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บทคัดย่อ

การวิจัยวิเคราะห์วาทกรรมเรื่อง “พระมหาชนก : ฉบับการ์ตูน” พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประเภทของข้อความตามกรอบแนวคิดในการแบ่ง

ประเภทของข้อความของยูเร่ (Ure, 1989) และศึกษามุมมอง ประสบการณ์ในการมองโลกจากเรื่อง โดยใช้

ทฤษฎีไวยากรณ์ระบบและหน้าที ่(Systemic Functional Linguistics) ซึง่การวจัิยน้ีศกึษาเฉพาะการวเิคราะห์

ค�ากริยา (Transitivity Analysis) เพียงอย่างเดียว ซึ่งผลการวิจัยพบว่า เรื่อง “พระมหาชนก ฉบับการ์ตูน 

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ” มีรูปแบบของข้อความเป็นแบบ ข้อความ

เขียน (Written Text) ภาษาโดด (Monologue) บรรยาย (Narrative) การให้อ�านาจ (Enabling) เทศนา 

(Sermon) นอกจากนี้ยังพบการใช้ประเภทของกระบวนการ (Process Types) ทั้งหมด 3 ประเภทใหญ่ คือ 

1) กระบวนการท�า (Doing Process) 2) กระบวนการด้านความรู้สึก กระบวนการพูด (Sensing / Saying 

Process) และ 3) กระบวนการแสดงความสัมพันธ์ (Being Process) ซึ่งจากจ�านวนการปรากฏพบว่า

กระบวนการด้านเน้ือหา (Material Process) มีการปรากฏมากที่สุด เน่ืองจากประเภทกระบวนการด้าน

เนื้อหา (Material Process Type) เป็นสิ่งที่ใช้บอกความเกี่ยวข้องและบรรยายการกระท�าต่าง ๆ ของตัว

ละครในเรื่อง ซึ่งการกระท�าต่าง ๆ นี้เป็นการด�าเนินเรื่องให้ด�าเนินไปจนถึงจุดสิ้นสุดของเรื่องนั่นเอง จาก

เรื่อง “พระมหาชนก ฉบับการ์ตูน พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ” ยังพบ

อีกว่ามีการใช้ประเภทของสภาพแวดล้อม (Circumstance Type) ทั้งหมด 7 ประเภท คือ 1) สถานที่ 

(Location) 2) ขอบเขต (Extent) 3) สาเหตุ (Cause) 4) คุณลักษณะ (Manner) 5) องค์ประกอบ 

(Accompaniment) 6) บทบาท (Role) และ 7) เรื่องราว (Matter) โดยพบว่าสภาพแวดล้อมที่เป็นสถานที่ 

(Location Circumstance) พบมากที่สุด เพราะเพื่อใช้ในการแสดงให้เห็นถึงเวลาและสถานที่ที่เหตุการณ์

เหล่านั้นเกิดขึ้น ซึ่งก็เปรียบเสมือนฉากของเหตุการณ์เหล่านั้นอีกด้วย
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Abstract

 The objectives of this research are to classify the text topology based on text topology 

of Ure (1989) and to investigate the character viewpoints and experiences of looking at 

the world by using the Systemic Functional Linguistics theory. This research only deals 

with the transitivity analysis.

 The findings revealed that the story format/style consists of written text, monologue, 

narrative, enabling and sermon. Furthermore, there are three process types, namely 1) 

Doing process, 2) Sensing/Saying process, and 3) Being process. Moreover, the material 

process aspect is the most occurrence because it is used to describe the relevance and 

actions of the characters in the story. These actions run the story until the end. In addition, 

the story also uses seven circumstance types : 1) location, 2) extent, 3) cause, 4) manner, 

5) accompaniment, 6) role, and 7) matter. The most employed aspect is the location 

circumstance that depicts the time and the place of the situations which can be taken as 

the scenes of those situations.

Keywords: Discourse, Discourse analysis, MAHAJANAKA, Systemic Functional Linguistics
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บทน�ำ

	 เนื่องด้วยผู้ศึกษามีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องเล่าต่าง	ๆ	ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	

ซึ่งในการเทศนานั้นพระองค์จะมีการยกตัวอย่างเรื่องราวประกอบการเทศนา	ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้จะอยู่

ในพระไตรปิฎก	ซึ่งค�าว่า	พระไตรปิฎก	หมายถึง	กระจาดหรือตะกร้าอันเป็นภาชนะส�าหรับใส่รวมของ

ต่าง	ๆ 	เข้าไว้	น�ามาใช้ในความหมายว่าเป็นที่รวบรวมค�าสอนในพระพุทธศาสนาที่จัดเป็นหมวดหมู่แล้ว	

โดยนัยนี้	ไตรปิฎกจึงแปลว่า	คัมภีร์ที่บรรจุพุทธพจน	์(และเรื่องราวชั้นเดิมของพระพุทธศาสนา)	3	ชุด	

หรือประมวลแหงคัมภีร์ที่รวบรวมพระธรรมวินัย	 3	 หมวด	 กล่าวคือ	 วินัยปิฎก	 สุตตันตปิฎก	 และ

อภิธรรมปิฎก

	 1.	 พระวนิยัปิฎก	ประมวลพทุธพจน์หมวดพระวนัิย	คือ	พทุธบัญญัติเก่ียวกบัความประพฤติ

ความเป็นอยู	่ขนบธรรมเนียมและการด�าเนินกิจการต่าง	ๆ	ของภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์

	 2.	 พระสตุตันตปิฎก	ประมวลพุทธพจน์หมวดพระสตูร	คอื	พระธรรมเทศนาค�าบรรยายธรรม

ต่างๆ	 ที่ตรัสยักเยื้องให้เหมาะกับบุคคล	 และโอกาสตลอดจนบทประพันธ์	 เรื่องเล่า	 และเร่ืองราว						

ทั้งหลายที่เป็นชั้นเดิมในพระพุทธศาสนา

	 3.	 พระอภิธรรมปิฎก	ประมวลพระพทุธพจน์หมวดพระอภิธรรม	คือหลกัธรรมและค�าอธบิาย

ที่เป็นหลักวิชาล้วน	ๆ	ไม่เกี่ยวด้วยบุคคลหรือเหตุการณ์

	 เรื่องราวของ	 “พระมหาชนก	 ฉบับการ์ตูน	 พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภูมิพลอดุลยเดชฯ”	นั้นเป็นเรื่องที่อยู่ในพระไตรปิฎก	(พระสุตตันตปิฎก	ขุททกนิกาย	ชาดก	เล่มที่	4	

ภาคที	่2)	ซึ่งก็ตรงกับความสนใจของผู้ศึกษา	นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราช

นพินธ์ไว้โดยมกีารใช้ภาษาทีเ่ข้าใจง่าย	ซึง่มคีวามแตกต่างจากการเทศนา	ทีเ่รามกัจะติดอยูก่บัภาพพระ

ภิกษนุัน้เทศนาอยูบ่นธรรมาศก์	ซ่ึงบางครัง้ฟังเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง	จงึท�าให้ผู้ศึกษาเลอืกเรือ่งนีใ้นการ

วิเคราะห์	 นอกจากนี้แล้วเนื่องด้วยความเลื่อมใส	 ศรัทธาในพระอัฉริยะภาพของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วัซ่ึงมอียูเ่ป็นทนุเดิม	ท�าให้ผู้วจิยัเลอืกทีจ่ะศึกษาพระราชนพินธ์	เรือ่ง	“พระมหาชนก	ฉบบั

การ์ตูน	 พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ”	 ซ่ึงมีอยู่	 2	 รูปแบบ	 คือ	

ฉบับประชาชนท่ัวไป	 และฉบับการ์ตูน	 ซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้	 ผู้วิจัยได้เลือกต้นฉบับที่เป็นฉบับการ์ตูน	

เนื่องจากมีรูปภาพประกอบที่ดึงดูดใจและมีส่วนช่วยในการบรรยายให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายขึ้นอีกด้วย	

	 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประเภทของข้อความ	จากพระราชนิพนธ	์เรื่อง	“พระมหา

ชนก	ฉบับการ์ตูน	พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ”	และเพื่อศึกษา

มุมมอง	 ประสบการณ์ในการมองโลกจากเร่ือง	 โดยศึกษาเฉพาะค�ากริยา	 (Transitivity)	 เพื่อศึกษา

หน้าทีข่องภาษาในการมองโลก	โดยใช้กรอบทฤษฎีไวยากรณ์ระบบและหน้าที	่(Systemic	Functional	

Linguistics)	
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ค�ำนิยำมที่เกี่ยวข้อง

	 ค�าว่า	Discourse	นั้นบรรดานักวิชาการได้ให้ค�านิยามไว้หลากหลาย	 โดยใช้ค�าเรียกในภาษา

ไทยแตกต่างกนั	ได้แก่	ค�าว่า	“วจนะ”	“ปรจิเฉท”	“ภาษาระดบัข้อความ”	และ	“สัมพนัธสาร”	(สมทรง	

บุรุษพัฒน์,	2542)

	 ค�าว่า	“วาทกรรม”	(Discourse)	ใช้ในความหมายระดับกว้างเป็นมิติทางสังคม	ความหมาย

เชงินามธรรม	หมายถึง	กระบวนการของปฏิสมัพนัธ์กนัระหว่างบคุคล	การกระท�าของบคุคล	และเครือ่ง

มือที่ใช้สื่อสาร	(Blommaert,	2005,	Scollon,	2004)	เพื่อแสดงบทบาทและให้ส�านึกรู้ถึงความแตก

ต่างของการกระท�า	อัตลักษณ์ของบุคคล	รวมไปถึงการให้ความหมายของสิ่งต่าง	ๆ	ในโลก	การสร้าง

ประสบการณ์	และการเรียนรู้

	 ชลธิชา	 บ�ารุงรักษ์	 (2539)	 ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับภาษาระดับข้อความไว้ว่า	 ภาษาระดับ

ข้อความ	หมายถึง	 ภาษาที่มนุษย์ใช้ในการสื่อสารทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนในสถานการณ์ที่เป็นจริง	

เพื่อท�าหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งและมีวัตถุประสงค์	 เพื่อสนองเจตนารมณ์บางประการของมนุษย์	

สถานการณ์ที่ว่านี	้รวมทั้งสถานการณ์ทางภาษาที่ปรากฏ	และสถานการณ์อื่น	ๆ 	ที่อาจมิได้ปรากฏในรูป

ของภาษา	เช่น	บริบท	สิ่งแวดล้อม	กริยาท่าทาง	โลกทัศน	์ความเชื่อ	เป็นต้น	โดยจ�าแนกประเภทของ

ภาษาระดับข้อความตามหลักเกณฑ์ในการพิจารณา	3	ลักษณะ	ดังนี้

	 1.	 จ�าแนกประเภทตามสือ่ทีใ่ช้ในการสือ่สาร	โดยพจิารณาว่าข้อความน้ันเป็นการสือ่สารทีใ่ช้

สือ่ทีเ่ป็นเสยีงซ่ึงได้แก่	ภาษาพดู	(Spoken	Language)	หรอืใช้ตัวหนงัสอืซ่ึงได้แก่	ภาษาเขยีน	(Written	

Language)	เป็นสื่อ

	 2.	 จ�าแนกประเภทตามผู้ทีเ่ก่ียวข้องในการสือ่สาร	โดยพิจารณาว่าข้อความนัน้เป็นการสือ่สาร

ที่ผู้ส่งสารเป็นผู้ใช้ภาษาฝ่ายเดียว	 มีการตอบโต้น้อยหรือไม่มีเลยจากผู้รับสาร	 ซึ่งเรียกว่า	 ภาษาโดด	

(Monologue)	หรอืเป็นการสือ่สารทีม่ผู้ีร่วมใช้ภาษาต้ังแต่สองคนขึน้ไป	โดยต่างฝ่ายต่างผลดักันโต้ตอบ	

ซึ่งเรียกว่า	ภาษาโต้ตอบ	(Dialogue)

	 3.	 จ�าแนกประเภทตามวตัถปุระสงค์ในการสือ่สาร	โดยพจิารณาว่าผู้ส่งสารมวีตัถุประสงค์ใน

การสื่อสารอย่างไร	 ตามวัตถุประสงค์	 4	 ประเภท	 คือ	 ภาษาเรื่องเล่า	 (Narrative	 Discourse)																

มีวัตถุประสงค์เพื่อเล่าเรื่องราวให้อีกฝ่ายได้รับทราบ	 ภาษาอธิบายความ	 (Expository	 Discourse)						

มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายหรือบรรยายสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้อีกฝ่ายได้เข้าใจ	 ภาษาโน้มน้าวหรือสั่งสอน	

(Hortatory	Discourse)	มีวัตถุประสงค์เพื่อชักจูงให้อีกฝ่ายเกิดความเชื่อและเลื่อมใสในเรื่องใดเรื่อง

หนึ่ง	และภาษากระบวนการ	(Procedural	Discourse)	มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงขั้นตอนในการด�าเนิน

กิจการตั้งแต่ต้นจนเกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ต้องการ
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	 ลองเอเค่อ	 (Longacre,	 1983)	 ใช้สององค์ประกอบพื้นฐานที่ใช้ในการจ�าแนกประเภทของ

วาทกรรมดังต่อไปนี้

	 1.	 เกิดขึ้นสืบทอดช่ัวขณะมีการอธิบายในแง่ของการปรับตามล�าดับซ่ึงล�าดับเวลาของ

เหตุการณ์หรือการกระท�าจะถูกน�าเข้าสู่การพิจารณา

	 2.	 ตัวแทนปฐมนิเทศอธิบายไว้ในเง่ือนไขของการอ้างอิงของผู้เข้าร่วมตลอดทั้งเรื่อง	 ยก

ตัวอย่างเช่น	 ในประเภทวาทการบรรยายให้ความสนใจอยู่ในบางสิ่งบางอย่างที่ไม่	 บัตรประจ�าตัวของ		

ผู้เข้าร่วมจะมีความหมายสายหลัก	(Theme)	ของเรื่อง

	 เกี่ยวกับการจัดกลุ่มพื้นฐานที่กล่าวถึงข้างต้น	ลองเอเค่อ	(Longacre,	1983)	พบว่าประเภท

หลักของวาทกรรม	มี	4	ประเภท	ดังนี้คือ

	 1.	 วาทกรรมเรื่องเลา่	(Narrative	Discourse)	หมายถงึกจิกรรมหรือเรื่องราว	ขอ้ความบอก

เล่าเรื่องบางชนิดของเรื่อง	นิทาน	นวนิยาย	เรื่องสั้น	ชีวประวัติและอื่น	ๆ

	 2.	 วาทกรรมขั้นตอน	(Procedural	Discourse)	หมายความถึงการบอกว่าสิ่งต่าง	ๆ	นั้นจะ

ท�าได้หรือท�าไม่ได้	ประเภทของวาทกรรมนี้รวมถึงวิธีที่จะท�า	ต�ารา	หนังสือการปรุงอาหารและอื่น	ๆ

	 3.	 วาทกรรมเกี่ยวกับพฤติกรรม	(Behavioural	Discourse)	หมายความถึง	การกล่าวถึงวิธี

การ	สิ่งที่ควรประพฤติโดยไม่ต้องสังเกตเรื่องของล�าดับเวลา	ประเภทของวาทกรรมนี้รวมถึงการให้ค�า

แนะน�า	ค�าสรรเสรญิเยนิยอ	การเทศน์	การให้ก�าลงัใจพดูคุยและอ่ืนๆ	พฤตกิรรมวาทกรรมมกัจะหมาย

ถึงความคิดของการควบคุมทางสังคม

	 4.	 วาทกรรมชี้แจง	(Expository	Discourse	)	ประเภทของวาทกรรมนี้เป็นการอธิบาย	เช่น

ข้อเสนอ	งบประมาณ	และอื่น	ๆ

	 ประเภทของวาทกรรม	สามารถสรุปได้ดังตารางที	่1	โดยไฮนด์ส	(Hinds,	1979)	ปรับแก้จาก	

ลองเอเค่อ	(Longacre,	1983)	ดังนี้



191

 การวิเคราะห์วาทกรรมเรื่อง “พระมหาชนก : ฉบับการ์ตูน” พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ  

ตำรำงที่ 1		 ตารางแสดงความสัมพันธ์ของประเภทภาษาระดับข้อความ	(Hinds,	1979)

+ Agent Orientation -Agent Rientation

Narrative Procedural

+	Temporal	

Succession

1.	First	/	Third	person 1.	Nonspecific	person

2.	Agent	oriented 2.	Patient	oriented

3.	Accomplished	time 3.	Projected	time

4.	Chronological	linkage 4.	Chronological	linkage

Hortatory Expository

-Temporal	Succession

1.	Second	person 1.	No	necessary	reference

2.	Addressee	oriented 2.	Subjected	matter	oriented

3.	Mode,	not	time 3.	Time	not	focal

4.	Logical	linkage 4.	Logical	linkage

	 ชลธิชา	บ�ารุงรักษ	์ (2539)	 ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อความว่าหมายถึง	 การ

วิจัยภาษาในสถานการณ์ที่เป็นจริง	 เพื่อค้นหาค�าอธิบายลักษณ์ภาษาที่เกิดข้ึนอย่างมีหน้าท่ีและ

วัตถุประสงค์	 การวิเคราะห์ข้อความเป็นการวิจัยภาษาในลักษณะที่เป็นอเนกรูป	 เนื่องจากว่ามีจุดมุ่ง

หมายในการวิจัยภาษาเพื่อค้นหาค�า	 อธิบายว่า	 ลักษณะทางภาษาที่ปรากฏใช้เพื่อท�าหน้าที่หรือด้วย

วตัถปุระสงค์อะไร	การวิจัยภาษาระดับข้อความจงึจ�าเป็นต้องศึกษาภาษาตามสถานการณ์จรงิ	ตลอดจน

ต้องศึกษาถึงองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในการใช้ภาษานั้นด้วย	นั่นย่อมหมายความว่า	ใน

การใช้ภาษาต่างสถานการณ์	หรือเมือ่องค์ประกอบท่ีเกีย่วข้องกบัการใช้ภาษาต่างกนั	หรอืเมือ่ผู้ใช้ภาษา

มีวัตถุประสงค์ในการสื่อสารต่างกัน	รูปแบบของภาษาที่ปรากฏย่อมต้องต่างกันไปด้วย

	 บราวน์	และ	ยัวร	์ (Brown	&	Yule,	1983)	 ได้กล่าวถึงการวิเคราะห์ข้อความว่าหมายถึง	

การวิจัยวิเคราะห์ภาษาตามที่เป็นจริง	 เพื่ออฺธิบายลักษณะหรือรูปแบบทางภาษาที่มนุษย์ใช้เป็นเครื่อง

มือในการติดต่อสื่อสาร	เพื่อสนองเจตนารมณ์ในการด�าเนินกิจการต่าง	ๆ	การวิจัยจ�าเป็นต้องศึกษาถึง

หน้าที	่หรือวัตถุประสงค์ที่แสดงออกมาทางรูปแบบภาษานั้น
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กำรแบ่งประเภทของข้อควำมตำม ยูเร่ (Ure, 1989)

	 ยูเร่	(Ure,	1989)	ได้เสนอกรอบแนวคิดในการแบ่งประเภทของข้อความที่รู้จักกันอย่างกว้าง

ขวาง	โดยเป็นการจ�าแนกประเภทของข้อความ	(ดูตารางที	่2)	การจ�าแนกประเภทของข้อความมีการ

ใช้เกณฑ์	4	ด้าน	คือ	1)	ความเชี่ยวชาญ	(Specialization)	ซึ่งแยกเป็นเชี่ยวชาญ	และไม่เชี่ยวชาญ	

(Specialized	And	Non-Specialized)	2)	ตวักลาง	(Medium)	แบ่งเป็นการพดูและการเขยีน	(Spoken	

And	Written)	 3)	 วัตถุประสงค์ทางสังคม	 (Social	 Purpose)	 แบ่งออกเป็นการอธิบายช้ีแจง	

(Expounding)	การรายงาน	(Reporting)	การสร้าง	(Recreating)	การแบ่งปัน	(Sharing)	การแนะน�า	

(Recommending)	การให้อ�านาจ	(Enabling)	การส�ารวจ	(Exploring)	และการท�า	(Doing)	และ	4)	

ด้านประสบการณ์	(Experiential	Domain)	แบ่งเป็นการสะท้อน	(Reflection)	และการกระท�า	(Action)

ตำรำงที ่2	ตารางแสดงการแบ่งประเภทของข้อความตามแบบ	Ure	(1989)
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ทฤษฎไีวยำกรณ์ระบบและหน้ำที ่(Systemic Functional Linguistics); SFL

	 ฮอลิเดย	์(Halliday,	1978)	ได้กล่าวถึง	ไวยากรณ์ระบบและหน้าที	่(Systemic	Functional	

Linguistics)	ว่าเป็นทฤษฎีไวยากรณ์นีศึ้กษาภาษาในฐานะทีเ่ป็นทรพัยากรหรอืแหล่งข้อมลูในการสร้าง

ความหมาย	(language	as	resource	for	meaning	making	potential)	โดยมองภาษาภายใต้บริบท

ทางสถานการณ์สังคม	(Context	of	Situation)	ทฤษฎีไวยากรณ์นี้มองภาษามีบทบาทหน้าที่ที่เกิดขึ้น

พร้อมกนั	3	หน้าที	่คอืหน้าทีเ่ชิงตัวบท	(Textual	Metafunction)	หน้าทีเ่ชิงปฏิสมัพนัธ์	(Interpersonal	

Metafunction)	 และหน้าที่เชิงการสื่อความคิด	 (Ideational	 Metafunction	 /	 Experiential	

Metafunction) ได้แก่	

	 1.	 หน้าทีใ่นตัวบท	(Textual	Metafunction)	เป็นการใช้ภาษาเพือ่สร้างสาร	(message)	โดย

เรียบเรียงและจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างประโยค	เรียงล�าดับหน้าที่หลักและหน้าที่รองของข้อมูล

ให้สามารถฟังหรืออ่านได้เข้าใจ	 ซ่ึงจะแสดงความหมายภายใต้ระบบของทางเลือกเกี่ยวกับตัวเน้ือหา

ของสาร	(Textual	Meaning)	ซึ่งระบบไวยากรณ์ของหน้าที่ในตัวบท	(Textual	Metafunction)	นี้คือ	

ระบบข้อความหลัก	(System	of	Theme)

	 2.	 หน้าที่ปฏิสัมพันธ์	(Interpersonal	Metafunction)	เป็นการใช้ภาษาเพื่อปฏิสัมพันธ์และ

เพือ่แสดงมมุมองของคนในสงัคม	ซึง่จะแสดงความหมายภายใต้ระบบของทางเลอืกเกีย่วกบัปฏิสมัพนัธ์

ระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร	(Interpersonal	Meaning)	และตัวผู้ส่ง/ผู้รับสารกับเนื้อหา	(Appraisal	

choices)	และภายใต้การวิเคราะห์ทางด้านไวยากรณ์ค�าศพัท์	(Lexicogrammar)	จะถูกน�าไปวเิคราะห์	

Mood	(รูปกรยิาทีแ่สดงถงึทัศนะหรอืความรูส้กึทีผู้่พดูมต่ีอสิง่ท่ีก�าลงัพดูหรอืกระท�าอยู)่	แบ่งออกเป็น	

3	ประเภทดังนี้

	 	 2.1	Indicative	Mood	(Factual	Mood)	ใช้ในการแสดงข้อเท็จจริง,	ความคิดเห็น,	หรือ

การตั้งค�าถาม

  2.2 Imperative	Mood	(Non-factual	Mood)	ใช้ในประโยคหรือค�าแนะน�าหรือออกค�าสั่ง

	 	 2.3	Subjunctive	Mood	 (Non-factual	Mood)	 คือรูปกริยาที่ใช้ในประโยคไม่อิสระ	

(Dependent	Clauses)

	 3.	 หน้าที่สื่อความคิด	(Ideational	Metafunction	/	Experiential	Metafunction)	เป็นการ

ใช้ภาษาเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และความคิดเพื่อบอกว่าอะไรที่ก�าลังเกิดขึ้น	อะไรที่จะเกิดขึ้นและ

อะไรที่เกิดขึ้นไปแล้ว	 ซึ่งจะแสดงความหมายภายใต้ระบบของทางเลือกเมุมมองที่มีต่อกระบวนการที่

เกีย่วข้องกบัการสือ่สาร	(Experiential/Ideational	Meaning)	ซึง่ในกระบวนการในการสือ่สารระหว่าง

ผู้ส่งสารและผู้รับสารนี	้ค�าศัพท์ที่มีหน้าที่สื่อความคิดจะถูกน�าไปวิเคราะห	์Transitivity	(ค�ากริยา)
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	 การวเิคราะห์ค�ากรยิา	(Transitivity	Analysis)	เป็นหน้าทีห่นึง่ของประโยคในการเป็นตัวแทน

แสดงให้เห็นถึงประสบการณ	์เพื่ออธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง	(และไม่จริง)	บนโลก	ในรูปแบบของ

ไวยากรณ์ระบบและหน้าที่	 (Systemic	 Functional	 Linguistics)	 เป็นตัวแทนของประสบการณ์ที่

ประกอบด้วย

	 	 3.1	กระบวนการ	(Process)	คือ	ชนิดหรือประเภทของเหตุการณ	์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจะถูก

อธิบายอะไร

	 	 3.2	ผู้เข้าร่วม	(Participant)	คือ	หน่วยหรือสิ่งต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ	เช่น	

นักแสดง	(Actor)	ผู้พูด	(Sayer)	ผู้แสดงความรู้สึก	(Senser)	ฯลฯ

	 	 3.3	สภาพแวดล้อม	(Circumstance)	คือ	สิ่งที่ระบุว่ากระบวนการที่ระบุนั้นเกิดขึ้นเมื่อ

ไหร่	ที่ไหน	ท�าไม	และอย่างไร

วิธีกำรด�ำเนินกำรวิจัย

	 น�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์รูปแบบของข้อความที่ได้ตามแนวทางของ	ยูเร	่(Ure,	1989)	และ	

ใช้ทฤษฎทีางภาษาศาสตร์	“ทฤษฎไีวยากรณ์เชิงระบบและหน้าที”่	(Systemic	Functional	Linguistic	

Approach	)	ซึ่งพัฒนาโดย	ฮอล์ลิเดย	์(Halliday,	1961)	ในการวิเคราะห์ข้อมูล	โดยน�าข้อมูลที่ได้

มาตัดแบ่งประโยคและจัดแบ่งประเภทข้อมลูตามการวิเคราะห์ค�ากรยิา	(Transitivity	Analysis)	และ

ด�าเนินการสรุปผลการวิจัย	

ผลกำรวิเครำะห์รูปแบบของข้อควำมที่ได้ตำม ยูเร่ (Ure, 1989)

	 ในการวิเคราะห์จ�าแนกรูปแบบของข้อความจากเรื่อง	 “พระมหาชนก	 ฉบับการ์ตูน	 พระราช

นิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ”	 นั้น	 เป็นข้อความที่จ�าแนกตามสื่อที่ใช้ใน

การสือ่สาร	จะพบว่า	“พระมหาชนก	ฉบบัการ์ตูน	พระราชนพินธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัภูมพิล

อดุลยเดชฯ”	เป็นสือ่ทีใ่ช้ตัวหนงัสอืซ่ึงได้แก่	ภาษาเขยีน	(Written	Language)	และเม่ือจ�าแนกประเภท

ตามผู้ที่เกี่ยวข้องในการสื่อสาร	จะได้ว่าเป็นประเภท	ภาษาโดด	(Monologue)	เนื่องจากข้อความนั้น

เป็นการสื่อสารที่ผู้ส่งสารเป็นผู้ใช้ภาษาฝ่ายเดียว	 ไม่มีการโต้ตอบเลยจากผู้รับสาร	 และเมื่อจ�าแนก

ประเภทตามวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร	ข้อความจากเรื่องนี	้มีลักษณะประเภทที่เราเรียกว่า	เรื่องเล่า	

(Narrative	 Discourse)	 เพราะมีวัตถุประสงค์เพื่อเล่าเรื่องราวให้อีกฝ่ายได้รับทราบ	 และเมื่อเรา

วิเคราะห์ลึกลงไปที่เนื้อหาข้อมูล	 จะได้ว่า	 เป็นเรื่องที่จัดอยู่ในประเภท	 Enabling	 (การให้อ�านาจ)

ประเภทย่อย	Sermon	(เทศนา)	ดงันีผ้ลจากการวเิคราะห์รปูแบบของข้อความทีไ่ด้ตาม	ยเูร่	(Ure,1989)	

ได้เป็นดังนี้	

Written text / Monologue / Narrative / Enabling /Sermon
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ผลกำรวิเครำะห์ข้อควำมตำมทฤษฎีไวยำกรณ์ระบบและหน้ำที่โดยกำรวิเครำะห์กริยำ 

(Transitivity Analysis of Systemic Functional Linguistics)

 ผลจากการวิเคราะห์ข้อความตามทฤษฎีไวยากรณ์ระบบและหน้าที่โดยการวิเคราะห์กริยา	

(Transitivity	Analysis	 of	Systemic	Functional	Linguistics)	 โดยการวิจัยครั้งนี	้ ศึกษาเฉพาะ

บทบาทหน้าที่เชิงการสื่อความคิด	โดยการวิเคราะห์เฉพาะค�ากริยา	(Transitivity)	เพื่อใช้ในการวิจัย

วิเคราะห์มุมมอง	ประสบการณ์ในการมองโลกจากเรื่อง	“พระมหาชนก	ฉบับการ์ตูน	พระราชนิพนธ์ใน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ”	ได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้

 1.  Text Analysis: โดยใช้ Transitivity (ค�ำกริยำ)

	 	 ในการวิจัยเรื่อง	 “พระมหาชนก	 ฉบับการ์ตูน	 พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ”	 ประกอบไปด้วยโครงสร้างที่เป็นการกระท�าต่างๆ	 ซึ่งวิเคราะห์โดย	

Transitivity	ได้ดังนี้

  1.1 Doing Process Type (ประเภทกระบวนกำรกระท�ำ)

	 	 		 1.1.1	Material	Process	Clauses	(ประโยคที่กล่าวถึงกระบวนการด้านเนื้อหา)	

	 	 	 จากเรือ่ง	“พระมหาชนก	ฉบบัการ์ตูน	พระราชนพินธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั

ภูมิพลอดุลยเดชฯ”นั้น	พบว่า	กระบวนการ	(Process)	ที่พบมากที่สุดคือ	Material	Process	Clauses	

โดยพบทั้งที่เป็น	Intransitive	Verbs	(อกรรมกริยา)	และ	Transitive	Verbs	(สกรรมกริยา)	ตัวอย่าง

ค�ากริยาที่พบใน	Material	Process	Clauses	 ได้แก	่ครอง	พระราชทาน	 เปิด	หัก	 เสด็จ	 ไป	บ�ารุง	

รวบรวม	ขน	ปฏิบัติดูแล	ทอดพระเนตร	รับ	ฯลฯ	เป็นต้น	Material	Process	Types	ถูกพบเป็นจ�านวน

มากในเรือ่ง	“พระมหาชนก	ฉบบัการ์ตูน	พระราชนพินธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภูมพิลอดุลยเดชฯ”	

นี้	เพราะว่า	Material	Process	Clauses	เป็นสิ่งที่ใช้บอกความเกี่ยวข้องและบรรยายการกระท�าของ

ตัวละครต่างๆ	ในเรื่อง

	 	 	 1.1.2		Behavioural	Process	Clause	(ประโยคทีก่ล่าวถึงกระบวนการด้านพฤติกรรม)

	 	 	 Behavioural	Process	Clause	คือกระบวนการที่ใช้อธิบายหรือบรรยายการกระท�า

หรอืกจิกรรมตามธรรมชาติ	หรือทางกายภาพของตัวละคร	ซึง่จากเรือ่งพบว่ากรยิาทีใ่ช้ใน	Behavioural	

Process	Clause	มีตัวอย่างดังนี้	นั่ง	นอน	บรรทม	ร้องไห้	คร�่าครวญ	เป็นต้น

  1.2 Sensing / Saying Process Type (ประเภทกระบวนกำรด้ำนควำมรู้สึก / 

กระบวนกำรพูด)

	 	 	 ในส่วนของ	Sensing	/	Saying	Process	Type	สามารถแบ่งออกเป็น	2	ประเภท	

คือ	Mental	Process	Clause	และ	Verbal	Process	Clause	ดังรายละเอียดด้านล่างนี้
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	 	 	 1.2.1	Mental	Process	Clause	(ประโยคที่กล่าวถึงกระบวนการด้านความรู้สึก)

Mental	Process	Clause	เราใช้บรรยายความรู้สึกต่าง	ๆ	รวมถึงการรับรู้	เข้าใจ	ต่างๆ	ของตัวละครที่

แสดงออกมาให้ผู้อ่านได้รับทราบ	จากเรื่อง	กริยาที่พบส�าหรับ	Mental	Process	Clause	มีตัวอย่าง

ดังนี้	 โกรธ	รู้	 เข้าใจ	คิด	จ�า	ทราบ	เป็นต้น	ซึ่ง	Mental	Process	Clause	สามารถแบ่งออกเป็น	4	

ประเภทย่อยที่พบ	ดังนี้	คือ	1.	การรับรู	้(Perception)	2.	ความเสน่หา	(Affection)	3.	ความเข้าใจ	

(Cognition)	4.	ความเอนเอียง	 (Inclination)	ซึ่งประเภทที่พบมากที่สุดในเรื่องนี	้ คือ	ความเข้าใจ	

(Cognition)

	 	 	 1.2.2	Verbal	Process	Clause	(ประโยคที่กล่าวถึงกระบวนการด้านการพูด)

	 	 	 Verbal	Process	Clause	จากเรื่องที่พบ	มีทั้งที่เป็นการบรรยาย	และบทสนทนา	ซึ่ง

บรรยายการเล่า	การสนทนาระหว่างตวัละครให้ผู้อ่านทราบ	ตวัอย่างกรยิาท่ีพบ	คือ	เล่าว่า	พดูว่า	กล่าว

ว่า	เป็นต้น

  1.3 Being Process Type (ประเภทกระบวนกำรด้ำนแสดงควำมสัมพันธ์)

	 	 Being	Process	Type	ใช้แสดงความสมัพนัธ์ต่างๆ	ของตัวละคร	และบอกให้ผู้อ่านทราบ

ว่ามีอะไรปรากฏขึ้น	สามารถแบ่งออกเป็น	2	ประเภท	คือ	Relational	Process	Clauses	Existential	

Process	Clauses	ดังนี้

	 	 	 1.3.1	Relational	Process	Clauses	(ประโยคที่กล่าวถึงความสัมพันธ์)

	 	 	 Relational	Process	Clauses	 ใช้บอกความสัมพันธ์ระหว่างตัวละคร	หรืออธิบาย

ลักษณะและบุคลิกของตัวละคร	 กริยาที่พบมากจากเรื่องนี้ที่แสดงให้เห็นถึง	 Relational	 Process	

Clauses	นั่นคือ	เป็น	คือ	เป็นต้น

	 	 	 1.3.2	Existential	Process	Clauses	(ประโยคที่กล่าวถึงการมีอยู่)

	 	 	 Existential	 Process	 Clauses	 พบไม่บ่อยในเรื่องนี	้ อันเนื่องมาจาก	 Existential	

Process	Clauses	จะเกดิขึน้เมือ่ผู้แต่งต้องการบอกให้ผู้อ่านทราบว่าจะมอีะไรเกิดขึน้	หรอืมอีะไรปรากฏ

ขึ้นจากเรื่อง	“พระมหาชนก	ฉบับการ์ตูน	พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย

เดชฯ”	สามารถสรุปจ�านวนของการปรากฏของแต่ละกระบวนการ	(Process	Type)	แต่ละชนิดได	้ดัง

ตารางที	่3	และประเภทของสภาพแวดล้อม	(Circumstance	Type)	ดังแผนภาพที	่1
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ตำรำงที่ 3		 จ�านวนของการปรากฏของ	Process	Types	จากเรื่อง	“พระมหาชนก	ฉบับการ์ตูน	พระ	

	 	 ราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ”

Process Types #No. of Instances % Percentage

I

Doing

 1. Material 500 55.93 %

			-	Intransitive	verb 240

			-	Transitive	verb 260

2. Behavioural 14 1.56 %

II

 Sensing / Saying

3. Mental 62 6.94 %

	3.1	Perception 5

	3.2	Affection 9

	3.3	Cognition 47

	3.4	Inclination 1

4. Verbal 172 19.24 %

III

 Being

5. Relational 121 13.53 %

	5.1	Intensive 99

	-	Attributive 32

	-	Identifying 67

	5.2	Possessive 50

	5.3	Circumstance 2

6. Existential 25 2.80%
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	 จากข้อมลูตามแผนภาพที	่1	แสดงให้เหน็ว่า	องค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อม	(Circumstance	

Element)	มีบทบาทที่ส�าคัญ	โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมด้านสถานที	่(Location	Circumstance)	ที่มี

จ�านวนพบมากทีส่ดุ	สภาพแวดล้อมด้านสถานทีท่ี่พบแสดงให้เหน็ถึงเวลาและสถานทีท่ีเ่หตุการณ์เหล่า

นัน้เกดิขึน้	ซึง่กเ็ปรยีบเสมอืนฉากของเหตุการณ์ต่างๆ	ทีเ่กดิขึน้ในเรือ่งด้วย	นอกจากน้ีสภาพแวดล้อม

ด้านคุณลักษณะ	 (Manner	Circumstance)	 ซึ่งปรากฏพบมากรองลงมา	 เป็นส่วนที่แสดงให้เห็นถึง

การเน้น	หรือขยายความการกระท�าเหล่านั้นของตัวละครในเรื่อง	เพื่อให้ได้รับอรรถรสในการฟังหรือ

อ่านเรื่องนั่นเอง

	 การปรากฏของ	Participant	,	Process	Type	และ	Circumstance	สามารถเกิดได้ตามล�าดับ

ดังนี้

Circumstance Participant Process Circumstance

(	c	) (	c	) c (	c	)

สัญลักษณ์	 c	 “ปรากฏ”	(Occurrence)

	 	 (	)	 “ปรากฏก็ได้ไม่ปรากฏก็ได้”	(Optional)

II 

Sensing / Saying   

3. Mental 62 6.94 % 

    3.1 Perception 5  

    3.2 Affection 9  

    3.3 Cognition 47  

    3.4 Inclination 1  

4. Verbal 172 19.24 % 

III 

Being   

5. Relational 121 13.53 % 

    5.1 Intensive 99  

          - Attributive 32  

          - Identifying 67  

    5.2 Possessive 50  

    5.3 Circumstance 2  

6. Existential 25 2.80% 

 

 

 
  

แผนภาพที่ 1 ประเภทของสภาพแวดลอม (Circumstance type) จากเร่ือง “พระมหาชนก ฉบับการตูน  

พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ” 

 

จากขอมูลตามแผนภาพที่ 1 แสดงใหเห็นวา องคประกอบดานสภาพแวดลอม (Circumstance element) 

มีบทบาทที่สําคัญ โดยเฉพาะสภาพแวดลอมดานสถานที่ (location circumstance) ที่มีจํานวนพบมากที่สุด 
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Circumstan…

แผนภำพที่ 1		 ประเภทของสภาพแวดล้อม	(Circumstance	Type)	จากเรื่อง	“พระมหาชนก		

	 	 	 ฉบับการ์ตูน	พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ”
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สรุปผลกำรวจิยั

	 การวิจยันีเ้ป็นการวจัิยเชิงคุณภาพ	โดยศึกษามมุมอง	ประสบการณ์ในการมองโลกจากเรือ่ง	“พระ

มหาชนก	ฉบับการ์ตูน	พระราชนพินธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัภูมพิลอดุลยเดชฯ”	ซึง่จากการวจัิย

สามารถสรปุผลการวิจัยได้เป็นดังนี้

	 1.	 การจัดแบ่งประเภทของข้อความจากการจัดแบ่งประเภทตาม	Ure	(1989)	จากเรือ่ง	“พระ

มหาชนกฉบับการ์ตูน	พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ”	ได้แก	่

Written	text	/	Monologue	/	Narrative	/	Enabling	/Sermon

	 2.	 ผลการวิเคราะห์ข้อความตามทฤษฎีไวยากรณ์ระบบและหน้าที่โดยการวิเคราะห์กริยา	

(Transitivity	 Analysis	 Of	 Systemic	 Functional	 Linguistics)	 จากเรื่องพบการใช้ประเภท

กระบวนการ	(Process	Types)	ทั้งหมด	3	ประเภทใหญ	่คือ	1)	กระบวนการท�า	(Doing	Process)	

แบ่งออกเป็นประเภทกระบวนการด้านเนื้อหา	 (Material	Process)	และกระบวนการด้านพฤติกรรม	

(Behavioural	Process)	2)	กระบวนการด้านความรูส้กึ	/กระบวนการพดู	(Sensing	/	Saying	Process)	

แบ่งออกเป็นกระบวนการด้านความรู้สึก	 (Mental	 Process)	 และกระบวนการด้านการพูด	 (Verbal	

Process)	3)	กระบวนการแสดงความสัมพันธ์	(Being	Process)	แบ่งออกเป็นกระบวนการที่กล่าวถึง

การแสดงความสัมพันธ์	 (Relational	 Process)	 และกระบวนการที่กล่าวถึงการมีอยู่	 (Existential	

Process)	ซึ่งจากจ�านวนการปรากฏพบว่า	กระบวนการด้านเนื้อหา	(Material	Process)	มีการปรากฏ

มากที่สุด	เนื่องจาก	กระบวนการด้านเนื้อหา	(Material	Process)	เป็นสิ่งที่ใช้บอกความเกี่ยวข้องและ

บรรยายการกระท�าต่าง	ๆ 	ของตัวละครในเรื่อง	ซึ่งการกระท�าต่าง	ๆ 	นี้เป็นการด�าเนินเรื่องให้ด�าเนินไป

จนถงึจุดสิน้สดุของเรือ่งนัน่เอง	นอกจากนีแ้ล้ว	จากเรือ่งเรายงัพบว่ามกีารใช้ประเภทของสภาพแวดล้อม	

(Circumstance	Type)	ทั้งหมด	7	ประเภท	ดังนี	้1)	สถานที	่(Location)	แบ่งออกเป็น	Temporal	

และ	Spatial	2)	ขอบเขต	(Extent)	แบ่งออกเป็น	Duration,	Frequency	และ	Distance	3)	สาเหต	ุ

(Cause)	แบ่งออกเป็น	Reason	และ	Purpose	4)	คุณลักษณะ	(Manner)	ประเภทที่พบคือ	Quality	

5)	องค์ประกอบ	(Accompaniment)	แบ่งออกเป็น	Comitative	และ	Additive	6)	บทบาท	(Role)	

ประเภทที่พบคือ	Resultation	และ	7)	เรื่องราว	(Matter)	โดยพบว่าสภาพแวดล้อมที่กล่าวถึงสถาน

ที	่ (Location	Circumstance)	พบมากที่สุด	 ทั้งประเภทย่อย	Temporal	Location	 และ	Spatial	

Location	เพราะเพือ่ใช้ในการแสดงให้เหน็ถงึเวลาและสถานทีท่ีเ่หตุการณ์เหล่านัน้เกดิขึน้	ซึง่กเ็ปรยีบ

เสมือนฉากของเหตุการณ์เหล่านั้นด้วย

อภิปรำยผล

	 จากเรื่อง	“พระมหาชนก	ฉบับการ์ตูน	พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล

อดุลยเดชฯ”	มีรูปแบบการเขียนเหมือนกับเรื่องเล่าโดยทั่วไป	 คือ	 มีการใช้ประเภทกระบวนการด้าน
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เนื้อหา	(Material	Process	Type)	และสภาพแวดล้อมที่กล่าวถึงสถานที	่(Location	Circumstance)	

เป็นจ�านวนมาก	แต่ถึงกระนั้นใช่ว่ากระบวนการ	(Process)	อื่น	ๆ	จะไม่ส�าคัญ	เพราะทุกกระบวนการ

นัน้แสดงให้เหน็ถงึเหตุการณ์ต่าง	ๆ 	ทีเ่กดิขึน้	รวมถึงความรูส้กึ	ความคิด	ปฎสิมัพนัธ์	และความสมัพนัธ์

ต่าง	ๆ 	ของตัวละคร	ซึ่งในแต่ละกระบวนการ	แสดงให้เห็นถึงอรรถรสที่แตกต่างกันในเรื่อง	ดังนั้น	ทุก

กระบวนการย่อมมีความส�าคัญไม่น้อยหน้ากัน	 ขึ้นอยู่กับรูปแบบการเขียนของผู้แต่ง	 นอกจากน้ีแล้ว	

ด้านสภาพแวดล้อม	 (Circumstance)	 ก็มีส่วนช่วยให้การด�าเนินเรื่องด�าเนินไปโดยเพิ่มอรรถรสให้

สมบูรณ์ยิ่งขึ้น	แต่เมื่อเราดูประเภทของการจัดแบ่งข้อความพบว่า	ประเภทของเรื่องนี้มีการใช้ประเภท

เทศนา	(Sermon)	ซึ่งสอดคล้องกับบทน�าที่ได้กล่าวว่าในการเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ

เจ้า	นัน้พระองค์จะมกีารเล่าเรือ่งโดยยกตัวอย่างเรือ่งราวประกอบการเทศนา	ดงันัน้จึงท�าให้เรือ่ง	“พระ

มหาชนก	ฉบับการ์ตูน	พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ”	พบการใช้

การเทศนา	(Sermon)	ในเรื่อง	นอกจากนี้จากผลที่ได้รับจากการวิเคราะห์จากเรื่องนี	้ยังสามารถเป็น

แบบแผนส�าหรับการเขียนหรือเล่าเรื่องที่มีการสอดแทรกคติเตือนใจ	ได้อีกด้วย

ข้อเสนอแนะ

	 งานวิจัยเรื่อง	 “พระมหาชนก	 ฉบับการ์ตูน	 พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภูมิพลอดุลยเดชฯ”	ผู้ศึกษาศึกษาเพียงเฉพาะค�ากริยา	(Transitivity)	เท่านั้น	ดังนั้น	จึงเห็นว่าน่าจะ

มีการวิจัยศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของ	Theme	 และ	 Interpersernal	 เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง

ของรูปแบบการเขียนเรื่องนี้	 นอกจากนี้	 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเพียงเรื่องเดียว	 ดังนั้น	 น่าจะศึกษา

เรื่องอื่น	ๆ	ที่มีลักษณะของเรื่องอยู่ในขอบข่ายเดียวกัน	เพื่อท�าการเปรียบเทียบให้เห็นความสัมพันธ์

ของการมองโลก	 ประสบการณ์ในการแสดงเรื่องต่าง	 ๆ	 ให้ผู้อ่านได้ทราบและเข้าใจ	 และยังทราบถึง

ลักษณะ	แนวโน้มของรูปแบบ	การด�าเนินเรื่อง	มุมมองต่าง	ๆ	ของเรื่องเล่าประเภทนี้
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