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บทคัดย่อ
สุนทรียภาพของภาษาและจินตนาการของวรรณคดีเกิดข้ึนจากการใช้ภาษาที่เรียบง่าย 

ใกล้เคียงกับภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่สามารถให้นํ้าหนักของการยํ้าความรู้สิกและการถ่ายทอด 

ความคิดของผู้แต่งได้อย่างตรงไปตรงมา ผู้แต่งสามารถสิ่อสารมายังผู้อ่านได้อย่างแนบเนียน 

โดยทั่วไปจินตนาการของผู้แต่งสามารถสร้างสัมผัสทางอารมณ์หรือการรับรู้ความงามทางภาษาได้ 

อย่างซาบข้ึง จะเห็นได้ว่างาบประพันธ์ท่ีใช้ฉันทลักษณ์ชนิดเดียวกันอาจให้สัมผัสทางอารมณ์ต่างกัน 

สุนทรียภาพของภาษาและจินตนาการของกวีจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ด้วยความสามารถของกวีผู้ใ' 

ประโยชน์จากอัจฉริยภาพของภาษาไทย รวมไปถึงการพรรณนาความท่ีเกินกว่าความเป็นจริงเพ่ือส่ือ 

ความหมายของภาษาที่ลึกขึ้งและสวยงามจะเห็นได้ว่าวรรณคดีนอกจากจะมีคุณค่าด้านความงา 

ทางภาษาแล้วยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนวิถีชีวิต สะท้อนค่านิยมสถานะความเป็น?! 

ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณีของสังคมในอดีตด้วย และช่วยยกระดับจิตใจเป็นแนวทางกเ1 

ประพฤติปฏิบัติตบของคนในสังคมอีกทั่งรวบรวมคติธรรมและคำสอนจากวรรณคดี ไว้เป็นแนวท่ั 

ให้ผู้อ่านได้นำข้อมูลมาวิเคราะห้ให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนไทยตั้งแต่ระดับครอบครัวจนถึงชุมชนข้ึง0 

ท่ัวไป เนื่องจากตั้งเดิมสังคม'ไทย'ในอดีตมีการยกระดับจิต'ใจด้วยหลักศาสนาและ'ใช้ศา:สน'เแ 

เกณฑ์ในการกำหนดวิถีชีวิตและคุณธรรม ซ่ึงปรากฎ'ใน'วรรณคดีคำสอนและสุภาษิต1ช่ืงค'นไ'ท̂ |ฒ| 

เป็นหลักยึดเหน่ียวสืบทอดกันมาช้านานต้ังแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปิจจุบัน และ'ได้ ยึด ถือ เป็น1'1 ข้ึป็แ 

ปฏิบัติตนตามวิถีทางท่ีถูกท่ีควรตลอดมา 
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ABSTRACT

Aesthetics of language and imagination of literature came from the use 

of the simple language which was similar to language that used in daily day, this 

emphasized on feeling and it conveyed thinking of the authors clearly. The authors 

can communicate to the readers easily. The imagination of the authors can 

construct aesthetics with temper or awareness of the beauty of language 

impressively. Hence, the poetry which used the same prosody might be different 

feeling, The aesthetics of language and imagination of poetry could be happened 

by the ability of poets who took the genius of Thai language, including exaggeration 

to communicate the meaning of language deeply and beautifully. We could see 

that literature was not only the worth of beauty, but also it was the culture 

heritage that gave an expression of life, social value of living, belief, culture, 

tradition of the previous society. These provided entertainment for readers and 

they were the guide of behavior of people in society. Moreover, there were morals 

and teaching from literature for readers who wanted to take information for 

analysis about the way of thai people’s life by starting from their family to general 

community because Thai people in the past rose their mind by learning from 

religion and taking moral principles specified the way of life and virtue that 

appeared in teaching literature and proverb, Thai people have continued from 

Sukhothai until nowadays and they look the principles to behave in the right way in 

this, day and age.
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