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The study of strategies for presenting content and language in the novels of Rompaeng aims to 
study the language use in terms of using wording, sentences, figure of speech, eloquence, and 
strategy for presenting the content. This research examined five novels of Rompaeng, which are 
Praiprom, Reunpayom, Buppesunnivat, Mintra, and Maneeruttana, in which the content related to 
cross-incarnation. The data was demonstrated by using descriptive research analysis. The 
findings presented that the language use of Rompaeng consists of nine concepts: using wording, 
behavioral indication, name, words for size, quantity, ending words, question words, pronoun, 
interjection, slang words, and borrowed word. There are three types of sentences used in the 
novel: concise sentences, long sentence, and sentences with rhetorical questions. Moreover, there 
are four types of figures: simile, hyperbole, personification, and onomatopoeia, three types of 
eloquence: stylistic, describe, and stylistic sermon, and four types of content presentation: 
creating the name of novel, opening, continuity, and ending of the story.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศคุณูปการ 
 

 วทิยานิพนธฉ์บบัน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณา ช่วยเหลือ แนะน า และให้ค  าปรึกษาเป็น
อย่างดีจาก ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชลินจ์ จีน นุ่น  ประธานที่ป รึกษาวิทยานิพนธ์ และ                       
อาจารย์ ดร. ป รียารัตน์   เชาวลิตประพันธ์  กรรมการที่ ป รึกษาวิท ยานิพนธ์  ตลอดจน                               
รองศาสตราจารย ์มนตรี มีเนียม ประธานกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ที่ไดก้รุณาถ่ายทอด
ความรู้ ให้ค  าแนะน า และตรวจสอบแกไ้ขดว้ยความเอาใจใส่เป็นอยา่งดี ผูว้ิจยักราบขอบพระคุณ
เป็นอยา่งสูง 
 กราบขอบพระคุณคณาจารยผ์ูท้รงคุณวุฒิในสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ ทุกท่านที่ไดถ่้ายทอดความรู้ ให้ค  าแนะน า และให้ขอ้เสนอแนะ
ในการด าเนินการท าวทิยานิพนธจ์นส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 
 กราบขอบพระคุณ รอมแพง ผูเ้ขียนนวนิยายที่เต็มเป่ียมดว้ยคุณค่าทั้งทางดา้นเน้ือหา และ
ทางดา้นภาษา ใหผู้ว้จิยัไดอ่้าน และศึกษาคน้ควา้ มาเป็นขอ้มูลในการท าวทิยานิพนธ ์
 กราบขอบพระคุณ นายอนันต์ หนูแก้ว  นางปิยะพร หนูแก้ว นางสาวมนัญญา หนูแก้ว            
นางเขียว  หนูแกว้ และญาติพี่นอ้งทุกท่านที่คอยให้ความช่วยเหลือทั้งดา้นก าลงัทรัพย ์และที่ส าคญั
ดา้นก าลงัใจที่ดียิง่ตลอดมา 
 ขอขอบคุณ เพือ่น ๆ นิสิตสาขาวชิาภาษาไทย หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต ทุกท่านที่ให้
การช่วยเหลือ ใหค้  าแนะน า และเป็นก าลงัใจที่ดี  
 ขอขอบคุณ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนชะอวด ที่ให้ความช่วยเหลือ 
แนะน า ทั้งยงัอ านวยความสะดวกในการท าวิทยานิพนธ์มาโดยตลอด นอกจากน้ียงัมีผูท้ี่ให้ความ
ร่วมมือช่วยเหลืออีกหลายท่าน ซ่ึงผูว้ิจยัไม่สามารถกล่าวนามในที่น้ีได้ทั้ งหมด จึงขอขอบคุณ           
ทุกท่านเหล่านั้นไว ้ณ โอกาสน้ีดว้ย 
 คุณค่าทั้งหลายที่ได้รับจากการท าวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ผูว้ิจยัขอมอบเป็นกตญัญูกตเวทีแด่            
คุณยา่ บิดา มารดา พี ่และบูรพาจารยท์ี่เคยอบรมสัง่สอน ตลอดจนผูมี้พระคุณทุกท่าน 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ภูมหิลงั 
 การใชภ้าษาเป็นลกัษณะเฉพาะในการใชภ้าษาของนักเขียนแต่ละคน การใชภ้าษาสะทอ้น
ถึงประสบการณ์ รสนิยม ความรู้สึกนึกคิด ตลอดจนความรู้ความสามารถของนักเขียนแต่ละคน        
อาจจะแสดงในรูปของประโยค การผูกเร่ือง ส านวนโวหาร การเล่นค า ซ่ึงผูอ่้านสามารถสังเกตได้
จากงานเขียนที่ปรากฏของนักเขียนนั้น ๆ ดังที่ ประทีป  วาทิกทินกร (2543 : 57) ได้อธิบายเร่ือง  
การใชภ้าษาไวว้า่ หมายถึง การเขียนที่แสดงออกมาและปรากฏใหเ้ห็นเป็นที่สงัเกตได ้สอดคลอ้งกบั 
อมรา  ประสิทธิรัฐสินธุ์ (2544 : 148) อธิบายลีลาภาษาไวว้่าเป็นรูปแบบการใช้ภาษาแบบใด                
แบบหน่ึง ซ่ึงต่างจากการใชแ้บบอ่ืน โดยบริบทหรือสถานการณ์การใชภ้าษา 
 การใชภ้าษาปรากฏให้เป็นที่สงัเกตของผูอ่้านในงานเขียนประเภทต่าง ๆ ทั้งบนัเทิงคดี และ
สารคดีให้เห็นลกัษณะการใชภ้าษา ทั้งการใชค้  า การใชโ้วหาร ภาพพจน์ ที่จะท าให้สารจากผูเ้ขียน
ส่ือตรงผูอ่้านไดอ้ยา่งที่ผูเ้ขียนตอ้งการ 
 วรรณกรรมเป็นงานเขียนที่มีคุณค่าในตวัเองแมว้า่เทคโนโลยกีารส่ือสารจะท าให้ความนิยม
ในวรรณกรรมเปล่ียนแปลงไปบา้ง แต่คุณค่าทางภูมิปัญญาของวรรณกรรมก็ยงัเป็นส่ิงที่ประจกัษอ์ยู ่
วรรณกรรมแต่ละเร่ืองบรรจุวฒันธรรม ค่านิยม ความเป็นอยู ่ของสังคมในสมัยนั้น รวมถึงแสดง
แนวคิดและประสบการณ์ของผูป้ระพนัธ์ นับว่าเป็นประสบการณ์ทางออ้มของผูอ่้าน เคร่ืองมือที่
เป็นตวักลางที่จะเช่ือมโยงวรรณกรรมกับมนุษย ์คือ การอ่าน ดังจะเห็นได้จากการจดัการศึกษา             
ของไทย มุ่งเน้นให้เด็กไทยรักการอ่าน เพราะการอ่านมีความส าคัญ เป็นการเปิดโลกใหม่ ๆ               
การอ่านเป็นยานพาหนะที่จะน าพาผูอ่้านไปยงัที่ต่าง ๆ ทัว่โลก  
 ไขสิริ ปราโมช ณ อยุธยา  และวรนันท์ อักษรพงศ์ (2535 : 47) กล่าวว่า การอ่านมีความ
จ าเป็นต่อชีวิตของคนไทยในยคุปัจจุบนัมาก เพราะการเปล่ียนแปลง ทางดา้นวตัถุ วิทยาการ และ
ความนึกคิดซ่ึงเปล่ียนไปอยา่งรวดเร็วจึงมีค  าเปรียบเทียบว่า “ผูท้ี่ไม่อ่านหนงัสือ คือ ผูท้ี่ปิดขงัตวัเอง
อยู่ในบ้านคงรู้แต่โลกแคบ ๆในบ้านของตวัเองเท่านั้ น ส่วนผูท้ี่ อ่านหนังสือ คือ ผูท้ี่ เปิดประตู
หนา้ต่างทางออกไปสู่โลกขา้งนอกซ่ึงเตม็ไปดว้ยความรู้และความคิดอนัหาเขตสุดมิได”้  
 กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ (2544 : 1)  มีแนวทางในการพฒันาเยาวชนให้มีความรู้
ความสามารถโดยส่งเสริมให้ เยาวชนมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักศึกษาหาความรู้เพื่อน าไปใช ้                        
ในชีวิตประจ าวนั โดยริเร่ิมโครงการรณรงคเ์พื่อการส่งเสริมการอ่าน ตั้งแต่ พ.ศ.2528 เป็นตน้มา 
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และมีการเผยแพร่เทคนิคการจดักิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอยา่งกวา้งขวาง เช่น ส่งเสริม                
การอ่านในโรงเรียนทัว่ประเทศ มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนมีความส าคญัที่สุด มีการจดัการเรียนการสอน               
ให้ผูเ้รียนสามารถคิดเป็นท าเป็น มีนิสัยรักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี 
กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 36) ไดจ้ดัท าหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศกัราช 
2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้ระบุสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ สาระที่ 1 การอ่าน 
มาตรฐานที่ 1.1 ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตดัสินใจ แกปั้ญหาใน
การด าเนินชีวติและมีนิสยัรักการอ่าน             
 นอกจากมาตรฐานดังกล่าวขา้งตน้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ก าหนด
ตวัช้ีวดัที่เก่ียวขอ้งกบัการอ่านไวห้ลายประเภท ทั้งการอ่านออกเสียง การจบัใจความส าคญัจากเร่ือง
ที่อ่าน การอ่านตีความ การอ่านเพื่อการวเิคราะห์และการแสดงความคิดเห็น ประเมินคุณค่าที่ไดจ้าก
เร่ืองที่อ่าน  เร่ืองที่ส าคญัไม่แพท้กัษะการอ่าน คือ การเลือกเร่ืองที่อ่าน เพราะหากมีทกัษะการอ่านที่
ดีแลว้ แต่ไม่สามารถเลือกเร่ืองที่เหมาะสมกบัวยั ประสบการณ์ รวมถึงการค านึงถึงคุณค่าที่จะไดรั้บ
จากการอ่าน ทกัษะการอ่านก็ย่อมไม่เกิดผลดีตามที่คาดหวงัไว  ้กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 44) 
ระบุสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม มาตรฐานที่ 5.1 เขา้ใจและ
แสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยา่งเห็นคุณค่าและน ามาประยกุตใ์ชใ้น
ชีวติจริง กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 14) ไดก้  าหนดสาระการเรียนรู้แกนกลางใหน้กัเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 4 - 6 สามารถจบัใจความ ตีความ วิเคราะห์ วจิารณ์ คาดคะเนเหตุการณ์ แสดงความ
คิดเห็น รวมถึงการน าเร่ืองที่อ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ ซ่ึงประเภทส่ือที่สาระการ
เรียนรู้แกนกลางก าหนด เช่น ข่าวสารจากส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ             
ในชุมชน บทความ นิทาน เร่ืองสั้น นวนิยาย วรรณคดี สารคดี บันเทิงคดี วรรณกรรมพื้นบ้าน            
พระบรมราโชวาท รวมถึงบทร้อยกรอง และกวนิีพนธต่์าง ๆ เป็นตน้ 
 ดา้นสาระการเรียนรู้แกนกลางของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ในหวัขอ้ การวเิคราะห์ 
เร่ืองที่อ่าน แบ่งออกเป็นวิเคราะห์คุณค่าด้านเน้ือหา วิเคราะห์คุณค่าด้านสังคม วิเคราะห์คุณค่า              
ดา้นขอ้คิด และวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์ เช่น การใช้ภาพพจน์ การใช้โวหาร การใช้ภาษา 
รวมถึงกลวธีิการน าเสนอเน้ือหาดงันั้น การวิเคราะห์กลวิธีการน าเสนอเน้ือหา และการใชภ้าษาจาก
เร่ืองที่อ่านจึงจดัเป็นการวเิคราะห์คุณค่าดา้นวรรณศิลป์อยา่งหน่ึง เพื่อใหน้ักเรียนไดเ้ห็นแง่งามของ
ภาษาที่กวเีลือกสรรค ามาใช ้ 
 ปัจจุบนัมีหนังสือที่ใช้ส าหรับการอ่านเชิงวิเคราะห์ที่หลากหลายทั้งวรรณกรรมประเภท 
สารคดี บันเทิงคดี ทั้ งของไทยและต่างประเทศ นักเขียนยุคใหม่มีอิสระทางความคิดได้แสดง
แนวคิดผา่นงานวรรณกรรมที่หลากหลาย ทั้งรูปแบบ เน้ือหา และกลวธีิการประพนัธ์ เพื่อให้ผูอ่้าน
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ได้มีทางเลือกอ่านเร่ืองที่ตนเองสนใจ สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน                  
ที่ได้ก  าหนดสาระการเรียนรู้และตวัช้ีวดัที่ให้ความส าคญักับการอ่าน โดยให้อิสระในการเลือก
หนังสือที่นักเรียนสนใจ เหมาะสมกับวยั ประสบการณ์ ความสนใจ และการค านึงถึงคุณค่าที่
นกัเรียนจะไดรั้บ 
 กน ก ว ลี  พ จน ป ก รณ์ (2561 : สื บ ค้น เม่ื อ  18 ก ร ก ฎ าค ม  2561, จ าก http://www. 
bangkokbiznews.com/news/detail/800097) นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย กล่าวเก่ียวกับ
งานเขียนวรรณกรรมประเภทนวนิยายในปัจจุบนัว่า ยุคน้ีเป็นยคุของการเปล่ียนแปลงคร้ังยิง่ใหญ่
จากระบบหนังสือที่พิมพ์ด้วยกระดาษ เป็นดิจิตอล จึงอาจจะต้องเปิดใจให้กว้างยอมรับกับ                 
การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ เปิดใจว่าจะต้องพัฒนางานเขียน ให้เห็นกระทั่งความแตกต่างของ                
งานเขียนวา่ไม่ไดมี้แบบเดียว เช่นเดียวกบัคนอ่านที่มีหลายแบบ  การเปิดใจส าคญัที่สุด เพราะท าให้
งานนั้นมีคุณค่า มีความหมาย 
 ในการอ่านนวนิยายองคป์ระกอบส าคญัที่ตอ้งพิจารณา คือ โครงเร่ือง  แก่นเร่ือง  ตวัละคร 
ฉาก เป็นต้น  โดยผู ้แต่งต่างก็พยายามใช้กลวิธีการประพันธ์ต่าง ๆ  เพื่อโน้มน้าวใจผู ้อ่ าน                             
ผูแ้ต่งบางคนแสดงการใชภ้าษาที่สะทอ้นเอกลกัษณ์ของตวัเองอยา่งโดดเด่น ดงัเช่นรอมแพง 
 รอมแพง เป็นนามปากกาของ จนัทร์ยวีร์ สมปรีดา นักเขียนช่ือใหม่ในวงการวรรณกรรม 
รอมแพงจบการศึกษาจากคณะโบราณคดี สาขาประวตัิศาสตร์ศิลปะ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร             
รอมแพงผลิตผลงานเขียนนวนิยายออกมามีการใชภ้าษาเฉพาะตวั คือ ใชภ้าษาสนทนาที่ผสมผสาน
ระหว่างอดีตและปัจจุบนั จุดเด่นของรอมแพง คือ การก าหนดให้ตวัละครขา้มภพของตนเอง และ
แทรกเร่ืองเล่าอิงกับประวติัศาสตร์ของยุคสมัยนั้ น ๆ ตามความถนัดของผูเ้ขียนที่ได้ใช้ความรู้               
ดา้นประวตัิศาสตร์อยา่งเต็มที่ นวนิยายของรอมแพงมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ทั้งการใชส้ านวนภาษา              
การใชโ้วหารต่าง ๆ และการสร้างตวัละครนางเอกที่มีลกัษณะคลา้ยผูเ้ขียนที่สนใจประวตัศาสตร์ 
ให้ สอดคล้อ งกับที่  รุ่ งโรจน์  ธรรม รุ่ง เรือ ง (2561 : สืบ ค้น เม่ื อ  18 กรกฎาคม  2561,จาก
https://www.matichonweekly.com/column/article_8840) อาจารยค์ณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวว่า ตวัจริงของรอมแพงสมยัที่เรียนด้วยกันที่คณะโบราณคดี มีบุคลิก
สดใส ร่าเริง น่ารัก มีเสน่ห์ มีความอดทน ตามแนวนกัศึกษาโบราณคดี  
 รอมแพง เร่ิมเขียนหนังสือเม่ือ พ.ศ. 2549 มีผลงานดา้นการเขียนนวนิยายทั้งส้ิน 22 เร่ือง                
โดยได้ผลิตผลงานอย่างต่อเน่ืองถึงปัจจุบนั นวนิยายที่ได้รับการน าไปผลิตเป็นละครโทรทศัน์          
มีจ  านวนหลายเร่ือง เช่น ดาวเก้ียวเดือน บุพเพสันนิวาส เรือนพะยอม มิติรักขา้มดวงดาว  เป็นตน้ 
นวนิยายของรอมแพงไดส้ะทอ้นให้เห็นบุคลิก ความคิด และความเป็นตวัของตวัเองผ่านตวัละคร          
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ที่เป็นนางเอก คือ มีความกลา้หาญ สูค้น แก่นแกว้ มีความรู้ดา้นประวติัศาสตร์ พูดจาตรงไปตรงมา 
นางเอกของรอมแพงในนวนิยายทุกเร่ืองจะมีลกัษณะนิสยั บุคลิกคลา้ยกบัผูเ้ขียนเอง ดงัตวัอยา่ง 
 

“ในบางคร้ังเม่ือพิมพล์ดาเห็นกิริยาที่ไม่ถูกใจของคุณนฤนาฏแลว้ก็แทบจะวิ่ง
ไปด่าทอด้วยความแคน้ใจในตัวกัญจรีแต่ทุนเดิม สุดท้ายก็ร าลึกได้ว่าเป็น               
คนละคนกนักบัที่แยง่สามีของหล่อนไปจึงไดแ้ต่เก็บข่มอารมณ์ไว ้บางทีก็กร๊ีด
ออกมาอยา่งอึดอดัใจ แต่ก็นัน่แหละไม่มีใครไดย้นิหล่อนเลยแมแ้ต่คนเดียว”               

(พรายพรม. 2561ข : 31)  
 

 นวนิยายของรอมแพงมีจุดเด่น คือ เป็นนวนิยายแนวรัก โรแมนติก เบาสมอง คลายเครียด 
และมักแทรกมุกตลกตลอดทั้งเร่ือง ประการส าคญั คือ สอดแทรกความรู้ทางดา้นประวตัิศาสตร์ 
โครงเร่ืองโดยรวมของนวนิยายอิงประวตัิศาสตร์ มีลกัษณะคลา้ยกนั คือ นางเอกเกิดในครอบครัวที่
มีฐานะปานกลาง หรือเกิดในครอบครัวของขา้ราชการ โดยจะอาศยัอยูก่ ับแม่ จากนั้นจะมีเหตุให้
นางเอกตอ้งไปยงัสถานที่แห่งหน่ึง หรือพบเจอส่ิงของโบราณช้ินหน่ึง แลว้สถานที่นั้น หรือส่ิงของ
ช้ินนั้นจะพานางเอกไปสู่ภพชาติในอดีต หรือในอนาคต จากนั้นก็จะไปพบพระเอกในภพที่ต่างจาก
ภพชาติในปัจจุบนั ในช่วงแรกพระเอกจะไม่ชอบนางเอก ดว้ยคิดวา่นางเอกเป็นผูห้ญิงแปลก มีกิริยา
ไม่เหมือนคนอ่ืน ต่อมาพระเอกจะตกหลุมรักนางเอกในที่สุด นางเอก และพระเอกจะฝ่าฟัน
อุปสรรคต่าง ๆ ไปดว้ยกนัโดยเฉพาะ การฝ่าฟันอุปสรรคที่เกิดจากผูห้ญิงคนรักของพระเอก หรือ
คู่หมั้น คู่หมาย เดิมของพระเอก ตอนจบของเร่ืองนางเอกจะตอ้งมีเหตุให้กลับไปยงัพบปัจจุบัน  
แลว้กลบัมาครองรักกบัพระเอกในภพใหม่  
 ขอ้สังเกตอีกประการหน่ึงในนวนิยายของรอมแพง คือ นางเอกจะเป็นตวัเปิดเร่ือง และ
เร่ืองราวในนวนิยายจะด าเนินโดยนางเอกเป็นส าคญั การเล่าเร่ือง คือ ให้บุคคลที่สามเป็นผูเ้ล่าเร่ือง
หรือที่เรียกวา่เล่าเร่ืองแบบสายตาพระเจา้  
 นอกจากการสร้างตวัละครจะเป็นเอกลกัษณ์ประจ าตวัรอมแพงแลว้ การใชภ้าษาที่รอมแพง
ใชม้กัมีความโดดเด่นมากเช่นกนั เช่น การใชป้ระโยคค าถามเชิงวาทศิลป์ ดงัตวัอยา่ง “คุณจะร้ังผม
ไวท้  าไมนักหนา คุณก็รู้ดีแก่ใจว่าผมรักใครกญัจรี คือผูห้ญิงคนเดียวที่ผมรักและจะรักตลอดไป”  
(พรายพรม. 2561ข : 7) ดว้ยความที่รอมแพง จบการศึกษาจากคณะโบราณคดี จึงมีค  าที่สอดคลอ้ง
กบับริบทของเวลาสอดแทรกอยูค่่อนขา้งมาก เช่น ค  าว่า ดอก ซ่ึงในภาษาปัจจุบนั ใชค้  าว่า หรอก 
ดงัน้ี “ไม่ตอ้งห่วงดอกค่ะคุณพี ่นอ้ยจะคอยเปิดประตูใหคุ้ณพีเ่องค่ะ”  (พรายพรม. 2561ข : 60) 
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 การภาษาน า เสนอ เน้ื อห าในงานนวนิ ยายแนวข้ามภพข้ามชาติ ขอ งรอมแพง                          
มีความโดดเด่นกว่าประเภทอ่ืน ๆ เช่น เม่ือตวัละครในยุคปัจจุบันยอ้นอดีตไปจะเผลอพูดภาษา              
ในสมยัปัจจุบนัท าใหต้วัละครในสมยัอดีตเกิดความสงสยั ดงัตวัอยา่ง 
 

“เจา้ค่ะ บาย ปากพลั้งพูดเป็นเชิงไล่ใหไ้ปสกัทีคลา้ยพรีกานตด์ว้ยความเผลอตวั 
ท าใหย้อดกะพริบตาปริบ ๆ ก่อนจะหวัเราะออกมาอยา่งอดไม่ไดเ้ม่ือเห็นสีหนา้
ปูเล่ียน ๆ ของเด็กหญิงที่ก  าลงัปิดปากตวัเอง ซ่ึงไม่ทนัแลว้”  

(มณีรัตนะ. 2558 : 59) 
 

 นวนิยายอิงประวัติศาสตร์ของรอมแพงซ่ึงเป็นนวนิยายสมัยใหม่ ได้รับความนิยม                    
ในปัจจุบนัเป็นอยา่งมาก มีคุณค่าดา้นการใชภ้าษาที่มีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั เป็นแนวทางให้
ครู และนกัเรียนน าไปปรับใชใ้นการวเิคราะห์การใชภ้าษาของนักเขียนคนอ่ืน ๆ หรือฝึกใหน้ักเรียน
รู้จกัการสังเกตการใชภ้าษาของนักเขียนแต่ละบุคคลวา่มีความแตกต่างกนั หรือเหมือนกนัอยา่งไร 
ท าใหใ้หเ้กิดความเขา้ใจการใชภ้าษาของนกัเขียนบางคนมากยิง่ขึ้น  
 การศึกษากลวิธีในการน าเสนอเน้ือหาและการใช้ภาษาจากนวนิยายในงานวิจยัที่ผ่านมา
พบวา่ ผูศึ้กษาส่วนใหญ่มุ่งศึกษาในวรรณกรรมประเภทเร่ืองสั้นและนวนิยาย เช่น การศึกษาลกัษณะ
ภาษาจินตภาพในเร่ืองสั้นของ อศัศิริ  ธรรมโชติ (ดลฤทยั ชาวดีเดช. 2540 : บทคดัยอ่) พบลกัษณะ
ภาษาที่ท  าให้ผูอ่้านเกิดจินตภาพไดอ้ยา่งชดัเจนลึกซ้ึง มีการเล่นเสียงสัมผสัคลอ้งจอง และมีจงัหวะ 
การใชค้  าที่มีความหมายตรงกนัขา้ม เป็นตน้ งานวิจยัเร่ือง การวิเคราะห์ท่วงท านองแต่ง และกลวิธี
การแต่งนวนิยายของ สุวรรณี  สุคนธา (เพลินพิศ  เทียรฆราดร. 2525 : บทคัดย่อ) พบการใช ้               
ภาษาปาก เช่น ค  าภาษาตลาด ค  าสแลง ค  าติดปาก ค  าซ้อนเสียง ซ่ึงเน้นสร้างความเขา้ใจ และความ
ชดัเจน อยา่งไรก็ตาม การศึกษากลวธีิในการน าเสนอเน้ือหาและการใชภ้าษาของนักเขียนรุ่นใหม่ยงั
ปรากฏไม่มากนัก ทั้ง ๆ ที่นักเขียนรุ่นใหม่มีจ านวนเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ ทั้งยงัไดรั้บความนิยมจากสงัคม
ในปัจจุบนั  
 ผูว้ิจยัเห็นว่า การศึกษากลวิธีในการน าเสนอเน้ือหาและการใช้ภาษาในนวนิยาย ของ                
รอมแพง น่าสนใจเพราะ เป็นหน่ึงในนักเขียนที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน มีการน า               
นวนิยายของรอมแพงไปสร้างเป็นละครโทรทศัน์จนไดรั้บการยอมรับในวงกวา้ง การใชภ้าษาของ
ผูเ้ขียนท าให้เห็นเน้ือหาของนวนิยายที่มิใช่เพื่อความบนัเทิงประโลมโลกเพียงอยา่งเดียว แต่ไดแ้ฝง
การบนัทึกเหตุการณ์ส าคญัทางประวติัศาสตร์ไทย เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลงัไดเ้กิดความภาคภูมิใจใน
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บรรพบุ รุษไทย สามารถใช้เป็นแนวทางแก่ครูผู ้สอนในการจัดการเรียนการสอนในเร่ือง 
วรรณกรรมไทย ใหมี้การมองวรรณกรรมที่หลากหลาย ดว้ยเหตุน้ี ผูว้จิยัจึงสนใจที่จะศึกษากลวธีิใน
การน าเสนอเน้ือหาและการใชภ้าษาในงานเขียนนวนิยายของรอมแพงต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 เพื่อศึกษากลวิธีในการน าเสนอเน้ือหาและการใช้ภาษาในนวนิยาย ของ รอมแพงใน
ประเด็นต่อไปน้ี 
 1. การใชค้  า 
 2. การใชป้ระโยค 
 3. การใชภ้าพพจน์ 
 4. การใชโ้วหาร 
 5. กลวธีิในการน าเสนอเน้ือหา 
  
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจิยั 
 1. ท าให้ทราบถึงกลวิธีในการน าเสนอเน้ือหาและการใช้ภาษาในนวนิยาย ของ                
รอมแพง 
 2. สามารถน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปปรับประยุกตใ์ช้ในการจดัการเรียนการสอน             
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา ในสาระการเรียนรู้เร่ือง วรรณกรรมไทย 
วรรณกรรมพจิารณ์ เป็นตน้ 

  
 

ขอบเขตของการวจิยั 
 1. ขอบเขตด้านข้อมูล 
     ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัศึกษางานเขียนนวนิยาย ของ รอมแพง เฉพาะเร่ืองที่เก่ียวขอ้ง 
การข้ามภพ ข้ามชาติ ผู ้วิจยัได้คัดเลือกนวนิยายที่ใช้ในการวิจยัทั้ งหมด 5 เร่ือง  ทั้ งน้ีนวนิยาย                  
ทั้ ง 5 เร่ือง ที่ผูว้ิจัยคัดเลือกมาเป็นนวนิยายอิงประวตัิศาสตร์ ที่ เป็นการใช้ภาษาที่ทั้ ง 2 ภพใน                  
นวนิยายเร่ืองเดียวคือ การใชภ้าษาในภพชาติปัจจุบนั และการใชภ้าษาในภพชาติในอดีตพบทั้งหมด 
5 เร่ืองดงัต่อไปน้ี 

1. พรายพรหม    พ.ศ. 2550 (พมิพค์ร้ังที่ 1) 
2. เรือนพะยอม      พ.ศ. 2552 (พมิพค์ร้ังที่ 1) 
3. บุพเพสนันิวาส       พ.ศ. 2553 (พมิพค์ร้ังที่ 1) 
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4. มินตรา      พ.ศ. 2556 (พมิพค์ร้ังที่ 1) 
5. มณีรัตนะ      พ.ศ. 2558 (พมิพค์ร้ังที่ 1) 

 
 2. ขอบเขตด้านเน้ือหา  
                   การวิ เคราะห์กลวิธีในการน า เสนอเน้ื อหาและการใช้ภาษาในนวนิยาย ของ                
รอมแพงโดยใชห้วัขอ้ในการวเิคราะห์ ดงัต่อไปน้ี  

1. การใชค้  า  
1.1 การใชค้  าบ่งช้ีพฤติกรรม 
1.2 การใชค้  าเรียกช่ือ 
1.3 การใชค้  าบอกขนาด จ านวน 
1.4 การใชค้  าลงทา้ย 
1.5 การใชค้  าแสดงการถาม 
1.6 การใชค้  าสรรพนาม 

 1.7 การใชค้  าอุทาน 
1.8 การใชค้  าสแลง 
1.9 การใชค้  าทบัศพัท ์

2. การใชป้ระโยค 
2.1 การใชป้ระโยคกระชบั 
2.2 การใชป้ระโยคขนาดยาว 
2.3 การใชป้ระโยคที่มีค  าถามเชิงวาทศิลป์ 

3. การใชภ้าพพจน์ 
3.1 การใชภ้าพพจน์อุปมา 
3.2 การใชภ้าพพจน์อติพจน์ 
3.3 การใชภ้าพพจน์บุคลาธิษฐาน 
3.4 การใชภ้าพพจน์สทัพจน์   

4. การใชโ้วหาร 
4.1 การใชบ้รรยายโวหาร 

4.1.1 การบรรยายสถานะของตวัละครที่ต่างชนชั้นกนั 
4.1.2 การบรรยายค่านิยมของตวัละครตามยคุสมยั 
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4.2 การใชพ้รรณนาโวหาร 
4.2.1 การพรรณนาพฤติกรรมของตวัละคร 
4.2.2 การพรรณนาอารมณ์ความรู้สึกของตวัละคร 

4.3 การใชเ้ทศนาโวหาร 
4.3.1 การใหข้อ้คิดดา้นความรักชาติ และพระมหากษตัริย ์
4.3.2 การใหข้อ้คิดดา้นความรัก 
4.3.3 การใหข้อ้คิดดา้นการด าเนินชีวติ 

5. กลวธีิในการน าเสนอเน้ือหา 
5.1 การตั้งช่ือเร่ือง 

5.1.1 การตั้งช่ือเร่ืองโดยใชช่ื้อตวัละครหลกั 
5.1.2 การตั้งช่ือเร่ืองตามสถานที่ 
5.1.3 การตั้งช่ือเร่ืองตามแนวคิดส าคญัของเร่ือง 
5.1.4 การตั้งช่ือเร่ืองตามส่ิงของส าคญัของเร่ือง 

5.2 การเปิดเร่ือง 
5.2.1 การเปิดเร่ืองโดยพรรณนาฉากและบรรยากาศ 
5.2.2 การเปิดเร่ืองโดยพรรณนาพฤติกรรมของตวัละคร 
5.2.3 การเปิดเร่ืองโดยใชบ้ทสนทนาของตวัละคร 
5.2.4 การเปิดเร่ืองโดยใชบ้ทประพนัธข์องผูแ้ต่งเอง 

5.3 การด าเนินเร่ือง 
5.3.1 การเรียงล าดบัเน้ือเร่ือง 
5.3.2 การอา้งถึง 

5.3.2.1 การอา้งถึงเหตุการณ์ในประวตัิศาสตร์ 
5.3.2.2 การอา้งถึงบทประพนัธ ์
5.3.2.3 การอา้งถึงบทเพลง 
5.3.2.4 การอา้งถึงสถาบนัพระมหากษตัริย ์

5.3.3 การสอดแทรกค าประพนัธข์องตนเอง 
5.3.3.1 การสอดแทรกค าประพนัธป์ระเภทโคลงส่ีสุภาพ 
5.3.3.2 การสอดแทรกค าประพนัธป์ระเภทกลอนสุภาพ 
5.3.3.3 การสอดแทรกค าประพนัธป์ระเภทกลอนหก 
5.3.3.4 การสอดแทรกค าประพนัธป์ระเภทกาพยย์านี 11 
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5.4 การปิดเร่ือง 
5.4.1 การปิดเร่ืองโดยการบรรยายเร่ืองราวในอดีต 
5.4.2 การปิดเร่ืองโดยการใชบ้ทเพลงที่ส่ือถึงเร่ืองราวในอดีต 
5.4.3 การปิดเร่ืองโดยการใชบ้ทประพนัธท์ี่ส่ือถึงเร่ืองราวในอดีต 

 

วธีิการด าเนินการวจิยั 
 การศึกษากลวธีิในการน าเสนอเน้ือหาและการใชภ้าษาในนวนิยาย ของ รอมแพง โดยผูว้จิยั
ไดศึ้กษาจากต ารา เอกสารงานวจิยัที่เก่ียวขอ้งและน าเสนอผลการศึกษาโดยวิธีพรรณนาเชิงวเิคราะห์ 
ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี  
 

 1. ข้ันรวบรวมข้อมูล  
      1.1  ศึกษางานวิจยัและเอกสารที่ เก่ียวขอ้งกับการวิเคราะห์การใช้ภาษาในนวนิยาย            
อิงประวตัิศาสตร์ 

1.2  รวบรวมงานเขียนประเภทนวนิยายของ รอมแพง  
                   1.3  ศึกษางานเขียนนวนิยายของรอมแพง เฉพาะเร่ืองที่เก่ียวข้องกับประวติัศาสตร์                 
การขา้มภพ ขา้มชาติ ผูว้จิยัไดค้ดัเลือกนวนิยายที่ใชใ้นการวจิยัทั้งหมด 5 เร่ือง ดงัต่อไปน้ี 

1.3.1 พรายพรหม    พ.ศ. 2550 (พมิพค์ร้ังที่ 1) 
1.3.2 เรือนพะยอม      พ.ศ. 2552 (พมิพค์ร้ังที่ 1) 
1.3.3 บุพเพสนันิวาส        พ.ศ. 2553 (พมิพค์ร้ังที่ 1) 
1.3.4 มินตรา         พ.ศ. 2556 (พมิพค์ร้ังที่ 1) 
1.3.5 มณีรัตนะ         พ.ศ. 2558 (พมิพค์ร้ังที่ 1) 

1.4 รวบรวมศึกษาเอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัการใชภ้าษา 
1.5 รวบรวมเอกสารที่เก่ียวขอ้งกบันวนิยายและนวนิยายอิงประวตัิศาสตร์ 

 2. ข้ันวิเคราะห์ข้อมูล 
      การวิเคราะห์กลวิธีในการน าเสนอเน้ือหาและการใช้ภาษาในนวนิยาย ของ รอมแพง 
โดยใชห้วัขอ้ในการวเิคราะห์ ดงัต่อไปน้ี   

2.1 การใชค้  า  
2.1.1 การใชค้  าบ่งช้ีพฤติกรรม 
2.1.2 การใชค้  าเรียกช่ือ 
2.1.3 การใชค้  าบอกขนาด จ านวน 
2.1.4 การใชค้  าลงทา้ย 
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2.1.5 การใชค้  าแสดงการถาม 
2.1.6 การใชค้  าสรรพนาม 
2.1.7 การใชค้  าอุทาน 
2.1.8 การใชค้  าสแลง 
2.1.9 การใชค้  าทบัศพัท ์

2.2 การใชป้ระโยค 
2.2.1 การใชป้ระโยคกระชบั 
2.2.2 การใชป้ระโยคขนาดยาว 
2.2.3 การใชป้ระโยคที่มีค  าถามเชิงวาทศิลป์ 

2.3 การใชภ้าพพจน์ 
2.3.1 การใชภ้าพพจน์อุปมา 
2.3.2 การใชภ้าพพจน์อติพจน์ 
2.3.3 การใชภ้าพพจน์บุคลาธิษฐาน 
2.3.4 การใชภ้าพพจน์สทัพจน์   

2.4 การใชโ้วหาร 
2.4.1 การใชบ้รรยายโวหาร 

2.4.1.1 การบรรยายสถานะของตวัละครที่ต่างชนชั้นกนั 
2.4.1.2 การบรรยายค่านิยมของตวัละครตามยคุสมยั 

2.4.2 การใชพ้รรณนาโวหาร 
2.4.2.1 การพรรณนาพฤติกรรมของตวัละคร 
2.4.2.2 การพรรณนาอารมณ์ความรู้สึกของตวัละคร 

2.4.3 การใชเ้ทศนาโวหาร 
2.4.3.1 การใหข้อ้คิดดา้นความรักชาติ และพระมหากษตัริย ์
2.4.3.2 การใหข้อ้คิดดา้นความรัก 
2.4.3.3 การใหข้อ้คิดดา้นการด าเนินชีวติ 

2.5 กลวธีิในการน าเสนอเน้ือหา 
2.5.1 การตั้งช่ือเร่ือง 

2.5.1.1 การตั้งช่ือเร่ืองโดยใชช่ื้อตวัละครหลกั 
2.5.1.2 การตั้งช่ือเร่ืองตามสถานที่ 
2.5.1.3 การตั้งช่ือเร่ืองตามแนวคิดส าคญัของเร่ือง 
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2.5.1.4 การตั้งช่ือเร่ืองตามส่ิงของส าคญัของเร่ือง 
2.5.2 การเปิดเร่ือง 

2.5.2.1 การเปิดเร่ืองโดยพรรณนาฉากและบรรยากาศ 
2.5.2.2 การเปิดเร่ืองโดยพรรณนาพฤติกรรมของตวัละคร 
2.5.2.3 การเปิดเร่ืองโดยใชบ้ทสนทนาของตวัละคร 
2.5.2.4 การเปิดเร่ืองโดยใชบ้ทประพนัธข์องผูแ้ต่งเอง 

2.5.3 การด าเนินเร่ือง 
2.5.3.1 การเรียงล าดบัเน้ือเร่ือง 
2.5.3.2 การอา้งถึง 

2.5.3.2.1 การอา้งถึงเหตุการณ์ในประวตัิศาสตร์ 
2.5.3.2.2 การอา้งถึงบทประพนัธ ์
2.5.3.2.3 การอา้งถึงบทเพลง 
2.5.3.2.4 การอา้งถึงสถาบนัพระมหากษตัริย ์

2.5.3.3 การสอดแทรกค าประพนัธข์องตนเอง 
2.5.3.3.1 การสอดแทรกค าประพนัธป์ระเภทโคลงส่ีสุภาพ 
2.5.3.3.2 การสอดแทรกค าประพนัธป์ระเภทกลอนสุภาพ 
2.5.3.3.3 การสอดแทรกค าประพนัธป์ระเภทกลอนหก 
2.5.3.3.4 การสอดแทรกค าประพนัธป์ระเภทกาพยย์านี 11 

2.5.4 การปิดเร่ือง 
2.5.4.1 การปิดเร่ืองโดยการบรรยายเร่ืองราวในอดีต 
2.5.4.2 การปิดเร่ืองโดยการใชบ้ทเพลงที่ส่ือถึงเร่ืองราวในอดีต 
2.5.4.3 การปิดเร่ืองโดยการใชบ้ทประพนัธท์ี่ส่ือถึงเร่ืองราวในอดีต 

 3. ข้ันสรุป  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
      เม่ือผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกับกลวิธีในการน าเสนอเน้ือหาและการใช้ภาษาใน                 
นวนิยาย ของ รอมแพง ผูว้จิยัจึงน าเสนอขอ้มูลดงัน้ี 

3.1 สรุปผลและอภิปรายผล 
3.2 เสนอผลการศึกษาโดยวธีิพรรณนาวเิคราะห์ 
3.3 อธิบายขอ้เสนอแนะเพือ่เป็นแนวทางน าไปใชก้บัการจดัการเรียนรู้  
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นิยามศัพท์เฉพาะ  
 นวนิยาย  หมายถึง  งานเขียนบันเทิงคดีที่ผูเ้ขียนแต่งขึ้ นจากจินตนาการหรือเค้าของ                
ความจริง โดยมีการสมมุติตวัละครเพือ่ถ่ายทอดแนวคิดของผูเ้ขียน 
 นวนิยายอิงประวัติศาสตร์  หมายถึง งานเขียนบันเทิงคดีที่แต่งขึ้ นจากจินตนาการ                     
โดยน าเหตุการณ์ในประวติัศาสตร์ มาเป็นขอ้มูลในการเขียนนวนิยาย โดยใชต้วัละครที่มีอยูจ่ริงใน
ประวติัศาสตร์มาใส่ความรู้สึกนึกคิด บทสนทนา นิสยัใจคอ หรืออาจจะเพิม่ตวัละครในจินตนาการ 
เพือ่ใหเ้น้ือเร่ืองในนวนิยายสมบูรณ์ยิง่ขึ้น 
 การใช้ภาษา  หมายถึง การใช้ภาษาในการประพนัธ์ซ่ึงเป็นลักษณะเฉพาะของนักเขียน                   
แต่ละคนตามประสบการณ์ ภูมิหลัง ความรู้ ความชอบ ซ่ึงสามารถสังเกตได้จากการเรียบเรียง                 
การใชค้  า  การใชป้ระโยค  การใชภ้าพพจน์  การใชโ้วหาร   
 กลวิธีการน าเสนอเน้ือหา  หมายถึง กลวิธีในการน าเสนอเน้ือหาเป็นวิธีการประพนัธ์ที่มี
ลักษณะเฉพาะตวั ผูเ้ขียนจะพยายามเลือกสรรกลวิธีการน าเสนอเน้ือหาต่าง ๆ เพื่อให้งานเขียน               
ของตนเป็นที่ น่าสนใจ กลวิธีการน าเสนอเน้ือหาประกอบด้วย การตั้ งช่ือเร่ือง การเปิดเร่ือง                              
การด าเนินเร่ือง การปิดเร่ือง 
 

ข้อตกลงเบ้ืองต้น 
 งานวิจยัฉบบัน้ีศึกษาเฉพาะนวนิยายอิงประวติัศาสตร์เท่านั้น คือ งานเขียนบันเทิงคดีที่           
แต่งขึ้นจากจินตนาการโดยน าเหตุการณ์ในประวติัศาสตร์มาเป็นขอ้มูลในการเขียนนวนิยาย โดยใช ้            
ตวัละครที่มีอยูจ่ริงในประวติัศาสตร์มาใส่ความรู้สึกนึกคิด บทสนทนานิสัยใจคอ หรืออาจจะเพิ่ม 
ตวัละครในจินตนาการ เพือ่ใหเ้น้ือเร่ืองในนวนิยายสมบูรณ์ยิง่ขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 
 การวจิยัเร่ือง กลวธีิในการน าเสนอเน้ือหาและการใชภ้าษาในนวนิยาย ของ รอมแพง  ผูว้จิยั
ได้ศึกษาคน้ควา้รวบรวมเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นพื้นฐานในการด าเนินการวิจยั
ตามล าดบัต่อไปน้ี 

 

1. เอกสารและงานวจิยัที่เก่ียวขอ้งกบัการใชภ้าษา 

       1.1 เอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัการใชภ้าษา 

1.2 งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการใชภ้าษา 

2. เอกสารและงานวจิยัที่เก่ียวขอ้งกบันวนิยายและนวนิยายอิงประวตัิศาสตร์ 

2.1 เอกสารที่เก่ียวขอ้งกบันวนิยาย 

2.2 เอกสารและงานวจิยัที่เก่ียวขอ้งกบันวนิยายอิงประวตัิศาสตร์ 

2.2.1 เอกสารที่เก่ียวขอ้งกบันวนิยายอิงประวติัศาสตร์ 

 2.2.2 งานวจิยัที่เก่ียวขอ้งกบันวนิยายอิงประวติัศาสตร์ 

3. ประวติัส่วนตวั ประวตัิการศึกษา และผลงานของรอมแพง 

3.1 ประวติัส่วนตวั 

3.2 ประวตัิการศึกษา 

3.2 ประวตัิการท างาน 

3.4 ผลงานที่ไดรั้บการตีพมิพ ์
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เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้ภาษา 

 1. เอกสารที่เกีย่วข้องกับการใช้ภาษา 

 การใชภ้าษาเป็นองคป์ระกอบที่ส าคญัในงานประพนัธป์ระเภทนวนิยายและเร่ืองสั้น เพราะ

เป็นเคร่ืองมือในการส่ือความคิดและเร่ืองราว นักเขียนแต่ละคนมีลีลาในการใชภ้าษาที่แตกต่างกนั 

และแบบเฉพาะของตนเอง การศึกษาการใช้ภาษา พิจารณาได้จากการใช้ค  า ความเปรียบ                       

และรูปแบบของประโยค ลีลาการใชภ้าษาจะแสดงให้เห็นน ้ าเสียง หรือท่าทีของผูแ้ต่งในลกัษณะ

ต่าง ๆ 

1.1 ความหมายของลีลาภาษา 

 เส ถี ย ร โ ก เศ ศ  (2514:141); ก าญ จน า  วิ ช ญ าป ก ร ณ์  (2534 :1) ; ม ห าวิ ท ย าลั ย                                

สุโขทยัธรรมาธิราช (มสธ.) (2534 : 299); ธญัญา สขัพนัธานนท ์(2539 : 209); กุหลาบ  มลัลิกะมาส 

(2531 : 21) และ อมรา  ประสิทธิรัฐสินธุ ์(2544 : 148) ไดอ้ธิบายความหมายของลีลาภาษาไวท้  านอง

เดียวกนั ดงัน้ี ค  าว่า สไตล ์(Style) วา่เป็นท่วงท านองที่แสดงออกของผูค้นนั้น ซ่ึงอาจจะเกิดขึ้นโดย

จงใจหรืออาจไม่จงใจก็ไดลี้ลาภาษาของแต่ละคนไม่เหมือนกนัขึ้นอยูก่บัประสบการณ์ ความรู้สึก

นึกคิด ตลอดจนความสามารถเฉพาะตวัของนักเขียน ลีลาการเขียนเกิดจากองคป์ระกอบต่าง ๆ เช่น 

การเลือกใชค้  า ประโยค วลี หรือการใชภ้าษาในเชิงความเปรียบ 

 เจือ (2518 : 86-156); ประภาศรี  สีหอ าไพ (2531 : 100); เปล้ือง  ณ นคร (2535 : 63-64) 

และ ถวลัย ์มาศจรัส (2535 : 36) ไดอ้ธิบายความหมายของลีลาภาษาไวท้  านองเดียวกนั กล่าววา่ ลีลา

ท านองการเขียน เป็นการแสดงออกซ่ึงความรู้สึกนึกคิดตลอดจนเจตคติของนักเขียน โดยนักเขียน

ได้ระบายความลึกซ้ึงทางจิตใจ อุปนิสัยของนักเขียน ออกมาเป็นลีลาเฉพาะของตน ทั้ งยงัเป็น

ส านวนโวหารที่แสดงกลวิธีการเขียนขึ้นมาในโลกของวรรณกรรม หากแปลอยา่งง่ายที่สุดก็คือ 

“แบบ” ไดแ้ก่ รูปทรงหรือลกัษณะเฉพาะของส่ิงใดส่ิงหน่ึง การเขียนหนังสือก็ต่างมีแบบเฉพาะตวั

ของนกัเขียนเอง 

 ประทีป  วาทิกทินกร (2543 : 57) ไดอ้ธิบายเร่ืองท่วงท านองเขียนไวว้า่ หมายถึง ลีลาท่าที

ในการเขียนที่แสดงออกมาและปรากฏให้เห็นเป็นที่สังเกตไดว้า่เป็นอยา่งไร เช่น การใชค้  ายากหรือ

ง่าย การผกูประโยคสั้นหรือยาว การล าดบัประโยคต่อเน่ืองกนัเร่ือยไปหรือกลบัไปกลบัมา เป็นตน้ 

การเขียนของแต่ละคนยอ่มจะมีท่วงท านองของตนเอง ซ่ึงอาจจะคลา้ยคลึงหรือแตกต่างกบัของคน
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อ่ืนก็ได้ นอกจากน้ี ประทีปยงัได้แบ่งท่วงท านองเขียนออกเป็นแบบต่าง ๆ พร้อมทั้งยกตวัอยา่ง

ประกอบ ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

1. ท่วงท านองเขียนแบบเรียบ ๆ เป็นท่วงท านองเขียนที่ใช้ค  าง่าย ๆ ชัดเจน การผูก

ประโยคไม่ซบัซอ้น ท าใหอ่้านง่าย เขา้ใจไดท้นัที 

2. ท่วงท านองเขียนแบบกระชับรัดกุม เป็นท่วงท านองเขียนที่ใช้ค  าทุกค  าให้เป็น

ประโยชน์มากที่สุด ตรงความหมายที่สุด และขอ้ความที่กล่าวมาไม่ออ้มคอ้มหรือเล่นส านวนโวหาร 

3. ท่วงท านองเขียนแบบเขม้ขน้ เป็นท่วงท านองเขียนที่ใชค้  าซ่ึงมีน ้ าหนัก ใชป้ระโยค

อยา่งมีภาพพจน์ ทั้งเปรียบเทียบและประชดประชนั ท าใหผู้อ่้านเกิดความรู้สึกและสมใจ 

4. ท่วงท านองเขียนแบบสูงส่ง เป็นท่วงท านองเขียนที่ใช้ศพัท์ค่อนข้างยาก การผูก

ประโยคมีชั้นเชิงมาก ผูอ่้านจะตอ้งมีพื้นฐานทางด้านภาษาและเร่ืองราวนั้น ๆ พอสมควร จึงจะ

สามารถอ่านเขา้ใจได ้

5. ท่วงท านองเขียนแบบสละสลวย เป็นท่วงท านองเขียนที่ใชค้  าอยา่งประณีตเหมาะสม 

การผกูประโยคก็เป็นไปอยา่งวิจิตรบรรจงและแจ่มแจง้ ความคิดที่แสดงออกมาก็น่าฟัง ท าใหผู้อ่้าน

เกิดความซาบซ้ึงประทบัใจ  

 สรุปไดว้่าลีลา หมายถึง การใชภ้าษาในการประพนัธ์ซ่ึงเป็นลักษณะเฉพาะของนักเขียน              

แต่ละคน ตามประสบการณ์ ภูมิหลัง ความรู้ ความชอบ ซ่ึงสามารถสังเกตได้จากการเรียบเรียง

ถอ้ยค า การเลือกใชค้  า  การเลือกใชป้ระโยค การผกูประโยค กลวธีิการด าเนินเร่ือง ตลอดจนน ้ าเสียง

และท่วงท านองในการแต่ง 

1.2 ลีลาการใช้โวหารภาพพจน์ 

 ช านาญ  รอดเหตุภยั (2519 : 85); ประภาศรี  สีหอ าไพ (2531 : 51) และ วิภา กงกะนันทน์                  

(2533 : 35) ไดใ้ห้ความหมายของโวหารไวว้่า กลวิธีในการใชภ้าษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

ไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียน อาจจะมีความหมายโดยตรงตามรูปค า หรือมีความหมาย

ก ากวม หนกัเบา คลุมเครือ หรือเขม้ขน้ต่างไป 

 สายทิพย ์ นุกูลกิจ (2534 : 192 – 100) กล่าวถึงโวหารภาพพจน์ได้ว่า โวหารภาพพจน์               

มีจุดมุ่งหมายตอ้งการจ าให้โวหารนั้นเป็นส่ือในการถ่อยทอดอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด ความฝัน 

หรือความรู้ของผูแ้ต่งไปยงัผูอ่้าน ประเภทโวหารภาพพจน์ มีดงัน้ี 
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 1. โวหารอุปมาอุปไมย หมายถึง โวหารเปรียบเทียบส่ิงหน่ึงเหมือนกับอีกส่ิงหน่ึง ผูแ้ต่ง

ตอ้งน าสองส่ิงซ่ึงเหมือนกนัมาเปรียบเทียบกนั โดยมีค  าว่าเหมือน คลา้ย รายกบั ดูราว ดุจ กล เพี้ยง 

ประหน่ึง เพยีง ดงั ฯลฯ เป็นค าเช่ือม 

 2. โวหารอุปลกัษณ์ หมายถึง โวหารเปรียบส่ิงหน่ึงเป็นอีกส่ิงหน่ึงมกัใชค้  าวา่  เป็น คือ  

 3. โวหารสัญลกัษณ์ หมายถึง วิธีการที่ผูแ้ต่งคิดหาค าตามใชแ้ทนสรรพส่ิงต่าง ๆ ทั้งที่เป็น

รูปธรรมและนามธรรมและค าที่น ามาใชน้ั้นมีความหมายแตกต่างไปจากความหมายตามตวัอกัษร 

เช่น  “ฝน” เป็นสญัลกัษณ์แทนความสดช่ืน 

 4. โวหารอุทาหรณ์ หมายถึง วธีิการเปรียบเทียบเร่ืองราว เหตุการณ์ หรือความคิดสองอยา่ง

ที่มีความหมายต่างกันว่าคล้ายกัน โดยยกขอ้ความที่เช่ือว่าง่ายแก่การเขา้มาเปรียบกับส่ิงที่ผูแ้ต่ง

ตอ้งการจะเสนอ มักจะนิยมใช้สุภาษิต ค  าพงัเพย หรือเพลงกล่อมเด็กเพื่อช่วยสรุปใจความส าคญั

หรือช่วยสร้างบรรยากาศของเร่ือง  

 5. ค าถามชวนคิดหรือปฏิปุจฉา หมายถึง ศิลปะการใช้ค  าถามที่ไม่ตอ้งการค าตอบของ                

ผูแ้ต่งเพราะมุ่งจะให้ค  าถามนั้นส่ือน าความคิดของผูอ่้านหรือเป็นเคร่ืองเรียกร้องความสนใจของ

ผูอ่้านมากกวา่ค  าตอบ บางคร้ังอาจถือวา่เป็นค าภามที่ไม่ตอ้งการค าตอบเพราะรู้ค  าตอบกนัอยูแ่ลว้ 

 6. การกล่าวเทา้ความหรือโวหารปฏิรูปพจน์ หมายถึง วิธีการเขียนแบบหน่ึง ที่ผูแ้ต่งนิยม

อ้างถึงบุคคล หรือเหตุการณ์ หรือพฤติกรรม หรือข้อความเป็นที่ รู้จักแพร่หลายดีแล้วเพื่อ

เปรียบเทียบกบัตวัผูแ้ต่ง หรือพฤติกรรมบางประการ จะไดช่้วยโยงความคิดให้แก่ผูอ่้าน และท าให้

เขา้ใจเร่ืองราวไดถู้กตอ้งและรวดเร็วยิง่ขึ้น 

 7. การกล่าวถึงความขัดกันเข้าคู่กันหรือปฏิภาคพจน์ หมายถึง วิธีการกล่าวถึงขอ้ความ                      

ที่มีความหมายขดักัน เพื่อเป็นเคร่ืองดึงความสนใจของผูอ่้านอีกวิธีหน่ึง เพราะความตรงกนัขา้ม

ดงักล่าวน้ีอาจดูเหมือนวา่ไม่น่าเป็นไปไดแ้ต่ก็เป็นไปแลว้ เช่น น ้ าร้อนปลาเป็น น ้ าเยน็ปลายตาย 

 8. ปฏิวาทะ หมายถึง วธีิการกล่าวถึงขอ้ความดว้ยการน าค  าที่มีความหมายตรงกนัขา้มหรือ

ดา้นกนัมารวมกนัเพือ่ใหเ้กิดค าซ่ึงมีความหมายใหม่ เช่น ความหมายที่ให้ความรู้สึกขดัแยง้หรือเพิ่ม

ความเขม้ใหแ้ก่ความหมายค าแรก เช่น นกับุญใจบาป รามสูรเดินดิน ขอทานบรรดาศกัด์ิ 

 9. การใชค้  าตรงกนัขา้ม หมายถึง วธีิการใชถ้อ้ยค  าที่มีความกลบักนั เพือ่ให้เกิดความสนใจ 

เช่น ไชย วงษแ์กว้ กล่าวถึงชีวติของคนเราวา่ ตอ้งพบกบัทุกขแ์ละสุข เสียงร้องใหแ้ละเสียงหวัเราะ 
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 10. อติพจน์ หรือโวหารกล่าวเกินจริง มกักล่าวเพื่อให้ไดคุ้ณค่าทางดา้นอารมณ์เป็นส าคญั  

จึงไม่เพง่เล็งขอ้เท็จจริงแต่ประการใด เช่น นภาลยั สวรรณธาดา กล่าวถึงความรู้สึกอาลยัอาวรณ์ของ

คนที่ตอ้งสูญเสียบุคคลผูท้ี่เป็นที่รักดว้ยโวหารเกินจริง 

 11. อาวัตพากย ์หมายถึง โวหารที่ ใช้ค  าเรียกผลของการสัมผัสที่ผิดไปจากธรรมดา                       

เพือ่เรียกร้องความสนใจจากผูอ่้าน เช่น ตามปกติเราใชค้  าว่า รส เรียกผลสมัผสัจากล้ิน ใชค้  าว่า กล่ิน 

เรียกผลสัมผสัจากจมูก  แต่การใชโ้วหารแบบอาวตัพากยน้ี์ ผูแ้ต่เจตนาจะใชภ้าษาให้เหมือนผิดไป

จากการใชค้  าธรรมดา เพือ่ใหค้  าดงักล่าวน้ีเป็นจุดกระทบใจจากผูอ่้าน 

 12. สทัพจน์ หมายถึง ภาพพจน์เปรียบเทียบ ดว้ยวิธีการเลียนเสียงธรรมชาติ หรือบ่งให้เห็น

สีแสง ท่าทาง จากเสียงของค า เช่น แรค า ประโดยค า เลียนเสียงใบไมท้ี่แหง้กรอบขณะถูกคนเหยยีบ

วา่มีเสียงดงัแกรบเกรียบ 

 13. การเล่ียงค าหรือสมพจนยัหรืออุนามนยั หมายถึง โวหารที่กล่าวถึงส่วนหน่ึงจ านวนเต็ม 

แต่มีความหมายคลุมหมดทุกส่วน  

 14. การแทนค า หรือ นามนัย หมายถึง โวหารที่ เกิดจากการเรียกช่ือส่ิงหน่ึงแต่ให้

ความหมายเป็นอย่างอ่ืน โดยช่ือที่ใช้เรียกน้ีมักเป็นค าแทนส่ิงหน่ึงหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงใน

ความหมายรวม ๆ เช่น ในบทร้อยกรองของ ป.ถ่ิน นคร เรียกช่ือเด็กกลุ่มที่ เรียนไม่เก่งและ                      

ไม่สามารถสอบเขา้เรียนต่อในถาบนัใดไดเ้ลยนั้น เรียกวา่ พวกเปลือก 

 จุไรรัตน์   ลักษรณะศิ ริ (2543 :  52 ) และสิริวรรณ  นันทจันทูล (2543 : 28)  ได้ให้

ความหมายของลีลาการใชโ้วหารภาพพจน์ กล่าววา่ ถอ้ยค  าที่ท  าให้เกิดภาพในใจโดยใชก้ลวิธีหรือ

ชั้นเชิงในการเขียนเรียงถ้อยค าให้มีพลงัที่จะสัมผสัอารมณ์ของผูอ่้านจนเกิดความประทบัใจ เกิด

ความเขา้ใจลึกซ้ึงและเกิดอารมณ์สะเทือนใจ เป็นการใชศิ้ลปะทางภาษาก่อให้เกิดภาพในความคิด 

ตลอดจนท าใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงทางอารมณ์ ความรู้สึก ซ่ึงน าไปสู่ความประทบัใจในงานเขียน 

 จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า ลีลาภาษาการใช้โวหารภาพพจน์  หมายถึง ศิลปะ                

หรือกลวิธีในการใชภ้าษาในการถ่อยทอดอารมณ์ ความรู้สึกเพื่อให้เกิดจินตภาพและความงดงาม

ของภาษาจากผูแ้ต่งถึงผูอ่้าน ซ่ึงลว้นแต่เป็นผูท้ี่มีความสามารถในการเลือกสรรค ามาใช้ได้อยา่ง

เหมาะสมท าใหเ้ป็นที่ประทบัใจแก่ผูอ่้าน 
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1.3 ลีลาการใช้ค า 

 ช านาญ  รอดเหตุภยั (2519 : 68 -78) ไดก้ล่าวถึงประเภทของค าเพือ่ดงัน้ี 

 1. ค  าที่มีความหมายตรง หมายถึง ค  าที่มีความหมายตรงตามพจนานุกรม ซ่ึงเป็นความหมาย

ที่ใชก้นัเป็นปกติในชีวิตประจ าวนัของคนทัว่ ๆ ไป เช่น กิน หมาย ความว่า เคี้ ยวกลืน กลืน เฆ่ียน 

หมายความวา่ ตีดว้ยไมเ้รียว เป็นตน้ 

 2. ค  าที่มีความหมายโดยนัย  หมายถึง ความหมายที่แฝงอยู่ เป็นความหมาย  ที่เกิดจาก

สัมพนัธภาพ คือ ตอ้งมีบริบทเป็นเคร่ืองก ากับและชวนให้คิดถึงความหมายอยา่งอ่ืนนอกเหนือ               

ไปจากความหมายปกติ  เช่น กิน หมายถึง โกง เช่น กินจอบกินเสียม เฆ่ียน หมายถึง เอาชนะได้

ส าเร็จ เป็นตน้ 

 3. ค  าแสดงอารมณ์ หมายถึง ค  าที่ เป็นเสียงอันเกิดจากอารมณ์สะเทือนใจของมนุษย ์                 

เช่น โธ่  อนิจจา  เฮอ้ เป็นตน้ 

 4. ค  าเลียนเสียงธรรมชาติ เช่น หวือ หวอ ปึง ปัง เปร้ียง เป็นตน้ ค  าเหล่าน้ีให้ความรู้สึก                

ที่สมจริง ช่วยใหเ้กิดความรู้สึกที่สมจริง ช่วยใหเ้กิดความรู้สึกนึกคิด และกระตุน้ใหเ้กิดจินตภาพ  

 5.  ค  ามีศกัด์ิ หมายถึง ค  าที่ใหค้วามรู้สึกสูงส่งกวา่ค  าธรรมดาทัว่ ๆ ไปรวมทั้งค  าราชาศพัท์

เช่น กิน ค  ามีศกัด์ิ คือ รับประทาน เสวย  ตีน ค  ามีศกัด์ิ คือ เทา้ พระบาท  เกือก ค  ามีศกัด์ิคอื รองเทา้ 

ฉลองพระบาท เป็นตน้ 

 6. ค  ารูปธรรม หมายถึง ค  าที่ให้ความหมายและความเขา้ใจในทางรูปร่างหรือในทางที่

สมัผสัไดด้ว้ยประสาททั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ล้ิน และกาย เช่น ตา หมายถึง สูง ต  ่า ด า ขาว  หู หมายถึง 

เปร้ียง ปัง เผละ  จมูก หมายถึง หอม เหม็น ฉุน  ล้ิน หมายถึง เปร้ียว หวาน เค็ม  กาย หมายถึง เยน็ 

ร้อน หยาบ เป็นตน้ 

 7. ค  านามธรรม หมายถึง ค  าที่ให้ความหมายได้อย่างชัดเจน หรือเป็นที่รับความหมาย                 

ได้ทางประสาทที่ 6 คือ ทางใจ เช่น ความดี ความชัว่ สวย เลย บาป บุญ คุณ โทษ ค  าประเภทน้ีส่ือ

ความหมายไดไ้ม่ชดัเจนเท่าค  ารูปธรรม ในการเขียนนักเขียนบางคนจะพยายามท าให้มีความหมาย

ทางรูปธรรมดว้ยการหาค าเสริมใหเ้ขา้ใจชดัเจนยิง่ขึ้น เช่น รักปานดวงใจ ชอบเป็นชีวติจิตใจ 
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 8. ศพัทปั์ญญติัหรือศพัทเ์ทคนิค เป็นค าที่สร้างขึ้นมาใหม่เพือ่ใชใ้นกิจการอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

ในระยะแรกที่บญัญติัขึ้นมาหากไม่ไดรั้บความนิยมก็จะเลิกไปในที่สุด แต่ถา้หากคนพากนัใชต้าม   

ก็อาจกลายเป็นศพัทท์ัว่ ๆ ไป เช่น ประชาธิปไตย รัฐสภา วฒันธรรม สหภาพ   

 9. ค  าเฉพาะกลุ่ม หมายถึง ค  าที่บุคคลแต่ละกลุ่มคดิขึ้น ใชก้นัภายในกลุ่มของตน สามารถ

ส่ือความหมายเขา้ใจไดดี้เพราะคนในวงการเดียวกนัเท่านั้น คนอ่ืน ๆ มกัจะไม่เขา้ใจนอกจากตั้งใจ

ศึกษาศึกษาเป็นพเิศษเท่านั้น  

 10. ค  าสแลง  หมายถึง ค  าที่ใชใ้ห้คลาดเคล่ือนไปจากปกติในดา้นใดดา้นหน่ึง ซ่ึงอาจจะเป็น

ด้านเสียง การเขียน และความหมาย เช่น สแลงในด้านเสียง และการเขียน มัลล์ เด้ิน (เด้ิล)                   

สแลงดา้นความหมาย - เซ็งระเบิด ไม่อยากเซด มนัเป็นบา้ ชัว่บริสุทธ์ิ  

 11. ค  าภาษาตลาด หมายถึง ค  าที่เป็นภาษาพดูของคนทัว่ ๆ ไป โดยไม่ค  านึงถึงความถูกตอ้ง 

หรือเหมาะสม แต่สามารถส่ือความหมายกนัไดอ้ยา่งเป็นอยา่งดี เช่น ชีช ้า ลุน้ 

 12. ค  าต  ่าหรือค าหยาบ เช่น ค  าด่า ค  าสบถสาบาน และค าเสียดสีที่ส่อไปในทางหยาบคาย              

ค  าประเภทน้ีไม่เหมาะสมที่จะน าไปใช ้ไม่วา่จะเป็นการพดูหรือการเขียน 

 13. ค  าภาษาถ่ิน หมายถึง ค  าที่ใช้กันตามท้องถ่ินต่าง ๆ ซ่ึงมีลักษณะที่แตกต่างไปจาก

ภาษากลาง อนัเป็นภาษามาตรฐานของชาติ 

 14. ค  าภาษาต่างประเทศ  หมายถึง ค  าจากต่างประเทศที่เขา้ใชอ้ยูใ่นประเทสไทย บางค าเขา้

มานานจนดูเสมือนเป็นค าไทย และสามารถหาค าไทยที่เหมาะสมมาใช้แทนได้ เช่น ก๋วยเต๋ียว 

ตะหลิว วญิญาณ เป็นตน้ 

 15. ค  าภาษาหนังสือพมิพ ์หมายถึง ค  าที่นกัหนงัสือพมิพส์ร้างขึ้นใชเ้พอ่ใหเ้กิดความต่ืนเตน้ 

เร้าความสนใจของผูอ่้าน ซ่ึงบางคร้ังก็ขาดความพนิิจพเิคราะห์วา่เป็นภาษาที่เหมาะสมหรือไม่ 

 16. ค  าภาษาพาณิชย์  หมายถึง ค  าที่ ใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อให้สะดุด                   

ความสนใจ และชกัจูงใหใ้ชบ้ริการของเขา 

 17. ค  าผวน หมายถึง ค  าที่เม่ืออ่านยอ้นกลบัสลบัสระกนัแลว้ จะไดค้  าที่มีความหมายอยา่ง

ใหม่เกิดขึ้น บางคร้ังจะไดค้  าที่มีความหมายในทางหยาบคาย ซ่ึงไม่เหมาะสมอยา่งยิง่ ที่จะน ามาใช้

ในการพดูทัว่ ๆ ไป ส่วนใหญ่จะใชส้นทนาลอ้เลียนกนัระหวา่งผูท้ี่คุน้เคย 
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 18. ค  าล้อเลียนภาษาต่างประเทศ หมายถึง ค  าที่เกิดจากที่คนไทยส่วนใหญ่มีอารมณ์ขัน 

บางคร้ังเร่ืองคอขาดบาดตาย ก็เอามาพูดล้อเล่น เพื่อผ่อนคลาย การใช้ภาษาก็เช่นกัน จึงเกิดค า

ลอ้เลียนประเภทน้ีขึ้น เช่น เวรกมัทูแบงคอ้ก เป็นตน้ 

 19. ค  ายอ่ หมายถึง ค  าที่เขียนอยา่งยน่ยอ่ เพื่อประหยดัถอ้ยค า หรือท าให้ไม่เปลืองเน้ือที่ใน

การเขียนหรือพิมพ์ ค  ่ าย่อมี 2 ลักษณะ อย่างหน่ึงคือเป็นการพูดสั้ น ๆ ละไว้ในฐานที่ เข้าใจ                     

เช่น สะพานพุทธ นายกฯ เมืองกาญจน์  อย่างหน่ึงเป็นการย่อโดยใช้ตัวพยญัชนะต้นเท่านั้ น                       

แลว้เติมจุดลงไป เช่น ผอ. รร. 

 20. ค  าเลียนเสียงพดู หมายถึง ค  าที่เขียนถ่ายทอดออกมาให้เหมือนกบัเสียงพูดให้มากที่สุด

ซ่ึงบางคร้ังเสียงพูดนั้นก็มีลกัษระที่เล่นล้ิน ท าให้การเขียนพลอยมีลกัษณะที่ผิดแปลกตามไปดว้ย

เสียมูด้โมด้  ใช่มั้ย  อยา่งดีนะเน่ีย 

 สิริวรรณ  นันทจันทูล (2543 : 28 – 46) ได้กล่าวถึงลักษณะของภาษาในงานเขียนด้าน               

การใชค้  า ดงัน้ี 

 1. การใชค้  าธรรมดา หมายถึง ค  าที่ใชก้นัทัว่ไปในชีวติประจ าวนั เช่น พอ่ แม่ ปู่  ยา่ เป็นตน้ 

 2. การใช้ค  าขยายหมายถึง การน าค  ามาใช้เพื่อขยายความชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น ตึกมหึมาอยู ่

หนา้ซอย  นอ้งใส่เส้ือใหม่เอ่ียมสีเหลืองอ๋อยแขนสั้นเต่อ 

 3. การใช้ค  าเสริม หมายถึง ค  าที่ เสริมเข้าไปในประโยคเพื่อเน้นเจตนาของผูส่้งสารว่า

ตอ้งการบอกเล่า สั่งขอร้อง ถาม หรือบอกสภานภาพของผูพ้ดูกบัผูฟั้งว่าเสมอกนั หรือต่างกนับอก

ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูพ้ดูกบัผูฟั้งวา่สนิทสนมกนัหรือไม่ 

 4. การใชค้  าเรียก – ค  าร้อง ค  าเรียก หมายถึง ค  าที่ผูพู้ดใชเ้รียกผูอ่ื้น เป็นค าที่มีลกัษณะพิเศษ 

คือ ไม่ตอ้งประกอบค าอ่ืนใหเ้ป็นประโยค ใชต้ามล าพงัก็ได ้ผูเ้รียกอาจใชค้  าแสดงสถานภาพ ช่ือเล่น 

ค  าสรรพนาม ค าแสดงเครือญาติ  ค  าร้อง คือ การเปล่งเสียงแสดงอารมณ์ ความรู้สึก ค  าลกัษณะน้ีใช้

ตามล าพงัได ้เช่น เอ๊ะ โอ๊ย พทุโธ่ เป็นตน้ 

 5. การใช้ภาษาตลาด หมายถึง ค  าที่ใช้พูดจาของคนทัว่ ๆ ไป ไม่ค  านึงถึงความถูกตอ้งแต่

สามารถส่ือสารไดดี้ 

 6. การใชค้  าสแลง หมายถึง ค  าที่ใชค้ลาดเคล่ือนไปจากปกติใชก้นัเฉพาะกลุ่มชัว่ระยะหน่ึง 

ไม่ใช่ภาษาที่ยอมรับกนัวา่ถูกตอ้งตามหลกัภาษา 
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 7. การใช้ค  าเฉพาะกลุ่ม หมายถึง ค  าที่บุคคลแต่ละกลุ่มคิดขึ้ นใช้ภายกลุ่มของตน                       

ส่ือความหมายเขา้ใจไดดี้เฉพาะคนในวงการเดียวกนั คนอ่ืนในวงการไม่ค่อยเขา้ใจนอกจากจะศึกษา

เป็นพเิศษ 

 8. การใช้ค  าทบัศพัท์ภาษาต่างประเทศ ไทยเรานิยมใช้ค  าทบัศพัท์ภาษาต่างประเทศตาม

ความเคยชินและความนิยม 

 9. การใช้ค  าประสม หมายถึง ค  าที่เกิดจากค ามูลตั้ งแต่สองค าขึ้ นไปมาประสมกันเป็น                  

ค  าใหม่ มีความหมายใหม่ หรือความหมายคงเดิมเหลืออยูบ่า้ง 

 10. ค  าซอ้น หมายถึง ค  าประสมชนิดหน่ึง ซ่ึงเอาค  าที่มีความหมายเหมือนกนั หรือคลา้ยคลึง

กนัมาซอ้นกนั เพื่อใหเ้กิดความหมายของค านั้นชดัเจนยิง่ขึ้น หรือน าค  าที่มีเสียงใกลเ้คียงกนัมาซอ้น

กนัเพือ่ใหอ้อกเสียงไดส้ะดวก มีความไพเราะ 

 11. ค  าซ ้ า หมายถึง  การน าค  า ๆ เดียวกนั มาซ ้ ากนัเพื่อเปล่ียนแปลงความหมายของค านั้น

ให้เพิ่มมากขึ้นหรือลดน้อยลงตามตอ้งการ ค  าซ ้ ามีหลายลกัษณะ เช่น ค  าซ ้ าที่เลียนเสียงธรรมชาติ

เสียงสตัวแ์ละการกระท าของมนุษย ์ค  าซ ้ าที่บอกพหูพจน์ ค  าซ ้ าเน้นความใหมี้ความหมายหนกัแน่น

ยิง่ขึ้น ค  าซ ้ าที่แยกจ านวน ค  าซ ้ าในคู่คือซ ้ า 2 คู่ซ ้ ากนั เป็นตน้ 

 12. การเพิม่สร้อยค า หมายถึง การเพิม่ค  าที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกของผูพ้ดู 

 13. การใชภ้าษาถ่ิน หมายถึง ภาษายอ่ย ที่ผูพ้ดูจะใชภ้าษาถ่ินกบัคนทอ้งถ่ินเดียวกนั 

 สุนนัท ์ อญัชลีนุกูล (2547 : 24 – 116) ไดก้ล่าวถึงการใชค้  าภาษาไทยไวด้งัน้ี 

 1. ค  าซ ้ า ค  าซ ้ าในภาษาไทยเกิดจากการน าค  าค  าเดียวกนัมาซ ้ ากนั บางคร้ังเวลาออกเสียงจะมี

การลงน ้ าเสียงที่ค  าใดค าหน่ึง การลงน ้ าหนักเสียงมีผลต่อความหมายของค าที่เกิดใหม่ดว้ยส่วนการ

เขียนนิยมใชเ้คร่ืองหมาย ไมย้มก (ๆ) แทนการเขียนซ ้ ารูปค าเดิมจึงถือวา่ค  าซ ้ าแต่ละค าประกอบดว้ย

หน่วยค าอิสระ 1 หน่วยค าและหน่วยค าที่ไม่อิสระ (คือ ไมย้ามก) อีกหน่ึงค  า 

 2. ค  าซ้อน เป็นการเรียนช่ือค าอีกประเภทหน่ึงที่เกิดจากการน าค  าตั้งแต่ 2 ค  า มาซ้อนกัน            

ค  าที่น ามาซอ้นกนัเพือ่ใหเ้กิดค าซอ้นนั้น แต่เดิมมกัใชท้  าที่มีความหมายเหมือนกนั หรือคลา้ยคลึงกนั 

 3. ค  าประสม หมายถึง ค  าที่เกิดจากการสร้างค าขึ้นใชใ้นภาษาไทยโดยการน าค  ามาประสม

กนัและเกิดเป็นค าใหม่ที่มีความหมาย 1 หน่วยความหมายหรือเกิดส่ิงใหม่ 21 ชนิด โดยอาจจะมี                

เคา้ความหมายเดิมอยูม่ากหรือนอ้ยก็ได ้
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 4. ค  าผสาน มีลกัษณะคลา้ยค าประสม กล่าวคือ ประกอบดว้ยหน่วยค าอยา่งน้อย 2 หน่วย 

ซ่ึงตอ้งเป็นหน่วยค าที่ไม่อิสระอยา่งนอ้ย 1 หน่วย โดยอาจจะปรากฏตน้ค าหรือทา้ยค าก็ได ้หรือเป็น

หน่วยค าที่ไม่อิสระทั้ง 2 หน่วย 

 จากความหมายและประเภทของค าขา้งตน้ สรุปไดว้่า ค  า เป็นส่ิงที่มีอิทธิพลมากในการใช้

ภาษา ค  าอาจก่อให้เกิดความรู้สึกกระทบกระเทือนอารมณ์ผูฟั้งหรือผูอ่้านได ้ค  าให้ทั้งความรู้สึก               

ที่เป็นสุข และความรู้สึกปวดร้าว นกัเขียนลว้นแต่เป็นผูท้ี่มีความสามารถในการเลือกสรรค ามาใชไ้ด้

อยา่งเหมาะสมท าใหเ้ป็นที่ประทบัใจแก่ผูอ่้าน 

 ค าเป็นองค์ประกอบหน่ึงที่ท  าให้เกิดลีลาภาษา การเลือกสรรค าให้เหมาะกับเร่ืองที่เขียน 

หรือการเลือกใชค้  าให้เหมาะกบัความตอ้งการที่จะส่ือเป็นส่ิงที่ส าคญัมาก หากใชค้  าเหมาะสมผูอ่้าน

ก็สามารถรับสารที่ผูเ้ขียนตอ้งการส่ือไดอ้ยา่งมากที่สุด 

1.4 องค์ประกอบของลีลาภาษา 

 ถวลัย ์  มาศจรัส (2535 : 38) กล่าวถึงการตดัสินว่านักเขียนคนใดเขียนดีนั้ นตดัสินยาก 

เน่ืองมาจากธรรมชาติของมนุษยมี์ความชอบที่ต่างกนั จึงใหย้ดึเกณฑก์ลาง ดงัน้ี 

 1. ความชดัเจน ไดแ้ก่ ความแจ่มชดัของภาษาเขียนที่มีความกระจ่างไม่คลุมเครือ 

 2. ความกระชบัของถอ้ยค า ไดแ้ก่ การใชถ้อ้ยค  าที่ตรงกบัความหมาย 

 3. ค ามีอ านาจ สามารถสะกดให้ผา่นเกิดอารมณ์ร่วมไปกบัลีลาการเขียนในแต่ละบทแต่ละ

ตอนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

 4. มีแนวคิดใหม่ หมายถึง ในท่วงท านองการเขียนแต่ละคร้ังจะถ่ายทอดความคิดแปลกใหม่

ที่มีคุณค่า ผูอ่้านจะรู้สึกไม่ซ ้ าซากจ าเจ 

 5. มีการเน้นส่ิงที่ควรเนน้ ไดแ้ก่ การเขียนที่มีการย  ้าเนน้เป็นพเิศษในขอ้ความหรือความคิด

ที่ตอ้งการจะบอกหรือตอ้งใหผู้มี้อ  านาจจดจ าดว้ยการขีดเสน้ใตข้อ้ความนั้น 

 กาญจนา  วิชญาปกรณ์ (2534 : 90-98) กล่าวถึงองค์ประกอบของลีลาหรือสไตล์หรือ

ท่วงท านองเขียนสรุปไดด้งัน้ี 

 1. การใช้ถ้อยค า  เป็นการสรรค าของผูแ้ต่งที่เลือกใช้ตามความเหมาะสมกับเน้ือหาและ

สถานภาพของตวัละคร เช่น ถ้าตวัละครเป็นชาวชนบท ผูแ้ต่งควรเลือกใชถ้อ้ยค  าให้เหมาะสมกับ

สภาพของตวัละคร โดยเฉพาะช่วงบทสนทนาตอ้งสร้างให้เป็นธรรมชาติ สมจริงมากที่สุด อาจมี
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การใช้ภาษาถ่ินหรือถ้อยค าที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในเร่ืองให้มากที่สุด ผูแ้ต่งบางท่านอาจ               

สรรใชค้  าแปลก สะดุดตาสะดุดใจผูอ่้าน มีลกัษณะการใชค้  าที่เด่นเฉพาะตน ผูแ้ต่งที่เด่นดา้นน้ี ไดแ้ก่ 

รงษ ์ วงษส์วรรค ์มกันิยมใชค้  าแปลกและถา้เป็นค าขยายมกัจะตดัค  าบางส่วนออก เช่น เหิมเพียงแต่

ยิม้สร้อย ไม่ตอบโตค้ารม ขายถ่านให้เจา้จ  าน าแลว้แวะซ้ือเคร่ืองแหง้เสบียงกรังส าหรับบา้นป่า แลว้

เร่งขบัเกวียนออกจากตลาด กว่าจะถึงเยน็ย  ่า พี่สะใภม่้ายยิม้รอท่าอยู ่ในตาของหล่อนบ่งถึงความ

กงัวลและกระวน 

ส่วนการใชถ้อ้ยค  าที่เหมาะสมกบัเน้ือหาขึ้นอยูก่บัสาระที่น าเสนอวา่เป็นเร่ืองเก่ียวกบัอะไร 

เช่น งานเขียนของไม ้ เมืองเดิม มกัแสดงภาพชีวิต ความรักของชาวชนบท ภาษาของไม ้ เมืองเดิม 

จึงเนน้แสดงภาพของชาวชนบท ถา้เป็นเร่ืองราวเก่ียวกบักษตัริยก์็จะเป็นภาษาอีกระดบัหน่ึง 

2. การใช้ค  าให้เกิดภาพ  เป็นการใช้ค  าที่สร้างจินตนาการให้ผูอ่้านเกิดภาพในใจและ                     

มีอารมณ์ความรู้สึกร่วม อาจกล่าวอยา่งตรงไปตรงมาหรือกล่าวในลกัษณะภาพพจน์ คือ ไม่ไดก้ล่าว

แบบตรงไปตรงมา แต่กล่าวแบบเปรียบเทียบเป็นสญัลกัษณ์ เพือ่เนน้ภาพ อารมณ์และความรู้สึก  

 3. การใชป้ระโยค  นักเขียนแต่ละท่านมีวิธีการสร้างประโยคไม่เหมือนกนัแลว้แต่ความ

ถนดัของแต่ละคน แบ่งออกเป็น 

3.1 ประโยคสั้นกะทดัรัด ใหค้วามชดัเจน สะดวก เรียบง่ายทั้งการเดินเร่ือง การส่ือความ

และการบรรยาย  

3.2 ประโยคยาว มีการขยายความแก่กนัในกลุ่มประโยค มีการเล่นส านวนเพือ่ใหตี้ความ 

มีการเรียบเรียงดว้ยความเรียบง่าย กระชบั ไดค้วามชดัเจน เช่น การใชป้ระโยคของ ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ  

ปราโมช ในเร่ืองส่ีแผน่ดิน 

 4. น ้ าเสียงหรือท่าทีของผูแ้ต่ง  เป็นส่ิงที่ผูเ้ขียนแสดงจุดมุ่งหมายหรือทศันคติของตนเองซ ้ า

อยูบ่่อย ๆ จนผูอ่้านจบัไดว้า่เป็นงานของใคร แบ่งออกเป็น 

4.1 น ้ าเสียงประชดประชนั ผูแ้ต่งจะแสดงความรู้สึกนึกคิดของตนเองทั้งในแง่บวก           

และลบ ถ้าเป็นแง่ลบจะเป็นแนวถากถาง ดูถูก ต  าหนิแต่ใช้ค  าที่ดูเหมือนการกล่าวชมเชย เช่น                  

บทสนทนา ของนิตยา  ประนอมและนายผ่อน ที่กล่าวถึงแสงระวีในเร่ืองดอกฟ้า ดว้ยท านองเสียง                    

เยย้หยนัและถากถาง 
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 4.2  น ้ าเสียงเคร่งครัดจริงจัง ผู ้อ่านจะไม่ เกิดอารมณ์เบิกบานกับผูเ้ขียน เช่น                  

ศรีบูรพา เสนีย ์ เสาวพงศ ์ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองแนวเพือ่ชีวติ 

 4.3 น ้ าเสียงร่าเริง นักเขียนแบบน้ีจะแสดงอารมณ์ขบขนัร่าเริงแฝงความสนุกสนาน

เฮฮา เช่น งานเขียนของ ป.อินทรปาลิต รงษ ์ วงสวรรค ์

  4.4 น ้ าเสียงเรียบง่ายตรงไปตรงมา แสดงความรู้สึกนึกคิด อารมณ์โดยไม่ออ้มคอ้ม 

เช่น ลูกอีสานของ ค  าพนู  บุญทว ี  

 จากองคป์ระกอบของลีลาภาษาที่ไดก้ล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้า่องคป์ระกอบของลีลาภาษา

ไม่มีจ  านวนที่ระบุอยา่งชดัเจน เป็นลีลา ความสามารถของผูเ้ขียนจึงไม่สามารถตดัสินไดว้า่นักเขียน

ท่านใดมีองคป์ระกอบของลีลาภาษาครบถว้น หรือไม่ครบถว้น 

 2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษา  

 จากการศึกษาพบว่างานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการใชภ้าษาในงานเขียน มีทั้งงานเขียนประเภท 

บนัเทิงคดี และสารคดี ส าหรับประเภทบันเทิงคดีแบ่งออกเป็นงานเขียน ประเภทเร่ืองสั้น และ

ประเภทนวนิยาย เน่ืองจากลีลาภาษาเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการส่งสารจากผูเ้ขียนไปสู่ผูรั้บ จึงมี

ผูส้นใจศึกษาพอสมควร ทั้ งค  าว่าลีลาภาษา เป็นเร่ืองของเอกลักษณ์เฉพาะตัวของนักเขียน จึง

จ าเป็นตอ้งศึกษางานวจิยัที่มีความหลากหลายตามขอบเขตของผูว้จิยัที่ก  าหนดไว ้ ดงัน้ี 

2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาในงานเขียนประเภทเร่ืองส้ัน 

 เร่ืองสั้ นเป็นวรรณกรรมประเภทบันเทิงคดีที่ มุ่ งแสดงแก่นเร่ือง แนวคิด ที่ผู ้เขียน                

ตอ้งการส่ือมีโครงเร่ืองเดียว แนวความคิดเดียว และมีขนาดความยาวของเน้ือเร่ืองค่อนขา้งสั้ น 

ดงันั้นลีลาภาษาที่ใชใ้นเร่ืองสั้นจึงเป็นภาษาที่ค่อนขา้งกระชบั ไดใ้จความ การใชภ้าษาที่ท  าใหผู้อ่้าน

เขา้ใจเน้ือเร่ืองไดอ้ยา่งรวดเร็วและเห็นภาพไดช้ดัเจน ดงัน้ี 

 ดลฤทัย ชาวดีเดช (2540 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาลักษณะภาษาจินตภาพในเร่ืองสั้ นของ               

อศัศิริ ธรรมโชติ ผลการศึกษาพบว่า ภาษาในเร่ืองสั้นของอศัศิริ ธรรมโชติ มีลกัษณะที่ท  าให้ผูอ่้าน

เกิดจินตภาพได้อย่างชัดเจนลึกซ้ึง มีการเล่นเสียงสัมผสัคล้องจองและมีจงัหวะ การใช้ค  าที่ มี

ความหมายตรงกนัขา้ม เป็นตน้ แสดงให้เห็นวา่ผูเ้ขียนมีความพิถีพถินัในการเลือกค า โดยใชศิ้ลปะ

ของการเขียนท าใหเ้กิดจินตภาพ เพือ่แสดงอารมณ์และความรู้สึกต่าง ๆ 
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 พรพรรณ  กลั่นแก้ว (2548 : บทคดัย่อ) ศึกษาวจันลีลาในงานเขียนของปราบดา  หยุ่น               

ผลการศึกษาพบวา่ ปราบดา หยุน่ นิยมใชว้จันลีลา 3 ประเภท คือ วจันลีลาหารือ วจันลีลาเป็นกนัเอง                    

และวจันลีลาสนิทสนม ซ่ึงมีลักษณะการใช้ค  าที่หลากหลาย เช่น การแยกค า การสร้างค าใหม่                

การอธิบายความหมายของค าขึ้นใหม่ ในดา้นประโยคพบวา่ มีการใชป้ระโยคความเดียว  ประโยค

ความรวม และประโยคความซ้อน ในด้านการใช้ส านวนมีหลายลกัษณะ เช่น การใชส้ านวนเก่า  

การใชส้ านวนใหม่ การใชก้ารบรรยายความแทนการสรุปค า และในดา้นภาพพจน์ มีหลายลกัษณะ 

เช่น การใชอุ้ปมา อุปลกัษณ์ การใชอ้าวตัพากย ์

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาในงานเขียนประเภทนวนิยาย 

 ลีลาภาษาในงานเขียนประเภทนวนิยายค่อนข้างหลากหลายแล้วแต่ความช่ืนชอบ 

ประสบการณ์ของนักเรียน ดว้ยนวนิยายเป็นงานเขียนที่ไม่มีขอ้จ ากดัในเร่ืองความยาวของเน้ือเร่ือง

จึงท าให้ลีลาภาษาในงานเขียนประเภทนวนิยายมีองคป์ระกอบที่สามารถแยกยอ่ยไดค้่อนขา้งมาก 

ละเอียด และการเลือกสรรค าเพือ่ท  าใหผู้อ่้านเห็นภาพไดอ้ยา่งชดัเจน ดงัน้ี  

 เพลินพิศ  เทียรฆราดร (2525 : บทคดัยอ่) ไดว้ิจยัเร่ือง “การวิเคราะห์ท่วงท านองแต่งและ

กลวธีิการแต่งนวนิยายของสุวรรณี  สุคนธา” มีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษาท่วงท านองแต่งนวนิยาย และ

กลวิธี การแต่ง โดยการใช้ค  าและส านวนโวหาร สุวรรณี  สุคนธา นิยมใช้ภาษาปากในงานเขียน                           

จะพบค าภาษาตลาดและค าแสลงในผ่านนวนิยายขึ้ นอยู่กับลักษณะของเน้ือเร่ืองและตัวละคร 

สุวรรณี  สุคนธา นิยมใช้ค  าติดปาก ค  าซ้อนเสียง เป็นส่ือสร้างความเขา้ใจ และเน้นความชัดเจน 

ส านวนภาษามีความเรียบง่าย ชดัเจน ดา้นการสร้างประโยค นิยมใชป้ระโยคสั้น ๆ โครงสร้างของ

ประโยคเป็นแบบเอกตัถประโยค แต่นวนิยายบางเร่ืองตอ้งการใชค้  าบรรยายหรือพรรณนาความมาก 

สุวรรณี   สุคนธา จะใช้ประโยคสั้ นสลับกับประโยคยาวเพื่ อความสละสลวยของภาษา                         

ดา้นการบรรยายและพรรณนาความ จะใชภ้าษาง่าย ๆ สั้น ๆ ตรงไปตรงมา มกัจะสอดแทรกอารมณ์

หรือความคิดส่วนตวัปะปน สุวรรณี  สุคนธา มีความประณีตในรายละเอียดต่าง ๆ เก่ียวกบัความงาม 

กลวธีิการแต่งนวนิยาย ดา้นการเล่าเร่ือง ผูแ้ต่งจะเล่าเร่ืองและสอดแทรกความคิดเห็นส่วนตวั การ

ด าเนินเร่ือง ผูแ้ต่งนิยมใชก้ลวธีิการด าเนินเร่ืองตามล าดบัเวลาและเหตุการณ์มากที่สุด การสร้างฉาก

ผู ้แต่งนิยมใช้การสร้างฉากด้วยการบรรยาย การสร้างตัวละคร ตัวละครเกือบทั้ งหมดของ                        
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สุวรรณี  สุคนธา เป็นตวัละครที่มีลกัษณะสมจริง เป็นละครประเภทหลายลกัษณะและมีธรรมชาติ

ของมนุษย ์มีชีวติชีวา มีความดี ความเลวปะปน 

 ธเนศ  เวศร์ภาดา(2533 : บทคดัย่อ) ศึกษาลีลาในงานร้อยแก้วของอังคาร  กัลยาณพงศ ์

พบว่า งานร้อยแก้วของอังคาร กัลยาณพงศ์ มีลีลาที่เป็นลักษณะเด่นเฉพาะตวั ได้แก่ การไม่ใช ้                           

ค  าลักษณนาม การใช้กลุ่มค าที่มีขนาดยาว การเรียงล าดับค าในประโยค การสร้างจินตภาพของ

ธรรมชาติ  เป็นต้น และมีลีลาอีกบางประการที่สืบทอด “ขนบ” จากวรรณคดีร้อยแก้วประเภท                

ค  าสอนและชาดก ได้แก่ การใช้ค  าสอน 4 พยางค์ การใช้ส านวนแปลจากภาษาบาลีและส านวน

โบราณ การใชภ้าพพจน์ การสร้างสมดุลทางโครงสร้างภาษา การเล่นเสียงสมัผสัคลอ้งจอง เป็นตน้ 

 พชัรีย ์ จ  าปา (2538 : บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ือง “วจันลีลาในงานวรรณกรรมส าหรับเด็ก”                

โดยมุ่งศึกษาวจันลีลาทางด้านกลวิธีการใช้ภาษาที่เหมาะสมกับวยัของเด็ก ผลการวิจัยพบว่า                  

มีการใช้ค  าง่าย การใช้ค  าที่ก่อให้เกิดภาพและความรู้สึก การใช้ค  าที่แสดงความสุภาพอ่อนน้อม               

การเล่นค า การใชป้ระโยคสั้น การเรียงล าดบัความโดยการแสดงเหตุผล ดา้นกลวธีิการใชภ้าษามุ่ง

ปลูกฝังแนวคิดดา้นคุณธรรมใหแ้ก่เด็ก มีการใชภ้าพพจน์ที่มีลกัษณะเด่นทางดา้นกลวธีิการใชภ้าษา

ทั้งหมด มุ่งให้เด็กเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการอ่านและเพื่อให้เด็กจดจ าและน าคติธรรม

ค าสอนที่ผูแ้ต่งสอดแทรกไวใ้นเร่ืองเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตร่วมกับผูอ่ื้นได้อยา่งมี

ความสุข 

 รุ่งฤดี  ดวงดาว (2540 : บทคดัยอ่) ไดว้จิยัเร่ือง “ลีลาในงานเขียนของสมศรี  สุกุมลนนัทน์” 

พบวา่ ลีลาในงานเขียนของสมศรี  สุกุมลนันทน์ แบ่งออกเป็น 2 ดา้น คือ ลีลาดา้นการใชภ้าษาและ

ลีลาดา้นกลวิธีการเขียน ซ่ึงลีลาดา้นการใชภ้าษาเป็นการศึกษาการใชถ้อ้ยค  าและถอ้ยค าส านวน เช่น 

ดา้นการใชป้ระโยค พบประโยคความซอ้นมากกวา่ประโยคความเดียว ส่วนลีลาดา้นกลวธีิการเขียน

พบวา่ กลวิธีการเขียนความน าและกลวิธีการเขียนเน้ือเร่ืองใชก้ารเล่าเร่ืองมากที่สุด ส่วนกลวิธีการ

สรุปใชแ้บบแสดงความคิดเห็นมากที่สุด 

 ปัณณวรรณ  วาจางาม (2548 : บทคดัย่อ) ศึกษาลีลาภาษาในนวนิยายของ ว.วินิจฉัยกุล               

ผลการศึกษาสรุปว่า ลีลาภาษาในนวนิยายของ ว.วนิจฉัยกุล มีลักษณะเด่น คือ การใช้ค  าได้

เหมาะสมแก่เน้ือเร่ืองและตัวละคร โดยใช้ค  าที่ ส่ือสารในชีวิตประจ าวนัของสามัญชนทั่วไป                   

การเล่นเสียง การเล่นค า การซ ้ าค  า การซอ้นค า การใชค้  าเลียนเสียงพดู เป็นตน้ นอกจากน้ี พบการใช้
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ส านวนโวหาร นิยมใชส้ านวนไทย สุภาษิต ค  าพงัเพย การใชป้ระโยค พบวา่ผูแ้ต่งนิยมใชป้ระโยค

ความเดียว ประโยคสั้น มีภาษาที่ค่อนขา้งคมคายลึกซ้ึง มีค  าสอนสอดแทรกขอ้คิดซ่ึงสามารถน ามา

ปรับใชไ้ดใ้นชีวติประจ าวนั 

 จากการศึกษางานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัลีลาภาษา จะเห็นไดว้่ามีจุดมุ่งหมายเพือ่ศึกษาลกัษณะ

การใชค้  า การใชป้ระโยค การใชส้ านวนและการใชโ้วหาร รวมถึงกลวิธีการด าเนินเร่ืองที่แสดงออก

ถึงความงดงามทางภาษา การใช้ลีลาภาษาที่สะท้อนประสบการณ์ ค่านิยม รสนิยม ความเช่ือ                    

ของผูแ้ต่ง 

เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบันวนิยายและนวนิยายองิประวตัิศาสตร์ 

 1. เอกสารที่เกีย่วข้องกับนวนิยาย 

1.1 ความหมายของนวนิยาย 

 นวนิยายเป็นวรรณกรรมประเภทหน่ึงที่ไดรั้บความนิยมกวา้งขวางในปัจจุบนั นวนิยายเป็น

วรรณกรรมไทยที่ไดรั้บรูปแบบมาจากตะวนัตกในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจา้อยูห่ัว เน่ืองจากนักเรียนไทยไดไ้ปศึกษาต่อต่างประเทศแลว้รับรูปแบบนวนิยายเขา้มาเผยแพร่

จากนั้นไดน้ ามาดดัแปลงเป็นนวนิยายของไทย โดยมีนักวิชาการไดใ้ห้ความหมายของนวนิยายไว้

ดงัน้ี 

 กระแสร์  มาลยาภรณ์ (2530 : 49) และ เปล้ือง  ณ นคร (2535 : 191)  ไดอ้ธิบายค านวนิยาย

ว่า เป็นเร่ืองสมมติ (fiction) ที่หมายเอาค าว่า Novel ซ่ึงอังกฤษเอามาจากภาษาอิตาลีว่า movella 

แปลว่า ใหม่ และใช้ในความหมายที่ว่าเป็นเร่ืองที่แต่งขึ้ นใหม่ในขณะนั้ นและเป็นเร่ืองยาว                      

ซ่ึงเร่ืองราวที่มีพฤติการณ์ต่อเน่ือง  ไม่ก าหนดจ านวนตวัละคร มีความยาวตั้งแต่ 40,000 ค  าขึ้นไป 

ความมุ่งหมายเพื่อความเพลิดเพลินแต่บางทีนักเขียนก็ใช้เป็นเคร่ืองมือส าหรับเยย้หยนัเสียดแทง 

แนะน าสัง่สอน หรือแสดงความคิดทางการเมืองหรือหลกัธรรมต่าง ๆ 

 สายทิพย ์นุกูลกิจ (2534 : 42) ได้ให้ความหมายของนวนิยายว่า นวนิยายเป็นรูปแบบการ

เขียนบนัเทิงคดีอยา่งใหม่เช่นเดียวกบัเร่ืองสั้น แต่มีขนาดยาวกว่า เพราะผูแ้ต่งสามารถก าหนดตวั

บุคคล  สถานที่ในเร่ือง โครงเร่ืองเหตุการณ์ในเร่ืองและสถานที่ ที่ท  าให้เน้ือเร่ืองมีความสมจริงได้

โดยไม่จ ากดั สุดแต่ผูแ้ต่งจะเห็นวา่เหมาะสม 
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 จากความหมายของนวนิยายขา้งต้น สรุปได้ว่า นวนิยาย หมายถึง งานเขียนบันเทิงคดี                      

ที่แต่งขึ้นจากจินตนาการของผูเ้ขียนหรือแต่งจากเคา้ความจริง โดยสอดแทรกขอ้คิดเห็นให้กบัผูอ่้าน 

มีการสมมติตวัละคร เหตุการณ์ สถานที่ บทสนทนา เพื่อสร้างความสมจริงให้กับเร่ืองที่ผูแ้ต่ง

ตอ้งการเล่า 

1.2 ประเภทของนวนิยาย 

 เสถียร  จนัทิมาธร (2519 : 83-98) ไดแ้บ่งประเภทนวนิยายไทยตามแนวการเขียนไวด้งัน้ี 

 1. งานเขียนของกลุ่มพาฝัน ไดแ้ก่ งานเขียนที่กล่าวถึงความรักต่างฐานะของตวัละครแลว้

ใชค้วามบงัเอิญเขา้มาเป็นส่วนประกอบที่ส าคญั ท าให้เน้ือเร่ืองเปล่ียนแปลงไปอยา่งไม่คาดไม่ถึง 

เช่น ใชน้างเอกหรือพระเอกที่มีฐานะต ่าตอ้ยหรือยากจน มีปาน ไฝ แหวน หรือล็อกเก็ต ซ่อนเร้นอยู ่

เพือ่ที่จะไขในตอนจบวา่ แมจ้ริงตวัเอกนั้นเป็นลูกผูดี้มีมรดกนบัร้อยพนัลา้นเหมือนกนั 

 2. งานเขียนของกลุ่มจินตนิยายทั้งอิงประวติัศาสตร์และไม่ไดอิ้งประวติัศาสตร์ นวนิยายอิง

ประวติัศาสตร์จะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในประวติัศาสตร์ ตวัละครที่มีชีวิตจริงในประวติัศาสตร์ 

มาใส่อารมณ์ความรู้สึก ก าหนดบทสนทนา หรืออาจเพิ่มตวัละครที่ผูเ้ขียนสร้างขึ้นมาเองเพิ่มเติม 

เพือ่ความสมบูรณ์แบบของนวนิยาย 

 3. งานเขียนของกลุ่มชีวิตครอบครัว งานเขียนแนวน้ีจะสะท้อนให้เห็นกิจกรรมภายใน

ครัวเรือนของคนสองสามตระกูล 

 4. งานเขียนของกลุ่มนวนิยายชีวิตต่างแดน ผู ้ริ เร่ิม เขียนนวนิยายชีวิตต่างแดน คือ                     

ม.จ.อากาศด าเกิง  รพพีฒัน์ ในเร่ืองละครแห่งชีวติ 

 5. งานเขียนของกลุ่มสะทอ้นชีวติชาวชนบท อาจจะเป็นแนวที่สะทอ้นทุกขสุ์ขของชาวบา้น

ที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากคนเมือง หรือเป็นการสะทอ้นชีวติชาวชนบทที่ตอ้งต่อสูก้บันกัเลงอนัธพาล

ประจ าทอ้งถ่ินก็ได ้

 6. งานเขียนของกลุ่มบู๊ลา้งผลาญ ไดแ้ก่ งานเขียนที่สะท่อนชีวิตสายลับนักสืบและสภาพ

สงัคมที่คนนอกกฎหมายมีอ านาจบาตรใหญ่ ใครมีเงินมามีพวกมากก็ยอ่มจะมีอภิสิทธ์ิในสงัคม 

 7. งานเขียนในแบบอุดมคติของปัญญาชนเสรีนิยม งานเขียนแนวน้ีจะแสดงความรู้สึก               

ไม่พอใจต่อสภาพความเหล่ือมล ้าและการเอารัดเอาเปรียบที่ชนส่วนนอ้ยกระท าต่อชนส่วนใหญ่ 



29 
 

 8. งานเขียนในแบบกลุ่มผูดี้รุ่นใหม่ งาเขียนในแนวน้ีจะน าเอาการใช้ชีวิตแบบเสรีนิยม             

ของชนชั้นกลางมาเผยแพร่อยา่งสอดคลอ้งกบัสภาพของสงัคมปัจจุบนั 

 9. งานเขียนในกลุ่มศิลปะเพื่อชีวิต งานเขียนแนวน้ีจะต่างจากกลุ่มอุดมคติตรงที่ เป็น                

งานเขียนที่มุ่งเสนอแนวคิดหรือทางแกปั้ญหาให้แก่สังคม เพื่อที่จะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงและ

เกิดความเป็นธรรมในสงัคมไวด้ว้ย 

 ธวชั  ปุณโณทก (2527 : 89-90) ได้กล่าวถึงการแบ่งประเภทนวนิยายตามแนวการเขียน 

ดงัน้ี 

 การแบ่งประเภทนวนิยายแนวคิดในการเขียน ไดแ้ก่ การพิจารณาจดัประเภทนวนิยายตาม

แนวคิดของเร่ือง นวนิยายแต่ละเร่ืองย่อมสะท้อนแนวคิดแตกต่างกันตามความสนใจและ

ประสบการณ์ของผูแ้ต่ง แนวคิดดงักล่าวน้ีมกัจะไดรั้บอิทธิพลมาจากนักเขียนวรรณกรรมตะวนัตก 

ซ่ึงความเคล่ือนไหวทางความคิดของวรรณกรรมตะวนัตกน้ีแบ่งยอ่ยออกไดเ้ป็น  

 1. นวนิยายแนวจินตนิยม (Romanticism) คือ นวนิยายที่ มุ่งแสดงให้เห็นความส าคัญ                

ของอารมณ์ ความรู้สึกและญาณสังหรณ์ เพื่อให้ผูอ่้านเกิดความต่ืนเตน้ ประทบัใจ สยดสยอง หรือ                

เกิดความสะเทือนอารมณ์อย่างรุนแรง ทั้ งน้ี เพราะนักเขียนกลุ่มน้ีมีความคิดว่า วรรณกรรมที่ดี

จะตอ้งใหคุ้ณค่าทางอารมณ์มากกวา่เหตุผล 

 2.  นวนิยายแนวสจันิยม (Realism) บางคนเรียกวา่ “นวนิยายแนวอตัถนิยม”  คือ นวนิยายที่

ผูแ้ต่งพยายามจะสะท้อนพฤติกรรมและนิสัยใจคอของมนุษยต์ลอดจนเร่ืองราวความเป็นไป                  

ในสังคมมนุษยไ์วใ้นงานเขียนของตนอยา่งสมจริงและมีศิลปะ โดยยดึหลกัแห่งความเป็นจริงตาม

ธรรมชาติมากที่สุด หรือกล่าวอีกอยา่งไดว้า่นวนิยายแนวสัจนิยม คือ นวนิยายที่ผูแ้ต่งมีแนวคิดและ

แนวการเขียนเชิง “สมจริง” ทั้งในดา้นการสะทอ้นภาพชีวิตและการสะทอ้นภาพสังคม จนผูอ่้าน

รู้สึกไดใ้นทนัทีวา่ เร่ืองที่ผูแ้ต่งขึ้นนั้นคือชีวติจริง ๆ ของมนุษยเ์ราน่ีเอง 

 3.  นวนิยายแนวสัจนิยมใหม่ (New-Realism) บางคนเรียก  นวนิยายแนวอัตถนิยมใหม่ 

เป็นนวนิยายที่พฒันาแนวคิดอยา่งต่อเน่ืองกบันวนิยายแนวสจันิยม แต่พยายามหาทางแกไ้ขจุดอ่อน

ในการมองสังคมแบบสมจริงที่ค่อนขา้งจะหยดุน่ิงด้วยการมองสภาพชีวิตและสังคมแบบสมจริง 

ควบคู่ไปกบัการพฒันาและการคล่ีคลายของสงัคม 
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 4.  นวนิยายแนวธรรมชาตินิยม คือ นวนิยายที่แตกแขนงแนวคิดออกมาจากนวนิยาย                

แนวสัจนิยม นวนิยายแนวน้ีจะต่างจากนวนิยายแนวสัจนิยมตรงที่ผูแ้ต่งจะมุ่งสะท้อนเฉพาะ               

ความเศร้า ความทุกขย์ากของชีวติคนไวเ้ท่านั้น 

 5.  นวนิยายแนวสัญลักษณ์นิยม (Symbolism) คือ นวนิยายที่แตกแขนงแนวคิดออกมา                

จากนวนิยายแนวสจันิยมเช่นกนั แต่แทนที่ผูแ้ต่งจะเขียนถึงส่ิงใดส่ิงหน่ึงอยา่งตรงไปตรงมา ผูแ้ต่ง

กลบัใชส้ญัลกัษณ์แทนบางส่ิงบางอยา่งที่ตอ้งการจะกล่าวถึง  

 สายทิพย ์ นุกูลกิจ (2534 : 55-62) การแบ่งประเภทนวนิยายตามเน้ือหาไว ้15 ประเภท                

ตามลกัษณะของเน้ือเร่ือง ดงัน้ี 

 1. มีเน้ือเร่ืองเก่ียวกบัตวัละครตวัหน่ึงเป็นตวัเอกมกัไดเ้คา้โครงเร่ืองจากชีวติจริง  

 2. นวนิยายสะท้อนสังคม (Social Novel) เน้ือเร่ืองเก่ียวพนักับสังคมส่วนใดส่วนหน่ึง                

ในสมยัหน่ึง  

 3. นวนิยายอิงประวตัิศาสตร์ (Historical Novel) เน้ือเร่ืองกล่าวถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ในอดีต  

 4. นวนิยายแสดงขอ้คิด (Themetic Novel) เป็นนวนิยายมุ่งแสดงความคิดอยา่งใดอยา่งหน่ึง  

 5. จินตนิยาย (Novel of Fantasy) เน้ือเร่ืองประกอบด้วยเหตุการณ์น่าต่ืนเต้นเกิดจาก

จินตนาการของผูป้ระพนัธ ์ 

 6. นวนิยายล้อเลียน (Satires Novel) แต่งขึ้ นเพื่อเยาะเยย้ ล้อเลียน หรือเสียดสี ประชด

ประชนัความเลวร้ายและความยุง่ยากในสงัคม  

 7. นวนิยายผจญภัย (Novel of Adventure) เป็น เร่ืองเก่ี ยวกับ ส่ิงที่ เกิดขึ้ นหรือส าเร็จ                   

โดยไม่คาดหมายแก่ตวัเอก ประกอบดว้ยเหตุการณ์ที่มีอนัตราย มีการต่อสู ้สตรีและความรัก  

 8. อาชญนิยายและเร่ืองลึกลับ (Detective and Mystery) เก่ียวกับเร่ืองคดีต่าง ๆ ที่ต้องมี                

การสืบสวน มีความลึกลบัที่ตอ้งพสูิจน์  

 9. นวนิยายลึกลบัเหนือธรรมชาติ (Horror and Supernatural) เป็นเร่ืองภูตผ ีปีศาจ อภินิหาร

และเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่พสูิจน์ไม่ได ้ 

 10. นวนิยายเก่ียวกบัทอ้งถ่ิน (Novel of Soil) นวนิยายแกนส าคญั คือ สถานที่อนัเป็นบ่อเกิด

ของเหตุการณ์และตวัละครในเร่ือง  
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 11. นวนิยายเป็นตอนต่อ เน่ืองกัน  (Episodic Novel) เป็น เร่ืองเห ตุการณ์ ต่าง ๆ  ซ่ึ ง                       

ไม่เก่ียวขอ้งกนั แต่มีความสมัพนัธก์นัดว้ยการใชต้วัละครชุดเดียวกนั  

 12. นวนิยายผูร้้ายผูดี้ (Picaresque Novel) คือ นวนิยายที่ตัวเอก เป็นคนสามัญหรือเป็น                 

ผูมี้ความประพฤติเส่ือมเสียในสายตาของคนทัว่ไป  

 13. นวนิยายเชิงจิตวทิยา (Psychological Novel) เป็นเร่ืองที่บรรยายความรู้สึกและจิตใจของ

ตวัละครเอกซ่ึงเป็นผลจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ประสบและจากสภาพชีวิตในด้านต่าง ๆ  นวนิยาย

ประเภทน้ีมีพฤติกรรมและเหตุการณ์ที่น่าต่ืนเตน้นอ้ย  

 14. นวนิยายเชิงปัญหา (Problem Novel) เป็นเร่ืองซ่ึงแสดงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม 

เช่น ความชั่วร้ายทางการเมือง ความล้มเหลวในสังคม ความขดัแยง้ระหว่างผิวและปัญหาชีวิต

ครอบครัว เป็นตน้ 

 15. หสันิยาย (Humor Novel) เป็นเร่ืองเบาสมอง มุ่งใหค้วามบนัเทิงเป็นส าคญั  

 จากการจัดประเภทของนวนิยายข้างต้น นวนิยายอิงประวติัศาสตร์ได้ถูกกล่าวถึงใน 

ประเภทของนวนิยายของ เสถียร จันทิมาธร และสายทิพย์ นุกูลกิจ กล่าวว่า นวนิยายอิง

ประวติัศาสตร์มีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง ตวัละครมีชีวิตจริง โดยน าตวัละครมาใส่อารมณ์ความรู้สึก 

ก าหนดบทสนทนา หรืออาจเพิม่ตวัละครสมมติขึ้นเพือ่ความสมบูรณ์ของนวนิยาย 

1.3 องค์ประกอบของนวนิยาย 

ธวชั  ปุณโณทก (2527 : 92) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของนวนิยาย กล่าวโดยสรุปดงัน้ี 

 1. เน้ือเร่ือง (Story) หมายถึง เน้ือหา จุดมุ่งหมายอันเป็นแก่นของเร่ือง (Theme) และ

สาระส าคญัของเร่ือง รวมถึงการสมเหตุสมผลในการด าเนินเร่ืองอีกด้วย เน้ือเร่ืองของนวนิยาย

ปัจจุบนัมกัจะกล่าวถึงส่ิงต่าง ๆ แปลก ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมและสภาพชีวติของประชาชน ตลอดจน

ความรู้สึกนึกคิดและปรัชญาซ่ึงประกอบกดว้ยรายละเอียดและเหตุผลที่น่าสนใจ โดยปฏิบตัิแล้ว

เน้ือหาและจุดมุ่งหมายของผู ้แต่งสัมพันธ์กันอย่างกลมกลืนและไปด้วยกัน  ในการเสนอ                                

เน้ือเร่ืองที่ดีนั้น การเขียนตอ้งมีกลวิธีในการด าเนินเร่ือง เพื่อให้ผูอ่้านเขา้ใจจุดมุ่งหมายส าคญัของ

เร่ืองดว้ยกลวธีิต่าง ๆ การใชส้ัญลกัษณ์ (Symbols) การเล่าเร่ืองเปรียบเทียบ (Allegory) หรือใชว้ธีิย ัว่

ยเุสียดสี นอกจากน้ีการด าเนินเร่ืองตอ้งสมจริง 
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 2. ฉาก (Setting) คือ มโนภาพที่ผูเ้ขียนไดแ้สดงออกมาสู่ผูอ่้านดว้ยค าพูดและเป็นการสร้าง

เงื่อนไข เหตุการณ์ให้เข้าใจแก่ผูอ่้าน เป็นการปูพื้นฐานของการเดินเนินเร่ืองอีกด้วยสนทนา                 

การสร้างฉากของเร่ืองผูเ้ขียนจะสร้างลกัษณะต่าง ๆ กนัและยอ่มกลมกลืนกบัเน้ือเร่ืองของนวนิยาย

ในตอนที่กล่าวถึงหรือกลมกลืนกบัสภาพของสงัคมที่ถูกกดดนัความแหง้แลง้ ความอดอยาก ยากจน 

และ ความทุรกนัดารซ่ึงฉากต่าง ๆ เล่าน้ี อนัปรากฏในทอ้งเร่ืองจ าสัมพนัธก์บับทบาทของตวัละคร

พฤติกรรมและค าพูดของตวัละครอยา่งกลมกลืน การสร้างฉากในเน้ือเร่ืองนวนิยายไม่เพียงแต่จะ

เป็นการสร้างเง่ือนไข สร้างเหตุการณ์แก่ผูอ่้านเท่านั้น ยงัสามารถที่จะเร้ารึงจิตส านึกของผูอ่้านให้

เขา้ใจถึงบทบาทของตวัละคร เหตุการณ์ การขดัแยง้ในเน่ืองเร่ืองอยา่งอีกดว้ย 

3. การล าดบัเร่ือง (Plot) คือโครงเร่ืองที่ผูเ้ขียนไดว้่างไว ้ซ่ึงล าดบัเหตุการณ์ของเน้ือเร่ืองไว้

โดยผูเ้ขียนตั้งใจว่าจะเสนอตอนใดก่อนหลัง ซ่ึงบางคร้ังก็ไม่ต้องตามล าดับเวลาปฏิทิน ผูเ้ขียน

อาจจะปิดง าไวก่้อน และน ามาเปิดเผยภายหลังเพื่อสร้างความฉงนให้แก่ผูอ่้านก็ได้ นอกจากน้ี               

การล าดบัเร่ืองนั้นตอ้งมีความสมัพนัธก์บัฉาก เหตุการณ์ สถานที่อยา่งกลมกลืนอีก ฉะนั้น การล าดบั

เร่ืองนั้นนกัเขียนแต่ละคนอาจจะมีวธีิการไม่เหมือนกนั 

 4. ความคิด เห็นของผู ้แ ต่ง (Point of View) เป็นความเห็นหรือปรัชญาของผู ้เขี ยน                       

ซ่ึงสอดแทรกอยูใ่นพฤติกรรมของตวัละคร หรือค าพดูของตวัละคร ในการเสนอความคิดเห็น หรือ

แนวคิดน้ี ผูแ้ต่งจะไม่เสนออกมาโดยตรง มกัจะสอดแทรกซ่อนเร้นอยูใ่นพฤติกรรมของตวัละคร                

ที่เป็นตวัเอกของเร่ือง ซ่ึงผูเ้ขียนมุดมุ่งหมายที่จะถ่ายทอดแนวคิดเหล่านั้นมาสู่ผูอ่้านโดยผ่านตวั

ละคร เหล่านั้นจึงมีปัญหาวา่ผูอ่้านจะจบัประเด็นส าคญัของแนวคิดเหล่านั้นไดดี้เพยีงไร หรือผูเ้ขียน

สามารถเสนอแนวคิดเหล่านั้ นได้เด่นชัดหรือไม่ แต่การเสนอแนวคิดโดยไม่ซ่อนง านั้นผูเ้ขียน                

ไม่นิยมกันส่วนใหญ่จะเสนอแนวคิดอย่างซ่อนเร้นแต่แสดงให้เห็นชัดหรือเน้นให้เห็นชัดใน                  

การปิดง านั้น ๆ ซ่ึงเหล่าน้ีก็ขึ้นอยูก่บัท่วงท านองการเขียน (Style) ว่าผูเ้ขียนนั้นมีกลวิธีด าเนินเร่ือง

ไดแ้ยบยลเพยีงไร 

 5. การสร้างตวัละคร (Characters) นวนิยายหรือนิทานในสมัยแรก ๆ นิยมสร้างตวัละคร             

ที่เป็นแบบ Idealism คือ ผูเ้ขียนสร้างตวัละครจากบุคคลที่มีฐานะสูงส่งในสังคม เช่น เช้ือพระวงศ์

ต่อมาภายหลงันิยมสร้างตวัละครที่เป็นแบบ Realism คือ สามญัชนตามที่ปรากฏในสภาพชีวติจริง ๆ 

ของสงัคม 
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 6. การปิดเร่ือง (Ending) ในการเขียนวนิยายถึงแม้ว่าจะไม่เน้นการเปิดเร่ืองมากเหมือน 

เร่ืองสั้นก็ตาม แต่ก็พบว่าในการเสนอนวนิยายปัจจุบนัน้ี นักเขียนไดมี้กลวิธีการจบเร่ืองที่แปลก

สร้างความฉงนหรือคาดไม่ถึงแก่ผูอ่้านอยูม่าก ไม่นิยมจบเร่ืองแบบสันติสุขเพียงแนวเดียว ในการ

ปิดทา้ยเร่ืองในปัจจุบนัของนวนิยายนิยมปิดเร่ืองกนัหลายแบบดงัน้ี 

  6.1 การปิดเร่ืองแบบพลิกความคาดหมาย (Surpise Ending) หรือเรียกว่าปิดเร่ือง

แบบหกัมุม (Twist Endin) ซ่ึงนิยมกนัมาก เพราะใหค้วามแปลกใหม่แก่ผูอ่้าน 

  6.2 การปิดเร่ืองแบบโศกนาฎกรรม (Trsgic Ending) คือ การจบเร่ืองแบบผิดหวงั 

หรือความลม้เหลวในชีวติ หรือการสูญเสีย เช่น เร่ืองเขาช่ือกานต ์

  6.3 การปิดเร่ืองแบบสุขนาฏกรรม (Happy Ending) เป็นการจบแบบสมหวัง                

สนัติสุข ของตวัละคร 

 6.4 การปิดเร่ืองแบบเป็นจริงในชีวิต (Reslistic Ending) เป็นการจบแบบสมจริง

และไม่ปิดเร่ืองโดยเด็ดขาด ปล่อยใหผู้อ่้านคิดต่อเอง 

สายทิพย ์ นุกูลกิจ  (2534 : 120 - 131) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของนวนิยาย กล่าวโดยสรุป

ดงัน้ี 

1. โครงเร่ือง หมายถึง เหตุการณ์ชุดหน่ึง โครงเร่ืองที่ดีหรือที่เป็นที่นิยมของผูอ่้าน คือ โครง

เร่ืองที่มีปัญหาหรือความขดัแยง้ที่ส าคญัที่เกิดขึ้นกบัตวัเอกของเร่ือง เป็นปัญหาหรือความขดัแยง้ที่มี

ความเขม้ขน้รุนแรง มีอิทธิพลต่อตวัละครเอกของเร่ือง 

2. ตวัละคร หมายถึง บุคคลทีผูแ้ต่งก าหนดขึ้นมาเพือ่ท  าพฤติกรรมต่าง ๆ ในเร่ือง เป็นผูท้ี่ท  า

ใหเ้ร่ืองเคล่ือนไหวด าเนินไปสู่จุดหมายปลายทาง อาจจะเป็นมนุษยห์รือมิใช่มนุษยก์็ได ้

3. บทสนทนา หมายถึง ค  าพดูของตวัละครที่ใชโ้ตต้อบกนัในเร่ือง บทสนทนาเป็นเคร่ืองมือส าคญัที่

ท  าให้ผูอ่้านทราบแนวคิดหรือความตอ้งการที่ผูเ้ขียนตอ้งการจะส่ือ นอกจากน้ีบทสนทนาท าให้

ทราบถึงบคุลิก นิสยั ภูมิหลงั ขอ้ขดัแยง้ หรือรายละเอียดต่าง ๆ ของตวัละคร 

4. ฉาก หมายถึง ส่ิงแวดลอ้มในเร่ือง เช่น เวลา สถานที่ เพื่อบอกให้ผูอ่้านไดท้ราบว่าตวั

ละครก าลังแสดงบทบาทในชีวิตของตัวละครที่มี ส่ิงแวดล้อมอย่างไร ฉากที่ ดีจะต้องมีความ

สอดคล้องกับเน้ือเร่ืองและบทบาทของเร่ือง ควรมีความสมจริง ผูแ้ต่งจึงมีความจ าเป็นที่ตอ้งให้

รายละเอียดเก่ียวกบัสถานที่ สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศใหดู้เป็นจริงมากที่สุด 
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6. กลวธีิการด าเนินเร่ือง หมายถึง การล าดบัเร่ืองราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการด าเนินเร่ือง

ตั้งแต่ตน้จนจบ ซ่ึงมีดว้ยกนัหลายวธีิ เช่น การสร้างความขดัแยง้ การล าดบัเหตุการณ์ในเร่ือง                 

การสร้างความกระหายใคร่รู้ การใชเ้หตุการณ์ประจวบเหมาะหรือเหตุบงัเอิญ การใชล้างบอก

ล่วงหนา้  

 จากองค์ประกอบของนวนิยายดังกล่าวมาขา้งต้น เป็นเพียงเกณฑ์ในการศึกษารูปแบบ

ของนวนิยายเท่านั้น เหนือส่ิงอ่ืนใดคุณค่าของนวนิยายตอ้งมีองคป์ระกอบในส่วนอ่ืน ๆ อีกด้วย             

ทั้งกลวธีิการด าเนินเร่ือง ให้สอดคลอ้งกบัโครงเร่ือง กลวิธีการใชลี้ลาภาษาเพือ่ให้นวนิยายเร่ืองนั้น 

น่าติดตาม และเกิดความประทบัใจแก่ผูอ่้าน 

 2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ 

2.1 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับนวนิยายอิงประวัติศาสตร์  

 นวนิยายอิงประวติัศาสตร์เป็นนวนิยายประเภทหน่ึงที่มีผูต้ระหนักถึงคุณค่า แต่เป็น                

การประพนัธ์ที่ตอ้งศึกษาคน้ควา้ ประอรรัตน์ บูรณมาตร์ (2523 : 212) กล่าววา่ หลวงวิจิตรวาทการ

ไดน้ าเน้ือหาทางประวติัศาสตร์ที่ส าคญั และน่าประทบัใจจากประวติัศาสตร์มาเสริมแต่ง สร้างตวั

ละครให้มีบทบาทรัก โศก บางเร่ืองอาจจะใชแ้ค่ช่ือบุคคล ช่ือเมือง ทางประวติัศาสตร์เพียงเส้ียวมา

ผูกเป็นเร่ือง เพื่อให้คนดูเกิดความประทบัใจ ทั้งน้ี นวนิยายอิงประวติัศาสตร์เหล่าน้ีลว้นมีแนวคิด

ส าคญั คือ ปลุกใจใหรั้กชาติ 

 บุญเหลือ  เทพยสุวรรณ (2522 : 113) กล่าวถึงกลวิธีการเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์               

ว่ากลวิธีของการเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์นั้ น แตกต่างจากการเขียนนวนิยายประเภทอ่ืน                 

ผูแ้ต่งจะตอ้งแสดงให้ผูอ่้านไดเ้ห็นภาพในสมยันั้นชดัเจนพอสมควร ยิง่ถา้ใชป้ระวติัศาสตร์ชาติอ่ืน

ที่ไม่ใช่ชาติเดียวกบัผูแ้ต่งหรือผูอ่้าน ก็ตอ้งท าให้เห็นภาพนั้นดว้ยการบรรยาย การพรรณนา แมส่ิ้ง

เล็ก ๆ น้อย ๆ จนผูอ่้านเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตที่แสดงในเร่ืองได ้ผิดจากการแต่งนว

นิยายที่มีเน้ือเร่ืองเกิดในสมยัเดียวกนักบัผูแ้ต่งและผูอ่้านมีชีวติอยู ่ซ่ึงผูแ้ต่งจะไม่ตอ้งอธิบายรูปร่าง

ของพาหนะ หรือของถนน หรืออาหาร แต่ถา้เป็นนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ ผูแ้ต่งตอ้งเอาใจใส่กบั

ส่ิงที่ยกมาเป็นอุทาหรณ์อยา่งมาก 

 ว. วนิิจฉยักุล (2537 : 95) ไดก้ล่าวถึง ความแตกต่างระหวา่งนวนิยายกบัประวติัศาสตร์ไวว้่า 

นวนิยายเป็นจินตนาการไม่ควรน าไปอา้งอิงในเชิงขอ้มูลทางประวติัศาสตร์ ถึงแม้ว่า นวนิยายอิง
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ประวติัศาสตร์ โดยทัว่ไปจะพยายามเก็บรายละเอียดความเป็นจริงในอดีตตามความสามารถของ

ผูป้ระพนัธ์จนบางเร่ืองอาจเหมือนกับภาพจ าลองเหตุการณ์ในอดีต แต่ส่ิงที่ต้องค  านึงถึงก็คือ                    

นวนิยายก็คือ วรรณกรรมอันเป็นเร่ืองของจินตนาการ เป็นผลผลิตจาก จินตทัศน์ (Pereption)                     

ของผูแ้ต่ง ดังนั้ น จะน ามาอ้างในฐานะเป็นการบันทึกขอ้เท็จจริงเหมือนกับการอ้างพงศาวดาร 

จดหมายเหตุ บนัทึก ฯลฯ ไม่ได ้

 จากขอ้ความขา้งตน้สรุปได้ว่า นวนิยายอิงประวตัิศาสตร์ หมายถึง การเขียนนวนิยายที่     

น าเคา้โครงมาจากประวติัศาสตร์ มีการด าเนินเร่ือง ฉาก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในประวติัศาสตร์             

ผูแ้ต่งอาจสร้างตวัละครขึ้นมา สร้างเร่ืองให้ด าเนินไปควบคู่กบัเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์มุ่งให้

ผูอ่้านเกิดจินตนาการ และอารมณ์สะเทือนใจ การเขียนนวนิยายอิงประวตัิศาสตร์ต้องอาศัย

จินตนาการบวกกับความพยายามที่จะเช่ือมโยงความจริงอย่างมากที่ สุด ที่ส าคัญนวนิยาย                         

อิงประวติัศาสตร์ไม่สามารถยดึเร่ืองราวในนวนิยายใชอ้า้งอิงในงานวชิาการได ้ 

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ 

 จากการศึกษาเก่ียวนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ พบว่าการน านวนิยายอิงประวติัศาสตร์

สามารถน ามาใช้ในการศึกษาไดใ้นประเด็นที่หลากหลาย เร่ืองราวในนวนิยายอิงประวตัิศาสตร์

สะทอ้นวิถีชีวิตของผูค้นในยุคนั้น ความเช่ือ ความนิยมชมชอบ ทั้ง ด้านอาหาร ด้านการแต่งกาย 

ดา้นวชิาอาคม เป็นตน้ 

 ประคอง  เจริญจิตรกรรม (2527 : บทคดัยอ่) วจิยัเร่ือง “การศึกษานวนิยายอิงประวตัิศาสตร์

ไทยระหว่าง พ.ศ. 2490 - พ.ศ. 2525” ด้านเน้ือหาและกลวิธีการประพนัธ์ ผลการศึกษาพบว่า 

ทางดา้นเน้ือหามีการน าเน้ือเร่ืองบางส่วนมาจากเหตุการณ์ในอดีตสมัยอยธุยาและรัตนโกสินทร์                           

โดยผู ้ประพันธ์ได้เพิ่มบทบาทของตัวละครที่ไม่ มีจริงในประวติัศาสตร์เสริมเข้าไว้ในเร่ือง                   

เพื่อด าเนินเร่ืองได้ครบรสทั้งทุกข ์รัก โศก และหวาดกลัว ตลอดจนสอดแทรกความคิดเห็นของ

ผูป้ระพนัธ์ลงไปในเน้ือหา ส่วนทางด้านกลวิธีการประพนัธ์ ผูป้ระพนัธ์มีความประณีตในการ

เลือกสรรถ้อยค าได้เป็นอยา่งดี สามารถโน้มน้าวอารมณ์ความคิดของผูอ่้านให้คล้อยตามไปกับ

เน้ือหาและบทบาทของตวัละครได ้

 อภิรักษ์  ชัยปัญหา (2546 : บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ือง “วิเคราะห์นวนิยายอิงประวตัิศาสตร์                

การเสียกรุงศรีอยุธยาคร้ังที่ 2” มีวตัุประสงค์ของการวิจยั 3 ประการ ประการแรก ได้แก่ ศึกษา



36 
 

องคป์ระกอบของไตรภูมิแห่งวรรณคดีในนวนิยายอิงประวติัศาสตร์การเสียกรุงศรีอยธุยาคร้ังที่ 2 

ในขั้นตอนของการสร้าง การเสพ และวรรณกรรม ประการที่สอง ได้แก่ ศึกษาความสัมพนัธ์

ระหว่างผูแ้ต่งและผูอ่้านกบับริบททางสงัคม เพื่อใหเ้ห็นถึงพฒันาการของนวนิยายอิงประวติัศาสตร์

การเสียกรุงศรีอยธุยาคร้ังที่ 2 และประการสุดทา้ย ได้แก่ พิจารณาคุณค่าโดยการอธิบายให้เห็น

หนา้ที่และความส าคญัของนวนิยายอิงประวติัศาสตร์การเสียกรุงศรีอยธุยาคร้ังที่ 2 ที่ส่งผลต่อสงัคม

และวงวรรณกรรมไทย ผูว้จิยัศึกษานวนิยายจ านวน 10 เร่ือง คือ ทหารเอก  พระบณัฑูร ขา้หลวงเดิม 

และบางระจนั ของไม ้ เมืองเดิม กรุงแตก ของพลตรีหลวงวจิิตรวาทการ ฟ้าใหม่ ของศุภร  บุนนาค 

เลือดสุพรรณ ของสุจิตต์  วงษ์เทศ สายโลหิต ของโสภาค  สุวรรณ  คนดีศรีอยุธยา ของเสนีย ์        

เสาวพงศ ์นายขนมตม้ ของคมทวน  คนัธนู และจอมทหารธรรมาธิเบศ ของรพีพร ซ่ึงผูว้ิจยัได้ใช้

วิธีการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของ “ไตรภูมิแห่งวรรณคดี” ประกอบด้วย ผูแ้ต่งวรรณกรรม และ

ผูอ่้าน ผลการศึกษาพบวา่ ภูมิหลงัของผูแ้ต่ง ไดแ้ก่ พื้นฐานครอบครัว การศึกษา ประสบการณ์ชีวิต 

ความสนใจ อาชีพ และอุดมการณ์ของผูแ้ต่ง รวมทั้งการเปล่ียนแปลงทางสังคมมีส่วนในการก าหนด

จุดมุ่งหมายในการประพนัธข์องผูแ้ต่ง ส่วนบริบททางสงัคมดา้นวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้งกบันวนิยาย

อิงประวติัศาสตร์กลุ่มกรณีศึกษา พบว่านวนิยายอิงประวติัศาสตร์กลุ่มน้ีไดรั้บอิทธิพลทั้งทางดา้น

รูปแบบและเน้ือหาโดยตรงจากตะวนัตก แต่ยงัคงสอดคล้องกับค่านิยมของไทยที่นิยมเร่ืองอิง

พงศาวดารหรือเร่ืองเกร็ดประวัติศาสตร์  ภูมิ รู้ประวตัิศาสตร์ของผู ้อ่านส่งผลต่อการเข้าถึง

วรรณกรรมประเภทน้ี ความนิยมและหน้าที่ของผูอ่้านส่งผลต่อพัฒนาการของนวนิยายอิง

ประวติัศาสตร์กลุ่มน้ี ทั้งในดา้นการสร้างสรรค ์การเผยแพร่ และการแปรรูปสู่ศิลปะประเภทอ่ืน ซ่ึง

สะทอ้นค่านิยมของสงัคมที่ไดย้กสถานะของนวนิยายอิงประวติัศาสตร์การเสียกรุงศรีอยธุยาคร้ังที่ 2 

จนเป็นที่ยอมรับให้เป็นวรรณกรรมที่มีคุณค่าในระดบัสูง มีนัยของการเชิดชูบรรพบุรุษและแสดง

เกียรติภูมิแห่งความเป็นไทย 

 วนัชนะ  ทองค าเภา (2550 : บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ือง “ภาพตัวแทนของสมเด็จพระมหา                 

ธรรมราชาในวรรณกรรมไทย” มีวตัถุประสงค์ของการวิจยั 2 ประการ ได้แก่ ประการแรก คือ                

เพื่อศึกษาภาพตวัแทนของสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่ปรากฏในวรรณกรรมไทย และประการ               

ที่สอง คือ เพื่อศึกษาวตัถุประสงคใ์นการแต่งและกลวิธีการเล่าเร่ืองที่ใชใ้นการสร้างภาพตวัแทน

ของสมเด็จพระมหาธรรมราชาในวรรณกรรมไทย ผูว้ิจยัเลือกศึกษาวิเคราะห์ตัวละครสมเด็จ                 
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พระมหาธรรมราชาที่ปรากฏในวรรณกรรมไทย ตั้งแต่สมยัรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบนั โดยเลือก

วรรณกรรมที่มีเน้ือหากล่าวถึงเหตุการณ์ประวติัศาสตร์สมัยกรุงศรีอยธุยาตั้งแต่เร่ิมรัชสมยัสมเด็จ

พระไชยราชาธิราช (พ.ศ. 2507) จนส้ินรัชสมยัสมเด็จพระมหาธรรมราชา (พ.ศ. 2121) และปรากฏ

บทบาทของตวัละครขุนพิเรนทรเทพ ตวัละครพระมหาธรรมราชา หรือตวัละครสมเด็จพระมหา

ธรรมราชาธิราชชดัเจน จ านวน 15 เร่ือง เช่น บทเสภาเร่ืองพระราชพงศาวดาร โคลงภาพพระราช

พงศาวดาร เฉ ลิม เกียร ต์ิกษัต ริย ์ค  าฉันท์  บทละครดึกด าบรรพ์เร่ือ งพระสุพรรณกัลยา                                  

นวนิยายอิงประวัติศาสตร์จ านวน 7 เร่ือง เช่น เร่ืองผู ้ชนะสิบทิศ เร่ืองสมเด็จพระสุริโยทัย                          

เร่ืองพระพี่น างสุพรรณกัลยาณี  เร่ืองพ่อ เป็นต้น  ผลการวิจัยพบว่า  ภาพตัวแทนสมเด็จ                            

พระมหาธรรมราชาในวรรณกรรมสามารถแบ่งตามสถานภาพได้ 3 สถานภาพ สถานภาพแรก                

คือ สถานภาพขุนพเิรนทรเทพผูเ้ป็นขนุศึกของอยธุยา ปรากฏเป็นภาพของผูป้ราบยคุเขญ็และนกัรัก

นักรบ สถานภาพที่สอง คือ สถานภาพพระมหาธรรมราชาผูเ้ป็นเจา้เมืองพิษณุโลก ปรากฏเป็น             

ภาพของผูต่้อสู้เพื่อชาติ ผูเ้ผด็จชาติตน และผูพ้่ายแพ ้และสานภาพที่สาม คือ สถานภาพสมเด็จ            

พระมหาธรรมราชาธิราชผูเ้ป็นพระมหากษตัริยแ์ห่งกรุงศรีอยธุยา ปรากฏเป็นภาพพระราชบิดาของ

วีรสตรี/วีรบุรุษ และเป็นวีรกษตัริย ์นอกจากน้ี ผูว้ิจยัพบว่ามีการเปล่ียนแปลงของแรงผลักดันที่

ส่งผลต่อภาพตวัแทนของสมเด็จพระมหาธรรมราชาอยา่งนอ้ย 2 ประการ ไดแ้ก่ พลงัแห่งวรรณศิลป์ 

คือ กลวิธีการเล่าเร่ือง พลังอีกประการหน่ึง คือ พลงัทางปัญญา คือ ความคิดในแต่ละยคุสมัย ซ่ึง

รวมถึงความคิดทางการเมือง สงัคม วฒันธรรม โดยเฉพาะ ส านึกทางประวตัิศาสตร์ที่เปล่ียนแปลง

ไปตามบริบทของยคุสมยัอนัยาวนานของการน าเร่ืองราวของสมเด็จพระมหาธรรมราชามาเสนอใน

วรรณกรรม 

 จากการศึกษางานวิจัยที่ เก่ียวข้องกับนวนิยายอิงประวติัศาสตร์พบว่า ผู ้วิจัยมุ่งศึกษา

พฒันาการของตวัละครทางประวตัิศาสตร์ ความนิยมในปัจจุบนั และอิทธิพลของทศันคติของคนใน

ยคุปัจจุบนัที่มีต่อตวัละครในประวติัศาสตร์ นอกจากน้ี แนวโนม้การสร้างนวนิยายอิงประวติัศาสตร์

ขึ้นอยูก่บัสถานการณ์ทางการเมือง ทั้งยงัสร้างจิตส านึกให้คนไทยส านึกรักสถาบนัพระมหากษตัริย ์

และความเสียสละประโยชน์ส่วนตนต่อประเทศชาติ นอกจากน้ีพบวา่ยงัไม่มีงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบั

การวเิคราะห์ลีลาภาษาในนวนิยายอิงประวตัิศาสตร์ 
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ประวตัิส่วนตัว ประวตัิการศึกษา และผลงานของรอมแพง 

 1. ประวัติส่วนตัว  

 รอมแพง เป็นนามปากกาของ จนัทร์ยวีร์ สมปรีดา ช่ือเล่น อุ้ย เกิด พ.ศ. 2520 อ  าเภอสิชล 

จังหวัดนครศรีธรรมราช นามปากกา รอมแพง มีที่มาจากช่ือของนางเอกในนวนิยายเร่ือง                     

“เวียงกุมกาม”  ของนักแต่งนวนิยายช่ือดัง “ทมยนัตี” ซ่ึงถือเป็นนักเขียนในดวงใจของจนัทร์ยวีร์               

อีกทั้งช่ือรอมแพง ยงัเป็นภาษาลา้นนาโบราณ แปลวา่ ผูเ้ป็นที่รัก หรือ หญิงผูเ้ป็นที่รัก ซ่ึงจนัทร์ยวีร์ 

เห็นว่ามีความหมายดี อีกทั้งเธอเองก็ช่ืนชอบในตวัอักษรล้านนาโบราณ จึงได้ขออนุญาตน าช่ือ  

รอมแพง มาใชเ้ป็นช่ือนามปากกา 

 2. ประวัติการศึกษา 

 รอมแพงส าเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษาจาก  โรงเรียนวดัประทุมทายการาม                  

ระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  และระดับปริญญาตรีจากคณะโบราณคดี 

มหาวทิยาลยัศิลปากร เอกประวตัิศาสตร์ศิลปะ โทภาษาไทย 

 3. ประวัติการท างาน 

 รอมแพงเคยท างานอ่ืน ๆ หลังเรียนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ดังน้ี พนักงานขาย

เคร่ืองส าอาง  ตวัแทนขายบา้น  เลขานุการทนายความ  งานธุรการ   พนกังานประมาณราคาบริษทั

ตกแต่งภายใน รวมไปถึงพนกังานพสูิจน์อกัษร  ก่อนที่จะตดัสินใจเป็นนกัเขียนอยา่งเตม็ตวั 

 4. ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์  

 นวนิยายที่ไดรั้บการตีพิมพมี์ทั้งส้ิน 22 เร่ือง ซ่ึงมีนวนิยาย 7 เร่ือง ไดน้ ามาสร้างเป็นละคร

โทรทศัน์ ดงัน้ี  

 สายลบัลิปกลอส  ตีพมิพค์ร้ังแรก พ.ศ. 2549 

 ปักษานาคา   ตีพมิพค์ร้ังแรก พ.ศ. 2549  

 ลูกทุ่งโมดิฟายด ์  ตีพมิพค์ร้ังแรก พ.ศ. 2550 

 พรายพรหม   ตีพมิพค์ร้ังแรก พ.ศ. 2550 น ามาสร้างเป็นละครโทรทศัน์ 

 มิติรักขา้มดวงดาว  ตีพมิพค์ร้ังแรก พ.ศ. 2550 น ามาสร้างเป็นละครโทรทศัน์ 

 พรายพยากรณ์   ตีพมิพค์ร้ังแรก พ.ศ. 2550 น ามาสร้างเป็นละครโทรทศัน์ 

 พรายเนตรทิพย ์  ตีพมิพค์ร้ังแรก พ.ศ. 2550 
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 ยมธิดา    ตีพมิพค์ร้ังแรก พ.ศ. 2551 

 ป่วนรัก สลบัร่าง  ตีพมิพค์ร้ังแรก พ.ศ. 2552 

 เรือนพะยอม   ตีพมิพค์ร้ังแรก พ.ศ. 2552 น ามาสร้างเป็นละครโทรทศัน์ 

 ดาวเก้ียวเดือน   ตีพมิพค์ร้ังแรก พ.ศ. 2552 น ามาสร้างเป็นละครโทรทศัน์ 

 บุพเพสนันิวาส   ตีพมิพค์ร้ังแรก พ.ศ. 2553 น ามาสร้างเป็นละครโทรทศัน์ 

 ดาวเก้ียวเดือน(ภาคพเิศษ) ตีพมิพค์ร้ังแรก พ.ศ. 2553  

 สายลบัไวทโ์รส   ตีพมิพค์ร้ังแรก พ.ศ. 2554 

 สายลบัอายแชโดว ์ ตีพมิพค์ร้ังแรก พ.ศ. 2554 

 โภคีธรา   ตีพมิพค์ร้ังแรก พ.ศ. 2554 

 คีตโลกา   ตีพมิพค์ร้ังแรก พ.ศ. 2554 น ามาสร้างเป็นละครโทรทศัน์ 

 มินตรา    ตีพมิพค์ร้ังแรก พ.ศ. 2556 

 ต ารารักยอดพธู   ตีพมิพค์ร้ังแรก พ.ศ. 2557 

 เจา้แม่กวนอิม   ตีพมิพค์ร้ังแรก พ.ศ. 2557 

 มณีรัตนะ   ตีพมิพค์ร้ังแรก พ.ศ. 2558 

 ต ารารักยอดดวงใจ  ตีพมิพค์ร้ังแรก พ.ศ. 2559 

 นวนิยายของรอมแพง ระหว่าง พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2559 รวมเป็นเวลา 10 ปี  ปรากฏ                 

นวนิยายที่ ได้รับการตีพิมพ์ทั้ งส้ิน  22 เร่ือง โดยมี  5 เร่ือง เป็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์                              

โดยมีลกัษณะร่วมในดา้นการด าเนินเร่ืองใหต้วัละครเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัอดีต ส่ิงที่น่าสนใจอีก

ประการคือการใชลี้ลาภาษาที่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั การใชค้  าโบราณ การเล่าบรรยาย พรรณนา 

ฉากในอดีต เป็นตน้ ซ่ึงการด าเนินเร่ืองจะควบคู่ไประหว่างชาติปัจจุบนั และชาติอดีต ด้วยเหตุน้ี 

ผูว้ิจัยจึงเลือกศึกษากลวิธีในการน าเสนอเน้ือหาและการใช้ภาษาในนวนิยาย ของ รอมแพง                   

ในนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ทั้ง 5 เร่ือง  

 

 

 

 



บทที่ 3 
วธิีด าเนินการวจิัย 

  
 การศึกษากลวิธีในการน าเสนอเน้ือหาและการใช้ภาษาในนวนิยาย ของ รอมแพง                    
ศึกษาจากต ารา เอกสารงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งและน าเสนอผลการศึกษาโดยวิธีพรรณนาเชิงวิเคราะห์ 
ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี  
 

ขั้นรวบรวมข้อมูล  
 1. ศึกษางานวิจัยและเอกสารที่ เก่ียวข้องกับการวิเคราะห์การใช้ภาษาในนวนิยาย                         
อิงประวตัิศาสตร์ 
 2. รวบรวมงานเขียนประเภทนวนิยายของ รอมแพง  
 3. ศึกษางานเขียนนวนิยายของรอมแพง เฉพาะเร่ืองที่ เก่ียวข้องกับประวัติศาสตร์                       
การขา้มภพ ขา้มชาติ ผูว้จิยัไดค้ดัเลือกนวนิยายที่ใชใ้นการวจิยัทั้งหมด 5 เร่ือง ดงัต่อไปน้ี 

3.1  พรายพรหม พ.ศ. 2550 (พมิพค์ร้ังที่ 1) 
3.2  เรือนพะยอม    พ.ศ. 2552 (พมิพค์ร้ังที่ 1) 
3.3  บุพเพสนันิวาส    พ.ศ. 2553 (พมิพค์ร้ังที่ 1) 
3.4  มินตรา     พ.ศ. 2556 (พมิพค์ร้ังที่ 1) 
3.5  มณีรัตนะ  พ.ศ. 2558 (พมิพค์ร้ังที่ 1) 

 4. รวบรวมศึกษาเอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัการใชภ้าษา 
 5. รวบรวมเอกสารที่เก่ียวขอ้งกบันวนิยายและนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ 
 

ขั้นวเิคราะห์ข้อมูล 
  การวเิคราะห์กลวธีิในการน าเสนอเน้ือหาและการใชภ้าษาในนวนิยาย ของ รอมแพง โดยใช้
หวัขอ้ในการวเิคราะห์ ดงัต่อไปน้ี   
 1. การใชค้  า  

1.1 การใชค้  าบ่งช้ีพฤติกรรม 
1.2 การใชค้  าเรียกช่ือ 
1.3 การใชค้  าบอกขนาด จ านวน 
1.4 การใชค้  าลงทา้ย 
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1.5 การใชค้  าแสดงการถาม 
1.6 การใชค้  าสรรพนาม 
1.7 การใชค้  าอุทาน 
1.8 การใชค้  าสแลง 
1.9 การใชค้  าทบัศพัท ์

2. การใชป้ระโยค 
2.1 การใชป้ระโยคกระชบั 
2.2 การใชป้ระโยคขนาดยาว 
2.3 การใชป้ระโยคที่มีค  าถามเชิงวาทศิลป์ 

3. การใชภ้าพพจน์ 
3.1 การใชภ้าพพจน์อุปมา 
3.2 การใชภ้าพพจน์อติพจน์ 
3.3 การใชภ้าพพจน์บุคลาธิษฐาน 
3.4 การใชภ้าพพจน์สทัพจน์   

4. การใชโ้วหาร 
4.1 การใชบ้รรยายโวหาร 

4.1.1 การบรรยายสถานะของตวัละครที่ต่างชนชั้นกนั 
4.1.2 การบรรยายค่านิยมของตวัละครตามยคุสมยั 

4.2 การใชพ้รรณนาโวหาร 
4.2.1 การพรรณนาพฤติกรรมของตวัละคร 
4.2.2 การพรรณนาอารมณ์ความรู้สึกของตวัละคร 

4.3 การใชเ้ทศนาโวหาร 
4.3.1 การใหข้อ้คิดดา้นความรักชาติ และพระมหากษตัริย ์
4.3.2 การใหข้อ้คิดดา้นความรัก 
4.3.3 การใหข้อ้คิดดา้นการด าเนินชีวติ 

5. กลวธีิในการน าเสนอเน้ือหา 
5.1 การตั้งช่ือเร่ือง 

5.1.1 การตั้งช่ือเร่ืองโดยใชช่ื้อตวัละครหลกั 
5.1.2 การตั้งช่ือเร่ืองตามสถานที่ 

 



42 
 

5.1.3 การตั้งช่ือเร่ืองตามแนวคิดส าคญัของเร่ือง 
5.1.4 การตั้งช่ือเร่ืองตามส่ิงของส าคญัของเร่ือง 

5.2 การเปิดเร่ือง 
5.2.1 การเปิดเร่ืองโดยพรรณนาฉากและบรรยากาศ 
5.2.2 การเปิดเร่ืองโดยพรรณนาพฤติกรรมของตวัละคร 
5.2.3 การเปิดเร่ืองโดยใชบ้ทสนทนาของตวัละคร 
5.2.4 การเปิดเร่ืองโดยใชบ้ทประพนัธข์องผูแ้ต่งเอง 

5.3 การด าเนินเร่ือง 
5.3.1 การเรียงล าดบัเน้ือเร่ือง 
5.3.2 การอา้งถึง 

5.3.2.1 การอา้งถึงเหตุการณ์ในประวตัิศาสตร์ 
5.3.2.2 การอา้งถึงบทประพนัธ ์
5.3.2.3 การอา้งถึงบทเพลง 
5.3.2.4 การอา้งถึงสถาบนัพระมหากษตัริย ์

5.3.3 การสอดแทรกค าประพนัธข์องตนเอง 
5.3.3.1 การสอดแทรกค าประพนัธป์ระเภทโคลงส่ีสุภาพ 
5.3.3.2 การสอดแทรกค าประพนัธป์ระเภทกลอนสุภาพ 
5.3.3.3 การสอดแทรกค าประพนัธป์ระเภทกลอนหก 
5.3.3.4 การสอดแทรกค าประพนัธป์ระเภทกาพยย์านี 11 

5.4 การปิดเร่ือง 
5.4.1 การปิดเร่ืองโดยการบรรยายเร่ืองราวในอดีต 
5.4.2 การปิดเร่ืองโดยการใชบ้ทเพลงที่ส่ือถึงเร่ืองราวในอดีต 
5.4.3 การปิดเร่ืองโดยการใชบ้ทประพนัธท์ี่ส่ือถึงเร่ืองราวในอดีต 

 

ขั้นสรุป  อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 เม่ือผูว้ิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับกลวิธีในการน าเสนอเน้ือหาและการใช้ภาษาใน                 
นวนิยาย ของ รอมแพง ผูว้จิยัจึงน าเสนอขอ้มูลดงัน้ี 
 1. สรุปผลและอภิปรายผล 
 2.  เสนอผลการศึกษาโดยวธีิพรรณนาวเิคราะห์ 
 3. อธิบายขอ้เสนอแนะเพือ่เป็นแนวทางน าไปใชก้บัการจดัการเรียนรู้ 



บทที่ 4 
ผลการวจิัย 

 
 กลวิธีในการน าเสนอเน้ือหาและการใช้ภาษาเป็นลักษณะเฉพาะของนักเขียนแต่ละคน               
การใชภ้าษาสะทอ้นถึงประสบการณ์ รสนิยม ความรู้สึกนึกคิด ตลอดจนความรู้ความสามารถของ
นักเขียนแต่ละคน อาจจะแสดงได้ในหลายรูปแบบ ทั้ งในรูปของประโยค การผูกเร่ือง โวหาร                 
การเล่นค า ซ่ึงผูอ่้านสามารถสังเกตไดจ้ากงานเขียนที่ปรากฏของนกัเขียนนั้น ๆ ทั้งน้ี องคป์ระกอบ
ของกลวิธีในการน าเสนอเน้ือหาและการใชภ้าษาเป็นผลงานเฉพาะส่วนบุคคลไม่สามารถก าหนด
ชดัเจน ตายตวัได ้ท าให้การศึกษากลวิธีในการน าเสนอเน้ือหาและการใชภ้าษาในงานเขียนต่าง ๆ 
ยอ่มมีองคป์ระกอบที่แตกต่างกนัออกไป 
 การศึกษากลวิธีในการน าเสนอเน้ือหาและการใช้ภาษาในนวนิยายนั้ นเป็นการศึกษา              
ความเป็นตวัตนของผูเ้ขียนที่หลบซ่อนอยู่ในนวนิยาย ท าให้เห็นภูมิหลัง ความรู้ ประสบการณ์ 
ทศันคติของผูเ้ขียน ดงันั้น ไม่ว่าผูเ้ขียนงานประเภทใด เร่ืองใด แนวใด ก็จะมีกลวิธีในการน าเสนอ
เน้ือหาและการใชภ้าษาอยูใ่นงานเขียนเหล่านั้น 
 การศึกษากลวิธีในการน าเสนอเน้ือหาและการใช้ภาษาในนวนิยาย ของ รอมแพง                    
เป็นการพิจารณา การใชค้  า การใชป้ระโยค  การใชภ้าพพจน์  การใชโ้วหาร และกลวิธีการน าเสนอ
เน้ือหา ท าให้นวนิยายมีความน่าสนใจ  มีความบันเทิ ง อีกทั้ งยงัได้สอดแทรกความรู้ทาง
ประวติัศาสตร์ เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้เกิดความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษเป็นไทย และสืบสาน
ความเป็นชาติไทยใหค้งอยูสื่บไป 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัศึกษานวนิยายของ รอมแพง จ านวน 5 เร่ือง ซ่ึงทั้ง 5 เร่ืองเป็น             
นวนิยายอิงประวตัิศาสตร์ ประกอบไปดว้ย พรายพรหม  เรือนพะยอม  บุพเพสันนิวาส   มินตรา                 
และมณีรัตนะ โดยศึกษาใน 5 ประเด็น ดงัต่อไปน้ี 
 1. การใชค้  า 
 2. การใชป้ระโยค 
 3. การใชภ้าพพจน์ 
 4. การใชโ้วหาร 
 5. กลวธีิในการน าเสนอเน้ือหา 
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การใช้ค า 
 รอมแพงมักใช้ค  าที่เหมาะสมกับเน้ือหาและบริบทของตัวละคร เพื่อสร้างความสมจริง
ใหก้บัเน้ือเร่ือง และสะดุดตาผูอ่้าน นอกจากน้ีก็สะทอ้นการเป็นผูมี้ความสามารถดา้นการใชภ้าษาที่
สอดรับกบัประวติัศาสตร์ในยคุนั้น ๆ ของผูแ้ต่งดว้ย 
 ในการศึกษาการใช้ภาษาในประเด็นการใช้ค  าที่ปรากฏในนวนิยาย ของ รอมแพง ผูว้ิจยั
เลือกศึกษาในประเด็น 9 ประเด็น คือ 
 1. การใชค้  าบ่งช้ีพฤติกรรม 
 2. การใชค้  าเรียกช่ือ 
 3. การใชค้  าบอกขนาด จ านวน 
 4. การใชค้  าลงทา้ย 
 5. การใชค้  าแสดงการถาม 
 6. การใชค้  าสรรพนาม 
 7. การใชค้  าอุทาน 
 8. การใชค้  าสแลง 
 9. การใชค้  าทบัศพัท ์
 
 1. การใช้ค าบ่งช้ีพฤติกรรม 
 ผูว้ิจยัพบว่า ผูแ้ต่งนิยมใชค้  าบ่งช้ีพฤติกรรม เช่น ค  าว่า สาระโกก คือ พาล, ประสิทธิเม คือ 
บ่อยคร้ัง, วิปลาส คือ แตกต่างไปจากสามญัธรรมดา, ติดสนม คือ ติดคุก, เล่ห์กระเท่ห์ คือ กลอุบาย, 
พลิาส คือ งามอยา่งมีเสน่ห์, เคร่า คือ รอ,  เล่ือนเป้ือน คือ พูดเลอะเทอะ, ทเวน คือ ตระเวน, เคเ้ก ้คือ 
ไม่เป็นท่า, ราก คือ อาเจียน โดยรอมแพงจะใส่ใจกบัภาษาที่ใชใ้นการบ่งช้ีพฤติกรรมของตวัละคร
เป็นอยา่งมาก โดยเน้นตามภูมิหลงั สภาพความเป็นอยู ่เช่น ตวัละครที่อยูใ่นอดีตยอ่มมีการแสดง
พฤติกรรมที่แตกต่างจากตวัละครในยคุสมยัปัจจุบนั การใชภ้าษาจึงตอ้งสอดคล้องกับพฤติกรรม
ของยคุสมยันั้น ๆ เช่น ในนวนิยายเร่ือง มณีรัตนะ ตวัละครเอกฝ่ายหญิงช่ือว่า พีรกานต ์เป็นหญิง
สาวสมยัปัจจุบนั ยอ้นเวลาไปเป็นนวลในยคุสมยัรัตโกสินทร์ตอนกลางสมยัรัชกาลที่ 5 การใชภ้าษา
ในเร่ือง มณีรัตนะจึงเป็นภาษาในสมยันั้น ซ่ึงมีความแตกต่างจากสมัยปัจจุบนั เน่ืองจาก นวล เป็น
ขา้หลวงในพระบรมมหาราชวงั บริบท บรรยากาศ สภาพแวดล้อม บทสนทนาจึงเป็นค าพูดของ
บุคคลชั้ นสูงสมัยรัชกาลที่  5 ดังตอนที่นวลเห็นบ่าวรับใช้ในวงัท าผิดกฎจะโดนท าโทษโดย                
การกกับริเวณ ผูแ้ต่งเรียกค าที่ใชใ้นสมยันั้นว่า ติดสนม หมายถึง ถูกกกับริเวณในเขตพระราชฐาน
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ใช้แก่พระราชวงศ์ และขา้ราชการฝ่ายใน โดยอยูใ่นความควบคุมดูแลของโขลน ดังบทสนทนา
ต่อไปน้ี เป็นค าพดูที่คุณทา้วสัง่ใหโ้ขลนโบยนกัโทษ 
 

 “โบยพวกมนัคนละหน่ึงยกก่อน แลว้น ามนัไปติดสนม รอค าสัง่อีกที นาง
เหม็งลุกขึ้นเถอะ คราวที่แลว้เป็นคราวเคราะห์ของเอ็งจริง ๆ แต่ขา้เช่ือว่าการ
ชะล้างในคราวน้ีเจ้านายของเอ็งคงปลอบใจไม่น้อยแน่ ๆ ตอนน้ีกลับไป
ต าหนักก่อนเถิด” ป้าเหม็งก้มลงกราบแทบเทา้ของคุณท้าวที่เที่ยงธรรมและ
สามารถท าใหน้างรอดพน้จากอาญาหนกัคร้ังน้ีได ้ 

(มณีรัตนะ. 2558 : 137) 
 

 ส่ิงที่ท  าให้เห็นความสามารถในการใชภ้าษาของรอมแพง คือ การยอ้นไปในยคุสมยัที่ไม่ 
ซ ้ ากัน ดังในเร่ือง บุพเพสันนิวาส ตวัละครเอกฝ่ายหญิงช่ือว่า เกศสุรางค ์เป็นหญิงสาวนักศึกษา              
คณะโบราณคดี มีเหตุตอ้งยอ้นยคุไปในสมยัอยธุยาตอนกลาง คือ สมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
ซ่ึงในยคุสมยันั้น ตวัละครเอกฝ่ายหญิงช่ือว่า การะเกด ภาษาในเร่ืองบุพเพสันนิวาสจะมีค  าโบราณ
มากกว่าเร่ืองมณีรัตนะ ดว้ยเวลาที่ห่างจากยคุปัจจุบนัมากกว่า แต่ในเร่ืองบุพเพสันนิวาส การะเกด
ไดย้อ้นยคุไปอยูใ่นบา้นของขนุนาง ภาษาที่ใชจึ้งเป็นภาษาค่อนขา้งสูง แต่ไม่ถึงกบัเป็นภาษาพธีิการ
แบบภาษาในวงั ในเร่ืองน้ีผูแ้ต่งใช้ค  าบ่งช้ีพฤติกรรมของคนในสมัยอยุธยา เช่นค าว่า วิปลาส 
หมายถึง คลาดเคล่ือนไปจากธรรมดาสามัญ ดังในตอนที่ นางแดงซ่ึงเป็นบ่าวรับใช้ของแม่หญิง
จนัทร์วาสเสียชีวิตจากการถูก ปองร้าย ท่านโหราธิบดีตอ้งการหาคนผิดจึงใช้วิธีการสวดมนต์
กฤษณะกาลี หากผูร้้ายตอ้งมนตบ์ทน้ีจะตอ้งเสียชีวติ หรือในบางคร้ังถึงกบัวปิลาสได ้ดงัน้ี  
 

“มนตบ์ทน้ีตกทอดมาทางตระกูลของเขามาเน่ินนานเปรียบดัง่ค  าสาปแช่งต่อ
ผูก้ระท าผดิ เศษผา้ของนางแดงในวนัที่ตายตกจะเป็นส่ือวญิญาณที่ชกัน าใหผู้ท้ี่
ท  าร้ายนางตอ้งเกิดความประหวัน่พร่ันพรึงมุ่งร้ายมากเพียงใดก็จะยิง่ตอ้งพบ
เจอส่ิงที่ยิ่งกว่าความตาย หลายคร้ังหลายคราที่ใช้มนต์บทน้ีแล้วผูท้ี่กระท า
ความผดิถึงกบัวกิลจริตวิปลาส บางคร้ังก็ตายตกตามกนัไปเลยทีเดียว”  

(บุพเพสนันิวาส. 2561ก : 26) 
 

 



46 
 

 มีขอ้สังเกตว่า การใชค้  าบ่งช้ีพฤติกรรมของรอมแพงจะสะทอ้นให้เห็นถึงการใชภ้าษาใน          
การเลือกค ามาใชใ้ห้เหมาะสมกบับริบท ยคุสมยั ฐานะ ชนชั้นของตวัละคร ไดแ้ก่ ตวัละครที่อยูใ่น               
ชนชั้นกษัตริย ์จะมีการใช้ค  าราชาศัพท์ ตัวละครที่อยู่ในชนชั้นขุนนาง การใช้ค  าเป็นค าสุภาพ             
นอบน้อม ตัวละครที่อยู่ในชนชั้นไพร่ ทาส การใช้ค  าค่อนขา้งหยาบคาย ทั้งยงัแสดงให้เห็นถึง
ความรู้ความสามารถในเร่ืองประวติัศาสตร์ของรอมแพงในเชิงภาษาไดเ้ป็นอยา่งดี 
 2. การใช้ค าเรียกช่ือ  
 การใชค้  าเรียกช่ือของรอมแพง มกัเรียกสอดคลอ้งตามยคุสมยัที่ปรากฏ มกัเป็นค าเรียกช่ือ
สถานที่และการบอกเวลา เช่น เวจ คือ ห้องถ่ายทุกข์, ปสาน คือ ตลาดขายของแห้ง, สหปาลีรัฐ
อเมริกา หมายถึง ประเทศสหรัฐอเมริกา  ดงัปรากฏในนวนิยายเร่ือง มณีรัตนะ เป็นตอนที่แม่นวล  
ซ่ึงเป็นตวัละครเอกฝ่ายหญิงยอ้นยุคไปในสมัยรัชกาลที่ 5 ก าลังสนทนา กับชาวต่างชาติโดยใช้
ภาษาอังกฤษ โดยมี หม่อมราชวงศภ์ทัร  หม่อมราชวงศ์ฉัตร บงัเอิญยนืฟังการสนทนาดว้ยความ
ประหลาดใจ ผูแ้ต่งใชค้  าวา่ อีหรอบ เพือ่เรียกช่ือ ทวปียโุรป ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี  
 

 “บ๊ะ! โกเ้สียจริงเม่ือใดเราสองคนจะพูดฝร่ังไดค้ล่องอยา่งแม่หนูคนนั้น
บา้งน่ี” 
 “หากเราไปอีหรอบ และไดไ้ปเกรทบริเตนก็อาจจะตอ้งพูดภาษาเขาเป็น               
ประสิทธิเมก็คงพูดไดค้ล่องเองล่ะคุณฉัตร” หม่อมราชวงศภ์ทัรพดูก่อนจะหัน
ไปมองมารดาที่ดูทีท่าวา่จะซ้ือของเสร็จแลว้จึงเอ่ยชวนลูกผูพ้ี ่ 

(มณีรัตนะ. 2558 : 47) 
 

 นอกจากช่ือเรียกสถานที่ที่แตกต่างจากยุคสมัยปัจจุบนัแลว้ แมแ้ต่ค  าบอกเวลาผูแ้ต่งก็ใช้
เรียกแตกต่างกัน เช่น ค  าว่า เพลาชาย หมายถึง เวลาบ่าย ช่วงบ่าย ปรากฏในเร่ือง บุพเพสันนิวาส            
ซ่ึงอยูใ่นสมยัอยธุยา  ตอนที่เกศสุรางคใ์นร่างของแม่การะเกดขอร้องใหห้ม่ืนสุนทรเทวาพาไปตลาด 
ตวัละครใช้ค  าดังกล่าว ดังบทสนทนาต่อไปน้ี “เยี่ยงน้ีไปสักเพลาชายดีหรือไม่ ให้ขา้กลับจาก
ราชการก่อนแล้วจึงค่อยไป” ค  าพูดนั้นท าให้มารดาของเขาค่อย ๆ ถอนหายใจด้วยความโล่งอก 
(บุพเพสนันิวาส. 2561ก : 77) 
 นอกจากค าที่ใช้ส าหรับเรียกช่ือสถานที่  และเวลาแล้ว ยงัปรากฏค าที่ใช้เรียกส่ิงของ 
เคร่ืองใช้ เช่น ค  าว่า สังขลิก คือ เคร่ืองจองจ า,  ถนิมพิมพาภรณ์  คือ เคร่ืองประดับร่างกาย,                      
หมอ้น ้ ามูตร คือ กระโถนปัสสาวะ อุจจาระ, ปะวะหล ่าก าไล คือ เคร่ืองประดบัส าหรับผูกขอ้มือ,             
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ไถ ้คือ ถุงยาว ๆ ส าหรับใส่ส่ิงของ, ยกป้าน คือ ภาชนะดินส าหรับชงน ้ าชา, เตียบ คือ ภาชนะใส่ของ
กิน, ครอบ คือ ฝาครอบส าหรับปิดอาหาร 
 ค าเรียกช่ือขา้วของเคร่ืองใชใ้นสมยัอยธุยานั้น ในยคุปัจจุบนัแทบจะไม่เหลือเคา้ความเดิม 
อาจเพราะส่ิงของ เคร่ืองใช ้เหล่านั้นไม่ไดใ้ช ้หรือไม่นิยมใชใ้นปัจจุบนัแลว้ เช่น ค  าวา่ หมอ้น ้ ามูตร 
หมายถึง กระโถนปัสสาวะ อุจจาระ  ซ่ึงในปัจจุบนัจะใชสุ้ขภณัฑช์นิดหน่ึงส าหรับนั่งถ่ายอุจจาระ
หรือปัสสาวะ แทนน ้ ามูตร ท าให้ค  าว่า น ้ ามูตรจึงเป็นภาษาโบราณที่ไม่ใช้แล้วในยุคปัจจุบัน                    
ค  าว่า หม้อน ้ ามูตร ปรากฏในนวนิยาย เร่ืองบุพเพสันนิวาส ตอนที่เกศสุรางค์ซ่ึงอยูใ่นร่างของแม่
การะเกด เกิดปวดปัสสาวะในตอนกลางคืน นางผิน นางแยม้ บ่าวรับใชค้นสนิทจึงแนะน าวธีิการใช้
หม้อน ้ามูตร ดงับทสนทนาต่อไปน้ี 
  

“มีหม้อน ้ามูตรเจา้ค่ะ อยูห่ลงัฉากญี่ปุ่ น หากมืดค ่าจะปล่อยหนกัก็ไดแ้ต่ตอ้งปิด
ให้มิดชิด เชา้มาบ่าวจกัเป็นคนน าไปทิ้งเองเจา้ค่ะ หากมิอยากปล่อยลงหมอ้ก็
ไปเวจไดเ้จา้ค่ะ แต่อยูห่่างจากเรือนไปไกลแลไวใ้หน้ายใชเ้ท่านั้นเจา้ค่ะ”  

(บุพเพสนันิวาส. 2561ก : 72) 
 

 ผูว้ิจัยสังเกตว่า ค  าโบราณที่ใช้เรียกช่ือส่ิงของ เคร่ืองใช้ ส่วนใหญ่มักจะพบในเร่ือง                  
มณีรัตนะ เพราะเป็นเร่ืองที่ตวัละครเอกฝ่ายหญิงใช้ชีวิตอยูใ่นพระบรมมหาราชวงั ในสมัยรัชกาล            
ที่  5 อีกอย่าง การใช้ค  าโบราณเรียกส่ิงของ เคร่ืองใช้ ผู ้เขียนต้องใช้ความรู้ การศึกษาเพิ่มเติม                    
ในการสรรค าเพื่อให้ตรงกับยุคสมัยของเร่ือง เช่น ค  าว่า ปะวะหล ่าก าไล หมายถึง เคร่ืองประดับ
ส าหรับผกูขอ้มือ ค  าว่า ปะวะหล ่าก าไล ปรากฏในนวนิยายเร่ือง มณีรัตนะ ตอนที่แม่นวล บุญฟอง 
และขา้หลวงเด็ก ๆ  คนอ่ืน ๆ ตอ้งการจะหลอกจ่าโขลนที่เฝ้าประตูวา่เป็นเจา้นายองคเ์ล็กพระองคใ์ด
พระองคห์น่ึงเสด็จ โดยการใส่เคร่ืองประดบัใหแ้ตกต่างจากขา้หลวงรับใชท้ัว่ไป ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 

ยามโพลเ้พลใ้กลมื้ดขา้หลวงตวัเล็ก ๆ ในต าหนกัและนอกต าหนกัที่สนิทสนม
กบับุญฟองต่างมาชุมนุมกนัอยา่งเงียบ ๆ ใกลต้น้ไมใ้หญ่ ดวงตาสุกใสหลายคู่มี
แววระริกสนุกสนาน บุญฟองที่เป็นตน้คิดจบันวลแต่งตวัใส่ปะวะหล ่าก าไล
พลางผดัหนา้ขาวนวล สกัพกัจึงจดัใหข้า้หลวงเด็ก ๆ ยนืเรียงแถวทุกคนปิดปาก
หวัเราะคิกคกัก่อนจะพากนัเดินไปตามถนนในวงั  

(มณีรัตนะ. 2558 : 168) 
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 การใชค้  าเรียกช่ือ ทั้งช่ือสถานที่ เวลา ส่ิงของเคร่ืองใชข้า้งตน้แสดงให้เห็นถึงการใชภ้าษา
ในการเลือกค ามาใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัยของตัวละคร เพื่อให้ผูอ่้านมีความรู้สึกร่วมไปกับ               
นวนิยายที่อ่านได้ดียิง่ขึ้น ทั้งน้ี ผูเ้ขียนได้บรรยายวิถีชีวิต วิธีการใชส่ิ้งของเหล่านั้นในอดีตอยา่ง
ละเอียด ท าใหผู้อ่้านไดรั้บความรู้ที่เก่ียวขอ้งกบัส่ิงของ เคร่ืองใชใ้นยคุสมยัต่าง ๆ 
 3. การใช้ค าบอกขนาด จ านวน 
 รอมแพงมักจะใช้ค  าบอกขนาด จ านวนด้วย เช่น ค  าว่า โข  เขื่อง กระผีก เล้ือยพ่าน คร่ึด 
โสฬส  การน าค  าเหล่าน้ีไปใช้ในนวนิยาย เช่น ค  าว่า โสฬส หมายถึง ค  าเรียกเงินปลีกสมัยก่อน              
16 อัน เป็น 1 เฟ้ือง ปรากฏในนวนิยายเร่ือง มณีรัตนะ ในตอนที่บรรยายอุโมงคห์รือสถานที่ที่ใช้
ส าหรับขบัถ่ายของชาววงัในสมยันั้น ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 

ดา้นหนา้อุโมงคท์างเขา้มีแผงขายไมแ้กง้กน้ก าละโสฬส เป็นไม่ซีกเล็ก ๆ เกลา
จนเกล้ียงไร้เส้ียน มดัหน่ึงมีอยู ่5 กา้น เอาไวใ้ช้ท  าความสะอาดยามถ่ายหนัก 
หากไม่อยากเปลืองสตางคก์็เด็ดเอาใบไมไ้วก่้อนเดินถึงอุโมงค ์อยา่งที่บุญฟอง
จดัมาให ้ส้ินทุกขไ์ปที...นวลเดินตวัเบาออกจากอุโมงคบ์ุญฟองจึงเล่าให้อยา่งรู้
ลึกรู้จริง  

(มณีรัตนะ. 2558 : 98)  
 

 นอกจากค าบอกจ านวนแล้วอย่างโสฬสแล้ว การน าค  าบอกขนาดไปใช้ในนวนิยายก็มี
จ  านวนไม่น้อย เช่น ค  าวา่ กระผีก หมายถึง เล็กนอ้ย ดงัในนวนายเร่ือง บุพเพสนันิวาส ในตอนที่แม่
หญิงการะเกดวางแผนฆ่าแม่หญิงจนัทร์วาดโดยการท าให้เรือล่ม คุณหญิงจ าปา และขุนศรีวิสาร-
วาจา สงสยัว่าเหตุการณ์น้ีแม่หญิงการะเกดน่าจะเป็นตน้เร่ือง จึงใหบ้่าวไปปลุก กิริยาท่าทางของแม่
หญิงการะเกดกบัเรียบเฉยประหน่ึงวา่ตนไม่ไดท้  าส่ิงใดผดิ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 

ร่างของแม่หญิงการะเกดเดินระทดระทวยเนิบช้ามิได้เร่งร้อน สีหน้านั้ น
ปราศจากความพร่ันพรึง และไม่ปรากฏวี่แววของความตระหนกแม้เพียง
กระผีกเดียว 

(บุพเพสนันิวาส. 2561ก : 23) 



49 
 

 การใช้ค  าบอกจ านวนและขนาดแตกต่างจากยุคปัจจุบัน  แสดงให้ เห็นว่าภาษามี                          
การเปล่ียนแปลงไปมาก ส่วนใหญ่ค  าบอกจ านวนและขนาดที่คนในอดีตใชม้กัจะไม่นิยมใชแ้ลว้ใน
ปัจจุบนั    
 4. การใช้ค าลงท้าย 
 การใชค้  าลงทา้ยของรอมแพงนั้น ที่พบอยา่งสม ่าเสมอ เช่น ค  าวา่ หนา คือ ค  าลงทา้ยค าอ่ืนที่
มีความหมายไปในเชิงบงัคบัหรืออ้อนวอน มกัปรากฏในนวนิยายเร่ืองบุพเพสันนิวาส เป็นที่น่า
สงัเกตว่าค  าลงทา้ย หนา นิยมใชเ้ฉพาะสมยัอยธุยา ทั้งน้ีค  าวา่ หนา กลบัไม่ปรากฏในนวนิยายยอ้น
ยุคของนักเขียนท่านอ่ืนแม้จะเป็นนวนิยายที่ใช้เวลาในช่วงสมัยอยุธยาเหมือนกัน ดังในตอนที่              
พระศรีวสิารสุนทรสนทนากบัเกศสุรางค ์ซ่ึงอยูใ่นร่างของแม่การะเกด ถึงการตอ้งออกราชการใน
เวลากลางคืน ดงัตวัอยา่งบทสนทนาต่อไปน้ี 
 

 “แม่การะเกด วนัน้ีออเจา้จงอยูก่บัคุณแม่เถิดหนา ขา้มีเหตุตอ้งไปจดัการ
ก่อนพลบค ่าน้ี” 
  “เหตุอนัใดกนัเจา้คะ” เกศสุรางคถ์ามไปก็ใจหายวบู 
 “มิตอ้งกงัวลดอกเป็นเหตุมิไดร้้ายแรงกระไร” 
  “เล่ียงมิบอกความจริง ก็มิผดิกบัมุสาหนาเจา้คะ” เธอดกัคอเม่ือเห็นว่า
สามีไม่ยอมสบตา 
 “เอาเถิดหนา ออเจา้อยูท่างน้ีก็จงสงบไว ้บ่าวไพร่ก็อยา่ใหไ้ดอ้อกไป
นอกเรือน ขา้นั้นไดย้นิเหตุอนัไม่สูดี้นกัของพระยาวไิชยเยนทร์”  

(บุพเพสนันิวาส. 2561ก : 467) 
 

 จากตัวอย่างบทสนทนาข้างตน้สังเกตได้ว่า ค  าว่า หนา เป็นค าลงทา้ยที่เรียกว่า ติดปาก             
ในยคุสมยัอยธุยา ใชพ้ดูทั้งผูห้ญิงและผูช้าย และพดูในตอนทา้ยประโยค  
 นอกจากน้ียงัมีค  าลงทา้ยที่เป็นค าลงทา้ยในสมัยปัจจุบนั ไดแ้ก่ค  าว่า แฮะ หมายถึง ค  าลง
ทา้ยค าเพื่อเน้นความให้หนักแน่นขึ้ น, เวย้ คือ ค  าลงท้ายค  าอ่ืนที่เปล่งออกมาแสดงความสงสัย
หรือไม่พอใจ ซ่ึงสามารถพบค าเหล่าน้ีไดจ้ากตวัละครที่เป็นตวัละครเอกฝ่ายหญิง เป็นที่น่าสังเกต
อีกประการ คือ ตัวละครเอกฝ่ายหญิงในนวนิยายทั้ ง 5 เร่ือง มักเป็นผูห้ญิงที่ไม่เรียบร้อยนัก                
ทั้งค  าพูดจา กิริยา ค่อนขา้งห้วนค าลงทา้ยที่ผูเ้ขียนใชผ้่านตวัละครตวัละครเอกฝ่ายหญิงจึงเป็นค าที่
ไม่สุภาพนกั  
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 ตวัอย่างการใช้ค  าว่า แฮะ ในนวนิยายเร่ือง บุพเพสันนิวาส ตอนที่หม่ืนสุนทรเทวาพา               
เกศสุรางคซ่ึ์งอยูใ่นร่างของแม่หญิงการะเกดไปเที่ยวตลาด จากนั้นหม่ืนสุนทรเทวาขอตวัไปด่ืมสุรา
กบัขุนนางท่านอ่ืน เวลาผ่านไปไม่นานหม่ืนสุนทร เทวาเดินออกมาท่าทีโงนเงนเหมือนคนเมา  
ตอนกลบัก็กล่าวโคลงลัน่คุง้น ้ ามีลูกคู่เป็นพวกบ่าวที่พายเรือ เม่ือถึงเรือน หม่ืนสุนทรเทวาขึ้นท่าน ้ า
ก่อนยืน่มือมาให้เกศสุรางค์จบั เม่ือมือสัมผสักนัหม่ืนสุนทรเทวากลบัน่ิงอ้ึงปล่อยมือแลว้รีบเดิน
อยา่งรวดเร็ว เกศสุรางคนึ์กโมโห แต่พอสังเกตเห็นท่าเดินกลบัรู้สึกแปลกใจ เหตุใดท่าทางการเดิน
ของหม่ืนสุนทรเทวากลบัไม่เหมือนคนเมา ดงัน้ี  “คนบา้เอ๊ย ! รีบเดินไปตามควายหรือไง เอ๊ะ! แต่
ท าไมเดินเหมือนไม่ไดเ้มาเลยแฮะ” หญิงสาวหนา้น่ิวครุ่นคิด (บุพเพสนันิวาส. 2561 : 121-122) 
 การใชค้  าลงทา้ยของ รอมแพงนั้น จะใชภู้มิหลงัของตวัละครเป็นส าคญั เช่น ตวัละครเอก
ฝ่ายหญิงเกิดและเติบโตในยุคปัจจุบนัก็จะน าค  าลงทา้ยในยุคปัจจุบนัไปใช้ในอดีต แต่เม่ือเรียนรู้
ภาษา และวถีิชีวิตความเป็นอยูข่องผูค้นในอดีต ก็จะน าภาษากิริยาท่าทางของคนในยคุนั้น ๆ ไปใช ้
แต่ในเวลาที่เผลอหรือพดูกบัตวัเอง ตวัละครเอกฝ่ายหญิงจะใชภ้าษาในยคุปัจจุบนั 
 5. การใช้ค าแสดงการถาม 
 การใชค้  าแสดงการถามมกัเป็นค าขึ้นตน้ หรือค าลงทา้ยของประโยคที่ผูพ้ดูตอ้งการค าตอบ
จากอีกฝ่าย ค  าที่ใชแ้สดงการถามที่พบในนวนิยายของรอมแพง ไดแ้ก่ ฤๅ กระไร ไย ดงัในนวนิยาย 
เร่ือง บุพเพสันนิวาส ตอนที่เกศสุรางค์ในร่างแม่การะเกดเผลอพูดในเร่ืองที่ตนคิด เพราะตนรู้
เหตุการณ์ล่วงหน้าวา่บั้นปลายชีวติของทา้วทองกีบมา้จะเป็นอยา่งไร แต่ไม่สามารถพูดกบัใครได ้
ท าใหข้นุเร่ืองอภยัภกัดีออกปากถามวา่พดูวา่อะไร ดงับทสนทนาต่อไปน้ี 
 

 “มีปากเหมือนมีตูดพูดไม่ไดเ้ป็นอยา่งน้ีน่ีเอง” เกศสุรางคท์ี่เพิ่งเสียหลัก
จากส่ิงที่ไม่คาดคิดยงัคงบ่นงึมง าไม่เลิก 
 “ออเจา้บ่นกระไร”  
 “ไม่มีกระไรหรอกเจา้ค่ะ แค่รู้สึกว่าพระพรหมท่านคงลิขิตอะไรต่อมิ
อะไรไวแ้ลว้  

(บุพเพสนันิวาส. 2561ก : 266) 
  

 นอกจากน้ียงัพบการใช้ค  าที่แสดงการถามเพื่อตอ้งการค าตอบในนวนิยายของรอมแพง  
เช่น ค  าว่า เหตุใด หมายถึง เพราะอะไร เป็นค าถามที่ต้องการค าตอบที่แสดงถึงเหตุผลของ                     
การกระท า ปรากฏในนวนิยายเร่ือง มณีรัตนะ ในตอนที่ หลงัจากนวลสามารถจบัคนผดิที่น าทากใส่
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ในหมอ้แกงส ารับที่จะถวายพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั นางแดง และนางตอ้ย คนผิดถูกโบยและ
ถูกจบัขงัคุก นวลเป็นห่วงจึงไดน้ ายาและอาหารไปให้ นางตอ้ยจึงถามนวลดว้ยความสงสัยวา่เพราะ
อะไรนวลถึงมาท าดีกบัตน ดงัตวัอยา่งบทสนทนาต่อไปน้ี 
 

 “เจบ็มากหรือไม่ อดทนหน่อยนะ แม่บุญฟองเอาไพลที่พวกเราฝนมาช่วย
ทาสิจ๊ะ” บุญฟองจึงกระวีกระวาดจบัจุกผา้ที่ชุบน ้ าไพลสดแตะตามแผลที่นวล
เช็ดจนสะอาดแลว้ไปเร่ือย ๆ 
 “เหตุใดถึงได้ท าเช่นนี้” นางตอ้ยถามดว้ยน ้ าเสียงตะกุกตะกกั ทั้งคาดไม่
ถึงและกระอกักระอ่วน ตลอดทางที่ถูกลากมาคุก ทั้งนางตอ้ยและนางแดงต่าง
ได้ยนิว่าเหตุการณ์คร้ังน้ีเกิดขึ้นเพราะความคิดอ่านของนวล โดยเฉพาะนาง
แดงที่เม่ือถูกผลกัเขา้หอ้งขงัถึงกบัสบถด่าเรียกนวลวา่อีเด็กนรก 
 “ไม่มีใครอยากท าผิด ไม่มีใครอยากท าไม่ดี ฉันเองก็ผิดที่คิดแกแ้คน้ให้
คนในต าหนกัไดพ้น้ผดิ ฉนัขออภยัที่ไม่มีทางออกที่ดีกวา่น้ี เพราะฉนัยงัเด็กนัก
ยงัไม่มีความคิดความอ่านรอบคอบพอ...” 

(มณีรัตนะ. 2558 : 144-145) 
 

 จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่า เม่ือมีค  าบ่งช้ีแสดงการถามคือค  าว่า กระไร ประโยค
ต่อจากนั้นจะเป็นค าตอบ อีกขอ้สงัเกตค าวา่ กระไร ไย ฤๅ  เป็นค าที่ไม่นิยมใชแ้ลว้ในปัจจุบนั  
 6. การใช้ค าสรรพนาม  
 จากการศึกษานวนิยายของรอมแพง ผูว้ิจยัพบว่า ผูแ้ต่งนิยมใช้ค  าโบราณจ านวนมาก และ
เป็นค าที่ตอ้งตรงกบัยคุสมยัที่เป็นฉากของเร่ือง อยา่งบุรุษสรรพนามที่ 1 การใชค้  าสรรพนามแสดง
แทนตวัผูพู้ด เช่น ค  าว่า ขา้ ฉัน พบในนวนิยายของรอมแพง ทั้ง 5 เร่ืองที่ผูว้ิจยัเลือกน ามาศึกษา               
ซ่ึงจะใช้แตกต่างกนัตามความสัมพนัธ์ ความอาวุโสของตวัละควร ดงัในนวนิยายเร่ือง มณีรัตนะ 
ตอนที่นวลสนทนากบับุญฟอง ทั้งสองมีอายตุ่างกนัเพียงเล็กน้อย มีความสนิทสนมเป็นเพื่อนกัน  
จึงแทนตวัผูพ้ดูดว้ยค  าวา่ ฉนั ดงัตวับทต่อไปน้ี  
 

 “หล่อนพูดได้ดีนะ ฉันอยากผ่าขมองหล่อนดูจริง ๆ ว่าไปเอาความคิด
ค าพูดพวกนั้นมากจากไหนกนั” พดูไปแลว้บุญฟองก็สะดุง้ในใจกบัค าพูดของ
ตวัเอง การใกลชิ้ดนวลท าใหค้วามคิดความอ่านของเธอพลึิกตามไปแลว้กระมงั 
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 “ฉันก็พดูตามที่ใจคิดไม่เห็นจะแปลก เรารีบไปกนัเถอะ ออกมานานแลว้
ถา้ผูใ้หญ่ท่านเรียกหาแลว้ไม่มีใครตอบจะโดนมิใช่น้อย” บุญฟองเห็นดว้ยอีก
แลว้กบัความคิดและค าพูดของนวล ใจของเธอยกใหน้วลเป็นลูกพีไ่ปเรียบร้อย
โรงเรียนวงัหลวง จึงจบัจูงมือนอ้ยเร่งเทา้กา้วตาม ๆ กนั 

(มณีรัตนะ. 2558 : 144-145) 
 

 นอกจากน้ีค  าวา่ ฉนั มกัใชแ้ทนตวัผูพ้ดูที่มียศสูงกวา่ หรือ มีความอาวโุสกวา่ ในเร่ือง                
มณีรัตนะ ตอนที่หม่อมราชวงศอ์าบจนัทร์ถามไถ่นวลถึงเร่ืองการเรียน ดงับทสนทนาต่อไปน้ี 
 

 “ฉันได้ยนิว่าหล่อนเก่งทางภาษาอ่านเขียนหรือแม่นวล” หม่อมราชวงศ์
ถามไถ่ ท่าทียงัคงไวต้วัอยูบ่า้ง 
 “ก็ไม่ได้เก่งมากดอกค่ะ แค่พอใช้งานได้บ้างเท่านั้ น เด็กหญิงถ่อมตัว
เพราะรู้ตวัดีวา่ความรู้ของเธอเกินเด็กและเกินผูค้นสมยัน้ีไปมากแค่ไหน 

(มณีรัตนะ. 2558 : 109) 
 

 มีขอ้คน้พบว่า ค  าที่รู้สึกถึงความแปลกใหม่ของทั้งผูว้ิจยัเอง และของผูอ่้าน รวมถึงผูช้ม
ละครโทรทัศน์ นั่นคือค  าว่า ออเจา้ ซ่ึงเป็นบุรุษสรรพนามที่ 2 ใช้ส าหรับเรียกแทนผูท้ี่คุยด้วย                 
เหตุที่ค  าว่า ออเจา้ แปลกหูเพราะยงัไม่มีนวนิยายยอ้นยคุเร่ืองใดนิยมใชค้  าน้ี ส่วนใหญ่มกัใช้ค  าว่า 
เจา้ ข้า ท่าน ซ่ึงสามารถพบได้ทั่วไป แต่ค  าว่า ออเจ้า นับเป็นค าที่ได้รับความสนใจอย่างมาก              
การใช้ค  าว่า ออเจ้า พบในนวนิยายเร่ือง บุพเพสันนิวาส ตลอดทั้งเร่ือง โดยใช้ในกรณีที่ผูใ้หญ่              
เรียกแทนช่ือคู่สนทนาที่เด็กกว่า ดังในตอนที่ เกศสุรางค์ซ่ึงอยู่ในร่างแม่การะเกดหนีไปเที่ยว              
ตลาดท่าจีน แล้วมีเร่ืองชกต่อยกบันักเลงจีนเม่ือกลบัมาถึงเรือนจึงโดนคุณหญิงจ าปาต าหนิ และ
ลงโทษดว้ยการเฆ่ียน ดงับทสนทนาต่อไปน้ี 
 

“ห้ามมิให้ออเจ้าออกไปเที่ยวตลาดอีกจนกว่าเสียงเล่าลือจกัซาไป แม้แต่ไป
เรียนภาษาก็มิใหไ้ป เพียงอยูก่บัเรือนทบทวนความให้พ่อเดชกบัท่านออกพระ 
ท่านออกหลวงก็พอ” ดวงตาคมดุคลา้ยลูกชายปรายมองไปยงักลุ่มบ่าวทาสที่
หมอบตวัสัน่อยูไ่ม่ไกล  

(บุพเพสนันิวาส. 2561ก : 245) 
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 หากกล่าวถึงนวนิยายของนักเขียนที่ ช่ือว่า รอมแพง หลายคนต้องนึกถึงค  าว่า ออเจ้า                 
ซ่ึงปรากฏอยู่ในนวนิยายเร่ือง บุพเพสันนิวาส ที่ได้ถ่ายท าเป็นละครโทรทศัน์ ออกฉายคร้ังแรก               
ในพ.ศ. 2561 ทางสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ผลิตโดย บริษทั บรอดคาซท ์ไทย เทเลวชิัน่ จ  ากดั
ไดรั้บความนิยม และเป็นที่กล่าวถึงจ านวนมากในขณะนั้น ซ่ึงในนวนิยายของนักเขียนท่านอ่ืนมกั
ไม่ใชค้  าน้ี ทั้ง ๆ ที่นวนิยายยอ้นยคุในสมยัอยธุยามีจ านวนมาก หากจะกล่าวว่ารอมแพง คือ ผูท้ี่ท  า
ใหค้  าวา่ ออเจา้ ไดเ้ป็นที่รู้จกัในสมยัปัจจุบนัก็วา่ได ้ 
 7. การใช้ค าอุทาน 
 ค าอุทาน เป็นการใชค้  าแสดงอารมณ์ ค  าที่เป็นเสียงอนัเกิดจากอารมณ์สะเทือนใจของมนุษย ์            
ค  าประเภทน้ีมีอยู่ในระดับปากจึงเหมาะกับงานเขียนที่เก่ีวข้องกับบนัเทิงคดีต่าง ๆ (ดนยวรรณ                 
แจ่มนิยม. 2550 : 61) การใชค้  าแสดงอารมณ์เป็นองคป์ระกอบที่ส าคญัอีกองคป์ระกอบหน่ึงของ 
งานเขียนนวนิยาย ทั้ งน้ีนวนิยายต้องการความสมจริง เป็นงานเขียนที่ประสงค์ให้ผู ้อ่านเห็น                 
การด าเนินเร่ืองของตวัละคร ดังนั้น ค  าที่ใชแ้สดงอารมณ์จึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัที่จะเป็นส่ือกลาง           
ใหผู้อ่้านรับรู้ถึงความรู้สึกของตวัละคร  
 การใช้ค  าแสดงอารมณ์ของรอมแพงไม่หลากหลายมากนัก มักใช้ค  าเดิมซ ้ าในหลาย
เหตุการณ์ ซ่ึงจุดเด่นของรอมแพง คือ การเลือกสรรค าแสดงอารมณ์ให้เขา้กับยุคสมัยในเร่ือง                  
เช่น ตวัละครเอกฝ่ายหญิงเป็นตวัละครในสมยัปัจจุบนัยอ้นยคุสมยัไป ยอ่มมีการใชค้  าแสดงอารมณ์
ในสมยัปัจจุบนั ในทางกลบักนัตวัละครในยคุสมยัอดีตก็ตอ้งใชค้  าแสดงอารมณ์ใหเ้หมาะสมเขา้กบั
ยคุจึงสามารถท าใหน้วนิยายเร่ืองนั้น ๆ สมจริง  
 การใชค้  าอุทานปรากฏเม่ือตวัละครเกิด ความสงสาร ความเศร้า ความเสียใจ รอมแพงเป็น
นักเขียนนวนิยายท่านหน่ึง ที่สามารถส่งอารมณ์เศร้า เสียใจ ผ่านทางภาษามาถึงผูอ่้านไดอ้ย่างดี                              
ค  าที่รอมแพงใชใ้นการแสดงอารมณ์สงสาร เศร้า เสียใจ มีจ  านวนไม่มาก มกัจะใชค้  าแสดงอารมณ์
เหล่าน้ีซ ้ า ๆ กัน ไม่ว่าจะอยู่ในยคุอดีต หรือปัจจุบนั เช่น ค  าว่า โถ หมายถึง ค  าที่เปล่งออกมาดว้ย
ความสงสารหรือเห็นอกเห็นใจ ซ่ึงค  าน้ีแทบจะปรากฏในนวนิยายทุกเร่ืองของรอมแพง                           
ดังในนวนิยายเร่ือง พรายพรม ตอนที่คุณน้อยลงไปช่วยคุณนฤนาฏพี่สาวต่างมารดาของเธอที่              
ก าลังจมน ้ า ท  าให้คุณน้อยจมน ้ าแม้จะสามารถช่วยชีวิตไวไ้ด้ก็ป่วยหนัก ในขณะที่ รักษาตัว                         
มีหม่อมหลวงภิชาภัทรคู่หมั้ นของคุณน้อยมาพร้อมกับหม่อมลดาวลัย ์ซ่ึงเป็นหม่อมย่าของ
หม่อมหลวงภิชาภทัร รีบเขา้มาเยี่ยม และในตอนนั้นป้าแก้วพี่เล้ียงที่เล้ียงดูคุณน้อยมาตั้งแต่เล็ก               
แต่น้อย ก็อดจะสงสารชะตาชีวิตของคุณน้อยไม่ได ้ดงัตวัอยา่งบทสนทนาต่อไปน้ี  “โถ...คุณน้อย
ของป้า แทนที่จะไดรั้บข่าวดีไม่มีอุปสรรค กลบัตอ้งมาลม้เจบ็เสียแทบปางตายเช่นน้ี เวรกรรมอะไร
กนัน่ี” (พรายพรม. 2561ข : 184) 
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 จากการสังเกตค าแสดงอารมณ์สงสาร เสียใจ หรือเศร้า ของรอมแพง จะมีจุดไข่ปลา
ตามหลงัค  าแสดงอารมณ์นั้น เช่น โถ... ฮือ... โธ่... ทั้งน้ี เพือ่เป็นสญัลกัษณ์ที่ใชส้ าหรับการลากเสียง
ของตวัละคร เพือ่ใหผู้อ่้านเขา้ใจอารมณ์ของตวัละครไดดี้ยิง่ขึ้น  
 ค าอุทานเม่ือเกิดอารมณ์โกรธ ไม่พอใจ ในนวนิยายของรอมแพงมีจ านวนหลายค า ซ่ึงทุกค  า
ใชเ้หมือนกนัทั้งในยคุอดีตและปัจจุบนั เป็นที่น่าสังเกตว่าการที่รอมแพงใส่อารมณ์โกรธไวใ้นทุก
ตวัละคร ไม่เวน้แมแ้ต่ตวัละครเอกฝ่ายชายหรือตวัละครเอกฝ่ายหญิง นั่นคือ การสร้างตวัละครที่
สมจริง เพราะมนุษยจ์ริง ๆ จะไม่สามารถละอารมณ์โกรธไปไดเ้ลย เช่น ค  าวา่ ไฮ้ หมายถึง ค  าที่เปล่ง
ออกมาเพื่อให้รู้ตวัหรือให้ย ั้ง   ในนวนิยายเร่ือง พรายพรม ตอนที่คุณน้อยบอกคุณประพนัธ์ว่าตน
ตั้งครรภ์ โดยให้คุณประพันธ์ยกเลิกการแต่งงานกับคุณนฤนาฏพี่สาวของตน ทั้ ง ๆ ที่ผ่านมา                
คุณประพนัธ์ไม่เคยพูดค าหยาบ สุภาพ อ่อนโยนกับทุกคน แต่เม่ือมีส่ิงที่เป็นอุปสรรคมาขดัขวาง
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานในอนาคต ท าให้อารมณ์โกรธในตวัคุณประพนัธ์ออกมา ดังบท
สนทนาต่อไปน้ี 
  

“ไฮ้! ไดอ้ยา่งไรกนัเล่าแม่น้อย ผมอุตส่าห์ท าทางที่จะเป็นท่านทูตจนถึงตอนน้ี 
จะทิ้งไปได้อยา่งไร คุณนาฏก็ดีพร้อมครบถ้วนที่จะเป็นภริยาทูต อยา่ได้พูด
เร่ือยเป่ือย” สรรพนามที่ เปล่ียนไปท าให้คุณน้อยยิ่งก้มหน้าร้องไห้หนัก                    
เขา้ไปอีก  

(พรายพรม. 2561ข : 68)  
 

 นอกจากน้ี รอมแพงเลือกที่จะใชค้  าแสดงอารมณ์โกรธ ไม่พอใจ ที่ค่อนขา้งหลากหลาย
เพราะการโกรธนั้นก็มีหลายแบบ ได้แก่ ค  าว่า วุย้ เวย้ ฮึ เฮ้ย โอ๊ย การเลือกค ามาใช้ก็จ  าเป็นตอ้ง
แตกต่างกัน จากการสังเกตพบว่า หลังจากค าที่แสดงอารมณ์โกรธแล้วนั้ น มักจะตามด้วย
เคร่ืองหมายวรรคตอนที่ ช่ือว่า อัศเจรีย ์(!) เพื่อให้ค  านั้ นออกเสียงที่สั้ นลงและหนักแน่นขึ้ น                    
ทั้ งน้ี เพื่อต้องการให้ผู ้อ่ านเข้าใจ เข้าถึง อารมณ์ของตัวละครได้อย่างดี  ดังในนวนิยายเร่ือง                     
พรายพรหม ในตอนที่ คุณนฤนาฏ ชวนพมิพล์ดาซ่ึงอยูใ่นร่างของคุณนอ้ยไปตีเทนนิส ดว้ยคิดวา่คุณ
นอ้ยนั้นยงัไม่เคยไดเ้ล่นกีฬาประเภทน้ี แต่เม่ือไดเ้ล่นเขา้จริง ๆ พมิพล์ดากลบัท าแตม้ไดม้ากกวา่ คุณ
นฤนาฏจึงแกลง้บอกเลิกเล่น ดงับทสนทนาต่อไปน้ี 
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“โอ๊ย! ไม่ไหวแล้วค่ะ นาฏเหน่ือยแล้ว ไม่ได้ออกก าลังเสียนานจนเส้นยึด
หมดแลว้ ขอไปพกัก่อนนะคะ” หญิงสาวเดินไปควา้เอาขวดน ้ ามาด่ืมพร้อมท า
หน้าไม่รู้ไม่ช้ี ใจก็นึกหงุดหงิดวา่แทนที่ตนจะเด่นกลบักลายมาเป็นยายน้อยเสีย
น่ี  พิมพ์ลดาเข้าใจความรู้สึกของคุณนฤนาฏ รวมทั้ งความเหน่ือยจากโรค
ประจ าตวัของคุณนอ้ยท าใหเ้ห็นดีดว้ยเดินออกจากสนามอีกคน 

(มณีรัตนะ. 2558 : 104) 
 

 ค าอุทานที่แสดงความสงสัย แปลกใจ ประหลาดใจ มีจ  านวนมาก ได้แก่ ค  าว่า เอ๊ะ หือ เอ 
แฮะ โอโ้ฮ ฮา้ ออ้ อุ๊ย ทั้งน้ี เพราะตวัละครเอกฝ่ายหญิงในนวนิยายที่ผูว้จิยัศึกษาทั้ง 5 เร่ือง มีความ
แก่นแกว้ อยากรู้อยากเห็น ขี้สงสัย กลา้คิด กลา้ถาม กลา้แสดงออก ค  าแสดงความสงสัย แปลกใจ 
ประหลาดใจ จึงปรากฏอยูใ่นนวนิยายของรอมแพงค่อนขา้งมาก และส่วนใหญ่ตวัละครที่จะใชค้  า
แสดงอารมณ์ในหมวดน้ีคือ ตัวละครเอกฝ่ายหญิง ดังในนวนิยายเร่ือง บุพเพสันนิวาส ตอนที่
คุณหญิงจ าปาตอ้งไปงานศพที่ลพบุรี เกศสุรางคซ่ึ์งอยูใ่นร่างของการะเกดจึงตอ้งเป็นเหมือนหวัเรือ
ใหญ่ในการจดัแจงในการใส่บาตรโดยมีนางปริกเป็นผูช่้วย เกศสุรางคก์็ซกัถามนางปริกไปเร่ือยตาม
ประสาคนพบเห็นส่ิงแปลกใหม่ดงับทสนทนาต่อไปน้ี 
 

 “ผกัน่ีกินไดด้ว้ยเหรอจะ๊ ไม่ใช่ต  าลึงน่ี” เกศสุรางคถ์ามเม่ือเห็นนางปริกสั่ง
บ่าวตัวเล็ก ๆ เด็ดใบที่เถาไม้เล้ือยคล้ายต าลึงแต่ใบเขม้และมีขนอ่อน ๆ ด้วย
ความสงสยั 
 “เปร๊ียะกรง กินสดไม่ได้เจา้ต  ่า หากแต่เอาใบไปฉีกแช่น ้ าขย  าแลว้ปรุงรส
ปล่อยทิ้งไวส้กักะเด๋ียวก็จกัไดเ้ป็นวุน้เจา้ค่ะ” 
 “อ้อ วุน้โบราณ ท ากนัอยา่งน้ีน่ีเอง” 
 “จกัเป็นอาหารคาวก็ได ้เป็นอาหารหวานก็ไดเ้จา้ค่ะ” 
 “น่าสน ๆ” 

(บุพเพสนันิวาส. 2561ก : 144) 
 

 เม่ือเปรียบเทียบระหว่างยคุดงัที่กล่าวขา้งตน้ค  าที่แสดงความสงสัย แปลกใจ ประหลาดใจ 
เขา้ใจ มักจะปรากฏในตวัละครที่เป็นตัวละครเอกฝ่ายหญิงซ่ึงเป็นตวัละครที่ยอ้นยุคไปในอดีต               
ค  าเหล่าน้ีจึงตามติดตวัตวัละครเอกฝ่ายหญิงไปดว้ยไม่วา่จะยอ้นยคุเขา้ไปอยูใ่นร่างตวัละครใดก็ตาม 
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เป็นที่น่าสงัเกตวา่ตวัละครที่อยูใ่นอดีตมกัจะไม่นิยมใชค้  าที่แสดงความสงสยั แปลกใจ ประหลาดใจ 
มากเท่ากับตวัละครเอกฝ่ายหญิง ทั้งน้ี อาจเพราะผูค้นในสมัยอดีตไดรั้บการอบรมให้สงบเสง่ียม
เจียมตวั 
 ค าในหมวดน้ีมกัจะสร้างอารมณ์ขนัใหผู้อ่้านเพราะเม่ือตวัละครเอกฝ่ายหญิงเกิดความสงสัย 
เป็นที่รู้กนัว่าความตลกจดัเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั และเป็นจุดเด่นของรอมแพง ดังตวัอยา่งค  าว่า 
โอ้โฮ หมายถึง ค  าที่เปล่งออกมาแสดงความตกใจหรือประหลาดใจ ดงัในเร่ือง มณีรัตนะ ตอนที่              
แม่นวลเพิ่งเขา้เป็นขา้รับใชใ้นพระบรมมหาราชวงัใหม่ ๆ แม่น่ิมพี่สาวของแม่นวลจึงอธิบายความ
เป็นอยูข่องผูค้นในวงั ช่ือต าหนักต่าง ๆ เม่ือมาถึงต าหนักพระที่นัง่บรมราชสถิตยมโหฬาร แม่นวล
ถึงกบัรู้สึกแปลกใจในความยาวของงช่ือพระที่นัง่ ดงับทสนทนาต่อไปน้ี  
 

 “จะ้ รีบไปเถิดสายมากแลว้ประเด๋ียวจะไม่ทนัเคร่ืองเสวยที่พระที่นัง่ 
บรมราชสถิตยมโหฬาร” 

“โอ้โฮ! ช่ือยาวเป็นวาเทียว”  
(มณีรัตนะ. 2558 : 106) 

 

 จากบทสนทนาขา้งตน้จะเห็นไดว้่าหลังจากค าว่า โอ้โฮ ตามดว้ยเคร่ืองหมายวรรคตอนที่          
ช่ือวา่ อศัเจรีย ์(!) เพือ่ย  ้าเสียงใหดู้ต่ืนเตน้ ประหลาดใจ แลว้จะตามดว้ยมุกตลก หรือการเปรียบเทียบ
ที่ชวนใหผู้อ่้านขนั ในตวัอยา่ง คือ การเปรียบเทียบช่ือพระที่นัง่วา่ช่ือยาวเป็นวา นัน่คือช่ือยาวมาก ๆ  
 มีขอ้สงัเกตวา่ ค  าอุทานที่แสดงความสงสยั แปลกใจ ประหลาดใจ มีจ  านวนหลายค า หากจะ
กล่าววา่ค  าเหล่าน้ีคือเคร่ืองมือส าคญัในการท ามาหากินของรอมแพงก็วา่ได ้ทั้งน้ีเพราะ นวนิยายของ
รอมแพงทั้ง 5 เร่ืองที่ผูว้จิยัศึกษา เร่ืองจะด าเนินโดยใชต้วัละครเอกฝ่ายหญิงเป็นตวัหลกั มีความแก่น
แกว้ ขี้สงสัย ช่างซัก ช่างถาม และจุดเด่นอีกประการ คือ หลังจากปรากฏค าเหล่าน้ีแลว้ส่วนใหญ่
มกัจะตามดว้ยประโยคที่ท  าใหผู้อ่้านเกิดอารมณ์ขนั 
 ค าอุทานที่ใชเ้ม่ือเกิดความรู้สึกเบื่อหรือผดิหวงั มกัจะปรากฏในตวัละครที่เป็นตวัละครเอก
ฝ่ายหญิง เพราะตวัละครเอกฝ่ายหญิงจะตอ้งยอ้นยคุเขา้ไปอยูใ่นร่างของคนในอดีต การจะท าอะไร
บางคร้ังอาจไม่ไดด้ัง่ใจ หรือการที่คนสมยัก่อนท าอะไรชกัชา้ หา้มท านัน่ท  าน่ี ท  าใหต้วัละครเอกฝ่าย
หญิงเกิดความรู้สึกผิดหวงั หรือเบื่อ วฒันธรรม ความเช่ือ ที่คนสมยัใหม่อยา่งตวัละครเอกฝ่ายหญิง
มกัจะมองวา่เชย และอาจจะดูตลกดว้ยซ ้ า เช่น ค  าว่า เฮอ้ หมายถึง ค  าที่เปล่งออกมาแสดงความเบื่อ
หน่ายหรือไม่ถูกใจปรากฏในนวนิยายทั้ ง 5 เร่ืองของรอมแพง ที่ผูว้ิจยัได้ศึกษา ยกตวัอย่างจาก              
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นวนิยาย เร่ือง มณีรัตนะ ในตอนที่แม่นวลคุยกับแม่น่ิมเร่ืองการไปดูลิเก การที่ผูห้ญิงไปดูลิเกใน
สมยัรัชกาลที่ 5 เป็นเร่ืองที่ไม่เหมาะสม ดงับทสนทนาต่อไปน้ี 
 

 “เฮ้อ...เป็นผูห้ญิงน่ีไม่ดีเลยนะเจา้คะ มีแต่ขอ้หา้ม” 
 “นัน่เพราะผูห้ญิงมีแต่จะพบอนัตรายไดง่้าย หากเพน่พา่นไปทัว่กลวัแต่จะ
โดนชายรังแก ร่างกายเล็กบางอ่อนแอสู้ไม่ไดเ้สียทีเปล่า และไปคร้ังแรกไม่พอ
อาจจะอยากไปซ ้ า ๆ กลายเป็นติดใจไปเสีย อยา่งนั้นก็คงไม่ดีเสียเงินเสียทอง
เปล่า ๆ”  

(มณีรัตนะ. 2558 : 54-55) 
 

 จากตวัอยา่งของบทสนทนาขา้งตน้ดว้ยความซุกซน สงสยัของตวัละครเอกฝ่ายหญิงที่อยาก
ไปดูลิเก แต่ด้วยวฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ ค่านิยมของไทย มีขอ้ห้ามส าหรับผูห้ญิงไวม้าก               
ท  าให้ตวัละครเอกฝ่ายหญิงซ่ึงเป็นสาวในยคุปัจจุบนัที่ตอ้งยอ้นยคุไปอยูใ่นร่างของหญิงสาวในอดีต
จึงรู้สึกผดิหวงั 
 การใชค้  าอุทานของรอมแพงมกัใชค้  าเดิม ๆ และเป็นค าที่ใชก้นัอยูใ่นยคุปัจจุบนั จึงเป็นที่  
น่าสังเกต คือ รอมแพงมักใชอุ้ทานค าเดิมเม่ือมีอารมณ์เดิมเกิดขึ้นกบัตวัละคร การใช้อุทานจึงไม่
ค่อยหลากหลาย แต่ค  าอุทานที่เลือกมาใชส้ามารถแสดงอารมณ์ที่ผูเ้ขียนตอ้งการส่ือผ่านตวัละครได้
เป็นอยา่งดี  
 8. การใช้ค าสแลง   
 การศึกษานวนิยายของรอมแพง ผูว้ิจยัพบว่า ผูแ้ต่งนิยมใช้ค  าสแลงจ านวนมาก เช่น เก๊ก 
เป่ิน กร๊ีด ต๊ือ เฮ้ียว ป๊ิง ซกัแห้ง แคร์ส่ือ ก๋ากัน่ โก ้เก๋  ซ่ิง เพลียฮาร์ท โม ้ ซ่ึงค  าสแลงเป็นค าที่ผูเ้ขียน
ต้องการให้ผูอ่้านเกิดความสนุกเพลิดเพลิน คลายเครียด โดยรอมแพงมักจะใช้ค  าสแลงผ่าน              
บทสนทนาของตวัละครที่อยูใ่นยคุปัจจุบนั หากเป็นตวัละครในอดีตจะเป็นสมยัที่ช่วงเวลาใกลเ้คียง
กบัปัจจุบนัมากที่สุด ทั้งน้ี ค  าสแลงที่รอมแพงใช ้ส่วนใหญ่เป็นค าที่มาจากภาษาต่างประเทศปนกบั
ภาษาไทย ซ่ึงผูค้นในยคุสมยันั้นนิยมใชค้  าเหล่าน้ี  
 รอมแพงนิยมใช้ค  าสแลงบรรยาย พรรณนา เพื่อส่ือความเล่าเร่ืองราวจากผูเ้ขียนสู่ผูอ่้าน  
การใชค้  าสแลงนับเป็นอีกหน่ึงเอกลักษณ์ประจ าตวัของรอมแพง ทั้งน้ี นวนิยายของรอมแพงจะ
เป็นนวนิยายเบาสมอง คลายเครียด ค  าสแลงจึงเป็นเคร่ืองมืออยา่งดีที่จะตอบโจทยน์ั้น 
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 เน่ืองจากตวัละครเอกฝ่ายหญิงในนวนิยายของรอมแพงเป็นสาวยคุใหม่ การใชภ้าษาจึงไม่
เป็นทางการ เม่ือยอ้นยคุไปก็ยงัคงใช้ค  าสแลงเหล่าน้ี ท  าให้คนที่อยูใ่นสมยัอดีตไม่เขา้ใจ ตวัละคร
เอกฝ่ายหญิงจึงดูแปลก แตกต่างจากคนอ่ืนในสายตาของคนในอดีต เช่น ค  าว่า ซักแห้ง หมายถึง              
ไม่อาบน ้ า ปรากฏในนวนิยายเร่ืองบุพเพสันนิวาส ตอนที่ตวัละครเอกฝ่ายหญิงตอ้งต่ืนเชา้ไปวดัแต่
อากาศหนาวเลยขอไม่อาบน ้ าดงับทสนทนาต่อไปน้ี 
  

 “อาบน ้ าตอนน้ีเน่ียนะพี ่ไม่เอาหรอกหนาวจะตาย” 
 “ตอ้งอาบหนาเจา้คะ จกัไดอ้บน ้ าร ่ าทาน ้ าปรุงไปวดัพบเจอผูห้ลกัผูใ้หญ่
ผูค้นอีกมากมาย” 
 “ซักแห้งไม่ได้เหรอ ล้างหน้าถูฟันก็น่าจะพอแล้วนะพี่” คนขี้ หนาว
อิดออด ยิง่มองเห็นหมอกอยูเ่ลือนรางก็ทอ้ใจไม่อยากแตะน ้ าเสียแลว้ 
“มิไดเ้จา้ค่ะ ไปวดัตอ้งใหส้ะอาดสะสวยจกัไดบุ้ญมากไปดว้ยหนาเจา้คะ”  

(บุพเพสนันิวาส. 2561ก : 127) 
 

 จากตวัอยา่งค  าสแลงที่ใชบ้อกกิริยา อาการ ในนวนิยายของรอมแพง จะเห็นไดว้่า รอมแพง 
มิใช่นักเขียนที่ยดึถือเอาความถูกตอ้งตามหลกัภาษาไทยเสียทั้งหมด แต่ไดน้ าค  าที่มีความทนัสมัย
สอดแทรกในนวนิยาย เพือ่ใหผู้อ่้านรู้สึกผอ่นคลาย เบาสมอง และไม่เครียด 
 การใชค้  าสแลงมกัจะปรากฏผา่นบทสนทนาของตวัละครเอกฝ่ายหญิง และเม่ือตวัละครเอก
ฝ่ายหญิงเผลอพดูค าเหล่าน้ีออกไป ตวัละครเอกฝ่ายหญิงจะสะดุง้เพราะเผลอพูดค าในภาษาปัจจุบนั
ออกไป หลังจากนั้นก็จะแกไ้ขค านั้นให้ตรงกบัยคุสมยัที่ตนอยู ่เช่น ค  าว่า เจ๋ง หมายถึง ยอดเยีย่ม,               
ดีเลิศ  ซ่ึงพบในนวนิยายของรอมแพงทั้ง 5 เร่ือง ดังจะยกตวัอย่างบทสนทนาในนวนิยาย เร่ือง  
พรายพรม ตอนที่คุณนฤนาฏเข้ามาชวนคุณน้อยซ่ึงก าลังท าอาหารอยู่ในครัวให้ออกไปเตน้ร า
ดว้ยกนั ดงับทสนทนาต่อไปน้ี  
 

“เจ๋งเลยค่ะ เอ่อ...น้อยหมายถึงเหมาะเหม็งเลยค่ะ น้อยก าลงัอยากลองใส่ชุดที่
คุณพี่ตัดให้อยู่พอดีน่ะค่ะ” หญิงสาวรีบแก้ค  าพูดที่ไม่ค่อยจะเขา้กับยคุสมัย
พร้อมยิม้แป้นกลบเกล่ือนสุดชีวติ  

(พรายพรม. 2561ข : 84)  
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 นอกจากค าที่ใชเ้พื่อช่ืนชมแลว้ยงัมีค  าสแลงมีความหมายเป็นไปในทางลบ เช่น ค  าว่า ทึ่ม 
หมายถึง โง่  ดังตัวอย่างต่อไปน้ีพบในนวนิยาย เร่ืองพรายพรม เป็นตอนที่อยู่ในยุคปัจจุบัน                   
เม่ือปรเมศวร์พยายามจีบพิมพล์ดาเพื่อตอ้งการจะหลอกเอาเงินไม่ส าเร็จ จึงกลบัมาบอกกญัจรีคู่รัก
ของตนวา่ เขากบัเธอควรจะเลิกหลอกคนอ่ืนไดแ้ลว้ ใหท้  างานหาเงินเองดีกวา่  
 

กญัจรีเบห้น้าด้วยความขดัใจ พลางคิดในใจด้วยความหงุดหงิด...ตาทึ่มเอ๊ย!            
แค่เงินเดือนจะไปพอยาไส้อะไร สักวนัหน่ึงเถอะถา้ฉันเจอคนที่ดีกว่าแกฉันก็
จะไปจากแก ไม่ดกัดานโง่เง่าอยูห่รอก  

(พรายพรม. 2561ข : 233)  
  

 ค าสแลงบางค าสามารถน ามาใชแ้ทนค าไม่สุภาพ เพือ่ลดความไม่สุภาพลงมาบา้ง ค  าเหล่าน้ี
จะก่อใหเ้กิดอารมณ์ขนัแก่ผูอ่้าน เป็นที่น่าสงัเกตว่า นวนิยายของรอมแพงจะไม่ปรากฏค าไม่สุภาพที่
ออกแนวทะล่ึง หรือหยาบคายมาก ๆ ค  าสแลงที่ไม่สุภาพที่พบในนวนิยายของ รอมแพง ไดแ้ก่ ฉิบ 
โคตร ยะ ดังในนวนิยาย เร่ือง พรายพรม ตอนที่คุณประพนัธ์เขา้ไปลวนลามคุณน้อยขณะก าลัง
ท าอาหารในครัว ด้วยความตกใจคุณน้อยจึงใช้ตะหลิวร้อน ๆ ฟาดไปที่หน้าคุณประพนัธ์ และ                
ใชน้ ้ าปลาราดลงบนตวั จนคุณประพนัธต์อ้งรีบขบัรถออกมาเพือ่กลบับา้น 
 

“บา้ฉิบ!” เสียงสบถดงัขึ้นจากร่างหนาบึกบึนที่มือขา้งหน่ึงกุมพวงมาลยั อีกขา้ง
หน่ึงปิดแผลที่โดนความร้อน น ้ าปลาที่ราดแผลไหลมาโดนเส้ือผา้เปียกชุ่ม ส่ง
กล่ินห่ึงไปทั่วรถ นึกถึงค  าขู่ของน้องสาวคู่หมั้ นแล้วให้หวาดเสียวยิ่งนัก                 
หากเร่ืองถึงเจา้นาย หนทางการรับต าแหน่งใหญ่ทางการทูตคงดบัวบู                    

(พรายพรม. 2561ข : 134)  
 

 จากตัวอย่างค  าสแลงที่เป็นค าไม่สุภาพ มีจ  านวนน้อยและมักปรากฏการใช้ซ ้ า เพราะ                   
นวนิยายส่วนใหญ่ ของรอมแพง จะไม่ค่อยมีบทสนทนาที่หยาบคาย หากจะเป็นค าสบถ ค  าด่า                   
จะเป็นการด่าโดยไม่ใชค้  าหยาบ ซ่ึงนบัเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของนกัเขียน 
 จากตวัอยา่งขา้งตน้พบวา่ ค  าสแลงที่รอมแพงใชน้ าเสนอผา่นบทสนทนาของตวัละครที่เป็น
ตวัละครเอกฝ่ายหญิง โดยลกัษณะเด่นในตวัละครที่เป็นตวัละครเอกฝ่ายหญิงของรอมแพงจะเป็น
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ตวัละครที่มีฐานะปานกลางจนถึงร ่ ารวย มีการศึกษาระดบัสูง และตวัละครเอกฝ่ายหญิงมกัจะน าค  า
สแลงเหล่าน้ีไปเผลอพูดในอดีต ท าให้ตัวละครในอดีตไม่เข้าใจ ค  าสแลงจึงเป็นกลวิธีหน่ึงที่                 
รอมแพงนิยมใชเ้พราะการแทรกมุกตลกไปในตวัละคร ท าให้นวนิยายของรอมแพงเป็นนวนิยายที่
คลายเครียด เบาสมองอ่านแลว้รู้สึกสนุก  
 9. การใช้ค าทับศัพท์  
 นวนิยายของรอมแพงจะให้ตวัละครมีฐานะปานกลางจนถึงร ่ ารวย มีการศึกษา หรือไดไ้ป
ศึกษาต่างประเทศ เม่ือกลับมาประเทศไทยย่อมน าค  าภาษาต่างประเทศมาใช้ในชีวิตประจ าวนั               
การใชค้  าทบัศพัท์นอกจากจะท าให้นวนิยายดูสมจริงแล้วนั้ น ยงัแสดงให้เห็นถึงความรู้ทางด้าน
ภาษาต่างประเทศของผูเ้ขียน โดยเฉพาะ ภาษาองักฤษ และภาษาฝร่ังเศส 
 ค าทบัศพัท์ที่ เก่ียวกับการเตน้ร า ดนตรี กีฬา พบในนวนิยายเร่ือง พรายพรหม มากที่สุด 
เพราะเป็นเร่ืองที่ตวัละครเอกฝ่ายหญิงยอ้นอดีตไปในยคุ พ.ศ. 2480 ซ่ึงเป็นยคุที่คนชนชั้นกลางนิยม
ส่งบุตรหลานไปศึกษาต่างประเทศ จึงได้รับเอาวฒันธรรม ดนตรี กีฬา ฯลฯ ของประเทศนั้น ๆ 
กลับมาดว้ยการจดังานเล้ียงต่าง ๆ มักจะมีดนตรี เตน้ร า เช่น ค  าว่า ฟลอร์ (Floor) ในที่น้ีหมายถึง 
พื้นที่ส าหรับใชเ้ตน้ร า  ปรากฏในนวนิยายเร่ือง พรายพรหม ตอนงานเล้ียงงานหมั้นของคุณนฤนาฏ 
กบัคุณประพนัธ์ โดยมีแขกเหร่ือนักเรียนนอกมาร่วมงานจ านวนมาก ต่างรอที่จะร่วมกันเตน้ร า                   
คุณประพนัธ์ยนืมองพิมพล์ดาซ่ึงอยูใ่นร่างคุณน้อย นอ้งสาวของคุณนฤนาฏ อยา่งไม่ละสายตาดว้ย
ตะลึงในความงาม ดงับทสนทนาต่อไปน้ี 
 

“คุณพี่ประพนัธ์มองน้อยจนน้อยเขินแล้วค่ะ เอ...คุณพี่คะ ใกล้จะเปิดฟลอร์
หรือยงัคะ” ค  าพูดของพิมพล์ดาท าให้คุณประพนัธ์เสไปมองที่ฟลอร์ ก่อนจะ
ชักชวนคู่หมั้นไปเตน้ร าเม่ือเห็นว่าสมควรแก่เวลาแล้วคุณนฤนาฏเดินตาม
คู่หมั้นไปดว้ยใจที่ยงัขุ่นมวักบัภาพที่เห็น แต่ก็ข่มใจไวเ้ตม็ที่พิมพล์ดามองตาม
ร่างของคนทั้งคู่ไปดว้ยความรู้สึกที่บอกไม่ถูก  

(พรายพรหม. 2561ข : 87-88) 
 

 ในช่วงเวลาว่าง คนกลุ่มน้ีจะชวนกันไปออกก าลังกายด้วยกีฬาที่รับมาจากต่างประเทศ              
เช่น กีฬาเทนนิส (Tennis)  เป็นช่ือกีฬาชนิดหน่ึง ผูเ้ล่นใชไ้มแ้ร็กเกตตีลูกยางกลมหุ้มสกัหลาดขา้ม
ตาข่ายโตก้นัไปมา ดังบทสนทนาจากนวนิยายเร่ือง พรายพรหม ในตอนที่ หม่อมหลวงภิชาภทัร                                              
ชวนคุณนฤนาฏและ พิมพ์ลดาซ่ึงอยู่ในร่างของคุณน้อย ไปเล่นกีฬาเทนนิสว่า “ถ้าไม่รังเกียจ                  
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มาตีเทนนิสด้วยกันไหมครับ” คุณนฤนาฏเบิ่งตาโตอย่างน่ารักก่อนจะตอบตกลง (พรายพรหม.  
2561 : 102) 
 นับตั้ งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงปัจจุบัน ต่างประเทศเข้ามามีอิทธิพลต่อประเทศไทย                 
โดยการที่คนไทยไปต่างประเทศแลว้รับภาษา การแต่งกาย รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ เขา้มาปรับใชใ้ห้
เข้ากับภูมิประเทศของประเทศไทย เช่น ค  าว่า ปิกนิก  (Picnic) หมายถึง การพากันไปเที่ยว                      
ชัว่ระยะเวลาสั้น ๆ และมีของกินไปเล้ียงกันดว้ย ดงัในนวนิยายเร่ืองมณีรัตนะ ตอนที่รัชกาลที่ 5                   
มีพระราชกระแสรับสัง่จดัอาหารเพือ่ใชส้ าหรับปิกนิก ดงับทสนทนาต่อไปน้ี  
 

 “เร่งมือเขา้ พระเจา้อยูห่วัจะเสด็จป้อมพระจุลจอมเกลา้มีพระราชกระแส
รับสัง่ใหต้ระเตรียมเคร่ืองคาวไว ้เอ่อ...ปีนิก ๆ อะไรน่ีกระมั้ง” ท่านหญิงมาศ
ตรัสอยา่งไม่ใคร่แน่ใจ 
 “ปิกนิกหรือมงัคะ” 
 “ใช่ ปิกนิก น่ีแม่นวลรู้ภาษาฝร่ังดว้ยหรือ” 
 “รู้บา้งมงัคะ”  

 (มณีรัตนะ. 2558 : 104) 
  

 จากตวัอยา่งขา้งตน้นบัวา่ รอมแพงมีความรู้ทางประวติัศาสตร์มากพอสมควร พยายามเลือก
ช่วงเวลาใหเ้หมาะสมกบัภาษาที่ใช ้ทั้งยงัใหค้นในสมยัก่อนพูดภาษาต่างประเทศผิด ๆ ถูก ๆ เพราะ
เป็นภาษาที่เพิ่งไดย้นิ และให้ตวัละครเอกฝ่ายหญิงที่ยอ้นเวลาไปในอดีตเป็นผูส้อนให้พูดไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง ท าใหผู้ค้นในสมยันั้นรู้สึกประหลาดใจและช่ืนชมในความเก่งของตวัละครเอกฝ่ายหญิง  
 การใชค้  าทบัศพัทข์า้งตน้พบว่า ในนวนิยายทั้ง 5 เร่ืองจะมีค  าทบัศพัทท์ั้งส้ิน เพราะตวัละคร
เอกฝ่ายหญิงจะเป็นตวัละครในยคุปัจจุบนั มีฐานะ มีการศึกษา แลว้จึงยอ้นไปในอดีต หรืออาจจะมี
บางตวัละครในอดีตที่มาจากต่างประเทศเข้ามาอาศัยในประเทศไทย ท าให้ต้องใช้ค  าทับศพัท ์               
การใชค้  าทบัศพัทใ์นบทสนทนาทัว่ไปของตวัละครท าให้นวนิยายของ รอมแพงกลายเป็นนวนิยาย
แนวสมยัใหม่ที่ไดรั้บความนิยม 
 การใช้ค  าในนวนิยายของรอมแพงนั้ นแตกต่างจากนวนิยายรุ่นก่อน ๆ ของนักเขียน              
ในสมัยก่อน เป็นนวนิยายที่ทันสมัยมากขึ้ น การใช้ค  าไม่ได้ประณีตเหมือนนวนิยายในอดีต                  
แต่เน้นความเขา้ใจของผูอ่้าน โดยมีจุดมุ่งหมายส าคญั คือ การน าพาผูอ่้านเขา้ไปในโลกที่ผูเ้ขียน
ตอ้งการ ทั้ งน้ี สภาพสังคมในปัจจุบันเต็มไปด้วยเร่ืองตึงเครียด ทั้ งด้านเศรษฐกิจ อาชญากรรม                 
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การก่อการร้าย เป็นต้น การที่ผูอ่้านต้องการละจากโลกแห่งความเป็นจริงมาสู่โลกที่บันเทิง                    
เบาสมอง คลายเครียด การเลือกสรรค าของรอมแพงจึงตอบโจทยเ์หล่าน้ี เพราะนอกจากจะค านึงถึง
ความสมจริงแลว้นั้น ยงัค  านึงถึงความส าคญัของการส่ือสารที่ตอ้งการจะพาผูอ่้านเขา้ไปในโลก
ของนวนิยายได้ง่ายขึ้ น นับได้ว่าการใช้ค  าที่สั้ น เข้าใจง่าย ทันสมัย และสมจริงตามยุคสมัย                     
ทางประวติัศาสตร์ เป็นส่ิงส าคญัที่ท  าให้นวนิยายของรอมแพงได้รับความนิยมจากผูอ่้านทุกเพศ             
ทุกวยั ทุกอาชีพ 
 มีขอ้สังเกตวา่ การใชค้  าของรอมแพงนั้นหากเร่ืองด าเนินอยูใ่นยคุปัจจุบนัลกัษณะการใชค้  า
จะเป็นภาษาแนวสมยัใหม่ ผูอ่้านสามารถท าความเขา้ใจไดง่้าย การใชค้  าไม่ซับซ้อน รอมแพงนิยม 
ใชค้  าสแลง ค  าทบัศพัท์ เพื่อแสดงให้เห็นว่าตวัละครเอกฝ่ายหญิงเป็นสาวสมัยใหม่ ซ่ึงทั้ง 5 เร่ือง           
ตวัละครเอกฝ่ายหญิงจะมีลักษณะคล้ายกัน คือ เรียนจบอยา่งน้อยระดับปริญญาตรี บา้นมีฐานะ            
ปานกลางถึงรวยมาก มีความสนใจในด้านประวัติศ าสตร์ เป็นผู ้หญิงทันสมัย มีนิสัยขี้ เล่น                        
เป็นคนเก่งพดูไดห้ลายภาษา มกัพดูภาษาไทยปนกบัภาษาต่างประเทศ 
 เม่ือตวัละครเอกฝ่ายหญิงยอ้นยคุไม่ว่าจะยอ้นไปสมัยใด จะเขา้ไปปรากฏตวัในบา้นผูมี้
ฐานะ เป็นหญิง สูงศกัด์ิ และตวัละครเอกฝ่ายชายจะเป็นลูกชายบา้นที่ตวัละครเอกฝ่ายหญิงยอ้นยคุ
ไป บทสนทนาที่ในอดีตตวัละครเอกฝ่ายหญิงมกัจะเผลอพูดภาษาในยคุปัจจุบนั และตวัละครใน
สมัยก่อนจะไม่เข้าใจ ตัวละครเอกฝ่ายหญิงจึงแก้ไขค าพูดใหม่ให้ตัวละครในสมัยก่อนเข้าใจ 
นอกจากน้ี ตวัละครเอกฝ่ายหญิงจะน านวตักรรมในยุคสมัยปัจจุบันไปปรับใช้กับยุคอดีต เช่น    
เคร่ืองกรองน ้ า หมูกระทะ ตู ้เยน็ เป็นตน้ ทั้ งยงัสอนภาษาอังกฤษและภาษาฝร่ังเศสให้ตวัละคร              
ในอดีต ได้มีความรู้เพื่อใช้ต่อ สู้กับตัวละครตัวร้ายซ่ึงอาจจะเป็นตัวละครที่ เก่ี ยวข้องกับ
ประวติัศาสตร์ หรือตวัละครที่ผูเ้ขียนสร้างขึ้นมา  
 ผูว้จิยัไดท้  าตารางสรุปรวบรวมการใชค้  าของรอมแพงมีทั้งส้ิน 9 ประเด็น คือ การใชค้  าบ่งช้ี
พฤติกรรม  การใชค้  าเรียกช่ือ  การใชค้  าบอกขนาด จ านวน  การใชค้  าลงทา้ย การใชค้  าแสดงการถาม                  
การใชส้รรพนาม  การใชค้  าอุทาน  การใชค้  าสแลง  และการใชค้  าทบัศพัท ์เพือ่ใหเ้ห็นการใชค้  าของ
รอมแพงที่ชดัเจนยิง่ขึ้น ดงัต่อไปน้ี 
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ตาราง ค าบ่งช้ีของการใช้ค าประเภทต่าง ๆ ที่เป็นการใช้ภาษาของรอมแพง 

ประเภทของ 
การใช้ค า 

 

ค าบ่งช้ี 
 

ตัวอย่างการใช้ค า 
บริบทของ 
ยุคสมัย 

1. การใช้
ค  าบ่งช้ี
พฤติกรรม 

สาระโกก (เกเร,   
พาล) 
ประสิทธิเม 
(บ่อยคร้ัง) 
วปิลาส 
(คลาดเคล่ือนไป
จากสามญัปกติ) 
ติดสนม (ถูกท า
โทษโดยการกกั
บริเวณ) 
เล่ห์กระเท่ห์ (กล
อุบาย) 
แผก (แปลก) 
เคร่า (รอ,คอย) 
เล้ือนเป้ือน (พดูจา
เลอะเทอะ) 
ทเวน (ตระเวน) 
ราก (อาเจียน) 

-วิง่ตามอา้ยคนสาระโกก นัน่ไม่เตม็ที่เอา
เสียเลย 
(มณีรัตนะ. 2558 : 47) 
 
- แม่เรียมออกงานเป็นประสิทธิเมมี
โอกาสพบเจอคุณภทัรมากกวา่หล่อน 
(มณีรัตนะ. 2558 : 306) 
 
- ฤๅแม่การะเกดจกัวปิลาสไปเสียแลว้เจา้
คะคุณพี ่
(บุพเพสนันิวาส. 2561ก : 35) 
 
- แลหากท่านเห็นวา่แม่นายท่านอาบน ้ า
อยู ่ท่านก็จะเคร่าก่อนเจา้ค่ะมิมาอาบดว้ย 
เกรงวา่จะเป็นที่ครหาไดเ้จา้ค่ะ 
(บุพเพสนันิวาส. 2561ก : 58) 
 
- แม่นายท่าน อยา่ไดค้ิดเล่ือนเป้ือนไปทุก
อยา่งลว้นยากจกัก าหนดได ้
(บุพเพสนันิวาส. 2561ก : 66) 
 
- เหลือเช่ือจริง ๆ ไดย้นิวา่มนัรากแตก
ออกมาเป็นผมยาวเฟ้ือย  
(มณีรัตนะ. 2558 : 154) 

-รัชกาลที่ 5 
 
 
 
-รัชกาลที่ 5 
 
 
 
-สมเด็จพระ
นารายณ์
มหาราช 
 
-สมเด็จพระ
นารายณ์
มหาราช 
 
 
-สมเด็จพระ
นารายณ์
มหาราช 
 
-รัชกาลที่ 5 

2. การใชค้  า
เรียกช่ือ 

อีหรอบ (ยโุรป) 
สหปาลีรัฐอเมริกา 
(สหรัฐอเมริกา) 

- รับสัง่ใหน่ิ้มไปเอาไถ้แดงบรรจุอฐับน
ต าหนกัมาแจกเด็ก ๆ  
(มณีรัตนะ. 2558 : 170) 

- รัชกาลที่ 5 
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ประเภทของ 
การใช้ค า 

 

ค าบ่งช้ี 
 

ตัวอย่างการใช้ค า 
บริบทของ 
ยุคสมัย 

เวจ (หอ้งสุขา) 
ปสาน (ตลาดขาย
ของแหง้) 
เพลาชาย (บ่ายโมง) 
สงัขลิก (โซ่ตรวน) 
ถนิมพมิพาภรณ์ 
(เคร่ืองประดบั) 
ไถ ้(ถุงยาว ๆ 
ส าหรับใส่เงินหรือ
ส่ิงของ) 
น ้ ามูตร (กระโถน
ปัสสาวะ อุจจาระ) 
ยกป้าน (ภาชนะดิน
ส าหรับชงชา) 

- ต่อใหเ้จา้นายเราขายเคร่ืองถนิมพิมพา
ภรณ์จนหมดกรุก็ไม่อาจจะเพยีงพอ 
(มณีรัตนะ. 2558 : 165) 
 
- หวงัจะไดไ้ปศึกษาดา้นการแพทย ์สห-
ปาลีรัฐอเมริกา ตามที่เจา้คุณพอ่ไดว้าง
แนวทางไว ้(มณีรัตนะ. 2558 : 60) 
 
- ถา้เป็นเจา้นายยศไม่สูงก็ไม่ตอ้งมาติด
คุกเช่นน้ีเรียกวา่ สังขลิก เพยีงแต่โซ่
ตรวนที่หุม้ขอ้เทา้จะมีผา้ขาวหุม้ไว ้ 
(มณีรัตนะ. 2558 : 142) 
 
- เที่ยวตลาดขนัเงินแลปสานขา้งวงัแลว้
หนา (บุพเพสนันิวาส. 2561ก : 236) 
 
- บ่าวบนเรือนมนัมิไดจ้ดัหม้อน ้ามูตรไว้
ดอกฤๅ (บุพเพสนันิวาส. 2561ก : 18) 
 
- กูกบัมึงไม่รู้เร่ือง ไม่รู้อะไรทั้งนั้นแค่ลง
มาเขา้เวจเขา้ใจฤๅไม่ (บุพเพสนันิวาส. 
2561ก : 17) 
 
- หม่ืนสุนทรเทวายกป้านดินเผารินน ้ าชา
ลงในถว้ยใบนอ้ยแลว้จึงบว้นน ้ าชาอุ่นจดั
อีกรอบ 
(บุพเพสนันิวาส. 2561ก : 17) 
 

-รัชกาลที่ 5 
 
 
 
-รัชกาลที่ 5 
 
 
 
-รัชกาลที่ 5 
 
 
 
 
-สมเด็จพระ
นารายณ์
มหาราช 
-สมเด็จพระ
นารายณ์
มหาราช 
-สมเด็จพระ
นารายณ์
มหาราช 
 
-สมเด็จพระ
นารายณ์
มหาราช 
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ประเภทของ 
การใช้ค า 

 

ค าบ่งช้ี 
 

ตัวอย่างการใช้ค า 
บริบทของ 
ยุคสมัย 

3. การใชค้  า
บอกขนาด 
จ านวน 

โสฬส (สิบหก) 
โข (มาก) 
เขื่อง (ใหญ่,โต) 
กระผกี (เล็กนอ้ย) 
เล้ือยพา่น 
(มากมาย) 
คร่ึด (เกล่ือนไป) 

- กลวักระไร ผูค้นออกลูกกนัคร่ึดไป 
(บุพเพสนันิวาส. 2561ก : 475) 
 
 
- บุญฟองพดูอยา่งเข่ืองโขจนนวลกลั้น
หวัเราะไวไ้ม่อยู ่(มณีรัตนะ. 2558 : 79) 
 
- สีหนา้นั้นปราศจากความพร่ันพรึง และ
ไม่ปรากฏวีแ่ววของความตระหนกเพยีง
กระผีกเดียว 
(บุพเพสนันิวาส. 2561ก : 23) 
 
- อยา่ไดก้ล่าวเลื้อยพ่านไป นางเป็นเพยีง
หลานคุณพอ่หาใช่คู่หมายขา้ 
(บุพเพสนันิวาส. 2561ก : 87) 

-สมเด็จพระ
นารายณ์
มหาราช 
 
-รัชกาลที่ 5 
 
 
-สมเด็จพระ
นารายณ์
มหาราช 
 
 
 
-สมเด็จพระ
นารายณ์
มหาราช 

4. การใชค้  าลง
ทา้ย 

หนา, ขอรับ,มงัคะ , 
ค่ะ, ครั , เจา้คะ,          
เจา้ค่ะ, แฮะ, เวย้, 
จะ๊ 

- ผูท้  าผดิไยมิตอ้งรับผดิฤๅขอรับคุณพอ่ 
(บุพเพสนันิวาส. 2561ก : 25) 
 
- อยา่เชียวหนา จกัเป็นความใหญ่โตได้
เจ้าค่ะ 
(บุพเพสนันิวาส. 2561ก : 66) 
 
- เหมือนจริง ๆ แฮะ วา่ง ๆ น่าลองแต่ง
แบบน้ีมาใหคุ้ณยายนอ้ยดูเหมือนกนันะน่ี 
(พรายพรม. 2561ข : 90) 
 
 

-สมเด็จพระ
นารายณ์
มหาราช 
-สมเด็จพระ
นารายณ์
มหาราช 
 
-รัชกาลที่ 8 
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ประเภทของ 
การใช้ค า 

 

ค าบ่งช้ี 
 

ตัวอย่างการใช้ค า 
บริบทของ 
ยุคสมัย 

- แม่นวลเก่งทางหนงัสือมากกวา่น่ิม            
มังคะ (มณีรัตนะ. 2558 : 104) 
 
- ไฮ!้ ยายนอ้ย เธอไปอยูเ่สียที่ไหนจ๊ะ 
หม่อมหลวงคนน้ีน่ะ ทั้งโกท้ั้งหรู ชาติ
ตระกูล ไม่มีที่ติ 
(พรายพรหม. 2561ข : 110) 

- รัชกาลที่ 5 
 
 
-รัชกาลที่ 8 

5. การใชค้  า
แสดงการถาม 

ฤๅ, กระไร, ไย, รึ, 
หรือ 

- มีเหตุอนัใดฤๅขอรับ(บุพเพสนันิวาส. 
2561ก : 19) 
 
 
- กระไรกนัเจา้คะ ถึงใหบ้่าวไปปลุก
หลานตั้งแต่ยงัไม่ย  า่รุ่ง (บุพเพสนันิวาส. 
2561ก : 23) 

-สมเด็จพระ
นารายณ์
มหาราช 
 
-สมเด็จพระ
นารายณ์
มหาราช 

6.การใชส้รรพ
นาม 

ออเจา้, เจา้, เธอ, 
หล่อน, ท่าน, ขา้  

- นางเป็นเพยีงหลานคุณพอ่หาใช่คู่หมาย
ของข้า 
(บุพเพสนันิวาส. 2561ก : 87) 
 
- ขา้มีกิจตอ้งท า มิใช่เร่ืองที่จกัตอ้งพา            
ออเจ้าไปเที่ยวที่นัน่ (บุพเพสนันิวาส. 
2561ก : 108) 

-สมเด็จพระ
นารายณ์
มหาราช 
 
-สมเด็จพระ
นารายณ์
มหาราช 

7.การใชค้  า
อุทาน 

โถ, ฮือ, โธ่, ไฮ,้ หึ, 
วุย้, เวย้, ฮึ, เฮย้, 
โอ๊ย, เอ๊ะ, หือ, เอ, 
แฮะ, แน่ะ, โอโ้ฮ, 
ฮา้, แหม, อ๋อ, เอ๊ย, 
อุย๊, อูย, เฮอ้, อา้ว 

- เอ๊ะ! นัน่วดัอะไรเจา้คะ  
(บุพเพสนันิวาส. 2561ก : 107) 
 
 
- เฮ้ย! พีผ่นิพีแ่ยม้อยา่ปล่อยขา้นะ 
(บุพเพสนันิวาส. 2561ก : 101) 
 

-สมเด็จพระ
นารายณ์
มหาราช 
 
-สมเด็จพระ
นารายณ์
มหาราช 
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ประเภทของ 
การใช้ค า 

 

ค าบ่งช้ี 
 

ตัวอย่างการใช้ค า 
บริบทของ 
ยุคสมัย 

- เอาของนอ้ยคืนมา ฮือ...คุณพีน่าฏคืน
ตุก๊ตาใหน้อ้ยนะคะฮือ ๆ (พรายพรหม.
2561ข : 18) 
 
- ไฮ้! ไดอ้ยา่งไรเล่าแม่นอ้ย ผมสูอุ้ตส่าห์
ท าทางที่จะเป็นท่านทูตจนถึงตอนน้ี จะ
ทิ้งไปไดอ้ยา่งไร 
(พรายพรหม. 2561ข : 68) 
 
- หา! แลว้อยา่งน้ีคนปลายน ้ าจะท ายงัไง 
ในเม่ือเราปล่อยลงน ้ าเสียอยา่งนั้น  
(บุพเพสนันิวาส. 2561ก : 72) 
 
- แหม...ร้องเสียตกอกตกใจ เอาเป็นวา่
เป็นเจา้ชีวติก็ได ้โอเคไหม (มณีรัตนะ. 
2558 : 78) 
 
- โธ่! เวรกรรม...เวรกรรมจริง ๆ 
(พรายพรหม. 2561ข : 67) 
 
- อูย! มือหนกัชะมดัเลย (พรายพรหม.
2561ข : 167) 

-รัชกาลที่ 8 
 
 
 
-รัชกาลที่ 8 
 
 
 
 
-สมเด็จพระ
นารายณ์
มหาราช 
 
-รัชกาลที่ 5 
 
 
 
-รัชกาลที่ 8 
 
 
-รัชกาลที่ 8 

8. การใชค้  า
สแลง 

โก,้ เก๋, เก๊ก, ก๋ากัน่, 
ต๊ือ, เฮ้ียว, ป๊ิง, จ๋อย, 
ซกัแหง้, แคร์ส่ือ, หู
ผึ่ง, โม,้ เพลียฮาร์ท, 
เจ๋ง, เลิศ, แจ่ม, เป๊ะ,    
จ๊ิบ ๆ, ทึ่ม, ฉิบ, ช้ิว 

- การวางท่าใหโ้ก้ของฝ่ายหญิงจะมีกา้น
ต่อบุหร่ียาวพน่กนั (มณีรัตนะ. 2558 : 43) 
 

- ใบหนา้สวยเก๋ยิม้แยม้อ่อนหวาน
คล่ีคลายสถานการณ์ไดดี้ (พรายพรหม. 
2561ข : 50) 
 

-รัชกาลที่ 5 
 
 
 

-รัชกาลที่ 8 
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ประเภทของ 
การใช้ค า 

 

ค าบ่งช้ี 
 

ตัวอย่างการใช้ค า 
บริบทของ 
ยุคสมัย 

 - ท่าทางกร่างอยา่งกบัอะไรดีคงคิดวา่
ตวัเองเจ๋งเสียเตม็ประดา 
(บุพเพสนันิวาส. 2561ก : 252) 
 
- แค่น้ีน่ะจ๊ิบ ๆ เอ่อ กระจ๊ิบกระจอ้ยสบาย
มากค่ะ (พรายพรหม. 2561 : 104) 
 
-หึ ถา้อยา่งนั้นกไ็ม่แปลกหรอกขนาดกบั
ขา้ยงัเก๊ก (บุพเพสนันิวาส. 2561ก : 182) 
 
- โอ๊ย!...อยา่ถามไดไ้หมคะคุณพอ่ แค่น้ี
นาฏก็อยากจะกร๊ีดดงั ๆ แลว้  
(พรายพรหม. 2561ข : 145) 

-สมเด็จพระ
นารายณ์
มหาราช 
 
-รัชกาลที่ 8 
 
 
-สมเด็จพระ
นารายณ์
มหาราช 
-รัชกาลที่ 8 

9.การใชค้  า                
ทบัศพัท ์

ฟลอร์ (พื้นที่ใช้
ส าหรับการเตน้ร า) 
เทนนิส (กีฬาชนิด
หน่ึง) 
เชียร์ (ใหก้ าลงัใจ
ดว้ยการตะโกนโห่
ร้อง) 
ปิกนิก (การเที่ยว
ระยะเวลาสั้น ๆ มี
อาหารไป
รับประทาน
ร่วมกนั) 
ฮีโร่ (ตวัละครเอก
ฝ่ายชาย) 
สคริปต ์(ตน้ฉบบั) 

- คุณนฤนาฏบอกใคร ๆ วา่คุณนอ้ย
นอ้งสาวของเธอไม่เคยเล่นเทนนิส 
(พรายพรหม. 2561ข : 103) 
 
- ทางดา้นอรนุชก็นัง่เชียร์เหยง็ ๆ เป็นที่
สนุกสนาน (พรายพรหม. 2561ข : 103) 
 
- โหย...ตามสคริปต์เป๊ะ...พมิพล์ดากลั้น
ยิม้ใจ (พรายพรหม. 2561ข : 203) 
 
- ฮีโร่ แปลวา่ คนเก่ง คนกลา้หาญที่ท  า
เพือ่คนอ่ืนอยา่งไรเล่า (มณีรัตนะ. 2558 : 
132)  
 

-รัชกาลที่ 8 
 
 
 
-รัชกาลที่ 8 
 
 
-รัชกาลที่ 8 
 
 
-รัชกาลที่ 5 
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 จากการศึกษาพบว่าการใชค้  าของรอมแพง มีหลากหลายแนวขึ้นอยูก่บับริบทของงยคุสมยั 
และที่ ส าคัญ ภู มิหลังของตัวละคร การใช้ค  าภาษาสมัยใหม่จะท าให้ผู ้อ่ าน เข้าใจได้ง่าย                 
ทั้งน้ี รอมแพง ยงันิยมใช้ค  าสแลงไม่ว่าจะเป็นบทสนทนาของตวัละคร หรือใชเ้ล่าเร่ือง นับไดว้่า
รอมแพงเป็นตวัอยา่งของนักเขียนรุ่นใหม่ที่มีความคิดในการสรรค ามาใชใ้ห้ตรงกบัความนิยมของ
ผูอ่้าน  
 

การใช้ประโยค 
 ธรรมชาติของนักเขียนทุกท่านจะมีวิธีการเรียงร้อยค าให้เป็นประโยคดว้ยวธีิที่แตกต่างกนั 
แลว้แต่ความถนัดของแต่ละคน ทั้งน้ี นักเขียนตอ้งค านึกถึงหลกัภาษา ไวยากรณ์ ความชดัเจน และ 
ที่ส าคญั คือ จะตอ้งส่ือความใหต้รงกนัระหวา่งผูเ้ขียนและผูอ่้าน 
 รอมแพงแสดงการใชป้ระโยคที่เน้นปรากฏซ ้ า ๆ คือ มกัใชป้ระโยคสั้น ใชถ้อ้ยค  าน้อยแต่
กินความมาก ส่วนขยายค่อนข้างน้อย รวบค ารวมความให้กระชับ อย่างไรก็ตาม ประโยคที่               
รอมแพงใช้ก็ถูกตอ้งตามหลักไวยากรณ์ไทย มีแนวคิดในแต่ละประโยคอย่างชัดเจนไม่วกวน                 
ไม่ก ากวม การใชป้ระโยคเป็นศิลปะทางภาษาอีกประการหน่ึงที่ท  าให้ผูอ่้านเกิดความประทบัใจใน
งานเขียน ส่งผลใหผ้ลงานนวนิยายของรอมแพงไดรั้บการยอมรับจากผูอ่้าน 
 ในการศึกษาการใช้ภาษาในประเด็นการใช้ประโยคที่ปรากฏในนวนิยาย ของ รอมแพง 
พบวา่ผูเ้ขียนแสดงการใชป้ระโยค 3 ประเภท คือ 
 1. การใชป้ระโยคกระชบั 
 2. การใชป้ระโยคขนาดยาว 
 3. การใชป้ระโยคที่มีค  าถามเชิงวาทศิลป์ 
 
 1. การใช้ประโยคกระชับ 
 จากการศึกษาพบว่า รอมแพงนิยมใช้ประโยคสั้น กระชับ แต่ได้ใจความสมบูรณ์ ใช้ค  า            
ตรงประเด็น ไม่ใช้ค  าขยายความมาก ทั้ งน้ี เพื่อตอ้งการเล่าเร่ืองในนวนิยายอย่างตรงไปตรงมา                        
ไม่ออ้มคอ้ม เน้นความเขา้ใจของผูอ่้านเป็นหลกั ท าใหป้ระโยคที่รอมแพงใชส่้วนใหญ่เป็นประโยค
ที่มีน ้ าหนกั  
 นวนิยายทั้ ง 5 เร่ืองของ รอมแพง ที่ ผู ้วิจัยได้ศึกษาเป็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์              
เนน้บทสนทนาของตวัละครที่เป็นไปตามยคุสมยั การใชค้  า รวมถึงการเรียบเรียงค าในประโยคจึงมี
ความแตกต่างกับปัจจุบนัอยูบ่า้ง อยา่งไรก็ตาม รอมแพงก็ค  านึงถึงการส่ือสารอยา่งตรงไปตรงมา 
เพื่อให้ผูอ่้านเกิดอารมณ์คล้อยตาม โดยจะใช้ประโยคกระชับตามจุดมุ่งหมายของการส่ือสาร                
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ดงัในนวนิยายเร่ืองบุพเพสันนิวาส ตอนที่เกศสุรางค์ที่อยู่ในร่างแม่หญิงการะเกดก าลงัคลอดลูก                
แต่ดว้ยเกศสุรางคน์ั้นทอ้งลูกเป็นฝาแฝดการคลอดจึงยากกว่าปกติเป็นธรรมดา พระศรีวิสารสุนทร 
หรือพ่อเดช กลบัเดินไปมาอยา่งกระวนกระวายใจดว้ยความเป็นห่วงภรรยา คุณหญิงจ าปานั่งดูท่าที
ลูกชายกระวนกระวายใจ จึงพูดขึ้นว่า “มิต้องกังวลดอกพ่อเดช กะเด๋ียวลูกเจา้ก็คงออกมาแล้ว” 
(บุพเพสนันิวาส. 2561ก : 485) 
 ประโยคของคุณหญิงจ าปาขา้งตน้ สังเกตไดว้่า เป็นเพียงประโยคสั้น ๆ แต่แฝงไปดว้ยค า
ปลอบโยนของผูเ้ป็นแม่ ทั้งเป็นห่วงลูกสะใภท้ี่ก  าลงัคลอด และตอ้งปลอบบุตรชายแมจ้ะมีต าแหน่ง
สูงในทางราชการ แต่ส าหรับคุณหญิงจ าปานั้น แม่ก็ยงัคงเป็นที่พึ่งของลูกอยูต่ลอดไป  
 ในนวนิยายเร่ือง พรายพรหม ในตอนที่หม่อมราชวงศ์ภิชาภัทรขอคุณน้อยหมั้ น               
ตอบแทนที่มาช่วยพยาบาลตอนตนไม่สบายจนหาย แต่ต้องมาถูกคุณนฤนาฏรังแก เพราะ               
ความอิจฉาดว้ยการตดัผมคุณน้อยจนสั้น เป็นการลงโทษที่คุณน้อยไปช่วยพยาบาลหม่อมราชวงศ ์             
ภิชาภัทรตอนไม่สบาย ผู ้เขียนต้องการใช้บทสนทนาดังต่อไปน้ีบอกเล่าถึงความรักของ                    
หม่อมราชวงศภิ์ชาภทัรที่มีต่อคุณนอ้ย  
 

“เร่ืองที่วา่จะหมั้นน่ีพดูจริงหรือพดูเล่นคะ” 
“จริง” น ้ าเสียงหนกัแน่นมัน่คงตอบ 
“...ถา้อยา่งไรใหผ้มนอ้ยยาวกวา่น้ีจะดีกวา่ไหมคะ” 
“ไม่ดี พี่ไม่สนใจดอกวา่คู่หมั้นของพี่จะท าทรงผมอะไร สนใจแต่เพยีงเป็นคุณ
นอ้ยก็พอแลว้” 

(พรายพรหม. 2561ข : 170) 
 

 จากตัวอย่างข้างต้นเห็นได้ว่า ทุกประโยคในบทสนทนาข้างต้นมีความหมาย และ                        
มีจุดประสงค์ในการส่ือความอยา่งชัดเจน ได้แก่ หลงัจากคุณน้อยถามว่า เร่ืองหมั้นน่ีพูดจริงหรือ             
พูดเล่น หม่อมราชวงศภิ์ชาภทัรตอบกลบัมาว่า “จริง” เพียงค  าเดียว แสดงถึงความมัน่คงหนักแน่น
เพื่อให้อีกฝ่ายเช่ือมัน่ แต่ประโยคถดัมาคุณน้อยกลับเปล่ียนเร่ืองไปพูดเร่ืองผม เน่ืองจากผมของ             
ตนนั้นสั้นมากหากจะหมั้นขอให้ผมยาวกว่าน้ีไดห้รือไม่ ในประโยคน้ีส่ือไดห้ลายความ ประการ
แรก ผมสั้นเกิดจากการถูกรังแก แมคุ้ณนอ้ยจะไม่ตอ้งการฟ้องหม่อมราชวงศภิ์ชาภทัร แต่ประโยคน้ี
จะท าให้ผูอ่้านรู้สึกเห็นใจคุณน้อย เพราะผูห้ญิงทุกคนยอ่มค านึงถึงความสวยความงาม โดยเฉพาะ 
เม่ือถึงวนัส าคญั ประการที่สอง เม่ือคุณน้อยผมสั้นความสวยของคุณน้อยลดลง ผูเ้ขียนตอ้งการ               
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ปูทางเพื่อไปยงับทสนทนาประโยคถัดไปเพื่อเป็นการยืนยนัว่าหม่อมราชวงศ์ภิชาภัทรนั้ นรัก                 
คุณนอ้ยที่จิตใจ มิไดรั้กคุณนอ้ยจากรูปลกัษณ์ภายนอก 
 ในนวนิยายเร่ือง มณีรัตนะ ในตอนที่นวลพูดคุยซักถามเร่ืองราวทัว่ไปเก่ียวกับพระนคร 
นวลไดถ้ามถึงโรงลิเก ซ่ึงเป็นวฒันธรรมสมยัใหม่ในสมยัรัชกาลที่ 5 อยา่งไรก็ตาม ค่านิยมในสมยั
นั้น ผูห้ญิงที่ไปดูลิเกเป็นเร่ืองที่ไม่เหมาะสม หากใครเห็นเขา้ก็จะพากนัไปนินทา แต่ส าหรับผูช้าย
นั้นการไปดูลิเกกลบัเป็นเร่ืองปกติ นวลจึงรู้สึกถึงความไม่เท่าเทียม ดงับทสนทนาต่อไปน้ี 
 

“คุณพีเ่คยเขา้ไปดูลิเกที่ท่าเตียนหรือไม่เจา้คะ” 
“ถามท าไม อยากเที่ยวรึแม่นวล” 
“อยากเจา้ค่ะ แต่ไม่มีใครพาไปสกัที” 
“บางที่ก็ไม่เหมาะนกัที่ผูห้ญิงหรือเด็กจะไปดูรู้ไหมแม่นวล” 
“เฮอ้...เป็นผูห้ญิงน่ีไม่ดีเลยนะเจา้คะ มีแต่ขอ้หา้ม” 

(มณีรัตนะ. 2558 : 54) 
 

 บทสนทนาขา้งตน้ ผูเ้ขียนตอ้งการส่ือผ่านประโยคที่ว่า “เฮ้อ...เป็นผู้หญิงน่ีไม่ดีเลยนะ              
เจ้าคะ มีแต่ข้อห้าม” ประโยคน้ีสามารถบอกได ้2 ประการ ประการแรก รอมแพงตอ้งการจะเล่าถึง
ความไม่เท่าเทียมระหว่างหญิงและชายในสมัยรัชกาลที่ 5 และประการที่สอง รอมแพงตอ้งการ               
จะบอกว่าสมัยปัจจุบนัผูช้ายและผูห้ญิงมีความเท่าเทียมกันมากขึ้น โดยให้นวลซ่ึงเป็นพีรกานต ์            
ขา้มยคุมารู้สึกไม่สบายใจ หรือสงสารผูห้ญิงในอดีตที่ตอ้งถูกกดขี่ดว้ยเง่ือนไขในเร่ืองเพศ 
 ตวัอยา่งขา้งตน้ที่ยกมาน้ี จะเห็นไดว้่า ผูเ้ขียนใชรู้ปแบบของบทสนทนาที่กระชบั ชดัเจน 
มุ่งแสดงแนวคิด โดยไม่ใชค้  าขยายยาว ๆ ในประโยค ท าใหผู้อ่้านเขา้ใจเน้ือความในแต่ละประโยค
ได้อย่างรวดเร็ว เม่ือจบบทสนทนาก็สามารถเขา้ใจความตอ้งการของตวัละคร หรือส่ิงที่ผูเ้ขียน
ตอ้งการบอกแก่ผูอ่้าน 
 2. การใช้ประโยคขนาดยาว 
 เอกลกัษณ์ในนวนิยายของ รอมแพง คือ มุ่งความตลก เบาสมอง ท าให้ผูอ่้านเกิดความรู้สึก
ผอ่นคลายความเครียดจากโลกแห่งความเป็นจริง การใชป้ระโยคขาดยาวของรอมแพงนั้น เพือ่สร้าง
ความตลก โดยไม่ไดต้อ้งการที่จะมุ่งแสดงแนวคิดจากประโยคยาว  
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 ประโยคขนาดยาวจะมีการขยายความให้แก่ประโยคหลัก อาจมีการเล่นส านวน การใช้
ภาษาคลอ้งจอง ดงัในนวนิยายเร่ืองบุพเพสันนิวาส ตอนที่เกศสุรางคซ่ึ์งอยูใ่นร่างแม่หญิงการะเกด
ถามถึงอายขุองหม่ืนสุนทรเทวาวา่มีอายเุท่าไร ดงับทสนทนาต่อไปน้ี 
 

“ถ้าอยา่งนั้นหม่ืนสุนทรเทวาล่ะตอนน้ีอายุเท่าไหร่ มีเมียเยอะไหม” นางผิน            
มีท่าทีเอียงอายอมยิม้ก่อนตอบค าถามนั้น 
“หม่ืนท่านอายยุีสิ่บสองปีแลว้เจา้ค่ะ เพิง่บวชเม่ือสองขวบปีที่แลว้” เกศสุรางค์
ฟังแลว้ก็ตาโตเท่าไข่ห่าน 
“ยี่สิบสอง! ตัวโตอย่างกับยักษ์ปักหลั่นหน้าแก่อีกต่างหาก ไม่อยากจะเช่ือ” สอง
บ่าวหวัเราะน ้ าหมากแทบกระจาย  

(บุพเพสนันิวาส. 2561ก : 125-126) 
 

 บทสนทนาขา้งตน้ จะเห็นวา่เม่ือผูเ้ขียนตอ้งการให้ผูอ่้านเกิดความตลกก็จะขยายประโยค
ให้ยาว ดงัที่ตวัละครตวัละครเอกฝ่ายหญิงเปรียบเทียบตวัละครตวัละครเอกฝ่ายชายว่าอายุแค่ ยี่สิบ
สองปี แต่ตัวโตเท่ากับยักษ์ปักหลั่น และไดข้ยายต่อไปอีกวา่ยักษ์ปักหลั่นหน้าแก่ ซ่ึงเป็นส านวนที่
รอมแพงคิดขึ้นมาเอง 
 ในนวนิยายเร่ือง พรายพรหม ตอนที่หลังจากคุณนฤนาฏตบตีคุณน้อยเน่ืองจากอิจฉาที่
หม่อมราชวงศภิ์ชาภทัรมาขอหมั้นคุณน้อย หลงัจากวนันั้นคุณน้อยก็หลบหน้าหลบตาคุณนฤนาฏ
เพราะไม่อยากใหเ้กิดเร่ืองขึ้นอีก และไดร้ าพงึกบัตนเองอยูใ่นใจวา่ 
 

 วนัน้ีทั้งวนัพมิพล์ดาก็พยายามหลบหนา้หลบตาคุณนฤนาฏราวกบัผูร้้ายที่
ท  าความผดิ 
  “เอาน่าวนัน้ีขอหลบขา้ศึกก่อน เพิ่งบาดเจ็บมาตอ้งรักษาตวัใหห้าย คราว
หน้าคราวหลงัหากคุณนฤนาฏมาใกล ้ๆ ก็คงตอ้งเตรียมตวัหลบฝ่ามือพิฆาตไว้
ใหดี้ มือหนกัโคตร ๆ” 

(พรายพรหม. 2561ข : 178) 
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 ตัวอย่างข้างต้น  หากผู ้เขียนต้องการเฉพาะใจความส าคัญ  คือ  คุณน้อยหลบหน้า                  
คุณนฤนาฏเพราะไม่อยากมีเร่ืองอีก แต่รอมแพงใชค้  าว่าขา้ศึกแทนคุณนฤนาฏ และใชค้  าว่าฝ่ามือ
พิฆาตแทนลักษณะการท าร้ายร่างกายด้วยการตบตีของคุณนฤนาฏ ทั้ งยงัขยายประโยคอีกว่า                 
มือหนกัโคตร ๆ ในตอนทา้ย เพือ่ใหผู้อ่้านเกิดความตลก   
 3. การใช้ประโยคที่มีค าถามเชิงวาทศิลป์ 
 การศึกษาการใช้ประโยคของรอมแพง พบว่า รอมแพงนิยมใช้ประโยคที่มีค  าถามเชิง
วาทศิลป์ เป็นประโยคค าถามที่ผูเ้ขียนมิได้ตอ้งการค าตอบ เพียงแต่ตอ้งการให้ผูอ่้านได้ขบคิด                
ดังในนวนิยายเร่ือง พรายพรหม ในตอนที่ปรเมศวร์ในยุคปัจจุบนัเก็บเส้ือผา้ ขา้วของ เคร่ืองใช้
ส่วนตวั เพือ่ยา้ยไปอยูก่บักญัจรีคนรักที่ร่วมกนัหลอกพมิพล์ดาใหแ้ต่งงานกบัปรเมศวร์เพยีงหวงัแค่
ทรัพยส์มบติัของพมิพล์ดาเท่านั้น ดงับทสนทนาต่อไปน้ี 
 

 “คุณจะร้ังผมไวท้ าไมนกัหนา คุณก็รู้ดีแก่ใจวา่ผมรักใคร กญัจรี คือ ผูห้ญิง
คนเดียวที่ผมรักและจะรักตลอดไป ถึงคุณไม่ปล่อยผมไป ผมก็ตอ้งไป ให้มนัรู้
ไปสิว่าคนที่ไม่เหลืออะไรแล้วอย่างคุณจะมาร้ังผมไวไ้ด้” ปรเมศวร์พูดด้วย
น ้ าเสียงหงุดหงิดร าคาญใจ 
 “คุณเมศวร์ คุณท าอยา่งน้ีกบัพิมพไ์ดย้ังไงคะ พิมพท์ าอะไรให้คุณเจ็บช ้ า
น ้ าใจหรือคะ ทุกอยา่งพมิพท์  าให้คุณหมดแลว้ คุณท ากบัพมิพไ์ด้ยังไง พมิพผ์ิด
อะไร” เสียงเครือที่อ่อนแรงคลา้ยจะส้ินใจ ทรุดตวัลงคลานเขา้ไปเกาะขาชายผู ้
เป็นที่รักอยา่งหมดส้ินศกัด์ิศรีที่เคยภาคภูมิ 

(พรายพรหม. 2561ข : 7-8) 
 

 ตวัอย่างขา้งตน้ สังเกตได้ว่ารอมแพงเลือกใช้ประโยคที่มีค  าถามเชิงวาทศิลป์ในตอนที่             
ตัวละครทะเลาะกัน โดยตัวละครพูดประโยคที่ มีค  าถามเชิงวาทศิลป์ซ ้ า ๆ เป็นการย  ้าความ                    
เพื่อแสดงความตอ้งการให้ผูส้นทนาเขา้ใจถึงจุดมุ่งหมายที่พูด เช่น ปรเมศวร์พูดกับพิมพล์ดาว่า                   
คุณจะร้ังผมไวท้  าไมนกัหนา เป็นค าพูดที่แสดงถึงความร าคาญคู่สนทนาเต็มทน ส่วนพิมพล์ดาตอบ
กลบัไปว่า คุณท าอยา่งน้ีกบัพิมพไ์ดย้งัไง พิมพท์  าอะไรให้คุณเจ็บช ้ าน ้ าใจหรือคะ แสดงให้เห็นว่า
พมิพล์ดานอ้ยเน้ือต ่าใจ รู้สึกผดิหวงัในการกระท าของผูช้ายที่ตนรัก  
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 รอมแพง ใชป้ระโยคที่มีค  าถามเชิงวาทศิลป์ไดเ้หมาะสมกบัเน้ือเร่ืองในนวนิยาย สามารถ
ส่ืออารมณ์ ความรู้สึกของตวัละครไดเ้ป็นอยา่งดี ท  าให้ผูอ่้านรู้สึกคลอ้ยตาม เขา้ใจตวัละครไดง่้าย 
ดงัอีกตวัอยา่งในนวนิยายเร่ือง บุพเพสันนิวาส ในตอนที่ ขุนศรีวิสารวาจา ออกพระวิสูตรสุนทร 
ออกหลวงกลัยาราชไมตรี และเกศสุรางคซ่ึ์งอยูใ่นร่างของแม่หญิงการะเกด ก าลงัสนทนาถึงเร่ืองที่
แม่มะลิมาแจ้งว่าออกหลวงสุระสงครามคิดการร้ายจะใส่ความเจ้าพระยาโกษาเหล็ก ท าให ้                        
วงสนทนาค่อนขา้งตึงเครียด โดยมีตวัอยา่งบทสนทนาดงัต่อไปน้ี 
 

“อ้ายฝร่ังน่ี อีกแล้วหนา ใจคอมันจักเป็นใหญ่ในแผ่นดินให้ได้เทียวฤๅ”                
ออกหลวงกลัยาราชไมตรีชกัสีหนา้บึ้งตึง 
“บ่าวบา้นเจา้พระยาโกษาธิบดีให้มาเรียนท่านว่าบดัน้ีมีทหารคุมตวัเจา้พระยา
โกษาธิบดีเขา้วงัไปแลว้ขอรับ” บ่าวชายนอกเรือนวิง่ตึงตงัหนา้ตาต่ืนเขา้มา 
“อะไรนะ ท าไมมนัเร็วอยา่งน้ี” เกศสุรางคถึ์งกบัอุทานขึ้นอยา่งตกใจ 

(บุพเพสนันิวาส. 2561ก : 292) 
 

 ตัวอย่างบทสนทนาข้างต้น รอมแพงใช้ประโยคที่ มีค  าถามเชิงวาทศิลป์ผ่านตัวละคร                  
เม่ือตัวละครก าลังสนทนาในเร่ืองที่จริงจงั ในบางคร้ังการใช้ประโยคที่มีค  าถามเชิงวาทศิลป์                  
เพือ่จงใจแสดงการประชดประชนัผ่านค าพูดของตวัละครดว้ย เช่น “อา้ยฝร่ังน่ีอีกแลว้หนา ใจคอมนั
จักเป็นใหญ่ในแผ่นดินให้ได้เทียวฤๅ” นอกจากน้ีบทสนทนาข้างต้นยงั เป็นการใช้ค  าถาม                       
เชิงวาทศิลป์โดยค าที่ใช้แสดงการถามตรงตามยคุสมัยของเน้ือเร่ือง ซ่ึงรอมแพงตอ้งการให้เขา้กับ 
ยคุสมยัของเน้ือเร่ือง 
 การศึกษาการใช้ประโยคของ รอมแพง ทั้ ง 3 ประเภท คือ ประโยคกระชับ ประโยค                
ขนาดยาว และประโยคที่มีค  าถามเชิงวาทศิลป์ผา่นตวัละคร จะเห็นวา่ผูเ้ขียนใชป้ระโยคกระชบัเม่ือ
ตอ้งการแสดงแนวคิด เพื่อตอ้งการให้ประโยคมีความหนกัแน่นดว้ยเน้ือความ ส่วนการใชป้ระโยค
ขนาดยาวผูเ้ขียนจะเลือกใชเ้ม่ือตอ้งการสร้างภาพแห่งความตลก เป็นการขยายประโยคด้วยค าที่ 
ชวนขบขนั และเป็นที่น่าสังเกตว่า ประโยคยาวส่วนใหญ่จะใช้กับตวัละครที่เป็นตวัละครเอก                 
ฝ่ายหญิง เพราะตวัละครตวัละครเอกฝ่ายหญิงมีอุปนิสัยสนุกสนาน ตลกขบขนั ไม่จริงจงั และ                
ใชป้ระโยคค าถามเชิงวาทศิลป์เม่ือตอ้งการย  ้าความดว้ยการใชป้ระโยคทั้ง 3 ประเภทน้ี ท าใหผ้ลงาน
ของรอมแพงมีเอกลกัษณ์ เป็นที่น่าสนใจ และไดรั้บความนิยมจากผูอ่้าน 
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การใช้ภาพพจน์ 
 ภาพพจน์เป็นถ้อยค าที่ผูเ้ขียนท าให้ผูอ่้านเกิดภาพขึ้ นในใจ โดยใช้กลวิธีหรือชั้นเชิงใน             
การเรียบเรียงค า ซ่ึงจะท าให้เร่ืองราวที่ตอ้งการที่ผูเ้ขียนจะส่ือเกิดพลงัที่จะสัมผสัอารมณ์ของผูอ่้าน
จนเกิดความประทบัใจ เกิดความรู้สึกเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงจนเกิดเกิดอารมณ์สะเทือนใจ เป็นการใช้
ศิลปะทางภาษาก่อให้เกิดภาพในความคิด ตลอดจนท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางอารมณ์ 
ความรู้สึก ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะน าไปสู่ความประทบัใจในงานเขียนนั้น ๆ  
 ในการศึกษาประเด็นการใชภ้าพพจน์ที่ปรากฏในนวนิยาย ของ รอมแพง ผูว้ิจยัเลือกศึกษา
ในประเด็น 4 ประเด็น คือ 
 1. การใชภ้าพพจน์อุปมา 
 2. การใชภ้าพพจน์อติพจน์ 
 3. การใชภ้าพพจน์บุคลาธิษฐาน 
 4. การใชส้ทัพจน์ 
 
 1. การใช้ภาพพจน์อุปมา  
 ภาพพจน์อุปมาเป็นภาพพจน์ที่ผูเ้ขียนนิยมน ามาใช้ให้ผูอ่้านเกิดภาพขึ้ นในใจ โดยใช้
เหตุการณ์ในปัจจุบัน  เร่ืองราว ส่ิงของ ที่ผูอ่้านสามารถสัมผสัอารมณ์นั้ นได้ เปรียบเทียบกับ
เหตุการณ์ ส่ิงของ ในนวนิยาย ค  าที่ใชไ้ดแ้ก่ ดุจ ประดุจ ดัง่ ราว  เสมือน  
 ดงัในตอนที่ขนุศรีวสิารวาจาพาเกศสุรางคซ่ึ์งอยูใ่นร่างของการะเกดไปดูแข่งเรือ ในคร้ังน้ีมี
ขุนเรืองเพื่อนสนิทของขุนศรีวิสารวาจาร่วมแข่งขนัดว้ย เกศสุรางคจึ์งสนุกเป็นพิเศษ ส่งเสียงเป็น
ก าลงัใจให้ผูเ้ขา้แข่งขนัอยา่งสนุกสนาน โดยในการแข่งขนัคร้ังนั้นเรือขนุนางไดรั้บชยัชนะ ผูเ้ขียน
ได้เปรียบความดีใจของตวัละครเอกฝ่ายหญิงเหมือนวอลเลยบ์อลหญิงไทยได้แชมป์ระดับโลก                
ดงัตวับทต่อไปน้ี 
   

จนในที่สุดเรือยาวขนุนางก็แซงเรือยาวจากหมู่บา้นต่าง ๆ น าล่ิวผา่นธงกลางน ้ า
ได้ชัยชนะอย่างสนุกสนานและต่ืนเต้นที่ สุด “เย่ เยส ๆ ๆ” อารามดีใจจึง             
ไดอ้อกท่าออกทางราวกับวอลเลยบ์อลหญิงไทยไดแ้ชมป์ระดบัโลกมาครอง 
ก็มิปาน ทวา่ไดส้องบ่าวเกาะกุมแขนคนละขา้งพร้อมปรามเบา 

(บุพเพสนันิวาส. 2561ก : 277-278) 
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 จากตัวอย่างตัวบทข้างต้นจะเห็นได้ว่า ผู ้เขียนใช้ภาษาที่ เป็นปัจจุบันในการเล่าเร่ือง                  
มีการเปรียบเทียบหน้าของตวัละครเอกฝ่ายชายที่ดูตวัละครเอกฝ่ายหญิงส่งเสียงใหก้ าลงัใจผูแ้ข่งเรือ
ยาวเหมือนมะม่วงเปร้ียว ท าให้ผูอ่้านนึกภาพตามได้ง่าย และในตอนที่เรือขุนนางได้รับชัยชนะ 
ผู ้เขียนได้เปรียบเทียบท่าทางการแสดงความดีใจของตัวละครเอกฝ่ายหญิงเป็นเหมือนกับ
วอลเลยบ์อลหญิงไทยได้ชัยชนะระดับโลก เพราะในช่วงปี พ.ศ. 2553 ซ่ึงเป็นปีที่รอมแพงเขียน               
นวนิยายเร่ืองบุพเพสันนิวาสเป็นช่วงเดียวกนักบัวอลเลยบ์อลหญิงไทยไดช้ยัชนะระดบัโลก ท าให้
ผูอ่้านนึกภาพท่าทางดีใจของตวัละครเอกฝ่ายหญิงไดอ้ยา่งง่ายยิง่ขึ้น 
 2. การใช้ภาพพจน์อติพจน์ 
 การใชภ้าพพจน์อติพจน์เป็นภาพพจน์ส าคญัที่ท  าให้เกิดความตลกขบขนั โดยใชก้ารกล่าว
เกินจริง เพือ่ใหผู้อ่้านเห็นภาพที่ชดัเจนขึ้น ดงัในนวนิยายเร่ือง มินตรา ตอนที่พลอยพมิพก์บัอรสรวง
ต้องเตรียมตัวเดินทางด้วยรถสองแถวในหมู่บ้าน ซ่ึงรอมแพง ได้เปรียบเทียบความเร็วและ
บรรยากาศการโดยสารภายในรถไวด้งัตวับทต่อไปน้ี 
 

รถสองแถวกลางเก่ากลางใหม่ที่ค่อนขา้งไปทางเก่าค่อย ๆ เคล่ือนออกจาก
คิวรถในอัตราเต่าเรียกทวด เม่ือพน้เขตชุมชนก็ค่อย ๆ เร่งความเร็วขึ้นเป็น
กระต่ายบินเล่นลมจนฝุ่ นสีแดงยอ้นเขา้ไปในตวัรถ ซ่ึงผูโ้ดยสารมีทั้งชาวบา้น
และนักท่องเที่ยว ทว่าอัตราส่วนของนักท่องเที่ยวช่างน้อยนิดต่างก็มองดูกัน
ไม่ไดพู้ดจา เพราะหากพดูฝุ่ นสีแดงคงเขา้ไปละลายในปากเป็นแน่ พมิพพ์ลอย
แทบเป็นไอโ้ม่ง ดีที่อรสรวงรอบคอบเอามาทั้งหมวกและผา้โพกหัวที่ยาวและ
บาง สองสาวจึงอาศยัผา้ผืนเดียวกนัพนัรอบศีรษะโดยเก็บผมยาว ๆ ของตนไว้
ในผา้อยา่งมิดชิด  

(มินตรา. 2556 : 121) 
 

 จากตวัอยา่งตวับทขา้งตน้จะเห็นวา่ ผูเ้ขียนนิยมใชภ้าพพจน์อติพจน์ คือ การกล่าวเกินจริง 
ซ่ึงจะท าให้เร่ืองราวที่ผูเ้ขียนตอ้งการส่ือเกิดเป็นภาพในจินตนาการของผูอ่้าน เม่ือผูอ่้านจินตนาการ
ตามภาษาที่ผูเ้ขียนใช้ ก็จะให้ความรู้สึกตลกขบขนั เช่น การบรรยายลกัษณะความเร็วของรถสอง
แถวว่าแล่นด้วยอัตราเร็วเต่าเรียกทวด โดยเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าเต่าเป็นสัตว์ชนิดหน่ึงที่
เคล่ือนไหวชา้มาก การที่สตัวท์ี่เคล่ือนไหวชา้มากเรียกรถคนัน้ีวา่ทวด แสดงว่ารถคนัน้ีชา้จนเต่ายงั
นับถือเป็นทวด และการเปรียบเทียบความเร็วของรถเม่ือออกจากหมู่บา้นเป็นกระต่ายบินเล่นลม 
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โดยธรรมชาติของกระต่ายเป็นสัตวท์ี่เคล่ือนที่ดว้ยความเร็วสูง ซ่ึงรถคนัน้ีเม่ือออกจากหมู่บา้นได้
เล่นดว้ยความเร็วแบบกระต่ายบิน หมายถึง เร็วกวา่กระต่ายปกติ  
 จากการสังเกตมีการใชโ้วหารภาพพจน์ที่ท  าให้เกิดความตลกขบขนัมักสอดแทรกอยูใ่น    
นวนิยายของรอมแพงทุกเร่ือง การสร้างความตลกจึงกลายเป็นเสน่ห์เล็ก ๆ ในงานเขียนของ                
รอมแพง ที่ดึงดูดผูอ่้านจ านวนมหาศาลให้มาติดตาม ตลอดจนผูส้ร้างละครก็ติดใจเสน่ห์เล็ก ๆ น้ี           
จนตอ้งขอซ้ือลิขสิทธ์ิเพือ่ไปสร้างละคร จนเป็นที่ช่ืนชมของผูช้มในยคุปัจจุบนั 
 3. การใช้ภาพพจน์บุคลาธิษฐาน 
 การใชบุ้คลาธิษฐานเป็นการสมมุติให้ส่ิงที่ไม่มีชีวติ ไม่มีความคิด หรือส่ิงที่เป็นนามธรรม
ให้มีกิริยาอาการเหมือนมนุษยด์ังในนวนิยายเร่ือง บุพเพสันนิวาส ตอนที่คุณหญิงจ าปาทราบว่า                     
เกศสุรางคซ่ึ์งอยูใ่นร่างของแม่หญิงการะเกดก าลงัตั้งครรภห์ลานคนแรก ดงับทสนทนาต่อไปน้ี 
 

“กระไรจักว่องไวปานนั้ น ชะรอยฟ้าดินจักเห็นใจว่าข้าต้องเสียผวัเสียลูก
ติดต่อกัน จึงส่งหลานมาให้ขา้รวดเร็วเยีย่งน้ี” จากความโศกเศร้าแทบส้ินสติ
ของคุณหญิงจ าปาก็แปรเปล่ียนเป็นความยินดีอย่างสุดซ้ึงจนแทบจะอุ้ม
ลูกสะใภเ้ลยทีเดียว ทั้งยงัคอยสอบถามเสมอว่าเกศสุรางคอ์ยากกินส่ิงใดก็จกั
สรรหามาใหกิ้น 

(บุพเพสนันิวาส. 2561ก : 458) 
 

 ตวัอยา่งขา้งตน้จะเห็นวา่ รอมแพงไดใ้ชฟ้้าดินซ่ึงไม่ใช่มนุษยไ์ม่สามารถเกิดความรู้สึกเห็น
อกเห็นใจได ้แต่ดา้นความเช่ือของผูค้นในอดีตในเร่ืองฟ้าดินเป็นผูก้  าหนด คุณหญิงจ าปาจึงคิดว่า
การที่ตนตอ้งสูญเสียสามี และบุตรชายคนโตในเวลาไล่เล่ียกัน ฟ้าดินคงเห็นใจกบัเร่ืองราวร้าย ๆ              
ที่เกิดขึ้น จึงไดส่้งหลานมาใหต้น  
 4. การใช้ภาพพจน์สัทพจน์  
 การใชภ้าพพจน์สัทพจน์เป็นการใชเ้คร่ืองมือทางภาษาเลียนเสียงที่เกิดขึ้นจริงในธรรมชาติ 
หรือในชีวิตประจ าวนั เป็นการสร้างจินตนาการให้ผูอ่้านเกิดความรู้สึกคลอ้ยตามเร่ืองราวที่ผูเ้ขียน
เล่ายิง่ขึ้น ดงัในนวนิยายเร่ือง มินตรา ตอนที่มินตราพูดคุยกบัพิมพพ์ลอยซ่ึงชาติก่อนเป็นม้าของ           
วรามิตร พิมพพ์ลอยถามว่ามินตราว่าหายโกรธอรสรวงแลว้หรือ มินตราตอบกลบัว่าตนนั้นไม่ได้
หายโกรธแต่เขา้ใจเร่ืองราวทั้งหมดแลว้ ดงับทสนทนาต่อไปน้ี 
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“เจา้ตอ้งการส่ิงใดหรือ เจา้ม้าดีดกะโหลก การที่ขา้ท  าใจยอมรับความรักของ
เขาทั้งสองได ้ไม่ไดห้มายความวา่ขา้จะคลายความรักที่มีต่อวรามิตรสักหน่อย 
ในเม่ืออยา่งไรขา้ก็มาก่อนและเฝ้ารอคอยเขามานานแสนนานเยีย่งนั้น หรือเจา้
จะเถียง” มินตราต่อปากต่อค าเสียงใสขึ้นจนอรสรวงกบัปรมินทร์ตอ้งยิม้ตาม
เม่ือเห็นพมิพพ์ลอยเกาศีรษะแกรก ๆ พร้อมบ่นอุบวา่ไม่เขา้ใจวิญญาณอารมณ์
แปรปรวนติสทแ์ตก 

(มินตรา. 2556 : 270) 
 

 ผูแ้ต่งใชค้  าวา่ แกรก ๆ แทนเสียงของการใชเ้ล็บขดูกบัหนงัศีรษะ เม่ือผูอ่้านอ่านมาถึงตอนน้ี
การใชภ้าพพจน์สัทพจน์ท  าให้ผูอ่้านเกิดจินตนาการในเร่ืองราวที่ผูเ้ขียนตอ้งการส่ือความหมายได้
ชดัเจนยิง่ขึ้น 
 เป็นที่น่าสังเกตว่า รอมแพงมีการใช้การใช้ภาพพจน์ ซ่ึงการใช้ภาพพจน์นั้ นท าให้ผูอ่้าน
เขา้ใจง่าย รู้สึกเขา้ใจอารมณ์ ความรู้สึกของตวัละคร นอกจากน้ีการใช้ภาพพจน์ยงัเป็นเคร่ืองมือ               
ที่จะพาผูอ่้านเขา้สู่โลกของนวนิยายไดม้ากยิง่ขึ้น 
 

การใช้โวหาร 
 โวหารเป็นกลวธีิการเรียงร้อยถอ้ยค าอยา่งมีชั้นเชิงเพื่อใหเ้กิดเน้ือความที่ดี มีจุดมุ่งหมายให้
ผูอ่้านเขา้ใจเร่ืองราวในนวนิยายได้แจ่มชัดตรงตามที่ผูเ้ขียนตอ้งการส่ือ การใช้โวหารเป็นศิลปะ            
การใชภ้าษาอีกประเภทหน่ึงที่จะท าใหภ้าษาเกิดพลงั ผูอ่้านเกิดความประทบัใจในงานเขียนนั้น ๆ  
 ในการศึกษาการใชภ้าษาในประเด็นการใชโ้วหารที่ปรากฏในนวนิยาย ของ รอมแพง ผูว้จิยั
เลือกศึกษาในประเด็น 3 ประเด็น คือ 
 1. การใชบ้รรยายโวหาร 
 2. การใชพ้รรณนาโวหาร 
 3. การใชเ้ทศนาโวหาร 
 
 1. การใช้บรรยายโวหาร 
 บรรยายโวหารเป็นการใช้ภาษาในการเล่าเร่ือง บรรยายเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้ นใน                
นวนิยายอย่างละเอียดถ่ีถ้วน เพื่อให้ผู ้อ่านเข้าใจสถานะความเป็นมาของตัวละคร ภูมิหลัง                      
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และเหตุผลที่ตวัละครไดก้ระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง รอมแพงมกัใชว้ิธีการบรรยายโวหารเม่ือตอ้งการให้
เร่ืองราวด าเนินต่อไป ดงัน้ี 
1.1 การบรรยายสถานะของตัวละครที่ต่างชนช้ันกัน 
 รอมแพงไดใ้ชก้ลวิธีการบรรยายเร่ืองอยา่งชา้ ๆ เพื่อให้ผูอ่้านเขา้ใจสถานะของตวัละครใน
แต่ละชนชั้นเด่นชดัขึ้นในนวนิยายเร่ือง มณีรัตนะ ตอนที่นวลกบับุญฟอง เขา้มาเยีย่มนางแดงและ
นางตอ้ยในคุก ดงับทสนทนาต่อดงัไปน้ี 
 

 เม่ือมาถึงที่คุมขงันางแดงและนางตอ้ยนวลก็จอ้งมองด้วยความสลดใจ                 
ชามอาหารมีอาหารค้างอยู่ดูไม่น่ากินราวกับข้าวหมูหมา ทั้งคุกมีเพียงนางแดง
และนางตอ้ยที่ถูกโซ่ตรวนเหล็กโยงข้อเท้าแสดงใหเ้ห็นวา่ถา้ไม่ใช่ไม่มีใครกลา้
กระท าความผดิก็คงเป็นเพราะคุกน่ีโหดร้ายจนคนเป็น ๆ อยูไ่ดไ้ม่นาน 
 ถ้าเป็นเจ้านายยศไม่สูงก็ต้องมาติดคุกเช่นน้ีเรียกว่า สังขลิก เพียงแต่              
โซ่ตรวนที่หุ้มข้อเท้าจะมีผ้าขาวหุ้มไว้ หากเป็นเจา้นายชั้นสูงก็ตอ้งโทษอยู่ที่
ต  าหนักเม่ือใดจะออกมาขา้งนอกก็จะมีบ่าวอญัเชิญตรวนทองค าใส่พานทอง
รองด้วยผ้าแดงเดินน าหน้าให้เป็นที่ขายพระพกัตร์ ทั้งยงัตอ้งทัดดอกชบาแดง
ประจานพระองค์เองเจา้นายท่านบอบบางละเอียดอ่อนกว่าไพร่นักเม่ือตอ้ง 
โทษทณัฑเ์ช่นน้ีไม่มีพระองคใ์ดทนไดล้ว้นตรอมพระทยั ส้ินเสียก่อนเวลาครบ
โทษทณัฑท์ั้งนั้น” นวลฟังแลว้ก็ใหนึ้กตาม  

(มณีรัตนะ. 2558 : 142-143) 
 

 ตวับทขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ รอมแพงมิไดใ้ชค้  าขยายยาว ๆ ใด ๆ โดยน าสถานะของตวัละคร
ที่ได้รับโทษว่ามีแต่ความทุกข์ หากมีสถานะเป็นบ่าวมุ่งเน้นไปที่ทุกข์ทางกายโดยใช้ค  าบงช้ีว่า              
ชามอาหารมีอาหารคา้งอยูดู่ไม่น่ากินราวกบัขา้วหมูหมา และถูกโซ่ตรวนเหล็กโยงข้อเท้า หากมี
สถานะเป็นเจา้นายจะเนน้ทุกขท์างใจ โดยใชค้  าบ่งช้ีว่า ตรวนทองค าใส่พานทองรองดว้ยผา้แดงเดิน
น าหน้าให้เป็นที่ขายพระพักตร์ และต้องทัดดอกชบาแดงประจานพระองค์เอง เหตุที่ต่างกนัเพราะ 
ความละเอียดอ่อนจากภูมิหลงั การบ่มเพาะเล้ียงดูมาแต่วยัเยาว ์
 นอกจากการแสดงชนชั้ นที่แตกต่างกันระหว่างการเป็นเจ้านายกับบ่าวไพร่แล้วนั้ น              
รอมแพงไดส้ะทอ้นการแบ่งชนชั้นระหว่างเมียหลวงกบัเมียรอง แมจ้ะขึ้นช่ือว่าเป็นเมียเหมือนกนั
แต่เมียหลวง หรือเมียที่ได้รับการตบแต่งตามธรรมเนียมประเพณียอ่มมีความเป็นอยูท่ี่ดีกว่า เมียที่
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ไม่ไดรั้บการยกยอ่ง ทั้งน้ีนอกจากสถานะความเป็นอยูร่ะหว่างเมียหลวงกบัเมียรองจะแตกต่างกัน
แลว้ ความเป็นอยูข่องลูกก็แตกต่างดว้ยแมจ้ะมีพ่อคนเดียวกนั ดงัในนวนิยายเร่ืองมณีรัตนะ ตอนที่
พรีกานตซ่ึ์งขา้มภพมาอยูใ่นร่างของนวล ตอ้งการให้นางเล่ียมเมียรองของเจา้คุณศรีภูริยปรีชา และ
แม่เรียมซ่ึงเป็นลูกของแม่เล่ียมกับเจา้คุณภูริยปรีชา ร่วมโต๊ะรับประทานอาหารในระดบัเดียวกัน 
ดว้ยเห็นวา่ถึงอยา่งไรก็เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกนั แต่คุณหญิงแกว้เมียหลวงกลบัไม่พอใจลูกสาว
ของตนที่เชิญชวนนางเล่ียมและแม่เรียมมาร่วมโตะ๊อาหาร ดงับทสนทนาต่อไปน้ี 
 

 “ไม่เป็นไรดอกค่ะคุณนวล ถึงจะแยกส ารับแต่ก็พดูคุยกนัได ้เพราะนัง่ห่าง
กันแค่น้ีเองนะคะ” นางเล่ียมเอ่ยเสียงอ่อนพลางส่งยิ้มให้ลูกเล้ียงด้วยความ
เอ็นดู นวลมองระยะห่างกนัแค่น้ีของนางเล่ียมพลางลอบถอนหายใจ แค่น้ีของ
นางเล่ียมแต่ในความรู้สึกของเธอคือการแบ่งชนช้ันที่เห็นไดช้ดั 
 “แต่นวลอยากให้ร่วมส ารับน่ีคะ เรียมก็เป็นลูกเจ้าคุณพ่อเช่นกัน แทนที่
จะไดน้ั่งรับประทานอาหารร่วมกันกลับตอ้งแยกโต๊ะ เพราะเป็นลูกเมียรอง                
ไม่เห็นจะยุติธรรมเลย” ค  าพูดที่ออกจากปากเด็กน้อยท าให้ทั้งเรือนตกอยูใ่น
ความเงียบชัว่ขณะ เพราะแมแ้ต่ตวัผูพ้ดูเองก็ยงัตกใจกบัความคิดของตวัเอง 
 “แม้แต่นิ้วมือยังยาวไม่เท่ากัน ไว้รอให้นิ้วโป้งยาวเท่านิ้วกลางก่อนเถิด             
แม่นวล ตวัเองยงัเล็กนักจึงไม่รู้ความถึงขนาดน้ี เงียบและกินขา้วไปเถอะ” 
คุณหญิงแกว้ที่เงียบมาตลอดพดูเสียงเคน้เบาราวคบัแคน้ใจนกัแต่ก็ไดย้นิจนทัว่
กนั 

(มณีรัตนะ. 2558 : 25-26) 
  

 ตวับทขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ รอมแพงใชส้ถานะของการเป็นเมียหลวง เมียรองโดยใชก้ารแยก
ส ารับเป็นการแสดงสญัลกัษณ์ และไดส้ะทอ้นสิทธิของความเป็นลูกที่ไม่เท่าเทียมกนัเพยีงเพราะเกิด
จากแม่คนละคน ในช่วงทา้ยรอมแพงไดเ้ปรียบเทียบชนชั้นกบัน้ิวมือที่ยาวไม่เท่ากนัผ่านตวัละคร
คุณหญิงแกว้ 
1.2 การบรรยายค่านิยมของตัวละครตามยุคสมัย 
 รอมแพงไดส้ะทอ้นค่านิยมของตวัละครไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย ทรงผม ความเช่ือในแต่
ละยุคสมัย ทั้ ง น้ี ค่ านิ ยมที่ แตกต่างกัน เกิดจากการรับ อิทธิพลในแต่ละสมัยแตกต่างกัน                 
ในนวนิยายของรอมแพงที่เป็นนวนิยายอิงประวตัิศาสตร์ ผูเ้ขียนมีหน้าที่สร้างความสมจริง เพื่อให้
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ผูอ่้านรู้สึกร่วมไปกบัตวัละคร ดงัในตวัอยา่งนวนิยายเร่ือง มณีรัตนะ ในตอนที่ ผูเ้ขียนบรรยายถึง
การแต่งกาย ทรงผม ของผูค้นภายในพระบรมมหาราชวงัในสมัยรัชกาลที่ 5 สมัยนั้นมีหลายส่ิง
หลายอย่างเปล่ียนแปลงเน่ืองจากได้รับอิทธิพลจากชาติตะวนัตก ทั้ งเส้ือผา้ ทรงผมของผูห้ญิง             
จากเดิมหลังโกนจุกผูห้ญิงจะเปล่ียนจากใส่เส้ือคอกระเช้ามาห่มสไบ ส่วนทรงผมนั้นจะไวส้ั้ น 
ต่อมาเร่ิมมีแหม่มเขา้มาสอนภาษาในสยามผูห้ญิงไทยหลายคนจึงเร่ิมที่จะไวผ้มยาวบา้ง ตวัอยา่ง
ในตอนน้ีจะบรรยายการตดัสินใจเร่ืองทรงผมของนวล ดงัตวับทต่อไปน้ี 
  

 นวลลูบผมที่ยาวเสมอต่ิงหูด้วยยงัคิดไม่ตกว่าจะตดัสั้นให้เหมือนน่ิมดี
หรือจะไวย้าวเป็นเพือ่นบุญฟอง และถึงแมจ้ะชินกบัสีสนัของเคร่ืองนุ่งห่มแลว้ 
แต่วนัน้ีเป็นวนัพฤหัส ผา้นุ่งที่ใช้จึงเป็นสีเขียวใบไม้เม่ือมาตดักับสไบสีแดง
เลือดนก เธอก็รู้สึกไม่อยากจะออกไปไหนเอาเสียเลย เม่ือก่อนตอนที่ยงัไม่โกน
จุกเม่ือเห็นสาวชาววงัเดินไปเดินมาท างานดว้ยสีสันเขียวแดงก็อดหัวร่อไม่ได้
ทุกที  

(มณีรัตนะ. 2558 : 187) 
 

 จากตวัอยา่งขา้งตน้จะเห็นไดว้่ารอมแพงได้บรรยายถึงการแต่งกาย เคร่ืองนุ่งห่ม ทรงผม
ของหญิงชาววงัที่เร่ิมไวผ้มยาวตามชาติตะวันตก และการไว้ผมส้ันแบบเดิมตามค่านิยมของคนไทย
ในสมัยนั้ น รวมถึงสีสันของผ้าถุงและสไบ ซ่ึงได้ก าหนดไว้ประจ าว ัน ดังในตัวอย่างเป็น              
วนัพฤหัสบดี ผ้านุ่งต้องเป็นสีเขียวใบไม้ ส่วนสไบน้ันต้องใช้สีแดงเลือดนก  การบรรยายได ้                  
อย่างละเอียด นอกจากจะเป็นการแสดงภูมิ รู้ของผู ้เขียนแล้วนั้ น  ยงั เป็น เกร็ดความรู้ทาง
ประวติัศาสตร์ใหก้บัผูอ่้านอีกดว้ย 
 นอกจากน้ียงัมีตวัอยา่งการสะทอ้นค่านิยมใน พ.ศ. 2480 ซ่ึงตรงกบัสมยัของรัชกาลที่ 8 ใน
ยคุนั้น หนุ่มสาวที่ค่อนขา้งมีฐานะนิยมไปเรียนต่างประเทศ การแต่งกายออกงานสังคมในสมยันั้น
จึงไดรั้บอิทธิพลมาดว้ย ดงัในนวนิยายเร่ือง พรายพรหม ตอนที่พิมพล์ดาซ่ึงอยูใ่นร่างของคุณน้อย 
แต่งกายออกงานตามยคุสมยัปัจจุบนั ซ่ึงแตกต่างกบัความนิยมของคนในสมยันั้น ดงัตวับทต่อไปน้ี 
 

เม่ือพิมพล์ดาขึ้นไปบนห้องก็จดัการกบัหน้าตาเน้ือตวัของตวัเองอยา่งคุน้เคย 
ก่อนจะมามองกระจกอยา่งไม่พอใจเม่ือเห็นผมดัดหยิก แมต้อนน้ีจะยาวขึ้นจาก
ที่เคยยอ้มถึงเกือบคืบ แต่ส่วนที่หยิกก็ดูจะร้ังให้ส่วนที่งอกเพิ่มหยิกไปด้วย                
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สีผมต่างกนัเพราะไม่ไดย้อ้มเพิ่มถึงจะไม่น่าเกลียดเท่าไหร่นัก แต่ท าเอาหญิง
สาวคิดหนักว่าจะท าทรงอะไรออกไปดีให้ไม่เชยในสายตาหล่อนนัก ชุดที่ใส่
เป็นกระโปรงสุ่มสีขาวฟู่ฟ่องเกาะอกก็จริงแต่มีผ้าแพรบางคลุมอีกทีแต่ผูกติด
ไวก้บัตวัชุด หล่อนก็เอาออกเสียดว้ยเห็นวา่เกะกะ ถุงมือที่สาว ๆ สมยัน้ีใส่ออก
งานกนัเกร่อก็ไม่แตะตอ้ง 

(พรายพรหม. 2561ข : 85) 
   

 จากตวัอยา่งขา้งตน้จะเห็นไดว้่ารอมแพงไดบ้รรยายถึงการแต่งกาย ทรงผม เม่ือออกงาน
ของหญิงสาวนักเรียนนอก ที่ได้รับอิทธิพลจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นผมดัดหยิก การสวมชุด
ราตรีกระโปรงฟูฟ่อง เกาะอกโดยมีผ้าแพรคลุมไหล่ และการนิยมสวมถุงมือยาว ๆ ผูเ้ขียนบรรยาย
ไดอ้ยา่งละเอียด ท าใหผู้อ่้านสามารถนึกภาพบรรยากาศยคุสมยัตามเน้ือเร่ืองได ้
 การใช้ภาษาที่ใช้ส าหรับบรรยายนั้ น มิได้ใช้ค  าขยายประโยคยาว ๆ เพียงแต่ใช้ค  าสั้น ๆ                
ที่ เขา้ใจง่าย ซ่ึงการใชภ้าษาในลกัษณะน้ีจะท าใหผู้อ่้านสามารถเขา้ใจเร่ืองราวในนวนิยายไดเ้ร็วขึ้น 
 2. การใช้พรรณนาโวหาร 
 การใช้พรรณนาโวหารเป็นการใชภ้าษาที่มีชั้นเชิงร าพึงร าพนั ทั้งน้ี อาจจะเป็นการร าพึง
ร าพนักิริยาท่าทางของตวัละครดว้ยผูเ้ขียนเองแบบสายตาพระเจา้ หรือเป็นการใส่บทสนทนาการ
ร าพึงร าพนัผ่านตวัละคร เป็นการสอดแทรกอารมณ์ความรู้สึกของผูเ้ขียน เพือ่โนม้นา้วให้ผูอ่้านเกิด
ความรู้สึกสะเทือนใจและคลอ้ยตาม เป็นอีกกลวิธีที่ท  าให้ผูอ่้านเขา้ใจความรู้สึกของตวัละคร หรือ
เห็นภาพเหตุการณ์อยา่งละเอียด  ดงัน้ี 
2.1 การพรรณนาพฤติกรรมตัวละคร 
 ตวัละครเป็นเคร่ืองมืออีกประเภทหน่ึงในนวนิยายที่นักเขียนสร้างขึ้ น เพื่อให้นวนิยาย
สมบูรณ์ ตวัละครที่ดีนั้นตอ้งมีความสมจริงสามารถท าให้ผูอ่้านเกิดอารมณ์คลอ้ยตามได ้พฤติกรรม
ของตวัละครที่แสดงออกมาตอ้งสอดคลอ้งกบัภูมิหลงั หรือส่ิงที่มากระตุน้ให้เกิดพฤติกรรมนั้น ๆ 
ดงัในนวนิยายเร่ือง พรายพรม ในตอนที่คุณนอ้ยในอดีตชาติใส่สมุนไพรพิษลงในถว้ยกาแฟของคุณ
นฤนาฏ ท าใหคุ้ณนฤนาฏเสียชีวติ ดงัตวับทต่อไปน้ี 
 

เม่ือคุณน้อยวิ่งมาถึงด้วยใบหน้าที่ต่ืนตระหนก คุณนฤนาฏก็หันไปมองด้วย
ความสงสัยและใบหนา้ที่ก  าลงัส่งยิม้ให้น้องสาวก็ค่อย ๆ บิดเบี้ยวอย่างน่ากลัว 
มือซีดบางกุมทอ้งพร้อมทั้งเกร็งมือและเท้า ชักพล่านไปจนเกา้อ้ีลม้ระเนระนาด 
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ตาเหลือกลานมองคุณนอ้ยคลา้ยจะส่อแววเคยีดแค้น พมิพล์ดาลุกขึ้นมองอยา่ง
ตลึง ใบหน้าที่เคยสวยงามหันมาทางพิมพล์ดาดว้ยอาการชักกระตุกฟองเลือด
ปนน ้าลายที่ไหลออกมาจากมมุปาก สายตามองที่พมิพล์ดาและคุณนอ้ยสลบักนั
ราวกบัเห็นผี ก่อนจะชักกระตุกคร้ังสุดท้ายและแน่น่ิงไปทั้งที่ตายังเหลือกค้าง 
คุณน้อยทรุดตวัลงมองคุณนฤนาฏดว้ยกิริยาตะลึงค้างก่อนน ้าตาจะร่วงพรูลง
มาไม่ขาด  

(พรายพรม. 2561ข : 73) 
 

 ตวัอยา่งตวับทขา้งตน้ รอมแพง ใชว้ธีิการพรรณนาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกบัคุณนฤนาฏอยา่ง
ชา้ ๆ ท าให้ผูอ่้านจินตนาการตามและเกิดความรู้สึกสะเทือนใจ โดยใช้ค  าบงช้ีพฤติกรรมของตวั
ละคร ได้แก่ หน้าตาที่ต่ืนตระหนก ใบหน่ีก าลังส่งยิ้มให้น้องสาวก็ค่อย ๆ บิดเบี้ยวอย่างน่ากลัว              
เกร็งมือและเท้า ชักพล่าน ตาเหลือกลาน ส่อแววเคยีดแค้น อาการชักกระตุกฟองเลือดปนน ้าลายไหล
ออกมาจากมุมปาก ชักกระตุกคร้ังสุดท้ายและแน่น่ิงเป็น กิริยาตะลึงค้าง น ้าตาร่วงพรูลงมาไม่ขาด
แสดงให้เห็นว่า ผูเ้ขียนตอ้งการให้ผูอ่้านเกิดความรู้สึกเสียดายหรือเสียใจที่คุณน้อยวิ่งเขา้มาไม่ทนั               
เพื่อห้ามไม่ให้คุณนฤนาฏด่ืมกาแฟ ซ่ึงวิธีการที่ท  าให้ผูอ่้านรู้สึกเสียดายเป็นกลวิธีหน่ึงที่รอมแพง
นิยม นอกจากน้ีก่อนที่คุณนฤนาฏจะเกิดอาการจากสมุนไพรพิษที่ด่ืมเขา้ไป รอมแพงยงัท าให้ผูอ่้าน
รู้สึกสลดเพิ่มขึ้นโดยการสร้างให้คุณนฤนาฏหันมายิม้กบัคุณน้อยอยา่งเป็นมิตร ยิง่ตอกย  ้าให้ผูอ่้าน
เขา้ใจอารมณ์รู้สึกผดิของคุณนอ้ย และความเคียดแคน้ของคุณนฤนาฏไดดี้ยิง่ขึ้น  
2.2 การพรรณนาอารมณ์ ความรู้สึกของตัวละคร 
 การสร้างตวัละครนอกจากพฤติกรรมของตวัละครที่ตอ้งให้สอดคลอ้งกบัภูมิหลงัแลว้นั้น
อารมณ์ ความรู้สึกของตวัละครย่อมตอ้งสอดคล้องกับเร่ืองราวที่เป็นส่ิงเร้าที่ท  าให้ตวัละครเกิด
อารมณ์ ความรู้สึกนั้ น ๆ ดังในนวนิยายเร่ือง บุพเพสันนิวาส ตอนที่เจา้พระยาวิไชยเยนทร์ถูก               
ออกพระเพทราชา ออกหลวงสรศกัด์ิ และทหารสยามควบคุมตวัเพื่อน าไปประหารชีวิต ก่อนตาย
ทหารไดน้ าตองกีมาร์ ภรรยาของเจา้พระยาวไิชยเยนทร์มาลาเป็นคร้ังสุดทา้ย ดงับทสนทนาต่อไปน้ี 
 

 “ตองกีมาร์ ขา้มีเร่ืองจกัถามเจา้เร่ืองหน่ึงก่อนตาย ขอให้เจา้ตอบด้วยใจ
จริงของเจา้ดว้ยเถิด” 
 “ท่านจกัถามกระไรวา่มาเถิด” 
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 “เจา้เคยรักขา้ฤๅไม่ ในหัวใจของเจา้เคยมีขา้ฤๅไม่” ค  าถามน้ีเป็นส่ิงที่นาง
ตองกี-มาร์คาดไม่ถึงอยา่งที่สุด นางไม่แมแ้ต่จะหนักลบัมามอง ดวงตาของนาง
ปิดลงคลา้ยร าลึกถึงเรือนร่างสูงใหญ่ที่เป่ียมลน้ดว้ยอ านาจของสามีในกาลก่อน 
 “ขา้สญัญา ชีวติน้ีขา้จกัมีท่านเป็นผวัขา้เพยีงผูเ้ดียว” ค  าตอบของนางตองกี
มาร์สร้างความเจ็บปวดและปล้ืมเปรมให้แก่ผูฟั้งไดใ้นคราเดียวกนั เจา้พระยาวิ
ไชยเยนทร์หนักายหลงังองุม้เดินคอตกไปตามแรงลากจูงของทหารสยามไปยงั
จุดจบของตน จุดจบที่เขาเองก็คาดไม่ถึง ภาพชีวิตที่ล  าบากตรากตร าถูกกดขี่มา
ตั้งแต่เด็กคล้ายยอ้นกลับมาให้ระลึกถึงพร้อมภาพความรุ่งเรืองสูงสุดที่เคย
ไดรั้บจวบจนตอ้งมาตกต ่าสุดอีกคร้ังในคราน้ีสร้างความอหังการขึ้นมาอย่าง
ประหลาด แมต้ายไปในวนัน้ีก็นบัวา่ใชชี้วติไดคุ้ม้นกั 

 (บุพเพสนันิวาส. 2561ก : 482-483) 
 

 ตวัอยา่งตวับทขา้งตน้ รอมแพง ใชว้ิธีการพรรณนาจุดจบของเหตุการณ์ที่เกิดเจา้พระยา               
วิไชยเยนทร์ เดิมทีนั้นนางตองกีมาร์ถูกบีบบังคบัจากเขา้พระยาวิไชยเยนทร์ให้แต่งงานกับตน 
ตลอดเวลาที่ใช้ชีวิตคู่กันมาจนมีลูก 2 คน นางตองกีมาร์ไม่เคยแสดงถึงความรักที่มีต่อเจา้พระยา               
วิไชยเยนทร์เลยแมแ้ต่คร้ังเดียว กลบักันยงัมีแต่ความเยน็ชา ทั้ง ๆ ที่เจา้พระยาวิไชยเยนทร์รักนาง
ตองกีมาร์สุดหัวใจ จนในวนัสุดทา้ยของชีวิตเจา้พระยาวิไชยเยนทร์อยากรู้ว่านางตองกีมาร์เคยรัก
ตนหรือไม่ แต่ค  าตอบที่ไดรั้บกลบัเป็นค าตอบที่ไม่ตรงค าถาม ซ่ึงเป็นที่แน่ชดัแลว้วา่นางตองกีมาร์
ไม่เคยรักเจา้พระยาวไิชยเยนทร์เลย ซ่ึงเป็นความรู้สึกสุดแสนเสียใจที่แมใ้นวาระสุดทา้ยก็ยงัไม่ได้
ค  าว่ารักจากนางที่ตนรักมาทั้งชีวิต แต่รอมแพงให้นางตองกีมาร์ตอบกลบัไปว่า ขา้สัญญา ชีวิตน้ี            
ขา้จกัมีท่านเป็นผวัขา้เพยีงผูเ้ดียว เป็นการแสดงจุดยนืว่านบัต่อจากน้ีจะไม่มีใครมาแทนที่เจา้พระยา
วไิชยเยนทร์ได ้ความรู้สึกของเจา้พระยาวิไชยเยนทร์จึงมีทั้งความเจ็บปวดและความปล้ืมเปรมใน
เวลาเดียวกัน ทั้งน้ีในตอนท้ายรอมแพงได้ให้เจา้พระยาวิไชยเยนทร์ร าลึงถึงอดีตทั้ งช่วงชีวิตที่             
ตกยากที่สุด จนมาถึงช่วงที่รุ่งเร่ืองทั้งอ านาจ และทรัพยสิ์น จวบจนเวลาน้ี คือ เวลาสุดทา้ยของชีวิต
ตวัละครกลบัรู้สึกอหงัการ จองหอง อยา่งน่าประหลาด เพราะถือวา่ชีวติน้ีช่างคุม้ค่ายิง่นกั  
 การพรรณนานั้นใชก้บัหลากหลายสถานการณ์ ทั้งการพรรณนาพฤติกรรมของตวัละคร 
และการพรรณนาอารมณ์ ความรู้สึกของตวัละคร รอมแพงใชค้  า ใชป้ระโยคที่เรียบง่าย ท าใหผู้อ่้าน
เขา้ใจ และรู้สึกคลอ้ยตามเร่ืองราวของตวัละคร 
 
 



85 
 

 3. การใช้เทศนาโวหาร 
 เทศนาโวหารเป็นการใชภ้าษาเรียงร้อยโน้มน้าวใจให้ผูอ่้านรู้สึกคลอ้ยตาม จะใชก้บัเร่ืองที่
เก่ียวกบัการปลุกใจ ให้แง่คิด คติเตือนใจ ในนวนิยายของรอมแพงทั้ง 5 เร่ืองมีเทศนาโวหาร นัน่คือ
ผูท้ี่ อ่านนวนิยายที่  5 เร่ืองน้ี ย่อมจะได้รับข้อคิด คติเตือนใจ ซ่ึงส าหรับข้อคิดของรอมแพงที่
สอดแทรกไวใ้นนวนิยายมี ดงัน้ี 
3.1 การให้ข้อคดิด้านความรักชาติ และพระมหากษัตริย์ 
 รอมแพงสอดแทรกความภาคภูมิใจในสถาบนัพระมหากษตัริยร์วมถึง การระลึกถึงพระคุณ
ของบรรพบุรุษที่กอบกู้ชาติให้ธ ารงอยู่จวบจนปัจจุบนัน้ี  ดังตวัอยา่งในนวนิยายเร่ือง มณีรัตนะ               
ในตอนที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่  5 เสด็จประพาสยุโรปท าให้ประชาชนรู้สึกภาคภู มิใจที่                       
พระเจา้อยูห่วัจะแสดงใหช้าวยโุรปเห็นวา่ประเทศไทยก็มีความเจริญรุ่งเรืองมิไดด้อ้ยไปกว่าชาติใด 
ดงัตวับทต่อไปน้ี 
 

 จวบจนวนัเสด็จก็มีประชาชนมืดฟ้ามัวดินหมอบกราบสองข้างทาง
ตลอดไปจนถึงท่าเรือ มีการจดัซุ้มดอกไม้สดสวยงามตลอดถนนราชด าเนิน 
เพื่ อ เป็นการส่งเสด็ จไปยุโรป   ผู ้คน ต่างกล่าวขวัญอ ย่างภาคภูมิ ใจที่                        
พระเจา้อยูห่ัวของตนจะไปส าแดงความศิวิไลซ์ให้ฝร่ังมังค่าได้ชมดู อีกทั้งเป็น
พระราโชบายที่สืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์เม่ือส่ีปีที่แลว้กบัวกิฤตการณ์ ร.ศ. 112 
ที่จะน าพาประเทศไปสู่ความศิวไิลซ์ มิให้ฝร่ังมาข่มเหงตามแต่ใจไดอี้ก  

(มณีรัตนะ. 2558 : 204) 
 

 ตวับทขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นวา่ความสุขของคนไทยในสมยันั้นโดยมีค  าบ่งช้ี ไดแ้ก่ ภาคภูมิใจ 
ส าแดงความศิวิไลซ์ให้ฝร่ังมังค่าได้ชมดู มิให้ฝร่ังมาข่มเหง แสดงถึงการได้รับการยอมรับจาก
ต่างชาติ ความทะนงในศกัด์ิศรีแห่งความเป็นไทย การแสดงให้ต่างชาติรับรู้ว่าชาติไทยเป็นชาติที่
เจริญยอ่มน าความภาคภูมิใจมาซ่ึงคนไทยทุกคน  
3.2 การให้ข้อคดิด้านความรัก 
 รอมแพงมกัให้ขอ้คิดในเร่ืองของความรักว่าความรักนั้นควรจะอยูใ่นช่วงเวลาที่เหมาะสม 
วางตนให้สมกบัเป็นหญิงไทย รักนวลสงวนตวั ดังตวัอยา่งในนวนิยายเร่ือง มณีรัตนะ ในตอนที่            
บุญฟองไปติดตวัละครเอกฝ่ายชายลิเกถึงกบัตอ้งใหท้รัพยสิ์นเงินทอง แต่เม่ือนวลทราบเร่ืองเขา้ก็ได้
เขา้ไปตกัเตือนจนในที่สุดบุญฟองก็หลุดพน้จากการถูกหลอกได ้ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
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“คนเราหากรักกันยอ่มไม่หวงัแต่จะรับ ความรักตอ้งมีทั้งให้ทั้งรับด้วยหัวใจ  
ยิง่ขา้วของเงินทอง ในทางที่ควรเป็นฝ่ายชายที่หามาก านัลฝ่ายหญิงมากกว่า  
พ่อตวัละครเอกฝ่ายชายลิเกคนนั้นก็ไดข้า้วของเงินทองจากแม่ยกมาไม่น้อย 
เคยมีน ้าใจใหห้ล่อนบา้งไหม หรือมีแต่จะรับเงินทองขา้วของที่หล่อนประเคน
ให้ หล่อนก็รู้จกัทากที่คอยแต่จะดูดเลือดดี ตวัละครเอกฝ่ายชายลิเกคนนั้นก็
เหมือนตัวทากที่มีหัวงาม ๆ ไว้หลอกล่อดูดเลือดจากผูท้ี่หลงผดิเท่านั้นล่ะ” 

(มณีรัตนะ. 2558 : 211) 
 

 ขอ้คิดที่รอมแพงสอดแทรกไวใ้นนวนิยายนั้น ล้วนเป็นขอ้คิดที่ผูอ่้านสามารถน ามาปรับ
ใช้ได้ในชีวิตประจ าวนั ตวัละครที่แสดงข้อคิดมักเป็นตวัละครตวัละครเอกฝ่ายหญิงมีค  าบ่งช้ี               
ความรักหลากรูปแบบทั้งความรักที่บริสุทธ์ใจ ไดแ้ก่ค  าว่า รับด้วยหัวใจ เคยมีน ้าใจ หรือความรักที่
หลอกลวงรอมแพงไดเ้ปรียบความรักที่ไร้ความจริงใจวา่เหมือนกบัตัวทากที่มีหัวงาม ๆ ไว้หลอกล่อ
ดูดเลือดในนวนิยายของรอมแพงทั้ง 5 เร่ืองนั้น ตวัละครเอกฝ่ายหญิงนอกจากจะเป็นคนสนุกสนาน 
ตลก ขี้ เล่น แต่ยงัมีความคิดและปัญญาที่ฉลาดกวา่ทุกคนในเร่ือง 
3.3 การให้ข้อคดิด้านการด าเนินชีวิต 
 รอมแพงสอดแทรกขอ้คิดในการน าไปปรับใชใ้นการด าเนินชีวิตประจ าวนั รวมถึงเร่ือง 
การวางตัวในสังคม ดังในนวนิยายเร่ืองบุพเพสันนิวาส ตอนที่ เกศสุรางค์ซ่ึงอยู่ในร่างของ             
แม่หญิงการะเกด กล่าวเตือนพระยาโกษาเหล็กผูซ่ึ้งเป็นขา้ราชการที่ใกลชิ้ดกบัสมเด็จพระนารายณ์ 
วา่ใหร้ะวงัตนวา่จะมีคนริษยาได ้ดงัตวับทต่อไปน้ี 
 

ต าแหน่งที่ท่านเป็นอยูต่อนน้ี ตอ้งเก่ียวขอ้งกบัฝร่ัง เก่ียวขอ้งกบัการคา้ขาย เงิน
ทอง ค่าภาษีจกอบต่าง ๆ ท่านก็น่าจะรู้วา่ต้องมีคนคดิอิจฉาวาสนาของท่านและ
คิดจะท าลายวาสนาน้ีของท่าน เรือแม่หญิงจนัทร์วาดที่ล่มในครานั้นอาจเป็น
เพราะเหตุน้ีด้วยก็ได้ คร้ังนั้นอาจจะเป็นลูกสาวท่านที่ตอ้งรับเคราะห์แต่คร้ัง
หนา้ เฮอ้...ขา้คงพดูไดเ้ท่าน้ี 

(บุพเพสนันิวาส. 2561ก : 165) 
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 ตวับทขา้งตน้ รอมแพงแสดงขอ้คิดในการวางตนในที่ท  างานโดยใชค้  าบ่งช้ีวา่ ต้องมีคนคิด
อิจฉาวาสนา เพราะความอิจฉาริษยาเป็นธรรมชาติของมนุษย ์โดยเฉพาะการท างานที่เก่ียวขอ้งกบั
ผลประโยชน์ การเงิน ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเปรียบเสมือนของหวานที่ท  าใหเ้กิดภยัได ้ 
 มีขอ้สังเกตว่า รอมแพงมีการใชโ้วหารที่เห็นไดช้ดัเจน 3 โวหาร คือ เม่ือตอ้งการเล่าเร่ือง
หรือตอ้งการบอกเหตุการณ์ความเป็นไปมกัจะใชบ้รรยายโวหาร เม่ือตอ้งการสร้างความสะเทือนใจ 
ร าพึงร าพนั เพื่อให้ผูอ่้านเห็นภาพที่ชดัเจน ท าให้ผูอ่้านเกิดความรู้สึกร่วมไปกบัตวัละคร ผูเ้ขียน
มกัจะใชพ้รรณนาโวหาร และหากตอ้งการสอดแทรกคติเตือนใจ ปลุกใจ โน้มน้าวใจ เพือ่ให้ผูอ่้าน
สามารถน าขอ้คิดที่ได้จากนวนิยายไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวนั ผูเ้ขียนจะใช้เทศนาโวหาร ทั้งน้ี            
การใช้ภาษาที่ท  าให้เกิดอารมณ์ หรือเกิดเหตุการณ์ที่แตกต่างกัน กลวิธีการน าภาษามาใช้ก็ย่อม
แตกต่างกนั  

 
กลวธีิในการน าเสนอเน้ือหา 
 นวนิยายเป็นวรรณกรรมประเภทหน่ึงที่เป็นเร่ืองที่แต่งขึ้นจากจินตนาการของผูเ้ขียน               
บางเร่ืองอาจจะมีเร่ืองจริงสอดแทรกอยู่บ้าง โดยผูเ้ขียนอาจจะน าเร่ืองที่เกิดขึ้ นจริงมาดัดแปลง             
ใส่อารมณ์ ลักษณะนิสัย ความรู้สึก ของตวัละครลงไป จุดประสงค์ของผูเ้ขียนนวนิยายทุกคน                 
คือ ความตอ้งการที่จะท าใหผู้อ่้านรู้สึกคลอ้ยตามไปกบัเร่ืองที่อ่าน การใชภ้าษาในการน าเสนอเร่ือง
เป็นส่ิงส าคญัที่จะดึงดูดให้ผูอ่้านเกิดภาพขึ้นในใจ ตอ้งการทราบเร่ืองราวในตอนต่อ ๆ ไปจนจบ
กลวิธีในการน าเสนอเน้ือหาเป็นวิธีการประพนัธ์ที่มีลกัษณะเฉพาะตวั ผูเ้ขียนจะพยายามเลือกสรร
กลวิธีการน าเสนอเน้ือหาต่าง ๆ เพื่อให้งานเขียนของตนเป็นที่ น่ าสนใจในแวดวงนักอ่าน                          
ซ่ึงประกอบไปด้วย การตั้ งช่ือเร่ือง การเปิดเร่ือง การด าเนินเร่ือง การปิดเร่ือง รวมถึงการน า                   
องคค์วามรู้ของนกัเขียนมาสอดแทรกในงานเขียนของตน 
 รอมแพง เป็นนักเขียนนวนิยายอีกคนหน่ึงที่ มีการใช้ภาษาในการน าเสนอเร่ืองเป็น
เอกลกัษณ์ไม่ว่าจะเป็นการตั้งช่ือนวนิยาย รอมแพงมกัใชช่ื้อสั้น ๆ ง่ายต่อการจดจ า ทั้งการใชภ้าษา
ในการเปิดเร่ือง รอมแพงมีการเปิดเร่ือง และการปิดเร่ือง ดว้ยกลวิธีที่หลากหลาย แนวการเขียน            
นวนิยายของ รอมแพง เป็นนวนิยายสนุกสนาน คลายเครียด เบาสมอง ในตอนจบของนวนิยายจึง
มักเป็นการจบอย่างมีความสุข ตัวละครเอกฝ่ายชายตวัละครเอกฝ่ายหญิงได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน 
อาจจะใช้ชีวิตร่วมกันในอดีต หรืออาจจะก าหนดให้ตัวละครเอกฝ่ายหญิงเสียชีวิตในอดีต                   
และตวัละครเอกฝ่ายชายรอคอยตวัละครเอกฝ่ายหญิงโดยไม่มีคู่ครอง เม่ือเกิดใหม่ในยุคปัจจุบนั             
ตวัละครเอกฝ่ายชายตวัละครเอกฝ่ายหญิงก็ไดค้รองรักกนัอยา่งมีความสุข รอมแพงมีวธีิการใชภ้าษา
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ชวนให้ผูอ่้านติดตาม ในการศึกษากลวิธีในการน าเสนอเน้ือหาที่ปรากฏในนวนิยาย ของ รอมแพง 
ผูว้จิยัเลือกศึกษาในประเด็น 4 ประเด็น คือ 
 1. การตั้งช่ือเร่ือง 
 2. การเปิดเร่ือง 
 3. การด าเนินเร่ือง 
 4. การปิดเร่ือง 
 
 1. การต้ังช่ือเร่ือง 
 ช่ือเร่ืองของนวนิยายถือว่าเป็นประตูบานแรกที่ท  าให้ผูอ่้านตดัสินใจที่จะหยิบนวนิยาย                     
เร่ืองน้ีขึ้นมาอ่าน การตั้งช่ือนวนิยายไม่มีหลกัเกณฑต์ายตวั ผูเ้ขียนสามารถใชภ้าษาในการตั้งช่ือเร่ือง
ไดอ้ยา่งอิสระ ผูเ้ขียนบางคนนิยมตั้งช่ือเร่ืองสั้น ๆ หรือบางคนนิยมที่จะตั้งช่ือเร่ืองยาว ๆ เพื่อให้
ผูอ่้านเกิดสะดุดตา ทั้งน้ี การตั้งช่ือเร่ืองในนวนิยายทุกเร่ืองไม่วา่จะเป็นช่ือเร่ืองที่สั้นหรือช่ือเร่ืองยาว 
แต่ทา้ยที่สุดผูเ้ขียนทุกคนยอ่มมีจุดประสงค์เดียวกัน คือ ต้องการให้ผูอ่้านหยิบนวนิยายของตน
ขึ้นมาเปิดอ่าน 
 รอมแพงนิยมตั้ งช่ือนวนิยายแบบสั้ น ๆ ท าให้ผูอ่้านสามารถจดจ าช่ือนวนิยายได้ง่าย                      
การตั้งช่ือนวนิยายของ รอมแพงนั้นไม่ยาวเยิน่เยอ้ ใชค้  าไม่เกิน 5 พยางค ์แต่ค  าเหล่านั้นได ้บ่งบอก
บรรยากาศหรือแนวคิดส าคญัของเร่ืองราวในนวนิยาย ผูอ่้านสามารถคาดเดาเร่ืองราวคร่าว ๆ จาก   
ช่ือเร่ืองได้ จาการศึกษานวนิยายของรอมแพงทั้ง 5 เร่ือง ผูว้ิจยัแบ่งหมวดหมู่ช่ือนวนิยายออกเป็น                
4 หมวดหมู่ ได้แก่ การตั้ งช่ือนวนิยายโดยใช้ช่ือตัวละครหลัก การตั้ งช่ือนวนิยายตามสถานที่                   
การตั้งช่ือนวนิยายตามแนวคิดส าคญัของเร่ือง และการตั้งช่ือนวนิยายตามส่ิงของส าคญัในเร่ือง 
1.1 การต้ังช่ือเร่ืองโดยใช้ช่ือตัวละครหลัก 
 การศึกษานวนิยายของ รอมแพง ทั้ง 5 เร่ือง พบว่า รอมแพงมีการใชช่ื้อ ตวัละครหลกัเป็น
ช่ือนวนิยายจ านวน 1 เร่ือง คือ นวนิยายเร่ืองมินตรา เน่ืองจากผูเ้ขียนมีวตัถุประสงคท์ี่ตอ้งการจะเน้น
ความส าคญัของตวัละครที่ช่ือ มินตรา ซ่ึงมาจากค าว่า มนตร์ หมายถึง ค  าเสกเป่าที่ ถือว่าศกัด์ิสิทธ์ิ 
(ส านักงานราชบณัฑิตยสภา. 2554 : สืบคน้เม่ือ 7 สิงหาคม 2562, จาก http://www.royin.go.th.) โดย
ผูแ้ต่งแผลงค าวา่มนตร์เป็นมินตรา เพือ่ใหเ้หมาะสมกบัช่ือของผูห้ญิง 
 มินตรา เป็นตวัละครผูห้ญิง ซ่ึงเร่ืองราวทั้งหมดในเร่ืองเร่ิมตน้ดว้ย ตวัละครตวัน้ี เน่ืองจาก
มินตราหนีการถวายตัวให้กับเจา้เมือง จึงได้แอบหนีมากับวรามิตรซ่ึงเป็น คนรัก ระหว่างทาง                
มีทหารมาตามล่า วรามิตรจึงให้มินตราซ่อนตัวอยู่ภายในถ ้ า ส่วนวรามิตรออกไปล่อทหาร              
ที่ตามมาให้ไปทางอ่ืนแต่เกิดอุบัติเหตุกับวรามิตรท าให้ไม่สามารถกลับมารับมินตราได้ตาม                     
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ค าสัญญา มินตราเฝ้ารอคอยวรามิตรอยูน่ับพนัปี จนวรามิตรกลับชาติมาเกิดใหม่ในยุคปัจจุบัน                   
ส่วนมินตรานั้ นเฝ้ารอคอยการกลับมาของวรามิตรจนกลายเป็นวิญญาณเฝ้าถ ้ า เม่ือมินตรากับ               
วรามิตรพบกัน วรามิตรจ ามินตราไม่ได้ มินตราจึงท าให้วรามิตรยอ้นอดีตชาติเพื่อตอ้งการให ้             
จ  าเธอได ้ 
 สังเกตไดว้่า เร่ืองราวในนวนิยายเร่ืองมินตรานั้น ผูท้ี่เป็นตน้เหตุที่ท  าให้เกิดการยอ้นเวลา 
ขา้มภพขา้มชาติ คือ มินตรา นัน่คือเหตุผลที่ท  าใหร้อมแพงใชช่ื้อตวัละครหลกัเป็นช่ือนวนิยาย 
1.2 การต้ังช่ือเร่ืองตามสถานที่ 
 การศึกษานวนิยายของ รอมแพง ทั้ ง 5 เร่ือง พบว่ารอมแพงมีการใช้ช่ือสถานที่เป็นช่ือ              
นวนิยายจ านวน 1 เร่ือง คือ นวนิยายเร่ือง เรือนพะยอม เน่ืองจากผูเ้ขียนมีวตัถุประสงคท์ี่ตอ้งการจะ
เนน้ความส าคญัของสถานที่นั้นคือ เรือนพะยอม  
 นวนิยายเร่ืองน้ีเล่าว่า รสิกาตวัละครตวัละครเอกฝ่ายหญิงของนวนิยายเร่ือง เรือนพะยอม 
ตัดสินใจเดินทางจากบ้านของตนเพื่อหนีอันตรายจากพ่อเล้ียง รสิกาได้เร่ิมต้นเข้าท างานที่                  
เรือนพะยอม ในเรือนพะยอมมี คุณยา่ของวฤกษ์ทนัทีที่เห็นรสิกาคุณยา่ก็ทกัขึ้นมาว่าคุณพะยอม              
ทั้งยงัน ารูปของคุณพะยอมมาใหดู้วา่มีหนา้ตาเหมือนกบัรสิกา ในเรือนพะยอมมีวิญญาณผูห้ญิงที่จะ
พารสิกายอ้นอดีตไปในสมยัรัชกาลที่ 5  
 เร่ืองราวในอดีตทั้งหมดเกิดขึ้นที่เรือนพะยอม ภายในเรือนพะยอมมีพระยาสุนทรพนาเวท
กบัคุณหญิงมุก มีบุตรชายสองคนคือคุณพฤกษ ์กบัคุณภูมิ ลว้นแต่เป็นนักเรียนนอก คุณพฤกษก์บั
คุณพะยอมรักกนั แต่คุณจิตพี่สาวของคุณพะยอมรักคุณพฤกษ ์เม่ือคุณพฤกษป์ระกาศกบัทุกคนว่า
จะแต่งงานกบัคุณพะยอมท าให้คุณจิตเกิดความเคียดแคน้ จนท าให้คุณจิตใชหิ้นทุบหัวคุณพะยอม            
ที่ดงสมุนไพร จากนั้นลากศพคุณพะยอมมาทิ้งไวท้ี่สระบวั เม่ือคุณพฤกษท์ราบข่าว การเสียชีวติของ
คุณพะยอมก็รู้สึกเสียใจเป็นอยา่งมาก จากนั้นไม่นานคุณพฤกษก์็สั่งให้คนถมสระบวัแลว้ปลูกตน้
พะยอมขึ้นขา้ง ๆ หลงัคุณพฤกษต์าย ตน้พะยอมสูงใหญ่ และออกดอกทั้งปีเป็นที่เล่าลือกนัไปทัว่  
 คุณพะยอมกลบัชาติมาเกิดเป็นรสิกา คุณพฤกษก์ลบัชาติมาเกิดเป็นวฤกษ ์ส่วนคุณจิตยงัคง
เป็นวิญญาณเฝ้าเรือนพะยอมมากว่าร้อยปี ตอนจบวฤกษ์กับรสิกาตดัสินใจแต่งงานกัน ทั้งคู่ต่าง
ท าบุญอโหสิกรรมให้คุณจิตไปรับใช้กรรมตามที่เคยเป็นมาไม่ต้องถูกจองจ าไวด้้วยความรัก                 
และความแคน้เหมือนที่ผา่นมา 
 สังเกตได้ว่าเร่ืองราวในนวนิยายเร่ือง เรือนพะยอมนั้น เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่เรือน 
แห่งหน่ึงในสมยัรัชกาลที่ 5 แต่มีเร่ืองราวส าคญัเกิดขึ้นท าใหต้อ้งถมสระบวัแลว้ปลูกตน้พะยอมไว ้
เรือนแห่งนั้นจึงช่ือว่าเรือนพะยอม รอมแพงจึงใชค้  าว่าเรือนพะยอมมาเป็นช่ือเร่ือง ทั้งน้ีนอกจาก            
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ค าวา่เรือนพะยอมจะมีความส าคญักบัเร่ืองราวในนวนิยายแลว้ ค  าวา่เรือนพะยอมก็เป็นค าสั้น ๆ ท า
ใหผู้อ่้านสามารถจดจ าช่ือนวนิยายได ้
1.3 การต้ังช่ือเร่ืองตามแนวคดิส าคญัของเร่ือง 
 จากการศึกษานวนิยายของ รอมแพง ทั้ง 5 เร่ือง พบวา่ รอมแพงมีการใชแ้นวคิดส าคญัของ
เร่ืองตั้งเป็นช่ือนวนิยายจ านวน 2 เร่ือง คือ นวนิยายเร่ือง บุพเพสันนิวาส และพรายพรหม เน่ืองจาก
ผูเ้ขียนมีวตัถุประสงคท์ี่ตอ้งการจะเนน้ความส าคญัของแนวคิดส าคญัของเร่ือง  
 นวนิ ยายทั้ งสองเร่ือ ง  คือ  บุ พ เพสัน นิ วาส  และพรายพรหม  มีแนวคิด เดี ยวกัน 
บุพเพสันนิวาส มาจากค าว่า เป็นค าที่รับมาจากภาษาบาลีว่า ปุพฺเพสนฺนิวาส (อ่านวา่ ปุบ-เพ-สัน-นิ-
วา-สะ) ปุพฺเพ (อ่านว่า ปุบ-เพ) แปลว่า ก่อน แรก เบื้องตน้ เบื้องหน้า สนฺนิวาส (อ่านว่า สัน-นิ-วา-
สะ) แปลว่า อยู่ร่วม บุพเพสันนิวาส แปลว่า การเคยอยู่ร่วมกัน หมายถึง การเคยอยู่รวมกันใน               
ชาติก่อน หมายเอาเฉพาะผูท้ี่ เคยอยู่ร่วมเป็นสามีภรรยากัน ตรงกับที่ใช้ในภาษาไทยทั่วไปว่า             
การเป็นเน้ือคู่กนั หรือเหมือนกับความหมายหน่ึงของค าว่า พรหมลิขิต ส่วน พรายพรหม มาจาก          
ค  าว่า พราย หมายถึง ผีจ  าพวกหน่ึงมาจากหญิงที่ตายทั้ งกลม และพรหม หมายถึง พระพรหม                 
จากค าว่าพรายที่หมายถึงผีตายทั้งกลมนั้น มาจากพิมพล์ดาช่ือตวัละครตวัละครเอกฝ่ายหญิงก าลัง
ตั้งครรภอ่์อน ๆ ไดถู้กสามีท าร้ายจนตายแลว้จึงไดย้อ้นไปในอดีต ดงันั้นค  าว่าพรายพรหม หมายถึง                   
พระพรหมลิขิตให้ผูห้ญิงตายทั้ งกลมผูน้ั้ นได้ยอ้นไปเจอรักในอดีต จากขอ้มูลขา้งต้นแสดงถึง
แนวคิดวา่ คนเราหากเป็นคู่กนัแลว้ยอ่มไม่แคลว้กนั  
 เร่ืองบุพเพสันนิวาส แม้ตวัละครเอกฝ่ายชายและตวัละครเอกฝ่ายหญิงจะเกิดกันคนละ             
ยคุสมยั ตวัละครเอกฝ่ายหญิงช่ือเกศสุรางคเ์กิดในยคุสมยัปัจจุบนั แต่ตอ้งมีเหตุให้ขา้มภพขา้มชาติ
ไปพบเจอกับตวัละครเอกฝ่ายชายช่ือหม่ืนสุนทรเทวา ซ่ึงหม่ืนสุนทรเทวาเป็นคู่หมั้นคู่หมายกับ             
แม่หญิงการะเกด เป็นลูกของเพือ่นรักท่านออกญาโหราธิบดี เม่ือพอ่แม่ของการะเกดเสียชีวติจึงยา้ย
มาอยู่เรือนของท่านออกญาโหราธิบดีคนในเรือนไม่มีใครชอบแม่หญิงการะเกด เพราะมีนิสัย                
เกร้ียวกราด ไม่ท างานท าการกดขี่ข่มเหงขา้ทาสบริวาร ด้วยความชั่วร้ายท าให้แม่การะเกดตอ้ง             
มนตก์ฤษณะกาลีจนตอ้งเสียชีวิต แต่ดว้ยบุพเพสนันิวาสท าให้เกศสุรางคไ์ดข้า้มภพจากปัจจุบนัเขา้
มาอยูใ่นร่างแม่หญิงการะเกด จากที่คนในเรือนไม่มีใครชอบแม่หญิงการะเกด แต่เม่ือเกศสุรางคเ์ขา้
มาอยูใ่นร่างความดีของเกศสุรางคค์่อย ๆ ท าใหค้นในเรือนเร่ิมรักเอ็นดูเกศสุรางค ์ซ่ึงอยูใ่นร่างของ
แม่หญิงการะเกด จนในที่สุดหม่ืนสุนทรเทวา ก็ตอ้งตกหลุมรักในความดีของเกศสุรางค ์ทั้งคู่ได้
ครองคู่กันอย่างมีความสุขเกศสุรางค์ก็ยงัคงอยู่ในร่างของแม่หญิงการะเกดตลอดไป นวนิยาย               
เร่ือง บุพเพสันนิวาสมีแนวคิดสอดคลอ้งกนักบัเร่ืองพรายพรหม คือ หากเป็นเน้ือคู่กนัไม่ว่าจะเกิด
ในชาติภพใดก็ต้องได้เคียงคู่กัน แต่ในเร่ือง พรายพรหมมีเร่ืองของเวรกรรมเข้ามามีส่วนใน                 
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การก าหนดโชคชะตาของตวัละคร โดยการให้โอกาสตวัละครเอกฝ่ายหญิงกลบัไปแกไ้ขส่ิงที่ตนท า
ผดิพลาดไวใ้นอดีต ดงัน้ี 
 ตวัละครเอกฝ่ายหญิงช่ือพิมพล์ดา แต่งงานกบัปรเมศวร์ ชีวิตการแต่งงานของ พิมพล์ดา
ล้มเหลวเน่ืองจากสามีของพิมพ์ลดาไม่ เคยรักพิมพ์ลดาเลย ปรเมศวร์รักกับกัญจรีแต่ด้วย                      
ความเกียจคร้านไม่อยากท างานของทั้งคู่ กัญจรีจึงให้ปรเมศวร์แกลง้จีบพิมพล์ดา และหลอกเอา
ทรัพยสิ์นของพมิพล์ดาจนหมดตวัแลว้จึงทิ้งเธอไป พิมพล์ดาร้องไหค้ร ่าครวญวา่เธอนั้นท าผดิอะไร
ท าให้เธอตอ้งเจ็บปวดเช่นน้ี ด้วยเหตุน้ีเป็นจุดที่ท  าให้พิมพล์ดาได้ยอ้นอดีตไปในยุค พ.ศ. 2480             
เป็นวิญญาณคอยเฝ้าดูการกระท าของตนในอดีต ในสมยันั้นเธอช่ือคุณน้อย เป็นลูกภรรยาน้อยเธอ               
ถูกรังแกจากภรรยาหลวงและลูกสาวคนโต ท าให้เธอตอ้งทนทุกขท์รมาน ดว้ยเคราะห์ซ ้ ากรรมซัด                
คุณน้อยโดนคุณประพนัธ์คู่หมั้นของคุณนฤนาฏพี่สาวต่างมารดาข่มขืนจนท้อง เม่ือคุณน้อยน า           
เร่ืองน้ีไปบอกคุณประพนัธ์กลับถูกคุณประพนัธ์ปฏิเสธ ด้วยความแคน้ท าให้คุณน้อยตดัสินใจ 
วางยาพิษคุณนฤนาฏ ส่วนคุณน้อยซ่ึงเป็นโรคหัวใจก็รู้สึกเสียใจที่ตนฆ่าพี่สาวท าให้ตรอมใจ           
จนเสียชีวิต ต่อมาคุณนฤนาฏได้กลับชาติมาเกิดเป็นกัญจรี คุณประพันธ์กลับชาติมาเกิดเป็น
ปรเมศวร์ จองเวรจองกรรมกันไม่จบไม่ส้ิน ดว้ยเหตุน้ีพิมพล์ดาจึงได้รับโอกาสให้กลบัไปแกไ้ข
อดีตที่ผดิพลาดเพือ่ตดัห่วงโซ่แห่งกรรม 
 พิมพ์ลดากลับเขา้ไปอยู่ในร่างของคุณน้อยในอดีต แก้ไขเหตุการณ์ที่เคยถูกข่มขืนโดย             
คุณประพนัธ ์เม่ือคุณนอ้ยไม่ถูกข่มขืนก็ไม่มีเหตุผลใดที่ตอ้งฆ่าคุณนฤนาฏ และพมิพล์ดาที่อยูใ่นร่าง
ของคุณน้อยก็ได้พบกับคู่รักของตนในอดีตนั่นคือ หม่อมราชวงศ์ภิชาภทัร เม่ือเธอแก้ไขและ
อโหสิกรรมให้กับเจา้กรรมนายเวรทุกคน เธอก็กลับมาในยุคปัจจุบนัก่อนแต่งงานกับปรเมศวร์ 
พมิพล์ดาปฏิเสธการแต่งงานกบัปรเมศวร์ ตวัละครเอกฝ่ายชายคือหม่อมราชวงศภิ์ชาภทัรเน้ือคู่ของ
เธอก็กลบัมาเกิดเป็นคุณหมอภีร์ ทั้งคู่ไดพ้บเจอกนัในชาติปัจจุบนัและไดแ้ต่งงานกนัอยา่งมีความสุข 
 สังเกตได้ว่าเร่ืองราวในนวนิยายเร่ืองทั้งสองเร่ือง คือ บุพเพสันนิวาส และพรายพรหม              
มีแนวคิดที่ค่อนขา้งคลา้ยกันคือมีความเช่ือในเร่ืองเน้ือคู่ รอมแพงได้น าค  าที่ทุกคนคุน้เคย นั่นคือ   
ค  าว่าบุพเพสันนิวาสเป็นความเช่ือในเร่ืองความรักว่าหากคนเราคู่กันไม่ว่าจะมีปัญหาหรือ                
อุปสรรคใด ก็ยอ่มสามารถฝ่าฟันจนไดเ้คียงคู่กนัในที่สุด และเร่ืองพรายพรหม ช่ือเร่ืองเป็นเร่ือง
เก่ียวกับความเช่ือของคนไทยที่ว่าคนเรานั้นหากจะรักกันพรหมจะเป็นผูลิ้ขิต แม้ตวัละครเอกฝ่าย
ชายตัวละครเอกฝ่ายหญิงจะพลัดพรากกันแต่สุดท้ายก็ได้ครองคู่กัน จะเห็นได้ว่าการตั้ งช่ือ               
นวนิยายนั้นรอมแพงเนน้ช่ือเร่ืองที่สั้น จ  านวนค าและพยางคน์อ้ย 
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1.4 การต้ังช่ือเร่ืองตามส่ิงของส าคญัในเร่ือง 
 การศึกษานวนิยายของ รอมแพง ทั้ง 5 เร่ือง พบวา่ รอมแพงมีการใชช่ื้อตามส่ิงของส าคญัใน
เร่ืองเป็นช่ือนวนิยายจ านวน 1 เร่ือง คือ นวนิยายเร่ือง มณีรัตนะ เน่ืองจากผูเ้ขียนมีวตัถุประสงค์ที่
ตอ้งการจะเน้นความส าคญัของส่ิงของส าคญัในเร่ืองนั้ นคือ แก้วมณีรัตนะ จากค าว่ามณีรัตนะ                  
ใชค้  า 2 ค ามาประกอบกนั นัน่คือ ค  าว่ามณี หมายถึง หินที่มีค่า และค าว่า รัตนะ หมายถึง แกว้ที่มีค่า 
ดงันั้น ค  าวา่ มณีรัตนะ หมายถึง หินแกว้ที่มีค่ายิง่  
 ตวัละครเอกฝ่ายหญิงในชาติปัจจุบนัช่ือว่าพีรกานตเ์กิดอุบติัเหตุจมน ้ าจึงไดย้อ้นอดีตมาใน
สมยัรัชกาลที่ 5 โดยมาอยูใ่นร่างนวลซ่ึงขณะนั้นก็เกิดอุบติัเหตุจมน ้ าเหมือนกนั พีรกานตซ่ึ์งอยูใ่น
ร่างของนวลไดเ้ขา้มาท างานเป็นขา้หลวงในพระบรมมหาราชวงั และไดพ้บกบัหม่อมราชวงศภ์ทัร
ทั้งสองรักกันและตกลงจะแต่งงานกนั ก่อนวนัแต่งงานหน่ึงวนัเรียมพี่สาวต่างมารดาของนวลได้
ชวนนวลไปเก็บสายบัวในสระบัว ในขณะนั้ นมีงูเล้ือยขึ้นมาในเรือท าให้เรียมตกใจเป็นเหตุให ้             
เรือคว  ่า เรียมสามารถถีบตวัขึ้นมาเหนือน ้ าได ้ส่วนนวลถูกเชือกที่ใชม้ดัเรือพนัขาไม่สามารถถีบตวั
ขึ้นมาเหนือน ้ าได้ เหตุการณ์ในคร้ังน้ีท าให้นวลเสียชีวิต หม่อมราชวงศ์ภทัรเศร้าเสียใจอยา่งมาก
ถึงกบับวชเป็นเวลาหลายเดือน สุดทา้ยก็ไม่สามารถสลดัความทุกขโ์ศกที่ตอ้งสูญเสียนวลหญิงสาว
อันเป็นที่ รักไปได้ จึงตัดสินใจสึกออกมาเพื่อใช้วิชาทางการแพทยรั์กษาผูป่้วยท าประโยชน์                 
ให้กับประเทศ คร้ันพระภิกษุชราเห็นหม่อมราชวงศภ์ทัรจมอยูก่ ับความทุกขจึ์งมอบกล่องหีบไม ้
ขา้งในบรรจุดวงแก้วมณีรัตนะ เม่ือหม่อมราชวงศ์ภทัรเปิดกล่องหีบไม้และใช้มือสัมผสัไปบน              
ดวงแก้วพร้อมอธิษฐานว่า ไม่ว่าพี่และแม่นวลจะเกิดในชาติใดภพใดหากได้เกิดร่วมกนัก็ขอให ้             
จ  ากนัไดทุ้กชาติไป   
 ในชาติปัจจุบนัหม่อมราชวงศภ์ทัรไดเ้กิดเป็นคุณหมอภีรวตัผูท้ี่มาช่วยพรีกานตต์อนจมน ้ า 
เม่ือพรีกานตฟ้ื์นขึ้นมาดว้ยพลงัแห่งมณีรัตนะท าใหจ้  าไดว้่าเป็นหม่อมราชวงศภ์ทัร ส่วนหมอภีรวตั
ก็จ  าพรีกานตไ์ดว้า่เป็นนวลในอดีต ทา้ยที่สุดทั้งคู่ไดค้รองรักกนัอยา่งมีความสุข 
 การตั้งช่ือนวนิยายเป็นช่ือส่ิงของส าคญัในเร่ือง มณีรัตนะ แสดงให้เห็นว่าส่ิงของในเร่ือง
นั้นมีอิทธิพลต่อนวนิยายทั้งเร่ือง ซ่ึงในเร่ืองน้ีรอมแพงได้เลือกดวงแก้วมณีรัตนะเป็นจุดที่ท  าให ้           
ตวัละครเอกฝ่ายชายและตวัละครเอกฝ่ายหญิงจ ากันได้ในปัจจุบัน และได้ครองรักกันอย่างมี
ความสุข 
 การตั้ งช่ือนวนิยายนั้ นเป็นส่ิงส าคัญเพราะเปรียบเสมือนประตูบานแรกให้ผูอ่้านเลือก               
ที่จะหยิบหรือเลือกที่จะวางนวนิยายเล่มนั้ น สังเกตได้ว่าช่ือนวนิยายของรอมแพงเป็นช่ือที่               
ค่อนขา้งสั้น ง่ายต่อการจดจ า และไม่ซ ้ ากบัช่ือนวนิยายเร่ืองอ่ืน ทั้งน้ีช่ือนวนิยายของรอมแพงทุก
เร่ืองมีที่มาที่ไปเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองราวใน  นวนิยายมิใช่ช่ือที่ตั้งขึ้นมาลอย ๆ ไร้ที่มาที่ไป  
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 2. การเปิดเร่ือง 
 การเปิดเร่ืองเป็นจุดเร่ิมตน้ที่จะท าให้ผูอ่้านตดัสินใจที่จะอ่านนวนิยายเร่ืองนั้นต่อหรือไม่ 
การเปิดเร่ืองมีไดห้ลายวิธีซ่ึงผูเ้ขียนจะตอ้งสร้างความประทบัใจให้แก่ผูอ่้านได ้อาจจะเปิดเร่ืองดว้ย
การปูพื้นฐานเก่ียวกับตัวละคร เหตุการณ์ และสถานที่  หรืออาจจะเป็นการแนะน าตัวละคร                  
ทั้งน้ี เพือ่ใหผู้อ่้านเตรียมที่จะรู้วา่จะเร่ืองราวที่เกิดขึ้นในนวนิยายเป็นอยา่งไร เพื่อให้ผูอ่้านเกิดความ
ตอ้งการที่จะติดตามเร่ืองราวต่อไป 
 การเปิดเร่ืองของรอมแพงมักจะเปิดเร่ืองขึ้นมาในสมยัปัจจุบนัแลว้มีเหตุให้ ตวัละครเอก
ฝ่ายหญิงตอ้งขา้มภพขา้มชาติ ไปอยูใ่นอดีต แต่ก็มีบางเร่ืองที่เปิดเร่ืองขึ้นมาในอดีตแต่นับว่าเป็น
ส่วนน้อยรอมแพงนิยมใชต้วัละครเอกฝ่ายหญิงในการเปิดเร่ือง และกลวิธีในการน าเสนอโดยใช้
ภาษาในการเปิดเร่ือง ดงัน้ี 
 2.1 การเปิดเร่ืองโดยพรรณนาฉากและบรรยากาศ 
 การเปิดเร่ืองโดยพรรณนาฉากและบรรยากาศเป็นการปูทางเปิดตวัละครเอกฝ่ายหญิง              
โดยจะเป็นสถานที่และบรรยากาศที่ให้ตวัละครโลดแล่นไปตามเร่ืองราว ฉากอาจจะเป็นสถานที่ 
จริง ๆ ที่มีอยู่ หรือฉากที่เกิดจากจินตนาการของผูเ้ขียน นอกจากน้ีฉากมิได้มีความหมายเพียง
สถานที่เท่านั้น หากแต่หมายรวมถึงเวลา และสภาพแวดลอ้มทุกอยา่งดว้ยดงัตวัอยา่งการเปิดเร่ือง
โดยใชฉ้ากและบรรยากาศในเร่ืองมณีรัตนะ เป็นการใชฉ้ากของทะเลหวัหิน ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 

ทอ้งทะเลยามมีคล่ืนกระจายอยูเ่ป็นหยอ่ม ๆ ลูกคล่ืนไม่สูงนกั มีหนุ่มสาวหลาย
คนวิ่งไปมาบนชายหาด บา้งก็เล่นวอลเลยบ์อล บา้งก็ด่ืมกินบาร์บีคิวริมหาด 
และมีไม่น้อยที่ลงไปโผวา่ยอยูใ่นทะเล น ้ าใสเร่ิมขุ่น จากทรายที่ตลบขึ้นมาตาม
แรงกา้วของผูท้ี่ลงไปเล่นน ้ า หลายคนกระโดดโลดเตน้และด าลงไปแกลง้เพือ่น
ที่ส่งเสียงสนุกสนาน 

(มณีรัตนะ. 2558 : 7) 
 

 การใช้ภาษาที่ว่า ท้องทะเลมีคล่ืนกระจายอยู่ ชายหาด แสดงให้เห็นฉากของทะเล                     
ยามคล่ืนสงบ และค าว่า วอลเลยบ์อล บาร์บีคิว แสดงให้เห็นว่าฉากที่กล่าวถึงน้ี เป็นฉากใน                     
ยคุปัจจุบัน เพราะกิจกรรมเหล่าน้ีอยู่ในสมัยปัจจุบนั ตวัอย่างขา้งตน้เป็นการพรรณนาฉากและ
บรรยากาศของทะเล หวัหิน พีรกานตซ่ึ์งเป็นตวัละครเอกฝ่ายหญิง เพิ่งกลบัจากเมืองนอกและไดไ้ป
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เที่ยวทะเลในวนัหยดุกบัเพือ่น ๆ เอกลกัษณ์ของรอมแพง คือ การใชค้  าที่เขา้ใจง่าย และเห็นภาพของ
ทะเลหวัหินไดอ้ยา่งชดัเจน  
 2.2 การเปิดเร่ืองโดยพรรณนาพฤติกรรมของตัวละคร 
 การเปิดเร่ืองโดยพรรณนาพฤติกรรมของตวัละคร รอมแพงนิยมใชว้ธีิการเปิดเร่ืองดว้ยวธีิน้ี 
เพราะท าใหผู้อ่้านเขา้ใจง่าย ซ่ึงผูอ่้านจะรับรู้ลกัษณะบุคลิกของตวัละครผา่นการกระท าต่าง ๆ ผูอ่้าน
จะรู้จกัตวัละครผ่านการกระท าต่าง ๆ ดงัในนวนิยายเร่ือง มินตรา เป็นตอนที่มินตรา และวรามิตร
ก าลงัหนีทหารที่ไล่ล่าใหมิ้นตรากลบัไปแต่งงานกบัลูกของเจา้เมือง ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 

แสงอาทิตยใ์นยามอสัดงลอดผ่านทิวไมม้าพร้อมอากาศที่เร่ิมเยน็ยะเยอืก หาก
ในใจของคนสองคนบนหลงัมา้นั้นกลบัร้อนรุ่มจนแทบทานทนไม่ไหว เหง่ือ
ซึมออกมาตามไรผมแมโ้ตก้บัลมที่พดัผา่นก็มิไดแ้หง้เหือดไปในช่วงเวลาที่ต่าง
ก็คิดว่าส าคญัที่สุดในชีวิต เสียงม้าที่เร่ิมหายใจล าบากท าให้ชายผูกุ้มบงัเหียน
ชะลอการเร่งกดล าตวัอันพ่วงพีของม้าฝีเทา้เลิศคู่ใจ ดวงตาคมกริบฉายแวว
กงัวลก่อนจะเปล่งประกายแรงกลา้ เม่ือใคร่ครวญดีแลว้จึงเบนทิศทางตรงไปยงั
ภูเขาเบื้องหนา้ 

(มินตรา. 2556 : 5) 
 

 การใช้ภาษาที่ว่าในใจของคนสองคนบนหลังม้ากลับร้อนรุ่ม หายใจล าบาก ใคร่ครวญ 
ภาษาเหล่าน้ีแสดงถึงพฤติกรรมของตวัละคร ที่ก  าลงัหนีบางส่ิงบางอยา่ง แสดงถึงความเหน่ือยล้า 
และการใชค้วามคิดใคร่ครวญ ในนวนิยายเร่ืองพรายพรหม ตอนที่พิมพล์ดาก าลงัปวดทอ้งหลงัจาก
ที่ทะเลาะอยา่งรุนแรงกบัปรเมศวร์ ผูเ้ขียนพรรณนาพฤติกรรมของตวัละครดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 

ความเจ็บปวดแผ่ซ่านเป็นร้ิว ๆ บริเวณทอ้งน้อย พิมพล์ดาพยายามกลั้นเสียง
ร้องครางที่ แทบจะหลุดออกมาจากปากที่ ซีดจนเกือบเขียวของหล่อน                  
ความเจ็บปวดทางกายเหลือคนานับ แต่เทียบไม่ได้เลยกับความปวดร้าวใน
หวัใจที่ก  าลงัทิ่มแทงอยา่งสาหัสจนเกินจะทน ดวงตาที่พร่ามวัไปดว้ยหยาดน ้ า
มองเห็นคลา้ยชายจีวรสีเหลืองสลบักบัความด ามืดที่วบูวาบ ในมโนส านึกคลา้ย
จะมีภาพใบหน้าเห่ียวยน่ที่เป่ียมไปดว้ยเมตตา ก่อนจะจางหายไป หล่อนหวน
นึกถึงเหตุการณ์ก่อนหนา้น้ีเพยีงหน่ึงชัว่โมง 

(พรายพรหม. 2561ข : 7) 
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 การใชภ้าษาที่วา่ ความเจบ็ปวดแผซ่่านเป็นร้ิว ๆ กลั้นเสียงร้องคราง ปากที่ซีดจนเกือบเขียว 
ความปวดร้าวในหัวใจที่ก  าลังทิ่มแทงอย่างสาหัส ดวงตาที่พร่ามัวไปด้วยหยาดน ้ า รอมแพงได้
พรรณนาพฤติกรรมของตัวละครที่ปลายเหตุนั่นคือ  ตัวละครได้ผ่าน เหตุการณ์ที่ ร้ายแรง               
และก าลงัทนทุกขท์ั้งกายและใจ มีทั้งความคบัแคน้ เสียใจอยา่งแสนสาหสั ท าใหผู้อ่้านรู้สึกตอ้งการ
ทราบวา่ตวัละครเหล่าน้ีผ่านเหตุการณ์อะไรมาเหตุใดจึงตกอยูใ่นสภาพเช่นน้ี การเปิดเร่ืองโดยวิธีน้ี
ท  าใหผู้อ่้านรู้สึกสนใจใคร่รู้เร่ืองราวที่ผูเ้ขียนจะเล่าต่อไป 
 2.3 การเปิดเร่ืองโดยใช้บทสนทนาของตัวละคร 
 การเปิดเร่ืองโดยใชบ้ทสนทนาของตวัละคร จะมีค  าพูดของตวัละครตวัใดตวัหน่ึงหลงัจาก
นั้นจะเป็นการบรรยายฉากบรรยากาศ หรือบรรยายการกระท าของตวัละครตามมาในนวนิยาย            
ของ รอมแพงมีการเปิดเร่ืองโดยการใช้วิธีน้ีในเร่ือง บุเพสันนิวาส ตอนที่คุณยายของ เกศสุรางค์
ปลุกหลานสาวใหลุ้กขึ้นตกับาตร ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 

 “เกด ต่ืนขึ้นตกับาตรได้แล้วลูก” เสียงแหบพร่าด้วยความชราร้องปลุก
พร้อมเคาะประตูอยูส่องสามคร้ังแลว้จึงเงียบไป ร่างอวบอว้นพลิกตวัไปมาอยู่
เพยีงครูก็ผดุลุกขึ้นเดินโผเผเขา้หอ้งน ้ า จดัแจงลา้งหนา้ลา้งตาและแปรงฟันแลว้
จึงเดินลงมาขา้งล่าง 
 คุณยายนวลและคุณสิปางผูเ้ป็นมารดาของเกศสุรางค ์ก าลงัช่วยกนัล าเลียง
อาหารคาวหวานไปยงัหน้าบ้าน หญิงสาวจึงรีบกุลีกุจอเข้าไปช่วยอีกแรง 
ก่อนที่ผูห้ญิงต่างวยัทั้ งสามคนจะยืนเรียงกันรอพระสงฆ์ที่ เดินเรียงแถวมา             
แต่ไกล 

(บุพเพสนันิวาส. 2561ก : 7) 
 

 มีขอ้สังเกตว่า การเปิดเร่ืองโดยใช้บทสนทนาของตัวละครจะเป็นค าที่ใช้ในยคุปัจจุบัน              
ตวัละครที่พูดไม่ใช่ตัวละครเอกฝ่ายหญิง แต่ตัวละครที่พูดนั้ นจะพูดกับตัวละครเอกฝ่ายหญิง                
ดงัตวัอยา่งขา้งตน้เป็นค าพูดของยายปลุกตวัละครเอกฝ่ายหญิงให้ลุกขึ้นเพื่อตกับาตรในตอนเช้า 
ภาษาบทสนทนาที่รอมแพงใชส้มจริง สามารถพบเจอไดใ้นชีวติประจ าวนั นอกจากน้ีบทสนทนา
ของตัวละครจะไม่สามารถปรากฏขึ้ นอย่างลอย ๆ จ าเป็นที่ผูเ้ขียนตอ้งบรรยายการกระท าของ               
ตวัละคร แมต้วัละครที่พูดจะไม่เป็นตวัละครหลกั แต่ค  าพูดของตวัละครนั้นจะส่งให้ตวัละครหลกั
ปรากฏตวัขึ้น 
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 2.4 การเปิดเร่ืองโดยใช้บทประพันธ์ของผู้แต่งเอง 
 การเปิดเร่ืองโดยใช้บทประพนัธ์นั้นผูเ้ขียนอาจจะหยิบยกบทประพนัธ์ที่กวีท่านอ่ืนได ้               
แต่งไว ้ซ่ึงสอดคล้องกับนวนิยายที่ตนเขียนก็สามารถน ามาเปิดเร่ืองได้ หรือผูเ้ขียนนวนิยายที่มี
ความสามารถในดา้นการแต่งค าประพนัธ์อย่างรอมแพง ได้แต่งค  าประพนัธ์ส าหรับการเปิดเร่ือง
ในนวนิยายเร่ือง เรือนพะยอม ซ่ึงเป็นค าประพันธ์ประเภทกลอนหก กล่าวถึงความหอมของ                
ดอกพะยอม เป็นความหอมอนัชวนใหห้ลงใหล แต่ตอ้งพลดัพรากจากกนั ดงัตวับทต่อไปน้ี 
 

 พะยอมเจา้เอย   หอมเอยหอมเจา้หอมหวาน 
เพยีงพศิช่ืนจิตสนิทนาน  ส่ือสารรักชอบมอบใจ 
ขาวลว้นผลิช่องามนกั   พีห่กัมาแซมเรือนผม 
กล่ินเจา้คลอหอมดอมดม  เชยชมเพยีงนิดปลิดปลง 

(เรือนพะยอม. 2560 : 7) 
 

 การเปิดเร่ืองโดยการใช้บทประพันธ์ข้างต้น รอมแพงใช้ฉันทลักษณ์ของกลอนหก                   
แต่ไม่เคร่งครัดในเร่ืองของฉันทลักษณ์มากนัก สังเกตจากวรรคที่หน่ึงของบทที่หน่ึงจะมีเพียง                   
ส่ีพยางคเ์ท่านั้น และในวรรคอ่ืน ๆ จะมีพยางคเ์กินมาบา้ง การใชภ้าษาเรียบง่าย ส่ือความไดช้ดัเจน
เน้นความหอมของดอกพะยอม ซ่ึงเป็นช่ือเดียวกับเน้ือเร่ือง มีการใชส้ัมผสัใน ได้แก่ จิตกับสนิท 
ชอบกบัมอบ หอมกบัดอม นิดกับปลิง มีการเล่นเสียงพยญัชนะ ไดแ้ก่ เพียงกับพิศ สนิทกบันาน  
ส่ือกบัสาร ดอมดบัดม เชยกบัชม ปลิดกบัปลง เพื่อความไพเราะของบทประพนัธ์ในบทประพนัธ์
บทน้ีผูเ้ขียนตอ้งการส่ือถึงความรักของชายผูห้น่ึงที่ผดิหวงัในความรัก หญิงสาวคนนั้นช่ือวา่พะยอม  
โดยตน้พะยอมเปรียบเสมือนส่ิงแทนหญิงสาว จากที่เคยได้เด็ดดมเชยชมดอกพะยอม แต่ก็ตอ้ง             
พลดัพรากจากกนัเป็นการเปิดเร่ืองที่ส่ือถึงจุดเร่ิมตน้ของความรักที่ไม่สมหวงั 
 มีขอ้สังเกตว่าการเปิดเร่ืองในนวนิยายของรอมแพงทั้ง 5 เร่ือง ที่เก่ียวขอ้งกับการขา้มภพ
ขา้มชาติ หรือบางเร่ืองก็มีความเก่ียวขอ้งกบัประวตัิศาสตร์ ซ่ึงรอมแพงใชก้ลวธีิทางภาษาในการเปิด
เร่ืองค่อนขา้งหลากหลายทั้ง การเปิดเร่ืองโดยการพรรณนาฉากและบรรยากาศ  การเปิดเร่ืองโดย
การพรรณนาพฤติกรรมของตวัละคร การเปิดเร่ืองโดยใชบ้ทสนทนาของตวัละคร และการเปิดเร่ือง
โดยใช้ค  าประพันธ์ กลวิธีทางภาษาเหล่าน้ีเป็นการแสดงความสามารถทางภาษาของผูเ้ขียน                    
และท าใหผู้อ่้านไม่รู้สึกเบื่อ ดว้ยเหตุน้ีท  าใหน้วนิยายของรอมแพงไดรั้บความนิยมจากนกัอ่าน 
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 3. การด าเนินเร่ือง 
 การด าเนินเร่ืองจะปรากฏในกลางเร่ืองระหวา่งตอนเปิดเร่ือง จนถึงตอนปิดเร่ือง การด าเนิน
เร่ืองนั้นมีความส าคญัมาก เป็นการทา้ทายความสามารถของผูแ้ต่งที่ตอ้งดึงความสนใจของผูอ่้านให้
สามารถอ่านได้จนถึงตอนจบของเร่ือง จึงจ าเป็นที่ตอ้งสร้างความขัดแยง้ และการคล่ีคลายปม
ขดัแยง้เหล่านั้นอยา่งแนบเนียนเพื่อให้เร่ืองราวด าเนินไปจนถึงตอนจบ การศึกษาการด าเนินเร่ือง
แบ่งออกเป็น 3 ประเด็น คือ การเรียงล าดบัเน้ือเร่ือง การอา้งถึง และการสอดแทรกบทประพนัธข์อง
ตนเอง 
 3.1 การเรียงล าดับเน้ือเร่ือง 
 การด าเนินเร่ืองผูแ้ต่งจะมีกลวิธีดึงดูดความสนใจของผูอ่้านโดยการเรียงล าดับเน้ือเร่ือง
แตกต่างกนั ส าหรับนวนิยายของรอมแพงที่ผูว้ิจยัศึกษาทั้ง 5 เร่ือง รอมแพงใชก้ลวธีิการด าเนินเร่ือง
แบบเล่ายอ้นสลบัไปมาระหวา่งอดีตกบัปัจจุบนัแต่เน้ือเร่ืองยงัด าเนินไปอยา่งต่อเน่ือง  
 3.2 การอ้างถึง 
 การอ้างถึง คือ การกล่าวถึงเร่ืองราวเหตุการณ์รวมถึง การยกตวับทค าประพนัธ์  บทเพลง  
ซ่ึงเร่ืองราว บทประพนัธ ์หรือบทเพลงดงักล่าว ผูแ้ต่งมิไดเ้ขียนขึ้น แต่เป็นการน าเหตุการณ์ เร่ืองเล่า
ในประวติัศาสตร์ บทประพนัธ์ บทเพลง ของกวที่านอ่ืนน ามาสอดแทรกในนวนิยายเพือ่ให้นวนิยาย
มีความสมบูรณ์มากยิง่ขึ้น  
 รอมแพงมกัใชก้ารอา้งถึงอยา่งหลากหลาย ทั้งการอา้งถึงเหตุการณ์บทประพนัธ์ บทเพลง 
ท าให้ผูอ่้านเกิดความรู้สึกคลอ้ยตามตวัละคร หรือ เร่ืองราวที่ด  าเนินไปในนวนิยาย ซ่ึงผูเ้ขียนแสดง
ความสามารถในการเลือกสรรเหตุการณ์ บทประพนัธ์ บทเพลงที่สอดคล้องกับเน้ือเร่ืองของ                
นวนิยาย อิงประวติัศาสตร์ การอ้างถึงนับว่าเป็นศิลปะทางภาษาอยา่งหน่ึงที่จะท าให้ผูอ่้านรู้สึก
ประทบัใจในงานเขียน ในการศึกษาด าเนินเร่ืองในประเด็นการอา้งถึงที่ปรากฏในนวนิยาย ของ 
รอมแพง พบวา่ผูเ้ขียนใชก้ารอา้งถึง 4 ประเด็น คือ การอา้งถึงเหตุการณ์ในประวตัิศาสตร์ การอา้งถึง
สถาบนัพระมหากษตัริย ์ การอา้งถึงบทประพนัธ์ และการอา้งถึงบทเพลง 

3.2.1 การอ้างถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ 
 การอา้งถึงเหตุการณ์ในประวตัิศาสตร์เป็นการน าเร่ืองราว เหตุการณ์ในประวตัิศาสตร์ที่ได้
ผา่นการจดบนัทึกอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร มาใส่บทประพนัธ์ แมจ้ะไม่สามารถน าไปใชส้ าหรับ
การอ้างอิงในงานวิชาการ แต่เป็นอีกทางหน่ึงที่ท  าให้คนทัว่ไปได้รู้เร่ืองราวในประวตัิศาสตร์ใน               
นวนิยายของรอมแพง รอมแพงใช้ความรู้ทางด้านประวตัิศาสตร์ที่ตนได้ศึกษา มาใช้สอดแทรก
ในนวนิยายจนเกิดเป็นลกัษณะเฉพาะตน ดงัน้ี 
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3.2.1.1 วิกฤตการณ์ ร.ศ. 112 
 นวนิยายของ รอมแพง มีการอ้างถึง “เงินสามล้านฟรังก์”  ซ่ึงเกิดขึ้นในช่วงวิกฤตการณ์              
ร.ศ. 112 ที่เกิดขึ้นในสมยัรัชกาลที่ 5 สมยัน้ีเกิดวิกฤตการณ์ ร.ศ. 112  ไทยตอ้งยอมชดใชค้่าเสียหาย
ให้แก่ฝร่ังเศสเป็นเงินสามลา้นฟรังก์ ภายใน 48 ชัว่โมง มิเช่นนั้น กองทพัเรือฝร่ังเศสจะปิดอ่าวไทย
ทนัที โดยสยามอาจตกเป็นอาณานิคมของฝร่ังเศสได ้เหตุการณ์น้ีปรากฏในนวนิยายเร่ือง มณีรัตนะ 
ในตอนที่  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวร ทรงเรียกหาสมเด็จ                     
พระนางเจา้เสาวภาผ่องศรีพระอรรคราชเทีวี และพระนางเจา้สุขุมาลมารศรีพระราชเทวีเขา้เฝ้า              
ฝ่ายบุญฟองนั่งชะเง้อมองเห็นว่าเป็นเรียมข้าหลวงของต าหนักราชเทวีที่หน้าตาดูตระหนก                  
ท่านหญิงมาศจึงใหบุ้ญฟองออกไปเรียกเรียมมาเพือ่สอบถาม ไดค้วามมาดงัตวับทต่อไปน้ี 
 

“ขา้หลวงต าหนักพระราชเทวีที่พูดคุยอยู่กบัเรียม บอกว่าตอนน้ีฝร่ังเรียกร้อง
เงินเป็นล้านเพื่อชดเชยกับที่ทหารของเขาต้องตายสามนายสามล้านมังคะ” 
เรียมพูดดว้ยดวงตาที่แดงก ่าคลา้ยกบัแคน้เคืองอยูม่าก นวลฟังแลว้ดอกไม้ใน
มือถึงกบัร่วงผล็อย เงินสามลา้น! เป็นจ านวนเงินที่นวลนึกไม่ออกวา่จะกองเท่า
ภูเขาเลากาได้สักแค่ไหน เพียงพอให้ผูค้นระดับสูงได้ใช้สอยไปทั้งชีวิตต่อ
จนถึงลูกหลานก็ยงัได ้ 

(มณีรัตนะ. 2558 : 160) 
 

 การใช้ภาษาที่ว่าฝร่ังเรียกร้อง เงินเป็นจ านวนสามล้านฟรังก์นั้ น สอดคล้องกับที่                     
จุลลดา  ภกัดีภูมินทร์ (2548 : 10) กล่าวว่า เหตุการณ์ วกิฤตการณ์ ร.ศ. 112 ฝร่ังเศสไดย้ืน่ค  าขาดแก่
รัฐบาลสยามมีอยู่ข ้อหน่ึงที่สยามตอ้งจ่ายเงิน 3 ล้านฟรังก์ โดยก าหนดช าระภายใน 48 ชั่วโมง  
มิฉะนั้นกองทพัเรือฝร่ังเศสจะปิดอ่าวไทยทนัที และสั่งทูตฝร่ังเศสออกจากสยาม โดยสยามอาจตก
เป็นอาณานิคมของฝร่ังเศสได้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัวได้ทรงน าเงินถุงแดง
จ านวน 30,000 ชั่ง รวมกับพระราชทรัพยส่์วนพระองค์ และจากพระบรมวงศานุวงศ์ ซ่ึงเงิน                 
พระคลงัขา้งที่ หรือเงินถุงแดงนั้น พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้เจา้อยูห่ัว ทรงเก็บไวด้ว้ยมีพระราช
ด ารัสวา่ “เอาไวถ่้ายบา้นถ่ายเมือง” ก็ไดใ้ชจ้ริง นบัไดว้า่เงินถุงแดงน้ีเองมีความส าคญัช่วยมิใหส้ยาม
ตอ้งตกเป็นอาณานิคมของฝร่ังเศส สามารถรักษาเอกราชของชาติให้ด ารงอยูต่ลอดมาตราบเท่าทุก
วนัน้ี 
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 จากเหตุการณ์น้ีผูเ้ขียนไดอ้า้งถึง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลที่ 3 ที่ไดเ้ก็บ 
“เงินถุงแดง” ไวใ้นสมยัของพระองคไ์ดน้ าเงินเหล่านั้นมาใชใ้นวกิฤตการณ์ในคร้ังน้ี ท  าให้ประเทศ
ได้หลุดพน้จากการตกเป็นอาณานิคมของฝร่ังเศสได้ ดังบทสนทนาระหว่างแม่นวลกับบุญฟอง
ต่อไปน้ี 
 

“พูดไปแล้วก็เป็นเคราะห์ดีของแผ่นดินที่ได้เงินถุงแดงของพระบาทสมเด็จ 
พระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านเพิ่ม มิเช่นนั้ นต่อให้เจ้านายเราขายเคร่ืองถนิม-                 
พมิพาภรณ์จนหมดกรุก็ไม่อาจเพยีงพอ”  

(มณีรัตนะ. 2558 : 165) 
 

 จากตวัอยา่งขา้งตน้สังเกตไดว้่า รอมแพง มกัสอดแทรกเน้ือหาทางประวติัศาสตร์เพื่อให้
ความรู้แก่ผูอ่้าน ถือว่าเป็นความสามารถดา้นประวติัศาสตร์อยา่งละเอียด และสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 
เร่ืองราวในนวนิยาย  
 

3.2.1.2 การอ้างถึงขนมไทยว่าเป็นผลงานของท้าวทองกีบม้า 
 นวนิยายของรอมแพงมีการอา้งถึงทา้วทองกีบมา้ ผูท้ี่มีความสามารถดา้นการท าขนมไทย
คุณท้าวทองกีบม้าหรือตองกีมาร์ มี ช่ือจริงว่า มารีกีมาร์ เดปินา เป็นลูกคร่ึงโปรตุเกส ญี่ปุ่ น                         
แขกแบงกอล และเป็นผูค้ิดคน้ขนมไทยสมัยพระนารายณ์มหาราช การอ้างถึงการท าขนมของ              
คุณทา้วทองกีบมา้ปรากฏในเร่ืองบุพเพสันนิวาสรอมแพง โดยให้เกศสุรางคซ่ึ์งอยูใ่นร่างแม่หญิง
การะเกดเป็นเพื่อนรักของคุณท้าวทองกีบม้า  สังเกตได้ว่าคุณท้าวทองกีบม้ามักปรากฏตัว                      
ในนวนิยายพร้อมกบัตวัละครตวัละครเอกฝ่ายหญิง ดงัเช่นตอนที่ผูเ้ขียนตอ้งการสอดแทรกประวติั
ความเป็นมาของขนมไทยที่ใช้ไข่เป็นส่วนผสม ซ่ึงคุณทา้วทองกีบม้าเป็นผูค้ิดคน้จึงให้แม่หญิง
การะเกดไปเยีย่มคุณทา้วทองกีบมา้ที่บา้น และไดไ้ปยงัโรงท าขนม ดงัตวับทต่อไปน้ี 
 

เม่ือถึงโรงครัวซ่ึงเป็นตึกใหญ่มีเตาอบเตาใหญ่ก่อดว้ยอิฐก าลงัส่งกล่ินหอมดูท่า
จะเป็นขนมอบอะไรบางอยา่ง อีกด้านจึงเป็นเตาฟืนและกระทะทองเหลือง         
ที่ก  าลงัเดือด บ่าวหลายคนก าลงัพลิกตวัขนมอยูไ่ปมา อีกสองกระทะจึงเป็นการ
ใชแ้ป้งผสมไข่เช่นเดิมตักด้วยช้อนกระเบ้ืองหยอดลงเท่าหัวแม่มือและมีที่โรย



100 
 

จากกรวยใบตองจนเน้ือขนมเป็นเส้นจบัด้วยไมไ้ผ่เก่ียวขึ้นมาเป็นแพอีกหน่ึง
กระทะ หอมไข่และน ้าตาลไปทั้งครัว  

(บุพเพสนันิวาส. 2561ก : 313) 
  

 การใชภ้าษาที่ว่า มีการใชแ้ป้งผสมไข่เช่นเดิมตกัดว้ยชอ้นกระเบื้องหยอดลงเท่า หัวแม่มือ 
มีโรยขนมจากกรวยใบตองจนเน้ือขนมเป็นเสน้ รวมถึงมีกระทะ หอมไข่ น ้ าตาล ซ่ึงสอดคลอ้งกบัที่ 
ศุภกาณฑ์ นานรัมย ์(2560 : 108) กล่าวถึง การส่งผ่านวัฒนธรรมของโปรตุเกส ด้านการท า                   
ขนมหวานตระกูลทองคุณทา้วทองกีบมา้ ภรรยาออกญาวิชาเยนทร์ หรือคอนสแตนติน ฟอลคอล 
ในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซ่ึงในขณะนั้ นคุณท้าวทองกีบม้ารับหน้าที่ เป็น                 
หัวหน้าวเิสท ดูแลอาหารหวานแก่บรรดาทูตฝร่ังเศส เช่ือว่านางไดป้รับปรุงสูตรขนมต ารับดั้งเดิม
ของโปรตุเกส คือ การน าไข่เขา้มาเป็นวตัถุดิบหลักผสมด้วยน ้ าตาล ได้แก่ ทองหยบิ ทองหยอด 
ฝอยทอง จนกลายเป็นขนมหวานที่ไดรั้บความนิยมจนถึงปัจจุบนั 
 ตวับทข้างต้นสามารถกล่าวได้ว่า รอมแพงมิได้มีความรู้เฉพาะประวติัศาสตร์ในด้าน                
เหตุบา้นการเมือง แต่มีความรู้เก่ียวกบัความเป็นมาของขนมไทยที่ใส่ไข่ ทั้งยงัอธิบายวธีิการท าขนม
ฝอยทอง ขนมทองหยบิ ขนมทองหยอด โดยใช้อุปกรณ์ในสมัยอยธุยาได้อย่างสมจริงและท าให้
ผูอ่้านเห็นภาพเสมือนไดเ้ขา้ไปเยีย่มชมโรงท าขนมของทา้วทองกีบมา้ดว้ยตวัเอง 

3.2.1.3 การอ้างถึงคณะทูตของสยามที่ได้เดินทางไปยังฝร่ังเศสคร้ังที่ 2   
 นวนิยายของรอมแพง มีการอ้างถึงการไปเยือนฝร่ังเศสของคณะทูตชาวสยามในสมัย
สมเด็จพระนารายรณ์มหาราช  เหตุการณ์ที่ปรากฏในนวนิยายเร่ืองบุพเพสันนิวาส เป็นการส่ง               
คณะทูตของสยามไปยงัฝร่ังเศสเป็นคร้ังที่  2  กล่าวว่า วนัที่  22 ธันวาคม พ.ศ. 2228 สมเด็จ                    
พระนารายณ์มหาราชส่งคณะทูตไปเยอืนฝร่ังเศส ดงัน้ี ออกพระวิสูตรสุนทรเป็นราชทูต ออกหลวง
กัลยาราชไมตรี เป็นอุปทูต และขุนศรีวิสารวาจา ตรีทูต ได้เดินทางไปพร้อมกับคณะทูตของ                  
พระเจา้หลุยส์ที่ 14 มองซิเออร์ เลอเซอร์วาเลีย เดอโชมอง และได้มีนักเรียนช่างชาวสยามตามไป
ดว้ยอีกยีสิ่บคน เพือ่ไปร ่าเรียนวชิาอยา่งฝร่ัง รวมทั้งเกจิอาจารยชี์ปะขาวพร้อมลูกศิษยอี์กสิบหกคน 
หน้าที่ส าคญัของคณะทูตคณะน้ี คือ การน าเอาพระราชสาส์นถวายถึงพระหัตถ์ของพระเจา้หลุยส์            
ที่ 14 ของฝร่ังเศสให้ได้ สายวนัที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2229 เรือไดเ้ขา้เทียบท่าเมืองเบรสต์ได้อยา่ง
สะดวก พร้อมการตอ้นรับอย่างเอิกเกริกดว้ยการยงิปืนสลุต และด้วยการตอ้นรับของมองซิเออร์ 
เดอคลูโซ แม่ทพัเรือของฝร่ังเศส คณะทูตจากสยามเดินทางมาถึงกรุงปารีส ในวนัที่ 12 สิงหาคม 
พ.ศ. 2229  ก่อนถึงก าหนดเขา้เฝ้าถวายพระราชสาส์นต่อพระเจา้หลุยส์ที่ 14 ในวนัที่ 1 กันยายน 
พ.ศ. 2229 มีการน าตวัทูตทั้งสามไปยงัหอ้งพระโรงใหญ่ ดงัตวับทต่อไปน้ี 
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เม่ือถึงหน้าพระพตัร์พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 จึงถวายการเคารพกราบบงัคมทูลและ
ส่งพานซ่ึงใส่หีบทองค าดา้นในเป็นพระราชสาส์นของสมเด็จพระนารายณ์ส่ง
ตรงถึงพระเจา้หลุยส์ที่ 14 หลงัจากนั้นจึงมีการพดูคุยสอบถามกนัอีกพกัใหญ่  

(บุพเพสนันิวาส. 2561ก : 373) 
 

 จากการสังเกตตัวบทข้างต้นมีการใช้ค  าว่า พระเจา้หลุยส์ที่ 14 พระราชสาส์น สมเด็จ               
พระนารายณ์ สอดคลอ้ง กบัที่ จิตตพมิญ ์ แยม้พราย (2554 : 2) กล่าววา่ ความสมัพนัธร์ะหวา่งสยาม
กบัฝร่ังเศส เร่ิมขึ้นเม่ือพระสงัฆราช ลงัแบร์ เดอ ลา ม็อตต ์น าคณะมิชชนันารีชาวฝร่ังเศสเขา้มาใน
ราชอาณาจกัรสยาม ไดรั้บพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหก่้อตั้งวดัและสามเณราลยัในแผน่ดิน
สยาม เม่ือเดินทางกลับประเทศแล้ว มิชชันนารีฝร่ังเศสได้กราบบังคมทูลพระเจา้หลุยส์ ที่  14                  
ถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เหตุการณ์คร้ังน้ีนับเป็นจุดเร่ิมตน้ของ
ความสมัพนัธท์างดา้นการทูตระหวา่งสองราชอาณาจกัรทั้งสองประเทศพยายามสร้างสมัพนัธไมตรี
ที่ดีต่อกนั ราชส านกัสยามไดส่้งทูตไปฝร่ังเศสดว้ยกนัถึง 4 คร้ัง 
 ตวับทขา้งตน้จะเห็นไดว้่ารอมแพงไดส้อดแทรกเกร็ดความรู้เก่ียวกบัประวติัศาสตร์ โดยมี
การระบุค  า ระบุภาษาอย่างละเอียดชัดเจน ผ่านตัวละครหลักส าคัญ คือ ตัวละครเอกฝ่ายชาย                 
โดยก าหนดให้ตวัละครที่ปรากฏในประวติัศาสตร์จริง ๆ เป็นตวัละครเอกฝ่ายชาย และไดใ้ส่นิสัย 
อารมณ์ ความรู้สึกผ่านตวัละครนั้น ท าให้ผูอ่้านไดรั้บความเพลิดเพลินจากการอ่านนวนิยายและ
ไดรั้บความรู้ดา้นประวติัศาสตร์ควบคู่กนัไป  

3.2.1.4 การอ้างถึงกบฏพระเพทราชา  
 นวนิยายของ รอมแพง มีการอา้งถึงกบฏพระเพทราชา ซ่ึงในประวตัิศาสตร์ได้บนัทึกไว้ 
ในนวนิยายกล่าวว่า วนัที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2231 ออกพระเพทราชาได้ปราบดาภิเษกขึ้ นเป็น               
ปฐมกษตัริยแ์ห่งราชวงศบ์า้นพลูหลวง ท่ามกลางการสนับสนุนของออกหลวงสรศกัด์ิพระเพทราชา
จึงทรงแต่งตั้งใหอ้อกหลวงสรศกัด์ิเป็นพระมหาอุปราช รัชทายาทที่จะครองราชยบ์ลัลงักสื์บต่อจาก
พระองค ์ซ่ึงเหตุการณ์น้ีเกิดจากการวางแผนของออกพระเพทราชา และออกหลวงสรศกัด์ิ ในการ
ลอบสงัหารพระปีย ์พระโอรสบุญธรรมของสมเด็จพระนารายณ์หลงัจากพระนารายณ์ส้ินพระชนม ์
และจบัตวัเจา้พระยาวไิชยเยนทร์ ขนุนางคนสนิทของพระนารายณ์ไปสงัหาร ดงัตวับทต่อไปน้ี 
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 “บดัน้ีพระเจา้อยูห่ัวและพระปีย์ไดส้ิ้นพระชนม์แลว้ ต่อไปน้ีมึงก็จกัมิมี
ผูใ้ดคุม้กะลาหัวไดอี้ก” เสียงประกาศของออกหลวงสรศักดิ์ท าให้ร่างสูงใหญ่
ของเจ้าพระยาวิไชยเยนทร์สะทา้นไปทั้งร่าง 
 “ท่านฆ่าพระเจ้าอยู่หัว!” เพียงกล่าวอุทานไดเ้ท่านั้น ออกหลวงสรศกัด์ิ           
ก็ซัดปากจนฟันหลุดร่วงลงพื้น แทนที่จะสลดเศร้าเจ้าพระยาวิไชยเยนทร์กลบั 
หัวร่อทั้ งน ้ าตาไหลพราก หันกายก้มกราบไปยงัทิศทางที่ เป็นพระราชวงั               
นึกอาดูรต่อผูท้ี่เป็นดุจเจา้ชีวติและดุจมิตรที่เมตตา  

(บุพเพสนันิวาส. 2561ก : 480) 
 

 ตวับทข้างต้นเป็นเหตุการณ์ตอนที่ ออกพระเพทราชาออกหลวงสรศักด์ิ น าก าลังพล               
ทหารสยามเขา้ควบคุมตวัเจา้พระยาวิไชยเยนทร์ หลังจากที่พระนารายณ์มหาราชสวรรคต และ             
พระปียโ์อรสบุญธรรมของพระนารายณ์มหาราชส้ินพระชนมใ์นเวลาไล่เล่ียกนั โดยมีการใชภ้าษาที่
บ่งบอกถึงเหตุการณ์ น้ีได้แก่ พระปีย์ ออกหลวงสรศัก ด์ิ ท่านฆ่าพระเจ้าอยู่หัว เจ้าพระยา                             
วิไชยเยนทร์สอดคล้องกับที่ ส.สีมา (2556 : 12) กล่าวว่า สมเด็จพระเพทราชา ได้ขึ้นครองราชย ์              
ต่อจากสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นปฐมกษตัริยต์น้ราชวงศ์บา้นพลูหลวง และครองราชย ์              
เป็นเวลา 15 ปี เม่ือแรกได้ราชสมบติันั้นพระชนมายไุด ้51 พรรษา พระองค์มีพระปรีชาสามารถ
ดา้นการเมือง  การปกครอง ดงัเช่น เหตุการณ์ที่ทหารฝร่ังเศสพร้อมอาวธุทนัสมยัเขา้มาประจ าการที่
ป้อมบางกอก ซ่ึงถือว่าเป็นอันตราย เพราะอาวุธเหล่านั้ นมีอานุภาพเหนือกว่าทางอยุธยามาก                
แมมี้ทหารเพียงกองร้อยก็สามารถเอาชนะทหารอยธุยาไดใ้นระดบักองทพั พระเพทราชาทรงเคย
กราบทูลในที่ประชุมขุนนางต่อหน้าพระพกัตร์สมเด็จพระนารายณ์  เร่ืองการคบหากบัต่างชาติที่
ตอ้งระมดัระวงั ในเวลานั้นสมเด็จพระนารายณ์ทรงช่ืนชมพระเจา้หลุยส์ที่ 14 และโปรดเจา้พระยา 
วไิชยเยนทร์ ขุนนางชาวฝร่ังเศสเป็นอยา่งมาก พระเพทราชานั้นนอกจากจะมีต าแหน่งเป็นขุนนาง
ระดับสูงแล้ว ยงัเป็นพระสหายคนสนิทของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  เน่ืองจากมารดาของ            
พระเพทราชา คือ แม่นมของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช นั่นคือเจา้แม่วดัดุสิต นอกจากนั้นยงัเป็น
ศิษยพ์ระอาจารยอ์งค์เดียวกัน (พระอาจารยพ์รหม) ในเวลาต่อมาสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมี  
พระอาการประชวรด้วยโรคไอหืด (Asthmatic Cough)  ทรงมีพระราชโองการมอบหมายให ้               
พระเพทราชาด ารงต าแหน่งผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค์ และในตน้เดือนพฤษภาคม พระอาการ
ประชวรก็ทรุดลงอย่างหนัก นั่นยอ่มเป็นโอกาสส่งให้พระเพทราชาท าการรัฐประหารโดยทนัที            
ในวนัที่  11 กรกฎาคม พ.ศ. 2231 โดยมีหลวงสรศักด์ิหรือพระยาศรีสรศักด์ิ  เป็นก าลังส าคัญ 



103 
 

เจา้พระยาวิไชยเยนทร์เองก็อยูใ่นวิสัยและเวลาเดียวกนัที่จะท าการรัฐประหาร แต่ก็เกิดการขดัขอ้ง 
เม่ือนายพลเดส์ฟาร์จเกิดลังเลใจไม่ยอมยกกองทหารฝร่ังเศสขึ้นมาลพบุรีตามสัญญานัดหมาย 
เจา้พระยาวิไชยเยนทร์ถูกกักขงัอยู่ระยะหน่ึง เพื่อสอบสวนที่ซ่อนทรัพย ์และเพื่อการถูกทรมาน
ก่อนจะน าไปประหารที่วดัซากนอกก าแพงเมืองลพบุรี  
 เหตุการณ์การก่อกบฏของพระเพทราชาในสมยัสมเด็จพระนารายณ์นั้นเป็นเร่ืองที่เยาวชน
ไทยได้เรียนในบทเรียนมาบา้งแล้ว แต่ในนวนิยายเร่ืองบุพเพสันนิวาส รอมแพง ได้ใส่อารมณ์ 
ความรู้สึก ที่แสดงให้เห็นถึงความจ าเป็นที่พระเพทราชาต้องก่อการกบฏ และตั้ งราชวงศ ์                     
บ้านพลูหลวงขึ้ น แม้ว่าเร่ืองราวในนวนิยายไม่สามารถน าไปอ้างอิงประวติัศาสตร์ที่ เขียนใน               
ต  าราเรียนได้ แต่นับว่า รอมแพง ได้วิเคราะห์ถึงสาเหตุของการก่อการกบฏในคร้ังน้ี เพื่อเป็น                
อีกช่องทางหน่ึงใหผู้อ่้านไดน้ าเน้ือหาในประวติัศาสตร์ไปขบคิดต่อไป 
 มีขอ้สังเกตว่ารอมแพง มักอา้งถึงเหตุการณ์หรือตวัละครในประวติัศาสตร์แล้วน ามาใส่
อารมณ์ ความรู้สึก ตลอดจนใส่แนวคิดในเข้าไปในตวัละครนั้ น ผูเ้ขียนต้องมีความรู้ทางด้าน
ประวติัศาสตร์เป็นอย่างดี มิเช่นนั้ นอาจจะท าให้ผูอ่้านรู้สึกขัดใจ ไม่สบายใจ เพราะเร่ืองราว
เหตุการณ์ในประวตัิศาสตร์เป็นเร่ืองที่ละเอียดอ่อนต่อความรู้สึกของคนไทย โดยเฉพาะเร่ืองราวใน
สถาบนัพระมหากษตัริย ์ 

3.2.2 การอ้างถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 นวนิยายของรอมแพงส่งเสริมให้ผู ้อ่ าน เกิดความรักในสถาบันพระมหากษัตริย ์                        
เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นไทยที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของชาติใด ดังในนวนิยายเร่ือง               
มณีรัตนะ ตอนที่สยามเกิดวิกฤตการณ์ ร.ศ. 112 รอมแพงได้สอดแทรกความส าคญัของสถาบนั
พระมหากษตัริยผ์า่นบทสนทนาระหวา่งแม่นวลกบับุญฟองน้ี 
 

“คนไทยน่ีโชคดีที่มีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินคิดกงัวลแทนให ้ไดท้  ามาหากินอยา่งสงบ
สุขไม่ตอ้งคบัแคน้ใจ แต่นั่นละก็ใช่ว่าจะดีทั้งหมด เพราะสบายมายาวนานจน
ไม่รู้ค่าและที่มาของความสบายนั้น บางทีก็ลืมเลือนวา่ที่ตนปีกกลา้ขาแขง็อยา่ง
ทุกวนัน้ีก็เพราะมีกษัตริย์ที่เขม้แขง็”  

(มณีรัตนะ. 2558 : 165) 
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 มีขอ้สงัเกตว่า รอมแพง มกัใชต้วัละครตวัละครเอกฝ่ายหญิงซ่ึงเป็นตวัละครในยคุปัจจุบนั
ขา้มภพไปยงัอดีต เพือ่ใหผู้อ่้านซ่ึงอยูใ่นยคุปัจจุบนัเห็นวา่คนไทยในอดีตนั้นมีความพยายาม มุ่งมัน่ 
เสียสละมากเพียงใด เพื่อให้ลูกหลานได้อยู่อย่างร่มเยน็เป็นสุขไม่ต้องอยู่บนความคับแค้นใจ               
หรือถูกชาติใดรังแก แต่ในบางคร้ังคนในยคุปัจจุบนัที่อยู่อย่างอิสระ อยู่อยา่งสบาย มาเป็นเวลา
ยาวนานจนหลงลืมไปวา่แผน่ดินไทยมีทุกอยา่งที่ดีเพราะบรรพบุรุษไทย 

3.2.3 การอ้างถึงบทประพันธ์ 
 การศึกษานวนิยายทั้ ง 5 เร่ืองของรอมแพงพบว่า มีการอ้างถึงบทประพันธ์จ  านวน
ค่อนขา้งมาก ทั้งเป็นบทประพนัธท์ี่กวที่านอ่ืนไดแ้ต่งไวแ้ลว้ และบทประพนัธท์ี่รอมแพงแต่งขึ้นเอง 
การใชบ้ทประพนัธส์อดแทรกในนวนิยายไม่วา่จะเป็นการเล่าเน้ือเร่ือง หรือการเสนอบทประพนัธ์
ผา่นตวัละคร  

3.2.3.1 การอ้างถึงโคลงโลกนิติ 
 โคลงโลกนิติปรากฏขึ้นก่อนสมยักรุงรัตนโกสินทร์ มีหลายฉบบั ดงัปรากฏในหนังสือไทย
เก็บรักษาไวใ้นหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร เม่ือสมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาเดชาดิศร 
ทรงช าระโคลงโลกนิติ ส านวนเก่าฉบับต่าง ๆ ต่อมาเม่ือหอสมุดวชิรญาณจัดพิมพ์หนังสือ                
“ประชุมโคลงโลกนิติ” คร้ังแรกใน พ.ศ. 2460 ไดร้วบรวม ทั้งโลกนีติคาถาภาษาบาลี  โคลงโลกนิติ
ส านวนเก่า และโคลงโลกนิติส านวนของสมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาเดชาดิศร ส าหรับ
โคลงโลกนิติ ส านวนของสมเด็จพระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศรแต่งขึ้น ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้เจา้อยูห่ัว เม่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้ปฏิสังขรณ์วดัพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร แล้วให้จารึกต ารับต าราต่าง ๆ ทั้ งด้านวรรณคดี โบราณคดี 
พระพุทธศาสนา ประเพณี ต  ารายา ตลอดจนสุภาษิต ลงบนแผ่นศิลาที่ประดับผนังปูชนียสถาน            
ต่าง ๆ (ทรงสรรค์  นิลก าแหง. 2542 : 10-11) ปัจจุบันโคลงโลกนิติ  ส านวนสมเด็จพระเจ้า                     
บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาเดชาดิศร ปรากฏในหนังสือเรียนรายวชิาภาษาไทย  ระดบัชั้นมธัยมศึกษา 
ปีที่ 1 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551  
 โคลงโลกนิติน้ีปรากฏในนวนิยายเร่ืองบุพเพสันนิวาส ตอนที่ เกศสุรางคซ่ึ์งอยูใ่นร่างของ
แม่หญิงการะเกดอ้อนวอนขอให้ ขุนศรีวิสารวาจา หรือ พ่อเดชพาออกไปซ้ือกระทะที่ตลาดน้อย  
จึงถูกขนุศรีวสิารวาจาต าหนิวา่เป็นหญิงไม่ควรออกไปเที่ยวเตร่ขา้งนอกผูค้นจะนินทาไดเ้กศสุรางค์
ตอบไปวา่ผูห้ญิงอยา่งหล่อนไม่เคยเกรงกลวัต่อค านินทา หลงัจากนั้นเกศสุรางคก์็กล่าวบทประพนัธ์
ในโคลงโลกนิติออกมาดงัต่อไปน้ี 
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  หา้มเพลิงไวอ้ยา่ให ้ มีควนั 
 หา้มสุริยแสงจนัทร์  ส่องไซร้ 
 หา้มอายใุหห้นั   คืนเล่า  
 หา้มดงัน้ีไวไ้ด ้   จ่ึงหา้มนินทา 

(บุพเพสนันิวาส. 2561ก : 197) 
 

 บทประพนัธ์ข้างต้น มีการใช้ภาษาตรงกับเร่ืองโคลงโลกนิติสอนเก่ียวกับการห้ามให ้              
คนนินทาเรา โดยใชก้ารเปรียบเทียบกบัการห้ามเพลิงไม่ให้มีควนั ห้ามดวงจนัทร์ไม่ให้ส่องแสง 
หา้มอายใุห้หยดุหรือยอ้นคืน หากห้ามส่ิงเหล่าน้ีได ้ จึงหา้มค านินทา หมายความว่าเป็นไปไม่ไดท้ี่
จะห้ามการนินทา  แสดงให้เห็นว่านอกจากความรู้ทางดา้นประวติัศาสตร์แลว้นั้น รอมแพงยงัมี
ความรู้เก่ียวกับวรรณคดีไทย สามารถน ามาสอดแทรกให้เขา้กบัเน้ือหาในนวนิยาย ทั้งน้ีเพื่อเป็น 
การเผยแพร่วรรณคดีเก่า ๆ ที่ทรงคุณค่า ให้คนรุ่นใหม่ไดท้ราบและเป็นการสอน ให้ขอ้คิดที่ไม่ว่า
จะสมยัใดค าสอนเหล่าน้ีก็ยงัน ามาใชไ้ด ้

3.2.3.2 การอ้างถึงนิราศภูเขาทอง 
 นิราศภูเขาทองเป็นนิราศที่แต่งโดย พระสุนทรโวหาร (ภู่) มีนามเดิมว่า ภู่ นิราศภูเขาทอง
ไดรั้บยกยอ่งว่าเป็นนิราศเร่ืองที่ดีที่สุดของสุนทรภู่ กวีแต่งนิราศเร่ืองน้ีจากการเดินทางไปนมสัการ
เจดียภ์ูเขาทองที่จังหวดัพระนครศรีอยุธยา ขณะบวชเป็นพระภิกษุ มีอายุประมาณ 42 ปี นิราศ                
ภูเขาทองแต่งด้วยกลอนสุภาพ มีความยาว 89 ค ากลอนมีลักษณะเฉพาะของกลอนนิราศ คือ                 
มักขึ้ นต้นที่วรรครับ และลงท้ายด้วยเอย ปัจจุบันนิราศภูเขาทอง ปรากฏในหนังสือเรียน                    
รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้ นมัธยมศึกษาปีที่  1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พทุธศกัราช 2551 
 กลอนในนิราศภูเขาทองปรากฏในนวนิยาย เร่ืองบุพเพสันนิวาส ตอนที่ขุนศรีวิสารวาจา
หรือพ่อเดช พาเกศสุรางค์ซ่ึงอยู่ในร่างของแม่หญิงการะเกดไปตลาด เพื่อพบปะแม่มะลิเพื่อน              
ต่างเช้ือชาติของเธอ ซ่ึงปกติทุกคร้ังขนุศรีวิสารวาจาจะขอตวัไปด่ืมเหลา้กบัเพื่อนขนุนาง เม่ือเมาจึง
กลบับา้น แต่คร้ังน้ีขุนศรีวสิารวาจาไปพบปะเพื่อนขุนนางโดยใชเ้วลาไม่นาน เกศสุรางคจึ์งคิดว่า 
ขุนศรีวิสารวาจารีบกลับเพราะตอ้งการพูดคุยกับแม่มะลิเพื่อนของเธอ เม่ือกลับถึงบา้นออกญา
โหราธิบดีเกศสุรางคจึ์งกล่าวกลอนหยอกลอ้ขนุศรีวสิารวาจา ดงับทกลอนต่อไปน้ี 
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 ไม่เมาเหลา้แลว้แต่เรายงัเมารัก สุดจะหกัหา้มจิตคิดไฉน 
ถึงเมาเหลา้เชา้สายก็หายไป  แต่เมาใจน้ีประจ าทุกค  ่าคืน 

(บุพเพสนันิวาส. 2561ก : 224) 
 

 กลอนขา้งตน้ใชภ้าษาตรงกบัเร่ืองนิราศภูเราทองของสุนทรภู่ เป็นการกล่าวเปรียบเทียบ
ระหว่างเมาเหล้ากับเมารัก โดยเล่นค าว่า เมา สุนทรภู่เม่ือเร่ิมเขา้สู่วยัหนุ่ม ด้วยความสามารถ                
ทางคารมเจา้บทเจา้กลอน ชีวติในวยัหนุ่มของสุนทรภู่ จึงมีสาว ๆ เขา้มาพวัพนั ประกอบกบัมีนิสัย
ชอบด่ืมสุราเป็นชีวติจิตใจ จึงกล่าวไวว้่าต่อให้เมาสุราหนักขนาดไหนก็ยงัมีวนัสร่าง แต่หากเมารัก
แลว้นั้นยากจะก าจดัใหห้มดไป  

3.2.3.3 การอ้างถึงเร่ืองกนกนคร  
 กนกนครพระนิพนธ์ของ กรมหม่ืนพิทยาลงกรณ์ นามปากกา (น.ม.ส.) เน้ือหาเกิดจาก              
พญากมลมิตร ซ่ึงเป็นผูใ้หญ่ในหมู่คนธรรพไ์ด้นางอนุศยนีินางฟ้ารูปงามเป็นคู่ครองตามพรของ
พระอิศวร พญากมลมิตรคุยโออ้วดกบัเพื่อนคนธรรพถึ์งความงามของภรรยาของตนวา่ อาจย ัว่ตบะ
ของฤๅษีตนหน่ึงได ้ดงันั้น จึงถูกฤๅษีสาปลงมาเกิดในโลกมนุษย ์
 นางอนุศยินี เป็นธิดากษตัริยเ์มืองอินทิราลัย นามว่า กนกเรขา เม่ือเจริญวยันางไม่พอใจ  
ชายใด นางจะอภิเษกกับชายที่มาจากกนกนครตามนิมิต พระบิดาจึงประกาศว่า ชายใดที่เคยเห็น
กนกนครจะยกพระราชธิดาให ้ขณะที่พญากมลมิตรถูกสาปไปเกิดเป็นโอรสกษตัริยท์รงพระนามว่า 
อมรสิงห์ และไม่คิดมีคู่เช่นกนั เม่ือพระบิดาเร่งรัดใหอ้ภิเษกกบัเจา้หญิงองคใ์ดองคห์น่ึง อมรสิงห์ก็
แยง้ว่าเป็นหญิงอยา่งในนิมิตฝันเท่านั้น ท าให้พระบิดาทรงกร้ิวให้น าไปจองจ า แต่อมรสิงห์หนีไป
ได้ พระองค์ได้จึงเดินทางไปถึงเมืองของนางกนกเรขาและเขา้ไปลวงนางว่าเคยเห็นกนกนคร                
แต่นางจบัพิรุธก็ไล่ไป คืนหน่ึงอมรสิงห์ฝันวา่หลงัจากออกคน้หากนกนครไดพ้บศพนางกนกเรขา 
พอต่ืนขึ้นอมรสิงห์รู้สึกตวัว่ากลับมาอยูเ่มืองอินทิราลัย จึงขออนุญาตเขา้ไปเล่าเร่ืองกนกนครให ้
นางกนกเรขาฟัง เม่ือนางระลึกความหลังไดว้่าอมรสิงห์เคยเป็นพระสวามี แต่จะตอ้งพรากกนัอีก
เม่ือครบสองคร้ังแลว้จึงจะไดอ้ยูร่่วมกนัเช่นเดิม หลงัจากนั้นไม่นานนางก็ส้ินชีพลง ฝ่ายอมรสิงห์
เม่ือเห็นนางกนกเรขาส้ินใจก็เสียใจพเนจรไปในป่า โดยไม่รู้ว่าวิญญาณของนางกนกเรขาไดก้ลับ
ไปสู่ร่างที่กนกนคร ซ่ึงภายหลงัทั้งสองไดผ้จญอุปสรรคต่าง ๆ จนพน้จากค าสาปและไดก้ลบัขึ้นไป
อยูบ่นเมืองสวรรคด์ว้ยกนัในที่สุด 
 ในนวนิยายเร่ืองบุพเพสนันิวาส มีถอ้ยค าภาษาตรงกบัเร่ือง กนกนครทุกประการ ซ่ึงปรากฏ
ในตอนที่แม่หญิงจนัทร์วาด กบัขนุศรีวสิารวาจา แต่งโคลงประชนัในเชิงเก้ียวพาราสีกนั เกศสุรางค์
ซ่ึงอยู่ในร่างของแม่หญิงการะเกด นึกสนุกอยากประชันโคลง กลอน บ้างก็นึกถึงกลอนหกที่
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เก่ียวกบั ดวงจนัทร์ซ่ึงเธอเคยอ่านจากเร่ืองกนกนคร นิพนธโ์ดยกรมหม่ืนพทิยาลงกรณ์ ดงับทกลอน
ต่อไปน้ี 
 

 หาแถงแง่ฟ้าหาง่าย  เบื่อหน่ายบงนกัพกัตร์ผนิ 
หาเดือนเพือ่นเดินเถินดิน  คือนิลนยันาหาดาย 
เพญ็เดือนเพือ่นดินส้ินหา  เพญ็เดือนเล่ือนฟ้าหาง่าย 
เดือนเดินแดนดินนิลพราย  เดือนฉายเวหาสปราศนิล 

(บุพเพสนันิวาส. 2561ก : 177) 
 

 กลอนหกข้างตน้ เป็นบทชมโฉมสตรีว่ามีดวงตางดงามซ่ึงหายากยิ่งกว่าดวงจนัทร์บน
ทอ้งฟ้า ดวงจนัทร์บนทอ้งฟ้าแหงนมองเม่ือใดก็ไดเ้ห็น แต่ดวงจนัทร์ที่เดินดิน ซ่ึงมีดวงตาดุจนิล            
ในที่น้ี หมายถึงสตรี นั้นหาไดย้ากนับว่า รอมแพง นอกจากจะเป็นนักเขียนแล้วยงัเป็นนักอ่านที่ดี 
สงัเกตไดจ้ากการน าประโยชน์จากเร่ืองที่อ่านมาใชส้อดแทรกในนวนิยาย  

3.2.3.4 การอ้างถึงโคลงของศรีปราชญ์ที่เขียนไว้ก่อนถูกประหาร 
 ศรีปราชญเ์ป็นกวีสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช กษตัริยแ์ห่งกรุงศรีอยธุยา  เป็นบุตรของ
พระโหราธิบดี อายุได้ 15 ปี ได้เข้าไปรับราชการในวงั ศรีปราชญ์ได้รับราชการใกล้ชิดเบื้อง               
พระยคุลบาทอยูห่ลายปี จนกระทัง่เป็นหนุ่ม และด้วยนิสัยเจา้ชู้ตามอารมณ์ของกวี บวกกบัความ            
คึกคะนอง และถือตวัว่าเป็นคนโปรดของพระนารายณ์ จึงท าให้ศรีปราชญ์ตอ้งโทษถึงกับติดคุก
หลายคร้ัง ด้วยมักไปท ารุ่มร่ามแต่งโคลงเก้ียวพาราสีบรรดาสาวใช้ในวงั แต่เม่ือพน้โทษมาก็ไม่             
เข็ดหลาบ มีอยูค่ร้ังหน่ึงศรีปราชญอ์าจกลา้ถึงขั้นไปเก้ียวพาราสีพระสนมเอก พระนามว่าทา้วศรี
จุฬาลักษณ์ โดยแต่งโคลงเพลงยาว ความทราบถึงสมเด็จพระนารายณ์กร้ิวมาก ถึงกับจะรับสั่ง
ประหารชีวิต แต่ด้วยสัญญาที่พระราชทานไวก้ับพระโหราธิบดีจึงท าได้เพียงเนรเทศศรีปราชญ ์            
ไปเมืองนครศรีธรรมราช เม่ือเดินทางไปถึงเมืองนครศรีธรรมราชแล้ว ก็ได้รับการตอ้นรับขบัสู ้
อยา่งดีจากเจา้เมืองนครศรีธรรมราช ให้อยูรั่บราชการดว้ยกนั เพราะถึงอยา่งไรศรีปราชญน์ั้นแมจ้ะ
ถูกเนรเทศ แต่ก็ไม่ไดถู้กปลดจากต าแหน่งหรือลดศกัดินาแต่อยา่งใด เม่ืออยูสุ่ขสบาย ดว้ยนิสัยเจา้ชู ้                  
และอารมณ์กวี ไปเก้ียวพาราสีอนุภรรยาคนโปรดของเจา้เมืองนครศรีธรรมราช เจา้เมืองนครจึงสั่ง
ประหารศรีปราชญใ์นทนัที ณ ลานประหารศรีปราชญไ์ดใ้ชน้ิ้วเทา้เขียนโคลงไวบ้ทหน่ึง 
 (วิกรม  กรมดิษฐ์. 2548 : สืบค้นเม่ือ 7 สิงหาคม 2562 , จาก www.happyreading.in.th/article/ 
detail.php?id=681.) 

http://www.happyreading.in.th/
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 โคลงบทน้ีปรากฏในนวนิยายเร่ืองบุพเพสันนิวาส มีการอ้างถึงโคลงของศรีปราชญ์ที่ใช้
ถ้อยค าภาษาเหมือนกันทุกประการ ปรากฏในตอนที่สมเด็จพระนารายณ์เนรเทศ จม่ืนศรีสิทธิ                
วิวิทธบวร บุตรชายคนโตของท่านออกญาโหราธิบดี กับ คุณหญิงจ าปา และเป็นพี่ชายของ                    
ขนุศรีวสิารวาจา ไปยงัหัวเมืองนครศรีธรรมราช เน่ืองจากมีความผิดที่ไดเ้ก้ียวพาราสี พระสนมของ
สมเด็จพระนารายณ์ ต่อมาเม่ือศรีปราชญ์อยู่นครศรีธรรมราชก็ได้เก้ียวพาราสีสนมของเจา้เมือง
นครศรีธรรมราช จึงต้องโทษประหาร ก่อนประหาร ศรีปราชญ์ได้ใช้น้ิวเท้าเขียนโคลงที่ลาน
ประหาร ดงัโคลงต่อไปน้ี 
 

 ธรณีน่ีน้ี   เป็นพยาน 
เราก็ศิษยมี์อาจารย ์  หน่ึงบา้ง 
เราผดิท่านประหาร  เราชอบ 
เราบ่ผดิท่านมลา้ง  ดาบน้ีคืนสนอง 

(บุพเพสนันิวาส. 2561ก : 458) 
 

 เม่ือม้าเร็วกราบทูลถึงเหตุส้ินของศรีปราชญ์ สมเด็จพระนารายณ์ทรงเสียพระทัยมาก                  
ทั้งยงัทรงกร้ิวเจา้เมืองนคร เน่ืองจากศรีปราชญ์เคยล่วงเกินพระสนมของพระองคแ์ต่ก็ทรงปล่อย
เวน้ละโทษให้ท  าเพียงเนรเทศไปยงัหัวเมือง แต่ด้วยความผิดเดียวกันน้ี เจ้าเมืองนครกลับสั่ง
ประหารกวีเอกของพระองค์ จึงตรัสสั่งให้เจ้าเมืองนครต้องโทษประหารตายตกตามกัน                      
โคลงขา้งตน้ต่างจากค าประพนัธ์อ่ืน ๆ ที่ยกมา เน่ืองจากค าประพนัธ์บทอ่ืน ๆ มิได้เก่ียวขอ้งกับ
ประวติัศาสตร์หรือเน้ือหาในนวนิยาย เป็นเพียงแค่ความตอ้งการของรอมแพงที่จะสอดแทรก                  
บทประพนัธ์ผ่านตวัละครเพื่อให้นวนิยายมีอรรถรสมากยิง่ขึ้น แต่โคลงบทน้ีเป็นบทประพนัธ์ที่
เก่ียวขอ้งกับประวติัศาสตร์ของไทย ทั้ งยงัอยู่ในเน้ือเร่ือง เน่ืองจากศรีปราชญ์ก็เป็นอีกตวัละคร             
ในเร่ืองบุพเพสนันิวาส 

3.2.4 การอ้างถึงบทเพลง 
 การศึกษาการใช้เพลงประกอบการเล่าเร่ืองในนวนิยายทั้ ง 5 เร่ือง ของ รอมแพง ผูว้ิจัย
พบว่ามีการใช้เพลงในการเล่าเร่ืองในนวนิยายเพียง 1 เร่ือง คือ พรายพรม ผูเ้ขียนเลือกเพลง รัก              
ประพันธ์โดย บอย โกสิยพงษ์ เพลง รัก มี เน้ือหาที่สอดคล้องกับนวนิยายเร่ือง พรายพรม                        
การส้ินหวงั หมดหวงั เหมือนคนหลงทาง ซ่ึงในนวนิยายก็คือ พมิพล์ดา ที่ชีวติรักไม่ราบร่ืน จนไดมี้
โอกาส ขา้มภพขา้มชาติกลับมาเป็นคุณน้อยในสมัย พ.ศ. 2480 และไดพ้บกบัหม่อมราชวงศภ์ทัร            
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ท าให้พิมพ์ลดาในร่างของคุณน้อยรู้สึกเหมือนได้พบกับส่ิงที่ตนตามหามานาน ดังเน้ือหาใน                 
เพลง รัก ต่อไปน้ี 
 

เหมือนคนก าลงัมีรัก 
เหมือนคนหลงทางพบคนรู้จกั 
เหมือนเจอของส าคญัที่หล่นหาย 
เหมือนร้ายนั้นกลายเป็นดีมาก 
เหมือนที่ฉนันั้นไดม้าพบกบัเธอ 
ชีวติฉนัจึงไดเ้จอ 
แต่ไม่รู้จะขอบคุณ ไม่รู้ท  าอยา่งไร 
ไม่รู้วา่ส่ิงไหนจะยิง่ใหญ่ควรค่าพอ 
ที่ฉนัไดจ้ากเธอ ไดรั้กโดยไม่ตอ้งขอ 
ไดรู้้โดยไม่ตอ้งรอ วา่รักคืออะไร 

 (พรายพรม. 2561ข : 171-172) 
 

 รอมแพงใช้เพลงรัก ซ่ึงมีการใช้ถ้อยค าภาษาตรงกับบทเพลงร่วมสมัยในยุคปัจจุบัน
ประกอบการเล่าเร่ืองในนวนิยายเร่ือง พรายพรม ตลอดทั้งเร่ือง ซ่ึงเพลงรัก เป็นตวัแทนการเล่า
ความรู้สึกของพมิพล์ดา เม่ือมาพบกบัหม่อมราชวงศภ์ทัร การเปรียบเทียบในเพลงท าให้ผูอ่้านเขา้ใจ
ความรู้สึกของตัวละครเอกฝ่ายหญิงได้เป็นอย่างดี นับว่ารอมแพงเป็นนักเขียนที่ มีความคิด
สร้างสรรคใ์นการเลือกวิธีการเล่าเร่ืองในนวนิยาย โดยใชเ้พลงที่เป็นที่รู้สึกของคนไทยส่วนมาก             
ท  าใหผู้อ่้านรู้สึกคลอ้ยตามตวัละครหลกัโดยไม่ตอ้งใชค้  าบรรยายหรือพรรณนา  
 มีข้อสังเกตว่า การอ้างถึง เป็นอีกหน่ึงกลวิธีที่  รอมแพง นิยมน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือ             
ในการน าเสนอเร่ืองราวในนวนิยาย นับว่าเป็นการใช้องค์ความรู้ที่ตนมี ทั้ งความรู้ทางด้าน
ประวตัิศาสตร์ ความสามารถทางดา้นการประพนัธ์ และความชอบในการฟังเพลง เป็นอีกเหตุผล
หน่ึงที่ท  าให้นวนิยายของรอมแพงไดรั้บความนิยม เพราะกลวิธีการเล่าเร่ืองที่ค่อนขา้งหลากหลาย  
มีทั้งการน าวรรณคดีโบราณ วรรณกรรมสมยัใหม่ รวมถึงเหตุการณ์ในประวติัศาสตร์มาอา้งถึงอยา่ง
ครับถ้วน และตัวอย่างที่รอมแพงใช้ก็ล้วนแต่เป็นวรรณกรรมที่ได้รับความนิยมจากผูอ่้านใน                 
ยคุปัจจุบนั ท าใหผู้อ่้านเกิดความรู้สึกคลอ้ยตามอารมณ์ ความรู้สึก ของตวัละครไดง่้าย  
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 3.3 การสอดแทรกค าประพันธ์ของตนเอง 
 นอกจากการหยบิยกผลงานการประพนัธ์ของกวีท่านอ่ืนมาสอดแทรกให้เขา้กบัเน้ือเร่ือง
ในนวนิยายแล้ว รอมแพงยงัยกบทประพันธ์ที่แต่งขึ้ นเองและได้น าเสนอผ่านพฤติกรรมของ              
ตวัละครดว้ย ในอดีตเคร่ืองมือส่ือสาร เทคโนโลยยีงัไม่เขา้มา ทั้งวฒันธรรม ประเพณีของไทยที่ตี
กรอบให้หญิงไทยรักนวลสงวนตวั การที่มีชายมาหมายปองกลับเป็นเร่ืองที่ตอ้งปิดบัง หากจะ
พดูคุยในเชิงเก้ียวพาราสี ตดัพอ้ งอ้ งอน ก็จะไม่พูดกนัตรง ๆ แต่จะกล่าวผ่านบทประพนัธป์ระเภท
โคลง กาพย ์กลอน   
 ในการศึกษากลวิธีการด าเนินเน้ือหาในประเด็น การสอดแทรกค าประพนัธ์ประเภท                
ร้อยกรองของผูแ้ต่งเอง ที่ปรากฏในนวนิยาย ของ รอมแพง พบว่าผูเ้ขียนมีการสอดแทรกค า
ประพันธ์ของตนเอง 4 ประเภท คือ ค  าประพันธ์ประเภทโคลงส่ีสุภาพ ค  าประพนัธ์ประเภท                   
กลอนสุภาพ  ค าประพนัธป์ระเภทกลอนหก  ค  าประพนัธป์ระเภทกาพยย์านี 11 

3.3.1 การสอดแทรกค าประพันธ์ประเภทโคลงส่ีสุภาพ 
 โคลงส่ีสุภาพเป็นโคลงประเภทหน่ึงที่กวีนิยมแต่งมากที่สุด ด้วยเสน่ห์ของการบังคับ               
รูปวรรณยกุต์เอกโท ท าให้กวีตอ้งใช้ความสามารถในการเลือกสรรค าที่จะน ามาใช้อยา่งถ่ีถ้วน                 
กวีที่แต่งโคลงส่ีสุภาพต้องมีคลังค  าค่อนข้างมาก มิเช่นนั้ นจะไม่สามารถสรรหาค ามาใส่ใน                   
บทประพนัธ์ได ้โคลงส่ีสุภาพมีฉันทลกัษณ์การบงัคบัวรรณยกุต ์จ  านวนค าแต่ละบาท การสมัผสัค  า 
นอกจากน้ีเอกลกัษณ์ของโคลงส่ีสุภาพอีกประการ คือ การมีค  าสร้อย ซ่ึงมีค  าสร้อยที่เป็นแบบแผน
ทั้งส้ิน 18 ค า ไดแ้ก่ รา มีความหมายว่า เถอะ เถิด, นอ มีความหมายเช่นเดียวกบัค  าว่า หนอ หรือ  
นั่นเอง, แล มีความหมายว่า อยา่งนั้น เป็นเช่นนั้น, บารนี มีความหมายว่า ดงัน้ี เช่นน้ี, เลย ใชใ้น
ความหมายเชิงปฏิเสธ, นา มีความหมายว่าดังนั้ น ค าสร้อยนั้ นจะใช้เม่ือโคลงไม่ได้ใจความที่
สมบูรณ์ แต่หากได้ใจความแลว้ไม่ตอ้งใชค้  าสร้อย โคลงส่ีสุภาพเป็นค าประพนัธ์ที่มีฉันทลกัษณ์              
ที่ลงตวั และเป็นแบบแผนสืบทอดจากอดีตจนถึงปัจจุบนั (ก าชยั  ทองหล่อ. 2545 : 296) 
 โคลงส่ีสุภาพที่รอมแพงแต่งขึ้นเอง รอมแพงใช้ภาษาที่เรียบง่าย ใช้ค  าง่ายต่อความเขา้ใจ  
แต่เน้นสัมพนัธก์บัวรรณคดีโบราณ ของ ศรีปราชญ ์โดยการใชแ้บบแผนฉันทลกัษณ์ ถูกตอ้งตาม
หลกัการแต่งโคลง น าไปสอดแทรกในนวนิยายปรากฏในนวนิยายเร่ืองบุพเพสันนิวาส ในตอนที่
หม่ืนสุนทรเทวาประชนัโคลงกบัแม่หญิงจนัทร์วาด โดยให้แม่หญิงจนัทร์วาดเป็นผูเ้ร่ิมโคลงก่อน
แม่หญิงจนัทร์วาดจึงใชช่้องทางน้ีในการกล่าวตดัพอ้ชายผูเ้ป็นที่รัก ดงัโคลงต่อไปน้ี 
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 ตะวนัลบัเหล่ียมเจา้ เจียมจนัทร์ 
แสงบ่เรืองกระสนั  สู่ฟ้า 
เมฆลอยบงัพลนั  สุดส่อง 
คิดจึ่งเจียมตวัขา้  ต ่าตอ้ยเทียมดิน 

(บุพเพสนันิวาส. 2561ก : 177) 
  

 หม่ืนสุนทรเทวาได้ฟังค  าโคลงที่ตัดพ้อนั้ นก็ขมวดคิ้วเล็กน้อย ก่อนจะคล่ียิ้มให้แก่                      
แม่หญิงจนัทร์วาด แลว้จึงแต่งโคลงตอบโต ้ดงัโคลงต่อไปน้ี 
 

 ตะวนัลบัเหล่ียมเจา้ เมฆบงั 
นกส่งเสียงยงัรัง  แซ่ซอ้ง 
จนัทร์ฤๅแลหลงั  ถึงเมฆ 
ดาวจ่ึงเจียมจิตป้อง  ไป่สูเ้ทียมจนัทร์ 

(บุพเพสนันิวาส. 2561 : 177) 
 

 โคลงส่ีสุภาพขา้งตน้เป็นการแสดงความสามารถในการแต่งโคลงของรอมแพงมีการใช้
ฉนัทลกัษณ์ที่ตรงตามขนบธรรมเนียมการแต่งโคลงแบบเดิม แต่น าภาษาที่เรียบง่าย เพื่อง่ายต่อการ
ท าความเขา้ใจของผูอ่้าน เช่นค าว่า ตะวนั จนัทร์ เมฆ ดาว  ทั้งยงัเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงค่านิยมใน
การเก้ียวพาราสีของคนในสมยัพระนารายณ์มหาราชวา่มีความแตกต่างกบัคนในยคุปัจจุบนัอยา่งไร 
ในนวนิยายเม่ือเกดสุรางคใ์นร่างของแม่หญิงการะเกดไม่เคยเห็นการจีบกนัผ่านโคลงของคนใน
สมัยอดีตก็รู้สึกต่ืนเตน้ เกศสุรางค์เป็นตัวแทนของคนในยุคที่เทคโนโลยีการส่ือสารทันสมัย                
ผูค้นในสมยัใหม่กลา้คิดกลา้พดู  

3.3.2 การสอดแทรกค าประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ 
 กลอนสุภาพเป็นกลอนประเภทหน่ึงที่ใชถ้อ้ยค าร้อยเรียงและใชท้  านองเรียบ ๆ ค าประพนัธ์
ประเภทกลอนสุภาพปรากฏตั้งแต่สมัยอยุธยาจวบจนปัจจุบัน กวีจะเลือกฉันทลักษณ์ประเภท 
กลอนสุภาพเม่ือต้องการเล่าเร่ืองราวที่มีเน้ือหาค่อนข้างมาก เพราะกลอนสุภาพมีจ านวนค าที่
ค่อนข้างมาก และมีข้อบังคับการใช้ค  าค่อนข้างน้อย แต่มีความไพเราะด้วยสัมผสัทั้ งสัมผัส                 
ภายในวรรค และสมัผสัภายนอกวรรค 
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 นอกจากการใชค้  าประพนัธใ์นตอนเก้ียวพาราสี รอมแพงยงันิยมใชใ้นตอนบทอศัจรรยโ์ดย
เปรียบเทียบกบัธรรมชาติ เพราะไม่สามารถกล่าวไดต้รง ๆ จึงใช้ศิลปะแห่งบทประพนัธ์สร้างให้
ผูอ่้านเห็นภาพ ซ่ึงบทอัศจรรยน้ี์ปรากฏในตอนที่ขุนศรีวิสารวาจาเขา้หอกับเกศสุรางค์ซ่ึงอยู่ใน             
ร่างแม่หญิงการะเกด ดงัตวับทต่อไปน้ี 
 

 โลส้วาทวาดใบส าเภาพล้ิว ระเร่ือยล่ิวคลองแคบคละขดัขึง 
น ้ าเจือนอ้ยค่อยวางทางติดตรึง  ขยบัหายโยกคลึงคราคล่ืนมา 
เม่ือผา่นช่องเขา้อ่าวคราวน ้ าขึ้น  พอหายมึนสอดสัง่ทั้งซา้ยขวา 
ขา้มนทีสรวงสวรรคท์ุกชั้นฟ้า  สมอุราซานซบสยบทรวง 

(บุพเพสนันิวาส. 2561ก : 446) 
 

 กลอนสุภาพของรอมแพง มีฉันทลกัษณ์ตามขนบธรรมเนียมการแต่งกลอนอยา่งเคร่งครัด
ทั้ งได้รับอิทธิพลมาจากกลอนสุภาพของสุนทรภู่ สังเกตได้จากการใช้สัมผสัในในทุกวรรค                
เพื่อความไพเราะ เช่น สวาทกบัวาด น้อยกบัค่อย สั่งกบัทั้ง การเล่นเสียงพยญัชนะ ไดแ้ก่ ระเร่ือย 
คลองแคบคละ ซานซบ ซ่ึงอภิลักษณ์ เกษมผลกูล  (2561: สืบค้นเม่ือ 20 เมษายน 2562 , จาก 
https://www.drama.kapook.com/view191262.html.) ได้ให้ความหมายของการเล่นโล้ส าเภาว่า
เปรียบเทียบจากลกัษณะอาการของการโลเ้ชือกบนเรือเดินสมุทร หรือเรือส าเภาตอ้งมีการโยกตวัไป
มาเพื่อดึงเชือกขึงผา้ใบให้รับกบักระแสลม ซ่ึงในอดีตค าว่าเล่นโลส้ าเภาเป็นค าสแลง ใชเ้ม่ือมีการ
เขา้พระเขา้นาง  การใช้ความเปรียบ "โล้ส าเภา" หรือ "ส าเภา" น้ี ปรากฏในวรรณคดีหลายเร่ือง              
บวัผนั สุพรรณยศ (2553 : 161) ก็ไดก้ล่าวให้เห็นแนวคิดในการเปรียบอวยัวะเพศชายหญิงเป็นส่ิง
ต่าง ๆ ไวว้่า ในการเปรียบเร่ืองเก่ียวกบัเพศนั้น ส่ิงที่แสดงความเป็นเพศหญิงมกัเป็นส่ิงที่อยูก่บัที่ 
เช่น ท่าน ้ า ถ ้ า และส่ิงที่แสดงความเป็นชายนั้นมักเป็นส่ิงที่มกัเคล่ือนไหว หรือเคล่ือนที่ เช่น เรือ 
แมลง ซ่ึงในบริบทน้ีก็คงเช่นเดียวกนั บทประพนัธ์ของรอมแพง โดยใชค้  าสแลงในอดีตมาแต่งเป็น
กลอนสุภาพนั้ น สามารถพรรณนาให้ผูอ่้านเขา้ใจถึงการเคล่ือนไหวของตัวละครเอกฝ่ายชาย                
ตวัละครเอกฝ่ายหญิง สะทอ้นการสรรค าไดเ้ขา้ใจง่ายและ มีความสละสลวย 
 ในนวนิยายเร่ือง บุพเพสันนิวาสเป็นเร่ืองที่เกิดขึ้นในสมยัอยธุยา แต่กลบัพบว่าในนวนิยาย
เร่ืองมณีรัตนะ  ซ่ึงอยูใ่นสมัยรัชกาลที่ 5 การเก้ียวพาราสี  ระหว่างชายหญิงก็ยงัคงเป็นเร่ืองที่ตอ้ง
ปกปิด แต่ในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นการที่ฝ่ายชายส่งจดหมายเขียนความในใจผ่าน บทกลอนให้ยงั  
ฝ่ายหญิง แต่ต้องปิดเป็นความลับให้ผูใ้หญ่รับรู้ไม่ได้ มิเช่นนั้ น ฝ่ายหญิงจะพลอยโดนต าหนิ                
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ดงัในตอนที่คุณนพ แต่งกลอนเขียนไวใ้นจดหมายแนบไวก้ับจ้ีรูปหัวใจให้แก่บุญฟองหญิงที่ตน
หมายปอง ดงับทกลอนต่อไปน้ี  
 

 นบัแต่เห็นม่ิงมิตรเยาวมาลย ์ ฤทยัลาญจงรักตระหนกัแน่ 
หวัน่ทรามวยัเด็ดเด่ียวไม่เหลียวแล จ่ึงสลกัเป็นประแจส่งความนยั 
หวงัใหช้อบตอบดว้ยอ านวยผล  เทวาดลคู่ชิดพสิมยั 
ดุจน ้ าทิพยริ์นรดชโลมใจ  ใหช่้วยไขดัง่ค  าพีพ่ร ่าวอน 

(มณีรัตนะ. 2558 : 254) 
 

 กลอนสุภาพที่รอมแพงแต่งนั้นยึดถือตามแบบฉันทลักษณ์แบบกลอนสุภาพเน้นภาษา          
ที่ เข ้าใจง่าย มีการเล่นสัมผสัพยญัชนะ ได้แก่ ม่ิงกับมิตรกับมาลย ์เด็ดกับเด่ียว เหลียวกับแล                    
หวัน่กบัวยั นอกจากน้ีมีการเล่นสัมผสัในในบางวรรค ไดแ้ก่ ชอบกบัตอบ ชิดพิศ ซ่ึงบทประพนัธ์
ขา้งตน้เป็นตวับทที่ปรากฏให้ตวัละครอ่านในเร่ือง มิใช่การใช้บทประพนัธ์เพื่อการบรรยายหรือ
พรรณนาเน้ือเร่ือง ดงันั้นค  าที่รอมแพงใชจึ้งเป็นค าที่ใชใ้นสมยัรัชกาลที่ 5 เพื่อความสมจริงเขา้กบั
ยคุสมยัของเน้ือเร่ือง 

3.3.3 การสอดแทรกค าประพันธ์ประเภทกลอนหก 
 ค าประพนัธป์ระเภทกลอนหก ไม่เป็นที่นิยมของกวีมากนกัมกัใชแ้ทรกกบักลอนบทละคร 
กลอนหกมีลกัษณะคลา้ยกลอนสุภาพแต่จ านวนค ามีน้อยกว่า นั้นคือ 1 วรรคจะมีค  าทั้งหมด 6 ค า   
จึงเรียกวา่ กลอนหก  
 นอกจากรอมแพงใชบ้ทประพนัธ์สอดแทรกในเน้ือเร่ืองของนวนิยายแลว้ รอมแพงยงันิยม
ใชบ้ทประพนัธ์ในการเปิดและปิดเร่ือง ดงัปรากฏในนวนิยายเร่ือง เรือนพะยอม ซ่ึงเปิดเร่ืองโดยใช้
กลอนหก กล่าวถึงความหอมของดอกพะยอม เป็นความหอมอนัชวนให้หลงใหล แต่ไม่ว่าจะหอม
สกัเท่าใดก็ตอ้งพลดัพรากจากกนั ดงัตวับทต่อไปน้ี 
  

 พะยอมเจา้เอย   หอมเอยหอมเจา้หอมหวาน 
เพยีงพศิช่ืนจิตสนิทนาน  ส่ือสารรักชอบมอบใจ 
ขาวลว้นผลิช่องามนกั   พีห่กัมาแซมเรือนผม 
กล่ินเจา้คลอหอมดอมดม  เชยชมเพยีงนิดปลิดปลง 

(เรือนพะยอม. 2560 : 7) 
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 การแต่งกลอนหกของรอมแพงนั้ น เน้นความหมายมากกว่าค  านึงถึงความถูกต้องของ            
ฉันทลักษณ์ ดังสังเกตได้จากบาทที่หน่ึงของบทที่หน่ึงมีค  าจ  านวนส่ีพยางค์ ซ่ึงไม่ครบตาม                  
ฉันทลักษณ์ในกลอนหก และในวรรคอ่ืน ๆ มีจ านวนพยางค์หกพยางค์บ้าง เจ็ดพยางค์บ้าง                    
ไม่แน่นอนตลอดทั้งสองบท โดยบทประพนัธข์า้งตน้ผูเ้ขียนตอ้งการส่ือถึงความรักของชายผูห้น่ึง 
โดยรักดอกพะยอม ซ่ึงแทนหญิงที่ รัก จากที่ เคยได้เชยชม ได้หอมดอมดม แต่สุดท้ายก็มิได้
ครอบครอง รอมแพง ใชบ้ทประพนัธเ์ปิดเร่ืองที่แสดงใหเ้ห็นถึงความไม่สมหวงัในความรัก ซ่ึงเป็น
จุดเร่ิมตน้ของนวนิยายเร่ืองน้ี  

3.3.4 การสอดแทรกค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11 
 ค าประพนัธป์ระเภทกาพยย์านี 11 เป็นค าประพนัธ์ประเภทกาพยท์ี่กวนิียมมากที่สุด เหตุที่
เรียกวา่ กาพยย์านี 11 เน่ืองมาจากจ านวนค า 1 บาท มี 11 เอกลกัษณ์ของค าประพนัธป์ระเภทกาพย ์
คือ การท าให้เกิดจงัหวะขณะที่อ่าน กวีจึงไม่นิยมใชค้  าประพนัธ์ประเภทกาพยใ์นตอนเศร้า หดหู่ 
ส้ินหวงั แต่นิยมใช้เม่ือตัวละครมีความสุข หรือต้องการปลุกใจ นวนิยายเร่ือง เรือนพะยอม                     
ในตอนจบไดใ้ชบ้ทประพนัธป์ระเภทกาพยย์านี 11 ปิดเร่ือง 
 

 หวานใดนั้นหวานนกั  มิเท่ารักที่หวานหอม 
เพยีงกล่ินไดด้มดอม   ดว้ยกล่ินหอมแห่งใจรัก 
 ใจเอย ณ ใจฝัน   ทุกคืนวนัรักสลกั 
รักเดียวมอบใจภกัด์ิ   ย ัง่ยนืนกัแมชี้พวาย 
 รักเอยรักมัน่คง   แมชี้วนันั้นสลาย 
วญิญาณไม่เส่ือมคลาย   ชีพมลาย...รักยนืนาน 

(เรือนพะยอม. 2560 : 400) 
 

 สังเกตได้ว่า การแต่งกาพยย์านี 11 ของรอมแพงนั้ น ยึดตามแบบฉันทลักษณ์ที่ถูกตอ้ง              
การใชค้  าในแต่ละวรรคอยา่งครบถว้น ภาษาที่ใชเ้ป็นภาษาง่าย ๆ ที่ใชส่ื้อสารกนัในชีวิตประจ าวนั
เน้นความหมายมากกว่าความสวยงามของภาษา รอมแพงเลือกใช้ฉันทลักษณ์เป็นกาพยย์านี 11              
เพือ่ตอ้งการใหบ้ทประพนัธ ์เกิดจงัหวะ แสดงถึงความสุขสมหวงัความรักอนัมัน่คง แมแ้ต่ความตาย
ก็ไม่สามารถพรากความรักจากกนัได ้
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 การศึกษาคร้ังน้ีท  าให้เห็นว่า รอมแพงเป็นนักเขียนที่มีความสามารถในการเลือกใชค้วามรู้
ทางด้านประวติัศาสตร์เลือกสรรบทประพนัธ์ที่ เก่ียวข้องกับนวนิยายมาประกอบการเล่าเร่ือง 
นอกจากน้ีรอมแพงยงัมีความสามารถในการแต่งค าประพนัธ์ไดห้ลายประเภทน ามาสอดแทรก
ในนวนิยายโดยผา่นตวัละคร หรือใชใ้นการเล่าเร่ือง เพื่อให้ผูอ่้านเกิดอรรถรสในการอ่านนวนิยาย
มากขึ้นและเป็นอีกช่องทางหน่ึงของผูเ้ขียนที่จะพาผูอ่้านเขา้สู่โลกในนวนิยายของตน 
 4. การปิดเร่ือง 
 การปิดเร่ืองหรือที่เรียกกันว่า ตอนจบของเร่ือง นับได้ว่าเป็นอีกส่วนของนวนิยายที่ มี
ความส าคญัมาก เพราะจะเป็นส่วนที่ท  าให้ผูอ่้านประเมินความประทบัใจต่อนวนิยายเร่ืองนั้น ๆ   
มากน้อยเพียงใด การปิดเร่ืองเป็นตอนหลังจากที่ปมปัญหาคล่ีคลาย การปิดเร่ืองมีหลายแบบทั้ง 
แบบหกัมุม แบบโศกนาฏกรรม  แบบสุขนาฏกรรม และแบบใหผู้อ่้านน าไปคิดต่อ  
 การปิดเร่ืองในนวนิยายของรอมแพงส่วนใหญ่แลว้รอมแพงนิยมปิดเร่ืองแบบสุขนาฏกรรม 
การจบเร่ืองดว้ยความสุขสมหวงั ซ่ึงการปิดเร่ืองในลกัษณะน้ีเป็นที่นิยมในนกัเขียนนวนิยาย ในดา้น
กลวธีิการใชภ้าษาในการปิดเร่ือง รอมแพง มีการใชภ้าษาในการปิดเร่ือง 3 แบบ ดงัน้ี 
 4.1 การปิดเร่ืองโดยการบรรยายเร่ืองราวในอดีต 
 การปิดเร่ืองโดยการบรรยายเป็นวิธีที่รอมแพงนิยมมากที่สุด เพราะท าให้ผูอ่้านเขา้ใจง่าย 
เป็นวิธีที่ไม่ซับซ้อน ดังนวนิยายเร่ือง มณีรัตนะ ปิดเร่ืองโดยการให้ตัวละครเอกฝ่ายหญิง คือ               
พีรกานต์และตวัละครเอกฝ่ายชาย คือ คุณหมอภีรวตั พูดคุยกนัถึงเร่ืองราวในอดีตที่ทั้งสองฝ่าฟัน 
กนัมา โดยในที่สุดทั้งคู่ก็ไดค้รองรักกนัอยา่งมีความสุขสงัเกตจากการใชภ้าษา ดงัตวับทต่อไปน้ี 
 

 “เหมือนความฝันเลยนะคะ เร่ืองของเราสองคน แต่ส่ิงที่ผ่านมาแล้วก็คง
ไม่มีวันกลับคืนมา ฉนัขอโทษนะคะ ที่ทิ้งใหคุ้ณตอ้งอยูค่นเดียวเสียนาน คุณคง
ทรมานมาก” พีรกานต์ซบศีรษะตนกับบ่าแข็งแรงของชายที่ตนรักพร้อมกับ
หลบัตาดว้ยความรู้สึกอบอวลลึกซ้ึงอยูภ่ายในใจ 
 “ไม่จ าเป็นตอ้งขอโทษ ไม่มีใครก าหนดได ้เพราะผมมัน่ใจว่าผมในตอน
นั้นคงเฝ้ารออย่างมีความหวังว่าเราจะได้พบกันอีก” ภีรวตัพูดดว้ยความจริงที่
รู้สึกในใจ แมว้่าจะมีหลายส่ิงที่ไม่จีรังย ัง่ยนื แต่เขาก็แน่ใจว่ามีอยูส่ิ่งหน่ึงที่จะ
เป็นนิรันดร์ นั่นคือหัวใจของเขาที่มีต่อแม่นวล...มีต่อพีรกานต์ และเขาก็ยงั
มัน่ใจอีกว่า ไม่ว่าจะเปล่ียนผ่านชีวิตเปล่ียนผ่านภพชาติไปสักแค่ไหนเขากับ 
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พีรกานตจ์ะตอ้งไดพ้บเจอกนัอีกดว้ยความรัก และความปรารถนาดีที่มีต่อกัน
อยา่งไม่มีวนัผนัแปรไปตามกาลเวลา 

(มณีรัตนะ. 2558 : 342-343) 
 

 บทสนทนาขา้งตน้มีภาษาที่บ่งบอกถึงอดีต เหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว ได้แก่ เหมือนความฝัน
เลยนะคะ ส่ิงที่ผ่านมาแล้วก็คงไม่มีวันกลับคืนมา ไม่มีใครก าหนดได้ เฝ้ารออย่างมีความหวังว่าเรา
จะได้พบกันอีก แสดงให้เห็นว่าผูพู้ดทั้งสองไดผ้่านเร่ืองราวเหตุการณ์ที่เป็นอุปสรรคให้ตอ้งฝ่าฟัน 
จนสุดทา้ยทั้งสองก็พบกบัความสุขสมหวงั นอกจากนวนิยายเร่ือง มณีรัตนะ ที่ในตอนจบตวัละคร
เอกฝ่ายชายและตวัละครเอกฝ่ายหญิงพดูคุยกนัถึงเร่ืองราวที่ผา่นมาในอดีตยงัมีนวนิยายเร่ืองมินตรา 
และนวนิยายเร่ืองบุพเพสนันิวาสใชว้ธีิการจบเร่ืองแบบวธีิเดียวกนัน้ี  
 4.2 การปิดเร่ืองโดยการใช้บทเพลงที่ส่ือถึงเร่ืองราวในอดีต 
 จากการศึกษานวนิยายของ รอมแพง ทั้ง 5 เร่ือง พบว่ามีการปิดเร่ืองโดยการใช้บทเพลง
จ านวน 1 เร่ือง คือ นวนิยายเร่ือง พรายพรหม รอมแพงเลือกใชเ้พลง รัก แต่งโดย บอย โกสิยพงษ ์
ซ่ึงสอดคล้องกับชีวิตรักของพิมพ์ลดาที่มีความรักที่ไม่ราบร่ืน เน่ืองจากเวรกรรม ในอดีตชาติ                 
แต่เม่ือพิมพ์ลดาได้รับโอกาสให้กลับไปแก้ไขส่ิงที่ท  าผิดพลาดในอดีต และพบเจอกับภีรภัทร                
หรือหม่อมราชวงศภ์ทัรในอดีต จึงท าใหค้วามรักของพมิพล์ดาสมหวงั ดัง่เน้ือหาใน บทเพลง รัก   
 

 เหมือนฝนตกตอนหนา้แลง้ 
เหมือนเห็นสายรุ้งขึ้นกลางแจง้ 
เหมือนลมหนาวเดือนเมษา 
เหมือนวา่ใจอ่อนลา้กลบัแขง็แกร่ง 
 เหมือนคนก าลงัมีรัก 
เหมือนคนหลงทางพบคนรู้จกั 
เหมือนเจอของส าคญัที่หล่นหาย 
เหมือนร้ายนั้นดีมาก 
 เหมือนที่ฉนันั้นไดม้าพบกบัเธอ 
ชีวติฉนัจึงไดเ้จอ 

(พรายพรหม. 2561ข : 254-255) 
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 ผูเ้ขียนเลือกใช้บทเพลง รัก เป็นการสรุปความรู้สึกของพิมพ์ลดาผูผ้ิดหวงัในความรัก             
โดยไดใ้ช้ค  าว่า เหมือน ซ ้ า ๆ เพื่อย  ้าความหมายว่าการกลับมาของตวัละครเอกฝ่ายชายเป็นตอนที่
พิมพ์ลดาก าลังขาด ตัวละครเอกฝ่ายชายไม่เพียงแต่เป็นผูเ้ติมเต็มให้ชีวิตพิมพ์ลดาสมบูรณ์ขึ้ น                
แต่เป็นการชุบชีวิตเธอจากความตาย นอกจากน้ี พิมพล์ดามีความรู้สึกที่ท่วมทน้จนค าว่าขอบคุณ           
กินความหมายไม่พอกบัความรู้สึกที่มีดงัการใชภ้าษาว่า ไม่รู้จะขอบคุณ ไม่รู้ท าอย่างไร ไม่ต้องขอ 
ไม่ต้องรอ การใชบ้ทเพลงปิดเร่ืองท าให้ผูอ่้านความประทบัใจในนวนิยายที่อ่านไดอี้กรูปแบบหน่ึง 
นบัไดว้า่ รอมแพงเป็นนักเขียนที่มีความคิดสร้างสรรค ์ไม่ไดย้ดึแต่ขนบธรรมเนียมเก่า ๆ แต่เลือกที่
จะน าเสนอส่ิงใหม่ ๆ ใหผู้อ่้านไดรู้้สึกแปลกใหม่  
 4.3 การปิดเร่ืองโดยการใช้บทประพันธ์ที่ส่ือถึงเร่ืองราวในอดีต 
 การศึกษานวนิยายทั้ง 5 เร่ือง ของ รอมแพง ผูว้ิจยัพบว่า รอมแพงเลือกใช้บทประพนัธ ์             
ในการปิดเร่ือง ในนวนิยายเร่ือง เรือนพะยอม ซ่ึงในนวนิยายเร่ืองน้ีไดใ้ชบ้ทประพนัธเ์ปิดเร่ือง และ
ในตอนปิดเร่ืองก็ไดใ้ชบ้ทประพนัธเ์ช่นกนั แต่เป็นบทประพนัธต่์างประเภทกนัในตอนจบ รอมแพง
ได้แต่งค  าประเภทกาพยย์านี 11 เพื่อใช้ปิดเร่ือง แสดงความสุขสมหวงัของรสิกาหรือคุณพะยอม             
ในอดีตซ่ึงเป็นตัวละครเอกฝ่ายหญิง และคุณวฤกษ์หรือคุณพฤกษ์ในอดีตซ่ึงเป็นตัวละคร                      
เอกฝ่ายชาย  ดงัค  าประพนัธต่์อไปน้ี 
 
 

 หวานใดนั้นหวานนกั  มิเท่ารักที่หวานหอม 
เพยีงกล่ินไดด้มดอม   ดว้ยกลิ่นหอมแห่งใจรัก 
 ใจเอย ณ ใจฝัน   ทุกคืนวนัรักสลัก 
รักเดียวมอบใจภกัด์ิ   ยั่งยืนนกัแมชี้พวาย 
 รักเอยรักมั่นคง   แมชี้วนันั้นสลาย 
วญิญาณไม่เส่ือมคลาย   ชีพมลาย...รักยืนนาน 

(เรือนพะยอม. 2560 : 400) 
 

 รอมแพงเลือกใช้ภาษาในค าประพันธ์ที่ เน้นในเร่ืองความรัก ได้แก่ หวาน ดมดอม                  
กลิ่นหอม รักสลัก รักเดียว ยั่งยืน มั่นคง รักยืนนาน  แสดงถึงความหอมหวานในเร่ือง ความรัก 
ความสุข ทั้งยงัเน้นความรักเดียวใจเดียว ความรักที่มัน่คงมิเพียงแต่ชาติน้ี แต่จะมัน่คงตลอดไปเป็น
ความสุขสมหวงัในความรักของตวัละครเอกฝ่ายชายและตวัละครเอกฝ่ายหญิง แมแ้ต่ความตายก็ไม่
สามารถพรากความรักจากกนัได ้เพือ่ใหผู้อ่้านเกิดความรู้สึกประทบัใจในนวนิยายที่อ่าน  
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 หากการเปิดเร่ืองเปรียบเสมือนการเปิดประตูบานแรกเพื่อให้ผูอ่้านไดเ้ขา้ไปคน้หาโลก 
แห่งใหม่ที่เรียกว่าโลกแห่งนวนิยาย การปิดเร่ืองก็เปรียบเสมือนประตูบานสุดทา้ยที่เม่ือผูอ่้านปิด
ประตูบานนั้นลง ผูอ่้านจะตอ้งไดรั้บความประทบัใจ รวมถึงการไดรั้บขอ้คิด คติเตือนใจ แนวทางที่
จะน ามาปรับประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั ซ่ึงรอมแพงไดส้ร้างประตูบานสุดทา้ยน้ีดว้ยกลวิธีทาง
ภาษาที่หลากหลายพร้อมใหผู้อ่้านไดรั้บความประทบัใจใหม่ ๆ หลงัจากวางหนงัสือลง 
 กลวิธีในการน าเสนอเน้ือหาและการใช้ภาษาของรอมแพง นับว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัว   
โดยเฉพาะการใช้ภาษาที่ เข้าใจง่าย แสดงแนวคิดที่ เป็นสากล ไม่ว่าจะเป็น การตั้ งช่ือเร่ือง                         
การเปิด เร่ือง การด าเนิน เร่ือง และสุดท้ายการปิดเร่ือง ล้วนเป็นกลวิธีทางภาษาที่ต้องใช้
ความสามารถทางภาษา ความคิดสร้างสรรค ์รวมถึงความตั้งใจของผูเ้ขียนเป็นอยา่งดี หากขั้นตอน
ใดขั้นตอนหน่ึงบกพร่องนวนิยายเร่ืองนั้น ๆ ยอ่มเป็นนวนิยายที่ไม่สมบูรณ์ จึงเป็นเร่ืองยากที่จะ
สร้างความประทบัใจใหแ้ก่ผูอ่้านได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 5 
บทย่อ  สรุปผล  อภปิรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
 ในบทน้ีผูว้ิจัยจะแสดงผลการศึกษากลวิธีในการน าเสนอเน้ือหาและการใช้ภาษาใน                   
นวนิยาย ของ รอมแพง โดยจ าแนกออกเป็นประเด็นต่าง ๆ ไดแ้ก่ บทยอ่ สรุปผล อภิปรายผล และ
ขอ้เสนอแนะ ตามล าดบัโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

บทย่อ 
 กลวิธีในการน าเสนอเน้ือหาและการใช้ภาษาเป็นลักษณะเฉพาะของนักเขียนแต่ละคน               
การใชภ้าษาสะทอ้นถึงประสบการณ์ รสนิยม ความรู้สึกนึกคิด ตลอดจนความรู้ความสามารถของ
นักเขียนแต่ละคนได้ อาจจะแสดงในรูปของประโยค การผูกเร่ือง ส านวนโวหาร การเล่นค า                  
ซ่ึงผูอ่้านสามารถสังเกตไดจ้ากงานเขียนที่ปรากฏของนักเขียนนั้น ๆ  การใชภ้าษาปรากฏให้เป็นที่
สังเกตของผูอ่้านในงานเขียนประเภทต่าง ๆ ทั้งบันเทิงคดี และสารคดี ว่ามีลักษณะการใช้ภาษา
อย่างไร ทั้ งการใช้ค  า การใช้ภาพพจน์ ที่จะท าให้สารจากผูเ้ขียนส่ือตรงผูอ่้านได้อย่างที่ผูเ้ขียน
ตอ้งการ  
 วรรณกรรมเป็นงานเขียนที่มีคุณค่าในตวัเอง แม้ว่าเทคโนโลยกีารส่ือสารจะท าให้ความ
นิยมในวรรณกรรมเปล่ียนแปลงไปบ้าง แต่คุณค่าทางภูมิปัญญาของวรรณกรรมก็ยงัเป็นส่ิงที่
ประจกัษอ์ยู ่วรรณกรรมแต่ละเร่ืองไดบ้รรจุถึงวฒันธรรม ค่านิยม ความเป็นอยู ่ของสังคมในสมัย
นั้น รวมถึงไดแ้สดงแนวคิด และประสบการณ์ของผูป้ระพนัธ์ นบัวา่เป็นประสบการณ์ทางออ้มของ
ผูอ่้าน เคร่ืองมือที่เป็นตวักลางที่จะเช่ือมโยงวรรณกรรมกับมนุษย ์คือ การอ่าน ดังจะเห็นได้จาก                        
การจดัการศึกษาของไทย มุ่งเน้นให้เด็กไทยรักการอ่าน เพราะการอ่านมีความส าคญั เป็นการเปิด
โลกใหม่ ๆ การอ่านจึงเป็นยานพาหนะที่จะน าพาผูอ่้านไปยงัที่ต่าง ๆ ทัว่โลก 
 การอ่านนวนิยายจะเห็นว่าองค์ประกอบส าคัญ  โดยผู ้แต่งใช้กลวิธีการประพันธ์ที่
หลากหลายเพื่อโน้มน้าวใจผูอ่้าน เช่น งานของรอมแพง ที่ผูแ้ต่งพยายามใชก้ลวธีิต่าง ๆ ในการแต่ง
จนเห็นการใชภ้าษาที่สะทอ้นเอกลกัษณ์ของตวัผูแ้ต่งเองอยา่งชดัเจน 
 นวนิยายของรอมแพงมีจุดเด่น คือ เป็นนวนิยายแนวรัก เบาสมอง คลายเครียด  ทั้ งยงั               
อิงประวตัิศาสตร์ และผูแ้ต่งมักสอดแทรกมุกตลกอยูต่ลอดทั้งเร่ือง ประการส าคญั คือ สอดแทรก
ความรู้ทางด้านประวตัิศาสตร์ โครงเร่ืองโดยรวมของนวนิยายอิงประวตัิศาสตร์จะมีลักษณะ
คลา้ยกนั คือ ตวัละครเอกฝ่ายหญิง เกิดในครอบครัวที่มีฐานะปานกลาง หรือเกิดในครอบครัวของ
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ขา้ราชการ โดยจะอาศยัอยูก่ ับแม่ จากนั้นจะมีเหตุให้ตวัละครเอกฝ่ายหญิงตอ้งไปยงัสถานที่แห่ง
หน่ึง หรือ พบเจอส่ิงของโบราณช้ินหน่ึง แลว้สถานที่นั้นหรือส่ิงของช้ินนั้นจะพาตวัละครเอกฝ่าย
หญิงไปสู่ภพชาติในอดีต จากนั้นก็จะไปพบตวัละครเอกฝ่ายชายในภพที่ต่างจากภพชาติในปัจจุบนั 
ในช่วงแรก ตวัละครเอกฝ่ายชายจะคิดวา่ตวัละครเอกฝ่ายหญิงเป็นผูห้ญิงแปลก มีกิริยาไม่เหมือนคน
อ่ืน สุดทา้ยตวัละครเอกฝ่ายชายจะตกหลุมรักตวัละครเอกฝ่ายหญิงในที่สุด ตวัละครเอกฝ่ายหญิง 
และตวัละครเอกฝ่ายชายจะฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ ไปดว้ยกนั ตอนจบของเร่ืองตวัละครเอกฝ่ายหญิง
จะตอ้งมีเหตุให้กลบัไปยงัภพปัจจุบนั และครองรักกบัตวัละครเอกฝ่ายชายในปัจจุบนั หรือเลือกที่
จะอยูค่รองรักกนัในภพอดีต  
 การใช้ภาษาน าเสนอเน้ือหาในงานนวนิยายแนวขา้มภพขา้มชาติ ของ รอมแพง มีความ             
โดดเด่นในด้านการใช้ภาษา เพราะการใช้ภาษาในอดีตแต่ละสมัยนั้นมีความแตกต่างกัน ซ่ึงใน                
นวนิยายข้ามภพขา้มชาติของรอมแพง แม้จะยอ้นเวลาไปในสมัยที่แตกต่างกัน แต่ยงัคงไวซ่ึ้ง                
การใชภ้าษาเฉพาะตวัของผูเ้ขียน เช่น การที่วิญญาณของตวัละครในสมยัปัจจุบนัเขา้ไปสิงในร่าง
ของตวัละครในอดีต และมีความสามารถพิเศษด้านภาษาต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นภาษาองักฤษ                  
ภาษาฝร่ังเศส หรือเม่ือตัวละครยอ้นอดีตไปจะเผลอพูดภาษาในสมัยปัจจุบันท าให้ตวัละครใน              
สมยัอดีตเกิดความสงสยั 
 ผูว้ิจัยเห็นว่า การศึกษากลวิธีในการน าเสนอเน้ือหาและการใช้ภาษาในนวนิยาย ของ               
รอมแพง น่าสนใจเพราะเป็นหน่ึงในนักเขียนที่ไดรั้บความนิยมอยา่งมากในปัจจุบัน จนท าให้มี             
การน านวนิยายของรอมแพงไปสร้างเป็นละครโทรทัศน์  และได้รับการยอมรับในวงกว้าง                        
การใชภ้าษาของผูเ้ขียนท าใหเ้ห็นเน้ือหาของนวนิยายที่มิใช่เพือ่ความบนัเทิงประโลมโลกเพยีงอยา่ง
เดียวเท่านั้น แต่ไดแ้ฝงการบนัทึกเหตุการณ์ส าคญัทางประวติัศาสตร์ไทย เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลงัได้
เกิดความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษไทย งานวิจยัฉบบัน้ียงัสามารถใช้เป็นแนวทางแก่ครูผูส้อนใน             
การจดัการเรียนการสอนในเร่ือง วรรณกรรมไทย ให้มีการมองวรรณกรรมที่หลากหลาย เล็งเห็น
ความส าคญัของภาษาที่ผูเ้ขียนตอ้งการส่ือสารใหผู้อ่้านไดช้ดัเจนมากยิง่ขึ้น  
 1. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
      เพื่อศึกษากลวิธีในการน าเสนอเน้ือหาและการใช้ภาษาในนวนิยาย ของ รอมแพงใน
ประเด็นต่อไปน้ี 

1. การใชค้  า 
2. การใชป้ระโยค 
3. การใชภ้าพพจน์ 
4. การใชโ้วหาร 
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5. กลวธีิการน าเสนอเน้ือหา 
 2. วิธีการด าเนินการวิจัย 
      การศึกษากลวิธีในการน าเสนอเน้ือหาและการใช้ภาษาในนวนิยาย ของ รอมแพง              
โดยผูว้จิยัไดศึ้กษาจากต ารา เอกสารงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งและน าเสนอผลการศึกษาโดยวิธีพรรณนา
เชิงวเิคราะห์ ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี  
 

2.1 ข้ันรวบรวมข้อมูล  
2.1.1  ศึกษางานวิจัยและเอกสารที่ เก่ียวข้องกับการวิเคราะห์การใช้ภาษาใน                

นวนิยายอิงประวตัิศาสตร์ 
2.1.2  รวบรวมงานเขียนประเภทนวนิยายของ รอมแพง  
2.1.3  ศึกษางาน เขี ยนน วนิ ยายของรอมแพ ง เฉพ าะ เร่ือ งที่ เก่ี ยวข้อ งกับ

ประวติัศาสตร์  การข้ามภพ ข้ามชาติ ผูว้ิจยัได้คัดเลือกนวนิยายที่ใช้ในการวิจยัทั้ งหมด 5 เร่ือง 
ดงัต่อไปน้ี 

2.1.3.1 พรายพรหม  พ.ศ. 2550 (พมิพค์ร้ังที่ 1) 
2.1.3.2 เรือนพะยอม  พ.ศ. 2552 (พมิพค์ร้ังที่ 1) 
2.1.3.3 บุพเพสนันิวาส พ.ศ. 2553 (พมิพค์ร้ังที่ 1) 
2.1.3.4 มินตรา   พ.ศ. 2556 (พมิพค์ร้ังที่ 1) 
2.1.3.5 มณีรัตนะ  พ.ศ. 2558 (พมิพค์ร้ังที่ 1) 

2.1.4 รวบรวมศึกษาเอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัการใชภ้าษา 
2.1.5 รวบรวมเอกสารที่เก่ียวขอ้งกบันวนิยายและนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ 

2.2 ข้ันวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์กลวิธีในการน าเสนอเน้ือหาและการใช้ภาษาในนวนิยาย ของ                  
รอมแพง โดยใชห้วัขอ้ในการวเิคราะห์ ดงัต่อไปน้ี   

2.2.1 การใชค้  า  
2.2.1.1 การใชค้  าบ่งช้ีพฤติกรรม 
2.2.1.2 การใชค้  าเรียกช่ือ 
2.2.1.3 การใชค้  าบอกขนาด จ านวน 
2.2.1.4 การใชค้  าลงทา้ย 
2.2.1.5 การใชค้  าแสดงการถาม 
2.2.1.6 การใชค้  าสรรพนาม 
2.2.1.7 การใชค้  าอุทาน 
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2.2.1.8 การใชค้  าสแลง 
2.2.1.9 การใชค้  าทบัศพัท ์

2.2.2 การใชป้ระโยค 
2.2.2.1 การใชป้ระโยคกระชบั 
2.2.2.2 การใชป้ระโยคขนาดยาว 
2.2.2.3 การใชป้ระโยคที่มีค  าถามเชิงวาทศิลป์ 

2.2.3 การใชภ้าพพจน์ 
2.2.3.1 การใชภ้าพพจน์อุปมา 
2.2.3.2 การใชภ้าพพจน์อติพจน์ 
2.2.3.3 การใชภ้าพพจน์บุคลาธิษฐาน 
2.2.3.4 การใชภ้าพพจน์สทัพจน์   

2.2.4 การใชโ้วหาร 
2.2.4.1 การใชบ้รรยายโวหาร 

2.2.4.1.1 การบรรยายสถานะของตวัละครที่ต่างชนชั้นกนั 
2.2.4.1.2 การบรรยายค่านิยมของตวัละครตามยคุสมยั 

2.2.4.2 การใชพ้รรณนาโวหาร 
2.2.4.2.1 การพรรณนาพฤติกรรมของตวัละคร 
2.2.4.2.2 การพรรณนาอารมณ์ความรู้สึกของตวัละคร 

2.2.4.3 การใชเ้ทศนาโวหาร 
2.2.4.3.1 การใหข้อ้คิดดา้นความรักชาติ และพระมหากษตัริย ์
2.2.4.3.2 การใหข้อ้คิดดา้นความรัก 
2.2.4.3.3 การใหข้อ้คิดดา้นการด าเนินชีวติ 

2.2.5 กลวธีิในการน าเสนอเน้ือหา 
2.2.5.1 การตั้งช่ือเร่ือง 

2.2.5.1.1 การตั้งช่ือเร่ืองโดยใชช่ื้อตวัละครหลกั 
2.2.5.1.2 การตั้งช่ือเร่ืองตามสถานที่ 
2.2.5.1.3 การตั้งช่ือเร่ืองตามแนวคิดส าคญัของเร่ือง 
2.2.5.1.4 การตั้งช่ือเร่ืองตามส่ิงของส าคญัของเร่ือง 

2.2.5.2 การเปิดเร่ือง 
2.2.5.2.1 การเปิดเร่ืองโดยพรรณนาฉากและบรรยากาศ 
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2.2.5.2.2 การเปิดเร่ืองโดยพรรณนาพฤติกรรมของตวัละคร 
2.2.5.2.3 การเปิดเร่ืองโดยใชบ้ทสนทนาของตวัละคร 
2.2.5.2.4 การเปิดเร่ืองโดยใชบ้ทประพนัธข์องผูแ้ต่งเอง 

2.2.5.3 การด าเนินเร่ือง 
2.2.5.3.1 การเรียงล าดบัเน้ือเร่ือง 
2.2.5.3.2 การอา้งถึง 

2.2.5.3.2.1 การอา้งถึงเหตุการณ์ในประวตัิศาสตร์ 
2.2.5.3.2.2 การอา้งถึงบทประพนัธ ์
2.2.5.3.2.3 การอา้งถึงบทเพลง 
2.2.5.3.2.4 การอา้งถึงสถาบนัพระมหากษตัริย ์

2.2.5.3.3 การสอดแทรกค าประพนัธข์องตนเอง 
2.2.5.3.3.1 การสอดแทรกค าประพนัธป์ระเภทโคลงส่ีสุภาพ 
2.2.5.3.3.2 การสอดแทรกค าประพนัธป์ระเภทกลอนสุภาพ 
2.2.5.3.3.4 การสอดแทรกค าประพนัธป์ระเภทกลอนหก 
2.2.5.3.3.5 การสอดแทรกค าประพนัธป์ระเภทกาพยย์านี 11 

2.2.5.4 การปิดเร่ือง 
2.2.5.4.1 การปิดเร่ืองโดยการบรรยายเร่ืองราวในอดีต 
2.2.5.4.2 การปิดเร่ืองโดยการใชบ้ทเพลงที่ส่ือถึงเร่ืองราวในอดีต 
2.2.5.4.3 การปิดเร่ืองโดยการใชบ้ทประพนัธท์ี่ส่ือถึงเร่ืองราวในอดีต 

 3. ข้ันสรุป  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
       เม่ือผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกับกลวิธีในการน าเสนอเน้ือหาและการใชภ้าษาใน              
นวนิยาย ของ รอมแพง ผูว้จิยัจึงน าเสนอขอ้มูลดงัน้ี 

3.1 สรุปผลและอภิปรายผล 
3.2 เสนอผลการศึกษาโดยวธีิพรรณนาวเิคราะห์ 
3.3 อธิบายขอ้เสนอแนะเพือ่เป็นแนวทางน าไปใชก้บัการจดัการเรียนรู้ 

 

สรุปผล 

 การศึกษากลวิธีในการน าเสนอเน้ือหาและการใช้ภาษาในนวนิยาย ของ รอมแพง                        
ผลการศึกษาพบว่า ผูเ้ขียนมีการใช้ภาษาที่โดดเด่น  มีเอกลักษณ์เฉพาะ ซ่ึงแบ่งออกได้ออกเป็น                  
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5 ประเด็น ไดแ้ก่ การใชค้  า การใชป้ระโยค การใชภ้าพพจน์ การใชโ้วหาร และกลวิธีการน าเสนอ
เน้ือหา 
 1. การใช้ค า รอมแพงมกัใชค้  าที่เหมาะสมกบัเน้ือหา และบริบทของตวัละคร เพือ่สร้างความ
สมจริงให้แก่เน้ือเร่ือง และสะดุดตาผูอ่้าน นอกจากน้ียงัสะทอ้นการเป็นผูมี้ความสามารถในด้าน 
การใช้ภาษาที่สอดรับกับประวติัศาสตร์ในยุคนั้น ๆ ของผูแ้ต่งด้วย ในการศึกษาการใช้ภาษาใน
ประเด็นการใชค้  าที่ปรากฏในนวนิยาย ของ รอมแพง ผูว้จิยัเลือกศึกษาในประเด็น 9 ประเด็น ดงัน้ี 

1.1 การใช้ค าบ่งช้ีพฤติกรรม ผูว้ิจยัพบว่า ผูแ้ต่งนิยมใชค้  าบ่งช้ีพฤติกรรมของตวัละคร 
เช่น ค  าวา่ สาระโกก คือ พาล, ประสิทธิเม คือ บ่อยคร้ัง, วิปลาส คือ แตกต่างไปจากสามญัธรรมดา, 
ติดสนม คือ ติดคุก, เล่ห์กระเท่ห์ คือ กลอุบาย โดยค าบ่งช้ีมีลกัษณะที่แตกต่างกนัตามภูมิหลงั สภาพ
ความเป็นอยู ่

1.2 การใช้ค าเรียกช่ือ การใชค้  าเรียกช่ือของ รอมแพง จะเรียกให้สอดคลอ้งตามยคุสมยั 
ค  าที่ปรากฏมักเป็นค าเรียกช่ือสถานที่และการบอกเวลา เช่น สหปาลีรัฐอเมริกา คือ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา, เวจ คือ หอ้งถ่ายทุกข,์ เคร่ืองถนิมพมิพาภรณ์ คือ เคร่ืองประดบั  

1.3 การใช้ค าบอกขนาด จ านวน รอมแพงมกัจะใชค้  าบอกขนาดจ านวน เช่น ค  าวา่ เขื่อง
โข กระผีก เล้ือยพ่าน คร่ึด โสฬส การน าค  าเหล่าน้ีไปใช้ในนวนิยาย ดงัตวัอยา่ง กลวักระไรผูค้น
ออกลูกกนัคร่ึดไป 

1.4 การใช้ค าลงท้าย การใชค้  าลงทา้ยของรอมแพงนั้นมกัจะใชภู้มิหลงัของตวัละครเป็น
ส าคญั เช่น ตวัละครเอกฝ่ายหญิงเกิดและเติบโตในยคุปัจจุบนัก็จะน าค  าลงทา้ยในยคุปัจจุบนัไปใช ้
ในอดีต แต่เม่ือเรียนรู้ภาษา และ วิถีชีวติความเป็นอยูข่องผูค้นในอดีต ก็จะน าภาษากิริยาท่าทางของ
คนในยุคนั้ น ๆ ไปใช้ แต่ในเวลาที่เผลอหรือ พูดกับตัวเอง ตวัละครเอกฝ่ายหญิงจะใช้ภาษาใน                
ยคุปัจจุบนั 

1.5 การใช้ค าแสดงการถาม การใชค้  าแสดงการถามมกัเป็นค าขึ้นตน้ หรือค าลงทา้ยของ
ประโยคที่ผูพู้ดตอ้งการค าตอบจากอีกฝ่าย ค  าที่ใช้แสดงการถามที่พบในนวนิยายของรอมแพง 
ไดแ้ก่ ฤๅ กระไร ไย 

1.6 การใช้ค าสรรพนาม  เป็นค าที่แปลกใหม่ไปจากวรรณกรรมยอ้นยุคเร่ืองอ่ืน ๆ                    
แมก้ระทัง่นักเขียนท่านอ่ืน นั่นคือค  าว่า ออเจา้ ซ่ึงเป็นบุรุษสรรพนามที่ 2 ใชส้ าหรับเรียกแทนผูท้ี่
พดูคุยดว้ย เหตุที่ค  าวา่ ออเจา้ แปลกหูเพราะยงัไม่มีนวนิยายยอ้นยคุเร่ืองใดนิยมใชค้  าน้ี ส่วนใหญ่มกั
ใชค้  าวา่ เจา้ ขา้ ท่าน ซ่ึงสามารถพบไดท้ัว่ไป     
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1.7 การใช้ค าอุทาน เป็นการใชค้  าแสดงอารมณ์เช่น โถ ฮือ วุย้ ไฮ ้หือ การใชค้  าแสดง
อารมณ์ของ รอมแพง ไม่หลากหลายมากนัก มักใช้ค  าเดิมซ ้ าในหลายเหตุการณ์ ซ่ึงจุดเด่นของ              
รอมแพง คือ การเลือกสรรค าแสดงอารมณ์ใหเ้ขา้กบัยคุสมยัในเร่ือง 

1.8 การใช้ค าสแลง ผูแ้ต่งนิยมใช้ค  าสแลงจ านวนมาก เช่น เก๊ก เป่ิน กร๊ีด ต๊ือ เฮ้ียว ป๊ิง             
ซักแห้ง แคร์ส่ือ ก๋ากัน่ โก้ เก๋  ซ่ิง เพลียฮาร์ท โม ้ เจ๊ียวจ๊าว ซ่ึงค  าสแลงเป็นค าที่ผูเ้ขียนตอ้งการให้
ผู ้อ่ านเกิดความสนุกเพลิดเพลิน คลายเครียด รอมแพงนิยมใช้ค  าสแลงบรรยาย พรรณนา                        
เพือ่ส่ือความเล่าเร่ืองราวจากผูเ้ขียนสู่ผูอ่้าน การใชค้  าสแลงนับเป็นอีกหน่ึงเอกลกัษณ์ประจ าตวัของ            
รอมแพง 

1.9 การใช้ค าทับศัพท์ เน่ืองจากนวนิยายของรอมแพงจะให้ตวัละคร มีการศึกษา หรือ
ได้ไป ศึกษาต่างประเทศ เม่ือกลับมาประเทศไทยมีการน าค  าภาษาต่างประเทศมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั การใช้ค  าทบัศพัท์ นอกจากจะท าให้นวนิยายดูสมจริงแล้วนั้น ยงัแสดงให้เห็นถึง
ความรู้ทางดา้นภาษาต่างประเทศของผูเ้ขียน โดยเฉพาะภาษาองักฤษและภาษาฝร่ังเศส เช่น ฟลอร์ 
เชียร์ เทนนิส ปิกนิก โครเชต ์ชอ้ปป้ิง ฮีโร่ สคริปต ์ 
 การใชค้  าในนวนิยายของรอมแพงนั้น มีการใชค้  าที่ไม่ไดป้ระณีตเหมือนนวนิยายในอดีต 
แต่เน้นความเขา้ใจของผูอ่้าน ค  านึงถึงความส าคญัของการส่ือสารที่ตอ้งการจะพาผูอ่้านเขา้ไปใน
โลกของนวนิยายได้ง่ายขึ้ น มักใช้ค  าที่สั้ น  เข้าใจง่าย ทันสมัย และสมจริงตามยุคสมัยทาง
ประวติัศาสตร์ เป็นส่ิงส าคญัที่ท  าใหน้วนิยายของรอมแพงไดรั้บความนิยมจากผูอ่้านทุกเพศ ทุกวยั 
ทุกอาชีพ 
 2. การใช้ประโยค รอมแพงแสดงการใช้ประโยคที่ เน้นความเข้าใจ มักใช้ประโยคสั้ น               
ส่วนขยายค่อนขา้งน้อย รวบค ารวมความให้กระชบั อยา่งไรก็ตาม ประโยคที่รอมแพงใชก้็ถูกตอ้ง
ตามหลักไวยากรณ์ไทย ในการศึกษาการใช้ประโยคที่ปรากฏในนวนิยาย ของ รอมแพง พบว่า
ผูเ้ขียนแสดงการใชป้ระโยค 3 ประเภท ดงัน้ี 

2.1 การใช้ประโยคกระชับ รอมแพงนิยมใชป้ระโยคสั้น กระชบั แต่ไดใ้จความสมบูรณ์ 
ใชค้  าตรงประเด็น ไม่ใชค้  าขยายความมาก ทั้งน้ี เพือ่ตอ้งการเล่าเร่ืองในนวนิยายอยา่งตรงไปตรงมา 
ไม่อ้อมค้อม เน้นความเขา้ใจง่ายของผูอ่้านเป็นหลัก ท าให้ประโยคที่รอมแพงใช้ส่วนใหญ่เป็น
ประโยคที่มีน ้ าหนกั  

2.2 การใช้ประโยคขนาดยาว การใชป้ระโยคยาวเพื่อสร้างความตลก ไม่ไดต้อ้งการ
ที่จะมุ่งแสดงแนวคิด ประโยคขนาดยาวจะมีการขยายความใหก้บัประโยคหลกั  

2.3 การใช้ประโยคที่มีค าถามเชิงวาทศิลป์ การใช้ประโยคที่มีค  าถามเชิงวาทศิลป์                
เม่ือตอ้งการย  ้าความ  



126 
 

 จากการศึกษาภาษาการใชป้ระโยคของ รอมแพง จะใชป้ระโยคกระชบัเม่ือตอ้งการแสดง
แนวคิด จะใช้ประโยคขนาดยาวเม่ือต้องการสร้างภาพแห่งความตลก และใช้ประโยคค าถาม                  
เชิงวาทศิลป์เม่ือตอ้งการย  ้าความ 
 3. การใช้ภาพพจน์ ภาพพจน์เป็นถอ้ยค าที่ผูเ้ขียนท าใหผู้อ่้านเกิดภาพขึ้นในใจ โดยใชก้ลวิธี
หรือชั้นเชิงในการเรียบเรียงค า ซ่ึงจะท าให้เร่ืองราวที่ตอ้งการที่ผูเ้ขียนจะส่ือเกิดพลังที่จะสัมผสั
อารมณ์ของผูอ่้านจนเกิดความประทบัใจ เกิดความรู้สึกเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงจนเกิดเกิดอารมณ์สะเทือน
ใจ เป็นการใชศิ้ลปะทางภาษาก่อให้เกิดภาพในความคิด ตลอดจนท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทาง
อารมณ์ ความรู้สึก ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะน าไปสู่ความประทบัใจในงานเขียนนั้น ๆ   

3.1 การใช้ภาพพจน์อุปมา เป็นภาพพจน์ที่ผูเ้ขียนนิยมน ามาใชใ้ห้ผูอ่้านเกิดภาพขึ้นในใจ 
โดยใชเ้หตุการณ์ในปัจจุบนั  เร่ืองราว ส่ิงของ ที่ผูอ่้านสามารถสมัผสัอารมณ์นั้นได ้เปรียบเทียบกบั
เหตุการณ์ ส่ิงของ ในนวนิยาย ค  าที่ใชไ้ดแ้ก่ ดุจ ประดุจ ดัง่ ราว  เสมือน   

3.2 การใช้ภาพพจน์อติพจน์ ผูเ้ขียนนิยมใช้ภาพพจน์อติพจน์ คือ การกล่าวเกินจริง              
เม่ือต้องการเล่าเร่ืองให้เกิดความตลก ซ่ึงจะท าให้เร่ืองราวที่ผูเ้ขียนตอ้งการส่ือ เกิดเป็นภาพใน
จินตนาการของผูอ่้าน เม่ือผูอ่้านจินตนาการตามภาษาที่ผูเ้ขียนใช ้ก็จะใหค้วามรู้สึกตลกขบขนั 

3.3 การใช้ภาพพจน์บุคลาธิษฐาน เป็นการสมมุติให้ส่ิงที่ไม่มีชีวิต ไม่มีความคิด หรือ ส่ิง
ที่เป็นนามธรรมให้มีกิริยาอาการเหมือนมนุษย ์เช่น รอมแพงไดใ้ชฟ้้าดินซ่ึงไม่ใช่มนุษยไ์ม่สามารถ
เกิดความรู้สึกเห็นอกเห็นใจได้ แต่ด้านความเช่ือของผูค้นในอดีตในเร่ืองฟ้าดินเป็นผูก้  าหนด 
คุณหญิงจ าปาจึงคิดว่าการที่ตนตอ้งสูญเสียสามี และบุตรชายคนโตในเวลาไล่เล่ียกนั ฟ้าดินคงเห็น
ใจกบัเร่ืองราวร้าย ๆ ที่เกิดขึ้น จึงไดส่้งหลานมาใหต้น 

3.4 การใช้ภาพพจน์สัทพจน์ เป็นการใช้เคร่ืองมือทางภาษาเลียนเสียงที่เกิดขึ้นจริงใน
ธรรมชาติ หรือในชีวติประจ าวนั เป็นการสร้างจินตนาการให้ผูอ่้านเกิดความรู้สึกคลอ้ยตามเร่ืองราว
ที่ผูเ้ขียนเล่า  เม่ือผูอ่้านอ่านมาถึงตอนน้ีการใช้ภาพพจน์สัทพจน์ท  าให้ผูอ่้านเกิดจินตนาการใน
เร่ืองราวที่ผูเ้ขียนตอ้งการส่ือความหมายไดช้ดัเจนยิง่ขึ้น 
 4. การใช้โวหาร  เป็นวิธีการเรียงร้อยถ้อยค าอย่างมีชั้ นเชิงเพื่อให้เกิดเน้ือความที่ ดี มี
จุดมุ่งหมายให้ผูอ่้านเขา้ใจเร่ืองราวในนวนิยายไดแ้จ่มชดัตรงตามที่ผูเ้ขียนตอ้งการส่ือ ในการศึกษา
การใชโ้วหารที่ปรากฏในนวนิยาย ของ รอมแพง ผูว้จิยัเลือกศึกษาในประเด็น 3 ประเด็น ดงัน้ี 

4.1 การใช้บรรยายโวหาร เป็นการใช้ภาษาในการเล่าเร่ือง บรรยายเหตุการณ์ต่าง ๆ               
ที่เกิดขึ้นในนวนิยายอยา่งละเอียด เพือ่ใหผู้อ่้านเขา้ใจเร่ืองราวความเป็นมาของตวัละคร ภูมิหลงั และ
เหตุผลที่  ตัวละครได้กระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง รอมแพงมักใช้วิธีการบรรยายโวหารเม่ือต้องการให้
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เร่ืองราวด าเนินต่อไปโดยไม่ไดล้งรายละเอียดที่ตวัละครมากนกั การใชบ้รรยายโวหารแบ่งบอกเป็น 
2 ประเด็น ดงัน้ี  

4.1.1 การบรรยายสถานะของตัวละครที่ ต่างชนช้ันกัน  รอมแพงได้ใช้กลวิธี                  
การค่อย ๆ บรรยายเร่ืองอยา่งชา้ ๆ เพื่อตอ้งการใหผู้อ่้านค่อย ๆ เขา้ใจความรู้สึกนึกคิดของตวัละคร 
เอกลกัษณ์ในการเล่าการด าเนินเร่ืองของตวัละครเพือ่ใหเ้กิดภาพแห่งความเสียใจ สลดใจ  

4.1.2 การบรรยายค่านิยมของตัวละครตามยุคสมัย รอมแพงไดส้ะทอ้นค่านิยมของ
ตวัละครไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย ทรงผม ความเช่ือ ในแต่ละยุคสมัย ทั้งน้ีค่านิยมที่แตกต่างกัน                   
เกิดจากการรับอิทธิพลในแต่ละสมัยแตกต่างกันในนวนิยายของรอมแพงที่ เป็นนวนิยาย                               
อิงประวติัศาสตร์ ผูเ้ขียนมีหนา้ที่สร้างความสมจริง เพือ่ใหผู้อ่้านรู้สึกร่วมไปกบัตวัละคร  

4.2 การใช้การพรรณนาโวหาร เป็นการใชภ้าษาที่มีชั้นเชิงร าพึงร าพนั ทั้งน้ีอาจจะเป็น
การร าพึงร าพันกิริยาท่าทางของตัวละครด้วยผู ้เขียนเองแบบสายตาพระเจ้า หรือเป็นการใส่                      
บทสนทนาการร าพึงร าพนัผ่านตวัละคร เป็นการสอดแทรกอารมณ์ความรู้สึกของผูเ้ขียน เพื่อโน้ม
นา้วให้ผูอ่้านเกิดความรู้สึกสะเทือนใจและคลอ้ยตาม ท าให้ผูอ่้านเขา้ใจความรู้สึกของตวัละครหรือ              
เห็นภาพเหตุการณ์อยา่งละเอียด  การพรรณนาโวหารแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ดงัน้ี 

4.2.1 การพรรณนาพฤติกรรมของตัวละคร ตวัละครเป็นเคร่ืองมืออีกประเภทหน่ึง
ในนวนิยายที่นักเขียนสร้างขึ้น เพื่อให้นวนิยายสมบูรณ์ ตวัละครที่ดีนั้นตอ้งมีความสมจริงสามารถ
ท าให้ผูอ่้านเกิดอารมณ์คล้อยตามได้ พฤติกรรมของตวัละครที่แสดงออกมาต้องสอดคล้องกับ              
ภูมิหลงัหรือส่ิงที่มากระตุน้ใหเ้กิดพฤติกรรมนั้น ๆ    

4.2.2 การพรรณนาอารมณ์ความรู้สึกของตัวละคร การสร้างตัวละครนอกจาก
พฤติกรรมของตวัละครที่ตอ้งให้สอดคลอ้งกบัภูมิหลงัแลว้นั้นอารมณ์ ความรู้สึกของตวัละครยอ่ม
ตอ้งสอดคลอ้งกบัเร่ืองราวที่เป็นส่ิงเร้าที่ท  าใหต้วัละครเกิดอารมณ์ ความรู้สึกนั้น ๆ 

4.3 การใช้เทศนาโวหาร เป็นการใชภ้าษาเรียงร้อยโน้มน้าวใจให้ผูอ่้านรู้สึกคลอ้ยตาม  
จะใชก้ับเร่ืองที่เก่ียวกับการปลุกใจ ให้แง่คิด คติเตือนใจ นั่นคือผูท้ี่อ่านนวนิยายของรอมแพงทั้ง               
5 เร่ืองน้ี ยอ่มจะไดรั้บขอ้คิด คติเตือนใจ ซ่ึงส าหรับขอ้คิดของรอมแพงที่สอดแทรกไวใ้นนวนิยาย
แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ดงัน้ี 

4.3.1 การให้ข้อคิดด้านความรักชาติ และพระมหากษัตริย์   รอมแพงสอดแทรก
ความภาคภูมิใจในสถาบนัพระมหากษตัริยร์วมถึง การระลึกถึงพระคุณของบรรพบุรุษที่กอบกูช้าติ
ให้ธ ารงอยูจ่วบจนปัจจุบนัน้ี สร้างความทะนงในศกัด์ิศรีแห่งความเป็นไทย การแสดงให้ต่างชาติ
รับรู้วา่ชาติไทยเป็นชาติที่เจริญยอ่มน าความภาคภูมิใจมาซ่ึงคนไทยทุกคน 
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4.3.2 การให้ข้อคิดด้านความรัก รอมแพงมักให้ข้อคิดในเร่ืองของความรัก                     
ว่าความรักนั้นควรจะอยูใ่นช่วงเวลาที่เหมาะสม วางตนให้สมกับเป็นหญิงไทย รักนวลสงวนตวั 
ขอ้คิดที่รอมแพงสอดแทรกไวใ้นนวนิยายนั้น ลว้นเป็นขอ้คิดที่ผูอ่้านสามารถน ามาปรับใชไ้ดใ้น
ชีวิตประจ าวนั ตวัละครที่แสดงขอ้คิดมักเป็นตวัละครตวัละครเอกฝ่ายหญิงแสดงความรักหลาก
รูปแบบทั้งความรักที่บริสุทธ์ิใจ และความรักที่หลอกลวง          

4.3.3 การให้ข้อคิดด้านการด าเนินชีวิต รอมแพงสอดแทรกขอ้คิดในการน าไป
ปรับใชใ้นการด าเนินชีวติประจ าวนั รวมถึงเร่ืองการวางตวัในสงัคม การวางตวัในการท างานไม่ควร
ท าตวัให้เด่นจะเป็นภยัผูอ่ื้นย่อมเกิดความอิจฉาริษยาซ่ึงเป็นธรรมชาติของมนุษย ์โดยเฉพาะการ
ท างานที่เก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเปรียบเสมือนของหวานที่ท  าใหเ้กิดภยัได ้
 มีขอ้สังเกตว่า รอมแพงมีการใช้โวหารที่เห็นไดช้ดัเจน คือ ใชบ้รรยายโวหารเม่ือตอ้งการ
เล่าเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ใชพ้รรณนาโวหารเม่ือตอ้งการสร้างความสะเทือนใจ ร าพงึร าพนั 
เพื่อให้ผูอ่้านเขา้ใจความรู้สึกของตวัละคร เกิดความรู้สึกร่วมไปกบัตวัละคร และใชเ้ทศนาโวหาร
เม่ือตอ้งการสอดแทรกคติเตือนใจ ปลุกใจ โน้มน้าวใจ เพื่อให้ผูอ่้านน าข้อคิดที่ได้รับไปปรับ
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 
 5. กลวิธีในการน าเสนอเน้ือหา  เป็นวธีิการประพนัธท์ี่มีลกัษณะเฉพาะตวั ผูเ้ขียนจะพยายาม
เลือกสรรกลวิธีการน าเสนอเน้ือหาต่าง ๆ เพื่อให้งานเขียนของตนเป็นที่น่าสนใจในแวดวงนักอ่าน
ซ่ึงประกอบไปดว้ย การตั้งช่ือเร่ือง การเปิดเร่ือง การด าเนินเร่ือง และการปิดเร่ือง รวมถึงการน าองค์
ความรู้ของนักเขียนมาสอดแทรกในงานเขียนของตน  รอมแพงมีวิธีการใช้ภาษาชวนให้ผูอ่้าน
ติดตาม ในการศึกษากลวิธีในการน าเสนอเน้ือหาที่ปรากฏในนวนิยาย ของ รอมแพง ผูว้ิจยัเลือก
ศึกษาในประเด็น 4 ประเด็น ดงัน้ี 

5.1 การต้ังช่ือเร่ือง รอมแพงนิยมตั้งช่ือนวนิยายแบบสั้น ๆ ท าให้ผูอ่้านสามารถจดจ า
ช่ือนวนิยายไดง่้าย การตั้งช่ือเร่ืองนวนิยาย ของ รอมแพงมี 4 ประเภท ดงัน้ี  

5.1.1 การต้ังช่ือนวนิยายโดยใช้ช่ือตัวละครหลัก  รอมแพงมีการใชช่ื้อตวัละครหลกั
เป็นช่ือนวนิยายจ านวน คือ เร่ือง มินตรา ซ่ึงมาจากค าว่า มนตร์ หมายถึง ค  าเสกเป่าที่ถือวา่ศกัด์ิสิทธ์ิ 
โดยผูแ้ต่งแผลงค าว่ามนตร์ เป็นมินตรา เพื่อให้เหมาะสมกับช่ือของผูห้ญิง เน่ืองจากผูเ้ขียนมี
วตัถุประสงคท์ี่ตอ้งการจะเน้นความส าคญัของตวัละครที่ช่ือ มินตรา  สังเกตได้ว่าเร่ืองราวในนว
นิยายเร่ืองมินตรานั้น ผูท้ี่เป็นตน้เหตุที่ท  าให้เกิดการยอ้นเวลา ขา้มภพขา้มชาติ คือ มินตรา  นั่นคือ
เหตุผลที่ท  าใหร้อมแพงใชช่ื้อตวัละครหลกัเป็นช่ือนวนิยาย 

5.1.2 การต้ังช่ือนวนิยายตามสถานที่  ผูเ้ขียนมีวตัถุประสงค์ที่ต้องการจะเน้น
ความส าคัญของสถานที่นั้ นคือ เรือนพะยอม  เหตุการณ์ทั้ งหมดเกิดขึ้ นที่ เรือน แห่งหน่ึงใน                  
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สมยัรัชกาลที่ 5 แต่มีเร่ืองราวส าคญัเกิดขึ้นท าใหต้อ้งถมสระบวัแลว้ปลูกตน้พะยอมไว ้เรือนแห่งนั้น
จึงช่ือวา่เรือนพะยอม รอมแพงจึงใชค้  าวา่เรือนพะยอมมาเป็นช่ือเร่ือง 

5.1.3 การต้ังช่ือนวนิยายตามแนวคดิส าคญัของเร่ือง เน่ืองจากผูเ้ขียนมีวตัถุประสงค์
ที่ตอ้งการจะเน้นความส าคญัของแนวคิดส าคญัของเร่ือง นั่นคือ ความเช่ือในเร่ือง ความรัก วา่หาก
คนเราคู่กันไม่ว่าจะมีปัญหาหรืออุปสรรคใด ก็ยอ่มสามารถฝ่าฟันจนได้เคียงคู่กนั ในที่สุด ดงัใน           
นวนิยายเร่ืองพรายพรหม และเร่ืองบุพเพสนันิวาส 

5.1.4 การต้ังช่ือนวนิยายตามส่ิงของส าคัญ ในเร่ือง การตั้ งช่ือนวนิยายเป็น                 
ช่ือส่ิงของส าคญัในเร่ืองมณีรัตนะ แสดงให้เห็นว่าแกว้มณีรัตนะเป็นส่ิงของในเร่ืองนั้นมีอิทธิพล
ต่อนวนิยายทั้ งเร่ือง ซ่ึงในเร่ืองน้ีรอมแพงไดเ้ลือกดวงแก้วมณีรัตนะเป็นจุดที่ท  าให้ตวัละครเอก           
ฝ่ายชายและตวัละครเอกฝ่ายหญิงจ ากนัไดใ้นปัจจุบนั และไดค้รองรักกนัอยา่งมีความสุข 

5.2 การเปิดเร่ือง การเปิดเร่ืองของรอมแพงมักจะเปิดเร่ืองขึ้ นมาในสมัยปัจจุบัน                
แลว้มีเหตุให้ตวัละครเอกฝ่ายหญิงตอ้งขา้มภพขา้มชาติไปอยูใ่นอดีต รอมแพงนิยมใชต้วัละครเอก
ฝ่ายหญิงในการเปิดเร่ือง และกลวธีิในการน าเสนอโดยใชภ้าษาในการเปิดเร่ืองมี4 ประเภท ดงัน้ี  

5.2.1 การเปิดเร่ืองโดยพรรณนาฉากและบรรยากาศ เป็นการปูทางเปิดตวัละครตวั
ละครเอกฝ่ายหญิง โดยจะเป็นสถานที่และบรรยากาศที่ให้ตวัละครโลดแล่นไปตามเร่ืองราวฉาก
อาจจะเป็นสถานที่จริง ๆ ที่มีอยู ่หรือฉากที่เกิดจากจินตนาการของผูเ้ขียน   
  5.2.2 เปิดเร่ืองโดยบรรยายการกระท าของตัวละคร รอมแพงนิยมใช้วิธีการเปิด
เร่ืองด้วยวิธีน้ี เพราะท าให้ผูอ่้านเข้าใจง่าย ซ่ึงผูอ่้านจะรับรู้ลักษณะบุคลิกของตัวละครผ่านการ
กระท าต่าง ๆ ผูอ่้านจะรู้จกัตวัละครผา่นการกระท าต่าง ๆ   

5.2.3 การเปิดเร่ืองโดยใช้ค าพูดของตัวละคร จะมีค าพูดของตวัละครตวัใดตวัหน่ึง
หลงัจากนั้นจะเป็นการบรรยายฉากบรรยากาศ หรือบรรยายการกระท าของตวัละครตามมา 

5.2.4 การเปิด เร่ืองโดยใช้บทประพันธ์ของผู้แต่งเอง  การเปิดเร่ืองโดยใช ้                   
บทประพนัธ์นั้นผูเ้ขียนอาจจะหยบิยกบทประพนัธท์ี่กวที่านอ่ืนไดแ้ต่งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบันวนิยาย
ที่ตนเขียนก็สามารถน ามาเปิดเร่ืองได้ หรือผูเ้ขียนนวนิยายที่ มีความสามารถในด้านการแต่ง                    
ค  าประพนัธ์อยา่งรอมแพง ได้แต่งค  าประพนัธ์ส าหรับการเปิดเร่ืองในนวนิยายเร่ือง เรือนพะยอม    
ซ่ึงเป็นค าประพนัธป์ระเภทกลอนหก กล่าวถึงความหอม ของ ดอกพะยอม เป็นความหอมอนัชวน
ใหห้ลงใหล แต่ตอ้งพลดัพรากจากกนั 

5.3 การด าเนินเร่ือง จะปรากฏในกลางเร่ืองระหว่างตอนเปิดเร่ือง จนถึงตอน              
ปิดเร่ือง การด าเนินเร่ืองนั้ นมีความส าคญัมาก เป็นการท้าทายความสามารถของผูแ้ต่งที่ตอ้งดึง       
ความสนใจของผูอ่้านให้สามารถอ่านไดจ้นถึงตอนจบของเร่ือง จึงจ าเป็นที่ตอ้งสร้างความขดัแยง้ 
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และการคล่ีคลายปมขัดแยง้เหล่านั้ นอย่างแนบเนียนเพื่อให้เร่ืองราวด าเนินไปจนถึงตอนจบ 
การศึกษาการด าเนินเร่ืองแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น คือ การเรียงล าดับเน้ือเร่ือง การอ้างถึง และ                
การสอดแทรกบทประพนัธข์องตนเอง 

5.3.1 การเรียงล าดับเน้ือเร่ือง การด าเนินเร่ืองผูแ้ต่งจะมีกลวิธีดึงดูดความสนใจ
ของผูอ่้านโดยการเรียงล าดบัเน้ือเร่ืองแตกต่างกัน ส าหรับนวนิยายของรอมแพงที่ผูว้ิจยัศึกษาทั้ง                
5 เร่ือง รอมแพงใชก้ลวธีิการด าเนินเร่ืองแบบเล่ายอ้นสลบัไปมาระหวา่งอดีตกบัปัจจุบนัแต่เน้ือเร่ือง
ยงัด าเนินไปอยา่งต่อเน่ือง 

5.3.2 การอ้างถึง รอมแพงมักแสดงการอ้างถึงอย่างหลากหลาย ทั้งการอ้างถึง
เหตุการณ์ บทประพนัธ์ บทเพลง ท าให้ผูอ่้านเกิดความรู้สึกคล้อยตามตวัละคร หรือ เร่ืองราวที่
ด าเนินไปในนวนิยายในการศึกษาการด าเนินเร่ืองในประเด็นการอา้งถึงที่ปรากฏในนวนิยาย ของ
รอมแพง พบวา่ผูเ้ขียนมีการอา้งถึง 4 ประเด็น ดงัน้ี 

5.3.2.1 การอ้างถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ เป็นการน าเร่ืองราวเหตุการณ์
ในประวติัศาสตร์ที่ได้ผ่านการจดบันทึกอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มาใส่บทประพันธ์ แม้จะ             
ไม่สามารถน าไปใชส้ าหรับการอา้งอิงในงานวิชาการได ้แต่เป็นอีกทางหน่ึงที่ท  าให้คนทัว่ไปได้รู้
เร่ืองราวในประวตัิศาสตร์ ในนวนิยายของรอมแพง ผูเ้ขียนมกัใชค้วามรู้ทางดา้นประวตัิศาสตร์ที่ตน
ไดศ้ึกษา มาใชส้อดแทรกในนวนิยาย จนเกิดเป็นภาษาเฉพาะตน ไดแ้ก่ การอา้งถึงวิกฤตการณ์ ร.ศ.
112 การอา้งถึงทา้วทองกีบมา้ผูท้ี่เป็นตน้ต าหรับขนมไทย การอา้งถึงคณะทูตของสยามไดเ้ดินทาง
ไปยงัฝร่ังเศส คร้ังที่ 2 และการอา้งถึงกบฏพระเพทราชา 

5.3.2.2 การอ้างถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ นวนิยายของรอมแพงส่งเสริม
ให้ผูอ่้านเกิดความรักในสถาบันพระมหากษัตริย ์เกิดรู้สึกความภาคภูมิใจในความเป็นไทยที่               
ไม่ตกเป็นเมืองขึ้ นของชาติใด  เพื่อให้ผู ้อ่าน ซ่ึงอยู่ในยุคปัจจุบันเห็นว่าคนไทยในอดีตนั้ น                          
มีความพยายาม มุ่งมัน่ เสียสละมากเพยีงใด เพื่อใหลู้กหลานไดอ้ยูอ่ยา่งร่มเยน็เป็นสุข ไม่ตอ้งอยูบ่น
ความคบัแคน้ใจ หรือถูกชาติใดรังแก แต่ในบางคร้ังคนในยคุปัจจุบนัที่อยูอ่ยา่งอิสระ อยูอ่ยา่งสบาย
มาเป็นระยะเวลายาวนานจนหลงลืมไปวา่แผน่ดินไทยมีทุกอยา่งที่ดีเพราะบรรพบุรุษไทย 

5.3.2.3 การอ้างถึงบทประพันธ์  พบว่ามีการอ้างถึงบทประพันธ์จ  านวน
ค่อนขา้งมาก การใชบ้ทประพนัธ์สอดแทรกในนวนิยายไม่ว่าจะเป็นการเล่าเน้ือเร่ือง หรือ การเสนอ
บทประพนัธ์ผา่นตวัละคร เช่น โคลงโลกนิติ  นิราศภูเขาทอง กนกนคร โคลงของศรีปราชญท์ี่เขียน
ไวก่้อนถูกประหาร 

5.3.2.4 การอ้างถึงบทเพลง ผูว้ิจัยพบว่ารอมแพงมีการอ้างถึงบทเพลงใน             
นวนิยายเร่ือง พรายพรม ผูเ้ขียนเลือกเพลง รัก แต่งโดย บอย โกสิยพงษ์ เพลง รัก มีเน้ือหาที่



131 
 

สอดคล้องกบันวนิยายเร่ือง พรายพรม การส้ินหวงั หมดหวงั เหมือนคนหลงทาง ซ่ึงในนวนิยาย              
ก็คือ พิมพล์ดาที่มีชีวิตรักไม่ราบร่ืน จนได้มีโอกาสขา้มภพขา้มชาติกลบัมาเป็นคุณน้อยในสมัย   
พ.ศ. 2480 และไดพ้บกบัหม่อมราชวงศภ์ทัร ท าให้พิมพล์ดาในร่างของคุณน้อยรู้สึกเหมือนไดพ้บ
กบัส่ิงที่ตนตามหามานาน 
 มีขอ้สังเกตว่า การอา้งถึง เป็นอีกหน่ึงกลวิธีในการน าเสนอเน้ือหาที่รอมแพง นิยมน ามาใช้
ในการน าเสนอเร่ืองราวในนวนิยาย นับว่าเป็นการใช้องค์ความรู้ที่ตนมี ทั้ งความรู้ทางด้าน
ประวตัิศาสตร์ บทประพนัธ ์และบทเพลง  

5.3.3. การสอดแทรกค าประพันธ์ของตนเอง  นอกจากการหยิบยกผลงาน                
การประพันธ์ของกวีท่านอ่ืนมาสอดแทรกให้เข้ากับเน้ือเร่ืองในนวนิยายแล้ว รอมแพงยงัยก                   
บทประพันธ์ที่แต่งขึ้ นเองมาสอดแทรกในนวนิยาย ในการศึกษาการด าเนินเร่ืองในประเด็น                  
การสอดแทรกค าประพันธ์ของผูแ้ต่งเอง ที่ปรากฏในนวนิยาย ของ รอมแพง พบว่าผูเ้ขียนใช ้                 
การสอดแทรกค าประพันธ์ประเภทร้อยกรองของตนเอง 4 ประเภท ได้แก่  การสอดแทรก                        
ค  าประพนัธ์ประเภทโคลงส่ีสุภาพ กลอนสุภาพ กลอนหก และกาพยย์านี11 เช่น การสอดแทรก                 
ค  าประพนัธ์ประเภทกาพยย์านี11 ในตอนจบของนวนิยายเร่ือง เรือนพะยอม แสดงถึงความสุข
สมหวงัความรักอนัมัน่คง แมแ้ต่ความตายก็ไม่สามารถพรากความรักจากกนัได ้
 รอมแพงมีความสามารถในการแต่งค าประพนัธ์ได้หลายประเภทน ามาสอดแทรกใน                 
นวนิยายโดยผ่านตวัละคร หรือใชใ้นการเล่าเร่ือง เพื่อใหผู้อ่้านเกิดอรรถรสในการอ่านนวนิยายมาก
ขึ้น 

5.4 การปิดเร่ือง การปิดเร่ืองในนวนิยายของรอมแพง ส่วนใหญ่ รอมแพงนิยม                
ปิดเร่ืองแบบสุขนาฏกรรม การจบเร่ืองดว้ยความสุขสมหวงั ซ่ึงการปิดเร่ืองในลกัษณะน้ีเป็นที่นิยม
ในการเขียนนวนิยาย ในดา้นกลวิธีการใชภ้าษาในการปิดเร่ือง รอมแพง มีกลวธีิการปิดเร่ือง 3 แบบ 
ดงัน้ี 

5.4.1 การปิดเร่ืองโดยการบรรยายเร่ืองราวในอดีต การปิดเร่ืองโดยการบรรยาย
เป็นวธีิที่รอมแพงนิยมมากที่สุด เพราะท าใหผู้อ่้านเขา้ใจง่าย เป็นวธีิที่ไม่ซบัซอ้นโดยให้ตวัละครเอก
ฝ่ายชาย และตวัละครเอกฝ่ายหญิงสนทนาเก่ียวกับเร่ืองในอดีตที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าผูพู้ด ทั้ง
สองได้ผ่านเร่ืองราวเหตุการณ์ที่เป็นอุปสรรคให้ตอ้งฝ่าฟัน จนสุดทา้ยทั้งสองก็พบกับความสุข
สมหวงั   

5.4.2 การปิดเร่ืองโดยการใช้บทเพลงที่ส่ือถึงเร่ืองราวในอดีต รอมแพงเลือกใช้
เพลง รัก แต่งโดย บอย โกสิยพงษ์ ในนวนิยายเร่ือง พรายพรหม ซ่ึงสอดคล้องกับชีวิตรักของ              
พิมพล์ดาที่มีความรักที่ไม่ราบร่ืน เน่ืองจากเวรกรรมในอดีตชาติ แต่เม่ือพิมพล์ดาไดรั้บโอกาสให้
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กลับไปแก้ไขส่ิงที่ท  าผิดพลาดในอดีต และพบเจอกับ ภีรภทัร หรือหม่อมราชวงศ์ภัทรในอดีต                  
จึงท าใหค้วามรักของพมิพล์ดาสมหวงั   

5.4.3 การปิดเร่ืองโดยการใช้บทประพันธ์ที่ ส่ือถึงเร่ืองราวในอดีต รอมแพง
เลือกใชบ้ทประพนัธ์ในการปิดเร่ือง ในนวนิยายเร่ือง เรือนพะยอม ในตอนจบ โดยใชบ้ทประพนัธ์
ประเภทกาพยย์านี11 เพือ่ใชปิ้ดเร่ือง แสดงความสุขสมหวงัของรสิกาหรือคุณพะยอมในอดีตซ่ึงเป็น
ตวัละครเอกฝ่ายหญิง และคุณวฤกษห์รือคุณพฤกษใ์นอดีตซ่ึงเป็นตวัละครเอกฝ่ายชาย   
 กลวิธีในการน าเสนอเน้ือหาของรอมแพง นับว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตวั ซ่ึงการใช้ภาษา               
ในการน าเสนอเน้ือหา ทั้งสามขั้นตอนไม่ว่าจะเป็น การตั้งช่ือเร่ือง การเปิดเร่ือง การด าเนินเร่ือง                
และสุดทา้ยการปิดเร่ือง ลว้นเป็นกลวธีิทางภาษาที่ตอ้งใชค้วามสามารถทางภาษาของผูเ้ขียน 
 จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่ากลวิธีในการน าเสนอเน้ือหาและการใช้ภาษา ของ                  
รอมแพงมีลักษณะเฉพาะที่โดดเด่น สอดคล้องกับเน้ือหา เร่ืองราวที่ผูเ้ขียนต้องการน าเสนอ                      
ทั้งการใชค้  า ใช้ประโยค ใช้ภาษาในเชิงความเปรียบ ใช้โวหาร และกลวิธีในการน าเสนอเน้ือหา 
ทั้งน้ีเพื่อตอ้งการให้ผูอ่้านได้ละการเป็นอยูใ่นโลกแห่งความจริง เขา้ไปสู่โลกแห่งจินตนาการที่
ผูเ้ขียนจะเป็นผูน้ าทางไป นอกจากความสนุกสนาน เพลิดเพลินไปกบัเร่ืองราวในนวนิยายแล้วยงั
ได้รับความรู้ทางด้านประวตัิศาสตร์ ซ่ึงเป็นความรู้ที่ผูเ้ขียนต้องการน าเสนอ เพราะผูเ้ขียนมี
ความสามารถทางดา้นน้ี นอกจากน้ีการใชภ้าษา ของ รอมแพง ยงัเป็นการใชภ้าษาที่เขา้ใจง่ายใชค้  า
ง่าย เพือ่ใชภ้าษาเป็นส่ือกลางใหก้บัผูอ่้านในวงกวา้ง เขา้ถึงผูอ่้านทุกเพศ ทุกวยั 
 ผลการศึกษาในภาพรวมไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึงความสามารถในการใชก้ลวิธีในการน าเสนอ
เน้ือหาและการใชภ้าษา ของ รอมแพง ทั้งการใชร้้อยแกว้ การใชบ้ทร้อยกรอง รวมถึงภูมิรู้เก่ียวกบั
ประวติัศาสตร์ของชาติในยุคสมัยต่าง ๆ ด้วยความรู้เหล่าน้ีท  าให้นวนิยาย ของ รอมแพง เป็น                
นวนิยายที่ทรงคุณค่าทั้ งในแง่ของเน้ือหา เร่ืองราวที่น าเสนอ และในแง่งามของการใช้ภาษาที่               
โดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ แต่ก็มีความหลากหลายเพื่อใหผู้อ่้านไม่รู้สึกเบื่อหน่าย ดว้ยเหตุผลดงัที่กล่าว
มาน้ี นวนิยายของรอมแพง เหมาะแก่การน ามาศึกษาในดา้นกลวธีิในการน าเสนอเน้ือหา และการใช้
ภาษาของงานเขียนบนัเทิงคดี ทั้งยงัส่งเสริมปลูกฝังการอ่านแบบคิดวเิคราะห์ใหก้บัเยาวชนของชาติ 
 

อภปิรายผล 
 การศึกษากลวิธีในการน าเสนอเน้ือหาและการใช้ภาษาในนวนิยาย ของ รอมแพง 
สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของการวิจยัทั้ ง 5 ประการ ได้แก่ การใช้ค  า การใช้ประโยค การใช้
ภาพพจน์ การใชโ้วหาร และกลวธีิในการน าเสนอเน้ือหา 
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 การใชค้  าในนวนิยายของรอมแพงนั้นแตกต่างจากนวนิยายในอดีต เป็นนวนิยายที่ทนัสมยั
มากขึ้น การใช้ค  าไม่ได้ประณีตเหมือนนวนิยายในอดีต แต่เน้นความเขา้ใจของผูอ่้าน ค  านึงถึง
ความส าคญัของการส่ือสารที่ตอ้งการจะพาผูอ่้านเขา้ไปในโลกของนวนิยายไดง่้ายขึ้น นับไดว้่ามี           
การใชค้  าที่สั้น เขา้ใจง่าย ทนัสมยั และสมจริงตามยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ เป็นส่ิงส าคญัที่ท  าให ้
นวนิยายของรอมแพงไดรั้บความนิยมจากผูอ่้านทุกเพศ ทุกวยั ทุกอาชีพ การใชค้  าของรอมแพงนั้น
หากเร่ืองด าเนินอยูใ่นยคุปัจจุบนัลกัษณะการใชค้  าจะเป็นภาษาสมัยใหม่ ผูอ่้านสามารถท าความ
เขา้ใจได้ง่าย การใช้ค  าไม่ซับซ้อน รอมแพงนิยม ใช้ค  าสแลง ค  าทบัศพัท์ เพื่อแสดงให้เห็นว่าตวั
ละครเอกฝ่ายหญิงเป็นสาวสมยัใหม่ และเม่ือขา้มภพไปในอดีตตวัละครเอกฝ่ายหญิงจะไดเ้รียนรู้
เก่ียวกับภาษาในยคุนั้น ๆ มีความสมจริงของตวัละคร ท าให้นวนิยายของ รอมแพงกลายเป็นนว
นิยายสมยัใหม่ที่ไดรั้บความนิยมในปัจจุบนั  
 การใชป้ระโยค สังเกตไดว้่า รอมแพง มีหลกัในการใชป้ระโยค คือ ใชป้ระโยคกระชบัเม่ือ
ตอ้งการแสดงแนวคิด เพื่อตอ้งการให้ประโยคมีความหนักแน่น  ใชป้ระโยคขนาดยาวจะเลือกใช้
เม่ือตอ้งการสร้างความตลก เป็นการขยายประโยคด้วยค าที่ชวนขบขนั และเป็นที่น่าสังเกตว่า
ประโยคยาวส่วนใหญ่จะใชก้ับตวัละครที่เป็นตวัละครเอกฝ่ายหญิง เพราะตวัละครเอกฝ่ายหญิงมี
อุปนิสัยสนุกสนาน ตลกขบขนั และใชป้ระโยคค าถามเชิงวาทศิลป์เม่ือตอ้งการย  ้าความ ดว้ยการใช้
ประโยคทั้ง 3 ประเภทน้ี ท าใหผ้ลงานของรอมแพงมีเอกลกัษณ์ เป็นที่น่าสนใจ และไดรั้บความนิยม
จากผูอ่้าน 
 การใชภ้าพพจน์ รอมแพง ใชภ้าพพจน์เพื่อน าเสนอเร่ืองราวต่าง ๆ ท าให้ผูอ่้านเกิดภาพขึ้น
ในใจ นอกจากน้ียงัพบว่าการใชภ้าพพจน์ มกัจะใชใ้นการเล่าเร่ืองราวหรือบรรยายกิริยาอาการของ
ตวัละคร นอ้ยคร้ังที่จะใชผ้า่นบทสนทนาของตวัละคร ดว้ยความสามารถในการสร้างภาพใหเ้กิดขึ้น
ในใจผูอ่้านดว้ยพลงัแห่งภาษา ท าใหน้วนิยายของรอมแพงชวนติดตามตลอดทั้งเร่ือง 
 การใชโ้วหาร รอมแพงมีการใชโ้วหารที่เห็นไดช้ดัเจน คือ เม่ือตอ้งการเล่าเร่ืองหรือตอ้งการ
บอกเหตุการณ์ความเป็นไปมกัจะใชบ้รรยายโวหาร เม่ือตอ้งการสร้างความสะเทือนใจ ร าพึงร าพนั 
เพื่อให้ผูอ่้านเห็นภาพที่ชัดเจน ท าให้ผูอ่้านเกิดความรู้สึกร่วมไปกับตัวละคร ผูเ้ขียนมักจะใช้
พรรณนาโวหาร และเม่ือตอ้งการสอดแทรกคติเตือนใจ ปลุกใจ โนม้นา้วใจ เพือ่ใหผู้อ่้านสามารถน า
ขอ้คิดที่ไดจ้ากนวนิยายไปปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนั ผูเ้ขียนจะใชเ้ทศนาโวหาร ทั้งน้ีการใชภ้าษาที่
ท  าใหเ้กิดอารมณ์ หรือเกิดเหตุการณ์ที่แตกต่างกนั กลวธีิการน าภาษามาใชก้็ยอ่มแตกต่างกนั 
  กลวิธีในการน าเสนอเน้ือหาสะท้อนให้เห็นว่า รอมแพงนิยมตั้งช่ือนวนิยายแบบสั้ น ๆ                
ท  าให้ผูอ่้านสามารถจดจ าช่ือนวนิยายได้ง่าย การตั้งช่ือนวนิยายของ รอมแพงนั้นไม่ยาวเยิน่เยอ้                
ใช้ค  าไม่เกิน 5 พยางค์ แต่ค  าเหล่านั้ นได้บ่งบอกแนวคิดส าคัญ สถานที่ส าคัญ ตัวละครหลัก                   
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ของเร่ืองราวในนวนิยาย ในนวนิยายบางเร่ืองของรอมแพง ผูอ่้านสามารถคาดเดาเร่ืองราวคร่าว ๆ 
จากช่ือเร่ืองได้ การเปิดเร่ือง สังเกตได้ว่าการเปิดเร่ืองในนวนิยายของรอมแพง ที่เก่ียวข้องกับ                
การขา้มภพขา้มชาติ หรือบางเร่ืองก็มีความเก่ียวขอ้งกบัประวติัศาสตร์ ซ่ึงรอมแพงใช้กลวิธีทาง
ภาษาในการเปิดเร่ืองค่อนขา้งหลากหลาย ทั้งการเปิดเร่ืองโดยการพรรณนาฉากและบรรยากาศ                 
การเปิดเร่ืองโดยการพรรณนาพฤติกรรมของตวัละคร การเปิดเร่ืองโดยใช้บทสนทนาของตวัละคร 
และการเปิดเร่ืองโดยใชค้  าประพนัธ์ กลวิธีทางภาษาเหล่าน้ีเป็นการแสดงความสามารถทางภาษา
ของผูเ้ขียน และท าให้ผูอ่้านไม่รู้สึกเบื่อ ดว้ยเหตุน้ีท  าให้นวนิยายของรอมแพงไดรั้บความนิยมจาก              
นักอ่าน การด าเนินเร่ือง รอมแพงมีกลวิธีดึงดูดความสนใจของผูอ่้านโดยการเรียงล าดับเน้ือเร่ือง
แบบเล่ายอ้นสลบัไปมาระหวา่งอดีตกบัปัจจุบนัแต่เน้ือเร่ืองยงัด าเนินไปอยา่งต่อเน่ือง  นอกจากน้ียงั
มีการสอดแทรกการอา้งถึงเหตุการณ์ในประวตัิศาสตร์ การอา้งถึงสถาบนัพระมหากษตัริย ์การอา้ง
ถึงบทประพนัธ ์การอา้งถึงบทเพลง การสอดแทรกค าประพนัธข์องตนเอง การปิดเร่ือง หากการเปิด
เร่ืองเปรียบเสมือนการเปิดประตูบานแรกเพื่อให้ผูอ่้านได้เขา้ไปค้นหาโลกแห่งใหม่ที่เรียกว่า                
โลกแห่งนวนิยาย การปิดเร่ืองก็เปรียบเสมือนประตูบานสุดทา้ยที่เม่ือผูอ่้าน ปิดประตูบานนั้นลง 
ผูอ่้านจะตอ้งได้รับความประทบัใจ รวมถึงการได้รับขอ้คิด คติเตือนใจ แนวทางที่จะน ามาปรับ
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั ซ่ึงรอมแพงไดส้ร้างประตูบานสุดทา้ยน้ีดว้ยกลวธีิที่หลากหลายพร้อม
ใหผู้อ่้านไดรั้บความประทบัใจใหม่ ๆ หลงัจากวางหนงัสือลง นับไดว้า่กลวิธีในการน าเสนอเน้ือหา
ของรอมแพงนั้น มีความหลากหลาย และน่าสนใจเป็นอยา่งมาก แสดงใหเ้ห็นวา่กวา่จะเป็นนวนิยาย
แต่ละเล่มนั้นผูแ้ต่งตอ้งใช้กลวิธีที่แปลกใหม่ และสร้างสรรค ์เพื่อดึงดูดให้ผูอ่้านไม่ถอดใจก่อน              
เร่ืองจบ นับเป็นความทา้ทายของผูแ้ต่งนวนิยายที่จะตอ้งสรรหากลวิธีในการด าเนินเร่ืองใหม่ ๆ มา
ตอบโจทยผ์ูอ่้านอยา่งสม ่าเสมอ  
 อน่ึง จากหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยไดร้ะบุสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ทั้งสาระที่ 1 การอ่าน มาตรฐานที่ 1.1 ใชก้ระบวน 
การอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตดัสินใจ แกปั้ญหาในการด าเนินชีวิต และมีนิสัย              
รักการอ่าน และสาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม มาตรฐานที่ 5.1 เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น 
วจิารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยา่งเห็นคุณค่าและน ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริง ซ่ึงการศึกษา
กลวิธีในการน าเสนอเน้ือหาและการใช้ภาษาในนวนิยาย ของ รอมแพง สามารถตอบโจทย์
มาตรฐาน และสาระการเรียนรู้ดงักล่าวขา้งตน้ ทั้งในคุณค่าดา้นเน้ือหา ดา้นสังคม ดา้นขอ้คิด และ                          
ดา้นวรรณศิลป์ จากกลวธีิการน าเสนอเร่ืองราวที่หลากหลาย ความทรงคุณค่าในเน้ือหาที่แฝงไปดว้ย
เกร็ดความรู้ทางประวติัศาสตร์ ความงดงามทางดา้นการเลือกใชภ้าษา ลว้นเป็นขั้นตอนการสร้าง              
นักอ่านรุ่นใหม่ที่มิใช่อ่านเพื่อความสนุก หรือความรู้เพียงอยา่งเดียว แต่นักอ่านเหล่าน้ีจะเป็นนัก
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อ่านที่มีความคิดวเิคราะห์คุณค่าดา้นต่าง ๆ ที่ไดฝึ้กการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ และที่ส าคญัสามารถ
น าเร่ืองที่อ่านไปศึกษาคน้ควา้ต่อไปได ้ดงัน้ี  
 การศึกษานวนิยาย ของ รอมแพง ทั้ ง 5 เร่ือง พบว่า กลวิธีในการน าเสนอเน้ือหาและ                
การใชภ้าษาของผูเ้ขียน ท าให้เห็นคุณค่าของเน้ือหาในนวนิยายที่มิใช่เพื่อความบนัเทิงเพียงอยา่ง
เดียวเท่านั้น แต่ไดแ้ฝงการบนัทึกเหตุการณ์ส าคญัทางประวติัศาสตร์ไทย เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลงัได้
เกิดความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษไทย สามารถใช้เป็นแนวทางแก่ครูผูส้อนในการจัดการเรียน              
การสอนในเร่ือง วรรณกรรมไทย ให้มีการมองวรรณกรรมที่หลากหลาย เล็งเห็นความส าคญัของ
ภาษาที่ผูเ้ขียนตอ้งการส่ือสารใหผู้อ่้านไดช้ดัเจนมากยิง่ขึ้น  
 การพฒันาเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถโดยส่งเสริมให้เยาวชนมีนิสัยรักการอ่าน              
โดยเร่ิมให้นักเรียนเลือกอ่านหนังสือที่นักเรียนสนใจ และเพิ่มความซับซ้อนด้านเน้ือหาที่ยากขึ้น
ตามล าดับ นอกจากการปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านแล้วนั้ น การอ่านอย่างคิดวิเคราะห์ 
สงัเคราะห์ และสามารถประเมินค่าเร่ืองที่อ่าน สามารถน าความรู้จากเร่ืองที่อ่านไปปรับประยกุตใ์ช้
เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตประจ าวนัได้นั้ น เป็นจุดมุ่งหมายส าคัญส าหรับการสอนอ่าน 
สอดคล้องกับหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยได้ระบุสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ สาระที่ 1 การอ่าน มาตรฐานที่ 1.1 ใช้กระบวน            
การอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตดัสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัย             
รักการอ่าน   
 นอกจากน้ี  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระ                
การเรียนรู้ภาษาไทยได้ระบุสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐานที่ 5.1 เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยา่งเห็นคุณค่า
และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ทั้ งน้ีได้ก าหนดสาระการเรียนรู้แกนกลางเพื่อเป็นแนวทางให้
ครูผู ้สอนได้น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น สาระการเรียนรู้แกนกลาง ระดับชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 นักเรียนสามารถจบัใจความ ตีความ วิเคราะห์ วิจารณ์ คาดคะเนเหตุการณ์               
แสดงความคิดเห็น รวมถึงการน าเร่ืองที่อ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ ซ่ึงประเภทส่ือ                
ที่สาระการเรียนรู้แกนกลางก าหนด เช่น ข่าวสารจากส่ือส่ิงพมิพ ์ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ในชุมชน บทความ นิทาน เร่ืองสั้ น นวนิยาย วรรณคดี สารคดี บันเทิงคดี วรรณกรรม
พื้นบา้น พระบรมราโชวาท รวมถึงบทร้อยกรอง กวนิีพนธ ์ต่าง ๆ เป็นตน้  
 จากสาระการเรียนรู้แกนกลางขา้งต้นผูว้ิจยัได้แบ่งคุณค่าด้านการจดัการเรียนการสอน                
ที่สอดคลอ้งกับกลวิธีในการน าเสนอเน้ือหาและการใช้ภาษาในนวนิยาย ของ รอมแพง มี 2 ดา้น 
ดงัน้ี  



136 
 

 1. คุณค่าด้านเน้ือหา 
 จุด เด่นในนวนิยายของรอมแพงประการส าคัญ  คือ  เน้ือหาที่ทรงคุณค่าทางด้าน
ประวติัศาสตร์ แม้เน้ือหาทางประวติัศาสตร์ในนวนิยายได้ผ่านการเสริมแต่งไม่ว่าจะเป็นการ                
ใส่บทสนทนา การใส่อารมณ์ของตวัละคร การสร้างตวัละครบางตวัขึ้นมาเพื่อให้เน้ือเร่ืองสมบูรณ์ 
ทั้งน้ีทั้งนั้นการอ่านนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ก็เป็นการจุดประกายให้ผูอ่้าน โดยเฉพาะเยาวชนเกิด
ความต่ืนตวั ใคร่รู้ความจริงในประวติัศาสตร์ นวนิยายจึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของการศึกษาคน้ควา้ความรู้
ทางประวติัศาสตร์ต่อไป นอกจากน้ีการใชภ้าษาตามยคุสมยัของเน้ือเร่ือง ที่รอมแพงมกัสอดแทรก
ไวใ้นนวนิยาย นับว่าเป็นความรู้ใหม่ ๆ ให้กับคนรุ่นใหม่ ได้เป็นแนวทางในการศึกษาเพิ่มเติม
เก่ียวกบัเร่ืองภาษาในยคุสมยัต่าง ๆ 
 อยา่งไรก็ตาม นอกจากความรู้ที่รอมแพงไดส้อดแทรกในนวนิยายแลว้นั้น นวนิยายของ 
รอมแพง ยงัเป็นนวนิยายที่ใหค้วามเพลิดเพลินแก่ผูอ่้าน การเปิดโอกาสใหน้กัเรียนเร่ิมอ่านนวนิยาย
ที่ไม่ตึงเครียด มีเน้ือหาที่ไม่ซับซ้อน การใช้ค  าสั้ น ๆ เขา้ใจง่าย เป็นอีกแนวทางหน่ึงในการฝึก                
ใหน้กัเรียนมีทศันคติที่ดีต่อการอ่านหนงัสือ เกิดความสนุกกบัการอ่าน จนเกิดเป็นนิสยัรักการอ่านที่
ติดตวันกัเรียนอยา่งถาวรต่อไป  
 นอกจากน้ีเน่ืองจากงานเขียนนวนิยายมุ่งถ่ายทอดเร่ืองราวความเป็นจริงทางด้านสังคม               
มีการเสริมแต่งเร่ืองราวให้เกิดความสมบูรณ์ ความสนุกสนานมากยิง่ขึ้น ในนวนิยายของรอมแพง 
ท าให้ผูอ่้านได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของสังคมในยุคสมัยที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการล่า                
อาณานิคม การติดต่อส่ือสารระหว่างกนั ความเช่ือของผูค้นในยคุต่าง ๆ แนวทางการด าเนินชีวิต
ของคนในยุคสมัยที่แตกต่างกัน ปัญหาทางสังคมที่แตกต่างกันในแต่ละยุคสมัย ล้วนส่งผ่าน                 
นวนิยายเป็นประสบการณ์ให้ผูอ่้านไดเ้กิดการเรียนรู้ และน าประสบการณ์ทางออ้มเหล่าน้ีมาปรับ
ประยกุตใ์ชใ้หเ้ขา้กบัชีวติประจ าวนัของตนเองอยา่งมีคุณภาพ และมีความสุข  
 ผูแ้ต่งแทรกความรู้ทางด้านวรรณคดีส าคญั ๆ ไวส้ าหรับการเรียนรู้ ทั้งยงัมีความสามารถ
ทางด้านการประพนัธ์บทร้อยกรอง ได้สอดแทรกบทประพนัธ์ประเภทร้อยกรองไวใ้นนวนิยาย 
เพื่อให้ผูอ่้านมีความรู้สึกแปลกใหม่ ไม่เบื่อโดยบทร้อยกรองที่น ามาสอดแทรกในแต่ละเร่ืองนั้น
ยอ่มมีความแตกต่างกนั ไม่ว่าจะเป็นการเปิดเร่ือง การน าบทร้อยกรองผ่านบทสนทนาของตวัละคร               
การใชส้ าหรับบทเก้ียวพาราสี ที่มิอาจกล่าวตรง ๆ ได ้รวมถึงการน าบทร้อยกรองไปไวใ้นตอนจบ
ของนวนิยาย การสอดแทรกบทประพนัธ์ประเภทร้อยกรองมีหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น     
โคลงส่ีสุภาพ กลอนสุภาพ กลอนหก และกาพยย์านี 11 
 คุณค่าดา้นเน้ือหาอีกประการหน่ึงคือ การแฝงขอ้คิด คติเตือนใจ ไม่วา่จะเป็นการปลูกฝังให้
เยาวชนไทยเกิดความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์ส่งเสริมใหเ้ยาวชนเกิดความภาคภูมิใจใน
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สถาบนัพระมหากษตัริย ์ระลึกถึงพระคุณของบรรพบุรุษที่กอบกูช้าติให้ธ ารงอยูจ่วบจนปัจจุบนัน้ี              
ความเสียสละของบรรพบุรุษไทยที่ตอ้งการให้ประเทศไทยยงัคงความเป็นเอกราชไม่ตกเป็นทาส
ของชาติใด โดยการยอมรับวฒันธรรมจากชาติตะวนัตกเขา้มาปรับใชก้บัวฒันธรรมดั้งเดิมของไทย          
เพื่อตอ้งการเป็นที่ยอมรับจากต่างชาติ และปลูกฝังให้คนไทยทุกคน โดยเฉพาะเยาวชนไทยผูซ่ึ้ง           
จะเป็นก าลงัของชาติในอนาคตมีความทะนงในศกัด์ิศรีแห่งความเป็นไทย 
 ขอ้คิดด้านความรัก นวนิยายของรอมแพงแสดงให้เห็นว่าความรักนั้ นเป็นส่ิงที่สวยงาม   
เป็นส่ิงที่ดี ความรักที่จะสร้างประโยชน์ให้กบัผูน้ั้นตอ้งอยูใ่นช่วงเวลาที่เหมาะสม การวางตนให้มี
ศกัด์ิศรีทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย ความรักที่ดีตอ้งด ารงอยูบ่นความถูกตอ้ง นอกจากน้ีรอมแพงยงัเน้น
ในเร่ืองของการรักนวลสงวนตวัของผูห้ญิงที่มีมาแต่โบราณจวบจนถึงปัจจุบนัน้ี เป็นค่านิยมที่ดีของ
ไทยที่ไม่เปล่ียนแปลงไม่วา่จะอยูใ่นยคุสมยัใด  
 ขอ้คิดการด าเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการวางตวัในสังคม การมองเหตุผลของตวัละคร     
วา่ไม่มีใครในโลกน้ีอยากท าความผิด ทุก ๆ ความผิดนั้นยอ่มมีสาเหตุ และไดแ้สดงผลของการท า
ความผดิ ตวัละครในนวนิยายของรอมแพง มีที่มาที่ไปสมเหตุสมผล การท าดียอ่มไดรั้บผลดี การท า
ความชัว่ ท  าในส่ิงที่ไม่ดี ผลของการกระท าที่ไดรั้บก็ยอ่มไม่ดีตามไปดว้ย  
 2. คุณค่าด้านภาษา 
 การจดัการเรียนการสอนทั้งในเร่ืองการอ่านวรรณกรรมนั้น ครูผูส้อนสามารถใชน้วนิยาย
ของรอมแพงมาเป็นส่ือประกอบการจดัการเรียนการสอนไดเ้ป็นอยา่งดี เช่น น าตวับทมาใหน้กัเรียน
อ่านจากนั้นให้นักเรียนวิเคราะห์คุณค่าดา้นต่าง ๆ สามารถบอกขอ้คิดที่ไดรั้บจากการอ่านมาปรับ
ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้ทั้งน้ีผูว้ิจยัหวงัวา่นวนิยายของรอมแพงจะมีส่วนท าใหน้ักเรียนเกิด
ทศันคติที่ดีเก่ียวกบัการอ่าน และพฒันาเป็นนิสยัรักการอ่านต่อไป  
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1.1 จากผลการวิจยัเร่ือง กลวิธีในการน าเสนอเน้ือหาและการใชภ้าษาในนวนิยาย ของ 
รอมแพง แสดงให้เห็นคุณค่าทางด้านการเลือกใช้กลวิธีทางภาษาด้านต่าง ๆ ในนวนิยาย ของ                
รอมแพง ผูอ่้านสามารถน าความรู้ดงักล่าวไปใชใ้ห้เป็นประโยชน์ในการสร้างสรรคผ์ลงานของตน
ต่อไป 

1.2  ผูอ่้านสามารถน าผลการศึกษาไปปรับประยกุตใ์ช้ในการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ 
รวมถึงการประเมินค่า งานเขียนประเภทต่าง ๆ ทั้งวรรณคดี และวรรณกรรมในปัจจุบนั  
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1.3 ผูอ่้านสามารถน าผลการศึกษาไปปรับใชส้ าหรับการจดัการเรียนการสอนในรายวชิา
ภาษาไทย เร่ืองการอ่านวรรณกรรมไทย ทั้ งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษา                  
ตอนปลาย และอุดมศึกษา เพื่อเสริมสร้างทกัษะดา้นการอ่าน และวรรณกรรมให้แก่นักเรียน นิสิต 
นกัศึกษา ต่อไป 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป 

2.1 ผูท้ี่สนใจศึกษากลวิธีในการน าเสนอเน้ือหาและการใช้ภาษาในวรรณคดี และ
วรรณกรรม สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาตวับทวรรณคดี และวรรณกรรมเร่ืองอ่ืน ๆ  

2.2 ผู ้สนใจศึกษากลวิธีในการน าเสนอเน้ือหาและการใช้ภาษาในวรรณคดี และ
วรรณกรรม สามารถใชง้านวิจยัฉบบัน้ีน าไปบูรณาการกบัการศึกษาเก่ียวกบักลวิธีในการน าเสนอ
เน้ือหาและการใชภ้าษาในแนวคิดอ่ืน ๆ ที่ปรากฏในตวับทของวรรณคดี และวรรณกรรม  
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 ดาวเก้ียวเดือน(ภาคพเิศษ) ตีพมิพค์ร้ังแรก พ.ศ. 2553  

 สายลบัไวทโ์รส   ตีพมิพค์ร้ังแรก พ.ศ. 2554 

 สายลบัอายแชโดว ์ ตีพมิพค์ร้ังแรก พ.ศ. 2554 

 โภคีธรา   ตีพมิพค์ร้ังแรก พ.ศ. 2554 

 คีตโลกา   ตีพมิพค์ร้ังแรก พ.ศ. 2554 น ามาสร้างเป็นละครโทรทศัน์ 

 มินตรา    ตีพมิพค์ร้ังแรก พ.ศ. 2556 
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 ต ารารักยอดพธู   ตีพมิพค์ร้ังแรก พ.ศ. 2557 

 เจา้แม่กวนอิม   ตีพมิพค์ร้ังแรก พ.ศ. 2557 

 มณีรัตนะ   ตีพมิพค์ร้ังแรก พ.ศ. 2558 

 ต ารารักยอดดวงใจ  ตีพมิพค์ร้ังแรก พ.ศ. 2559 

 

รางวัลด้านงานเขียน 

 รางวลั “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ประจ าปี 2553 รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2 จากนวนิยายเร่ือง 

บุพเพสนันิวาส 

 รางวลั เพชรกนก ประจ าปี 2561 จากนวนิยายเร่ือง คีตโลกา  

 รางวลัจากเวทีสยามดารา สตาร์ อวอร์ดส์ 2018 รางวลับทประพนัธ์ยอดนิยม สาขาโทรทศัน์ 

จากนวนิยายเร่ือง บุพเพสนันิวาส  

 รางวลันาคราช คร้ังที่ 3 หรือ เวทีดาราอินไซด์ อวอร์ด 2018 ไดรั้บรางวลับทประพนัธย์อด

เยีย่มแห่งปี จากนวนิยายเร่ือง บุพเพสนันิวาส 

 

ค าวิจารณ์จากผู้อ่านในงานเขียนนวนิยายของรอมแพง จากเว็บไซส์ www.pantip.com  

- ชอบแนวการเขียนของคุณรอมแพงก็สนุกทุกเร่ืองค่ะ อ่านแลว้อมยิม้ตลอดแนะน าดาวเก้ียวเดือน 

กบัปักษานาคาค่ะ เร่ืองอ่ืน ๆ ก็สนุกดี แต่ชอบบุพเพสันนิวาสที่สุดค่ะ (ประกายพรึก. สืบคน้เม่ือ              

15 สิงหาคม 2562, จาก https://pantip.com/topic/30412319.) 

- นวนิยายส่วนใหญ่นางเอกจะคล้าย ๆ กันค่ะ แนะน า เร่ือง พรายพรหม เรือนพะยอม โภคีธรา                

คีตโลกา และเร่ืองล่าสุด มินตรา ค่ะ  

(จอมนาง. สืบคน้เม่ือ 15 สิงหาคม 2562, จาก https://pantip.com/topic/30412319.) 

-  เราชอบมณีรัตนะ อ่านจบแล้วยงัติดอยูใ่นใจ ตอ้งซ ้ าอีกรอบ เรือนพะยอมก็สนุกดี แต่ตอนเป็น

ละครไม่ไดดู้ (NekoPonyo. สืบคน้เม่ือ 15 สิงหาคม 2562, จาก https://pantip.com/topic/37498429.) 

- นิยายของรอมแพง สนุกทุกเร่ืองนะคะ ภาษาที่ผูเ้ขียน เขียนสวยมากคะ อ่านทุกเร่ืองของรอมแพง  

ที่ชอบมากก็บุพเพสันนิวาส พรายพรหม ดาวเก้ียวเดือน เรือนพยอม ปักษานาคา  (In-Love-Octo. 

สืบคน้เม่ือ 15 สิงหาคม 2562, จาก https://pantip.com/topic/37498429.) 

http://www.pantip.com/
https://pantip.com/topic/30412319
https://pantip.com/topic/37498429
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ภาคผนวก ข 
เร่ืองย่อนวนิยายของ รอมแพง 

 
1. พรายพรหม 
 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 2 ปกนวนิยายเร่ือง พรายพรหม. สืบคน้เม่ือ 17 กรกฎาคม 2562, 

จาก https://www.naiin.com/writer/013744/. 
 

 พ.ศ. 2549 พิมพ์ลดา เป็นภรรยาของปรเมศหนุ่มเจา้ชู้ ต่อมาปรเมศขอหยา่เพื่อไปอยูก่ ับ
ภรรยานอ้ย ช่ือวา่กญัจรี จนเกิดการลงไมล้งมือท าให้พิมพล์ดาตกบนัได สลบไประหว่างที่สลบนั้น
พิมพล์ดาเห็นชายผา้เหลืองคลา้ยสีจีวรในนิมิต เม่ือฟ้ืนขึ้นมาพบว่ามีผูห้ญิงคนหน่ึงหน้าตาเหมือน
เธอซ่ึงอยูใ่น พ.ศ. 2480 ผูห้ญิงคนนั้นช่ือวา่นอ้ย ซ่ึงมีโรคประจ าตวัเป็นโรคหวัใจ 
 พ่อของคุณน้อยช่ือว่าคุณวินิจเป็นพ่อคา้ร ่ ารวยระดับเจา้สัว มีภรรยาหลายคนแต่มีลูกกับ
ภรรยา 2 คน คุณน้อยมีพี่สาวต่างมารดาช่ือว่า คุณนฤนาฏ แม่ของคุณนฤนาฏช่ือว่าคุณประคอง 
หล่อนไม่ค่อยชอบคุณน้อยมากนัก เพราะว่าคุณนอ้ยเป็นลูกของภรรยานอ้ย แม่ของคุณน้อยเป็นเด็ก              
รับใช้ในบา้นช่ือแหวน คุณประคองหมั่นยุแยงให้ลูกสาวท าตนให้อยู่เหนือคุณน้อยโดยเฉพาะ             
ในเร่ืองการเรียน แต่ไม่สามารถเรียนชนะคุณน้อยได้ เพราะคุณน้อยเรียนเก่งมาก จึงขอคุณพ่อ           
ไปเรียนต่อที่ปีนงั ขณะที่คุณนฤนาฏเรียนที่ปีนงัก็ไดเ้จอกบัชายหนุ่มรูปหล่อช่ือวา่ประพนัธ ์ 

https://www.naiin.com/writer/013744/
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 หลังจบการศึกษาที่ ปีนังกลับมาบ้าน เธอกลายเป็นสาวสมัยใหม่ แต่งกายโฉบเฉ่ียว                   
เม่ือกา้วเทา้ขึ้นบา้น คุณนฤนาฏ กลบัใจเป็นมิตรกบัคุณน้อยเพื่อชดเชยกบัที่เคยท าไม่ดีกบัคุณน้อย
เอาไว ้แต่คุณประคองก็ยงัคอยยแุยงใหคุ้ณนฤนาฏไม่ชอบคุณนอ้ยอยูเ่สมอ  
 พมิพล์ดาผูซ่ึ้งเห็นเหตุการณ์ทุกอยา่งพบว่าคุณนฤนาฏหน้าเหมือนกญัจรีซ่ึงเป็นภรรยานอ้ย
ของปรเมศ ส่วนคุณประพนัธ์กลับมีหน้าตาเหมือนปรเมศ ในคืนหน่ึงพ่อของคุณนฤนาฏ จดังาน
เล้ียงตอ้นรับลูกสาวที่เพิ่งจบการศึกษาจากปีนัง  คุณประพนัธ์ก็ได้รับเชิญมาร่วมงานเล้ียงน้ีด้วย             
ในฐานะคู่หมั้นของคุณนฤนาฏ เม่ือคุณประพนัธเ์จอคุณนอ้ยเขาก็รู้สึกชอบตามแบบผูช้ายเจา้ชูท้ ัว่ไป 
 ดา้นคุณนอ้ยมีความสามารถในดา้นการเรือน ซ่ึงผดิกบัพมิพล์ดาที่จบการศึกษาเก่ียวกบัดา้น
วรรณกรรม พิมพล์ดารู้สึกว่าผูค้นในยคุ พ.ศ. 2480 พูดจาฟังแลว้ดูตลก ท าท่าทางประกอบค าพูด
มากเกินกวา่จ าเป็น ในงานเล้ียงแขกในงานชมกนัว่าอาหารอร่อย คุณนฤนาฏจึงอยากพาคุณนอ้ยไป
เปิดตวักบัแขกในงาน แต่คุณน้อยปฏิเสธเพราะลึก ๆ แลว้ยงัไม่มัน่ใจว่าคุณนฤนาฏจะจริงใจกบัตน
หรือไม่ นอกจากความสามารถในด้านการเรือนแล้วนั้ นคุณน้อยก็มีความรู้ในด้านสมุนไพร                  
จากนายเทิด ซ่ึงนายเทิดมีหน้าตาคล้ายกับพ่อของพิมพ์ลดา นายเทิดเป็นคนงานในบา้นคอยหา           
ของเล่นมาใหคุ้ณนอ้ยเล่น นายเทิดแอบชอบแม่แหวนแม่ของคุณน้อย สุดทา้ยนายเทิดก็ไม่สามารถ               
ชนะใจแม่แหวนไดเ้พราะแม่แหวนตอ้งตกเป็นเมียของคุณวนิิจ 
 คุณประพนัธ ์หนุ่มนกัการทูต ไดรั้บเชิญไปงานเล้ียงแห่งหน่ึง ซ่ึงชวนคุณนฤนาฏไปดว้ยใน
ฐานะคู่หมั้นของตน คุณน้อยช่วยแต่งตวั แต่งหน้า ให้คุณนฤนาฏเพื่อไปงานเล้ียง เม่ือไปถึงงาน             
คุณนฤนาฏพบว่าตนลืมผา้คลุมไหล่ คุณประพนัธเ์สนอว่าให้คุณนฤนาฏรอหนา้งานอยา่เพิง่เขา้ไป
เน่ืองจากในงานมีแขกผูใ้หญ่จ  านวนมาก ส่วนตนจะกลับไปเอาผา้คลุมไหล่ที่บา้นให้ เม่ือถึงบา้น 
คุณประพนัธส์อดส่ายสายตาหาคุณน้อย ทนัใดนั้นเห็นคุณนอ้ยออกมาจากห้องน ้ า ก็วานใหคุ้ณนอ้ย
เข้าไปหยิบผา้คลุมไหล่ให้คุณนฤนาฏ คุณประพนัธ์เดินตามเขา้ไปติด ๆ แล้วได้ขืนใจคุณน้อย           
ในหอ้งคุณนฤนาฏ พมิพล์ดาสังเกตว่าเหตุใดคุณน้อยจึงไม่ขดัขืนเลย เม่ือคุณประพนัธ์เดินออกจาก
ห้อง พิมพล์ดาเดินเขา้ไปดูคุณน้อยใกล ้ๆ พบว่าผา้ปูที่นอนติดคราบเลือด คุณน้อยแทนที่จะเสียใจ
กลบัเขม้แขง็ แลว้เก็บผา้ปูที่นอนไปซกั  
 พมิพล์ดายนืมองคุณน้อยนอนซึมอยูใ่นห้อง นึกสงสารตวัเองว่าไม่วา่ชาติภพไหนก็ตอ้งพบ
เจอแต่ผูช้ายเจา้ชู้ ป้าแก้วหญิงชราที่เล้ียงคุณน้อยมาตั้งแต่เด็กเป็นห่วงคุณน้อย ให้คุณหมอมาดู
อาการแต่คุณน้อยบอกไม่เป็นไร ช่วงบ่ายก็สามารถลุกขึ้นไปท างานได้ตามปกติแต่แอบร้องไห้
ตลอดเวลา นับวนัพิมพล์ดารู้สึกว่าตนกบัคุณน้อยเหมือนเป็นคนคนเดียวกนั คุณน้อยนั้นเม่ือมีเวลา
ทุกข์ใจก็จะเขียนบนัทึกระบายความในใจ ชีวิตของคุณน้อยในทุกวนัมีแต่ความแห้งแล้งทุกข์ใจ              
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จนวนัหน่ึงคุณน้อยมีอาการคล่ืนไส้ซ่ึงอาการคล้ายกับคนทอ้ง พิมพล์ดาตกใจพลางก้มมองทอ้ง
ตวัเอง คิดถึงลูกที่เพิง่แทง้ไป  
 ยิง่ใกล้วนัแต่งงานของคุณนฤนาฏกับคุณประพนัธ์ก็ยิ่งเหมือนนรกกับคืบคลานมาใกล ้          
คุณน้อย อาการแพท้อ้งก็ดูจะเพิ่มมากขึ้น จนวนัหน่ึงคุณนฤนาฏไปรับชุดแต่งงานกบัคุณประคอง
พร้อมแจกการ์ดแต่งงานกับผูใ้หญ่ ระหว่างที่ คุณประพนัธ์นั่งรอที่ห้องรับแขก พอสบโอกาส               
คุณน้อยเดินเข้าไปหาคุณประพันธ์ คุณประพันธ์โผเข้ากอด หอม คุณน้อยบอกความจริงกับ                
คุณประพนัธ์ว่าตนก าลังตั้งทอ้ง คุณประพนัธ์ตกใจมาก คุณน้อยตอ้งการให้คุณประพนัธ์ยกเลิก             
การแต่งงาน และหนีไปกบัคุณน้อยอยูด่ว้ยกนัตามประสาพ่อ แม่ ลูก แต่คุณประพนัธป์ฏิเสธเพราะ
คุณประพนัธ์ตอ้งการที่จะเป็นทูต และคุณนฤนาฏก็มีความพร้อมที่จะเป็นภริยาทูต โดยให้คุณน้อย
ใชส้มุนไพรจดัการเด็กในทอ้ง และหากคุณประพนัธแ์ต่งงานกบัคุณนฤนาฏแลว้ก็จะเปิดตวักบัทุก
คนว่าคุณน้อยเป็นภรรยาอีกคนของตน คุณน้อยไม่ยอม คุณประพนัธ์จึงบอกอยา่งไร้เยือ่ใยวา่ บางที
คุณน้อยอาจจะไปทอ้งกับคนอ่ืนแล้วมาโบ้ยใส่ตนก็ได้ เหตุการณ์น้ีท าให้คุณน้อยเจ็บแคน้มาก               
พมิพล์ดามองคุณนอ้ยอยา่งเศร้าใจ  คุณนอ้ยเขียนบนัทึกมีใจความวา่ ตนนั้นไม่มีทางเลือกแลว้จะให้
คุณนฤนาฏมาแยง่ทุกส่ิงทุกอยา่งจากเราไปไดอ้ยา่งไร ทั้งยงัสัญญากบัลูกในทอ้งวา่จะท าทุกวถีิทาง
เพือ่ใหลู้กมีพอ่  
 เม่ือคุณนฤนาฏกบัคุณประคองกลบัมาที่บา้น คุณน้อยลุกขึ้นหยบิห่อยาสมุนไพรในล้ินชกั
มาเหน็บชายพก พิมพล์ดาพยายามตะโกนสุดเสียง เอาตวัของตวัเองมาขวาง แต่ก็ไม่เป็นผลเพราะ
ร่างพิมพ์ลดานั้ นโปร่งแสงไม่มีใครสามารถเห็นได้ เม่ือคุณนฤนาฏมาก็บ่นหิวทั้ งยงัขอน ้ าด่ืม             
แกก้ระหาย คุณประคองหลงัจากกลบัมาก็ออกไปกบัคุณวินิจที่งานเล้ียงสมาคมการคา้ ในบา้นจึง
เหลือแค่คุณนฤนาฏกับคุณน้อย เม่ือทานข้าวเสร็จคุณนฤนาฏก็วานให้คุณน้อยไปชงกาแฟให ้              
คุณน้อยจึงไดโ้อกาสน ายาสมุนไพรเทลงในถว้ยกาแฟจนหมดส้ิน พมิพล์ดาร้องห่มร้องไห้ คุณนอ้ย
ยกกาแฟไปให้คุณนฤนาฏผูเ้ป็นพี่ แลว้เดินกลบัมาในครัว ระหว่างนั้นก็นึกถึงภาพความดีงามของ
คุณนฤนาฏที่ท  ากบัตน คุณน้อยก็รีบวิง่ไปห้ามแต่ไม่ทนัเสียแลว้คุณนฤนาฏด่ืมกาแฟหมดแลว้ คุณ
นฤนาฏชกัเกร็งตกเกา้อ้ี ตาเหลือก มองคุณน้อยดว้ยความเคียดแคน้ จากนั้นคุณนฤนาฏก็หนัหน้ามา
มองพิมพล์ดา  มองสลับกันอย่างนั้ น คุณน้อยร้องไห้พลางขอโทษ คุณประพนัธ์เดินเข้ามาเห็น              
คุณน้อยก าลังขอโทษคุณนฤนาฏ คุณประพันธ์ต่อว่าคุณน้อยอย่างรุนแรง ทั้ งยงับอกว่าต่อให ้                 
คุณนฤนาฏตายตนก็ไม่มีวนัรับผูห้ญิงเลวอยา่งคุณน้อยมาเป็นเมีย คุณประพนัธ์ร ่าไห้พร้อมกอดร่าง
ไร้วญิญาณคุณนฤนาฏไวใ้นออ้มแขน คุณน้อยตะโกนเสียงดงัวา่จะไม่มีวนัให้คุณนฤนาฏมาแยง่พ่อ
ของลูกไป 
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 คนรับใช้ในบ้านได้ยินดังนั้ น จึงวิ่ง เข้ามาดู  คุณประพันธ์หันมามองคุณน้อยด้วย                    
ความรังเกียจ และเคียดแคน้ พมิพล์ดาตกใจเพราะ แววตานั้นไม่ต่างอะไรกบัปรเมศสามีของเธอเลย 
พมิพล์ดาจึงนึกไดว้า่เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในชีวติเธอนั้น ตน้เหตุไม่ไดม้าจากปรเมศหรือกญัจรี 
แต่เกิดจากความริษยาของตนทั้งส้ิน คุณน้อยเดินกลบัเขา้ไปในห้องเอามือกุมหน้าอกดา้นซ้ายดว้ย
ความเจ็บปวดเน่ืองจากตนนั้นเป็นโรคหัวใจ พลันเหลือบเห็นพิมพล์ดาจึงร้องขอความช่วยเหลือ 
ก่อนที่ร่างของคุณนอ้ยจะกระตุกและส้ินลมหายใจ 
 คุณวินิจกับคุณประคองถือสมุดของลูกสาวคนเล็ก รู้สึกเสียใจที่ต้องมาเผาลูกทั้ง 2 คน            
ส่วนคุณประคองนั้นแคน้พร้อมทั้งสาปแช่งคุณน้อย ขณะที่คุณวินิจก าลังจะใส่สมุดเล่มเล็กลงใน
โลงศพของคุณน้อย พมิพล์ดาก็เห็นภาพของผูห้ญิงอุม้ทารกร่วงลงมาจากสมุดแลว้ทุกอยา่งก็ดบัวูบ
ไป  
 พิมพ์ลดาลืมตาขึ้ นมาเห็นแสงสว่างปรากฏขึ้ นมาพร้อมกับพระชรารูปหน่ึงช่ือว่า                  
หลวงตาเงิน พระชราถามพมิพล์ดาวา่ทราบแลว้ใช่ไหมวา่เพราะเหตุใดปัจจุบนัจึงพบเจอกบัเร่ืองราว
แสนเจ็บปวดขนาดน้ี พิมพล์ดาตอบว่าทราบแล้ว ทั้งยงัถามพระชรากลับไปว่าตนสามารถแก้ไข
อะไรไดบ้า้ง พระชราจึงตอบวา่มีแค่พิมพล์ดาเท่านั้นที่สามารถตดัโซ่แห่งกรรมนั้นได ้ดว้ยอ านาจ
ของความผูกพนัท าให้พระชราสามารถส่งพิมพล์ดากลบัไปแกไ้ขอดีตเพื่อตดัสินใจไดใ้หม่อีกคร้ัง 
ส้ินเสียงนั้นก็เกิดแสงสวา่งจา้ 
 พมิพล์ดารู้สึกตวัขึ้นมาอีกคร้ังในโรงครัวบา้นคุณวนิิจ แต่การกลบัมาคร้ังน้ีมิใช่มาในร่างที่
โปร่งแสงอีกแลว้ แต่กลบัมาในร่างของคุณน้อยที่สามารถแกไ้ขส่ิงที่เกิดขึ้นได ้ทนัใดนั้นหล่อนได้
ยนิเสียงคุณนฤนาฏถามว่ากาแฟที่สั่งนั้นเสร็จแล้วหรือยงั คุณน้อยที่มีพิมพล์ดาอยูใ่นร่างก าลงัยก
กาแฟก็รู้สึกหนา้มืด คุณนฤนาฏจึงใชใ้หป้้าแกว้พาคุณนอ้ยไปพกั  
 วนัรุ่งขึ้นเป็นงานหมั้นของคุณประพนัธ์กบัคุณนฤนาฏมีงานเตน้ร าในช่วงค ่า คุณนฤนาฏ
บอกให้พกับ้าง ไปอาบน ้ าแต่งตัวมาร่วมงาน คุณน้อยรีบรับค าพร้อมลุกขึ้ นไปอาบน ้ าแต่งตัว                 
คุณน้อยประยกุตเ์ส้ือผา้ในสมยันั้นจนกลายเป็นผูน้ าแฟชัน่ ทุกคนในงานรู้สึกตะลึงในความมัน่ใจ 
ความสวย ที่ไม่เหมือนกับผูค้นในยุค พ.ศ. 2480 ระหว่างเตน้ร าในงานคุณน้อยได้พบกับผูช้าย             
คนหน่ึงรู้สึกคุน้ตาแต่นึกอยา่งไรก็นึกไม่ออก ซ่ึงคือหม่อมหลวงภิชาภทัร นพรัตน์ ชกัรู้สึกจะติดตา
ตอ้งใจคุณนอ้ย หลงัจากเตน้ไปสักพกัคุณนอ้ยเร่ิมเหน่ือยจากโรคหัวใจ คุณนฤนาฏจึงใหคุ้ณนอ้ยเขา้
บา้นไปพกั  
 เม่ือถึงงานที่คุณประพนัธ์ตอ้งรับคุณนฤนาฏไปงานเล้ียงที่สถานทูต คุณนฤนาฏจึงวานให้
คุณนอ้ยแต่งตวัให ้เหตุการณ์เป็นเหมือนเดิม เม่ือคุณนฤนาฏลืมผา้คลุมไหล่ พมิพล์ดาในร่างคุณนอ้ย
รู้วา่เหตุการณ์ต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นจึงชวนป้าแกว้ไปนอนเป็นเพือ่น คุณน้อยน าผา้คลุมไหล่จากเดิม
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ที่พาดไว้ในห้องนอนมาพาดไวท้ี่ห้องข้างล่าง เม่ือคุณประพันธ์กลับมาเอาผา้คลุมไหล่ของ                     
คุณนฤนาฏ ก็ได้เขา้ไปในห้องคุณน้อย เพราะคิดว่าคุณน้อยนอนอยู่ คุณประพนัธ์เข้าไปหอม                
คุณน้อย แต่กลายเป็นหอมป้าแก้วแทน คุณประพนัธ์ตกใจจึงวิ่งหนีออกไป คุณน้อยขอร้องให ้               
ป้าแก้วไม่บอกเร่ืองน้ีกับใครเพราะต้องการให้คุณนฤนาฏได้แต่งงานกับคุณประพันธ์อย่างมี
ความสุข  
 ช่วงสายวันต่อมาคุณนฤนาฏมาชวนคุณน้อยไปตีเทนนิส ท าให้คุณน้อยได้พบกับ
หม่อมหลวงภิชาภทัร ซ่ึงคุณนฤนาฏรู้สึกชอบหม่อมหลวงภิชาภทัร แต่หม่อมหลวงภิชาภทัรกลับ
ชอบคุณน้อย ด้านคุณประจิม เพื่อนสนิทของหม่อมหลวงภิชาภทัรก็เร่ิมชอบคุณน้อยเหมือนกัน 
หม่อมหลวงภิชาภทัร เอ่ยปากชวนคุณนฤนาฏกบัคุณนอ้ยไปงานแซยดิของหม่อมยา่ที่วงั ระหว่างที่
ก  าลงันั่งรถกลบับา้นคุณนฤนาฏบ่นกบัคุณน้อยว่ารู้สึกเสียดายที่รีบหมั้นกบัคุณประพนัธเ์พราะตน
นั้นรู้สึกพอใจกบัหม่อมหลวงภิชาภทัรขึ้นมาแลว้ 
 เม่ือถึงวนังานแซยดิของหม่อมยา่ของหม่อมหลวงภิชาภทัร เม่ือหม่อมยา่เห็นคุณนอ้ยรู้ชอบ
พอเพราะพิมพ์ลดาในร่างคุณน้อยเรียนด้านวรรณกรรม ซ่ึงหม่อมย่าก็ชอบอ่านวรรณกรรม
เหมือนกันพิมพ์ลดารู้สึกว่าหม่อมย่าเหมือนป้าทิพยค์นที่เล้ียงดูพิมพล์ดามาตั้งแต่ตอนเด็ก ด้าน              
คุณประจิมเม่ือเห็นว่าหม่อมหลวงภิชาภทัร สนใจในตวัคุณน้อยก็ถอดใจเพราะตั้งแต่เป็นเพื่อนกนั
มาไม่เคยเห็นหม่วมหลวงภิชาภทัรสนใจหญิงใด คุณน้อยถามหม่อมหลวงภิชาภทัรว่าชอบตนหรือ 
หม่อมหลวงภิชาภทัรรู้สึกอ้ึงแล้วตอบรับว่าใช่ ทั้งยงับอกว่าตนไม่เคยรู้สึกแบบน้ีกับใครมาก่อน 
รู้สึกวา่ตนตามหาคุณนอ้ยมานานมากแลว้ คุณนอ้ยก็ร้องไหป้ล้ืมใจเหมือนภาพฝันที่อบอุ่น  
 คุณนฤนาฏรู้สึกริษยาที่หม่อมหลวงภิชาภทัรชอบคุณน้อย ทั้งคุณประคองก็ยแุยง เพราะไม่
อยากให้คุณน้อยไดดี้กว่าคุณนฤนาฏลูกสาวของตน เป็นเหตุใหท้ั้งคู่กลัน่แกลง้คุณนอ้ยสารพดั เม่ือ
เวลาผ่านไปคุณประพนัธรู้์สึกผดิกบัคุณนอ้ยที่เคยคิดไม่ดี เพราะตนรู้ตวัเองแลว้วา่ตนรักคุณนฤนาฏ
เพียงผูเ้ดียว และให้คุณน้อยคิดกบัตนเหมือนพี่ชาย คุณน้อยก็เขา้ไปไหวท้ี่ตน้แขน ระหว่างนั้นคุณ
นฤนาฏผ่านมาเห็นพอดีจึงตบหน้าคุณน้อย และถอดแหวนหมั้นปาใส่หน้าคุณประพนัธ์ เร่ืองรู้ถึง
หม่อมหลวงภิชาภทัรจึงใหคุ้ณประพนัธก์ลบัไปท าความเขา้ใจกบัคุณนฤนาฏส่วนตนนั้นจะหมั้นกบั
คุณนอ้ยอยา่งเร็วที่สุด  
 คุณนฤนาฏเห็นคุณน้อยนั่งอยู่ริมท่าน ้ าคิดในใจว่าหากไม่มีคุณน้อยสักคนตนคงได้
ครอบครองหม่อมหลวงภิชาภทัร คิดไดด้งันั้นจึงเดินเขา้ไปผลกัคุณน้อยตกน ้ าดว้ยความตกใจคุณ
น้อยกลับดึงคุณนฤนาฏตกน ้ าตามไปด้วย คุณน้อยว่ายน ้ าเป็นขึ้นมาไม่เห็นคุณนฤนาฏจึงลงน ้ า
กลับไปช่วยคุณนฤนาฏทั้งสองขึ้ นมาบนฝ่ังหมดสติไป คุณประคองคิดว่าคุณน้อยนั้ นคิดฆ่า                     
คุณนฤนาฏ ก่อนคุณน้อยส้ินลมหม่อมหลวงภิชาภทัร น าแหวนหมั้นเพื่อมาหมั้นคุณน้อย คุณน้อยรู้
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ว่าตนนั้นตอ้งตายแน่จึงบอกว่าหากหม่อมหลวงภิชาภทัรมีลูกเป็นผูช้ายให้น าแหวนวงน้ีไปหมั้น
ผูห้ญิง ส้ินค าคุณนอ้ยก็ส้ินลมหายใจ พมิพล์ดาจึงออกจากร่างของคุณนอ้ย  
 ในยคุปัจจุบนั เชา้วนัส าคญัเป็นวนัรับพระราชทานปริญญาบตัรของพิมพล์ดา ระหวา่งนั้น
ปรเมศก าลังตามจีบพิมพล์ดา ป้าทิพยค์นเล้ียงดูพิมพล์ดาจดัแสดงละครการกุศลโดยให้พิมพล์ดา
แสดงคู่กบัคุณหมอภีมซ่ึงมีหนา้ตาเหมือนหม่อมหลวงภิชาภทัร พมิพล์ดาสืบหาความเป็นไปของทุก
คนในอดีต  
 หมอภีมฝันเห็นหญิงปริศนาอยูท่ ั้งชีวิตแต่ไม่เคยเห็นหน้า มีคืนหน่ึงหมอภีมฝันเห็นผูห้ญิง
ปริศนาคนนั้นเป็นพิมพล์ดา และรู้ว่าผูห้ญิงคนนั้นเป็นโรคหัวใจ หมอภีมรู้ว่าพิมพล์ดารู้เร่ืองใน
อดีตชาติทั้ งหมด ทั้ งคู่จึงลงเอยแต่งงานกันโดยใช้แหวนที่หม่อมหลวงภิชาภัทรให้คุณน้อยไว ้              
ตอนจมน ้ า ส่วนคุณประคองนั้นมาเกิดใหม่เป็นแม่ของหมอภีม เร่ืองราวทั้งจบลงอยา่งมีความสุข 
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2. เรือนพะยอม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ปกนวนิยายเร่ือง เรือนพะยอม. สืบคน้เม่ือ 17 กรกฎาคม 2562, 
จาก https://www.naiin.com/product/detail/99825. 

 
 รสิกาตัดสินใจลาแม่เพื่อหนีชัยซ่ึงเป็นพ่อเล้ียงที่พยายามลวนลามหาเธอ โดยรสิกา               

ให้เหตุผลกบัแม่ว่าเธอตอ้งการออกไปหางานท า รสิกาเดินทางมาจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อท างานเป็น

ครูพี่เล้ียงใหก้บัหนูมิวที่เรือนพะยอม เพื่อนสนิทของเธอช่ือว่า กมลรัตน์ เตือนว่าเรือนพะยอมมีแต่

ความน่ากลวั หนูมิวนั้นเป็นเด็กที่อารมณ์ร้าย พีเ่ล้ียงแต่ละคนอยูไ่ดไ้ม่ถึงเดือนก็ตอ้งลาออกไป 

          คนในเรือนพะยอมเป็นศตัรูกบัตระกูลโชติรสของกมลรัตน์ สาเหตุมาจากการที่วิยะดาถูกน า

ตวัส่งโรงพยาบาลหลงัจากประสบอุบติัเหตุทางรถยนต ์โดยมีดรล คนรักของเธอเป็นคนขบั ต่อมา

ไม่นานวยิะดาก็เสียชีวติลง แพทยช์นัสูตรศพแลว้ลงความเห็นวา่วยิะดาป่วยเป็นโรคหวัใจ แต่ทุกคน

ในบา้นโชติรสยนืยนัว่าวิยะดาไม่มีประวติัป่วยเป็นโรคหัวใจมาก่อน การตายอยา่งมีเง่ือนง าท าให้

คนสองตระกูลไม่ถูกกนัอยา่งรุนแรง เหตุน้ีรสิกาจึงไม่อาจเปิดเผยวา่เธอเป็นเพื่อนกบัคนในตระกูล

โชติรส เช่นเดียวกับที่กมลรัตน์ก็ไม่สามารถบอกคนในบ้านของเธอว่า รสิกาไปท างานที่เรือน

พะยอม แมก้ระทัง่ภานุวตั ญาติผูพ้ีข่องเธอที่แอบชอบรสิกา 

https://www.naiin.com/product/detail/99825
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          ที่เรือนพะยอม รสิกาไดพ้บกบัวฤกษ ์ซ่ึงเป็นคนเคร่งขรึม ท าให้ใคร ๆ ในเรือนพะยอมต่างก็

กลวักนัหมด วฤกษต์อ้นรับรสิกาอยา่งเยน็ชา แต่ในใจนั้นกลบัดีใจที่ไดเ้ห็นหนา้หญิงสาว ราวกบัได้

พบหญิงสาวที่เขารอคอยมานาน การมาของรสิกาท าใหจ้ารุวรรณ น้าของภคมนหรือเด็กหญิงมิวไม่

พอใจ แต่เธอก็มั่นใจว่ารสิกาคงอยู่ไดไ้ม่นาน เพราะทนฤทธ์ิเดชของเด็กหญิงมิวไม่ได้ จารุวรรณ

สอนมิวว่าครูทุกคนจะแยง่ความรักจากลุงวฤกษไ์ปท าให้มิวไม่ยอมรับครูพี่เล้ียงทุกคน แต่รสิกา 

กลบัปราบเด็กหญิงมิวไดส้ าเร็จ และท าให้เด็กหญิงมิวติดครูรสิกา วฤกษรู้์สึกดีใจถึงกบัพารสิกาเขา้

พบคุณยา่ ทนัทีที่คุณยา่เห็นก็ทกัวา่รสิกาหนา้เหมือนคุณพะยอม 

          ดรลญาติผูน้อ้งของวฤกษค์อยช่วยเหลือรสิกา จนกระทัง่วฤกษแ์อบหึง อยา่งที่หนุ่มใหญ่อยา่ง

วฤกษไ์ม่เคยเป็นมาก่อน แรงกดดนัจากการกลัน่แกลง้ของจารุวรรณกบัความเยน็ชาของวฤกษก์็ไม่

ท าให้รสิกามุ่งมัน่จะอยูท่ี่น่ี เธอรู้สึกผูกพนักบัตน้พะยอมที่วฤกษห์วงนักหวงหนา และเร่ิมรู้สึกว่า

เธอเคยอยูท่ี่น่ีมาก่อน ยามค ่าคืนรสิกามกันอนไม่หลบั เธอจะไดย้นิคนลากวตัถุหนกั ๆ ผา่นหนา้หอ้ง 

เธอพยายามคน้หาวา่ใครมาท าอะไร แต่ก็ไม่พบสาเหตุ นอกจากน้ีเธอยงัถูกผหีญิงผมยาวใชว้ธีิเขา้มา

ในความฝันแลว้พาเธอยอ้นกลบัไปสู่อดีตอนัขมขื่นที่เกิดขึ้นภายในเรือนพะยอมแห่งน้ี 

          รสิกาได้ยอ้นไปในสมัยรัชกาลที่  5 เร่ืองที่ เกิดขึ้ นในเรือนพะยอม ประมุขของบ้านคือ                 

ท่านพระยาสุนทรพนาเวทกบัคุณหญิงมุก มีบุตรชายสองคนคือ คุณพฤกษก์บัคุณภูมิ คุณพฤกษน์ั้น

คลา้ยกบัวฤกษ ์คุณหญิงมุกหมายแม่จนัทร์ หญิงงามที่มีศกัด์ิตระกูลเสมอกนัไวเ้ป็นคู่หมายใหพ้ฤกษ ์

บุตรชายคนโต แต่พฤกษ์ไม่ยอมรับ เพราะเขารักแม่พะยอม ผูมี้ศกัด์ิสูงว่าบ่าวไพร่เพียงนิดเดียว 

ความรักของคุณพฤกษ์กับพะยอมมีอุปสรรคยิง่นัก เพราะมีแม่จิต ญาติผูพ้ี่ของพะยอมที่แอบรัก           

คุณพฤกษ์ด้วยเช่นกัน ท าให้พะยอมรู้สึกล าบากใจ เพราะทั้งคุณพฤกษ์ และแม่จิตต่างก็เป็นคนที่

พะยอมให้ความเคารพรัก แต่คุณพฤกษ์ประกาศแน่ชัดว่าจะแต่งงานกับพะยอมคนเดียวเท่านั้ น               

ท  าใหแ้ม่จิตคิดแคน้ และหาทางท าร้ายพะยอม 

          รสิกาพยายามเลียบเคียงถามคุณยา่เก่ียวกบัคุณพะยอม นบัวนัคุณยา่ก็เมตตารสิกาเพิม่มากขึ้น 

บวกกบัหนูมิวก็ไม่อยูใ่นค าสัง่ของจารุวรรณเหมือนเคย  รสิกาถูกวิญญาณพายอ้นไปสู่อดีตเพือ่ให้รู้

เร่ืองต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รสิกาไดเ้ห็นภาพแม่จิตกบัแม่พะยอมมีปากเสียงกนัเร่ืองคุณพฤกษ ์แต่ตกลงกนั

ไม่ได ้ในที่สุดแม่จิตตดัสินใจใชหิ้นทุบหัวแม่พะยอมแลว้ลากมาทิ้งที่สระบวั รสิกาถูกดึงเขา้สู่ดวง

จิตของพะยอมท าให้เธอไดรั้บรู้ว่าพะยอมไม่ไดโ้กรธพี่สาวแต่อยา่งใด หากใหอ้โหสิกรรมทุกอยา่ง 
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จิตดวงสุดท้ายไม่อาฆาตมาดร้ายแต่อยา่งใด หลังจากทิ้งศพพะยอมลงในสระบวัแล้ว ฝ่ายแม่จิต

เสียใจมาก มีบ่าวไพร่พากนัช่วยงม แต่ผูท้ี่งมศพของพะยอมได ้คือคุณพฤกษ ์เขาร้องไห้คร ่ าครวญ 

เม่ือดูที่น้ิวกอ้ยของพะยอมก็พบว่าแหวนที่เขาให้เธอนั้นหายไป คุณพฤกษย์ิง่เสียใจ เพราะเขา้ใจว่า

พะยอมน้อยใจที่เขาจะแต่งงานกบัแม่จนัทร์ จึงถอดแหวนทิ้งไปก่อนฆ่าตวัตาย ทั้งที่ความจริงนั้น

ท่านพระยาผูเ้ป็นพ่อ ตอบตกลงที่จะให้พฤกษแ์ต่งงานกบัพะยอม จากนั้นไม่นานพฤกษก์็สั่งให้คน

ถมสระบวัแลว้ปลูกตน้พะยอมขึ้นขา้ง ๆ  หลงัพฤกษต์าย ตน้พะยอมสูงใหญ่ และออกดอกทั้งปีเป็นที่

เล่าลือกนัไปทัว่ 

          รสิกาเศร้าใจกบัการตายของพะยอม แต่ลึก ๆ แลว้เธอกลบัคิดว่าเธอคือ แม่พะยอมที่ตายไป ยิง่

คุณยา่ก็เรียกเธอว่าแม่พะยอมแทนที่จะเรียกช่ือจริง แม้เธอจะไม่อยากฝันถึงเร่ืองราวในอดีต แต่ก็

หา้มไม่ได ้กลางคืนก็ยงัเห็นวญิญาณของผสีาว ซ่ึงเธอรู้ในเวลาต่อมาวา่คือ แม่จิตที่ยงัรอคอยบางส่ิง

บางอยา่งอยู ่แม่จิตพารสิกาเขา้ไปสู่อดีตถึงวาระสุดทา้ยของทุกคน พฤกษป่์วยตายดว้ยความตรอมใจ 

ส่วนจิตผอมแห้ง ไม่กินอาหาร คร ่ าครวญถึงแม่พะยอมด้วยความส านึกผิด และตายไปอย่างน่า

เวทนา 

          เวลาผ่านไป พฤกษ์มาเกิดเป็นวฤกษ์ เขาหวงแหนตน้พะยอมตน้นั้นมาก ห้ามใครเขา้ใกล ้          

จารุวรรณหลงรักวฤกษ ์วางแผนสะกดัทุกวิถีทางมิใหว้ฤกษก์บัรสิกาไดรั้กกนั คุณปาริชาติพาทุกคน

ไปท าบุญกบัพระวดัป่าที่วดัแห่งหน่ึง หลวงพอ่เห็นวฤกษก์็เห็นอดีตกรรมในชาติก่อน ท่านหยบิกา้น

พะยอมเห่ียวแหง้ส่งใหว้ฤกษพ์ร้อมกล่าวปริศนาธรรมวา่ทุกอยา่งเป็นอนิจจงั ไม่ควรยดึมัน่ถือมัน่แต่

อยา่งใด 

          วฤกษล์ารสิกาไปท าธุระที่ต่างจงัหวดัเป็นเวลาสามวนั วญิญาณของพะยอมมาพร้อมน ้ าเปียก

ช้ืนพารสิกาไปดูอดีต ก่อนวาระสุดทา้ยของพะยอม เธอไดถ้อดแหวนที่พฤกษใ์ห้ซ่อนไวท้ี่ช่องรอย

แตกของวงกบเหนือประตู  

 จารุวรรณริษยารสิกาจึงไดว้างแผนฆ่า ในค ่าคืนนั้นจารุวรรณฉีดยาสลบเขา้ที่สายน ้ าเกลือท า

ให้รสิกาหลับไม่ไดส้ติ จารุวรรณก าลงัจะฉีดสารอยา่งหน่ึงที่จะเขา้ไปท าลายหัวใจ และผูต้ายจะมี

อาการป่วยตายเหมือนกับที่เธอเคยท ากบัวิยะดา แต่ขณะที่ก  าลังจะฉีดนั้น หนูมิวไดเ้ขา้มาปัดเข็ม             

ฉีดยาตกลงพื้นท าให้ เข็มแตก จารุวรรณจึงเปล่ียนแผนใหม่ โดยการลากร่างของรสิกาไปที่            

ตน้พะยอม เหตุการณ์เหมือนยอ้นไปเม่ือยอ้นไปในอดีตที่แม่จิตลากศพของแม่พะยอมไปที่สระบวั 
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แต่จารุวรรณตอ้งออกแรงมากเป็นพเิศษ ร่างของรสิกาหนกัอ้ึงรสิกาเร่ิมรู้สึกตวั เธอลืมตาขึ้น และได้

เห็นร่างของวยิะดา แม่จิต และแม่พะยอมนัง่ทบัร่างของเธออยู ่

          ขณะที่จารุวรรณบา้คลัง่ ฝนก็ตกลงมาอยา่งหนักเหมือนในอดีต วฤกษก์บัดรลเกิดสังหรณ์ใจ

จึงรีบขบัรถกลับมาที่เรือนพะยอม ดรลพบว่าทั้งรสิกากบัจารุวรรณหายไป จึงเรียกทุกคนให้ต่ืน

ขึ้นมา และตามหาทั้งสองคน จารุวรรณก าลงัผกูเชือกกบัก่ิงพะยอมท าทีวา่รสิกาผูกคอตาย ขณะนั้น

ฝนตกอยา่งหนกั ฟ้าไดผ้า่ร่างของจารุวรรณเสียชีวติในบริเวณนั้น แต่ร่างของรสิกากลบัไม่เป็นอะไร

เพราะมีแม่จิตกบัวยิะดาคอยป้องกนัไวใ้ห ้

          วฤกษ์เสียใจ และสัญญาว่าจะไม่ทิ้งรสิกาไปไหนอีกแล้ว ทั้ งสองตัดสินใจแต่งงานกัน                   

แต่วฤกษก์็ยงัแคลงใจเร่ืองแหวนที่คุณพฤกษเ์คยสวมไวท้ี่น้ิวกอ้ย และให้แม่พะยอมไวต้ามที่คุณยา่

เคยเล่าให้ฟัง รสิกาจึงบอกความฝันที่แม่พะยอมพาไปให้ตนเห็นที่ซ่อนของแหวนวงนั้น วฤกษส์วม

แหวนของคุณพฤกษเ์ป็นแหวนหมั้นให้รสิกา และตดัสินใจขดุตอพะยอมที่ถูกฟ้าผา่ทิ้งแลว้ปลูกตน้

พะยอมขึ้นใหม่ วฤกษแ์ละรสิกาท าบุญอโหสิกรรมให้แม่จิตไปชดใชก้รรม ไม่ให้ถูกจองจ าไวด้ว้ย

ความรัก และความแค้นเหมือนที่ผ่านมา ส่วนดรลรักกับกมลรัตน์  ในที่ สุดบ้านโชติรสกับ                  

เรือนพะยอมก็กลบัมาเป็นมิตรกนัอีกคร้ัง 
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3. บุพเพสันนิวาส 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 4 ปกนวนิยายเร่ือง บุพเพสนันิวาส. สืบคน้เม่ือ 17 กรกฎาคม 2562, 
จาก https://www.naiin.com/product/detail/36937. 

 
 เกศสุรางค์ สาวนักโบราณคดีสาวร่างอ้วนวัย 25 ปี เธอเป็นคนที่ มีนิสัยร่าเริงแจ่มใส                

มองโลกในแง่ดี มีความรู้ดา้นโบราณคดี และภาษาฝร่ังเศสเป็นอยา่งดี เกศสุรางคแ์อบหลงรักเพื่อน

สนิทที่มีช่ือวา่ เรืองฤทธ์ิ แต่เธอมกัคิดวา่เรืองฤทธ์ิคงไม่สนใจคนอว้นอยา่งเธอ เกศสุรางคจึ์งตอ้งเก็บ

ง  าความรักที่มีต่อเขาเร่ือยมา  

           วนัหน่ึงขณะที่เกศสุรางค์ และเรืองฤทธ์ิเดินทางกลบัจากท างานที่จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

รถตูเ้กิดอุบติัเหตุพลิกคว  ่า ส่งผลใหเ้กศสุรางคเ์สียชีวติคาที่ ขณะเดียวกนั อีกช่วงเวลาหน่ึงยอ้นเวลา

ไป 333 ปี ใน พ.ศ. 2225 รัชสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แห่งกรุงศรีอยธุยา ไดเ้กิดเหตุร้ายขึ้น

เม่ือแม่หญิงการะเกด สาวสวยแต่จิตใจชั่วร้าย สั่งให้นางผินกับนางแยม้ สองบ่าวไปล่มเรือของ               

แม่หญิงจนัทร์วาด เหตุเพราะไม่พอใจที่เห็นแม่หญิงจนัทร์วาดมีใจให้หม่ืนสุนทรเทวา หรือ พอ่เดช 

คู่หมั้นของแม่หญิงการะเกด แผนร้ายคร้ังน้ีท  าให้แดง ซ่ึงเป็นบ่าวของแม่หญิงจนัทร์วาดจมน ้ าตาย

เคราะห์ดีที่แม่หญิงจนัทร์วาดรอดชีวติ  

https://www.naiin.com/product/detail/36937
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 ออกญาโหราธิบดีพ่อของหม่ืนสุนทรเทวา ไม่เช่ือว่าเร่ืองที่เกิดขึ้นจะเป็นฝีมือของแม่หญิง

การะเกด หม่ืนสุนทรเทวาจึงตอ้งหาทางพิสูจน์ดว้ยการร่ายมนตก์ฤษณะกาลี ซ่ึงเป็นมนตศ์กัด์ิสิทธ์ิ

โบราณ สาปแช่งผูท้ี่คิดร้ายให้มีอนัเป็นไป มนตก์ฤษณะกาลีท าให้แม่หญิงการะเกดร้อนทุรนทุราย

จนส้ินใจตาย โดยมีนางผนิกบันางแยม้เท่านั้นที่เฝ้าร่างไร้ลมหายใจของการะเกดอยูท่ ั้งคืน เพราะไม่

กลา้ไปบอกใครวา่นายของตนตายแลว้ ดว้ยฤทธ์ิของมนตก์ฤษณะกาลี เพราะนั่นจะท าให้ทุกคนรู้ว่า

นายของตนเป็นผูว้างแผนท าร้ายแม่หญิงจนัทร์วาดจริง ๆ 

          วญิญาณของแม่หญิงการะเกดไดไ้ปพบกบัวิญญาณของเกศสุรางค ์แม่หญิงการะเกดส านึกใน

การกระท าเลวร้ายของตน เธอจึงออ้นวอนขอให้เกศสุรางค์ช่วยท าความดีดี ทดแทนความผดิที่เธอ

เคยท าไว ้แล้ววิญญาณของแม่หญิงการะเกดก็เลือนหายไป เม่ือเกศสุรางค์ต่ืนขึ้นมาอีกคร้ัง พบว่า

ตนเองมาอยูใ่นร่างของแม่หญิงการะเกด  

 เกศสุรางค์ในร่างของแม่หญิ งการะเกด มักรบเร้าให้หม่ืนสุนทรเทวาพาไปเที่ ยว                   

สถานที่ต่าง ๆ ในอยุธยา ด้วยนิสัยของเกศสุรางค์ที่ชอบซักถามดว้ยความอยากรู้อยากเห็นท าให้

หม่ืนสุนทรเทวานึกประหลาดใจในแววตาซ่ือตรงที่จอ้งจบั และคอยฟังค าตอบจากเขาอยา่งตั้งอก

ตั้งใจ หม่ืนสุนทรเทวาไม่รู้ตวัว่าความเกลียดชงัแต่ก่อนหายไปไหนหมด ความรู้สึกที่มาแทนที่คือ

ความสนใจ อาทรห่วงหา และร้อนรุ่มยามเธอมีใครอ่ืนมาสนใจใกลชิ้ด ไม่วา่จะเป็นเพื่อนสนิทของ

เขา หม่ืนเรืองราชภกัดี ที่ดูจะสนใจแม่หญิงการะเกดเป็นพิเศษ และแม่หญิงการะเกดก็ดูจะมีไมตรี

ตอบ แต่หม่ืนสุนทรเทวาหารู้ไม่ว่าที่แม่หญิงการะเกดมีไมตรีตอบนั้น เพราะหม่ืนเรืองราชภกัดีนมี

หนา้ตาเหมือนเรืองฤทธ์ิ เพือ่นชายคนสนิทที่เกศสุรางคห์ลงรักอยู ่

          ในช่วงเวลาที่ยอ้นไปนั้นเกศสุรางคไ์ดพ้บบุคคลที่เธอเคยอ่านประวติัในหนังสือ แต่บดัน้ีเธอ

กลับได้รับรู้รายละเอียดความเป็นไปในชีวิตอย่างใกล้ชิดนั่นคือ ท้าวทองกีบม้า หรือ แม่มะลิ              

หญิงสาวลูกคร่ึงแขก - ญี่ปุ่ น ทั้ งสองรู้จักกันเพราะฟานิก พ่อของแม่มะลิ ถูกหลวงสุรสาคร 

ขา้ราชการชาวฝร่ังเศส และฝร่ังคนสนิท ข่มขู่รังแก เกศสุรางค์เห็นจึงเขา้ไปช่วยโตเ้ถียงดว้ยภาษา

ฝร่ังเศส ช่ือของแม่หญิงการะเกดเป็นที่รู้จกักนัทัว่  

 เกศสุรางค์ในร่างของแม่หญิงการะเกด พบว่าหม่ืนสุนทรเทวามีหญิงมาให้ความสนใจ              

นั่นคือ แม่หญิงจนัทร์วาด ซ่ึงเกศสุรางค์ยกให้เป็น ก๊ิก ของคุณพี่หม่ืน ดว้ยแม่หญิงจนัทร์วาดรู้ว่า

หม่ืนสุนทรเทวานั้นเป็นคู่หมายของแม่หญิงการะเกด แต่เธอยงัมีทีท่าทอดสะพานอยูเ่นือง ๆ  
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 ความผกูพนัระหวา่งเกศสุรางคซ่ึ์งอยูใ่นร่างของแม่หญิงการะเกดกบัหม่ืนสุนทรเทวา ก่อตวั

ขึ้นทีละน้อย ๆ ทีท่านั้นต่างก็รู้กนัอยูแ่ก่ใจ แต่ปากแข็งใจแข็งไม่ยอมรับ ดา้นแม่มะลิถูกบงัคบัให้

แต่งงานกบัหลวงสุรสาคร เกศสุรางคใ์นร่างแม่หญิงการะเกดไดไ้ปร่วมงานแต่งงานดว้ย  และในวนั

นั้นเองเธอ จึงไดรู้้วา่หลวงสุรสาคร คือ คอนสแตนติน ฟอลคอน หรือเจา้พระยาวิชาเยนทร์ ส่วนแม่

มะลิคือ มารี เดอ กีมาร์ หรือ ทา้วทองกีบมา้ บุคคลส าคญัสองคนในประวติัศาสตร์ไทยนัน่เอง 

           วนัหน่ึงเกศสุรางคใ์นร่างแม่หญิงการะเกดไดไ้ปเยีย่มแม่มะลิ จึงแอบยนิฟอลคอนคุยกบัพวก

ฝร่ังเศส ว่าจะเผาตลาดแลว้โยนความผิดให้ทหารไทย แลว้ในขณะนั้นฟอลคอนเกิดไดก้ล่ินน ้ าอบ

ของผูห้ญิงไทยเขา้ จึงรู้ว่ามีใครบางคนอยูใ่นบริเวณนั้นก็เลยตามหา และไล่ยงิเกศสุรางค ์แต่หม่ืน

สุนทรเทวามาช่วยไวไ้ดท้นั เขาทั้งโกรธทั้งเป็นห่วงเกศสุรางคม์ากที่ท  าตวัเส่ียงเกินไป จนเขาโพล่ง

ความในใจที่มีต่อหญิงสาวออกมาว่าเขารักเธอ เกศสุรางค์นั้นใจหน่ึงเธอก็ดีใจที่ได้รับรู้ความรู้สึก

ของเขา แต่อีกใจเธอก็ตอ้งหักห้ามใจตัวเอง เพราะคิดว่าสักวนัหน่ึงเธอก็จะตอ้งกลับไปยงัโลก              

ของเธอ ที่ส าคญัคือหม่ืนสุนทรเทวาเป็นคนรักของแม่หญิงการะเกด ไม่ใช่ของเธอ เกศสุรางคจึ์งท า

เป็นไม่ไดใ้หค้วามส าคญักบัค  าวา่รักจากหม่ืนสุนทรเทวา  

          เกศสุรางคใ์นร่างแม่หญิงการะเกดไดเ้ขา้ไปในห้องท างานของออกญาโหราธิบดี หล่อนเห็น

พานอะไรบางอย่างอยู่บนหลังตู ้จึงหยิบมาดู โดยหารู้ไม่ว่านั่นคือบทสวดมนต์กฤษณะกาลี                    

เม่ือเกศสุรางค์สัมผสัมือลงไปวิญญาณของเธอก็กระเด็นหลุดจากร่างของแม่หญิงการะเกดทนัที             

หม่ืนสุนทรเทวากลับมาถึงเรือนพอดี เห็นร่างของแม่หญิงการะเกดที่นอนไร้ลมหายใจอยูบ่นพื้น  

หม่ืนสุนทรเทวาเสียใจอยา่งมาก ส่วนทางดา้นวิญญาณของเกศสุรางค์นั้นก็หลุดล่องลอยไปในยคุ

ปัจจุบนั และไดรู้้ความจริงว่าหม่ืนสุนทรเทวาในอดีตคือ เรืองฤทธ์ิในยุคปัจจุบนั เม่ือเกศสุรางค์

เสียชีวิตเรืองฤทธ์ิเสียใจมากจนขอบวชตลอดชีวิต เกศสุรางคย์งัไดพ้บกบัแม่หญิงการะเกดที่มาใน

สภาพที่สวยงาม อันเป็นผลจากบุญที่ เกศสุรางค์ท  าให้อยู่เร่ือย ๆ แม่หญิงการะเกดมาขอบคุณ                 

เกศสุรางค ์และอนุญาตให้เกศสุรางคใ์ชร่้างของเธอได ้เพราะเธอหมดบุญแลว้ ส่วนเกศสุรางคน์ั้นก็

ไดห้มดบุญในชาติปัจจุบนัเช่นกนั แต่กลบัไปเกิดใหม่ในชาติอดีตแทน เพื่อที่จะไดไ้ปครองรักกบั

เน้ือคู่ของเธอซ่ึงก็คือขุนศรีวิศาลวาจา หรือหม่ืนสุนทรเทวา นั่นเอง เม่ือวิญญาณของแม่หญิง

การะเกดเลือนหายไปแลว้ เกศสุรางคก์็ไดย้นิมนตก์ฤษณะกาลี เธอรู้วา่ไม่สามารถกลบัมาใชชี้วติใน



161 
 

ชาติปัจจุบนัไดอี้กแลว้ จึงกลบัไปกราบลาแม่กบัยาย และร้องไห้แทบจะขาดใจก่อนจะกลบัเขา้ไป

ในร่างของแม่หญิงการะเกด 

          เม่ือร่างของการะเกดฟ้ืนขึ้นมาอีกคร้ัง พ่อเดชที่ร่างกายอิดโรยมากจากการนั่งท่องมนต์มา

หลายวนั ก็สวมกอดร่างของเธอเอาไวแ้น่น ทั้งคู่บอกรักกันด้วยพลงัของบุพเพสันนิวาสท าให้ทั้ง

สองไดม้าพบเจอกนัในทุกชาติ ในเวลาต่อมาเกศสุรางคซ่ึ์งอยูใ่นร่างแม่หญิงการะเกดออกเรือนกบั

หม่ืนสุนทรเทวาครองรักกนัอยา่งมีความสุขตลอดไป 
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4. มนิตรา 

 

  

 

 

 

 

 
ภาพที่ 5 ปกนวนิยายเร่ือง มินตรา. สืบคน้เม่ือ 17 กรกฎาคม 2562, 

จาก https://www.naiin.com/product/detail/179812. 
 

 มินตราที่หนีการถวายตวัให้กบัเจา้เมือง จึงไดแ้อบหนีมากบัวรามิตรซ่ึงเป็นคนรัก เจา้เมือง

ที่มินตราตอ้งแต่งงานดว้ยไดส่้งทหารตามล่าตวัมินตรากลบัไปแต่งงาน วรามิตรพามินตราซ่อนตวั

อยูใ่นถ ้ า และได้มอบแหวนหัวพญานาคศกัด์ิสิทธ์ิไวใ้ห้มินตราป้องกันอนัตราย ส่วนวรามิตรจะ

ออกไปล่อลวงพวกทหารใหไ้ปทางอ่ืน และบอกใหมิ้นตรารออยูใ่นถ ้าจนกวา่ตนจะกลบัมารับ 

 วรามิตรหลบหนีทหารโดยควบมา้คู่ใจ ระหว่างการหลบหนีเขาเกิดอุบติัเหตุตกช่องเขาไป

พบกบัหมู่บา้นแห่งหน่ึง ชาวบา้นให้การดูแลช่วยเหลือเขาอยา่งดี แต่เขาความจ าเส่ือม ระหวา่งที่อยู่

ในหมู่บา้นวรามิตรได้พบพาโล พาโลแอบชอบวรามิตรท าให้คนที่แอบชอบพาโลรู้สึกไม่พอใจ              

วรามิตรอย่างมากจึงได้วางแผนฆ่าโดยการวางยาพิษ วรามิตรับยาพิษเข้าไปหมอผีในหมู่บ้าน

ตอ้งการจะช่วยวรามิตร ซ่ึงการรักษาในคร้ังน้ีตอ้งมีผูรั้บพิษไปคร่ึงหน่ึง และผูท้ี่อาสารับยาพิษนั้น

คือ พาโล สุดทา้ยทั้งวรามิตรและพาโลเสียชีวติพร้อมกนัทั้งคู่ ในห้วงส านึกสุดทา้ยวรามิตรซ้ึงน ้ าใจ

พาโลจึงใหส้ญัญากบัตวัเองวา่ ไม่วา่เกิดใหม่ในชาติใดตนขอรักพาโลทุกชาติไป  

 

https://www.naiin.com/product/detail/179812
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 ในภพปัจจุบนัปรมินทร์เป็นปลดัหนุ่มหล่อ และไดม้าพบกบัอรสรวง ปรมินทร์ก็รู้สึกชอบ 

ๆ อรสรวงตั้งแต่แรกพบ เหมือนรอผูห้ญิงคนน้ีมานาน แต่อรสรวงไม่อยากเปิดใจให้ปรมินทร์ 

เพราะรู้สึกวา่ตวัเองก าลงัท าผดิกบัใครบางคนอยูท่ ั้ง ๆ ที่อรสรวงก็ไม่รู้วา่ท  าไมถึงรู้สึกแบบนั้น  

 อรสรวง และพมิพพ์ลอยนักโบราณคดี ไปเที่ยวตลาด ทั้งคู่ไดซ้ื้อเคร่ืองประดบั อรสรวงซ้ือ

แหวนพญานาคส่วนพิมพพ์ลอยซ้ือสร้อยพญานาค อรสรวงมาท างานขุดคน้ไดไ้ม่นานก็พบแหวน

ส าริดอายุพนัปีบนหินรูปร่างเหมือนผูห้ญิงที่อยู่ภายในถ ้ าเธอรู้สึกผูกพนัธ์กับหินรูปร่างเหมือน

ผูห้ญิง เธอน าแหวนส าริดนั้นออกมาหลงัจากนั้นท าใหว้ญิญาณภายในถ ้ าซ่ึงคือวิญญาณของมินตรา

ถูกปลุกใหต่ื้นขึ้นมา  

 วญิญาณมินตราพยายามขดัขวางไม่ใหป้รมินทร์กบัอรสรวงรักกนั วญิญาณมินตราตอ้งการ

ฟ้ืนความทรงจ าให้ปรมินทร์จ าเธอให้ได ้แต่ไม่ไดผ้ล วญิญาณมินตราแสดงอิทธิฤทธ์ิท าใหช้าวบา้น

เดือดร้อน ผูอ้าวุโสในหมู่บา้นบอกให้อรสรวงน าแหวนพญานาคไปคืนมินตรา เม่ือเดินทางน า

แหวนไปคืนภายในถ ้ า มินตราไดท้  าใหทุ้กคนไดเ้ห็นอดีตทั้งหมดไปพร้อมกนัรวมถึงวญิญาณของ

มินตราด้วย จึงพบว่าแท้จริงแล้ววรามิตรผูซ่ึ้งเป็นที่รักของมินตราได้มาเกิดเป็นอรสรวงมิใช่

ปรมินทร์อยา่งที่เธอเขา้ใจ ส่วนพาโลมาเกิดเป็นปรมินทร์จึงท าให้จ  ามินตราไม่ไดน้ั่นเอง มินตรา

เขา้ใจแลว้ว่าเพราะเหตุใดมินตราจึงแพใ้ห้กบัความรักของวรามิตรกบัพาโล เพราะเม่ือถึงคราวคบั

ขนัพาโลเลือกที่จะตายพร้อมกบัวรามิตร ขณะที่มินตราปล่อยให้วรามิตรไปผจญภยัร้ายตามล าพงั 

แต่ตนเองกลบัซุกซ่อนตวั และหากเธอรักวรามิตรมากพอคงจะไม่ปล่อยวรามิตรไปเผชิญอนัตราย

แต่เพยีงผูเ้ดียวอยา่งนั้น คงตอ้งยนิดีที่จะตายไปพร้อมกบัเขา 

 เม่ือทุกคนเข้าใจกันดีแล้วอรสรวงได้น าแหวนพญานาคไปวางไวท้ี่หินรูปร่างมินตรา                 

พดูปลดปล่อยใหมิ้นตราไปสู่สุขคติ ปรมินทร์กบัอรสรวงครองรักกนัอยา่งมีความสุขตลอดไป 

 

 

 

 



164 
 

5. มณรัีตนะ  

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 6 ปกนวนิยายเร่ือง มณีรัตนะ. สืบคน้เม่ือ 17 กรกฎาคม 2562, 
จาก https://www.naiin.com/product/detail/176433. 

 
 พีช พีรกานต์ สาวทันสมัยระดับปริญญาโท ด้านวิศวกรรมศาสตร์จากประเทศเยอรมัน

สามารถพดูได ้3 ภาษา คือ ฝร่ังเศส องักฤษ เยอรมนั พอ่ของเธอเป็นวิศกรใหญ่เจา้ของบริษทัน าเขา้

อะไหล่เคร่ืองจกัรโรงงาน แม่เป็นอาจารยส์อนในมหาวิทยาลยั เม่ือพีชเรียนจบได้เดินทางกลบัมา

ประเทศไทย เธอไดน้ัดหมายเพื่อน ๆ ไปท่องเที่ยวที่หวัหิน ในการไปเที่ยวคร้ังนั้น เธอเกิดอุบตัิเหตุ

จมน ้ า เพื่อน ๆ ได้ช่วยน าร่างที่หมดสติของเธอขึ้ นมา มีผูช้ายคนหน่ึงมาช่วยชีวิตของเธอด้วย               

การผายปอดผูช้ายคนนั้นคือ นายแพทยภี์รวตั  เม่ือฟ้ืนขึ้นมาเธอกลับรับรู้เร่ืองราวของเด็กผูห้ญิง               

ช่ือนวล ซ่ึงอยู่ในสมัย พ.ศ. 2435 ขณะเดียวกันนั้ นเด็กผูห้ญิงช่ือนวลก็ก าลังจมน ้ าเหมือนกัน               

 นวล เป็นลูกสาวคนเล็กของพระยาศรีภู ริยปรีชา กับ  ภรรยาเอก ช่ือคุณหญิ งแก้ว                         

ผูท้ี่ช่วยชีวิตนวลจากการจมน ้ าคือ พ่อยอด ลูกของพระยาเวชกิจไพศาล พ่อของนวลมีภรรยา 2 คน 

คือ คุณหญิงแกว้ มีลูกดว้ยกนั 3 คน คือ พ่อนพ แม่น่ิม และนวล ส่วนภรรยาคนที่ 2 เคยเป็นนางร า

ทา้ยแถวในวงั ช่ือแม่เล่ียม มีลูกดว้ยกัน 1 คน ช่ือแม่เรียม มีอายุแก่กว่านวล 1 ปี แม่เล่ียมเป็นคน              

ถ่อมตนสอนลูกไดดี้แต่เรียมถูกพีส่าวของแม่เล่ียมเป่าหูใหรู้้สึกอิจฉานวล  

https://www.naiin.com/product/detail/176433
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 หลังจากนวลฟ้ืนขึ้นมาจากการจมน ้ าก็สามารถรับรู้ได้ถึงความเป็นอยู่ของพีช เธอรู้สึก

แปลกใจที่อยู่ดี ๆ เธอก็สามารถพูดได้หลายภาษา ตั้ งแต่วนันั้ นนวลได้รับเอาความคิดของสาว

สมยัใหม่มา และมีความเป็นผูใ้หญ่เกินกว่าอายจุริง นวลมีนิสยัซุกซน แก่นแกว้ คุณหญิงแกว้จึงตอ้ง

ส่งนวลไปอยูใ่นวงั  

 วนัหน่ึง พ่อกับแม่ของนวลพานวลไปร้านเคร่ืองเพชร ซ่ึงเป็นห้างของชาวเยอรมันขาย

เคร่ืองประดบัราคาแพง สัง่ตรงจากยโุรป นวลสนใจเก่ียวกบัเคร่ืองจกัรที่ใชใ้นการท าเคร่ืองประดบั 

พนักงานจึงแกล้งพูดภาษาอังกฤษ ซ่ึงนวลสามารถโตต้อบกลบัได้ ระหว่างที่นวลก าลังคุยอยู่กับ

พนักงานมีหม่อมราชวงศ์ภทัร และหม่อมราชวงศฉ์ัตร ซ่ึงเป็นลูกพี่ลูกน้องกันได้แอบช่ืนชมใน              

ตัวของนวล เพราะในสมัยนั้ นชนชั้ นสูงนิยมส่งบุตรหลานไปเรียนที่ยุโรป หน่ึงในนั้ นคือ                      

หม่อมราชวงศ์ภทัรจะไปเรียนด้านการแพทย ์ส่วนหม่อมราชวงศ์ฉัตรจะไปเรียนด้านการทหาร              

ทั้งสองรู้เพยีงวา่นวลคือ ลูกของภรรยาเอกของพระยาศรีภูริยปรีชา  

 เม่ือนวลกับเรียมเข้าถวายตัวเป็นข้าหลวงของต าหนักพระอัครชายาเธอพระองค์เล็ก                   

ภายในต าหนักนวลได้รู้จักกับคุณหญิงมาศ ซ่ึงเป็นผูห้ญิงเจา้ระเบียบ มีหลานสาว 1 คน ช่ือว่า               

คุณอาบจนัทร์ และคุณอาบจนัทร์ไดเ้ล้ียงดูเด็กผูห้ญิงอีกคนหน่ึงซ่ึงอายรุุ่นราวคราวเดียวกบันวลช่ือ

วา่บุญฟอง   

 นวลกบับุญฟองสนิทสนมกนั แต่บุญฟองไม่ชอบเรียมพี่สาวคนละแม่ของนวล ระหวา่งที่

อยูใ่นวงันวลได้แสดงความฉลาดเฉลียวเกินวยัจนเป็นที่ช่ืนชมของคนในวงั ในสมัยนั้นตรงกับ               

ร.ศ. 112 ฝร่ังเศสเรียกร้องเงินจากสยาม 3 ลา้นฟรังก์ เพื่อชดเชยกับทหารฝร่ังเศสที่ตอ้งตาย 3 นาย 

นวลนึกถึงพรีกานตว์่า หากความรู้สึกน้ีส่งถึงพีรกานตไ์ดโ้ปรดรู้ไวว้า่ผูมี้อ  านาจในตอนน้ีทุกขร้์อน

และหาวถีิทางแค่ไหนเพือ่ใหชี้วติอยูร่อดจนถึงยคุของพรีกานต ์

 หลังจากโกนจุกนวลมีโอกาสได้เจอหม่อมราชวงศ์ภัทรโดยบังเอิญ เม่ือกลับถึงวัง                 

ระหวา่งท างานหม่อมราชวงศภ์ทัรก็เกิดวบูเป็นลม ซ่ึงเป็นช่วงเวลาเดียวกนักบัที่นายแพทยภี์รวตัเดิน

ไปหยบิของในหอ้งพระของคุณยาย และไดพ้บลูกแกว้ของคุณยายอยูใ่นกล่อง เป็นลูกแกว้ที่สวยงาม

อยา่งไม่เคยเห็นมาก่อนภีรวตัค่อย ๆ หยบิลูกแกว้ขึ้นมา แลว้เกิดเป็นลมหมดสติไป เม่ือฟ้ืนขึ้นมาทั้ง

หม่อมราชวงศภ์ทัร และนายแพทยภี์รวตั ทั้งสองสามารถรับรู้ไดถึ้งกนัและกนั  
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 เม่ือพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั รัชกาลที่ 5 เสด็จกลบัจากยโุรปมีงานตอ้นรับอยา่งยิง่ใหญ่ 

ต  าหนกัพระองคเ์ล็กไดรั้บมอบหมายให้จดัอาหาร และแสดงซออูใ้หแ้ขกในงานฟัง ระหวา่งเตรียม

งานพ่อนพพี่ชายของนวลแอบส่งเพลงยาวให้คุณหญิงอาบจนัทร์ ในคืนวนังานโดยปกติเรียมจะรับ

หนา้ที่เป็นผูบ้รรเลงซออู ้แต่เรียมตอ้งการจะท าให้ต  าหนักของพระองคห์ญิงเล็กเสียช่ือ จึงแกลง้ป่วย

ทอ้งเสียอยา่งรุนแรง ทางต าหนักจึงหาผูเ้ล่นซออูค้นใหม่ นวลไดรั้บหน้าที่เป็นผูเ้ล่นซออูแ้ทนเรียม 

แขกเหร่ือในงานช่ืนชอบในฝีมือการเล่นซออูข้องนวลเป็นอยา่งมาก และในคืนนั้นนวลไดเ้จอกับ

หม่อมราชวงศภ์ทัร หลงัจากเสร็จงานหม่อมราชวงศภ์ทัรจึงอาสาไปส่งนวลที่รถมา้ นวลนึกในใจว่า

คงจะอาสามาส่งแม่เรียมแบบน้ีทุกคร้ังไป 

 เวลาผ่านไปหลายเดือน พ่อนพหรือหลวงหลวงบริรัตน์โวหารได้ส่งให้คนมาสู่ขอ                 

คุณหญิงอาบจนัทร์ และหลวงศรีพพิิจราชมาสู่ขอแม่น่ิม ทั้งสองคนตอ้งท าหนงัสือขอพระราชทาน

คุณหญิงอาบจนัทร์และแม่น่ิมต่อพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัพร้อมของก านลั  

 ในงานวนัเกิดของเจ้าพระยาศรีภูริยปรีชาซ่ึงเป็นพ่อของ พ่อนพ แม่น่ิม แม่นวล และ            

แม่เรียมเป็นเหตุใหแ้ม่น่ิม แม่นวล และแม่เรียม ออกไปซ้ือของเพื่อน ามาใชใ้นงานเล้ียง ระหวา่งซ้ือ

ของแม่น่ิมกบัแม่นวลจบัจ่ายโดยไม่สนใจราคาสินคา้ ท  าให้แม่เรียมนึกนอ้ยเน้ือต ่าใจวา่ไม่วา่ตนจะ

อยูใ่นฐานะอะไรก็ดูจะต ่าตอ้ยกวา่พีน่อ้งต่างมารดาของตนอยูดี่ แม่น่ิมสังเกตเห็นสีหนา้ของเรียมจึง

ไดซ้ื้อของที่เรียมชอบให้ ระหว่างที่เดินซ้ือของอยูน่ั้นก็บงัเอิญเจอหม่อมราชวงศภ์ทัร จึงไดถ้ามไถ่

ในเร่ืองอาการป่วยของเรียม ขณะเดินออกมาจากหา้ง ทั้งหมดก็ไดเ้จอกบัสหายเก่าของมารดา ท าให้

หม่อมราชวงศ์ภทัรรู้ว่าที่แทเ้ด็กหญิงผมจุกคนนั้นคือนวลน่ีเอง มิใช่แม่เรียมอย่างที่คิด  หลงัจาก

คุณหญิงอาบจนัทร์และแม่น่ิมออกเรือนไป เวลาผา่นไปไม่นานพ่อยอดก็ไดส่้งคนไปสู่ขอแม่เรียม 

หม่อมราชวงศภ์ทัรไปสู่ขอแม่นวล ส่วนหม่อมราชวงศฉ์ตัรก็ไปขอแม่บุญฟอง 

 ใกลว้นังานแม่เรียมชวนแม่นวลออกเรือไปเก็บสายบวัมาท าสายบวัตม้กะทิพร้อมบ่าวไพร่

หน่ึงคน ระหว่างนั้นมีงูเล้ือยเขา้มาที่กาบเรือแม่เรียมลุกขึ้นร้องโวยวายท าให้เรือล่ม แม่นวลพยายาม

ถีบตวัขึ้นเหนือน ้ าแต่มีสายเชือกพนัหลกัเรือเก่ียวขาไว ้เรือค่อย ๆ จมลงท าให้แม่นวลค่อย ๆ จมลง

ไปตามเรือไปดว้ย แม่เรียมกบับ่าวขึ้นมาเหนือน ้ าไดแ้ต่ไม่เห็นแม่นวลก็ตกใจ พยายามด าน ้ าลงไป

ช่วย แม่เรียมเห็นว่ามีเชือกมดัขาน้องไวแ้ม่เรียมจึงด าลงไปปลดเชือกที่มดัขาของน้อง แต่แม่นวลก็

ส้ินเสียแลว้  
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 หม่อมราชวงศ์ภัทรตัดสินใจบวชหน้าไฟให้แม่นวล 1 เดือน แล้วลาสิกขากับหลวงปู่                 

ก่อนลากลับหลวงปู่ หยิบกล่องไม้ออกมาจากย่ามมาให้แก่ทิดหนุ่ม ซ่ึงข้างในกล่องนั้ นมีแก้ว                 

มณีรัตนะ หากอยากไดส่ิ้งใดก็ลองอธิษฐานก็จะไดส้มดงัปรารถนาตามช่ือของแกว้ แต่ส่ิงที่จะขอได้

คือ ส่ิงที่จะเกิดขึ้นในกาลขา้งหน้าเท่านั้ น ทิดหนุ่มกลับมาบา้นได้อธิษฐานต่อแก้วมณีรัตนะว่า                 

ไม่ว่าพี่ และแม่นวลจะเกิดในชาติภพใด หากได้เกิดร่วมกันก็ขอให้จ  ากันได้ทุกภพทุกชาติไป 

หลงัจากนั้นก็ลม้ตวัลงนอน 

 ภีรวตัต่ืนขึ้นมานึกขึ้นได้ว่าหญิงสาวที่ตนช่วยเม่ือคราวไปเที่ยวทะเลนั้ น มีใบหน้าและ

ดวงตาคลา้ยแม่นวลอยา่งไม่น่าเช่ือ เขาตดัสินใจจะไปหัวหินในเวลานั้นทนัทีก่อนออกบา้นเขาเดิน

มาถามคุณยายว่าหน้าตาของเขานั้นเหมือนปู่ ทวดภทัรหรือ ยายเล่าว่าปู่ ทวดภทัรส้ินตอนอาย ุ82 ปี   

ปู่ ทวดภทัรไม่ไดแ้ต่งงาน ส่วนยายนั้นเป็นลูกของยา่ทวดบุญฟองกบัปู่ ทวดฉัตร พีรวตัรู้สึกเห็นใจ

หม่อมราชวงศ์ภทัรเป็นอย่างมากที่ต้องอยู่รอคนรักอย่างทุกข์ทรมานใจมาเป็นเวลานานจนถึง                  

อาย ุ82 ปี ภีรวตัเดินทางมาถึงหวัหินเพื่อมาตามหาพชีแต่ก็ไม่เจอ จึงกลบัไปท างานตามปกติระหวา่ง

อยูท่ี่โรงพยาบาลก็พบกับนางพยาบาลที่หน้าตาคลา้ยเรียม เขาตกใจมาก นางพยาบาลผูน้ั้นก็รู้สึก

ชอบเขายิม้นอ้ยยิม้ใหญ่ให ้จึงทราบวา่เธอช่ือ มิเรียม  

 ในขณะเดียวกนัพีรกานตฟ้ื์นขึ้นมาดว้ยแรงเขยา่ของแจ่มจนัทร์ เม่ือลืมตาขึ้นมาเธอเผลอพูด

ออกมาว่าคุณอาบจนัทร์ แจ่มจนัทร์จึงบอกว่านั่นคือช่ือของคุณยา่ทวดของฉัน พีชกลับไปหัวหิน            

อีกคร้ัง แต่ก็ไม่พบเจอใคร แจ่มจนัทร์พาพีชไปหาหมอ เพราะรู้สึกว่าหลงัจากฟ้ืนขึ้นมาพีชพูดจา

แปลก ๆ ระหว่างทางออกจากโรงพยาบาลก็ได้พบกับนายแพทย์ภีรวัตซ่ึงมีหน้าตาเหมือน                   

หม่อมราชวงศภ์ทัร ซ่ึงเดินมากบัพยาบาลที่หน้าตาเหมือนแม่เรียมมีท่าทีสนิทสนม พีชเดินเขา้ไป

หาภีรวตัพร้อมทกัทายทั้งคู่จ  ากนัไดว้า่ในอดีตชาตินั้นเคยเป็นคู่รักกนัมา และจะครองรักกนัในชาติน้ี 
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ประวตัิย่อผู้วจิัย 
 
ช่ือ-ช่ือสกุล    มนชิดา  หนูแกว้ 
วนัเดือนปีเกิด    4  ตุลาคม  2535 
สถานที่อยูปั่จจุบนั   บา้นเลขที่ 3 / 4 หมู่ 15 ต าบลท่าเรือ  
     อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช   จงัหวดันครศรีธรรมราช 
     รหสัไปรษณีย ์80290 
ต าแหน่งหนา้ที่การงานปัจจุบนั  รับราชการ ต  าแหน่ง ครู 
สถานที่ท  างานปัจจุบนั   โรงเรียนชะอวด  หมู่ที ่9 ต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด 
     จงัหวดันครศรีธรรมราช   รหสัไปรษณีย ์80180 
ประวตัิการศึกษา 
 พ.ศ. 2558   หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต สาขาวชิาการสอนภาษาไทย 
     มหาวทิยาลยับูรพา  จงัหวดัชลบุรี 
 พ.ศ. 2562                        หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาไทย 
     มหาวทิยาลยัทกัษิณ  จงัหวดัสงขลา  
 
 
 
  
 
   
  
 
 


