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บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาชนิดของภาพพจนที่พบในวรรณกรรมเยาวชน 2)วิเคราะหการใช
ภาพพจนในวรรณกรรมเยาวชน  ขอมูลที่ใชในการวิเคราะหมาจากวรรณกรรมเยาวชนที่ไดรับรางวัลนายอินทร อะ
วอรด จํานวน 7 เลม โดยใชหลักวิเคราะหตามการใหคําจํากัดความประเภทภาพพจนของ ชุมสาย  สุวรรณชมภ ู
(2548) และใชอัตราสวนรอยละในการวเิคราะหขอมูล 
 ผลการวิจัยพบวา ชนิดของภาพพจนที่ใชในวรรณกรรมเยาวชนมีทั้งสิ้น 10 ประเภท ไดแก การเลียนแบบ
เสียงธรรมชาต ิ คําถามเชิงวาทศิลป อุปมา  อุปลักษณ อติพจน บุคลาธิษฐาน ปฏิพจน การกลาวอางถึง ปฏิทรรศน 
และนามนัย  และจากขอมูลที่ไดศึกษาพบวา วรรณกรรมเยาวชนที่มีปริมาณการใชภาพพจนมากที่สุดคือ เด็กหญิง
สวนกาแฟ และวรรณกรรมเยาวชนที่มีปริมาณการใชภาพพจนนอยที่สุดคือ ครุฑนอย  การใชภาพพจนใน
วรรณกรรมเยาวชนเพื่อใหผูอานเขาใจเนื้อหางายขึ้นและสนุกสนานเพลิดเพลินไปพรอมกัน 
 
คําสําคัญ :  วรรณกรรมเยาวชน  ภาพพจน 
 

Abstract 
 The purpose of this research is to study 1) the type of figure of speech and 2) analyze the figure 
of speech usage in youth literary. The data are collected from 7 Nai-In Award winning youth literary 
works.  The research adopts Chumai Suwanchompu’s treatment of figures of speech as the basis for 
the analysis of the data and the classification of the types of figures of speech found and was analyzed 
with percentage calculations. 
 The findings reveal that there are 10 figures of speech in the works under study.  They are 1) 
onomatopoeia 2) rhetorical question 3) simile 4) metaphor 5) hyperbole  
6) personification 7) oxymoron 8) allusion 9) paradox and 10) metonymy.  Moreover, the youth literary 
that the most usage of figure of speech is "The coffee orchard girl" and the little usage is "The little 
garuda". Then, they are using images to make the content easier to understand and more fun.  
 
Keywords : youth literary, figure of speech 
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คํานํา 
ภาษาเปนเครื่องมือที่สําคัญอยางหนึ่งในการเขียนวรรณกรรม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทําใหวรรณกรรมมี

ความนาสนใจและติดตาม อีกทั้งยังทําใหผูอานรูและเขาใจเนื้อหาวรรณกรรมไดดีขึ้น  ดังที่นิศา และกลอมจิตต 
(2527) กลาวไววา“หนังสือที่เขียนดวยภาษาอันไพเราะไดภาพพจน ผูอานยอมจะไดสัมผัสกับจินตนาการและ
อารมณที่ถูกกําหนดใหแปรเปลี่ยนไปตามความชาญฉลาดของการใชภาษา ทําใหผูอานเกิดความซาบซึ้งใจ มี
ความสุขในการอาน เกิดความภาคภูมิใจในภาษาของตนเอง”  ซึ่งเห็นไดจากวรรณกรรมหลายๆเรื่องที่ไดรับความ
นิยมแพรหลายจากผูอานก็เพราะเปนผลมาจากความสามารถในการใชภาษาของผูเขียนนั้นเอง จากคํากลาวขางตน
กลวิธีที่สําคัญอยางหนึ่งของการใชภาษาในวรรณกรรม คือการใชคําที่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบ หรือ ภาพพจน 
(figure of speech) ซึ่งผูเขียนนํามาใชถายทอดอารมณ ความรูสึก แนวคิดตางๆไปยังผูอานเพื่อเสริมใหวรรณกรรม
เลมนัน้ๆ มีอรรถรสเพิ่มมากขึ้น 

 ในวรรณกรรมผูใหญ ระดับภาษาที่ใชไมมีขอจํากัดและมุงเนนการใชถอยคําที่เหมาะสมและสอดคลองกับ
เนื้อเรื่อง  แตสําหรับวรรณกรรมเยาวชน การใชภาษาจําเปนตองคํานึงถึงศักยภาพเด็กเปนสําคัญ  กลาวคือ ควรใช
คําที่ไมยากเกินระดับผูอาน และตองเปนคําตรงความหมายสั้นๆ งายๆ  กระชับ ไดใจความ เหมาะสมกับขอความ  
โดยคําที่ใชตองถูกตองตามความนิยมและหลักการใช ยึดหลักตามพจนานุกรม เลือกคําที่ประทับใจผูอาน ไมใชคํา
ฟุมเฟอย ไมใชภาษาหรือใชคําที่ไมเหมาะสมกับเด็ก (สมศักดิ์, 2523)   เพราะฉะนั้นหากผูเขียนเลือกใชภาพพจนที่
ไมเขากับสิ่งตองการสื่อ หรือเลือกใชคําที่ยากเกินไป อาจสงผลใหผูอานไมเขาใจในสิ่งที่ผูเขียนตองการถายทอด
ความหมายและแนวคิดก็เปนได   ดังนั้นผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาชนิดของภาพพจนในวรรณกรรมเยาวชนวามีลักษณะ
อยางไร รวมถึงการวิเคราะหการใชภาพพจนที่พบในวรรณกรรมเยาวชน โดยผลวิจัยจะทําใหผูเขียนวรรณกรรม
เยาวชนเขาถึงกลุมเปาหมายเยาวชนไดดียิ่งขึ้น และจะเปนแนวทางในการศึกษาภาพพจนในรูปแบบอื่นๆ ตอไป 

 
อุปกรณและวิธีการ 

 งานวิจัยครั้งนี ้มุงศึกษาเฉพาะประเภทของภาพพจนในวรรณกรรมเยาวชน  รวมถึงวิเคราะหการใช
ภาพพจนในวรรณกรรมเยาวชนเทานั้น ดังรายละเอียดตอไปนี ้
1. กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยาง เปนวรรณกรรมเยาวชนที่ไดรับรางวัลนายอินทร อะวอรด จํานวน 7 เลม ไดแก 
1.1 วรรณกรรมเยาวชนยอดเยี่ยม ปพ.ศ. 2544  เรื่อง “เด็กหญิงนางฟา” โดย ดาราราย (ดาราราย, 2550) 
1.2 วรรณกรรมเยาวชนยอดเยี่ยม ปพ.ศ. 2544  เรื่อง “สมสีมวง” โดย ดาวกระจาย (ดาวกระจาย, 2550) 
1.3 วรรณกรรมเยาวชนยอดเยี่ยม ปพ.ศ. 2545 เรื่อง “ปราสาทกระตายจันทร”โดย จันทรเจา (จันทรเจา, 2550) 
1.4 วรรณกรรมเยาวชนรางวัลพิเศษ ปพ.ศ. 2545 เรื่อง “ครฑุนอย” โดย คอยนุช (คอยนุช, 2548) 
1.5 วรรณกรรมเยาวชนยอดเยี่ยม ปพ.ศ. 2546  เรื่อง “เจาชายไมวิเศษ”โดยปรีดา อัครจันทโชต ิ(ปรีดา, 2548) 
1.6 วรรณกรรมเยาวชนรางวัลพิเศษ ปพ.ศ. 2546 เรื่อง “เด็กหญิงสวนกาแฟ” โดย เม นอยนาเวศ (เม, 2548) 
1.7 วรรณกรรมเยาวชนรางวัลพเิศษ ปพ.ศ. 2547 เรื่อง “มัจฉานุผจญภัย” โดย ฯ คีตกาล (ฯคีตกาล, 2547) 
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2.  การวิเคราะหขอมูล 
 จําแนกลักษณะการใชภาพพจนแตละประเภทในกลุมตัวอยาง โดยใชแนวคิดการใหคําจํากัดความของ 
ชุมสาย (2548)  และผูวิจัยไดปรับใหสอดคลองกับงานวิจัยครั้งนี ้โดยประเภทภาพพจน มีทั้งสิ้น 11 ประเภท ไดแก 
อุปมา (simile) อุปลักษณ (metaphor) สัญลักษณ (symbol) นายนัย (metonymy) อติพจน (hyperbole) 
บุคลาธิษฐาน (personification) ปฏิทรรศน (paradox) ปฏิพจน (oxymoron) คําถามเชิงวาทศิลป (rhetorical 
question) การเลียนแบบเสียงธรรมชาติ (onomatopoeia) และการกลาวอางถึง (allusion) จากนั้นนับความถี่ของ
ของการใชภาพพจน และมาแสดงผลอยูในรูปรอยละ จากนั้นจึงนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบภาพพจนที่ใชแตละ
ประเภท 
 

ผลการทดลองและวิจารณ 
1. ภาพพจนที่พบในวรรณกรรมเยาวชนที่ไดรับรางวัลนายอินทร อะวอรด 
 ประเภทของภาพพจนที่พบตามการใหคําจํากัดความของชุมสาย(2548) จากกลุมตัวอยางที่ เปน
วรรณกรรมเยาวชนที่ไดรับรางวัลนายอินทร อะวอรด มีทั้งสิ้น 10 ประเภท ไดแก การเลียนแบบเสียงธรรมชาต ิ
คําถามเชิงวาทศิลป อุปมา  อุปลักษณ   อติพจน บุคลาธิษฐาน ปฏิพจน การกลาวอางถึง นามนัย และ ปฏิทรรศน 
โดยการเลียนแบบเสียงธรรมชาติมีปริมาณความถี่ในการใชมากที่สุด สวนปฏิทรรศนมีปริมาณความถี่ในการใชนอย
ที่สุด สวนภาพพจนที่ไมปรากฏในกลุมตัวอยางคือ สัญลักษณ เนื่องจากกลุมผูอานคือเยาวชนที่มีพื้นฐานความรู
เรื่องศัพทและประสบการณในการตีความไมมากเทากับผูใหญ ดังนั้นการตีความคําในการเปรียบเทียบที่ลึกซึ้งอาจ
ทําใหผูอานไมเขาใจในสิ่งที่ผูเขียนตองการสื่อหรือตีความผิดไปจากความเปนจริง  ดังนั้น ผูเขียนจึงหลีกเลี่ยงที่จะไม
ใชภาพพจนประเภทสัญลักษณซึ่งเปนภาพพจนดังกลาว และหันไปใชภาพพจนประเภทอื่นแทน (ภาพที่ 1)  

การใชภาพพจน
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12.03 11.56
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20.00

25.00

1

การเลียนเสียงธรรมชาติ คําถามเชิงวาทศิลป อุปมา อุปลักษณ

อติพจน บุคลาธิษฐาน ปฏิพจน การกลาวอางถึง

นามนัย ปฏิทรรศน

 
ภาพที่ 1  รอยละการใชภาพพจนในวรรณกรรมเยาวชนที่ไดรับรางวัลนายอินทร อะวอรด 
 
2. ความถี่ในการใชของภาพพจนที่พบในวรรณกรรมเยาวชน 
 ความถี่ในการปรากฏของภาพพจนในกลุมตัวอยาง  มีทั้งสิ้น 640 ครั้ง  โดยวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง 
“เด็กหญิงสวนกาแฟ” มีความถี่ในการปรากฏของภาพพจนมากที่สุดถึงรอยละ 32.03   สวนวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง 
“ครุฑนอย” มีความถี่ในการปรากฏของภาพพจนนอยที่สุดคือ 8.75 จากผลวิจัยดังกลาวพบวาลักษณะเนื้อหาของ
หนังสือสําหรับเด็กไมมีผลตอการใชภาพพจน เพราะเรื่องวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง “เด็กหญิงสวนกาแฟ” ซึ่งจัดอยูใน
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ประเภทสมจริงเพียงเรื่องเดียว จากกลุมตัวอยาง 7 เลม มีการใชภาพพจนมากกวาวรรณกรรมเยาวชนประเภทจินต
นิยายที่เหลืออีก 6 เลม ทําใหเห็นวาเกณฑการแบงตามลักษณะเนื้อหาของหนังสือสําหรับเด็กไมมีผลตอการเลือกใช
ภาพพจน (ตารางที ่1) 
 
ตารางที่ 1  แสดงความถี่และคารอยละในการปรากฏของภาพพจนในวรรณกรรมเยาวชนที่ไดรับรางวัลนายอินทร 
อะวอรด 

วรรณกรรมเยาวชน ความถี่ในการปรากฏ(ครั้ง) รอยละ 
เด็กหญิงสวนกาแฟ 205 32.03 
เด็กหญิงนางฟา 97 15.16 
มัจฉานุผจญภัย 94 14.68 
สมสีมวง 66 10.31 
เจาชายไมวิเศษ 62 9.69 
ปราสาทกระตายจันทร 60 9.38 
ครุฑนอย 56 8.75 

รวม 640 100.00 
 
3. ลักษณะการใชภาพพจนแตละประเภทในวรรณกรรมเยาวชน 

3.1 การเลียนแบบเสียงธรรมชาติ  พบวาไดนํา คํานาม  คํากริยา คําวิเศษณ และ คําอุทาน มาใชเพื่อสื่อ
อารมณความรูสึกของตัวละคร โดยมีทั้งคําเดี่ยวและคําซ้ํา เพื่อใหเกิดความสมจริงของเรื่องราว รวมถึงแสดงอาการ
เคลื่อนไหวของคน สัตว หรือสิ่งรอบๆตัวละคร โดยมีจุดประสงคที่ตองการขยายรายละเอียดเนื้อหา และใหผูอานมี
อารมณรวม และจดจําเรื่องราวไดรวดเร็ว ชัดเจน  ทั้งนี้พบการใชเครื่องหมายตางๆ ในคําที่เลียนแบบเสียง ไดแก 
อัญประกาศ  อัศเจรีย ไมยมก และจุดไขปลา เพื่อเนนความสมจริงของเนื้อหาและความตอเนื่องของเสียง  
 3.2.  คําถามเชิงวาทศิลป พบวา ไดนําคําวิเศษประเภทปฤจฉาวิเศษ ไดแก “ที่ไหน ตอนไหน จากไหนทําไม 
อยางไร ยังไง เทาไหร อะไร เพียงใด เหตุใด ใคร เมื่อไร ใชไหม หรือ” มาใชตั้งคําถามโดยตําแหนงของคําวิเศษ
ดังกลาวจะอยูในหนาและทายของประโยค วัตถุประสงคในการใชเพื่อสื่อความรูสึกตางๆ ของตัวละครใหผูอาน
ทราบ และกระตุนใหผูอานอยากติดตามเนื้อหาวาตอไปจะเกิดอะไรขึ้น  
 3.3 ความเหมือน –แตกตางระหวางอุปลักษณ กับ อุปมา ผลวิจัยพบวาภาพพจนทั้งสอง ประเภทจัดอยูใน
การเปรียบเทียบของสองสิ่ง ซึ่งอุปลักษณจะเปรียบเทียบใหสิ่งหนึ่งเปนอีกสิ่งหนึ่ง  แตอุปมาเปรียบเทียบระหวางของ
สองสิ่งที่ตางกันแตมีลักษณะเดนรวมกัน  การใชอุปลักษณในกลุมตัวอยางพบวามีสองประเภท โดยอุปลักษณ
โดยนัยมีปริมาณความถี่ในการใชมากที่สุด ซึ่งจะนําคําสุภาษิต คําพังเพย และ คําหรือวลีที่มีความหมายคลองจอง
กันมาขยายคํานามหลัก  รองลงมาคืออุปลักษณที่ใชคํากริยาเปรียบเทียบชี้เฉพาะวากําลังเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งให
เปนอีกสิ่งหนึ่ง โดยใช คําวา “เปน” “คือ” และ “เทา” (ภาพที่ 2) สําหรับการใชอุปมา พบวา มีการใชคําสันธานในการ
เปรียบเทียบระหวางของสองสิ่ง ไดแกคําวา “เหมือน”  “ราวกับ” “ คลายกับ”  “อยางกับ”  “ดุจ” “ดั่ง”  “เทียม” และ 
“เสมอ” ซึ่งคําวา “เหมือน” มีปริมาณความถี่ในการใชมากที่สุด เนื่องจากเปนคําที่งายตอความเขาใจของผูอาน
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มากกวาคําอื่น (ภาพที่ 3) จากผลการวิจัยที่ไดนี้ ยังพบวา การใชภาพพจนทั้งสองประเภท จะเปนในลักษณะ
เปรียบเทียบสิ่งรอบๆตัว ไดแก คน สัตว สิ่งของ และธรรมชาติที่พบเห็นในชีวิตประจําวัน เพื่อใหผูอานคุนเคย เห็น
ภาพชัดเจนมากขึ้น  
 

อุปลักษณ

เทา, 4%
คือ, 4%

เปน , 26%
อุปลักษณโดยนัย,

66%

 
 
ภาพที่ 2 รอยละการใชอุปลักษณ –อุปลักษณโดยนัย 
                

อุปมา

เหมือน
51%

ดุจ
1%

คลายกับ
14%

เสมอ
1%

ดั่ง
1%อยางกับ

2%

ราวกับ
29%

เทียม
1%

  
 
ภาพที ่3 รอยละการใชคําสันธานในอุปมา
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3.4  อติพจน พบวา ไดนําคําวิเศษณมาใชเพื่อขยายความเกินจริง โดยคําหลักที่ไปขยายคือคํานาม 
คํากริยา และคําวิเศษณ การใชอติพจนในวรรณกรรมเยาวชนเพื่อตองการใหผูอานเห็นภาพชัดเจนขึ้นและ
สนุกสนานไปกับเนื้อหา 

3.5 บุคลาธิษฐาน พบวา การสมมุตสิัตวใหมีความคิดและอากัปกริยาตางๆ เหมือนคน มีปริมาณความถี่ใน
การใชมากที่สุด รองลงมาคือ สิ่งที่เปนนามธรรม ไดแกความรูสึกตางๆ  อันดับที่สาม ไดแก ธรรมชาติ สวนการ
สมมุติสิ่งของที่มีปริมาณความถี่ในการสมมุตินอยที่สุด (ตารางที่ 2)การใชดังกลาวเพื่อตองการกระตุนใหผูอาน
สนใจและเห็นภาพชัดเจนมากกวาการใชคําทั่วไป  

 
ตารางที่ 2  แสดงคาความถี่และรอยละของประเภทการสมมุติสิ่งตางๆในภาพพจนประเภทบุคคลาธิษฐาน 
ประเภทของสิ่งทีถู่กสมมุต ิ ความถี่ในการใช (ครั้ง) รอยละ 

สัตว 15 46.87 
นามธรรม 8 25.00 
ธรรมชาต ิ 7 21.87 
สิ่งของ 2 6.25 
รวม 32 100.00 

 
3.6 ปฏิพจน พบวา ไดนําคําที่มีความหมายตรงกันขามมารวมกันเพื่อสรางคําใหมที่มีความหมายเชิงบวก 

ตัวอยางเชน   คําวา “สุดสวาท” และ”ขาดใจ” เปนคําที่มีความหมายตรงขามกัน แตเมื่อนํารวมกันแลว คือ 
“สุดสวาทขาดใจ” จะไดความหมายใหมวา “เปนที่รักยิ่ง” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542) การใชภาพพจนประเภทนี้เพื่อ
ตองการใหผูอานไดเรียนรูคําศัพทใหมๆ  

3.7  การกลาวอางถึง พบวา วรรณกรรมเยาวชนที่ใชการกลาวอางถึง มีทั้งสิ้น 3 เรื่อง ไดแก เรือ่งเจาชายไม
วิเศษ เด็กหญิงสวนกาแฟ และครุฑนอย  เรือ่งที่นํามากลาวอางถงึในวรรณกรรมเยาวชน แบงเปน 3 ประเภท ไดแก 
การกลาวอางถึงในนิทานพื้นบาน มจีํานวน 7 เรื่อง ไดแก เรื่องสังขทอง เรื่องพระรถเมร ี เรื่องสิงหไกรภพ เรื่องโสน
นอยเรือนงาม เรื่องยอพระกลิ่น เรื่องคาวีหลวิชัย และเรื่องจันทโครพ  สวนการกลาวอางถึงในวรรณกรรม มีจํานวน 
1 เรื่อง ไดแก เรื่อง รามเกียรต ิและ การกลาวอางถึงในเนื้อเพลง มีจํานวน 1 เรื่อง ไดแก เพลงบัวขาว  

3.8 นามนัย พบวา มีการใชสองรูปแบบ ไดแก การนําเอาเอกลักษณ หรือลักษณะเดนเชื่อมโยงถึงสิ่งอื่นที่
เกี่ยวเนื่องกัน จํานวน 6 ครั้ง และ การกลาวสวนยอยเพื่อขยายสวนเต็ม จํานวน 5 ครั้ง โดยทั้งสองแบบเปนการนํา
สภาพแวดลอมรอบๆตัวเด็ก ไดแกลกัษณะกายภาพของคน สัตว สิ่งของและธรรมชาติเชือ่มโยงถึงสิ่งอื่นผานมุมมอง
ของตัวละคร กอใหเกิดการเรียนรูสิ่งใหมกับผูอาน  

3.9 ปฏิทรรศน พบวา มีการนําคําสันธานเชื่อม คํากับคํา และประโยคกับประโยคเพื่อแสดงความขัดแยง 
คําสันธานดังกลาวมีหาแบบไดแก “แต” ,“อาจ........ก.็......”,  “ไมวา.....ก็......”,   “.....ตรงขาม......” และ “ยิ่ง.....ยิ่ง
.....”   การใชภาพพจนประเภทนีเ้พื่อตองการเนนการกระทํา ความรูสึกของตัวละครตางๆ โดยมีจุดประสงคใหผูอาน
เกิดความฉงนสงสัยและคิดตามตอการกระทําของตัวละครนั้นๆ  
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สรุปผลและเสนอแนะ 
 ในการใชภาพพจนในวรรณกรรมเยาวชน จากกลุมตัวอยางวรรณกรรมเยาวชนที่ไดรับรางวัลนายอินทร อะ
วอรด พบวามีการใชภาพพจน ทั้งสิ้น 10 ประเภท ไดแก การเลียนแบบเสียงธรรมชาต ิคําถามเชิงวาทศิลป  อุปมา 
อุปลักษณ อติพจน บุคลาธิษฐาน ปฏิพจน การกลาวอางถึง นามนัย และปฏิทรรศน โดยการเลียนแบบเสียง
ธรรมชาติมคีวามถี่ในการใชมากสุด และปฏิทรรศนมีความถี่ในการใชนอยที่สุด สวนสัญลักษณไมปรากฏการใชใน
กลุมตัวอยางนี้   และยังพบวาวรรณกรรมเยาวชนที่มีปริมาณการใชภาพพจนมากที่สุดคือ เด็กหญิงสวนกาแฟ และ
วรรณกรรมเยาวชนที่มีปริมาณการใชภาพพจนนอยที่สุดคือ ครุฑนอย  ลักษณะการใชภาพพจนเพื่อใหผูอานเขาใจ
เนื้อหาไดงายขึ้นและสนุกสนานเพลิดเพลินไปพรอมกัน 
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