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การใช้โวหาร และกลวิธีในการนาเสนอเนื้ อหา โดยศึกษาจากนวนิ ยาย ของ รอมแพง 5 เรื่ อง ดังนี้
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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
วิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ สาเร็จลุล่วงได้ดว้ ยความกรุ ณา ช่วยเหลือ แนะนา และให้คาปรึ กษาเป็ น
อย่า งดี จ าก ผู ้ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร. พัช ลิ น จ์ จี น นุ่ น ประธานที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พนธ์ และ
อาจารย์ ดร. ปรี ยารั ต น์ เชาวลิ ต ประพั น ธ์ กรรมการที่ ป รึ กษาวิ ท ยานิ พน ธ์ ตลอดจน
รองศาสตราจารย์ มนตรี มีเนี ยม ประธานกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิ พนธ์ ที่ได้กรุ ณาถ่ายทอด
ความรู ้ ให้คาแนะนา และตรวจสอบแก้ไขด้วยความเอาใจใส่ เป็ นอย่างดี ผูว้ ิจยั กราบขอบพระคุ ณ
เป็ นอย่างสูง
กราบขอบพระคุณ คณาจารย์ผูท้ รงคุณ วุฒิในสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุ ษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ทุกท่านที่ได้ถ่ายทอดความรู ้ ให้คาแนะนา และให้ขอ้ เสนอแนะ
ในการดาเนินการทาวิทยานิพนธ์จนสาเร็จลุล่วงด้วยดี
กราบขอบพระคุณ รอมแพง ผูเ้ ขียนนวนิ ยายที่เต็มเปี่ ยมด้วยคุณค่าทั้งทางด้านเนื้ อหา และ
ทางด้านภาษา ให้ผวู ้ จิ ยั ได้อ่าน และศึกษาค้นคว้า มาเป็ นข้อมูลในการทาวิทยานิพนธ์
กราบขอบพระคุ ณ นายอนัน ต์ หนู แก้ว นางปิ ยะพร หนู แก้ว นางสาวมนัญ ญา หนู แก้ว
นางเขียว หนู แก้ว และญาติพี่นอ้ งทุกท่านที่คอยให้ความช่วยเหลือทั้งด้านกาลังทรัพย์ และที่สาคัญ
ด้านกาลังใจที่ดียงิ่ ตลอดมา
ขอขอบคุณ เพือ่ น ๆ นิ สิตสาขาวิชาภาษาไทย หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต ทุกท่านที่ให้
การช่วยเหลือ ให้คาแนะนา และเป็ นกาลังใจที่ดี
ขอขอบคุ ณ คณะครู กลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย โรงเรี ยนชะอวด ที่ให้ความช่ วยเหลื อ
แนะนา ทั้งยังอ านวยความสะดวกในการทาวิทยานิ พนธ์มาโดยตลอด นอกจากนี้ ยงั มี ผทู ้ ี่ให้ความ
ร่ วมมื อ ช่ วยเหลื อ อี กหลายท่ าน ซึ่ งผูว้ ิจยั ไม่ ส ามารถกล่ าวนามในที่ น้ ี ได้ท้ งั หมด จึงขอขอบคุ ณ
ทุกท่านเหล่านั้นไว้ ณ โอกาสนี้ดว้ ย
คุณค่าทั้งหลายที่ได้รับจากการทาวิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ ผูว้ ิจยั ขอมอบเป็ นกตัญญูกตเวทีแด่
คุณย่า บิดา มารดา พี่ และบูรพาจารย์ที่เคยอบรมสัง่ สอน ตลอดจนผูม้ ีพระคุณทุกท่าน
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บทที่ 1
บทนา
ภูมหิ ลัง
การใช้ภาษาเป็ นลักษณะเฉพาะในการใช้ภาษาของนักเขียนแต่ละคน การใช้ภาษาสะท้อน
ถึงประสบการณ์ รสนิ ยม ความรู ้สึกนึ กคิด ตลอดจนความรู ้ ความสามารถของนักเขียนแต่ละคน
อาจจะแสดงในรู ปของประโยค การผูกเรื่ อง สานวนโวหาร การเล่นคา ซึ่ งผูอ้ ่านสามารถสังเกตได้
จากงานเขียนที่ปรากฏของนักเขียนนั้น ๆ ดังที่ ประทีป วาทิกทินกร (2543 : 57) ได้อ ธิ บายเรื่ อ ง
การใช้ภาษาไว้วา่ หมายถึง การเขียนที่แสดงออกมาและปรากฏให้เห็นเป็ นที่สงั เกตได้ สอดคล้องกับ
อมรา ประสิ ท ธิ รัฐ สิ น ธุ์ (2544 : 148) อธิ บ ายลี ล าภาษาไว้ว่า เป็ นรู ป แบบการใช้ภ าษาแบบใด
แบบหนึ่ง ซึ่งต่างจากการใช้แบบอื่น โดยบริ บทหรื อสถานการณ์การใช้ภาษา
การใช้ภาษาปรากฏให้เป็ นที่สงั เกตของผูอ้ ่านในงานเขียนประเภทต่าง ๆ ทั้งบันเทิงคดี และ
สารคดีให้เห็นลักษณะการใช้ภาษา ทั้งการใช้คา การใช้โวหาร ภาพพจน์ ที่จะทาให้สารจากผูเ้ ขียน
สื่อตรงผูอ้ ่านได้อย่างที่ผเู ้ ขียนต้องการ
วรรณกรรมเป็ นงานเขียนที่มีคุณค่าในตัวเองแม้วา่ เทคโนโลยีการสื่อสารจะทาให้ความนิยม
ในวรรณกรรมเปลี่ยนแปลงไปบ้าง แต่คุณค่าทางภูมิปัญญาของวรรณกรรมก็ยงั เป็ นสิ่งที่ประจักษ์อยู่
วรรณกรรมแต่ล ะเรื่ องบรรจุวฒั นธรรม ค่านิ ยม ความเป็ นอยู่ ของสังคมในสมัยนั้น รวมถึงแสดง
แนวคิดและประสบการณ์ ของผูป้ ระพันธ์ นับว่าเป็ นประสบการณ์ ทางอ้อมของผูอ้ ่าน เครื่ องมือ ที่
เป็ นตัวกลางที่จะเชื่ อ มโยงวรรณกรรมกับมนุ ษย์ คือ การอ่ าน ดังจะเห็ น ได้จากการจัดการศึกษา
ของไทย มุ่ งเน้ น ให้ เด็ ก ไทยรั ก การอ่ าน เพราะการอ่ านมี ค วามส าคัญ เป็ นการเปิ ดโลกใหม่ ๆ
การอ่านเป็ นยานพาหนะที่จะนาพาผูอ้ ่านไปยังที่ต่าง ๆ ทัว่ โลก
ไขสิ ริ ปราโมช ณ อยุธยา และวรนัน ท์ อักษรพงศ์ (2535 : 47) กล่ าวว่า การอ่ านมี ความ
จาเป็ นต่อชีวิตของคนไทยในยุคปั จจุบนั มาก เพราะการเปลี่ยนแปลง ทางด้านวัตถุ วิทยาการ และ
ความนึ กคิดซึ่งเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วจึงมีคาเปรี ยบเทียบว่า “ผูท้ ี่ไม่อ่านหนังสือ คือ ผูท้ ี่ปิดขังตัวเอง
อยู่ในบ้านคงรู ้แ ต่ โลกแคบ ๆในบ้านของตัว เองเท่ านั้ น ส่ วนผูท้ ี่ อ่ านหนังสื อ คื อ ผูท้ ี่ เปิ ดประตู
หน้าต่างทางออกไปสู่โลกข้างนอกซึ่งเต็มไปด้วยความรู ้และความคิดอันหาเขตสุดมิได้”
กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ (2544 : 1) มี แนวทางในการพัฒนาเยาวชนให้มีความรู ้
ความสามารถโดยส่ ง เสริ ม ให้ เยาวชนมี นิ สั ย รั ก การอ่ า น รู ้ จ ัก ศึ ก ษาหาความรู ้ เพื่ อ น าไปใช้
ในชีวิตประจาวัน โดยริ เริ่ ม โครงการรณรงค์เพื่อ การส่ งเสริ มการอ่าน ตั้งแต่ พ.ศ.2528 เป็ นต้นมา
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และมี การเผยแพร่ เทคนิ ค การจัดกิ จกรรมส่ งเสริ มนิ สัยรักการอ่ านอย่างกว้างขวาง เช่ น ส่ งเสริ ม
การอ่ านในโรงเรี ยนทัว่ ประเทศ มุ่ งเน้น ให้ผูเ้ รี ยนมี ความสาคัญ ที่สุด มี การจัดการเรี ยนการสอน
ให้ ผูเ้ รี ย นสามารถคิ ด เป็ นท าเป็ น มี นิ สั ยรั ก การอ่ านและเกิ ด การใฝ่ รู ้ อ ย่างต่ อ เนื่ อ ง นอกจากนี้
กระทรวงศึกษาธิ การ (2551 : 36) ได้จดั ทาหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พุทธศักราช
2551 กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ภ าษาไทยได้ร ะบุ ส าระและมาตรฐานการเรี ย นรู ้ สาระที่ 1 การอ่ า น
มาตรฐานที่ 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู ้และความคิดเพื่อ นาไปใช้ตดั สิ นใจ แก้ปัญหาใน
การดาเนินชีวติ และมีนิสยั รักการอ่าน
นอกจากมาตรฐานดังกล่ าวข้างต้น หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กาหนด
ตัวชี้วดั ที่เกี่ยวข้องกับการอ่านไว้หลายประเภท ทั้งการอ่านออกเสียง การจับใจความสาคัญจากเรื่ อง
ที่อ่าน การอ่านตีความ การอ่านเพื่อการวิเคราะห์และการแสดงความคิดเห็น ประเมินคุณค่าที่ได้จาก
เรื่ องที่อ่าน เรื่ องที่สาคัญไม่แพ้ทกั ษะการอ่าน คือ การเลือกเรื่ องที่อ่าน เพราะหากมีทกั ษะการอ่านที่
ดีแล้ว แต่ไม่สามารถเลือกเรื่ องที่เหมาะสมกับวัย ประสบการณ์ รวมถึงการคานึงถึงคุณค่าที่จะได้รับ
จากการอ่าน ทักษะการอ่ านก็ย่อมไม่ เกิ ดผลดีตามที่คาดหวังไว้ กระทรวงศึกษาธิ การ (2551 : 44)
ระบุสาระและมาตรฐานการเรี ยนรู ้ สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม มาตรฐานที่ 5.1 เข้าใจและ
แสดงความคิดเห็น วิจารณ์ วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและนามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ จริ ง กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 14) ได้กาหนดสาระการเรี ยนรู ้แกนกลางให้นกั เรี ยนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 - 6 สามารถจับใจความ ตีความ วิเคราะห์ วิจารณ์ คาดคะเนเหตุการณ์ แสดงความ
คิดเห็ น รวมถึ งการน าเรื่ อ งที่อ่ านไปประยุกต์ใช้ในชี วิตประจาวันได้ ซึ่ งประเภทสื่ อ ที่สาระการ
เรี ยนรู ้แกนกลางกาหนด เช่ น ข่าวสารจากสื่ อ สิ่ งพิมพ์ สื่ อ อิ เล็กทรอนิ กส์และแหล่ งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ
ในชุ มชน บทความ นิ ท าน เรื่ อ งสั้น นวนิ ยาย วรรณคดี สารคดี บัน เทิงคดี วรรณกรรมพื้น บ้าน
พระบรมราโชวาท รวมถึงบทร้อยกรอง และกวีนิพนธ์ต่าง ๆ เป็ นต้น
ด้านสาระการเรี ยนรู ้แกนกลางของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 - 6 ในหัวข้อ การวิเคราะห์
เรื่ อ งที่ อ่ าน แบ่งออกเป็ นวิเคราะห์คุณ ค่าด้านเนื้ อ หา วิเคราะห์ คุณ ค่าด้านสังคม วิเคราะห์คุณ ค่ า
ด้านข้อ คิด และวิเคราะห์คุณ ค่าด้านวรรณศิล ป์ เช่ น การใช้ภาพพจน์ การใช้โวหาร การใช้ภาษา
รวมถึงกลวิธีการนาเสนอเนื้อหาดังนั้น การวิเคราะห์กลวิธีการนาเสนอเนื้ อหา และการใช้ภาษาจาก
เรื่ องที่อ่านจึงจัดเป็ นการวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์ อย่างหนึ่ ง เพื่อให้นักเรี ยนได้เห็นแง่งามของ
ภาษาที่กวีเลือกสรรคามาใช้
ปั จจุบนั มี หนังสื อ ที่ใช้สาหรับการอ่ านเชิ งวิเคราะห์ที่หลากหลายทั้งวรรณกรรมประเภท
สารคดี บัน เทิ งคดี ทั้งของไทยและต่ างประเทศ นักเขี ยนยุคใหม่ มี อิ ส ระทางความคิ ดได้แ สดง
แนวคิดผ่านงานวรรณกรรมที่หลากหลาย ทั้งรู ปแบบ เนื้อหา และกลวิธีการประพันธ์ เพื่อให้ผอู ้ ่าน

3

ได้มี ท างเลื อ กอ่ านเรื่ อ งที่ ตนเองสนใจ สอดคล้อ งกับ หลัก สู ต รแกนกลางการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน
ที่ไ ด้กาหนดสาระการเรี ยนรู ้และตัวชี้ วดั ที่ ให้ความส าคัญ กับ การอ่ าน โดยให้อิ สระในการเลื อ ก
หนังสื อ ที่ นัก เรี ยนสนใจ เหมาะสมกับ วัย ประสบการณ์ ความสนใจ และการค านึ งถึ งคุ ณ ค่ าที่
นักเรี ยนจะได้รับ
ก น ก ว ลี พ จ น ป ก รณ์ (2561 : สื บ ค้ น เมื่ อ 18 ก ร ก ฎ าค ม 2561, จ าก http://www.
bangkokbiznews.com/news/detail/800097) นายกสมาคมนักเขียนแห่ งประเทศไทย กล่ าวเกี่ยวกับ
งานเขียนวรรณกรรมประเภทนวนิ ยายในปั จจุบนั ว่า ยุคนี้ เป็ นยุคของการเปลี่ ยนแปลงครั้งยิง่ ใหญ่
จากระบบหนั ง สื อ ที่ พิ ม พ์ด้ว ยกระดาษ เป็ นดิ จิ ต อล จึ ง อาจจะต้อ งเปิ ดใจให้ ก ว้างยอมรั บ กับ
การเปลี่ ย นแปลงต่ า ง ๆ เปิ ดใจว่า จะต้อ งพัฒ นางานเขี ย น ให้ เห็ น กระทั่ง ความแตกต่ า งของ
งานเขียนว่าไม่ได้มีแบบเดียว เช่นเดียวกับคนอ่านที่มีหลายแบบ การเปิ ดใจสาคัญที่สุด เพราะทาให้
งานนั้นมีคุณค่า มีความหมาย
ในการอ่านนวนิยายองค์ประกอบสาคัญที่ตอ้ งพิจารณา คือ โครงเรื่ อง แก่นเรื่ อง ตัวละคร
ฉาก เป็ นต้น โดยผู ้แ ต่ ง ต่ า งก็ พ ยายามใช้ ก ลวิ ธี ก ารประพัน ธ์ ต่ า ง ๆ เพื่ อ โน้ ม น้ า วใจผู ้อ่ า น
ผูแ้ ต่งบางคนแสดงการใช้ภาษาที่สะท้อนเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างโดดเด่น ดังเช่นรอมแพง
รอมแพง เป็ นนามปากกาของ จันทร์ยวีร์ สมปรี ดา นักเขียนชื่ อใหม่ ในวงการวรรณกรรม
รอมแพงจบการศึกษาจากคณะโบราณคดี สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
รอมแพงผลิตผลงานเขียนนวนิ ยายออกมามีการใช้ภาษาเฉพาะตัว คือ ใช้ภาษาสนทนาที่ผสมผสาน
ระหว่างอดีตและปั จจุบนั จุดเด่นของรอมแพง คือ การกาหนดให้ตวั ละครข้ามภพของตนเอง และ
แทรกเรื่ อ งเล่ าอิ งกับ ประวัติ ศาสตร์ ของยุค สมัยนั้น ๆ ตามความถนัด ของผูเ้ ขี ยนที่ ไ ด้ใช้ค วามรู ้
ด้านประวัติศาสตร์ อย่างเต็มที่ นวนิ ยายของรอมแพงมีเอกลักษณ์ เฉพาะตัว ทั้งการใช้สานวนภาษา
การใช้โวหารต่าง ๆ และการสร้างตัวละครนางเอกที่มีลกั ษณะคล้ายผูเ้ ขียนที่สนใจประวัตศาสตร์
ให้ สอดค ล้ อ งกั บ ที่ รุ่ งโรจน์ ธรรม รุ่ งเรื อ ง (2561 : สื บ ค้ น เมื่ อ 18 กรก ฎาคม 2561,จาก
https://www.matichonweekly.com/column/article_8840) อาจารย์ค ณะโบราณคดี มหาวิ ท ยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวว่า ตัวจริ งของรอมแพงสมัยที่เรี ยนด้วยกันที่คณะโบราณคดี มี บุคลิ ก
สดใส ร่ าเริ ง น่ารัก มีเสน่ห์ มีความอดทน ตามแนวนักศึกษาโบราณคดี
รอมแพง เริ่ ม เขียนหนังสื อ เมื่อ พ.ศ. 2549 มีผลงานด้านการเขียนนวนิ ยายทั้งสิ้ น 22 เรื่ อ ง
โดยได้ผลิ ต ผลงานอย่างต่อ เนื่ อ งถึ งปั จจุบนั นวนิ ยายที่ไ ด้รับการน าไปผลิ ต เป็ นละครโทรทัศ น์
มีจานวนหลายเรื่ อง เช่ น ดาวเกี้ยวเดือน บุพเพสันนิ วาส เรื อนพะยอม มิติรักข้ามดวงดาว เป็ นต้น
นวนิ ยายของรอมแพงได้สะท้อนให้เห็นบุคลิก ความคิด และความเป็ นตัวของตัวเองผ่านตัวละคร
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ที่เป็ นนางเอก คือ มีความกล้าหาญ สูค้ น แก่นแก้ว มีความรู ้ดา้ นประวัติศาสตร์ พูดจาตรงไปตรงมา
นางเอกของรอมแพงในนวนิยายทุกเรื่ องจะมีลกั ษณะนิสยั บุคลิกคล้ายกับผูเ้ ขียนเอง ดังตัวอย่าง
“ในบางครั้งเมื่อพิมพ์ลดาเห็นกิริยาที่ไม่ถูกใจของคุณนฤนาฏแล้วก็แทบจะวิ่ง
ไปด่ าทอด้ว ยความแค้น ใจในตัวกัญ จรี แต่ ทุ น เดิ ม สุ ด ท้ายก็ ราลึ ก ได้ว่าเป็ น
คนละคนกันกับที่แย่งสามีของหล่อนไปจึงได้แต่เก็บข่มอารมณ์ไว้ บางทีก็กรี๊ ด
ออกมาอย่างอึดอัดใจ แต่ก็นนั่ แหละไม่มีใครได้ยนิ หล่อนเลยแม้แต่คนเดียว”
(พรายพรม. 2561ข : 31)
นวนิ ยายของรอมแพงมีจุดเด่ น คือ เป็ นนวนิ ยายแนวรัก โรแมนติก เบาสมอง คลายเครี ยด
และมักแทรกมุ กตลกตลอดทั้งเรื่ อง ประการสาคัญ คือ สอดแทรกความรู ้ทางด้านประวัติศาสตร์
โครงเรื่ องโดยรวมของนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ มีลกั ษณะคล้ายกัน คือ นางเอกเกิดในครอบครัวที่
มีฐานะปานกลาง หรื อเกิดในครอบครัวของข้าราชการ โดยจะอาศัยอยูก่ ับแม่ จากนั้นจะมีเหตุให้
นางเอกต้องไปยังสถานที่แห่งหนึ่ ง หรื อพบเจอสิ่ งของโบราณชิ้นหนึ่ ง แล้วสถานที่น้ นั หรื อสิ่งของ
ชิ้นนั้นจะพานางเอกไปสู่ ภพชาติในอดีต หรื อในอนาคต จากนั้นก็จะไปพบพระเอกในภพที่ต่างจาก
ภพชาติในปั จจุบนั ในช่วงแรกพระเอกจะไม่ชอบนางเอก ด้วยคิดว่านางเอกเป็ นผูห้ ญิงแปลก มีกิริยา
ไม่ เหมื อ นคนอื่ น ต่ อ มาพระเอกจะตกหลุ ม รั ก นางเอกในที่ สุ ด นางเอก และพระเอกจะฝ่ าฟั น
อุปสรรคต่าง ๆ ไปด้วยกันโดยเฉพาะ การฝ่ าฟั นอุปสรรคที่เกิดจากผูห้ ญิงคนรักของพระเอก หรื อ
คู่ห มั้น คู่หมาย เดิ ม ของพระเอก ตอนจบของเรื่ อ งนางเอกจะต้อ งมี เหตุให้กลับไปยังพบปั จจุบ ัน
แล้วกลับมาครองรักกับพระเอกในภพใหม่
ข้อสังเกตอี กประการหนึ่ งในนวนิ ยายของรอมแพง คือ นางเอกจะเป็ นตัวเปิ ดเรื่ อ ง และ
เรื่ องราวในนวนิ ยายจะดาเนิ นโดยนางเอกเป็ นสาคัญ การเล่าเรื่ อง คือ ให้บุคคลที่สามเป็ นผูเ้ ล่าเรื่ อง
หรื อที่เรี ยกว่าเล่าเรื่ องแบบสายตาพระเจ้า
นอกจากการสร้างตัวละครจะเป็ นเอกลักษณ์ประจาตัวรอมแพงแล้ว การใช้ภาษาที่รอมแพง
ใช้มกั มีความโดดเด่นมากเช่นกัน เช่น การใช้ประโยคคาถามเชิงวาทศิลป์ ดังตัวอย่าง “คุณจะรั้งผม
ไว้ทาไมนักหนา คุณก็รู้ดีแก่ ใจว่าผมรักใครกัญจรี คือผูห้ ญิงคนเดียวที่ผมรักและจะรักตลอดไป”
(พรายพรม. 2561ข : 7) ด้วยความที่รอมแพง จบการศึกษาจากคณะโบราณคดี จึงมี คาที่สอดคล้อ ง
กับบริ บทของเวลาสอดแทรกอยูค่ ่อนข้างมาก เช่น คาว่า ดอก ซึ่ งในภาษาปั จจุบนั ใช้คาว่า หรอก
ดังนี้ “ไม่ตอ้ งห่วงดอกค่ะคุณพี่ น้อยจะคอยเปิ ดประตูให้คุณพีเ่ องค่ะ” (พรายพรม. 2561ข : 60)
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การภาษาน าเสน อเนื้ อห าใน งาน น วนิ ยายแน วข้ า มภพ ข้ า มชาติ ข อ งรอม แพ ง
มี ความโดดเด่ นกว่าประเภทอื่ น ๆ เช่ น เมื่ อ ตัวละครในยุคปั จจุบ ัน ย้อ นอดี ต ไปจะเผลอพูดภาษา
ในสมัยปั จจุบนั ทาให้ตวั ละครในสมัยอดีตเกิดความสงสัย ดังตัวอย่าง
“เจ้าค่ะ บาย ปากพลั้งพูดเป็ นเชิงไล่ให้ไปสักทีคล้ายพีรกานต์ดว้ ยความเผลอตัว
ทาให้ยอดกะพริ บตาปริ บ ๆ ก่อนจะหัวเราะออกมาอย่างอดไม่ได้เมื่อเห็นสีหน้า
ปูเลี่ยน ๆ ของเด็กหญิงที่กาลังปิ ดปากตัวเอง ซึ่งไม่ทนั แล้ว”
(มณี รัตนะ. 2558 : 59)
นวนิ ย ายอิ ง ประวัติ ศ าสตร์ ข องรอมแพงซึ่ งเป็ นนวนิ ย ายสมั ย ใหม่ ได้รั บ ความนิ ย ม
ในปั จจุบนั เป็ นอย่างมาก มีคุณค่าด้านการใช้ภาษาที่มีความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็ นแนวทางให้
ครู และนักเรี ยนนาไปปรับใช้ในการวิเคราะห์การใช้ภาษาของนักเขียนคนอื่น ๆ หรื อฝึ กให้นักเรี ยน
รู ้จกั การสังเกตการใช้ภาษาของนักเขียนแต่ละบุคคลว่ามีความแตกต่างกัน หรื อเหมือนกันอย่างไร
ทาให้ให้เกิดความเข้าใจการใช้ภาษาของนักเขียนบางคนมากยิง่ ขึ้น
การศึกษากลวิธีในการนาเสนอเนื้ อ หาและการใช้ภาษาจากนวนิ ยายในงานวิจยั ที่ผ่านมา
พบว่า ผูศ้ ึกษาส่วนใหญ่มุ่งศึกษาในวรรณกรรมประเภทเรื่ องสั้นและนวนิยาย เช่น การศึกษาลักษณะ
ภาษาจินตภาพในเรื่ องสั้นของ อัศศิริ ธรรมโชติ (ดลฤทัย ชาวดีเดช. 2540 : บทคัดย่อ) พบลักษณะ
ภาษาที่ทาให้ผอู ้ ่านเกิดจินตภาพได้อย่างชัดเจนลึกซึ้ ง มีการเล่นเสี ยงสัมผัสคล้องจอง และมีจงั หวะ
การใช้คาที่มีความหมายตรงกันข้าม เป็ นต้น งานวิจยั เรื่ อง การวิเคราะห์ท่วงทานองแต่ง และกลวิธี
การแต่ ง นวนิ ยายของ สุ ว รรณี สุ ค นธา (เพลิ น พิ ศ เที ย รฆราดร. 2525 : บทคัด ย่อ ) พบการใช้
ภาษาปาก เช่น คาภาษาตลาด คาสแลง คาติดปาก คาซ้อนเสี ยง ซึ่ งเน้น สร้างความเข้าใจ และความ
ชัดเจน อย่างไรก็ตาม การศึกษากลวิธีในการนาเสนอเนื้ อหาและการใช้ภาษาของนักเขียนรุ่ นใหม่ยงั
ปรากฏไม่มากนัก ทั้ง ๆ ที่นักเขียนรุ่ นใหม่มีจานวนเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ ทั้งยังได้รับความนิ ยมจากสังคม
ในปั จจุบนั
ผูว้ ิจยั เห็ น ว่า การศึก ษากลวิธีในการน าเสนอเนื้ อ หาและการใช้ภ าษาในนวนิ ยาย ของ
รอมแพง น่ าสนใจเพราะ เป็ นหนึ่ งในนัก เขียนที่ ไ ด้รับ ความนิ ยมอย่างมากในปั จจุบ ัน มี การน า
นวนิ ยายของรอมแพงไปสร้างเป็ นละครโทรทัศน์จนได้รับการยอมรับในวงกว้าง การใช้ภาษาของ
ผูเ้ ขียนทาให้เห็นเนื้อหาของนวนิยายที่มิใช่เพื่อความบันเทิงประโลมโลกเพียงอย่างเดียว แต่ได้แฝง
การบันทึกเหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์ไทย เพื่อให้เยาวชนรุ่ นหลังได้เกิดความภาคภูมิใจใน
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บรรพบุ รุ ษ ไทย สามารถใช้ เป็ นแนวทางแก่ ค รู ผู ้ส อนในการจัด การเรี ย นการสอนในเรื่ อ ง
วรรณกรรมไทย ให้มีการมองวรรณกรรมที่หลากหลาย ด้วยเหตุน้ ี ผูว้ จิ ยั จึงสนใจที่จะศึกษากลวิธีใน
การนาเสนอเนื้อหาและการใช้ภาษาในงานเขียนนวนิยายของรอมแพงต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
เพื่อ ศึ ก ษากลวิธี ในการน าเสนอเนื้ อ หาและการใช้ภ าษาในนวนิ ยาย ของ รอมแพงใน
ประเด็นต่อไปนี้
1. การใช้คา
2. การใช้ประโยค
3. การใช้ภาพพจน์
4. การใช้โวหาร
5. กลวิธีในการนาเสนอเนื้อหา

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับจากการวิจยั
1. ท าให้ ท ราบถึ ง กลวิ ธี ใ นการน าเสนอเนื้ อหาและการใช้ ภ าษาในนวนิ ยาย ของ
รอมแพง
2. สามารถนาความรู ้ที่ได้จากการศึกษาไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
ในกลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย ระดับ มัธ ยมศึ กษา ในสาระการเรี ย นรู ้ เรื่ อ ง วรรณกรรมไทย
วรรณกรรมพิจารณ์ เป็ นต้น

ขอบเขตของการวิจยั
1. ขอบเขตด้ านข้ อมูล
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ศึกษางานเขียนนวนิ ยาย ของ รอมแพง เฉพาะเรื่ อ งที่เกี่ ยวข้อ ง
การข้ามภพ ข้ามชาติ ผู ้วิจยั ได้ค ัด เลื อ กนวนิ ยายที่ ใช้ในการวิจยั ทั้งหมด 5 เรื่ อ ง ทั้งนี้ นวนิ ยาย
ทั้ง 5 เรื่ อ ง ที่ ผูว้ ิจ ัย คัด เลื อ กมาเป็ นนวนิ ย ายอิ งประวัติ ศ าสตร์ ที่ เป็ นการใช้ภ าษาที่ ท้ งั 2 ภพใน
นวนิยายเรื่ องเดียวคือ การใช้ภาษาในภพชาติปัจจุบนั และการใช้ภาษาในภพชาติในอดีตพบทั้งหมด
5 เรื่ องดังต่อไปนี้
1. พรายพรหม
พ.ศ. 2550 (พิมพ์ครั้งที่ 1)
2. เรื อนพะยอม
พ.ศ. 2552 (พิมพ์ครั้งที่ 1)
3. บุพเพสันนิวาส พ.ศ. 2553 (พิมพ์ครั้งที่ 1)
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4. มินตรา
5. มณี รัตนะ

พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2558

(พิมพ์ครั้งที่ 1)
(พิมพ์ครั้งที่ 1)

2. ขอบเขตด้ านเนื้อหา
การวิ เคราะห์ ก ลวิ ธี ใ นการน าเสนอเนื้ อหาและการใช้ ภ าษาในน วนิ ยาย ของ
รอมแพงโดยใช้หวั ข้อในการวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้
1. การใช้คา
1.1 การใช้คาบ่งชี้พฤติกรรม
1.2 การใช้คาเรี ยกชื่อ
1.3 การใช้คาบอกขนาด จานวน
1.4 การใช้คาลงท้าย
1.5 การใช้คาแสดงการถาม
1.6 การใช้คาสรรพนาม
1.7 การใช้คาอุทาน
1.8 การใช้คาสแลง
1.9 การใช้คาทับศัพท์
2. การใช้ประโยค
2.1 การใช้ประโยคกระชับ
2.2 การใช้ประโยคขนาดยาว
2.3 การใช้ประโยคที่มีคาถามเชิงวาทศิลป์
3. การใช้ภาพพจน์
3.1 การใช้ภาพพจน์อุปมา
3.2 การใช้ภาพพจน์อติพจน์
3.3 การใช้ภาพพจน์บุคลาธิษฐาน
3.4 การใช้ภาพพจน์สทั พจน์
4. การใช้โวหาร
4.1 การใช้บรรยายโวหาร
4.1.1 การบรรยายสถานะของตัวละครที่ต่างชนชั้นกัน
4.1.2 การบรรยายค่านิยมของตัวละครตามยุคสมัย
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4.2 การใช้พรรณนาโวหาร
4.2.1 การพรรณนาพฤติกรรมของตัวละคร
4.2.2 การพรรณนาอารมณ์ความรู ้สึกของตัวละคร
4.3 การใช้เทศนาโวหาร
4.3.1 การให้ขอ้ คิดด้านความรักชาติ และพระมหากษัตริ ย ์
4.3.2 การให้ขอ้ คิดด้านความรัก
4.3.3 การให้ขอ้ คิดด้านการดาเนินชีวติ
5. กลวิธีในการนาเสนอเนื้อหา
5.1 การตั้งชื่อเรื่ อง
5.1.1 การตั้งชื่อเรื่ องโดยใช้ชื่อตัวละครหลัก
5.1.2 การตั้งชื่อเรื่ องตามสถานที่
5.1.3 การตั้งชื่อเรื่ องตามแนวคิดสาคัญของเรื่ อง
5.1.4 การตั้งชื่อเรื่ องตามสิ่งของสาคัญของเรื่ อง
5.2 การเปิ ดเรื่ อง
5.2.1 การเปิ ดเรื่ องโดยพรรณนาฉากและบรรยากาศ
5.2.2 การเปิ ดเรื่ องโดยพรรณนาพฤติกรรมของตัวละคร
5.2.3 การเปิ ดเรื่ องโดยใช้บทสนทนาของตัวละคร
5.2.4 การเปิ ดเรื่ องโดยใช้บทประพันธ์ของผูแ้ ต่งเอง
5.3 การดาเนินเรื่ อง
5.3.1 การเรี ยงลาดับเนื้อเรื่ อง
5.3.2 การอ้างถึง
5.3.2.1 การอ้างถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์
5.3.2.2 การอ้างถึงบทประพันธ์
5.3.2.3 การอ้างถึงบทเพลง
5.3.2.4 การอ้างถึงสถาบันพระมหากษัตริ ย ์
5.3.3 การสอดแทรกคาประพันธ์ของตนเอง
5.3.3.1 การสอดแทรกคาประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภาพ
5.3.3.2 การสอดแทรกคาประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ
5.3.3.3 การสอดแทรกคาประพันธ์ประเภทกลอนหก
5.3.3.4 การสอดแทรกคาประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11
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5.4 การปิ ดเรื่ อง
5.4.1 การปิ ดเรื่ องโดยการบรรยายเรื่ องราวในอดีต
5.4.2 การปิ ดเรื่ องโดยการใช้บทเพลงที่สื่อถึงเรื่ องราวในอดีต
5.4.3 การปิ ดเรื่ องโดยการใช้บทประพันธ์ที่สื่อถึงเรื่ องราวในอดีต

วิธีการดาเนินการวิจยั
การศึกษากลวิธีในการนาเสนอเนื้ อหาและการใช้ภาษาในนวนิยาย ของ รอมแพง โดยผูว้ จิ ยั
ได้ศึกษาจากตารา เอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องและนาเสนอผลการศึกษาโดยวิธีพรรณนาเชิงวิเคราะห์
ซึ่งมีข้นั ตอนดังนี้
1. ขั้นรวบรวมข้ อมูล
1.1 ศึ กษางานวิจยั และเอกสารที่ เกี่ ยวข้อ งกับ การวิเคราะห์ ก ารใช้ภ าษาในนวนิ ยาย
อิงประวัติศาสตร์
1.2 รวบรวมงานเขียนประเภทนวนิยายของ รอมแพง
1.3 ศึก ษางานเขียนนวนิ ยายของรอมแพง เฉพาะเรื่ อ งที่ เกี่ ยวข้อ งกับ ประวัติ ศาสตร์
การข้ามภพ ข้ามชาติ ผูว้ จิ ยั ได้คดั เลือกนวนิยายที่ใช้ในการวิจยั ทั้งหมด 5 เรื่ อง ดังต่อไปนี้
1.3.1 พรายพรหม
พ.ศ. 2550 (พิมพ์ครั้งที่ 1)
1.3.2 เรื อนพะยอม
พ.ศ. 2552 (พิมพ์ครั้งที่ 1)
1.3.3 บุพเพสันนิวาส
พ.ศ. 2553 (พิมพ์ครั้งที่ 1)
1.3.4 มินตรา
พ.ศ. 2556 (พิมพ์ครั้งที่ 1)
1.3.5 มณี รัตนะ
พ.ศ. 2558 (พิมพ์ครั้งที่ 1)
1.4 รวบรวมศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษา
1.5 รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับนวนิยายและนวนิยายอิงประวัติศาสตร์
2. ขั้นวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์กลวิธีในการนาเสนอเนื้ อ หาและการใช้ภาษาในนวนิ ยาย ของ รอมแพง
โดยใช้หวั ข้อในการวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้
2.1 การใช้คา
2.1.1 การใช้คาบ่งชี้พฤติกรรม
2.1.2 การใช้คาเรี ยกชื่อ
2.1.3 การใช้คาบอกขนาด จานวน
2.1.4 การใช้คาลงท้าย
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2.1.5 การใช้คาแสดงการถาม
2.1.6 การใช้คาสรรพนาม
2.1.7 การใช้คาอุทาน
2.1.8 การใช้คาสแลง
2.1.9 การใช้คาทับศัพท์
2.2 การใช้ประโยค
2.2.1 การใช้ประโยคกระชับ
2.2.2 การใช้ประโยคขนาดยาว
2.2.3 การใช้ประโยคที่มีคาถามเชิงวาทศิลป์
2.3 การใช้ภาพพจน์
2.3.1 การใช้ภาพพจน์อุปมา
2.3.2 การใช้ภาพพจน์อติพจน์
2.3.3 การใช้ภาพพจน์บุคลาธิษฐาน
2.3.4 การใช้ภาพพจน์สทั พจน์
2.4 การใช้โวหาร
2.4.1 การใช้บรรยายโวหาร
2.4.1.1 การบรรยายสถานะของตัวละครที่ต่างชนชั้นกัน
2.4.1.2 การบรรยายค่านิยมของตัวละครตามยุคสมัย
2.4.2 การใช้พรรณนาโวหาร
2.4.2.1 การพรรณนาพฤติกรรมของตัวละคร
2.4.2.2 การพรรณนาอารมณ์ความรู ้สึกของตัวละคร
2.4.3 การใช้เทศนาโวหาร
2.4.3.1 การให้ขอ้ คิดด้านความรักชาติ และพระมหากษัตริ ย ์
2.4.3.2 การให้ขอ้ คิดด้านความรัก
2.4.3.3 การให้ขอ้ คิดด้านการดาเนินชีวติ
2.5 กลวิธีในการนาเสนอเนื้อหา
2.5.1 การตั้งชื่อเรื่ อง
2.5.1.1 การตั้งชื่อเรื่ องโดยใช้ชื่อตัวละครหลัก
2.5.1.2 การตั้งชื่อเรื่ องตามสถานที่
2.5.1.3 การตั้งชื่อเรื่ องตามแนวคิดสาคัญของเรื่ อง

11

2.5.1.4 การตั้งชื่อเรื่ องตามสิ่งของสาคัญของเรื่ อง
2.5.2 การเปิ ดเรื่ อง
2.5.2.1 การเปิ ดเรื่ องโดยพรรณนาฉากและบรรยากาศ
2.5.2.2 การเปิ ดเรื่ องโดยพรรณนาพฤติกรรมของตัวละคร
2.5.2.3 การเปิ ดเรื่ องโดยใช้บทสนทนาของตัวละคร
2.5.2.4 การเปิ ดเรื่ องโดยใช้บทประพันธ์ของผูแ้ ต่งเอง
2.5.3 การดาเนินเรื่ อง
2.5.3.1 การเรี ยงลาดับเนื้อเรื่ อง
2.5.3.2 การอ้างถึง
2.5.3.2.1 การอ้างถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์
2.5.3.2.2 การอ้างถึงบทประพันธ์
2.5.3.2.3 การอ้างถึงบทเพลง
2.5.3.2.4 การอ้างถึงสถาบันพระมหากษัตริ ย ์
2.5.3.3 การสอดแทรกคาประพันธ์ของตนเอง
2.5.3.3.1 การสอดแทรกคาประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภาพ
2.5.3.3.2 การสอดแทรกคาประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ
2.5.3.3.3 การสอดแทรกคาประพันธ์ประเภทกลอนหก
2.5.3.3.4 การสอดแทรกคาประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11
2.5.4 การปิ ดเรื่ อง
2.5.4.1 การปิ ดเรื่ องโดยการบรรยายเรื่ องราวในอดีต
2.5.4.2 การปิ ดเรื่ องโดยการใช้บทเพลงที่สื่อถึงเรื่ องราวในอดีต
2.5.4.3 การปิ ดเรื่ องโดยการใช้บทประพันธ์ที่สื่อถึงเรื่ องราวในอดีต
3. ขั้นสรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
เมื่ อ ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมู ลเกี่ยวกับกลวิธีในการนาเสนอเนื้ อหาและการใช้ภาษาใน
นวนิยาย ของ รอมแพง ผูว้ จิ ยั จึงนาเสนอข้อมูลดังนี้
3.1 สรุ ปผลและอภิปรายผล
3.2 เสนอผลการศึกษาโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์
3.3 อธิบายข้อเสนอแนะเพือ่ เป็ นแนวทางนาไปใช้กบั การจัดการเรี ยนรู ้
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
นวนิ ย าย หมายถึ ง งานเขี ยนบัน เทิ ง คดี ที่ ผูเ้ ขี ย นแต่ งขึ้ น จากจิ น ตนาการหรื อ เค้าของ
ความจริ ง โดยมีการสมมุติตวั ละครเพือ่ ถ่ายทอดแนวคิดของผูเ้ ขียน
นวนิ ย ายอิ ง ประวั ติ ศ าสตร์ หมายถึ ง งานเขี ย นบัน เทิ ง คดี ที่ แ ต่ ง ขึ้ นจากจิ น ตนาการ
โดยนาเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ มาเป็ นข้อมูลในการเขียนนวนิยาย โดยใช้ตวั ละครที่มีอยูจ่ ริ งใน
ประวัติศาสตร์มาใส่ความรู ้สึกนึกคิด บทสนทนา นิ สยั ใจคอ หรื ออาจจะเพิม่ ตัวละครในจินตนาการ
เพือ่ ให้เนื้อเรื่ องในนวนิยายสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
การใช้ ภาษา หมายถึ ง การใช้ภาษาในการประพันธ์ซ่ ึ งเป็ นลักษณะเฉพาะของนัก เขี ยน
แต่ล ะคนตามประสบการณ์ ภู มิ ห ลัง ความรู ้ ความชอบ ซึ่ งสามารถสังเกตได้จ ากการเรี ยบเรี ย ง
การใช้คา การใช้ประโยค การใช้ภาพพจน์ การใช้โวหาร
กลวิธีการนาเสนอเนื้อหา หมายถึ ง กลวิธีในการนาเสนอเนื้ อ หาเป็ นวิธีการประพันธ์ที่มี
ลักษณะเฉพาะตัว ผูเ้ ขียนจะพยายามเลื อ กสรรกลวิธีการน าเสนอเนื้ อ หาต่ าง ๆ เพื่อ ให้งานเขี ยน
ของตนเป็ นที่ น่ า สนใจ กลวิธี ก ารน าเสนอเนื้ อ หาประกอบด้ว ย การตั้ง ชื่ อ เรื่ อ ง การเปิ ดเรื่ อ ง
การดาเนินเรื่ อง การปิ ดเรื่ อง

ข้ อตกลงเบื้องต้ น
งานวิจยั ฉบับ นี้ ศึกษาเฉพาะนวนิ ยายอิ งประวัติศาสตร์ เท่านั้น คื อ งานเขียนบันเทิ งคดี ที่
แต่งขึ้นจากจินตนาการโดยนาเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์มาเป็ นข้อมูลในการเขียนนวนิ ยาย โดยใช้
ตัวละครที่มีอยูจ่ ริ งในประวัติศาสตร์มาใส่ ความรู ้สึกนึ กคิด บทสนทนานิ สัยใจคอ หรื ออาจจะเพิ่ม
ตัวละครในจินตนาการ เพือ่ ให้เนื้อเรื่ องในนวนิยายสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
การวิจยั เรื่ อง กลวิธีในการนาเสนอเนื้ อหาและการใช้ภาษาในนวนิ ยาย ของ รอมแพง ผูว้ จิ ยั
ได้ศึกษาค้นคว้ารวบรวมเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อ ง เพื่อ เป็ นพื้น ฐานในการดาเนิ น การวิจยั
ตามลาดับต่อไปนี้
1. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษา
1.1 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษา
1.2 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษา
2. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับนวนิยายและนวนิยายอิงประวัติศาสตร์
2.1 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับนวนิยาย
2.2 เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับนวนิยายอิงประวัติศาสตร์
2.2.1 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับนวนิยายอิงประวัติศาสตร์
2.2.2 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับนวนิยายอิงประวัติศาสตร์
3. ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และผลงานของรอมแพง
3.1 ประวัติส่วนตัว
3.2 ประวัติการศึกษา
3.2 ประวัติการทางาน
3.4 ผลงานที่ได้รับการตีพมิ พ์
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เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ องกับการใช้ ภาษา
1. เอกสารที่เกีย่ วข้ องกับการใช้ ภาษา
การใช้ภาษาเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญในงานประพันธ์ประเภทนวนิ ยายและเรื่ องสั้น เพราะ
เป็ นเครื่ องมือในการสื่อความคิดและเรื่ องราว นักเขียนแต่ละคนมีลีลาในการใช้ภาษาที่แตกต่างกัน
และแบบเฉพาะของตนเอง การศึ ก ษาการใช้ภ าษา พิ จ ารณาได้จ ากการใช้ ค า ความเปรี ย บ
และรู ปแบบของประโยค ลีลาการใช้ภาษาจะแสดงให้เห็นน้ าเสี ยง หรื อท่าทีของผูแ้ ต่งในลักษณะ
ต่าง ๆ
1.1 ความหมายของลีลาภาษา
เส ถี ย ร โ ก เศ ศ (2514:141); ก า ญ จ น า วิ ช ญ า ป ก ร ณ์ (2534 :1); ม ห า วิ ท ย า ลั ย
สุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) (2534 : 299); ธัญญา สัขพันธานนท์ (2539 : 209); กุหลาบ มัลลิกะมาส
(2531 : 21) และ อมรา ประสิทธิรัฐสินธุ์ (2544 : 148) ได้อธิบายความหมายของลีลาภาษาไว้ทานอง
เดียวกัน ดังนี้ คาว่า สไตล์ (Style) ว่าเป็ นท่วงทานองที่แสดงออกของผูค้ นนั้น ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นโดย
จงใจหรื ออาจไม่จงใจก็ได้ลีลาภาษาของแต่ละคนไม่เหมือนกันขึ้นอยูก่ บั ประสบการณ์ ความรู ้สึก
นึกคิด ตลอดจนความสามารถเฉพาะตัวของนักเขียน ลีลาการเขียนเกิดจากองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น
การเลือกใช้คา ประโยค วลี หรื อการใช้ภาษาในเชิงความเปรี ยบ
เจือ (2518 : 86-156); ประภาศรี สี ห อ าไพ (2531 : 100); เปลื้ อ ง ณ นคร (2535 : 63-64)
และ ถวัลย์ มาศจรัส (2535 : 36) ได้อธิบายความหมายของลีลาภาษาไว้ทานองเดียวกัน กล่าวว่า ลีลา
ทานองการเขียน เป็ นการแสดงออกซึ่ งความรู ้สึกนึ กคิดตลอดจนเจตคติของนักเขียน โดยนักเขียน
ได้ระบายความลึ กซึ้ งทางจิต ใจ อุ ป นิ สัยของนัก เขียน ออกมาเป็ นลี ล าเฉพาะของตน ทั้งยังเป็ น
สานวนโวหารที่แสดงกลวิธีก ารเขียนขึ้นมาในโลกของวรรณกรรม หากแปลอย่างง่ายที่สุดก็คือ
“แบบ” ได้แก่ รู ปทรงหรื อลักษณะเฉพาะของสิ่งใดสิ่ งหนึ่ ง การเขียนหนังสื อก็ต่างมีแบบเฉพาะตัว
ของนักเขียนเอง
ประทีป วาทิกทินกร (2543 : 57) ได้อธิบายเรื่ องท่วงทานองเขียนไว้วา่ หมายถึง ลีลาท่าที
ในการเขียนที่แสดงออกมาและปรากฏให้เห็นเป็ นที่สังเกตได้วา่ เป็ นอย่างไร เช่น การใช้คายากหรื อ
ง่าย การผูกประโยคสั้นหรื อยาว การลาดับประโยคต่อเนื่องกันเรื่ อยไปหรื อกลับไปกลับมา เป็ นต้น
การเขียนของแต่ละคนย่อมจะมีท่วงทานองของตนเอง ซึ่งอาจจะคล้ายคลึงหรื อแตกต่างกับของคน
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อื่นก็ไ ด้ นอกจากนี้ ประทีปยังได้แบ่งท่วงทานองเขียนออกเป็ นแบบต่าง ๆ พร้อ มทั้งยกตัวอย่าง
ประกอบ ซึ่งสรุ ปได้ดงั นี้
1. ท่ วงท านองเขี ยนแบบเรี ยบ ๆ เป็ นท่ ว งท านองเขี ยนที่ ใช้ค าง่าย ๆ ชัด เจน การผูก
ประโยคไม่ซบั ซ้อน ทาให้อ่านง่าย เข้าใจได้ทนั ที
2. ท่ ว งท านองเขี ย นแบบกระชับ รั ด กุ ม เป็ นท่ ว งท านองเขี ย นที่ ใ ช้ค าทุ ก ค าให้ เป็ น
ประโยชน์มากที่สุด ตรงความหมายที่สุด และข้อความที่กล่าวมาไม่ออ้ มค้อมหรื อเล่นสานวนโวหาร
3. ท่วงทานองเขียนแบบเข้มข้น เป็ นท่วงทานองเขียนที่ใช้คาซึ่ งมีน้ าหนัก ใช้ประโยค
อย่างมีภาพพจน์ ทั้งเปรี ยบเทียบและประชดประชัน ทาให้ผอู ้ ่านเกิดความรู ้สึกและสมใจ
4. ท่ วงท านองเขี ยนแบบสู งส่ ง เป็ นท่ ว งท านองเขี ยนที่ ใช้ศพั ท์ค่อ นข้างยาก การผูก
ประโยคมี ช้ นั เชิ งมาก ผูอ้ ่ านจะต้องมี พ้ืน ฐานทางด้านภาษาและเรื่ อ งราวนั้น ๆ พอสมควร จึงจะ
สามารถอ่านเข้าใจได้
5. ท่วงทานองเขียนแบบสละสลวย เป็ นท่วงทานองเขียนที่ใช้คาอย่างประณี ตเหมาะสม
การผูกประโยคก็เป็ นไปอย่างวิจิตรบรรจงและแจ่มแจ้ง ความคิดที่แสดงออกมาก็น่าฟัง ทาให้ผอู ้ ่าน
เกิดความซาบซึ้งประทับใจ
สรุ ปได้ว่าลีล า หมายถึ ง การใช้ภาษาในการประพันธ์ซ่ ึ งเป็ นลักษณะเฉพาะของนักเขียน
แต่ละคน ตามประสบการณ์ ภูมิห ลัง ความรู ้ ความชอบ ซึ่ งสามารถสังเกตได้จากการเรี ยบเรี ยง
ถ้อยคา การเลือกใช้คา การเลือกใช้ประโยค การผูกประโยค กลวิธีการดาเนินเรื่ อง ตลอดจนน้ าเสียง
และท่วงทานองในการแต่ง
1.2 ลีลาการใช้ โวหารภาพพจน์
ชานาญ รอดเหตุภยั (2519 : 85); ประภาศรี สี หอาไพ (2531 : 51) และ วิภา กงกะนันทน์
(2533 : 35) ได้ให้ความหมายของโวหารไว้ว่า กลวิธีในการใช้ภาษาเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่วางไว้
ไม่ ว่าจะเป็ นภาษาพูด หรื อ ภาษาเขียน อาจจะมี ความหมายโดยตรงตามรู ปค า หรื อ มี ความหมาย
กากวม หนักเบา คลุมเครื อ หรื อเข้มข้นต่างไป
สายทิ พ ย์ นุ กู ล กิ จ (2534 : 192 – 100) กล่ าวถึ งโวหารภาพพจน์ ไ ด้ว่า โวหารภาพพจน์
มีจุดมุ่งหมายต้องการจาให้โวหารนั้นเป็ นสื่อในการถ่อยทอดอารมณ์ ความรู ้สึก ความคิด ความฝัน
หรื อความรู ้ของผูแ้ ต่งไปยังผูอ้ ่าน ประเภทโวหารภาพพจน์ มีดงั นี้
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1. โวหารอุปมาอุ ปไมย หมายถึ ง โวหารเปรี ยบเทียบสิ่ งหนึ่ งเหมือ นกับอีกสิ่ งหนึ่ ง ผูแ้ ต่ง
ต้องนาสองสิ่ งซึ่ งเหมือนกันมาเปรี ยบเทียบกัน โดยมีคาว่าเหมือน คล้าย รายกับ ดูราว ดุจ กล เพี้ยง
ประหนึ่ง เพียง ดัง ฯลฯ เป็ นคาเชื่อม
2. โวหารอุปลักษณ์ หมายถึง โวหารเปรี ยบสิ่งหนึ่งเป็ นอีกสิ่งหนึ่งมักใช้คาว่า เป็ น คือ
3. โวหารสัญลักษณ์ หมายถึง วิธีการที่ผแู ้ ต่งคิดหาคาตามใช้แทนสรรพสิ่ งต่าง ๆ ทั้งที่เป็ น
รู ปธรรมและนามธรรมและคาที่นามาใช้น้ นั มีความหมายแตกต่างไปจากความหมายตามตัวอักษร
เช่น “ฝน” เป็ นสัญลักษณ์แทนความสดชื่น
4. โวหารอุทาหรณ์ หมายถึง วิธีการเปรี ยบเทียบเรื่ องราว เหตุการณ์ หรื อความคิดสองอย่าง
ที่มี ความหมายต่างกันว่าคล้ายกัน โดยยกข้อ ความที่ เชื่ อ ว่าง่ายแก่ การเข้ามาเปรี ยบกับสิ่ งที่ผูแ้ ต่ง
ต้องการจะเสนอ มักจะนิ ยมใช้สุภาษิต คาพังเพย หรื อเพลงกล่อมเด็กเพื่อ ช่วยสรุ ปใจความสาคัญ
หรื อช่วยสร้างบรรยากาศของเรื่ อง
5. ค าถามชวนคิ ดหรื อปฏิปุ จฉา หมายถึ ง ศิ ล ปะการใช้คาถามที่ ไ ม่ ตอ้ งการค าตอบของ
ผูแ้ ต่งเพราะมุ่ งจะให้คาถามนั้นสื่ อนาความคิดของผูอ้ ่ านหรื อ เป็ นเครื่ อ งเรี ยกร้องความสนใจของ
ผูอ้ ่านมากกว่าคาตอบ บางครั้งอาจถือว่าเป็ นคาภามที่ไม่ตอ้ งการคาตอบเพราะรู ้คาตอบกันอยูแ่ ล้ว
6. การกล่ าวเท้าความหรื อโวหารปฏิรูปพจน์ หมายถึง วิธีการเขียนแบบหนึ่ ง ที่ผแู ้ ต่งนิ ยม
อ้า งถึ ง บุ ค คล หรื อ เหตุ ก ารณ์ หรื อ พฤติ ก รรม หรื อ ข้อ ความเป็ นที่ รู้ จ ัก แพร่ ห ลายดี แ ล้ ว เพื่ อ
เปรี ยบเทียบกับตัวผูแ้ ต่ง หรื อพฤติกรรมบางประการ จะได้ช่วยโยงความคิดให้แก่ผอู ้ ่าน และทาให้
เข้าใจเรื่ องราวได้ถูกต้องและรวดเร็วยิง่ ขึ้น
7. การกล่ าวถึ งความขัดกัน เข้าคู่ กันหรื อ ปฏิภาคพจน์ หมายถึ ง วิธี การกล่ าวถึ งข้อ ความ
ที่มีความหมายขัดกัน เพื่อเป็ นเครื่ อ งดึงความสนใจของผูอ้ ่านอี กวิธีหนึ่ ง เพราะความตรงกันข้าม
ดังกล่าวนี้อาจดูเหมือนว่าไม่น่าเป็ นไปได้แต่ก็เป็ นไปแล้ว เช่น น้ าร้อนปลาเป็ น น้ าเย็นปลายตาย
8. ปฏิวาทะ หมายถึง วิธีการกล่าวถึงข้อความด้วยการนาคาที่มีความหมายตรงกันข้ามหรื อ
ด้านกันมารวมกันเพือ่ ให้เกิดคาซึ่งมีความหมายใหม่ เช่น ความหมายที่ให้ความรู ้สึกขัดแย้งหรื อเพิ่ม
ความเข้มให้แก่ความหมายคาแรก เช่น นักบุญใจบาป รามสูรเดินดิน ขอทานบรรดาศักดิ์
9. การใช้คาตรงกันข้าม หมายถึง วิธีการใช้ถอ้ ยคาที่มีความกลับกัน เพือ่ ให้เกิดความสนใจ
เช่น ไชย วงษ์แก้ว กล่าวถึงชีวติ ของคนเราว่า ต้องพบกับทุกข์และสุข เสียงร้องให้และเสียงหัวเราะ
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10. อติพจน์ หรื อโวหารกล่าวเกินจริ ง มักกล่าวเพื่อให้ได้คุณค่าทางด้านอารมณ์เป็ นสาคัญ
จึงไม่เพ่งเล็งข้อเท็จจริ งแต่ประการใด เช่น นภาลัย สวรรณธาดา กล่าวถึงความรู ้สึกอาลัยอาวรณ์ของ
คนที่ตอ้ งสูญเสียบุคคลผูท้ ี่เป็ นที่รักด้วยโวหารเกินจริ ง
11. อาวัต พากย์ หมายถึ ง โวหารที่ ใ ช้ค าเรี ย กผลของการสั ม ผัส ที่ ผิ ด ไปจากธรรมดา
เพือ่ เรี ยกร้องความสนใจจากผูอ้ ่าน เช่น ตามปกติเราใช้คาว่า รส เรี ยกผลสัมผัสจากลิ้น ใช้คาว่า กลิ่น
เรี ยกผลสัมผัสจากจมูก แต่การใช้โวหารแบบอาวัตพากย์น้ ี ผูแ้ ต่เจตนาจะใช้ภาษาให้เหมือนผิดไป
จากการใช้คาธรรมดา เพือ่ ให้คาดังกล่าวนี้เป็ นจุดกระทบใจจากผูอ้ ่าน
12. สัทพจน์ หมายถึง ภาพพจน์เปรี ยบเทียบ ด้วยวิธีการเลียนเสียงธรรมชาติ หรื อบ่งให้เห็น
สีแสง ท่าทาง จากเสียงของคา เช่น แรคา ประโดยคา เลียนเสียงใบไม้ที่แห้งกรอบขณะถูกคนเหยียบ
ว่ามีเสียงดังแกรบเกรี ยบ
13. การเลี่ยงคาหรื อสมพจนัยหรื ออุนามนัย หมายถึง โวหารที่กล่าวถึงส่วนหนึ่งจานวนเต็ม
แต่มีความหมายคลุมหมดทุกส่วน
14. การแทนค า หรื อ นามนั ย หมายถึ ง โวหารที่ เกิ ด จากการเรี ย กชื่ อ สิ่ งหนึ่ งแต่ ใ ห้
ความหมายเป็ นอย่างอื่ น โดยชื่ อ ที่ใช้เรี ยกนี้ มัก เป็ นคาแทนสิ่ งหนึ่ งหรื อ บุค คลใดบุค คลหนึ่ งใน
ความหมายรวม ๆ เช่ น ในบทร้ อ ยกรองของ ป.ถิ่ น นคร เรี ย กชื่ อ เด็ ก กลุ่ ม ที่ เรี ย นไม่ เก่ ง และ
ไม่สามารถสอบเข้าเรี ยนต่อในถาบันใดได้เลยนั้น เรี ยกว่า พวกเปลือก
จุ ไ รรั ต น์ ลั ก ษรณะศิ ริ (2543 : 52 ) และสิ ริ ว รรณ นั น ทจัน ทู ล (2543 : 28) ได้ ใ ห้
ความหมายของลีลาการใช้โวหารภาพพจน์ กล่าวว่า ถ้อยคาที่ทาให้เกิดภาพในใจโดยใช้กลวิธีหรื อ
ชั้นเชิ งในการเขียนเรี ยงถ้อยคาให้มีพลังที่จะสัมผัสอารมณ์ ของผูอ้ ่ านจนเกิ ดความประทับใจ เกิ ด
ความเข้าใจลึกซึ้ งและเกิดอารมณ์ สะเทือนใจ เป็ นการใช้ศิลปะทางภาษาก่อให้เกิดภาพในความคิด
ตลอดจนทาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ ความรู ้สึก ซึ่งนาไปสู่ความประทับใจในงานเขียน
จากความหมายข้า งต้น สรุ ป ได้ว่า ลี ล าภาษาการใช้โ วหารภาพพจน์ หมายถึ ง ศิ ล ปะ
หรื อกลวิธีในการใช้ภาษาในการถ่อยทอดอารมณ์ ความรู ้สึกเพื่อให้เกิดจินตภาพและความงดงาม
ของภาษาจากผูแ้ ต่งถึงผูอ้ ่าน ซึ่ งล้วนแต่เป็ นผูท้ ี่มีความสามารถในการเลื อ กสรรคามาใช้ได้อ ย่าง
เหมาะสมทาให้เป็ นที่ประทับใจแก่ผอู ้ ่าน
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1.3 ลีลาการใช้ คา
ชานาญ รอดเหตุภยั (2519 : 68 -78) ได้กล่าวถึงประเภทของคาเพือ่ ดังนี้
1. คาที่มีความหมายตรง หมายถึง คาที่มีความหมายตรงตามพจนานุกรม ซึ่งเป็ นความหมาย
ที่ใช้กนั เป็ นปกติในชีวิตประจาวันของคนทัว่ ๆ ไป เช่น กิน หมาย ความว่า เคี้ยวกลืน กลื น เฆี่ยน
หมายความว่า ตีดว้ ยไม้เรี ยว เป็ นต้น
2. คาที่ มี ความหมายโดยนัย หมายถึ ง ความหมายที่แ ฝงอยู่ เป็ นความหมาย ที่ เกิ ดจาก
สัมพันธภาพ คือ ต้องมี บริ บทเป็ นเครื่ อ งกากับและชวนให้คิดถึ งความหมายอย่างอื่ น นอกเหนื อ
ไปจากความหมายปกติ เช่น กิ น หมายถึ ง โกง เช่ น กิ นจอบกินเสี ยม เฆี่ ยน หมายถึ ง เอาชนะได้
สาเร็จ เป็ นต้น
3. ค าแสดงอารมณ์ หมายถึ ง ค าที่ เป็ นเสี ย งอัน เกิ ด จากอารมณ์ ส ะเทื อ นใจของมนุ ษ ย์
เช่น โธ่ อนิจจา เฮ้อ เป็ นต้น
4. ค าเลี ยนเสี ยงธรรมชาติ เช่ น หวือ หวอ ปึ ง ปั ง เปรี้ ยง เป็ นต้น ค าเหล่ านี้ ให้ความรู ้สึ ก
ที่สมจริ ง ช่วยให้เกิดความรู ้สึกที่สมจริ ง ช่วยให้เกิดความรู ้สึกนึกคิด และกระตุน้ ให้เกิดจินตภาพ
5. คามีศกั ดิ์ หมายถึง คาที่ให้ความรู ้สึกสูงส่ งกว่าคาธรรมดาทัว่ ๆ ไปรวมทั้งคาราชาศัพท์
เช่น กิน คามีศกั ดิ์ คือ รับประทาน เสวย ตีน คามีศกั ดิ์ คือ เท้า พระบาท เกือก คามีศกั ดิ์คอื รองเท้า
ฉลองพระบาท เป็ นต้น
6. ค ารู ปธรรม หมายถึ ง ค าที่ ให้ค วามหมายและความเข้าใจในทางรู ป ร่ างหรื อ ในทางที่
สัมผัสได้ดว้ ยประสาททั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ลิ้น และกาย เช่น ตา หมายถึง สูง ต่า ดา ขาว หู หมายถึง
เปรี้ ยง ปั ง เผละ จมู ก หมายถึง หอม เหม็น ฉุ น ลิ้น หมายถึง เปรี้ ยว หวาน เค็ม กาย หมายถึง เย็น
ร้อน หยาบ เป็ นต้น
7. คานามธรรม หมายถึ ง ค าที่ ให้ค วามหมายได้อ ย่างชัดเจน หรื อ เป็ นที่ รั บ ความหมาย
ได้ทางประสาทที่ 6 คือ ทางใจ เช่น ความดี ความชัว่ สวย เลย บาป บุญ คุณ โทษ คาประเภทนี้ สื่อ
ความหมายได้ไม่ชดั เจนเท่าคารู ปธรรม ในการเขียนนักเขียนบางคนจะพยายามทาให้มีความหมาย
ทางรู ปธรรมด้วยการหาคาเสริ มให้เข้าใจชัดเจนยิง่ ขึ้น เช่น รักปานดวงใจ ชอบเป็ นชีวติ จิตใจ
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8. ศัพท์ปัญญัติหรื อศัพท์เทคนิค เป็ นคาที่สร้างขึ้นมาใหม่เพือ่ ใช้ในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ ง
ในระยะแรกที่บญั ญัติข้ ึนมาหากไม่ได้รับความนิ ยมก็จะเลิกไปในที่สุด แต่ถา้ หากคนพากันใช้ตาม
ก็อาจกลายเป็ นศัพท์ทวั่ ๆ ไป เช่น ประชาธิปไตย รัฐสภา วัฒนธรรม สหภาพ
9. คาเฉพาะกลุ่ม หมายถึง คาที่บุคคลแต่ละกลุ่มคิดขึ้น ใช้กนั ภายในกลุ่มของตน สามารถ
สื่อความหมายเข้าใจได้ดีเพราะคนในวงการเดียวกันเท่านั้น คนอื่น ๆ มักจะไม่เข้าใจนอกจากตั้งใจ
ศึกษาศึกษาเป็ นพิเศษเท่านั้น
10. คาสแลง หมายถึง คาที่ใช้ให้คลาดเคลื่อนไปจากปกติในด้านใดด้านหนึ่ ง ซึ่งอาจจะเป็ น
ด้านเสี ย ง การเขี ย น และความหมาย เช่ น สแลงในด้า นเสี ย ง และการเขี ย น มัล ล์ เดิ้ น (เดิ้ ล )
สแลงด้านความหมาย - เซ็งระเบิด ไม่อยากเซด มันเป็ นบ้า ชัว่ บริ สุทธิ์
11. คาภาษาตลาด หมายถึง คาที่เป็ นภาษาพูดของคนทัว่ ๆ ไป โดยไม่คานึ งถึงความถูกต้อง
หรื อเหมาะสม แต่สามารถสื่อความหมายกันได้อย่างเป็ นอย่างดี เช่น ชีช้ า ลุน้
12. คาต่าหรื อคาหยาบ เช่น คาด่า คาสบถสาบาน และคาเสี ยดสี ที่ส่อไปในทางหยาบคาย
คาประเภทนี้ไม่เหมาะสมที่จะนาไปใช้ ไม่วา่ จะเป็ นการพูดหรื อการเขียน
13. ค าภาษาถิ่ น หมายถึ ง ค าที่ ใช้กัน ตามท้อ งถิ่ น ต่า ง ๆ ซึ่ งมี ล ัก ษณะที่ แตกต่ างไปจาก
ภาษากลาง อันเป็ นภาษามาตรฐานของชาติ
14. คาภาษาต่างประเทศ หมายถึง คาจากต่างประเทศที่เข้าใช้อยูใ่ นประเทสไทย บางคาเข้า
มานานจนดู เสมื อ นเป็ นค าไทย และสามารถหาคาไทยที่ เหมาะสมมาใช้แ ทนได้ เช่ น ก๋ วยเตี๋ย ว
ตะหลิว วิญญาณ เป็ นต้น
15. คาภาษาหนังสือพิมพ์ หมายถึง คาที่นกั หนังสื อพิมพ์สร้างขึ้นใช้เพ่อให้เกิดความตื่นเต้น
เร้าความสนใจของผูอ้ ่าน ซึ่งบางครั้งก็ขาดความพินิจพิเคราะห์วา่ เป็ นภาษาที่เหมาะสมหรื อไม่
16. ค าภาษาพาณิ ชย์ หมายถึ ง ค าที่ ใ ช้ ใ นการโฆษณาประชาสั ม พัน ธ์ เพื่ อ ให้ ส ะดุ ด
ความสนใจ และชักจูงให้ใช้บริ การของเขา
17. คาผวน หมายถึง คาที่เมื่ออ่านย้อนกลับสลับสระกันแล้ว จะได้คาที่มีความหมายอย่าง
ใหม่เกิดขึ้น บางครั้งจะได้คาที่มีความหมายในทางหยาบคาย ซึ่ งไม่เหมาะสมอย่างยิง่ ที่จะนามาใช้
ในการพูดทัว่ ๆ ไป ส่วนใหญ่จะใช้สนทนาล้อเลียนกันระหว่างผูท้ ี่คุน้ เคย
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18. คาล้อ เลี ยนภาษาต่างประเทศ หมายถึ ง คาที่ เกิ ดจากที่ คนไทยส่ วนใหญ่ มีอ ารมณ์ ข ัน
บางครั้งเรื่ อ งคอขาดบาดตาย ก็ เอามาพูด ล้อ เล่ น เพื่อ ผ่อ นคลาย การใช้ภาษาก็เช่ น กัน จึ งเกิ ดค า
ล้อเลียนประเภทนี้ข้ นึ เช่น เวรกัมทูแบงค้อก เป็ นต้น
19. คาย่อ หมายถึง คาที่เขียนอย่างย่นย่อ เพื่อประหยัดถ้อยคา หรื อทาให้ไม่เปลืองเนื้ อที่ใน
การเขี ย นหรื อ พิ ม พ์ ค่ า ย่อ มี 2 ลัก ษณะ อย่า งหนึ่ งคื อ เป็ นการพู ด สั้ น ๆ ละไว้ใ นฐานที่ เข้า ใจ
เช่ น สะพานพุ ท ธ นายกฯ เมื อ งกาญจน์ อย่างหนึ่ งเป็ นการย่อ โดยใช้ต ัว พยัญ ชนะต้น เท่ านั้ น
แล้วเติมจุดลงไป เช่น ผอ. รร.
20. คาเลียนเสี ยงพูด หมายถึง คาที่เขียนถ่ายทอดออกมาให้เหมือนกับเสี ยงพูดให้มากที่สุด
ซึ่ งบางครั้งเสี ยงพูดนั้นก็มีลกั ษระที่เล่ นลิ้น ทาให้การเขียนพลอยมีลกั ษณะที่ผิดแปลกตามไปด้วย
เสียมูด้ โม้ด ใช่ม้ ยั อย่างดีนะเนี่ย
สิ ริ วรรณ นัน ทจัน ทู ล (2543 : 28 – 46) ได้ก ล่ าวถึ ง ลัก ษณะของภาษาในงานเขี ยนด้าน
การใช้คา ดังนี้
1. การใช้คาธรรมดา หมายถึง คาที่ใช้กนั ทัว่ ไปในชีวติ ประจาวัน เช่น พ่อ แม่ ปู่ ย่า เป็ นต้น
2. การใช้คาขยายหมายถึ ง การน าคามาใช้เพื่อ ขยายความชัดเจนยิ่งขึ้น เช่ น ตึกมหึ มาอยู่
หน้าซอย น้องใส่เสื้อใหม่เอี่ยมสีเหลืองอ๋ อยแขนสั้นเต่อ
3. การใช้ค าเสริ ม หมายถึ ง ค าที่ เสริ ม เข้าไปในประโยคเพื่อ เน้ น เจตนาของผูส้ ่ ง สารว่า
ต้องการบอกเล่า สั่งขอร้อง ถาม หรื อบอกสภานภาพของผูพ้ ดู กับผูฟ้ ั งว่าเสมอกัน หรื อต่างกันบอก
ความสัมพันธ์ระหว่างผูพ้ ดู กับผูฟ้ ังว่าสนิทสนมกันหรื อไม่
4. การใช้คาเรี ยก – คาร้อง คาเรี ยก หมายถึง คาที่ผพู ้ ูดใช้เรี ยกผูอ้ ื่น เป็ นคาที่มีลกั ษณะพิเศษ
คือ ไม่ตอ้ งประกอบคาอื่นให้เป็ นประโยค ใช้ตามลาพังก็ได้ ผูเ้ รี ยกอาจใช้คาแสดงสถานภาพ ชื่อเล่น
คาสรรพนาม คาแสดงเครื อญาติ คาร้อง คือ การเปล่งเสียงแสดงอารมณ์ ความรู ้สึก คาลักษณะนี้ใช้
ตามลาพังได้ เช่น เอ๊ะ โอ๊ย พุทโธ่ เป็ นต้น
5. การใช้ภาษาตลาด หมายถึ ง คาที่ใช้พูดจาของคนทัว่ ๆ ไป ไม่คานึ งถึงความถู กต้องแต่
สามารถสื่อสารได้ดี
6. การใช้คาสแลง หมายถึง คาที่ใช้คลาดเคลื่อนไปจากปกติใช้กนั เฉพาะกลุ่มชัว่ ระยะหนึ่ ง
ไม่ใช่ภาษาที่ยอมรับกันว่าถูกต้องตามหลักภาษา
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7. การใช้ค าเฉพาะกลุ่ ม หมายถึ ง ค าที่ บุ ค คลแต่ ล ะกลุ่ ม คิ ด ขึ้ นใช้ ภ ายกลุ่ ม ของตน
สื่อความหมายเข้าใจได้ดีเฉพาะคนในวงการเดียวกัน คนอื่นในวงการไม่ค่อยเข้าใจนอกจากจะศึกษา
เป็ นพิเศษ
8. การใช้คาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ ไทยเรานิ ยมใช้คาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศตาม
ความเคยชินและความนิยม
9. การใช้ค าประสม หมายถึ ง ค าที่ เกิ ด จากค ามู ล ตั้งแต่ส องค าขึ้ น ไปมาประสมกัน เป็ น
คาใหม่ มีความหมายใหม่ หรื อความหมายคงเดิมเหลืออยูบ่ า้ ง
10. คาซ้อน หมายถึง คาประสมชนิดหนึ่ง ซึ่งเอาคาที่มีความหมายเหมือนกัน หรื อคล้ายคลึง
กันมาซ้อนกัน เพื่อให้เกิดความหมายของคานั้นชัดเจนยิง่ ขึ้น หรื อนาคาที่มีเสียงใกล้เคียงกันมาซ้อน
กันเพือ่ ให้ออกเสียงได้สะดวก มีความไพเราะ
11. คาซ้ า หมายถึง การนาคา ๆ เดียวกัน มาซ้ ากันเพื่อเปลี่ยนแปลงความหมายของคานั้น
ให้เพิ่มมากขึ้นหรื อ ลดน้อยลงตามต้องการ คาซ้ ามี หลายลักษณะ เช่น คาซ้ าที่เลี ยนเสี ยงธรรมชาติ
เสียงสัตว์และการกระทาของมนุษย์ คาซ้ าที่บอกพหู พจน์ คาซ้ าเน้นความให้มีความหมายหนักแน่ น
ยิง่ ขึ้น คาซ้ าที่แยกจานวน คาซ้ าในคู่คือซ้ า 2 คู่ซ้ ากัน เป็ นต้น
12. การเพิม่ สร้อยคา หมายถึง การเพิม่ คาที่แสดงอารมณ์ความรู ้สึกของผูพ้ ดู
13. การใช้ภาษาถิ่น หมายถึง ภาษาย่อย ที่ผพู ้ ดู จะใช้ภาษาถิ่นกับคนท้องถิ่นเดียวกัน
สุนนั ท์ อัญชลีนุกูล (2547 : 24 – 116) ได้กล่าวถึงการใช้คาภาษาไทยไว้ดงั นี้
1. คาซ้ า คาซ้ าในภาษาไทยเกิดจากการนาคาคาเดียวกันมาซ้ ากัน บางครั้งเวลาออกเสียงจะมี
การลงน้ าเสียงที่คาใดคาหนึ่ ง การลงน้ าหนักเสียงมีผลต่อความหมายของคาที่เกิดใหม่ดว้ ยส่ วนการ
เขียนนิยมใช้เครื่ องหมาย ไม้ยมก (ๆ) แทนการเขียนซ้ ารู ปคาเดิมจึงถือว่าคาซ้ าแต่ละคาประกอบด้วย
หน่วยคาอิสระ 1 หน่วยคาและหน่วยคาที่ไม่อิสระ (คือ ไม้ยามก) อีกหนึ่งคา
2. คาซ้อ น เป็ นการเรี ยนชื่อ คาอี กประเภทหนึ่ งที่เกิดจากการนาคาตั้งแต่ 2 คา มาซ้อนกัน
คาที่นามาซ้อนกันเพือ่ ให้เกิดคาซ้อนนั้น แต่เดิมมักใช้ทาที่มีความหมายเหมือนกัน หรื อคล้ายคลึงกัน
3. คาประสม หมายถึง คาที่เกิดจากการสร้างคาขึ้นใช้ในภาษาไทยโดยการนาคามาประสม
กันและเกิ ดเป็ นคาใหม่ ที่มีความหมาย 1 หน่ วยความหมายหรื อ เกิดสิ่ งใหม่ 21 ชนิ ด โดยอาจจะมี
เค้าความหมายเดิมอยูม่ ากหรื อน้อยก็ได้
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4. คาผสาน มี ลกั ษณะคล้ายคาประสม กล่าวคือ ประกอบด้วยหน่ วยคาอย่างน้อย 2 หน่ วย
ซึ่งต้องเป็ นหน่ วยคาที่ไม่อิสระอย่างน้อย 1 หน่วย โดยอาจจะปรากฏต้นคาหรื อท้ายคาก็ได้ หรื อเป็ น
หน่วยคาที่ไม่อิสระทั้ง 2 หน่วย
จากความหมายและประเภทของคาข้างต้น สรุ ปได้ว่า คา เป็ นสิ่ งที่มีอิทธิพลมากในการใช้
ภาษา คาอาจก่ อ ให้เกิ ดความรู ้สึกกระทบกระเทือ นอารมณ์ ผูฟ้ ั งหรื อ ผูอ้ ่ านได้ คาให้ท้ งั ความรู ้สึก
ที่เป็ นสุข และความรู ้สึกปวดร้าว นักเขียนล้วนแต่เป็ นผูท้ ี่มีความสามารถในการเลือกสรรคามาใช้ได้
อย่างเหมาะสมทาให้เป็ นที่ประทับใจแก่ผอู ้ ่าน
คาเป็ นองค์ประกอบหนึ่ งที่ทาให้เกิ ดลี ล าภาษา การเลือ กสรรคาให้เหมาะกับเรื่ อ งที่เขียน
หรื อการเลือกใช้คาให้เหมาะกับความต้องการที่จะสื่ อเป็ นสิ่งที่สาคัญมาก หากใช้คาเหมาะสมผูอ้ ่าน
ก็สามารถรับสารที่ผเู ้ ขียนต้องการสื่อได้อย่างมากที่สุด
1.4 องค์ประกอบของลีลาภาษา
ถวัล ย์ มาศจรัส (2535 : 38) กล่ าวถึ งการตัด สิ น ว่านักเขี ยนคนใดเขี ยนดี น้ ัน ตัด สิ น ยาก
เนื่องมาจากธรรมชาติของมนุษย์มีความชอบที่ต่างกัน จึงให้ยดึ เกณฑ์กลาง ดังนี้
1. ความชัดเจน ได้แก่ ความแจ่มชัดของภาษาเขียนที่มีความกระจ่างไม่คลุมเครื อ
2. ความกระชับของถ้อยคา ได้แก่ การใช้ถอ้ ยคาที่ตรงกับความหมาย
3. คามีอานาจ สามารถสะกดให้ผา่ นเกิดอารมณ์ร่วมไปกับลีลาการเขียนในแต่ละบทแต่ละ
ตอนได้อย่างต่อเนื่อง
4. มีแนวคิดใหม่ หมายถึง ในท่วงทานองการเขียนแต่ละครั้งจะถ่ายทอดความคิดแปลกใหม่
ที่มีคุณค่า ผูอ้ ่านจะรู ้สึกไม่ซ้ าซากจาเจ
5. มีการเน้นสิ่ งที่ควรเน้น ได้แก่ การเขียนที่มีการย้าเน้นเป็ นพิเศษในข้อความหรื อความคิด
ที่ตอ้ งการจะบอกหรื อต้องให้ผมู ้ ีอานาจจดจาด้วยการขีดเส้นใต้ขอ้ ความนั้น
กาญจนา วิช ญาปกรณ์ (2534 : 90-98) กล่ า วถึ งองค์ป ระกอบของลี ล าหรื อ สไตล์ห รื อ
ท่วงทานองเขียนสรุ ปได้ดงั นี้
1. การใช้ถ้อยคา เป็ นการสรรคาของผูแ้ ต่งที่เลื อ กใช้ตามความเหมาะสมกับเนื้ อ หาและ
สถานภาพของตัวละคร เช่ น ถ้าตัวละครเป็ นชาวชนบท ผูแ้ ต่งควรเลือกใช้ถอ้ ยคาให้เหมาะสมกับ
สภาพของตัวละคร โดยเฉพาะช่วงบทสนทนาต้อ งสร้างให้เป็ นธรรมชาติ สมจริ งมากที่สุ ด อาจมี
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การใช้ภาษาถิ่ น หรื อ ถ้อ ยคาที่ส อดคล้อ งกับสถานการณ์ ในเรื่ อ งให้มากที่สุ ด ผูแ้ ต่งบางท่ านอาจ
สรรใช้คาแปลก สะดุดตาสะดุดใจผูอ้ ่าน มีลกั ษณะการใช้คาที่เด่นเฉพาะตน ผูแ้ ต่งที่เด่นด้านนี้ ได้แก่
รงษ์ วงษ์สวรรค์ มักนิ ยมใช้คาแปลกและถ้าเป็ นคาขยายมักจะตัดคาบางส่ วนออก เช่น เหิ มเพียงแต่
ยิม้ สร้อย ไม่ตอบโต้คารม ขายถ่านให้เจ้าจานาแล้วแวะซื้ อเครื่ องแห้งเสบียงกรังสาหรับบ้านป่ า แล้ว
เร่ งขับเกวียนออกจากตลาด กว่าจะถึงเย็นย่า พี่สะใภ้ม่ายยิม้ รอท่าอยู่ ในตาของหล่อ นบ่งถึ งความ
กังวลและกระวน
ส่วนการใช้ถอ้ ยคาที่เหมาะสมกับเนื้อหาขึ้นอยูก่ บั สาระที่นาเสนอว่าเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับอะไร
เช่น งานเขียนของไม้ เมืองเดิม มักแสดงภาพชีวิต ความรักของชาวชนบท ภาษาของไม้ เมืองเดิม
จึงเน้นแสดงภาพของชาวชนบท ถ้าเป็ นเรื่ องราวเกี่ยวกับกษัตริ ยก์ ็จะเป็ นภาษาอีกระดับหนึ่ง
2. การใช้ค าให้เกิ ด ภาพ เป็ นการใช้ค าที่ ส ร้ า งจิ น ตนาการให้ ผูอ้ ่ า นเกิ ด ภาพในใจและ
มีอารมณ์ความรู ้สึกร่ วม อาจกล่าวอย่างตรงไปตรงมาหรื อกล่าวในลักษณะภาพพจน์ คือ ไม่ได้กล่าว
แบบตรงไปตรงมา แต่กล่าวแบบเปรี ยบเทียบเป็ นสัญลักษณ์ เพือ่ เน้นภาพ อารมณ์และความรู ้สึก
3. การใช้ประโยค นักเขียนแต่ละท่านมี วิธีการสร้างประโยคไม่ เหมื อ นกันแล้วแต่ความ
ถนัดของแต่ละคน แบ่งออกเป็ น
3.1 ประโยคสั้นกะทัดรัด ให้ความชัดเจน สะดวก เรี ยบง่ายทั้งการเดินเรื่ อง การสื่อความ
และการบรรยาย
3.2 ประโยคยาว มีการขยายความแก่กนั ในกลุ่มประโยค มีการเล่นสานวนเพือ่ ให้ตีความ
มีการเรี ยบเรี ยงด้วยความเรี ยบง่าย กระชับ ได้ความชัดเจน เช่น การใช้ประโยคของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์
ปราโมช ในเรื่ องสี่แผ่นดิน
4. น้ าเสียงหรื อท่าทีของผูแ้ ต่ง เป็ นสิ่งที่ผเู ้ ขียนแสดงจุดมุ่งหมายหรื อทัศนคติของตนเองซ้ า
อยูบ่ ่อย ๆ จนผูอ้ ่านจับได้วา่ เป็ นงานของใคร แบ่งออกเป็ น
4.1 น้ าเสียงประชดประชัน ผูแ้ ต่งจะแสดงความรู ้สึกนึกคิดของตนเองทั้งในแง่บวก
และลบ ถ้าเป็ นแง่ล บจะเป็ นแนวถากถาง ดู ถู ก ต าหนิ แ ต่ใช้ค าที่ ดู เหมื อ นการกล่ าวชมเชย เช่ น
บทสนทนา ของนิ ตยา ประนอมและนายผ่อน ที่กล่าวถึงแสงระวีในเรื่ องดอกฟ้า ด้วยทานองเสี ยง
เย้ยหยันและถากถาง
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4.2 น้ าเสี ย งเคร่ ง ครั ด จริ ง จัง ผู ้อ่ า นจะไม่ เกิ ด อารมณ์ เบิ ก บานกับ ผูเ้ ขี ย น เช่ น
ศรี บูรพา เสนีย ์ เสาวพงศ์ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็ นเรื่ องแนวเพือ่ ชีวติ
4.3 น้ าเสียงร่ าเริ ง นักเขียนแบบนี้จะแสดงอารมณ์ขบขันร่ าเริ งแฝงความสนุกสนาน
เฮฮา เช่น งานเขียนของ ป.อินทรปาลิต รงษ์ วงสวรรค์
4.4 น้ าเสี ยงเรี ยบง่ายตรงไปตรงมา แสดงความรู ้สึกนึกคิด อารมณ์โดยไม่ออ้ มค้อม
เช่น ลูกอีสานของ คาพูน บุญทวี
จากองค์ประกอบของลีลาภาษาที่ได้กล่าวมาข้างต้น สรุ ปได้วา่ องค์ประกอบของลีลาภาษา
ไม่มีจานวนที่ระบุอย่างชัดเจน เป็ นลีลา ความสามารถของผูเ้ ขียนจึงไม่สามารถตัดสินได้วา่ นักเขียน
ท่านใดมีองค์ประกอบของลีลาภาษาครบถ้วน หรื อไม่ครบถ้วน
2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ ภาษา
จากการศึกษาพบว่างานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาในงานเขียน มีท้ งั งานเขียนประเภท
บันเทิ งคดี และสารคดี สาหรับ ประเภทบันเทิ งคดี แบ่งออกเป็ นงานเขียน ประเภทเรื่ อ งสั้น และ
ประเภทนวนิ ยาย เนื่ องจากลี ลาภาษาเป็ นเครื่ อ งมื อ สาคัญ ในการส่ งสารจากผูเ้ ขียนไปสู่ ผูร้ ับ จึงมี
ผูส้ นใจศึก ษาพอสมควร ทั้งค าว่าลี ล าภาษา เป็ นเรื่ อ งของเอกลัก ษณ์ เฉพาะตัวของนัก เขี ยน จึ ง
จาเป็ นต้องศึกษางานวิจยั ที่มีความหลากหลายตามขอบเขตของผูว้ จิ ยั ที่กาหนดไว้ ดังนี้
2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ ภาษาในงานเขียนประเภทเรื่ องสั้ น
เรื่ อ งสั้ นเป็ นวรรณกรรมประเภทบั น เทิ ง คดี ที่ มุ่ ง แสดงแก่ น เรื่ อ ง แนวคิ ด ที่ ผู ้เขี ย น
ต้อ งการสื่ อ มี โครงเรื่ อ งเดี ยว แนวความคิด เดี ยว และมี ขนาดความยาวของเนื้ อ เรื่ อ งค่อ นข้างสั้น
ดังนั้นลีลาภาษาที่ใช้ในเรื่ องสั้นจึงเป็ นภาษาที่ค่อนข้างกระชับ ได้ใจความ การใช้ภาษาที่ทาให้ผอู ้ ่าน
เข้าใจเนื้อเรื่ องได้อย่างรวดเร็วและเห็นภาพได้ชดั เจน ดังนี้
ดลฤทัย ชาวดี เดช (2540 : บทคัด ย่อ ) ได้ศึ ก ษาลัก ษณะภาษาจิ น ตภาพในเรื่ อ งสั้ นของ
อัศศิริ ธรรมโชติ ผลการศึกษาพบว่า ภาษาในเรื่ องสั้นของอัศศิริ ธรรมโชติ มีลกั ษณะที่ทาให้ผอู ้ ่าน
เกิ ด จิน ตภาพได้อ ย่างชัด เจนลึ ก ซึ้ ง มี ก ารเล่ น เสี ย งสั ม ผัส คล้อ งจองและมี จงั หวะ การใช้ค าที่ มี
ความหมายตรงกันข้าม เป็ นต้น แสดงให้เห็นว่าผูเ้ ขียนมีความพิถีพถิ นั ในการเลือกคา โดยใช้ศิลปะ
ของการเขียนทาให้เกิดจินตภาพ เพือ่ แสดงอารมณ์และความรู ้สึกต่าง ๆ
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พรพรรณ กลั่น แก้ว (2548 : บทคัด ย่อ ) ศึ กษาวัจ นลี ล าในงานเขีย นของปราบดา หยุ่น
ผลการศึกษาพบว่า ปราบดา หยุน่ นิยมใช้วจั นลีลา 3 ประเภท คือ วัจนลีลาหารื อ วัจนลีลาเป็ นกันเอง
และวัจนลี ล าสนิ ท สนม ซึ่ งมี ล ัก ษณะการใช้ค าที่ ห ลากหลาย เช่ น การแยกค า การสร้างค าใหม่
การอธิบายความหมายของคาขึ้นใหม่ ในด้านประโยคพบว่า มีการใช้ประโยคความเดียว ประโยค
ความรวม และประโยคความซ้อ น ในด้านการใช้สานวนมี หลายลักษณะ เช่ น การใช้สานวนเก่ า
การใช้สานวนใหม่ การใช้การบรรยายความแทนการสรุ ปคา และในด้านภาพพจน์ มีหลายลักษณะ
เช่น การใช้อุปมา อุปลักษณ์ การใช้อาวัตพากย์
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ ภาษาในงานเขียนประเภทนวนิยาย
ลี ล าภาษาในงานเขี ย นประเภทนวนิ ย ายค่ อ นข้า งหลากหลายแล้ ว แต่ ค วามชื่ น ชอบ
ประสบการณ์ของนักเรี ยน ด้วยนวนิ ยายเป็ นงานเขียนที่ไม่มีขอ้ จากัดในเรื่ องความยาวของเนื้ อเรื่ อง
จึงทาให้ลีลาภาษาในงานเขียนประเภทนวนิ ยายมีองค์ประกอบที่สามารถแยกย่อยได้ค่อนข้างมาก
ละเอียด และการเลือกสรรคาเพือ่ ทาให้ผอู ้ ่านเห็นภาพได้อย่างชัดเจน ดังนี้
เพลิ นพิศ เทียรฆราดร (2525 : บทคัดย่อ ) ได้วิจยั เรื่ อง “การวิเคราะห์ท่วงทานองแต่งและ
กลวิธีการแต่งนวนิยายของสุ วรรณี สุคนธา” มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาท่วงทานองแต่งนวนิยาย และ
กลวิธี การแต่ง โดยการใช้คาและสานวนโวหาร สุ วรรณี สุ คนธา นิ ยมใช้ภาษาปากในงานเขียน
จะพบค าภาษาตลาดและคาแสลงในผ่านนวนิ ยายขึ้ น อยู่กับ ลักษณะของเนื้ อ เรื่ อ งและตัวละคร
สุ วรรณี สุ คนธา นิ ยมใช้คาติด ปาก คาซ้อ นเสี ยง เป็ นสื่ อ สร้างความเข้าใจ และเน้ นความชัดเจน
สานวนภาษามีความเรี ยบง่าย ชัดเจน ด้านการสร้างประโยค นิ ยมใช้ประโยคสั้น ๆ โครงสร้างของ
ประโยคเป็ นแบบเอกัตถประโยค แต่นวนิ ยายบางเรื่ องต้องการใช้คาบรรยายหรื อพรรณนาความมาก
สุ วรรณี สุ ค นธา จะใช้ ป ระโยคสั้ นสลั บ กั บ ประโยคยาวเพื่ อ ความสละสลวยของภาษา
ด้านการบรรยายและพรรณนาความ จะใช้ภาษาง่าย ๆ สั้น ๆ ตรงไปตรงมา มักจะสอดแทรกอารมณ์
หรื อความคิดส่วนตัวปะปน สุวรรณี สุคนธา มีความประณี ตในรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับความงาม
กลวิธีการแต่งนวนิ ยาย ด้านการเล่าเรื่ อง ผูแ้ ต่งจะเล่าเรื่ องและสอดแทรกความคิดเห็นส่ วนตัว การ
ดาเนินเรื่ อง ผูแ้ ต่งนิยมใช้กลวิธีการดาเนินเรื่ องตามลาดับเวลาและเหตุการณ์มากที่สุด การสร้างฉาก
ผู ้แ ต่ ง นิ ย มใช้ก ารสร้ า งฉากด้ว ยการบรรยาย การสร้ า งตัว ละคร ตัว ละครเกื อ บทั้ง หมดของ
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สุวรรณี สุ คนธา เป็ นตัวละครที่มีลกั ษณะสมจริ ง เป็ นละครประเภทหลายลักษณะและมีธรรมชาติ
ของมนุษย์ มีชีวติ ชีวา มีความดี ความเลวปะปน
ธเนศ เวศร์ ภ าดา(2533 : บทคัด ย่อ ) ศึก ษาลี ล าในงานร้อ ยแก้วของอังคาร กัล ยาณพงศ์
พบว่า งานร้อ ยแก้วของอังคาร กัล ยาณพงศ์ มี ลีล าที่เป็ นลักษณะเด่ นเฉพาะตัว ได้แก่ การไม่ ใช้
คาลักษณนาม การใช้กลุ่ ม คาที่มี ขนาดยาว การเรี ยงล าดับคาในประโยค การสร้างจิน ตภาพของ
ธรรมชาติ เป็ นต้น และมี ลี ลาอี กบางประการที่ สืบ ทอด “ขนบ” จากวรรณคดี ร้อ ยแก้วประเภท
คาสอนและชาดก ได้แก่ การใช้คาสอน 4 พยางค์ การใช้ส านวนแปลจากภาษาบาลี แ ละสานวน
โบราณ การใช้ภาพพจน์ การสร้างสมดุลทางโครงสร้างภาษา การเล่นเสียงสัมผัสคล้องจอง เป็ นต้น
พัช รี ย ์ จาปา (2538 : บทคัด ย่อ ) ศึ ก ษาเรื่ อ ง “วัจ นลี ล าในงานวรรณกรรมส าหรั บ เด็ ก ”
โดยมุ่ ง ศึ ก ษาวัจ นลี ล าทางด้า นกลวิธี ก ารใช้ภ าษาที่ เหมาะสมกับ วัย ของเด็ ก ผลการวิจ ัยพบว่า
มี การใช้คาง่าย การใช้คาที่ก่อ ให้เกิ ดภาพและความรู ้สึ ก การใช้คาที่แสดงความสุ ภาพอ่ อ นน้อ ม
การเล่นคา การใช้ประโยคสั้น การเรี ยงลาดับความโดยการแสดงเหตุผล ด้านกลวิธีการใช้ภาษามุ่ง
ปลูกฝังแนวคิดด้านคุณธรรมให้แก่เด็ก มีการใช้ภาพพจน์ที่มีลกั ษณะเด่นทางด้านกลวิธีการใช้ภาษา
ทั้งหมด มุ่งให้เด็กเกิดความสนุ กสนานเพลิดเพลินในการอ่านและเพื่อให้เด็กจดจาและนาคติธรรม
คาสอนที่ผูแ้ ต่งสอดแทรกไว้ในเรื่ องเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการดาเนิ นชี วิตร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมี
ความสุข
รุ่ งฤดี ดวงดาว (2540 : บทคัดย่อ) ได้วจิ ยั เรื่ อง “ลีลาในงานเขียนของสมศรี สุกุมลนันทน์ ”
พบว่า ลีลาในงานเขียนของสมศรี สุกุมลนันทน์ แบ่งออกเป็ น 2 ด้าน คือ ลีลาด้านการใช้ภาษาและ
ลีลาด้านกลวิธีการเขียน ซึ่ งลีลาด้านการใช้ภาษาเป็ นการศึกษาการใช้ถอ้ ยคาและถ้อยคาสานวน เช่น
ด้านการใช้ประโยค พบประโยคความซ้อนมากกว่าประโยคความเดียว ส่วนลีลาด้านกลวิธีการเขียน
พบว่า กลวิธีการเขียนความนาและกลวิธีการเขียนเนื้ อเรื่ องใช้การเล่าเรื่ องมากที่สุด ส่ วนกลวิธีการ
สรุ ปใช้แบบแสดงความคิดเห็นมากที่สุด
ปั ณ ณวรรณ วาจางาม (2548 : บทคัดย่อ ) ศึกษาลี ล าภาษาในนวนิ ยายของ ว.วินิ จฉัยกุ ล
ผลการศึ ก ษาสรุ ป ว่า ลี ล าภาษาในนวนิ ย ายของ ว.วนิ จ ฉั ย กุ ล มี ล ัก ษณะเด่ น คื อ การใช้ค าได้
เหมาะสมแก่ เนื้ อ เรื่ อ งและตัว ละคร โดยใช้ค าที่ สื่ อ สารในชี วิต ประจ าวัน ของสามัญ ชนทัว่ ไป
การเล่นเสียง การเล่นคา การซ้ าคา การซ้อนคา การใช้คาเลียนเสียงพูด เป็ นต้น นอกจากนี้ พบการใช้
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สานวนโวหาร นิ ยมใช้สานวนไทย สุ ภาษิต คาพังเพย การใช้ประโยค พบว่าผูแ้ ต่งนิ ยมใช้ประโยค
ความเดียว ประโยคสั้น มีภาษาที่ค่อนข้างคมคายลึกซึ้ง มีคาสอนสอดแทรกข้อคิดซึ่ งสามารถนามา
ปรับใช้ได้ในชีวติ ประจาวัน
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับลีลาภาษา จะเห็นได้ว่ามีจุดมุ่งหมายเพือ่ ศึกษาลักษณะ
การใช้คา การใช้ประโยค การใช้สานวนและการใช้โวหาร รวมถึงกลวิธีการดาเนิ นเรื่ องที่แสดงออก
ถึ ง ความงดงามทางภาษา การใช้ลี ล าภาษาที่ ส ะท้อ นประสบการณ์ ค่ านิ ย ม รสนิ ย ม ความเชื่ อ
ของผูแ้ ต่ง

เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ องกับนวนิยายและนวนิยายอิงประวัติศาสตร์
1. เอกสารที่เกีย่ วข้ องกับนวนิยาย
1.1 ความหมายของนวนิยาย
นวนิ ยายเป็ นวรรณกรรมประเภทหนึ่ งที่ได้รับความนิยมกว้างขวางในปั จจุบนั นวนิยายเป็ น
วรรณกรรมไทยที่ได้รับรู ปแบบมาจากตะวันตกในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ ัว เนื่ องจากนักเรี ยนไทยได้ไปศึกษาต่อ ต่างประเทศแล้วรับรู ปแบบนวนิ ยายเข้ามาเผยแพร่
จากนั้นได้นามาดัดแปลงเป็ นนวนิ ยายของไทย โดยมีนักวิชาการได้ให้ความหมายของนวนิ ยายไว้
ดังนี้
กระแสร์ มาลยาภรณ์ (2530 : 49) และ เปลื้อง ณ นคร (2535 : 191) ได้อธิบายคานวนิ ยาย
ว่า เป็ นเรื่ อ งสมมติ (fiction) ที่ ห มายเอาค าว่า Novel ซึ่ งอังกฤษเอามาจากภาษาอิ ต าลี ว่า movella
แปลว่า ใหม่ และใช้ใ นความหมายที่ ว่า เป็ นเรื่ อ งที่ แ ต่ ง ขึ้ น ใหม่ ใ นขณะนั้ นและเป็ นเรื่ อ งยาว
ซึ่ งเรื่ องราวที่มีพฤติการณ์ ต่อเนื่ อง ไม่กาหนดจานวนตัวละคร มีความยาวตั้งแต่ 40,000 คาขึ้นไป
ความมุ่ งหมายเพื่อ ความเพลิ ดเพลินแต่บางทีนักเขียนก็ใช้เป็ นเครื่ อ งมื อสาหรับเย้ยหยันเสี ยดแทง
แนะนาสัง่ สอน หรื อแสดงความคิดทางการเมืองหรื อหลักธรรมต่าง ๆ
สายทิพย์ นุ กูลกิ จ (2534 : 42) ได้ให้ความหมายของนวนิ ยายว่า นวนิ ยายเป็ นรู ปแบบการ
เขียนบันเทิงคดี อย่างใหม่ เช่ นเดียวกับเรื่ องสั้น แต่มีขนาดยาวกว่า เพราะผูแ้ ต่งสามารถกาหนดตัว
บุคคล สถานที่ในเรื่ อง โครงเรื่ องเหตุการณ์ในเรื่ องและสถานที่ ที่ทาให้เนื้ อเรื่ องมีความสมจริ งได้
โดยไม่จากัด สุดแต่ผแู ้ ต่งจะเห็นว่าเหมาะสม
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จากความหมายของนวนิ ยายข้างต้น สรุ ป ได้ว่า นวนิ ยาย หมายถึ ง งานเขีย นบัน เทิ งคดี
ที่แต่งขึ้นจากจินตนาการของผูเ้ ขียนหรื อแต่งจากเค้าความจริ ง โดยสอดแทรกข้อคิดเห็นให้กบั ผูอ้ ่าน
มี ก ารสมมติ ตวั ละคร เหตุ การณ์ สถานที่ บทสนทนา เพื่อ สร้างความสมจริ งให้กับ เรื่ อ งที่ผูแ้ ต่ ง
ต้องการเล่า
1.2 ประเภทของนวนิยาย
เสถียร จันทิมาธร (2519 : 83-98) ได้แบ่งประเภทนวนิยายไทยตามแนวการเขียนไว้ดงั นี้
1. งานเขียนของกลุ่มพาฝัน ได้แก่ งานเขียนที่กล่าวถึงความรักต่างฐานะของตัวละครแล้ว
ใช้ความบังเอิญเข้ามาเป็ นส่ วนประกอบที่สาคัญ ทาให้เนื้ อเรื่ องเปลี่ ยนแปลงไปอย่างไม่คาดไม่ถึง
เช่น ใช้นางเอกหรื อพระเอกที่มีฐานะต่าต้อยหรื อยากจน มีปาน ไฝ แหวน หรื อล็อกเก็ต ซ่อนเร้นอยู่
เพือ่ ที่จะไขในตอนจบว่า แม้จริ งตัวเอกนั้นเป็ นลูกผูด้ ีมีมรดกนับร้อยพันล้านเหมือนกัน
2. งานเขียนของกลุ่มจินตนิยายทั้งอิงประวัติศาสตร์และไม่ได้อิงประวัติศาสตร์ นวนิ ยายอิง
ประวัติศาสตร์จะมีเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นจริ งในประวัติศาสตร์ ตัวละครที่มีชีวิตจริ งในประวัติศาสตร์
มาใส่ อารมณ์ ความรู ้สึก กาหนดบทสนทนา หรื ออาจเพิ่มตัวละครที่ผเู ้ ขียนสร้างขึ้นมาเองเพิ่มเติม
เพือ่ ความสมบูรณ์แบบของนวนิยาย
3. งานเขี ยนของกลุ่ มชี วิต ครอบครัว งานเขียนแนวนี้ จะสะท้อ นให้เห็ นกิ จกรรมภายใน
ครัวเรื อนของคนสองสามตระกูล
4. งานเขี ย นของกลุ่ ม นวนิ ย ายชี วิ ต ต่ า งแดน ผู ้ริ เริ่ ม เขี ย นนวนิ ย ายชี วิ ต ต่ า งแดน คื อ
ม.จ.อากาศดาเกิง รพีพฒั น์ ในเรื่ องละครแห่งชีวติ
5. งานเขียนของกลุ่มสะท้อนชีวติ ชาวชนบท อาจจะเป็ นแนวที่สะท้อนทุกข์สุขของชาวบ้าน
ที่ถูกเอารัดเอาเปรี ยบจากคนเมือง หรื อเป็ นการสะท้อนชีวติ ชาวชนบทที่ตอ้ งต่อสูก้ บั นักเลงอันธพาล
ประจาท้องถิ่นก็ได้
6. งานเขียนของกลุ่มบู๊ลา้ งผลาญ ได้แก่ งานเขียนที่สะท่อนชี วิตสายลับนักสื บและสภาพ
สังคมที่คนนอกกฎหมายมีอานาจบาตรใหญ่ ใครมีเงินมามีพวกมากก็ยอ่ มจะมีอภิสิทธิ์ในสังคม
7. งานเขี ยนในแบบอุ ด มคติ ของปั ญ ญาชนเสรี นิยม งานเขี ยนแนวนี้ จะแสดงความรู ้สึ ก
ไม่พอใจต่อสภาพความเหลื่อมล้ าและการเอารัดเอาเปรี ยบที่ชนส่วนน้อยกระทาต่อชนส่วนใหญ่
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8. งานเขียนในแบบกลุ่ ม ผูด้ ี รุ่นใหม่ งาเขี ยนในแนวนี้ จะน าเอาการใช้ชีวิตแบบเสรี นิ ยม
ของชนชั้นกลางมาเผยแพร่ อย่างสอดคล้องกับสภาพของสังคมปั จจุบนั
9. งานเขี ย นในกลุ่ ม ศิ ล ปะเพื่ อ ชี วิต งานเขี ย นแนวนี้ จะต่ างจากกลุ่ ม อุ ด มคติ ต รงที่ เป็ น
งานเขียนที่มุ่งเสนอแนวคิดหรื อทางแก้ปัญหาให้แก่สังคม เพื่อที่จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและ
เกิดความเป็ นธรรมในสังคมไว้ดว้ ย
ธวัช ปุ ณ โณทก (2527 : 89-90) ได้กล่ าวถึ งการแบ่ งประเภทนวนิ ยายตามแนวการเขี ยน
ดังนี้
การแบ่งประเภทนวนิ ยายแนวคิดในการเขียน ได้แก่ การพิจารณาจัดประเภทนวนิ ยายตาม
แนวคิ ด ของเรื่ อ ง นวนิ ย ายแต่ ล ะเรื่ อ งย่อ มสะท้อ นแนวคิ ด แตกต่ า งกัน ตามความสนใจและ
ประสบการณ์ของผูแ้ ต่ง แนวคิดดังกล่าวนี้ มกั จะได้รับอิทธิพลมาจากนักเขียนวรรณกรรมตะวันตก
ซึ่งความเคลื่อนไหวทางความคิดของวรรณกรรมตะวันตกนี้แบ่งย่อยออกได้เป็ น
1. นวนิ ย ายแนวจิ น ตนิ ย ม (Romanticism) คื อ นวนิ ย ายที่ มุ่ ง แสดงให้ เห็ น ความส าคัญ
ของอารมณ์ ความรู ้สึกและญาณสังหรณ์ เพื่อให้ผอู ้ ่านเกิดความตื่นเต้น ประทับใจ สยดสยอง หรื อ
เกิ ดความสะเทื อ นอารมณ์ อ ย่างรุ น แรง ทั้งนี้ เพราะนักเขี ยนกลุ่ ม นี้ มีค วามคิดว่า วรรณกรรมที่ ดี
จะต้องให้คุณค่าทางอารมณ์มากกว่าเหตุผล
2. นวนิ ยายแนวสัจนิยม (Realism) บางคนเรี ยกว่า “นวนิ ยายแนวอัตถนิยม” คือ นวนิยายที่
ผูแ้ ต่ ง พยายามจะสะท้อ นพฤติ ก รรมและนิ สัย ใจคอของมนุ ษ ย์ต ลอดจนเรื่ อ งราวความเป็ นไป
ในสังคมมนุ ษย์ไว้ในงานเขียนของตนอย่างสมจริ งและมีศิลปะ โดยยึดหลักแห่ งความเป็ นจริ งตาม
ธรรมชาติมากที่สุด หรื อกล่าวอีกอย่างได้วา่ นวนิยายแนวสัจนิ ยม คือ นวนิ ยายที่ผแู ้ ต่งมีแนวคิดและ
แนวการเขียนเชิง “สมจริ ง” ทั้งในด้านการสะท้อ นภาพชีวิตและการสะท้อ นภาพสังคม จนผูอ้ ่าน
รู ้สึกได้ในทันทีวา่ เรื่ องที่ผแู ้ ต่งขึ้นนั้นคือชีวติ จริ ง ๆ ของมนุษย์เรานี่เอง
3. นวนิ ย ายแนวสัจ นิ ย มใหม่ (New-Realism) บางคนเรี ยก นวนิ ย ายแนวอัต ถนิ ยมใหม่
เป็ นนวนิ ยายที่พฒั นาแนวคิดอย่างต่อเนื่องกับนวนิยายแนวสัจนิยม แต่พยายามหาทางแก้ไขจุดอ่อน
ในการมองสังคมแบบสมจริ งที่ค่อ นข้างจะหยุดนิ่ งด้วยการมองสภาพชีวิตและสังคมแบบสมจริ ง
ควบคู่ไปกับการพัฒนาและการคลี่คลายของสังคม
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4. นวนิ ยายแนวธรรมชาติ นิ ยม คื อ นวนิ ยายที่ แ ตกแขนงแนวคิ ด ออกมาจากนวนิ ยาย
แนวสัจ นิ ยม นวนิ ย ายแนวนี้ จะต่ างจากนวนิ ย ายแนวสัจ นิ ยมตรงที่ ผูแ้ ต่ งจะมุ่ งสะท้อ นเฉพาะ
ความเศร้า ความทุกข์ยากของชีวติ คนไว้เท่านั้น
5. นวนิ ยายแนวสัญ ลัก ษณ์ นิ ยม (Symbolism) คื อ นวนิ ยายที่ แตกแขนงแนวคิ ดออกมา
จากนวนิ ยายแนวสัจนิ ยมเช่นกัน แต่แทนที่ผแู ้ ต่งจะเขียนถึงสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งอย่างตรงไปตรงมา ผูแ้ ต่ง
กลับใช้สญ
ั ลักษณ์แทนบางสิ่งบางอย่างที่ตอ้ งการจะกล่าวถึง
สายทิ พ ย์ นุ กู ล กิ จ (2534 : 55-62) การแบ่ งประเภทนวนิ ย ายตามเนื้ อ หาไว้ 15 ประเภท
ตามลักษณะของเนื้อเรื่ อง ดังนี้
1. มีเนื้อเรื่ องเกี่ยวกับตัวละครตัวหนึ่งเป็ นตัวเอกมักได้เค้าโครงเรื่ องจากชีวติ จริ ง
2. นวนิ ย ายสะท้อ นสังคม (Social Novel) เนื้ อ เรื่ อ งเกี่ ย วพัน กับ สั งคมส่ ว นใดส่ ว นหนึ่ ง
ในสมัยหนึ่ง
3. นวนิยายอิงประวัติศาสตร์ (Historical Novel) เนื้อเรื่ องกล่าวถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ในอดีต
4. นวนิยายแสดงข้อคิด (Themetic Novel) เป็ นนวนิยายมุ่งแสดงความคิดอย่างใดอย่างหนึ่ง
5. จิ น ตนิ ย าย (Novel of Fantasy) เนื้ อ เรื่ อ งประกอบด้ว ยเหตุ ก ารณ์ น่ า ตื่ น เต้น เกิ ด จาก
จินตนาการของผูป้ ระพันธ์
6. นวนิ ย ายล้อ เลี ย น (Satires Novel) แต่ ง ขึ้ น เพื่ อ เยาะเย้ย ล้อ เลี ย น หรื อ เสี ย ดสี ประชด
ประชันความเลวร้ายและความยุง่ ยากในสังคม
7. นวนิ ย ายผจญภั ย (Novel of Adventure) เป็ นเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ สิ่ ง ที่ เกิ ด ขึ้ นหรื อ ส าเร็ จ
โดยไม่คาดหมายแก่ตวั เอก ประกอบด้วยเหตุการณ์ที่มีอนั ตราย มีการต่อสู ้ สตรี และความรัก
8. อาชญนิ ยายและเรื่ อ งลึ ก ลับ (Detective and Mystery) เกี่ ย วกับ เรื่ อ งคดี ต่ าง ๆ ที่ ต ้อ งมี
การสืบสวน มีความลึกลับที่ตอ้ งพิสูจน์
9. นวนิ ยายลึกลับเหนื อธรรมชาติ (Horror and Supernatural) เป็ นเรื่ องภูตผี ปี ศาจ อภินิหาร
และเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่พสิ ูจน์ไม่ได้
10. นวนิยายเกี่ยวกับท้องถิ่น (Novel of Soil) นวนิยายแกนสาคัญ คือ สถานที่อนั เป็ นบ่อเกิด
ของเหตุการณ์และตัวละครในเรื่ อง
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11. นวนิ ยายเป็ นตอนต่ อ เนื่ องกั น (Episodic Novel) เป็ นเรื่ องเหตุ ก ารณ์ ต่ า ง ๆ ซึ่ ง
ไม่เกี่ยวข้องกัน แต่มีความสัมพันธ์กนั ด้วยการใช้ตวั ละครชุดเดียวกัน
12. นวนิ ยายผูร้ ้ ายผูด้ ี (Picaresque Novel) คื อ นวนิ ยายที่ ต ัว เอก เป็ นคนสามัญ หรื อ เป็ น
ผูม้ ีความประพฤติเสื่อมเสียในสายตาของคนทัว่ ไป
13. นวนิยายเชิงจิตวิทยา (Psychological Novel) เป็ นเรื่ องที่บรรยายความรู ้สึกและจิตใจของ
ตัวละครเอกซึ่ งเป็ นผลจากเหตุการณ์ ต่าง ๆ ที่ประสบและจากสภาพชี วิตในด้านต่าง ๆ นวนิ ยาย
ประเภทนี้มีพฤติกรรมและเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นน้อย
14. นวนิ ยายเชิงปั ญหา (Problem Novel) เป็ นเรื่ องซึ่ งแสดงปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม
เช่ น ความชั่วร้ายทางการเมื อ ง ความล้มเหลวในสังคม ความขัดแย้งระหว่างผิวและปั ญ หาชี วิต
ครอบครัว เป็ นต้น
15. หัสนิยาย (Humor Novel) เป็ นเรื่ องเบาสมอง มุ่งให้ความบันเทิงเป็ นสาคัญ
จากการจัด ประเภทของนวนิ ย ายข้างต้น นวนิ ย ายอิ งประวัติ ศ าสตร์ ไ ด้ถู ก กล่ าวถึ ง ใน
ประเภทของนวนิ ย ายของ เสถี ย ร จัน ทิ ม าธร และสายทิ พ ย์ นุ กู ล กิ จ กล่ า วว่ า นวนิ ยายอิ ง
ประวัติศาสตร์ มีเหตุการณ์ เกิดขึ้นจริ ง ตัวละครมีชีวิตจริ ง โดยนาตัวละครมาใส่ อารมณ์ ความรู ้สึก
กาหนดบทสนทนา หรื ออาจเพิม่ ตัวละครสมมติข้ นึ เพือ่ ความสมบูรณ์ของนวนิยาย
1.3 องค์ประกอบของนวนิยาย
ธวัช ปุณโณทก (2527 : 92) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของนวนิยาย กล่าวโดยสรุ ปดังนี้
1. เนื้ อ เรื่ อ ง (Story) หมายถึ ง เนื้ อ หา จุ ด มุ่ ง หมายอัน เป็ นแก่ น ของเรื่ อ ง (Theme) และ
สาระสาคัญ ของเรื่ อ ง รวมถึ งการสมเหตุส มผลในการดาเนิ นเรื่ อ งอี กด้วย เนื้ อ เรื่ อ งของนวนิ ยาย
ปั จจุบนั มักจะกล่าวถึงสิ่งต่าง ๆ แปลก ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมและสภาพชีวติ ของประชาชน ตลอดจน
ความรู ้สึกนึ กคิดและปรัชญาซึ่ งประกอบกด้วยรายละเอี ยดและเหตุผลที่น่าสนใจ โดยปฏิบตั ิแล้ว
เนื้ อหาและจุ ด มุ่ ง หมายของผู ้แ ต่ ง สั ม พัน ธ์ กั น อย่า งกลมกลื น และไปด้ ว ยกั น ในการเสนอ
เนื้ อเรื่ อ งที่ดีน้ นั การเขียนต้องมีกลวิธีในการดาเนิ นเรื่ อง เพื่อให้ผอู ้ ่านเข้าใจจุดมุ่งหมายสาคัญของ
เรื่ องด้วยกลวิธีต่าง ๆ การใช้สัญลักษณ์ (Symbols) การเล่าเรื่ องเปรี ยบเทียบ (Allegory) หรื อใช้วธิ ียวั่
ยุเสียดสี นอกจากนี้การดาเนินเรื่ องต้องสมจริ ง
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2. ฉาก (Setting) คือ มโนภาพที่ผเู ้ ขียนได้แสดงออกมาสู่ ผอู ้ ่านด้วยคาพูดและเป็ นการสร้าง
เงื่อ นไข เหตุ ก ารณ์ ใ ห้เข้าใจแก่ ผูอ้ ่ าน เป็ นการปู พ้ืน ฐานของการเดิ น เนิ น เรื่ อ งอี ก ด้ว ยสนทนา
การสร้างฉากของเรื่ องผูเ้ ขียนจะสร้างลักษณะต่าง ๆ กันและย่อมกลมกลืนกับเนื้ อเรื่ องของนวนิ ยาย
ในตอนที่กล่าวถึงหรื อกลมกลืนกับสภาพของสังคมที่ถูกกดดันความแห้งแล้ง ความอดอยาก ยากจน
และ ความทุรกันดารซึ่ งฉากต่าง ๆ เล่านี้ อันปรากฏในท้องเรื่ องจาสัมพันธ์กบั บทบาทของตัวละคร
พฤติกรรมและคาพูดของตัวละครอย่างกลมกลืน การสร้างฉากในเนื้ อเรื่ องนวนิ ยายไม่เพียงแต่จะ
เป็ นการสร้างเงื่อนไข สร้างเหตุการณ์ แก่ผอู ้ ่านเท่านั้น ยังสามารถที่จะเร้ารึ งจิตสานึ กของผูอ้ ่านให้
เข้าใจถึงบทบาทของตัวละคร เหตุการณ์ การขัดแย้งในเนื่องเรื่ องอย่างอีกด้วย
3. การลาดับเรื่ อง (Plot) คือโครงเรื่ องที่ผเู ้ ขียนได้ว่างไว้ ซึ่งลาดับเหตุการณ์ของเนื้ อเรื่ องไว้
โดยผูเ้ ขียนตั้งใจว่าจะเสนอตอนใดก่ อ นหลัง ซึ่ งบางครั้งก็ไ ม่ ต ้อ งตามล าดับ เวลาปฏิ ทิน ผูเ้ ขี ยน
อาจจะปิ ดงาไว้ก่อ น และนามาเปิ ดเผยภายหลังเพื่อ สร้างความฉงนให้แ ก่ ผูอ้ ่ านก็ไ ด้ นอกจากนี้
การลาดับเรื่ องนั้นต้องมีความสัมพันธ์กบั ฉาก เหตุการณ์ สถานที่อย่างกลมกลืนอีก ฉะนั้น การลาดับ
เรื่ องนั้นนักเขียนแต่ละคนอาจจะมีวธิ ีการไม่เหมือนกัน
4. ความคิ ด เห็ น ของผู ้แ ต่ ง (Point of View) เป็ นความเห็ น หรื อ ปรั ช ญ าของผู ้เ ขี ย น
ซึ่งสอดแทรกอยูใ่ นพฤติกรรมของตัวละคร หรื อคาพูดของตัวละคร ในการเสนอความคิดเห็น หรื อ
แนวคิดนี้ ผูแ้ ต่งจะไม่ เสนออกมาโดยตรง มักจะสอดแทรกซ่ อนเร้นอยูใ่ นพฤติกรรมของตัวละคร
ที่เป็ นตัวเอกของเรื่ อ ง ซึ่ งผูเ้ ขียนมุ ดมุ่ งหมายที่จะถ่ ายทอดแนวคิดเหล่ านั้นมาสู่ ผูอ้ ่ านโดยผ่านตัว
ละคร เหล่านั้นจึงมีปัญหาว่าผูอ้ ่านจะจับประเด็นสาคัญของแนวคิดเหล่านั้นได้ดีเพียงไร หรื อผูเ้ ขียน
สามารถเสนอแนวคิ ดเหล่ านั้น ได้เด่ น ชัด หรื อ ไม่ แต่ก ารเสนอแนวคิดโดยไม่ ซ่อ นงานั้น ผูเ้ ขี ยน
ไม่ นิ ยมกัน ส่ วนใหญ่ จ ะเสนอแนวคิ ด อย่างซ่ อ นเร้น แต่ แ สดงให้เห็ น ชัด หรื อ เน้น ให้เห็ น ชัด ใน
การปิ ดงานั้น ๆ ซึ่ งเหล่านี้ ก็ข้ ึนอยูก่ บั ท่วงทานองการเขียน (Style) ว่าผูเ้ ขียนนั้นมีกลวิธีดาเนิ นเรื่ อง
ได้แยบยลเพียงไร
5. การสร้างตัวละคร (Characters) นวนิ ยายหรื อ นิ ทานในสมัยแรก ๆ นิ ยมสร้างตัวละคร
ที่เป็ นแบบ Idealism คือ ผูเ้ ขียนสร้างตัวละครจากบุคคลที่มีฐานะสู งส่ งในสังคม เช่ น เชื้อพระวงศ์
ต่อมาภายหลังนิยมสร้างตัวละครที่เป็ นแบบ Realism คือ สามัญชนตามที่ปรากฏในสภาพชีวติ จริ ง ๆ
ของสังคม
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6. การปิ ดเรื่ อง (Ending) ในการเขียนวนิ ยายถึ งแม้ว่าจะไม่ เน้น การเปิ ดเรื่ อ งมากเหมื อ น
เรื่ องสั้นก็ตาม แต่ก็พบว่าในการเสนอนวนิ ยายปั จจุบนั นี้ นักเขียนได้มีกลวิธีการจบเรื่ องที่แปลก
สร้างความฉงนหรื อคาดไม่ถึงแก่ผอู ้ ่านอยูม่ าก ไม่นิยมจบเรื่ องแบบสันติสุขเพียงแนวเดียว ในการ
ปิ ดท้ายเรื่ องในปั จจุบนั ของนวนิยายนิยมปิ ดเรื่ องกันหลายแบบดังนี้
6.1 การปิ ดเรื่ องแบบพลิ กความคาดหมาย (Surpise Ending) หรื อ เรี ยกว่าปิ ดเรื่ อ ง
แบบหักมุม (Twist Endin) ซึ่งนิยมกันมาก เพราะให้ความแปลกใหม่แก่ผอู ้ ่าน
6.2 การปิ ดเรื่ องแบบโศกนาฎกรรม (Trsgic Ending) คือ การจบเรื่ องแบบผิดหวัง
หรื อความล้มเหลวในชีวติ หรื อการสูญเสีย เช่น เรื่ องเขาชื่อกานต์
6.3 การปิ ดเรื่ อ งแบบสุ ข นาฏกรรม (Happy Ending) เป็ นการจบแบบสมหวัง
สันติสุข ของตัวละคร
6.4 การปิ ดเรื่ องแบบเป็ นจริ งในชี วิต (Reslistic Ending) เป็ นการจบแบบสมจริ ง
และไม่ปิดเรื่ องโดยเด็ดขาด ปล่อยให้ผอู ้ ่านคิดต่อเอง
สายทิพย์ นุกูลกิจ (2534 : 120 - 131) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของนวนิ ยาย กล่าวโดยสรุ ป
ดังนี้
1. โครงเรื่ อง หมายถึง เหตุการณ์ชุดหนึ่ง โครงเรื่ องที่ดีหรื อที่เป็ นที่นิยมของผูอ้ ่าน คือ โครง
เรื่ องที่มีปัญหาหรื อความขัดแย้งที่สาคัญที่เกิดขึ้นกับตัวเอกของเรื่ อง เป็ นปั ญหาหรื อความขัดแย้งที่มี
ความเข้มข้นรุ นแรง มีอิทธิพลต่อตัวละครเอกของเรื่ อง
2. ตัวละคร หมายถึง บุคคลทีผแู ้ ต่งกาหนดขึ้นมาเพือ่ ทาพฤติกรรมต่าง ๆ ในเรื่ อง เป็ นผูท้ ี่ทา
ให้เรื่ องเคลื่อนไหวดาเนินไปสู่จุดหมายปลายทาง อาจจะเป็ นมนุษย์หรื อมิใช่มนุษย์ก็ได้
3. บทสนทนา หมายถึง คาพูดของตัวละครที่ใช้โต้ตอบกันในเรื่ อง บทสนทนาเป็ นเครื่ องมือสาคัญที่
ทาให้ผูอ้ ่านทราบแนวคิดหรื อ ความต้อ งการที่ผูเ้ ขียนต้อ งการจะสื่ อ นอกจากนี้ บทสนทนาทาให้
ทราบถึงบุคลิก นิสยั ภูมิหลัง ข้อขัดแย้ง หรื อรายละเอียดต่าง ๆ ของตัวละคร
4. ฉาก หมายถึง สิ่ งแวดล้อ มในเรื่ อ ง เช่น เวลา สถานที่ เพื่อบอกให้ผอู ้ ่านได้ทราบว่าตัว
ละครก าลัง แสดงบทบาทในชี วิต ของตัวละครที่ มี สิ่ ง แวดล้อ มอย่า งไร ฉากที่ ดี จ ะต้อ งมี ค วาม
สอดคล้องกับเนื้ อ เรื่ อ งและบทบาทของเรื่ อ ง ควรมี ความสมจริ ง ผูแ้ ต่งจึงมี ความจาเป็ นที่ตอ้ งให้
รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้ดูเป็ นจริ งมากที่สุด

34

6. กลวิธีการดาเนินเรื่ อง หมายถึง การลาดับเรื่ องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการดาเนินเรื่ อง
ตั้งแต่ตน้ จนจบ ซึ่ งมีดว้ ยกันหลายวิธี เช่น การสร้างความขัดแย้ง การลาดับเหตุการณ์ในเรื่ อง
การสร้างความกระหายใคร่ รู้ การใช้เหตุการณ์ประจวบเหมาะหรื อเหตุบงั เอิญ การใช้ลางบอก
ล่วงหน้า
จากองค์ป ระกอบของนวนิ ยายดังกล่ าวมาข้างต้น เป็ นเพียงเกณฑ์ในการศึก ษารู ป แบบ
ของนวนิ ยายเท่านั้น เหนื อสิ่ งอื่นใดคุ ณค่าของนวนิ ยายต้อ งมี องค์ประกอบในส่ วนอื่ น ๆ อี กด้วย
ทั้งกลวิธีการดาเนิ นเรื่ อง ให้สอดคล้องกับโครงเรื่ อง กลวิธีการใช้ลีลาภาษาเพือ่ ให้นวนิ ยายเรื่ องนั้น
น่าติดตาม และเกิดความประทับใจแก่ผอู ้ ่าน
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับนวนิยายอิงประวัติศาสตร์
2.1 เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับนวนิยายอิงประวัติศาสตร์
นวนิ ย ายอิ ง ประวัติ ศ าสตร์ เป็ นนวนิ ย ายประเภทหนึ่ งที่ มี ผูต้ ระหนั ก ถึ งคุ ณ ค่ า แต่ เป็ น
การประพันธ์ที่ตอ้ งศึกษาค้นคว้า ประอรรัตน์ บูรณมาตร์ (2523 : 212) กล่าวว่า หลวงวิจิตรวาทการ
ได้นาเนื้ อหาทางประวัติศาสตร์ที่สาคัญ และน่ าประทับใจจากประวัติศาสตร์มาเสริ มแต่ง สร้างตัว
ละครให้มีบทบาทรัก โศก บางเรื่ องอาจจะใช้แค่ชื่อบุคคล ชื่อเมือง ทางประวัติศาสตร์เพียงเสี้ ยวมา
ผูกเป็ นเรื่ อ ง เพื่อให้คนดูเกิดความประทับใจ ทั้งนี้ นวนิ ยายอิงประวัติศาสตร์เหล่านี้ ลว้ นมี แนวคิด
สาคัญ คือ ปลุกใจให้รักชาติ
บุญ เหลื อ เทพยสุ วรรณ (2522 : 113) กล่ าวถึ งกลวิธีก ารเขียนนวนิ ยายอิ งประวัติศาสตร์
ว่ากลวิธีข องการเขียนนวนิ ยายอิ งประวัติศาสตร์น้ ัน แตกต่างจากการเขี ยนนวนิ ยายประเภทอื่ น
ผูแ้ ต่งจะต้องแสดงให้ผอู ้ ่านได้เห็นภาพในสมัยนั้นชัดเจนพอสมควร ยิง่ ถ้าใช้ประวัติศาสตร์ชาติอื่น
ที่ไม่ ใช่ชาติเดียวกับผูแ้ ต่งหรื อผูอ้ ่าน ก็ตอ้ งทาให้เห็นภาพนั้นด้วยการบรรยาย การพรรณนา แม้สิ่ง
เล็ก ๆ น้อย ๆ จนผูอ้ ่านเกิดความรู ้สึกเป็ นส่ วนหนึ่ งของชีวิตที่แสดงในเรื่ องได้ ผิดจากการแต่งนว
นิยายที่มีเนื้อเรื่ องเกิดในสมัยเดียวกันกับผูแ้ ต่งและผูอ้ ่านมีชีวติ อยู่ ซึ่ งผูแ้ ต่งจะไม่ตอ้ งอธิบายรู ปร่ าง
ของพาหนะ หรื อของถนน หรื ออาหาร แต่ถา้ เป็ นนวนิ ยายอิงประวัติศาสตร์ ผูแ้ ต่งต้องเอาใจใส่ กบั
สิ่งที่ยกมาเป็ นอุทาหรณ์อย่างมาก
ว. วินิจฉัยกุล (2537 : 95) ได้กล่าวถึง ความแตกต่างระหว่างนวนิยายกับประวัติศาสตร์ไว้ว่า
นวนิ ยายเป็ นจินตนาการไม่ ควรนาไปอ้างอิงในเชิงข้อ มูล ทางประวัติศาสตร์ ถึงแม้ว่า นวนิ ยายอิ ง
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ประวัติศาสตร์ โดยทัว่ ไปจะพยายามเก็บรายละเอียดความเป็ นจริ งในอดี ตตามความสามารถของ
ผูป้ ระพัน ธ์จ นบางเรื่ อ งอาจเหมื อ นกับ ภาพจาลองเหตุ ก ารณ์ ในอดี ต แต่ สิ่ งที่ ต ้อ งคานึ งถึ ง ก็ คื อ
นวนิ ย ายก็ คื อ วรรณกรรมอัน เป็ นเรื่ อ งของจิน ตนาการ เป็ นผลผลิ ต จาก จิน ตทัศ น์ (Pereption)
ของผูแ้ ต่ ง ดังนั้น จะน ามาอ้างในฐานะเป็ นการบัน ทึก ข้อ เท็จจริ งเหมื อ นกับ การอ้างพงศาวดาร
จดหมายเหตุ บันทึก ฯลฯ ไม่ได้
จากข้อ ความข้างต้น สรุ ปได้ว่า นวนิ ยายอิ งประวัติ ศาสตร์ หมายถึ ง การเขียนนวนิ ยายที่
นาเค้าโครงมาจากประวัติศาสตร์ มี การดาเนิ นเรื่ อ ง ฉาก เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นจริ งในประวัติศาสตร์
ผูแ้ ต่งอาจสร้างตัวละครขึ้นมา สร้างเรื่ องให้ดาเนิ นไปควบคู่กบั เหตุการณ์ ทางประวัติศาสตร์มุ่งให้
ผูอ้ ่ า นเกิ ด จิ น ตนาการ และอารมณ์ ส ะเทื อ นใจ การเขี ย นนวนิ ย ายอิ งประวัติ ศ าสตร์ ต ้อ งอาศัย
จิ น ตนาการบวกกั บ ความพยายามที่ จ ะเชื่ อ มโยงความจริ ง อย่า งมากที่ สุ ด ที่ ส าคัญ นวนิ ย าย
อิงประวัติศาสตร์ไม่สามารถยึดเรื่ องราวในนวนิยายใช้อา้ งอิงในงานวิชาการได้
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับนวนิยายอิงประวัติศาสตร์
จากการศึ ก ษาเกี่ ย วนวนิ ย ายอิ ง ประวัติ ศ าสตร์ พบว่า การน านวนิ ย ายอิ งประวัติ ศ าสตร์
สามารถนามาใช้ในการศึกษาได้ในประเด็นที่หลากหลาย เรื่ องราวในนวนิ ยายอิ งประวัติศาสตร์
สะท้อ นวิถีชีวิตของผูค้ นในยุคนั้น ความเชื่อ ความนิ ยมชมชอบ ทั้ง ด้านอาหาร ด้านการแต่งกาย
ด้านวิชาอาคม เป็ นต้น
ประคอง เจริ ญจิตรกรรม (2527 : บทคัดย่อ) วิจยั เรื่ อง “การศึกษานวนิ ยายอิงประวัติศาสตร์
ไทยระหว่าง พ.ศ. 2490 - พ.ศ. 2525” ด้านเนื้ อ หาและกลวิธี ก ารประพัน ธ์ ผลการศึ ก ษาพบว่า
ทางด้านเนื้ อ หามี การนาเนื้ อ เรื่ อ งบางส่ วนมาจากเหตุการณ์ ในอดี ตสมัยอยุธยาและรัตนโกสิ นทร์
โดยผู ้ป ระพัน ธ์ ไ ด้เพิ่ ม บทบาทของตัว ละครที่ ไ ม่ มี จ ริ ง ในประวัติ ศ าสตร์ เสริ ม เข้า ไว้ในเรื่ อ ง
เพื่อ ดาเนิ นเรื่ อ งได้ครบรสทั้งทุกข์ รัก โศก และหวาดกลัว ตลอดจนสอดแทรกความคิดเห็ นของ
ผูป้ ระพันธ์ลงไปในเนื้ อ หา ส่ วนทางด้านกลวิธีการประพันธ์ ผูป้ ระพัน ธ์มี ความประณี ตในการ
เลื อ กสรรถ้อ ยคาได้เป็ นอย่างดี สามารถโน้ม น้าวอารมณ์ ความคิดของผูอ้ ่ านให้คล้อยตามไปกับ
เนื้อหาและบทบาทของตัวละครได้
อภิ รัก ษ์ ชัยปั ญ หา (2546 : บทคัด ย่อ ) ศึก ษาเรื่ อ ง “วิเคราะห์ น วนิ ย ายอิ งประวัติศ าสตร์
การเสี ย กรุ งศรี อ ยุธยาครั้งที่ 2” มี วตั ุ ประสงค์ของการวิจยั 3 ประการ ประการแรก ได้แ ก่ ศึก ษา
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องค์ประกอบของไตรภูมิแห่ งวรรณคดีในนวนิ ยายอิงประวัติศาสตร์การเสี ยกรุ งศรี อยุธยาครั้งที่ 2
ในขั้น ตอนของการสร้าง การเสพ และวรรณกรรม ประการที่ ส อง ได้แ ก่ ศึก ษาความสัม พัน ธ์
ระหว่างผูแ้ ต่งและผูอ้ ่านกับบริ บททางสังคม เพื่อให้เห็นถึงพัฒนาการของนวนิยายอิงประวัติศาสตร์
การเสี ยกรุ งศรี อ ยุธยาครั้งที่ 2 และประการสุ ด ท้าย ได้แก่ พิจารณาคุ ณ ค่าโดยการอธิ บ ายให้เห็ น
หน้าที่และความสาคัญของนวนิยายอิงประวัติศาสตร์การเสี ยกรุ งศรี อยุธยาครั้งที่ 2 ที่ส่งผลต่อสังคม
และวงวรรณกรรมไทย ผูว้ จิ ยั ศึกษานวนิยายจานวน 10 เรื่ อง คือ ทหารเอก พระบัณฑูร ข้าหลวงเดิม
และบางระจัน ของไม้ เมืองเดิม กรุ งแตก ของพลตรี หลวงวิจิตรวาทการ ฟ้าใหม่ ของศุภร บุนนาค
เลื อ ดสุ พ รรณ ของสุ จิ ต ต์ วงษ์เทศ สายโลหิ ต ของโสภาค สุ วรรณ คนดี ศ รี อ ยุธ ยา ของเสนี ย ์
เสาวพงศ์ นายขนมต้ม ของคมทวน คันธนู และจอมทหารธรรมาธิเบศ ของรพีพร ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ใช้
วิธีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ “ไตรภูมิแห่ งวรรณคดี ” ประกอบด้วย ผูแ้ ต่งวรรณกรรม และ
ผูอ้ ่าน ผลการศึกษาพบว่า ภูมิหลังของผูแ้ ต่ง ได้แก่ พื้นฐานครอบครัว การศึกษา ประสบการณ์ชีวิต
ความสนใจ อาชีพ และอุดมการณ์ของผูแ้ ต่ง รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมีส่วนในการกาหนด
จุดมุ่งหมายในการประพันธ์ของผูแ้ ต่ง ส่วนบริ บททางสังคมด้านวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับนวนิ ยาย
อิงประวัติศาสตร์กลุ่มกรณี ศึกษา พบว่านวนิ ยายอิงประวัติศาสตร์กลุ่มนี้ ได้รับอิทธิพลทั้งทางด้าน
รู ปแบบและเนื้ อ หาโดยตรงจากตะวัน ตก แต่ยงั คงสอดคล้อ งกับ ค่านิ ยมของไทยที่นิ ยมเรื่ อ งอิ ง
พงศาวดารหรื อ เรื่ อ งเกร็ ด ประวัติ ศ าสตร์ ภู มิ รู้ ป ระวัติ ศ าสตร์ ข องผู ้อ่ า นส่ ง ผลต่ อ การเข้า ถึ ง
วรรณกรรมประเภทนี้ ความนิ ย มและหน้ าที่ ข องผูอ้ ่ า นส่ ง ผลต่ อ พัฒ นาการของนวนิ ย ายอิ ง
ประวัติศาสตร์กลุ่มนี้ ทั้งในด้านการสร้างสรรค์ การเผยแพร่ และการแปรรู ปสู่ศิลปะประเภทอื่น ซึ่ ง
สะท้อนค่านิยมของสังคมที่ได้ยกสถานะของนวนิยายอิงประวัติศาสตร์การเสียกรุ งศรี อยุธยาครั้งที่ 2
จนเป็ นที่ยอมรับให้เป็ นวรรณกรรมที่มีคุณค่าในระดับสู ง มี นัยของการเชิดชูบรรพบุรุษและแสดง
เกียรติภูมิแห่งความเป็ นไทย
วัน ชนะ ทองค าเภา (2550 : บทคัด ย่อ ) ศึ ก ษาเรื่ อ ง “ภาพตัว แทนของสมเด็ จ พระมหา
ธรรมราชาในวรรณกรรมไทย” มี วตั ถุ ป ระสงค์ข องการวิจยั 2 ประการ ได้แก่ ประการแรก คื อ
เพื่อ ศึกษาภาพตัวแทนของสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่ป รากฏในวรรณกรรมไทย และประการ
ที่สอง คือ เพื่อศึกษาวัตถุ ประสงค์ในการแต่งและกลวิธีการเล่าเรื่ อ งที่ใช้ในการสร้างภาพตัวแทน
ของสมเด็ จ พระมหาธรรมราชาในวรรณกรรมไทย ผูว้ ิจยั เลื อ กศึก ษาวิเคราะห์ ต ัวละครสมเด็ จ
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พระมหาธรรมราชาที่ปรากฏในวรรณกรรมไทย ตั้งแต่สมัยรัตนโกสิ นทร์จนถึงปั จจุบนั โดยเลือ ก
วรรณกรรมที่มีเนื้ อหากล่าวถึงเหตุการณ์ ประวัติศาสตร์สมัยกรุ งศรี อยุธยาตั้งแต่เริ่ มรัชสมัยสมเด็ จ
พระไชยราชาธิราช (พ.ศ. 2507) จนสิ้ นรัชสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชา (พ.ศ. 2121) และปรากฏ
บทบาทของตัวละครขุนพิเรนทรเทพ ตัวละครพระมหาธรรมราชา หรื อ ตัวละครสมเด็จพระมหา
ธรรมราชาธิราชชัดเจน จานวน 15 เรื่ อง เช่น บทเสภาเรื่ องพระราชพงศาวดาร โคลงภาพพระราช
พงศาวดาร เฉลิ ม เกี ย รติ์ กษั ต ริ ย์ค าฉั น ท์ บท ละครดึ กด าบรรพ์ เ รื่ องพระสุ พรรณ กั ล ยา
นวนิ ย ายอิ ง ประวัติ ศ าสตร์ จ านวน 7 เรื่ อ ง เช่ น เรื่ อ งผู ้ช นะสิ บ ทิ ศ เรื่ อ งสมเด็ จ พระสุ ริ โ ยทัย
เรื่ องพระพี่ น างสุ พรรณ กั ล ยาณี เรื่ อ งพ่ อ เป็ นต้น ผลการวิ จ ัย พบว่ า ภาพตั ว แทนสมเด็ จ
พระมหาธรรมราชาในวรรณกรรมสามารถแบ่ งตามสถานภาพได้ 3 สถานภาพ สถานภาพแรก
คือ สถานภาพขุนพิเรนทรเทพผูเ้ ป็ นขุนศึกของอยุธยา ปรากฏเป็ นภาพของผูป้ ราบยุคเข็ญและนักรัก
นักรบ สถานภาพที่สอง คือ สถานภาพพระมหาธรรมราชาผูเ้ ป็ นเจ้าเมื อ งพิษณุ โลก ปรากฏเป็ น
ภาพของผูต้ ่อ สู ้เพื่อ ชาติ ผูเ้ ผด็ จชาติต น และผูพ้ ่ายแพ้ และสานภาพที่ส าม คื อ สถานภาพสมเด็ จ
พระมหาธรรมราชาธิราชผูเ้ ป็ นพระมหากษัตริ ยแ์ ห่ งกรุ งศรี อยุธยา ปรากฏเป็ นภาพพระราชบิดาของ
วีรสตรี /วีรบุ รุษ และเป็ นวีรกษัต ริ ย ์ นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั พบว่ามี การเปลี่ ยนแปลงของแรงผลักดัน ที่
ส่งผลต่อภาพตัวแทนของสมเด็จพระมหาธรรมราชาอย่างน้อย 2 ประการ ได้แก่ พลังแห่งวรรณศิลป์
คือ กลวิธีการเล่ าเรื่ อง พลังอีกประการหนึ่ ง คือ พลังทางปั ญญา คือ ความคิดในแต่ละยุคสมัย ซึ่ ง
รวมถึงความคิดทางการเมือง สังคม วัฒนธรรม โดยเฉพาะ สานึ กทางประวัติศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลง
ไปตามบริ บทของยุคสมัยอันยาวนานของการนาเรื่ องราวของสมเด็จพระมหาธรรมราชามาเสนอใน
วรรณกรรม
จากการศึ ก ษางานวิจ ัย ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ นวนิ ย ายอิ ง ประวัติ ศ าสตร์ พ บว่า ผู ้วิจ ัย มุ่ ง ศึ ก ษา
พัฒนาการของตัวละครทางประวัติศาสตร์ ความนิ ยมในปั จจุบนั และอิทธิพลของทัศนคติของคนใน
ยุคปั จจุบนั ที่มีต่อตัวละครในประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ แนวโน้มการสร้างนวนิ ยายอิงประวัติศาสตร์
ขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์ทางการเมือง ทั้งยังสร้างจิตสานึ กให้คนไทยสานึกรักสถาบันพระมหากษัตริ ย ์
และความเสี ยสละประโยชน์ส่วนตนต่อประเทศชาติ นอกจากนี้พบว่ายังไม่มีงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ
การวิเคราะห์ลีลาภาษาในนวนิยายอิงประวัติศาสตร์
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ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และผลงานของรอมแพง
1. ประวัติส่วนตัว
รอมแพง เป็ นนามปากกาของ จันทร์ยวีร์ สมปรี ดา ชื่อเล่น อุ ้ย เกิด พ.ศ. 2520 อาเภอสิ ชล
จัง หวัด นครศรี ธ รรมราช นามปากกา รอมแพง มี ที่ ม าจากชื่ อ ของนางเอกในนวนิ ย ายเรื่ อ ง
“เวียงกุมกาม” ของนักแต่งนวนิ ยายชื่ อดัง “ทมยันตี” ซึ่ งถื อเป็ นนักเขียนในดวงใจของจันทร์ยวีร์
อีกทั้งชื่อรอมแพง ยังเป็ นภาษาล้านนาโบราณ แปลว่า ผูเ้ ป็ นที่รัก หรื อ หญิงผูเ้ ป็ นที่รัก ซึ่งจันทร์ยวีร์
เห็ นว่ามี ความหมายดี อี กทั้งเธอเองก็ชื่นชอบในตัวอักษรล้านนาโบราณ จึงได้ขออนุ ญ าตนาชื่ อ
รอมแพง มาใช้เป็ นชื่อนามปากกา
2. ประวัติการศึกษา
รอมแพงส าเร็ จ การศึ ก ษาในระดับ ประถมศึ ก ษาจาก โรงเรี ย นวัด ประทุ ม ทายการาม
ระดับ มัธยมศึ กษาจากโรงเรี ย นกัล ยาณี ศรี ธ รรมราช และระดับ ปริ ญ ญาตรี จากคณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร เอกประวัติศาสตร์ศิลปะ โทภาษาไทย
3. ประวัติการทางาน
รอมแพงเคยท างานอื่ น ๆ หลังเรี ยนจบการศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ดัง นี้ พนั ก งานขาย
เครื่ องสาอาง ตัวแทนขายบ้าน เลขานุ การทนายความ งานธุรการ พนักงานประมาณราคาบริ ษทั
ตกแต่งภายใน รวมไปถึงพนักงานพิสูจน์อกั ษร ก่อนที่จะตัดสินใจเป็ นนักเขียนอย่างเต็มตัว
4. ผลงานที่ได้ รับการตีพิมพ์
นวนิ ยายที่ได้รับการตีพิมพ์มีท้ งั สิ้ น 22 เรื่ อง ซึ่ งมีนวนิ ยาย 7 เรื่ อง ได้นามาสร้างเป็ นละคร
โทรทัศน์ ดังนี้
สายลับลิปกลอส

ตีพมิ พ์ครั้งแรก พ.ศ. 2549

ปั กษานาคา

ตีพมิ พ์ครั้งแรก พ.ศ. 2549

ลูกทุ่งโมดิฟายด์

ตีพมิ พ์ครั้งแรก พ.ศ. 2550

พรายพรหม

ตีพมิ พ์ครั้งแรก พ.ศ. 2550

นามาสร้างเป็ นละครโทรทัศน์

มิติรักข้ามดวงดาว

ตีพมิ พ์ครั้งแรก พ.ศ. 2550

นามาสร้างเป็ นละครโทรทัศน์

พรายพยากรณ์

ตีพมิ พ์ครั้งแรก พ.ศ. 2550

นามาสร้างเป็ นละครโทรทัศน์

พรายเนตรทิพย์

ตีพมิ พ์ครั้งแรก พ.ศ. 2550
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ยมธิดา

ตีพมิ พ์ครั้งแรก พ.ศ. 2551

ป่ วนรัก สลับร่ าง

ตีพมิ พ์ครั้งแรก พ.ศ. 2552

เรื อนพะยอม

ตีพมิ พ์ครั้งแรก พ.ศ. 2552

นามาสร้างเป็ นละครโทรทัศน์

ดาวเกี้ยวเดือน

ตีพมิ พ์ครั้งแรก พ.ศ. 2552

นามาสร้างเป็ นละครโทรทัศน์

บุพเพสันนิวาส

ตีพมิ พ์ครั้งแรก พ.ศ. 2553

นามาสร้างเป็ นละครโทรทัศน์

ดาวเกี้ยวเดือน(ภาคพิเศษ) ตีพมิ พ์ครั้งแรก พ.ศ. 2553
สายลับไวท์โรส

ตีพมิ พ์ครั้งแรก พ.ศ. 2554

สายลับอายแชโดว์

ตีพมิ พ์ครั้งแรก พ.ศ. 2554

โภคีธรา

ตีพมิ พ์ครั้งแรก พ.ศ. 2554

คีตโลกา

ตีพมิ พ์ครั้งแรก พ.ศ. 2554

มินตรา

ตีพมิ พ์ครั้งแรก พ.ศ. 2556

ตารารักยอดพธู

ตีพมิ พ์ครั้งแรก พ.ศ. 2557

เจ้าแม่กวนอิม

ตีพมิ พ์ครั้งแรก พ.ศ. 2557

มณี รัตนะ

ตีพมิ พ์ครั้งแรก พ.ศ. 2558

ตารารักยอดดวงใจ

ตีพมิ พ์ครั้งแรก พ.ศ. 2559

นามาสร้างเป็ นละครโทรทัศน์

นวนิ ย ายของรอมแพง ระหว่ า ง พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2559 รวมเป็ นเวลา 10 ปี ปรากฏ
นวนิ ย ายที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ ท้ ั งสิ้ น 22 เรื่ อ ง โดยมี 5 เรื่ อ ง เป็ นนวนิ ยายอิ ง ประวัติ ศ าสตร์
โดยมีลกั ษณะร่ วมในด้านการดาเนินเรื่ องให้ตวั ละครเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับอดีต สิ่งที่น่าสนใจอีก
ประการคือการใช้ลีลาภาษาที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว การใช้คาโบราณ การเล่าบรรยาย พรรณนา
ฉากในอดี ต เป็ นต้น ซึ่ งการดาเนิ นเรื่ อ งจะควบคู่ไประหว่างชาติปัจจุบนั และชาติอ ดีต ด้วยเหตุน้ ี
ผูว้ ิจ ัย จึ ง เลื อ กศึ ก ษากลวิธี ในการน าเสนอเนื้ อ หาและการใช้ภ าษาในนวนิ ย าย ของ รอมแพง
ในนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ท้งั 5 เรื่ อง

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึ ก ษากลวิ ธี ใ นการน าเสนอเนื้ อหาและการใช้ ภ าษาในนวนิ ย าย ของ รอมแพง
ศึกษาจากตารา เอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องและนาเสนอผลการศึกษาโดยวิธีพรรณนาเชิงวิเคราะห์
ซึ่งมีข้นั ตอนดังนี้

ขั้นรวบรวมข้ อมูล
1. ศึ ก ษางานวิ จ ัย และเอกสารที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ การวิ เคราะห์ ก ารใช้ ภ าษาในนวนิ ย าย
อิงประวัติศาสตร์
2. รวบรวมงานเขียนประเภทนวนิยายของ รอมแพง
3. ศึ ก ษางานเขี ย นนวนิ ย ายของรอมแพง เฉพาะเรื่ อ งที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ประวัติ ศ าสตร์
การข้ามภพ ข้ามชาติ ผูว้ จิ ยั ได้คดั เลือกนวนิยายที่ใช้ในการวิจยั ทั้งหมด 5 เรื่ อง ดังต่อไปนี้
3.1 พรายพรหม
พ.ศ. 2550
(พิมพ์ครั้งที่ 1)
3.2 เรื อนพะยอม พ.ศ. 2552
(พิมพ์ครั้งที่ 1)
3.3 บุพเพสันนิวาส พ.ศ. 2553
(พิมพ์ครั้งที่ 1)
3.4 มินตรา
พ.ศ. 2556
(พิมพ์ครั้งที่ 1)
3.5 มณี รัตนะ
พ.ศ. 2558
(พิมพ์ครั้งที่ 1)
4. รวบรวมศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษา
5. รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับนวนิยายและนวนิยายอิงประวัติศาสตร์

ขั้นวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์กลวิธีในการนาเสนอเนื้อหาและการใช้ภาษาในนวนิยาย ของ รอมแพง โดยใช้
หัวข้อในการวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้
1. การใช้คา
1.1 การใช้คาบ่งชี้พฤติกรรม
1.2 การใช้คาเรี ยกชื่อ
1.3 การใช้คาบอกขนาด จานวน
1.4 การใช้คาลงท้าย
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1.5 การใช้คาแสดงการถาม
1.6 การใช้คาสรรพนาม
1.7 การใช้คาอุทาน
1.8 การใช้คาสแลง
1.9 การใช้คาทับศัพท์
2. การใช้ประโยค
2.1 การใช้ประโยคกระชับ
2.2 การใช้ประโยคขนาดยาว
2.3 การใช้ประโยคที่มีคาถามเชิงวาทศิลป์
3. การใช้ภาพพจน์
3.1 การใช้ภาพพจน์อุปมา
3.2 การใช้ภาพพจน์อติพจน์
3.3 การใช้ภาพพจน์บุคลาธิษฐาน
3.4 การใช้ภาพพจน์สทั พจน์
4. การใช้โวหาร
4.1 การใช้บรรยายโวหาร
4.1.1 การบรรยายสถานะของตัวละครที่ต่างชนชั้นกัน
4.1.2 การบรรยายค่านิยมของตัวละครตามยุคสมัย
4.2 การใช้พรรณนาโวหาร
4.2.1 การพรรณนาพฤติกรรมของตัวละคร
4.2.2 การพรรณนาอารมณ์ความรู ้สึกของตัวละคร
4.3 การใช้เทศนาโวหาร
4.3.1 การให้ขอ้ คิดด้านความรักชาติ และพระมหากษัตริ ย ์
4.3.2 การให้ขอ้ คิดด้านความรัก
4.3.3 การให้ขอ้ คิดด้านการดาเนินชีวติ
5. กลวิธีในการนาเสนอเนื้อหา
5.1 การตั้งชื่อเรื่ อง
5.1.1 การตั้งชื่อเรื่ องโดยใช้ชื่อตัวละครหลัก
5.1.2 การตั้งชื่อเรื่ องตามสถานที่
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5.1.3 การตั้งชื่อเรื่ องตามแนวคิดสาคัญของเรื่ อง
5.1.4 การตั้งชื่อเรื่ องตามสิ่งของสาคัญของเรื่ อง
5.2 การเปิ ดเรื่ อง
5.2.1 การเปิ ดเรื่ องโดยพรรณนาฉากและบรรยากาศ
5.2.2 การเปิ ดเรื่ องโดยพรรณนาพฤติกรรมของตัวละคร
5.2.3 การเปิ ดเรื่ องโดยใช้บทสนทนาของตัวละคร
5.2.4 การเปิ ดเรื่ องโดยใช้บทประพันธ์ของผูแ้ ต่งเอง
5.3 การดาเนินเรื่ อง
5.3.1 การเรี ยงลาดับเนื้อเรื่ อง
5.3.2 การอ้างถึง
5.3.2.1 การอ้างถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์
5.3.2.2 การอ้างถึงบทประพันธ์
5.3.2.3 การอ้างถึงบทเพลง
5.3.2.4 การอ้างถึงสถาบันพระมหากษัตริ ย ์
5.3.3 การสอดแทรกคาประพันธ์ของตนเอง
5.3.3.1 การสอดแทรกคาประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภาพ
5.3.3.2 การสอดแทรกคาประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ
5.3.3.3 การสอดแทรกคาประพันธ์ประเภทกลอนหก
5.3.3.4 การสอดแทรกคาประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11
5.4 การปิ ดเรื่ อง
5.4.1 การปิ ดเรื่ องโดยการบรรยายเรื่ องราวในอดีต
5.4.2 การปิ ดเรื่ องโดยการใช้บทเพลงที่สื่อถึงเรื่ องราวในอดีต
5.4.3 การปิ ดเรื่ องโดยการใช้บทประพันธ์ที่สื่อถึงเรื่ องราวในอดีต

ขั้นสรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
เมื่ อ ผูว้ ิจ ัยเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล เกี่ ย วกับ กลวิธี ในการน าเสนอเนื้ อ หาและการใช้ภ าษาใน
นวนิยาย ของ รอมแพง ผูว้ จิ ยั จึงนาเสนอข้อมูลดังนี้
1. สรุ ปผลและอภิปรายผล
2. เสนอผลการศึกษาโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์
3. อธิบายข้อเสนอแนะเพือ่ เป็ นแนวทางนาไปใช้กบั การจัดการเรี ยนรู ้

บทที่ 4
ผลการวิจัย
กลวิธีในการน าเสนอเนื้ อ หาและการใช้ภาษาเป็ นลักษณะเฉพาะของนัก เขี ยนแต่ละคน
การใช้ภาษาสะท้อนถึงประสบการณ์ รสนิ ยม ความรู ้สึกนึ กคิด ตลอดจนความรู ้ความสามารถของ
นัก เขี ยนแต่ ล ะคน อาจจะแสดงได้ในหลายรู ปแบบ ทั้งในรู ปของประโยค การผูกเรื่ อ ง โวหาร
การเล่นคา ซึ่ งผูอ้ ่านสามารถสังเกตได้จากงานเขียนที่ปรากฏของนักเขียนนั้น ๆ ทั้งนี้ องค์ประกอบ
ของกลวิธีในการนาเสนอเนื้ อหาและการใช้ภาษาเป็ นผลงานเฉพาะส่ วนบุคคลไม่สามารถกาหนด
ชัดเจน ตายตัวได้ ทาให้การศึกษากลวิธีในการนาเสนอเนื้ อหาและการใช้ภาษาในงานเขียนต่าง ๆ
ย่อมมีองค์ประกอบที่แตกต่างกันออกไป
การศึ ก ษากลวิธี ในการน าเสนอเนื้ อ หาและการใช้ภ าษาในนวนิ ยายนั้น เป็ นการศึ ก ษา
ความเป็ นตัวตนของผูเ้ ขียนที่ห ลบซ่ อ นอยู่ในนวนิ ยาย ทาให้เห็ นภู มิ หลัง ความรู ้ ประสบการณ์
ทัศนคติของผูเ้ ขียน ดังนั้น ไม่ว่าผูเ้ ขียนงานประเภทใด เรื่ องใด แนวใด ก็จะมี กลวิธีในการนาเสนอ
เนื้อหาและการใช้ภาษาอยูใ่ นงานเขียนเหล่านั้น
การศึ ก ษากลวิ ธี ใ นการน าเสนอเนื้ อ หาและการใช้ ภ าษาในนวนิ ย าย ของ รอมแพง
เป็ นการพิจารณา การใช้คา การใช้ประโยค การใช้ภาพพจน์ การใช้โวหาร และกลวิธีการนาเสนอ
เนื้ อหา ท าให้ น วนิ ย ายมี ค วามน่ า สนใจ มี ค วามบั น เทิ ง อี ก ทั้ง ยัง ได้ ส อดแทรกความรู ้ ท าง
ประวัติศาสตร์ เพื่อ ให้เยาวชนรุ่ นหลังได้เกิ ดความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษเป็ นไทย และสื บสาน
ความเป็ นชาติไทยให้คงอยูส่ ืบไป
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ศึกษานวนิ ยายของ รอมแพง จานวน 5 เรื่ อ ง ซึ่ งทั้ง 5 เรื่ อ งเป็ น
นวนิ ยายอิ งประวัติศาสตร์ ประกอบไปด้วย พรายพรหม เรื อ นพะยอม บุพเพสันนิ วาส มิ นตรา
และมณี รัตนะ โดยศึกษาใน 5 ประเด็น ดังต่อไปนี้
1. การใช้คา
2. การใช้ประโยค
3. การใช้ภาพพจน์
4. การใช้โวหาร
5. กลวิธีในการนาเสนอเนื้อหา
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การใช้ คา
รอมแพงมักใช้คาที่เหมาะสมกับ เนื้ อ หาและบริ บทของตัวละคร เพื่อ สร้างความสมจริ ง
ให้กบั เนื้อเรื่ อง และสะดุดตาผูอ้ ่าน นอกจากนี้ ก็สะท้อนการเป็ นผูม้ ีความสามารถด้านการใช้ภาษาที่
สอดรับกับประวัติศาสตร์ในยุคนั้น ๆ ของผูแ้ ต่งด้วย
ในการศึกษาการใช้ภาษาในประเด็นการใช้คาที่ปรากฏในนวนิ ยาย ของ รอมแพง ผูว้ ิจยั
เลือกศึกษาในประเด็น 9 ประเด็น คือ
1. การใช้คาบ่งชี้พฤติกรรม
2. การใช้คาเรี ยกชื่อ
3. การใช้คาบอกขนาด จานวน
4. การใช้คาลงท้าย
5. การใช้คาแสดงการถาม
6. การใช้คาสรรพนาม
7. การใช้คาอุทาน
8. การใช้คาสแลง
9. การใช้คาทับศัพท์
1. การใช้ คาบ่ งชี้พฤติกรรม
ผูว้ ิจยั พบว่า ผูแ้ ต่งนิ ยมใช้คาบ่งชี้พฤติกรรม เช่น คาว่า สาระโกก คือ พาล, ประสิ ทธิเม คือ
บ่อยครั้ง, วิปลาส คือ แตกต่างไปจากสามัญธรรมดา, ติดสนม คือ ติดคุก, เล่ห์กระเท่ห์ คือ กลอุบาย,
พิลาส คือ งามอย่างมีเสน่ห์, เคร่ า คือ รอ, เลื่อนเปื้ อน คือ พูดเลอะเทอะ, ทเวน คือ ตระเวน, เค้เก้ คือ
ไม่เป็ นท่า, ราก คือ อาเจียน โดยรอมแพงจะใส่ ใจกับภาษาที่ใช้ในการบ่งชี้พฤติกรรมของตัวละคร
เป็ นอย่างมาก โดยเน้นตามภูมิหลัง สภาพความเป็ นอยู่ เช่น ตัวละครที่อยูใ่ นอดีตย่อ มมี การแสดง
พฤติกรรมที่แตกต่างจากตัวละครในยุคสมัยปั จจุบนั การใช้ภาษาจึงต้อ งสอดคล้องกับพฤติกรรม
ของยุคสมัยนั้น ๆ เช่น ในนวนิ ยายเรื่ อ ง มณี รัตนะ ตัวละครเอกฝ่ ายหญิงชื่อ ว่า พีรกานต์ เป็ นหญิง
สาวสมัยปั จจุบนั ย้อนเวลาไปเป็ นนวลในยุคสมัยรัตโกสิ นทร์ตอนกลางสมัยรัชกาลที่ 5 การใช้ภาษา
ในเรื่ อง มณี รัตนะจึงเป็ นภาษาในสมัยนั้น ซึ่ งมีความแตกต่างจากสมัยปั จจุบนั เนื่ องจาก นวล เป็ น
ข้าหลวงในพระบรมมหาราชวัง บริ บท บรรยากาศ สภาพแวดล้อ ม บทสนทนาจึงเป็ นคาพูดของ
บุ ค คลชั้น สู ง สมัย รั ช กาลที่ 5 ดัง ตอนที่ น วลเห็ น บ่ า วรั บ ใช้ใ นวัง ท าผิด กฎจะโดนท าโทษโดย
การกักบริ เวณ ผูแ้ ต่งเรี ยกคาที่ใช้ในสมัยนั้นว่า ติดสนม หมายถึง ถูกกักบริ เวณในเขตพระราชฐาน
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ใช้แก่ พระราชวงศ์ และข้าราชการฝ่ ายใน โดยอยูใ่ นความควบคุ มดู แลของโขลน ดังบทสนทนา
ต่อไปนี้ เป็ นคาพูดที่คุณท้าวสัง่ ให้โขลนโบยนักโทษ
“โบยพวกมันคนละหนึ่งยกก่อน แล้วนามันไปติดสนม รอคาสัง่ อีกที นาง
เหม็งลุกขึ้นเถอะ คราวที่แล้วเป็ นคราวเคราะห์ของเอ็งจริ ง ๆ แต่ขา้ เชื่อว่าการ
ชะล้า งในคราวนี้ เจ้านายของเอ็ ง คงปลอบใจไม่ น้ อ ยแน่ ๆ ตอนนี้ กลับ ไป
ตาหนักก่ อนเถิ ด” ป้ าเหม็งก้มลงกราบแทบเท้าของคุ ณท้าวที่เที่ยงธรรมและ
สามารถทาให้นางรอดพ้นจากอาญาหนักครั้งนี้ได้
(มณี รัตนะ. 2558 : 137)
สิ่ งที่ทาให้เห็ นความสามารถในการใช้ภาษาของรอมแพง คือ การย้อ นไปในยุคสมัยที่ไ ม่
ซ้ ากัน ดังในเรื่ อง บุพเพสันนิ วาส ตัวละครเอกฝ่ ายหญิงชื่ อว่า เกศสุ รางค์ เป็ นหญิ งสาวนักศึกษา
คณะโบราณคดี มีเหตุตอ้ งย้อนยุคไปในสมัยอยุธยาตอนกลาง คือ สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ซึ่งในยุคสมัยนั้น ตัวละครเอกฝ่ ายหญิงชื่อว่า การะเกด ภาษาในเรื่ องบุพเพสันนิ วาสจะมีคาโบราณ
มากกว่าเรื่ องมณี รัตนะ ด้วยเวลาที่ห่างจากยุคปั จจุบนั มากกว่า แต่ในเรื่ องบุพเพสันนิ วาส การะเกด
ได้ยอ้ นยุคไปอยูใ่ นบ้านของขุนนาง ภาษาที่ใช้จึงเป็ นภาษาค่อนข้างสูง แต่ไม่ถึงกับเป็ นภาษาพิธีการ
แบบภาษาในวัง ในเรื่ อ งนี้ ผูแ้ ต่ งใช้ค าบ่ งชี้ พฤติ ก รรมของคนในสมัยอยุธ ยา เช่ น ค าว่า วิ ป ลาส
หมายถึ ง คลาดเคลื่อนไปจากธรรมดาสามัญ ดังในตอนที่ นางแดงซึ่ งเป็ นบ่าวรับใช้ของแม่ หญิ ง
จัน ทร์ วาสเสี ยชี วิตจากการถู ก ปองร้ าย ท่ านโหราธิ บ ดี ตอ้ งการหาคนผิด จึงใช้วิธีก ารสวดมนต์
กฤษณะกาลี หากผูร้ ้ายต้องมนต์บทนี้จะต้องเสียชีวติ หรื อในบางครั้งถึงกับวิปลาสได้ ดังนี้
“มนต์บทนี้ ตกทอดมาทางตระกูลของเขามาเนิ่ นนานเปรี ยบดัง่ คาสาปแช่งต่อ
ผูก้ ระทาผิด เศษผ้าของนางแดงในวันที่ตายตกจะเป็ นสื่ อวิญญาณที่ชกั นาให้ผทู ้ ี่
ทาร้ายนางต้องเกิดความประหวัน่ พรั่นพรึ งมุ่งร้ายมากเพียงใดก็จะยิง่ ต้อ งพบ
เจอสิ่ งที่ยิ่งกว่าความตาย หลายครั้งหลายคราที่ ใช้ม นต์บ ทนี้ แล้วผูท้ ี่ ก ระท า
ความผิดถึงกับวิกลจริ ตวิปลาส บางครั้งก็ตายตกตามกันไปเลยทีเดียว”
(บุพเพสันนิวาส. 2561ก : 26)
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มีขอ้ สังเกตว่า การใช้คาบ่งชี้พฤติกรรมของรอมแพงจะสะท้อนให้เห็นถึงการใช้ภาษาใน
การเลือกคามาใช้ให้เหมาะสมกับบริ บท ยุคสมัย ฐานะ ชนชั้นของตัวละคร ได้แก่ ตัวละครที่อยูใ่ น
ชนชั้น กษัต ริ ย ์ จะมี ก ารใช้ค าราชาศัพ ท์ ตัว ละครที่ อ ยู่ในชนชั้น ขุน นาง การใช้ค าเป็ นค าสุ ภาพ
นอบน้อ ม ตัวละครที่ อ ยู่ในชนชั้น ไพร่ ทาส การใช้คาค่อ นข้างหยาบคาย ทั้งยังแสดงให้เห็ นถึ ง
ความรู ้ความสามารถในเรื่ องประวัติศาสตร์ของรอมแพงในเชิงภาษาได้เป็ นอย่างดี
2. การใช้ คาเรียกชื่ อ
การใช้คาเรี ยกชื่อของรอมแพง มักเรี ยกสอดคล้องตามยุคสมัยที่ปรากฏ มักเป็ นคาเรี ยกชื่อ
สถานที่และการบอกเวลา เช่ น เวจ คือ ห้อ งถ่ ายทุกข์, ปสาน คือ ตลาดขายของแห้ง, สหปาลี รัฐ
อเมริ กา หมายถึง ประเทศสหรัฐอเมริ กา ดังปรากฏในนวนิ ยายเรื่ อง มณี รัตนะ เป็ นตอนที่แม่นวล
ซึ่ งเป็ นตัวละครเอกฝ่ ายหญิ งย้อ นยุคไปในสมัยรัช กาลที่ 5 กาลังสนทนา กับ ชาวต่างชาติโดยใช้
ภาษาอังกฤษ โดยมี หม่อ มราชวงศ์ภทั ร หม่ อ มราชวงศ์ฉัตร บังเอิ ญยืนฟั งการสนทนาด้วยความ
ประหลาดใจ ผูแ้ ต่งใช้คาว่า อีหรอบ เพือ่ เรี ยกชื่อ ทวีปยุโรป ดังตัวอย่างต่อไปนี้
“บ๊ะ! โก้เสี ยจริ งเมื่ อใดเราสองคนจะพูดฝรั่งได้คล่อ งอย่างแม่ หนู คนนั้น
บ้างนี่”
“หากเราไปอีหรอบ และได้ไปเกรทบริ เตนก็อาจจะต้องพูดภาษาเขาเป็ น
ประสิ ทธิเมก็คงพูดได้คล่องเองล่ะคุณฉัตร” หม่อมราชวงศ์ภทั รพูดก่อนจะหัน
ไปมองมารดาที่ดูทีท่าว่าจะซื้อของเสร็จแล้วจึงเอ่ยชวนลูกผูพ้ ี่
(มณี รัตนะ. 2558 : 47)
นอกจากชื่อ เรี ยกสถานที่ที่แตกต่างจากยุคสมัยปั จจุบนั แล้ว แม้แต่คาบอกเวลาผูแ้ ต่งก็ใช้
เรี ยกแตกต่างกัน เช่น คาว่า เพลาชาย หมายถึ ง เวลาบ่าย ช่วงบ่าย ปรากฏในเรื่ อ ง บุพเพสันนิ วาส
ซึ่งอยูใ่ นสมัยอยุธยา ตอนที่เกศสุ รางค์ในร่ างของแม่การะเกดขอร้องให้หมื่นสุนทรเทวาพาไปตลาด
ตัวละครใช้คาดังกล่ าว ดังบทสนทนาต่ อ ไปนี้ “เยี่ยงนี้ ไปสัก เพลาชายดี หรื อ ไม่ ให้ขา้ กลับ จาก
ราชการก่ อ นแล้วจึงค่อ ยไป” คาพูดนั้น ทาให้มารดาของเขาค่อ ย ๆ ถอนหายใจด้วยความโล่ งอก
(บุพเพสันนิวาส. 2561ก : 77)
นอกจากค าที่ ใช้ส าหรั บ เรี ย กชื่ อ สถานที่ และเวลาแล้ว ยัง ปรากฏค าที่ ใช้เรี ย กสิ่ ง ของ
เครื่ อ งใช้ เช่ น ค าว่า สั ง ขลิ ก คื อ เครื่ อ งจองจ า, ถนิ ม พิ ม พาภรณ์ คื อ เครื่ อ งประดับ ร่ า งกาย,
หม้อ น้ ามู ตร คือ กระโถนปั สสาวะ อุจจาระ, ปะวะหล่ ากาไล คือ เครื่ องประดับสาหรับผูกข้อ มือ ,
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ไถ้ คือ ถุงยาว ๆ สาหรับใส่สิ่งของ, ยกป้าน คือ ภาชนะดินสาหรับชงน้ าชา, เตียบ คือ ภาชนะใส่ของ
กิน, ครอบ คือ ฝาครอบสาหรับปิ ดอาหาร
คาเรี ยกชื่อข้าวของเครื่ องใช้ในสมัยอยุธยานั้น ในยุคปั จจุบนั แทบจะไม่เหลือเค้าความเดิม
อาจเพราะสิ่งของ เครื่ องใช้ เหล่านั้นไม่ได้ใช้ หรื อไม่นิยมใช้ในปั จจุบนั แล้ว เช่น คาว่า หม้อน้ ามูตร
หมายถึง กระโถนปั สสาวะ อุจจาระ ซึ่ งในปั จจุบนั จะใช้สุขภัณฑ์ชนิ ดหนึ่ งสาหรับนั่งถ่ายอุจจาระ
หรื อ ปั ส สาวะ แทนน้ า มู ต ร ท าให้ ค าว่า น้ ามู ต รจึง เป็ นภาษาโบราณที่ ไ ม่ ใช้แ ล้ว ในยุค ปั จ จุ บ ัน
คาว่า หม้อน้ ามู ตร ปรากฏในนวนิ ยาย เรื่ อ งบุพเพสันนิ วาส ตอนที่เกศสุ รางค์ซ่ ึ งอยูใ่ นร่ างของแม่
การะเกด เกิดปวดปั สสาวะในตอนกลางคืน นางผิน นางแย้ม บ่าวรับใช้คนสนิทจึงแนะนาวิธีการใช้
หม้ อน้ามูตร ดังบทสนทนาต่อไปนี้
“มีหม้ อน้ามูตรเจ้าค่ะ อยูห่ ลังฉากญี่ปุ่น หากมืดค่าจะปล่อยหนักก็ได้แต่ตอ้ งปิ ด
ให้มิดชิ ด เช้ามาบ่าวจักเป็ นคนนาไปทิ้งเองเจ้าค่ะ หากมิอยากปล่อยลงหม้อ ก็
ไปเวจได้เจ้าค่ะ แต่อยูห่ ่างจากเรื อนไปไกลแลไว้ให้นายใช้เท่านั้นเจ้าค่ะ”
(บุพเพสันนิวาส. 2561ก : 72)
ผูว้ ิ จ ัย สั ง เกตว่ า ค าโบราณที่ ใ ช้เรี ย กชื่ อ สิ่ ง ของ เครื่ อ งใช้ ส่ ว นใหญ่ มัก จะพบในเรื่ อ ง
มณี รัตนะ เพราะเป็ นเรื่ องที่ตวั ละครเอกฝ่ ายหญิงใช้ชีวิตอยูใ่ นพระบรมมหาราชวัง ในสมัยรัชกาล
ที่ 5 อี ก อย่าง การใช้ค าโบราณเรี ย กสิ่ งของ เครื่ อ งใช้ ผู ้เขี ย นต้อ งใช้ค วามรู ้ การศึ ก ษาเพิ่ม เติ ม
ในการสรรคาเพื่อ ให้ตรงกับยุคสมัยของเรื่ อ ง เช่ น คาว่า ปะวะหล่ากาไล หมายถึ ง เครื่ อ งประดับ
สาหรับผูกข้อมือ คาว่า ปะวะหล่ ากาไล ปรากฏในนวนิ ยายเรื่ อง มณี รัตนะ ตอนที่แม่นวล บุญฟอง
และข้าหลวงเด็ก ๆ คนอื่น ๆ ต้องการจะหลอกจ่าโขลนที่เฝ้าประตูวา่ เป็ นเจ้านายองค์เล็กพระองค์ใด
พระองค์หนึ่งเสด็จ โดยการใส่เครื่ องประดับให้แตกต่างจากข้าหลวงรับใช้ทวั่ ไป ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ยามโพล้เพล้ใกล้มืดข้าหลวงตัวเล็ก ๆ ในตาหนักและนอกตาหนักที่สนิ ทสนม
กับบุญฟองต่างมาชุมนุมกันอย่างเงียบ ๆ ใกล้ตน้ ไม้ใหญ่ ดวงตาสุกใสหลายคู่มี
แววระริ กสนุ กสนาน บุญฟองที่เป็ นต้นคิดจับนวลแต่งตัวใส่ ป ะวะหล่ากาไล
พลางผัดหน้าขาวนวล สักพักจึงจัดให้ขา้ หลวงเด็ก ๆ ยืนเรี ยงแถวทุกคนปิ ดปาก
หัวเราะคิกคักก่อนจะพากันเดินไปตามถนนในวัง
(มณี รัตนะ. 2558 : 168)
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การใช้คาเรี ยกชื่อ ทั้งชื่อสถานที่ เวลา สิ่ งของเครื่ องใช้ขา้ งต้นแสดงให้เห็ นถึงการใช้ภาษา
ในการเลื อ กค ามาใช้ให้เหมาะสมกับ ยุค สมัย ของตัวละคร เพื่อ ให้ผูอ้ ่ านมี ค วามรู ้สึ กร่ วมไปกับ
นวนิ ยายที่อ่ านได้ดียงิ่ ขึ้น ทั้งนี้ ผูเ้ ขียนได้บรรยายวิถี ชีวิต วิธีการใช้สิ่งของเหล่ านั้น ในอดี ตอย่าง
ละเอียด ทาให้ผอู ้ ่านได้รับความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของ เครื่ องใช้ในยุคสมัยต่าง ๆ
3. การใช้ คาบอกขนาด จานวน
รอมแพงมักจะใช้คาบอกขนาด จานวนด้วย เช่น คาว่า โข เขื่อ ง กระผีก เลื้ อ ยพ่าน ครึ่ ด
โสฬส การนาคาเหล่ านี้ ไ ปใช้ในนวนิ ยาย เช่ น คาว่า โสฬส หมายถึ ง ค าเรี ยกเงิน ปลี กสมัยก่ อ น
16 อัน เป็ น 1 เฟื้ อง ปรากฏในนวนิ ยายเรื่ อ ง มณี รัตนะ ในตอนที่บรรยายอุ โมงค์หรื อ สถานที่ที่ใช้
สาหรับขับถ่ายของชาววังในสมัยนั้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ด้านหน้าอุโมงค์ทางเข้ามีแผงขายไม้แก้งก้นกาละโสฬส เป็ นไม่ซีกเล็ก ๆ เกลา
จนเกลี้ยงไร้เสี้ ยน มัดหนึ่ งมี อยู่ 5 ก้าน เอาไว้ใช้ทาความสะอาดยามถ่ายหนัก
หากไม่อยากเปลืองสตางค์ก็เด็ดเอาใบไม้ไว้ก่อนเดินถึงอุโมงค์ อย่างที่บุญฟอง
จัดมาให้ สิ้นทุกข์ไปที...นวลเดินตัวเบาออกจากอุโมงค์บุญฟองจึงเล่าให้อย่างรู ้
ลึกรู ้จริ ง
(มณี รัตนะ. 2558 : 98)
นอกจากคาบอกจานวนแล้วอย่างโสฬสแล้ว การนาคาบอกขนาดไปใช้ในนวนิ ยายก็ มี
จานวนไม่น้อย เช่น คาว่า กระผีก หมายถึง เล็กน้อย ดังในนวนายเรื่ อง บุพเพสันนิ วาส ในตอนที่แม่
หญิงการะเกดวางแผนฆ่าแม่หญิงจันทร์วาดโดยการทาให้เรื อล่ม คุณหญิงจาปา และขุนศรี วิสารวาจา สงสัยว่าเหตุการณ์น้ ีแม่หญิงการะเกดน่าจะเป็ นต้นเรื่ อง จึงให้บ่าวไปปลุก กิริยาท่าทางของแม่
หญิงการะเกดกับเรี ยบเฉยประหนึ่งว่าตนไม่ได้ทาสิ่งใดผิด ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ร่ า งของแม่ ห ญิ ง การะเกดเดิ น ระทดระทวยเนิ บ ช้ามิ ไ ด้เร่ ง ร้ อ น สี ห น้ า นั้ น
ปราศจากความพรั่ น พรึ ง และไม่ ป รากฏวี่แ ววของความตระหนกแม้เพีย ง
กระผีกเดียว
(บุพเพสันนิวาส. 2561ก : 23)
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การใช้ ค าบอกจ านวนและขนาดแตกต่ า งจากยุ ค ปั จจุ บ ั น แสดงให้ เห็ นว่ า ภาษามี
การเปลี่ยนแปลงไปมาก ส่ วนใหญ่คาบอกจานวนและขนาดที่คนในอดีตใช้มกั จะไม่นิยมใช้แล้วใน
ปั จจุบนั
4. การใช้ คาลงท้ าย
การใช้คาลงท้ายของรอมแพงนั้น ที่พบอย่างสม่าเสมอ เช่น คาว่า หนา คือ คาลงท้ายคาอื่นที่
มีความหมายไปในเชิ งบังคับหรื ออ้อ นวอน มักปรากฏในนวนิ ยายเรื่ องบุพเพสันนิ วาส เป็ นที่น่ า
สังเกตว่าคาลงท้าย หนา นิ ยมใช้เฉพาะสมัยอยุธยา ทั้งนี้ คาว่า หนา กลับไม่ปรากฏในนวนิ ยายย้อน
ยุคของนัก เขียนท่านอื่ น แม้จะเป็ นนวนิ ยายที่ใช้เวลาในช่ ว งสมัยอยุธยาเหมื อ นกัน ดังในตอนที่
พระศรี วสิ ารสุนทรสนทนากับเกศสุ รางค์ ซึ่ งอยูใ่ นร่ างของแม่การะเกด ถึงการต้องออกราชการใน
เวลากลางคืน ดังตัวอย่างบทสนทนาต่อไปนี้
“แม่การะเกด วันนี้ออเจ้าจงอยูก่ บั คุณแม่เถิดหนา ข้ามีเหตุตอ้ งไปจัดการ
ก่อนพลบค่านี้”
“เหตุอนั ใดกันเจ้าคะ” เกศสุรางค์ถามไปก็ใจหายวูบ
“มิตอ้ งกังวลดอกเป็ นเหตุมิได้ร้ายแรงกระไร”
“เลี่ยงมิบอกความจริ ง ก็มิผดิ กับมุสาหนาเจ้าคะ” เธอดักคอเมื่อเห็นว่า
สามีไม่ยอมสบตา
“เอาเถิดหนา ออเจ้าอยูท่ างนี้ก็จงสงบไว้ บ่าวไพร่ ก็อย่าให้ได้ออกไป
นอกเรื อน ข้านั้นได้ยนิ เหตุอนั ไม่สูด้ ีนกั ของพระยาวิไชยเยนทร์”
(บุพเพสันนิวาส. 2561ก : 467)
จากตัวอย่างบทสนทนาข้างต้น สังเกตได้ว่า ค าว่า หนา เป็ นคาลงท้ายที่เรี ยกว่า ติดปาก
ในยุคสมัยอยุธยา ใช้พดู ทั้งผูห้ ญิงและผูช้ าย และพูดในตอนท้ายประโยค
นอกจากนี้ ยงั มี คาลงท้ายที่เป็ นคาลงท้ายในสมัยปั จจุบนั ได้แก่ คาว่า แฮะ หมายถึ ง คาลง
ท้ายคาเพื่อ เน้นความให้หนัก แน่ นขึ้ น , เว้ย คื อ คาลงท้ายคาอื่ น ที่ เปล่ งออกมาแสดงความสงสัย
หรื อไม่พอใจ ซึ่ งสามารถพบคาเหล่านี้ ได้จากตัวละครที่เป็ นตัวละครเอกฝ่ ายหญิง เป็ นที่น่าสังเกต
อี ก ประการ คื อ ตัว ละครเอกฝ่ ายหญิ ง ในนวนิ ย ายทั้ง 5 เรื่ อ ง มัก เป็ นผูห้ ญิ ง ที่ ไ ม่ เรี ย บร้ อ ยนั ก
ทั้งคาพูดจา กิริยา ค่อนข้างห้วนคาลงท้ายที่ผเู ้ ขียนใช้ผ่านตัวละครตัวละครเอกฝ่ ายหญิงจึงเป็ นคาที่
ไม่สุภาพนัก
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ตัว อย่างการใช้ค าว่า แฮะ ในนวนิ ยายเรื่ อ ง บุ พ เพสัน นิ ว าส ตอนที่ ห มื่ น สุ น ทรเทวาพา
เกศสุรางค์ซ่ ึงอยูใ่ นร่ างของแม่หญิงการะเกดไปเที่ยวตลาด จากนั้นหมื่นสุนทรเทวาขอตัวไปดื่มสุรา
กับ ขุนนางท่านอื่ น เวลาผ่านไปไม่ นานหมื่ น สุ นทร เทวาเดิ นออกมาท่าทีโงนเงนเหมื อ นคนเมา
ตอนกลับก็กล่าวโคลงลัน่ คุง้ น้ ามีลูกคู่เป็ นพวกบ่าวที่พายเรื อ เมื่อถึงเรื อน หมื่นสุนทรเทวาขึ้นท่าน้ า
ก่อนยืน่ มือ มาให้เกศสุ รางค์จบั เมื่อ มือ สัมผัสกันหมื่นสุ นทรเทวากลับนิ่ งอึ้ งปล่อยมือ แล้วรี บเดิ น
อย่างรวดเร็ว เกศสุรางค์นึกโมโห แต่พอสังเกตเห็นท่าเดินกลับรู ้สึกแปลกใจ เหตุใดท่าทางการเดิน
ของหมื่นสุ นทรเทวากลับไม่เหมือนคนเมา ดังนี้ “คนบ้าเอ๊ย ! รี บเดินไปตามควายหรื อไง เอ๊ะ! แต่
ทาไมเดินเหมือนไม่ได้เมาเลยแฮะ” หญิงสาวหน้านิ่วครุ่ นคิด (บุพเพสันนิวาส. 2561 : 121-122)
การใช้คาลงท้ายของ รอมแพงนั้น จะใช้ภูมิหลังของตัวละครเป็ นสาคัญ เช่น ตัวละครเอก
ฝ่ ายหญิ งเกิ ดและเติบโตในยุคปั จจุบนั ก็จะนาคาลงท้ายในยุคปั จจุบนั ไปใช้ในอดี ต แต่เมื่ อเรี ยนรู ้
ภาษา และวิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องผูค้ นในอดีต ก็จะนาภาษากิริยาท่าทางของคนในยุคนั้น ๆ ไปใช้
แต่ในเวลาที่เผลอหรื อพูดกับตัวเอง ตัวละครเอกฝ่ ายหญิงจะใช้ภาษาในยุคปั จจุบนั
5. การใช้ คาแสดงการถาม
การใช้คาแสดงการถามมักเป็ นคาขึ้นต้น หรื อคาลงท้ายของประโยคที่ผพู ้ ดู ต้องการคาตอบ
จากอีกฝ่ าย คาที่ใช้แสดงการถามที่พบในนวนิยายของรอมแพง ได้แก่ ฤๅ กระไร ไย ดังในนวนิ ยาย
เรื่ อ ง บุ พเพสัน นิ ว าส ตอนที่เกศสุ รางค์ในร่ างแม่ การะเกดเผลอพูด ในเรื่ อ งที่ต นคิด เพราะตนรู ้
เหตุการณ์ล่วงหน้าว่าบั้นปลายชีวติ ของท้าวทองกีบม้าจะเป็ นอย่างไร แต่ไม่สามารถพูดกับใครได้
ทาให้ขนุ เรื่ องอภัยภักดีออกปากถามว่าพูดว่าอะไร ดังบทสนทนาต่อไปนี้
“มี ปากเหมื อนมี ตูดพูดไม่ไ ด้เป็ นอย่างนี้ นี่เอง” เกศสุ รางค์ที่เพิ่งเสี ยหลัก
จากสิ่งที่ไม่คาดคิดยังคงบ่นงึมงาไม่เลิก
“ออเจ้าบ่นกระไร”
“ไม่ มีก ระไรหรอกเจ้าค่ ะ แค่ รู้สึก ว่าพระพรหมท่ านคงลิ ขิ ตอะไรต่อ มิ
อะไรไว้แล้ว
(บุพเพสันนิวาส. 2561ก : 266)
นอกจากนี้ ยงั พบการใช้คาที่แสดงการถามเพื่อต้อ งการคาตอบในนวนิ ยายของรอมแพง
เช่ น ค าว่า เหตุ ใ ด หมายถึ ง เพราะอะไร เป็ นค าถามที่ ต ้อ งการค าตอบที่ แ สดงถึ ง เหตุ ผ ลของ
การกระทา ปรากฏในนวนิยายเรื่ อง มณี รัตนะ ในตอนที่ หลังจากนวลสามารถจับคนผิดที่นาทากใส่
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ในหม้อแกงสารับที่จะถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั นางแดง และนางต้อย คนผิดถูกโบยและ
ถูกจับขังคุก นวลเป็ นห่วงจึงได้นายาและอาหารไปให้ นางต้อยจึงถามนวลด้วยความสงสัยว่าเพราะ
อะไรนวลถึงมาทาดีกบั ตน ดังตัวอย่างบทสนทนาต่อไปนี้
“เจ็บมากหรื อไม่ อดทนหน่อยนะ แม่บุญฟองเอาไพลที่พวกเราฝนมาช่วย
ทาสิจ๊ะ” บุญฟองจึงกระวีกระวาดจับจุกผ้าที่ชุบน้ าไพลสดแตะตามแผลที่นวล
เช็ดจนสะอาดแล้วไปเรื่ อย ๆ
“เหตุใดถึงได้ ทาเช่ นนี้” นางต้อยถามด้วยน้ าเสี ยงตะกุกตะกัก ทั้งคาดไม่
ถึงและกระอักกระอ่วน ตลอดทางที่ถูกลากมาคุก ทั้งนางต้อยและนางแดงต่าง
ได้ยนิ ว่าเหตุการณ์ ครั้งนี้ เกิ ดขึ้น เพราะความคิดอ่านของนวล โดยเฉพาะนาง
แดงที่เมื่อถูกผลักเข้าห้องขังถึงกับสบถด่าเรี ยกนวลว่าอีเด็กนรก
“ไม่มี ใครอยากทาผิด ไม่ มีใครอยากทาไม่ดี ฉันเองก็ผิดที่คิดแก้แค้นให้
คนในตาหนักได้พน้ ผิด ฉันขออภัยที่ไม่มีทางออกที่ดีกว่านี้ เพราะฉันยังเด็กนัก
ยังไม่มีความคิดความอ่านรอบคอบพอ...”
(มณี รัตนะ. 2558 : 144-145)
จากตัวอย่า งข้างต้น จะเห็ น ได้ว่า เมื่ อ มี ค าบ่ งชี้ แ สดงการถามคื อ ค าว่า กระไร ประโยค
ต่อจากนั้นจะเป็ นคาตอบ อีกข้อสังเกตคาว่า กระไร ไย ฤๅ เป็ นคาที่ไม่นิยมใช้แล้วในปั จจุบนั
6. การใช้ คาสรรพนาม
จากการศึกษานวนิ ยายของรอมแพง ผูว้ ิจยั พบว่า ผูแ้ ต่งนิ ยมใช้คาโบราณจานวนมาก และ
เป็ นคาที่ตอ้ งตรงกับยุคสมัยที่เป็ นฉากของเรื่ อง อย่างบุรุษสรรพนามที่ 1 การใช้คาสรรพนามแสดง
แทนตัวผูพ้ ูด เช่ น คาว่า ข้า ฉัน พบในนวนิ ยายของรอมแพง ทั้ง 5 เรื่ อ งที่ ผูว้ ิจยั เลื อ กนามาศึกษา
ซึ่ งจะใช้แตกต่างกันตามความสัมพันธ์ ความอาวุโสของตัวละควร ดังในนวนิ ยายเรื่ อ ง มณี รัตนะ
ตอนที่นวลสนทนากับบุญฟอง ทั้งสองมี อายุต่างกันเพียงเล็กน้อ ย มีความสนิ ทสนมเป็ นเพื่อนกัน
จึงแทนตัวผูพ้ ดู ด้วยคาว่า ฉัน ดังตัวบทต่อไปนี้
“หล่ อ นพูดได้ดีนะ ฉัน อยากผ่าขมองหล่ อ นดู จริ ง ๆ ว่าไปเอาความคิ ด
คาพูดพวกนั้นมากจากไหนกัน” พูดไปแล้วบุญฟองก็สะดุง้ ในใจกับคาพูดของ
ตัวเอง การใกล้ชิดนวลทาให้ความคิดความอ่านของเธอพิลึกตามไปแล้วกระมัง
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“ฉันก็พดู ตามที่ใจคิดไม่เห็นจะแปลก เรารี บไปกันเถอะ ออกมานานแล้ว
ถ้าผูใ้ หญ่ท่านเรี ยกหาแล้วไม่มีใครตอบจะโดนมิใช่น้อย” บุญฟองเห็นด้วยอีก
แล้วกับความคิดและคาพูดของนวล ใจของเธอยกให้นวลเป็ นลูกพีไ่ ปเรี ยบร้อย
โรงเรี ยนวังหลวง จึงจับจูงมือน้อยเร่ งเท้าก้าวตาม ๆ กัน
(มณี รัตนะ. 2558 : 144-145)
นอกจากนี้คาว่า ฉัน มักใช้แทนตัวผูพ้ ดู ที่มียศสูงกว่า หรื อ มีความอาวุโสกว่า ในเรื่ อง
มณี รัตนะ ตอนที่หม่อมราชวงศ์อาบจันทร์ถามไถ่นวลถึงเรื่ องการเรี ยน ดังบทสนทนาต่อไปนี้
“ฉั นได้ยนิ ว่าหล่อนเก่ งทางภาษาอ่านเขียนหรื อ แม่นวล” หม่อ มราชวงศ์
ถามไถ่ ท่าทียงั คงไว้ตวั อยูบ่ า้ ง
“ก็ ไ ม่ ไ ด้เก่ งมากดอกค่ะ แค่พ อใช้งานได้บ ้างเท่ านั้น เด็ก หญิ งถ่ อ มตัว
เพราะรู ้ตวั ดีวา่ ความรู ้ของเธอเกินเด็กและเกินผูค้ นสมัยนี้ไปมากแค่ไหน
(มณี รัตนะ. 2558 : 109)
มีขอ้ ค้นพบว่า คาที่รู้สึกถึ งความแปลกใหม่ ของทั้งผูว้ ิจยั เอง และของผูอ้ ่ าน รวมถึ งผูช้ ม
ละครโทรทัศ น์ นั่ น คื อ คาว่า ออเจ้า ซึ่ งเป็ นบุ รุษ สรรพนามที่ 2 ใช้ส าหรับ เรี ยกแทนผูท้ ี่ คุ ยด้ว ย
เหตุที่คาว่า ออเจ้า แปลกหู เพราะยังไม่มีนวนิ ยายย้อ นยุคเรื่ อ งใดนิ ยมใช้คานี้ ส่ วนใหญ่มกั ใช้คาว่า
เจ้า ข้า ท่ าน ซึ่ งสามารถพบได้ท ั่วไป แต่ ค าว่า ออเจ้า นับ เป็ นค าที่ ไ ด้รั บ ความสนใจอย่างมาก
การใช้คาว่า ออเจ้ า พบในนวนิ ยายเรื่ อ ง บุ พเพสัน นิ ว าส ตลอดทั้งเรื่ อ ง โดยใช้ในกรณี ที่ ผูใ้ หญ่
เรี ยกแทนชื่ อ คู่ ส นทนาที่ เด็ ก กว่า ดังในตอนที่ เกศสุ รางค์ซ่ ึ งอยู่ในร่ างแม่ ก าระเกดหนี ไ ปเที่ ย ว
ตลาดท่าจีน แล้วมี เรื่ องชกต่อยกับนักเลงจีนเมื่ อกลับมาถึงเรื อนจึงโดนคุณ หญิงจาปาตาหนิ และ
ลงโทษด้วยการเฆี่ยน ดังบทสนทนาต่อไปนี้
“ห้ามมิ ให้ออเจ้ าออกไปเที่ยวตลาดอี กจนกว่าเสี ยงเล่ าลื อ จักซาไป แม้แต่ไ ป
เรี ยนภาษาก็มิให้ไป เพียงอยูก่ บั เรื อนทบทวนความให้พ่อเดชกับท่านออกพระ
ท่านออกหลวงก็พอ” ดวงตาคมดุคล้ายลูกชายปรายมองไปยังกลุ่ม บ่าวทาสที่
หมอบตัวสัน่ อยูไ่ ม่ไกล
(บุพเพสันนิวาส. 2561ก : 245)
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หากกล่ าวถึ ง นวนิ ย ายของนั ก เขี ย นที่ ชื่ อ ว่า รอมแพง หลายคนต้อ งนึ ก ถึ งค าว่า ออเจ้า
ซึ่ งปรากฏอยู่ในนวนิ ยายเรื่ อ ง บุพ เพสันนิ วาส ที่ไ ด้ถ่ายทาเป็ นละครโทรทัศน์ ออกฉายครั้งแรก
ในพ.ศ. 2561 ทางสถานี โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ผลิตโดย บริ ษทั บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชนั่ จากัด
ได้รับความนิ ยม และเป็ นที่กล่าวถึงจานวนมากในขณะนั้น ซึ่ งในนวนิ ยายของนักเขียนท่านอื่นมัก
ไม่ใช้คานี้ ทั้ง ๆ ที่นวนิ ยายย้อนยุคในสมัยอยุธยามีจานวนมาก หากจะกล่าวว่ารอมแพง คือ ผูท้ ี่ทา
ให้คาว่า ออเจ้า ได้เป็ นที่รู้จกั ในสมัยปั จจุบนั ก็วา่ ได้
7. การใช้ คาอุทาน
คาอุทาน เป็ นการใช้คาแสดงอารมณ์ คาที่เป็ นเสียงอันเกิดจากอารมณ์สะเทือนใจของมนุษย์
คาประเภทนี้ มี อ ยู่ในระดับปากจึงเหมาะกับ งานเขียนที่เกี่ วข้อ งกับ บัน เทิงคดี ต่าง ๆ (ดนยวรรณ
แจ่ม นิ ยม. 2550 : 61) การใช้คาแสดงอารมณ์ เป็ นองค์ประกอบที่ สาคัญอีกองค์ประกอบหนึ่ งของ
งานเขี ย นนวนิ ย าย ทั้งนี้ นวนิ ย ายต้อ งการความสมจริ ง เป็ นงานเขี ย นที่ ป ระสงค์ใ ห้ผู ้อ่ านเห็ น
การดาเนิ นเรื่ องของตัวละคร ดังนั้น คาที่ใช้แสดงอารมณ์ จึงเป็ นเครื่ อ งมือสาคัญที่จะเป็ นสื่ อกลาง
ให้ผอู ้ ่านรับรู ้ถึงความรู ้สึกของตัวละคร
การใช้ค าแสดงอารมณ์ ข องรอมแพงไม่ ห ลากหลายมากนั ก มัก ใช้ค าเดิ ม ซ้ าในหลาย
เหตุ การณ์ ซึ่ งจุด เด่ น ของรอมแพง คื อ การเลื อ กสรรค าแสดงอารมณ์ ให้เข้ากับ ยุคสมัยในเรื่ อ ง
เช่น ตัวละครเอกฝ่ ายหญิงเป็ นตัวละครในสมัยปั จจุบนั ย้อนยุคสมัยไป ย่อมมีการใช้คาแสดงอารมณ์
ในสมัยปั จจุบนั ในทางกลับกันตัวละครในยุคสมัยอดีตก็ตอ้ งใช้คาแสดงอารมณ์ให้เหมาะสมเข้ากับ
ยุคจึงสามารถทาให้นวนิยายเรื่ องนั้น ๆ สมจริ ง
การใช้คาอุทานปรากฏเมื่อตัวละครเกิด ความสงสาร ความเศร้า ความเสี ยใจ รอมแพงเป็ น
นักเขียนนวนิ ยายท่านหนึ่ ง ที่สามารถส่ งอารมณ์ เศร้า เสี ยใจ ผ่านทางภาษามาถึงผูอ้ ่านได้อ ย่างดี
คาที่รอมแพงใช้ในการแสดงอารมณ์ สงสาร เศร้า เสียใจ มีจานวนไม่มาก มักจะใช้คาแสดงอารมณ์
เหล่ านี้ ซ้ า ๆ กัน ไม่ว่าจะอยู่ในยุคอดี ต หรื อ ปั จจุบนั เช่น คาว่า โถ หมายถึง คาที่เปล่ งออกมาด้วย
ความสงสารหรื อ เห็ น อกเห็ น ใจ ซึ่ งค านี้ แทบจะปรากฏในนวนิ ยายทุ ก เรื่ อ งของรอมแพง
ดังในนวนิ ยายเรื่ อ ง พรายพรม ตอนที่ คุ ณ น้อ ยลงไปช่ วยคุ ณ นฤนาฏพี่สาวต่ างมารดาของเธอที่
ก าลัง จมน้ า ท าให้ คุ ณ น้ อ ยจมน้ าแม้จ ะสามารถช่ ว ยชี วิต ไว้ไ ด้ก็ ป่ วยหนั ก ในขณะที่ รั ก ษาตัว
มี ห ม่ อ มหลวงภิ ช าภัท รคู่ ห มั้น ของคุ ณ น้ อ ยมาพร้ อ มกับ หม่ อ มลดาวัล ย์ ซึ่ งเป็ นหม่ อ มย่า ของ
หม่ อ มหลวงภิชาภัทร รี บเข้ามาเยี่ยม และในตอนนั้นป้ าแก้วพี่เลี้ ยงที่เลี้ ยงดู คุณ น้อ ยมาตั้งแต่เล็ก
แต่น้อย ก็อดจะสงสารชะตาชีวิตของคุณน้อยไม่ได้ ดังตัวอย่างบทสนทนาต่อไปนี้ “โถ...คุณน้อ ย
ของป้า แทนที่จะได้รับข่าวดีไม่มีอุปสรรค กลับต้องมาล้มเจ็บเสียแทบปางตายเช่นนี้ เวรกรรมอะไร
กันนี่” (พรายพรม. 2561ข : 184)
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จากการสัง เกตค าแสดงอารมณ์ ส งสาร เสี ย ใจ หรื อ เศร้ า ของรอมแพง จะมี จุ ด ไข่ ป ลา
ตามหลังคาแสดงอารมณ์น้ นั เช่น โถ... ฮือ... โธ่... ทั้งนี้ เพือ่ เป็ นสัญลักษณ์ที่ใช้สาหรับการลากเสียง
ของตัวละคร เพือ่ ให้ผอู ้ ่านเข้าใจอารมณ์ของตัวละครได้ดียงิ่ ขึ้น
คาอุทานเมื่อเกิดอารมณ์โกรธ ไม่พอใจ ในนวนิยายของรอมแพงมีจานวนหลายคา ซึ่งทุกคา
ใช้เหมือนกันทั้งในยุคอดีตและปั จจุบนั เป็ นที่น่าสังเกตว่าการที่รอมแพงใส่ อารมณ์โกรธไว้ในทุก
ตัวละคร ไม่ เว้นแม้แต่ตวั ละครเอกฝ่ ายชายหรื อตัวละครเอกฝ่ ายหญิง นั่นคือ การสร้างตัวละครที่
สมจริ ง เพราะมนุษย์จริ ง ๆ จะไม่สามารถละอารมณ์โกรธไปได้เลย เช่น คาว่า ไฮ้ หมายถึง คาที่เปล่ง
ออกมาเพื่อให้รู้ตวั หรื อให้ย้งั ในนวนิ ยายเรื่ อง พรายพรม ตอนที่คุณน้อยบอกคุณประพันธ์ว่าตน
ตั้ง ครรภ์ โดยให้ คุ ณ ประพัน ธ์ย กเลิ ก การแต่ งงานกับ คุ ณ นฤนาฏพี่ส าวของตน ทั้ง ๆ ที่ ผ่านมา
คุณประพันธ์ไ ม่เคยพูดคาหยาบ สุ ภาพ อ่อ นโยนกับทุกคน แต่เมื่อ มีสิ่งที่เป็ นอุ ปสรรคมาขัดขวาง
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานในอนาคต ทาให้อ ารมณ์ โกรธในตัวคุ ณประพัน ธ์อ อกมา ดังบท
สนทนาต่อไปนี้
“ไฮ้ ! ได้อย่างไรกันเล่าแม่น้อย ผมอุตส่ าห์ทาทางที่จะเป็ นท่านทูตจนถึงตอนนี้
จะทิ้งไปได้อ ย่างไร คุ ณนาฏก็ดีพร้อ มครบถ้วนที่จะเป็ นภริ ยาทูต อย่าได้พูด
เรื่ อ ยเปื่ อย” สรรพนามที่ เปลี่ ย นไปท าให้ คุ ณ น้ อ ยยิ่ง ก้ม หน้ า ร้ อ งไห้ ห นั ก
เข้าไปอีก
(พรายพรม. 2561ข : 68)
นอกจากนี้ รอมแพงเลือ กที่จะใช้คาแสดงอารมณ์ โกรธ ไม่ พอใจ ที่ค่อ นข้างหลากหลาย
เพราะการโกรธนั้น ก็มีห ลายแบบ ได้แก่ คาว่า วุย้ เว้ย ฮึ เฮ้ย โอ๊ย การเลื อ กคามาใช้ก็จาเป็ นต้อ ง
แตกต่ า งกัน จากการสั ง เกตพบว่า หลัง จากค าที่ แ สดงอารมณ์ โ กรธแล้ว นั้ น มั ก จะตามด้ว ย
เครื่ อ งหมายวรรคตอนที่ ชื่ อ ว่า อัศ เจรี ย ์ (!) เพื่ อ ให้ ค านั้ น ออกเสี ย งที่ ส้ ั นลงและหนั ก แน่ น ขึ้ น
ทั้ง นี้ เพื่ อ ต้อ งการให้ ผู ้อ่ า นเข้า ใจ เข้า ถึ ง อารมณ์ ข องตัว ละครได้อ ย่า งดี ดัง ในนวนิ ย ายเรื่ อ ง
พรายพรหม ในตอนที่ คุณนฤนาฏ ชวนพิมพ์ลดาซึ่งอยูใ่ นร่ างของคุณน้อยไปตีเทนนิส ด้วยคิดว่าคุณ
น้อยนั้นยังไม่เคยได้เล่นกีฬาประเภทนี้ แต่เมื่อได้เล่นเข้าจริ ง ๆ พิมพ์ลดากลับทาแต้มได้มากกว่า คุณ
นฤนาฏจึงแกล้งบอกเลิกเล่น ดังบทสนทนาต่อไปนี้
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“โอ๊ ย ! ไม่ ไ หวแล้ว ค่ ะ นาฏเหนื่ อ ยแล้ว ไม่ ไ ด้อ อกก าลัง เสี ย นานจนเส้ น ยึด
หมดแล้ว ขอไปพักก่อนนะคะ” หญิงสาวเดินไปคว้าเอาขวดน้ ามาดื่มพร้อมทา
หน้าไม่รู้ไม่ช้ ี ใจก็นึกหงุดหงิดว่าแทนที่ตนจะเด่นกลับกลายมาเป็ นยายน้อยเสี ย
นี่ พิ ม พ์ล ดาเข้าใจความรู ้ สึ ก ของคุ ณ นฤนาฏ รวมทั้ง ความเหนื่ อ ยจากโรค
ประจาตัวของคุณน้อยทาให้เห็นดีดว้ ยเดินออกจากสนามอีกคน
(มณี รัตนะ. 2558 : 104)
คาอุทานที่แสดงความสงสัย แปลกใจ ประหลาดใจ มีจานวนมาก ได้แก่ คาว่า เอ๊ะ หื อ เอ
แฮะ โอ้โฮ ฮ้า อ้อ อุ๊ย ทั้งนี้ เพราะตัวละครเอกฝ่ ายหญิงในนวนิ ยายที่ผวู ้ จิ ยั ศึกษาทั้ง 5 เรื่ อง มีความ
แก่นแก้ว อยากรู ้อยากเห็ น ขี้สงสัย กล้าคิด กล้าถาม กล้าแสดงออก คาแสดงความสงสัย แปลกใจ
ประหลาดใจ จึงปรากฏอยูใ่ นนวนิ ยายของรอมแพงค่อนข้างมาก และส่ วนใหญ่ตวั ละครที่จะใช้คา
แสดงอารมณ์ ในหมวดนี้ คื อ ตัว ละครเอกฝ่ ายหญิ ง ดังในนวนิ ยายเรื่ อ ง บุ พ เพสัน นิ ว าส ตอนที่
คุณหญิงจาปาต้องไปงานศพที่ลพบุรี เกศสุ รางค์ซ่ ึงอยูใ่ นร่ างของการะเกดจึงต้องเป็ นเหมือนหัวเรื อ
ใหญ่ในการจัดแจงในการใส่บาตรโดยมีนางปริ กเป็ นผูช้ ่วย เกศสุรางค์ก็ซกั ถามนางปริ กไปเรื่ อยตาม
ประสาคนพบเห็นสิ่งแปลกใหม่ดงั บทสนทนาต่อไปนี้
“ผักนี่กินได้ดว้ ยเหรอจ๊ะ ไม่ใช่ตาลึงนี่” เกศสุรางค์ถามเมื่อเห็นนางปริ กสั่ง
บ่าวตัวเล็ ก ๆ เด็ดใบที่ เถาไม้เลื้ อ ยคล้ายตาลึ งแต่ ใบเข้มและมี ขนอ่ อ น ๆ ด้วย
ความสงสัย
“เปรี๊ ยะกรง กินสดไม่ได้เจ้าต่า หากแต่เอาใบไปฉี กแช่น้ าขยาแล้วปรุ งรส
ปล่อยทิ้งไว้สกั กะเดี๋ยวก็จกั ได้เป็ นวุน้ เจ้าค่ะ”
“อ้ อ วุน้ โบราณ ทากันอย่างนี้นี่เอง”
“จักเป็ นอาหารคาวก็ได้ เป็ นอาหารหวานก็ได้เจ้าค่ะ”
“น่าสน ๆ”
(บุพเพสันนิวาส. 2561ก : 144)
เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างยุคดังที่กล่าวข้างต้นคาที่แสดงความสงสัย แปลกใจ ประหลาดใจ
เข้าใจ มัก จะปรากฏในตัวละครที่เป็ นตัวละครเอกฝ่ ายหญิ งซึ่ งเป็ นตัวละครที่ยอ้ นยุคไปในอดี ต
คาเหล่านี้ จึงตามติดตัวตัวละครเอกฝ่ ายหญิงไปด้วยไม่วา่ จะย้อนยุคเข้าไปอยูใ่ นร่ างตัวละครใดก็ตาม
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เป็ นที่น่าสังเกตว่าตัวละครที่อยูใ่ นอดีตมักจะไม่นิยมใช้คาที่แสดงความสงสัย แปลกใจ ประหลาดใจ
มากเท่ากับตัวละครเอกฝ่ ายหญิง ทั้งนี้ อาจเพราะผูค้ นในสมัยอดีตได้รับการอบรมให้สงบเสงี่ยม
เจียมตัว
คาในหมวดนี้มกั จะสร้างอารมณ์ขนั ให้ผอู ้ ่านเพราะเมื่อตัวละครเอกฝ่ ายหญิงเกิดความสงสัย
เป็ นที่รู้กนั ว่าความตลกจัดเป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะตัว และเป็ นจุดเด่นของรอมแพง ดังตัวอย่างคาว่า
โอ้ โฮ หมายถึ ง คาที่เปล่ งออกมาแสดงความตกใจหรื อ ประหลาดใจ ดังในเรื่ อง มณี รัตนะ ตอนที่
แม่นวลเพิ่งเข้าเป็ นข้ารับใช้ในพระบรมมหาราชวังใหม่ ๆ แม่นิ่มพี่สาวของแม่นวลจึงอธิบายความ
เป็ นอยูข่ องผูค้ นในวัง ชื่อตาหนักต่าง ๆ เมื่อมาถึงตาหนักพระที่นงั่ บรมราชสถิตยมโหฬาร แม่นวล
ถึงกับรู ้สึกแปลกใจในความยาวของงชื่อพระที่นงั่ ดังบทสนทนาต่อไปนี้
“จ้ะ รี บไปเถิดสายมากแล้วประเดี๋ยวจะไม่ทนั เครื่ องเสวยที่พระที่นงั่
บรมราชสถิตยมโหฬาร”
“โอ้ โฮ! ชื่อยาวเป็ นวาเทียว”
(มณี รัตนะ. 2558 : 106)
จากบทสนทนาข้างต้นจะเห็ นได้ว่าหลังจากคาว่า โอ้ โฮ ตามด้วยเครื่ อ งหมายวรรคตอนที่
ชื่อว่า อัศเจรี ย ์ (!) เพือ่ ย้าเสียงให้ดูตื่นเต้น ประหลาดใจ แล้วจะตามด้วยมุกตลก หรื อการเปรี ยบเทียบ
ที่ชวนให้ผอู ้ ่านขัน ในตัวอย่าง คือ การเปรี ยบเทียบชื่อพระที่นงั่ ว่าชื่อยาวเป็ นวา นัน่ คือชื่อยาวมาก ๆ
มีขอ้ สังเกตว่า คาอุทานที่แสดงความสงสัย แปลกใจ ประหลาดใจ มีจานวนหลายคา หากจะ
กล่าวว่าคาเหล่านี้คือเครื่ องมือสาคัญในการทามาหากินของรอมแพงก็วา่ ได้ ทั้งนี้เพราะ นวนิยายของ
รอมแพงทั้ง 5 เรื่ องที่ผวู ้ จิ ยั ศึกษา เรื่ องจะดาเนินโดยใช้ตวั ละครเอกฝ่ ายหญิงเป็ นตัวหลัก มีความแก่น
แก้ว ขี้สงสัย ช่ างซัก ช่ างถาม และจุดเด่ นอี กประการ คือ หลังจากปรากฏคาเหล่านี้ แล้วส่ วนใหญ่
มักจะตามด้วยประโยคที่ทาให้ผอู ้ ่านเกิดอารมณ์ขนั
คาอุทานที่ใช้เมื่อเกิดความรู ้สึกเบื่อหรื อผิดหวัง มักจะปรากฏในตัวละครที่เป็ นตัวละครเอก
ฝ่ ายหญิง เพราะตัวละครเอกฝ่ ายหญิ งจะต้องย้อนยุคเข้าไปอยูใ่ นร่ างของคนในอดีต การจะทาอะไร
บางครั้งอาจไม่ได้ดงั่ ใจ หรื อการที่คนสมัยก่อนทาอะไรชักช้า ห้ามทานัน่ ทานี่ ทาให้ตวั ละครเอกฝ่ าย
หญิงเกิดความรู ้สึกผิดหวัง หรื อเบื่อ วัฒนธรรม ความเชื่อ ที่คนสมัยใหม่อย่างตัวละครเอกฝ่ ายหญิง
มักจะมองว่าเชย และอาจจะดูตลกด้วยซ้ า เช่น คาว่า เฮ้อ หมายถึง คาที่เปล่งออกมาแสดงความเบื่อ
หน่ ายหรื อ ไม่ ถูก ใจปรากฏในนวนิ ยายทั้ง 5 เรื่ อ งของรอมแพง ที่ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษา ยกตัวอย่างจาก
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นวนิ ยาย เรื่ อง มณี รัตนะ ในตอนที่แม่นวลคุยกับแม่นิ่มเรื่ องการไปดูลิ เก การที่ผหู ้ ญิงไปดูลิเกใน
สมัยรัชกาลที่ 5 เป็ นเรื่ องที่ไม่เหมาะสม ดังบทสนทนาต่อไปนี้
“เฮ้ อ...เป็ นผูห้ ญิงนี่ไม่ดีเลยนะเจ้าคะ มีแต่ขอ้ ห้าม”
“นัน่ เพราะผูห้ ญิงมีแต่จะพบอันตรายได้ง่าย หากเพ่นพ่านไปทัว่ กลัวแต่จะ
โดนชายรังแก ร่ างกายเล็กบางอ่อนแอสู ้ไม่ได้เสียทีเปล่า และไปครั้งแรกไม่พอ
อาจจะอยากไปซ้ า ๆ กลายเป็ นติดใจไปเสี ย อย่างนั้นก็คงไม่ดีเสี ยเงินเสี ยทอง
เปล่า ๆ”
(มณี รัตนะ. 2558 : 54-55)
จากตัวอย่างของบทสนทนาข้างต้นด้วยความซุกซน สงสัยของตัวละครเอกฝ่ ายหญิงที่อยาก
ไปดู ลิ เก แต่ด้วยวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ ค่านิ ยมของไทย มี ขอ้ ห้ามสาหรับ ผูห้ ญิ งไว้มาก
ทาให้ตวั ละครเอกฝ่ ายหญิงซึ่งเป็ นสาวในยุคปั จจุบนั ที่ตอ้ งย้อนยุคไปอยูใ่ นร่ างของหญิงสาวในอดีต
จึงรู ้สึกผิดหวัง
การใช้คาอุทานของรอมแพงมักใช้คาเดิม ๆ และเป็ นคาที่ใช้กนั อยูใ่ นยุคปั จจุบนั จึงเป็ นที่
น่ าสังเกต คือ รอมแพงมักใช้อุ ทานคาเดิ มเมื่อ มีอารมณ์ เดิ มเกิดขึ้นกับตัวละคร การใช้อุทานจึงไม่
ค่อยหลากหลาย แต่คาอุทานที่เลือกมาใช้สามารถแสดงอารมณ์ที่ผเู ้ ขียนต้องการสื่อผ่านตัวละครได้
เป็ นอย่างดี
8. การใช้ คาสแลง
การศึกษานวนิ ยายของรอมแพง ผูว้ ิจยั พบว่า ผูแ้ ต่งนิ ยมใช้คาสแลงจานวนมาก เช่ น เก๊ก
เปิ่ น กรี๊ ด ตื๊อ เฮี้ยว ปิ๊ ง ซักแห้ง แคร์สื่อ ก๋ ากัน่ โก้ เก๋ ซิ่ง เพลียฮาร์ท โม้ ซึ่ งคาสแลงเป็ นคาที่ผเู ้ ขียน
ต้อ งการให้ ผูอ้ ่ านเกิ ด ความสนุ ก เพลิ ด เพลิ น คลายเครี ย ด โดยรอมแพงมัก จะใช้ค าสแลงผ่า น
บทสนทนาของตัวละครที่อยูใ่ นยุคปั จจุบนั หากเป็ นตัวละครในอดีตจะเป็ นสมัยที่ช่วงเวลาใกล้เคียง
กับปั จจุบนั มากที่สุด ทั้งนี้ คาสแลงที่รอมแพงใช้ ส่วนใหญ่เป็ นคาที่มาจากภาษาต่างประเทศปนกับ
ภาษาไทย ซึ่งผูค้ นในยุคสมัยนั้นนิยมใช้คาเหล่านี้
รอมแพงนิ ยมใช้คาสแลงบรรยาย พรรณนา เพื่อ สื่ อ ความเล่าเรื่ อ งราวจากผูเ้ ขียนสู่ ผูอ้ ่ าน
การใช้คาสแลงนับ เป็ นอี กหนึ่ งเอกลักษณ์ ประจาตัวของรอมแพง ทั้งนี้ นวนิ ยายของรอมแพงจะ
เป็ นนวนิยายเบาสมอง คลายเครี ยด คาสแลงจึงเป็ นเครื่ องมืออย่างดีที่จะตอบโจทย์น้ นั
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เนื่ องจากตัวละครเอกฝ่ ายหญิงในนวนิ ยายของรอมแพงเป็ นสาวยุคใหม่ การใช้ภาษาจึงไม่
เป็ นทางการ เมื่อย้อนยุคไปก็ยงั คงใช้คาสแลงเหล่านี้ ทาให้คนที่อยูใ่ นสมัยอดีตไม่เข้าใจ ตัวละคร
เอกฝ่ ายหญิงจึงดู แปลก แตกต่างจากคนอื่ นในสายตาของคนในอดีต เช่ น คาว่า ซั กแห้ ง หมายถึ ง
ไม่อาบน้ า ปรากฏในนวนิยายเรื่ องบุพเพสันนิวาส ตอนที่ตวั ละครเอกฝ่ ายหญิงต้องตื่นเช้าไปวัดแต่
อากาศหนาวเลยขอไม่อาบน้ าดังบทสนทนาต่อไปนี้
“อาบน้ าตอนนี้เนี่ยนะพี่ ไม่เอาหรอกหนาวจะตาย”
“ต้อ งอาบหนาเจ้าคะ จักได้อบน้ าร่ าทาน้ าปรุ งไปวัดพบเจอผูห้ ลักผูใ้ หญ่
ผูค้ นอีกมากมาย”
“ซั ก แห้ ง ไม่ ไ ด้เหรอ ล้า งหน้ าถู ฟั น ก็ น่ า จะพอแล้ว นะพี่ ” คนขี้ ห นาว
อิดออด ยิง่ มองเห็นหมอกอยูเ่ ลือนรางก็ทอ้ ใจไม่อยากแตะน้ าเสียแล้ว
“มิได้เจ้าค่ะ ไปวัดต้องให้สะอาดสะสวยจักได้บุญมากไปด้วยหนาเจ้าคะ”
(บุพเพสันนิวาส. 2561ก : 127)
จากตัวอย่างคาสแลงที่ใช้บอกกิริยา อาการ ในนวนิยายของรอมแพง จะเห็นได้ว่า รอมแพง
มิใช่นักเขียนที่ยดึ ถือเอาความถูกต้องตามหลักภาษาไทยเสี ยทั้งหมด แต่ได้นาคาที่มีความทันสมัย
สอดแทรกในนวนิยาย เพือ่ ให้ผอู ้ ่านรู ้สึกผ่อนคลาย เบาสมอง และไม่เครี ยด
การใช้คาสแลงมักจะปรากฏผ่านบทสนทนาของตัวละครเอกฝ่ ายหญิง และเมื่อตัวละครเอก
ฝ่ ายหญิงเผลอพูดคาเหล่านี้ออกไป ตัวละครเอกฝ่ ายหญิงจะสะดุง้ เพราะเผลอพูดคาในภาษาปั จจุบนั
ออกไป หลังจากนั้นก็จะแก้ไขคานั้นให้ตรงกับยุคสมัยที่ตนอยู่ เช่ น คาว่า เจ๋ ง หมายถึง ยอดเยีย่ ม,
ดี เลิ ศ ซึ่ งพบในนวนิ ยายของรอมแพงทั้ง 5 เรื่ อ ง ดังจะยกตัวอย่างบทสนทนาในนวนิ ยาย เรื่ อ ง
พรายพรม ตอนที่ คุ ณ นฤนาฏเข้ามาชวนคุ ณ น้อ ยซึ่ งก าลังท าอาหารอยู่ในครัวให้อ อกไปเต้น ร า
ด้วยกัน ดังบทสนทนาต่อไปนี้
“เจ๋ งเลยค่ะ เอ่อ...น้อยหมายถึงเหมาะเหม็งเลยค่ะ น้อยกาลังอยากลองใส่ ชุดที่
คุ ณ พี่ต ัดให้อ ยู่พ อดี น่ ะค่ะ ” หญิ งสาวรี บ แก้คาพูด ที่ไ ม่ ค่อ ยจะเข้ากับ ยุค สมัย
พร้อมยิม้ แป้นกลบเกลื่อนสุดชีวติ
(พรายพรม. 2561ข : 84)
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นอกจากคาที่ใช้เพื่อชื่นชมแล้วยังมีคาสแลงมีความหมายเป็ นไปในทางลบ เช่น คาว่า ทึ่ม
หมายถึ ง โง่ ดัง ตัว อย่า งต่ อ ไปนี้ พบในนวนิ ย าย เรื่ อ งพรายพรม เป็ นตอนที่ อ ยู่ใ นยุค ปั จ จุ บ ัน
เมื่อปรเมศวร์พยายามจีบพิมพ์ลดาเพื่อต้องการจะหลอกเอาเงินไม่สาเร็ จ จึงกลับมาบอกกัญจรี คู่รัก
ของตนว่า เขากับเธอควรจะเลิกหลอกคนอื่นได้แล้ว ให้ทางานหาเงินเองดีกว่า
กัญ จรี เบ้ห น้าด้วยความขัดใจ พลางคิดในใจด้วยความหงุดหงิด...ตาทึ่มเอ๊ย!
แค่เงินเดือนจะไปพอยาไส้อะไร สักวันหนึ่ งเถอะถ้าฉันเจอคนที่ดีกว่าแกฉันก็
จะไปจากแก ไม่ดกั ดานโง่เง่าอยูห่ รอก
(พรายพรม. 2561ข : 233)
คาสแลงบางคาสามารถนามาใช้แทนคาไม่สุภาพ เพือ่ ลดความไม่สุภาพลงมาบ้าง คาเหล่านี้
จะก่อให้เกิดอารมณ์ขนั แก่ผอู ้ ่าน เป็ นที่น่าสังเกตว่า นวนิยายของรอมแพงจะไม่ปรากฏคาไม่สุภาพที่
ออกแนวทะลึ่ง หรื อหยาบคายมาก ๆ คาสแลงที่ไม่สุภาพที่พบในนวนิยายของ รอมแพง ได้แก่ ฉิ บ
โคตร ยะ ดังในนวนิ ยาย เรื่ อ ง พรายพรม ตอนที่คุณ ประพันธ์เข้าไปลวนลามคุ ณ น้อ ยขณะกาลัง
ทาอาหารในครัว ด้วยความตกใจคุ ณ น้อ ยจึงใช้ต ะหลิ วร้อ น ๆ ฟาดไปที่ หน้าคุ ณ ประพัน ธ์ และ
ใช้น้ าปลาราดลงบนตัว จนคุณประพันธ์ตอ้ งรี บขับรถออกมาเพือ่ กลับบ้าน
“บ้าฉิบ!” เสียงสบถดังขึ้นจากร่ างหนาบึกบึนที่มือข้างหนึ่งกุมพวงมาลัย อีกข้าง
หนึ่ งปิ ดแผลที่โดนความร้อน น้ าปลาที่ราดแผลไหลมาโดนเสื้อผ้าเปี ยกชุ่ม ส่ ง
กลิ่ น หึ่ งไปทั่ว รถ นึ ก ถึ ง ค าขู่ ข องน้ อ งสาวคู่ ห มั้น แล้ว ให้ ห วาดเสี ย วยิ่งนั ก
หากเรื่ องถึงเจ้านาย หนทางการรับตาแหน่งใหญ่ทางการทูตคงดับวูบ
(พรายพรม. 2561ข : 134)
จากตัว อย่า งค าสแลงที่ เป็ นค าไม่ สุ ภ าพ มี จ านวนน้อ ยและมัก ปรากฏการใช้ซ้ า เพราะ
นวนิ ยายส่ วนใหญ่ ของรอมแพง จะไม่ ค่อ ยมี บทสนทนาที่ ห ยาบคาย หากจะเป็ นค าสบถ คาด่ า
จะเป็ นการด่าโดยไม่ใช้คาหยาบ ซึ่งนับเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของนักเขียน
จากตัวอย่างข้างต้นพบว่า คาสแลงที่รอมแพงใช้นาเสนอผ่านบทสนทนาของตัวละครที่เป็ น
ตัวละครเอกฝ่ ายหญิง โดยลักษณะเด่นในตัวละครที่เป็ นตัวละครเอกฝ่ ายหญิงของรอมแพงจะเป็ น
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ตัวละครที่มีฐานะปานกลางจนถึงร่ ารวย มีการศึกษาระดับสู ง และตัวละครเอกฝ่ ายหญิงมักจะนาคา
สแลงเหล่ านี้ ไปเผลอพูด ในอดี ต ท าให้ ต ัว ละครในอดี ต ไม่ เข้าใจ ค าสแลงจึ งเป็ นกลวิธี ห นึ่ งที่
รอมแพงนิ ยมใช้เพราะการแทรกมุกตลกไปในตัวละคร ทาให้นวนิ ยายของรอมแพงเป็ นนวนิ ยายที่
คลายเครี ยด เบาสมองอ่านแล้วรู ้สึกสนุก
9. การใช้ คาทับศัพท์
นวนิ ยายของรอมแพงจะให้ตวั ละครมีฐานะปานกลางจนถึงร่ ารวย มีการศึกษา หรื อได้ไป
ศึกษาต่างประเทศ เมื่ อ กลับมาประเทศไทยย่อ มน าค าภาษาต่ างประเทศมาใช้ในชี วิต ประจาวัน
การใช้คาทับศัพท์น อกจากจะทาให้นวนิ ยายดู สมจริ งแล้วนั้น ยังแสดงให้เห็ นถึ งความรู ้ทางด้าน
ภาษาต่างประเทศของผูเ้ ขียน โดยเฉพาะ ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส
คาทับ ศัพท์ที่ เกี่ ยวกับ การเต้นรา ดนตรี กี ฬ า พบในนวนิ ยายเรื่ อ ง พรายพรหม มากที่สุ ด
เพราะเป็ นเรื่ องที่ตวั ละครเอกฝ่ ายหญิงย้อนอดีตไปในยุค พ.ศ. 2480 ซึ่ งเป็ นยุคที่คนชนชั้นกลางนิยม
ส่ งบุ ตรหลานไปศึกษาต่างประเทศ จึงได้รับ เอาวัฒ นธรรม ดนตรี กี ฬา ฯลฯ ของประเทศนั้น ๆ
กลับมาด้วยการจัดงานเลี้ ยงต่าง ๆ มักจะมี ดนตรี เต้นรา เช่ น คาว่า ฟลอร์ (Floor) ในที่น้ ี หมายถึ ง
พื้นที่สาหรับใช้เต้นรา ปรากฏในนวนิ ยายเรื่ อง พรายพรหม ตอนงานเลี้ยงงานหมั้นของคุณนฤนาฏ
กับ คุ ณประพัน ธ์ โดยมี แขกเหรื่ อ นักเรี ยนนอกมาร่ วมงานจานวนมาก ต่างรอที่จะร่ วมกัน เต้นรา
คุณประพันธ์ยนื มองพิมพ์ลดาซึ่ งอยูใ่ นร่ างคุณน้อย น้องสาวของคุณนฤนาฏ อย่างไม่ละสายตาด้วย
ตะลึงในความงาม ดังบทสนทนาต่อไปนี้
“คุ ณพี่ประพันธ์มองน้อ ยจนน้อยเขินแล้วค่ะ เอ...คุ ณพี่คะ ใกล้จะเปิ ดฟลอร์
หรื อยังคะ” คาพูดของพิมพ์ลดาทาให้คุณประพันธ์เสไปมองที่ ฟ ลอร์ ก่อนจะ
ชักชวนคู่ห มั้น ไปเต้น ราเมื่ อ เห็ น ว่าสมควรแก่ เวลาแล้ว คุ ณ นฤนาฏเดิ น ตาม
คู่หมั้นไปด้วยใจที่ยงั ขุ่นมัวกับภาพที่เห็น แต่ก็ข่มใจไว้เต็มที่พิมพ์ลดามองตาม
ร่ างของคนทั้งคู่ไปด้วยความรู ้สึกที่บอกไม่ถูก
(พรายพรหม. 2561ข : 87-88)
ในช่ วงเวลาว่าง คนกลุ่ ม นี้ จะชวนกัน ไปออกกาลังกายด้วยกี ฬาที่รับ มาจากต่างประเทศ
เช่น กีฬาเทนนิส (Tennis) เป็ นชื่อกีฬาชนิ ดหนึ่ ง ผูเ้ ล่นใช้ไม้แร็ กเกตตีลูกยางกลมหุ ้มสักหลาดข้าม
ตาข่ายโต้กนั ไปมา ดังบทสนทนาจากนวนิ ยายเรื่ อง พรายพรหม ในตอนที่ หม่ อ มหลวงภิชาภัทร
ชวนคุ ณ นฤนาฏและ พิม พ์ล ดาซึ่ งอยู่ในร่ างของคุ ณ น้อ ย ไปเล่ น กี ฬ าเทนนิ ส ว่า “ถ้าไม่ รังเกี ย จ
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มาตีเทนนิ ส ด้วยกันไหมครับ” คุ ณนฤนาฏเบิ่งตาโตอย่างน่ ารักก่ อ นจะตอบตกลง (พรายพรหม.
2561 : 102)
นับ ตั้ง แต่ ส มัย รัช กาลที่ 5 จนถึ งปั จ จุ บ ัน ต่ างประเทศเข้า มามี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ประเทศไทย
โดยการที่คนไทยไปต่างประเทศแล้วรับภาษา การแต่งกาย รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ เข้ามาปรับใช้ให้
เข้า กับ ภู มิ ป ระเทศของประเทศไทย เช่ น ค าว่ า ปิ กนิ ก (Picnic) หมายถึ ง การพากั น ไปเที่ ย ว
ชัว่ ระยะเวลาสั้น ๆ และมี ของกิ นไปเลี้ ยงกันด้วย ดังในนวนิ ยายเรื่ องมณี รัตนะ ตอนที่รัชกาลที่ 5
มีพระราชกระแสรับสัง่ จัดอาหารเพือ่ ใช้สาหรับปิ กนิก ดังบทสนทนาต่อไปนี้
“เร่ งมือเข้า พระเจ้าอยูห่ วั จะเสด็จป้อมพระจุลจอมเกล้ามีพระราชกระแส
รับสัง่ ให้ตระเตรี ยมเครื่ องคาวไว้ เอ่อ...ปี นิก ๆ อะไรนี่กระมั้ง” ท่านหญิงมาศ
ตรัสอย่างไม่ใคร่ แน่ใจ
“ปิ กนิกหรื อมังคะ”
“ใช่ ปิ กนิก นี่แม่นวลรู ้ภาษาฝรั่งด้วยหรื อ”
“รู ้บา้ งมังคะ”
(มณี รัตนะ. 2558 : 104)
จากตัวอย่างข้างต้นนับว่า รอมแพงมีความรู ้ทางประวัติศาสตร์มากพอสมควร พยายามเลือก
ช่วงเวลาให้เหมาะสมกับภาษาที่ใช้ ทั้งยังให้คนในสมัยก่อนพูดภาษาต่างประเทศผิด ๆ ถูก ๆ เพราะ
เป็ นภาษาที่เพิง่ ได้ยนิ และให้ตวั ละครเอกฝ่ ายหญิงที่ยอ้ นเวลาไปในอดี ตเป็ นผูส้ อนให้พูดได้อย่าง
ถูกต้อง ทาให้ผคู ้ นในสมัยนั้นรู ้สึกประหลาดใจและชื่นชมในความเก่งของตัวละครเอกฝ่ ายหญิง
การใช้คาทับศัพท์ขา้ งต้นพบว่า ในนวนิยายทั้ง 5 เรื่ องจะมีคาทับศัพท์ท้งั สิ้ น เพราะตัวละคร
เอกฝ่ ายหญิงจะเป็ นตัวละครในยุคปั จจุบนั มีฐานะ มีการศึกษา แล้วจึงย้อนไปในอดีต หรื ออาจจะมี
บางตัว ละครในอดี ต ที่ ม าจากต่ างประเทศเข้ามาอาศัยในประเทศไทย ท าให้ต ้อ งใช้ค าทับ ศัพ ท์
การใช้คาทับศัพท์ในบทสนทนาทัว่ ไปของตัวละครทาให้นวนิยายของ รอมแพงกลายเป็ นนวนิยาย
แนวสมัยใหม่ที่ได้รับความนิยม
การใช้ค าในนวนิ ย ายของรอมแพงนั้ น แตกต่ า งจากนวนิ ย ายรุ่ น ก่ อ น ๆ ของนั ก เขี ย น
ในสมัย ก่ อ น เป็ นนวนิ ยายที่ ท ัน สมัย มากขึ้ น การใช้ค าไม่ ไ ด้ป ระณี ต เหมื อ นนวนิ ย ายในอดี ต
แต่เน้นความเข้าใจของผูอ้ ่ าน โดยมี จุดมุ่ งหมายสาคัญ คือ การนาพาผูอ้ ่ านเข้าไปในโลกที่ผูเ้ ขียน
ต้อ งการ ทั้งนี้ สภาพสังคมในปั จจุบ ัน เต็มไปด้วยเรื่ อ งตึงเครี ยด ทั้งด้านเศรษฐกิ จ อาชญากรรม
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การก่ อ การร้า ย เป็ นต้น การที่ ผูอ้ ่ านต้อ งการละจากโลกแห่ ง ความเป็ นจริ ง มาสู่ โ ลกที่ บ ัน เทิ ง
เบาสมอง คลายเครี ยด การเลือกสรรคาของรอมแพงจึงตอบโจทย์เหล่านี้ เพราะนอกจากจะคานึ งถึง
ความสมจริ งแล้วนั้น ยังคานึ งถึงความสาคัญของการสื่ อ สารที่ตอ้ งการจะพาผูอ้ ่ านเข้าไปในโลก
ของนวนิ ย ายได้ง่ า ยขึ้ น นั บ ได้ว่า การใช้ค าที่ ส้ ั น เข้า ใจง่ า ย ทัน สมัย และสมจริ ง ตามยุค สมั ย
ทางประวัติศาสตร์ เป็ นสิ่ งสาคัญที่ทาให้นวนิ ยายของรอมแพงได้รับความนิ ยมจากผูอ้ ่านทุกเพศ
ทุกวัย ทุกอาชีพ
มีขอ้ สังเกตว่า การใช้คาของรอมแพงนั้นหากเรื่ องดาเนินอยูใ่ นยุคปั จจุบนั ลักษณะการใช้คา
จะเป็ นภาษาแนวสมัยใหม่ ผูอ้ ่านสามารถทาความเข้าใจได้ง่าย การใช้คาไม่ ซับซ้อน รอมแพงนิ ยม
ใช้คาสแลง คาทับศัพท์ เพื่อ แสดงให้เห็ นว่าตัวละครเอกฝ่ ายหญิงเป็ นสาวสมัยใหม่ ซึ่ งทั้ง 5 เรื่ อ ง
ตัวละครเอกฝ่ ายหญิงจะมี ลักษณะคล้ายกัน คือ เรี ยนจบอย่างน้อ ยระดับปริ ญญาตรี บ้านมี ฐานะ
ปานกลางถึ ง รวยมาก มี ค วามสนใจในด้า นประวัติ ศ าสตร์ เป็ นผู ้ห ญิ ง ทัน สมั ย มี นิ สั ย ขี้ เล่ น
เป็ นคนเก่งพูดได้หลายภาษา มักพูดภาษาไทยปนกับภาษาต่างประเทศ
เมื่ อ ตัวละครเอกฝ่ ายหญิ งย้อนยุคไม่ ว่าจะย้อนไปสมัยใด จะเข้าไปปรากฏตัวในบ้านผูม้ ี
ฐานะ เป็ นหญิง สู งศักดิ์ และตัวละครเอกฝ่ ายชายจะเป็ นลูกชายบ้านที่ตวั ละครเอกฝ่ ายหญิงย้อนยุค
ไป บทสนทนาที่ในอดีตตัวละครเอกฝ่ ายหญิงมักจะเผลอพูดภาษาในยุคปั จจุบนั และตัวละครใน
สมัยก่ อ นจะไม่ เข้าใจ ตัวละครเอกฝ่ ายหญิ ง จึง แก้ไ ขค าพูด ใหม่ ให้ ต ัวละครในสมัย ก่ อ นเข้าใจ
นอกจากนี้ ตัว ละครเอกฝ่ ายหญิ งจะน านวัต กรรมในยุค สมัยปั จจุบ ัน ไปปรับ ใช้กับ ยุคอดี ต เช่ น
เครื่ อ งกรองน้ า หมู ก ระทะ ตู ้เย็น เป็ นต้น ทั้งยังสอนภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสให้ตวั ละคร
ในอดี ต ได้ มี ค วามรู ้ เพื่ อ ใช้ ต่ อ สู ้ กั บ ตัว ละครตัว ร้ า ยซึ่ งอาจจะเป็ นตัว ละครที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ
ประวัติศาสตร์ หรื อตัวละครที่ผเู ้ ขียนสร้างขึ้นมา
ผูว้ จิ ยั ได้ทาตารางสรุ ปรวบรวมการใช้คาของรอมแพงมีท้งั สิ้น 9 ประเด็น คือ การใช้คาบ่งชี้
พฤติกรรม การใช้คาเรี ยกชื่อ การใช้คาบอกขนาด จานวน การใช้คาลงท้าย การใช้คาแสดงการถาม
การใช้สรรพนาม การใช้คาอุทาน การใช้คาสแลง และการใช้คาทับศัพท์ เพือ่ ให้เห็นการใช้คาของ
รอมแพงที่ชดั เจนยิง่ ขึ้น ดังต่อไปนี้
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ตาราง คาบ่ งชี้ของการใช้ คาประเภทต่ าง ๆ ที่เป็ นการใช้ ภาษาของรอมแพง
ประเภทของ
คาบ่ งชี้
ตัวอย่ างการใช้ คา
การใช้ คา
1. การใช้
สาระโกก (เกเร,
-วิง่ ตามอ้ายคนสาระโกก นัน่ ไม่เต็มที่เอา
คาบ่งชี้
พาล)
เสียเลย
พฤติกรรม
ประสิทธิเม
(มณี รัตนะ. 2558 : 47)
(บ่อยครั้ง)
วิปลาส
- แม่เรี ยมออกงานเป็ นประสิ ทธิเมมี
(คลาดเคลื่อนไป
โอกาสพบเจอคุณภัทรมากกว่าหล่อน
จากสามัญปกติ)
(มณี รัตนะ. 2558 : 306)
ติดสนม (ถูกทา
โทษโดยการกัก
- ฤๅแม่การะเกดจักวิปลาสไปเสียแล้วเจ้า
บริ เวณ)
คะคุณพี่
เล่ห์กระเท่ห์ (กล (บุพเพสันนิวาส. 2561ก : 35)
อุบาย)
แผก (แปลก)
- แลหากท่านเห็นว่าแม่นายท่านอาบน้ า
เคร่ า (รอ,คอย)
อยู่ ท่านก็จะเคร่ าก่อนเจ้าค่ะมิมาอาบด้วย
เลื้อนเปื้ อน (พูดจา เกรงว่าจะเป็ นที่ครหาได้เจ้าค่ะ
เลอะเทอะ)
(บุพเพสันนิวาส. 2561ก : 58)
ทเวน (ตระเวน)
ราก (อาเจียน)
- แม่นายท่าน อย่าได้คิดเลื่อนเปื้ อนไปทุก
อย่างล้วนยากจักกาหนดได้
(บุพเพสันนิวาส. 2561ก : 66)

2. การใช้คา
เรี ยกชื่อ

อีหรอบ (ยุโรป)
สหปาลีรัฐอเมริ กา
(สหรัฐอเมริ กา)

- เหลือเชื่อจริ ง ๆ ได้ยนิ ว่ามันรากแตก
ออกมาเป็ นผมยาวเฟื้ อย
(มณี รัตนะ. 2558 : 154)
- รับสัง่ ให้นิ่มไปเอาไถ้ แดงบรรจุอฐั บน
ตาหนักมาแจกเด็ก ๆ
(มณี รัตนะ. 2558 : 170)

บริบทของ
ยุคสมัย
-รัชกาลที่ 5

-รัชกาลที่ 5

-สมเด็จพระ
นารายณ์
มหาราช
-สมเด็จพระ
นารายณ์
มหาราช

-สมเด็จพระ
นารายณ์
มหาราช
-รัชกาลที่ 5

- รัชกาลที่ 5
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ประเภทของ
การใช้ คา

คาบ่ งชี้

ตัวอย่ างการใช้ คา

เวจ (ห้องสุขา)
ปสาน (ตลาดขาย
ของแห้ง)
เพลาชาย (บ่ายโมง)
สังขลิก (โซ่ตรวน)
ถนิมพิมพาภรณ์
(เครื่ องประดับ)
ไถ้ (ถุงยาว ๆ
สาหรับใส่ เงินหรื อ
สิ่งของ)
น้ ามูตร (กระโถน
ปั สสาวะ อุจจาระ)
ยกป้าน (ภาชนะดิน
สาหรับชงชา)

- ต่อให้เจ้านายเราขายเครื่ องถนิมพิมพา
ภรณ์จนหมดกรุ ก็ไม่อาจจะเพียงพอ
(มณี รัตนะ. 2558 : 165)

บริบทของ
ยุคสมัย
-รัชกาลที่ 5

- หวังจะได้ไปศึกษาด้านการแพทย์ สหปาลีรัฐอเมริกา ตามที่เจ้าคุณพ่อได้วาง
แนวทางไว้ (มณี รัตนะ. 2558 : 60)

-รัชกาลที่ 5

- ถ้าเป็ นเจ้านายยศไม่สูงก็ไม่ตอ้ งมาติด
คุกเช่นนี้เรี ยกว่า สั งขลิก เพียงแต่โซ่
ตรวนที่หุม้ ข้อเท้าจะมีผา้ ขาวหุม้ ไว้
(มณี รัตนะ. 2558 : 142)

-รัชกาลที่ 5

-สมเด็จพระ
นารายณ์
มหาราช
- บ่าวบนเรื อนมันมิได้จดั หม้ อน้ามูตรไว้ -สมเด็จพระ
นารายณ์
ดอกฤๅ (บุพเพสันนิวาส. 2561ก : 18)
มหาราช
- กูกบั มึงไม่รู้เรื่ อง ไม่รู้อะไรทั้งนั้นแค่ลง -สมเด็จพระ
มาเข้าเวจเข้าใจฤๅไม่ (บุพเพสันนิวาส. นารายณ์
มหาราช
2561ก : 17)
- เที่ยวตลาดขันเงินแลปสานข้างวังแล้ว
หนา (บุพเพสันนิวาส. 2561ก : 236)

- หมื่นสุนทรเทวายกป้ านดินเผาริ นน้ าชา -สมเด็จพระ
ลงในถ้วยใบน้อยแล้วจึงบ้วนน้ าชาอุ่นจัด นารายณ์
มหาราช
อีกรอบ
(บุพเพสันนิวาส. 2561ก : 17)
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ประเภทของ
การใช้ คา
3. การใช้คา
บอกขนาด
จานวน

คาบ่ งชี้
โสฬส (สิบหก)
โข (มาก)
เขื่อง (ใหญ่,โต)
กระผีก (เล็กน้อย)
เลื้อยพ่าน
(มากมาย)
ครึ่ ด (เกลื่อนไป)

ตัวอย่ างการใช้ คา
- กลัวกระไร ผูค้ นออกลูกกันครึ่ดไป
(บุพเพสันนิวาส. 2561ก : 475)

- บุญฟองพูดอย่างเขื่องโขจนนวลกลั้น
หัวเราะไว้ไม่อยู่ (มณี รัตนะ. 2558 : 79)

บริบทของ
ยุคสมัย
-สมเด็จพระ
นารายณ์
มหาราช
-รัชกาลที่ 5

- สีหน้านั้นปราศจากความพรั่นพรึ ง และ -สมเด็จพระ
ไม่ปรากฏวีแ่ ววของความตระหนกเพียง นารายณ์
มหาราช
กระผีกเดียว
(บุพเพสันนิวาส. 2561ก : 23)
- อย่าได้กล่าวเลื้อยพ่านไป นางเป็ นเพียง
-สมเด็จพระ
หลานคุณพ่อหาใช่คู่หมายข้า
นารายณ์
(บุพเพสันนิวาส. 2561ก : 87)
มหาราช
4. การใช้คาลง หนา, ขอรับ,มังคะ , - ผูท้ าผิดไยมิตอ้ งรับผิดฤๅขอรับคุณพ่อ -สมเด็จพระ
ท้าย
ค่ะ, ครั , เจ้าคะ,
นารายณ์
(บุพเพสันนิวาส. 2561ก : 25)
เจ้าค่ะ, แฮะ, เว้ย,
มหาราช
จ๊ะ
- อย่าเชียวหนา จักเป็ นความใหญ่โตได้ -สมเด็จพระ
นารายณ์
เจ้ าค่ะ
มหาราช
(บุพเพสันนิวาส. 2561ก : 66)
- เหมือนจริ ง ๆ แฮะ ว่าง ๆ น่าลองแต่ง -รัชกาลที่ 8
แบบนี้มาให้คุณยายน้อยดูเหมือนกันนะนี่
(พรายพรม. 2561ข : 90)
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ประเภทของ
การใช้ คา

คาบ่ งชี้

ตัวอย่ างการใช้ คา
- แม่นวลเก่งทางหนังสือมากกว่านิ่ม
มังคะ (มณี รัตนะ. 2558 : 104)

5. การใช้คา
แสดงการถาม

ฤๅ, กระไร, ไย, รึ ,
หรื อ

6.การใช้สรรพ ออเจ้า, เจ้า, เธอ,
นาม
หล่อน, ท่าน, ข้า

7.การใช้คา
อุทาน

โถ, ฮือ, โธ่, ไฮ้, หึ,
วุย้ , เว้ย, ฮึ, เฮ้ย,
โอ๊ย, เอ๊ะ, หือ, เอ,
แฮะ, แน่ะ, โอ้โฮ,
ฮ้า, แหม, อ๋ อ, เอ๊ย,
อุ๊ย, อูย, เฮ้อ, อ้าว

บริบทของ
ยุคสมัย
- รัชกาลที่ 5

- ไฮ้! ยายน้อย เธอไปอยูเ่ สียที่ไหนจ๊ ะ
หม่อมหลวงคนนี้น่ะ ทั้งโก้ท้งั หรู ชาติ
ตระกูล ไม่มีที่ติ
(พรายพรหม. 2561ข : 110)
- มีเหตุอนั ใดฤๅขอรับ(บุพเพสันนิวาส.
2561ก : 19)

-รัชกาลที่ 8

- กระไรกันเจ้าคะ ถึงให้บ่าวไปปลุก
หลานตั้งแต่ยงั ไม่ยา่ รุ่ ง (บุพเพสันนิวาส.
2561ก : 23)
- นางเป็ นเพียงหลานคุณพ่อหาใช่คู่หมาย
ของข้ า
(บุพเพสันนิวาส. 2561ก : 87)

-สมเด็จพระ
นารายณ์
มหาราช
-สมเด็จพระ
นารายณ์
มหาราช

- ข้ามีกิจต้องทา มิใช่เรื่ องที่จกั ต้องพา
ออเจ้ าไปเที่ยวที่นนั่ (บุพเพสันนิวาส.
2561ก : 108)
- เอ๊ ะ! นัน่ วัดอะไรเจ้าคะ
(บุพเพสันนิวาส. 2561ก : 107)

-สมเด็จพระ
นารายณ์
มหาราช
-สมเด็จพระ
นารายณ์
มหาราช

- เฮ้ ย! พีผ่ นิ พีแ่ ย้มอย่าปล่อยข้านะ
(บุพเพสันนิวาส. 2561ก : 101)

-สมเด็จพระ
นารายณ์
มหาราช

-สมเด็จพระ
นารายณ์
มหาราช

67

ประเภทของ
การใช้ คา

คาบ่ งชี้

ตัวอย่ างการใช้ คา
- เอาของน้อยคืนมา ฮือ...คุณพีน่ าฏคืน
ตุก๊ ตาให้นอ้ ยนะคะฮือ ๆ (พรายพรหม.
2561ข : 18)

บริบทของ
ยุคสมัย
-รัชกาลที่ 8

- ไฮ้ ! ได้อย่างไรเล่าแม่นอ้ ย ผมสูอ้ ุตส่าห์ -รัชกาลที่ 8
ทาทางที่จะเป็ นท่านทูตจนถึงตอนนี้ จะ
ทิง้ ไปได้อย่างไร
(พรายพรหม. 2561ข : 68)

8. การใช้คา
สแลง

- หา! แล้วอย่างนี้คนปลายน้ าจะทายังไง
ในเมื่อเราปล่อยลงน้ าเสียอย่างนั้น
(บุพเพสันนิวาส. 2561ก : 72)

-สมเด็จพระ
นารายณ์
มหาราช

- แหม...ร้องเสี ยตกอกตกใจ เอาเป็ นว่า
เป็ นเจ้าชีวติ ก็ได้ โอเคไหม (มณี รัตนะ.
2558 : 78)

-รัชกาลที่ 5

- โธ่ ! เวรกรรม...เวรกรรมจริ ง ๆ
(พรายพรหม. 2561ข : 67)

-รัชกาลที่ 8

-รัชกาลที่ 8
- อูย! มือหนักชะมัดเลย (พรายพรหม.
2561ข : 167)
โก้, เก๋ , เก๊ก, ก๋ ากัน่ , - การวางท่าให้โก้ ของฝ่ ายหญิงจะมีกา้ น -รัชกาลที่ 5
ตื๊อ, เฮี้ยว, ปิ๊ ง, จ๋ อย, ต่อบุหรี่ ยาวพ่นกัน (มณี รัตนะ. 2558 : 43)
ซักแห้ง, แคร์สื่อ, หู
ผึ่ง, โม้, เพลียฮาร์ท, - ใบหน้าสวยเก๋ ยมิ้ แย้มอ่อนหวาน
เจ๋ ง, เลิศ, แจ่ม, เป๊ ะ, คลี่คลายสถานการณ์ได้ดี (พรายพรหม. -รัชกาลที่ 8
จิ๊บ ๆ, ทึ่ม, ฉิบ, ชิ้ว 2561ข : 50)
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ประเภทของ
การใช้ คา

คาบ่ งชี้

ตัวอย่ างการใช้ คา
- ท่าทางกร่ างอย่างกับอะไรดีคงคิดว่า
ตัวเองเจ๋ งเสี ยเต็มประดา
(บุพเพสันนิวาส. 2561ก : 252)

บริบทของ
ยุคสมัย
-สมเด็จพระ
นารายณ์
มหาราช

- แค่น้ ีน่ะจิ๊บ ๆ เอ่อ กระจิบ๊ กระจ้อยสบาย -รัชกาลที่ 8
มากค่ะ (พรายพรหม. 2561 : 104)

9.การใช้คา
ทับศัพท์

ฟลอร์ (พื้นที่ใช้
สาหรับการเต้นรา)
เทนนิส (กีฬาชนิด
หนึ่ง)
เชียร์ (ให้กาลังใจ
ด้วยการตะโกนโห่
ร้อง)
ปิ กนิก (การเที่ยว
ระยะเวลาสั้น ๆ มี
อาหารไป
รับประทาน
ร่ วมกัน)
ฮีโร่ (ตัวละครเอก
ฝ่ ายชาย)
สคริ ปต์ (ต้นฉบับ)

-หึ ถ้าอย่างนั้นก็ไม่แปลกหรอกขนาดกับ -สมเด็จพระ
ข้ายังเก๊ ก (บุพเพสันนิวาส. 2561ก : 182) นารายณ์
มหาราช
- โอ๊ย!...อย่าถามได้ไหมคะคุณพ่อ แค่น้ ี -รัชกาลที่ 8
นาฏก็อยากจะกรี๊ดดัง ๆ แล้ว
(พรายพรหม. 2561ข : 145)
- คุณนฤนาฏบอกใคร ๆ ว่าคุณน้อย
-รัชกาลที่ 8
น้องสาวของเธอไม่เคยเล่นเทนนิส
(พรายพรหม. 2561ข : 103)
- ทางด้านอรนุชก็นงั่ เชียร์ เหย็ง ๆ เป็ นที่
สนุกสนาน (พรายพรหม. 2561ข : 103)

-รัชกาลที่ 8

- โหย...ตามสคริปต์ เป๊ ะ...พิมพ์ลดากลั้น
ยิม้ ใจ (พรายพรหม. 2561ข : 203)

-รัชกาลที่ 8

-รัชกาลที่ 5
- ฮีโร่ แปลว่า คนเก่ง คนกล้าหาญที่ทา
เพือ่ คนอื่นอย่างไรเล่า (มณี รัตนะ. 2558 :
132)
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จากการศึกษาพบว่าการใช้คาของรอมแพง มีหลากหลายแนวขึ้นอยูก่ บั บริ บทของงยุคสมัย
และที่ ส าคั ญ ภู มิ ห ลั ง ของตั ว ละคร การใช้ ค าภาษาสมั ย ใหม่ จ ะท าให้ ผู ้อ่ า นเข้ า ใจได้ ง่ า ย
ทั้งนี้ รอมแพง ยังนิ ยมใช้คาสแลงไม่ว่าจะเป็ นบทสนทนาของตัวละคร หรื อ ใช้เล่ าเรื่ อง นับได้ว่า
รอมแพงเป็ นตัวอย่างของนักเขียนรุ่ นใหม่ที่มีความคิดในการสรรคามาใช้ให้ตรงกับความนิ ยมของ
ผูอ้ ่าน

การใช้ ประโยค
ธรรมชาติของนักเขียนทุกท่านจะมีวิธีการเรี ยงร้อยคาให้เป็ นประโยคด้วยวิธีที่แตกต่างกัน
แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคน ทั้งนี้ นักเขียนต้องคานึ กถึงหลักภาษา ไวยากรณ์ ความชัดเจน และ
ที่สาคัญ คือ จะต้องสื่อความให้ตรงกันระหว่างผูเ้ ขียนและผูอ้ ่าน
รอมแพงแสดงการใช้ประโยคที่เน้นปรากฏซ้ า ๆ คือ มักใช้ประโยคสั้น ใช้ถอ้ ยคาน้อยแต่
กิ น ความมาก ส่ ว นขยายค่ อ นข้า งน้ อ ย รวบค ารวมความให้ ก ระชับ อย่างไรก็ ต าม ประโยคที่
รอมแพงใช้ก็ถู ก ต้อ งตามหลักไวยากรณ์ ไ ทย มี แ นวคิ ด ในแต่ ล ะประโยคอย่างชัดเจนไม่ วกวน
ไม่กากวม การใช้ประโยคเป็ นศิลปะทางภาษาอีกประการหนึ่งที่ทาให้ผอู ้ ่านเกิดความประทับใจใน
งานเขียน ส่งผลให้ผลงานนวนิยายของรอมแพงได้รับการยอมรับจากผูอ้ ่าน
ในการศึกษาการใช้ภาษาในประเด็นการใช้ประโยคที่ปรากฏในนวนิ ยาย ของ รอมแพง
พบว่าผูเ้ ขียนแสดงการใช้ประโยค 3 ประเภท คือ
1. การใช้ประโยคกระชับ
2. การใช้ประโยคขนาดยาว
3. การใช้ประโยคที่มีคาถามเชิงวาทศิลป์
1. การใช้ ประโยคกระชับ
จากการศึกษาพบว่า รอมแพงนิ ยมใช้ป ระโยคสั้น กระชับ แต่ไ ด้ใจความสมบู รณ์ ใช้ค า
ตรงประเด็ น ไม่ ใช้คาขยายความมาก ทั้งนี้ เพื่อ ต้อ งการเล่ าเรื่ อ งในนวนิ ยายอย่างตรงไปตรงมา
ไม่ออ้ มค้อม เน้นความเข้าใจของผูอ้ ่านเป็ นหลัก ทาให้ประโยคที่รอมแพงใช้ส่วนใหญ่เป็ นประโยค
ที่มีน้ าหนัก
นวนิ ย ายทั้ ง 5 เรื่ อ งของ รอมแพง ที่ ผู ้วิ จ ัย ได้ ศึ ก ษาเป็ นนวนิ ย ายอิ ง ประวัติ ศ าสตร์
เน้นบทสนทนาของตัวละครที่เป็ นไปตามยุคสมัย การใช้คา รวมถึงการเรี ยบเรี ยงคาในประโยคจึงมี
ความแตกต่างกับปั จจุบนั อยูบ่ า้ ง อย่างไรก็ตาม รอมแพงก็คานึ งถึงการสื่ อสารอย่างตรงไปตรงมา
เพื่อ ให้ผูอ้ ่ านเกิ ด อารมณ์ ค ล้อ ยตาม โดยจะใช้ป ระโยคกระชับ ตามจุด มุ่ งหมายของการสื่ อ สาร
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ดังในนวนิ ยายเรื่ อ งบุพเพสันนิ วาส ตอนที่เกศสุ รางค์ที่อยู่ในร่ างแม่ หญิงการะเกดกาลังคลอดลู ก
แต่ดว้ ยเกศสุ รางค์น้ นั ท้องลูกเป็ นฝาแฝดการคลอดจึงยากกว่าปกติเป็ นธรรมดา พระศรี วิสารสุ นทร
หรื อพ่อเดช กลับเดินไปมาอย่างกระวนกระวายใจด้วยความเป็ นห่ วงภรรยา คุณหญิงจาปานั่งดูท่าที
ลู กชายกระวนกระวายใจ จึงพูด ขึ้นว่า “มิ ต ้อ งกังวลดอกพ่อ เดช กะเดี๋ ยวลู กเจ้าก็คงออกมาแล้ว”
(บุพเพสันนิวาส. 2561ก : 485)
ประโยคของคุณหญิงจาปาข้างต้น สังเกตได้ว่า เป็ นเพียงประโยคสั้น ๆ แต่แฝงไปด้วยคา
ปลอบโยนของผูเ้ ป็ นแม่ ทั้งเป็ นห่ วงลูกสะใภ้ที่กาลังคลอด และต้องปลอบบุตรชายแม้จะมีตาแหน่ ง
สูงในทางราชการ แต่สาหรับคุณหญิงจาปานั้น แม่ก็ยงั คงเป็ นที่พ่งึ ของลูกอยูต่ ลอดไป
ในนวนิ ยายเรื่ อ ง พรายพรหม ในตอนที่ ห ม่ อ มราชวงศ์ ภิ ช าภัท รขอคุ ณ น้ อ ยหมั้ น
ตอบแทนที่ ม าช่ ว ยพยาบาลตอนตนไม่ ส บายจนหาย แต่ ต ้อ งมาถู ก คุ ณ นฤนาฏรั ง แก เพราะ
ความอิจฉาด้วยการตัดผมคุณน้อยจนสั้น เป็ นการลงโทษที่คุณน้อยไปช่วยพยาบาลหม่อมราชวงศ์
ภิ ช าภัท รตอนไม่ ส บาย ผู ้เขี ย นต้อ งการใช้ บ ทสนทนาดั ง ต่ อ ไปนี้ บอกเล่ า ถึ ง ความรั ก ของ
หม่อมราชวงศ์ภิชาภัทรที่มีต่อคุณน้อย
“เรื่ องที่วา่ จะหมั้นนี่พดู จริ งหรื อพูดเล่นคะ”
“จริง” น้ าเสียงหนักแน่นมัน่ คงตอบ
“...ถ้าอย่างไรให้ผมน้อยยาวกว่านี้จะดีกว่าไหมคะ”
“ไม่ดี พี่ไม่สนใจดอกว่าคู่หมั้นของพี่จะทาทรงผมอะไร สนใจแต่เพียงเป็ นคุณ
น้อยก็พอแล้ว”
(พรายพรหม. 2561ข : 170)
จากตัว อย่า งข้า งต้น เห็ น ได้ ว่า ทุ ก ประโยคในบทสนทนาข้า งต้น มี ค วามหมาย และ
มีจุดประสงค์ในการสื่ อความอย่างชัดเจน ได้แก่ หลังจากคุณน้อยถามว่า เรื่ องหมั้นนี่ พูดจริ งหรื อ
พูดเล่น หม่อมราชวงศ์ภิชาภัทรตอบกลับมาว่า “จริ ง” เพียงคาเดียว แสดงถึงความมัน่ คงหนักแน่ น
เพื่อ ให้อี กฝ่ ายเชื่ อ มัน่ แต่ประโยคถัดมาคุ ณน้อยกลับเปลี่ ยนเรื่ องไปพูดเรื่ องผม เนื่ อ งจากผมของ
ตนนั้นสั้นมากหากจะหมั้นขอให้ผมยาวกว่านี้ ได้หรื อไม่ ในประโยคนี้ สื่ อได้หลายความ ประการ
แรก ผมสั้นเกิดจากการถูกรังแก แม้คุณน้อยจะไม่ตอ้ งการฟ้องหม่อมราชวงศ์ภิชาภัทร แต่ประโยคนี้
จะทาให้ผอู ้ ่านรู ้สึกเห็นใจคุณน้อย เพราะผูห้ ญิงทุกคนย่อมคานึ งถึงความสวยความงาม โดยเฉพาะ
เมื่ อ ถึ งวัน สาคัญ ประการที่สอง เมื่ อ คุ ณ น้อ ยผมสั้นความสวยของคุ ณน้อ ยลดลง ผูเ้ ขียนต้อ งการ
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ปู ท างเพื่อ ไปยังบทสนทนาประโยคถัด ไปเพื่อ เป็ นการยืน ยัน ว่าหม่ อ มราชวงศ์ภิ ชาภัท รนั้น รั ก
คุณน้อยที่จิตใจ มิได้รักคุณน้อยจากรู ปลักษณ์ภายนอก
ในนวนิ ยายเรื่ อ ง มณี รัตนะ ในตอนที่นวลพูดคุ ยซักถามเรื่ อ งราวทัว่ ไปเกี่ ยวกับพระนคร
นวลได้ถามถึงโรงลิเก ซึ่ งเป็ นวัฒนธรรมสมัยใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 5 อย่างไรก็ตาม ค่านิ ยมในสมัย
นั้น ผูห้ ญิงที่ไปดูลิเกเป็ นเรื่ องที่ไม่เหมาะสม หากใครเห็นเข้าก็จะพากันไปนิ นทา แต่สาหรับผูช้ าย
นั้นการไปดูลิเกกลับเป็ นเรื่ องปกติ นวลจึงรู ้สึกถึงความไม่เท่าเทียม ดังบทสนทนาต่อไปนี้
“คุณพีเ่ คยเข้าไปดูลิเกที่ท่าเตียนหรื อไม่เจ้าคะ”
“ถามทาไม อยากเที่ยวรึ แม่นวล”
“อยากเจ้าค่ะ แต่ไม่มีใครพาไปสักที”
“บางที่ก็ไม่เหมาะนักที่ผหู ้ ญิงหรื อเด็กจะไปดูรู้ไหมแม่นวล”
“เฮ้อ...เป็ นผูห้ ญิงนี่ไม่ดีเลยนะเจ้าคะ มีแต่ขอ้ ห้าม”
(มณี รัตนะ. 2558 : 54)
บทสนทนาข้างต้น ผูเ้ ขียนต้อ งการสื่ อ ผ่านประโยคที่ว่า “เฮ้ อ...เป็ นผู้ หญิ งนี่ ไม่ ดีเลยนะ
เจ้ าคะ มีแต่ ข้อห้ าม” ประโยคนี้ สามารถบอกได้ 2 ประการ ประการแรก รอมแพงต้องการจะเล่าถึง
ความไม่ เท่าเทียมระหว่างหญิ งและชายในสมัยรัชกาลที่ 5 และประการที่สอง รอมแพงต้อ งการ
จะบอกว่าสมัยปั จจุบนั ผูช้ ายและผูห้ ญิงมี ความเท่าเที ยมกัน มากขึ้น โดยให้นวลซึ่ งเป็ นพีรกานต์
ข้ามยุคมารู ้สึกไม่สบายใจ หรื อสงสารผูห้ ญิงในอดีตที่ตอ้ งถูกกดขี่ดว้ ยเงื่อนไขในเรื่ องเพศ
ตัวอย่างข้างต้นที่ยกมานี้ จะเห็นได้ว่า ผูเ้ ขียนใช้รูปแบบของบทสนทนาที่กระชับ ชัดเจน
มุ่งแสดงแนวคิด โดยไม่ใช้คาขยายยาว ๆ ในประโยค ทาให้ผอู ้ ่านเข้าใจเนื้อความในแต่ละประโยค
ได้อ ย่างรวดเร็ ว เมื่ อ จบบทสนทนาก็สามารถเข้าใจความต้อ งการของตัวละคร หรื อ สิ่ งที่ผูเ้ ขี ยน
ต้องการบอกแก่ผอู ้ ่าน
2. การใช้ ประโยคขนาดยาว
เอกลักษณ์ในนวนิยายของ รอมแพง คือ มุ่งความตลก เบาสมอง ทาให้ผอู ้ ่านเกิดความรู ้สึก
ผ่อนคลายความเครี ยดจากโลกแห่ งความเป็ นจริ ง การใช้ประโยคขาดยาวของรอมแพงนั้น เพือ่ สร้าง
ความตลก โดยไม่ได้ตอ้ งการที่จะมุ่งแสดงแนวคิดจากประโยคยาว
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ประโยคขนาดยาวจะมี การขยายความให้แก่ ประโยคหลัก อาจมี การเล่ นสานวน การใช้
ภาษาคล้องจอง ดังในนวนิ ยายเรื่ องบุพเพสันนิ วาส ตอนที่เกศสุ รางค์ซ่ ึ งอยูใ่ นร่ างแม่หญิงการะเกด
ถามถึงอายุของหมื่นสุนทรเทวาว่ามีอายุเท่าไร ดังบทสนทนาต่อไปนี้
“ถ้าอย่างนั้นหมื่ นสุ นทรเทวาล่ ะตอนนี้ อายุเท่าไหร่ มี เมี ยเยอะไหม” นางผิน
มีท่าทีเอียงอายอมยิม้ ก่อนตอบคาถามนั้น
“หมื่นท่านอายุยสี่ ิบสองปี แล้วเจ้าค่ะ เพิง่ บวชเมื่อสองขวบปี ที่แล้ว” เกศสุรางค์
ฟังแล้วก็ตาโตเท่าไข่ห่าน
“ยี่สิบสอง! ตัวโตอย่ างกับยักษ์ ปักหลั่นหน้ าแก่ อีกต่ างหาก ไม่อยากจะเชื่อ” สอง
บ่าวหัวเราะน้ าหมากแทบกระจาย
(บุพเพสันนิวาส. 2561ก : 125-126)
บทสนทนาข้างต้น จะเห็นว่าเมื่อผูเ้ ขียนต้องการให้ผอู ้ ่านเกิดความตลกก็จะขยายประโยค
ให้ยาว ดังที่ตวั ละครตัวละครเอกฝ่ ายหญิงเปรี ยบเทียบตัวละครตัวละครเอกฝ่ ายชายว่าอายุแค่ ยี่สิบ
สองปี แต่ ตัวโตเท่ ากับยักษ์ ปักหลั่น และได้ขยายต่อไปอีกว่ายักษ์ ปักหลั่นหน้ าแก่ ซึ่ งเป็ นสานวนที่
รอมแพงคิดขึ้นมาเอง
ในนวนิ ยายเรื่ อง พรายพรหม ตอนที่ หลังจากคุ ณ นฤนาฏตบตีคุณ น้อ ยเนื่ อ งจากอิ จฉาที่
หม่อมราชวงศ์ภิชาภัทรมาขอหมั้นคุณน้อย หลังจากวันนั้นคุณน้อยก็หลบหน้าหลบตาคุณนฤนาฏ
เพราะไม่อยากให้เกิดเรื่ องขึ้นอีก และได้ราพึงกับตนเองอยูใ่ นใจว่า
วันนี้ท้ งั วันพิมพ์ลดาก็พยายามหลบหน้าหลบตาคุณนฤนาฏราวกับผูร้ ้ายที่
ทาความผิด
“เอาน่ าวันนี้ ขอหลบข้าศึกก่อน เพิ่งบาดเจ็บมาต้องรักษาตัวให้หาย คราว
หน้าคราวหลังหากคุณนฤนาฏมาใกล้ ๆ ก็คงต้องเตรี ยมตัวหลบฝ่ ามือพิฆาตไว้
ให้ดี มือหนักโคตร ๆ”
(พรายพรหม. 2561ข : 178)
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ตัว อย่ า งข้า งต้น หากผู ้เขี ย นต้ อ งการเฉพาะใจความส าคัญ คื อ คุ ณ น้ อ ยหลบหน้ า
คุณนฤนาฏเพราะไม่อยากมี เรื่ องอีก แต่รอมแพงใช้คาว่าข้าศึกแทนคุณนฤนาฏ และใช้คาว่าฝ่ ามื อ
พิฆ าตแทนลัก ษณะการท าร้ายร่ างกายด้ว ยการตบตี ข องคุ ณ นฤนาฏ ทั้งยังขยายประโยคอี ก ว่า
มือหนักโคตร ๆ ในตอนท้าย เพือ่ ให้ผอู ้ ่านเกิดความตลก
3. การใช้ ประโยคที่มีคาถามเชิงวาทศิลป์
การศึ ก ษาการใช้ป ระโยคของรอมแพง พบว่า รอมแพงนิ ย มใช้ป ระโยคที่ มี ค าถามเชิ ง
วาทศิล ป์ เป็ นประโยคค าถามที่ ผูเ้ ขี ยนมิ ไ ด้ตอ้ งการคาตอบ เพียงแต่ ตอ้ งการให้ผูอ้ ่ านได้ขบคิ ด
ดังในนวนิ ยายเรื่ อ ง พรายพรหม ในตอนที่ ปรเมศวร์ในยุคปั จจุบนั เก็บเสื้ อ ผ้า ข้าวของ เครื่ อ งใช้
ส่วนตัว เพือ่ ย้ายไปอยูก่ บั กัญจรี คนรักที่ร่วมกันหลอกพิมพ์ลดาให้แต่งงานกับปรเมศวร์เพียงหวังแค่
ทรัพย์สมบัติของพิมพ์ลดาเท่านั้น ดังบทสนทนาต่อไปนี้
“คุณจะรั้งผมไว้ทาไมนักหนา คุณก็รู้ดีแก่ใจว่าผมรักใคร กัญจรี คือ ผูห้ ญิง
คนเดียวที่ผมรักและจะรักตลอดไป ถึงคุณไม่ปล่อยผมไป ผมก็ตอ้ งไป ให้มนั รู ้
ไปสิ ว่าคนที่ไ ม่ เหลือ อะไรแล้วอย่างคุ ณ จะมารั้งผมไว้ไ ด้” ปรเมศวร์พูดด้วย
น้ าเสียงหงุดหงิดราคาญใจ
“คุณเมศวร์ คุณทาอย่างนี้ กับพิมพ์ได้ยังไงคะ พิมพ์ทาอะไรให้คุณเจ็บช้ า
น้ าใจหรื อคะ ทุกอย่างพิมพ์ทาให้คุณหมดแล้ว คุณทากับพิมพ์ได้ ยังไง พิมพ์ผิด
อะไร” เสียงเครื อที่อ่อนแรงคล้ายจะสิ้ นใจ ทรุ ดตัวลงคลานเข้าไปเกาะขาชายผู ้
เป็ นที่รักอย่างหมดสิ้นศักดิ์ศรี ที่เคยภาคภูมิ
(พรายพรหม. 2561ข : 7-8)
ตัวอย่างข้างต้น สังเกตได้ว่ารอมแพงเลื อ กใช้ประโยคที่มี คาถามเชิ งวาทศิล ป์ ในตอนที่
ตัว ละครทะเลาะกัน โดยตัว ละครพู ด ประโยคที่ มี ค าถามเชิ ง วาทศิ ล ป์ ซ้ า ๆ เป็ นการย้ า ความ
เพื่อ แสดงความต้อ งการให้ผสู ้ นทนาเข้าใจถึงจุดมุ่ งหมายที่พูด เช่น ปรเมศวร์พูดกับพิมพ์ล ดาว่า
คุณจะรั้งผมไว้ทาไมนักหนา เป็ นคาพูดที่แสดงถึงความราคาญคู่สนทนาเต็มทน ส่วนพิมพ์ลดาตอบ
กลับไปว่า คุณทาอย่างนี้ กบั พิมพ์ได้ยงั ไง พิมพ์ทาอะไรให้คุณเจ็บช้ าน้ าใจหรื อคะ แสดงให้เห็นว่า
พิมพ์ลดาน้อยเนื้อต่าใจ รู ้สึกผิดหวังในการกระทาของผูช้ ายที่ตนรัก
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รอมแพง ใช้ประโยคที่มีคาถามเชิงวาทศิลป์ ได้เหมาะสมกับเนื้ อเรื่ องในนวนิ ยาย สามารถ
สื่ออารมณ์ ความรู ้สึกของตัวละครได้เป็ นอย่างดี ทาให้ผอู ้ ่านรู ้สึกคล้อยตาม เข้าใจตัวละครได้ง่าย
ดังอี กตัวอย่างในนวนิ ยายเรื่ อ ง บุพเพสันนิ วาส ในตอนที่ ขุนศรี วิสารวาจา ออกพระวิสูตรสุ นทร
ออกหลวงกัลยาราชไมตรี และเกศสุ รางค์ซ่ ึ งอยูใ่ นร่ างของแม่หญิงการะเกด กาลังสนทนาถึงเรื่ องที่
แม่ ม ะลิ ม าแจ้ง ว่าออกหลวงสุ ร ะสงครามคิ ด การร้ า ยจะใส่ ค วามเจ้า พระยาโกษาเหล็ ก ท าให้
วงสนทนาค่อนข้างตึงเครี ยด โดยมีตวั อย่างบทสนทนาดังต่อไปนี้
“อ้า ยฝรั่ ง นี่ อี ก แล้ ว หนา ใจคอมั น จัก เป็ นใหญ่ ใ นแผ่ น ดิ น ให้ ไ ด้เที ย วฤๅ”
ออกหลวงกัลยาราชไมตรี ชกั สีหน้าบึ้งตึง
“บ่าวบ้านเจ้าพระยาโกษาธิบดีให้มาเรี ยนท่านว่าบัดนี้ มีทหารคุมตัวเจ้าพระยา
โกษาธิบดีเข้าวังไปแล้วขอรับ” บ่าวชายนอกเรื อนวิง่ ตึงตังหน้าตาตื่นเข้ามา
“อะไรนะ ทาไมมันเร็วอย่างนี้” เกศสุรางค์ถึงกับอุทานขึ้นอย่างตกใจ
(บุพเพสันนิวาส. 2561ก : 292)
ตัวอย่า งบทสนทนาข้างต้น รอมแพงใช้ป ระโยคที่ มี ค าถามเชิ งวาทศิ ล ป์ ผ่า นตัวละคร
เมื่ อ ตัว ละครก าลังสนทนาในเรื่ อ งที่ จริ ง จัง ในบางครั้ง การใช้ป ระโยคที่ มี ค าถามเชิ ง วาทศิ ล ป์
เพือ่ จงใจแสดงการประชดประชันผ่านคาพูดของตัวละครด้วย เช่น “อ้ายฝรั่งนี่ อีกแล้วหนา ใจคอมัน
จัก เป็ นใหญ่ ใ นแผ่ น ดิ น ให้ ไ ด้เที ย วฤๅ” นอกจากนี้ บทสนทนาข้า งต้น ยัง เป็ นการใช้ค าถาม
เชิงวาทศิล ป์ โดยคาที่ใช้แสดงการถามตรงตามยุคสมัยของเนื้ อเรื่ อง ซึ่ งรอมแพงต้อ งการให้เข้ากับ
ยุคสมัยของเนื้อเรื่ อง
การศึ ก ษาการใช้ป ระโยคของ รอมแพง ทั้ง 3 ประเภท คื อ ประโยคกระชับ ประโยค
ขนาดยาว และประโยคที่มีคาถามเชิงวาทศิลป์ ผ่านตัวละคร จะเห็นว่าผูเ้ ขียนใช้ประโยคกระชับเมื่อ
ต้องการแสดงแนวคิด เพื่อต้องการให้ประโยคมีความหนักแน่นด้วยเนื้อความ ส่ วนการใช้ประโยค
ขนาดยาวผูเ้ ขียนจะเลื อ กใช้เมื่ อต้อ งการสร้างภาพแห่ งความตลก เป็ นการขยายประโยคด้วยคาที่
ชวนขบขัน และเป็ นที่ น่ าสังเกตว่า ประโยคยาวส่ วนใหญ่ จะใช้กับ ตัวละครที่ เป็ นตัวละครเอก
ฝ่ ายหญิ ง เพราะตัวละครตัวละครเอกฝ่ ายหญิงมี อุ ป นิ สัยสนุ กสนาน ตลกขบขัน ไม่ จริ งจัง และ
ใช้ประโยคคาถามเชิงวาทศิลป์ เมื่อต้องการย้าความด้วยการใช้ประโยคทั้ง 3 ประเภทนี้ ทาให้ผลงาน
ของรอมแพงมีเอกลักษณ์ เป็ นที่น่าสนใจ และได้รับความนิยมจากผูอ้ ่าน
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การใช้ ภาพพจน์
ภาพพจน์ เป็ นถ้อ ยคาที่ผูเ้ ขี ยนท าให้ผูอ้ ่ านเกิ ด ภาพขึ้ นในใจ โดยใช้กลวิธีหรื อ ชั้น เชิ งใน
การเรี ยบเรี ยงคา ซึ่ งจะทาให้เรื่ องราวที่ตอ้ งการที่ผเู ้ ขียนจะสื่ อเกิดพลังที่จะสัมผัสอารมณ์ของผูอ้ ่าน
จนเกิดความประทับใจ เกิดความรู ้สึกเข้าใจอย่างลึกซึ้ งจนเกิ ดเกิ ดอารมณ์ สะเทือนใจ เป็ นการใช้
ศิ ล ปะทางภาษาก่ อ ให้ เกิ ด ภาพในความคิ ด ตลอดจนท าให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงทางอารมณ์
ความรู ้สึก ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะนาไปสู่ความประทับใจในงานเขียนนั้น ๆ
ในการศึกษาประเด็นการใช้ภาพพจน์ที่ปรากฏในนวนิ ยาย ของ รอมแพง ผูว้ ิจยั เลือกศึกษา
ในประเด็น 4 ประเด็น คือ
1. การใช้ภาพพจน์อุปมา
2. การใช้ภาพพจน์อติพจน์
3. การใช้ภาพพจน์บุคลาธิษฐาน
4. การใช้สทั พจน์
1. การใช้ ภาพพจน์ อุปมา
ภาพพจน์ อุ ป มาเป็ นภาพพจน์ ที่ ผูเ้ ขีย นนิ ยมน ามาใช้ให้ผูอ้ ่ านเกิ ด ภาพขึ้ น ในใจ โดยใช้
เหตุ ก ารณ์ ในปั จ จุบ ัน เรื่ อ งราว สิ่ ง ของ ที่ ผูอ้ ่ านสามารถสัม ผัส อารมณ์ น้ ั นได้ เปรี ย บเที ยบกับ
เหตุการณ์ สิ่งของ ในนวนิยาย คาที่ใช้ได้แก่ ดุจ ประดุจ ดัง่ ราว เสมือน
ดังในตอนที่ขนุ ศรี วสิ ารวาจาพาเกศสุรางค์ซ่ ึงอยูใ่ นร่ างของการะเกดไปดูแข่งเรื อ ในครั้งนี้ มี
ขุนเรื อ งเพื่อ นสนิ ทของขุนศรี วิสารวาจาร่ วมแข่งขันด้วย เกศสุ รางค์จึงสนุ กเป็ นพิเศษ ส่ งเสี ยงเป็ น
กาลังใจให้ผเู ้ ข้าแข่งขันอย่างสนุกสนาน โดยในการแข่งขันครั้งนั้นเรื อขุนนางได้รับชัยชนะ ผูเ้ ขียน
ได้เปรี ยบความดี ใจของตัวละครเอกฝ่ ายหญิงเหมื อ นวอลเลย์บ อลหญิ งไทยได้แชมป์ ระดับ โลก
ดังตัวบทต่อไปนี้
จนในที่สุดเรื อยาวขุนนางก็แซงเรื อยาวจากหมู่บา้ นต่าง ๆ นาลิ่วผ่านธงกลางน้ า
ได้ชัย ชนะอย่า งสนุ ก สนานและตื่ น เต้น ที่ สุ ด “เย่ เยส ๆ ๆ” อารามดี ใ จจึ ง
ได้ออกท่าออกทางราวกับวอลเลย์บอลหญิงไทยได้แชมป์ ระดับโลกมาครอง
ก็มิปาน ทว่าได้สองบ่าวเกาะกุมแขนคนละข้างพร้อมปรามเบา
(บุพเพสันนิวาส. 2561ก : 277-278)
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จากตัว อย่างตัว บทข้า งต้น จะเห็ น ได้ว่า ผู ้เขี ย นใช้ภ าษาที่ เป็ นปั จ จุ บ ัน ในการเล่ าเรื่ อ ง
มีการเปรี ยบเทียบหน้าของตัวละครเอกฝ่ ายชายที่ดูตวั ละครเอกฝ่ ายหญิงส่ งเสียงให้กาลังใจผูแ้ ข่งเรื อ
ยาวเหมื อ นมะม่ วงเปรี้ ยว ทาให้ผูอ้ ่ านนึ กภาพตามได้ง่าย และในตอนที่เรื อขุน นางได้รับชัยชนะ
ผู ้เขี ย นได้เปรี ย บเที ย บท่ า ทางการแสดงความดี ใ จของตัว ละครเอกฝ่ ายหญิ ง เป็ นเหมื อ นกั บ
วอลเลย์บอลหญิ งไทยได้ชัยชนะระดับโลก เพราะในช่ วงปี พ.ศ. 2553 ซึ่ งเป็ นปี ที่ รอมแพงเขียน
นวนิ ยายเรื่ องบุพเพสันนิ วาสเป็ นช่วงเดียวกันกับวอลเลย์บอลหญิงไทยได้ชยั ชนะระดับโลก ทาให้
ผูอ้ ่านนึกภาพท่าทางดีใจของตัวละครเอกฝ่ ายหญิงได้อย่างง่ายยิง่ ขึ้น
2. การใช้ ภาพพจน์ อติพจน์
การใช้ภาพพจน์อติพจน์เป็ นภาพพจน์สาคัญที่ทาให้ เกิดความตลกขบขัน โดยใช้การกล่าว
เกินจริ ง เพือ่ ให้ผอู ้ ่านเห็นภาพที่ชดั เจนขึ้น ดังในนวนิยายเรื่ อง มินตรา ตอนที่พลอยพิมพ์กบั อรสรวง
ต้อ งเตรี ย มตัว เดิ น ทางด้ว ยรถสองแถวในหมู่ บ ้า น ซึ่ งรอมแพง ได้เปรี ย บเที ย บความเร็ ว และ
บรรยากาศการโดยสารภายในรถไว้ดงั ตัวบทต่อไปนี้
รถสองแถวกลางเก่ ากลางใหม่ ที่ ค่อ นข้างไปทางเก่ าค่อ ย ๆ เคลื่ อ นออกจาก
คิวรถในอัตราเต่ าเรี ย กทวด เมื่ อ พ้นเขตชุ ม ชนก็ค่ อ ย ๆ เร่ งความเร็ วขึ้น เป็ น
กระต่ ายบินเล่ นลมจนฝุ่ นสี แดงย้อนเข้าไปในตัวรถ ซึ่ งผูโ้ ดยสารมีท้ งั ชาวบ้าน
และนักท่องเที่ยว ทว่าอัตราส่ วนของนักท่อ งเที่ยวช่ างน้อ ยนิ ดต่างก็มองดูกัน
ไม่ได้พูดจา เพราะหากพูดฝุ่ นสีแดงคงเข้าไปละลายในปากเป็ นแน่ พิมพ์พลอย
แทบเป็ นไอ้โม่ง ดีที่อรสรวงรอบคอบเอามาทั้งหมวกและผ้าโพกหัวที่ยาวและ
บาง สองสาวจึงอาศัยผ้าผืนเดียวกันพันรอบศีรษะโดยเก็บผมยาว ๆ ของตนไว้
ในผ้าอย่างมิดชิด
(มินตรา. 2556 : 121)
จากตัวอย่างตัวบทข้างต้นจะเห็นว่า ผูเ้ ขียนนิ ยมใช้ภาพพจน์อติพจน์ คือ การกล่าวเกินจริ ง
ซึ่งจะทาให้เรื่ องราวที่ผเู ้ ขียนต้องการสื่ อเกิดเป็ นภาพในจินตนาการของผูอ้ ่าน เมื่อผูอ้ ่านจินตนาการ
ตามภาษาที่ผูเ้ ขียนใช้ ก็จะให้ความรู ้สึกตลกขบขัน เช่น การบรรยายลักษณะความเร็ วของรถสอง
แถวว่ า แล่ น ด้ว ยอัต ราเร็ ว เต่ า เรี ย กทวด โดยเป็ นที่ ท ราบกัน ดี แ ล้ว ว่ า เต่ า เป็ นสั ต ว์ช นิ ด หนึ่ งที่
เคลื่อนไหวช้ามาก การที่สตั ว์ที่เคลื่อนไหวช้ามากเรี ยกรถคันนี้ วา่ ทวด แสดงว่ารถคันนี้ชา้ จนเต่ายัง
นับถือ เป็ นทวด และการเปรี ยบเทียบความเร็ วของรถเมื่อ ออกจากหมู่ บา้ นเป็ นกระต่ายบินเล่นลม
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โดยธรรมชาติของกระต่ายเป็ นสัตว์ที่เคลื่อนที่ดว้ ยความเร็ วสู ง ซึ่ งรถคันนี้ เมื่อ ออกจากหมู่บา้ นได้
เล่นด้วยความเร็วแบบกระต่ายบิน หมายถึง เร็วกว่ากระต่ายปกติ
จากการสังเกตมี การใช้โวหารภาพพจน์ที่ทาให้เกิ ดความตลกขบขัน มักสอดแทรกอยูใ่ น
นวนิ ยายของรอมแพงทุ ก เรื่ อ ง การสร้า งความตลกจึ งกลายเป็ นเสน่ ห์ เล็ ก ๆ ในงานเขี ยนของ
รอมแพง ที่ดึงดูดผูอ้ ่านจานวนมหาศาลให้มาติดตาม ตลอดจนผูส้ ร้างละครก็ติดใจเสน่ ห์เล็ก ๆ นี้
จนต้องขอซื้อลิขสิทธิ์เพือ่ ไปสร้างละคร จนเป็ นที่ชื่นชมของผูช้ มในยุคปั จจุบนั
3. การใช้ ภาพพจน์ บุคลาธิษฐาน
การใช้บุคลาธิษฐานเป็ นการสมมุติให้สิ่งที่ไม่มีชีวติ ไม่มีความคิด หรื อสิ่งที่เป็ นนามธรรม
ให้มีกิริยาอาการเหมื อ นมนุ ษย์ดังในนวนิ ยายเรื่ อง บุพเพสันนิ วาส ตอนที่คุณหญิ งจาปาทราบว่า
เกศสุรางค์ซ่ ึงอยูใ่ นร่ างของแม่หญิงการะเกดกาลังตั้งครรภ์หลานคนแรก ดังบทสนทนาต่อไปนี้
“กระไรจัก ว่อ งไวปานนั้ น ชะรอยฟ้ าดิ น จั ก เห็ น ใจว่า ข้าต้อ งเสี ยผัว เสี ยลู ก
ติดต่อกัน จึงส่ งหลานมาให้ขา้ รวดเร็ วเยีย่ งนี้ ” จากความโศกเศร้าแทบสิ้ นสติ
ของคุ ณ หญิ ง จ าปาก็ แ ปรเปลี่ ย นเป็ นความยิน ดี อ ย่า งสุ ด ซึ้ งจนแทบจะอุ ้ม
ลูกสะใภ้เลยทีเดียว ทั้งยังคอยสอบถามเสมอว่าเกศสุ รางค์อ ยากกินสิ่ งใดก็จกั
สรรหามาให้กิน
(บุพเพสันนิวาส. 2561ก : 458)
ตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่า รอมแพงได้ใช้ฟ้าดินซึ่ งไม่ใช่มนุษย์ไม่สามารถเกิดความรู ้สึกเห็น
อกเห็ นใจได้ แต่ดา้ นความเชื่อของผูค้ นในอดี ตในเรื่ อ งฟ้ าดินเป็ นผูก้ าหนด คุณหญิงจาปาจึงคิดว่า
การที่ตนต้องสู ญเสี ยสามี และบุตรชายคนโตในเวลาไล่เลี่ยกัน ฟ้ าดินคงเห็นใจกับเรื่ องราวร้าย ๆ
ที่เกิดขึ้น จึงได้ส่งหลานมาให้ตน
4. การใช้ ภาพพจน์ สัทพจน์
การใช้ภาพพจน์สัทพจน์เป็ นการใช้เครื่ องมือทางภาษาเลียนเสียงที่เกิดขึ้นจริ งในธรรมชาติ
หรื อในชีวิตประจาวัน เป็ นการสร้างจินตนาการให้ผอู ้ ่านเกิดความรู ้สึกคล้อยตามเรื่ องราวที่ผเู ้ ขียน
เล่ ายิง่ ขึ้น ดังในนวนิ ยายเรื่ อ ง มินตรา ตอนที่มิ นตราพูดคุยกับพิม พ์พลอยซึ่ งชาติก่อ นเป็ นม้าของ
วรามิตร พิมพ์พลอยถามว่ามินตราว่าหายโกรธอรสรวงแล้วหรื อ มินตราตอบกลับว่าตนนั้นไม่ ได้
หายโกรธแต่เข้าใจเรื่ องราวทั้งหมดแล้ว ดังบทสนทนาต่อไปนี้
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“เจ้าต้องการสิ่ งใดหรื อ เจ้าม้าดีดกะโหลก การที่ขา้ ทาใจยอมรับความรักของ
เขาทั้งสองได้ ไม่ได้หมายความว่าข้าจะคลายความรักที่มีต่อวรามิตรสักหน่ อย
ในเมื่ออย่างไรข้าก็มาก่อนและเฝ้ารอคอยเขามานานแสนนานเยีย่ งนั้น หรื อเจ้า
จะเถียง” มินตราต่อปากต่อคาเสี ยงใสขึ้นจนอรสรวงกับปรมินทร์ตอ้ งยิม้ ตาม
เมื่อเห็นพิมพ์พลอยเกาศีรษะแกรก ๆ พร้อมบ่นอุบว่าไม่เข้าใจวิญญาณอารมณ์
แปรปรวนติสท์แตก
(มินตรา. 2556 : 270)
ผูแ้ ต่งใช้คาว่า แกรก ๆ แทนเสียงของการใช้เล็บขูดกับหนังศีรษะ เมื่อผูอ้ ่านอ่านมาถึงตอนนี้
การใช้ภาพพจน์สัทพจน์ทาให้ผอู ้ ่านเกิดจินตนาการในเรื่ องราวที่ผเู ้ ขียนต้องการสื่ อความหมายได้
ชัดเจนยิง่ ขึ้น
เป็ นที่ น่าสังเกตว่า รอมแพงมี การใช้การใช้ภาพพจน์ ซึ่ งการใช้ภาพพจน์น้ ันทาให้ผอู ้ ่ าน
เข้าใจง่าย รู ้สึกเข้าใจอารมณ์ ความรู ้สึกของตัวละคร นอกจากนี้ การใช้ภาพพจน์ยงั เป็ นเครื่ องมื อ
ที่จะพาผูอ้ ่านเข้าสู่โลกของนวนิยายได้มากยิง่ ขึ้น

การใช้ โวหาร
โวหารเป็ นกลวิธีการเรี ยงร้อยถ้อยคาอย่างมีช้ นั เชิงเพื่อให้เกิดเนื้ อความที่ดี มีจุดมุ่งหมายให้
ผูอ้ ่ านเข้าใจเรื่ อ งราวในนวนิ ยายได้แจ่มชัดตรงตามที่ผูเ้ ขียนต้อ งการสื่ อ การใช้โวหารเป็ นศิลปะ
การใช้ภาษาอีกประเภทหนึ่งที่จะทาให้ภาษาเกิดพลัง ผูอ้ ่านเกิดความประทับใจในงานเขียนนั้น ๆ
ในการศึกษาการใช้ภาษาในประเด็นการใช้โวหารที่ปรากฏในนวนิ ยาย ของ รอมแพง ผูว้ จิ ยั
เลือกศึกษาในประเด็น 3 ประเด็น คือ
1. การใช้บรรยายโวหาร
2. การใช้พรรณนาโวหาร
3. การใช้เทศนาโวหาร
1. การใช้ บรรยายโวหาร
บรรยายโวหารเป็ นการใช้ภ าษาในการเล่ าเรื่ อ ง บรรยายเหตุ ก ารณ์ ต่ าง ๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น ใน
นวนิ ย ายอย่า งละเอี ย ดถี่ ถ้ว น เพื่ อ ให้ ผู ้อ่ า นเข้า ใจสถานะความเป็ นมาของตัว ละคร ภู มิ ห ลั ง

79

และเหตุผลที่ตวั ละครได้กระทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง รอมแพงมักใช้วิธีการบรรยายโวหารเมื่อต้องการให้
เรื่ องราวดาเนินต่อไป ดังนี้
1.1 การบรรยายสถานะของตัวละครที่ต่างชนชั้นกัน
รอมแพงได้ใช้กลวิธีการบรรยายเรื่ องอย่างช้า ๆ เพื่อให้ผอู ้ ่านเข้าใจสถานะของตัวละครใน
แต่ละชนชั้นเด่นชัดขึ้นในนวนิ ยายเรื่ อง มณี รัตนะ ตอนที่นวลกับบุญฟอง เข้ามาเยีย่ มนางแดงและ
นางต้อยในคุก ดังบทสนทนาต่อดังไปนี้
เมื่ อ มาถึ งที่คุม ขังนางแดงและนางต้อ ยนวลก็จอ้ งมองด้วยความสลดใจ
ชามอาหารมีอาหารค้างอยู่ดูไม่ น่ากินราวกับข้ าวหมูหมา ทั้งคุกมีเพียงนางแดง
และนางต้อยที่ถูกโซ่ ตรวนเหล็กโยงข้ อเท้ าแสดงให้เห็นว่าถ้าไม่ใช่ไม่มีใครกล้า
กระทาความผิดก็คงเป็ นเพราะคุกนี่โหดร้ายจนคนเป็ น ๆ อยูไ่ ด้ไม่นาน
ถ้าเป็ นเจ้านายยศไม่ สู งก็ ต ้อ งมาติ ด คุ ก เช่ น นี้ เรี ยกว่า สั งขลิ ก เพี ย งแต่
โซ่ ตรวนที่ห้ ุ มข้ อเท้ าจะมีผ้าขาวหุ้ มไว้ หากเป็ นเจ้านายชั้นสู งก็ตอ้ งโทษอยู่ที่
ตาหนักเมื่อใดจะออกมาข้างนอกก็จะมีบ่าวอัญเชิ ญตรวนทองคาใส่ พานทอง
รองด้ วยผ้ าแดงเดินนาหน้าให้เป็ นที่ขายพระพักตร์ ทั้งยังต้องทัดดอกชบาแดง
ประจานพระองค์เองเจ้านายท่านบอบบางละเอี ยดอ่ อ นกว่าไพร่ นักเมื่ อ ต้อ ง
โทษทัณฑ์เช่นนี้ไม่มีพระองค์ใดทนได้ลว้ นตรอมพระทัย สิ้นเสียก่อนเวลาครบ
โทษทัณฑ์ท้งั นั้น” นวลฟังแล้วก็ให้นึกตาม
(มณี รัตนะ. 2558 : 142-143)
ตัวบทข้างต้นจะเห็นได้วา่ รอมแพงมิได้ใช้คาขยายยาว ๆ ใด ๆ โดยนาสถานะของตัวละคร
ที่ไ ด้รับ โทษว่ามี แต่ความทุ กข์ หากมี สถานะเป็ นบ่ าวมุ่ งเน้นไปที่ทุ กข์ท างกายโดยใช้คาบงชี้ ว่า
ชามอาหารมีอ าหารค้างอยูด่ ู ไม่ น่ากิน ราวกับข้าวหมูหมา และถู กโซ่ ตรวนเหล็กโยงข้ อเท้ า หากมี
สถานะเป็ นเจ้านายจะเน้นทุกข์ทางใจ โดยใช้คาบ่งชี้ว่า ตรวนทองคาใส่ พานทองรองด้วยผ้าแดงเดิน
นาหน้าให้เป็ นที่ขายพระพักตร์ และต้ องทัดดอกชบาแดงประจานพระองค์เอง เหตุที่ต่างกันเพราะ
ความละเอียดอ่อนจากภูมิหลัง การบ่มเพาะเลี้ยงดูมาแต่วยั เยาว์
นอกจากการแสดงชนชั้น ที่ แ ตกต่ า งกัน ระหว่ างการเป็ นเจ้า นายกับ บ่ า วไพร่ แ ล้ว นั้ น
รอมแพงได้สะท้อนการแบ่งชนชั้นระหว่างเมี ยหลวงกับเมียรอง แม้จะขึ้นชื่อว่าเป็ นเมียเหมือนกัน
แต่เมี ยหลวง หรื อเมียที่ได้รับการตบแต่งตามธรรมเนี ยมประเพณี ยอ่ มมี ความเป็ นอยูท่ ี่ดีกว่า เมียที่
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ไม่ได้รับการยกย่อง ทั้งนี้ นอกจากสถานะความเป็ นอยูร่ ะหว่างเมียหลวงกับเมี ยรองจะแตกต่างกัน
แล้ว ความเป็ นอยูข่ องลูกก็แตกต่างด้วยแม้จะมีพ่อคนเดียวกัน ดังในนวนิยายเรื่ องมณี รัตนะ ตอนที่
พีรกานต์ซ่ ึงข้ามภพมาอยูใ่ นร่ างของนวล ต้องการให้นางเลี่ยมเมียรองของเจ้าคุณศรี ภูริยปรี ชา และ
แม่ เรี ยมซึ่ งเป็ นลูกของแม่ เลี่ยมกับเจ้าคุณภูริยปรี ชา ร่ วมโต๊ะรับประทานอาหารในระดับเดียวกัน
ด้วยเห็นว่าถึงอย่างไรก็เหมือนเป็ นครอบครัวเดียวกัน แต่คุณหญิงแก้วเมียหลวงกลับไม่พอใจลูกสาว
ของตนที่เชิญชวนนางเลี่ยมและแม่เรี ยมมาร่ วมโต๊ะอาหาร ดังบทสนทนาต่อไปนี้
“ไม่เป็ นไรดอกค่ะคุณนวล ถึงจะแยกสารับแต่ก็พดู คุยกันได้ เพราะนัง่ ห่าง
กัน แค่น้ ี เองนะคะ” นางเลี่ ยมเอ่ ยเสี ยงอ่ อ นพลางส่ งยิม้ ให้ลู กเลี้ ยงด้วยความ
เอ็นดู นวลมองระยะห่างกันแค่น้ ี ของนางเลี่ยมพลางลอบถอนหายใจ แค่น้ ี ของ
นางเลี่ยมแต่ในความรู ้สึกของเธอคือการแบ่ งชนชั้นที่เห็นได้ชดั
“แต่นวลอยากให้ร่วมสารับนี่ คะ เรี ยมก็เป็ นลูกเจ้ าคุณพ่ อเช่ นกัน แทนที่
จะได้นั่งรับประทานอาหารร่ วมกันกลับต้อ งแยกโต๊ะ เพราะเป็ นลูกเมียรอง
ไม่ เห็นจะยุติธรรมเลย” คาพูดที่อ อกจากปากเด็กน้อยทาให้ท้ งั เรื อ นตกอยูใ่ น
ความเงียบชัว่ ขณะ เพราะแม้แต่ตวั ผูพ้ ดู เองก็ยงั ตกใจกับความคิดของตัวเอง
“แม้ แต่ นิ้วมื อยังยาวไม่ เท่ ากัน ไว้ รอให้ นิ้วโป้ งยาวเท่ านิ้วกลางก่ อนเถิด
แม่ น วล ตัวเองยังเล็ กนักจึงไม่ รู้ความถึ งขนาดนี้ เงียบและกิ น ข้าวไปเถอะ”
คุณหญิงแก้วที่เงียบมาตลอดพูดเสียงเค้นเบาราวคับแค้นใจนักแต่ก็ได้ยนิ จนทัว่
กัน
(มณี รัตนะ. 2558 : 25-26)
ตัวบทข้างต้นจะเห็นได้วา่ รอมแพงใช้สถานะของการเป็ นเมียหลวง เมียรองโดยใช้การแยก
สารับเป็ นการแสดงสัญลักษณ์ และได้สะท้อนสิทธิของความเป็ นลูกที่ไม่เท่าเทียมกันเพียงเพราะเกิด
จากแม่คนละคน ในช่วงท้ายรอมแพงได้เปรี ยบเทียบชนชั้นกับนิ้ วมือที่ยาวไม่เท่ากันผ่านตัวละคร
คุณหญิงแก้ว
1.2 การบรรยายค่านิยมของตัวละครตามยุคสมัย
รอมแพงได้สะท้อนค่านิ ยมของตัวละครไม่ว่าจะเป็ นการแต่งกาย ทรงผม ความเชื่อในแต่
ละยุ ค สมั ย ทั้ ง นี้ ค่ า นิ ยมที่ แ ตกต่ า งกั น เกิ ด จากการรั บ อิ ท ธิ พ ลในแต่ ล ะสมั ย แตกต่ า งกั น
ในนวนิ ยายของรอมแพงที่เป็ นนวนิ ยายอิงประวัติศาสตร์ ผูเ้ ขียนมีหน้าที่สร้างความสมจริ ง เพื่อให้
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ผูอ้ ่านรู ้สึกร่ วมไปกับตัวละคร ดังในตัวอย่างนวนิ ยายเรื่ อง มณี รัตนะ ในตอนที่ ผูเ้ ขียนบรรยายถึ ง
การแต่งกาย ทรงผม ของผูค้ นภายในพระบรมมหาราชวังในสมัยรัชกาลที่ 5 สมัยนั้น มี หลายสิ่ ง
หลายอย่างเปลี่ ยนแปลงเนื่ อ งจากได้รับ อิ ท ธิ พ ลจากชาติต ะวัน ตก ทั้งเสื้ อ ผ้า ทรงผมของผูห้ ญิ ง
จากเดิ ม หลังโกนจุกผูห้ ญิ งจะเปลี่ ยนจากใส่ เสื้ อ คอกระเช้ามาห่ มสไบ ส่ วนทรงผมนั้น จะไว้ส้ ัน
ต่อ มาเริ่ มมีแหม่ม เข้ามาสอนภาษาในสยามผูห้ ญิงไทยหลายคนจึงเริ่ มที่จะไว้ผมยาวบ้าง ตัวอย่าง
ในตอนนี้จะบรรยายการตัดสินใจเรื่ องทรงผมของนวล ดังตัวบทต่อไปนี้
นวลลู บ ผมที่ยาวเสมอติ่งหู ด้วยยังคิดไม่ ตกว่าจะตัดสั้นให้เหมื อ นนิ่ ม ดี
หรื อจะไว้ยาวเป็ นเพือ่ นบุญฟอง และถึงแม้จะชินกับสีสนั ของเครื่ องนุ่งห่มแล้ว
แต่วนั นี้ เป็ นวัน พฤหัส ผ้านุ่ งที่ใช้จึงเป็ นสี เขียวใบไม้ เมื่ อ มาตัดกับสไบสี แดง
เลือดนก เธอก็รู้สึกไม่อยากจะออกไปไหนเอาเสียเลย เมื่อก่อนตอนที่ยงั ไม่โกน
จุกเมื่อเห็นสาวชาววังเดินไปเดินมาทางานด้วยสี สันเขียวแดงก็อดหัวร่ อไม่ได้
ทุกที
(มณี รัตนะ. 2558 : 187)
จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็ นได้ว่ารอมแพงได้บรรยายถึงการแต่งกาย เครื่ องนุ่ งห่ ม ทรงผม
ของหญิงชาววังที่เริ่ มไว้ผมยาวตามชาติตะวันตก และการไว้ ผมสั้ นแบบเดิมตามค่านิ ยมของคนไทย
ในสมัย นั้ น รวมถึ ง สี สั น ของผ้า ถุ ง และสไบ ซึ่ งได้ ก าหนดไว้ป ระจ าวัน ดั ง ในตัว อย่า งเป็ น
วัน พฤหั ส บดี ผ้ านุ่ ง ต้ อ งเป็ นสี เขี ย วใบไม้ ส่ วนสไบนั้ นต้ อ งใช้ สี แ ดงเลื อ ดนก การบรรยายได้
อย่า งละเอี ย ด นอกจากจะเป็ นการแสดงภู มิ รู้ ข องผู ้เขี ย นแล้ ว นั้ น ยัง เป็ นเกร็ ด ความรู ้ ท าง
ประวัติศาสตร์ให้กบั ผูอ้ ่านอีกด้วย
นอกจากนี้ยงั มีตวั อย่างการสะท้อนค่านิยมใน พ.ศ. 2480 ซึ่งตรงกับสมัยของรัชกาลที่ 8 ใน
ยุคนั้น หนุ่ มสาวที่ค่อนข้างมีฐานะนิ ยมไปเรี ยนต่างประเทศ การแต่งกายออกงานสังคมในสมัยนั้น
จึงได้รับอิทธิพลมาด้วย ดังในนวนิ ยายเรื่ อง พรายพรหม ตอนที่พิมพ์ลดาซึ่ งอยูใ่ นร่ างของคุณน้อย
แต่งกายออกงานตามยุคสมัยปั จจุบนั ซึ่งแตกต่างกับความนิยมของคนในสมัยนั้น ดังตัวบทต่อไปนี้
เมื่อ พิมพ์ลดาขึ้นไปบนห้อ งก็จดั การกับหน้าตาเนื้ อ ตัวของตัวเองอย่างคุน้ เคย
ก่อนจะมามองกระจกอย่างไม่พอใจเมื่อเห็นผมดัดหยิก แม้ตอนนี้จะยาวขึ้นจาก
ที่เคยย้อ มถึ งเกื อ บคืบ แต่ ส่วนที่ห ยิกก็ดูจะรั้งให้ส่ วนที่ งอกเพิ่มหยิกไปด้วย
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สี ผมต่างกันเพราะไม่ได้ยอ้ มเพิ่มถึงจะไม่น่าเกลียดเท่าไหร่ นัก แต่ทาเอาหญิง
สาวคิดหนักว่าจะทาทรงอะไรออกไปดีให้ไม่ เชยในสายตาหล่อนนัก ชุดที่ใส่
เป็ นกระโปรงสุ่ มสี ขาวฟู่ ฟ่ องเกาะอกก็จริ งแต่มีผ้าแพรบางคลุมอีกทีแต่ผูกติด
ไว้กบั ตัวชุด หล่อนก็เอาออกเสี ยด้วยเห็นว่าเกะกะ ถุงมือที่สาว ๆ สมัยนี้ใส่ออก
งานกันเกร่ อก็ไม่แตะต้อง
(พรายพรหม. 2561ข : 85)
จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่ารอมแพงได้บรรยายถึงการแต่งกาย ทรงผม เมื่อ ออกงาน
ของหญิ งสาวนักเรี ยนนอก ที่ได้รับอิ ทธิ พลจากต่างประเทศไม่ ว่าจะเป็ นผมดัดหยิก การสวมชุ ด
ราตรีกระโปรงฟูฟ่อง เกาะอกโดยมีผ้าแพรคลุมไหล่ และการนิ ยมสวมถุงมือยาว ๆ ผูเ้ ขียนบรรยาย
ได้อย่างละเอียด ทาให้ผอู ้ ่านสามารถนึกภาพบรรยากาศยุคสมัยตามเนื้อเรื่ องได้
การใช้ภาษาที่ ใช้สาหรับบรรยายนั้น มิ ไ ด้ใช้คาขยายประโยคยาว ๆ เพียงแต่ใช้คาสั้น ๆ
ที่ เข้าใจง่าย ซึ่งการใช้ภาษาในลักษณะนี้จะทาให้ผอู ้ ่านสามารถเข้าใจเรื่ องราวในนวนิยายได้เร็วขึ้น
2. การใช้ พรรณนาโวหาร
การใช้พรรณนาโวหารเป็ นการใช้ภาษาที่มี ช้ นั เชิงราพึงราพัน ทั้งนี้ อาจจะเป็ นการราพึง
ราพันกิ ริยาท่าทางของตัวละครด้วยผูเ้ ขียนเองแบบสายตาพระเจ้า หรื อเป็ นการใส่ บทสนทนาการ
ราพึงราพันผ่านตัวละคร เป็ นการสอดแทรกอารมณ์ความรู ้สึกของผูเ้ ขียน เพือ่ โน้มน้าวให้ผอู ้ ่านเกิด
ความรู ้สึกสะเทือนใจและคล้อยตาม เป็ นอีกกลวิธีที่ทาให้ผอู ้ ่านเข้าใจความรู ้สึกของตัวละคร หรื อ
เห็นภาพเหตุการณ์อย่างละเอียด ดังนี้
2.1 การพรรณนาพฤติกรรมตัวละคร
ตัวละครเป็ นเครื่ อ งมื อ อี กประเภทหนึ่ งในนวนิ ยายที่นัก เขียนสร้างขึ้ น เพื่อ ให้น วนิ ยาย
สมบูรณ์ ตัวละครที่ดีน้ นั ต้องมีความสมจริ งสามารถทาให้ผอู ้ ่านเกิดอารมณ์คล้อยตามได้ พฤติกรรม
ของตัวละครที่แสดงออกมาต้องสอดคล้องกับภูมิหลัง หรื อสิ่ งที่มากระตุน้ ให้เกิดพฤติกรรมนั้น ๆ
ดังในนวนิยายเรื่ อง พรายพรม ในตอนที่คุณน้อยในอดีตชาติใส่สมุนไพรพิษลงในถ้วยกาแฟของคุณ
นฤนาฏ ทาให้คุณนฤนาฏเสียชีวติ ดังตัวบทต่อไปนี้
เมื่ อ คุณ น้อยวิ่งมาถึงด้วยใบหน้าที่ตื่นตระหนก คุณ นฤนาฏก็หันไปมองด้วย
ความสงสัยและใบหน้าที่กาลังส่งยิม้ ให้น้องสาวก็ค่อย ๆ บิดเบี้ยวอย่ างน่ ากลัว
มือซีดบางกุมท้องพร้อมทั้งเกร็งมือและเท้ า ชักพล่ านไปจนเก้าอี้ลม้ ระเนระนาด

83

ตาเหลือกลานมองคุณน้อยคล้ายจะส่ อแววเคียดแค้ น พิมพ์ลดาลุกขึ้นมองอย่าง
ตลึง ใบหน้าที่เคยสวยงามหันมาทางพิมพ์ลดาด้วยอาการชั กกระตุกฟองเลือด
ปนน้าลายที่ไหลออกมาจากมุมปาก สายตามองที่พมิ พ์ลดาและคุณน้อยสลับกัน
ราวกับเห็นผี ก่อนจะชั กกระตุกครั้งสุ ดท้ ายและแน่ นิ่งไปทั้งที่ตายังเหลือกค้ าง
คุณน้อยทรุ ดตัวลงมองคุณนฤนาฏด้วยกิริยาตะลึงค้ างก่ อนน้าตาจะร่ วงพรู ลง
มาไม่ ขาด
(พรายพรม. 2561ข : 73)
ตัวอย่างตัวบทข้างต้น รอมแพง ใช้วธิ ีการพรรณนาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณนฤนาฏอย่าง
ช้า ๆ ทาให้ผูอ้ ่ านจินตนาการตามและเกิ ดความรู ้สึกสะเทือ นใจ โดยใช้คาบงชี้ พฤติกรรมของตัว
ละคร ได้แก่ หน้ าตาที่ตื่น ตระหนก ใบหนี่ ก าลังส่ งยิ้มให้ น้ องสาวก็ค่อย ๆ บิด เบี้ยวอย่ างน่ ากลั ว
เกร็งมือและเท้ า ชักพล่ าน ตาเหลือกลาน ส่ อแววเคียดแค้น อาการชักกระตุกฟองเลือดปนน้าลายไหล
ออกมาจากมุมปาก ชักกระตุกครั้ งสุ ดท้ ายและแน่ นิ่งเป็ น กิริยาตะลึงค้ าง น้าตาร่ วงพรู ลงมาไม่ ขาด
แสดงให้เห็ นว่า ผูเ้ ขียนต้องการให้ผอู ้ ่านเกิดความรู ้สึกเสี ยดายหรื อเสี ยใจที่คุณน้อยวิง่ เข้ามาไม่ทนั
เพื่อห้ามไม่ให้คุณนฤนาฏดื่มกาแฟ ซึ่ งวิธีการที่ทาให้ผูอ้ ่านรู ้สึกเสี ยดายเป็ นกลวิธีหนึ่ งที่รอมแพง
นิยม นอกจากนี้ ก่อนที่คุณนฤนาฏจะเกิดอาการจากสมุนไพรพิษที่ดื่มเข้าไป รอมแพงยังทาให้ผอู ้ ่าน
รู ้สึกสลดเพิ่มขึ้นโดยการสร้างให้คุณนฤนาฏหันมายิม้ กับคุณน้อยอย่างเป็ นมิตร ยิง่ ตอกย้าให้ผอู ้ ่าน
เข้าใจอารมณ์รู้สึกผิดของคุณน้อย และความเคียดแค้นของคุณนฤนาฏได้ดียงิ่ ขึ้น
2.2 การพรรณนาอารมณ์ ความรู้ สึกของตัวละคร
การสร้างตัวละครนอกจากพฤติกรรมของตัวละครที่ตอ้ งให้สอดคล้องกับภูมิหลังแล้วนั้น
อารมณ์ ความรู ้สึกของตัวละครย่อ มต้อ งสอดคล้อ งกับ เรื่ อ งราวที่เป็ นสิ่ งเร้าที่ ทาให้ตวั ละครเกิ ด
อารมณ์ ความรู ้สึ ก นั้น ๆ ดังในนวนิ ยายเรื่ อ ง บุ พ เพสัน นิ วาส ตอนที่ เจ้าพระยาวิไ ชยเยนทร์ ถู ก
ออกพระเพทราชา ออกหลวงสรศักดิ์ และทหารสยามควบคุมตัวเพื่อนาไปประหารชีวิต ก่อนตาย
ทหารได้นาตองกีมาร์ ภรรยาของเจ้าพระยาวิไชยเยนทร์มาลาเป็ นครั้งสุดท้าย ดังบทสนทนาต่อไปนี้
“ตองกี มาร์ ข้ามี เรื่ องจักถามเจ้าเรื่ องหนึ่ งก่ อนตาย ขอให้เจ้าตอบด้วยใจ
จริ งของเจ้าด้วยเถิด”
“ท่านจักถามกระไรว่ามาเถิด”
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“เจ้าเคยรักข้าฤๅไม่ ในหัวใจของเจ้าเคยมีขา้ ฤๅไม่” คาถามนี้ เป็ นสิ่ งที่นาง
ตองกี-มาร์คาดไม่ถึงอย่างที่สุด นางไม่แม้แต่จะหันกลับมามอง ดวงตาของนาง
ปิ ดลงคล้ายราลึกถึงเรื อนร่ างสูงใหญ่ที่เปี่ ยมล้นด้วยอานาจของสามีในกาลก่อน
“ข้าสัญญา ชีวติ นี้ขา้ จักมีท่านเป็ นผัวข้าเพียงผูเ้ ดียว” คาตอบของนางตองกี
มาร์สร้างความเจ็บปวดและปลื้มเปรมให้แก่ผฟู ้ ังได้ในคราเดียวกัน เจ้าพระยาวิ
ไชยเยนทร์หนั กายหลังงองุม้ เดินคอตกไปตามแรงลากจูงของทหารสยามไปยัง
จุดจบของตน จุดจบที่เขาเองก็คาดไม่ถึง ภาพชีวิตที่ลาบากตรากตราถูกกดขี่มา
ตั้งแต่ เด็ก คล้ายย้อ นกลับ มาให้ระลึ ก ถึ งพร้อ มภาพความรุ่ งเรื อ งสู งสุ ดที่ เคย
ได้รับจวบจนต้องมาตกต่ าสุ ดอีก ครั้งในครานี้ สร้างความอหังการขึ้นมาอย่าง
ประหลาด แม้ตายไปในวันนี้ก็นบั ว่าใช้ชีวติ ได้คุม้ นัก
(บุพเพสันนิวาส. 2561ก : 482-483)
ตัวอย่างตัวบทข้างต้น รอมแพง ใช้วิธีการพรรณนาจุดจบของเหตุการณ์ ที่เกิ ดเจ้าพระยา
วิไ ชยเยนทร์ เดิ ม ที น้ ัน นางตองกี ม าร์ ถู ก บี บบังคับ จากเข้าพระยาวิไ ชยเยนทร์ ให้แต่งงานกับตน
ตลอดเวลาที่ใช้ชีวิตคู่กันมาจนมีลู ก 2 คน นางตองกีมาร์ไม่ เคยแสดงถึงความรักที่มีต่อเจ้าพระยา
วิไชยเยนทร์เลยแม้แต่ครั้งเดี ยว กลับกันยังมีแต่ความเย็นชา ทั้ง ๆ ที่เจ้าพระยาวิไชยเยนทร์รักนาง
ตองกีมาร์สุดหัวใจ จนในวันสุ ดท้ายของชีวิตเจ้าพระยาวิไชยเยนทร์อ ยากรู ้ว่านางตองกีมาร์เคยรัก
ตนหรื อไม่ แต่คาตอบที่ได้รับกลับเป็ นคาตอบที่ไม่ตรงคาถาม ซึ่งเป็ นที่แน่ ชดั แล้วว่านางตองกีมาร์
ไม่เคยรักเจ้าพระยาวิไชยเยนทร์เลย ซึ่ งเป็ นความรู ้สึกสุ ดแสนเสี ยใจที่แม้ในวาระสุ ดท้ายก็ยงั ไม่ได้
คาว่ารักจากนางที่ตนรักมาทั้งชี วิต แต่รอมแพงให้นางตองกีมาร์ตอบกลับไปว่า ข้าสัญญา ชี วิตนี้
ข้าจักมีท่านเป็ นผัวข้าเพียงผูเ้ ดียว เป็ นการแสดงจุดยืนว่านับต่อจากนี้จะไม่มีใครมาแทนที่เจ้าพระยา
วิไชยเยนทร์ได้ ความรู ้สึกของเจ้าพระยาวิไชยเยนทร์จึงมีท้ งั ความเจ็บปวดและความปลื้มเปรมใน
เวลาเดี ยวกัน ทั้งนี้ ในตอนท้ายรอมแพงได้ให้เจ้าพระยาวิไ ชยเยนทร์ ราลึ งถึ งอดี ตทั้งช่ ว งชี วิต ที่
ตกยากที่สุด จนมาถึงช่วงที่รุ่งเรื่ องทั้งอานาจ และทรัพย์สิน จวบจนเวลานี้ คือ เวลาสุ ดท้ายของชีวิต
ตัวละครกลับรู ้สึกอหังการ จองหอง อย่างน่าประหลาด เพราะถือว่าชีวติ นี้ช่างคุม้ ค่ายิง่ นัก
การพรรณนานั้นใช้กบั หลากหลายสถานการณ์ ทั้งการพรรณนาพฤติกรรมของตัวละคร
และการพรรณนาอารมณ์ ความรู ้สึกของตัวละคร รอมแพงใช้คา ใช้ประโยคที่เรี ยบง่าย ทาให้ผอู ้ ่าน
เข้าใจ และรู ้สึกคล้อยตามเรื่ องราวของตัวละคร
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3. การใช้ เทศนาโวหาร
เทศนาโวหารเป็ นการใช้ภาษาเรี ยงร้อยโน้มน้าวใจให้ผอู ้ ่านรู ้สึกคล้อยตาม จะใช้กบั เรื่ องที่
เกี่ยวกับการปลุกใจ ให้แง่คิด คติเตือนใจ ในนวนิยายของรอมแพงทั้ง 5 เรื่ องมีเทศนาโวหาร นัน่ คือ
ผูท้ ี่ อ่ านนวนิ ย ายที่ 5 เรื่ อ งนี้ ย่อ มจะได้รั บ ข้อ คิ ด คติ เตื อ นใจ ซึ่ งส าหรั บ ข้อ คิ ด ของรอมแพงที่
สอดแทรกไว้ในนวนิยายมี ดังนี้
3.1 การให้ ข้อคิดด้ านความรักชาติ และพระมหากษัตริย์
รอมแพงสอดแทรกความภาคภูมิใจในสถาบันพระมหากษัตริ ยร์ วมถึง การระลึกถึงพระคุณ
ของบรรพบุรุษที่ กอบกู้ชาติให้ธารงอยู่จวบจนปั จจุบนั นี้ ดังตัวอย่างในนวนิ ยายเรื่ อ ง มณี รัตนะ
ในตอนที่ พ ระเจ้า อยู่หั ว รั ช กาลที่ 5 เสด็ จ ประพาสยุ โ รปท าให้ ป ระชาชนรู ้ สึ ก ภาคภู มิ ใ จที่
พระเจ้าอยูห่ วั จะแสดงให้ชาวยุโรปเห็นว่าประเทศไทยก็มีความเจริ ญรุ่ งเรื องมิได้ดอ้ ยไปกว่าชาติใด
ดังตัวบทต่อไปนี้
จวบจนวัน เสด็ จ ก็ มี ป ระชาชนมื ด ฟ้ า มัว ดิ น หมอบกราบสองข้างทาง
ตลอดไปจนถึงท่าเรื อ มี การจัดซุ้ม ดอกไม้สดสวยงามตลอดถนนราชดาเนิ น
เพื่ อ เป็ น การส่ งเสด็ จ ไปยุ โ รป ผู ้ค น ต่ า งกล่ า วขวัญ อย่ างภาคภู มิ ใ จที่
พระเจ้าอยูห่ ัวของตนจะไปสาแดงความศิวิไลซ์ ให้ ฝรั่ งมังค่าได้ ชมดู อีกทั้งเป็ น
พระราโชบายที่สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์เมื่อสี่ปีที่แล้วกับวิกฤตการณ์ ร.ศ. 112
ที่จะนาพาประเทศไปสู่ความศิวไิ ลซ์ มิให้ ฝรั่งมาข่ มเหงตามแต่ใจได้อีก
(มณี รัตนะ. 2558 : 204)
ตัวบทข้างต้นแสดงให้เห็นว่าความสุขของคนไทยในสมัยนั้นโดยมีคาบ่งชี้ ได้แก่ ภาคภูมิใจ
ส าแดงความศิ วิไลซ์ ให้ ฝ รั่ งมั งค่ าได้ ช มดู มิ ให้ ฝรั่ งมาข่ มเหง แสดงถึ งการได้รับการยอมรับ จาก
ต่างชาติ ความทะนงในศักดิ์ศรี แห่ งความเป็ นไทย การแสดงให้ต่างชาติรับรู ้ว่าชาติไทยเป็ นชาติที่
เจริ ญย่อมนาความภาคภูมิใจมาซึ่งคนไทยทุกคน
3.2 การให้ ข้อคิดด้ านความรัก
รอมแพงมักให้ขอ้ คิดในเรื่ องของความรักว่าความรักนั้นควรจะอยูใ่ นช่วงเวลาที่เหมาะสม
วางตนให้สมกับเป็ นหญิงไทย รักนวลสงวนตัว ดังตัวอย่างในนวนิ ยายเรื่ อง มณี รัตนะ ในตอนที่
บุญฟองไปติดตัวละครเอกฝ่ ายชายลิเกถึงกับต้องให้ทรัพย์สินเงินทอง แต่เมื่อนวลทราบเรื่ องเข้าก็ได้
เข้าไปตักเตือนจนในที่สุดบุญฟองก็หลุดพ้นจากการถูกหลอกได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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“คนเราหากรักกันย่อ มไม่หวังแต่จะรับ ความรักต้อ งมี ท้ งั ให้ท้ งั รั บด้ วยหั วใจ
ยิง่ ข้าวของเงินทอง ในทางที่ควรเป็ นฝ่ ายชายที่หามากานัลฝ่ ายหญิ งมากกว่า
พ่อ ตัวละครเอกฝ่ ายชายลิ เกคนนั้นก็ไ ด้ขา้ วของเงินทองจากแม่ ยกมาไม่ น้อ ย
เคยมีน้าใจให้หล่อนบ้างไหม หรื อมีแต่จะรับเงินทองข้าวของที่หล่อนประเคน
ให้ หล่อ นก็รู้จกั ทากที่คอยแต่จะดู ดเลือ ดดี ตัวละครเอกฝ่ ายชายลิ เกคนนั้น ก็
เหมือนตัวทากที่มีหัวงาม ๆ ไว้ หลอกล่ อดูดเลือดจากผูท้ ี่หลงผิดเท่านั้นล่ะ”
(มณี รัตนะ. 2558 : 211)
ข้อคิดที่รอมแพงสอดแทรกไว้ในนวนิ ยายนั้น ล้วนเป็ นข้อ คิดที่ผอู ้ ่านสามารถนามาปรับ
ใช้ไ ด้ในชี วิต ประจาวัน ตัว ละครที่ แสดงข้อ คิ ด มักเป็ นตัว ละครตัว ละครเอกฝ่ ายหญิ งมี คาบ่ ง ชี้
ความรักหลากรู ปแบบทั้งความรักที่บริ สุทธ์ใจ ได้แก่คาว่า รั บด้ วยหัวใจ เคยมีน้าใจ หรื อความรักที่
หลอกลวงรอมแพงได้เปรี ยบความรักที่ไร้ความจริ งใจว่าเหมือนกับตัวทากที่มีหัวงาม ๆ ไว้ หลอกล่ อ
ดูดเลือดในนวนิยายของรอมแพงทั้ง 5 เรื่ องนั้น ตัวละครเอกฝ่ ายหญิงนอกจากจะเป็ นคนสนุกสนาน
ตลก ขี้เล่น แต่ยงั มีความคิดและปั ญญาที่ฉลาดกว่าทุกคนในเรื่ อง
3.3 การให้ ข้อคิดด้ านการดาเนินชีวิต
รอมแพงสอดแทรกข้อคิดในการนาไปปรับใช้ใ นการดาเนิ นชีวิตประจาวัน รวมถึ งเรื่ อ ง
การวางตัว ในสั ง คม ดัง ในนวนิ ย ายเรื่ อ งบุ พ เพสั น นิ ว าส ตอนที่ เกศสุ ร างค์ซ่ ึ งอยู่ใ นร่ า งของ
แม่หญิงการะเกด กล่าวเตือนพระยาโกษาเหล็กผูซ้ ่ ึ งเป็ นข้าราชการที่ใกล้ชิดกับสมเด็จพระนารายณ์
ว่าให้ระวังตนว่าจะมีคนริ ษยาได้ ดังตัวบทต่อไปนี้
ตาแหน่ งที่ท่านเป็ นอยูต่ อนนี้ ต้องเกี่ยวข้องกับฝรั่ง เกี่ยวข้องกับการค้าขาย เงิน
ทอง ค่าภาษีจกอบต่าง ๆ ท่านก็น่าจะรู ้วา่ ต้ องมีคนคิดอิจฉาวาสนาของท่านและ
คิดจะทาลายวาสนานี้ ของท่าน เรื อแม่ หญิงจันทร์วาดที่ล่ มในครานั้นอาจเป็ น
เพราะเหตุน้ ี ด้วยก็ได้ ครั้งนั้นอาจจะเป็ นลูกสาวท่านที่ตอ้ งรับเคราะห์แต่ครั้ง
หน้า เฮ้อ...ข้าคงพูดได้เท่านี้
(บุพเพสันนิวาส. 2561ก : 165)

87

ตัวบทข้างต้น รอมแพงแสดงข้อคิดในการวางตนในที่ทางานโดยใช้คาบ่งชี้วา่ ต้ องมีคนคิด
อิจฉาวาสนา เพราะความอิจฉาริ ษยาเป็ นธรรมชาติของมนุ ษย์ โดยเฉพาะการทางานที่เกี่ยวข้องกับ
ผลประโยชน์ การเงิน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เปรี ยบเสมือนของหวานที่ทาให้เกิดภัยได้
มีขอ้ สังเกตว่า รอมแพงมีการใช้โวหารที่เห็ นได้ชดั เจน 3 โวหาร คือ เมื่อต้องการเล่าเรื่ อ ง
หรื อต้องการบอกเหตุการณ์ความเป็ นไปมักจะใช้บรรยายโวหาร เมื่อต้องการสร้างความสะเทื อนใจ
ราพึงราพัน เพื่อ ให้ผูอ้ ่านเห็ นภาพที่ชดั เจน ทาให้ผอู ้ ่ านเกิ ดความรู ้สึกร่ วมไปกับตัวละคร ผูเ้ ขียน
มักจะใช้พรรณนาโวหาร และหากต้องการสอดแทรกคติเตือนใจ ปลุกใจ โน้มน้าวใจ เพือ่ ให้ผอู ้ ่าน
สามารถนาข้อคิดที่ได้จากนวนิ ยายไปปรับใช้ในชี วิตประจาวัน ผูเ้ ขียนจะใช้เทศนาโวหาร ทั้งนี้
การใช้ภาษาที่ท าให้เกิ ดอารมณ์ หรื อ เกิ ดเหตุก ารณ์ ที่ แตกต่างกัน กลวิธีการน าภาษามาใช้ก็ย่อ ม
แตกต่างกัน

กลวิธีในการนาเสนอเนื้อหา
นวนิ ยายเป็ นวรรณกรรมประเภทหนึ่ งที่ เป็ นเรื่ อ งที่ แ ต่ง ขึ้น จากจิ น ตนาการของผูเ้ ขี ย น
บางเรื่ อ งอาจจะมี เรื่ อ งจริ งสอดแทรกอยู่บ ้าง โดยผูเ้ ขี ยนอาจจะน าเรื่ อ งที่ เกิ ดขึ้ นจริ งมาดัด แปลง
ใส่ อ ารมณ์ ลักษณะนิ สัย ความรู ้สึก ของตัวละครลงไป จุด ประสงค์ข องผูเ้ ขี ยนนวนิ ยายทุ กคน
คือ ความต้องการที่จะทาให้ผอู ้ ่านรู ้สึกคล้อยตามไปกับเรื่ องที่อ่าน การใช้ภาษาในการนาเสนอเรื่ อง
เป็ นสิ่ งสาคัญที่จะดึ งดูดให้ผอู ้ ่ านเกิดภาพขึ้นในใจ ต้อ งการทราบเรื่ อ งราวในตอนต่อ ๆ ไปจนจบ
กลวิธีในการนาเสนอเนื้ อหาเป็ นวิธีการประพันธ์ที่มีลกั ษณะเฉพาะตัว ผูเ้ ขียนจะพยายามเลือกสรร
กลวิ ธี ก ารน าเสนอเนื้ อ หาต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ ง านเขี ย นของตนเป็ นที่ น่ า สนใจในแวดวงนั ก อ่ า น
ซึ่ ง ประกอบไปด้วย การตั้ง ชื่ อ เรื่ อ ง การเปิ ดเรื่ อ ง การด าเนิ น เรื่ อ ง การปิ ดเรื่ อ ง รวมถึ งการน า
องค์ความรู ้ของนักเขียนมาสอดแทรกในงานเขียนของตน
รอมแพง เป็ นนั ก เขี ย นนวนิ ย ายอี ก คนหนึ่ งที่ มี ก ารใช้ภ าษาในก ารน าเสนอเรื่ อ งเป็ น
เอกลักษณ์ไม่ว่าจะเป็ นการตั้งชื่อนวนิยาย รอมแพงมักใช้ชื่อสั้น ๆ ง่ายต่อการจดจา ทั้งการใช้ภาษา
ในการเปิ ดเรื่ อง รอมแพงมี การเปิ ดเรื่ อ ง และการปิ ดเรื่ อ ง ด้วยกลวิธีที่หลากหลาย แนวการเขียน
นวนิ ยายของ รอมแพง เป็ นนวนิ ยายสนุ กสนาน คลายเครี ย ด เบาสมอง ในตอนจบของนวนิ ยายจึง
มัก เป็ นการจบอย่างมี ค วามสุ ข ตัวละครเอกฝ่ ายชายตัว ละครเอกฝ่ ายหญิ งได้ใช้ชี วิต อยู่ร่วมกัน
อาจจะใช้ชี วิ ต ร่ ว มกัน ในอดี ต หรื อ อาจจะก าหนดให้ ต ัว ละครเอกฝ่ ายหญิ ง เสี ย ชี วิ ต ในอดี ต
และตัวละครเอกฝ่ ายชายรอคอยตัวละครเอกฝ่ ายหญิงโดยไม่ มีคู่ครอง เมื่อ เกิดใหม่ในยุคปั จจุบนั
ตัวละครเอกฝ่ ายชายตัวละครเอกฝ่ ายหญิงก็ได้ครองรักกันอย่างมีความสุข รอมแพงมีวธิ ีการใช้ภาษา
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ชวนให้ผอู ้ ่านติดตาม ในการศึกษากลวิธีในการนาเสนอเนื้ อหาที่ปรากฏในนวนิ ยาย ของ รอมแพง
ผูว้ จิ ยั เลือกศึกษาในประเด็น 4 ประเด็น คือ
1. การตั้งชื่อเรื่ อง
2. การเปิ ดเรื่ อง
3. การดาเนินเรื่ อง
4. การปิ ดเรื่ อง
1. การตั้งชื่ อเรื่ อง
ชื่ อ เรื่ อ งของนวนิ ยายถื อ ว่าเป็ นประตูบานแรกที่ ทาให้ผูอ้ ่ านตัด สิ น ใจที่ จะหยิบนวนิ ยาย
เรื่ องนี้ข้ ึนมาอ่าน การตั้งชื่อนวนิยายไม่มีหลักเกณฑ์ตายตัว ผูเ้ ขียนสามารถใช้ภาษาในการตั้งชื่อเรื่ อง
ได้อ ย่างอิสระ ผูเ้ ขียนบางคนนิ ยมตั้งชื่อ เรื่ องสั้น ๆ หรื อ บางคนนิ ยมที่จะตั้งชื่อ เรื่ อ งยาว ๆ เพื่อให้
ผูอ้ ่านเกิดสะดุดตา ทั้งนี้ การตั้งชื่อเรื่ องในนวนิยายทุกเรื่ องไม่วา่ จะเป็ นชื่อเรื่ องที่ส้ นั หรื อชื่อเรื่ องยาว
แต่ ทา้ ยที่ สุดผูเ้ ขียนทุ กคนย่อ มมี จุดประสงค์เดี ยวกัน คือ ต้อ งการให้ผูอ้ ่ านหยิบ นวนิ ยายของตน
ขึ้นมาเปิ ดอ่าน
รอมแพงนิ ย มตั้งชื่ อ นวนิ ย ายแบบสั้น ๆ ท าให้ ผูอ้ ่ านสามารถจดจ าชื่ อ นวนิ ยายได้ง่า ย
การตั้งชื่อนวนิยายของ รอมแพงนั้นไม่ยาวเยิน่ เย้อ ใช้คาไม่เกิน 5 พยางค์ แต่คาเหล่านั้นได้ บ่งบอก
บรรยากาศหรื อแนวคิดสาคัญของเรื่ องราวในนวนิ ยาย ผูอ้ ่านสามารถคาดเดาเรื่ อ งราวคร่ าว ๆ จาก
ชื่อเรื่ องได้ จาการศึกษานวนิ ยายของรอมแพงทั้ง 5 เรื่ อ ง ผูว้ ิจยั แบ่งหมวดหมู่ชื่อนวนิ ยายออกเป็ น
4 หมวดหมู่ ได้แ ก่ การตั้งชื่ อ นวนิ ยายโดยใช้ชื่ อ ตัว ละครหลัก การตั้ง ชื่ อ นวนิ ย ายตามสถานที่
การตั้งชื่อนวนิยายตามแนวคิดสาคัญของเรื่ อง และการตั้งชื่อนวนิยายตามสิ่งของสาคัญในเรื่ อง
1.1 การตั้งชื่ อเรื่ องโดยใช้ ชื่อตัวละครหลัก
การศึกษานวนิ ยายของ รอมแพง ทั้ง 5 เรื่ อง พบว่า รอมแพงมีการใช้ชื่อ ตัวละครหลักเป็ น
ชื่อนวนิยายจานวน 1 เรื่ อง คือ นวนิยายเรื่ องมินตรา เนื่องจากผูเ้ ขียนมีวตั ถุประสงค์ที่ตอ้ งการจะเน้น
ความสาคัญของตัวละครที่ชื่อ มินตรา ซึ่ งมาจากคาว่า มนตร์ หมายถึง คาเสกเป่ าที่ ถือว่าศักดิ์สิทธิ์
(สานักงานราชบัณฑิตยสภา. 2554 : สื บค้นเมื่อ 7 สิงหาคม 2562, จาก http://www.royin.go.th.) โดย
ผูแ้ ต่งแผลงคาว่ามนตร์เป็ นมินตรา เพือ่ ให้เหมาะสมกับชื่อของผูห้ ญิง
มินตรา เป็ นตัวละครผูห้ ญิง ซึ่ งเรื่ องราวทั้งหมดในเรื่ องเริ่ มต้นด้วย ตัวละครตัวนี้ เนื่องจาก
มิ น ตราหนี ก ารถวายตัวให้กับ เจ้าเมื อ ง จึงได้แอบหนี ม ากับ วรามิ ตรซึ่ ง เป็ น คนรัก ระหว่างทาง
มี ท หารมาตามล่ า วรามิ ต รจึ ง ให้ มิ น ตราซ่ อ นตัว อยู่ภ ายในถ้ า ส่ ว นวรามิ ต รออกไปล่ อ ทหาร
ที่ ต ามมาให้ ไ ปทางอื่ น แต่ เกิ ด อุ บ ัติ เหตุ กับ วรามิ ต รท าให้ ไ ม่ ส ามารถกลับ มารับ มิ น ตราได้ต าม
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คาสัญ ญา มิ นตราเฝ้ารอคอยวรามิ ตรอยูน่ ับ พัน ปี จนวรามิ ตรกลับ ชาติมาเกิ ดใหม่ ในยุค ปั จจุบ ัน
ส่ ว นมิ น ตรานั้ น เฝ้ารอคอยการกลับ มาของวรามิ ต รจนกลายเป็ นวิญ ญาณเฝ้าถ้ า เมื่ อ มิ น ตรากับ
วรามิ ต รพบกัน วรามิ ตรจามิ น ตราไม่ ไ ด้ มิ น ตราจึงท าให้ว รามิ ต รย้อ นอดี ตชาติเพื่อ ต้อ งการให้
จาเธอได้
สังเกตได้ว่า เรื่ องราวในนวนิ ยายเรื่ องมินตรานั้น ผูท้ ี่เป็ นต้นเหตุที่ทาให้เกิดการย้อนเวลา
ข้ามภพข้ามชาติ คือ มินตรา นัน่ คือเหตุผลที่ทาให้รอมแพงใช้ชื่อตัวละครหลักเป็ นชื่อนวนิยาย
1.2 การตั้งชื่ อเรื่ องตามสถานที่
การศึก ษานวนิ ยายของ รอมแพง ทั้ง 5 เรื่ อ ง พบว่ารอมแพงมี ก ารใช้ชื่อ สถานที่เป็ นชื่ อ
นวนิยายจานวน 1 เรื่ อง คือ นวนิ ยายเรื่ อง เรื อนพะยอม เนื่องจากผูเ้ ขียนมีวตั ถุประสงค์ที่ตอ้ งการจะ
เน้นความสาคัญของสถานที่น้ นั คือ เรื อนพะยอม
นวนิ ยายเรื่ องนี้ เล่าว่า รสิ กาตัวละครตัวละครเอกฝ่ ายหญิงของนวนิ ยายเรื่ อง เรื อนพะยอม
ตัด สิ น ใจเดิ น ทางจากบ้า นของตนเพื่ อ หนี อ ัน ตรายจากพ่ อ เลี้ ยง รสิ ก าได้เริ่ ม ต้น เข้า ท างานที่
เรื อ นพะยอม ในเรื อนพะยอมมี คุ ณย่าของวฤกษ์ทนั ทีที่เห็ นรสิ กาคุ ณย่าก็ทกั ขึ้นมาว่าคุณพะยอม
ทั้งยังนารู ปของคุณพะยอมมาให้ดูวา่ มีหน้าตาเหมือนกับรสิกา ในเรื อนพะยอมมีวิญญาณผูห้ ญิงที่จะ
พารสิกาย้อนอดีตไปในสมัยรัชกาลที่ 5
เรื่ องราวในอดีตทั้งหมดเกิดขึ้นที่เรื อนพะยอม ภายในเรื อนพะยอมมีพระยาสุนทรพนาเวท
กับคุณหญิงมุก มีบุตรชายสองคนคือคุณพฤกษ์ กับคุณภูมิ ล้วนแต่เป็ นนักเรี ยนนอก คุณพฤกษ์กบั
คุณพะยอมรักกัน แต่คุณจิตพี่สาวของคุณพะยอมรักคุณพฤกษ์ เมื่อคุณพฤกษ์ประกาศกับทุกคนว่า
จะแต่งงานกับคุณพะยอมทาให้คุณจิตเกิดความเคียดแค้น จนทาให้คุณจิตใช้หินทุบหัวคุณพะยอม
ที่ดงสมุนไพร จากนั้นลากศพคุณพะยอมมาทิ้งไว้ที่สระบัว เมื่อคุณพฤกษ์ทราบข่าว การเสียชีวติ ของ
คุณพะยอมก็รู้สึกเสี ยใจเป็ นอย่างมาก จากนั้นไม่นานคุณพฤกษ์ก็สั่งให้คนถมสระบัวแล้วปลูกต้น
พะยอมขึ้นข้าง ๆ หลังคุณพฤกษ์ตาย ต้นพะยอมสูงใหญ่ และออกดอกทั้งปี เป็ นที่เล่าลือกันไปทัว่
คุณพะยอมกลับชาติมาเกิดเป็ นรสิ กา คุณพฤกษ์กลับชาติมาเกิดเป็ นวฤกษ์ ส่ วนคุณจิตยังคง
เป็ นวิญญาณเฝ้าเรื อ นพะยอมมากว่าร้อ ยปี ตอนจบวฤกษ์กับรสิ กาตัดสิ น ใจแต่งงานกัน ทั้งคู่ต่าง
ท าบุ ญ อโหสิ ก รรมให้ คุ ณ จิ ต ไปรั บ ใช้ก รรมตามที่ เคยเป็ นมาไม่ ต ้อ งถู ก จองจ าไว้ด้ว ยความรั ก
และความแค้นเหมือนที่ผา่ นมา
สังเกตได้ว่าเรื่ อ งราวในนวนิ ยายเรื่ อ ง เรื อ นพะยอมนั้น เหตุการณ์ ท้ งั หมดเกิ ดขึ้นที่เรื อ น
แห่ งหนึ่ งในสมัยรัชกาลที่ 5 แต่มีเรื่ องราวสาคัญเกิดขึ้นทาให้ตอ้ งถมสระบัวแล้วปลูกต้นพะยอมไว้
เรื อ นแห่ งนั้นจึงชื่อ ว่าเรื อนพะยอม รอมแพงจึงใช้คาว่าเรื อนพะยอมมาเป็ นชื่อ เรื่ อ ง ทั้งนี้ นอกจาก

90

คาว่าเรื อนพะยอมจะมีความสาคัญกับเรื่ องราวในนวนิ ยายแล้ว คาว่าเรื อนพะยอมก็เป็ นคาสั้น ๆ ทา
ให้ผอู ้ ่านสามารถจดจาชื่อนวนิยายได้
1.3 การตั้งชื่ อเรื่ องตามแนวคิดสาคัญของเรื่ อง
จากการศึกษานวนิ ยายของ รอมแพง ทั้ง 5 เรื่ อง พบว่า รอมแพงมีการใช้แนวคิดสาคัญของ
เรื่ องตั้งเป็ นชื่อนวนิยายจานวน 2 เรื่ อง คือ นวนิยายเรื่ อง บุพเพสันนิวาส และพรายพรหม เนื่องจาก
ผูเ้ ขียนมีวตั ถุประสงค์ที่ตอ้ งการจะเน้นความสาคัญของแนวคิดสาคัญของเรื่ อง
น วนิ ยายทั้ งสองเรื่ อง คื อ บุ พ เพสั น นิ วาส และพรายพรหม มี แน วคิ ด เดี ยวกั น
บุพเพสั นนิวาส มาจากคาว่า เป็ นคาที่รับมาจากภาษาบาลีว่า ปุพฺเพสนฺ นิวาส (อ่านว่า ปุบ-เพ-สัน-นิ วา-สะ) ปุพฺเพ (อ่านว่า ปุบ-เพ) แปลว่า ก่อน แรก เบื้องต้น เบื้องหน้า สนฺ นิวาส (อ่านว่า สัน-นิ -วาสะ) แปลว่า อยู่ร่ว ม บุ พ เพสัน นิ ว าส แปลว่า การเคยอยู่ร่วมกัน หมายถึ ง การเคยอยู่รวมกัน ใน
ชาติ ก่ อ น หมายเอาเฉพาะผูท้ ี่ เคยอยู่ร่ วมเป็ นสามี ภ รรยากัน ตรงกับ ที่ ใช้ใ นภาษาไทยทั่ว ไปว่า
การเป็ นเนื้ อ คู่กนั หรื อเหมื อนกับความหมายหนึ่ งของคาว่า พรหมลิขิต ส่ วน พรายพรหม มาจาก
คาว่า พราย หมายถึ ง ผีจ าพวกหนึ่ งมาจากหญิ ง ที่ ต ายทั้งกลม และพรหม หมายถึ ง พระพรหม
จากคาว่าพรายที่หมายถึงผีตายทั้งกลมนั้น มาจากพิมพ์ลดาชื่อตัวละครตัวละครเอกฝ่ ายหญิงกาลัง
ตั้งครรภ์อ่อน ๆ ได้ถูกสามีทาร้ายจนตายแล้วจึงได้ยอ้ นไปในอดีต ดังนั้นคาว่าพรายพรหม หมายถึง
พระพรหมลิ ขิ ต ให้ผูห้ ญิ งตายทั้งกลมผูน้ ้ ัน ได้ย อ้ นไปเจอรักในอดี ต จากข้อ มู ล ข้างต้น แสดงถึ ง
แนวคิดว่า คนเราหากเป็ นคู่กนั แล้วย่อมไม่แคล้วกัน
เรื่ อ งบุ พเพสันนิ วาส แม้ตวั ละครเอกฝ่ ายชายและตัวละครเอกฝ่ ายหญิ งจะเกิ ดกัน คนละ
ยุคสมัย ตัวละครเอกฝ่ ายหญิงชื่อเกศสุ รางค์เกิดในยุคสมัยปั จจุบนั แต่ตอ้ งมีเหตุให้ขา้ มภพข้ามชาติ
ไปพบเจอกับตัวละครเอกฝ่ ายชายชื่ อหมื่น สุ นทรเทวา ซึ่ งหมื่ นสุ นทรเทวาเป็ นคู่หมั้นคู่หมายกับ
แม่หญิงการะเกด เป็ นลูกของเพือ่ นรักท่านออกญาโหราธิบดี เมื่อพ่อแม่ของการะเกดเสียชีวติ จึงย้าย
มาอยู่เรื อ นของท่ านออกญาโหราธิ บ ดี ค นในเรื อ นไม่ มี ใครชอบแม่ ห ญิ งการะเกด เพราะมี นิ สัย
เกรี้ ยวกราด ไม่ ทางานทาการกดขี่ข่ม เหงข้าทาสบริ วาร ด้วยความชั่วร้ายท าให้แ ม่ การะเกดต้อ ง
มนต์กฤษณะกาลีจนต้องเสียชีวิต แต่ดว้ ยบุพเพสันนิ วาสทาให้เกศสุ รางค์ได้ขา้ มภพจากปั จจุบนั เข้า
มาอยูใ่ นร่ างแม่หญิงการะเกด จากที่คนในเรื อนไม่มีใครชอบแม่หญิงการะเกด แต่เมื่อเกศสุ รางค์เข้า
มาอยูใ่ นร่ างความดีของเกศสุ รางค์ค่อย ๆ ทาให้คนในเรื อนเริ่ มรักเอ็นดูเกศสุรางค์ ซึ่งอยูใ่ นร่ างของ
แม่ หญิงการะเกด จนในที่สุดหมื่นสุ นทรเทวา ก็ตอ้ งตกหลุมรักในความดีของเกศสุ รางค์ ทั้งคู่ไ ด้
ครองคู่กัน อย่างมี ค วามสุ ข เกศสุ รางค์ก็ ยงั คงอยู่ในร่ างของแม่ หญิ งการะเกดตลอดไป นวนิ ย าย
เรื่ อง บุพเพสันนิ วาสมีแนวคิดสอดคล้องกันกับเรื่ องพรายพรหม คือ หากเป็ นเนื้ อคู่กนั ไม่ว่าจะเกิด
ในชาติ ภ พใดก็ ต ้อ งได้เคี ย งคู่ กัน แต่ ใ นเรื่ อ ง พรายพรหมมี เรื่ อ งของเวรกรรมเข้า มามี ส่ ว นใน
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การกาหนดโชคชะตาของตัวละคร โดยการให้โอกาสตัวละครเอกฝ่ ายหญิงกลับไปแก้ไขสิ่งที่ตนทา
ผิดพลาดไว้ในอดีต ดังนี้
ตัวละครเอกฝ่ ายหญิงชื่ อพิมพ์ลดา แต่งงานกับปรเมศวร์ ชีวิตการแต่งงานของ พิมพ์ล ดา
ล้ม เหลวเนื่ อ งจากสามี ข องพิ ม พ์ล ดาไม่ เคยรั ก พิ ม พ์ ล ดาเลย ปรเมศวร์ รั ก กั บ กั ญ จรี แ ต่ ด้ว ย
ความเกี ยจคร้านไม่ อยากทางานของทั้งคู่ กัญจรี จึงให้ปรเมศวร์แกล้งจีบพิมพ์ล ดา และหลอกเอา
ทรัพย์สินของพิมพ์ลดาจนหมดตัวแล้วจึงทิ้งเธอไป พิมพ์ลดาร้องไห้คร่ าครวญว่าเธอนั้นทาผิดอะไร
ทาให้เธอต้อ งเจ็บ ปวดเช่ น นี้ ด้วยเหตุน้ ี เป็ นจุดที่ ทาให้พิม พ์ลดาได้ยอ้ นอดี ตไปในยุค พ.ศ. 2480
เป็ นวิญญาณคอยเฝ้าดูการกระทาของตนในอดีต ในสมัยนั้นเธอชื่อคุณน้อย เป็ นลูกภรรยาน้อยเธอ
ถูกรังแกจากภรรยาหลวงและลูกสาวคนโต ทาให้เธอต้องทนทุกข์ทรมาน ด้วยเคราะห์ซ้ ากรรมซัด
คุณ น้อ ยโดนคุ ณ ประพันธ์คู่หมั้นของคุณ นฤนาฏพี่สาวต่างมารดาข่มขืน จนท้อง เมื่ อ คุ ณ น้อ ยน า
เรื่ อ งนี้ ไปบอกคุ ณ ประพันธ์กลับ ถู กคุ ณ ประพันธ์ปฏิเสธ ด้วยความแค้น ทาให้คุณ น้อ ยตัดสิ น ใจ
วางยาพิษ คุ ณ นฤนาฏ ส่ วนคุ ณ น้ อ ยซึ่ งเป็ นโรคหัวใจก็ รู้สึ ก เสี ยใจที่ ต นฆ่ าพี่ ส าวท าให้ต รอมใจ
จนเสี ย ชี วิต ต่ อ มาคุ ณ นฤนาฏได้ก ลับ ชาติ ม าเกิ ด เป็ นกัญ จรี คุ ณ ประพัน ธ์ก ลับ ชาติ ม าเกิ ด เป็ น
ปรเมศวร์ จองเวรจองกรรมกันไม่ จบไม่ สิ้น ด้วยเหตุน้ ี พิมพ์ล ดาจึงได้รับโอกาสให้กลับไปแก้ไ ข
อดีตที่ผดิ พลาดเพือ่ ตัดห่วงโซ่แห่งกรรม
พิมพ์ล ดากลับเข้าไปอยู่ในร่ างของคุ ณ น้อ ยในอดี ต แก้ไ ขเหตุการณ์ ที่เคยถู กข่มขื นโดย
คุณประพันธ์ เมื่อคุณน้อยไม่ถูกข่มขืนก็ไม่มีเหตุผลใดที่ตอ้ งฆ่าคุณนฤนาฏ และพิมพ์ลดาที่อยูใ่ นร่ าง
ของคุ ณ น้ อ ยก็ไ ด้พ บกับ คู่ รัก ของตนในอดี ต นั่น คื อ หม่ อ มราชวงศ์ภิ ช าภัท ร เมื่ อ เธอแก้ไ ขและ
อโหสิ กรรมให้กับ เจ้ากรรมนายเวรทุกคน เธอก็กลับ มาในยุคปั จจุบนั ก่ อ นแต่งงานกับปรเมศวร์
พิมพ์ลดาปฏิเสธการแต่งงานกับปรเมศวร์ ตัวละครเอกฝ่ ายชายคือหม่อมราชวงศ์ภิชาภัทรเนื้ อคู่ของ
เธอก็กลับมาเกิดเป็ นคุณหมอภีร์ ทั้งคู่ได้พบเจอกันในชาติปัจจุบนั และได้แต่งงานกันอย่างมีความสุข
สังเกตได้ว่าเรื่ อ งราวในนวนิ ยายเรื่ อ งทั้งสองเรื่ อ ง คือ บุ พ เพสันนิ วาส และพรายพรหม
มีแนวคิดที่ค่อ นข้างคล้ายกันคือมีความเชื่อในเรื่ องเนื้ อคู่ รอมแพงได้นาคาที่ทุกคนคุน้ เคย นั่นคือ
ค าว่ า บุ พ เพสั น นิ ว าสเป็ นความเชื่ อ ในเรื่ อ งความรั ก ว่า หากคนเราคู่ กัน ไม่ ว่า จะมี ปั ญ หาหรื อ
อุปสรรคใด ก็ยอ่ มสามารถฝ่ าฟั นจนได้เคียงคู่กนั ในที่สุด และเรื่ องพรายพรหม ชื่อ เรื่ องเป็ นเรื่ อ ง
เกี่ยวกับความเชื่อของคนไทยที่ว่าคนเรานั้นหากจะรักกันพรหมจะเป็ นผูล้ ิขิต แม้ตวั ละครเอกฝ่ าย
ชายตัว ละครเอกฝ่ ายหญิ ง จะพลัด พรากกัน แต่ สุ ด ท้า ยก็ ไ ด้ค รองคู่ กัน จะเห็ น ได้ว่า การตั้ง ชื่ อ
นวนิยายนั้นรอมแพงเน้นชื่อเรื่ องที่ส้ นั จานวนคาและพยางค์นอ้ ย
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1.4 การตั้งชื่ อเรื่ องตามสิ่ งของสาคัญในเรื่ อง
การศึกษานวนิยายของ รอมแพง ทั้ง 5 เรื่ อง พบว่า รอมแพงมีการใช้ชื่อตามสิ่งของสาคัญใน
เรื่ องเป็ นชื่อนวนิ ยายจานวน 1 เรื่ อง คือ นวนิ ยายเรื่ อง มณี รัตนะ เนื่ อ งจากผูเ้ ขียนมีวตั ถุประสงค์ที่
ต้อ งการจะเน้นความสาคัญ ของสิ่ งของส าคัญ ในเรื่ อ งนั้น คือ แก้วมณี รัต นะ จากค าว่ามณี รัตนะ
ใช้คา 2 คามาประกอบกัน นัน่ คือ คาว่ามณี หมายถึง หิ นที่มีค่า และคาว่า รัตนะ หมายถึง แก้วที่มีค่า
ดังนั้น คาว่า มณี รัตนะ หมายถึง หินแก้วที่มีค่ายิง่
ตัวละครเอกฝ่ ายหญิงในชาติปัจจุบนั ชื่อว่าพีรกานต์เกิดอุบตั ิเหตุจมน้ าจึงได้ยอ้ นอดีตมาใน
สมัยรัชกาลที่ 5 โดยมาอยูใ่ นร่ างนวลซึ่ งขณะนั้นก็เกิดอุบตั ิเหตุจมน้ าเหมือนกัน พีรกานต์ซ่ ึ งอยูใ่ น
ร่ างของนวลได้เข้ามาทางานเป็ นข้าหลวงในพระบรมมหาราชวัง และได้พบกับหม่อมราชวงศ์ภทั ร
ทั้งสองรักกันและตกลงจะแต่งงานกัน ก่อ นวันแต่งงานหนึ่ งวันเรี ยมพี่สาวต่างมารดาของนวลได้
ชวนนวลไปเก็ บสายบัวในสระบัว ในขณะนั้นมี งูเลื้ อ ยขึ้นมาในเรื อ ทาให้เรี ยมตกใจเป็ นเหตุให้
เรื อคว่า เรี ยมสามารถถีบตัวขึ้นมาเหนื อน้ าได้ ส่ วนนวลถูกเชือกที่ใช้มดั เรื อพันขาไม่สามารถถีบตัว
ขึ้นมาเหนื อ น้ าได้ เหตุการณ์ ในครั้งนี้ ทาให้นวลเสี ยชี วิต หม่ อ มราชวงศ์ภทั รเศร้าเสี ยใจอย่างมาก
ถึงกับบวชเป็ นเวลาหลายเดือน สุ ดท้ายก็ไม่สามารถสลัดความทุกข์โศกที่ตอ้ งสู ญเสียนวลหญิงสาว
อัน เป็ นที่ รั ก ไปได้ จึ ง ตัด สิ น ใจสึ ก ออกมาเพื่ อ ใช้วิช าทางการแพทย์รั ก ษาผูป้ ่ วยท าประโยชน์
ให้กับประเทศ ครั้นพระภิกษุชราเห็ นหม่ อมราชวงศ์ภทั รจมอยูก่ ับความทุกข์จึงมอบกล่อ งหี บไม้
ข้างในบรรจุดวงแก้วมณี รัตนะ เมื่ อ หม่ อ มราชวงศ์ภทั รเปิ ดกล่ อ งหี บไม้และใช้มื อ สัมผัส ไปบน
ดวงแก้วพร้อ มอธิ ษฐานว่า ไม่ ว่าพี่และแม่ นวลจะเกิดในชาติใดภพใดหากได้เกิ ดร่ วมกัน ก็ขอให้
จากันได้ทุกชาติไป
ในชาติปัจจุบนั หม่อมราชวงศ์ภทั รได้เกิดเป็ นคุณหมอภีรวัตผูท้ ี่มาช่วยพีรกานต์ตอนจมน้ า
เมื่อพีรกานต์ฟ้ื นขึ้นมาด้วยพลังแห่ งมณี รัตนะทาให้จาได้ว่าเป็ นหม่อมราชวงศ์ภทั ร ส่วนหมอภีรวัต
ก็จาพีรกานต์ได้วา่ เป็ นนวลในอดีต ท้ายที่สุดทั้งคู่ได้ครองรักกันอย่างมีความสุข
การตั้งชื่อนวนิ ยายเป็ นชื่อสิ่ งของสาคัญในเรื่ อง มณี รัตนะ แสดงให้เห็นว่าสิ่ งของในเรื่ อ ง
นั้นมี อิ ทธิพลต่อ นวนิ ยายทั้งเรื่ อ ง ซึ่ งในเรื่ อ งนี้ รอมแพงได้เลื อ กดวงแก้วมณี รัตนะเป็ นจุดที่ทาให้
ตัว ละครเอกฝ่ ายชายและตัว ละครเอกฝ่ ายหญิ งจ ากัน ได้ในปั จ จุบ ัน และได้ค รองรั ก กัน อย่างมี
ความสุข
การตั้งชื่ อ นวนิ ยายนั้น เป็ นสิ่ งส าคัญ เพราะเปรี ยบเสมื อ นประตู บ านแรกให้ผูอ้ ่ านเลื อ ก
ที่ จ ะหยิบ หรื อ เลื อ กที่ จ ะวางนวนิ ย ายเล่ ม นั้ น สั ง เกตได้ว่ าชื่ อ นวนิ ย ายของรอมแพงเป็ นชื่ อ ที่
ค่อนข้างสั้น ง่ายต่อการจดจา และไม่ซ้ ากับชื่อนวนิ ยายเรื่ อ งอื่น ทั้งนี้ ชื่อนวนิ ยายของรอมแพงทุก
เรื่ องมีที่มาที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่ องราวใน นวนิยายมิใช่ชื่อที่ต้งั ขึ้นมาลอย ๆ ไร้ที่มาที่ไป
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2. การเปิ ดเรื่ อง
การเปิ ดเรื่ องเป็ นจุดเริ่ มต้นที่จะทาให้ผอู ้ ่านตัดสิ นใจที่จะอ่านนวนิ ยายเรื่ องนั้นต่อหรื อไม่
การเปิ ดเรื่ องมีได้หลายวิธีซ่ ึ งผูเ้ ขียนจะต้องสร้างความประทับใจให้แก่ผอู ้ ่านได้ อาจจะเปิ ดเรื่ องด้วย
การปู พ้ื น ฐานเกี่ ย วกับ ตัว ละคร เหตุ ก ารณ์ และสถานที่ หรื อ อาจจะเป็ นการแนะน าตัว ละคร
ทั้งนี้ เพือ่ ให้ผอู ้ ่านเตรี ยมที่จะรู ้วา่ จะเรื่ องราวที่เกิดขึ้นในนวนิ ยายเป็ นอย่างไร เพื่อให้ผอู ้ ่านเกิดความ
ต้องการที่จะติดตามเรื่ องราวต่อไป
การเปิ ดเรื่ องของรอมแพงมักจะเปิ ดเรื่ องขึ้นมาในสมัยปั จจุบนั แล้วมีเหตุให้ ตัวละครเอก
ฝ่ ายหญิงต้องข้ามภพข้ามชาติ ไปอยูใ่ นอดี ต แต่ก็มีบางเรื่ องที่เปิ ดเรื่ องขึ้นมาในอดีตแต่นับว่าเป็ น
ส่ วนน้อยรอมแพงนิ ยมใช้ตวั ละครเอกฝ่ ายหญิงในการเปิ ดเรื่ อ ง และกลวิธีในการนาเสนอโดยใช้
ภาษาในการเปิ ดเรื่ อง ดังนี้
2.1 การเปิ ดเรื่ องโดยพรรณนาฉากและบรรยากาศ
การเปิ ดเรื่ องโดยพรรณนาฉากและบรรยากาศเป็ นการปูท างเปิ ดตัว ละครเอกฝ่ ายหญิ ง
โดยจะเป็ นสถานที่และบรรยากาศที่ให้ตวั ละครโลดแล่นไปตามเรื่ องราว ฉากอาจจะเป็ นสถานที่
จริ ง ๆ ที่ มี อ ยู่ หรื อ ฉากที่ เกิ ด จากจิน ตนาการของผูเ้ ขี ยน นอกจากนี้ ฉากมิ ไ ด้มี ความหมายเพีย ง
สถานที่เท่านั้น หากแต่หมายรวมถึ งเวลา และสภาพแวดล้อมทุกอย่างด้วยดังตัวอย่างการเปิ ดเรื่ อ ง
โดยใช้ฉากและบรรยากาศในเรื่ องมณี รัตนะ เป็ นการใช้ฉากของทะเลหัวหิน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ท้องทะเลยามมีคลื่นกระจายอยูเ่ ป็ นหย่อม ๆ ลูกคลื่นไม่สูงนัก มีหนุ่มสาวหลาย
คนวิ่งไปมาบนชายหาด บ้างก็เล่นวอลเลย์บอล บ้างก็ดื่มกิ นบาร์บีคิวริ ม หาด
และมีไม่น้อยที่ลงไปโผว่ายอยูใ่ นทะเล น้ าใสเริ่ มขุ่น จากทรายที่ตลบขึ้นมาตาม
แรงก้าวของผูท้ ี่ลงไปเล่นน้ า หลายคนกระโดดโลดเต้นและดาลงไปแกล้งเพือ่ น
ที่ส่งเสียงสนุกสนาน
(มณี รัตนะ. 2558 : 7)
การใช้ภ าษาที่ ว่ า ท้อ งทะเลมี ค ลื่ น กระจายอยู่ ชายหาด แสดงให้ เห็ น ฉากของทะเล
ยามคลื่ น สงบ และค าว่า วอลเลย์บ อล บาร์ บี คิ ว แสดงให้ เห็ น ว่ าฉากที่ ก ล่ า วถึ งนี้ เป็ นฉากใน
ยุค ปั จจุบ ัน เพราะกิ จกรรมเหล่ านี้ อยู่ในสมัยปั จจุบนั ตัวอย่างข้างต้น เป็ นการพรรณนาฉากและ
บรรยากาศของทะเล หัวหิ น พีรกานต์ซ่ ึ งเป็ นตัวละครเอกฝ่ ายหญิง เพิ่งกลับจากเมืองนอกและได้ไป
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เที่ยวทะเลในวันหยุดกับเพือ่ น ๆ เอกลักษณ์ของรอมแพง คือ การใช้คาที่เข้าใจง่าย และเห็นภาพของ
ทะเลหัวหินได้อย่างชัดเจน
2.2 การเปิ ดเรื่ องโดยพรรณนาพฤติกรรมของตัวละคร
การเปิ ดเรื่ องโดยพรรณนาพฤติกรรมของตัวละคร รอมแพงนิ ยมใช้วธิ ีการเปิ ดเรื่ องด้วยวิธีน้ ี
เพราะทาให้ผอู ้ ่านเข้าใจง่าย ซึ่งผูอ้ ่านจะรับรู ้ลกั ษณะบุคลิกของตัวละครผ่านการกระทาต่าง ๆ ผูอ้ ่าน
จะรู ้จกั ตัวละครผ่านการกระทาต่าง ๆ ดังในนวนิ ยายเรื่ อง มินตรา เป็ นตอนที่มินตรา และวรามิตร
กาลังหนีทหารที่ไล่ล่าให้มินตรากลับไปแต่งงานกับลูกของเจ้าเมือง ดังตัวอย่างต่อไปนี้
แสงอาทิตย์ในยามอัสดงลอดผ่านทิวไม้มาพร้อมอากาศที่เริ่ มเย็นยะเยือก หาก
ในใจของคนสองคนบนหลังม้านั้นกลับร้อนรุ่ มจนแทบทานทนไม่ ไหว เหงื่อ
ซึมออกมาตามไรผมแม้โต้กบั ลมที่พดั ผ่านก็มิได้แห้งเหือดไปในช่วงเวลาที่ต่าง
ก็คิดว่าสาคัญที่สุดในชี วิต เสี ยงม้าที่เริ่ มหายใจล าบากทาให้ชายผูก้ ุม บังเหี ยน
ชะลอการเร่ งกดล าตัวอัน พ่วงพีของม้าฝี เท้าเลิ ศ คู่ใจ ดวงตาคมกริ บฉายแวว
กังวลก่อนจะเปล่งประกายแรงกล้า เมื่อใคร่ ครวญดีแล้วจึงเบนทิศทางตรงไปยัง
ภูเขาเบื้องหน้า
(มินตรา. 2556 : 5)
การใช้ภ าษาที่ ว่าในใจของคนสองคนบนหลังม้ากลับ ร้อ นรุ่ ม หายใจล าบาก ใคร่ ค รวญ
ภาษาเหล่ านี้ แสดงถึงพฤติกรรมของตัวละคร ที่กาลังหนี บางสิ่ งบางอย่าง แสดงถึงความเหนื่ อยล้า
และการใช้ความคิดใคร่ ครวญ ในนวนิ ยายเรื่ องพรายพรหม ตอนที่พิมพ์ลดากาลังปวดท้องหลังจาก
ที่ทะเลาะอย่างรุ นแรงกับปรเมศวร์ ผูเ้ ขียนพรรณนาพฤติกรรมของตัวละครดังตัวอย่างต่อไปนี้
ความเจ็บปวดแผ่ซ่านเป็ นริ้ ว ๆ บริ เวณท้อ งน้อ ย พิม พ์ล ดาพยายามกลั้นเสี ยง
ร้ อ งครางที่ แ ทบจะหลุ ด ออกมาจากปากที่ ซี ด จนเกื อ บเขี ย วของหล่ อ น
ความเจ็บ ปวดทางกายเหลื อ คนานับ แต่ เทียบไม่ ไ ด้เลยกับ ความปวดร้าวใน
หัวใจที่กาลังทิ่มแทงอย่างสาหัสจนเกินจะทน ดวงตาที่พร่ ามัวไปด้วยหยาดน้ า
มองเห็นคล้ายชายจีวรสีเหลืองสลับกับความดามืดที่วบู วาบ ในมโนสานึกคล้าย
จะมีภาพใบหน้าเหี่ ยวย่นที่เปี่ ยมไปด้วยเมตตา ก่ อนจะจางหายไป หล่ อนหวน
นึกถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เพียงหนึ่งชัว่ โมง
(พรายพรหม. 2561ข : 7)
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การใช้ภาษาที่วา่ ความเจ็บปวดแผ่ซ่านเป็ นริ้ ว ๆ กลั้นเสี ยงร้องคราง ปากที่ซีดจนเกือบเขียว
ความปวดร้าวในหัวใจที่ก าลังทิ่ มแทงอย่างสาหัส ดวงตาที่พ ร่ ามัวไปด้วยหยาดน้ า รอมแพงได้
พรรณนาพฤติ ก รรมของตัว ละครที่ ป ลายเหตุ นั่ น คื อ ตัว ละครได้ ผ่ า นเหตุ ก ารณ์ ที่ ร้ า ยแรง
และกาลังทนทุกข์ท้งั กายและใจ มีท้งั ความคับแค้น เสียใจอย่างแสนสาหัส ทาให้ผอู ้ ่านรู ้สึกต้องการ
ทราบว่าตัวละครเหล่านี้ ผ่านเหตุการณ์อะไรมาเหตุใดจึงตกอยูใ่ นสภาพเช่นนี้ การเปิ ดเรื่ องโดยวิธีน้ ี
ทาให้ผอู ้ ่านรู ้สึกสนใจใคร่ รู้เรื่ องราวที่ผเู ้ ขียนจะเล่าต่อไป
2.3 การเปิ ดเรื่ องโดยใช้ บทสนทนาของตัวละคร
การเปิ ดเรื่ องโดยใช้บทสนทนาของตัวละคร จะมีคาพูดของตัวละครตัวใดตัวหนึ่ งหลังจาก
นั้น จะเป็ นการบรรยายฉากบรรยากาศ หรื อ บรรยายการกระทาของตัวละครตามมาในนวนิ ยาย
ของ รอมแพงมี การเปิ ดเรื่ อ งโดยการใช้วิธีน้ ี ในเรื่ อง บุเพสันนิ วาส ตอนที่คุณยายของ เกศสุ รางค์
ปลุกหลานสาวให้ลุกขึ้นตักบาตร ดังตัวอย่างต่อไปนี้
“เกด ตื่น ขึ้นตักบาตรได้แล้วลู ก ” เสี ยงแหบพร่ าด้วยความชราร้อ งปลุ ก
พร้อมเคาะประตูอยูส่ องสามครั้งแล้วจึงเงียบไป ร่ างอวบอ้วนพลิกตัวไปมาอยู่
เพียงครู ก็ผดุ ลุกขึ้นเดินโผเผเข้าห้องน้ า จัดแจงล้างหน้าล้างตาและแปรงฟั นแล้ว
จึงเดินลงมาข้างล่าง
คุณยายนวลและคุณสิ ปางผูเ้ ป็ นมารดาของเกศสุรางค์ กาลังช่วยกันลาเลียง
อาหารคาวหวานไปยัง หน้า บ้า น หญิ งสาวจึ ง รี บ กุ ลี กุ จ อเข้า ไปช่ วยอี ก แรง
ก่ อ นที่ ผูห้ ญิ งต่ างวัยทั้งสามคนจะยืน เรี ยงกัน รอพระสงฆ์ที่ เดิ น เรี ย งแถวมา
แต่ไกล
(บุพเพสันนิวาส. 2561ก : 7)
มี ขอ้ สังเกตว่า การเปิ ดเรื่ อ งโดยใช้บ ทสนทนาของตัวละครจะเป็ นคาที่ใช้ในยุคปั จจุบ ัน
ตัว ละครที่ พูด ไม่ ใช่ ต ัวละครเอกฝ่ ายหญิ ง แต่ต ัว ละครที่ พูด นั้น จะพูด กับ ตัวละครเอกฝ่ ายหญิ ง
ดังตัวอย่างข้างต้นเป็ นคาพูดของยายปลุกตัวละครเอกฝ่ ายหญิงให้ลุ กขึ้นเพื่อ ตักบาตรในตอนเช้า
ภาษาบทสนทนาที่รอมแพงใช้สมจริ ง สามารถพบเจอได้ในชี วติ ประจาวัน นอกจากนี้ บทสนทนา
ของตัวละครจะไม่ ส ามารถปรากฏขึ้ น อย่างลอย ๆ จาเป็ นที่ ผูเ้ ขี ยนต้อ งบรรยายการกระท าของ
ตัวละคร แม้ตวั ละครที่พูดจะไม่เป็ นตัวละครหลัก แต่คาพูดของตัวละครนั้นจะส่งให้ตวั ละครหลัก
ปรากฏตัวขึ้น

96

2.4 การเปิ ดเรื่ องโดยใช้ บทประพันธ์ ของผู้แต่ งเอง
การเปิ ดเรื่ องโดยใช้บทประพัน ธ์น้ ัน ผูเ้ ขียนอาจจะหยิบ ยกบทประพัน ธ์ที่ก วีท่ านอื่ น ได้
แต่งไว้ ซึ่ งสอดคล้อ งกับนวนิ ยายที่ตนเขียนก็สามารถนามาเปิ ดเรื่ อ งได้ หรื อผูเ้ ขียนนวนิ ยายที่ มี
ความสามารถในด้านการแต่งคาประพันธ์อย่างรอมแพง ได้แต่งคาประพันธ์สาหรับการเปิ ดเรื่ อ ง
ในนวนิ ย ายเรื่ อ ง เรื อ นพะยอม ซึ่ งเป็ นค าประพัน ธ์ป ระเภทกลอนหก กล่ าวถึ งความหอมของ
ดอกพะยอม เป็ นความหอมอันชวนให้หลงใหล แต่ตอ้ งพลัดพรากจากกัน ดังตัวบทต่อไปนี้
พะยอมเจ้าเอย
เพียงพิศชื่นจิตสนิทนาน
ขาวล้วนผลิช่องามนัก
กลิ่นเจ้าคลอหอมดอมดม

หอมเอยหอมเจ้าหอมหวาน
สื่อสารรักชอบมอบใจ
พีห่ กั มาแซมเรื อนผม
เชยชมเพียงนิดปลิดปลง
(เรื อนพะยอม. 2560 : 7)

การเปิ ดเรื่ อ งโดยการใช้บ ทประพัน ธ์ ข ้า งต้น รอมแพงใช้ฉั น ทลัก ษณ์ ข องกลอนหก
แต่ไ ม่ เคร่ งครัดในเรื่ อ งของฉันทลักษณ์ มากนัก สังเกตจากวรรคที่ห นึ่ งของบทที่ ห นึ่ งจะมี เพียง
สี่พยางค์เท่านั้น และในวรรคอื่น ๆ จะมีพยางค์เกินมาบ้าง การใช้ภาษาเรี ยบง่าย สื่ อความได้ชดั เจน
เน้นความหอมของดอกพะยอม ซึ่ งเป็ นชื่ อเดียวกับเนื้ อเรื่ อง มีการใช้สัมผัสใน ได้แก่ จิตกับสนิ ท
ชอบกับมอบ หอมกับดอม นิ ดกับปลิง มี การเล่นเสี ยงพยัญชนะ ได้แก่ เพียงกับพิศ สนิ ทกับนาน
สื่ อกับสาร ดอมดับดม เชยกับชม ปลิดกับปลง เพื่อความไพเราะของบทประพันธ์ในบทประพันธ์
บทนี้ผเู ้ ขียนต้องการสื่อถึงความรักของชายผูห้ นึ่งที่ผดิ หวังในความรัก หญิงสาวคนนั้นชื่อว่าพะยอม
โดยต้นพะยอมเปรี ยบเสมื อ นสิ่ งแทนหญิ งสาว จากที่ เคยได้เด็ดดมเชยชมดอกพะยอม แต่ก็ตอ้ ง
พลัดพรากจากกันเป็ นการเปิ ดเรื่ องที่สื่อถึงจุดเริ่ มต้นของความรักที่ไม่สมหวัง
มีขอ้ สังเกตว่าการเปิ ดเรื่ องในนวนิ ยายของรอมแพงทั้ง 5 เรื่ อง ที่เกี่ยวข้องกับการข้ามภพ
ข้ามชาติ หรื อบางเรื่ องก็มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ ซึ่งรอมแพงใช้กลวิธีทางภาษาในการเปิ ด
เรื่ องค่อ นข้างหลากหลายทั้ง การเปิ ดเรื่ องโดยการพรรณนาฉากและบรรยากาศ การเปิ ดเรื่ องโดย
การพรรณนาพฤติกรรมของตัวละคร การเปิ ดเรื่ องโดยใช้บทสนทนาของตัวละคร และการเปิ ดเรื่ อง
โดยใช้ค าประพัน ธ์ กลวิธี ท างภาษาเหล่ านี้ เป็ นการแสดงความสามารถทางภาษาของผูเ้ ขี ย น
และทาให้ผอู ้ ่านไม่รู้สึกเบื่อ ด้วยเหตุน้ ีทาให้นวนิยายของรอมแพงได้รับความนิยมจากนักอ่าน
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3. การดาเนินเรื่ อง
การดาเนินเรื่ องจะปรากฏในกลางเรื่ องระหว่างตอนเปิ ดเรื่ อง จนถึงตอนปิ ดเรื่ อง การดาเนิ น
เรื่ องนั้นมีความสาคัญมาก เป็ นการท้าทายความสามารถของผูแ้ ต่งที่ตอ้ งดึงความสนใจของผูอ้ ่านให้
สามารถอ่ านได้จนถึ งตอนจบของเรื่ อ ง จึงจาเป็ นที่ ตอ้ งสร้างความขัดแย้ง และการคลี่ คลายปม
ขัดแย้งเหล่านั้นอย่างแนบเนี ยนเพื่อ ให้เรื่ องราวดาเนิ นไปจนถึ งตอนจบ การศึกษาการดาเนิ นเรื่ อ ง
แบ่งออกเป็ น 3 ประเด็น คือ การเรี ยงลาดับเนื้อเรื่ อง การอ้างถึง และการสอดแทรกบทประพันธ์ของ
ตนเอง
3.1 การเรียงลาดับเนื้อเรื่ อง
การดาเนิ นเรื่ อ งผูแ้ ต่งจะมี กลวิธีดึงดูดความสนใจของผูอ้ ่ านโดยการเรี ยงล าดับเนื้ อ เรื่ อ ง
แตกต่างกัน สาหรับนวนิยายของรอมแพงที่ผวู ้ ิจยั ศึกษาทั้ง 5 เรื่ อง รอมแพงใช้กลวิธีการดาเนินเรื่ อง
แบบเล่าย้อนสลับไปมาระหว่างอดีตกับปั จจุบนั แต่เนื้อเรื่ องยังดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง
3.2 การอ้ างถึง
การอ้างถึง คือ การกล่ าวถึ งเรื่ องราวเหตุการณ์ รวมถึง การยกตัวบทคาประพันธ์ บทเพลง
ซึ่งเรื่ องราว บทประพันธ์ หรื อบทเพลงดังกล่าว ผูแ้ ต่งมิได้เขียนขึ้น แต่เป็ นการนาเหตุการณ์ เรื่ องเล่า
ในประวัติศาสตร์ บทประพันธ์ บทเพลง ของกวีท่านอื่นนามาสอดแทรกในนวนิยายเพือ่ ให้นวนิยาย
มีความสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น
รอมแพงมักใช้การอ้างถึงอย่างหลากหลาย ทั้งการอ้างถึงเหตุการณ์ บทประพันธ์ บทเพลง
ทาให้ผอู ้ ่านเกิดความรู ้สึกคล้อยตามตัวละคร หรื อ เรื่ องราวที่ดาเนิ นไปในนวนิ ยาย ซึ่งผูเ้ ขียนแสดง
ความสามารถในการเลื อ กสรรเหตุ ก ารณ์ บทประพัน ธ์ บทเพลงที่ ส อดคล้อ งกับ เนื้ อ เรื่ อ งของ
นวนิ ยาย อิ งประวัติศาสตร์ การอ้างถึ งนับ ว่าเป็ นศิล ปะทางภาษาอย่างหนึ่ งที่จะทาให้ผูอ้ ่ านรู ้สึ ก
ประทับใจในงานเขียน ในการศึกษาดาเนิ นเรื่ อ งในประเด็นการอ้างถึ งที่ปรากฏในนวนิ ยาย ของ
รอมแพง พบว่าผูเ้ ขียนใช้การอ้างถึง 4 ประเด็น คือ การอ้างถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ การอ้างถึง
สถาบันพระมหากษัตริ ย ์ การอ้างถึงบทประพันธ์ และการอ้างถึงบทเพลง
3.2.1 การอ้ างถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์
การอ้างถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์เป็ นการนาเรื่ องราว เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่ได้
ผ่านการจดบันทึกอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร มาใส่ บทประพันธ์ แม้จะไม่สามารถนาไปใช้สาหรับ
การอ้างอิ งในงานวิชาการ แต่เป็ นอี กทางหนึ่ งที่ทาให้คนทัว่ ไปได้รู้เรื่ อ งราวในประวัติศาสตร์ใน
นวนิ ยายของรอมแพง รอมแพงใช้ความรู ้ทางด้านประวัติศาสตร์ ที่ตนได้ศึกษา มาใช้สอดแทรก
ในนวนิยายจนเกิดเป็ นลักษณะเฉพาะตน ดังนี้
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3.2.1.1 วิกฤตการณ์ ร.ศ. 112
นวนิ ยายของ รอมแพง มีการอ้างถึง “เงินสามล้านฟรังก์” ซึ่ งเกิ ดขึ้นในช่ วงวิกฤตการณ์
ร.ศ. 112 ที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 สมัยนี้ เกิดวิกฤตการณ์ ร.ศ. 112 ไทยต้องยอมชดใช้ค่าเสี ยหาย
ให้แก่ฝรั่งเศสเป็ นเงินสามล้านฟรังก์ ภายใน 48 ชัว่ โมง มิเช่นนั้น กองทัพเรื อฝรั่งเศสจะปิ ดอ่าวไทย
ทันที โดยสยามอาจตกเป็ นอาณานิคมของฝรั่งเศสได้ เหตุการณ์น้ ี ปรากฏในนวนิ ยายเรื่ อง มณี รัตนะ
ในตอนที่ พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้า อยู่หั ว ทรงพระประชวร ทรงเรี ย กหาสมเด็ จ
พระนางเจ้าเสาวภาผ่อ งศรี พ ระอรรคราชเที วี และพระนางเจ้าสุ ขุม าลมารศรี พ ระราชเทวีเข้าเฝ้ า
ฝ่ ายบุ ญ ฟองนั่ ง ชะเง้อ มองเห็ น ว่า เป็ นเรี ย มข้าหลวงของต าหนั ก ราชเทวี ที่ ห น้ าตาดู ต ระหนก
ท่านหญิงมาศจึงให้บุญฟองออกไปเรี ยกเรี ยมมาเพือ่ สอบถาม ได้ความมาดังตัวบทต่อไปนี้
“ข้าหลวงตาหนักพระราชเทวีที่พูดคุยอยู่กบั เรี ยม บอกว่าตอนนี้ ฝรั่ งเรี ยกร้อ ง
เงิน เป็ นล้านเพื่ อ ชดเชยกับที่ ทหารของเขาต้อ งตายสามนายสามล้ านมังคะ”
เรี ยมพูดด้วยดวงตาที่แดงก่ าคล้ายกับแค้นเคือ งอยูม่ าก นวลฟั งแล้วดอกไม้ใน
มือถึงกับร่ วงผล็อย เงินสามล้าน! เป็ นจานวนเงินที่นวลนึกไม่ออกว่าจะกองเท่า
ภูเขาเลากาได้สักแค่ไ หน เพียงพอให้ผูค้ นระดับ สู งได้ใช้ส อยไปทั้งชี วิตต่ อ
จนถึงลูกหลานก็ยงั ได้
(มณี รัตนะ. 2558 : 160)
การใช้ ภ าษาที่ ว่ า ฝรั่ ง เรี ย กร้ องเงิ น เป็ นจ านวนสามล้ า นฟรั ง ก์ นั้ น สอดคล้ อ งกั บ ที่
จุลลดา ภักดีภูมินทร์ (2548 : 10) กล่าวว่า เหตุการณ์ วิกฤตการณ์ ร.ศ. 112 ฝรั่งเศสได้ยนื่ คาขาดแก่
รัฐบาลสยามมี อ ยู่ข ้อ หนึ่ งที่ ส ยามต้อ งจ่ายเงิน 3 ล้านฟรังก์ โดยก าหนดช าระภายใน 48 ชั่ว โมง
มิฉะนั้นกองทัพเรื อฝรั่งเศสจะปิ ดอ่าวไทยทันที และสั่งทูตฝรั่งเศสออกจากสยาม โดยสยามอาจตก
เป็ นอาณานิ คมของฝรั่งเศสได้ พระบาทสมเด็จ พระจุล จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงน าเงินถุ งแดง
จ านวน 30,000 ชั่ง รวมกับ พระราชทรั พ ย์ส่ ว นพระองค์ และจากพระบรมวงศานุ ว งศ์ ซึ่ งเงิ น
พระคลังข้างที่ หรื อเงินถุงแดงนั้น พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยูห่ ัว ทรงเก็บไว้ดว้ ยมีพระราช
ดารัสว่า “เอาไว้ถ่ายบ้านถ่ายเมือง” ก็ได้ใช้จริ ง นับได้วา่ เงินถุงแดงนี้เองมีความสาคัญช่วยมิให้สยาม
ต้องตกเป็ นอาณานิ คมของฝรั่งเศส สามารถรักษาเอกราชของชาติให้ดารงอยูต่ ลอดมาตราบเท่าทุก
วันนี้
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จากเหตุการณ์น้ ีผเู ้ ขียนได้อา้ งถึง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 3 ที่ได้เก็บ
“เงินถุงแดง” ไว้ในสมัยของพระองค์ได้นาเงินเหล่านั้นมาใช้ในวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ ทาให้ประเทศ
ได้หลุดพ้นจากการตกเป็ นอาณานิ คมของฝรั่งเศสได้ ดังบทสนทนาระหว่างแม่ นวลกับบุญ ฟอง
ต่อไปนี้
“พูดไปแล้วก็เป็ นเคราะห์ดีของแผ่นดิ นที่ไ ด้เงินถุงแดงของพระบาทสมเด็จ
พระนั่ งเกล้ า เจ้ า อยู่หั ว ท่ านเพิ่ม มิ เช่ น นั้ น ต่ อ ให้เจ้านายเราขายเครื่ อ งถนิ ม พิมพาภรณ์จนหมดกรุ ก็ไม่อาจเพียงพอ”
(มณี รัตนะ. 2558 : 165)
จากตัวอย่างข้างต้นสังเกตได้ว่า รอมแพง มักสอดแทรกเนื้ อหาทางประวัติศาสตร์เพื่อ ให้
ความรู ้แก่ผอู ้ ่าน ถือว่าเป็ นความสามารถด้านประวัติศาสตร์อย่างละเอียด และสอดคล้องกับเนื้ อหา
เรื่ องราวในนวนิยาย
3.2.1.2 การอ้ างถึงขนมไทยว่ าเป็ นผลงานของท้ าวทองกีบม้ า
นวนิ ยายของรอมแพงมีการอ้างถึงท้าวทองกีบม้า ผูท้ ี่มีความสามารถด้านการทาขนมไทย
คุ ณ ท้าวทองกี บ ม้า หรื อ ตองกี ม าร์ มี ชื่ อ จริ ง ว่า มารี กี ม าร์ เดปิ นา เป็ นลู ก ครึ่ งโปรตุ เกส ญี่ ปุ่ น
แขกแบงกอล และเป็ นผูค้ ิดค้น ขนมไทยสมัยพระนารายณ์ ม หาราช การอ้างถึ งการทาขนมของ
คุณท้าวทองกี บม้าปรากฏในเรื่ องบุพเพสันนิ วาสรอมแพง โดยให้เกศสุ รางค์ซ่ ึ งอยูใ่ นร่ างแม่หญิง
การะเกดเป็ นเพื่ อ นรั ก ของคุ ณ ท้า วทองกี บ ม้า สั ง เกตได้ว่า คุ ณ ท้า วทองกี บ ม้า มัก ปรากฏตัว
ในนวนิยายพร้อมกับตัวละครตัวละครเอกฝ่ ายหญิง ดังเช่นตอนที่ผเู ้ ขียนต้องการสอดแทรกประวัติ
ความเป็ นมาของขนมไทยที่ใช้ไข่เป็ นส่ วนผสม ซึ่ งคุ ณท้าวทองกีบม้าเป็ นผูค้ ิดค้นจึงให้แม่ หญิ ง
การะเกดไปเยีย่ มคุณท้าวทองกีบม้าที่บา้ น และได้ไปยังโรงทาขนม ดังตัวบทต่อไปนี้
เมื่อถึงโรงครัวซึ่งเป็ นตึกใหญ่มีเตาอบเตาใหญ่ก่อด้วยอิฐกาลังส่งกลิ่นหอมดูท่า
จะเป็ นขนมอบอะไรบางอย่าง อี กด้านจึงเป็ นเตาฟื นและกระทะทองเหลื อ ง
ที่กาลังเดือด บ่าวหลายคนกาลังพลิกตัวขนมอยูไ่ ปมา อีกสองกระทะจึงเป็ นการ
ใช้แป้ งผสมไข่ เช่ นเดิมตักด้ วยช้ อนกระเบื้องหยอดลงเท่ าหัวแม่ มือ และมีที่โรย
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จากกรวยใบตองจนเนื้อขนมเป็ นเส้ น จับด้วยไม้ไผ่เกี่ ยวขึ้นมาเป็ นแพอีกหนึ่ ง
กระทะ หอมไข่ และน้าตาลไปทั้งครัว
(บุพเพสันนิวาส. 2561ก : 313)
การใช้ภาษาที่ว่า มีการใช้แป้งผสมไข่เช่นเดิมตักด้วยช้อนกระเบื้องหยอดลงเท่า หัวแม่ มือ
มีโรยขนมจากกรวยใบตองจนเนื้ อขนมเป็ นเส้น รวมถึงมีกระทะ หอมไข่ น้ าตาล ซึ่ งสอดคล้องกับที่
ศุ ภ กาณฑ์ นานรั ม ย์ (2560 : 108) กล่ า วถึ ง การส่ ง ผ่ า นวัฒ นธรรมของโปรตุ เกส ด้านการท า
ขนมหวานตระกูลทองคุณท้าวทองกีบม้า ภรรยาออกญาวิชาเยนทร์ หรื อคอนสแตนติน ฟอลคอล
ในรั ช สมัย ของสมเด็ จ พระนารายณ์ ม หาราช ซึ่ งในขณะนั้ นคุ ณ ท้า วทองกี บ ม้า รั บ หน้ าที่ เป็ น
หัวหน้าวิเสท ดูแลอาหารหวานแก่บรรดาทูตฝรั่งเศส เชื่อว่านางได้ปรับปรุ งสู ตรขนมตารับดั้งเดิม
ของโปรตุเกส คือ การนาไข่เข้ามาเป็ นวัตถุ ดิบหลักผสมด้วยน้ าตาล ได้แก่ ทองหยิบ ทองหยอด
ฝอยทอง จนกลายเป็ นขนมหวานที่ได้รับความนิยมจนถึงปั จจุบนั
ตัว บทข้างต้น สามารถกล่ าวได้ว่า รอมแพงมิ ไ ด้มี ค วามรู ้เฉพาะประวัติ ศ าสตร์ ในด้า น
เหตุบา้ นการเมือง แต่มีความรู ้เกี่ยวกับความเป็ นมาของขนมไทยที่ใส่ไข่ ทั้งยังอธิบายวิธีการทาขนม
ฝอยทอง ขนมทองหยิบ ขนมทองหยอด โดยใช้อุปกรณ์ ในสมัยอยุธยาได้อย่างสมจริ งและทาให้
ผูอ้ ่านเห็นภาพเสมือนได้เข้าไปเยีย่ มชมโรงทาขนมของท้าวทองกีบม้าด้วยตัวเอง
3.2.1.3 การอ้ างถึงคณะทูตของสยามที่ได้ เดินทางไปยังฝรั่งเศสครั้งที่ 2
นวนิ ยายของรอมแพง มี ก ารอ้างถึ งการไปเยือ นฝรั่งเศสของคณะทู ต ชาวสยามในสมัย
สมเด็จ พระนารายรณ์ ม หาราช เหตุก ารณ์ ที่ ปรากฏในนวนิ ยายเรื่ อ งบุ พ เพสัน นิ วาส เป็ นการส่ ง
คณะทู ต ของสยามไปยัง ฝรั่ ง เศสเป็ นครั้ งที่ 2 กล่ า วว่ า วัน ที่ 22 ธัน วาคม พ.ศ. 2228 สมเด็ จ
พระนารายณ์มหาราชส่ งคณะทูตไปเยือนฝรัง่ เศส ดังนี้ ออกพระวิสูตรสุนทรเป็ นราชทูต ออกหลวง
กัล ยาราชไมตรี เป็ นอุ ป ทู ต และขุน ศรี วิส ารวาจา ตรี ทู ต ได้เดิ น ทางไปพร้อ มกับ คณะทู ต ของ
พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 มองซิ เออร์ เลอเซอร์วาเลีย เดอโชมอง และได้มีนักเรี ยนช่ างชาวสยามตามไป
ด้วยอีกยีส่ ิ บคน เพือ่ ไปร่ าเรี ยนวิชาอย่างฝรั่ง รวมทั้งเกจิอาจารย์ชีปะขาวพร้อมลูกศิษย์อีกสิบหกคน
หน้าที่สาคัญของคณะทูตคณะนี้ คือ การนาเอาพระราชสาส์นถวายถึงพระหัตถ์ของพระเจ้าหลุยส์
ที่ 14 ของฝรั่งเศสให้ได้ สายวันที่ 18 มิ ถุนายน พ.ศ. 2229 เรื อ ได้เข้าเทียบท่าเมื อ งเบรสต์ได้อ ย่าง
สะดวก พร้อมการต้อ นรับอย่างเอิ กเกริ กด้วยการยิงปื นสลุต และด้วยการต้อ นรับของมองซิ เออร์
เดอคลู โซ แม่ ทพั เรื อของฝรั่งเศส คณะทูตจากสยามเดิ นทางมาถึงกรุ งปารี ส ในวันที่ 12 สิ งหาคม
พ.ศ. 2229 ก่ อ นถึ งกาหนดเข้าเฝ้าถวายพระราชสาส์นต่อ พระเจ้าหลุ ยส์ที่ 14 ในวันที่ 1 กันยายน
พ.ศ. 2229 มีการนาตัวทูตทั้งสามไปยังห้องพระโรงใหญ่ ดังตัวบทต่อไปนี้
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เมื่อถึงหน้าพระพัตร์ พระเจ้ าหลุยส์ ที่ 14 จึงถวายการเคารพกราบบังคมทูลและ
ส่งพานซึ่งใส่ หีบทองคาด้านในเป็ นพระราชสาส์ นของสมเด็จพระนารายณ์ ส่ง
ตรงถึงพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 หลังจากนั้นจึงมีการพูดคุยสอบถามกันอีกพักใหญ่
(บุพเพสันนิวาส. 2561ก : 373)
จากการสังเกตตัวบทข้างต้น มี ก ารใช้ค าว่า พระเจ้าหลุ ยส์ ที่ 14 พระราชสาส์ น สมเด็ จ
พระนารายณ์ สอดคล้อง กับที่ จิตตพิมญ์ แย้มพราย (2554 : 2) กล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสยาม
กับฝรั่งเศส เริ่ มขึ้นเมื่อพระสังฆราช ลังแบร์ เดอ ลา ม็อตต์ นาคณะมิชชันนารี ชาวฝรั่งเศสเข้ามาใน
ราชอาณาจักรสยาม ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ก่อตั้งวัดและสามเณราลัยในแผ่นดิน
สยาม เมื่ อ เดิ น ทางกลับ ประเทศแล้ว มิ ชชัน นารี ฝรั่ งเศสได้ก ราบบังคมทู ล พระเจ้าหลุ ยส์ ที่ 14
ถึ งพระมหากรุ ณ าธิ คุณ ของสมเด็จพระนารายณ์ มหาราช เหตุการณ์ ครั้งนี้ นับ เป็ นจุดเริ่ มต้นของ
ความสัมพันธ์ทางด้านการทูตระหว่างสองราชอาณาจักรทั้งสองประเทศพยายามสร้างสัมพันธไมตรี
ที่ดีต่อกัน ราชสานักสยามได้ส่งทูตไปฝรั่งเศสด้วยกันถึง 4 ครั้ง
ตัวบทข้างต้นจะเห็ นได้ว่ารอมแพงได้สอดแทรกเกร็ ดความรู ้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โดยมี
การระบุ ค า ระบุ ภ าษาอย่างละเอี ยดชัด เจน ผ่านตัวละครหลัก ส าคัญ คื อ ตัว ละครเอกฝ่ ายชาย
โดยกาหนดให้ตวั ละครที่ปรากฏในประวัติศาสตร์จริ ง ๆ เป็ นตัวละครเอกฝ่ ายชาย และได้ใส่ นิสัย
อารมณ์ ความรู ้สึกผ่านตัวละครนั้น ทาให้ผูอ้ ่านได้รับความเพลิดเพลินจากการอ่านนวนิ ยายและ
ได้รับความรู ้ดา้ นประวัติศาสตร์ควบคู่กนั ไป
3.2.1.4 การอ้ างถึงกบฏพระเพทราชา
นวนิ ยายของ รอมแพง มี การอ้างถึ งกบฏพระเพทราชา ซึ่ งในประวัติศาสตร์ได้บนั ทึกไว้
ในนวนิ ยายกล่ าวว่า วัน ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2231 ออกพระเพทราชาได้ปราบดาภิ เษกขึ้ น เป็ น
ปฐมกษัตริ ยแ์ ห่ งราชวงศ์บา้ นพลูหลวง ท่ามกลางการสนับสนุนของออกหลวงสรศักดิ์พระเพทราชา
จึงทรงแต่งตั้งให้ออกหลวงสรศักดิ์เป็ นพระมหาอุปราช รัชทายาทที่จะครองราชย์บลั ลังก์สืบต่อจาก
พระองค์ ซึ่ งเหตุการณ์ น้ ี เกิดจากการวางแผนของออกพระเพทราชา และออกหลวงสรศักดิ์ ในการ
ลอบสังหารพระปี ย์ พระโอรสบุญธรรมของสมเด็จพระนารายณ์หลังจากพระนารายณ์สิ้นพระชนม์
และจับตัวเจ้าพระยาวิไชยเยนทร์ ขุนนางคนสนิทของพระนารายณ์ไปสังหาร ดังตัวบทต่อไปนี้
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“บัดนี้ พระเจ้าอยูห่ ัวและพระปี ย์ ได้สิ้นพระชนม์แล้ว ต่อไปนี้ มึงก็จกั มิ มี
ผูใ้ ดคุม้ กะลาหัวได้อีก” เสี ยงประกาศของออกหลวงสรศักดิ์ทาให้ร่างสู งใหญ่
ของเจ้ าพระยาวิไชยเยนทร์ สะท้านไปทั้งร่ าง
“ท่ านฆ่ าพระเจ้ าอยู่หัว!” เพียงกล่าวอุทานได้เท่านั้น ออกหลวงสรศักดิ์
ก็ซัดปากจนฟั นหลุดร่ วงลงพื้น แทนที่จะสลดเศร้าเจ้ าพระยาวิไชยเยนทร์ กลับ
หัว ร่ อ ทั้งน้ าตาไหลพราก หั น กายก้ม กราบไปยัง ทิ ศ ทางที่ เป็ นพระราชวัง
นึกอาดูรต่อผูท้ ี่เป็ นดุจเจ้าชีวติ และดุจมิตรที่เมตตา
(บุพเพสันนิวาส. 2561ก : 480)
ตัว บทข้างต้น เป็ นเหตุ ก ารณ์ ต อนที่ ออกพระเพทราชาออกหลวงสรศั ก ดิ์ น าก าลังพล
ทหารสยามเข้าควบคุ มตัวเจ้าพระยาวิไชยเยนทร์ หลังจากที่พระนารายณ์ ม หาราชสวรรคต และ
พระปี ย์โอรสบุญธรรมของพระนารายณ์มหาราชสิ้นพระชนม์ในเวลาไล่เลี่ยกัน โดยมีการใช้ภาษาที่
บ่ ง บอกถึ ง เหตุ ก ารณ์ น้ ี ได้แ ก่ พระปี ย์ ออกหลวงสรศัก ดิ์ ท่ า นฆ่ า พระเจ้า อยู่หั ว เจ้า พระยา
วิไ ชยเยนทร์ สอดคล้อ งกับที่ ส.สี มา (2556 : 12) กล่ าวว่า สมเด็จพระเพทราชา ได้ข้ ึนครองราชย์
ต่อ จากสมเด็จพระนารายณ์ ม หาราช เป็ นปฐมกษัตริ ยต์ น้ ราชวงศ์บา้ นพลู หลวง และครองราชย์
เป็ นเวลา 15 ปี เมื่ อแรกได้ราชสมบัติน้ ันพระชนมายุไ ด้ 51 พรรษา พระองค์มีพระปรี ชาสามารถ
ด้านการเมือง การปกครอง ดังเช่น เหตุการณ์ที่ทหารฝรั่งเศสพร้อมอาวุธทันสมัยเข้ามาประจาการที่
ป้ อ มบางกอก ซึ่ ง ถื อ ว่าเป็ นอัน ตราย เพราะอาวุธ เหล่ านั้ น มี อ านุ ภาพเหนื อ กว่าทางอยุธ ยามาก
แม้มีทหารเพียงกองร้อยก็สามารถเอาชนะทหารอยุธยาได้ในระดับกองทัพ พระเพทราชาทรงเคย
กราบทูล ในที่ประชุมขุนนางต่อหน้าพระพักตร์ สมเด็จพระนารายณ์ เรื่ องการคบหากับต่างชาติที่
ต้องระมัดระวัง ในเวลานั้นสมเด็จพระนารายณ์ทรงชื่นชมพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 และโปรดเจ้าพระยา
วิไชยเยนทร์ ขุนนางชาวฝรั่งเศสเป็ นอย่างมาก พระเพทราชานั้นนอกจากจะมีตาแหน่ งเป็ นขุนนาง
ระดับ สู งแล้ว ยังเป็ นพระสหายคนสนิ ท ของสมเด็จพระนารายณ์ ม หาราช เนื่ อ งจากมารดาของ
พระเพทราชา คือ แม่นมของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช นั่นคือเจ้าแม่วดั ดุสิต นอกจากนั้นยังเป็ น
ศิษย์พระอาจารย์อ งค์เดี ยวกัน (พระอาจารย์พรหม) ในเวลาต่อมาสมเด็จพระนารายณ์ มหาราชมี
พระอาการประชวรด้ว ยโรคไอหื ด (Asthmatic Cough) ทรงมี พ ระราชโองการมอบหมายให้
พระเพทราชาดารงตาแหน่ งผูส้ าเร็ จราชการแทนพระองค์ และในต้นเดือนพฤษภาคม พระอาการ
ประชวรก็ทรุ ดลงอย่างหนัก นั่นย่อ มเป็ นโอกาสส่ งให้พระเพทราชาทาการรัฐประหารโดยทันที
ในวัน ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2231 โดยมี ห ลวงสรศัก ดิ์ หรื อ พระยาศรี ส รศัก ดิ์ เป็ นก าลัง ส าคัญ
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เจ้าพระยาวิไชยเยนทร์เองก็อยูใ่ นวิสัยและเวลาเดียวกันที่จะทาการรัฐประหาร แต่ก็เกิดการขัดข้อง
เมื่ อ นายพลเดส์ ฟ าร์ จเกิ ดลังเลใจไม่ ยอมยกกองทหารฝรั่งเศสขึ้น มาลพบุ รีตามสัญ ญานัดหมาย
เจ้าพระยาวิไชยเยนทร์ ถู กกักขังอยู่ระยะหนึ่ ง เพื่อสอบสวนที่ซ่อ นทรัพย์ และเพื่อ การถู กทรมาน
ก่อนจะนาไปประหารที่วดั ซากนอกกาแพงเมืองลพบุรี
เหตุการณ์การก่อกบฏของพระเพทราชาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์น้ นั เป็ นเรื่ องที่เยาวชน
ไทยได้เรี ยนในบทเรี ยนมาบ้างแล้ว แต่ในนวนิ ยายเรื่ อ งบุพ เพสันนิ วาส รอมแพง ได้ใส่ อ ารมณ์
ความรู ้ สึ ก ที่ แ สดงให้ เห็ น ถึ ง ความจ าเป็ นที่ พ ระเพทราชาต้อ งก่ อ การกบฏ และตั้ง ราชวงศ์
บ้านพลู ห ลวงขึ้ น แม้ว่าเรื่ อ งราวในนวนิ ยายไม่ ส ามารถน าไปอ้างอิ งประวัติ ศ าสตร์ ที่ เขี ยนใน
ตาราเรี ยนได้ แต่นั บ ว่า รอมแพง ได้วิเคราะห์ ถึ งสาเหตุ ของการก่ อ การกบฏในครั้ งนี้ เพื่อ เป็ น
อีกช่องทางหนึ่งให้ผอู ้ ่านได้นาเนื้อหาในประวัติศาสตร์ไปขบคิดต่อไป
มีขอ้ สังเกตว่ารอมแพง มักอ้างถึงเหตุการณ์ หรื อ ตัวละครในประวัติศาสตร์แล้วนามาใส่
อารมณ์ ความรู ้สึ ก ตลอดจนใส่ แ นวคิด ในเข้าไปในตัว ละครนั้น ผูเ้ ขี ยนต้อ งมี ค วามรู ้ ท างด้าน
ประวัติ ศ าสตร์ เป็ นอย่างดี มิ เช่ น นั้ นอาจจะท าให้ผูอ้ ่ านรู ้สึ ก ขัด ใจ ไม่ ส บายใจ เพราะเรื่ อ งราว
เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ เป็ นเรื่ องที่ละเอียดอ่อนต่อความรู ้สึกของคนไทย โดยเฉพาะเรื่ องราวใน
สถาบันพระมหากษัตริ ย ์
3.2.2 การอ้ างถึงสถาบันพระมหากษัตริย์
นวนิ ยายของรอมแพงส่ งเสริ มให้ ผู ้อ่ า นเกิ ด ความรั ก ในสถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์
เกิ ด ความรู ้สึ ก ภาคภู มิ ใจในความเป็ นไทยที่ ไ ม่ ต กเป็ นเมื อ งขึ้น ของชาติใด ดังในนวนิ ยายเรื่ อ ง
มณี รัตนะ ตอนที่สยามเกิ ดวิกฤตการณ์ ร.ศ. 112 รอมแพงได้สอดแทรกความสาคัญ ของสถาบัน
พระมหากษัตริ ยผ์ า่ นบทสนทนาระหว่างแม่นวลกับบุญฟองนี้
“คนไทยนี่โชคดีที่มีเจ้ าฟ้ าเจ้ าแผ่ นดินคิดกังวลแทนให้ ได้ทามาหากินอย่างสงบ
สุขไม่ตอ้ งคับแค้นใจ แต่นั่นละก็ใช่ว่าจะดีท้ งั หมด เพราะสบายมายาวนานจน
ไม่รู้ค่าและที่มาของความสบายนั้น บางทีก็ลืมเลือนว่าที่ตนปี กกล้าขาแข็งอย่าง
ทุกวันนี้ก็เพราะมีกษัตริย์ที่เข้มแข็ง”
(มณี รัตนะ. 2558 : 165)
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มีขอ้ สังเกตว่า รอมแพง มักใช้ตวั ละครตัวละครเอกฝ่ ายหญิงซึ่ งเป็ นตัวละครในยุคปั จจุบนั
ข้ามภพไปยังอดีต เพือ่ ให้ผอู ้ ่านซึ่งอยูใ่ นยุคปั จจุบนั เห็นว่าคนไทยในอดีตนั้นมีความพยายาม มุ่งมัน่
เสี ยสละมากเพีย งใด เพื่อ ให้ ลู ก หลานได้อ ยู่อ ย่างร่ ม เย็น เป็ นสุ ข ไม่ ต ้อ งอยู่บ นความคับ แค้น ใจ
หรื อถู กชาติใดรังแก แต่ในบางครั้งคนในยุคปั จจุบนั ที่อ ยู่อ ย่างอิ สระ อยู่อ ย่างสบาย มาเป็ นเวลา
ยาวนานจนหลงลืมไปว่าแผ่นดินไทยมีทุกอย่างที่ดีเพราะบรรพบุรุษไทย
3.2.3 การอ้ างถึงบทประพันธ์
การศึ ก ษานวนิ ย ายทั้ง 5 เรื่ อ งของรอมแพงพบว่ า มี ก ารอ้า งถึ ง บทประพัน ธ์ จ านวน
ค่อนข้างมาก ทั้งเป็ นบทประพันธ์ที่กวีท่านอื่นได้แต่งไว้แล้ว และบทประพันธ์ที่รอมแพงแต่งขึ้นเอง
การใช้บทประพันธ์สอดแทรกในนวนิ ยายไม่วา่ จะเป็ นการเล่าเนื้อเรื่ อง หรื อการเสนอบทประพันธ์
ผ่านตัวละคร
3.2.3.1 การอ้ างถึงโคลงโลกนิติ
โคลงโลกนิติปรากฏขึ้นก่อนสมัยกรุ งรัตนโกสินทร์ มีหลายฉบับ ดังปรากฏในหนังสือไทย
เก็บรักษาไว้ในหอสมุดแห่ งชาติ กรมศิลปากร เมื่อสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร
ทรงช าระโคลงโลกนิ ติ ส านวนเก่ าฉบับ ต่ า ง ๆ ต่ อ มาเมื่ อ หอสมุ ด วชิ ร ญาณจัด พิ ม พ์ห นั ง สื อ
“ประชุมโคลงโลกนิติ” ครั้งแรกใน พ.ศ. 2460 ได้รวบรวม ทั้งโลกนี ติคาถาภาษาบาลี โคลงโลกนิ ติ
สานวนเก่า และโคลงโลกนิติสานวนของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร สาหรับ
โคลงโลกนิ ติ ส านวนของสมเด็จ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิ ศรแต่ งขึ้น ในรัช สมัย
พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ ัว เมื่อทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์ วดั พระเชตุพน
วิม ลมัง คลาราม กรุ ง เทพมหานคร แล้วให้จ ารึ ก ต ารับ ต าราต่ าง ๆ ทั้งด้านวรรณคดี โบราณคดี
พระพุทธศาสนา ประเพณี ตารายา ตลอดจนสุ ภาษิต ลงบนแผ่นศิล าที่ ประดับ ผนังปูชนี ยสถาน
ต่ า ง ๆ (ทรงสรรค์ นิ ล ก าแหง. 2542 : 10-11) ปั จจุ บ ัน โคลงโลกนิ ติ ส านวนสมเด็ จ พระเจ้า
บรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร ปรากฏในหนังสือเรี ยนรายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
โคลงโลกนิ ติน้ ี ปรากฏในนวนิ ยายเรื่ องบุพเพสันนิ วาส ตอนที่ เกศสุ รางค์ซ่ ึงอยูใ่ นร่ างของ
แม่หญิงการะเกดอ้อนวอนขอให้ ขุนศรี วิสารวาจา หรื อ พ่อเดชพาออกไปซื้ อ กระทะที่ตลาดน้อ ย
จึงถูกขุนศรี วสิ ารวาจาตาหนิ วา่ เป็ นหญิงไม่ควรออกไปเที่ยวเตร่ ขา้ งนอกผูค้ นจะนินทาได้เกศสุรางค์
ตอบไปว่าผูห้ ญิงอย่างหล่อนไม่เคยเกรงกลัวต่อคานินทา หลังจากนั้นเกศสุรางค์ก็กล่าวบทประพันธ์
ในโคลงโลกนิติออกมาดังต่อไปนี้
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ห้ามเพลิงไว้อย่าให้
ห้ามสุริยแสงจันทร์
ห้ามอายุให้หนั
ห้ามดังนี้ไว้ได้

มีควัน
ส่องไซร้
คืนเล่า
จึ่งห้ามนินทา
(บุพเพสันนิวาส. 2561ก : 197)

บทประพัน ธ์ข ้างต้น มี ก ารใช้ภาษาตรงกับ เรื่ อ งโคลงโลกนิ ติ ส อนเกี่ ยวกับ การห้ามให้
คนนิ นทาเรา โดยใช้การเปรี ยบเทียบกับการห้ามเพลิงไม่ให้มีควัน ห้ามดวงจันทร์ไม่ ให้ส่อ งแสง
ห้ามอายุให้หยุดหรื อ ย้อนคืน หากห้ามสิ่ งเหล่านี้ ได้ จึงห้ามคานิ นทา หมายความว่าเป็ นไปไม่ได้ที่
จะห้ามการนิ นทา แสดงให้เห็ นว่านอกจากความรู ้ทางด้านประวัติศาสตร์แล้วนั้น รอมแพงยังมี
ความรู ้เกี่ยวกับวรรณคดีไ ทย สามารถนามาสอดแทรกให้เข้ากับเนื้ อ หาในนวนิ ยาย ทั้งนี้ เพื่อเป็ น
การเผยแพร่ วรรณคดีเก่า ๆ ที่ทรงคุณค่า ให้คนรุ่ นใหม่ได้ทราบและเป็ นการสอน ให้ขอ้ คิดที่ไม่ว่า
จะสมัยใดคาสอนเหล่านี้ก็ยงั นามาใช้ได้
3.2.3.2 การอ้ างถึงนิราศภูเขาทอง
นิ ราศภูเขาทองเป็ นนิ ราศที่แต่งโดย พระสุ นทรโวหาร (ภู่) มีนามเดิมว่า ภู่ นิ ราศภูเขาทอง
ได้รับยกย่องว่าเป็ นนิ ราศเรื่ องที่ดีที่สุดของสุ นทรภู่ กวีแต่งนิราศเรื่ องนี้จากการเดินทางไปนมัสการ
เจดี ยภ์ ู เขาทองที่ จ ังหวัด พระนครศรี อ ยุธยา ขณะบวชเป็ นพระภิ ก ษุ มี อ ายุป ระมาณ 42 ปี นิ ราศ
ภู เขาทองแต่ ง ด้วยกลอนสุ ภ าพ มี ค วามยาว 89 ค ากลอนมี ลัก ษณะเฉพาะของกลอนนิ ร าศ คื อ
มั ก ขึ้ นต้น ที่ ว รรครั บ และลงท้า ยด้ ว ยเอย ปั จ จุ บ ัน นิ ร าศภู เขาทอง ปรากฏในหนั ง สื อ เรี ย น
รายวิช าภาษาไทย ระดับ ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ตามหลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551
กลอนในนิ ราศภูเขาทองปรากฏในนวนิ ยาย เรื่ องบุพเพสันนิ วาส ตอนที่ขุนศรี วิสารวาจา
หรื อ พ่อ เดช พาเกศสุ รางค์ซ่ ึ งอยู่ในร่ างของแม่ หญิ งการะเกดไปตลาด เพื่อ พบปะแม่ ม ะลิ เพื่อ น
ต่างเชื้อชาติของเธอ ซึ่ งปกติทุกครั้งขุนศรี วิสารวาจาจะขอตัวไปดื่มเหล้ากับเพื่อนขุนนาง เมื่อเมาจึง
กลับบ้าน แต่ครั้งนี้ ขุนศรี วสิ ารวาจาไปพบปะเพื่อนขุนนางโดยใช้เวลาไม่นาน เกศสุ รางค์จึงคิดว่า
ขุนศรี วิสารวาจารี บกลับเพราะต้อ งการพูดคุ ยกับแม่ ม ะลิ เพื่อ นของเธอ เมื่ อ กลับถึ งบ้านออกญา
โหราธิบดีเกศสุรางค์จึงกล่าวกลอนหยอกล้อขุนศรี วสิ ารวาจา ดังบทกลอนต่อไปนี้
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ไม่เมาเหล้าแล้วแต่เรายังเมารัก
ถึงเมาเหล้าเช้าสายก็หายไป

สุดจะหักห้ามจิตคิดไฉน
แต่เมาใจนี้ประจาทุกค่าคืน
(บุพเพสันนิวาส. 2561ก : 224)

กลอนข้างต้นใช้ภาษาตรงกับเรื่ องนิ ราศภูเราทองของสุ นทรภู่ เป็ นการกล่ าวเปรี ยบเทียบ
ระหว่างเมาเหล้ากับ เมารัก โดยเล่ น ค าว่า เมา สุ น ทรภู่ เมื่ อ เริ่ ม เข้าสู่ วยั หนุ่ ม ด้ว ยความสามารถ
ทางคารมเจ้าบทเจ้ากลอน ชีวติ ในวัยหนุ่ มของสุ นทรภู่ จึงมีสาว ๆ เข้ามาพัวพัน ประกอบกับมีนิสัย
ชอบดื่มสุ ราเป็ นชีวติ จิตใจ จึงกล่าวไว้ว่าต่อให้เมาสุ ราหนักขนาดไหนก็ยงั มีวนั สร่ าง แต่หากเมารัก
แล้วนั้นยากจะกาจัดให้หมดไป
3.2.3.3 การอ้ างถึงเรื่ องกนกนคร
กนกนครพระนิ พ นธ์ของ กรมหมื่ น พิทยาลงกรณ์ นามปากกา (น.ม.ส.) เนื้ อ หาเกิ ดจาก
พญากมลมิ ตร ซึ่ งเป็ นผูใ้ หญ่ในหมู่คนธรรพ์ได้นางอนุ ศยินีนางฟ้ ารู ปงามเป็ นคู่ครองตามพรของ
พระอิศวร พญากมลมิตรคุยโอ้อวดกับเพื่อนคนธรรพ์ถึงความงามของภรรยาของตนว่า อาจยัว่ ตบะ
ของฤๅษีตนหนึ่งได้ ดังนั้น จึงถูกฤๅษีสาปลงมาเกิดในโลกมนุษย์
นางอนุ ศยินี เป็ นธิ ดากษัตริ ยเ์ มื อ งอิ นทิราลัย นามว่า กนกเรขา เมื่ อ เจริ ญวัยนางไม่ พอใจ
ชายใด นางจะอภิเษกกับชายที่ม าจากกนกนครตามนิ มิ ต พระบิดาจึงประกาศว่า ชายใดที่เคยเห็ น
กนกนครจะยกพระราชธิดาให้ ขณะที่พญากมลมิตรถูกสาปไปเกิดเป็ นโอรสกษัตริ ยท์ รงพระนามว่า
อมรสิงห์ และไม่คิดมีคู่เช่นกัน เมื่อพระบิดาเร่ งรัดให้อภิเษกกับเจ้าหญิงองค์ใดองค์หนึ่ ง อมรสิ งห์ก็
แย้งว่าเป็ นหญิงอย่างในนิ มิตฝันเท่านั้น ทาให้พระบิดาทรงกริ้ วให้นาไปจองจา แต่อมรสิ งห์หนี ไป
ได้ พระองค์ไ ด้จึงเดิ น ทางไปถึ งเมื อ งของนางกนกเรขาและเข้าไปลวงนางว่าเคยเห็ น กนกนคร
แต่นางจับพิรุธก็ไล่ไป คืนหนึ่ งอมรสิ งห์ฝันว่าหลังจากออกค้นหากนกนครได้พบศพนางกนกเรขา
พอตื่นขึ้นอมรสิ งห์รู้สึกตัวว่ากลับมาอยูเ่ มือ งอินทิราลัย จึงขออนุ ญาตเข้าไปเล่าเรื่ องกนกนครให้
นางกนกเรขาฟั ง เมื่ อนางระลึกความหลังได้ว่าอมรสิ งห์เคยเป็ นพระสวามี แต่จะต้องพรากกันอี ก
เมื่อครบสองครั้งแล้วจึงจะได้อยูร่ ่ วมกันเช่นเดิม หลังจากนั้นไม่นานนางก็สิ้นชีพลง ฝ่ ายอมรสิ งห์
เมื่อเห็นนางกนกเรขาสิ้ นใจก็เสี ยใจพเนจรไปในป่ า โดยไม่รู้ว่าวิญญาณของนางกนกเรขาได้กลับ
ไปสู่ร่างที่กนกนคร ซึ่งภายหลังทั้งสองได้ผจญอุปสรรคต่าง ๆ จนพ้นจากคาสาปและได้กลับขึ้นไป
อยูบ่ นเมืองสวรรค์ดว้ ยกันในที่สุด
ในนวนิยายเรื่ องบุพเพสันนิวาส มีถอ้ ยคาภาษาตรงกับเรื่ อง กนกนครทุกประการ ซึ่งปรากฏ
ในตอนที่แม่หญิงจันทร์วาด กับขุนศรี วสิ ารวาจา แต่งโคลงประชันในเชิงเกี้ยวพาราสีกนั เกศสุรางค์
ซึ่ งอยู่ในร่ างของแม่ ห ญิ งการะเกด นึ ก สนุ ก อยากประชัน โคลง กลอน บ้างก็ นึ กถึ งกลอนหกที่
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เกี่ยวกับ ดวงจันทร์ซ่ ึงเธอเคยอ่านจากเรื่ องกนกนคร นิพนธ์โดยกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ดังบทกลอน
ต่อไปนี้
หาแถงแง่ฟ้าหาง่าย
หาเดือนเพือ่ นเดินเถินดิน
เพ็ญเดือนเพือ่ นดินสิ้นหา
เดือนเดินแดนดินนิลพราย

เบื่อหน่ายบงนักพักตร์ผนิ
คือนิลนัยนาหาดาย
เพ็ญเดือนเลื่อนฟ้าหาง่าย
เดือนฉายเวหาสปราศนิล
(บุพเพสันนิวาส. 2561ก : 177)

กลอนหกข้างต้น เป็ นบทชมโฉมสตรี ว่ามี ด วงตางดงามซึ่ งหายากยิ่งกว่าดวงจันทร์ บ น
ท้องฟ้ า ดวงจันทร์บนท้อ งฟ้าแหงนมองเมื่อใดก็ได้เห็ น แต่ดวงจันทร์ที่เดินดิน ซึ่ งมี ดวงตาดุจนิ ล
ในที่น้ ี หมายถึงสตรี นั้นหาได้ยากนับว่า รอมแพง นอกจากจะเป็ นนักเขียนแล้วยังเป็ นนักอ่านที่ดี
สังเกตได้จากการนาประโยชน์จากเรื่ องที่อ่านมาใช้สอดแทรกในนวนิยาย
3.2.3.4 การอ้ างถึงโคลงของศรีปราชญ์ ที่เขียนไว้ ก่อนถูกประหาร
ศรี ปราชญ์เป็ นกวีสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช กษัตริ ยแ์ ห่งกรุ งศรี อยุธยา เป็ นบุตรของ
พระโหราธิ บ ดี อายุไ ด้ 15 ปี ได้เข้าไปรั บ ราชการในวัง ศรี ป ราชญ์ไ ด้รับ ราชการใกล้ชิ ด เบื้ อ ง
พระยุคลบาทอยูห่ ลายปี จนกระทัง่ เป็ นหนุ่ ม และด้วยนิ สัยเจ้าชู ้ตามอารมณ์ ของกวี บวกกับความ
คึกคะนอง และถื อ ตัวว่าเป็ นคนโปรดของพระนารายณ์ จึงทาให้ศรี ปราชญ์ตอ้ งโทษถึ งกับติดคุ ก
หลายครั้ง ด้วยมักไปทารุ่ ม ร่ ามแต่งโคลงเกี้ ยวพาราสี บรรดาสาวใช้ในวัง แต่เมื่ อพ้นโทษมาก็ไ ม่
เข็ดหลาบ มี อยูค่ รั้งหนึ่ งศรี ปราชญ์อ าจกล้าถึงขั้นไปเกี้ ยวพาราสี พระสนมเอก พระนามว่าท้าวศรี
จุฬาลัก ษณ์ โดยแต่ งโคลงเพลงยาว ความทราบถึ งสมเด็ จพระนารายณ์ ก ริ้ วมาก ถึ งกับ จะรับ สั่ง
ประหารชี วิต แต่ด้วยสัญ ญาที่พระราชทานไว้กับพระโหราธิ บ ดีจึงทาได้เพียงเนรเทศศรี ปราชญ์
ไปเมื องนครศรี ธรรมราช เมื่ อ เดิน ทางไปถึ งเมื อ งนครศรี ธรรมราชแล้ว ก็ไ ด้รับการต้อ นรับขับ สู ้
อย่างดีจากเจ้าเมืองนครศรี ธรรมราช ให้อยูร่ ับราชการด้วยกัน เพราะถึงอย่างไรศรี ปราชญ์น้ นั แม้จะ
ถูกเนรเทศ แต่ก็ไม่ได้ถูกปลดจากตาแหน่ งหรื อลดศักดินาแต่อย่างใด เมื่ออยูส่ ุขสบาย ด้วยนิสัยเจ้าชู ้
และอารมณ์กวี ไปเกี้ยวพาราสี อนุ ภรรยาคนโปรดของเจ้าเมืองนครศรี ธรรมราช เจ้าเมืองนครจึงสั่ง
ประหารศรี ปราชญ์ในทันที ณ ลานประหารศรี ปราชญ์ได้ใช้นิ้วเท้าเขียนโคลงไว้บทหนึ่ง
(วิ ก รม กรมดิ ษ ฐ์ . 2548 : สื บ ค้น เมื่ อ 7 สิ ง หาคม 2562, จาก www.happyreading.in.th/article/
detail.php?id=681.)
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โคลงบทนี้ ปรากฏในนวนิ ยายเรื่ อ งบุพเพสันนิ วาส มีการอ้างถึ งโคลงของศรี ปราชญ์ที่ใช้
ถ้อ ยคาภาษาเหมื อ นกัน ทุ กประการ ปรากฏในตอนที่ สมเด็จ พระนารายณ์ เนรเทศ จมื่ น ศรี สิ ท ธิ
วิวิท ธบวร บุ ต รชายคนโตของท่ า นออกญาโหราธิ บ ดี กับ คุ ณ หญิ งจ าปา และเป็ นพี่ ช ายของ
ขุนศรี วสิ ารวาจา ไปยังหัวเมืองนครศรี ธรรมราช เนื่องจากมีความผิดที่ได้เกี้ยวพาราสี พระสนมของ
สมเด็จพระนารายณ์ ต่อ มาเมื่ อ ศรี ป ราชญ์อ ยู่นครศรี ธรรมราชก็ไ ด้เกี้ ยวพาราสี สนมของเจ้าเมื อ ง
นครศรี ธรรมราช จึงต้อ งโทษประหาร ก่ อ นประหาร ศรี ป ราชญ์ไ ด้ใช้นิ้ วเท้าเขีย นโคลงที่ ล าน
ประหาร ดังโคลงต่อไปนี้
ธรณี นี่น้ ี
เราก็ศิษย์มีอาจารย์
เราผิดท่านประหาร
เราบ่ผดิ ท่านมล้าง

เป็ นพยาน
หนึ่งบ้าง
เราชอบ
ดาบนี้คืนสนอง
(บุพเพสันนิวาส. 2561ก : 458)

เมื่ อ ม้าเร็ วกราบทู ล ถึ ง เหตุ สิ้ น ของศรี ป ราชญ์ สมเด็ จพระนารายณ์ ท รงเสี ยพระทัย มาก
ทั้งยังทรงกริ้ วเจ้าเมื องนคร เนื่ อ งจากศรี ปราชญ์เคยล่วงเกิ นพระสนมของพระองค์แต่ก็ทรงปล่อ ย
เว้น ละโทษให้ ท าเพี ยงเนรเทศไปยัง หั วเมื อ ง แต่ ด้ว ยความผิด เดี ย วกัน นี้ เจ้าเมื อ งนครกลับ สั่ ง
ประหารกวี เอกของพระองค์ จึ ง ตรั ส สั่ ง ให้ เจ้า เมื อ งนครต้อ งโทษประหารตายตกตามกั น
โคลงข้างต้นต่างจากคาประพันธ์อื่ น ๆ ที่ยกมา เนื่ องจากคาประพันธ์บทอื่น ๆ มิไ ด้เกี่ ยวข้องกับ
ประวัติ ศาสตร์ ห รื อ เนื้ อ หาในนวนิ ยาย เป็ นเพียงแค่ค วามต้อ งการของรอมแพงที่ จะสอดแทรก
บทประพันธ์ผ่านตัวละครเพื่อ ให้นวนิ ยายมีอ รรถรสมากยิง่ ขึ้น แต่โคลงบทนี้ เป็ นบทประพันธ์ที่
เกี่ ยวข้อ งกับประวัติศาสตร์ ของไทย ทั้งยังอยู่ในเนื้ อ เรื่ อ ง เนื่ อ งจากศรี ป ราชญ์ก็เป็ นอี ก ตัวละคร
ในเรื่ องบุพเพสันนิวาส
3.2.4 การอ้ างถึงบทเพลง
การศึกษาการใช้เพลงประกอบการเล่ าเรื่ อ งในนวนิ ยายทั้ง 5 เรื่ อ ง ของ รอมแพง ผูว้ ิจ ัย
พบว่ามี การใช้เพลงในการเล่ าเรื่ องในนวนิ ยายเพียง 1 เรื่ อ ง คือ พรายพรม ผูเ้ ขียนเลื อ กเพลง รัก
ประพัน ธ์ โ ดย บอย โกสิ ย พงษ์ เพลง รั ก มี เนื้ อ หาที่ ส อดคล้อ งกับ นวนิ ย ายเรื่ อ ง พรายพรม
การสิ้นหวัง หมดหวัง เหมือนคนหลงทาง ซึ่งในนวนิยายก็คือ พิมพ์ลดา ที่ชีวติ รักไม่ราบรื่ น จนได้มี
โอกาส ข้ามภพข้ามชาติกลับมาเป็ นคุณน้อ ยในสมัย พ.ศ. 2480 และได้พบกับหม่ อมราชวงศ์ภทั ร
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ท าให้พิ ม พ์ล ดาในร่ างของคุ ณ น้อ ยรู ้ สึ ก เหมื อ นได้พ บกับ สิ่ ง ที่ ต นตามหามานาน ดังเนื้ อ หาใน
เพลง รัก ต่อไปนี้
เหมือนคนกาลังมีรัก
เหมือนคนหลงทางพบคนรู ้จกั
เหมือนเจอของสาคัญที่หล่นหาย
เหมือนร้ายนั้นกลายเป็ นดีมาก
เหมือนที่ฉนั นั้นได้มาพบกับเธอ
ชีวติ ฉันจึงได้เจอ
แต่ไม่รู้จะขอบคุณ ไม่รู้ทาอย่างไร
ไม่รู้วา่ สิ่งไหนจะยิง่ ใหญ่ควรค่าพอ
ที่ฉนั ได้จากเธอ ได้รักโดยไม่ตอ้ งขอ
ได้รู้โดยไม่ตอ้ งรอ ว่ารักคืออะไร
(พรายพรม. 2561ข : 171-172)
รอมแพงใช้เพลงรั ก ซึ่ งมี ก ารใช้ถ้อ ยค าภาษาตรงกับ บทเพลงร่ ว มสมัย ในยุค ปั จ จุ บ ัน
ประกอบการเล่ าเรื่ อ งในนวนิ ยายเรื่ อ ง พรายพรม ตลอดทั้งเรื่ อ ง ซึ่ งเพลงรัก เป็ นตัวแทนการเล่ า
ความรู ้สึกของพิมพ์ลดา เมื่อมาพบกับหม่อมราชวงศ์ภทั ร การเปรี ยบเทียบในเพลงทาให้ผอู ้ ่านเข้าใจ
ความรู ้ สึ ก ของตัว ละครเอกฝ่ ายหญิ ง ได้เป็ นอย่า งดี นั บ ว่ารอมแพงเป็ นนั ก เขี ย นที่ มี ค วามคิ ด
สร้างสรรค์ในการเลื อกวิธีการเล่าเรื่ อ งในนวนิ ยาย โดยใช้เพลงที่เป็ นที่รู้สึกของคนไทยส่ วนมาก
ทาให้ผอู ้ ่านรู ้สึกคล้อยตามตัวละครหลักโดยไม่ตอ้ งใช้คาบรรยายหรื อพรรณนา
มี ข ้อ สั งเกตว่า การอ้า งถึ ง เป็ นอี ก หนึ่ งกลวิธี ที่ รอมแพง นิ ย มน ามาใช้เป็ นเครื่ อ งมื อ
ในการน าเสนอเรื่ อ งราวในนวนิ ย าย นั บ ว่า เป็ นการใช้อ งค์ค วามรู ้ ที่ ต นมี ทั้ง ความรู ้ ท างด้า น
ประวัติศาสตร์ ความสามารถทางด้านการประพันธ์ และความชอบในการฟั งเพลง เป็ นอีกเหตุผล
หนึ่ งที่ทาให้นวนิ ยายของรอมแพงได้รับความนิ ยม เพราะกลวิธีการเล่าเรื่ องที่ค่อนข้างหลากหลาย
มีท้งั การนาวรรณคดีโบราณ วรรณกรรมสมัยใหม่ รวมถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์มาอ้างถึงอย่าง
ครั บ ถ้วน และตัวอย่างที่ ร อมแพงใช้ก็ ล ้ว นแต่ เป็ นวรรณกรรมที่ ไ ด้รับ ความนิ ย มจากผูอ้ ่ านใน
ยุคปั จจุบนั ทาให้ผอู ้ ่านเกิดความรู ้สึกคล้อยตามอารมณ์ ความรู ้สึก ของตัวละครได้ง่าย
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3.3 การสอดแทรกคาประพันธ์ ของตนเอง
นอกจากการหยิบยกผลงานการประพันธ์ของกวีท่านอื่นมาสอดแทรกให้เข้ากับเนื้ อเรื่ อ ง
ในนวนิ ย ายแล้ว รอมแพงยัง ยกบทประพัน ธ์ที่ แ ต่ งขึ้ น เองและได้น าเสนอผ่านพฤติ ก รรมของ
ตัวละครด้วย ในอดีตเครื่ องมือสื่ อสาร เทคโนโลยียงั ไม่เข้ามา ทั้งวัฒนธรรม ประเพณี ของไทยที่ตี
กรอบให้ห ญิ งไทยรักนวลสงวนตัว การที่มีช ายมาหมายปองกลับเป็ นเรื่ อ งที่ ตอ้ งปิ ดบัง หากจะ
พูดคุยในเชิงเกี้ยวพาราสี ตัดพ้อ ง้อ งอน ก็จะไม่พูดกันตรง ๆ แต่จะกล่าวผ่านบทประพันธ์ประเภท
โคลง กาพย์ กลอน
ในการศึ ก ษากลวิธี ก ารด าเนิ น เนื้ อ หาในประเด็ น การสอดแทรกค าประพัน ธ์ป ระเภท
ร้อ ยกรองของผูแ้ ต่ งเอง ที่ ป รากฏในนวนิ ยาย ของ รอมแพง พบว่าผูเ้ ขี ย นมี ก ารสอดแทรกค า
ประพัน ธ์ข องตนเอง 4 ประเภท คื อ ค าประพัน ธ์ป ระเภทโคลงสี่ สุ ภ าพ ค าประพัน ธ์ป ระเภท
กลอนสุภาพ คาประพันธ์ประเภทกลอนหก คาประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11
3.3.1 การสอดแทรกคาประพันธ์ ประเภทโคลงสี่ สุภาพ
โคลงสี่ สุ ภ าพเป็ นโคลงประเภทหนึ่ งที่ กวีนิ ยมแต่ งมากที่ สุ ด ด้ว ยเสน่ ห์ ของการบังคับ
รู ป วรรณยุก ต์เอกโท ทาให้กวีตอ้ งใช้ความสามารถในการเลื อ กสรรคาที่ จะน ามาใช้อ ย่างถี่ ถ ้วน
กวีที่ แ ต่ ง โคลงสี่ สุ ภ าพต้อ งมี ค ลัง ค าค่ อ นข้า งมาก มิ เช่ น นั้ นจะไม่ ส ามารถสรรหาค ามาใส่ ใ น
บทประพันธ์ได้ โคลงสี่สุภาพมีฉันทลักษณ์การบังคับวรรณยุกต์ จานวนคาแต่ละบาท การสัมผัสคา
นอกจากนี้ เอกลักษณ์ของโคลงสี่ สุภาพอีกประการ คือ การมีคาสร้อย ซึ่ งมีคาสร้อยที่เป็ นแบบแผน
ทั้งสิ้ น 18 คา ได้แก่ รา มี ความหมายว่า เถอะ เถิ ด, นอ มี ความหมายเช่นเดี ยวกับคาว่า หนอ หรื อ
นั่นเอง, แล มี ความหมายว่า อย่างนั้น เป็ นเช่ นนั้น, บารนี มี ความหมายว่า ดังนี้ เช่ นนี้ , เลย ใช้ใน
ความหมายเชิ งปฏิ เสธ, นา มี ค วามหมายว่าดังนั้น คาสร้ อ ยนั้น จะใช้เมื่ อ โคลงไม่ ไ ด้ใจความที่
สมบูรณ์ แต่หากได้ใจความแล้วไม่ตอ้ งใช้คาสร้อย โคลงสี่ สุภาพเป็ นคาประพันธ์ที่มีฉันทลักษณ์
ที่ลงตัว และเป็ นแบบแผนสืบทอดจากอดีตจนถึงปั จจุบนั (กาชัย ทองหล่อ. 2545 : 296)
โคลงสี่ สุภาพที่รอมแพงแต่งขึ้นเอง รอมแพงใช้ภาษาที่เรี ยบง่าย ใช้คาง่ายต่อ ความเข้าใจ
แต่เน้นสัมพันธ์กบั วรรณคดีโบราณ ของ ศรี ปราชญ์ โดยการใช้แบบแผนฉันทลักษณ์ ถูกต้องตาม
หลักการแต่งโคลง นาไปสอดแทรกในนวนิ ยายปรากฏในนวนิ ยายเรื่ องบุพเพสันนิ วาส ในตอนที่
หมื่นสุ นทรเทวาประชันโคลงกับแม่หญิงจันทร์วาด โดยให้แม่หญิงจันทร์วาดเป็ นผูเ้ ริ่ มโคลงก่อน
แม่หญิงจันทร์วาดจึงใช้ช่องทางนี้ในการกล่าวตัดพ้อชายผูเ้ ป็ นที่รัก ดังโคลงต่อไปนี้
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ตะวันลับเหลี่ยมเจ้า
แสงบ่เรื องกระสัน
เมฆลอยบังพลัน
คิดจึ่งเจียมตัวข้า

เจียมจันทร์
สู่ฟ้า
สุดส่อง
ต่าต้อยเทียมดิน
(บุพเพสันนิวาส. 2561ก : 177)

หมื่ น สุ น ทรเทวาได้ฟั ง ค าโคลงที่ ต ัด พ้อ นั้ นก็ ข มวดคิ้ ว เล็ ก น้ อ ย ก่ อ นจะคลี่ ยิ้ม ให้ แ ก่
แม่หญิงจันทร์วาด แล้วจึงแต่งโคลงตอบโต้ ดังโคลงต่อไปนี้
ตะวันลับเหลี่ยมเจ้า
นกส่งเสียงยังรัง
จันทร์ฤๅแลหลัง
ดาวจึ่งเจียมจิตป้อง

เมฆบัง
แซ่ซอ้ ง
ถึงเมฆ
ไป่ สูเ้ ทียมจันทร์
(บุพเพสันนิวาส. 2561 : 177)

โคลงสี่ สุภาพข้างต้นเป็ นการแสดงความสามารถในการแต่งโคลงของรอมแพงมี การใช้
ฉันทลักษณ์ที่ตรงตามขนบธรรมเนี ยมการแต่งโคลงแบบเดิม แต่นาภาษาที่เรี ยบง่าย เพื่อง่ายต่อการ
ทาความเข้าใจของผูอ้ ่าน เช่นคาว่า ตะวัน จันทร์ เมฆ ดาว ทั้งยังเป็ นการแสดงให้เห็นถึงค่านิ ยมใน
การเกี้ยวพาราสี ของคนในสมัยพระนารายณ์มหาราชว่ามีความแตกต่างกับคนในยุคปั จจุบนั อย่างไร
ในนวนิ ยายเมื่ อเกดสุ รางค์ในร่ างของแม่หญิงการะเกดไม่ เคยเห็ นการจีบกันผ่านโคลงของคนใน
สมัยอดี ต ก็ รู้ สึ ก ตื่ น เต้น เกศสุ ร างค์เป็ นตัว แทนของคนในยุค ที่ เทคโนโลยีก ารสื่ อ สารทัน สมัย
ผูค้ นในสมัยใหม่กล้าคิดกล้าพูด
3.3.2 การสอดแทรกคาประพันธ์ ประเภทกลอนสุ ภาพ
กลอนสุภาพเป็ นกลอนประเภทหนึ่งที่ใช้ถอ้ ยคาร้อยเรี ยงและใช้ทานองเรี ยบ ๆ คาประพันธ์
ประเภทกลอนสุ ภาพปรากฏตั้งแต่ สมัยอยุธยาจวบจนปั จจุบ ัน กวีจะเลื อ กฉัน ทลัก ษณ์ ป ระเภท
กลอนสุ ภ าพเมื่ อ ต้อ งการเล่ าเรื่ อ งราวที่ มี เนื้ อ หาค่ อ นข้างมาก เพราะกลอนสุ ภ าพมี จานวนค าที่
ค่ อ นข้างมาก และมี ข ้อ บัง คับ การใช้ค าค่ อ นข้า งน้ อ ย แต่ มี ค วามไพเราะด้ว ยสัม ผัส ทั้ง สัม ผัส
ภายในวรรค และสัมผัสภายนอกวรรค
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นอกจากการใช้คาประพันธ์ในตอนเกี้ยวพาราสี รอมแพงยังนิยมใช้ในตอนบทอัศจรรย์โดย
เปรี ยบเทียบกับธรรมชาติ เพราะไม่ สามารถกล่ าวได้ตรง ๆ จึงใช้ศิลปะแห่ งบทประพันธ์สร้างให้
ผูอ้ ่ านเห็ นภาพ ซึ่ งบทอัศจรรย์น้ ี ปรากฏในตอนที่ ขุนศรี วิสารวาจาเข้าหอกับเกศสุ รางค์ซ่ ึ งอยู่ใน
ร่ างแม่หญิงการะเกด ดังตัวบทต่อไปนี้
โล้สวาทวาดใบสาเภาพลิ้ว
น้ าเจือน้อยค่อยวางทางติดตรึ ง
เมื่อผ่านช่องเข้าอ่าวคราวน้ าขึ้น
ข้ามนทีสรวงสวรรค์ทุกชั้นฟ้า

ระเรื่ อยลิ่วคลองแคบคละขัดขึง
ขยับหายโยกคลึงคราคลื่นมา
พอหายมึนสอดสัง่ ทั้งซ้ายขวา
สมอุราซานซบสยบทรวง
(บุพเพสันนิวาส. 2561ก : 446)

กลอนสุ ภาพของรอมแพง มีฉันทลักษณ์ตามขนบธรรมเนี ยมการแต่งกลอนอย่างเคร่ งครัด
ทั้ง ได้รั บ อิ ท ธิ พ ลมาจากกลอนสุ ภ าพของสุ น ทรภู่ สั งเกตได้จากการใช้สั ม ผัส ในในทุ ก วรรค
เพื่อความไพเราะ เช่น สวาทกับวาด น้อยกับค่อย สั่งกับทั้ง การเล่ นเสี ยงพยัญชนะ ได้แก่ ระเรื่ อ ย
คลองแคบคละ ซานซบ ซึ่ งอภิ ลัก ษณ์ เกษมผลกู ล (2561: สื บ ค้น เมื่ อ 20 เมษายน 2562 , จาก
https://www.drama.kapook.com/view191262.html.) ได้ให้ ค วามหมายของการเล่ น โล้ส าเภาว่ า
เปรี ยบเทียบจากลักษณะอาการของการโล้เชือกบนเรื อเดินสมุทร หรื อเรื อสาเภาต้องมีการโยกตัวไป
มาเพื่อดึงเชือกขึงผ้าใบให้รับกับกระแสลม ซึ่ งในอดีตคาว่าเล่นโล้สาเภาเป็ นคาสแลง ใช้เมื่อมีการ
เข้าพระเข้านาง การใช้ความเปรี ยบ "โล้สาเภา" หรื อ "สาเภา" นี้ ปรากฏในวรรณคดี หลายเรื่ อ ง
บัวผัน สุ พรรณยศ (2553 : 161) ก็ได้กล่าวให้เห็ นแนวคิดในการเปรี ยบอวัยวะเพศชายหญิงเป็ นสิ่ ง
ต่าง ๆ ไว้ว่า ในการเปรี ยบเรื่ องเกี่ยวกับเพศนั้น สิ่ งที่แสดงความเป็ นเพศหญิงมักเป็ นสิ่ งที่อ ยูก่ บั ที่
เช่น ท่าน้ า ถ้ า และสิ่ งที่แสดงความเป็ นชายนั้นมักเป็ นสิ่ งที่มกั เคลื่อนไหว หรื อเคลื่ อนที่ เช่ น เรื อ
แมลง ซึ่ งในบริ บทนี้ ก็คงเช่นเดียวกัน บทประพันธ์ของรอมแพง โดยใช้คาสแลงในอดีตมาแต่งเป็ น
กลอนสุ ภ าพนั้น สามารถพรรณนาให้ผูอ้ ่ านเข้าใจถึ งการเคลื่ อ นไหวของตัว ละครเอกฝ่ ายชาย
ตัวละครเอกฝ่ ายหญิง สะท้อนการสรรคาได้เข้าใจง่ายและ มีความสละสลวย
ในนวนิยายเรื่ อง บุพเพสันนิวาสเป็ นเรื่ องที่เกิดขึ้นในสมัยอยุธยา แต่กลับพบว่าในนวนิ ยาย
เรื่ องมณี รัตนะ ซึ่ งอยูใ่ นสมัยรัชกาลที่ 5 การเกี้ยวพาราสี ระหว่างชายหญิงก็ยงั คงเป็ นเรื่ องที่ตอ้ ง
ปกปิ ด แต่ในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็ นการที่ฝ่ายชายส่ งจดหมายเขียนความในใจผ่าน บทกลอนให้ยงั
ฝ่ ายหญิ ง แต่ต ้อ งปิ ดเป็ นความลับ ให้ผูใ้ หญ่ รับ รู ้ไ ม่ ไ ด้ มิ เช่ น นั้น ฝ่ ายหญิ งจะพลอยโดนต าหนิ
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ดังในตอนที่คุณนพ แต่งกลอนเขียนไว้ในจดหมายแนบไว้กับจี้รูปหัวใจให้แก่บุญฟองหญิงที่ตน
หมายปอง ดังบทกลอนต่อไปนี้
นับแต่เห็นมิ่งมิตรเยาวมาลย์
หวัน่ ทรามวัยเด็ดเดี่ยวไม่เหลียวแล
หวังให้ชอบตอบด้วยอานวยผล
ดุจน้ าทิพย์รินรดชโลมใจ

ฤทัยลาญจงรักตระหนักแน่
จึ่งสลักเป็ นประแจส่งความนัย
เทวาดลคู่ชิดพิสมัย
ให้ช่วยไขดัง่ คาพีพ่ ร่ าวอน
(มณี รัตนะ. 2558 : 254)

กลอนสุ ภาพที่ รอมแพงแต่งนั้น ยึดถื อ ตามแบบฉันทลักษณ์ แบบกลอนสุ ภาพเน้นภาษา
ที่ เข้า ใจง่ า ย มี ก ารเล่ น สั ม ผัส พยัญ ชนะ ได้แ ก่ มิ่ งกับ มิ ต รกับ มาลย์ เด็ ด กับ เดี่ ย ว เหลี ย วกับ แล
หวัน่ กับวัย นอกจากนี้ มีการเล่นสัมผัสในในบางวรรค ได้แก่ ชอบกับตอบ ชิดพิศ ซึ่ งบทประพันธ์
ข้างต้นเป็ นตัวบทที่ปรากฏให้ตวั ละครอ่ านในเรื่ อ ง มิ ใช่การใช้บทประพันธ์เพื่อการบรรยายหรื อ
พรรณนาเนื้ อเรื่ อง ดังนั้นคาที่รอมแพงใช้จึงเป็ นคาที่ใช้ในสมัยรัชกาลที่ 5 เพื่อความสมจริ งเข้ากับ
ยุคสมัยของเนื้อเรื่ อง
3.3.3 การสอดแทรกคาประพันธ์ ประเภทกลอนหก
คาประพันธ์ประเภทกลอนหก ไม่เป็ นที่นิยมของกวีมากนักมักใช้แทรกกับกลอนบทละคร
กลอนหกมีลกั ษณะคล้ายกลอนสุ ภาพแต่จานวนคามี น้อยกว่า นั้นคือ 1 วรรคจะมีคาทั้งหมด 6 คา
จึงเรี ยกว่า กลอนหก
นอกจากรอมแพงใช้บทประพันธ์สอดแทรกในเนื้ อเรื่ องของนวนิยายแล้ว รอมแพงยังนิยม
ใช้บทประพันธ์ในการเปิ ดและปิ ดเรื่ อง ดังปรากฏในนวนิ ยายเรื่ อง เรื อนพะยอม ซึ่งเปิ ดเรื่ องโดยใช้
กลอนหก กล่าวถึงความหอมของดอกพะยอม เป็ นความหอมอันชวนให้หลงใหล แต่ไม่ว่าจะหอม
สักเท่าใดก็ตอ้ งพลัดพรากจากกัน ดังตัวบทต่อไปนี้
พะยอมเจ้าเอย
เพียงพิศชื่นจิตสนิทนาน
ขาวล้วนผลิช่องามนัก
กลิ่นเจ้าคลอหอมดอมดม

หอมเอยหอมเจ้าหอมหวาน
สื่อสารรักชอบมอบใจ
พีห่ กั มาแซมเรื อนผม
เชยชมเพียงนิดปลิดปลง
(เรื อนพะยอม. 2560 : 7)
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การแต่งกลอนหกของรอมแพงนั้น เน้น ความหมายมากกว่าคานึ งถึ งความถู กต้อ งของ
ฉัน ทลั ก ษณ์ ดัง สั ง เกตได้จ ากบาทที่ ห นึ่ งของบทที่ ห นึ่ งมี ค าจ านวนสี่ พ ยางค์ ซึ่ งไม่ ค รบตาม
ฉัน ทลัก ษณ์ ในกลอนหก และในวรรคอื่ น ๆ มี จ านวนพยางค์ห กพยางค์บ ้า ง เจ็ด พยางค์บ ้า ง
ไม่แน่ นอนตลอดทั้งสองบท โดยบทประพันธ์ขา้ งต้นผูเ้ ขียนต้องการสื่ อถึงความรักของชายผูห้ นึ่ ง
โดยรั ก ดอกพะยอม ซึ่ งแทนหญิ ง ที่ รั ก จากที่ เคยได้เชยชม ได้ห อมดอมดม แต่ สุ ด ท้ายก็ มิ ไ ด้
ครอบครอง รอมแพง ใช้บทประพันธ์เปิ ดเรื่ องที่แสดงให้เห็นถึงความไม่สมหวังในความรัก ซึ่งเป็ น
จุดเริ่ มต้นของนวนิยายเรื่ องนี้
3.3.4 การสอดแทรกคาประพันธ์ ประเภทกาพย์ ยานี 11
คาประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11 เป็ นคาประพันธ์ประเภทกาพย์ที่กวีนิยมมากที่สุด เหตุที่
เรี ยกว่า กาพย์ยานี 11 เนื่ องมาจากจานวนคา 1 บาท มี 11 เอกลักษณ์ของคาประพันธ์ประเภทกาพย์
คือ การทาให้เกิดจังหวะขณะที่อ่าน กวีจึงไม่นิยมใช้คาประพันธ์ประเภทกาพย์ในตอนเศร้า หดหู่
สิ้ น หวัง แต่ นิ ย มใช้เมื่ อ ตัว ละครมี ค วามสุ ข หรื อ ต้อ งการปลุ ก ใจ นวนิ ย ายเรื่ อ ง เรื อ นพะยอม
ในตอนจบได้ใช้บทประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11 ปิ ดเรื่ อง
หวานใดนั้นหวานนัก
เพียงกลิ่นได้ดมดอม
ใจเอย ณ ใจฝัน
รักเดียวมอบใจภักดิ์
รักเอยรักมัน่ คง
วิญญาณไม่เสื่อมคลาย

มิเท่ารักที่หวานหอม
ด้วยกลิ่นหอมแห่งใจรัก
ทุกคืนวันรักสลัก
ยัง่ ยืนนักแม้ชีพวาย
แม้ชีวนั นั้นสลาย
ชีพมลาย...รักยืนนาน
(เรื อนพะยอม. 2560 : 400)

สังเกตได้ว่า การแต่งกาพย์ยานี 11 ของรอมแพงนั้น ยึดตามแบบฉัน ทลักษณ์ ที่ ถูก ต้อ ง
การใช้คาในแต่ละวรรคอย่างครบถ้วน ภาษาที่ใช้เป็ นภาษาง่าย ๆ ที่ใช้สื่อสารกันในชีวิตประจาวัน
เน้น ความหมายมากกว่าความสวยงามของภาษา รอมแพงเลื อ กใช้ฉันทลักษณ์ เป็ นกาพย์ยานี 11
เพือ่ ต้องการให้บทประพันธ์ เกิดจังหวะ แสดงถึงความสุขสมหวังความรักอันมัน่ คง แม้แต่ความตาย
ก็ไม่สามารถพรากความรักจากกันได้
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การศึกษาครั้งนี้ทาให้เห็นว่า รอมแพงเป็ นนักเขียนที่มีความสามารถในการเลือกใช้ความรู ้
ทางด้านประวัติศ าสตร์ เลื อ กสรรบทประพัน ธ์ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ นวนิ ยายมาประกอบการเล่ าเรื่ อ ง
นอกจากนี้ รอมแพงยังมี ความสามารถในการแต่งคาประพันธ์ไ ด้ห ลายประเภทนามาสอดแทรก
ในนวนิ ยายโดยผ่านตัวละคร หรื อใช้ในการเล่าเรื่ อง เพื่อให้ผอู ้ ่านเกิดอรรถรสในการอ่านนวนิ ยาย
มากขึ้นและเป็ นอีกช่องทางหนึ่งของผูเ้ ขียนที่จะพาผูอ้ ่านเข้าสู่โลกในนวนิยายของตน
4. การปิ ดเรื่ อง
การปิ ดเรื่ อ งหรื อ ที่ เรี ย กกัน ว่า ตอนจบของเรื่ อ ง นับ ได้ว่าเป็ นอี ก ส่ ว นของนวนิ ยายที่ มี
ความสาคัญมาก เพราะจะเป็ นส่ วนที่ทาให้ผูอ้ ่ านประเมิ นความประทับใจต่อ นวนิ ยายเรื่ องนั้น ๆ
มากน้อ ยเพียงใด การปิ ดเรื่ อ งเป็ นตอนหลังจากที่ปมปั ญหาคลี่ คลาย การปิ ดเรื่ อ งมี หลายแบบทั้ง
แบบหักมุม แบบโศกนาฏกรรม แบบสุขนาฏกรรม และแบบให้ผอู ้ ่านนาไปคิดต่อ
การปิ ดเรื่ องในนวนิยายของรอมแพงส่ วนใหญ่แล้วรอมแพงนิยมปิ ดเรื่ องแบบสุขนาฏกรรม
การจบเรื่ องด้วยความสุขสมหวัง ซึ่งการปิ ดเรื่ องในลักษณะนี้เป็ นที่นิยมในนักเขียนนวนิยาย ในด้าน
กลวิธีการใช้ภาษาในการปิ ดเรื่ อง รอมแพง มีการใช้ภาษาในการปิ ดเรื่ อง 3 แบบ ดังนี้
4.1 การปิ ดเรื่ องโดยการบรรยายเรื่ องราวในอดีต
การปิ ดเรื่ องโดยการบรรยายเป็ นวิธีที่รอมแพงนิ ยมมากที่สุด เพราะทาให้ผูอ้ ่านเข้าใจง่าย
เป็ นวิธี ที่ ไ ม่ ซับ ซ้ อ น ดัง นวนิ ยายเรื่ อ ง มณี รั ต นะ ปิ ดเรื่ อ งโดยการให้ต ัว ละครเอกฝ่ ายหญิ ง คื อ
พีรกานต์และตัวละครเอกฝ่ ายชาย คือ คุณหมอภีรวัต พูดคุยกันถึ งเรื่ องราวในอดีตที่ท้ งั สองฝ่ าฟั น
กันมา โดยในที่สุดทั้งคู่ก็ได้ครองรักกันอย่างมีความสุขสังเกตจากการใช้ภาษา ดังตัวบทต่อไปนี้
“เหมือนความฝันเลยนะคะ เรื่ องของเราสองคน แต่สิ่งที่ผ่านมาแล้ วก็คง
ไม่ มีวันกลับคืนมา ฉันขอโทษนะคะ ที่ทิ้งให้คุณต้องอยูค่ นเดียวเสี ยนาน คุณคง
ทรมานมาก” พีรกานต์ซบศีรษะตนกับบ่าแข็งแรงของชายที่ตนรักพร้อ มกับ
หลับตาด้วยความรู ้สึกอบอวลลึกซึ้งอยูภ่ ายในใจ
“ไม่จาเป็ นต้องขอโทษ ไม่มีใครกาหนดได้ เพราะผมมัน่ ใจว่าผมในตอน
นั้นคงเฝ้ ารออย่ างมีความหวังว่ าเราจะได้ พบกันอีก” ภีรวัตพูดด้วยความจริ งที่
รู ้สึกในใจ แม้ว่าจะมีหลายสิ่ งที่ไม่ จีรังยัง่ ยืน แต่เขาก็แน่ ใจว่ามี อยูส่ ิ่ งหนึ่ งที่จะ
เป็ นนิ รันดร์ นั่น คือ หัวใจของเขาที่ มีต่อ แม่ นวล...มี ต่อ พีรกานต์ และเขาก็ยงั
มัน่ ใจอีกว่า ไม่ ว่าจะเปลี่ยนผ่านชี วิตเปลี่ ยนผ่านภพชาติไปสักแค่ ไหนเขากับ
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พีรกานต์จะต้องได้พบเจอกันอีกด้วยความรัก และความปรารถนาดีที่มีต่อกัน
อย่างไม่มีวนั ผันแปรไปตามกาลเวลา
(มณี รัตนะ. 2558 : 342-343)
บทสนทนาข้างต้นมีภาษาที่บ่งบอกถึงอดีต เหตุการณ์ ที่ผ่านมาแล้ ว ได้ แก่ เหมือนความฝัน
เลยนะคะ สิ่ งที่ผ่านมาแล้ วก็คงไม่ มีวันกลับคืนมา ไม่ มีใครกาหนดได้ เฝ้ ารออย่ างมีความหวังว่ าเรา
จะได้ พบกันอีก แสดงให้เห็นว่าผูพ้ ูดทั้งสองได้ผ่านเรื่ องราวเหตุการณ์ที่เป็ นอุปสรรคให้ตอ้ งฝ่ าฟั น
จนสุ ดท้ายทั้งสองก็พบกับความสุ ขสมหวัง นอกจากนวนิ ยายเรื่ อง มณี รัตนะ ที่ในตอนจบตัวละคร
เอกฝ่ ายชายและตัวละครเอกฝ่ ายหญิงพูดคุยกันถึงเรื่ องราวที่ผา่ นมาในอดีตยังมีนวนิ ยายเรื่ องมินตรา
และนวนิยายเรื่ องบุพเพสันนิวาสใช้วธิ ีการจบเรื่ องแบบวิธีเดียวกันนี้
4.2 การปิ ดเรื่ องโดยการใช้ บทเพลงที่สื่อถึงเรื่ องราวในอดีต
จากการศึกษานวนิ ยายของ รอมแพง ทั้ง 5 เรื่ อ ง พบว่ามี การปิ ดเรื่ อ งโดยการใช้บทเพลง
จานวน 1 เรื่ อง คือ นวนิ ยายเรื่ อง พรายพรหม รอมแพงเลือกใช้เพลง รัก แต่งโดย บอย โกสิ ยพงษ์
ซึ่ งสอดคล้อ งกับชี วิต รัก ของพิมพ์ล ดาที่ มี ค วามรั กที่ ไ ม่ ราบรื่ น เนื่ อ งจากเวรกรรม ในอดี ตชาติ
แต่เมื่ อ พิม พ์ล ดาได้รับโอกาสให้กลับ ไปแก้ไ ขสิ่ งที่ ท าผิดพลาดในอดี ต และพบเจอกับภี รภัท ร
หรื อหม่อมราชวงศ์ภทั รในอดีต จึงทาให้ความรักของพิมพ์ลดาสมหวัง ดัง่ เนื้อหาใน บทเพลง รัก
เหมือนฝนตกตอนหน้าแล้ง
เหมือนเห็นสายรุ ้งขึ้นกลางแจ้ง
เหมือนลมหนาวเดือนเมษา
เหมือนว่าใจอ่อนล้ากลับแข็งแกร่ ง
เหมือนคนกาลังมีรัก
เหมือนคนหลงทางพบคนรู ้จกั
เหมือนเจอของสาคัญที่หล่นหาย
เหมือนร้ายนั้นดีมาก
เหมือนที่ฉนั นั้นได้มาพบกับเธอ
ชีวติ ฉันจึงได้เจอ
(พรายพรหม. 2561ข : 254-255)
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ผูเ้ ขี ยนเลื อ กใช้บ ทเพลง รัก เป็ นการสรุ ป ความรู ้ สึ กของพิม พ์ล ดาผูผ้ ิดหวังในความรั ก
โดยได้ใช้คาว่า เหมื อน ซ้ า ๆ เพื่อย้าความหมายว่าการกลับมาของตัวละครเอกฝ่ ายชายเป็ นตอนที่
พิม พ์ล ดากาลังขาด ตัวละครเอกฝ่ ายชายไม่ เพียงแต่เป็ นผูเ้ ติ ม เต็ม ให้ชี วิต พิม พ์ล ดาสมบู รณ์ ข้ ึ น
แต่เป็ นการชุ บชี วิตเธอจากความตาย นอกจากนี้ พิมพ์ลดามีความรู ้สึกที่ท่วมท้นจนคาว่าขอบคุ ณ
กินความหมายไม่พอกับความรู ้สึกที่มีดงั การใช้ภาษาว่า ไม่ รู้ จะขอบคุณ ไม่ รู้ ทาอย่ างไร ไม่ ต้องขอ
ไม่ ต้องรอ การใช้บทเพลงปิ ดเรื่ องทาให้ผอู ้ ่านความประทับใจในนวนิยายที่อ่านได้อีกรู ปแบบหนึ่ ง
นับได้วา่ รอมแพงเป็ นนักเขียนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่ ได้ยดึ แต่ขนบธรรมเนียมเก่า ๆ แต่เลือกที่
จะนาเสนอสิ่งใหม่ ๆ ให้ผอู ้ ่านได้รู้สึกแปลกใหม่
4.3 การปิ ดเรื่ องโดยการใช้ บทประพันธ์ ที่สื่อถึงเรื่ องราวในอดีต
การศึ กษานวนิ ยายทั้ง 5 เรื่ อ ง ของ รอมแพง ผูว้ ิจยั พบว่า รอมแพงเลื อ กใช้บ ทประพัน ธ์
ในการปิ ดเรื่ อง ในนวนิยายเรื่ อง เรื อนพะยอม ซึ่ งในนวนิยายเรื่ องนี้ ได้ใช้บทประพันธ์เปิ ดเรื่ อง และ
ในตอนปิ ดเรื่ องก็ได้ใช้บทประพันธ์เช่นกัน แต่เป็ นบทประพันธ์ต่างประเภทกันในตอนจบ รอมแพง
ได้แต่งคาประเภทกาพย์ยานี 11 เพื่อ ใช้ปิดเรื่ อง แสดงความสุ ขสมหวังของรสิ กาหรื อ คุ ณพะยอม
ในอดี ต ซึ่ งเป็ นตัว ละครเอกฝ่ ายหญิ ง และคุ ณ วฤกษ์ห รื อ คุ ณ พฤกษ์ใ นอดี ต ซึ่ งเป็ นตัว ละคร
เอกฝ่ ายชาย ดังคาประพันธ์ต่อไปนี้

หวานใดนั้นหวานนัก
เพียงกลิ่นได้ดมดอม
ใจเอย ณ ใจฝัน
รักเดียวมอบใจภักดิ์
รักเอยรักมั่นคง
วิญญาณไม่เสื่อมคลาย

มิเท่ารักที่หวานหอม
ด้วยกลิ่นหอมแห่งใจรัก
ทุกคืนวันรักสลัก
ยั่งยืนนักแม้ชีพวาย
แม้ชีวนั นั้นสลาย
ชีพมลาย...รักยืนนาน
(เรื อนพะยอม. 2560 : 400)

รอมแพงเลื อ กใช้ภ าษาในค าประพัน ธ์ ที่ เน้ น ในเรื่ อ งความรั ก ได้ แ ก่ หวาน ดมดอม
กลิ่นหอม รั กสลั ก รั ก เดี ยว ยั่งยื น มั่น คง รั ก ยื นนาน แสดงถึ งความหอมหวานในเรื่ อ ง ความรัก
ความสุข ทั้งยังเน้นความรักเดียวใจเดียว ความรักที่มนั่ คงมิเพียงแต่ชาติน้ ี แต่จะมัน่ คงตลอดไปเป็ น
ความสุขสมหวังในความรักของตัวละครเอกฝ่ ายชายและตัวละครเอกฝ่ ายหญิง แม้แต่ความตายก็ไม่
สามารถพรากความรักจากกันได้ เพือ่ ให้ผอู ้ ่านเกิดความรู ้สึกประทับใจในนวนิยายที่อ่าน
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หากการเปิ ดเรื่ อ งเปรี ยบเสมื อ นการเปิ ดประตูบานแรกเพื่อ ให้ผูอ้ ่ านได้เข้าไปค้นหาโลก
แห่ งใหม่ที่เรี ยกว่าโลกแห่ งนวนิ ยาย การปิ ดเรื่ อ งก็เปรี ยบเสมือนประตูบานสุ ดท้ายที่เมื่ อผูอ้ ่ านปิ ด
ประตูบานนั้นลง ผูอ้ ่านจะต้องได้รับความประทับใจ รวมถึงการได้รับข้อคิด คติเตือนใจ แนวทางที่
จะนามาปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน ซึ่ งรอมแพงได้สร้างประตูบานสุ ดท้ายนี้ ด้วยกลวิธีทาง
ภาษาที่หลากหลายพร้อมให้ผอู ้ ่านได้รับความประทับใจใหม่ ๆ หลังจากวางหนังสือลง
กลวิธีในการนาเสนอเนื้ อ หาและการใช้ภาษาของรอมแพง นับว่ามี เอกลักษณ์ เฉพาะตัว
โดยเฉพาะการใช้ ภ าษาที่ เข้า ใจง่ า ย แสดงแนวคิ ด ที่ เป็ นสากล ไม่ ว่ า จะเป็ น การตั้ง ชื่ อ เรื่ อ ง
การเปิ ดเรื่ อ ง การด าเนิ น เรื่ อ ง และสุ ด ท้ า ยการปิ ดเรื่ อ ง ล้ ว นเป็ นกลวิ ธี ท างภาษาที่ ต ้ อ งใช้
ความสามารถทางภาษา ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงความตั้งใจของผูเ้ ขียนเป็ นอย่างดี หากขั้นตอน
ใดขั้นตอนหนึ่ งบกพร่ อ งนวนิ ยายเรื่ อ งนั้น ๆ ย่อ มเป็ นนวนิ ยายที่ไม่ สมบูรณ์ จึงเป็ นเรื่ อ งยากที่จะ
สร้างความประทับใจให้แก่ผอู ้ ่านได้

บทที่ 5
บทย่อ สรุปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
ในบทนี้ ผูว้ ิจ ัย จะแสดงผลการศึ ก ษากลวิธี ในการน าเสนอเนื้ อ หาและการใช้ภ าษาใน
นวนิ ยาย ของ รอมแพง โดยจาแนกออกเป็ นประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ บทย่อ สรุ ปผล อภิปรายผล และ
ข้อเสนอแนะ ตามลาดับโดยมีรายละเอียดดังนี้

บทย่ อ
กลวิธีในการน าเสนอเนื้ อ หาและการใช้ภาษาเป็ นลักษณะเฉพาะของนัก เขี ยนแต่ล ะคน
การใช้ภาษาสะท้อนถึงประสบการณ์ รสนิ ยม ความรู ้สึกนึ กคิด ตลอดจนความรู ้ความสามารถของ
นัก เขี ย นแต่ ล ะคนได้ อาจจะแสดงในรู ป ของประโยค การผูก เรื่ อ ง ส านวนโวหาร การเล่ น ค า
ซึ่ งผูอ้ ่านสามารถสังเกตได้จากงานเขียนที่ปรากฏของนักเขียนนั้น ๆ การใช้ภาษาปรากฏให้เป็ นที่
สังเกตของผูอ้ ่ านในงานเขียนประเภทต่าง ๆ ทั้งบันเทิงคดี และสารคดี ว่ามี ล ักษณะการใช้ภาษา
อย่างไร ทั้งการใช้ค า การใช้ภ าพพจน์ ที่ จ ะท าให้สารจากผูเ้ ขี ยนสื่ อ ตรงผูอ้ ่ านได้อ ย่างที่ ผูเ้ ขีย น
ต้องการ
วรรณกรรมเป็ นงานเขียนที่มีคุณค่าในตัวเอง แม้ว่าเทคโนโลยีการสื่ อ สารจะทาให้ความ
นิ ยมในวรรณกรรมเปลี่ ยนแปลงไปบ้าง แต่ คุณ ค่ าทางภูมิ ปั ญ ญาของวรรณกรรมก็ ยงั เป็ นสิ่ ง ที่
ประจักษ์อยู่ วรรณกรรมแต่ละเรื่ องได้บรรจุถึงวัฒนธรรม ค่านิ ยม ความเป็ นอยู่ ของสังคมในสมัย
นั้น รวมถึงได้แสดงแนวคิด และประสบการณ์ของผูป้ ระพันธ์ นับว่าเป็ นประสบการณ์ทางอ้อมของ
ผูอ้ ่ าน เครื่ อ งมื อ ที่เป็ นตัวกลางที่จะเชื่ อมโยงวรรณกรรมกับมนุ ษย์ คือ การอ่าน ดังจะเห็ นได้จาก
การจัดการศึกษาของไทย มุ่งเน้นให้เด็กไทยรักการอ่าน เพราะการอ่านมี ความสาคัญ เป็ นการเปิ ด
โลกใหม่ ๆ การอ่านจึงเป็ นยานพาหนะที่จะนาพาผูอ้ ่านไปยังที่ต่าง ๆ ทัว่ โลก
การอ่ า นนวนิ ย ายจะเห็ น ว่า องค์ป ระกอบส าคัญ โดยผู ้แ ต่ ง ใช้ ก ลวิ ธี ก ารประพัน ธ์ ที่
หลากหลายเพื่อโน้มน้าวใจผูอ้ ่าน เช่น งานของรอมแพง ที่ผแู ้ ต่งพยายามใช้กลวิธีต่าง ๆ ในการแต่ง
จนเห็นการใช้ภาษาที่สะท้อนเอกลักษณ์ของตัวผูแ้ ต่งเองอย่างชัดเจน
นวนิ ย ายของรอมแพงมี จุ ดเด่ น คื อ เป็ นนวนิ ยายแนวรั ก เบาสมอง คลายเครี ย ด ทั้งยัง
อิงประวัติศาสตร์ และผูแ้ ต่งมักสอดแทรกมุ กตลกอยูต่ ลอดทั้งเรื่ อง ประการสาคัญ คือ สอดแทรก
ความรู ้ ท างด้านประวัติ ศ าสตร์ โครงเรื่ อ งโดยรวมของนวนิ ยายอิ งประวัติ ศ าสตร์ จะมี ลัก ษณะ
คล้ายกัน คือ ตัวละครเอกฝ่ ายหญิง เกิดในครอบครัวที่มีฐานะปานกลาง หรื อเกิดในครอบครัวของ
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ข้าราชการ โดยจะอาศัยอยูก่ ับแม่ จากนั้นจะมี เหตุให้ตวั ละครเอกฝ่ ายหญิงต้องไปยังสถานที่แห่ ง
หนึ่ ง หรื อ พบเจอสิ่ งของโบราณชิ้นหนึ่ ง แล้วสถานที่น้ นั หรื อสิ่ งของชิ้นนั้นจะพาตัวละครเอกฝ่ าย
หญิงไปสู่ ภพชาติในอดีต จากนั้นก็จะไปพบตัวละครเอกฝ่ ายชายในภพที่ต่างจากภพชาติในปั จจุบนั
ในช่วงแรก ตัวละครเอกฝ่ ายชายจะคิดว่าตัวละครเอกฝ่ ายหญิงเป็ นผูห้ ญิงแปลก มีกิริยาไม่เหมือนคน
อื่น สุ ดท้ายตัวละครเอกฝ่ ายชายจะตกหลุมรักตัวละครเอกฝ่ ายหญิงในที่สุด ตัวละครเอกฝ่ ายหญิง
และตัวละครเอกฝ่ ายชายจะฝ่ าฟั นอุปสรรคต่าง ๆ ไปด้วยกัน ตอนจบของเรื่ องตัวละครเอกฝ่ ายหญิง
จะต้องมีเหตุให้กลับไปยังภพปั จจุบนั และครองรักกับตัวละครเอกฝ่ ายชายในปั จจุบนั หรื อเลือกที่
จะอยูค่ รองรักกันในภพอดีต
การใช้ภาษานาเสนอเนื้ อ หาในงานนวนิ ยายแนวข้ามภพข้ามชาติ ของ รอมแพง มี ความ
โดดเด่ นในด้านการใช้ภาษา เพราะการใช้ภ าษาในอดี ตแต่ ละสมัยนั้น มี ความแตกต่างกัน ซึ่ งใน
นวนิ ย ายข้ามภพข้ามชาติ ข องรอมแพง แม้จ ะย้อ นเวลาไปในสมัย ที่ แตกต่ างกัน แต่ ย งั คงไว้ซ่ ึ ง
การใช้ภาษาเฉพาะตัวของผูเ้ ขียน เช่น การที่วิญญาณของตัวละครในสมัยปั จจุบนั เข้าไปสิ งในร่ าง
ของตัวละครในอดี ต และมี ความสามารถพิเศษด้านภาษาต่างประเทศ ไม่ ว่าจะเป็ นภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส หรื อ เมื่ อ ตัวละครย้อ นอดี ต ไปจะเผลอพูด ภาษาในสมัยปั จจุบ ัน ทาให้ตวั ละครใน
สมัยอดีตเกิดความสงสัย
ผูว้ ิจ ัยเห็ น ว่า การศึ ก ษากลวิธี ในการน าเสนอเนื้ อ หาและการใช้ภ าษาในนวนิ ย าย ของ
รอมแพง น่ าสนใจเพราะเป็ นหนึ่ งในนักเขียนที่ไ ด้รับความนิ ยมอย่างมากในปั จจุบ ัน จนท าให้มี
การน านวนิ ย ายของรอมแพงไปสร้ างเป็ นละครโทรทัศ น์ และได้รั บ การยอมรั บ ในวงกว้า ง
การใช้ภาษาของผูเ้ ขียนทาให้เห็นเนื้อหาของนวนิ ยายที่มิใช่เพือ่ ความบันเทิงประโลมโลกเพียงอย่าง
เดียวเท่านั้น แต่ได้แฝงการบันทึกเหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์ไทย เพื่อให้เยาวชนรุ่ นหลังได้
เกิ ดความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษไทย งานวิจยั ฉบับนี้ ยงั สามารถใช้เป็ นแนวทางแก่ ครู ผูส้ อนใน
การจัดการเรี ยนการสอนในเรื่ อง วรรณกรรมไทย ให้มีการมองวรรณกรรมที่หลากหลาย เล็งเห็ น
ความสาคัญของภาษาที่ผเู ้ ขียนต้องการสื่อสารให้ผอู ้ ่านได้ชดั เจนมากยิง่ ขึ้น
1. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
เพื่อ ศึกษากลวิธีในการน าเสนอเนื้ อ หาและการใช้ภาษาในนวนิ ยาย ของ รอมแพงใน
ประเด็นต่อไปนี้
1. การใช้คา
2. การใช้ประโยค
3. การใช้ภาพพจน์
4. การใช้โวหาร
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5. กลวิธีการนาเสนอเนื้อหา
2. วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึ ก ษากลวิธี ในการน าเสนอเนื้ อ หาและการใช้ภ าษาในนวนิ ยาย ของ รอมแพง
โดยผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาจากตารา เอกสารงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อ งและนาเสนอผลการศึกษาโดยวิธีพรรณนา
เชิงวิเคราะห์ ซึ่งมีข้นั ตอนดังนี้
2.1 ขั้นรวบรวมข้ อมูล
2.1.1 ศึ ก ษางานวิ จ ัย และเอกสารที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การวิ เคราะห์ ก ารใช้ภ าษาใน
นวนิยายอิงประวัติศาสตร์
2.1.2 รวบรวมงานเขียนประเภทนวนิยายของ รอมแพง
2.1.3 ศึ ก ษางาน เขี ย น น วนิ ยายของรอม แพ ง เฉพ าะเรื่ อ งที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ
ประวัติ ศาสตร์ การข้ามภพ ข้ามชาติ ผูว้ ิจยั ได้ค ัด เลื อ กนวนิ ยายที่ ใช้ในการวิจยั ทั้งหมด 5 เรื่ อ ง
ดังต่อไปนี้
2.1.3.1 พรายพรหม
พ.ศ. 2550
(พิมพ์ครั้งที่ 1)
2.1.3.2 เรื อนพะยอม
พ.ศ. 2552
(พิมพ์ครั้งที่ 1)
2.1.3.3 บุพเพสันนิวาส
พ.ศ. 2553
(พิมพ์ครั้งที่ 1)
2.1.3.4 มินตรา
พ.ศ. 2556
(พิมพ์ครั้งที่ 1)
2.1.3.5 มณี รัตนะ
พ.ศ. 2558
(พิมพ์ครั้งที่ 1)
2.1.4 รวบรวมศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษา
2.1.5 รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับนวนิยายและนวนิยายอิงประวัติศาสตร์
2.2 ขั้นวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ ก ลวิธี ใ นการน าเสนอเนื้ อหาและการใช้ภ าษาในนวนิ ย าย ของ
รอมแพง โดยใช้หวั ข้อในการวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้
2.2.1 การใช้คา
2.2.1.1 การใช้คาบ่งชี้พฤติกรรม
2.2.1.2 การใช้คาเรี ยกชื่อ
2.2.1.3 การใช้คาบอกขนาด จานวน
2.2.1.4 การใช้คาลงท้าย
2.2.1.5 การใช้คาแสดงการถาม
2.2.1.6 การใช้คาสรรพนาม
2.2.1.7 การใช้คาอุทาน
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2.2.1.8 การใช้คาสแลง
2.2.1.9 การใช้คาทับศัพท์
2.2.2 การใช้ประโยค
2.2.2.1 การใช้ประโยคกระชับ
2.2.2.2 การใช้ประโยคขนาดยาว
2.2.2.3 การใช้ประโยคที่มีคาถามเชิงวาทศิลป์
2.2.3 การใช้ภาพพจน์
2.2.3.1 การใช้ภาพพจน์อุปมา
2.2.3.2 การใช้ภาพพจน์อติพจน์
2.2.3.3 การใช้ภาพพจน์บุคลาธิษฐาน
2.2.3.4 การใช้ภาพพจน์สทั พจน์
2.2.4 การใช้โวหาร
2.2.4.1 การใช้บรรยายโวหาร
2.2.4.1.1 การบรรยายสถานะของตัวละครที่ต่างชนชั้นกัน
2.2.4.1.2 การบรรยายค่านิยมของตัวละครตามยุคสมัย
2.2.4.2 การใช้พรรณนาโวหาร
2.2.4.2.1 การพรรณนาพฤติกรรมของตัวละคร
2.2.4.2.2 การพรรณนาอารมณ์ความรู ้สึกของตัวละคร
2.2.4.3 การใช้เทศนาโวหาร
2.2.4.3.1 การให้ขอ้ คิดด้านความรักชาติ และพระมหากษัตริ ย ์
2.2.4.3.2 การให้ขอ้ คิดด้านความรัก
2.2.4.3.3 การให้ขอ้ คิดด้านการดาเนินชีวติ
2.2.5 กลวิธีในการนาเสนอเนื้อหา
2.2.5.1 การตั้งชื่อเรื่ อง
2.2.5.1.1 การตั้งชื่อเรื่ องโดยใช้ชื่อตัวละครหลัก
2.2.5.1.2 การตั้งชื่อเรื่ องตามสถานที่
2.2.5.1.3 การตั้งชื่อเรื่ องตามแนวคิดสาคัญของเรื่ อง
2.2.5.1.4 การตั้งชื่อเรื่ องตามสิ่งของสาคัญของเรื่ อง
2.2.5.2 การเปิ ดเรื่ อง
2.2.5.2.1 การเปิ ดเรื่ องโดยพรรณนาฉากและบรรยากาศ
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2.2.5.2.2 การเปิ ดเรื่ องโดยพรรณนาพฤติกรรมของตัวละคร
2.2.5.2.3 การเปิ ดเรื่ องโดยใช้บทสนทนาของตัวละคร
2.2.5.2.4 การเปิ ดเรื่ องโดยใช้บทประพันธ์ของผูแ้ ต่งเอง
2.2.5.3 การดาเนินเรื่ อง
2.2.5.3.1 การเรี ยงลาดับเนื้อเรื่ อง
2.2.5.3.2 การอ้างถึง
2.2.5.3.2.1 การอ้างถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์
2.2.5.3.2.2 การอ้างถึงบทประพันธ์
2.2.5.3.2.3 การอ้างถึงบทเพลง
2.2.5.3.2.4 การอ้างถึงสถาบันพระมหากษัตริ ย ์
2.2.5.3.3 การสอดแทรกคาประพันธ์ของตนเอง
2.2.5.3.3.1 การสอดแทรกคาประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภาพ
2.2.5.3.3.2 การสอดแทรกคาประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ
2.2.5.3.3.4 การสอดแทรกคาประพันธ์ประเภทกลอนหก
2.2.5.3.3.5 การสอดแทรกคาประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11
2.2.5.4 การปิ ดเรื่ อง
2.2.5.4.1 การปิ ดเรื่ องโดยการบรรยายเรื่ องราวในอดีต
2.2.5.4.2 การปิ ดเรื่ องโดยการใช้บทเพลงที่สื่อถึงเรื่ องราวในอดีต
2.2.5.4.3 การปิ ดเรื่ องโดยการใช้บทประพันธ์ที่สื่อถึงเรื่ องราวในอดีต
3. ขั้นสรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
เมื่ อผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อ มูล เกี่ ยวกับกลวิธีในการนาเสนอเนื้ อ หาและการใช้ภาษาใน
นวนิยาย ของ รอมแพง ผูว้ จิ ยั จึงนาเสนอข้อมูลดังนี้
3.1 สรุ ปผลและอภิปรายผล
3.2 เสนอผลการศึกษาโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์
3.3 อธิบายข้อเสนอแนะเพือ่ เป็ นแนวทางนาไปใช้กบั การจัดการเรี ยนรู ้

สรุปผล
การศึ ก ษากลวิ ธี ใ นการน าเสนอเนื้ อหาและการใช้ ภ าษาในนวนิ ย าย ของ รอมแพง
ผลการศึกษาพบว่า ผูเ้ ขียนมี การใช้ภาษาที่ โดดเด่ น มี เอกลักษณ์ เฉพาะ ซึ่ งแบ่ งออกได้อ อกเป็ น
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5 ประเด็น ได้แก่ การใช้คา การใช้ประโยค การใช้ภาพพจน์ การใช้โวหาร และกลวิธีการนาเสนอ
เนื้อหา
1. การใช้ คา รอมแพงมักใช้คาที่เหมาะสมกับเนื้อหา และบริ บทของตัวละคร เพือ่ สร้างความ
สมจริ งให้แก่เนื้ อ เรื่ อ ง และสะดุดตาผูอ้ ่าน นอกจากนี้ ยังสะท้อนการเป็ นผูม้ ีความสามารถในด้าน
การใช้ภาษาที่ สอดรับกับประวัติศาสตร์ ในยุคนั้น ๆ ของผูแ้ ต่งด้วย ในการศึกษาการใช้ภาษาใน
ประเด็นการใช้คาที่ปรากฏในนวนิยาย ของ รอมแพง ผูว้ จิ ยั เลือกศึกษาในประเด็น 9 ประเด็น ดังนี้
1.1 การใช้ คาบ่ งชี้พฤติกรรม ผูว้ ิจยั พบว่า ผูแ้ ต่งนิ ยมใช้คาบ่งชี้พฤติกรรมของตัวละคร
เช่น คาว่า สาระโกก คือ พาล, ประสิ ทธิเม คือ บ่อยครั้ง, วิปลาส คือ แตกต่างไปจากสามัญธรรมดา,
ติดสนม คือ ติดคุก, เล่ห์กระเท่ห์ คือ กลอุบาย โดยคาบ่งชี้มีลกั ษณะที่แตกต่างกันตามภูมิหลัง สภาพ
ความเป็ นอยู่
1.2 การใช้ คาเรี ยกชื่ อ การใช้คาเรี ยกชื่อของ รอมแพง จะเรี ยกให้สอดคล้องตามยุคสมัย
ค าที่ ป รากฏมัก เป็ นค าเรี ย กชื่ อ สถานที่ แ ละการบอกเวลา เช่ น สหปาลี รั ฐอเมริ ก า คื อ ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา, เวจ คือ ห้องถ่ายทุกข์, เครื่ องถนิมพิมพาภรณ์ คือ เครื่ องประดับ
1.3 การใช้ คาบอกขนาด จานวน รอมแพงมักจะใช้คาบอกขนาดจานวน เช่น คาว่า เขื่อง
โข กระผีก เลื้ อยพ่าน ครึ่ ด โสฬส การนาคาเหล่านี้ ไปใช้ในนวนิ ยาย ดังตัวอย่าง กลัวกระไรผูค้ น
ออกลูกกันครึ่ ดไป
1.4 การใช้ คาลงท้ าย การใช้คาลงท้ายของรอมแพงนั้นมักจะใช้ภูมิหลังของตัวละครเป็ น
สาคัญ เช่น ตัวละครเอกฝ่ ายหญิงเกิดและเติบโตในยุคปั จจุบนั ก็จะนาคาลงท้ายในยุคปั จจุบนั ไปใช้
ในอดีต แต่เมื่อเรี ยนรู ้ภาษา และ วิถีชีวติ ความเป็ นอยูข่ องผูค้ นในอดีต ก็จะนาภาษากิริยาท่าทางของ
คนในยุคนั้น ๆ ไปใช้ แต่ในเวลาที่เผลอหรื อ พูดกับตัวเอง ตัวละครเอกฝ่ ายหญิ งจะใช้ภ าษาใน
ยุคปั จจุบนั
1.5 การใช้ คาแสดงการถาม การใช้คาแสดงการถามมักเป็ นคาขึ้นต้น หรื อคาลงท้ายของ
ประโยคที่ผูพ้ ูดต้อ งการคาตอบจากอี กฝ่ าย คาที่ ใช้แสดงการถามที่ พบในนวนิ ยายของรอมแพง
ได้แก่ ฤๅ กระไร ไย
1.6 การใช้ ค าสรรพนาม เป็ นค าที่ แ ปลกใหม่ ไ ปจากวรรณกรรมย้อ นยุค เรื่ อ งอื่ น ๆ
แม้กระทัง่ นักเขียนท่านอื่ น นั่นคือคาว่า ออเจ้า ซึ่ งเป็ นบุรุษสรรพนามที่ 2 ใช้สาหรับเรี ยกแทนผูท้ ี่
พูดคุยด้วย เหตุที่คาว่า ออเจ้า แปลกหูเพราะยังไม่มีนวนิยายย้อนยุคเรื่ องใดนิยมใช้คานี้ ส่วนใหญ่มกั
ใช้คาว่า เจ้า ข้า ท่าน ซึ่งสามารถพบได้ทวั่ ไป
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1.7 การใช้ คาอุทาน เป็ นการใช้คาแสดงอารมณ์ เช่น โถ ฮือ วุย้ ไฮ้ หื อ การใช้คาแสดง
อารมณ์ ของ รอมแพง ไม่ หลากหลายมากนัก มักใช้คาเดิ ม ซ้ าในหลายเหตุ การณ์ ซึ่ งจุดเด่ น ของ
รอมแพง คือ การเลือกสรรคาแสดงอารมณ์ให้เข้ากับยุคสมัยในเรื่ อง
1.8 การใช้ คาสแลง ผูแ้ ต่งนิ ยมใช้คาสแลงจานวนมาก เช่น เก๊ก เปิ่ น กรี๊ ด ตื๊อ เฮี้ยว ปิ๊ ง
ซักแห้ง แคร์สื่อ ก๋ ากัน่ โก้ เก๋ ซิ่ ง เพลี ยฮาร์ท โม้ เจี๊ยวจ๊าว ซึ่ งคาสแลงเป็ นคาที่ผเู ้ ขียนต้องการให้
ผู ้อ่ า นเกิ ด ความสนุ ก เพลิ ด เพลิ น คลายเครี ย ด รอมแพงนิ ย มใช้ค าสแลงบรรยาย พรรณนา
เพือ่ สื่อความเล่าเรื่ องราวจากผูเ้ ขียนสู่ผอู ้ ่าน การใช้คาสแลงนับเป็ นอีกหนึ่ งเอกลักษณ์ประจาตัวของ
รอมแพง
1.9 การใช้ คาทับศัพท์ เนื่ องจากนวนิ ยายของรอมแพงจะให้ตวั ละคร มีการศึกษา หรื อ
ได้ ไ ปศึ ก ษาต่ า งประเทศ เมื่ อ กลั บ มาประเทศไทยมี ก ารน าค าภาษาต่ า งประเทศมาใช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน การใช้คาทับศัพท์ นอกจากจะทาให้นวนิ ยายดู สมจริ งแล้วนั้น ยังแสดงให้เห็ นถึ ง
ความรู ้ทางด้านภาษาต่างประเทศของผูเ้ ขียน โดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส เช่น ฟลอร์
เชียร์ เทนนิส ปิ กนิก โครเชต์ ช้อปปิ้ ง ฮีโร่ สคริ ปต์
การใช้คาในนวนิ ยายของรอมแพงนั้น มีการใช้คาที่ไม่ได้ประณี ตเหมือนนวนิ ยายในอดี ต
แต่เน้นความเข้าใจของผูอ้ ่าน คานึ งถึ งความสาคัญของการสื่ อสารที่ตอ้ งการจะพาผูอ้ ่ านเข้าไปใน
โลกของนวนิ ย ายได้ง่ า ยขึ้ น มัก ใช้ค าที่ ส้ ั น เข้า ใจง่ า ย ทัน สมัย และสมจริ ง ตามยุค สมั ย ทาง
ประวัติศาสตร์ เป็ นสิ่ งสาคัญที่ทาให้นวนิ ยายของรอมแพงได้รับความนิ ยมจากผูอ้ ่านทุกเพศ ทุกวัย
ทุกอาชีพ
2. การใช้ ป ระโยค รอมแพงแสดงการใช้ป ระโยคที่ เน้น ความเข้าใจ มัก ใช้ป ระโยคสั้ น
ส่ วนขยายค่อนข้างน้อย รวบคารวมความให้กระชับ อย่างไรก็ตาม ประโยคที่รอมแพงใช้ก็ถูกต้อง
ตามหลักไวยากรณ์ ไทย ในการศึกษาการใช้ประโยคที่ ปรากฏในนวนิ ยาย ของ รอมแพง พบว่า
ผูเ้ ขียนแสดงการใช้ประโยค 3 ประเภท ดังนี้
2.1 การใช้ ประโยคกระชั บ รอมแพงนิ ยมใช้ประโยคสั้น กระชับ แต่ได้ใจความสมบูรณ์
ใช้คาตรงประเด็น ไม่ใช้คาขยายความมาก ทั้งนี้ เพือ่ ต้องการเล่าเรื่ องในนวนิยายอย่างตรงไปตรงมา
ไม่ อ ้อ มค้อ ม เน้นความเข้าใจง่ายของผูอ้ ่ านเป็ นหลัก ทาให้ประโยคที่ รอมแพงใช้ส่ วนใหญ่ เป็ น
ประโยคที่มีน้ าหนัก
2.2 การใช้ ประโยคขนาดยาว การใช้ประโยคยาวเพื่อสร้างความตลก ไม่ได้ตอ้ งการ
ที่จะมุ่งแสดงแนวคิด ประโยคขนาดยาวจะมีการขยายความให้กบั ประโยคหลัก
2.3 การใช้ ประโยคที่มีคาถามเชิ งวาทศิ ลป์ การใช้ประโยคที่มีคาถามเชิ งวาทศิลป์
เมื่อต้องการย้าความ
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จากการศึกษาภาษาการใช้ประโยคของ รอมแพง จะใช้ประโยคกระชับเมื่อต้อ งการแสดง
แนวคิ ด จะใช้ป ระโยคขนาดยาวเมื่ อ ต้อ งการสร้างภาพแห่ ง ความตลก และใช้ป ระโยคค าถาม
เชิงวาทศิลป์ เมื่อต้องการย้าความ
3. การใช้ ภาพพจน์ ภาพพจน์เป็ นถ้อยคาที่ผเู ้ ขียนทาให้ผอู ้ ่านเกิดภาพขึ้นในใจ โดยใช้กลวิธี
หรื อ ชั้น เชิ งในการเรี ยบเรี ยงคา ซึ่ งจะทาให้เรื่ อ งราวที่ตอ้ งการที่ผูเ้ ขียนจะสื่ อ เกิ ดพลังที่จะสัมผัส
อารมณ์ของผูอ้ ่านจนเกิดความประทับใจ เกิดความรู ้สึกเข้าใจอย่างลึกซึ้งจนเกิดเกิดอารมณ์สะเทือน
ใจ เป็ นการใช้ศิลปะทางภาษาก่อ ให้เกิ ดภาพในความคิด ตลอดจนทาให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงทาง
อารมณ์ ความรู ้สึก ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะนาไปสู่ความประทับใจในงานเขียนนั้น ๆ
3.1 การใช้ ภาพพจน์ อุปมา เป็ นภาพพจน์ที่ผเู ้ ขียนนิ ยมนามาใช้ให้ผอู ้ ่านเกิ ดภาพขึ้นในใจ
โดยใช้เหตุการณ์ในปั จจุบนั เรื่ องราว สิ่ งของ ที่ผอู ้ ่านสามารถสัมผัสอารมณ์น้ นั ได้ เปรี ยบเทียบกับ
เหตุการณ์ สิ่งของ ในนวนิยาย คาที่ใช้ได้แก่ ดุจ ประดุจ ดัง่ ราว เสมือน
3.2 การใช้ ภ าพพจน์ อติ พ จน์ ผูเ้ ขี ย นนิ ย มใช้ภ าพพจน์ อ ติ พ จน์ คื อ การกล่ าวเกิ น จริ ง
เมื่ อ ต้อ งการเล่ าเรื่ อ งให้เกิ ด ความตลก ซึ่ งจะทาให้เรื่ อ งราวที่ผูเ้ ขียนต้อ งการสื่ อ เกิ ดเป็ นภาพใน
จินตนาการของผูอ้ ่าน เมื่อผูอ้ ่านจินตนาการตามภาษาที่ผเู ้ ขียนใช้ ก็จะให้ความรู ้สึกตลกขบขัน
3.3 การใช้ ภาพพจน์ บุคลาธิษฐาน เป็ นการสมมุติให้สิ่งที่ไม่มีชีวิต ไม่มีความคิด หรื อ สิ่ ง
ที่เป็ นนามธรรมให้มีกิริยาอาการเหมือนมนุษย์ เช่น รอมแพงได้ใช้ฟ้าดินซึ่งไม่ใช่มนุษย์ไม่สามารถ
เกิ ดความรู ้สึ ก เห็ น อกเห็ น ใจได้ แต่ ด้านความเชื่ อ ของผูค้ นในอดี ต ในเรื่ อ งฟ้ าดิ น เป็ นผูก้ าหนด
คุณหญิงจาปาจึงคิดว่าการที่ตนต้องสู ญเสี ยสามี และบุตรชายคนโตในเวลาไล่เลี่ยกัน ฟ้าดินคงเห็น
ใจกับเรื่ องราวร้าย ๆ ที่เกิดขึ้น จึงได้ส่งหลานมาให้ตน
3.4 การใช้ ภาพพจน์ สัทพจน์ เป็ นการใช้เครื่ อ งมื อ ทางภาษาเลี ยนเสี ยงที่เกิ ดขึ้นจริ งใน
ธรรมชาติ หรื อในชีวติ ประจาวัน เป็ นการสร้างจินตนาการให้ผอู ้ ่านเกิดความรู ้สึกคล้อยตามเรื่ องราว
ที่ผูเ้ ขียนเล่ า เมื่ อ ผูอ้ ่ านอ่ านมาถึ งตอนนี้ การใช้ภาพพจน์ สัท พจน์ท าให้ผูอ้ ่ านเกิ ดจินตนาการใน
เรื่ องราวที่ผเู ้ ขียนต้องการสื่อความหมายได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
4. การใช้ โวหาร เป็ นวิ ธี ก ารเรี ย งร้ อ ยถ้อ ยค าอย่า งมี ช้ ัน เชิ ง เพื่ อ ให้ เกิ ด เนื้ อความที่ ดี มี
จุดมุ่งหมายให้ผอู ้ ่านเข้าใจเรื่ องราวในนวนิ ยายได้แจ่มชัดตรงตามที่ผเู ้ ขียนต้องการสื่ อ ในการศึกษา
การใช้โวหารที่ปรากฏในนวนิยาย ของ รอมแพง ผูว้ จิ ยั เลือกศึกษาในประเด็น 3 ประเด็น ดังนี้
4.1 การใช้ บ รรยายโวหาร เป็ นการใช้ภ าษาในการเล่ าเรื่ อ ง บรรยายเหตุ ก ารณ์ ต่ าง ๆ
ที่เกิดขึ้นในนวนิยายอย่างละเอียด เพือ่ ให้ผอู ้ ่านเข้าใจเรื่ องราวความเป็ นมาของตัวละคร ภูมิหลัง และ
เหตุผลที่ ตัวละครได้ก ระท าสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง รอมแพงมักใช้วิธีการบรรยายโวหารเมื่ อ ต้อ งการให้
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เรื่ องราวดาเนินต่อไปโดยไม่ได้ลงรายละเอียดที่ตวั ละครมากนัก การใช้บรรยายโวหารแบ่งบอกเป็ น
2 ประเด็น ดังนี้
4.1.1 การบรรยายสถานะของตั ว ละครที่ ต่ า งชนชั้ นกั น รอมแพงได้ใ ช้ก ลวิ ธี
การค่อย ๆ บรรยายเรื่ องอย่างช้า ๆ เพื่อต้องการให้ผอู ้ ่านค่อย ๆ เข้าใจความรู ้สึกนึกคิดของตัวละคร
เอกลักษณ์ในการเล่าการดาเนินเรื่ องของตัวละครเพือ่ ให้เกิดภาพแห่งความเสียใจ สลดใจ
4.1.2 การบรรยายค่ านิยมของตัวละครตามยุคสมัย รอมแพงได้สะท้อนค่านิยมของ
ตัวละครไม่ ว่าจะเป็ นการแต่งกาย ทรงผม ความเชื่ อ ในแต่ล ะยุคสมัย ทั้งนี้ ค่านิ ยมที่แตกต่างกัน
เกิ ด จากการรั บ อิ ท ธิ พ ลในแต่ ล ะสมั ย แตกต่ า งกั น ในนวนิ ยายของรอมแพงที่ เป็ นนวนิ ย าย
อิงประวัติศาสตร์ ผูเ้ ขียนมีหน้าที่สร้างความสมจริ ง เพือ่ ให้ผอู ้ ่านรู ้สึกร่ วมไปกับตัวละคร
4.2 การใช้ การพรรณนาโวหาร เป็ นการใช้ภาษาที่มีช้ นั เชิงราพึงราพัน ทั้งนี้ อาจจะเป็ น
การร าพึ ง ร าพัน กิ ริ ย าท่ า ทางของตัว ละครด้ว ยผู ้เขี ย นเองแบบสายตาพระเจ้า หรื อ เป็ นการใส่
บทสนทนาการราพึงราพันผ่านตัวละคร เป็ นการสอดแทรกอารมณ์ความรู ้สึกของผูเ้ ขียน เพื่อโน้ม
น้าวให้ผอู ้ ่านเกิดความรู ้สึกสะเทือนใจและคล้อยตาม ทาให้ผอู ้ ่านเข้าใจความรู ้สึกของตัวละครหรื อ
เห็นภาพเหตุการณ์อย่างละเอียด การพรรณนาโวหารแบ่งออกเป็ น 2 ประเด็น ดังนี้
4.2.1 การพรรณนาพฤติกรรมของตัวละคร ตัวละครเป็ นเครื่ องมืออีกประเภทหนึ่ ง
ในนวนิยายที่นักเขียนสร้างขึ้น เพื่อให้นวนิยายสมบูรณ์ ตัวละครที่ดีน้ นั ต้องมีความสมจริ งสามารถ
ทาให้ผูอ้ ่ านเกิ ดอารมณ์ ค ล้อ ยตามได้ พฤติกรรมของตัวละครที่ แสดงออกมาต้อ งสอดคล้อ งกับ
ภูมิหลังหรื อสิ่งที่มากระตุน้ ให้เกิดพฤติกรรมนั้น ๆ
4.2.2 การพรรณนาอารมณ์ ค วามรู้ สึ ก ของตั วละคร การสร้างตัว ละครนอกจาก
พฤติกรรมของตัวละครที่ตอ้ งให้สอดคล้องกับภูมิหลังแล้วนั้นอารมณ์ ความรู ้สึกของตัวละครย่อม
ต้องสอดคล้องกับเรื่ องราวที่เป็ นสิ่งเร้าที่ทาให้ตวั ละครเกิดอารมณ์ ความรู ้สึกนั้น ๆ
4.3 การใช้ เทศนาโวหาร เป็ นการใช้ภาษาเรี ยงร้อยโน้มน้าวใจให้ผูอ้ ่านรู ้สึกคล้อ ยตาม
จะใช้กับเรื่ อ งที่เกี่ ยวกับการปลุกใจ ให้แง่คิด คติเตือ นใจ นั่นคือ ผูท้ ี่อ่ านนวนิ ยายของรอมแพงทั้ง
5 เรื่ องนี้ ย่อมจะได้รับข้อคิด คติเตือนใจ ซึ่ งสาหรับข้อคิดของรอมแพงที่สอดแทรกไว้ในนวนิ ยาย
แบ่งออกเป็ น 2 ประเด็น ดังนี้
4.3.1 การให้ ข้อคิดด้ านความรั กชาติ และพระมหากษัตริ ย์ รอมแพงสอดแทรก
ความภาคภูมิใจในสถาบันพระมหากษัตริ ยร์ วมถึง การระลึกถึงพระคุณของบรรพบุรุษที่กอบกูช้ าติ
ให้ธารงอยูจ่ วบจนปั จจุบนั นี้ สร้างความทะนงในศักดิ์ศรี แห่ งความเป็ นไทย การแสดงให้ต่างชาติ
รับรู ้วา่ ชาติไทยเป็ นชาติที่เจริ ญย่อมนาความภาคภูมิใจมาซึ่งคนไทยทุกคน
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4.3.2 การให้ ข้ อ คิด ด้ า นความรั ก รอมแพงมัก ให้ ข ้อ คิ ด ในเรื่ อ งของความรั ก
ว่าความรักนั้นควรจะอยูใ่ นช่ วงเวลาที่เหมาะสม วางตนให้สมกับเป็ นหญิงไทย รักนวลสงวนตัว
ข้อคิดที่รอมแพงสอดแทรกไว้ในนวนิ ยายนั้น ล้วนเป็ นข้อคิดที่ผูอ้ ่านสามารถนามาปรับใช้ได้ใน
ชีวิตประจาวัน ตัวละครที่แสดงข้อ คิดมักเป็ นตัวละครตัวละครเอกฝ่ ายหญิง แสดงความรักหลาก
รู ปแบบทั้งความรักที่บริ สุทธิ์ใจ และความรักที่หลอกลวง
4.3.3 การให้ ข้อคิดด้ านการดาเนิ นชี วิต รอมแพงสอดแทรกข้อคิดในการนาไป
ปรับใช้ในการดาเนินชีวติ ประจาวัน รวมถึงเรื่ องการวางตัวในสังคม การวางตัวในการทางานไม่ควร
ทาตัวให้เด่ นจะเป็ นภัยผูอ้ ื่น ย่อ มเกิ ดความอิ จฉาริ ษยาซึ่ งเป็ นธรรมชาติของมนุ ษย์ โดยเฉพาะการ
ทางานที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เปรี ยบเสมือนของหวานที่ทาให้เกิดภัยได้
มีขอ้ สังเกตว่า รอมแพงมีการใช้โวหารที่เห็นได้ชดั เจน คือ ใช้บรรยายโวหารเมื่ อต้องการ
เล่าเรื่ องราวหรื อเหตุการณ์ต่าง ๆ ใช้พรรณนาโวหารเมื่อต้องการสร้างความสะเทือนใจ ราพึงราพัน
เพื่อให้ผอู ้ ่านเข้าใจความรู ้สึกของตัวละคร เกิดความรู ้สึกร่ วมไปกับตัวละคร และใช้เทศนาโวหาร
เมื่ อ ต้อ งการสอดแทรกคติ เตื อ นใจ ปลุ ก ใจ โน้ม น้ าวใจ เพื่ อ ให้ผูอ้ ่ านน าข้อ คิ ด ที่ ไ ด้รั บ ไปปรั บ
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน
5. กลวิธีในการนาเสนอเนื้อหา เป็ นวิธีการประพันธ์ที่มีลกั ษณะเฉพาะตัว ผูเ้ ขียนจะพยายาม
เลือกสรรกลวิธีการนาเสนอเนื้ อหาต่าง ๆ เพื่อให้งานเขียนของตนเป็ นที่น่าสนใจในแวดวงนักอ่าน
ซึ่งประกอบไปด้วย การตั้งชื่อเรื่ อง การเปิ ดเรื่ อง การดาเนินเรื่ อง และการปิ ดเรื่ อง รวมถึงการนาองค์
ความรู ้ของนักเขี ยนมาสอดแทรกในงานเขียนของตน รอมแพงมี วิธีก ารใช้ภ าษาชวนให้ผูอ้ ่ าน
ติดตาม ในการศึกษากลวิธีในการนาเสนอเนื้ อ หาที่ปรากฏในนวนิ ยาย ของ รอมแพง ผูว้ ิจยั เลื อ ก
ศึกษาในประเด็น 4 ประเด็น ดังนี้
5.1 การตั้งชื่ อเรื่ อง รอมแพงนิ ยมตั้งชื่ อนวนิ ยายแบบสั้น ๆ ทาให้ผอู ้ ่ านสามารถจดจา
ชื่อนวนิยายได้ง่าย การตั้งชื่อเรื่ องนวนิยาย ของ รอมแพงมี 4 ประเภท ดังนี้
5.1.1 การตั้งชื่ อนวนิยายโดยใช้ ชื่อตัวละครหลัก รอมแพงมีการใช้ชื่อตัวละครหลัก
เป็ นชื่อนวนิยายจานวน คือ เรื่ อง มินตรา ซึ่งมาจากคาว่า มนตร์ หมายถึง คาเสกเป่ าที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์
โดยผูแ้ ต่ งแผลงค าว่ามนตร์ เป็ นมิ น ตรา เพื่อ ให้ เหมาะสมกับ ชื่ อ ของผูห้ ญิ ง เนื่ อ งจากผูเ้ ขี ยนมี
วัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการจะเน้นความสาคัญของตัวละครที่ชื่อ มิ นตรา สังเกตได้ว่าเรื่ อ งราวในนว
นิ ยายเรื่ องมินตรานั้น ผูท้ ี่เป็ นต้นเหตุที่ทาให้เกิดการย้อนเวลา ข้ามภพข้ามชาติ คือ มินตรา นัน่ คือ
เหตุผลที่ทาให้รอมแพงใช้ชื่อตัวละครหลักเป็ นชื่อนวนิยาย
5.1.2 การตั้ ง ชื่ อ นวนิ ย ายตามสถานที่ ผูเ้ ขี ย นมี ว ตั ถุ ป ระสงค์ที่ ต ้อ งการจะเน้ น
ความส าคัญ ของสถานที่ น้ ั นคื อ เรื อ นพะยอม เหตุ ก ารณ์ ท้ ัง หมดเกิ ด ขึ้ น ที่ เรื อ น แห่ ง หนึ่ งใน
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สมัยรัชกาลที่ 5 แต่มีเรื่ องราวสาคัญเกิดขึ้นทาให้ตอ้ งถมสระบัวแล้วปลูกต้นพะยอมไว้ เรื อนแห่งนั้น
จึงชื่อว่าเรื อนพะยอม รอมแพงจึงใช้คาว่าเรื อนพะยอมมาเป็ นชื่อเรื่ อง
5.1.3 การตั้งชื่ อนวนิยายตามแนวคิดสาคัญของเรื่ อง เนื่องจากผูเ้ ขียนมีวตั ถุประสงค์
ที่ตอ้ งการจะเน้นความสาคัญของแนวคิดสาคัญของเรื่ อง นั่นคือ ความเชื่อในเรื่ อง ความรัก ว่าหาก
คนเราคู่กันไม่ว่าจะมี ปัญหาหรื ออุ ปสรรคใด ก็ยอ่ มสามารถฝ่ าฟั นจนได้เคียงคู่กนั ในที่สุด ดังใน
นวนิยายเรื่ องพรายพรหม และเรื่ องบุพเพสันนิวาส
5.1.4 การตั้ ง ชื่ อ นวนิ ย ายตามสิ่ งของส าคั ญ ในเรื่ อ ง การตั้ง ชื่ อ นวนิ ยายเป็ น
ชื่อสิ่ งของสาคัญในเรื่ องมณี รัตนะ แสดงให้เห็นว่าแก้วมณี รัตนะเป็ นสิ่ งของในเรื่ องนั้นมีอิทธิพล
ต่อ นวนิ ยายทั้งเรื่ อ ง ซึ่ งในเรื่ อ งนี้ รอมแพงได้เลื อ กดวงแก้วมณี รัตนะเป็ นจุดที่ท าให้ตวั ละครเอก
ฝ่ ายชายและตัวละครเอกฝ่ ายหญิงจากันได้ในปั จจุบนั และได้ครองรักกันอย่างมีความสุข
5.2 การเปิ ดเรื่ อ ง การเปิ ดเรื่ อ งของรอมแพงมัก จะเปิ ดเรื่ อ งขึ้ น มาในสมัย ปั จ จุ บ ัน
แล้วมีเหตุให้ตวั ละครเอกฝ่ ายหญิงต้องข้ามภพข้ามชาติไปอยูใ่ นอดีต รอมแพงนิ ยมใช้ตวั ละครเอก
ฝ่ ายหญิงในการเปิ ดเรื่ อง และกลวิธีในการนาเสนอโดยใช้ภาษาในการเปิ ดเรื่ องมี 4 ประเภท ดังนี้
5.2.1 การเปิ ดเรื่ องโดยพรรณนาฉากและบรรยากาศ เป็ นการปูทางเปิ ดตัวละครตัว
ละครเอกฝ่ ายหญิง โดยจะเป็ นสถานที่และบรรยากาศที่ให้ตวั ละครโลดแล่นไปตามเรื่ องราวฉาก
อาจจะเป็ นสถานที่จริ ง ๆ ที่มีอยู่ หรื อฉากที่เกิดจากจินตนาการของผูเ้ ขียน
5.2.2 เปิ ดเรื่ องโดยบรรยายการกระทาของตัวละคร รอมแพงนิ ยมใช้วิธีการเปิ ด
เรื่ อ งด้วยวิธีน้ ี เพราะทาให้ผูอ้ ่ านเข้าใจง่าย ซึ่ งผูอ้ ่ านจะรับรู ้ล ักษณะบุ คลิ กของตัวละครผ่านการ
กระทาต่าง ๆ ผูอ้ ่านจะรู ้จกั ตัวละครผ่านการกระทาต่าง ๆ
5.2.3 การเปิ ดเรื่ องโดยใช้ คาพูดของตัวละคร จะมีคาพูดของตัวละครตัวใดตัวหนึ่ ง
หลังจากนั้นจะเป็ นการบรรยายฉากบรรยากาศ หรื อบรรยายการกระทาของตัวละครตามมา
5.2.4 การเปิ ดเรื่ อ งโดยใช้ บทประพั น ธ์ ของผู้ แต่ งเอง การเปิ ดเรื่ อ งโดยใช้
บทประพันธ์น้ นั ผูเ้ ขียนอาจจะหยิบยกบทประพันธ์ที่กวีท่านอื่นได้แต่งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับนวนิ ยาย
ที่ ต นเขี ย นก็ ส ามารถน ามาเปิ ดเรื่ อ งได้ หรื อ ผูเ้ ขี ย นนวนิ ย ายที่ มี ค วามสามารถในด้านการแต่ ง
คาประพันธ์อย่างรอมแพง ได้แต่งคาประพันธ์สาหรับการเปิ ดเรื่ องในนวนิ ยายเรื่ อง เรื อนพะยอม
ซึ่งเป็ นคาประพันธ์ประเภทกลอนหก กล่าวถึงความหอม ของ ดอกพะยอม เป็ นความหอมอันชวน
ให้หลงใหล แต่ตอ้ งพลัดพรากจากกัน
5.3 การด าเนิ น เรื่ อ ง จะปรากฏในกลางเรื่ อ งระหว่า งตอนเปิ ดเรื่ อ ง จนถึ ง ตอน
ปิ ดเรื่ อ ง การดาเนิ น เรื่ อ งนั้นมี ความสาคัญ มาก เป็ นการท้าทายความสามารถของผูแ้ ต่งที่ ตอ้ งดึ ง
ความสนใจของผูอ้ ่านให้สามารถอ่านได้จนถึงตอนจบของเรื่ อง จึงจาเป็ นที่ตอ้ งสร้างความขัดแย้ง
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และการคลี่ ค ลายปมขัด แย้ง เหล่ า นั้ นอย่างแนบเนี ย นเพื่อ ให้ เรื่ อ งราวด าเนิ น ไปจนถึ ง ตอนจบ
การศึ กษาการดาเนิ น เรื่ อ งแบ่งออกเป็ น 3 ประเด็ น คื อ การเรี ยงล าดับ เนื้ อ เรื่ อ ง การอ้างถึ ง และ
การสอดแทรกบทประพันธ์ของตนเอง
5.3.1 การเรี ยงลาดับเนื้ อเรื่ อง การดาเนิ นเรื่ องผูแ้ ต่งจะมีกลวิธีดึงดู ดความสนใจ
ของผูอ้ ่ านโดยการเรี ยงลาดับเนื้ อ เรื่ องแตกต่างกัน สาหรับนวนิ ยายของรอมแพงที่ผูว้ ิจยั ศึกษาทั้ง
5 เรื่ อง รอมแพงใช้กลวิธีการดาเนิ นเรื่ องแบบเล่าย้อนสลับไปมาระหว่างอดีตกับปั จจุบนั แต่เนื้ อเรื่ อง
ยังดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง
5.3.2 การอ้ างถึ ง รอมแพงมักแสดงการอ้างถึ งอย่างหลากหลาย ทั้งการอ้างถึ ง
เหตุการณ์ บทประพันธ์ บทเพลง ทาให้ผูอ้ ่ านเกิ ดความรู ้สึกคล้อ ยตามตัวละคร หรื อ เรื่ อ งราวที่
ดาเนิ นไปในนวนิ ยายในการศึกษาการดาเนิ นเรื่ องในประเด็นการอ้างถึงที่ปรากฏในนวนิ ยาย ของ
รอมแพง พบว่าผูเ้ ขียนมีการอ้างถึง 4 ประเด็น ดังนี้
5.3.2.1 การอ้ างถึงเหตุการณ์ ในประวัติศาสตร์ เป็ นการนาเรื่ องราวเหตุการณ์
ในประวัติ ศ าสตร์ ที่ ไ ด้ผ่านการจดบัน ทึ ก อย่างเป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษร มาใส่ บ ทประพัน ธ์ แม้จ ะ
ไม่ สามารถนาไปใช้สาหรับการอ้างอิงในงานวิชาการได้ แต่เป็ นอีกทางหนึ่ งที่ทาให้คนทัว่ ไปได้รู้
เรื่ องราวในประวัติศาสตร์ ในนวนิยายของรอมแพง ผูเ้ ขียนมักใช้ความรู ้ทางด้านประวัติศาสตร์ที่ตน
ได้ศึกษา มาใช้สอดแทรกในนวนิ ยาย จนเกิดเป็ นภาษาเฉพาะตน ได้แก่ การอ้างถึงวิกฤตการณ์ ร.ศ.
112 การอ้างถึงท้าวทองกีบม้าผูท้ ี่เป็ นต้นตาหรับขนมไทย การอ้างถึงคณะทูตของสยามได้เดินทาง
ไปยังฝรั่งเศส ครั้งที่ 2 และการอ้างถึงกบฏพระเพทราชา
5.3.2.2 การอ้ างถึงสถาบันพระมหากษัตริ ย์ นวนิ ยายของรอมแพงส่ งเสริ ม
ให้ผูอ้ ่ านเกิ ด ความรั ก ในสถาบัน พระมหากษัต ริ ย ์ เกิ ด รู ้ สึ ก ความภาคภู มิ ใจในความเป็ นไทยที่
ไม่ ต กเป็ นเมื อ งขึ้ นของชาติ ใ ด เพื่ อ ให้ ผู ้อ่ า นซึ่ งอยู่ใ นยุค ปั จจุ บ ัน เห็ น ว่ า คนไทยในอดี ต นั้ น
มีความพยายาม มุ่งมัน่ เสียสละมากเพียงใด เพื่อให้ลูกหลานได้อยูอ่ ย่างร่ มเย็นเป็ นสุ ข ไม่ตอ้ งอยูบ่ น
ความคับแค้นใจ หรื อถูกชาติใดรังแก แต่ในบางครั้งคนในยุคปั จจุบนั ที่อยูอ่ ย่างอิสระ อยูอ่ ย่างสบาย
มาเป็ นระยะเวลายาวนานจนหลงลืมไปว่าแผ่นดินไทยมีทุกอย่างที่ดีเพราะบรรพบุรุษไทย
5.3.2.3 การอ้ างถึ งบทประพั น ธ์ พบว่ามี ก ารอ้างถึ ง บทประพัน ธ์จ านวน
ค่อนข้างมาก การใช้บทประพันธ์สอดแทรกในนวนิยายไม่ว่าจะเป็ นการเล่าเนื้ อเรื่ อง หรื อ การเสนอ
บทประพันธ์ผา่ นตัวละคร เช่น โคลงโลกนิ ติ นิ ราศภูเขาทอง กนกนคร โคลงของศรี ปราชญ์ที่เขียน
ไว้ก่อนถูกประหาร
5.3.2.4 การอ้ างถึงบทเพลง ผูว้ ิจ ัยพบว่ารอมแพงมี การอ้างถึ งบทเพลงใน
นวนิ ย ายเรื่ อ ง พรายพรม ผูเ้ ขี ย นเลื อ กเพลง รั ก แต่ งโดย บอย โกสิ ย พงษ์ เพลง รัก มี เนื้ อ หาที่
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สอดคล้องกับนวนิ ยายเรื่ อ ง พรายพรม การสิ้ นหวัง หมดหวัง เหมื อ นคนหลงทาง ซึ่ งในนวนิ ยาย
ก็คือ พิมพ์ล ดาที่มี ชีวิตรักไม่ ราบรื่ น จนได้มีโอกาสข้ามภพข้ามชาติกลับ มาเป็ นคุ ณน้อ ยในสมัย
พ.ศ. 2480 และได้พบกับหม่อมราชวงศ์ภทั ร ทาให้พิมพ์ลดาในร่ างของคุณน้อยรู ้สึกเหมือนได้พบ
กับสิ่งที่ตนตามหามานาน
มีขอ้ สังเกตว่า การอ้างถึง เป็ นอีกหนึ่ งกลวิธีในการนาเสนอเนื้ อหาที่รอมแพง นิยมนามาใช้
ในการน าเสนอเรื่ อ งราวในนวนิ ย าย นั บ ว่ าเป็ นการใช้อ งค์ค วามรู ้ ที่ ต นมี ทั้ง ความรู ้ ท างด้า น
ประวัติศาสตร์ บทประพันธ์ และบทเพลง
5.3.3. การสอดแทรกค าประพั น ธ์ ข องตนเอง นอกจากการหยิบ ยกผลงาน
การประพัน ธ์ข องกวีท่ านอื่ น มาสอดแทรกให้ เข้า กับ เนื้ อ เรื่ อ งในนวนิ ย ายแล้ว รอมแพงยัง ยก
บทประพัน ธ์ ที่ แ ต่ งขึ้ นเองมาสอดแทรกในนวนิ ย าย ในการศึ ก ษาการด าเนิ น เรื่ อ งในประเด็ น
การสอดแทรกค าประพัน ธ์ข องผูแ้ ต่ งเอง ที่ ป รากฏในนวนิ ย าย ของ รอมแพง พบว่าผูเ้ ขี ยนใช้
การสอดแทรกค าประพัน ธ์ ป ระเภทร้ อ ยกรองของตนเอง 4 ประเภท ได้แ ก่ การสอดแทรก
คาประพันธ์ประเภทโคลงสี่ สุภาพ กลอนสุ ภาพ กลอนหก และกาพย์ยานี 11 เช่ น การสอดแทรก
คาประพันธ์ป ระเภทกาพย์ยานี 11 ในตอนจบของนวนิ ยายเรื่ อ ง เรื อ นพะยอม แสดงถึ งความสุ ข
สมหวังความรักอันมัน่ คง แม้แต่ความตายก็ไม่สามารถพรากความรักจากกันได้
รอมแพงมี ค วามสามารถในการแต่ งค าประพัน ธ์ไ ด้ห ลายประเภทน ามาสอดแทรกใน
นวนิ ยายโดยผ่านตัวละคร หรื อใช้ในการเล่าเรื่ อง เพื่อให้ผอู ้ ่านเกิดอรรถรสในการอ่านนวนิ ยายมาก
ขึ้น
5.4 การปิ ดเรื่ อ ง การปิ ดเรื่ อ งในนวนิ ยายของรอมแพง ส่ ว นใหญ่ รอมแพงนิ ย ม
ปิ ดเรื่ องแบบสุ ขนาฏกรรม การจบเรื่ องด้วยความสุขสมหวัง ซึ่งการปิ ดเรื่ องในลักษณะนี้เป็ นที่นิยม
ในการเขียนนวนิ ยาย ในด้านกลวิธีการใช้ภาษาในการปิ ดเรื่ อง รอมแพง มีกลวิธีการปิ ดเรื่ อง 3 แบบ
ดังนี้
5.4.1 การปิ ดเรื่ องโดยการบรรยายเรื่ องราวในอดีต การปิ ดเรื่ องโดยการบรรยาย
เป็ นวิธีที่รอมแพงนิยมมากที่สุด เพราะทาให้ผอู ้ ่านเข้าใจง่าย เป็ นวิธีที่ไม่ซบั ซ้อนโดยให้ตวั ละครเอก
ฝ่ ายชาย และตัวละครเอกฝ่ ายหญิงสนทนาเกี่ ยวกับเรื่ องในอดีตที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าผูพ้ ูด ทั้ง
สองได้ผ่านเรื่ อ งราวเหตุการณ์ ที่เป็ นอุ ปสรรคให้ตอ้ งฝ่ าฟั น จนสุ ดท้ายทั้งสองก็พบกับความสุ ข
สมหวัง
5.4.2 การปิ ดเรื่ องโดยการใช้ บทเพลงที่สื่อถึงเรื่ องราวในอดีต รอมแพงเลือ กใช้
เพลง รัก แต่ งโดย บอย โกสิ ยพงษ์ ในนวนิ ยายเรื่ อ ง พรายพรหม ซึ่ งสอดคล้อ งกับ ชี วิต รัก ของ
พิมพ์ลดาที่มีความรักที่ไม่ราบรื่ น เนื่ องจากเวรกรรมในอดีตชาติ แต่เมื่ อพิมพ์ลดาได้รับโอกาสให้
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กลับ ไปแก้ไ ขสิ่ งที่ ทาผิด พลาดในอดี ต และพบเจอกับ ภีรภัท ร หรื อ หม่ อ มราชวงศ์ภ ัทรในอดี ต
จึงทาให้ความรักของพิมพ์ลดาสมหวัง
5.4.3 การปิ ดเรื่ อ งโดยการใช้ บ ทประพั น ธ์ ที่ สื่ อ ถึ งเรื่ อ งราวในอดี ต รอมแพง
เลือกใช้บทประพันธ์ในการปิ ดเรื่ อง ในนวนิ ยายเรื่ อง เรื อนพะยอม ในตอนจบ โดยใช้บทประพันธ์
ประเภทกาพย์ยานี11 เพือ่ ใช้ปิดเรื่ อง แสดงความสุขสมหวังของรสิ กาหรื อคุณพะยอมในอดีตซึ่งเป็ น
ตัวละครเอกฝ่ ายหญิง และคุณวฤกษ์หรื อคุณพฤกษ์ในอดีตซึ่งเป็ นตัวละครเอกฝ่ ายชาย
กลวิธีในการน าเสนอเนื้ อ หาของรอมแพง นับ ว่ามี เอกลักษณ์ เฉพาะตัว ซึ่ งการใช้ภาษา
ในการนาเสนอเนื้ อ หา ทั้งสามขั้นตอนไม่ ว่าจะเป็ น การตั้งชื่ อ เรื่ อง การเปิ ดเรื่ อ ง การดาเนิ นเรื่ อ ง
และสุดท้ายการปิ ดเรื่ อง ล้วนเป็ นกลวิธีทางภาษาที่ตอ้ งใช้ความสามารถทางภาษาของผูเ้ ขียน
จากผลการศึ ก ษาแสดงให้ เห็ น ว่า กลวิ ธี ใ นการน าเสนอเนื้ อ หาและการใช้ภ าษา ของ
รอมแพงมี ลัก ษณะเฉพาะที่ โ ดดเด่ น สอดคล้อ งกับ เนื้ อ หา เรื่ อ งราวที่ ผูเ้ ขี ย นต้อ งการน าเสนอ
ทั้งการใช้คา ใช้ประโยค ใช้ภาษาในเชิ งความเปรี ยบ ใช้โวหาร และกลวิธีในการนาเสนอเนื้ อหา
ทั้งนี้ เพื่อ ต้อ งการให้ผูอ้ ่ านได้ล ะการเป็ นอยูใ่ นโลกแห่ งความจริ ง เข้าไปสู่ โลกแห่ งจินตนาการที่
ผูเ้ ขียนจะเป็ นผูน้ าทางไป นอกจากความสนุ กสนาน เพลิดเพลินไปกับเรื่ องราวในนวนิ ยายแล้วยัง
ได้รับ ความรู ้ ท างด้านประวัติ ศ าสตร์ ซึ่ งเป็ นความรู ้ที่ ผูเ้ ขี ย นต้อ งการน าเสนอ เพราะผูเ้ ขี ย นมี
ความสามารถทางด้านนี้ นอกจากนี้ การใช้ภาษา ของ รอมแพง ยังเป็ นการใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้คา
ง่าย เพือ่ ใช้ภาษาเป็ นสื่อกลางให้กบั ผูอ้ ่านในวงกว้าง เข้าถึงผูอ้ ่านทุกเพศ ทุกวัย
ผลการศึกษาในภาพรวมได้สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการใช้กลวิธีในการนาเสนอ
เนื้ อหาและการใช้ภาษา ของ รอมแพง ทั้งการใช้ร้อยแก้ว การใช้บทร้อยกรอง รวมถึงภูมิรู้เกี่ยวกับ
ประวัติ ศ าสตร์ ข องชาติ ในยุค สมัยต่ าง ๆ ด้ว ยความรู ้ เหล่ านี้ ท าให้น วนิ ยาย ของ รอมแพง เป็ น
นวนิ ยายที่ ท รงคุ ณ ค่าทั้งในแง่ข องเนื้ อ หา เรื่ อ งราวที่ น าเสนอ และในแง่ง ามของการใช้ภ าษาที่
โดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ แต่ก็มีความหลากหลายเพื่อให้ผอู ้ ่านไม่รู้สึกเบื่อหน่าย ด้วยเหตุผลดังที่กล่าว
มานี้ นวนิยายของรอมแพง เหมาะแก่การนามาศึกษาในด้านกลวิธีในการนาเสนอเนื้ อหา และการใช้
ภาษาของงานเขียนบันเทิงคดี ทั้งยังส่งเสริ มปลูกฝังการอ่านแบบคิดวิเคราะห์ให้กบั เยาวชนของชาติ

อภิปรายผล
การศึ ก ษากลวิ ธี ใ นการน าเสนอเนื้ อ หาและการใช้ ภ าษาในนวนิ ย าย ของ รอมแพง
สอดคล้อ งกับ วัต ถุ ป ระสงค์ข องการวิจยั ทั้ง 5 ประการ ได้แก่ การใช้คา การใช้ป ระโยค การใช้
ภาพพจน์ การใช้โวหาร และกลวิธีในการนาเสนอเนื้อหา

133

การใช้คาในนวนิ ยายของรอมแพงนั้นแตกต่างจากนวนิยายในอดีต เป็ นนวนิ ยายที่ทนั สมัย
มากขึ้น การใช้คาไม่ ไ ด้ป ระณี ตเหมื อ นนวนิ ยายในอดี ต แต่ เน้น ความเข้าใจของผูอ้ ่ าน คานึ งถึ ง
ความสาคัญของการสื่ อสารที่ตอ้ งการจะพาผูอ้ ่ านเข้าไปในโลกของนวนิ ยายได้ง่ายขึ้น นับได้ว่ามี
การใช้คาที่ส้ นั เข้าใจง่าย ทันสมัย และสมจริ งตามยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ เป็ นสิ่ งสาคัญที่ทาให้
นวนิยายของรอมแพงได้รับความนิ ยมจากผูอ้ ่านทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ การใช้คาของรอมแพงนั้น
หากเรื่ องดาเนิ นอยูใ่ นยุคปั จจุบนั ลักษณะการใช้คาจะเป็ นภาษาสมัยใหม่ ผูอ้ ่านสามารถทาความ
เข้าใจได้ง่าย การใช้คาไม่ ซับซ้อ น รอมแพงนิ ยม ใช้คาสแลง คาทับศัพท์ เพื่อ แสดงให้เห็ นว่าตัว
ละครเอกฝ่ ายหญิงเป็ นสาวสมัยใหม่ และเมื่อ ข้ามภพไปในอดี ตตัวละครเอกฝ่ ายหญิงจะได้เรี ยนรู ้
เกี่ ยวกับภาษาในยุคนั้น ๆ มี ความสมจริ งของตัวละคร ทาให้นวนิ ยายของ รอมแพงกลายเป็ นนว
นิยายสมัยใหม่ที่ได้รับความนิยมในปั จจุบนั
การใช้ประโยค สังเกตได้ว่า รอมแพง มีหลักในการใช้ประโยค คือ ใช้ประโยคกระชับเมื่อ
ต้องการแสดงแนวคิด เพื่อต้องการให้ประโยคมีความหนักแน่ น ใช้ประโยคขนาดยาวจะเลือ กใช้
เมื่ อ ต้อ งการสร้างความตลก เป็ นการขยายประโยคด้วยค าที่ ชวนขบขัน และเป็ นที่ น่ าสังเกตว่า
ประโยคยาวส่ วนใหญ่จะใช้กับตัวละครที่เป็ นตัวละครเอกฝ่ ายหญิง เพราะตัวละครเอกฝ่ ายหญิงมี
อุปนิสัยสนุ กสนาน ตลกขบขัน และใช้ประโยคคาถามเชิงวาทศิลป์ เมื่อต้องการย้าความ ด้วยการใช้
ประโยคทั้ง 3 ประเภทนี้ ทาให้ผลงานของรอมแพงมีเอกลักษณ์ เป็ นที่น่าสนใจ และได้รับความนิยม
จากผูอ้ ่าน
การใช้ภาพพจน์ รอมแพง ใช้ภาพพจน์เพื่อนาเสนอเรื่ องราวต่าง ๆ ทาให้ผอู ้ ่านเกิดภาพขึ้น
ในใจ นอกจากนี้ ยงั พบว่าการใช้ภาพพจน์ มักจะใช้ในการเล่าเรื่ องราวหรื อบรรยายกิริยาอาการของ
ตัวละคร น้อยครั้งที่จะใช้ผา่ นบทสนทนาของตัวละคร ด้วยความสามารถในการสร้างภาพให้เกิดขึ้น
ในใจผูอ้ ่านด้วยพลังแห่งภาษา ทาให้นวนิยายของรอมแพงชวนติดตามตลอดทั้งเรื่ อง
การใช้โวหาร รอมแพงมีการใช้โวหารที่เห็นได้ชดั เจน คือ เมื่อต้องการเล่าเรื่ องหรื อต้องการ
บอกเหตุการณ์ความเป็ นไปมักจะใช้บรรยายโวหาร เมื่อต้องการสร้างความสะเทือนใจ ราพึงราพัน
เพื่อ ให้ ผูอ้ ่ านเห็ น ภาพที่ ชัด เจน ท าให้ ผูอ้ ่ านเกิ ด ความรู ้สึ ก ร่ ว มไปกับ ตัว ละคร ผูเ้ ขี ยนมัก จะใช้
พรรณนาโวหาร และเมื่อต้องการสอดแทรกคติเตือนใจ ปลุกใจ โน้มน้าวใจ เพือ่ ให้ผอู ้ ่านสามารถนา
ข้อคิดที่ได้จากนวนิ ยายไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน ผูเ้ ขียนจะใช้เทศนาโวหาร ทั้งนี้ การใช้ภาษาที่
ทาให้เกิดอารมณ์ หรื อเกิดเหตุการณ์ที่แตกต่างกัน กลวิธีการนาภาษามาใช้ก็ยอ่ มแตกต่างกัน
กลวิธี ในการน าเสนอเนื้ อ หาสะท้อ นให้เห็ น ว่า รอมแพงนิ ยมตั้งชื่ อ นวนิ ยายแบบสั้น ๆ
ทาให้ผูอ้ ่ านสามารถจดจาชื่ อ นวนิ ยายได้ง่าย การตั้งชื่ อ นวนิ ยายของ รอมแพงนั้น ไม่ ยาวเยิน่ เย้อ
ใช้ค าไม่ เกิ น 5 พยางค์ แต่ ค าเหล่ านั้ นได้บ่ ง บอกแนวคิ ด ส าคัญ สถานที่ ส าคัญ ตัว ละครหลัก
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ของเรื่ องราวในนวนิ ยาย ในนวนิ ยายบางเรื่ องของรอมแพง ผูอ้ ่านสามารถคาดเดาเรื่ องราวคร่ าว ๆ
จากชื่ อ เรื่ อ งได้ การเปิ ดเรื่ อ ง สังเกตได้ว่าการเปิ ดเรื่ อ งในนวนิ ยายของรอมแพง ที่ เกี่ ยวข้อ งกับ
การข้ามภพข้ามชาติ หรื อ บางเรื่ อ งก็มีความเกี่ยวข้อ งกับประวัติศาสตร์ ซึ่ งรอมแพงใช้กลวิธีทาง
ภาษาในการเปิ ดเรื่ อ งค่อนข้างหลากหลาย ทั้งการเปิ ดเรื่ อ งโดยการพรรณนาฉากและบรรยากาศ
การเปิ ดเรื่ องโดยการพรรณนาพฤติกรรมของตัวละคร การเปิ ดเรื่ องโดยใช้บทสนทนาของตัวละคร
และการเปิ ดเรื่ อ งโดยใช้คาประพันธ์ กลวิธีทางภาษาเหล่านี้ เป็ นการแสดงความสามารถทางภาษา
ของผูเ้ ขียน และทาให้ผอู ้ ่านไม่รู้สึกเบื่อ ด้วยเหตุน้ ี ทาให้นวนิ ยายของรอมแพงได้รับความนิ ยมจาก
นักอ่าน การดาเนิ นเรื่ อง รอมแพงมี กลวิธีดึงดู ดความสนใจของผูอ้ ่านโดยการเรี ยงล าดับเนื้ อเรื่ อ ง
แบบเล่าย้อนสลับไปมาระหว่างอดีตกับปั จจุบนั แต่เนื้ อเรื่ องยังดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยงั
มีการสอดแทรกการอ้างถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ การอ้างถึงสถาบันพระมหากษัตริ ย ์ การอ้าง
ถึงบทประพันธ์ การอ้างถึงบทเพลง การสอดแทรกคาประพันธ์ของตนเอง การปิ ดเรื่ อง หากการเปิ ด
เรื่ อ งเปรี ยบเสมื อ นการเปิ ดประตู บ านแรกเพื่อ ให้ผูอ้ ่ านได้เข้าไปค้น หาโลกแห่ ง ใหม่ ที่ เรี ยกว่า
โลกแห่ งนวนิ ยาย การปิ ดเรื่ อ งก็เปรี ยบเสมื อนประตูบานสุ ดท้ายที่เมื่ อผูอ้ ่าน ปิ ดประตูบานนั้นลง
ผูอ้ ่ านจะต้อ งได้รับความประทับใจ รวมถึ งการได้รับข้อ คิด คติเตือ นใจ แนวทางที่จะนามาปรับ
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน ซึ่งรอมแพงได้สร้างประตูบานสุ ดท้ายนี้ดว้ ยกลวิธีที่หลากหลายพร้อม
ให้ผอู ้ ่านได้รับความประทับใจใหม่ ๆ หลังจากวางหนังสือลง นับได้วา่ กลวิธีในการนาเสนอเนื้ อหา
ของรอมแพงนั้น มีความหลากหลาย และน่าสนใจเป็ นอย่างมาก แสดงให้เห็นว่ากว่าจะเป็ นนวนิยาย
แต่ละเล่ มนั้นผูแ้ ต่งต้องใช้กลวิธีที่แปลกใหม่ และสร้างสรรค์ เพื่อ ดึ งดู ดให้ผูอ้ ่ านไม่ ถอดใจก่ อ น
เรื่ องจบ นับเป็ นความท้าทายของผูแ้ ต่งนวนิ ยายที่จะต้องสรรหากลวิธีในการดาเนิ นเรื่ องใหม่ ๆ มา
ตอบโจทย์ผอู ้ ่านอย่างสม่าเสมอ
อนึ่ ง จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาไทยได้ระบุสาระและมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ท้ งั สาระที่ 1 การอ่าน มาตรฐานที่ 1.1 ใช้กระบวน
การอ่านสร้างความรู ้และความคิดเพื่อ นาไปใช้ตดั สิ นใจ แก้ปัญหาในการดาเนิ นชี วิต และมี นิสัย
รักการอ่ าน และสาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม มาตรฐานที่ 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็ น
วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริ ง ซึ่งการศึกษา
กลวิธี ใ นการน าเสนอเนื้ อ หาและการใช้ภ าษาในนวนิ ย าย ของ รอมแพง สามารถตอบโจทย์
มาตรฐาน และสาระการเรี ยนรู ้ดงั กล่าวข้างต้น ทั้งในคุณค่าด้านเนื้ อหา ด้านสังคม ด้านข้อคิด และ
ด้านวรรณศิลป์ จากกลวิธีการนาเสนอเรื่ องราวที่หลากหลาย ความทรงคุณค่าในเนื้ อหาที่แฝงไปด้วย
เกร็ ดความรู ้ทางประวัติศาสตร์ ความงดงามทางด้านการเลือกใช้ภาษา ล้วนเป็ นขั้นตอนการสร้าง
นักอ่ านรุ่ นใหม่ที่มิใช่ อ่านเพื่อความสนุ ก หรื อความรู ้เพียงอย่างเดียว แต่นักอ่านเหล่านี้ จะเป็ นนัก
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อ่านที่มีความคิดวิเคราะห์คุณค่าด้านต่าง ๆ ที่ได้ฝึกการอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณ และที่สาคัญสามารถ
นาเรื่ องที่อ่านไปศึกษาค้นคว้าต่อไปได้ ดังนี้
การศึ ก ษานวนิ ย าย ของ รอมแพง ทั้ง 5 เรื่ อ ง พบว่า กลวิธี ใ นการน าเสนอเนื้ อ หาและ
การใช้ภาษาของผูเ้ ขียน ทาให้เห็นคุ ณค่าของเนื้ อ หาในนวนิ ยายที่มิใช่เพื่อ ความบันเทิงเพียงอย่าง
เดียวเท่านั้น แต่ได้แฝงการบันทึกเหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์ไทย เพื่อให้เยาวชนรุ่ นหลังได้
เกิ ดความภาคภู มิใจในบรรพบุ รุษไทย สามารถใช้เป็ นแนวทางแก่ ค รู ผูส้ อนในการจัดการเรี ย น
การสอนในเรื่ อง วรรณกรรมไทย ให้มีการมองวรรณกรรมที่หลากหลาย เล็งเห็นความสาคัญของ
ภาษาที่ผเู ้ ขียนต้องการสื่อสารให้ผอู ้ ่านได้ชดั เจนมากยิง่ ขึ้น
การพัฒ นาเยาวชนให้ มีค วามรู ้ ความสามารถโดยส่ งเสริ ม ให้เยาวชนมี นิ สัยรั ก การอ่ าน
โดยเริ่ มให้นักเรี ยนเลือกอ่านหนังสื อที่นักเรี ยนสนใจ และเพิ่มความซับซ้อนด้านเนื้ อ หาที่ยากขึ้น
ตามล าดับ นอกจากการปลู กฝั งให้นักเรี ยนมี นิสัยรักการอ่ านแล้วนั้น การอ่ านอย่างคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ และสามารถประเมินค่าเรื่ องที่อ่าน สามารถนาความรู ้จากเรื่ องที่อ่านไปปรับประยุกต์ใช้
เป็ นแนวทางในการด าเนิ น ชี วิต ประจ าวัน ได้น้ ั น เป็ นจุ ด มุ่ งหมายส าคัญ ส าหรั บ การสอนอ่ า น
สอดคล้อ งกับหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น ฐานปี พุทธศักราช 2551 กลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาไทยได้ระบุสาระและมาตรฐานการเรี ยนรู ้ สาระที่ 1 การอ่ าน มาตรฐานที่ 1.1 ใช้กระบวน
การอ่ านสร้างความรู ้และความคิดเพื่อ นาไปใช้ตดั สิ น ใจ แก้ปัญ หาในการดาเนิ น ชี วิตและมี นิสัย
รักการอ่าน
นอกจากนี้ หลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานปี พุ ท ธศัก ราช 2551 กลุ่ ม สาระ
การเรี ยนรู ้ภาษาไทยได้ระบุ ส าระและมาตรฐานการเรี ยนรู ้ สาระที่ 5 วรรณคดี แ ละวรรณกรรม
มาตรฐานที่ 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า
และนามาประยุกต์ใช้ในชี วิตจริ ง ทั้งนี้ ได้กาหนดสาระการเรี ยนรู ้แกนกลางเพื่อ เป็ นแนวทางให้
ครู ผู ้ส อนได้น าไปใช้ใ นการจัด การเรี ย นการสอน เช่ น สาระการเรี ย นรู ้ แ กนกลาง ระดับ ชั้น
มัธยมศึก ษาปี ที่ 4-6 นักเรี ยนสามารถจับ ใจความ ตีค วาม วิเคราะห์ วิจารณ์ คาดคะเนเหตุก ารณ์
แสดงความคิดเห็ น รวมถึ งการนาเรื่ อ งที่อ่ านไปประยุกต์ใช้ในชี วิตประจาวัน ได้ ซึ่ งประเภทสื่ อ
ที่สาระการเรี ยนรู ้แกนกลางกาหนด เช่น ข่าวสารจากสื่อสิ่ งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรี ยนรู ้
ต่า ง ๆ ในชุ ม ชน บทความ นิ ท าน เรื่ อ งสั้น นวนิ ย าย วรรณคดี สารคดี บัน เทิ งคดี วรรณกรรม
พื้นบ้าน พระบรมราโชวาท รวมถึงบทร้อยกรอง กวีนิพนธ์ ต่าง ๆ เป็ นต้น
จากสาระการเรี ยนรู ้ แกนกลางข้างต้นผูว้ ิจยั ได้แบ่ งคุ ณ ค่าด้านการจัดการเรี ยนการสอน
ที่สอดคล้อ งกับกลวิธีในการนาเสนอเนื้ อหาและการใช้ภาษาในนวนิ ยาย ของ รอมแพง มี 2 ด้าน
ดังนี้
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1. คุณค่าด้ านเนื้อหา
จุ ด เด่ น ในนวนิ ยายของรอมแพงประการส าคั ญ คื อ เนื้ อหาที่ ท รงคุ ณ ค่ า ทางด้ า น
ประวัติศ าสตร์ แม้เนื้ อ หาทางประวัติ ศาสตร์ ในนวนิ ยายได้ผ่านการเสริ ม แต่ งไม่ ว่าจะเป็ นการ
ใส่ บทสนทนา การใส่ อารมณ์ของตัวละคร การสร้างตัวละครบางตัวขึ้นมาเพื่อให้เนื้ อเรื่ องสมบูรณ์
ทั้งนี้ท้ งั นั้นการอ่านนวนิ ยายอิงประวัติศาสตร์ก็เป็ นการจุดประกายให้ผูอ้ ่าน โดยเฉพาะเยาวชนเกิด
ความตื่นตัว ใคร่ รู้ความจริ งในประวัติศาสตร์ นวนิยายจึงเป็ นจุดเริ่ มต้นของการศึกษาค้นคว้าความรู ้
ทางประวัติศาสตร์ต่อไป นอกจากนี้ การใช้ภาษาตามยุคสมัยของเนื้อเรื่ อง ที่รอมแพงมักสอดแทรก
ไว้ในนวนิ ยาย นับ ว่าเป็ นความรู ้ใหม่ ๆ ให้กับคนรุ่ นใหม่ ได้เป็ นแนวทางในการศึ กษาเพิ่มเติ ม
เกี่ยวกับเรื่ องภาษาในยุคสมัยต่าง ๆ
อย่างไรก็ตาม นอกจากความรู ้ที่รอมแพงได้สอดแทรกในนวนิ ยายแล้วนั้น นวนิ ยายของ
รอมแพง ยังเป็ นนวนิ ยายที่ให้ความเพลิดเพลินแก่ผอู ้ ่าน การเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนเริ่ มอ่านนวนิยาย
ที่ไ ม่ ตึงเครี ยด มี เนื้ อ หาที่ ไ ม่ ซับ ซ้อ น การใช้คาสั้น ๆ เข้าใจง่าย เป็ นอี ก แนวทางหนึ่ งในการฝึ ก
ให้นกั เรี ยนมีทศั นคติที่ดีต่อการอ่านหนังสือ เกิดความสนุกกับการอ่าน จนเกิดเป็ นนิสยั รักการอ่านที่
ติดตัวนักเรี ยนอย่างถาวรต่อไป
นอกจากนี้ เนื่ อ งจากงานเขียนนวนิ ยายมุ่ งถ่ ายทอดเรื่ อ งราวความเป็ นจริ งทางด้านสังคม
มีการเสริ มแต่งเรื่ องราวให้เกิดความสมบูรณ์ ความสนุ กสนานมากยิง่ ขึ้น ในนวนิ ยายของรอมแพง
ท าให้ ผูอ้ ่ านได้เห็ น สภาพความเป็ นอยู่ข องสัง คมในยุค สมัย ที่ แ ตกต่ างกัน ไม่ ว่า จะเป็ นการล่ า
อาณานิ คม การติดต่อสื่ อสารระหว่างกัน ความเชื่อของผูค้ นในยุคต่าง ๆ แนวทางการดาเนิ นชีวิต
ของคนในยุค สมัยที่ แตกต่ างกัน ปั ญ หาทางสั งคมที่ แตกต่ างกัน ในแต่ ล ะยุค สมัย ล้ว นส่ งผ่า น
นวนิ ยายเป็ นประสบการณ์ให้ผอู ้ ่านได้เกิดการเรี ยนรู ้ และนาประสบการณ์ทางอ้อมเหล่านี้ มาปรับ
ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับชีวติ ประจาวันของตนเองอย่างมีคุณภาพ และมีความสุข
ผูแ้ ต่งแทรกความรู ้ทางด้านวรรณคดีสาคัญ ๆ ไว้สาหรับการเรี ยนรู ้ ทั้งยังมี ความสามารถ
ทางด้านการประพันธ์บทร้อยกรอง ได้สอดแทรกบทประพันธ์ประเภทร้อ ยกรองไว้ในนวนิ ยาย
เพื่อให้ผอู ้ ่ านมี ความรู ้สึกแปลกใหม่ ไม่เบื่อ โดยบทร้อยกรองที่นามาสอดแทรกในแต่ละเรื่ อ งนั้น
ย่อมมีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็ นการเปิ ดเรื่ อง การนาบทร้อยกรองผ่านบทสนทนาของตัวละคร
การใช้สาหรับบทเกี้ยวพาราสี ที่มิอาจกล่าวตรง ๆ ได้ รวมถึงการนาบทร้อยกรองไปไว้ในตอนจบ
ของนวนิ ยาย การสอดแทรกบทประพัน ธ์ ประเภทร้อ ยกรองมี หลากหลายประเภท ไม่ ว่าจะเป็ น
โคลงสี่สุภาพ กลอนสุภาพ กลอนหก และกาพย์ยานี 11
คุณค่าด้านเนื้อหาอีกประการหนึ่งคือ การแฝงข้อคิด คติเตือนใจ ไม่วา่ จะเป็ นการปลูกฝังให้
เยาวชนไทยเกิดความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์ ส่งเสริ มให้เยาวชนเกิดความภาคภูมิใจใน
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สถาบันพระมหากษัตริ ย ์ ระลึกถึงพระคุณของบรรพบุรุษที่กอบกูช้ าติให้ธารงอยูจ่ วบจนปั จจุบนั นี้
ความเสี ยสละของบรรพบุรุษไทยที่ตอ้ งการให้ประเทศไทยยังคงความเป็ นเอกราชไม่ตกเป็ นทาส
ของชาติใด โดยการยอมรับวัฒนธรรมจากชาติตะวันตกเข้ามาปรับใช้กบั วัฒนธรรมดั้งเดิมของไทย
เพื่อต้องการเป็ นที่ ยอมรับจากต่างชาติ และปลูกฝังให้คนไทยทุกคน โดยเฉพาะเยาวชนไทยผูซ้ ่ ึ ง
จะเป็ นกาลังของชาติในอนาคตมีความทะนงในศักดิ์ศรี แห่งความเป็ นไทย
ข้อ คิดด้านความรัก นวนิ ยายของรอมแพงแสดงให้เห็ นว่าความรักนั้นเป็ นสิ่ งที่สวยงาม
เป็ นสิ่งที่ดี ความรักที่จะสร้างประโยชน์ให้กบั ผูน้ ้ นั ต้องอยูใ่ นช่วงเวลาที่เหมาะสม การวางตนให้มี
ศักดิ์ศรี ท้งั ฝ่ ายหญิงและฝ่ ายชาย ความรักที่ดีตอ้ งดารงอยูบ่ นความถูกต้อง นอกจากนี้รอมแพงยังเน้น
ในเรื่ องของการรักนวลสงวนตัวของผูห้ ญิงที่มีมาแต่โบราณจวบจนถึงปั จจุบนั นี้ เป็ นค่านิยมที่ดีของ
ไทยที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่วา่ จะอยูใ่ นยุคสมัยใด
ข้อคิดการดาเนิ นชี วิต ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องการวางตัวในสังคม การมองเหตุผลของตัวละคร
ว่าไม่มีใครในโลกนี้ อยากทาความผิด ทุก ๆ ความผิดนั้นย่อมมีสาเหตุ และได้แสดงผลของการทา
ความผิด ตัวละครในนวนิยายของรอมแพง มีที่มาที่ไปสมเหตุสมผล การทาดียอ่ มได้รับผลดี การทา
ความชัว่ ทาในสิ่งที่ไม่ดี ผลของการกระทาที่ได้รับก็ยอ่ มไม่ดีตามไปด้วย
2. คุณค่าด้ านภาษา
การจัดการเรี ยนการสอนทั้งในเรื่ องการอ่านวรรณกรรมนั้น ครู ผสู ้ อนสามารถใช้นวนิ ยาย
ของรอมแพงมาเป็ นสื่อประกอบการจัดการเรี ยนการสอนได้เป็ นอย่างดี เช่น นาตัวบทมาให้นกั เรี ยน
อ่านจากนั้นให้นักเรี ยนวิเคราะห์คุณค่าด้านต่าง ๆ สามารถบอกข้อคิดที่ได้รับจากการอ่านมาปรับ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั หวังว่านวนิยายของรอมแพงจะมีส่วนทาให้นักเรี ยนเกิด
ทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการอ่าน และพัฒนาเป็ นนิสยั รักการอ่านต่อไป

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะทั่วไป
1.1 จากผลการวิจยั เรื่ อง กลวิธีในการนาเสนอเนื้ อหาและการใช้ภาษาในนวนิ ยาย ของ
รอมแพง แสดงให้เห็ น คุ ณ ค่ าทางด้านการเลื อ กใช้ก ลวิธีท างภาษาด้านต่ าง ๆ ในนวนิ ย าย ของ
รอมแพง ผูอ้ ่านสามารถนาความรู ้ดงั กล่าวไปใช้ให้เป็ นประโยชน์ในการสร้างสรรค์ผลงานของตน
ต่อไป
1.2 ผูอ้ ่านสามารถนาผลการศึกษาไปปรับประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ การสังเคราะห์
รวมถึงการประเมินค่า งานเขียนประเภทต่าง ๆ ทั้งวรรณคดี และวรรณกรรมในปั จจุบนั
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1.3 ผูอ้ ่านสามารถนาผลการศึกษาไปปรับใช้สาหรับการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชา
ภาษาไทย เรื่ อ งการอ่ า นวรรณกรรมไทย ทั้งในระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น ระดับ มัธ ยมศึ ก ษา
ตอนปลาย และอุดมศึกษา เพื่อเสริ มสร้างทักษะด้านการอ่าน และวรรณกรรมให้แก่นักเรี ยน นิ สิต
นักศึกษา ต่อไป
2. ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยต่ อไป
2.1 ผูท้ ี่ ส นใจศึ ก ษากลวิธี ใ นการน าเสนอเนื้ อ หาและการใช้ภ าษาในวรรณคดี และ
วรรณกรรม สามารถใช้เป็ นแนวทางในการศึกษาตัวบทวรรณคดี และวรรณกรรมเรื่ องอื่น ๆ
2.2 ผู ้ส นใจศึ ก ษากลวิธี ใ นการน าเสนอเนื้ อหาและการใช้ภ าษาในวรรณคดี และ
วรรณกรรม สามารถใช้งานวิจยั ฉบับนี้ นาไปบูรณาการกับการศึกษาเกี่ยวกับกลวิธีในการนาเสนอ
เนื้อหาและการใช้ภาษาในแนวคิดอื่น ๆ ที่ปรากฏในตัวบทของวรรณคดี และวรรณกรรม
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ประวัติส่วนตัว
รอมแพง เป็ นนามปากกาของ จันทร์ยวีร์ สมปรี ดา ชื่อเดิม เกศินี ชื่อเล่น อุย้ เกิด พ.ศ. 2520
ภูมิลาเนา อาเภอสิชล จังหวัดนครศรี ธรรมราช
ประวัติการศึกษา
สาเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรี ยนวัดประทุมทายการาม
สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรี ยนกัลยาณี ศรี ธรรมราช
สาเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จากคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิชาเอกประวัติศาสตร์ศิลปะ วิชาโทภาษาไทย
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ประวัติการทางาน
หลังจากสาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ได้เข้าทางานประจาขายเครื่ องสาอาง ขายบ้าน
เลขานุ การทนายความ ธุ รการ พนักงานประมาณราคาของบริ ษทั ตกแต่งภายใน พนักงานพิสูจน์
อัก ษร ภัณ ฑารัก ษ์ (ผูด้ ู แ ลพิ พิธ ภัณ ฑ์) เริ่ ม เขี ย นหนั งสื อ ประมาณปี พ.ศ. 2549 และได้ร วมเล่ ม
ในปี ถัดมา
ผลงานด้ านการเขียน
นวนิ ย ายที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ ร ะหว่ า งปี พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2559 มี จ านวน 22 เรื่ อ ง ซึ่ งมี
นวนิยายจานวน 7 เรื่ อง ได้นามาสร้างเป็ นละครโทรทัศน์ ดังนี้
สายลับลิปกลอส

ตีพมิ พ์ครั้งแรก พ.ศ. 2549

ปั กษานาคา

ตีพมิ พ์ครั้งแรก พ.ศ. 2549

ลูกทุ่งโมดิฟายด์

ตีพมิ พ์ครั้งแรก พ.ศ. 2550

พรายพรหม

ตีพมิ พ์ครั้งแรก พ.ศ. 2550

นามาสร้างเป็ นละครโทรทัศน์

มิติรักข้ามดวงดาว

ตีพมิ พ์ครั้งแรก พ.ศ. 2550

นามาสร้างเป็ นละครโทรทัศน์

พรายพยากรณ์

ตีพมิ พ์ครั้งแรก พ.ศ. 2550

นามาสร้างเป็ นละครโทรทัศน์

พรายเนตรทิพย์

ตีพมิ พ์ครั้งแรก พ.ศ. 2550

ยมธิดา

ตีพมิ พ์ครั้งแรก พ.ศ. 2551

ป่ วนรัก สลับร่ าง

ตีพมิ พ์ครั้งแรก พ.ศ. 2552

เรื อนพะยอม

ตีพมิ พ์ครั้งแรก พ.ศ. 2552

นามาสร้างเป็ นละครโทรทัศน์

ดาวเกี้ยวเดือน

ตีพมิ พ์ครั้งแรก พ.ศ. 2552

นามาสร้างเป็ นละครโทรทัศน์

บุพเพสันนิวาส

ตีพมิ พ์ครั้งแรก พ.ศ. 2553

นามาสร้างเป็ นละครโทรทัศน์

ดาวเกี้ยวเดือน(ภาคพิเศษ) ตีพมิ พ์ครั้งแรก พ.ศ. 2553
สายลับไวท์โรส

ตีพมิ พ์ครั้งแรก พ.ศ. 2554

สายลับอายแชโดว์

ตีพมิ พ์ครั้งแรก พ.ศ. 2554

โภคีธรา

ตีพมิ พ์ครั้งแรก พ.ศ. 2554

คีตโลกา

ตีพมิ พ์ครั้งแรก พ.ศ. 2554

มินตรา

ตีพมิ พ์ครั้งแรก พ.ศ. 2556

นามาสร้างเป็ นละครโทรทัศน์
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ตารารักยอดพธู

ตีพมิ พ์ครั้งแรก พ.ศ. 2557

เจ้าแม่กวนอิม

ตีพมิ พ์ครั้งแรก พ.ศ. 2557

มณี รัตนะ

ตีพมิ พ์ครั้งแรก พ.ศ. 2558

ตารารักยอดดวงใจ

ตีพมิ พ์ครั้งแรก พ.ศ. 2559

รางวัลด้ านงานเขียน
รางวัล “เซเว่นบุ๊คอวอร์ ด” ประจาปี 2553 รางวัลรองชนะเลิ ศอันดับ 2 จากนวนิ ยายเรื่ อ ง
บุพเพสันนิวาส
รางวัล เพชรกนก ประจาปี 2561 จากนวนิยายเรื่ อง คีตโลกา
รางวัลจากเวทีสยามดารา สตาร์ อวอร์ดส์ 2018 รางวัลบทประพันธ์ยอดนิยม สาขาโทรทัศน์
จากนวนิยายเรื่ อง บุพเพสันนิวาส
รางวัลนาคราช ครั้งที่ 3 หรื อ เวทีดาราอินไซด์ อวอร์ด 2018 ได้รับรางวัลบทประพันธ์ยอด
เยีย่ มแห่งปี จากนวนิยายเรื่ อง บุพเพสันนิวาส
คาวิจารณ์จากผู้อ่านในงานเขียนนวนิยายของรอมแพง จากเว็บไซส์ www.pantip.com
- ชอบแนวการเขียนของคุณรอมแพงก็สนุ กทุกเรื่ องค่ะ อ่านแล้วอมยิม้ ตลอดแนะนาดาวเกี้ยวเดือน
กับปั กษานาคาค่ะ เรื่ องอื่ น ๆ ก็สนุ กดี แต่ชอบบุพเพสันนิ วาสที่สุดค่ะ (ประกายพรึ ก . สื บค้นเมื่ อ
15 สิงหาคม 2562, จาก https://pantip.com/topic/30412319.)
- นวนิ ยายส่ วนใหญ่ น างเอกจะคล้าย ๆ กัน ค่ะ แนะนา เรื่ อ ง พรายพรหม เรื อ นพะยอม โภคีธ รา
คีตโลกา และเรื่ องล่าสุด มินตรา ค่ะ
(จอมนาง. สืบค้นเมื่อ 15 สิงหาคม 2562, จาก https://pantip.com/topic/30412319.)
- เราชอบมณี รัตนะ อ่านจบแล้วยังติดอยูใ่ นใจ ต้องซ้ าอี กรอบ เรื อ นพะยอมก็สนุ กดี แต่ตอนเป็ น
ละครไม่ได้ดู (NekoPonyo. สืบค้นเมื่อ 15 สิงหาคม 2562, จาก https://pantip.com/topic/37498429.)
- นิ ยายของรอมแพง สนุกทุกเรื่ องนะคะ ภาษาที่ผเู ้ ขียน เขียนสวยมากคะ อ่านทุกเรื่ องของรอมแพง
ที่ชอบมากก็บุพเพสันนิ วาส พรายพรหม ดาวเกี้ ยวเดื อน เรื อ นพยอม ปั กษานาคา (In-Love-Octo.
สืบค้นเมื่อ 15 สิงหาคม 2562, จาก https://pantip.com/topic/37498429.)
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1. พรายพรหม

ภาพที่ 2 ปกนวนิยายเรื่ อง พรายพรหม. สืบค้นเมื่อ 17 กรกฎาคม 2562,
จาก https://www.naiin.com/writer/013744/.
พ.ศ. 2549 พิมพ์ล ดา เป็ นภรรยาของปรเมศหนุ่ มเจ้าชู ้ ต่อ มาปรเมศขอหย่าเพื่อ ไปอยูก่ ับ
ภรรยาน้อย ชื่อว่ากัญจรี จนเกิดการลงไม้ลงมือทาให้พิมพ์ลดาตกบันได สลบไประหว่างที่สลบนั้น
พิมพ์ลดาเห็ นชายผ้าเหลืองคล้ายสี จีวรในนิ มิต เมื่อฟื้ นขึ้นมาพบว่ามีผหู ้ ญิงคนหนึ่ งหน้าตาเหมือ น
เธอซึ่งอยูใ่ น พ.ศ. 2480 ผูห้ ญิงคนนั้นชื่อว่าน้อย ซึ่งมีโรคประจาตัวเป็ นโรคหัวใจ
พ่อ ของคุณ น้อยชื่อ ว่าคุณวินิจเป็ นพ่อค้าร่ ารวยระดับเจ้าสัว มี ภรรยาหลายคนแต่มี ลูกกับ
ภรรยา 2 คน คุ ณน้อ ยมี พี่สาวต่างมารดาชื่ อ ว่า คุ ณ นฤนาฏ แม่ ของคุ ณ นฤนาฏชื่ อ ว่าคุ ณ ประคอง
หล่อนไม่ค่อยชอบคุณน้อยมากนัก เพราะว่าคุณน้อยเป็ นลูกของภรรยาน้อย แม่ของคุณน้อยเป็ นเด็ก
รับใช้ในบ้านชื่ อ แหวน คุ ณ ประคองหมั่น ยุแยงให้ลู ก สาวทาตนให้อ ยู่เหนื อ คุ ณ น้อ ยโดยเฉพาะ
ในเรื่ อ งการเรี ยน แต่ไ ม่ สามารถเรี ยนชนะคุ ณ น้อ ยได้ เพราะคุ ณ น้อ ยเรี ยนเก่ งมาก จึงขอคุ ณ พ่อ
ไปเรี ยนต่อที่ปีนัง ขณะที่คุณนฤนาฏเรี ยนที่ปีนังก็ได้เจอกับชายหนุ่มรู ปหล่อชื่อว่าประพันธ์
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หลัง จบการศึ ก ษาที่ ปี นั ง กลับ มาบ้า น เธอกลายเป็ นสาวสมั ย ใหม่ แต่ ง กายโฉบเฉี่ ย ว
เมื่อก้าวเท้าขึ้นบ้าน คุณนฤนาฏ กลับใจเป็ นมิตรกับคุณน้อยเพื่อชดเชยกับที่เคยทาไม่ดีกบั คุณน้อย
เอาไว้ แต่คุณประคองก็ยงั คอยยุแยงให้คุณนฤนาฏไม่ชอบคุณน้อยอยูเ่ สมอ
พิมพ์ลดาผูซ้ ่ ึ งเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างพบว่าคุณนฤนาฏหน้าเหมือนกัญจรี ซ่ ึ งเป็ นภรรยาน้อย
ของปรเมศ ส่ วนคุณประพันธ์กลับมี หน้าตาเหมือ นปรเมศ ในคืนหนึ่ งพ่อ ของคุณนฤนาฏ จัดงาน
เลี้ ยงต้อ นรับลู กสาวที่เพิ่งจบการศึกษาจากปี นัง คุ ณ ประพัน ธ์ก็ไ ด้รับเชิญ มาร่ วมงานเลี้ ยงนี้ ด้วย
ในฐานะคู่หมั้นของคุณนฤนาฏ เมื่อคุณประพันธ์เจอคุณน้อยเขาก็รู้สึกชอบตามแบบผูช้ ายเจ้าชูท้ วั่ ไป
ด้านคุณน้อยมีความสามารถในด้านการเรื อน ซึ่งผิดกับพิมพ์ลดาที่จบการศึกษาเกี่ยวกับด้าน
วรรณกรรม พิมพ์ลดารู ้สึกว่าผูค้ นในยุค พ.ศ. 2480 พูดจาฟั งแล้วดูตลก ทาท่าทางประกอบคาพูด
มากเกินกว่าจาเป็ น ในงานเลี้ยงแขกในงานชมกันว่าอาหารอร่ อย คุณนฤนาฏจึงอยากพาคุณน้อยไป
เปิ ดตัวกับแขกในงาน แต่คุณน้อยปฏิเสธเพราะลึก ๆ แล้วยังไม่มนั่ ใจว่าคุณนฤนาฏจะจริ งใจกับตน
หรื อ ไม่ นอกจากความสามารถในด้า นการเรื อ นแล้วนั้ นคุ ณ น้ อ ยก็ มี ค วามรู ้ ใ นด้านสมุ น ไพร
จากนายเทิ ด ซึ่ งนายเทิ ดมี หน้าตาคล้ายกับ พ่อ ของพิมพ์ล ดา นายเทิด เป็ นคนงานในบ้านคอยหา
ของเล่นมาให้คุณน้อยเล่น นายเทิดแอบชอบแม่แหวนแม่ของคุณน้อย สุ ดท้ายนายเทิดก็ไม่สามารถ
ชนะใจแม่แหวนได้เพราะแม่แหวนต้องตกเป็ นเมียของคุณวินิจ
คุณประพันธ์ หนุ่มนักการทูต ได้รับเชิญไปงานเลี้ยงแห่งหนึ่ ง ซึ่งชวนคุณนฤนาฏไปด้วยใน
ฐานะคู่หมั้นของตน คุ ณน้อยช่ วยแต่งตัว แต่งหน้า ให้คุณ นฤนาฏเพื่อไปงานเลี้ ยง เมื่ อ ไปถึงงาน
คุณนฤนาฏพบว่าตนลืมผ้าคลุมไหล่ คุณประพันธ์เสนอว่าให้คุณนฤนาฏรอหน้างานอย่าเพิง่ เข้าไป
เนื่ องจากในงานมีแขกผูใ้ หญ่จานวนมาก ส่ วนตนจะกลับไปเอาผ้าคลุมไหล่ที่บา้ นให้ เมื่ อถึงบ้าน
คุณประพันธ์สอดส่ายสายตาหาคุณน้อย ทันใดนั้นเห็นคุณน้อยออกมาจากห้องน้ า ก็วานให้คุณน้อย
เข้าไปหยิบ ผ้าคลุ ม ไหล่ ให้คุ ณ นฤนาฏ คุ ณ ประพัน ธ์เดิ น ตามเข้าไปติด ๆ แล้วได้ขื น ใจคุ ณ น้อ ย
ในห้องคุณนฤนาฏ พิมพ์ลดาสังเกตว่าเหตุใดคุณน้อยจึงไม่ขดั ขืนเลย เมื่อคุณประพันธ์เดินออกจาก
ห้อง พิมพ์ลดาเดินเข้าไปดูคุณน้อยใกล้ ๆ พบว่าผ้าปูที่นอนติดคราบเลือด คุณน้อยแทนที่จะเสี ยใจ
กลับเข้มแข็ง แล้วเก็บผ้าปูที่นอนไปซัก
พิมพ์ลดายืนมองคุณน้อยนอนซึมอยูใ่ นห้อง นึกสงสารตัวเองว่าไม่วา่ ชาติภพไหนก็ตอ้ งพบ
เจอแต่ผูช้ ายเจ้าชู ้ ป้ าแก้วหญิ งชราที่ เลี้ ยงคุ ณ น้อ ยมาตั้งแต่ เด็กเป็ นห่ วงคุ ณ น้อ ย ให้คุ ณ หมอมาดู
อาการแต่คุณ น้อ ยบอกไม่ เป็ นไร ช่ วงบ่ายก็สามารถลุ กขึ้นไปทางานได้ตามปกติแต่แอบร้อ งไห้
ตลอดเวลา นับวันพิมพ์ลดารู ้สึกว่าตนกับคุณน้อยเหมือนเป็ นคนคนเดียวกัน คุณน้อยนั้นเมื่อมีเวลา
ทุกข์ใจก็จะเขียนบันทึกระบายความในใจ ชี วิตของคุ ณน้อ ยในทุกวันมี แต่ความแห้งแล้งทุกข์ใจ
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จนวันหนึ่ งคุ ณ น้อ ยมี อ าการคลื่น ไส้ซ่ ึ งอาการคล้ายกับคนท้อง พิมพ์ลดาตกใจพลางก้มมองท้อ ง
ตัวเอง คิดถึงลูกที่เพิง่ แท้งไป
ยิง่ ใกล้วนั แต่งงานของคุ ณนฤนาฏกับ คุ ณ ประพัน ธ์ก็ยิ่งเหมื อ นนรกกับคืบ คลานมาใกล้
คุณน้อย อาการแพ้ทอ้ งก็ดูจะเพิม่ มากขึ้น จนวันหนึ่ งคุ ณนฤนาฏไปรับชุดแต่งงานกับคุณประคอง
พร้อ มแจกการ์ ด แต่ง งานกับ ผูใ้ หญ่ ระหว่างที่ คุณ ประพัน ธ์นั่ งรอที่ ห้ อ งรับ แขก พอสบโอกาส
คุ ณ น้ อ ยเดิ น เข้าไปหาคุ ณ ประพัน ธ์ คุ ณ ประพัน ธ์โ ผเข้ากอด หอม คุ ณ น้ อ ยบอกความจริ งกับ
คุณ ประพันธ์ว่าตนกาลังตั้งท้อ ง คุ ณ ประพันธ์ตกใจมาก คุ ณ น้อ ยต้อ งการให้คุณประพันธ์ยกเลิ ก
การแต่งงาน และหนี ไปกับคุณน้อยอยูด่ ว้ ยกันตามประสาพ่อ แม่ ลูก แต่คุณประพันธ์ปฏิเสธเพราะ
คุณประพันธ์ตอ้ งการที่จะเป็ นทูต และคุณนฤนาฏก็มีความพร้อมที่จะเป็ นภริ ยาทูต โดยให้คุณน้อย
ใช้สมุนไพรจัดการเด็กในท้อง และหากคุณประพันธ์แต่งงานกับคุณนฤนาฏแล้วก็จะเปิ ดตัวกับทุก
คนว่าคุณน้อยเป็ นภรรยาอีกคนของตน คุณน้อยไม่ยอม คุณประพันธ์จึงบอกอย่างไร้เยือ่ ใยว่า บางที
คุ ณ น้อ ยอาจจะไปท้อ งกับ คนอื่ นแล้วมาโบ้ยใส่ ตนก็ไ ด้ เหตุการณ์ น้ ี ท าให้คุ ณ น้อ ยเจ็บ แค้น มาก
พิมพ์ลดามองคุณน้อยอย่างเศร้าใจ คุณน้อยเขียนบันทึกมีใจความว่า ตนนั้นไม่มีทางเลือกแล้วจะให้
คุณนฤนาฏมาแย่งทุกสิ่งทุกอย่างจากเราไปได้อย่างไร ทั้งยังสัญญากับลูกในท้องว่าจะทาทุกวิถีทาง
เพือ่ ให้ลูกมีพอ่
เมื่อคุณนฤนาฏกับคุณประคองกลับมาที่บา้ น คุณน้อยลุกขึ้นหยิบห่ อยาสมุนไพรในลิ้นชัก
มาเหน็ บชายพก พิมพ์ลดาพยายามตะโกนสุ ดเสี ยง เอาตัวของตัวเองมาขวาง แต่ก็ไม่ เป็ นผลเพราะ
ร่ างพิ ม พ์ล ดานั้น โปร่ ง แสงไม่ มี ใครสามารถเห็ น ได้ เมื่ อ คุ ณ นฤนาฏมาก็ บ่ น หิ วทั้งยัง ขอน้ าดื่ ม
แก้กระหาย คุณประคองหลังจากกลับมาก็ออกไปกับคุณวินิจที่งานเลี้ยงสมาคมการค้า ในบ้านจึง
เหลื อ แค่ คุ ณ นฤนาฏกับ คุ ณ น้อ ย เมื่ อ ทานข้าวเสร็ จ คุ ณ นฤนาฏก็ วานให้คุ ณ น้ อ ยไปชงกาแฟให้
คุณน้อยจึงได้โอกาสนายาสมุนไพรเทลงในถ้วยกาแฟจนหมดสิ้น พิมพ์ลดาร้องห่มร้องไห้ คุณน้อย
ยกกาแฟไปให้คุณนฤนาฏผูเ้ ป็ นพี่ แล้วเดินกลับมาในครัว ระหว่างนั้นก็นึกถึงภาพความดีงามของ
คุณนฤนาฏที่ทากับตน คุณน้อยก็รีบวิง่ ไปห้ามแต่ไม่ทนั เสี ยแล้วคุณนฤนาฏดื่มกาแฟหมดแล้ว คุณ
นฤนาฏชักเกร็งตกเก้าอี้ ตาเหลือก มองคุณน้อยด้วยความเคียดแค้น จากนั้นคุณนฤนาฏก็หนั หน้ามา
มองพิม พ์ล ดา มองสลับกัน อย่างนั้น คุ ณ น้อ ยร้อ งไห้พ ลางขอโทษ คุ ณ ประพัน ธ์เดิ นเข้ามาเห็ น
คุ ณ น้ อ ยก าลังขอโทษคุ ณ นฤนาฏ คุ ณ ประพัน ธ์ต่ อ ว่าคุ ณ น้อ ยอย่างรุ น แรง ทั้งยังบอกว่า ต่อ ให้
คุณนฤนาฏตายตนก็ไม่มีวนั รับผูห้ ญิงเลวอย่างคุณน้อยมาเป็ นเมีย คุณประพันธ์ร่ าไห้พร้อมกอดร่ าง
ไร้วญ
ิ ญาณคุณนฤนาฏไว้ในอ้อมแขน คุณน้อ ยตะโกนเสียงดังว่าจะไม่มีวนั ให้คุณนฤนาฏมาแย่งพ่อ
ของลูกไป
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คนรั บ ใช้ ใ นบ้ า นได้ ยิน ดั ง นั้ นจึ ง วิ่ ง เข้า มาดู คุ ณ ประพัน ธ์ หั น มามองคุ ณ น้ อ ยด้ ว ย
ความรังเกียจ และเคียดแค้น พิมพ์ลดาตกใจเพราะ แววตานั้นไม่ต่างอะไรกับปรเมศสามีของเธอเลย
พิมพ์ลดาจึงนึกได้วา่ เหตุการณ์ท้งั หมดที่เกิดขึ้นในชีวติ เธอนั้น ต้นเหตุไม่ได้มาจากปรเมศหรื อกัญจรี
แต่เกิดจากความริ ษยาของตนทั้งสิ้ น คุณน้อยเดินกลับเข้าไปในห้องเอามือกุมหน้าอกด้านซ้ายด้วย
ความเจ็บปวดเนื่ อ งจากตนนั้นเป็ นโรคหัวใจ พลันเหลื อบเห็นพิมพ์ลดาจึงร้องขอความช่ วยเหลื อ
ก่อนที่ร่างของคุณน้อยจะกระตุกและสิ้นลมหายใจ
คุ ณ วินิ จกับ คุ ณ ประคองถื อ สมุ ดของลู กสาวคนเล็ก รู ้สึ กเสี ยใจที่ต ้อ งมาเผาลู ก ทั้ง 2 คน
ส่ วนคุณประคองนั้นแค้นพร้อมทั้งสาปแช่ งคุณน้อ ย ขณะที่คุณวินิจกาลังจะใส่ สมุดเล่ มเล็กลงใน
โลงศพของคุณน้อย พิมพ์ลดาก็เห็นภาพของผูห้ ญิงอุ ม้ ทารกร่ วงลงมาจากสมุดแล้วทุกอย่างก็ดบั วูบ
ไป
พิ ม พ์ล ดาลื ม ตาขึ้ นมาเห็ น แสงสว่ า งปรากฏขึ้ นมาพร้ อ มกั บ พระชรารู ป หนึ่ งชื่ อ ว่ า
หลวงตาเงิน พระชราถามพิมพ์ลดาว่าทราบแล้วใช่ไหมว่าเพราะเหตุใดปั จจุบนั จึงพบเจอกับเรื่ องราว
แสนเจ็บปวดขนาดนี้ พิมพ์ลดาตอบว่าทราบแล้ว ทั้งยังถามพระชรากลับไปว่าตนสามารถแก้ไ ข
อะไรได้บา้ ง พระชราจึงตอบว่ามีแค่พิมพ์ลดาเท่านั้นที่สามารถตัดโซ่ แห่ งกรรมนั้นได้ ด้วยอานาจ
ของความผูกพันทาให้พระชราสามารถส่ งพิมพ์ลดากลับไปแก้ไขอดีตเพื่อตัดสิ นใจได้ใหม่อีกครั้ง
สิ้นเสียงนั้นก็เกิดแสงสว่างจ้า
พิมพ์ลดารู ้สึกตัวขึ้นมาอีกครั้งในโรงครัวบ้านคุณวินิจ แต่การกลับมาครั้งนี้ มิใช่มาในร่ างที่
โปร่ งแสงอีกแล้ว แต่กลับมาในร่ างของคุณน้อยที่สามารถแก้ไขสิ่ งที่เกิดขึ้นได้ ทันใดนั้นหล่อนได้
ยินเสี ยงคุณนฤนาฏถามว่ากาแฟที่สั่งนั้นเสร็ จแล้วหรื อยัง คุ ณน้อ ยที่มี พิมพ์ลดาอยูใ่ นร่ างกาลังยก
กาแฟก็รู้สึกหน้ามืด คุณนฤนาฏจึงใช้ให้ป้าแก้วพาคุณน้อยไปพัก
วันรุ่ งขึ้นเป็ นงานหมั้นของคุณประพันธ์กบั คุณนฤนาฏมีงานเต้นราในช่วงค่า คุณนฤนาฏ
บอกให้พ กั บ้าง ไปอาบน้ าแต่ งตัว มาร่ ว มงาน คุ ณ น้อ ยรี บ รับ คาพร้อ มลุ ก ขึ้ น ไปอาบน้ าแต่ง ตัว
คุณน้อยประยุกต์เสื้ อผ้าในสมัยนั้นจนกลายเป็ นผูน้ าแฟชัน่ ทุกคนในงานรู ้สึกตะลึงในความมัน่ ใจ
ความสวย ที่ ไ ม่ เหมื อ นกับ ผูค้ นในยุค พ.ศ. 2480 ระหว่างเต้น ร าในงานคุ ณ น้อ ยได้พ บกับ ผูช้ าย
คนหนึ่ งรู ้สึกคุน้ ตาแต่นึกอย่างไรก็นึกไม่ออก ซึ่ งคือหม่อมหลวงภิชาภัทร นพรัตน์ ชักรู ้สึกจะติดตา
ต้องใจคุณน้อย หลังจากเต้นไปสักพักคุณน้อยเริ่ มเหนื่อยจากโรคหัวใจ คุณนฤนาฏจึงให้คุณน้อยเข้า
บ้านไปพัก
เมื่อถึงงานที่คุณประพันธ์ตอ้ งรับคุณนฤนาฏไปงานเลี้ยงที่สถานทูต คุณนฤนาฏจึงวานให้
คุณน้อยแต่งตัวให้ เหตุการณ์เป็ นเหมือนเดิม เมื่อคุณนฤนาฏลืมผ้าคลุมไหล่ พิมพ์ลดาในร่ างคุณน้อย
รู ้วา่ เหตุการณ์ต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นจึงชวนป้ าแก้วไปนอนเป็ นเพือ่ น คุณน้อยนาผ้าคลุมไหล่จากเดิม
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ที่ พ าดไว้ในห้ อ งนอนมาพาดไว้ที่ ห้ อ งข้างล่ าง เมื่ อ คุ ณ ประพัน ธ์ ก ลับ มาเอาผ้า คลุ ม ไหล่ ข อง
คุ ณ นฤนาฏ ก็ ไ ด้เข้าไปในห้ อ งคุ ณ น้อ ย เพราะคิ ดว่าคุ ณ น้ อ ยนอนอยู่ คุ ณ ประพัน ธ์เข้าไปหอม
คุ ณ น้อ ย แต่กลายเป็ นหอมป้ าแก้วแทน คุ ณ ประพัน ธ์ต กใจจึงวิ่งหนี อ อกไป คุ ณ น้อ ยขอร้อ งให้
ป้ าแก้ว ไม่ บ อกเรื่ อ งนี้ กับ ใครเพราะต้อ งการให้คุ ณ นฤนาฏได้แ ต่ งงานกับ คุ ณ ประพัน ธ์อ ย่างมี
ความสุข
ช่ ว งสายวัน ต่ อ มาคุ ณ นฤนาฏมาชวนคุ ณ น้ อ ยไปตี เทนนิ ส ท าให้ คุ ณ น้ อ ยได้พ บกั บ
หม่อมหลวงภิชาภัทร ซึ่ งคุณนฤนาฏรู ้สึกชอบหม่ อมหลวงภิชาภัทร แต่หม่อ มหลวงภิชาภัทรกลับ
ชอบคุณ น้อย ด้านคุ ณประจิม เพื่อ นสนิ ทของหม่ อ มหลวงภิชาภัทรก็เริ่ มชอบคุ ณน้อยเหมื อ นกัน
หม่อมหลวงภิชาภัทร เอ่ยปากชวนคุณนฤนาฏกับคุณน้อยไปงานแซยิดของหม่อมย่าที่วงั ระหว่างที่
กาลังนั่งรถกลับบ้านคุณนฤนาฏบ่นกับคุณน้อยว่ารู ้สึกเสี ยดายที่รีบหมั้นกับคุณประพันธ์เพราะตน
นั้นรู ้สึกพอใจกับหม่อมหลวงภิชาภัทรขึ้นมาแล้ว
เมื่อถึงวันงานแซยิดของหม่อมย่าของหม่อมหลวงภิชาภัทร เมื่อหม่อมย่าเห็นคุณน้อยรู ้ชอบ
พอเพราะพิ ม พ์ล ดาในร่ างคุ ณ น้ อ ยเรี ย นด้านวรรณกรรม ซึ่ งหม่ อ มย่าก็ ช อบอ่ า นวรรณกรรม
เหมื อ นกันพิมพ์ลดารู ้สึ กว่าหม่ อ มย่าเหมื อ นป้ าทิพ ย์คนที่ เลี้ ยงดู พิมพ์ล ดามาตั้งแต่ตอนเด็ก ด้าน
คุณประจิมเมื่อเห็นว่าหม่อมหลวงภิชาภัทร สนใจในตัวคุณน้อยก็ถอดใจเพราะตั้งแต่เป็ นเพื่อนกัน
มาไม่เคยเห็นหม่วมหลวงภิชาภัทรสนใจหญิงใด คุณน้อยถามหม่อมหลวงภิชาภัทรว่าชอบตนหรื อ
หม่ อ มหลวงภิชาภัทรรู ้สึกอึ้ งแล้วตอบรับว่าใช่ ทั้งยังบอกว่าตนไม่เคยรู ้สึกแบบนี้ กับใครมาก่ อ น
รู ้สึกว่าตนตามหาคุณน้อยมานานมากแล้ว คุณน้อยก็ร้องไห้ปลื้มใจเหมือนภาพฝันที่อบอุ่น
คุณนฤนาฏรู ้สึกริ ษยาที่หม่อมหลวงภิชาภัทรชอบคุณน้อย ทั้งคุณประคองก็ยแุ ยง เพราะไม่
อยากให้คุณน้อยได้ดีกว่าคุณนฤนาฏลูกสาวของตน เป็ นเหตุให้ท้ งั คู่กลัน่ แกล้งคุณน้อยสารพัด เมื่อ
เวลาผ่านไปคุณประพันธ์รู้สึกผิดกับคุณน้อยที่เคยคิดไม่ดี เพราะตนรู ้ตวั เองแล้วว่าตนรักคุณนฤนาฏ
เพียงผูเ้ ดียว และให้คุณน้อยคิดกับตนเหมือนพี่ชาย คุณน้อยก็เข้าไปไหว้ที่ตน้ แขน ระหว่างนั้นคุณ
นฤนาฏผ่านมาเห็นพอดีจึงตบหน้าคุ ณน้อย และถอดแหวนหมั้นปาใส่ หน้าคุณประพันธ์ เรื่ อ งรู ้ถึ ง
หม่อมหลวงภิชาภัทรจึงให้คุณประพันธ์กลับไปทาความเข้าใจกับคุณนฤนาฏส่วนตนนั้นจะหมั้นกับ
คุณน้อยอย่างเร็วที่สุด
คุ ณ นฤนาฏเห็ น คุ ณ น้ อ ยนั่ ง อยู่ริ ม ท่ า น้ าคิ ด ในใจว่าหากไม่ มี คุ ณ น้ อ ยสั ก คนตนคงได้
ครอบครองหม่อมหลวงภิชาภัทร คิดได้ดงั นั้นจึงเดิ นเข้าไปผลักคุณน้อยตกน้ าด้วยความตกใจคุ ณ
น้อ ยกลับ ดึ งคุ ณ นฤนาฏตกน้ าตามไปด้วย คุ ณ น้อ ยว่ายน้ าเป็ นขึ้ นมาไม่ เห็ นคุ ณ นฤนาฏจึงลงน้ า
กลับ ไปช่ วยคุ ณ นฤนาฏทั้ง สองขึ้ นมาบนฝั่ งหมดสติ ไ ป คุ ณ ประคองคิ ด ว่า คุ ณ น้อ ยนั้ นคิ ด ฆ่ า
คุณนฤนาฏ ก่อนคุณน้อยสิ้นลมหม่อมหลวงภิชาภัทร นาแหวนหมั้นเพื่อมาหมั้นคุณน้อย คุณน้อยรู ้
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ว่าตนนั้นต้อ งตายแน่ จึงบอกว่าหากหม่ อ มหลวงภิชาภัทรมี ลูกเป็ นผูช้ ายให้นาแหวนวงนี้ ไปหมั้น
ผูห้ ญิง สิ้นคาคุณน้อยก็สิ้นลมหายใจ พิมพ์ลดาจึงออกจากร่ างของคุณน้อย
ในยุคปั จจุบนั เช้าวันสาคัญเป็ นวันรับพระราชทานปริ ญญาบัตรของพิมพ์ลดา ระหว่างนั้น
ปรเมศกาลังตามจีบพิมพ์ล ดา ป้ าทิพย์คนเลี้ยงดูพิมพ์ลดาจัดแสดงละครการกุศลโดยให้พิมพ์ลดา
แสดงคู่กบั คุณหมอภีมซึ่งมีหน้าตาเหมือนหม่อมหลวงภิชาภัทร พิมพ์ลดาสืบหาความเป็ นไปของทุก
คนในอดีต
หมอภีมฝันเห็นหญิงปริ ศนาอยูท่ ้ งั ชีวิตแต่ไม่เคยเห็นหน้า มีคืนหนึ่ งหมอภีมฝันเห็นผูห้ ญิง
ปริ ศนาคนนั้นเป็ นพิม พ์ลดา และรู ้ว่าผูห้ ญิ งคนนั้นเป็ นโรคหัวใจ หมอภี มรู ้ว่าพิม พ์ล ดารู ้เรื่ อ งใน
อดี ต ชาติ ท้ งั หมด ทั้งคู่ จึงลงเอยแต่ งงานกัน โดยใช้แหวนที่ ห ม่ อ มหลวงภิ ชาภัท รให้คุณ น้อ ยไว้
ตอนจมน้ า ส่วนคุณประคองนั้นมาเกิดใหม่เป็ นแม่ของหมอภีม เรื่ องราวทั้งจบลงอย่างมีความสุข
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2. เรื อนพะยอม

ภาพที่ 3 ปกนวนิยายเรื่ อง เรื อนพะยอม. สืบค้นเมื่อ 17 กรกฎาคม 2562,
จาก https://www.naiin.com/product/detail/99825.
รสิ ก าตัด สิ น ใจลาแม่ เพื่ อ หนี ชัย ซึ่ งเป็ นพ่ อ เลี้ ยงที่ พ ยายามลวนลามหาเธอ โดยรสิ ก า
ให้เหตุผลกับแม่ว่าเธอต้องการออกไปหางานทา รสิ กาเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทางานเป็ น
ครู พี่เลี้ยงให้กบั หนู มิวที่เรื อนพะยอม เพื่อนสนิ ทของเธอชื่อว่า กมลรัตน์ เตือนว่าเรื อนพะยอมมีแต่
ความน่ากลัว หนูมิวนั้นเป็ นเด็กที่อารมณ์ร้าย พีเ่ ลี้ยงแต่ละคนอยูไ่ ด้ไม่ถึงเดือนก็ตอ้ งลาออกไป
คนในเรื อนพะยอมเป็ นศัตรู กบั ตระกูลโชติรสของกมลรัตน์ สาเหตุมาจากการที่วิยะดาถูกนา
ตัวส่ งโรงพยาบาลหลังจากประสบอุบตั ิเหตุทางรถยนต์ โดยมีดรล คนรักของเธอเป็ นคนขับ ต่อมา
ไม่นานวิยะดาก็เสียชีวติ ลง แพทย์ชนั สูตรศพแล้วลงความเห็นว่าวิยะดาป่ วยเป็ นโรคหัวใจ แต่ทุกคน
ในบ้านโชติรสยืนยันว่าวิยะดาไม่มีประวัติป่วยเป็ นโรคหัวใจมาก่อน การตายอย่างมีเงื่อ นงาทาให้
คนสองตระกูลไม่ถูกกันอย่างรุ นแรง เหตุน้ ี รสิ กาจึงไม่อาจเปิ ดเผยว่าเธอเป็ นเพื่อนกับคนในตระกูล
โชติรส เช่ น เดี ยวกับ ที่ กมลรัตน์ ก็ไ ม่ สามารถบอกคนในบ้านของเธอว่า รสิ ก าไปท างานที่เรื อ น
พะยอม แม้กระทัง่ ภานุวตั ญาติผพู ้ ขี่ องเธอที่แอบชอบรสิกา
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ที่เรื อนพะยอม รสิ กาได้พบกับวฤกษ์ ซึ่ งเป็ นคนเคร่ งขรึ ม ทาให้ใคร ๆ ในเรื อนพะยอมต่างก็
กลัวกันหมด วฤกษ์ตอ้ นรับรสิกาอย่างเย็นชา แต่ในใจนั้นกลับดีใจที่ได้เห็นหน้าหญิงสาว ราวกับได้
พบหญิงสาวที่เขารอคอยมานาน การมาของรสิกาทาให้จารุ วรรณ น้าของภคมนหรื อเด็กหญิงมิวไม่
พอใจ แต่เธอก็ม ั่นใจว่ารสิ กาคงอยู่ได้ไ ม่นาน เพราะทนฤทธิ์ เดชของเด็กหญิงมิ วไม่ ได้ จารุ วรรณ
สอนมิวว่าครู ทุกคนจะแย่งความรักจากลุ งวฤกษ์ไ ปทาให้มิวไม่ยอมรับครู พี่เลี้ ยงทุกคน แต่รสิ กา
กลับปราบเด็กหญิงมิวได้สาเร็จ และทาให้เด็กหญิงมิวติดครู รสิกา วฤกษ์รู้สึกดีใจถึงกับพารสิ กาเข้า
พบคุณย่า ทันทีที่คุณย่าเห็นก็ทกั ว่ารสิกาหน้าเหมือนคุณพะยอม
ดรลญาติผนู ้ อ้ งของวฤกษ์คอยช่วยเหลือรสิกา จนกระทัง่ วฤกษ์แอบหึง อย่างที่หนุ่มใหญ่อย่าง
วฤกษ์ไม่เคยเป็ นมาก่อน แรงกดดันจากการกลัน่ แกล้งของจารุ วรรณกับความเย็นชาของวฤกษ์ก็ไม่
ทาให้รสิ กามุ่ งมัน่ จะอยูท่ ี่นี่ เธอรู ้สึกผูกพันกับต้นพะยอมที่วฤกษ์หวงนักหวงหนา และเริ่ มรู ้สึกว่า
เธอเคยอยูท่ ี่นี่มาก่อน ยามค่าคืนรสิกามักนอนไม่หลับ เธอจะได้ยนิ คนลากวัตถุหนัก ๆ ผ่านหน้าห้อง
เธอพยายามค้นหาว่าใครมาทาอะไร แต่ก็ไม่พบสาเหตุ นอกจากนี้เธอยังถูกผีหญิงผมยาวใช้วธิ ีเข้ามา
ในความฝันแล้วพาเธอย้อนกลับไปสู่อดีตอันขมขื่นที่เกิดขึ้นภายในเรื อนพะยอมแห่งนี้
รสิ ก าได้ย อ้ นไปในสมัย รั ช กาลที่ 5 เรื่ อ งที่ เกิ ด ขึ้ น ในเรื อ นพะยอม ประมุ ข ของบ้า นคื อ
ท่านพระยาสุนทรพนาเวทกับคุณหญิงมุก มีบุตรชายสองคนคือ คุณพฤกษ์กบั คุณภูมิ คุณพฤกษ์น้ นั
คล้ายกับวฤกษ์ คุณหญิงมุกหมายแม่จนั ทร์ หญิงงามที่มีศกั ดิ์ตระกูลเสมอกันไว้เป็ นคู่หมายให้พฤกษ์
บุตรชายคนโต แต่พฤกษ์ไม่ ยอมรับ เพราะเขารักแม่ พะยอม ผูม้ ี ศกั ดิ์ สู งว่าบ่าวไพร่ เพียงนิ ดเดี ยว
ความรักของคุ ณพฤกษ์กับพะยอมมี อุ ปสรรคยิง่ นัก เพราะมี แม่ จิต ญาติผูพ้ ี่ของพะยอมที่แอบรัก
คุณพฤกษ์ด้วยเช่ นกัน ทาให้พะยอมรู ้สึก ล าบากใจ เพราะทั้งคุณพฤกษ์ และแม่ จิตต่างก็เป็ นคนที่
พะยอมให้ความเคารพรัก แต่คุณ พฤกษ์ประกาศแน่ ชัดว่าจะแต่งงานกับพะยอมคนเดี ยวเท่านั้น
ทาให้แม่จิตคิดแค้น และหาทางทาร้ายพะยอม
รสิ กาพยายามเลียบเคียงถามคุณย่าเกี่ยวกับคุณพะยอม นับวันคุณย่าก็เมตตารสิกาเพิม่ มากขึ้น
บวกกับหนูมิวก็ไม่อยูใ่ นคาสัง่ ของจารุ วรรณเหมือนเคย รสิ กาถูกวิญญาณพาย้อนไปสู่ อดีตเพือ่ ให้รู้
เรื่ องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รสิกาได้เห็นภาพแม่จิตกับแม่พะยอมมีปากเสี ยงกันเรื่ องคุณพฤกษ์ แต่ตกลงกัน
ไม่ได้ ในที่สุดแม่จิตตัดสิ นใจใช้หินทุบหัวแม่พะยอมแล้วลากมาทิง้ ที่สระบัว รสิ กาถูกดึงเข้าสู่ ดวง
จิตของพะยอมทาให้เธอได้รับรู ้ว่าพะยอมไม่ได้โกรธพี่สาวแต่อย่างใด หากให้อโหสิ กรรมทุกอย่าง
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จิตดวงสุ ดท้ายไม่ อ าฆาตมาดร้ายแต่อ ย่างใด หลังจากทิ้งศพพะยอมลงในสระบัวแล้ว ฝ่ ายแม่ จิต
เสี ยใจมาก มีบ่าวไพร่ พากันช่วยงม แต่ผทู ้ ี่งมศพของพะยอมได้ คือคุณพฤกษ์ เขาร้องไห้คร่ าครวญ
เมื่อดูที่นิ้วก้อยของพะยอมก็พบว่าแหวนที่เขาให้เธอนั้นหายไป คุณพฤกษ์ยงิ่ เสี ยใจ เพราะเข้าใจว่า
พะยอมน้อยใจที่เขาจะแต่งงานกับแม่จนั ทร์ จึงถอดแหวนทิ้งไปก่อนฆ่ าตัวตาย ทั้งที่ความจริ งนั้น
ท่านพระยาผูเ้ ป็ นพ่อ ตอบตกลงที่จะให้พฤกษ์แต่งงานกับพะยอม จากนั้นไม่นานพฤกษ์ก็สั่งให้คน
ถมสระบัวแล้วปลูกต้นพะยอมขึ้นข้าง ๆ หลังพฤกษ์ตาย ต้นพะยอมสูงใหญ่ และออกดอกทั้งปี เป็ นที่
เล่าลือกันไปทัว่
รสิกาเศร้าใจกับการตายของพะยอม แต่ลึก ๆ แล้วเธอกลับคิดว่าเธอคือ แม่พะยอมที่ตายไป ยิง่
คุณย่าก็เรี ยกเธอว่าแม่ พะยอมแทนที่จะเรี ยกชื่อ จริ ง แม้เธอจะไม่ อยากฝันถึงเรื่ องราวในอดีต แต่ก็
ห้ามไม่ได้ กลางคืนก็ยงั เห็นวิญญาณของผีสาว ซึ่งเธอรู ้ในเวลาต่อมาว่าคือ แม่จิตที่ยงั รอคอยบางสิ่ ง
บางอย่างอยู่ แม่จิตพารสิกาเข้าไปสู่อดีตถึงวาระสุ ดท้ายของทุกคน พฤกษ์ป่วยตายด้วยความตรอมใจ
ส่ วนจิตผอมแห้ง ไม่ กิ นอาหาร คร่ าครวญถึ งแม่ พ ะยอมด้วยความสานึ กผิด และตายไปอย่างน่ า
เวทนา
เวลาผ่านไป พฤกษ์มาเกิ ดเป็ นวฤกษ์ เขาหวงแหนต้น พะยอมต้น นั้น มาก ห้ามใครเข้าใกล้
จารุ วรรณหลงรักวฤกษ์ วางแผนสะกัดทุกวิถีทางมิให้วฤกษ์กบั รสิกาได้รักกัน คุณปาริ ชาติพาทุกคน
ไปทาบุญกับพระวัดป่ าที่วดั แห่งหนึ่ง หลวงพ่อเห็นวฤกษ์ก็เห็นอดีตกรรมในชาติก่อน ท่านหยิบก้าน
พะยอมเหี่ยวแห้งส่งให้วฤกษ์พร้อมกล่าวปริ ศนาธรรมว่าทุกอย่างเป็ นอนิจจัง ไม่ควรยึดมัน่ ถือมัน่ แต่
อย่างใด
วฤกษ์ลารสิ กาไปทาธุระที่ต่างจังหวัดเป็ นเวลาสามวัน วิญญาณของพะยอมมาพร้อมน้ าเปี ยก
ชื้นพารสิ กาไปดูอดีต ก่อนวาระสุดท้ายของพะยอม เธอได้ถอดแหวนที่พฤกษ์ให้ซ่อนไว้ที่ช่องรอย
แตกของวงกบเหนือประตู
จารุ วรรณริ ษยารสิ กาจึงได้วางแผนฆ่า ในค่าคืนนั้นจารุ วรรณฉีดยาสลบเข้าที่สายน้ าเกลือทา
ให้รสิ กาหลับไม่ได้สติ จารุ วรรณกาลังจะฉี ดสารอย่างหนึ่ งที่จะเข้าไปทาลายหัวใจ และผูต้ ายจะมี
อาการป่ วยตายเหมื อ นกับที่เธอเคยทากับวิยะดา แต่ขณะที่กาลังจะฉี ดนั้น หนู มิวได้เข้ามาปั ดเข็ม
ฉี ด ยาตกลงพื้ น ท าให้ เข็ ม แตก จารุ ว รรณจึ ง เปลี่ ย นแผนใหม่ โดยการลากร่ างของรสิ ก าไปที่
ต้นพะยอม เหตุการณ์เหมือนย้อนไปเมื่อย้อนไปในอดีตที่แม่จิตลากศพของแม่พะยอมไปที่สระบัว
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แต่จารุ วรรณต้องออกแรงมากเป็ นพิเศษ ร่ างของรสิกาหนักอึ้งรสิกาเริ่ มรู ้สึกตัว เธอลืมตาขึ้น และได้
เห็นร่ างของวิยะดา แม่จิต และแม่พะยอมนัง่ ทับร่ างของเธออยู่
ขณะที่จารุ วรรณบ้าคลัง่ ฝนก็ตกลงมาอย่างหนักเหมือนในอดีต วฤกษ์กบั ดรลเกิดสังหรณ์ใจ
จึงรี บขับรถกลับมาที่เรื อนพะยอม ดรลพบว่าทั้งรสิ กากับ จารุ วรรณหายไป จึงเรี ยกทุกคนให้ตื่น
ขึ้นมา และตามหาทั้งสองคน จารุ วรรณกาลังผูกเชือกกับกิ่งพะยอมทาทีวา่ รสิกาผูกคอตาย ขณะนั้น
ฝนตกอย่างหนัก ฟ้าได้ผา่ ร่ างของจารุ วรรณเสียชีวติ ในบริ เวณนั้น แต่ร่างของรสิกากลับไม่เป็ นอะไร
เพราะมีแม่จิตกับวิยะดาคอยป้องกันไว้ให้
วฤกษ์เสี ย ใจ และสัญ ญาว่าจะไม่ ทิ้ งรสิ ก าไปไหนอี ก แล้ว ทั้ง สองตัด สิ น ใจแต่ ง งานกัน
แต่วฤกษ์ก็ยงั แคลงใจเรื่ องแหวนที่คุณพฤกษ์เคยสวมไว้ที่นิ้วก้อย และให้แม่พะยอมไว้ตามที่คุณย่า
เคยเล่าให้ฟัง รสิกาจึงบอกความฝันที่แม่พะยอมพาไปให้ตนเห็นที่ซ่อนของแหวนวงนั้น วฤกษ์สวม
แหวนของคุณพฤกษ์เป็ นแหวนหมั้นให้รสิ กา และตัดสินใจขุดตอพะยอมที่ถูกฟ้าผ่าทิง้ แล้วปลูกต้น
พะยอมขึ้นใหม่ วฤกษ์และรสิ กาทาบุญอโหสิ กรรมให้แม่จิตไปชดใช้กรรม ไม่ให้ถูกจองจาไว้ดว้ ย
ความรั ก และความแค้น เหมื อ นที่ ผ่ า นมา ส่ ว นดรลรั ก กับ กมลรั ต น์ ในที่ สุ ด บ้า นโชติ ร สกับ
เรื อนพะยอมก็กลับมาเป็ นมิตรกันอีกครั้ง
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3. บุพเพสั นนิวาส

ภาพที่ 4 ปกนวนิยายเรื่ อง บุพเพสันนิวาส. สืบค้นเมื่อ 17 กรกฎาคม 2562,
จาก https://www.naiin.com/product/detail/36937.
เกศสุ ร างค์ สาวนั ก โบราณคดี ส าวร่ างอ้ว นวัย 25 ปี เธอเป็ นคนที่ มี นิ สั ย ร่ า เริ ง แจ่ ม ใส
มองโลกในแง่ดี มีความรู ้ดา้ นโบราณคดี และภาษาฝรั่งเศสเป็ นอย่างดี เกศสุ รางค์แอบหลงรักเพื่อน
สนิทที่มีชื่อว่า เรื องฤทธิ์ แต่เธอมักคิดว่าเรื องฤทธิ์คงไม่สนใจคนอ้วนอย่างเธอ เกศสุรางค์จึงต้องเก็บ
งาความรักที่มีต่อเขาเรื่ อยมา
วันหนึ่ งขณะที่เกศสุ รางค์ และเรื องฤทธิ์เดินทางกลับจากทางานที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา
รถตูเ้ กิดอุบตั ิเหตุพลิกคว่า ส่ งผลให้เกศสุ รางค์เสี ยชีวติ คาที่ ขณะเดียวกัน อีกช่วงเวลาหนึ่ งย้อนเวลา
ไป 333 ปี ใน พ.ศ. 2225 รัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์ มหาราช แห่ งกรุ งศรี อยุธยา ได้เกิดเหตุร้ายขึ้น
เมื่ อ แม่ หญิ งการะเกด สาวสวยแต่จิตใจชั่วร้าย สั่งให้นางผิน กับนางแย้ม สองบ่าวไปล่ มเรื อ ของ
แม่หญิงจันทร์วาด เหตุเพราะไม่พอใจที่เห็นแม่หญิงจันทร์วาดมีใจให้หมื่นสุ นทรเทวา หรื อ พ่อเดช
คู่หมั้นของแม่หญิงการะเกด แผนร้ายครั้งนี้ ทาให้แดง ซึ่ งเป็ นบ่าวของแม่หญิงจันทร์วาดจมน้ าตาย
เคราะห์ดีที่แม่หญิงจันทร์วาดรอดชีวติ
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ออกญาโหราธิบดีพ่อของหมื่นสุ นทรเทวา ไม่เชื่อว่าเรื่ องที่เกิดขึ้นจะเป็ นฝี มือของแม่หญิง
การะเกด หมื่นสุ นทรเทวาจึงต้องหาทางพิสูจน์ดว้ ยการร่ ายมนต์กฤษณะกาลี ซึ่ งเป็ นมนต์ศกั ดิ์สิ ทธิ์
โบราณ สาปแช่งผูท้ ี่คิดร้ายให้มีอนั เป็ นไป มนต์กฤษณะกาลีทาให้แม่หญิงการะเกดร้อนทุรนทุราย
จนสิ้ นใจตาย โดยมีนางผินกับนางแย้มเท่านั้นที่เฝ้าร่ างไร้ลมหายใจของการะเกดอยูท่ ้ งั คืน เพราะไม่
กล้าไปบอกใครว่านายของตนตายแล้ว ด้วยฤทธิ์ของมนต์กฤษณะกาลี เพราะนั่นจะทาให้ทุกคนรู ้ว่า
นายของตนเป็ นผูว้ างแผนทาร้ายแม่หญิงจันทร์วาดจริ ง ๆ
วิญญาณของแม่หญิงการะเกดได้ไปพบกับวิญญาณของเกศสุรางค์ แม่หญิงการะเกดสานึกใน
การกระทาเลวร้ายของตน เธอจึงอ้อนวอนขอให้เกศสุ รางค์ช่วยทาความดีดี ทดแทนความผิดที่เธอ
เคยทาไว้ แล้ววิญญาณของแม่ หญิงการะเกดก็เลือนหายไป เมื่อเกศสุ รางค์ตื่นขึ้นมาอี กครั้ง พบว่า
ตนเองมาอยูใ่ นร่ างของแม่หญิงการะเกด
เกศสุ รางค์ ใ นร่ า งของแม่ ห ญิ ง การะเกด มั ก รบเร้ า ให้ ห มื่ น สุ น ทรเทวาพาไปเที่ ย ว
สถานที่ต่าง ๆ ในอยุธยา ด้วยนิ สัยของเกศสุ รางค์ที่ชอบซักถามด้วยความอยากรู ้อ ยากเห็ น ทาให้
หมื่นสุ นทรเทวานึ กประหลาดใจในแววตาซื่ อตรงที่จอ้ งจับ และคอยฟั งคาตอบจากเขาอย่างตั้งอก
ตั้งใจ หมื่นสุ นทรเทวาไม่รู้ตวั ว่าความเกลียดชังแต่ก่อนหายไปไหนหมด ความรู ้สึกที่มาแทนที่คือ
ความสนใจ อาทรห่ วงหา และร้อนรุ่ มยามเธอมีใครอื่นมาสนใจใกล้ชิด ไม่วา่ จะเป็ นเพื่อนสนิ ทของ
เขา หมื่นเรื องราชภักดี ที่ดูจะสนใจแม่หญิงการะเกดเป็ นพิเศษ และแม่หญิงการะเกดก็ดูจะมีไมตรี
ตอบ แต่หมื่นสุ นทรเทวาหารู ้ไม่ว่าที่แม่หญิงการะเกดมีไมตรี ตอบนั้น เพราะหมื่นเรื องราชภักดีนมี
หน้าตาเหมือนเรื องฤทธิ์ เพือ่ นชายคนสนิทที่เกศสุรางค์หลงรักอยู่
ในช่วงเวลาที่ยอ้ นไปนั้นเกศสุ รางค์ได้พบบุคคลที่เธอเคยอ่านประวัติในหนังสื อ แต่บดั นี้ เธอ
กลับ ได้รับ รู ้รายละเอี ยดความเป็ นไปในชี วิต อย่างใกล้ชิ ด นั่น คื อ ท้าวทองกี บ ม้า หรื อ แม่ ม ะลิ
หญิ ง สาวลู ก ครึ่ งแขก- ญี่ ปุ่ น ทั้ง สองรู ้ จ ัก กัน เพราะฟานิ ก พ่ อ ของแม่ ม ะลิ ถู ก หลวงสุ ร สาคร
ข้าราชการชาวฝรั่งเศส และฝรั่งคนสนิ ท ข่มขู่รังแก เกศสุ รางค์เห็นจึงเข้าไปช่วยโต้เถี ยงด้วยภาษา
ฝรั่งเศส ชื่อของแม่หญิงการะเกดเป็ นที่รู้จกั กันทัว่
เกศสุ รางค์ในร่ างของแม่ หญิ งการะเกด พบว่าหมื่ น สุ น ทรเทวามี ห ญิ งมาให้ความสนใจ
นัน่ คือ แม่ หญิงจันทร์วาด ซึ่ งเกศสุ รางค์ยกให้เป็ น กิ๊ ก ของคุ ณพี่หมื่ น ด้วยแม่ หญิงจันทร์วาดรู ้ว่า
หมื่นสุนทรเทวานั้นเป็ นคู่หมายของแม่หญิงการะเกด แต่เธอยังมีทีท่าทอดสะพานอยูเ่ นือง ๆ
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ความผูกพันระหว่างเกศสุรางค์ซ่ ึงอยูใ่ นร่ างของแม่หญิงการะเกดกับหมื่นสุนทรเทวา ก่อตัว
ขึ้นทีละน้อ ย ๆ ทีท่านั้นต่างก็รู้กนั อยูแ่ ก่ ใจ แต่ปากแข็งใจแข็งไม่ ยอมรับ ด้านแม่ม ะลิถูกบังคับให้
แต่งงานกับหลวงสุรสาคร เกศสุรางค์ในร่ างแม่หญิงการะเกดได้ไปร่ วมงานแต่งงานด้วย และในวัน
นั้นเองเธอ จึงได้รู้วา่ หลวงสุ รสาคร คือ คอนสแตนติน ฟอลคอน หรื อเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ ส่วนแม่
มะลิคือ มารี เดอ กีมาร์ หรื อ ท้าวทองกีบม้า บุคคลสาคัญสองคนในประวัติศาสตร์ไทยนัน่ เอง
วันหนึ่งเกศสุ รางค์ในร่ างแม่หญิงการะเกดได้ไปเยีย่ มแม่มะลิ จึงแอบยินฟอลคอนคุยกับพวก
ฝรั่งเศส ว่าจะเผาตลาดแล้วโยนความผิดให้ทหารไทย แล้วในขณะนั้นฟอลคอนเกิดได้กลิ่นน้ าอบ
ของผูห้ ญิงไทยเข้า จึงรู ้ว่ามีใครบางคนอยูใ่ นบริ เวณนั้นก็เลยตามหา และไล่ยงิ เกศสุ รางค์ แต่หมื่ น
สุนทรเทวามาช่วยไว้ได้ทนั เขาทั้งโกรธทั้งเป็ นห่ วงเกศสุรางค์มากที่ทาตัวเสี่ ยงเกินไป จนเขาโพล่ง
ความในใจที่มี ต่อหญิงสาวออกมาว่าเขารักเธอ เกศสุ รางค์น้ นั ใจหนึ่ งเธอก็ดีใจที่ได้รับรู ้ความรู ้สึก
ของเขา แต่ อี กใจเธอก็ตอ้ งหัก ห้ามใจตัวเอง เพราะคิ ดว่าสัก วันหนึ่ งเธอก็ จะต้อ งกลับ ไปยังโลก
ของเธอ ที่สาคัญคือหมื่นสุนทรเทวาเป็ นคนรักของแม่หญิงการะเกด ไม่ใช่ของเธอ เกศสุ รางค์จึงทา
เป็ นไม่ได้ให้ความสาคัญกับคาว่ารักจากหมื่นสุนทรเทวา
เกศสุ รางค์ในร่ างแม่หญิงการะเกดได้เข้าไปในห้องทางานของออกญาโหราธิบดี หล่อนเห็น
พานอะไรบางอย่างอยู่บ นหลัง ตู ้จึ งหยิบ มาดู โดยหารู ้ ไ ม่ ว่า นั่ น คื อ บทสวดมนต์ก ฤษณะกาลี
เมื่ อ เกศสุ รางค์สัมผัสมื อลงไปวิญญาณของเธอก็กระเด็นหลุ ดจากร่ างของแม่หญิ งการะเกดทันที
หมื่นสุ นทรเทวากลับมาถึ งเรื อนพอดี เห็น ร่ างของแม่หญิงการะเกดที่นอนไร้ลมหายใจอยูบ่ นพื้น
หมื่นสุ นทรเทวาเสี ยใจอย่างมาก ส่ วนทางด้านวิญญาณของเกศสุ รางค์น้ นั ก็หลุดล่อ งลอยไปในยุค
ปั จจุบนั และได้รู้ความจริ งว่าหมื่นสุ นทรเทวาในอดี ตคือ เรื อ งฤทธิ์ ในยุคปั จจุบนั เมื่ อเกศสุ รางค์
เสี ยชีวิตเรื องฤทธิ์เสี ยใจมากจนขอบวชตลอดชีวิต เกศสุ รางค์ยงั ได้พบกับแม่หญิงการะเกดที่มาใน
สภาพที่ ส วยงาม อัน เป็ นผลจากบุ ญ ที่ เกศสุ รางค์ท าให้อ ยู่เรื่ อ ย ๆ แม่ ห ญิ งการะเกดมาขอบคุ ณ
เกศสุรางค์ และอนุญาตให้เกศสุรางค์ใช้ร่างของเธอได้ เพราะเธอหมดบุญแล้ว ส่วนเกศสุ รางค์น้ นั ก็
ได้หมดบุญในชาติปัจจุบนั เช่นกัน แต่กลับไปเกิดใหม่ในชาติอดีตแทน เพื่อที่จะได้ไปครองรักกับ
เนื้ อ คู่ข องเธอซึ่ งก็ คือ ขุน ศรี วิศาลวาจา หรื อ หมื่ น สุ น ทรเทวา นั่ น เอง เมื่ อ วิญ ญาณของแม่ ห ญิ ง
การะเกดเลือนหายไปแล้ว เกศสุรางค์ก็ได้ยนิ มนต์กฤษณะกาลี เธอรู ้วา่ ไม่สามารถกลับมาใช้ชีวติ ใน
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ชาติปัจจุบนั ได้อีกแล้ว จึงกลับไปกราบลาแม่กบั ยาย และร้องไห้แทบจะขาดใจก่อนจะกลับเข้าไป
ในร่ างของแม่หญิงการะเกด
เมื่ อ ร่ างของการะเกดฟื้ นขึ้นมาอี กครั้ง พ่อ เดชที่ร่างกายอิ ดโรยมากจากการนั่งท่องมนต์ม า
หลายวัน ก็สวมกอดร่ างของเธอเอาไว้แน่ น ทั้งคู่บอกรักกันด้วยพลังของบุพเพสันนิ วาสทาให้ท้ งั
สองได้มาพบเจอกันในทุกชาติ ในเวลาต่อมาเกศสุรางค์ซ่ ึ งอยูใ่ นร่ างแม่หญิงการะเกดออกเรื อนกับ
หมื่นสุนทรเทวาครองรักกันอย่างมีความสุขตลอดไป
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4. มินตรา

ภาพที่ 5 ปกนวนิยายเรื่ อง มินตรา. สืบค้นเมื่อ 17 กรกฎาคม 2562,
จาก https://www.naiin.com/product/detail/179812.
มินตราที่หนี การถวายตัวให้กบั เจ้าเมือง จึงได้แอบหนีมากับวรามิตรซึ่ งเป็ นคนรัก เจ้าเมือง
ที่มินตราต้องแต่งงานด้วยได้ส่งทหารตามล่าตัวมินตรากลับไปแต่งงาน วรามิตรพามินตราซ่อนตัว
อยูใ่ นถ้ า และได้มอบแหวนหัวพญานาคศักดิ์ สิ ทธิ์ไ ว้ให้มินตราป้ องกันอันตราย ส่ วนวรามิ ตรจะ
ออกไปล่อลวงพวกทหารให้ไปทางอื่น และบอกให้มินตรารออยูใ่ นถ้ าจนกว่าตนจะกลับมารับ
วรามิตรหลบหนี ทหารโดยควบม้าคู่ใจ ระหว่างการหลบหนี เขาเกิดอุบตั ิเหตุตกช่องเขาไป
พบกับหมู่บา้ นแห่ งหนึ่ ง ชาวบ้านให้การดูแลช่วยเหลือเขาอย่างดี แต่เขาความจาเสื่อม ระหว่างที่อยู่
ในหมู่ บา้ นวรามิ ตรได้พบพาโล พาโลแอบชอบวรามิ ตรทาให้คนที่แอบชอบพาโลรู ้สึกไม่พอใจ
วรามิ ต รอย่างมากจึงได้วางแผนฆ่ าโดยการวางยาพิษ วรามิ ตรั บ ยาพิษ เข้าไปหมอผีในหมู่ บ ้าน
ต้องการจะช่วยวรามิตร ซึ่ งการรักษาในครั้งนี้ ตอ้ งมีผรู ้ ับพิษไปครึ่ งหนึ่ ง และผูท้ ี่อาสารับยาพิษนั้น
คือ พาโล สุ ดท้ายทั้งวรามิตรและพาโลเสี ยชีวติ พร้อมกันทั้งคู่ ในห้วงสานึ กสุ ดท้ายวรามิตรซึ้งน้ าใจ
พาโลจึงให้สญ
ั ญากับตัวเองว่า ไม่วา่ เกิดใหม่ในชาติใดตนขอรักพาโลทุกชาติไป
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ในภพปั จจุบนั ปรมินทร์ เป็ นปลัดหนุ่ มหล่อ และได้มาพบกับอรสรวง ปรมินทร์ก็รู้สึกชอบ
ๆ อรสรวงตั้งแต่แรกพบ เหมื อ นรอผูห้ ญิ งคนนี้ มานาน แต่ อ รสรวงไม่ อ ยากเปิ ดใจให้ป รมิ น ทร์
เพราะรู ้สึกว่าตัวเองกาลังทาผิดกับใครบางคนอยูท่ ้งั ๆ ที่อรสรวงก็ไม่รู้วา่ ทาไมถึงรู ้สึกแบบนั้น
อรสรวง และพิมพ์พลอยนักโบราณคดี ไปเที่ยวตลาด ทั้งคู่ได้ซ้ือเครื่ องประดับ อรสรวงซื้ อ
แหวนพญานาคส่ วนพิมพ์พลอยซื้ อสร้อยพญานาค อรสรวงมาทางานขุดค้นได้ไม่นานก็พบแหวน
สาริ ด อายุพ นั ปี บนหิ น รู ปร่ างเหมื อ นผูห้ ญิ งที่อ ยู่ภายในถ้ า เธอรู ้สึก ผูกพัน ธ์กับ หิ น รู ปร่ างเหมื อ น
ผูห้ ญิง เธอนาแหวนสาริ ดนั้นออกมาหลังจากนั้นทาให้วญ
ิ ญาณภายในถ้ าซึ่งคือวิญญาณของมินตรา
ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมา
วิญญาณมินตราพยายามขัดขวางไม่ให้ปรมินทร์กบั อรสรวงรักกัน วิญญาณมินตราต้องการ
ฟื้ นความทรงจาให้ปรมินทร์จาเธอให้ได้ แต่ไม่ได้ผล วิญญาณมินตราแสดงอิทธิฤทธิ์ทาให้ชาวบ้าน
เดื อ ดร้อ น ผูอ้ าวุโสในหมู่ บา้ นบอกให้อ รสรวงน าแหวนพญานาคไปคืนมิ นตรา เมื่ อ เดิ นทางน า
แหวนไปคืนภายในถ้ า มินตราได้ทาให้ทุกคนได้เห็นอดีตทั้งหมดไปพร้อมกันรวมถึงวิญญาณของ
มิ น ตราด้วย จึ งพบว่า แท้จ ริ ง แล้ว วรามิ ต รผูซ้ ่ ึ งเป็ นที่ รั ก ของมิ น ตราได้ม าเกิ ด เป็ นอรสรวงมิ ใ ช่
ปรมิ นทร์อย่างที่เธอเข้าใจ ส่ วนพาโลมาเกิ ดเป็ นปรมิ นทร์จึงทาให้จามินตราไม่ ได้นั่นเอง มินตรา
เข้าใจแล้วว่าเพราะเหตุใดมินตราจึงแพ้ให้กบั ความรักของวรามิ ตรกับพาโล เพราะเมื่ อถึงคราวคับ
ขันพาโลเลือกที่จะตายพร้อมกับวรามิตร ขณะที่มินตราปล่อยให้วรามิตรไปผจญภัยร้ายตามลาพัง
แต่ตนเองกลับซุกซ่ อนตัว และหากเธอรักวรามิตรมากพอคงจะไม่ปล่อยวรามิตรไปเผชิญอันตราย
แต่เพียงผูเ้ ดียวอย่างนั้น คงต้องยินดีที่จะตายไปพร้อมกับเขา
เมื่ อ ทุ ก คนเข้าใจกัน ดี แ ล้วอรสรวงได้น าแหวนพญานาคไปวางไว้ที่ หิ น รู ป ร่ างมิ น ตรา
พูดปลดปล่อยให้มินตราไปสู่สุขคติ ปรมินทร์กบั อรสรวงครองรักกันอย่างมีความสุขตลอดไป
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5. มณีรัตนะ

ภาพที่ 6 ปกนวนิยายเรื่ อง มณี รัตนะ. สืบค้นเมื่อ 17 กรกฎาคม 2562,
จาก https://www.naiin.com/product/detail/176433.
พีช พีรกานต์ สาวทันสมัยระดับปริ ญ ญาโท ด้านวิศวกรรมศาสตร์จากประเทศเยอรมัน
สามารถพูดได้ 3 ภาษา คือ ฝรั่งเศส อังกฤษ เยอรมัน พ่อของเธอเป็ นวิศกรใหญ่เจ้าของบริ ษทั นาเข้า
อะไหล่เครื่ องจักรโรงงาน แม่เป็ นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัย เมื่ อพีชเรี ยนจบได้เดินทางกลับมา
ประเทศไทย เธอได้นัดหมายเพื่อน ๆ ไปท่องเที่ยวที่หวั หิน ในการไปเที่ยวครั้งนั้น เธอเกิดอุบตั ิเหตุ
จมน้ า เพื่อ น ๆ ได้ช่ ว ยน าร่ างที่ ห มดสติ ข องเธอขึ้ น มา มี ผูช้ ายคนหนึ่ งมาช่ วยชี วิต ของเธอด้ว ย
การผายปอดผูช้ ายคนนั้นคือ นายแพทย์ภีรวัต เมื่ อ ฟื้ นขึ้นมาเธอกลับรับรู ้เรื่ องราวของเด็กผูห้ ญิ ง
ชื่ อ นวล ซึ่ ง อยู่ในสมัย พ.ศ. 2435 ขณะเดี ย วกัน นั้ นเด็ ก ผูห้ ญิ ง ชื่ อ นวลก็ ก าลัง จมน้ าเหมื อ นกัน
นวล เป็ นลู ก สาวคนเล็ ก ของพระยาศรี ภู ริ ย ปรี ช า กั บ ภรรยาเอก ชื่ อ คุ ณ หญิ ง แก้ ว
ผูท้ ี่ช่วยชีวิตนวลจากการจมน้ าคือ พ่อยอด ลูกของพระยาเวชกิจไพศาล พ่อของนวลมีภรรยา 2 คน
คือ คุณหญิงแก้ว มีลูกด้วยกัน 3 คน คือ พ่อนพ แม่นิ่ม และนวล ส่ วนภรรยาคนที่ 2 เคยเป็ นนางรา
ท้ายแถวในวัง ชื่ อ แม่ เลี่ ยม มี ลูกด้วยกัน 1 คน ชื่ อ แม่ เรี ยม มี อ ายุแก่ กว่านวล 1 ปี แม่ เลี่ ยมเป็ นคน
ถ่อมตนสอนลูกได้ดีแต่เรี ยมถูกพีส่ าวของแม่เลี่ยมเป่ าหูให้รู้สึกอิจฉานวล
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หลังจากนวลฟื้ นขึ้นมาจากการจมน้ าก็ สามารถรับ รู ้ไ ด้ถึ งความเป็ นอยู่ของพีช เธอรู ้สึ ก
แปลกใจที่ อ ยู่ดี ๆ เธอก็ส ามารถพูดได้ห ลายภาษา ตั้งแต่ วนั นั้น นวลได้รับ เอาความคิด ของสาว
สมัยใหม่มา และมีความเป็ นผูใ้ หญ่เกินกว่าอายุจริ ง นวลมีนิสยั ซุกซน แก่นแก้ว คุณหญิงแก้วจึงต้อง
ส่งนวลไปอยูใ่ นวัง
วัน หนึ่ ง พ่อ กับ แม่ ของนวลพานวลไปร้านเครื่ อ งเพชร ซึ่ งเป็ นห้างของชาวเยอรมัน ขาย
เครื่ องประดับราคาแพง สัง่ ตรงจากยุโรป นวลสนใจเกี่ยวกับเครื่ องจักรที่ใช้ในการทาเครื่ องประดับ
พนักงานจึงแกล้งพูดภาษาอังกฤษ ซึ่ งนวลสามารถโต้ตอบกลับได้ ระหว่างที่นวลกาลังคุยอยู่กับ
พนักงานมี หม่ อ มราชวงศ์ภทั ร และหม่ อ มราชวงศ์ฉัตร ซึ่ งเป็ นลู กพี่ลู กน้อ งกันได้แอบชื่ นชมใน
ตัว ของนวล เพราะในสมัย นั้ นชนชั้น สู ง นิ ย มส่ ง บุ ต รหลานไปเรี ย นที่ ยุโ รป หนึ่ งในนั้ นคื อ
หม่ อ มราชวงศ์ภทั รจะไปเรี ยนด้านการแพทย์ ส่ วนหม่ อ มราชวงศ์ฉัตรจะไปเรี ยนด้านการทหาร
ทั้งสองรู ้เพียงว่านวลคือ ลูกของภรรยาเอกของพระยาศรี ภูริยปรี ชา
เมื่ อ นวลกับ เรี ย มเข้าถวายตัว เป็ นข้า หลวงของต าหนั ก พระอัค รชายาเธอพระองค์เล็ ก
ภายในตาหนัก นวลได้รู้จ ักกับ คุ ณ หญิ งมาศ ซึ่ งเป็ นผูห้ ญิ งเจ้าระเบี ยบ มี ห ลานสาว 1 คน ชื่ อ ว่า
คุณอาบจันทร์ และคุณอาบจันทร์ได้เลี้ยงดูเด็กผูห้ ญิงอีกคนหนึ่งซึ่งอายุรุ่นราวคราวเดียวกับนวลชื่อ
ว่าบุญฟอง
นวลกับบุญฟองสนิ ทสนมกัน แต่บุญฟองไม่ชอบเรี ยมพี่สาวคนละแม่ของนวล ระหว่างที่
อยูใ่ นวังนวลได้แสดงความฉลาดเฉลี ยวเกิ นวัยจนเป็ นที่ชื่น ชมของคนในวัง ในสมัยนั้น ตรงกับ
ร.ศ. 112 ฝรั่งเศสเรี ยกร้องเงินจากสยาม 3 ล้านฟรังก์ เพื่อชดเชยกับทหารฝรั่งเศสที่ตอ้ งตาย 3 นาย
นวลนึ กถึงพีรกานต์ว่า หากความรู ้สึกนี้ ส่งถึงพีรกานต์ได้โปรดรู ้ไว้วา่ ผูม้ ีอานาจในตอนนี้ทุกข์ร้อน
และหาวิถีทางแค่ไหนเพือ่ ให้ชีวติ อยูร่ อดจนถึงยุคของพีรกานต์
หลั ง จากโกนจุ ก นวลมี โ อกาสได้เจอหม่ อ มราชวงศ์ภ ัท รโดยบัง เอิ ญ เมื่ อ กลับ ถึ ง วัง
ระหว่างทางานหม่อมราชวงศ์ภทั รก็เกิดวูบเป็ นลม ซึ่งเป็ นช่วงเวลาเดียวกันกับที่นายแพทย์ภีรวัตเดิน
ไปหยิบของในห้องพระของคุณยาย และได้พบลูกแก้วของคุณยายอยูใ่ นกล่อง เป็ นลูกแก้วที่สวยงาม
อย่างไม่เคยเห็นมาก่อนภีรวัตค่อย ๆ หยิบลูกแก้วขึ้นมา แล้วเกิดเป็ นลมหมดสติไป เมื่อฟื้ นขึ้นมาทั้ง
หม่อมราชวงศ์ภทั ร และนายแพทย์ภีรวัต ทั้งสองสามารถรับรู ้ได้ถึงกันและกัน
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เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 เสด็จกลับจากยุโรปมีงานต้อนรับอย่างยิง่ ใหญ่
ตาหนักพระองค์เล็กได้รับมอบหมายให้จดั อาหาร และแสดงซออูใ้ ห้แขกในงานฟั ง ระหว่างเตรี ยม
งานพ่อนพพี่ชายของนวลแอบส่งเพลงยาวให้คุณหญิงอาบจันทร์ ในคืนวันงานโดยปกติเรี ยมจะรับ
หน้าที่เป็ นผูบ้ รรเลงซออู ้ แต่เรี ยมต้องการจะทาให้ตาหนักของพระองค์หญิงเล็กเสียชื่อ จึงแกล้งป่ วย
ท้องเสียอย่างรุ นแรง ทางตาหนักจึงหาผูเ้ ล่นซออูค้ นใหม่ นวลได้รับหน้าที่เป็ นผูเ้ ล่นซออูแ้ ทนเรี ยม
แขกเหรื่ อในงานชื่นชอบในฝี มือการเล่นซออูข้ องนวลเป็ นอย่างมาก และในคืนนั้นนวลได้เจอกับ
หม่อมราชวงศ์ภทั ร หลังจากเสร็ จงานหม่อมราชวงศ์ภทั รจึงอาสาไปส่งนวลที่รถม้า นวลนึกในใจว่า
คงจะอาสามาส่งแม่เรี ยมแบบนี้ทุกครั้งไป
เวลาผ่ า นไปหลายเดื อ น พ่ อ นพหรื อ หลวงหลวงบริ รั ต น์ โ วหารได้ส่ ง ให้ ค นมาสู่ ข อ
คุณหญิงอาบจันทร์ และหลวงศรี พพิ ิจราชมาสู่ ขอแม่นิ่ม ทั้งสองคนต้องทาหนังสื อขอพระราชทาน
คุณหญิงอาบจันทร์และแม่นิ่มต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั พร้อมของกานัล
ในงานวัน เกิ ด ของเจ้าพระยาศรี ภู ริ ย ปรี ช าซึ่ ง เป็ นพ่ อ ของ พ่อ นพ แม่ นิ่ ม แม่ น วล และ
แม่เรี ยมเป็ นเหตุให้แม่นิ่ม แม่นวล และแม่เรี ยม ออกไปซื้อของเพื่อนามาใช้ในงานเลี้ ยง ระหว่างซื้ อ
ของแม่นิ่มกับแม่นวลจับจ่ายโดยไม่สนใจราคาสิ นค้า ทาให้แม่เรี ยมนึ กน้อยเนื้อต่าใจว่าไม่วา่ ตนจะ
อยูใ่ นฐานะอะไรก็ดูจะต่าต้อยกว่าพีน่ อ้ งต่างมารดาของตนอยูด่ ี แม่นิ่มสังเกตเห็นสีหน้าของเรี ยมจึง
ได้ซ้ื อของที่เรี ยมชอบให้ ระหว่างที่เดินซื้อของอยูน่ ้ นั ก็บงั เอิญเจอหม่อมราชวงศ์ภทั ร จึงได้ถามไถ่
ในเรื่ องอาการป่ วยของเรี ยม ขณะเดินออกมาจากห้าง ทั้งหมดก็ได้เจอกับสหายเก่าของมารดา ทาให้
หม่ อ มราชวงศ์ภทั รรู ้ว่าที่แท้เด็กหญิงผมจุกคนนั้นคือนวลนี่ เอง มิ ใช่ แม่ เรี ยมอย่างที่คิด หลังจาก
คุณหญิงอาบจันทร์และแม่นิ่มออกเรื อนไป เวลาผ่านไปไม่นานพ่อยอดก็ได้ส่งคนไปสู่ ขอแม่เรี ยม
หม่อมราชวงศ์ภทั รไปสู่ขอแม่นวล ส่วนหม่อมราชวงศ์ฉตั รก็ไปขอแม่บุญฟอง
ใกล้วนั งานแม่เรี ยมชวนแม่นวลออกเรื อไปเก็บสายบัวมาทาสายบัวต้มกะทิพร้อมบ่าวไพร่
หนึ่งคน ระหว่างนั้นมีงูเลื้อยเข้ามาที่กาบเรื อแม่เรี ยมลุกขึ้นร้องโวยวายทาให้เรื อล่ม แม่นวลพยายาม
ถีบตัวขึ้นเหนื อน้ าแต่มีสายเชือกพันหลักเรื อเกี่ยวขาไว้ เรื อค่อย ๆ จมลงทาให้แม่นวลค่อย ๆ จมลง
ไปตามเรื อไปด้วย แม่เรี ยมกับบ่าวขึ้นมาเหนื อน้ าได้แต่ไม่เห็นแม่นวลก็ตกใจ พยายามดาน้ าลงไป
ช่วย แม่เรี ยมเห็นว่ามีเชือกมัดขาน้องไว้แม่เรี ยมจึงดาลงไปปลดเชือกที่มดั ขาของน้อง แต่แม่นวลก็
สิ้นเสียแล้ว
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หม่ อ มราชวงศ์ภ ัท รตัด สิ น ใจบวชหน้ าไฟให้ แ ม่ น วล 1 เดื อ น แล้ว ลาสิ ก ขากับ หลวงปู่
ก่ อ นลากลับ หลวงปู่ หยิบ กล่ อ งไม้อ อกมาจากย่ามมาให้ แ ก่ ทิ ด หนุ่ ม ซึ่ งข้างในกล่ อ งนั้น มี แ ก้ว
มณี รัตนะ หากอยากได้สิ่งใดก็ลองอธิษฐานก็จะได้สมดังปรารถนาตามชื่อของแก้ว แต่สิ่งที่จะขอได้
คือ สิ่ งที่ จะเกิ ดขึ้น ในกาลข้างหน้าเท่ านั้น ทิดหนุ่ ม กลับ มาบ้านได้อ ธิ ษฐานต่อ แก้วมณี รัตนะว่า
ไม่ ว่าพี่ และแม่ น วลจะเกิ ด ในชาติ ภ พใด หากได้เกิ ด ร่ ว มกัน ก็ข อให้จากัน ได้ทุ ก ภพทุ ก ชาติ ไ ป
หลังจากนั้นก็ลม้ ตัวลงนอน
ภีรวัตตื่น ขึ้นมานึ กขึ้นได้ว่าหญิ งสาวที่ตนช่ วยเมื่ อ คราวไปเที่ยวทะเลนั้น มี ใบหน้าและ
ดวงตาคล้ายแม่นวลอย่างไม่น่าเชื่อ เขาตัดสินใจจะไปหัวหิ นในเวลานั้นทันทีก่อนออกบ้านเขาเดิน
มาถามคุณยายว่าหน้าตาของเขานั้นเหมือนปู่ ทวดภัทรหรื อ ยายเล่าว่าปู่ ทวดภัทรสิ้ นตอนอายุ 82 ปี
ปู่ ทวดภัทรไม่ได้แต่งงาน ส่ วนยายนั้นเป็ นลูกของย่าทวดบุญฟองกับปู่ ทวดฉัตร พีรวัตรู ้สึกเห็นใจ
หม่ อ มราชวงศ์ภทั รเป็ นอย่างมากที่ต ้อ งอยู่รอคนรั กอย่างทุก ข์ทรมานใจมาเป็ นเวลานานจนถึ ง
อายุ 82 ปี ภีรวัตเดินทางมาถึงหัวหินเพื่อมาตามหาพีชแต่ก็ไม่เจอ จึงกลับไปทางานตามปกติระหว่าง
อยูท่ ี่โรงพยาบาลก็พบกับนางพยาบาลที่หน้าตาคล้ายเรี ยม เขาตกใจมาก นางพยาบาลผูน้ ้ ันก็รู้สึก
ชอบเขายิม้ น้อยยิม้ ใหญ่ให้ จึงทราบว่าเธอชื่อ มิเรี ยม
ในขณะเดียวกันพีรกานต์ฟ้ื นขึ้นมาด้วยแรงเขย่าของแจ่มจันทร์ เมื่อลืมตาขึ้นมาเธอเผลอพูด
ออกมาว่าคุ ณอาบจันทร์ แจ่ม จันทร์จึงบอกว่านั่นคือชื่ อของคุณย่าทวดของฉัน พีชกลับไปหัวหิ น
อีกครั้ง แต่ก็ไม่ พบเจอใคร แจ่ม จันทร์พาพีชไปหาหมอ เพราะรู ้สึกว่าหลังจากฟื้ นขึ้นมาพีชพูดจา
แปลก ๆ ระหว่ า งทางออกจากโรงพยาบาลก็ ไ ด้พ บกับ นายแพทย์ภี ร วัต ซึ่ งมี ห น้ า ตาเหมื อ น
หม่อมราชวงศ์ภทั ร ซึ่ งเดินมากับพยาบาลที่หน้าตาเหมื อนแม่ เรี ยมมี ท่าทีสนิ ทสนม พีชเดินเข้าไป
หาภีรวัตพร้อมทักทายทั้งคู่จากันได้วา่ ในอดีตชาติน้ นั เคยเป็ นคู่รักกันมา และจะครองรักกันในชาติน้ ี
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