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บทคดัย่อ 

 งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมเร่ืองเศรษฐีหัวเวียงในเชิงวรรณศิลป์  โดยใช้วิธี

การศึกษาจากเอกสาร ผลการวิจัยพบว่าวรรณกรรมเร่ืองเศรษฐีหัวเวียงได้สะท้อนความงามในเชิงวรรณศิลป์ท่ี

หลากหลาย โดยมีโครงเร่ืองท่ีมีความต่อเน่ืองกนัไปตามลาํดบั  มีแก่นเร่ืองใหญ่และแก่นเร่ืองยอ่ย ในการดาํเนินเร่ืองมี

การผูกปม 2 คร้ังจนนาํไปสู่จุดวิกฤตแลว้จึงถึงจุดคล่ีคลาย ตวัละครในเร่ืองมีทั้งตวัละครท่ีเป็นมนุษยแ์ละอมนุษย ์มีการ

ใชฉ้ากสภาพบา้นเมือง ฉากบา้นเรือนท่ีอยูอ่าศยัและฉากขบวนแห่ ในดา้นศิลปะการใชถ้อ้ยคาํพบวา่มีการสรรคาํหลาก 

การซ้อนคาํ การใชภ้าษาลา้นนาโบราณ การใชค้าํสัมผสัและการใชค้าํซํ้ า ในส่วนของการใชภ้าษาภาพพจน์พบวา่มีการ

ใชอุ้ปมา อติพจน์ สัทพจน์ ดา้นการใชโ้วหารพบวา่ใชบ้รรยายโวหารมากท่ีสุด 

 

ABSTRACT 

This study aims at analyzing “Sethee Hua Wiang” in terms of an art created language, based on documents 

as the main resources for data collection. It was found that this piece of literature reflects aspects of aesthetic value. 

The plot clearly portrays the continuation of theme and sub-theme of the whole story. There are two important scenes 

leading to the climax and the answer of the story. There are both non-human and human beings as the characters with 

the settings as housing, communities, and the procession. Word choice is various comprising synonyms, ancient 

Lanna language, alliteration, and repetition. In addition, comparison, hyperbole, onomatopoeia were found, along 

with description, which was mainly used. 
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บทนํา 

 อาณาจักรลา้นนา ปัจจุบันหมายถึงดินแดน

ภาคเหนือของประเทศไทยทั้ งหมด  ครอบคลุม  8 

จงัหวดั คือ เชียงใหม่ เชียงราย ลาํพูน ลาํปาง แพร่ น่าน 

พะเยาและแม่ฮ่องสอน (อุดม, 2546) อาณาจกัรลา้นนา

เป็นดินแดนท่ี มีความเจริญ รุ่งเรืองมาตั้ งแต่พุทธ

ศตวรรษท่ี 19 โดยมีพระญามังรายเป็นปฐมกษัตริย ์ 

และมีกษตัริยป์กครองต่อมาเป็นเวลา 263 ปี จนตกเป็น

เมืองข้ึนของพม่า  ในปี  พ .ศ .2101 (สรัสวดี , 2555) 

อาณาจักรล้านนาได้ถูกพ ม่าเข้ามาปกครองรวม

ระยะเวลาทั้งหมด 216 ปี ภายหลงัไดข้บัไล่พม่าออกไป

จากลา้นนาจนสําเร็จ จนกระทั่งปี พ.ศ.2339 พระญา  

กาวิละจึงได้เป็นต้นของราชวงศ์เจ้าเจ็ดตนปกครอง

เมืองเชียงใหม่มาจนถึงเจา้ผูค้รองนครองค์สุดทา้ยคือ

เจา้แกว้นวรัฐ รวมระยะเวลาการปกครองของราชวงศ์

เจา้เจด็ตนนบัเป็นเวลา 157 ปี (วงศส์ักก,์ 2539) 

ตลอดระยะเวลาการดาํรงอยู่ของอาณาจักร

ลา้นนาไดมี้ความเจริญรุ่งเรืองในดา้นต่างๆ โดยเฉพาะ

ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 21 มีความเจริญอยา่งยิ่งในดา้น

พระพุทธศาสนา กล่าวคือเม่ือ พ.ศ.2020 ในรัชสมัย

ของพระเจ้าติโลกราช พระภิกษุชาวลา้นนามีความรู้

แตกฉานในพระพุทธศาสนาเป็นอยา่งยิ่ง จึงไดก้ระทาํ

การสั งคายนาพระไตรปิฎก  และถือว่าเป็นการ

สังคายนาพระไตรปิฎกคร้ังท่ี 8 ของโลก ท่ีวดัมหาโพ

ธาราม(วัดเจ็ดยอด) จังหวัดเชียงใหม่  และในเวลา

ใกล้เคียงนั้ นนักปราชญ์ชาวล้านนาก็ได้ประพันธ์

วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีสาํคญัและมีช่ือเสียง

ท่ีสุดของไทยคือ ปัญญาสชาดก 

น อ ก จ าก ปั ญ ญ าส ช าด ก ท่ี ถื อ ว่ า เป็ น

วรรณกรรมช้ินสําคญัของลา้นนาแลว้ พระภิกษุชาว

ลา้นนายงัไดแ้ต่งชาดกนอกนิบาตเร่ืองอ่ืนๆ อีกมากมาย 

โดยเร่ืองท่ีแต่งข้ึนนั้นอาจจะมาจากนิทานหรือเร่ืองราว

ท่ีมีการเล่าสืบกันมา เม่ือ พ.ศ.2517 ได้เกิดโครงการ

ความร่วมมือช่ือโครงการวิจัยไทย-เยอรมัน  เร่ือง

วรรณกรรมลานนาไทย ในความสนบัสนุนของมูลนิธิ

German Research Foundation (สิงฆะ , 2523) ในคร้ัง

นั้ นศาสตราจารย์ฮารัลด์  ฮุนดิอุส  และนายสิงฆะ 

วรรณสัย ไดส้ํารวจคมัภีร์ใบลานเป็นจาํนวนมากและ

ทาํการบันทึกไวใ้นรูปแบบของไมโครฟิล์ม พบว่ามี

ช าด กน อ ก นิ บ าต ท่ี แ ต่ ง ใน ล้ าน น า  226  เ ร่ื อ ง           

(ทรงศกัด์ิ, 2555) 

สาํหรับชาดกนิอกนิบาตท่ีมีผูไ้ดท้าํการศึกษา

ไวก่้อนแลว้มีอยูห่ลายเร่ือง เช่น กาํพร้าหมาดาํ (ดารกา, 

2526) แสงเมืองหลงถํ้ า (สุกัญญา, 2534) นันทเสน     

(สุชาติ, 2538) สีวชิยัชาดก (พรพรรณ, 2552) เป็นตน้ 

ว ร รณ ก ร รม เร่ื อ ง เศ รษ ฐี หั ว เวี ย ง เป็ น

วรรณกรรมอีกเร่ืองหน่ึงของลา้นนา มีท่ีมาจากชาดก

นอกนิบาตเร่ืองลาภกุมาร ซ่ึงเป็น  1 ในจํานวน 226 

เร่ืองท่ีโครงการวจิยัไทย-เยอรมนัไดท้าํการสาํรวจไว ้ 

วรรณกรรมเร่ืองเศรษฐีหัวเวียงแต่งด้วยฉันทลกัษณ์

ประเภทค่าวซอ  สันนิษฐานว่าค่ าวซอเกิด ข้ึนใน

ช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ.2300-2470 อันเป็นช่วงเวลาท่ี

บา้นเมืองพน้จากอาํนาจการปกครองของพม่าแลว้ จึง

ทาํใหเ้กิดการฟ้ืนฟูวฒันธรรมข้ึน  

วรรณกรรมเร่ืองเศรษฐีหัวเวียงสะท้อนให้

เห็นถึงความงามทางวรรณศิลป์ท่ีหลากหลาย ได้แก่ 

การใช้อุปมาโวหารโดยเปรียบตัวละครเป็นส่ิงท่ีมี

คุณค่า  เช่น  เปรียบนางสุชาดาเป็นมรกตหรือเป็น

ดอกไม ้หรือการเปรียบจาํนวนคนในเมืองว่ามีจาํนวน

มากมายดัง่ฝูงมด นอกจากน้ียงัมีการใชอ้ติพจน์เพ่ือให้

ผูอ้่านไดเ้กิดจินตนาการถึงภาพและอารมณ์ความรู้สึก

ร่วมไปกบัเหตุการณ์ในเร่ือง เช่น การเปรียบความรักท่ี
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พ่อและแม่มีให้กบัลาภกุมารนั้นมากมายยิ่งกว่าหัวใจ

ของตน เป็นตน้ นอกจากน้ียงัพบว่ามีการใชค้าํซํ้ าเพ่ือ

เน้นย ํ้าให้เกิดความหมายท่ีหนักแน่น ทาํให้เน้ือเร่ืองมี

ความน่าสนใจมากยิง่ข้ึน 

 จากท่ีกล่าวมาจะเห็นไดว้่าวรรณกรรมเร่ือง

เศรษฐีหวัเวียงมีความงามทางดา้นวรรณศิลป์และยงัไม่

ปรากฏว่ามีผูใ้ดศึกษาวิจัยมาก่อน ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจัยจึง

เห็นสมควรท่ีจะทําการศึกษาและเผยแพร่เพ่ือให้

วรรณกรรมเร่ืองน้ีเป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลายต่อไป 

  

วตัถุประสงค์การวจิัย 

 เพ่ือศึกษาวเิคราะห์วรรณกรรมเร่ืองเศรษฐีหวั

เวยีงในเชิงวรรณศิลป์ 

 

วธีิวจิัย 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาจากเอกสารโดย

ได้สํ ารวจและรวบรวมข้อ มูล เบ้ื องต้น เก่ี ยวกับ

วรรณกรรมเร่ืองเศรษฐีหัวเวียง หลงัจากนั้นไดท้าํการ

ปริวรรตวรรณกรรมเร่ืองเศรษฐีหวัเวยีงจากอกัษรธรรม

ลา้นนาเป็นอกัษรไทย แลว้จึงได้ทาํการศึกษาเน้ือหา

ของวรรณกรรมเร่ืองเศรษฐีหัวเวียงในเชิงวรรณศิลป์ 

โดยศึกษาวิเคราะห์เร่ืองยอ่ โครงเร่ือง แก่นเร่ือง วธีิการ

ดาํเนินเร่ือง ตวัละคร ฉาก ศิลปะการใชถ้อ้ยคาํและการ

ใชภ้าษาภาพพจน์ 

การศึกษาวิเคราะห์ในเชิงวรรณศิลป์ของ

วรรณกรรมเร่ืองเศรษฐีหัวเวียง เป็นการศึกษาศิลปะ

การใช้ภาษาอนัเกิดข้ึนจากการเรียบเรียงถอ้ยคาํ โดย

การเลือกใช้ถอ้ยคาํ สํานวน โวหาร ท่ีมีความไพเราะ

งดงาม สละสลวยตามแบบวธีิของภาษา เพ่ือมุ่งการส่ือ 

ความหมาย และอารมณ์สะเทือนใจใหเ้กิดแก่ผูอ้่าน 

ผูว้ิจยัไดใ้ชท้ฤษฎีอลงัการของอิงอร สุพนัธ์

วณิช เป็นทฤษฎีในการศึกษาคร้ังน้ี ซ่ึงเป็นการศึกษา

อลงัการทางเสียงและอลงัการทางความหมาย (อิงอร, 

2547) 

เม่ือไดท้าํการศึกษาวิเคราะห์แลว้ผูว้ิจยัจึงได้

นาํขอ้มูลมาเรียบเรียงเขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้ใน

รูปแบบพรรณนาวเิคราะห์และสรุปผลขอ้มูลการศึกษา  

 

ผลการวจิัย 

 จากการศึกษาพบว่าวรรณกรรมเร่ืองเศรษฐี

หัวเวียงได้สะท้อนความงามทางวรรณศิลป์โดย

สามารถโดยสามารถจาํแนกเป็นประเดน็ไดด้งัน้ี 

 1. โครงเร่ือง   

 ผูแ้ต่งไดว้างโครงเร่ืองให้มีความต่อเน่ืองกนั

ไปตามลาํดบั โครงเร่ืองน้ีไม่มีความสลบัซับซ้อนมาก 

เน่ืองจากเหตุการณ์ท่ีสําคญัจะเกิดข้ึนกบัตวัละครหลกั

เท่านั้ น โครงเร่ืองในช่วงแรก ผูแ้ต่งได้พรรณนาถึง

บา้นเมืองและตวัละครหลกั จนมาถึงในช่วงกลางของ

เร่ืองเป็นการแกป้มเร่ือง ซ่ึงมีตวัละครรองเป็นผูแ้กป้ม

คร้ังแรกแต่ไม่สําเร็จ ในคร้ังท่ีสองตวัละครหลกัเป็นผู ้

แกป้มเร่ืองจนสําเร็จ และปมปัญหาสุดทา้ยเป็นความ

ขดัแยง้ระหว่างตวัละครรองกบัตวัละครหลกั ซ่ึงมีตวั

ละครรองท่ี เป็นอมนุษย์คือพระอินทร์ลงมาช่วย

คล่ีคลายปมปัญหาจนสําเร็จ ผูแ้ต่งผูกปมปัญหาเพ่ือ

ตอ้งการให้ตวัละครเป็นผูอ้ธิบายเร่ืองหลกัธรรมศีลห้า 

และต้องการนําเสนอเร่ืองกฎแห่งกรรมให้กับผูอ้่าน

และผูฟั้ง 

 2. แก่นเร่ือง 

 จากการศึกษาพบว่าวรรณกรรมเร่ืองเศรษฐี

หัวเวียงประกอบไปดว้ยแก่นเร่ืองใหญ่และแก่นเร่ือง

ย่อย โดยแก่นเร่ืองใหญ่ท่ีปรากฏในวรรณกรรมเร่ือง
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เศรษฐีหัวเวียงคือ เร่ิมการสอนให้รักษาศีลห้า กล่าวคือ 

ผูแ้ต่งไดส้ร้างปริศนาธรรมข้ึนโดยใชด้อกไมท้ั้งหา้เป็น

สัญลกัษณ์ของศีลห้า เม่ือลาภกุมารไดต้อบคาํถามนาง

สุชาดาในแต่ละขอ้กจ็ะอธิบายผลของการรักษาศีล และ

ผลของการไม่รักษาศีล ส่วนแก่นเร่ืองยอ่ยท่ีปรากฏใน

วรรณกรรมเร่ืองเศรษฐีหัวเวียงคือ เร่ืองกฎแห่งกรรม 

กล่าวคือผูแ้ต่งไดน้าํเสนอเร่ืองของกฎแห่งกรรม โดย

สร้างเหตุการณ์ความขดัแยง้ระหว่างพระเจา้พรหมทตั

และลาภกุมารในขณะท่ีลาภกุมารและนางสุชาดากาํลงั

เดินทางไปเยี่ยมหาพ่อแม่ของนางสุชาดา เม่ือพระเจา้

พรหมทัตได้พบเห็นนางสุชาดากลับมีกิเลสตัณหา

ตอ้งการแยง่ชิงนางและไดส้ั่งใหฆ่้าลาภกุมารเสีย แต่ใน

ท่ีสุดพระเจ้าพรหมทัตก็ถูกพระอินทร์ขวา้งขวานถูก

พระเศียร แลว้ไดไ้ปตกนรกและตอ้งทนทุกขท์รมาน ผู ้

แต่งได้บรรยายผลของกรรมท่ีพระเจ้าพรหมทัตตอ้ง

ไดรั้บในนรกคือตอ้งถูกเปลวไฟลน มีแร้งกาและหมา

ต่างแยง่กนักินเน้ือของพระองค ์

 3. เร่ืองย่อ 

วรรณกรรมเร่ืองเศรษฐีหัวเวียงมีเร่ืองยอ่ดงัน้ี 

เม่ือคร้ังท่ีพระโพธิสัตวย์งัเสวยชาติเป็นลาภกุมาร เกิด

มาในตระกูลของเศรษฐีซ่ึงตั้งบา้นเรือนอยูท่างฝ่ายหัว

เมืองพาราณสี เม่ือลาภกุมารเติบโตถึงเวลาสมควรแก่

การมีคู่ครอง จึงไดเ้ดินทางไปหานางสุชาดาซ่ึงเป็นลูก

สาวของเศรษฐีทางฝ่ายทา้ยเมืองพาราณสีเพ่ือหวงัจะ

ขอนางมาเป็นคู่ครอง แต่บิดาของนางสุชาดามีเง่ือนไข

ว่าหากชายใดประสงค์ครองรักกับลูกสาวของตน

จะตอ้งตอบปริศนาท่ีว่าดอกไม้ห้าดอกท่ีหอมยิ่งกว่า

ดอกไม้ใดๆในโลกน้ี คือดอกอะไรให้ได้ถูกต้อง

เสียก่อน  เม่ือมีชายหนุ่มมากมายในเมืองมาขอนาง

สุชาดาเป็นคู่ครองก็ไม่มีใครสามารถตอบคาํถามน้ีได ้

มีเพียงลาภกุมารเท่านั้นท่ีสามารถตอบคาํถามไดอ้ย่าง

ถูกตอ้งทั้ งหมด บิดาของนางสุชาดาจึงยกนางให้เป็น

คู่ครองของลาภกุมารดงัความประสงค์ เม่ือทั้งสองได้

แต่งงานกันแล้วก็ได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ณ 

บา้นเรือนของลาภกุมาร จนกระทัง่วนัหน่ึงลาภกุมาร

และนางสุชาดาไดเ้ดินทางกลบัไปเยีย่มบิดามารดาของ

นางสุชาดาท่ีบา้นเกิด แต่ถูกพระเจา้พรหมทตัขดัขวาง

ไวโ้ดยหวงัจะฆ่าลาภกุมารเพ่ือแย่งชิงนางสุชาดา แต่

สุดท้ายพระอินทร์ทรงรับรู้ จึงบันดาลให้ขวานของ

พระองคต์กลงมาผ่าพระเศียรพระเจา้พรหมทตัและตก

นรกไป ชาวเมืองจึงพากนัเชิญลาภกุมารข้ึนครองเมือง

และมีลูกหลานสืบตระกลูต่อไป 

 4. การดาํเนินเร่ือง 

 จากการศึกษาพบว่าวรรณกรรมเร่ืองเศรษฐี

หัวเวียง มีการดาํเนินเร่ืองโดยใช้ตัวละครหลกัเป็นผู ้

ดาํเนินเร่ือง ได้แก่ ลาภกุมารและนางสุชาดา โดยใน

ตอนเปิดเร่ืองผูแ้ต่งไดก้ล่าวถึงความยิ่งใหญ่ของเมือง

พาราณสีของพระเจ้าพรหมทัต ว่าประกอบไปด้วย

ปราสาทพระราชวงัท่ีงดงาม มีขา้ราชบริพารรายลอ้ม มี

ผูค้นจาํนวนมากมายอาศยัอยูใ่นเมือง ต่อจากนั้นจึงได้

กล่าวถึงท่ีมาของตวัละครหลกัทั้งสองว่าไดก้าํเนิดใน

ตระกูลเศรษฐีเช่น เดียวกัน  และเป็นผู ้มี รูปงาม  มี

สติปัญญาเฉลียวฉลาดเหมือนกนั 

 ผูแ้ต่งเร่ิมผูกปมเร่ืองข้ึน โดยให้นางสุชาดา

เป็นผูถ้ามปริศนา และใหมี้การแกป้มปัญหาน้ีอยู ่2 คร้ัง 

คือคร้ังแรกให้เหล่าลูกทา้วขุนมูลนายเป็นผูไ้ขปริศนา

แต่ไม่สําเร็จ คร้ังท่ี  2 ลาภกุมารเป็นผู ้ไขปริศนาได้

สาํเร็จ เม่ือมีการไขปริศนาไดแ้ลว้ การดาํเนินเร่ืองจึงได้

ดาํเนินต่อไป 

 ผูแ้ต่งไดผู้กปมข้ึนใหม่ จนเป็นจุดวิกฤตของ

เร่ืองคือการสร้างความขดัแยง้โดยให้ตวัละครหลกัคือ

ลาภกุมารและนางสุชาดาเดินทางเพ่ือกลบัไปเยี่ยมพ่อ
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แม่ แต่ในระหว่างการเดินทางเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่คาด

ฝันข้ึน เม่ือพระเจ้าพรหมทัตได้เห็นขบวนของลาภ

กุมารและนางสุชาดาผ่านมา พระองค์เกิดความพึง

พอใจอยากไดน้างสุชาดามาเป็นเทวี จึงใส่ความแก่ลาภ

กุมารวา่ไดท้าํขบวนเดินทางยิ่งใหญ่เสมอกษตัริย ์พระ

เจา้พรหมทตัสั่งให้ทหารจบัตวัลาภกุมารไปฆ่าเพ่ือชิง

เอานางสุชาดามาเป็นเทวี จนในท่ีสุดพระอินทร์ก็มา

เป็นผูแ้กป้มความขดัแยง้ โดยขวา้งขวานลงมายงัพระ

เศียรของพระเจ้าพรหมทัตจนถึงแก่ความตาย ความ

ขดัแยง้จึงจบลงไป 

 เม่ือเร่ืองดาํเนินมาถึงจุดคล่ีคลายซ่ึงเป็นจุด

สุดท้ายของเร่ือง ลาภกุมารและนางสุชาดาก็ได้ข้ึน

ครองเมืองเป็นกษตัริยต่์อจากพระเจา้พรหมทตั จึงได้

เชิญพ่อแม่ของทั้ งสองเขา้มาอยู่ในพระราชวงัอนัเป็น

การแสดงถึงความกตัญญูต่อบุพพการี และได้มีลูก

ครองเมืองสืบไป  

ในประชุมชาดกตอนทา้ยเร่ืองไดก้ล่าวถึงการ

กลบัมาเกิดของตวัละครในชาติปัจจุบนั ไดแ้ก่ บิดาของ

ลาภกุมารคือพระเจา้สุทโทธนะ มารดาของลาภกุมาร

คือพระนางสิริมหามายา สุนนัทาคือพระราหุล  นางจนั

ทเทวีคือนางอุบลวณัณาเถรี พระเจา้พรหมทตัคือพระ

เทวทตั นางสุชาดาคือพระนางยโสธราพิมพา ส่วนลาภ

กมุารคือพระพทุธองคใ์นชาติปัจจุบนั 

 5. ตวัละคร 

 จากการศึกษาพบว่าตัวละครท่ีปรากฏใน

วรรณกรรมเร่ืองเศรษฐีหัวเวียงประกอบไปด้วย ตัว

ละครท่ีเป็นมนุษย ์และตวัละครท่ีเป็นอมนุษย ์สําหรับ

ตัวละครท่ีเป็นมนุษย์ ได้แก่ ลาภกุมาร นางสุชาดา  

พระเจ้าพรหมทัต ลูกท้าวขุนมูลนาย บิดามารดาของ

ลาภกุมาร บิดามารดาของนางสุชาดา สุนันทาและจนั

วดี ตวัละครท่ีเป็นอมนุษย ์ไดแ้ก่ พระอินทร์ 

 สําหรับตวัละครท่ีมีบทบาทสําคญัในเร่ืองมี

ดงัน้ี 

 5.1 ลาภกุมาร  เป็นบุตรของเศรษฐี ซ่ึงตั้ ง

บา้นเรือนอยูท่างหัวเมืองพาราณสี ก่อนหนา้ท่ีจะลงมา

เกิดในโลกมนุษย์ได้เป็นเทวดาสถิตอยู่บนสวรรค ์

จนถึงเวลาท่ีตอ้งลงมาจุติ ก็ไดม้าปฏิสนธิในครรภข์อง

ภรรยาเศรษฐี เม่ือครบ 10 เดือน นางเศรษฐีจึงให้ได้

กาํเนิดลาภกุมาร ลาภกุมารเม่ือถือกาํเนิดออกมา เป็นผู ้

ท่ี มีรูปโฉมงดงาม  ได้รับการเล้ียงดูเป็นอย่างดี เม่ือ

เติบโตก็มีขา้วของส่ิงทรัพยม์ากมาย ทั้งอาหารการกิน 

ข้าวของเคร่ืองใช้ในบ้าน มีเพ่ือนพ้องมิตรสหายทั้ ง

หญิงชายมากมาย นอกจากน้ียงัเป็นผูปั้ญญาว่องไว้

ปฏิบัติตนอยู่ในคลองธรรม  ปฏิบัติตามศีลห้าและ

บาํเพญ็ภาวนาอยูเ่ป็นประจาํ 

 5.2 นางสุชาดา เป็นธิดาของเศรษฐีซ่ึงตั้ ง

บา้นเรือนอยูท่างทา้ยเมืองพาราณสี ก่อนหนา้ท่ีจะลงมา

เกิดในโลกมนุษยไ์ดเ้ป็นนางฟ้าสถิตอยู่บนสวรรค์ชั้น

ดาวดึงส์ จนถึงเวลาท่ีตอ้งลงมาจุติ ก็ไดม้าปฏิสนธิใน

ครรภ์ของภรรยาเศรษฐี เม่ือครบ 10 เดือน นางเศรษฐี

จึงไดใ้ห้กาํเนิดนางสุชาดา เม่ือกาํเนิดออกมา ก็เป็นผูมี้

ผวิพรรณผอ่งใส อายไุด ้16 ปี กเ็ป็นผูท่ี้มีรูปโฉมงดงาม

จนเป็นท่ีเล่ืองลือกนัไปทัว่เมือง นอกจากน้ียงัเป็นผูมี้

วาจาไพเราะและมีปัญญาเฉลียวฉลาด คนทั้งหลายต่าง

หมายปองหวงัจะเป็นคู่ครอง 

5.3 พระเจ้าพรหมทัต เป็นกษัตริยป์กครอง

เมืองพาราณสี มีเทวีช่ือปิยภาและมีนางสนมอีกจาํนวน

หน่ึงหม่ืนหกพนัคนอยู่รับใช้ในพระราชวงั พระเจ้า

พรหมทัตเป็นผูมี้ใจบาป ใช้อาํนาจตามอาํเภอใจไป

ในทางท่ีผิด ดว้ยเห็นว่าตนคือกษตัริยป์กครองเมือง มี

อาํนาจยิ่งกว่าคนทั้งหลาย ปรากฏในตอนท่ีขบวนของ

ลาภกุมารและนางสุชาดากาํลังเดินทางไปท้ายเมือง 
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พระเจา้พรหมทตัไดใ้ส่ความแก่ลาภกุมารว่าเป็นผูไ้ม่

รู้จักท่ีตํ่าท่ีสูง ทาํการจัดขบวนเดินทางในเมืองเทียม

เทียบอย่างกษตัริย ์ทั้งๆท่ีลาภกุมารไม่ไดมี้พฤติกรรม

เช่นนั้น  จึงสั่งให้ทหารนาํตวัลาภกุมารไปฆ่าเสีย แลว้

ใหน้าํตวันางสุชาดามาเป็นนางเทวขีองพระองค ์

 5.4 บิดามารดาของลาภกุมาร เศรษฐีทั้งสองผู ้

เป็นบิดามารดาของลาภกุมารตั้งบ้านเรือนอยู่ทางหัว

เมืองพาราณสี  เป็นผูท่ี้มีความรักความเมตตาต่อลูก 

เล้ียงดูจนลาภกุมารเติบโต  อีกทั้ งความห่วงใยใน

อนาคตของลูก ตอ้งการให้ลูกของตนสร้างครอบครัว

สืบทายาทต่อไป 

 5.5 บิดามารดาของนางสุชาดา สองเศรษฐีผู ้

เป็นบิดามารดาของนางสุชาดาตั้งบา้นเรือนอยูท่างทา้ย

เมืองพาราณสี มีความรักความเมตตาต่อลูกของตน เม่ือ

นางสุชาดาเติบโตถึงวยัแก่การมีคู่ครองก็ไดส้ั่งสอนลูก

ของตนใหเ้ลือกคู่ครองท่ีเหมาะสม โดยใหอิ้สระในการ

เลือกไม่มีการบงัคบัแต่อย่างใด เม่ือนางสุชาดาไดพ้บ

กบัคู่ครองท่ีเหมาะสมแลว้ กมี็ความยนิดีกบัลูกของตน 

 5.6 ลูกทา้วขนุมูลนาย เหล่าลูกทา้วขนุมูลนาย

อาศยัอยู่ในเมืองพาราณสีและเมืองใกลเ้คียง ต่างก็ได้

ยินคาํรํ่ าลือถึงความงามของนางสุชาดา เขาทั้งหลายก็

ลว้นแต่ตอ้งการจะไดพ้บนางสุชาดา จึงพากนัไปท่ีบา้น

นางสุชาดาในตอนคํ่า แต่ลูกทา้วขุนมูลนายเหล่าน้ียงั

เป็นผู ้ด้อยซ่ึงปัญญา ไม่รู้เร่ืองศีลธรรมจึงไม่มีใคร

สามารถตอบคาํถามได้แม้แต่คนเดียว ต่างพากันน่ิง

เงียบ เม่ือนางสุชาดาถามคาํถามดอกไมห้้าดอกท่ีหอม

ยิง่กวา่ดอกไมใ้ดในโลกวา่คือดอกอะไร 

 5.7 พระอินทร์ เป็นตัวละครท่ีมีบทบาทใน

การช่วยเหลือลาภกุมาร ในตอนท่ีลาภกุมารและนาง

สุชาดากาํลงัเดินทางไปเยี่ยมพ่อแม่ขอนางสุชาดา แต่

ถูกพระเจา้พรหมทตัสั่งให้ทหารมาจบัตวัลาภกุมารไป

ฆ่า เพ่ือจะแย่งชิงนางสุชาดา แต่ในท่ีสุดพระอินทร์ก็

ทราบเหตุการณ์จึงบนัดาลขวานของพระองค์ตกลงมา

ผา่หัวพระเจา้พรหมทตัจนถึงแก่ความตาย ลาภกุมารจึง

รอดพน้เหตุการณ์น้ีไปได ้

 6. ฉาก  

 จากการศึกษาพบว่า ฉากท่ีใช้ในการดาํเนิน

เร่ือง ในวรรณกรรมเร่ืองเศรษฐีหัวเวียง ประกอบไป

ดว้ย ฉากสภาพบา้นเมือง ฉากบา้นเรือนท่ีอยูอ่าศยัและ

ฉากขบวนแห่ ดงัน้ี 

 6.1 ฉากสภาพบ้านเมือง เมืองพาราณสีซ่ึง 

เป็นเมืองท่ีตัวละครในเร่ืองอาศัยอยู่ โดยมีพระเจ้า

พรหมทตัเป็นกษตัริยป์กครองเมือง ช่ือเมืองพาราณสี

เป็นช่ือท่ีมาจากช่ือเมืองในนิทานพุทธศาสนา เมือง

พาราณสีมีกาํแพงเมืองถึง 3 ชั้น ปลูกดอกไม้หลากสี

มากมาย มีพระราชวงัท่ียิ่งใหญ่ ประชาชนจาํนวนมาก

ตั้ งบ้านเรือนอยู่เรียงราย รวมทั้ งมีตลาดท่ีมีของขาย

มากมาย หากประสงคส่ิ์งใดกมี็ในเมืองพาราณสีทั้งนั้น 

นอกจากน้ีปราสาทพระราชวงัของพระเจา้พรหมทตัยงั

มีความยิง่ใหญ่ มีองคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรมอยา่ง

ละเอียด และปราสาท มีความสูงถึง 120 วา 

 6.2 ฉากบา้นเรือนท่ีอยูอ่าศยั ไดแ้ก่บา้นเรือน

ของนางสุชาดาซ่ึงตั้งอยูท่างทา้ยเมืองพาราณสี ในยาม

คํ่าคืนจะมีเหล่าลูกทา้วขุนมูลนายมาหานางสุชาดาเพ่ือ

มาสนทนาปราศรัยขอนางเป็น คู่ครอง  และฉาก

บ้านเรือนของลาภกุมาร ตั้ งอยู่ทางหัวเมืองพาราณสี 

ปรากฏในตอนท่ีบิดาของลาภกุมารมานั่งท่ีชานนอก

ห้อง แล้วให้ลาภกุมารมาหาเพ่ือจะสอนเร่ืองการมี

ครอบครัวรวมทั้ งปรากฏในตอนท่ีจัดงานแต่งงาน

ระหว่างลาภกุมารกบันางสุชาดา โดยลาภกุมารไดไ้ป

รับเอานางสุชาดาและไดจ้บัมือกนัเดินข้ึนบนเรือนเพ่ือ

เขา้หอ้งหอ 
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 6.3 ฉากขบวนแห่ เป็นฉากของขบวนกองทพั

กําลังเดินทาง ปรากฏในตอนท่ีลาภกุมารและนาง

สุชาดาไดจ้ดัขบวนแห่เพ่ือกลบัไปเยี่ยมบิดามารดาของ

นางสุชาดา ประกอบไปดว้ยเหล่าอาํมาตยเ์สนาไดข่ี้มา้ 

ลาภกุมารข่ีช้าง รวมทั้ งมีขบวนเกวียนอีกจํานวน

มากมาย และฉากขบวนเหล่าเสนาอํามาตย์ไพร่ฟ้า

ประชาชนไดแ้ห่ขบวนกนัไปเชิญลาภกุมารให้ข้ึนเป็น

กษตัริยค์รองเมืองพาราณสี 

 7. ศิลปะการใช้ถ้อยคาํ 

 ในวรรณกรรมเร่ืองเศรษฐีหัวเวียงพบศิลปะ

การใชถ้อ้ยคาํ 5 แบบ ไดแ้ก่ การสรรคาํหลาก การซอ้น

คาํ การใชค้าํภาษาลา้นนาโบราณ การใชค้าํสัมผสั การ

ใชค้าํซํ้ า 

 7.1 ก ารส รรคําห ล าก  เป็ น ก าร ใช้ค ํ า ท่ี

หลากหลาย เพ่ือเป็นการช่วยลดการใชค้าํท่ีซํ้ าซ้อนกนั

ซ่ึงจะทาํให้เน้ือเร่ืองมีความล่ืนไหล โดยส่วนมากจะ

เป็นการเลือกใช้คาํเรียกตัวละครต่างๆ เน่ืองจากตัว

ละครท่ีปรากฏในเร่ืองมีความหลากหลายและแตกต่าง

ทางระดับฐานะ ผูแ้ต่งจึงได้เลือกใช้ค ําท่ีหลากลาย

สําหรับตัวละคร ซ่ึงจะทําให้มีความสละสลวยทาง

ภาษามากยิง่ข้ึน คาํเรียกตวัละครต่างๆ มีดงัน้ี 

 ลาภกุมาร มีคาํเรียกช่ือไดแ้ก่คาํว่า โพธิสัตว ์

องค์หน่อพระ มหาสัตโต พ่อดวงไกสร พระบารส   

หน่อชั้นบุญขวาง ฯลฯ 

 นางสุชาดา มีคาํเรียกช่ือไดแ้ก่คาํวา่ แม่สร้อย

บุปผา   แม่ยงัเขียวกา้น   แม่อินทร์ลงเหลา  แม่จนัทน์

ฟองแป้ง   แม่แสงนกแต ้  ยอดบวัเรียว ฯลฯ 

 พระเจา้พรหมทตั มีคาํเรียกช่ือไดแ้ก่คาํวา่ ป่ิน

เกลา้ทรงยศ เจา้ภูธร จอมพล จอมรัฏฐา ฯลฯ 

 เหล่าลูกขุนมูลนาย มีคาํเรียกช่ือได้แก่คาํว่า 

ลูกขนุ ลูกนาย ลูกเจา้ ลูกทา้ว ลูกเสนา ฯลฯ 

 บิดามารดาของลาภกุมาร มีคาํเรียกช่ือไดแ้ก่

คาํวา่ สองเศรษฐี เศรษฐีพอ่เจา้ นางเศรษฐี ฯลฯ 

 บิดามารดาของนางสุชาดา มีคาํเรียกช่ือไดแ้ก่ 

สองเศรษฐี เศรษฐีแม่เจา้ มหาธโนเศรษฐี พ่อแกว้นารี

ฯลฯ 

 พระอินทร์ มีคาํเรียกช่ือได้แก่คาํว่า อินทา 

เจ่ืองชั้นสวรรค ์ท่านทา้วสวรรค ์ฯลฯ 

 7.2 การซอ้นคาํ ในวรรณกรรมเร่ืองเศรษฐีหวั

เวียงพบว่ามีคาํซ้อนอยู่เป็นจาํนวนมาก เพ่ือทาํให้เกิด

ความไพเราะและได้ความหมายท่ี เหมาะสม  เช่น       

หึกหยาบ  พรํ่ าพร้อม  สะค่วยเศรษฐี  แน่นถ่ี  กีดคัด      

เร่งแรงแขง็กลา้ หมดใสผอ่งแผว้ แวดลอ้มออ้มเฝ้า เร็ว

พลนัฟ่ังฟ้าว เป็นตน้ 

 7.3 ก า ร ใ ช้ ภ าษ าล้ า น น า โ บ ร าณ  ใน

วรรณกรรมเร่ืองเศรษฐีหัวเวียงไดป้รากฏการใชภ้าษา

ลา้นนาโบราณอยูเ่ป็นจาํนวนมาก เช่น 

 คระนิง หมายถึง คาํนึง, คิด 

งม้ หมายถึง โคง้, งอ, กม้ 

เจ่ือง หมายถึง ยิง่ใหญ่, ทรงอานุภาพ 

ซวา้ง หมายถึง ยาวมาก , ยาวเรียว  

ตระหมอด หมายถึง หม่นหมอง, ยากจน 

ถดัถอง หมายถึง ชดัเจน, แจ่มแจง้, แตกฉาน 

 เตาะ หมายถึง ประกบ , เทียบกนั , เคียงคู่กนั  

ทวย หมายถึง ตาม, ติดตาม, พร้อมกนั 

ทือ หมายถึง ถือ, ประดบั 

นนั หมายถึง เสียงม่ีนนัอึกทึก 

บวัรมวร หมายถึง บริบูรณ์ 

บ้ีเบอ้ หมายถึง แมลงปอและผเีส้ือ 

 พอย หมายถึง โดดเด่ียว , ไร้คู่ , พลดัพราก 

ล้ืม หมาถึง ซํ้ า , ย ํ้าการกระทาํ 

เหิง หมายถึง ชา้ , นาน , นานมาแลว้ 
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7.4 การใช้ค ําสัมผัส  ในวรรณกรรมเร่ือง

เศรษฐีหัวเวียงพบว่าผู ้แต่งได้เพ่ิมการใช้สัมผัสใน

เพ่ือให้ค ําประพันธ์เกิดความไพเราะมากยิ่งข้ึน  ซ่ึง

ประกอบไปด้วยสัมผสัสระและสัมผสัอกัษรท่ีอยู่ใน

วรรคเดียวกนั ดงัน้ี 

การใชส้ัมผสัสระภายในวรรค ตวัอยา่งเช่น 

 “ขอเทพท้าว  จุ่งน้าวพาวใจ  หลอนเวรใน

ภายหลงัแต่งแสร้ง” 

“แคว่นหัวเวียง  อยู่กินยินสร้าง  มาแอ่วทอ้ง

เทศ  เรือนเรา” 

“ตนท่านน้ี  ข้ึนถ่าวจาวจี  ตนงามดี  สมศรี

เคร่ืองหยอ้ง” 

 การใชส้ัมผสัอกัษร ตวัอยา่งเช่น  

 “รังสีใส  ร่ามเรืองสองแกม้  ยว้ายแย้มแก่น  

ปุนแพง” 

 “แสนทุกขงั  ไฟแดงวูไ่หม ้ ตวัยุบย่อย  ยาํย”ี 

 “คนหลวงหลาย   หยาดยายถ้อยถ้อง  ทัง

เพ่ือนพ้องเผา่  พงศ์พนัธ์ุ” 

 7.5 การใช้คาํซํ้ า ในวรรณกรรมเร่ืองเศรษฐี

หัวเวียงพบว่าผูแ้ต่งมีการใชค้าํซํ้ า เพ่ือเป็นการเน้นย ํ้า

ให้เกิดความหมายท่ีหนักแน่นและชดัเจนข้ึน โดยเป็น

การซํ้ าทั้งคาํ ตวัอยา่งเช่น 

 “ลางภ่องนั้น  มาอยู่ทวารโขง  จาคาํซง  ห้ัน

ห้ันน่ีน่ี”  

 “ลางภ่องเหย  กวักกวักช้ีช้ี  มาจาหยอกเล่น  

กนัเคียว” 

 “จักดาบาน  อยู่น่ีย้าวย้าว  หลอนแดดจ้าว  

ลมเชย” 

 “ยอ่มทุกข์ตน  เรรนจั้นจั้น  ฝูงคนพนั  หม่ืน

ร้อย” 

 นอกจากน้ียงัปรากฏการซํ้ าค ําท่ีนําเอาคํา

เดียวกนัมาซํ้ าในหลายตาํแหน่ง เพ่ือเป็นการเน้นย ํ้าให้

เกิดภาพท่ีชดัเจนมากยิง่ข้ึน ตวัอยา่งเช่น 

 “ลางพ่องเหย  ว่าอย่าทุมตูขา้  ขอพ่ึงพะเยื่อง

ศีลบุญ  หลอนภัยร้าย  เกิดมาลบัสูญ  พออย่าลืมคุณ  

หมู่ชุมตวัขา้  ลางพ่องเหย  มาไคร่หัวยวา้ยหนา้  วา่การ

เยื่องน้ีโลก  พาซง  ลางพ่องนั้ น  มาอยู่ทวารโขง  จา

คาํซง  หั้ นหั้ นน่ีน่ี  ลางพ่องเหย  กวกักวกัช้ีช้ี  มาจา

หยอกเล่น  กนัเคียว” 

 “ใคร่มาหัน  แม่เป้งพนัชอ้ย  จีดอกสร้อย  บวั

ทอง  ใคร่จวบพบ  ใคร่ถดัใคร่ถอง  โฉมใยยอง  ละออง

กออา้  ใคร่หนัตน  แม่คาํซาวหา้  กญัญางาม  หน่อเช้ือ” 

 8. การใช้ภาษาภาพพจน์ 

 ในวรรณกรรมเร่ืองเศรษฐีหัวเวียง ผูแ้ต่งได้

ใช้ถ้อยคาํอย่างมีศิลปะ เพ่ือทาํให้เห็นภาพได้ชัดเจน

มากยิง่ข้ึน ไดแ้ก่ อุปมา อติพจน์ สัทพจน์  

 8.1 อุปมา ในวรรณกรรมเร่ืองเศรษฐีหัวเวียง

พบว่าผู ้แต่งมีการใช้อุปมาเพ่ือให้ผู ้อ่านหรือผู ้ฟั ง

สามารถมองเห็นภาพพจน์ไดช้ดัเจน มกัจะปรากฏคาํวา่ 

เหมือน เปรียบเทียมเหมือน เพียง ปูน ปาน ฯลฯ  

ตัวอย่างการเปรียบคนท่ีอาศัยอยู่ในเมือง

พาราณสีมีว่าจาํนวนมาก รวมทั้งเหล่าเสนาทหารของ

พระเจา้พรหมทตัก็มีมากมายเหมือนฝูงแมลงเม่า ฝงูมด 

และเหมือนฝูงผึ้ งท่ีบินออกจากรัง มีการเคล่ือนกนัไป

เหมือนเมฆฝ้า ดงัความวา่  

“ยามเม่ือตน   จอมพลผายเต้า  ฝูงพลนอง    

ละลด  เปรียบเทียมเหมือน  วมัโมเม่ามด เพียงแม่เผิ้ง 

หนีรัง”  

หรือการเปรียบถึงบรรดาชายหนุ่มท่ีหวงัช่ืน

ชมความงามของนางสุชาดาวา่มีมากมายเหมือนฝงูภมร

ภู่ผึ้งท่ีบินมาเคลา้เกสรดอกไม ้ดงัความวา่  
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 “เผิ้งภู่ม้ิน รอดบินสมเสย  ผนัชมเชย  ไกสร

แผ่อา้  เปรียบเทียมเหมือน  ฝูงชายหนุ่มหน้า  ลุ่มฟ้า

ใคร่  ชมนาย” 

 8.2 อติพจน์ ในวรรณกรรมเร่ืองเศรษฐีหัว

เวียงพบว่าผูแ้ต่งมีการใชอ้ติพจน์ เพ่ือให้ผูอ้่านไดเ้กิด

จินตนาการถึงภาพและเพื่อสร้างอารมณ์และความรู้สึก

ร่วมกบัไปเหตุการณ์  

ตวัอย่างการใช้อติพจน์เปรียบถึงความรักท่ี

พ่อและแม่มีให้กบัลาภกุมารนั้นมากมายยิ่งกว่าหัวใจ

และยิง่กวา่อวยัวะในกายของทั้งสอง ดงัความวา่ 

“รักลูกน้อย  ยิ่งกว่าหัวใจ  เหลือครัวใน  ตบั

ไตปอดไส้” 

รวมไปถึงการเปรียบนางสุชาดาว่ามีรูปงาม

เหมือนแกว้วิฑูรยท่ี์ผ่านการเจียระไนมาแลว้หน่ึงแสน

คร้ัง ดงัความวา่ 

“เปรียบเทียมปุน  วิฑูรยสี์แก้ว  อนัปัดแล้ว

ซ่วย  แสนที” 

 8.3 สัทพจน์ ในวรรณกรรมเร่ืองเศรษฐีหัว

เวียงพบว่าผูแ้ต่งมีการใช้สัทพจน์ เพ่ือเป็นการเลียน

เสียงธรรมชาติให้เกิดภาพในใจและได้บรรยากาศ

เหมือนจริง ตวัอยา่งเช่น  

 “โสตสุตวา  เซงซาซนซ้าว   ผับทั่วด้าว  

ธานี” 

เซงซาซนซ้าว เป็นเสียงคนจาํนวนมากมาย

กาํลงัพดูกนั  

“เสียด้วยโจร  ไฟลน วู่ลุก   เสียเพื่อนด้วย  

เป็นคาํ” 

วู่ เป็นเสียงเปลวไฟท่ีกาํลงัลุกไหมอ้ยู่มีเสียง

ดงัวู ่

“เป็ดห่านเล้ียง  ไก่เอ้ียงเขาขัน  แพะลานัน  

ชา้งมา้แส่นกอ้ง” 

 แส่น เป็นเสียงร้องของชา้ง 

 “เสนาใน  ข้ึนข่ีไปละลกึ  เตม็แผน่กวา้ง   ทาง

เทียว” 

 9. การใช้โวหาร  

ในดา้นการใชโ้วหารพบว่าวรรณกรรมเร่ือง

เศรษฐีหัวเวียงมีการใชบ้รรยายโวหาร เพ่ือให้ผูอ้่านได้

เห็นรายละเอียดของเหตุการณ์ในเร่ือง 

ตวัอยา่งการใชบ้รรยายโวหารในตอนท่ีพระ

เจา้พรหมทตัตกนรกและถูกลงโทษในนรก ดงัความวา่ 

“ตกลงโขง  นรกตํ่าใต้  เปลวไฟลน  หูบเน้ือ แร้งกา

ตอม  มาหอมใฝ่เฟ้ือ  ตามปากหมอ้  ภายบนเปลวป่ัน

พื้น  ถีบข้ึนยงัตน  เถิงภายบน   ฟูพน้ปากหม้อ  แร้งกา

หมา  ชิงกนัเขา้ป้อ  สับเค้ียวคาบ  ตวัมนั” 

 

อภิปรายและสรุปผลการวจิัย 

 จากการศึกษาวเิคราะห์วรรณกรรมเร่ือง 

เศรษฐีหัวเวียงพบว่า โครงเร่ืองมีความต่อเน่ืองกนัไป

ตามลําดับ  ไม่มีความสลับซับซ้อนมาก  เน่ืองจาก

เหตุการณ์ท่ีสาํคญัจะเกิดข้ึนกบัตวัละครหลกัเท่านั้น 

ส่วนของแก่นเร่ืองพบว่ามีทั้ งแก่นเร่ืองใหญ่และแก่น

เร่ืองย่อย แก่นเร่ืองใหญ่ท่ีปรากฏในเร่ืองคือการสอน

ให้รักษาศีลห้า ส่วนแก่นเร่ืองยอ่ยท่ีปรากฏในเร่ืองคือ 

เร่ืองกฎแห่งกรรม ในการดาํเนินเร่ือง ใชต้วัละครหลกั

เป็นผูด้าํเนินเร่ือง โดยมีการผูกปมความขดัแยง้ 2 คร้ัง 

จนนํ าไป สู่ จุดวิกฤตของเร่ือ ง  และค ล่ีคลายไป

ตามลาํดับ ตัวละครท่ีปรากฏในเร่ืองมีทั้ งตัวละครท่ี

เป็นมนุษยแ์ละอมนุษย ์ประกอบไปดว้ยตวัละครฝ่ายดี

และฝ่ายชั่ว ฉากท่ีใช้ในเร่ืองประกอบดว้ยฉากสภาพ

บา้นเมือง ฉากบา้นเรือนท่ีอยูอ่าศยัและฉากขบวนแห่ 

ในส่วนของศิลปะการใช้ถ้อยคาํพบว่ามีการสรรคาํ

หลาก การซ้อนคาํและการใชภ้าษาลา้นนาโบราณ การ

1911
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ใช้ภาษาภาพพจน์พบว่ามีการใช้อุปมา อติพจน์ สัท

พจน์ บรรยายโวหาร การใชค้าํสัมผสัและการใชค้าํซํ้ า 

ซ่ึงผลการศึกษามีความสอดคลอ้งกบัทฤษฎีท่ีใชใ้นการ

วิจัยทั้ งในดา้นอลงัการทางเสียง คือการใช้คาํท่ีทาํให้

เกิดความไพเราะของเสียงในบทประพนัธ์และอลงัการ

ทางความหมาย คือการใชโ้วหารเปรียบเทียบเพ่ือให้มี

การตีความไดอ้ยา่งลึกซ้ึง  

 

กติตกิรรมประกาศ 

 งานวิจัยคร้ังน้ี  ผู ้วิจัยขอพระขอบคุณคุณ

ประสงค์ แสงงาม ท่ีได้ให้ความอนุเคราะห์เอกสาร

ต้นฉบับท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี รวมทั้ งอาจารย์เจริญ 

มาลาโรจน์ท่ีได้ให้คาํแนะนําให้ได้รู้จักวรรณกรรม

เร่ืองเศรษฐีหัวเวียง และผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.

กงัวล คชัชิมา และอาจารย ์ดร.ยทุธพร นาคสุข ท่ีไดใ้ห้

ความช่วยเหลือและได้ให้ค ําแนะนําต่างๆ  ท่ี เป็น

ประโยชน์ต่อผูว้ิจัย ทําให้งานวิจัยน้ีสําเร็จลุล่วงไป

ดว้ยดี 
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