื่องจากสังคมไมอนุญาตใหบุคคลท่ีโตแลว
แสดง  บทบาทตามเดิมได สังคมสอนใหรูจักการสะกดหรือกล้ันปฏิกิริยาท่ีเปนไปตาม
ธรรมชาติและแสดงออกดวยวิธีท่ีสังคมยอมรับ ”  

 

 ความคิดเห็นของ ซุลิแวน นี้แสดงใหเห็นวา “สังคม” ทําหนาท่ีกํากับการแสดงออกเพื่อ
ระบายความโกรธอยู   ดังจะสังเกตไดจาก “วัยเ ด็ก”  ท่ียังไมไดรับการขัดเกลาจากสังคมมากนัก     
จะแสดงออกเพื่อระบายอารมณโกรธไดตามสัญชาตญาณแหงความตายโดยไมคํานึงถึงบริบท
แวดลอม ดังท่ีเราจะพบไดจากพฤติกรรมของเด็กท่ีมักพบไดท่ัวไปเชน  การรองตะโกนด้ินในท่ี
สาธารณะแสดงความไมพอใจเม่ือผูปกครองขัดใจ แตพฤติกรรมดังกลาวนี้ “สังคม” ไมอนุญาตให
ผูใหญ “ แสดงออก ” สังคมจะขัดเกลาใหผูใหญรู จักอดทนและฝกควบคุมอารมณ  ท้ังนี้ เพื่อให
สังคมเกิดความเปนระเบียบ     
 ดังนั้นอาจสรุปไดวาสังคมมีสวนชวยกํากับการแสดงออกเพื่อระบายอารมณโกรธเพื่ อ
ปองกันไมใหสังคมวุนวายไรระเบียบ  หากผูใหญไมปฏิบัติตามความคาดหวังของสังคมดังกลาวนี้

                                                                 
๑๖  เรื่องเดียวกัน, ๑๓๑. 



๓๒ 

จะทําใหสังคมมองวา “ไมมีวุฒิภาวะ”  สงผลใหการแสดงออกเพื่อระบายความโกรธในวัยผูใหญจะ
ซับซอนกวาวัยเด็ก   
 

 ๒.๒.๒  เพศสถานะ  
นอกเหนือจากปจจัยทางสังคมแลว “เพศ” เปนอีกหนึ่งปจจัยท่ีมีผลตอการเ กิดอารมณโกรธ

สอดคลองกับท่ี สุวรี  ศิวะแพทย๑๗   อธิบายถึงปจจัยท่ีมีผลตออารมณวาประกอบดวยอิทธิพลจากส่ิง
ตาง ๆ รอบตัว ไดแก พัฒนาการ ( Development Influences) , สังคมและวัฒนธรรม ( Sociocultural 

Influences) และ เพศ (Gender Influences) ดังนี้ 
 

 “เมื่อพิจารณาอารมณบางอยาง  (Specific  Emotion) จะพบวาเพศมีผลตอการ
แสดงบทบาทดังกลาว เชน ผูชายกลาแสดงความโกรธตอคนอ่ืน  โดยเฉพาะเพศเ ดียวกัน  
เมื่อรูสึกถูกทาทายและแปรเปล่ียนเปนความกาวราวไดงายกวาผูหญิง  นอกจากนี้จะพบวา
ความแตกตางของเพศในการแสดงอารมณยังเปนผลมาจากบทบาททางสังคมและ
ความสัมพันธ  ตัวอยางเชน  ผูหญิงมักจะแสดงอารมณท่ีเ ก่ียวเนื่องกับสัมพันธภาพ
มากกวาผูชาย  ท้ังยังกลาท่ีจะเปดเ ผยความกลัวหรือความเ สียใจใหเพื่อนหรือคนใน
ครอบครัวรับทราบมากกวาเพศชาย  ท้ังนี้อาจเปนผลจากความเ ช่ือในบทบาททางเพศท่ี
ถูกกําหนดจากสังคม เชน ผูชายถูกสอนใหซอนความรูสึกของตน  ไมแสดงอารมณหรือ
ความออนแอใหคนอ่ืนเห็น  สวนผูหญิงถูกสอนใหยับยั้ง  ไมแสดงความรูสึกท่ีแทจริง
ของตนใหคนอ่ืนรับรู  ความแตกตางในบทบาทดังกลาวจึงเปนส่ิงกําหนดอารมณท่ี
ชัดเจนกวาภาพเหมารวมของความเปนหญิงหรือชาย  
 

 จากแนวคิดดังกลาวสรุปไดวาเพศชายแสดงความกาวราวมากกวาเพศหญิง   โดยเฉพาะ
อยางย่ิงการแสดงความกาวราวตอเพศชายดวยกัน   สาเหตุท่ีเปนเชนนี้ เปนเพราะวา “สรีระ” ของ   
เพศชายท่ีแข็งแกรงกวาเพศหญิง  ดังนั้นสังคมจึงกําหนดใหเพศชายเปนเพศท่ีเขมแข็งสวนเพศหญิง
เปนเพศท่ีออนแอ  สังเกตไดจากการท่ีเพศชายจะไมรองไหใหผู อ่ืนเห็นเพราะสังคมจะประเมินคา
ผูชายท่ีรองไหวาออนแอ  แตผูหญิงสามารถรองไหหรือแสดงความออนแอได    จากสรีระทาง
                                                                 

๑๗ สุวรี  ศิวะแพทย, จิตวิทยาทั่วไป  (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, ๒๕๔๙), ๑๔๓-๑๔๗. 
 



๓๓ 

รางกายและแนวความคิดดังกลาวสงผลใหเพศชายกลาท่ีจะ แสดงพฤติกรรมกาวราวอันเปน
สัญลักษณของความเขมแข็งมากกวาเพศหญิง   
 

๒.๓  ทฤษฏีท่ีเกี่ยวของกับการแสดงปฏิกิริยาเพ่ือระบายความโกรธ 
พร้ิมเพรา ดิษยวณิช๑๘ กลาวถึง การแสดงปฏิกิริยาเพื่อตอบสนองและระบายความโกรธ 

โดยใชแนวคิดทางพฤติกรรมวิทยาของมนุษย ดังตอไปนี้ 
 

 ๒.๓.๑  การตอบสนองทางสรีรวิทยา (Physiological responses) 
เมื่อประสบกับอารมณท่ีรุนแรง เชน  ความกลัว หรือความโกรธ เ รารู ตัววามี  

การเปล่ียนแปลงทางรางกายหลายอยาง หัวใจเตนเ ร็ว หายใจเ ร็วขึ้น  ปากและคอแหง 
กลามเนื้อตึง เครียด เหงื่อออก แขนขาส่ัน  แนนและอึดอัดในทอง  สวนใหญของการ
เปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาท่ีเ กิดขึ้นระหวางอารมณรุนแรงเปนผลจากการกระตุน 
sympathetic division ของระบบประสาทเสรี เพื่อเปนการเตรียมพรอมรางกายสําหรับ
ภาวะฉุกเฉิน การเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาเมื่ออารมณเกิดขึ้นมีดังนี้ 

๑. ความตานทานทางกระแสไฟฟา (electrical resistance) ของผิวหนังลดลง    
ความตานทานของผิวหนังเชนนี้บางทีเรียกวา galvanic skin response (GSR) 

๒. ความดันโลหิตเพิ่มขึ้น  ปริมาตรของเ ลือดในอวัยวะตางๆ ของรางกาย
เปล่ียนแปลงไป 

     ๓. หัวใจเตนเร็วขึ้น บางรายอาจมีอาการเจ็บแปลบท่ีบริเวณหัวใจ 

       ๔. การหายใจเร็วและแรงขึ้น 

       ๕. รูมานตาขยายทําใหแสงตกลงไปบนจอภาพ (retina) มากขึ้น 

       ๖. การหล่ังของน้ําลายลดลง ทําใหรูสึกคอแหง 

      ๗. ขนลุกชัน (goose pimples) 

      ๘. การเคล่ือนไหวของกะเพาะและลําไส ลดลงหรือหยุดไปเลย  เลือดจะเปล่ียน
ทิศทางจากกระเพาะและลําไสไปยังสมองและกลามเนื้อลาย 

       ๙. กลามเนื้อตึงหรือกระตุก 

                                                                 
๑๘

 พร้ิมเพรา ดิษยวณิช , เอกสารประกอบการบรรยาย วิชาพฤติกรรมศาสตร ภาควิชาจิตเวชศาสตร 
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เขาถึงไดจาก :http://www.chamlongclinicpsych.com  (วันท่ีคนขอมูล : 
๒๘กรกฎาคม ๒๕๕๕). 



๓๔ 

      ๑๐. มีการเปล่ียนแปลงในสวนประกอบของเลือดท่ีเห็นชัดท่ีสุดคือระดับน้ําตาล
ในเลือดสูงขึ้น เพื่อทําใหพลังงานเพิ่มมากขึ้น 

 ๒.๓.๒  การแสดงออกทางอารมณ (Emotional Expression) 
๒.๓.๒.๑   การ แสด งออ กทางอาร มณโ ดยกํ าเนิ ด  ( Innate emotional 

expression) การแสดงอารมณพื้นฐานเปนส่ิงท่ีมีมาต้ังแตกําเนิด ( innate) เ ด็กทุกชาติ             
ทุกภาษาจะรองไหเมื่อเจ็บปวดหรือเสียใจ และหัวเ ราะเมื่อสุขใจ  จากการศึกษาเ ด็กท่ี               
ตาบอดหรือหูหนวกต้ังแตแรกเกิดพบวา การแสดงออกของสีหนา ทาทาง และทวงทีกิริยา
หลายๆ อยาง ซ่ึงเราเอาไปสัมพันธกับอารมณชนิดตางๆ ไดรับการพัฒนาโดยความสุข
สมบูรณ (maturation) การแสดงออกของอารมณเหลานี้ เ กิดขึ้นในชวงอายุ ท่ีเหมาะสม 
แมว าจะ ไมมี โอกาสสังเกตได ในคนอ่ืน  Sir Charles Darwin ได เ ขีย นหนั งสือ                 
The expression of emotions in man and animals ซ่ึงพิมพในป  ๑๘๗๒  ทานกลาววา             
วิธีแสดงออกของอารมณเปนกระสวนท่ีถูกถายทอดทางพันธุกรรม  และแตเ ดิมมีคุณคา
เพื่อความอยูรอด (Survival value) ของชีวิตบางอยาง  เ ชน  การแสดงความรังเ กียจ 
(disgust) หรือการไมยอมรับ (rejection) เกิดจากการท่ีอินทรียพยายามขจัดเ อาส่ิงท่ีไมดี
หรือไมนาพึงพอใจ  ซ่ึงไดกินเขาไปแลว  การแสดงสีหนาบางอยางดูเหมือนจะมี
ความหมายสากล โดยมิไดคํานึงถึงวัฒนธรรมในท่ีซ่ึงคนเ ราไ ดรับการเ ล้ียงดู เ มื่อเ อา            
ภาพแสดงสีหนาของความสุข ความโกรธ ความเสียใจ    ความรังเ กียจ  ความกลัว และ
ความประหลาดใจ  มาแสดงตอคนชาวอเมริกัน  บราซิล ซิลี อาเ จนตินา และญี่ ปุน                
คนเหลานี้ไมมีความยากลําบากในการบอกความแตกตางของอารมณแตละชนิ ด                
พวกชาวเขาและชาวเกาะท่ีอยูหางไกลความเจริญก็บอกไดเชนกัน 

๒.๓.๒.๒  บทบาทของการเรียนรูในการแสดงออกทางอารมณ  (Role of learning 
in emotional expression)แมวาการแสดงออกของอารมณบางอยางมีมาต้ังแตกําเนิดเปน
สวนใหญแลว แตอารมณก็อาจไดรับการดัดแปลงมากมายโดยการเ รียนรู  ตัวอยาง เ ชน             
ความโกรธ อาจแสดงออกมาโดยการตอสูโดยการใชภาษาท่ีกาวราว หรือโดยการ                 
ลุกออกไปนอกหอง  แนนอนการออกจากหองหรือการใชคําหยาบมิใช การแสดง                 
ความโกรธซ่ึงมีมาต้ังแตแรกเ กิด  การแสดงออกทางอารมณทางสีหนาและทาทาง              
อาจแตกตางกันในแตละวัฒนธรรม ตัวอยาง ชาวจีนมีการแสดงออกทางอารมณบางอยาง
แตกตางจากชาติอ่ืนๆ อยางมาก การตบมือแสดงถึงความกังวลใจ  หรือความผิดหวัง             
การเกาหูและแกมบงถึงการมีความสุข การแลบล้ินออกมาแสดงถึงความประหลาดใจ           



๓๕ 

 

ในสังคมตะวันตก การตบมือหมายถึงความสุข  การเกาหูแสดงถึงความกังวล และ                 
การแลบล้ินบงถึงการยั่วโทสะ 

 จากแนวคิดดังกลาว จึงสรุปไดวา เม่ือเกิดอารมณรุนแรง  เชน  อารมณโกรธแลว จะพบวา    
ในบางคร้ังรางกายจะตอบสนองอารมณนั้นโดยระบบประสาทอัตโนมัติ หรือ ระบบประสาทเสรี 
สงผลใหการเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยา เชน กลามเนื้อกระตุก หายใจเ ร็ว ขนลุก การแสดงออกของ
รางกายดังกลาวนี้ไมสามารถควบคุมได  ในบางคร้ังเ ม่ือเ กิดอารมณแลวมนุษยจะแสดงออกทาง
อารมณดวย ไดแก การแสดงอารมณโดยกําเนิด เปนการแสดงอารมณของมนุษยทุกชาติทุกภาษามัก
มีลักษณะเปนสากล เชน ย้ิมเม่ือดีใจ นอกจากนี้แลวปรากฏการแสดงอารมณจากบทบาทการเ รียนรู 
เปนการแสดงอารมณผานการเรียนรู เชน เม่ือโกรธอาจแสดงออกโดยใชภาษาท่ีกาวราว หรือกิริยาท่ี
กาวราว เชน การลุกออกไปจากหอง  
 เม่ือนําทฤษฏีทางจิตวิทยาท่ีสัมพันธกับการเ กิดอารมณโกรธ ท้ังหมดขางตน   มาประกอบ
การศึกษาวิเคราะหบทละครในและบทละครนอกพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเ ลิศ -

หลานภาลัย  พบวาสอดคลองกันและเ รียงลําดับการเ กิดอารมณโกรธไดดังกระบวนการเกิด                 
บทพิโรธวาทัง ตอไปนี้ 
 

๑. ตัวละครเกิดความขัดแยง 

 

๒. ตัวละครเกิดความคับของใจ 

 

๓. ตัวละครเกิดอารมณโกรธ 

 

๔. ตัวละครแสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ  มีข้ันตอน คือ 

ก. การใชอวัจนภาษาเพื่อระบายความโกรธ 

 
ข. การใชวัจนภาษาแสดงการบริภาษ 

 

ค.  การใชความรุนแรงทํารายคูกรณี 



๓๖ 

จากกระบวนการเกิดบทพิโรธวาทังดังกลาวนี้  จะพบวาข้ันตอนท่ี ๑.ตัวละครเกิดความ
ขัดแยง นําไปสูข้ันตอนท่ี ๒. ตัวละครเกิดความคับของใจ ข้ันตอน  ๓ . ตัวละครเกิดอารมณโกรธ 
และข้ันตอนท่ี ๔. ตัวละครแสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธตามลําดับ นอกจากนี้ในข้ันตอนท่ี ๔ 
แบงไดเปน การใชอวัจนภาษาเพื่อระบายความโกรธ  การใชวัจนภาษาแสดงการบริภาษ และการใช
ความรุนแรงทํารายคูกรณีอีกดวย  

 
๓. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับบทละครนอกและบทละครใน  

๓.๑   ประวัติความเปนมาของละครนอกและละครใน 
๓.๑.๑   ประวัติความเปนมาของละครนอก 
ประวัติความเปนมาของละครนอก ทรงศักด์ิ ปรางควัฒนากุล๑๙ใหขอสันนิษฐานเ ก่ียวกับ

ประวัติความเปนมาของบทละครนอกไว ดังนี้ 
 “ ละครนอกเปนละครรําท่ีเลนกันเปนพื้นบานพื้นเมืองในงานตาง  ๆ มาต้ังแต
สมัยกรุงศรีอยุธยา เขาใจกันวาละครนอกคงจะไดแบบอยางมาจากละครชาตรี และ
พัฒนาขึ้นมาจากการเลนเพลงปฏิพากยซ่ึงเปนการละเลนพื้นเมืองของชาวบานมากอน  
การเลนเพลงปฏิพากยนั้น  เปนการรองโตตอบในงานร่ืนเริงตาง ๆ แบงได เ ปน  ๒  ชนิด 
คือ เพลงปฏิพากยอยางส้ันและเพลงปฏิพากยอยางยาว เพลงปฏิพากยอยางยาวท่ีเ ลนกัน
เปนชุดตามลําดับขั้นตอน จะประกอบดวย  บทไหวครู บทเกร่ิน  บทประ  หรือทักทาย           
บทผูกรัก บทสูขอหรือลักพาหนี  บทชิงชูหรือบทตีหมากผัว และสุดทาย คือบทจาก 
ลักษณะการเลนตามลําดับเ ร่ืองเปนชุดเชนนี้  ตลอดจนการแสดงทาทางหรือราย รํา
ประกอบการรองมีเคาเง่ือนวาจะเปนจดุเร่ิมตนของละครของชาวบานตอมา  นอกจากนี้
รูปแบบของเพลงปฏิพากยท่ีเปนการดนกลอนสด  และมักจะมีเนื้อความปะทะคารมใน
เชิงวิวาทเพื่อความบันเทิงของผูชมก็เปนลักษณะท่ีปรากฏในบทละครคร้ังกรุงเ กาเ ร่ือง
นางมโนหรา  อันเปนขอท่ีแสดงใหเ ห็นวาละครของประชาชนไดพัฒนามาจากการ             
เลนเพลงนั่นเอง โดยภายหลังเมื่อไดรับแบบอยางจากละครชาตรี จึงคิดนําเนื้อเ ร่ืองใน
นิทานพื้นเมืองมาเลนเปนละครบาง ” 

 

                                                                 
๑๙ ทรงศักด์ิ  ปรางควัฒนากุล, การละครไทย (กรุงเทพฯ : อมรการพิมพ, ๒๕๒๖. ), ๑๑๑. 



๓๗ 

แนวคิดท่ีวาละครนอกมีข้ึนในสมัยอยุธยา ไดรับอิทธิพลมาจากละครชาตรี และพัฒนามา
จากการเลนเพลงปฏิพากยของชาวบานนั้นสอดคลองกับ สุมนมาลย  นิ่มเนติพันธ๒๐ ดังนี้ 

 
 “ ประวัติความเปนมาของละครนอก  แตเดิมคงมาจากการละเลนพื้นเมืองของ
ชาวบานรําและรองแกกัน เชน เพลงปรบไก  เพลงพวงมาลัย  แลวภายหลังจับเปนเ ร่ือง
เปนตอนขึ้น  เร่ืองท่ีแสดงเปนเร่ืองเก่ียวกับชีวิตภายในครอบครัว ท่ีทุกคนรูเห็นและเขาใจ
ดีอยูแลว  เชน  ตอนชิงชู   ลักพาหนี   และตีหมากผัว (เ ปนศัพทท่ีใชในการวาเพลง
พื้นเมือง) “ ชิงชู ”หมายถึง วาเพลงตอนชายสองคนพยายามเก้ียวพาราสีหญิงคนเดียวกัน 

“ ลักพาหนี ” หมายถึง วาเพลงตอนชายชักชวนหญิงใหหนีออกจากบาน  “  ตีหมากผัว ” 
เปนตอนกลับกับตอน “ ชิงชู ” วาเพลงตอนหญิงสองคนพยายามแยงชายคนเดียวกัน 

 ตอมาเม่ือไดแบบอยางละครชาตรี  จึงไดผูกขึ้นเปนเร่ือง โดยนํานิทานพื้นบาน 
ปญญาสชาดกมาแตงบทแสดงเปนละครสมัยกรุงศรีอยุธยา  ละครนอกท่ีแสดงในช้ันเ ดิม
คงจะมีตัวละครเพียง๓ตัว๔ตัวอยางละครชาตรี ตอมาเมื่อมีผูนิยมมากขึ้น ทางหาเ ล้ียงชีพ
ในการเลนละครมากขึ้น  การแสดงละครสะดวกขึ้น  จึงเกิดการแกไขกระบวนการแสดง
ละครแขงขันกันใหวิจิตพิสดารขึ้นกวาเดิม คือ เพิ่มตัวละครใหมากขึ้น  คิดเคร่ืองแตงตัว
ละครขึ้น และเร่ิมนําเร่ืองแปลก ๆ มาแสดง บทรองซ่ึงเดิมตัวละครรองเปนกลอนดน  โดย
ประดิษฐของตนเองก็มี  กวีชวยกันคิดประพันธกลอนใหไพเ ราะยิ่งขึ้น   บทละครคร้ัง  
กรุงศรีอยุธยาซ่ึงยังมีอยู  พอสังเกตไดวาถาเปนบทละครของเกาจริง ๆ กลอนจะเหมือน
บทละครชาตรีถาเปนบทละครท่ีแตงภายหลังกรุงศรีอยุธยาบทละครจะเปนกลอนแปด” 

  

แนวคิดท่ีวาละครนอกไดรับอิทธิพลจากละครชาตรีนั้นสอดคลอง กับนักวิชาการอีก               
หลายทานไดแก พาณี สีสวย๒๑ กลาวไววา“ละครนอก เปนละครรําแบบหนึ่ง  ท่ีใชทาทางนวยนาด
รายรําไปตามจังหวะ  แตงตัวดวยเ ส้ือผาท่ีปกด้ินแพรวพราว ศีรษะสวมชฎามงกุฎหรือรัดเกลา 
ตลอดจน ปจจุเหร็จ และกระบังหนารูปตางๆตามเนื้อเ ร่ือง เปนละครท่ีดัดแปลงวิวัฒนาการมาจาก

                                                                 
๒๐ สุมนมาลย  นิ่มเนติพันธ, การละครไทย (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิชจํากัด), ๑๒๕ 
๒๑ พาณี  สีสวย, ศิลปการละครของไทย (กรุงเทพฯ: ธนะการพิมพ), ๑๒๕. 



๓๘ 

ละครชาตรี”ซ่ึงเปนลักษณะเชนเดียวกันกับท่ี โกชัย  สาริกบุตร๒๒ กลาวไววา “ ลักษณะละครนอกมี
สวนคลายกับละครชาตรีมากเพราะละครโนหราชาตรีท่ีเลนกันในเมืองนครศรีธรรมราชนั้น  แมจะ
รักษาแบบแผนของเดิมไวมากก็ยังเอาแบบแปนอยางจากละครนอกไปปะปนดวย เ รียกไดวามี
ลักษณะปนกันไปปนกันมา” 

ดวยเหตุนี้จึงสรุปไดวาละครนอกนั้นแตเดิมมาจากการละเลนเพลงพื้นเ มืองของชาวบ าน
จําพวกเพลงปฏิพากย เชน เพลงปรบไก เพลงพวงมาลัย ดังสังเกตไดจากเพลงพื้นเ มืองปรากฏการรํา
และรองแกกัน  นอกจากนี้ในเพลงพื้นเมืองยังปรากฏการแสดงท่ีสัมพันธกับเร่ืองในครอบครัว เชน  
ตอนชิงชู ลักพาหนี ตีหมากผัว  ตอมามีการเพิ่มเนื้อเร่ืองท่ีใชแสดงตามแบบละครชาตรี  

๓.๑.๒   ประวัติความเปนมาของละครใน 
ประวัติความเปนมาของละครใน  นันททยา ลําดวน๒๓ใหขอสันนิษฐานเ ก่ียวกับประวัติ

ความเปนมาของบทละครในไว ดังนี้ 
 

 “ ละครในเกิดจากความคิดท่ีใหนางรําเลนระบําเปนเ ร่ือง   ไดวิธีแสดงมาจาก
ละครนอก ไดเร่ืองท่ีแสดงมาจากโขน  คือเร่ืองรามเ กียรต์ิ ละครในจึงเ กิดจากการรวม
ศิลปะสามอยางเขาดวยกัน คือ ระบํา โขน  และละครนอก  สันนิษฐานวา  ช้ันเดิมพระเ จา
แผนดินกรุงศรีอยุธยาพระองคใดพระองคหนึ่งทรงพระราชดําริใหนางรําเลนระบําเ ขากับ
เร่ืองไสยศาสตรเชน ใหแตงเปนเทพบุตร เทพธิดา จับระบําเขากับรามสูร เลนพระราชพิธี
ในพระราชนิเวศน  ตอมาก็เลนเปนเร่ืองใหแปลกออกไป  จึงเลือกเอาเร่ืองโขนบางตอนท่ี
เหมาะแกกระบวนฟอนรํา เชน ตอนอุณรุทในเร่ืองกฤษณาวตาร เ มื่อเห็นวาดี จึงใหมี
ละครผูหญิงของหลวงแตนั้นมา  ช้ันแรกเห็นจะเลนแตเ ร่ืองอุณรุทแตเพียงเ ร่ืองเ ดียว 
ตอมาจึงหัดเลนเร่ืองรามเกียรต์ิ และเร่ิมเลนเร่ืองอิเหนาในสมัยพระเจาอยูหัวบรมโกศ ”  

 

แนวคิดท่ีวาละครในมีเกิดข้ึนจากการท่ีนางระบําแสดงเปนเ ร่ืองราว  ไดรับอิทธิพลมาจาก
ละครนอก สอดคลองกับท่ี ทรงศักด์ิ ปรางควัฒนากุล๒๔ กลาวไว ดังนี้ 

                                                                 
๒๒

 โกชัย  สาริกบุตร ,ขอมูลบางประการเก่ียวกับละครนอกและบทละครนอกพระราชนิพนธใน 
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (เชียงใหม: วิทยาลัยครูเชียงใหม), ๖. 

๒๓ นันททยา  ลําดวน, วรรณคดีการละคร (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, ๒๕๓๑ ), ๑๙. 



๓๙ 

 
 “ คําวาละครในอาจมาจากคําวา “ละครนางใน” หรือ “ละครขางใน ซ่ึงหมายถึง 
ละครผูหญิงท่ีแสดงกันในราชสํานัก  คําวาละครในนี้มีปรากฏในเอกสารเปนคร้ังแรกใน
ปุณโณวาทคําฉันทของมหานาค (วัดทาทราย) ซ่ึงแตงในสมัยสมเด็จพระเ จาอยูหัวบรม -

โกศ  ทําใหสันนิษฐานกันวาละครในคงจะเร่ิมเกิดขึ้นในสมัยนี้  หลักฐานท่ีสนับสนุนอีก
อยางก็คือ ละครในจะนิยมแสดงเร่ืองอิเหนา ซ่ึงเพิ่งเร่ิมมีการแตงเปนบทละครขึ้นในสมัย
นี้เชนกัน 
 มูลเหตุการณเกิดละครในแต ด้ังเ ดิมอาจมาจากการแสดงจับระบําของพวก
นางในตอมาจึงไดมีการคิดหัดนางในเหลานี้แสดงการราย รําเปนเ ร่ืองราวขึ้นอยา ง              
ละครนอก  เนื่องจากละครในเปนละครท่ีเกิดขึ้นในราชสํานัก จึงตองมีระเบียบแบบแผน 
มุงความงดงามของการรายรํา  และการขับรองประกอบดนตรีอันไพเราะ   ซ่ึงตางจาก
ละครนอกของสามัญชนท่ีมุงความสนุกสนานเปนสําคัญ  อยางไรก็ดีแบบแผนแหงละคร
ทั้งของราชสํานักและของสามัญชน  ยอมจะไดรับอิทธิพลซ่ึงกันและกัน ” 

 

นอกจากละครในจะเกิดจากการแสดงของนางระบําท่ี ดําเนินเหตุการณตอเนื่องกันเปน
เร่ืองราว “ใน” ราชสํานักแลวนั้น  สุมนมาลย  นิ่มเนติพันธ ๒๕ ไดสันนิษฐานถึงความเปนมาของ
ละครในแตยุคสมัยไวดังนี้ 

 

 “ ประวัติความเปนมาของ  “ละครใน”  พบคร้ังแรกในหนังสือบุณโณวาท                  
คําฉันท ซ่ึงพรรณนาวาแสดงเร่ืองอิเหนา ตอนลักบุษบาหนีเขาถํ้า  แสดงวาละครในแสดง
แพรหลายในสมัยพระเจาอยูหัวบรมโกศ  มีแสดงในงานสมโภชพระพุทธบาท ดัง                   
คําประพันธวา 
 

  ฝายฟอนละครใน  บริรักษจักรี 

 โรงรินคิรีมี   กลลับบแลขาย 

 ลวนสรรพฉกรรจนาง  อรออนละอาย 

 ใครยลบออยากวาย   จิตคงมะเมอฝน 

                                                                                                                                                                                          
๒๔ ทรงศักด์ิ  ปรางควัฒนากุล, การละครไทย (กรุงเทพฯ : อมรการพิมพ, ๒๕๒๖. ), ๑๑๕. 
๒๕ สุมนมาลย  นิ่มเนติพันธ, การละครไทย (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิชจํากัด), ๑๒๙. 



๔๐ 

 รองเร่ืองระเดนโดย   บุษบาตุนาหงัน 

 พักพาคูหาบรร-   พตรวมฤดีโลม 
 หลักฐานนี้แสดงวา ในรัชกาลพระเจาอยูหัวบรมโกศ มีการแสดงละครผู หญิง
แลว ซ่ึงเรียกวา “ละครใน” ละครผูหญิงอาจเกิดขึ้นกอนหนานี้   แตคงจะไมกอนสมั ย            
พระนารายณมหาราช  เพราะถามีละครผูหญิงลาลูแบรก็นาจะไดเคยดูและคงจะไดบันทึก
ไว  ภายหลังรัชกาลสมเด็จพระนารายณมหาราชมาจนถึงสมัยพระเ จาอยูหัวบรมโกศ             
อาจมีตอนใดตอนหนึ่งท่ีพระเ จาอยูหัวบรมโกศโปรดทอดพระเนตรละคร  จึงทรง
พระราชดําริใหผูหญิงในวังแสดงละครถวาย  และอาจเปนไดวาละครผูหญิงเ กิดขึ้นใน
สมัยพระเจาอยูหัวบรมโกศนั่นเอง  เพราะมีชวงเวลายาวกวา ๓  รัชกาลกอน  ท้ังยังเปน
สมัยท่ีบานเมืองสงบ และพระเจาอยูหัวบรมโกศก็โปรดการเลนละครดวย 
 ละครในสมัยกรุงศรีอยุธยา  คงจะรุงเรืองเพียงสมัยพระเจาอยูหัวบรมโกศเพียง
รัชกาลเดียว เพราะปรากฏวาสมัยตอมา เ มื่อพระเ จาเ อกทัศนมีพระราชประสงคจะ
ทอดพระเนตรละคร  ตองหาละครผูชาย เขาไปเลนถวายแสดงวาละครในประจํา                    
ราชสํานักเลนถวายไมได  ดวยเหตุอยางใดอยางหนึ่ง  ประจวบกับการเ สียกรุงศรีอยุธยา
แกพมาเม่ือ พ.ศ.๒๓๑๐ ละครในก็กระจัดกระจายไปบาง ถูกพมากวาดตอนไปบาง 

 สมัยกรุงธนบุรี สมเด็จพระเจากรุงธนบุรีไดทรงรวบรวมตัวละครท่ีกระจัด -

กระจายหนีภัยสงครามบางและตัวละครผูหญิงของเจานครฯเขามาเปนครูหัดละครผูหญิง
ของหลวงขึ้นใหม จึงไดมีละครผูหญิงแตของหลวงเพียงโรงเดียวตามแบบเดิม บทละครก็
ใชของเดิมซ่ึงไมคอยจะสมบูรณ 
 สมัยรัตนโกสินทร พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ไดทรงฟนฟูการ
ละครคร้ังใหญ ดังไดกลาวมาแลวในเร่ืองประวัติการละครหาสมัย  ไดทรงพระราชนิพนธ
บทละครในเพื่อเปนตนฉบับสําหรับพระนครอยางสมบูรณ   แตแบบฉบับการฟอนรํา
ไมไดเครงครัด  พึ่งจะมาพิถีพิถันในเร่ืองทารําและแบบแผนในสมัยพระบาทสมเด็จพระ -

พุทธเลิศหลานภาลัย  จนเรียกวาเปนยุคทองของละครใน ” 

 

ดวยเหตุนี้จึงสรุปไดวาละครในนั้นเ กิดจากการแสดงของนางระบําท่ีดําเนินเหตุการณ
ตอเนื่องกันเปนเร่ืองราว และไดรับวิธีการแสดงมาจากละครนอก นาจะเกิดข้ึนในสมัยกรุงศรีอยุธยา 
รัชสมัยพระเจาอยูหัวบรมโกศ และเส่ือมความนิยมลงมาจนถึงสมัยกรุงธนบุรี สมเด็จพระเจากรุง
ธนบุรีไดร้ือฟนข้ึนใหม  สมัยรัตนโกสินทร พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกไดทรงพระ



๔๑ 

ราชนิพนธและรวบรวมละครในเพื่อเปนตนฉบับสําหรับพระนครแตไมไดเครงครัดดานการ           
ฟอนรํา จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  พระองคพระราชนิพนธบทละครใน
และใหความสําคัญดานทารําและแบบแผนการแสดงเปนอันมากจึงไดรับยกยองวาเปนยุคทองของ
ละครใน 

๓.๒  ขนบการแสดงละครนอกและละครใน 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  ๒๕๔๒๒๖  ไดใหความหมายของ  “ขนบ” ไวว า                   
“ แบบอยาง , แผน , ระเบียบ  ” สอดคลองกับท่ีธานีรัตน  จัตุทะศรี๒๗กลา วถึงความหมายของ                        
“ ขนบละคร ” ไววา “ แบบแผนการแสดงอันเปนลักษณะเฉพาะ  ”  ดังนั้นขนบการแสดงละครนอก
และละครในจึงหมายถึง แบบแผนการแสดงละครนอกและละครในท่ีมีลักษณะเฉพาะ  

๓.๒.๑   ขนบการแสดงละครนอก 
ขนบการแสดงละครนอก หรือแบบแผนการแสดงละครนอกนั้น   ผูเชี่ยวชาญดานการละคร

ใหความเห็นตรงกันวา “ รวดเร็ว เนนความสนุก และตลกขบขัน”   ดัง ท่ี มนตรี ตราโมท๒๘ กลาวไว
ตอไปนี้ 

 

 “การแสดงละครนอกนั้นมีความมุงหมายท่ีจะดําเนินเร่ืองไปโดยเ ร็ว  เ จือปน
ดวยความตลกขบขับ  โลดโผนตาง ๆ บางคราวถึงแกหยาบโลน  หากชวงใดมีชองท่ีจะ
เลนไดก็จะเลนตลกอยูตรงนั้นนาน ๆ โดยมิไดคํานึงถึงการดําเนินเร่ือง หรือเร่ืองเ วลาแต
อยางใด”  

 

ลักษณะการแสดงท่ีดําเนินเร่ืองรวดเร็ว เนนความสนุกและตลกขบขันนั้น  สอดคลองกับท่ี 
สุมนมาลย  นิ่มเนติพันธ๒๙กลาวไวตอไปนี้ 
                                                                 

๒๖ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒(กรุงเทพฯ : นานมีบุคสพับลิเคช่ันส 
, ๒๕๔๖) , ๑๖๑.     

๒๗
 ธานีรัตน  จัตุทะศรี , “ พระราชนิพนธอิเหนาในรัชกาลท่ี ๒ : การสรางนิทานปนหยีใหเปนยอดแหง

วรรณคดีบทละครใน.”  (วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ๒๕๕๒) , ๒๕๖ . 

๒๘
 มนตรี  ตราโมท, การละเลนของไทย (กรุงเทพฯ: มติชน), ๑๒. 



๔๒ 

 

 “ การแสดงละครนอก มีความมุงหมายในการแสดงเร่ือง มากกวาความประณีต
ในการรายรํา  เพราะมุงดําเนินเนื้อเร่ืองใหรวดเร็ว โลดโผน  ตลกขบขันมากก็นับวาเปน
เร่ืองสนุก  ตอนใดมีชองทางท่ีจะเลนตลกได  ก็จะเลนตลกอยูตรงนั้นทีเ ดียว  โดยหยุด
ดําเนินเร่ืองตอไป ”  

 

ดวย เหตุนี้ จึง สรุปไดว าละ ครนอกมีลักษณะการแสดง ท่ีดํา เนิน เ ร่ืองรวดเ ร็ ว และ มี
จุดมุงหมายการแสดงเพื่อความสนุกสนาน ดังนั้นเร่ืองท่ีแสดงจึงมุง เนนความตลกขบขัน  เ ม่ือมีชอง
ใหเลนตลกไดจนมักจะเลนชวงนั้นนาน  ๆ โดยไมยึดติดกับการดําเนินเ ร่ือง   บางคร้ังมีการใช                            
คําหยาบโลนรวมดวย การใชคําหยาบโลนนี้นั้นสวนใหญจะอยูในชวงของ“ บทเจรจา” ดัง ท่ี               
นันททยา ลําดวน๓๐ กลาวไวความวา 

 

 “การเจรจา คือการพูดจากันระหวางตัวละคร บทเจรจานี้ไมมี เ ขียนไวในบท
ละคร  ตัวละครแสดงจะตองใชปฏิภาณและโวหารของตนเพื่อใหถูกใจคนดูและใหคนดู
เห็นคลอยตามไปและเขาใจในเร่ืองละครยิ่งขึ้น  ในระหวางท่ีมีการเจรจานี้ก็จะมีบทตลก
แทรก  คือตัวตลกท่ีแสดงเปนไพรพลหรือนางกํานัลนั้นจะเขารวมเ จรจาดวยและพูดจา
แสดงกิริยาแสดงอาการตาง ๆ แลวสลับดวยการเจรจาและบทตลกอีกจนกวาจะจบเ ร่ือง
หรือตอนท่ีแสดง  กลาวไดวาจุดเดนของละครนอก คือ การเ จรจา ตัวละครพูดกันใน
ลักษณะตลกโปกฮาทําใหเกิดความขบขัน พูดจาสองแงสองงาม หรือถาหากวาบทเจรจา
นั้นอยูในบทเศราโศกตัวละครก็จะแสดงอารมณโศกพูดจารองหมรองไหใหเห็นจริงจัง”  

 

การใชบทเจรจาเพื่อสรางความสนุกสนานและตลกขบขัน  จึงกลาวไววาเปนลักษณะเดน
ของละครนอกนั้น สืบเนื่องมาจากประวัติความเปนมาของละครนอกท่ีแตเ ดิมมาจากการเลนเพลง
ปฏิพากย  ดังสังเกตไดจากรูปแบบการแสดงละครนอกในอดีตท่ีวา “  แตด้ัง เ ดิมละครนอกจะไมมี
การเขียนบท  ผูแสดงจะวา กลอนดน คือใชปฏิภาณคิดข้ึนโดยอัตโนมัติ  แบบเดียวกับการเลนเพลง

                                                                                                                                                                                          
๒๙ สุมนมาลย  นิ่มเนติพันธ, การละครไทย (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิชจํากัด), ๑๒๖. 
๓๐ นันททยา  ลําดวน, วรรณคดีการละคร (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, ๒๕๓๑ ), ๑๙. 



๔๓ 

ปฏิพากย ตอมาภายหลังจึงมีการเขียนบทเตรียมไวลวงหนา  มีการบอกบทใหตัวละครรองเปนวรรค 
ๆ หรือใหตัวละครทองจําบทรองเอง ยุคหลังไดเปล่ียนไปใหมีผูรองตางหาก๓๑ ” ดวยเหตุนี้ จึงสรุป
ไดวาแมมีการเขียนบทข้ึนใชในการแสดง   แตบทละครนั้นก็ยัง คงลักษณะเดนของละครนอกจึง
ปรากฏการใชคําหยาบคาย หรือการสองแงสองงามรวมอยูดวย 

เนื่องดวยลักษณะเดนดานการดําเนินเ ร่ืองดวยความรวดเ ร็ว เนนความสนุกสนาน  ตลก
ขบขัน  มีการใชคําหยาบคาย สองแงสองงาม ดังนั้นจะพบวาบางคร้ังละครนอกละท้ิงระเบียบแบบ
แผนบางประการในสังคม  สังเกตไดจากในละครนอกพระมหากษัตริย หรือผู ท่ีมีฐานะสูงในสังคม
จะแสดงกิริยาทาทางเหมือนสามัญชน  ดังท่ี สุมนมาลย  นิ่มเนติพันธ๓๒กลาวไวตอไปนี้ 

 

 “ ตัวแสดงท่ีเปนตัวทาว  พระยา  มหากษัตริยและนางพระยาอาจจะเลนตลก
คลุกคลีกับพวกเสนาขาราชการบริพารได ไมเครงครัดตอระเบียบแบบแผนจารีตประเพณี  
เพราะฉะนั้น บทประพันธท่ีแตงขึ้นสําหรับเลนละครนอกตองแตงใหรวบรัด ใชถอย            
คําตลาด เปดชองไวใหเลนตลกไดมาก ๆ แมแตอิริยาบถของตัวละครท่ีแสดงเปนกษัตริย                   
ก็คลายกับอิริยาบถของชาวบานธรรมดาสามัญ   ไมใชคําราชาศัพทตามฐานะตัวละคร   
แตใชถอยคําตลาด  ศิลปะในการรําก็ตองใหกระฉับกระเฉง   วองไว  เหมือนกิริยา
ชาวบาน  อิริยาบถตาง ๆ ตองเนนใหกระปร้ีกระเปรา  เปนละครท่ีชาวบานเ รียกกันเปน
ภาษาธรรมดาวา ละครตลาด ท้ังนี้เพื่อใหทันใจผูชมละคร ” 

 
 จะพบวาตัวละครท่ีเปนกษัตริยและผูมีฐานะสูงจะแสดงกิริยา และพูดจาเหมือนสามัญชน
ท้ังนี้เพราะใหตลกขบขันสอดคลองกับการดํารงชีวิตของชาวบานท่ีเปนผูชมการแ สดงนั่นเอง  
นอกจากนี้พบ “ ขนบการย่ัวลอตัวละคร” ดังท่ี  ดวงมน  จิตรจํานงค๓๓กลาวถึงละครนอกดังตอไปนี้   
 

  “ หากพิจารณาบทละครนอกจะพบขอแตกตางจากวรรณคดีประเภทอ่ืนใน         
ขอท่ีวา  มีอารมณขันเปนอารมณหลักของเ ร่ือง  และอารมณขันนั้นมักมาจากความ

                                                                 
๓๑ ทรงศักด์ิ  ปรางควัฒนากุล, การละครไทย (กรุงเทพฯ : อมรการพิมพ, ๒๕๒๖. ), ๑๑๕. 
๓๒ สุมนมาลย  นิ่มเนติพันธ, การละครไทย (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิชจํากัด), ๑๒๖. 
๓๓ ดวงมน  จิตรจํานง, หลังมานวรรณศิลป (กรุงเทพฯ : บริษัทสยามสมัยจํากัด,๒๕๒๘), ๒๗๖. 



๔๔ 

บกพรองของตัวเอก  กลาวไดวาบทละครนอกเปนวรรณคดีเดียวท่ีมุงเนนความบกพรอง
ของมนุษยโดยใหตัวเอกเปนตัวแทนของความบกพรอง” 

 

 สวนหนึ่งของการสรางอารมณขันในละครนอกสวนหนึ่งมาจากการ “ ย่ัวลอตัวละคร” 
โดยเฉพาะอยางย่ิงแลวบทละครนอกพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเ ลิศหลานภาลัยพบ
ลักษณะเดนดานการกลาวถึงขอบกพรองของตัวละครเอกนอกจากตัวละครเอกยังพบการย่ัวลอตัว
ละครผูท่ีมีฐานะสูง เชน กษัตริย  ซ่ึงดวงมน  จิตรจํานง กลาววานาจะเปน“กาวแรก”ของละครนอก
ท่ีสรางอารมณขันจากการย่ัวลอชนชั้นสูง ดังนี้ 
 

“ ความนิยมท่ีจะดูละครและฟงหรืออาน  บทละครท่ีเนนอารมณขันโดดเดน
เหนืออารมณอ่ืน  ความนิยมนั้นนาจะมีในหมูประชาชนกอนบางแลว  เห็นไดวาวรรณคดี
ในราชสํานักกอนท่ีจะมีละครนั้นมีอารมณขันนอยมาก  หากจะพูดตามขอมูลท่ีมีอยู              
บทละครนอกพระราชนิพนธก็นาจะเปนกาวแรกของบทละครนอกที่เนนอารมณขันดวย
การยั่วลอคนชั้นสูงอยางต้ังอกตั้งใจ ” 

  
ดวยเหตุนี้จึงสรุปไดลักษณะเดนของบทละครนอกพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระ -

พุทธเลิศหลานภาลัยปรากฏการย่ัวลอตัวละครเอก และ ตัวละครท่ีเปนชนชั้นสูง   ท้ังนี้ เพื่อความตลก
ขบขันและสนุกสนาน   ในสวนของการย่ัวลอชนชั้นสูงนั้นบทละครนอกพระราชนิพนธใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยนาจะเปน “กาวแรก” หรือ “ตนแบบ” ใหกับบทละครนอก
ในยุคสมัยตอมา 

 
๓.๒.๒  ขนบการแสดงละครใน 
ขนบการแสดงละครในหรือแบบแผนการแสดงละครในนั้น   ผู เชี่ยวชาญดานการละครให

ความเห็นไวดังในแนวทางเดียวกัน ดังท่ี สุมนมาลย  นิ่มเนติพันธ๓๔กลาวไวตอไปนี้ 
 

                                                                 
๓๔ สุมนมาลย  นิ่มเนติพันธ, การละครไทย (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิชจํากัด), ๑๓๐. 



๔๕ 

“ การแสดงละครในนั้นเนื่องจากผูแสดงละครในเปนนางใน ซ่ึงไดรับยกยองวา
เปนผูมีกิริยามารยามงดงามเพราะฉะนั้นละครในจึงมีความมุงหมายอยู ท่ีศิลปะของ              
การรายรํา  ตองใหแชมชอยมีสงา  ไมนิยมแสดงตลก ขบขัน โลดโผน   ท้ังยังตองรักษา
แบบแผนจารีตประเพณี  เพราะเหตุนี้  ผูประพันธละครในจึงตองพิถีพิถันในการใช
ถอยคําใหสละสลวย  ระมัดระวังท่ีจะไมใหมีคําตลาดเขามาปน   เพลงรองและปพาทย
ตองมีทํานองและจังหวะนิ่มนวล สละสลวย ไมรุกเร็วเหมือนเพลงละครนอก เพื่อให                
ตัวละครไดแสดงศิลปะในการรายรําไดงดงาม และแสดงทาทีสละสลวยนวยนาด อยางท่ี
เรียกวาทีทาวทีพญา ” 

 

สอดคลองกับท่ี พาณี สีสวย๓๕ กลาวถึงลักษณะสําคัญของละครใน ดังนี้ 
 

“ลักษณะสําคัญของละครในอยูท่ีศิลปะการรายรําใหงดงาม   แชมชอย   สมกับ 
ผูแสดงท่ีเปนสตรีในราชสํานัก  และถือขนบประเพณีเครงครัด  บทขับรองก็ประพันธ
อยางประณีตดนตรีไพเราะเหมาะสมกับทารํา การแสดงมีระเบียนแบบแผน   ไ มนิยมมี
บทตลก  แตเดิมเรียกวาละครนางใน  สวนวิธีแสดงเชนเดียวกับละครนอก  หากแตงดงาม
ออนชอยแชมชากวา” 

 

ดวยเหตุนี้จึงสรุปไดวาละครในมีความวัตถุประสงคประการสําคัญคือ การรายรําใหงดงาม 
และยึดถือประเพณีระเบียบแบบแผนในสังคม ดนตรีประกอบก็เปนไปอยางแชมชา งดงาม  บทรอง
ใชภาษาสละสลวยไมใชคําหยาบคาย  แตกตางจากบทละครนอกท่ีดําเนินเ ร็ว เนนความสนุกสนาน 
ตลกขบขัน ใชคําหยาบ และไมยึดถือระเบียบแบบแผนในสังคม  

นอกจากนี้ พาณี สีสวย๓๖ ยังไดเปรียบเทียบความแตกตางระหวางละครนอกและละครใน
ไวดังตารางตอไปนี้ 

 

 

 
                                                                 

๓๕ พาณี  สีสวย, ศิลปการละครของไทย (กรุงเทพฯ: ธนะการพิมพ), ๔๗. 
๓๖ เรื่องเดียวกัน , ๔๘. 



๔๖ 

ตารางท่ี ๒ : ความแตกตางระหวางละครนอกกับละครใน 
ละครนอก ละครใน 

๑.  เกิดจากการแสดงพื้นเมือง ๑.  เกิดข้ึนภายในพระราชฐาน 

๒. ใชผูชายแสดงลวน ๒. ใชผูหญิงแสดงลวน 
๓.  ดําเนินเร่ืองรวดเร็วไมคํานึงถึง
ขนบธรรมเนียมประเพณีมากนัก 

๓.  ดําเนินเร่ืองอยางมีพิธีรีตองเครงครัดในเร่ือง
ขนบธรรมเนียมประเพณี 

๔.  ถือเอาความตลกขบขันเปนสําคัญ ๔.  ยึดศิลปะการรายรําเปนสําคัญ 
๕.  ใชถอยคําธรรมดาสามัญ ๕.  ใชถอยคําท่ีกล่ันกรองแลวเปนอยางดี 
๖.  ใชเพลงรองท่ีมีจังหวะเรง เชน ชาปนอก           
โอปนอก รายนอก 

๖.  ใชเพลงรองท่ีมีทํานองจังหวะเหมาะสม เชน 
ชาปใน โอปใน รายใน 

๗. แสดงในท่ีท่ัวไปสําหรับประชาชน ๗. แสดงในพระราชฐานสําหรับพระเจาแผนดิน 
๘. แสดงไดทุกเร่ืองยกเวน อิเหนา อุณรุท และ
รามเกียรต์ิ 

๘. นิยมแสดงเพียง ๓ เร่ือง คือ อิเหนา อุณรุท 
และรามเกียรต์ิ 

 
๓.๓  บทละครนอกและบทละครในพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา -

นภาลัย 
สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเ ลิศหล านภาลัย  พระองคทรงเปนท้ังผูประพันธและ

ผูสนับสนุนงานแสดงละครรํา  จนกลาวไดวาเปนยุคทองของละครรํา สอดคลองกับท่ี ทรงศักด์ิ 
ปรางควัฒนากุล๓๗ กลาวไว ดังนี้ 

 
“ ละครรําเจริญถึงขีดสูงสุดในสมัยนี้ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย 

ไดทรงปรับปรุงบทละครในเร่ืองรามเกียรต์ิ และอิเหนาขึ้นใหมใหเหมาะสมท่ีจะนําไป
แสดงไดอยางงดงาม ไดทรงริเร่ิมใหนางละครของหลวงแสดงละครนอก ตามแบบอยาง
ของละครชาวบาน  โดยทรงเลือกเร่ืองเฉพาะตอนท่ีนาเลนละครมาทรงพระราชนิพนธ

                                                                 
๓๗

 ทรงศักด์ิ  ปรางควัฒนากุล, การละครไทย (กรุงเทพฯ : อมรการพิมพ, ๒๕๒๖. ), ๕๑. 
 



๔๗ 

บทใหมใหคณะละครของหลวงแสดง จึงเกิด ละครนอกแบบหลวง ขึ้น ซ่ึงไดมีการแกไข
กระบวนการแสดงท้ังทํานองรองและวิธีรําตางจากละครนอกของชาวบาน  แตคงยึด            
แบบแผนการแสดง บทตลก สนุกสนาน ตามแบบอยางของชาวบานอยู ” 

 

ดวยเหตุนี้บทละครนอกและบทละครในพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเ ลิศ -

หลานภาลัยจึงเปนเหตุการณตอนท่ีพระองคคัดเลือกมาเพราะเหมาะสมนาเลนละคร  สงผลใหบท
ละครนอกและละครในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยหลายเร่ืองไมครบสมบูรณต้ังแตตน
เร่ืองจนจบเร่ือง  มีเพียงเ ร่ืองสังขทองและอิเหนาเทานั้ นท่ีครบสมบูรณ ดังนั้นผู วิจัยจะจึงสรุป                    
เนื้อเร่ืองยอของบทละครนอกและบทละครในพระบาทสมเด็จพระพุทธเ ลิศหลานภาลัย  เพื่อใช
ประกอบการวิเคราะหเร่ือง  ดังนี้ 

 

บทละครนอก 
สังขทอง  เร่ิมเร่ืองต้ังแตตนเร่ือง คือ นางจันทคลอดบุตรเปนหอยสังข นางจันทาจึงรวมมือ

โหรใสความวาเปนกาลกิณี ทาวยศวิมลหลงเชื่อจึงไลนางจันท กับบุตรออกจากวัง  จบเ ร่ืองเ ม่ือ                 
พระสังขพบทาวยศวิมลกับนางจันทอีกคร้ังและเดินทางกลับเมือง  

ไชยเชษฐ ตัดตอนมาจากเหตุการณตอน ท่ีไชยเชษฐไลนางสุวิญชาออกจากเมืองเพราะ
หลงเชื่อบริจาริกาท้ังเจ็ดท่ีใสความวานางคลอดบุตรเปนทอนไม  และจบเ ร่ืองเ ม่ือไชยเชษฐทราบ
ความจริงและพานางสุวิญชากลับเมือง 

ไกรทอง ตัดตอนมาจากเหตุการณตอนท่ีไกรทองคิดถึงนางวิมาลาจึงลงไปยังถํ้าทองเพื่อ          
ขอคืนดีดวย  เม่ือคืนดีแลวไกรทองพานางวิมาลามาอยูบนบก  นางตะเภาแกวนางตะเภาทองทราบ
ความจึงเกิดเหตุทะเลาะวิวาทข้ึนสงผลใหนางวิมาลาตองกลับถํ้าทอง ไกรทองจึงลงไปยังถํ้าทองและ
คืนดีกับนางวิมาลาอีกคร้ัง 

มณีพิชัย ตัดตอนมาจากเหตุการณตอนท่ีนางยอพระกล่ินปลอมเปนพราหมณเพื่อแกแคน
นางจันทรแมสามี  นางจันทรถูกงูกัดพราหมณยอพระกล่ินจึงขอมณีพิชัยไปเปนขารับใชแทน           
คารักษา  นางยอพระกล่ินลองใจมณีพิชัยดวยวิธีการตาง ๆ จนเห็นวาสามีรักและซ่ือสัตยตอตนจริง 
จึงยอมคืนดีดวย 



๔๘ 

คาวี ตัดตอนมาจากเหตุการณตอนท่ีทาวสันนุราชเ ก็บผอบผมหอมของนางจันทสุดาไดจึง
หลงรักนางเจาของผม และประกาศหาเจาของผม ยายเฒาทัศประสาทขารับใชเกาของนางจันทสุดา
จึงวางแผนสังหารคาวีและชิงตัวนางจันทสุดามาถวายทาวสันนุราช และจบเ ร่ืองเ ม่ือคาวีส่ังประหาร
ชีวิตนางคันธมาลี ยายเฒาทัศประสาท และไวยทัต 

 

บทละครใน 
 อิเหนา เร่ิมเร่ืองต้ังแตตนเร่ืองกลาวถึงกษัตริยวงศเทวาท้ัง  ๔  เ มือง  ไดแก กุเรปน  ดาหา                 
กาหลัง สิงหัดสาหรี  และกลาวถึงเ มืองหมันหยา ทาวหยันหยามีพระธิดา ๓  องค องคโตเปน                
ประไหมสุหรีทา วกุเรปน  มีโอรสคืออิเหนา อง คท่ีสองเปนประไหมสุหรีทา วดาหามีธิดาคือ                
นางบุษบา และองคท่ีสามเปนมเหสีทาวมังกันภายหลังทาวหมันหยา  ทาวมังกันจึงครองเมือง    
หมันหยาข้ึนเปนทาวหมันหยาแทน  พระธิดาองคท่ีสามและทาวหมันหยามีพระธิดาดวยกัน คือ    
นางจินตะหรา ทาวกุเรปนขอนางบุษบาไวเปนคูหม้ันของอิเหนาเพื่อสืบเชื้อสายกษัตริยวงศ เทวา 
ตอมาพระมารดาของประไหมสุหรีกุเรปนเสียชีวิต ทาวกุเรปนจึงใหอิเหนาไปรวมพิธีศพท่ีเ มือง
หมันหยาทําใหอิเหนาไดพบนางจินตะหราและหลงรัก  ทาวดาหาทราบก็โกรธและประกาศยก             
นางบุษบาใหผูใดก็ไดท่ีมาสูขอนางบุษบา  จึงเปนเหตุใหเ กิดศึกชิงตัวนางบุษบาระหวางจรกาและ                  
วิหยาสะกําข้ึน  ทาวกุเรปนส่ังใหอิเหนาไปชวยศึก  เม่ือชนะศึกแลวอิเหนาไดพบนางบุษบาก็หลงรัก
จึงลักพาตัวนางบุษบาหนี และจบเร่ืองเม่ืออิเหนากลับมาพบกษัตริยวงศเทวาท้ัง ๔ ท่ีเมืองกาหลัง  
ทาวกุเรปนแตงต้ังใหอิเหนาครองเมืองกุเรปนและต้ังแตใหนางจินตะหราเปนประไหมสุหรีฝายขวา
ของอิเหนา  สวนนางบุษบาเปนประไหมสุหรีฝายซาย  

รามเกียรติ์ ตัดตอนมาจากเหตุการณตอนพระรามใหหนุมานไปถวายแหวนใหนางสีดาท่ีถูก
ทศกัณฐลักพาตัวไปไวท่ีกรุงลงกา  เ ม่ือนางสีดาไดรับแหวนจากหนุมานแลวจึงทราบวาพระรา ม
กําลังเดินทางมาชิงตัวนางกลับ และจบเ ร่ืองตอนพระรามและนางสีดาอภิเษกสมรสอีกคร้ังท่ี                
เขาไกรลาส  



 

 

บทท่ี ๓ 

กระบวนการเกิดบทพิโรธวาทังและการเปรียบเทียบกระบวนการเกิด 
บทพิโรธวาทังในบทละครในและบทละครนอก 

 
 จากการศึกษาบทพิ โรธวาทังในบทละครใ นและบทละครนอกพระราชนิพนธใ น
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยโดยใชทฤษฎีทางจิตวิทยาประกอบการวิเคราะหพบวา การ
แสดงอารมณ “ โกรธ ”  ของตัวละครมีส วนท่ีสอดคลองกับทฤษฎีทา งจิตวิทยา  ผู วิ จัยจึงนํ า
กระบวนการดังกลาวนี้มาใชเปนกรอบพิจารณาบทพิโรธวาทัง ในบทละครในและบทละครนอก
พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  ดังนี้ 

๓.๑  กระบวนการเกิดบทพิโรธวาทัง 
 การศึกษาบทพิโรธวาทังตามกระบวนการเกิดบทพิโรธวาทังในบทละครในและบทละคร
นอกพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเ ลิศหลานภ าลัยโดยใชทฤษฎีทางจิตวิทยา
ประกอบการวิเคราะหพบกระบวนการเกิดบทพิโรธวาทัง  ตามลําดับ ไดแก 
 

๑. ตัวละครเกิดความขัดแยง 
ความขัดแยง หมายถึง การไมลงรอยกัน๑ หรือมีความเห็นไมตรงกัน  ท้ังตอตัวบุคคลหรือตอ

ส่ิงตาง ๆ ในบางคร้ังความขัดแยงอาจเกิดเม่ือส่ิงท่ีตองการถูกขัดขวาง  เม่ือพิจารณาความหมายของ  
ความขัดแยงในทางวรรณคดีและวรรณกรรมแลวพบวาสอดคลองกัน ดัง เชนท่ี  พิศมัย  ศรีอนุพันธุ๒ 
กลาวไววา ความขัดแยง  หมายถึง  อุปสรรคท่ีเ กิดข้ึนกับตัวละครอันเปนผลทําใหตัวละครนั้น                 
ไมสามารถบรรลุความปรารถนาได    
                                                                 

๑ ราชบัณฑิตยสถาน , พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถ าน  พ .ศ . ๒๕๔๒ (กรุงเทพฯ : นานมีบุคส
พับลิเคช่ัน , ๒๕๕๖), ๑๗๖ .   

๒ พิสมัย ศรีอนุพันธุ, "วรรณกรรมปจจุบัน", วัฒนธรรมไทย ๒๒,๙(กันยายน ๒๕๒๖):๔๕-๕๑. 

๔๙ 



 

 

สําหรับในวรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสินทรตอนตนนั้น จันทรสุดา  ไชยประเสริฐ๓พบความ
ขัดแยงมี ๕ ลักษณะ  ไดแก ความขัดแยงระหวางมนุษยกับมนุษย  ความขัดแยงระหวางมนุษยกับ
สังคม  ความขัดแยงระหวางมนุษยกับธรรมชาติ  ความขัดแยงระหวางมนุษยกับส่ิง เหนือธรรมชาติ
และความขัดแยงระหวางมนุษยกับตนเอง  บทพิโรธวาทังสวนใหญเปนความขัดแยงระหวางมนุษย
กับมนุษย      

เม่ือพิจารณา ความขัดแยง ซ่ึงผูวิจัยนํามาประกอบการศึกษาบทพิโรธวาทังในบทละครนอก
และบทละครในพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเ ลิศหลานภาลัย  พบวา  ความขัดแยง
ของตัวละครสวนใหญมักเกิดจาก “เหตุขัดแยง” คือเกิดเหตุการณท่ีตัวละครไมพึงพอใจ ไมเห็นดวย
ขัดแย ง กับความคิดขอ งตน    ความไมพึ ง พอใจนั้ น ยั ง ไม จัด เ ป น อารมณ โกรธ เ พ รา ะ                               
ความไมพึงพอใจ๔ คือ “ แนวความคิดในแงลบตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง” ขณะท่ีความโกรธเปน  “ อารมณ
แงลบ ”  กลาวไดวาความไมพึ งพอใจเปน  “ แนวความคิด ”  แตความโกรธเปน  “ อารมณ ”                  
ในบางคร้ังความคิดและอารมณอาจเกิดข้ึนไดพรอมกัน   เชนเ ดียวกัน  ความไมพึงพอใจ ก็อาจเ กิด
พรอมอารมณโกรธได  ความขัดแยงของตัวละครในบทพิโรธวาทัง  อาจสังเกตไดจากการพิจารณา
คําท่ีมีความหมายวา ไมพึงพอใจ เชน   ไมพอใจ ขัดใจ  แตดวยเพราะความขัดแยง เ กิดข้ึนจาก                    
“ เหตุการณ ” ดังนั้นจึงพบวาสวนใหญกวีจะ  “ ละ  ”  ไมใชคําท่ีกลาวถึงความไมพอใจ  เพียงแต
อาศัยเหตุการณนําใหผูอาน ผูชม หรือผูฟงละคร เขาใจไดโดยปริยายวาเ ม่ือเ กิดเหตุการณลักษณะนี้ 
แลวตัวละครนั้นยอมไมพอใจ หรือเกิดความขัดแยง ข้ึนแลวนั่นเอง    ดวยเหตุนี้ ผู วิจัยจึงจะกลาวถึง 
การเกิดความขัดแยงของตัวละคร ในลักษณะท่ีเปนการเลาเหตุการณซ่ึงกอใหเกิดความขัดแยง  

 
 

                                                                 
๓ จันทรสุดา  ไชยประเสริฐ, “ความขัดแยงในวรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสินทรตอนตน (รัชกาลท่ี ๑ -๓ ) :

การเผชิญปญหาและการแกปญหาของตัวละคร.” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร,๒๕๔๙). 

๔ สุทธิ  ปนมา, “ความพึงพอใจของลูกคาตอการบริการของธนาคารกสิกรไทย ”  (ปริญญานิพนธ                   
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม , ๒๕๓๕), ๑๙. 

๕๐ 



๕๑ 

๒. ตัวละครเกิดความคับของใจ 
ความคับข องใ จ (Frustration) ๕ เ กิด ข้ึนเ ม่ือความต องการถูกขัดขวาง  เ กิดความรูสึก                 

ไมพึงพอใจ  วิตกกังวลเหมือนถูกบีบค้ัน  จากความหมายดังกลาวนี้จะพบความคับของใจมีสวนท่ี
เหมือนกับความขัดแยงคือ  มีเหตุการณทําใหเ กิดความรูสึกไมพึงพอใจ แตมีสวนท่ีแตกตางจาก
ความขัดแยงคือ ความไมพึงพอใจนั้นอยูในลักษณะของความวิตกกังกล  การถูกบีบค้ัน   สอดคลอง
กับความหมายพบในพจนานุกรมท่ีวา ของใจ๖ หมายถึง  “ ติดใจสงสัย , ยังไมส้ินสงสัย ” รวมกับ     
คับใจ๗ หมายถึง  “  อึดอัดใ จ, รู สึก อัดอ้ันตัน ใจ ,  รู สึกคับแคน อยูใ นอกในใ จ ”   กลาวไดว า                       
เม่ือเ กิดความขัดแยง จึง เ กิดความคับของใจตามมาซ่ึงความคับของใจนั้นจะอยูในรูปแบบของ
ความรูสึกวิตกกังวลและการถูกบีบค้ัน 

ในการศึกษาความคับของใจในบทพิโรธวาทังในบทละครนอกและบทละครในพระราช
นิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเ ลิศหลานภาลัย  พบวา ความคับของใจเ กิดข้ึนหลังจากการ
ขัดแยง มีลักษณะคลายความขัดแยงมากเพราะเปนความไมพึงพอใจเชนกัน   แตจะแตกตางจาก   
ความขัดแยง คือ ความคับของใจคือความขัดแยง ท่ีไมสามารถระบายออกได จึงทําใหอึดอัดใจ               
คับของอยูในใจ ดังนั้นในบทพิโรธวาทังบางคร้ังจึงปรากฏคําท่ีความหมายวา ไมพึงพอใจดวย
เชนกัน  เชน  ไมพอใจ ขัดใจ แตความไมพอใจท่ีเปนความคับของใจนั้นจะอยูในรูปแบบของ                
การคิดทบทวน คิดวนไปวนมา จึง รูสึกอัดอ้ันตันใจ  อาจเพราะสถานการณบังคับจึงไมสามารถ
ระบายความคับของใจนั้นได  ในบางคร้ังจึงพบการพยายามควบคุมไมแสดงความคับของใจออกมา 
การพยายามควบคุมไมแสดงออกนี้บา งคร้ัง ไมสามารถ กักเ ก็บได ท้ังหมด  รางกายตองการ                   
การระบายออกดังนั้นจึงแสดงออกโดยผาน ระบบประสาทอัตโนมัติ๘ โดยท่ีไมสามารถควบคุมได 

                                                                 
๕ ชูทิตย  ปานปรีชา, จิตวิทยาทั่วไป(นนทบุรี :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช, ๒๕๑๙), ๔๘๖-๔๘๘. 
๖ ราชบัณฑิตยสถาน , พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถ าน  พ .ศ . ๒๕๔๒ (กรุงเทพฯ : นานมีบุคส

พับลิเคช่ัน , ๒๕๕๖), ๑๗๔ .   
๗ เรื่องเดียวกัน , ๒๔๑.  
๘ ระบบประสาทอัตโนมัติ (Autonomic Nervous System หรือ ANS) เปนสวนของระบบประสาทสวน

ปลายท่ีทําหนาท่ีเปนระบบควบคุมการทํางานของรางกายแบบอัตโนมัติ  และควบคุมการทํางานของอวัยวะภายใน
รางกายดวย ดังนั้นระบบประสาทอัตโนมัติจึงเก่ียวของกับ อัตราการเตนของหัวใจ  การยอย  การหายใจ  การถาย
ปสสาวะ และการหล่ังน้ําลาย เปนตน อางอิงจาก: เสาวรัตน จันทะโร และคณะ ,"ผลการรับส่ือเ ชิงบวกตอระบบ
ประสาทสวนกลางและระบบประสาทอัตโนมัติของรางกาย", กาวทันโลกวิทยาศาสตร ๑๒, ๑ (๒๕๕๕): ๑๗. 
 



๕๒ 

เชน เม่ือตัวละครพยายามควบคุมอารมณเราจะสังเกตไดวาตัวละคร หัวใจเตนเ ร็ว อาจมีเหงื่อไหล 
หรือ ปรากฏเสนเลือดท่ีขมับ ซ่ึงเปนส่ิงท่ีตัวละครไมสามารถควบคุมได   

 
๓.  ตัวละครเกิดอารมณโกรธ 
อารมณโกรธเปนอารมณในดานลบ  เกิดภายหลังจากการเกิดความขัดแยง  อาจเกิดหลังจาก 

การเกิดความคับของใจหรือบางคร้ังจะพรอมกับการเ กิดความคับของใจ  กรณีท่ีเ กิดข้ึนพรอมกับ
ความคับของใจนี้สามารถแยกอารมณโกรธไดโดยสังเกตไดจากในบทประพัน ธระบุวาตัวละคร
โกรธ โดยมากมักปรากฏคําวา “โกรธ”  หรือความท่ีมีความหมายใกลเ คียงกับความโกรธอยู  เชน 
กร้ิว  ในบางคร้ังกวีบรรยายวาตัวละครโกรธมากหรือความโกรธนั้นเ ก็บสะสมจนกอเ กิดเปน
ความแคน  จึงมักปรากฏคําวา  แคน เ คือง  ชิงชัง  รวมอยูดวย   นอกเหนือจากการบร รยายอารมณ
โกรธของตัวละครแลว  ส่ิงท่ีส่ือใหเห็นไดชัดเจนท่ีสุดวาตัวละครโกรธคือการระบายความโกรธ  ซ่ึง
ปรากฏในรูปแบบของการใชวัจนภาษา  อวัจนภาษา  และการใชความรุนแรง  ในบทพิโรธวาทังจะ
ปรากฏรูปแบบของการแสดงพฤติกรรมดังกลาวเพื่อแสดงใหเห็นถึงระดับความโกรธของตัวละคร 
ดังนั้นจึงจะกลาวแยกยอยในข้ันตอนท่ี ๔ “ตัวละครแสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ” 

 
๔. ตัวละครแสดงกิริยาเพ่ือระบายความโกรธ 
เม่ือเกิดความโกรธแลวมนุษยมักแสดงออกเพื่อระบายความโกรธตาม “ สัญชาตญาณแหง 

ความตาย ” การแสดงความโกรธยอมแตกตางกันไปของแตละบุคคล  บางคนแสดงความโกรธดวย
การแสดงความกาวราวทําลายส่ิงของ  ขณะท่ีบางคนแสดงความโกรธดวยการบริภาษ ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับ
ปจจัยตาง ๆ ท่ีหลอหลอมเปนบุคคลนั้น   การแสดงออกเพื่อระบายความโกรธจึงสามารถจําแนก
ออกไดดังนี้ 

ก. การใชอวัจนภาษาเพ่ือระบายความโกรธ  หมายถึง การแสดงทาทีและการแสดงออกของ
รางกายเม่ือเกิดความโกรธ   เปนการเจตนาแสดงออกเพื่อเปนระบายความโกรธ  เชนการกระทืบเทา  
การทําลายส่ิงของ  แตในบางกรณีการใชอวัจนภาษาเพื่อระบายความโกรธนี้ ตัวละครอาจไมสามารถ
ควบคุมตัวเองได  กลาวคือ  รางกายแสดงความโกรธโดยระบบประสาทอัตโนมัติ   เชน  หนาแดง 
กลามเนื้อกระตุก ดังท่ีกลาวถึง ระบบประสาทอัตโนมัติแลวเร่ืองตัวละครเกิดความคับของใจ 



๕๓ 

ข. การใชวัจนภาษาแสดงการบริภาษ  นอกเหนือจากแสดงออกโดยใชอวัจนภาษาหรือกิริยา
ท่ีแสดงความไมพึงพอใจแลวยังพบการใชวัจนภาษาแสดงการบริภาษหรือดาทอคูกรณีดวย  

ค. การใชความรุนแรงทํารายคูกรณี  การใชความรุนแรงทํารายคูกรณีเปนการระบายออก
ของอารมณโกรธไดชัดเจนท่ีสุด ซ่ึงก็คือเปนการแสดงสัญชาตญาณแหงความตายไดชัดเจนท่ีสุด
ดวยเชนกัน 

เม่ือนํากระบวนการเกิดบทพิโรธวาทังขางตนไปวิเคราะหบทละครในและบทละครนอก
พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยแลว  สามารถจําแนกตามข้ันตอนการ
เกิดบทพิโรธวาทังไดแกบทพิโรธวาทังมีข้ันตอนครบท้ัง ๔  ข้ันตอน   บทพิโรธวาทังท่ีมี ๓  ข้ันตอน
และบทพิโรธวาทังท่ีมี ๒ ข้ันตอน  ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

 
๓.๑.๑  บทพิโรธวาทังท่ีมีขั้นตอนครบท้ัง ๔  ขั้นตอน 
               คือบทพิโรธวาทังท่ีปรากฏครบท้ัง ๔ ข้ันตอน  ไดแก ตัวละครเกิดความขัดแยง   , ตัวละคร
เกิดความคับของใจ , ตัวละครเกิดอารมณโกรธ  และตัวละครแสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

จากการศึกษาบทละครนอกพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเ ลิศหลานภาลัย 
จํานวน ๕ เร่ือง ไดแกพบบทพิโรธวาทังท่ีมีข้ันตอนครบท้ัง ๔ ข้ันตอน มีรายละเอียดดังนี้ 
 
เร่ืองไชยเชษฐ ตอน ไชยเชษฐขับไลนางสุวิญชา   
 เหตุการณตอนนี้คือตอนท่ีบริจาริกาท้ัง  ๗ คน  อิจฉานางสุวิญชาท่ีต้ังครรภ กับไชยเชษฐ  
นางท้ังเจ็ดจึงทําเสนหใสไชยเชษฐ  เม่ือถึงกําหนดคลอด  พวกนางไลคนท่ีเ ก่ียวของออกจากสถานท่ี
ทําคลอด  ใชผาผูกตานางสุวิญชา  แลวนําทอนไมมาอางวาเปนลูกนางสุวิญชา หลังจากนั้นจึงทูล
ความเท็จตอไชยเชษฐ  

๑. ตัวละครเกิดความขัดแยง 
จากเร่ืองไชยเชษฐ ตอนไชยเชษฐขับไลนางสุวิญชา    เม่ือไชยเชษฐทราบวานางสุวิญชาให

กําเนิดทอนไม  ไชยเชษฐไมไดพิจารณาหลักความเปนจริงประกอบกับบริจาริกาท้ัง เ จ็ดไดทําเสนห
ใสพระองค ไชยเชษฐจึงหลงเชื่อ  เกิดความอับอายและความไมพึงพอใจข้ึน ดวยเหตุนี้ เองจึง เ กิดเปน 
ความขัดแยง ระหวางไชยเชษฐและนางสุวิญชาข้ึน 



๕๔ 

๒. ตัวละครเกิดความคับของใจ 

จากเร่ืองไชยเชษฐ ตอน ไชยเชษฐขับไลนางสุวิญชา เ ม่ือทราบจากบริจาริกาท้ัง เ จ็ดแลววา
นางสุวิญชาคลอดลูกเปนทอนไม  ไชยเชษฐจึงไมพึงพอใจ   เ กิดความขัดแยงระหวางไชยเชษฐกับ
นางสุวิญชาข้ึน และเกิดความคับของใจตามมา ดังบทประพันธตอไปนี้ 

 
เมื่อนั้น    พระไชยเชษฐฟงคําท่ีรํ่าวา 

  เห็นท้ังทอนไมใสพานมา   ผานฟานิ่งอึ้งตะลึงตะไล 
(บทละครนอกรวม ๖ เร่ือง ๒๕๑๓: ๒๖๑)  
 

เม่ือไชยเชษฐฟงความจากนางท้ังเ จ็ดเ ร่ืองนางสุวิญชาคลอดลูกเปนทอนไมแลวจึง เ กิด              
ความขัดใจและความคับของใจตามมา สัง เกตความคับของใจไดจากคําวา  “นิ่ง อ้ึงตะลึงตะไล”  
อาการนึ่ง อ้ึงตะลึงตะไลนี้   แสดงใหเห็นความอัดอ้ันใจของไชยเชษฐ ซ่ึง เปนสวนหนึ่งของ                   
ความคับของใจนั่นเอง 
 

๓.  ตัวละครเกิดอารมณโกรธ 
 เร่ืองไชยเชษฐ ตอน ไชยเชษฐขับไลนางสุวิญชา  เม่ือไชยเชษฐทราบความวานางสุวิชญา 
คลอดลูกเปนทอนไมแลว  กอใหเกิดความโกรธตามมาดังบทประพันธตอไปนี้ 
 

ใหชิงชังสุวิญชาแลววาไป  จะเล้ียงไวทําไมในธานี 
 วาพลางทางขยับจับพระขรรค  หมายจะไปห้ําหั่นบ่ันเกศี 
 ลงจากแทนแคนใจจรลี   เจ็ดนางนารีก็ตามไป 

       (บทละครนอกรวม ๖ เร่ือง ๒๕๑๓: ๒๖๑) 
  

ไชยเชษฐทราบความจากบริจาริกาท้ัง ๗ ก็โกรธนางสุวิชญาท่ีคลอดลูกเปนทอนไม  สัง เกต
ไดจาก คําวา “ ชิงชัง๙หมายถึง เกลียดชัง ,เกลียดมาก ”  แสดงความไมชอบ  เกลียดชังนางสุวิญชา 
                                                                 

๙
 ราชบัณฑิตยสถาน , พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ (กรุงเทพฯ : นานมีบุคส

พับลิเคช่ัน , ๒๕๕๖), ๓๖๓ .   



๕๕ 

ไชยเชษฐออกปากวาจะไมเล้ียงดูนางสุวิญชาอีก  และใชอวัจนภาษาเพื่อระบายความโกรธดวยการ
จับพระขรรคหมายจะทํารายนางสุวิญชา  ไชยเชษฐลงจากแทนดวย “ แคนใจ๑๐หมายถึงโกรธเ จ็บใจ
อยูไมหาย”  เม่ือพบหนานางสุวิญชาแลวความโกรธของไชยเชษฐก็เพิ่มมากข้ึนดังนี้ 
 

คร้ันถึงจึงเห็นนางสุวิญชา  ยิ่งโกรธาหุนหันหม่ันไส 
(บทละครนอกรวม ๖ เร่ือง ๒๕๑๓: ๒๖๑) 

 
 เม่ือไชยเชษฐพบหนานางสุวิญชาก็ย่ิงโกรธ ดังสังเกตไดจากคําท่ีวา ย่ิงโกรธา นอกเหนือจะ
ย่ิงโกรธแลวไชยเชษฐยัง“ หมั่นไส ๑๑หมายถึง ชังน้ําหนา , รูสึกขวางหูขวางตา” อีกดวย   
 

๔.   ตัวละครแสดงกิริยาเพ่ือระบายความโกรธ 
ก. การใชอวัจนภาษาเพ่ือระบายความโกรธ  เร่ืองไชยเชษฐ ตอนไชยเชษฐขับไลนางสุวิญชา 

ไชยเชษฐใชอวัจนภาษาเพื่อระบายความโกรธ   ดวยการจับพระขรรคหมายจะทํารายนางสุวิญชา
ดังท่ีกลาวไวแลว  นอกจากนี้ยังพบการใชอวัจนภาษาเพื่อระบายความโกรธดวยการกระทืบเทาและ
ชี้หนาบริภาษนางสุวิญชา  ดังบทประพันธตอไปนี้ 
 

คร้ันถึงจึงเห็นนางสุวิญชา  ยิ่งโกรธาหุนหันหมั่นไส 
  กระทืบบาทกึกกองทั้งหองใน  ช้ีหนาวาไปกับนงลักษณ 

 (บทละครนอกรวม ๖ เร่ือง ๒๕๑๓: ๒๖๑) 
 

ข. การใชวัจนภาษาแสดงการบริภาษ  ในเร่ืองไชยเชษฐ ตอน  ไชยเชษฐขับไลนางสุวิญชา 
ปรากฏวาไชยเชษฐบริภาษนางสุวิญชาดังนี้ 

 
  เสียแรงเราชุบเล้ียงถึงเพียงนี้   ควรหรือมีลูกออนเปนทอนสัก 
  ใหอับอายขายหนานักหนานัก  ส้ินรักใครกันแลววันนี้ 

                                                                 
๑๐

 เรื่องเดียวกัน , ๒๖๕ . 
๑๑ เรื่องเดียวกัน , ๑๒๕๗ . 



๕๖ 

  แมนเล้ียงไวในเมืองจะเล่ืองลือ  ขึ้นช่ือวาเปนเมียเสียศักด์ิศรี 
  ชอบแตสังหารผลาญชีวี   ภูมีฮึดฮัดขัดแคนใจ   

(บทละครนอกรวม ๖ เร่ือง ๒๕๑๓: ๒๖๑) 
   

ไชยเชษฐตอวานางสุวิญชาวาเสียแรงท่ีเล้ียงดูแตนางกลับคลอดลูกเปนทอนไม  ทําใหตน
อับอายมาก  จึงขูจะประหารชีวิตนางสุวิญชา  นางสุวิญชาไดยินเชนนั้นจึง เลาความจริงใหฟงวา            
นางท้ังเจ็ดใสรายตนเพราะพวกนางไลคนออกจากหอง ใชผาปดตานาง และท่ีสําคัญตอนท่ีคลอดลูก
นางไดยินเสียงเด็กรอง   แตเม่ือไชยเชษฐไดฟงเชนนั้นกลับโกรธมากย่ิง ข้ึน  ดังบทบริภาษตอไปนี้   

 
เมื่อนั้น    พระไชยเชษฐฟงคําจึงซํ้าวา 

  เหมเหมดูดูสุวิญชา    ยังขืนกลับมาวาเขาพาโล 
  ยักเยื้องพูดจาสารพัด   เจาสําบัดสํานวนกวนโมโห 
  เมื่อลูกเปนทอนไมไอกะโต   ขามิใชชายโงจะงงงวย 
  เจ็ดนางรักเจาเรารูแจง   วาเขาแกลงใสไคลไมเห็นดวย 
  อยาพักทํากําสรดระทดระทวย  จะมอดมวยไมทันรุงพรุงนี้ 

(บทละครนอกรวม ๖ เร่ือง ๒๕๑๓: ๒๖๒) 

   
 ไชยเชษฐเชื่อคําพูดของบริจาริกา ท้ัง เ จ็ดมากกวา  เพราะไชยเชษฐคิดวานางท้ัง เ จ็ดรัก                  
นางสุวิญชาดังนั้นจึงไมนาจะสรางเร่ืองทํารายนางสุวิญชา  ไชยเชษฐจึงกลาวบริภาษและขูทําราย
รางกายนางสุวิญชา  ในบทประพันธบทนี้ปรากฏ “ คําอุทาน”  ดวยไดแก “ เหมเหม”  และ  “ ดูดู”  
ท้ังนี้แลวตามหนาท่ีของคําอุทานเปนคําท่ีใช เพื่อแสดงอารมณความรูสึกทําใหผูฟงหรือผูอานรู
ความรูสึกของผูพูดหรือผูเขียน๑๒  ในท่ีนี้เปนคําแสดงอารมณโกรธของไชยเชษฐ  ขณะเดียวกันก็
เปนการระบายความโกรธซ่ึงเปนแสดงพฤติกรรมในแงลบท่ีมีผลมาจากสัญชาตญาณแหงความตาย  
จากการศึกษาบทพิโรธวาทังปรากฏการใชคําอุทานเพื่อแสดงความโกรธบอยคร้ัง   ท้ังนี้ เพื่อให                         
ผูรับสารรูสึกถึงความโกรธไดดีย่ิง ข้ึน 

                                                                 
  ๑๒ วิจินตน  ภาณุพงศและคณะ , บรรทัดฐานภาษาไทย เลม๓ ชนิดของคํา วลี ประโยคและสัมพันธสาร  
(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพองคการคาของ สกสค , ๒๕๕๒),๖๓-๖๔.   



๕๗ 

 
 ค. การใชความรุนแรงทํารายคูกรณี  ในเร่ืองไชยเชษฐ ตอน  ไชยเชษฐขับไลน างสุวิญชา 
ปรากฏวาไชยเชษฐใชทํารุนแรงทํารายนางสุวิญชา ดังนี้ 
 

พลางทางเรียกเสนา   ใครอยูบางขางหนาเขามานี่ 
  จงเอาตัวสุวิญชากาลี   ไปประหารชีวิตใหวายปราณ 

(บทละครนอกรวม ๖ เร่ือง ๒๕๑๓: ๒๖๒) 

  
ไชยเชษฐถูกบริจาริกาท้ังเจ็ดทําเสนห  จึงทําใหหลงเชื่อวานางสุวิญชาคลอดลูกเปนทอนไม

และโกรธนางท่ีสรางความอับอายใหแกตน  ถึงแมวานางสุวิญชาจะเลาความจริง   แตไชยเชษฐเชื่อ
คําพูดของนางท้ังเจ็ดมากกวา  ดังนั้นไชยเชษฐจึง ส่ังใหเสนานําตัวนางสุวิญชาไปประหารชีวิต                       
แตพี่เล้ียงท้ังส่ีหามไวทันจึงลดโทษเหลือเพียงเนรเทศนางออกจากเมือง  

นอกจากในบทละครนอกเ ร่ือง ไช ยเ ชษฐ  ตอน  ไชย เ ช ษฐ ขับไลน าง สุวิญช าแล ว  
กระบวนการเ กิดบทพิโรธวาทังท่ีปรากฏครบท้ัง  ๔  ข้ันตอนไดแก ตัวละครเกิดความขัดแยง   ,                    
ตัวละครเกิดความคับของใจ , ตัวละครเกิดอารมณโกรธ  และตัวละครแสดงกิริยาเพื่อระบายความ
โกรธ  ยังพบในละครนอก เร่ืองอ่ืนอีกดังนี้ 
 
เร่ืองสังขทอง ตอน เขยท้ังหกโกรธเจาเงาะท่ีแกลงภรรยาของตน 

ทาวสามนตออกอุบายกล่ันแกลงใหเจาเงาะและ เขยท้ังหกออกหาปลา  หากหาไดนอยจะ
ประหารชีวิต   เจาเงาะออกหาปลาโดยถอดรูปเงาะกลับเปนพระสังขและใชมนตเรียกเนื้อเ รียกปลาท่ี
ไดมาจากนางพันธุรัตทําใหพระสังขไดปลาเปนจํานวนมากขณะท่ีเขยท้ังหกหาปลาไมได เขยท้ังหก
พบพระสังขไมทราบวาเปนเจาเงาะนึกวาเปนเทพารักษจึงออกปากขอปลา  พระสังขขอแลกปลากับ
ปลายจมูกของ เขย ท้ังหก จากนั้นพระ สังขกลับเปนเจา เงาะและนําปลาจํานวนมากไปถวาย                     
ทาวสามนต   
 
 
 



๕๘ 

๑. ตัวละครเกิดความขัดแยง 
 นางรจนาหัวเราะเยาะเขยท้ังหกและบุตรีท้ังหกท่ีหาปลาไดนอยกวาเจาเงาะ   ดวยเหตุนี้ จึง
เกิดเหตุทะเลาะวิวาทระหวางนางรจนาและบุตรีท้ังหกข้ึน  เจาเงาะเขาไปขัดขวางการทะเลาะวิวาท
ขณะเดียวกันก็แกลงลอเลียนบุตรีท้ังหก   เขยท้ังหกเห็นเจาเงาะกล่ันแกลงภรรยาของตนก็ไมพอใจ
เกิดความขัดแยงระหวางเจาเงาะและเขยท้ังหกข้ึน 
 

๒.   ตัวละครเกิดความคับของใจ 
เขย ท้ังหกเ ห็นเ จา เงาะแกลง หยอกล อภรรยาของตน ก็เ กิดความขัดแยง  และความ                   

คับของใจข้ึนตามมา ดังนี้  
 

เมื่อนั้น    หกเขยขัดใจเปนหนกัหนา 
(บทละครนอกรวม ๖ เร่ือง ๒๕๑๓: ๑๔๔) 

เขยท้ังหกเกิดความคับของใจข้ึน ดังสังเกตไดจากคําวา “ ขัดใจ”  ความไมพึงพอใจเขยท้ัง
หกนั้นยังไมระบายออกจึงปรากฏอยูในรูปของความคับของใจ นั่นเอง 

 
๓. ตัวละครเกิดอารมณโกรธ 
หลังจากเกิดความคับของใจแลว  จะพบวาเขยท้ังหกเกิดอารมณโกรธตามมาโดยทันที ดังนี้ 
 

เมื่อนั้น    หกเขยขัดใจเปนหนักหนา 
  เห็นเงาะเยาะหยอกภรรยา   โกรธาตาเขียวเหลียวดูกัน 

(บทละครนอกรวม ๖ เร่ือง ๒๕๑๓: ๑๔๔) 

หลังจากเกิดความคับของใจแลวเขยท้ังหกเกิดอารมณโกรธตามมาโดยทันที ดังสังเกตได
จากคําวา “โกรธา” 

 
๔. ตัวละครแสดงกิริยาเพ่ือระบายความโกรธ 
ก. การใชอวัจนภาษาเพ่ือระบายความโกรธ 
  เขยท้ังหกแสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ  โดยใชอวัจนภาษาเพื่อระบายความโกรธ ดังนี้                             

   



๕๙ 

..................................   โกรธาตาเขียวเหลียวดูกัน 
โมโหฮึดฮัดขัดเขมร   โจงกระเบนคาดกระเบนเสียใหมัน่ 

  หมายเขมนกําหมัดกัดฟน   มุทะลุดุดันไมพร่ันพรึง 
(บทละครนอกรวม ๖ เร่ือง ๒๕๑๓: ๑๔๔) 

 เขยท้ังหกโกรธเจาเงาะท่ีแกลงลอเ ลียนภรรยาของตน   ขณะเดียวกันนั้นรางกายก็แสดง
ความโกรธโดยระบบประสาทอัตโนมัติ  กลาวคือไมสามารถควบคุมกิริยาของตนเองได  ดังสังเกต
ไดจากอาการ “ตาเขียว”นอกจากนั้นเขยท้ังหกยัง  “ เจตนา” แสดงกิริยาเพื่อเปนการระบายความ
โกรธของตน ไดแก “เขมน” “กําหมัด” และ “กัดฟน”  นอกจากนี้แลวในบทประพันธขางตนยัง
แสดงการ “ขัดเขมร” และ “คาดกระเบน”  ซ่ึงเปนการแสดงออกทางการแตงกายเพื่อ “ขมขู”  และ 
“ทาสู”  อีกดวย  
 

ข. การใชวัจนภาษาแสดงการบริภาษ   
 เขยท้ังหกแสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ  โดยใชวัจนภาษาแสดงการบริภาษ ดังนี้ 
 

ลางคนบนดาเงาะอุบาทว   จะใครเอาเทาคาดเขาสักผึง 
  บางวาจะถองสักสองตึง   ทําไมมึงมาหยอกหลอกเมียกู 
  ดูเถิดเกิดมาไมเคยพบ   บาใบบัดซบทําลบหลู 
  จองหองถองเสียใหเมียดู   ....................................... 

(บทละครนอกรวม ๖ เร่ือง ๒๕๑๓: ๑๔๔) 

 เขยท้ังหกใชวัจนภาษาบริภาษเจาเงาะโดยมีเนื้อความตอวาเ จาเงาะท่ีกล่ันแกลงภรรยาของ
ตนและดูหม่ินรูปรางลักษณะของเจาเงาะพรอมกันนั้นยังไดใชการพูดจา “ขมขู”  วาจะใชกําลังทํา
รายเจาเงาะดวย สังเกตไดจาก“จะใครเอาเทาคาดเขาสักผึง” “จะถองสักสองตึง” และ  “จองหองถอง
เสียใหเมียดู” 
 

ค. การใชความรุนแรงทํารายคูกรณี   
เขยท้ังหกแสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ  โดยใชความรุนแรงทํารายคูกรณี ดังนี้ 
 



๖๐ 

 .......................................   ดาพลางทางกรูกันเขาไป 
เห็นเงาะเงือ้ไมไลกวัดแกวง   ระรันสันหนาแขงไมเขาใกล 

  บางนั่งลงลูบลอยท่ีรอยไม   น้ําตาไหลครางออดกอดมือ 
  บางหลับตาหนาเมินซอมหมัด  เงาะวัดลมกล้ิงว่ิงลุกต้ือ 
  ทรุดนั่งลงนวดปวดสะดือ   ครางฮือไปทีเดียวไมเหลียวแล 
  เขยใหญยางเทากาวถลํา   เงาะตําตอยจมูกถูกแผล 
  ลมลงกลอกคอทําทอแท   เมียมาชวยแกทุบตนคอ 
  ลางคนถอยหลังเขาบังเสา   รองวาพวกเราอยากลัวพอ 
  บางกําหมัดขัดเขมรไมยอทอ   ใจคอเหี้ยมฮึกบึกบึน 
  เขาชกเงาะเดาะเอาดวยเขาลา   ลมผวาเจ็บจุกลุกไมขึ้น 
  พูดไมออกกลอกหัวมัวมึน   เพื่อนกันว่ิงครืนกระจายไป 

(บทละครนอกรวม ๖ เร่ือง ๒๕๑๓: ๑๔๕) 

เม่ือพิจารณาการแสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ ท้ังสองหัวขอขางตนประกอบจะพบวา               
เขยท้ังหกใชอวัจนภาษา “ขมขู”   โดยการ “ ขัดเขมร” และ  “คาดกระเบน” นอกจากนั้นยังใช                    
วัจนภาษา “ขมขู”  ทํารายรางกายอีกดวย  จากการใชอวัจนภาษาและวัจนภาษานั้นนําไปสูการ                          
รุมรายรางกายเจาเงาะดังสังเกตไดจากบทประพันธท่ีวา “ดาพลางทางกรูกันเขาไป”   แตเนื่องจาก
เขยท้ังหกขลาดกลัวเจาเงาะประกอบกับเจาเงาะแกวง ไมสู จึงทําให  บางคนไดรับบาดเ จ็บ บางคน
รองไหดวยความเจ็บ บางคนลมกล้ิง และตางพากันว่ิงหนีเจาเงาะ   พฤติกรรมของ เขยท้ังหกเชนนี้           
ทําใหกลายเปน “ตัวตลก” ผูอานตลอดจนผูรับสารจะรูสึกตลกขบขันมากกวาท่ีจะรูสึกโกรธรวมไป
กับตัวละคร  ลักษณะเชนนี้ เปน  “ขนบ” อันเปนลักษณะเฉพาะท่ีพบไดจากบทพิโรธวาทังใน                      
บทประพันธประเภทละครนอกเทานั้น  

นอกจากในบทละครนอกเร่ือง สังขทอง ตอน เขยท้ังหกโกรธเจาเงาะท่ีแกลงภรรยาตนแลว  
กระบวนการเกิดบทพิโรธวาทังท่ีปรากฏครบท้ัง ๔ ข้ันตอน ยังพบในละครนอกเร่ืองคาวีดวยดังนี้ 
 
เร่ืองคาวี ตอน นางจันทสุดาโกรธทาวสันนุราชท่ีเก้ียวพาราสีตน 
 เหตุการณนี้เร่ิมต้ังแต     ยายเฒาทัศประสาทลวงใหนางจันทสุดาหลอกถามความลับของ
คาวี  เม่ือทราบวาดวงใจของคาวีอยูในพระขรรค ยายเฒาทัศประสาทออกอุบายใหคาวีและนางจันท -



๖๑ 

สุดาสรงน้ําและลอบนําพระขรรคไปเผาทําใหคาวีหมดสติ  และนํานางจันทสุดาท่ีเ สียใจจนสลบไป
ถวายทาวสันนุราชเพื่อรับรางวัล  ฝายทาวสันนุราชเม่ือพบนางจันทสุดาก็ย่ิงหลงรักนางมากข้ึน 
 

๑. ตัวละครเกิดความขัดแยง 
นางจันทสุดาฟนคืนสติก็ทราบความจริงวายายเฒาทัศประสาทหลอกใชนางเพื่อสังหารคาวี 

และลักพานางมาถวายทาวสันนุราชท่ีหลงรักนางเพราะเ ก็บผอบผมหอมของนางได   ดวยเหตุนี้          
ทาวสันนุราชจึงเปนตนเหตุท่ีทําใหคาวีเสียชีวิต  นางจันทสุดาจึง เ กิดความไมพอใจทาวสันนุราช
และเกิดเปนความขัดแยงระหวางนางจันทสุดาและทาวสันนุราชข้ึน  
 

๒.   ตัวละครเกิดความคับของใจ 
เม่ือทาวสันนุราชพบหนานางจันทสุดาก็ย่ิงหลงรักนางจันทสุดา   และพยายามพูดจาเก้ียว 

นางจันทสุดา  นางจันทสุดาไดฟงคําเก้ียวพาราสีจากทาวสันนุราช ซ่ึงเปนตนเหตุท่ีทําใหสามีตน
เสียชีวิต นางก็เกิดความคับของใจข้ึน ดังบทประพันธตอไปนี้ 

 
เมื่อนั้น    โฉมจันทสุดามารศรี 

  ฟงทาวเจาพาราพาที   เทวีกลุมกลัดขัดใจ 
(บทละครนอกรวม ๖ เร่ือง ๒๕๑๓: ๔๖๑-๔๖๒) 

 
นางจันทสุดาถูกทาวสันนุราชพูดจาเก้ียวพาราสีก็เกิดความไมพึงพอใจข้ึน   ดังสังเกตไดจาก

คําวา “ขัดใจ” ท้ังนี้เพราะนางเพิ่งสูญเสียสามีไปนางจึงไรท่ีพึงพิง  ท้ังนางยังถูก “บังคับ”  จํากัดสิทธิ
เสรีในสถานท่ีซ่ึงไมคุนเคย  และผูท่ีเปนตนเหตุก็พยายามเ ก้ียวพาราสีนาง   ดวยเหตุนี้นางจึงเ กิด
ความไมพึงพอใจข้ึนพรอมกับอัดอ้ันใจโดยสังเกตไดจาก กลัดกลุมใจขัดใจ  
 

๓. ตัวละครเกิดอารมณโกรธ 
ตอมานางจันทสุดากลาวตอวาทาวสันนุราชท่ีพยายามเ ก้ียวพาราสีตน   แตทาวสันนุราชไม

สนใจคําตอวานั้นกลับพยายามพูดจาเก้ียวพาราสีนางจันทสุดาดวยการเสนอทรัพยสมบัติให พูดดูถูก



๖๒ 

คาวีและพยายามแตะเนื้อตองตัวนาง  นางจันทสุดาจึงพัฒนาจากความไมพึงพอใจเปนความโกรธ    
ดังบทประพันธตอไปนี้ 

 
   เมื่อนั้น    จันทสุดาไมกลัวทําหัวรอ 
  ตบมือช้ีหนาดาทอ    เคืองขัดตัดพอภูวไนย 

(บทละครนอกรวม ๖ เร่ือง ๒๕๑๓: ๔๖๒) 

  
หลังจากเกิดความคับของใจแลว  นางจันทสุดาเกิดอารมณโกรธ  ดังคําวา “ เ คืองขัด ”  ท้ังนี้

เพราะทาวสันนุราชพยายามเก้ียวพาราสีนางจึงโกรธ และใชอวัจนภาษาเพื่อระบายความโกรธดังนี้ 
 

๔. ตัวละครแสดงกิริยาเพ่ือระบายความโกรธ 
ก. การใชอวัจนภาษาเพ่ือระบายความโกรธ   
นางจันทสุดาแสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ โดยใชอวัจนภาษาเพื่อระบายความโกรธ  

ดังตอไปนี้                                                           
 

   เมื่อนั้น    จันทสุดาไมกลัวทําหัวรอ 
  ตบมือชี้หนาดาทอ     เคืองขัดตัดพอภูวไนย 

(บทละครนอกรวม ๖ เร่ือง ๒๕๑๓: ๔๖๒) 

นางจันทสุดาใชอวัจนภาษาเพื่อระบายความโกรธดวย “การตบมือ”  และ  “ชี้หนาดา”             
ทาวสันนุราช   

ข. การใชวัจนภาษาแสดงการบริภาษ   
นางจันทสุดาแสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ โดยใชวัจนภาษาเพื่อระบายความโกรธ  

ดังตอไปนี้                    
 
                              อยาอวดโอโอหังวาม่ังมี  หานิยมยินดีของมึงไม 
  พูดจาบาลําโพงโปงไป   คนอะไรใครบางอยางนี้ 
  ไมคิดวาแกเฒาจะเขาโลง   ยังโอโถงทําหนุมนาบัดสี 



๖๓ 

  ไมชานักสักปหนึ่งสองป   จะไดเก้ียวกับผีท่ีปาชา 
  นาหัวรอท้ังทุกขสนุกจาน   ด้ือดานซานซมนักหนมนักหนา 
  ดูเหมือนมิใชทาวพระยา   เวทนาเชิญไปเสียใหพน 

(บทละครนอกรวม ๖ เร่ือง ๒๕๑๓: ๔๖๒-๔๖๓) 
 
 นางจันทสุดาบริภาษทาวสันนุราช  วา ทาวสันนุราชอายุมากแลวแตกลับมีพฤติกรรมท่ี              
“ไมเหมาะ” กับ “ฐานะ” กษัตริย   ลักษณะเชนนี้ชางนา “ เวทนา”  และไลทาวสันนุราชไปให            
พนหนา  เม่ือไดฟงเชนนั้นทาวสันนุราชก็ออกจากหองนางจันทสุดาไปสรงน้ํา  แลวจึง เปล่ียน         
เคร่ืองทรงใหม  พยายามคิดเขาขางตัวเองวาท่ีนางจันทสุดาปฏิเสธตนเปนเพียงมารยาหญิงเทานั้น
 จากนั้นทาวสันนุราชจึงตัดสินใจกลับเขาหองนางจันทสุดาเพื่อเก้ียวพาราสีนางอีกคร้ัง   นาง
จันทสุดาจึงย่ิงโกรธทาวสันนุราชมากย่ิงข้ึนดังบทประพันธตอไปนี้ 
   
   ไดเอยไดฟง   แคนคั่งเคืองหูไมรูหาย 
  นางโกรธาดาทอหยาบคาย   ถ มน้ําลายรดใหไมไยดี 
  ขี้ครานพูดจากับบาหลัง   นาชังนักหนาผินหนาหนี 
  ยิ่งคิดยิ่งแคนแสนทวี   ก็โศกีครวญครํ่ารําพันไป 

(บทละครนอกรวม ๖ เร่ือง ๒๕๑๓: ๔๖๔) 
 
 นางจันทสุดาโกรธทาวสันนุราชมากย่ิงข้ึนท่ีพยายามเขามาเ ก้ียวพาราสีนางอีก ความโกรธ
ของนางจันทสุดาจึงพัฒนาเปน “ความแคนค่ัง” นางจึง “ดาทอ”  รวมไปถึงการใชอวัจนภาษาเพื่อ
ระบายความโกรธด วยการ “ถมน้ําลาย”   ห ลังจากถมน้ํา ลายและบริภ าษทา วสันนุร าชแล ว                       
นาง จันท สุดา ก็ผินหนาหนีและร องไหแสดง ใหเ ห็นความทุกข และ ความอัด อ้ันตันใจของ                        
นางจันทสุดาไดเปนอยางดี  ในเร่ืองคาวี  ตอน นางจันทสุดาโกรธทาวสันนุราชท่ีเ ก้ียวพาราสีตน  นี้
ไมปรากฏการใชความรุนแรงทํารายคูกรณี นอกจากนั้นในบทพิโรธวาทังตอนนี้ ยังพบประเด็นท่ี
นาสนใจในการใชอวัจนภาษาระบายความโกรธของนางจันทสุดาดวยการ “ถมน้ําลาย”  ซ่ึง เปน
กิริยาท่ีหยาบคายและไมใหเกียรติคูกรณีมากท่ีสุดวิธีการหนึ่ง   

นอกจากนี้แลวกระบวนการเกิดบทพิโรธวาทังท่ีปรากฏครบท้ัง ๔ ข้ันตอนนั้น  ยังพบในบท
ละครนอกตอนอ่ืนอีก ดังตารางสรุปตอไปนี้  



 

 

ตารางที่ ๓ : บทละครนอกที่ปรากฏบทพิโรธวาทังครบทั้ง ๔ ขั้นตอน 
 

  
ขั้นตอน 

 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
สังขทอง 

บุตรีทั้งหกโกรธนางรจนา    
ที่หัวเราะเยาะตน 

 
 

บุตรีทั้งหกกับ       
นางรจนา 

 
 

“นางทั้งหกเคืองขัด
อัชฌาสัย” 

 
 

บุตรีทั้งหกโกรธ
นางรจนา 

 
 

ชี้หนาวา,            
ถมน้ําลายรด         

(นางรจนาโตตอบ
บุตรีทั้งหก) 

 
 

บุตรีทั้งหกบริภาษ     
เจาเงาะกระทบ         
นางรจนาและนาง
รจนาก็วาสามีบุตรี     
ทั้งหกเชนกัน 

 
 

บุตรีทั้งหกยื้อยุด
นางรจนาไมให
ออกจากวัง 

 
ไชยเชษฐ 

บริจาริกาทั้งเจ็ดโกรธพี่เ ลี้ยง
ทั้งสี่ที่เขาขางนาง 

สุวิญชา 
 

 
 

บริจาริกาทั้งเจ็ดกับพี่
เ ลี้ยงทั้งสี่ 

 
 

“ไดยินสี่พี่เ ลี้ยงทูล
ทัดทาน 

วาขานเปนแยบก็
แปลบใจ” 

 
 

“โกรธาชี้หนาและ
วาไป” 

 
 

ชี้หนา 

 
 

บริจาริกาทั้งเจ็ดวา     
พี่เลี้ยงรังแกผูหญิง,พี่
เลี้ยงโตตอบวา “ชาติ
วัวระวังสันหลังขาด” 

 
 

- 



 

 
ตารางที่ ๓ : บทละครนอกที่ปรากฏบทพิโรธวาทังครบทั้ง ๔ ขั้นตอน (ตอ) 

 
  

ขั้นตอน 
 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
ทาวสิงหลโกรธไชยเชษฐที่
ขับไลนางสุวิญชาและ       
นางแมวออกจากเมือง   

 
ทาวสิงหลกับ 
ไชยเชษฐ 

 
ทาวสิงหลฟงเรื่อง

ให  
“เคืองจิต” 

 
ทาวสิงหล “พิโรธ

โกรธขึ้ง” 

 
กระทืบเทา, 
ขัดเขมร, 
เคี้ยวฟน, 
เขี้ยวงอก, 
ตาแดง 

 
บริภาษ 

ไชยเชษฐวา           
ไมไวหนาตน 

 
จับศร,แกวง
ตระบอง, 

จัดทัพเตรียม       
ทําสงคราม 

 
ทาวสิงหลโกรธ            

นารายณธิเบศรที่ออกหนา
แทนไชยเชษฐ 

 
ทาวสิงหลกับ 
นารายณธิเบศร 

 
ทาวสิงหลคาดเดาวา  
นารายณธิเบศรคง
มาออกหนาแทนพอ 

 
“โมโหแคน 

แนนคอมันไส” 

 
กระทืบเทา 

 

 
บริภาษ              

นารายณธิเบศร        
ที่ออกหนาแทนพอ 

 
ขูทําราย 
รางกาย 

 



 

 
ตารางที่ ๓ : บทละครนอกที่ปรากฏบทพิโรธวาทังครบทั้ง ๔ ขั้นตอน (ตอ) 

  
ขั้นตอน 

 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
คาวี 

นางจันทสุดาโกรธ          
ทาวสันนุราชที่เกี้ยวพาราสี

ตนเปนครั้งที่สอง 
 

 
 

นางจันทสุดากับทาว
สันนุราช 

 
 

นางจันทสุดาไม
พอใจ 

ทาวสันนุราช 
 

 
 

นางจันทสุดาโกรธ    
ทาวสันนุราชที่
ลวงเกินตน 

 
 

กรีดรอง ,           
ขวางหมอนอิง,    

ลุกขึ้นกระทืบเตียง 

 
 

นางจันทสุดาบริภาษ    
ทาวสันนุราช          
วาดื้อดาน 

 
 

ขวางพานหมาก
พานพลู           

และสาดน้ําใส
ทาวสันนุราช 

 
นางจันทสุดาโกรธ 

ทาวสันนุราช(คาวีปลอม) 
ที่เกี้ยวพาราสีนาง 

 
นางจันทสุดากับ       
ทาวสันนุราช 

 
“ใหเคืองขุนหุนหัน

ผันหลัง” 

 
“แคนคั่งชังชิง” 

 
สะบิ้งสะบัด, ปดหู 

 
 
- 

 
 
- 



 

 

 

 จากการศึกษาบทละครนอกท่ีปรากฏบทพิโรธวาทังครบท้ัง ๔  ข้ันตอน  ขางตน  พบในเ ร่ือง 
สังขทอง ไชยเชษฐ และคาวี  ไมปรากฏในเร่ืองไกรทองและมณีพิชัย   สาเหตุท่ีเปนเชนนั้นเพราะ 
เร่ืองมณีพิชัย พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเ ลิศหลานภาลัยเปนตอนส้ันๆ กลาวถึง
เหตุการณตอนท่ียอพระกล่ินแปลงเปนพราหมณเพื่อแกแคนนางจันทรจนถึง ตอนท่ียอพระกล่ินนํา
มณีพิชัยไปเปนทาสเทานั้น  ดังนั้นจึงปรากฏบทพิโรธวาทังเพียงตอนเดียวคือ ตอนท่ีทาวพิชัยนุราช
ทราบความจริงวานางจันทรใสความยอพระกล่ินซ่ึงเปนบทพิโรธวาทังท่ีมี  ๓  ข้ันตอนดังจะกลาวถึง
ตอไป  สวนบทพิโรธวาทังในเร่ืองไกรทองสวนใหญเปนบททะเลาะวิวาทระหวางนางวิมาลาและ
นางตะเภาแกวตะเภาทอง ลักษณะบทพิโรธวาทังจึงเนนการบริภาษและการใชกําลังจึงไมปรากฏ
การกลาวถึงอารมณคับของใจทําใหพบพิโรธวาทังเร่ืองไกรทองเพียง ๓  และ ๒ ข้ันตอนเทานั้น   
 บทละครใน จากการศึกษาบทละครในพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา-
นภาลัย จํานวน ๒ เร่ือง ไดแก อิเหนา และรามเกียรต์ิ พบบทพิโรธวาทังท่ีมีข้ันตอนครบท้ัง ๔ 
ข้ันตอน ดังนี้ 
 
เร่ืองรามเกียรติ์ ตอน องคตสื่อสาร   
 หลังจากท่ีจองถนนเสร็จแลวพระอินทรไดถวายรถแดพระราม  เ ม่ือพระรามขามฝงมาแลว
จึงปรึกษาพิเภกเพื่อหาท่ีต้ังทัพ   พิเภกแนะวาควรต้ังทัพท่ีเขามรกตซ่ึงอยูไมไกลจากกรุงลงกา 
ทศกัณฐเห็นดังนั้นแลวจึงใหภาณุราชใชเวทมนตรสรางปาปลอม และใหพรางตัวอยูใตดิน ไมให
กองทัพของพระรามไปยังเขามรกตซ่ึงเปนชัยภูมิสําคัญได  ขณะท่ีเ ดินทางผานปาปลอม หนุมาน
สังเกตเห็นความผิดปกติเพราะในปาไมมีสัตวอาศัยอยู จึงไดใชตรีเ พชรแทงลงไปในพื้นดิน                
ภาณุราชจึงไดกลับคืนสูสภาพเดิมและหนุมานไดสังหารภาณุราช    พระรามจึงต้ัง ทัพท่ีเขามรกต           
ไดสําเร็จและมีรับส่ังใหองคตนําราชสารไปถวายแดทศกัณฐเพื่อประกาศสงคราม 
 

๑. ตัวละครเกิดความขัดแยง 
 หลังจากท่ีองคตนําสารไปยังกรุงลงกาแลว  นายประตูส่ังหามองคตเขาเ มืองและนําความ
ข้ึนกราบทูลทศกัณฐ   เม่ือทศกัณฐทราบวาองคตเปนผูถือสารมาก็เกิดความไมพอใจ ความวา 

๖๗ 



๕๑ 

 
 เมื่อนั้น    ทศเศียรทรงฟงไมกังขา 

  รูประจักษตระหนักแนในวิญญาณ  ไอองคตบุตราพาลี 
  ซ่ึงจะมาวาขานการเมือง   ก็ดวยเร่ืองสีดามารศรี 
  แมนจะใหเขามาเวลานี้   นาที่มันจะทําใหช้ําใจ 
  ถึงจะหามมิใหมาหาเรา   มันก็คงขืนเขามาจงได 
  จําจะเอาดีตององอนไว   อยาใหเคืองขัดอัธยา 

(บทละคอนเร่ืองรามเกียรต์ิและบอเกิดรามเกียรต์ิ ๒๕๑๒: ๑๕๓) 
 

องคตเปนบุตรของพาลีกับนางมณโฑ  องคตจึงเปนเหมือน “หนามหยอกอก”  ของทศกัณฐ 
เม่ือองคตเปนผูถือสารสงครามมาในเวลาท่ีทัพขาศึกประชิดเ มืองก็ย่ิงสรางความอับอายใหทศกัณฐ
เปนอันมาก  ดังนั้นทศกัณฐจึงไมตองการใหองคตเขาเมือง  แตองคตก็หาวิธีเขามาจนได  ทศกัณฐจึง
จําตองทําดีตอองคตดวยโดยใหนางมณโฑจัดเตรียมอาหารตอนรับองคต  ถึงกระนั้นก็ยังไมใหองคต
เขาประตูเมืองซ่ึงเปนการสรางความขัดแยงระหวางองคตและทศกัณฐข้ึน  

 
๒.   ตัวละครเกิดความคับของใจ 
การท่ีทศกัณฐส่ังใหนางมณโฑเตรียมอาหารตอนรับองคตท่ีหนาประตูเ มือง ทําใหองคต            

ไมพอใจดังบทประพันธตอไปนี้ 
 
เมื่อนั้น    องคตตอบเหลาสาวศรี 

  เอ็งกลับไปทูลพระชนนี้   วาของนี้ใหมาเหมือนยาพิษ 
  กูเปนขาฝาละองธุลีบาท   นารายณราชหริรักษจักรกฤษณ 
  จะอาสากวาจะส้ินชีวิต   พระมารดาอยาคิดเปนหวงใย 

(บทละคอนเร่ืองรามเกียรต์ิและบอเกิดรามเกียรต์ิ ๒๕๑๒: ๑๕๕) 
 

นางกํานัลยกอาหารไปยังนอกประตูตามคําส่ังของนางมณโฑ  เ ม่ือองคตเห็นอาหารท่ีนาง
มณโฑจัดเตรียมมาแลวก็เ กิดความไมพอใจพิจารณาไดจากการเปรียบเทียบอาหารเหลานั้ นวา

๖๘ 



๕๒ 

เหมือนยาพิษ ความคับของใจขององคตในสวนนี้  คือ การท่ีทศกัณฐขัดขวางมิใหองคตเขาเ มือง               
ใหอยูแคหนาประตูเมืองเทานั้น 

๓. ตัวละครเกิดอารมณโกรธ 
องคตไมพอใจทศกัณฐท่ีหามตนเขาเมืองจึงปฏิเสธอาหารท่ีนางมณโฑจัดเตรียมไวใหถึง

กระนั้นนางกํานัลก็พยายามใหองคตรับประทานอาหารดังนี้ 
 

บัดนั้น    นางกํานัลกัลยาอัชฌาสัย 
  จึ่งวอนวาพาทีพิร้ีพิไร   ขอพระองคจงไดโปรดปราน 
  ถึงขาวปลาวาไมเสวยหมด   จงชิมรสล้ิมลองแตของหวาน 
  พลางประณตนอมนั่งต้ังเคร่ืองอาน  บางอยูงานโบกปดพัดวี  

 (บทละคอนเร่ืองรามเกียรต์ิและบอเกิดรามเกียรต์ิ ๒๕๑๒: ๑๕๕) 

 
นางกํานัลพยายามเซาซ้ีใหองคตรับประทานอาหาร   จากเดิมท่ีองคตไมพอใจก็พัฒนา

กลายเปนความโกรธดังบทประพันธตอไปนี้ 
 
เมื่อนั้น    องคตคิดเคืองเหลาสาวศร ี

(บทละคอนเร่ืองรามเกียรต์ิและบอเกิดรามเกียรต์ิ ๒๕๑๒: ๑๕๖) 
 

๔. ตัวละครแสดงกิริยาเพ่ือระบายความโกรธ 
ก. การใชอวัจนภาษาเพ่ือระบายความโกรธ   
องคตแสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ โดยใชอวัจนภาษาเพื่อระบายความโกรธดังตอไปนี้                             
   

จึ่งชี้หนาวาเหมอีเหลานี้   เฝาเซาซ้ีเกอเกอเอออะไร 
(บทละคอนเร่ืองรามเกียรต์ิและบอเกิดรามเกียรต์ิ ๒๕๑๒: ๑๕๖) 
 

องคตโกรธนางกํานัลท่ีเซาซ้ีใหตนรับประทานอาหารจึงใชอวัจนภาษา “ชี้หนา”  และกลาว
บริภาษดังนี้ 

๖๙ 



๕๓ 

ข. การใชวัจนภาษาแสดงการบริภาษ   
 องคตแสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ โดยใชวัจนภาษาแสดงการบริภาษ ดังตอไปนี้ 
 

จึ่งช้ีหนาวาเหมอีเหลานี้   เฝาเซาซ้ีเกอเกอเอออะไร 
  นอยหรือดัดจริตกระบิดกระบวน  อยามากวนใจกูดูไมได 

(บทละคอนเร่ืองรามเกียรต์ิและบอเกิดรามเกียรต์ิ ๒๕๑๒: ๑๕๖) 
 

 องคตบริภาษนางกํานัลวาเซาซ้ีดัดจริตสรางความรําคาญใจใหแกตน  สังเกตไดจากบท
ประพันธ คือ “ เฝาเซาซ้ีเกอเกอเอออะไร ” , “ นอยหรือดัดจริตกระบิดกระบวน ” , “ อยามากวนใจ
กูดูไมได ” 
 

ค. การใชความรุนแรงทํารายคูกรณี   
 องคตแสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ โดยการใชความรุนแรงทํารายคูกรณี ดังตอไปนี้ 
 
  วาพลางทางแกวงพระขรรคชัย  ทําขัดใจจะประหารผลาญชีวี 

(บทละคอนเร่ืองรามเกียรต์ิและบอเกิดรามเกียรต์ิ ๒๕๑๒: ๑๕๖) 
 

องคตใชความรุนแรงหมายจะทํารายรางกายเหลานางกํานัลดวยการแกวงพระขรรค                    
แตพวกนางกํานัลก็หนีไปได   จึงทําใหองคตย่ิงโกรธมากข้ึนและหันมาบริภาษบริวารของทศกัณฐ
ดังบทประพันธตอไปนี้   

  
เมื่อนั้น    องคตเคืองขัดอัชฌาสัย  

  จึ่งวาเหวยอสุราเสนาใน   เจามึงวากระไรจะใครรู 
  เปนไฉนไมออกมาบอกเลย   ไปนิ่งเฉยเสียหมดไมอดสู 
  หรือสุดส้ินความคิดปดประตู   ทําใหกูคอยทาอยูชานาน 
  วาพลางทางแผลงสําแดงเดช   สะเทือนท่ัวนคเรศราชฐาน 
  กระทืบเทาเผนโผนโจนทะยาน  ถีบปราการดวยกําลังวังชา 

(บทละคอนเร่ืองรามเกียรต์ิและบอเกิดรามเกียรต์ิ ๒๕๑๒: ๑๕๕) 

๗๐ 



๕๔ 

จากบทประพันธขางตนพบวาสาเหตุหลักท่ีทําใหองคตโกรธคือการท่ีทศกัณฐปดประตู
เมืองไมยอมใหตนเขาเมืองปลอยใหตนรอและไมมีคําตอบเ ก่ียวกับสารท่ีตนถือมา ใหแตเพียงนาง
กํานัลออกมาตอนรับเล้ียงอาหารเทานั้น  ท้ังนางกํานัลก็เซาซ้ีใหตนรับประทานอาหาร  ดังนั้นองคต
จึงโกรธและใชความรุนแรงหมายทํารายรางกายนางกํานัล  ในท่ีสุดองคตก็ใชกําลังถีบประตูเ มืองพัง
และเขาเมืองได เม่ือเขาไปถึงทองพระโรงแลว   องคตก็นั่งลงบนหางของตนท่ีขดใหมีความสูง
เทากับบัลลังกของทศกัณฐแสดงใหเห็นถึงความไมกลัวเกรงและดูหม่ินทศกัณฐ  จากนั้นจึงกลาววา 

 
แลวจึ่งรองพูดจาวากลาว  ดูกอนทาวสิบพักตรยักษา 

  เราเปนทูตถือพระสารพระรามา  มิ่งมงกุฎอยุธยาธานี 
  เสด็จยกโยธามาพรอมหมด   อยูเขาแกวมรกตคิรีศรี 
  ใหเราถือรับส่ังมาคร้ังนี้   ตามประเวณีกษัตรา 
  แมนทานทําความช่ัวกลัวตาย   ไปถวายบังคมกมเกศา 
  จะรับแตโฉมยงองคสีดา   กลับไปอยุธยาไมราวี 

(บทละคอนเร่ืองรามเกียรต์ิและบอเกิดรามเกียรต์ิ ๒๕๑๒: ๑๕๗) 
 

องคตกลาวกับทศกัณฐวาตนเปนผูถือสารของพระรามซ่ึงขณะนี้ยกทัพมาอยู ท่ีเขามรกตแลว  
หากทศกัณฐรักตัวกลัวตายจงไปถวายบังคมพระรามและคืนนางสีดาใหโดยดี  ทศกัณฐไดฟงก็โกรธ
ดังนี้ 
 

เมื่อนั้น    องคทาวทศพักตรยักษี 
  ไดฟงค่ังแคนดังอัคคี   อสุรีจึ่งดํารัสตรัสไป 
  เหมไอสวาวานร    กูคิดวาสัญจรมาแตไหน 
  มิรูวาองคตยศไกร    เหตุใดอหังการพาที 
  ไมเกรงกูผูเปนปนกษัตริย   พงศจัตุรพักตรยักษี 
  ถึงเทพเทวัญจันทรี    อัญชลีกูจบภพไตร 
  เอ็งเปนแตทูตถือหนังสือสาร   ฮึกหาญเกินกูผูเปนใหญ 
  อนึ่งเลาเขามาถึงวังใน   เหตุใดไมถวายบังคมคัล 

 (บทละคอนเร่ืองรามเกียรต์ิและบอเกิดรามเกียรต์ิ ๒๕๑๒: ๑๕๗) 
 

๗๑ 



๕๕ 

ทศกัณฐโกรธองคตท่ีบุกเขามายังทองพระโรง โดยไมใหความเคารพยําเกรงตนผูเปน
กษัตริยปกครองเมือง และยังกลาวประชดองคต “มิรูวาองคตยศไกร ” ท้ัง ท่ีจริงแลวทศกัณฐเห็น
องคตเปนเพียงแค “ลิง” (สวา๑๓วานร) ตัวหนึ่ง เทานั้น   เ ม่ือองคตไดยินทศกัณฐตอวาตนเชนนั้น               
ก็โตตอบทศกัณฐดังนี้ 
 

เมื่อนั้น    องคตฤทธิแรงแข็งขัน 
  หัวรอราวาเหวยทศกัณฐ   จะเคารพอภิวันทดวยอันใด 
  เปนกษัตริยขัตติยาก็จริงอยู   แตจะเปนเจากูก็หาไม 
  อยาทําถือยศศักด์ิใหหนักไป   จะพากันบรรลัยท้ังเมืองมาร 
  จงกมเกลาเคารพอภิวาท   รับรสพจนารถราชสาร 
  ดึงด้ือถือตัวไมตองการ   วาพลางทางอานอักษรไป 
     ฯ ๖คํา ฯ 
   ในสารพระหริวงศทรงสังข  สถิตยังฝงเกษียรสมุทรใหญ 
  ฤๅษีเทวาสุราลัย    เชิญใหอวตารมาผลาญยักษ 
  ทรงพระนามราเมศม่ิงโมฬี   ผานศรีอยุธยาอาณาจักร 
  เสด็จออกสรางพรตทศพักตร   ไปลักอัครชายามาธานี 
  พระจึ่งยกพลตามขามสมุทร   มายั้งหยุดเหยียบนครของยักษี 
  แมนจะลุยลงกาสักนาที   ก็จะเปนภัสมธุลีแหลกลาญ 
  แตองคพระทรงฤทธ์ิคิดอนุกูล  จึ่งใหทูตจําทูลราชสาร 
  แมนไมสงองคสีดาเยาวมาลย   จะสังหารชีวันใหบรรลัย  

 (บทละคอนเร่ืองรามเกียรต์ิและบอเกิดรามเกียรต์ิ ๒๕๑๒: ๑๕๗-๑๕๘) 
 

องคตกลาวโตตอบวาตนไมใหความเคารพทศกัณฐเพราะถึงแมทศกัณฐจะเปนกษัตริยแตก็
ไมไดเปนเจานายของตนและอานสารจากพระราม  เนื้อความในสารนั้นก็กลาวเทาความเดิมท่ี
ทศกัณฐไปลักพาตัวนางสีดามาและใหทศกัณฐสงนางสีดาคืนใหโดยดีมิฉะนั้นจะสังหารทศกัณฐ  
ทศกัณฐไดฟงเชนนั้นก็ย่ิงโกรธมากย่ิงข้ึนจึงโตกลับไปดังนี้ 
 
                                                                 

๑๓ สวา น. ลิง (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒ : ๒๕๔๖ , ๑๑๔๔)   

๗๒ 



๕๖ 

เมื่อนั้น    ทศกัณฐเคืองขัดอัชฌาสยั 
  ชี้นิ้วกริ้วโกรธตรัสไป   มึงเห็นใครลักสีดาจึ่งพาที 
  เมื่อนางอยูผูเจาเดียวในดงดอน  เห็นกูวอนใหพามากรุงศรี 
  ถาเจาเอ็งงอนงอขอโดยดี   ก็จะมีอนุกูลไมสูญใจ 
  นี่กลับอวดอางฝมือซ้ือรู   ไปบอกเถิดวากูหาใหไม 
  ถึงพาพวกพลลิงมาชิงชัย   จะบรรลัยไมทันพริบตา 
  อันเจามึงนั้นกูก็รูหมด   หลบล้ีหนีพระพรตมาอยูปา 
  ใหไปรบนองครองพารา   แลวจึ่งมาตอสูกับหมูมาร 

 (บทละคอนเร่ืองรามเกียรต์ิและบอเกิดรามเกียรต์ิ ๒๕๑๒: ๑๕๗-๑๕๘) 
 
ทศกัณฐไดฟงสารก็ย่ิงโกรธย่ิง ข้ึนจึงใชอวัจนภาษาชี้นิ้วไปยังองคต และใชวัจนภาษา

บริภาษพระรามเจาของสาร และยังปฏิเสธวาตนไมไดลักพาตัวนางสีดาแตนางสีดาขอใหตนพามา
ดวย  หากขอโดยดีจะคืนนางใหแตพระรามกลับอวดอาง   และยังตอวา “ เจา” ขององคตเพิ่มอีกวา ท่ี
ออกผนวชเพราะพระพรตข้ึนครองเมือง   องคตจึงโตกลับไปวา 

 
เมื่อนั้น    องคตตอบไปดวยใจหาญ 

  เหวยทาวทศกัณฐอันธพาล   ชางมุสาวาขานทุกส่ิงอัน 
  เมื่อคร้ังพระหริรักษออกแรมปา  พระพรตติดตามมากันแสงศัลย 
  จึ่งเทวดาบสประชุมกัน   หามสองพระนองนั้นใหกลับไป 
  แตพระหริวงศองคพระลักษมณ  จะมาฆาโคตรยักษใหตักษัย 
  อยาองอาจอวดกลาชะลาใจ   จะพากันบรรลัยท้ังลงกา 
  เหมือนยักษีตรีเศียรทูตขร   ก็ตองศรส้ินชีวังสังขาร 
  ถาทานทําซ้ือรูสูศักดา   นาท่ีชีวาจะวายปราณ 

 (บทละคอนเร่ืองรามเกียรต์ิและบอเกิดรามเกียรต์ิ ๒๕๑๒: ๑๕๙) 
 
องคตโตตอบวาทศกัณฐโกหกท่ีวานางสีดายินยอมมากรุงลงกา  สวนเ ร่ืองท่ีพระรามออก

บวชนั้นพระพรตก็ตามมาดวยแตกลับไปแลว เพราะพระรามขอใหกลับไป  พระรามและพระ

๗๓ 



๕๗ 

ลักษมณจะมาสังหารยักษท้ังลงกาเหมือนกับท่ีไดสังหารตรีเ ศียร ทูต และขร นองชายของทศกัณฐ
มาแลว  ทศกัณฐไดยินเชนนั้นก็โตตอบไปดังนี้ 

 
เมื่อนั้น    ทศเศียรศักดากลาหาญ 

  ยิ่งค่ังแคนเคืองใจดังไฟกาฬ   จึ่งวาไอใจพาลเปนพวกกัน   
  ชางยกยองสองมนุษยวานารายณ  ไมมีอายไอโงโมหันธ 
  เขาฆาพอตัวตายวายชีวัน   กลับเปนเปนธรรมมาใหใช 
  มึงเปนลูกนางมณโฑโสภา   โดยจะวาก็กูเปนผูใหญ 
  ยังกลับหลูดูถูกทุกอยางไป   อวดอิทธ์ิฤทธิไกรแตรามา 
  ทําไมกับสังหารผลาญทูตขร   ฤทธิรอนออนแอไมแกกลา 
  เปนยักษอยูบานนอกขอกนา   ไมเหมือนชาวลงกาธานี 
  แตลวนรูเหาะเหินเดินอากาศ   ฤทธิรงคองอาจดังราชสีห 
  ซ่ึงเจามึงหมายจะราวี   เพราะจะถึงท่ีตายวายชีวัน   

 (บทละคอนเร่ืองรามเกียรต์ิและบอเกิดรามเกียรต์ิ ๒๕๑๒: ๑๕๙-๑๖๐) 
 

ทศกัณฐโตตอบวาองคตโงท่ียกยองมนุษยท่ีสังหารพอของตนวาเปนพระนารายณ  องคต
เปนลูกของนางมณโฑมเหสีของตน  ความจริงแลวควรใหความเคารพตนบางแตกลับลบหลูดูถูกตน  
สวนตรีเศียร ทูต และขร นองของตนนั้นออนแอไมเขมแข็งเชนตนหากคิดสังหารตนแลวอาจถึงท่ี
ตายได  องคตไดฟงเชนนั้นก็โตตอบไปดังนี้ 

 
เมื่อนั้น    องคตแสรงหัวเราะเยาะหยัน 

  แลวรองเยยเหวยทาวทศกัณฐ   อยาดึงดันอวดดีมีฝมือ  
  อันทูตขรตรีเศียรกากนา   มิใชนาพี่นองของทานหรือ 
  เขารูทุกบานเมืองเล่ืองลือ   ยังพูดด้ือถือตัวไมกลัวใคร 
  ยังมิหน้ําซํ้าวาพระราเมศ   ผลาญชีวิตบิตุเรศตักษัย 
  เนื้อความนี้แจงจบภพไตร   วาพระทัยทรงธรรมกรุณา 
  แตหากบิดากูจะสูตาย   มิใหแผลพานกายเทาเกศา 
  จึ่งส่ังใหเรากับพระอา   อยูเปนขาบาทบงสุพระทรงธรรม 
  นี่กลการอะไรท่ีไหนเลา   จึ่งเอามาวาไมนาขัน 

๗๔ 



๕๘ 

  เมื่อคร้ังบิดากูยังอยูนั้น   จับไดไอกุมภัณฑตนหนึ่งไป 
  รูปรางชางเหมือนพระยายักษ   สิบเศียรสิบพักตรเราจําได 
  พระบิตุเรศผูกรัดมัดไว   กูพาไปลากเลนเหมือนเชนปู 
  เอาขาวเย็นเดนนางพระกํานัล  ใหกินวันละปนจึ่งรอดอยู 
  ยังกลับอางอวดฝมือซ้ือรู   ลบหลูบิดากูวาไร   

 (บทละคอนเร่ืองรามเกียรต์ิและบอเกิดรามเกียรต์ิ ๒๕๑๒: ๑๖๐) 
 
องคตโตตอบทศกัณฐวาตรีเศียร ทูต และขร ท่ีวานั่นเปนนองของทศกัณฐ   สวนท่ีวาพอของ

ตนถูกพระรามสังหารนั่นเปนท่ีรูโดยท่ัวกันวาพอของตนขอสูตาย  พระรามก็ยังปรานี ใหไปสบาย 
ไมทุกขทรมาน  เร่ืองนี้ไมเ ก่ียวของกับทศกัณฐเลยแมแตนอย  แตเ ม่ือคร้ัง ท่ีพอของตนยังอยูนั้น             
ตนจําไดวาพอจับทศกัณฐท่ีอยูในรางปูมามัดใหตนลากเลน   ตนก็เอาขาวเ ย็นเดนนางกํานัลใหกิน
ทศกัณฐจึง มีชีวิตอยูรอดมาไดเชนนี้แลวทศกัณฐยังกลาอวดอางฝมือและลบหลูพอ ของตนอีก                  
เม่ือทศกัณฐไดยินเชนนั้นก็โกรธจัดและใชความรุนแรงทํารายคูกรณีดังนี้ 

 
เมื่อนั้น    ทศกัณฐแคนค่ังฟงไมได 

  ลุกขึ้นกระทืบบาทตวาดไป   เหมไอลิงไพรใจพาล 
  ไมเกรงกูผูเปนปนกษัตริย   สารพัดหยาบชาวาขาน 
  ตรัสพลางทางส่ังอํามาตยมาร   จับประหารชีวันใหบรรลัย 

 (บทละคอนเร่ืองรามเกียรต์ิและบอเกิดรามเกียรต์ิ ๒๕๑๒: ๑๖๐-๑๖๑) 
 
 ทศกัณฐโกรธจัดจึงใชความรุนแรงทํารายคูกรณีโดยส่ังใหเสนาของตนจับตัวองคตไป
ประหารชีวิต  แตองคตรอดไปไดท้ังยังสังหารส่ีเสนาและท้ิงถอยคําเยาะเยยกอนหนีไปดังนี้  
 

แลวตบมือหัวเราะเยาะเยย  วาเหวยเจาลงกากลาหาญ 
  กูจะใครไดเศียรของขุนมาร   ไปถวายพระอวตารผานฟา 
  แตคร้ังนี้มิไดมีอาชญาสิทธ์ิ   จึ่งจําใจไวชีวิตยักษา 
  วาพลางทางแผลงฤทธา   เหาะมากองทัพพลับพลาชัย 

 (บทละคอนเร่ืองรามเกียรต์ิและบอเกิดรามเกียรต์ิ ๒๕๑๒: ๑๖๑) 

๗๕ 



๕๙ 

ทศกัณฐไดยินเชนนั้นก็ย่ิงโกรธองคตเพราะไมสามารถทําอันตรายอแกองคตได  เหตุการณ
องคตส่ือสารคร้ังนี้เปนตนเหตุใหทศกัณฐส่ังใหเสนากางฉัตรบังเมืองใหมืดมิดเหมือนเวลากลางคืน
ทําใหทัพพระรามมองไมเห็นกรุงลงกา 
 เร่ืองรามเกียรต์ิตอนองคตส่ือสารนี้ กวีไดแสดง “ความโกรธ” ของตัวละคร ๒  ตัวพรอมกัน  
ดังนั้นผูรับสารท้ังผูอานและผูชมละครจะเห็นกระบวนการเกิดอารมณโกรธ   ตัวละครทศกัณฐและ
องคตครบทุกข้ันตอน  ดังจะสรุปเพื่อใหเห็นภาพชัดเจนย่ิงข้ึนในแผนผังตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗๖ 



๖๐ 

 
ทศกัณฐ องคต 

เกิดความขัดแยง : ทราบวาองคตเปนผูสงสาร 
 
เกิดความคับของใจ : ไมตองการใหองคตเขาเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เกิดความโกรธ : องคตพังประตูเมืองและบุกรุกมา
บริภาษท่ีทองพระโรง 
 
 
แสดงกิริยาเพ่ือระบายความโกรธ  : ใชวัจนภาษา
บริภาษองคตวาเปนแคลิงไมรู จักท่ีตํ่าท่ีสูง  
 
 
 

 
เกิดความขัดแยง : ถูกส่ังหามเขาเมือง 
 
เกิดความคับของใจ : ทศกัณฐใหนางมณโฑจัด
อาหารมาตอนรับแตไมใหเขาเมืองและไมตอบ
รับสารจากพระราม 
 
เกิดความโกรธ : เม่ือนางกํานัลพยายามเอาใจ
โดยเซาซ้ีใหรับประทานอาหาร 
 
แสดงกิริยาเพ่ือระบายความโกรธ  : ใช  อวัจ-
นภาษาชี้หนา และใช วัจนภาษาบริภาษนาง
กํานัล หลังจากนั้นจึง ใชความรุนแรงทําราย
นางกํานัล   เ ม่ือนาง กํานัลหนีไปไดก็จึงพั ง
ประตูไปบริภาษทศกัณฐท่ีทองพระโรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗๗ 



๖๑ 

 
 
 
ทศกัณฐ ใช อวัจนภาษาช้ีหนาวาองคต และโกหก
วานางสีดาเต็มใจมากับตน  และตอวาพระรามวา
ถูกนองแยงครองเมือง 
 
 
 
ทศกัณฐบริภาษองคตวารับใชคนท่ีสังหารบิดา
แ ล ะ ก ล า ว ว า  ต รี เ ศี ย ร  ทู ต  แ ล ะ ข ร ไ ม มี
ความสามารถเองไมเหมือนตน 
 
 
 
 
 
ทศกัณฐโกรธจัดและใชความรุนแรงทํารายคูกรณี
โดยส่ังใหส่ีเสนาจับตัวองคตไปประหารชีวิต 

 
 
องคตบริภาษทศกัณฐวาทศกัณฐไมใชเจานาย
ตนไมตองใหความเคารพและใหสงนางสีดา
คืนพระรามและ อานสารจากพระรามใ ห
ทศกัณฐฟง 
 
 
 
องคตบริภาษทศกัณฐวาโกหกและบอกวาพระ
พรตไมไดแยงครองเมืองและใหทศกัณฐคืน
นางสีดามามิเชนนั้นอาจเสียชีวิตดังเชน  ตรี
เศียร ทูต และขร 
 
 
 
องคตบริภาษทศกัณฐวาตรีเ ศียร ทูต และขรท่ี
ไร คว ามส ามา รถเ ปนน อง ข องท ศกัณ ฐ
เชนเดียวกับทศกัณฐท่ีเคยถูกพอของตนจับได
ในรางปูมาใหตนลากเลน 

 
จากแผนผังขางตนจะพบวากระบวนการเกิดอารมณโกรธของทศกัณฐและองคตเกิดข้ึนใน

เวลาใกลเคียงกันและมีความสัมพันธเก่ียวของกันเนื่องจากท้ังคู เปนคูกรณีกัน   เ ม่ือสังเกตในชวงท่ี
องคตและทศกัณฐโตเถียงกันจะพบวา  การโตเถียงหรือการใชวัจนภาษาแสดงการบริภาษโตตอบ
กันนั้นนอกจากจะเปนการแสดงออกเพื่อระบายความโกรธของตนแลวยังมีสวนสรางความเ จ็บใจ
ใหกับคูกรณีสงผลใหคูกรณีโกรธมากย่ิงข้ึนดวย 

๗๘ 



๖๒ 

นอกจากในบทละครใน เ ร่ืองรามเกียรต์ิ ตอน  องคตส่ือสาร แลว  กระบวนการเ กิด                      
บทพิโรธวาทังท่ีปรากฏครบท้ัง ๔ ข้ันตอน ยังพบในบทละครในเร่ืองรามเกียรต์ิ ตอนอ่ืนอีกดังนี้ 

 
เร่ืองรามเกียรติ์ ตอน หนุมานแปลงเปนควายดักทางประลัยกัลป   

 หลังจากทศกัณฐลม  ประลัยกัลปบุตรของทศกัณฐกับนางอัคคีคิดถึงบิดามารดาจึงขอลา
พระยานาคพอเล้ียงเดินทางกลับมาเย่ียมทศกัณฐกับนางอัคคี  เ ม่ือเ ดินทางมาถึงกรุงลงกาทราบขาว
จากนางอัคคีวาทศกัณฐลมจึงอาสาแกแคนแทนบิดา  พระรามใหหนุมานออกรับศึกประลัยกัลป   
หนุมานออกอุบายแปลงกายเปนควายติดอยู ท่ีปลักโคลน   เพื่อลวงใหประลัยกัลปดึงตนข้ึนจาก
โคลนจนหมดแรงแลกกับการบอกทางไปหาพระราม  คร้ันเม่ือประลัยกัลปดึงควายแปลงข้ึนมาแลว  
ควายแปลงก็ไมไดบอกทางใหประลัยกัลปดังสัญญา 
 

๑. ตัวละครเกิดความขัดแยง 
 เม่ือควายแปลงข้ึนจากโคลนมาไดแลวกลับไมบอกทางไปหาพระรามใหประลัยกัลป  แต
กลาวกับประลัยกัลปดังนี้ 
 

บัดนั้น    กาสรเสแสรงแกลงทําหาม 
  เราจะชวยช้ีแจงใหแจงความ   ทานอยาติดตามไปตอยุทธ 
  พระรามคือนารายณแบงภาค   มาจากวารินกระษิรสมุทร 
  จะลางเหลาปจจามิตรคิดประทุษ  ใหส้ินสุดอสุราทารุณ 
  เราหามโดยดีแมนมิฟง   จะโมโหโอหังหันหุน 
  ไมวาเลนเห็นจะปนเปนจุณ   ชวยบอกใหเอาบุญดอกขุนมาร 

(บทละคอนเร่ืองรามเกียรต์ิและบอเกิดรามเกียรต์ิ ๒๕๑๒: ๖๕๔) 
 

ควายแปลงกลาวสรรเสริญพระรามวาเปนพระนารายณแบงภาคมา  หามประลัยกัลปตาม
ไปแกแคนเพราะอาจถึงแกชีวิตได  ประลัยกัลปจึงไมพอใจควายแปลง เ กิดเปนความขัดแยงระหวาง
ประลัยกัลปและควายแปลง 
 

๗๙ 



๖๓ 

๒.   ตัวละครเกิดความคับของใจ 
เ ม่ือเ กิดความขัดแยง ระหว างประ ลัยกัลป กับควายแปลงแลวประลัยกัลปก็เ กิดความ                         

คับของใจตามมาเพราะไมสามารถทําใหควายแปลงบอกทางไปทัพพระรามได 
 
๓. ตัวละครเกิดอารมณโกรธ 

 นอกจากจะพูดจาดูถูกประลัยกัลปแลว  ควายแปลงท่ีประลัยกัลปเพิ่งชวยข้ึนมาจากปลัก
โคลนเพราะไมมีแรงข้ึนมาดวยตนเองยังทาใหประลัยกัลปประลองกําลังกับตนดวยจึงทําใหประลัย
เกิดอารมณโกรธข้ึนดังนี้ 

 
เมื่อนั้น    บรรลัยกัลปกริ้วโกรธดังเพลิงไหม 

(บทละคอนเร่ืองรามเกียรต์ิและบอเกิดรามเกียรต์ิ ๒๕๑๒: ๖๕๕) 
 

๔. ตัวละครแสดงกิริยาเพ่ือระบายความโกรธ 
๔.๑ การใชอวัจนภาษาเพ่ือระบายความโกรธ   
ประลัยกัลปโกรธควายแปลงท่ีพูดจาดูถูกตนและทาใหประลอง  จึงแสดงกิริยาเพื่อระบาย

ความโกรธ โดยใชอวัจนภาษาเพื่อระบายความโกรธดังตอไปนี้    
                                                        

แผดผาดตวาดรองกองไพร   เหมไอโวเวเฉโก 
(บทละคอนเร่ืองรามเกียรต์ิและบอเกิดรามเกียรต์ิ ๒๕๑๒: ๖๕๕) 
 

ประลัยกัลปใชอวัจนภาษาโดยการ “แผดเสียง” รองดวยเสียงอันดังเพื่อระบายความโกรธ   
  

๔.๒ การใชวัจนภาษาแสดงการบริภาษ   
นอกจากนี้แลวประลัยกัลปยังแสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ โดยใชวัจนภาษาแสดงการ

บริภาษ ดังตอไปนี้    
 
 

๘๐ 



๖๔ 

แผดผาดตวาดรองกองไพร   เหมไอโวเวเฉโก 
ทุจริตคิดอกตัญู     บุญคุณของกูอยูอโข 
ชวยยกขึ้นรอดตายไอควายโซ  กลับโยโสเยอหยิ่งจะชิงชัย 

(บทละคอนเร่ืองรามเกียรต์ิและบอเกิดรามเกียรต์ิ ๒๕๑๒: ๖๕๕) 
 
ประลัยกัลปบริภาษควายแปลงวา “อกตัญู”  เพราะประลัยกัลปเปนผูชวยควายแปลง

ข้ึนมาจากปลักโคลนแตควายแปลงกลับไมรูคุณกลาทาประลองกําลังกับตน 
 

๔.๓ การใชความรุนแรงทํารายคูกรณี   
ประลัยกัลปโกรธมากจึงใชความรุนแรงทํารายคูกรณี ดังตอไปนี้    

 
เปนไรมีดีแลวมาลองฤทธ์ิ   กูจะผลาญชีวิตใหตักษัย 
วาแลวโลดโผนโจนไป   เขารุกไลจับมหิงสเปนสิงคลี 

(บทละคอนเร่ืองรามเกียรต์ิและบอเกิดรามเกียรต์ิ ๒๕๑๒: ๖๕๕) 
 
 ประลัยกัลป ใชความรุนแรงทําร ายคูกรณีคื อควายแปลง  แตควายแปลงกลับสามารถ
ตานทานกําลังประลัยกัลปไดท้ังยังหลบหนีประลัยกัลปไลตาม    ควายแปลงกลับกลายเปนลิงปา
แลวทาประลองกําลังอีก  ทําใหประลัยกัลปโกรธมากย่ิง ข้ึนดังนี้ 
 

เมื่อนั้น    ประลัยกัลปสิทธิศักด์ิยักษา 
  ยิ่งพิโรธโกรธกระทืบบาทา   เหมไอลิงปาสาธารณ 
  มึงกลับนับถือกระบือเฒา   พูดเขากันตามเดียรัจฉาน 
  วาพลางเผนโผนโจนทะยาน   ขุนมารโลดไลวานร 

 (บทละคอนเร่ืองรามเกียรต์ิและบอเกิดรามเกียรต์ิ ๒๕๑๒: ๖๕๗) 
 

ประลัยกัลปย่ิงโกรธลิงปาท่ีพูดจาดูถูกตน จากคําวา “ย่ิงพิโรธ”  นอกจากนี้แลวประลัยกัลป
ยังไดใชอวัจนภาษากระทืบเทาเพื่อระบายความโกรธ  กล าวบริภาษและใชกําลังทํารายคูกรณีไป
พรอม ๆ กันดวย  เม่ือเห็นประลัยกัลปโกรธมาก ลิงแปลงก็ย่ิงย่ัวโทสะประลัยกัลปดังนี้ 

๘๑ 



๖๕ 

บัดนั้น    พานรินทรปล้ินปลอกหลอกหลอน 
  รบรับจับกุมตะลุมบอน   ประจัญบานราญรอนอสุรี 

(บทละคอนเร่ืองรามเกียรต์ิและบอเกิดรามเกียรต์ิ ๒๕๑๒: ๖๕๗) 
 หนุมานใ ชอ วัจนภาษา ย่ัวโทสะประ ลัย กัลป โดยการ  “ปล้ินปลอกหลอกหลอน ” 
ขณะเดียวกันนั้นก็เขาตอสูกับประลัยกัลปไปพรอมกันดวย  จึงทําใหประลัยโกรธและใชกําลังรุกไล
หนุมานดังนี้ 
 

เมื่อนั้น    บรรลัยกัลปกร้ิวโกรธกระบ่ีศรี 
  ไลรุกบุกบันโบยตี    ถอยทีหนีไลกันไปมา 

(บทละคอนเร่ืองรามเกียรต์ิและบอเกิดรามเกียรต์ิ ๒๕๑๒: ๖๕๘) 
 
 ในท่ีสุดหนุมานก็แปลงกายจากลิงปากลับเปนหนุมานดังนี้ 
  

บัดนั้น    ลิงเล็กหลอนหลอกกลอกหนา 
  แลวกลับแกลงแปลงกายกายา  เปนวายุบุตรวุฒิไกร 
  ชี้หนาวาเหวยไอกุมภัณฑ   มึงนี้ชีวันจะตักษัย 
  ชางโงเงาเฉาโฉดทุกอยางไป   รูตัวหรือไมอสุรี 
  เราหรือคือคําแหงหนุมาน   เปนทหารพระนารายณเรืองศรี 
  จะห้ําหั่นบ่ันเศียรเสียบัดนี้   ใหชีวีอาสัญบรรลัย    

 (บทละคอนเร่ืองรามเกียรต์ิและบอเกิดรามเกียรต์ิ ๒๕๑๒: ๖๕๘) 
 
 หนุมานใชอวัจนภาษาชี้หนาวาประลัยกัลปและกลาวบริภาษวา “โงเงาเฉาโฉด”  และบอก
วาตนเปนทหารของพระรามแปลงกายมา  เ ม่ือประลัยกัลปเห็นรางจริงของหนุมานประกอบกับ                 
หนุมานกลาวบริภาษย่ัวโทสะตนก็ย่ิงโกรธมากข้ึน ดังนี้ 
 

เมื่อนั้น    บรรลัยกัลปคร้ันเห็นลิงใหญ 
  โกรธกระทืบบาทาแลววาไป   เหวยไอพานรินทรดูหมิ่นยักษ 
  กูคิดวาลิงไพรจึ่งไตถาม   มึงนี้พวกลักษมณรามพึ่งรูจัก 

๘๒ 



๖๖ 

  อยาโยโสโอหังฮึกฮัก   กูจะหักคอเค้ียวเสียเด๋ียวนี้ 
  วาพลางกวัดแกวงพระแสงศร  ประจัญบานราญรอนกระบ่ีศรี 
  เขนเขี้ยวแข็งขอตอตี   ถอยทีไลกระชิดติดพัน  
     (บทละคอนเร่ืองรามเกียรต์ิและบอเกิดรามเกียรต์ิ ๒๕๑๒: ๖๕๘) 

 
ประลัยกัลปใชอวัจนภาษาโดยการกระทืบเทา กลาวบริภาษ และใชกําลังไลประชิดหนุมาน 

จนทายท่ีสุดแลวก็ถูกหนุมานสังหารจนถึงแกความตาย  จากบทพิโรธวาทังตอนหนุมานแปลงกาย
เปนควายดักทางประลัยกัลปนี้  สามารถนําใชวิเคราะหในเชิง  “กลศึก”  ไดคือ  เ ม่ือหนุมานไดรับ
คําส่ังจากพระรามใหรับศึกประลัยกัลป  หนุมานทราบจากพิเภกวาประลัยกัลปมีกําลังมาก และมี
ลําตัวล่ืนจับไดยาก  หนุมานจึงวางแผนแปลงกายเปนควายติดปลักโคลนหวังใหประลัยกัลปชวยดึง
ตนจนออนแรง   และหลังจากนั้นก็ใชวิธีการย่ัวโทสะประลัยกัลปพูดจาดูถูกและทาทายใหมา
ประลองกําลังกับตน  ประลัยกัลปหลงกลจึง ว่ิงรุกไลควายแปลง   หนุมานจึงแปลงกายเปนลิงปา
พูดจาย่ัวโทสะประลัยกัลปอีก  ประลัยกัลปก็หลงกลอีกว่ิงรุกไลลิงปา ทายท่ีสุดจึงกลับกลายเปน            
หนุมาน  จะเห็นวาหนุมานหวังลดทอนแรงประลัยกัลปโดยหลอกลอใหประลัยกัลปใชแรงโดยเปลา
ประโยชนจากการดึงตนจากปลักโคลน การว่ิงรุกไล  และย่ัวโทสะใหประลัยกัลปขาดสติ  จนใน
ท่ีสุดแลวหนุมานก็สามารถเอาชนะประลัยกัลปไดอยางงายดาย  จะพบวาลักษณะของบทพิโรธวา
ทังกอนการสูรบเกือบทุกคร้ัง  และมีลักษณะรวมกันคือฝายท่ีโกรธและโตตอบอยางรุนแรงมักเปน
ฝายท่ีพายแพในการตอสู  สาเหตุท่ีเปนเชนนี้ เพราะเวลาท่ีโกรธมักจะ  “ขาดสติ” ท่ีจะกล่ันกรอง
เร่ืองราวและลดทอนกําลังความสามารถลงดวย 

นอกจากนี้แลวยังพบ  กระบวนการเกิดบทพิโรธวาทังท่ีปรากฏครบท้ัง  ๔  ข้ันตอน  ในบท
ละครในเร่ืองอิเหนา อีกดังนี้ 
 

 
 
 
 
 

๘๓ 



๖๗ 

เร่ืองอิเหนา  ตอน ทาวกุเรปนโกรธอิเหนาท่ีไมยอมกลับกรุงกุเรปนและปฏิเสธงานอภิเษกสมรส  
หลังจากประไหมสุหรี กุเรปนใหกําเนิดนางวิยะดาแลว ทาวดาหาจึงสงสารขอหม้ัน             

นางวิยะดากับสียะตราพระโอรส  ทาวกุเรปนรับหม้ันและกําหนดงานอภิเษกระหวางอิเหนากับ          
นางบุษบา  เม่ืออิเหนาทราบความจึงวางแผนไปเท่ียวปาเพื่อออกจากเมืองไปพบนางจินตะหราและ
ในท่ีสุดก็ไดนางจินตะหราเปนชายา ทาวกุเรปนทราบวาอิเหนาอยู เ มืองหมันหยากับนางจินตะหรา
จึงสงสารเรียกตัวอิเหนากลับกรุงกุเรปน  อิเหนาทราบความก็สงสารผัดผอนโดยอางวาตนตองอยู
ถวายบังคมลาทาวหมันหยาแลวจึงจะกลับเมือง 

 
๑. ตัวละครเกิดความขัดแยง 
เม่ือทาวกุเรปนไดรับสารจากก็ทราบวาอิเหนามีเจตนาผัดผอนไมยอมกลับกรุงกุเรปน  

 ดวยเหตุนี้เองจึงเกิดเปนความขัดแยงระหวางทาวกุเรปนและอิเหนาข้ึน 
 

๒.  ตัวละครเกิดความคับของใจ 

จากเร่ืองอิเหนา ตอน ทาวกุเรปนโกรธอิเหนาท่ีไมยอมกลับกรุงกุเรปน  เ ม่ือเ กิดความขัดแยง
ระหวางทาวกุเรปนและอิเหนาแลว ทาวกุเรปนเกิดความโกรธและความคับของใจ ดังบทประพันธ 
ตอไปนี้ 

 
  เมื่อนั้น    พระปนภพกุเรปนนาถา 
 ไดแจงแหงคําพระลูกยา   ผานฟาเคืองแคนแสนทวี 
 ทั้งเรารอนฤทยัใหรําคาญ   ดวยจวนจะแตงการภิเษกศรี 
 จึงเสด็จยางเยื้องจรลี   เขาปราสาทมณีทันใด   

(บทละครเร่ืองอิเหนา  ๒๕๔๓: ๑๙๐) 
  

ทาวกุเรปนโกรธอิเหนาท่ีไมยอมกลับเมืองสังเกตไดจากคําวา “ เ คืองแคน” แตความโกรธ
ของทาวกุเรปนปรากฏรวมกับอารมณ “รอนใจ”  เพราะใกลถึงกําหนดงานอภิเษกสมรสระหวาง
อิเหนาและนางบุษบาแลว  อารมณโกรธของทาวกุเรปนในตอนนี้ จึง ถูกกักเ ก็บไมไดระบายออกมา
อยูในสภาวะ“ คับของใจ ” เพราะทําอะไรไมไดและกลับเขาปราสาทไป 

๘๔ 



๖๘ 

๓.  ตัวละครเกิดอารมณโกรธ    
ทาวกุเรปนเกิดอารมณโกรธอิเหนาแลวดังท่ีกลาวไวในข้ันตอนตัวละครเกิดความคับของใจ 

แตทาวกุเรปนกักเก็บความโกรธนั้นไวเพราะรอนใจเ ร่ืองกําหนดการอภิเษกสมรสมากกวาจึง เ กิด
เปนความคับของใจข้ึน และเม่ือเหตุการณทํานองนี้เกิดข้ึนอีกความคับของใจท่ีเ ก็บไวจึงแปรสภาพ
กลับเปนความโกรธอีกคร้ัง กลาวคือ ทาวดาหาสงสารมาเพื่อสอบถามเ ร่ืองงานอภิเษกเพราะพน
กําหนดแลว  ทาวกุเรปนจึงสงสารเรียกตัวอิเหนากลับกรุงกุเรปนอีกคร้ัง  แตอิเหนาก็ยังไมยินยอม
กลับเมืองและสงสารปฏิเสธงานอภิเษก  เม่ือทาวกุเรปนไดรับสารจากอิเหนาแลวควา มคับของใจท่ี
เก็บไวก็แปรสภาพกลับเปนความโกรธอีกคร้ัง ดังนี้ 

 
เมื่อนั้น    องคทาวกุเรปนเปนใหญ 

 ทราบสารดาลเดือดพระดนัย   ............................................... 
(บทละครเร่ืองอิเหนา  ๒๕๔๓: ๒๐๑) 

 

 ทาวกุเรปนโกรธอิเหนาปฏิเสธงานอภิเษกพบไดจากคําวา  “ ดาล เดือดพระดนัย  ” เ ดิม           
ทาวกุเรปนโกรธอิเหนาต้ังแตคร้ังท่ีอิเหนาผัดผอนการกลับเมืองแลว  แตความโกรธนั้นถูกกักเ ก็บ        
ไมระบายออกอยูในรูปของความคับของใจ  เม่ืออิเหนาสงสารปฏิเสธงานอภิเษกอีกคร้ังจึงกระตุน
ความคับของใจใหกลับเปนความโกรธอีกคร้ัง 

 

๔.  ตัวละครแสดงกิริยาเพ่ือระบายความโกรธ 
๔.๑ การใชวัจนภาษาแสดงการบริภาษ   
ทาวกุเรปนแสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ  โดยใชวัจนภาษาแสดงการบริภาษ ดังนี้  

 
 .............................................   จึงตรัสไปแกอัครชายา 
 อะหนะอิเหนานี้ผิดนัก   ไปพะวงหลงรักจินตะหรา 
 ท่ีรวมวงศเทเวศรไมเจตนา   สวนท่ีตํ่าชาสิชอบใจ 
 ตัดรอนมาตามอําเภอเอง   จะยําเกรงวงศาก็หาไม 
 แมนพระอนุชารูไป    จะนอยใจดวยอัปยศนัก 
 จําจะคิดปดงําไกลเกล่ีย   อยาใหเสียตระกูลประยูรศักด์ิ 

๘๕ 



๖๙ 

 ถาใครรูความไมงามพักตร   สงสารหลานรักบุษบา 
 เห็นจะตองงดการรําคาญจิต   พระยิ่งคิดเคืองแคนทาวหมันหยา 

 
(บทละครเร่ืองอิเหนา  ๒๕๔๓: ๒๐๑-๒๐๒) 

     
ทาวกุเรปนกลาวบริภาษอิเหนากับประไหมสุหรีกุเรปนวา อิเหนาคิดผิดท่ีไมยอมอภิ เษกกับ

บุษบาท่ีรวมวงศอสัญแดหวาแตกลับหลงรักจินตะหรา “ ท่ีตํ่าชา ”   และตัดรอนงานอภิเษกโดย             
ไมเห็นแกวงศตระกูล  ถาทาวดาหาและบุษบาทราบความจะตองอับอาย  ทาวกุเรปนคิดแลวก็               
“โกรธ” ทาวหมันหยาดวย  ถึงแมวาจะเปนเหตุการณนี้จะ เปนเหตุขัดแยงระหวางทาวกุเรปนและ
อิเหนา  แตในตอนทายนั้นทาวกุเรปนกลับ “ พาลโกรธ ” ทาวหมันหยา  และสงสารขอเ ล่ือนพิธี
อภิเษกไปยังเมืองดาหาอีกดวย  แสดงใหเห็นวาแมทาวกุเรปนจะโกรธอิเหนาแตดวยความรักจึง 
“ปกปอง”  อิเหนาและโยนใหเปนความผิดของผู อ่ืน  ดังจะสังเ กตไดเพิ่มเ ติมในสารขอเ ล่ือน                    
พิธีอภิเษก ดังนี้ 

 
 เมื่อนั้น    พระผูผานกรุงไกรไอศวรรย 
จึงบัญชาส่ังดะหมังนั้น   เรงผายผันไปแจงอนุชา 
บอกวาเรารอนใจดังไฟผลาญ   รําคาญดวยอิเหนาหนักหนา 
เดิมลาไปเลนพนาวา   แลวหนีไปหมันหยาเวียงชัย 
ใหไปหาตัวเปนหลายคร้ัง   แตผัดเพี้ยนอยูยังหามาไม 
อันใจกูนี้เสนาใน    จะหาใหท่ีรวมสุริยวงศ 
แตโอรสทําความไมงามหนา   ไปรักใครจินตะหราลุมหลง 
เหตุเพราะผูใหญนั้นเปนม่ันคง  ยุยงสงเสริมจึงเหิมใจ 
ดูทีเหมือนจะกลัวดวยตัวผิด   จึงจนจิตอยูยังหามาไม 
การวิวาหจะตองเล่ือนเดือนไป  แตพอใหอิเหนากลับมา 

(บทละครเร่ืองอิเหนา  ๒๕๔๓: ๒๐๓) 
 

นอกจากนี้แลวกระบวนการเ กิดบทพิโรธวาทังท่ีปรากฏครบท้ัง  ๔  ข้ันตอนยังพบใน                 
บทละครในตอนอ่ืนอีกดังตารางสรุปตอไปนี้ 

๘๖ 



 

 

 

 ตารางที่ ๔ : บทละครในที่ปรากฏบทพิโรธวาทังครบทั้ง ๔ ขั้นตอน    
  

ขั้นตอน 
 
เรื่อง

 
 

ความขัดแยง

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
อิเหนา 

ระตูบุศสิหนาโกรธ         
ประสันตาเขามากอความ
วุนวายที่พลับพลาของตน 

 
 

ระตูบุศสิหนากับ
ประสันตา 

 
 

“ระตูบุศสิหนา       
ขัดใจไคลคลา
ออกมาพลัน” 

 
 

ระตูบุศสิหนาโกรธ   
ประสันตา 

 
 

กระทืบเทา 

 
 

ระตูบุศสิหนาบริภาษ   
ประสันตาที่กอความ
วุนวายในพลับพลา
ของตนและตําหนิ

ทหารตนที่ไรสามารถ 

 
 

จัดทัพหมายเอา
ชีวิตประสันตา 

 
บุษบาโกรธอิเหนา          

ที่ลวงเกินตนและทูลขอ
สไบของตนจาก 
มะเดหวีดาหา 

 
 

 
บุษบากับอิเหนา 

 
บุษบาไมพอใจ

อิเหนามาก “ใหคลั่ง
คลุมกลุมใจ         
หนักหนา” 

 
 “ยิ่งคิดยิ่งแคนแสน

ทวี” 

 
ไมสรงน้ํา,           

ไมเสวยอาหาร,       
ไมบรรทม 

 
บุษบาบริภาษอิเหนาที่

ลวงเกินตน 
 
 

 
- 



 

ตารางที่ ๔ : บทละครในที่ปรากฏบทพิโรธวาทังครบทั้ง ๔ ขั้นตอน (ตอ)   
 

  
ขั้นตอน 

 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
บุษบาโกรธอิเหนาที่เขา

มายังหองนาง 

 
บุษบากับอิเหนา 

 
“ตกใจตะลึงทั้ง

อินทรีย” 

 
“กันแสงพลางตรัส
ดวยขัดแคน” 

 
รองไห,คอน 

 
บุษบาบริภาษอิเหนาที่
บุกมายังหองนอน 

ของตน 
 

 
หยิก,ขวน 

 
สังคามาระตาโกรธ         

วิหยาสะกําที่ตอวาอิเหนา 

 
สังคามาระตากับ       
วิหยาสะกํา 

 

 
“ฟงวิหยาสะกํา

อภิปราย    
หยาบคาย           

เคืองขัดอัธยา” 

 
“ไดฟงดังศรเสียบ

กรรณ” ,            
“ดังตรีเพชรบาด      

ในอุรา” 
 

 
ยิ้มเหยาะ            

(วิหยาสะกําตอบโต  
สังคามาระตา) 

 
สังคามาระตาบริภาษ

วิหยาสะกําวา         
ไมคูควรกับบุษบา ,     
วิหยาสะกําโตตอบ

กลับวาไมใชเรื่องของ   
สังคามาระตา 

 

 
สังคามาระตา
สังหาร            

วิหยาสะกํา 

 



 

ตารางที่ ๔ : บทละครในที่ปรากฏบทพิโรธวาทังครบทั้ง ๔ ขั้นตอน (ตอ)   
 

  
ขั้นตอน 

 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
ทาวจะมาหราโกรธ         
อุณากรรณที่คุมทัพ         

มารบกับตน 

 
ทาวจะมาหรากับ       
อุณากรรณ 

 
ทาวจะมาหรา        

“ เคืองขัดตรัสตอบ
พจมาน ”  

 
ทาวจะมาหราโกรธ

อุณากรรณ 
 “พิโรธโกรธกริ้ว

โกธา” 

 
- 

 
ทาวจะมาหรากลาววา

ใหอุณากรรณ         
ยกทัพกลับ 

 
แกวงทวนขับมา    
ขวางหนา 

 
นางเกนหลงโกรธยาหรันที่

ลวงเกินนาง 

 
นางเกนหลงกับ        

ยาหรัน 

 
นางเกนหลงเกิด
ความคับของใจที่
ยาหรันลวงเกินนาง 

 
นางเกนหลง         

“กลุมกลัดขัดแคน
แสนทวี” 

 
รองไห 

 
นางเกนหลงบริภาษ 

ยาหรันวา             
ทําการหยาบชา 

 
นางเกนหลงขู      
ยาหรันวา          

ถาปนหยีตามมา
พบจะใหสังหาร

ยาหรัน 
 
 



 

ตารางที่ ๔ : บทละครในที่ปรากฏบทพิโรธวาทังครบทั้ง ๔ ขั้นตอน (ตอ)   
 

  
ขั้นตอน 

 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
รามเกียรติ์ 

พระนารทฤๅษีโกรธ        
หนุมานที่อวดดีทดสอบ
ความสามารถของตน 

 

 
 

พระนารทฤๅษีกับ      
หนุมาน 

 
 

พระนารทฤๅษีเกิด
ความคับของใจวา
ทําไมเจาลิงปาจึง
บอกวาหองแคบ

เกินไป 

 
 

พระนารทฤๅษีโกรธ 
“พระนักสิทธคิด
โมโหหุนหัน” 

 
 
- 

 
 

พระนารทฤๅษีบริภาษ  
หนุมานที่ลบหลูตน 

 
 

พระนารทฤๅษีใช
คาถาเสกให        

หนุมานตากฝน 
 

 
อินทรชิตโกรธหนุมานที่เผา

กรุงลงกา 

 
อินทรชิตกับหนุมาน 

 
อินทรชิตคับของใจ
ที่เห็นลิงเผือกกอ
ความวุนวาย         
ในสวน 

 
“อินทรชิตเคืองขุน

หุนหัน” 

 
- 

 
อินทรชิตบริภาษ       

หนุมานวาเปนลิงปา
บังอาจมาหลบหลูตน 

 

 
แกวงศรเขาตอสู
กับหนุมาน 

 

 



 

ตารางที่ ๔ : บทละครในที่ปรากฏบทพิโรธวาทังครบทั้ง ๔ ขั้นตอน (ตอ)   
 

  
ขั้นตอน 

 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
พระรามโกรธนางสีดาที่
นางวาดรูปทศกัณฐ 

 
พระรามกับ 
นางสีดา 

 
พระรามสงสัยวา
ใครเปนคนวาดรูป

ทศกัณฑจึง          
“เคืองขัดอัธยา” 

 
เมื่อทราบวา         

นางสีดาเปนคน
เขียนรูปก็ “กริ้ว
โกรธกระทืบบาท

ตวาดไป” 

 
กระทืบเทา 

 
พระรามบริภาษ        
นางสีดาวาลักลอบ
เขียนรูปทศกัณฑ       

ไวดูเลน 

 
ใหพระลักษมณ
นําตัวนางสีดาไป
ประหารชีวิตและ
ใหพระลักษมณ
เอาหัวใจนางสีดา

มาใหดู 
 

พระพรตกับ 
พระสัตรุดโกรธ            

พระมงกุฎกับพระลบที่      
จับตัวหนุมานไว 

 
พระพรต,พระสัตรุด
กับพระมงกุฎ,พระลบ 

 
พระพรตกับ         

พระสัตรุดเกิดความ
คับของใจวาใคร

เปนผูจับหนุมานมัด 

 
พระพรตกับ         

พระสัตรุด“กริ้ว
โกรธพิโรธใจ” 

 
- 

 
พระพรตกับ           

พระสัตรุดบริภาษ      
ผูที่ทํารายหนุมาน 

 
- 

 



 

 

 

จากการศึกษาบทละครในท่ีปรากฏบทพิโรธวาทังครบท้ัง ๔ ข้ันตอน ขางตน  พบท้ังในเ ร่ือง 
อิเหนา และ รามเกียรต์ิ  ดวยเหตุนี้ จึงสรุปไดวาบทพิโรธวาทังท่ีมีข้ันตอนครบท้ัง  ๔  ข้ันตอนพบ
เหมือนกันท้ังในบทละครนอกและบทละครใน  สวนท่ีแตกตางระหวางละครนอกและบทละครใน
คือ “ ข้ันตอนการเกิดความคับของใจ ”  ในบทละครนอกนั้นความคับของใจจะเปนลักษณะความ
ไมพึงพอใจ ความวาวุนใจท่ีไมไดระบายออกมา  บทละครในนั้นพบท้ังความคับของใจในลักษณะนี้
และลักษณะเฉพาะท่ีไมปรากฏในบทละครนอกคือ การเก็บกักความโกรธในรูปของความคับของใจ 
โดยไมระบายความโกรธออกมาโดยทันทีและสะสมความโกรธนั้นข้ึนเร่ือย ๆนําไปสูการแสดงกิริยา
เพื่อระบายความโกรธในภายหลัง  ลักษณะเชนนี้คลายกับการเ ก็บสะสมความโกรธจนกลายเปน
โกรธแคน (  โกรธเ จ็บใจอยูไมหาย๑๔)   ซ่ึงปรากฏท้ังในบทละครนอกและบทละครใน  แตใน                       
บทละครนอก  เม่ือตัวละครโกรธยอมระบายความโกรธโดยทันทีไมเ ก็บสะสมความโกรธไวจน
กลายเปนความคับของใจ   
 ตัวอยางการกักเก็บความโกรธในรูปของความคับของใจนี้ ไดแก บทละครในเ ร่ืองอิเหนา 
ตอน ทาวกุเรปนโกรธอิเหนาท่ีไมยอมกลับกรุงกุเรปนและปฏิเสธงานอภิเษกสมรส  ท่ียกตัวอยางไว
ขางตนแลว  และสามารถสรุปไดดังแผนผังตอไปนี้ 
 
ความขัดแยง   ความคับของใจ  อารมณโกรธ  ระบายค วามโกร ธ
  

สาเหตุท่ีทําใหบทละครในมีการกักเก็บความโกรธในรูปของความคับของใจ สวนหนึ่ง เปน
เพราะขนบของละครในมุงเนนการดําเนินเร่ืองเปนหลักขณะท่ีละครนอกมุงเนนความสนุกเปนหลัก  
ขนบของวรรณคดีการละครนี้สงผลตอการสรางบทละครดวยเชนกัน   บทละครในจึงมุง เ นนการ
ดําเนินเร่ือง มีการวางโครงเร่ืองท่ีเชื่อมโยงสัมพันธเปนเหตุเปนผลกัน  เหตุการณหนึ่งยอมสงผลตอ
อีกเหตุการณ มีเก็บกักเก็บอารมณของตัวละครเพื่อตอยอดอารมณโกรธในเหตุการณตอไป  ขณะท่ี
ขนบของการแสดงละครนอกเนนความสนุกสนานไมเนนการดําเนินเร่ือง  ตัวละครในละครนอกจึง
                                                                 

๑๔ ราชบัณฑิตยสถาน , พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ .ศ . ๒๕๔๒ (กรุงเทพฯ : นานมีบุคส
พับลิเคช่ัน , ๒๕๕๖), ๒๖๕ .   

๙๒ 



๕๑ 

มักแสดงอารมณท่ีชัดเจนบางคร้ังอาจแสดงอารมณเ กินจริงเพื่อสรางตลกขบขัน   จึงไมปรากฏการ
กักเก็บความโกรธในรูปแบบของความคับของใจ  นอกจากนั้นเหตุผลอีกประการหนึ่ง คือบทละคร
นอกในพระบาทสมเด็จพระพุทธเ ลิศหลานภาลัยสวนใหญเปนเพียงตอนส้ัน  ๆ ท่ีพระองคทรง
คัดเลือกมาเพราะเหมาะสมกับใชเลนละคร  สงผลใหบทละครนอกดําเนินเ ร่ืองจึงเปนไปอยาง
กระชับรวดเร็วเพื่อผูอานและผูชมสามารถรับรู เ ร่ืองราวไดในทันที   ขณะท่ีการเ ก็บความโกรธใน
รูปแบบของคับของใจตองจําเปนอาศัยการเลาเร่ืองและการลําดับเหตุการณอีกหลายเหตุการณกวา
ผูอานและผูชมจะเขาใจอารมณโกรธของตัวละครได  ดังนั้นจึง ไมปรากฏกลวิธีการเ ก็บความโกรธ
ในรูปแบบของความคับของใจในบทละครนอก   
 
 ๓.๑.๒  บทพิโรธวาทังท่ีมี ๓  ขั้นตอน 

บทพิโรธวาทังท่ีมี ๓  ข้ันตอน  กลาวคือ ไมปรากฏขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งจากข้ันตอน
ท้ังหมด ๔ ข้ันตอน  คือ ตัวละครเกิดความขัดแยง  , ตัวละครเกิดความคับของใจ , ตัวละครเกิด
อารมณโกรธ  และตัวละครแสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ   

จากการศึกษาบทละครนอกพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเ ลิศหลานภาลัย 
จํานวน ๕ เร่ือง ไดแก สังขทอง  ไกรทอง  ไชยเชษฐ มณีพิชัย และคาวี  พบบทพิโรธวาทังท่ีมี ๓ 
ข้ันตอน ดังนี้ 

 
เร่ือง สังขทอง ตอนนางจันทีทูลขอตําแหนงพระมเหสีใหพระมารดา  
 นางจันทาทําเสนหใสทาวยศวิมล  และรวมมือกับโหรหลวงใสความวานางจันท คลอดลูก
เปนหอยสังขและยังเปนกาลกิณี  ทาวยศวิมลท่ีตองมนตเสนหหลงเชื่อ จึง เนรเทศนางจันทออกจาก
เมือง ภายหลังทาวยศวิมลส่ังใหนําตัวพระสังขไปถวงน้ําดวย  นางจันทาตองการเปนพระมเหสีจึง
ใหนางจันทีพระธิดาทูลขอทาวยศวิมลใหแตงต้ังตนเปนพระมเหสีแทนนางจันทท่ีถูกขับออกจาก
เมือง 
 
 
 

๙๓ 



๕๒ 

๑. ตัวละครเกิดความขัดแยง 
เม่ือทาวยศวิมลเห็นวาพระธิดาทูลขอตําแหนงพระมเหสีใหนางจันทาก็ทราบโดยทันทีวา

นางจันทาเปนผูส่ังพระธิดาใหมาทูลขอ จึงกอใหเ กิดเปนความขัดแยงระหวางทาวยศวิมลและ                   
นางจันทาข้ึน   
 

๒. ตัวละครเกิดความคับของใจ 
ในบทประพันธ เร่ือง สังขทอง ตอนนางจันทีทูลขอตําแหนงพระมเหสีใหพระมารดา  ไม

ปรากฏข้ันตอนตัวละครเกิดความคับของใจท้ังนี้เพราะตัวละครเกิดความคับของใจและความโกรธ
ในเวลาใกลเคียงกันจนแทบจะเกิดข้ึนในเวลาเดียวกัน  ดังนั้นกวีจึง“ละ”การบรรยายความคับของใจ
หรืออารมณโกรธอยางใดอยางหนึ่งไว   
  

๓. ตัวละครเกิดอารมณโกรธ 
เม่ือทาวยศวิมลทรงเกิดความขัดแยงกับนางจันทาแลวก็เกิดความโกรธตามมาโดยทันที             

ดังบทประพันธตอไปนี้ 
 

ฟงคํา    ชอกชํ้าหมกมุนหุนหัน 
(บทละครนอกรวม ๖ เร่ือง ๒๕๑๓: ๓๗) 

นางจันทาปฏิเสธวาไมไดสอนใหนางจันทีขอตําแหนงพระมเหสีและประชดทาวยศวิมล วา
พระองคยังอาลัยรักนางจันทอยู  สวนเร่ืองท่ีพระสังขถูกจับถวงน้ํานั้นก็ไมใชความผิดของนาง ดังท่ี
ทาวยศวิมลกลาวหานางเพราะทาวยศวิมลเปนผู ส่ังถวงน้ําพระสังขเอง   การท่ีนางทวงสัญญาขอ
ตําแหนงพระมเหสีก็ไมใชเร่ืองผิดเพราะทาวยศวิมลเคยกลาวไว   เ ม่ือพิจารณาคําพูดของนางจันทา
แลวพบวา  นางจันทาโยนความผิดใหทาวยศวิมลท้ังเร่ืองการเนรเทศนางจันทกับพระสังข  การถวง
น้ําพระสังข  การกลาวหาวาทาวยศวิมลไมรักษาสัญญา  เร่ืองการทวงสัญญาเ ร่ืองตําแหนงพระมเหสี
เม่ือพิจารณาโดยละเอียดจะพบวาถอยคําของนางจันทาท่ีวา“ เมื่อพระสัญญาวาไวเอง   จึงคร้ืนเครง
ไปเขาไดยิน” ยังเปนการไมใหความเคารพและเปนการประจานทาวยศวิมลดวย  ดังนั้นเ ม่ือทาวยศ
วิมลไดฟงเชนจึงโกรธทันทีดังสังเกตไดจากคําวา “หุนหัน” 
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๔. ตัวละครแสดงกิริยาเพ่ือระบายความโกรธ   
ก. การใชอวัจนภาษาเพ่ือระบายความโกรธ   

 ในบทประพันธตอนนี้ไมปรากฏการใชอวัจนภาษาเพื่อระบายความโกรธ  ท้ังนี้นาจะเปน
เพราะกวีตองการความตอเนื่องของบทสนทนาเนื่องจากบทประพันธบทกอนหนานี้ เปนบทท่ีนาง
จันทากลาวประชดทาวยศวิมล  ดังนั้นการกลาวบทสนทนาโตตอบโดยทันทีจะทํา ใหไดความ
ตอเนื่อง 
 

ข. การใชวัจนภาษาแสดงการบริภาษ   
เม่ือทาวยศวิมลโกรธนางจันทาแลวจึงแสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ  โดยใชวัจนภาษา

แสดงการบริภาษ ดังนี้ 
 

เห็นจับไมไดไลไมทัน   แดกดันเลนไดเปนไรมี 
  กระนั้นนานไปจะใชทุน   เจาทําบุญคุณมเหสี 
  รักใครตกใจไปไยมี   ตัวดีอยูแลวก็แลวไป 
  อีจันทีไมมีใครสอนส่ัง   มันชั่วตอติดประดิษฐได 
  จริงอยูสัญญาวาไว    ลูกใครเปนชายจะใหวัง 
  นางแมจะแรเอายศถา   ใครไดสัญญามาแตหลัง 
  ไมรับกลับเถียงเสียงดัง   แฝงหลังบังเงากูเขาใจ 
  ยังไมทันไดยศศักด์ิ    ฮึกฮักล้ินลมคารมใหญ 
  ดูเหมือนเพื่อนกันหรือฉันใด   ไสหัวลงไปอีใจพาล 

(บทละครนอกรวม ๖ เร่ือง ๒๕๑๓: ๓๗) 
 

จากบทประพันธขางตนพบวาทาวยศวิมลกลาวบริภาษนางจันทาเพื่อระบายความโกรธ  
เนื้อความท่ีทาวยศวิมลบริภาษตรงไปตรงมาไมออมคอม  โดยกลาวบริภาษนางจันทาท่ีแกตัววา
ไมไดสอนใหนางจันทีมาทูลขอตําแหนงพระมเหสีวาถาไมสอนแลวคงเพราะมีนิสัย ชั่วจึงคิดเ ร่ือง
เชนนี้เองได  และกลาวโตตอบวาสัญญาในอดีตมีใหสําหรับคนท่ีไดลูกชายเทานั้น    นอกจากนี้แลวมี
การใชคําหยาบ เชน  “ ช่ัว”  และมีการใช “อี”  นําหนาชื่อนางจันที และใชแทนนางจันทาว า                 
“อี ใจพาล”  ซ่ึ งตามพจนานุกรม  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ . ศ.  ๒๕๔๒ ให ความหมายว า                       
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“ใชประกอบหนาชื่อผูหญิงแสดงความดูหม่ินหรือเหยียดหยาม”   นางจันทาไดยินทาวยศวิมลตอวา
ตนนางจึงโตตอบดังบทประพันธตอไปนี้ 

 
ฟงตรัส    สะบัดพักตรควกัคอนแลวตอบสาร 

  ผิดแผกเปลาเปลาไมเขาการ   แกลงพาลพาโลโกรธา 
  เพราะคิดถึงเมียจึงเสียใจ   มิรับมาไยใครเขาวา 
  แมนเกิดกลีมีมา    ยากเย็นเปนขาคนอ่ืนไป 
  ตองขับตองไลไสหัว   ไมรูตัววาโกรธาขาโทษใหญ 
  ยั่งยืนวากลืนแกวไว   ขับไลยิ่งกวาเปนกาลี 
  แคนดวยลูกเตามาเขาทอง   จองหองแอบพักตรศักด์ิศรี 
  ตอเปนผูชายจะไดดี   เสียทีเล้ียงเปลาไมเขายา 
  จะใครหักคอใสหมอฝง   แตยังแดงแดงไมแข็งกลา 
  ยังช่ัวตัวตีนมันมีมา    คิดวาหอยสังขสิจังไร 

(บทละครนอกรวม ๖ เร่ือง ๒๕๑๓: ๓๗-๓๘) 
  
 จากบทประพันธขางตนนางจันทาถูกทาวยศวิมลบริภาษ  นางจึงใชอวัจนภาษาแสดงความ
ไมพึงพอใจโดยการสะบัดหนา  คอนใสทาวยศวิมล  และกลาวบริภาษโตตอบ  ทาวยศวิมลไดฟงก็ย่ิง
โกรธและกลาวบริภาษนางจันทา ดังนี้ 
 
   ไดฟง    มืดกลุมคลุมคล่ังดังเพลิงไหม 
  เหมอีจันทาชะลาใจ   จะเกรงกลัวใครก็ไมมี 
  จองหองพองขนเปนพนนัก   เยื้องยังแยบคายใสสี 
  เพราะเกิดลูกเตาดวยเทานี้   พาทีเกินตัวไมกลัวตาย 
  เหมือนหนึ่งก้ิงกาไดทาทอง   ยกยองหัวหูดูเฉิดฉาย 
  มึงประจานใครใหไดอาย   แยบคายทบเทียบเปรียบนา 
       (บทละครนอกรวม ๖ เร่ือง ๒๕๑๓: ๓๘) 
 
 เม่ือทาวยศวิมลไดฟงนางจันทาโตตอบตน  พระองคก็ย่ิงทวีความโกรธนางจันทามากย่ิง ข้ึน
สังเกตไดจากผูประพันธใชคําเปรียบเทียบวาความโกรธนี้ “คลุมคล่ังดังเพลิงไหม”   ทาวยศวิมลตอ

๙๖ 



๕๕ 

วานางจันทาวานางไมเกรงกลัวพระองค “กลา” โตเถียง   และใสรายปายสีผู อ่ืนอีกดวย  นอกจากนี้
แลวพระองคยังใชสํานวนเปรียบเทียบการกระทําของนางจันทาวามีลักษณะ  “จองหองพองขน”  
และ “เหมือนก้ิงกาไดทอง” 
 
  ค. การใชความรุนแรงทํารายคูกรณี   

เม่ือทาวยศวิมลโกรธจนถึงขีดสุดแลว จึงใชความรุนแรงทํารายคูกรณี ดังนี้ 
 

หัวจะปลิวไปไมทันรู   มึงดูถูกเลนเปนหนักหนา 
  ฉวยพระแสงพลันมิทันชา   จันทาลุกว่ิงเปนสิงคลี 
  พระฟาดฟนผิดติดทวาร   บางลมลุกคลุกคลานทะยานหนี 
  มึงอยาเขามาพันอีจันที   พระบุตรีฉวยฉุดยุดกร 

(บทละครนอกรวม ๖ เร่ือง ๒๕๑๓: ๓๘) 

 ทาวยศวิมลกร้ิวมากจึงทรงหยิบพระแสงมาหมายทํารายนางจันทา  แตนางจันทาว่ิงหนีไป
ไดพระองคจึงฟนพลาดไปถูกประตูและนางจันทีพระธิดาก็เขามาขวาง   นางจันทาจึงไมไดรับ
อันตราย 

นอกจากนี้แลวยังพบ  กระบวนการเกิดบทพิโรธวาทังท่ีมี ๓ ข้ันตอน  ในบทละครนอกเ ร่ือง
ไชยเชษฐเชนกัน ดังนี้ 
 
เร่ืองไชยเชษฐ ตอน ไชยเชษฐโกรธบริจาริกาท้ังเจ็ดเม่ือทราบความจริงวานางสุวิญชาถูกใสราย 

ไชยเชษฐขับไลนางสุวิญชาและนางแมวออกจากเมือง เหมันตเพราะหลงเชื่อความเท็จท่ี
บริจาริกาท้ังเจ็ดกลาวหานางสุวิญชาวาคลอดลูกเปนทอนไม  ตอมาความทราบถึงทาวธรรมึกและ
นางแกวสัจจา ทาวธรรมึกจึงไตสวนความใหม  พบหลักฐานเปนหีบและผาสไบใกล ๆ ตนไทรจึง
ทราบความจริงวาบริจาริกาท้ังเจ็ดใสความนางสุวิญชา   
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๑.  ตัวละครเกิดความขัดแยง 
ไชยเชษฐเม่ือทราบความจริงวาบริจาริกาท้ังเจ็ดสรางเ ร่ืองเ ท็จวานางสุวิชญาคลอดลูกเปน

ทอนไมเพื่อหลอกลวงใหตนขับไลนางสุวิญชาออกจากเมืองแลว จึงกอเ กิดความขัดแยงระหวาง             
ไชยเชษฐและบริจาริกาท้ังเจ็ดข้ึน 

 
๒.  ตัวละครเกิดความคับของใจ 
ในเร่ืองไชยเชษฐ ตอน ไชยเชษฐโกรธบริจาริกาท้ังเจ็ดเม่ือทราบความจริงวานางสุวิญชาถูก

ใสราย ไมปรากฏข้ันตอนตัวละครเกิดความคับของใจ  
 

๓. ตัวละครเกิดอารมณโกรธ 
เม่ือไชยเชษฐทราบความจริงวาบริจาริกาท้ังเจ็ดหลอกลวงตนใหขับไลนางสุวิญชาออกจาก 

เมืองก็เกิดความขัดแยงและความโกรธตามมาโดยทันที 
 
 

เมื่อนั้น    พระไชยเชษฐเคืองแคนแสนศัลย 
  งุนงานดาลเดือดดุดัน   .................................................... 
       (บทละครนอกรวม ๖ เร่ือง ๒๕๑๓: ๒๙๐) 
  

หลังจากเกิดความขัดแยงแลว  จะพบวาไชยเชษฐเ กิดอารมณโกรธตามมาโดยทันที ดัง
สังเกตไดจากบทประพันธท่ีวา “เคืองแคนแสนศัลย” และ “ดาลเดือด”   
 

๔. ตัวละครแสดงกิริยาเพ่ือระบายความโกรธ 
ก. การใชอวัจนภาษาเพ่ือระบายความโกรธ   
ไชยเชษฐโกรธบริจาริกาท้ัง เ จ็ดท่ีหลอกลวงตนใหขับไลนาง สุวิญชาออกจากเมือง   จึง

ใชอวัจนภาษาเพื่อระบายความโกรธ  ดังนี้ 
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...............................................  ขบฟนเกร้ียวกราดตวาดไป 
(บทละครนอกรวม ๖ เร่ือง ๒๕๑๓: ๒๙๐) 

  

 ไชยเชษฐระบายความโกรธดวยการ “ขบฟน” และใชเสียง “ตวาด”  เ จ็ดบริจาริกา  หลังจาก
นั้นจึงกลาวบริภาษบริจาริกาท้ังเจ็ด ดังนี้ 

ข. การใชวัจนภาษาแสดงการบริภาษ   
หลังจากท่ีไชยเชษฐใชอวัจนภาษาเพื่อระบายความโกรธแลวไชยเชษฐ จึงใชเ สียง  “ตวาด”                       

เจ็ดบริจาริกา และกลาวบริภาษบริจาริกาท้ังเจ็ด ดังนี้ 
และใชวัจนภาษาแสดงการบริภาษ ดังนี้ 
 

เหมอีขี้ขาหนาเปน    มาเยาะเยยกูเลนหรือไฉน 
  กูขับเมียกูเสียก็เพราะใคร   พวกมึงหรือมิใชมายุยง 
  มึงอยาพักชมช่ืนร่ืนรวย   ชีวิตมึงจะมวยเปนผุยผง 
  แมนตามไปไดสมดังใจจง   จะปลดปลงท้ังโคตรอีเจ็ดคน 
  วันนั้นเสียความไมถามไถ   กูหลงเช่ืออีใจอกุศล 
  ไมทันคิดพิเคราะหดูเลหกล   บันดาลดลจิตใจใหขับนอง 
  มึงท้ังเจ็ดคนอีชาติชา   เห็นกูไปมาก็จองหอง 
  ทําแกเนื้อแกตัวหนังหัวพอง   เหมือนก้ิงกาไดทองผูกคอไว 
  กูไดหีบมาเปนสําคัญ   จะไดเลนเห็นกันใหจงได 
  ชางพันผูกวาลูกเปนทอนไม   นั่นเลหกลของใครอีมารยา 
       (บทละครนอกรวม ๖ เร่ือง ๒๕๑๓: ๒๙๐) 

 
ไชยเชษฐบริภาษบริจาริกาท้ัง เ จ็ดท่ีหลอกลวงตน   เพราะพบหลักฐานเปนหีบท่ีใชซอน

พระโอรส  พรอมกันนั้นไชยเชษฐยังไดใชการพูดจา “ขมขู”  นางท้ังเจ็ดวาจะประหารชีวิตพวกนาง
และญาติพี่นอง  ดวยสังเกตไดจากคําประพันธท่ีวา “ชีวิตมึงจะมวยเปนผุยผง”  และ  “จะปลดปลงท้ัง
โคตรอีเจ็ดคน” ขณะเดียวกันก็คําถามเชิงวาทศิลป ไดแก “พวกมึงหรือมิใชมายุยง”  และ  “นั่นเลห
กลของใครอีมารยา”   นอกจากนี้แลวยังปรากฏการใชคําหยาบ เชน “ชาติชา” “จองหอง”   มีการใช 
“อี” นําหนานางท้ังเจ็ด ประกอบกับคําเรียกใชแทนนางท้ังเจ็ดวา “อีใจอกุศล” และ “ อีมารยา”   ท้ังนี้
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มีการใชสํานวนบริภาษนางท้ังเจ็ดวา “ก้ิงกาไดทอง” เม่ือนางอุบลวดีหนึ่งในบริจาริกาท้ัง เ จ็ดไดฟง
ไชยเชษฐก็โตเถียงโดยทันที  ดังบทประพันธตอไปนี้ 

 
   เมื่อนั้น    นางอุบลวดีเสนหา 
  เคืองคอนยอนตอบพระวาจา   ถึงหีบหับไดมาไมตกใจ 
  ใครยั่งยืนวาขาทําราย   อันจะคิดตัวตายอยาสงสัย 
  ถึงจะดําน้ําลุยไฟ    ไมยอทอตอใครอยาสงกา 
  สิไดหีบมาเห็นเปนสําคัญ   ก็เชิญไปตามกันท่ีในปา 
  เกลือกวาจะพบพระลูกยา   จะไดพามาใหพรอมพรัก 
  ขานี้ขี้ขาอยูในเรือน   มันไมเหมือนหมอมแมเจาทอนสัก 
  แตขับไลไปแลวยังรํ่ารัก   จนพระพักตรดูดําดังหมึกทา 
      (บทละครนอกรวม ๖ เร่ือง ๒๕๑๓: ๒๙๐-๑๙๑) 
 

นางอุบลวดีหนึ่งในบริจาริกาท้ังเจ็ดโตเ ถียงไชยเชษฐวาถึงแมไดพบหีบซ่ึงเปนหลักฐาน            
แตก็ไมมีพยานยืนยัน นางยินดีดําน้ําลุยไฟเพื่อพิสูจนความบริสุทธิ์  นอกจากนี้ ยังทาทายใหกลับไป
ตามหาพยานหลักฐานในปาเพิ่มเติมเผ่ือจะพบพระโอรส และยังกลาวประชดวานางเปนเพียงแคข้ีขา
ไมเหมือนนางสุวิญชาท่ีไชยเชษฐอาลัยรักอยู  เม่ือไชยเชษฐไดฟงนางอุบลวดีโตเ ถียง โดยไมยอมรับ
ความผิดและกลาวทาทายใหไปหาพยานเพิ่มก็โกรธมากย่ิงข้ึน  ดังนี้ 
 
   เมื่อนั้น    พระไชยเชษฐเคืองแคนแสนสา 
  ดูดูล้ินลมเจรจา    ตอลอเลนหนาคารมดี 
  อุตสาหเรงขึ้นเสียงเถียงใหอึง  หัวมึงจะขาดอยูท่ีนี่ 
  พระกร้ิวโกรธนักดังอัคคี   เหมอีกาลีมึงเยยใคร 

(บทละครนอกรวม ๖ เร่ือง ๒๕๑๓: ๒๙๑) 
  

ไชยเชษฐโกรธนางอุบลวดีท่ีกลา “ ข้ึนเ สียง”  เ ถียงและเยยตน   จึงได “ขมขู” นางวาจะ
ประหารชีวิต นําไปสูการใชความรุนแรงทํารายคูกรณีในหัวขอตอไป  

 

๑๐๐ 



๕๙ 

ค. การใชความรุนแรงทํารายคูกรณี   
ไชยเชษฐกลาวบริภาษพรอมกับขมขูทํารายรางกายบริจาริกาท้ังเจ็ด และเม่ืออารมณโกรธ

เพิ่มข้ึนสูงสุดจึงนําไปสูการใชความรุนแรงทํารายนางท้ังเจ็ด  ดังนี้ 
 
   วาเอยวาแลว   ฉวยพระขรรคแกวเล้ียวไล 
  ทุดอีจัญไร    ว่ิงไปไยนา 
  ปากกลาสาหัส    กูจะตัดเกศา 
  อีเจามายา    ขี้ขาอาธรรม 
  พระยิ่งโกรธเกร้ียว    ไลเล้ียวห้ําหั่น 
  กระชิดติดพัน    ฟาดฟนวุนไป 
     ฯ ๖ คํา ฯ 

(บทละครนอกรวม ๖ เร่ือง ๒๕๑๓: ๒๙๑) 
 

ไชยเชษฐใชพระขรรคว่ิงไลฟนนางท้ังเจ็ดพรอมท้ังกลาวบริภาษไปดวย  แตนางท้ัง เ จ็ดกลับ
โตเถียงพระองค ดังนี้ 

 
 

   เจ็ดเอยเจ็ดนาง   เถียงพลางว่ิงพลางไมเขาใกล 
  เขาวาถูกใจ    ออกไลฆาฟน 
  คล่ังถึงเมียรัก    ฮึกฮักหุนหัน 
  วาพลางพากัน    พัลวันว่ิงไป 
     ฯ ๔ คํา ฯ 

(บทละครนอกรวม ๖ เร่ือง ๒๕๑๓: ๒๙๑) 

  
นางท้ังเ จ็ดโตเ ถียงไชยเชษฐวายังอาลัยรักนางสุวิญชาอยู จึง  “คล่ัง”  ไลฟนพวกนาง                   

ไชยเชษฐไดฟงเชนนั้นก็ย่ิงโกรธมากย่ิงข้ึน ดังนี้ 
 
 

๑๐๑ 



๖๐ 

   อีเอยอีเจ็ดคน   ยังขึ้นเสียงเถียงลนทะเลาะได 
  กลาดีหนีไย    อีใจฉกรรจ 
  หัวมึงจะพับ    ลงกับพระขรรค 
  วาพลางทรงธรรม    ไลฟนกัลยา 

ฯ ๔ คํา ฯ เชิด 
(บทละครนอกรวม ๖ เร่ือง ๒๕๑๓: ๒๙๑) 

  

ไชยเชษฐโกรธจัดจึงบริภาษ กลาวขมขู และว่ิงไลฟาดฟนนางท้ังเ จ็ด  แตเหตุการณคร้ังนั้น
ไมมีใครไดรับบาดเจ็บเพราะนางท้ังเจ็ดหนีรอดไปได ดังนี้ 
 
   คร้ันเห็นเจ็ดนางหนีไป  ค่ังแคนพระทัยเปนนักหนา 
  หวนรําลึกตรึกถึงสุวิญชา   เสด็จมายังพระโรงรูจี 

(บทละครนอกรวม ๖ เร่ือง ๒๕๑๓: ๒๙๑-๑๙๒) 
 

นอกจากนั้นยังพบ  กระบวนการเกิดบทพิโรธวาทังท่ีมี ๓  ข้ันตอน  ในบทละครนอกเ ร่ือง
ไชยเชษฐ ตอนอ่ืนอีกดังนี้ 
 
เร่ืองไชยเชษฐ ตอน นารายณธิเบศรพบไชยเชษฐ 
 หลังจากท่ีไชยเชษฐขับไลสุวิญชาและนางแมวออกจากเมืองแลว  นางแมวท่ีเห็นเหตุการณ
ตอนท่ีบริจาริกาท้ังเจ็ดแอบนําพระโอรสไปใสหีบฝงดิน   จึงพากันไปขุดนําตัวพระโอรสกลับมา
และเดินทางกลับเมืองสิงหล   ทาวสิงหลพระบิดาของนางสุวิญชาทราบความก็แคนเ คืองต้ังใจจะยก
ทัพไปสังห ารไชยเ ชษฐแตน างสุวิญช าหามไวจึงไมเ กิดสงครามข้ึน    ตอมาทาวธรรมึกและ                    
นางแกวสัจจาพระมเหสีทราบวา ไชยเชษฐขับไลนางสุวิญชาเนื่องจากนางคลอดลูกเปนทอนไม                    
ท้ังสอง จึง ส่ัง ใหพิจารณาความใหม  และไดทราบความจริงว าบริจา ริกาท้ัง เ จ็ด เปนผู ใสรา ย                      
นางสุวิญชา  ดังนั้นไชยเชษฐและพี่เล้ียงท้ังส่ีจึงออกเดินทางไปยังเ มือง สิงหลเพื่อตามนางสุวิญชา
กลับมา 
 
 

๑๐๒ 



๖๑ 

 
๑. ตัวละครเกิดความขัดแยง 

 ไชยเชษฐและพี่เล้ียงท้ังส่ีเดินทางไปถึงเมืองสิงหล ขณะนั้น เองนารายณธิเบศรพระโอรส
ของไชยเชษฐกับนางสุวิญชาอายุไดเ จ็ดปกําลัง เลนกับบริวารอยูชานเมืองสิงหล  ไชยเชษฐและ                 
พี่เล้ียงท้ังส่ีเห็นนารายณธิเบศรก็ทราบวาเปนพระโอรสของไชยเชษฐเพราะหนาตาเหมือนไชยเชษฐ
มาก  นารายณธิเบศรเห็นชายแปลกหนายืนจองหนาตนแบบไมวางตาก็ไมพอใจจึงเ กิดเปนความ
ขัดแยงระหวางนารายณธิเบศรและไชยเชษฐข้ึน 

 
๒.   ตัวละครเกิดความคับของใจ 
จากเร่ืองไชยเชษฐ ตอน นารายณธิเบศรพบไชยเชษฐ ไมปรากฏข้ันตอนตัวละครเกิดความ

คับของใจ 
 

๓. ตัวละครเกิดอารมณโกรธ 
นารายณธิเบศรเกิดความขัดแยงกับไชยเชษฐท่ียืนจองตน  จึงไดใหเหลาบริวารไปสอบถาม 

ไชยเชษฐเห็นบริวารเด็กของนารายณธิเบศรก็เอ็นดูจึงหยอกลอและลูบศีรษะเลน   เหลาบริวารเ ด็ก
ถูกหยอกลอก็โกรธรองไหมาฟองนารายณธิเบศร  เม่ือนารายณธิเบศรทราบความก็โกรธไชยเชษฐ
ดังบทประพันธตอไปนี้ 

 
   เมื่อนั้น    พระนารายณธิเบศรโอรสา 
  ฟงคําอํามาตยทูลมา    พระกริ้วโกรธธาตละไฟ 
  นอยหรือทําไดไมยําเกรง   ขมเหงเสนาผูใหญ 
  กูกลับเขาไปในเวียงชัย   จะกราบทูลทาวไทอัยกา 
  อุกอาจราชศักด์ิเปนสุดคิด   นอยจิตนอยใจหนักหนา 
  สิถามไถไมใหการมา   ไปผูกคอครามาบัดนี้ 

(บทละครนอกรวม ๖ เร่ือง ๒๕๑๓: ๓๐๑) 

 นารายณธิเบศรไมพึงพอใจไชยเชษฐท่ียืนจองหนาและความไมพึงพอใจนั้นพัฒนาเปน
ความโกรธเม่ือไชยเชษฐหยอกลอบริวารของตน   จากเหตุการณขางตนจะพบวาท้ัง เหลาบริวาร และ

๑๐๓ 



๖๒ 

นารายณธิเบศรตางก็โกรธไชยเชษฐ   และเลือกใชวิธีการ “ฟอง” เชนเ ดียวกัน   บริวารเ ด็กนั้นฟอง
นารายณธิเบศรผูเปนนาย   สวนตัวนารายณธิเบศรเองส่ังใหจับตัวไชยเชษฐเขาเ มือง เพื่อไป “ฟอง” 
ทาวสิงหล  บริวารเด็กนั้นปรากฏวา รองไหขณะท่ี “ฟอง”ดวย   ในกรณีนี้การรองไหเปนการระบาย
ความโกรธโดยระบบประสาทอัตโนมัติ  เพราะเ ด็ก ๆไมสามารถควบคุมได เ ม่ือโกรธแลวก็อาจ
รองไหโดยทันที  จากการศึกษาบทพิโรธวาทังท้ังบทละครนอกและบทละครในพบวามีเ พียงตัว
ละครเด็กและผูหญิงเทานั้นท่ีรองไหโดยทันทีขณะท่ีมีเหตุใหคับของใจหรือโกรธ   แตถาเปนตัว
ละครชายจะไมรองไหเม่ือมีเหตุใหคับของใจหรือโกรธ  เนื่องจากสังคมตีกรอบวาการรองไหเปน
สัญลักษณของความออนแอ  ดังนั้นการรองไหใหคูกรณีเห็นจึงเทากับวาเปนการแสดงความออนแอ
ของตนเองใหผูอ่ืนเห็น 
 

๔.  ตัวละครแสดงกิริยาเพ่ือระบายความโกรธ 
ก. การใชอวัจนภาษาเพ่ือระบายความโกรธ   
นารายณธิเบศรส่ังใหบริวารของตนไปจับกุมตัวไชยเชษฐ    ไชยเชษฐเห็นเหตุการณเชนนั้น

ก็ทราบวานารายณธิเบศรโกรธจึงพยายามเกล้ียกลอมใหนารายณธิเบศรหายโกรธ โดยขออุมและ
พยายามจับมือนารายณธิเบศร  แตกลับย่ิงทําใหนารายณธิเบศรโกรธย่ิง ข้ึน   และใชอวัจนภาษาเพื่อ
ระบายความโกรธ ดังนี้ 

   
เมื่อนั้น    พระนารายณธิเบศรโกรธหนักผลักไส 

  สะบัดมือเสียพลางทางวาไป   .............................................................. 
(บทละครนอกรวม ๖ เร่ือง ๒๕๑๓: ๓๐๒) 

 

 ไชยเชษฐขออุมและจับมือย่ิงทําใหนารายณธิเบศรโกรธมากข้ึน  จึง “สะบัดมือ” 
 

ข. การใชวัจนภาษาแสดงการบริภาษ   
นารายณธิเบศรใชวัจนภาษาแสดงการบริภาษไชยเชษฐ  ดังนี้ 
 

  ..................................   นี่รูจักใครมายุดมือ 

๑๐๔ 



๖๓ 

  เมื่อก้ีเราใชใหไปวา    ควรทําเสนาเราไดหรือ 
  ยังกลับมาอุตลุดยุดยื้อ   ทําบาวแลวร้ือมาทําเรา 
  ตาเห็นเปนเด็กไมยําเกรง   แกลงขมเหงกันเลนเปลาเปลา 
  เปนผูใหญทําไดก็ทําเอา   แลวเดินหนีมิใหเขาใกลองค   

(บทละครนอกรวม ๖ เร่ือง ๒๕๑๓: ๓๐๒) 

 
นารายณธิเบศรตอวาไชยเชษฐท่ีรังแกตนกับบริวาร ไชยเชษฐเห็นเชนนั้นก็ย่ิงพยายามงอ

ดวยการส่ังใหส่ีพี่เล้ียงไปหาขนมมาให แตก็ย่ิงทําใหนารายณธิเบศรโกรธมากข้ึน  นารายณธิเบศร        
กลาวโตตอบ ไปดังนี้ 
  
   เมื่อนั้น    พระนารายณธิเบศรวาอยาพึงหมาย 
  ถึงจะแสบทองใหแทบตาย   ไมมักงายกินอะไรของใครเปน 
  มิใชผีปศาจท่ีเดินหน   จะเสือกสนเท่ียวทองกินของเซน 
  อยาปลอบไปใหเลือดตากระเด็น  พลางเดินเท่ียวเลนไมเจรจา 

 (บทละครนอกรวม ๖ เร่ือง ๒๕๑๓: ๓๐๓) 

 นารายณธิเบศรบริภาษไชยเชษฐวาตนไมมักงายกินของคนอ่ืนเพราะวาตนไมใชผีท่ีจะได
กินของเซนไหว จากนั้นก็เดินหนีไป  ไชยเชษฐย่ิงพยายามปลอบใหหายโกรธจึงบอกวาตนมีเชื้อสาย
กษัตริยไมมีลูกหลาน  และขอนารายณธิเบศรเปนลูกจะใหครองเมืองสืบไป  ดวยเหตุนี้ เอง ย่ิงทําให
นารายณธิเบศรโกรธไชยเชษฐมากย่ิงข้ึนดังบทประพันธตอไปนี้ 
 

เมื่อนั้น    พระนารายณธิเบศรเคืองขัดอัชฌาสัย 
  พระกริ้วโกรธาพลางวาไป   คนอะไรท่ีไหนนี่หยาบชา 
  อุเหมตาเฒานี้เจาเลห   เฉโกโวเวนักหนา 
  และเลียมเทียบเลนเจรจา   จะเปนผัวแมขาหรือวาไร 
  ถึงตัวเราเล็กก็เหล็กเพชร   ไมขามเข็ดพวกตาอยาสงสัย 

ปนเจอเยอหยิ่งเปนพนไป   ผูใหญแสนรูมาสูกัน 
      (บทละครนอกรวม ๖ เร่ือง ๒๕๑๓: ๒๙๓-๑๙๔) 
  

๑๐๕ 



๖๔ 

นารายณธิเบศรมีปมดอยเร่ืองไมมีพออยูแลว  เม่ือมีชายแปลกหนาขอใหตนเปนลูกก็ย่ิงทํา
ใหนารายธิเบศรโกรธมากและทาไชยเชษฐสูรบ    

 
ค.  การใชความรุนแรงทํารายคูกรณี   

 เม่ือนารายณธิเบศรทาไชยเชษฐสูแลวจึงใชความรุนแรงทํารายคูกรณี ดังตอไปนี้ 
   

วาพลางทางขึ้นธนูศิลป   ฟาดินสะเทือนเล่ือนล่ัน 
  พาดสายหมายลางชีวัน   ผาดแผลงไปพลันทันใด 

    (บทละครนอกรวม ๖ เร่ือง ๒๕๑๓: ๒๙๓-๑๙๔) 
 

 นารายณธิเบศรโกรธไชยเชษฐมากท่ีขอใหตนเปนลูกจึงใชวัจนภาษาบริภาษและข้ึนธนู
หมายทํารายไชยเชษฐ    แตเนื่องจากนารายณธิเบศรและไชยเชษฐเปนพอลูกกันลูกศรจึงกลับ
กลายเปนดอกไม      เม่ือพิจารณากระบวนการเกิดบทพิโรธวาทังตอนไชยเชษฐพบนารายณธิเบศร
นี้แสดงใหเห็นระดับความโกรธท่ีเพิ่มข้ึนจนนําไปสูการใชความรุนแรงทํารายคูกรณีไดอยางชัดเจน  
ดังแผนผังตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๖ 



๖๕ 

 
นารายณธิเบศรเกิดความคับของใจท่ีไชยเชษฐจองหนาตน 

 
ไชยเชษฐหยอกลอบริวารของนารายณธิเบศร 

 
นารายณธิเบศรโกรธ 

 
ไชยเชษฐพยายามปลอบโดยการขออุมและจับมือ 

 
นารายณธิเบศรโกรธมากข้ึน 

 
ไชยเชษฐส่ังใหส่ีพี่เล้ียงไปหาขนมมาใหนารายณธิเบศร 

 
นารายณธิเบศรย่ิงโกรธมากข้ึน 

 
ไชยเชษฐขอนารายณธิเบศรเปนลูก 

 
นารายณธิเบศรข้ึนธนู 

  

  แผนผังแสดงระดับความโกรธของนารายณธิเบศรท่ีเพิ่มขึ้นตามลําดับจนนําไปสูการใชความรุนแรง 

  
นอกจากในบทละครนอกเร่ืองไชยเชษฐ ตอน  นารายณธิเบศรพบไชยเชษฐแลว  ยังพบ

กระบวนการเกิดบทพิโรธวาทังท่ีมี ๓ ข้ันตอนอีก ในบทละครนอกเร่ืองมณีพิชัย ดังนี้ 
 
 

 

๑๐๗ 



๖๖ 

เร่ืองมณีพิชัย ตอน ทาวพิชัยนุราชโกรธนางจันทรเม่ือทราบวานางจันทรใสความนางยอพระกล่ิน 
นางจันทรตองการใหมณีพิชัยแตงงานกับพระธิดาพ ระเจากรุงจีน   แตมณีพิชัยรักนาง             

ยอพระกล่ิน จึงปฏิเสธการแตงง านกับพระธิดาพระเจ ากรุง จีน   นาง จันทร จึงใ สความนาง                     
ยอพระกล่ินวานางยอพระกล่ินเปนยักขินีผีกระสือ  โดยการฆาแมวนําหางแมวเหน็บไวท่ีมวยผม  
และปายเลือดท่ีปากของนางยอพระกล่ินขณะท่ีนางยอพระกล่ินหลับ จนเปนเหตุใหนางยอพระกล่ิน
ถูกเนรเทศ  พระอินทรเห็นเชนนั้นก็ลงมาชวยและแปลงรางนางยอพระกล่ินใหเปนพราหมณ   

 
๑.  ตัวละครเกิดความขัดแยง 
นางจันทรถูกงูฉก พราหมณยอพระกล่ินจึงชวยรักษาและขูวาหากไมเลารายละเอียดเร่ืองท่ี 

ยอพระกล่ินกินแมวนางจันทรจะมีอันเปนไป  นางจันทรจึงยอมเลาความจริงและอางวาสาเหตุท่ีตน
ตองใสความยอพระกล่ินเพราะเกรงบารมีเจากรุงจีน  ทาวพิชัยนุราชไดฟงเชนนั้นก็เ กิดความขัดแยง
กับนางจันทรข้ึน  เพราะนอกจากนางจันทรทําผิดใสความนางยอพระกล่ินจนเปนเหตุตองขับไล 
นางยอพระกล่ินออกจากเมืองแลว คําแกตัวของนางจันทรนั้นยัง “หมิ่นเ กียรติ”  ทาวพิชัยนุราชวา
ดอยความสามารถตอสูกับเจากรุงจีนไมได อีกดวย 
 

๒. ตัวละครเกิดความคับของใจ 
เร่ือง มณีพิชัย ตอนทาวพิชัยนุราชโกรธนางจันทรเ ม่ือทราบวานางจันทรใสความนาง            

ยอพระกล่ิน ไมปรากฏขั้นตอนตัวละครเกิดความคับของใจ   
  

๓. ตัวละครเกิดอารมณโกรธ 
เม่ือทาวพิชัยนุราชทราบความจริงจากนางจันทรแลว  ทาวพิชัยนุราชก็เกิดความขัดแยงและ 

เกิดความโกรธตามมาโดยทันที  ดังนี้ 
 

เมื่อนั้น    ทาวพิชัยนุราชเรืองศรี 
 แอบองคแฝงบังฟงคดี   ภูมีกริ้วกราดตวาดไป 

(บทละครนอกรวม ๖ เร่ือง ๒๕๑๓: ๔๑๒) 

๑๐๘ 



๖๗ 

หลังจากเกิดความขัดแยงแลว  จะพบวาทาวพิชัยนุราชเ กิดอารมณโกรธตามมาโดยทันที             
ดังสังเกตไดจากบทประพันธท่ีวา “กร้ิวกราด”  

๔. ตัวละครแสดงกิริยาเพ่ือระบายความโกรธ   
ก.  การใชวัจนภาษาแสดงการบริภาษ   

 ในบทประพันธตอนนี้ปรากฏการใชวัจนภาษาแสดงการบริภาษกอนแลวจึงปรากฏการ
ใชอวัจนภาษาเพื่อระบายความโกรธตามมา  ดังนี้ 
 

ชิชะพระมเหสีเอก    ทํายอนยอกโหยกเหยกอยางนี้ได 
  ใสถอยรอยความลูกสะใภ   ชางไมสมเพชเวทนา 
  ขับเมียเขาพรากไปจากผัว   ทําตามใจตัวไมปรึกษา 
  ถึงกรุงจีนจะยกทัพมา   ก็สูกันสิหนาไมพร่ันใจ 
  ท้ังแกกระนี้ไมหนีเลย   มึงไมเคยเห็นฝมือหรือไฉน 
  ชาติเจกกินหมูจะสูไทย   โกฏิแสนแนนไปก็ไมกลัว 
  นอยหรืออีเฒาเจาความคิด   ทุจริตอิจฉาขายหนาผัว 
  เสกสรรปนน้ําเปนตัว   เอออะไรไมกลัวเขานินทา 
  นั่นแลเทวดาจึงอาเพศ   ปฏิเหตุงูขบสมน้ําหนา 
  เจาพราหมณแกไขขึ้นไยนา   ใหมันมวยชีวาสาแกใจ 

(บทละครนอกรวม ๖ เร่ือง ๒๕๑๓: ๔๑๒) 
 

ทาวพิชัยนุราชบริภาษนางจันทรวาใสความใหรายนางยอพระกล่ินและยัง ทําใหตนตอง                
“ขายหนา”อีกดวย  เพราะนางจันทรคิดวาตนไมสามารถรบกับเจากรุงจีนได  นอกจากนี้ ยังปรากฏ
การใชคําอุทาน “ชิชะ”อีกดวย   จากการศึกษาบทพิโรธวาทังท้ังในบทละครและบทละครนอก
พบวาสวนใหญตัวละครใชอวัจนภาษาเพื่อระบายความโกรธกอนแลวจึงใชวัจนภาษาแสดง                
การบริภาษตามมา  นอยคร้ังท่ีจะใชวัจนภาษาบริภาษกอนใชอวัจนภาษาระบายความโกรธดังเชนใน
บทพิโรธวาทังตอนนี้ ท้ังนี้เปนเพราะการระบายความโกรธโดยใชการแสดงออกทางรางกาย  เชน 
การกระทืบเทา  การชักสีหนา รวมไปถึงการระบายความโกรธผานระบบประสาทอัตโนมัติทําได
รวดเร็วและงายกวาการบริภาษซ่ึงตองคิดเนื้อความ  คําตอวา  เพื่อระบายความโกรธหรือเพื่อสราง
ความเจ็บใจใหคูกรณีดวย 

๑๐๙ 



๖๘ 

ข. การใชอวัจนภาษาเพ่ือระบายความโกรธ   
หลังจากใชวัจนภาษาบริภาษนางจันทรแลว  ทาวพิชัยนุราชก็ใชอวัจนภาษาเพื่อระบาย

ความโกรธ ดังนี้ 
  พระพิโรธโกรธเกร้ียวเคี้ยวฟน  กระทืบบาทตัวสั่นมันไส 

(บทละครนอกรวม ๖ เร่ือง ๒๕๑๓: ๔๑๒) 

 ทาวพิชัยนุราชใชอวัจนภาษาระบายความโกรธดวย การเ ค้ียวฟน   กระทืบเทา  และระบาย
ความโกรธผานระบบประสาทอัตโนมัติคือ ตัวส่ัน   
 
  ค. การใชความรุนแรงทํารายคูกรณี   
 ทาวพิชัยนุราชใชความรุนแรงทํารายนางจันทร ดังบทประพันธตอไปนี้ 
 

ฉวยไดไมเรียวเล้ียวไป   แลนไลตีรันนางจันทร 
(บทละครนอกรวม ๖ เร่ือง ๒๕๑๓: ๔๑๒) 

 ทาวพิชัยนุราชหยิบไมเรียวไลตีหมายจะทํารายรางกายนางจันทร  แตพราหมณยอพระกล่ิน
เขามาหามไววานางจันทรยอมรับผิดแลว หากทาวพิชัยนุราชลงโทษนางจันทรบาปกรรมจะตกอยู
กับพราหมณยอพระกล่ิน  ทาวพิชัยนุราชคอยลดอารมณโกรธลงและหยุดทํารายรางกายนางจันทร 
ดังนี้ 

เมื่อนั้น    ทาวพิชัยนุราชจึงรองวา 
จะขอโทษมันไวไยนา   ชังน้ําหนาตีเสียใหแทบตาย 
เจาพราหมณซํ้าวอนก็ออนจิต   ไดคิดดุเดือดคอยเหือดหาย 
จึงวามันพาพอไดอาย   พอดีพอรายไปเม่ือไร 
นี่หากพอเห็นแกเจาพราหมณ  ถาคนอ่ืนมาหามหาฟงไม 
วาแลวทิ้งไมเส ียทันใด   ลงนั่งหอบหายใจไปมา 

(บทละครนอกรวม ๖ เร่ือง ๒๕๑๓: ๔๑๒-๔๑๓) 

ภายหลังการว่ิงไลตีนางจันทรแลว  จะพบวาทาวพิชัยนุราชตองนั่ง พักและเหนื่อยหอบ  
ลักษณะเชนนี้แสดงใหเห็นถึงการไมสํารวมกิริยา  ไมเหมาะกับฐานะของทาวพิชัยนุราชท่ีเปน               
เจาครองเมืองอยางย่ิง  นอกจากนี้แลวกระบวนการเ กิดบทพิโรธวาทัง  ๓  ข้ันตอน  ในละครนอก 
ตอนอ่ืนอีกดังตารางตอไปนี้ 

๑๑๐ 



 

 

 

ตารางที่ ๕ : บทละครนอกที่ปรากฏบทพิโรธวาทัง ๓ ขั้นตอน   
 

  
ขั้นตอน 

 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
สังขทอง 

นางพันธุรัตโกรธเสนายักษ
ที่หามตนรับพระสังขเปน

บุตรบุญธรรม 

 
 

นางพันธุรัตกับ         
เสนายักษ 

 
 
- 

 
 

“มืดคลุมกลุมคลั่ง
ดังเพลิงผลาญ” 

 
 
- 

 
 

บริภาษเสนายักษวา
นางไมใชนางเมรีดังที่
เสนายักษเปรียบไว 

 
 

ขับไลเสนายักษ
ออกจากเมือง 

 
ทาวสามนตโกรธนางรจนา
ที่เลือกเจาเงาะเปนคูครอง 

 

 
ทาวสามนตกับ        
นางรจนา 

 
- 

 
“โกรธเกรี้ยวตัวสั่น

หมั่นไส” 

 
กระทืบเทา  

 
ทาวสามนตบริภาษ
นางรจนาวา  “อีลูกชั่ว

นาชังจัญไร” 

 
ขูทํารายรางกาย 

 
 



 

 
ตารางที่ ๕ : บทละครนอกที่ปรากฏบทพิโรธวาทัง ๓ ขั้นตอน(ตอ)   

 
  

ขั้นตอน 
 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
บุตรีทั้งหกโกรธนางรจนาที่
เลือกเจาเงาะเปนคูครอง 

 
 

 
บุตรีทั้งหกกับ         
นางรจนา 

 
- 
 

 
“ตางคนแคน
ขัดอัธยา” 

 
ชี้หนาวา ,คอน 

 
บริภาษนางรจนาโดย
ประชดวา “เลือกสามี
หนาตาดีทําใหตนเสีย

ชื่อเสียงดวย” 

 
- 

 
ทาวสามนตโกรธและ
วางแผนฆาเจาเงาะ 

 

 
ทาวสามนตกับ        

เจาเงาะ 

 
- 

 
“ใหแคนขัดฤทัย 

ทุกเวลา” 

 
- 

 
บริภาษนางรจนาและ

เจาเงาะ 

 
วางแผนใหลูกเขย
หาปลาเพื่อฆา      
เจาเงาะ 

 
 



 

 
ตารางที่ ๕ : บทละครนอกที่ปรากฏบทพิโรธวาทัง ๓ ขั้นตอน(ตอ)   

 
  

ขั้นตอน 
 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
ทาวสามนตโกรธนางรจนา
ที่พาเจาเงาะซึ่งหาปลามา
ไดมากมาเหยาะเยยตน 

 
ทาวสามนตกับ        

นางรจนาและ เจาเงาะ 

 
- 

 
“เคืองจัดฟด         
หมอนผลุง” 

 

 
ฟดหมอน ,ชี้หนาวา

นางทั้งหก           
(พาลหาเรื่อง         
นางทั้งหก) 

 
ทาวสามนตบริภาษ     
บุตรีทั้งหก (พาลหา
เรื่องนางทั้งหก) 

 
- 

 
ทาวสามนตโกรธ 

เขยทั้งหกที่หาปลามาได
นอย 

 

 
ทาวสามนตกับ        
เขยทั้งหก 

 
- 

 
“ทาวสามนตเคือง
ขุนหุนหัน” 

 
- 

 
ทาวสามนตบริภาษ
เขยทั้งหกกระทบ       

เจาเงาะ 

 
- 

 
 



 

 
ตารางที่ ๕ : บทละครนอกที่ปรากฏบทพิโรธวาทัง ๓ ขั้นตอน(ตอ)   

 
  

ขั้นตอน 
 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
นางรจนาโกรธทาวสามนต

ที่เขาขางเขยทั้งหก 

 
ทาวสามนตกับนาง

รจนา 

 
- 

 
“รจนาหุนหัน
หมั่นไส” 

 
นางรจนาชวนสามี
กลับบานประชด
ทาวสามนตที่

เขาขางเขยทั้งหก 

 
- 

 
- 

 
ทาวสามนตโกรธที่         
แพเจาเงาะและ 

วางแผนใหลูกเขยหาเนื้อ 
 

 
ทาวสามนตกับ        

เจาเงาะ 

 
- 

 
“ทาวสามนตเคือง

ขัดอัดอั้น” 

 
- 

 
- 

 
วางแผนการ       
หาเนื้อเพื่อ         
ฆาเจาเงาะ 

 
 



 

 
ตารางที่ ๕ : บทละครนอกที่ปรากฏบทพิโรธวาทัง ๓ ขั้นตอน(ตอ)   

 
  

ขั้นตอน 
 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
ทาวสามนตโกรธเจาเงาะที่

รังแกเขยทั้งหก 

 
ทาวสามนตกับ        

เจาเงาะ 

 
- 

 
ทาวสามนตโกรธ

เจาเงาะ 

 
หันหลังนั่ง,          
หนาบึ้ง 

 
ทาวสามนตบริภาษ
เจาเงาะที่อวดดี 

 
ทาวสามนตขู      
จะประหารชีวิต

เจาเงาะ 

 
ทาวสามนตโกรธเจาเงาะที่
ไมรับเครื่องทรงที่พระองค

ประทานให 
 

 
ทาวสามนตกับ        

เจาเงาะ 

 
- 

 
ทาวสามนตฟงชัง

น้ําหนา 

 
- 

 
ทาวสามนตบริภาษ
เจาเงาะวาเรื่องมาก
และไมรูจักของดี 

 
- 

 
 



 

 
ตารางที่ ๕ : บทละครนอกที่ปรากฏบทพิโรธวาทัง ๓ ขั้นตอน(ตอ)  

 
  

ขั้นตอน 
 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
เขยทั้งหกโกรธ 

เจาเงาะเมื่อทราบวาเจาเงาะ
คือพระสังขปลอมตัวมา 

 

 
เขยทั้งหกกับเจาเงาะ 

 
- 

 
“ถอยทีเดือดดาล
ทะยานจิต” 

 
- 

 
เขยทั้งหกบริภาษ       

เจาเงาะ 

 
เขยทั้งหกเขาเฝา
ทาวสามนตเพื่อ

ทูลฟอง 

 
ทาวสามนตโกรธเขยทั้งหก
เมื่อทราบวาเขยทั้งหกไมได
หาเนื้อหาปลาดวยตนเอง 

 
ทาวสามนตกับ        
เขยทั้งหก 

 
ทาวสามนต         
คับของใจที่         

เขยทั้งหกโกหก 

 
- 

 
- 

 
ทาวสามนตบริภาษ
เขยทั้งหกที่โกหกตน 

 
ทาวสามนต        

ขับไลเขยทั้งหก
ไปใหพนหนา 

 

 



 

ตารางที่ ๕ : บทละครนอกที่ปรากฏบทพิโรธวาทัง ๓ ขั้นตอน(ตอ)   
 

  
ขั้นตอน 

 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
ไชยเชษฐ 

ไชยเชษฐโกรธนางสุวิญชา
ที่ขอใหนางพักผอน         

กอนออกเดินทางหนึ่งคืน
เพราะตนพึ่งคลอดลูก 

 

 
 

ไชยเชษฐกับ          
นางสุวิญชา 

 
 
- 
 

 
 

“พระไชยเชษฐฟง
คําที่ร่ําวา ยิ่งมีโมโห

โกรธา” 
 

 
 
- 

 
 

ไชยเชษฐบริภาษ      
นางสุวิญชาวา         
ไดลดโทษแลว        

ยังขอผลัดผอนทําให
ตนรําคาญใจ 

 
 

ขับไลออกจาก
เมือง 

 
นางวิฬารโกรธไชยเชษฐที่

ตัดสินความลําเอียง 
 

 
นางวิฬารกับ          
ไชยเชษฐ 

 
- 

 
“คิดแคนแลนไป
ดวยโกรธา” 

 
รีบจูงมือ            
นางสุวิญชา          
ออกจากเมือง 

 
นางวิฬารประชด     
ถึงแมวาไมมีใคร
เขาขางนางสุวิญชา

นางก็จะเขาขางเพราะ
นางไมเชื่อคําโกหก
ของนางทั้งเจ็ด  

 
- 



 

ตารางที่ ๕ : บทละครนอกที่ปรากฏบทพิโรธวาทัง ๓ ขั้นตอน(ตอ)   
 

  
ขั้นตอน 

 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
นางวิฬารโกรธบริจาริกาทั้ง
เจ็ดที่ใสความนางสุวิญชา 

 
นางวิฬารกับ        
บริจาริกาทั้งเจ็ด 

 
 
 

 
- 

 
“ ความโกรธ
กระโดดโลด        
เขาไป” 

 
ทําลอยหนาลอยตา
และชี้หนาวา         

 
นางวิฬารบริภาษนาง
ทั้งเจ็ดวาทําเสนหใส
ไชยเชษฐเพราะ        
ไชยเชษฐไมโปรด,
นางสุริยาจึงโตกลับวา
จะไมลดตัวไปโตเถียง   

นางวิฬาร 

 

 
 
 
 
 



 

ตารางที่ ๕ : บทละครนอกที่ปรากฏบทพิโรธวาทัง ๓ ขั้นตอน(ตอ)   
 

  
ขั้นตอน 

 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
นางวิฬารโกรธนางสุวิญชา

ที่คิดถึงไชยเชษฐ 

 
นางวิฬารกับ          
นางสุวิญชา 

 
- 

 
“วิฬารเคืองขัด
อัชฌาสัย” 

 
- 

 
บริภาษวาไมอายใจ 
ตัวนางสุวิญชาถูก      
เขาทํารายแตก็ยังนึก

ถึงไชยเชษฐ 

 
ขูวาจะทอดทิ้ง
นางสุวิญชาและ
กลับเมืองสิงหล 

 
ทาวธรรมึกโกรธไชยเชษฐ

ที่ขับไลนางสุวิญชา 
 

 
ทาวธรรมึกกับ        
ไชยเชษฐ 

 
- 

 
“ ทานทาว           

ธรรมึกนึกหุนหัน” 

 
- 

 
ทาวธรรมึกบริภาษวา
ไมพิจารณาความ       

ใหดีกอน 

 
- 

 
 
 



 

ตารางที่ ๕ : บทละครนอกที่ปรากฏบทพิโรธวาทัง ๓ ขั้นตอน(ตอ)   
 

  
ขั้นตอน 

 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
นางแกวสัจจาโกรธ       
ไชยเชษฐที่ขับไลนาง        

สุวิญชา 
 

 
นางแกวสัจจากับ   

ไชยเชษฐ 

 
- 

 
“ เคืองแคน         

ลูกยาแลววาไป ” 

 
- 

 
นางแกวสัจจาบริภาษ   

ไชยเชษฐวา           
ไมพิจารณาความ       

ใหดีกอน 

 
- 

 
ไกรทอง 

นางวิมาลาโกรธไกรทองที่
กลัวนางตะเภาแกวนาง

ตะเภาทอง                
และไมปกปองตน 

 

 
 

วิมาลากับไกรทอง 

 
 
- 

 
 

“วิมาลาแคนขัด
อัชฌาสัย” 

 
 
- 

 
 

วิมาลาบริภาษ         
ไกรทองที่กลัวภรรยา
และไมรักษาสัญญาที่

จะปกปองนาง 

 
 
หยิกขวนไกรทอง 

 



 

ตารางที่ ๕ : บทละครนอกที่ปรากฏบทพิโรธวาทัง ๓ ขั้นตอน(ตอ)  
 

  
ขั้นตอน 

 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
นางตะเภาแกว             

นางตะเภาทองโกรธ        
นางวิมาลาที่ขอความเห็นใจ

จากไกรทอง 
 

 
นางตะเภาแกว         

นางตะเภาทองกับ    
นางวิมาลา 

 
- 

 
“สองนางแคนคิด
อิจฉาแสนสา” , 

“สองนางขัดแคน
แสนสา” 

 

 
- 

 
นางตะเภาแกว         

นางตะเภาทองบริภาษ   
นางวิมาลาวา     

เรียกรองความสนใจ
จากไกรทอง 

 
นางตะเภาแกว 
นางตะเภาทอง
และบริวารเขา      
ฉุดคราตบตีนาง    

วิมาลา 
 

นางวิมาลาโกรธ           
นางตะเภาแกว             

นางตะเภาทองที่รุมทําราย
และโกรธไกรทองที่ไม

ปกปองนาง              
 

 
นางวิมาลากับ         
นางตะเภาแกว         

นางตะเภาทองและ
ไกรทอง  

 
- 

 
“ วิมาลาแคน
ขัดสหัสสา ” 

 
สะบัดผาสไบ,        
ชี้หนาวา,รองไห 

 
นางวิมาลาบริภาษ

สองนางรุมทํารายตน
และ ตัดพอไกรทอง    

ที่ไมใหความ
ชวยเหลือนาง 

 
แกยันตและ        

ถอดแหวนกลับ
รางเปนจระเข      
ฟาดหางใส        

นางตะเภาแกว      
นางตะเภาทอง 

 



 

ตารางที่ ๕ : บทละครนอกที่ปรากฏบทพิโรธวาทัง ๓ ขั้นตอน(ตอ)     
 

  
ขั้นตอน 

 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
คาวี 

ทาวสันนุราชโกรธ         
นางคันธมาลีที่ทูลใหเลิกคิด

เรื่องนางผมหอม 
 

 
 

ทาวสันนุราชกับ       
นางคันธมาลี 

 
 
- 

 
 

“พิโรธโกรธเมียดัง    
เพลิงไหม” 

 
 
- 

 
 

ทาวสันนุราชบริภาษ
วานางคันธมาลีวา      

หึงหวงตนไมเจียมตัว
วา นางแกแลว 

 
 

ควาพระขรรคไล
ฟนนางคันธมาลี 

 
 
 

 
นางจันทสุดาโกรธ          

นางกํานัลที่พาทาวสันนุราช
(คาวี)เขาหองนาง 

 
นางจันทสุดากับ       

นางกํานัล 

 
- 

 
 “ จันทสุดาเคืองขัด

อัชฌาสัย ” 

 
หันหนาหนี,  
รองไห  

 
- 

 
ขับไลนางกํานัล
ออกจากหองนาง 

 
 



 

ตารางที่ ๕ : บทละครนอกที่ปรากฏบทพิโรธวาทัง ๓ ขั้นตอน(ตอ)  
 

  
ขั้นตอน 

 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
นางคันธมาลีโกรธ         
นางจันทสุดาที่             

ทาวสันนุราช(คาวี)เขาขาง 
 
 

 
นางคันธมาลีกับ       
นางจันทสุดา 

 
- 

 
“โมโห 
ฮึกฮัก” 

 

 
ผูกคิ้วคอนควักยัก
ลูกคาง,ชักสีหนา,     

ชี้นิ้ว,ตบมือเยาะเยย, 
รองไห 

 
นางคันธมาลีบริภาษ

นางจันทสุดา 

 
ไลตบหยิกทึ้ง      

ทุบตีนางจันทสุดา
และเรียกให
บริวารรุมตบตี
นางจันทสุดา 

 
ไวยทัตโกรธคาวีเมื่อทราบ
วาทาวสันนุราชถูกคาวี

สังหาร 

 

ไวยทัตกับคาวี 
 

- 
 
“เคืองขุนดาลเดือด

ไมดับได” 

 
ลุกขึ้นกระทืบเตียง 

 
ไวยทัตบริภาษคาวีที่
สังหารทาวสันนุราช 

 
ไวยทัตจัดกองทัพ
เพื่อสังหารคาวี 

 
 
 



 

ตารางที่ ๕ : บทละครนอกที่ปรากฏบทพิโรธวาทัง ๓ ขั้นตอน(ตอ)   
 

  
ขั้นตอน 

 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
ศึกไวยทัต 

 

ไวยทัตกับคาวี 

 
- 

 
“ไวยทัตหุนหัน” 

 
“ไวยทัตหุนหัน       
คันหัวหู” 

 
ไวยทัตบริภาษคาวีที่
สังหารทาวสันนุราช 

 
ไวยทัตตั้งใจจะ
สังหารคาวี 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

จากตารางขางตนพบบทละครนอกท่ีปรากฏบทพิโรธวาทัง  ๓  ข้ันตอน  ในบทละครนอก
ท้ังหมด ๕ เร่ือง  พบวาข้ันตอนท่ีขาดหายไปคือ “ ตัวละครเกิดความคับของใจ ”  หรือ “ ตัวละคร
เกิดอารมณโกรธ ”  ในข้ันตอนตัวละครเกิดความคับของใจนั้น บางคร้ังตัวละครเกิดความคับของใจ
ในเวลาท่ีใกลเคียงกับอารมณโกรธ กวีจึงละไมกลาวถึงความคับของใจ  แตกลาวถึงอารมณโกรธ
ทันที  สวนข้ันตอนการละอารมณโกรธนั้นแมไมปรากฏคําท่ีมีความหมายวาโกรธ  เชน  โกรธ กร้ิว                  
แตผูอานสามารถคาดเดาไดวาตัวละครนั้นกําลังโกรธอยู   เพราะสังเกตไดจากตัวละครท่ีแสดงกิริยา
เพื่อระบายความโกรธ  เชน  การใชอวัจนภาษาแสดงความไมพึงพอใจ การบริภาษคูกรณี  และการ
ใชความรุนแรงทํารายคูกรณี  หรือกลาวไดวาตัวละครนั้นแสดง “ พฤติกรรมโกรธ ” อยูนั่นเอง 

นอกจากนั้นพบวาการแสดงความโกรธของกษัตริยในบทละครนอกมักเปนการใชไม              
เฆ่ียนตี  สวนคูกรณีนั้นก็ว่ิงหนีและโตเถียงไปดวย ในตอนทายคูกรณีมักหนีไปได  ภาพการใชความ
รุนแรงในบทละครนอกนั้นจึงไมรุนแรงแตผูอานตลอดจนผูฟงจะไดรับความตลกขบขันและความ
สนุกสนานไปดวย   

บทละครใน จากการศึกษาบทละครในพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา-
นภาลัย จํานวน ๒ เร่ือง ไดแก อิเหนา และรามเกียรต์ิ พบบทพิโรธวาทังท่ีมี ๓ ข้ันตอน ดังนี้ 
 
เร่ืองอิเหนา ตอน ทาวดาหาโกรธอิเหนาเม่ือทราบวาอิเหนาไมยอมกลับกรุงกุเรปน 

อิเหนาเ ดินทางไปยังเ มืองหมันหยาเพื่อร วมงานศพพระอัยยิกาแทนทาวกุเรปนและ                    
ประไหมสุหรีกุเรปนซ่ึงทรงครรภแกใกลคลอด  อิเหนาไดไปพบนางจินตะหราก็หลงรักและไมยอม
กลับกรุงกุ เรปนถึง แมพี่ เ ล้ีย งจะทูลเ ตือนหลายคร้ัง   ใ นท่ีสุดอิเหนาก็ตอง จํายอมกลับเพราะ                       
ประไหมสุหรีกุเรปนจะคลอดพระธิดาแตภายหลังอิเหนาก็หนีกลับไปเมืองหมันหยา อีก เ ม่ือใกลถึง
พิธีแตงงานระหวางอิเหนากับนางบุษบา  ทาวกุเรปนจึงไดสงสารใหอิเหนาเดินทางกลับ  แตอิเหนา
ยืนยันจะอยูเมืองหมันหยาตอ  ทาวกุเรปนจึงสงสารขอผัดผอนพิธีแตงงานใหทาวดาหา 

 
 
 

๑๒๕ 



๕๑ 

๑. ตัวละครเกิดความขัดแยง 
เม่ือทาวดาหาไดรับสารจากทาวกุเรปนจึงทราบวา อิเหนาอยูกับนางจินตะหราท่ีหมันหยา 

ยังไมยอมกลับกรุงกุเรปนเปนเหตุใหทาวกุเรปนขอผัดผอนพิธีแตงงานระหวางอิเหนากับนางบุษบา  
จึงเกิดความขัดแยงระหวางทาวดาหากับอิเหนาข้ึน  
 

๒. ตัวละครเกิดความคับของใจ 
เร่ืองอิเหนา ตอน  ทาวดาหาโกรธอิเหนาเ ม่ือทราบวาอิเหนาไมยอมกลับกรุงกุเรปน ไม

ปรากฏข้ันตอนตัวละครเกิดความคับของใจ 
  

๓. ตัวละครเกิดอารมณโกรธ 
อิเหนาไมยอมกลับกุเรปนเปนเหตุใหตองเล่ือนงานแตงงานระหวางอิเหนาและนางบุษบา 

ทําใหเกิดความขัดแยงระหวางทาวดาหาและอิเหนาข้ึน    ขณะเดียวกันทาวดาหาก็เ กิดอารมณโกรธ
ข้ึนเพราะการกระทําเชนนี้ของอิเหนา คือหม่ินเกียรติไมใหความเคารพทาวดาหา และสรางความ 
อับอายใหนางบุษบาท่ีเปนคูหม้ันอีกดวย  ดังปรากฏในบทประพันธตอไปนี้ 

 
เมื่อนั้น       พระองคทรงพิภพดาหา 

ทราบสารเคืองแคนแนนอุรา     จึงตรัสแกกัลยาท้ังหาองค 
จะรีรองอไปไยเลา      อันลูกเราเขาไมมีประสงค 
พระเชษฐารักศักด์ิสุริยวงศ      จึงทรงอาลัยไกลเกล่ียมา 
ซ่ึงจะคอยทาหลานตามสารศรี    อีกรอยปก็ไมจากเมืองหมันหยา 
แตจะเวียนงดงานการวิวาห      จะซํ้ารายอายหนายิ่งนัก 
แมนใครมาขอก็จะให      ไมอาลัยท่ีระคนปนศักด์ิ 
ถึงไพรประดาษชาติทรลักษณ     จะแตงใหงามพักตรพงศพันธุ 
ยิ่งคิดย่ิงแคนแสนทวี       พระภูมีกลุมกลัดอดัอัน้ 
เสด็จจากแทนแกวแพรวพรรณ    จรจรัลเขาในท่ีไสยา ฯ                         

(บทละครเร่ืองอิเหนา  ๒๕๔๓: ๒๐๓) 
 

๑๒๖ 



๕๒ 

ทาวดาหาโกรธท่ีอิเหนาไมยอมกลับกรุงกุเรปนเปนเหตุใหตองเ ล่ือนงานแตงงานระหวาง
อิเหนาและนางบุษบา  จึงกลาวประชดวาอิเหนากับพระชายาท้ัง  ๕ วา อิเหนาคงไมกลับจากเมือง
หมันหยาแมจะผานไป “รอยป” ก็ตามคงใหเปนเหตุตองเ ล่ือนงานแตงงานเ ร่ือยไปย่ิงสรางความ             
อับอายข้ึน  ดังนั้นหากใครมาขอถึงไมใชวงศอสัญแดหวาก็จะยกนางบุษบาให  ความโกรธของ           
ทาวดาหาสังเกตไดจากคําประพันธท่ีวา “เคืองแคนแนนอุรา” และ “ย่ิง คิดย่ิงแคนแสนทวี  พระภูมิ
กลุมกลัดอัดอ้ัน”   

เม่ือพิจารณาถอยคําท่ีกลาววา “ ย่ิงคิดย่ิงแคน ” แลวมีลักษณะคลายการเ กิดความคับของใจ
ท่ีเปน“ การคิดทบทวน” เพื่อหาผลไดผลเสียจนไมสามารถระบายความไมพึงพอใจได   แตจากบท
ประพันธขางตนพบวา ทาวดาหากลาวประชดวาอีกรอยปอิเหนาคงยังไมกลับจากเมืองหมันหยา  
โดยเฉพาะอยางย่ิงแลวการออกปากยกนางบุษบาใหใครก็ไดท่ีมาสูขอโดยไมเ ลือกชั้นวรรณะ   แสดง
ใหเห็นถึงความโกรธไดเปนอยางดี  เ ม่ือพิจารณาสาเหตุท่ีทาวดาหาบริภาษอิเหนาดวยการกลาว
ประชด สวนหนึ่งนาจะเปนเพราะสารท่ีทาวกุเรปนสงมามีนัย “ปกปอง”  และ  “เขาขาง” อิเหนา
อยางเห็นไดชัดเจน สังเกตไดจากการกลาวโทษวาเปนความผิดของระตูหมันหยาท่ี “ รู เห็นเปนใจ” 
ดังนั้นเม่ือทาวกุเรปนออกหนาแทนอิเหนา  ทาวดาหาท่ีมีฐานะเปนนองชายจึงไมสามารถคัดคานได   
 

๔. ตัวละครแสดงกิริยาเพ่ือระบายความโกรธ   
ก. การใชอวัจนภาษาเพ่ือระบายความโกรธ   

 ในบทประพันธตอนนี้ปรากฏการใชอวัจนภาษาเพื่อระบายความโกรธสังเกตไดจากการท่ี
ทาวดาหาเสด็จกลับหองบรรทม “เสด็จจากแทนแกวแพรวพรรณ  จรจรัลเขาในท่ีไสยา”   ท้ังนี้ เ ม่ือ
พิจารณาการระบายความโกรธดวยวิธีการดังกลาวนี้เปนการ “หลีกหนี” สภาวะท่ีทําใหโกรธ เพราะ
ไมสามารถระบายความโกรธนั้นกับคูกรณีโดยตรงได   

 
ข. การใชวัจนภาษาแสดงการบริภาษ   
เนื่องดวยทาวดาหาไมสามารถระบายความโกรธท่ีมีตออิเหนาไดโดยตรงเพราะทาวกุเรปน

ปกปองอิเหนาและอิเหนายังอยูท่ีเมืองหมันหยาดังท่ีกลาวไวขางตน   ดังนั้นทาวหมันหยาจึงไดแต

๑๒๗ 



๕๓ 

เพียงใชวัจนภาษา “ประชด” อิเหนาวา “อีกรอยป” ก็คงไมกลับกุเรปน  และกลาวยกบุษบาใหใครก็
ไดท่ีมาขอโดยไมเห็นแกเกียรติและศักด์ิศรีวงศอสัญแดหวา  ดังท่ีกลาวไวขางตนแลว 

 
  ค. การใชความรุนแรงทํารายคูกรณี   

ในบทประพันธเร่ืองอิเหนาตอนนี้ไมปรากฏการใชความรุนแรงทํารายคูกรณี  สวนหนึ่ง
เปนเพราะทาวดาหาไมสามารถทํารายอิเหนาท่ีมีทาวกุเรปนปกปองไดนั่นเอง   จะพบวา การเ กิดบท
พิโรธวาทังลักษณะเชนนี้ “ฐานะทางสังคม” มีสวนกํากับการแสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ   

นอกจากในบทละครในเ ร่ืองอิเหนา แลว ยังพบ กระบวนการเ กิดบทพิโรธวาทังท่ีมี                       
๓ ข้ันตอนอีก ในบทละครในเร่ือง รามเกียรต์ิ ดังนี้ 
 
เร่ืองรามเกียรติ์ ตอน สุครีพโกรธกุมภกรรณท่ีพูดจาทาทายกําลัง 

 ทศกัณฐทราบขาววาไมยราพณถูกหนุมานสังหารแลว  จึงจะใหกุมภกรรณนองชายของตน
ยกทัพไปสูกับพระราม  แตกุมภกรรณปฏิเสธและแนะนําใหทศกัณฐคืนนางสีดาใหพระราม  
ทศกัณฐอางญาติพี่นองท่ีเสียชีวิตจากการทําสงครามกับพระราม และกลาวประชดใหกุมภกรรณไป
อยูกับพระรามเชนเดียวกับพิเภก  กุมภกรรณจึงจํายอมยกทัพไปสู       พระรามสงสุครีพออกรบกับ
กุมภกรรณ  กุมภกรรณพิจารณาแลววาสุครีพมีกําลังมากจากตอนหักฉัตรกลางกรุงลงกาไดสําเ ร็จ   
ดังนั้นกุมภกรรณจึงวางแผนลดทอนกําลังของสุครีพกอนรบกับตน   

๑. ตัวละครเกิดความขัดแยง 
กุมภกรรณตองการวางแผนลดทอนกําลังของสุครีพจึงพูดดูถูกสุครีพวาสุครีพนั้นวางแผน 

ใหพาลีพี่ชายตายเพื่อท่ีสุครีพไดครองเมืองแทน   ท้ัง ยังยอมรับใชมนุษยสุครีพเปนเพียงแคลิงไม
เหมาะทําสงครามเพราะฉะนั้นใหไปแจงพระรามพระลักษมณมาทําสงครามแทน   สุครีพไดยิน
เชนนั้นก็เกิดความขัดแยงกับกุมภกรรณข้ึน 
 
 
 
 

๑๒๘ 



๕๔ 

๒. ตัวละครเกิดความคับของใจ 
เ ร่ือง  รามเกียรต์ิ ตอน  สุครีพโกรธกุมภกรรณท่ีพูดจาทาทายกําลัง  ไมปรากฏขั้นตอน                

ตัวละครเกิดความคับของใจ  เม่ือสุครีพไดฟงคําดูถูกตนจากกุมภกรรณแลวก็เ กิดความขัดแยงและ
ความโกรธโดยทันที  ดังนี้ 
  

๓. ตัวละครเกิดอารมณโกรธ 
หลังจากเกิดความขัดแยงแลว  พบวาสุครีพโกรธทันที ดังบทประพันธตอไปนี้ 
 

เมื่อนั้น    สุครีพฤทธิแรงแข็งขัน 
 โกรธาวาเหวยกุมภกรรณ   .................................................. 

(บทละคอนเร่ืองรามเกียรต์ิและบอเกิดรามเกียรต์ิ ๒๕๑๒: ๒๑๘) 
 

หลังจากเกิดความขัดแยงแลว  พบวาสุครีพเกิดอารมณโกรธตามมาโดยทันที ดังสังเกตได
จากบทประพันธท่ีวา “โกรธา”  

 
๔.  ตัวละครแสดงกิริยาเพ่ือระบายความโกรธ   
ก. การใชอวัจนภาษาเพ่ือระบายความโกรธ   

 ในบทประพันธตอนนี้ไมปรากฏการใชอวัจนภาษาเพื่อระบายความโกรธ   
 

ข. การใชวัจนภาษาแสดงการบริภาษ   
สุครีพกลาวบริภาษกุมภกรรณท่ีดูถูกตน  ดังบทประพันธตอไปนี้ 
 

 โกรธาวาเหวยกุมภกรรณ   หยาบชาสารพันพูดจา 
ทานอยาอวดฤทธิไกรไปนัก   ทะนงศักด์ิหยาบใหญใหเกินหนา 

 อันพาลีพี่เรามรณา    เพราะวาสาบานตัวไว 
อันองคพระอวตารผานภพ   หาควรคูสูรบกับมึงไม 
จึ่งใชกูผูเรืองฤทธิไกร   คุมไพรมาสังหารผลาญยักษ 

๑๒๙ 



๕๕ 

ทานเปนนองเจาลงกาธานี   เราก็นองพาลีมีศักด์ิ 
อยาเพิ่งพูดทะนงนึกฮึกฮัก   ไมชานักชีวันจะบรรลัย 

(บทละคอนเร่ืองรามเกียรต์ิและบอเกิดรามเกียรต์ิ ๒๕๑๒: ๒๑๘) 
  
 สุค รีพบริภาษกุมภกรรณวาสา เห ตุ ท่ีพ าลี ส้ินชีวิต เพ ราะคําสาบานท่ี เ คยให ไว กับ                         
พระนารายณวา ถาพาลีลวงเกินนางดาราขอใหตายเพราะศรของพระนารายณ  สวนท่ี กุมภกรรณขอ
รบกับพระรามนั้นกุมภกรรณไมเหมาะท่ีจะรบดวย  ดังนั้นพระรามจึงสงตนท่ีมีฐานะเปนนอง                  
เจาเมืองเชนกันมาสูรบดวย  นอกจากนี้แลวสุครีพยังขู เอาชีวิตกุมภกรรณอีกดวย   กุมภกรรณเห็น
เชนนั้นก็ทราบไดวาสุครีพกําลังโกรธจึงพูดทาทายกําลังสุครีพวาหากมีฤทธิ์จริงดังคํากลาวอาง ก็            
จงไปถอนตนรังใหญในปาหิมพานต  หากทําไดจริงจึงเห็นวามีฤทธ์ิจริง   ท้ังนี้นั้นเพื่อย่ัวโมโหและ
หวังลดทอนกําลังของสุครีพ  หลังจากสุครีพไดฟงกุมภกรรณพูดทาทายก็ย่ิงโกรธมากข้ึน  ดังสังเกต
ไดจากบทประพันธตอไปนี้ 

  เมื่อนั้น    สุครีพโกรธใจดังไฟจุด 
จึ่งวาเขาพระสุเมรุเอนทรุด   เราชวยฉุดใหตรงคงไว 

 ซ่ึงจะดูพฤกษาพระยารัง   มิทําดังวาจาจะวาได 
วาพลางทางแผลงฤทธิไกร   เหาะไปหิมพานตพนาวัน 

 (บทละคอนเร่ืองรามเกียรต์ิและบอเกิดรามเกียรต์ิ ๒๕๑๒: ๒๑๘) 

 
 สุครีพย่ิงโกรธมากข้ึนเพราะกุมภกรรณพูดทาทายตน   ในอดีตสุครีพเคยชวยฉุดเขาพระ
สุเมรุท่ีเอนใหกลับมาตรงไดสุครีพจึงม่ันใจในกําลังของตนเองและเหาะไปปาหิมพานตเพื่อถอนตน
รังตามคําอุบายของกุมภกรรณ   
 

  ค. การใชความรุนแรงทํารายคูกรณี   
 กุมภกรรณเห็นสุครีพถอนตนรังมาจึงฉวยโอกาสขณะสุครีพกําลังออนแรงเขาโจมตีทันที  
สุครีพไมหลบหนีและเขาสูรบกับกุมภกรรณ ดังนี้ 
 
 

๑๓๐ 



๕๖ 

เมื่อนั้น    สุครีพขุนกระบ่ีหาหนีไม 
แรงนอยถอยรบรับไว   ชิงชัยปองปดศัสตรา 

 ยักษาถาโถมเขาโจมจับ   กลอกกลับหันเหียนเปล่ียนทา 
ตอแยงแทงฟนกันไปมา   หมายเขมนเขนฆาราที 

 (บทละคอนเร่ืองรามเกียรต์ิและบอเกิดรามเกียรต์ิ ๒๕๑๒: ๒๑๙) 
  
สุครีพซ่ึงออนกําลังลงตอสูกับกุมภรรณและพายแพในท่ีสุด  แตสุครีพไมไดรับอันตรายถึง

ชีวิตเพราะองคตและหนุมานมาชวยไวทัน    
จากการศึกษาบทพิโรธวาทังท้ังในบทละครและบทละครนอกพบวา   ในการสงครามใช 

“ความโกรธ” เปนสวนหนึ่งของกลศึกดวย   นอกจากนี้แลวยังพบกระบวนการเกิดบทพิโรธวาทัง 
๓ ข้ันตอน ในละครในตอนอ่ืนอีก  ดังตารางตอไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓๑ 



 

 

 

ตารางที่ ๖ : บทละครในที่ปรากฏบทพิโรธวาทัง ๓ ขั้นตอน   
  

ขั้นตอน 
 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
อิเหนา 

ระตูบุศสิหนานําทัพไปรบ
กับปนหยี 

 

 
 

ระตูบุศสิหนากับ       
ปนหยี 

 
 
- 

 
 

ระตูบุศสิหนาโกรธ
ที่เห็นทัพถูกตีแตก 
“พระยิ่งกริ้วโกรธ

โกรธา” 

 
 

เหยียบโกลน , โจน
ขึ้นมานั่ง 

 
 

ระตูบุศสิหนาบริภาษ
ปนหยีวาซองสุมผูคน, 
ปนหยีกลาวดูหมิ่นวา
คงเอาชนะตนไมได 

 
 
ระตูบุศสิหนา      
รบกับปนหยี 

 
ทาวกะหมังกุหนิงโกรธ      
ทาวดาหาที่ปฏิเสธ          

คําขอหมั้นและทราบวา     
ทาวดาหาขอความชวยเหลือ
จากกรุงกุเรปน กาหลังและ

สิงหัดสาหรี 
 

 
ทาวกะหมังกุหนิงกับ

ทาวดาหา 

 
- 

 
ทาวกะหมังกุหนิง
โกรธทาวดาหา      

“ใหอาดูรเดือดใจ 
ดังไฟฟา” 

 
- 

 
ทาวกะหมังกุหนิง     
บริภาษทาวดาหา 

 
จัดทัพเตรียมรบ 



 

ตารางที่ ๖ : บทละครในที่ปรากฏบทพิโรธวาทัง ๓ ขั้นตอน (ตอ)   
 

  
ขั้นตอน 

 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
นางจินตะหราโกรธอิเหนา    
เมื่อทราบวาอิเหนาจะ
เดินทางไปกรุงดาหา 

 

 
นางจินตะหรากับ

อิเหนา 

 
“จินตะหรา 
วาตีมีศักดิ์   

ฟงตรัสขัดแคน 
ฤทัยนัก” 

 
- 

 
สะบัดพักตร,         

ผินหลัง,ไมบังคม 

 
นางจินตะหราบริภาษ
อิเหนาวาโกหกตน
แทจริงแลวอิเหนา
ตองการไปพบ         
นางบุษบา 

 
- 

 
สังคามาระตาโกรธกองทัพ
ของทาวกะหมังกุหนิงเมื่อ
เห็นวาทหารของตน         

ตกเปนรอง 
 

 
สังคามาระตากับ
กองทัพของทาว        
กะหมังกุหนิง 

 
- 

 
สังคามาระตาโกรธ

กองทัพของ          
ทาวกะหมังกุหนิง     
“พระกริ้วโกรธนัก

ดังอัคคี” 
 

 
- 

 
- 

 
แกวงกระบี่ บุกไป
สูกับกองทัพของ
ทาวกะหมังกุหนิง 

 



 

ตารางที่ ๖ : บทละครในที่ปรากฏบทพิโรธวาทัง ๓ ขั้นตอน (ตอ)   
 

  
ขั้นตอน 

 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
วิหยาสะกําโกรธอิเหนาที่     
ดูถูกทาวกะหมังกุหนิง 

 

 
วิหยาสะกํากับอิเหนา 

 
- 

 
วิหยาสะกํา          

“ไดฟงคั่งแคน       
แทนบิดา” 

 
- 

 
วิหยาสะกําบริภาษ
อิเหนาวาโอหังพูดจา

ลบหลูผูใหญ 

 
- 

 
ทาวกะหมังกุหนิงโกรธ      

สังคามาระตา 
เมื่อสังหาร 
วิหยาสะกํา 

 

 
ทาวกะหมังกุหนิง
กับสังคามาระตา 

 
- 

 
“ทาว กะหมังกุหนิง 
กริ้วโกรธโกรธา     

บาจิต” 

 
- 

 
- 

 
แกวงหอกควบมา

ไลรุก             
สังคามาระตา 

 

 



 

ตารางที่ ๖ : บทละครในที่ปรากฏบทพิโรธวาทัง ๓ ขั้นตอน (ตอ)  
 

  
ขั้นตอน 

 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
จรกาโกรธ                

ทาวกะหมังกุหนิง           
เมื่อทราบวา               

ทาวกะหมังกุหนิง           
ลอมเมืองดาหา 

 

 
จรกากับทาว 
กะหมังกุหนิง 

 
- 

 
จรกา “ไดฟง         

คั่งแคนแสนทวี” 

 
- 

 
จรกาแผดเสียงและ

กลาวบริภาษ          
ทาวกะหมังกุหนิง  

 
จัดกองทัพเตรียม
ออกรบกับทาว
กะหมังกุหนิง 

 
ทาวดาหาและ 

ประไหมสุหรีดาหาพบหนา
อิเหนาก็โกรธเพราะมีเหตุ
จากที่อิเหนาปฏิเสธการ
แตงงานกับนางบุษบา 

 
ทาวดาหาและ 

ประไหมสุหรีดาหา
กับอิเหนา 

 
- 

 
ทาวดาหาและ        

ประไหมสุหรีดาหา 
“ตางแคนเคืองขัด

ไมตรัสทัก” 

 
ทาวดาหาเมินหนา
หนี , อิเหนาจึง       

กมหนาและไมตอบ
คําถาม 

 
ทาวดาหาและ         

ประไหมสุหรีดาหา
บริภาษอิเหนาโดย
ประชดวาอิเหนามี
บุญคุณตอเมืองดาหา  

 
- 



 

 
ตารางที่ ๖ : บทละครในที่ปรากฏบทพิโรธวาทัง ๓ ขั้นตอน (ตอ)  

 
  

ขั้นตอน 
 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
นางบุษบาโกรธอิเหนาและ   
ไมยอมเขาเฝาอิเหนาตาม

คําสั่งมารดา 
 

 
นางบุษบากับอิเหนา 

 
- 

 
นางบุษบา “แคนขัด

อัชฌาสัย” 

 
สะบัดหนา ,         

นิ่งเฉยไมออกไป
พบอิเหนา,  

ผูกคิ้ว, นิ่วหนา 

 
- 

 
- 

 
สียะตราโกรธบาหยันที่
ไมใหชานหมากของ         

นางบุษบา 

 
สียะตรากับบาหยัน 

 
- 

 
สียะตรา             

“โกรธกริ้วเปน 
หนักหนา” 

 
สะบัดมือ, 

วิ่งหนี , กลิ้งเกลือก 

 
สียะตราขมขูวา        

“เอาชานหมากมาจะ
กินบัดนี้” 

 
- 

 
 



 

ตารางที่ ๖ : บทละครในที่ปรากฏบทพิโรธวาทัง ๓ ขั้นตอน (ตอ)  
 

  
ขั้นตอน 

 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
มะเดหวีดาหาโกรธจรกา
เพราะเขาใจวาจรกา         
สงสารรักใหนางบุษบา 

 
มะเดหวีดาหากับ       

จรกา 

 
- 

 
 มะเดหวี            

“เคืองขัดอัชฌาสัย” 

 
- 

 
มะเดหวีบริภาษจรกา
วารูปชั่วความคิดต่ํา 

 
- 

 
นางบุษบาโกรธอิเหนา       

หลังจากอานสารจากอิเหนา 

 
นางบุษบากับอิเหนา 

 
- 

 
“เยาวมาลย          

เคืองขุนหุนหัน” 

 
ฉีกจดหมายทิ้ง 

 
- 

 
- 

 
 
 



 

ตารางที่ ๖ : บทละครในที่ปรากฏบทพิโรธวาทัง ๓ ขั้นตอน (ตอ)   
 

  
ขั้นตอน 

 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 

มะเดหวีดาหาโกรธอิเหนา 
ที่ลวงเกินนางบุษบา 

 
มะเดหวีดาหากับ

อิเหนา 

 
- 

 
มะเดหวี             

“เคืองขัดอัชฌาสัย” 

 
- 

 
มะเดหวีวาไมให

เกียรติตน 

 
- 

 
อิเหนาโกรธจรกา           

เพราะอิจฉาจรกาที่เปน
คูหมั้นของนางบุษบา 

 

 
อิเหนากับจรกา 

 
- 

 
อิเหนาโกรธจรกา 
“พระกริ้วโกรธ

โกรธาดัง
เพลิงกัลป” 

 

 
เขมนดูจรกา 

 
อิเหนาขับเพลง        
เสียดสีจรกา 

 
ควากริช          

ตั้งใจจะฆาจรกา 

 
 



 

ตารางที่ ๖ : บทละครในที่ปรากฏบทพิโรธวาทัง ๓ ขั้นตอน (ตอ)  
 

  
ขั้นตอน 

 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
จรกาโกรธอิเหนาที่         

ชวยรับพานผาจากบุษบา 

 
จรกากับอิเหนา 

 
 
 
 
 

 
- 
 

 
จรกาโกรธที่         

อิเหนารับพานผา
ของบุษบา 

 
- 

 
จรกาบริภาษ 
สังคามาระตา         

กะหรัดตะปาตีและ     
สุหรานากงเพื่อวา
กระทบอิเหนา 

 
- 

 
สียะตราโกรธนางบุษบาที่    
ไมมอบผาสไบใหแกตน 

 

 
สียะตรากับนางบุษบา 

 
- 

 
“สียะตราหนึ่งหรัด   

ขัดแคนใจ” 

 
รองไห ,กลิ้งเกลือก 

 

 
- 

 
ฉุด ดึง และ        

หยิกนางบุษบา 

 
 



 

ตารางที่ ๖ : บทละครในที่ปรากฏบทพิโรธวาทัง ๓ ขั้นตอน (ตอ)  
 

  
ขั้นตอน 

 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
อิเหนาโกรธมะเดหวีดาหาที่
ไมชวยเหลือตนตามสัญญา 

 

 
อิเหนากับ             

มะเดหวีดาหา 

 
- 

 
อิเหนา “ไดฟงคั่ง
แคนแสนทวี” 

 
ถอนหายใจ, 

สลบ 

 
- 

 
- 

 
นางบุษบาโกรธอิเหนาที่     

ลักพาตนออกจาก           
เมืองดาหา 

 

 
นางบุษบากับอิเหนา 

 
นางบุษบา          

“ตกตะลึงทั้ง
อินทรีย”  

 
- 

 
รองไห ,คอน   

 
นางบุษบาบริภาษ
อิเหนาที่ลักพาตน 

 
ผลักมือ ,หยิกขวน 

 
 
 



 

ตารางที่ ๖ : บทละครในที่ปรากฏบทพิโรธวาทัง ๓ ขั้นตอน (ตอ)   
 

  
ขั้นตอน 

 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
ทาวดาหาโกรธอิเหนาที่     
มาเขาเฝาเพราะเขาใจวา
อิเหนาเปนผูลักพาตัว        

นางบุษบา 
 

 
ทาวดาหากับอิเหนา 

 
ทาวดาหาเห็น
อิเหนามาเขาเฝา 
“ภูมีหมางเมิน
สะเทินไป           

ใหเคืองจิตคิด
คะนึงอยู เปนครู” 

 

 
- 

 
- 

 
ทาวดาหาถามอิเหนา
วาทําไมจึงกลับ        

มาเมืองดาหาเพราะ
ทุกคนรูวาอิเหนา

ลักพาตัวนางบุษบาไป 

 
- 

 
ทาวกาหลังโกรธ           

ทาวจะมาหราที่ขมขูวา       
หากไมยกพระราชธิดาให
จะยกทัพมาตีเมืองกาหลัง 

 

 
ทาวกาหลังกับ         
ทาวจะมาหรา 

 
- 

 
“ฟงสารดาลเดือด
ในวิญญาณ” 

 
- 

 
ทาวกาหลังบริภาษ
ทาวจะมาหรา 
วาไมคูควรกับ         

นางสะการะหนึ่งหรัด 

 
สั่งเสนา           

จัดทัพเตรียม       
ออกศึก  



 

ตารางที่ ๖ : บทละครในที่ปรากฏบทพิโรธวาทัง ๓ ขั้นตอน (ตอ)   
 

  
ขั้นตอน 

 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
ระตูกะปาหลันรบกับปนหยี 

 
ระตูกะปาหลันกับ  

ปนหยี 

 
- 

 
ระตูกะปาหลัน 

“พิโรธโกรธนัก      
ดังอัคคี” 

 
- 

 
ระตูกะปาหลัน 

ตะโกนและพูดขมขู     
ใหโจรปาปนหยี        

ยอมแพ 

 
ขี่มาไลฟนทหาร 
ของปนหยี  

 

 
อุณากรรณโกรธยาหงูที่เห็น
ตนอาบน้ําทําใหยาหงู    
ทราบวาอุณากรรณเปน

ผูหญิงและโกรธทหารยาม
ของตนที่ไมทําหนาที่ใหดี 

 

 
อุณากรรณกับยาหงู
และทหารยาม 

 
- 

 
อุณากรรณ          

“แคนขัดอัชฌาสัย" 

 
- 

 
อุณากรรณบริภาษ
ยาหงูที่แอบดูตน
อาบน้ําและบริภาษ
ทหารยามของตนที่ 
ไมทําหนาที่ใหดี 

 
สั่งจับตัวคนราย

มามัดไว 

 
 



 

ตารางที่ ๖ : บทละครในที่ปรากฏบทพิโรธวาทัง ๓ ขั้นตอน (ตอ)   
 

  
ขั้นตอน 

 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
นางเกนหลงโกรธยาหรันที่

มอบผารูปเหมือน           
นางเกนหลงกับยาหรัน       

ใหแกนาง 
 

 
นางเกนหลงกับ        

ยาหรัน 

 
- 

 
นางเกนหลงโกรธ     

ยาหรัน 

 
ปดผารูปเหมือนทิ้ง 

และเดินหนี 

 
- 

 
- 

 
ปนหยีโกรธยาหรันเพราะ
เห็นรูปนางเกนหลงกับ      

ยาหรัน 
 

 
ปนหยีกับยาหรัน 

 
- 

 
ปนหยีโกรธยาหรัน  

“พระพิโรธ   
โกรธกริ้วคือไฟฟา” 

 
ตาแดง 

 
ปนหยีบริภาษ         
ยาหรันวา             

หยามเกียรติตนและ     
ขูจะตัดคอยาหรัน 

 
- 

 

 

 



 

ตารางที่ ๖ : บทละครในที่ปรากฏบทพิโรธวาทัง ๓ ขั้นตอน (ตอ)  
 

  
ขั้นตอน 

 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 

ปนหยีโกรธยาหรัน         
เมื่อทราบวานางเกนหลง

หายตัวไป 

 

 
ปนหยีกับยาหรัน 

 
- 

 
ปนหยี              

“ตรัสพลางคิดแคน
แนนจิต” 

 
- 

 
ปนหยีบริภาษ         

ยาหรันวาอกตัญู     
ไมไวหนาตนจึงลักพา

นองของตนไป 
 

 
จัดกองทัพเตรียม
สูกับยาหรัน        
เพื่อชิงตัว          

นางเกนหลงคืน 

 
ระตูมะงาดาโกรธยาหรัน
เมื่อทราบวายาหรันลักพา
นางดะราหวันหนีไป 

 

 
ระตูมะงาดากับ        

ยาหรัน               
และนางดะราหวัน 

 
- 

 
ระตูมะงาดา         

“ไดฟงคั่งแคน       
แนนอุรา” 

 
- 

 
ระตูมะงาดาบริภาษ
ยาหรันที่ลักพาตัวนาง
ดะราหวันและบริภาษ
บุตรสาวของตนที่หนี

ตามยาหรันไป 

 
จัดกองทัพ         
เพื่อสูรบกับ        
ยาหรัน 

 

 



 

 

ตารางที่ ๖ : บทละครในที่ปรากฏบทพิโรธวาทัง ๓ ขั้นตอน (ตอ)  
 

  
ขั้นตอน 

 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
ทาวกาหลังโกรธ           

ระตูมะงาดาที่สงสารทารบ
ใหตนมอบตัวยาหรัน 

 

 
ทาวกาหลังกับ         
ระตูมะงาดา 

 
- 

 
ทาวกาหลังโกรธ 
“ภูมีกริ้วโกรธ

โกรธา” 

 
- 

 
ทาวกาหลังบริภาษ
ระตูมะงาดาวาโอหัง 

 
 

 
ทาวกาหลังสั่งให   
ยาหรันและปนหยี
จัดทัพเพื่อเตรียม
สูกับระตูมะงาดา 

 

ระตูมะงาดาโกรธ           
ทาวกาหลังที่ไมมอบตัว      

ยาหรันให 
 

 
ระตูมะงาดากับ        
ทาว   กาหลัง 

 
- 

 
ระตูมะงาดาโกรธ 
“ไดฟงกริ้วโกรธ 
คือเพลิงกาล” 

 
- 

 
ระตูมะงาดาบริภาษ
ทาวกาหลังวาอวดดี
และเขาขางคนผิด 

 
ระตูมะงาดายก
ทัพไปเมือง        
กาหลัง 

 

 



 

 

ตารางที่ ๖ : บทละครในที่ปรากฏบทพิโรธวาทัง ๓ ขั้นตอน (ตอ)  
 

  
ขั้นตอน 

 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
ระตูมะงาดายกทัพรบกับ
ปนหยีและยาหรัน 

 

 
ระตูมะงาดากับปนหยี

และยาหรัน 

      
- 

 
ระตูมะงาดา         

“กริ้วโกรธพิโรธ 
คือเพลิงกาล” 

 
- 

 
ระตูมะงาดาบริภาษ 
ยาหรันที่ลักพาตัว 

ลูกสาวตนและบริภาษ
ลูกสาวตนวา 

ประพฤติตนไมดี 
 

 
ระตูมะงาดารบ
กับ ยาหรัน 

ทาวประมอตันโกรธ        
ทาวลาสําหลังจากไดรับสาร

ใหสงตัวพระโอรส 
พระธิดาคืนให 

 

ทาวประมอตันกับ
ทาวลาสํา 

- 
 

“ฟงสารดาลเดือด     
ดังอัคคี” 

- ทาวประมอตัน
ตะคอกและกลาว      
ตอวาทาวลาสํา        

โดยใหเหตุผลวาเชลย
ทั้งหมดเปนของ        
อุณากรรณ 

จัดกองทัพเพื่อสู
กับทาวลาสํา 



 

 
ตารางที่ ๖ : บทละครในที่ปรากฏบทพิโรธวาทัง ๓ ขั้นตอน (ตอ)   

 
  

ขั้นตอน 
 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
ทาวลาสําโกรธ            

ทาวประมอตันที่ไมสง
พระโอรสพระธิดาคืนให  

 
ทาวลาสํากับ 
ทาวประมอตัน 

 
- 

 
ทาวลาสําโกรธ       
“ดังองคโกรธา       

คือไฟ” 

 
- 

 
ทาวลาสําบริภาษ       
ทาวประมอตัน 

 

 
ออกคําสั่งเดินทัพ 

 
นางจินตะหรายิ่งโกรธ
อิเหนามากขึ้นเพราะ         

ทาวกุเรปนให              
ทาวหมันหยาบอกใหนาง 

คืนดีกับอิเหนา 
 

 
นางจินตะหรากับ

อิเหนา 

 
- 

 
นางจินตะหราโกรธ 

“ใหเดือดดาลคั่ง
แคนแสนทวี” 

 
รองไห 

 
นางจินตะหรา   

บริภาษโดยประชดวา
ตนเองนั่นชั่วชา

สามานย 
 

 
- 

 



 

 

ตารางที่ ๖ : บทละครในที่ปรากฏบทพิโรธวาทัง ๓ ขั้นตอน (ตอ)   
 

  
ขั้นตอน 

 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
ประไหมสุหรีดาหาโกรธ
อิเหนาที่ไมคืนดีกับ         
นางจินตะหรา 

 

 
ประไมสุหรีดาหากับ

อิเหนา 

 
- 

 
ประไหมสุหรีดาหา
โกรธ “ไดฟงคิด
แคนแนนอุรา” 

 
- 

 
ประไหมสุหรีดาหา
บริภาษอิเหนาที่ไม

ยอมคืนดีกับ          
นางจินตะหรา 

 

 
- 

 
นางจินตะหราโกรธอิเหนา
เมื่อพบอิเหนาครั้งที่ ๑     

 

 
นางจินตะหรากับ

อิเหนา 

 
- 

 
นางจินตะหราโกรธ 
“ใหเดือดดาลราน
รอนในวิญญาณ” 

 

 
รองไห ,            

ไมมองหนา , คอน,   
ผูกคิ้วนิ่วหนา,        
ไมพูดดวย 

 

 
- 

 
ปดมือ 

 
 



 

 
ตารางที่ ๖ : บทละครในที่ปรากฏบทพิโรธวาทัง ๓ ขั้นตอน (ตอ)   

 
  

ขั้นตอน 
 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความ
รุนแรง 

 
นางวิยะดาโกรธ            

นางจินตะหราเพราะทําให
นางบุษบาเสียหนา 

 

 
นางวิยะดากับ         
นางจินตะหรา 

 
- 
 

 
นางวิยะดาโกรธ
นางจินตะหรา        

“ใหรังเกียจเคียด
แคนในอุรา” 

 
กระทืบเทา,      

เดินหนี, รองไห 

 
นางวิยะดากลาววา           

“ครั้งนี้นาเวทนานัก           
จะไหวคนต่ําศักดิ์หาควรไม 
พี่นางชางจะไหวฤาไร         
เปนของนองไมวันทา          
ถึงศรีปตหราจะไมโปรด       
ลงโทษก็จะรับใสเกศา         
สูตายไมเสียดายชีวา           
ดีกวาจะใหเปนเชนนี้” 

 
- 

 
 



 

ตารางที่ ๖ : บทละครในที่ปรากฏบทพิโรธวาทัง ๓ ขั้นตอน (ตอ)  
 

  
ขั้นตอน 

 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
นางจินตะหราโกรธอิเหนา
ที่พยายามขอคืนดีดวยเปน 

ครั้งที่สอง 
 

 
นางจินตะหรากับ

อิเหนา 

 
- 

 
นางจินตะหรา 

“แคนขัดสหัสา” 

 
คอน 

 
นางจินตะหราประชด
อิเหนาวาตนเปนคน
ต่ําศักดิ์ไมคูควรกับ
อิเหนา , อิเหนาโกรธ
และกลับตําหนักไป 

 
ปดมือ , ขวน 

 
นางจินตะหราโกรธอิเหนา

ที่ขอคืนดีเปน 
ครั้งที่สาม 

 

 
นางจินตะหรากับ

อิเหนา 

 
- 

 
นางจินตะหรา  
โกรธมาก 

“แตแคนอิเหนาก็
สุดคิด เจ็บจิตปม
เลือดตาไหล” 

 

 
รองไห , ยกมือไหว

ประชด 

 
นางจินตะหรากลาว
ประชดวาตนเปน       

คนต่ําศักดิ์ 

 
- 

 



 

ตารางที่ ๖ : บทละครในที่ปรากฏบทพิโรธวาทัง ๓ ขั้นตอน (ตอ)  
 

  
ขั้นตอน 

 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
รามเกียรติ์ 

นางผีเสื้อสมุทรโกรธ        
หนุมานที่พยายามลอบเขา 

กรุงลงกา 
 

 
 

นางผีเสื้อสมุทรกับ     
หนุมาน 

 
 
- 

 
 

นางผีเสื้อสมุทร
โกรธหนุมาน        

“ยิ่งพิโรธโกรธ
เกรี้ยวเรี่ยวแรง” 

 

 
 

กระเดาะปาก , 
กระเดาะลิ้น ,
เหลือกตา,           

ยืนขวางหนา 

 
 

นางผีเสื้อสมุทร
บริภาษหนุมานวา

บังอาจเหาะขามหนา
ตนไปยังเมืองลงกา 

 

 
 

แกวงคทาโจมตี    
หนุมาน 

 
นางอากาศตไลโกรธ        

หนุมานที่ลักลอบเขาเมือง 

 
นางอากาศตไลกับ      

หนุมาน 

 
นางอากาศตไล       
คับของใจที่มีลิง
เหาะผานเขามาใน

เขตเมือง 

 
- 

 
ยืนขวางทาง  ,      

ตาแดง 

 
นางอากาศตไล 
บริภาษหนุมานที่
พยายามเขาเมือง       

 

 
นางอากาศตไล     
สั่งใหบริวารจับ     
หนุมานไปฆา 

 
 



 

ตารางที่ ๖ : บทละครในที่ปรากฏบทพิโรธวาทัง ๓ ขั้นตอน (ตอ)  
 

  
ขั้นตอน 

 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
นางสีดาโกรธทศกัณฐที่
พยายามเกี้ยวพาราสีตน 
จึงปกไมและบริภาษไม

กระทบทศกัณฐ 
 

 
นางสีดากับทศกัณฐ 

 
- 

 
นางสีดาโกรธ
ทศกัณฐ            

“ไดฟงคําแคนนัก 
จึงชักไม” 

 
ปกไมหนาทศกัณฐ

,รองไห             
และเมินหนาหนี 

 
นางสีดาบริภาษไม
กระทบทศกัณฐและ
สาปแชงใหพระราม
ตามมาสังหารทศกัณฐ 

 
- 

 
ทศกัณฐโกรธนางกํานัลที่
ไมสามารถเกลี้ยกลอม       
นางสีดาใหสมยอมตนได 

 

 
ทศกัณฐกับนางกํานัล 

 
- 

 
ทศกัณฐโกรธ        

“อสุราเคืองขุน
หุนหัน”,            

“กริ้วเหลาสาวสรรค
กํานัลนาง” 

 

 
- 

 
ทศกัณฐบริภาษ        

นางกํานัลวาสอพลอ
ทําใหตนไดรับความ
อับอายเพราะนางสีดา
ตัดเยื่อใยจากตน 

 

 
- 

 



 

ตารางที่ ๖ : บทละครในที่ปรากฏบทพิโรธวาทัง ๓ ขั้นตอน (ตอ)  
 

  
ขั้นตอน 

 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
นางกํานัลโกรธนางสีดาที่
ทําใหทศกัณฐโกรธ 

 

 
นางกํานัลกับนางสีดา 

 
- 

 
นางกํานัลโกรธ       
นางสีดาที่ทําให
ทศกัณฐโกรธ 

 

 
- 

 
นางกํานัลบริภาษ      
วาปากรายทําให       

พวกตนเดือดรอนและ
ขูทํารายนางสีดา 

 

 
 

 
พระรามโกรธที่หนุมานเผา

กรุงลงกา 
 

 
พระรามกับหนุมาน 

 
- 

 
พระรามโกรธ        

“ไดฟงคํา  
เคืองดอัธยา” 

 
- 

 
พระรามตวาดและ
บริภาษหนุมานวา      
ไมรูกาลเทศะเพราะ
ถาทศกัณฐโกรธอาจ
สังหารนางสีดาได 

 
ประกาศคาดโทษ  

หนุมาน 

 
 



 

 
ตารางที่ ๖ : บทละครในที่ปรากฏบทพิโรธวาทัง ๓ ขั้นตอน (ตอ)   

 
  

ขั้นตอน 
 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
ทศกัณฐโกรธพิเภกที่เสนอ
ใหทศกัณฐคืนนางสีดาให

พระราม 
 

 
ทศกัณฐกับพิเภก 

 
- 

 
“อสุรากริ้วกราด      
ตะหวาดอึง” 

 
- 

 
ทศกัณฐบริภาษพิเภก

วาเปนกบฏ 

 
ริบเงินทองและ
ใหภรรยาของ

พิเภกไปเปนขารับ
ใชนางสีดา 

พระรามเห็นศพนางสีดา
(นางเบญกายแปลง)จึง

โกรธหนุมาน 
 

พระรามกับหนุมาน - พระราม  “ ยิ่งกริ้ว
โกรธโกรธาพาที” 

- พระรามบริภาษ       
หนุมานเพราะคิดวา
การที่หนุมานเผา       
กรุงลงกาทําให
ทศกัณฐโกรธและ
สังหารนางสีดา 

- 

 



 

ตารางที่ ๖ : บทละครในที่ปรากฏบทพิโรธวาทัง ๓ ขั้นตอน (ตอ)  
 

  
ขั้นตอน 

 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
หนุมานโกรธนางเบญกาย
เมื่อทราบวานางปลอมเปน

นางสีดา 
 

 
หนุมานกับ            
นางเบญกาย 

 
- 

 
หนุมานโกรธ        

“กริ้วโกรธโดดตาม
ขามอัคคี” 

 
เขมน 

 
- 

 
หนุมานไลจับตัว
นางเบญกายที่
เหาะหนี 

 
พระรามโกรธนางเบญกาย
เมื่อทราบวานางเบญกาย
แปลงเปนนางสีดา 

 

 
พระรามกับ           
นางเบญกาย 

 
- 

 
พระรามโกรธ        

นางเบญกาย “พระ
เคืองขัดตรัสสั่ง
เสนาใน” 

 
- 

 
พระรามบริภาษนาง
เบญกายและสั่งให
เสนาไปสืบหาวาใคร
บงการนางเบญกาย 

 
- 

 
 
 



 

ตารางที่ ๖ : บทละครในที่ปรากฏบทพิโรธวาทัง ๓ ขั้นตอน (ตอ)  
 

  
ขั้นตอน 

 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
หนุมานโกรธนิลพัทที่ 
แกลงสงหินใหตน  

 
หนุมานกับนิลพัท 

 

 
- 

 
“หนุมานดาลเดือด
ดังเพลิงไหม” 

 
- 

 
หนุมานบริภาษนิลพัท

ที่อวดฤทธิ์ 
 

 
หนุมานถีบนิลพัท   

ตางฝายตาง        
สูรบกัน   

 
หนุมานโกรธฝูงปลาที่
ขัดขวางการจองถนน 

 

 
หนุมานกับฝูงปลา 

 
- 

 
“ขุนกระบี่พิโรธ
โกรธหนัก” 

 
- 

 
- 

 
ฉวยตรีเพชร       
ไลฟนฝูงปลา 

 
 
 



 

ตารางที่ ๖ : บทละครในที่ปรากฏบทพิโรธวาทัง ๓ ขั้นตอน (ตอ)   
 

  
ขั้นตอน 

 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
สุครีพโกรธทศกัณฐที่พูดจา  

ดูหมิ่นตน 
 

 
สุครีพกับทศกัณฐ 

 
- 

 
สุครีพ “ฟงคั่งแคน
ดังเพลิงผลาญ" 

 
- 

 
สุครีพบริภาษทศกัณฐ
วาอหังการพูดจา       
ดูหมิ่นตน 

 
ขูจะตัดศีรษะ

ทศกัณฐ  หักฉัตร
ถีบทศกัณฐลม

และใชเทาขวาคีบ
มงกุฎของ

ทศกัณฐไปถวาย
พระราม  

 
ไมยราพณโกรธพระราม
เมื่อทราบขาวเรื่องสงคราม

ที่กรุงลงกา 
 

 
ไมยราพณกับพระราม 

 
- 

 
“อสุรีโกรธ ใจดัง   

ไฟกาฬ” 

 
- 

 
ไมยราพณบริภาษ

พระรามและบริวารวา
อวดอางตน 

 
ไมยราพณจัดทัพ
เพื่อไปสูกับทัพ
ของพระราม 

 



 

ตารางที่ ๖ : บทละครในที่ปรากฏบทพิโรธวาทัง ๓ ขั้นตอน (ตอ)  
 

  
ขั้นตอน 

 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
มัจฉานุโกรธหนุมานที่
พยายามบุกไปยัง            
เมืองบาดาล 

 

 
มัจฉานุกับ 
หนุมาน 

 
- 

 
มัจฉานุ “โกรธใจดัง

ไฟผลาญ” 

 
- 

 
มัจฉานุบริภาษ       

หนุมาน 
 

 
โจนจับ, ขบกัด     

หนุมาน 

 
ทศกัณฐโกรธพระราม       

เมื่อทราบขาววาไมยราพณ
เสียชีวิตแลว 

 
ทศกัณฐกับ           
พระราม 

 
- 

 
ทศกัณฐโกรธ        
พระราม            

“อาดูรเดือดดิ้นใน
วิญญาณ” 

 
ถอนหายใจ ,รองไห 

 
- 

 
- 

 
 
 



 

ตารางที่ ๖ : บทละครในที่ปรากฏบทพิโรธวาทัง ๓ ขั้นตอน (ตอ)   
 

  
ขั้นตอน 

 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
ทศกัณฐโกรธกุมภกรรณที่

ไมชวยทําสงคราม 
 

 
ทศกัณฐกับ 
กุมภกรรณ 

 

 
- 

 
ทศกัณฐ “เคืองขัด

อัชฌาศัย” 

 
กระทืบเทา  

 
ทศกัณฐตวาดและ
กลาวบริภาษ 

กุมภกรรณวาขี้ขลาด
และเขาขาง            

พระลักษมณพระราม 
 

 
- 

 
กุมภกรรณโกรธพิเภก       

เมื่อพบพิเภกในสนามรบ 

 
กุมภกรรณกับพิเภก 

 
- 

 
กุมภกรรณโกรธ 
“ใหเดือดดาลกริ้ว
กราดตวาดไป” 

 
ปรบมือเยาะเยย 

 
กุมภกรรณตวาดและ
กลาวบริภาษพิเภก      
วาทรยศวงศตระกูล  

 

 
- 

 
 



 

ตารางที่ ๖ : บทละครในที่ปรากฏบทพิโรธวาทัง ๓ ขั้นตอน (ตอ)  
 

  
ขั้นตอน 

 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
พระรามโกรธสุครีพที่เสียรู   

กุมภกรรณ 
 

 
พระรามกับสุครีพ 

 
- 

 
พระรามโกรธ        

“คิดแคนเคืองใน
พระทัยนัก” 

 
จองหนา 

 
พระรามบริภาษสุครีพ
วาเสียรูกุมภกรรณ 

เสียแรงเปนผูใหญใน
กองทัพและขูวาถาทํา
ผิดอีกจะประหารชีวิต 

 
- 

 
ศึกกุมภกรรณ 
ครั้งที่สอง 

 
กุมภกรรณกับ         
พระลักษมณ  

 
- 

 
กุมภกรรณ          

“เคืองขัดอัชฌาสัย” 

 
กระทืบเทา,กระโดด

ลงจากรถ 
 

 
กุมภรรณบริภาษ       
พระลักษมณ 

 
แผลงหอก         
โมกขศักดิ์ถูก 
พระลักษมณ 

 
 



 

ตารางที่ ๖ : บทละครในที่ปรากฏบทพิโรธวาทัง ๓ ขั้นตอน (ตอ)  
 

  
ขั้นตอน 

 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
กุมภกรรณโกรธหนุมานที่

ทําลายพิธีทดน้ํา 

 
กุมภกรรณกับหนุมาน 

 
- 

 
“อสุรีโกรธลิงยิ่ง

กวาไฟ” 

 
ผลุดลุกจากที่นั่ง 

 
- 

 
แกวงคทาโจมตี    

หนุมาน 

 
ศึกกุมภกรรณ 
ครั้งที่สาม 

 
กุมภกรรณกับ         
ทัพพระราม 

 
- 

 
กุมภกรรณโกรธ      

ที่เห็นทหารของตน
แพทัพพระราม       

“ยิ่งพิโรธโกรธใจ
ดังไฟฟา” 

 

 
กระโจน 
ลงจากรถ 

 
- 

 
เขาโจมตีทหารลิง
และประชิดรถ
พระราม 

 
 



 

ตารางที่ ๖ : บทละครในที่ปรากฏบทพิโรธวาทัง ๓ ขั้นตอน (ตอ)   
 

  
ขั้นตอน 

 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
อินทรชิตโกรธพระลักษมณ
และพระรามเมื่อทราบ       
ขาววากุมภกรรณลม 

 

 
อินทรชิตกับ          

พระลักษมณและ
พระราม 

 
- 

 
อินทรชิต “ไดฟงคั่ง

แคนแทนอา  
ดังไฟฟาเผาสุม
กลุมใจ” 

 
- 

 
- 

 
อาสาทศกัณฐออก
รบกับพระราม 

 
พระรามโกรธ 

นิลนนทที่พาหลงทาง 
 

 
พระรามกับนิลนนท 

 
- 

 
พระรามโกรธ       

“ทรงพิโรธโกรธ
กริ้วกระทืบบาท” 

 
กระทืบเทา  

 
พระรามตวาดและ
กลาวบริภาษ 

นิลนนทที่พาหลงทาง 
 

 
แผลงศร          

จันทราทิตยขึ้นฟา  
ทําใหทางสวาง 

 

 
 
 



 

ตารางที่ ๖ : บทละครในที่ปรากฏบทพิโรธวาทัง ๓ ขั้นตอน (ตอ)  
 

  
ขั้นตอน 

 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
ศึกมังกรกรรฐ 

 
มังกรกรรฐกับ
พระรามและ          
พระลักษมณ 

 
- 

 
พระรามและ         

พระลักษมณโกรธ 
“ยิ่งโกรธาตาแดง 
ดังแสงไฟ” 

 
ตาแดง , ขบฟน 

 
มังกรกรรฐบริภาษ
พระรามและ          

พระลักษมณที่บอก
ใหตนถอยทัพกลับ 

 
 

 
มังกรกรรฐแผลง
ศรหมายทําราย
พระรามแตถูกศร
พรหมาสตรของ
พระรามสังหาร

เสียชีวิต 
 

 
แสงอาทิตยโกรธ           

พระลักษมณและพระราม
เมื่อทราบวา 

มังกรกรรฐเสียชีวิตแลว 
 

 
แสงอาทิตยกับ        
พระลักษมณและ

พระราม 

 
- 

 
แสงอาทิตยโกรธ
ทัพพระราม “เดือด
ดาลดังไฟไหมฟา” 

 
- 

 
แสงอาทิตยบริภาษ
พระลักษมณและ
พระรามที่สังหาร

ไมยราพ              
และมังกรกรรฐ 

 

 
แสงอาทิตยจัดทัพ
ไปกรุงลงกา 



 

ตารางที่ ๖ : บทละครในที่ปรากฏบทพิโรธวาทัง ๓ ขั้นตอน (ตอ)   
 

  
ขั้นตอน 

 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
กาลสูรรบหนุมาน 

 
กาลสูรกับ  
หนุมาน 

 

 
- 

 
กาลสูรโกรธ เมื่อ
เห็นกองทัพพาย      
หนุมาน“ก็โกรธ
เกรียมเหี้ยมใจ

ขึ้นมา”  
 

 
กระทืบเทา  

 
- 

 
เงื้อกระบองเขาสู
กับหนุมานและ
ถูกหนุมาน  

สังหารเสียชีวิต 

 
แสงอาทิตยโกรธหนุมานที่
สังหารกาลสูรเสียชีวิต 

 

 
แสงอาทิตยกับ        
หนุมาน 

 
- 

 
แสงอาทิตยโกรธ 
“อสุรีเดือดดาล       
ดังไฟฟา” 

 

 
เขนเขี้ยว 

 
- 

 
แสงอาทิตยโจมตี   
หนุมานแตถูก
พระรามสังหาร 

 

 
 



 

ตารางที่ ๖ : บทละครในที่ปรากฏบทพิโรธวาทัง ๓ ขั้นตอน (ตอ)  
 

  
ขั้นตอน 

 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
ทศกัณฐโกรธพิเภกที่
ขัดขวางแผนการทุกครั้ง 

 

 
ทศกัณฐกับพิเภก 

 
- 

 
ทศกัณฐ            

“ อสุราคั่งแคน 
แนนใจ” 

 
- 

 
ทศกัณฐบริภาษพิเภก
วาเขาขางมนุษยและ
ขัดขวางแผนการของ

ตนทุกครั้ง 
 

 
- 

 
พระลักษมณโกรธอินทรชิต

ที่สังหารนางสีดา 
(สุขาจารแปลง) 

 

 
พระลักษมณกับ

อินทรชิต 

 
- 
 

 
พระลักษมณโกรธ 
“ยิ่งแคนดังจะสิ้น

สมประดี” 

 
- 

 
พระลักษมณบริภาษ 
อินทรชิตที่สังหาร      

นางสีดา             
(สุขาจารแปลง) 

 
- 

 
 

 



 

ตารางที่ ๖ : บทละครในที่ปรากฏบทพิโรธวาทัง ๓ ขั้นตอน (ตอ)   
 

  
ขั้นตอน 

 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
สุครีพกับหนุมานและองคต
โกรธอินทรชิตเมื่อทราบวา
สุขาจารแปลงเปนนางสีดา 

 

 
สุครีพ ,หนุมานและ

องคตกับ 
อินทรชิต 

 
- 

 
สุครีพกับ 

หนุมานและองคต
โกรธอินทรชิต       
เมื่อทราบวา         

สุขาจารแปลงเปน
นางสีดา 

 
ถมน้ําลายรดพื้น 

 
- 

 
- 

 
อินทรชิตลม 

 
อินทรชิตกับ          
พระลักษมณ 

 

 
- 

 
อินทรชิตโกรธที่
กองทัพของตน       
ตกเปนรอง          

“อินทรชิตคิดพิโรธ
โกรธเกรี้ยว” 

 
โจนลงจากรถ  ,  
เขนเขี้ยว 

 
- 

 
อินทรชิตสูกับ

พระลักษมณและ
ถูกศรของ         
พระลักษมณ
เสียชีวิต 

 
 



 

ตารางที่ ๖ : บทละครในที่ปรากฏบทพิโรธวาทัง ๓ ขั้นตอน (ตอ)  
 

  
ขั้นตอน 

 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
สิบรถรบโกรธพระลักษมณ

และพระราม 

 
สิบรถกับ             

พระลักษมณและ
พระราม 

 
- 

 
สิบรถโกรธ         

พระลักษมณและ
พระราม            

“กริ้วโกรธโดด
ทะยานลงจากรถ” 

 

 
กระทืบเทา  

 
- 

 
สิบรถ 

แผลงศรรุกไล
ทหารลิงไปจนถึง
หนารถพระราม
และพระรามใช
พระขรรคฟนจน

สิ้นชีวิต 
 

 
ทาวมูลพลัมโกรธ          

พระลักษมณและพระราม
เมื่อทราบขาวการสงคราม 

 

 
ทาวมูลพลัมกับ        
พระลักษมณและ

พระราม 

 
- 

 
ทาวมูลพลัมโกรธ
พระลักษมณและ
พระราม“โกรธา      
ตาแดงดังอัคคี”      

 
ตาแดง ,             

กระทืบเตียง 

 
ทาวมูลพลัมบริภาษ
พระลักษมณและ

พระราม  

 
ทาวมูลพลัม       
จัดทัพเตรียม       
ไปสูรบ 



 

ตารางที่ ๖ : บทละครในที่ปรากฏบทพิโรธวาทัง ๓ ขั้นตอน (ตอ)   
 

  
ขั้นตอน 

 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
ทาวสหัสสเดชะโกรธพิเภก

และพระลักษมณกับ
พระรามเมื่อทราบขาว       

การสงคราม 
 

 
ทาวสหัสสเดชะกับ
พระลักษมณและ

พระราม 

 
- 

 
ทาวสหัสสเดชะ

โกรธ “โกรธเกรี้ยว
เคี้ยวฟนสนั่นฟา” 

 
เคี้ยวฟน , กระทืบ

เตียง 

 
ทาวสหัสสเดชะ
บริภาษพิเภกและ       
พระลักษมณกับ

พระราม 

 
ทาวสหัสสเดชะ 

จัดทัพรบ  

 
ทาวสหัสสเดชะโกรธ       

หนุมานและพระรามเมื่อ
ทราบขาวเรื่อง             

ทาวมูลพลัมเสียชีวิต 
 

 
ทาวสหัสสเดชะกับ
หนุมานและ           
พระพระราม 

 
- 

 
ทาว               

สหัสสเดชะโกรธ     
“เขนเขีย้วเคี้ยวกราม

โกรธา” 

 
เขนเขี้ยวเคี้ยวกราม, 
กระทืบรถ ,ชี้หนา 

 
ทาวสหัสสเดชะ

บริภาษหนุมานและ
พระราม 

 
ทาวสหัสสเดชะ
รบกับหนุมานจน
ถูกหนุมานสังหาร 

 

 

 

 



 

ตารางที่ ๖ : บทละครในที่ปรากฏบทพิโรธวาทัง ๓ ขั้นตอน (ตอ)  
 

  
ขั้นตอน 

 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
ศึกทศกัณฐ 
ครั้งที่สอง 

 
ทศกัณฐกับ           

พระลักษมณและ
พระราม 

 
- 

 
เมื่อทศกัณฐทราบ
ขาววาทาวมูลพลัม

และ                
ทาวสหัสสเดชะ 
เสียชีวิตจึงโกรธ 
พระลักษมณและ

พระราม            
“เห็นลักษมณราม
ความแคนแนน

ฤทัย”  

 
กระทืบรถ , 

กระโจนลงจากรถ 

 
- 

 
ทศกัณฐแกวง 
กระบอง และ

พระรามแผลงศร
เปนครุฑไลจับ
นาค ทศกัณฐจึง
ขวางจักรใส 

พระรามจึงแผลง
ศรพรหมาสตร 

 

 

 



 

ตารางที่ ๖ : บทละครในที่ปรากฏบทพิโรธวาทัง ๓ ขั้นตอน (ตอ)   
 

  
ขั้นตอน 

 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
ทาวสัทธาสูรโกรธพระ
ลักษมณและพระราม        
เมื่อทราบขาวเรื่อง          
การสงคราม 

 

 
ทาวสัทธาสูรกับ       
พระลักษมณและ

พระราม 

 
- 

 
ทาวสัทธาสูรโกรธ 

“ไดฟงคั่งแคน       
แสนทวี” 

 
กัดกราม  

 
ทาวสัทธาสูรตวาด
และกลาวบริภาษ 
พระลักษมณและ
พระราม,ทหารลิง 

และพิเภก 
  

 
จัดทัพไป          
กรุงลงกา 

 
วิรุญจําบังโกรธพระ
ลักษมณและพระราม        
เมื่อทราบขาวเรื่องการ

สงคราม 
 

 
วิรุญจําบังกับ          

พระลักษมณและ
พระราม 

 
- 

 
วิรุญจําบังโกรธ 

“กริ้วโกรธโกรธา
พาที” 

 

 
- 

 
วิรุญจําบังบริภาษ 
พระลักษมณและ

พระรามที่ไมยําเกรง
ทศกัณฐ 

 
ขูสังหารและ       
จัดทัพไป          
กรุงลงกา 

 
 



 

ตารางที่ ๖ : บทละครในที่ปรากฏบทพิโรธวาทัง ๓ ขั้นตอน (ตอ)  
 

  
ขั้นตอน 

 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
ทาวสัทธาสูรรบกับหนุมาน 

 
ทาวสัทธาสูรกับ       

หนุมาน 

 
- 

 
ทาวสัทธาสูรโกรธ    
ลิงปาจําแลง 

(หนุมาน)ที่บอกให
ตนถอยทัพกลับไป 
“เขนเขี้ยวเกรี้ยว
กราดตวาดมา” 

 

 
เขนเขี้ยว 

 
ทาวสัทธาสูรตวาด
และบริภาษ          
ลิงปาจําแลง 
(หนุมาน) 
วาตนมี

ความสามารถ
มากกวา            

พระลักษมณ 
พระรามอยามาดูถูก 

 
ทาวสัทธาสูร        
ใชมนตเรียก
ศาสตราวุธจาก

เทวดา แตองคตและ
ทหารลิงชวยกันเก็บ

อาวุธนั่นไว          
ทาวสัทธาสูร        

ไมทราบจึงยิ่งโกรธ
และเรียกอาวุธอีก 
องคตจึงทิ้งอาวุธลง
มาสังหารทหารยักษ
และหนุมานสังหาร

ทาวสัทธาสูร 



 

ตารางที่ ๖ : บทละครในที่ปรากฏบทพิโรธวาทัง ๓ ขั้นตอน (ตอ)   
 

  
ขั้นตอน 

 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
วิรุญจําบังโกรธ            

พระลักษมณและพระราม
เมื่อทราบขาววา            

ทาวสัทธาสูรเสียชีวิต 
 

 
วิรุญจําบังกับ          

พระลักษมณและ
พระราม 

 
- 

 
วิรุญจําบังโกรธ 

“อสุราโกรธเกรี้ยว
เคี้ยวฟน” 

 

 
เคี้ยวฟน 

 
วิรุญจําบังบริภาษ
พระลักษมณและ

พระราม  

 
วิรุญจําบังเขาโจมตี
ทัพพระรามและ

พายแพ             
วิรุญจําบังจึงสราง
หุนจําลองตัวเอง
และหนีไป 

หนุมานหาพบและ 
ใชตรีเพชรสังหาร 

 
 
 
 
 

 



 

ตารางที่ ๖ : บทละครในที่ปรากฏบทพิโรธวาทัง ๓ ขั้นตอน (ตอ)  
 

  
ขั้นตอน 

 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
ศึกทศกัณฐ               
ครั้งที่สาม 

 

 
ทศกัณฐกับ           

พระลักษมณและ
พระราม 

 
- 

 
ทศกัณฐโกรธที่เห็น
ทหารยักษถูกตีพาย 
“กริ้วโกรธกระทืบ
บาทประกาศสั่ง” 

 

 
กระทืบเทา ,โจนลง
จากรถ,เคี้ยวฟน 

 
ทศกัณฐบริภาษ
พิเภกที่คอย
ชวยเหลือ           

พระลักษมณและ
พระราม 

 
ทศกัณฐแกวง        

พระแสงโจมตีทัพ
พระรามและแผลง
ศรกบิลพัทตอง 
พระลักษมณ 

พระรามจึงโกรธ
ทศกัณฐและแผลง
ศรตอบโตทําให
ทหารยักษตายเปน

จํานวนมาก 
 

 

 



 

ตารางที่ ๖ : บทละครในที่ปรากฏบทพิโรธวาทัง ๓ ขั้นตอน (ตอ)  
 

  
ขั้นตอน 

 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
ทศกัณฐโกรธที่นางมณโฑ
ไมยอมตบศีรษะตนเพื่อ    
แกผมที่หนุมานผูกไว 

 

 
ทศกัณฐกับ           
นางมณโฑ 

 
- 

 
ทศกัณฐโกรธนาง
มณโฑ “จึงวากับ  
มณโฑดวยโกรธา” 

 
- 

 
ทศกัณฐบริภาษ      

นางมณโฑที่ไมยอม
ตบศีรษะตนเพื่อแก
ผมที่หนุมานผูกไว 

 

 
- 

 
ทศคิริวันและทศคิรีธรโกรธ
พระลักษมณและพระราม

เมื่อทราบขาวเรื่อง          
การสงคราม 

 

 
ทศคีรีวันและ         
ทศคิรีธรกับ          

พระลักษมณและ
พระราม 

 
- 

 
ทศคิรีวันและ        
ทศคิรีธรโกรธ       

“ไดฟงคั่งแคนเคือง
ฤทัย” 

 
กระทืบโกลน 

 
- 

 
ทศคิรีวันและ        
ทศคิรีจัดทัพเพื่อ      
รบกับพระลักษมณ
และพระราม 

 

 



 

 

ตารางที่ ๖ : บทละครในที่ปรากฏบทพิโรธวาทัง ๓ ขั้นตอน (ตอ)  
 

  
ขั้นตอน 

 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
ศึกทศกัณฐ 
ครั้งที่หา 

 
ทศกัณฐกับ           

พระลักษมณและ
พระราม 

 
- 

 
ทศกัณฐโกรธเพราะ   
สี่เสนาใหญของตน
สิ้นชีพ “พญามาร
กริ้วโกรธโกรธา” 

 

 
กระทืบเทา ,         
เคี้ยวฟน 

 
- 

 
ทศกัณฐตอสูกับ 
ทัพพระรามจนทํา
ใหเศียรขาด 
และกรขาด 

 
ทศกัณฐโกรธหนุมาน       
ตอนที่ฤๅษีโคบุตรพา       
หนุมานเขาเฝาทศกัณฐ 

 

 
ทศกัณฐกับ 
หนุมาน 

 
- 

 
ทศกัณฐโกรธ     

หนุมาน “พญามาร
เขนเขี้ยวเกรี้ยว

กราด” 

 
เขนเขี้ยว ,           
กระทืบเทา 

 
ทศกัณฐบริภาษ      

หนุมาน 

 
ยกพระแสงขึ้นจะ
ฟนหนุมาน 

 



 

 
ตารางที่ ๖ : บทละครในที่ปรากฏบทพิโรธวาทัง ๓ ขั้นตอน (ตอ)  

 
  

ขั้นตอน 
 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

พระลักษมณโกรธหนุมาน
เพราะเขาใจวา 

หนุมานแปรพักตร 
 

พระลักษมณกับ        
หนุมาน 

- พระลักษมณโกรธ
หนุมานเพราะเขาใจ 

วาหนุมาน 
แปรพักตร          

“พระพิโรธโกรธใจ 
ดังไฟฮือ” 

ชี้หนา , 
กระทืบเทา 

พระลักษมณบริภาษ    
หนุมานวาเปนกบฏ
เสียแรงที่ไวใจ         

หนุมานโตตอบวาตน
ออกรบใหพระราม 

หลายครั้งแตไมเคยได
รางวัลตอบแทน       

ไมเหมือนทศกัณฐที่
ประทานรางวัล

มากมาย , พระลักษณ
จึงยิ่งโกรธมากขึ้น

และบริภาษ           
หนุมาน 

- 



 

ตารางที่ ๖ : บทละครในที่ปรากฏบทพิโรธวาทัง ๓ ขั้นตอน (ตอ)  
 

  
ขั้นตอน 

 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
ศึกทศกัณฐ 
ครั้งที่หก 

 
ทศกัณฐกับ           

พระลักษมณและ
พระราม 

 
- 

 
ทศกัณฐโกรธที่ทัพ
ของตนถูกตีพาย 

“ยิ่งกริ้วโกรธโดด
ลงจากรถา” 

 

 
กระโดดลงจากรถ 

 
- 

 
ทศกัณฑเขาตอสูกับ

พระรามและ         
ถูกพระรามแผลงศร
และถึงแกชีวิต       
ในที่สุด 

 
 

บรรลัยกัลปโกรธ           
พระลักษมณและพระราม

เมื่อทราบขาวเรื่อง          
ทศกัณฐลม 

 

 
บรรลัยกัลปกับ        
พระลักษมณและ

พระราม 

 
- 

 
บรรลัยกัลปโกรธ
เมื่อทราบขาวที่

ทศกัณฐลม “ไดฟง   
คั่งแคนแสนทวี” 

 

 
ฮึดฮัด  

 
บรรลัยกัลปบริภาษ   
พระลักษมณและ 

พระราม 

 
บรรลัยกัลปจะตาม
ไปแกแคนให
ทศกัณฐ 

 



 

ตารางที่ ๖ : บทละครในที่ปรากฏบทพิโรธวาทัง ๓ ขั้นตอน (ตอ)   
 

  
ขั้นตอน 

 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
พระลักษมณโกรธนางสีดา

ที่นางกลาวหาวา 
พระลักษมณคิดไมซื่อ       

กับนาง 
 

 
พระลักษมณกับ        

นางสีดา 

 
- 

 
พระลักษมณโกรธ         

นางสีดา “ใหคั่งแคนแนน
ทรวงดวงใจ"  

 
- 

 
พระลักษมณบริภาษ   

นางสีดา 
 

 
พระลักษมณชักดาบ
มาหมายจะสังหาร

นางสีดา 

 
พระรามโกรธนางสีดา

ขณะที่ทอดพระเนตรหัวใจ
นางสีดา(หัวใจกวาง)ที่       
พระลักษมณนํามาถวาย 

 

 
พระรามกับนางสีดา 

 
- 

 
พระรามโกรธนางสีดา
ขณะที่ทอดพระเนตร
หัวใจนางสีดา(หัวใจ

กวาง)ที่พระลักษมณนํามา
ถวาย“พระยิ่งคลั่งคลุม
กลุมกลัด  เคืองขัด
วิญญาณอัชฌาสัย” 

 
- 

 
พระรามบริภาษวา
นางสีดาสมควร 

ตายแลว 

 
- 



 

ตารางที่ ๖ : บทละครในที่ปรากฏบทพิโรธวาทัง ๓ ขั้นตอน (ตอ)  
 

  
ขั้นตอน 

 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
พระรามโกรธพระมงกุฎที่
กอความวุนวายจึงสั่ง

ประหารชีวิต 
พระมงกุฎ 

 

 
พระรามกับพระมงกุฎ 

 
- 

 
พระรามโกรธพระมงกุฎ

ที่กอความวุนวาย        
“ภูมีกริ้วกราดตวาดไป” 

 

 
- 

 
พระรามตวาดและ
บริภาษพระมงกุฏ 
วาเปนเด็กอหังการ
ปลอยไวจะกําเริบ 

 

 
พระรามสั่ง

เพชฌฆาตจับตัว 
พระมงกุฏไป
ประหาร 

 
พระรามโกรธพระมงกุฎ
และพระลบที่ลอบหนีจาก
การประหารชีวิตไปได 

 

 
พระรามกับพระมงกุฎ

และพระลบ 

 
- 

 
พระรามโกรธพระมงกุฎ
และพระลบที่ลอบหนีจาก
การประหารชีวิตไปได  

“ภูวไนยกริ้วโกรธ 
โกรธา” 

 

 
- 

 
พระรามตวาดและ
บริภาษพระมงกุฏ 

 
พระรามสั่งจัดทัพ
ไปจับพระมงกุฎ
และพระลบมา
ประหารชีวิต 

 



 

ตารางที่ ๖ : บทละครในที่ปรากฏบทพิโรธวาทัง ๓ ขั้นตอน (ตอ)  
 

  
ขั้นตอน 

 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
พระฤๅษีโกรธพระรามแทน

พระลบพระมงกุฎ 
 

 
พระฤๅษีกับพระราม 

 
- 

 
พระฤๅษีโกรธพระราม 

“ เดือดดาล  ตัวสั่นงันงก” 
 

 
ตัวสั่น 

 
พระฤๅษีบริภาษ
พระรามวาขมแหง 

รังแกเด็ก 
 

 
- 

 
นางสีดาโกรธเมื่อทราบ
ความจริงวาพระรามใช 
หนุมานไปสงขาวลวงวา
พระรามเสียชีวิตแลว 

 

 
นางสีดากับพระราม 

 
- 

 
นางสีดาโกรธเมื่อทราบ
ความจริงวาพระรามใช 
หนุมานไปสงขาวลวงวา
พระรามเสียชีวิตแลว “ให
คิดแคนแนนในฤทัยนัก” 

 

 
เดินหนี 

 
นางสีดาบริภาษ

พระรามหลังจากนั้น
พระลักษมณพระพรต
และพระสัตรุด มาชวย
ขวางไมใหนางสีดาหนี 
นางจึงตั้งจิตอธิฐานให
พระธรณีชวยสงนางไป

ยังใตบาดาล 

 
- 



 

 

 

จากตารางขางตนพบวา บทละครในมีกระบวนการเกิดบทพิโรธวาทังท่ีปรากฏ ๓  ข้ันตอน 
สอดคลองกับบทละครนอก ข้ันตอนท่ีขาดหายไป คือ “ ตัวละครเกิดความคับของใจ ”  หรือ               
“ ตัวละครเกิดอารมณโกรธ ”  เชนกัน   

นอกจากนั้นเม่ือพิจารณาการระบายความโกรธของกษัตริยตอบริวาร เชนในเ ร่ืองรามเ กียรต์ิ 
ตอน พระรามคล่ัง จะพบวาเม่ือพระรามเฆ่ียนตีเหลานางกํานัล พวกนางเกรงกลัวและตางพากันหนี
ไปขอความชวยเหลือจากเสนา  ดวยเหตุนี้จึงปรากฏภาพการใชความรุนแรงอยางเดนชัด ลักษณะ
เชนนี้แตกตางกับบทละครนอก เชน  เ ร่ืองไชยเชษฐ ตอน  ไชยเชษฐทราบความจริงวาบริจาริกา              
ท้ังเจ็ดหลอกลวงตน  จะพบวา  เ ม่ือไชยเชษฐเ ฆ่ียนตีบริจาริกาท้ัง เ จ็ด  แตพวกนาง ไมเกรงกลัว            
ไชยเชษฐจึงกลาวโตเถียงและลอเลียนไชยเชษฐ  ผูอานจึงเกิดความตลกขบขันควบคูไปดวย๑๕ 

อีกประการหนึ่งกระบวนการเกิดบทพิโรธวาทังท่ีปรากฏ ๓  ข้ันตอน  พบในบทละครใน
เร่ือง รามเกียรต์ิ มากเปนพิเศษ เพราะบทละครในเ ร่ืองรามเกียรต์ิ  เนื้อหาสวนใหญเ ก่ียวของกับ           
การศึกสงครามและมักปรากฏคูกับอารมณโกรธดวยเสมอ บทพิโรธวาทังในการศึกสงครามนั้น มัก
ไมปรากฏข้ันตอนตัวละครเกิดความคับของใจ กวีจะมุงเนนอารมณโกรธและการระบายความโกรธ 
โดยมากพบวากวีไลเรียงเหตุการณจากตัวละครเกิดความขัดแยง ตัวละคร  เ กิดอารมณโกรธ นํา ไปสู
การระบายความโกรธโดยการใชอวัจนภาษาและ  วัจนภาษา และพัฒนาไปสูการใชความรุนแรง
สูงสุดคือการสังหารศัตรู ผูอานและผู รับสารจะรูลําดับเหตุการณสงผลใหเ กิดความตอเนื่องและ
ความสมจริงมากย่ิงข้ึน 

 
 
 
 

                                                                 
๑๕ กุหลาบ มัลลิกะมาส กลาววาอารมณขันเปนคุณสมบัติประการหนึ่งในวรรณคดีท่ีทําใหผูอานผอน

คลายความเครียดและสรางความบันเทิงไดดี  อารมณขันเกิดจากการใชถอยคํา  ตัวละคร  และสถานการณตาง  ๆ 
ในเนื้อเร่ืองโดยท่ัวไปผูอานจะเกิดอารมณขันในเหตุการณและโอกาสตาง ๆ ประการหนึ่งท่ีสรางอารมณขัน ไดแก 
ผลที่คาดวาจะไดรับกลับกลายเปนความผิดคาดเปนอยางอื่นไป (กุหลาบ  มัลลิกะมาส , ๒๕๒๘ :๘๒ -๘๓) 

๑๘๑ 



 

๓.๑.๓  บทพิโรธวาทังท่ีมี ๒ ขั้นตอน 
บทพิโรธวาทังท่ีมี ๒ ข้ันตอน คือ ปรากฏข้ันตอนเพียงสองข้ันตอนจากท้ังหมด ๔ ข้ันตอน  

จากการศึกษาบทละครนอกพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเ ลิศหลานภาลัย จํานวน  ๕ 
เร่ือง ไดแก สังขทอง ไกรทอง ไชยเชษฐ มณีพิชัย และคาวี พบบทพิโรธวาทังท่ีมี ๒ ข้ันตอน ดังนี้ 

 
เร่ือง ไกรทอง ตอน นางวิมาลาโกรธนางเล่ือมลายวรรณท่ีเตือนนางไมใหทะเลาะกับไกรทอง  

นางวิมาลาทะเลาะกับตะเภาแกวตะเภาทองและกลับลงมาอยู ยัง ถํ้าทอง   ตอมาไกรทองตาม
ลงมายังถํ้าทอง เพื่อขอคืนดี  แตเ ม่ือนางวิมาลาข้ึนมาบนบกและ มีเหตุวิวาทกับนางตะเภาแกว                 
นางตะเภาทอง   ไกรทองกลับบายเ บ่ียงและขอใหนางวิมาลากลับถํ้าทอง   หลังจากเหตุการณ                
ไกรทองทอดท้ิงนางใหอยูท่ีถํ้าทองเพียงคนเดียวจนวันหนึ่งไกรทองลงมางอขอคืนดีดวย  ดวยเหตุนี้
นางจึงโกรธไมยอมคืนดีดวยโดยงาย   

 
๑.  ตัวละครเกิดความขัดแยง 
นางวิมาลาทะเลาะกับไกรทองท่ีลงมางอขอคืนดีดวยอารมณโกรธและนอยใจ  ไมวาไกร

ทองจะงอขอคืนดีเทาไรนางวิมาลาก็ไมยอมคืนดี  จนกระท่ังเสียงทะเลาะวิวาทของนางวิมาลากับ
ไกรทองดังไปถึงหองของนางเล่ือมลายวรรณ  นางเล่ือมลายวรรณเห็นวาการท่ีนางวิมาลาทะเลาะ
กับไกรทองนั้นไมเหมาะสมเพราะเร่ืองของสามีภรรยานั้น  “ เมื่อกินอยู ท่ีลับแลวเปนไร  จะมาไข
กลางแจงใหแพรงพราย” ซ่ึงมีแตจะสรางความเสียหายโดยเฉพาะอยาง ย่ิงกับตัวนางวิมาลาเอง   ซ่ึง
เม่ือนางวิมาลาไดฟงนางเ ล่ือมลายวรรณเชนนั้นตัวนางเองกําลังทะเลาะไกรทองอยู เ ม่ือมีผูมา
ขัดจังหวะในลักษณะตําหนิและตอวานาง  จึง เ กิดความขัดแยงระหวางนางวิมาลาและนางเ ล่ือม-
ลายวรรณข้ึน 

 
๒.  ตัวละครเกิดความคับของใจ 
เ ร่ือง  ไกรทอง  ตอน  นางวิมาลาโกรธนางเ ล่ือมลายวรรณเตือนนางไมใหทะเลาะกับ                

ไกรทองไมปรากฏข้ันตอนตัวละครเกิดความคับของใจ 
 

๑๘๒ 



 

  

๓. ตัวละครเกิดอารมณโกรธ 
เร่ือง ไกรทอง ตอน นางวิมาลาโกรธนางเล่ือมลายวรรณท่ีเ ตือนนางไมใหทะเลาะกับไกร

ทองนั้น  ไมสามารถพิจารณาอารมณโกรธไดจากคําท่ีระบุวาตัวละครโกรธเชน  กร้ิวโกรธ  โกรธา  
โมโห ดังท่ีใชพิจารณาในขางตน   กวีใช “การละ”  ไมบรรยายวาอารมณโกรธแตผูอานสามารถ
ทราบไดวานางวิมาลา “กําลังโกรธ” เพราะสังเกตไดจากการท่ีนางวิมาลาแสดงกิริยาเพื่อระบาย
อารมณโกรธ  ท้ังนี้เพราะการท่ีจะสังเกต “อารมณ” ของผูอ่ืนท่ีไมใชตนเองไดชัดเจนท่ีสุดจากการ
สังเกต “พฤติกรรม”  เช น  การสังเกตอารมณเศรา อาจเห็นไดชั ดเจนจากการท่ีผูนั้นรองไห  
เชนเดียวกับอารมณโกรธท่ีสามารถสังเกตไดไดจาก “พฤติกรรมตอบสนอง” ซ่ึงอยูในลักษณะของ 
“การระบายอารมณโกรธ” นั่นเอง  ดังนี้ 
 

๔. ตัวละครแสดงกิริยาเพ่ือระบายความโกรธ   
๔.๑ การใชอวัจนภาษาเพ่ือระบายความโกรธ   

 นางวิมาลาแสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ โดยใชอวัจนภาษาเพื่อระบายความโกรธ ดังนี้ 
 

เมื่อนั้น    วิมาลาตอบพลางทางคอนให 
  (บทละครนอกรวม ๖ เร่ือง ๒๕๑๓: ๓๘๓) 

 

นางวิมาลาใชอวัจนภาษาเพื่อระบายความโกรธดวยการ “ คอน ” นางเล่ือมลายวรรณ 
 

๔.๒ การใชวัจนภาษาแสดงการบริภาษ   
นอกเหนือจากการคอนแลว นางวิมาลายังใชวัจนภาษาบริภาษนางเ ล่ือมลายวรรณดวย             

ดังบทประพันธตอไปนี้ 
 

อุแมเอยเจาจอมเมียหมอมไกร  ออกมาไดสอนส่ังต้ังกระทู 
นอยหรือหามปรามเหมือนหนามเหน็บ มันปวดเจ็บเหลือแลวถึงแกวหู 
นางไมมีท่ีช่ัวผัวเอ็นดู   นี่เจารูอะไรมาเจรจา 

๑๘๓ 



 

ชอบจะชวยกันเจ็บเก็บใสใจ   นานไปเผ่ือจะเปนเหมือนเชนขา 
จะไดจดจารึกไวตรึกตรา   ไหนไหนก็ราคาเดียวกัน 
จริงแลวคะขาเปนคนโฉดเขลา  ไมเหมือนเจาดีหมดชางอดกล้ัน 
อยาพักพูดรอยบทประชดประชัน  แตเพลาเพลาเทานั้นเถิดเปนไร 

(บทละครนอกรวม ๖ เร่ือง ๒๕๑๓: ๓๘๓) 
 

นางวิมาลากลาวบริภาษนางเล่ือมลายวรรณ  โดยกลาวประชดวานางเ ล่ือมลายวรรรณเปน
ภรรยาท่ีแสนดีของไกรทองจึงกลาวหามปราบตน   อีกไมนานนักนางเ ล่ือมลายวรรณก็จะเปน
เชนเดียวกับนาง  คือ ถูกสามีทอดท้ิง   เพราะฉะนั้นจงจําไวในฐานะท่ีเปนภรรยาของไกรทอง
เชนเดียวกัน  เม่ือสังเกตพฤติกรรมของนางวิมาลาท่ี “คอน”  และ  กลาวประชดนางเ ล่ือมลายวรรณ  
แสดงใหเห็นถึง “อารมณโกรธ” ของนางวิมาลาท่ีถึงแมวากวีจะ  “ละ” ไมกลาวถึงอารมณโกรธ  
ผูอานตลอดจนผูชมการแสดงก็สามารถเขาใจอารมณโกรธของตัวละครจากการแสดงกิริยาเพื่อ
ระบายความโกรธ   ดังนั้นเม่ือไกรทองเห็นวานางวิมาลาโกรธและตอวานางเ ล่ือมลายวรรณจึงกลาว
บริภาษนางวิมาลา ดังนี้ 

 
   เมื่อนั้น    เจาไกรทองรองวาอัชฌาสัย 
  วิมาลาเมียขาแลวเหลือใจ   เหมือนหนามไหนเกะกะระร้ัว 
  พบปะหนาไหนใสเอาหมด   ไมละลดทะเลาะคนเสียจนท่ัว 
  ตะก่ิงตะเกียงเง่ียงงารอบตัว   ความวัวยังไมหายความควายมา 
  เถิดซิตามถนัดไมขัดขวาง   ท้ังสองขางวางกันใหหนักหนา 
  ใครคารมสมควรราคา   จะเปล้ืองผาคาดพุงออกรางวัล 

(บทละครนอกรวม ๖ เร่ือง ๒๕๑๓: ๓๘๔) 
 

ไกรทองบริภาษนางวิมาลาวาเกะกะระรานผูอ่ืน “เหมือนหนามไหนเกะกะระร้ัว”  ไมวาจะ
เปนใครเขามาใกลนางก็บริภาษทุกคนเขาทํานอง “พาล”  ผู อ่ืน   และยังประชดนางวิมาลาและนาง
เล่ือมลายวรรณวาใหทะเลาะกันตามสะดวกหากใครชนะตนจะยกผาคาดพุงใหเปนรางวัล  ลักษณะ
การประชดของไกรทองนี้เพื่อเปนการปรามไมใหนางวิมาลาทะเลาะกับนางเ ล่ือมลายวรรณนั่นเอง  
แตนางวิมาลาไดฟงกลับตีความวาไกรทองเขาขางนางเล่ือมลายวรรณ  ดังนี้ 

๑๘๔ 



 

เมื่อนั้น    วิมาลาตอบไปขมีขมัน 
  เอออะไรเขาวาประสากัน   หมอมผัวตัวส่ันออกเถียงแทน 
  สาระวอนคอนวาประดาเสีย   ใหหมอมเมียไดหนาขึ้นกวาแขน 
  เจ็บใจใครมั่งจะไมแคน   นี่แหละแมนแทวาเปนตราชู 
  จริงแลวขาหมอความเหมือนหนามไหน แตกระนั้นเก่ียวไวยังไมอยู 
  พูดจาพลอยพลอยรอยประตู   เหมือนใครไมรูไมเขาใจ 
  จึงคราวจะหยิบผิดไมคิดหนา   เงี่ยงงาสารพัดพูดได 
  เจาเอยจงถนอมหมอมเมียไว   อยาใหใกลเคียงกับเงี่ยงงา 
  ชะนางคนดีไมมีช่ัว    เอาหมอมผัวออกต้ังเปนด้ังหนา 
  นานไปจะขึ้นถึงหลังคา   หนาตาตละชาดเลือดฝาดแดง 

(บทละครนอกรวม ๖ เร่ือง ๒๕๑๓: ๓๘๔) 

 
นางวิมาลาบริภาษไกรทองวาไกรทองเถียงแทนนางเ ล่ือมลายวรรณ  และ กลาวประชดวา

ไกรทองไมใหความเปนธรรมกับตนและลําเอียงเขาขางนางเล่ือมลายวรรณ    เ ม่ือนางเ ล่ือมลายวรรณ
ไดฟงนางวิมาลาบริภาษนางก็โตตอบดังนี้ 

เมื่อนั้น    นางเล่ือมลายวรรณเถ ียงเส ียงแข็ง 
  ชางไมขันดันแดกแหกกระแชง  มาตะแคงแวงวัดเอากันเอง 
  เห็นอ้ืออึงจึงออกมาหามปราม  กลับใสถอยรอยความไมเหมาะเหม็ง 
  ขาเปนคนเจียมตัวกลัวเกรง   ไมเปนโตงเปนเตงนาอายใจ 
  เออจะเอาอะไรมาขึ้นหนา   เปนแขนเปนวาชางวาใจ 
  ทําคุณบูชาโทษโหดไร   สารพันสรรใสไมไววาง 
  มาดูหนาขาเถิดทานผูหญิง   มันแดงจริงยิ่งกวายอมน้ําฝาง 
  สําคัญวาผัวรักยักลูกคาง   สาระต้ิงว่ิงวางไปตามลม 
  ทําไมเลาจึงมิเอาใหขาดเด็ด   หรือไปปะบอระเพ็ดเข็ดขม 
  กลับลงมาครางครืดผะอืดผะอม  ก็พอสมน้ําหนาสาแกใจ 
  เถิดคะรําคาญขี้ครานทะเลาะ   นี่เนื้อเคราะหมาเหยียบหนามไหน 
  กระทืบเทาลงสนเดินบนไป   เขาในหองหับฉับพลัน   

(บทละครนอกรวม ๖ เร่ือง ๒๕๑๓: ๓๘๔-๓๘๕ 

๑๘๕ 



 

แมวาบทประพันธนี้ไมมีการกลาวถึงอารมณโกรธของนางเ ล่ือมลายวรรณแตสามารถรับรู
ความโกรธของนางไดจากการแสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธดังท่ีกลาวถึงนางวิมาลาไวแลวใน
ตอนตนของบทประพันธ  ในท่ีนี้สังเกตจากการนางเล่ือมลายวรรณโกรธจึงเ ถียงนางวิมาลาโดยใช
เสียงแข็ง(เสียงท่ีแสดงความโกรธ)วา  นางเปนคนเจียมตัวไมเอะอะโวยวายเหมือนนางวิมาลาท่ีเห็ น
วาสามีรักจึงย่ิงต้ังแง  นางรําคาญไมอยากทะเลาะดวยถือวาเปนเคราะหของนางเองท่ีถูกนางวิมาลา
บริภาษให  หลังจากนั้นน างเ ล่ือมลายวรรณก็ใชอวัจนภาษาเพื่อระบายความโกรธโดยการ                
“กระทืบเทาลงสน” และเดินกลับเขาหองไป  ไกรทอง จึงเขาปลอบนางวิมาลาและ คืนดีกันได              
ในท่ีสุด  ดังนั้นในบทประพันธนี้ จึงไมพบ “การใชความรุนแรงทํารายคูกรณี”   นอกจากนี้แลว
กระบวนการเกิดบทพิโรธวาทังท่ีปรากฏ ๒ ข้ันตอน  ยังพบในละครนอกตอนอ่ืนอีกดังตารางสรุป
ตอไปนี้ 

๑๘๖ 



 

 

 

ตารางที่ ๗ : บทละครนอกที่ปรากฏบทพิโรธวาทัง ๒ ขั้นตอน   
 

  
ขั้นตอน 

 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
สังขทอง 

นางพันธุรัตโกรธ 
พี่เลี้ยงพระสังขเมื่อทราบวา

พระสังขหนีไป 
 

 
 

นางพันธุรัตกับพี่เ ลี้ยง
พระสังข 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

นางพันธุรัตบริภาษ
พี่เ ลี้ยงที่ตนไวใจให
ดูแลแตกลับปลอย
ใหพระสังขหนีไป
และขูทํารายรางกาย

เหลาพี่เ ลี้ยง 

 
 
- 

 
บุตรีทั้งหกโกรธสามีที่      
หาปลามาไดนอยกวา        

เจาเงาะ 

 
บุตรีทั้งหกกับสามี 

 
- 

 
- 

 
ชําเลือง,คอน 

 
บนบา 

 
- 



 

 
ตารางที่ ๗ : บทละครนอกที่ปรากฏบทพิโรธวาทัง ๒ ขั้นตอน(ตอ)  

 
  

ขั้นตอน 
 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
ทาวสามนตโกรธ 

เจาเงาะเมื่อเหน็วาเขยทั้งหก
กลัวเจาเงาะ 

 
ทาวสามนตกับ        

เจาเงาะ 

 
- 

 
- 

 
ลุกขึ้นขบฟน ,        
ยางสามขุม 

 
ทาวสามนตบริภาษ

เจาเงาะและ          
เขยทั้งหกที่กลัว      

เจาเงาะ 

 
ตั้งทาตอยเจาเงาะ 

 
บุตรีทั้งหกโกรธสามีที่กลัว

เจาเงาะ 

 
บุตรีทั้งหกกับสามี 

 
- 

 
- 

 
- 

 
บุตรีทั้งหกบริภาษ
สามีที่กลัวเจาเงาะ 

 
- 

 
 



 

ตารางที่ ๗ : บทละครนอกที่ปรากฏบทพิโรธวาทัง ๒ ขั้นตอน(ตอ)  
  

  
ขั้นตอน 

 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
บุตรีทั้งหกโกรธนางรจนาที่
ปลอยใหเจาเงาะรังแก 

สามีตน 
 

 
บุตรีทั้งหกกับนาง

รจนา 

 
- 

 
- 

 
- 

 
บุตรีทั้งหกบริภาษ
นางรจนาที่ปลอย
ใหสามีทํารายสามี
ของตน , นางรจนา
โตวาเขยทั้งหก       

ทํารายสามีตนกอน 

 
- 

 
บุตรีทั้งหกโกรธ 

นางรจนาที่เยาะเยยตน       
เมื่อพระสังขตีคลีชนะ 

 

 
บุตรีทั้งหก 
กับนางรจนา 

 
- 

 
- 

 
- 

 
บุตรีทั้งหกบริภาษ
นางรจนาวา

จองหองไมเคารพพี่ 

 
- 

 
 



 

ตารางที่ ๗ : บทละครนอกที่ปรากฏบทพิโรธวาทัง ๒ ขั้นตอน(ตอ)   
 

  
ขั้นตอน 

 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
นางจันทโกรธทาวยศวิมลที่

ขอคืนดี 
 

 
นางจันทกับ           
ทาวยศวิมล 

 
- 

 
- 

 
เมินหนาหนี 

 
นางจันทพูดประชด   

ทาวยศวิมล 

 
- 

 
ไชยเชษฐ 

ทาวธรรมึกโกรธบริจาริกา
ทั้งเจ็ดเมื่อพบหีบที่          
นางทั้งเจ็ดใชฝงกุมาร 

 
 

ทาวธรรมึกกับ
บริจาริกาทั้งเจ็ด 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

ทาวธรรมึกบริภาษ
บริจาริกาทั้งเจ็ดที่
โกหกไชยเชษฐ 

 
 
- 

 
 



 

ตารางที่ ๗ : บทละครนอกที่ปรากฏบทพิโรธวาทัง ๒ ขั้นตอน(ตอ)  
 

  
ขั้นตอน 

 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
ทาวสิงหลโกรธ 

ไชยเชษฐเมื่อตอนที่         
ไชยเชษฐเขาเฝาทาวสิงหล 

 
ทาวสิงหลกับ         
ไชยเชษฐ 

 
- 

 
- 

 
ลุกขึ้น,สะอึก 

 
ทาวสิงหลบริภาษ
ไชยเชษฐวาไม

พิจารณาความใหดี
และไมเคารพตนจึง
ขับไลลูกสาวตน
ออกจากเมือง 

 
ฉวยกระบองและ     
ขูจะหักคอกิน 

 
คาวี 

นางจันทสุดาโกรธยายเฒา 
ทัศประสาทเมื่อทราบวา 
ยายเฒาทัศประสาท
หลอกลวงตน 

 

 
 

นางจันทสุดากับ       
ยายเฒาทัศประสาท 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

ชี้หนาวา 

 
 

นางจันทสุดา
บริภาษวาเปนคน
พาลลอบฆา         
สามีตนและยัง
ลักพาตัวตนไป 

 
 
- 



 

ตารางที่ ๗ : บทละครนอกที่ปรากฏบทพิโรธวาทัง ๒ ขั้นตอน(ตอ)  
 

  
ขั้นตอน 

 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
นางคันธมาลีโกรธ          
ยายเฒาทัศประสาทที่ 

เปนเหตุใหทาวสันนุราช
(คาวี)รักนางจันทสุดา 

 

 
นางคันธมาลีกับ       

ยายเฒาทัศประสาท 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
นางคันธมาลีควา

ไมไลตี             
ยายเฒาทัศประสาท 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 จากตารางขางตนพบในบทละครนอกท้ังหมด ๕ เร่ือง พบบทพิโรธวาทัง  ๒  ข้ันตอน  ไดแก 
“ ตัวละครเกิดความขัดแยง ” และ “ ตัวละครแสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ ”  แตขาดข้ันตอน            
“ ตัวละครเกิดความคับของใจ ” และ “ ตัวละครเกิดความโกรธ ”แตทราบไดวาตัวละครกําลังโกรธ 
แมไมปรากฏคําท่ีมีความหมายวาโกรธ เพราะพบพฤติกรรมการระบายความโกรธ   
 บทละครใน จากการศึกษาบทละครในพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
นภาลัย จํานวน ๒ เร่ือง ไดแก อิเหนา และรามเกียรต์ิ พบบทพิโรธวาทังท่ีมี ๒ ข้ันตอน ดังนี้ 
 
เร่ืองอิเหนา ตอน ประไหมสุหรีกุเรปนโกรธอิเหนาท่ีเดินทางกลับลาชาจนนางคลอดนางวิยะดาแลว 

อิเหนาเดินทางไปยังเมืองหมันหยาเพื่อรวมงานศพพระอัยยิกาแทนทาวกุเรปนและประ
ไหมสุหรีกุเรปนซ่ึงทรงครรภใกลคลอด  อิเหนาไดไปพบนางจินตะหราก็หลงรัก  อิเหนาจึงไมยอม
กลับกรุงกุเรปนถึงแมพี่เล้ียงจะทูลเตือนหลายคร้ัง   
 

๑.  ตัวละครเกิดความขัดแยง 
พี่เล้ียงสงสารบอกขาวท่ีอิเหนาปฏิเสธการกลับเมืองไปยังกรุงกุเรปน   เ ม่ือทาวกุเรปนและ

ประไหมสุหรีกุเรปนทราบขาวก็ไมพอใจ  การท่ีอิเหนาไมยอมกลับเมืองนั้นจึง เปนจุดเ ร่ิมตน ของ
ความขัดแยงนั้นระหวางประไหมสุหรีกุเรปนและอิเหนานั่นเอง แตในท่ีสุดแลวอิเหนาตองเ ดินทาง
กลับกรุงกุเรปนเพราะถูก “บังคับ” ใหกลับดวยเหตุวาประไหมสุหรีกุเรปนกําลังจะคลอดนางวิยะดา  
เม่ืออิเหนากลับถึงกรุงกุเรปนนั้น ประไหมสุหรีกุเรปนคลอดนางวิยะดาแลว  คร้ันอิเหนาเขาเฝา             
ประไหมสุหรีกุเรปนจึงเปนการจุดฉนวนความขัดแยง ข้ึนอีกคร้ัง 
 

๒.  ตัวละครเกิดความคับของใจ 
เร่ือง อิเหนา ตอน ประไหมสุหรีกุเรปนโกรธอิเหนาท่ีกลับกรุงกุเรปนลาชาจนนางคลอด

นางวิยะดาไมปรากฏข้ันตอนตัวละครเกิดความคับของใจ 
 

  

๑๙๓ 



๕๑ 

๓. ตัวละครเกิดอารมณโกรธ 
เร่ือง อิเหนา ตอน ประไหมสุหรีกุเรปนโกรธอิเหนาท่ีกลับกรุงกุเรปนลาชาจนนางคลอด

นางวิยะดา   ไมสามารถพิจารณาอารมณโกรธไดจากคําท่ีระบุวาตัวละครโกรธเชน  กร้ิวโกรธ  
โกรธา  โมโห ไดดังท่ีใชพิจารณาในขางตน  ท้ังนี้เพราะกวี “ ละ  ”  การบรรยายอารมณโกรธของ  
ตัวละครแตผูอานตลอดจนผูรับสารสามารถทราบไดวาประไหมสุหรีกุเรปน กําลังโกรธจากการ
สังเกตพฤติกรรมการระบายความโกรธของตัวละคร ดังนี้   

 
๔. ตัวละครแสดงกิริยาเพ่ือระบายความโกรธ   
๔.๑ การใชอวัจนภาษาเพ่ือระบายความโกรธ   

 เร่ือง อิเหนา ตอน ประไหมสุหรีกุเรปนโกรธอิเหนาท่ีกลับกรุงกุเรปนลาชาจนนางคลอด
นางวิยะดาไมปรากฏข้ันตอนไมปรากฏการใชอวัจนภาษาเพื่อระบายความโกรธ   
 

๔.๒ การใชวัจนภาษาแสดงการบริภาษ   
เม่ือประไหมสุหรีกุเรปนพบอิเหนาจึงแสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ โดยใชวัจนภาษา

แสดงการบริภาษ  ดังบทประพันธตอไปนี้ 
เมื่อนั้น    โฉมยงคองคประไหมสุหรี 

  เห็นอิเหนาเขามาอัญชลี   จึงมีมธุรสพจนา 
  นี่หากวาชีวันไมบรรลัย   จึงไดเห็นพักตรโอรสา 
  มิเสียแรงกลอมเกล้ียงเล้ียงมา   เสนหาก็ไมเสียที ฯ 

(บทละครเร่ืองอิเหนา ๒๕๔๓: ๙๖) 
 

ประไหมสุหรีกุเรปนโกรธอิเหนาท่ีกลับกรุงกุเรปนลาชาจนนางคลอดนางวิยะดาแลว  คร้ัน
เม่ือนางพบหนาอิเหนาท่ีมาเขาเฝาก็กลาวประชดอิเหนาสังเกตไดจากคําท่ีวา “ จึงมีมธุรสพจนา ” 
หรือถอยคําท่ีออนหวานซ่ึงมีความหมายในเชิงประชดอิเหนาดวยคําพูดอันไพเราะวา นางตองเ ส่ียง
อันตรายถึงชีวิตดวยการคลอดบุตร  แตอิเหนากลับไมเห็นความสําคัญจึงกลับกรุงกุเรปนลาชา 
เคราะหดีท่ียังไมเสียชีวิตนางจึงมีโอกาสไดเห็นหนาอิเหนาอีกคร้ัง  จะพบวาแมไมปรากฏถอยคําท่ี
ระบุถึงความโกรธรวมถึงประไหมสุหรีกุเรปนไมไดใชอวัจนภาษาระบายความโกรธ  แตการกลาว

๑๙๔ 



๕๒ 

ประชดเพื่อตอวาอิเหนาแสดงใหเห็นวาประไหมสุหรีกุเรปนกําลังโกรธอยู     จะสังเกตเห็นวา            
บทบริภาษของประไหมสุหรีกุเรปนนี้ตองตีความโดยละ เอียดจึงจะเขาใจวาประไหมสุหรีกุเรปน
กลาวประชดอิเหนาอยู   หากไมพิจารณาแลวอาจไมเขาใจจุดประสงคท่ีแทจริงของประไหมสุหรี
กุเรปนและอาจเขาใจผิดวาประไหมสุหรีกุเรปนกําลังทักทายอิเหนาท่ีเ ดินทางกลับมา   ลักษณะ
เชนนี้การใชภาษาท่ีซับซอนและออมคอมตองพิจารณาอยางละเอียดเชนนี้นั้นพบไดมากในละครใน 
ซ่ึงจะกลาวเพิ่มเติมในเร่ืองการเปรียบเทียบกระบวนการเกิดบทพิโรธวาทัง 

๔.๓ การใชความรุนแรงทํารายคูกรณี  เร่ือง อิเหนา ตอน ประไหมสุหรีกุเรปนโกรธอิเหนา
ท่ีกลับกรุงกุเรปนลาชาจนนางคลอดนางวิยะดาไมปรากฏข้ันตอนการใชความรุนแรงทํารายคูกรณี 

นอกจากนี้แลวยังบทพิโรธวาทัง ๒ ข้ันตอน ในบทละครในเร่ืองอิเหนา และ  รามเกียรต์ิอีก 
ดังตารางสรุปตอไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๙๕ 



 

 

 

ตารางที่ ๘ : บทละครในที่ปรากฏบทพิโรธวาทัง ๒ ขั้นตอน  
  

ขั้นตอน 
 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
อิเหนา 

อิเหนาโกรธพี่เ ลี้ยงที่         
ทูลขอใหตนกลับ 
กรุงกุเรปน 

 

 
 

อิเหนากับพี่เ ลี้ยง 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

ไมพูดดวย ,          
หันหนาหนี ,         
ถอนหายใจ ,         
แกลงหลับ 

 
 
- 

 
 
- 

 
ประไหมสุหรีกุเรปนโกรธ
อิเหนาเมื่อทราบวาอิเหนา

ยืนยันจะอยูเมือง          
หมันหยาตอ 

 

 
ประไหมสุหรีกุเรปน

กับอิเหนา 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ประไหมสุหรี
กุเรปนบริภาษ

อิเหนาและเจาเมือง
หมันหยา 

 
- 

 
 



 

ตารางที่ ๘ : บทละครในที่ปรากฏบทพิโรธวาทัง ๒ ขั้นตอน(ตอ)  
 

  
ขั้นตอน 

 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
อิเหนาโกรธพี่เ ลี้ยงที่ทูล
ขอใหตนกลับกรุงกุเรปน

เปนครั้งที่สอง 

 
อิเหนากับพี่เ ลี้ยง 

 
- 

 
- 

 
หนีเขาหอง ,         
ปดมาน 

 
อิเหนาบริภาษพี่
เ ลี้ยงวาทานอยาก
กลับเมืองก็กลับไป
แตตนยังไมกลับ 

 
- 

 
ตํามะหงงโกรธประสันตา
เมื่อรูวาประสันตาทะเลาะ
กับทหารระตูบุศสิหนา 

 

 
ตํามะหงงกับ          
ประสันตา 

 
- 

 
- 

 
ชี้หนา 

 
ตํามะหงงบริภาษวา
หาเรื่องใหอิเหนา
ถูกดูหมิ่น และขูวา
นาจับตัดหัวเสียบ

ประจาน 

 
-  

 
 



 

 
ตารางที่ ๘ : บทละครในที่ปรากฏบทพิโรธวาทัง ๒ ขั้นตอน(ตอ)  

 
  

ขั้นตอน 
 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
นางสการะวาตีและ         
นางมาหยารัศมีโกรธ        

นางจินตะหราเมื่อทราบวา
พวกตนตองไปแสดงความ
เคารพนางจินตะหรา 

 
นางสการะวาตีและ     
นางมาหยารัศมีกับ
นางจินตะหรา 

 
- 

 
- 

 
รองไห 

 
พวกนางบนวาไม
ตองการไปไหว      
นางจินตะหรา

เพราะมีศักดิ์เทากัน 

 
- 

ประไหมสุหรีดาหาโกรธ
อิเหนาเมื่อทราบวาอิเหนา
ไมยอมกลับกรุงกุเรปน 

 

ประไหมสุหรี 
ดาหากับอิเหนา 

- - - ประไหมสุหรีดาหา
ประชดวานางบุษบา
หนาตาไมสวย
อิเหนาจึงไม

ตองการแตงงาน
ดวย 

- 

 



 

ตารางที่ ๘ : บทละครในที่ปรากฏบทพิโรธวาทัง ๒ ขั้นตอน(ตอ)  
 

  
ขั้นตอน 

 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
จรกาโกรธชางเขียนรูป      

นางบุษบาที่เขียนรูปนางชา 
 

 
จรกากับ  

ชางเขียนรูป 

 
- 

 
- 

 
- 

 
จรกาบริภาษชาง
เขียนวาทํางานชา
เกินไปและขูจะ
ประหารชีวิต 

 
- 

 
ทาวกาหลังและ            

ทาวสิงหัดสาหรีโกรธ       
ทาวดาหาเมื่อทราบวา       

ทาวดาหายกบุษบาใหจรกา 

 
ทาวกาหลังและ        

ทาวสิงหัดสาหรีกับ
ทาวดาหา 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ตอวา              

ทาวดาหาวาทําให
เสียชื่อเสียงวงศ

ตระกูล 
 

 
- 

 
 



 

ตารางที่ ๘ : บทละครในที่ปรากฏบทพิโรธวาทัง ๒ ขั้นตอน(ตอ)  
 

  
ขั้นตอน 

 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
วิหยาสะกําโกรธ           

ทาวกะหมังกุหนิงที่บอกให
ตนตัดใจเรื่องนางในภาพ 

 

 
วิหยาสะกํากับ         

ทาวกะหมังกุหนิง 

 
- 

 
- 
 

 
เคลื่อนลงจากตัก
พระมารดา,          

กมหนา ,ไมพูดจา 

 
- 

 
- 

 
ทาวดาหากลาวกระทบ
อิเหนา ขณะที่ตอนรับ       

สุหรานากงและเสนาเมือง
กาหลังที่มาอาสาทําศึกกับ

ทาวกะหมังกุหนิง 

 
ทาวดาหากับอิเหนา 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ทาวดาหากลาวกับ 
สุหรานากงและ

เสนาเมืองกาหลังวา
ศึกครั้งนี้เกิดขึ้น
เพราะมีลูกหนาตา

อัปลักษณ 
คูหมั้นจึง            
ถอนหมั้น  

 
- 



 

ตารางที่ ๘ : บทละครในที่ปรากฏบทพิโรธวาทัง ๒ ขั้นตอน(ตอ)  
 

  
ขั้นตอน 

 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

นางบุษบาโกรธสียะตรา
เรื่องที่ลอเลียนตนที่รับ
ดอกไมจากอิเหนา 

 

นางบุษบากับสียะตรา - - ปดดอกไมทิ้ง ,    
รองดิ้น (สียะตราขอ
บุษบาไปหาอิเหนา
แตบุษบาหามไว) 

นางบุษบาบริภาษ     
สียะตราวานาง
ไมไดตั้งใจให

อิเหนาเก็บดอกไม
มาให 

นางบุษบาตี 
สียะตรา 

นางบุษบาโกรธอิเหนาที่เขา
มารับพานผาจากตน 

 

นางบุษบากับอิเหนา - - หลบสายตาอิเหนา,    
สะบิ้งสะบัด,

ชําเลืองหางตา,คอน
เดินหนี,ผูกคิ้ว      
และนิ่วหนา 

 

- - 

 
 



 

ตารางที่ ๘ : บทละครในที่ปรากฏบทพิโรธวาทัง ๒ ขั้นตอน(ตอ)  
 

  
ขั้นตอน 

 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

ประไหมสุหรีดาหาคาดเดา
วาอิเหนาลักพาตัว          

นางบุษบา 
 

ประไหมสุหรีดาหา
กับอิเหนา 

- - - ประไหมสุหรีดาหา
บริภาษอิเหนาแต
กลัวทาวกุเรปนจึง
ประชดวานางบุษบา
สรางเวรสรางกรรม
เมื่อนางมีคูหมั้นก็
ถอนหมั้นตอมาก็
เกิดสงครามแยง      
ตัวนางขึ้นและ

ตอนนี้นางก็หายไป 

- 

 
 

 



 

ตารางที่ ๘ : บทละครในที่ปรากฏบทพิโรธวาทัง ๒ ขั้นตอน(ตอ)   
 

  
ขั้นตอน 

 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 

องคปะตาระกาหลาโกรธ
อิเหนาที่ลักพาตัวนางบุษบา 

 

 
องคปะตาระกาหลา

กับอิเหนา 

 
- 

 
- 

 
- 

 
องคปะตาระกาหลา  
บริภาษอิเหนาวาตน
ตั้งใจวาจะใหอิเหนา
แตงงานกับนาง
บุษบาอิเหนาก็

ปฏิเสธแตภายหลัง
กลับมาลักพาตัวนาง

บุษบาไป 
 

 
องคปะตาระกาหลา
บันดาลใหลมหอบ

นางบุษบา 

 
 
 



 

ตารางที่ ๘ : บทละครในที่ปรากฏบทพิโรธวาทัง ๒ ขั้นตอน(ตอ)  
 

  
ขั้นตอน 

 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
ทาวจะมาหราและ          
ระตูกะปาหลันโกรธ        

ทาวกาหลังที่ไมยกพระธิดา
ใหจึงยกทัพไปตีเมือง 

กาหลัง 
 

 
ทาวจะมาหราและ
ระตูกะปาหลันกับ

ทาวกาหลัง 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ทาวจะมาหราและ
ระตูกะปาหลัน   

บริภาษทาวกาหลัง
ที่ไมยอมยก          

นางสะการะหนึ่งรัด
ใหตน 

 
- 

 
ประไหมสุหรีดาหาโกรธ
นางบุษบาที่ไมบอกให
อิเหนาไปขอคืนดีกับ 

นางจินตะหรา              
  

 
ประไหมสุหรีดาหา
กับนางบุษบา 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ประไหมสุหรีดาหา
ตอวานางบุษบาที่
ไมบอกใหอิเหนา
ไปขอคืนดีกับ        
นางจินตะหรา 

 

 
- 



 

ตารางที่ ๘ : บทละครในที่ปรากฏบทพิโรธวาทัง ๒ ขั้นตอน(ตอ)   
 

  
ขั้นตอน 

 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
ประไหมสุหรีดาหา 
โกรธอิเหนาที่คืนดีกับ 

นางจินตะหราไมสําเร็จจึง
กักนางบุษบาไวในวัง 

 

 
ประไหมสุหรีดาหา

กับอิเหนา 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ประไหมสุหรีดาหา
บริภาษอิเหนาวาถา

ไมคืนดีกับ          
นางจินตะหรา 
จะไมใหพบหนา
นางบุษบาอีก 

 

 
กักตัวนางบุษบาไว
จึงทําใหอิเหนา 

เศราโศก 

 
รามเกียรติ์ 

สหัสกุมารบริภาษบริวารที่
ไมสามารถจับ 
หนุมานได 

 

 
 

สหัสกุมารกับบริวาร 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

สหัสกุมารบริภาษ
บริวารที่ไมสามารถ
จับหนุมานได 

 

 
 

สหัสกุมารคาดโทษ
และเฆี่ยนตีบริวาร 



 

ตารางที่ ๘ : บทละครในที่ปรากฏบทพิโรธวาทัง ๒ ขั้นตอน(ตอ)   
 

  
ขั้นตอน 

 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
ทศกัณฐโกรธหนุมานที่      
สังหารสหัสกุมาร 

 

 
ทศกัณฐกับหนุมาน 

 
- 

 
- 

 
กระทืบเทา   

 
ทศกัณฐตะคอกและ

กลาวบริภาษ       
หนุมานที่ทําลาย
สวนและสังหาร 
สหัสกุมารเปน       
การลบหลูเกียรติ

ของตน 

 
สั่งให 

อินทรชิตไปสังหาร   
หนุมาน 

 
หนุมานโกรธภาณุราชที่
ขวางทางตั้งฐานทัพของ

พระราม 
 

 
หนุมานกับภาณุราช 

 
- 

 
- 

 
มองเขมน ,          
กระทืบเทา 

 
- 

 
ใชตรีเพชรตัดศีรษะ

ภาณุราช 

 



 

ตารางที่ ๘ : บทละครในที่ปรากฏบทพิโรธวาทัง ๒ ขั้นตอน(ตอ)  
 

  
ขั้นตอน 

 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
ศึกอินทรชิต 
ครั้งแรก 

 
อินทรชิตกับ          

พระลักษมณและ
พิเภก 

 
- 
 

 
- 

 
ตาแดง ,กระทืบเทา,

เคี้ยวฟน 

 
อินทรชิตบริภาษ
พระลักษมณและ
บริภาษพิเภกที่

เขาขางฝายพระราม 
และพิเภกบริภาษ

โตตอบ 

 
อินทรชิตฟาดคทา, 
แกวงศรเขาสูรบกับ
พระลักษมณและ
แผลงศรนาคบาศใส

พระลักษมณ 

 
อินทรชิตโกรธเสนาที่
ขัดขวางพิธีชุบศร
พรหมาสตร 

 

 
อินทรชิตกับเสนา 

 
- 

 
- 

 
ลุกขึ้นกระทืบเทา 

 
อินทรชิตบริภาษ
เสนาที่เลาเรื่อง  
มังกรกรรณ 

แสงอาทิตยแพศึก
ทําใหเปนลางไมดี 

 

 
- 



 

ตารางที่ ๘ : บทละครในที่ปรากฏบทพิโรธวาทัง ๒ ขั้นตอน(ตอ)   
 

  
ขั้นตอน 

 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
หนุมานโกรธพระอินทร
(อินทรชิตแปลง)ที่เขาขาง

ฝายทศกัณฐ 
 

 
หนุมานกับพระอินทร

(อินทรชิตแปลง) 

 
- 

 
- 

 
กระทืบเทา , ชี้หนา 

 
หนุมานบริภาษ       
พระอินทร           

(อินทรชิตแปลง)ที่
เขาขางฝายทศกัณฐ

และแผลงศร
พรหมาสตร 

ถูกพระลักษมณ 
 

 
หักคอชางเอราวัณ

(แปลง) 

 
 
 
 



 

ตารางที่ ๘ : บทละครในที่ปรากฏบทพิโรธวาทัง ๒ ขั้นตอน(ตอ)   
 

  
ขั้นตอน 

 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
อินทรชิตโกรธทัพ          

พระลักษมณที่ทําลายพิธี
กุมภนิยา 

 
 
 
 
 
 

 
อิทรชิตกับทัพ         
พระลักษมณ 

 
- 

 
- 
 

 
ชี้หนาวา 

 
อินทรชิตบริภาษ
ทหารลิงและ         
พระลักษมณวา       
ขี้ขลาดมีชีวิตรอด
ไดเพราะพิเภกคอย

ชวยเหลืออยู 

 
แกวงศรเขาจูโจม
ทัพพระลักษมณ 

 
 
 
 



 

ตารางที่ ๘ : บทละครในที่ปรากฏบทพิโรธวาทัง ๒ ขั้นตอน(ตอ)  
 

  
ขั้นตอน 

 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
นางมณโฑโกรธทศกัณฐที่

ยืนยันใหอินทรชิต 
ออกรบ 

 

 
นางมณโฑกับ
ทศกัณฐ 

 
- 

 
- 

 
รองไห 

 
นางมณโฑกลาววา
ทศกัณฐเห็นผิดเปน

ชอบ 
 

 
- 

 
ทศกัณฐโกรธพระลักษมณ

พระรามที่สังหาร 
อินทรชิต 

 

 
ทศกัณฐกับ 

พระลักษมณและ
พระราม 

 
- 
 

 
- 
 

 
กระทืบเตียง 

 
- 

 
ทศกัณฐจัดทัพ
หมายเอาชีวิต        
พระลักษมณ
พระราม    

 
 
 



 

ตารางที่ ๘ : บทละครในที่ปรากฏบทพิโรธวาทัง ๒ ขั้นตอน(ตอ)  
 

  
ขั้นตอน 

 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
ทาวมูลพลัมรบกับ         
พระลักษมณ 

 
ทาวมูลพลัมกับ        
พระลักษมณ 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 

 
- 

 
ทาวมูลพลัมรบกับ
พระลักษมณ และ

ตองศรของ          
พระลักษมณ
สิ้นชีวิต 

 
 

ทศกัณฐโกรธหนุมาน 
สุครีพและนิลนนทที่ 
ลวงเกินนางมณโฑเพื่อ
ทําลายพิธีอุโมงค 

 

 
ทศกัณฐกับหนุมาน 
สุครีพ และนิลนนท 

 
- 

 
- 
 

 
- 

 
- 

 
ฉวยฉัตรตอสูกับ  

หนุมาน สุครีพและ
นิลนนท  

 

 



 

 
ตารางที่ ๘ : บทละครในที่ปรากฏบทพิโรธวาทัง ๒ ขั้นตอน(ตอ)  

 
  

ขั้นตอน 
 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
หนุมานโกรธและรบกับ 

ทัพทศกัณฐที่ฟนคืนชีพจาก
พิธีน้ําทิพย 

 

 
หนุมานกับทัพ

ทศกัณฐที่ฟนคืนชีพ 

 
- 

 
- 
 

 
- 

 
- 

 
หนุมานเขาโจมตีแต

ก็แตกพาย 

 
ทาวมาลีวราชวาความ 

 
ทศกัณฐกับ           
ทาวมาลีวราช 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ทศกัณฐกลาวกับ
ทาวมาลีวราชวา

ตัดสินไมเปนธรรม 
ทาวมาลีวราชจึงวา
ทศกัณฐทําใหเสีย
ชื่อเสียงวงศตระกูล 

 

 
ทาวมาลีวราช

สาปแชงทศกัณฐ 



 

ตารางที่ ๘ : บทละครในที่ปรากฏบทพิโรธวาทัง ๒ ขั้นตอน(ตอ)   
 

  
ขั้นตอน 

 
    เรื่อง 

 
 

ความขัดแยง 

 
 

ความคับของใจ 

 
 

ความโกรธ 

 

แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ 

อวัจนภาษา วัจนภาษา 
 

ใชความรุนแรง 

 
ทศกัณฐทราบวา 

หนุมานลักกลองดวงใจ 
ของตนไป 

 

 
ทศกัณฐกับ 
หนุมาน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ทศกัณฐบริภาษ      

หนุมานวาเสียแรงที่
ไวใจ 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

จากตารางขางตนพบบทละครใน ๒ เร่ือง  ประกอบดวยบทพิโรธวาทัง  ๒  ข้ันตอน  ไดแก        
“ ตัวละครเกิดความขัดแยง ” และ  “ ตัวละครแสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ ”   ขาดข้ันตอน                
“ ตัวละครเกิดความคับของใจ ” และ “ ตัวละครเกิดความโกรธ ” เชนเ ดียวกับบทพิโรธวาทังในบท
ละครนอก     ดวยเหตุนี้เองจึงอาจกลาวไดวาในบทพิโรธวาทังในบทละครในและบทละครนอก
พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหลานภาลัยตองประกอบดวยข้ันตอนอยางนอยท่ีสุด 
๒ ข้ันตอน ไดแก  “ ตัวละครเกิดความขัดแยง ” และ “ ตัวละครแสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ ”   
 จากการศึกษากระบวนการเ กิดบทพิโรธวาทังพบ บทพิโรธวาทังท่ีมีครบท้ัง  ๔  ข้ันตอน                   
บทพิโรธวาทังท่ีมี ๓ ข้ันตอน และบทพิโรธวาทังท่ีมี ๒ ข้ันตอน ซ่ึงสามารถกลาวโดยสรุปไดดังนี้ 

๑.  บทพิโรธวาทังท่ีมีครบท้ัง ๔ ข้ันตอน คือบทพิโรธวาทังท่ีปรากฏครบท้ัง ๔ ข้ันตอน  
ไดแก ตัวละครเกิดความขัดแยง    ตัวละครเกิดความคับของใจ  ตัวละครเกิดอารมณโกรธ  และ             
ตัวละครแสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ   บทพิโรธวาทังท่ีมีครบท้ัง  ๔  ข้ันตอนนี้พบท้ังใน                
บทละครในและบทละครนอกพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  
 สวนท่ีแตกตางกันระหวางบทละครในและบทละครนอกคือ  บทละครในปรากฏการเ กิด
สะสมความโกรธในรูปของความคับของใจ  สวนในบทละครนอกไมพบลักษณะเชนนี้  สาเหตุท่ี
เปนเชนนี้เพราะขนบของละครในมุงเนนการดําเนินเร่ือง  ขนบนี้สงผลตอการสรางบทละครในดวย
เชนกัน  บทละครในจึงปรากฏการสรางโครงเร่ืองท่ีเปนเหตุผลและเ ก่ียวเนื่องสัมพันธกัน   ขณะท่ี 
ละครนอกท่ีมุงเนนความสนุกสนานตลกขบขันไมเนนการดําเนินเร่ือง  ตัวละครจึงมักแสดงอารมณ
ชัดเจนไมกักเ ก็บอารมณในรูปแบบของความคับของใจ  สงผลใหดําเนินเ ร่ืองไดรวดเ ร็วข้ึน                   
ไมจําเปนตองใชเหตุการณหลาย ๆ เหตุการณเพื่อบอกวาตัวละครกําลังโกรธอยู  นอกจากนั้ น              
บทละครนอกพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเ ลิศหลานภาลัยสวนใหญเปนเพียง
เหตุการณท่ีตัดตอนมาโดยพระองคทรงคัดเ ลือกเฉพาะตอนท่ีเหมาะสําหรับแสดงละครเทานั้น               
การดําเนินเร่ืองในเหตุการณท่ีเปนตอนส้ัน  ๆ จึงตองเปนไปอยางกระชับรวดเ ร็ว  ดังนั้นการเ ก็บ
ความโกรธในรูปแบบของความคับของใจซ่ึงตองใชเหตุการณหลายเหตุการณเลาเ ร่ืองตอกันจึง              
ไมปรากฏในบทละครนอก 
  

๒๑๔ 



๕๑ 

 ๒.  บทพิโรธวาทังท่ีมี ๓ ข้ันตอน คือบทพิโรธวาทังท่ี ไมปรากฏขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง             
จากข้ันตอนท้ังหมด ๔ข้ันตอน บทพิโรธวาทังท่ีมี ๓ ข้ันตอนนี้พบท้ังในบทละครในและบทละคร
นอกเชนกัน สําหรับข้ันตอนท่ีพบวาขาดหายไปมากท่ีสุดคือ ตัวละครเกิดความคับของใจ  รองลงมา
เปนตัวละครเกิดอารมณโกรธ  ในสวนของตัวละครเกิดความคับของใจนั้นขาดหายไปเ พราะ
บางคร้ังข้ันตอนตัวละครเกิดความคับของใจเกิดข้ึนพรอมกับข้ันตอนเ กิดอารมณโกรธกวีจึงใชวิธี            
“ ละ ” ข้ันตอนตัวละครเกิดความคับของใจไว  ในทางกลับกันบางคร้ังก็วีใชวิธีการ “ ละ  ” ข้ันตอน
ตัวละครเกิดอารมณโกรธเชนกัน  ในสวนของการละข้ันตอนตัวละครเกิดอารมณโกรธนั้นพบวากวี
ละคําท่ีมีความหมายวาโกรธ เชน โกรธ  กร้ิว โกรธา  แต ผูอานและผูชมสามารถทราบอารมณโกรธ
ของตัวละครไดจาก “ พฤติกรรมการระบายความโกรธของตัวละคร ”  เชน  ทราบไดจากกระทืบเทา 
การบริภาษ หรือการใชความรุนแรงทํารายคูกรณี 
 ๓.   บทพิโรธวาทังท่ีมี ๒ ข้ันตอน  คือ บทพิโรธวาทังท่ีมี ๒  ข้ันตอน  คือ ปรากฏข้ันตอน
เพียง ๒ ข้ันตอนจากท้ังหมด ๔  ข้ันตอน  สําหรับ ๒  ข้ันตอนท่ีขาดหายไป คือ ตัวละครเกิดความ             
คับของใจและตัวละครเกิดอารมณโกรธ แสดงใหเห็นวาในบทพิโรธมีสวนประกอบอยางนอยท่ีสุด 
๒ ข้ันตอน ไดแก  “ตัวละครเกิดความขัดแยง ” และ “ ตัวละครแสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ ”   
บทพิโรธวาทังท่ีมี ๒ ข้ันตอนนี้พบท้ังในบทละครในและบทละครนอก   
 นอกจากนี้แลวในบทละครในและบทละครนอกพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหลานภาลัยพบวาบทพิโรธวาทังท่ีมี ๓  ข้ันตอนพบมากท่ีสุดจากบทพิโรธวาทังท้ังหมด  
รองลงมาเปนบทพิโรธวาทังท่ีมีครบ ๔  ข้ันตอน  และบทพิโรธวาทังท่ีมี ๒  ข้ันตอนพบนอยท่ีสุด  
สาเหตุท่ีเปนเชนนี้สวนหนึ่งเปนเพราะบทพิโรธวาทังท่ีมี ๓ ข้ันตอนท่ีพบมากท่ีสุดนั้น   โดยมากแลว
แมไมกลาวถึง ข้ันตอน ตัวละครเกิดความคับของใ จ หรือ  ข้ันตอนตัวละครเกิดอารมณโกรธ                        
ก็สามารถทราบถึงความโกรธของตัวละครได   ท้ัง ยังทําใหบทประพันธส้ันกระชับลงไมยืดเ ย้ือ             
แตบางเหตุการณ “ จําเปน ” ตองกลาวถึงท้ังข้ันตอนท้ังหมดเพราะหากขาดข้ันตอนใดข้ันตอนหนึ่ง
จะทําใหขาดความตอเนื่องกัน   กวีจึงกลาวถึงอารมณโกรธของตัวละครโดยใชบทพิโรธวาทังท่ี  
ครบท้ัง ๔ข้ันตอน นอกจากนั้นยังพบบทพิโรธวาทังท่ีมีครบท้ัง  ๔  ข้ันตอน  มักเปนเหตุการณท่ีเปน          
สวนสําคัญตอโครงเร่ืองหลัก  ดังนั้นกวีจึงตองแจกแจงรายละเอียดเพื่อใหเนื้อหาครบถวนสมบูรณ  
ดังนั้นจึง พบบทพิ โรธวาทังท่ีมีครบ ๔  ข้ัน ตอนมากเปนลํา ดับท่ีสอง  สวนบทพิโรธวาทังท่ี มี                    

๒๑๕ 



๕๒ 

๒ ข้ันตอนนั้นพบวาสวนใหญมักมีการกลาวถึงอารมณอ่ืนรวมดวย  จึงสงผลใหกลาวถึงอารมณ
โกรธลดนอยลงเพิ่มเพื่อใหพื้นท่ีกับอารมณอ่ืนดวย   ประกอบกับเหตุการณในบทพิโรธวาทังท่ีมี              
๒ ข้ันตอนมักเปนเหตุการณส้ัน ๆ ไมสงผลตอโครงเ ร่ืองหลัก  ดังนั้นจึงพบบทพิโรธวาทังท่ีมี ๒ 
ข้ันตอนนอยท่ีสุด 
 
๓.๒  การเปรียบเทียบกระบวนการเกิดบทพิโรธวาทังในบทละครในและบทละครนอก 
 จากการศึกษาบทพิ โรธวาทังในบทละครใ นและบทละครนอกพระราชนิพนธใ น
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  โดยศึกษาจากกระบวนการเ กิดบทพิโรธวาทัง  ไดแก   ตัว
ละครเกิดความขัดแยง  ตัวละครเกิดความคับของใจ   ตัวละครเกิดความโกรธ และตัวละครแสดง
กิริยาเพื่อระบายความโกรธ พบวาบทละครในและบทละครนอกมีสวนท่ี “เหมือน”  และ  “ตาง”  กัน
ดังนี้ 
 ๓.๒.๑ ลักษณะรวมของบทพิโรธวาทังในบทละครในและบทละครนอก 
 ลักษณะร วมในบทพิโรธวา ทัง บทละครในและบทละครนอกพระราชนิพนธ ใ น
พระบาทสมเด็จพระพุทธเ ลิศหลานภาลัย  คือ กระบวนการเ กิดบทพิโรธวาทัง  จะประกอบดวย              
ตัวละครเกิดความขัดแยง  ตัวละครเกิดความคับของใจ  ตัวละครเกิดความโกรธ และตัวละครแสดง
กิริยาเพื่อระบายความโกรธ  กระบวนการดังกลาวนี้พบท้ังในบทละครในและบทละครนอก  ดัง ท่ี
จําแนกไวแลวในหัวขอ ๓.๑ แบงเปน บทพิโรธวาทังท่ีมีข้ันตอนครบท้ัง  ๔  ข้ันตอน , บทพิโรธวาทัง
ท่ีมี ๓ข้ันตอนและบทพิโรธวาทังท่ีมี ๒  ข้ันตอน   ดังนั้นในกระบวนการเ กิดบทพิโรธวาทังตอง
ปรากฏข้ันตอนอยางนอยท่ีสุด ๒ ข้ันตอน  ไดแก  “ ตัวละครเกิดความขัดแยง  ”  และ  “ ตัวละคร
แสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ ”  แสดงใหเห็นขอบเขตของบทพิโรธวาทังท่ีจะเ ร่ิมตนต้ังแตการ
เกิดความขัดแยง  และส้ินสุดเม่ือระบายอารมณโกรธ  นอกจากนี้บทพิโรธวาทังท่ีมี ๓  ข้ันตอนพบ
มากท่ีสุด  รองลงมาเปนบทพิโรธวาทังท่ีมีครบ ๔  ข้ันตอน  และบทพิโรธวาทังท่ีมี ๒  ข้ันตอนพบ
นอยท่ีสุด   

จากการศึกษา “ อารมณโกรธ ” ตามกรอบกระบวนการเ กิดบทพิโรธวาทังขางตน      ไดแก  
ตัวละครเกิดความขัดแยง  ตัวละครเกิดความคับของใจ  ตัวละครเกิดความโกรธ และตัวละครแสดง
กิริยาเพื่อระบายความโกรธ  สามารถนํามาใชเปนขอบเขตในการพิจารณาและจําแนกรายละเอียด

๒๑๖ 



๕๓ 

ของ  “อารมณโกรธ”ได ชั ด เจน ย่ิง ข้ึน   ดัง จะพบว า ใ นบทประพัน ธบางบทนั้ นปรากฏ                    
“อารมณโกรธ” รวมอยูกับ “อารมณอ่ืน” ดวย  เชน  อารมณเศราใจปรากฏรวมกับอารมณโกรธ             
ดังในบทละครนอกเร่ืองสังขทอง  ตอน กําเนิดพระสังข ตอไปนี้ 

 
เดินพลางทางอุมลูกพลาง  เห็นทุกขแมบางพอสังขเอย 

  บุกปาฝาไพรแมไมเคย   เพราะกรรมทรามเชยเจาเกิดมา 
  เปนคนหรือจะไดมาเปนเพื่อน  มีเหมือนไมมีโอรสา 
  ทั้งนี้เพราะอีจันทา    กับอายโหรามันรูกัน 
  ทั้งอีสาวศรีมันรวมใจ   มันเรงรัดใหแมผายผัน 
  ทั้งอายเสนาจะฆาฟน   อัศจรรยใจแมนี้แนแลว 
  พระรวมหองของนองยังอาลัย  เหตุไรไมเกรงทูลกระหมอมแกว 
  พอหลงกลมนตรมันแนแลว   เดินพลางนางแกวก็โศกี 
  เสียงเสือแรดชางกวางทราย   ใจหายอกส่ันขวัญหนี 
  เล็ดลอดกอดลูกเขาโศกี   เทวีอุมสังขดําเนินไป 

(บทละครนอกรวม ๖ เร่ือง ๒๕๑๓: ๒๗)  
 นางจันทถูกนางจันทา โหร และเสนา ใสความวาคลอดลูกเปนหอยสังขจะเ กิดกาลิณีแก
บานเมือง  ทาวยศวิมลหลงเชื่อจึงขับนางจันทและหอยสังขออกจากเมือง   ระหวางเ ดินทางนางจันท
เสียใจมากท่ีถูกขับออกจากเมืองจึงปรากฏ “บทสัลลาปงคพิสัย”   ข้ึนในขณะเดียวกันอารมณโศก
ของนางจันท ก็มี “อารมณ โกรธ”  ผสมอยูดวย  ดัง สังเกตไดจากบทประพันธ ขางตนปรากฏ                      
๓ ข้ันตอน คือ นางจันทเกิดความขัดแยงและความไมพึงพอใจ นางจันทา โหร  และเสนา  เนื่องจาก
ไมสามารถระบายความไมพอใจกับคูกรณีได  นางจันทจึงกักเ ก็บอารมณนั้นในรูปความคับของใจ  
และทําไดเพียงใชวัจนภาษาบริภาษดวยการนินทาเทานั้น    

นอกจากนี้ ยังพบอารมณโศกปรากฏรวมกับอารมณโกรธในบทละครในดวยเชนกัน                 
ดังบทละครในเร่ือง รามเกียรต์ิ ตอน ทศกัณฐทราบวาหนุมานท่ีลักกลองดวงใจของตนไป ตอไปนี้  

 
โอวาครานี้นะอกเอย  ไมรูเทาลิงเลยแตสักหนิด 

  หลงเล้ียงศัตรูเหมือนงูพิษ   ไมพอท่ีชีวิตจะวายปราณ 
  พระนักสิทธ์ิคิดวาฉลาดเลา   มิรูเฉาโฉดกวาเดียรัจฉาน 

๒๑๗ 



๕๔ 

  อันไอทรชนหนุมาน   มันจัณฑาลทํารายมาหลายครั้ง 
  เผาเมืองแลวมิหนําซํ้าผูกผม   จนสาตราอาคมก็คลายขลัง 
  ตัวมันกับกูคูชิงชัง    แตลําพังแลวไมเลี้ยงไวเวียงชยั 
  เพราะงวยงงหลงเช่ือพระสิทธา  วามันสามิภักด์ิจึ่งรักใคร 
  มิรูไอลิงลวงเอาดวงใจ   ไปไดจากอาศรมพระนักพรต 
  อกเอยโอวาครานี้    นาท่ีชีวิตจะปลิดปลด 
  ยิ่งแสนโศกศัลยรันทด   เรงรถรีบมายังธานี 

(บทละคอนเร่ืองรามเกียรต์ิและบอเกิดรามเกียรต์ิ ๒๕๑๒: ๖๑๕) 
 

 หนุมานวางแผนลักกลองดวงใจของทศกัณฐจากพระโคบุตรฤๅษีผู เ ก็บรักษากลองดวงใจ  
หนุมานจึงแสรงเปนทรยศตอพระรามและเขากับฝายทศกัณฐ  ภายหลังเ ม่ือแผนการสําเ ร็จไดกลอง
ดวงใจแลวจึงกลับไปเขากับฝายพระราม  เม่ือทศกัณฐทราบความจริงก็เศราโศกเสียใจเปนอันมาก            
ท่ีถูกหลอกลวง ในขณะเดียวกันอารมณโศกของทศกัณฐนั้นก็มี “อารมณโกรธ”  เ กิดข้ึนเชนเ ดียวกัน  
สังเกตไดจากปรากฏข้ันตอน ๓  ข้ันตอน  คือ ทศกัณฐเ กิดความขัดแยงกับหนุมาน  แตไมสามารถ
ระบายความโกรธกับหนุมานโดยตรงไดจึงเก็บอารมณอยูในรูปความคับของใจ  และกลาวบริภาษ
หนุมาน   บทประพันธลักษณะนี้พบวากวีเนนอารมณอ่ืนซ่ึงในท่ีนี้คืออารมณโศกของนางจันท และ
อารมณโศกของทศกัณฑมากกวาท่ีเนนอารมณโกรธ  อาจกลาวไดวาบทพิโรธวาทังทําหนาท่ีเพียง
เสริมใหบทสัลลาปงคพิสัยเดนข้ึนเทานั้น  เพื่อสรางความหลากหลายและมิติใหตัวละครทําใหเ กิด
ความสมจริง  ผูอานจะรับรูถึงอารมณของตัวละครหลากหลายย่ิงข้ึน   

บทพิโรธวาทังท่ีปรากฏอารมณอ่ืนรวมนี้พบท้ังในละครนอกและละครใน  อารมณรวม            
ท่ีพบไดแก อารมณเศราใจ  อารมณนอยใจ  สําหรับอารมณนอยใจนั้นมักปรากฏการตัดพอดวย  
ลักษณะการตัดพอนั้นมักพบในตัวละครหญิงท่ีมีความสัมพันธเชิงชูสาวกับตัวละครชาย  เ ม่ือมีเหตุ
ทําใหผิดใจกันโดยมากแลวฝายชายจะเปนฝาย “งอ” ขอคืนดีดวย ดัง เชน  ในเ ร่ืองไกรทอง  ตอนท่ี
ไกรทองลงไปหานางวิมาลาในถํ้าทอง ดังนี้ 

 
 
 

๒๑๘ 



๕๕ 

น้ําเอยน้ําคํา    เจ็บอกปมปาน้ําตาไหล 
  แมนมิวาบางเลยจะเคยใจ   นางจึงตอบคําไปดวยโกรธา 
   เจาเอยเจาไกรทอง   ขอโทษเถิดใชนองจะแกลงวา 
  เจาอุตสาหประดาน้ําดําลงมา   คนควาหานองท่ีหองใน 
  เจาก็จุดธูปเทียนเวียนสองท่ัว   หมอมผัวจะงมมาก็หาไม 
  ก็ยอมเห็นยอมรูอยูแกใจ   ท่ีในช่ัวดีวิมาลา 
  ไมเห็นหรือหนุมหนุมในหองนอง  มันออกซองเสียนักอยาพักวา 
  ช่ัวจริงเจาเอยชาติกุมภา   ใครเขามาก็พลอยพุดสะรุด 
  ถึงเจาก็เปนคนไมพนช่ัว   มาเกลือกกล้ัวสตรีไมบริสุทธ์ิ 
  เสียชาติญาติวงศพงศมนุษย   เปนบุรุษโหดไรน้ําใจพาล 
  มางงงวยดวยหญิงแพศยา   จนหนาตาหมองคลํ้าดําดาน 
  เจาเปนคนมนตเวทเช่ียวชาญ   วิชาการมิเส่ือมก็จําคลาย 

(บทละครนอกรวม ๖ เร่ือง ๒๕๔๐: ๓๔๖) 

จะพบวาวิมาลาไมยอมยกโทษใหไกรทองโดยงายสาเหตุท่ีเปนเชนนั้นสวนหนึ่ง เปน                   
นางวิมาลาโกรธไกรทองมาก  และอีกสวนหนึ่ง เปน เพราะวานางตองการเพิ่มคุณคาใหกับตัวเอง 
แสดงใหไกรทองเห็นวาตนเองมี “เกียรติและศักด์ิศรี” ๑๖ บทตัดพอตอวานั้นในตอนแรกฝายหญิง
มักจะโกรธจริง แตเม่ือฝายชายมา“งอ”ขอคืนดีแลว แมนฝายหญิงจะหายโกรธแตยังคงแสดงทาทีวา
โกรธคือ“แกลงโกรธ” เพื่อเพิ่มเกียรติและศักด์ิศรีใหตนเอง   ขณะท่ีตัวละครฝายชายมักจะทราบ
โดยนัยจากกิริยาของฝายหญิงแลววาฝายหญิงหายโกรธ   เพียงแตแกลงโกรธและงอนเทานั้น  
ลักษณะเชนนี้พบในบทละครในดวยเชน กันดัง สังเกตไดจากเ ร่ืองอิเหนา  ตอนท่ีอิเหนาลา                     
นางจินตะหราไปทําศึกกะหมังกุหนิง   ดังนั้นพฤติกรรมตัวละครฝายชายท่ีขอคืนดีจึงมักเปนใน
ลักษณะ “เก้ียวพาราสี” ตัวละครฝายหญิง  ลักษณะเชนนี้นั้นแสดงใหเห็นวากวีเนนการเ ก้ียวพาราสี
หรือบทนารีปราโมทยมากกวาจะแสดงอารมณโกรธของตัวละคร อารมณโกรธเปนเพียงปจจัยเสริม
เทานั้น 

                                                                 
๑๖ กุสุมา  รักษมณีและคณะ เสนอวา “คุณลักษณะท่ีทําใหผูหญิงมีเ กียรติยศศักด์ิศรีไดแกความรักนวล

สงวนตัว  อาจกลาวไดวาผูชายมีหนาท่ีปกปองตนเองและผูอ่ืน  สวนผูหญิงมีหนาท่ีปกปองตนเองเทานั้น ”  (กุสุมา  
รักษมณีและคณะ , ๒๕๕๐ : ๑๒๑) 

๒๑๙ 



๕๖ 

ในสวนของ “ตัวละครแสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ” นั้นการระบายความโกรธเปน
การแสดงสัญชาตญาณแหงความตายเพื่อทําลายลาง  ดังท่ีจําแนกแยกไว ๓ ชนิด คือ  

๑.  อวัจนภาษา ไดแก การกระทืบเทา ขวางปาส่ิงของ  ฟดหมอน  ส่ิง ท่ีถูกกระทําจึง เปน
ส่ิงของท่ีไมมีชีวิต  ผูวิจัยรวบรวมการระบายความโกรธโดยใชอวัจนภาษาไวท้ังหมดแลวในตารางท่ี
ปรากฏในหัวขอ ๓.๑ ตารางท่ี ๓ ถึงตารางท่ี ๘ แลว  

 ๒. วัจนภาษา  ไดแก  การใชภาษาแสดงการบริภาษ ส่ิง ท่ีถูกกระทําคือคูกรณีโดยตรงมี
เปาหมายท่ีจะทํารายคูกรณีใหเกิดความเจ็บปวดทางใจ ดวยเหตุนี้ เ ร่ืองท่ีใชบริภาษจึงมักเปนเ ร่ือง
จุดออน หรือ ขอดอยของคูกรณี  เชนในกรณีของนางตะเภาแกวตะเภาทองกับนางวิมาลาทะเลาะ กัน
พบวา นางตะเภาทองบริภาษนางวิมาลาวา แยงสามีของนาง(ไกรทอง)    นางวิมาลาจึงบริภาษ              
นางตะเภาทองวานางตะเภาทองก็แยงสามีของนาง(ชาละวัน)เชนกัน  นางตะเภาทองจึงบริภาษกลับ
โดยใชจุดดอยของนางวิมาลาโดยข้ึนตนวา  “ อีเอยอีหัวพลัด”    ในชั้นตนนั้นนางตะเภาแกว              
นางตะเภาทองหมายจะบริภาษนางวิมาลาเพื่อ  “ระบายความโกรธ” ของตนเองเทานั้น   แตเ ม่ือ            
นางวิมาลา “ต อปาก”    แสดงใหเห็นวาถึงแมจะสรางความเ จ็บใจใหคูกรณีไดแตก็ไมสรา ง             
ความนอยเนื้อตํ่าใจไดหรือกดข่ีคูกรณีได   ใ นกรณีนี้ ผู บริภาษจะเปน ฝายเ จ็บใจแทนและทวี                 
ความโกรธความใหเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ เปนลําดับดังท่ียกตัวอยางแลวในแผนผัง  เ ร่ืองรามเกียรต์ิ ตอน 
องคตส่ือสาร  ความโกรธท่ีเพิ่มข้ึนอีกนี้เองนําไปสูการระบายความโกรธข้ันสูงสุดคือการรายคูกรณี  

๓.การใชความรุนแรงทํารายคูกรณี คือการใชความรุนแรงโดยต้ังใจใหคูกรณีไดรับบาดเ จ็บ   
สําหรับการใชความรุนแรงท่ีรายแรงท่ีสุดคือการสังหารคูกรณี   เ ม่ือพิจารณาการท่ีตัวละครแสดง
กิริยาเพื่อระบายความโกรธท้ังสามประเภทนี้นั้นพบท้ังละครในและละครนอก  เชนเ ดียวกับ 
“รูปแบบการระบายความโกรธ”  ท่ีพบวาตัวละครท้ังละครในและละครนอกระบายความโกรธโดย
เรียงลําดับการระบายความโกรธตามข้ันตอนจาก ๑ ไป ๓  กลาวคือ พบการใชอวัจภาษา  ตอดวย                
วัจนภาษา และปดทายดวยการใชความรุนแรง  ดังสรุปไดดังแผนผังตอไปนี้ 
 
 
อวัจนภาษา(ทําลายส่ิงของ)   วัจนภาษา (กลาวบริภาษ)  ใชความรุนแรง(ทํารายคูกรณี) 
 

๒๒๐ 



๕๗ 

 จากแผนผัง ขางตนพบการระบายความโกรธท่ีไมเป นตามแผน ผังอยูบาง  คือ สลับท่ี
ระหวางอวัจนภาษา และวัจนภาษา  ดังกลาวไวแลวในหัวขอ ๓.๑ เร่ืองมณีพิชัย ตอน  ทาวพิชัยนุราช
โกรธนางจันทรเม่ือทราบวานางจันทรใสความยอพระกล่ิน  แตสวนใหญแลวการระบายความโกรธ
ของตัวละครท้ังละครในและละครนอกเปนไปตามแผนผังขางตนดวยกันท้ังส้ิน    สําหรับการระบาย
ความโกรธนั้นสวนท่ีแตกตางกันระหวางละครในและละครนอก คือ ดาน รายละเอียดการใช                
อวัจนภาษา และ วัจนภาษา  ดังจะกลาวเพิ่มเ ติมในหัวขอคือ “ ขอแตกตาง ท่ีพบในบทพิโรธวาทัง
บทละครในและบทละครนอก” ตอไป  ในสวนของการใชความรุนแรงทํารายคูกรณี  ซ่ึง เปนลําดับ
สุดทายของการระบายความโกรธนั้น   ดัง ท่ีกลาวไวแลววาข้ันตอนท่ีรายแรงท่ีสุดคือ การสังหาร
คูกรณี  ดวยเหตุนี้ เองจึงปรากฏการใช  บทพิ โรธวาทัง   เพื่อเปนกลยุทธในการสงครามดัง ท่ี
ยกตัวอยางไวในหัวขอ ๓.๑ เร่ืองรามเกียรต์ิ ตอน สุครีพโกรธกุมภกรรณท่ีพูดจาทาทายกําลังของตน   
แสดงใหเห็นวาฝายท่ีถูกย่ัวโมโหจน “โกรธ” มักจะเปนผูพายแพในสนามรบ  มีเพียงสังคามาระตา
จากเร่ืองอิเหนาซ่ึงวิหยาสะกําย่ัวโมโหจนโกรธเทานั้นท่ีเปนฝายชนะ  นอกนั้นตัวละครท่ีโกรธกอน
เปนฝายพายแพท้ังหมดเพราะเ ม่ือโกรธจะ “ขาดสติ”  ทําใหยับย้ังการกระทําและคําพูดไมได                    
ท่ีสําคัญท่ีสุดคือความโกรธทําใหขาดวิจารณญาณในการคิดไตรตรองเหตุการณ  กอใหเ กิดความ
ประมาทและนําไปสูความพายแพในท่ี สุด   โดยมากแลวความพายแพในการศึกสงครามคือ              
“ความตาย” นั่นเอง  การใช “อารมณโกรธ” เปนกลศึกนี้ พบในการศึกสงครามท้ังละครในและ
ละครนอก  เชน ละครในเร่ือง อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง  ละครนอกเ ร่ือง  คาวี ตอน  ศึกไวยทัต  
เปนตน   การใชความโกรธเปนประโยชนในการทําสงครามนี้พบวาสอดคลองกับ การศึกษา 
“วรรณกรรมการสงคราม” ของ กุลนรี  ราชปรีชา๑๗ ซ่ึงมองวาเปน  “การใชจิตวิทยาในการเจรจา             
ย่ัวยุฝายตรงขาม” และ “การโนมนาวใหขาศึกตกหลุมพราง” นั่นเอง   ลักษณะเชนนี้สอดคลองกับ
กลยุทธการสงคราม ในตําราพิชัยสงครามของซุนวู๑๘ ดังนี้ 

                                                                 
๑๗ กุลนรี  ราชปรีชา , วรรณกรรมการสงคราม (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  , 

๒๕๕๒),๒๑๑-๒๑๒.   
๑๘ แกร่ี, แกเกลียดิ. (๒๕๔๒). ตําราพิชัยสงครามของซุนวู (แปลและเรียบเรียง พ.ท.วีรจิต กลัมพะสุต),

๘๕. 
 

๒๒๑ 



๕๘ 

     จุดออนหาประการของแมทัพ 
    สูตายอาจถูกฆา 
    กลัวตายอาจถูกจับ 
    ฉุนเฉียวอาจถ ูกยั่ว 
    หยิ่งในศักด์ิศรีอาจถูกหยาม 
    รักราษฎรอาจถูกกอกวน 
    หาประการนี้เปนจุดออน 
    เปนความผิดพลาดท่ีมักพบไดในแมทัพ 
    ลวนเปนภัยแกการบังคับบัญชา 
    กองทัพลมสลายแมทัพมวดมวย 
    จุดออนหาประการนี้ 
    จักไมพินิจพิเคราะหหาไดไม 

 จากบทประพันธขางตนจะพบวาจุดออนหาประการของแมทัพ  หนึ่งในนั้นกลาวถึงความ
โกรธดวยคือ ฉุนเฉียวอาจถูกย่ัว ดังนั้นผูเปนแมทัพตองควบคุมอารมณโกรธใหได  หากโกรธอยูก็
ควรควบคุมใหดีกอนวางแผนการรบ  แสดงใหเห็นวาอารมณโกรธเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหแมทัพ
ขาดสติ  นําไปสูการกระทําการโดยประมาทไมคิดไตรตรอง  และนําพาใหทัพพายแพได   นอกจาก
การย่ัวยุใหฝายตรงขามโกรธนี้จะปรากฏในบทละครในและบทละครนอกในพระบาทสมเด็จ                  
พระพุทธเลิศหลานภาลัยแลวยังพบแนวคิดนี้ในเ ร่ืองพระอภัยมณี  ซ่ึง เปนเ ร่ืองท่ีแตง ข้ึนในสมัย
รัตนโกสินทรตอนตนดวยเชนกัน  ดังพบตอนท่ีพระอภัยมณีกลาวหามอุศเรนท่ีกําลังโกรธกอน
ออกไปทําศึกกับสินสมุทรวา“ประการหนึ่งถึงจะโกรธพิโรธราย หักใหหายเหือดไปเหมือนไฟดับ  ”  
เหลานี้แสดงใหเห็น“ทัศนคติ” ท่ีมีตอ “อารมณโกรธ”  ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนวาจําเปนตอง
ควบคุมอารมณไวใหดี  เ ม่ือโกรธแลวอาจเ กิดผลเสียตาง  ๆ ตามมากมาย  ในสวนนี้ เ ม่ือผูอาน
พิจารณาบุคคลท่ีฐานะทางสังคมสูงในงานประเภทละครนอกจะพบวาเ ม่ือโกรธแลวมักมีลักษณะ  
นาขบขัน ซ่ึง ดวงมน    จิตรจํานง  มองวาเปนการย่ัวลอชนชั้นสูงนั้นเปนกระจกสะทอนผูอาน                   
เม่ือผูอานยอนมองตัวเองวาเ ม่ือปลอยใหอารมณโกรธครอบงํา จะทําใหขาดสติอาจจะทําการ                    
ไมเหมาะสมนาขบขันและนาขายหนาได  จึง เปนแงคิดใหผูอานตลอดจนผูรับสารไดฝกควบคุม
อารมณโกรธอีกหนทางหนึ่งดวย  

๒๒๒ 



๕๙ 

 ๓.๒.๒ ขอแตกตางและลักษณะเฉพาะของบทพิโรธวาทังในบทละครในและบทละครนอก 
 ขอแตกตางและลักษณะเฉพาะของบทพิโรธวาทังในบทละครในและบทละครนอกพระ
ราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย   ปรากฏขอแตกตางท่ีสัง เกตไดชัดเจนคือ
รายละเอียด “การระบายความโกรธ” อันไดแก การใชอวัจนภาษา  วัจนภาษา และใชความรุนแรง 
ดังนี้ 
 การใชอวัจนภาษาในละครในและละครนอกปรากฏลักษณะการใชเพื่อระบายความโกรธ
เชนกัน  มีจุดมุงหมายเพื่อระบายความโกรธและสรางความ “ เ จ็บใจ”  ใหคูกรณี  เ ร่ืองท่ีใชบริภาษ
สวนใหญแลวจึงเปนเร่ืองท่ีเปนจุดออนหรือขอดอยของคูกรณีท้ังนี้ เพื่อมุงทําลายเ กียรติและศักด์ิศรี
สรางความอับอายใหคูกรณีซ่ึงเปนการทําลายตัวตนของบุคคลนั้นในสังคม๑๙   
 การใชกิริยาแสดงความไมพึงพอใจนั้นเกิดจากสัญชาตญาณแหงความตายท่ีตองการระบาย
อารมณและมุงทําลายส่ิงตาง  ๆ  โดยมากแลวเปนการทําลายส่ิงของ  ในบางคร้ังพบการสรา ง                  
ความเจ็บใจใหคูกรณีดวย  ดังนั้นการใชกิริยาแสดงความไมพึงพอใจนั้นจึง เปนการแสดงอารมณ
ดานลบ  ซ่ึงแสดงใหเห็นวาผูแสดงกิริยาไมสามารถ“เก็บ”หรือ“จัดการ” กับอารมณโกรธของตนได   
ท้ังนี้รูปแบบของกิริยาท่ีแสดงออกข้ึนอยูกับมารยาททางสังคมและบุคลิกภาพสวนตัว  แตเ ม่ือสังเกต
จากการศึกษาบทพิโรธวาทังพบวาการแสดงกิริยา เพื่อระบายอารมณโกรธในละครในและ                 
ละครนอกพบวา  บทละครนอก แสดงกิริยา “หยาบ” กวาละครใน  ดังสังเกตไดจากละครนอกเ ร่ือง              
สังขทอง ตอน บุตรีท้ังหกโกรธนางรจนาท่ีเยาะเยยตนและสามีท่ีหาปลาแพ  ตอไปนี้ 
 

เมื่อนั้น    หกนางเคืองขัดอัชฌาสัย 
  ตางคนชี้หนาแลววาไป   หัวเราะเยาะใครอีรจนา 
  เหตุวาผัวมึงมาถึงกอน   ทําแสนงอนเจอเจอะสะเออะหนา 
  ผัวกูไมรูจักจับผักปลา   จึงไดมาไมมากเหมือนหมอมเงาะ 
  ดูเยี่ยงผัวเจามันแคลวคลอง   หวยหนองเหนือใตเขาใจเสาะ 
                                                                 

๑๙ กุสุมา  รักษมณีและคณะ กลาวในบทสรุปของศักด์ิศรีและความอับอายในวรรณกรรมไทยวา “ส่ิงท่ี
บุคคลกลัวเกรงกันมากคือคําติฉินนินทาจากสังคม  จึงทําใหรูสึกหว่ันไหวเมื่อตนดอยกวาผู อ่ืนหรือตางจาก ผู อ่ืน”  
(กุสุมา  รักษมณีและคณะ , ๒๕๕๐ : ๓๑๘) 

 

๒๒๓ 



๖๐ 

  นางเมียขึ้นหนามาหัวเราะ   เปรียบเปรยเยยเยาะไมเจียมตัว 
  เขาขับไลไปอยูเสียปลายนา   ยังด้ือดานเขามาวาแทนผัว 
  ไมมีความยําเยงเกรงกลัว   ไสหัวออกไปเสียจากวัง 

(บทละครนอกรวม ๖ เร่ือง ๒๕๑๓: ๑๔๒-๑๔๓) 
 

 เขยท้ังหกคนหาปลามาแพเจาเงาะท้ังยังจมูกแหวง   เจาเงาะและนางรจนาเห็นเชนนั้นจึง
หัวเราะ  บุตรีท้ังหกเห็นวานางรจนาหัวเราะเยาะสามีจึง เ กิดความขัดแยงและเกิดความโกรธ  
ตามลําดับ  หลังจากนั้นบุตรีท้ังหกใชอวัจนภาษาระบายความโกรธโดยการ ช้ีหนาวานางรจนา  และ
กลาวบริภาษนางรจนา  โดยยกประเด็นเร่ืองชาติกําเนิด๒๐ และ รูปรางหนาตาเจาเงาะ ซ่ึง เปนจุดดอย
มาลดเกียรติและศักด์ิศรีของนางรจนาและเจา เงาะ  สุดทายจึงกลาวขับไลท้ังสองออกจากวัง                  
นางรจนาไดยินเชนนั้นก็โตตอบดังนี้   
 

เมื่อนั้น    รจนาตอบไปดังใจหวัง 
  ชิชะหมอมพี่ขึ้นซัง    ออกประดังดาทอเลนพอแรง 
  เฝามาขับไลไสหัวหู   โกรธหรือวาดูจมูกแหวง 
  แตเห็นเขาหัวรอก็ระแวง   ออกสกัดสแกงแกลงพาโล 
  ผัวพี่ไปหาปลากับบาวไพร   นอยหรือชางไดมาอักโข 
  ผัวขาหาปลาประสาโซ   แตจมูกไมโหวเหมือนผูดี 
  พอรูเชนเห็นอยูวาเท็จจริง   สูปดปากหากนิ่งเสียดอกพี่ 
  จะใหวาหรือจะวาออกเด๋ียวนี้   แลวเหลียวดูสามีเห็นขึงตา 
  แคนใจคิดจะใครอยูทะเลาะ   แตเจาเงาะช้ีชวนไปเคหา 
  ถ มน้ําลายรดใหแลวไคลคลา   ตามผัวออกมาไมพร่ันพรึง   

(บทละครนอกรวม ๖ เร่ือง ๒๕๑๓: ๑๔๓) 
 

                                                                 
๒๐ กุสุมา  รักษมณีและคณะ กลาววาในวรรณกรรมไทยมีคานิยมเร่ืองชาติกําเนิดเปนหนึ่งในปจจัย ท่ีทํา

ใหเกิดการถือศักด์ิศรี นําไปสูการความคิดถูกชนชาติอ่ืน ไดแก จีน ฝร่ัง เปนตน (เร่ืองเดียวกัน , ๒๕๕๐ :๕๓) 

 

๒๒๔ 



๖๑ 

 นางรจนาบริภาษโตตอบบุตรีท้ังหกโดยเนนเร่ืองท่ีเขยท้ังหกหาปลามาแพ และ  จมูกแหวง 
ซ่ึงเปนจุดดอยของเขยท้ังหกและบุตรีท้ังหก   นางรจนาต้ังใจจะโตเ ถียงนางท้ังหกตอเพื่อระบาย
อารมณใหหายโกรธแคน  แตเจาเงาะชวนนางกลับบาน  นางจึงใชอวัจนภาษา “ถมน้ําลาย”  แลว             
เดินตามเจาเงาะออกไป   นอกจากนี้แลวยังพบการใชการถมน้ําลายเพื่อระบายความโกรธนี้ใน               
บทละครนอกเร่ืองคาวี  ตอน นางจันทสุดาโกรธทาวสันนุราชท่ีเ ก้ียวพาราสีตน  และบทละครนอก
เร่ือง ไกรทอง ตอนท่ีนางตะเภาทองโกรธนางวิมาลาท่ีตอวานางตะเภาทองวามีสามีสองคนทํานอง
เดียวกันกับนาง  นางตะ เภาทองจึงถมน้ําลายใสนางวิมาลา  ขณะท่ีในบทละครในพบในเ ร่ือง
รามเกียรต์ิ ตอน สุขาจารแปลงเปนนางสีดา  เม่ือ สุครีพกับหนุมานและองคต ทราบวาศพนางสีดาท่ี
อินทรชิตสังหารเปนศพของสุขาจารแปลงกายมาท้ังสามจึงถมน้ําลายใสศพ   สวนบทละครในเ ร่ือง
อิเหนาไมปรากฏการถมน้ําลายใสคูกรณี  จะสังเกตไดวากิริยาถมน้ําลายนี้ เปนกิริยาท่ีหยาบคาย
เพราะน้ําลายถือเปนของเสียจากรางกาย   สังคมไทยมีมารยาททางสังคมวาควรกําจัดส่ิงสกปรกและ
ของเสียจากรางกายในท่ีลับตา  ดังนั้นคนไทยจึงถือ การแคะจมูก   เกาศีรษะ   บวนถมน้ําลาย  ไมควร
กระทําในท่ีสาธารณะ ผูท่ีกระทําถือวาไมมีมารยาทประพฤติตนไมเหมาะสม  เ ม่ือพิจารณา สุครีพ  
กับหนุมาน และองคต นั้นจะพบวาท้ังสามไมใชมนุษยเปนลิงจึงมีกิริยาท่ีมาจากสัญชาตญาณ เชน 
การถมน้ําลาย การเกาศีรษะ  แตเม่ือพิจารณา นางรจนา  นางจันทสุดา  และนางตะเภาทอง   จะพบวา
ท้ังสามเปนมนุษยเพศหญิงท้ังยังมีฐานะท่ีไดรับการยอมรับในสังคมคือ  นางรจนาและนางจันทสุดา
เปนธิดาเจาเ มือง  สวนนางตะเภาทองเปนลูกสาวเศรษฐี  กิริยาการระบายความโกรธโดยการ               
“ถมน้ําลาย” จึงเปนการแสดงกิริยาไมเหมาะสม   แมวาพฤติกรรมของนางท้ังสามอาจเ กิดจากการ
เล้ียงดู หรือ เปนบุคลิกนิสัยเฉพาะตัวของนางเหลานั้น   แตพฤติกรรมดังกลาวนี้ไมปรากฏใน                 
ตัวละครหญิงจากงานประพันธประเภทละครในเลย  นอกเ หนือจากกิริยาถมน้ําลายดังท่ีได
ยกตัวอยางไวแลวนั้นจะพบการแสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธของตัวละครหญิงท่ีไมเหมาะสม
ในบทละครนอกอีกเชน นางตะเภาแกวตะเภาทองบริภาษนางวิมาลา  นางวิมาลาใชอวัจนภาษา
ระบายความโกรธโดยการเกาศีรษะ  ตามท่ีผูวิจัยระบุไวในตารางแสดงลักษณะชอง “อวัจนภาษา”  

ดวยเหตุนี้จึงสรุปไดวา  ตัวละครหญิงในบทละครนอกนั้นแสดงกิริยาหยาบคายและไมให
เกียรติคูกรณีซ่ึงลักษณะนี้จะไมปรากฏในตัวละครหญิงในบทละครในเลย     ในทํานองเ ดียวกันหาก
จะกลาววาตัวละครหญิงในบทละครนอกแสดงกิริยาหยาบคายไมเหมาะสมเพื่อระบายความโกรธ

๒๒๕ 



๖๒ 

แลว  จากการศึกษาบทพิโรธวาทังพบวาในบทละครในตัวละครหญิงกลับมีกิริยาการระบายความ
โกรธท่ีซับซอน  ตองวิเคราะหและตีความจึงจะเขาไดวาเปนการแสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธ  
จากละครในเร่ืองอิเหนา ตอน นางบุษบาพบนางจินตะหราคร้ังแรก ตอไปนี้ 
   เมื่อนั้น    ระเดนจินตะหรานวลหง 
  จึงกราบประณตบทบงสุ   องคประไหมสุหรีส่ีเวียงชัย 
  บังคมท้ังมะเดหวีส่ีกษัตริย   ดวยความปฏิพัทธผองใส 
  แลวชายชําเลืองเนตรไป   จะใครดูองคไหนบุษบาฯ 

(บทละครเร่ืองอิเหนา  ๒๕๔๓: ๑๐๑๔) 

หลังจากทาวหมันหยากับนางจินตะหราเขาเฝาส่ีกษัตริยพรอมท้ังประไหมสุหรีและมะเดหวี
ของกษัตริยท้ังส่ีแลว  นางจินตะหราก็ชําเ ลืองตาไปเพราะตองการทราบวาคนไหนคือนางบุษบา  
ท้ังนี้นอกเหนือจากการตองการรู จักนางบุษบาแลว  การชําเ ลืองตานี้ ยังมีนัยยะอ่ืนซ อนอยูคือ               
นางจินตะหรา ตองการใหนางบุษบาแสดงความเคารพตน   ประไหมสุหรีดาหาเห็นเชนนั้นแลวก็
ทราบจุดประสงคของนางจินตะหราไดโดยทันที ดังมีประพันธวา 

เมื่อนั้น    องคประไหมสุหรีดาหา 
  แลไปพอสบพักตรา   กัลยาแจงใจในที 
  เคืองจิตก็พิศดูตา    สบเนตรบุษบามารศรี 
  จะใหไหวจินตะหราวาตี   แตมิไดตรัสประการใดฯ 

(บทละครเร่ืองอิเหนา  ๒๕๔๓: ๑๐๑๔) 

ประ ไหมสุห รีดาหาทราบเ จตน าของน างจินตะหราท่ีตอง การใหนาง บุษบาแสดง                   
ความเคารพตอนางจินตะหราดวย “ การไหว ” ประไหมสุหรีดาหาจึงใชวิธีการ “ สบตา ”  เพื่อให
นางบุษบาไหวนางจินตะหรา  แมไมเอยปากบอกแตเม่ือนางบุษบาเห็นทาทีของประไหมสุหรีดาหา
พระมารดาก็ทราบวาตองการใหตนไหวนางจินตะหรา  ดังนี้  

เมื่อนั้น    ระเดนบุษบาศรีใส 
  ดูทีชนนีก็แจงใจ    ขุนเคืองพระทัยไปมา 
    จึงหยิบพานสลามาวาง   เชิญเสวยพี่นางจินตะหรา 
  มิไดเคียมคัลวันทา    แตชําเลืองนัยนาดูท ีฯ 

(บทละครเร่ืองอิเหนา  ๒๕๔๓: ๑๐๑๔) 
  

๒๒๖ 
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นางบุษบาทราบเจตนาของพระมารดาแตนางไมตองการไหวนางจินตะหรา จึง เ กิดเปน
ความขัดแยงระหวางนางบุษบากับนางจินตะหรา  จากนั้นเกิดความโกรธตามมาดังในบทประพันธ
ท่ีวา “ขุนเคืองพระทัย”  นางบุษบาใชอวัจนภาษาการระบายความโกรธดวยการหยิบพานหมาก                 
มาวางไว ออกปากเชิญใหนางจินตะหราเสวยแตนางบุษบาไมไดยกมือไหวและพรอมกันนั้นกลับใช 
“สายตาชําเลืองมอง” นางจินตะหรา   เม่ืนางจินตะหราเห็นทาทีของนางบุษบาก็โกรธ  ดังนี้ 

 
   เมื่อนั้น    ระเดนจินตะหรามารศรี 
  เห็นนางบุษบานารี    ทําทีกิริยาคมใน 
  ยิ่งแคนเคืองระคายนัยนา   กัลยามิใครจะยั้งได 
  จึงเอาพระหัตถ ซายทรามวัย   รับพานเสือกไสไวตรงพักตร ฯ 

(บทละครเร่ืองอิเหนา  ๒๕๔๓: ๑๐๑๔) 
 

นางจินตะหราเห็นทาทีท่ีนางบุษบาเชิญใหตนเสวยหมากแต“ไมเคารพ”เพราะไมยกมือไหว
และใชสายตาชําเ ลือง มองนาง   นางจินตะหราก็โกรธจากบทประพันธท่ีวา “ ย่ิงแคนเ คือง ”                  
นางจินตะหราใชอวัจนภาษาเพื่อระบายความโกรธโดยการใชมือซายรับพานแลวไสพานมาไว
ตรงหนาตน  เม่ือพิจารณาการใชมือซายรับพานสามารถตีความไดวาเปนมือท่ีใชชําระลาง ส่ิงสกปรก  
การใชมือซายรับส่ิงของนั้นแสดงถึงการไมใหเกียรติ  และการไสพานก็เปนกิริยาท่ีไมควรทําขณะ
รับส่ิงของแสดงถึงการไมใหเ กียรติดวยเชนกัน   เ ม่ือประไหมสุหรีดาหาเห็นนางบุษบาไมไหว                   
นางจินตะหราจึงโกรธและกลาววานางบุษบาวา “ ไมรูจักเมียหลวงฤๅวาไร ตกจะใหมีความนินทา ”  
เม่ือประไหมสุหรีดาหา “บังคับ” จะใหนางบุษบาตองไหวนางจินตะหรา     นางบุษบาจึง ย่ิงโกรธ
นางจินตะหราเพิ่มข้ึน  ดังนี้ 
 
   เมื่อนั้น    บุษบาแคนขัดสหัสา 
  ความกลัวพระราชบิดา   จะยกกรวันทาก็อายใจ 
  จะผอนผันฉันใดก็สุดคิด   จําจิตประสานหัตถไหว 
  พอนางจินตะหราเมินไป   นางก็มิไดอัญชลีฯ   

(บทละครเร่ืองอิเหนา  ๒๕๔๓: ๑๐๑๕) 

 

๒๒๗ 



๖๔ 

นางบุษบาย่ิงโกรธนางจินตะหรามากข้ึนเ ม่ือพระมารดาบังคับตนใหไหวนางจินตะหรา 
ขณะเดียวกันนางก็ไมสามารถระบายความโกรธนั้นกับนางจินตะหราไดเพราะเกรงกลัวพระบิดา  
คร้ันนางจะยกมือไหวก็อายใจ   จะพบวาความโกรธของนางบุษบาท่ีไมสามารถระบายออกไดจึง           
ถูกกักเก็บอีกคร้ังในรูปของ  “ความคับของใจ”   สงผลใหนางบุษบาตองจําใจประสานมือไหว                 
แตเม่ือเห็นนางจินตะหราเมินหนา  นางบุษบาจึงไมไดยกมือข้ึนไหว  เม่ือพิจารณาการแสดงออกของ
ตัวละครในเร่ืองอิเหนา ตอน นางบุษบาพบนางจินตะหราคร้ังแรก พบวาการใชอวัจนภาษาเพื่อ
ระบายความโกรธของตัวละครหญิงนั้นจําตองพิจารณาความโดยละเอียดจึงจะเขาใจไดไมวาจะเปน 
การท่ีนางบุษบาวางพานหมาก ใชสายตาชําเลืองมอง  และไมยกมือไหวนางจินตะหรา  หรือการท่ี
นางจินตะหราใชมือซายรับพานหมากและไสพานหมากมาไวขางหนาตน   ลวนเปนกิริยาท่ีผาน             
การปรุงแตงแมวาจะมีเจตนาหยาบคายและไมใหเ กียรติฝายตรงขามเชนเ ดียวจากการถมน้ําลาย             
แตหากไมพิ จารณาโดยละเอียดก็ไมอาจทราบเจตนา ท่ีแทจริงของฝายตรงขามได   นอกจาก                 
การใ ชอวัจนภ าษา เพื่อระบายความโกรธของน างบุษบาและนาง จินตะหราแลวจะพบวา มี                       
การใชอวัจนภาษาเพื่อส่ือสารจากการ “สงสายตา” ต้ังแตนางจินตะหรา “ชําเ ลืองหา”  นางบุษบา
เพราะตองการใหไหวตน  ประไหมสุหรีดาหาทราบเจตนาของนางจินตะหราจึง  “สบตา”  นางบุษบา
เพื่อใหยกมือไหวนางจินตะหรา  นางบุษบาทราบเจตนาประไหมสุหรีแตไมตองการไหวจึง“ชําเ ลือง
ตามอง” นางจินตะหรา  เม่ือพิจารณากิริยาของนางจินตะหรา นางบุษบาและประไหมสุหรีดาหาแลว                
จะพบวาท้ังตัวละครสามแทบจะไม “เปดปากพูด” กันเลย  แสดงใหเห็นวาในละครในนั้นนอกจาก
การใชวัจนภาษาเพื่อระบายความโกรธท่ีตองตีความโดยละเอียดแลว  การใชอวัจนภาษาเพื่อส่ือสาร  
ก็จําเปนตองพิจารณาโดยละเอียดดวยเชนกัน    ขณะท่ีละครนอกไมปรากฏการใชอวัจนภาษา เพื่อ
ส่ือสารในลักษณะท่ีตองพิจารณาและตีความโดยละเอียดเชนละครใน   โดยมากละครนอกใช               
การส่ือสารท่ีตรงไปตรงมาดังนั้นจึงมักใชวัจนภาษาเพื่อส่ือสารกันโดยตรง   สอดคลองกับการใช              
วัจนภาษาแสดงการบริภาษซ่ึงในละครนอกนั้นก็มีลักษณะตรงไปตรงมาไม ออมคอมดวยเชนกัน            
ดังสังเกตตัวอยางไดจากละครนอกเร่ืองคาวี ตอนทาวสันนุราชเก้ียวนางจันทสุดา ดังนี้ 
 
   เมื่อนั้น    จันทสุดาไมกลัวทําหัวรอ 
  ตบมือช้ีหนาดาทอ    เคืองขัดตัดพอภูวไนย 
  อยาอวดโอโอหังวาม่ังมี   หานิยมยินดีของมึงไม 

๒๒๘ 



๖๕ 

  พูดจาบาลําโพงโปงไป   คนอะไรใครบางอยางนี้ 
  ไมคิดวาแกเฒาจะเขาโลง   ยังโอโถงทําหนุมนาบัดสี 
  ไมชานักสักปหนึ่งสองป   จะไดเก้ียวกับผีที่ปาชา 
  นาหัวรอท้ังทุกขสนุกจาน   ด้ือดานซานซมนักหนมนักหนา 
  ดูเหมือนมิใชทาวพระยา   เวทนาเชิญไปเสียใหพน 

(บทละครนอกรวม ๖ เร่ือง ๒๕๑๓: ๔๖๒-๔๖๓) 

 หลังจากยายเ ฒาทัศประสาทวางแผนสังห ารคาวีและนํ าตัวนางจันทสุดามาถวายแด                    
ทาวสันนุราชแลว  ทาวสันนุราชพบหนานางจันทสุดาก็ย่ิงหลงรักจึงพยายามเ ก้ียวนางจันทสุดา   
เม่ือเห็นนางปฏิเสธไมตรีทาวสันนุราชจึงเ สนอยกทรัพยสมบัติให นางจันทสุดาจึง ย่ิงโกรธและ
ระบายความโกรธดวยการตบมือชี้หนาแลวบริภาษทาวสันนรุาชวา  ทาวสันนุราชอวดม่ังมีและนาง              
ไมตองการทรัพยสมบัติ เหลานั้น  ท้ังนี้ทาวสันนุ ราชก็สูงอายุแลวยังทํา ตัวไมสมวัย  จะพบว า                
นางจันทสุดาโกรธทาวสันนุราชเร่ืองท่ีพยายามเ ก้ียวตนดวยการยกทรัพยสมบัติให   นางจันทสุดา
บริภาษทาวสันนุราชโดยตรงไมออมคอม  ปรากฏการใชสํานวนเปรียบเทียบเพื่อตอวาทาวสันนุราช
วาสูงวัย คือ “ แกเฒาจะเขาโลง  ”   และ  “ไมชานักสักปหนึ่งสองป จะไดเ ก้ียวกับผีท่ีปาชา”                      
เม่ือพิจารณาความเปรียบนี้จะเห็นวาไมตองตีความมากสามารถความเขาใจไดโดยทันที  แตเ ม่ือ
พิจารณาเหตุการณในทํานองเ ดียวกันจากบทละครใน  เชน   จากเ ร่ืองรามเกียรต์ิ  ตอนทศกัณฐ                  
ลงสวน  จะพบขอแตกตางกันดานการใชวัจนภาษาแสดงการบริภาษ ดังนี้ 
 

เมื่อนั้น    นางสีดานารีศรีใส 
  ไดฟงคําแคนนักจึ่งชักไม   มาปกไวตรงหนาดาเปรียบปราย 
  เหวยเหวยไอไมใจฉกรรจ   มึงอยาคิดสําคัญมั่นหมาย 
  อันใจกูสูส้ินชีวาวาย   ไมขอเห็นเชนชายชาตินี้ 
  หากวาอยูผูเดียวท่ีศาลา   มึงจึงหาญอหังการพาหนี 
  แมนพบพระหริรักษจักรี   ชีวีมึงจะมวยมรณา   
  อยาพักพูดเก้ียวพานปวยการปาก  กูไมอยากเช่ือฟงชังน้ําหนา 
  วาพลางนางเมินพักตรา   ฟูมฟายชลนาไมพาที 
                  (บทละคอนเร่ืองรามเกียรต์ิและบอเกิดรามเกียรต์ิ ๒๕๑๒:๓๘) 

 

๒๒๙ 



๖๖ 

ทศกัณฐลักพานางสีดามาจากพระรามแลวทศกัณฐนําตัวนางสีดาไปไวในอุทยานเพราะ               
ไมสามารถแตะตองตัวนางไดเพราะเ ม่ือแตะตัวนางแลวรางกายของนางสีดาจะรอนเหมือนไฟ               
วันหนึ่งทศกัณฐคิดถึงนางสีดาจึงเดินทางไปยังอุทยานพบนางสีดา   เ ม่ือถึงอุทยานทศกัณฐพยายาม
เก้ียวพาราสีนางสีดา  นางสีดาไดฟงเชนนั้นก็โกรธและระบายความโกรธ  โดยการนําไมมาปกไว
และกลาวบริภาษไมนั้นเพื่อกระทบทศกัณฐเพราะเนื้อความท่ีนางสีดาใชดาวาไมท้ังนั้นลวนแลวแต
ระบุถึงตัวทศกัณฐท้ังส้ิน เชน การพยายามเ ก้ียวพาราสีนาง   หรือ  การลักพานางมาจากพระราม  
หลังจากบริภาษไมกระทบทศกัณฐแลวนาง สีดาก็หันหน าหนี รองไห และไมพู ดจาด วย                            
เม่ือพิจารณาเนื้อความท่ีนางสีดาแลวพบวามีความซับซอนไมตรงไปตรงมาท้ังท่ีตองการบริภาษ
ทศกัณฐแตกลับใชวิธีการออมคอม โดยการ “ ดาวาไมเพื่อกระทบ ” ทศกัณฐ   การใชเนื้อความท่ี
ซับซอนออมคอมเชนนี้ปรากฏเฉพาะละครในไมปรากฏในละครนอก   

นอกจากความแตกตางดานการใชเนื้อความบริภาษแลว สวนท่ีแตกตางอีกประการหนึ่งของ
การใชวัจนภาษาบริภาษในบทละครในและบทละครนอก คือ  “การใชถอย คําเพื่อบริภาษ”                   
การใชวัจนภาษาบริภาษเพื่อระบายความโกรธนั้น  เม่ือพิจารณาถอยคําท่ีใชในการบริภาษแลวนั้น  
บุษกร  อําไพ ๒๑ ได ศึกษาเ ก่ียวกับการใช ภาษาใ นบทพิโรธวาทัง   พบกลวิธี การใชภ าษาใ น             
บทพิโรธวาทัง ดังนี้ การใชคําท่ีมีความหมายโดยตรง    การใชคําท่ีมีความหมายโดยนัย  การใช
สํานวน  และการใชภาพพจน   ซ่ึง เ ม่ือนํามาวิเคราะหเชิง เปรียบเทียบระหวางบทละครในและ                
บทละครนอกแลว พบวาสวนใหญบทละครนอกใชคําท่ีมีความหมายโดยตรงสอดคลองกับ
เนื้อความท่ีบริภาษซ่ึงมีลักษณะตรงไปตรงมาและโดยมากปรากฏการใชคําท่ีไมสุภาพหยาบคายดวย 
ดังสังเกตไดจากละครนอกเ ร่ืองไกรทอง  ตอน  นางตะเภาแกวนางตะเภาทองจับไดวาไกรทอง
ลักลอบคบชูกับนางวิมาลา นางตะเภาแกวตะเภาทองจึงกลาวบริภาษไกรทองและนางวิมาลา                
นางวิมาลาโตวานางตามไกรทองข้ึนเพราะตองอาคมสวนนางตะเภาทองไมได ถูกอาคมเหตุใด                 
จึงยอมตามชาละวันลงไปยังถํ้าทอง  นางตะเภาทองไดฟงเชนนั้นก็โกรธ  ดังความตอไปนี้ 

 
                                                                 

๒๑ บุษกร  อําไพ  , “การวิเ คราะหบทพิโรธวาทังในวรรณคดีไทยสมัย รัตนโกสินทรตอนตน . ”                           
( วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , ๒๕๔๓). 
 

๒๓๐ 



๖๗ 

ไดเอยไดฟง   ตะเภาทองแคนค่ังเคืองจิต 
  เจ็บแสนแปลบใจดังไฟพิษ   ดวยวาถูกท่ีคิดก็โกรธา 
  กระทืบเทากาวเดินเขาไปใกล   ถมน้ําลายรดใหแลวรองวา 
  เดิมทีผัวมึงอายกุมภา   ขึ้นมาคราคาบกูลงไป 
  แลวจําแลงแปลงตัวเปนมนุษย  ฉวยฉุดยุดมือถือไหล 
  จําเปนเสียตัวดวยกลัวภัย   กูมิไดจงจิตไปติดตาม 
  ไมเหมือนอีอบุาทวชาติกุมภีล  ตัวกะลีกะลําสํ่าสาม 
  ลอยหนาลอยตาวาขางาม   แตงจริตติดตามผัวกูมา 
  กูจะวาใหสาสมใจ    อีจัญไรรอยแปดแพศยา 
  แมนไมเข็ดหลาบยังหยาบชา   จะใหขากูตบไสคอไป 

(บทละครนอกรวม ๖ เร่ือง ๒๕๑๓: ๓๕๘-๓๕๙) 

 
นางตะเภาทองไดฟงนางวิมาลาบริภาษนางวา นางตะเภาทองเต็มใจติดตามชาละวันลงไปยัง

ถํ้าทองนางตะเภาทองจึงย่ิงโกรธมากข้ึน นางใชอวัจนภาษาเพื่อระบายความโกรธโดยการกระทืบเทา
และถมน้ําลายหลังจากนั้นจึงใชวัจนภาษาบริภาษโตตอบนางวิมาลาวา ชาละวันคาบนางลงไปและ
นางจําตองตกเปนภรรยา  เพราะวากลัวอันตรายไมเหมือนนาง วิมาลาท่ีต้ังใจตามไกรทองข้ึนมา               
เม่ือพิจารณาเนื้อความท่ีนางตะเภาทองบริภาษแลวพบวา เนื้อความตรงไปตรงมาไม ออมคอม                       
ดังท่ีสังเกตไดจากการท่ีนางตะเภาทองใหเหตุผลท่ีตนตกเปนภรรยาของชาละวันวา “ จําเปน เสียตัว
ดวยกลัวภัย”  นอกจากการใชเนื้อความท่ีตรงไปตรงมาแลวพบวาท่ีใชบริภาษเปนคําท่ีมีความหมาย
โดยตรง๒๒ไมตองแปลความ  และพบการใชคําดาท่ีเปนคําหยาบดวย ไดแก   อีอุบาทวชาติกุมภีล                    
ตัวกะลีกะลํา  อีจัญไรรอยแปดแพศยา และปดทายดวยการขมขูทํารายรางกายโดยใชการ“ตบตี”ดวย  
การใชคําท่ีมีความหมายโดยตรงและคําหยาบในการบริภาษนั้นปรากฏมากในบทละครนอก  ขณะท่ี
ละครในปรากฏการใชคําหยาบคายนอยกว า  สวนใหญมักปรากฏใชคําท่ีมีคําหมายโดยตรง เชน
อัปรีย จัญไร ช่ัวชาติ  เปนตน แตคําท่ีมีคําหมายตรงเหลานี้นั้นจะปรากฏเฉพาะในบทละครในเ ร่ือง
                                                                 

๒๒
 บุษกร  อําไพ  กลาววา  ถอยคําท่ีมีความหมายโดยตรงจะเปนคําท่ีไมตองอาศัยการตีความหรือการ

สรางจินตนาการ และมักเปนถอยคําท่ีคนทราบความหมายอยูแลว  เ มื่อกวีนํามาใชในบทพิโรธวาทังผูอานก็จะ
เขาใจความหมายไดทันที  กวีนิยมใชคําท่ีมีความหมายโดยตรงในบทพิโรธวาทัง  (บุษกร  อําไพ , ๒๕๔๓ : ๑๘๙) 

๒๓๑ 



๖๘ 

รามเกียรต์ิเทานั้นแตไมพบในบทละครในเร่ืองอิเหนาเลย  ดังสังเกตไดจากละครในเ ร่ืองรามเกียรต์ิ 
ตอน ทาวมาลีวราชวาความ  ตอไปนี้    
  

เมื่อนั้น    ทาวมาลีวราชรังสรรค 
  ไดฟงคําแข็งขึงดึงดัน   จึ่งวาเหวยทศกัณฐอันธพาล 
  จะชวยวาใหดีก็มิเอา   โฉดเฉาชั่วชาหนาดาน 
  เสียศักด์ิสุริยวงศพรหมาน   สาธารณทรลักษณไมรักตัว 
  เจ็บอายอะไรก็ไมมี    ไหวกราบสตรีทวมหัว 
  หลงรักเมียเขาเมามัว   ท่ีช่ัวกลับเห็นวาเปนดี 
  ขอใหยอยยับอัปรีย   อยามีส่ิงซ่ึงสถาวร 
  ใหถอยถดยศถาศักดาเดช   เส่ือมพระเวทวิทยากวาแตกอน 
  ถาแมนออกประจัญบานราญรอน  ใหมอดมวยดวยศรพระรามา 
        (บทละคอนเร่ืองรามเกียรต์ิและบอเกิดรามเกียรต์ิ ๒๕๑๒:๔๙๓-๔๙๔) 

 
หลังจากท่ีวิรุณจําบังลม  ทศกัณฐก็ต้ังใจใหทาวมาลีวราชชวยเหลือตนจึงวางแผนเชิญ                  

ทาวมาลีวราชตัดสินความ   ทศกัณฐวางอุบายใหการเท็จเพื่อใหทาวมาลีวราชตัดสินความเขาขางตน 
แตเม่ือทาวมาลีวราชพิจารณาความจากคําใหการของพระรามและนางสีดาแลวจึงตัดสินวาทศกัณฐ
เปนผูผิดใหสงตัวนางสีดาคืนพระราม  ทศกัณฐเห็นคําตัดสินเปนเชนนั้นก็ตอวาทาวมาลีวราชตัดสิน
ความไมเปนธรรมไมเห็นแกญาติมิตรท่ีสละชีพจากการทําศึกกับพระราม  ทาวมาลีวราชไดฟง จึง
กลาวบริภาษทศกัณฐวาประพฤติตนเ ส่ือมเสียชื่อเ สียงวงศตระกูล  หลงรักภรรยาคนอ่ืนเห็นผิด               
เปนชอบ  ท้ังนี้ขอให  ยศ  ศักด์ิ  เดช  พระเวทเส่ือมลง   และหากออกรบก็ขอใหส้ินชีพดวยศรของ
พระราม  พบการใชคําบริภาษท่ีเปนคําท่ีมีความหมายตรงดวย ไดแก สาธารณ  ทรลักษณ โฉดเฉา 
ช่ัวชา อัปรีย   พบวาบทพิโรธวาทังในบทละครในเ ร่ืองรามเกียรต์ิมีการใชคํา โดยตรง   บางคร้ัง
ปรากฏใชคําท่ีมีหยาบคายบางเชนเดียวกันกับบทละครนอก  แตเม่ือพิจารณาบทละครในเ ร่ืองอิเหนา
กลับพบลักษณะท่ีแตกตางกันออกไป ดังสังเกตไดจากตัวอยางจากเ ร่ืองบทละครในเ ร่ือง  อิเหนา 
ตอน อิเหนาเจรจากับทาวกะหมังกุหนิง   อิเหนายกทัพไปรบกับทาวกะหมังกุหนิง   อิเหนาทารบกับ
ทาวกะหมังกุหนิง  วิหยาสะกําโกรธแทนทาวกะหมังกุหนิงผูเปนบิดาท่ีอิเหนาพูดจาไมใหเ กียรติจึง

๒๓๒ 



๖๙ 

กลาวบริภาษอิเหนา สังคามาระตาเห็นเชนนั้นก็โกรธแทนอิเหนา จึงอาสาขอทําศึกกับวิหยาสะกํา 
และสังคามาระตาพูดเพื่อทาวิหยาสะกําสูรบดวย ดังนี้ 
  

ยืนมาอยูตรงวิหยาสะกํา  แสรงทําเปนทีเยยหยัน 
  แลววาใครไมคิดแกชีวัน   จะชิงตุนาหงันพระธิดา 
  จงมาเลนทวนดวยกันกอน   ใหเห็นฤทธิรอนแกลวกลา 
  แมนควรคูกับวงศเทวา   จึงจะยกกัลยาใหไป ฯ 

  (บทละครเร่ืองอิเหนา  ๒๕๔๓: ๓๑๔) 

 
 สังคามาระตาแสดงทาที “เยยหยัน”วิหยาสะกํา เพื่อเปนการเยาะเยยไมใหเ กียรติวิหยาสะกํา
นอกจากนี้แลวยังกลาวทาทายวิหยาสะกําวา  วิหยาสะกําคิดส้ันท่ีจะรบเพื่อชิงนางบุษบาและกลาว
ทารบให “เลนทวน” ดวยกันถามีความสามารถพอจะยกนางบุษบาให     เ ม่ือพิจารณาอวัจนภาษา
และวัจนภาษาของสังคามาระตาแลวจะสังเกตเห็นวามีทาทีเยยหยันและดูถูกวิหยาสะกําอยางเห็นได
ชัดเจน   เพราะถึง แมวา วิหยาสะกําจะ เปน ถึง โอรสท าวกะหมัง กุหนิง แตก็ไมได อยูใ นวง ศ
อสัญแดหวา  ดังนั้นเม่ือพิจารณาเชื้อสายวงศตระกูลแลว “ตํ่าศักด์ิ” กวานางบุษบา   เ ม่ือวิหยาสะกํา
ไดฟงสังคามาระตากลาวเชนนั้นก็โกรธและโตตอบไป  ดังนี้ 
 

เมื่อนั้น    วิหยาสะกําศรีใส 
  ไดฟงแคนขัดกลัดใจ   จึงตอบคําไปดวยพลัน   
  ดูกอนเจาผูเรืองฤทธิรงค   รูปทรงงามสมคมสัน 
  เช้ือชาติญาติวงศพงศพันธุ   อยูเขตขัณฑธานีบุรีไร 
  หรือเปนวงศอสัญแดหวา   ในส่ีนคราเปนไฉน 
  จึงปนหนามาตอฤทธิไกร   ไมกลัวชีวาลัยจะมรณา 
  ท่ียืนมาอยูขางหลังนั้น   ก้ันกลดพื้นสุวรรณโออา 
  นามวงศพงศใดจงบอกมา   แจงกิจจาแลวจึงจะรบกัน ฯ 

  (บทละครเร่ืองอิเหนา  ๒๕๔๓: ๓๑๔) 

 

๒๓๓ 



๗๐ 

 วิหยาสะกําไดฟงสังคามาระตาพูดดูถูกตนก็โกรธและโตตอบโดยกลาวประชดไปวา                    
สังคามาระผูมีความสามารถรูปรางหนาตาดีนี้เปนใครมาจากไหน   หรือมีเชื้อสายวงศอสัญแดหวา
เชนนั้นจึงออกรบไมคิดชีวิต  สวนผู ท่ียืนมาอยูขางหลังนั้นเปน   ใหทานแจง เชื้อสายวงศตระกูล
มาแลวจึงจะยอมรบดวย  วิหยาสะกําถามถึงวงศตระกูลของสังคามาระตา  โดยกลาวประชด                            
สังคามาระตาท่ีทาตนรบวา ผูมากความสามารถถึงขนาดทาตนรบนี้คงมีเชื้อสายวงศอสัญแดหวาจึง
มาออกรบ ท้ังท่ีจริงแลววิหยาสะกําทราบวาสังคามาระตาไมมีเชื้อสายวงศอสัญแดหวาเพราะสังเกต
ไดจากกลดพื้นทองนั้นอยูกับ “ท่ียืนอยูมาอยูขางหลังนั้น”  แตท่ีกลาวเชนนั้นเพื่อประชดสังคามาระ
ตาท่ีอวดอางตัวออกรบแทน  ท้ังนี้ยังพูดท้ิงใหสังคามาระตาตอบคําถามวา สืบเชื้อสายมาจา กตระกูล
ไหนกัน เม่ือใดท่ีตอบคําถามแลวตนก็ยินดีรบดวย  ท้ังนี้ เพื่อเปนการตอกยํ้าวาวงศตระกูลของ                                 
สังคามาระตาก็ “ ตํ่าศักด์ิ ” เชนกันนั่นเอง  สังคามาระตาไดฟงวิหยาสะกํากลาวเชนนั้นก็โกรธและ
โตตอบ  ดังนี้ 
 

เมื่อนั้น    สังคามาระตาเฉิดฉัน 
  ไดฟงดังศรเสียบกรรณ   จึงตอบไปพลันทันใด 
  อังองคสมเด็จพระปนเกลา   คืออิเหนากุเรปนเปนใหญ 
  นั่นกะหรัดตะปาตีชาญชัย   รวมในสุริยวงศธิบดี 
  นี่สุหรานากงทรงสวัสด์ิ   องคอะหนะสิงหัดสาหรี 
  นั่นระเดนดาหยนภูมี   อยูหมันหยาธานีกรุงไกร 
  เราช่ือสังคามาระตา    หนอทาวปกมาหงันเปนใหญ 
  ไดเปนอนุชาเรืองชัย   ภูวไนยองคระเดนมนตรี ฯ 
         (บทละครเร่ืองอิเหนา  ๒๕๔๓: ๓๑๔) 
 

สังคามาระตาไดฟงวิหยาสะกํากลาวประชดตนเชนนั้นก็ย่ิงโกรธมากสังเกตจากความเปรียบ
ท่ีวา “ ดังศรเสียบกรรณ ”เปรียบไดกับคําพูดของวิหยาสะกําท่ีสรางความเ จ็บใจแกสังคามาระตามาก
จนเหมือนกับถูกสังหารชีวิต ดังนั้นสังคามาระตาจึงแนะนําใหรู จัก  ผู ท่ีนั่งมาอยูขางหลัง  ตามคําขอ
ของวิหยาสะกํา ไดแก อิเหนา กะหรัดตะปาตี สุหรานากง ระเดนดาหยน และตนนั้นคือสังคามาระตา
เปนเชื้อสายของทาวปกมาหงันมีศักด์ิเปนนองของอิเหนา   เ ม่ือวิหยาสะกําไดฟง เชนนั้นจึงโตตอบ 
ดังนี้ 

๒๓๔ 



๗๑ 

เมื่อนั้น    วิหยาสะกําเรืองศรี 
  ยิ้มแลวจึงกลาววาที    ซ่ึงวานี้ยังแคลงใจ 
  อันกาหลังสิงหัดสาหรีนั้น   ดาหากุเรปนกรุงใหญ 
  ท้ังหมันยาธานีนั้นไซร   ก็แจงใจวาวงศกันสืบมา 
  ตัวสิอยูปกมาหงัน    ใชวงศอสัญแดหวา 
  เหตุใดวาเปนอนุชา    นับในวงศาประการใด 
  หรือหนึ่งพึ่งจะมาเปนนอง   เก่ียวของรักกันเปนไฉน 
  เราคิดเห็นผิดประหลาดใจ   จงบอกไปแตจริงบัดนี้ ฯ 
         (บทละครเร่ืองอิเหนา  ๒๕๔๓: ๓๑๕) 
 

วิหยาสะกําเห็นสังคามาระตาตอบคําถามของตนเชนนั้นจึงย้ิมและ เยาะเยยสังคามาระตาวา 
ตนไมเขาใจวาสังคามาระตาเปนนองของอิเหนาไดอยางไร  เพราะปกมาหงันไมไดเ ก่ียวของ กับ                
วงศอสัญแดหวา เม่ือพิจารณาเนื้อความนี้นอกเหนือจากเปนการท่ีวิหยาสะกําดูถูกชาติกําเนิดของ              
สังคามาระตายังเปนกลาวหาในทํานองวา “ ยุงไมเขาเร่ือง ” ดวย เพราะศึกคร้ังนี้เปนเร่ืองระหวางตน
กับวงศอสัญแดหวา  สังคามาระตาซ่ึงเปน  “ คนนอก ” วงศอสัญแดหวาจึงไมมีสวนเ ก่ียวของกับ
เร่ืองนี้  สังคามาระตาก็โกรธมากและโตตอบ ดังนี้ 
 

เมื่อนั้น    สังคามาระตาเรืองศรี 
  ฟงวิหยาสะกําพาที    ดังตรีเพชรบาดในอุรา 
  จึงรองวาเหวยไพริน   ลมล้ินหยาบคายนักหนา 
  มาถามไถไลเอากิจจา   คือจะปรารถนาส่ิงใด 
  สุดแตวาจิตพิศวาส    ก็นับเปนวงศญาติกันได 
  อยาชักเจรจาใหชาไป   จะชิงชัยใหเห็นฝมือกัน 
  วาพลางทางกรายปลายทวน   รํารายเปนกระบวนหวนหัน 
  ชักอาชาชิดติดพัน    เขาประจัญจวงโจมโถมแทง ฯ 
            (บทละครเร่ืองอิเหนา  ๒๕๔๓: ๓๑๕) 

  
สังคามาระตาไดฟงวิหยาสะกํากลาวดูถูกเชนนั้นก็โกรธมาก จึงกลาวบริภาษสังคามาระตา

วาพูดจา   “ หยาบคาย ”  ถามเร่ืองวงศตระกูลเพื่อส่ิงใดกันแน  ท้ังนี้หากมีใจรักใครกันก็นับเปนญาติ

๒๓๕ 



๗๒ 

กันได  หลังจากนั้นความโกรธของสังคามาระตาก็มากข้ึนจนนําไปสูการใชความรุนแรงทําราย
คูกรณีในท่ีสุด  หลังจากการรบคร้ังนี้ วิหยาสะกําเปนฝายพายแพและเสียชีวิตลง   เ ม่ือพิจารณา             
บทพิโรธวาทังในบทละครในเ ร่ืองอิเหนา ตอน  อิเหนาเจรจากับทาวกะหมังกุหนิง  จะพบวาท้ัง                                
สังคามาระตาและวิหยาสะกําใชอวัจนภาษาและวัจนภาษาเพื่อระบายความโกรธในลักษณะท่ี                 
ออมคอมตองพิจารณาความโดยละเอียดจึงจะเขาใจ  ในสวนของการใชภาษาบริภาษนั้นไมปรากฏ
การใชถอยคําท่ีมีความหมายตรงและหยาบคายเลย โดยมากแลวมักใชคําท่ีมีความหมายโดยนัย  
สํานวน ตลอดจนใชการเปรียบเทียบในการบริภาษมากกวา  ขณะท่ีในบทละครในเ ร่ืองรามเกียรต์ิ
ปรากฏใชคําท่ีมีความหมายตรงและหยาบคายเชนเดียวกับท่ีปรากฏในบทละครนอกดังท่ียกตัวอยาง
แลวขางตน    

นอกจากนั้นเม่ือพิจารณาเร่ืองการใชภาษาบริภาษเพื่อระบายความโกรธระหวางบทละครใน
และบทละครนอกจะพบขอแตกตางกันดานการใช “ ความเปรียบ ” ลักษณะการบริภาษโดยการ
เปรียบเทียบกับส่ิงตาง  ๆ ในบทละครนอกมักจะปรากฏในลักษณะท่ีตีความไมยากมากสามารถ
ตีความไดโดยทันที  ปรากฏการใชความเปรียบเร่ืองเพศดวยในกรณีท่ีเ กิดเหตุทะเลาะวิวาทระหวาง
ภรรยาหลวงและภรรยานอยนอกเหนือจากการใชความเปรียบเ ร่ืองเพศแลวเนื้อความท่ีใชบริภาษ                
ก็เก่ียวของกับเร่ืองเพศดวยเชนกัน  ขณะท่ีในบทละครในท้ังเ ร่ืองรามเกียรต์ิและอิเหนาไมปรากฏ
การบริภาษโดยใชความเปรียบเร่ืองเพศเลย สําหรับการบริภาษเร่ืองเพศในบทละครนอก   สัง เกตได
จากตัวอยางในละครนอกเร่ืองไกรทอง ตอน นางตะเภาแกวตะเภาทองจับไดวาไกรทองลักลอบคบชู
กับนางวิมาลา  นางตะเภาแกวนางตะเภาทองจึงบริภาษไกรทอง  หลังจากนั้นจึงบริภาษนางวิมาลา 
ตอไปนี้  

 
  วาแลวพี่นองจึงรองถาม   ชะนางรูปงามไดผัวใหม 
  ทําเจอเจอสะเออะหนาหมอมไกร  ชางติดตามมาไดไมมีอาย 
  เอาผัวกูไปไวถ ึงเจ็ดคนื   ยังไมหายรวยรื่นหรือโฉมฉาย 
  หรือวาชาลวันทีอ่นัตราย   แยบคายไมเหมือนเจาไกรทอง 
  แตผัวกุมภีลแลวมิหนาํ   ยังแถมซํ้ามนุษยเขาเปนสอง 
  ไสหัวลงไปเสียทองคลอง   เดียรฉานจองหองไมเจียมตัว 

(บทละครนอกรวม ๖ เร่ือง ๒๕๑๓: ๓๕๗-๓๕๘) 

๒๓๖ 



๗๓ 

เม่ือนางตะเภาแกวนางตะเภาทองบริภาษนางวิมาลาวา นางวิมาลาไดสามีใหมเปนไกรทอง
และยังหนาไมอายตามไกรทองข้ึนมาบก  นางวิมาลาอยูกับไกรทองสามีของตนถึงเ จ็ดคืนแลวคง ยัง
ไมพอใจ  ชาลวันสามีเกาของนางวิมาลาก็คงไมเกงกาจเทาไกรทอง   นางวิมาลาจึงมีสามีเปนจระเข
แลวไมพอต องการสามีมนุษยด วย   นอกจากนั้นน าง ตะเ ภาแกวนางตะ ภาทอง ยัง ไดขับไล                           
นางวิมาลาใหกลับลงน้ําไปดวย   เม่ือพิจารณาเนื้อความท่ีนางตะเภาแกวและนางตะเภาทองบริภาษ                  
นางวิมาลาแลว กลาวถึง เ ร่ืองความสัมพันธทางเพศระหวางนางวิมาลากับไกรทองและชาลวัน             
นางวิมาลาเองก็บริภาษโตตอบโดยใชเนื้อความท่ีเก่ียวของกับเร่ืองเพศดวยเชนกัน ดังนี้  
 

นาเอยนาหัว   ชางเปล่ียนตัวเปล่ียนหนาเขามาใหม 
  มันสะเทือนไปถึงมึงหรือไร   ใครใชใหพี่สาวลําเลิกกู 
  คร้ันตอบพี่มึงถึงแตม   อีแสนแนมซ้ือหนาเขามาสู 
  นางตัวกลามาคาคารมดู   ทํากูดูเลนก็เปนไร 
  ขึ้นหนาวาเปนเจาผัว   อันจะใหกูกลัวอยาสงสัย 
  ถ ึงกูเปนชาติกุมภีลไซร   ก็ไมโฉดโหดไรเหมือนมึงนี ้
  อีมนุษยอุบาทวชาติชั่ว   พี่นองรวมผัวนาบัดสี 
  ขาดสามสี่วันไมทนัท ี   เปนกุลํากุลีทะยานใจ 
  เม่ือและเจาขาดลงมิรอด   เปนไรไมกอดไวใหได 
  เยายวนชวนชมภิรมยใจ   อยาใหวางเวนสักเวลา 

(บทละครนอกรวม ๖ เร่ือง ๒๕๑๓: ๓๖๐) 
 

นางวิมาลาบริภาษนางตะเภาแกวท่ีเถียงตนแทนนางตะเภาทองวา  ถึงแมนางจะเปนจระเข 
แตก็ไมโฉดเทานางตะเภาแกวนางตะเภาทองเพราะนางท้ังสองมีสามีรวมกัน  นางตะเภาแกว และ 
นางตะเภาทองนั้นหางหายจากสามีไมนานก็ “ ทน ”ไมได  หาก “ขาด”  สามีไมได เชนนั้น เหตุใดจึง 
“ไมกอด” ไวไมใหหางกาย  จะสังเกตไดวาท้ังนางตะเภาแกวนางตะเภาทอง  และนางวิมาลานั้นตาง
ก็บริภาษฝายตรงขามโดยใชเนื้อความท่ีเก่ียวของกับเร่ืองเพศและเ ร่ืองความสัมพันธทางเพศดวยกัน
ท้ังส้ิน  สาเหตุท่ีเปนเชนนี้เพราะพวกนางมีสามีคนเดียวกันคือ ไกรทอง  การกลาวลักษณะนี้จะสราง

๒๓๗ 



๗๔ 

ความอับอายใหกับฝายตรงขามไดมากสอดคลองกับท่ี กุสุมา  รักษมณี  และคณะ๒๓ กลาวไวในเ ร่ือง
คานิยมเร่ืองเพศสถานะ  หัวขอความรักนวลสงวนตัว วา 
  

ความรักนวลสงวนตัวเปนคุณลักษณะของผูหญิงตามความคาดหวัง
ของสังคมผูหญิงควรระวังรักษาตนในการติดตอสัมพันธกับเพศตรงขาม  เพื่อมิ
ใหมีราคีและเปนท่ีติฉินนินทาได  ผูหญิงสาวท่ียังไมมีสามีตองระวังรักษาตน 
คือ การสงวนกิริยาทาทีและวาจามิใหแสดงออกถึงความรูสึกในเ ชิงชูสาวอยาง
ชัดแจงและการสงวนตัวมิใหผูชายลวงเ กินได   ตลอดจนการไมเ ขาไปมี
ความสัมพันธกับคูของคนอ่ืน  สวนผูหญิงท่ีมีสามีแลวตองมีความซ่ือสัตย  
จงรักภักดีตอสามีและรักษาตนไมใหชายอ่ืนมาลวงลํ้ากํ้าเ กินได   ผูหญิงท่ีรูจัก
รักนวลสงวนตัวมักเปนท่ียกยองท้ังจากผูชายและจากผูคนท่ัวไป  นอกจากนั้น 
ผูหญิงเองก็จะรูสึกวาตนมีคุณคา  มีเกียรติยศศักด์ิศรีท่ีผูชายตองเกรงใจ 

   

 เม่ือพิจารณาเ ร่ืองศักด์ิศรีและความอับอายประกอบกันดัง นี้แลว พบวานางตะเภาแกว                      
นางตะเภาทองและนางวิมาลาตางท่ีหยิบยกเร่ืองเพศและความสัมพันธทางเพศของฝายตรงขามมา
บริภาษเพื่อเปนการทําใหอีกฝายไดรับความอับอายลดความนา เชื่อถือตามความคาดหวังของสังคม  
ตลอดจนทําลายศักด์ิศรีจากการรักนวลสงวนตัวอีกดวย   นอกจากนั้น  สุมิตรา  เนียมกัน๒๔ กลาวถึง
คานิยมเร่ืองเพศในสังคมไทยวา “ แนวคิดของสังคมไทยท่ีมองวาการกลาวถึงหรือพูดถึงเ ร่ืองเพศ
และความสัมพันธทางเพศเปนเร่ืองหยาบคายไมควรมาพูดในท่ีสาธารณะ ”   
 เม่ือพิจารณาคานิยมเร่ืองเพศในสังคมไทยดังกลาวประกอบแลว  การพูดถึงเ ร่ืองเพศจึง เปน
เร่ืองท่ีไมเหมาะสมหยาบคาย  ดังนี้จึงสามารถสรุประดับความหยาบคายของการระบายความโกรธ      
ท้ังอวัจนภาษา  วัจนภาษาดานการใชคําและการใชเนื้อความไดดังนี้   บทละครนอกปรากฏ                     

                                                                 
๒๓ กุสุมา  รักษมณีและคณะ ,ศักด์ิศรีและความอับอายในวรรณกรรมไทย (กรุงเทพฯ : บริษัทออฟเ ซ็ท 

เพรส, ๒๕๕๐),๑๓๘-๑๓๙ 
๒๔ สุมิตรา  เนียมกัน , “ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการส่ือสารเร่ืองเพศระหวางผูปกครองกับบุตรหลานท่ี

ยา งเ ข าสู วัย แตกเนื้ อหนุ มเ นื้ อสาว . ”  ( วิทย านิ พนธ พย าบาลศาสตรมห าบัณฑิต  บัณฑิตวิทยา ลัย 
มหาวิทยาลัยขอนแกน , ๒๕๕๖). 

๒๓๘ 



๗๕ 

การใชอวัจนภาษาท่ีตรงไปตรงมา เชน  การถมน้ําลาย การเกาศีรษะ   วัจนภาษาท่ีใชพบการใช                    
คําหยาบคาย เชน อัปรีย  จังไร เนื้อความท่ีใชบริภาษพบการกลาวถึงและการใชความเปรียบเร่ืองเพศ    

บทละครในเร่ืองรามเกียรต์ิปรากฏการใชอวัจนภาษาท่ีหยาบคายเชนกัน คือ การถมน้ําลาย   
แตตัวละครท่ีแสดงกิริยาดังกลาวเปน“ ลิง ” ซ่ึงแสดงออกโดยสัญชาตญาณ  ตางจากบทละครนอก
ซ่ึงผูแสดงกิริยาไมเหมาะสมเปนตัวละครหญิงท่ีมีฐานะทางสังคมสูง   สวนการใชอวัจนภาษาเพื่อ
ระบายความโกรธเปนไปอย าง ออมคอม เช น  การปกไมบริภ าษของนาง สีดา ดานการใ ช                      
วัจนภาษาบริภาษ พบวา ปรากฏใชคําบริภาษท่ีมีความหมายโดยตรง  เชน  ทรลักษณ  ชั่วชา ติ              
บางคร้ังปรากฏใชคําท่ีมีหยาบคายบางเชนเดียวกันกับบทละครนอก   สาเหตุท่ีเปนเชนนี้ เปนเพราะ
บทละครในเร่ืองรามเกียรต์ินั้นมีวัตถุประสงคเพื่อยอเกียรติพระรามจึงปรากฏความเกงกาจสามารถ
ดานการรบของพระรามและบริวารหลายเหตุการณ  ดัง ท่ีกลาวไวขางตนแลวในการศึกมักปรากฏ
บทพิโรธวาทังกอนเร่ิมรบเพราะเปนหนึ่งในกลศึก  นอกจากนี้ ยัง เปนการสราง“ เหตุผล” ท่ีนําไปสู
การสูรบฆาฟนกันไมใชยกทัพมาแลวจะฆาฟนกันโดยทันที   แตตองอาศัยลําดับข้ันตอนคอย ๆให
ผูอานเห็นพัฒนาการจากความขัดแยง  ความคับของใจ   เ กิดความโกรธ และนําไปสูการระบาย 
ความโกรธโดยการใชกําลังตอสูกันในท่ีสุด  บอยคร้ังผู ท่ีรบฝายพระรามเปน  “ ลิง  ”   ประกอบกับ
ฝายคูกรณีก็เปน“ ยักษ ” ลวนแลวแตไมใชมนุษย  ดังนั้นจึงปรากฏการใช “ คําหยาบ ”  เพื่อให           
บทประพันธเหมาะสมกับผูใชทําใหเกิดความสมจริงมากย่ิง ข้ึน   
 ขณะท่ีบทละครในเร่ืองอิเหนาพบการใชอวัจนภาษาเพื่อระบายความโกรธอยางออมคอม
เชนเดียวกับบทละครในเร่ืองรามเกียรต์ิ สังเกตไดจากการไสพานหมากของนางจินตะหรามีลักษณะ
เดียวกับการปกไมบริภาษของนางสีดา  แตการใชวัจนภาษานั้นพบขอแตกตางระหวางกันคือ               
เร่ืองอิเหนาไมปรากฏการใชคําหยาบคาย  มักปรากฏการใชความหมายโดยนัย  การใชสํานวนการใช
ความเปรียบท่ีต องตีความโดยลึกซ้ึงจึงจะเขาใ จ  ขณะท่ีเ ร่ือง รามเกียรต์ิปรากฏการใชถอยคํา
ตรงไปตรงมากกวา  บางคร้ังปรากฏการใชคําหยาบคายรวมดวย  สาเหตุท่ีเปนใชนี้สวนหนึ่ง เปน
เพราะเร่ืองอิเหนาเปนเ ร่ืองราวระหวางมนุษยกับมนุษย   โดยเฉพาะอยาง ย่ิงตัวละครในเ ร่ืองมี
สถานภาพสูงมีเชื้อสายกษัตริยดวยกันท้ังส้ิน   สังเกตไดจากแนวคิดของตัวละครในเ ร่ืองท่ีแบงแยก
เชื้อสายวง ศตระกูลอย างชั ดเ จน   ดัง จะ เห็น วามีการแบ งแยกเ ชื้อสายวงศ ตระ กูลออกเปน                       

๒๓๙ 



๗๖ 

วงศอสัญแดหวา และวงศอ่ืนอยูโดยตลอดท้ังเร่ือง จึงสงผลใหวัจนภาษาท่ีใชเปนไปอย างออมคอม
เพื่อใหเหมาะสมสอดคลองกับผูใช             
 ในเร่ืองของการใชความเปรียบและเนื้อความท่ีใชบริภาษท้ังเร่ืองรามเกียรต์ิและเ ร่ืองอิเหนา
ไมปรากฏการใชความเปรียบและการกลาวถึงเร่ืองเพศตลอดจนความสัมพันธทางเพศระหวางชาย
หญิงเลย  ขณะท่ีบทละครนอกพบวาเม่ืออยูในสถานการณใกลเคียงกัน คือ การทะเลาะวิวาทระหวาง
หญิงท่ีมีสามีรวมกัน  จะพบวามีการใชคําและเนื้อความท่ีกลาวถึงเร่ืองเพศและความสัมพันธทางเพศ 
เชน กรณีทะเลาะวิวาทระหวางนางตะเภาแกวนางตะเภาทองและนางวิมาลา ดังตัวอยางขางตน  

  เม่ือพิจารณาระดับการใชภาษาของท้ังในบทละครนอกและบทละครในดังนี้แลวอาจกลาว
ไดวา บทละครนอกใช คําและความท่ีหยาบคายมากท่ีสุด เพราะมีการกลาวถึงเ ร่ืองเพศและ
ความสัมพันธทางเพศ สวนในบทละครในเร่ืองรามเกียรต์ิและบทละครในเ ร่ืองอิเหนานั้นอาจกลาว
ไดวาบทละครในเร่ืองรามเกียรต์ิมีระดับความหยาบคายมากกวาเพราะปรากฏการใชคํา บริภาษท่ีมี
ความหมายตรงและคําหยาบคาย แตบทละครในเร่ืองอิเหนาไมปรากฏการใชคําในลักษณะเชนนี้เลย 
 

๒๔๐ 



1 

บทท่ี ๔ 

ปจจัยท่ีมีผลตอลักษณะการระบายความโกรธ 
 

 จากการศึกษาบทพิ โรธวาทังในบทละครใ นและบทละครนอกพระราชนิพนธใ น
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยพบวา  ปจจัยท่ีมีสวนทําใหเกิดบทพิโรธวาทัง  ในลักษณะท่ี
แตกตางกัน ๓  ปจจัย  คือ สถานภาพทางสังคม   เพศสถานะ   และขนบทางวรรณคดีการละคร               
ดังจะกลาวถึงตอไปนี้  
 
 ๔.๑ สถานภาพทางสังคม 
 สถานภาพทางสังคมมีสวนทําใหการบริภาษในบทพิโรธวาทัง  ดังจะสังเกตไดจากตัวละคร
ท่ีมีสถานภาพสูงหรือเทาเทียมกันเทานั้นจึงจะมี “สิทธิ”กลาวบริภาษได  สวนผู ท่ีมีสถานภาพตํ่ากวา
นั้นไมมี “ สิทธิ  ”  กลาวโตเ ถียง    สถานภาพทางสังคมในท่ีนี้ จําแนกไดจาก “ วุฒิ ”๑ ในทาง
พระพุทธศาสนา ดังนี้ 
 

วุฒิ คือ ความเปนผูใหญ ๓ อยางท่ีนิยมพูดกันในภาษาไทยนั้นมาใน
คัมภีรช้ันอรรถกถาและฎีกา ไดแก๑. ชาติวุฒิ ความเปนผูใหญโดยชาติ คือ เ กิด
ในชาติกําเนิดฐานะอันสูง ๒.วัยวุฒิ   ความเปนผูใหญโดยวัย  คือ เ กิดกอน                
๓. คุณวุฒิ  ความเปนผูใหญโดยคุณความดีหรือโดยคุณพิเ ศษท่ีไดบรรลุ 
(ผลสําเร็จท่ีดีงาม)  

 

                                                                 
๑ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตโต),พจนานุกรมพุทธศาสน  ฉบับประมวลศัพท , พิมพคร้ังท่ี ๑๐ 

(กรุงเทพฯ : เอส.อาร.พร้ินต้ิง แมส โปรดักส จํากัด,๒๕๔๖),๒๘๗. 
  

๒๔๑ 



๒๔๒ 

เ ม่ือนําความหมายของ  “ วุฒิ ”  คือ ความเปนผูใหญขางตนมาประกอบการวิเคราะห                    
“ สถานภาพทางสังคม ” ในบทพิโรธวาทังแลว  จะพบวาผู ท่ีสูงกวาดวย    คุณวุฒิ  ชาติวุฒิ  และ
วัยวุฒิ ประการใดประการหนึ่งเม่ือโกรธและระบายความโกรธดวยการกลาวบริภาษแลว  คูกรณีท่ี
เสมอกันหรือสูงกวาจึงจะมีสิทธิบริภาษโตตอบ  ดัง เชน  จากเ ร่ืองสังขทอง  ตอน  นางรจนาเ ลือกคู 
เม่ือบุตรีท้ังหกทราบวานางรจนาเลือกเจาเงาะเปนคูครอง   นางท้ังหกก็โกรธและออกจากหองเพื่อ
บริภาษนางรจนา เพราะการกระทําของนางรจนาทําใหพวกนางในฐานะเปนพี่ของนางรจนาตอง  
อับอาย  ดังบทประพันธตอไปนี้ 

 
   ชะนางคนดีไมมีช่ัว   ชางเลือกผัวงามนักนารักใคร 
  รูปรางนาหัวรอเหมือนตอไม   เอออะไรพุงโรสันหลังยาว 
  มันนาเชยนาชมสมประกอบ   พอชอบทํานองหมอมนองสาว 
  หูตาบ้ังแบวเหมือนแมวคราว   เขาเลาลืออ้ือฉาวชางไมอาย 
  นอกรีตนอกรอยนอยหรือนั่น   แรรันไปรักอีมักงาย 
  ใหพี่สาวชาวแสพลอยวุนวาย   อัปยศอดอายขายหนาตา 
  ถึงมิดีมิช่ัวเชนผัวกู    จะรวมเรียงเคียงคูพอสมหนา 
  อันอายเงาะเหมาะเหลือเหมือนเสือปลา  ทุดชางเสนหาไดลงคอ 
  หรือชะรอยถูกเสนหเลหกล   เวทมนตรดลใจไฉนหนอ 
  ไมคิดถึงพงศเผาเหลากอ   น้ําใจในคอมึงผิดคน 
  ยังจะทําแสนงอนคอนขาหรือ  คันมือจะใครตอยสักรอยหน 
  กูจะกรวดน้ําควํ่าคะนน   ถึงยากจนขาดจากพี่นองกัน 

(บทละครนอกรวม ๖ เร่ือง ๒๕๑๓: ๑๑๒) 

 
บุตรีท้ังหกบริภาษนางรจนาโดยกลาวถึง  “ ขอดอย ”  ของเจาเงาะสามีนางรจนา คือ                 

การตําหนิรูปรางหนาตาและฐานะของเจาเงาะ โดยใชการประชดและเสริมดวยการบริภาษ  ท้ัง ยัง
กลาวตําหนิการกระทําของนางรจนาวาไมคิดถึงวงศตระกูลและสรางความอับอายใหพวกนาง  
นอกจากนี้แลวนางท้ังหกยังขูทํารายรางกายนางรจนาดวยการ “ ตอย ”  และสุดทายยังไดกลาว                
ตัดญาติพี่นองกับนางรจนาอีกดวย  นางรจนาไดฟงเชนนั้นก็โตตอบดังนี้ 
    



๒๔๓ 

   เมื่อนั้น    รจนาตอบไปขมีขมัน 
  อุแมเอยอ้ืออึงขึ้นมึงมัน   เสกแสรงสารพันโพนทะนา 
  ทาคารมสมทบจะตบตอย   มิใชลูกเมียนอยรอยภาษา 
  ถึงไดเงาะเปนผัวช่ัวชา   ก็สุดแตวาสนาไดสรางไว 
  อันผัวพี่ดีเหลือเปนเนื้อหนอ   เห็นตอจะบุญหนักศักด์ิใหญ 
  รูปรางนอยจอยอรอยใจ   จงกอดไวเถิดคะอยาละวาง 
  ถึงพี่จะรุงเรืองไปเบ้ืองหนา   ก็ไมพึ่งวาสนาอยาอวดอาง 
  ดีแตจะมาพานรานทาง   ไมอดสูผีสางบางเลย 
  สําคัญวาพี่นองทองเดียวกัน   มิรูมันเหลือแหลอุแมเอย 
  เปนผูใหญไมเหมาะมาเยาะเยย  ขาเกินเลยไปม่ังขอสมา 

    (บทละครนอกรวม ๖ เร่ือง ๒๕๑๓: ๑๑๓) 
 

นางรจนาโตตอบบุตรีท้ังหกโดยทันทีวา นางท้ังหกวานางโดยใชคําไมสุภาพ  “ ข้ึนมึงมัน  ” 
และยังทานางตบตอยอีกดวย  ถึงแมวานางจะไดสามีเปนเงาะก็เปนบุญวาสนาท่ีนางไดทํา   สามีของ
นางท้ังหกมีบุญวาสนามากแตรูปรางบอบบางก็ขอใหทํานุถนอมไว  แมวาในอนาคตพี่ ท้ังหกจะ
เจริญรุ ง เ รืองนางก็ไมขอพึ่ง บุญวาสนา  เพราะ นางท้ัง หกนั้น มีความประพฤติไมเหมาะสม               
เปนผูใหญและพี่นองทองเดียวกันแตกลับมาเยาะเยยและพาลใสตน   นางท้ังหกไดฟง เชนนั้นก็
โตตอบดังนี้ 
 
   เมื่อนั้น    หกนางเคืองคอนแลวคอนวา 
  ชะชางเล้ียวลดอีรจนา   กลับพาโลขาวาเยยเยาะ 
  เออคะกระนั้นและจริงอยู   รูปรางผัวกูไมสูเหมาะ 
  ท่ีไหนจะงามพรอมเหมือนหมอมเงาะ  ใครเห็นก็หัวเราะวารูปงาม 
  ยังจะแคนขึ้นเสียงเถียงเกอเกอ  ทํากรุงกร่ิงหยิ่งเยอหยาบหยาม 
  อีคนชาติชั่วตัวตะกลาม   จะละเมอเรอตามไอเงาะไป 
  นอยหรือปากคอมันพอสม   ขาสูรบคารมเจาไมไหว 
  ขี้ครานเถียงใหเหนื่อยเมื่อยขาตะไกร  ก็กลับไปหองหับฉับพลัน 

(บทละครนอกรวม ๖ เร่ือง ๒๕๑๓: ๑๑๓) 

 



๒๔๔ 

บุตรีท้ังหกโตตอบนางรจนาโดยกลาวประชดวารูปรางสามีของพวกนางคงไมงามเทา             
เจาเงาะ  นางรจนานั้นข้ึนเสียง เ ถียงพวกนางและแสดงกิริยาไมดีซ่ึงก็เหมาะสมกับเจาเงาะแลว  
หลังจากนั้นบุตรีท้ังหกก็หนีกลับเขาหองไป   จากบทประพันธขางตนจะพบวาถึงแมนางรจนาจะมี              
“ วัยวุฒิ ” อายุนอยกวาบุตรีท้ังหกแตนางก็มี “ ชาติวุฒิ ” อยูในชาติกําเนิดเ ดียวกันมีฐานะทางสังคม
เทาเทียมกันกับนางท้ังหก  นางรจนาก็กลาโตเ ถียงนางท้ังหกอยางไมเกรงกลัว  หากเ ม่ือพิจารณา
เหตุการณกอนหนาท่ีนางรจนาโตเถียงกับนางท้ังหกนั้น   จะพบวาทาวสามนตและนางมณฑาได
กลาวบริภาษนางรจนาแลว  นางรจนาก็ไมไดกลาวประชด ในลักษณะเดียวกับท่ีโตตอบนางท้ังหก 
แตวานางรจนากลาวกับนางมณฑาโดยใชการ  “อธิบาย”  และเลาความจริงวาสาเหตุท่ีนางเ ลือก             
เจาเงาะเปนคู ท้ัง ท่ีนางไมไดรักเงาะเปนเพราะ  “ กรรม  ”   สาเหตุท่ีนางรจนาไมกลาโตเ ถียง                    
นางมณฑาเพราะความเคารพรักและอีกประการหนึ่งคือกลัว “ อํานาจ ”  ท่ีเหนือกวาตน    ดังจะ เห็น
ไดจากตัวละครบุตรในบทละครในและบทละครนอกพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธ - 
เลิศหลานภาลัยท้ังหมด  บุตรท้ัง  “ เคารพ  ”  และ  “ ยําเกรง  ”  บุพการีดวยกันท้ังส้ิน   ถึงแมจะมี
ความเห็นขัดแยงไมสอดคลองกับบุพการีก็ไมกลาโตเถียงโดยตรงแตใชวิธีการอ่ืน   เชน  ในกรณีของ
นางรจนา  ตอนท่ีทาวสามนตเขาขางเขยท้ังหกซ่ึงหาเนื้อมาไดนอยกวา ดังนี้ 

 
   เมื่อนั้น    รจนาหุนหันหมั่นไส 
  เห็นบิดาเคืองขุนฟุนไฟ   เขาขางเขยใหญก็เดือดดาล 
  จึงชวนผัวไปลาพอตาเสีย   อยาอยูชาพาเมียออกไปบาน 
  นางสอนใหนั่งลุกคุกคลาน   กราบกรานทานเสียหนอยหนึ่งตามจน 

(บทละครนอกรวม ๖ เร่ือง ๒๕๑๓: ๑๔๘) 

 
นางรจนาโกรธทาวสามนตท่ีเขาขาง เขยท้ังหกแตก็ไมโตตอบหรือแสดงกิริยาใด ๆ เพื่อ

ระบายความโกรธ  นางเพียงแตชวนเจาเงาะ “ กราบลา ” ทาวสามนตเพื่อกลับบานเทานั้น   สาเหตุท่ี
เปนเชนนี้เพราะสังคมไทยใหความสําคัญเร่ืองความกตัญู  ออนนอม เคารพบุพการีและผูมีพระ คุณ  
ดังพุทธภาษิตท่ีกลาววา “ ความกตัญูกตเวทีเปนเคร่ืองหมายของคนดี ”   นอกจากนี้ ยังปรากฏ
ความเชื่อในทางพระพุทธศาสนาเร่ือง การบริภาษและทํารายบิดามารดาเปนบาปรายแรง  โดยเฉพาะ



๒๔๕ 

อยางย่ิงแลวหากสังหารบิดามารดาเปนกรรมหนัก ๒  ดวยเหตุดังนี้นั้นจึงไมปรากฏการโตเ ถียง
บุพการีในบทพิโรธวาทังจากบทละครในและบทละครนอกพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระ - 
พุทธเลิศหลานภาลัย   

นอกจากความกตัญูกตเวที  ความเคารพแลว  อีกสาเหตุหนึ่ง ท่ีบุตรไมบริภาษโตตอบ
บุพการี คือ “ ความเกรงกลัว ” เพราะบุพการีอยูในฐานะท่ีสูงกวาดวยวัยวุฒิและมีสิทธิโดยชอบ
ธรรมสามารถ “ ลงโทษ ” ไดเม่ือบุตรโตเถียงนั่นเอง   เนื่องจากในบทละครนอกและบทละครใน
พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยไมปรากฏบุตรท่ีบริภาษโตเ ถียงบุพการี
จึงไมพบการลงโทษดังกลาว  แตเ ม่ือพิจารณาบทละครนอกสมัยกรุงศรีอยุธยา เ ร่ือง  มโนหรา 
ประกอบจะพบวามีการกลาวบริภาษบุพการีปรากฏอยูในบทพิโรธวาทังดวย  เชน  ในตอน ท่ี                  
นางมโนหราขอพระมารดาออกไปเลนน้ํากับพี่สาวท้ังหก  แตพระมารดาไมอนุญาตนางจึงโตเ ถียง
และกลาวบริภาษพระมารดา ดังนี้ 

 
นางแมของลูกอา  แมมาดาลูกไมถูกตอง  ท้ังพี่ ท้ังนอง   เหลาเ รา

ดอกทองเหมือนกัน   ดอกทองส้ินท้ังเ ผา  เหลาเ ราดอกทองส้ินท้ังพัน ธุ  
ดอกทองเสมือนกัน  ท้ังองคพระราชมารดา  

(บทละคอนคร้ังกรุงเกาเร่ืองนางมโนราหและสังขทอง ๒๕๐๘: ๓๓) 

 
ในบทละครนอกสมัยกรุงศรีอยุธยา เร่ือง  มโนหรา  จะพบวานางมโนหราบริภาษโตเ ถียง

พระมารดาโดยใชคําหยาบคาย  สาเหตุท่ีเปนเชนนี้สวนหนึ่งนาจะมาจาก  ลักษณะของภาษาใน              
บทละครนอกสมัยกรุงศรีอยุธยา “ มักใชคําหยาบโลนซ่ึงชาวบานใชกันอยูตามปกติ๓ ”สาเหตุท่ีเปน

                                                                 
๒ อนันตริยกรรม คือ กรรมหนัก, กรรมท่ีเปนบาปหนักท่ีสุด ตัดทางสวรรค  ตัดทางนิพพาน , กรรมท่ี

ใหผลคือ ความเดือดรอนไมเวนระยะเลย มี ๕ อยาง คือ ๑. มาตุฆาต ฆามารดา ๒. ปตุฆาต ฆาบิดา ๓. อรหันตฆาต 
ฆาพระอรหันต ๔. โลหิตุปบาท ทํารายพระพุทธเจาจนถึงยังพระโลหิตใหหอขึ้นไป  ๕ . สังฆเภท  ทําสงฆให               
แตกกัน ( เร่ืองเดียวกัน , ๓๖๖ ) 

๓ เสาวลักษณ  อนันตศาสตร,“บทละครนอกสมัยอยุธยา.”(วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต 
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,๒๕๑๕) , ๑๔๙๐ . 



๒๔๖ 

เชนนี้สวนหนึ่ง เ ปนเ พราะผู ชมละครนอกส วนใ หญเ ปน ชาวบาน จึง ใชคํ าท่ีปรากฏอยูใ น
ชีวิตประ จําวัน   สวนการบริภ าษโตเ ถียงพระมารดานั้น ขัดต อความเ ชื่อของไทยท่ี ถือเ ร่ือง                     
ความกตัญูกตเวทีตอผูใหกําเนิดตนดังท่ีกลาวไปแลวขางตน  ทําใหพระมารดา “ ลงโทษ ”                 
นางมโนหราดวยการเฆ่ียนตีเพื่อตักเตือนและส่ังสอนนาง  

นอกเหนือจากคูขัดแยงระหวางบุตรและบุพการีแลว  ยังพบวา “ สถานภาพ  ”  ทางสังคมมี
สวนอยูกํากับการบริภาษดวยซ่ึงเปนไปในแนวทางเ ดียวกันกับคูขัดแยงระหวางบุตรและบุพการี  
กลาวคือ   กรณีท่ีคูขัดแยงมีสถานภาพทางสังคมตํ่ากวาจะไมกลาวบริภาษโตเ ถียงผู ท่ีมีสถานภาพ
ทางสังคมสูงกวา เพราะเกรง “อํานาจ” ท่ีแฝงอยูในสถานภาพทางสังคม ผู ท่ีมีสถานภาพทางสังคม
สูงกวาหรือเทาเทียมกันยอมมีอํานาจกอใหเกิดโทษตอผูท่ีมีสถานภาพทางสังคมตํ่ากวาได  ดังนั้นผู ท่ี
มีสถานภาพทางสังคมตํ่ากวาจึง “กลัว” อํานาจท่ีกอใหโทษตอตนเองและไม “กลา” บริภาษผู ท่ีมี
สถานภาพสูงกวา ดังสังเกตไดจากตัวอยางนางรจนาท่ีขางตน  ถึงแมวาจะโกรธทาวสามนตท่ี ลําเ อียง
เขาขางเขยท้ังหกนางรจนาก็เลือกท่ีจะ “ กลับบาน  ”   ไปโดยท่ีไมตอบโต  นอกจากนางรจนาแลว  
ตัวอยางท่ีชัดเจนของผูท่ีมีสถานภาพทางสังคมตํ่ากวาและเกรงกลัว “โทษ ”   จากผูมีสถานภาพทาง
สังคมสูงกวาคือ นางบุษบา  ดัง ท่ีไดยกตัวอยางไวแลวในบทท่ี ๓  เ ร่ืองการใชอวัจนภาษาระบาย
ความโกรธของตัวละครจากบทละครใน  นางบุษบาไมตองการแสดงความเคารพนางจินตะหราและ
โกรธท่ีนางจินตะหราแสดงกิริยาไมใหเกียรติตนดวยการใชมือซายรับและไสพานนั้น   นางบุษบาก็
ย่ิงไมตองการยกมือไหวนางจินตะหราแต “ เกรงกลัวพระราชบิดา ”   ถึงแมวานางบุษบาจะไมไดมี
เหตุขัดแยงกับทาวดาหาโดยตรงแตหานางก็ทราบดีวาหากนางไมยกมือไหวนางจินตะหราตามคําส่ัง
ของประไหมสุหรีดาหาแลว พระบิดาคงจะ “ ลงโทษ ” ท่ีนางละเวนธรรมเนียมปฏิบัตินั่นเอง 

แมวาผูท่ีมีสถานภาพทางสังคมตํ่าจะไมสามารถโตเถียงผูมีสถานภาพทางสังคมท่ีสูงกวาได  
หากแตในบางคร้ัง “ ความโกรธ ”  นั้นยอมตองการระบายออกตามสัญชาตญาณแหงความตาย  
ดังนั้นจึงพบการระบายความโกรธโดยวิธีการอ่ืนนอกจากการใชวัจนภาษาแสดงการบริภาษโตตอบ 
“ ตอหนา ”   คูกรณีท่ีมีสถานภาพทางสังคมสูงกวาตน   จากการศึกษาพบบทละครนอกและ                   
บทละครในพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยพบวา  คูกรณีท่ีมีสถานภาพ
ทางสังคมตํ่ากวาเ ลือกใชวิธีการบริภาษ “ ลับหลัง  ”   หรือ “ นินทา ”   นั่นเอง   ดังปรากฏใน                  
บทละครเร่ืองสังขทอง ตอน เขยท้ังหกตีคลีแพ  ตอไปนี้ 



๒๔๗ 

บัดนั้น    ชาวเมืองท่ีดูอยูอึงมี่ 
  เห็นหกเขยยอมแพแกไพรี   ไพรผูดีเสียใจส้ินทุกคน 
  ตางพูดงุบงิบกระซิบดา   ลูกเขยพระยาไมเปนผล 
  มันพอสมน้ําหนาทาวสามนต   พลอยใหคนฉิบหายท้ังพารา 
  บางวาจะรอนใจไปไยเลา   ใครเขามีบุญก็เปนขา 
  เห็นจะตองริบแนแตพระยา   เราเปนไพรฟาขาแผนดิน 
  บางตะโกนโพนทะนาทาวสามนต  ชางเช่ือคนหูแหวงจมูกว่ิน 
  หนวยกานเชนนี้ดีแตกิน   ตองเปนขาเขาส้ินสาแกใจ 
  บาพูดจาฮึกฮักพยักพเยิด   ฟาผ่ีเถิดหาวาเลนไม 
  แมนเราไดลูกสาวของทาวไท   จะตีคลีมิใหพายแพ 
  เหลาหามแหนแสนสาวทาวนาง  งานกลางหลวงแมเจาเถาแก 
  ผินหนาปรับทุกขกันซอแซ   คงเขาริบเราแนแลวคร้ังนี้ 
  ลางคนบนวาขานึกเดา   เห็นทานจะเล้ียงเราไวคงท่ี 
  ราชการขาหม่ันขยันดี   จะมานั่งปราร้ีปรารมภไย 
  หญิงชายแซซองท้ังทองสนาม  บนบาไปตามอัชฌาสัย 
  ตางติโทษโกรธขึ้งอึงไป   ท้ังผูดีเข็ญใจไมเวนคน 

   (บทละครนอกรวม ๖ เร่ือง ๒๕๑๓: ๑๗๖) 

 
หลังจากเขยท้ังหกตีคลีแพแลว  ตามขอตกลงในเบ้ืองตนระหวางทาวสามนตและผูทาพนัน  

ทาวสามนตตองเสียเมืองใหแกผูทาพนัน  ชาวเมืองเห็นเขยท้ังหกพายแพแลวก็โกรธ  แตชาวเ มือง       
ไมสามารถโตตอบทาวสามนตโดยตรงไดเพราะเกรง “ อํานาจ ”   ของทาวสามนต  ดังนั้นชาวเมือง
จึงระบายความโกรธโดยการกลาวลับหลังเพื่อ “ นินทา ”  ทาวสามนตและ เขยท้ังหก  บางใช             
การกระซิบดา  บางใชการตะ โกนดา  บางบน   ทุกคนลวนแลวแต “ ติโทษโกรธข้ึงอึงไป ”   
นอกจากเร่ืองสถานภาพทางสังคมท่ีทําใหชาวเมืองไมสามารถโตเ ถียงทาวสามนต “ตอหนา”แลว  
ประเด็นสําคัญอีกประการหนึ่ง ท่ีปรากฏการนินทาเพื่อบริภาษทาวสามนตนี้ ยัง เปนการทําลาย            
ความเชื่อถือของทาวสามนตอีกดวย   ในบทละครในพบการนินทาของผู ท่ีมีสถานภาพทางสังคม          
ตํ่ากวาด วยเชน กัน   แตถึงแม วาจะกล าวนินทาลับหลังก็ไมไดมีนัยยะ เพื่อทําลายเ กียรติและ                



๒๔๘ 

ความนาเชื่อถือของคูกรณีดังเชนชาวบานบริภาษนินทาทาวสามนต    เชน  ในกรณีของทาวกาหลัง 
และ ทาวสิงหัดสาหรี ตอวาทาวดาหาลับหลังเม่ือทราบวาทาวดาหายกนางบุษบาใหจรกาแลว  ดังนี้ 
 

เมื่อนั้น    สององคแคนขัดสหัสา 
  จึงมีมธุรสวาจา    แตแรกพระเชษฐาไมหารือ 
  ปลงใจใหระตูตุนาหงัน   อิเหนานั้นบรรลัยเสียแลวหรือ 
  จะใหไพรพลเมืองเล่ืองฦๅ        ไมนับถือวงศาสุราลัย 
  ท้ังนี้สุดแตพระเชษฐา   นครากุเรปนเปนใหญ 
  ถาพระองคยินยอมพรอมใจ   เรามิไดแข็งขัดทัดทาน 

 (บทละครเร่ืองอิเหนา  ๒๕๔๓: ๒๓๐ -๒๓๑) 

 
ทาวกาหลังและทาวสิงหัดสาหรีมีสถานะเปน“ นองชาย ”กลาวตอวาทาวดาหา “ ลับหลัง  ” 

วาทําการไปโดยไมปรึกษาหารือโดยใหนางบุษบารับหม้ันกับจรกาซ่ึงจะสรางความเ ส่ือมเสีย              
แกวงศตระกูล  นอกจากนั้นยังกลาวถึงอิเหนาซ่ึงเปนคูหม้ันของนางบุษบาดวยวา “ อิเหนานั้น
บรรลัยเสียแลวหรือ ”  ท้ังนี้ทาวกาหลังและทาวสิงหัดสาหรีเคารพการตัดสินใจของทาวกุเรปน                           
“ ผูเปนใหญ” ถาทาวกุเรปนเห็นดวยพวกตนก็ไมตอตาน  แมทาวกาหลังและทาวสิงหัดสาหรีจะ
นินทาทาวดาหาลับหลัง  แตก็เปนลักษณะวิจารณมากกวาการกลาวเพื่อมุงทําลายเ กียรติยศชื่อเ สียง
ของคูกรณีดังเชนท่ีปรากฏในละครนอก   โดยเฉพาะอยาง ย่ิงการบริภาษนินทาทาวสามนต ของ
ชาวเมืองนั้นเปนการบริภาษตําหนิชนชั้น  “กษัตริย”   เปนการลดความนาเชื่อถือของกษัตริยลง                
ในสวนนี้ เ ป น  "การย่ัวลอ  ”  ชนชั้ นสูง  ซ่ึ ง ผู วิ จัยจะ กล าว เ พิ่มเ ติมใ นหั วข อ ท่ี ๔ .๓  เ ร่ื อง                      
ขนบทางวรรณคดีการละครตอไป  

นอกจากการผูท่ีมีสถานภาพทางสังคมตํ่ากวา “ นินทา ” ผูมีสถานภาพทางสังคมสูงลับหลัง
แลว   ในบางคร้ังพบวาผูท่ีมีสถานภาพทางสังคมตํ่ากวาใชการระบายความโกรธโดยวิธีการอ่ืน 
ไดแก การใชอวัจนภาษาระบายความโกรธ  ดังเชน  นางรจนาใชวิธีการหลีกหนีจากจุดขัดแยงโดย
การกลับบานดังท่ีกลาวไวขางตนแลว  นอกจากนี้ยังพบลักษณะเชนนี้อีกในบทละครใน เ ร่ืองอิเหนา  
ตอน  วิหยาสะกําโกรธทาวกะหมังกุหนิงท่ีกลาวใหตัดใจเ ร่ืองนางในภาพท่ีวิหยาสะกําหลงใหล             
ดังบทประพันธตอไปนี้ 



๒๔๙ 

เมื่อนั้น    วิหยาสะกํามีศักด์ิ 
  ไดฟงคั่งแคนฤทยันัก   ดังอัคนิรุทรมาจุดใจ 
  เคลื่อนลงจากตักพระมารดร   ยิ่งอาวรณโศกสรอยละหอยไห 
  พระบิตุเรศจะปลอบสักเทาไร  ก็มิไดเงยหนาพาที 

         (บทละครเร่ืองอิเหนา  ๒๕๔๓: ๒๔๖) 

 
วิหยาสะกําไดฟงทาวกะหมังกุหนิงกล าวใหตัดใจเ ร่ืองนางในภาพแลว   วิหยาสะกําท่ี         

แตเดิมโศกเศราอาวรณรักนางในภาพจนกินไมไดนอนไมหลับอยูแลว  เ ม่ือไดฟงพระบิดากลาว
เชนนั้นก็โกรธเพิ่มข้ึนอีกประการหนึ่งดวย   แตวิหยาสะกําไมสามารถโตตอบทาวกะหมังกุหนิง               
ผูเปนบิดาได  ดังนั้นวิหยาสะกําจึงไดแต เคล่ือนตัวลงจากตักพระมารดาและย่ิงรองไหเพิ่มข้ึน   
ถึงแมพระบิดาจะพยายามปลอบ  ดวยความโกรธพระบิดาวิหยาสะกําจึงกมหนาและไมพูดกับ                        
ทาวกะหมังกุหนิง   ลักษณะการใชอวัจนภาษาเพื่อระบายความโกรธโดยไมบริภาษโตตอบของ                
วิหยาสะกําเชนนี้นั้นสวนหนึ่งมาจากเกรงกลัวอํานาจของพระบิดา  วิหยาสะกําจึง เ ลือก “ กมหนา 
ไมพูด ”  สอดคลองกับเร่ืองอิเหนาในตอนท่ีประไหมสุหรีเ มืองดาหารับส่ังใหนางบุษบาไปแจง
อิเหนาใหไปพบนางจินตะหรา เพราะประไหมสุหรีดาหาเกรงคําครหาวา นางบุษบาหึงหวง                
นางจินตะหราจึงหามอิเหนาไปหานางจินตะหรา  นางบุษบาจึงทูลวานางเตือนอิเหนาแลวแตอิเหนา
ไมยอมปฏิบัติตาม  ประไหมสุหรีดาหาจึงกลาวตอวานางบุษบาดังนี้ 

 
   เมื่อนั้น    องคประไหมสุหรีดาหา 
  จึงตอบอะหนะบุษบา   ชางวาฉันใดดังนี้ 
  ไมรูฤาวาผัวของเขา    จะชิงเอาไวไดไมบัดสี 
  เสียชาติเสียวงศพงศพี   เสียศักด์ิศรีไมมีความอาย ฯ 

      (บทละครเร่ืองอิเหนา  ๒๕๔๓: ๑๐๔๙) 
 

 นางบุษบาเม่ือไดฟงพระมารดากลาวเชนนั้น  นางมีปฏิกิริยาตอบสนองดังตอไปนี้  
    
 
 



๒๕๐ 

   เมื่อนั้น    ระเดนบุษบาโฉมฉาย 
  นอยใจชลนัยนฟูมฟาย   นางถวายบังคมคลาไคล 
  เดินตรงเขาหองไสยา   ชลนาแถวถ่ังหล่ังไหล 
  ไมควรเปนฤามาเปนเชนนี้ไป  นางพิไรครวญครํ่ารํ่าโศกี ฯ 

      (บทละครเร่ืองอิเหนา  ๒๕๔๓: ๑๐๔๙) 

 ประไหมสุหรีดาหากลาวตําหนินางบุษบาท่ีไมเ ตือนอิเหนาใหกลับไปหานางจินตะหรา 
นางบุษบาไมพอใจประไหมสุหรีดาหา  เพราะเร่ืองนี้ไมใชความผิดของนาง  นางไดเ ตือนใหอิเหนา
ไปพบนางจินตะหราแลวแตอิเหนาไมปฏิบัติตาม  และนางก็ไมสามารถ“ บังคับ”  หรือ“ออกคําส่ัง”
อิเหนาใหทําตามได   อีกท้ังประไหมสุหรีดาหามีสถานภาพทางสังคมสูงกวาบุษบาเปนมารดาของ
นางบุษบาจึงทําใหบุษบาไมสามารถโตเ ถียงหรือแสดงกิริยาไมพอใจตอประไหมสุหรีดาหาได      
ดังนั้นนางจึงกลับเขาหองและแสดงออกเพื่อเปนการระบายความคับของใจดวยการรองไหเทานั้น   
ลักษณะการใชอวัจนภาษาเพื่อระบายความโกรธท่ีตองตีความเชนนี้ของ  วิหยาสะกําและนางบุษบา 
เปนละครเฉพาะท่ีปรากฏในบทละครในเทานั้นสอดคลองกับเร่ืองแตกตางและลักษณะเฉพาะของ
บทพิโรธวา ทังในบทละครใ นและบทละครนอกในหัวขอ  ๓ .๒ .๒    สวนละครนอกจะใ ช               
อวัจนภาษาท่ีตรงไปตรงมามากกวา เชน ในกรณีของนางรจนาท่ีใชวิธีการ“หนีกลับบาน”  
 นอกจาก  “ สถานภ าพทาง สัง คม  ”  ท่ี มีผลตอการเ กิดบทพิ โรธวา ทัง แล วพบว า                               
“ ความสัมพันธทางสังคม ”  สงผลตอการเกิดบทพิโรธวาทังดวยเชนกัน   ธรรมชาติของมนุษย เปน
สัตวสังคมยอมมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคล  ในปฏิสัมพันธเหลานั้นกอใหเ กิด “ ความสัมพันธ ” 
และ “ความใกลชิด” ระหวางบุคคลข้ึน      เ ม่ือมีความขัดแยง เ กิดข้ึนจนนําไปสู อารมณโกรธและ
ระบายความโกรธในท่ีสุดแลวนั่นแมวาเ ร่ืองท่ีทะเลาะวิวาทนั้น เ ดิมจะเ กิดข้ึนระหวางคูขัดแยง
เทานั้น   แตพบวานอกเหนือจากคูกรณีหลักท่ีเหตุขัดแยงกันโดยตรงแลว   ในบางคร้ัง มีบุคคลอ่ืนซ่ึง
มีความเก่ียวของสัมพันธกับคูกรณีแสดงจุดยืนเขาขางฝายใดฝายหนึ่งดวย สงผลใหในท่ีสุดจากเ ร่ือง
ของ “ คนสองคน ” กลายเปนเร่ืองของ “ คนสองฝาย ”  ดังในเ ร่ือง อิเหนา ตอนท่ีนางบุษบาพบ           
นางจินตะหราคร้ังแรก  นางจินตะหราตองการใหนางบุษบาแสดงความเคารพตนดวยการยกมือไหว                                
แตนางบุษบาไมตองการยกมือไหวจึงยกพานพานหมากไปหนานางจินตะหรา และชําเ ลืองตามอง  
นางจินตะหราเห็นเชนนั้นจึงใช “ มือซาย ” รับพานหมาก  ประไหมสุหรีดาหาเห็นเชนนั้นจึงตอวา
นางบุษบา    ดวยความกลัวพระอาญาของทาวดาหาและประไหมสุหรีดาหานางบุษบาจึงตอง                       



๒๕๑ 

“ จําใจ ” ยกมือแตไมทัน  “ อัญชลี ”  เพราะนางจินตะหราหันไปทางอ่ืนแลว   นางวิยะดาเห็น                
นางบุษบาท่ีตนรักและเคารพตองจําใจยกมือไหวเชนนั้นจึงโกรธนางจินตะหรา “ แทน  ”  นางบุษบา 
และกลาวบริภาษนางจินตะหรา ดังนี้ 
 
   เมื่อนั้น    ระเดนวิยะดาศรีใส 
  นางเห็นพี่ยาโศกาลัย   ก็ขัดใจจินตะหราวาตี 
  ใหรังเกียจเคียดแคนในอุรา   จึงวาอนิจจาไมพอท่ี 
  เมื่อคร้ังเดินดงพงพี    พระพี่นางนั้นเปนอุณากรรณ 
  ทุกกรุงกษัตราระอาฤทธ์ิ   กลัวจะผลาญชีวิตอาสัญ 
  ตางมาประนมบังคมคัล   ถวายบุตรธิดานั้นเปนขาไซ 
  คร้ังนี้นาเวทนานัก    จะไหวคนต่ําศักดิ์หาควรไม 
  พี่นางชางจะไหวฤๅไร   เปนใจของนองไมวันทา 
  ถึงศรีปตหราจะไมโปรด   ลงโทษก็จะรับใสเกศา 
  สูตายไมเสียดายชีวา   ดีกวาจะใหเปนเชนนี้ 
  จะนั่งอยูก็พลอยอัปยศ   จะอดปากอดใจก็ใชท่ี 
  แลวลุกกระทืบบาทไปทันที   โศกีอยูในมานรจนา ฯ  

      (บทละครเร่ืองอิเหนา  ๒๕๔๓: ๑๐๑๕ – ๑๐๑๖) 

 
 จากบทประพันธขางตนจะพบวานางวิยะดารักและเคารพนางบุษบามาก   เ ม่ือเห็นวา             
ประไหมสุหรีดาหา “ บังคับ ”  ใหนางบุษบายกมือไหวนางจินตะหราท้ังท่ีนางบุษบาไมเ ต็มใจ                 
นางวิยะดาจึงโกรธ “ แทน ” นางบุษบา  นางวิยะดากลาวบริภาษนางจินตะหราวา เ ม่ือคร้ังนางบุษบา
ปลอมตัวเปนอุณากรรณตางไดรับความเคารพยําเกรงจากเจาเ มืองตาง  ๆ เจาเ มืองเหลานั้นยังตอง
ไหวนางบุษบา   การท่ีนางบุษบาตอง ไหวนางจินตะหรา ท่ี “ ตํ่าศักด์ิ ”   ชางนาสงสารย่ิงนั ก                   
ถานางเปนนางบุษบาจะยอมรับโทษถึงตายแตไมยอมยกมือไหว  หลังจากนั้นนางวิยะดาก็ระบาย
ความโกรธโดยการกระทืบเทาและกลับไปรองไหอยูหลังมาน   นอกจากนั้นพบบทพิโรธวาทังใน
ลักษณะเดียวกัน คือ บุคคลท่ีมีความสัมพันธเก่ียวของกัน “ โกรธแทน  ”  เชนในเ ร่ือง  อิเหนา ตอน
ศึกกระหมังกุหนิง พบวา  วิหยาสะกําโกรธอิเหนาท่ีกลาวตอวาดูถูกทาวกระหมังกุหนิงบิดาของตน  
ทําใหวิหยาสะกํากลาวตอวาอิเหนาและทําใหสังคามาระตาโกรธวิหยาสะกําแทนอิเหนาดวยเชนกัน   



๒๕๒ 

เร่ือง ไกรทอง ตอนท่ีนางตะเภาแกวตะเภาทองจับไดวาไกรทองลักลอบเปนชู กับนางวิมาลา  พบวา 
บริวารของนางตะเภาแกวตะเภาทองตางก็โกรธและเขารุมทํารายนางวิมาลาดวยเชนกัน   เ ร่ือง                     
ไชยเชษฐ  ตอนท่ีไชยเชษฐขับไลนางสุวิญชาออกจากเมือง นางสุวิญชาไดออนวอนขอไชยเชษฐพัก
อยูในเมืองคืนหนึ่งกอนเพราะนางเพิ่งคลอดบุตร  บริจาริกาท้ังเจ็ดเห็นเชนนั้นก็กลัวไชยเชษฐจะเห็น
ใจและคืนดีกับนางสุวิญชา   จึงไดกลาวบริภาษนางสุวิญชา  นางวิฬาร เห็นเหตุการณเปนเชนนั้นก็                 
“ โกรธแทน ” นางสุวิญชาและบริภาษบริจาริกาท้ังเจ็ดแทนนางสุวิญชา 
 ดวยเหตุนี้เองจึงสรุปไดวา “ สถานภาพ  ”  ทางสังคมมีสวนกํากับการกลาวบริภาษใน               
บทพิโรธวาทังผูท่ีมีสถานภาพทางสังคมสูงกวาจะดวย   คุณวุฒิ  ชาติวุฒิ  และวัยวุฒิ ประการใด
ประการหนึ่ง  หรือบุคคลท่ีมีสถานภาพทางสังคมเทาเ ทียมกันเทานั้นจึงจะมีสิทธิกลาวบริภาษ
โตตอบได  หากเปนผูมีสถานภาพทางสังคมตํ่ากวาแลว จะไมบริภาษโตตอบเพราะผู ท่ีมีสถานภาพ
ทางสังคมสูงกวานั้นยอมมีอํานาจกอใหเกิดโทษตอผูท่ีมีสถานภาพทางสังคมตํ่ากวาได  ดังนั้นผู ท่ีมี
สถานภาพทางสังคมตํ่ากวาจึง “กลัว” อํานาจท่ีกอใหโทษตอตนเองและ  “ ไมกลา  ”  บริภาษผู ท่ีมี
สถานภาพสูงกวา ทําไดเพียงแตแสดงความไมพอใจดวยการ “นินทา” หรือใช “ อวัจนภาษา  ”             
เพื่อระบายความโกรธ เทานั้น   นอกจากนั้นในเหตุการณบางกรณีพบวาความสัมพันธทางสังคม            
มีสวนท่ีทําใหเกิดบทพิโรธวาทังดวยเชนกันในลักษณะการ “ โกรธแทนกัน ” 
 
 ๔.๒ เพศสถานะ 
 นอกจาก “ สถานภาพทางสังคม ” มีผลตอการเ กิดบทพิโรธวาทังแลว จากการ ศึกษาจาก 
บทประพันธประเภทละครในและละครนอกพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเ ลิศหลา -
นภาลัย ยังพบปจจัยท่ีมีผลตอเ กิดบทพิโรธวาทังเพิ่มเ ติมอีกประการหนึ่ง  คือ“เพศสถานะ” จาก
การศึกษาพบวาเพศสถานะมีผลตอการใชความรุนแรงทํารายคูกรณี  จะพบวาในบทพิโรธวาทังท่ี
ปรากฏการใชความรุนแรงทํารายคูกรณี  เม่ือคูกรณีเปนผูหญิง ท้ังสองฝาย  และความโกรธพัฒนา
นําไปสูการระบายความโกรธจนท่ีสุดแลวใชความรุนแรงทํารายคูกรณี  จะพบวาท้ังสองฝายมักใช
วิธีทํารายท่ีไมเปนอันตรายถึงแกชีวิตอยูในลักษณะของการ “ตบตี”  มากกวา  แตเ ม่ือคูกรณีเปน
ผูชายดวยกันโดยเฉพาะอยางย่ิงในบทพิโรธวาทังท่ีเปนบทเ ร่ิมบทสงครามแลว  จะพบวามีการใช
ความรุนแรงจนถึงแกชีวิต   ตัวอยางเชนในเร่ืองไกรทอง  ตอน   นางตะเภาแกวตะเภาทองจับไดวา



๒๕๓ 

ไกรทองลักลอบคบชู กับนางวิมาลา นางตะเภาแกวตะเภาทองจึงกลาวบริภาษไกรทองและ                
นางวิมาลา  นางวิมาลาจึงโตตอบนางตะเภาแกวนางตะเภาทอง   ภายหลังไกรทองกลาวตอวา              
นางตะเภาแกวตะเภาทองและนางวิมาลาท่ีไมเชื่อฟงทะเลาะกัน  นางวิมาลาจึงรองไหและกลาว              
ตัดพอไกรทองวาพานางข้ึนมาใหอับอายขายหนา ไกรทองจึงปลอบนางวิมาลา  นางตะเภาแกว                
นางตะเภาทองเห็นเชนนั้นก็ย่ิงโกรธประกอบกับพวกนางอิจฉานางวิมาลาจึงกลาวบริภาษและ              
ทํารายรางกายนางวิมาลา ดังตอไปนี้     
 

เมื่อนั้น    สองนางแคนคิดอิจฉา 
  แลไปเห็นนางวิมาลา   ฟูมฟายน้ําตาก็ขัดใจ 
  รองวาเหวยเหวยอีกุมภีล   เลหกลมึงดีทํารองไห 
  แกลงชะออนวอนชูหรือไร   จะใหมาทําไมกับกู 
  กลับมาขึ้นเสียงเถียงเจาผัว   แตลวนไมกลัวจะตอสู 
  ทําไมเลาจึงเขาแฝงชู   อันจะพนมือกูอยาสงกา 
  วาแลวรุกรานเขาไปใกล   เลี้ยงไลจะจิกเอาเกศา 
  พี่เลี้ยงทาสีก็ม่ีมา    อุตลุดฉุดคราจะตบตี 

(บทละครนอกรวม ๖ เร่ือง ๒๕๑๓: ๓๖๒-๓๖๓) 
 

นางตะเภาแกวตะเภาทองโกรธและอิจฉานางวิมาลาท่ีไกรทองกลาวปลอบนางวิมาลาท่ี
กําลังรองไห จึงกลาวบริภาษวานางวิมาลาแกลงรองไหเพื่อออนไกรทอง หลังจากนั้นนางตะเภาแกว
นางตะเภาทองก็โตเถียงไกรทองและเขาไปจะ “ จิกศีรษะ  ”  นางวิมาลาเพื่อ “ ตบตี ”โดยมีพี่ เ ล้ียง
และบริวารเขามาชวยรุมทํารายดวย  นางวิมาลาเห็นเชนนั้นจึงตอบโต  ดังนี้  
 
 
   เมื่อนั้น    วิมาลายับยอยไมถอยหนี 
  รายกาจดวยเปนชาติกุมภีล   ตอตีมีกําลังเร่ียวแรง 
  จะเขาจิกศีรษะนางไมได   ปดปองวองไวเขมแข็ง 
  หยิกขวนกวดกัดวัดแวง   พลิกแพลงผลกัไสไปมา 

(บทละครนอกรวม ๖ เร่ือง ๒๕๑๓: ๓๖๓) 



๒๕๔ 

นางวิมาลาเปนจระเขมีพละกําลังมากจึงสามารถหลบและปดนางตะเภาแกวนางตะเภาทอง
และบริวารได  นอกจา กนั้น นาง วิมาลา ยังโตตอบดวยการ “ ห ยิก ขวน  กัด และ  ผลักไส ”                       
นางตะเภาแกวตะเภาทองและบริวารอีกดวย   ซ่ึงพวกนางก็โตตอบ ดังนี้  
 
   เมื่อนั้น    สองนางขัดแคนแสนสา 
  ไมยอทอตอสูวิมาลา   จนหนาตาคางคิ้วเปนริ้วยับ 
  พวกผูหญิงสาวสาวบาวไพร   หลงใหลไลทบุกันตุบตับ 
  ปากจมูกถ ูกเล็บจนเลือดซับ   บางลมทับพวกเพื่อนพลัวัน 

(บทละครนอกรวม ๖ เร่ือง ๒๕๑๓: ๓๖๓) 

ถึงแมวานางตะเภาแกวตะเภาทองจะถูกทํารายจนหนาเปนร้ิวรอย   พวกนางและบริวารก็ยัง
ตอสูไมยอถอย  แตก็ถูกทํารายท้ังปากจมูกเปนรอยเ ล็บเ ลือดไหล และลมทับกันเอง  ไกรทองเห็น
เชนนั้นจึงบอกนางตะเภาแกวตะเภาใหหยุดตอสูไมเชนนั้นแลวนางวิมาลาอาจจะกลับคืนรางจระเข
และทํารายพวกนางได  แตนางตะเภาแกวตะเภาทองไมเชื่อและกลาวโตตอบ ดังนี้  
 
   เมื่อนั้น    สองนางจะเช่ือก็หาไม 
  รองวาอุแหมแนเจาไกร   จะเขียนเสือไวใหวัวกลัว 
  เจารักชูของเจาเขากับชู   แกลงจะขูขมใครนาใครหัว 
  เมื่อมันเปนมนุษยอยูเห็นตัว   จะหลอกขาใหกลัวหรือวาไร 
  เกิดวิวาททะเลาะเพราะใครนั่น  เพราะหมอมผัวตัวขยันหรือมิใช 
  ทําเหลาะแหละแนะนําใหใจ   มันจึงทําไดถึงเพียงนี้ 
  วาพลางทางรุกเขาไป   มิไดยอทอถอยหนี 
  บาวไพรพรอมกันทันที   เขากลุมรุมตีนางกุมภา 

 (บทละครนอกรวม ๖ เร่ือง ๒๕๑๓: ๓๖๓-๓๖๔) 
 

นางตะเภาแกวนางตะเภาทองไมเชื่อคําเตือนของไกรทองท้ังยังตอวาไกรทองวา“ขมขูตน” 
เพราะนางก็เห็นวาวิมาลามีรางกายเปนมนุษย  นางตะเภาแกวนางตะเภาทองจึงไมหยุดทะเลาะวิวาท
และนําบาวไพรเขารุมทํารายนางวิมาลา   นางวิมาลาก็โกรธจัดจึงตัดสินใจจะ  “ ถอดแหวน  ”  และ                
“ แกยันต ” ขณะเดียวกันนางวิมาลาก็เศราโศกเพราะหากนางกลายเปนจระเขแลวก็ตองพรากจาก



๒๕๕ 

ไกรทองกลับถํ้าทองไมสามารถอยูบนบกได  คิดเชนนั้นแลวนางวิมาลาก็รองไหครํ่าครวญถึง              
ไกรทอง   แตความโกรธท่ีมีตอนางตะเภาแกวนางตะเภาทองมีมากกวาคิดเชนนั้นแลวนางจึง
ตัดสินใจกระทําการดังตอไปนี้ 
 
   คิดเอยคิดพลาง   นวลนางหุนหันหมั่นไส 
  ลุกขึ้นเคืองขัดสะบัดสไบ   ช้ีหนาวาไปมิไดกลัว 
  เหวยอีตะเภาแกวตะเภาทอง   พี่นองอุบาทวชาติช่ัว 
  หฤโหดโฉดเขลาเมามัว   มึงมาเอาผัวของมึงไป 
  ทีนี้กอดไวมึงอยาวาง   มึงเขาคนละขางอยาหางได 
  ผลัดกันรึงรัดใหถนัดใจ   อีหนาไพรสันดานมารยา 
  วาพลางนางหวนเขาในหอง   แกแหวนในชองเกศา 
  แลวลอบเลิกยันตมิทันชา   โจนจากศาลาดวยขัดใจ 
     ฯ ๘ คํา ฯ เชิดฉ่ิง 
   คร้ันลงถึงพื้นหญา   กลายเปนกุมภาเติบใหญ 
  ฟาดหางวัดแวงวองไว   เขาไลสองนางนารี 

(บทละครนอกรวม ๖ เร่ือง ๒๕๑๓: ๓๖๕) 
 

แมวานางวิมาลาจะยังอาลัยไมอยากจากไกรทองไป  แตดวยความโกรธนา งตะเภาแกว          
นางตะเภาทอง  นางวิมาลาจึงชี้หนาบริภาษนางตะเภาแกวนางตะเภาทองโดยมีเนื้อความเ ก่ียวของ
กับเร่ืองเพศและความสัมพันธทางเพศ  หลังจากนั้นนางวิมาลาก็กลับเขาหองแลวจึงถอดแหวนและ
แกยันตออกกลับกลายรางเปนจระเขเขาไลทํารายนางตะเภาแกวนางตะเภาทอง   ถึงแมวานางวิมาลา
จะกลายรางเปนจระเขแตนางก็ไมทํารายนางตะเภาแกวนางตะเภาทองจนถึงแกชีวิต  จะพบวาท้ัง
นางวิมาลาและนางตะเภาแกวนางตะเภาทองทํารายรางกายฝายตรงขามดวยการ “ หยิก ขวน  ตบ ตี 
ผลักไส” เทานั้น สอดคลองกับนางคันธมาลีและนางจันทสุดาท่ีทํารายยายเฒาทัศนประสาทดวยการ 
“ ตบตี ” ไมไดทําอันตรายถึงชีวิต  และตอนท่ีนางคันธมาลีมีเ ร่ืองทะเลาะวิวาทกับนางจันทสุดา 
ทาวสันนุราช(คาวี) และพระฤๅษี (หลวิชัย)เขาขางนางจันทสุดา  นางคันธมาลีจึงนอยใจและอับอาย
ขายหนา  นางคันธมาลีไมสามารถระบายกับนางจันทสุดาไดจึงได “ พาลโกรธ  ยายเฒาทัศประสาท 
ดังนี้ 



๒๕๖ 

  อีเฒาทัศประสาทมันสอพลอ   มายุแยงแกลงกอเหตุใหญ 
  เจาขรัวยายนายเรือเอกชัย   ไปรับอีอะไรมิรูมา 
  ทําใหเคืองขุนวุนท้ังวัง   ยังจะแอบฟงนั่งลอยหนา 
  จะตีใหบัดซบตบดวยกะลา   พลางเรียกขาเขากลุมรุมรัน  

(บทละครนอกรวม ๖ เร่ือง ๒๕๑๓: ๕๑๐) 
 

นางคันธมาลีโกรธนางจันทสุดาเพราะทาวสันนุราช(คาวี)รักใครนางจันทสุดามาก  นางจึง
กลาวบริภาษนางจันทสุดา  แตทาวสันนุราช(คาวี) และพระฤๅษี (หลวิชัย)กลับเขาขางนางจันทสุดา 
นางคันธมาลีจึงย่ิงโกรธมากข้ึนแตระบายความโกรธไมได  นางคันธมาลีจึง  “ พาลโกรธ ”  ยายเฒา
ทัศประสาทแทน ท้ังนี้นางคันธมาลีบริภาษยายเฒาทัศประสาทวาเปนตนเหตุของเ ร่ืองท้ังหมดท่ีไปยุ
ใหทาวสันนุราชไปพาตัวนางจันทสุดามาทําใหเกิดเร่ืองวุนวายข้ึน   นางคันธมาลีจึง เ รียก ใหบริวาร                
เขารุมทํารายตบตียาย เฒาทัศประสาท   เ ม่ือยายเฒ าประสาทเห็นเ ชนนั้นก็ รีบหนี เ พื่อไปขอ                  
ความชวยเหลือจากพระฤๅษี(หลวิชัย) แตก็เกรงกลัวคาวีเพราะตนไดทําผิดไว   ยายเฒาทัศประสาท
จึงออนวอนขอใหนางจันทสุดาชวยเหลือตน  นางจันทสุดาไดฟงเชนนั้นจึงกระทําการ ดังนี้   
 
   ฟงเอยฟงวา   จันทส ุดาถอืไมไลตสี ง 
  ทุดอีเฒาจัญไรมึงไมตรง   ลอลวงกูหลงงงงวย 
  ฆาผัวกูตายไมหายแคน   จะตบตีตอบแทนทํามึงดวย 
  อยาพักสงสัยจะไมมวย   ใครเขาจะชวยชีวิตมึง 
  พวกอีไมตรงหลงผัว   หลับตาเลนตัวละเมอหึง 
  เตนแรงเตนกาดาอึง   ทีนี้น้ําตาเช็ดหัวเขา 
  วาพลางตบตีไมมีเบา   ยายเฒาทัศประสาทเพียงขาดใจ 

(บทละครนอกรวม ๖ เร่ือง ๒๕๑๓: ๕๑๐-๕๑๑) 
 

นางจันทสุดาไมเพียงแตไมชวยเหลือยายเฒาทัศประสาทแลว  นางจันทสุดายังถือไม“ไลตี” 
และกลาวบริภาษยายเฒาทัศประสาทดวยวา ยายเฒาทัศประสาทหลอกใหนางตายใจแลวจึงสังหาร
สามีของนาง นางไมเพียงจะไมชวยแตจะชวย “ ซํ้าเ ติม  ”  ดวย วาพลางนางก็ตบตีทํารายรางกาย           
ยายเฒาทัศประสาทไปดวย ดังนี้ 



๒๕๗ 

 
เหลือเอยเหลือทน   เจ็บพนปญญาน้ําตาไหล 

  กลัวแลวเจาประคุณขออภัย   พลางยกมือไหวนอบนบ 
  จะหลีกไปขางนั้นก็ถูกตี   เหลียวมาขางนี้ก็ถูกตบ 
  หนาตาบวมบอบลงหมอบซบ  กล้ิงเกลือกเสือกสลบไมสมประดี 

(บทละครนอกรวม ๖ เร่ือง ๒๕๑๓: ๕๑๑) 

 
นางคันธมาลีและบริวารรวมถึงนางจันทสุดารุมทํารายยายเฒาทัศประสาทจนไดรับบาดเ จ็บ

สาหัสนางจึงยกมือไหวเพื่อขอใหหยุดทํารายนางและสลบไป  ถึงกระนั้นแลวนางคันธมาลีก็ยังคง  
ทํารายและกลาวบริภาษยายเฒาทัศประสาทอีก ดังนี้ 
  
   เมื่อนั้น    นางคันธมาลีมเหสี 
  ขัดใจยายเฒาเต็มที    ทุบตีดาทอพอแรง 
  อีแมส่ือซุกซนคอเอก   โหยกเหยกขยันเหลือเบ่ือแชง 
  สาแกใจเจ็บปวดชวดกินแรง   ทีนี้หนอพอแรงมึงหรือยัง 

(บทละครนอกรวม ๖ เร่ือง ๒๕๑๓: ๕๑๑) 

  
นางคันธมาลีทุบตีและกลาวบริภาษยายเฒาทัศประสาทตอวา  ยายเฒาทัศประสาทเปน                 

“ แมส่ือคอเอก ” ตอนนี้คงจะไดเจ็บปวดสมกับท่ียายเฒาทัศประสาทไดกระทําไวกับนางแลวจึง
หยุดบริภาษและทํารายรางกาย  จะเห็นวาการทํารายรางกายยายเฒาทัศประสาทของนางคันธมาลี
และนางจันทสุดา เปนไปในลักษณะการทํารายดวยการ “ ตบตี ”  จนกระท่ังยายเฒาทัศประสาท
สลบแตไมเปนอันตราย “ ถึงแกชีวิต ”  

แตถาคูกรณีเปนผูชายดวยกันดังเชน ในเร่ืองอิเหนา ตอนท่ีประสันตา พี่ เ ล้ียงคนหนึ่งของ
อิเหนาไปตอนกในปาแลว  ขณะท่ีตอนกอยูในไดเขาไปเขตพลับพลาของระตูบุศสิหนา   ทหารของ
ระตูบุศสิหนาจึงขมขูและไตถามวาประสันตาเปนใครมาจากไหนจึงลวงเขามายังเขตพลับพลาได  
ประสันตาจึงตอบคําถามวาตนเปนชาวปาไมรูวาหามเขาใกลเขตพลับพลา   แตทําไมจึงไมบอกกัน
โดยดี  แตถึงเปนพลับพลาก็คงเปนแคพลับพลาของระตู ตนเองแมเปนชาวปาก็ย่ิงใหญไมเกรงกลัว



๒๕๘ 

ผูใด  เม่ือทหารของระตูบุศสิหนาไดฟงประสันตาตอบคําถามเชนนั้นก็กลาวบริภาษประสันตา              
ดังบทประพันธตอไปนี้ 
 

บัดนั้น    พวกทหารไดฟงก็มันไส 
  จึ่งรองวาฮาเฮยไอโจรไพร   บังอาจใจขึ้นเสียงเถียงอึง 
  วาไมรูกูก็บอกออกให   ทําไมกลับมาโกรธขึ้ง 
  โอหังอวดกลาหนามึง   ถองเลนคนละตึงก็เหลือตาย 
  มึงมาเทานี้ส่ีหาคน    ไมเครือมือพวกพลท้ังหลาย 
  แมนรักตัวกลัวชีวิตวอดวาย   อยาหยาบชาทาทายเรงหนีไป 

(บทละครเร่ืองอิเหนา  ๒๕๔๓: ๑๑๖) 

ทหารของระตูบุศสิหนากลาวบริภาษประสันตาวา โอหังกลาตอปากตอคํา  นอกจากนี้ ยัง          
ขูทํารายรางกายดวยวาประสันตามีพวกมาดวยไมก่ีคนถารักตัวกลัวตายก็ใหรีบหนีไป เ ม่ือประสันตา
ไดฟงทหารของระตูสิหนาพูดดูถูกตนก็ย่ิงโกรธมากข้ึน ดังนี้ 
 
   บัดนั้น    ประสันตาแคนขัดอัชฌาสัย 
  จึ่งรองตอบไปพลันทันใด   มึงจะมาขูใครไอเชนนี้ 
  ถึงกูนอยตัวไมกลัวเกรง   จะตอสูกับเอ็งไมถอยหนี 
  หนาไหนใครเหวยวากลาดี   ใหมึงขี่คอแขงกันเขามา 

(บทละครเร่ืองอิเหนา  ๒๕๔๓: ๑๑๖) 

ประสันตาบริภาษทหารของระตูบุศสิหนาวาแมวาตนจะมีกําลังนอยก็จะสูกับพวกทหาร
โดยไมถอยหนีตามคําดูถูกของทหารระตูบุศสิหนา  ท้ังนี้ประสันตายังไดทาคนท่ี “ กลาดี ”  ให                       
“ ข่ีคอ ” มาประลองฝมือกับตน  ทหารของระตูบุศสิหนาไดฟงเชนนั้นก็ย่ิงโกรธ  ดังนี้  
 
   บัดนั้น    โยธีทาวบุศสิหนา 
  ไดฟงถอยคําก็โกรธา   จึ่งกรูออกมาทันใด    
  บางฉวยไดไมพลองตระบองสัน้  สกัดหนาดากันเขาลอมไล 
  บางกําหมัดขัดเขมรเขาไป   หมายใจจะจับตัวเอา 

(บทละครเร่ืองอิเหนา  ๒๕๔๓: ๑๑๗) 
 



๒๕๙ 

ทหารของระตูบุศสิหนาไดฟงเชนนั้นตางก็ย่ิงโกรธและเขารุมทํารายประสันตากับพวกพ อง  
โดยใชอาวุธเปน พลอง และตะบองส้ัน ประสันตาก็โตกลับ  ดังนี้ 
  

บัดนั้น    ประสันตาชาญชัยมิใชช่ัว 
  กับบาวหาวหาญไมเกรงกลัว   ระวังตัวหลักหลบรบพลาง 
  แตละคนเขมขันสันทัด   รับรองปองปดไมขัดขวาง 
  แกวงอาวุธเง้ืองาเปนทาทาง   ลอไวใหหางไมเขาชิด 
  เหลาทหารหักโหมโถมเขามา   ประสันตาตอแยงแทงดวยกรชิ 
  พลระตูแตกตายวายชวีิต   ไดทีไลประชิดติดพนั 

(บทละครเร่ืองอิเหนา  ๒๕๔๓: ๑๑๗) 
 

ประสันตาเองเปนผู มีความสามารถดานการสูรบ พรอมกับบริวารท่ีติดตามดวยตาง ก็                   
เขาตอสูปดปองการโจมตีของฝายตรงขาม  จนในท่ีสุดเหลาทหารท่ีเขามาโจมตีก็ถูกประสันตาแทง
กลับดวยกริชและเสียชีวิตในท่ีสุด  จะเห็นวาในกรณีท่ีคูกรณีเปนผูชายเหมือนกัน   การใชความ
รุนแรงทํารายคูกรณีนั้นมักจะจบลงดวยการเสียชีวิตของฝายใดฝายหนึ่ง    สอดคลองกับเหตุการณใน
ทํานองเดียวกันหลายเหตุการณท้ังในบทละครในและบทละครนอกท่ีเม่ือตัวละครชายมีการทะเลาะ
วิวาทเกิดข้ึนแลวมีฝายจบชีวิตลง ดังเชนจากเร่ืองรามเกียรต์ิ ตอน  ท่ีหนุมานถวายแหวนใหนางสีดา
แลว  นางสีดาปฏิเสธไมยอมกลับไปพบพระรามตามคําแนะนําของหนุมานเพราะเกรงเ ร่ืองคําครหา  
หนุมานจึงจะกลับพลับพลาแตหนุมานต้ังใจจะ “ประกาศศักดา” กอนกลับดวยการ“ เผากรุงลงกา ”  
โดยหนุมานเร่ิมตนจากทําลายสวนในพระราชวัง  เม่ือเหลาอสูรเฝาดูแลสวนเห็นเชนนั้นจึงโตตอบ 
ดังนี้  
 

  บัดนั้น    อสูรเหลาเฝาสวนลวนกลาหาญ 
  แลเห็นลิงทโมนโจนทะยาน   เท่ียวหักรานตนหมากรากไม 
  ตะโกนกองรองบอกกันเอะอะ  โนนแนวะลิงปาเขามาได 
  บางวาจับเอาตัวกลัวมันไย   ออกลอมรอบตนไมท้ังไพรนาย 
  บางว่ิงไปว่ิงมาเท่ียวหาเชือก   กูจะคลองลิงเผือกไปถวาย 
  บางยืนยัดปนไฟใสลูกปราย   เขมนหมายมุงมองจองจะยิง   



๒๖๐ 

  บางฉวยไดไมแหลมแหลนหลาว  โหฉาวซัดพุงยุงยิ่ง 
  บางถืออิฐแอบขางขวางท้ิง   บางก็ยิงดวยกระสุนวุนไป 

(บทละคอนเร่ืองรามเกียรต์ิและบอเกิดรามเกียรต์ิ ๒๕๑๒: ๔๖-๔๗) 
 

เหลาอสูรท่ีเฝาสวนเห็นหนุมานทําลายสวนจึงรองตะโกนบอกกันเพื่อจับตัวหนุมาน   บางก็
ต้ังใจจะจับตัวไปถวายทศกัณฐ  บางก็ต้ังใจจะยิง   บางก็พุงหลาว  บางก็ขวางอิฐใส  แตหนุมาน
สามารถหลบเล่ียงไดและตอบโต ดังนี้ 
 

เมื่อนั้น    หนุมานไมพร่ันหว่ันไหว 
  เผนโผนโจนจากคาคบไม   ถอนไดพฤกษาเปนอาวุธ 
  กวัดแกวงแผลงศักดาถาโถม   เขาหักโหมโจมจับสัประยุทธ 
  ตีอสูรหมูมารซานทรุด   บางมวยมุดชีวันบรรลัย 

(บทละคอนเร่ืองรามเกียรต์ิและบอเกิดรามเกียรต์ิ ๒๕๑๒: ๔๗) 
   

หนุมานเผนปนข้ึนคาคบไม  และถอนไมมาเปนอาวุธโจมตีเหลาอสูรเฝาสวนท่ีเขาโจมตีตน  
จนทําใหอสูรเหลานั้น “ ถึงแกความตาย ”  นอกจากนั้นยังพบวาในบทพิโรธวาทังท่ีคูกรณีเปนชาย
ท้ังสองฝายคูกรณีมักถึงแกชีวิต  โดยเฉพาะอยางย่ิงในบทพิโรธวาทังท่ีเปนบทเ ร่ิมบทสงคราม เชน 
เร่ืองรามเกียรต์ิท่ีมีฉากศึกสงครามเปนจํานวนมาไดแก  ศึกกุมภกรรณ ศึกอินทรชิต ศึกมังกรกรรณฐ  
ศึกบรรลัยกัลป  เปนตน ขณะท่ีหากคูกรณีเปนผูหญิงท้ังสองฝาย  การใชความรุนแรงทํารายคูกรณี
จะไปเปนในลักษณะ  “ การตบตี ”   ไมเปนอันตรายถึงชีวิตมาก   ดัง เชน  จากละครนอกเ ร่ือง                     
ไกรทอง ตอนท่ีนางตะเภาแกวตะเภาทองพบวาไกรทองลักลอบเปนชู กับนางวิมาลา และ  เ ร่ืองคาวี 
ตอนท่ีนางคันธมาลี และนางจันทสุดารุมทํารายยายเฒาทัศประสาทท่ีกลาวไปแล วขางตน      สาเหตุ
ท่ีเปนเชนนั้นสวนหนึ่งมาจากเพราะในบทสงครามตองหาผูแพหรือผูชนะซ่ึงการแพชนะนั้น
จําเปนตองมี “ ชีวิต ” ของฝายตรงขามโดยเฉพาะอยาง ย่ิงชีวิตของแมทัพฝาย  หรือ นายกองของ 
ฝายตรงขามท้ังนี้เพื่อเปนการทําลายขวัญกําลังใจของทหารฝายตรงขามด วยนั่นเอง   ท้ังนี้ ยัง เปน              
การสราง “ เกียรติ ” แกผูท่ีสามารถสังหารแมทัพนายกองฝง ศัตรูไดสําเ ร็จอีกดวย  ขณะเดียวกัน              
ผูแพแมสูจนตัวตายก็เปนการแสดงความกลาหาญท่ีจะตอสู เพื่อจะรักษาเ กียรติของตนอีกดวย  



๒๖๑ 

สอดคลองกับแนวคิดเร่ือง ศักด์ิศรีและความอับอายในวรรณกรรมไทย ของ  กุสุมา รักษมณี และ 
คณะ๔  คานิยมเร่ืองเพศสถานะ หัวขอความสามารถในการตอสู ซ่ึงกลาวไววา 

 
 ในวรรณกรรมประเภทเร่ืองเลา   ตัวละครชายมักออกรบแมรูวาสู

ไมไดและจะตองพายแพถึงแกเสียชีวิต  เปนการแสดงความกลาหาญและ เห็น
แกเกียรติยศศักด์ิศรีของตนสําคัญยิ่งกวาชีวิต ในเร่ืองรามเ กียรต์ิ  ตัวละครชาย
มักสมัครใจจะตอสูท้ัง ๆ ท่ีรูวาอีกฝายมีฤทธ์ิเกงกลาและตนอาจจะเปนฝายพาย
แพ  เม่ือกุมภกรรณนองของทศกัณฐยกทัพฝายลงกาไปทําศึกกับพระรามและ
ถูกพระรามแผลงศรทําลายกองทัพจนหมดก็ยังมีมานะในความเปนชายจึงยืน
หยัดสูกับพระราม 

 
เม่ือพิจารณาเร่ืองศักด์ิศรีและความอับอายประกอบกันแลวสงผลใหการใชความรุนแรง             

ทํารายคูกรณีของตัวละครชายเปนไปในลักษณะ “ มุงเอาชีวิตคูกรณี ”   แตกตางจากตัวละครหญิง            
ท่ีใชความรุนแรงทํารายคูกรณีดวยการ “ ตบตี ” เทานั้น   

สําห รับกรณีท่ี เ กิดความขัดแยงระหว าง ตัวละครชายและตัวละครหญิงพบมากใ น                 
บทพิโรธวาทังท่ีปรากฏรวมกับบทนารีปราโมทย    ในลักษณะท่ีตัวละคร “ งอน  ”  และ  “ งอ ” กัน  
บทพิโรธวาทังลักษณะเชนนี้ไมปรากกฎการใชความรุนแรง ทํารายคูกรณีเพราะในภายหลังแลว           
ฝายชายมักจะ“งอ”ไดสําเร็จ  นอกจากนั้นยังพบความขัดแยงระหวางตัวละครชายและตัวละครหญิง
ในลักษณะท่ีเปนตัวละครปรปกษกันพบวาตัวละครชายจะใชความรุนแรงทํารายคูกรณี ท่ีเปน                 
ตัวละครหญิงดวยเชนกัน สวนใหญไมเปนอันตรายถึงชีวิต  แตก็พบการใชความรุนแรงจึงถึงแกชีวิต
ดวยเชนกัน ไดแก จากบทละครในเร่ืองรามเกียรต์ิ  ตอน   หนุมานรบนางอังกาศตไล  พระรามส่ัง
ประหารชีวิตนางสีดา และ จากบทละครนอกเ ร่ืองคาวี  ตอนท่ีคาวีส่ังประหารชีวิตนางคันธมาลี  
ไวยทัต  และยายเฒาทัศประสาท  ลักษณะการใชความรุนแรงจนถึงแกชีวิตนั้นโดยมากแลวจะเปน
ในลักษณะ “ ส่ังประหารชีวิต ” มากกวาสังหารดวยตนเอง   สวนในกรณีท่ีเปนเหตุขัดแยงระหวาง

                                                                 
๔

 กุสุมา  รักษมณีและคณะ, ศักดิ์ศรีและความอบัอายในวรรณกรรมไทย(กรุงเทพฯ:บริษัทออฟเซ็ทเพรส, 
๒๕๕๐),๑๓๘-๑๓๙ 



๒๖๒ 

ตัวละครชายและตัวละครหญิงนั้นจะพบการใชความรุนแรงท่ีไมเปนอันตรายถึงชีวิต แตเปน                   
การทํารายในลักษณะ “ เฆ่ียนตี ” ซ่ึงในบทละครนอกจะพบวาคูกรณีมักโตเถียงรวมดวยจึงสงผลให
เกิดความตลกขบขันดังท่ีกลาวไวในบทท่ี ๓ 

ดวยเหตุผลท่ีกลาวมาในขาง ตนสรุปไดวา    “ เพศสถานะ”  เปนปจ จัยท่ีทําใหเ กิด                     
บทพิโรธวาทังในลักษณะท่ีแตกตางกัน  หากเปนเหตุขัดแยงระหวางตัวละครชายกับตัวละครชาย
จนเกิดบทพิโรธวาทังแลวพบวา  การใชความรุนแรงทํารายคูกรณีนั้นจะเปนการทํารายจนถึงแกชีวิต  
โดยมากพบบทพิโรธวาทังเชนนี้ในบทสงคราม แตหากคูกรณีเปนตัวละครหญิงกับตัวละครหญิง
พบวา  การใชความรุนแรงทํารายคูกรณีนั้นเปนไปลักษณะการ “ ตบตี ” มากกวา  ในกรณีท่ีเปนเหตุ
ขัดแยงระหวางตัวละครชายและตัวละครหญิงนั้น พบ ท้ังการใชความรุนแรงทํารายคูกรณีจนถึงชีวิต  
และการทํารายรางกายท่ีไมถึงชีวิต    สําหรับการใชความรุนแรงจนถึงชีวิตนั้นพบมากในลักษณะ
การ “ ส่ังประหารชีวิต ”  สวนการทํารายรางกายคูกรณีพบมากในลักษณะ“  การเฆ่ียนตี ”  

 
 ๔.๓  ขนบทางวรรณคดีการละคร   
 นอกจาก “ สถานภาพทางสังคม” และ““เพศสถานะ ” มีผลตอการเ กิดบทพิโรธวาทังแลว 
จากการศึกษาจากบทประพันธประเภทละครในและละครนอกพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จ-
พระพุทธเลิศหลานภาลัย ยังพบปจจัยท่ีมีผลตอการเ กิดบทพิโรธวาทังเพิ่มเ ติมอีกประการหนึ่ง  คือ
“ขนบทางวรรณคดีการละคร”  พบวา “ ขนบ ” ของการสรางงานประเภทละครในและละครนอกมี
ความแตกตางกันจะสงผลตอการเ กิดบทพิโรธวาทังท่ีแตกตางกันดวย   สําหรับ“ ละครใน  ”  นั้น             
อารดา  สุมิตร๕ กลาวถึงลักษณะของละครใน ดังตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
                                                                 

๕
 อารดา  สุมิตร,“ละครในของหลวงในสมัยรัชกาลท่ี ๒.”(วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาไทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๕๑๖) , ๒๑-๒๙ . 



๒๖๓ 

กระบวนการฟอนรําของละครในและทวงทํานองเพลงดนตรีของ
ละครในก็มีลีลาท่ีเช่ืองชาและนุมนวลกวาของละครนอกมาก  ตัวละครหญิงก็
ไมไดรองบทเองเหมือนอยางละครนอก  การรายรํา  ก็ตองแชมชา  และมีลีลาท่ี
งดงาม  สมกับท่ีผูแสดงเปนสตรีในวังซ่ึงสวนมากมีศักด์ิสูง  ดวย เหตุนี้ เ พลงท่ี
ใชบรรเลงและขับรองประกอบจึงตองเปนเพลงท่ีมีจังหวะชาและมีทํานอง
ละเมียดละไมสมกับลีลาของการรําอยางแนบเนียนสนิทสนม  การขับรองและ
การบรรเลงก็ตองมีความประณีตบรรจงและไพเราะครบทุกประการ   

 

 จะพบวา บทละครในเปนการแสดงท่ีประณีตบรรจง   ท้ัง เพลงบรรเลงและเพลงขับรองมี
จังหวะชาและละเมียดละไมสอดคลองกับทารําท่ีไปอยาง เชื่องชาและงดงาม  ดังนั้นจึงสงผลให               
“ จังหวะ ” การแสดงท้ังทารํา  คํารอง  เพลงประกอบมีลักษณะท่ีเนิบชา และนุมนวลตามไปดวย  
สอดคลองกับท่ีธานีรัตน  จัตุทะศรี๖ กลาวถึงความหมายของ  “ ขนบละครใน ” ไว ดังนี้ 
 

ขนบการแสดงละครใน   หมายถึง   แบบแผนการแสดงอันเปน
ลักษณะเฉพาะของละครใน   เ ชน  การดําเนินเ ร่ือง   วิธีการแสดง   เพลง  
กระบวนรํา  และดนตรี  ซ่ึงแตกตางจากการแสดงประเภทอ่ืน   ละครในเปน
ละครของพระมหากษัตริย  ถือเปนเคร่ืองประดับพระเ กียรติยศอยางหนึ่ง  
จุดมุงหมายของละครในมุงแสดงความงดงามและศิลปะช้ันสูงอันประณีต
บรรจงท้ังในดานการรํา  เพลงรอง   เพลงปพาทย   และถอยคําในบทละคร  
เพื่อใหสมกับเปนละครในราชสํานัก  มิไดมุงความตลกขบขันหรือสนุกสนาน
อยางละครชาวบาน 

  
  ขนบ หมายถึง แบบแผน ดังนั้นขนบการแสดงละครในจึงหมายถึง  แบบแผนการแสดง
ละครในซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะของละครในนั้นเอง  ดวยเหตุนี้ “ ขนบละครใน  ” จึงสอดคลองกับ            
“ ลักษณะละครใน  ”  ดัง ท่ียกตัวอยางไวแลวขางตน   คือ การดําเนินเ ร่ือง   ทารํา  คํารอง   และ                 

                                                                 
๖

 ธานีรัตน  จัตุทะศรี , “ พระราชนิพนธอิเหนาในรัชกาลท่ี ๒ : การสรางนิทานปนหยีใหเปนยอดแหง
วรรณคดีบทละครใน ”  (วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ๒๕๕๒) , ๒๕๖ . 



๒๖๔ 

เพลงประกอบนั้นเปนไปอยางเชื่องชาประณีตบรรจง   สาเหตุท่ีเปนเชนนี้สวนหนึ่งเพราะละครในมี 
“ จุดมุงหมาย ” ท่ีมุงใหเกิดความงามแสดงใหเห็นถึงศิลปะชั้นสูงในราชสํานักเพื่อใหสมกับการเปน
เคร่ืองประดับเกียรติพระมหากษัตริย  ลักษณะเชนนี้สอดคลองกับการใชอวัจนภาษาและวัจนภาษา
ในบทละครในท่ี“ ออมคอม ” ดังเชนตัวอยางจากเร่ืองอิเหนา  ตอนท่ีอิเหนาชนะศึกกระหมังกุหนิง  
แลวจึงเขาเฝาทาวดาหากับประไหมสุหรีดาหา ดังนี้ 
  
 

 เมื่อนั้น    โฉมยงองคประไหมสุหรี 

จึงมีพจนารถเสาวนีย   สงครามคร้ังนี้ไมควรเปน 

เพราะลูกเจากรรมทําแคนขัด   จนวิบัติบานเมืองไดเคืองเข็ญ 

ท้ังทุกขท้ังอายไมวายเวน   เลือดตาจะกระเด็นอยูเปนนิจ 

มันชางอาภัพอัปลักษณ   ไมไดพึ่งพํานักแตสักหนิด 

ใหซํ้าเสียวงศาสุราฤทธ์ิ   เจ็บชํ้าน้ําจิตเปนพนไป 

นี่หากวามีนัดดา    ไดเปนท่ีพึงพาอาศัย 

สังหารศัตรูกูเวียงไชย   ภักดีมีใจชวยเจ็บแคน 

จึงมิไดเปนเมืองขึ้นเขา   บุญคุณของเจาเปนเหลือแสน 

ไมมีของตองใจจะตอบแทน   ถาแมนบุษบาธิดาเรา 

ยังมิไดใหแกจรกา    จะยกใหเปนขาของเจา 

นึกวาวิบากกรรมทําเนา   ลูกคนหนึ่งเราไมเสียดาย  

(บทละครเร่ืองอิเหนา  ๒๕๔๓: ๓๕๕) 
 

 ถึงแมวาอิเหนาจะชนะสงครามและปกปองเมืองดาหาไวได  แตประไหมสุหรีดาหายังโกรธ
อิเหนาท่ีถอนหม้ันบุษบา  ดังนั้นเ ม่ืออิเหนาเขาเฝา   ประไหมสุหรีดาหาจึงกลาวประชดประชัน
อิเหนา  โดยกลาวตอวาบุษบาวาเปนตนเหตุใหวงศตระกูลเ ส่ือมเสียชื่อเ สียง   ท้ังนี้ เพื่อกระทบและ
ประชดอิเหนาท่ีเปนตนเหตุของเร่ืองราวท้ังหมด  จากบทประพันธขางตน  จะเห็นวาบทละครใน                   
มีลักษณะการใชอวัจนภาษาและวัจนภาษาภาษาท่ีออมคอม  ใชการประชดและกลาวกระทบเพื่อ            
ตอวาตองอาศัยการตีความอยางละเอียดจึงจะเขาใจได   
 แตเม่ือพิจารณาขนบของละครนอกจะพบวา  มีจังหวะการแสดงรวดเร็วตางจากละครใน  
ดังท่ี อารดา  สุมิตร กลาวเชิงเปรียบเทียบระหวางละครนอกและละครในไววา “ ละครใน ก็มีลีลาท่ี



๒๖๕ 

เชื่องชาและนุมนวลกวาของละครนอกมาก ” ท้ังนี้เพราะจุดมุงหมายของละครในตางจากละครนอก  
ละครในมุงเนนสรางความงดงามใหสมกับเปนเคร่ืองประดับเกียรติพระมหากษัตริย  แตจุดมุงหมาย
ของละครนอกนั้น  ธานีรัตน  จัตุทะศรี๗ กลาวไววา “ มุงความตลกขบขันหรือสนุกสนาน  ”   
สอดคลองกับการใชอวัจนภาษาและวัจนภาษาในบทละครนอกท่ี  “ตรงไปตรงมา” โดยไมตอง
ตีความมากนัก   
 ความตลกขบขันในบทละครนอกนั้นจัดไดวา เปน  “ ขนบ ”  ของบทละครนอกนั่นเอง  
ความขบขันนั้นสวนหนึ่งมากจากการกลาวถึงขอบกพรองของตัวละคร  ดัง ท่ี  ดวงมน   จิตรจํานงค ๘  
กลาวถึงละครนอกไวตอไปนี้   
 

หากพิจารณาบทละครนอกจะพบขอแตกตางจากวรรณคดีประเภท
อ่ืนในขอท่ีวา  มีอารมณขันเปนอารมณหลักของเร่ือง และอารมณขันนั้นมักมา
จากความบกพรองของตัวเอก  กลาวไดวาบทละครนอกเปนวรรณคดีเ ดียวท่ี
มุงเนนความบกพรองของมนุษยโดยใหตัวเอกเปนตัวแทนของความบกพรอง 

 

 จะพบวาบทละครนอกมุงเนนการสรางอารมณขัน   โดยสวนหนึ่ง เ กิดการจากสรางความ
บกพรองของตัวละครโดยเฉพาะอยางย่ิงความบกพรองของตัวละครเอก  นอกจากนั้นบทละครนอก
พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเ ลิศหลานภาลัยยังมีลักษณะเดนดานการกลาวถึง
ขอบกพรองของผูท่ีมีฐานะสูง เชน กษัตริย  เจาเมือง  ซ่ึงดวงมน  จิตรจํานง๙กลาววาเปนการ“ ย่ัวลอ 
” ชนชั้นสูงและนาจะเปน “กาวแรก” ของละครนอกท่ีสรางอารมณขันจากการย่ัวลอชนชั้นสูง  
 
 
 

                                                                 
๗ เรื่องเดียวกัน , ๒๕๖ . 
๘ ดวงมน  จิตรจํานง, หลังมานวรรณศิลป (กรุงเทพฯ : บริษัทสยามสมัยจํากัด,๒๕๒๘), ๒๗๖. 
๙

 เรื่องเดียวกัน , ๒๗๗ . 



๒๖๖ 

ความนิยมท่ีจะดูละครและฟงหรืออาน  บทละครท่ีเนนอารมณขัน
โดดเดนเหนืออารมณอ่ืน  ความนิยมนั้นนาจะมีในหมูประชาชนกอนบางแลว  
เห็นไดวาวรรณคดีในราชสํานักกอนท่ีจะมีละครนั้นมีอารมณขันนอยมาก  หาก
จะพูดตามขอมูลท่ีมีอยู  บทละครนอกพระราชนิพนธก็นาจะเปนกาวแรกของ
บทละครนอกที่เนนอารมณขันดวยการยั่วลอคนชั้นสูงอยางต้ังอกตั้งใจ 

  
 ขนบการสรางความตลกขบขันดวยการย่ัวลอชนชั้นสูงในบทละครนอกนี้  นาจะเ ร่ิมตนจา ก
บทละครนอกพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย    ขณะเดียวกันความตลก
ขบขันก็เปนสวนสําคัญท่ีมีผลตอ“โครงเ ร่ือง”  ของบทละครดวยเชนกันดังเชนท่ี ดวงมน  จิตร
จํานง๑๐ กลาวถึง“ ทาวสามนต ” ดังนี้   
 

ทาวสามนตเปนจุดเดนของอารมณขันก็เพราะขอบกพรองหลาย
ประการ เชน ความหุนหันพลันแลน  การขาดความพินิจและวิจารญาณ  การใช
อารมณ  ความหลงตัวเองและการพรํ่าเพอถึงความรุงโรจนเ กงกลาของตนใน
อดีต  บทละครจึงสามารถใชลักษณะยั่วลอ (irony) คือ อาศัยความเขาใจผิดของ
ทาวสามนต  เปนสวนสําคัญของโครงเร่ือง  โดยเฉพาะในตอนหาปลาหาเนื้อ  
ซ่ึงมีจุดประสงคจะกําจัดเจาเงาะ  แตกลายเปนกลับตาลปตร  ความเขาใจผิด
หรือไมรูความจริง ซ่ึงทําใหประมาทหม่ินวาเ จาเ งาะ ไร วิชาความรูและ
สมรรถภาพท้ังปวง   แสดงถึงขอจํากัดของทาวสามนตในทางปญญาและ
วิจารณญาณ  ความบกพรองเพราะความเขลาจึงเปนโครงเ ร่ืองท่ีเปนปจจัย
สําคัญของอารมณขัน  ท้ังนี้ยอมประกอบกับลักษณะนิสัยของพระสังขในรูป
เจาเงาะดวย  คือ  มีเมตตาแมไดเปรียบ  ก็เพียงแตใหบทเรียนอยางเบาะ  ๆ แก
หกเขยและทาวสามนตเทานั้นโดยไมผูกพยาบาท  กวีไดใชประโยชนจาก 
ความเขลาของคูปรับสรางความร่ืนรมยใจแกตัวเอกเพื่อชดเชยความอยุติธรรม
ท่ีตัวเอกไดรับและใหความหฤหรรษแกผูอานดวย 

 

                                                                 
๑๐

 ดวงมน  จิตรจํานงค , คุณคาและลักษณะเดนของวรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสนิทร .(กรุงเทพฯ : โรง
พิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร , ๒๕๔๔), ๒๐๒.   



๒๖๗ 

 จะพบวา การย่ัวลอทาวสามนต นอกจากจะใหเ กิดความตลกขบขันแลวสงผลสําคัญตอ            
การสรางโครงเร่ืองดวย  นอกจากนั้นยังเปนการชดเชยความอยุติธรรมท่ีตัวเอกไดรับดวยการสรา ง
ความขบขันใหตัวละครฝายปรปกษอีกดวย   ลักษณะการย่ัวลอตัวละครเอกและชนชั้นสูงนั้นพบใน
บทพิโรธวาทังด วยเชนกัน   ขนบของการย่ัวลอมีสวนทําใ หตัวละครท่ีกําลัง โกรธอยูมีสภาพ                
“นาขบขัน ”  ดวย 
 จากบทละครนอก เร่ืองสังขทอง ตอนท่ีบุตรเขยท้ังหกหาปลามาไดจํานวนนอยกวาเจาเงาะ  
นางรจนาจึงย้ิมเยาะ    บุตรีท้ังหกเห็นเชนนั้นก็โกรธเปนเหตุใหเ กิดเหตุทะเลาะวิวาทระหวาง               
นางรจนากับนางท้ังหกข้ึน  เจาเงาะเขาขัดขวางโดยเขามาก้ันกลางระหวางนางรจนาและนางท้ังหก  
ขณะเดียวกันก็หยอกลอกล่ันแกลงนางท้ังหกไปดวย  เขยท้ังหกเห็นเจาเงาะหยอกภรรยาก็โกรธจึง
เขารุมทํารายเจาเงาะแตสูเงาะไมได  เม่ือทาวสามนตเห็นเขยท้ังหกแพเจาเงาะก็โกรธ  ดังนี้ 
 
   เมื่อนั้น                      ทาวสามนตวาเหมมันขมเหง 
  อายเงาะปากลาทําไมยําเยง      กูออกสูดูเองลองสกัยก 
  ทําไมกับบาใบตาขาว      อีสาวสาวเหลานี้อยาวิตก 

(บทละครนอกรวม ๖ เร่ือง ๒๕๑๓: ๑๔๗) 
 

 ทาวสามนตโกรธเจาเงาะเพราะทําให เขยท้ังหกแพจึงตัดสินใจจะสูกับเจาเงาะแทน                    
แสดงใหเห็นวาทาวสามนตม่ันใจในพละกําลังของตนเองมาก  แตเ ม่ือทาวสามนตออก ไปสูกับ                     
เจาเงาะกลับมีทาทางท่ีตรงขามกับคําอวดอาง ดังนี้ 
  
 
  ลุกขึ้นขบฟนงันงก       เห็นท้ังหกตาลายหมายวาเงาะ 
  กระหยับยางสามขุมสุมตะร้ัง      ไมทันต้ังตอยตําซํ้าศอกเดาะ 
  ถองลงตรงจมูกถูกจําเพาะ      เขยใหญใจเสาะรองออกโอย 
  มองเขมนเปนครูก็รูจัก       ลงนั่งเหนื่อยหอบฮักหิวโหย 
  แลวรองดาเงาะม่ีนาตีโบย      มานี่โวยเลนกับกูดูสักคร้ัง 
  เห็นฮึกคึกคักขึ้นหนักหนา     ไลลวงเขามาหนาท่ีนั่ง 
  แตแคนอายหกคนพนกําลัง      มันเฝาถอยหลังไปอยางเดียว    



๒๖๘ 

  ยังวาตัวตอตัวชางช่ัวชาติ   นอยหรือนี่ขี้ขลาดตาเหมี่ยว 
  เปนฝูงเปนคณาทําหนาเชียว   แตอายเงาะคนเดียวก็กลัวมัน 
       (บทละครนอกรวม ๖ เร่ือง ๒๕๑๓: ๑๔๗) 
 

 ทาวสามนตลุกข้ึนตาลายเห็น เขยท้ังหกเปนเจาเงาะ  จึงตอยแตก็พลาดไปถูกจมูกของ               
เขยใหญทําใหเขยใหญรองโอดโอย  เม่ือทาวสามนตทราบวาเปนเขยใหญก็จะสูกับเจาเงาะใหมแตก็
หมดแรงตองนั่งหอบเพื่อพักเหนื่อย ระหวางนั้นก็กลาวทาทายเจาเงาะใหประลองกําลังกับตน 
นอกจากนั้นยังพาลกลาวบริภาษเขยท้ังหกท่ีไมชวยตนสูวา “ข้ีขลาดตาเหมี่ยว”  อีกดวย  หลังจากนั้น
ก็เรียกนางมณฑาใหมาหาตนและกลาวดังนี้   
 
  แลวเรียกนางมณฑามาเสียนี่   ไมพอท่ีพอทางออกกางก้ัน 
  อยาหามปรามเลยปลอยใหตอยกัน  ชางมันเปนไรจะไดดู 
  นอยหรือสนุกนักไมพักหา   ยังวาจะใหมีมวยหมู 
  ลูกเขยยายแตละคนพนรู        ชะตานาเอ็นดูเหมือนลูกเล็ก 
  ทุดอายหกเขยใหญชางใจเสาะ  ราวกับอายเงาะมันกินเหล็ก 
  ถูกเจ็บเขาไมไดดังใจเจก   แตเด็กเด็กมันก็ดีกวามึง 
  อีเมียก็สุดใจมิใชช่ัว    ดูหรือนองของตัวก็โกรธขึง 
  อีรจนาดาพี่มี่อึง    กระทืบตีนตึงตึงไมเกรงกลัว 
  กูยังแคนมึงอยูไมรูหาย   หนาไมอายเอาอายเงาะเปนผัว 
  นี่หากหาปลาไดจึงรอดตัว   หาไมก็หัวจะปลิวไป              

(บทละครนอกรวม ๖ เร่ือง ๒๕๑๓: ๑๔๘)
   

 ทาวสามนตกลาวกับนางมณฑาวา ปลอยใหเขยท้ังหกและเจาเงาะทะเลาะกันตอไมตองหาม 
และยังกลาวตอวา เขยท้ังหกใจเสาะเกรงกลัวเงาะ  สวนบุตรีท้ังหกนั้นเห็นนางรจนาย้ิมก็โกรธเคือง  
นางรจนาก็ไมดีกลาวบริภาษพี่สาวแลวยังกระทืบเทาอีกดวย   ทาวสามนตนั้นโกรธนางรจนาต้ังแต
เลือกเจาเงาะมาเปนสามีแลวหากหาปลาไมไดตนคงจะส่ังประหารชีวิตไปแลว   
  เหตุการณในตอนนี้ ภาพท่ีไดกลับไมปรากฏ “ ภาพความรุนแรง  ”  เลยตางจากการ                  
บทพิโรธวาทังท่ัวไปท่ีพบภาพความรุนแรงท้ัง  การใชอวัจนภาษา วัจนภาษา และการใชความ



๒๖๙ 

รุนแรง   ทํารายคูกรณี เพื่อระ บายความโกรธและสรางความเ จ็บปวดท้ังกายและใจแกคูกร ณี  
ถึงแมวาทาวสามนตจะพยายามทํารายรางกายเจาเงาะแตผลท่ีไดกลับ พลาดไปถูกเขยท้ังหกยังไมทัน
จะไดเขาใกลเจาเงาะก็หมดแรงเสียกอน   ในชวงทายแมวาทาวสามนตจะกลาววาผู ท่ีมีสวนใน                
การทะเลาะวิวาทท้ังหมดโดยลืมวาตนเองก็เขาไปรวมทะเลาะดวยเชนกัน    เ ม่ือพิจารณาการตอวา
ของท าวสามนตนั้น เปน ลักษณะ  “ การบนวา  ”  บรรดาลูก เขยและ ลูกสาวของตนมากกว า   
พฤติกรรมเชนนี้ของทาวสามนตทําใหผูอานตลอดจนผูฟง รูสึกตลกขบขันท่ีทาวสามนตปฏิบัติตน
ไมเหมาะสมกับตําแหนงเจาเมือง ผูอานจะไมรู สึกโกรธรวมไปกับตัวละคร   ดังนี้แลวเ ม่ือพิจารณา          
“ รส ” ในวรรณคดีสันสกฤตประกอบจึงกล าวไดวาในสวนนี้นั้น   ผูอานเ กิด “ หาสยรส ”  หรือ             
รสแหงตลกขบขันขณะท่ีตัวละครนั้นกําลังโกรธอยูหรือเ กิด “ บทพิโรธวาทัง  ”  อยู   หายสยรสนี้
ไดมาจากการพิจารณาอารมณโกรธของตัวละคร(  บทพิโรธวาทัง  )   นั่นเอง   การย่ัวลอชนชั้นสูง
เชนนี้ไมพบบทละครในเร่ืองอิเหนา  แตเม่ือพิจารณาบทละครใน  เ ร่ือง  รามเกียรต์ิ  พบการย่ัวลอ
ทศกัณฐ  ซ่ึงมีฐานะเปนเจาเ มืองจนสงผลใหผูอานเ กิดความตลกขบขันไดดวยเชนกัน   ดังใน                 
บทละครในเร่ืองรามเกียรต์ิ ตอนท่ีหนุมานผูกผมทศกัณฐและนางมณโฑใหติดกัน   หนุมานสาป                 
ใหผมคลายออกไดดวยการท่ีนางมณโฑตบศีรษะทศกัณฐ   แตนางมณโฑไมยอมตบศีรษะทศกัณฐ
จึงทําใหทศกัณฐโกรธนางมณโฑ ดังบทประพันธตอไปนี้  
   
   เมื่อนั้น    องคทาวทศพักตรยักษา 
  จึ่งวากับมณโฑดวยโกรธา   ยังจะมารอร้ังนั่งตะบอย 
  ดูเถิดเจาขาพระอาจารย   เมื่อดีฉานยอมใหแลวไมตอย 
  มันนาเดือดเลือดตาจะหยดยอย  ยังครวญครํ่าสําออยเอาอะไร 
  ประเด๋ียวนี้ก็จะสวาง   นอยหรือชางกิริยาอัชฌาสัย 
  หรือเห็นมันเหมาะงามก็ตามใจ  ท้ิงไวดูเลนอยูเชนนี้ 
   

 จากบทประพันธขางตนจะพบวาทศกัณฑโกรธนางมณโฑท่ีไมยินยอมตบศีรษะเพื่ อ                  
ถอนคําสาปของหนุมาน  สาเห ตุท่ีนางมณโฑไมตบศีรษะทศกัณฐเปนเพราะนางเคารพสา มี                        
แตทศกัณฐกลับโกรธจะใหนางมณโฑทุบศีรษะตนใหได  ดวยเหตุนี้จึงสงผลใหผูอานตลอดจนผูฟง
รูสึกตลกขบขัน 



๒๗๐ 

 นอกเหนือจากการย่ัวลอชนชั้นสูงแลวในบทละครนอกยังปรากฏ “การย่ัวลอ”  ตัวละครเอก
ในลักษณะเดียวกันนี้อีก  ดังเชนปรากฏในเ ร่ืองไกรทอง   หลังจากเกิดเหตุทะเลาะวิวาทระหวาง              
นางวิมาลาและนางตะเภาแกวตะเภาทองแลว  นางวิมาลาจึงแกยันตถอดแหวน และกลับถํ้าทองไป  
ตอมาไกรทองคิดถึงวิมาลาจนเห็นเสาบานเปนนางวิมาลา ดังนี้ 
 
   จึงลุกจากเตียงเมียงออกมา  แยมยิ้มพยักหนาแลวปราศรัย 
  พูดพลางทางหลงลูบไล   กอดเสาเขาไวท้ังสองมือ 
  คร้ันรูวามิใชก็ไดคิด   เอะผิดแลวเราเสาดอกหรือ 
  ทําแกขวยฉวยผามากระพือ   แลดูขื่อวาจะผูกคอตาย 
  เห็นเมียมาฉุดชิงยิ่งขึ้งโกรธ   แกลงโขยดยกตีนขึ้นปนปาย 
  เคืองขัดวัดเหว่ียงวุนวาย   เดินชายเชือนออกมานอกชาน 
  แววเสียงไกขันสําคัญวา   วิมาลามาเรียกก็รองขาน 
  แลหาแหงใดไมพบพาน   งุนงานอยูคนเดียวเท่ียวมอง 
       (บทละครนอกรวม ๖ เร่ือง ๒๕๑๓: ๓๖๙) 
 

 ไกรทองคิดถึงนางวิมาลามากจนเห็นเสาบานเปนนางวิมาลา  เ ม่ือรูวาไมใชนางวิมาลาก็              
แกเขินดวยการหยิบผามาทําทีวาจะผูกคอตาย  เม่ือนางตะเภาแกวตะเภาทองเขามาขัดขวางก็โกรธ 
แลวจึงเดินเล่ียงออกไปนอกชาน  คร้ันไดยินเสียงไกก็คิดวาเปนเสียงนางวิมาลา  
 เหตุการณใ นตอนนี้จะพบวาไกรทองนั้นคิดถึงน างวิมาลามาก ขณะเดียวกันก็โกรธ                  
นางตะเภานางแก วตะเภาทองท่ีเขาหามท่ีตนผูกคอตาย   ไกรทองแสดงท าทางคิดถึงมากจน                     
ไมสามารถควบคุมสติของตนเองได   การแสดงทาทีโกรธเคืองนางตะเภาแกวตะเภาทองก็เชน กัน 
คือ โกรธแบบไมมีเหตุผลอันเหมาะควร  ลักษณะเชนนี้ เองลดทอนภาพความเปนตัวละครเอก                
ฝายชายท่ีเกงกลาสามารถของไกรทองลง   ผูอานจะรูสึกตลกขบขันกับทาทางท่ีไมสอดคลองกับ
ลักษณะอันควรของตัวละครเอก  การย่ัวลอตัวละครเอกนี้ไมปรากฏในบทละครในท้ังเ ร่ือง  อิเหนา
และรามเกียรต์ิ 
 



๒๗๑ 

 จึงกลาวไดวาขนบทางวรรณคดีการละครสงผลตอการเ กิดบทพิโรธวาทังในลักษณะท่ี
แตกตางกันกับบทละครนอกมีการย่ัวลอตัวละครท้ังตัวละครเอกและชนชั้นสูงเพื่อสรางความตลก 
แตบทละครในรามเกียรต์ิแมจะปรากฏการย่ัวลอชนชั้นสูง  แตก็เปนการย่ัวล อตัวละครฝายปรปกษ                        
เพื่อลดทอนความนาเชื่อถือ  ท้ังยังไมปรากฏการย่ัวลอตัวละครเอกดังเชนปรากฏในบทละครนอก  
สวนหนึ่งเปนเพราะเ ร่ืองรามเกียรต์ิ  มีจุดประสงคเพื่อ กลาวถึง  เ กียรติยศของพระราม จึงไม
เหมาะสมหากจะลดทอนความนาเชื่อถือของตัวละครเอก   แตเ ม่ือพิจารณาลักษณะการย่ัวลอตัว
ละครในบทละครในเร่ืองอิเหนา จะพบวาไมปรากฏการย่ัวลอท้ังตัวละครเอกและตัวละครท่ีมีเปน
ชนชั้นสูง  สอดคลองกับเร่ืองระดับการใชภาษาท้ังอวัจนภาษาและวัจนภาษาเพื่อระบายความโกรธ
ดังท่ีกลาวไวแลวขางตนนั่นเอง 



บทท่ี ๕ 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 
สรุปผลการวิจัย 
  

สมัยรัตนโกสินทรตอนตนเปน “ยุคทอง” ของการสรางงานวรรณคดีและศิลปะการละคร 
เ พ รา ะ ว า มี ก าร สร า ง ผล ง าน เ ป น จํ าน วนมาก แล ะ มีก าร พัฒ น า ง า น อย า ง ต อ เ นื่ อ ง                                 
โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยทรงพระราชนิพนธงานประเภทบทละครไวเปน                 
จํานวนมาก  พระปรีชาสามารถดานงานวรรณคดีบทละครนั้นเปนท่ีประจักษ โดยท่ัวไป  ดวยเหตุนี้
ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาบทละครในและบทละครนอกพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเ ลิศ -
หลานภาลัยในดานการศึกษาเปรียบเทียบ  โดยมีวัตถุประสงควิจัย คือ เพื่อศึกษากระบวนการเ กิดบท
พิโรธวาทัง  การเปรียบเทียบหาลักษณะรวม และลักษณะเฉพาะของบทพิโรธวาทัง  และหาปจจัยท่ีมี
ผลตอลักษณะการระบายความโกรธ  ขอบเขตท่ีใช ศึกษา  คือ บทละครในและบทละครนอก              
พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย จํานวน ๗ เร่ืองไดแก อิเหนา รามเกียรต์ิ 
สังขทอง ไกรทอง ไชยเชษฐ มณีพิชัย และคาวี 
 ผู วิ จัย ศึกษาบทพิโรธวา ทัง จากบทละครในและบทละครนอกพระราชนิพนธ ใ น
พระบาทสมเด็จพระพุทธเ ลิศหลานภาลัย  โดยใชทฤษฏีทางจิตวิทยาประกอบการวิเคราะหพบ
กระบวนการเกิดบทพิโรธวาทังมี ๔  ข้ันตอน  ไดแก ตัวละครเกิดความขัดแยง  ตัวละครเกิดความ               
คับข อง ใ จ  ตัวละ คร เ กิดอารมณ โกรธ  แล ะ  ตัวละ ครแสดง กิ ริยา เ พื่อระบายความโกรธ                              
ในกระบวนการเกิดบทพิโรธวาทังท้ัง ๔ ข้ันตอนนี้สามารถแบงไดเปน  บทพิโรธวาทังท่ีมีครบ ๔ 
ข้ันตอน  บทพิโรธวาทัง ท่ีมี ๓  ข้ันตอน  และบทพิโรธวาทังท่ีมี ๒  ข้ัน ตอน  จากการศึกษาพบ                  
บทพิโรธวาทังท่ี  ๓  ข้ันตอนมากท่ีสุด  รองลงมาเปนบทพิโรธวาทังท่ีมีครบ ๔  ข้ันตอน  และ                     
บทพิโรธวาทังท่ีมี ๒ ข้ันตอนพบนอยท่ีสุด  สาเหตุท่ีเปนเชนนี้สวนหนึ่งเปนเพราะบทพิโรธวาทังท่ี
มี ๓ ข้ันตอนท่ีพบมากท่ีสุดนั้น   โดยมากแลวแมไมกลาวถึง ข้ันตอนตัวละครเกิดความคับของใจ 
หรือ ข้ันตอนตัวละครเกิดอารมณโกรธก็สามารถทราบถึงความโกรธของตัวละครได  ท้ัง ยังทําให
บทประพันธส้ันกระชับลงไมยืดเย้ือ  แตบางเหตุการณ “ จําเปน  ”  ตองกลาวถึงท้ัง ข้ันตอนท้ังหมด

๒๓๓ ๒๗๒ 



๒๗๓ 

เพราะหากขาดข้ันตอนใดข้ันตอนหนึ่งจะทําใหขาดความตอเนื่องกัน  โดยมากพบวาบทพิโรธวาทังท่ี
มีครบท้ัง ๔ ข้ันตอน มักเปนบทพิโรธวาทังท่ีเปนสวนสําคัญตอโครงเ ร่ืองหลัก  ดังนั้นกวีจึงตอง              
แจกแจงรายละเอียดเพื่อใหเนื้อหาครบถวนสมบูรณ  เพราะเหตุนี้ จึงพบบทพิโรธวาทังท่ีมีครบ ๔ 
ข้ันตอนมากเปน ลํา ดับท่ีสอง   สวนบทพิโรธวาทังท่ีมี  ๒  ข้ัน ตอนนั้น พบวาส วน ใหญ มัก มี                      
การกลาวถึงอารมณอ่ืนรวมดวย  จึงสงผลใหกลาวถึงอารมณโกรธลดนอยลงเพิ่มเพื่อใหพื้นท่ีกับ
อารมณอ่ืนดวย  นอกจากนี้บทพิโรธวาทังท่ีมี  ๒  ข้ันตอนมักเปนเหตุการณส้ัน  ๆ ไมสงผลต อ               
โครงเร่ืองหลัก  ดังนั้นจึงพบบทพิโรธวาทังท่ีมี ๒ ข้ันตอนนอยท่ีสุด 

ลักษณะรวมในบทพิโรธวาทังบทละครในและบทละครนอก   ปรากฏกระบวนการเ กิด            
บทพิโรธวาทังท้ัง ๔ ข้ันตอนเชนเดียวกัน  โดยมีขอบเขตของเ ร่ิมตนจากตัวละครเกิดความขัดแยง  
และส้ินสุดลงเม่ือตัวละครระบายความโกรธ  เม่ือพิจารณาอารมณโกรธตามกรอบกระบวนการเ กิด           
บทพิโรธวาทังดังกลาวท้ังในบทละครในและบทละครนอกพบวาในอารมณโกรธมีอารมณอ่ืนรวม
อยูในบทพิโรธวาทังดวย  ไดแก อารมณโกรธปรากฏรวมกับอารมณเศราใจ  อารมณ โกรธปรากฏ
รวมกับอารมณนอยใจ  ลักษณะเชนนี้อารมณโกรธจะทําหนาท่ีเปนสวนเสริมใหอารมณอ่ืนโดดเดน
ข้ึนทําใหผูอานตลอดจนผูชมผูฟง เห็นตัวละครหลากหลายมิติมากข้ึนและเกิดความสมจริงข้ึน                
ในสวนของการแสดงกิริยาเพื่อระบายความโกรธในบทละครในและบทละครนอกนั้นพบท้ังสวน
เหมือนกันโดยจําแนกการระบายความโกรธไดเปนการใช อวัจนภาษา (  กระทํากับส่ิงของ  )                
การใ ชวัจนภาษา (  การกลา วบริภาษ  )  และการใ ชความรุนแรง  (  ทํารา ยคูกรณี )   เ ชนกัน                         
ในบทพิโรธวาทังบางบทพบการระบายความโกรธครบท้ังสามวิธีการ  บางบทพบเพียงสองหรือ
หนึ่งวิธีการ  หากพบท้ังสามวิธีการโดยมากแลวพบการระบายความโกรธเปนไปตามลําดับข้ันตอน
ดังตอไปนี้  
 
อวัจนภาษา(ทําลายส่ิงของ)   วัจนภาษา (กลาวบริภาษ)  ใชความรุนแรง(ทํารายคูกรณี) 
 
  

จากการศึกษาพบสวนนอยท่ีการระบายความโกรธสลับกัน เชน  การใชวัจนภาษา กอนการ
ใชอวัจนภาษาระบายความโกรธ  ดานการใชความรุนแรงทํารายคูกรณีนั้นมักพบเปนลําดับสุดทาย 



๒๗๔ 

และระดับการใชความรุนแรงทํารายคูกรณีท่ีรายแรงท่ีสุด คือ การสังหารคูกรณี ท้ังนี้ปรากฏบท
พิโรธวาทังเปนสวนหนึ่งของกลศึกในการทําสงครามดวย  เนื่องจากเม่ือโกรธแลวจะทําใหตัวละคร
กระทําการโดยประมาท  ขาดสติ  นําพาใหกองทัพพายแพได   สําหรับการพายแพในบทสงคราม
นั้นก็คือ ความตาย นั่นเอง   นอกเหนือการใชเปนกลศึกแลวจะพบวาในบทสงครามมักปรากฏ              
บทพิโรธวาทังกอนทําสงครามเหตุเพราะวากวีใชความตอเนื่องของลําดับเหตุการณโดยไลเ รียงจาก
ตัวละครโกรธ  นําไปสูการระบายความโกรธโดยการใชอวัจนภาษาและวัจนภาษา และพัฒนาไปสู
การใชความรุนแรงสูงสุดคือการสังหารศัตรู   ผูอานและผู รับสารจะรู ลําดับเหตุการณสงผลให              
เกิดความตอเนื่องและความสมจริงมากย่ิงข้ึน 
 สวนขอแตกตางและลักษณะเฉพาะของบทพิโรธวาทังในบทละครในและบทละครนอก
พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  พบวาสวนแตกตางท่ีปรากฏชัดเจน  คือ 
ระดับภาษา ท่ีใช ระบายความโกรธท้ัง อวัจนภาษาและวัจนภาษา   ใ นบทละครนอกปรากฏ                     
การใชอวัจนภาษาท่ีไมเหมาะสมหยาบคาย เชน  การถมน้ําลาย  การเกาศีรษะ   สวนวัจนภาษานั้น
ปรากฏใชคําท่ีมีความหมายโดยตรงและหยาบคาย  เชน  อีแพศยา อีจัญไร อัปรีย  บางบทประพันธ
กลาวถึงเร่ืองเพศและความสัมพันธทางเพศดวย    

บทละครในเร่ืองรามเกียรต์ิปรากฏการใชอวัจนภาษาท่ีหยาบคายเชนกัน  คือ การถมน้ําลาย  
แตตัวละครท่ีแสดงกิริยาดังกลาวนั้นเปนลิงซ่ึงแสดงออกโดยสัญชาตญาณ  ตางจากบทละครนอกซ่ึง
ผูแสดงกิริยาไมเหมาะสมเปนตัวละครหญิง ท่ีมีฐานะทางสังคมสูง   สวนการใชอวัจนภาษาเพื่อ
ระบายความโกรธเปนไปอย าง ออมคอม เช น  การปกไมบริภ าษของนาง สีดา ดานการใ ช                      
วัจนภาษาบริภาษ พบวา ปรากฏใชคําบริภาษท่ีมีความหมายโดยตรง  เชน  ทรลักษณ  ชั่วชา ติ              
สาเหตุท่ีเปนเชนนี้เปนเพราะบทละครในเร่ืองรามเกียรต์ินั้นมีวัตถุประสงคเพื่อยอเ กียรติพระรามจึง
ปรากฏความเกงกาจสามารถดานการรบของพระรามและบริวารหลายเหตุการณ  นอกจากนั้น               
บทพิโรธวาทังยังเปนบทสําคัญกอนเ ร่ิมบทสงครามอยูบอยคร้ัง ซ่ึงคูกรณีหลักในเ ร่ืองเปนยักษ          
หลายคร้ังท่ีผูออกรบฝายพระรามเปน  “ ลิง”  ประกอบกับฝายคูกรณีก็เปน“ ยักษ ”   ลวนแลวแต
ไมใชมนุษย  ดังนั้นจึงปรากฏการใชคําท่ีมีความหมายโดยตรงไมออมคอมเพื่อใหเหมาะสมกับผูใช
ทําใหเกิดความสมจริงมากย่ิงข้ึน   



๒๗๕ 

เม่ือพิจารณาบทละครในเ ร่ืองอิเหนาพบจากใ ชอวัจนภาษาท่ีออมคอมเชนเ ดียวกันกับ                 
บทละครในเร่ืองรามเกียรต์ิ เชน การไสพานหมากของนางจินตะหรา  สวนการใชวัจนภาษาบริภาษ 
พบการใชคําท่ีมีความหมายโดยนัยการใชสํานวนความเปรียบท่ีตองตีความโดยลึกซ้ึงจึงจะเขาใจ 
สาเหตุท่ีเปนเชนนี้เพราะบทละครในเร่ืองอิเหนาเปนเร่ืองราวความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย
เปนสวนใหญแลว และตัวละครในเร่ืองมีสถานภาพสูงมีเชื้อสายกษัตริยดวยกันท้ังส้ิน   ดังนั้นจึง
พบวาการใชภาษาแสดงการบริภาษจึงออมคอม และตองแปลความโดยละเอียดจึงจะเขาใจ 

  เม่ือพิจารณาระดับการใชภาษาของท้ังในบทละครนอกและบทละครในดังนี้แลวอาจกลาว
ไดวา บทละครนอกใชคําและความท่ีหยาบคายมากท่ีสุด มีการกลาวถึงเ ร่ืองเพศและความสัมพันธ
ทางเพศ สวนในบทละครในเ ร่ืองรามเกียรต์ิและบทละครในเ ร่ืองอิเหนานั้น อาจกลาวไดว า                     
บทละครในเร่ืองรามเกียรต์ิมีระดับความหยาบคายมากกวาเพราะปรากฏการใชคําหยาบคาย   แต             
บทละครในเร่ืองอิเหนาไมปรากฏการใชคําหยาบคาย 
 นอกจากนั้นเม่ือศึกษาบทพิโรธวาทังจากบทละครในและบทละครนอกพระราชนิพนธใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยแลวพบปจจัยท่ีมีผลตอการเ กิดบทพิโรธวาทังในลักษณะท่ี
แตกตางกันออกไป  ๓  ปจจัย คือ สถานภาพทางสังคม เพศสถานะ และขนบทางวรรณคดีการละคร 
ดังนี้ 

สถานภาพทางสังคมมีสวนกํากับการกลาวบริภาษในบทพิโรธวาทัง ผู ท่ีมีสถานภาพทาง
สังคมสูงกวา หรือมีสถานภาพทางสังคมเทาเ ทียมกันเทานั้นจึงจะมีสิทธิกลาวบริภาษโตตอบได   
หากเปนผูมีสถานภาพทางสังคมตํ่ากวาแลวนั้นจะไมสามารถบริภาษโตตอบเพราะผู ท่ีมีสถานภาพ
ทางสังคมสูงกวานั้นยอมมีอํานาจกอใหเ กิดโทษตอผู ท่ีมีสถานภาพทางสังคมตํ่ากวาได   ผู ท่ีมี
สถานภาพทางสังคมตํ่ากวานั้นทําไดเพียงแตแสดงความไมพอใจดวยการนินทาหรือใชอวัจนภาษา
เพื่อระบายความโกรธ เทานั้น    ในกรณี ท่ีเป นเห ตุขัดแยง ระหวาง บุตรและ บุพการี พบว า                         
บทละครนอกพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเ ลิศหลานภาลัยมีลักษณะเฉพาะท่ี ไม
ปรากฏเชนในบทละครนอกกรุงศรีอยุธยา  คือ บุตรจะไมกลาวบริภาษโตตอบบุพการี เลยแตกตาง
กับบทละครนอกกรุงศรีอยุธยาท่ีปรากฏการบริภาษโตตอบของบุตร  เชน  นางมโนราหกลาวบริภาษ
มารดาของนางท่ีไมอนุญาตใหนางไปเลนน้ํากับพี่สาวท้ังหก  นอกจากนั้นในบางเหตุการณ ยังพบวา



๒๗๖ 

ความสัมพันธทางสังคมมีสวนทําใหเกิดบทพิโรธวาทังดวยเชนกันในลักษณะการโกรธแทน กันดวย
เชนกัน เชนในกรณีของนางวิยะดาโกรธนางจินตะหราแทนนางบุษบา 

สวน เพศสถานะนั้นเปนปจจัยท่ีทําใหเกิดบทพิโรธวาทังในลักษณะท่ีแตกตางกัน  กลาวคือ                 
เหตุขัดแยงระหวางตัวละครชายกับตัวละครชายจนเกิดบทพิโรธวาทังพบวา  การใชความรุนแรง            
ทํารายคูกรณีนั้นจะเปนการทํารายจนถึงแกชีวิตโดยมากพบในบทสงคราม  สาเหตุท่ีเปนเชนนี้
เพราะตัวละครชายรักษาเกียรติของตนเองท่ีสวนหนึ่งมาจากความสามารถในการตอสู  แตเ ม่ือ คูกรณี
เปนตัวละครหญิงกับตัวละครหญิงพบวา  การใชความรุนแรงทํารายคูกรณีนั้นเปนไปลักษณะก าร
ทํารายรางกายมากกวา  ระดับการตบตีนั้นจะคอย ๆ เพิ่มจากการใชมือเปลาตบตีทํารายรางกาย  
นําไปสูการใชอาวุธ เชน ใชไมเฆ่ียนตีคูกรณี  ในกรณีท่ีเปนเหตุขัดแยงระหวางตัวละครชายและ             
ตัวละครหญิง พบท้ังการใชความรุนแรงทํารายคูกรณีจนถึงแกชีวิต และการทํารายรางกาย  สวนมาก
พบการทํารายรางกายมากกวาการใชความรุนแรงทํารายคูกรณีจนถึงแกชีวิต  สําหรับการใชความ
รุนแรงจนถึงแกชีวิตนั้นพบมากในลักษณะการส่ังประหารชีวิต  สวนการทํารายรางกายคูกรณี
โดยมากพบในลักษณะการเฆ่ียนตี  
 สําหรับ ขนบทางวรรณคดีการละครนั้น พบวาในบทละครนอกมีการย่ัวลอชนชั้นสูง  เชน
การย่ัวลอกษัตริย บางคร้ังพบการย่ัวลอตัวะครเอก เชน ทาวสามนตในเ ร่ืองสังขทอง  หรือ ไกรทอง
ในเร่ืองไกรทอง  การย่ัวลอชนชั้นสูงนี้ทําใหผูชมเกิดความขบขันตัวละครท่ีกําลังโกรธมากกวารูสึก
โกรธรวมไปกับตัวละครดวย  ดังนั้นจึงสงผลใหเกิดบทพิโรธวาทังท่ีแตกตางจากบทละครในท่ีไมมี
ขนบการย่ัวลอชนชั้นสูงและย่ัวลอตัวละครเอก  
 
ขอเสนอแนะ 
 

ผู วิ จัย ศึกษาบทพิโรธวา ทัง จากบทละครในและบทละครนอกพระราชนิพนธ ใ น
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  พบวาการระบายความโกรธนั้นมักจะเ รียงรูปแบบจาก  
การใชอวัจนภาษา (กระทําตอส่ิงของ) การใชวัจนภาษา (กลาวบริภาษ)  และการใชความรุนแรง                 
(ทํารายคูกรณี) ตามลําดับ ผูวิจัยเห็นวานาจะมีการศึกษาการระบายโกรธในวรรคดีประเภทอ่ืนตอไป  
เพื่อหาจุดรวมและสวนตางนําไปสูการขนบการระบายความโกรธในวรรณคดีไทยตอไป 



รายการอ้างอิง 

 
กุลนรี  ราชปรีชา. วรรณกรรมการสงคราม. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๒. 
กุสุมา  รักษมณี. การวิเคราะห์รสวรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต. พิมพ์คร้ังท่ี ๒. กรุงเทพ:  

  บริษัทธรรมสาร จ ากัด, ๒๕๔๙. 

กุสุมา  รักษมณีและคณะ. ศักดิ์ศรีและความอับอายในวรรณกรรมไทย. กรุงเทพฯ: บริษัทออฟเซ็ทเพรส,   

  ๒๕๕๐. 

กุหลาบ มัลลิกะมาส. วรรณคดีวิจารณ์. พิมพ์คร้ังท่ี ๔. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๒๘. 

  .วรรณกรรมไทย. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินต้ิง, ๒๕๑๗. 

แกร่ี, แกเกลียดิ. ต าราพิชัยสงครามของซุนวู. แปลโดย พ.ท.วีรจิต กลัมพะสุต.กรุงเทพฯ:                 

  โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๒. 

โกชัย  สาริกบุตร. ข้อมูลบางประการเกี่ยวกับละครนอกและบทละครนอกพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ 

  พระพุทธเลิศหล้านภาลัย. เชียงใหม่: วิทยาลัยครูเชียงใหม่, ๒๕๒๒. 

จตุพร  มีสกุล. “การศึกษาเชิงวิเคราะห์บทละครนอก พระนิพนธ์ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงภูวเนตร-  
  นรินทรฤทธิ์. ” วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีไทย   
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐. 

จันทร์สุดา  ไชยประเสริฐ. “ความขัดแย้งในวรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น(รัชกาลท่ี ๑-๓):  

  การเผชิญปัญหาและการแก้ปัญหาของตัวละคร.” วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต  

  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๙. 

จิราภรณ์  ต้ังกิตติภาภรณ์. จิตวิทยาเบ้ืองต้น. สงขลา: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,  
  ๒๕๓๒. 

ชูทิตย์  ปานปรีชา. จิตวิทยาท่ัวไป. นนทบุรี :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช, ๒๕๑๙. 

ดวงมน  จิตร์จ านงค์. คุณค่าและลักษณะเด่นของวรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น .พิมพ์คร้ังท่ี ๒.  
  กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๔.   

                , หลังม่านวรรณศิลป์. กรุงเทพฯ: บริษัทสยามสมัยจ ากัด, ๒๕๒๘. 

 

๒๗๗ 



ด ารงราชานุภาพ, สมเด็จฯกรมพระยา. ละครฟ้อนร า. กรุงเทพ ฯ: บริษัทพิฆเณศพร้ินต้ิงเซ็นเตอร์จ ากัด, 

  ๒๕๔๖. 

ธรรมาภิมณฑ์, หลวง.  ประชุมล าน าประมวลต ารากลอนกานต์โคลงฉันท์. พระนคร: โรงพิมพ์ส านักท าเนียบ 

  นายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๔. 

ธานีรัตน์  จัตุทะศรี. “พระราชนิพนธ์อิเหนาในรัชลกาลท่ี ๒: การสร้างนิทานปันหยีให้เป็นยอดแห่ง 

  วรรณคดีบทละครใน.” ปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย   

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒. 
นันท์ทยา  ล าดวน.  วรรณคดีการละคร. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๑. 

ทรงศักด์ิ  ปรางค์วัฒนากุล. การละครไทย. กรุงเทพฯ: อมรการพิมพ์, ม.ป.ป. 
บุษกร  อ าไพ. “การวิเคราะห์บทพิโรธวาทังในวรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น.” วิทยานิพนธ์ 

  ปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๓. 

บุญเกิด  รัตนแสง. เกร็ดวรรณคดี. กรุงเทพฯ: ธนรัชการพิมพ์, ม.ป.ป.  

บุญเหลือ  เทพยสุวรรณ, หม่อมหลวง. “ พระพุทธเลิศหล้าฯไม่เห็นได้ท าอะไร.” ใน แว่นวรรณกรรม, ๒๐๔.  
   กรุงเทพฯ : อมรินทร์พร้ินต้ิง, ๒๕๓๙ . 
ประสิทธิ์  กาพย์กลอน. แนวทางศึกษาวรรณคดี. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิชจ ากัด, ๒๕๑๘. 
เปล้ือง ณ นคร.  ประวัติวรรณคดีไทยส าหรับนักศึกษา. พิมพ์คร้ังท่ี๘. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๓. 

พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ. “ลักษณะขัดแย้งและความขัดแย้งในพระราชนิพนธ์บทละครนอกในพระบาทสมเด็จ 
  พระพุทธเลิศหล้านภาลัย.” ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาภาษาและวรรณคดีไทย 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร , ๒๔๒๓. 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต). พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์คร้ังท่ี ๑๐  

   กรุงเทพฯ: เอส.อาร์.พร้ินต้ิง แมส โปรดักส์ จ ากัด, ๒๕๔๖. 

พาณี  สีสวย. ศิลปะการละครของไทย. กรุงเทพฯ: ธนะการพิมพ์, ๒๕๒๙. 

พิสมัย ศรีอนุพันธุ์. “วรรณกรรมปัจจุบัน.” ใน วัฒนธรรมไทย, ๔๕-๔๑. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พร้ินต้ิง. 

 

 

 

๒๗๘ 



พร้ิมเพรา ดิษยวณิช. เอกสารประกอบการบรรยาย วิชาพฤติกรรมศาสตร์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  

  คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เข้าถึงเม่ือ ๒๘กรกฎาคม. เข้าถึงได้จาก: 

  http://www.chamlongclinicpsych.com , ๒๕๕๕. 

พุทธเลิศหล้านภาลัย, พระบาทสมเด็จ .บทละครเร่ือง อิเหนา. พิมพ์คร้ังท่ี ๑๔.กรุงเทพ ฯ:  

  ส านักพิมพ์บรรณาคาร, ๒๕๔๓ 

_______, บทละครนอก ๖ เร่ือง สังข์ทอง ไชยเชษฐ์ ไกรทอง มณีพิชัย คาวี สังข์ศิลป์ชัย. พิมพ์คร้ังท่ี ๙.  

  กรุงเทพ ฯ: ส านักพิมพ์บรรณาคาร, ๒๕๔๐. 

_______, บทละคอนเร่ืองรามเกียรติ์และบ่อเกิดรามเกียรติ์. พระนคร: ส านักพิมพ์บรรณาคาร, ๒๕๑๒. 

ไพศาล  กรุมรัมย์. “อารมณ์ขันในบทละครนอกเร่ืองสังข์ทอง พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ 
  พระพุทธเลิศหล้านภาลัย.” ปริญญาศิลปศาสตร์หาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย   
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๔. 

มนตรี  ตราโมท. การละเล่นของไทย. กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๔๐.   

ยศ  สันตสมบัติ. ฟรอยด์พัฒนาการของจิตวิเคราะห์จากความฝันสู่สังคม. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์ 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๒. 

ยุรฉัตร  บุญสนิท. “พระราชนิพนธ์บทละครนอกในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย :       
  การวิเคราะห์ในด้านระบบครอบครัวและการสมรส.” ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต 
  แผนกวิชาภาษาไทย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๒. 

ราตรี  ผลาภิรมย์. “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เร่ืองสังข์ทอง.” ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต 
  แผนกวิชาภาษาไทย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๐. 

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒. กรุงเทพฯ :นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 
  ๒๕๔๖. 

วรรณดี น้ าฟ้า. “ความขัดแย้งในเสภาเร่ืองขุนช้างขุนแผน.” ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต 
  สาขาภาษาและวรรณคดีไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, ๒๕๔๓. 

วิจินตน์  ภาณุพงศ์และคณะ. บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม๓ ชนิดของค า วลี ประโยคและสัมพันธสาร.  

  กรุงเทพฯ :ส านักพิมพ์องค์การค้าของ สกสค, ๒๕๕๒. 

 

 

๒๗๙ 

http://www.chamlongclinicpsych.com/


ศรศักด์ิ  ไชยมงคล. “ลักษณะการบริภาษในวรรณคดีประเภทกลอนบทละครและกลอนนิทานสมัย 
  รัตนโกสินทร์.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต  หลักสูตรการศึกษา  สาขาวิชาภาษาไทย   
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๐. 

สุทธิ  ป้ันมา. “ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริการของธนาคารกสิกรไทย.” ปริญญานิพนธ์ศิลปศาสตร์ 

  มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม, ๒๕๓๕. 

สุมิตรา  เนียมกัน. “ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการส่ือสารเร่ืองเพศระหว่างผู้ปกครองกับบุตรหลานท่ีย่างเข้า  

  สู่วัยแตกเนื้อหนุ่มเนื้อสาว.” วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย  

  มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๖. 

สุวรี  ศิวะแพทย์ .จิตวิทยาท่ัวไป.กรุงเทพฯ :โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๙. 
เสาวรัตน์ จันทะโร และคณะ. “ผลการรับส่ือเชิงบวกต่อระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาท 

   อัตโนมัติของร่างกาย.” ใน ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์, ๑๒.กรุงเทพฯ : มปท, ๒๕๕๕. 

สุมนมาลย์  นิ่มเนติพันธ์. การละครไทย. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิชจ ากัด, ๒๕๓๒.   

อารดา  สุมิตร. “ละครในของหลวงในสมัยรัชกาลท่ี๒.” วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต   

  สาขาวิชาภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๖.   

อัจฉรา  สกุนตนิยม. “ มารู้จักความโกรธกันเถอะ.” ในวารสารหมออนามัย, ๑๗. กรุงเทพฯ : มปท, ๒๕๔๕. 
อุดม  หนูทอง. พ้ืนฐานการศึกษาวรรณคดีไทย. พิมพ์คร้ังท่ี ๒.สงขลา :โรงพิมพ์เมืองสงขลา, ๒๕๒๓. 
Donohue & Cavenage. (๒๐๐๓). อ้างถึงใน สวนีย์  สุขเจริญ. (๒๕๕๓). “ผลของการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อ 

  จัดการความโกรธของวัยรุ่น.”ปริญญานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

Spielberger. (๑๙๘๘). อ้างถึงใน สวนีย์  สุขเจริญ. (๒๕๕๓). “ผลของการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อจัดการ 
  ความโกรธของวัยรุ่น.”ปริญญานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
 
 

 
 

 

๒๘๐ 



 
ประวัติผู้วิจัย 

 
ชื่อ – สกุล   
ท่ีอยู่ 
  
ประวัติการศึกษา 
     พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
     พ.ศ. ๒๕๕๒                        
      
      
      
 
 

นางสาวกษมา  สุรเดชา 
๙ ถ.ราชด าเนิน ซ.๑๙  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร ๖๒๐๐๐  
 
 
ส าเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ๑) 
สาขาวิชาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 

 
 

 
 

 

๒๘๑ 


	Title_page
	Abstract
	Content
	Chapter1
	Chapter2
	Chapter3
	Chapter4
	Chapter5
	Bibliography

