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                                            ประกาศคุณูปการ 
 
            การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบบันี ้ ส าเร็จได้ด้วยความอนเุคราะห์อยา่งดียิ่ง                                            
จาก รองศาสตราจารย์ นาวาโท ดร.วฒันชยั หมัน่ยิ่ง  และอาจารย์พิมพ์นภสั  จินดาวงค์ อาจารย์  ท่ีปรึกษา 
ท่ีได้กรุณาให้ค าแนะน า สนบัสนุนอนัเป่ียมล้นด้วยความเมตตา ทัง้ยงัให้ก าลงัใจด้วยดีเสมอมา  ผู้ศกึษา
ค้นคว้าจึงขอขอบพระคณุไว้ ณ โอกาสนี ้

ขอขอบพระคณุคณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย และภาษาตะวนัออกมหาวิทยาลยันเรศวรทุกทา่น ท่ี
ได้ประสทิธ์ิประสาทวิชาความรู้ และชีแ้นะวิธีการศึกษาวรรณกรรมในแนวทางท่ีลกึซึง้ขึน้ จนท าให้ผู้ศกึษา
ค้นคว้า  น าความรู้และแนวคิดตา่งๆมาใช้ประโยชน์ในการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบบันี ้

ขอกราบขอบพระคณุนายสะเทือน ช านาญรักษา บุพการีผู้ให้ความรัก  ความเมตตาอาทร ให้การ
สนบัสนนุ ทัง้ทนุทรัพย์ และก าลงัแรงใจอนัประเสริฐ  ก่อให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญาแก่ผู้ศึกษา ให้สามารถ
ผา่นพ้นอุปสรรคตา่งๆ สง่ผลให้การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบบันีส้ าเร็จลงได้ด้วยดี 

ขอขอบคุณนางน า้ทิพย์ ขนุการินทร์  และกลัยาณมิตรนิสิตปริญญาโทวิชาเอกภาษาไทยทกุท่านท่ี
ได้ให้ความช่วยเหลอืและเป็นก าลงัใจท่ีดีในการศกึษาค้นคว้าในครัง้นีใ้ห้ส าเร็จลลุว่งลงได้ด้วยดี 

คุณค่าและประโยชน์อันพึงเกิดจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนีผู้้ศึกษาขอน้อมอุทิศ เพื่อ
เป็นเคร่ืองบูชาพระคณุแด ่บิดา มารดา บูรพาจารย์ และผู้ มีพระคณุทกุทา่น ตลอดจนผู้ เขียนต าราวิชาการท่ี
ผู้ศกึษาค้นคว้าได้ใช้อ้างอิง 

       
  อุปถมัภ์  เข็มมา 
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วิเคราะห์  โดยศกึษาตามเกณฑ์การจ าแนกองค์ประกอบ ของวนิดา บ ารุงไทย ได้แก่      โครงเร่ือง ตวัละคร 
บทสนทนา ฉาก และท่วงท านองการเขียน พบว่า นวนิยายเร่ืองนีมี้คุณค่า        เชิงวรรณศิลป์ท่ีโดดเด่น 
กลา่วคือ โครงเร่ือง เป็นการตอ่สู้ ชีวิตของตวัละครเอก ท่ีต้องต่อสู้         เพื่อให้ชีวิตเป็นอิสรภาพจากการ
เป็นทาสด้วยความยากล าบาก อย่างไม่ย่อท้อหรือหมดหวงั แนวคิด มุ่งเสนอ การมีจิตใจท่ีอดทน เข้มแข็ง 
และมีความกตัญญู ยอมรับชะตากรรมท่ีเลือกเกิดเองไม่ได้ ด้าน  ตัวละคร ผู้ แต่ง สร้างให้ตัวละครมี
ลกัษณะนิสยัเช่นมนุษย์ธรรมดาทัว่ๆไป มีทัง้      รัก โลภ โกรธ หลง อย่างเช่นปุถุชนพึงเป็นโดยใช้วิธีการ
น าเสนอลกัษณะตวัละคร ทัง้การบอกกลา่วโดยตรงและการบอกกลา่วโดยอ้อม คือผู้แต่งเสนอบทบรรยาย
ลกัษณะนิสยั ผ่านมุมมองท่ีตวัละครตวัอ่ืนเป็นผู้บรรยาย และมีอารมณ์ร่วมไปกับความทุกข์ ความเหงา 
เศร้า หรือว้าเหว ่ทัง้ความสะเทือนใจ เจ็บปวดกบัโชคชะตาของตวัละคร สง่ผลให้ผู้อ่าน เศร้าสะเทือนใจ บท
สนทนา         ใช้บทสนทนาสลบักบัการบรรยายตลอดทัง้เร่ือง ใช้บทสนทนาเฉพาะท่ีจ าเป็น หรือต้องการ
เน้นอารมณ์ของตัวละคร จึงจะมีบทสนทนาท าให้ด าเนินเร่ืองได้รวดเร็ว เสนอ ฉาก ท่ีมีความสมจริง 
รายละเอียดของฉากแสดงให้เห็นถึงสภาพความเป็นอยู่ในยุคสมัยรัชกาลท่ี 5 การสร้างบรรยากาศแห่ง
ความสขุ ความเศร้า อีกทัง้ตวัละครกับฉากและเหตุการณ์ของเร่ือง มีความสอดคล้องเหมาะสมท าให้เกิด
ความสมบูรณ์ของเร่ืองได้อยา่งสมจริง สว่น ท่วงท านองการเขียน ในนวนิยายเร่ือง       ลกูทาส ใช้ภาษาท่ี
เรียบง่ายแต่คมคาย มีการใช้ค าส านวนคมคาย เข้าใจง่าย  การใช้ค าท าให้เห็นภาพอย่างชัดเจนสมจริง 
เหมาะสมกบัเนือ้เร่ือง ทัง้ให้ข้อคิดในการด าเนินชีวิต อนัเป็นประโยชน์     แก่ผู้อ่าน 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
              

 นวนิยายเป็นวรรณกรรมบนัเทิงคดีท่ีมีลกัษณะมุ่งสะท้อนภาพชีวิตจริงเป็นวรรณกรรมร่วมสมยัท่ีมีบทบาท
ส าคญั  และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจากผู้อ่านทัว่โลก  นวนิยายท่ีดีต้องให้ความรู้สกึ ความเข้าใจชีวิตม
นษุย์นัน่คือคณุคา่ท่ีลกึซึง้  หรือความเร้าอารมณ์อนัจะช่วยกลอ่มเกลาหรือยกระดบัจิตใจผู้อ่านให้มีความละเมียด
ละไม นวนิยายเป็นวรรณกรรมร่วมสมยัท่ีมีบทบาทส าคญัในโลกการอ่านเป็นอย่างมาก  แม้ว่าโดยทัว่ไป นวนิยาย
อาจเป็นบนัเทิงคดีท่ีนิยมอ่านเพื่อความเพลิดเพลิน  แตค่ณุคา่ของการอ่านนวนิยาย มิได้มีเพียงความเพลิดเพลิน
เพียงประการเดียว   

            ม.ล. บุญเหลือ  เทพยสุวรรณ  (2518, หน้า 43) กล่าวว่า  “…คุณค่าของนวนิยายโดยทัว่ไป คือ การให้  
“ประสบการณ์เทียม”  คนเราทัว่ๆไปน้อยคนมักจะมีประสบการณ์โดยตรงอย่างกว้างขวาง  ประสบการณ์ของเรา 
มกัซ า้และแคบ ยิ่งมีชีวิตราบร่ืนเทา่ใดประสบการณ์ก็ยิ่งน้อย อารมณ์ตา่งๆก็ไม่คอ่ยได้ผ่าน…คนท่ีรู้จกัอ่านนิยาย
ยอ่มมีประสบการณ์เทียมได้ผา่นอารมณ์ตา่งๆ ท่ีคนไม่อ่านไม่ได้ผา่น  จึงมีความรู้เร่ืองชีวิตดีกวา่คนท่ีไม่ได้อ่าน…” 

             ดนยา  วงศ์ธนะชัย ( 2542, หน้า 127)  กลา่วว่า  นวนิยายเป็นภาพจ าลองชีวิต  สะท้อนภาพสงัคมซึ่ง
ผู้อ่านจะได้เรียนรู้บทเรียนชีวิต  และได้ข้อคิดตา่งๆ 

            ลกูทาส  เป็นผลงานการประพนัธ์ประเภทนวนิยาย ของ รพีพร ศิลปินแหง่ชาติ สาขา วรรณศิลป์  ในปี 
พ.ศ. 2538  เป็นวรรณกรรมอมตะอิงประวติัศาสตร์ ท่ีโดดเดน่อีกชิน้หนึง่ของ รพีพร ตีพิมพ์ครัง้แรกเม่ือปี พ.ศ. 
2506 ในหนงัสอืพิมพ์ เดลเิมล์รายปักษ์วนัจนัทร์  เลา่ถึงชีวิตลกูทาสท่ีดิน้รนตอ่สู้จนได้รับพระราชทานบรรดาศกัด์ิ
เป็นพระยา สดุท้ายได้ครองคูก่บัหญิงสาวสงูศกัด์ิท่ีหมายปอง ลกูทาส เป็น       นวนิยายล าดบัท่ี 2 ของรพีพร 
ได้รับความนิยมจากผู้อ่านเป็นจ านวนมาก มีผู้น าไปสร้างเป็นภาพยนตร์     2 ครัง้   สร้างเป็นละครโทรทศัน์ 5 ครัง้ 
ในด้านความนิยมจากผู้อ่าน เห็นได้จากการพิมพ์ซ า้ถึง 6 ครัง้ มีผู้ให้ความสนใจอยา่งแพร่หลาย 
             ปี พ.ศ. 2507  น าไปสร้างเป็นภาพยนตร์ฟิล์ม 16 มม. ก ากับโดย น้อย  กมลวาทิน อ านวยการสร้างโดย  
รัตนาภรณ์  อินทรก าแหง  สร้างโดย  กมลศิลป์ภาพยนตร์   น าแสดงโดย ไชยา สริุยนั  
พิศมัย วิไลศกัด์ิ  เข้าฉายเม่ือ  23  กรกฎาคม พ.ศ.  2507  ท่ีโรงภาพยนตร์แกรนด์  ภาพยนตร์ได้รับรางวลั  บท
ประพนัธ์ยอดเยี่ยม  (รพีพร)  และเพลงประกอบยอดเยี่ยม  (สมาน กาญจนผลนิ - ชาล ีอินทรวิจิตร) 



            ปี พ.ศ.  2522  น าไปสร้างเป็นภาพยนตร์ฟิล์ม  70  มม. อ านวยการสร้างโดย สนัติ สนัติพฒันาชยั  สร้าง
โดย  ไทยสตาร์ภาพยนตร์  ก ากบัโดย  ก าธร สวุรรณปิยะศิริ   น าแสดงโดย  สรพงษ์ ชาตรี,   นนัทนา  เงากระจ่าง   
เข้าฉายเม่ือ  30  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2522  ท่ีโรงภาพยนตร์ แกรนด์ - แอมบาสเดอร์     น าไปสร้างเป็นบท
โทรทศัน์  5 ครัง้ 

           ปี พ.ศ.  2508   น าไปสร้างเป็นละครโทรทัศน์ทาง ช่อง 4  บางขุนพรหม คณะนาฏศิลป์สมัพันธ์ โดย 
สมัพนัธ์ พนัธ์ุมณี จัดโดย ทตั  เอกทตั  ก ากับการแสดงโดย พิชยั วาสนาสง่  น าแสดงโดย  ก าธร สวุรรณปิยะศิริ, 
อารีย์ นกัดนตรี  ออกอากาศเม่ือวนัท่ี 14 สงิหาคม พ.ศ.  2508 

            ปี พ.ศ. 2521  น าไปสร้างเป็นละครโทรทศัน์ทาง  สถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสชี่อง 3 จดัโดย ศิริพร วงศ์สวสัด์ิ  
น าแสดงโดยนิรุตต์ิ  ศิริจรรยา,  รัชน ูบญุชูดวง    

            ปี พ.ศ. 2532  น าไปสร้างเป็นละครโทรทศัน์ทาง สถานีวิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 สร้างโดย
บริษัท นิวส์ เน็ตเวอร์ค ก ากบัการแสดงโดย ชุติมา สวุรรณรัตน์  น าแสดงโดย เอกพนั บนัลือฤทธ์ิ,   อลษิา ขจรไชย
กลุ   ออกอากาศเม่ือวนัท่ี 17  มิถนุายน  พ.ศ.  2532  
              

  ปี พ.ศ.  2544  น าไปสร้างเป็นละครโทรทศัน์ทาง สถานีวิทยโุทรทศัน์กองทพับกช่อง 5 สร้างโดย บริษัท ร.
ศ. ๒๑๙ พิคเจอร์ จ ากัด และ บริษัท เทวา ดราม่า แอนด์ ฟิล์ม บทโทรทศัน์และก ากับการแสดงโดย หม่อมหลวง
พนัธ์ุเทวนพ  เทวกุล  น าแสดงโดย เกริกพล มัสยวาณิช , สิริยากร  พุกกะเวส   ออกอากาศในช่วงเวลาหลงัข่าว
ภาคค ่า 

            ปี พ.ศ.  2557  น าไปสร้างเป็นละครโทรทศัน์ทาง สถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสชี่อง 3 สร้างโดย ทีวีซีน จดัโดย  
ณฏัฐนนัท์  ฉวีวงษ์  ก ากบัการแสดงโดย  ธรธร สริิพนัธ์วราภรณ์   บทโทรทศัน์โดย บทกร น าแสดงโดย ภูภมิู พงศ์
ภาณุ, ราณี แคมเปน  ออกอากาศเม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม พ.ศ. 2557  

           “รพีพร”  เร่ิมเขียนหนงัสอืเม่ืออายุ 19 ปี เป็นนกัเขียนผู้หนึ่งท่ีสามารถเขียนวรรณกรรมได้หลายรูปแบบ ดงั
เห็นได้จากผลงานท่ีตอ่เน่ืองมากกวา่  40 ปี  ผลงานท่ีโดดเดน่ คือ  เร่ืองสัน้ช่ือ “ เหนือจอมพลยงัมีจอมคน”  นิยาย
ประเภทจินตนิยาย  คือ  “ เปลวสริุยา และราชินีบอด”   รพีพร  จึงเป็นนกัเขียน  นวนิยายท่ีมีผู้กลา่วถึงในแวดวง
หนงัสือตลอดมา  ผลงานการเขียนของ รพีพร โดยเฉพาะนวนิยายเร่ือง “ลกูทาส” มีครบทกุรส ทัง้ รัก บู๊  สะท้อน
ชีวิตของทาสซึ่งน าเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์มาผสมกับจินตนาการได้อย่างลงตวั  โดยกลา่วถึงหลกัฐานพระ
บรมราชโองการเก่ียวกับทาส  รวมทัง้สถานท่ีจริง  ท าให้ผู้ อ่านได้รับรู้ประวัติศาสตร์  เก่ียวกับการเลิกทาส  
นอกจากจะสะท้อนเร่ือง พระมหากรุณาธิคณุแล้ว  มมุมองท่ีผู้ เขียนต้องการน าเสนออีกหลายแงม่มุ  เช่น ความรัก  
ความซื่อสตัย์  ตลอดจนสอนเร่ืองคุณธรรม ด้วยลีลาชัน้เชิงท่ีเฉียบคม   ด้วยคุณคา่และความน่าสนใจดังท่ีกลา่ว



ข้างต้น  ผู้วิจัยจึงมุ่งท่ีจะศึกษาคณุค่าเชิงวรรณศิลป์ในนวนิยายเร่ือง  “ลูกทำส”  ของรพีพร  เพื่อท าความเข้าใจ
และประเมินคุณค่าเชิงวรรณศิลป์ ของนวนิยายเร่ืองนีใ้ห้เป็นท่ีประจักษ์ตามหลกัวิชาการและกฎเกณฑ์ทาง
วรรณกรรม อนัเป็นสว่นหนึง่ขององค์ความรู้ด้านงานวรรณกรรมประเภทนวนิยายไทยตอ่ไป 
 
ควำมมุ่งหมำยของกำรศึกษำ 
        
        การศกึษาครัง้นีมี้ความมุ่งหมายเพื่อศกึษาคณุคา่เชิงวรรณศิลป์ ของนวนิยาย เร่ือง ลูกทำส  ของรพีพร 
 
ควำมส ำคัญของกำรศึกษำ  
        

ผลของการศกึษาค้นคว้าจะท าให้เกิดความรู้และประจักษ์ในเชิงคณุคา่เชิงวรรณศิลป์จากนวนิยายเร่ือง ลูก
ทำส ของ รพีพร  ได้เพิ่มเติมข้อมลูความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัวรรณกรรม นวนิยายของไทยอีกด้วย 

 
ขอบเขตของกำรศึกษำ 
         

 การศึกษาคณุค่าเชิงวรรณศิลป์จากนวนิยายเร่ือง ลูกทำส ของ รพีพร ครัง้นีจ้ะศกึษาจากฉบบัพิมพ์ ครัง้ท่ี 
6 พ. ศ. 2556  ของส านกัพิมพ์  แสงดาว  กรุงเทพมหานคร 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 

        คุณค่ำเชิงวรรณศิลป์  หมายถึง  ศิลปะในการสร้างความรู้สึกสะเทือนอารมณ์และจินตนาการในบท
ประพนัธ์ 

 
  
 วิธีด ำเนินกำรศึกษำ 
         

 การศกึษาค้นคว้าวิจยัครัง้นีใ้ช้ระเบียบวิจยัเอกสาร โดยวิเคราะห์องค์ประกอบของนวนิยายเร่ือง  ลูกทำส  
ตามทฤษฎีองค์ประกอบของนวนิยาย ของ วนิดา บ ารุงไทย แตล่ะด้านจากนัน้สรุปเป็นภาพรวม และอภิปรายผล
การน าเสนอ โดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ 

 
 
 



บทที่  2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 
        การศกึษาคณุคา่ทางวรรณศิลป์ของนวนนิยาย เร่ือง ลูกทาส ของรพีพร ประกอบด้วยงานวิจยัท่ี
เก่ียวข้องดงันี ้

  
  1. ประวติัและผลงานของรพีพร 
    2. ความหมายของนวนิยาย 
     3. ความรู้ด้านองค์ประกอบของนวนิยาย 

 
1. ประวัติและผลงานของรพีพร 
      
       สุวัฒน์ วรดิลก (นามสกุลเดิม  “พรหมบุตร”)  เกิดเม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม พ. ศ. 2466 บุตรของ 
ขนุวรกิจอักษร กับ นางจ ารัส (ชีวกานนท์)  สมรส กับนาง เพ็ญศรี  พุ่มชูศรี ไม่มีบุตรด้วยกัน เป็นนกัเขียน
เร่ืองสัน้ นวนิยาย นกัหนังสือพิมพ์   มีพี่น้องร่วมบิดามารดาคือ ทวีป วรดิลกซึ่งเป็นนกัเขียนท่ีมีช่ือเสียง
เช่นกนั   ได้รับการศึกษาชัน้ต้นจากโรงเรียนหลายแห่งในตา่งจงัหวดั ชัน้มธัยมศึกษา ปีท่ี 1-3 ท่ีโรงเรียนวดั
โสมนสัวิหารต่อชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  4 - 6 ท่ีโรงเรียนเบญจมบพิตร  (โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร ใน
ปัจจุบนั ) ก่อนเข้ามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์และการเมือง  และวิชากฎหมาย มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ฯ  
ระหว่างเรียนได้เข้าท างานท่ีกรมราชทัณฑ์เป็นข้าราชการวิสามัญ  ต าแหน่งผู้คุมตรี  ต่อมาจึงสอบเป็น
เสมียนการเงิน กรมบญัชีกลาง กองทพัเรือ  เร่ิมเขียนหนงัสอืเม่ืออายุ19 ปี เข้าวงการหนงัสอืพิมพ์ในปี พ.ศ. 
2489 ท างานเป็นนกัขา่วของหนงัสือพิมพ์เอกราช ของ อิศรา อมันตกุล  ก่อนเร่ิมเขียนเร่ืองสัน้ประจ าฉบบั  
แล้วจึงเขียนจินตนิยาย เร่ือง เปลวสริุยา และ ราชินีบอด ลงพิมพ์ ในปิยะมิตร รายสปัดาห์ มีผลงานด้าน
วรรณกรรม หลายรูปแบบทัง้ นวนิยาย  เร่ืองสัน้  สารคดี บทละครเวที  บทละครโทรทศัน์  ตอ่เน่ืองมากกว่า  
40  ปี ได้รับความนิยมอยา่งกว้างขวาง  ต่อมาเม่ือท างานเขียนบทละครให้คณะ  ศิวารมย์ ได้น าจินตนิยาย
ทัง้สองเร่ืองไปท าเป็นละครเวที  ประสบความส าเร็จเป็นอย่างสูง  ปี พ.ศ. 2500    น าคณะศิลปินไทย 
เดินทางไปแสดงท่ีประเทศจีน  ขณะท่ีรัฐบาลไทยมีนโยบายตอ่ต้านลทัธิคอมมิวนิสต์  ประจวบกับเดินทาง
กลบัมาในช่วงท่ี จอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต์ ท าการปฏิวติัล้มอ านาจ จอมพล ป. พิบูลสงคราม สง่ผลให้ถูก
จบักมุคุมขงัเป็นเวลา 4 ปี  ระหว่างท่ีอยูใ่นเรือนจ า ได้เขียน นิยาย บทละครโทรทศัน์  วิทย ุ อย่างต่อเน่ือง  
เม่ือพ้นโทษก็ยงัคงท างานด้านการเขียนตลอดมา   
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B_%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2489
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2489
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2_%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2500
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A5_%E0%B8%9B._%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1


เกียรติประวัติ 
 
 1. ปริญญาศิลปศาสตร์ดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ จากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

   2. การประกาศเกียรติคณุเป็นศิลปินแหง่ชาติ (สาขาวรรณศิลป์) ในปี พ.ศ. 2534   
     3. ผู้ มีสว่นส าคญัในการก่อตัง้ชมรมนกัเขียน 5 พฤษภาคม สมาคมนกัเขียนแหง่ประเทศไทย  

  
4. อดีตนายกสมาคมนกัเขียนแหง่ประเทศไทย  

 
นามปากกา 

 รพีพร    
 ไพร วิษณ ุ

  ศิวะ รณชิต 
สนัติ ชูธรรม 
ยพุดี เยาวมิตร 
 

ผลงานรวมเล่ม 
          
          ลกูทาส  แผน่ดินเดียวกนั  ลกูเจ้าพระยา  เพลงรักดอกไม้บาน  เปลวสริุยา  พิราบแดง ราชินีบอด  
พอ่ข้าเพิ่งจะยิม้   

 
รางวัลที่ได้รับ 

- ได้รับรางวลั  100 ปี ศรีบูรพา 
-  รางวลั “รพีพร” รางวลัส าคญัของวงการวรรณกรรมไทย 
-  รางวลัตุ๊กตาทองพระราชทานปี  2507 (เร่ืองลกูทาส) 

 
 
-  รางวลับทประพนัธ์ยอดเยี่ยมจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั เม่ือ 17 มีนาคม 2508   (เร่ืองลกู
ทาส) รางวลัโทรทศัน์ทองค าในฐานะบทประพนัธ์ยอดเยี่ยม ปี  2532  (เร่ืองลกูทาส) 

ผลงานที่ได้รับรางวัลจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ 
 
ประเภทนวนิยาย   เร่ือง ขอจ าจนวนัตาย   เร่ือง นกขมิน้บินถึงหิมาลยั 
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รวมเร่ืองสัน้     เร่ือง เหนือจอมพลยงัมีจอมคน 

 
ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่  15  เมษายน  พ. ศ.  2550   ท่ีอ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี อาย ุ 84  ปี 
 
2. ความหมายของนวนิยาย 
 
        มีผู้ให้ค าจ ากดัความค าวา่ “ นวนิยาย ” ไว้มากมาย  บางทีมิได้เป็นหนึง่เดียวกนัหาข้อยติุได้ยาก  
คจ ากดัความจากผู้ รู้เหลา่นี ้ คงท าให้ภาพร่างของความเป็นนิยายชดัเจนขึน้ 

        
       กหุลาบ  มลัลกิะมาส  (2522, หน้า 34)  อธิบายวา่  “ นวนิยาย”  เป็นเร่ืองเลา่ขนาดยาว มีลกัษณะ
การแตง่เป็นร้อยแก้ว ผู้แตง่นิยมให้มีเนือ้เร่ือง ตวับุคคลในเร่ือง บทสนทนา และสถานท่ีจริง 
 
         ดนยา  วงศ์ธนะชยั  (2542, หน้า 111)  อธิบายวา่ นวนิยาย  เป็นค าท่ีบญัญัติขึน้เพื่อใช้กบับนัเทิง
คดีรูปแบบใหม่ท่ีเราได้รับอิทธิพลจากตะวนัตก  ซึ่งนกัอ่านชาวไทยสมยัก่อนเรียกว่า  “เร่ืองอ่านเลน่”   
นิยาย  มาจากรูปศัพท์  นว กับ นิยาย หมายถึง นิยายใหม่ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Novel  หรือ 
Novella ในภาษาอิตาล ีอนัมีรากศพัท์มาจากภาษาละติน         วา่ Novellus  แปลวา่ใหม่     

 
          วนิดา   บ ารุงไทย (2544, หน้า 14)  สรุปลกัษณะของนวนิยายวา่  “นวนิยายมีลกัษณะเป็นเร่ือง
เลา่เช่นเดียวกบัเร่ืองเลา่ประเภทนิทานหรือนิยาย ซึ่งเป็นเร่ืองเลา่เก่าแก่ของสงัคมโบราณแต่เป็นการ
เลา่ท่ีมีกลวิธีแบบใหม่ แปลกไปจากการเลา่นิทานแต่เดิม และมีลกัษณะส าคัญท่ีสดุอีกประการหนึ่ง  
นวนิยายก็คือ  เป็นเร่ืองเลา่ท่ีมุ่งถ่ายแบบหรือจ าลองภาพชีวิตมนุษย์อย่างค านึงถึงความจริง มีความ
สมเหตสุมผล  เช่นเดียวกบัชีวิตจริงของมนษุย์ ”    
          

 ราชบณัฑิตยสถาน  ( 2546 ,หน้า 564) ให้ค าอธิบายวา่  นวนิยาย  หมายถึง  “บนัเทิงคดีร้อย
แก้วขนาดยาวรูปแบบหนึง่  มีตวัละคร  โครงเร่ือง  เหตกุารณ์ในเร่ืองและสถานท่ี ท่ีท าให้เนือ้เร่ืองมี
ความสมจริง  

   
  สรุปได้วา่ นวนิยาย คือ วรรณกรรมร้อยแก้วท่ีแตง่ขึน้โดยมีความยาวพอประมาณ โดยโครง
เร่ืองและตวัละครได้จ าลองจากชีวิตจริง 
 



3. ความรู้ด้านองค์ประกอบของนวนิยาย 
          
  องค์ประกอบของนวนิยายเป็นสิง่ส าคญัท่ีจะท าให้ผู้อ่านได้รับอรรถรสจากการอ่านเน่ืองจาก
เป็นสว่นท่ีประกอบขึน้เป็นรูปร่าง เร่ืองราวตามจิตนาการของผู้ เขียน เพื่อให้สมัผสัอารมณ์ความรู้สึก
และจินตนาการของผู้อ่าน  องค์ประกอบเชิงวรรณศิลป์จึงมีความสมัพนัธ์เก่ียวข้องกับ นวนิยายอย่าง
แยกไม่ออก  

 
            วนิดา บ ารุงไทย  ( 2544 ,หน้า 105 –106 ) กลา่วถึงองค์ประกอบส าคญัของ นวนิยายดงันี ้

      3.1  โครงเร่ือง 
      3.2  ตวัละคร 
      3.3  บทสนทนา 
      3.4  ฉาก 
      3.5  ทว่งท านองเขียน 

             
 การศกึษาในเชิงวรรณศิลป์ของนวนิยายเร่ือง  ลกูทาส  ครัง้นี ้จะพิจารณาตามเกณฑ์จ าแนก

องค์ประกอบท่ีวนิดา  บ ารุงไทย  มีหลกัเกณฑ์ดงันี ้
 
 
 
3.1 โครงเร่ือง  (Plot) 
 

  โครงเร่ืองของนวนิยายคือ  การเรียงล าดบัเหตกุารณ์ในแตล่ะช่วงให้มีความเก่ียวเน่ืองสมัพนัธ์กนั
อยา่งมีเหตผุล  เพื่อให้เกิดความสะเทือนอารมณ์  อนึง่  โครงเร่ืองมีองค์ประกอบท่ีเหลือ่มซ้อนหรือคาบเก่ียว
กนัอยู ่ ดงัค าอธิบายของ วนิดา บ ารุงไทย (2543, หน้า 106)  ตอ่ไปนี ้
 
ลักษณะของโครงเร่ือง   
         

 คือปมความขดัแย้งอันเป็นปัญหาท่ีท าให้เร่ืองราวด าเนินไปโดยความขดัแย้งจะเกิดขึน้กับตวัเอก
ของเร่ืองในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่  หรือทัง้สองลกัษณะ 
       
       1. ความขัดแย้งภายนอก  เป็นความขดัแย้งระหวา่งตวัละครกบัสิง่แวดล้อมอยา่งใดอยา่งหนึง่ อาจ
เป็นความขดัแย้งกบัมนษุย์ด้วยกนั  ความขดัแย้งกบัธรรมชาติ  หรืออาจเป็นความขดัแย้งกบัสงัคมก็ได้ 



       
       2. ความขัดแย้งภายใน เป็นความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ภายในจิตใจของตวัละคร เช่น จิตส านกึของฝ่าย
สงูต้องตอ่สู้กบัจิตส านกึฝ่ายต ่า การตอ่สู้กบัสญัชาตญาณภายในตนเอง 

 
เนือ้เร่ือง (Story) คือรายละเอียดของเร่ืองราว เหตกุารณ์หลายเหตกุารณ์ท่ีผู้แตง่  น ามาล าดบัเป็นเร่ืองราว
ตอ่เน่ืองกนัตัง้แตต้่นจนจบ  เหตกุารณ์เหลา่นีจ้ะต้องมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งเป็นเหตเุป็นผล 

 
แนวคิดหรือแก่นเร่ือง (Theme)  คณุหญิงกหุลาบ  มลัลกิะมาส  (2546, หน้า107)  ได้กลา่วถึงแนวคิด
หรือแก่นเร่ือง หรือ “สารัตถะ” วา่คือสาระส าคญัของเร่ืองท่ีผู้แตง่แสดงถึงลกัษณะอนัเป็นนิสยัธรรมดาของ
มนษุย์และโลก  แก่นเร่ืองจึงเป็นความคิดท่ีผู้แต่งสือ่มายงัผู้อ่านเพื่อให้เข้าใจโลกและชีวิต 

 
รูปแบบของการด าเนินเร่ือง  ซึง่เป็นแบบแผนท่ีนิยมประกอบด้วยการด าเนินเร่ืองอย่างเป็นขัน้ตอนโดย
ล าดบั  ดงันี ้

    
   1.  จุดเร่ิมเร่ือง   (Exposition)   เป็นสว่นเกร่ินน าหรือปพูืน้ให้รู้จกักบัตวัละคร 
   2.  จุดเร่ิมต้นของปัญหา   (Complication)   น าเข้าสูปั่ญหาของเร่ือง 
   3.  จุดวิกฤต   (Crisis)   ความเข้มข้นของปัญหาเข้าสูจุ่ดวิกฤตหรือจุดหกัเห 

           4. ปัญหาเร่ิมคล่ีคลาย  (Falling  action)  สถานการณ์ตงึเครียดของเร่ืองเร่ิมคลีค่ลายน าไปสูจุ่ด
จบของปัญหา 
           5.  จุดจบของปัญหา (Resolution) เป็นการคลีค่ลายปัญหาอยา่งสมบูรณ์ นอกจากโครงเร่ืองท่ี
เป็นโครงเร่ืองหลกัแล้วนวนิยายมกัจะมีโครงเร่ืองยอ่ยท่ีช่วยเสริมขดัแย้งหรือสนบัสนนุให้โครงเร่ืองใหญ่เดน่
ขึน้  โดยโครงเร่ืองยอ่ยจะมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ ดงัท่ี วนิดา บ ารุงไทย          ( 2543, หน้า 114 -115)   
    1. โครงเร่ืองรองแบบผิดแผก   เป็นโครงเร่ืองรอง   ท่ีเน้นให้ผิดแปลกไปจากโครงเร่ืองหลกั 

     2. โครงเร่ืองรองแบบคู่ขนาน   มีแนวการด าเนินเร่ืองขนานไปกบัโครงเร่ืองหลกั 
              3. โครงเร่ืองรองแบบเสริม  เป็นโครงเร่ืองท่ีช่วยเสริมให้โครงเร่ืองหลกัมีความเด่นชัดขึน้ใน
การน าเสนอองค์ประกอบแต่ละด้าน  ผู้ เขียนต้องเลือกสรรกลวิธีท่ีจะท าให้สามารถเล่าเร่ืองอย่างบรรลุ
เปา้หมายในเชิงวรรณศิลป์ท่ีต้องการ 

 
กลวิธีเก่ียวกับโครงเร่ือง  ประกอบไปด้วยกลวธีิในแตล่ะด้านดงันี ้
       1. กลวิธีเล่าเร่ือง หรือมุมมอง  (Point of view)  เป็นกลวิธีท่ีผู้ เขียนเลือกมุมในการรับรู้เร่ืองของ
ผู้อ่าน  ซึง่มีรูปแบบตา่งๆ  ดงัท่ี  ลนิจง  จนัทรวราทิตย์  (2548, หน้า 136 -139)  วา่มี  2 วิธี  



 1.1 กลวิธีการเล่าเร่ืองจากบุคคลภายนอก  เป็นกลวิธีการเลา่ท่ีผู้ เลา่อยู่วงนอกของเหตุการณ์
เร่ืองราวในเร่ือง  มีกลวิธียอ่ยๆ ดงันี ้
  1.1.1  ผู้เล่าเร่ืองเป็นผู้รู้แจ้ง  (All - knowing)  เป็นการเลา่เร่ืองท่ีผู้ เลา่มองเห็นเหตกุารณ์
ทัง้หมดในเร่ือง  ลว่งรู้ถึงความรู้สกึนกึคิดของตวัละคร  วิพากษ์วิจารณ์และแสดงทศันะเก่ียวกบัตวัละครได้
อยา่งเต็มท่ี 
  1.1.2  ผู้เล่าเร่ืองแบบรับรู้จ ากัด  (Limited point of view)  เป็นการเลา่ผา่นมมุมองการ
รับรู้ของตวัละครใดตวัละครหนึง่  ผู้อ่านจะทราบเหตกุารณ์ การกระท าของตวัละครอ่ืนโดยผา่นมมุมองของ
ตวัละครนี ้ ท าให้ผู้อ่านเข้าถึงความรู้สกึนกึคิดตวัละครท่ีเลา่เหตกุารณ์ได้ดี 
  1.1.3  ผู้เล่าเร่ืองแบบไม่แสดงทัศนะของตน  (Impersonl  narator)  หรือตาของ
กล้อง (Camera eye)  คือ  ผู้ เลา่ไม่แสดงความนกึคิดของตวัละคร  แตจ่ะบรรยายทา่ทาง        หรือ
พฤติกรรมของตวัละครตามท่ีปรากฏ  ผู้อ่านจึงต้องตีความเอาเองจากการกระท าและ           บทสนทนา
ของตวัละคร 
 1.2  กลวิธีการเล่าเร่ืองที่ ผู้เล่าอยู่ภายใน  เป็นการเลา่เร่ืองท่ีตวัละครหรือผู้ เลา่เร่ืองตวัใดตวัหนึง่
มีสว่นร่วมในเหตกุารณ์   มีกลวิธียอ่ยๆดงันี ้
                 1.2.1  ผู้เล่าเร่ืองที่เป็นตัวละครหลัก  (Main  character  narrator)  เป็นการเลา่เร่ืองท่ีผู้ เลา่
เป็นตวัละครเอก  และได้เลา่เร่ืองท่ีตนเองได้ประสบมา  ท าให้เร่ืองมีความนา่เช่ือถือดเูป็นจริงเป็นจงั 
                 1.2.2  ผู้เล่าเร่ือง - ผู้รู้เห็นเหตุการณ์ (Witness  narrator)  ผู้ เลา่เร่ืองเป็นตวัละครประกอบ
ท่ีรู้เห็นเหตกุารณ์ในเร่ือง  โดยผู้ เลา่อาจแสดงทศันะ วิพากษ์วิจารณ์ตวัละครอ่ืนไปด้วยก็ได้ กลวิธีเลา่เร่ือง
เป็นการเช่ือมโยงเร่ืองราวหรือเหตกุารณ์ตา่งๆเข้าด้วยกนัเพื่อตรึงใจให้ผู้อ่านสนใจและยอมรับเร่ืองราวหรือ
สิง่ท่ีผู้ เขียนบอก การเลอืกใช้กลวิธีการเลา่เร่ืองของผู้ เขียนนัน้ต้องพิจารณาความเหมาะสมสอดคล้องกบั
องค์ประกอบอ่ืนๆ   อนัได้แก่  โครงเร่ือง  แนวคิด ตวัละคร 

 
 2. กลวิธีการเปิดเร่ือง เป็นกลวิธีส าคญัท่ีจะสร้างความสนใจใคร่รู้ให้กับผู้อ่าน ดงัท่ี                  ลินจง  
จนัทรวราทิตย์ (2548,หน้า120) ดงักลา่วถึงกลวิธีการเปิดเร่ืองวา่  การเปิดเร่ืองอาจเร่ิมต้นด้วยสถานท่ี ท่ีมี
ความส าคญัต่อตวัละครและเนือ้เร่ือง  อาจเปิดเร่ืองด้วยการแนะน าตวัละครส าคญั  หรือเหตกุารณ์ส าคญั
ของเร่ือง  หรือสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาเพื่อให้ผู้อ่านอยากติดตามเร่ืองตอ่ไป 

 
3.  กลวิธีการด าเนินเร่ือง  เป็นขัน้ตอนท่ีสบืต่อจากการเปิดเร่ืองซึง่มีกลวิธีตา่งๆ ดงันี ้

        3.1 การเสนอล าดับของเหตุการณ์เร่ืองราว ประกอบด้วยกลวิธีตา่งๆคือเลา่ตามล าดบัปฏิทิน เลา่
ย้อนต้นหรือเลา่เหตุการณ์ท่ีเกิดต่างสถานท่ีท่ีโดยสลบักัน  มีจุดท่ีเหตุการณ์หรือเร่ืองราวต่างสถานท่ีนีม้า
รวมกนั  ซึง่อาจแยกกนัไปด าเนินเร่ืองตา่งสถานท่ีและกลบัมารวมกนัอีกก็ได้ 



       3.2  การสร้างความสนใจใคร่รู้  หมายถึงกลวิธีต่างๆ ท่ีผู้ เขียนจะใช้ระหวา่งการด าเนินเร่ือง เพื่อให้
ผู้อ่านเกิดความสนใจอยากติดตามเร่ือง  

          3.2.1 การสร้างปมปัญหา นอกจากปมปัญหาหลกัของเร่ืองแล้วผู้แต่งยงัสร้างปมปัญหาย่อยๆ  
เพื่อเร้าความสนใจผู้อ่านให้อยากติดตามมากยิ่งขึน้ 
          3.2.2  การใช้ลางบอกเหตุ  เป็นวิธีชีแ้นะให้ผู้อ่านคาดเดาได้วา่จะมีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่าง
เกิดขึน้กบัตวัละคร 
      3.3  การใช้สัญลักษณ์และบุคลาธิษฐาน  เป็นวิธีการท่ีผู้แต่งอาจเลือกใช้ในกรณีท่ีเห็นว่าจะเร้า
อารมณ์สะเทือนใจผู้อ่านได้ดี  ท าให้ สง่สารท่ีต้องการได้ชดัเจนยิ่งขึน้ 
 
4. กลวิธีปิดเร่ืองหรือจบเร่ือง มี 2 ลกัษณะคือ  อาจจบด้วยความสขุ ความสมหวงั                (Happy 
ending) หรือจบด้วยความผิดหวงั (Unhappy) ผู้ เขียนอาจปิดเร่ืองในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่   วนิดา  
บ ารุงไทย (2544, หน้า125 - 130)   ดงันี ้
         4.1  จบอย่างสมบูรณ์แน่นอนว่าเร่ืองได้คล่ีคลายไปลักษณะใด   วิธีนีเ้ป็นการจบเร่ืองท่ีใช้กนัโดย
ทัว่ ๆ ไป 
         4.2  จบแบบทิง้ให้คดิ  ไม่ด าเนินเนือ้ความอยา่งแจ่มแจ้งวา่เร่ืองปมปัญหาของตวัละคร     จะยติุ
อยา่งไร  แตไ่ม่ได้หมายความวา่  ผู้ เขียนทิง้ค้างปมเร่ืองไว้เพราะหาทางคลีค่ลายเร่ืองไม่ได้   การจบเร่ืองแบบ
ทิง้ให้คิดนีต้้องมีนยัท่ีสอ่วา่ในท่ีสดุเร่ืองจะจบลงเช่นใด 
         4.3  การจบแบบพลิกความคาดหมาย  หรือหักมุม  เป็นการจบเร่ืองแบบพลกิผนั          โดย
ผู้อ่านมิได้คาดคะเนมาก่อนหรือ ในตอนจบอาจไม่เป็นอยา่งท่ีผู้อ่านคาดเดา   
 
3.2 ตัวละคร 
          ตวัละครในนวนิยายหรือเร่ืองเลา่มีความเก่ียวโยงสมัพนัธ์อยา่งแนบแนน่กบัเนือ้เร่ืองเน่ืองจากตวั
ละครจะเป็นผู้ ท่ีช่วยด าเนินเร่ือง ท าให้ผู้อ่านเข้าใจเร่ืองราวได้ชดัเจนยิ่งขึน้ ดงันัน้ตวัละครท่ีดีจึงควรมีความ
สมจริงเช่นมนษุย์ทัว่ไป ผู้อ่านจึงจะรู้สกึประทบัใจและจดจ าตวัละครนัน้ตวัละครใน    นวนิยายแบง่
ออกเป็น 2 ประเภท ตามบทบาทท่ีปรากฏในเร่ือง  ดงัท่ี วนิดา บ ารุงไทย                    ( 2543, หน้า 131)   
       1. ตัวละครเอก  (Major character)  เป็นตวัละครท่ีมีบทบาทส าคญัในเร่ือง 
       2. ตัวละครประกอบ  (Minor character)  เป็นตวัละครท่ีมีบทบาทน้อย อาจมีบทบาทเป็น
สว่นประกอบเสริมความสมัพนัธ์กบัตวัละครเอก หรือมีบทบาทเป็นสว่นประกอบเลก็ ๆน้อยๆ ในเร่ืองในด้าน
กลวิธีการสร้างตวัละคร  วนิดา บ ารุงไทย  (2543, หน้า131-133) ให้ค าอธิบายวา่มี      2  ลกัษณะ  คือ 



1. ตัวละครมิติเดียว  (Flat character or one dimensional dimensional character)  มกัเป็นตวัละครท่ี
ปรากฏตวัน้อย  มีบทบาทน้อย  ท าให้ผู้อ่านรู้จกัหรือเห็นแงม่มุของนิสยัใจคอน้อยไปด้วยสว่นใหญ่เป็นตวั
ละครประกอบ 
  2.  ตัวละครหลายมิติ   (Round character or multidimensional character )  มกัเป็นตวัละครท่ี
ปรากฏตวัมาก เป็นตวัละครเอกของเร่ือง ผู้อ่านจึงเห็นบทบาทและรู้จกัลกัษณะนิสยั 
หลายแงม่มุไปด้วย นอกจากนี ้นกัวรรณกรรมยงัจ าแนกตวัละครในด้านการแสดงออกทางอารมณ์และ
บุคลกิภาพ โดยแบง่ออกเป็น 2 ลกัษณะ ดงันี ้ วนิดา บ ารุงไทย  (2543,หน้า 134) 
1. ตัวละครสถิต (Static character)  คือตวัละครท่ีไม่มีการเปลีย่นแปลงทางอารมณ์หรือบุคลกิภาพ มี
ความคงท่ีตลอดทัง้เร่ือง ตวัละครชนิดนีเ้ป็นตวัละครสว่นใหญ่ของนวนิยายทัว่ไป 
 2. ตัวละครพลวัต  (Dynamiccharacter or develop character)   คือตัวละครท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
บุคลิกลักษณะในบางด้าน อาจมีพัฒนาการไปในทางท่ีดีขึน้หรือเสื่อมถอยลงก็ได้ ตัวละครท่ีการ
เปลีย่นแปลงดงักลา่วมกัเป็นตวัละครเอก 
 
กลวิธีการน าเสนอตัวละคร 
        

 วิธีการน าเสนอตวัละครให้ผู้ อ่ืนรู้จกับุคลกิภาพการกระท าและพฤติกรรมตา่งๆท าได้ 2 วิธี  วนิดา 
บ ารุงไทย  (2544,หน้า 135 - 138)  ดงันี ้
      

 1. การบอกกล่าวโดยตรง (Telling or direct  presentation)  เป็นการบรรยายโดยผู้ เขียนแจก
แจงหรือวิเคราะห์วา่ตวัละครมีลกัษณะหรืออุปนิสยัเป็นอยา่งไรหรือให้ตวัละครเป็นผู้บอกเล่าบุคลกิลกัษณะ
ของตวัละครด้วยกนั 
      

  2. การบอกกล่าวโดยทางอ้อม (Show orindirect presentation) วิธีนีผู้้ เขียนจะบอกพฤติกรรม
ของตวัละคร  เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเองว่าตวัละครมีลกัษณะเช่นใดจากสิ่งท่ีตวัละครคิด  ท า หรือพูดในการ
น าเสนอตวัละครเพื่อให้ผู้อ่านรู้จกัตวัละครในเร่ืองให้มากท่ีสดุควรใช้หลายวิธีสลบักันตามความเหมาะสม
ของเนือ้เร่ืองและไม่ว่าจะน าเสนอด้วยวิธีใดก็ตามควรค านึงถึงเงื่อนไขในการสร้างตวัละครท่ีเหมาะสม ดงั
วนิดา บ ารุงไทย  (2543,หน้า 137 - 138)  ดงันี ้
         1. ตวัละครต้องมีลกัษณะท่ีมีชีวิตชีวา มีอารมณ์ความรู้สกึเหมือนมนษุย์จริงไม่ใช่หุน่ท่ีถกูผู้ เขียน
ก าหนดให้เป็นไปตามเนือ้เร่ืองเทา่นัน้ 
         2. ตวัละครทกุตวัมีความส าคญักบัเนือ้เร่ือง  เพราะหากตดัตวัละครตวัใดตวัหนึง่ ไปจะท าให้เสยีเร่ือง 



         3. การกระท าหรือพฤติกรรมตา่งๆของตวัละครต้องมีเหตุผลรองรับผู้ เขียนจะต้องแสดงให้ผู้อ่านรู้สกึ  
และเห็นถึงพฤติกรรมของตวัละครวา่มีความสมจริงเป็นไปได้สอดคล้องกบับุคลกิลกัษณะของตวัละคร 
       4. ตวัละครต้องมีลกัษณะบุคลกิท่ีคงเส้นคงวาแตต่วัละครสามารถเปลีย่นแปลงบุคลกิหรือพฤติกรรม
ได้โดยมีเหตผุลอนัสมควร ซึง่ผู้ เขียนอาจแสดงเหตผุลให้ผู้อ่านทราบได้ในทนัที หรือ      ในตอนท้ายของ
เร่ืองก็ได้ 
 
3.3 บทสนทนา 
         
             บทสนทนาเป็นองค์ประกอบส าคญัสว่นหนึ่งของนวนิยายดงัท่ี วนิดา บ ารุงไทยกลา่วว่า       บท
สนทนามีบทบาทหน้าท่ีช่วยด าเนินเร่ืองแทนการบรรยาย แสดงลกัษณะนิสยัของตัวละคร ผู้ พูดบอกเล่า
ลกัษณะของตวัละครอ่ืน ช่วยให้วิธีน าเสนอเร่ืองไม่จ าเจ  ช่วยสร้างความสมจริงและท าให้        บทประพนัธ์
มีชีวิตชีวาเร้าใจยิ่งขึน้  สิง่ท่ีส าคญัท่ีสดุคือบทสนทนาจะต้องมีความสมจริง                อยา่งเป็นเหตเุป็นผล
ของตวัละคร เวลา สถานท่ี และอารมณ์ของตวัละคร  สอดคล้อองกบั        ลนิจง จนัทรวราทิตย์  (2543,หน้า 
138 - 140)   กลา่วว่า บทสนทนาหรือค าพูดของตวัละครเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัอีกองค์ประกอบหนึ่ง
ของนวนิยายและเร่ืองสัน้  ท่ีพฒันามาจากการบรรยาย หรือพรรณนา โดยให้ตวัละครมีการพูดจา มีความ
นกึคิด ท าให้ผู้อ่านรู้สกึวา่ตวัละครนัน้ มีชีวิตชีวา ทัง้ยงัเป็นการน าเสนอเร่ืองไม่ให้เรียบเร่ือยเกินไป 
 
3.4 ฉาก 
        

 สิง่ท่ีท าให้นวนิยายมีความสมจริงอีกประการหนึง่  นอกจากองค์ประกอบตา่งๆ ท่ีกลา่วข้างต้นแล้ว  
ก็คือฉาก  ดงัท่ี  วนิดา บ ารุงไทย กลา่ววา่  ฉากมีสว่นส าคญัในการเสริมสร้าง บรรยากาศของนวนิยาย  และ
ฉากท่ีมีประสิทธิภาพต้องเสริสร้างบรรยากาศในเร่ือง เพราะฉากเป็นสว่นหนึ่งท่ีช่วยท าให้เนือ้เร่ืองดูสมจริง
ยิ่งขึน้ ท าให้ผู้อ่านเกิดความรู้สกึและมองเห็นภาพหรือเหตกุารณ์ในเร่ืองได้อยา่งชดัเจนมากยิ่งขึน้ นวนิยาย
ท่ีดีจะต้องมีกลวิธีสร้างและน าเสนอฉากอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีหลกักว้างๆ  หากเป็นฉากจริงต้อง
บรรยายฉากให้ถูกต้องตามความเป็นจริง  ถ้าเป็นฉากสมมุติต้องระวงัความสมจริง เพราะผู้ แต่งอาจจ า
รายละเอียดผิดพลาด ท าให้ขาดความสมจริง ต้องค านงึถึงความสอดคล้องและความเป็นไปได้ 
       การน าเสนอฉากอยา่งมีประสทิธิภาพ เป็นสว่นเสริมบรรยากาศและความสมจริงในเนือ้เร่ืองนัน้       
รอคเวลล์  (Rorckwell, F. A. 1962 pp. 29 - 95)  อ้างอิงใน วนิดา บ ารุงไทย    (2543, หน้า 147)  ดงันี ้
       
       
 



       1. สร้างอารมณ์อยา่งใดอยา่งหนึง่เป็นสิง่ท่ีเกิดจากบรรยากาศโดยตรง 
       2. โน้มน้าวให้เกิดความรู้สกึด้วยประสาทสมัผสัทัง้ห้า คือ รูป รส กลิน่ เสยีง และสมัผสั อนัจะท าให้
ผู้อ่านเกิดคล้อยตามเหมือนได้เข้าไปอยูใ่นเหตกุารณ์นัน้ด้วย 
       3. ให้รายละเอียดของฉากได้ชดัเจน สมจริงเหมือนมีชีวิต โดยการใช้โวหารเปรียบเทียบ หรือสญัลกัษณ์
ท่ีเหมาะสม 
       4. ใช้บุคลาธิษฐานเป็นการท าฉากมีชีวิตจิตใจ เหมือนเป็นสิง่มีชีวิต 
       5. ใช้ส านวนคมคายท่ีนา่สนใจ เช่น ปฏิทรรศน์  (Paradox) และการเปรียบตา่ง(Contrast)  
       6. ให้รายละเอียดของสิ่งใดสิง่หนึ่งท่ีน่าสนใจ  มีความแปลกใหม่ เป็นข้อมลูท่ียงัไม่ได้น าเสนอในเร่ือง
มาก่อน  แตต้่องไม่ท าให้การด าเนินเร่ืองลา่ช้าหรือเสยีหาย 
        

นอกจากนีต้้องพิจารณาความสมจริง และความสอดคล้องระหว่างตวัละครกับฉาก ต้องมีความ
สมจริงเป็นไปได้ ทัง้การกระท า ค าพดู ยคุสมัย หรือสถานท่ีในเร่ืองต้องมีความสอดคล้องกบัตวัละคร  ดงัท่ี  
วนิดา บ ารุงไทย  กลา่วว่าพฤติกรรมของตวัละครจะต้องมีความสอดคล้องกบัลกัษณะความเป็นจริง ของ
สถานท่ีและยุคสมัยท่ีก าหนดให้เป็นฉากของเร่ือง  เพราะถ้าขาดความสอดคล้องสมจริง  แสดงถึงความ
ล้มเหลวของการน าเสนอฉากท่ีไม่สมัพนัธ์สอดคล้องกบัเร่ืองราวหรือตวัละคร 

 
3.5 ท่วงท านองการเขียน 
        

 ทว่งท านองการเขียน  เป็นลกัษณะการใช้ถ้อยค าโวหารของนกัเขียนแต่ละคน  จึงเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะตวัของนกัเขียน  ดงัท่ี  วนิดา บ ารุงไทย  กลา่ววา่  ทว่งท านองการเขียนคือการใช้ภาษาเรียบเรียงเป็น
ลกัษณะเฉพะตัวของผู้ เขียนแต่ละคน ในการใช้ภาษา การใช้ค า และการใช้โวหารกระตุ้นผู้ อ่านให้เกิด
อารมณ์ ความคิด ความรู้สกึ ความประทบัใจคล้อยตาม ความต้องการของผู้ เขียน  เป็นความสามารถของ
ผู้ เขียน มีส่วนช่วยให้วรรณกรรมเร่ืองนัน้มีคุณค่า การน าเสนอความรู้สกึนึกคิดและประสบการณ์ ต้องใช้
กลวิธีสรรสร้างภาษา เพื่อสื่อความหมายและอารมณ์ความต้องการ ด้วยท่วงท านองการใช้ภาษาอย่างมี
ศิลปะ ด้วยรสทางอารมณ์และสนุทรียภาพ   มีความสอดคล้องกับองค์ประกอบอ่ืนๆ เช่น เหตุการณ์ เนือ้
เร่ือง ยคุสมยัตามท้องเร่ือง  แนวเร่ืองและตวัละคร 
          ลนิจง จันทรวราทิตย์  (2548, หน้า 141 – 14)  กลา่วถึงความส าคญัของท่วงท านองการเขียน  คือ
ภาษาท่ีเป็นสื่อในการน าเสนอเร่ืองราวและความคิดของผู้ เขียน ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้ค า วลี ประโยค 
การเปรียบเทียบ  ท าให้นกัเขียนแตล่ะคน มีทว่งท านองการเขียนท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 
        

 



 ในการศกึษาครัง้นีจ้ะใช้เกณฑ์การใช้ทว่งท านองการเขียนของ  วนิดา  บ ารุงไทย  ดงันี ้
  
1. พรรณนาโวหาร  เป็นกลวิธีการน าเสนอสารหรือข้อมลูในเชิงกายภาพและสภาวะทางอารมณ์ความรู้สกึ 
        
 2.  การใช้ภาพพจน์  เป็นกลวิธีการใช้ภาษาวธีิหนึง่ท่ีจะสร้างความสะดดุใจ  สะดดุอารมณ์ ท าให้ซมึซาบ
ความหมายอยา่งกระจ่างแจ้งได้อารมณ์อนัลกึซึง้ เกิดภาพหรือ จินตนาการตามเจตนาของผู้สง่สารมีการ
เปรียบเทียบ   
 

  -  อุปมา  คือภาพพจน์เปรียบเทียบสิง่ท่ีเหมือนกนัโดยมีค าเช่ือมโยง  เช่น ค าวา่  ดจุ  ดัง่  เหมือน  
คล้าย  ดรูาว กบั เฉก  เช่น  ปาน ประหนึง่  เพียง  เทียม 
       

  -  บุคลาธิษฐาน คือภาพพจน์ท่ีเกิดจากการเปรียบเทียบ  โดยน าสิง่ท่ีไม่มีชีวิต  หรือมีชีวิต  แตไ่มใ่ช่
คนมากลา่วถึงราวกบัเป็นคน 
       

  -  โวหารเปรียบเทียบ  คือการบรรยายเปรียบเทียบให้เห็นภาพสิง่ตา่งๆ ให้เกิดภาพชดัเจน  และ
เน้นความรู้สกึ 
 
  3. การเล่นค าเล่นเสียง  เป็นกลวิธีท่ีจะพลกิแพลงภาษาให้พิเศษตา่งจากภาษาปกติเพื่อเร้าความสะดดุ
ใจ  ท าให้ต้องเพง่เลง็ความหมาย 

 
 
 
 
 
 



                                                 บทที่ 3 
                คุณค่าเชิงวรรณศิลป์จากนวนิยายเร่ือง “ลูกทาส ของรพีพร   

       วรรณศิลป์เป็นคุณสมบติัอนัส ำคญัยิ่งของนวนิยำย เพรำะเป็นศิลปะกำรประพนัธ์ สนุทรียภำพควำมงำม
ควำมไพเรำะอนัเกิดจำกกำรประพนัธ์ท่ีมีควำมประสำนกลมกลืนกนัในองค์ประกอบแต่      ละด้ำน ด้วยลีลำ
ภำษำอันประณีตงดงำม รวมถึงศิลปะในกำรน ำเสนอเนือ้หำสำระและแนวคิดของเร่ือง  ท ำให้ผู้ อ่ำนเกิด
ควำมรู้สกึคล้อยตำมเกิดจินตนำกำร และอำรมณ์สะเทือนใจร่วมกับสำรท่ีผู้ ประพนัธ์เสนอ ด้วยควำมส ำคัญ
ของคณุคำ่วรรณศิลป์ข้ำงต้น กำรศกึษำครัง้นีจ้ึงมุ่งวิเครำะห์คณุคำ่เชิงวรรณศิลป์  จำกนวนิยำยเร่ือง  ลูกทาส  
ของรพีพร โดยพิจำรณำจำกองค์ประกอบตำมเกณฑ์       ท่ีอ้ำงอิง กำรจ ำแนกของวนิดำ  บ ำรุงไทย  (2543,หน้ำ
105-157)  ดงัจะได้กลำ่วเป็นล ำดบัดงันี ้ 
 
1. โครงเร่ือง 
         1.1 โครงเร่ืองหลกั 
         1.2  โครงเร่ืองรอง 
 2. ตวัละคร 
 3. บทสนทนำ 
  4. ฉำก 
  5. ทว่งท ำนองกำรเขียน 
 
1. โครงเร่ือง 
       
     1.1 โครงเร่ืองหลัก 
           
 โครงเร่ืองหลกัในนวนิยำยเร่ือง ลูกทาส เป็นชีวิตของทำสหนุม่ ช่ือแก้วท่ีพยำยำมตอ่สู้เพื่อให้ชีวิตเป็นอิสรภำพ
จำกกำรเป็นทำสด้วยควำมยำกล ำบำก โดยมีปมปัญหำหลกัจำกควำมขดัแย้งภำยนอก  แก้วต้องเผชิญกับ
ชะตำกรรมถกูโบยเฆี่ยนตี จับขงัคุกอยำ่งไร้ควำมเมตตำจำกผู้ เป็นนำยเพรำะควำมใฝ่รู้ของตนเองท่ีแอบว่ำยน ำ้
ข้ำมฝ่ังไปเรียนกฎหมำยกบัพระนิติธรรมลอืชำท่ีบ้ำนเรือนแพ 
 
 
 
 
 

 



1.2 โครงเร่ืองรอง 
 
          โครงเร่ืองรองเป็นเร่ืองเก่ียวกบัควำมรักของตวัละครท่ีแตกต่ำงกนั   ทัง้ควำมรักท่ีสงูสง่ และควำมรักท่ีต ่ำ
ทรำม ควำมรักท่ีเต็มเป่ียมไปด้วยควำมจริงใจ ยกย่องเทิดทูนทะนุถนอมของแก้วท่ีมีต่อคุณ     น ำ้ทิพย์และ
ควำมรักท่ีเห็นแก่ตวัไม่มีควำมจริงใจของคณุมำโนช ท่ีต้องกำรแตง่งำนกบัคณุน ำ้ทิพย์เพียงเพื่อหวงัท่ีจะได้เลือ่น
บรรดำศกัด์ิเป็นท่ำนขุนดงัใจคิด  อยำ่งไรก็ตำม ควำมรักก็เป็นควำมต้องกำรของมนุษย์  ควำมรักเป็นบ่อเกิด
ของพฤติกรรมต่ำงๆ ดงัเช่นควำมรักท่ีไม่สมหวงัของคณุแดง  บุญเจิม หญิงสำวเหลำ่นีล้้วนแตห่ลงรักแก้วแตไ่ม่
สมหวังในรัก  ในขณะเดียวกันก็มีปมขดัแย้งภำยใน ท่ีในใจของแก้วคิดหำทำงท่ีจะให้หลดุพ้นควำมเป็นทำส 
เพรำะควำมรักท่ีอยูใ่นใจของแก้วท่ีมีตอ่คณุน ำ้ทิพย์ ท่ีถูกกัน้ด้วยฐำนะควำมแตกตำ่งระหวำ่ง ทำสผู้ต ่ำต้อย กับ
นำยสำวผู้สงูศกัด์ิ ท ำให้ทัง้สองต้องอดทนรอคอย ตำ่งให้เกียรติกนัและกนั เทิดไว้ซึ่งศีลธรรมประเพณีอนัถกูต้อง 
และควำมรักระหวำ่งแก้วกบัครอบครัว ควำมรักจำกผู้ ท่ีหวงัดีหว่งใยตอ่แก้วหลำยคน  ได้แก่ 
 
          น า้ทิพย์  ลกูสำวคนเดียวของพระยำไชยำกร  คณุน ำ้ทิพย์เป็นคนสวย จิตใจดี พดูจำไพเรำะแม้แต่
กบัทำสท่ีต ่ำต้อย คณุน ำ้ทิพย์ก็ยงัให้ควำมเมตตำเสมอต้นเสมอปลำย  ทัง้คูพู่ดคยุกนับอ่ยๆ แก้วเป็นคนช่ำง
พดู ฉลำด ท ำให้คุณน ำ้ทิพย์แอบชอบแก้วเงียบๆอยูเ่ช่นกนั  แตด้่วยควำมแตกตำ่งทำงชนชัน้ และควำมเป็น
หญิง คณุน ำ้ทิพย์ไม่สำมำรถแสดงออกได้เหมือน บุญเจิม  
 
          คุณแดง  แอบชอบแก้วอยูเ่งียบๆ ยิ่งรู้จำกพี่ชำยวำ่ เม่ือแก้วอำยคุรบยี่สบิเอ็ด ก็จะเป็นไทไม่ต้องเป็น
ทำสอีก  และแก้วยงัมีควำมตัง้ใจจะรับรำชกำร คณุแดงจึงหวงัลกึๆ ว่ำวนัหนึ่งแก้วจะก้ำวหน้ำเป็นใหญ่เป็น
โตทดัเทียมกบัตน  ควำมรักท่ีตนมีให้กบัแก้วจะได้ไม่ต้องปิดบงัอีก  แตต้่องผิดหวงัเพรำะแก้วรักคณุน ำ้ทิพย์ 
 
        บุญเจิม  หลงรักแก้วหมดหวัใจ คอยชว่ยเหลอืแก้ว ยำมท่ีแก้วเดือดร้อน  แม้กระทัง่ยอมฆำ่บุญมีพีช่ำย
แท้ๆ ของตวัเองเพื่อช่วยเหลอืแก้ว  ซึง่ท ำให้เร่ืองมีควำมเข้มข้นชวนติดตำม 
 
        พระนิติธรรมลือชา  ข้ำรำชกำรกระทรวงยติุธรรมเป็นคนท่ีมีจิตใจยติุธรรมคอยช่วยเหลอืแก้วทกุ
วิถีทำงจนแก้วประสบควำมส ำเร็จ  
 
 
 
 
 
 



เนือ้เร่ืองย่อ 
          
 แก้ว ทำสในเรือนของพระยำไชยำกร ท่ีต่อสู้ เพื่อให้พ้นสภำพกำรเป็นทำส แต่นำยเงินของแก้วไม่ยอมให้
บรรดำทำสท่ีตนครอบครองเป็นไท แก้วและเหลำ่ทำสจึงดิน้รนต่อสู้ เพื่อให้ได้มำซึ่งอิสรภำพ แก้ว เป็นทำส
ในบ้ำนของพระยำไชยำกร  ท่ีอ่ำนออกเขียนได้แก้วแอบรักคณุน ำ้ทิพย์ เพรำะเป็นทำสจึงพยำยำมหำควำมรู้
หนีไปเรียนวิชำกฎหมำย จนถกูจับได้ ถูกเฆี่ยนตีและจับขงัคกุเอำไว้  คุณน ำ้ทิพย์แอบไปหำในคุก บุญเจิม
เห็นจึงไปบอกพระยำไชยำกร  พระยำไชยำกรจึงสัง่ให้บุญมีลอบฆ่ำแก้วในคกุ  บุญเจิมรู้ควำมลบัจึงช่วยไว้   
เม่ือแก้วพ้นจำกทำสได้บวช และไปเยี่ยมแม่ให้ได้เห็นผ้ำเหลอืงเป็นครัง้สดุท้ำย ก่ิงดีใจท่ีลกูเป็นไท ได้บวช 
ก่อนท่ีจะสิน้ใจ   
 
รูปแบบของโครงเร่ือง                
           
นวนิยำยเร่ือง ลกูทำส เร่ิมเร่ืองด้วยกำรบรรยำยตวัละครของเร่ือง โดยเกร่ินน ำให้ผู้อ่ำนได้รู้จักลกัษณะนิสยั
ของนำงก่ิงทำสหญิงในวยัห้ำสิบเศษ อยู่ในเรือนทำส ท่ีแต่ละวนัต้องรับใช้ถูพืน้ห้องสว่นตวัของเจ้ำนำยวนั
แล้ววนัเลำ่ เดือนแล้วเดือนเลำ่ ปีแล้วปีเลำ่ จนได้รับควำมไว้วำงใจจำกคณุหญิงไชยำกร ได้ร่วมเรียนหนงัสอื
ไปกบัลกูหลำนของทำ่น จึงอ่ำนหนงัสอืออก ขณะเดียวกนัผู้ แตง่เสนอปมปัญหำระหวำ่งตวัละคร โดยมีแก้ว 
ตวัละครเอกซึ่งเป็นจุดเร่ิมต้นของกำรด ำเนินเร่ืองท่ีเข้มข้น เป็นกำรเปิดเร่ืองท่ีท ำให้ผู้อ่ำนได้รู้จักตัวละคร
ส ำคัญของเร่ือง  พร้อมทัง้เหตุกำรณ์เบือ้งหลังของตัวละครต่อจำกนัน้  ชีวิตของทำสเร่ิมมีควำมหวัง 
เน่ืองจำกก่ิงอ่ำนพบกฎหมำยกำรเลกิทำส แต่ก็ต้องเผชิญอุปสรรคปัญหำส ำคญัคือ นำยทำสอยำ่งพระยำ
ไชยำกรไม่ยอมให้ทำสลว่งรู้กฎหมำยกำรเลิกทำส ในกำรด ำเนินเร่ืองจึงเข้ำสูจุ่ดวิฤตของปัญหำ คือคนใน
เรือนทำสเลำ่ลือกันต่ำง ๆ นำ ๆ เร่ืองจึงถึงหพูระยำไชยำกรท ำให้นำงก่ิงถูกเฆี่ยน  ฐำนน ำเร่ืองไปบอกบ่ำว
ไพร่ในเรือนทำส  
 
         จำกปมปัญหำดังกลำ่ว เป็นจุดท่ีท ำให้เร่ืองด ำเนินเข้ำสูค่วำมเข้มข้นของเนือ้เร่ือง  เม่ือแก้วลกูชำย
ของก่ิงถูกโบย เพรำะถูกจับได้วำ่แอบหนีไปเรียนต ำรำจำกคุณพระนิติธรรมลือชำท่ีเรือนแพฝ่ังตรงข้ำม เม่ือ
เหตกุำรณ์หลงัจำกแก้วถกูเฆี่ยน พระยำไชยำกรจึงเข้มงวดกบัทำสไม่ให้ออกไปนอกบ้ำน  ท ำให้แก้วต้องใช้
ควำมมำนะพยำยำมเลด็ลอดออกไปให้ได้ โดยไม่ยอ่ท้อ   
 
          จำกรำยละเอียดกำรด ำเนินเร่ืองยงัมีควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งแก้วกบัเพื่อนๆ  ท่ีคอยช่วยเหลอืหวงัดีและ
รักแก้วให้ผำ่นอุปสรรคตำ่งๆ หลำยครัง้หลำยครำ ดงัท่ีบุญเจิม ช่วยแก้วออกจำกคกุมืดเม่ือรู้วำ่พระยำไชยำ
กรสัง่ฆำ่แก้ว คุณพระนิติธรรมลอืชำช่วยถ่ำยทอดวิชำควำมรู้ให้แก้วจนได้รับรำชกำรหลงัจำกเลิกทำสแล้ว   



จะเห็นได้วำ่ โครงเร่ืองของนวนิยำยดงักลำ่ว  เป็นโครงเร่ืองท่ีเน้นควำมส ำคญัล ำดบัเหตุกำรณ์ในเร่ือง ซึง่มี
ควำมเก่ียวโยงกบัควำมรู้สกึนกึคิด และพฤติกรรมของตวัละคร ท ำให้ผู้อ่ำนเข้ำใจมองเห็นพฒันำกำรของตวั
ละคร  ทัง้ในด้ำนบุคลิกภำพ อำรมณ์ ควำมรู้สกึนกึคิดของตวัละครตำมล ำดบั สอดคล้องกับเนือ้เร่ืองท่ีมุ่ง
เสนอควำมเป็นอยูข่องทำสในสมยันัน้  จุดเดน่ของเร่ืองนีอ้ยูท่ี่กำรได้ติดตำมและเอำใจช่วยควำมเป็นไปของ
ตวัละครเอกคือ แก้ว อีกทัง้ได้เห็นผลกรรมของกำรกระท ำท่ีเกิดขึน้กบัตวัละครแตล่ะคน  
 
แนวคิดของเร่ือง 
        
 แนวคิดของนวนิยำยเร่ือง ลูกทาส  เป็นกำรเสนอให้ผู้อ่ำนเข้ำใจชีวิตของกำรเป็นทำส รวมทัง้สิง่ท่ีมนษุย์
ต้องเผชิญอยำ่งไม่ยอ่ท้อ หรือสิน้หวงั  ด้วยกำรก ำหนดให้ตวัละครเอก คือแก้วต้องเผชิญชะตำกรรมอนัเกิด
จำกกำร กดขี่ ทำรุณ เอำเปรียบ จึงเห็นได้วำ่ แนวคิดท่ีผู้แตง่ต้องกำรเสนอคือ กำรมีจิตใจที่อดทน เข้มแข็ง 
และมีควำมกตญัญ ูยอมรับชะตำกรรมที่เลอืกเกิดเองไม่ได้ 

 
กลวิธีเล่าเร่ืองหรือมุมมอง         
        
 ผู้แต่งใช้กลวิธีโดยผู้ แต่ง เป็นผู้ เล่ำและรู้เหตุกำรณ์เร่ืองรำวทุกอย่ำงในเร่ือง ตลอดจนควำมนึกคิด และ
พฤติกรรมของตวัละครทุกตวั สำมำรถเลำ่เร่ืองทัง้หมดท่ีรู้ นอกจำกนีย้งัสอดแทรกกำรวิพำกษ์วิจำรณ์ตัว
ละคร หรือแสดงทศันะต่ำงๆ ในแง่ใดแง่หนึง่ ทัง้ยงัเลำ่โดยผำ่นควำมรู้สกึนกึคิดของตวัละคร เป็นกลวิธีเลำ่
เร่ืองท่ีผสมผสำนกนั ท ำให้ผู้อ่ำนได้รับรู้บุคลิกภำพ พฤติกรรมและนิสยัใจคอของตวัละครได้ชดัเจน เช่น ใน
ตอนท่ีพระยำไชยำกรเรียกประชุมทำส  ผู้แต่งจะบรรยำยให้เห็นบุคลิกลกัษณะของคุณน ำ้ทิพย์ โดยกำร
บอกเลำ่ของผู้แตง่ ดงับทบรรยำย 

 
         “ คุณน ำ้ทิพย์ธิดำคนเดียวของท่ำนพระยำอยู่ในวยัเพียงสิบหก  ยำ่งก้ำวเข้ำมำจดัหมำกพลใูห้บิดำ  
บรรดำทำสก็โลง่อก เพรำะคุณน ำ้ทิพย์คนนีมี้ใบหน้ำสะสวย แลสวยยิ่งขึน้ตรงท่ีชอบยิม้อ่อนหวำนกบัทำส
เสมอ ผิดกบับิดำหรือคณุมำโนช…”  (รพีพร, 2556, หน้ำ 13)  
 
          ในตอนท่ีนำงก่ิงโกรธแก้ว  ผู้อ่ำนได้รับรู้ควำมรู้สกึอำรมณ์และพฤติกรมของแม่ ก่ิงด้วยกำรบรรยำย
จำกผู้แตง่ 
    “…นำงก่ิงได้ฟังก็ชีห้น้ำเจ้ำแก้วจนหน้ำหงำย พร้อมกบัเอ่ยวำ่ ไอ้ตวัดีเอ็งแอบไปศกึษำเลำ่เรียนใน
ท่ีดี ๆมำน่ีเอง ระยะหลงัเอ็งจึงไม่เรียนกบัข้ำ ซ ำ้ยงัเสอืกมำสอนให้ข้ำอ่ำนแบบใหม่ๆ เสยีอีก                    
(รพีพร, 2556,หน้ำ 12)   



           เม่ือนำงก่ิงนึกถึงอนำคตของลูกชำยคนเดียวของนำง  ผู้ แต่งให้ผู้ อ่ำนรับรู้ควำมรู้สึกอัดอัน้ตันใจ 
น้อยใจในวำสนำของตนกบัลกู  นำงก่ิงนอนไม่หลบัเพรำะคิดถึงอนำคตของแก้วหำกวำ่แก้วมันเป็นทำสอยู่
ในเรือนแพ ของพระนิติธรรมลอืชำป่ำนนีน้ำงก่ิงก็คงไม่ต้องกงัวล จำกบทบรรยำย  
 
           “..นำงก่ิงพลอยคิดเลยไปอีกวำ่ หำกคุณหญิงท่ำนยงัมีชีวิตอยู่ บำงทีไอ้แก้วของนำงคงจะพลอยได้
เป็นไทกบัเขำด้วยก็ได้ เพรำะคณุหญิงทำ่นเมตตำใจอ่อน สภุำพ ตรงข้ำมกบัพระยำสำมีเหมือนด ำกบัขำว..” 
(รพีพร, 2556, หน้ำ 12)   
 
           ผู้อ่ำนจะได้ทรำบควำมรู้สกึนึกคิดของแก้ว จำกควำมคิดค ำนึงของแก้วเอง เม่ือพระนิติธรรมลือชำ
พูดให้ฟังว่ำพวกข้ำขุนนำงทัง้หลำย ได้ชุมนุมกันต่อสู้ เพื่อถวำยแรงกำยแรงใจ ต่อพระรำชศรัทธำของล้น
เกล้ำกนัทกุคนเพื่อให้ทำสหมดไปจำกประเทศไทย ดงับทบรรยำย  
   
            “..เจ้ำแก้วน ำ้ตำคลอ ในใจหวนคิดไปถึงพระยำไชยำกรนำยของตน ไฉนจึงไม่มีควำมคิดอ่ำนเช่น
พระนิติธรรมธำดำเช่นนีบ้้ำง กลบัคิดแลกระท ำกำรตรงกนัข้ำมอยำ่งสิน้เชิง..”  
 (รพีพร, 2556, หน้ำ 24)  
 
             ทัง้ยงัทรำบลกัษณะทำ่ทำงของมนตรี จำกกำรอธิบำยของแก้ว  
 
          “..แก้วนกึภำพของคณุมนตรี ซึง่เป็นนกัเรียนนำยร้อยโรงเรียนนำยทหำรมหำดเลก็ ทำ่ทำงสงำ่ผำ่เผย 
พดูจำองอำจสมทหำร  เสยีแตรู่ปร่ำงเตีย้ล ำ่มะขำมข้อเดียวไปหนอ่ย ”  
(รพีพร, 2556, หน้ำ 35)   
 
 
 
 
กลวิธีการเปิดเร่ือง           
       ผู้แตง่เปิดเร่ืองด้วยกำรกลำ่วถึงปลำยรัชสมยัรัชกำลท่ี 5 พระปิยมหำรำชเจ้ำ  และบรรยำกำศตำม
สภำพควำมเป็นอยูข่องบรรดำทำสท่ีอยูใ่นเรือนของพระยำไชยำกร  ดงันี ้  
         
  “..เช้ำหนึ่ง ซึ่งเย็นเยือกตำมอ ำนำจลมเหมันต์  นำงก่ิงทำสหญิงในวยัห้ำสิบเศษคงอยู่ในผ้ำผืนเก่ำๆ แล
ผ้ำแถบผืนเดียวก้มๆ เงยๆ อยู่กับกำรถูพืน้ห้องท ำงำนสว่นตวัของเจ้ำบ้ำน ลมพดัผ่ำนเข้ำมำทำงหน้ำต่ำง



ครัง้ใด นำงก็ได้แตห่่อกำย ซุกหน้ำลงระหวำ่งเข่ำ เป็นท่ำเดียวท่ีจะสร้ำงควำมอบอุ่นให้แก่กำยตนได้ มือท่ี
เปียกน ำ้ถพูืน้อนัคร ่ำคร่ำท ำทีจะแข็งชำเหมือนแช่ด้วยน ำ้แข็ง จะซุกท่ีใดหำควำมอุ่นก็ไม่เหมำะสม นอกเสีย
จำกถมืูออีกข้ำงของกนัและกนัไปมำก็หำได้คลำยหนำวไม่…”  (รพีพร, 2556, หน้ำ 10)  
 
กลวิธีการปิดเร่ือง          
            
 ผู้แต่งปิดเร่ืองด้วยควำมสุขสมหวัง (Happy  ending)  ท่ีเกิดขึน้ในใจของตวัละครเอก         ท่ีสำมำรถ
เอำชนะอุปสรรคในระหว่ำงท่ีเป็นทำสด้วยควำมอดทน ซื่อสตัย์ และมีควำมกตญัญเูป็นท่ีตัง้จึงท ำให้ได้รับ
พระรำชทำนบรรดำศกัด์ิ เป็นหลวงรัตนอรรถชัย และได้สมหวงัครองรักกบัคุณน ำ้ทิพย์   ดงัตอนท่ีพระยำนิติ
ธรรมลอืชำได้พำแก้วมำท่ีบ้ำนพระยำไชยำกร บทบรรยำยวำ่           
 
“..จ ำมนัไม่ได้หรือเจ้ำคุณพี่ ข้ำเก่ำเตำ่เลีย้งของจ้ำคุณเอง มิใช่คนอ่ืนไกลเลย..”  และแก้วก็รีบพดูขึน้วำ่ “ ..
ขอรับกระผม  กระผมคือไอ้แก้ว  ลกูทำสท่ีเจ้ำคุณเคยชุบเลีย้งมำก่อน  กระผมมำวนันีเ้พื่อเทิดทูนพระคุณ
ให้เป็นท่ีประจกัษ์ว่ำลกูทำสในบ้ำนของพระคุณได้ดิบได้ดีเพรำะพระคุณชุบเลีย้งมำกับมือ .  (รพีพร, 2556, 
หน้ำ 552 - 553)   
 
พระยำนิติธรรมลอืชำเห็นได้ทีจึงสูข่อคณุน ำ้ทิพย์ให้หมัน้หมำยและแตง่งำนกบัหลวงรัตนอรรถชยั โดยเสด็จ
ในกรมเสนำบดีทรงรับเป็นเจ้ำภำพในพิธีแตง่งำน 
 
วิธีการสร้างความสนใจใคร่รู้ 
          
        ในกำรด ำเนินเร่ืองผู้แตง่ ใช้กลวิธีสร้ำงควำมสนใจ ชวนฉงน  ชวนติดตำมเร่ืองดงันี ้     
       1. การสร้างปมปัญหา  เร่ืองลกูทำส  จะมีปมปัญหำเกิดขึน้หลำยปม   ปมปัญหำหลกัคือ ตวัละคร
เอกต้องต่อสู้กับชะตำกรรมของตนท่ีถกูกดขี่จำกนำยทำสอย่ำงพระยำไชยำกร และควำมหวงัท่ีจะพ้นจำก
ทำส  ก็เกือบเอำตวัไม่รอด กำรสร้ำงปมปัญหำอีกมุมหนึ่ง ท่ีผู้แตง่ต้องกำรให้ผู้อ่ำนสนใจชวนติดตำม  คือ
เร่ืองรำวควำมรักของตวัละครท่ีมีควำมแตกตำ่งกนั  ทัง้ควำมรักท่ีสงูสง่  ซื่อสตัย์  และไม่สมหวงั  ดงัเช่น  
 
        บุญเจิม  ทำสสำวในเรือนพระยำไชยำกร บุญเจิมรักแก้วเต็มหัวใจ ยอมแม้กระทัง่พลีควำมสำว 
ให้กบัเข้มและฆำ่บุญมี พี่ชำยแท้ๆ ของตวัเองเพื่อช่วยเหลอืแก้ว   
       



         แม่น้อม   แม่ค้ำธูปท่ีพงึพอใจแก้วไม่น้อย ยอมรับกบัตวัเองได้อยำ่งหน้ำช่ืนตำบำนว่ำ ทัง้รักทัง้หลง
แก้วเหมือนดวงใจ  แม่น้อมกระหยิ่มใจมำตลอด ตอ่ไปเห็นจะไม่ยำกท่ีจะตะลอ่มแก้วเอำมำไว้ในก ำมือ  แต่
แก้วไม่เลน่ด้วยคอยระวงัตวัตลอดเวลำ ไม่ยอมอยูใ่กล้แม่น้อมสองตอ่สอง 
 
       คุณแดง (กัลยา)  น้องสำวคนเล็กของพระนิติธรรมลือชำ คุณแดงหลงรักแก้ว แต่ต้องผิดหวงัเพรำะ
แก้วรักคณุน ำ้ทิพย์  ยงัมีควำมรักของคอกท่ีมีใจให้กบับุญเจิม แตบุ่ญเจิมไม่ได้รักคอก  ควำมรักของคณุมำ
โนช กับคุณน ำ้ทิพย์จะลงเอยเช่นไร ล้วนแตเ่ป็นเร่ืองรำวท่ีน่ำสนใจและเผยให้เห็นควำมเป็นมำเป็นไปทีละ
น้อย และกระจ่ำงชดั พร้อมมีบทสรุปท่ีงดงำมในภำยหลงั 
 
2.  การใช้เวลาเป็นตัวก าหนดล าดับเหตุการณ์       
        
        ผู้แตง่ใช้กลวิธี โดยได้น ำเวลำมำเป็นตวัก ำหนดเหตกุำรณ์อยำ่งลงตวัทัง้กลำงวนัและกลำงคืน  
เหตกุำรณ์ตอนกลำงคืนท่ีแก้วและพวกทำสหนุม่ต้องผลดัเวรยำมกนั  แก้วบอกกบัมำรดำวำ่เขำจะต้อง
เข้ำเวรยำมต้นไปออกเอำสองยำมตรง แตส่องยำมไปแล้วเขำจะไม่อยู ่ขอมำรดำอยำ่กงัวล ดงับทบรรยำย  
        “.. เวลำยำมต้น แก้วไปเข้ำเวรตำมปกติ เขำเดินตระเวนไปทัว่ละแวกเรือนพกัของบุญมีเขำก็กรำยผำ่น
ไปเห็นบุญมีจบักลุม่ด่ืมสรุำกบัเจ้ำเข้มและเจ้ำผกูตำมเคย..”  (รพีพร, 2556, หน้ำ 29)  
        กำรใช้เทคนิคเร่ืองเวลำอยำ่งเหมำะสม และรำบร่ืนของผู้ แตง่  เป็นอีกสิง่หนึง่ท่ีท ำให้ผู้อ่ำนมีควำมรู้สกึ
ร่วมกบัเหตกุำรณ์ในเร่ืองอยำ่งใจจดใจจ่อ ทัง้เกิดควำมสนใจ ใคร่ติดตำมว่ำเร่ืองรำวจะเป็นอยำ่งไรในตอน
ตอ่ไป 
 
2. ตัวละคร 
         
         ตวัละครในนวนิยำยเร่ือง  ลกูทำส  มีตวัละครเอกและตวัละครประกอบดงันี ้   
 
ตัวละครเอก  ได้แก่ แก้ว  คณุน ำ้ทิพย์  บุญเจิม  คณุมำโนช  พระยำไชยำกร  คณุพระนิติธรรมลอืชำ    แม่
น้อม  คณุแดง และคอก ตวัละครทัง้หมดล้วนมีบทบำทท่ีโดดเดน่ตำ่งกัน  และตำ่งช่วยกนัด ำเนินเร่ืองรำวไป
ตำมบทบำทของตนเอง 
 
ตัวละครประกอบ  ได้แก่  บุญมี  เข้ม  พลอย  ชมพู ่ หม่ืนลพ  พระเดชำรณภพ  นมอ้อน  แม่นิ่ม      ตุ๊กตำ  
เน่ืองจำกเป็นตวัละครท่ีมีบทบำทเสริมเก่ียวข้องสมัพนัธ์กบัตวัละครเอกในเร่ือง 
 
 



ลักษณะของตัวละคร 
        
        เม่ือวิเครำะห์ลกัษณะของตวัละครและกลวิธีกำรน ำเสนอตวัละครปรำกฏมี 2 แบบ ดงันี ้คือ 1. ตวั
ละครหลำยมิติ  2. ตวัละครมิติเดียว 
 
ตัวละครหลายมิต ิ
     
          จำกกำรวิเครำะห์ตวัละครใน นวนิยำยเร่ือง  ลกูทำส  ปรำกฏตวัละครหลำยมิติ  6 คน ได้แก่ แก้วคณุ
น ำ้ทิพย์  บุญเจิม   คณุพระนิติธรรมลอืชำ แม่น้อม  และคอก 
 
         “แก้ว”  ลูกทำสในเรือนเบีย้ของพระยำไชยำกร แก้วเกิดในปีมะโรงสมัฤทธ์ิศกซึ่งอยู่ในเกณฑ์ท่ีจะ
ได้รับกำรปลดปลอ่ยให้เป็นไทเม่ือมีอำยคุรบยี่สิบเอ็ดปี แก้วผิดกับทำสคนอ่ืนๆ ท่ีเป็นคนเฉลยีวฉลำด ขยนั
ใฝ่หำควำมรู้ใสต่วั เพรำะหวงัวำ่เม่ือได้เป็นไทแล้ว ตนจะต้องมีอนำคตท่ีดีขึน้ จึงมัก      จะหำเวลำวำ่งแอบ
ไปคดัลอกข้อกฎหมำยท่ีเรือนแพของพระนิติธรรมธำดำท่ีฟำกตรงข้ำมบ้ำนบ่อยๆ แม้จะถูกพระยำไชยำกร
สัง่ห้ำมและลงโทษไปแล้วก็ตำม แก้วแอบหลงรักคุณน ำ้ทิพย์       ธิดำของพระยำไชยำกรด้วยควำมเทิดทูน
อย่ำงท่ีสดุ แก้วมีบทบำทเป็นตวัเดินเร่ือง  ในโครงเร่ืองหลกัท่ีถ่ำยทอดควำมรู้สกึนึกคิด พฤติกรรม วิถีชีวิต
ของทำส เหตกุำรณ์ตำ่งๆ  ในเร่ืองรวมทัง้มีควำมสมัพนัธ์เก่ียวข้องกับบุคคลต่ำงๆ  ท่ีเป็นตวัละครประกอบ  
แก้วจึงเป็นตวัละครหลำยมิติผู้แตง่เสนอให้เห็นบุคลกิภำพของตวัละครหลำยด้ำนดงับทบรรยำย ท่ีแสดงถึง
ควำมรักและเทิดทนู      ทะนถุนอม  คณุน ำ้ทิพย์นำงผู้ เป็นท่ีรัก แก้วแอบไปหำคณุน ำ้ทิพย์ท่ีเรือนของพระยำ
ไชยำกร  
 
         “..แก้วก้ำวไปใกล้เตียงไม้ท่ีมุ้ งครอบอยู่  อำศัยแสงตะเกียงท่ีหร่ีไว้บนตั่ง เขำแนบหน้ำกับมุ้ งตำ
พริกไทยมองเข้ำไปจนแน่ใจว่ำ ร่ำงท่ีหลบัสนิทบนฟูกหนำบนเตียงเป็นผู้ใดแล้ว แก้วก็ใจเต้นแรง ประหวัน่
อยำ่งบอกไม่ถกู เขำค่อยๆ แทรกกำยผำ่นประตมูุ้ งเข้ำไปทรุดนัง่บนขอบเตียงเบำๆ อย่ำงระมดัระวงั แล้วจับ
ตำมองบนใบหน้ำของหญิงสำวซึ่งก ำลงัหลบัใหลอยู่ ใบหน้ำและเรือนกำยของสำวซึง่นอนอยู่บนเตียงช่ำง
สวยสดงดงำมอะไรเช่นนี ้แม้แตท่่ำนอนของเธอเลำ่ก็ดงูำมตำมิได้เขิน เธอนอนตะแคงกำยมำทำงขวำ แขน
นัน้สอดไว้ใต้แก้ม แขนซ้ำยทอดตำมล ำตวัแขนขวำเหยียดตรงอยู่เบือ้งลำ่ง ห่อเข่ำซ้ำยขึน้มำเพียงเล็กน้อย 
สไบท่ีครองอยูแ่ม้หละหลวมก็หำได้เลนิเลอ่จนเผยสว่นสดัของถันให้เป็นท่ีอุจำดมิได้เลย..”  แก้วมองดแูล้วก็
ร ำพงึในใจวำ่  
          ”...คุณน ำ้ทิพย์เธอสมเป็นเบญจกัลยำณีโดยแท้ แม้ยำมนอนก็อยู่ในท่ำสีหไสยำสน์ ซึ่งปกติตะแคง
ขวำ ดวงหน้ำนัน้ก็อ่ิมเอิบเสมอจะยิม้ละไมอยู่ ค ำอำจำรย์ท่ำนกลำ่วไว้ว่ำ  สตรีใดนอนในลกัษณะท่วงท่ำ



เช่นนีส้อ่ถึงจิตใจสงู  ควำมรักเป็นธรรมเสมอชีวิต กล้ำหำญมีสง่ำเสมอนำงพญำ    สีหรำช ต้องตำมต ำรับ
โบรำณโดยมิได้ผิดเพีย้น นกึแล้วแก้วก็ยิ่งเพ่ิมควำมซำบซำ่นใจ สดุจะสะกดใจได้ จึงเบือนกำยก้มหน้ำลงจูบ
ท่ีหลงัเท้ำของเธออยำ่งทะนถุนอม..”  (รพีพร, 2556, หน้ำ 426)  

         บทบรรยำยท่ีแสดงถึงลกัษณะควบคมุอำรมณ์  อดกลัน้ไม่โต้ตอบทองอยูเ่พรำะทองอยูไ่ม่พอใจที่ชมพู่
หญิงท่ีตนหลงรักหนัมำสนใจแก้วจึงด่ำแก้วด้วยควำมมึนเมำ  แต่แก้วกลบัไม่ตอบโต้ ยืนท ำหน้ำเซียวมือ
ประสำนกนัอยำ่งสภุำพอยูต่รงหน้ำ  ดงับทบรรยำย 

“..ไอ้คนก ำเริบคิดกำรใหญ่  มำอยูท่ี่น่ีได้ไม่ทนัไรจึงบงัอำจคิดเป็นหวัหน้ำแทนท่ำนครู อย่ำหวงัเลยว่ำกูจะ
ยอมให้ไอ้ชำติชั่วเช่นนีไ้ด้ฉวยโอกำส  มำลองกันดูดีกว่ำ  เองกับข้ำใครจะแนแ่คไ่หน  พูดแล้วทองอยู่ก็รวบ
รัดโมเม กรำกเข้ำแตะแก้วเป็นพลัวนั เสยีงผู้หญิงหลำยคนหวีดร้อง  แต่พวกผู้ชำยเฮฮำอยำ่งคกึคะนอง แก้ว
นัน้รอทีอยู่อย่ำงไม่ประมำท  เม่ือทองอยูก่รำกเข้ำมำเตะซ้ำยป่ำยขวำ  แก้วก็ปัดปอ้ง  หลบลำ่ถอยออกมำ
เสยีกลำงลำนให้ทองอยูต่ำมเตะตอ่ยตอ่ไป  แตไ่ม่อำจท ำอะไรแก้วได้ บำงครัง้เตะผิด  ตวัเองเสยีหลกัเพรำะ
ควำมเมำ ล้มลงคลกุคลำน  แก้วก็ยืนหวัเรำะยัว่เอำว่ำ               

“.. พี่ทองอยูก่ ำลงัเมำ อย่ำมำท ำฉนัเลย  ไว้หำยเมำสติก ำลงับริบูรณ์เสยีก่อนเถิด  เรำคอ่ยมำลองก ำลงักัน
..”  (รพีพร, 2556, หน้ำ 457) 
           
           แก้วต้องเก็บควำมรู้สกึโกรธไว้ในใจเม่ือได้ยินเสียงสนทนำระหว่ำงเข้มกับบุญมีว่ำให้คอยจับตำดู
แก้วจะแอบไปเรือนแพ บุญมีพดูวำ่ เร่ืองไอ้แก้วข้ำจัดกำรมนัแน ่เอ็งไม่ต้องหว่ง     ดงับทบรรยำย 
         
            “.. แก้วขบกรำบแนน่ หน็อยแนไ่อ้เข้ม  ตอ่หน้ำเรียกพี่แก้ว ลบัหลงัสเิรียกข้ำวำ่ไอ้ คงมีสกัวนัหรอกท่ี
ข้ำจะได้มีโอกำสสัง่สอนเองเสยีที.. ” (รพีพร, 2556,  หน้ำ 206) 
 
 แก้วเป็นคนกล้ำท ำกล้ำพูดในสิ่งท่ีดีและถูกต้อง แม้บำงครัง้กำรพูดควำมจริงจะท ำให้แก้วนัน้เจ็บตวัและ
โดนลงโทษ เม่ือพระยำไชยำกรจบัได้วำ่ข้ำมไปเรือนแพคณุพระนิติธรรม  ดงับทบรรยำย 
  
          “..ไอ้แก้ว เอ็งก็ลูกผู้ ชำยชำตรี รับกับข้ำได้ไหมว่ำเอ็งไปเรือนแพพระนิติธรรมลือชำจริง  แก้วตอบ
ชดัเจนว่ำ  ขอรับกระผม กระผมไปหำคุณพระนิติธรรมท่ำนทกุครัง้ท่ีมีโอกำส เพื่อไปคดัลอกต ำรำบ้ำง ให้
ทำ่นสอนบ้ำง  ทำ่นบรรยำยกฎหมำยให้ฟังบ้ำง กระผมไปเพื่อประโยชน์แห่งตน  แลมิได้เสยีงำนท่ีปฏิบติัรับ
ใช้พระเดชพระคณุแม้แตน้่อยขอรับกระผม..” (รพีพร, 2556, หน้ำ 45) 
 



           แก้วเป็นคนฉลำดในกำรใช้ค ำพดูท่ีมีเหตผุล เม่ือบุญเจิมเห็นคณุน ำ้ทิพเอ็นดแูก้วเกินทำสคนอ่ืนแก้ว
คยุกับคณุน ำ้ทิพย์บอ่ยๆ บุญเจิมมีอำกำรหึงหวงแก้วจนออกนอกหน้ำ แก้วเกรงวำ่ใน ภำยหน้ำคุณน ำ้ทิพย์
จะเสยีหำย แก้วจบัสองไหลบุ่ญเจิมให้หนัหน้ำตรงกบัแก้ว  บทบรรยำย  
          
          “..บุญเจิมเจ้ำตอบพี่มำเถิดวำ่ตวัพี่เป็นทำสหรือเป็นไท  บุญเจิมงงกบัค ำถำมพำซื่อตอบวำ่  พี่ยงัเป็น
ทำสเขำอยูน่่ะสพิี่แก้ว  แก้วจึงวำ่ ถูกแล้วบุญเจิม วนันีพ้ี่เป็นทำสเขำ วนัหน้ำในอนำคตพี่อำจเป็นไทได้แต่ก็
เป็นไทชัน้ต ่ำ หำสกลุรุนชำติมิได้ แลท่ำนเจ้ำคุณก็ไม่ปลอ่ยทำสอยำ่งพี่คนเดียว หำกบงัเอิญพี่ยงัไม่ตำยพี่ก็
อยู่ท่ีน่ีไม่ได้ ต้องระเหเร่ร่อนไปในท่ีอ่ืนๆ เพื่อให้ชีวิตอยู่รอด เท่ำกับเป็นคนจรจัด สำยสมัพนัธ์พี่กับคุณน ำ้
ทิพย์..ซึ่งเอำเถอะ บุญเจิมจะระแวงพี่ประกำรใดก็ตำม มันต้องสิน้สดุสะดุดลงแน่นอน เ จ้ำอย่ำคิดเอำแต่
เร่ืองใกล้ตวัเอ็งนะ  แม้เรำเป็นทำสเขำ เรำก็ต้องคิดถึง   วนัข้ำงหน้ำ หนทำงนำยกับทำสไม่มีวนับรรจบกัน
ได้แล้ว  บุญเจิมจะไปคิดกำรชั่วแล่นท ำไม คนอย่ำงพี่ส ำนึกตนดี บุญเจิมเคยพูดว่ำเรำเป็นทำสด้วยกัน
เหมำะสมแก่กนันกั หำกเจิมจะมีผวัสกัคนก็ต้องเป็นทำส แลทำสคนนัน้ คือพี่ใช่ไหมบุญเจิม เจ้ำตอบพี่ซิว่ำ
ใช่ไหม..” (รพีพร, 2556, หน้ำ 49) 
 
           จะเห็นได้วำ่แก้วเป็นตวัละครหลำยมิติ  ผู้แตง่ต้องกำรให้แก้วมีบทบำทเป็นตวัเดินเร่ือง ในโครงเร่ือง
หลกัท่ีถ่ำยทอดควำมรู้สกึนกึคิด  พฤติกรรม  วิถีชีวิตของทำส  เหตกุำรณ์ต่ำงๆ  ในเร่ืองรวมทัง้มี
ควำมสมัพนัธ์เก่ียวข้องกบับุคคลตำ่งๆ  ท่ีเป็นตวัละครประกอบ  แก้วจึงเป็นตวัละคร ท่ีผู้แตง่เสนอให้เห็น
บุคลกิภำพของตวัละครหลำยด้ำน  
 
         “คุณน า้ทิพย์"  หญิงสำวเรียบร้อย อ่อนหวำน บุตรีของพระยำไชยำกร เพียบพร้อมในทกุ ๆ ด้ำนมี
ควำมรักบริสทุธ์ิให้กบัแก้ว แม้ฐำนะจะแตกตำ่ง เป็นแรงบนัดำลใจให้แก้วฝ่ำฟันอุปสรรคจนได้รับข้ำรำชกำร 
บทบรรยำยท่ีแสดงถึงกำรเปลี่ยนแปลง ทำงด้ำนบุคลิกภำพควำมรู้สกึนึกคิดภำยในใจด้ำนลบของคุณน ำ้
ทิพย์ท่ีมีตอ่คุณมำโนช  ไม่ว่ำคณุมำโนชจะพยำยำมท ำดีกบัเธอเพียงใด แต่น ำ้ทิพย์ก็ยงัไม่ชอบคณุมำโนช 
ซ ำ้ยงัชงัหน้ำเต็มทนยำมท่ีต้องอยูใ่กล้กนั  ดงับทบรรยำย  
 
         “..คณุมำโนชก้ำวสวบขึน้นัง่เคียงจนเกือบจะชิด  จนคณุน ำ้ทิพย์ต้องขยบักำยถอยหำ่ง  ทัง้กลิน่น ำ้อบ
ฝร่ังท่ีคณุมำโนชประพรมเสยีเต็มครำบ ยงัฉยุฉำยคลุ้งมำจนเกือบส ำลกั  กลิน่รุนแรงเหมือนสสีนัของเสือ้คอ
กลมแพรสมี่วง  ซึง่ทัง้กลิน่ทัง้สหีน้ำ  คณุน ำ้ทิพย์ชงัหนกัหนำ.. ”   
(รพีพร, 2556, หน้ำ 66)  
 



         ตอนท่ีบุญเจิมมำบอกคุณน ำ้ทิพย์ว่ำคณุมำโนชบงัคบัให้บุญเจิมขึน้ไปหำคณุมำโนชท่ีห้องและชอบ
ขืนใจทำสสำว ๆ ให้ไปบ ำเรอควำมใคร่ของคณุมำโนชบอ่ย ๆ  คุณน ำ้ทิพย์จึงตอ่วำ่ ด้วยควำมเกลียดชงั  ดงั
บทบรรยำย  
        
        “..คณุน ำ้ทิพย์ท ำหน้ำบึง้แล้วพดูเสยีงดงัวำ่  ตอ่ไปพี่มำโนช อยำ่รังแกนำงทำสท่ีมนัไม่สมคัรใจอีก  ถ้ำ
คนไหนสมคัรใจก็ตำมใจพี่เถิด  แตจ่ ำไว้วำ่พี่ยิ่งสกปรกเร่ืองอยำ่งนีเ้พียงใด ฉนักบัพี่ก็ยิ่งหำ่งไกลกนัเพียงนัน้ 
..”  (รพีพร, 2556, หน้ำ 68) 
     
         นอกจำกนีผู้้แตง่ยงัต้องกำรให้ผู้อ่ำนเห็นลกัษณะท่ีเดน่อีกด้ำนของคณุน ำ้ทิพย์ ท่ีมีจิตใจเป่ียมล้นด้วย
ควำมเมตตำ และคณุธรรมแลเห็นคนถกูกลัน่แกล้ง ถูกเอำเปรียบตอนพระยำไชยำกรสัง่ให้บุญมีเฆี่ยนแก้ว 
เพรำะมีเร่ืองชกต่อยกับบุญมี แก้วโกรธท่ีบุญมีน ำเร่ืองไปฟ้องพระยำไชยำกร ว่ำก่ิงปำกสว่ำงพดูเร่ืองกำร
เลกิทำส ดงับทบรรยำย 
        

 “..บุญมีตวดัหวำยลงบนหลงัแก้วเต็มแรงสดุหล้ำของควำมแค้นท่ีบุญมีได้รับ  หนึง่  สอง  สำม.คุณ
น ำ้ทิพย์ก็ทะลึง่พรวดขึน้ยืน  ตวำดบุญมีก้องว่ำหยุดนะไอ้มี  หยุดเด๋ียวนี ้ บุญมีชะงกัตำมค ำของธิดำนำย
เหมือนกัน  คณุน ำ้ทิพย์หนัไปประสำนตำกบับิดำซึง่จ้องเขม็งถมึงทงึมำยงัเธอ  แล้ววำ่ คณุพอ่กระท ำเช่นนี ้
ไม่เป็นธรรม  เพรำะบุญมีเป็นคูอ่ริกับแก้วอยู่  เป็นท่ีรู้แล้วว่ำแก้วชกต่อยบุญมีบำดเจ็บเม่ือวนัก่อน  ก็เม่ือ
บุญมีคูอ่ริได้กลบัมำเป็นผู้ โบยลงโทษแก้วเช่นนีไ้ม่ยติุธรรมเลย  ผู้แค้นยอ่มโบยด้วยควำมอำฆำตแค้นเคือง  
หมำยจะให้ตำยมำกกว่ำให้หลำบจ ำ ลกูขอกรำบเท้ำวิงวอนให้คุณพ่อได้โปรดเปลี่ยนผู้ โบยตีเสียใหม่เถิด  
วำ่แล้วเธอก็คกุเขำ่พนมมือเป็นเชิงวิงวอนบิดำตอ่หน้ำทำสทัง้ปวง  แลตอ่หน้ำคณุมำโนชอีกด้วย..”  

        จะเห็นได้วำ่คณุน ำ้ทิพย์เป็นตวัละครหลำยมิติผู้แตง่ ต้องกำรให้ผู้อ่ำนได้รับรู้ควำมซบัซ้อนทำงอำรมณ์
ซึง่มีหลำกหลำย 
      
      “บุญเจิม”  ทำสสำวในเรือนของพระยำไชยำกร หลงรักแก้ว แตไ่ม่สมหวงัในรัก จึงน ำควำมท่ีแก้วรัก
กบัคุณน ำ้ทิพย์ไปบอกพี่ชำย เพื่อแก้แค้นทัง้สองคน  บุญเจิมเป็นเด็กสำวท่ีฉลำดช่ำงต่อปำกต่อค ำ เอำตวั
รอดได้ทกุครัง้ท่ีเกิดเร่ืองจวนตวั  ช่ำงสงัเกตและยงั ซื่อสตัย์  ดงัจะเห็นได้จำกตอนท่ีบุญเจิมใช้ควำมฉลำด
หลอกล่อบุญมีเพื่อช่วยให้แก้วหนีไปเรือนแพโดยกำรให้คอกไปนอนแทนท่ีแก้ว บุญมีเดินเวรยำมผ่ำนมำ 
เห็นมีคนนอนอยู ่จึงไม่สงสยั  ดงับทบรรยำยท่ีบุญมีวำ่  
 



         “..กถูกูหลอกมำหลำยครัง้หลำยหนแล้ว  ไอ้แก้วเลห์่เพทบุำยของมึงมำกหนกัหนำ วำนไอ้คอกมำนอน
คลมุโปงตบตำพวกกวูนันีต้้องจับมึงให้ได้..”   (รพีพร, 2556, หน้ำ 235)  
         
       ดงัท่ีบุญเจิมใช้ควำมฉลำดเอำตวัรอดจำกกำรท่ีคณุมำโนช ให้บุญมีบอกบุญเจิมให้ขึน้ไปหำ  
     
      “..คุณมำโนชโกรธจนขบฟัน  ชีห้น้ำเอำว่ำ  เอ็งอยำ่ย้อนข้ำนะ ข้ำมีอ ำนำจจะโบยหลงัเอ็งเม่ือไหร่ก็ได้  
ครัง้ก่อนบอกผ่ำนไอ้มีมำทีหนึ่งวำ่ต้องกำรเอ็ง  เอ็งก็ปดข้ำมำกับไอ้มีว่ำเป็นทัง้เกลือ้นทัง้เหำ  ไอ้มีบอกข้ำ
หมดว่ำไม่เห็นเอ็งจะเป็นอะไรสกัอย่ำง  เอ็งสะอำดสะอ้ำนพอ   ฉะนัน้คืนนี ้เอ็งจงเป็นของข้ำก่อนเถิด.. ”  
(รพีพร, 2556, หน้ำ 52 )   
 
         ตอนท่ีบุญเจิมตอ่ปำกตอ่ค ำท้ำทำยและเอำชนะกบัคณุมำโนช ท่ีให้ขึน้ไปรับใช้บนห้อง    

        “..บุญเจิมไปไหนมำฉันมำเตร่รอเป็นนำน   บุญเจิมแปลกใจนกัปกติใช้แตค่ ำว่ำข้ำหรือก ูเป็นค ำแทน
ตวัเขำ  แลเอ็งหรือมึงแทนตวัทำสท่ีเขำเจรจำด้วย  บุญเจิมตอบวำ่ ไปดูพี่แก้วมำเจ้ำคะ่       มำโนชถำมอีก
วำ่  ชอบไอ้แก้วนกัรึ   บุญเจิมรีบตอบโดยเร็ววำ่  รักพี่แก้วมำกเจ้ำค่ะ  อยำกเป็นเมียเจ้ำแก้วมันนกัรึ   บุญ
เจิมตอบอย่ำงยิม้แย้มว่ำเจ้ำค่ะ  ถ้ำได้คนอย่ำงพี่แก้วมำเป็นผวั บ่ำวจะเป็นสขุตลอดชำติ มำโนชหน้ำบึง้
ตวำดว่ำ มันวิเศษไปได้ยงัไรในเม่ือมนัเป็นทำสเขำ นงัเจิม  เอ็งมำบ ำเรอข้ำดีกวำ่ มีเงินทองให้เอ็งใช้  บุญ
เจิมยอกย้อนวำ่  บุญเจิมมนัจะไปมีวำสนำวิเศษถึงเป็นนำงบ ำเรอคณุมำโนชได้อยำ่งไร  เพรำะบุญเจิมมนัก็
แคท่ำสเขำ..”   (รพีพร, 2556, หน้ำ 59)                                                                          

          บุญเจิมเป็นคนรักศกัด์ิศรี แลไม่ชอบให้ใครมำดถูกู  ดงับทบรรยำยท่ีบุญเจิมพดูกบับญุมีพ่ีชำยวำ่  

         “ ..บุญเจิมร้องไห้ร ำพนัวำ่  ฉนัเป็นทำสเขำก็จริง  แตฉ่นัก็เป็นคนนะพี่มี  เม่ือรู้สกึวำ่เป็นคนฉนัก็
เสยีดำยตวัฉนั  ไม่ใช่รู้สกึพงึใจก็จะทอดตวัให้แก่ใครไม่ได้หรอก  หำกท ำเช่นนัน้ฉนัก็เหมือนสตัว์ถึงฤดสูมสู่
กนัเร่ือยไป  พีจ่๋ำได้โปรด ช่วยฉนัด้วยเถิดอยำ่ให้ฉนัต้องขึน้ไปเลย..”  (รพีพร, 2556, หน้ำ 52)                                                                          

        บุญเจิมเป็นตวัละครหลำยมิติ ผู้แตง่ต้องกำรให้ผู้อ่ำนได้รับรู้ควำมซบัซ้อนทำงอำรมณ์ซึง่มีหลำกหลำย 

       “พระนิติธรรมลือชา”   ข้ำรำชกำรกระทรวงยุติธรรม อำยุล่วงเข้ำวัยสำมสิบปีแล้ว แต่ยังไม่ได้
แต่งงำน เม่ือได้เห็นหน้ำคุณน ำ้ทิพย์ ก็หลงรักทนัที แต่เม่ือรู้วำ่คณุน ำ้ทิพย์กับแก้วรักกัน ก็ยอมถอยออกมำ
ให้ ในท่ีสดุก็ได้ตุ๊กตำเป็นเมีย พระนิติธรรมลือชำเป็นคนท่ีมีจิตใจยติุธรรม คอยช่วยเหลือแก้วทุกวิถีทำงจน
แก้วประสบควำมส ำเร็จ บำงครัง้แสดงอำกำรไม่พอใจ ในกำรกระท ำของแก้วท่ีท ำอะไรโดยไม่ปรึกษำก่อน  
ตอนท่ีแก้วช่วยให้ลอยกบัชมพูห่นีตำมกนัมำ ดงับทบรรยำย 



       

             “..พระยำนิติธรรมลอืชำเดินเข้ำมำในห้อง พอเห็นแก้วนัง่พบัเพียบรออยู ่ สหีน้ำเจ้ำคณุ  นิติธรรม
ลอืชำก็เปลีย่นไป สำยตำท่ีช ำเลอืงมองเจ้ำคนท่ีทำ่นอุปถมัภ์ค ำ้จุนนัน้ขุน่ด้วยควำมหมัน่ไส้และระอำอยู ่ 
ทำ่นไม่ยอมนัง่บนเก้ำอี ้ แตย่ืนค ำ้หวัแก้วแล้วกระชำกเสยีงถำมขึน้วำ่  มำแล้วเหรอ ไอ้คนจดักำรดี แกจะตัง้

หน้ำหำควำมร้อนใจมำให้ฉนัไปถึงไหนกนันะเจ้ำแก้ว..”   (รพีพร, 2556, หน้ำ 486)   

       ในขณะเดียวกนัก็ไม่อำจกลัน้อำรมณ์โกรธได้หนัไปตวำดแก้ววำ่   

       “..ไอ้แก้ว  เอ็งอยำ่มำประณำมนะว่ำข้ำไม่ร ำลกึถึงหวัอกของคนอ่ืนท่ีรักกนั  ถ้ำข้ำไม่ร ำลกึถึงอยำ่งท่ีเอ็ง
พดูแล้ว  ท่ีไหนข้ำจะหลกีทำงให้เอ็งกบัแม่น ำ้ทิพย์ ได้ติดต่อชอบพอกันมำจนบดันี ้ เพรำะข้ำก็รักเขำไม่น้อย

กวำ่เอ็งรัก..”  (รพีพร, 2556, หน้ำ 488)  

        ในอีกตอนหนึ่งของเร่ืองท่ีแสดงให้เห็นว่ำเจ้ำคุณนิติธรรมลือชำมีน ำ้ใจช่วยให้ลอยได้สมรักกับชมพู่  
บทบรรยำยวำ่  

        “..เจ้ำคณุนิติธรรมลอืชำหนัหน้ำกลบัมำมองแก้ว แล้วก็ถำมเบำๆ ทีเลน่ทีจริงวำ่  ถำมจริงๆเถอะวะ ไอ้
แก้ว  ชมพูม่นัได้เสยีกบัเจ้ำลอยหรือยงั  เจ้ำวำ่มนัรักเจ้ำอยู ่หำกจะบำ่ยเบี่ยงให้เจ้ำลอย  ก็ควรให้มนัเต็มใจ
ด้วย  เวลำนีม้นัได้เสยีกนัหรือยงั  แก้วตอบตำมจริงวำ่ ยงัขอรับ เจ้ำคณุจึงชีห้น้ำแก้วอยำ่งขงึขงัวำ่แกต้อง
จดักำรให้มนัอยูกิ่นกนัอยำ่งเติมใจเสยีก่อนจะได้ให้ทำงเจ้ำเมืองนนทบุรีรับรู้ แกต้องไปจดักำรแลรับผิดชอบ

เร่ืองนีใ้ห้เรียบร้อย..”  (รพีพร, 2556, หน้ำ 488) 

        จะเห็นได้วำ่พระนิติธรรมลอืชำตวัละครหลำยมิติ ผู้แตง่แสดงให้เห็นบุคลกิและอำรมณ์ควำมรู้สกึท่ี
หลำกหลำยดงักลำ่วข้ำงต้น 

       “แม่น้อม”   เจ้ำของโรงงำนท ำธูปท่ีละแวกวดันำมบญัญัติ เป็นมำรดำของแม่นิ่ม แม่น้อมนัน้แม้จะอยู่
ในวยัสีส่บิกวำ่ปีแล้ว ก็ยงังำมพริง้เหมือนสำวๆ อีกทัง้ยงัต้องกำรมีสำมีใหม่ เม่ือแม่นิ่มฝำกแก้วให้ไปท ำงำน
ท่ีโรงงำนท ำธูป แม่น้อมก็หมำยตำอยำกได้แก้วมำเป็นสำมี แตแ่ก้วแกล้งท ำเป็นไม่เข้ำใจและไม่เลน่ด้วย  
แม่น้อมยงัมีควำมหวงัวำ่จะมีผู้ชำยมำหมำยปองนำงบ้ำง  เม่ือนำงน้อมได้สนทนำกบัพระยำไชยำกร       
ดงับทบรรยำย  

          “..แม่น้อมจ๊ะฉนัอยำกจะปรึกษำควำมส ำคญัเก่ียวกบัปัญหำชีวิตของฉนั กบัแม่น้อมดบู้ำง  ไม่แจ้งวำ่
จะรังเกียจรับฟังหรือไม่ ควำมเป็นหญิงท่ีเจนเชิงชำยมำกอ่น ท ำให้แม่น้อมอำยเหนียม  เพรำะคิดไกลไปวำ่
พระยำไชยำกรจะฝำกรักกบันำง จึงตอบด้วยใบหน้ำแดงระเร่ือวำ่วุ้ยตำยจะเป็นไรมี เร่ืองแคนี่ต้้องพดูวำ่



ปรึกษำให้อ้อมค้อม พดูมำตรงๆ เถิดทำ่น   พระยำไชยำกรวำ่  ฉนัเองแม่น้อมก็รู้วำ่ ตกหวัอกเดียวกบัแม่
น้อม  คือก ำพร้ำคูชี่วิต  นำงจึงตอบวำ่  อีฉนัก็ถือเป็นบุญไม่น้อย  มีสิง่ใดท่ีจะอนโุลมให้ทำ่นมีควำมสขุได้ 

อีฉนัจะกระท ำทนัที..”  (รพีพร, 2556, หน้ำ 76)   

        ถึงแม้นวำ่แม่น้อมจะดดุนัเกรีย้วกรำด  หรือฉลำดทนัคนอยำ่งไรก็ตำม แตส่ ำหรับลกูน่ิม  คนเดียวของ
นำงแล้ว เป็นท่ีรู้กนัวำ่แม่น้อมรักเป็นชีวิตจิตใจ แม้วำ่แม่น่ิมจะออกเรือนแล้วก็ตำม   แม่น้อมคอยถำมทกุข์
สขุเสมอ เม่ือคอกเลำ่ให้ฟังวำ่ทำ่นเจ้ำคุณไชยำกรไม่คอ่ยมำหำแม่นิ่ม  ดงับรรยำย 

       “..แม่น้อมตกใจรีบถำมวำ่   เขำไมม่ำเลยแล้วเงินทองเอำท่ีไหนใช้กนัเลำ่  แม่นิ่มตอบวำ่  ทำ่นใช้ให้คน
น ำมำให้วนัต้นเดือน เร่ืองนีท้ำ่นยงัมีเมตตำอยู่.. ”(รพีพร,2556,หน้ำ 399)    

       ในตอนท่ีแม่น้อมไปเยี่ยมแม่น่ิมลกูสำว  พอได้เวลำอนัสมควรแม่น้อมจึงอ ำลำกลบัทิง้เงินไว้ลกูสำวใช้
พอสมควร  ลกัษณะท่ีเห็นชดัวำ่แม่น้อมเป็นหญิงท่ียงัต้องกำรมีควำมสมัพนัธ์กบัเพศตรงข้ำม  ดงัเห็นจำก
พฤติกรรมตำ่งๆ รวมทัง้อุปนิสยัของหญิงจำกควำมรู้สกึนกึคิดของแม่น้อมเอง ท่ีคิดอยำกได้แก้วไว้เป็นของ
ตนเอง   ดงับรรยำยวำ่ 

        “..แม่น้อมสัน่หน้ำ ไม่ตอบ  ในใจนำงรู้สกึสะท้อนค ำพดูของลกูสำวท่ีวำ่  แก้วเป็นคนประหลำด  ใครเข้ำ
ใกล้ก็ต้องชอบพอเขำ  เพรำะนำงเองเวลำนีรั้บกบัตวัเองได้อยำ่งหน้ำช่ืนตำบำนวำ่  ทัง้รักทัง้หลงแก้วเหมือน
ดวงใจ  ระหวำ่งนัง่รถลำกกลบัไปบ้ำน  แม่น้อมกระหยิ่มใจมำตลอดทำงวำ่ ตอ่ไปเห็นจะไม่ยำกท่ีจะตะลอ่ม

แก้วเอำมำไว้ในก ำมือ..”   (รพีพร, 2556, หน้ำ 396)  

        แม่น้อมมีลกัษณะท่ีฉลำด  สำมำรถพดูให้ผู้ อ่ืนคล้อยตำม ท ำให้ตนเองได้รับประโยชน์จำกค ำพดูและ
ควำมสำมำรถของตน  ดงัปรำกฏในบทบรรยำยวำ่  

        “..ฉนัเห็นใจพอ่แก้ว  เม่ือตัง้ใจจะเท่ียวหำควำมส ำรำญก็จะเป็นไรมี   ฉนัยินดีสนบัสนนุ เงินทองฉนัพอ
มี  พอ่แก้วจะหยิบไปใช้จ่ำยอยำ่งไรบอกมำเถิดฉนัไม่ขดัข้อง ฉนัรักใครแล้วยำกจะถอนตวัถ้ำไม่ยอมรับกำร
ช่วยเหลอืของฉนัจะถือวำ่พอ่แก้วรังเกียจฉนั ไม่รู้สกึบุญคณุครัง้หลงัๆท่ีฉนัท ำไว้กบัพอ่แก้ว.                     

(รพีพร, 2556, หน้ำ 396) 

       จะเห็นได้วำ่แม่น้อมตวัละครหลำยมิติ  ผู้แตง่แสดงให้เห็นบุคลกิและอำรมณ์ควำมรู้สกึท่ีหลำกหลำย 

        “คอก”   ทำสในบ้ำนพระยำไชยำกร แขนพิกำรไปข้ำงหนึง่เน่ืองจำกตกต้นไม้ตัง้แต่เด็ก คอกเป็นคน
ซื่อ คอยติดสอยห้อยตำมแก้วอยูเ่สมอ คอกเคยได้อยูกิ่นกับบุญเจิมก่อนท่ีบุญเจิมจะติดคกุเพื่อช่วยแก้ว แต่
ในท่ีสดุคอกก็ตำยเพรำะแผนกำรร้ำย ท่ีคณุมำโนชจ้องจะท ำร้ำยแก้ว แตค่อกกลบัมำรับเครำะห์แทน  คอก



ต้องทนเป็นเบีย้ลำ่งของบุญมีอย่ำงกล ำ้กลืนฝืนทน  เม่ือบุญมีเหลอือดท่ีคอกพดูออกรับแทนแก้ว จึงค ำรำม
ก้องดงับทบรรยำย  

       “..กเูหลอือดแล้วไอ้คอก  กูเรียกคนผิดมำกินกะกูเสยีแล้วหนอ  เสยีงเท้ำเหวี่ยงเต็มแรงเข้ำร่ำงของคอก  
เสยีงคอกหงำยผลึง่ตกจำกแคร่เงียบกริบไป..”  (รพีพร, 2556, หน้ำ 206)  

       คอกมีควำมส ำนึกในบุญคุณ  รู้จักปฏิบติัตนอย่ำงเหมำะสมต่อผู้ มีพระคุณ  ทรำบได้จำกบทสนทนำ
ตอนท่ีแก้วกับคอก  คอกเลำ่เร่ืองท่ีฟังมำจำกวงเหล้ำเม่ือคืนท่ีแล้ว แล้วเตือนแก้วด้วยควำมรักภักดี  บท
บรรยำย   

        “..พี่แก้วต้องระวงัตวัหนอ่ย  ทกุคนเขำจ้องจะเอำผิดพี่  ฉนัรู้มำวำ่ทำ่นเจ้ำคณุเองทำ่นก็ร่วมมือกบัพี่
บุญมีด้วย..”  (รพีพร, 2556, หน้ำ  218)    
 
        คอกมีควำมใฝ่ฝันอยำกเรียนวิชำเหมือนแก้ว  ดงับทสนทนำท่ีคอกคยุกบัแก้ว  
 
      “..คอกพนมมือสำบำนแล้วยืนยนัวำ่จะซื่อตรงกบัแก้วจนตำย  แตว่ชิำแรกท่ีอยำกร ่ำเรียนกบัแก้ว คอก
อยำกได้วิชำมหำนิยม  ขอคำถำมหำละลวยให้ฉนับ้ำงซิพี่..”  (รพีพร, 2556, หน้ำ 220)    
 
       แม้ในยำมคบัขนั คอกยงัมีสติท่ีช่วยพำบุญเจิมหนี จำกเหตกุำรณ์ท่ีบุญมีถกูแทงด้วยมีด  บทบรรยำย  

        “..คอกกระชำกมือบุญเจิมอีกครัง้ ปำกก็วอนวำ่พี่เจิมหนีเถิดอยูไ่ม่ได้หรอกโทษถึงตำย นะพี่เจิม..”  
(รพีพร, 2556, หน้ำ 276)  

       ลกัษณะท่ีส ำคญัท่ีซอ่นไว้ภำยในร่ำงกำยที่พิกำรของคอกคือ  ควำมมีน ำ้ใจระหวำ่งเพื่อนมนษุย์ด้วยกัน 
ตอนท่ีคอกพำบุญเจิมข้ำมน ำ้ บทบรรยำย  

        “..ระหวำ่งวำ่ยน ำ้มำด้วยกนัคอกขอดำบจำกมือบุญเจิมใสป่ำกคำบไว้  อ้ำงวำ่เอำเก็บไว้ปอ้งกนั
อนัตรำยเม่ือเข้ำตำจน  คอกออกควำมคิดวำ่  เพื่อไม่ให้เขำจบัเรำได้  ฉนัวำ่เรำไปซอ่นในป่ำช้ำท่ีไหนสกัแหง่
เถิด มำกบัคอกแล้ว  พี่เจิมเอ๋ยอยำ่กลวัเร่ืองอดตำย ขอพระทำ่นกินยงัได้..”     (รพีพร, 2556, หน้ำ 30) 

        จะเห็นได้วำ่คอก เป็นตวัละครหลำยมิติ ผู้แตง่แสดงให้เห็นบุคลกิและอำรมณ์ควำมรู้สกึ         ท่ีหลำย
แงม่มุ 

 



ตัวละครมติิเดียว        

        จำกกำรวิเครำะห์ตวัละครในนวนิยำยเร่ือง ลกูทำส  ปรำกฏตวัละครมิติเดียวมี 5 คน คือ                
คณุมำโนช    พระยำไชยำกร  แม่นิ่ม  ตุ๊กตำ  คณุแดง   

        “คุณมาโนช”  หลำนชำยของพระยำไชยำกร ชำยหนุม่ผู้ เพียบพร้อม แตก่ลบัท ำตวัหยำบช้ำหลงใหล
ในอ ำนำจวำสนำใช้ทุกหนทำงแม้จะเลวร้ำย  เพื่อให้ได้แต่งงำนกับคุณน ำ้ทิพย์ หญิงสำวท่ีตนหมำยปอง  
นอกจำกนีคุ้ณมำโนชยงัเป็นคนไม่มีมโนธรรม เอำแต่ควำมรู้สกึของตนเป็นใหญ่ จำกเหตกุำรณ์ตอนท่ีคุณ
มำโนชพดูกบัคณุน ำ้ทิพย์วำ่ 

        “..ระหวำ่งทำง คณุมำโนชบน่ชิงชงัแก้วไปด้วย คณุน ำ้ทิพย์  อดแปลกใจไมไ่ด้จึงถำมวำ่ พีม่ำโนช
เกลยีดชงัแก้วมนัท ำไม  ฉนัก็เห็นเป็นทำสท่ีสภุำพเรียบร้อย  ฉลำด  ขยนัสำรพดั  คณุมำโนช มองค้อนแล้ว
วำ่  พีไ่ม่ชอบหน้ำของมนั  มองดท่ีูไรเกิดควำมหมัน่ไส้ทกุที  คณุน ำ้ทิพย์วำ่  หน้ำตำแก้วไม่เห็นมีอะไร  นำ่
สงสำรจะตำยไป  หน้ำตำออกจะหมดจดกวำ่ลกูทำสคนอ่ืน  คณุมำโนช กระชำกเสยีงวำ่  เพรำะมนัทรนง 
วำ่หน้ำตำมนัหมดจด  ฉลำดเฉลยีวกวำ่อ่ืนน่ีซิ  มนัจึงชวนให้หมัน่ไส้ มำกขึน้..”  (รพีพร, 2556, หน้ำ 32)   

       อีกเหตกุำรณ์หนึง่ท่ีคณุมำโนช  คบคิดกบัอัง้ยี่  ดงับทบรรยำย ท่ีคณุน ำ้ทิพย์พดูกบัแก้ววำ่  

        “..พี่มำโนช คบคนแปลกหน้ำเข้ำมำสู่ในบ้ำน  ให้พกัผ่อนนอนบนเรือนชำนของเขำบ้ำง  เป็นคนจีน
ล้วนทัง้สี่คน  ซ ำ้เป็นท่ีรู้จักว่ำเคยถูกจับฐำนเป็นอัง้ยี่  ก่อวิวำทท่ีถนนเจริญกรุงเม่ือปีท่ีแล้ว  แต่เร่ืองนีก้่อ
ควำมหวำดหวัน่ขึน้กบัคนในบ้ำนทัว่ไป  เพรำะเป็นท่ีรู้กนัวำ่  อัง้ยี่พวกนีโ้หดร้ำยทำรุณ  พดูไทยไม่คอ่ยรู้เร่ือง

..”  (รพีพร, 2556, หน้ำ 508)   

       ลกัษณะท่ีเห็นได้ชดัของคณุมำโนช เป็นคนไม่มีคณุธรรม เม่ือคนใดไร้ประโยชน์คณุมำโนช    จะก ำกัด
ทนัที  ดงัตอนท่ีเข้มกบัพลอยพดูกบัแก้ววำ่  

        “..คณุมำโนชเอำพวกอัง้ยี่มำชุบเลีย้งไว้จริงรึ  เจ้ำเข้มกบัพลอยแยง่กนัตอบวำ่  จริงพี่แก้ว     เรำยงัถูก
มันทุบตี บอบช ำ้แทบตำย  เพรำะคุณมำโนชสั่งว่ำถ้ำพบเจอเรำสองคนให้ไล่เสีย  พลอย เสริมขึน้ว่ำ  

นอกจำกไม่เลีย้งไม่ให้เงิน  ยงัคิดจะฆำ่เรำเสยีเพื่อปิดปำก..” (รพีพร, 2556, หน้ำ 514)     
 
        เหตกุำรณ์ท่ีคณุมำโนช คิดอกตญัญตูอ่พระยำไชยำกรเพรำะเห็นวำ่หมดอ ำนำจวำสนำ ถกูทำงกำรสัง่
ปลดออกจำกรำชกำร  คบคิดกบัอัง้ยี่จะย ่ำยีคณุน ำ้ทิพย์โดยไม่นกึถึงบุญคณุ ท่ีพระยำไชยำกรได้ชุบเลีย้ง
มำ  บทบรรยำย ท่ีเข้มพดูกบัแก้ววำ่  
       



         “..คณุมำโนชร ำพนัถึงเร่ืองหวัใจให้อัง้ยี่ฟัง วำ่ถกูดหูม่ินเหยียดหยำมจำกลกูสำวเจ้ำคณุ  แม้หมัน้แล้ว
ก็ไม่หวงัจะแตง่งำนกนั เพรำะในเวลำนี ้ เจ้ำคณุไชยำกรไมมี่อ ำนำจในรำชกำรอนัจะพอเป็นท่ีพึง่เขำได้  จะ
ถอนหมัน้ก็เป็นกำรกระท ำท่ีนำ่ติฉินนินทำ  ใจเขำยงัปรำรถนำควำมสวยงำมของลกูสำวอยู ่ จึงอยำกใช้วิธี
ได้มำเปลำ่ๆ ไม่ต้องรับผิดชอบแตง่งำนด้วย  เขำจะได้สมใจสมรักสมแค้นทกุประกำร  เม่ือได้เสยีกนัแล้ว  
กำรณ์ข้ำงหน้ำจะเป็นประกำรใดก็อยูใ่นก ำมือของเขำทัง้สิน้  ขอให้ได้ตวันำงมำเถิด.”                             

(รพีพร, 2556, หน้ำ 528)  
       
     อีกตอนหนึง่ของเร่ืองท่ีคณุมำโนชพดูจำดถูกูคนท่ีด้อยกวำ่   ดงัมำโนชพดูกบัน ำ้ทิพย์วำ่  
 
       “..อยำ่มำปิดหนอ่ยเลย  เด๋ียวนีไ้ปสง่ป่ินโตมนัมัง่หรือเปลำ่  คณุน ำ้ทิพย์ทัง้แค้นและชงัน ำ้หน้ำคณุมำ
โนช  แล้วพดูวำ่  พดูถึงพระถึงเจ้ำใช้ค ำให้เป็นผู้ ดีซิพี่มำโนช  มนัยงังัน้  มนัยงังี ้ เวลำพีบ่วชใครเขำมำเรียก
พี่อยำ่งนีบ้้ำง  พี่จะโกรธไหมนะ คณุมำโนชหวัเรำะแล้ววำ่  คนอยำ่งพี่ ลกูพระยำใครจะกล้ำมำเรียกอยำ่ง
นัน้ได้  นัน่มนัไอ้ทำสเขำ  ทำสในเรือนเบีย้ต ่ำช้ำสำมำนอยำ่งนัน้ ผ้ำเหลอืง      ก็ช่วยมนัไม่ได้หรอก..”      

(รพีพร, 2556, หน้ำ 340) 
 
        จะเห็นวำ่คณุมำโนชเป็นตวัละครมิติเดียว  ผู้แตง่ได้แสดงลกัษณะนิสยัท่ีเห็นแก่ตวั 
 
        “แม่น่ิม”  ภรรยำลบัของพระยำไชยำกร แม่น่ิมเป็นบุตรสำวของแม่น้อม เจ้ำของโรงงำน     ท ำธูป 
สำเหตท่ีุแม่นิ่มยอมเป็นเมียของพระยำไชยำกรซึง่แก่ครำวพอ่นัน้ ก็เพรำะต้องกำรหนีจำกกำร  บงกำรของผู้
เป็นแม่ แตก็่กลบัมำเจอพระยำไชยำกร บงกำรชีวิตซ ำ้อีก ท ำให้แม่นิ่มอึดอดัใจมำก แม่นิ่มรู้สกึดีกบัแก้วมำก 
จนลกูของพระยำไชยำกร ท่ีคลอดออกมำหน้ำเหมือนแก้ว ทัง้ๆ ท่ีแม่น่ิมกบัแก้วไม่เคยมีอะไรกันเลย แม่น่ิม
ซื่อสตัย์จงรักภกัดีต่อพระยำไชยำกรอย่ำงแท้จริง เห็นได้จำกกำรเป็นแม่บ้ำนแม่เรือน ปรนนิบัติรับใช้ท ำ
หน้ำท่ีภรรยำที่ดีไม่ขำดตกบกพร่อง  ดงับทบรรยำย  
       
         “..พระยำไชยำกรหลบไปหำควำมเย็นอยู่ท่ีศำลำริมน ำ้ โดยมีแม่น่ิมมำเฝำ้ปรนนิบติัวตัถำก อยูใ่กล้ๆ
..”  (รพีพร, 2556, หน้ำ 550) 
      
        ในขณะท่ีพระยำไชยำกรหมดอ ำนำจวำสนำ ถกูออกจำกรำชกำรแม่นิ่มก็เป็นก ำลงัใจอยำ่งดีให้กบัพระ
ยำไชยำกร จำกบทบรรยำยท่ีพระยำไชยำกรร ำพงึอยูใ่นใจวำ่.. 
      



        “..ถึงครำเจ็บเป็นเอ็นขำด หมดอ ำนำจวำสนำในครัง้นี ้ก็เห็นจะมีอยู่แต่แม่น่ิมเท่ำนัน้ท่ียังคอยให้
ก ำลงัใจคอยอยู่เคียงข้ำงยำมตกอับคับแค้น นอกนัน้ก็มีแต่รังจะเหยียดหยำมซ ำ้เติมให้ได้เจ็บช ำ้น ำ้ใจ 

แม้แตห่ลำนในไส้ก็ไม่วำยท่ีจะคิดเนรคณุ ..” (รพีพร, 2556, หน้ำ 550)   
        
         จะเห็นวำ่ลกัษณะดงักลำ่วข้ำงต้นแม่นิ่มเป็นตวัละครมิติเดียว   
 
        “คุณแดง” (กัลยา)   น้องสำวคนเลก็ของพระนิติธรรมลือชำ หน้ำตำสวยแต่อ่อนแอ คุณแดงหลงรัก
แก้วเพรำะแก้วไม่เหมือนทำสคนอ่ืนๆ แต่ก็ต้องผิดหวงัเพรำะแก้วรักคุณน ำ้ทิพย์ สดุท้ำยคุณแดงเสียชีวิต
เพรำะโรคฝีในท้อง   คณุแดงปกติมีใจสะอำดแสนซื่ออยู่แล้ว จึงรู้สกึอ่อนไหวกบัไม่มั่นใจในควำมรักท่ีเธอมี
ให้กบัแก้ว เพรำะเจอคูแ่ขง่อยำ่งคณุน ำ้ทิพย์ ดงับทบรรยำย  
      
        “..คุณแดงฟังแล้วยิ่งวำบหวำมใจในเวทีแห่งควำมรักท่ีมีจุดหมำยร่วมกัน  หำกเธอมีดรุณีผู้ นีเ้ข้ำมำ
ประชนัขนัแขง่ด้วยแล้ว คณุแดงก็แนใ่จวำ่ตวัเธอต้องเป็นฝ่ำยพำ่ยแพ้อยำ่งยบัเยิน..”  

(รพีพร, 2556, หน้ำ 289)   
       
        ตอนท่ีคุณแดงเห็นรูปร่ำงหน้ำตำของคณุน ำ้ทิพย์ก็อดท่ีจะหวัน่ใจ เร่ิมท้อถอยอยำกจะถอนใจให้คลำย
รักจำกแก้ว ดงับทบรรยำย  
 
       “..ขณะท่ีธิดำพระยำไชยำกรนัง่กำยตรงบนเก้ำอี ้ คณุแดงลอบพิจำรณำดวงหน้ำตลอดจนเรือนกำยทุก
สว่นสดั แล้วในใจเธอก็รู้สกึหดหู ่เม่ือนกึเอำตวัเองเข้ำไปเทียบ คุณน ำ้ทิพย์สวยงำมปำนเทพธิดำเช่นนีน่ี้เลำ่ 
คณุพระพี่ชำยจึงหลงใหล  แลเจ้ำทำสแก้วจึงใจแข็งไม่ยอมเอียนเอียงมำสูเ่ธอเลย ชำยผู้ มีเลอืดเนือ้อย่ำง
แก้วรึ จะไม่คิดหมำยหมัน้นำยท่ีสวยเลิศงำมสรรพไปทัง้กำย จำกปลำยผมลงจรดปลำยเท้ำหำท่ีติมิได้เลย 
แม้ไม่เผยจะแจ้ง แต่ก็พอประจักษ์ว่ำ คุณน ำ้ทิพย์ผู้ นีมี้บทบำทส ำคญัต่อปัญหำควำมยุ่งเหยิงในชีวิตของ

แก้วไม่น้อยทีเดียว..”  (รพีพร, 2556, หน้ำ 288)   
 
         ควำมรักและควำมหว่งใยท่ีคณุแดงมีให้กับแก้วนัน้ มีแตค่วำมบริสทุธ์ิใจ ไม่หวงัสิง่  ตอบแทน ทัง้ๆท่ีรู้
วำ่ตวัเองไม่มีควำมหวงัท่ีจะได้ครองหวัใจของแก้ว น ำ้ใจอนัประเสริฐของคณุแดงนำ่ยกยอ่งสรรเสริญยิ่งนกั  
ดงับทบรรยำย  
 
     “..แก้วหำยหน้ำไปหลำยคืน สร้ำงควำมกระวนกระวำยใจให้แก่คณุกลัยำยิ่งกวำ่ผู้ใด    ด้วยเธอได้
ส ำนกึหวัใจสำวของตนชดัแจ้งแล้วว่ำ ชีวิตจะขำดเจ้ำลกูทำสแก้วหำได้ไม่  เม่ือสดุจะทนกบัควำมวุน่วำยใน



ใจได้แล้ว คุณกัลยำก็ลอบตบเงินถึงกึ่งต ำลงึ ให้เจ้ำอ้นลอบไปสืบควำมดูท่ีบ้ำนพระยำไชยำกรว่ำแก้วอยู่
เย็นเป็นสขุดีอยู ่หรือได้รับเครำะห์กรรมอะไรบ้ำง (รพีพร, 2556, หน้ำ 250) 
 
        นอกจำกนีย้งัแสดงให้เห็นควำมมีน ำ้ใจของคณุแดงท่ีมีตอ่แก้วอยำ่งสดุซึง้ จำกค ำบรรยำยของเจ้ำอ้น  
          “.. เม่ือทรำบควำมทัง้ปวงโดยละเอียดสิน้ เจ้ำอ้นก็ได้เห็นใบหน้ำของน้องสำวคนโปรดของผู้ เป็นนำย
ซีดเผือดน ำ้ตำคลอเฝำ้อุทำนแต่วำ่ โธ่เอ๋ย ! แก้ว เวรกรรมอะไรหนอ จึงต้องมำล ำบำกแสนสำหสัเช่นนี.้ (รพี
พร, 2556, หน้ำ 251) 
 
         จะเห็นวำ่ลกัษณะดงักลำ่วข้ำงต้นท ำให้คุณแดงเป็นตวัละครมิติเดียว มีบุคลกิคงท่ี ไม่เปลีย่นแปลง 
อีกทัง้ผู้แตง่ ต้องกำรแสดงปมด้อยด้ำนควำมรักท่ีบริสทุธ์ิท่ีคณุแดงมีตอ่แก้ว 
        
          “ตุ๊กตา”   ตุ๊กตำเป็นคนงำนในโรงงำนท ำธูปของแม่น้อมท่ีละแวกวดันำมบญัญัติ 
 (วดัมกุฏกษัตริยำรำม) ในบรรดำพนักงำนฟ่ันธูป ตุ๊กตำเป็นเด็กหน้ำตำสวยน่ำเอ็นดู ชำยหนุ่มแถบถนน
นำมบญัญัติบ้ำง  ฟำกคลองอีกด้ำนใกล้สะพำนมัฆวำนบ้ำง มักพำกันเจ้ำชู้ กับตุ๊กตำเสมอ  เพรำะควำม
สวยของเธอจึงถูกอำลวนลำม แก้วจึงพำตุ๊กตำมำฝำกให้ท ำงำนเป็นคนรับใช้คุณแดง  ท่ีเรือนแพ  ผู้แต่ง
ต้องกำรให้ผู้ อ่ำนรับรู้กำรเปลี่ยนแปลงทำงอำรมณ์ของผู้หญิง  เพรำะหลำยคนสงัเกตเห็นว่ำตุ๊กตำเร่ิมจะ
เป็นสำว  ดงับทบรรยำย  
     
          “..ตุ๊กตำแตง่กำยสวยขึน้ หนัมำกินหมำกให้ปำกแดงเสมอ หมัน่ผดัแปง้ ผมเผ้ำท่ีเคยปลอ่ยรุงรัง รู้จัก

รวบมำเป็นมวยน้อยๆ..”  (รพีพร, 2556, หน้ำ 301)   
 
          “..เหตุท่ีตุ๊กตำรู้สกึตวัว่ำเป็นสำวมิใช่เด็กเพรำะ แอบลอบมองใบหน้ำท่ีคมคำยของแก้วอย่ำงพออก
พอใจ ถือโอกำสชวนพดูคยุอย่ำงสนิทสนม ตุ๊กตำยิม้ให้แก้วก่อน แล้วถำมวำ่ พี่รอดคงเรียนหนงัสือมำมำก

พอดทีูเดียวนะถึงนบัธูปได้คลอ่งแคลว่เหลอืเกิน..”  (รพีพร, 2556, หน้ำ 302)   
 
            ตุ๊กตำช่ำงสงัเกตจึงพดูไปตำมประสำซื่อเม่ือเห็นคณุนำยน้อมเอำใจแก้วเป็นพิเศษ ดงับทสนทนำ
ระหวำ่งแก้วกบัตุ๊กตำ  
           

   “..ตุ๊กตำเดินไปถึงแก้ว นำงยิม้ให้พลำงกระซิบวำ่  พี่รอดจ๊ะท ำไมคณุนำยทำ่นถึงหว่งพี่รอดนกัละ่
จ๊ะ เวลำนีใ้ครๆ เขำก็โจษกันว่ำคุณนำยจะมีผวัหนุ่มครำวลกู พี่รอดรู้ไหม อำยเขำบ้ำงไหม เขำหมำยถึงพี่
รอดกนัทัง้นัน้ พี่รอดจะมีเมียครำวแม่หรือจ๊ะ..”  (รพีพร, 2556, หน้ำ 303) 



                         กลำ่วโดยสรุป ตุ๊กตำเป็นตวัละครมิติเดียวดงัเหตผุลดงักลำ่วข้ำงต้น 
        

                จำกกำรวิเครำะห์ลกัษณะตวัละครในนวนิยำย เร่ือง ลกูทำส สรุปตวัละครทัง้ 11 คน  ดงันี ้

 
1.  ตัวละครหลายมิติ  จ ำนวน 6 คน คือ  แก้ว  คณุน ำ้ทิพย์  บุญเจิม  คณุพระนิติธรรมลอืชำ แม่น้อมและ
คอก 
 
2.  ตัวละครมิติเดียว  จ ำนวน 5 คน  คือ  คณุมำโนช  พระยำไชยำกร  คณุแดง  แม่นิ่ม  ตุ๊กตำ   
           
ทัง้นี ้แก้ว เป็นตวัละครเอกท่ีมีควำมโดดเด่น  และมีเสนห์่ชวนให้ผู้อ่ำนอยำกติดตำมเร่ือง    มีควำมสมจริง
ด้วยกำรแสดงออกถึงบุคลกิหลำยด้ำน หลำยอำรมณ์ เป็นตวัละครท่ีมีชีวิตชีวำ  มีควำมรู้สกึนกึคิด ควำม
โดดเดน่ของเร่ือง ลกูทำส ผู้แตง่สำมำรถสร้ำงตวัละครหลำยมิติได้หลำยตวั โดยให้รำยละเอียดเก่ียวกบั
บุคลกิลกัษณะ ท่ีชวนติดตำม ดงึดดูให้ผู้อ่ำนเกิดควำมรู้สกึสงสำร ผู้อ่ำนสำมำรถเข้ำถึงตวัละครเหมือนได้มี
สว่นร่วมอยูใ่นเหตกุำรณ์นัน้ 
 
กลวิธีการน าเสนอตัวละคร 
           
         กลวิธีกำรน ำเสนอ ตวัละครนวนิยำยเร่ือง ลกูทำส ผู้แตง่ใช้ทัง้วิธีกำรบอกกลำ่วโดยตรง  คือผู้แตง่
เสนอบทบรรยำยลกัษณะนิสยั หรือบุคลกิภำพของตวัละคร  และวิธีกำรบอกกลำ่วโดยอ้อม ผู้แตง่ให้ผู้อ่ำน
รับรู้พฤติกรรมของตวัละคร  ผำ่นมมุมองท่ีตวัละครตวัอ่ืนเป็นผู้บรรยำย หรือจำกกำรสนทนำกนัของตวั
ละคร  ซึง่เป็นกลวิธีท่ีปกติท่ีใช้ในนวนิยำยทัว่ไป 
  
การบอกกล่าวโดยตรง    
          
         เป็นกำรน ำเสนอตวัละครโดยผู้แตง่บรรยำยลกัษณะของตวัละคร เช่นบทบรรยำย  กิริยำทำ่ทำง  กำร
กระท ำของเจ้ำอ้น 
 
         “..เจ้ำอ้นเจียดเงินจำกท่ีได้รับกึ่งต ำลงึมำให้เป็นสินบนแก่เจ้ำทำสคนหนึ่งในเรือนของ  ท่ำนพระยำ
เป็นสองสลึง  เจ้ำทำสคนนัน้ก็ลอบไปพบเจ้ำอ้นท่ีท่ำวดั แล้วเล่ำควำมทัง้ปวงให้ฟังจนหมดสิน้เก่ียวกับ

ควำมเป็นอยูข่องแก้ว..”  (รพีพร, 2556, หน้ำ 251)  
 



           ผู้แตง่กลำ่วถึงคณุพระนิติธรรมกบัคณุแดงน้องสำวโดยบรรยำยถึงควำมหว่งหำอำทร ท่ีมีตอ่แก้ว  
 
          “..พระนิติธรรมถอนใจ  หนัไปพยกัหน้ำให้น้องสำว แล้วร ำพงึเบำๆวำ่ แดงเอ๋ยดเูอำเถิด แก้วมนัช่ำง
เครำะห์ร้ำยอะไรเช่นนี.้.”  (รพีพร, 2556, หน้ำ 289)   
 
             และอีกตอนหนึง่ท่ีแสดงให้เห็นอุปนิสยัของแฉล้ม ดงับทบรรยำยวำ่ 
 
        “..แฉล้มเป็นสำวเจ้ำชู้  เกิดเร่ืองหงึหวงกบัคนรัก ก็เพรำะเหตแุหง่ควำมเจ้ำชู้ของแฉล้มน่ีเอง เม่ือมำพบ
แก้วแลสบตำเพียงสองสำมครัง้ แฉล้มก็พอใจ ยิ่งมำฟังค ำหวำนดงัหยดน ำ้ผึง้ลงไว้ด้วย แฉล้มหรือจะไม่ลำน
ใจ พอแก้วแสร้งท ำทีจะหมนุตวัก้ำวออกไปนอกประตบู้ำน แฉล้มก็รีบวำงถำดคว้ำข้อมือแก้วไว้ กระซิบวำ่ พี่
แก้วจ๋ำอยำ่เพิ่งท ำน้อยใจ ฉนัเช่ือแล้ววำ่พี่พดูควำมจริงใจออกมำ   อยำ่เพิ่งไปข้ำงนอกเลยอยูค่ยุกบัฉนัก่อน

เถิด..”  (รพีพร, 2556, หน้ำ 136)    
 
การบอกเล่าโดยอ้อม   
               
          ผู้แตง่บรรยำยลกัษณะทำงกำยภำพ ของคณุมนตรีผำ่นควำมนกึคิดของแก้ว 
 
         “..คุณมนตรีเป็นนกัเรียนนำยร้อย โรงเรียนนำยทหำรมหำดเล็ก มีหวงัเป็นนำยทหำรเอำในปีหน้ำ 
ทำ่ทำงสงำ่ผำ่เผย พดูจำองอำจสมทหำร เสยีแตรู่ปร่ำงเตีย้ล ำ่มะขำมข้อเดียวไปหน่อย  ในใจของแก้วคิดว่ำ 

คณุมนตรีไม่เหมำะสมกบัคณุน ำ้ทิพย์อยูดี่..”  (รพีพร, 2556, หน้ำ 33)    
 
           จำกเหตกุำรณ์ท่ีแก้วถกูเฆี่ยนแล้วแผลยงัไม่หำยดี ผู้แตง่ได้บรรยำยถึงควำมรู้สกึนกึคิดของแก้ววำ่ 
 
          “..ทั่วพืน้ดินขำวกระจ่ำงไปด้วยแสงแห่งเดือนข้ำงแรมท่ีค้ำงฟ้ำ ควำมเจ็บระบมรอยแผลท่ีหลัง
บรรเทำลงไปบ้ำง แต่ควำมเจ็บช ำ้ในหวัใจท่ีถกูก ำจัดกระทัง่เสรีภำพ ในกำรแสวงหำควำมรู้น่ี ซิยำกจะลบ
เลือนเสียได้ นอกจำกจะถูกลงโทษซ ำ้อีกเม่ือมีคนไปฟ้อง แผลท่ีนำ่จะหำยแห้งเอำในวนัรุ่ง เห็นจะแฉะเกิด
เป็นหนองขึน้อีก แก้วจึงสะกดใจกลบัเข้ำไปในกระทอ่ม ชะโงกไปดูมำรดำ ท่ีนอน    งอก่องอขิง อยูใ่นมุ้ งท่ี

เก่ำคร ่ำคร่ำ ปะแล้วปะอีก ด้วยควำมสะท้อนใจ..”   (รพีพร, 2556, หน้ำ 57)    
       
         จำกกำรศกึษำวิเครำะห์กลวิธีน ำเสนอตวัละคร เพื่อให้ผู้อ่ำนได้รู้จกัลกัษณะนิสยัตวัละคร ผู้ เขียนใช้
ทัง้กลวิธีกำรบอกกลำ่วโดยตรง คือผู้ เขียนเสนอบทบรรยำยลกัษณะนิสยั หรือบุคลิกภำพของตวัละคร และ



วิธีกำรบอกกลำ่วโดยอ้อม คือผู้ เขียนให้ผู้อ่ำนรับรู้พฤติกรรมของตวัละคร  ผำ่นมมุมองของตวัละครตวัอ่ืน
เป็นผู้บรรยำย  หรือจำกกำรสนทนำของตวัละครด้วยกนั เป็นกลวิธีปกติท่ีใช้ในนวนิยำยทัว่ไป 
 
3.3 บทสนทนา 
        
           บทสนทนำ ในนวนิยำยเร่ือง ลกูทำส เป็นองค์ประกอบหนึ่งเช่นเดียวกับนวนิยำยทัว่ไป กลำ่วคือ ผู้
แต่งก ำหนดให้มีบทสนทนำโดยตรงไม่มำกนกั บทสนทนำท่ีพบจะเป็นบทสนทนำสัน้ๆ  ในกำรด ำเนินเร่ือง 
แต่ก็ท ำให้เนือ้เร่ืองมีชีวิตชีวำมำกขึน้ ด้วยควำมสมจริง สอดคล้องกับกำรสนทนำท่ีค่อนข้ำงจะแปลกด้วย
ภำษำท่ีใช้ในสมัยรัชกำลท่ีห้ำ  แต่แฝงไว้ด้วยควำมไพเรำะ นุ่มนวล ชวนฟัง  สอดคล้องกับตวัละครท่ีพูด  
ดงัเช่น ปรำกฏในบทสนทนำ ระหวำ่ง คณุมำโนชกบับุญเจิม  
   
           “..ชอบไอ้แก้วนกัรึ  บุญเจิมตอบโดยเร็ว รักพี่แก้วมำกเจ้ำคะ่  อยำกเป็นเมียมนันกัรึ   บุญเจิมตอบ

วำ่ เจ้ำคะ่..”  (รพีพร, 2556, หน้ำ 51)    
 
               แสดงลกัษณะนิสยัของตวัละครผู้พดู  ดงับทบรรยำยท่ีแสดงให้เห็นนิสยัของแม่น้อมกบัแม่นิ่ม  
 
          “..แม่น่ิมตกใจมำก รีบกรำบมำรดำสะอืน้ไห้ว่ำ ในชีวิตของลูก  แม่จ๋ำ ลูกไม่เคยหลอกลวงใครแม้
โกหกใครสกัค ำ แม่ก็รู้ว่ำลกูไม่เคย ไฉนแม่มำว่ำลกูได้ดงันี ้ถกูแล้ว แม่ไม่ให้ฉนัแตง่กบัทำ่นเจ้ำคณุหรือไม่ให้
แตง่กบัผู้ ใด ฉนัท ำตำมแม่ทกุอย่ำง  แตเ่ม่ือแม่ไม่ให้ฉันแตง่กับทำ่นเจ้ำคณุแล้ว  แม่ก็ได้โปรดอยำ่ให้ฉนัแต่ง

กบัผู้ใดอีกเลย เพรำะฉนัรักทำ่นเจ้ำคณุมำก”  (รพีพร, 2556, หน้ำ 77)  
  
          บทสนทนำท่ีใช้ส ำนวนภำษำย้อนยุคและสร้ำงบรรยำกำศเหมือนอยู่ในยุคนัน้ ดงัตอนท่ีคุณน ำ้ทิพย์
อนุญำตให้แก้วพูดควำมในใจออกมำวำ่  จงพูดเถิดเจ้ำเด็กซนๆของฉันอยำ่กลวัเลยว่ำแพรต่วนผืนนีจ้ะยบั  
เรำอนญุำตจงพดูไปเถิด แก้วพนมมือขึน้เสมอหน้ำแล้วเปลง่เสยีงอนัละม่อมออกมำวำ่…   
 
          “..สิ่งท่ีแก้วจะพูดต่อไปนีจ้ะผิดถูกประกำรใด  แม้นคุณน ำ้ทิพย์เห็นเป็นผิดแล้วก็อย่ำได้ถือโทษ  จง
เตรียมฟังด้วยใจนกึอภยัก่อนเถิด  แลธรรมดำคนเรำมุ่งคิดสิง่ใดมำกเกินไป ควำมสขุย่อมจะสลำยไปกับสิ่ง
นัน้..”  (รพีพร, 2556, หน้ำ 94)   
 
         ตอนท่ีแสดงภมิูหลงัของนำงอ่อน ช่วยให้รู้จกัตวัละคร  ดงับทบรรยำยท่ีใบกลำ่วถึงนำงอ่อน   



        “..ฉนัไม่อยำกมำจำกบ้ำนเลย เวลำกลำงคืนฉนัไปประจ ำเวร  นำงอ่อนมนัก็ไม่นอนกบัลกู    ร่ำนขึน้ไป
ห้องคณุมำโนช  เช้ำขึน้ฉนัก็แสนจะร ำคำญปำกพวกเรำมนัชอบโจษจนักระซิบกระซำบ นินทำ ฉนัอำยเขำก็
อำย มนัเป็นเมียประสำอะไรก็ไม่รู้ ผวัไมอ่ยูก่บัมนัทีไร มนัไปนอนกบัผู้ชำยอ่ืน ทกุที..”                                

(รพีพร, 2556, หน้ำ 94)    
 
      หรือตอนท่ีใบต้องอดกลัน้อำรมณ์โกรธที่คณุมำโนช หยำมน ำ้ใจลกูผู้ชำย ดงับทบรรยำย 
 
       “..แล้วใบก็ถอนใจเฮือกใหญ่ ครำวนีน้ยัน์ตำวำววำมขึน้กวำ่เดิมค ำรำมในล ำคอวำ่ ฉนัอยำก  จะเลกิกบั
มันเสียที เหมือนหนำมยอกอกอย่ำงนี ้ปลอ่ยไว้กระอักเลือดตำยเปลำ่ ไอ้จะรุนแรงกับมันก็นึกถึงลูก แล้ว
เกรงวำ่คณุมำโนชจะกลัน่แกล้งเอำ  บำงทีฉนัเคยคิดนะพี่แก้ว ฉนัอยำกจะฆำ่มนัทัง้สองคน ไอ้นำยใจบำปท่ี

ชอบเลน่ชู้กบักบัเมียของไอ้ทำส..”  (รพีพร, 2556, หน้ำ 129)    
 
          บทสนทนำ สว่นใหญ่มกัอยูใ่นรูปของกำรบรรยำยให้ทรำบวำ่ตวัละครพดูอยำ่งไร เช่น                               
ผู้แตง่บรรยำยให้รู้เร่ืองของใบกบันำงอ่อนผำ่นแก้ว  
           
           “..แก้วมองหน้ำใบด้วยควำมรู้สกึเห็นอกเห็นใจอยำ่งยิ่ง ชีวิตคูข่องใบกบัเมียนัน้เป็นท่ีรู้จกักนัโจ่งแจ้ง 
ในหมู่พวกทำสภำยในบ้ำน  ด้วยพวกทำสไม่วำ่ชำยหรือหญิง มนัจะสมุหวักันพดูเร่ืองของคนอ่ืน ไม่ผิดกบั
มนษุย์ท่ีเห็นแก่ตวัทัง้หลำย ยิ่งมีเร่ืองอนับดัส ีผิดท ำนองคลองธรรมด้วยแล้วมกัจะพดูจำกนัไมจ่บ นำงอ่อน
นัน้มนัอ่อนแตช่ื่อ ตวัของมนัร้อนแรงแข็งขนัอยูม่ำกในเร่ืองของรำคะ เม่ือแรกสำวรุ่นก็ว้ำวุน่ให้ทำ่ให้ทำงแก่
ใครตอ่ใครไม่เลอืกหน้ำ  กระทัง่คณุมำโนช หลำนชำยเจ้ำคณุเรียกขึน้ไปบ ำเรอ อยูพ่กัหนึง่ หลงัจำกเบื่อ
หนำ่ยนำงทองก้อนแล้ว นำงอ่อนก็ยิ่งฮึกเหิมวำงโต ไม่รู้สกึอำยใจแม้แตน้่อย ตอ่เม่ือคณุมำโนชหนำ่ยเอำ 
จึงได้มำยัว่ยวนทำสหนุม่ก ำย ำอยำ่งเจ้ำใบ กระทัง่ใบหลงใหลไม่ลมืหลูมืตำ จนนำงอ่อนตัง้ครรภ์แลคลอด
ลกูออกมำเป็นชำย  ใบยิ่งเพ่ิมควำมหลงรักเมีย มิไยใครจะสมุหวันินทำวำ่ ลกูท่ีเกิดเป็นลกูของใบหรือคณุ

มำโนชกนัแน ่ใบหำได้ใสใ่จไม่..”  (รพีพร, 2556, หน้ำ 130)    
    
          ลกัษณะกำรใช้บทบรรยำยน ำเร่ืองเป็นควำมแปลกของนวนิยำยเร่ือง ลกูทำส  นวนิยำยไทยสว่นใหญ่
มกัใช้บทสนทนำเป็นตวัด ำเนินเร่ือง และท ำได้ดีเช่นกนักบับทสนทนำ  ดงัท่ี  วนิดำ บ ำรุงไทย                 
(2543, หน้ำ 138-140)  กลำ่ววำ่บทสนทนำเป็นองค์ประกอบท่ีส ำคญัสว่นหนึง่ในนวนิยำย  บทบำทหน้ำท่ี
ของบทสนทนำช่วยด ำเนินเร่ืองแทนกำรบรรยำย 
       



        กลำ่วโดยสรุป นวนิยำยเร่ือง ลกูทำส ใช้บทสนทนำสลบักบักำรบรรยำยตลอดทัง้เร่ือง  ท ำให้เนือ้หำมี
ชีวิตชีวำด้วยควำมสมจริง ใช้บทสนทนำเฉพำะท่ีจ ำเป็น หรือต้องกำรเน้นอำรมณ์ของตวัละคร จึงจะมีบท
สนทนำ ข้อดีของกำรมีบทสนทนำน้อย ท ำให้กำรด ำเนินเร่ือง มีควำมกระชบั ด ำเนินเร่ืองได้รวดเร็ว บท
บรรยำยท่ีปรำกฏในเร่ือง  สว่นใหญ่จะเป็นบทบรรยำยที่แสดงภมิูหลงั หรือควำมรู้สกึนกึคิดของตวัละครผู้
แตง่เลอืกใช้บทบรรยำยแทนบทสนทนำได้อยำ่งดี ท ำให้กำรด ำเนินเร่ืองได้อยำ่งรวดเร็ว ประกอบกบัควำมมี
วรรณศิลป์ในกำรใช้ภำษำหรือค ำพดูท่ีกินใจ  และให้แงคิ่ดท่ีเป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินชีวิตของผู้อ่ำนด้วย  
 
 3.4  ฉาก 
           
ฉำกท่ีปรำกฏใน นวนิยำยเร่ือง ลกูทำส แบง่ออกเป็น 3 ฉำกใหญ่ๆ คือ   
                        
                       1. เรือนพระยำไชยำกร   
              2. เรือนแพทำ่น ำ้ของพระนิติธรรมลอืชำ   
                       3. บ้ำนแม่น้อมท่ีละแวกวดันำมบญัญัติ   
 
สถำนท่ี  และบรรยำกำศในเร่ืองคือ บริเวณเรือนหลงัใหญ่ของพระยำไชยำกร เป็นฉำกตำมสภำพท่ีควรจะ
เป็นจริงในสมัยโบรำณ ย้อนยุคไปในสมัยรัชกำลท่ี 5 ต้นรัตนโกสินทร์ควำมโดดเด่นของฉำกใน นวนิยำย
เร่ือง ลกูทำส อยูท่ี่กำรให้รำยละเอียดของฉำก ให้เห็นถึงสภำพสงัคมในยคุของกำรเป็นทำส ฉำกท่ีแสดงถึง
สภำพควำมเป็นอยูใ่นเรือนของพระยำไชยำกร บรรยำกำศในบ้ำน ดจูะคกึคกัไม่เงียบเหงำ ด้วยบรรดำบำ่ว
ไพร่ทัง้หญิงชำยขวกัไขวท่ัง้กลำงวนักลำงคืน แตก็่มิได้แสดงถึงควำมวุน่วำยเสยีงดงั อึกทกึใดๆ   
      
         “..บริเวณข้ำงหน้ำก่อนจะถึงเรือนใหญ่ ครึม้ไปด้วยต้นไม้ยืนต้นสงูชะเงือ้มหลำยต้น ล้วนแต่ต้นก้ำมปู
บ้ำง มะขำมใหญ่บ้ำง หนทำงท่ีตดัจำกประตใูหญ่ของรัว้ไม้สงูขงึลวดหนำมไว้บน มีทำงเดียวท่ีกว้ำง ขนำด
รถม้ำวิ่งสองคนัเข้ำออกได้อย่ำงสะดวก  พวกบ่ำวไพร่เดินขวกัไขว่ปฏิบติัหน้ำท่ีอยำ่งขะมักเขม้นไม่เห็นแก่

ควำมเหน่ือยยำก เน่ืองจำกเกรงวำ่จะถกูลงโทษฐำนหลบเลีย่งงำน..”  (รพีพร, 2556, หน้ำ 18)   
        
         บรรยำยฉำกท่ีเรือนแพคุณพระนิติธรรมลอืชำ ท่ีแสดงถึงควำมเป็นอยูท่ี่เรียบง่ำยของเจ้ำบ้ำนทัง้เรือน
แพถกูจดัไว้เป็นสว่นสดั ซึง่บำงห้องใช้เพียงม่ำนแพรขงึกัน้ประตหู้องไว้เทำ่นัน้ 
       



        “…ในเรือนแพของพระนิติธรรมลอืชำยงัสวำ่งด้วยตะเกียงเจ้ำพำยุ ด้วยเจ้ำของแพยงันัง่เอกเขนกบน
เก้ำอีโ้ยกในห้องกลำง ซึ่งเป็นห้องรับแขก ห้องท ำงำน  แลห้องสมุดของท่ำนเสร็จสมบูรณ์ ด้ำนในซึ่งเป็น

ห้องนอน มีม่ำนแพรขงึกัน้ประตอูยู.่.”   (รพีพร, 2556, หน้ำ 22)     
 
             ฉำกกำรบรรยำย ลกัษณะของบ้ำนแม่น้อม   
     
           “…เป็นเรือนไม้ใหญ่ ปลกูคร่อมคู ซึ่งเป็นบริเวณท่ีโรงเรือพระท่ีนัง่เก่ำสมยัรัชกำลท่ี 4 อยูล่ะแวกวดั
นำมบญัญัติ ใกล้คลองผดุงกรุงเกษมท่ีตดัผำ่นมำจำกเทเวศร์ ซึ่งกว้ำงขวำงใหญ่โต ใต้ถุนเรือนกว้ำงขวำง 
จัดเป็นห้องโถงใหญ่  แม่น้อมอยู่กันสองคนกับแม่น่ิมเป็นลูกสำวคนเดียวของแม่น้อม แต่ไม่เงียบเหงำ 
เพรำะมีลกูจ้ำงชำยหญิงกวำ่สำมสิบคนนัง่เรียงรำยท ำงำนกันขมีขมัน  ด้ำนหลงับ้ำนใช้เป็นโรงงำนท ำธูป 

จดัวำ่เป็นโรงงำนท่ีใหญ่โตโรงหนึง่ ส ำหรับยคุสมยันัน้..”  (รพีพร, 2556, หน้ำ 75) 
 
        ฉำกอีกตอนหนึ่งท่ีฉำบพำแก้วมำหลบอยู่ท่ีหลงัเรือนใหญ่ของแม่น้อม ซึ่งไม่ค่อยจะสะดวกสบำยนกั
จำกสภำพท่ีปลกูมำนำนใช้ส ำหรับให้คนงำนฝนจนัทร์เจ้ำของบ้ำนไม่ใสใ่จที่จะซอ่มแซม 
 
            “…หลงัเรือนใหญ่ของแม่น้อมปลกูเป็นโรงสงูทัง้สี่ด้ำน หลงัคำสงักะสีแต่มีมู่ลี่ท ำด้วยผ้ำใบหนำสี
คล ำ้ม้วนตลบพนัไม้ท่อนไว้ใต้ชำยคำ ถ้ำฝนฟำ้ซดัมำด้ำนไหน ผ้ำใบจะถกูคลี่ลง เพื่อป้องกนัฝนสำดเข้ำมำ
โดนผู้ ท่ีก ำลงัฝนจนัทร์อยู.่.”  (รพีพร, 2556, หน้ำ 299)   
           
   กลำ่วได้ว่ำ ฉำกเป็นควำมดีเดน่อีกประกำรหนึ่ง ของนวนิยำยเร่ือง ลกูทำส  เสนอฉำกท่ีมีประสทิธิภำพมี
ควำมสมจริง รำยละเอียดของฉำกแสดงให้เห็นถึงสภำพควำมเป็นอยูใ่นยุคสมัยรัชกำลท่ีห้ำ และมีกำรให้
รำยละเอียดเก่ียวกับกำรด ำเนินชีวิตของตวัละครในฉำกอย่ำงมีประสิทธิภำพ กลวิธีกำรสร้ำงบรรยำกำศ
แห่งควำมสขุ ควำมเศร้ำ สำมำรถโน้มน้ำวให้ผู้อ่ำนเกิดจินตนำกำรเห็นภำพ และรับรู้ถึงกำรแสดงออกใน
พฤติกรรมของตวัละครอย่ำงมีชีวิตชีวำชวนให้ติดตำม อีกทัง้ตัวละครกับฉำกและเหตุกำรณ์ของเร่ือง มี
ควำมสอดคล้องเหมำะสมท ำให้เกิดควำมสมบูรณ์ของเร่ืองได้อยำ่งสมจริง 
 
ท่วงท านองการเขียน 
            
          ทว่งท ำนองกำรเขียน นวนิยำยเร่ือง ลกูทำส เป็นอีกเร่ืองหนึง่ท่ีมีควำมโดดเดน่ในกำรใช้ถ้อยค ำ ผู้แตง่
ใช้ภำษำเรียบง่ำย ไม่เน้นภำษำท่ีมีวรรณศิลป์มำกมำย  หำกแต่ภำษำท่ีใช้ไม่สะดุดขรุขระแตอ่ย่ำงใด บำง
ตอนผู้แตง่สำมำรถสรรค ำท่ีท ำให้ผู้อ่ำน เกิดภำพและสะเทือนอำรมณ์ได้อยำ่งชดัเจนดงันี ้



          ผู้แตง่สรรหำค ำหรือควำมท่ีให้ควำมรู้สกึสะเทือนอำรมณ์ สะท้อนใจ ร่วมกบัชะตำชีวิต      ของตวั
ละครเอก คือ แก้ว ท่ีรู้อยูเ่ต็มอกวำ่จะได้เป็นไท  เม่ืออำยคุรบยี่สบิเอ็ดปีเพรำะเกิดปี  มะโรงสมัฤทธิศก  แต่
นำยทำสยงัหนว่งเหน่ียวกกัขงัไว้ไม่ยินยอมให้บรรดำลกูทำสในขอบเขตบ้ำนทำ่นเป็นอิสระ  เพื่อท่ีจะเอำไว้
ใช้งำนตอ่ไป ดงับทบรรยำยท่ีแก้วร ำพงึในใจวำ่  
 
          “..เจ้ำแก้วน ำ้ตำคลอ ในใจหวนคิดไปถึงพระยำไชยำกรนำยของตน “ไฉนจึงไม่มีควำมคิดอ่ำนเช่น
พระยำนิติธรรมลือชำผู้ นีบ้้ำงหนอ  กลบัคิดแลกระท ำแต่กำรตรงกนัข้ำมเสียอย่ำงสิน้เชิง..” (รพีพร, 2556, 

หน้ำ 24)  
 
          เหตุกำรณ์ท่ีแก้วถูกขงัในห้องมืด ผู้แต่งใช้ถ้อยค ำท่ีท ำให้ผู้อ่ำนมองเห็นภำพจนเกิดจินตนำกำร  ใน
ควำมรู้สกึนึกคิดของแก้วท่ีรักและเทิดทูนคุณน ำ้ทิพย์ ในควำมห่วงใยและมีเมตตำกรุณำ อย่ำงเหลอืล้น ท่ี
ยอมเสีย่งภยัอนัตรำยมำเยี่ยมแก้วถึงในห้องขงั ดงัค ำบรรยำย  
        
           “แก้วเขยิบมำพบัเพียบอยูป่ลำยเท้ำคณุน ำ้ทิพย์ ยกมือพนมก่อนแล้ววำ่ เป็นพระเดชพระคณุล้นชีวิต
ไอ้แก้วนกั แตค่ณุน ำ้ทิพย์หำควรจะเสีย่งภยัมำเชน่นีไ้ม่ อนัตรำยเกิดแก่แก้ว  เป็นธรรมดำดอกด้วยเกิดมำ
เป็นทำสเขำแล้ว แตห่ำกเกิดขึน้กบัคณุน ำ้ทิพย์แม้แตเ่พียงก่ิงก้อย จะเจ็บช ำ้ทัง้กำยใจแลเกียรติยศของคณุ

ยิ่งกวำ่แก้วนกั”  (รพีพร, 2556, หน้ำ 246)  
 
          และตอน ท่ีคุณแดงขอร้องให้พระอ ำพลพี่ชำยช่วยแก้วอีกทำง ผู้แต่งใช้ภำษำเรียบง่ำย      แต่ทรง
พลงัท ำให้ผู้อ่ำนประทบัใจในควำมดีงำมของคณุแดงท่ีมีควำมปรำรถนำดีตอ่แก้วอยำ่งจริงใจ ดงัค ำบรรยำย
ท่ีวำ่ 
      
            “..ช่วยเพื่อนมนุษย์ให้พ้นทุกข์นัน้ดีอยู่ แต่ช่วยแล้วทุกข์นัน้กลบัมำกองอยู่ท่ีอกตัว ก็ป่วยกำรจะ
กระตือรือร้นช่วยเขำ คณุแดงยงัวำ่  แตก่ำรช่วยให้เขำพ้นทกุข์ได้ย่อมสร้ำงสขุแก่ใจเรำจนมอง    ไม่เห็นทกุข์
ท่ีมำถึงวำ่จะมีพิษสงหนกัหนำแคไ่หน.”   (รพีพร, 2556, หน้ำ 254)                
 
             หรือตอนท่ีพระอ ำพลร ำพึงสงสำรในควำมอำภพัของคุณแดง โดยท่ีตวัเองยงัไม่รู้ว่ำเวลำของเธอ
เหลอืน้อยแล้ว ต้องจบชีวิตลงด้วยควำมผิดหวงั ท่ีท ำให้มองเห็นภำพจนเกิดจินตนำกำร     ดงัค ำบรรยำยวำ่  
 
        “..พี่ชำยจ้องหน้ำน้องสำวแล้วถอนใจยำว นกึอยูใ่นใจคนเดียว น้องเอ๋ยพี่รู้ดีวำ่หวัใจของน้องเวลำนี ้
ผกูพนักบัเจ้ำทำสเสยีแล้ว พี่อยำกขดัขวำง อยำกเหน่ียวรัง้ปอ้งกนัน้อง แตมิ่อำจท ำได้ ดวงชะตำก ำหนด



ชีวิตของน้องมำอยำ่งนีเ้อง น้องแดงของพี่ต้องตำยในวยัสำวในสภำพของ ผู้ ท่ีมีหวัใจฟกช ำ้ยบัเยินเสยีด้วย

..”   (รพีพร, 2556, หน้ำ 254)   
       
            กำรสร้ำงควำมสมดลุของกำรใช้ค ำหรือควำมท ำให้ภำษำ ไพเรำะ สละสลวย  มีส ำนวน บ้ำงในบำง
ตอน เม่ือเจ้ำพระยำนิติธรรมธำดำแนะน ำ ผู้พิพำกษำคนใหม่ ให้พระยำไชยำกรได้รู้จกั  ดงัเช่น บทบรรยำย  
        

   “..จ ำมนัไม่ได้หรือเจ้ำคุณพี่ ข้ำเก่ำเตำ่เลีย้งของเจ้ำคณุพี่เอง มิใช่คนอ่ืนไกลเลย  แก้วรีบพดูขึน้ว่ำ 
“ขอรับกระผม กระผมคือไอ้แก้ว ลกูทำสท่ีเจ้ำคุณเคยชุบเลีย้งมำแตอ้่อนแตอ่อกไงขอรับ กระผมมำวนันีเ้พื่อ
เทิดทนูพระคณุให้เป็นท่ีประจกัษ์วำ่  ลกูทำสในบ้ำนของพระคุณได้ดิบได้ดี เพรำะพระคณุชุบเลีย้งมำกบัมือ  
หำกพระคุณบงัเกิดน ำ้ใจเมตตำตอ่กระผมอยู ่ พอจะอภยัผิด  ทัง้ปวงแตห่นหลงัแล้ว ก็จงกรุณำอวยพรแก่
ลกูทำสคนเดิมของพระคณุสกัค ำเถิด”  (รพีพร, 2556, หน้ำ 552-553)   
 
           หรืออีกตอนท่ีพระยำไชยำกรได้รับขำ่วดีจำกพระยำนิติธรรมลอืชำ เร่ืองท่ีเจ้ำคณุยื่น   ขอกลบัเข้ำรับ
รำชกำรสนองพระเดชพระคุณบดันี ้ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำ ให้กลบัเข้ำรับรำชกำรได้ตำมเดิม พระยำไช
ยำกรดีใจจนลมืตวัรีบพนมมือพยกัหน้ำรับทนัที   ดงับทบรรยำย   
 
          “..เม่ืออยู่ตำมล ำพงั  เจ้ำพระยำนิติธรรมลือชำ ถือโอกำสเขยิบกำยเข้ำมำใกล้พระยำไชยำกร แล้ว
กระซิบว่ำ  ผมมีข่ำวดีมำแจ้งเจ้ำคณุสองข่ำวอยำกฟังไหม  เร่ืองท่ีเจ้ำคุณยื่นขอกลบัเข้ำรับรำชกำรสนอง
พระเดชพระคุณบดันี ้ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำ ให้กลบัเข้ำรับรำชกำรได้ตำมเดิม พระยำไชยำกร ไม่นกึว่ำ
จะเป็นเช่นนัน้ เม่ือได้รับทรำบเช่นนีจ้ึงนัง่ตะลงึงนัอยู่เป็นพกั แล้วรีบกรำบตกัเจ้ำพระยำนิติธรรมลอืชำ พร ่ำ

ยกบุญยอคณุไม่หยดุปำก..”  (รพีพร, 2556, หน้ำ 552-553)   
       
           โดยสรุปท่วงท ำนองกำรเขียนใน นวนิยำยเร่ือง ลกูทำส ใช้ภำษำท่ีเรียบง่ำยแตค่มคำยด้วยส ำนวนท่ี
ไพเรำะ ท ำให้ผู้อ่ำนได้อรรถรส และมีอำรมณ์ร่วมมีกำรใช้ค ำ ท ำให้เห็นภำพอย่ำงชัดเจนสมจริง เหมำะสม
กบัเนือ้เร่ือง ทัง้ให้ข้อคิดในกำรด ำเนินชีวิต อนัเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ำน   
      
          ดงันัน้ด้วยกลวิธีและทว่งท ำนองกำรเขียน อนันำ่สนใจและชวนติดตำม จึงสรุป ได้วำ่  นวนิยำยเร่ือง 
ลูกทาส มีคณุคำ่ด้ำนวรรณศิลป์เกือบครบทกุองค์ประกอบ  ท่ีส ำคญัคือด้ำนโครง   เร่ือง  แนวคิด และตวั
ละคร นบัเป็นบทประพนัธ์ท่ีมีควำมโดดเดน่ด้วยคณุคำ่เชิงวรรณศิลป์ท่ีสมบูรณ์เร่ืองหนึง่ของวรรณกรรม
ไทย 
 



บทที่  4 
 

สรุป  อภปิรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 
            การศกึษาคณุคา่เชิงวรรณศิลป์จากนวนิยายเร่ือง ลกูทาส ของรพีพร  เป็นนวนิยายแนวอิง
ประวติัศาสตร์  ใช้เกณฑ์การศกึษาองค์ประกอบของนวนิยายในเชิงพรรณนาวิเคราะห์  

ผลการศึกษา  พบวา่เร่ืองนีมี้คณุค่าทางวรรณศิลป์  ทัง้ด้านเนือ้เร่ืองและศิลปะการประพนัธ์  ดงัจะ
เสนอเป็นข้อสรุปและอภิปรายผลตอ่ไปนี ้
 
สรุปผลการศึกษา 
    

โครงเร่ืองหลกัของนวนิยายเร่ือง ลกูทาส  โครงเร่ือง เป็นการต่อสู้ ชีวิตของตวัละครเอก    ต้องตอ่สู้  
เพื่อให้ชีวิตเป็นอิสรภาพจากการเป็นทาสด้วยความยากล าบาก อย่างไม่ยอ่ท้อหรือ     หมดหวงั แตก็่ผ่าน
โชคชะตาและอุปสรรคมาได้ด้วยความใฝ่ดี  มีความกตญัญเูป็นท่ีตัง้  จนในท่ีสดุดงึตนเองขึน้พ้นจากความ
ต ่าต้อย ด้วยความอดทนจนชีวิตประสบความส าเร็จอยา่งงดงาม 
       
  ความนา่สนใจของนวนิยายเร่ือง ลกูทาส อีกจุดหนึ่ง คือกลวิธีการน าเสนอแนวคิดท่ีเดน่ชัด คือมุ่ง
เสนอให้เห็นถึงความเป็นจริงของชีวิต  ให้ผู้อ่านเข้าใจชีวิตของการเป็นทาส รวมทัง้สิ่งท่ีมนุษย์ต้องเผชิญ
อยา่งไม่ยอ่ท้อ หรือสิน้หวงั  ด้วยการก าหนดให้ตวัละครเอก คือแก้วต้องเผชิญชะตากรรมอนัเกิดจากความ 
กดขี่ ทารุณ เอาเปรียบ จึงเห็นได้ว่า แนวคิดท่ีผู้แต่งต้องการเสนอคือ การมีจิตใจท่ีอดทน เข้มแข็ง และมี
ความกตญัญ ูยอมรับชะตากรรมที่เลอืกเกิดเองไม่ได้  
    
          การจบเร่ืองผู้แต่งปิดเร่ืองด้วยความสขุสมหวงั  (Happy  ending) ท่ีเกิดขึน้ในใจของตวัละครเอก 
ท่ีสามารถเอาชนะอุปสรรคในระหว่างท่ีเป็นทาสด้วยความอดทน ซื่อสตัย์ และมีความกตญัญูเป็นท่ีตัง้ จึง
ท าให้ได้รับพระราชทานบรรดาศกัด์ิ เป็นหลวงรัตนอรรถชยั และได้สมหวงัครองรักกบัคณุน า้ทิพย์    
        

การด าเนินเร่ืองโดดเด่นมากในแง่ชวนให้ติดตามความเป็นไปของตวัละครเอกคือแก้ว และคุณน า้
ทิพย์  อยา่งเอาใจช่วยให้รอดพ้นอุปสรรคและสขุสมหวงัในท่ีสดุ 

 
ในด้านตวัละครมีความเด่นและสมจริง กลา่วคือ ผู้แต่ง สร้างให้ตวัละครมีบุคลิกลกัษณะนิสยัเฉก

เช่นมนษุย์ธรรมดาทัว่ๆไป มีทัง้รักโลภ โกรธ หลง อยากได้อยากมี อยา่งเช่นปถุชุนพงึเป็นตวัละครเอก ได้แก่ 



แก้วและ คณุน า้ทิพย์ จึงเป็นตวัละครหลายมิติท่ีมีชีวิตชีวา  เป็นเช่นเดียวกบัมนษุย์จริงๆ  ส าหรับตวัละครท่ี
เด่นๆ ได้แก่  มาโนช  บุญเจิม คอก  พระยาไชยากร  แม่น้อม  พระนิติธรรมลือชา  ต่างเป็นตัวละครท่ีมี
บทบาทส าคญั  ซึง่ตวัละครทัง้หมดนีเ้ป็นตวัละครหลายมิติท่ีมีความสมจริงเช่นเดียวกนั 

 
 ด้านกลวิธีการน าเสนอตวัละคร มีการผสมผสานทัง้บอกกลา่วโดยตรงและบอกกลา่วโดยอ้อม  ท่ี

สามารถท าให้ผู้ อ่านเข้าใจลักษณะของตัวละคร  คือผู้แต่งเสนอบทบรรยายลักษณะนิสัย หรือ
บุคลิกภาพ พฤติกรรมของตัวละคร  ผ่านมุมมองที่ตัวละครตัวอ่ืนเป็นผู้บรรยาย หรือจากการ
สนทนากันของตัวละคร   และมีอารมณ์ร่วมไปกับความทุกข์ ความเหงา เศร้า หรือว้าเหว่ของตวัละคร  
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งตวัละครเอก  คือ แก้วและคณุน า้ทิพย์  สามารถสือ่อารมณ์ถึงผู้อ่านได้ครบถ้วน ทัง้ความ
สะเทือนใจในความรู้สกึว้าเหว ่ โดดเด่ียวน้อยเนือ้ต ่าใจ และเจ็บปวดกับโชคชะตา ท่ีแก้วได้พบพาน  สง่ผล
ให้ผู้อ่าน เศร้าสะเทือนใจไปด้วย  ตลอดจนรับรู้ถึงพลงัการต่อสู้ไม่ท้อถอยของตวัละคร  เป็นเหตุให้ผู้อ่าน
ต้องการติดตามและเอาใจช่วยไปกบัสถานการณ์ตา่งๆ ไปกบัตวัละคร 

 นอกจากนีค้วามเด่นของตวัละคร ท่ีเดน่ชัดท่ีสดุประการหนึ่งในนวนิยายเร่ือง ลกูทาส คือ ตวัละคร
เอก มีความอดทน อดกลัน้ ใฝ่ดี มีคณุธรรม มีความซื่อสตัย์ และกตญัญเูป็นท่ีตัง้  รู้จักยบัยัง้ชัง่ใจ สามารถ
แยกแยะผิดชอบชัว่ดี นบัเป็นตวัละครอุดมคติซึง่เป็นท่ีใฝ่หาและช่ืนชอบของผู้อ่านและเสน่ห์ท่ีดงึดดูใจของ
เร่ืองลกูทาส  อยูท่ี่ทา่ทางของพระเอก ซึ่งองอาจผึ่งผาย ทว่าแฝงความนอบน้อมส ารวมตน  ประกอบวาจา
พาทีก็ฉลาดหลกัแหลมเจือด้วยความไพเราะเสนาะหู ท าให้สาวแก่แม่ม่ายหลงละเมอเผลอไผลทกุแหง่หนท่ี
เขาเยี่ยมกรายไป  นอกจากนีย้งัได้หลกัการใช้ชีวิตในแงม่มุต่างๆ  ท่ีตวัละครแตล่ะตวัสะท้อนออกมาให้เห็น  
ดงัท่ีแก้วลบค าสบประมาท   ด้วยการมีจิตใจท่ีอดทน เข้มแข็งใฝ่หาความรู้ อุทิศตน โดยไม่หวั่นต่อความ
ยากล าบาก  และท้ายท่ีสดุเร่ืองนีก็้ถ่ายทอดให้เห็นอย่างชดัเจนตรงท่ี  คนเราเลือกเกิดไม่ได้  แต่เลือกท่ีจะ
ท าดีได้.. 
 

ในด้านบทสนทนาใน นวนิยายเร่ือง ลกูทาส ใช้บทสนทนาสลบักับการบรรยายตลอดทัง้เร่ือง  ท า
ให้เนือ้หามีชีวิตชีวาด้วยความสมจริง ใช้บทสนทนาเฉพาะท่ีจ าเป็น หรือต้องการเน้นอารมณ์ของตวัละคร 
จึงจะมีบทสนทนา ข้อดีของการมีบทสนทนาน้อย ท าให้การด าเนินเร่ือง          มีความกระชบั ด าเนินเร่ืองได้
รวดเร็ว ผู้แตง่เลือกใช้บทบรรยายแทนบทสนทนาได้อยา่งดี ท าให้การด าเนินเร่ืองได้อย่างรวดเร็ว ประกอบ
กับความมีวรรณศิลป์ ในการใช้ภาษาจึงท าให้บทบรรยายของเร่ืองนีท้ าหน้าท่ีแทนบทสนทนาได้อย่างไม่
บกพร่อง 

ฉากท่ีปรากฏในนวนิยายเร่ือง ลกูทาส   เสนอฉากท่ีมีความสมจริง รายละเอียดของฉากแสดงให้
เห็นถึงสภาพความเป็นอยู่ในยุคสมัยรัชกาลท่ีห้า เก่ียวกับการด าเนินชีวิตของตัวละครในฉากอย่างมี



ประสทิธิภาพ กลวิธีการสร้างบรรยากาศแหง่ความสขุ ความเศร้า สามารถโน้มน้าวให้ผู้อ่านเกิดจินตนาการ
เห็นภาพ และรับรู้ถึงการแสดงออกในพฤติกรรมของตวัละครอย่างมีชีวิตชีวาชวนให้ติดตาม อีกทัง้ตวัละคร
กบัฉากและเหตกุารณ์ของเร่ือง มีความสอดคล้องเหมาะสมท าให้เกิดความสมบูรณ์ของเร่ืองได้อยา่งสมจริง
และแนบเนียน  

                         
          ทว่งท านองการเขียน ในนวนิยายเร่ือง ลกูทาส  ใช้ภาษาท่ีเรียบงา่ยแต่คมคายด้วยส านวนท่ีไพเราะ 
ท าให้ผู้อ่านได้อรรถรส และมีอารมณ์ร่วมมีการใช้ค าส านวนคมคาย กระทดัรัดเข้าใจง่าย     การใช้ค าท าให้
เห็นภาพอยา่งชดัเจนสมจริง เหมาะสมกบัเนือ้เร่ือง ทัง้ให้ข้อคิดในการด าเนินชีวิต อนัเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน   

ข้อเสนอแนะ   
   

ควรมีการวิเคราะห์นวนิยายเร่ืองอ่ืนๆ  ของ รพีพร ทัง้ด้านวรรณศิลป์และด้านอ่ืน ๆ เพื่อเปรียบเทียบ 
ทว่งท านองว่ามีความเด่นไปในท านองเดียวกนัหรือไม่  เพื่อองค์ความรู้ท่ีรอบด้านเก่ียวกบัวรรณกรรมของ
ไทย 
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