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บทคัดยอ 

เขมรและไทยเปนประเทศเพ่ือนบานท่ีมีวัฒนธรรมรวมกันมา วรรณคดีก็เปนสวนหน่ึงของวัฒนธรรม
ดวย ดังน้ันการศึกษาวรรณคดีเพ่ือนบานจะทำใหไดประโยชนในการเขาใจพหุวัฒนธรรม การศึกษาวรรณคดี
โดยเฉพาะหัวขอการศึกษา “ความนึกเปรียบเทียบ” เปนวิธีการหนึ่งในการเขาถึงภูมิปญญาของนักประพันธซึ่ง
ถือวาเปนบุคคลสำคัญที่ชวยเปนภาพสะทอนความคิดของสังคมได ในกรณีศึกษารามเกียรต์ิฉบับลายลักษณ
ที่เกาที่สุดของเขมร ผลการวิเคราะห “ความนึกเปรียบเทียบ” พบวาสามารถสะทอนใหเห็นทัศนคติของนัก
ประพันธที่มีตอสรรพสิ่งรอบตัว และยังพบวาการใช “ภาพพจนเปรียบเทียบ”ของนักประพันธไดรับอิทธิพลจาก
วิถีชีวิต ส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติและจากวรรณคดีพุทธศาสนา นอกจากน้ีทัศนคติของนักประพันธ 
ที่แสดงออกดวย “ภาพพจนเปรียบเทียบ”ยังไดสะทอนใหเห็นความใกลชิดกับธรรมชาติและความเช่ือทาง 

พุทธศาสนาของผูประพันธอีกดวย 

ABSTRACT 

 Khmer and Thailand are countries that have inherited resembling cultures. Literature is 
also a part of the cultures. As a result, the study of the literature of neighboring countries would be 
beneficial to understand multiculturalism. In educational literature, especially the topic of study  
“conceit” would be one way of accessing the wisdom of the significant author that reflecting 
society. In the case of Khmer Ramayana, the oldest written version of Khmer, the analysis of  
“conceit” suggested the reflection of author’s attitude toward surrounding environment. Furthermore, 
the study indicated that a source of “trope” was influenced by way of life, natural environment and 

Buddhist literature. Lastly, the attitude of the author, represented by the “trope”, was influenced by 
the closeness to nature and the author’s belief in Buddhism as well. 

บทนำ 

วรรณคดีเปนผลผลิตของนักประพันธซ่ึงเปน
บุคคลคนหน่ึงในสังคม องคประกอบที่สำคัญของ
วรรณคดีก็คือการใชภาษา เม่ือนักประพันธอยูในสังคม

ใดก็ตองใชภาษาในสังคมนั้นเพื่อสื่อความหมายให 
ผูอานเขาใจ ดังน้ันภาษาในวรรณคดีจึงเปนพาหะ

ของการสื่อสารที่รวมความรู ความคิด ความรูสึกและ

ความเขาใจของผูใชภาษาเขาไวดวยกัน การใชภาษา
ในวรรณคดีจึงมีความสำคัญไมนอยไปกวาการใชภาษา
เพ่ือกิจการตางๆ ในสังคม การศึกษาภาษาในวรรณคดี

มีหลายระดับดวยกัน โดยเฉพาะการศึกษาภาษาใน
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ดานวรรณศิลปที่ใหความสำคัญเรื่องของ “ความนึก
เปรียบเทียบ”(conceit) ซ่ึงหมายถึงส่ิงสมมติจากความ
นึกฝนที่วิจิตรพิสดาร หรือการเปรียบอยางแยบยล คำ
ศัพทนี้เปนคำศัพทเดียวกันกับที่วรรณคดีหมายถึง 
“ภาพพจน” (figure of speech) (ราชบัณฑิตยสถาน 
2539: 49) การใชความนึกเปรียบเทียบไดรับการกลาว
ถงึในตำราการศึกษาวรรณคดีที่สำคัญๆ เชน ในตำรา 
Poetics ของอริสโตเติลก็มีการยกยองการใชภาษาท่ี
มีอุปมาซึ่งรวมอยูในกลุม “การนึกเปรียบเทียบ” หรือ 
“ภาพพจน” วาเปนยอดของการใชภาษาในการแตง
คำประพันธดังขอความท่ีวา “แตสิ่งท่ีสำคัญท่ีสุดตรง
นี้อยูที่ความเช่ียวชาญในการใชคำอุปมา สิ่งน้ีเพียง
ส่ิงเดียวเปนเร่ืองท่ีมิอาจสอนกันได มันเปนเคร่ืองหมาย
ของอัจฉริยภาพ เพราะวาการใชคำอุปมาไดดีหมาย
ถึงการมีนัยนตามองเห็นความคลายคลึงในส่ิงท่ีผิดแผก
แตกตางกันออกไป” (นพมาส ศิริกายะ,ผูแปล. 2525: 
66) หรือในตำราการแตงวรรณคดีของอินเดีย ไดแก 
อลังการศาสตร ก็มีการกลาวถึงวิธีการใชความเปรียบ
ในลักษณะตางๆ ความเปรียบจึงเปนวิธีการใชภาษา
ใหเกิดความไพเราะอยางสำคัญ 

ความนึกเปรียบเทียบปกติจะประกอบ ดวย
วัตถุ 2 อยาง หรือสถานการณ 2อยาง ประดิษฐตกแตง
เปนกลการประพันธเชิง “ภาพพจนเปรียบเทียบ” 
(trope)(ราชบัณฑิตยสถาน 2539: 49) เชน “ผาสีขาว” 
เปน “ภาพพจนเปรียบเทียบ”มีลักษณะ สะอาด บริสุทธ์ิ 

แตก็เลอะงาย ถาเปอนเพียงเล็กนอยก็เห็นชัด เปรียบ
ดังกับเด็กซึ่งไมซึมซับเลหเหลี่ยมของโลก จิตใจจึงยัง
บริสุทธิ์สะอาด ถามีผูนำสิ่งไมดีมาลวงลอก็จะหลงผิด
ไดงาย คุณสมบัติของเด็กและผาขาวจึงเปนลักษณะ
รวมกันคือความบริสุทธิ์ แตก็อาจเปรอะเปอนไดงาย 

จึงควรดูแลระมัดระวังใหดี 
ในการใชภาพพจนเปรียบเทียบน้ี ถาถือวา

ของสองสิ่งมีคุณสมบัติเทากันทุกประการก็เรียกวา

เปนภาพพจนแบบ “อุปลักษณ” (Metaphor) ถาถือวา
ของสองสิ่งมีคุณสมบัติเหมือนกัน ก็เรียกวาเปน

ภาพพจนแบบ “อุปมา” (Simile) หรือถาถือวาของ
สองส่ิงมีคุณสมบัติเทากันทุกประการ คร้ันเมื่อเวลา
ผานไป คนท่ัวไปกลาวถึงแคสิ่งท่ีนำมาเปรียบก็เขาใจ
ไดวาหมายถึงอะไร เพราะเปนท่ีรูจักกันอยางสากล
แลว การกลาวถึงส่ิงท่ีนำมาเปรียบอยางเดียวแตให
เขาใจไดถึงสิ่งที่ตองการเปรียบเรียกวาภาพพจนแบบ 
“สัญลักษณ” (Symbol)  

เมื่อกลาวถึงภาพพจนเรามักจะนึกไปถึงการ
สรางความพิเศษดานภาษา แตถาใชคำวาความนึก
เปรียบเทียบแลวจะไมเพียงแตแสดงความไพเราะของ
บทประพันธเทาน้ัน ทวาจะมุงหมายเพ่ือแสดงความ
ชื่นชมในปฏิภาณและความชางคิดชางประดิษฐของ
นักประพันธ และใหความสนใจดานภูมิปญญามากกวา
อารมณ (ราชบัณฑิตยสถาน 2539: 49) การศึกษา
ความนึกเปรียบเทียบจึงเปนการสะทอนใหเห็นทัศนคติ
ของนักประพันธที่มีตอสรรพสิ่งรอบตัวและเลือกนำ
มาใชเปรียบเทียบ ทั้งน้ีในแตละวัฒนธรรมยอมมีมุม
มองตอสภาพแวดลอมเหมือนกันบางตางกันบางซ่ึง
ถือเปนความหลากหลายของพหุวัฒนธรรม 

อน่ึง เขมรเปนประเทศเพ่ือนบานของไทย
ประเทศหน่ึงที่มีความสัมพันธรวมกันมาตั้งแตอดีต 
จึงเปนเรื่องที่นาศึกษาวาวรรณคดีเขมรในยุคแรกน้ัน 
นักประพันธไดสะทอนทัศนคติตอสรรพส่ิงรอบตัวใน
ลักษณะใดบาง ทั้งน้ีบทความน้ีกำหนดกรณีศึกษา
จากเร่ืองรามเกียรต์ิเขมรฉบับท่ี 1-10 ที่พิมพเผยแพร
โดยพุทธศาสนบัณฑิตยพนมเปญ ซึ่งเปนที่ยอมรับ

ของนักวิชาการและถือเปนวรรณคดีลายลักษณที่เกา
กวาวรรณคดีเขมรทุกเร่ือง (Jacob 1993: 7) แมไม
ปรากฏนามผูประพันธ แตนักวิชาการก็สันนิษฐานวา
แตงอยูในชวงสมัยกลางของเขมร ประมาณพุทธ
ศตวรรษที่ 22 -23 (ลาง หาบ อาน ม.ป.พ: 2) ซึ่งรวม
สมัยกับสมัยอยุธยาตอนกลางของไทย จึงนับวา

วรรณคดีเร่ืองน้ีจะเปนขอมูลท่ีนาสนใจที่จะทำใหเห็น
ทัศนคติในดานวัฒนธรรมของนักประพันธเขมรใน
อดีตที่มีตอบริบทแวดลอมผานทางการใชภาษา 
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ขอตกลงเบื้องตน 
 การเรียบเรียงบทความนี้ขอกำหนดขอ
ตกลงเบื้องตน ดังนี้ 
 1. บทความน้ีใชคำวารามเกียรต์ิเขมร โดย
จะหมายถึงรามเกียรต์ิเขมรฉบับท่ี 1-10 ท่ีพิมพเผยแพร
โดยพุทธศาสนบัณฑิตย พนมเปญ 
 2. ชื่ อตั วละครในรามเกียร ต์ิ เขมรจะ
ออกเสียงตามรามเกียรติ์ของไทย 
 3. การอางอิงบทประพันธผูเขียนบทความ
จะใชการแปลขอความเปนภาษาไทย เน่ืองจากถา
ถอดตามรูปคำเปนภาษาเขมรจะทำใหผูอานท่ัวไปที่
อานภาษาเขมรไมไดไมเขาใจความหมายนั้นๆ 
 4. การอางอิงขอความจากรามเกียรต์ิเขมร 
จะระบุเฉพาะลำดับของเลมและเลขหนาเทานั้น 
 5. บทความไมไดมีจุดมุ งหมายในการ
วิเคราะหวรรณศิลป จึงไมจำแนกความเปรียบท่ีปรากฏ
ในบทประพันธวาเปนการใชภาพพจนแบบ อุปมา  
อุปลักษณ หรือสัญลักษณ แตจะอธิบายคำที่นำมา
เปนภาพพจนเปรียบเทียบเปนสำคัญ 
 
ภาพพจนเปรียบเทียบท่ีปรากฏในรามเกียรต์ิเขมร 

รามเกียรติ์เขมรฉบับที่ 1-10 ที่พิมพเผยแพร
โดยพุทธศาสนบัณฑิตยพนมเปญมีเน้ือหาเร่ิมต้ังแต
พระรามยกศรและไดอภิเษกกับสีดา ทาวทศรถจะให
พระรามครองเมือง แตนางไกยเกษีขัดขวางจน 

พระราม พระลักษณ และนางสีดาตองออกเดินปา 
พระรามตองผจญกับยักษที่มารุกรานจนถึงทศกัณฐ
ลักนางสีดาไป เม่ือพระรามออกตามหาก็ไดความ
รวมมือจากสุครีพและหนุมาน แตกอนท่ีสุครีพจะมา
เปนกำลังพลให พระรามก็ไดปราบพาลีซึ่งมีเรื่องกับ 

สุครีพใหเรียบรอยกอน หลังจากไดรับความรวมมือ
จากเหลาเสนาวานร พระรามไดจองถนนไปสูลงกา 
ทศกัณฐรูขาวแตก็ไมยอมคืนสีดาใหจนทำใหเกิดศึก

ระหวางทศกัณฐและพระรามหลายครั้ง แมทัพของ
ฝายทศกัณฐท้ังท่ีเปนท้ังญาติและมิตรลมตายไปจำนวน

มาก เร่ืองจบชุดแรกที่เลม 10 คืออินทรชิตถูกสังหาร 
ทศกัณฐจึงคิดจะไปหามูลพลัมใหมาชวยรบ 

แมวาเนื้อหาของเร่ืองจะเปนการรบ แตก็มี
ทั้งเหตุการณที่นักประพันธกลาวถึงความรัก ความสุข 
และความเศรา ดำเนินปะปนกันอยูในเน้ือเรื่อง  
จึงทำใหผูอานสามารถพบภาพพจนเปรียบเทียบที่
หลากหลายชนิด เมื่อนำภาพพจนเปรียบเทียบเหลานี้
มาศึกษาก็ทำใหเห็นทัศนคติของนักประพันธที่ได
สะทอนความคิดเห็นตอสรรพสิ่งรอบตัว ดังนี้ 

 
1. การใหความหมายที่เกี่ยวของกับธรรมชาติ 

ธรรมชาติประกอบดวยสรรพส่ิงตั้งแตกาย
มนุษยเอง ไปจนถึงส่ิงรอบกายมนุษย ท้ังท่ีมีชีวิต มวล
ธาตุ รัตนชาติและแรธาตุ รวมถึงเทหวัตถุบนทองฟา 
ดังนี้ 

ตับ ลมหายใจและดวงตา:สิ่งท่ีรักและ
สำคัญที่สุด 

นักประพันธใหคุณคากับส่ิงท่ีสำคัญท่ีสุด
เทียบเทากับตับและลมหายใจ เชน พระพรตกลาวถึง
ความรักท่ีทาวทศรถมีตอพระรามวาเปนเหมือนแกน
ตับและลมหายใจของพระองค ดังวา “ทรงรวมดูแล
ถนอม ไมใหหมองท่ีบิดาสงวน แกนตับลมหายใจตัว 
ยอดพระราชบุตรพิสมัยฯ” (เลม 2 หนา 39)  

เมื่อคราวที่พระรามรำพันถึงความรักท่ี
พระองคมีตอพระลักษณก็เปรียบพระลักษณเปนตับ
และลมหายใจ ดังวา “พี่คิดในจิตทุกวาร เพราะบุญ

สมภาร สมภพมารวมครรภฯ เสมอตับเสมอลมหายใจ
...” (เลม 10 หนา 5)  

ทศกัณฐเปรียบความรักท่ีมีตออินทรชิต

ราชบุตรองคแรกวาเปนเหมือนตับและดวงตาของทศ
กัณฐ ดังวา “เรียกอินทรชิตสำคัญ ราชบุตรองคใหญ 
ของพระองคผูเปนใหญในลงกาฯ พระองครักเสมอ
แกนตับเสมอพระเนตรฯ(เลม 6 หนา 44) 

เม่ือคราวทศกัณฐเห็นสีดาคร้ังแรกก็เกิดความ

รูสึกปนปวนไปท่ีตับดังถูกทำราย ดังวา “พลันราพณาสูร
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เห็น มเหสีนิรมลนมัสการ ในตับราวกับถูกประหารฯ” 
(เลม 4 หนา 1) 

เปลือกตาและดวงตา: การคุมครองส่ิง
ที่รัก 

นักประพันธเห็นความสำคัญของเปลือกตา
ที่ทำหนาท่ีปกปองดวงตา ดังท่ีพระรามสรรเสริญ 
พระลักษณวาไดทำหนาท่ีปกปองพระองคเหมือน
เปลือกตาที่รักษาดวงตา วา “พี่ไดเจาชวยดุจนัยนตา 
ซึ่งมีเปลือกตา บังไมใหมัวหมองฯ” (เลม 9 หนา 43) 

 
กายและวิญญาณ คนและเงา: ความใกล

ชิดสนิทสนม 
พระรามเปรียบเทียบความใกลชิดสนิทสนม

ระหวางพระองคกับพระลักษณวาเปนเหมือนวิญญาณ
ที่อยูคูกาย และเงาที่อยูคูกายของคน ดังนี้ “ซึ่งพี่มีเจา
ดุจวิญญาณท่ีติดตามรางกายฯ (เลม 9 หนา 43) และ 
“นองกับพี่ดุจคนกับเงาฯ” (เลม 10 หนา 11) 

 
สัตว 
นกแรง: กลิ่นเหม็นสาบ 
นกแรงเปนสัตวที่กินซากสัตวเปนอาหาร 

นักประพันธเปรียบกล่ินกายของพรานปากุขันวาเหมือน
กลิ่นสาบแรง ดังวา “ไดกลิ่นแรงเหม็นสาบย่ิงดุจ 
นกแรงซึ่งวิสัย” (เลม 1 หนา43) 

 
ปลา: มักตายเพราะกินเหยื่อ 

นักประพันธ เป รียบทศกัณฐ เปนปลา  
นางสีดาเปนเหย่ือลอใหทศกัณฐมาติดตะขอเบ็ดตก
ปลา “เหมือนพยายามเอาเหย่ือ ไปติดเบ็ดบรรจง  

ปลากนิตดิปากไมชาก็เลยถึงกสิณกษยั” (เลม 8 หนา4) 
 
ชาง: ผูมีอำนาจ และงาทั้งคูของชาง

เปรียบไดกับกองกำลัง 
ชางเปนสัตวใหญ มีงาคูเปนอวัยวะสำคัญ

ประจำกายเพ่ือทำรายศัตรูผูมารุกราน นักประพันธ

เปรียบกษัตริยหรือผูมีอำนาจเหมือนชาง ถาส้ินไรญาติ
พี่นองและขาดบริวารก็เหมือนชางขาดงา คือสิ้นทาง
ตอสูดังกรุงขรรำพึงวา “โอทูษณโอตรีมุขกษัย สิ้นพล
พฤนทไกร หมดส้ินกนิษฐาฯ โอตัวขาหลงทางเพียง
เอกา ดจุองคไอยราเขาตดัคอตดังาฯ” (เลม 3 หนา 21) 

หรือตอนท่ีมหาชมพูรำพึงถึงขุนนีลขุนนล
ทหารเอกคูใจวาเหมือนดังงาคู ดังวา “ซายขวาของ
มหา ชมพูราชา มหามหิศวรไกรฯ ลวนเอกมนตรี 
เถกิงชัย ลวนมีฝมือ บำเหน็จบำนาญทุกคราฯ เปน
มหากษัตรา มีขุนสองเปนเสมองาทั้งสองเพชรแทฯ”  
(เลม 7 หนา 26) 

 
พืช 
ผลกลวย: รูปทรงที่เปนระเบียบ 
ผลกลวยแตละหวีมีลักษณะเรียงกันเปน

ระเบียบ นักประพันธนำมาเปรียบกับแถวของเหลา
วานร ดังวา “พลวานรเรียงราย นอนกันเชนเรียงเปน
ระเบียบของผลกลวยทั้งหลายฯ” (เลม 7 หนา16) 

 
มะพลับ: รูปทรงที่เหมือนทรวงอก 
มะพลับเปนชื่อไมชนิดหนึ่ง ผลมะพลับกลม

เตงตึง มีลักษณะเหมือนทรวงอก นักประพันธจึงเปรียบ
ผลมะพลับกับอกของผูหญิงวา “อกดุจผลมะพลับ
ทองสุก วางซอนบนอุระนั้นฯ” (เลม4 หนา26) 

 
หวาย: รูปทรงที่โอนออน 

หวายเปนช่ือไมขึ้นเปนกอชนิดหน่ึง ถาถูก
ไฟลน ยอดของหวายจะออนลง จึงเปรียบกับเขา
พระสุเมรุที่ถูกไฟลนวา “พระสุเมรุเหมือนยอดออน 

หนอหวายถูกไฟลนถลอกออกมา” (เลม 5 หนา39) 
 
เถาวัลย: รูปทรงออนชอย 
เถาวัลยเปนประเภทไมเถา นักประพันธ

เปรียบลักษณะการเคล่ือนไหวท่ีออนชอยวา “เย้ือง

กายแชมชอย ประดุจกานลดามาศฯ” (เลม3 หนา37) 
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รากแกว: การค้ำจุน 
ตนไมมีรากแกวเปนสวนสำคัญ ถาไมมี

รากแกวตนไมก็อยูไมได ทศกัณฐเปรียบเหลาวานร
เปนรากแกวท่ีค้ำจุนพระราม การจะทำลายพระราม
ไดนั้น ทศกัณฐตองทำลายพวกวานรท่ีเปรียบดัง
รากแกวกอน ดังวา “พี่ตัดรากแกวดุจดวน ตีทัพหนี 
ลนลานกลัวภัยฯ” (เลม 8 หนา 27) 

 
เทหวัตถุบนทองฟา 
ดวงจันทรวันเพ็ญ: ความงามบริสุทธิ์ 
ดวงจันทรวันเพ็ญในสายตาของนักประพันธมี

ความงดงามบริสุทธ์ิ ดังวา “ราชสีดา บริสุทธ์ิโสภา 
ดุจพระจันทรวันเพ็ญสวางไสวฯ” (เลม 6 หนา12) 

 
ดวงอาทิตย: แสงสีทอง แสงสีแดงจา 
นักประพันธเปรียบแสงสีตางๆ กับดวงอาทิตย

ออกเปน 2 สี คือแสงสีทองเมื่ออาทิตยแรกขึ้น กับแสง
ที่แดงจาของดวงอาทิตยเม่ือข้ึนปกติ ดังเชน สีกาย
ของกวางทองกับแสงของดวงอาทิตยแรกข้ึน วา “...
ดุจพระอาทิตยที่เทพอุทัยผุดขึ้นฯ” (เลมที่ 3 หนา 38) 
และรัศมีสีทองของอาทิตยแรกขึ้นกับรัศมีกายของ
อินทรชิต วา “รุงเรืองรัศมีเปลงปล่ัง ดุจสุริยาออนย่ิง
จำรัสเปลงปลั่งบูรพาทิศฯ” (เลมที่ 6 หนา 43) 

นอกจากน้ียั ง เป รียบแสงแรงกลาของ
แสงอาทิตยกับดวงตาของทรพี ดังน้ี “เนตรฉาน 

ดุจสุริโยทัยรัศมีแรงกลา พันลึกทั้งทศทิศาฯ” (เลมที่ 4 
หนา 45) 

 
ดาวโรหิณี: สีแดง 
ดาวโรหิณี เปนดาวฤกษมีสีแดง นักประพันธ

เปรียบแสงสีแดงของดาวโรหิณีกับนัยนตาท่ีแดงเพราะ
รองไห ดังวา “ทรงพระกันแสง พระเนตรดุจโรหิณีฯ”  
(เลม 2 หนา 80) 

 
 

ดาวประกายพรึกและดาวพฤหัสบดี: และ
ความสุกสวาง 

ดาวประกายพรึกคือดาวศุกรท่ีข้ึนใหเห็นเวลา
เชามืด มีความสุกใสมากที่สุด สวนดาวพฤหัสบดีเปน
ดาวเคราะหดวงใหญที่สุดในระบบสุริยจักรวาล  
จึงมองเห็นความสวางไดดวยตาเปลาในเวลาชวง 
เชามืด เนื่องจากดาวศุกรและดาวพฤหัสบดี นับเปน
ดาวเคราะหสองดวงที่มีความสวางเปนอันดับ 1 และ 
2 บนทองฟาทางทิศตะวันออกจึงทำใหสามารถเห็น
ความสุกใสของดาวเคราะหเคียงกันดวยตาเปลาได
อยางชัดเจน ปรากฏการณดาวเคราะหทั้งสองดวง
เม่ือข้ึนเคียงกันทางขอบฟาทิศตะวันออกในเวลาเชามืด 
จึงเหมือนความสุกสวางของดาวคูแฝด นักประพันธ
จงึเปรียบกับดวงตาทั้งคูของกวางทอง ดังวา “ดุจดาว
ประกายพรึกทางทิศตะวันออกเคียงกันดุจเชน 
ดาวพฤหสับดเีปนแฝดกนัทัง้สองฯ” (เลมท่ี 3 หนา 37) 

 
มวลธาตุ 
น้ำ: ปริมาณเลือด ปริมาณไพรพล 
นักประพันธมองน้ำท้ังในลักษณะแมน้ำและ

มหาสมุทรวาเปนของเหลวปริมาณมาก จึงเปรียบ
เลือดที่ไหลหล่ัง ดังน้ี “เสด็จฟนอสูรลมดาดาษ  
เลือดไหลทวมนองเต็มประดุจดวยชลธาราฯ” (เลมท่ี 
3 หนา 19) 

การเปรียบจำนวนไพรพลกับแมน้ำท่ีเออลน 

ดังวา “จัดพลมากลนมหิมาประดุจคงคาท่ีเออลน แตละ

หนฯ” (เลมที่ 6 หนา37) 
 
คลื่น: ปริมาณคน 

การเปรียบจำนวนไพรพลขณะเคล่ือนทัพดัง
ระลอกคล่ืน ดังน้ี “ยักษเปนเสนาบดี จัดเตรียม 
เสนีประดุจคลื่นสาครฯ” (เลมที่2 หนา76) 
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ไฟ: ความทุกขความโกรธ แสงสีสวาง 
ตอนท่ีทาวทศรถเศราโศกท่ีตองเนรเทศ

พระราม นักประพันธกลาวถึงความทุกขของทาวทศ
รถวาราวตับถูกไฟสุม ดังนี้ “...พระกันแสงพิลาปพลัน 
ดำรงสติไมไดฯ จนกระทั่งสลบลมลง ในตับประดุจ
ใครสุมกองอัคคีฯ”(เลม1 หนา36) 

หรือในตอนท่ีกรุงขรโกรธพระรามนักประพันธ
เปรียบอารมณโกรธกับไฟท่ีรอนรุนแรง ดังวา “กรุง 
ขรสดับพระรับส่ัง แข็งขืนกายตัว โกรธกร้ิวบ้ึงตึงดุจ
เพลิงฯ” (เลมที่ 3 หนา 37) 

สวนในตอนท่ีพรรณนาเค ร่ืองทรงของ 
อินทรชิต นักประพันธก็เปรียบความวาววามของ 
เส้ือผาดุจเพลิง ดังวา “อาภรณวาววามดุจเพลิง”  
(เลมที่ 9 หนา 33) 

 
ภูเขา: ความสูงใหญ 
นักประพันธเปรียบความสูงใหญของพราน

กุขันกับภูเขา ดังวา “กุขันสูงใหญทะมึนเสมอเหมือน
ภูเขา...ฯ” (เลมที่ 2 หนา63) 

 
ปรากฏการณธรรมชาติ 
จันทรคราสสุริยคราส: ระยะเวลาที่เปน

อันตราย 
นักประพันธเปรียบเทียบเหตุการณตอนที่

พระลักษณถูกนาคบาศของอินทรชิตวาเหมือน

พระจันทรที่ถูกราหูอม ดังน้ี “แผลงมายาอาวุธศรพัน 
โผลเปนนาคอยางอนันต ก็พันท้ังพลวานร ฯ พัน
พระบาทพระภูธร ทั้งสองอันบวร ก็สิ้นฤทธิ์ดวยอาคม
ยักษา ฯ ดุจพระจันทรพระสุริยา เองสิ้นดังรา-หูจับศศิ
ทินกรฯ” (เลมที่ 9 หนา 39) 

 
ฟาผา 
ฟาผามีเสียงดังมาก นักประพันธเปรียบเสียง

อาวุธศรท่ียิงแหวกอากาศวาไดยินดังเสียงฟาผา ดัง

วา “ศิลปไดยิงออกไป ไดยินเสียง ดุจกับสายฟาท้ัง
แสนคณนาฯ” (เลมที่ 1 หนา 14) 

 
ลมพายุ: การเคลื่อนไหวอยางรุนแรง 
การเปรียบความรุนแรงของการเคล่ือนทัพ

เหมือนลมพายุ ดังน้ี “... เดินตามเปนแถว กึกกองพสุธา ฯ
ดุจพายุกรรโชกพฤกษา ส่ันสะเทือนโกลาหล มหาสุธา
ขจรขจายฯ” (เลมที่ 6 หนา 42) 

 
รัตนชาติและแรธาตุ 
มณีกับทอง: ความสูงคาและความงดงาม

ที่คูควรกัน 
มณีมีความวาวแวว เปนรัตนชาติที่สวยงาม

และถือวาเปนของสูงคา เชนเดียวกับทองเปนแรธาตุ
ที่ไดรับการยองท้ังคุณคาและราคา นักประพันธจึง
เปรียบน้ำตาของพระรามดังเชนมณีที่ตกตองแผน 
หลังของพระพรตซ่ึงเปนด่ังแผนทองรองรับเปนภาพท่ี
งดงามและสมคุณคาคูควรกัน ดังวา “...ชลเนตรธารา 
ไหลรินตองบนหลังฯ ราวดุจสุพรรณรัตนมณีตกลงบน
รัศมีสุวรรณงดงามฯ” (เลม 2 หนา78) 

 
เพชร: ความแข็งแกรง 
นักประพันธมักเปรียบอาวุธกับเพชรซึ่งเปน

รัตนชาติที่มีความแข็งแกรง รวมถึงเมื่อมีการปะทะ
กัน ก็ตองใชเพชรตัดเพชรจึงจะสำเร็จ เชนตอนที่พาลี
สูกับทรพี ดังวา “ดุจหอกเพชรคมท่ิมแทงอยางแมนยำ 

ทะลุมหาเพชรทั้งปวงฯ” (เลมที่ 4 หนา56) 
 
แกวประพาฬ: ความงดงามใส และ 

มีราคา 
แกวประพาฬเปนแกวสีแดงออนเกิดจากหิน

ปะการังใตทะเล มีสีออนใส พระรามเปรียบดวงตา
ของนางสีดากับแกวประพาฬ ดังวา “พี่จำพระเนตร
ใส ดุจซึ่งแกวประพาฬอันล้ำคาฯ” (เลมที่ 4 หนา25) 

 

ภาพพจนเปรียบเทียบ: กรณีศึกษารามเกียรติ์เขมร 
บุษบา บัวสมบูรณ 
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นิล: สีดำมันสวย 
นิลเปนพลอยสีดำมันสวย พระรามเปรียบสี

ดำนิลกับสีฟนของนางสีดาซ่ึงสะทอนภาพความนิยม
กินหมากใหฟนดำของคนเขมรสมัยกอน ดังวา  
“...จำฟนดำชิด ดุจทานแตงนิลรัตนสูงสงฯ” (หนา 4 
เลมที่ 25) 

สีนิลยังถูกนำไปเทียบกับสีของนัยนตา
กวางทองแปลง ดังวา “เนตรนิลมันซ่ึงโอภาส ดุจนิลรัตน
ดาษ ก็ฝงในวงเนตราฯ” (เลมที่3 หนา37) 

 
2. การใหความหมายกับวัตถุอื่นๆ 

วัตถุอื่นๆ ในที่นี้ คือสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น ไม
ไดมาจากธรรมชาติ มีดังนี้ 

 
เกาทัณฑ: คิ้วของนาง 
คันเกาทัณฑมีความโคงสวนปลายตวัดขึ้น 

นักประพันธเปรียบคิ้วที่โกงงอนของสีดากับเกาทัณฑ 
ดังท่ีพระรามรำพันวา “พี่จำค้ิวงอนโกง ประดุจปลาย
เกาทัณฑชัยฯ” (เลมที่ 4 หนา 25) 

 
ลูกศร: ความซื่อตรง 
ลูกศรท่ีดีจะตองมีกานตรงจึงยิงออกไปจาก

คันเกาทัณฑได นักประพันธเปรียบลูกศรกับคนท่ีซ่ือตรง 
ดังท่ีพระรามกลาวชมพระลักษณวา “เสด็จสดับพระ
อนุชาเสนหสนิท ซื่อตรงศรสุจริตฯ” (เลมที่ 2 หนา 21) 

 

กำแพง: ความสูง 
นักประพันธเปรียบรูปรางของทรพีวาสูงดัง

กำแพงและย้ำดวยขนาดของภูเขา ดังนี้ “รูปใหญดุจ

กำแพง สูงยอดบรรพตาฯ” (เลมที่ 4 หนา 45) 
  

3. การใหความหมายกับเรื่องเหนือธรรมชาติ 
วรรณคดีมักมีคติที่เกี่ยวกับความเช่ือเร่ือง

เหนือธรรมชาติ ไดแก การอางถึงเทวดาท้ังเก่ียวกับ

ชื่อและสวรรคชั้นที่อยู สิ่งพิเศษที่เปนทั้งสัตว เชน 
สัตวในปาหิมพานต และของวิเศษที่มีฤทธิ์ ในเรื่อง
รามเกียรติ์เขมรก็ไดอางถึงคติความเช่ือเหลานี้มาเปน
ภาพพจนเปรียบเทียบ ดังนี้ 

 
เทวดา 
พระวิษณุกรรม: เทวดาที่มีหนาที่สราง

ศิลปะ 
พระวิษณุกรรมเปนเทวดาผูสรางศิลปกรรม 

ดังตอนชมความงามของกวางทองวา งามเหมือนพระ
วิษณุกรรมสราง “ดังวิษณุกรรมตกแตง ประดับประดา 
เปนระเบียบ”(เลมที่ 3 หนา 38) 

 
พระอินทร: เทวดาผูเปนใหญมีฤทธิ์ 
พระอินทร เปนเทวดาผู ใหญในสวรรค 

ชั้นไตรตรึงษ ดังตอนกลาวถึงพระรามวาเปนดุจ
พระอินทรปกครองสวรรค วา “โอศรีอยุธยา ดุจสวรรค
ไตรตรึงษา ปราศจากอยางไรพระอินทรา- ธิราชเลิศ
ประเสริฐไกรฯ” (เลมที่ 1 หนา 48) 

หรือตอนกลาวชมความงามของกวางทอง
วาไมใชเปนสัตวทั่วไปในแผนดินมนุษย แตเปนสัตว
สวรรคที่พระอินทรเนรมิตข้ึนมา เปรียบอำนาจการ
เนรมิตสิ่งตางๆ กับพระอินทร ดังวา “ประดุจจากไตร
ตรึงษาดุจพระอินทราธิราชซึ่งสามารถนิรมิต”(เลมท่ี 
3 หนา 38) 

 

พระมฤตยู: ความตาย 
พระมฤตยูเปนเจาแหงความตาย นักประพันธ

เปรียบพระมฤตยูกับสิ่งที่เปนอันตรายถึงชีวิต เชน 

พระพรตเห็นวาการท่ีนางไกยเกษีขัดขวางการข้ึน
ครองราชยของพระรามเพ่ือกันราชสมบัติใหพระพรต 
เปนเหมือนการหยิบยื่นความตายใหแกพระองค ดัง
วา “ถาเอานางน้ีเปนที่พึ่งพิง เสมอเอาเศียรเกย บน
พระมฤตยูนั่นฯ” (เลมที่ 2 หนา 49) 

 

ภาพพจนเปรียบเทียบ: กรณีศึกษารามเกียรติ์เขมร 
บุษบา บัวสมบูรณ 
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พรหมชั้นสุทธาวาส: ความอิ่มทิพย  
นักประพันธเปรียบพระลักษณเมื่ออธิษฐาน

ไมกินไมนอน 14 ปเพ่ือปกปองพระรามระหวาง 
เดินปา วาพระลักษณเหมือนพรหมในช้ันสุทธาวาส 
ที่ไมตองการเสพอาหาร ดังวา “พระองคไมตองการ
อาหารโภชนา ไมยอมนิทรา ก็เกษมพระองคอภิรมยฯ 
อิ่มเองประดุจเทพสรางสมในสุทธาวาสพรหมปติปกติ
ภิกขาฯ” (เลมที่ 1 หนา 54) 

 
สถานที่ 
ไตรตรึงษ: สถานที่งดงาม 
นักประพันธเปรียบสถานท่ีหลายแหงในเร่ือง

วางดงามดุจสวรรคชัน้ไตรตรึงษ ดังเชน ปราสาทของ
ทาวชนกกับสวรรคชั้นไตรตรึงษ “เสด็จจากปราสาท
มาศซึ่งมงคล ประเสริฐนิรมล สถานแหงไตรตรึงษาฯ” 
(เลมที่ 1 หนา16)  

นอกจากน้ี ในสวรรคช้ันไตรตรึงษจะมีอุทยาน
ที่สำคัญในเรื่องนี้มีภาพพจนเปรียบเทียบวาปาท่ี
พระรามผานวาเหมือนอุทยานในไตรตรึงษ ดังนี้ “...
รุกขมูลบุปผาอธึกผลาผองฯ แมทั้งเทวดาในสวรรค
ทั้งปวง ไมอาจจะผาน ประดุจดวยนันทอุทยานฯ”  
(เลมท่ี 1 หนา56) และเปรียบปากลวยท่ีหนุมานอาศัย
วาเหมือนอุทยานสวรรคในไตรตรึงษ ดังวา “อันกทลี
พนไพรสถาน ดุจราชอุทยาน อันมีในไตรตรึงษาฯ”  
(เลมที่ 6 หนา 1) 

 
สัตตบริภัณฑ: ความยิ่งใหญ หนักแนน 
สัตตบริภัณฑคือเขาเจ็ดลูกท่ีลอมรอบเขา

พระสุเมรุท่ีเปนแกนโลก ตามคติในไตรภูมิหรือจักรวาล
ตามแนวคิดท่ีมาจากอินเดีย นักประพันธตองการเทียบ

ใหเห็นวาถาเขาเจ็ดลูกน้ีแตกทลายยอมตองมีเสียงดัง
อยางประมาณมิได แลวจึงเปรียบเสียงดังของการ 
สูรบระหวางฝายทศกัณฐกับเหลาวานรวาดังมาก 

อุปมาวาเขาสัตตบริภัณฑแตกทลาย วา “..เสียงดัง

เสียงกอง ตรลบโหรองไดยินไกลฯ ดั่งสัตตบริภัณฑ
ทลาย สีทันดรขจาย ไมเปนส่ำรุนแรงสั่นสะเทือนฯ”  
(เลมที่ 10 หนา 37) 

 
สัตวในปาหิมพานต 
ราชสีห: ความสงางาม มีอำนาจ 
ราชสีหเปนสัตวหิมพานต มีกำลังและอำนาจ

มาก อาศัยอยูในถ้ำทอง นักประพันธนำลักษณะความ
องอาจของราชสีหมาเปรียบกับความสงางามองอาจ 
ดังเชน “พระสัตรุตประทับคชกรี ดุจราชสิงหสีห...”  
(เลมที่ 1 หนา 15) 

 
นาค: อาการโกรธเวลาถูกทำราย 
นาคเปนสัตวในวรรณคดี มีลักษณะเชนเดียว

กับงู ถาถูกตีท่ีหาง หัวก็จะแวงมาฉกกัดได นักประพันธ
เปรียบความโกรธของมหาชมพูกับความโกรธของนาค 
ที่ถูกตีหาง ดังวา “ พระเนตรแดงฉานแจงชัด ไดยิน
พระราชสาสนไมชอบ ไมควรกับความฯ ดั่งทานเอา 
เหล็กทุบ หางนาคโทษใหญ มหาพันลึกดุรายฯ”  
(เลม7 หนา 13) 

 
ปรากฏการณตามความเช่ือเร่ืองจักรวาล

ในไตรภูมิ 
ไฟบัลลัยกัลป: ความรุนแรง 

ไฟบัลลัยกัลปจะเกิดเมื่อส้ินกัลป โดยเร่ิม
เผาตั้งแตอบายภูมิ ฉกามาพจร ไปจนถึงช้ันรูปพรหม 
11 ชั้นจึงหยุด เหลือไวที่รูปพรหม 5 ชั้นสุดทายขึ้นไป
ถึงอรูปพรหม ไฟนี้มีความรอนแรงและนากลัว  

นักประพันธบรรยายภาพพระรามออกตามหา 
นางสีดาท่ีถูกลักพาตัววามีความรุนแรงและนาเกรงขาม
ดุจดังไฟบัลลัยกัลป ดังวา “บุกบั่นวิ่งบนบรรพตา 

ลัดเลาะหินผา ส่ันสะทานท้ังมหาปถพีฯ อ้ืออึงครึกโครม
ดุจอัคคีไหมกัลปครากลี-ยุคเห็นพันลึกนาสะพรึงฯ”  
(เลมที่ 4 หนา 49) 

 

ภาพพจนเปรียบเทียบ: กรณีศึกษารามเกียรติ์เขมร 
บุษบา บัวสมบูรณ 
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ลมเวรัมภะ: ความรุนแรง 
ลมเวรัมภะเปนลมที่มีความรุนแรง (แยม 

ประพัฒนทอง, ผูแปล. 2528: 1) ในพระคัมภีรโลก
บัญญัติกลาวเปนสาเหตุใหเกิดน้ำทวม เพราะน้ำตั้ง
อยูบนลม ลมปนปวนเปนเหตุใหผืนน้ำขางบนลม
ปนปวนทะลักทลายจนกลายเปนน้ำทวม เม่ือน้ำทวม
ก็เปนเหตุใหเกิดแผนดินไหว เพราะแผนดินอยูบนน้ำ
ในรามเกียรต์ิเขมรนักประพันธเปรียบการตอสูระหวาง
ทศกัณฐและฝายวานรวารุนแรงเหมือนความรุนแรง
ของลมชนิดนี้ ดังนี้ “ดุจคงคากาศแผบริเวณ ทะลัก
ทลายอยูบนลม เวรัมภะ...ฯ (เลมที่ 10 หนา 38) 

 
สิ่งวิเศษอื่นๆ 
น้ำอมฤต: ความชุมชื่น การคืนชีวิต 
น้ำอมฤตไดมาจากการกวนเกษียรสมุทร 

เม่ือด่ืมแลวจะมีชีวิตเปนอมตะสวนในตอนที่ชาว 
เมืองอโยธยารูวาพระพรตจะไปรับพระรามกลับมา
ครองเมือง นักประพันธก็เปรียบความรูสึกของชาว
เมืองวาเหมือนไดมีความสุข ความชุมชื่นใจกลับมา
อีกครั้ง เพียงแตของเขมรใหความสำคัญกับตับมาก 
สำนวนภาษาจึงอาจไมคุนกับของไทยที่มีการกลาววา 
“เย็นใจ” หรือ “ชื่นใจ” มากกวา “เย็นตับ” ดังวา  
“ดุจคนเอาน้ำอมฤตมาหล่ังชโลมจิตยินดีเย็นตับยิ่งฯ” 
(เลมที่ 2 หนา57) 

ภาพพจนเปรียบเทียบท่ีปรากฏในรามเกียรต์ิ

เขมร ไดแสดงใหเห็นมุมมองท่ีนักประพันธระบุสิ่งที่
เปนภาพพจนเปรียบเทียบวามาจากแหลงหลักๆ ไดแก 
สิ่งแวดลอมรอบกาย ตั้งแตรางกายของตนเอง วัตถุ
อื่นๆ ไปจนถึงธรรมชาติที่แวดลอม รวมถึงส่ิงท่ีเหนือ
ธรรมชาติ ภาพพจนเปรียบเทียบเหลาน้ีอาจเปนทัศนะ

ของผูประพันธ ทวาก็ยังอยูในบริบทของผูใชภาษา
รวมกันในสังคมเดียวกัน ยอมจะมีมติพื้นฐานในการ
มองเห็นและเขาใจภาพพจนเปรียบเทียบรวมกันจึง

จะเกิดสุนทรียรสข้ึนมาได ภาพพจนเปรียบเทียบจึง
เปนแหลงขอมูลดานภาษาและขณะเดียวกันก็สะทอน

ภูมิปญญาและจินตนาการของนักประพันธไดเปน 
อยางดี 

 
ที่มาของภาพพจนเปรียบเทียบ 
ภาพพจนเปรียบเทียบในวรรณคดีเร่ืองนี้ 

แสดงใหเห็นท่ีมาหลัก 3 แหลง ไดแก จากวิถีชีวิต
ส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ และจากวรรณคดีพุทธศาสนา 

การรับอิทธิพลจากวิถีชีวิต 
วิถีชีวิตหมายถึงการปฏิบัติตนในชีวิตประจำ

วัน ภาพพจนเปรียบเทียบหลายสำนวนในเรื่องได
สะทอนวิถีชีวิตเหลาน้ี ไดแก การรักษาสุขภาพ  
การแตงตัว การประกอบอาชีพ ดังนี้ 

ประการแรกสุดของการรักษาสุขภาพ ดวย
การใหความสำคัญกับอวัยวะท่ีสำคัญท่ีสุดของชีวิต 
ในทัศนคติของคนไทยแลว เวลาท่ีกลาวถึงความสำคัญ
ของชีวิต เราจะนึกถึง “ใจ” เปนหลัก จึงมีความเปรียบ
ใหเห็นความสำคัญของส่ิงมีคาจำนวนมากท่ีเก่ียวของ
กับใจ ดังท่ีรูกันท่ัวไปวาถากลาวถึงคนรักก็จะใช 
“ดวงใจ” “ยอดดวงใจ” “สุดหัวใจ” หรือถากลาวถึง
ความรูสึกท่ีดีขึ้นก็ยังใชเก่ียวของกับใจ เชน “ชื่นใจ 
เย็นใจ” ถาความรูสึกท่ีไมดีก็ยังเก่ียวของกับใจ เปนตน
วา “เสียใจ” “รอนใจ” เปนตน 

สวนภาพพจนเปรียบเทียบของเขมรท่ีใชเปน
กรณีศึกษา พบวามีการใหความสำคัญที่เกี่ยวของกับ
ชีวิตเชนกัน แตสวนสำคัญท่ีไดรับการกลาวถึงคือ 
“ตับ” “ลมหายใจ” และ“ดวงตา” โดยท่ีตับ มีการกลาว

ถึงมากที่สุด และมีความหมายเชนเดียวกับเมื่อเราใช
ภาพพจนเกี่ยวกับ “ใจ” ในภาษาไทย จึงเปนมุมมองที่
แตกตางอยางนาสนใจวาเขมรใหความสำคัญกับ 

“ตับ” ซึ่งในความจริงแลวก็เปนอวัยวะสำคัญท่ีสุดของ
รางกายไมนอยไปกวาหัวใจเลย  

นอกจากน้ีภาพพจนเปรียบเทียบท่ีกลาว
ถึง“ลมหายใจ” และ“ดวงตา” ใชในความหมายเดียวกัน
กับของไทยท่ีลมหายใจแสดงถึงชีวิต สวนดวงตาก็

เปนสวนสำคัญท่ีชวยในการดำรงชีวิต ชวยใหเรามอง

ภาพพจนเปรียบเทียบ: กรณีศึกษารามเกียรติ์เขมร 
บุษบา บัวสมบูรณ 
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เห็นและทำกิจการตางๆได ดังน้ันเม่ือมีการใช”ภาพพจน
เปรียบเทียบ” ธรรมชาติของมนุษยจึงนึกถึงความมี
ชีวิตอยูซึ่งเปนปกติวิสัย 

อน่ึง เขมรถือวาเปนประเทศหน่ึงท่ีมีรัตนชาติ
อุดมสมบูรณ การเปรียบเทียบสีสันและคุณคาของ
รัตนชาติก็ไมแตกตางจากความคิดของคนไทย 
อยางไรก็ตาม สิ่งที่นาสนใจก็คือการใชภาพพจน
เปรียบเทียบสีของนิลกับสีของฟนของนาง ซึ่งสะทอน
วัฒนธรรมการกินหมากของคนยุคนั้น จึงมีการชมฟน
ที่งามวาเหมือนนิล ดังน้ันภาพพจนเปรียบเทียบในท่ี
นี้จึงเปนการสะทอนคานิยมรวมของเขมรและไทยใน
อดีตไดประการหนึ่ง  

ในสวนของการประกอบอาชีพน้ัน มีการกลาว
ถึงพืชผลเกษตร ดวยการใชภาพพจนเปรียบเทียบที่
ใกลตัว เชน พืช ประเภท กลวย มะพลับ เถาวัลย และ
หวาย เปนตน นอกจากน้ีก็มีการอางถึงเร่ืองการจับ
ปลา ซ่ึงเปรียบเทียบกับปลาท่ีหลงกินเหย่ือจึงถูกตะขอ
เบ็ดเก่ียวปาก หรือการเปรียบเทียบดวยอาวุธแบบ
ดั้งเดิมเชนเกาทัณฑและลูกศรเปนตน 

 
สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ 
ภาพพจนเปรียบเทียบที่อางถึงส่ิงแวดลอม

ทางธรรมชาติ นับวาเปนภาพพจนเปรียบเทียบท่ีมี
จำนวนมากท่ีสุดในเร่ืองนี้ คำท่ีปรากฏในวรรณคดีที่
เปนกรณีศึกษาพบวานักประพันธใหความสนใจ
ธรรมชาติแวดลอมมาก นอกจากน้ีการอางภาพพจน

เปรียบเทียบเปน ชาง และนกแรง ก็ทำใหเห็นวา
บานเมืองยังมีความอุดมดวยปาไม 

ความเอาใจใสธรรมชาติยังมองสูงจากพ้ืน

ดินไปสูอากาศ ภาพพจนเปรียบเทียบใหความสนใจ
แมแตสีสันของดวงอาทิตยเมื่อแรกข้ึนวาจะเปนสีทอง
จนกระทั่งสายแดดจาเต็มที่พรอมกับความรอนแรง
ของแสงอาทิตย สวนในเวลากลางคืนความงามของ
ราตรีจะประดับดวยดวงจันทรและดวงดาว ดวงจันทร

วันเพ็ญจึงมีความหมายถึงความงามอันบริบูรณดัง
ความเปรียบท่ียอมรับกันอยางเปนสากล แตราย
ละเอียดท่ีนาสนใจคือการกลาวถึงดาวประกายพรึก 
ดาวพฤหัส ดาวโรหิณี ที่มีความสวางและสีสันที่พิเศษ
กว าดาวดวงอื่ นจนมีการยกมาเปนภาพพจน
เปรียบเทียบ แสดงใหเห็นวิถีชีวิตที่มนุษยยังมีสุนทรีย
ในการชมทองฟากอนที่ยุคของแสงสีจะบดบังรัศมี
ของดวงดาวทั้งหลาย 

อน่ึง ความเปรียบของเขมรบางเร่ืองเชน 
เปรียบดาวโรหิณีกับสีแดง ดาวประกายพรึกกับดาว
พฤหัสเปนดาวคูแฝด ตางจากการเปรียบเทียบของ
ไทยอยางชัดเจน ภาพพจนเปรียบเทียบกรณีนี้อาจ
สะทอนใหเห็นภูมิปญญาและความสนใจของคนเขมร
เปนพิเศษ วารูเร่ืองธาตุและดาวลึกซ้ึงจนเปนเร่ืองใกล
ตัวและนำมาเปรียบเทียบกันจนเปนที่เขาใจได 

ความสนใจธรรมชาติ ยังสะทอนไปถึงความ
เขาใจธรรมชาติเร่ืองแสงและเงา ซึ่งสามารถเปนแรง
บันดาลใจใหนักประพันธโยงไปสูความสัมพันธที่เปน
พื้นฐานท่ีสุดของความสนใจของมนุษยก็คือเงาของ
รางกายตนเอง นักประพันธในเรื่องไดแสดงทัศนคติ
ใหเห็นเชนกันวารางกายและเงาเปนของคูกัน เหมือน
ทัศนคติของคนไทยท่ีเรามักเปรียบคนท่ีสนิทสนมใกล
ชิดติดตามกันวาเปนเหมือนเงาของกันและกัน 

นอกจากน้ีภาพพจนเปรียบเทียบยังไดกลาว
ถึงธาตุตางๆ ในธรรมชาติ ไดแก น้ำ ลม ไฟ ภูเขารวม
ถึงปรากฏการณตางๆ ของธรรมชาติ เชน ฟาผา  

ลมพายุ ซึ่งปรากฏการณหลายเร่ืองเปนความเปรียบ
ที่เปนสากล เชน ฟารองคือเสียงดัง ลมพายุคือความ
รุนแรง แตที่นาสนใจก็มีความเปรียบจำนวนไพรพล 

ที่มาก วาเหมือนระลอกคล่ืนระลอกแลวระลอกเลา 
คล าย กับที่ ไ ทย เ รา มีคำ เ รี ยกการ เค ล่ือนไหว 
ของกลุมชนจำนวนมากวาคลื่นฝูงชน นับวาเปน
ภาพพจนอุปมาท่ีสะทอนความคิดของคนท่ีใกลชิด 
กับแหลงน้ำ 

การรับอิทธิพลจากวรรณคดีพุทธศาสนา 

ภาพพจนเปรียบเทียบ: กรณีศึกษารามเกียรติ์เขมร 
บุษบา บัวสมบูรณ 
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วรรณคดีศาสนาฉบับสำคัญที่นักประพันธ
รับอิทธิพลมานาจะเปนวรรณคดีทางพุทธศาสนา 
เกี่ยวความคิดเรื่องไตรภูมิ 

ไตรภูมิเปนภาพจักรวาลแบบพุทธศาสนา 
แบงออกเปน 3 ภูมิใหญ ไดแก กามภูมิ รูปภูมิและ
อรูปภูมิ ในช้ันกามรูปท่ีสำคัญคือสวรรคช้ันท่ี 2 ท่ีเรียก
วาไตรตรึงษหรือดาวดึงส มีพระอินทรเปนใหญในสวรรค
ชั้นนี้แมวาพระอินทรจะเปนเทวดาท่ีมีการกลาวถึงใน
ศาสนาพราหมณมากอนแลวก็ตามแตการกลาวถึง
พระอินทร เมืองของพระอินทร ตลอดจนอุทยานของ
สวรรคในไตรตรึงษลวนเปนภาพของพระอินทรใน
ศาสนาพทุธมากกวา 

นอกจากน้ีการกลาวถึงพรหมในช้ันสุทธาวาส
ก็ยิ่งเปนการสนับสนุนวาภาพพจนเปรียบเทียบ นี้อยู
ในชุดของวรรณคดีเรื่องไตรภูมิ สุทธาวาสพรหมอยูใน
ชั้นของพรหมมีรูป เปนที่เกิดของอริยบุคคลในชั้น
อนาคามีและอรหันต ซึ่งประกอบดวยภูมิ 5 ชั้น ไดแก 
สุทธาวาสช้ันท่ี 1 เรียกวา อวิหา สุทธาวาสช้ันท่ี 2 
เรียกวา อตัปปา สุทธาวาสช้ันท่ี 3 เรียกวา ทัสสา 
สุทธาวาสชั้นที่ 4 เรียกวา สุทัสสา และสุทธาวาส 
ชั้นท่ี 5 เรียกวาอกนิฏฐา อริยบุคคลที่เกิดต้ังแต
สุทธาวาสช้ันท่ี 1 เม่ือตายแลวก็จะเล่ือนชั้นไปเกิด
จนถึงช้ันอกนิษฐา จากน้ันเม่ือส้ินอายุขัยก็จะปรินิพพาน
ดังน้ันภูมินี้จึงเปนท่ีปรารถนาของชาวพุทธ เพราะ 
ไมตองลงมาเวียนวายในวัฏสงสารอีก การเปรียบ
สุทธาวาสกับการบำเพ็ญตบะไมกินไมนอนของพระ

ลักษณจึงไมเก่ียวของกับความหมายของสุทธาวาส
พรหมโดยตรง แตเปนเจตนาของผูประพันธที่แสดง
ความปรารถนาถึงทางธรรมของผูประพันธเอง 

ภาพพจนเปรียบเทียบยังไดอางถึงไฟบัลลัย
กัลป ลมเวรัมภะ และสัตวในปาหิมพานตยิ่งทำให
เห็นภาพพจนเปรียบเทียบวามาจากวรรณคดีศาสนา
ที่ เ ก่ียวกับจักรวาลแบบศาสนาพุทธอยางชัดเจน  
ซึ่งวรรณคดีไทยเองก็มีการรับความคิดจากไตรภูมิมา

ผลิตซ้ำจนกลายเปนขนบการอางถึงเทวดา สัตวปา 

หิมพานต ในวรรณคดีรุนตอๆ มาเชนกัน 
อีกประการท่ีนาสนใจคือการนำช่ือแกว

ประพาฬมาเปรียบกับตาของนางสีดา ซ่ึงเปนภาพพจน
เปรียบเทียบท่ีแปลกจากของคนไทย การชมตาของ
นางวางามเหมือนสีแกวประพาฬนาจะมาจากความ
คิดทางศาสนาท่ียกยองแกวประพาฬวาเปนรัตนะ 
ที่สำคัญ 1 ใน 7 ชนิด เชนความในพระไตรปฎก เลม
ท่ี 26พระสุตตันตปฎก เลมท่ี 18 กลาววา “แกวประพาฬ
จัดเปนของทิพย มีขึ้นสำหรับทานผูเรืองยศ” และ
อรรถกถา ทีฆนิกาย มหาวรรคมหาสุทัสสนสูตร กลาว
ถึงแกวประพาฬวาเปนสวนประกอบของจักรรัตนะ 
ดังนี้ “จักรรัตนะน้ัน ทานกลาววา สหสฺสารํ ดวย 
กำเหลาใด กำเหลานั้นทำดวยรัตนะเจ็ดประการ...
อนึ่ง จักรรัตนะนั้น ทานกลาววา สเนมิกํ ดวยกงใด  
กงน้ันทำดวยแกวประพาฬอันแดงจัดบริสุทธิ์สนิท 
เหมือนกับจะเยาะเยยสิริแหงกลุมรัศมีพระอาทิตย
ออนๆ ฉะนั้น” 

นอกจากน้ียังมีการการเปรียบจันทรคราส
และสุริยคราสซ่ึงเปนการอธิบายตามความเชื่อเรื่อง
ราหูอมดวงจันทรอมดวงอาทิตย อันเปนความเช่ือ
พื้นบานของคนไทยเชนกันท่ีมาแตเ ร่ืองการกวน
เกษียรสมุทรทำใหเกิดน้ำอมฤต ราหูไดสวนของน้ำ
อมฤตไปจึงไมตายแมกายจะถูกตัดออก แตดวยความ
แคนท่ีพระอาทิตยพระจันทรเปนผูไปบอกพระนารายณ
จึงตามแกแคน 

จากตัวอยางท่ียกมากลาวแตขางตนไดแสดง

ใหเห็นภูมิปญญาของนักประพันธท่ีเลือกสรรภาพพจน
เปรียบเทียบอันนำมาจากบริบทรอบกายท้ังที่เปน
รูปธรรมและนามธรรม ภาพพจนเปรียบเทียบในอีก

ดานยังไดสะทอนกลับไปสูมุมมองของคนในสังคม
โดยใชภาษาเปนสื่อกำหนดความหมาย 

 
บทสรุป 

“ภาพพจนเปรียบเทียบ” มีความสำคัญท้ัง

ในดานวรรณศิลปท่ีถือเปนการตกแตงท่ีเรียกวาอลังการ
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ทางความหมาย ถาขาดภาพพจนเปรียบเทียบแลว
วรรณคดีเรื่องนั้นก็ดูจะดอยอรรถรสไปไมนอย ทวา
มองในดานการใชภาษาที่สัมพันธกับทัศนคติของ
เจาของภาษาก็อาจมองไดวาภาพพจนเปรียบเทียบ 
มีความหมายท่ีแสดงใหเห็นภูมิปญญาของนักประพันธ
ดวยอีกประการหน่ึง อน่ึง การใชภาพพจนเปรียบเทียบ
ของเร่ืองรามเกียรต์ิเขมรนับวาเปนเร่ืองท่ีนาสนใจเร่ือง
หน่ึง เพราะสามารถสะทอนใหเห็นทัศนคติของนัก
ประพันธไดเปนอยางดี จะเห็นไดวานักประพันธใน
สมัยที่ประพันธเรื่องน้ีมีความใกลชิดกับธรรมชาติ
มากกวาคนในสังคมปจจุบัน ดังจะเห็นไดจากภาพพจน
เปรียบเทียบท่ีอางถึงสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติและ
การใชวิถีชีวิตแบบเรียบงายดังตัวอยางที่ยกมาขาง
ตน นอกจากน้ีลักษณะพิเศษท่ีพบอีกอยางก็คืออิทธิพล
ของพุทธศาสนาท่ีปรากฏในภาพพจนเปรียบเทียบ
ดวย ซึ่งก็อาจกลาวไดวาพุทธศาสนามีอิทธิพลสำคัญ
ตอวิถีชีวิตของคนเขมรไมนอยไปกวาคนไทย  

การวิเคราะห “ภาพพจนเปรียบเทียบ” จึง
เปนการศึกษาไปถึงความนึกคิดของนักประพันธเพ่ือ
ใหเห็นวาส่ิงสมมติจากความนึกฝนของนักประพันธ
มิไดขาดความสัมพันธกับบริบทสังคม เพียงแต 
นักประพันธเปนผูมีความสามารถอยางแยบยล ที่จะ
ทำใหภาษาธรรมดากลายเปนภาษาที่มีความพิเศษ
ไปได และเมื่อเราไดศึกษาภาษานั้นอยางลึกซึ้งแลว 
เราก็อาจกลับไปรูจักสังคมท่ีสะทอนผานจากตัวหนังสือ
ที่เรียบเรียงมาเปนวรรณคดีอีกครั้ง 
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