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บทคัดย่อ 

บทความวิจยัน้ีมุ่งศึกษาเร่ืองแนวคิดและศิลปะการใชภ้าษาในนวนิยายเร่ืองกรงกรรม ผลการศึกษา
พบว่า ดา้นแนวคิด ผูเ้ขียนน าเสนอแนวคิดส าคญั 4 ประการ ไดแ้ก่ ประการแรก แนวคิดเก่ียวกบัความรัก 
ประกอบดว้ย ความรักระหวา่งแม่และลูก ความรักระหวา่งพี่และนอ้ง ความรักระหวา่งสามีภรรยา ความรัก
ระหว่างหนุ่มสาว ประการท่ีสอง แนวคิดเก่ียวการด าเนินชีวิต ผูเ้ขียนน าเสนอการด าเนินชีวิตของตวัละคร 
ทั้งการด้ินรน การมีคุณธรรมการใชชี้วติ ประการท่ีสาม แนวคิดเก่ียวกบัหลกัพระพุทธศาสนา ผูเ้ขียนสะทอ้น
แนวคิดเก่ียวกบักฎแห่งกรรมผ่านตวัละครท่ีย่อมได้รับผลแห่งการกระท าของตนเอง และแสดงสัจธรรม
ช้ีให้เห็นถึงความไม่แน่นอนของชีวิตมนุษย ์ตอ้งพบการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา และประการสุดทา้ย 
แนวคิดเก่ียวกบัอ านาจส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ผูเ้ขียนสะทอ้นให้เห็นถึงความเช่ือทางดา้นไสยศาสตร์ เคร่ืองรางของขลงั 
และการบนบานศาลกล่าว ส่ิงเหล่าน้ีเป็นปัจจยัส าคญัของมนุษยใ์นสังคมทุกแห่งและเกิดข้ึนทุกยุคสมยั ดา้น
ศิลปะการใชภ้าษา พบการใชภ้าษาท่ีโดดเด่น 3 ประการ ไดแ้ก่ ประการแรก การใชค้  า พบการซ ้ าค  า การใชค้  า
ภาษาต่างประเทศ ทั้งภาษาจีนและภาษาองักฤษ และการใช้ค  าคม โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดอารมณ์
ความรู้สึกของตวัละครให้เด่นชดัมากข้ึน นอกจากน้ี ยงัท าให้ผูอ่้านไดค้วามรู้ในดา้นสังคมและวฒันธรรมอีก
ดว้ย ประการท่ีสอง การใชส้ านวน พบขอ้ความการใชส้ านวนเป็นจ านวนมาก ผูเ้ขียนใชส้ านวนเปรียบเทียบทั้ง
เหตุการณ์ของตวัละคร การกระท าของตวัละคร และความคิดของตวัละคร และประการสุดทา้ย การใชภ้าพพจน์ 
พบภาพพจน์ท่ีโดดเด่น 4 ประเภท ไดแ้ก่ (1) อุปมา พบวา่ ผูเ้ขียนใชภ้าพพจน์อุปมาเป็นจ านวนมากท่ีสุด  (2) อุป
ลักษณ์ พบว่า ผูเ้ขียนใช้ภาพพจน์อุปลักษณ์ในการเปรียบเทียบกับตวัละคร (3) อติพจน์ พบว่า ผูเ้ขียนใช้
ภาพพจน์อติพจน์หรือการกล่าวจริง และ (4) การกล่าวอา้งถึง พบว่า ผูเ้ขียนกล่าวถึงบทเพลงของนกัร้องช่ือดงั 
และการกล่าวอา้งถึงบุคคลส าคญั ผูเ้ขียนใชภ้าพพจน์เพื่อช่วยใหผู้อ่้านเห็นภาพชดัเจน  
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Abtract 

 This research aims to study concept and art in language use in the novel, KrongKam. Findings 
showed that the author presented four important concepts as follows. Firstly, the concept of love consisted 
of the love of mother and children, the love of siblings, the love of husband and wife, and the love of 
young people. Secondly, the concept of living a life was presented by the author showing the struggles for 
having morality in living a life. Thirdly, the concept of Buddhism was reflected by the author concerning 
the law of karma through characters receiving the results of their own actions. The truth of life was shown 
as the uncertainly in human life. Humans face constant change. Lastly, the concept of the power of sacred 
beings was reflected by the author in the beliefs in black magic, the talisman, and vows. All of these are 
important factors for human beings in society everywhere and in all periods.  

The aspect of language use found three kinds of outstanding use of language. Firstly, the use of 
words found repetitive words, the use of foreign words in Chinese and English, and the use of epigrams. 
The objectives were to transfer the emotions and feelings of the characters to be more outstanding. In 
addition, the readers gained knowledge of society and culture. Secondly, the use of expressions found the 
use of various expressions. The author used expressions to compare the characters’ incidents, characters’ 
actions, and characters’ ideas. Lastly, in the use of figures of speech, four types of outstanding figures of 
speech were found. (1) Simile: the author used simile at the highest level. (2) Metaphor: the author used 
metaphor in the comparison of characters. (3) Hyperbole: the author used hyperbole in statements. (4) 
Allusion: the author alluded to the songs of well-known singers and important persons. The author used 
figures of speech to ensure that the readers see a clear picture.  

Keywords : Krongkam, Theme, Technique Language Usage 
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บทน า 

นวนิยายเป็นวรรณกรรมบนัเทิงคดีรูปแบบหน่ึง จดัเป็นส่ือส่ิงพิมพท่ี์เป็นเคร่ืองมือส่ือสารของคนใน

สังคม ให้ไดรั้บรู้ความเคล่ือนไหวของสังคม และถ่ายทอดความรู้สึกหรือเหตุการณ์ออกมาทางส่ือส่ิงพิมพ ์

นวนิยายจึงมีอิทธิพลต่อคนในสังคมเป็นอยา่งมาก เพราะนวนิยายท าหนา้ท่ีบนัทึกภาพของสังคม สะทอ้นให้

เห็นสภาพสังคม ค่านิยม วฒันธรรม บทบาท ความเช่ือ ชีวิตความเป็นอยู ่และเปล่ียนแปลงทศันคติของคน

ไดอี้กดว้ย  

 นวนิยายท่ีมีช่ือเสียงและไดรั้บการคดัเลือกน ามาท าละครโทรทศัน์ หน่ึงในนั้นคือ นวนิยายเร่ือง กรง
กรรมของจุฬามณี หรือนิพนธ์ เท่ียงธรรม ซ่ึงเป็นนักเขียนท่ีมีงานเขียนจ านวนมาก เช่น เร่ืองชิงชัง 
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ปีพ.ศ. 2552, สุดแค้นแสนรัก ออกอากาศทาง
สถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ปี พ.ศ. 2558, ราชนาวีท่ีรัก ออกอากาศทางสถานีกรุงเทพโทรทศัน์ วิทยุช่อง 
7 ปี พ.ศ. 2560 และกรงกรรมออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ปี พ.ศ. 2562 นอกจากน้ียงัมี
ผลงานท่ีใชน้ามปากกาอ่ืน คือ เฟ่ืองนคร ชอนตะวนั และจุฬามณี (จุฬามณี, 2560, หนา้ 833) 

จุฬามณี ประพนัธ์นวนิยาย เร่ือง กรงกรรมข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2558 มีความยาวจ านวน 840 หนา้ ไดรั้บ
รางวลัชมเชยประเภทนวนิยายดีเด่นจากส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจ าปี
พ.ศ.2561 และรางวลัประชาบดี ประเภทส่ือสร้างสรรค์ จากกระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของ
มนุษย ์ประจ าปี พ.ศ. 2562 จากนั้นบริษทั แอค-อาร์ต เจเนเรชัน่ จ  ากดั ไดน้ ามาจดัสร้างเป็นละครโทรทศัน์
ทางสถานีโทรทศัน์ไทยทีวสีีช่อง 3 ในปี พ.ศ. 2562  

กรงกรรมเป็นนวนิยายเร่ืองล่าสุดของจุฬามณี กล่าวถึงชุมชนในอ าเภอชุมแสง จงัหวดันครสวรรค ์

ซ่ึงเป็นชุมชนริมน ้ าน่านมีอายุของชุมชนมายาวนานใช้เส้นทางแม่น ้ าน่านและใช้รถไฟในการเดินทาง

มากกวา่ร้อยปี  นางยอ้ยสะใภค้นไทยมาไดส้ามีเป็นคนจีนแซ่แบแ้ละปักหลกัคา้ขายในตลาดชุมแสง จงัหวดั

นครสวรรค์ เม่ือปี พ.ศ. 2510 เร่ืองกรงกรรมเร่ิมข้ึนในตระกูลบา้นแบ ้หรืออศัวรุ่งเรืองกิจ นวนิยายเร่ืองน้ี 

สะทอ้นใหเ้ห็นถึงเร่ืองราวในสังคมหลายแง่มุม ไม่วา่จะเป็นการด าเนินชีวิตของคนในอ าเภอชุมแสง จงัหวดั

นครสวรรค ์ซ่ึงประกอบไปดว้ยแนวคิด ดา้นหลกัพระพุทธศาสนา อ านาจส่ิงศกัด์ิสิทธ์ และความรักของตวั

ละครหลกัในเร่ือง  

เม่ือพิจารณาเน้ือหาในนวนิยายกรงกรรมแล้ว พบว่ามีการใช้ภาษาท่ีละเมียดละไม ประกอบกับ

สามารถน ามาวเิคราะห์ในดา้นศิลปะการใชภ้าษาท่ีปรากฏในเร่ืองไดอี้กดว้ย   ผูว้ิจยัเห็นว่านวนิยายเร่ืองกรง

กรรมมีความน่าสนใจทั้งแนวคิดและศิลปะการใช้ภาษา ประกอบกบัยงัไม่มีผูใ้ดศึกษาแนวคิดและศิลปะ

การใช้ภาษาในนวนิยายของจุฬามณี ผูว้ิจยัจึงสนใจที่จะศึกษาแนวคิดและศิลปะการใช้ภาษาในนวนิยาย
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เร่ือง กรงกรรม ทั้งน้ีจะศึกษาในเร่ืองการใช้ค  า การใช้ส านวน และการใช้ภาพพจน์ เพื่อแสดงเห็นถึง

แนวคิด และศิลปะการใช้ภาษาของผูเ้ขียนที่ปรากฏในนวนิยายเร่ืองกรงกรรม อีกทั้งยงัสามารถเป็น

แนวทางในการศึกษานวนิยายเร่ืองอ่ืนอีกดว้ย 

วตัถุประสงค์ 

1. ศึกษาแนวคิดท่ีปรากฎในนวนิยายเร่ืองกรงกรรม 
2. ศึกษาศิลปะการใชภ้าษาในนวนิยายเร่ืองกรงกรรม 

ขอบเขตการวจัิย 

ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมุ่งศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและศิลปะการใช้ภาษาในนวนิยายเร่ืองกรงกรรม

ของจุฬามณี  ฉบบัส านกัพิมพแ์สงดาว ปีท่ีพิมพ ์2560 พิมพค์ร้ังท่ี 1 จ านวน 840 หนา้ 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

กุหลาบ มลัลิกะมาส (2546, หน้า 102) อธิบายความหมายว่า แนวคิดหรือสารัตถะ คือ ทศันะท่ี
ผูเ้ขียนแสดงให้เห็นถึงธรรมชาติอย่างใดอย่างหน่ึงของมนุษยห์รือทศันะผูเ้ขียนเห็นความเป็นไปในโลก
มนุษย ์แลว้น ามาแสดงใหป้ระจกัษแ์ก่ผูอ่้าน โดยใชเ้น้ือเร่ืองเป็นเคร่ืองส่ือสาร แนวคิดจึงเป็นจุดมุ่งหมายอนั
เป็นแก่นสารของเร่ืองหรือเป็นแนวคิดส าคญัในเร่ืองท่ีผูเ้ขียนส่ือมายงัผูอ่้าน 

สายทิพย ์นุกูลกิจ (2539, หนา้ 179) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดในนวนิยายจะมุ่งแสดงแนวคิดของเร่ืองไว้

หลายแนว เพราะผูเ้ขียนตอ้งการจะใหผู้อ่้านมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองชีวติ ของโลก และมีประสบการณ์ใน

เร่ืองต่าง ๆ อยา่งกวา้งขวาง แนวคิดในนวนิยาย แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  แนวคิดหลกัและแนวคิดรอง 

กล่าวโดยสรุป แนวคิดจึงเป็นทศันะท่ีผูเ้ขียนแสดงให้เห็นถึงธรรมดาธรรมชาติของมนุษย ์หรือ

ทศันะท่ีผูเ้ขียนมองดูความเป็นไปในโลกมนุษยน์ั้น มิใช่ส่ิงท่ีจะเห็นประจกัษไ์ดโ้ดยง่าย และมิใช่ส่ิงท่ีจะเห็น

ได้ตรงกนัเสมอไป ท่ีเรียกว่าความดี ความเลว ความเขลา ความฉลาดในความเห็นของแต่ละคนย่อมไม่

เหมือนกนัไปเสียทั้งหมด ธรรมชาติของมนุษยจึ์งมีความซบัซ้อน งานประพนัธ์จึงมิใช่บทรายงานขอ้เท็จจริง 

หากเป็นผลจากการเรียนรู้ของผู ้เขียน เป็นเคร่ืองสะท้อนการรับรู้ของผู ้เขียน และเป็นการส่ือสาร

กระบวนการตีความของผูเ้ขียนท่ีมีต่อส่ิงท่ีเขาประสบ 

ส่วนค าวา่ศิลปะการใชภ้าษานั้น  สายทิพย ์นุกูลกิจ (2543, หนา้ 138-158) กล่าวถึงการวิเคราะห์ลีลา
การใช้ภาษาในงานนวนิยาย หมายถึง การท่ีผูอ่้านพิจารณาว่าผูเ้ขียนมีวิธีการสร้างงานเขียนของตนให้มี
ชีวิตชีวาน่าอ่าน มีความถูกตอ้ง สมจริงและมีความเป็นตวัของตวัเองตลอดจนมีความแปลกใหม่ต่างไปจาก
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งานของคนอ่ืนอย่างไร เพราะเหตุใด และวิธีการดงักล่าวนั้นใช้ไดผ้ลมากน้อยเพียงไร ผูอ่้านจะสังเกตลีลา
การแต่งของผูเ้ขียนแต่ละคนไดจ้ากส่ิงต่อไปน้ี คือ 

1. การเลือกสรรค า หมายถึง วธีิการเลือกหาค ามาใชเ้ขียนวรรณกรรม โดยค านึงทั้งดา้นรูปศพัท ์เสียง 
และความหมายของค าท่ีเหมาะสมกบัเน้ือเร่ือง การพิถีพิถนัเลือกสรรค ามาใชข้องผูเ้ขียนเป็นส่วนประกอบท่ี
ส าคญัประการหน่ึงของการแต่งวรรณกรรม เพราะช่วยท าให้ภาษาท่ีใช้ในการแต่งวรรณกรรมมีส านวน
โวหารดีและไพเราะสละสลวย เน่ืองจากผูเ้ขียนเลือกใชถ้อ้ยค าท่ีประกอบดว้ยคุณสมบติั 4 ประการ คือ ความ
ชดัเจน ความกระชบั ความมีอ านาจในการใหค้วามรู้สึกทางอารมณ์ และความไพเราะ 

2. การเลือกใชส้ านวนโวหาร หมายถึง การท่ีผูเ้ขียนพยายามคิดหาวธีิการต่าง ๆ ท่ีจะช่วยท างานเขียน
ของตนให้มีคุณค่า น่าอ่าน นอกจากผูเ้ขียนจะใช้วิธีบรรยายความอย่างตรงไปตรงมา เพื่อให้ผูอ่้านเขา้ใจ
เร่ืองราวไดง่้ายและรวดเร็ว  

3. วิธีการเรียบเรียงประโยค หมายถึง วิธีการสร้างประโยค อนัเป็นลกัษณะเฉพาะตวัของผูเ้ขียนแต่
ละบุคคล ผูเ้ขียนบางคนชอบใช้ประโยคง่าย ๆ สั้ น ๆ กะทดัรัด แต่บางคนอาจจะชอบประโยคยาวและ
สละสลวย 

4. หางเสียงของผูเ้ขียน (tone) หมายถึง ทศันคติหรือท่าทีของผูเ้ขียนท่ีมีอยูต่่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดมีลกัษณะ
ใกลเ้คียงกบัน ้าเสียงซ่ึงอาจจะเป็นท านองประชด แสดงอารมณ์ขนั ลอ้เลียน เยาะเยย้ ฯลฯ หรือกล่าวอีกอยา่ง
ไดว้่า เม่ือผูเ้ขียนมีพื้นอารมณ์อย่างไร ก็มีผลท าให้บรรยากาศของเร่ืองเป็นไปตามนั้นดว้ย ดงันั้นผูอ่้านจึง
สามารถจบัหางเสียงของผูเ้ขียนไดจ้ากการสังเกตวธีิการเขียนของผูเ้ขียนนัน่เอง 

พรทิพย ์วนรัฐิกาล (2553, หนา้ 1-42) ไดก้ล่าวถึงศิลปะการใช้ภาษาไวว้า่ การใชภ้าษาท่ีดีเป็นการ
สร้างสรรค์ถ้อยค าด้วยศิลปะการเขียน ผูเ้ขียนต้องรู้จักเลือกสรรค าท่ี เหมาะสมมาเรียบเรียง และส่ือ
ความหมายให้สอดคลอ้งกบัความคิดของผูเ้ขียนท่ีตอ้งการถ่ายทอดสู่ผูอ่้าน หากผูเ้ขียนเห็นความส าคญัของ
การใชภ้าษายอ่มท าใหเ้กิดงานเขียนท่ีดี ศิลปะการใชภ้าษาแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 

1. ศิลปะการใชค้  า เลือกใชค้  าใหถู้กตอ้ง เลือกใชค้  าใหต้รงความหมาย ใชค้  าถูกตอ้งตาม 
    ระดบัภาษา และใชค้  าท่ีส่ือความหมายไดอ้ยา่งชดัเจน 
2. ศิลปะการใชป้ระโยค เรียบเรียงประโยคใหถู้กตอ้ง วางส่วนขยายใหถู้กท่ี 
3. ศิลปะการใชส้ านวน ควรใชส้ านวนใหถู้กตอ้งและตรงตามความหมาย 
4. ศิลปะการใชภ้าพพจน์ ควรใชโ้วหารภาพพจน์ใหเ้หมาะกบังานเขียน 

 ภาพพจน์ ท่ีปรากฏในงานเขียนส่วนใหญ่ คือ การใช้อุปมาอุปไมย อุปลักษณ์ สัญลักษณ์ 
บุคลาธิษฐาน การกล่าวเกินจริง การใชค้  าขดัแยง้กนั การเล่นค า และการเลียนเสียงธรรมชาติ 
 จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวกบัการใช้ภาษา สรุปไดว้่าการใช้ภาษา คือ ศิลปะการใช้ภาษาเพื่อส่ือ
ความหมายใหผู้อ่้านเกิดความเขา้ใจและเห็นภาพชดัเจนมากยิง่ข้ึน โดยการใชภ้าษามกัจะศึกษาเร่ืองการใชค้  า 
การใชส้ านวน และการใชภ้าพพจน์ 
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ผลการศึกษา 

 จากการศึกษาแนวคิดและศิลปะการใชภ้าษาในนวนิยายเร่ืองกรงกรรม ผูว้ิจยัพบแนวคิดท่ีปรากฏใน          
นวนิยายเร่ืองกรงกรรม 4 แนวคิด ไดแ้ก่  แนวคิดเก่ียวกบัความรัก แนวคิดเก่ียวกบัการด าเนินชีวิต แนวคิด
เก่ียวกบัหลกัพระพุทธศาสนา และแนวคิดเก่ียวกบัอ านาจส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ดงัน้ี 

1. แนวคิดเกีย่วกบัความรัก  

      ความรักเป็นความผูกพนัทางอารมณ์ท่ีแสดงใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรู้สึก ดา้นความคิด และ
ดา้นการกระท า (อุมาพร ตรังคสมบติั, 2545, หน้า 10)  จากการศึกษานวนิยายเร่ืองกรงกรรม พบวา่ผูเ้ขียน
สอดแทรกแนวคิดท่ีเก่ียวกบักบัความรักในเร่ืองต่างๆ เช่น ความรักระหว่างแม่และลูก ความรักระหว่างพี่
และนอ้ง ความรักระหวา่งสามีและภรรยา และความรักระหวา่งหนุ่มสาว ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

     1.1 ความรักระหว่างแม่และลูก เป็นส่วนหน่ึงของความสัมพนัธ์ในครอบครัวท่ีผูเ้ป็นแม่ได้
พยายามท าทุกอย่างเพื่อลูก แมว้่าลูกจะเติบโตเป็นผูใ้หญ่ แต่แม่ก็ยงัดูแลตั้งแต่เร่ืองพื้นฐาน เช่น งานบา้น 
อาหาร ไปจนถึงการสร้างครอบครัว ดงัขอ้ความท่ีวา่   

“... เม่ือประสงค์ไม่กลับมาอยู่ ท่ีบ้าน โดยตั้งใจจะหาอยู่หากินเอง นางย้อยก็ไม่ได้ว่าอะไร แต่ใน
ความเป็นแม่ นางย้อยกอ็ดเป็นห่วงไม่ได้ แม้เห็นว่าลูกชายซ่ึงกลายเป็นหม้ายทิง้กับเมียตั้งแต่ยังหนุ่ม
ยงัแน่นแยกไปมชีีวิตอยู่ต่างหาก เหมือนเม่ือคร้ังยงัมพิีไลอยู่ได้ด้วยดี นางย้อยกย็งัมคีวามเป็นห่วงไม่
เลิก เร่ิมจากเร่ืองเส้ือผ้า และงานท าความสะอาดบ้าน ซ่ึงก่อนหน้านั้นพิไลจ้างให้คนอ่ืนท าให้ พอ
พิไลไม่อยู่  นางย้อยจึงบอกให้บุญปลูกไปคอยก ากับดูแลหลานๆ ให้ท างานให้ประสงค์เหมือนเดิม 
เพราะเม่ือกลับมาจากท างาน เขากจ็ะได้พักผ่อนในบ้านท่ีสะอาดสะอ้าน ได้อาบน า้ท่ีมีอยู่ เตม็โอ่ง ได้
สวมเส้ือผ้าท่ีมกีล่ินหอม ส่วนเร่ืองอาหารการกินนั้น นางย้อยท าอะไรกจ็ะส่ังให้บุญปลูกป่ันจักรยาน
น าไปให้ประสงค์ ท้ังช่วงกลางวนัและช่วงเยน็หลังจากปิดร้าน ...”  (จุฬามณี, 2560, หน้า 759)    

ในนวนิยายเร่ืองน้ีกล่าวถึงความรักของแม่ท่ีมีต่อลูกตลอดทั้งเร่ือง เป็นความรักของนางยอ้ยท่ีมีต่อ
ลูกชายทั้งส่ีของเธอ ในขอ้ความขา้งตน้กล่าวถึงนางยอ้ยท่ีมีความเป็นห่วงประสงค์ (อาตง) มาก หลงัจาก
ประสงคเ์ลิกรากบัพิไล เขาก็แยกไปอยูต่่างหาก ดว้ยความท่ีนางยอ้ยรักลูกมาก และไม่อยากให้ประสงคต์อ้ง
เหน่ือยอีก จึงให้คนงานท างานบา้นให้ประสงค์เหมือนเดิม เม่ือประสงค์กบัมาจากการท างาน เขาก็ไดน้อน
หลบัพกัผอ่นอยา่งเตม็ท่ีภายในบา้นท่ีสะอาด มีอาหารกินครบสามม้ือ แค่น้ีนางยอ้ยก็มีความสุขและหมดห่วง
ในเร่ืองของลูกชายคนรองแลว้  

         1.2 ความรักระหว่างพีแ่ละน้อง เป็นความรักของพี่และนอ้งท่ีคอยช่วยเหลือดูแลกนัในยามทุกขสุ์ข 
ไม่ทอดทิ้งกนัในยามป่วยไข ้ดงัขอ้ความต่อไปน้ี (จุฬามณี, 2560, หนา้ 823) 
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 “... พอกมลทราบข่าว เขาก็รีบขับรถจากนครสวรรค์ไปดูอาการของพี่ชายทันที พอไปถึง
โรงพยาบาลกท็ราบจากหมอว่าปฐมมอีาการเป็นตายเท่าๆ กัน และทางท่ีจะช่วยชีวิตไว้ได้ คือย้ายไปรักษาตัว
ในโรงพยาบาลเอกชนย่านสะพานควายซ่ึงเพ่ิงเปิดให้บริการได้ไม่นาน เพราะท่ีนั่นมีเคร่ืองไม้เคร่ืองมือ
ทันสมยั ได้ยินดังนั้นกมลกค็ านวณค่ารักษาพยาบาลเพ่ือยือ้ชีวิตของปฐมซ่ึงเป็นเงินมากโขอยู่ในใจ เพียงอึด
ใจ เขากต็ัดสินใจทันที ...”  

 ขอ้ความขา้งตน้ กมลผูเ้ป็นนอ้งชายคนท่ีสามของปฐม หลงัจากท่ีทราบข่าววา่ปฐมเกิดอุบติัเหตุชน
ประสานกบัรถบรรทุกท่ีอยุธยา จนท าให้บาดเจ็บสาหสัอาการเป็นตายเท่ากนั กมลรู้สึกเป็นห่วงพี่ชายมาก 
รีบขบัรถมาจากนครสวรรค์ เพื่อมาดูอาการ และก าชบัหมอให้พยายามช่วยชีวิตปฐมให้รอดพน้ขีดอนัตราย 
แมค้่ารักษาพยาบาลค่อยขา้งสูง กมลก็ยอมจ่าย เพราะกมลคิดวา่เงินทองเป็นของนอกกาย หาตอนไหนก็หา
ได ้แค่ขอใหป้ฐมกลบัมามีชีวติใหม่อีกคร้ัง  

         1.3 ความรักระหว่างสามีและภรรยา เป็นความรักท่ีดูแลเอาใจใส่ในเร่ืองต่างๆ เช่น อาหาร งาน
บา้นงานเรือน ไม่ใหข้าดตกบกพร่องในหนา้ท่ี พยายามสร้างอนาคตไปดว้ยกนั และช่วยกนัท างานหาเงินเขา้
บา้น จนท าใหมี้กินมีใชสุ้ขสบาย ดงัขอ้ความต่อไปน้ี (จุฬามณี, 2560, หนา้ 301) 

“... แต่ส าหรับประสงค์ ภาพนั้นกย็งัท าให้รู้สึกเจ็บแปลบหัวใจ หลังจากแต่งงานกับพิไลจนถึงเวลา
นี ้เขาเฝ้าถามความรู้สึกตนเองว่ารักพิไลเท่าท่ีเคยรักจันตาหรือยัง กไ็ด้ค าตอบว่ายัง ข้อดีของพิไลกม็ ี
แต่ข้อเสียชวนให้นึกต าหนิอย่างท่ีแม่ชอบเปรยๆ ออกมายามรู้สึกไม่พอตากม็ีไม่น้อย เขาเป็นสามีจะ
เออออเข้าข้างแม่พิไลเป็นเมยี เวลาท่ีพิไลพูดถึงแม่ในทางท่ีดีให้ฟัง เขากไ็ม่อยากได้ยิน แต่พิไลกท็ า
หน้าท่ีของเมียได้ดี แม้จะไม่ได้รักกันมาก่อน แต่พออยู่ ด้วยกันแล้ว เขากสั็มผัสได้ว่าพิไลนั้นยึดเขา
เป็นท่ีพ่ึง ยึดเขาเป็นสมบัติของตน จึงได้เค่ียวเขญ็เจ้ากีเ้จ้าการ เสมือนเป็นคนคนเดียวกัน เพราะพิไล
คิดฝากชีวิตและอนาคตของตนไว้กับเขาผู้ได้ช่ือว่าเป็นสามี และท่ีส าคัญยามอยู่ตามล าพังในบ้านใน
ท่ีรโหฐาน เขามั่นใจว่าพิไลรักเขามากมาย เพราะพิไลจะเฝ้าปรนนิบัติเอาใจใส่แสดงออกในทาง
พิศวาสอย่างไม่มขีดัเขิน ส าหรับเขากับพิไลกส็รุปว่า แม้ไม่ได้รักกันมาก่อนแต่งงานกส็ามารถรักกัน
ได้ในท่ีสุดอย่างท่ีผู้ใหญ่บอกไว้ ...”  

ขอ้ความขา้งตน้ ประสงคคิ์ดว่าการแต่งงานคร้ังน้ีไม่ไดเ้กิดจากความรักใคร่ฉันชูส้าว แต่เม่ือไดอ้ยู่
ร่วมกนัเขาก็คิดวา่พิไลก็เป็นภรรยาท่ีดีคนหน่ึง เพราะพิไลดูแลเอาใจใส่ประสงคท์ั้งงานบา้นงานเรือน อาหาร
การกิน ไม่เคยขาดตกบกพร่องในหนา้ท่ี ถึงแมจ้ะไม่เคยรักกนัมาก่อนแต่ก็สามารถรักกนัไดใ้นท่ีสุด แบบท่ี
ผูใ้หญ่พร ่ าบอกเขาไวก่้อนจะแต่งงานกบัเธอ 

      1.4 ความรักระหว่างหนุ่มสาว เป็นความรักท่ีเกิดข้ึนระหว่างคนสองคนท่ีมีใจรักใคร่กนั ความรักน้ี
คอยเป็นแรงบนัดาลใจใหเ้ราท าทุกอยา่งใหส้ าเร็จลุล่วง ดงัขอ้ความต่อไปน้ี (จุฬามณี, 2560, หนา้ 689) 
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“... จันตาสบายดีรึเปล่า ส่วนเฮียสบายดีนะ จะมทุีกข์ใจอยู่บ้างกต็รงระแวงว่าจันตาจะมชีายอ่ืนท่ีอยู่  
ใกล้กว่าเข้ามาวอแว จนท าให้ใจจันตาไขว้เขว้ อย่าคิดคิดว่าเฮียเป็นคนขีหึ้งขีร้ะแวงจนน่าร าคาญเลย
นะ เป็นเพราะเฮียรักจันตาเป็นอย่างมากนั่นเอง จันตา เฮียมีเร่ืองส าคัญจะบอกนะ เร่ืองของเราเฮีย
กล่อมม้าส าเร็จแล้วนะ ม้าอนุญาตให้เฮียแต่งงานกับจันตาได้แล้ว จันตาดีใจไหม จันตาต้องดีใจแน่ๆ 
ใจจริงเฮียอยากจะขึน้รถไฟไปหาจันตา ไปบอกเร่ืองนีใ้ห้จันตารู้ด้วยตัวเอง แต่เฮียก็ต้องเอาใจม้า
มากๆ ไว้ก่อน จันตารู้ไหม เฮียนับวนันับคืนให้เฮียใช้กลับมาอยู่ ท่ีบ้าน เพ่ือเฮียจะได้ออกจากบ้านไป
หาจันตา ไปดูลู่ทางค้าขายท่ีปากน า้โพเพ่ืออนาคตของเรา จันตาต้องรักและรอเฮียนะ เราจะแต่งงาน
กัน แม้จะเป็นงานเล็กๆ แค่ยกน า้ชาให้ญาติของเฮียท่ีอยู่ปากน า้โพ แต่เฮียก็จะแต่งให้ถูกต้องตาม
ประเพณี ...”  

ขอ้ความขา้งตน้ เป็นจดหมายท่ีกมลเขียนถึงจนัตา หญิงสาวท่ีตนรัก เขาดีใจท่ีนางยอ้ยอนุญาตให้เขา
แต่งงานกบัจนัตาได้ ในท่ีสุดความรักของเขาทั้งคู่ก็ได้สมหวงั  นางยอ้ยยงัให้เงินไปท าทุนคา้ขายและยก
อาคารท่ีปากน ้าโพใหเ้ขาไดท้  ามาหากินสร้างอนาคตอีกดว้ย 

2. แนวคิดเกีย่วกบัการด าเนินชีวติ  

       การด าเนินชีวิตของมนุษยเ์ป็นส่ิงส าคญั เพราะมนุษยเ์ราทุกคนตอ้งการชีวิตท่ีมีความสุข และ
ประสบความส าเร็จในการใช้ชีวิต ถึงแมชี้วิตของมนุษยม์กัเจอทั้งความผิดหวงั สมหวงั และเจออุปสรรค
มากมายใหต่้อสู้ ด้ินรน และไม่ประมาท เพื่อให้มีชีวิตท่ีดีข้ึน จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัการด าเนินชีวิตท่ี
ปรากฏในนวนิยายเร่ืองกรงกรรม พบว่าผูเ้ขียนสอดแทรกแนวคิดท่ีเก่ียวกบัการด าเนินชีวิตในด้านต่างๆ 
ไดแ้ก่ การด้ินรนของชีวติ การใชชี้วติแบบมีคุณธรรม ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

2.1 การดิ้นรนของชีวิต คือ การกระตือรือร้นเพื่อให้พน้จากความยากล าบาก เพื่อให้ชีวิตในวนั
ขา้งหนา้มีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน ดงัขอ้ความต่อไปน้ี (จุฬามณี, 2560, หนา้ 33) 

“ เรณูไพล่คิดไปถึงวรรณา น้องสาวคนเล็กท่ีตนส่งเสียให้เรียนตัดเย็บเส้ือผ้าอยู่ ท่ีปากน ้าโพ 
ถ้าวรรณาได้ผู้ชายดีๆ แบบกมล ชีวิตของวรรณาคงจะมีความสุข แม้อนาคตของตนจะยังดูเลือนรางส าหรับ
ท่ีนี่ แต่เรณูก็ฝันแทนน้องสาวไปเสียแล้ว...ก็ความฝันท าให้คนมีแรงสู้ชีวิตไม่ใช่หรอกรึ เรณูให้ก าลังใจ
ตัวเอง”  

 ขอ้ความขา้งตน้ เรณูคิดเสมอวา่ความฝันท าใหค้นมีแรงต่อสู้กบัชีวิตท่ีเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึนกวา่เดิม  เพราะ
ความฝันจะน าให้เรณูและน้องสาวจะมีชีวิตท่ีสุขสบายในอนาคต แมจ้ะมองไม่เห็นภาพ แต่เรณูก็จะต่อสู้ 
ตรากตร าท างานหาเล้ียงนอ้งกบัลูกของเธอ 
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 2.2 การใช้ชีวติแบบมีคุณธรรม คือ การด าเนินชีวติดว้ยคุณงามความดี ในท่ีน้ีจะยกตวัอยา่งดา้นความ

กตญัญูต่อพ่อแม่ซ่ึงเป็นผูมี้พระคุณท่ีคอยช่วยเหลือ ให้โอกาสจนท าให้อนาคตเจริญกา้วหนา้ไดถึ้งทุกวนัน้ี 
ดงัขอ้ความต่อไปน้ี (จุฬามณี, 2560, หน้า 830) 

“แล้วตอนงานศพอาม่าล่ะ จันตาได้ไปหรือเปล่า” 

“ไป ไม่ไปได้ไงล่ะ ถ้าไม่ได้อาม่า ไม่ได้เจ๊นี ้เจ๊ซัง เราก็ไม่มีวันนีห้รอกวรรณา  ชาตินีท้ั้งชาติตอบ
แทนบุญคุณไม่มทีางหมดหรอก” นึกไปถึงความเมตตาปรานีของคนบ้านนั้นท่ีมีให้ตัวเองน า้ตากร้ื็น
ลูกนัยน์ตาของจันตา”  

ขอ้ความขา้งตน้ จนัตาไม่เคยลืมบุญคุณของครอบครัวอาม่าป๊วยฮวยท่ีหยิบยื่นส่ิงดีดีให้เธอมากมาย
จนเธอไดแ้ต่งงานกบักมล (ลูกชายของนางยอ้ย) ทั้งคู่มีกิจการต่าง ๆ มากมายจนท าให้จนัตามีฐานะร ่ ารวย มี
ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน จากสาวชาวไร่บา้นนอกสู่เถา้แก่เน้ียท่ีมีร้านใหญ่โตแถวปากน ้ าโพ ความกตญัญูของจนั
ตาท่ีมีต่ออาม่า ทดแทนเท่าใดก็ไม่หมด เพราะอาม่าช่วยเหลือทุกอยา่ง เธอถึงไดมี้ความสุขมากท่ีสุดในชีวิต
ของผูห้ญิง  

3. แนวคิดเกีย่วกบัหลกัพระพุทธศาสนา 

      จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัหลกัพระพุทธศาสนาท่ีปรากฏในนวนิยายเร่ืองกรงกรรม พบว่า
ผูเ้ขียนสอดแทรกแนวคิดท่ีเก่ียวกบัหลกัพระพุทธศาสนาในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ กฎแห่งกรรม และแสดงสัจ
ธรรม ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

3.1 ความเช่ือเร่ืองกฎแห่งกรรม คือ การท ากรรมส่ิงใดไว ้ยอ่มไดรั้บส่ิงนั้น ดงัตอนท่ีนางยอ้ยเกรง
กลวัต่อกฎแห่งกรรมท่ีเธอไดพ้ลั้งมือท าให้นางล้ิมเสียชีวิต เธอจึงกลวับาปกรรมท่ีไดก้ระท าไวใ้นอดีตจะ
กลบัมาเล่นงานตน ดงัขอ้ความต่อไปน้ี (จุฬามณี, 2560, หนา้ 185) 

“... นางย้อยขนลุกเกรียว นึกถึงนางลิม้ขึน้มาแล้วรู้สึกเยน็ยะเยือก นางย้อยคิดถามอยู่ในใจว่า บุญ
จากการบวชลูกชายนั้นไม่ได้ท าให้นางลิม้ลดความอาฆาตพยาบาทเลยรึ เพราะมันเป็นตราบาปเดียว
ท่ีอยู่ในใจนางย้อย จนรู้สึกหวัน่เกรงลูกสะใภ้แต่ละคนท่ีก าลังเข้ามาในชีวิต  

 “บุญกอ็ยู่ส่วนบุญ บาปมันก็อยู่ ส่วนบาป แต่มึงคิดถูกแล้วท่ีคิดท าบุญล้างบาป ล้างไม่ได้หนักกจ็ะ
เป็นเบา ...”  

 ขอ้ความขา้งตน้ นางยอ้ยคิดวา่การไดท้  าบุญ ทอดกฐิน ทอดผา้ป่าทุกๆ ปี และการบวชลูกชายถึงสอง
คน จะช่วยลดความอาฆาตพยาบาทของนางล้ิมลดลงไดบ้า้ง เพราะนางล้ิมคือตราบาปและความผิดพลาด
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เดียวในชีวติของนางยอ้ย ดว้ยความท่ีไม่ไดต้ั้งใจจะฆ่านางล้ิม นางยอ้ยก็หว ัน่กลวักฎแห่งกรรมท่ีไดท้  าไปใน
อดีตจะกลบัมาเล่นงานใหชี้วติพบแต่เร่ืองทุกขใ์จจากลูกสะใภ ้ 

3.2 สัจธรรม คือ ความจริงแทห้รือความไม่แน่นอนของมนุษย ์ตอ้งพบกบัความเปล่ียนแปลง ความ
สูญเสียท่ีเขา้มาในชีวติ ซ่ึงก็ไม่อาจหลีกเล่ียงได ้ดงัขอ้ความต่อไปน้ี (จุฬามณี, 2560, หนา้ 781) 

“เร่ืองการตายของมงคลนั้นไม่เคยไปจากใจของแม่ วันดีคืนดี แม่หยิบรูปถ่ายของมงคลขึน้มา แล้ว
แม่นั่งร้องไห้สะอึกสะอืน้ป้ิมว่าจะขาดใจตาย เขากไ็ด้แต่ปลอบและเฝ้าอยู่เป็นเพ่ือนจนกระท่ังแม่สูด
ลมหายใจเข้าปอดต้ังสติอยู่กับความจริงของชีวิตท่ีว่า “อันคนเรานั้น ย่อมพลัดพรากจากของรักของ
ชอบใจด้วยกันหมดท้ังส้ิน” นางย้อยหยิบผ้าเช็ดหน้าซับหัวตา แล้วสูดลมหายใจเข้าปอด”  

 ขอ้ความขา้งตน้ กมลพยายามปลอบใจนางยอ้ย หลงัจากท่ีครอบครัวของเขาสูญเสียมงคล นอ้งชาย
คนสุดทอ้งจากไปอยา่งไม่มีวนักลบัมา การตายของมงคลสร้างความเสียใจใหแ้ก่นางยอ้ยเป็นอยา่งมากจนกิน
ไม่ไดน้อนไม่หลบั สติไม่อยู่กบัเน้ือกบัตวั จนตอ้งคอยปลอบใจและอยู่เป็นเพื่อนตลอดเวลา กมลบอกนาง
ยอ้ยว่าคนเราย่อมพลดัพรากจากของรักด้วยกนัทั้งหมดทั้งส้ิน ตั้งสติและอยู่กบัความจริงให้ได้ ชีวิตของ
คนเราไม่มีใครสมหวงัไปทุกเร่ือง ตอ้งมีผดิหวงับา้งเป็นธรรมดาของชีวติ 

4. แนวคิดเกีย่วกบัอ านาจส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ 

       จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัอ านาจส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีปรากฏในนวนิยายเร่ืองกรงกรรม พบว่า
ผูเ้ขียนสอดแทรกแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัอ านาจส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิในดา้นต่าง ๆ เช่น ดา้นความเช่ือเร่ืองไสยศาสตร์ 
ดา้นความเช่ือเร่ืองเคร่ืองรางของขลงั และการบนบานศาลกล่าว ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

     4.1 ความเช่ือเร่ืองไสยศาสตร์ คือ การท าคุณไสยใส่คนท่ีตอ้งการจะครอบครอง ให้หลงใหลรัก
ใคร่จนถอนตวัไม่ข้ึน ดงัขอ้ความต่อไปน้ี (จุฬามณี, 2560, หนา้ 24)   
 “... แป้งตลับทรงกลมสีด าถูกหยิบขึน้มาแล้วประกบมือเข้าด้วยกันให้ตลับแป้งอยู่ตรงกลาง มือท่ี
พนมนั้นอยู่ระหว่างอก เรณูหลับตา ปากพึมพ าคาถาท่ีท่องจ าได้ขึน้ใจ อึดใจใหญ่ๆ เรณูกลื็มตาเปิดตลับแป้ง 
หยิบฟองน า้แตะแป้ง แล้วน ามาลูบไล้ใบหน้าของตน “แป้งนีใ้ช้ทุกคร้ังหลังล้างหน้า ทุกเช้า และก่อนจะ
นอนกับมัน รับรองว่ามันไม่หลุดมือมึงไปแน่” เสียงของอาจารย์ก้อนบ้านอยู่ เชิงเขาท้ายตลาดตาคลีกังวาน
ในห้วงความจ าของเรณู หลังละเลงลิปสติกปลุกเสกท่ัวริมฝีปากอีกอย่างหน่ึง เรณูกแ็สยะยิม้ด้วยท่าทีมั่นใจ 
เพราะในท่ีสุด ปฐมหนุ่มร่างสูงผิวขาวหน้าตาหล่อเหลาลูกชายคนโตของนางย้อยกต็กอยู่ในอุ้งมือของเธอ 
ท้ังท่ีใครๆ กบ็อกว่าไม่มทีางท่ีผู้หญิงท างานบาร์อย่างเธอจะจับเขาไว้ได้ ...”  

ขอ้ความข้างตน้ เรณูมีอาชีพขายบริการท่ีฐานทพัตาคลี หลังจากท่ีหล่อนได้พบกบัปฐมทหารท่ี
ประจ าอยูท่ี่ฐานทพั เรณูก็หลงรักในรูปโฉมของปฐม ตวัหล่อนเองก็อยากไดป้ฐมมาเป็นสามีเป็นทุนเดิมอยู่
แลว้ จึงหาวิธีรวบหัวรวบหางให้ปฐมตกอยู่ในอุง้มือของเธอ โดยการไปหาหมอกอ้นทา้ยตลาดตาคลีให้ท า
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เสน่ห์ใส่ปฐมให้หลงรักจนหัวปักหัวป า หลงใหลจนถอนตวัไม่ข้ึน หมอก้อนจึงปลุกเสกตลับแป้งและ
ลิปสติกมาใหเ้รณูใชเ้ชา้-เยน็ จนทั้งคูอ่ยูกิ่นฉนัสามีภรรยา  

4.2 ความเช่ือเร่ืองเคร่ืองรางของขลัง คือ การพกเคร่ืองรางของขลงัท่ีเช่ือว่าจะคุม้ครองให้แคล้ว
คลาดจากการท าคุณไสยจากคนท่ีตอ้งการจะท าร้ายให้รอดปลอดภยั ดงัขอ้ความต่อไปน้ี (จุฬามณี, 2560, 
หนา้ 696) 

“พิไลระแวงระวังตัวภัยจากต๋ิมอยู่ราว ๆ สองเดือน จากท่ีเคยสวดมนต์ก่อนนอนกับประสงค์ผู้ เป็น
สามี พิไลก็อ้างว่าเหน่ือยจากงานในบ้าน จากท่ีเคยคล้องพระกันผีท่องบ่นมนตราบทส้ันๆ ให้เป็นเคร่ือง
คุ้มครองตัว พิไลก็ละเลยและท่ีส าคัญ จากท่ีเคยพก ‘เบีย้แก้’ เคร่ืองรางป้องกันคุณไสยท่ีอาจารย์สมดีให้มา
ติดตัวไว้ พิไลกว็างแหมะไว้ท่ีหน้าห้ิงกระจกเพราะเห็นว่ารูปลักษณ์ของเบีย้ท่ีมีเชือกผูกพันอยู่  ดูเทอะทะไม่
สวยงามเป็นท่ีน่าร าคาญลูกนัยน์ตา”  

ข้อความข้างต้น พิไลพกเบ้ียแก ้ที่เป็นเคร่ืองรางของขลงัของไทย  ดงัที่ แทน ท่าพระจนัทร์ 
(ออนไลน์) ได้อธิบายไวว้่า “เบ้ียแก”้ ท ามาจากเบ้ียพลูและเบ้ียจัน่ โดยมีการบรรจุปรอทเขา้ไปไวใ้น
ทอ้งเบ้ีย แล้วจึงอุดด้วยชันโรงใตด้ินปิดทบั  หุ้มด้วยตะกัว่หรือผา้แดงอีกคร้ังหน่ึง มีการลงอกัขระลง
ยนัต์ จากนั้นก็น าไปถกัเชือกหุ้มอีกรอบหน่ึง เพื่อสะดวกในการพกติดตวัด้วยการคาดเอว  หลงัจากถกั
เชือกแล้ว ก็มีการลงรักหรือทายางมะพลบั  เพื่อให้เชือกมีความคงทนในการใช้งาน พุทธคุณของเบ้ีย
แก้นั้น มีความเช่ือว่าใช้ในการแก้และกนั สามารถคุม้ครองป้องกนัมิให้ส่ิงชั่วร้ายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
โรคภยัไขเ้จ็บ คุณไสย และปกป้องคุม้ครองผูที้่มีเบ้ียแก้ให้พน้ภยัต่าง ๆ ได้  

 4.3 การบนบานศาลกล่าว คือ การขอให้ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิช่วยเหลือ โดยมีการติดสินบนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ถา้

ส่ิงท่ีบนบานประสบความส าเร็จลุล่วงแลว้ จะน าของต่าง ๆ มาถวาย ดงัขอ้ความต่อไปน้ี (จุฬามณี, 2560, 

หนา้ 296-297) 

“ของแบบนีม้นัมจีริง เจ้าประคุณ เจ้าพ่อเจ้าแม่ เจ้าทุ่งเจ้าท่า เจ้าป่าเจ้าเขา ผีบ้านผีเรือน ถ้านังหนูหาย
เป็นปกติจนงานเสร็จส้ิน ลูกช้างจะถวายหัวหมหูน่ึงตัว ไก่ตัว เหล้าสองขวด”  

 ขอ้ความขา้งตน้ นางแรมมีความเช่ือท่ีวา่อ านาจพุทธคุณสามารถช่วยเหลือให้คนประสบความส าเร็จ
มานักต่อนักแล้ว นางแรมจึงหาวิธีช่วยเหลือเพียงเพ็ญ โดยการพาเพียงเพ็ญไปขอพรให้ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ินั้น
ช่วยเหลือให้เพียงเพ็ญอาการดีข้ึน จนสามารถจัดงานแต่งงานของตนเองได้ ถ้าส่ิงท่ีบนบานประสบ
ความส าเร็จแลว้ จะน าหวัหมู ไก่ตม้ เหลา้มาถวายตามท่ีลัน่วาจาไว ้
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ด้านศิลปะการใช้ภาษา 

              จากการวิเคราะห์ศิลปะการใชภ้าษาในนวนิยายเร่ืองกรงกรรม ไดแ้ก่ การใชค้  า การใชส้ านวน และ
การใชภ้าพพจน์ ดงัน้ี 

1. การใช้ค า 

 1.1 การซ ้าค า คือ คือ การน าหรือวลีท่ีมีตวัสะกดเดียวกนั และมีความหมายเหมือนกนั เขียนเหมือนกนั
มาเรียงชิดกนั หรือมีค าสั่งคัน่ อาจซ ้ าค  าในวรรคเดียวกนัหรือต่างวรรคก็ได ้การซ ้ าค  าเป็นการย  ้าความหมาย
ใหห้นกัแน่นข้ึน และช่วยให้ขอ้ความสละสลวย เพราะพร้ิงยิ่งข้ึน (วชัราภรณ์ อาจหาญ, 2535, หนา้ 115) ดงั
ขอ้ความต่อไปน้ี (จุฬามณี, 2560, หนา้ 767) 
                  “ แต่พอตีตัวออกห่าง ไม่ไปหา ไม่เห็นหน้า ใจของเขากลับคิดถึง คิดถึงทุกส่ิงทุกอย่างท่ีเป็นเรณู 

คิดถึงค าพูดหวานหู คิดถึงจริตจะก้านทีท่าชม้ายชายตา เล่นลิ้นเล่นหูเล่นตา คิดถึงสัมผัส ทัศนคติต่อเร่ือง

ท่ัวๆ ไป ซ่ึงบางเร่ืองเขาคิดไม่ได้ และไม่เคยคิด แต่เรณูคิดได้ และกล้าท่ีจะพูดมนัออกมา”  

              ขอ้ความขา้งตน้ ตวัละครของปฐม (อาใช)้ ลูกชายคนโตของนางยอ้ย หลงัจากท่ีไดรู้้ความจริงวา่เรณู

ท าเสน่ห์ใส่ตน ปฐมกบัคิดถึงเรณูเป็นอยา่งมาก แมท้ั้งคู่ต่างแยกยา้ยไปคนละทิศทาง ต่างคนต่างเร่ิมชีวิตใหม่ 

แต่ปฐมก็ยงัไม่เคยลืมเรณูอดีตคนรักเก่าได้เลย  ผูเ้ขียนซ ้ าค  าว่า “คิดถึง” เพื่อให้ผูอ่้านเห็นภาพ และรับรู้

ความรู้สึก ความคิดถึง คิดถึงเป็นอยา่งมาก จนใจไม่อยูก่บัเน้ือกบัตวั  

              ในนวนิยายเร่ืองน้ีผูเ้ขียนใช้การซ ้ าค  าเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของตวัละครให้เด่นชดั

มากยิง่ข้ึน และเพื่อเนน้ย  ้าการกระท าของตวัละคร  

   1.2 การใช้ค าภาษาต่างประเทศ  

  นวนิยายเร่ือง กรงกรรม ปรากฏค าทบัศพัทท์ั้งภาษาองักฤษและภาษาจีนในบทสนทนาของตวัละคร 

คือ เน่ืองจากเน้ือเร่ืองกล่าวถึงเหตุการณ์ของทหารจากกองทพัอเมริกาในสมยัสงครามเวียดนามไดป้ระจ าอยู่

ในฐานทพัตาคลี จึงมีการใช้ค  าภาษาต่างประเทศบ่อยคร้ัง กอปรกบัเน้ือเร่ืองเก่ียวกบัตระกูลคนจีน ระบบ

ครอบครัวคนจีน ดงัขอ้ความต่อไปน้ี 

  1.2.1 ค าทบัศัพท์ภาษาองักฤษ  

 ผูเ้ขียนใช้ค  าภาษาองักฤษ เช่นค าวา่ “ป๊อบปูล่าร์” มากจากภาษาองักฤษวา่ Popular หมายถึง 

เป็นท่ีนิยม ไดรั้บความสนใจ ผูเ้ขียนตอ้งการให้ผูอ่้านเห็นภาพตวัละครว่า ประนอมเป็นคนท่ีไดรั้บความ

สนใจในหมู่ทหารอเมริกนัเป็นอยา่งมาก   หรือค าวา่ “เบเร่ต”์ มากจากภาษาองักฤษวา่ Beret หมายถึง หมวก
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ผา้สักหลาดท่ีไม่มีปีก ผูเ้ขียนบรรยายเคร่ืองแบบการแต่งกายของตวัละคร และบุคลิกลกัษณะของตวัละคร 

หมวกเบเร่ตเ์ป็นเคร่ืองแบบของทหารเกณฑ ์ ซ่ึงในปัจจุบนัก็ยงันิยมใส่กนัแพร่หลาย 

 1.2.2 ค าทบัศัพท์ภาษาจีน 

                       ผูเ้ขียนใชค้  าภาษาจีนคือ ค าวา่ “กงสี” หมายถึง ทรัพยสิ์นกองกลางท่ีใชร่้วมกนัส าหรับคนหมู่

มาก เช่น กิจการของตระกูลท่ีแบ่งผลประโยชน์ร่วมกัน เป็นระบบวัฒนธรรมจีนท่ีต้องพึ่ งพากัน

ความสัมพนัธ์ของคนในครอบครัว ถือเป็นเงินท่ีทุกคนใชร่้วมกนั เป็นสมบติัของตระกูลท่ีไม่มีการแบ่งแยก

ในครอบครัวคนจีน โดยศูนยก์ลางคือ พอ่แม่ จะเป็นผูป้กครองทรัพยสิ์น ในบริบทน้ีผูเ้ขียนตอ้งการให้ผูอ่้าน

เห็นวา่ตระกูลบา้นแบ ้(อศัวรุ่งเรืองกิจ) เป็นระบบกงสี มีการแบ่งแยกเงินเป็นระบบกนัอยา่งชดัเจน ถา้จะใช้

จ่ายอะไรก็ต่างก็ตอ้งผา่นการอนุมติัจากพอ่แม่   ในนวนิยายเร่ืองน้ีพบการใชค้  าภาษาต่างประเทศเป็นจ านวน

มาก โดยค าท่ีน ามาใชส่้วนใหญ่เป็นค าท่ีส่ือความหมายทัว่ไป อ่านแลว้เขา้ใจไดท้นัที 

 1.3 ค าคม  

                   พจนานุกรมฉบบับราชบณัฑิตยสถาน (2554, หน้า 258) ได้ให้ความหมายไวว้่า “ค าคม” 

หมายถึง ถอ้ยค าท่ีหลกัแหลมชวนให้คิด ค าคมท่ีดีตอ้งแสดงถึงการใชค้วามคิด หรือแสดงให้เกิดความรู้สึก

อย่างใดอยา่งหน่ึงอย่างชดัเจน เพื่อให้ผูอ่้านเกิดความลึกซ้ึงกินใจเม่ือไดอ่้าน ดงัขอ้ความต่อไปน้ี (จุฬามณี, 

2560, หนา้ 632) 

             “ท าวนันีใ้ห้ดีท่ีสุด ท าพรุ่งนีใ้ห้ดีท่ีสุด เด๋ียวทุกๆ วนัข้างหน้าเธอกจ็ะมแีต่เร่ืองดีๆ เอง”  

 ขา้งตน้ เป็นค าพูดของหมุ่ยน้ีท่ีพูดกบัจนัตา ชีวติท่ีผา่นมาของจนัตาถึงแมจ้ะเลวร้ายเพียงใด ก็

ไม่ตอ้งไปสนใจ แต่จงท าวนัน้ี พรุ่งน้ีใหดี้ท่ีสุดมนัส่งผลใหอ้นาคตมีแต่เร่ืองดีๆ เขา้เสมอ 

             “ อันคนเรานั้น ย่อมพลัดพรากจากของรักของชอบใจด้วยกันหมดท้ังส้ิน” (จุฬามณี, 2560, หน้า 

781) 

             ขา้งตน้ เป็นค าพูดของกมลท่ีพูดเตือนสตินางยอ้ยผูเ้ป็นแม่ให้ตดัอกตดัใจไดแ้ลว้ การตายของมงคล

สร้างความเสียใจให้นางยอ้ยเป็นอย่างมาก กมลจึงคอยปลอบใจแม่ให้ท าใจว่าคนเรานั้นต้องพลดัพราก

สูญเสียคนท่ีรักดว้ยกนัทั้งส้ิน   ในนวนิยายเร่ืองน้ีพบการใชค้  าคมท่ีสอดแทรกเขา้กบัเน้ือเร่ืองโดยให้ตวัละคร

น าเสนอค าคมในสถานการณ์ต่างๆ มีทั้งค  าคมท่ีใหข้อ้คิด เตือนสติ สอนใจ ใหก้ าลงัใจแก่ผูอ่้านไดเ้ป็นอยา่งดี 
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2. การใช้ส านวน 

                นวนิยายเร่ืองกรงกรรม พบข้อความการใช้ส านวนเป็นจ านวนมาก ดังท่ีธเนศ เวศร์ภาดา 

(ออนไลน์) ไดก้ล่าวไวว้่าในนวนิยายเร่ืองน้ีมีการใช้ส านวนมากมาย ดงัขอ้ความต่อไปน้ี (จุฬามณี, 2560, 

หนา้ 42-43) 

            “ท าให้เรณูท่ีตัดใจจากเขาไม่ได้ เธอยังระริกระร้ีดีดดิน้เหมือนปลากระดี่ได้น า้ เม่ือเขากับเพ่ือน ๆ มา

นั่งด่ืมกินท่ีบาร์”  

 ผูเ้ขียนใช้ส านวนเปรียบเทียบกบัส านวนท่ีว่า “กระด่ีได้น ้ า” หมายถึง ใช้เปรียบเทียบคนท่ีแสดง

อาการดีอกดีใจต่ืนเตน้จนตวัสั่น (ราชบณัฑิตยสถาน, 2554, หนา้ 33) เรณูท่ีมีอาชีพขายบริการท่ีสถานบนัเทิง

แห่งหน่ึงท่ีฐานทพัตาคลี แสดงอาการดีอกดีใจทุกคร้ังท่ีไดพ้บปฐม ซ่ึงผูเ้ขียนเปรียบเทียบส านวนเขา้กบักบั

การกระท าของตวัละครไดเ้ป็นอยา่งดี 

             “หนีไปด้วยกันไหม ก้านตอบไปอย่างก าป้ันทุบดิน ท้ังท่ีใจนั้นกนึ็กหวาดเกรงค าขู่ของก านันศรอยู่

ไม่น้อย” (กรงกรรม, 2560, หนา้ 258) 

             ผูเ้ขียนเปรียบเทียบการกระท ากบัส านวน “ก าป้ันทุบดิน” หมายถึง ลกัษณะการตอบท่ีไม่ไดใ้ห้ขอ้มูล

ท่ีผูถ้ามตอ้งการรู้ (ราชบณัฑิตยสถาน, 2554, หนา้ 122) ซ่ึงเปรียบเทียบกบัการตอบค าถามของกา้นไดอ้ยา่งดี 

             “คนจีนอาจจะไว้เนือ้เชื้อใจลูกสะใภ้ถือว่าเป็นสมบัติอักชิ้นในตระกูล โดยเฉพาะสะใภ้ใหญ่ จะใช้

สอย ส่ังสอน ทุบตีอย่างไรกไ็ด้ แต่ส าหรับคนไทยสะใภ้กับแม่ผวั เหมือนกับขมิน้กับปูน ไม่มีวันจะเข้ากันได้

ง่ายๆ ส าหรับคนไทย บ้านท่ีมลีูกสะใภ้ดี ไม่แขง็ขืน ไม่ปืนเกลียวกับแม่ผัวนั้นนับหลังคาเรือนได้” (จุฬามณี, 

2560, หนา้ 99) 

            ผูเ้ขียนใช้ส านวนเปรียบเทียบแม่สามีลูกสะใภก้บัส านวนท่ีวา่ “ขมิ้นกบัปูน” หมายถึง ชอบทะเลาะ

เม่ืออยูใ่กลก้นั หรือไม่ถูกกนั (ราชบณัฑิตยสถาน, 2554, หนา้ 170) ซ่ึงผูอ่้านเขา้ใจความหมายของส านวนดี

อยูแ่ลว้ ก็ยิง่เห็นภาพชดัเจนมากข้ึน 

            ผลการศึกษาพบวา่ในนวนิยายเร่ืองน้ีพบการใชส้ านวนจ านวนมาก  ผูเ้ขียนน าส านวนมาเปรียบเทียบ

กนัทั้งเหตุการณ์ของตวัละคร การกระท าของตวัละคร และความคิดของตวัละคร เพื่อให้ผูอ่้านไดเ้ห็นการ

เปรียบเทียบอยา่งชดัเจน เพราะส านวนท่ีผูเ้ขียนน ามาใช ้ผูอ่้านเขา้ใจความหมายเป็นอยา่งดีอยูแ่ลว้ 
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3. การใช้ภาพพจน์ 

              ผูเ้ขียนนวนิยายเร่ือง กรงกรรม มกัจะใช้ภาพพจน์เพื่อโน้มน้าวใจให้เกิดความรู้สึกและอารมณ์

ร่วมกบัเร่ืองราวของตวัละครซ่ึงผลการศึกษาพบว่าจุฬามณีใช้ภาพพจน์ท่ีพบมากท่ีสุด 4 ประเภท ไดแ้ก่ 

อุปมา อุปลกัษณ์  อติพจน์ และการกล่าวอา้งถึง   ผูเ้ขียนใชภ้าพพจน์การกล่าวถึงบทเพลงของนกัร้องช่ือดงั 

และการกล่าวอา้งถึงบุคคลส าคญั โดยจะเห็นวา่บุคคลท่ีถูกกล่าวอา้งส่วนใหญ่เป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงั

ระดบัประเทศ และระดบัโลก ผูเ้ขียนมีความสามารถเช่ือมโยงเน้ือเร่ืองเขา้กบัเหตุการณ์ต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 

ท าใหผู้อ่้านรู้สึกเพลิดเพลินเป็นอยา่งมาก 

สรุปผลและอภิปรายผล 

            การศึกษาเร่ืองแนวคิดและศิลปะการใช้ภาษาในนวนิยายเร่ืองกรงกรรม  ผูว้ิจยัสามารถสรุปและ

อภิปรายผล ไดด้งัน้ี 

 ผูว้ิจยัพบว่าทั้งแนวคิดและศิลปะการใช้ภาษา พบว่าผูเ้ขียนมีการใช้ภาษาท่ีโดดเด่นและถ่ายทอด

เร่ืองราวในนวนิยายได้อย่างดี มีทั้งความสนุกสนานเพลิดเพลิน และยงัมีภาพสะทอ้นสังคมในยุคนั้น ๆ 

วฒันธรรมคนจีน ระบบครอบครัวคนจีนท่ีสอดแทรกมาในเน้ือเร่ือง อีกทั้งผูเ้ขียนยงัให้ขอ้คิดในเร่ืองการใช้

ชีวติ การด าเนินชีวติ โดยสอดแทรกแนวคิดท่ีมีต่อความรัก การด าเนินชีวติ หลกัพระพุทธศาสนา และอ านาจ

ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ท าใหผู้อ่้านไดแ้ง่คิดและและใหค้วามรู้ ความเขา้ใจแก่ผูอ่้าน ดา้นการใชภ้าษา ผูเ้ขียนมีการใชค้  า 

การซ ้ าค  า การใช้ค  าภาษาต่างประเทศ และค าคม ทั้งน้ีผูเ้ขียนเน้นย  ้าเพื่อให้ผูอ่้านจดจ าและเขา้ใจความรู้สึก

ของตวัละครไดเ้ป็นอยา่งดี  นอกจากน้ี ผูเ้ขียนยงัใชส้ านวนเปรียบเทียบท่ีสัมพนัธ์สอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ือง การ

กระท า และความคิดของตวัละคร  และมีการใชภ้าพพจน์ ท าใหผู้อ่้านเห็นภาพไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน   

จากการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัเห็นว่านวนิยายของจุฬามณีมีการใช้ภาษาท่ีไพเราะละเมียดละไมในการ

น าเสนอเร่ือง ซ่ึงน่าจะไดมี้การศึกษาศิลปะการใชภ้าษาในนวนิยายเร่ืองอ่ืน ๆ อีกดว้ย  
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