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บทคัดย่อ (Abstract)
การศึกษาศิลปะการใช้ภาษาในวรรณกรรมค่าวของ แม่ครูจันทร์ดี จันทร์หนิ้ว มีวัตถุประสงค์คือ
เพื่อศึกษาศิลปะการใช้ภาษา ด้านการใช้ค้า เช่น การใช้ค้าซ้อน การใช้ค้าซ้้า การใช้ค้าเรียกขาน ศึกษาด้าน
การใช้ความเปรียบ เช่น การใช้ความเปรียบแบบอุปมาอุปไมย การใช้ความเปรียบแบบอุปลั กษณ์ การใช้
ความเปรียบแบบสัญลักษณ์ และศึกษาด้านลีลากลอน เกี่ยวกับรสในวรรณคดีที่แม่ครูจันทร์ดีได้ประพันธ์ไว้
ในวรรณกรรมค่าว การศึกษาศิลปะการใช้ภาษาในวรรณกรรมค่าวของ แม่ครูจันทร์ดี จันทร์หนิ้ว ที่ผู้วิจัยได้
รวบรวมมาศึกษานั้นมีทั้งหมดจ้านวน 7 เรื่อง คือ คือ 1) ค่าวฮ่้าสอนลูกผู้หญิง 2) ค่าวคนจ๋นพัดถิ่น 3) ค่าว
ห่วงทรัพยากร 4) ค่าวท้าบุญฮ่วมน้อง 5) ค่าวฮ่้าก้าปอน 6) ค่าวความสามัคคี 7) ค่าวส่งความสุขในวันปี๋
ใหม่ วรรณกรรมค่าวของ แม่ครูจันทร์ดี จันทร์หนิ้ว จึงนับว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจและควรค่าแก่การการศึกษา
ด้านการใช้ภาษา เพราะ ภาษาที่ใช้ส่วนใหญ่จะผสมผสานระหว่างภาษาค้าเมืองมีความเป็นเอกลักษณ์กับ
ภาษากลาง จึ งท้าให้ส ามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังสอดแทรกแนวคิด หลั กความเปรียบแฝง
ความหมายของหลักค้าสอนแนวปฏิบัติในทางที่ดีงามแก่บุคคลทุกเพศทุกวัยให้อยู่ในศีลธรรมอันดีงาม สิ่ง
เหล่านี้จึงสามารถน้าไปปรับใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัย วรรณกรรมค่าวจึงเป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะมองข้ามหากแต่
เราควรที่จะรู้จักอนุรักษ์สืบสานไว้เพื่อที่จะได้น้ามาเป็นมรดกทางด้านของภาษาให้บุคคลชนรุ่นหลังได้
สามารถศึกษาต่อไปไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา
คาสาคัญ: ค่าว, แม่ครู

Abstract
There are 3 purposes of the research of language studying in “Kaw literature” by
Mrs. Jundee Junnhew. The first purpose is for studying arts of language usage such as
compound word using, r e d u p l i c a t i o n word using, metonymy word using. The second
purpose is for studying of comparison studying such as symbolic comparison, metaphor.
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The last purpose is for studying rasa using in “Kaw literature” by Mrs. Jundee Junnhew.
The researcher has collected 7 stories of “Kaw literature” by Mrs. Jundee Junnhew for
studying in this research which are 1) “Kaw hum sorn luk phuying” 2) “Kaw konjon pad
thin” 3) “Kaw huang Subpayakorn” 4) “Kaw tam boon huam nong” 5) “Kaw hum gum
pon’ 6) “Kaw kwarm samakkee” 7) “Kaw song kwarm suk nai wan peemia”. “Kaw
literature” by Mrs. Jundee Junnhew is interesting and worthy for language usage studying
because the used language usage in this literature is the combined-style language usage
between northern Thai language usage and Thai language so “Kaw literature” by Mrs.
Jundee Junnhew is easy to understand clearly with hiding concept of culture, the way of
doctrine meanings for every people to be with moral that they can apply for every time
of their lives. The “” Kaw literature” should not be overlooked and they should be
conserved to be the lingual heritage for the next generation people studying in the future.
Keywords: Khao, Mae Kru
บทนา
ค่าวเป็นฉันทลักษณ์ประเภทหนึ่งที่ชาวบ้านล้านนานิยมใช้มาก “ค่าว” เป็นค้าประพันธ์ที่มีทั้งหมด
5 ประเภท คือ “ค่าวก้อม” เป็ นโวหารที่กินใจหรือสุภ าษิตสั้ น ๆ มักใช้ประกอบการสนทนา “ค้าค่าว
ค้าเครือ”เป็นส้านวนแบบฉบับที่หนุ่มสาวใช้เจรจาเป็นโวหารรัก “คร่าวใช้”เป็นจดหมายที่มีไปมาระหว่าง
หนุ่มสาวเทียบได้กับเพลงยาวของภาคกลาง “ค่าวร่้า”ใช้พรรณนาเหตุการณ์ต่าง ๆ คล้ายกับจดหมายเหตุ
เช่น คร่าวร่้าน้้านอง คร่าวร่้าครัวทานสลากย้อม ค่าวร่้าครูบาศรีวิชัย และ “ค่าวธัมม์” ใช้ในการแต่งเรื่อง
จากชาดก มี ลั ก ษณะคล้ ายเรื่ องประเภทจั ก ร ๆ วงศ์ ๆ เพื่อ อ่ านเล่ าสู่ กั นฟั งทั่ ว ไป (อุด ม รุ่ งเรือ งศรี ,
2546: 31)
“ค่าว” เป็นชื่อของฉันทลักษณ์ประเภทหนึ่งของล้านนาที่มีการส่งสัมผัสของค้าประพันธ์ประเภท
ค่าวว่าเหมือนเชือกค่าว เพราะเป็นการเรียงร้อยถ้อยค้าให้เป็นระเบียบเหมือนห่วงโซ่คือคล้องจองกันไปมี
เรื่องราวที่แต่งต่อกันอย่างยืดยาว ทางภาคเหนือเรียกเชือกขนาดยาว ว่า “เชือกค่าว” เพราะมีลักษณะเป็น
เส้นยาวๆติดต่อกันไป มีลักษณะร้อยกรองถ้อยค้าให้รวมกันอย่างมีระเบียบตามหลักเกณฑ์หรือ วิธีการแต่ง
แห่งค้าประพันธ์ประเภทของค่าวร่้า แต่ในขณะเดียวกันก็มีลักษณะใกล้เคียงกับกลอนของภาคกลางและไม่
ซับซ้อนเหมือนโคลง (หทัยวรรณ ไชยะกุล, 2558: 83)
ถ้าหากจะพูดถึงวรรณกรรมในภาคเหนือนั้นส่วนใหญ่คนในภาคเหนือจะนิยมฟังวรรณกรรมที่เกิด
จากการละเล่นดนตรีประเภท การสีสะล้อ ดีดซึง ผสมกับการแต่งที่มีท่วงท้านองจังหวะที่ฟังแล้วมีความ
ไพเราะ อ่อนช้อยเพราะชาวเหนือของเรานั้นจะอยู่ในสภาพภูมิอากาศที่เย็น ฉะนั้นอุปนิสัยของผู้ คนรวมถึง
ลักษณะการพูดจึงมีลักษณะช้า มีความอ่อนน้อมถ่อมตน วรรณกรรมที่เป็นภูมิปัญญามาตั้งแต่สมัยก่อนคือ
วรรณกรรม ค่าว มีเนื้อหาส่วนใหญ่นั้นจะเน้นเกี่ยวกับการสอนการด้าเนินชีวิต นิทานธรรมมะ เพราะที่มา
ของวรรณกรรมค่ าวมี เค้า เรื่ อ งมาจากค้าสอนทางพระพุ ทธศาสนาซึ่ง ในสมั ยก่ อนนั้ นครู ผู้ ส อนจะเป็ น
พระภิกษุชาวล้านนาเทศนาให้แก่บุคคลทั่วไปได้ฟังในพระธรรมค้าสอนที่ปรากฏออกมาในรูปแบบ ค่าว
เช่น ค่าวหงส์หิน ค่าวซอเจ้าสุวัตต์นางบัวค้า ฯลฯ ซึ่งมีเค้าโครงเรื่องมาจากนิทานชาดกของพระพุทธเจ้า
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การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับวรรณกรรมค่าวผู้วิจัยจึงเริ่ มจากค่าวที่มาจากอ้าเภอลี้ จังหวัดล้าพูน
ที่ส่วนใหญ่นั้นวรรณกรรมค่าวจากอ้าเภอลี้จะเป็นที่รู้จักกันในนามค่าวประวัติของพระเกจิของล้านนาหรือ
ที่ช าวล้ า นนาเรี ย กว่ า ครู บ า ซึ่ง หมายถึง ผู้ ที่บ วชมาตั้ง แต่เ ล็ กจนสามารถบรรลุ ถึ ง พระธรรมและเป็ น
ครู บ าอาจารย์ โ ดยประวั ติ ส่ ว นใหญ่ ที่ ก วี ช าวล้ า นนาน้ า มาสร้ า งสรรค์ นั้ น จะเป็ น ประวั ติ ที่ เ กี่ ย วกั บ
ความพากเพียร อดทน ต่ออุปสรรคต่าง ๆ ที่ต้องเผชิญจนได้มาเป็นครูบาในเส้นทางภายใต้ร่มกาสาวพัสตร์
และเผยแพร่พระธรรมค้าสอนอันดีงามแก่บุคคลทั่วไปแต่นอกจากในอ้าเภอลี้จะมี ค่าวเกี่ยวประวัติครูบา
แล้วนั้นก็ยังมีค่าวที่มาจากกวีในอีกหลายหมู่บ้านโดยผู้วิจัยนั้นได้ศึกษาวิจัยค่าวในภูมิล้าเนาของตนเองคือ
หมู่บ้านบ้านแม่หว่าง โดยมีกวีประจ้าหมู่บ้านคือ แม่ครูจันทร์ดี จันทร์หนิ้ว แม่ครูจันทร์ดีถือว่าเป็นบุคคล
ต้นแบบและน่ายกย่องเป็นอย่างยิ่ ง เพราะ ท่านเป็นบุคคลที่มีความขยัน มุ่งมั่น เพียรพยายาม สืบทอด
อนุรักษ์วรรณกรรมค่าวมาตั้งแต่สมัยเยาว์วัย จนสามารถเป็นปราชญ์ชาวบ้านด้านกวีแห่งค่าวมาอย่าง
ยาวนาน 40 กว่าปีโดยค่าวของแม่ครูจันทร์ดีมีกลวิธีการแต่งที่โดดเด่นและน่าสนใจคือ มีเนื้อหาจังหวะของ
ค่าวที่ค่อนข้างเร็ว แต่แฝงด้วยความไพเราะ มีข้อคิดคติสอนใจที่ดี เช่น ค่าวสอนให้คนประพฤติอยู่ในทาง
ที่ดี ค่าวสอนเรื่องความสามัคคีกันของคนในสังคม ค่าวบ่าวเกี้ยวสาว ค่าวอวยพรปี๋ใหม่ และค่าวเกี่ยวกับ
การสอนให้รู้จักรักษาหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ โดยทั้งหมดนี้ท้า ให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจและต้องการ
ศึกษาเกี่ยวกับศิลปะการใช้ภาษาของค่าวที่ปรากฏในวรรณกรรมค่าวของแม่ครูจันทร์ดี จันทร์หนิ้ว เพื่อให้
ทราบถึงศิลปะทางภาษาในการแต่งวรรณกรรมค่าวของแม่ครูจันทร์ดีกวีเด่นด้านภาษาแห่งบ้านแม่หว่างจน
ท้าให้เกิดความภาคภูมิใจแก่คนในหมู่บ้านแม่หว่างและในอ้าเภอลี้ไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลาตามยุคสมัย
ที่เปลี่ยนแปลงไปในทุกๆวันนี้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาศิลปะการใช้ภาษาที่ปรากฎในวรรณกรรมค่าว ของแม่ครูจันทร์ดี จันทร์หนิ้ว
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง การศึกษาศิลปะการใช้ภาษาในวรรณกรรมค่าว ของแม่ครูจันทร์ดี
จันทร์หนิ้ว มีขอบเขตในการวิจัยแบ่งแยกเป็น ขอบเขตด้านเนื้อหา คือ ศึกษาเนื้อหาของศิลปะการใช้ภาษา
ในวรรณกรรมค่าวของแม่ครู จันทร์ดี จันทร์หนิ้ว และ ขอบเขตด้านแหล่ งข้อมูล คือ รวบรวมข้อมูลมา
ทั้งหมด 7 เรื่อง คือ 1) ค่าวฮ่้าสอนลูกผู้หญิง 2) ค่าวคนจ๋นพัดถิ่น 3) ค่าวห่วงทรัพยากร 4) ค่าวท้าบุญ
ฮ่วมน้อง 5) ค่าวฮ่้าก้าปอน 6) ค่าวความสามัคคี 7) ค่าวส่งความสุขในวันปี๋ใหม่
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งใช้วิธีการด้าเนินงานวิจัยโดยอาศัยข้อมูลเอกสารและแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 ข้อมูลการเก็บรวบรวมข้อมูลเก็บรวบรวมและศึกษาเอกสาร หนังสือ ต้าราของวรรณกรรมค่าว
ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาวิเคราะห์ ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูลศึกษาวิเคราะห์ด้านศิลปะการใช้ภาษาในวรรณกรรมค่ าวของแม่ครู จันทร์ดี จันทร์หนิ้ว
และ ขั้นตอนที่ 3 เสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์
ผลการศึกษา
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ค่าว ของแม่ครูจันทร์ดี จันทร์หนิ้ว เป็นค่าวที่จัดอยู่ในประเภทของค่าวร่้า เพราะ ส่วนใหญ่จะแต่ง
พรรณนาเกี่ยวกับ การสอนบุคคลทั่วไปเพื่อให้ประพฤติปฏิบัติเป็นคนดีในสั งคม ค่าวของแม่ครูจันทร์ดีที่
ผู้วิจั ย ได้ร วบรวมเพื่อน้ ามาศึกษามีทั้งหมด 7 เรื่อง คือ ค่าวสอนลูกผู้ ห ญิง ค่าวคนจ๋นพัดถิ่น ค่าวห่ ว ง
ทรัพยากร ค่าวท้าบุญฮ่วมน้อง ค่าวฮ่้าก้าปอน ค่าวความสามัคคี ค่าวส่งความสุขในวันปี๋ใหม่ สามารถ
จ้าแนกเนื้อหาสาระส้าคัญส่วนใหญ่ที่จะสอนเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตนของสตรี และสอนให้เป็นคนดี
ในสังคมมีความรู้รักสามัคคี สอนให้รู้จักรักษาทรัพยากรธรรมชาติ หรือ อวยพรให้ลูกหลานในวันมงคล รวม
ไปถึง ยังมีเนื้อหาค่าวที่ว่าด้วยการเกี้ยวพาราสีของหนุ่มบ่าวสาวในสมัยก่อน เนื้อหาส่วนใหญ่ที่แม่ครูจันทร์
ดีได้แต่งมานี้มีการใช้ภาษาค้าเมือง ที่เป็นภาษาเหนือผสมกับการใช้ภาษากลางเพื่อให้ผู้ อ่านสามารถเข้าใจ
ได้ง่ายขึ้น จึงสามารถท้าให้ผู้วิจัยสามารถจ้าแนก การใช้ค้า การใช้ความเปรียบ ลีลากลอน ได้อย่างชัดเจน
และเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น
ศิลปะการใช้ภาษา
ศิลปะการใช้ภาษาเป็นลักษณะส่วนหนึ่งของท่วงท้านองของการเขียน ของในแต่ละบุคคลซึ่งจะมี
กลวิธีในการใช้ภาษาที่มีความแตกต่างกัน เช่น การใช้ประโยคความซ้้าประโยคความซ้อน การใช้ส้านวน
โวหารภาพพจน์ การใช้เ สี ย งของสระ การเลื อ กใช้ค้ าต่ างๆ วลี หรือ การใช้ภ าษาในเชิง ความเปรีย บ
อุปมาอุปไมย เพื่อให้ผู้อ่านเกิดอรรถรสและมีความเข้าใจคล้อยตามจนสามารถสร้างจินตภาพตามเนื้อหาที่
ได้อ่านออกมาได้ (เนตรทราย คงอนุวัฒน์, 2550: 14)
1.1) การใช้คา
การใช้ค้า คือการรู้จักถ้อยค้าต่างๆ อย่างถูกต้องชัดเจน ผู้ที่เป็นนักเขียนจึงจะต้องค้านึงถึงหลัก
ของการใช้ค้าเพื่อให้สามารถสื่อความหมาย ให้ถึงผู้อ่านได้อย่างเข้าใจ (กาญจนา ปราบปัญจะ, 2553: 33)
1.1.1) การใช้คาซ้อน คาซ้อนเพื่อเสียง คาซ้อนเพื่อความหมาย
การใช้ค้าซ้อน คือ การน้าค้าที่มีความหมายเหมือนกัน คล้ายกัน หรือตรงข้ามกันซึ่งเป็น
ค้าประเภทเดียวกันมาซ้อนเข้าคู่กัน เพื่อให้เกิดความหมายชัดเจนยิ่งขึ้น โดยแบ่งแยกเป็นค้าสอนเพื่อ
ความหมาย คื อ การน้ า ค้ า ที่ มี ค วามหมายสมบู ร ณ์ ม าซ้ อ นกั น ตั้ ง แต่ 2 ค้ า ขึ้ น ไปเพื่ อ ท้ า ให้ เ กิ ด ค้ า ที่ ใ ห้
ความหมายที่คงที่ ส่วนค้าซ้อนเพื่อเสียงเป็นการน้าค้าที่มีเสียงคล้ายกันมาซ้อนกันเพื่อให้ออกเสียงได้อย่าง
ง่ายขึ้น (วิเชียร เกษประทุม, 2558: 58) การใช้ค้าซ้อนในวรรณกรรมค่าวของแม่ครูจันทร์ดี จันทร์หนิ้ว
ผู้วิจัยได้พิจารณาศึกษา ในแต่ละบทแล้วจะเห็นได้ว่ามีการใช้ค้าซ้อนที่หลากหลายเพื่อให้เกิดความไพเราะ
มากยิ่งขึ้น จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาค้าซ้อนในเรื่อง “ค่าวสอนหญิง”ของแม่ครูจันทร์ดี จันทร์หนิ้ว พบค้า
ซ้อน คือ หลายมากกว้าง นอนาย เก้าเหง้า โดยจะพบจากบริบทของวรรณกรรมค่าวดังต่อไปนี้
ตัวอย่างค้าซ้อนที่พบในวรรณกรรมค่าวสอนหญิง พบทั้งหมด 3 ค้า ดังต่อไปนี้
1) หลายมากกว้าง นอนาย
“เกิดเป๋นคนยิง มาในโลกหล้า เพราะเขี๋ยมบุญนาลูกไท้ บุเปลกาต๋า บ่ได้สร้างไว้
มีหลายมากกว้างนอนาย”
(“ค่าวสอนหญิง”, 2557, หน้า 1)
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ประโยคนี้จึงแสดงให้เห็นว่ามีการใช้ค้าซ้อน ค้าว่า “หลายมากกว้าง” ค้าว่า “หลาย”
ในที่นี้มีความหมายว่า มีจ้านวนมาก ค้าว่า “มาก” มีความหมายว่า มีจ้านวนเยอะ ส่วนค้าว่า “กว้าง”
มีความหมายว่า มีขนาดใหญ่ ซึ่งเมื่อน้าแต่ละค้าเมื่อน้ามารวมกันทั้ง ๓ ค้า จะมีความหมายเดียวกันคือ
สิ่ ง ที่มี อ ยู่ ข นาดใหญ่ม าก จึ ง ท้ าให้ เมื่ อฟั ง แล้ ว เกิ ดความสละสลวยและไพเราะทางภาษาของการแต่ ง
วรรณกรรมค่าวส่วนค้าว่า นอนาย เป็นค้าซ้อนเพื่อเสียง ที่ลงท้ายประโยคนั้นให้มีความหมายชัดเจนขึ้น
2) เก้าเหง้า
“บ่เป๋นผู่จาย กับเปี้ยนนอเจ้า วิบากเฮาหนา มาแต่เก้าเหง้า
ได้เป๋นคนหญิงลุ้มฟ้า”
(“ค่าวสอนหญิง”, 2557, หน้า 1)
ประโยคนี้จึงแสดงให้เห็นว่ามีการใช้ค้าซ้อนค้าว่า “เก้าเหง้า” ค้าว่า “เก้า”ในภาษาเหนือ
แปลว่า ต้น ส่วนค้าว่า “เหง้า” แปลว่า ราก ซึ่งทั้งสองค้ามีความหมายตรงข้ามกันแต่เมื่อน้ามารวมกัน
จะเห็นได้ว่าเป็นความหมายที่แปลว่า ต้นตระกูลเก่าแก่ที่อยู่มานานตั้งแต่สมัยอดีต
1.1.2) การใช้คาซ้า
ค้าซ้้า คือค้าที่เกิดจากการซ้้าเสียงค้าเดียวกันตั้งแต่ ๒ ครั้ง ขึ้นไป เพื่อท้าให้เกิดค้าใหม่ได้
ความหมายใหม่ และค้าที่มีเสียงซ้้ากันนั้นต้องท้าหน้าที่อย่างเดียวกัน เวลาเขียนจะใช้เครื่องหมายไม้ยมก
แทนค้าที่ซ้า เช่น เร็ว ๆ ด้า ๆ ขาว ๆ โต ๆ (วิเชียร เกษประทุม, 2558: 61) ค้าซ้้า ในวรรณกรรมค่าวของ
แม่ครูจันทร์ดี จันทร์หนิ้ว เรื่อง “ค่าวสอนหญิง” จากการศึกษาผู้วิจัยพบค้าซ้้า คือค้าว่า ปี้ ๆ น้อง ๆ ดังตัว
บทดังต่อไปนี้
ปี้ ๆ น้อง ๆ
“ซ่างมายแลร์เลี้ ยง ก๊อยจุ๊งเอากาปากป้อง จ๋ากาวอนหู ปี้ ๆ น้อง ๆ อย่าจ๋า
ปากกล้ามึงกู”
(“ค่าวสอนหญิง”, 2557, หน้า 3)
ค้าว่า ปี้ กับ น้อง หากอยู่เป็นค้าโดดไม่มีไม้ยมกมาเติมข้างหลังก็จะมีความหมายที่ไม่เน้น
เนื้อความก็จะมีความหมายคือ พี่กับน้อง แต่ถ้าหากเติมไม้ยมกเหมือนค้าว่า ค้าว่า ปี้ๆน้องๆ มีความหมาย
คือ พี่ๆ กับ น้องๆ ในความหมายซ้้าแปลว่า พี่น้องญาติทุกคนในวงศ์ตระกูลและเมื่อใส่ไม้ยมกเติมลงไปจึง
ท้าให้เน้นเนื้อความถึงพี่น้องและเครือญาติมากยิ่งขึ้น
ค้าซ้้า ในวรรณกรรมค่าวของแม่ครูจันทร์ดีจันทร์หนิ้ว เรื่อง “ค่าวห่วงทรัพยากร” จาก
การศึกษาผู้วิจัยพบค้าซ้้าทั้งหมด ค้า คือค้าว่า ใกล้ๆ ถึ้งๆ ดังตัวบทดังต่อไปนี้
ใกล้ ๆ
“ก่อยฟังเต๊อะตั๋ว เจ้าหัวคาใต้ ฟังสารซอใยค่าวจ๊อย ฮ้างหม้ายสาวจี๋
นารีหนุ่มน้อย ฟังสารค่าวสร้อยซอใย ป้อเฮียนหนุ่มน้อย ตึงเต้งขาวใส
ก่อยอดฟังไฟ ขดมาใกล้ ๆ ปี้บ่ถ้ากลัว ว่าตั๋วน้องไท้ จักจ๋งจังจายปี้ไท้”
(“ค่าวทรัพยากร”, 2557, หน้า 1)
วารสารมังรายสาร สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 19
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2564)

ค้า ว่า ใกล้ มีค วามหมายคือ สิ่ งที่ อยู่ ร อบๆตั ว เรา ส่ ว นค้ าว่ า ใกล้ ๆ มีค วามหมายว่ า
ไม่อยากให้อยู่ห่างกัน เมื่อเติมไม้ยมกเข้าไปจึงท้าให้ค้า ๆ นั้นมีความหมายหนักแน่นมากยิ่งขึ้น
ถึง้ ๆ
“ผ่อป่าดงไพร เป๋นเป๋วแดดไหม้ เครือเขาหวันก๋องกั๋นลุ่มใต้ ก๋อยมันกาจว๊ากย้าง กันฝน
ตกสึง น้าดังถึง้ ๆ ล้นเต๋มส่งถ้าวังวน ผ่อดูป่าไม้ บ่ดาเป๋นขน ฝนตกฮาจึม จุ้มปอบ่แห้ง”
(“ค่าวทรัพยากร”, 2557, หน้า 1)
ค้าว่า ถึ้ง มีความหมายคือ เสียงของสิ่งที่ถูกพัดมาอย่างแรง ส่วนค้าว่าค้าว่า น้้าดังถึ้งๆ
แปลว่า น้้าไหลแรงจนเกิดเสียงดังและเมื่อเราเติมค้าว่า ถึ้งๆ เข้าไปในประโยคจึงเป็นการใช้ค้าซ้้าเพื่อเน้น
ความหมายให้ผู้อ่านเกิดจินตภาพว่าน้้านั้นก้าลังไหลแรงขึ้นจริงๆ
1.1.3) การใช้คาเรียกขาน
ค้าเรียกขาน คือ การใช้ค้าเรียกขานแทนตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยมีความหมายกว้าง
เน้นให้เห็นและเข้าใจตามแบบอย่างเป็นเอกลักษณ์ หรือเป็น ความเปรียบที่แทนลักษณะของคนนั้นๆให้เกิด
การนึกถึงได้อย่างตรงตามจินตภาพ (พระครูสถิต จิตสังวร, 2554: 106)
ค้าเรียกขาน ที่ปรากฎ ในค่าวของ แม่ครู จันทร์ดี จันทร์หนิ้ว พบว่ามีการใช้ค้าเรียกขาน
คนไม่ดี ในค่าว ความสามัคคี
1) ค้าเรียกขานคนไม่ดี คดโกงบ้านเมืองที่พบในค่าว ความสามัคคี เช่นค้าว่า
ผีสาง ดังตัวอย่างของบริบทของตัวบทดังต่อไปนี้
“อยู่ตืงวันนี้ เฮามีปั๋นหา จ๊างเรียกผิดนาพลาดพลั้ง ขอหื้อสอบสวน
ทบทวนหลายครั้ง ก่อนจะเลือกตั้งตั๋วแตน เหมือนเฮาชื่อล้อ ต้องผ่อแผวแก๋น
คัดเลือกตั๋วแตน หื้อแหงนผ่อหน้า เป๋นคนเป๋นผี คนดีคนบ้า
ปิ๊ดจะระณาแน่ชัด เลือกเอาผีสาง จ๊างบ่แม่นตั๊ด คิดหันแต่ได้ความรวย”
( “ค่าวความสามัคคี”, 2557, หน้า 1)
ค้าว่า ผีสาง แปลว่า สิ่งที่มองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่า เป็นสิ่งที่เมื่อมนุษย์พบเจอ
มักจะพากันหวาดกลัว หรือเชื่อว่าเป็นสิ่งชั่วร้าย เมื่อน้าค้าว่า ผีสาง มาเป็นค้าเรียกขาน จึงกลายเป็นการ
สื่อถึงสิ่งที่ไม่ดี หรือ คนไม่ดี
จากการศึกษาวรรณกรรมค่าว ของ แม่ครูจันทร์ดี จันทร์หนิ้ว ในด้านของการใช้ค้า พบว่า มีการ
ใช้ค้าซ้อนเพือ่ ความหมายคือค้าว่า หลายมากกว้าง และใช้ค้าซ้อนเพื่อเสียง คือค้าว่า นอนาย ใช้ค้าซ้้าที่เน้น
เกี่ยวกับความเป็นเครือญาติ คือ ค้าว่า ปี้ ๆ น้อง ๆ และค้าซ้้าที่เน้นระยะทาง คือค้าว่า ใกล้ ๆ ค้าซ้้าที่เลียน
เสียงธรรมชาติคือค้าว่า ถึ้ง ๆ ส่วนค้าเรียกขานพบว่ามีการใช้ค้าเรียกขานแทนคนไม่ดีว่า ผีสาง
1.2) การใช้ความเปรียบ
การใช้ความเปรียบ คือ กลวิธีของรูปแบบการเขียนที่มีวิธีการใช้ถ้อยค้า ส้านวนภาษา
ส้ า นวนสุ ภ าษิต ค้ าสอนที่มี มาแต่ เดิ มและเกิ ดขึ้ นใหม่ หรื อวิ ธีก ารถ่า ยทอดความคิด ของผู้ แต่ งในการ
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เปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับสิ่งอื่นเพื่อก่อให้เกิด ความคิด ความรู้สึก จนเกิดจินตภาพที่เด่นชัดสู่ผู้อ่านให้สามารถ
เข้าใจถึงเนื้อความนั้น ๆ ได้อย่างชัดเจน (ปราโมทย์ สกุลรักความสุข, 2554: 19)
1.2.1) คาอุปมาอุปไมย
ค้าว่า “อุปมาอุปไมย” ทั้งสองค้านี้มีลักษณะที่เมื่อน้ามารวมกันแล้วจะกลายเป็นข้อความ
ที่ใช้เปรียบเทียบให้ผู้อ่านได้เกิดจินตภาพในการเปรียบเทียบของสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งได้อย่างชัดเจนโดยค้า
ที่เราจะสั งเกตและรู้ ไ ด้เ มื่อ พิจ ารณาข้ อความในแต่ล ะข้อ ความคือ ค้า ว่า ราว เหมือ น ดุ จ ดั่ง (เริ งชั ย
ทองหล่ อ, 2557: 441) อย่ าง ราวกับ โดยในตั ว บทวรรณกรรมค่า ว ของแม่ ครู จัน ทร์ดี จั นทร์ ห นิ้ ว
มีตัวอย่างในการใช้ข้อความมาแต่งเพื่อเปรียบเทียบดังตัวอย่างของบริบทของค่าวดังต่อไปนี้
ค้าอุปมาอุปไมยที่พบในวรรณกรรมค่าวสอนหญิง มีดังตัวอย่างต่อไปนี้
“ป้อแม่สั่งสอน ยามลุกยามนอน เตียวก๋ายต๊องเต๊า ก๊อยย๊างเตียวไปย่องลัด เสมอดั่ง
แมวย๊างย้าย”
( “ค่าวสอนหญิง”, 2557, หน้า 4)
จากข้อความข้างต้นที่ได้กล่าวมานี้แสดงให้เห็นว่ามีการใช้ค้าว่า ดั่ง มาเปรียบเทียบ และมี
การอุปมาข้อความที่ยกมาเปรียบเทียบ คือค้าว่า แมว เปรียบว่า การเดินนั้นเหมือนแมว มีการอุปไมย
ข้อความที่ถูกเปรียบเทียบคือค้าว่า ย่องลัด ที่แปลว่า ค่อยๆเดินไป ข้อความทั้งอุปมาและอุปไมยรวมกัน
แล้ว จึงแปลว่า ให้หัดเป็นคนที่ค่อยๆเดินเหมือนแมวที่ย่องเข้ามา และเมื่อน้าเป็นความเปรียบที่เปรียบให้
ผู้หญิงมี กิริยามารยาท ไม่เดินเสียงดังให้รู้จักเดินเบาๆเหมือนแมวเดินนั้นเอง
ค้าอุปมาอุปไมยที่พบในค่าวท้าบุญฮ่วมน้อง มีดังต่อไปนี้
“สมลักษณะถูกท้วนอิ๊ตถี เสน่ห์ก็มี ศรีบ่โศกเศร้า ฮิมปากแดงออน
เหมือนมอนหมากเต้า สังฆาดูเลายิ่งล้า ผมเขียวงามเงา เหมือนเตาอยู่น้า
สะลิดอ่อนอ้วนจวนจม ดิงบางฮ้างน้อย อิ๊ดอ้อยเกี๋ยวก๋ม กับดมนาดม
งามสมดั่งแต้ม ผ่อหางต๋าแถม กิ้วก๋มก่องแก้ม เหมือนวงเดือน
แฮมโก่งก้อม นิ้วมือเกี๋ยวก๋ม ผมเขียวดั่งย้อม ผ่อสูงต่าป้อมปอดี
เมื่อยามน้องยิ้ม แส่งสร้อยวาจี๋ เหมือนกิ้วนารี จ่างสีต่องแต้ม”
( “ค่าวท้าบุญฮ่วมน้อง”, 2557, หน้า 1)
จากข้อความข้างต้นที่ได้กล่าวมานี้แสดงให้เห็นเป็นการชมความงามของผู้หญิงซึ่งจะมี
การใช้ค้าว่า เหมือน จ้านวน 4 ค้า ค้าว่า ดั่ง 1 ค้า มาเปรียบเทียบ และมีการอุปมาข้อความที่ยกมา
เปรียบเทียบโดยจะเปรียบเทียบกับสิ่งต่างๆ คือ “ฮิมปากแดงออน เหมือนมอนหมากเต้า” เป็นการเปรียบ
ชมผู้หญิงหญิงว่า มีริมฝีปากที่มีสีแดงสวยเหมือนสีของน้้าหมากเต้า คือ หมากที่ผ่านการตากแห้งมาแล้ว
เมื่อเคี้ยวจะมีสีแดงของน้้าหมาก ภาษาเหนือจึงเรียก หมากที่ถูกตากแห้งว่า หมากเต้า “ผมเขียวงามเงา
เหมือนเตาอยู่น้า” ประโยคนี้เป็นการเปรียบชมความงามของผมว่ามีสีที่สวยเงาเหมือนเตาที่เขียวชอุ่มอยู่
ในน้้า “งามสมดั่งแต้ม ผ่อหางต๋าแถม กิ้วก๋มก่องแก้ม เหมือนวงเดือน” ประโยคนี้เป็นการชมความงาม
ของผู้หญิงที่ ชมว่างามเหมือนดั่งภาพวาด มีคิ้วที่โก่งสวยงามเหมือนวงเดือนที่อยู่บนฟ้า
“ผม
เขียวดั่งย้อม” เปรียบความงามของผมว่าสวยงามดั่งถูกย้อมมา “เมื่อยามน้องยิ้ม แส่งสร้อยวาจี๋ เหมือนกิ้
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วนารี จ่างสีต่องแต้ม” ประโยคนี้เปรียบกับความงามว่าเมื่อยามหญิงที่ตนหมายปองยิ้ม หรือพูดจา ใบหน้า
ของเธอก็จะชวนมองขึ้นมายามนั้น
ค้าอุปมาอุปไมยที่พบในค่าวท้าบุญฮ่วมน้อง มีดังต่อไปนี้
“บ่อหื้อไปไหน เก็บผักหักไม้ หื้ออยู่แต่หั้นในเฮือน น้องงามเลิศล้า
บ่มีไผเหมือน แม่ต๋าแลเซียน งามเหมือนดั่งแต้ม เดินเตียวก็สวย
ยิ้มตวยสองแก้ม ต๋ายไข้สะแอมมากตัก บุญปี้บ่อหลาย บุญจายบ่นัก
บ่หวังอยู่ไกล้ไหลตวย เหมือนลวงเล่นฟ้า น้องกิ๋นตานสัง ปอปั๋นบอกข้า
ป๋างก่อนออนมาจาดแลร์”
( “ค่าวท้าบุญฮ่วมน้อง”, 2557, หน้า 2)
จากข้อความข้างต้นที่ได้กล่าวมานี้แสดงให้เห็นว่ามีการใช้ค้าว่า เหมือน จ้านวน 2 ค้า
มาเปรียบเทียบ และมีการอุปมาข้อความที่ยกมาเปรียบเทียบ คือค้าว่า “งามเหมือนดั่งแต้ม” ประโยคนี้
เปรี ย บความงามของผู้ ห ญิงเหมือนกับ ภาพที่ถูกวาดไว้ “บ่ หวังอยู่ ไ กล้ไ หลตวย เหมือนลวงเล่น ฟ้า ”
ประโยคนี้เป็นการเปรียบถึงผู้หญิงที่ตนรักว่ายากที่จะมาได้เคียงคู่กันเพราะเธอนั้นเป็นหญิงที่อยู่สูงไกลเกิน
เอื้อมเหมือนท้องฟ้า
ค้าอุปมาอุปไมยที่พบในค่าวคนจ๋นพลัดถิ่น มีดังต่อไปนี้
“อดเอาเต๊อะจาย บ่ถ้าห่วงน้อง บ่ถ้าเกี่ยวข้องก๋านเฮือน ก๋านกิ๋นอยู่ไจ้
อดได้บ่เปลื๋อง ก๋านบ้านหอเฮือน น้องกอยล่าสร้าง จักอดอยู่ไป
เหมือนครูต่างบ้าน ก๋านงานใดมี ก่อยเยี๊ยะ”
( “ค่าวคนจ๋นพลัดถิ่น”, 2557, หน้า 1)
จากข้อความข้างต้นที่ได้กล่าวมานี้แสดงให้เห็นว่ามีการใช้ค้าว่า “จักอดอยู่ไป เหมือนครู
ต่างบ้าน ก๋านงานใดมี ก่อยเยี๊ยะ” มีค้าว่า เหมือน มาเปรียบเทียบ ซึ่งเปรียบให้เด็กที่ก้าลังศึกษาเรียนอยู่
ท้ า งานสิ่ ง ใดให้ รู้ จั ก อดทนเหมื อ นกั บ การเป็ น ครู ต่ า งบ้ า นที่ ใ นภาษากลางแปลว่ า ครู ที่ อ ยู่ ช นบท
เพราะครู คือผู้ที่มีภาระอันยิ่งใหญ่เมื่อน้าอาชีพนี้มาเปรียบจึงท้าให้ความหมายประโยคนี้เปรียบได้กับความ
อดทน
1.2.2) คาเปรียบแบบอุปลักษณ์
อุป ลั กษณ์ คือ การเปรียบเทียบโดยเปรียบสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่ งหนึ่งให้เห็ นภาพ ค้าที่ใช้
เปรี ย บเที ย บได้ แก่ ค้ า ว่ า เป็ น คือ เท่ า เรี ย กให้ เ ข้ า ใจง่ า ยว่ า “การเปรี ย บเป็น ”(วิ เ ชีย ร เกษประทุ ม ,
2558: 313)
ตัว อย่ า งค้ า เปรี ย บแบบอุ ป ลั ก ษณ์ ที่ พ บในค่า วของแม่ ค รู จั น ทร์ ดี ค่ า วความสามั ค คี
ดังต่อไปนี้
ความสามัคคีนี้ ตึงดีนักหนา เกาะกุ๋มลุมลา ปากั๋นเตี่ยมตุ้ม
งานหนักงานเบา หากเฮาโอบอุ้ม เป๋นหมู่เป๋นจุม ตึงแล้ว
( “ค่าวความสามัคคี”, 2557, หน้า 1)
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จากตัวอย่างข้างต้นความว่า เป๋นหมู่เป๋นจุม ค้าว่า “เป๋นหมู่” แปลว่า อยู่รวมกันหลาย
คน ค้าว่า “เป๋นจุม” แปลว่า อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มๆ จะสังเกตได้ว่าข้อความอุปลักษณ์ข้างต้นจะใช้ค้าว่า เป๋น
ในการเปรียบซึ่งมีความหมายว่า ไม่ว่าจะงานเล็กงานใหญ่หากเราช่วยกันสามัคคีพร้อมเพรียงเป็นหมู่คณะก็
จะท้าให้งานนั้นผ่านพ้นไปด้วยดีมากยิ่งขึ้น
1.2.3) คาเปรียบแบบสัญลักษณ์
ค้าเปรียบแบบสัญลักษณ์ คือ การเอาสิ่งหนึ่งที่เป็นรูปธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแทนสิ่งที่
เป็นนามธรรม ท้าให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง โดยไม่ต้องใช้ค้าอธิบาย (วิเชียร เกษประทุม, 2558: 314)
ตัวอย่างค้าเปรี ยบแบบสัญลักษณ์ ที่พบในค่าวของแม่ครูจันทร์ดี ค่าวท้าบุญฮ่วมน้อง
ดังต่อไปนี้
ปอไขบอกฝั๋น เต้อะจั๋นสูนแป๋ง ปั้นตั๋วจายแปง ไข้ฮู้
ข้าปี้ขอถาม ญิงงามดอกกุ๊ ปอจ๋าเล่าอู้ ปั๋นฟัง
(“ค่าวท้าบุญฮ่วมน้อง”, 2557, หน้า 1)
จากตัวอย่ างข้างต้นความว่า ญิงงามดอกกุ๊ ค้าว่า “ญิงงาม”แปลว่า สาวงาม ค้าว่า
“ดอกกุ๊”แปลว่า คือพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่งที่เป็นพันธ์ไม้พื้นบ้านทางภาคเหนือ ล้าต้นคล้ายต้นข่า มีดอกสีขาว
กลิ่นหอม ข้อความสัญลักษณ์จึงเปรียบหญิงงามที่มีความสวยงาม บริสุทธิ์ผุดผ่อง ดั่งสีของดอกกุ๊
จากการศึกษาวรรณกรรมค่าว ของ แม่ครูจันทร์ดี จันทร์หนิ้ว ในด้านของการใช้ความ
เปรียบ พบว่าส่วนใหญ่มีการใช้ความเปรียบอุปมาอุปไมย เกี่ยวกับการชมความงามของผู้หญิง และมีการใช้
ความเปรียบอุปลักษณ์ในเรื่องของความสามัคคี และใช้ความเปรียบด้านสัญลักษณ์เปรียบผู้หญิงกับดอกไม้
1.3) ลีลากลอน
การแต่งกลอนหรือค้าประพันธ์นอกจากจะใช้โวหารต่างๆแล้วควรจะค้านึงถึงลีลาของการ
พรรณนา และรสของวรรณคดี รสในที่นี้หมายถึง รสค้าและรสความ เมื่ออ่านแล้วจะเกิดอารมณ์ เกิดมโน
ภาพหรือภาพพจน์ต่อผู้อ่านให้สามารถคล้อยตามเนื้อความได้ (เริงชัย ทองหล่อ , 2553: 19) สิ่งเหล่านี้ล้วน
ก้าหนดมาเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความคล้อยตามตัวบทของเรื่อง และเพื่อให้เกิดอรรถรสในด้านการใช้ภาษาที่สื่อ
ถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างสมบูรณ์และสวยงามมีความสละสลวยมากยิ่งขึ้น โดยในตัวบทวรรณกรรมค่าว
ของแม่ครูจันทร์ดี จันทร์หนิ้ว ดังตัวอย่างของแต่ละบทดังต่อไปนี้
1.3.1) นารีปราโมทย์
นารีปราโมทย์ คือ บทแสดงความรักใคร่ หรือเกี้ยวพาราสีระหว่างชายหนุ่มและหญิงที่ตน
หมายปอง หรือเป็นการพูดให้ความเพลิดเพลิน (บุญเกิด รัตนแสง, 2553: 129)
รสภาษาในวรรณคดี ที่พบในค่าวท้าบุญฮ่วมน้อง คือ การเล่าชมความงามของสตรี เช่น
“แม่สร้อยดอกป้าว แม่น้าวดอกหอม แม่ศรีบุญฮอม แม่หลอมหล่อเบ้า
กันจายได้เป๋น ผัวแปงฮ่วมเฝ้า จักเอาเตรียมพิงซ่อนไว้”
( “ค่าวท้าบุญฮ่วมน้อง”, 2557, หน้า 2)
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รสภาษาในวรรณคดี ที่พบในค่าวท้าบุญฮ่วมน้อง คือ รสนารีปราโมทย์ ที่ว่าด้วยเรื่อง
ของการชมความงามของหญิ งสาวที่ตนเองรักโดยยกให้ เป็นสิ่ ง ส้ าคัญยากเกิน ไขว่คว้า คือ ชมให้ เป็ น
“แม่ ส ร้ อ ยดอกป้ า ว” หมายถึ ง หญิ ง ผู้ นี้ อ ยู่ เ กิ น เอื้ อ มดั่ ง ยอดดอกมะพร้ า ว ชมว่ า “แม่ น้ า วดอกหอม”
หมายถึงหญิงผู้นี้มีความอ่อนน้อมเหมือนต้นดอกหอม ชมว่า “แม่ศรีบุญฮอม” หมายถึง หญิงผู้นี้มีบุญบารมี
มากเป็นที่รักที่เมตตา ชมว่า “แม่หลอมหล่อเบ้า” หมายถึง งามเหมือนรูปปั้นงามอย่างไร้ที่ติ “กันจายได้
เป๋ น ผั ว แปงฮ่ ว มเฝ้ า จั กเอาเตรี ย มพิงซ่อนไว้ ” หมายถึง ความเสน่ ห์ ห าอยากได้ห ญิ งอันเป็ นที่รักมา
ครอบครอง
1.3.2) พิโรธวาทัง
พิโรธวารัง คือ แสดงอารมณ์โกรธเคือง ตัดพ้อต่อว่า เสียดสี ประชดประชัน เยาะเย้ย
ถากถาง ระหว่างตัวละครในเรื่อง (บุญเกิด รัตนแสง, 2553: 129)
รสภาษาในวรรณคดี ที่ พ บในค่ า วความสามั ค คี คื อ การเล่ า ถึ ง การประชดประชั น
เสียดสี เช่น
“ทบทวนหลายครั้ง ก่อนจะเลือกตั้งตั๋วแตน หื้อแง๋นผ่อหน้า เป๋นคนเป๋นผี
คนดีคนบ้า ปิ๊ดจะระณาแน่ชัด เลือกเอาผีสาง จ๊างบ่แม่นตั๊ด
คิดหันแต่ได้ตางรวย ขายตั๋วเซงลี้ บ่มีเขินขวย ได้เงินเฮงซวย
กอบโกยเต้าอั้น ต๋าบลนาทราย บ่รุ่งเรืองมั่น นับแต่มีวันเสื่อมทรุด”
( “ค่าวความสามัคคี”, 2557, หน้า 1)
จากข้อความข้างต้นที่ได้กล่าวมานี้แสดงให้เห็นว่ามีการใช้ รสภาษาในวรรณคดีเกี่ยวกับ
พิโรธวาทัง คือ การกล่าวข้อความแสดงอารมณ์ไม่พอใจ เสียดสี ประชดประชัน มีการกล่าวถึงสิ่งที่ผู้น้าควร
จะยึดมาเป็นหลักปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสงบสุขในคนหมู่มาก และเพื่อเป็นการเสียดสีให้ผู้คนที่ได้อ่านได้ฉุก
คิดถึงวีธีการเลือกผู้น้าที่ดีมาปกครองชุมชนให้เกิดความเจริญ โดยจะเห็นได้จากการใช้ค้า เช่น “เลือกเอาผี
สาง จ๊างบ่แม่นตั๊ด คิดหันแต่ได้ตางรวย” เป็นการกล่าวถึงหากเราเลือกคนไม่ดีคนผู้นั้นก็จะคิดแต่หาทางให้
ตนเองร่้ารวย ไม่น้าพาให้ชุมชนเกิดความเจริญขึ้นได้การใช้ภาษาแบบเสียดสี จึงเป็นสิ่งที่ท้าให้ให้ผู้อ่านเกิด
อารมณ์ไม่ชอบคนไม่ดีจนน้าไปสู่การไม่เลือกคนไม่ดีมาเป็นผู้น้านั่นเอง
บทสรุป
การศึกษาศิลปะการใช้ภาษาใน วรรณกรรมค่าวของ แม่ครูจันทร์ดี จันทร์หนิ้ว พบว่ามีการใช้ค้าที่
สามารถจ้าแนกได้คือ การใช้ค้าซ้อน พบว่าส่วนใหญ่มีการใช้ค้าซ้อนเพื่อความหมายเน้นลักษณะ คือค้าว่า
หลายมากกว้าง และใช้ค้าซ้อนเพื่อเสียงเพื่อให้ความหมายประโยคสมบูรณ์ คือค้าว่า นอนาย ค้าซ้อนทั้ง
สองประเภทนี้ปรากฎในค่าวสอนหญิง ใช้ค้าซ้้าที่เน้นเกี่ยวกับความเป็นเครือญาติปรากฎในค่าวสอนหญิง
คือ ค้าว่า ปี้ๆน้องๆ และค้าซ้้าที่เน้นระยะทาง คือค้าว่า ใกล้ๆ ใช้ค้าซ้้าที่เลียนเสียงธรรมชาติคือค้าว่า ถึ้งๆ
ค้าซ้้าส่วนใหญ่ปรากฏในค่าวห่วงทรัพยากร ส่วนค้าเรียกขานพบว่ามีการใช้ค้าเรียกขานแทนลักษณะของ
สิ่งไม่ดีหรือคนไม่ดีคดโกงบ้านเมืองว่าโดยใช้ค้าว่า ผีสาง เป็นค้าเรียกขาน ปรากฎในค่าวความสามัคคี การ
ใช้ความเปรียบ พบว่ามีการใช้ความเปรียบแบบอุปมาอุปไมยที่เปรียบระหว่าง การสอนให้ผู้หญิงมีกิริยา
ท่าทางการเดินของผู้หญิงให้เหมือ นกับแมวปรากฎในค่าวสอนหญิง และการเปรียบความงามของผู้หญิง
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เหมือนดั่งหญิงที่สูงส่ง งามเหมือนธรรมชาติ ปรากฎในค่าวท้าบุญฮ่วมน้อง ใช้ความเปรียบแบบอุปลักษณ์ที่
แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีเป็นเรื่องส้าคัญปรากฎในค่าวความสามัคคี ใช้ความเปรียบแบบสัญลักษณ์ คือ
เปรียบผู้หญิง ว่างามบริสุทธิ์เหมือนดอกไม้สิขาวปรากฎในค่าวท้าบุญฮ่วมน้อง ลีลากลอน พบว่า มีการ
ใช้ลีลาการประพันธ์ที่สื่อถึง รสนารีปราโมทย์ กล่าวชมความงามของหญิงที่ตนรักและหมายปอง ซึ่งปรากฏ
ในค่าวท้าบุ ญฮ่ว มน้ อง และพิโรธวาทัง กล่าวถึงการประชดประชันคนคดโกงบ้านเมืองปรากฏในค่าว
ความสามั ค คี ทั้ ง หมดนี้ เ ป็ น ความโดดเด่ น ทางด้ า นศิ ล ปะการใช้ ภ าษาของแม่ ค รู จั น ทร์ ดี ไ ม่ ว่ า จะเป็ น
การเลื อกใช้ ค้า ที่ส ามารถท้า ให้ ผู้ อ่า นเข้า ใจได้ ชัด เจนเพราะมี การผสมผสานระหว่างภาษาเหนือ และ
ภาษากลาง มีการเล่ น ค้า สั มผั ส คล้ องจอง ท้าให้ คล้ อยตามเข้าถึ งอารมณ์ และจินตภาพได้เ ป็นอย่างดี
วรรณกรรมค่าวของแม่ครูจันทร์ดี จึงเกิดความความเป็นเอกลักษณ์มีรูปแบบที่น่าค้นหาศึกษาต่อไปเป็น
อย่างมาก
อภิปรายผล
งานวิจัยการศึกษาศิลปะการใช้ภาษาในวรรณกรรมค่าวของแม่ครู จันทร์ดี จันทร์หนิ้ว นอกจากจะ
มีความน่าสนใจควรค่าแก่การศึกษาแล้วยังสอดคล้องกับงานวิจัย ของ พระครูสถิต จิตสังวร เรื่องการศึกษา
เชิงวิเคราะห์ค่าวร่้าค้าสอนเจ้าราช เพราะแนวของเนื้อเรื่องหรือตัวบทมีการว่าด้วยเรื่องของการใช้ค้าเรียก
ขานและการใช้ค่าวร่้าเพื่อเป็นตัวบทในการสอนให้ผู้คนเป็นคนดี ซึ่งก็มีความสอดคล้องกันกับค่าวของแม่
ครูจันทร์ดีในเรื่องของค้าเรียกขาน การใช้ความเปรียบแบบเป็นอุปมาอุปไมยและในเรื่องของค้าสอนที่
แม้ว่า จะเป็นการสอนที่ต่างกันแต่จุดมุ่งหมายคือมุ่งเน้นให้ผู้คนเป็นคนดีมีศีลธรรมปฏิบัติตนอยู่ในทางที่ดี
งาม
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาวรรณกรรมค่าว ของแม่ครู จันทร์ดี จันทร์หนิ้ว สามารถศึกษานอกเหนือจาก
ศิลปะการใช้ภาษาและกลวิธีในการสอนแล้ว ยังสามารถศึกษาเกี่ยวกับภาพพจน์ของสังคมที่สะท้อนออกมา
ในวรรณกรรมค่าว แต่ละบท เช่น ค่าวสอนหญิง ค่าวความสามัคคี ค่าวห่วงทรัพยากร เป็นต้น
2. ควรมีการศึกษาวรรณกรรมค่าว ของแม่ครู จันทร์ดี จั นทร์หนิ้ว ในค่าว สอนหญิง สามารถ
ศึกษาต่อยอดไปในเรื่องของความเปรียบเกี่ยวกับ ค่าวสอนหญิง ที่แตกต่างกันไปตามยุคสมัย
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