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บทที ่1 

 

บทนํา 

 

1. ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

ละครเป็นส่ิงบนัเทิงท่ีอยูคู่่กบัสังคมไทยมานบัแต่อดีตจนปัจจุบนั ในอดีตคนไทยคุน้เคยกบั

ละครในและละครนอกซ่ึงจดัเป็นละครรํา เช่น อิเหนา รามเกียรต์ิ อุณรุท สังขท์อง และมณีพิชยั   

เป็นตน้ ต่อมาไดเ้กิดละครประเภทอ่ืนข้ึน เช่น ละครดึกดาํบรรพ ์ละครร้องและละครพดู  

 ละครพูดเป็นละครรูปแบบใหม่ท่ีมีการแสดงคร้ังแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว โดยไทยนาํแบบอยา่งมาจากละครตะวนัตกท่ีเรียกว่า  Play ในภาษาองักฤษ 

ละครพูดมีหลกัเนน้ความสมจริง มีฉากตามทอ้งเร่ือง ดาํเนินเร่ืองดว้ยการใชบ้ทสนทนาโตต้อบกนั

ระหว่างตวัละคร ตวัละครแสดงกิริยาท่าทางตามธรรมชาติ ใชค้าํพูดธรรมดา และแบ่งการแสดง

ออกเป็นตอนซ่ึงเรียกวา่องก์1 

 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรงมีบทบาทสําคญัต่อวงการละครพูดตั้งแต่ยงั

ทรงดาํรงพระราชอิสริยยศเป็นเจา้ฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร กล่าวคือทรงพระราชนิพนธ์

บทละคร ทรงฝึกซ้อม ทรงกํากับการแสดง และทรงร่วมแสดงละครหลายเ ร่ือง การท่ี

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว มีพระปรีชาสามารถทางดา้นละครพูด และทรงเผยแพร่

ละครพดูใหเ้ป็นท่ีรู้จกัในสังคมไทย ทาํใหท้รงไดรั้บการถวายพระเกียรติเป็นบิดาแห่งละครพูดของ

ไทย2 

รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจ้าอยู่หัวนับได้ว่าเป็น “ยุคทองแห่งละครพูด”

เน่ืองจากมีการแสดงละครพดูกนัอยา่งแพร่หลาย และมีวรรณกรรมประเภทบทละครพดูเกิดข้ึนเป็น

จาํนวนมาก สายทิพย ์นุกลูกิจ3กล่าวถึงบทละครพดูในสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั 

วา่ 

                                                 
1 เบญจมาศ พลอินทร์ และ เศรษฐ พลอินทร์,วรรณคดีการละคร (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2524), 108. 

2
 นนัทท์ยา ลาํดวน,วรรณคดีการละคร(กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2531), 37. 

3
 สายทิพย ์นุกลูกิจ,วรรณกรรมไทยปัจจุบัน(กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน, 2537), 198. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 

 

2 

 
ในช่วงรัชกาลท่ี 6 นบัไดว้่าเป็น “ยคุทองแห่งการเขียนบทละครพดู” เพราะต่างก็เป็นท่ี

ยอมรับกนัทัว่ไปว่า การเขียนบทละครพูดในยุคน้ีดีทั้งในดา้นปริมาณและคุณภาพ นอกจากน้ียงั

อาจกล่าวไดอี้กว่า การเขียนบทละครพูดของยุคน้ีไม่ไดมุ่้งเขียนเพ่ือใชแ้สดงละครเวทีแต่เพียง

อยา่งเดียวเท่านั้น หากแต่เขียนเพื่อใหเ้ป็นวรรณกรรมสาํหรับอ่านดว้ย 

 1.ใชค้าํกะทดัรัด สั้น กินความหมายมาก เขา้ใจง่าย 

 2.การดาํเนินเร่ืองถือตามลาํดบัเวลาเป็นเกณฑ ์

 3.บทเจรจาใชข้อ้ความสั้นๆเขา้ใจง่าย ประโยคไม่ซบัซอ้นเป็นคาํพดูธรรมดาท่ีใชอ้ยูเ่ป็น

ประจาํ 

 4.บทละครพูด มุ่งสอนให้คนรักชาติ จะแสดงให้เห็นทั้ งคนดี คนเลว ตอนจบจะ

แสดงผลของผูท่ี้กระทาํเอาไวต้ามหลกัพทุธศาสนา 

 

 

 
 

 
 
 พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัทรงพระราชนิพนธ์บทละครพดูไวเ้ป็นจาํนวนมาก 

บทละครพูดของพระองคล์ว้นมีความสนุกสนาน มีเน้ือหาสาระท่ีสร้างความประทบัใจ ดงัเห็นได้

จากบทละครพดูเร่ือง หวัใจนกัรบ ซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งจากวรรณคดีสโมสรใหเ้ป็นยอดของบทละคร

พูด เม่ือ พ.ศ.24574 บทละครเร่ืองน้ีมุ่งเน้นให้เห็นว่าคนไทยทุกคนมีหน้าท่ีตอ้งรักชาติบา้นเมือง 

และรักษาความเป็นเอกราชของชาติ มิให้ศตัรูมารุกรานได ้และควรมีความรัก ความสามคัคีเพื่อ       

ความสงบสุขของประเทศชาติ 
 นอกจากน้ีบทละครพดูพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัเร่ืองอ่ืนๆ ก็

ไดรั้บความนิยมจากผูอ่้านและผูช้มละครเช่นกนั เป็นตน้ว่าบทละครพดูเร่ืองเห็นแก่ลูก ซ่ึงมีเน้ือหา

แสดงให้เห็นถึงความรักอนัยิ่งใหญ่ของบิดาท่ีมีต่อบุตร โดยยอมละความเห็นแก่ตวัเพื่อบุตรสาว  

บทละพูดเร่ืองน้ีไดรั้บการคดัเลือกจากคณะอนุกรรมการรวบรวมและคน้ควา้พระราชนิพนธ์ของ

พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั ใหแ้ปลออกเผยแพร่เป็นภาษาทางการของยเูนสโก 6 ภาษา 

อนัไดแ้ก่ ภาษาองักฤษ ฝร่ังเศส สเปน รุสเซีย อาหรับ และจีน5 

 ละครพดูพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั ไดรั้บความนิยมเน่ืองจาก

มีลกัษณะเด่นท่ีน่าสนใจ ซ่ึงสมถวิล วิเศษสมบติั6 ไดส้รุปไวด้งัน้ี 

 

  

 

 

 

 

                                                 
4
 หม่อมหลวงป่ิน มาลากลุ,งานละครของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าแผ่นดินสยาม 

(กรุงเทพมหานคร: ไทยวฒันาพานิช, 2518), 176. 

5
 กญัญรัตน ์เวชชศาสตร์, “ประวติังานละครของพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั,”สมเด็จพระมหาธีรราชปราชญ์สยาม 

(นครปฐม: มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2533),17. 

6
 สมถวิล วิเศษสมบติั,วรรณคดกีารละคร (กรุงเทพ: อกัษรบณัฑิต, 2525),36. 
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 ลกัษณะเด่นดงักล่าวทาํให้ผูอ่้านและผูช้มสามารถเขา้ใจและเขา้ถึงบทละครพูดไดง่้าย มี

อารมณ์ร่วม และสนุกสนานไปกบัเน้ือเร่ือง  
 นอกจากลักษณะเด่นดังกล่าวแล้วบทละครพูดพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระ       

มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัวยงัมีองคป์ระกอบของการประพนัธ์บทละครอยา่งครบถว้นอนัไดแ้ก่ โครงเร่ือง 

เน้ือเร่ือง ตวัละคร บทสนทนา ฉากเวลาสถานท่ี แก่นเร่ือง เทคนิคการแต่ง ท่วงทาํนองการแต่ง     

หางเสียงและนํ้าเสียงของผูแ้ต่ง และปรัชญาและแนวนิยมในการแต่ง7 
 โครงเร่ืองเป็นองคป์ระกอบสาํคญัท่ีทาํใหบ้ทละครพดูพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวมีความน่าสนใจ สนุกสนาน และน่าติดตาม เพราะโครงเร่ืองเป็นตวักาํหนด

พฤติกรรมของตวัละคร และเหตุการณ์ท่ีสําคญัๆของเร่ือง โครงเร่ืองอาจบอกให้ทราบว่าตวัละคร 

คิดอย่างไร พูดอย่างไร8 นอกจากน้ีโครงเร่ืองมีลกัษณะคลา้ยแผนท่ี คือเป็นการสังเขปเฉพาะจุดท่ี

สาํคญัๆ ของเร่ือง9  

การเขียนโครงเร่ืองมีกลวิธีการเขียนท่ีหลากหลายข้ึนอยู่กับลีลาการเขียนของผูเ้ขียน                   

โครงเร่ืองอาจมีเฉพาะเหตุการณ์สําคญัๆ แต่โครงเร่ืองท่ีดีและเป็นโครงเร่ืองท่ีผูอ่้านนิยมคือ      

โครงเร่ืองท่ีมีปัญหาหรือความขดัแยง้ (Conflict)10 

 ความขดัแยง้หมายถึง อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนกบัตวัละครอนัเป็นผลทาํให้ตวัละครไม่สามารถ

บรรลุความปรารถนาได้11  

พจ น านุ ก รมศัพ ท์วรรณ กรรม : ภ าพพ จ น์  โว ห าร  แ ละ ก ลการประ พัน ธ์  ฉบับ

ราชบณัฑิตยสถาน12 ไดใ้หค้วามหมายของความขดัแยง้วา่ 

 

 

 

 

                                                 
7
 นนัทท์ยา ลาํดวน,วรรณคดีการละคร, 137. 

8
 กหุลาบ มลัลิกะมาส,วรรณคดีวจิารณ์ , 101. 

9
 ลอเรนซ์ เพอร์ไรน์, Story and Structure (Harcourt, Bruce & World, Inc,1959),อา้งถึงใน กุหลาบ มลัลิกะมาส,วรรณคดีวิจารณ์ 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์หาวิทยาลยัรามคาํแหง, 2548), 101. 

10
 กหุลาบ มลัลิกะมาส,วรรณคดีวจิารณ์, 101. 

11 พิสมยั ศรีอนุพนัธุ์, “วรรณกรรมปัจจุบนั,” วฒันธรรมไทย 22, 9 (กนัยายน 2526), 45-51. 

12
ราชบณัฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรม : ภาพพจน์ โวหาร และกลการประพนัธ์ องักฤษ-ไทย (กรุงเทพฯ: 

ราชบณัฑิตยสถาน, 2539), 65. 
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 การต่อสู้ระหว่างอาํนาจสองฝ่ายท่ีเป็นปฏิปักษ์(antagonist)กนัในโครงเร่ืองของบท

ละคร(drama; play)หรือบนัเทิงคดี(fiction)ส่วนใหญ่ ความขดัแยง้ก่อให้เกิดความสนใจ ความ

ระทึกใจ(suspense) และ ความเครียด(tension) อาํนาจท่ีเป็นปฏิปักษ์กันน้ีฝ่ายหน่ึงมกัจะเป็น

มนุษย ์หรือเป็นสัตวห์รือส่ิงไม่มีชีวติท่ีสมมุติวา่มีความรู้สึกนึกคิดอยา่งมนุษย ์ซ่ึงตามปรกติจะ

เป็นตวัเอกซ่ึงจะเผชิญกบัความขดัแยง้ต่างๆ 

 ก. ความขดัแยง้ระหวา่งมนุษยก์บัมนุษย ์(Man against man) 

 ข. ความขดัแยง้ระหวา่งมนุษยก์บัอาํนาจเหนือธรรมชาติ (Man against Supernature) 

 ค. ความขดัแยง้ระหวา่งมนุษยก์บัธรรมชาติ (Man against Nature) 

 ง. ความขดัแยง้ระหวา่งมนุษยก์บัสังคม (Man against Social) 

 จ.ความขดัแยง้ภายในใจของตวัละครเอง (Man against himself) 

 

 

 

 

 

 

 จากความหมายของความขดัแยง้ทาํให้เห็นว่าลกัษณะสําคญัความขดัแยง้ไดแ้ก่ การต่อสู้

ของอาํนาจ 2 ฝ่าย จนนาํไปสู่การกระทาํท่ีเป็นการขดัขวางความตอ้งการของกนัและกนั และเม่ือเกิด

ความขดัแยง้ข้ึน ตวัละครตอ้งพยายามหาวิธีการแกไ้ขความขดัแยง้นั้น เพื่อใหป้ระสบความสาํเร็จใน

ดา้นต่างๆ  

ความขดัแยง้แบ่งเป็น 5 ประเภท ดงัน้ี13 

 

 

 

 

 

 

 

เม่ือพิจารณาบทละครพดูพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัจะเห็นว่า

แมเ้ป็นบทละครเร่ืองท่ีไม่ยาวนกั แต่มีการวางโครงเร่ืองท่ีน่าสนใจ และส่ิงท่ีทาํให้เร่ืองน่าติดตาม

นัน่กคื็อความขดัแยง้ และ การแกปั้ญหาของตวัละครท่ีปรากฏในเร่ือง 

ความขัดแย้งท่ีปรากฏในบทละครพูดร้อยแก้วพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระ       

มงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวมีความหลากหลาย เช่น ความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์ับมนุษย ์ได้แก่ เร่ือง

โพงพาง ขนมสมกบันํ้ ายา ผูร้้ายแผลง แกแ้คน้ และเห็นแก่ลูก ความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์บัสังคม 

ไดแ้ก่ เร่ืองหวัใจนกัรบ และเจา้ขา้,สารวดั ! ความขดัแยง้ภายในจิตใจของตวัละครเอง ไดแ้ก่ เร่ือง

เสียสละ เป็นตน้ เม่ือมีความขดัแยง้อนัหลายหลาก การแกปั้ญหาความขดัแยง้เหล่านั้นจึงมีวิธีการท่ี

หลากหลายดว้ย ความขดัแยง้และการแกปั้ญหาน้ีเองท่ีทาํให้บทละครพูดร้อยแกว้พระราชนิพนธ์

                                                 
13 สายทิพย ์นุกลูกิจ,วรรณคดีวจิารณ์ , 97. 
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อารักษ ์ (โกรธ)หล่อนกดี็แต่มานัง่ดูดเลือดฉนัเท่านั้นเอง! ใหต้กนรกสิ ถา้รู้อยา่งน้ีจะไม่มีเมีย

เสียดีกวา่ 

พวง พิลึกจริงๆ คุณทาํกบัตวัเองจะมาซดัเอากบัดิฉนัอยา่งไร 

อารักษ ์ กห็ล่อนเอาเงินไปใชเ้หลวแหลกเสียรู้จกัวา่เท่าไร ดูทีหรือ? ชัว่แต่ท่ีแต่งอยูก่บัตวันั้น

ก็เงินก่ีถุง แลว้มนัมีประโยชน์อะไรบา้ง เปล่าทั้งส้ิน เส้ือใส่สามวนัท้ิง แพรห่มหน

เดียวตอ้งท้ิงเหมือนกนั 

พวง ก็ทีท่ีคุณเอาไปถลุงเสียในวงไพ่ท่ีบา้นพระอากรทาํไมไม่คิดดูบา้ง? ท่ีเอาไปตก

รางวลัแม่รูปงามต่างๆนั้นไดป้ระโยชน์มากนักหรือ? พุทโธ่!พูดล่ะไม่เหลียวหลงั

บา้งเลย 

(ผูร้้ายแผลง: 182) 

 

อารักษ ์ เจา้คุณเห็นล่ะไหมขอรับ มนักวาดเสียเกล้ียงทีเดียว ผมคราวน้ีคงตอ้งถูก

นายท่านขนาบใหญ่เป็นแน่ ไม่พอท่ีเลยท่ีผมจะเอาเงินหลวงมาทาํหาย

เช่นน้ี ไม่ควรเลยท่ีจะใหม้ามีเหตุเช่นน้ี ผมเสียใจมาก เจา้คุณกท็ราบอยูแ่ลว้

วา่ผมถึงจะชัว่ดีอยา่งไรกย็งัไม่เคยเสียช่ือวา่รักษาพระราชทรัพยไ์ม่ดีจนหาย

เช่นน้ี 

(ผูร้้ายแผลง: 197) 

พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัมีความน่าสนใจและน่าติดตาม ผูว้ิจยัขอยกตวัอยา่ง    ความ

ขดัแยง้และการแกไ้ขปัญหาจากบทพระราชนิพนธ์บางเร่ือง ดงัน้ี  

ผูร้้ายแผลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนท่ียกมาน้ีเป็นความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์บัมนุษย ์ซ่ึงเป็นความขดัแยง้ระหว่างบุคคล

ในระบบเครือญาติ อนัไดแ้ก่ความขดัแยง้ระหว่างสามีและภรรยาเร่ืองความประพฤติ ตวัละครใน

เร่ืองทั้งพระยาอารักษร์าชการและแม่พวงผูเ้ป็นภรรยา ต่างมีพฤติกรรมการใชจ่้ายท่ีสุรุ่ยสุร่าย ซ่ึงทาํ

ใหท้ั้งสองเป็นหน้ีสินจาํนวนมาก จนเกิดความขดัแยง้ และแสดงออกดว้ยการใชถ้อ้ยคาํโตเ้ถียงหรือ

โยนความผดิใหอี้กฝ่าย 

 พระยาอารักษ์ราชการและแม่พวงไดเ้ลือกวิธีการแกปั้ญหาความขดัแยง้ดว้ย “การสร้าง

เหตุการณ์เพื่อหลอกลวง” กล่าวคือใชว้ิธีสร้างเหตุการณ์เพื่อหลอกลวงว่าขโมยข้ึนบา้นและอา้งว่า

ขโมยไดน้าํเงินของหลวงท่ีตนเกบ็ไวไ้ปดว้ย โดยทั้งพระยาอารักษร์าชการและแม่พวงหวงัว่าวิธีการ

น้ีจะเป็นประโยชน์เน่ืองจากจะไดน้าํเงินหลวงท่ีอา้งว่าหายมาใชส่้วนตวั อีกทั้งยงัจะไดรั้บความ

ช่วยเหลือเร่ืองภาระหน้ีสิน ดงัน้ี 
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ภกัดี พทุโธ่ ! น่ีแกน่ะไม่มีความเมตตาลกูแกบา้งเลยเทียวหรือ ถึงไดคิ้ดร้ายแก่เขาได ้

ยงังั้น? 

ลํ้า คิดร้ายยงัไง 

ภกัดี นายทองคาํ เขาจะมาแต่งกบัลกูสาวคนเช่นแกไดห้รือ? 

ลํ้า ถา้เขารักแม่ลออจริงละก ็ถึงผมจะเป็นคนเลวกวา่ท่ีผมเป็นอยูน่ี่เขาคงไม่รังเกียจ 

ภกัดี ถึงนายทองคาํจะไม่รังเกียจ คนอ่ืนๆก็คงตอ้งรังเกียจ ใครเขาจะมาคบคา้สมาคมไดอี้ก

ต่อไป ไปขา้งไหนเขาก็จะแลดูพูดซุบซิบกนั ถา้ใครเขาเล่ียงไดเ้ขาก็คงเล่ียง แกจะมาทาํ

ใหแ้ม่ลออเป็นหมาหวัเน่าหรือ? 

(เห็นแก่ลูก : 220) 

การแกปั้ญหาของพระยาอารักษร์าชการและแม่พวงไม่ไดท้าํให้หลุดพน้จากสภาพปัญหาท่ี

เผชิญอยู ่แต่ในทางตรงกนัขา้มกลบัเป็นการผกูปมปัญหาเพิ่มข้ึน เม่ือทั้งคู่ถูกจบัไดว้่าโกหกและถูก

นาํตวัไปดาํเนินคดีในท่ีสุด 

 ความขดัแยง้ระหวา่งมนุษยก์บัมนุษยน์อกจากพบความขดัแยง้ระหว่างบุคคลในระบบเครือ

ญาติแลว้ ยงัพบความขดัแยง้แบบอ่ืนๆ เช่น ความขดัแยง้ระหว่างมิตรกับมิตรในเร่ืองท่ีเก่ียวกับ

บุคคลท่ีสาม ดงัตวัอยา่งเร่ืองต่อไปน้ี 

เห็นแก่ลูก 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เร่ืองเห็นแก่ลูกเป็นความขดัแยง้ระหว่างมิตรกบัมิตรในเร่ืองท่ีเก่ียวกบับุคคลท่ีสาม ตอนท่ี

ยกมาน้ีเป็นความขดัแยง้ของชาย 2 คนท่ีมีฐานะเป็นพ่อ พ่อคนแรก “นายลํ้า”เป็นพ่อผูใ้ห้กาํเนิดแม่

ลออ ทาํความผดิจึงถูกตดัสินจาํคุกและเม่ือพน้โทษคิดท่ีจะมาให้ลูกเล้ียงดู พ่อคนท่ีสอง   “พระยา

ภกัดีนฤนารถ” เป็นพ่อท่ีเล้ียงดู พยายามปกป้องและรักษาความสุขของแม่ลออ จึงทาํใหท้ั้งสองเกิด

ความขดัแยง้กนั แต่นายลํ้ากส็ามารถแกปั้ญหาได ้ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลํ้า (น่ิงอยูค่รู่หน่ึง แลว้พูดเสียงเครือๆ) เจา้คุณขอรับ ใตเ้ทา้พูดถูก เด็กคนน้ีดีเกินท่ี

จะเป็นลกูผม ผมมนัเลวทรามเกินท่ีจะเป็นพอ่เขา ผมพ่ึงรู้สึกความจริงเด๋ียวน้ีเอง 

ภกัดี (ตบบ่านายลํ้า) พอ่ลํ้า! 

ลํ้า หล่อนไดเ้ขียนรูปพ่อของหล่อนข้ึนไวใ้นใจเป็นคนดีไม่มีท่ีติ ผมไม่ตอ้งการจะ

ลบรูปนั้นเสียเลย (ถอดแหวนวงหน่ึงจากน้ิว) น่ีแน่ะครับแหวนน้ีเป็นของแม่

นวล ผมไดติ้ดไปดว้ยส่ิงเดียวเท่าน้ีแหละ เจา้คุณไดโ้ปรดเมตตาผมสักที พอถึง

วนัแต่งงานแม่ลออ เจา้คุณไดโ้ปรดให้แหวนน้ีแก่เขา บอกว่าเป็นของรับไหว้

จากผม ส่งมาแทนตวั 

(เห็นแก่ลูก : 227-228) 
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 ตอนท่ียกมาน้ีเป็นการแกปั้ญหาของนายลํ้า นายลํ้าเลือกแกปั้ญหาดว้ย “การเสียสละเพ่ือคน

ท่ีรัก”กล่าวคือเขาไดแ้สดงความรักท่ีเขามีต่อลูกอย่างแทจ้ริงและยอมเสียสละไม่บอกความจริงกบั

ลูกว่าตนเองเป็นพ่อ เพื่อลูกจะได้มีชีวิตท่ีมีความสุขในสังคมได้ต่อไป การท่ีนายลํ้ าตัดสินใจ

แกปั้ญหาดว้ยวิธีน้ี เน่ืองมาจากนายลํ้าพ่ายแพต่้อความดีของแม่ลออจึงทาํให้เขามีสติคิดไดว้่าควร

แกปั้ญหาอยา่งไร การแกปั้ญหาของนายลํ้านาํความสุขสงบมาสู่ทุกคนทั้งแม่ลออ พระยาภกัดี และ

ตวันายลํ้าเอง นบัเป็นวิธีการท่ีสร้างความประทบัใจ และความต้ืนตนัใจใหแ้ก่ผูอ่้านอีกดว้ย 

จากตวัอย่างท่ีวิเคราะห์ความขดัแยง้และการแกไ้ขปัญหาของตวัละครขา้งตน้ เห็นไดว้่า

ผลลพัธ์ของการแกปั้ญหาความขดัแยง้มี 2 อย่าง คือ สามารถแกปั้ญหาไดจึ้งพบความสุขสงบ และ 

ไม่สามารถแกปั้ญหาไดจึ้งพบความยากลาํบาก  

 เม่ือเกิดความขดัแยง้และปัญหา คนในสังคมต่างมีวิธีการแกปั้ญหาท่ีแตกต่างกนัออกไป 

ทั้งน้ีในสงัคมไทยซ่ึงเป็นสงัคมแห่งพระพทุธศาสนา วิธีการแกปั้ญหาท่ีควรนาํมาพิจารณาคือการใช้

หลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา 

ผูว้ิจยัเห็นวา่หลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาอนัเป็นสากลท่ีใชใ้นการแกไ้ขความขดัแยง้และ

ปัญหาคือ อริยสจัส่ี เน่ืองจาก อริยสจัส่ี เป็นหลกัธรรมท่ีแสดงใหเ้ห็นเหตุเห็นผลของความทุกขห์รือ

ปัญหา และมีกระบวนการปฏิบติัเพื่อขจดัความทุกขห์รือปัญหานั้นให้ส้ินไป ดงัท่ีสมเด็จพระมหา

สมณเจา้ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส14 ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัอริยสจัส่ี ดงัน้ี 
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 สมเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส,สารานุกรมพระพุทธศาสนา(กรุงเทพมหานคร:มหามกฏุราชวิทยาลยั

,2529),40-41. 

 อริยสัจจ ์สภาพท่ีเป็นจริงของพระอริยะมี 4 คือ 1. ทุกข ์2. สมุทยั คือเหตุให้

เกิดทุกข ์3. นิโรธ คือความดบัทุกข ์4. มรรค คือขอ้ปฏิบติัให้ถึงความดบัทุกข ์ความ

ไม่สบายกายไม่สบายใจได้ช่ือว่าทุกข์ เพราะเป็นของทนได้ยาก ตัณหาคือความ

ทะยานอยากไดช่ื้อวา่สมุทยั เพราะเป็นเหตุใหทุ้กขเ์กิด ตณัหานั้นมีประเภทเป็น 3 คือ 

ตณัหาความอยากในอารมณ์ท่ีน่ารักใคร่ เรียกว่ากามตณัหาอยา่ง1 ตณัหาความอยาก

เป็นโน่นเป็นน่ี เรียกว่าภวตณัหาอยา่ง1 ตณัหาความอยากไม่เป็นโน่นเป็นน่ี เรียกว่า

วิภวตณัหาอย่าง1 ความดบัตณัหาให้ส้ินเชิง ทุกข์ดบัไปไดช่ื้อว่านิโรธ เพราะเป็น

ความดบัทุกข ์ปัญญาอนัเห็นชอบวา่ส่ิงน้ีทุกข ์ส่ิงน้ีเหตุใหเ้กิดทุกข ์ส่ิงน้ีความดบัทุกข ์

ส่ิงน้ีทางให้ถึงความดบัทุกข ์ไดช่ื้อว่ามรรค เพราะเป็นขอ้ปฏิบติัให้ถึงความดบัทุกข ์

มรรคนั้นมีองค์ 8 ประการ คือ ปัญญาอนัเห็นชอบ1 ดาํริชอบ1 เจรจาชอบ1 ทาํการ

งานชอบ1 เล้ียงชีวติชอบ1 ทาํความเพียรชอบ1 ตั้งสติชอบ1 ตั้งใจชอบ1 

  

   ส
ำนกัหอ
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 1.ทุกข ์แปลวา่ ความทุกข ์หรือสภาพท่ีทนไดย้าก ไดแ้ก่ปัญหาต่างๆของมนุษย ์

 2.ทุกขสมุทยั แปลวา่ เหตุเกิดแห่งทุกข ์ไดแ้ก่ ความอยากท่ียดึถือเอาตวัตนเป็นท่ีตั้ง 

โดยอาการซ่ึงอยากจะเสพเสวย อยากจะได ้อยากจะเป็น อยากจะไม่เป็นอยา่งนั้นอยา่งน้ี รวม

เรียกตณัหา แยกได้ 3 อย่าง คือ กามตณัหา คือ ความกระหายอยากได้อารมณ์ท่ีน่าพอใจ 

ภวตณัหา คือ ความกระหายอยากในความถาวรมัน่คง มีอยู่คงอยู่ตลอดไป วิภวตณัหา คือ 

ความกระหายอยากในความดบัส้ินขาดสูญแห่งตวัตน 

 3.ทุกขนิโรธ แปลวา่ ความดบัทุกข ์เม่ือกาํจดัอวชิชา สาํรอกตณัหาส้ินแลว้ กจ็ะหลุด

พน้เป็นอิสระ ประสบความสุขท่ีบริสุทธ์ิ 

 4.ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เรียกสั้ นๆว่า มรรค คือ ขอ้ปฏิบัติให้ถึงการดับทุกข ์

ไดแ้ก่ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกปัปะ สัมมาวาจา สัมมากมัมนัตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ 

สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ 

 ทุกข์ เปรียบเสมือนของหนัก สมุทัย เปรียบเสมือนการถือของหนัก นิโรธ 

เปรียบเสมือนวางของหนกั และมรรค เปรียบเสมือนอุบายเป็นเคร่ืองวางของหนกั 
 ทุกข์เปรียบเสมือนโรคร้าย สมุทัย เปรียบเสมือนสมมุติฐานของโรค นิโรธ 

เปรียบเสมือนความสงบของโรค และมรรค เปรียบเสมือนยา 
 ทุกข์ เปรียบเสมือนอาหารท่ีหาได้ยาก สมุทัย เปรียบเสมือนฝนไม่ดี นิโรธ 

เปรียบเสมือนอาหารท่ีหาไดง่้าย และมรรค เปรียบเสมือนฝนดี 

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตุโต)15 ไดอ้ธิบายความหมายของอริยสจัส่ีแต่ละขอ้ดงัน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากน้ีในอรรถกถาวิภงัค์16ไดอ้ธิบายความหมายของอริยสัจส่ีโดยการอุปมาไวห้ลาย

ประการ ดงัน้ี 

 

 

  

 

 

 

 

 คาํอธิบายเก่ียวกบัอริยสัจส่ีขา้งตน้สามรถสรุปไดว้่าอริยสัจส่ีเป็นหลกัธรรมท่ีสอนให้เห็น

เหตุและผลของปัญหามี 4 ประการ ดงัน้ี ทุกข ์คือปัญหาต่างๆในชีวิต เป็นสภาพท่ีทนไดย้าก สมุทยั

คือสาเหตุของความทุกขห์รือปัญหาอนัเกิดจากตณัหา 3 ประการ ไดแ้ก่ กามตณัหาคือความลุ่มหลง

ในรูป รส กล่ิน เสียง และสัมผสั ภวตณัหาคือความอยากไดน้ั่น อยากไดน่ี้ อยากมี อยากเป็น และ

วิภวตณัหาคือความอยากไม่เป็นนั่นเป็นน่ี นิโรธ คือสภาวะท่ีความทุกขห์รือปัญหาหมดไป และ

มรรค คือวิธีการท่ีจะลงมือปฏิบติัเพื่อขจดัความทุกขห์รือปัญหาใหห้มดส้ินไป  

                                                 
15 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตุโต),พุทธธรรม (กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลยั, 2546), 493-497. 
16 พระอภิธรรมปิฎก เล่ม 2 วภัิงค์ภาคที่ 1 และอรรถกถา (กรุงเทพฯ: มหามกฏุราชวิทยาลยั,2528),305-306. 
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ภิรมย ์ เพราะหล่อนไดพ้ลาดท่า ยอมเสียตวัแก่ผมเสียโดยมิไดร้อให้ผูใ้หญ่ยกย่องให้กนั 

เพราะฉะนั้นถา้ต่างวา่ผมจะเล่นตวัไม่ยอมรับเอาหล่อนเป็นภรรยา อยา่งเช่นท่ีคนอ่ืน

เขาไดท้าํกนัมาแลว้ หล่อนกจ็ะตกอยูใ่นความยากลาํบากจริงไหม 

(ขนมสมกบันํ้ายา: 16) 

อริยสัจส่ีจึงเป็นหลกัธรรมท่ีสามารถใชแ้กปั้ญหาทุกปัญหาไดเ้ป็นอย่างดี เป็นวิธีการทาง

วิทยาศาสตร์อยา่งหน่ึงท่ีสามารถนาํมาประยกุตใ์ชใ้นวิชาการทางโลกแขนงต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาชีวิต สังคม บา้นเมือง 

และเศรษฐกิจ17 ดงันั้นอริยสัจส่ีจึงมิไดเ้ป็นหลกัธรรมขั้นสูงท่ีมุ่งสู่การหลุดพน้เท่านั้น แต่หากนาํ

อริยสัจส่ีมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาชีวิตประจาํวนั มนุษยก์็จะเป็นผูท่ี้มีความสุขสงบและ

สามารถหาทางออกท่ีแทจ้ริงของปัญหาไดทุ้กเร่ือง  

 จากแนวคิดท่ีว่าอริยสัจส่ีสามารถนาํมาประยุกตใ์ชใ้นการแกไ้ขปัญหาต่างๆได ้ผูศึ้กษาจึง

สนใจนําอริยสัจส่ีมาวิเคราะห์การแก้ปัญหาความขดัแยง้ของตวัละครในบทละครพูดร้อยแก้ว      

พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัว เน่ืองจากวรรณกรรมเป็นงานสร้างสรรคท่ี์

ถ่ายทอดประสบการณ์อนัเก่ียวกบัเร่ืองราวชีวิตของมนุษยใ์นสังคม ดว้ยเหตุน้ีบทละครพูดซ่ึงเป็น

วรรณกรรมชนิดหน่ึง จึงสะทอ้นให้เห็นถึงปัญหาความขดัแยง้ และการแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนของ

มนุษยด์ว้ย การนาํอริยสัจส่ีมาวิเคราะห์ความขดัแยง้และการแกปั้ญหาของตวัละคร ย่อมจะทาํให้

เห็นไดว้่าตวัละครมีปัญหาเกิดจากอะไร และแกไ้ขได ้หรือไม่ อย่างไร ซ่ึงย่อมเป็นแนวทางและ

บทเรียนชีวิตแก่ผูอ่้านผูช้ม  

ผูว้ิจยัขอยกตวัอยา่งการวิเคราะห์ความขดัแยง้และการแกปั้ญหาของตวัละครโดยใชอ้ริยสัจ

ส่ีจากบทละครพดูพระราชนิพนธ์พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั ดงัน้ี  

เร่ือง “ขนมสมกบันํ้ ายา” เป็นเร่ืองราวของสามีภรรยาคู่หน่ึงท่ีสามีไม่ให้เกียรติภรรยา 

ภรรยาจึงคิดแกปั้ญหาดว้ยการตอบโตก้ลบัจนทาํใหเ้กิดปัญหาอ่ืนตามมาซ่ึงวิเคราะห์ได ้ดงัน้ี 

ทุกขห์รือปัญหาของตวัละครคือ นางภิรมยฤ์ดีมีปัญหาเร่ืองสามีไม่ใหเ้กียรตินาง ดว้ยการนาํ

เร่ืองความประพฤติของนางก่อนแต่งงานไปเล่าใหเ้พื่อนฟัง ดงัน้ี 

 

  

 

 

 

 สมุทยัหรือเหตุของความทุกขค์ร้ังน้ีเกิดจากการท่ีนางภิรมยฤ์ดีอยากใหส้ามียกยอ่งใหเ้กียรติ

นางอยา่งจริงใจทั้งต่อหนา้และลบัหลงั เม่ือสามีไม่ปฏิบติัดงันั้นนางจึงเกิดโทสะ และเลือกแกปั้ญหา
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 จาํลอง ดิษยวณิช,จติวทิยาของความดับทุกข์ (เชียงใหม่: การเวียงการพมิพ,์ 2544), 7-8. 
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ภิรมย ์ (โกรธพูดเสียงดงั) แม่สร้อย! น่ีหล่อนหมายความว่าเม่ือก่อนท่ีแต่งงาน

กนัน่ะ หล่อนเคยคบชูฉ้ะนั้นหรือ 

นางภิรมย ์ (พดูเฉยๆ) ไม่ตอ้งตะโกนกไ็ด ้หูดิฉนัไม่หนวก 

ภิรมย ์  หล่อนไม่เคยคบชูห้รือ 

นางภิรมย ์ (คงพดูเฉยๆ) เคย  

(ขนมสมกบันํ้ายา : 20) 

 

ภิรมย ์  (เอาไวไ้ม่อยู ่พดูเสียงดงั) หล่อนตอ้งบอก! 

นางภิรมย ์ ถา้คุณจะตะเบง็เสียงใส่ดิฉนัเช่นน้ี ดิฉนัตอ้งขอลา 

(ขนมสมกบันํ้ายา : 23) 

 

ภิรมย ์ (เสียงอ่อน) แม่สร้อย ! ไหนๆเราไดม้าอยูเ่ป็นคู่ทุกขค์ู่ยากกนัแลว้ ลูกเตา้ก็มีดว้ยกนั

แลว้ จะมาแตกร้าวกนัก็อายเขาเปล่าๆ เม่ือหล่อนไม่รักฉัน ฉันก็ไม่ฝืนใจหล่อน เป็น

แต่ขอใหค้งอยูเ่ป็นแม่เรือนของฉนัต่อไปเท่านั้น 

(ขนมสมกบันํ้ายา : 23) 

 

ดว้ย “การสร้างเหตุการณ์ใหเ้ขา้ใจผดิ”ดว้ยการบอกว่านางเคยคบชู ้ซ่ึงการกระทาํดงักล่าวไม่ไดเ้ป็น

การแกปั้ญหาท่ีสาเหตุท่ีแทจ้ริง แต่เป็นการกระทาํเพื่อความสะใจและตอบโต ้

 

 

 

 

 

 

 

  

การกระทาํของนางภิรมยฤ์ดีแสดงใหเ้ห็นวา่นางรู้เหตุแห่งปัญหา แต่เลือกวิธีการแกปั้ญหา

ไม่ตรงกบัสาเหตุ จึงเป็นการเพิ่มปมปัญหาใหม่ใหก้บัชีวติคู่ คือ ทาํใหห้ลวงภิรมยฤ์ดีเกิดความทุกข์

ดว้ยคิดวา่ภรรยาคบชูแ้ละเม่ือมีปากเสียงกนัภรรยาจึงขอแยกทาง ดงัความวา่ 

 

 

 

 

  

สมุทยัหรือเหตุแห่งปัญหาของหลวงภิรมยฤ์ดีคือ หลวงภิรมยฤ์ดีอยากในกามในรสแห่ง

ความรัก  อนัเกิดจากความปรารถนาในอารมณ์รักท่ีมีต่อภรรยา เม่ือรู้ว่าภรรยามีชูจึ้งเกิดโทสะ และ

ดว้ยความตอ้งการใหภ้รรยาอยูก่บัเขาตลอดไป เม่ือภรรยาขอแยกทางเขาจึงเกิดความกลวั เพราะเขา

ยดึติดอยูก่บัความรัก ดงัความวา่ 

 

 

 

 

 

  

เม่ือหลวงภิรมยฤ์ดีมีปัญหาเร่ืองภรรยาขอแยกทางเกิดข้ึน ดว้ยความรักท่ีเขามีต่อภรรยาและ

กลัวภรรยาจะขอแยกทาง เขาจึงเลือกการแก้ปัญหาด้วยการสัญญาว่าจะให้เกียรติภรรยา การ
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นางภิรมย ์ ดิฉันไม่อยากให้เกิดความอบัอายอะไรเขาเลย แต่ดิฉันยอมให้คุณถือว่า

ดิฉันเป็นทาสา เพราะไดพ้ลาดท่าเสียทีแก่คุณเช่นนั้นไม่ไดอี้กต่อไป คุณ

ตอ้งสัญญาวา่จะไม่อวดแก่เพ่ือนฝงูเช่นท่ีอวดเม่ือก้ีน้ีอีกเลย 

ภิรมย ์ ฉนัยอมสัญญาตามใจหล่อน ฉนัรับผดิทุกอยา่ง มาบดัน้ีฉนัรู้สึกแลว้วา่ ฉนั

มีความรักหล่อนปานใด เพราะฉะนั้นฉนัจะยอมตามใจหล่อนทุกอยา่ง 

นางภิรมย ์ ถา้เช่นนั้นก็คงอยู่ดว้ยกนัไปได ้คุณตอ้งเขา้ใจดีว่าการท่ีจะอยู่ดว้ยกนัได ้

และยอมทนระกาํลาํบากก็เพราะรักกนั ความรักเป็นเคร่ืองจองจาํแน่นยิ่ง

กว่าโซ่ตรวนใดๆทั้งส้ิน ส้ินรักแลว้ถึงจะล่ามโซ่ขงัห้องไวก้บัผูห้ญิงก็คง

หนีไปมีชูจ้นได ้

(ขนมสมกบันํ้ายา : 24) 

 

แกปั้ญหาของหลวงภิรมยฤ์ดีเห็นไดว้่าเกิดจากความรักและความกลวั ไม่ไดเ้กิดจากความรู้สึกท่ี

ตอ้งการให้เกียรติภรรยาอย่างแทจ้ริง แต่ถึงอย่างไรการแกปั้ญหาดงักล่าวก็ทาํให้นางภิรมยฤ์ดีเลิก

ความคิดขอแยกทาง จึงทาํให้หลวงภิรมยฤ์ดีพน้ทุกขเ์ร่ืองภรรยาขอแยกทาง และนางภิรมยฤ์ดีก็พน้

ทุกขเ์ร่ืองสามีไม่ใหเ้กียรติ       ดงัความวา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

เม่ือนางภิรมยฤ์ดีพน้ทุกขจ์ากเร่ืองท่ีสามีไม่ให้เกียรติ นางจึงยอมบอกความจริงเร่ืองการคบ

ชูว้่าแทจ้ริงชูท่ี้นางกล่าวถึงนั้นก็คือหลวงภิรมยฤ์ดีนั่นเอง ความจริงจากนางภิรมยจึ์งทาํให้หลวง

ภิรมยฤ์ดีหลุดจากห่วงทุกขเ์ร่ืองเมียคบชู ้  

จากการวิเคราะห์พฤติกรรมของตวัละครในเร่ืองขนมสมกบันํ้ายาขา้งตน้ เห็นไดว้่าตวัละคร

หลุดจากทุกขท่ี์ตนเองเผชิญได ้แต่วิธีการท่ีทาํใหห้ลุดพน้นั้นไม่ใช่การดบัสาเหตุท่ีแทจ้ริง นางภิรมย์

ใชว้ิธีการสร้างสถานการณ์เพื่อตอบโตพ้ระภิรมย ์ส่วนพระภิรมยห์ลงติดอยู่กบัความรักท่ีมีต่อนาง

ภิรมยจึ์งยอมทาํตามท่ีนางขอ ปัญหาทุกอยา่งจึงดูว่าคล่ีคลาย แต่เม่ือวิเคราะห์ดว้ยอริยสัจส่ีจะเห็นได้

ว่าการดบัทุกขน์ั้น ดบัไม่ตรงสาเหตุ เป็นการดบัท่ีปลายเหตุ ดงันั้นความทุกขห์รือปัญหาจึงไม่ถูก

ขจดัไปอยา่งถาวร จากเร่ืองราวของบทละคร หากวนัใดท่ีตวัละครทั้งสองเกิดผดิใจกนัข้ึนอีก ปัญหา

เหล่าน้ีก็จะกลบัมา เร่ืองน้ีจึงแสดงให้เห็นว่าตวัละครถูกลวงให้คิดว่าแก้ไขปัญหาได้สําเร็จ แต่

แทจ้ริงแลว้เป็นเพียงทางออกชั่วคราวเท่านั้น และการแกไ้ขปัญหาแบบไม่ตรงสาเหตุและคิดว่า

แกไ้ขปัญหาถูกตอ้งน้ีเองท่ีเป็นสาเหตุของความวุน่วายต่างๆ ทั้งในโลกแห่งละครและโลกแห่งความ

เป็นจริง อย่างไรก็ตามปัญหาเหล่าน้ีจะหมดไปไดห้ากแกปั้ญหาตามอริยสัจส่ีซ่ึงเป็นหลกัแห่งเหตุ

และผล อนัจะทาํใหม้องเห็นเหตุท่ีแทจ้ริงและแกไ้ขไดอ้ยา่งตรงจุด 
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 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว ทรงถือว่าการละครนอกจากจะเป็น

เคร่ืองบนัเทิงใจและใหค้วามสุขแลว้ ยงัเป็นวิถีแห่งการศึกษาท่ีสาํคญัเพราะละครเป็นส่ิงท่ี

จะโนม้นา้วจิตใจใหค้นเห็นผิดเห็นชอบได ้ทาํให้จิตใจสูงข้ึน จึงไดท้รงส่งเสริมการละคร

เป็นอนัมาก 

นางภิรมย ์ ดิฉนักไ็ม่อยากใหเ้กิดเหตุอบัอายอะไรเขาเลย แต่ดิฉนัยอมใหคุ้ณ

ถือวา่ดิฉนัเป็นทาสา เพราะไดพ้ลาดท่าเสียทีแก่คุณเช่นนั้นไม่ได้

อีกต่อไป คุณตอ้งสัญญาวา่จะไม่อวดแก่เพ่ือนฝงูเช่นท่ีอวดเม่ือก้ี

น้ีอีกเลย 
ภิรมย ์ ฉันยอมสัญญาตามใจหล่อน ฉันรับผิดทุกอยา่ง มาบดัน้ีฉันรู้สึก

แล้วฉันมีความรักหล่อนปานใด เพราะฉะนั้ นจะยอมตามใจ

หล่อนทุก อยา่ง 

นางภิรมย ์ ถา้เช่นนั้นกค็งอยูด่ว้ยกนัไปได.้.. 

(ขนมสมกบันํ้ายา:23-24) 

 

จากตวัอยา่งการศึกษาเร่ืองความขดัแยง้ การแกปั้ญหา และการวิเคราะห์การแกปั้ญหาตาม

หลกัอริยสัจส่ี แสดงให้เห็นว่าบทละครพูดร้อยแกว้ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้

เจา้อยูห่ัว เป็นวรรณคดีท่ีให้ทั้งความสนุกสนาน และความประเทืองปัญญาในการใหแ้ง่คิดเก่ียวกบั

การดาํเนินชีวิต ดงัท่ีเบญจมาศ พลอินทร์ และ เศรษฐ พลอินทร์18ไดก้ล่าวเก่ียวกบังานละครใน

พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั วา่ 

 

 

 

 

 

 

 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรงใชล้ะครเป็นส่ือในการให้การศึกษา อบรม

จริยธรรมแก่ประชาชน ดังนั้นบทพระราชนิพนธ์ของพระองค์จึงปรากฏแนวคิดหลายเร่ือง ดัง

ตวัอยา่งจากเร่ืองขนมสมกบันํ้ายา ท่ีปรากฏแนวคิดเก่ียวกบัครอบครัว ในเร่ืองหนา้ท่ีของสามีภรรยา

ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากตวัอย่างท่ียกมาเป็นหน้าท่ีท่ีสามีพึงปฏิบติัต่อภรรยานั่นคือการให้เกียรติและยกย่อง

ภรรยา นอกจากน้ียงัปรากฏแนวคิดเก่ียวกบัหนา้ท่ีของภรรยาท่ีตอ้งซ่ือสตัยต่์อสามี ดงัน้ี 
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 เบญจมาศ พลอินทร์ และ เศรษฐ พลอินทร์,วรรณคดกีารละคร , 111. 
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แนวคิดเ ก่ียวกับเ ร่ืองครอบครัวในเ ร่ืองหน้า ท่ีของสามีภรรยา ท่ีปรากฏในเ ร่ือง                 

ขนมสมกับนํ้ ายาเป็นแนวคิดท่ีสําคญัมากเพราะหากสามีภรรยาละเลยหน้าท่ีของตน ก็อาจเป็น

สาเหตุใหส้ถาบนัครอบครัวล่มสลายได ้

 แนวคิดท่ีปรากฏในบทพระราชนิพนธ์บทละพูดยงัมีปรากฏให้เห็นอีกหลายแนวคิด เช่น 

แนวคิดเร่ืองความรักชาติจากเร่ืองหัวใจนกัรบ แนวคิดเร่ืองความเสียสละจากเร่ืองเสียสละ แนวคิด

เร่ืองการรักษาระเบียบวินยัจากเร่ืองเจา้ขา้,สารวดั! และแนวคิดเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริตจากเร่ือง

โพงพางและผูร้้ายแผลง เป็นตน้  

จากท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้่า บทละครพูด พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว เป็นบทพระราชนิพนธ์ท่ีมีคุณค่า มีความน่าสนใจ เน่ืองจากมีการสร้างสรรค์

ความขดัแยง้และการแกปั้ญหาท่ีหลากหลาย และเม่ือนาํอริยสัจส่ีมาใชว้ิเคราะห์การแกปั้ญหาทาํให้

รู้เท่าทนัปัญหา และเป็นแนวทางในการดาํเนินชีวิตในสังคมได ้นอกจากน้ีแลว้แนวคิดท่ีสะทอ้นให้

เห็นจากความขดัแยง้และการแกปั้ญหายงัเป็นแนวคิดอนัสากลท่ีสามารถประยุกตใ์ชไ้ดทุ้กยุคทุก

สมยัดว้ย  

อน่ึงจากการศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบับทพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้

เจา้อยู่หัวพบว่า มีผูส้นใจศึกษาบทพระราชนิพนธ์ของพระองคเ์ป็นจาํนวนมาก ส่วนหน่ึงมุ่งศึกษา

ทางดา้นแนวคิดเร่ืองการเมืองการปกครอง และอีกส่วนหน่ึงมุ่งศึกษาทางดา้นบนัเทิงคดี ทั้งดา้น

องคป์ระกอบ และสุนทรียศาสตร์ อย่างไรก็ตาม ยงัไม่ปรากฏว่ามีผูน้าํอริยสัจส่ีมาศึกษาวิเคราะห์

ความขดัแยง้ของตวัละคร เพื่อแสดงใหเ้ห็นกระบวนการการแกปั้ญหา ดว้ยเหตุน้ีจึงทาํใหว้ิจยัสนใจ

ศึกษาการแกปั้ญหาความขดัแยง้ดว้ยอริยสัจส่ี และศึกษาแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้

เจา้อยู่หัวท่ีปรากฏในบทพระราชนิพนธ์บทละครพูดร้อยแก้ว ซ่ึงนอกจากจะเป็นประโยชน์แก่

การศึกษาดา้นวรรณคดีหรือวรรณกรรมแลว้ ยงัทาํใหเ้ห็นวา่วรรณกรรมบทละครดงักล่าวเป็นเคร่ือง

ประเทืองสติปัญญานอกเหนือไปจากการเป็นส่ือบนัเทิงดว้ย 

 

ภิรมย ์ ...แม่สร้อย ! น่ีหล่อนหมายความว่า เม่ือก่อนท่ีแต่งงานกันน่ะ 

หล่อนเคยคบชูฉ้ะนั้นหรือ...   

นางภิรมย ์ เคย...มีลกูดว้ยกนัคนนึง... 

ภิรมย ์ หล่อนยงัรักเขาอยูห่รือ 

นางภิรมย ์ ผูห้ญิงโดยมากตอ้งรักผูช้ายท่ีเป็นพอ่ของลูกคนแรกท่ีตวัมี  

(ขนมสมกบันํ้ายา:20) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 2.1 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัความขัดแย้ง 

นิพนธ์ อินสิน19 ศึกษาเร่ือง ความขดัแย้งในวรรณกรรมสามเร่ืองของสุนทรภู่  ไดแ้ก่ โคบุตร 

สิงหไกรภพ และพระอภยัมณี โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือวิเคราะห์ความขดัแยง้อนัเป็นองคป์ระกอบ

สาํคญัของการสร้างวรรณกรรม ศึกษาลกัษณะร่วมและลกัษณะเฉพาะของความขดัแยง้ และศึกษา

สภาพสังคมไทยและโลกทศัน์ของกวีท่ีสะทอ้นผ่านความขดัแยง้ ผลการศึกษาพบว่า ความขดัแยง้

เป็นองคป์ระกอบหลกัของการสร้างวรรณกรรมของสุนทรภู่ อนัเป็นความขดัแยง้หลกัและความ

ขดัแยง้อ่ืนๆประกอบกนั และทุกความขดัแยง้มีผลต่อการดาํเนินเร่ือง ลกัษณะร่วมของความขดัแยง้

ท่ีปรากฏในวรรณกรรมทั้ง 3 เร่ืองคือ ความขดัแยง้ระหว่างเผา่พนัธ์ุ ซ่ึงเป็นความขดัแยง้หลกั ความ

ขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์บัอาํนาจเวทมนตค์าถา ความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์บัระบบค่านิยม ความ

ขดัแยง้ภายในใจของตวัละคร และความขดัแยง้ระหว่างชนชั้น ส่วนความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์บั

ธรรมชาติพบในเร่ืองพระอภยัมณีเร่ืองเดียว ความขดัแยง้ท่ีปรากฏมีความสัมพนัธ์กบัความขดัแยง้ท่ี

เกิดข้ึนจริงในสงัคมท่ีกวีมีชีวิตอยู ่

 

พฤทธ์ิ ศุภเศรษฐศิริ20 ศึกษาเร่ือง ลักษณะขัดแย้งและความขัดแย้งในพระราชนิพนธ์บท

ละครนอกในพระบาทสมเดจ็พระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาลกัษณะขดัแยง้

อนัเป็นองคป์ระกอบสาํคญัของการสร้างวรรณกรรม เพื่อศึกษาความขดัแยง้และนาฏการท่ีเกิดข้ึน

จากลกัษณะความขดัแยง้ และศึกษาสภาพสังคมไทยและโลกทศัน์ของกวีท่ีสะทอ้นผ่านความ

ขดัแยง้ ผลการศึกษาพบว่า ลกัษณะความขดัแยง้เป็นองคป์ระกอบพื้นฐานในการสร้างวรรณกรรม 

และเป็นองคป์ระกอบสําคญัท่ีทาํให้เกิดความขดัแยง้และนาฏการ ลกัษณะขดัแยง้ท่ีปรากฏ ไดแ้ก่ 

ลกัษณะขดัแยง้ทางดา้นตวัละครซ่ึงเป็นลกัษณะขดัแยง้หลกั ลกัษณะขดัแยง้ระหว่างตวัละครกบั

ส่ิงแวดลอ้มหรือสงัคม ลกัษณะขดัแยง้ระหวา่งเหตุการณ์ ความขดัแยง้ท่ีปรากฏจากลกัษณะขดัแยง้มี

ทั้งความขดัแยง้ภายนอก ความขดัแยง้ภายใน และความขดัแยง้ทางสังคม ลกัษณะขดัแยง้ท่ีปรากฏ

ในบทพระราชนิพนธ์มีความสมัพนัธ์สอดคลอ้งกบัสภาพจริงของสงัคมในสมยัของกวี 

 

                                                 
19

 นิพนธ์ อินสิน, “ความขดัแยง้ในวรรณกรรมสามเร่ืองของสุนทรภู่,”(วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบณัฑิต สาขาภาษาไทย 

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2520), 213-216. 

20
 พฤทธ์ิ ศุภเศรษฐศิริ, “ลกัษณะขดัแยง้และความขดัแยง้ในพระราชนิพนธ์บทละครนอกในพระบาทสมเด็จพระ                

พทุธเลิศหลา้นภาลยั,”(วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบณัฑิต สาขาภาษาไทย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2523), 256-262. 

   ส
ำนกัหอ
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เยาวลกัษณ์ กิตติชยั21 ศึกษาเร่ือง ความขัดแย้งในวรรณกรรมนิทานพืน้บ้านอีสาน โดยมี

จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาลกัษณะความขดัแยง้ของวรรณกรรมนิทานพ้ืนบา้นอีสานและศึกษาภาพ

สะทอ้นทางสงัคมจากความขดัแยง้ ผลการศึกษาพบว่า ลกัษณะความขดัแยง้ในนิทานพ้ืนบา้นอีสาน

มี 5 ลกัษณะ คือ ความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์บัมนุษย ์ความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์บัสังคม ความ

ขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์บัส่ิงเหนือธรรมชาติ ความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์บัธรรมชาติ และความ

ขดัแยง้ภายในใจของตวัละคร ภาพสะทอ้นของสังคมจากความขดัแยง้พบว่าสะทอ้นความเช่ือ 

ค่านิยม และประเพณี ดา้นการเมืองการปกครอง ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และความสัมพนัธ์

ระหวา่งชุมชน 

 

 สุทศัน์ วงศค์าํ22 ศึกษาเร่ือง ความขดัแย้งในวรรณกรรมของชาติกอบจิตติ โดยมีจุดมุ่งหมาย

เพื่อศึกษากลวิธีการสร้างสถานการณ์ความขดัแยง้ กระบวนการของความขดัแยง้ 2 แบบ ไดแ้ก่ 

ความขดัแยง้ภายในตวับุคคล และความขดัแยง้ระหวา่งบุคคล ผลการศึกษาพบว่า ความขดัแยง้ในตวั

บุคคล เป็นความขดัแยง้ท่ีเกิดจากการท่ีบุคคลจะตอ้งเลือกตดัสินใจอย่างใดอย่างหน่ึง โดยมากเกิด

จากความตอ้งการท่ีจะบรรลุตามเป้าหมาย ความขดัแยง้ระหว่างบุคคลมีสาเหตุมาจากความแตกต่าง

ของบุคคล สาเหตุของความขดัแยง้ระหว่างบุคคลท่ีสาํคญั คือ การคิดไม่เหมือนกนั การกระทาํไม่

เหมือนกัน และผลประโยชน์ขดักัน ความขดัแยง้ท่ีพบได้แก่ ความขดัแยง้ด้านความเช่ือ ความ

ขดัแยง้ดา้นการเมือง ความขดัแยง้ดา้นค่านิยม และความขดัแยง้ดา้นอ่ืนๆ 

 

นริศรา โหระโช23 ศึกษาเร่ือง ความขัดแย้งในนวนิยายของทมยันตี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ

ศึกษาความขดัแยง้รายเร่ือง ความขดัแยง้ภาพรวม และลกัษณะร่วมของความขดัแยง้ในนวนิยายของ

ทมยนัตี และศึกษาภาพสะทอ้นของสังคมไทยจากความขดัแยง้ ผลการศึกษาพบว่าความขดัแยง้ท่ี

ปรากฏมากท่ีสุดเรียงไปหาน้อยท่ีสุดได้แก่ ความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์ับมนุษย ์ความขดัแยง้

ระหว่างมนุษยก์บัสังคม ความขดัแยง้ภายในใจของตวัละคร ความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์บัอาํนาจ

เหนือธรรมชาติ และความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์บัธรรมชาติ ลกัษณะร่วมของความขดัแยง้ปรากฏ

                                                 
21

 เยาวลกัษณ์ กิตติชัย,“ความขดัแยง้ในวรรณกรรมนิทานพื้นบา้นอีสาน,”(วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขา          

ไทยคดีศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2533), 169-174. 

22
 สุทศัน ์วงศค์าํ, “ความขดัแยง้ในวรรณกรรมของชาติ กอบจิตติ,”(วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาภาษาไทย 

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต,้ 2538), 247-253. 

23
 นริศรา โหระโช, “ความขดัแยง้ในนวนิยายของทมยนัตี,” (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาไทยศึกษา            

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัรามคาํแหง, 2546),170-177. 
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ทั้งความขดัแยง้ภายนอกและภายใน ความขดัแยง้สะทอ้นสภาพของสังคม 6 ดา้น คือ 1. เศรษฐกิจ  

2. การเมืองการปกครอง 3. การศึกษา 4. ศาสนา วฒันธรรม ประเพณี และค่านิยม 5. ครอบครัว และ

6. ชีวิตความเป็นอยูท่ ัว่ไปของชาวป่า ชาวสวน และชาวกรุงเทพฯ 

 

จนัทร์สุดา ไชยประเสริฐ24ศึกษาเร่ือง ความขัดแย้งในวรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสินทร์

ตอนต้น (รัชกาลท่ี1-3) การเผชิญปัญหาและการแก้ปัญหาของตัวละคร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา

การเผชิญปัญหาและการแกปั้ญหาของตวัละคร และศึกษาแนวคิด ค่านิยม และความเช่ือท่ีสะทอ้น

ผา่นการเผชิญปัญหาและการแกปั้ญหาของตวัละคร ผลการศึกษาพบว่า ความขดัแยง้ท่ีปรากฏมาก

ท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุด ไดแ้ก่ ความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์บัมนุษย ์ความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์บั

ตนเอง ความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์บัส่ิงเหนือธรรมชาติ ความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์บัสังคม และ

ความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์บัธรรมชาติ การเผชิญหนา้ปัญหามี 3 แบบ เรียงจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ 

การเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหา การเผชิญปัญหาแบบมุ่งประเมินสถานการณ์ และการเผชิญ

ปัญหาแบบมุ่งปรับอารมณ์  ส่วนวิธีการแกปั้ญหาท่ีพบมากท่ีสุดคือ การใชว้าจา แนวคิดทางสังคมท่ี

สะทอ้นผ่านความขดัแยง้ การเผชิญปัญหา และการแกปั้ญหา ไดแ้ก่ เร่ืองปิตาธิปไตย เทวราชา 

ระบบอาวุโส เร่ืองศกัด์ิศรี แนวคิดทางศาสนาเร่ืองกรรม และธรรมะย่อมชนะอธรรม ดา้นค่านิยม

และความเช่ือท่ีปรากฏ ไดแ้ก่ การเมืองการปกครอง ประเพณี การศึกษา เศรษฐกิจ เพศสถานะ 

คุณธรรมจริยธรรม  ความเช่ือเร่ืองส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ โหราศาสตร์ ไสยศาสตร์ โชคลาง พระพุทธศาสนา 

และการเส่ียงทาย 

 

2.2 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้อริยสัจส่ีแก้ไขปัญหา 

พระศรีรัชมงคลบณัฑิต25 ศึกษาเร่ือง การประยุกต์ใช้วิธีการตามหลักอริยสัจส่ีแก้ปัญหา

สังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน์  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใชห้ลกัอริยสัจส่ีแกไ้ขปัญหาสังคมปัจจุบนั 7 

ปัญหา ไดแ้ก่ ปัญหาประชากร ปัญหาวยัรุ่น ปัญหาแรงงาน ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม 

ปัญหาโสเภณี และปัญหาคอรัปชัน่ ผลการศึกษาพบว่า เม่ือใชห้ลกัอริยสัจส่ีเขา้มาแกปั้ญหา คือ รู้

สภาพปัญหา คน้หาสาเหตุของปัญหาให้ชัดเจน กาํหนดเป้าหมายในการแก้ไข และดาํเนินการ

                                                 
24

 จนัทร์สุดา ไชยประเสริฐ, “ความขดัแยง้ในวรรณคดีไทยสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ (รัชกาลท่ี1-3) การเผชิญปัญหาและ    

การแกปั้ญหาของตวัละคร,”(วิทยานิพนธ์อกัษรศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2549), 376-

385. 

25
 พระศรีรัชมงคลบณัฑิต, “การประยุกตใ์ชว้ิธีการตามหลกัอริยสัจส่ีแกปั้ญหาสังคมไทยในยุคโลกาภิวตัน์,”(วิทยานิพนธ์

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาพทุธศาสนศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั,2545),ก. 
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แกปั้ญหาอย่างถูกวิธี พบว่าสามารถนาํไปแกไ้ขและป้องกนัปัญหาไดเ้ป็นอย่างดี เน่ืองจากหลกั

อริยสจัส่ีเป็นการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบตั้งแต่ขั้นเตรียมการ ขั้นปฏิบติัการ และขั้นตรวจสอบหรือ

ประเมินผล 

 

บุญเพง็ หงษา26 ศึกษาเร่ือง การประยุกต์พุทธธรรมในหลักสูตรค่ายผู้นาํเยาวชนต่อต้านยา

เสพติดของกองทัพอากาศ โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาหลกัพุทธธรรมในการแกปั้ญหายาเสพติด 

และนําพุทธธรรมไปใช้ในกิจกรรมของหลักสูตรค่ายผู ้นํา เยาวชนต่อต้านยาเสพติดของ

กองทพัอากาศ ผลการศึกษาพบว่า หลกัธรรมในพระพุทธศาสนาสามารถปรับประยกุตใ์ชไ้ดใ้นทุก

กิจกรรมการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด โดยกลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้รับการฝึกอบรมมีความเห็น

ต่อกระบวนการอริยสัจส่ีว่าปัญหาทุกปัญหามีสาเหตุ เม่ือหาสาเหตุพบก็จะมีแนวทางในการ

แกปั้ญหาได ้นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัมีความเห็นว่าอริยสัจส่ีเป็นกระบวนการท่ีครอบคลุมการแกปั้ญหา

ไดทุ้กปัญหา เป็นหลกัสากลท่ีใชไ้ดทุ้กแง่มุม 

 

ระพีพรรณ ดวงใจ27 ศึกษาเร่ืองผลการสอนแบบอริยสัจส่ีท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

และทักษะการคิดแบบเห็นคุณโทษและทางออก เร่ืองหลักธรรมเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี3 โรงเรียนพิมายวิทยา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียน เร่ืองหลกัธรรมเพื่อพฒันาเศรษฐกิจ

พอเพียงระหว่างก่อนและหลงัเรียน โดยใชว้ิธีการสอนแบบอริยสัจส่ี และเปรียบเทียบทกัษะการคิด

แบบเห็นคุณโทษและทางออก ของนกัเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใชว้ิธีการสอนแบบอริยสัจ

ส่ี ผลการศึกษาพบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และทกัษะการคิดแบบเห็นคุณโทษและ

ทางออกหลงัเรียนโดยวิธีการสอนแบบอริยสัจส่ีสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งน้ีเน่ืองจากการเรียนโดยวิธี

อริยสัจส่ีทาํใหน้กัเรียนมองเห็นปัญหาในขั้นทุกข ์ขั้นสมุทยันกัเรียนไดท้าํกิจกรรมกลุ่มเพื่อร่วมกนั

หาสาเหตุของปัญหา ขั้นนิโรธนกัเรียนร่วมกนัเกบ็ขอ้มูลเพื่อเสนอแนะแนวทางท่ีหลากหลายในการ

แกปั้ญหา ขั้นมรรคนกัเรียนเลือกวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการแกไ้ขปัญหา เพื่อขจดัปัญหาเหล่านั้นใหห้มด

                                                 
26 บุญเพง็ หงษา, “การประยุกตพ์ุทธธรรมในหลกัสูตรค่ายผูน้าํเยาวชนต่อตา้นยาเสพติดของกองทพัอากาศ,” (วิทยานิพนธ์

ปริญญาพทุธศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาพระพทุธศาสนา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, 2548), 24-29. 

27
 ระพีพรรณ ดวงใจ, “ผลการสอนแบบอริยสัจส่ีท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะการคิดแบบเห็นคุณโทษและ

ทางออก เร่ืองหลกัธรรมเพื่อพฒันาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี๓ โรงเรียนพิมายวิทยา จงัหวดันครราชสีมา,” 

(วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช,2550),62. 
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ส้ินไป วิธีการสอนแบบอริยสัจส่ีทาํให้นกัเรียนคิดอยา่งเป็นขั้นตอน มองเห็นสภาพปัญหาและแนว

ทางการแกไ้ขท่ีถูกตอ้ง 

 

 กนกกาญจน์ นุกูล28ศึกษาเร่ือง วิเคราะห์ตัวละครจากบทละครพูดคาํฉันท์เร่ืองมทันะพาธา

ตามหลกัอริยสัจส่ี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์ตวัละครจากบทละครพดูคาํฉนัทเ์ร่ืองมทันะพาธา

ตามหลกัอริยสจัส่ี เพื่อใหเ้ห็นทุกข ์เหตุแห่งทุกข ์การดบัทุกข ์และแนวทางการดบัทุกขข์องตวัละคร 

ผลการศึกษาพบว่า ตวัละครทุกตวัไดรั้บความทุกขแ์ละความเจ็บปวดจากความรัก สาเหตุท่ีแทจ้ริง

ของความทุกขคื์อจิตใจของตวัละครทุกตวัท่ีหลงอยู่ในตณัหาคือ ความทะยานอยาก ความด้ินรน 

ความปรารถนาในอารมณ์ท่ีถูกใจ วิธีการแกปั้ญหาของตวัละครเป็นไปเพื่อสนองตณัหา ไม่ใช่เพื่อ

การหลุดพน้ตามหลกัอริยสจัส่ี จึงทาํใหต้วัละครไม่สามารถหลุดพน้จากปัญหาไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

 

 พระอนุพงษ ์พรมสอาด29 ศึกษาเร่ืองการประยุกต์ใช้อริยสัจส่ีในการจัดการความเครียด 

โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาขั้นตอนการกาํจดัความเครียดโดยใชอ้ริยสัจส่ี และศึกษาผลของการใช้

อริยสัจส่ีจดัการความเครียด ผูว้ิจยัไดจ้ดัลาํดบัขั้นการกาํจดัความเครียดโดยเรียงลาํดบั ทุกข ์สมุทยั 

มรรค และนิโรธ ขั้นทุกขคื์อการวดัระดบัความเครียดของผูท้ดลอง ขั้นสมุทยัวิเคราะห์หาสาเหตุของ

ปัญหาโดยให้ผูท้ดลองไดเ้ปิดใจสนทนาซ่ึงกนัและกนั ขั้นมรรคดาํเนินการแกไ้ขปัญหาดว้ยการ

ปฏิบติักิจกรรมต่างๆ  ขั้นนิโรธคือผลของการดาํเนินการดบัทุกขคื์อผูท้ดลองมีความเครียดลดลง

ส่งผลใหมี้สุขภาพกาย ใจดีข้ึน และมีพฤติกรรมท่ีดีข้ึนตามลาํดบั 

 

2.3 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการประยุกต์หลกัธรรมอืน่มาใช้ในชีวติ 

พรหม วุฒิวิวฒัน์ชยั30 ศึกษาเร่ืองหลกัพรหมวิหาร 4 กับหลักการปฏิบัติหน้าท่ีตามอุดมคติ

ตาํรวจ: ศึกษาราชการตํารวจประจําสถานีตํารวจนครบาลดุสิต โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษา

ความสมัพนัธ์ของหลกัการปฏิบติัหนา้ท่ีของขา้ราชการตาํรวจตามอุดมคติ และวิเคราะห์ความเขา้ใจ

และความสาํนึกในการใชห้ลกัพรหมวิหาร 4 เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีตาํรวจ ผลการศึกษาพบว่าหลกัพรหม

                                                 
28

 กนกกาญจน์ นุกูล, “วิเคราะห์ตวัละครจากบทละครพูดคาํฉันท์เร่ืองมัทนะพาธาตามหลกัอริยสัจส่ี,” (วิทยานิพนธ์          

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ,2551),98-100. 

29
 พระอนุพงษ์ พรมสอาด, “การประยุกต์ใช้อริยสัจส่ีในการจดัการความเครียด,” (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่,2551),97-100. 

30
 พรหม วุฒิวฒัน์ชยั, “หลกัพรหมวิหาร 4 กบัหลกัการปฏิบติัหนา้ท่ีตามอุดมคติตาํรวจ : ศึกษาราชการตาํรวจประจาํสถานี

ตาํรวจนครบาลดุสิต,” (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ มหาวิทยาลยัมหิดล,2545),บทคดัยอ่. 
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วิหาร 4 กบัหลกัการปฏิบติัหนา้ท่ีตามอุดมคติตาํรวจมีความคลา้ยคลึงกนั สามารถนาํมาปฏิบติัไดท้ั้ง 

2 อยา่ง ทั้งน้ีหากมีการเพิ่มความรู้ ความเขา้ใจ และหลกัปฏิบติัของพรหมวิหาร 4 ใหต้าํรวจมากข้ึน 

กจ็ะทาํใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีของตาํรวจมีประสิทธิภาพมากข้ึนเช่นกนั 

 

สถิต รัชปัตย์31 ศึกษาเร่ืองการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการศึกษาเล่าเรียนของ

นักศึกษาคฤหัสถ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอด็ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษา

ความเขา้ใจในหลกัเน้ือหาอิทธิบาท 4 และวิธีการนาํเอาหลกัอิทธิบาท 4 ไปประยกุตใ์ชใ้นการศึกษา

เล่าเรียน ของนักศึกษาคฤหัสถ์ ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาคฤหัสถ์ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช

วิทยาลยั วิทยาเขตร้อยเอ็ดมีความเขา้ใจความหมายของอิทธิบาท 4 ไดถู้กตอ้งตรงกนั ส่วนการ

ประยกุตไ์ปใชใ้นการทาํงานใหป้ระสบความสาํเร็จนั้น ตอ้งเร่ิมจากการท่ีมีฉนัทะคือรักชอบอยากท่ี

จะทาํในส่ิงนั้น จากนั้นตอ้งใช้วิริยะคือมีความเพียร มีความอดทนไม่ย่อทอ้เพื่อให้งานประสบ

ผลสาํเร็จ ซ่ึงการท่ีงานจะประสบผลสาํเร็จไดน้ั้นจะตอ้งอาศยัจิตตะคือมีใจจดจ่ออยูก่บัส่ิงท่ีทาํ และ

หากเกิดปัญหาหรืออุปสรรคก็ควรใชว้ิมงัสาคือการไตร่ตรองหาเหตุผล วิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

พยายามแกไ้ขปัญหาเล่านั้น จากการท่ีนกัศึกษานาํหลกัอิทธิบาท 4 ไปประยกุตใ์ชใ้นการศึกษาเล่า

เรียนพบวา่นกัศึกษามีใจรักในงานท่ีทาํ มีความกระตือรือร้นในการศึกษามากข้ึน 

 

พระมหาสังเวียร ป�ฺญาธโร (ศรีมนัตะ)32 ศึกษาเร่ืองบทบาทของพระสงฆ์ในการนาํหลัก

พุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน: กรณีศึกษาพระครูสุภาจารวัฒน์ โดยมี

จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาบทบาทของพระครูสุภาจารวฒัน์ในการนาํหลกัพุทธธรรมมาประยุกตใ์ชใ้น

การพฒันาเศรษฐกิจพอเพียง ผลการศึกษาพบว่า หลกัพุทธธรรมสําคญัท่ีพระครูสุภาจารวฒัน์

นาํมาใชใ้นการพฒันาเศรษฐกิจชุมชน ไดแ้ก่ อิทธิบาท 4 สังคหวตัถุ 4 และฆราวาสธรรม 4 

เน่ืองจากหลกัธรรมดงักล่าวเป็นหลกัธรรมท่ีสอดคลอ้งกบัการทาํงาน เป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจ 

เป็นการสร้างความสัมพนัธ์อันดีระหว่างหน่วยงานกับชุมชน ทาํให้คนในชุมชนมีคุณธรรม

                                                 
31

 สถิต รัชปัตย,์ “การประยุกตห์ลกัอิทธิบาท 4 ไปใชใ้นการศึกษาเล่าเรียนของนกัศึกษาคฤหัสถ ์มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช

วิทยาลยั วิทยาเขตร้อยเอ็ด,” (วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาสารคาม,2548),    

52-53. 

32
 พระมหาสังเวียร ป�ฺญาธโร (ศรีมนัตะ), “บทบาทของพระสงฆใ์นการนาํหลกัพุทธธรรมมาประยุกตใ์ชใ้นการพฒันา

เศรษฐกิจชุมชน: กรณีศึกษาพระครูสุภาจารวฒัน์,” (วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บณัฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลยั,2550),97. 
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จริยธรรม ช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนั และทาํให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได ้อนัส่งผลให้คน

ในชุมชนมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 

เนตรชนก โพธารามิก33 ศึกษาเร่ืองวิธีการประยกุต์ใช้พรหมวิหาร 4 เพ่ือการพัฒนาสังคม 

โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความหมายและความสําคญัของพรหมวิหาร 4 ในพระพุทธศาสนา     

เถรวาท เพื่อศึกษาการพฒันาสังคมในทศันะของพระพุทธศาสนาเถรวาท และเพ่ือศึกษาวิธีการ

ประยกุตใ์ชพ้รหมวิหาร 4 เพื่อการพฒันาสังคม ผลการศึกษาพบว่าพรหมวิหาร 4  คือ ธรรมสาํหรับ

การใชชี้วิตอยา่งประเสริฐ เป็นหลกัปฏิบติัพ้ืนฐานในการดาํเนินชีวิตและสร้างสันติสุขใหแ้ก่สังคม 

ส่วนการพฒันาสังคมในทศันะของพระพุทธศาสนาเถรวาทนั้น หมายถึง การพฒันาเพ่ือให้เกิด

พฒันาการในบุคคลท่ีประกอบกนัเป็นสังคม ใหด้าํเนินไปพร้อมกนัทั้ง 4 ทาง คือ กายภาพ ศีลธรรม 

จิตใจ และปัญญา สาํหรับการประยุกตใ์ชพ้รหมวิหาร 4 เพื่อพฒันาสังคมสามารถทาํไดโ้ดยการ

ช้ีให้เห็นโทษของการขาดพรหมวิหาร 4 และเสนอหลกัปฏิบติัในการดาํเนินชีวิตให้สอดคลอ้งกบั

พรหมวิหาร 4 

 

3. ความมุ่งหมายของการศึกษา 

 1. เพื่อวิเคราะห์ความขดัแยง้และการแกปั้ญหาของตวัละครท่ีปรากฏในบทละครพูดร้อย

แกว้พระราชนิพนธ์พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั 

 2. เพื่อวิเคราะห์การแกปั้ญหาของตวัละครโดยใชอ้ริยสจัส่ี 

 3. เพื่อวิเคราะห์แนวคิดของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวท่ีสะทอ้นให้เห็นได้

จากความขดัแยง้และการแกปั้ญหาของตวัละคร 

 

4. สมมติฐานของการศึกษา 

 1. ความขดัแยง้ท่ีพบมากท่ีสุดในบทละครพูดร้อยแกว้พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระ

มงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัคือความขดัแยง้ระหวา่งมนุษยก์บัมนุษย ์เน่ืองจากเน้ือหาส่วนใหญ่เป็นเร่ืองของ

สงัคมเมืองท่ีมีมนุษยอ์าศยัอยูร่่วมกนัเป็นจาํนวนมากจึงทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ 

                                                 
33

 เนตรชนก โพธารามิก, “วิธีการประยุกตใ์ชพ้รหมวิหาร 4 เพ่ือการพฒันาสังคม,” (วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาพระพทุธศาสนา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลยั,2552),118-119. 
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 2. การวิเคราะห์การแกปั้ญหาของตวัละครดว้ยอริยสัจส่ีปรากฏว่ามีทั้งการแกปั้ญหาได้

สอดคลอ้งกบัอริยสจัส่ี ซ่ึงจะทาํใหต้วัละครแกปั้ญหาไดโ้ดยท่ีปัญหาดงักล่าวจะไม่กลบัมาเกิดซํ้ าอีก 

และการท่ีตวัละครแกปั้ญหาแลว้ทาํใหเ้กิดความวุน่วายตามมา  

 3. แนวคิดของพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นไดจ้ากความขดัแยง้

และการแกปั้ญหาของตวัละครมีหลายประการ 

 

5. ขอบเขตของการศึกษา  

 1. ศึกษาบทละครพดูร้อยแกว้พระราชนิพนธ์พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัท่ีทรง

พระราชนิพนธ์จากจินตนาการโดยไม่ไดรั้บโครงเร่ืองมาจากต่างชาติและทรงพระราชนิพนธ์เน้ือ

เร่ืองจบบริบูรณ์ จาํนวน 20 เร่ืองไดแ้ก่ 

  1.  กลแตก 

  2.  แกแ้คน้ 

  3.  ขนมสมกบันํ้ายา 

  4.  ความดีมีไชย 

  5.  จดัการรับเสดจ็ 

  6.  เจา้ขา้,สารวดั! 

  7.  ฉวยอาํนาจ 

  8.  นอ้ย อินทเสน 

  9.  บ่วงมาร 

  10. ผูร้้ายแผลง 

  11. โพงพาง 

  12. ฟอกไม่ฃาว 

  13. มหาตมะ 

  14. เสียสละ 

  15. หนงัเสือ 

  16. หมายนํ้าบ่อหนา้ 

  17. หม่ินประมาทศาล 

  18. หวัใจนกัรบ 

  19. หาโล่ 

  20. เห็นแก่ลูก 

   ส
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6. ข้อตกลงเบือ้งต้น 

 การคดัลอกขอ้ความจากตน้ฉบบัในวิทยานิพนธ์เล่มน้ี ผูศึ้กษาคดัลอกขอ้ความตามตน้ฉบบั

เดิมทุกประการ และจะแจง้แหล่งท่ีมาโดยระบุช่ือเร่ือง และหมายเลขหนา้กาํกบัไว ้เช่น 

 

 

 

 

 

 

 

 ขอ้ความท่ีอยู่ในวงเล็บขอ้ความแรก หมายถึงช่ือเร่ือง และตวัเลขกาํกบัดา้นหลงั หมายถึง

เลขหนา้ 

  

7. คาํนิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. การแกปั้ญหา หมายถึง วิธีการท่ีตวัละครใชเ้พื่อใหพ้น้จากความทุกขท่ี์กาํลงัเผชิญ  

2. อริยสจัส่ี หมายถึง หลกัธรรมท่ีใชใ้นการแกไ้ขปัญหา ประกอบดว้ย 

  ทุกข ์ หมายถึง สภาพท่ีทนไดย้าก ในท่ีน้ีหมายถึงปัญหาต่างๆของตวัละคร 

  สมุทยั หมายถึง  เหตุแห่งทุกข ์ในท่ีน้ีหมายถึงสาเหตุท่ีทาํใหต้วัละครเกิดปัญหา  

  นิโรธ หมายถึง ความดบั ในท่ีน้ีหมายถึง ภาวะท่ีปัญหาของตวัละครหมดไป 

  มรรค หมายถึง ขอ้ปฏิบติัในการดบัทุกข ์ในท่ีน้ีหมายถึง วิธีการแกปั้ญหาของ 

ตวัละคร  

 

8. วธีิดําเนินการวจัิย 

 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบของวรรณคดี  

 2. ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความขดัแยง้และการแกไ้ขปัญหา 

 3. ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนาํอริยสจัส่ีมาใชใ้นการแกไ้ขปัญหา 

 4. สมัภาษณ์ผูมี้ความรู้ ความเช่ียวชาญเก่ียวกบัอริยสจัส่ี และการนาํอริยสจัส่ีไปแกปั้ญหา 

5. อ่านบทละครพูดร้อยแกว้พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวอย่าง

ละเอียด 

ภิรมย ์ ...แม่สร้อย ! น่ีหล่อนหมายความว่า เม่ือก่อนท่ีแต่งงานกันน่ะ 

หล่อนเคยคบชูฉ้ะนั้นหรือ...   

นางภิรมย ์ เคย...มีลกูดว้ยกนัคนนึง... 

ภิรมย ์ หล่อนยงัรักเขาอยูห่รือ 

นางภิรมย ์ ผูห้ญิงโดยมากตอ้งรักผูช้ายท่ีเป็นพอ่ของลูกคนแรกท่ีตวัมี  

(ขนมสมกบันํ้ายา: 20) 
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 6. วิเคราะห์บทละครพดูร้อยแกว้พระราชนิพนธ์พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัใน

ประเดน็ต่างๆตามวตัถุประสงคท่ี์ไดต้ั้งไว ้

 7. สรุปผลการศึกษาและใหข้อ้เสนอแนะ 

 

9. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ทาํใหท้ราบถึงปัญหาท่ีทาํใหเ้กิดความขดัแยง้และการแกปั้ญหาของตวัละครท่ีปรากฏใน

บทละครพดูร้อยแกว้พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั  

 2. ทาํให้เขา้ใจถึงความขดัแยง้และปัญหา ตลอดจนวิธีการแกปั้ญหาของตวัละครอนัเป็น

แนวทางท่ีจะนาํไปใชใ้นการดาํรงชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุข 

 3. ทาํให้เขา้ใจและตระหนักถึงคุณค่าของอริยสัจส่ี ซ่ึงเป็นหลกัธรรมคาํสอนท่ีสําคญัของ

พระพทุธศาสนาไดลึ้กซ้ึงมากยิง่ข้ึน  

 4. ทาํใหท้ราบถึงแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัท่ีสะทอ้นเห็นไดจ้าก

ความขดัแยง้และการแกปั้ญหาของตวัละคร อนัสามารถจะนาํไปปรับใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อสังคม

และประเทศชาติต่อไป 
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บทที ่2 

 

วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 

 การแก้ปัญหาความขัดแย้งของตัวละครในบทละครพูดร้อยแก้วพระราชนิพนธ์

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัว : การวิเคราะห์ดว้ยอริยสัจส่ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาอริยสัจส่ีและ

หลกัธรรมอ่ืนๆ ท่ีใชใ้นการแกปั้ญหาตามประเดน็ดงัต่อไปน้ี 

 

1. ความรู้เกีย่วกบัอริยสัจส่ี 

1.1 ความหมายของอริยสัจส่ี 

อริยสจัส่ีเป็นหลกัธรรมอนัประเสริฐท่ีมีการใหค้วามหมายไวห้ลายแห่ง ดงัน้ี 

 พระสุตตนัตปิฎก1ไดก้ล่าวเก่ียวกบัความหมายของอริยสัจส่ีไวด้งัน้ี “...ทุกขอริยสัจ สมุทยั

อริยสัจ นิโรธอริยสัจ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ อริยสัจส่ีประการน้ีแล เป็นของจริงแท ้ไม่

แปรผนั ไม่เป็นอยา่งอ่ืน เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอริยสัจ...” และ “...ทุกขอริยสัจ สมุทยัอริยสัจ นิโรธ

อริยสัจ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ตถาคตเป็นอริยะในโลก พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหม

โลก ในหมู่สตัว ์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย ์เพราะฉะนั้นจึงเรียกวา่อริยสจั...” 

 ปรมตัถโชติกา อรรถกถาขุททกนิกายไดใ้ห้ความหมายอริยสัจว่า “ท่ีช่ือว่า อริยสัจ เพราะ

เป็นความจริงอนัประเสริฐ”2 

 นอกจากน้ีแลว้ในวิสุทธิมรรค3 ยงัไดใ้หค้วามหมายอริยสจัไว ้4 นยั ดงัน้ี  

 

 

 

                                                 
1
 พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง เล่มที่ 19, (กรุงเทพ: กรมการศาสนา, 2525), 431-432. 

2 พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ เล่มที1่(กรุงเทพฯ:มหามกฏุราชวิทยาลยั,2528),106. 

3
 วสุิทธิมัคค์ ปกรณวเิสส (พระพุทธโกษาจารย์) 3 ภาค,(กรุงเทพฯ: มหามกฎุราชวิทยาลยั,2482),78. 

1)  เป็นสัจจะท่ีพระอริยะตรัสรู้ 

2) เป็นสัจจะของพระอริยะ 

3) เป็นสัจจะท่ีทาํใหเ้ป็นอริยะ 

4) เป็นสัจจะอยา่งอริยะ คือ จริง แท ้ไม่เทจ็ ไม่ลวง  

   ส
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จากการศึกษาความหมายของอริยสัจส่ีขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า อริยสัจส่ีเป็นหลกัธรรมท่ี

พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรัสรู้ดว้ยพระองคเ์อง เป็นความจริงอนัประเสริฐท่ีเท่ียงแทแ้ละแน่นอน 

 

 1.2 องค์ประกอบของอริยสัจส่ี 

 พระวินยัปิฎก4 ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัองคป์ระกอบของอริยสจัส่ี ดงัน้ี 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 นอกจากพระวินยัปิฎกขา้งตน้แลว้ ในส่วนของพระสุตตนัตปิฎก5ยงัปรากฏขอ้ความอธิบาย

องคป์ระกอบของอริยสัจส่ีโดยมีเน้ือความเหมือนในพระวินยัปิฎกทุกประการ ดงันั้นจากการศึกษา

องคป์ระกอบของอริยสัจส่ีสามารถสรุปไดว้่า อริยสัจส่ีมีองคป์ระกอบ 4 ประการ คือ ทุกข ์สมุทยั 

นิโรธ และมรรค ซ่ึงทุกข์เกิดจากขนัธ์ 5 สมุทยัเหตุแห่งทุกข์เกิดจาก กามตณัหา ภวตณัหา และ

วิภวตณัหา นิโรธ คือ การดบัทุกข ์และมรรค 8 คือแนวทางในการดบัทุกข ์ 

 

 1.3 รายละเอยีดของอริยสัจส่ี 

  1.3.1 ทุกข์ 

  พระอภิธรรมปิฎก6 อธิบายเก่ียวกบัรายละเอียดของทุกขไ์วด้งัน้ี 

                                                 
4
 พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง เล่มที่ 4 ,16. 

5
 พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง เล่มที่ 10,230-232. 

6
 พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง เล่มที่ 35, 92-94. 

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอ้น้ีแลเป็นทุกขอริยสัจ คือ ความเกิดก็เป็นทุกข์ ความแก่ก็เป็น

ทุกข ์ความเจบ็ไขก้เ็ป็นทุกข ์ความตายกเ็ป็นทุกข ์ความประจวบดว้ยส่ิงท่ีไม่เป็นท่ีรักกเ็ป็นทุกข ์ 

ความพลดัพรากจากส่ิงเป็นท่ีรักก็เป็นทุกข ์ปรารถนาส่ิงใดไม่ไดส่ิ้งนั้นก็เป็นทุกข์ โดยยน่ย่อ 

อุปาทานขนัธ์ 5 เป็นทุกข ์

 ดูกรภิกษุทั้ งหลาย ข้อน้ีแลเป็นทุกขสมุทัยอริยสัจ คือตัณหาอันทําให้เกิดอีก 

ประกอบด้วยความกาํหนัดด้วยอาํนาจความเพลิน มีปกติเพลิดเพลินในอารมณ์นั้ นๆ คือ 

กามตณัหา ภวตณัหา วภิวตณัหา 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอ้น้ีแลเป็นทุกขนิโรธอริยสัจ คือ ตณัหานั่นแลดบั โดยไม่เหลือ

ดว้ยมรรคคือวริาคะ สละ สละคืน ไม่พวัพนั 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอ้น้ีแลเป็นทุกขนิโรธคามีปฏิปทาอริยสัจ คือ อริยมรรคมีองค ์8 น้ี

แหละ... 
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 ในอริยสัจ 4 นั้น ทุกขอริยสัจ เป็นไฉน 

 ชาติทุกข์ ชราทุกข์ มรณทุกข์ โสกปริเทวทุกขโทมนัสสอุปายาสทุกข ์

อัปปิเยหิสัมปโยคทุกข์ ปิเยหิวิปปโยคทุกข์ ยมัปิจฉังนลภติตัมปิทุกข์ โดยย่อ 

อุปาทานขนัธ์ 5 เป็นทุกข ์

ในทุกขอริยสัจนั้น ชาติ เป็นไฉน 
 ความเกิด ความเกิดพร้อม ความหยัง่ลง ความเกิดจาํเพาะ ความปรากฏ

แห่งขนัธ์ ความไดอ้ายตนะ ในหมู่สัตวน์ั้นๆ ของเหล่าสัตวน์ั้นๆ อนัใด น้ีเรียกว่า

ชาติ 
 ชรา เป็นไฉน 
 ความครํ่ าคร่า ภาวะท่ีครํ่ าคร่า ความท่ีฟันหลุด ความผมหงอก ความท่ี

หนงัเห่ียวยน่ ความเส่ือมส้ินแห่งอาย ุความแก่หง่อมแห่งอินทรีย ์ในหมู่สัตวน์ั้นๆ

ของเหล่าสัตวน์ั้นๆ อนัใด น้ีเรียกวา่ ชรา 
 มรณะ เป็นไฉน 
 ความเคล่ือน ภาวะท่ีเคล่ือน ความทาํลาย ความหายไป มฤตย ูความตาย 

ความทาํกาละ ความแตกแห่งขนัธ์ ความท้ิงซากศพไว ้ความขาดแห่งชีวิตินทรีย ์

จากหมู่สัตวน์ั้นๆ ของเหล่าสัตวน์ั้นๆ อนัใด น้ีเรียกวา่ มรณะ 
 โสกะ เป็นไฉน 
 ความโศกเศร้า กิริยาโศกเศร้า สภาพโศกเศร้า ความแห้งผากภายใน 

ความแห้งกรอบภายใน ความเกรียมใจ ความโทมนัส ลูกศรคือความโศกของผูท่ี้

ถูกกระทบดว้ยความเส่ือมญาติ ความเส่ือมโภคทรัพย ์ความเส่ือมเก่ียวดว้ยโรค 

ความเส่ือมศีลหรือความเส่ือมทิฏฐิ ของผูป้ระกอบดว้ยความเส่ือมอย่างใดอย่าง

หน่ึง ของผูท่ี้ถกูกระทบดว้ยเหตุแห่งทุกขอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง น้ีเรียกวา่ โสกะ 
 ปริเทวะ เป็นไฉน 
 ความร้องไห ้ความครํ่าครวญ กิริยาร้องไห ้กิริยาครํ่ าครวญ สภาพร้องไห ้

สภาพครํ่ าครวญ ความบ่นถึง ความพรํ่ าเพอ้ ความรํ่ าไห้ ความพิไรรํ่ า กิริยาพิไรรํ่ า 

สภาพพิไรรํ่ า ของผูท่ี้ถูกกระทบ ดว้ยความเส่ือมญาติ ความเส่ือมโภคทรัพย ์ความ

เส่ือมเก่ียวดว้ยโรค ความเส่ือมศีล หรือความเส่ือมทิฏฐิ ของผูป้ระกอบดว้ยความ

อยา่งใดอยา่งหน่ึง ของผูท่ี้ถูกกระทบดว้ยเหตุแห่งทุกขอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง น้ีเรียกวา่ 

ปริเทวะ 
 ทุกข ์เป็นไฉน 
 ความไม่สบายกาย ความทุกข์กาย ความเสวยอารมณ์ไม่สบายเป็นทุกข ์

อนัเกิดแต่กายสัมผสั กิริยาเสวยอารมณ์ท่ีไม่สบายเป็นทุกข์อนัเกิดแต่กายสัมผสั 

อนัใด น้ีเรียกวา่ ทุกข ์
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 โทมนสั เป็นไฉน 
 ความไม่สบายใจ ความทุกขใ์จ ความเสวยอารมณ์ไม่สบายเป็นทุกขอ์นั

เกิดแต่เจโตสัมผสั กิริยาเสวยอารมณ์ท่ีไม่สบายเป็นทุกขอ์นัเกิดแต่เจโตสัมผสั อนั

ใด น้ีเรียกวา่ โทมนสั 

อุปายาส เป็นไฉน 

 ความแคน้ ความขุ่นแคน้ สภาพแคน้ สภาพขุ่นแคน้ ของผูท่ี้ถูกกระทบ

ดว้ยความเส่ือมญาติ ความเส่ือมโภคทรัพย ์ความเส่ือมเก่ียวดว้ยโรค ความเส่ือมศีล 

หรือความเส่ือมทิฏฐิ ของผูป้ระกอบดว้ยความเส่ือมอย่างใดอย่างหน่ึง น้ีเรียกว่า    

อุปายาส 

อปัปิเยหิสัมปโยคทุกข ์เป็นไฉน 

ความไปร่วม ความมาร่วม ความประชุมร่วม ความอยูร่่วมกบัอารมณ์อนั

ไม่เป็นท่ีปรารถนา ไม่เป็นท่ีรักใคร่ ไม่เป็นท่ีชอบใจของเขาในโลก ไดแ้ก่ รูป เสียง 

กล่ิน รส โผฏฐพัพะ หรือกบับุคคลผูท่ี้มุ่งก่อความพินาศ มุ่งทาํลายประโยชน์ มุ่ง

ทาํลายความผาสุก มุ่งทาํอนัตรายความเกษมจากโยคะของเขา น้ีเรียกว่า อปัปิเยหิ

สัมปโยคทุกข ์

ปิเยหิวปิปโยคทุกข ์เป็นไฉน 

ความไม่ไปร่วม ความไม่มาร่วม ความไม่ประชุมร่วม ความไม่อยูร่่วมกบั

อารมณ์อนัเป็นท่ีปรารถนา เป็นท่ีรักใคร่ เป็นท่ีชอบใจของเขาในโลก ไดแ้ก่ รูป 

เสียง กล่ิน รส โผฏฐพัพะ หรือบุคคลท่ีใคร่แต่ความเจริญ ใคร่แต่ประโยชน์ ใคร่แต่

ความสําราญ ใคร่แต่ความเกษมจากโยคะของเขา ได้แก่ มารดา บิดา พี่ชาย 

นอ้งชาย พ่ีหญิง น้องหญิง มิตร อาํมาตย ์ญาติ สาโลหิต น้ีเรียกว่า ปิเยหิวิปปโยค

ทุกข ์

ยมัปิจฉงันลภติตมัปิทุกข ์เป็นไฉน 

ความปรารถนายอ่มเกิดข้ึนแก่เหล่าสัตวผ์ูมี้ความเกิดเป็นธรรมดา อยา่งน้ี

ว่า เออหนอขอเราทั้ งหลายอย่าได้เป็นผูมี้ความเกิดเป็นธรรมดา หรือความเกิด

อยา่ไดม้าถึงเราทั้งหลายเลยหนา ขอ้น้ีไม่พึงสาํเร็จตามปรารถนา น้ีเรียกวา่ ยมัปิจ

ฉงันลภติตมัปิทุกข ์ประการหน่ึง... 

โดยยอ่ อุปาทานขนัธ์ 5 เป็นทุกข ์เป็นไฉน 

รูปูปาทานขนัธ์ เวทนูปาทานขนัธ์ สัญ�ูปาทานขนัธ์ วิญญาณูปาทาน

ขนัธ์ เหล่าน้ีเรียกวา่ โดยยอ่ อุปาทานขนัธ์ 5 เป็นทุกข ์ 
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ประยทุธ์ ปยตฺุโต7 ไดอ้ธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัทุกขไ์ว ้ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  จากการศึกษาเร่ืองรายละเอียดของทุกขส์ามารถสรุปไดว้่า ทุกข ์คือ สภาพท่ีทนได้

ยาก อนัไดแ้ก่ปัญหาต่างๆของมนุษย ์ซ่ึงมีหลายประเภท ไดแ้ก่ ชาติ คือ ความเกิด ชรา คือ ความ

เส่ือม ความแก่ชรา มรณะ คือ ความตาย โสกะ คือ ความโศกเศร้า ปริเทวะ คือ ความร่ําไหค้ร่ําครวญ 

ทุกข ์คือ ความไม่สบาย ความเจ็บป่วยทางกาย โทมนสั คือ ความเสียใจ อุปายาส คือ ความขุ่นแคน้

ใจ อปัปิเยหิสัมปโยค คือ ความประสบส่ิงไม่เป็นท่ีรัก ปิเยหิวิปปโยค คือ ความพลดัพรากจากส่ิงท่ี

รัก ยมัปิจฉงันลภติตมัปิ คือ ความปรารถนาส่ิงใดแลว้ไม่ไดส่ิ้งนั้น และกล่าวโดยยอ่ไดแ้ก่ขนัธ์ 5 อนั

เป็นท่ีตั้งแห่งความยดึมัน่ 

 

  1.3.2 สมุทยั 

  สมุทยั คือ เหตุแห่งการเกิดทุกข ์อนัเกิดจากตณัหา 3 ประการ ไดแ้ก่ กามตณัหา 

ภวตณัหา และวิภวตณัหา ซ่ึงในพระสุตตนัตปิฎก8 ไดใ้หร้ายละเอียดเก่ียวกบัตณัหา 3 ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 ประยทุธ์ ปยตฺุโต,พุทธธรรม (กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, 2529), 896. 

8
 พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง เล่มที่ 11 ,166. 

ทุกข์ แปลว่า ความทุกข์ หรือสภาพท่ีทนได้ยาก ได้แก่ปัญหาต่างๆของมนุษย ์
กล่าวให้ลึกลงไปอีกหมายถึง สภาวะของส่ิงทั้งหลายท่ีตกอยู่ในกฎธรรมดาแห่งความไม่

เท่ียง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ซ่ึงประกอบดว้ยภาวะบีบคั้น กดดนั ขดัแยง้ ขดัขอ้ง มีความ

บกพร่อง ไม่สมบูรณ์ในตวัเอง ขาดแก่นสารและความเท่ียงแท ้ไม่อาจให้ความพึงพอใจเตม็

อ่ิมแทจ้ริง พร้อมท่ีจะก่อปัญหา สร้างความทุกขข้ึ์นมาไดเ้สมอ ทั้งท่ีเกิดเป็นปัญหาข้ึนแลว้ 

และท่ีอาจเกิดเป็นปัญหาข้ึนมา เม่ือใดเม่ือหน่ึง ในรูปใดรูปหน่ึงแก่ผูท่ี้ยึดติดถือมัน่ไวด้ว้ย

อุปาทาน 

 ตณัหา 3 อยา่ง 

1.กามตณัหา [ตณัหาในกาม] 

2.ภวตณัหา [ตณัหาในภพ] 

3.วภิวตณัหา [ตณัหาในปราศจากภพ] 
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  พระอภิธรรมปิฎก9 ใหร้ายละเอียดเก่ียวกบัตณัหา 3 ไว ้ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ประยทุธ์ ปยตฺุโต10 ไดอ้ธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัสมุทยั สรุปไดด้งัน้ี สมุทยั คือ 

เหตุแห่งทุกข ์หรือสาเหตุของปัญหา ซ่ึงเกิดจากตณัหา อนัทาํให้เกิดความทะยานอยาก ส่งผลให้

ประพฤติตนไม่ถูกตอ้งตามหลกัความจริง แต่ประพฤติตนตามหลกัความชอบแห่งตน ตณัหาท่ีทาํให้

มนุษยเ์กิดปัญหาต่างๆมี 3 อย่าง คือ กามตณัหา คือ ความอยากกาม ไดแ้ก่ อยากไดอ้ยากเอาอยาก

เสพเสวย ภวตณัหา คือ อยากภพ ไดแ้ก่ อยากเป็นอยากคงอยู่ตลอดไป อยากมีชีวิตนิรันดร และ

วิภวตณัหา คือ อยากส้ินภพ ไดแ้ก่ ปรารถนาภาวะส้ินสูญ 

  วศิน อินทสระ11 ไดอ้ธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัสมุทยั สรุปไดว้่า สมุทยั แปลว่า 

การเกิดข้ึนของทุกข ์หรือเหตุเกิดแห่งทุกข ์อนัเกิดจากตณัหา 3 ประการคือ กามตณัหา คือ ความ   

ด้ินรนทะยานอยากในกามคุณ ความใคร่ในกามคุณ 5 อนัไดแ้ก่ รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐพัพะ อนัน่า

ใคร่ น่าปรารถนา น่าพอใจ ทาํให้จิตใจด้ินรนใฝ่หา ภวตณัหา คือ ความด้ินรนทะยานอยากในความ

เป็น อนัไดแ้ก่ อยากเป็นนัน่ อยากเป็นน่ี ไม่รู้จกัพอใจในส่ิงท่ีตวัเองเป็น และวิภวตณัหา คือ ความ

อยากไม่เป็นนัน่ ไม่เป็นน่ี และเป็นความอยากอนัเจือปนไปดว้ยโทสะ เช่น อยากด่าคน อยากทาํร้าย

                                                 
9 พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง เล่มที่ 35 ,445-446. 
10

 ประยทุธ ์ปยตฺุโต,พทุธธรรม , 906-907. 

11 วศิน อินทสระ,หลกัธรรมอนัเป็นหัวใจพระพุทธศาสนา(กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร่ธรรมะของเครือซิเมนตไ์ทย,2530)8-9. 

 

ตณัหา 3 เป็นไฉน 

 กามตณัหา ภวตณัหา วภิวตณัหา 

บรรดาตณัหา 3 นั้น ภวตณัหาเป็นไฉน 

ความกาํหนัด ความกาํหนัดนักแห่งจิต ฯลฯ ความกาํหนัดนักแห่งจิตสหรคตด้วย

ภวทิฏฐิ น้ีเรียกวา่ ภวตณัหา 

 วภิวตณัหา เป็นไฉน 

 ความกาํหนดั ความกาํหนดันกัแห่งจิต ฯลฯ ความกาํหนดันกัแห่งจิตอนัสหรคตดว้ย

อุจเฉททิฏฐิ น้ีเรียกวา่ วภิวตณัหา ตณัหาท่ีเหลือนอกนั้นเรียกวา่ กามตณัหา 

 บรรดาตณัหา 3 นั้น กามตณัหา เป็นไฉน 

 ความกาํหนดั ความกาํหนดันกัแห่งจิต ฯลฯ ความกาํหนดันกัแห่งจิตอนัประกอบดว้ย

กามธาตุ น้ีเรียกวา่ กามตณัหา 
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ผูอ่ื้น อยากทาํลายส่ิงของ เป็นตน้ ความอยากลกัษณะน้ีก่อให้เกิดความคบัแคน้ใจ ทุรนทุราย อิจฉา

ริษยา และพยาบาท 

  จากการศึกษารายละเอียดของสมุทยัสามารถสรุปไดว้่า สมุทยัคือเหตุของปัญหา

ต่างๆ อนัเกิดจากตณัหา 3 ประการ ไดแ้ก่ กามตณัหา คือ ความอยากในกามคุณ คือ รูป รส กล่ิน 

เสียง และสัมผสัทางกายอนัน่ายินดี ภวตณัหา คือ ความอยากในภพ อยากเป็นนั่น เป็นน่ี และ

วิภวตณัหา คือ ความอยากไม่เป็นนัน่ ไม่เป็นน่ี 

 

  1.3.3 นิโรธ 

  นิโรธ คือ ความดับทุกข์ หรือภาวะท่ีปัญหาหมดไป ซ่ึงประยุทธ์ ปยุตฺโต 12 ได้

อธิบายรายละเอียดของนิโรธ สรุปความไดว้า่ นิโรธแบ่งไดเ้ป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 

   1.3.3.1 วิกขมัภนนิโรธ คือ การดบักิเลส ดบัทุกขด์ว้ยการข่มไว ้โดยการ

ทาํจิตใจใหส้งบ ดว้ยวิธีการฝ่ายสมาธิในระดบัฌาน เป็นการทาํใหกิ้เลสสงบลง 

   1.3.3.2 ตทงัคนิโรธ คือ การดบักิเลสดว้ยธรรมท่ีเป็นคู่ปรับกนั รู้จกัคิด

พิจารณา จนทาํให้เกิดปัญญารู้เท่าทนัความจริงแจ่มแจง้ชดัเจนก่อเกิดเป็นวิปัสสนาปัญญา ทาํให้

กิเลสและความทุกขด์บัหายไปได ้ส่งผลให้มีจิตใจสงบ ผอ่งใส และเบิกบาน กล่าวคือเม่ือพิจารณา

เห็นความจริงตามส่ิงใด กส็ามารถขจดักิเลสตามส่ิงนั้นได ้ 

   1.3.3.3 สมุจเฉทนิโรธ คือ การดับกิเลสด้วยการตัดขาด คือการบรรลุ 

โลกตุรมรรค ตั้งแต่โสดาปัตติมรรคข้ึนไป ดบักิเลสไดเ้สร็จส้ินเดด็ขาดตามระดบัของมรรคนั้นๆ 

   1.3.3.4 ปฏิปัสสัทธินิโรธ คือ การดบักิเลสส้ินไปแลว้อย่างราบคาบ จน

ก่อใหเ้กิดความบริสุทธ์ิปลอดโปร่ง เป็นการดบักิเลสของอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบนัข้ึนไป 

   1.3.3.5 นิสสรณนิโรธ คือ การดบักิเลสดว้ยการสลดัออก หมายถึงภาวะท่ี

เป็นอิสระปลอดโปร่งอยา่งแทจ้ริงและโดยสมบูรณ์ นัน่คือนิพพาน 

  จากการศึกษารายละเอียดของนิโรธสามารถสรุปไดว้า่ นิโรธคือภาวะท่ีปัญหาหมด

ไป แบ่งได ้5 ระดบั ดงัน้ี วิกขมัภนนิโรธ คือ การข่มกิเลสให้สงบดว้ยฌาน ตทงัคนิโรธ คือ การดบั

กิเลสดว้ยวิปัสสนาปัญญา สมุจเฉทนิโรธ คือ การดบักิเลสดบัทุกขด์ว้ยการตดัขาด ปฏิปัสสัทธินิโรธ 

คือ การดบักิเลสส้ินไปแลว้อย่างราบคาบ และนิสสรณนิโรธ คือ การดบักิเลสอย่างถาวร อนัไดแ้ก่

นิพพาน 
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  1.3.4 มรรค  

  มรรค คือ ทางดับทุกข์ หรือ วิธีปฏิบัติเพื่อขจัดสาเหตุของปัญหา ซ่ึงในพระ

สุตตนัตปิฎก13 ไดใ้หร้ายละเอียดของมรรคไว ้ดงัน้ี 
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 พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง เล่มที่ 19 , 8-9. 

 ดูกรภิกษุ ความส้ินราคะ ความส้ินโทสะ ความส้ินโมหะ น้ีเรียกว่าอมตะ 

อริยมรรคอนัประกอบดว้ยองค ์8 คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ น้ีแลเรียกวา่ทางท่ีจะให้

ถึงอมตะ...ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อริยมรรคอนัประกอบดว้ยองค ์8 เป็นไฉน คือ สัมมาทิฏฐิ 

สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ 

สัมมาสมาธิ 

 ดูกรภิกษุทั้ งหลาย ก็สัมมาทิฏฐิเป็นไฉน ความรู้ในทุกข์ ในทุกขสมุทัย ใน  

ทุกขนิโรธ ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา น้ีเรียกวา่ สัมมาทิฏฐิ 

 ดูกรภิกษุทั้ งหลาย ก็สัมมาสังกัปปะเป็นไฉน ความดาํริในการออกจากกาม 

ความดาํริในอนัไม่พยาบาท ความดาํริในอนัไม่เบียดเบียน น้ีเรียกวา่สัมมาสังกปัปะ 

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สัมมาวาจาเป็นไฉน เจตนาเคร่ืองงดเวน้จากการพดูเท็จ พดู

ส่อเสียด พดูคาํหยาบ พดูเพอ้เจอ้ น้ีเรียกวา่ สัมมาวาจา 

 ดูกรภิกษุทั้ งหลาย ก็สัมมากัมมันตะเป็นไฉน เจตนาเคร่ืองงดเวน้จากการ

ปาณาติบาต อทินนาทาน จากอพรหมจรรย ์น้ีเรียกวา่สัมมากมัมนัตะ 

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สัมมาอาชีวะเป็นไฉน...ละเวน้เล้ียงชีพท่ีผิดเสีย สาํเร็จชีวิต

อยูด่ว้ยการเล้ียงชีพท่ีชอบ น้ีเรียกวา่ สัมมาอาชีวะ 

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย กส็ัมมาวายามะเป็นไฉน...ยงัฉนัทะใหเ้กิด พยายาม ปรารถนา

ความเพียร ประคองจิตไว ้ตั้งจิตไว ้เพ่ือมิใหอ้กศุลธรรมอนัลามกท่ียงัไม่เกิดบงัเกิดข้ึน เพ่ือ

ละอกุศลธรรมอนัลามกท่ีบงัเกิดข้ึนแลว้ เพ่ือให้กุศลธรรมท่ียงัไม่เกิดบงัเกิดข้ึน พยายาม 

ปรารถนาความเพียร ประคองจิตไว ้ตั้ งจิตไว  ้เพ่ือความตั้ งมั่น ไม่ฟ่ันเฟือน เพ่ิมพูน 

ไพบูลย ์เจริญ บริบูรณ์ แห่งกศุลธรรมท่ีบงัเกิดข้ึนแลว้ น้ีเรียกวา่สัมมาวายามะ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สัมมาสติเป็นไฉน...ยอ่มพิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆ อยู ่

มีความเพียร มีสัมปชญัญะ มีสติ พึงกาํจดัอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ย่อมพิจารณา

เห็นเวทนาในเวทนาเนืองๆอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกาํจัดอภิชฌาและ

โทมนสัในโลกเสีย ยอ่มพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนืองๆ อยู ่มีความเพียร มีสัมปชญัญะ 

มีสติ พึงกาํจดัอภิชฌาและโทมนสัในโลกเสีย น้ีเรียกวา่ สัมมาสติ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สัมมาสมาธิเป็นไฉน...สงดัจากกาม สงดัจากอกุศลธรรม 

บรรลุปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปีตีและสุขเกิดแต่วิเวกอยู ่เธอบรรลุทุติยฌาน มีความผอ่งใส

แห่งจิตในภายใน เป็นธรรมเอกผดุข้ึน ไม่มีวติก ไม่มีวจิาร เพราะวติก วจิารสงบไป 
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                            นอกจากน้ี วศิน อินทสระ 14 ได้อธิบายรายละเอียดของมรรค สรุปได้ความว่า 

มรรค ในธัมมจักกัปปวตัตนสูตรเรียกว่า ทุกขนิโรธคามินี ปฏิปทาอริยสัจ ซ่ึงมีความหมายว่า 

อริยสจัคือทางปฏิบติัใหถึ้งความดบัทุกข ์ประกอบดว้ยองค ์8 ดงัน้ี 

  1. สมัมาทิฐิ หรือ ความเห็นชอบ หมายถึง ความเห็นถูกตอ้งตามทาํนองคลองธรรม 

ในความหมายขั้นสูงหมายถึงการเห็นจริงตามอริยสจั 

  2. สัมมาสังกัปปะ หรือ ความดาํริชอบ หมายถึง ดาํริปลีกตนออกจากอารมณ์

ย ัว่ยวนต่างๆ ดาํริในการไม่พยาบาท และดาํริในความไม่เบียดเบียน 

  3. สัมมาวาจา หรือ การพูดชอบ หมายถึง การเวน้จากการพูดเทจ็ เวน้จากการพูด

ส่อเสียด เวน้จากการพดูคาํหยาบ และเวน้จากการพดูเพอ้เจอ้ 

  4. สัมมากมัมนัตะ หรือ การกระทาํชอบอนัมีองค์ประกอบคือ เวน้จากการ

เบียดเบียนชีวิตผูอ่ื้น เวน้จากการเบียดเบียนทรัพยสิ์นของผูอ่ื้น และเวน้จากการเสพเมถุน หรือ

กามารมณ์ 

  5. สัมมาอาชีวะ หรือ การเล้ียงชีพชอบ หมายถึง การเวน้จากมิจฉาชีพทุกรูปแบบ 

และประกอบตนอยูใ่นอาชีพท่ีซ่ือสตัย ์สุจริต 

  6. สัมมาวายามะ หรือ ความเพียรชอบ หมายถึง ความเพียรพยายาม 4 ประการ คือ 

เพียรระวงับาปอกุศลท่ียงัไม่เกิด ไม่ใหเ้กิด เพียรละบาปอกุศลท่ีเกิดแลว้ เพียรใหกุ้ศลท่ียงัไม่เกิด ได้

เกิด และเพียรรักษากศุลท่ีเกิดข้ึนแลว้ไม่ใหเ้ส่ือม และทาํกศุลใหเ้จริญยิง่ๆข้ึนไป 

  7. สัมมาสติ หรือ ความระลึกชอบ แบ่งเป็นขั้นธรรมดาและขั้นสูง ในขั้นธรรมดา

พิจารณาว่าระลึกถึงส่ิงใดอยู่ แลว้ทาํให้กุศลธรรมเจริญข้ึน อกุศลธรรมเส่ือมไป ก็ควรระลึกถึงส่ิง

นั้นบ่อยๆ ในขั้นสูงให้ระลึกถึงสติปัฏฐาน 4 คือ พิจารณากาย พิจารณาเวทนา พิจารณาจิต และ

พิจารณาธรรม 
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 วศิน อินทสระ,พุทธปรัชญาเถรวาท(กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัรามคาํแหง,2525),12-14. 

มีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู ่เธอมีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชญัญะ เสวยสุขดว้ยนามกาย เพราะปีติ

ส้ินไป บรรลุตติยญาณท่ีพระอริยเจา้ทั้งหลายสรรเสริญวา่ ผูไ้ดฌ้านน้ีเป็นผูมี้อุเบกขา มีสติ อยู่

เป็นสุข เธอบรรลุจตุตถฌาน ไม่มีทุกข ์ไม่มีสุข เพราะละสุข ละทุกขแ์ละดบัโสมนสัโทมนัส

ก่อนๆได ้มีอุเบกขาเป็นเหตุใหส้ติบริสุทธ์ิอยู ่น้ีเรียกวา่ สัมมาสมาธิ 
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8. สมัมาสมาธิ หรือ ความตั้งใจมัน่ชอบ หมายถึง การท่ีจิตตั้งมัน่ในอารมณ์อยา่งใด

อย่างหน่ึง มัน่คง ไม่หวัน่ไหว ไม่ฟุ้ งซ่าน ซ่ึงสมาธิมี 3 ระดบั ดงัน้ี สมาธิชัว่ขณะ สมาธิเฉียดฌาน 

และสมาธิท่ีแน่วแน่ 

  นอกจากน้ียงัมีการนาํอริยสัจมาเทียบเคียงกบัวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะ

ในขั้นของมรรคไดแ้บ่งมรรคออกเป็น 3 ขั้น สรุปไดว้่า15 มรรค 1 เรียกว่าเอสนาไดแ้ก่ การแสวงหา

ขอ้มูล การทดลอง หรือเรียกว่าขั้นทดลองและเก็บข้อมูล มรรค 2 เรียกว่าวิมังสา ได้แก่ การ

ตรวจสอบ เลือกเก็บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและใช้ได้จริง หรือเรียกว่าขั้นวิเคราะห์ขอ้มูล และมรรค 3 

เรียกว่าอนุโพธ ได้แก่ การตัดข้อมูลท่ีผิดออก และเลือกวิธีการท่ีดีท่ีสุดซ่ึงนําไปสู่ผลคือการ

แกปั้ญหาได ้หรือเรียกวา่ขั้นสรุปผล  

  จาการศึกษารายละเอียดของมรรคสามารถสรุปไดว้่ามรรค คือ แนวทางการปฏิบติั

เพื่อการแกปั้ญหา ซ่ึงมี 8 ประการ ไดแ้ก่ ความเห็นชอบ คือ รู้ผดิชอบชัว่ดี ความดาํริชอบ คือ ไม่คิด

พยาบาทเบียดเบียนผูอ่ื้น การพูดชอบ คือ เวน้จากการพูดเท็จ ส่อเสียด คาํหยาบ และเพอ้เจอ้ การ

กระทาํชอบ คือประพฤติตนดี ไม่หมกมุ่นในกามและไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น การเล้ียงชีพชอบ คือ 

ประกอบอาชีพท่ีซ่ือสัตยสุ์จริต ความเพียรชอบ คือความพยายามในทางท่ีดี พยายามสร้างกุศล และ

ละกิเลส ความระลึกชอบ คือ ระลึกถึงส่ิงท่ีทาํใหเ้กิดกุศลและละกิเลส และความตั้งใจมัน่ชอบ คือ มี

จิตใจท่ีแน่วแน่ มั่นคง ไม่ฟุ้ งซ่าน สําหรับมรรคท่ีนําไปเทียบเคียงกับวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์

แบ่งเป็น 3 ขั้น คือ เอสนา วิมงัสา และอนุโพธ 

 

2. การประยุกต์ใช้อริยสัจส่ีกบัศาสตร์สาขาต่างๆ 

 ปัจจุบนัไดมี้การประยุกตห์ลกัอริยสัจส่ีไปใชใ้นศาสตร์สาขาต่างๆอย่างแพร่หลาย ไดแ้ก่ 

ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สงัคมศาสตร์ แพทยศาสตร์และจิตวิทยา  

 

 2.1 อริยสัจส่ีกบัศึกษาศาสตร์ 

 อริยสัจส่ีกบัศึกษาศาสตร์เป็นการประยุกต์อริยสัจส่ีเป็นวิธีสอนแบบหน่ึง ซ่ึงผูคิ้ดคน้คือ  

ดร.สาโรช บวัศรี16 อริยสัจส่ีเป็นวิธีการแห่งปัญญาซ่ึงตรงกบัวิธีคิดแบบ Reflective Thinking หรือ

วิธีการคิดแบบวิทยาศาสตร์นัน่เอง  

                                                 
15

 ประยทุธ ์ปยตฺุโต,พทุธธรรม , 732. 

16
 สุวิทย ์มูลคาํ,กลยทุธ์การสอนคดิแก้ปัญหา(กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ,์ 2547), 45. 
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การนาํอริยสัจส่ีมาประยุกต์ใช้ทางการศึกษาเรียกว่า “การจดัการเรียนรู้ตามขั้นทั้งส่ีของ

อริยสัจ” ซ่ึงหมายถึงกระบวนการแสวงหาความรู้ โดยผูเ้รียนพยายามคน้คิดวิธีการแกปั้ญหาต่างๆ 

โดยใชล้าํดบัขั้นตอนทั้งส่ีขั้นของอริยสจัเป็นแนวทางการแกปั้ญหาดว้ยตนเอง17 

ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ตามขั้นตอนทั้งส่ีของอริยสจัส่ีสรุปได ้ดงัน้ี18 

1. กําหนดปัญหา หรือขั้นทุกข์ เป็นขั้นตอนท่ีผูส้อนกําหนดและนําเสนอปัญหาอย่าง

ละเอียด พยายามใหผู้เ้รียนเขา้ใจสภาพปัญหานั้นๆไดต้รงกนั และใหผู้เ้รียนไดพิ้จารณาสภาพปัญหา

ท่ีเกิดข้ึนดว้ยตนเอง 

2. ตั้งสมมติฐาน หรือขั้นสมุทยั เป็นขั้นตอนท่ีผูส้อนเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดพ้ิจารณาดว้ย

ตนเองวา่สาเหตุของปัญหาขา้งตน้มีอะไรบา้ง และใหผู้เ้รียนพิจารณาแนวทางท่ีจะสามารถแกปั้ญหา

ใหต้รงกบัสาเหตุวา่มีวิธีการใดบา้ง 

3. ทดลองและเก็บข้อมูล หรือขั้นนิโรธ เป็นขั้นตอนท่ีให้ผูเ้รียนได้ลงมือปฏิบัติตาม

แนวทางในขอ้ 2 

4. วิเคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล หรือขั้นมรรค เป็นขั้นตอนท่ีผูเ้รียนจะนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากขอ้ 3

มาวิเคราะห์เพื่อให้เกิดความเขา้ใจและสรุปไดว้่าการทดลองดว้ยตนเองตามแนวทางในขอ้2 มีทั้ง

วิธีการท่ีแกปั้ญหาได ้และวิธีการท่ีแกปั้ญหาไม่ได ้และผูเ้รียนจะไดข้อ้สรุปวา่วิธีการแกไ้ขปัญหาท่ีดี

ท่ีสุดคือวิธีการใด 

 จากการจดัการเรียนรู้ตามขั้นตอนทั้งส่ีของอริยสจัสรุปไดว้า่เป็นการประยกุตอ์ริยสัจส่ีมาใช้

ในการเรียนการสอน เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถวิเคราะห์ปัญหา หาแนวทางในการแกปั้ญหา ลงมือ

ปฏิบติัเพื่อแกปั้ญหา และสรุปผลของการแกไ้ขปัญหาไดด้ว้ยตนเอง 

 

 2.2 อริยสัจส่ีกบัวทิยาศาสตร์ 

 วิธีคิดแบบอริยสัจส่ีกบัวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ต่างก็เป็นวิธีการแห่งปัญญาเป็นวิธีคิดแบบ

การแกปั้ญหา เน่ืองจากเป็นวิธีการคิดแบบเป็นเหตุและผล แสดงให้เห็นเหตุของปัญหา ผลของ

ปัญหา วิธีการแกไ้ขปัญหา และผลของการแกปั้ญหา ดงันั้นในปัจจุบนัจึงไดมี้ผูน้าํความคิดแบบ

อริยสัจส่ีและแบบวิทยาศาสตร์มาเทียบเคียงกนั ดงัท่ี ประยทุธ์ ปยตฺุโต19 กล่าวว่า “ในสมยัปัจจุบนั

คาํว่าวิธีการแห่งปัญญา บางทีใช้เรียกวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ ท่ีมีช่ืออีกอย่างหน่ึงว่าวิธีคิดแบบ

                                                 
17

 สุวิทย ์มูลคาํ,กลยทุธ์การสอนคดิแก้ปัญหา, 45. 

18
 เร่ืองเดียวกนั,48. 

19
 ประยทุธ ์ปยตฺุโต,พทุธธรรม , 731. 
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แกปั้ญหา ซ่ึงในท่ีน้ีใชเ้รียกวิธีคิดแบบอริยสัจ” การเปรียบเทียบวิธีการคิดแบบวิทยาศาสตร์กบั

อริยสจัส่ีสามารถสรุปได ้ดงัน้ี 

 วิธีการแบบวิทยาศาสตร์มี 5 ขั้นตอน คือ20 

 1. การกาํหนดปัญหาใหถู้กตอ้ง (Location of Problem) 

 2. การตั้งสมมติฐาน (Setting up of Hypothesis) 

 3. การทดลองและเกบ็ขอ้มูล (Experimentation and Gathering of Data) 

 4. การวิเคราะห์ขอ้มูล (Analysis of Data) 

 5. การสรุปผล (Conclusion) 

 การคิดแบบวิทยาศาสตร์นั้นมีการหาสาเหตุของปัญหาแฝงอยู่ในขั้นของการตั้งสมมติฐาน 

แต่ในส่วนของการคิดแบบอริยสัจ แยกการสืบหาสาเหตุเป็นส่วนหน่ึง และจดัขั้นตอนของการคิด

เป็น 2 ระดบั ดงัน้ี 

 ก. กระบวนธรรม(ตามสภาวะ) ขั้นตอนน้ียงัอยูใ่นขั้นระดบัความคิด คือคิดใหต้รงกบัความ

เป็นจริง ไดแ้ก่ 

  1. ขั้นกาํหนดทุกข ์ให้รู้ว่าทุกขห์รือปัญหาคืออะไร อยู่ท่ีไหน มีขอบเขตแค่ใด ซ่ึง

ตรงกบัขั้นกาํหนดปัญหาในการคิดแบบวิทยาศาสตร์ 

  2. ขั้นสืบสาวสมุทยั เป็นการหาสาเหตุของทุกขห์รือปัญหานั้น ซ่ึงขั้นน้ีไม่ปรากฏ

ชดัเจนในการคิดแบบวิทยาศาสตร์ แต่รวมอยูใ่นขั้นการตั้งสมมติฐาน 

  3. ขั้นเกง็นิโรธ เป็นการแสดงใหเ้ห็นวา่การดบัทุกขห์รือการแกไ้ขปัญหาเป็นไปได้

ซ่ึงตรงกบัขั้นการตั้งสมมติฐานในการคิดแบบวิทยาศาสตร์ 

 ข. กระบวนวิธี (ของมนุษย)์ ท่ีจะตอ้งลงมือปฏิบติั 

  4. ขั้นเฟ้นหามรรค แยกยอ่ยออกไดเ้ป็น 3 ขั้น 

   มรรค 1 เรียกว่า เอสนา คือการแสวงหาขอ้พิสูจน์ การทดลอง ซ่ึงตรงกบั

ขั้นการทดลองและเกบ็ขอ้มูลในการคิดแบบวิทยาศาสตร์ 

   มรรค 2 เรียกว่า วิมงัสา คือการตรวจสอบขอ้มูล เลือกเก็บขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง

และใชไ้ดจ้ริง ซ่ึงตรงกบัขั้นการวิเคราะห์ขอ้มูลในการคิดแบบวิทยาศาสตร์ 

   มรรค 3 เรียกว่า อนุโพธ คือ การไดข้อ้สรุปถึงวิธีการท่ีดีท่ีสุดซ่ึงนาํไปสู่

ผลคือการแกปั้ญหาได ้ซ่ึงตรงกบัขั้นการสรุปผลในการคิดแบบวิทยาศาสตร์ 
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 ดังนั้ นจะเห็นได้ว่าวิธีการคิดแบบอริยสัจส่ีกับวิธีการคิดแบบวิทยาศาสตร์มีส่วนท่ี

สอดคลอ้งกนัเป็นอย่างมาก หากเพียงแต่การคิดแบบอริยสัจมีการแยกส่วนของการหาเหตุแห่ง

ปัญหาอยา่งชดัเจน 

 

 2.3 อริยสัจส่ีกบัสังคมศาสตร์ 

 ปัจจุบันสังคมไทยกําลังประสบปัญหาต่างๆ มากมาย เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหา

ครอบครัว ปัญหาอาชญากรรม และปัญหายาเสพติด เป็นตน้ ดงันั้นจึงไดมี้การประยกุตอ์ริยสัจส่ีมา

ใช้แก้ปัญหาสังคมดังกล่าว เพื่อหาสาเหตุของปัญหา อันจะนําไปสู่การแก้ไขได้ตรงสาเหตุ           

การประยกุตใ์ชอ้ริยสจัส่ีในการแกไ้ขปัญหาสงัคมสามารถสรุปไดด้งัน้ี21 

 การใชอ้ริยสัจส่ีแกไ้ขปัญหาสังคม แบ่งไดเ้ป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมการ ขั้นปฏิบติัการ 

และขั้นตรวจสอบ 

 ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นเตรียมการ เป็นการหาความรู้เก่ียวกบัส่ิงท่ีกาํลงัเป็นปัญหา ประกอบดว้ย

ขั้นตอนยอ่ย 4 ขั้นตอน คือ 

  - ขั้นศึกษาปัญหา หรือ ขั้นทุกข ์หมายถึงการศึกษาปัญหาท่ีกาํลงัเกิดข้ึนอยา่งแจ่ม

แจง้ คือรู้วา่อะไรกาํลงัเป็นปัญหา ปัญหาเกิดข้ึนท่ีใด ปัญหาส่งผลกระทบอยา่งไร  

  - ขั้นคน้หาสาเหตุ หรือ ขั้นสมุทยั หมายถึงการคน้หาสาเหตุของปัญหาอย่างรอบ

ดา้น 

  - ขั้นกาํหนดเป้าหมายหรือจุดจบของการแกปั้ญหา หรือ ขั้นนิโรธ หมายถึงการ

วางเป้าหมายในการแกไ้ขปัญหาอยา่งชดัเจน 

  - ขั้นกาํหนดวิธีการ หรือ ขั้นมรรค หมายถึงการกาํหนดวิธีการในการแกไ้ขปัญหา

แต่ละปัญหาอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

 ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นปฏิบติัการ คือการลงมือดาํเนินการแกไ้ขปัญหาตามวิธีการท่ีเรียกว่า “หลกั

มชัฌิมาปฏิปทา” ซ่ึงประกอบไปดว้ยปัญญาสิกขา ศีลสิกขา และจิตสิกขา 

  - ปัญญาสิกขา คือการพฒันาดา้นความรู้ ซ่ึงเป็นการให้ความรู้เก่ียวกบัปัญหาอนั

ไดแ้ก่ รู้ปัญหา รู้ความจริงเก่ียวกบัปัญหา รู้วิธีแกไ้ขปัญหา และรู้วิธีป้องกนัปัญหา 

  - ศีลสิกขา คือการพฒันาทางด้านพฤติกรรม เป็นการควบคุมพฤติกรรมซ่ึงมี

กระบวนการ 3 ขั้น คือ ควบคุมพฤติกรรมให้อยูใ่นกฎเกณฑท่ี์ดีงามและถูกตอ้ง แกไ้ขพฤติกรรมท่ี

ไม่ดีใหดี้ข้ึน และพฒันาพฤติกรรมท่ีดีแลว้ใหดี้ยิง่ข้ึน 

                                                 
21

 พระศรีรัชมงคลบณัฑิต, “การประยุกตใ์ชว้ิธีการตามหลกัอริยสัจส่ีแกปั้ญหาสังคมไทยในยุคโลกาภิวตัน์,”(วิทยานิพนธ์

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาพทุธศาสนศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั,2545),58-62. 
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  - จิตสิกขา คือการพฒันาจิตใจ ซ่ึงตอ้งดาํเนินการ 3 ดา้นคือ การอบรมคุณธรรม 

จริยธรรมต่างๆ ใหมี้จิตใจดีงาม การฝึกฝนจิตใหคิ้ดดี รู้ผดิชอบชัว่ดี และการพฒันาจิตใหมี้คุณธรรม 

จริยธรรมสูงข้ึน  

 ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นตรวจสอบ แบ่งการตรวจสอบเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ตรวจสอบความถูกตอ้งคือ

ตรวจสอบตามขั้นเตรียมการ ไดแ้ก่ ตรวจสอบปัญหา สาเหตุ เป้าหมาย และวิธีการแกปั้ญหาว่า

ถูกตอ้งชดัเจน ตรวจสอบความครบถว้นคือตรวจสอบขั้นปฏิบติัการเพื่อแกไ้ขจุดท่ีบกพร่อง และ

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของทุกขั้นตอนรวมทั้งติดตามผลของการแกปั้ญหาตามอริยสจัส่ี 

 

 2.4 อริยสัจส่ีกบัแพทยศาสตร์และจิตวทิยา 

 ปัจจุบนัไดมี้การประยกุตห์ลกัอริยสัจส่ีมาใชใ้นการวินิจฉยัโรคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึง

ความเจบ็ป่วย (illness) หรือโรค (disease) คือลกัษณะของทุกขอ์ยา่งหน่ึง สาเหตุของโรค (the case 

or etiology of disease) คือสมุทยั การหายจากโรค (the cure of disease) คือนิโรธ และวิธีการักษา

โรค (the method of treatment) คือมรรค22  

 นอกจากทางการแพทยแ์ลว้ ยงัมีการประยุกต์ใชอ้ริยสัจส่ีจดัการกบัความวิตกกงัวลและ

ความเครียด เน่ืองจากสภาพสังคมไทยในปัจจุบนัท่ีมีปัญหาต่างๆ มากมาย ทาํให้คนในสังคมเกิด

ความวิตกกงัวล และความเครียดในการดาํรงชีวิต เม่ือความเครียดเกิดข้ึนแลว้ หากขจดัความเครียด

ไม่ถูกวิธีก็อาจทาํให้กลายเป็นผูมี้ปัญหาทางสุขภาพจิตได  ้วิธีการท่ีจะทาํให้มองเห็นปัญหาและ

แกไ้ขปัญหาความเครียดไดอ้ย่างตรงจุดนั่นคือการใชอ้ริยสัจส่ี ดงัแผนภูมิแสดงวิธีการจดัการกบั

ความวิตกกงัวล23  

 

 

 

 

 

  

  

 

                                                 
22

 จาํลอง ดิษยวณิช,จติวทิยาของความดับทุกข์ (เชียงใหม่: การเวียงการพมิพ,์ 2544), 8. 

23
 เร่ืองเดียวกนั,10. 

ความวติกกงัวล 

การจดัการโดยตรง การจดัการโดยออ้ม 

ความวติกกงัวล (ทุกข)์ 
สาเหตุของความวติกกงัวล (สมุทยั) 
ความวติกกงัวลหมดไป (นิโรธ) 
วธีิแกค้วามวิตกกงัวล (มรรค) 

เป็นการแกค้วามวิตกกงัวล โดยใช้กลไก

ทางจิตท่ีผิดปกติ ทาํให้สุขภาพจิตเสียหรือ

เกิดความผิดปกติทางจิต เช่น โรคประสาท 

โรคจิต จิตสรีระแปรปรวน เป็นตน้ 
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จากการประยกุตใ์ชอ้ริยสจัส่ีกบัศาสตร์สาขาต่างๆ แสดงใหเ้ห็นวา่อริยสจัส่ีเป็นหลกัธรรมท่ี

สามารถประยกุตม์าใชใ้นการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งกวา้งขวางและมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากอริยสัจส่ี

เป็นหลักธรรมท่ีแสดงให้เห็นเหตุของปัญหา ผลของปัญหา วิธีการแก้ปัญหา และผลของ             

การแกปั้ญหา 

 

3. คุณค่าของอริยสัจส่ี 

 อริยสัจส่ีเป็นหลกัธรรมคาํสอนท่ีมีคุณค่า เน่ืองจากเป็นหลกัธรรมท่ีช่วยแกไ้ขปัญหาต่างๆ 

และทาํใหเ้กิดความสงบสุข 

 พระสุตตนัปิฎก24 ไดแ้สดงคุณค่าของอริยสจัส่ี ดงัน้ี 

  

 

 

 

 

 ประยทุธ์ ปยตฺุโต25 ไดอ้ธิบายคุณค่าของอริยสจัส่ีสรุปไดว้า่ 

 1. อริยสจัส่ีเป็นวิธีการแห่งปัญญา ดาํเนินการแกไ้ขปัญหาตามหลกัเหตุและผล 

 2. เป็นการแกปั้ญหาและจดัการกบัชีวิตของมนุษยด์ว้ยปัญญาของมนุษยเ์อง 

 3. เป็นความจริงท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตของคนทุกคน กล่าวคือทุกชีวิตต่างก็ตอ้งมีความทุกข ์

และเป็นหลกัความจริงท่ีคงอยูต่ลอดไป  

 วศิน อินทสระ 26 ได้อธิบายเก่ียวกับคุณค่าของอริยสัจส่ีสรุปได้ว่า อริยสัจส่ีเป็นเร่ืองท่ี

เก่ียวกบัปัญหาชีวิตและการแกไ้ขปัญหา ซ่ึงดาํเนินไปตามหลกัแห่งเหตุผลและสติปัญญา อนัทาํให้

มนุษยส์ามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งตรงสาเหตุ 

 จากคุณค่าของอริยสัจส่ีขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า อริยสัจส่ีเป็นหลกัความจริงเก่ียวกบัชีวิต 

เป็นวิธีการแห่งปัญญา ซ่ึงเป็นการแกไ้ขปัญหาโดยตวัของมนุษยเ์องตามหลกัของเหตุและผล เม่ือ

บุคคลใดแกปั้ญหาตามหลกัของอริยสัจส่ีจะทาํให้หลุดพน้จากปมปัญหาท่ีกาํลงัเผชิญอยู่ และพบ

ความสงบสุข 

                                                 
24

 พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง เล่มที่ 16.,184. 

25
 ประยทุธ์ ปยตฺุโต,พุทธธรรม , 920. 

26
 วศิน อินทสระ,หลกัธรรมอนัเป็นหัวใจพระพุทธศาสนา(กรุงเทพฯ: โครงการเผยแผธ่รรมะของเครือซิเมนตไ์ทย, 2530), 3-4. 

 ...เม่ือใดบุคคลเห็นอริยสัจ คือทุกข์ เหตุเกิดแห่งทุกข์ ความล่วงพ้นทุกข์ และ

อริยมรรคมีองค ์8 อนัยงัสัตวใ์ห้ถึงความสงบทุกขด์ว้ยปัญญาอนัชอบ เม่ือนั้นเขาท่องเท่ียว 7 

คร้ังเป็นอยา่งมาก กเ็ป็นผูท้าํท่ีสุดทุกขไ์ด ้เพราะส้ินสังโยชน์ทั้งปวง ดงัน้ีแล 
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4. หลกัธรรมอืน่ๆ ทีใ่ช้ในการแก้ไขปัญหา 

 หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีสามารถนาํมาแกไ้ขปัญหาทางดา้นต่างๆ ไดน้ั้น นอกจาก

อริยสัจส่ีแลว้ ยงัมีหลกัธรรมอ่ืนๆ เช่น พุทธจริยศาสตร์ อิทธิบาท 4 พรหมวิหาร 4 และสังคหวตัถุ4

เป็นตน้ 

 4.1 พุทธจริยศาสตร์ 

 พุทธจริยศาสตร์ หมายถึง หลกัคาํสอนหรือหลกัธรรมท่ีพระพุทธเจา้ไดท้รงวางไวใ้ห้เป็น

มาตรฐานความประพฤติของมนุษย ์เพื่อให้มนุษยน์าํไปประพฤติปฏิบติั อนัจะก่อให้เกิดความสุข

ความสงบในการดาํเนินชีวิต27 พุทธจริยศาสตร์สามารถนาํมาใชป้้องกนัปัญหาไดต้ั้งแต่ระดบัตนเอง 

สังคม และประเทศชาติ พุทธจริยศาสตร์แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ พุทธจริยศาสตร์ระดับต้น            

พทุธจริยศาสตร์ระดบักลาง และพทุธจริยศาสตร์ระดบัสูง 

  4.1.1 พุทธจริยศาสตร์ระดับต้น   

  พุทธจริยศาสตร์ระดบัตน้ เป็นจริยธรรมขั้นมูลฐานท่ีบุคคลควรมีไวใ้นตน เพื่อ

ควบคุมตนให้อยู่ในทางท่ีดี ไม่ก่อให้เกิดปัญหาแก่สังคม ดงันั้นพุทธจริยศาสตร์ระดบัตน้จึงเป็น

หลกัธรรมเพื่อความสงบเรียบร้อยของสงัคม หลกัธรรมในขั้นน้ีไดแ้ก่ เบญจศีล และเบญจธรรม 

   4.1.1.1 เบญจศีล คือ ความประพฤติชอบทางกายวาจา การรักษากายวาจา

ให้เรียบร้อย การรักษาปกติตามระเบียบวินัย ขอ้ปฏิบติัในการเวน้จากความชัว่ การควบคุมตนให้

ตั้งอยูใ่นความไม่เบียดเบียน28 เบญจศีลหรือศีล 5 ประกอบไปดว้ยหลกัธรรม 5 ประการ ดงัน้ี 

    4.1.1.1.1 ปาณาติปาตา เวรมณี คือ เวน้จากการปลงชีวิต เวน้จาก

การฆ่าการประทุษร้ายกนั 

    4.1.1.1.2 อทินฺนาทานา เวรมณี คือ เวน้จากการถือเอาของท่ีเขา

มิไดใ้ห ้เวน้จากการลกัโกง ละเมิดลิขสิทธ์ิ ทาํลายทรัพยสิ์น 

    4.1.1.1.3 กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณี คือ เวน้จากการประพฤติผิด

ในกาม เวน้จากการล่วงละเมิดส่ิงท่ี ผูอ่ื้นรักใคร่หวงแหน 

    4.1.1.1.4 มุสาวาทา เวรมณี คือ เวน้จากการพูดเท็จ โกหก 

หลอกลวง 

    4.1.1.1.5 สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา เวรมณี คือ เวน้จากนํ้ าเมา

คือ สุราอนัเป็นท่ีตั้งแห่งความประมาท และเวน้จากส่ิงเสพติดใหโ้ทษ29 

                                                 
27

 วศิน อินทสระ,พุทธจริยศาสตร์ (กรุงเทพฯ:ธรรมดา,2549),34. 

28
 ประยทุธ์ ปยตฺุโต,พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม (กรุงเทพฯ: เอส. อาร์. พร้ินต้ิง แมส โปรดกัส์,2548),175. 
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   4.1.1.2 เบญจธรรม คือ ธรรมอนัดีงาม 5 ประการ เป็นธรรมท่ีเก้ือกลูการ

รักษาเบญจศีล เป็นธรรมท่ีส่งเสริมใหบุ้คคลมีความดีงาม มี 5 ประการ ดงัน้ี 

    4.1.1.2.1 เมตตาและกรุณา คือ ความรักใคร่ปรารถนาให้ผูอ่ื้นมี

ความสุข ความเจริญ และความสงสารคิดช่วยใหผู้อ่ื้นพน้ทุกข ์

    4.1.1.2.2 สมัมาอาชีวะ คือ การเล้ียงชีพดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต 

    4.1.1.2.3 กามสังวร คือ การสังวรในกาม ความสาํรวมระวงัรู้จกั

ยบัย ั้งควบคุมตนเองในทางกามารมณ์ ไม่ใหห้ลงใหลในรูป รส กล่ิน เสียงและสมัผสั 

    4.1.1.2.4 สจัจะ คือ ความซ่ือสตัย ์ความซ่ือตรง 

    4.1.1.2.5 สติสัมปชญัญะ คือ การระลึกไดแ้ละรู้ตวัอยูเ่สมอ การ

ฝึกฝนตนเองให้เป็นผูรู้้จกัยบัย ั้งความคิด รู้สึกตวัอยูเ่สมอว่า ส่ิงใดควรทาํและไม่ควรทาํ ระวงัไม่ให้

เป็นคนประมาท30 

  ดงันั้น สามารถสรุปได้ว่าเบญจศีลเป็นหลกัธรรมท่ีควบคุมความประพฤติของ

บุคคลให้อยู่ในทางท่ีถูกตอ้ง เพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญหาในดา้นต่างๆ และเบญจธรรมเป็นหลกัท่ีควร

ปฏิบติัเพื่อใหเ้กิดความดีงาม อนัจะช่วยแกไ้ขปัญหาต่างๆได ้

 

  4.1.2 พุทธจริยศาสตร์ระดับกลาง 

  พทุธจริยศาสตร์ระดบักลาง เป็นจริยศาสตร์เพื่อการขดัเกลาตนเองใหมี้คุณธรรม

สูงข้ึน หลกัธรรมในระดบัน้ีคือการเวน้อกศุลกรรมบถ และการปฏิบติักศุลกรรมบถ31 

   4.1.2.1 อกุศลกรรมบถ คือ ทางแห่งอกุศล หรือทางเส่ือม 10 ประการ 

จาํแนกได ้ดงัน้ี 

 1. ปาณาติบาต คือ การทาํลายชีวิต การฆ่าสตัว ์

 2. อทินนาทาน คือ การลกัทรัพย ์

 3. กาเมสุมิจฉาจาร คือ การประพฤติผดิในกาม 

  สามอยา่งน้ีจดัเป็นกายกรรม 

 4. มุสาวาท คือ การพดูเทจ็ 

 5. ปิสุณวาจา คือ การพดูส่อเสียด 

                                                                                                                                            
29

 ประยทุธ์ ปยตฺุโต,พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม ,175. 

30
 เร่ืองเดียวกนั,175-176. 

31
 บุญมี แท่นแกว้,พระพุทธศาสนากบัปรัชญา (กรุงเทพฯ: ว.เพช็รกลุ,2540),91. 
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 6. ผรุสวาจา คือ การพดูคาํหยาบ 

 7. สมัผปัปลาปะ คือ การพดูเพอ้เจอ้ 

  ส่ีอยา่งน้ีจดัเป็นวจีกรรม 

 8. อภิชฌา คือ ความโลภอยากไดข้อง ๆ คนอ่ืน 

 9. พยาบาท คือ ความคิดปองร้าย 

 10. มิจฉาทิฏฐิ คือ ความเห็นผดิ 

  สามอยา่งน้ีจดัเป็นมโนกรรม32 

   4.1.2.2 กศุลกรรมบถ คือ ทางแห่งกศุล 10 ประการ จาํแนกได ้ดงัน้ี 

 1. การงดเวน้จากปาณาติบาต คือ งดเวน้จากการทาํลายชีวิต การฆ่าสตัว ์

 2. การงดเวน้จากอทินนาทาน คือ งดเวน้จากการลกัทรัพย ์

 3. การงดเวน้จากกาเมสุมิจฉาจาร คือ งดเวน้จากการประพฤติผดิในกาม 

  สามอยา่งน้ีจดัเป็นกายกรรม 

 4. การงดเวน้จากมุสาวาท คือ งดเวน้จากการพดูเทจ็ 

 5. การงดเวน้จากปิสุณวาจา คือ งดเวน้จากการพดูส่อเสียด 

 6. การงดเวน้จากผรุสวาจา คือ งดเวน้จากการพดูคาํหยาบ 

 7. การงดเวน้จากสมัผปัปลาปะ คือ งดเวน้จากการพดูเพอ้เจอ้ 

  ส่ีอยา่งน้ีจดัเป็นวจีกรรม 

 8. การไม่มีอภิชฌา คือ ความไม่โลภอยากไดข้อง ๆ คนอ่ืน 

 9. การไม่พยาบาท คือ ความไม่คิดปองร้าย 

 10. สมัมาทิฏฐิ คือ ความเห็นชอบ 

  สามอยา่งน้ีจดัเป็นมโนกรรม33 

  ดงันั้น สามารถสรุปไดว้่าอกุศลกรรมบถ เป็นทางแห่งความเส่ือมท่ีไม่ควรปฏิบติั

เพ่ือให้ชีวิตไม่ประสบปัญหา และกุศลกรรมบถ เป็นทางแห่งกุศลท่ีควรปฏิบัติเพื่อพฒันาตน 

ควบคุมตนใหมี้คุณธรรม อนัจะไม่ก่อใหเ้กิดปัญหาในชีวิต  

 

  4.1.3 พุทธจริยศาสตร์ระดับสูง 

                                                 
32

 วศิน อินทสระ,พทุธจริยศาสตร์ ,78-79. 

33
 เร่ืองเดียวกนั. 
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  พุทธจริยศาสตร์ระดบัสูง เป็นจริยธรรมท่ีบุคคลควรปฏิบติัเพื่อให้ห่างไกลจาก      

กิเลศ หลกัธรรมในระดบัน้ีไดแ้ก่ อริยมรรค 

   4.1.3.1 อริยมรรค หรือมรรคมีองค ์8 ในธรรมจกักปัปวตัตนสูตร เรียกว่า 

ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ แปลว่า อริยสัจคือทางปฏิบติัให้ถึงความดับทุกข์ ซ่ึงหมายถึง

อริยมรรคประกอบดว้ยองค ์8 หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า มชัฌิมาปฏิปทา34 อริยมรรคมีองค ์8 มีดงัน้ี

  

   สมัมาทิฏฐิ  ความเห็นชอบ 

   สมัมาสงักปัปะ  ความดาํริชอบ 

   สมัมาวาจา  การพดูชอบ 

   สมัมากมัมนัตะ  การกระทาํชอบ 

   สมัมาอาชีวะ  การเล้ียงชีพชอบ 

   สมัมาวายามะ  ความเพียรชอบ 

   สมัมาสติ  ความระลึกชอบ 

   สมัมาสมาธิ  ความตั้งใจมัน่ชอบ35 

 

  ดงันั้น สามารถสรุปไดว้่าอริยมรรคหรือมรรคมีองค ์8 เป็นหลกัธรรมท่ีใชค้วบคุม

ใหบุ้คคลห่างไกลจากกิเลส อนัจะทาํใหบุ้คคลไดพ้บกบัความสุขสงบ 

  จากการศึกษาพุทธจริยศาสตร์แสดงให้เห็นว่าหลกัธรรมในพุทธจริยศาสตร์มีทั้ง

ส่วนท่ีใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา เน่ืองจากพุทธจริยศาสตร์เป็นหลกัธรรมท่ีใช้ควบคุม

บุคคลตั้งแต่ในระดบัตนเอง เม่ือบุคคลสามารถควบคุมตนเองให้มีชีวิตท่ีปกติ ดาํเนินชีวิตในทางท่ี  

ดีงาม บุคคลยอ่มไม่สร้างปัญหาใหส้งัคม สงัคมจึงเกิดความสุขสงบ 

  

4.2 อทิธิบาท 

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 36 ได้อธิบายความหมายและ

องคป์ระกอบของอิทธิบาท ดงัน้ี  

                                                 
34

 วศิน อินทสระ,พุทธจริยศาสตร์ ,93. 

35
 เร่ืองเดียวกนั,93-94. 

36
 สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส,สารานุกรมพระพุทธศาสนา(กรุงเทพมหานคร:มหามกุฏราชวิทยาลยั

,2529),40-41. 
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 อิทธิบาท คือ คุณเคร่ืองให้สาํเร็จความประสงค ์มี 4 อยา่ง คือ 1.ฉันทะ 

พอใจรักใคร่ในส่ิงนั้น 2.วิริยะ เพียรประกอบส่ิงนั้น 3.จิตตะ เอาใจฝักใฝ่ส่ิงนั้นไม่

วางธุระ 4.วิมงัสา หมัน่ตริตรองพิจารณาเหตุผลในส่ิงนั้น คุณ 4 อยา่งน้ีมีบริบูรณ์

แลว้ อาจชกันาํบุคคลใหถึ้งส่ิงท่ีตอ้งประสงค ์ซ่ึงไม่เหลือวสิัย 

 สังคหวตัถุ 4 วตัถุสาํหรับสงเคราะห์ คือยดึเหน่ียวนํ้ าใจกนั คือ 1.ทาน การ

ให้ปันส่ิงของของตนแก่ผูอ่ื้นท่ีควรให้ปัน 2. ปิยวาจา เจรจาอ่อนหวาน 3. อตัถจริยา 

ประพฤติส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูอ่ื้น 4.สมานตัตตา ความเป็นคนมีตนเสมอไม่ถือตวั 

คุณทั้ง 4 อยา่งน้ีเป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวใจของผูอ่ื้นไวไ้ด ้

 

 

 

 

 

 ดงันั้นจึงสรุปไดว้่าอิทธิบาท 4 เป็นธรรมท่ีทาํใหผู้ป้ฏิบติัประสบความสาํเร็จ อนัประกอบ

ไปดว้ยหลกั 4 ประการ คือ ฉนัทะ วิริยะ จิตตะ และวิมงัสา 

 

 4.3 พรหมวหิาร 4 

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 37 ได้อธิบายความหมายและ

องคป์ระกอบของอิทธิบาท ดงัน้ี  
 
 
 
 

 

 

 

 ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่พรหมวิหาร 4 คือธรรมอนัเป็นเคร่ืองอยูข่องพรหม ประกอบดว้ย เมตตา 

กรุณา มุทิตา และอุเบกขา 

 

 4.4 สังคหวตัถุ 4  

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 38 ได้อธิบายความหมายและ

องคป์ระกอบของอิทธิบาท ดงัน้ี  
 

 

 

 

                                                 
37

 สมเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส,สารานุกรมพระพุทธศาสนา,321. 

38
เร่ืองเดียวกนั,509. 

 พรหมวิหาร 4 คือธรรมอนัเป็นเคร่ืองอยูข่องพรหม เมตตา โดยพยญัชนะ 

ไดแ้ก่ความสนิทสนม คือรักใคร่ เวน้จากราคะ, โดยอรรถ ไดแ้ก่ปรารถนาความสุข

ความเจริญเพ่ือผูอ่ื้น กรุณา โดยพยญัชนะไดแ้ก่ความหวัน่ไหว เม่ือผูอ่ื้นไดทุ้กขร้์อน, 

โดยอรรถไดแ้ก่ความปรารถนาเพ่ือจะปลดเปล้ืองทุกขข์องเขา มุทิตา โดยพยญัชนะ

ไดแ้ก่ความช่ืนบาน โดยอรรถไดแ้ก่ความพลอยยินดี ในเม่ือเห็นผูอ่ื้นไดดี้ อุเบกขา 

โดยพยญัชนะไดแ้ก่ความวางเฉย โดยอรรถไดแ้ก่ความวางตนเป็นกลาง 
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ดงันั้นจึงสรุปไดว้่าสังคหวตัถุ 4 คือธรรมสําหรับยึดเหน่ียวใจคน ประกอบดว้ย ทาน        

ปิยวาจา อตัถจริยา และสมานตัตตา 

จากการศึกษาหลกัธรรมท่ีใชใ้นการแกปั้ญหานอกจากอริยสัจส่ีแลว้ ยงัมีหลกัธรรมอ่ืนท่ี

สามารถใชแ้กไ้ขและป้องกนัการเกิดปัญหาได ้เช่น พุทธจริยศาสตร์ อิทธิบาท 4 พรหมวิหาร 4 และ

สังคหวตัถุ 4 เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามทั้งการแกปั้ญหาแบบพุทธจริยศาสตร์ อิทธิบาท 4 พรหมวิหาร 4 

และสงัคหวตัถุ 4 ยงัคงมีส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัอริยมรรค อนัเป็นองคป์ระกอบหน่ึงของอริยสจัส่ี ดงันั้น

จึงจะไดเ้ห็นวา่การแกปั้ญหาดว้ยอริยสัจส่ีเป็นการแกปั้ญหาท่ีครอบคลุมท่ีสุด ดงัปรากฏขอ้ความใน

พระไตรปิฎกวา่39 

 

 

 

 

 

 

ดงันั้นผูว้จิยัจึงเลือกใชอ้ริยสจัส่ีวิเคราะห์ความขดัแยง้และการแกไ้ขปัญหาของตวัละครใน

บทละครพดูพระราชนิพนธ์พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั 

 
  

                                                 
39

 พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง เล่มที่ 2 ,245. 

 ...ผูมี้อายุทั้ งหลาย รอยเทา้ของสัตวท์ั้ งหลายท่ีเท่ียวไปบนผืนแผ่นดิน

ทั้งส้ินทั้งปวงย่อมประชุมลงในรอยเทา้ชา้ง รอยเทา้ชา้งนั้น กล่าวไดว้่า เป็นยอด

เยี่ยมในบรรดารอยเทา้เหล่านั้นโดยความมีขนาดใหญ่ ฉันใด กุศลธรรมทั้งส้ินทั้ง

ปวงกส็งเคราะห์ลงในอริยสัจส่ี ฉนันั้น 

   ส
ำนกัหอ
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บทที ่3 

 

วเิคราะห์ความขัดแย้งและการแก้ไขปัญหาของตัวละคร 

ในบทละครพูดร้อยแก้วพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 
การศึกษาความขดัแยง้และการแกไ้ขปัญหาของตวัละครในบทละครพูดร้อยแกว้พระราช

นิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวจาํนวน 20 เร่ือง พบความขดัแยง้และการแกไ้ข

ปัญหาของตวัละคร ดงัต่อไปน้ี 

 

1. ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กบัมนุษย์ (Man against man) 

 ความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์บัมนุษย ์คือความขดัแยง้ระหว่างตวัละครดว้ยกนัเอง1 ซ่ึงมี

ความรุนแรงแตกต่างกนัไปในแต่ละเร่ือง ความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์บัมนุษยท่ี์เกิดข้ึนมีหลาย

ลกัษณะดงัน้ี 

 

 1.1 ลกัษณะความขัดแย้ง 

  1.1.1 ความขัดแย้งระหว่างสามีภรรยา คือความขดัแยง้ระหว่างคน 2 คนท่ีตกลงใช้

ชีวิตร่วมกนั พบในเร่ืองดงัน้ี ผูร้้ายแผลง ขนมสมกบันํ้ายา ฟอกไม่ฃาว และกลแตก 

เร่ืองผู้ร้ายแผลง เป็นความขดัแยง้ระหว่างสามีภรรยาเร่ืองความประพฤติท่ีไม่ดีทั้ง

ของสามีและภรรยา เน่ืองจากทั้งสามีและภรรยามีความประพฤติในเร่ืองการใชจ่้ายท่ีไม่พอเพียงจน

นาํความเดือดร้อนมาสู่ครอบครัว แต่ทั้งคู่ไม่ไดส้ํานึกในความประพฤติของตนเอง กลบัโทษและ

โยนความผดิใหก้นั จนทาํใหท้ั้งคู่เกิดความขดัแยง้ ดงัปรากฏในบทสนทนาตอนน้ีวา่ 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 สายทิพย ์นุกลูกิจ,วรรณกรรมไทยปัจจุบัน (กรุงเทพฯ : บริษทั เอส.อาร์.พร้ินต้ิง, 2543), 127. 

อารักษ ์ (โกรธ)หล่อนกดี็แต่มานัง่ดูดเลือดฉนัเท่านั้นเอง! ใหต้กนรกสิ ถา้รู้อยา่งน้ีจะไม่มีเมีย

เสียดีกวา่ 

พวง พิลึกจริงๆ คุณทาํกบัตวัเองจะมาซดัเอากบัดิฉนัอยา่งไร 

อารักษ ์ กห็ล่อนเอาเงินไปใชเ้หลวแหลกเสียรู้จกัวา่เท่าไร ดูทีหรือ? ชัว่แต่ท่ีแต่งอยูก่บัตวันั้น

ก็เงินก่ีถุง แลว้มนัมีประโยชน์อะไรบา้ง เปล่าทั้งส้ิน เส้ือใส่สามวนัท้ิง แพรห่มหน

เดียวตอ้งท้ิงเหมือนกนั 
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พวง กที็ท่ีคุณเอาไปถลุงเสียในวงไพ่ท่ีบา้นพระอากรทาํไมไม่คิดดูบา้ง? ท่ีเอาไปตก

รางวลัแม่รูปงามต่างๆนั้นไดป้ระโยชน์มากนกัหรือ? พุทโธ่!พดูล่ะไม่เหลียวหลงั

บา้งเลย 

(ผูร้้ายแผลง: 182) 

 

นางภิรมย ์ ดิฉนัไม่ไดต้ั้งใจท่ีจะแอบฟังเลย ดิฉนัตั้งใจจะเอาบุหร่ีออกมาใส่ในหีบ 
แต่เผอิญพอมาถึงประตูไดย้ินเสียงคุยกนั หูดิฉันไม่หนวกก็ตอ้งไดย้ิน

อยูเ่อง 
ภิรมย ์ กแ็ลว้อยา่งไรล่ะ 
นางภิรมย ์ คุณนะเห็นตวัเก่งเสียเตม็ประดา ช่างหนา้ดา้นเอาอะไรต่อมิอะไรไปคุย

อวดเพ่ือน ประจานเมียของตนเองเช่นนั้นไม่เสียหายแก่ตวัของคุณเอง

บา้งหรือ 
ภิรมย ์ ก็คุณจนัไม่ใช่คนอ่ืนไกลเลย เป็นเพ่ือนสนิทและนับว่าเป็นญาติกนั

ดว้ย 
นางภิรมย ์ แต่คุณพดูคลาดเคล่ือนความจริงนะ 
ภิรมย ์ คืออยา่งไร 
นางภิรมย ์ คุณอวดว่าดิฉันตอ้งมาเป็นเมียคุณ เพราะดิฉันพลาดท่าแลว้ตอ้งตก

กระไดพลอนโจนฉะนั้นไม่ใช่หรือ 
ภิรมย ์ กไ็ม่จริงหรือ 

(ขนมสมกบันํ้ายา : 18) 

 

 

 

 

 

  เร่ืองขนมสมกับนํ้ายา เป็นความขัดแยง้ของสามีภรรยาเร่ืองความประพฤติ 

เน่ืองจากหลวงภิรมยฤ์ดีมกันาํเร่ืองส่วนตวัของนางภิรมยฤ์ดีท่ีแอบไดเ้สียกบัหลวงภิรมยฤ์ดีก่อน

แต่งงานไปเล่าให้เพื่อนสนิทฟัง ความประพฤติดงักล่าวของหลวงภิรมยฤ์ดีเป็นการไม่ให้เกียรติ

ภรรยา ทาํใหภ้รรยาเส่ือมเสียเกียรติ และนาํความอบัอายมาสู่นางภิรมยฤ์ดีเป็นอยา่งยิง่ จึงทาํใหท้ั้งคู่

เกิดความขดัแยง้กนั   ดงัปรากฏในบทสนทนาตอนน้ีวา่  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เร่ืองฟอกไม่ฃาว เป็นความขดัแยง้ระหว่างหลวงพรพานิชกรรมและจาํรัสซ่ึงเป็น

สามีภรรยากนั หลวงพรพานิชกรรมเกิดความไม่เช่ือใจในความประพฤติของจาํรัส เน่ืองจากจาํรัส

เคยเป็นภรรยาของนายบุญส่งมาก่อน ดงันั้นเม่ือนายบุญส่งมาพบจาํรัสท่ีบา้น หลวงพรพานิชกรรม

จึงคิดว่าทั้งคู่แอบคบชูก้นั จึงทาํใหห้ลวงพรและจาํรัสเกิดความขดัแยง้ข้ึน ดงัปรากฏในบทสนทนา

ตอนน้ีวา่ 
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หลวงพร กน็ายบุญส่งล่ะ 
จาํรัส นายบุญส่งถึงจะเคยไดเ้ปนผวัเมียกนัมา ก็ฃาดตอนกนัมานานแลว้ ไม่ไดมี้

ความรักเหลืออยูเ่ลยจนนิดเดียว 
หลวงพร น่ีจะใหฉ้นัเช่ือเช่นนั้นฤๅ 

จาํรัส ความสัตยจ์ริงเปนเช่นนั้น คุณหลวงจะเช่ือฤๅไม่เช่ือกแ็ลว้แต่จะโปรด 

หลวงพร ฉนัไม่เช่ือ 

(ฟอกไม่ฃาว:176) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ืองกลแตก เป็นความขดัแยง้ระหว่างหลวงวิศาลวฒันากรและดาราซ่ึงเป็นสามี

ภรรยากนั ทั้งคู่ถูกบงัคบัให้แต่งงานกนัโดยปราศจากความรัก ดงันั้นจึงเป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะ

วิวาทเป็นประจาํ หลวงวิศาลวฒันากรเป็นชายหนุ่มผูเ้จา้ชู ้ พฤติกรรมดงักล่าวทาํให้ดาราไม่พอใจ 

และหลวงวิศาลวฒันากรอยากหยา่ขาดจากดาราจึงหาเร่ืองใส่ความว่าดาราคบชู ้เป็นเหตุให้ทั้งสอง

เกิดความขดัแยง้ข้ึน ดงัปรากฏในบทสนทนาตอนน้ีวา่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.2 ความขัดแย้งระหว่างมิตรกบัมิตร คือความขดัแยง้ระหวา่งบุคคลท่ีมีความรัก

ใคร่ชอบพอกนั มีความสนิทสนมกนัมากจนเป็นเพื่อนสนิทกนั และสามารถตกัเตือนหรือพดูคุยกนั

ในเร่ืองต่างๆได ้พบในเร่ือง เห็นแก่ลูก แกแ้คน้ และบ่วงมาร 

เร่ืองเห็นแก่ลูก เป็นความขดัแยง้ระหวา่งมิตรกบัมิตรในเร่ืองท่ีเก่ียวกบับุคคลท่ีสาม

ท่ีมีฐานะเป็นลูก เร่ืองน้ีเป็นความขดัแยง้ของนายลํ้ าผูเ้ป็นพ่อท่ีให้กาํเนิดแม่ลออ กบัพระยาภกัดี    

นฤนารถผูเ้ป็นพ่อท่ีอุปการะแม่ลออมาโดยตลอด เม่ือนายลํ้าพยายามจะบอกความจริงว่าตนเป็นพ่อ

วศิาล (สะบดัหนา้หนัไปพดูกบัดารา) ขออยา่ใหห้ล่อนเขา้ใจผิดวา่ฉนัจะมาจบัชูท่ี้น่ี ฉนั

ตั้งใจแต่เพียงจะมาเตือนว่าในท่ีงานฤดูหนาวน้ีไม่ใช่ท่ีสําหรับกรอกบัชู ้เพราะ

เป็นท่ีเปิดเผยนกั 

ดารา ขอบใจท่ีคุณมาเตือน แต่ถา้ดิฉันไดป้ระพฤติผิดไปก็เป็นเพราะความโง่เขลาเบา

ปัญญา โดยเห็นคุณผูเ้ป็นสามีเท่ียวกรอผูห้ญิงอ่ืนได ้ดิฉันจึงเขา้ใจว่าการกรอ

เช่นนั้นไม่ผดิ 

วศิาล การแกต้วัเช่นน้ีหล่อนตอ้งรู้อยู่ดีแลว้ทีเดียวว่าไม่มีมูลเลย...ฉันเช่ือว่าหล่อนมี

สมองพอท่ีจะเขา้ใจไดว้า่ การกรอชูอ้ยา่งเปิดเผยต่อหนา้ธารกาํนลั ไทยเรายงัถือ

เป็นของไม่งดงามสาํหรับกลุสตรี.... 

(กลแตก 57-58) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  

 

48 

ลํ้า ผมเป็นพอ่แม่ลออ ดูกมี็บุญคุณพอแลว้ 
ภกัดี เอะ๊! น่ีแกจะขยายข้ึนวา่ แกเป็นพอ่แม่ลอออยา่งนั้นหรือ? 
ลํ้า กย็งังั้นซิขอรับ 
ภกัดี พุทโธ่! น่ีแกน่ะไม่มีความเมตตาลูกแกบา้งเลยเทียวหรือ ถึงไดคิ้ดร้ายแก่เขาไดย้งั

งั้น? 
ลํ้า คิดร้ายยงัไง? 
ภกัดี นายทองคาํ เขาจะมาแต่งงานกบัลกูสาวคนเช่นแกไดอ้ยูห่รือ? 
ลํ้า ถา้เขารักแม่ลออจริงละก ็ถึงผมจะเป็นคนเลวกวา่ท่ีผมเป็นอยูน่ี่ เขาคงไม่รังเกียจ 
ภกัดี ถึงนายทองคาํจะไม่รังเกียจ คนอ่ืนๆก็คงตอ้งรังเกียจ ใครเขาจะมาคบคา้สมาคมได้

อีกต่อไป ไปขา้งไหนเขากจ็ะแลดูพดูซุบซิบกนั ถา้ใครเขาเล่ียงไดก้ค็งเล่ียง แกจะมา

ทาํใหแ้ม่ลออเป็นหมาหวัเน่าหรือ? 
(เห็นแก่ลูก: 22) 

 

วเิศษ  (เสียงสั่น) คุณพระโปรดฟังผมอธิบายหน่อย 
ประเสริฐ คุณพระไม่ตอ้งอธิบาย ผมอธิบายแทนก็ได ้เม่ือก่อนท่ีผมจะออกไปรับ

ราชการท่ีเมืองนอก ผมไดรั้กใคร่อยู่กบัแม่สายหยุด แต่ยงัไม่ทนัจะได้

จดัแจงแต่งงานกนั ผมกไ็ดรั้บคาํสั่งใหรี้บออกไป ผมเห็นวา่คุณเป็นเพ่ือน

อยา่งสนิทสนมเท่ากบัพี่นอ้ง หรือยิ่งกวา่กเ็ป็นได ้ผมจึงฝากไวใ้หคุ้ณช่วย

ดูแลระวงัแม่สายหยดุ โดยไวเ้น้ือเช่ือใจอยา่งยิง่ คุณตอบแทนผมอยา่งไร 
วเิศษ  ผมขอช้ีแจง 
ประเสริฐ ผมพูดยงัไม่จบ ผมขอถามซํ้ าอีกว่า คุณตอบแทนความไวใ้จของผม

อยา่งไร คุณผูรั้บฝากผูห้ญิงท่ีรักของผม กลบัเอาผูห้ญิงนั้นเป็นเมียเสียเอง

... 
(แกแ้คน้: 192) 

 
 

ของแม่ลออ และหวงัจะใหแ้ม่ลออและสามีท่ีกาํลงัจะแต่งงานดว้ยกนัเล้ียงดูตนตลอดไป แต่พระยา

ภกัดีนฤนารถไม่เห็นดว้ยกบันายลํ้าเพราะคิดว่าการกระทาํของนายลํ้าผูซ่ึ้งเคยทุจริตจนถูกตดัสิน

จาํคุก จะทาํให้แม่ลออเกิดความอบัอายและไม่สามารถใชชี้วิตอยา่งมีความสุขในสังคมไดอี้กต่อไป 

จึงทาํใหท้ั้งคู่เกิดความขดัแยง้กนั ดงัปรากฏในบทสนทนาตอนน้ีวา่ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ืองแก้แค้น เป็นความขดัแยง้ระหว่างมิตรกบัมิตรอนัมีสาเหตุมาจากบุคคลท่ีสาม 

เร่ืองน้ีเป็นความขดัแยง้ของพระวิเศษลญัฉการกบัพระประเสริฐไมตรีเร่ืองผูห้ญิงคือแม่สายหยดุ แต่

เดิมพระประเสริฐไมตรีรักใคร่กบัแม่สายหยดุ แต่ตอ้งไปราชการต่างประเทศจึงฝากแม่สายหยดุให้

พระวิเศษลญัฉการช่วยดูแล แต่สุดทา้ยพระวิเศษลญัฉการกลบัแต่งงานกบัแม่สายหยุด จึงเป็นเหตุ

แห่งความขดัแยง้ของมิตรทั้งสอง ดงัปรากฏในบทสนทนาตอนน้ีวา่ 
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พระยาพิไชย คุณพระเช่ือว่า ถา้ผูห้ญิงไดเ้ปนเมียคนเดียวของผูช้ายคนใดคน 1 และ

ไดรั้บความทนุถนอมใหเ้พียงพอแลว้ล่ะก ็คงจะไม่นอกใจผวัเปนแน่นอน

ทีเดียวฤๅ? 

พระพิมล ผมเช่ือแน่นอนเช่นนั้ น! และเพราะเหตุท่ีผมเช่ือเช่นนั้น ผมจึงได้กล้า

พอท่ีจะรับแม่สลบัมาเปนเมียผม 

พระประจิต ถา้คุณจะทดลองวิธีของคุณ โดยหาผูห้ญิงสาวท่ียงัไม่เคยมีผวัมาเล้ียงดู

เช่นท่ีวา่นั้นละก็, ผมกเ็ช่ือแน่นอนวา่ แม่คนนั้นคงจะไดรั้บความสุขอยา่ง

ท่ีสุด...แต่การท่ีจะทดลองดว้ยผูห้ญิงอยา่งแม่สลบั-ฮือ  

พระวเิชียร เสือท่ีเคยไดร้สมนุษแลว้ ท่ีไหนจะ-โอ๊ย! ขอโทษเถอะขอรับ ผมจะพูด

หยาบเกินไปสักหน่อย! 

พระพิมล ไม่เปนไร! เราเปนเพ่ือนกนั พดูอะไรพดูตรงๆดีกวา่ ผมขอบอกวา่, การท่ี

ผมเลือกคนอยา่งแม่สลบั เห็นวา่จะแสดงปรากฏไดดี้กวา่ วา่ความเห็นของ

ผมถกู ถา้หาผูห้ญิงท่ียงัไม่เคยมีผวัมา กเ็ท่ากบัไม่ตอ้งทดลองอะไร... 

พระยาพิไชย คุณพระ, ในน่าท่ีผูเ้ปนมิตร์รักใคร่คุณพระจริงๆ ผมขอตกัเตือนคุณพระวา่

ควรจะต้องนึกถึงหลักฐานของตัวคุณพระเองบ้าง คุณพระก็เปน 

ขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่อยู่แลว้ มีความจาํเปนยิ่งกว่าแต่ก่อนท่ีจะตอ้งรักษา

เกียรติยศและช่ือเสียง เพราะฉะนั้นถา้คุณพระไดเ้มียท่ีคนอ่ืนเขารังเกียจ 

อาจทาํใหเ้ปนท่ีครหานินทาไดเ้ปนอนัมาก... 

(บ่วงมาร:35-38) 

เร่ืองบ่วงมาร เป็นความขดัแยง้ระหวา่งพระพิมลเมธีกบัเพื่อนซ่ึงไดแ้ก่ พระประจิต

ศาสตร์ราชสภาบดี พระวิเชียรบุรีศรีวนัเกษตร์ และนายพลโท พระยาพิไชยรณฤทธ์ิ เน่ืองจากพระ

พิมลเมธีตอ้งการยกยอ่งแม่สลบัเป็นเมีย แต่เพ่ือนทั้งสามไม่เห็นดว้ย เน่ืองจากแม่สลบัไดช่ื้อว่าเป็น

หญิงไม่ดี พระพิมลเมธีมีความเห็นว่าท่ีแม่สลบัเป็นคนไม่ดี มีสามีหลายคนเป็นความผดิของผูช้ายท่ี

ท้ิงหล่อนไป พระพิมลเมธีจึงคิดวา่การท่ีตนจะเล้ียงแม่สลบัอยา่งดี จะช่วยใหแ้ม่สลบักลบัตวัเป็นคน

ดีได ้การกระทาํดงักล่าวของพระพิมลเมธีทาํให้เพ่ือนๆไม่พอใจ จึงเป็นเหตุให้พระพิมลเมธีกบั

เพื่อนเกิดความขดัแยง้กนั ดงัปรากฏในบทสนทนาตอนน้ีวา่ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.3 ความขัดแย้งระหว่างคนรู้จักกบัคนรู้จัก เป็นความขดัแยง้ระหว่างคนท่ีอาศยั

อยู่ในสังคมเดียวกนั แต่ไม่สนิทสนมจนถึงขั้นเป็นเพื่อนสนิทกนั พบในเร่ืองโพงพาง จดัการรับ

เสดจ็ หนงัเสือ หมายนํ้าบ่อหนา้ และนอ้ยอินทเสน 

เร่ืองโพงพาง เป็นความขดัแยง้ระหว่างนายพลโท พระยาสมุทโยธิน กบัพระวิสูตร์

พานิชท่ีต่างฝ่ายต่างก็มีอาชีพรับราชการ พระยาสมุทไดรั้บทราบข่าวว่ามีผูคิ้ดร้ายต่อตนเอง โดยใส่
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พระยาศรี  อา้ยชั้น! หมายวา่ใคร 

ชั้น ผมเองขอรับ (พดูกบัขา้ราชการอ่ืนๆ) ผมนอ้งภรรยาของเจา้คุณศรี หรือ

ถา้จะพดูใหถู้กก็วา่นอ้งภรรยาเก่า เพราะท่านไดท้ิ้งพ่ีสาวผมเสียเม่ือสาม

เดือนน่ีเอง 

พระยาศรี  ทาํไมตอ้งโฆษณาท่ีน่ีดว้ยกไ็ม่รู้ได ้

ชั้น  ใตเ้ทา้ไม่ชอบหรือขอรับ ถา้เช่นนั้นผมขออภยัโทษ 

พระยาศรี เอ็งมีธุระอะไรก็พูดมา ถา้จะมาลอ้ขา้เล่นเท่านั้นละก็ใสหัวไป ขา้มีธุระ

จะตอ้งจดัเตรียมการรับเสดจ็- 
ชั้น (หวัเราะ) ฮะ ๆ ฮะ ๆ อร่อยเหลือเกิน...ไม่ตอ้งเตรียมกไ็ดข้อรับ (หวัเราะ

อิก)... 

พระยาศรี  กงการอะไรของเอง็ 
ชั้น  (หวัเราะ) เพราะการของผม ๆ จ่ึงพดู ผมแหละเปนตวัการ ฮะ ๆ ฮะ ๆ 

(จดัการรับเสดจ็:111) 

 

 

ร้ายทหารคนสนิทและจะขโมยความลบัของประเทศชาติ ซ่ึงพระยาสมุทสันนิษฐานว่าคนร้ายน่าจะ

เป็นพระวิสูตร์พานิช จึงทาํใหพ้ระยาสมุทกบัพระวิสูตร์พานิชเกิดความขดัแยง้กนั ดงัปรากฏในบท

สนทนาตอนน้ีวา่ 

 

 

 
 
 
 
 
 

  เร่ืองจัดการรับเสด็จ เป็นความขดัแยง้ระหว่างพระยาศรีบุรีรมยก์บัชั้นท่ีทั้งคู่ต่างก็

เป็นคนท่ีรู้จกักนั พระยาศรีบุรีรมยไ์ดท้อดท้ิงภรรยาซ่ึงชั้นเป็นพ่ีชายของภรรยา ทาํให้ชั้นเกิดความ

โกรธจึงไดก้ลบัมาแกแ้คน้พระยาศรีบุรีรมยโ์ดยหลอกให้พระยาศรีบุรีรมยเ์ตรียมจดัการรับเสด็จ

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั จึงเป็นเหตุใหท้ั้งคู่เกิดความขดัแยง้กนั ดงัปรากฏในบทสนทนาตอนน้ี

วา่  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  เร่ืองหนังเสือ เป็นความขดัแยง้ระหวา่งพระศุภสาสน์โศภิตกบันายประเสริฐ ซ่ึงทั้ง

คู่เป็นบุคคลท่ีรู้จกักนั นายประเสริฐมกัไปมาหาสู่กบัสุกญัญาผูเ้ป็นภรรยาของพระศุภสาสน์โศภิต 

สมุท (หนา้ตึง) น่ีคุณพระหมายความวา่กระไร ? 

วสูิตร์ ผมหมายความวา่ความลบัในเวลาน้ีเป็นของมีราคามากอยู!่ 

สมุท ขอ้นั้นผมไม่ทราบได้ เพราะผมไม่เคยขายหรือซ้ือความลับ และผมไม่เช่ือว่า

นายทหารของผมคนหน่ึงคนใดจะขายความลบั เพราะฉะนั้นขอยติุเร่ืองน้ีกนัที ถา้

คุณพระจะยงัไม่ออกไปขา้งนอก ผมลาก่อน... 

(โพงพาง: 169) 
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จึงทาํให้พระศุภสาสน์โศภิตไม่พอใจ อนันาํมาสู่ความขดัแยง้ระหว่างพระศุภสาสน์โศภิตกบันาย

ประเสริฐ ความขดัแยง้ระหว่างพระศุภสาสน์โศภิตกบันายประเสริฐนั้นเป็นความขดัแยง้ท่ีทั้งคู่ไม่

แสดงออกต่อกนัและกนัโดยตรง แต่ตวัละครทั้งสองมกัแสดงความขดัแยง้ผ่านการสนทนากบัตวั

ละครอ่ืน  ดงัปรากฏในบทสนทนาตอนน้ีวา่ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ืองหมายนํา้บ่อหน้า เป็นความขดัแยง้ระหวา่งหลวงภกัดีดาํรงศกัด์ิกบันายร้อยเอก

แกว้ กุสุมรัตน์ หลวงภกัดีดาํรงศกัด์ิอยากแต่งงานกบัมาลี เพราะคิดว่ามาลีสามารถส่งเสริมความ

เจริญรุ่งเรืองทางหนา้ท่ีการงานและฐานะทางสังคมใหต้นได ้แต่มาลีไดต้ั้งปณิธานว่าจะไม่แต่งงาน

กบัชายท่ีมีภรรยาแลว้ ซ่ึงมาลีไดรู้้ว่าหลวงภกัดีดาํรงศกัด์ิมีภรรยาแลว้ หลวงภกัดีดาํรงศกัด์ิทราบว่า

มาลีไดมี้ความคุน้เคยกบันายร้อยเอกแกว้ กุสุมรัตน์ ชายหนุ่มโสดผูเ้พียบพร้อม ดงันั้นหลวงภกัดี

ดาํรงศกัด์ิจึงกลวัว่ามาลีจะรักกบันายร้อยเอกแกว้ กุสุมรัตน์  จึงเป็นเหตุใหห้ลวงภกัดีดาํรงศกัด์ิและ

นายร้อยเอกแกว้ กสุุมรัตน์เกิดความขดัแยง้กนั ดงัปรากฏในบทสนทนาตอนน้ีวา่ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศุภสาสน์ ไม่ตอ้งข้ึนไปละสุธน-ประเสริฐ ผมขอบใจท่ีคุณมีความเมตตาจะพา

ภรรยาของผมไปดูแข่งมา้ แต่เผอิญวนัน้ีผมวา่งราชการ ผมจึงไดคิ้ดไวว้า่

จะพาเขาไปเองผมขอขอบใจคุณส่องศรีในการท่ีอุตส่าห์มาจนถึงบา้นผม

ด้วย เพ่ือไปเป็นเพ่ือนภรรยาผมจะได้ป้องกันครหานินทาได้ในขอ้ท่ี

ภรรยาผมจะไปกบัคุณประเสริฐโดยลาํพงั 
สุธน คุณพระอย่าเข้าใจผิดนะขอรับ น้องน้อยไม่เคยไปดูแข่งม้ากับนาย

ประเสริฐโดยลาํพงัเลย ผมเคยไปดว้ยเสมอ 

(หนงัเสือ:6) 

วเิชียร ...ผมหวงัอยูว่า่ความคิดของคุณหลวงในเร่ืองสู่ขอแม่มาลีจะดาํเนินไปโดยสะดวก

ไม่ติดขดั... 

ภกัดี กเ็ด๋ียวน้ีดูท่าทางมนัจะไม่เป็นไปสมปรารถนาแลว้ แม่มาลีเขาเป็นผูห้ญิงสมยัใหม่ 

เขาไดแ้สดงแลว้วา่จะไม่ยอมแต่งงานกบัชายใดท่ีมีเมียหลายคน 

วเิชียร ...คุณควรจะออ้นวอนเจา้คุณประดิษฐ์กบัคุณหญิงใหช่้วยพดู...บางทีหล่อนจะขดัผู ้

มีบุญคุณไม่ได ้

ภกัดี ถา้ไม่มีคนอ่ืนกีดขวางอยูด่ว้ยแลว้ บางทีกจ็ะพอมีหนทางท่ีหวงัไดบ้า้ง แต่น่ีเผอิญ- 

วเิชียร เอะ๊ มีชูรั้กเสียแลว้หรือ...ช่ืออะไร 

ภกัดี จะวา่เป็นชูรั้กก็เห็นจะมากเกินไปสักหน่อย เป็นแต่คุน้เคยกนั และท่าทางเขาดีอยู่

ดว้ย...ช่ือนายร้อยเอกแกว้ กสุุมรัตน์ 

 (หมายนํ้าบ่อหนา้:203-205) 
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เร่ืองน้อยอินทเสน เป็นความขดัแยง้ระหว่างหลวงราชภตัต์ิจารัญกบัหลวงวรเวส

วิสิฐ ซ่ึงเป็นคนรู้จกักนั หลวงราชภตัต์ิจารัญอยากแต่งงานกบัแม่มาไลย ซ่ึงเป็นบุตรีของหลวงวรเวส

วิสิฐ หลวงราชภตัต์ิจารัญจึงให้พระสมานบริกรไปเจราจาสู่ขอแม่มาไลย แต่หลวงวรเวสวิสิฐไม่

พอใจพฤติกรรมของหลวงราชภตัต์ิจารัญ จึงปฏิเสธไม่ยอมยกลูกสาวให้ ดว้ยเหตุน้ีจึงทาํให้หลวง

ราชภตัต์ิจารัญไม่พอใจหลวงวรเวส จนทาํใหเ้กิดความขดัแยง้กนั ดงัปรากฏในบทสนทนาตอนน้ีวา่ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1.1.1.4 ความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่บ้านเมืองกบัผู้กระทําผิด เป็นความขดัแยง้

ระหว่างตวัละครท่ีฝ่ายหน่ึงมีบทบาทเป็นเจา้หนา้ท่ีบา้นเมือง และอีกฝ่ายเป็นผูท่ี้กระทาํผิด พบใน

เร่ือง หม่ินประมาทศาล 

  เร่ืองหม่ินประมาทศาล เป็นความขดัแยง้ระหว่างหลวงพิทกัษ์ธรรมนูญกิจผูรั้บ

ราชการตาํแหน่งผูพ้ิพากษา และนายบวัซ่ึงเป็นผูท่ี้เคยถูกหลวงพิทกัษธ์รรมนูญกิจตดัสินให้จาํคุก 

การตดัสินของหลวงพิทกัษส์ร้างความไม่พอใจใหก้บันายบวั เม่ือนายบวัพน้โทษจึงกลบัมาแกแ้คน้ 

จึงทาํใหน้ายบวักบัหลวงพิทกัษเ์กิดความขดัแยง้กนั ดงัปรากฏในบทสนทนาตอนน้ีวา่ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  1.1.1.5 ความขัดแย้งระหว่างคนในกลุ่มสมาชิกเดียวกนั กลุ่มสมาชิกหมายถึงกลุ่ม

คนท่ีมีความคิดในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเหมือนกนัจึงไดร้วมตวักนัเป็นกลุ่ม ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนเป็น

ความขดัแยง้ของคนในกลุ่มท่ีมีความคิดเห็นแตกต่างกนั พบในเร่ือง ฉวยอาํนาจ 

หลวงราชภตัต์ิ นัน่แปลวา่ยงัไงกนั 
พระสมาน แปลวา่แกไม่สมคัรยกแม่มาไลยใหแ้ก่คุณน่ะซิ 
หลวงราชภตัต์ิ เพราะเหตุไร 
พระสมาน ...ประการหน่ึงเห็นจะเป็นเพราะวิธีใชจ่้ายของคุณไม่สู้ตรงกบัความคิด

ของหลวงวรเวสนกั พดูกนัตรงๆ แกวา่คุณสุรุ่ยสุร่าย 
หลวงราชภตัต์ิ น่ีแหละหาความแท้ๆ  ทีเดียว ผมก็ไดช้ี้แจงให้คุณพระเขา้ใจดีแลว้ไม่ใช่

หรือ วา่การใชจ่้ายของผมน่ะมีแต่ในส่ิงท่ีจาํเป็นโดยแทเ้ท่านั้น 
(นอ้ยอินทเสน:11-12) 

 

บวั ...ผมเป็นแต่ขโมยบา้งเลก็นอ้ย ไม่ถึงปลน้เขากินอยา่งพอ่หมอความหรอกขอรับ...

ปลน้เงียบๆกไ็ดน่ี้ขอรับ คอยยแุต่ใหค้นเป็นความรํ่ าไป ถึงคนบา้นนอกๆ หน่อยยิง่

หวาน รู้อยูแ่ลว้วา่ทางความจะแพ ้ก็หมุนเอาจนได ้เม่ือแพแ้ลว้ยงัหมุนให้อุทธรณ์ 

ฎีกาอะไรต่อไปอีก เอาจนฉิบหายกนัพอดี จริงไหมขอรับ 

พิทกัษ ์ กค็งจะมีบา้ง ธรรมดาคนจะใหดี้ไปทั้งนั้นไม่ได ้
(หม่ินประมาทศาล:24-25) 
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คสัสิโย ...สหายทั้งหลาย เรามาประชุมกนัในคืนน้ี เพ่ือจะกระทาํความตกลง

กนัในปัญหาอนัน่ึง ซ่ึงคา้งมาจากการประชุมคร้ังก่อน คือปัญหาว่า

ในการท่ีเราจะคิดทาํการเปล่ียนแปลงต่อไปนั้น จะตั้งรูปข้ึนใหม่

เป็นริปับลิคหรือคงเป็นประชาธิปไตยอยูอ่ยา่งเดิม... 

(ฉวยอาํนาจ:213) 

เซโนเบีย ...ท่านทั้งหลายไดท้ราบอยู่แลว้ ว่าขา้พเจา้มีความเห็นอย่างไรใน

เร่ืองลกัษณะปกครองแห่งชาติเรา (บางคนร้องข้ึนว่า “รีปับลิค !”) 

เช่นนั้ น! ข้าพเจ้าได้นึกถึงรีปับลิค แต่สหายทั้ งหลายการเปล่ียน

ลกัษณะปกครองเป็นวิธีเยียวยาอย่างรุนแรง  ฉะนั้นถ้าเรายงัไม่

แน่ใจแทแ้ลว้ ครวญจะใคร่ครวญดูใหดี้ก่อน... 

(ฉวยอาํนาจ:217) 

มาร์ชิโย ...ขา้พเจา้เป็นแต่ทหาร...ทหารก็มีขวญัดีเพราะมีใจยึดมัน่อยูท่ี่ธงชยั 

นัน่แหละ สหายทั้งหลาย พระเจา้แผน่ดินเหมือนธงชยัของชาติ ชาติ

ใดมีพระเจา้แผน่ดิน กคื็อมีวตัถุท่ีสาํหรับเป็นศูนยแ์ห่งความภกัดี ถา้

ไม่มีพระเจา้แผ่นดินก็ขาดศูนยไ์ป เพราะใครๆ ก็ถือว่าตนเป็นคน

เท่ากนักบัเพ่ือนบา้ง จริงอยู่ริปับลิคก็มีประธานาธิบดีเป็นหัวหน้า

แห่งชาติ แต่หัวหน้าท่ีเปล่ียนทุกส่ีปี หรือเจ็ดปีจะมีใครเคารพสัก

ปานใด... 

(ฉวยอาํนาจ:219-220) 

สัมมาร์โค ...ทหารก็เป็นพลเมืองคนหน่ึงเหมือนกนั มีชีวิตจิตใจและมีสิทธิท่ี

จะไดรั้บความสุขเหมือนพลเมืองทั้งหลาย ก็เม่ือเป็นเช่นนั้น เหตุใด

ทหารจึงจะตอ้งมีความคิดเห็นผิดกบัพลเมืองคนอ่ืน ๆ?...สหาย

ทั้งหลาย ถา้ผูป้กครองของเราไม่ทาํหน้าท่ีให้เป็นไปเพ่ือความสุข

ของพสกนิกร ทหารจะควรคงจงรักภกัดีต่อผูป้กครองนั้นหรือ?... 

(ฉวยอาํนาจ:224) 

 

 

 

 

เร่ืองฉวยอํานาจ เป็นความขดัแยง้ระหว่างสมาชิกในกลุ่มคณะกูช้าติคอโรเนียน 

กลุ่มน้ีเกิดข้ึนเน่ืองจากประชาชนชาวคอโรเนียนมีความเป็นอยู่ท่ียากลาํบากเม่ืออยูใ่นการปกครอง

ของกษัตริย์วิกตอร์และเสนาบดี จึงทําให้ผูท่ี้ไม่พอใจการบริหารบ้านเมืองรวมกลุ่มกันเพื่อ

เปล่ียนแปลงการปกครอง แต่สมาชิกภายในกลุ่มเกิดความขดัแยง้ระหวา่งจะลม้ระบบกษตัริยห์รือจะ

คงรักษาระบบกษัตริย์ไว้ จากเร่ืองคัสสิโยมีฐานะเป็นสภานายกคณะกู้ชาติคอโรเนียน ซ่ึงมี

ความเห็นให้คงระบบกษตัริย์ไว ้แต่เซโนเบียผูมี้ฐานะเป็นเลขาธิการคณะกู้ชาติคอโรเนียน มี

ความเห็นวา่ควรลม้ระบบกษตัริยแ์ละเปล่ียนมาปกครองดว้ยระบอบรีปับลิค จึงทาํใหท้ั้งสองฝ่ายเกิด

ความขดัแยง้กนั  ดงัปรากฏในบทสนทนาตอนน้ีวา่ 
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1.1.1.6 ความขัดแย้งระหว่างผู้บังคับบัญชากบัผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นความขดัแยง้

ระหวา่งหวัหนา้และลูกนอ้ง พบในเร่ือง ความดีมีไชย 

เร่ืองความดีมีไชย เป็นความขดัแยง้ระหวา่งนายพลตรีพระยากาํแหงณรงคซ่ึ์งเป็นผู ้

บญัชาการกองพลท่ี 20 มีฐานะเป็นผูบ้งัคบับญัชา กบันายสวสัด์ิซ่ึงเป็นนกัเรียนนายร้อย มีฐานะเป็น

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เน่ืองจากนายสวสัด์ิเป็นผูต้อ้งสงสัยในการขโมยความลบัทางทหารไปขาย เพราะ

วนัเกิดเหตุนายสวสัด์ิไดห้ายตวัไป พระยากาํแหงเช่ือวา่นายสวสัด์ิเป็นผูบ้ริสุทธ์ิจึงพยายามสอบสวน

นายสวสัด์ิดว้ยตนเอง แต่นายสวสัด์ิไม่ยอมเล่าความจริง จึงทาํให้พระยากาํแหงไม่พอใจและเกิด

ความขดัแยง้กบันายสวสัด์ิ ดงัปรากฏในบทสนทนาตอนน้ีวา่ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  การวิเคราะห์ความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์บัมนุษยจ์ากขา้งตน้มีสาเหตุมาจาก 3 

ประการ ประการแรกมีสาเหตุมาจากความประพฤติ กล่าวคือบุคคลมีความขดัแยง้กนัเน่ืองจากไม่

พอใจความประพฤติของฝ่ายตรงขา้ม พบในเร่ือง ผูร้้ายแผลง ขนมสมกบันํ้ายา กลแตก และโพงพาง 

ประการท่ีสองมีสาเหตุมาจากบุคคลท่ีสาม ซ่ึงเป็นตน้เหตุใหเ้กิดความขดัแยง้ บุคคลท่ีสามไดแ้ก่ ลูก 

บุคคลในครอบครัว คนรัก และผูช้ายหรือผูห้ญิงท่ีมาเป็นชู้กบัสามีหรือภรรยา พบในเร่ือง ฟอก

ไม่ฃาว เห็นแก่ลูก แกแ้คน้   บ่วงมาร หนงัเสือ และความดีมีไชย และประการสุดทา้ยมีสาเหตุมาจาก

ความโกรธแคน้หรือความไม่พอใจ พบในเร่ือง นอ้ยอินทเสน หมายนํ้ าบ่อหนา้ หม่ินประมาทศาล 

จดัการรับเสดจ็ และฉวยอาํนาจ 

  ลกัษณะความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์บัมนุษยน์อกจากท่ีปรากฏในบทพระราช

นิพนธ์แลว้ ยงัเป็นความขดัแยง้ท่ีสามารถเกิดข้ึนไดใ้นชีวิตจริง ซ่ึงเกิดจากการท่ีบุคคลสองฝ่ายมี

ความคิดเห็นขดัแยง้กนั โดยท่ีฝ่ายหน่ึงประพฤติออกนอกกรอบแห่งศีลธรรม 

 

 

กาํแหง ฉนัอยากรู้วา่เม่ือวานน้ีน่ะแกไปไหนแน่ 
สวสัด์ิ ผมไดต้ั้งใจไวจ้ริงๆ ว่าจะไปหาคุณพระพิพิธ แต่ผมไม่ไดไ้ป ไปเท่ียวท่ีอ่ืน

เสียก่อนแลว้ก็เผอิญไปมีเหตุขดัขอ้ง คือพายเรือไปไกลเกินความคาดหมาย 

ผมกรี็บกลบัมาเพ่ือจะใหท้นักาํหนดท่ีไดล้าไว ้จึงเลยไม่ไดไ้ปหาคุณพระพิพิธ 

ท่ีผมมาถึงชา้ไปนั้นกเ็พราะตอ้งพายเรือทวนนํ้ามาไกล พายไม่ใคร่จะไหว 
กาํแหง ท่ีไปเท่ียวเรือน่ะแกไปกบัใคร...ช่ือไร 

สวสัด์ิ กบั-กบั-เพ่ือนคนหน่ึง...ผม-ผม-ผมตอ้งขอประทานความกรุณาใตเ้ทา้ ขอให้

ใตเ้ทา้เช่ือผม วา่ไม่ไดไ้ปทาํผดิคิดร้ายอะไรจริงๆ 
 (ความดีมีไชย:143) 
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อารักษ ์ เจา้คุณเห็นล่ะไหมขอรับ มนักวาดเสียเกล้ียงทีเดียว ผมคราวน้ีคงตอ้งถูกนายท่าน

ขนาบใหญ่เป็นแน่ ไม่พอท่ีเลยท่ีผมจะเอาเงินหลวงมาทาํหายเช่นน้ี ไม่ควรเลยท่ี

จะให้มามีเหตุเช่นน้ี ผมเสียใจมาก เจา้คุณกท็ราบอยูแ่ลว้วา่ผมถึงจะชัว่ดีอยา่งไร

กย็งัไม่เคยเสียช่ือวา่รักษาพระราชทรัพยไ์ม่ดีจนหายเช่นน้ี 
(ผูร้้ายแผลง: 197) 

1.2 การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กบัมนุษย์ 

 การแกปั้ญหาความขดัแยง้ระหวา่งมนุษยก์บัมนุษยพ์บ ดงัน้ี 

  1.2.1 การสร้างเหตุการณ์ คือการท่ีตวัละครเผชิญปัญหาใดปัญหาหน่ึงและพยายาม

หาทางออกดว้ยการสร้างเหตุการณ์ดว้ยการแต่งเร่ืองราวต่างๆข้ึน เพ่ือให้ตนเองรอดพน้จากปัญหา

นั้นๆ การแกปั้ญหาดว้ยการสร้างเหตุการณ์มีหลายลกัษณะ ดงัน้ี 

1.2.1.1 สร้างเหตุการณ์เพือ่หลอกลวง คือการท่ีตวัละครประสบปัญหาใด

ปัญหาหน่ึงและพยายามหาทางออกดว้ยการสร้างสถานการณ์หรือการแต่งเร่ืองเพื่อโกหกตวัละคร

อ่ืน โดยหวงัวา่วิธีการนั้นๆจะช่วยใหต้นแกปั้ญหาได ้วิธีการแกปั้ญหาวิธีน้ีมีเจตนาท่ีไม่สุจริต เพราะ

เป็นการหลอกลวงผูอ่ื้นอนัจะนาํผลประโยชน์มาสู่ตน หรือเป็นการหลอกลวงผูอ่ื้นให้ไดรั้บความ

เดือดร้อนทั้งทางกายและใจ การแกปั้ญหาวิธีน้ีพบในเร่ือง ผูร้้ายแผลง โพงพาง จดัการรับเสด็จ 

หมายนํ้าบ่อหนา้ กลแตก และนอ้ยอินทเสน  

เร่ืองผู้ร้ายแผลง เม่ือพระยาอารักษร์าชการและแม่พวงภรรยามีปัญหาเร่ือง

ค่าใชจ่้าย และภาระหน้ีสิน เน่ืองจากทั้งคู่ใชจ่้ายอยา่งฟุ่ มเฟือย ทั้งคู่ไดคิ้ดการแกปั้ญหาภาระหน้ีสิน

ดว้ยการ “สร้างเหตุการณ์เพื่อหลอกลวงว่าขโมยข้ึนบา้น” และอา้งว่าขโมยไดน้าํเงินของหลวงท่ีตน

เก็บรักษาไวไ้ปดว้ย โดยทั้งพระยาอารักษร์าชการและแม่พวงหวงัว่าวิธีการน้ีจะนาํประโยชน์มาสู่

พวกเขาดว้ยการจะไดน้าํเงินหลวงท่ีอา้งว่าหายมาใชส่้วนตวั อีกทั้งยงัจะไดรั้บความช่วยเหลือเร่ือง

ภาระหน้ีสิน ดงัปรากฏในบทสนทนาตอนน้ีวา่ 

 

 

 

 

 
 
 
    
 
   เร่ืองจัดการรับเสด็จ เม่ือนายชั้นเกิดความโมโหท่ีพระยาศรีบุรีรมยไ์ด้

ทอดท้ิงพี่สาวของตนไป นายชั้นจึงแกแ้คน้พระยาศรีบุรีรมยด์ว้ยการสร้างเหตุการณ์เพ่ือหลอกลวง

ว่าพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวจะเสด็จมาท่ีบา้นพระยาศรีบุรีรมย ์ทาํให้พระยาศรีบุรีรมยต์อ้ง

วุ่นวายจดัเตรียมบา้นเพื่อรับเสด็จ การกระทาํของนายชั้นทาํให้พระยาศรีไดรั้บความเดือดร้อนและ

ความอบัอายเป็นอยา่งมาก ดงัปรากฏในบทสนทนาตอนน้ีวา่ 
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ชั้น  ผมเองเปนผูส่้งโทรเลขมาจากปากนํ้าโพ 

พระยาศรี  ฮะ! อะไรนะ 

ชั้น ผมเองเปนผูส่้งโทรเลขมาสั่งใหเ้จา้คุณเตรียมการรับเสดจ็เร็ดทุ่งอะไรๆ 

ท่ีจริงพระองคท่์านเสด็จลงเรือล่องไปปากนํ้ าโพแต่เม่ือเชา้น้ีแลว้ (ทุก

คนพากันตกตลึง  นายชั้ นเห็นได้ช่องก็ออกเปิดหนีไปทางหลัง 

ตาํรวจภธูรตั้งท่าจะไป นายสังขย์กมือหา้มไว)้ 

(จดัการรับเสดจ็:112) 

วเิชียร เอาเถอะ อย่าวิตก ผมจะจัดการเองให้ตลอด...ผมขอถามอะไรสักคาํเถอะ 

นายทหารผูน้ั้นมีเมียแลว้หรือยงั 
ภกัดี ยงั จะทาํไม 
วเิชียร ถา้ปรากฏข้ึนว่านายทหารผูน้ั้นมีเมียเสียแลว้ ก็จะเป็นอนัลดราคาของเขาลงมา

เพียงเท่าคุณในนยัน์ตาของแม่มาลีจริงไหม 
ภกัดี กน่็าจะเป็นไปได ้แต่เม่ือเขาไม่ไดมี้เมีย- 
วเิชียร ผมจะหาใหเ้ขาคนหน่ึง 

(หมายนํ้าบ่อหนา้:206) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   เร่ืองหมายนํ้าบ่อหน้า เม่ือหลวงภกัดีดาํรงศกัด์ิและนายร้อยเอกแกว้ กุสุม

รัตน์รักผูห้ญิงคนเดียวกนัคือมาลี มาลีไดต้ั้งปณิธานว่าจะไม่แต่งงานกบัชายท่ีมีภรรยาแลว้ ซ่ึงมาลี

ไดรู้้ว่าหลวงภกัดีดาํรงศกัด์ิมีภรรยาแลว้ นายวิเชียรเพ่ือนของหลวงภกัดีดาํรงศกัด์ิจึงไดว้างแผนเพื่อ

หลอกลวงมาลีว่านายร้อยเอกแกว้ กุสุมรัตน์มีภรรยาแลว้เช่นกนั ทั้งน้ีเพื่อเป็นการลดคุณค่าของนาย

ร้อยเอกแกว้ กสุุมรัตน์ใหล้งมาเท่ากบัหลวงภกัดีดาํรงศกัด์ิ ดงัปรากฏในบทสนทนาตอนน้ีวา่ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   นอกจากการสร้างเหตุการณ์เพื่อหลอกลวงดงักล่าวขา้งตน้ เร่ืองหมายนํ้ า

บ่อหนา้ยงัปรากฏการสร้างเหตุการณ์เพื่อหลอกลวงอีก กล่าวคือหลวงภกัดีดาํรงศกัด์ิไดห้ลอกลวง

มาลีวา่ ผอ่งไม่ใช่ภรรยาตน แต่เป็นนอ้งสาวท่ีสติไม่สมประกอบ หลวงภกัดีดาํรงศกัด์ิหลอกลวงมาลี

เพราะไม่ตอ้งการใหม้าลีรู้ว่าแทจ้ริงผอ่งเป็นภรรยาตน เพราะหากมาลีรู้ความจริงมาลีจะไม่แต่งงาน

กบัตน ดงัปรากฏในบทสนทนาตอนน้ีวา่ 
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คุณหญิง ไหนเล่าความจริงใหฉ้นัฟังทีหรือ ไม่ตอ้งกลวัอะไรเล่าไปเถอะหล่อน 
ผอ่ง ลูกเจ็บมากเจ้าค่ะ ดิฉันวิตกจึงได้มาตามคุณหลวงเพื่อให้ไปช่วยรับหมอ...คุณ

หลวงไม่ไป ดิฉันออ้นวอนก็ไม่ไป และพอไดย้ินคนมาทางน้ีก็บอกให้ดิฉันไป

ซ่อนในพุม่ไม ้ดิฉนักจ็บัขอ้มือนิดเดียว เธอกตี็เอาดิฉนั... 
ภกัดี ผมไดเ้รียนแลว้วา่แม่ผอ่งเป็นผูท่ี้สติไม่บริบูรณ์ 
มาลี ...แต่นัน่กไ็ม่เป็นสาเหตุเพียงพอท่ีคุณจะตีเขา คุณใชอ้าํนาจเกินพี่นอ้งไปมาก 
กสุุม (พดูโดยอารมประหลาดใจ) เอะ๊ อะไรพ่ีนอ้ง... 
ผอ่ง ดิฉนัเป็นภรรยาหลวงภกัดี 

(หมายนํ้าบ่อหนา้:184-186) 

 

ประกาศ ...ผมไดท้ราบระแคะระคายอยูว่่า หลวงวิศาลมนัอยากหาเหตุให้ดาราอยูใ่นท่ีผิด 

มนัจะไดห้ย่ากบัเขาไดโ้ดยไม่ถูกพ่อตาโกรธ และยิ่งให้ตวัเขาเองอยู่ในท่ีถูกต่อ

หน้าโลกดว้ยยิ่งดี เขาปรึกษาหลวงประดิษฐ์แลว้ หลวงประดิษฐ์แนะนาํให้ฟ้อง

ชายชู ้แต่หลวงวิศาลไม่ยอมเพราะกลวัว่าถา้ฟ้องเอาคุณหลวงเป็นจาํเลยแลว้แม่

พิมพากจ็ะพลอยโกรธเขา การเอะอะจบัชูคื้นน้ีเขาคิดเพียงเป็นการเล่นละครหลอก

พอ่ตาเท่านั้น แลว้จะไดห้ยา่กบัดาราไดถ้นดัโดยไม่ตอ้งฟ้องร้องอะไร  
(กลแตก : 91-92) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   เร่ืองกลแตก เม่ือหลวงวิศาลวฒันากรอยากหยา่กบัดาราโดยให้ตนเองเป็น

ฝ่ายถูก หลวงวิศาลวฒันากรไดท้ราบว่าก่อนท่ีดาราจะแต่งงานกบัตน ดาราไดรั้กใคร่ชอบพอกบั

หลวงสิทธ์ิศุภการ ดงันั้นหลวงวิศาลวฒันากรจึงคิดสร้างเหตุการณ์เพื่อหลอกลวงผูอ่ื้นว่า ดารากบั

หลวงสิทธ์ิศุภการเป็นชูก้นั เพื่อท่ีตนจะไดห้ยา่กบัดาราโดยไม่มีความผดิ ดงัปรากฏในบทสนทนา

ตอนน้ีวา่ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   เร่ืองน้อยอินทเสน เม่ือหลวงราชภตัต์ิจารัญอยากแต่งงานกับบุตรีของ

หลวงวรเวสวิสิฐ แต่เน่ืองจากหลวงราชภตัต์ิจารัญมีพฤติกรรมไม่ดีหลายประการ อีกทั้งหลวงวรเวส

อยากไดลู้กเขยท่ีเป็นเจา้ หลวงวรเวสวิสิฐจึงปฏิเสธหลวงราชภตัต์ิจารัญ หลวงราชภตัต์ิจารัญไม่

พอใจจึงคิดแกแ้คน้หลวงวรเวสวิสิฐดว้ยการสร้างเหตุการณ์เพื่อหลอกลวง กล่าวคือหลวงราชภตัต์ิ

จารัญกบัพระสมานไดว้างแผนกนัพาเจา้ปลอมไปใหห้ลวงวรเวสวิสิฐรู้จกั โดยหวงัว่าเม่ือความจริง

เปิดเผยว่าอินทเสนเป็นเจา้ปลอมหลวงราชภตัต์ิจารัญกบัพระสมานจะไดห้ัวเราะเยาะหลวงวรเวส

วิสิฐ ดงัปรากฏในบทสนทนาตอนน้ีวา่ 
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หลวงราชภตัต์ิ แกอยากไดล้กูเขยเป็นเจา้นกั ควรจะหาเจา้ไปยดัใหแ้กเสียใหเ้ขด็ 
พระสมาน แกจะไปเขด็ไปหลาบอะไร แกกดี็ใจไปเท่านั้น 
หลวงราชภตัต์ิ ไม่ใช่ครับ ไม่ใช่หาเจา้จริงไปให้แก ท่ีผมหมายความน่ะ คือ จบัอา้ยแมง

อะไรคนหน่ึงแต่งให้เป็นเจ้าไปให้แกบูชาเสียให้เข็ดสักที แล้วก็ได้

หวัเราะเยาะแกเล่น 
(นอ้ยอินทเสน:17) 

 

วเิศษ หายโกรธเวลาน้ีจะมีประโยชน์อะไร มาเกณฑใ์ห้ผมกินยากินหยกูอะไร

เขา้ไป น่ีจะเป็นอยา่งไรกนัต่อไปกไ็ม่รู้ 
ประเสริฐ (หัวเราะ) ฮะ ๆ ฮะ ๆ พุทโธ่คุณพระ น่ีคุณนึกว่าผมเป็นบา้เสียแลว้หรือ 

คุณนึกวา่ผมเอายาพิษวางเสียแลว้จริงๆหรือ... 
วเิศษ ถา้เช่นนั้น- ... 
ประเสริฐ ผมเสียใจท่ีทาํให้คุณพระตกใจ แต่แทจ้ริงก็เป็นความตั้งใจของผมจะให้

ตกใจ เพ่ือเป็นการลงโทษท่ีคุณไดท้าํให้ผมเจ็บใจ เป็นวิธีแกแ้คน้ของผม 

แต่ถึงจะไม่มีอันตรายจริงๆก็ตาม การท่ีทําให้ตกใจก็ไม่สมควร 

เพราะฉะนั้นผมขออภยันะขอรับ 
(แกแ้คน้:262) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.1.2 สร้างเหตุการณ์เพือ่ให้ตกใจ เป็นวิธีการแกปั้ญหาของตวัละครโดย

การสร้างเหตุการณ์ใหต้วัละครอีกฝ่ายเกิดความตกใจกลวั แต่ไม่ไดมี้เจตนาเพื่อจะทาํร้ายตวัละครอีก

ฝ่าย เป็นวิธีการแกปั้ญหาเพื่อให้ไดค้วามสะใจเท่านั้น การแกปั้ญหาวิธีน้ีพบในเร่ืองแกแ้คน้ และ

หม่ินประมาทศาล 

เร่ืองแก้แค้น เม่ือพระประเสริฐไมตรีตอ้งการแกแ้คน้พระวิเศษลญัฉการ

เร่ืองท่ีพระวิเศษลญัฉกาแย่งคนรักไปแต่งงาน วิธีการแกแ้คน้ของพระประเสริฐไมตรีคือการสร้าง

เหตุการณ์ใหพ้ระวิเศษลญัฉกาตกใจ ดว้ยการใหพ้ระวิเศษกินยาพิษแต่สุดทา้ยพระประเสริฐไมตรีก็

ไดเ้ฉลยว่า แทจ้ริงยาพิษนั้นเป็นแป้งธรรมดาท่ีไม่มีพิษ โดยมีจุดประสงคเ์พื่อความสะใจไม่ไดมุ่้ง

ร้ายถึงขั้นทาํร้ายหรือเอาชีวิตผูอ่ื้น ดงัปรากฏในบทสนทนาตอนน้ีวา่ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   เร่ืองหม่ินประมาทศาล บวัเคยถูกพระพิทกัษธ์รรมนูญกิจผูมี้อาชีพเป็นผู ้

พิพากษาตดัสินจาํคุก ทาํให้บวัไม่พอใจและกลบัมาแกแ้คน้ดว้ยการสร้างเหตุการณ์ให้หลวงพิทกัษ์

ธรรมนูญกิจตกใจ  ดว้ยการใชปื้นท่ีไม่ไดบ้รรจุกระสุนขู่ใหห้ลวงพิทกัษธ์รรมนูญกิจทาํตามทุกอยา่ง

ตามท่ีบวัตอ้งการ ดงัปรากฏใน   บทสนทนาตอนน้ีวา่ 
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บวั (ออกมาจากห้องนอน) ผมไดค้น้ดูทัว่แลว้ ไม่เห็นของอะไรดีดีเลย นอกจากตัว๋

แบงกท่ี์อยูใ่นกระเป๋าเส้ือใตเ้ทา้ ผมขอรับประทานไปใชเ้ถอะนะครับ 
พิทกัษ ์ กต็ามใจเถอะ ขอแต่ใหไ้ปเสียเถอะ 
บวั ขอบพระเดชพระคุณมาก แลว้ใตเ้ทา้อยา่กลบัไปฟ้องเอาวา่ ผมขโมยใบแบงกน์ะ

ครับ ผมขอใตเ้ทา้แลว้ ใตเ้ทา้ใหผ้มเอง 
พิทกัษ ์ ไม่ใหย้งัไงได ้

บวั ทาํไม ผมใชอ้าํนาจยงัไงเทียวครับ 
พิทกัษ ์ ฉนัเกรงใจปืนเบราน่ิงอยูเ่ท่านั้นแหละจะ้ 
บวั พทุโธ่ ไปเกรงมนัทาํไมกะอีปืนไม่ไดย้ดัลกู 

(หม่ินประมาทศาล:41) 

นางภิรมย ์ คุณอยา่อวดดีไปนกันะ! คุณแน่ใจหรือวา่ดิฉันไม่เคยรักผูช้ายก่อนท่ีจะ

มาแต่งงานกบัคุณ ... 
พระภิรมย ์ (โกรธ พดูเสียงดงั) แม่สร้อย! น่ีหล่อนหมายความวา่เม่ือก่อนท่ีแต่งงาน

กนัน่ะ หล่อนเคยคบชูฉ้ะนั้นหรือ... 

นางภิรมย ์ ถา้คุณจะตะเบง็เสียงใส่ดิฉนัเช่นน้ี ดิฉนัตอ้งขอลา... 
พระภิรมย ์ (เสียงอ่อน) แม่สร้อย! ไหนๆเราไดม้าอยูเ่ป็นคู่ทุกขค์ู่ยากกนัแลว้ ลูกเตา้

กมี็ดว้ยกนัแลว้จะมาแตกร้าวกนักอ็ายเขาเปล่าๆ เม่ือหล่อนไม่รักฉนั ฉนั

กไ็ม่ฝืนใจหล่อน เป็นแต่ขอใหค้งอยูเ่ป็นแม่เรือนของฉนัต่อไปเท่านั้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1.2.1.3 สร้างเหตุการณ์เพือ่ให้เข้าใจผิด วิธีแกปั้ญหาวิธีน้ีเกิดจากการท่ีตวั

ละครฝ่ายหน่ึงตอ้งการสร้างเหตุการณ์ให้ตวัละครฝ่ายตรงขา้มเขา้ใจผิดตนเอง วิธีการแกปั้ญหาน้ี

ไม่ไดมี้เจตนาเพื่อทาํร้ายฝ่ายตรงขา้ม แต่มีเจตนาเพื่อใหต้วัละครฝ่ายตรงขา้มเปล่ียนแปลงพฤติกรรม

ไปตามท่ีตนเองตอ้งการ การแกปั้ญหาวิธีน้ีพบไดใ้นเร่ือง ขนมสมกบันํ้ายา 

   เร่ืองขนมสมกับนํ้ายา เม่ือหลวงภิรมยฤ์ดีมีพฤติกรรมไม่ให้เกียรติภรรยา

โดยการนาํเร่ืองท่ีหลวงภิรมยฤ์ดีและนางภิรมยฤ์ดีไดเ้สียกนัก่อนแต่งงานไปเล่าให้เพื่อนฟัง จาก

เหตุการณ์น้ีทาํให้นางภิรมยฤ์ดีไม่พอใจจึงได ้“สร้างเหตุการณ์ใหเ้ขา้ใจผดิ”ดว้ยการแต่งเร่ืองว่านาง

เคยคบชูก่้อนแต่งงาน การสร้างเหตุการณ์น้ีทาํให้หลวงภิรมยฤ์ดียอมเปล่ียนพฤติกรรมมาให้เกียรติ

ภรรยา ดงัปรากฏในบทสนทนาตอนน้ีวา่ 
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นางภิรมย ์ ดิฉันไม่อยากให้เกิดเหตุอบัอายอะไรเขาเลย แต่ดิฉันยอมให้คุณถือว่า

ดิฉนัเป็นทาสา เพราะไดพ้ลาดท่าเสียทีแก่คุณเช่นนั้นไม่ไดอี้กต่อไป คุณ

ตอ้งสัญญาวา่จะไม่อวดแก่เพ่ือนฝงูเช่นท่ีอวดเม่ือก้ีน้ีอีกเลย 
พระภิรมย ์ ฉันยอมสัญญาตามใจหล่อน ฉันรับผิดทุกอยา่ง มาบดัน้ีฉันมารู้สึกแลว้

วา่ฉนัมีความรักหล่อนปานใด เพราะฉะนั้นจะยอมตามใจหล่อนทุกอยา่ง 
(ขนมสมกบันํ้ายา:20-24) 

 

 

ลํ้า หล่อนไดเ้ขียนรูปพอ่ของหล่อนข้ึนไวใ้นใจเป็นคนท่ีดีไม่มีท่ีติ ผมไม่ตอ้งการจะ

ลบรูปนั้นเสียเลย(ถอกแหวนวงหน่ึงจากน้ิว) น่ีแน่ะครับแหวนน้ีเป็นของแม่นวล 

ผมไดติ้ดไปดว้ยส่ิงเดียวเท่าน้ีแหละ เจา้คุณไดโ้ปรดเมตตาผมสักที พอถึงวนั

แต่งงานแม่ลออ เจา้คุณไดโ้ปรดใหแ้หวนน้ีแก่เขา... บอกวา่เป็นของรับไหวข้อง

ผม ส่งมาแทนตวั 
ภกัดี (รับแหวน) ไดซิ้เพ่ือนเอ๋ย ฉนัจะจดัการตามแกสั่ง อยา่วติกเลย 
ลํ้า แลว้ผมขออะไรอีกอยา่ง...อยา่ไดบ้อกความจริงแก่แม่ลออเลย ให้เขาคงนบัถือ

รูปผมอนัเก่านั้นวา่เป็นพอ่เขา และใหน้บัถือตวัผมเป็น-เหมือนอา 
(เห็นแก่ลูก:227-228) 

 

 
 
 
 
 
 
 
  1.2.2 การเสียสละ คือการท่ีตวัละครแกปั้ญหาดว้ยการเสียสละส่ิงหน่ึงใหก้บับุคคล

ฝ่ายหน่ึง เพื่อเป็นการหาทางออกใหก้บัปัญหาท่ีเกิดข้ึน พบในเร่ืองเห็นแก่ลูก และความดีมีไชย 

  เร่ืองเห็นแก่ลูก แสดงให้เห็นการแกปั้ญหาดว้ยการเสียสละของพ่อ 2 คน คนแรก

คือนายลํ้าพ่อผูใ้ห้กาํเนิดแม่ลออ นายลํ้าไดพ้ยายามจะแสดงสิทธ์ิความเป็นพ่อเพื่อให้ลูกสาวเล้ียงดู

ตน แต่เม่ือนายลํ้าไดพ้บว่าภาพพ่อในใจของแม่ลอองดงามกว่าตวัตนของเขาท่ีเลวร้าย นายลํ้าจึง

ตดัสินใจเสียสละความสุขของตนตดัสินใจจากแม่ลออไปโดยไม่บอกความจริง พอ่คนท่ีสองคือพระ

ยาภกัดีนฤนารถพอ่บุญธรรมท่ีรักแม่ลออเป็นอยา่งมากเช่นกนั พระยาภกัดีนฤนารถยอมเสียสละเงิน

ทองมากมายเพื่อแลกกบัการท่ีนายลํ้าจะไม่บอกความจริงว่าตนเป็นพ่อแม่ลออ เพื่อให้แม่ลออยงั

สามารถมีชีวิตอยูใ่นวงสงัคมไดแ้ละเพื่อซ้ือความสุขใหภ้าพพอ่ท่ีแสนดีอยูใ่นใจแม่ลออตลอดไป ดงั

ปรากฏในบทสนทนาตอนน้ีวา่ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  เร่ืองความดีมีไชย เม่ือนักเรียนนายร้อยสวสัด์ิถูกจบัเป็นผูต้อ้งสงสัยขอ้หาขโมย

ความลับทางทหาร แต่นายพลตรี พระยากําแหงณรงค์ไม่เช่ือว่าสวสัด์ิเป็นผูก้ระทาํผิด จึงได้

สอบสวนสวสัด์ิวา่วนัเกิดเหตุนั้นสวสัด์ิอยูท่ี่ไหนกบัใคร สวสัด์ิเลือกแกปั้ญหาคร้ังน้ีดว้ยการเสียสละ 

กล่าวคือสวสัด์ิไม่ยอมบอกความจริงวา่วนัเกิดเหตุตนอยูก่บัแม่สายหยดุ เพราะกลวัว่าแม่สายหยดุจะ

เสียช่ือเสียง ดงันั้นสวสัด์ิจึงยอมเสียช่ือเสียงแต่เพียงผูเ้ดียว ดงัปรากฏในบทสนทนาตอนน้ีวา่ 
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บะสิลิยอน (ยนืข้ึนพดู) ขา้พเจา้ก็ขอกล่าวแก่ท่านสภานายกและสหายทั้งหลายวา่ 

ขา้พเจา้ยงัมัน่คงอยูใ่นความภกัดีต่อสมเดจ็พระเจา้วิคตอร์ ซ่ึงอา้ยพวก

อมาตยทุ์จริตไดช้วนกนัคิดขบถเอาออกเสียจากราชสมบติั... 

โยเน็สคอน บะสิลิยอนพูดถูก! ขา้พเจา้อีกคนหน่ึงขอประกาศตนเป็นขา้สมเด็จ

พระเจ้าวิคตอร์ และขอปฏิญญาณว่าจะพยายามโดยสุดกาํลังและ

ร่างกายของขา้พเจา้ท่ีจะใหพ้ระองคไ์ดก้ลบัข้ึนครองราชย.์.. 

  (สมาชิกโดยมากยนืข้ึนและร้องวา่ “เราเขา้ดว้ย”!...) 

คสัสิโย สหายทั้งหลาย! ขา้พเจา้แลเห็นชดัแลว้วา่โดยมากผูท่ี้มาประชุมในท่ีน้ี

มีความเห็นอยา่งไร ฉะนั้นการท่ีจะลงคะแนนในปัญหาเดิมกเ็ห็นเป็น

การงดไดก้ระมงั... 

(ฉวยอาํนาจ:242-243) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1.2.3 การรับฟังความคิดเห็นของคนหมู่มาก เม่ือตวัละครประสบปัญหา ตวัละคร

ได้ใช้วิธีการให้ตวัละครอ่ืนๆแสดงความคิดเห็นตามแนวทางของเหตุผลเพ่ือแก้ไขปัญหานั้นๆ 

จากนั้นจึงไดมี้การสรุปแนวทางการแกไ้ขปัญหาตามมติของเสียงขา้งมาก พบในเร่ือง ฉวยอาํนาจ 
 เร่ืองฉวยอํานาจ เม่ือตวัละคร 2 ฝ่ายเกิดความขดัแยง้เร่ืองการเปล่ียนแปลงการ

ปกครองซ่ึงตอ้งเลือกว่าจะลม้ระบอบกษตัริยห์รือจะรักษาระบอบกษตัริย  ์ตวัละครไดใ้ชว้ิธีการ

แสดงความเห็นตามเหตุผลของความเป็นจริง และได้ใช้วิธีการท่ีคนหมู่มากเห็นร่วมกันเพื่อ

แกปั้ญหา นัน่คือการจงรักภกัดีต่อกษตัริย ์ดงัปรากฏในบทสนทนาตอนน้ีวา่ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1.2.4 การใช้อารมณ์ เป็นการแกปั้ญหาท่ีตวัละครปล่อยใหอ้ารมณ์ และความรู้สึก

ต่างๆ มีอาํนาจเหนือเหตุผล ตวัละครจึงใชอ้ารมณ์แกไ้ขปัญหาจนนาํไปสู่ความยุง่ยากมากข้ึน การ

แกปั้ญหาดว้ยการใชอ้ารมณ์พบหลายลกัษณะ ดงัน้ี 
 

กาํแหง กถ็า้เช่นนั้นทาํไมจึงจะบอกฉนัไม่ได ้
สวสัด์ิ เพราะผมไม่ขอเอาตวัรอดโดยทางท่ีจะตอ้งใหค้นอ่ืนเสียช่ือ 
กาํแหง ทาํไมเขาจึงจะตอ้งเสียช่ือ 
สวสัด์ิ ผมขอประทานกราบเรียนตามตรง เพราะผูท่ี้ไปดว้ยกบัผม เขาเป็นผูห้ญิงสาวท่ี

ยงัไม่มีผวั เพราะฉะนั้นผมไดส้าบานกบัเขาไวว้่าจะไม่บอกกบัใครทราบเลยว่า 

ผมกบัเขาไดล้งเรือไปเท่ียวดว้ยกนัสองต่อสอง 
กาํแหง ฮือ! แกน่ีก็ออกแต่จะมีบา้ๆอยู่ จะยอมเสียช่ือตวัเอง เพื่อรักษาช่ือผูห้ญิงทีเดียว

หรือ นึกดูเสียใหดี้ก่อนนะ... 
(ความดีมีไชย:143-144) 
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หลวงพร ...จาํรัสเฃา้ไปทาํอะไรอยู่ในห้องก็ไม่รู้, มัวตะบิดตะบอยแต่งตัวอยู่กระมัง 

จาํรัส! จาํรัส! เม่ือไหร่จะออกมาเล่า จาํรัส! (เดินไปเปิดประตูหอ้งเฃา้ไป สักครู่

หน่ึงกลบัออกมามือถือขวดเล็กๆ มาขวดหน่ึงหน้าตาเหมือนคนส้ินสติ มายืน

ตลึงอยู ่
บุญส่ง (ตกใจ เขา้ไปจบัมือหลวงพร) คุณหลวง! อะไร...อะไรขอรับ 
หลวงพร ...จาํรัส...ตาย...เสีย...แลว้... 

(ฟอกไม่ฃาว:183) 

 

   1.2.4.1 การใช้อารมณ์โกรธ เป็นการแกปั้ญหาท่ีตวัละครปล่อยให้อารมณ์

โกรธ และโทสะครอบงาํจิตใจ จึงแกปั้ญหาดว้ยการใชค้วามรุนแรง อนัก่อใหเ้กิดผลเสียต่างๆตามมา 

พบในเร่ือง ฟอกไม่ฃาว 
   เร่ืองฟอกไม่ฃาว เม่ือหลวงพรพานิชกรรมเขา้ใจผิดคิดว่าจาํรัสผูเ้ป็น

ภรรยานอกใจตน จาํรัสไดพ้ยายามอธิบายความจริง แต่หลวงพรพานิชกรรมโกรธมากไม่ฟังเหตุผล

จึงแกปั้ญหาดว้ยการใชอ้ารมณ์นัน่คือด่าทอจาํรัสดว้ยถอ้ยคาํรุนแรง และสุดทา้ยไดข้บัไล่จาํรัสให้

ออกไปจากชีวิตตน ดงัปรากฏในบทสนทนาตอนน้ีวา่ 
 
 

 
 
 
 
 
 

   ฝ่ายจาํรัสเม่ือถูกสามีท่ีรักด่าทอและขบัไล่จึงแกปั้ญหาดว้ยอารมณ์เช่นกนั

คือฆ่าตวัตาย ดงัน้ี 
   
 
 
 
 
 
 
 
   1.2.4.2 การใช้อารมณ์รัก เป็นการแกปั้ญหาท่ีตวัละครปล่อยให้อารมณ์

แห่งความรักครอบงาํจิตใจ จนทาํใหเ้กิดความลุ่มหลง ไม่รับฟังเหตุผลต่างๆ พบในเร่ือง บ่วงมาร 

เร่ืองบ่วงมาร เม่ือพระพิมลเมธีตอ้งการยกย่องแม่สลบัเป็นเมีย เพ่ือนๆจึง

ไดค้ดัคา้น เพราะรู้ว่าแม่สลบัเป็นหญิงไม่ดี และไม่คู่ควรกบัพระพิมลเมธี พระพิมลเมธีจึงแกปั้ญหา

ดว้ยอารมณ์รัก และความลุ่มหลงท่ีมีใหส้ลบั กล่าวคือพระพิมลเมธียงัคงยนืกรานท่ีจะรับแม่สลบัมา

เป็นเมีย และยอมตดัความสมัพนัธ์กบัเพื่อนรักทั้งสาม  ดงัปรากฏในบทสนทนาตอนน้ีวา่ 

จาํรัส คุณหลวง ดิฉนัขอประทานใหฟั้งดิฉนัหน่อย 

หลวงพร (ตวาด) เลิกที! ฃา้ไม่อยากฟังเสียงมึงอีกต่อไปแลว้ มึงน่ะคืออีกากี กาลีบา้นกาลี

เมือง ควรจะเอาใส่แพลอยทะเลไปเสียเท่านั้น ฃา้ไม่อยากเห็นหนา้เห็นตามึงอีก

ต่อไป เฃา้ของท่ีฃา้ให้แต่งอยู่น่ะเอาของฃา้คืนมา แหวนนั่นน่ะ ถอดมา ถอด!

ของเหล่าน้ีอีกากีได้แต่งแล้ว ความอัปรีติดจะให้ใครใช้อีกด้วย (ขวา้งของ

ทั้งหมดออกไปฃา้งนอก) เอาเถอะ ฃา้จะไปบอกผวัเก่าของมึง ใหม้าพาเอามึงไป 

(ฟอกไม่ฃาว:178-179) 
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พระประจิต และถึงจะพดูอยา่งไรๆ กดู็จะไม่เปนประโยชน์เสียละกระมงั? 
พระวเิชียร คุณพระพิมลกางร่มเสียแลว้ จะขืนดนัไปกไ็ม่เปนผลอะไร! 
พระพิมล ผมเสียใจจริงๆ ท่ีมาทาํเหตุใหคุ้ณผูเ้ปนเพ่ือนรักทั้งสามเปนท่ีไม่พอใจ 

เร่ืองน้ีมิใช่ผมไม่ไดต้รองโดยรอบคอบ ผมไดต้รองตลอดแลว้ รู้ทาง

ไดท้างเสียทุกประการแลว้ ผมเสียใจจริงๆ ท่ีมีเหตุจาํเปนท่ีจะตอ้งห่าง

เหินจากคุณทั้งสามต่อไป 
(บ่วงมาร:41) 

สมุท ...ผมขอบอกให้ทราบว่า ตั้งแต่เม่ือผมออกจากห้องน้ีไป จนกระทัง่กลบัเขา้มา

 ใหม่น้ี ผมทราบเหตุการณ์ท่ีเป็นไปในน้ีตลอด ท่ีผมแกลง้ทาํเป็นโกรธแม่เจิม

 กบัหลวงเช่ียวก็เพราะจะให้คุณตายใจ ให้นึกว่าหลอกผมสําเร็จ แลว้จะไดล้ง

 มือทาํการจนผมจับได้คามือ (พูดกับพนัจ่าตรีเขียว) ควกัหนังสือออกมาจาก

 กระเป๋านายประมูลทีหรือ? (พนัจ่าควกัหนงัสืออกมาถือไว)้ อ่านไป! 

เขียว (อ่านหนงัสือ) “แจง้ความให้ผูข้โมยหนงัสือน้ีทราบ-ธรรมดาผูห้วงัทาํการสาํคญั

ให้สําเร็จ ต้องไม่ประมาทอีกฝ่ายหน่ึง ว่าเขาไม่รู้เท่า เพราะเขาก็มีหูมีตา

เหมือนกนั สมุทโยธิน นายพลเรือโท” 

สมุท (พูดกบัพระวิสูตร์) หนงัสือนั้น ผมเตรียมไวว้่า ถา้เผื่อคุณพระหรือนายประมูล

ฉลาดพอท่ีจะลกัไปได ้ก็จะไดรู้้ว่าผมรู้เท่า ส่วนหนังสือสําคญัจริงๆนั้นผมหา

เลินเล่อพอท่ีจะเอาซ่อนไวใ้นโตะ๊เขียนหนงัสือนั้นไม่... 

(โพงพาง:193-194) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1.2.5 การใช้ปัญญา การแกปั้ญหาโดยการใชปั้ญญา กล่าวคือเม่ือตวัละคร

ประสบกับปัญหา ตวัละครนั้นๆจะระลึกนึกถึงปัญหาท่ีตนเองกาํลงัเผชิญ จนก่อให้เกิดปัญญา

สามารถจดัการกบัปัญหาได ้ไม่ปล่อยให้อารมณ์ท่ีเผชิญอยูค่รอบงาํ พบในเร่ือง โพงพาง และหนงั

เสือ  

   เร่ืองโพงพาง นายพลโท พระยาสมุทโยธิน เกิดความขดัแยง้กบัพระวิสูตร์

พานิช เน่ืองจากนายพลโท พระยาสมุทโยธินสงสัยว่าพระวิสูตร์พานิชเป็นผูใ้ส่ร้ายหลวงเช่ียว       

ชลธาร และวางแผนจะขโมยความลบัของชาติ นายพลโท พระยาสมุทโยธินจึงใชปั้ญญาวางแผนให้

พระวิสูตร์พานิชเปิดเผยตวัตนวา่ตนเองเป็นคนร้ายออกมา ดงัปรากฏในบทสนทนาตอนน้ีวา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   เร่ืองหนังเสือ พระศุภสาสน์โศภิตโกรธนายประเสริฐท่ีไดเ้ก้ียวพาราสี

ภรรยาของตน พระศุภสาสน์โศภิตจึงคิดท่ีจะไปทาํร้ายนายประเสริฐ แต่นายพลโท พระยาศกัรินทร

เสนีไดเ้ขา้มาห้ามปราบและเตือนสติ พระศุภสาสน์โศภิตรับฟังเหตุผลจากพระยาศกัรินทร์จึงคิดได้
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ศุภสาสน์ ผมตอ้งขอบพระเดชพระคุณใตเ้ทา้จริงๆ ท่ีไดช่้วยเตือนสติผม หาไม่

ผมกอ็าจจะไดป้ระพฤติอะไรท่ีเสียกิริยาผูดี้ 

ศกัรินทร์ และซ่ึงอาจจะตอ้งเสียใจภายหลงั การเช่นน้ีตอ้งใหด้าํเนินยทุธวิธีอยา่ง

สุขมุ จะตีตรงหนา้เขา้ไปไม่ได ้

ศุภสาสน์ ผมตอ้งขอความกรุณาของใตเ้ทา้ช่วยคิดและบงการดว้ย เพราะผมรู้สึก

วา่ตวัผมเองจะคิดและทาํการอะไรโดยใจเยน็ออกจะไม่ใคร่ไดน้กั... 

(หนงัเสือ:52-53) 

ว่าควรใชปั้ญญาในการแกปั้ญหา จึงพร้อมรับฟังคาํแนะนาํจากผูใ้หญ่ ดงัปรากฏในบทสนทนา

ตอนน้ีวา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การวิเคราะห์การแกปั้ญหาระหว่างมนุษยก์บัมนุษยข์า้งตน้แสดงใหเ้ห็นว่าเม่ือบุคคล 2 ฝ่าย

เกิดความขัดแยง้กันข้ึน บุคคลเหล่านั้ นต่างก็แสวงหาวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซ่ึงวิธีการ

แกปั้ญหาท่ีพบนั้นมีทั้งวิธีการท่ีถูกตอ้งเหมาะสมและวิธีการท่ีไม่ถูกตอ้งและไม่เหมาะสม  

วิธีการแกปั้ญหาท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมยอ่มก่อใหเ้กิดความเขา้ใจอนัดีระหว่าง 2 ฝ่าย จึงทาํ

ให้ความขดัแยง้เหล่านั้นหมดไป ได้แก่ วิธีการเสียสละ จากเร่ืองเห็นแก่ลูก วิธีการรับฟังความ

คิดเห็นของคนหมู่มาก จากเร่ืองฉวยอาํนาจ และวิธีการใชปั้ญญา จากเร่ือง โพงพางและหนงัเสือ  

วิธีการแกปั้ญหาท่ีไม่ถูกตอ้งและไม่เหมาะสม ยอ่มก่อใหเ้กิดความบาดหมางระหว่าง 2 ฝ่าย

มากยิง่ข้ึน ไดแ้ก่ การสร้างเหตุการณ์เพื่อหลอกลวง จากเร่ืองผูร้้ายแผลง จดัการรับเสด็จ หมายนํ้ าบ่อ

หนา้ กลแตก และนอ้ยอินทเสน วิธีการแกปั้ญหาดว้ยการสร้างเหตุการณ์เพื่อใหต้กใจ จากเร่ืองหม่ิน

ประมาทศาล และวิธีการแกปั้ญหาดว้ยการใชอ้ารมณ์ จากเร่ืองฟอกไม่ฃาวและบ่วงมาร 

นอกจากน้ียงัพบว่าการแกปั้ญหาดว้ยวิธีการท่ีถูกตอ้งตามหลกัแห่งศีลธรรม แต่เกิดจาก

ความเขา้ใจผดิ ยอ่มก่อใหเ้กิดความวุน่วายและไม่อาจแกไ้ขปัญหาเหล่านั้นได ้ไดแ้ก่ วิธีการเสียสละ 

จากเร่ืองความดีมีไชย ในทางตรงกันข้ามหากเป็นวิธีการแก้ปัญหาท่ีไม่ถูกต้องตามหลักแห่ง

ศีลธรรม แต่วิธีการแกปั้ญหานั้นมีเจตนาเพื่อตอ้งการใหข้อ้คิด หรือสั่งสอนบุคคลใดบุคคลหน่ึงโดย

มิไดมี้เจตนาร้าย ก็ทาํให้สามารถแกปั้ญหาเหล่านั้นไดเ้ช่นกนั ไดแ้ก่ การสร้างเหตุการณ์เพ่ือให้

เขา้ใจผดิ จากเร่ืองขนมสมกบันํ้ายา และการสร้างเหตุการณ์เพื่อใหต้กใจ จากเร่ืองแกแ้คน้ 
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พระภิรมย ์ ฉนัจะผดิอยา่งไร 
แยม้ ผิดท่ีคุณมีความเห็นผิดกบัใครๆ เขาไปทั้งบา้นทั้งเมืองน่ะซิคะ เสือป่า

กับลูกเสือใครๆเขาก็แลเห็นประโยชน์ทั้ งนั้ น  คุณเห็นไม่เป็น

ประโยชน์ 
(หวัใจนกัรบ:180) 

2. ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กบัสังคม (Man against Social) 

 ความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์ับสังคม คือความขดัแยง้ท่ีเกิดจากการท่ีมนุษยไ์ม่สามารถ

ปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้ม หรือค่านิยมทางสังคมได้2 ความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์บัสังคมท่ีพบ

ในบทละครพดูร้อยแกว้มี ดงัน้ี 

 

2.1 ลกัษณะความขัดแย้ง 

  2.1.1 ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับค่านิยมของสังคม คือความขดัแยง้ท่ีเกิดจาก

การท่ีตวัละครมีความคิด หรือการกระทาํสวนทางกบัความคิดหรือการกระทาํท่ีคนในสังคมยอมรับ

วา่ดี พบในเร่ือง หวัใจนกัรบ และมหาตมะ 

  เร่ืองหัวใจนักรบ ตวัละครเกิดความขดัแยง้กบัค่านิยมของสังคม กล่าวคือคนใน

สังคมจากเร่ืองหัวใจนักรบมีค่านิยมในการช่ืนชมบุคคลท่ีเป็นเสือป่า และลูกเสือ เพราะเห็นพอ้ง

ตอ้งกนัว่าเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์ แต่พระภิรมยว์รากรกลบัคิดสวนทาง พระภิรมยว์รากรไม่ชอบเสือ

ป่า และลูกเสือ เพราะคิดว่าเป็นส่ิงท่ีไม่มีประโยชน์ จึงทาํให้พระภิรมยว์รากรเกิดความขดัแยง้กบั

ค่านิยมของสงัคม ดงัปรากฏในบทสนทนาตอนน้ีวา่ 

  

 

 

 

 

 

  เร่ืองมหาตมะ เป็นความขดัแยง้ระหวา่งมนุษยก์บัค่านิยมของสังคม กล่าวคือคนใน

สงัคมไทยตามเน้ือเร่ืองมีค่านิยมบริจาคทรัพยเ์พื่อสร้างเรือรบ เพราะเห็นว่าเป็นโอกาสท่ีจะไดแ้สดง

ความจงรักภกัดีต่อพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั แต่เศรษฐีสนผูเ้ป็นสามีของแม่ละไมไม่เห็นดว้ยกบั

การบริจาคสร้างเรือรบ จึงทาํใหเ้ศรษฐีสนเกิดความขดัแยง้กบัค่านิยมของคนในสังคม ดงัปรากฏใน

บทสนทนาตอนน้ีวา่ 

 

 

 

                                                 
2
 สายทิพย ์นุกลูกิจ,วรรณกรรมไทยปัจจุบัน (กรุงเทพฯ : บริษทั เอส.อาร์.พร้ินต้ิง, 2543), 127. 
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สงวน อยา่งไรหล่อนท่าทางจะสนุกดีนะ? 

นฤมล สนุกสาํหรับหล่อนนัน่สิ แต่สาํหรับเขาจะสนุกหรือ? 

สงวน ในชั้นตน้เขาไม่เห็นสนุกเลยเหมือนกนั เพราะนอกจากกลวัสารวดัจบั มิหนาํซํ้ า

กลวัคุณพ่อจะพบเขา้อีกดว้ย หล่อนก็รู้อยู่แลว้ว่าคุณพ่อเคร่งปานใดในเร่ืองน้ี 

ระเบียบของท่านถา้ใครแต่งพลเรือนขงั 3 วนั 

นฤมล กแ็ลว้อยา่งไรเขาจึงไดต้กลงเล่า? 

สงวน ฉนับอกเขาวา่ไหนๆจะแต่งานกนัในเร็วๆน้ีแลว้ ฉนัอยากเห็นเสียก่อนวา่ ถา้เขา

แต่งพลเรือนจะดีเหมือนแต่งทหารหรือไม่ ฉันยงัไม่ไดเ้คยเห็นเขาแต่งอะไร

นอกจากทหารเลย 

(เจา้ขา้, สารวดั!:162-163) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  2.1.2 ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับบรรทัดฐานทางสังคม คือ ความขดัแยง้ของ

บุคคลท่ีอยู่ภายใตบ้รรทดัฐานนั้นๆ ของสังคม แต่กลบัมีความคิดว่าบรรทดัฐานนั้นมีขอ้บกพร่อง

ต่างๆ เช่น เคร่งครัดเกินไป จึงทาํให้ตวัละครเกิดความขดัแยง้กบับรรทดัฐานทางสังคมพบในเร่ือง

เจา้ขา้, สารวดั! 

  เร่ืองเจ้าข้า, สารวัด! เป็นความขดัแยง้ของมนุษยก์บับรรทดัฐานทางสังคมเร่ือง

กฎหมายขอ้บงัคบัของกฎหมายทหาร เกิดจากการท่ีนางสาวสงวนมีคนรักเป็นทหารคือนายร้อยตรี 

เจริญ วฒันานนท ์เน่ืองจากกฎของทหารหา้มทหารแต่งชุดพลเรือน สงวนรู้สึกว่าเป็นกฎท่ีเคร่งครัด

เกินไป จึงขอร้องใหน้ายร้อยตรี เจริญ วฒันานนทแ์ต่งเป็นพลเรือน ซ่ึงนายร้อยตรี เจริญ วฒันานนท ์

จาํใจตอ้งทาํตามคาํขอของคนรัก เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนน้ีเกิดจากความขดัแยง้ของนางสาวสงวนกบั

กฎหมายของทหารเป็นเหตุ ดงัปรากฏในบทสนทนาตอนน้ีวา่ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สน (ลุกทะล่ึงข้ึนดว้ยความโกรธ) แม่ละไม! น่ีหล่อนเปนบา้ฤๅอย่างไร...หล่อนรู้

แลว้วา่ฉนัไม่พอใจในเร่ืองเร่ียรายสร้างเรือรบ หล่อนกขื็นจะไปเขา้เร่ียรายสร้าง

เรือรบน้ีจะใชไ้ดฤ้า 
ละไม ตั้งแต่ท่ีดีฉันไดแ้ต่งงานกบัคุณมาแลว้ ดีฉันไดต้ั้งใจท่ีประพฤติตามใจคุณทุก

อย่าง แต่คร้ังน้ีถึงแก่จะห้ามไม่ให้ดิฉันแสดงความจงรักภกัดี จะไม่ให้ดิฉัน

ประพฤติเหมือนคนไทยอ่ืน ทัว่ทั้งเมือง ดิฉนัเหลือท่ีจะยอมทาํตามคุณได ้
(มหาตมะ:81) 
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หลวงไพรัช เขาพดูกนัอยูว่า่คุณกบัขนุจาํนงน่ะสนิทสนมกนันกั 

สาํอาง นัน่เขากพ็ดูกนัมานมนานแลว้ ไม่เห็นประหลาดอะไร! 

หลวงไพรัช นั่นแหละขอรับ ปากคนมันห้ามยาก ใครอยากจะพูดอะไรก็พูดได้

ตามใจโดยมาก ไม่ใช่หรือครับ? 

สาํอาง  กแ็ลว้อยา่งไรล่ะ? 

หลวงไพรัช ก็แลว้เขาพูดกนัว่า-เออ้-ว่าคุณกับขุนจาํนง-...อย่าให้ผมพูดเลย คุณ

เขา้ใจเอาเองบา้งเถอะ แต่ผมอาจจะบอกไดอ้ยา่งหน่ึง ว่าไดมี้คนถาม

ผมต่างๆ ท่ีผมตอบยาก เช่นน้ีเป็นต้น คือถามว่าเจ้าคุณท่านรู้หรือ

เปล่า? 

สาํอาง เจ้าคุณ! เจ้าคุณไหน? เจ้าคุณพ่อคุณประเสริฐนะหรือ (หลวงไพรัช

พยกัหน้า) ฮะ ๆ ! ถึงแมจ้ะมีเวลาต่ืนก็เห็นแต่วุ่นแต่งหนงัสือหนงัหา

อะไรมิรู้! ... 

หลวงไพรัช เขาถามวา่คุณกบัขนุจาํนงน่ะ จะตกลงแต่งงานกนัหรือ หรือวา่จะ- ... 

ขนุจาํนง กน่ี็จะทาํอยา่งไรกนัต่อไปดีล่ะ จึงจะปิดปากพวกเหล่าน้ีได?้ 

(หาโล่:47-49) 

 

 

  2.1.3 ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับความคิดของสังคม คือความขดัแยง้ของตวั

ละครกับความคิดของสังคมท่ีไม่สอดคลอ้งกัน จนทาํให้ตวัละครเกิดความไม่พอใจ เน่ืองจาก

ความคิดของสงัคมทาํใหต้วัละครเกิดความเสียหาย พบในเร่ือง หาโล่ 

  เร่ืองหาโล่ เป็นความขดัแยง้ของสําอางและขุนจาํนงจาํแนกอตัถก์บัความคิดของ

ชาวบา้น กล่าวคือขุนจาํนงจาํแนกอตัถ์ไดไ้ปมาหาสู่กบัสําอาง ซ่ึงเป็นภรรยาของเพื่อนสนิทเป็น

ประจาํ ทาํให้ชาวบา้นมีความคิดว่าทั้งสองมีความสัมพนัธ์ฉันชูส้าว ความคิดของชาวบา้นไดส้ร้าง

ความลาํบากใจ และความไม่พอใจให้กบัทั้งสําอางและขุนจาํนงจาํแนกอตัถ์ ดงัปรากฏในบท

สนทนาตอนน้ีวา่ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  การวิเคราะห์ความขดัแยง้ระหวา่งมนุษยก์บัสงัคมจากขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นวา่ความ

ขดัแยง้ดงักล่าวมีสาเหตุมาจาก 3 ประการ ไดแ้ก่ ค่านิยม บรรทดัฐาน และความคิดของคนในสังคม 

ความขดัแยง้อนัเกิดจากสาเหตุดงักล่าวนอกจากจะเกิดข้ึนในบทละครแลว้ ยงัสามารถเกิดข้ึนไดจ้ริง

ในชีวิตของมนุษย ์ 

  ความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์บัค่านิยมหรือความคิดของคนในสังคม เกิดจากการท่ี

บุคคลไม่อาจยอมรับค่านิยมและความคิดของคนในสังคมในขณะนั้ นได้ เหตุการณ์น้ีไม่ได้

หมายความวา่บุคคลส่วนมากของสงัคมจะเป็นฝ่ายถูกตอ้งเสมอ และไม่ไดห้มายความว่าบุคคลท่ีเกิด

ความขดัแยง้กบัค่านิยม หรือความคิดของคนในสังคมจะเป็นฝ่ายผิด ซ่ึงเห็นไดจ้ากเร่ืองหาโล่ ท่ี
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หลวงมนู ถา้เป็นเสือป่าแลว้ก็จะไม่ตอ้งรับความเดือดร้อนเช่นท่ีเป็นมาแลว้ ขา้ศึก

คงไม่ปรับโทษได ้คุณพระกจ็ะไดช่้วยป้องกนับา้นเมืองไดส้มใจ 
พระภิรมย ์ กผ็มสมคัรเด๋ียวน้ีไม่ไดฤ้ๅ หรือเกินเวลาเสียแลว้ 
พระยาวสูิตร ไม่เกินเวลาเลย ถา้จะสมคัรกไ็ด ้

(หวัใจนกัรบ: 254) 
 

ความคิดของคนส่วนมากในสงัคมคิดวา่สาํอางกบัขนุจาํนงลกัลอบเป็นชูก้นัตั้งแต่สามีของแม่สาํอาง

ยงัไม่ตาย ซ่ึงความคิดดงักล่าวของสงัคมไดบิ้ดเบือนไปจากความจริง จึงทาํใหส้ังคมตดัสินว่าสาํอาง

กบัขนุจาํนงเป็นคนไม่ดี  

เร่ืองมหาตมะ การท่ีเศรษฐีสนไม่เห็นดว้ยกบัการบริจาคเงินสร้างเรือรบ ยอ่มเป็นสิทธิของ

เศรษฐีสน หากเศรษฐีสนปฏิบติัตนให้อยู่ในกรอบความประพฤติแห่งตนโดยไม่กา้วก่ายความคิด

หรือการกระทาํของผูอ่ื้น การท่ีเศรษฐีสนเกิดความขดัแยง้เน่ืองจากเศรษฐีสนตอ้งการให้คนอ่ืนคิด

เช่นเดียวกบัตน ซ่ึงเร่ืองมหาตมะมีลกัษณะเช่นเดียวกบัเร่ืองหัวใจนบัรบ การท่ีพระภิรมยว์รากรไม่

ชอบลูกเสือและเสือป่ายอ่มเป็นสิทธิของพระภิรมยว์รากรเช่นกนั แต่การท่ีพระภิรมยว์รากรพยายาม

ทาํใหค้นอ่ืนคิดแบบตน แต่ถูกปฏิเสธ พระภิรมยว์รากรจึงเกิดความขดัแยง้ข้ึน  

ทางดา้นความขดัแยง้กบับรรทดัฐานของสังคม เป็นความขดัแยง้ของบุคคลกบักฎระเบียบ 

ขอ้บงัคบั หรือกฎหมาย เป็นความขดัแยง้อนัเกิดจากการท่ีบุคคลไม่ยอมรับบรรทดัฐานนั้นๆ ซ่ึงพบ

ไดใ้นเร่ือง เจา้ขา้,สารวดั! ดงันั้นเม่ือบุคคลทาํผิดบรรทดัฐานยอ่มตอ้งถูกลงโทษตามกฎระเบียบท่ี

กาํหนดไว ้ 

 

2.2 การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กบัสังคม 

 การแกปั้ญหาความขดัแยง้ระหวา่งมนุษยก์บัสงัคมพบดงัน้ี 

  

  2.2.1 การเสียสละ เป็นการแก้ปัญหาท่ีตวัละครยอมเสียสละความสุขหรือ

ประโยชน์ส่วนตน เพื่อให้เกิดความสุขสงบกับประเทศชาติ การแก้ปัญหาด้วยวิธีน้ีทาํให้เกิด

ประโยชน์ต่อประเทศชาติอยา่งมหาศาล พบในเร่ือง หวัใจนกัรบ และมหาตมะ 

  เร่ืองหัวใจนักรบ พระภิรมย์วรากรไม่ชอบเสือป่าเพราะคิดว่าเป็นส่ิงท่ีไม่มี

ประโยชน์ แต่เม่ือพระภิรมย์วรากรได้เผชิญหน้ากับภาวะสงครามและได้เห็นว่าเสือป่านั้ นมี

ประโยชน์เป็นอย่างมากโดยเฉพาะไดแ้สดงความกลา้หาญในการปกป้องชาติ ดงันั้นพระภิรมย ์   

วรากรจึงเลือกแกปั้ญหาความขดัแยง้ในใจดว้ยการเสียสละความสุขสบายของตนเองมาสมคัรเป็น

เสือป่า เพื่อทาํคุณประโยชน์ใหป้ระเทศชาติสืบไป ดงัปรากฏในบทสนทนาตอนน้ีวา่ 
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สน ออ้ สวสัด์ิ เด๋ียวก่อน วานอะไรหน่อยเถอะวานเอาเช็กน้ีไปส่งเจา้พนกังานราชนาวี

สมาคมทีเถอะ 
สวสัด์ิ (รับเชก็ไปอ่าน) แม่เจา้โวย้! เปนหา้พนับาททีเดียวฤๅ 
สน เท่านั้นก่อน ต่อไปบางทีฉนัจะเขา้อีก 
ละไม แหมคุณ! อะไรเขา้มากมายถึงปานนั้นเทียวฤๅ 
สน ไม่มากเกินไปเลย ฉนัศรัทธาอยา่งนั้น... 

(มหาตมะ:187)  

 

เร่ืองมหาตมะ เศรษฐีสนไม่เห็นดว้ยกบัการบริจาคเงินเพ่ือสร้างเรือรบ เพราะคิดว่า

เป็นเร่ืองไม่มีประโยชน์ แต่เม่ือนายสนไดพ้บความจริงว่าเรือรบมีประโยชน์มากสามารถป้องกนั

ประเทศจากศตัรูผูม้ารุกรานได ้เศรษฐีสนจึงกลบัใจมาเสียสละเงินเพื่อสร้างเรือรบ ดงัปรากฏในบท

สนทนาตอนน้ีวา่ 

 

 

 

 

 

 

 

  2.2.2 การสร้างเหตุการณ์ คือการท่ีตวัละครเผชิญปัญหาใดปัญหาหน่ึงและพยายาม

หาทางออกดว้ยการสร้างเหตุการณ์ดว้ยการแต่งเร่ืองราวข้ึนต่างๆข้ึน เพือ่ใหต้นเองรอดพน้จาก

ปัญหานั้นๆ การแกปั้ญหาดว้ยการสร้างเหตุการณ์มีหลายลกัษณะ ดงัน้ี 

 

   2.2.2.1 สร้างเหตุการณ์เพือ่หลอกลวง คือการท่ีตวัละครประสบปัญหาใด

ปัญหาหน่ึงและพยายามหาทางออกดว้ยการสร้างสถานการณ์หรือการแต่งเร่ืองเพื่อโกหกตวัละคร

อ่ืน โดยหวงัวา่วิธีการนั้นๆจะช่วยใหต้นแกปั้ญหาได ้วิธีการแกปั้ญหาวิธีน้ีมีเจตนาท่ีไม่สุจริต เพราะ

เป็นการหลอกลวงผูอ่ื้นอนัจะนาํผลประโยชน์มาสู่ตน หรือเป็นการหลอกลวงผูอ่ื้นให้ไดรั้บความ

เดือดร้อนทั้งทางกายและใจ การแกปั้ญหาวิธีน้ีพบในเร่ือง หาโล่ 

 เร่ืองหาโล่ เม่ือขุนจํานงจําแนกอัตถ์และสําอางเกิดความขัดแยง้กับ

ความคิดของคนในสงัคมท่ีคิดวา่ทั้งคู่แอบคบชูก้นั ทั้งคู่จึงเลือกแกปั้ญหาดว้ยการสร้างเหตุการณ์เพื่อ

หลอกลวง กล่าวคือสาํอางจะจดัการหาผูห้ญิงมาแต่งงานกบัขนุจาํนงจาํแนกอตัถเ์พ่ือหลอกลวงให้

ชาวบา้นเช่ือว่าตนกับหลวงจาํนงจาํแนกอตัถ์ไม่ได้มีความสัมพนัธ์กัน และเป็นการหลอกลวง     

หญิงสาวท่ีจะมาแต่งงานกบัขุนจาํนง เน่ืองจากการแต่งงานคร้ังน้ีเป็นเพียงเคร่ืองป้องกนัการถูก

นินทาทาํให้ขุนจาํนงจาํแนกอตัถก์บัสาํอางยงัสามารถแอบคบหากนัได ้การกระทาํดงักล่าวจึงเป็น

การหลอกลวงและหาประโยชน์จากหญิงท่ีจะมาแต่งงานกบัขนุจาํนงจาํแนกอตัถ ์ ดงัปรากฏในบท

สนทนาตอนน้ีวา่ 
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เถ่อ ผมเห็นรถคุณพระเล้ียวหวัถนนมาแลว้ ! 

เจริญ ตายจริง ! จะทาํอยา่งไรกนัเล่าคราวน้ี ? ฉนัจบแน่ละ ! 

สงวน ยงัไม่ตายน่า ! เถ่อ เร็วเขา้ หยิบเส้ือคลุมของคุณพ่อมาน่ี...เถ่อแกไปกีดกั้นคุณพ่อ

ไวใ้หข้ึ้นมาชา้ๆ นะ... 

สงวน คุณ ! เอาเส้ือน่ีคลุมเขา้ (นายร้อยเจริญรับเส้ือไปห่อคลุม) นัง่ลง ! (นายเจริญนัง่) ทาํ

จบัไขส้ั่นใหเ้ท้ิมเทียว !  

เจริญ อะ๊ ! อะไร-  

สงวน อยา่มวัเถียง จบัไข ้! สั่นเขา้สิ ! ครางดว้ย ! (เจริญทาํตาม)... 

(นายพนัโท พระพิทกัษ์ยุทธวินัย เดินมาตามเฉลียงจากทางขวา พอจะเขา้ประตู

กลาง สงวนกรี็บไปตอ้นรับ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2.2.2.2 สร้างเหตุการณ์เพือ่เอาตัวรอด คือวิธีการแกปั้ญหาท่ีตวัละครตก

อยู่ในภาวะวิกฤต และตอ้งการให้ตนเองรอดพน้จากภาวะนั้น ตวัละครจึงไดส้ร้างเหตุการณ์ข้ึนมา

เพื่อเอาตวัรอดจากสถานการณ์นั้นๆ โดยมิไดมี้เจตนาในการทาํร้ายฝ่ายตรงขา้ม วิธีการแกปั้ญหาวิธี

น้ีพบในเร่ือง เจา้ขา้, สารวดั! 

   เร่ืองเจ้าข้า, สารวัด! สงวนซ่ึงเป็นคนรักของนายร้อยเจริญเกิดความ

ขดัแยง้กบักฎของทหารท่ีหา้มทหารแต่งชุดพลเรือน สงวนจึงบงัคบัใหน้ายร้อยเจริญแต่งชุดพลเรือน 

เม่ือหลวงพิทกัษผ์ูเ้ป็นผูบ้งัคบับญัชาของนายร้อยเจริญมาพบนายร้อยเจริญ นายเจริญ สงวน และ

บรรดาเพื่อนๆต่างก็ตอ้งช่วยกนั “สร้างเหตุการณ์เพ่ือเอาตวัรอด”จากการถูกลงโทษจากพระพิทกัษ ์

ดว้ยการแต่งเร่ืองว่านายร้อยเจริญเป็นไข ้มีอาการหนาวสั่น จึงตอ้งใส่เส้ือคลุม แต่แทจ้ริงการใส่เส้ือ

คลุมมีวตัถุประสงคเ์พื่อปกปิดชุดพลเรือนท่ีนายร้อยเจริญสวมอยู ่ดงัปรากฏในบทสนทนาตอนน้ีวา่ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลวงไพรัช อา้ว ก็ผมเขา้ใจว่าท่านขุนกบัคุณสําอางน่ะ ชอบพอรักใคร่กนัฉันมิตร

เท่านั้นไม่ใช่หรือ ทาํไมผูช้ายท่ีแต่งงานแลว้จะมีมิตรเป็นผูห้ญิงไม่ได้

เทียวหรือ? อยา่งไรคุณสาํอาง 
สาํอาง คุณไม่ตอ้งเยาะดิฉนั ดิฉนัรู้แลว้วา่คุณน่ะแลเห็นความจริงตลอดแลว้ 
ขนุจาํนง จะวา่ขดัขอ้งอะไรก็ไม่เชิง แต่ถา้จะให้ผมแต่งงานเช่นคุณวา่นัน่แลว้ ก็

เท่ากบัหาโล่ไม่ใช่หาภรรยา 
หลวงไพรัช โล่มนัก็เป็นส่ิงควรประสงคอ์ยูบ่า้งไม่ใช่หรือ? ตั้งแต่บุรมบุราณมาแลว้ 

คนตอ้งการโล่ เม่ือก่อนออกรบใครมีโล่ดีๆ ก็ไดเ้ปรียบคนท่ีไม่มีโล่จริง

หรือไม่จริง? 
(หาโล่:52-53) 
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 การวิเคราะห์การแกปั้ญหาระหว่างมนุษยก์บัสังคมจากขา้งตน้พบว่าวิธีการท่ีทาํให้ปัญหา

ความขัดแย้งหมดไปคือต้องมีความเสียสละ ซ่ึงเห็นได้จากเร่ืองหัวใจนักรบและมหาตมะ          

ความเสียสละจากทั้ง 2 เร่ือง ไม่ใช่เพียงการเสียสละทรัพยสิ์น เงินทอง กาํลงักาย หรือชีวิต แต่หมาย

รวมถึงการเสียสละหรือการละความคิดในการยึดติดอยู่กับส่ิงใดส่ิงหน่ึง เร่ืองหัวใจนักรบนั้น     

พระภิรมยว์รากรยอมละความยึดมัน่ในความคิดของตนเร่ืองอคติกบัลูกเสือและเสือป่า จึงตดัสินใจ

เสียสละความสุขของตนเองสมคัรเป็นเสือป่า ส่วนเร่ืองมหาตมะ เศรษฐีสนก็ยอมละความเห็นแก่ตวั 

ละความยดึติดในทรัพยส์มบติั จึงยอมเสียสละกาํลงักาย และกาํลงัทรัพยใ์นการสร้างเรือรบ 

 ดา้นการแกปั้ญหาดว้ยการสร้างเหตุการณ์มีทั้งท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาไดแ้ละไม่สามารถ

แกไ้ขปัญหาได ้การสร้างเหตุการณ์เพื่อเอาตวัรอดอย่างเช่นในเร่ืองเจา้ขา้,สารวดั จะแสดงให้เห็น

วิธีการแกปั้ญหาท่ีทาํให้ตวัละครรอดพน้จากปัญหาเฉพาะหนา้ได ้แต่เน่ืองจากวิธีการท่ีตวัละครใช้

ในการแกไ้ขปัญหาเป็นวิธีการท่ีไม่เหมาะสม เพราะมีเจตนาโกหก และยงัเป็นการเบียดเบียนผูอ่ื้น 

จึงก่อให้เกิดความวุ่นวายต่างๆตามมา ดงันั้นจึงทาํให้เห็นไดว้่าการแกปั้ญหาดว้ยวิธีการบางอย่าง

อาจจะทาํให้สามารถแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ได ้ แต่ไม่ไดห้มายความว่าวิธีการนั้นจะถูกตอ้งเสมอไป 

สําหรับการสร้างเหตุการณ์เพื่อหลอกลวง เป็นการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนดว้ยเจตนาท่ีทุจริต วิธีการ

แกปั้ญหาน้ีเป็นการเบียดเบียนผูอ่ื้น และไม่สามารถแกไ้ขปัญหาได ้จึงเป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นว่า

วิธีการแกไ้ขปัญหาน้ีเป็นวิธีการแกปั้ญหาท่ีไม่เหมาะสม ดว้ยเหตุน้ีจึงทาํให้บุคคลนั้นๆ ไม่สามารถ

แกไ้ขปัญหาได ้หรืออาจจะทาํให้บุคคลรอดพน้จากปัญหาเฉพาะหนา้ไปได ้แต่ก็ไม่สามารถแกไ้ข

สาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหาได ้

 

 

 

 

สงวน คุณพอ่อยา่งไรกลบัมาไดแ้ต่วนัเทียวเล่าคะ? 

พิทกัษ ์ การประชุมงด เล่ือนไปวนัเสาร์ 

สงวน ก็ดีแลว้ท่ีไดก้ลบับา้นวนัๆ (รับหมวกพ่อไปวางท่ีโต๊ะ) คุณเจริญมาหาเลยเคราะห์

ร้ายมาเกิดเป็นไขข้ึ้น (นายเจริญสั่นและครางฮือๆ ตามท่ีนดักนัไว)้ 

พิทกัษ ์ (เดินไปท่ีนายเจริญ) อา้ว!เป็นอยา่งไรบา้งคุณ? 

เจริญ (สั่นพลางพดูพลาง) สั่นเตม็ทีขอรับ-ตวัร้อนจดั- 

(เจา้ขา้,สารวดั!:170-172) 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  

 

72 

จิต แกแน่ใจละหรือ วา่เขาอาจจะรักแก? 

เทพ จะแน่อยา่งไรได;้ ยงัไม่เคยถามเขาสักที 

แสวง ก็ทาํไมไม่หาโอกาสถามดูเสียล่ะ?... ถา้หากว่าไดมี้โอกาสพบละก็ แก

เห็นวา่จะพอสมปรารถนาไดห้รือ ? 

เทพ กนัเขา้ใจวา่เช่นนั้นแหละ, เพราะเห็นหล่อนออกจะชอบ ๆ กนัอยูม่าก แต่

กนัเช่ือวา่อยา่งไร ๆ กนัก็คงจะคู่ควรกบัหล่อนมากกวา่คนท่ีเจา้คุณวิเศษ

เลือกใหล้กูสาวนัน่แหละ... 

 (นายทหารหนุ่มทั้งสามพากนัเขา้โรงทางขวา) 

พระราม คุณหลวง, วา่อยา่งไร? 

หลวงศุภศร ผมเห็นเป็นเพียงคาํพดูของพวกหนุ่มๆ คะนอง ไม่ควรถือเอาเป็นอารมณ์

เลยเทียว 

พระราม ไม่ไดคุ้ณหลวง, เราเป็นผูใ้หญ่แลว้ตอ้งใคร่ครวญให้ดีหน่อย ถา้ความ

เป็นจริงตามท่ีนายเทพกล่าวมาแลว้, ถา้ผมจะขืนคงความคิดขอแม่ศรีเป็น

ภริยา กเ็ท่ากบัตดัความสุขของคนสองคน 

(เสียสละ: 30-33) 

3. ความขัดแย้งภายในใจของตัวละครเอง (Man against himself) 

 ความขดัแยง้ภายในใจของตวัละครเอง คือการต่อสูท่ี้เกิดข้ึนในจิตใจของตวัละครเอง และมี

ผลทาํใหต้วัละครเกิดความทุกข ์หรือความสบัสนวุน่วายใจ3 

 3.1 ลกัษณะความขัดแย้ง 

  3.1.1 ความขัดแย้งระหว่างความรักกับความเสียสละ เป็นความขดัแยง้ท่ีตวัละคร

ตอ้งเลือกวา่จะยดึติดความรักฉนัชูส้าวไวก้บัตนเอง หรือจะยอมเสียสละคนท่ีตนเองรักเพื่อบุคคลอ่ืน 

พบในเร่ืองเสียสละ 

  เร่ืองเสียสละ นายพนัโท พระรามพลภทัรรักนางสาวศรีมาก ซ่ึงพ่อของนางสาวศรี

มีความยนิดีท่ีจะยกลูกสาวใหพ้ระราม แต่นายพนัโท พระรามพลภทัรกลบัเขา้ใจผดิคิดว่านางสาวศรี

กบันายเทพรักกนั ถา้ตนยงัยนืยนัจะครอบครองนางสาวศรีก็เท่ากบัว่าตนเองทาํลายความรักของคน

ทั้งสอง ดงันั้นนายพนัโท พระรามพลภทัรจึงเกิดความขดัแยง้ระหว่างความรักของตนเองกบัการ

เสียสละใหค้นท่ีนายพนัโท พระรามพลภทัรรักไดมี้ความสุข ดงัปรากฏในบทสนทนาตอนน้ีวา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 สายทิพย ์นุกลูกิจ,วรรณกรรมไทยปัจจุบัน (กรุงเทพฯ : บริษทั เอส.อาร์.พร้ินต้ิง, 2543), 127-128. 
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  การวิเคราะห์ความขดัแยง้ภายในใจของตวัละครเองพบว่าเป็นความขดัแยง้ท่ีเกิด

จากอารมณ์และความรู้สึกของตวัละคร กล่าวคือเม่ือตวัละครตอ้งตดัสินใจเลือกกระทาํอยา่งใดอยา่ง

หน่ึง แต่ไม่สามารถตดัสินใจเลือกไดอ้ยา่งเด็ดขาดจึงทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ ซ่ึงความขดัแยง้ดงักล่าว

สามารถเกิดข้ึนไดจ้ริงกบัมนุษยทุ์กคน  

 

3.2 การแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในใจของตัวละครเอง 

 การแกปั้ญหาความขดัแยง้ภายในใจของตวัละครเองพบดงัน้ี 

 

  3.2.1 การเสียสละ คือการแกปั้ญหาท่ีตวัละครตวัใดตวัหน่ึงยอมเสียสละความสุข 

ความตอ้งการ หรือประโยชน์ของตนเองเพื่อคนท่ีตนรัก พบในเร่ือง เสียสละ  

เร่ืองเสียสละ นายพนัโท พระรามพลภทัรไดแ้กปั้ญหาความขดัแยง้ภายในใจดว้ย

การเสียสละความรักท่ีตนมีใหก้บัหญิงและลูกนอ้งท่ีตนรัก เน่ืองจากนายพนัโท พระรามพลภทัรคิด

ว่าเทพลูกน้องอนัเป็นท่ีรักรักกับศรีหญิงสาวท่ีตนเองรัก นายพนัโท พระรามพลภัทรจึงได้คิด

เสียสละเพื่อคนท่ีเขารักทั้งสองคน โดยเฉพาะตอนท่ีพระรามถูกขา้ศึกยงิและคิดว่าตนตอ้งตายจึงได้

ทาํพินัยกรรมยกสมบติัทั้งหมดให้หญิงท่ีตนรัก และฝากหญิงท่ีตนรักให้ลูกน้องท่ีตนรักดูแล ดงั

ปรากฏในบทสนทนาตอนน้ีวา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

พระราม ขอทาํพินยักรรมน้ีไวต่้อหนา้พยานวา่ บรรดาทรัพยส์มบติัทั้งปวงท่ี

เป็นของขา้พเจา้น้ี- เม่ือขา้พเจา้ล่วงลบัไปแลว้ ขา้พเจา้ขอยกให้เป็น

สิทธ์ิแก่นางสาวศรี วรวิสัย, บุตรีพระยาวิเศษวรวิสัย (เทพชะงกั.) 

เขียนไปสิคุณ. ฉนัเหน่ือยอยู.่ (เทพเขียน,แลว้เงยหนา้คอยฟังต่อไป.) 

และขอให้นางสาวศรี วรวิสัย รับทรัพยส์มบติัของขา้พเจา้ไวเ้ป็น

พยานแห่งความรักอนัสุดท่ีจะพรรณนา.-เขียนแลว้หรือ? 
เทพ  (เสียงเครือ.) แลว้ขอรับ. 

พระราม อน่ึงเงินเจ็ดหม่ืนบาทท่ีขา้พเจา้ไดใ้ห้นายร้อยโทเทพ เทพโยธิน ยืม

ไปเม่ือก่อนท่ีกรมจะออกมาสู่ยุทธภูมินั้น, ขา้พเจา้ขอยกให้แก่นาย

ร้อยโทเทพ เทพโยธิน, เพ่ือเป็นพยานแห่งความไมตรี. 

เทพ  คุณพระ! ผม-ผมไม่รู้จะพดูอยา่งไร-(สะอ้ืน.) 

พระราม เขียนต่อไป.-และขา้พเจา้ขอฝากนางสาวศรี วรวิสัย แก่นายร้อยโท

เทพ เทพโยธิน, ขอให้ทะนุถนอมครอบครองกนัดว้ยความเสนหา

,จนชีวติหาไม่ 

(เสียสละ: 101) 
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  วิธีการแกปั้ญหาท่ีพระรามเลือกใชน้ั้นเป็นวิธีการท่ีถูกตอ้งตามหลกัแห่งคุณธรรม

จริยธรรม แต่เน่ืองจากพระรามเขา้ใจสาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหาผิด จึงทาํให้พระรามไม่สามารถ

แกไ้ขปัญหาได ้ดงันั้นเม่ือเราพบกบัความขดัแยง้ภายในจิตใจ จึงควรพิจารณาใหถ้่องแทถึ้งสาเหตุท่ี

แทจ้ริงของความขดัแยง้ และตดัสินใจเลือกแกปั้ญหาดว้ยเหตุผล หากเราตดัสินใจผิด แมเ้ราจะ

เลือกใชว้ิธีการแกปั้ญหาท่ีถูกตอ้งตามหลกัแห่งคุณธรรมจริยธรรม กไ็ม่อาจทาํใหปั้ญหาคล่ีคลายได ้

 

 การศึกษาความขดัแยง้และการแกไ้ขปัญหาของตวัละครในบทละครพูดร้อยแกว้พระราช

นิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัพบว่ามีความขดัแยง้ 3 ประเภท ไดแ้ก่ ความขดัแยง้

ระหว่างมนุษยก์บัมนุษย  ์จากเร่ืองผูร้้ายแผลง ขนมสมกับนํ้ ายา ฟอกไม่ฃาว กลแตก เห็นแก่ลูก      

แกแ้คน้ บ่วงมาร โพงพาง จดัการรับเสด็จ หนงัเสือ หมายนํ้ าบ่อหนา้ นอ้ยอินทเสน หม่ินประมาท

ศาล ฉวยอาํนาจ และความดีมีไชย ความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์ับสังคม จากเร่ืองหัวใจนักรบ 

มหาตมะ หาโล่ และเจา้ขา้, สารวดั! และความขดัแยง้ภายในจิตใจของมนุษยเ์อง จากเร่ืองเสียสละ  

 

 การแกไ้ขปัญหาจากความขดัแยง้ของตวัละครดงักล่าวขา้งตน้พบวา่ตวัละครใชว้ิธีการต่างๆ 

5 วิธี ไดแ้ก่ วิธีแรกนั้นใชก้ารสร้างเหตุการณ์ แบ่งย่อยเป็น สร้างเหตุการณ์เพื่อหลอกลวง พบใน

เร่ือง ผูร้้ายแผลง จดัการรับเสด็จ หมายนํ้ าบ่อหนา้ กลแตก นอ้ยอินทเสน และหาโล่ สร้างเหตุการณ์

เพื่อทาํให้ตกใจ พบในเร่ือง แกแ้คน้ และหม่ินประมาทศาล สร้างเหตุการณ์เพ่ือให้เขา้ใจผิด พบใน

เร่ือง ขนมสมกบันํ้ายา และสร้างเหตุการณ์เพื่อเอาตวัรอด พบในเร่ือง เจา้ขา้, สารวดั! วิธีท่ี 2 คือ การ

เสียสละ พบในเร่ือง เห็นแก่ลูก ความดีมีไชย หวัใจนกัรบ มหาตมะ และเสียสละ วิธีท่ี 3 คือ การรับ

ฟังความคิดเห็นของคนหมู่มาก พบในเร่ือง ฉวยอาํนาจ วิธีท่ี 4 คือ การใชอ้ารมณ์ แบ่งยอ่ยเป็น การ

ใชอ้ารมณ์โกรธ พบในเร่ือง ฟอกไม่ฃาว และการใชอ้ารมณ์รัก พบในเร่ือง บ่วงมาร และวิธีท่ี 5 คือ 

การใชปั้ญญา พบในเร่ือง โพงพาง และหนงัเสือ 

  

 ผลของการวิเคราะห์ความขดัแยง้และการแกปั้ญหาของตวัละครในบทละครพูดร้อยแกว้

พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว แสดงให้เห็นไดว้่าความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน

เป็นความขดัแยง้ท่ีสามารถเกิดไดจ้ริงในชีวิตมนุษย ์และเม่ือมนุษยเ์กิดความขดัแยง้ไม่ว่าจะเกิดจาก

ความขดัแยง้ประเภทใดก็ตาม ทุกคนต่างด้ินรนเพื่อให้ตนเองพน้จากสภาพของการท่ีตอ้งประสบ

ปัญหานั้นๆ ซ่ึงทาํใหน้าํไปสู่การแกปั้ญหา 

 วิธีการแกปั้ญหาท่ีปรากฏในบทละครพดูร้อยแกว้พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกลา้เจา้อยูห่วั พบวา่มีทั้งสามารถแกปั้ญหาได ้และไม่สามารถแกปั้ญหาได ้หรือบางวิธีอาจจะทาํให้
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ตวัละครรอดพน้จากปัญหาเฉพาะหน้าได ้แต่สาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหายงัคงอยู่ วิธีการท่ีจะช่วย

แกปั้ญหานั้นๆใหห้มดไปโดยไม่ใหก้ลบัมาเกิดปัญหาเดิมซํ้ าอีกก็คือตอ้งพิจารณาถึงสาเหตุท่ีแทจ้ริง

ของปัญหาให้ได ้แลว้ลงมือแกไ้ขดว้ยวิธีการท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม ซ่ึงการแกปั้ญหาอย่างตรงจุด

ดว้ยวิธีการท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมนัน่กคื็อการแกปั้ญหาดว้ยอริยสจัส่ีนัน่เอง 
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บทที4่ 

 

วเิคราะห์การแก้ปัญหาของตวัละครโดยใช้อริยสัจส่ี 

 
 การสร้างสรรคค์วามขดัแยง้และการแกปั้ญหาทาํให้บทละครมีความสนุกสนานและ 

น่าติดตาม ทั้งน้ีในบทท่ี 3 ไดว้ิเคราะห์ความขดัแยง้และการแกปั้ญหาของตวัละครท่ีเกิดข้ึนจาก

การจินตนาการและการสร้างสรรค์ของผูป้ระพนัธ์ ส่วนการวิเคราะห์ในบทท่ี 4 เป็น              

การพิจารณาการแกปั้ญหาของตวัละครโดยใชห้ลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา ไดแ้ก่ อริยสัจส่ี 

เน่ืองจากอริยสจัส่ีเป็นหลกัของเหตุและผล เป็นหลกัแห่งความเป็นจริง ท่ีสามารถใชอ้ธิบายการ

แกปั้ญหาในแต่ละขั้นตอนไดเ้ป็นอยา่งดี 

 การวิเคราะห์การแก้ปัญหาของตัวละครในบทละครพูดร้อยแก้วพระราชนิพนธ์

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยใช้อริยสัจส่ีพบว่าตัวละครท่ีแก้ปัญหาได้

สอดคลอ้งกบัอริยสัจส่ีจะสามารถแกปั้ญหาไดต้รงกบัสาเหตุ อนัส่งผลใหปั้ญหาเหล่านั้นจะไม่

กลบัมาเกิดซํ้าอีก  

แก้ปัญหาได้สอดคล้องกับอริยสัจส่ี คือ การแก้ปัญหาของตัวละครท่ีเป็นไปตาม

กระบวนการของอริยสัจส่ี อนัไดแ้ก่ ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค ทาํให้ตวัละครพบเหตุท่ีแทจ้ริง

ของปัญหา จึงสามารถเลือกใชว้ิธีการท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมตามหลกัศีลธรรมในการแกปั้ญหา 

ดงันั้นตวัละครจึงพน้จากปัญหานั้น ๆ ได ้

ตัวละครท่ีแก้ปัญหาได้สอดคล้องกับอริยสัจส่ี พบในเร่ือง หัวใจนักรบ แก้แค้น        

เห็นแก่ลูก ฉวยอาํนาจ หนงัเสือ มหาตมะ และโพงพาง ดงัน้ี 

 

 1. พระภิรมย์วรากร จากเร่ืองหัวใจนักรบ 

ทุกข์ ของพระภิรมยว์รากรคือไม่ชอบลูกเสือ และเสือป่า จึงไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งท่ี    

ลูกชายคือนายสวสัด์ิไปเป็นลูกเสือ ดงัน้ี 

   ส
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พระภิรมย ์ ออ้!อา้ยเลก็ น่ีมึงแอบไปเป็นลกูเสือแลว้จริงๆฤๅ 
สวสัด์ิ  ขอรับ 
พระภิรมย ์ ถอดเส้ือออกให้ขา้ดูทีฤๅ (นายสวสัด์ิถอดเส้ือชั้นนอก) เออ! ไหนลอง

แต่งข้ึนให้ครบเคร่ืองทีฤๅ (นายสวสัด์ิแต่งตวัอยา่งลูกเสือบริบูรณ์) อือ! 
ชอบกลจริงๆ อยูดี่ๆ ไม่วา่ดี ชอบแต่งตวัเป็นอา้ยตวัในหนงัญ่ีปุ่น (สวสัด์ิ

แลดูตาหลวงมนู หลวงมนูอดหวัเราะไม่ได ้
หลวงมนู ผมกเ็ป็นตวัหนงัญ่ีปุ่นเหมือนกนัหรือขอรับ 
พระภิรมย ์ คุณหลวงกบัอา้ยลูกผมเป็นคนละอยา่ง คุณหลวงเป็นผูใ้หญ่รู้จกัผิดและ

ชอบดีแลว้ เม่ือจะชอบแต่งตวัเล่นอยา่งไรกแ็ต่งได ้แต่อา้ยน่ีมนัทารกอยู่

ในอกพอ่อกแม่ มนัยงัไม่ควรจะทาํอวดดีรู้มากไปกวา่ผูใ้หญ่มนัรู้อยูแ่ลว้

ดีวา่ผมไม่ชอบใหล้กูผมเป็นลกูเสือมนักขื็นไปเป็น 
(หวัใจนกัรบ: 157) 

หลวงมนู  ขอโทษเถอะขอรับ…การท่ีคุณพระไม่ชอบลกูเสือนั้นเพราะเหตุใด 

พระภิรมย ์ ขอ้ 1 ผมเห็นวา่ไม่ควรจะให้เสียเวลาของเด็ก...ผมเห็นวา่การเป็นลูกเสือ

ไม่มีอะไรนอกจากเล่ียงการเล่าเรียนและซุกซนหวัร้างขา้งแตกไปเท่านั้น 

(หวัใจนกัรบ: 158) 

 อนัพวกเราชวนกนัสวามิภกัด์ิ  จงรักร่วมชาติศาสนา  
ยอมตายไม่เสียดายชีวา   เพ่ือรักษาอิสระคณะไทย 
สมานสามคัคีใหดี้อยู ่   จะสู้ศึกศตัรูทั้งหลายได ้
ควรจะทะนงจงใจ    เป็นไทยจนส้ินดินฟ้า 

(หวัใจนกัรบ: 259) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมุทัย เหตุแห่งปัญหาของพระภิรมยเ์กิดจากพระภิรมยไ์ม่อยากให้ลูกชายเป็นลูกเสือ 

เพราะพระภิรมยห์ลงคิดวา่การเป็นลูกเสือมีแต่ขอ้เสีย ดงัน้ี 

 
นิโรธ แมว้่าพระภิรมยจ์ะไม่ชอบเสือป่า แต่สุดทา้ยเม่ือเกิดสงครามข้ึน พระภิรมยไ์ด้

เห็นประโยชน์ของเสือป่าดว้ยตนเอง พระภิรมยจึ์งยอมรับเสือป่า สมคัรเป็นเสือป่าเพ่ือร่วม

ป้องกนัชาติ และใชชี้วิตการเป็นเสือป่าอยา่งมีความสุข ดงัเห็นไดจ้ากบทเพลงท่ีพระภิรมยร่์วม

ขบัร้องกบัเสือป่า ดงัน้ี 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  

 

78 

ผูบ้งัคบัการ ถา้เช่นนั้นทาํไมแกไม่เป็นเสือป่า 
พระภิรมย ์ เพราะฉันเป็นบา้ ไม่รู้สึกประโยชน์ของเสือป่า จนเกิดสงครามข้ึน

แลว้ ฉนัจึงแลเห็นประโยชน์ 
(หวัใจนกัรบ: 224) 

 

พระภิรมย ์ เฮย้! อา้ยสี! อา้ยสี! มาน่ี (อา้ยสีออกมา) มาช่วยกนัลงกลอนประตู

หนา้ต่างให้แน่น (ไปท่ีหนา้ต่างจะลงกลอน) เอ๊ะ! อา้ยพวกขา้ศึก

เห็นจะเล่นระยาํแล้ว จะล่อพวกเสือป่าวิ่ง เหน่ือยเท่านั้ นเอง 

(มองเห็นปืนท่ีเสือป่าคนเจ็บท้ิงไว)้ กเูกิดมาเป็นลูกผูช้ายเอากบัมนั

สักตั้งเถอะวะ... 
(หวัใจนกัรบ: 216) 

 

 

หลวงมนู  ถา้เป็นเสือป่าแลว้ก็จะไม่ตอ้งรับความเดือดร้อนเช่นท่ีเป็นมาแลว้ 

  ขา้ศึกคงไม่ปรับโทษได ้คุณพระก็จะไดช่้วยป้องกนับา้นเมืองได้

  สมใจ 
พระภิรมย ์ กผ็มสมคัรเด๋ียวน้ีไม่ไดฤ้ๅ หรือเกินเวลาเสียแลว้ 
พระยาวสูิตร ไม่เกินเวลาเลย ถา้จะสมคัรกไ็ด ้

(หวัใจนกัรบ: 254) 
 

มรรค พระภิรมยเ์ผชิญกบัภาวะสงคราม จึงไดเ้ห็นว่าการเป็นเสือป่าสามารถช่วย

ป้องกนัประเทศชาติได ้เหตุการณ์น้ีทาํให้พระภิรมยมี์สติมองเห็นประโยชน์ของทหาร เสือป่า 

และลูกเสือ การเห็นประโยชน์ของส่ิงท่ีตนเคยไม่ชอบ ทาํให้หลวงพระภิรมยท์ราบว่าสาเหตุท่ี

ตนไม่ชอบลูกเสือเป็นความคิดท่ีผดิ ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

เม่ือพระภิรมยรู้์ถึงประโยชน์ของเสือป่า จึงไดเ้ลือกใชว้ิธีการตามมรรคในการดบัเหตุ

แห่งทุกข ์คือมีสติในการท่ีจะคิดและกระทาํในส่ิงท่ีถูกตอ้งดว้ยการช่วยเสือป่าและลูกเสือต่อสู้

กับข้าศึก และสุดท้ายเลือกท่ีจะเสียสละความสุขส่วนตน เพื่อสมัครเป็นเสือป่ารับใช้

ประเทศชาติ ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

และ 
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วเิศษ  (เสียงสั่น) คุณพระโปรดฟังผมอธิบายหน่อย 
ประเสริฐ คุณพระไม่ตอ้งอธิบาย ผมอธิบายแทนก็ได ้เม่ือก่อนท่ีผมจะออกไปรับ

ราชการท่ีเมืองนอก ผมไดรั้กใคร่อยู่กบัแม่สายหยุด แต่ยงัไม่ทนัจะได้

จดัแจงแต่งงานกนั ผมกไ็ดรั้บคาํสั่งใหรี้บออกไป ผมเห็นวา่คุณเป็นเพ่ือน

อยา่งสนิทสนมเท่ากบัพี่นอ้ง หรือยิ่งกวา่กเ็ป็นได ้ผมจึงฝากไวใ้หคุ้ณช่วย

ดูแลระวงัแม่สายหยดุ โดยไวเ้น้ือเช่ือใจอยา่งยิง่ คุณตอบแทนผมอยา่งไร 
(แกแ้คน้: 244) 

ประเสริฐ ...ในการท่ีคุณแยง่คู่รักของผมไปเป็นเมียน่ะจะเรียกวา่คุณประพฤติ

ตามแบบไหน แบบไทยหรือแบบฝร่ัง (พระวิเศษน่ิงไม่ตอบ) ฮือ! 

คุณชัง่ใจไม่ไดล้ะสิวา่จะอา้งแบบไหน ผมจะบอกให้ตามความเห็น

ของผมเอง ผมเห็นวา่ ทั้งโลกเขายอ่มจะเห็นเหมือนกนัหมดวา่ คนท่ี

ประทุษร้ายต่อมิตรผูท่ี้ซ่ือตรง นบัวา่เป็นคนเลวท่ีสุด 
(แกแ้คน้: 248) 

 

ประเสริฐ คุณพระวิเศษ ผมขออภยั ผมทาํการรวดเร็วเกินไปไม่ไดสื้บสวนให้

ไดค้วามถ่องแทก่้อนแทจ้ริงผมไม่ควรท่ีจะโกรธคุณพระ ตรงกนั

ขา้มผมควรจะขอบใจ 

(แกแ้คน้: 248) 

 

2. พระประเสริฐไมตรี จากเร่ืองแก้แค้น 

ทุกข์ ของพระประเสริฐไมตรีคือการท่ีถูกเพื่อนสนิทแยง่คนรักไปแต่งงานดว้ย ดงัน้ี 

 

สมุทัย เหตุแห่งปัญหาของพระประเสริฐเกิดจากความปรารถนาอารมณ์รัก และอยาก

แต่งงานกับคนรัก ซ่ึงเกิดจากความลุ่มหลงในรูปร่างหน้าตาของแม่สายหยุด หลงเช่ือว่าแม่

สายหยดุเป็นคนดี อีกทั้งเขา้ใจผดิวา่พระวิเศษเพื่อนสนิทเป็นคนไม่ดี แยง่คนรักไปจากตน ดงัน้ี 

 

   

นิโรธ เม่ือพระประเสริฐรู้ความจริงดว้ยตนเองว่าหญิงคนรักเป็นคนไม่ดี พระประเสริฐ

จึงเขา้ใจและให้อภยัพระวิเศษ ทาํให้พระประเสริฐพบความสุข หลุดพน้จากห่วงรักท่ีมีให้แม่

สายหยุด หลุดพน้จากความโกรธท่ีมีต่อพระวิเศษ อีกทั้ งยงัช่วยให้พระวิเศษหลุดจากห่วง

ความรู้สึกผดิท่ีมีต่อเพื่อน ดงัน้ี 
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เสียงท่ี1 อ้อ! วิเศษน่ี อีน่ีกาํเริบใหญ่แล้ว มึงนึกว่ามึงจะได้เป็นหม่อมตัว

โปรดหรืออีคนสวย มึงรู้ไหมวา่ใครเป็นนายในบา้นน้ี หาอีสะอ้ิง 

เสียงท่ี2  พทุโธ่! คุณนายกใ็ส่ความ อิฉนัไม่ไดคิ้ดอยา่งโนน้อยา่งน้ีเลย 

เสียงท่ี1  อีตอแหล จะมาลอยหนา้เถียงก ูมึงนึกวา่คุณพระจะมาช่วยมึงหรือ 

น่ีแน่ะ ! (ในระหว่างท่ีเสียงผูห้ญิงสองคนโต้ตอบกันนั้ น พระ

ประเสริฐไปยนืมองตะลึงอยูท่ี่หนา้ต่าง พระวิเศษคงนัง่อยูท่ี่เดิม จน

ส้ินเสียงทั้ งสองนั้ นไปแล้ว พระประเสริฐจึงค่อยๆ เดินมาจาก

หนา้ต่าง มายนืแลดูพระวเิศษอยูค่รู่หน่ึง แลว้จึงพยกัหนา้) 

(แกแ้คน้: 258-259) 

 

ประเสริฐ คุณพระวิเศษ ผมขออภยั ผมทาํการรวดเร็วเกินไปไม่ไดสื้บสวนให้

ไดค้วามถ่องแทก่้อน แทจ้ริงผมไม่ควรท่ีจะโกรธคุณพระ ตรงกนั

ขา้มผมควรจะขอบใจ 
วเิศษ  (ตะลึง และพดูชา้ๆ) ผมไม่เขา้ใจ... 
ประเสริฐ …ผมขอบใจในการท่ีคุณพระไดแ้ยง่แม่สายหยดุ ถา้คุณพระไม่แยง่

เสียแลว้ อา้ยการอึกทึกเม่ือแต่ก้ีจะมิไปเกิดในบา้นผมหรือ พอผมได้

ยินเสียงอึกทึกเม่ือก้ีน้ี ผมจึงได้รู้สึกตัวว่า แท้จริงผมเป็นคนท่ี

เคราะห์ดีปานใด ผมจึงขอโทษคุณพระท่ีโกรธไวเ้ท่าๆผมหายโกรธ

หมด กลบัขอบใจท่ีคุณพระไดโ้ปรดผมให้พน้จากความเดือดร้อน

อยา่งอุกฤษฏ ์
(แกแ้คน้: 205-206) 

 

มรรค แมใ้นตอนแรกท่ีพระประเสริฐเขา้ใจพระวิเศษผิด จึงทาํให้พระประเสริฐเลือก

แก้ปัญหาด้วยการแกลง้พระวิเศษให้ตกใจ แต่เม่ือพระประเสริฐได้เห็นพฤติกรรมของแม่

สายหยุดว่าไม่ใช่หญิงสาวท่ีแสนดีดงัท่ีตนเคยหลงเช่ือ จึงทาํให้เขาคิดไดว้่าเพื่อนเขาไม่ใช่คน

เลว เหตุการณ์จริงท่ีไดพ้บทาํใหพ้ระประเสริฐมีสติและรู้ว่าการท่ีตนรักแม่สายหยดุมาก จนขาด

สติทาํให้เขา้ใจผิดคิดว่าเพื่อนเป็นคนเลวท่ีแย่งคนรักไป อนัเป็นเหตุทาํให้พระประเสริฐโกรธ

พระวิเศษเป็นเร่ืองท่ีไม่ถูกตอ้ง ดงัน้ี 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

เม่ือพระประเสริฐเขา้ใจสาเหตุท่ีแทจ้ริงจึงเลือกใชม้รรคในการดบัสาเหตุคือ การมีสติ 

คิดดี และกระทาํดี ดว้ยการให้อภยัเพ่ือน ขอโทษเพ่ือนอย่างจริงใจท่ีเขา้ใจผิดและขอโทษท่ีได้

กลัน่แกลง้ใหเ้พื่อนตกใจ ดงัน้ี 
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ภกัดี เอะ๊! น่ีแกจะขยายข้ึนวา่ แกเป็นพอ่แม่ลออยงังั้นหรือ?... 

ลํ้า เจา้คุณ! ผมจะตอ้งพดูตามตรง ผมน่ะมนัหมดทางหากินแลว้ ไม่แลเห็นทาง

อ่ืน นอกจากท่ีจะอาศยัลกูสาวใหเ้ขาเล้ียง 
(เห็นแก่ลูก:220) 

ภกัดี อ๋อ! น่ีแกตอ้งการเงินยงังั้นหรือ? 

ลํ้า กแ็น่ละ ไม่มีเงินกอ็ดตายเท่านั้นเอง... 

ภกัดี กพ็ดูกนัเสียตรงๆ เท่านั้นกจ็ะแลว้กนั เอาเถอะฉนัใหเ้ด๋ียวน้ีกไ็ด ้เท่าไหร่ถึงจะ

พอเอาไปสิบชัง่ก่อนพอไหม? ... 

ลํ้า ถา้หมดผมจะไปเอาท่ีไหนอีกล่ะ? ผมไม่โง่นะเจา้คุณ ถา้ใหผ้มไปอยูเ่สียกบัลูก

สาวผมเงินกจ็ะไม่เสียมาก 

(เห็นแก่ลูก: 220-221) 

 

ลํ้า ผมจะลืมหล่อนไม่ไดเ้ลย จะเห็นหนา้หล่อนติดตาไปจนวนัตายทีเดียว ผมลาที 

 ผมไม่จาํเป็นท่ีจะตอ้งฝากแม่ลออแก่เจา้คุณ เพราะเจา้คุณไดเ้คยเป็นพอ่หล่อน

 ดียิง่ไปกวา่ผมร้อยเท่าพนัทว ี(เชด็นํ้าตา) 
(เห็นแก่ลูก: 229) 

 

 3. นายลํา้ จากเร่ืองเห็นแก่ลูก 

 ทุกข์ ของนายลํ้าคือการท่ีนายลํ้าไม่ไดป้ระกอบอาชีพ จึงมีปัญหาเร่ืองค่าใชจ่้าย นายลํ้า

จึงตอ้งการบอกความจริงกบัแม่ลออวา่ตนเป็นพอ่ท่ีแทจ้ริง เพื่อใหแ้ม่ลออเล้ียงดูตน ดงัน้ี 

 

  

 

 

 

  

สมุทัย เหตุแห่งปัญหาของนายลํ้าเกิดจากความอยากมีทรัพยสิ์น อยากสุขสบาย และ

เกิดจากการท่ีนายลํ้าไม่ตอ้งการอยูใ่นสภาพท่ีขดัสนอีกต่อไป เหตุทั้งหมดน้ีเกิดมาจากความโลภ

และความหลงผิดท่ีคิดว่าการอยู่กบัลูกสาวจะทาํให้ตนสุขสบายไดโ้ดยไม่ตอ้งประกอบอาชีพ 

ดงัน้ี 

 

 

  

 

 

  

 

 

 นิโรธ เม่ือนายลํ้ามองเห็นเหตุแห่งปัญหาและเลือกวิธีการดบัท่ีถูกตอ้ง นายลํ้าจึงยอมละ

ความเห็นแก่ตวั เสียสละความสุขสบายท่ีตนจะไดรั้บ นายลํ้ายอมจากแม่ลออไปดว้ยความสุข 

ความต้ืนตนัใจในความดีของลูกสาวโดยไม่บอกความจริงว่าตนเป็นพ่อ นายลํ้าจึงหลุดห่วงแห่ง

ความโลภ ห่วงแห่งความทุกข ์และนายลํ้ายงัไดม้อบความสุขใหแ้ม่ลออและพระยาภกัดีอีกดว้ย 

ดงัน้ี 
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ลออ ถา้งั้นดิฉันก็ยิ่งดีใจมากข้ึนท่ีไดพ้บคุณ ก็คุณพ่อดิฉันท่ีตายล่ะคะรู้จักไหม? 

(นายลํ้าพยกัหนา้) ถา้ยงังั้นคุณก็ดีกวา่ฉัน ดิฉันไม่รู้จกัเลย เคยเห็นแต่รูปท่ีใน

ห้องคุณแม่ รูปร่างสูง ๆ หนา้ตาเป็นคนซ่ือ ใจคอกวา้งขวาง ถา้ใครบอกดิฉัน

ว่าเป็นคนไม่ดี ดิฉันไม่ยอมเช่ือเป็นอนัขาดเทียว แต่ท่านก็เป็นคนดีจริงๆ 

อยา่งท่ีดิฉนันึกเดาเอาในใจ... 

(เห็นแก่ลูก: 216) 

ลํ้า แลว้ผมขออะไรอีกอยา่ง? 

ภกัดี อะไร? วา่มาเถอะ ฉนัไม่ขดัเลย  

ลํ้า อยา่ไดบ้อกความจริงแก่แม่ลออเลย ใหเ้ขาคงนบัถือรูปผมอนัเก่านั้นวา่เป็นพอ่

เขา และให้นับถือตวัผม-เหมือนอา...ผมจะตั้งใจทาํมาหากินในทางอนัชอบ

ธรรมจริงๆทีเดียว ถา้ผมน่ะคิดโยกโยไ้ปอยา่งใดอย่างหน่ึงอีก ขออย่าให้ผม

แคลว้อาญาจกัร 

(เห็นแก่ลูก: 229) 

 

มรรค ของนายลํ้าเกิดข้ึนเม่ือนายลํ้าไดพ้บความจริงว่าแม่ลออลูกสาวของเขาเป็นคนดี 

และแม่ลออวาดภาพพอ่ของหล่อนไวดี้มากเช่นกนั ดงัน้ี 

 

  

 

 

 

 

 

เม่ือนายลํ้ าพบความจริงขอ้น้ีจึงทาํให้นายลํ้ ามีสติเกิดความละอายใจท่ีคิดจะทาํลาย

ความสุขของลูกดว้ยการบอกว่าตนเองเป็นพ่อ นายลํ้าจึงเลือกใชว้ิธีการตามมรรคคือ คิดดี และ

กระทาํในส่ิงท่ีดี นัน่คือกลบัใจเป็นคนดี ไม่ทาํลายอนาคตลูกดว้ยการบอกว่าตนเองเป็นพ่อ และ

คิดท่ีจะประกอบอาชีพท่ีสุจริต เพื่อใหมี้เงินเล้ียงตนเองไดแ้ละเพ่ือทาํตวัใหดี้สมกบัภาพของพ่อ

ท่ีแสนดีในใจของแม่ลออ ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. คณะกู้ชาติคอโรเนียน จากเร่ืองฉวยอาํนาจ 

 ทุกข์ ของคณะกูช้าติคอโรเนียนคือการตอ้งตดัสินใจเลือกระหว่างการลม้ลา้งระบอบ

กษตัริยเ์พื่อเปล่ียนแปลงระบอบการปกครองเป็นระบอบริปับลิค หรือการสนับสนุนให้มี

ระบอบกษตัริยสื์บไป ดงัน้ี 
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 สมุทัย เหตุแห่งปัญหาของฝ่ายท่ีอยากล้มระบอบกษัตริย์ คือไม่อยากให้กษัตริย์

ปกครองประเทศต่อไป เน่ืองจากฝ่ายน้ีเกิดความหลงผิด เช่ือในเหตุการณ์ต่างๆโดยขาดการ

พิจารณาไตร่ตรอง ทาํให้เขา้ใจผิดว่ากษตัริยท์รงปกครองประเทศดว้ยความทุจริต และเกิดจาก

ความหลงผดิท่ีคิดว่าระบอบริปับลิคเหมาะสมกบัการปกครองประเทศในขณะนั้น อนัจะทาํให้

ประชาชนอยูอ่ยา่งสุขสบาย จึงอยากใหเ้ปล่ียนการปกครองเป็นระบอบริปับลิค ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

  

นิโรธ เม่ือฝ่ายท่ีต้องการล้มระบอบกษัตริย์ในคณะกู้ชาติคอโรเนียนได้รับทราบ

ขอ้เท็จจริงว่ากษตัริยท์รงปกครองประเทศดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต แต่เสนาบดีฝ่ายต่างๆเป็นผู ้

ทุจริตและคิดจะยึดอาํนาจจากพระองค ์ดงันั้นฝ่ายท่ีตอ้งการลม้ระบอบกษตัริยใ์นคณะกูช้าติ   

คอโรเนียนจึงไดห้นักลบัมาแสดงความจงรักภกัดีดว้ยการร่วมมือกนัต่อสู้กบัพวกเสนาบดี เพ่ือ

คืนพระราชอาํนาจใหก้ษตัริย ์ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

คสัสิโย เพราะฉนัยงัมีความหวงัอยูว่า่แกอาจจะยอมคลอ้ยตามฉนับา้ง ฉนัจึง

ไดข้อพูดอีกทีหน่ึง คืนน้ีเราจะตอ้งตกลงกนัโดยแน่นอนเป็นคร้ัง

สุดทา้ยวา่เราจะควรทาํอยา่งไรต่อไป ฉันขอถามโดยจริงใจ-จาํเป็น

จริงๆ หรือท่ีจะตอ้งลม้พระราชา? 

เซโนเบีย  ฉนัเห็นจาํเป็น! 

(ฉวยอาํนาจ:189) 

เซโนเบีย ...ขา้พเจา้รับสารภาพว่าขา้พเจา้ไดคิ้ดผิดไปดว้ยความหลงใหลใน

ลัทธิมากเกินไป แต่โลกน้ีไม่ใช่จะอยู่ได้โดยอาศัยลัทธิ  เรา

จาํเป็นตอ้งเพ่งเลง็ดูส่ิงท่ีพบเผชิญหนา้อยูเ่หตุการณ์ท่ีไดเ้ป็นไปแลว้

ในวนัน้ีทาํให้ขา้พเจา้แลเห็นความจาํเป็นท่ีจะตอ้งสละความหลง

ของขา้พเจา้ในลทัธิ และคาํนึงถึงความเป็นจริงและความเหมาะแก่

สภาพของเราในเวลาน้ี 
(ฉวยอาํนาจ:243-244) 

 

บะสิลิยอน (ยืนข้ึนพดู) ขา้พเจา้ก็ขอกล่าวแก่ท่านสภานายกและสหายทั้งหลาย

วา่ ขา้พเจา้ยงัมัน่คงอยูใ่นความภกัดีต่อสมเดจ็พระเจา้วิคตอร์ ซ่ึงอา้ย

พวกอมาตยทุ์จริตไดช้วนกนัคิดขบถเอาออกเสียจากราชสมบติั... 
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มรรค ก่อนท่ีคณะกูช้าติคอโรเนียนจะตกลงใจช่วยกษตัริยว์ิคตอร์กูร้าชบลัลงัก์นั้น 

ทั้งหมดไดเ้กิดความขดัแยง้ข้ึน แต่สุดทา้ยปัญหาคล่ีคลายไปได ้เพราะทุกคนแกปั้ญหาดว้ย “การ

รับฟังความคิดเห็นของคนหมู่มาก” ซ่ึงความคิดเห็นดงักล่าวเป็นไปตามหลกัแห่งความจริงและ

เหตุผล การแกปั้ญหาดงักล่าวมีความสอดคลอ้งตามวิธีการแห่งมรรค เป็นการแกปั้ญหาดว้ยการ

ใชปั้ญญาไม่ใชค้วามรุนแรง ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บะสิลิยอน ...การท่ีพวกอาํมาตยไ์ดท้าํเช่นน้ีเป็นพยานสําแดงปรากฏชดัอยู่ว่า 

สมเดจ็พระเจา้วิคตอร์ทรงมีพระหฤทยัสุจริตเกินไปจึงเป็นอุปสรรค

แก่อา้ยพวกทุจริต ส่วนสหายทั้งหลายจะตกลงกนัอยา่งไรก็ตาม แต่

ส่วนขา้พเจา้จะไม่ขอหยดุย ั้ง จนกวา่จะไดเ้ห็นสมเดจ็พระเจา้วิคตอร์

ไดก้ลบัข้ึนประทบับนภทัรบิฐแห่งพระชนกของพระองค!์ 

โยเน็สคอน บะสิลิยอนพูดถูก! ขา้พเจา้อีกคนหน่ึงขอประกาศตนเป็นขา้สมเด็จ

พระเจ้าวิคตอร์ และขอปฏิญญาณว่าจะพยายามโดยสุดกาํลงัและ

ร่างกายของขา้พเจา้ท่ีจะใหพ้ระองคไ์ดก้ลบัข้ึนครองราชย.์.. 

  (สมาชิกโดยมากยนืข้ึนและร้องวา่ “เราเขา้ดว้ย”!...) 

 (ฉวยอาํนาจ:242-243) 

 

คสัสิโย ...สหายทั้งหลาย เรามาประชุมกนัในคืนน้ี เพื่อจะกระทาํความตกลงกนั

ในปัญหาอนัน่ึง ซ่ึงคา้งมาจากการประชุมคร้ังก่อน คือปัญหาวา่ในการท่ี

เราจะคิดทําการเปล่ียนแปลงต่อไปนั้ น จะตั้ งรูปข้ึนใหม่เป็นริปับ

ลิคหรือคงเป็นประชาธิปไตยอยูอ่ยา่งเดิม ปัญหาน้ีไม่ใช่ปัญหาเล็กนอ้ย

ฉะนั้นขอให้สหายทั้งหลายใคร่ครวญจงดีก่อนท่ีจะทาํความตกลงอยา่ง

ใดลงไปแน่...บดัน้ีปัญหามีอยูว่า่จะควรใชย้าขนานใด การแกไ้ขความชัว่

ร้ายในแผ่นดินก็เปรียบเหมือนการแกไ้ขโรคร้ายในร่างกาย คือเราตอ้ง

เลือกยาให้ดี และตอ้งกินยานั้นให้เหมาะส่วนจึงจะเป็นผลดีจริง...บดัน้ี

สหายคนใดมีความเห็นขอจงยนืข้ึนแสดงโดยจริงใจเถิด 
(ฉวยอาํนาจ:213) 
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 5. พระศุภสาส์นโศภิต จากเร่ืองหนังเสือ 

 ทุกข์ ของพระศุภสาส์นโศภิตคือนายประเสริฐไดเ้ขา้มาสนิทสนมกบัสุกญัญา ซ่ึงเป็น

ภรรยาของพระศุภสาส์นโศภิต ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สมุทัย เหตุแห่งปัญหาของพระศุภสาส์น คือพระศุภสาส์นรักสุกญัญาเป็นอย่างมาก 

เน่ืองจากสุกญัญาเป็นสาวสวย และเพียบพร้อมทุกดา้น พระศุภสาส์นจึงไม่อยากให้ชายใดมา

สนิทสนมกบัภรรยาและไม่อยากใหภ้รรยาสนิทสนมกบัชายอ่ืน ซ่ึงกล่าวไดว้่าเหตุแห่งทุกขข์อง

พระศุภสาส์นเกิดจากความหึงหวงนัน่เอง โดยเฉพาะกบัประเสริฐซ่ึงมีความเจา้ชูเ้ป็นอยา่งมาก 

ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 นิโรธ เม่ือพระศุภสาส์นและนายประเสริฐไดเ้ผชิญกบัส่ิงอนัตรายคือการต่อสู้กบัเสือ 

ทาํใหสุ้กญัญาไดเ้ห็นตามความเป็นจริงว่าประเสริฐเป็นคนไม่ดีคิดแต่จะเอาตวัรอดฝ่ายเดียว แต่

พระศุภสาส์นยอมเสียสละชีวิตเพื่อช่วยทุกคนให้ปลอดภยั พระศุภสาส์นต่อสู้กบัเสือจนไดรั้บ

บาดเจบ็ เหตุการณ์คร้ังน้ีทาํใหพ้ระศุภสาส์นไดรู้้ความจริงว่าสุกญัญารักและเป็นห่วงตนมาโดย

ตลอด และไม่เคยรักนายประเสริฐ จึงทาํใหพ้ระศุภสาส์นหลุดจากห่วงปัญหาท่ีคิดวา่     สุกญัญา

รักนายประเสริฐ ทั้งคู่จึงกลบัมามีชีวิตคู่ท่ีมีความสุข ดงัน้ี 

 

สุกญัญา  ...สมยัน้ีเขานิยมกนัวา่ ผูห้ญิงมีผวัแลว้ยิง่มีเพ่ือนมากๆ ยิง่เก๋ 

ศุภสาส์น  หมายความวา่เพ่ือนผูช้ายฉะนั้นหรือ 

สุกญัญา  กเ็ช่นนั้นสิคะ 

ศุภสาส์น ถา้เพื่อนนั้นหมายความวา่นายประเสริฐ ศุภางค ์ละก็ ฉันตอ้งขอให้

หล่อนงดการไปไหนๆ กบัเขาเสียจะดีกวา่ 

สุกญัญา  เพราะเหตุใด 

ศุภสาส์น  เพราะฉนัไม่ชอบเขา 

(หนงัเสือ:11-12) 

 

ศุภสาส์น ...พุทโธ่ เสียแรงผมไดเ้ป็นโสดมาจนอายุยา่งเขา้ไปถึงส่ีสิบสาม

เม่ือมาไดภ้รรยาท่ีสาว สวย และถูกใจพร้อมทุกสถานจะใหผ้มนัง่

น่ิงดูดายอย่างไรได้ เม่ือเห็นคนอย่างเช่นอา้ยประเสริฐนั้ นมา

บงัอาจพยายามพาความเส่ือมเสียมาสู่ภรรยาท่ีรักของผม  
(หนงัเสือ:53) 
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 มรรค พระศุภสาส์นไม่พอใจท่ีนายประเสริฐมาสนิทสนมกับสุกัญญา เม่ือนาย

ประเสริฐพูดจาขอความรักจากสุกญัญายิ่งทาํให้พระศุภสาส์นไม่พอใจมากข้ึน อย่างไรก็ตาม

พระศุภสาส์นเลือกแกปั้ญหาน้ีดว้ยการใชส้ติข่มความโกรธ และรับฟังคาํแนะนาํจากผูใ้หญ่   

การแกปั้ญหาของพระศุภสาส์นสอดคลอ้งกบัวิธีการของมรรค เป็นการแกปั้ญหาอย่างถูกวิธี 

แกปั้ญหาดว้ยสติไม่ปล่อยใหอ้ารมณ์แห่งความโกรธครอบงาํ  ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6. เศรษฐีสนจากเร่ืองมหาตมะ 

 ทุกข์ ของเศรษฐีสนเกิดจากการท่ีเศรษฐีสนไม่เห็นดว้ยกบัการบริจาคเงินสร้างเรือรบ 

เม่ือทุกคนรอบขา้งเห็นดว้ยกบัการบริจาคเงินสร้างเรือรบ เศรษฐีสนจึงไม่พอใจ ดงัน้ี 

 

 

 

 

ศุภสาส์น คุณหลวงเขา้ใจผิด ผมไม่ไดก้ลวัตายเลย ถา้ผมตายไปแลว้จะเปิด

โอกาสให้ภรรยาของผมไดรั้บความสุขละก็ ผมยอมเสียสละชีวิต

ดว้ยความเตม็ใจทีเดียวหนุ่มกบัสาว-คู่ควรกนั (ทนัใดนั้นสุกญัญาวิ่ง

ไปกอดผวั) 
สุกญัญา คุณพระ! ถา้คุณตายไปคร้ังน้ี คุณนึกหรือวา่ดิฉนัจะอยู ่คุณเป็นชีวิต

ของดิฉนั-ส้ินคุณพระไปแลว้ดิฉนัไม่ขออยูอี่กเลย (สุกญัญาซบหนา้

ลงสะอ้ืน พระศุภสาสน์ค่อยๆยกแขนข้ึนกอดสุกญัญาไว ้ประเสริฐ

แลเห็นดงันั้นกม็องดูและถอนใจใหญ่แลว้ค่อยๆ เล่ียงทางเฉลียง 
(หนงัเสือ:91) 

 

ศุภสาส์น ผมตอ้งขอบพระเดชพระคุณใตเ้ทา้จริงๆ ท่ีไดช่้วยเตือนสติผม หาไม่

ผมกอ็าจจะไดป้ระพฤติอะไรท่ีเสียกิริยาผูดี้ 

ศกัรินทร์ และซ่ึงอาจจะตอ้งเสียใจภายหลงั การเช่นน้ีตอ้งให้ดาํเนินยุทธวิธี

อยา่งสุขมุ จะตีตรงหนา้เขา้ไปไม่ได ้

ศุภสาส์น ผมตอ้งขอความกรุณาของใตเ้ทา้ช่วยคิดและบงการดว้ย เพราะผม

รู้สึกวา่ตวัผมเองจะคิดและทาํการอะไรโดยใจเยน็ออกจะไม่ใคร่ได้

นกั... 

(หนงัเสือ:52-53) 

สน (ลุกทะล่ึงข้ึนดว้ยความโกรธ) แม่ละไม! น่ีหล่อนเปนบา้ฤๅอยา่งไร...หล่อนรู้

แลว้ว่าฉันไม่พอใจในเร่ืองเร่ียรายสร้างเรือรบ หล่อนก็ขืนจะไปเขา้เร่ียราย

สร้างเรือรบน้ีจะใชไ้ดฤ้า 
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 สมุทยั เหตุแห่งปัญหาของเศรษฐีสนเกิดจากความหลงใหลในทรัพยส์มบติั ของตนเอง 

หลงใหลในความสุขสบายภายนอก หลงผดิคิดวา่การบริจาคทรัพยเ์พื่อสร้างเรือเป็นการใชจ่้ายท่ี

ฟุ่ มเฟือยไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์ และเกิดจากความยดึติดท่ีอยากใหท้รัพยส์มบติัของตนเองคงอยู่

ตลอดไปไม่มีวนัสูญส้ิน จึงทาํให้เศรษฐีสนเป็นคนข้ีเหนียวและเห็นแก่ตวั เพราะคิดว่าการ

ช่วยเหลือแบ่งปันผูอ่ื้นทาํใหสู้ญเสียทรัพยโ์ดยเปล่าประโยชน์ ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นิโรธ เม่ือเศรษฐีสนฝันวา่ไดเ้ผชิญหนา้กบัขา้ศึก ขา้ศึกไดจ้บัตวัเศรษฐีสนและยดึทรัพย์

สมบติัทั้งหมด นั่นเพราะเศรษฐีสนไม่ร่วมบริจาคเงินสร้างเรือรบ จึงทาํให้ไม่มีเคร่ืองป้องกนั

ประเทศ เม่ือเศรษฐีสนไดพ้บความจริงเร่ืองประโยชน์ของเรือรบดว้ยตนเอง ทาํให้เศรษฐีสน

กลบัตวัเป็นคนดีเลิกเห็นแก่ตวั หันมาสละทรัพยเ์พ่ือสร้างเรือรบ และช่วยเหลือคนผูล้าํบาก

ยากไร้ จึงทาํให้เศรษฐีสนหลุดพน้จากห่วงปัญหา มีชีวิตท่ีมีความสุข และไดรั้บความรักจาก

ภรรยากลบัคืนมา ดงัน้ี 

 

ละไม ตั้งแต่ท่ีดีฉันไดแ้ต่งงานกบัคุณมาแลว้ ดีฉันไดต้ั้งใจท่ีประพฤติตามใจคุณทุก

อย่าง แต่คร้ังน้ีถึงแก่จะห้ามไม่ให้ดิฉันแสดงความจงรักภกัดี จะไม่ให้ดิฉัน

ประพฤติเหมือนคนไทยอ่ืน ทัว่ทั้งเมือง ดิฉนัเหลือท่ีจะยอมทาํตามคุณได ้
(มหาตมะ:81) 

สน ...ฉันตอ้งกินเขา้ เพราะฉะนั้นตอ้งนึกถึงทอ้งก่อนอ่ืนหมด เงินทองมีเท่าใดก็

ตอ้งเก็บเตรียมไวห้าเสบียงเล้ียงทอ้งก่อน เม่ือเหลือมากหน่อยก็ไดห้าเคร่ือง

บาํรุงความสุขอย่างอ่ืน และแบ่งให้ลูกเมียใชบ้า้งตามแต่ท่ีจะควรแบ่งให้ได ้

ต่อเม่ือมีเงินเหลือจากการจบัจ่ายใชส้อยส่วนตวัมากๆแลว้ จึงจะควรคิดหา

ช่ือเสียงหรือเกียรติคุณพิเศษดว้ยเงินนั้น 
มหาตมะ ออ้ ตามความเห็นของมึง คนเราท่ีจะทาํอะไรๆ ตอ้งมุ่งประโยชน์ตนเป็นท่ีตั้ง

ทั้งนั้นฤๅ ถึงแมว้า่จะทาํการสาํหรับชาติ ถา้ตวัไม่มีทางไดช่ื้อเสียงฤๅเกียรติคุณ

เปนส่วนพิเศษดว้ย กเ็ป็นไม่ทาํทีเดียวฤๅ  
สน กอ็ยา่งนั้นซิ 

 (มหาตมะ:164-165) 
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 มรรค เศรษฐีสนได้พบความจริงด้วยตนเองว่าเรือรบมีประโยชน์ในการป้องกัน

ประเทศชาติจากขา้ศึกศตัรูผูรุ้กรานได ้ดงันั้นเศรษฐีสนจึงรู้ว่าการท่ีตนเองไม่เห็นดว้ยกบัการ

สร้างเรือเป็นเร่ืองท่ีผดิ  ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สน แม่ละไม ฉันพ่ึงมารู้สึกตวัฉันข้ึนวา่ฉันไดป้ระพฤติไม่สมควรต่างๆเป็นอนัมาก 

แต่เด๋ียวน้ีฉันกลบัใจแลว้ หล่อนคงจะไดส้ังเกตเห็นแลว้วา่ฉนัเม่ือตอนหวัคํ่ากบั

เวลาน้ีเกือบเปนคนละคนจริงไหม 
แม่ละไม ฉนัทราบอยูดี่แลว้ วา่ใจคุณน่ะอนัท่ีจริงดีมาก แต่เพราะยงัไม่มีโอกาสจึงยงัไม่ได้

แสดงปรากฏชดัเจนเช่นเวลาน้ี ฉนัไดเ้ช่ือแน่อยูเ่ช่นน้ีเสมอ จึงไดสู้้ออมอดอยูไ่ด ้

ถา้ฉันไม่ไดมี้ความเช่ืออยูว่่าคุณมีความดีเปนพ้ืนอยูแ่ลว้ ฉันคงจะไม่น่ิงทนอยู่

กบัคุณมาไดต้ลอดจนถึงป่านน้ีเปนแน่ทีเดียว 
สน เม่ือฉันได้ฟังหล่อนพูดเช่นน้ี ฉันให้นึกละอายแก่ใจเสียจริงๆ นึกอายความ

ประพฤติของฉนัท่ีไดเ้ปนมาแลว้แต่ก่อนๆน้ี 
ละไม ส่ิงไรท่ีมนัแลว้ไปแลว้กอ็ยา่เกบ็มานึกอีกเลย นึกแต่ท่ีจะระวงัการภายหนา้ดีกวา่ 

(มหาตมะ:187-188) 

นายทหาร ออ้ แลว้กก็ารเร่ียรายสร้างเรือรบแกเขา้ดว้ยกบัเขาหรือเปล่า 

สน  เปล่าเลย ฉนัคน 1 เปนผูท่ี้พยายามพดูจาทดัทานอยา่งแขง็แรง... 

นายทหาร ดีมาก ขอบใจ คนอยา่งแกฉนัชอบนกั ฉนัอยากใหมี้มากๆ เมืองไทย

จะไดต้กเปนของฉันไดเ้ร็วๆ แกรู้ไหมวา่การท่ีฉันไดข้ึ้นมาเดินเล่น

ในเมืองของแกไดง่้ายๆคร้ังน้ี เพราะแกช่วยอุดหนุนพวกฉนั 

สน  เอะ๊! ฉนัช่วยอุดหนุนอยา่งไร 

นายทหาร อา้วก็เพราะแกคดัคา้นการสร้างเรือรบ มีคนเช่ือถือแก กรรมการผู ้

ตน้คิดจึงยงัเร่ียรายเงินไม่ได ้เรือรบก็ยงัไม่มี ฉันก็เอาเรือของฉัน

แล่นมาเฉยๆ ไม่มีใครต่อสู้เลย... (หวัเราะ) นายสน แกดีมาก แกช่วย

ทาํลายชาติไทยดีนัก ฉันขอบใจแก ถ้ามิฉะนั้ นฉันจะต้องเหน็ด

เหน่ือยมาก 

สน อนิจจา! ไม่ไดรู้้เลยวา่จะเปนถึงเช่นน้ี...ไหนๆจะตายแลว้ ฉันขอพดู

คาํเดียว ว่าฉันเสียใจท่ีฉันเปนพลเมืองท่ีเลวท่ีสุดคน1 ไม่สมควรท่ี

จะมีช่ือว่าเปนคนไทย การท่ีจะตายคร้ังน้ีไม่เสียดายชีวิตเลย เพราะ

ถา้อยูไ่ปกจ็ะดูหนา้ใครไม่ได ้แต่มีความเสียดายอยูนิ่ดเดียวท่ีไม่ไดมี้

โอกาสช่วยชาติ ถา้ไดรู้้ว่าเปนเช่นน้ีแลว้ ก็จะไดเ้ขา้เร่ียรายในการ

สร้างเรือรบดว้ยสักหา้พนับาท ถา้ไดท้าํเช่นนั้นแลว้ถึงจะตายกไ็ม่วา่ 

(มหาตมะ:169-172) 
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สมุท ดีแลว้ ผมพอใจแลว้ (หันไปพดูกบัพระวิสูตร์) ผมไดข้่าวอยูแ่ลว้ว่ามีผูคิ้ดร้าย 

ผมจึงไดจ้ดัการให้หลวงเช่ียวไปตรวจดู ไดค้วามอยา่งไรคุณพระก็ไดย้ินแลว้ 

ผมรับสารภาพว่า ผมไม่ไดค้าดหมายวา่ พวกของคุณพระจะทาํการกลา้หาญ

ชาญชยัไดถึ้งเพียงนั้น แต่ส่วนขอ้ท่ีจะลกัความลบันั้น ผมเช่ืออยูว่า่จะทาํได ้

(โพงพาง:192-193) 

สมุท ผมทราบดีอยู่แลว้ เพราะผมไดรู้้สึกมานานแลว้ ว่ามีคนจาํพวกหน่ึง ซ่ึงเขา

รู้สึกว่าคุณหลวงเป็นคนท่ีกีดขวางในทางดาํเนินการของเขา จ่ึงไดต้ั้งพิธีจะ

กาํจดัคุณหลวง เร่ิมตน้ ผมไดรั้บบตัรสนเท่ห์กล่าวโทษคุณหลวงว่าเป็นคน

เท่ียวจดั…ต่อมามีบตัรสนเท่ห์ กล่าวโทษว่า คุณหลวงเป็นผูท่ี้ไม่ซ่ือตรงต่อ

ผม 
(โพงพาง:195) 

 

 เหตุการณ์ท่ีเศรษฐีสนไดพ้บกบัขา้ศึกขา้งตน้เป็นเพียงความฝันของเศรษฐีสน อยา่งไรก็

ตามเม่ือเศรษฐีสนต่ืนข้ึนจึงคิดไดว้่าตนคิดผิดท่ีขดัขวางการสร้างเรือรบ เศรษฐีสนจึงแกปั้ญหา

ดว้ยการเสียสละเงินทองส่วนตวัเพื่อสร้างเรือรบ ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7. นายพลโท พระยาสมุทโยธิน จากเร่ืองโพงพาง 

 ทุกข์ คือ พระยาสมุทโยธินเกิดความวิตกกงัวลเน่ืองจากไดท้ราบข่าวว่ามีคนร้ายจะก่อ

การร้าย จะขโมยความลบัแผน่ดิน และมีผูใ้ส่ร้ายป้ายสีหลวงเช่ียวชลธารทหารเรือคนสนิท ดงัน้ี 

 

 

  

 

 

 

และ 

 

  

 

 

  

 

สน ออ้ สวสัด์ิ เด๋ียวก่อน วานอะไรหน่อยเถอะ 
สวสัด์ิ อะไร 
สน วานเอาเชก็น้ีไปส่งเจา้พนกังานราชนาวสีมาคมทีเถอะ 
สวสัด์ิ (รับเชก็ไปอ่าน) แม่เจา้โวย้! เปนหา้พนับาททีเดียวฤๅ 
สน เท่านั้นก่อน ต่อไปบางทีฉนัจะเขา้อีก 
ละไม แหมคุณ! อะไรเขา้มากมายถึงปานนั้นเทียวฤๅ 
สน ไม่มากเกินไปเลย ฉนัศรัทธาอยา่งนั้น... 

(มหาตมะ:187)  
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สมุท …ผมไดรั้บบตัรสนเท่ห์เหล่านั้นแลว้ กไ็ดพ้ยายามสืบหาตวัผูเ้ขียน แต่ก็ไม่ได้

เคา้เง่ือนจนคืนวนัน้ีเอง พระวิสูตร์ไดก้ล่าวความคลา้ยๆท่ีมีมาในบตัรสนเท่ห์ 

ผมจึงสันนิษฐานไดว้า่ ใครเป็นผูเ้ขียนบตัรสนเท่ห์นั้น 

(โพงพาง:195-196) 

สมุท นายเขียว! คุมตวัพระวิสูตร์กบันายประมูลออกไปส่งคุณพระกาํจดั  ท่านคอย

อยูข่า้งนอกกบันายตาํรวจพร้อมอยูแ่ลว้ 

(โพงพาง:194) 

 

สมุท …ท่ีผมจดัการในวนัน้ีตลอดเร่ือง เป็นเหมือนทาํโพงพางไวใ้ห้ปลาเขา้ลอด 

กเ็ผอิญสาํเร็จสมคิด การจบัคนท่ีคิดร้ายอยา่งพระวิสูตร์กบัพวกเขานั้น ตอ้ง

จบัใหม้ัน่คั้นใหต้าย...  

(โพงพาง:196) 

 

 สมุทัย คือ พระยาสมุทอยากรู้ว่าคนร้ายท่ีแทจ้ริงคือใคร โดยพระยาสมุทสงสัยว่าคนท่ี

คิดร้ายทั้งหมดคือพระวิสูตร์พานิชโดยเฉพาะเร่ืองท่ีใส่ร้ายหลวงเช่ียว เน่ืองจากพระวิสูตร์ได้

พดูจาใส่ร้ายหลวงเช่ียวโดยมีเน้ือความเหมือนในบตัรสนเท่ห์ ดงัน้ี  

 

  

 

 

 

 

 นิโรธ เม่ือพระยาสมุทสงสัยว่าพระวิสูตร์จะเป็นคนร้ายจึงไดใ้ชส้ติปัญญาวางแผนเพ่ือ

จบัคนร้าย จนสุดทา้ยพระยาสมุทสามารถจบัตวัคนร้ายไดใ้นท่ีสุด ดงัน้ี 

 

 

 

 

และ 

  

 

 

 

  

 มรรค เม่ือพระยาสมุทสงสัยว่าพระวิสูตร์จะเป็นคนร้ายจึงไดใ้ชส้ติปัญญาวางแผนเพ่ือ

จบัคนร้าย โดยวางแผนให้คนร้ายเปิดเผยตนเองออกมา ดว้ยการแกลง้ออกไปจากห้องท่ีเก็บ

เอกสารลบั เม่ือพระวิสูตร์อยู่ในห้องนั้นตามลาํพงัจึงไดพ้ยายามคน้หาเอกสารลบัและไดห้ยิบ

เอกสารฉบบัปลอมไป ทาํให้พระยาสมุทมีขอ้มูลและหลกัฐานว่าผูคิ้ดร้ายคือใคร และสามารถ

จบัตวัคนร้ายไดใ้นท่ีสุด ดงัน้ี 
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สมุท ...ผมขอบอกใหท้ราบวา่ ตั้งแต่เม่ือผมออกจากหอ้งน้ีไป จนกระทัง่กลบัเขา้มา

 ใหม่น้ี ผมทราบเหตุการณ์ท่ีเป็นไปในน้ีตลอด ท่ีผมแกลง้ทาํเป็นโกรธแม่เจิม

 กบัหลวงเช่ียวก็เพราะจะให้คุณตายใจ ให้นึกวา่หลอกผมสําเร็จ แลว้จะไดล้ง

 มือทาํการจนผมจบัไดค้ามือ (พูดกบัพนัจ่าตรีเขียว) ควกัหนงัสือออกมาจาก

 กระเป๋านายประมูลทีหรือ? (พนัจ่าควกัหนงัสืออกมาถือไว)้ อ่านไป! 

เขียว (อ่านหนังสือ) “แจ้งความให้ผูข้โมยหนังสือน้ีทราบ-ธรรมดาผูห้วงัทาํการ

สาํคญัใหส้าํเร็จ ตอ้งไม่ประมาทอีกฝ่ายหน่ึง วา่เขาไม่รู้เท่า เพราะเขากมี็หูมีตา

เหมือนกนั สมุทโยธิน นายพลเรือโท” 

สมุท (พดูกบัพระวสูิตร์) หนงัสือนั้น ผมเตรียมไวว้า่ ถา้เผื่อคุณพระหรือนายประมูล

ฉลาดพอท่ีจะลกัไปได ้กจ็ะไดรู้้วา่ผมรู้เท่า ส่วนหนงัสือสาํคญัจริงๆนั้นผมหา

เลินเล่อพอท่ีจะเอาซ่อนไวใ้นโตะ๊เขียนหนงัสือนั้นไม่...  

(โพงพาง:193-194) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

การวิเคราะห์การแกปั้ญหาของตวัละครดว้ยอริยสัจส่ีจากขา้งตน้ พบว่าการท่ีตวัละคร

จะแกปั้ญหาไดส้าํเร็จนั้น ตวัละครจะตอ้งประจกัษใ์นเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหาไดด้ว้ยตนเอง เม่ือ

พบสาเหตุตวัละครจะยอมรับปัญหาเหล่านั้นตามความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึน ทาํใหเ้กิดสติปัญญาคิด

ทาํในส่ิงท่ีดี จึงสามารถแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนได ้การแกปั้ญหาดงักล่าวจึงสอดคลอ้งกบัวิธีการของ

อริยสจัส่ี ส่งผลใหปั้ญหานั้นหมดไปโดยท่ีจะไม่กลบัมาเกิดปัญหาเดิมซํ้าข้ึนอีก 

 นอกจากตวัละครในกลุ่มท่ีแกปั้ญหาไดส้อดคลอ้งกบัอริยสัจส่ี ยงัปรากฏตวัละครอีก

กลุ่มท่ีแก้ปัญหาแลว้ก่อให้เกิดความวุ่นวายในชีวิตตามมา ทั้งน้ีเน่ืองจากตวัละครกลุ่มน้ีหา

สาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหาไม่พบ ส่งผลใหเ้ลือกวิธีการแกปั้ญหาท่ีไม่ตรงกบัสาเหตุ และในบาง

กรณีวิธีการท่ีเลือกมาใชใ้นการแกปั้ญหาเป็นวิธีการท่ีผดิหลกัศีลธรรม ส่ิงเหล่าน้ีจึงส่งผลใหเ้กิด

ความวุน่วายต่างๆ  

ตวัละครท่ีแกปั้ญหาแลว้ก่อให้เกิดความวุ่นวายตามมาพบในเร่ือง ขนมสมกบันํ้ ายา   

เจา้ขา้, สารวดั! เสียสละ ผูร้้ายแผลง  หม่ินประมาทศาล จดัการรับเสด็จ ฟอกไม่ฃาว  หาโล่     

กลแตก หมายนํ้าบ่อหนา้ บ่วงมาร นอ้ยอินทเสน และความดีมีไชย ดงัน้ี 

 

  1.นางภิรมย์ฤดี จากเร่ืองขนมสมกบันํา้ยา 

 ทุกข์ ของนางภิรมยฤ์ดีคือสามีไม่ใหเ้กียรตินาง ดว้ยการนาํเร่ืองความประพฤติของนาง

ก่อนแต่งงานไปเล่าใหเ้พื่อนฟัง ดงัน้ี 

   ส
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ภิรมย ์ เพราะหล่อนไดพ้ลาดท่า ยอมเสียตวัแก่ผมเสียโดยมิไดร้อให้ผูใ้หญ่ยกยอ่งให้

กัน เพราะฉะนั้ นถ้าต่างว่าผมจะเล่นตัวไม่ยอมรับเอาหล่อนเป็นภรรยา 

อยา่งเช่นท่ีคนอ่ืนเขาไดท้าํกนัมาแลว้ หล่อนก็จะตกอยูใ่นความยากลาํบากจริง

ไหม 

(ขนมสมกบันํ้ายา: 16) 

ภิรมย ์  ออ้ แม่สร้อย ธุระอะไรหรือ 

นางภิรมย ์ ดิฉนัไดย้นิถอ้ยคาํท่ีคุณกบัคุณจนัคุยกนัโดยตลอด... 

ภิรมย ์  กแ็ลว้อยา่งไรล่ะ 

นางภิรมย ์ คุณนะเห็นตวัเก่งเสียเตม็ประดา ช่างหนา้ดา้นเอาอะไรต่อมิอะไรไป

คุยอวดเพ่ือน ประจานเมียของตนเองเช่นนั้นไม่เสียหายแก่ตวัของ

คุณเองบา้งหรือ 

(ขนมสมกบันํ้ายา:17-18) 

 

ภิรมย ์ (โกรธพูดเสียงดัง) แม่สร้อย! น่ีหล่อนหมายความว่าเม่ือก่อนท่ี

แต่งงานกนัน่ะ หล่อนเคยคบชูฉ้ะนั้นหรือ 

นางภิรมย ์ (พดูเฉยๆ) ไม่ตอ้งตะโกนกไ็ด ้หูดิฉนัไม่หนวก 

ภิรมย ์  หล่อนไม่เคยคบชูห้รือ 

นางภิรมย ์ (คงพดูเฉยๆ) เคย  

(ขนมสมกบันํ้ายา : 20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมุทัย เหตุแห่งปัญหาของนางภิรมยเ์กิดจากการท่ีนางภิรมยอ์ยากให้สามียกย่องให้

เกียรตินางอยา่งจริงใจทั้งต่อหนา้และลบัหลงั เม่ือสามีไม่ปฏิบติัดงันั้นนางจึงเกิดโทสะ ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิโรธ นางภิรมยเ์ลือกการแกปั้ญหาดว้ยการสร้างเหตุการณ์ใหเ้ขา้ใจผดิ วิธีแกปั้ญหาน้ี

ไม่ไดท้าํใหน้างภิรมยห์ลุดพน้จากปัญหา แต่เป็นการเพิ่มปัญหาใหห้ลวงภิรมยฤ์ดีเกิดความทุกข์

เพราะคิดวา่ภรรยามีชู ้

มรรค นางภิรมยป์ล่อยให้ความโกรธครอบงาํจนขาดสติ นางไม่สามารถเลือกวิธีการ

แกปั้ญหาท่ีถูกตอ้งได ้ดงันั้นนางภิรมยจึ์งเลือกแกปั้ญหาดว้ยการสร้างเหตุการณ์ใหเ้ขา้ใจผิดคือ

การท่ีนางแต่งเร่ืองโกหกหลวงภิรมยฤ์ดีว่าก่อนท่ีนางจะแต่งงานกบัหลวงภิรมยฤ์ดีนางเคยคบชู้

มาก่อน ดงัน้ี 
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ภิรมย ์  (เอาไวไ้ม่อยู ่พดูเสียงดงั) หล่อนตอ้งบอก! 

นางภิรมย ์ ถา้คุณจะตะเบง็เสียงใส่ดิฉนัเช่นน้ี ดิฉนัตอ้งขอลา 

(ขนมสมกบันํ้ายา :23) 

 

ภิรมย ์ (เสียงอ่อน) แม่สร้อย ! ไหนๆเราไดม้าอยู่เป็นคู่ทุกข์คู่ยากกนัแลว้ ลูกเตา้ก็มี

ดว้ยกนัแลว้ จะมาแตกร้าวกนัก็อายเขาเปล่าๆ เม่ือหล่อนไม่รักฉัน ฉันก็ไม่ฝืน

ใจหลอก เป็นแต่ขอใหค้งอยูเ่ป็นแม่เรือนของฉนัต่อไปเท่านั้น 

(ขนมสมกบันํ้ายา : 23) 

 

 การเลือกวิธีการแกปั้ญหาของนางภิรมยแ์สดงให้เห็นอย่างชดัเจนว่าไม่สอดคลอ้งกบั

วิธีการของมรรคในอริยสัจส่ี เน่ืองจากวิธีสร้างสถานการณ์ให้เขา้ใจผิด เป็นการทาํลายเกียรติ

ของตนเอง ทาํร้ายจิตใจของพระภิรมย ์จึงเป็นการเบียดเบียนทั้งตนเองและผูอ่ื้น อีกทั้งการพูด

โกหกเป็นวิธีการท่ีผดิศีลธรรมอีกดว้ย ผลจากการแกปั้ญหาของนางภิรมยน์อกจากจะไม่ดบัเหตุ

แห่งทุกขข์องตนแลว้ ยงัทาํให้เกิดปมปัญหาใหม่กบัหลวงภิรมย ์ดงันั้นจึงกล่าวไดว้่าการเลือก

วิธีแกปั้ญหาท่ีผดิ ทาํใหเ้กิดความวุน่วายตามมา ดงัน้ี 

 ทุกข์ ของหลวงภิรมยอ์นัเกิดจากการแกปั้ญหาของนางภิรมยคื์อคิดว่าภรรยาคบชูแ้ละ

เม่ือมีปากเสียงกนัภรรยาจึงขอแยกทาง ดงัน้ี 

 

 

 

 

สมุทัย เหตุแห่งปัญหาของหลวงภิรมย ์คือความหึงหวง อนัเกิดจากความปรารถนาใน

อารมณ์รักท่ีมีต่อภรรยา เม่ือรู้ว่าภรรยามีชูจึ้งเกิดโทสะ และหลวงภิรมยมี์ความยึดมัน่ถือมัน่

ตอ้งการใหภ้รรยาอยูก่บัเขาตลอดไป เม่ือภรรยาขอแยกทางเขาจึงเกิดความกลวั เพราะเขายดึติด

อยูก่บัความรัก ดงัน้ี 

 

 นิโรธ  ถึงแมว้่าการแกปั้ญหาของนางภิรมยจ์ะใชว้ิธีการท่ีไม่สอดคลอ้งกบัมรรคใน

อริยสจัส่ี แต่การแกปั้ญหาของนางภิรมยก์ท็าํใหน้างหลุดจากปัญหาไดใ้นขอ้ท่ีหลวงภิรมยไ์ม่ให้

เกียรตินาง ซ่ึงเห็นไดว้่าการท่ีหลวงภิรมยใ์หเ้กียรตินางเพราะหลวงภิรมยห์ลงในความรักท่ีมีให้

นางภิรมย ์การใหเ้กียรติไม่ไดเ้กิดจากสติปัญญาหรือการคิดดี กระทาํตามมรรค ดงันั้นจึงเท่ากบั

เป็นการแกปั้ญหาท่ีปลายเหตุเท่านั้น เพราะถา้หากวนัใดหลวงภิรมยเ์กิดโทสะหรือหมดรักใน

ตวันางภิรมยปั์ญหาเหล่าน้ีก็จะเกิดข้ึนมาไดอี้ก เม่ือนางภิรมยพ์น้ทุกข์จากเร่ืองท่ีสามีไม่ให้

เกียรตินาง จึงยอมบอกความจริงเร่ืองการคบชูว้่าแทจ้ริงชูท่ี้นางกล่าวถึงนั้นก็คือหลวงภิรมย์

นัน่เอง ความจริงจากนางภิรมยจึ์งทาํใหห้ลวงภิรมยห์ลุดจากห่วงทุกขเ์ร่ืองเมียคบชู ้   

   ส
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มรรค เม่ือหลวงภิรมยห์ลงติดอยูก่บัความรักท่ีมีใหน้างภิรมย ์จึงทาํใหห้ลวงภิรมยม์อง

ไม่เห็นเหตุแห่งปัญหาท่ีแทจ้ริง อาํนาจแห่งของความหลงทาํให้เขายอมสัญญากบัภรรยาว่าจะ

ให้เกียรติภรรยาทุกอยา่ง ถึงแมว้่าการสัญญาว่าจะให้เกียรติภรรยาเป็นการกระทาํท่ีดี แต่หลวง

ภิรมยก์็ทาํไปดว้ยอาํนาจแห่งความหลงและความกลวั คือกลวัว่าภรรยาจะขอแยกทาง ไม่ไดท้าํ

เพราะสติปัญญา อีกทั้งการท่ีหลวงภิรมยย์อมทาํตามคาํขอของนางภิรมยเ์กิดจากการท่ีหลวง

ภิรมยรั์กตนเอง กลวัวา่ตนเองจะสูญเสียความสุข ดงัน้ี 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การแกปั้ญหาของนางภิรมยแ์ละหลวงภิรมยท์าํใหท้ั้งคู่พน้จากปัญหาท่ีเผชิญได ้แต่เป็น

การแกปั้ญหาท่ีอาจจะทาํให้ปัญหาเดิมเกิดข้ึนไดอี้ก เน่ืองจากหลวงภิรมยไ์ม่ไดต้ระหนกัอย่าง

แทจ้ริงวา่การกระทาํของตนท่ีผา่นมาเป็นส่ิงท่ีไม่สมควร  

 
 2. นางสาวสงวน พลโยธินจากเร่ืองเจ้าข้า, สารวดั! 

ทุกข์ ของนางสาวสงวนคือการท่ีนางสาวสงวนบงัคบัให้คนรักคือนายร้อยตรี เจริญ 

วฒันานนท ์ซ่ึงรับราชการเป็นทหารแต่งกายดว้ยชุดพลเรือน อนัถือว่าผดิกฎระเบียบของทหาร 

ดังนั้ นนางสาวสงวนจึงต้องช่วยนายร้อยเจริญปกปิดความผิดจากสารวดั และนายพนัโท       

พระพิทกัษย์ทุธวินยัผูบ้งัคบับญัชาของนายร้อยเจริญ ดงัน้ี 

นางภิรมย ์ ดิฉนัไม่อยากใหเ้กิดความอบัอายอะไรเขาเลย แต่ดิฉนัยอมใหคุ้ณถือวา่

ดิฉันเป็นทาสา เพราะไดพ้ลาดท่าเสียทีแก่คุณเช่นนั้นไม่ไดอี้กต่อไป 

คุณตอ้งสัญญาวา่จะไม่อวดแก่เพ่ือนฝงูเช่นท่ีอวดเม่ือก้ีน้ีอีกเลย 
ภิรมย ์ ฉนัยอมสัญญาตามใจหล่อน ฉนัรับผิดทุกอยา่ง มาบดัน้ีฉนัรู้สึกแลว้วา่ 

ฉันมีความรักหล่อนปานใด เพราะฉะนั้นฉันจะยอมตามใจหล่อนทุก

อยา่ง 
นางภิรมย ์ ถา้เช่นนั้นก็คงอยู่ดว้ยกนัไปได ้คุณตอ้งเขา้ใจดีว่าการท่ีจะอยูด่ว้ยกนั

ได ้และยอมทนระกาํลาํบากก็เพราะรักกนั ความรักเป็นเคร่ืองจองจาํ

แน่นยิ่งกวา่โซ่ตรวนใดๆทั้งส้ิน ส้ินรักแลว้ถึงจะล่ามโซ่ขงัห้องไวก้บั

ผูห้ญิงกค็งหนีไปมีชูจ้นได ้
(ขนมสมกบันํ้ายา : 24) 
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สงวน คุณพ่อบอกวา่จะไม่กลบัก่อน 2 ทุ่ม เพราะฉะนั้นคงมีเวลาไปเสียพน้ก่อนนั้น

แลว้  

เถ่อ คุณขอรับ!เกิดความแลว้! 

สงวน ทาํไม?... 

เถ่อ ผมเห็นรถคุณพระเล้ียวหวัถนนมาแลว้! 

เจริญ ตายจริง! จะทาํอยา่งไรกนัเล่าคราวน้ี? ฉนัจบแน่ละ! 

สงวน ยงัไม่ตายน่า! เถ่อ เร็วเขา้ หยบิเส้ือคลุมของคุณพอ่มาน่ี...เถ่อ แกไปกีดกั้นคุณ

 พอ่ไวใ้หข้ึ้นมาชา้ๆนะ 

(เจา้ขา้,สารวดั!:169-170) 

 

สงวน ฉนัเขา้ใจแลว้  หล่อนหมายความวา่หล่อนไม่บา้เหมือนฉนั แต่ในโลกน้ีถา้อยู่

ในระเบียบเคร่งนกัมนัไม่สนุกดอกนะหล่อน สู้เล่นอะไรแผลงๆบา้งไม่ได ้ขนั

ดี 
(เจา้ขา้,สารวดั!:167) 

 
 

สงวน หมวกครบกบัตวัคนแลว้ ท่านขนุจะวา่อยา่งไร 

สารวดั กไ็ม่มีอะไรอีกแลว้ (พดูกบัพระพิทกัษ)์ ถา้เช่นนั้นผมลาที (ออกไป) 

สงวน (หวัเราะ) คุณพอ่ น่ีคุณพอ่กไ็ดรู้้เห็นเป็นใจกบัพวกเราเสียแลว้ ไดช่้วยกนัต่อสู้

สารวดัแลว้ จะลงโทษคุณเจริญไม่ไดล้ะนะ 

พิทกัษ ์ (หัวเราะ) ก็มารุมกนัล่อลวงเช่นน้ี จะไม่ให้พ่อตกหลุมอย่างไร? แต่เอาเถอะ

ไหนๆ มนัหลวมเขา้ไปเสียแลว้ ก็แลว้ไป แต่ตอ้งขอเอาสัญญาว่าจะไม่เล่น

เช่นน้ีอีก... 

สงวน เม่ือเป็นท่ีปรองดองกนัไดเ้ช่นน้ี ควรยนิดีและธรรมดายนิดีกต็อ้งเล้ียงกนั... 

(เจา้ขา้,สารวดั!:200-201) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมุทัย เหตุแห่งปัญหาของนางสาวสงวน คืออยากเห็นคนรักแต่งกายดว้ยชุดพลเรือน 

เพราะคิดว่าการแต่งชุดพลเรือนทาํให้คนดูสง่างาม และคิดว่าการทาํผิดกฎระเบียบเป็นเร่ืองท่ี

สนุกสนาน ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 นิโรธ นางสาวสงวนเลือกวิธีการแกปั้ญหาดว้ยการสร้างเหตุการณ์เพื่อเอาตวัรอด จนทาํ

ให้เกิดความวุ่นวายต่างๆตามมา แต่ถึงอย่างไรปัญหาทุกอย่างก็สามารถคล่ีคลายไปได ้โดยท่ี

นายร้อยตรีเจริญรอดพน้จากการถูกสารวดัจบัในขอ้หาทาํผิดกฎ นอกจากน้ีเม่ือพระพิทกัษ์รู้

ความจริงก็ยงัอภยัให้ทุกคน เม่ือปัญหาทุกอยา่งคล่ีคลายไปทุกคนจึงมีความสุข และสนุกสนาน

กบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ดงัน้ี 

 

  

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  

 

96 

พิทกัษ ์ (หวัเราะ) กม็ารุมกนัล่อลวงเช่นน้ี จะไม่ใหพ้อ่ตกหลุมอยา่งไร? แต่เอาเถอะ

ไหนๆ มนัหลวมเขา้ไปเสียแลว้ กแ็ลว้ไป แต่ตอ้งขอเอาสัญญาวา่จะไม่เล่น

เช่นน้ีอีก 
สงวน (ไหว)้ คุณพ่อด๊ีดี ท่ีจริงการแต่งพลเรือน มนัก็ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงอะไร

นกั และเม่ือเป็นเช่นน้ีคุณพอ่ใจดีไวบ้า้งกดี็แลว้ 
(เจา้ขา้,สารวดั!: 201) 

 

สงวน …คุณ! เอาเส้ือน้ีคลุมเขา้ (นายเจริญรับเส้ือไปห่มคลุม) นัง่ลง! (นายเจริญนัง่) 

ทาํจบัไขส้ั่นใหเ้ท้ิมเทียว! 

เจริญ อะ๊! อะไร 

สงวน อยา่มวัเถียงเลย จบัไข!้ สั่นเขา้สิ! ครางดว้ย! (เจริญทาํตาม)  

(เจา้ขา้,สารวดั!:170-171) 

 

จากการแกปั้ญหาของนางสาวสงวนเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นการแกปั้ญหาท่ีปลายเหตุ

ไม่ไดเ้ป็นการดบัสาเหตุท่ีแทจ้ริง แมปั้ญหาจะคล่ีคลายไปได ้แต่เหตุท่ีแทจ้ริงของเกิดปัญหา

ยงัคงอยู ่คือสงวนยงัคงหลงผดิคิดว่าการแต่งชุดพลเรือนดูดี และการทาํผดิกฎระเบียบเป็นเร่ือง

ท่ีสนุกสนาน ดงัน้ี 

 

  

 

  

 

 

 

 

มรรค นางสาวสงวนเลือกวิธีการแกปั้ญหาท่ีไม่สอดคลอ้งกบัมรรค วิธีการท่ีนางสาว

สงวนเลือกใชใ้นการแกปั้ญหาคือการสร้างสถานการณ์เพื่อเอาตวัรอด โดยการให้นายร้อยตรี

เจริญแกลง้เป็นไข ้ดงัน้ี 

 

  

 

 

 

 

 

 การแกปั้ญหาของนางสาวสงวนคือการเร่ิมตน้โกหก ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัวิธีการของ

มรรค ดงันั้นนางสาวสงวนจึงตอ้งแต่งเร่ืองโกหกต่อไปเร่ือยๆเพื่อเอาตวัรอด วิธีการดงักล่าว

นอกจากจะไม่เป็นการแกปั้ญหาแลว้ ยงัเป็นการผกูปมปัญหาต่างๆตามมามากมาย จนทาํใหทุ้ก

คนเกิดความทุกข ์กล่าวคือทุกคนต่างไม่อยากเผชิญกบัเหตุการณ์อนัตรึงเครียดน้ี เพราะกลวัว่า

จะถูกจบัได ้ดงันั้นทุกคนจึงตอ้งพบกบัความวุ่นวายท่ีตอ้งช่วยกนัโกหก ดงัตวัอย่างตอนท่ีทุก

คนพยายามช่วยกนัวางแผนเปล่ียนเคร่ืองแต่งกายนายร้อยตรีเจริญจากพลเรือนเป็นทหาร ดงัน้ี 
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พระราม อย่างไรๆ ก็ดี, การท่ีผมจะมาเป็นคู่แข่งแย่งผูห้ญิงกับนายทหาร

ผูน้้อยในบงัคบับญัชาของผม ดูเป็นการเอาเปรียบอย่างไม่งดงาม

เลย. อยา่งไรๆ ผมตอ้งใหโ้อกาสแก่เขาเตม็ท่ี; ต่อเม่ือเห็นปรากฏชดั

แล้วว่าแม่ศรีไม่ รักนายเทพเป็นแน่นอน ผมจึงจะส้ินความ

ตะขิดตะขวง 
(เสียสละ: 34-35) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากเร่ืองเจา้ขา้, สารวดั! แมต้วัละครจะแกไ้ขปัญหาได ้แต่วิธีการท่ีเลือกใชแ้กปั้ญหาไม่

สอดคลอ้งกับมรรคจึงทาํให้เร่ืองเกิดความวุ่นวาย และไม่ได้แก้ปัญหาด้วยการดับสาเหตุท่ี

แทจ้ริง 

 เร่ืองเจ้าขา้, สารวดั! เป็นบทละครท่ีเป็นมุขตลก ดังนั้นปัญหาท่ีเกิดข้ึนจึงเกิดจาก

ความคิดท่ีแผลงของตวัละครคือนางสาวสงวน ส่งผลให้วิธีการแกปั้ญหาเป็นวิธีการท่ีแผลง

เหมือนกนั กล่าวคือมีการสร้างเร่ืองข้ึนมาเพื่อเอาตวัรอด จึงทาํใหต้วัละครทุกตวัท่ีเก่ียวขอ้งเกิด

ความวุ่นวายในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ ทั้งน้ีเพื่อตอ้งการให้เร่ืองมีความสนุกสนานและตลก

ขบขนัตามลกัษณะของมุขตลก อย่างไรก็ตามมุขตลกท่ีผูป้ระพนัธ์สร้างข้ึนในการแกปั้ญหา 

แสดงใหเ้ห็นวา่เป็นการกระทาํท่ีไม่สมควรเอามาเป็นเยีย่งอยา่ง เพราะจะทาํใหเ้กิดความวุน่วาย 

 

 3. นายพนัโท พระรามพลภทัร จากเร่ืองเสียสละ 

 ทุกข์ ของนายพนัโท พระรามพลภทัร คือ พระรามเขา้ใจผดิคิดว่าตนเองหลงรักผูห้ญิง

คนเดียวกบันายร้อยโทเทพ เทพโยธินผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ดงัน้ี 

  

 

 

 

 

บุญธรรม การท่ีจะเอาหมวกกบัเกือกเขา้มาเราตอ้งใชอุ้บายหน่อย จะเอาเขา้มา

ด้ือๆ เขากจ็ะสงสัย จะทาํอยา่งไรดี? 

นฤมล เม่ือไดเ้กือกของคุณเจริญมาแลว้ ใหเ้ถ่อเขา้มาเอาคู่น้ีไป เป็นทีวา่จะ

ไปขดั แลว้กเ็อาเกือกของคุณเจริญมาเปล่ียนใหก้แ็ลว้กนั 

บุญธรรม  ถกู! หล่อนคิดดี กห็มวกเล่า? 

สงวน ดิฉันนึกออกแลว้ ดิฉันจะเรียกขา้วตม้มาให้คุณเจริญกิน แลว้ก็ให้

เถ่อเอาหมวกใส่โถขา้วตม้เขา้มากแ็ลว้กนั 

เจริญ อุวะ! เอาหมวกใส่มากบัขา้วตม้ แลว้เอามาใส่หัวจะได้เปรอะไป

หมดเป็นไรเล่า! 

สงวน พุทโธ่! จะตอ้งเอาขา้วตม้ใส่มาจริงๆทาํไมเด๋ียวน้ีน่ี ก็เอาหมวกใส่

โถมาเฉยๆเท่านั้นกแ็ลว้กนั 

เจริญ  แลว้กเ็ปิดฝาข้ึนกลกแ็ตกเท่านั้นเอง! 

(เจา้ขา้,สารวดั!:180-181) 
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แสวง ถา้หากวา่ไดมี้โอกาสพบละก ็แกเห็นพอจะสมปรารถนาไดห้รือ? 

เทพ กนัเขา้ใจวา่เช่นนั้นแหละ, เพราะเห็นหล่อนออกจะชอบๆกนัมากอยู.่ แต่กนัเช่ือ

ว่าอยา่งไรๆ กนัก็คงคู่ควรกบัหล่อนมากกว่าคนท่ีเจา้คุณวิเศษเลือกให้ลูกสาว

นัน่แหละ. 

(เสียสละ: 30) 

 

พระราม (จับมือศรีไปถือไว.้) ฉันขอบอกแม่กุหลาบว่า, นอกจากเป็นนาง

พยาบาลของฉันในเวลาน้ี,  แม่ศรีได้รับมอบชีวิตของฉันไว้

จนกระทัง่วนัตายดว้ย. 

นางสุนทรกาณฑ ์ (ลุกจากเกา้อ้ี.) ออ้!ดิฉนัไม่ทราบวา่คุณพระ (น่ิงไม่พดูต่อ.) 

พระราม ก็เม่ือหล่อนทราบแลว้เช่นน้ี หล่อนจะไม่ช่วยแสดงความยินดีกบั

ฉนัผูเ้ป็นเพ่ือนเก่าบา้งหรือจ๊ะ? 

นางสุนทรกาณฑ ์ (พดูเสียงอยา่งไม่มีจิตมีใจ.) กแ็น่ละคะ ดิฉนัลาที. 

(เสียสละ: 136) 

 

 

 

สมุทัย เหตุแห่งปัญหาของพระรามเกิดจากความไม่สมรัก จึงไม่ตอ้งการแยง่คนรักกบั

ลูกน้อง เหตุทั้ งหมดน้ีเกิดจากการท่ีพระรามหลงเช่ือในคาํพูดของคนอ่ืนโดยไม่พิจารณา

ไตร่ตรอง เน่ืองจากพระรามไดย้นินายเทพเจรจากบัเพ่ือนว่านายเทพรักแม่ศรี และแม่ศรีก็น่าจะ

รักนายเทพเช่นกนั จึงทาํใหพ้ระรามเขา้ใจผดิ ดงัน้ี 

 

  

 

 

 

 

นิโรธ พระรามเลือกแก้ปัญหาด้วยการเสียสละแม่ศรีให้กับเทพ พระรามจึงได้

ดาํเนินการต่างๆ ดงัน้ี  พระรามใชห้น้ีใหเ้ทพ และสร้างเหตุการณ์ใหศ้รีเขา้ใจผดิ ดว้ยการแกลง้

คบนางสุนทรกาณฑ ์การแกปั้ญหาดงักล่าวทาํให้เกิดปมปัญหากบับุคคลต่าง ๆ ตามมามากมาย 

จึงแสดงใหเ้ห็นวา่การแกปั้ญหาท่ีไม่ตรงเหตุ นอกจากจะไม่ก่อใหเ้กิดความสุขแลว้ ยงัทาํใหเ้กิด

ความวุน่วายมากข้ึน ผลท่ีเกิดจากวิธีการแกปั้ญหาของพระรามมี ดงัน้ี 

-นางสุนทรกาณฑเ์ขา้ใจผิดคิดว่าพระรามชอบตนเอง สุดทา้ยเม่ือรู้ความจริงว่า

พระรามไม่ได้ชอบตน นางสุนทรกาณฑ์จึงเกิดความทุกข์อนัเน่ืองมาจากอารมณ์รักท่ีมีต่อ

พระราม จึงอยากใหพ้ระรามรักตน ดงัน้ี 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  - นางสาวศรีเขา้ใจผิดคิดว่าพระรามไม่รักตนจึงโศกเศร้า และเม่ือพระรามไป

รบท่ีโพธาราม นางสาวศรีจึงไดห้นีออกจากบา้นไปเป็นนางพยาบาล ความทุกขข์องนางสาวศรี

เกิดจากความไม่สมรัก ดงัน้ี 

   ส
ำนกัหอ
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ศรี เม่ือกรมของคุณพระออกจากรุงเทพ ฯ แลว้. ดิฉันรู้สึกเท่ากับใครปลิดเอา

หัวใจดิฉันไป; ดิฉันทนอยู่ไม่ไหว จ่ึงหนีคุณพ่อคุณแม่ไปอาสาเป็นนาง

พยาบาล,... 
(เสียสละ: 125) 

 

 

  

 

 

 

  - นายเทพผดิหวงัในความรัก นายเทพไดไ้ปสารภาพรักกบันางสาวศรีแต่ก็ถูก

ปฏิเสธ การท่ีนายเทพกลา้ไปสารภาพรักกบันางสาวศรี เน่ืองจากพระรามใชห้น้ีสินใหน้ายเทพ 

นายเทพคิดว่าตนหมดภาระเร่ืองหน้ีสินจึงกลา้ไปบอกรักนางสาวศรี เม่ือถูกปฏิเสธจึงเกิดความ

ทุกขอ์นัเน่ืองมาจากความไม่สมรัก ดงัน้ี 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มรรค เม่ือพระรามเขา้ใจสาเหตุของปัญหาผดิ จึงทาํใหพ้ระรามเลือกวิธีการแกปั้ญหาท่ี

ผดิพลาดดว้ยเช่นกนั พระรามเขา้ใจวา่แม่ศรีกบัเทพรักกนั พระรามจึงคิดเสียสละหลีกทางใหท้ั้ง

สองไดส้มรัก โดยพระรามเลือกวิธีแกปั้ญหาดว้ยการใชห้น้ีใหน้ายเทพ เพื่อใหน้ายเทพมีศกัด์ิศรี

คู่ควรกบันางสาวศรี และเลือกแกปั้ญหาระหว่างตนกบันางสาวศรีดว้ยการสร้างเหตุการณ์ให้

เขา้ใจผิดคิดว่าพระรามชอบนางสุนทรกาณฑ ์เพื่อให้นางสาวศรีตดัใจจากตนและหันกลบัไป

ชอบนายเทพ ดงัน้ี  

 

เทพ แม่ศรี. หล่อนไม่ไดส้ังเกตเลยหรือวา่ฉนัรักหล่อน? 

ศรี ขอโทษเถิดค่ะ; ดิฉนัฟังถอ้ยคาํเช่นนั้นไม่ได ้

เทพ ขอให้ฟังสักหน่อยเถอะ, ท่ีฉันยงัไม่ไดแ้สดงความรักให้หล่อนทราบ ก็เพราะ

เม่ือก่อนน้ีฉันเท่ากบัเป็นผูท่ี้มีหน้ีสินลน้พน้ตวั, รู้สึกตวัว่าไม่ควรท่ีจะเอิบ

เอ้ือมพดูจาแสดงความรักให้หล่อนทราบ, แต่บดัน้ีผูมี้พระเดชพระคุณท่านได้

ช่วยอุดหนุน ให้ฉันไดห้ลุดพน้จากหน้ีสิน, ฉันรู้สึกตวัว่าเงยหนา้ข้ึนแลว้ จึง

ไดก้ลา้มาพดูกบัหล่อนเช่นน้ี. 

ศรี คุณเทพคะ. ดิฉันไดฟั้งถอ้ยคาํของคุณแลว้รู้สึกจบัใจจนบอกไม่ถูก, และถา้

ดิฉนัสามารถจะตอบใหคุ้ณพอใจไดดิ้ฉนักจ็ะยนิดีมาก, แต่ดิฉนัเสียใจจริงๆ ท่ี

ดิฉนัจะตอบเช่นนั้นไม่ได.้ ... 

เทพ ฉนัเสียใจ! ฉนัเขา้ใจผิดไป, หมายวา่หล่อนมีความเมตตาต่อฉนั. ฉนัฝันไปเอง

เท่านั้น. ขอโทษท่ีฉนัไดม้าพดูรบกวนหล่อน. 

(เสียสละ:76-77) 

 

 

   ส
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พระราม … ฉันไดท้ราบเคา้อยูว่่าคุณมีความรักผูห้ญิงอยูค่นหน่ึง, แต่ไม่กลา้

พดูจาขอ, จริงไหม? 

เทพ  จริงขอรับ เม่ือมีหน้ีสินรุงรังอยูผ่มกไ็ม่กลา้ขอ. 

พระราม นั่นแหละ ทาํให้ฉันรักนํ้ าใจคุณมาก, เห็นเป็นคนท่ีสุจริตซ่ือตรง

จริงๆ ดว้ยเหตุทั้งสองประการท่ีกล่าวมาแลว้ ฉันจึงตอ้งการจะช่วย

ปลดเปล้ืองความเดือดร้อนของคุณ.ฉนัไดสื้บสวนดูแลว้ไดค้วามวา่

ท่ีดินและตึกแถวของคุณไดจ้าํนาํไวเ้ป็นเงินหกหม่ืนหา้พนับาท, ถูก

ไหม?...(ควกัใบสั่งจ่ายจากกระเป๋า.) ฉนัไดเ้ขียนใบสั่งจ่ายมาไวแ้ลว้

เป็นจาํนวนเจ็ดหม่ืนบาทถว้น, ซ่ึงฉันขอให้คุณรับเอาไปใช้ถอน

จาํนาํและเสียดอกเบ้ียท่ียงัคา้งเขาอยู,่ (ยืน่ใบสั่งจ่ายใหเ้ทพ.) 

(เสียสละ: 44-45) 

 

 -การใชห้น้ีสินแทนนายเทพ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-การแกลง้คบกบันางสุนทรกาณฑเ์พื่อใหน้างสาวศรีเขา้ใจผดิ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

จากเร่ืองเสียสละตวัละครเลือกแกปั้ญหาดว้ยการเสียสละเพื่อคนท่ีตนเองรัก ซ่ึงเป็น

วิธีการท่ีดีตามวิธีของมรรค  แต่เน่ืองจากตวัละครแกปั้ญหาไม่ตรงสาเหตุจึงทาํให้ตวัละครคิด

วางแผนต่างๆ จนทาํใหเ้กิดความวุน่วายและเกิดผลกระทบต่อตวัละครอ่ืนตามมา นอกจากน้ีการ

ท่ีพระรามมุ่งคิดเสียสละเพื่อคนท่ีตนเองรักเป็นสําคญั โดยขาดการพิจารณาไตร่ตรองถึง

ผลกระทบต่อผูอ่ื้น เช่นการแกลง้คบนางสุนทรกาณฑเ์พ่ือทาํใหน้างสาวศรีเขา้ใจผดิ ยงัเป็นการ

สร้างความทุกขใ์หท้ั้งนางสุนทรกาณฑ ์นางสาวศรีและตนเอง ดงันั้นหากพิจารณาอยา่งละเอียด

หลวงศุภศร (แลไปทางขวา, แลว้จึงพูด.) แน่ทีเดียว, ผมไม่อยูกี่ดขวาง เออ, คุณ

พระทราบไม่ใช่หรือว่าแม่กุหลาบคนน้ี เขาไดเ้คยคุยอวดกบัเพ่ือน

ฝงูของเขาวา่เขาจะ-เออ้-จะแต่งงานกบัคุณพระ 
พระราม ผมไดเ้คยฟังเขาโจษๆ กนัอยู่, แต่ไม่ไดถื้อเอาเป็นอารมณ์. เพราะ

เป็นส่ิงท่ีไม่มีมูลความจริงอยูเ่ลย. ผมพ่ึงจะมารู้สึกข้ึนเด๋ียวน้ีเองว่า

คาํลือนั้นอาจท่ีจะเป็นเคร่ืองช่วยในทางดาํเนินอุบายของผม. ... 

นางสุนทรกาณฑ ์ อา้ว! คุณพระอยูน่ี่เองหรือคะ? ดิฉนัหมายวา่จะไปคุยอยูก่บัแม่สาวๆ. 

พระราม ก็พวกหนุ่มๆ น่ะสิจ๊ะควรคุยกบัพวกสาวๆ. น่ีหล่อนจะไปขา้งไหน

จ๊ะ?..ถา้ฉะนั้น นัง่คุยกบัฉนัท่ีน่ีก่อนไดไ้หมจ๊ะ? 

(เสียสละ: 36-39) 
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อารักษ ์ ...ผมจะเรียนเจา้คุณตามตรง วนัน้ีผมไดรั้บหนงัสือเจา้หน้ีสามรายยื่นคาํขาด

มาว่าถา้ไม่ใชเ้งินให้เขาภายใน 7 วนัน้ี เขาจะตอ้งฟ้อง ผมก็หมดทางท่ีจะไป

หาเงินท่ีไหนมาใชเ้ขาได ้

(ผูร้้ายแผลง: 171-172) 

อารักษ ์ (โกรธ)หล่อนก็ดีแต่มานัง่ดูดเลือดฉันเท่านั้นเอง! ให้ตกนรกสิ ถา้รู้อยา่งน้ีจะ

ไม่มีเมียเสียดีกวา่ 

พวง พิลึกจริงๆ คุณทาํกบัตวัเองจะมาซดัเอากบัดิฉนัอยา่งไร 

อารักษ ์ กห็ล่อนเอาเงินไปใชเ้หลวแหลกเสียรู้จกัวา่เท่าไร ดูทีหรือ? ชัว่แต่ท่ีแต่งอยูก่บั

ตวันั้นก็เงินก่ีถุง แลว้มนัมีประโยชน์อะไรบา้ง เปล่าทั้งส้ิน เส้ือใส่สามวนัท้ิง 

แพรห่มหนเดียวตอ้งท้ิงเหมือนกนั 

พวง ก็ทีท่ีคุณเอาไปถลุงเสียในวงไพ่ท่ีบา้นพระอากรทาํไมไม่คิดดูบา้ง? ท่ีเอาไป

ตกรางวลัแม่รูปงามต่างๆนั้นไดป้ระโยชน์มากนกัหรือ?  

(ผูร้้ายแผลง: 182) 

 

จะเห็นไดว้า่การแกปั้ญหาของพระรามไม่เป็นไปตามวิธีการของมรรคเพราะเป็นการเบียดเบียน

ผูอ่ื้น 

 

4. พระยาอารักษ์ราชการ และแม่พวง จากเร่ืองผู้ร้ายแผลง 

 ทุกข์ ของพระยารักษร์าชการและแม่พวงคือเงินค่าใชจ่้ายในชีวิตประจาํวนัไม่เพียงพอ 

และมีปัญหาหน้ีสิน ดงัน้ี 

 

  

 

 

 

 สมุทัย เหตุแห่งปัญหาของพระยาอารักษเ์กิดจากความลุ่มหลงในหญิงสาวอ่ืนท่ีไม่ใช่

ภรรยาตนเอง และลุ่มหลงมีความสุขกบัการเล่นการพนนั ส่วนสมุทยัของแม่พวงเกิดจากความ

ลุ่มหลงใน เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองประดบัท่ีสวยงาม และคิดว่าส่ิงเหล่านั้นจะทาํให้ตนดูดีและ

สวยงามได ้และเกิดจากความยดึติดท่ีอยากใหท้รัพยส์มบติัคงอยูต่ลอดไป ดงัน้ี 

 

 

 

 นิโรธ พระยาอารักษ์และแม่พวงเลือกการแก้ปัญหาด้วยการสร้างเหตุการณ์เพ่ือ

หลอกลวง ซ่ึงเป็นวิธีการแกปั้ญหาท่ีผดิ จึงทาํให้ทั้งสองตอ้งประสบปัญหาใหม่คือ ถูกจบัไดว้่า

โกหก ถูกดูหม่ิน และถูกจบัดาํเนินคดี ดงัน้ี 
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อารักษ ์ น่ีในวา่จะวา่โจรไม่ไดข้ึ้นเรือนผมเลยทีเดียวกระนั้นหรือ? 

วเิชียร ผมไม่ไดก้ล่าวเช่นนั้น เป็นแต่ผมจะหาญยืนยนัว่าในเร่ืองน้ีเจ้าคุณได้รู้

มากกวา่ท่ีไดใ้หก้าร และคาํใหก้ารของเจา้คุณไม่ตรงกบัความจริง 

อารักษ ์ เอะ๊! คุณพระน่ีอยา่งไรหม่ินประมาทคนเล่นง่ายๆ 

วเิชียร กเ็พราะคุณให้ช่องใหผ้มหม่ินประมาทเอง ถา้คุณประพฤติใหส้มควรแก่ท่ี

ไดท้รงพระมหากรุณาชุบเล้ียงมาแลว้ ผมก็จะหม่ินประมาทคุณไม่ไดเ้ลย 

หรือถา้คุณพดูกบัผมตามตรงผมกย็งัจะเกรงใจบา้ง 

(ผูร้้ายแผลง: 214) 

 

อารักษ ์ เจา้คุณเห็นล่ะไหมขอรับ มนักวาดเสียเกล้ียงทีเดียว ผมคราวน้ีคงตอ้งถูก

นายท่านขนาบใหญ่เป็นแน่ ไม่พอท่ีเลยท่ีผมจะเอาเงินหลวงมาทาํหาย

เช่นน้ี ไม่ควรเลยท่ีจะใหม้ามีเหตุเช่นน้ี ผมเสียใจมาก เจา้คุณกท็ราบอยูแ่ลว้

วา่ผมถึงจะชัว่ดีอยา่งไรกย็งัไม่เคยเสียช่ือวา่รักษาพระราชทรัพยไ์ม่ดีจนหาย

เช่นน้ี 
(ผูร้้ายแผลง: 197) 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

มรรค พระยาอารักษแ์ละแม่พวงเห็นปัญหาของตนว่าเงินไม่พอใชแ้ละมีภาระหน้ีสิน 

แต่ส่ิงท่ีทั้งสองคนหาไม่พบคือเหตุแห่งปัญหา ทั้งสองคนต่างก็โทษกนัและกนัว่าใช้จ่าย

ฟุ่ มเฟือยจนทาํใหเ้กิดหน้ีสิน เม่ือทั้งสองคนมองไม่เห็นเหตุแห่งปัญหา จึงไม่สามารถเลือกวิธีท่ี

ถูกตอ้งในการแกปั้ญหาได ้ทั้งคู่ปล่อยให้อาํนาจแห่งความลุ่มหลงครอบงาํ จึงคิดแกปั้ญหาดว้ย

การสร้างเหตุการณ์เพื่อหลอกลวง โดยสร้างเหตุการณ์ว่าขโมยข้ึนบา้น เพื่อท่ีทั้งสองจะไดรั้บ

เงินช่วยเหลือ และจะไดน้าํเงินหลวงท่ีโกหกวา่ถูกขโมยมาใชส่้วนตวั ดงัน้ี 

 

 

 

  

 

 

 

 

 การแกปั้ญหาของพระยาอารักษแ์ละแม่พวงไม่ประสบความสาํเร็จ เน่ืองจากทั้งสองคน

รู้ว่าตนเองมีปัญหาอะไร แต่ไม่ยอมรับความจริง ยงัคงยึดติดอยู่กบักิเลส อีกทั้งทั้งคู่ปล่อยให้

ความโลภครอบงาํจิตใจจึงเลือกวิธีแกปั้ญหาท่ีไม่ถูกตอ้ง นอกจากจะแกปั้ญหาไม่สาํเร็จแลว้ ยงั

เป็นการสร้างปมปัญหาใหม่ข้ึนมาอีกดว้ย 
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 5. นายบัว จากเร่ืองหม่ินประมาทศาล 

 ทุกข์ นายบวัถูกตดัสินจากผูพิ้พากษาให้จาํคุก ทาํให้บวัเกิดความไม่พอใจ จึงคิดหา

โอกาสท่ีจะกลบัมาแกแ้คน้พระพิทกัษธ์รรมนูญกิจให้ไดรั้บความเดือนร้อนเช่นท่ีตนเองเคยได้

รับมาก่อน ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 สมุทัย เหตุแห่งปัญหาของนายบวั คือไม่อยากถูกจาํคุกตามคาํตดัสินของผูพ้ิพากษา 

และจากการท่ีนายบวัถูกจาํคุกทาํใหน้ายบวัไดรั้บความยากลาํบาก นายบวัจึงอยากใหผู้พิ้พากษา

ไดรั้บความยากลาํบากเช่นตน ดงันั้นเม่ือนายบวัพน้โทษเขาจึงกลบัมาเพ่ือแกแ้คน้หลวงพิทกัษ์

ใหไ้ดรั้บความเดือนร้อน ทั้งทางกายและทางใจอยา่งท่ีตนเคยไดรั้บมาก่อน ดงัน้ี 
 
 

 

 

 

 

 

 

 นิโรธ เม่ือนายบวัไดแ้กแ้คน้หลวงพิทกัษต์ามความตอ้งการ นายบวัจึงไดจ้ากไปพร้อม

กบัความสะใจ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่านายบวัยงัไม่สามารถพน้จากเหตุแห่งทุกขไ์ด ้เพราะนายบวั

เกิดความสะใจจากการท่ีได้เบียดเบียนหลวงพิทกัษ์ อีกทั้งนายบวัยงัไดข้โมยทรัพยสิ์นของ

หลวงพิทกัษไ์ปดว้ย อนัแสดงให้เห็นว่านายบวัยงัคงถูกความโกรธแคน้หรือโทสะครอบงาํอยู ่

ดงันั้นวิธีการแกไ้ขปัญหาของนายบวัไม่สามารถดบัเหตุแห่งปัญหาได ้และในทางตรงกนัขา้ม

กลบัเป็นการเพิ่มพูนปัญหาให้นายบวั นัน่คือนายบวัตอ้งหลบหนีความผิด เน่ืองจากกลวัว่าจะ

ถูกจบั ดงัความวา่ 

บวั ใตเ้ทา้เวทนาผมเม่ือไร เม่ือคร้ังผมไปข้ึนศาลใตเ้ทา้น่ะ ผมก็ไดเ้รียนใตเ้ทา้

แลว้ว่าขอให้กรุณาสักหน่อย เมียผมก็มี ลูกก็ยงัอ่อน ใตเ้ทา้กรุณาผมเม่ือไร 

ใตเ้ทา้กลบัตดัสินจาํคุกเป็นปีเตม็ๆแน่ะ ทียงังั้นทาํไมไม่เวทนา... 

(หม่ินประมาทศาล:45) 

พิทกัษ ์ พทุโธ่ ไม่เวทนาบา้งเลย 
บวั ...ใตเ้ทา้กลบัตดัสินจาํคุกเป็นปีเต็มๆแน่ะ ทียงังั้นทาํไมไม่เวทนา ทียงัง้ีจะ

ให้ผมเวทนา เวลานั้นใตเ้ทา้ถือว่านั่งอยู่บนเง่หมึงทาํไดท้าํเอา เด๋ียวน้ีมนั

กลบัตรงกนัขา้มแลว้ ใตเ้ทา้เปรียบเหมือนไก่อยูใ่นเง้ือมมือผม ผมจะบีบเสีย

ก็ได.้..แลว้ก็คราวหนา้พอใตเ้ทา้ตดัสินให้เอาคนไปใส่คุก ขอให้ใตเ้ทา้นึก

ถึงความลาํบากเดือดร้อนของตวัใตเ้ทา้เองในคืนวนัน้ี ในเวลาท่ีถูกมดัอยู่

เถอะครับ... 

(หม่ินประมาทศาล:45-46) 
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 มรรค นายบวัโกรธท่ีหลวงพิทกัษต์ดัสินให้ตนจาํคุก จนนายบวัเกิดความยากลาํบาก 

ดงันั้นเม่ือนายบวัพน้โทษ เขาจึงไดก้ลบัมาแกแ้คน้ดว้ยการสร้างเหตุการณ์ใหห้ลวงพิทกัษต์กใจ

กลวั นั่นคือนายบวัไดใ้ชปื้นท่ีไม่ไดบ้รรจุกระสุนขู่บงัคบัให้หลวงพิทกัษย์อมทาํตามเง่ือนไข

ของตน วิธีการของนายบวัไม่ถูกตอ้งตามวิธีการของมรรค เพราะเกิดจากความคิดท่ีไม่ซ่ือตรง 

เกิดจากความอาฆาตพยาบาท และการลงมือแกแ้คน้ดงักล่าวเป็นการเบียดเบียนหลวงพิทกัษใ์ห้

ไดรั้บความตกใจกลวั ดงัน้ี 

 

 - นายบวัขู่บงัคบัใหห้ลวงพิทกัษรํ์า 

 

 

 

 

 - นายบวัจบัหลวงพิทกัษม์ดัไวเ้พื่อใหไ้ดรั้บความลาํบาก 

 

 

 

 

 

 จากการแก้ปัญหาของนายบวัแสดงให้เห็นว่าไม่สามารถทาํให้นายบวัหลุดจากปม

ปัญหาท่ีแทจ้ริงได ้แต่ในขณะเดียวกนักลบัเป็นการเพิ่มปัญหาให้นายบวัมากข้ึน อีกทั้งยงัเป็น

การสร้างความทุกขใ์หก้บัหลวงพิทกัษอี์กดว้ย 

บวั (ออกมาจากหอ้งนอน) ผมไดค้น้ดูทัว่แลว้ ไม่เห็นของอะไรดีดีเลย นอกจาก

ตัว๋แบงกท่ี์อยูใ่นกระเป๋าเส้ือใตเ้ทา้ ผมขอรับประทานไปใชเ้ถอะนะครับ...

แลว้กค็ราวหนา้พอใตเ้ทา้ตดัสินใหเ้อาคนไปใส่คุก ขอใหใ้ตเ้ทา้นึกถึงความ

ลาํบากเดือดร้อนของตวัใตเ้ทา้เองในคืนวนัน้ี ในเวลาท่ีถูกมดัอยูเ่ถอะครับ 

จะไดเ้ห็นใจคนท่ีตอ้งติดคุกมัง่นะครับ ผมลาที (ไหวเ้ป็นท่าลอ้ แลว้เดิน

หวัเราะออกไป) 
(หม่ินประมาทศาล: 41, 46) 

 

บวั กน่ี็กไ็ม่มีใครอยูใ่นหมู่กนัเองเหมือนกนั รํานะครับ ผมจะร้อง (ร้องละคร

อย่างร่าย หลวงพิทกัษ์น่ิงเฉย) รําซิครับ ดูซิไม่รําประเด๋ียวก็จะไดเ้กิด

เคืองกนัน่ีนา (ร้องละคร หลวงพิทกัษ์จาํใจรําโผลกๆ เผลกๆ ไปอย่าง

นั้น) พทุโธ่รําไม่เห็นดีเลย ผมรําไดดี้กวา่นัน่อีก 
(หม่ินประมาทศาล: 40) 

 

บวั ผมเช่ือใตเ้ทา้ไม่ไดเ้สียแลว้ ตอ้งมดั (จดัการมดัหลวงพิทกัษติ์ดกบัเกา้อ้ี) 

เอาละคราวน้ี ถา้คิดลุกละกค็งตอ้งปากแตกแน่เทียว 
พิทกัษ ์ พทุโธ่ น่ีฉนัมิตายเปล่าอยูท่ี่น่ีหรือ 

(หม่ินประมาทศาล: 44-45) 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  

 

105 

 6. นายช้ัน จากเร่ืองจัดการรับเสด็จ 

 ทุกข์ นายชั้นโกรธแคน้ท่ีพระยาศรีบุรีรมยไ์ดท้อดท้ิงพี่สาวของตนไป ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 สมุทัย เหตุแห่งปัญหาของนายชั้นเกิดจากความโกรธแคน้ท่ีพระยาศรีไดท้อดทิ้งพี่สาว

ตนไป นายชั้นปล่อยใหค้วามโกรธครอบงาํ เขาจึงอยากกระทาํการท่ีทาํใหพ้ระยาศรีไดรั้บความ

เดือดร้อนและความอบัอาย ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 นิโรธ นายชั้นได้สร้างเหตุการณ์เพื่อหลอกลวงพระยาศรีจนพระยาศรีได้รับความ

เดือดร้อน จากนั้นนายชั้นก็หลบหนีไปได ้จากการกระทาํดงักล่าวทาํให้นายชั้นไดรั้บความ

สะใจท่ีสามารถแกแ้คน้แทนพี่สาวได ้แสดงให้เห็นว่านายชั้นไม่ไดแ้กปั้ญหาท่ีตน้เหตุ แต่เป็น

การแกปั้ญหาเพื่อใหไ้ดค้วามสะใจ และการแกปั้ญหาดว้ยวิธีการน้ียงัเป็นการสร้างความทุกขใ์ห้

เกิดข้ึนกบัพระยาศรีอีกดว้ย ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระยาศรี  อา้ยชั้น! หมายวา่ใคร 

ชั้น ผมเองขอรับ (พดูกบัขา้ราชการอ่ืนๆ) ผมนอ้งภรรยาของเจา้คุณ

ศรี หรือถา้จะพูดให้ถูกก็ว่าน้องภรรยาเก่า เพราะท่านได้ท้ิง

พ่ีสาวผมเสียเม่ือสามเดือนน่ีเอง 

(จดัการรับเสดจ็:111) 

พระยาศรี อา้ยนัน่มนักท็าํสาํหรับแกแ้คน้แทนพ่ีสาวมนัเท่านั้นเอง เสียที

มนัจริงๆ ผะผา่ซิ 
(จดัการรับเสดจ็:113) 

 

ชั้น  (หวัเราะ) ฮะ ๆ ฮะ ๆ อร่อยเหลือเกิน 
พระยาศรี  อา้ยน่ีบา้กระมงัห่ือ 
ชั้น  ไม่ตอ้งเตรียมกไ็ดข้อรับ (หวัเราะอิก) 
พระยาศรี  กงการอะไรของเอง็ 
ชั้น (หวัเราะ) เพราะการของผม ๆ จ่ึงพดู ผมแหละเปนตวัการ ฮะ ๆ 

ฮะ ๆ...ผมเปนผูส่้งโทรเลขสั่งให้เจา้คุณเตรียมการรับเสด็จ...

(ทุกคนพากนัตกตลึง นายชั้นเห็นไดช่้องก็ออกเปิดหนีไปทาง

หลงั...) 
(จดัการรับเสดจ็:111-112) 
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 มรรค วิธีการท่ีนายชั้นใชแ้กแ้คน้พระยาศรีคือการสร้างเหตุการณ์เพื่อหลอกลวง โดย

นายชั้นไดแ้กลง้ส่งโทรเลขมาถึงพระยาศรีให้พระยาศรีจดัเตรียมการรับเสด็จพระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยู่หัว วิธีการดงักล่าวไม่สอดคลอ้งกบัวิธีการของมรรคเน่ืองจากเป็นการกระทาํท่ีเกิด

จากความอาฆาตพยาบาทของนายชั้นท่ีมีต่อพระยาศรี ทั้งยงัเป็นวิธีการท่ีสร้างความเดือดร้อน 

ความอบัอายใหก้บัพระยาศรีอีกดว้ย ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากวิธีการแกปั้ญหาของนายชั้นเห็นไดว้่าไม่ใช่การแกปั้ญหาท่ีตน้เหตุ เพราะนายชั้นก็

ไม่ได้หลุดจากความโกรธแคน้ท่ีมีต่อพระยาศรี อีกทั้งการแกปั้ญหาดงักล่าวยงัเป็นการเพิ่ม

ปัญหาใหก้บัพระยาศรี ดงัน้ี 

 ทุกข์ พระยาศรีจัดเตรียมการรับเสด็จในเวลาอันจาํกัดอย่างเร่งรีบ เพื่อจะให้สม         

พระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

ชั้น  ผมเองเปนผูส่้งโทรเลขมาจากปากนํ้าโพ 

พระยาศรี  ฮะ! อะไรนะ 

ชั้น ผมเองเปนผูส่้งโทรเลขมาสั่งให้เจา้คุณเตรียมการรับเสด็จเร็ด  

ทุ่งอะไรๆ ท่ีจริงพระองคท่์านเสด็จลงเรือล่องไปปากนํ้ าโพแต่

เม่ือเชา้น้ีแลว้ (ทุกคนพากนัตกตลึง นายชั้นเห็นไดช่้องก็ออก

เปิดหนีไปทางหลงั ตาํรวจภูธรตั้งท่าจะไป นายสังขย์กมือหา้ม

ไว)้... 

พระยาศรี เอะ๊! ทาํไมคุณพดูเช่นนั้น 

สังข ์ ขอใหใ้ตเ้ทา้ตรองดูใหดี้หน่อย อา้ยเร่ืองน้ีถา้เซ็งแซ่มากเรากจ็ะ

ยิ่งอายมาก เพราะเราแพรู้้มนัเต็มตวั มนัทาํเสียราบไม่มีทาง

กระดิกทีเดียว จะจบัตวัมนักจ็ะตอ้งฟ้อง จะฟ้องมนัวา่กระไร 

ขนุวเิศษ ฟ้องวา่ปลอมโทรเลขไม่ไดฤ้ๅ 

สังข ์ ทาํไม มนัลงช่ือใครปลอมมาหรือขอรับ 

พระยาศรี เปล่า ไม่ไดล้งช่ือใคร 

(จดัการรับเสดจ็:112) 

พระยาศรี  เตม็ที ไม่บอกไม่กล่าวใหรู้้ตวัเนินๆ หน่อย 
ทองดี ขอรับ ทาํอย่างน้ีเต็มที อยู่ข้างจะฉุกละหุกมาก ทาํไมไม่บอก

ล่วงหนา้กนันานๆ หน่อยกไ็ม่ทราบ 
(จดัการรับเสดจ็:88) 
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สมุทัย เหตุแห่งปัญหาของพระยาศรี คือพระยาศรีตอ้งการจดับา้นให้งดงามเพ่ือเตรียม

รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ซ่ึงพระยาศรีหลงคิดว่าพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว

โปรดส่ิงต่างๆตามแนวยุโรป และเกิดจากความหลงเช่ือขอ้ความในโทรเลขโดยขาดการ

พิจารณาไตร่ตรอง ทั้งๆท่ีโทรเลขมีส่ิงท่ีผดิสงัเกตหลายประการ ดงัน้ี 
 
- หลงคิดวา่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัโปรดส่ิงต่างๆตามแนวยโุรป ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

- หลงเช่ือขอ้ความในโทรเลขโดยขาดการพจิารณาไตร่ตรอง ดงัน้ี 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระยาศรี เขาว่าท่านพระองค์น้ีเปนธรรมเนียมท่านจะไปไหนท่านก็ไปโดย   

ทนัที ท่านไม่บอกใครล่วงน่า ท่านจะติดธรรมเนียมนอกมาหรือ

อยา่งไรกไ็ม่ทราบ 
ทองดี การท่ีท่านเพ่ิงกลบัจากยโุรปใหม่นัน่แหละทาํให้จดัรับรองยากตอ้ง

ระวงัมากหน่อย ท่านคอยโุรปอยูด่ว้ย ถา้จดัเหลวๆ ไหลๆ กจ็ะวา่เรา

เป็นอนัศิวไิลซ์ป่าเถ่ือน 
(จดัการรับเสดจ็:88-89) 

 

พระยาศรี  ออ้ ท่านขนุไปโรงทหารมาแลว้ฤๅ 
ขนุอภยั  ไปแลว้ขอรับ ชอบกลจริงๆ 

พระยาศรี  เปนอยา่งไร 
ขนุอภยั คุณหลวงณรงค์บอกว่าไม่ได้รับคาํสั่งจากกองพลเลย แต่ไม่เพียง

เท่านั้น ยงับอกต่อไปว่าไดข้่าวว่าเสด็จถึงนครสวรรค์หลายวนัแลว้ 

จะประทบัอยูร่าวสามส่ีวนั แลว้กเ็สดจ็ล่องกลบัทางเรือ 
พระยาศรี อะ๊! ผิดไปละ ข่าวของคุณหลวงณรงคค์งจะไม่สดเหมือนของผมเปน

แน่ ผมรับโทรเลขเม่ือเชา้เองน่ีนะ 
ขนุอภยั จากไหนขอรับ 
พระยาศรี จากปากนํ้ าโพ ไม่ไดล้งช่ือใคร ผมก็เขา้ใจว่าคงเปนเทศาหรือปลดั

เทศาสั่งมานัน่แหละ 
ขนุอภยั ชอบกลขอรับ ชอบกลมาก ทาํไมทางทหารจะไม่บอกมาใหรู้้กนั... 
พระยาศรี  อยา่งไร ๆ ผมตอ้งเตรียมไวพ้ร้อมก่อน 

(จดัการรับเสดจ็:105-106) 
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 นิโรธ พระยาศรีหลงเช่ือขอ้ความในโทรเลขโดยขาดการพิจารณาไตร่ตรอง สุดทา้ยจึง

เสียรู้ให้แก่นายชั้น จนทาํใหเ้กิดความอบัอาย ความเจ็บใจและความโมโหจนพาลกบันายมัง่คน

รับใช ้ดงัน้ี 

 

 

 มรรค เม่ือพระยาศรีทราบข่าวว่าพระเจา้อยู่หัวจะเสด็จมา จึงไดจ้ดัการเตรียมตอ้นรับ

อยา่งแบบยโุรปทุกประการทั้งสถานท่ี อาหาร และเคร่ืองประดบัตกแต่งบา้น ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 การแกปั้ญหาของนายชั้นไม่ใช่การแกปั้ญหาท่ีสาเหตุ ดงันั้นนายชั้นจึงยงัคงตกอยู่ใน

อารมณ์แห่งความโกรธแคน้พระยาศรีต่อไป นอกจากน้ีการแกปั้ญหาของนายชั้นยงัสร้างปัญหา

ใหก้บัพระยาศรีอีกดว้ย สุดทา้ยแมน้ายชั้นจะสามารถหนีไปได ้แต่พระยาศรีก็ยงัคงผกูใจเจบ็ต่อ

การกระทาํของนายชั้น จึงเห็นไดว้่าการแกปั้ญหาดงักล่าวเป็นการเพิ่มความโกรธแคน้ให้กนั

และกนัมากข้ึน 

 

 7. หลวงพรพานิชกรรม จากเร่ืองฟอกไม่ฃาว 

 ทุกข์ ของหลวงพรพานิชกรรมเกิดจากหลวงพรคิดวา่ภรรยานอกใจตนเอง ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

พระยาศรี อา้ยนั่นมนัก็ทาํสําหรับแกแ้คน้แทนมนัเท่านั้นเอง เสียทีมนัจริงๆ         

ผะผา่ซิ... 

มัง่ นายใหม้าถามวา่ใตเ้ทา้เม่ือไหร่จะเขา้ไปแต่งตวั 

พระยาศรี อา้ยชาติหมา! อา้ยกากมนุษ! ไปใหพ้น้! ไป! (ไล่เตะไอม้ัง่) 

(จดัการรับเสดจ็:113-114) 

 

พระยาศรี  ติดรูปหมู่ขา้ราชการน่ีเถอะ... 
ทองดี แหม! ออกมวัปานน้ี ท่านจะเยาะเอาไดก้ระมงัขอรับ ท่านคอยโุรป

อยูด่ว้ย...รูปหมู่เสือป่าดีกวา่กระมงัขอรับ... 

ขจร  น่ีเจา้ค่ะ ผา้ปูโตะ๊ เห็นจะพอใชไ้ด ้(ส่งผา้ให)้ 
พระยาศรี (คล่ีผา้ดู) ดีทีเดียว งามมาก น่ีฝีมือหล่อนเองหรือจ๊ะ...ดีทีเดียว ดี

จริงๆ ไม่แกลง้ยอ (เอาผา้ปูบนโตะ๊) ถึงแมค้อยโุรปกเ็ห็นจะไม่ติ... 
(จดัการรับเสดจ็:94-95) 

 

หลวงพร น่ีหล่อนนึกว่าฉันน่ะไม่รู้สีสาอะไรเสียเลยฤๅ นึกว่าไม่รู้ฤๅว่า, นายบุญ

ส่งน่ะเปนผวัเก่าของหล่อน นึกว่าไม่รู้ฤๅว่านายบุญส่งมาหาหล่อนส่ีห้าวนั

ติดๆ กนัแลว้ และมาพูดกนัอยู่สองต่อสอง, วนัละหลายๆ ชัว่โมง นึกว่าไม่

รู้ฤๅวา่มีหนงัสือไปนดัแนะกนัมา พุทโธ่! พุทโธ่! ฉันก็ไม่ใช่เด็กใช่เลก็อะไร

เลยทาํไมนึกวา่จะหลอกเล่นไดต้ามใจทุกอยา่ง... 
(ฟอกไม่ฃาว:170) 
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 สมุทยั เหตุแห่งปัญหาของหลวงพร คือหลวงพรมีความรักใหจ้าํรัสอยา่งมาก เม่ือเขา้ใจ

ผดิวา่จาํรัสนอกใจจึงเกิดความโกรธ นอกจากน้ีแลว้ยงัเกิดจากความหลงนัน่คือหลวงพรหลงผดิ

คิดว่าจาํรัสนอกใจ เน่ืองจากเช่ือในส่ิงท่ีตนเห็นโดยขาดการพิจารณา กล่าวคือหลวงพรเห็น

จาํรัสอยู่ในห้องกบับุญส่งสองต่อสองจึงคิดว่าทั้งสองเป็นชูก้นั อีกทั้งหลวงพรหลงเช่ือคาํพูด

ของผูอ่ื้นท่ีกล่าวเก่ียวกบัพฤติกรรมของจาํรัสท่ีไม่ดี จึงทาํให้หลวงพรหลงผิดคิดว่าจาํรัสเป็น

หญิงไม่ดี ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นิโรธ หลวงพรปล่อยให้ความโกรธครอบงาํจิตใจจนไม่ยอมรับฟังเหตุผลจากจาํรัส 

หลวงพรใชอ้ารมณ์แกไ้ขปัญหาดว้ยการด่าทอจาํรัส แสดงกิริยากา้วร้าว และขบัไล่จาํรัส ส่งผล

ใหจ้าํรัสฆ่าตวัตาย และหลวงพรกเ็สียใจไปจนตลอดชีวิต ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 มรรค เม่ือหลวงพรเขา้ใจผดิคิดว่าจาํรัสคบชู ้เขาไดแ้กปั้ญหาโดยการใชอ้ารมณ์ วิธีการ

ดงักล่าวไม่สอดคลอ้งกบัวิธีการของมรรคเพราะเป็นการแกปั้ญหาโดยขาดสติ การด่าทอผูอ่ื้น

เป็นวจีทุจริต การแกปั้ญหาของหลวงพรจึงไม่ใช่การแกปั้ญหาท่ีถูกตอ้ง แต่เป็นการทาํให้ปม

ปัญหาใหม่เพิ่มข้ึน วิธีการแกปั้ญหาของหลวงพร ดงัน้ี 

หลวงพร ...เม่ือแรกฉันพบหล่อนน่ะ ฉันเช่ือจริงว่าหล่อนเป็นแม่หม้าย เปนคนดี

เรียบร้อย แต่ต่อมาพวกเพ่ือนฝูงคนท่ีชอบพอกัน ใครได้ใครก็ว่ากล่าว

ตกัเตือนฉัน ว่าฉันจะไดรั้บความเดือดร้อน เพราะเอาหล่อนมาเล้ียงไว.้..ฉัน

ฟังเฃาแลว้ก็ไดเ้ถียงเฃาว่า...ฝ่ายฉันเล้ียงดูหล่อนจริงๆ...จ่ึงยงัมีความหวงัอยู ่

วา่, บางทีจะแกโ้รคร้ายเก่าให้หายได ้แต่น่ีฉันมารู้สึกตวัแลว้,ว่าตวัฉันคิดผิด 

หวงัผิด ผูห้ญิงอยา่งเช่นหล่อน, เหมือนผา้ท่ีเป้ือนเสียหลายซบัหลายซ้อนเตม็

ที ของโสโครกซึมซบัเฃา้ไปในเน้ือผา้เสียแลว้ อยา่งไรๆ กฟ็อกไม่ฃาว ฟอก

ไม่ฃาวไดอี้กต่อไป 
(ฟอกไม่ฃาว:177) 

 

หลวงพร  (เดินไปเปิดประตูหอ้งเฃา้ไป สักครู่หน่ึงกลบัออกมามือถือขวดเลก็ๆ มาขวด

หน่ึงหนา้ตาเหมือนคนส้ินสติ มายนืตลึงอยู ่
บุญส่ง (ตกใจ เขา้ไปจบัมือหลวงพร) คุณหลวง! อะไร...อะไรขอรับ 
หลวงพร ...จาํรัส...ตาย...เสีย...แลว้... 

(ฟอกไม่ฃาว:183) 
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จาํรัส ...ดิฉันไดก้ระทาํสัตยป์ฏิญาณไวแ้ลว้ว่าจะไม่ขอพ่ึงผูช้ายใดนอกจากคุณ

หลวงพรอีกในชีวิตรน้ี เม่ือคุณหลวงแกเห็นวา่ดิฉันเลวทรามชัว่ชา้ เกินท่ีจะ

เล้ียงไดแ้ลว้ ดิฉันก็จาํใจตอ้งหลีกไปให้พน้ ดิฉันรักคุณหลวงมาก เกินท่ีจะ

ทาํให้แกคงไดรั้บความคบัแคน้รําคาญใจต่อไป ขออยา่งเดียวแต่ให้เปล้ือง

ทุกขคุ์ณหลวงเท่านั้นถึงจะตอ้งสละชีวิตรก็ไม่เสียดายเลย เพราะดิฉันรักคุณ

หลวงยิง่กวา่ชีวติร 
(ฟอกไม่ฃาว:181) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วิธีการแกปั้ญหาของหลวงพรไดส้ร้างความทุกขใ์หก้บัทั้งตนเองและจาํรัส ทาํใหจ้าํรัส

เกิดความทุกขแ์ละแกปั้ญหาดว้ยการฆ่าตวัตาย ดงัน้ี 

 ทุกข์ ของจาํรัสเกิดจากการท่ีสามีคือหลวงพรไม่ไวว้างใจในตวันาง คิดว่านางนอกใจ

แอบคบชูก้บัชายอ่ืน ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 สมุทยั เหตุแห่งปัญหาของจาํรัส คือจาํรัสรักและเทิดทูนหลวงพรเป็นอยา่งยิง่ เม่ือหลวง

พรคิดว่านางนอกใจนางจึงเกิดความทุกข์ และจาํรัสอยากให้หลวงพรเช่ือในเหตุผลท่ีนาง

พยายามอธิบาย เม่ือหลวงพรไม่เช่ือนางจึงอยากไปใหพ้น้จากชีวิตของหลวงพร เพราะนางหลง

ผดิคิดวา่วิธีดงักล่าวจะทาํใหห้ลวงพรมีความสุข ดงัน้ี 

 

 

  

 

 

 

จาํรัส คุณหลวง ดิฉนัขอประทานใหฟั้งดิฉนัหน่อย 

หลวงพร (ตวาด) เลิกที! ฃา้ไม่อยากฟังเสียงมึงอีกต่อไปแลว้ มึงน่ะคืออีกากี กาลีบา้น

กาลีเมือง ควรจะเอาใส่แพลอยทะเลไปเสียเท่านั้น ฃา้ไม่อยากเห็นหนา้เห็น

ตามึงอีกต่อไป เฃา้ของท่ีฃา้ให้แต่งอยู่น่ะเอาของฃา้คืนมา แหวนนั่นน่ะ 

ถอดมา ถอด!ของเหล่าน้ีอีกากีไดแ้ต่งแลว้ ความอปัรีติดจะใหใ้ครใชอี้กดว้ย 

(ขวา้งของทั้งหมดออกไปฃา้งนอก) เอาเถอะ ฃา้จะไปบอกผวัเก่าของมึง 

ใหม้าพาเอามึงไป 

(ฟอกไม่ฃาว:178-179) 

หลวงพร กน็ายบุญส่งล่ะ 
จาํรัส นายบุญส่งถึงจะเคยไดเ้ปนผวัเมียกนัมา ก็ฃาดตอนกนัมานานแลว้ ไม่ไดมี้

ความรักเหลืออยูเ่ลยจนนิดเดียว 
หลวงพร น่ีจะใหฉ้นัเช่ือเช่นนั้นฤๅ 

จาํรัส ความสัตยจ์ริงเปนเช่นนั้น คุณหลวงจะเช่ือฤๅไม่เช่ือกแ็ลว้แต่จะโปรด 

หลวงพร ฉนัไม่เช่ือ 

(ฟอกไม่ฃาว:176) 
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นิโรธ เม่ือจาํรัสคิดวา่หากนางออกจากชีวติหลวงพรไปหลวงพรจะมีความสุข นางจึงได้

ตดัสินใจฆ่าตวัตาย อนัส่งผลใหน้างตอ้งจบชีวิตเพราะการแกปั้ญหาดว้ยอารมณ์  

 

 มรรค นางจาํรัสเสียใจท่ีหลวงพรเขา้ใจตนผิด ทาํให้นางจาํรัสเสียใจและตดัสินใจ

แกปั้ญหาดว้ยการใชอ้ารมณ์ นางไดเ้ลือกแกปั้ญหาดว้ยการฆ่าตวัตาย วิธีการแกปั้ญหาของจาํรัส

ไม่สอดคลอ้งกบัวิธีการของมรรค เพราะการฆ่าตวัตายเป็นอตัวินิบาตกรรม เป็นการฆ่าสัตวต์ดั

ชีวิตและเบียดเบียนชีวิตของตนเอง  

 

 การแกปั้ญหาของหลวงพรไม่ไดแ้กปั้ญหาท่ีเหตุแห่งปัญหา แต่หลวงพรแกปั้ญหาโดย

การใชอ้ารมณ์อนัเกิดจากความหึงหวงทาํใหเ้กิดความรุนแรงข้ึน การแกปั้ญหาของหลวงพรเป็น

เหตุใหจ้าํรัสตดัสินใจฆ่าตวัตาย เน่ืองจากจาํรัสยดึติดในตวัของหลวงพร เม่ือถูกหลวงพรขบัไล่

และตดัความสมัพนัธ์ นางจึงแกไ้ขปัญหาดว้ยวิธีการดงักล่าว ดงันั้นการแกปั้ญหาขา้งตน้จึงเป็น

การเพิ่มปมปัญหาใหก้บัทุกฝ่าย 

 

 8. สําอางและขุนจํานงจําแนกอตัถ์ จากเร่ืองหาโล่ 

 ทุกข์ ของสําอางและขุนจาํนงคือถูกชาวบา้นนินทาว่าทั้งคู่มีความสัมพนัธ์ฉันชู้สาว 

เน่ืองจากสาํอางเป็นภรรยาของประเสริฐ ซ่ึงเป็นเพื่อนสนิทของขนุจาํนง ขนุจาํนงไดไ้ปหาสู่กบั

กบัประเสริฐเป็นประจาํ เม่ือประเสริฐเสียชีวิตขนุจาํนงก็ยงัคงไปท่ีบา้นประเสริฐเป็นประจาํ จึง

เป็นเหตุใหส้าํอางและขนุจาํนงถูกชาวบา้นนินทา ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมุทัย เหตุแห่งปัญหาของสาํอางและขุนจาํนง คือทั้งคู่ไม่อยากให้ชาวบา้นนินทาตน

ลบัหลงัในเร่ืองท่ีเส่ือมเสีย เม่ือรู้ว่าชาวบา้นนาํเร่ืองของตนไปนินทาจึงทาํให้เกิดความไม่พอใจ 

และอยากใหเ้ร่ืองท่ีชาวบา้นนินทาเงียบหายไป ดงัน้ี 

ขนุจาํนง ผมอยากรู้จริงๆ ว่ามันกงการอะไรของใครท่ีจะต้องพูดอะไร

ต่างๆ ท่ีไม่ใช่ธุระของตวั?... 

หลวงไพรัช เขาพดูกนัอยูว่า่คุณกบัขนุจาํนงน่ะสนิทสนมกนันกั 

สาํอาง  นัน่เขากพ็ดูกนัมานมนานแลว้ ไม่เห็นประหลาดอะไร 

ขนุจาํนง  จริง! ... 

หลวงไพรัช เขาถามวา่คุณกบัขนุจาํนงน่ะ จะตกลงแต่งกนัหรือ... 

(หาโล่:48-49) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  

 

112 

ขนุจาํนง ผมอยากรู้จริงๆ ว่ามนักงการอะไรของใครท่ีจะตอ้งพูดอะไรต่างๆ ท่ี

ไม่ใช่ธุระของตวั?... 

หลวงไพรัช ...แต่เขาถามกนัอยูอี่กอยา่งหน่ึง...เขาถามวา่คุณกบัขุนจาํนงน่ะ จะตก

ลงแต่งงานกนัหรือ หรือจะ- 
ขนุจาํนง อะไรอย่างนั้นเทียวหรือ?...ก็น่ีจะทาํอย่างไรกนัต่อไปดีล่ะ จึงจะปิด

ปากพวกเหล่าน้ีได ้
(หาโล่:48-49) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นิโรธ ขุนจาํนงและสําอางอยากให้ข่าวลือเงียบหายไป จึงไดเ้ลือกการแกปั้ญหาตาม

คาํแนะนาํของหลวงไพรัช นัน่คือการสร้างเหตุการณ์เพื่อหลอกลวง คือการหาหญิงสาวมาให้

แต่งงานกบัขนุจาํนงเพื่อทาํใหข่้าวลือเงียบหายไป ซ่ึงหญิงสาวดงักล่าวคือเฉลา วิธีการน้ีเป็นการ

หลอกลวงชาวบา้นและหลอกลวงเฉลาใหม้าแต่งงานกบัขนุจาํนง ดงันั้นการแกปั้ญหาน้ีจึงไม่ใช่

การแกท่ี้สาเหตุ แต่กลบัเป็นการผกูปมปัญหาใหม่ใหก้บัทั้งขนุจาํนง สาํอาง และเฉลา อนัทาํให้

เกิดความวุน่วายต่างๆตามมา ดงัน้ี 

 - ขุนจาํนงเกิดความทุกขเ์น่ืองจากการท่ีขุนจาํนงไดพ้บและพูดคุยกบัเฉลาทาํให้ขุน

จาํนงหลงรักเฉลาจริงๆ จนอยากใชชี้วิตคู่ร่วมกบัเฉลา อยากรับผิดชอบเฉลาและทาํหนา้ท่ีสามี

ใหดี้ท่ีสุด แต่ในขณะเดียวกนัขนุจาํนงไดส้ัญญากบัสาํอางว่าแมต้นจะแต่งงานกบัเฉลาแลว้ ก็จะ

คบกบัสาํอางต่อไป ขุนจาํนงจึงไม่อยากผิดสัญญาท่ีให้ไวก้บัสาํอาง และกลวัว่านางสําอางจะ

โกรธตน ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขนุจาํนง  ผมกลวัหล่อนจะไม่พอใจ 

หลวงไพรัช จะไม่พอใจดว้ยเหตุใด? 

ขนุจาํนง  จะไม่พอใจในการท่ีผมมีความรักใคร่แม่เฉลาจริงๆ น่ะสิ! 

หลวงไพรัช ...ถึงคุณจะแต่งงานแลว้ ก็ยงัคงเป็นมิตรกับคุณสําอางอยู่อย่างเดิม

ไม่ใช่หรือ? 

ขนุจาํนง ขอ้นั้นมนักจ็ริงอยู ่แต่ผมรู้สึกอยูว่า่ ถา้แมผ้มแต่งงานกบัแม่เฉลาแลว้ ก็

จะเป็นหนา้ท่ีของผมท่ีจะตอ้งรักษานํ้ าใจแม่เฉลาให้มากท่ีสุดท่ีจะทาํ

ได ้ไม่ใช่หรือครับ?...ผมมนัเป็นคนท่ียอมคนง่ายๆ แม่สาํอางขอใหผ้ม

สาบาน... 

หลวงไพรัช จะไม่เอาตวัออกห่างหรือ? 
ขนุจาํนง นัน่แหละครับ แลว้ในเวลานั้น...ผมยงัไม่ไดคิ้ดจะแต่งงงาน ผมกต็กลง

รับสาบาน...น่ีแหละผมถึงไดว้า่ผมตกอยูใ่นท่ีลาํบาก 
(หาโล่:61-63) 
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 - สําอางเกิดความทุกข์เน่ืองจากความหลงใหลในทรัพยส์มบติัและความสุขสบายท่ี

ไดรั้บจากขุนจาํนง  นางจึงกลวัว่าหากขุนจาํนงรักเฉลาจริง นางจะไม่ไดท้รัพยส์มบติัของขุน

จาํนงอีกต่อไป นางจึงอยากให้ขุนจาํนงอยู่กบันางตลอดไป เพื่อท่ีนางจะไดค้รอบครองทรัพย์

สมบติัของขนุจาํนง ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -เฉลาเกิดความทุกขเ์ม่ือรู้ว่าตนเองถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการกลบข่าวลือระหว่างขุน

จาํนงกบัสาํอาง นางจึงไม่อยากเป็นภรรยาท่ีขนุจาํนงไม่ไดรั้ก ประกอบกบัเฉลารักขนุจาํนง เม่ือ

นางคิดวา่ขนุจาํนงไม่รักนาง นางจึงเกิดความทุกข ์ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 มรรค วิธีการแก้ปัญหาท่ีสําอางและขุนจาํนงเลือกใช้คือการสร้างเหตุการณ์เพ่ือ

หลอกลวง กล่าวคือสาํอางไดเ้ป็นเถา้แก่สู่ขอเฉลาให้แต่งงานกบัขนุจาํนง การแต่งงานดงักล่าว

เป็นการสร้างเหตุการณ์ท่ีสําอางคิดข้ึน เพื่อหลอกใช้ประโยชน์จากเฉลา ด้วยการให้เฉลา

แต่งงานกบัขนุจาํนงเพื่อกลบข่าวลือ วิธีการดงักล่าวเป็นวิธีการท่ีไม่สอดคลอ้งกบัวิธีของมรรค 

สาํอาง ...ดิฉันตอ้งชอบขุนจาํนง เพราะดิฉันเป็นคนสุรุ่ยสุร่ายมาก และขุนจาํนงเป็น

คนมีเงิน...ดิฉันไม่รักเขาเลย เป็นแต่ตอ้งการพ่ึงเงินของเขาใชเ้ท่านั้น จ่ึงไม่

ยอมแต่งงานกบัเขา ถา้ดิฉนัแต่งงานกบัเขา ก็จะตอ้งเป็นเมียเขาจริงๆ ซ่ึงดิฉัน

ไม่ไดป้รารถนาเลย แต่ตรงกนัขา้ม ถา้ดิฉันคงลวงอยูใ่ห้เขาหลง และให้หวงั

อยูว่า่จะไดเ้ป็นผวัดิฉนัสักวนัหน่ึง ดิฉนัจะไดเ้งินทองจากเขาต่อไปเสมอ... 
(หาโล่:163) 

 

เฉลา ก็ทาํไมล่ะ! ก็คุณน่ะมาขอดิฉันเพ่ือทาํโล่เท่านั้นไม่ใช่หรือ? คุณกบัคุณสาํอาง

ตกลงกนัเช่นนั้นไม่ใช่หรือ?... 

ขนุจาํนง เร่ืองอะไรฉนัจะขอหล่อนเป็นโล่? ฉนักข็อหล่อนเป็นเมียน่ะสิ! 

เฉลา กคุ็ณสาํอางล่ะ?... 

ขนุจาํนง ออ้เขา้ใจแลว้! ฮะๆ ฮะๆ แต่ท่ีจริงหล่อนไม่ควรหึงเลย หล่อนควรจะเช่ือว่า

ฉนัน่ะรักหล่อนแท้ๆ ...แม่เฉลา! ขอทีเถอะ อา้ยเร่ืองแม่สาํอางน่ะอยา่พดูอีกเลย 

เฉลา คุณเองน่ะแหละ สาํอางไม่ขาดคาํ พดูคาํนึงสําอาง สองคาํสาํอาง มีแต่สําอาง 

สาํอาง สาํอาง สาํอางอยา่งโนน้ สาํอางอยา่งน้ี 

(หาโล่:85-86) 
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เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีประกอบดว้ยเจตนาทุจริต เบียดเบียนผูอ่ื้น อีกทั้งยงัเป็นการหลอกลวงทั้ง

ตนเอง เฉลา และชาวบา้นอีกดว้ย หลวงไพรัชแนะนาํวิธีการแกปั้ญหา ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 การแกปั้ญหาจากเร่ืองหาโล่แสดงให้เห็นว่าเป็นการแกปั้ญหาท่ีไม่ตรงกบัสาเหตุ เป็น

การแกปั้ญหาปลายเหตุ จนทาํใหเ้กิดความวุน่วายกบัตวัละครอ่ืนๆ ตามมา 

 

 9. หลวงวศิาลวฒันากร จากเร่ืองกลแตก 

 ทุกข์ ของหลวงวิศาลคือหลวงวิศาลไม่พอใจชีวิตคู่กบัภรรยาคนปัจจุบนัคือดารา จึง

อยากหยา่กบัดารา เพื่อไปแต่งงานใหม่กบัพิมพา ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 สมุทัย เหตุแห่งปัญหาของหลวงวิศาล คืออยากหยา่กบัดาราและอยากแต่งงานใหม่กบั

พิมพาเพื่อหวงัในทรัพยสิ์นของพิมพา โดยมิไดป้รารถนาความรักจากพิมพา นอกจากน้ีหลวง

วิศาลยงัมีความลุ่มหลงในลาภยศ ช่ือเสียง ซ่ึงเห็นไดจ้ากหลวงวิศาลตอ้งการหยา่กบัดาราโดยให้

ตนไม่เสียช่ือเสียงวา่เป็นฝ่ายกระทาํผดิกบัดารา ดงัน้ี 
 

 

 

  

ขนุจาํนง จะวา่ขดัขอ้งอะไรกไ็ม่เชิง แต่ถา้จะใหผ้มแต่งงานเช่นคุณวา่นัน่แลว้ 

กเ็ท่ากบัหาโล่ไม่ใช่หาภรรยา 

หลวงไพรัช โล่มันก็เป็นส่ิงควรประสงค์อยู่บา้งไม่ใช่หรือ? ตั้ งแต่บุรมบุราณ

มาแลว้ คนตอ้งการโล่ เม่ือก่อนออกรบใครมีโล่ดีๆ กไ็ดเ้ปรียบคนท่ี

ไม่มีโล่จริงหรือไม่จริง? 

(หาโล่:52-53) 

 

วศิาล ทาํอยา่งไรผมจึงจะไดร้อดพน้จากแม่ดารา 
ประดิษฐ ์ขอ้นั้นไม่เห็นจะยากอะไร ทาํหนงัสือหยา่ใหเ้ขาเสียใบเดียวกแ็ลว้กนั 
วศิาล ไม่ไดคุ้ณหลวง ถา้ผมทาํเช่นนั้นโดยไม่มีสาเหตุผมก็ถูกด่าทัว่เมืองเท่านั้นเอง 

อีกประการหน่ึง ถา้ผมหยา่ร้างกบัแม่ดาราเสียง่ายๆ เช่นนั้น บางทีก็อาจจะทาํ

ใหแ้ม่พิมพานึกตะขิดตะขวงไม่ตกลงกบัผมกเ็ป็นได ้
(กลแตก:38-39) 

วศิาล กเ็อาเถอะผมพอเขา้ใจ ผมจะรับสารภาพแก่คุณวา่ในชั้นตน้ผมมีความกงัวลใน

เร่ืองทรัพยส์มบติัของเขาอยู ่เพราะถา้ไดม้ารวมทุนกบัของผมเขา้แลว้กจ็ะเป็น

ประโยชน์ดีมากอยู ่เพราะผมไม่ใช่มัง่มีมากตามท่ีใครๆ นึกดอกนะขอรับ พดู

กนัตามตรง รายรับมนัจวนๆจะไม่พอกบัรายจ่ายทีเดียว.. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  

 

115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นิโรธ หลวงวิศาลอยากหย่ากับดาราโดยท่ีตนเองเป็นฝ่ายถูก และอยากแต่งงานกับ

พิมพาเพื่อหวงัทรัพยสิ์น หลวงวิศาลจึงไดส้ร้างเหตุการณ์เพื่อหลอกลวงว่าหลวงสิทธ์ิศุภการ 

เป็นชูก้บัดารา แต่สุดทา้ยความจริงทุกอยา่งกเ็ปิดเผยวา่หลวงวิศาลเป็นคนไม่ดี  ผลสุดทา้ยหลวง

วิศาลจึงสูญเสียทั้งดารา และพิมพาเน่ืองจากการกระทาํของตนเอง ดงัน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 มรรค หลวงวิศาลไม่พอใจชีวิตคู่จึงอยากหย่ากบัดารา หลวงวิศาลจึงสร้างเหตุการณ์

เพื่อหลอกลวงทุกคนว่า หลวงสิทธ์ิเป็นชู้กับดารา การแก้ปัญหาของหลวงวิศาลนั้ นไม่

ประดิษฐ ์เพราะฉะนั้นถา้ได้ทรัพยท์างอ่ืนมาผสมเขา้ก็จะเป็นการดี แต่ผมยงัมีความ

สงสัยอยูห่น่อย คือ เขาจะยอมมาเป็นเมียนอ้ยของคุณหรือ... 
วศิาล ผมเช่ือวา่เขาคงจะไม่ยอมเป็นแน่...ทาํอยา่งไรผมจึงจะไดร้อดพน้จากแม่ดารา

... 
ประดิษฐ ์ออกจะยากๆ อยู่ คุณหลวงตอ้งการให้มีเหตุเพียงพอท่ีจะหย่ากบัภรรยา โดย

ฝ่ายเราอยูใ่นท่ีถกูต่อหนา้โลกดว้ย ถกูไหมขอรับ 
วศิาล เช่นนั้น 

(กลแตก:36-37,38-41) 

 

วศิาล (กม้หนา้) ฉันสารภาพวา่ความประพฤติของฉันท่ีไดเ้ป็นมาแลว้นั้นเลวทราม

มาก แต่ฉนัสาบานวา่ฉนัจะกลบัตวัต่อไปแน่นอน 
พิมพา ถา้คุณกลบัตวัไดจ้ริงเช่นนั้นกจ็ะเป็นโชคดีสาํหรับภรรยาของคุณท่ีจะไดมี้ 

ต่อไปภายหน้า แต่ภรรยาคนนั้นคงจะไม่ช่ือพิมพาเป็นแน่ะละคะ ดิฉันลาที 

(ข้ึนไปบนเรือนหายเขา้โรง)... 
วศิาล แม่ดารา (ดาราเหลียวไปดู แลว้ก็เมินหนา้ไปเสีย) ฉันอยากจะขอสารภาพผิด 

ฉนัไม่ควรท่ีจะทาํใหห้ล่อนตอ้งเดือดเน้ือร้อนใจถึงปานน้ีเลย...ฉนัรู้อยูดี่วา่ฉนั

ไม่ควรท่ีจะไดรั้บอภยัเลย แต่ฉันรู้อยูว่า่หล่อนเป็นคนใจดีหาท่ีเปรียบไดโ้ดย

ยาก เพราะฉะนั้นฉันจึงกลา้วิงวอน ขอให้ฉันไดมี้โอกาสอีกสักคร้ังหน่ึงเถิด 

ฉนัจะทดแทนแกค้วามผดิท่ีไดท้าํมา 
ดารา มนัล่วงเลยเวลาเสียแลว้ (ควกักระดาษสัญญาหยา่ออกมายืน่ใหดู้) 
วศิาล อ๋อ! หนงัสือหยา่นัน่หรือ ส่งมาใหฉ้นัฉีกกส้ิ็นเร่ืองกนั 
ดารา ตรงกนัขา้ม ดิฉันขอเก็บรักษาไวเ้ป็นท่ีระลึกแห่งความพอใจอยา่งเดียวท่ีคุณ

ไดป้ระสิทธ์ิประสาทใหแ้ก่ดิฉนัในโลกน้ี 
 (กลแตก:117-118) 
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สอดคลอ้งกบัวิธีการของมรรค เพราะเป็นการโกหก เบียดเบียนผูอ่ื้น ทาํให้ทั้งหลวงสิทธ์ิและ

ดาราเสียช่ือเสียง หลวงวิศาลแกปั้ญหาดว้ยวิธีการ ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 การแก้ปัญหาของหลวงวิศาลไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาท่ีถูกต้อง เน่ืองจากเป็นการ

เบียดเบียนผูอ่ื้น เพื่อหวงัผลประโยชน์ให้เกิดแกตน และสุดทา้ยการแกปั้ญหาดงักล่าวไดส้ร้าง

ความเดือดร้อนใหห้ลวงวิศาลเอง นัน่คือหลวงวิศาลตอ้งสูญเสียทั้งภรรยา และพิมพา อีกทั้งทุก

คนกไ็ดรู้้ความจริงวา่หลวงวิศาลเป็นคนไม่ดี ดงันั้นการแกปั้ญหาของหลวงวิศาลนอกจากจะไม่

ทาํใหห้ลวงวิศาลหลุดจากปัญหาเดิม ยงัเป็นการสร้างปัญหาใหม่ใหก้บัหลวงวิศาลอีกดว้ย 

 

 10. หลวงภักดีดํารงศักดิ์ จากเร่ืองหมายนํา้บ่อหน้า 

 ทุกข์ ของหลวงภกัดีคืออยากแต่งงานกบัแม่มาลี แต่แม่มาลีรู้ว่าหลวงภกัดีมีภรรยาแลว้ 

และแม่มาลีรักใคร่ชอบพอกบันายร้อยเอกแกว้ แม่มาลีจึงปฏิเสธความรักของหลวงภกัดี ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สมุทัย เหตุแห่งปัญหาของหลวงภกัดี คืออยากแต่งงานกบัแม่มาลี เพราะหวงัว่าฐานะ

ทางสังคมและการเงินของแม่มาลีจะสนบัสนุนความกา้วหนา้ทางการประกอบอาชีพให้ตนเอง

วศิาล ตามอุบายท่ีคุณหลวงคิดนะมนัออกจะสําเร็จเกินคาดหมายดว้ยซํ้ า อา้ยเรา

ตอ้งการเพียงจะทาํเหตุให้เขายินยอมหย่ากนัเท่านั้น น่ีกลบัพากนัข้ึนรถไป

ดว้ยกนัเสียดว้ยซํ้ า (หวัเราะ) เก่งพิลึก ใหต้ายโหงสิ คราวน้ีละกผ็มวางภูมิเป็น

ผูอ้ยูใ่นท่ีถกูไดเ้ตม็ตวัเทียวละ 
ประดิษฐ ์เช่นน้ีเราฟ้องชายชูก้็ออกจะได ้ๆ นะคุณหลวง ถึงคดีจะไม่ชนะ ฝ่ายเราก็จะ

ไดรั้บผลดี คือตอ้งมีคนสงสารเรา และเม่ือหยา่ร้างอะไรก็ติเราไม่ไดเ้ป็นแน่

ละ 
(กลแตก:64) 

ประดิษฐ  เม่ือกลางวนัน้ีแม่มาลีไดน้าํจดหมายท่ีคุณหลวงมีไปถึงเขาไปใหผ้ม 
ดู...แม่มาลีตกลงวานใหผ้มตอบคุณหลวงแทนตวัเขา...แม่มาลีสั่งให้

ผมบอกคุณหลวงว่าขอบใจมากในการท่ีคุณหลวงมีจดหมายไป

ช้ีแจงเร่ืองแม่ผอ่ง แต่แม่มาลีแลไม่เห็นวา่การท่ีไม่ไดมี้งานแต่งงาน

กันอย่างเอิกเกริกจะเป็นสาเหตุพอท่ีจะถือว่าแม่ผ่องเป็นเมียลับ 

ส่วนตัวแม่มาลีเองได้ตั้ งใจไว้เสียแล้วเป็นมั่นคงว่าจะไม่ยอม

แต่งงานกบัใครท่ีมีภรรยาอยู่แลว้ เพราะฉะนั้นขอความกรุณาอย่า

ใหคุ้ณหลวงรบกวนเขาอีกต่อไป 
(หมายนํ้าบ่อหนา้ :211-212) 
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ได้ อีกทั้งยงัเกิดจากความลุ่มหลงในลาภยศ ช่ือเสียง และเงินทอง หลวงภกัดีจึงเช่ือว่าการ

แต่งงานกบัมาลีจะทาํใหต้นมีเกียรติในสงัคม และร่ํารวยข้ึนมาได ้ดงัน้ี 
 

 

 

 

 

 

และ 

 

 

 

 

 

 นิโรธ เม่ือหลวงภกัดีคิดวา่ตนเองจะตอ้งสูญเสียมาลีไป หลวงภกัดีจึงเช่ือคาํแนะนาํและ

ร่วมมือกบัพระวิเชียรสร้างเหตุการณ์เพื่อหลอกลวงทุกคนวา่นายร้อยเอกแกว้ กสุุมรัตน์ มีภรรยา

แลว้ เพื่อให้แม่มาลีเลิกสนใจนายร้อยเอกแก้ว กุสุมรัตน์ และกลบัมาให้โอกาสตนอีกคร้ัง 

สุดท้ายเม่ือทุกคนรู้ความจริงว่าหลวงภักดีสร้างเหตุการณ์เพื่อหลอกลวง ทาํให้ทุกคนตัด      

ความสัมพนัธ์อนัดีท่ีเคยมีใหห้ลวงภกัดี ดงันั้นการแกปั้ญหาของหลวงภกัดีจึงไม่ไดท้าํใหห้ลวง

ภกัดีไดพ้บทางออก แต่ในทางตรงขา้มกลบัเป็นการเพิ่มความทุกขใ์หก้บัหลวงภกัดีมากข้ึน ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภกัดี ใตเ้ทา้ขอรับ ใตเ้ทา้ก็ไดเ้มตตากรุณาแก่กระผมมามาก จนหาถอ้ยคาํบรรยาย

ความกรุณาใหเ้พียงพอไม่ได ้เพราะฉะนั้นผมขออนุญาตเรียนตามความจริงใจ 

ผมได้เคยได้ยินท่านผูใ้หญ่พูดและแสดงปรากฏมามากแลว้ว่า ผูท่ี้หวงัทาํ

ราชการให้ย ัง่ยืนต้องเป็นคนมีหลักฐาน และหลักฐานท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือ

ในทางครอบครัว ตอ้งมีภรรยาออกหนา้ออกตาได ้
(หมายนํ้าบ่อหนา้ :216-217) 

 

ภกัดี แกอยากรู้ความจริงหรือยายมา ฉันจะบอกให้ ถา้ลูกสาวของแกไม่มาเป็น

ตรวนใส่ขาฉนัอยูเ่สียก่อนแลว้ละกฉ็นัอาจจะไดเ้ป็นหลานเขยเจา้คุณประดิษฐ 

และจะไดเ้มียมัง่มีดว้ย 
(หมายนํ้าบ่อหนา้ :231-232) 

 

ประดิษฐ (พูดกับหลวงภกัดี) คุณหลวง ผมเขา้ใจว่าคุณคงจะแลเห็นแลว้ละ

กระมงั ว่าการท่ีคุณกบัผมจะสนิทสนมกนัเช่นแต่ก่อนเป็นการพน้

วสิัยเสียแลว้ 
ภกัดี (พดูอยา่งวิงวอน) ใตเ้ทา้ขอรับ โปรดเมตตาผมดว้ยเถอะขอรับ เขียน

ดว้ยมือแลว้อยา่ลบดว้ยเทา้เลยขอรับ 
ประดิษฐ คุณหลวงอยา่เขา้ใจผิด ในส่วนทางหนา้ท่ีราชการผมคงจะทาํงานกบั

คุณต่อไปตามเดิม-ถา้ไม่มีเหตุท่ีคุณหลวงจะตอ้งเปล่ียนแปลงไป แต่

ในส่วนตวั ผมเห็นว่าจะตีหน้าหลอกกันอยู่ไม่เห็นเป็นประโยชน์

อะไรเลย เพราะฉะนั้ นถ้าต่อไปภายหน้าคุณหลวงไปบ้านผมให้

นอ้ยๆ ไดจ้ะดีกวา่ (ภกัดีกม้หนา้) 

(หมายนํ้าบ่อหนา้ :307-308) 
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วเิชียร ถา้ปรากฏข้ึนวา่นายทหารผูน้ี้มีเมียแลว้ กจ็ะเป็นอนัลดราคาของเขาลงมาเพียง

เท่าคุณในนยัน์ตาของแม่มาลีจริงไหม 
ภกัดี กน่็าจะเป็นได ้แต่เม่ือเขาไม่ไดมี้เมีย- 
วเิชียร ผมจะหาใหเ้ขาคนหน่ึง 

(หมายนํ้าบ่อหนา้ :206-207) 

 

 การแกปั้ญหาของหลวงภกัดียงัส่งผลให้ตวัละครอ่ืนเกิดความทุกขต์ามมา ไดแ้ก่ นาย

ร้อยเอกแกว้ กุสุมรัตน์ และแม่มาลี  เน่ืองจากนายร้อยเอกแกว้ และแม่มาลีมีความรักใหก้นัเป็น

อยา่งมากและต่างปรารถนาในความรักท่ีมีให้กนั เม่ือหลวงภกัดีสร้างเหตุการณ์ว่านายร้อยเอก

แกว้มีภรรยาแลว้ ทาํให้ทั้งแม่มาลีและนายร้อยเอกแกว้เกิดความทุกข ์แม่มาลีเสียใจและผดิหวงั

เพราะเช่ือว่านายร้อยเอกแกว้มีภรรยาแลว้ จึงตดัสัมพนัธ์กบันายร้อยเอกแกว้ จึงทาํให้นายร้อย

เอกแกว้เกิดความทุกขต์ามมา แต่เม่ือความจริงทุกอย่างปรากฏนายร้อยเอกแกว้และแม่มาลีก็

กลบัมารักกนัดงัเดิม ความทุกขข์องนายร้อยเอกแกว้ กสุุมรัตน์และแม่มาลี ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 มรรค หลวงภกัดีแกปั้ญหาดว้ยการสร้างเหตุการณ์เพื่อหลอกลวงทุกคนว่านายร้อยเอก

แกว้ กสุุมรัตน์ มีภรรยาแลว้ ทั้งน้ีหลวงภกัดีหวงัวา่การแกปั้ญหาดงักล่าวจะทาํใหคุ้ณค่าของนาย

ร้อยเอกแกว้ กุสุมรัตน์ ลดลง และแม่มาลีจะเลิกรักนายร้อยเอกแกว้ กุสุมรัตน์ และหันมาให้

โอกาสตนอีกคร้ัง วิธีการแกปั้ญหาของหลวงภกัดีไม่สอดคลอ้งกบัวิธีการของมรรค เน่ืองจาก

เป็นวิธีท่ีมีเจตนาทุจริต ทาํให้ผูอ่ื้นเกิดความทุกข ์เป็นการเบียดเบียนผูอ่ื้น อนัทาํให้นายร้อยเอก

แกว้ กสุุมรัตน์เสียช่ือเสียง หลวงภกัดีแกปั้ญหาดว้ยวิธีการ ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

การแกปั้ญหาของหลวงภกัดีเป็นวิธีการท่ีไม่สอดคลอ้งกบัวิธีการของมรรค และไม่ตรง

กบัเหตุแห่งปัญหา จึงทาํให้การแกปั้ญหาดงักล่าวไม่ประสบผลสาํเร็จ ในทางตรงกนัขา้มกลบั

เป็นการสร้างความทุกขใ์หก้บัทั้งหลวงภกัดีและคนอ่ืนๆเพิ่มข้ึน 

กสุุม ผมกแ็น่ใจเหมือนกนัวา่แม่คนน้ีไม่ใช่เมียผม 
มาลี ดิฉนัขอเสียทีเถอะค่ะ คุณกเ็ป็นลูกผูช้าย เม่ือพลาดท่าแลว้กต็อ้งกดัฟันทน การ

ท่ีคุณจะยืนยนัเป็นศรีธนญชัยอยู่ว่าไม่ใช่ๆ เช่นนั้ นดิฉันเห็นไม่สมควรแก่

เกียรติยศทหารเลย 
กสุุม แม่มาลี ฉนัสาบานไดเ้จด็วดัเจด็วา 
มาลี อยา่สาบานเลยค่ะ จะตอ้งทวนสาบานเปล่าๆ  

(หมายนํ้าบ่อหนา้ :254) 
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 11. พระพมิลเมธี จากเร่ืองบ่วงมาร 

 ทุกข์ ของพระพิมลคือพระพิมลตอ้งการยกยอ่งแม่สลบัเป็นภรรยา แต่เพ่ือนไม่เห็นดว้ย 

ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมุทัย เหตุแห่งปัญหาของพระพิมล คือพระพิมลรักและลุ่มหลงแม่สลบัมาก จึงอยาก

ยกย่องแม่สลบัเป็นภรรยา ความลุ่มหลงในความรักทาํให้พระพิมลไม่รับฟังความเห็นจากคน

รอบขา้งเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีไม่ดีของแม่สลบั และจากความลุ่มหลงท่ีครอบงาํพระพิมลทาํให้

พระพิมลหลงผิดว่าการท่ีผูห้ญิงนอกใจสามีไปคบชู ้เป็นเพราะความผิดของฝ่ายชายท่ีดูแลฝ่าย

หญิงไม่ดี ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 นิโรธ พระพิมลอยากยกยอ่งแม่สลบัเป็นภรรยา เม่ือเพ่ือนไม่เห็นดว้ยและคดัคา้น พระ

พิมลจึงแกปั้ญหาดว้ยอารมณ์รักท่ีมีใหแ้ม่สลบั นัน่คือไม่รับฟังความเห็นจากทุกฝ่าย และยกยอ่ง

แม่สลบัเป็นภรรยาตามความตอ้งการของตน สุดทา้ยแม่สลบัก็ไดห้นีตามชูไ้ปจริงๆตามคาํท่ี

พระพิมล ไม่เปนไร! เราเปนเพื่อนกนั พดูอะไรพดูตรงๆดีกวา่ ผมขอบอกวา่, 

การท่ีผมเลือกคนอย่างแม่สลบั เห็นว่าจะแสดงปรากฏไดดี้กว่า ว่า

ความเห็นของผมถูก ถา้หาผูห้ญิงท่ียงัไม่เคยมีผวัมา กเ็ท่ากบัไม่ตอ้ง

ทดลองอะไร... 
พระยาพิไชย คุณพระ, ในน่าท่ีผูเ้ปนมิตร์รักใคร่คุณพระจริงๆ ผมขอตกัเตือนคุณ

พระวา่, ควรจะตอ้งนึกถึงหลกัฐานของตวัคุณพระเองบา้ง คุณพระ

ก็เปนขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่อยู่แลว้ มีความจาํเปนยิ่งกว่าแต่ก่อนท่ี

จะตอ้งรักษาเกียรติยศและช่ือเสียง เพราะฉะนั้นถา้คุณพระไดเ้มียท่ี

คนอ่ืนเขารังเกียจ อาจทาํให้เปนท่ีครหานินทาไดเ้ปนอนัมาก อีก

ประการ๑ คุณพระเปนผูใ้หญ่ ตอ้งทาํตวัอย่างอนัดีให้แก่ผูน้้อยใน

บงัคบับญัชา เพราะฉะนั้นถา้คุณพระเลือกคนเช่นแม่สลบัมายกยอ่ง

เปนเมีย ผูน้อ้ยกอ็าจจะพากนัทาํตามไปไดบ้า้ง 

(บ่วงมาร:37-38) 

พระพิมล ทาํไมผมจึงจะยงัขืนตอ้งการแม่สลบัฉนั้นฤๅ ผมจะตอบตามตรง ขอ้

1 เพราะผมรักเขา แทจ้ริงถา้ผมจะตั้งใจดนั ผมจะยืนยนัไวค้าํเดียว

เท่าน้ีกพ็อแลว้ไม่ใช่ฤๅ...ความเห็นของผมเห็นวา่ ผูห้ญิงบางคนท่ีเรา

เรียกกนัวา่เปนคนดอกทอง เปนคนเช่นนั้นเพราะจาํเป็น 

(บ่วงมาร:26-27) 
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เพื่อนไดต้กัเตือน พระพิมลจึงไดแ้ต่เสียใจท่ีไม่เช่ือคาํตกัเตือนของเพ่ือน และโกรธแคน้แม่สลบั

ท่ีคบชูแ้ละหนีตนไป  ดงัน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นอกจากน้ีการท่ีพระพิมลตดัสินใจยกยอ่งแม่สลบัเป็นภรรยาโดยไม่ฟังคาํตกัเตือนของ

เพื่อน ยงัส่งผลใหพ้ระพิมลกบัเพื่อนตอ้งตดัความสมัพนัธ์กนั ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

พระพิมล ...(พระพิมลควกัจดหมายฉบบั 1 ออกมาจากกระเป๋ายืน่ใหพ้ระพิไชย) 

โปรดอ่านดงัๆใหแ้ม่สงวนฟังดว้ยเถอะขอรับ 

พระยาพิไชย  (อ่านจดหมาย) “กราบฝ่าเทา้คุณทราบ ดิฉนัเขียนหนงัสือน้ีมาเพ่ือเรียน

ใหท้ราบวา่ ขอ้ความทั้งปวงท่ีมิตร์สหายของคุณไดก้ล่าวโทษดิฉนันั้น 

เปนความจริงทุกประการ ดิฉนัเปนคนท่ีอยูก่บัใครไม่ติด และอยูไ่ม่ชา้

กเ็ลิกกนั...น่ีก็เพราะเปนกรรมของดิฉันท่ีจาํเภาะรักผูช้ายจริงจงัอยูค่น

เดียว แต่พะเอินเขาเปนคนท่ีไม่สามารถจะเล้ียงดิฉนัใหฟุ่้มเฟือยพอแก่

ใจเสมอไป เพราะฉะนั้นเม่ือไรเขาหมดทุนเขา้แลว้ ดิฉนักห็าผวัเสียคน

1 เพ่ือให้ผวัเล้ียงตวัดิฉัน และเพ่ือดิฉันจะไดมี้โอกาสอุดหนุนผูช้ายท่ี

ดิฉันรักนั้นไดด้ว้ย..ท่ีดิฉันไปจากบา้นคุณคร้ังน้ีก็เพราะเขามารับไป

และดิฉนัขดัเขาไม่ได.้.. 

พระพิมล ผมนึกละอายแก่ใจเหลือเกิน จะมีหน้าไปขอโทษเขาอย่างไร ผมได้

หม่ินประมาทเขาอย่างร้ายแรง...ถา้หากเขาจะไม่ยอมรับคาํขอโทษก็

จะติเตียนเขาไม่ไดเ้ลย 

(บ่วงมาร:181-182,184) 

 

พระพิมล เม่ือผมไดแ้ม่สลบัมาเปนภรรยาแลว้ คุณๆกค็งไม่พอใจไปมาหาสู่ผม

อยา่งสนิทสนมเช่นแต่ก่อนเปนแน่จริงไหมขอรับ? 

(เพ่ือนอีก 3 คน แลดูตากนั แลว้กม้หนา้ไม่ตอบวา่กระไร)... 

พระวเิชียร ผมเห็นจะตอ้งลาที 

พระพิมล  น่ีคุณพระจะอยูใ่นกรุงเทพฯ อีกก่ีวนั? 

พระวเิชียร เห็นจะไม่เกินสองหรือสามวนั แต่ในระหวา่งน้ีคงจะมีธุระยุง่อยูม่าก 

เพราะฉะนั้น- 

พระพิมล ผมเขา้ใจดีแลว้! คุณพระคงจะไม่มีเวลามาหาผมอีก ไม่เปนไรเลย ผม

ไม่ขดัใจเลยจนนิดเดียว เพราะอยา่งไรๆ คุณพระก็คงจะไม่พอใจใน

การท่ีจะมาอีก 

(บ่วงมาร:42-43) 
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มรรค เม่ือพระพิมลเกิดความขดัแยง้กบัเพื่อนเร่ืองแม่สลบั พระพิมลเลือกแกปั้ญหาดว้ย

อารมณ์แห่งความรักและความลุ่มหลง โดยไม่รับฟังคาํตกัเตือนจากทุกฝ่ายท่ีหวงัดีกบัตน ทั้ง

จากเพื่อน และจากลูก ดงัน้ี 

 - ไม่ฟังเหตุผลจากเพื่อน ยนืยนัท่ีจะยกยอ่งแม่สลบัเป็นภรรยา 

 

 

 

 

 

 

 

- ไม่ฟังคาํตกัเตือนจากหลวงยง ผูเ้ป็นอดีตสามีของแม่สลบั เพราะมีความหลงใหลใน

ตวัแม่สลบั พระพิมลจึงเช่ือแต่ถอ้ยคาํของแม่สลบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - ไม่ฟังคาํตกัเตือนจากสงัวาลย ์ผูเ้ป็นบุตรี เน่ืองจากลุ่มหลงแม่สลบั จึงเช่ือถอ้ยคาํทุก

อยา่งท่ีแม่สลบัพดู 

 

 

 

 

 

พระประจิต และถึงจะพดูอยา่งไรๆ กดู็จะไม่เปนประโยชน์เสียละกระมงั? 

พระวเิชียร คุณพระพิมลกางร่มเสียแลว้ จะขืนดนัไปกไ็ม่เปนผลอะไร! 

พระพิมล ผมเสียใจจริงๆ ท่ีมาทาํเหตุให้คุณผูเ้ปนเพ่ือนรักทั้ งสามเปนท่ีไม่

พอใจ เร่ืองน้ีมิใช่ผมไม่ไดต้รองโดยรอบคอบ ผมได้ตรองตลอด

แลว้ รู้ทางไดท้างเสียทุกประการแลว้ ผมเสียใจจริงๆ ท่ีมีเหตุจาํเปน

ท่ีจะตอ้งห่างเหินจากคุณทั้งสามไป 

(บ่วงมาร:41) 

 

หลวงยง  คือเมียคุณพระนอกใจ จะตามผูช้ายไป 

พระพิมล  คุณทราบไดอ้ยา่งไรวา่เขาจะประพฤตินอกใจผม? 

หลวงยง เพราะผมไดม้าพบเมียคุณพระกอดกบัชูอ้ยูต่รงน้ี และกาํลงัจะพากนั

ไป ผมเปนผูไ้ดม้าป้องกนัไวเ้อง จึงยงัไม่ทนัไป 
พระพิมล ถา้เช่นนั้นทาํไมผมกลบัมาพบแต่คุณอยูก่บัเมียผมสองต่อสอง ไม่

เห็นใครอ่ืนอีกเลยจนคนเดียว... 
สลบั ท่ีหลวงยงพูดเช่นน้ี คุณเห็นว่าน่าเช่ือท่ีตรงไหนบา้ง? ขอให้โปรด

เอาฝ่าเทา้ตรองดูเถอะ 
(บ่วงมาร:144-145) 

 

พระพิมล  แม่สังวาลยว์า่มีผูข้วา้งหนงัสือขา้มร้ัวเขา้มาฉบบั๑ เขาเกบ็ได ้

สลบั ก็แล้วทาํไมจะมาเหมาเอาว่ามีคนขวา้งเข้ามาให้ดิฉันล่ะ? มีช่ือ

ดิฉนัฤๅ? 

พระพิมล  (ถามสังวาลย)์ มีช่ือแม่สลบัฤๅ 

สลบั  ไม่มี 
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จากการแกปั้ญหาของพระพิมลท่ีไม่รับฟังเหตุผลของผูอ่ื้น ปล่อยใหค้วามหลงครอบงาํ

จิตใจ เป็นเหตุใหส้ังวาลยไ์ม่พอใจ จึงไดห้นีออกจากบา้นไป ดงันั้นการแกปั้ญหาของพระพิมล

จึงส่งผลใหผู้อ่ื้นเกิดความทุกขต์ามมา ดงัน้ี 

 

 

 

  

 จากการแกปั้ญหาของพระพิมลแสดงใหเ้ห็นวา่พระพิมลแกปั้ญหาไม่ตรงสาเหตุ เพราะ

เป็นการแกปั้ญหาดว้ยอารมณ์แห่งความรักและความหลง ผลสุดทา้ยเม่ือพระพิมลรู้ว่าแม่สลบั

เป็นคนไม่ดี ไดค้บชูจ้ริง พระพิมลจึงเกิดโทสะครอบงาํจิตใจตามมา ซ่ึงเป็นการสร้างความทุกข์

ให้ตนเองเพิ่มข้ึน และการแกไ้ขปัญหาดว้ยอารมณ์ในคร้ังน้ีเป็นเหตุให้พระพิมลตอ้งสูญเสีย

มิตรภาพระหวา่งเพื่อน และรู้สึกผดิไปตลอด 

 

 12. หลวงราชภัตติ์จารัญ จากเร่ืองน้อยอนิทเสน 

 ทุกข์ ของหลวงราชภตัต์ิจารัญคืออยากแต่งงานกบัแม่มาไลยบุตรีของหลวงวรเวสวิสิฐ 

แต่หลวงวรเวสไม่ยนิยอม ดงัน้ี 

  

 

 

 

พระยาพิไชย เขาเล่าถึงเร่ืองท่ีเขาทะเลาะกบัแม่สลบั และพอ่เขา้ดว้ยกบัแม่สลบั แม่

สังวาลยแ์คน้ใจเหลือเกิน เห็นว่าจะอยูใ่นบา้นพ่อต่อไปอีกไม่ได ้จึง

ตกลงใจวา่จะมาอยูก่บันา้ท่ีบา้นน้ี 
(บ่วงมาร:168) 

 
 

หลวงราชภตัต์ิ นัน่แปลวา่ยงัไงกนั 
พระสมาน แปลวา่แกไม่สมคัรยกแม่มาไลยใหแ้ก่คุณน่ะซิ 
หลวงราชภตัต์ิ เพราะเหตุไร 
พระสมาน ไม่ทราบ แกไม่ไดบ้อกผม 

(นอ้ยอินทเสน:11) 

สลบั  ถา้เช่นนั้นหล่อนรู้ไดอ้ยา่งไรวา่เปนหนงัสือถึงฉนั?... 

พระพิมล  เขาวา่วนัน้ีเองอา้ยถึกไปพบหนงัสือเหน็บอยูท่ี่ตน้ไมต้น้1 ท่ีขา้งๆร้ัว 

สลบั มีช่ือดิฉนัฤๅ...กแ็ลว้เหตุใดจะมาปรับเอาวา่หนงัสือมีมาถึงดิฉันล่ะ? 

จะมีถึงคนอ่ืนบา้งไม่ไดฤ้ๅ? 

สังวาลย ์ ฉันเขา้ใจแลว้! หล่อนจะเลยเอาความเสียมาป้ายให้ฉันเท่านั้น...ฉัน

รู้สึกแลว้วา่ฉนัแพ ้!...จะพดูไปกจ็ะมีแต่ความผดิเท่านั้น... 

พระพิมล สังวาลย!์ เวลาน้ีโทษะครอบงาํหล่อนเสียแลว้ จึงพดูไดเ้ช่นนั้น คร้ัน

พอ่จะวา่กล่าวตกัเตือนในเวลาน้ีกจ็ะไม่เขา้ใจเปนแน่ 

(บ่วงมาร:131-133) 
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 สมุทัย เหตุแห่งปัญหาของหลวงราชภัตต์ิ คือหลวงราชภัตต์ิอยากแต่งงานกับแม่           

มาไลย เน่ืองจากอยากไดท้รัพยสิ์นของแม่มาไลย ไม่ไดอ้ยากแต่งงานดว้ยความรัก หลวงราช

ภตัต์ิมีพฤติกรรมการใชจ่้ายท่ีฟุ่ มเฟือย เน่ืองจากความลุ่มหลงในความสะดวกสบาย จึงใชจ่้าย

อยา่งสุรุ่ยสุร่าย เป็นเหตุให้มีรายรับไม่พอรายจ่าย หลวงราชภตัต์ิจึงอยากแต่งงานกบัแม่มาไลย 

เพื่อจะไดน้าํเงินของแม่มาไลยมาใชจ่้าย ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 นิโรธ  เม่ือหลวงวรเวสไม่ยอมยกแม่มาไลยให้หลวงราชภตัต์ิ ทาํให้หลวงราชภตัต์ิเกิด

ความโกรธแคน้ จึงคิดแกลง้หลวงวรเวสใหไ้ดรั้บความอบัอาย กล่าวคือหลวงราชภตัต์ิทราบว่า

หลวงวรเวสอยากไดลู้กเขยเป็นเจา้ จึงไดแ้กลง้สร้างเหตุการณ์โดยให้อินทเสน เสมียนของพระ

สมานบริกรปลอมเป็นเจ้าไปหลอกหลวงวรเวส แต่สุดท้ายความจริงกลับปรากฏว่าน้อย         

อินทเสน เป็นเจา้ราชบุตรเชียงรายท่ีปลอมตวัมาจริงๆ จึงส่งผลใหห้ลวงราชภตัต์ิและพระสมาน

ไดรั้บความอบัอายแทน อีกทั้งอินทเสนก็ไดรั้กกบัแม่มาไลยและตกลงแต่งงานกนั ผลของการ

แกแ้คน้ในคร้ังน้ีจึงทาํใหห้ลวงราชภตัต์ิทั้งเสียหนา้ และเสียหญิงสาวท่ีตนเองหมายปอง ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระสมาน แลว้น่ีความประสงค์ของคุณก็คือ จาะหาเมียท่ีมีเงิน จะไดพ้อทุ่น

ในทางใชจ่้ายทางบา้น และคุณจะไดมี้เงินเหลือเพ่ือหาความแสบล้ิน

มาใส่ตวัคุณอีกยงังั้นหรือ 
(นอ้ยอินทเสน:7) 

 

หลวงวรเวส พทุโธ๋! คุณพระสมาน คุณหลอกผมเล่นเปล่าๆยงังั้นเอง 
พระสมาน (เร่ียๆ) ผมนึกจะลองใจคุณหลวงกบัคุณมลิเล่นยงังั้นเอง 

มลิ ดิฉันไม่ได้เช่ือเลยทีเดียว ดิฉันรู้อยู่ทีเดียว ว่านั่นน่ะเจ้าราชบุตร

จริงๆ ดูแต่กิริยาเท่านั้นกเ็ห็นได ้
บุญโรจน์  (ช้ีหนา้หลวงราชภตัต์ิ)... 
หลวงวรเวส เจา้คุณมาพอเหมาะทีเดียว จะไดม้าช่วยการแต่งงานเจา้ราชบุตรกบั

แม่มาไลยบุตรสาวผม 
พระยาราม ผมยนิดีมาก... 
พระสมาน ผมเห็นจะตอ้งลาคุณหลวงที มีธุระ 
หลวงราชภตัต์ิ ผมกเ็หมือนกนัครับ 

(นอ้ยอินทเสน:81-82) 
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 มรรค วิธีการท่ีหลวงราชภตัต์ิใชแ้กแ้คน้หลวงวรเวสท่ีไม่ยกลูกสาวให้ตนคือ ร่วมมือ

กับพระสมานสร้างเหตุการณ์เพื่อหลอกลวงโดยให้อินทเสนปลอมตวัเป็นเจา้ราชบุตรจาก

เชียงรายไปหลอกหลวงวรเวส เน่ืองจากหลวงวรเวสอยากไดลู้กเขยเป็นเจา้ โดยหลวงราชภตัต์ิ

หวงัว่าเม่ือความจริงเปิดเผยว่าหลวงวรเวสถูกหลอก ตนเองจะไดห้วัเราะเยาะหลวงวรเวส และ

หลวงวรเวสจะตอ้งไดรั้บความอบัอาย วิธีการแกปั้ญหาของหลวงราชภตัต์ิไม่สอดคลอ้งกบั

วิธีการของมรรค เน่ืองจากเกิดข้ึนดว้ยเจตนาทุจริต มุ่งร้ายต่อผูอ่ื้น หลวงราชภตัต์ิแกปั้ญหาดว้ย

วิธีการ ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วิธีการแกปั้ญหาของหลวงราชภตัต์ิกบัพระสมานขา้งตน้เป็นวิธีการท่ีมุ่งร้ายหมายให้

ผูอ่ื้นไดรั้บความอบัอาย เป็นการแกปั้ญหาท่ีไม่ตรงกบัสาเหตุ เป็นการแกปั้ญหาท่ีเพิ่มพนูตณัหา

ใหก้บัตนเอง และสร้างความเดือดร้อนใหก้บัครอบครัวของหลวงวรเวสเป็นอยา่งมาก ทาํใหค้น

ในครอบครัวของหลวงวรเวสเกิดปัญหาตามมา ดงัน้ี 

 ทุกข์ ของหลวงวรเวสและคุณมลิอยากไดเ้จา้มาเป็นลูกเขย เม่ือพระสมานติดต่อมาเร่ือง 

อินทเสน ทั้งสองจึงเกิดปัญหาวา่จะตอบรับคาํเชิญใหอิ้นทเสนมาท่ีบา้นดีหรือไม่ ดงัน้ี 

 

 

พระสมาน น่ีแน่ะ แกไดเ้คยเห็นเจา้ราชบุตรเชียงรายสักก่ีหนละ 
อินทเสน  กเ็คยเห็นหลายคร้ังอยูข่อรับ 
พระสมาน แกจะทาํกิริยาลอ้ใหเ้หมือนไดไ้หม 
อินทเสน ก็เห็นพอจะไดข้อรับ แต่จะเหมือนหรือไม่เหมือน ผมรับประกนั

ไม่ได ้
พระสมาน แต่ท่ีจริงก็ไม่เปนไร ถึงจะไม่เหมือนก็ไม่เปนไร น่ีแน่ะฉันจะเล่า

อะไรให้ฟัง ฉันกบัคุณหลวงราชภตัต์ิ อยากจะลอ้ใครเล่นสักคน 

จะพาแกไปหาเขา  บอกเขาว่าแกเป็นเจา้ราชบุตรเชียงราย ดูทีว่า

เขาจะตอ้นรับแกยงัไรบา้ง เขา้ใจไหมล่ะ 
อินทเสน ขอรับ แต่ขอรับประทานโทษ ผมอยู่ขา้งจะมีขอ้หนักใจอยู่บา้ง 

คือ ถา้แมเ้ขาจบักลไดจ้ะไม่เกิดความใหญ่หรือขอรับ 
พระสมาน เปล่า มนัไม่เกิดใหญ่อะไรหรอก อยา่งมากเขาก็โกรธเป็นฟืนเป็น

ไฟไปเท่านั้น แต่คงไม่กลา้เอะอะมาก เพราะยิ่งเอะอะก็ยิ่งอาย

มาก ยงัไงๆ กต็อ้งน่ิงอยูบ่า้ง 
(นอ้ยอินทเสน:21-22) 

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  

 

125 

 

 

 

 

 

 

 สมุทัย ของหลวงวรเวสและคุณมลิเกิดจากความหลงในยศถาบรรดาศกัด์ิ เช่ือว่าคนท่ีมี

ยศถาบรรดาศกัด์ิย่อมดีกว่าสามญัชน จึงอยากไดลู้กเขยเป็นเจา้ เพื่อจะไดเ้ป็นท่ีนบัหน้าถือตา

ของคนในสงัคม ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 นิโรธ เม่ือหลวงวรเวสและคุณมลิรู้ว่าตนเองถูกหลอกจึงโกรธ ไม่ยอมให้แม่มาไลย

แต่งงานกบัอินทเสน และดูถูกอินทเสนต่างๆ นานา สุดทา้ยเม่ือความจริงเปิดเผยว่าอินทเสนคือ

เจา้ราชบุตรเชียงรายจริงๆหลวงวรเวสและคุณมลิ จึงกลบัมาสรรเสริญอินทเสน และยอมให ้ 

อินทเสนแต่งงานกบัมาไลย ทั้งหมดน้ีแสดงให้เห็นว่าหลวงวรเวสและคุณมลิต่างก็ยงัคงยึดติด

กบัยศถาบรรดาศกัด์ิ จึงตดัสินคนจากภายนอกไม่ใช่ความดีงาม ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลวงราชภตัต์ิ อ๋อ! แกตอ้งการลกูเขยเจา้ยงังั้นหรือ 
พระสมาน ถา้แกหาไดแ้กกไ็ม่เสียใจ 
หลวงราชภตัต์ิ อุว๊ะ! ตาน่ีมกัใหญ่ใฝ่สูงจริงนะ 
พระสมาน ตวัหลวงวรเวสไม่สู้กระไร สําคญัท่ีเมียแกท่านมลิแกอยู่ขา้งจะ

อวดวงศต์ระกลูของแกพอใชเ้หมือนกนั 
(นอ้ยอินทเสน:15) 

 

มลิ  ท่ีจริงฉนันึกไว.้.......... 
หลวงวรเวส ฉัน รู้แล้ว  แ ต่ตาม ท่ีหล่อนปร ะส งค์ฉัน เ ห็นท่าจ ะได้ยาก 

เพราะฉะนั้นถา้ไดเ้จา้ราชบุตรกจ็ะไม่เลวนะหล่อน 
มลิ  ไม่เลว ท่ีจริงฉนัจะยอมชมใหว้า่ค่อนขา้งดีเสียอีก... 

หลวงวรเวส ถา้ยงังั้นเป็นอนัตกลงใหเ้ชิญเขานะ 
(นอ้ยอินทเสน:46-47) 

 

มลิ ก็ลูกสาวคุณน่ะ คุณไม่เสียดายหรือ จะยอมยกให้อา้ยข้ีขา้มา้ครอก

ยงังั้นไดห้รือ 
หลวงวรเวส ความผิดมนัอยู่ท่ีเราเอง เราปล่อยให้เขารักใคร่กนั จะเอาโทษลูก

สาวไม่ถูก...น่ีน่ะ! แกกดููหนา้ตาเป็นผูดี้ เพราะฉะนั้นฉันขอพดูกะ

แกอย่างผูดี้ ขอให้แกไปเสียคราวหน่ึง แลว้ถึงค่อยพูดกันต่อไป

คราวหนา้ 
อินทเสน เม่ือคุณหลวงประสงคเ์ช่นนั้นผมก็จาํจะตอ้งยอมตาม (ตั้งท่าจะไป) 

(พระยารามฤทธิไกรเดินเขา้มาจากทางขวา) 
พระยาราม (พบอินทเสน)อา้ว! เจา้ราชบุตรอยูน่ี่เองแหละหรือ 
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มรรค เม่ือหลวงวรเวสและคุณมลิอยากไดอิ้นทเสนเป็นลูกเขย จึงไดว้างแผนชกัชวน

ให้อินทเสนมาอยู่ท่ีบา้นตน เพื่อจะได้เปิดโอกาสให้อินทเสนใกลชิ้ดกับแม่มาไลย วิธีการ

แกปั้ญหาดงักล่าวเป็นไปเพื่อตอบสนองความตอ้งการของหลวง วรเวสและคุณมลิ หลวงวรเวส

คุณมลิแกปั้ญหาดว้ยวิธีการ ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากการแกปั้ญหาของหลวงราชภตัต์ิแสดงใหเ้ห็นว่าไม่ไดท้าํใหห้ลวงราชภตัต์ิพน้จาก

สภาพปัญหานั้นๆ แต่เป็นการแกปั้ญหาเพื่อตอบสนองโทสะของหลวงราชภตัต์ิ เน่ืองจากหลวง

ราชภตัต์ิตอ้งการแกแ้คน้หลวงวรเวส การแกปั้ญหาดว้ยวิธีการดงักล่าวไดส้ร้างความวุ่นวายให้

ครอบครัวของหลวงวรเวส จึงเป็นการเบียดเบียนผูอ่ื้น สุดทา้ยการแกปั้ญหาของหลวงราชภตัต์ิก็

ไดท้าํใหห้ลวงราชภตัต์ิมีชีวิตท่ีวุน่วายมากข้ึน 

หลวงวรเวส ออ้ประเด๋ียว ฉนัมีอะไรท่ีจะปรึกษาหล่อนสักหน่อย ฉนัทราบจากคุณ

พระสมานวา่เวลาน้ี เจา้ราชบุตรไปเช่าบา้นเขาอยูแ่ห่งหน่ึง เรือนเลก็

นิดเดียวเท่านั้น 
มลิ  แลว้ยงัไงล่ะ 
หลวงวรเวส อา้ยตึกหลงัเลก็ของเรามนักอ็ยูเ่ปล่า ฉนัหมายวา่จะเชิญใหเ้จา้ราชบุตร

มาพกัอยูท่ี่นัน่ หล่อนจะเห็นยงัไง 
มลิ  คุณประสงคอ์ะไร 
หลวงวรเวส อา้วฉันเห็นว่า น่าจะมีผลสองประการ ประการหน่ึงเราจะมีช่ือเสียง

ว่าไดจ้ดัการรับรองเจา้ประเทศราช ท่ีเป็นของแน่นอน อีกประการ

หน่ึงฉันเห็นวา่สวนของเราหรือก็ใชร่้วมกนักะตึกเลก็นัน่อยู.่..เราก็มี

แต่จดัการให้แม่มาไลยลงชมสวน เป็นคร้ังเป็นคราวเท่านั้น เจา้ราช

บุตรเห็นผา่นแวบไปแวบมาข้ีคร้านใจเตน้ไปเสียอีก 
(นอ้ยอินทเสน:45-46) 

หลวงวรเวส เอะ๊! เจา้ราชบุตรไหน....ราชบุตรเมืองเชียงรายน่ะหรือครับ 
พระยาราม อา้ว! กน่ี็ยงัไงล่ะ (ช้ีอินทเสน)... 
มลิ ดิฉนัไม่ไดเ้ช่ือเลยทีเดียว ดิฉนัรู้อยูที่เดียว วา่นัน่น่ะเจา้ราชบุตรจริงๆ ดู

แต่กิริยาเท่านั้นกเ็ห็นได.้.. 
หลวงวรเวส เจา้คุณมาพอเหมาะทีเดียว จะไดม้าช่วยการแต่งงานเจา้ราชบุตรกบัแม่

มาไลยบุตรสาวผม 
พระยาราม ผมยนิดีมาก... 

 (นอ้ยอินทเสน:80-82) 
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 13.นักเรียนนายร้อยสวสัดิ์ จากเร่ืองความดีมีไชย 

 ทุกข์ ของนายสวสัด์ิคือนายสวสัด์ิถูกจบัมาสอบสวนในขอ้หาขโมยความลบัทางทหาร 

นายสวสัด์ิไม่กลา้บอกขอ้มูลเก่ียวกบัพยานบุคคลของตนเอง ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมุทัย เหตุแห่งปัญหาของนายสวสัด์ิ คือนายสวสัด์ิรักแม่สายหยุดมาก จึงไดโ้กหก

ผูบ้งัคบับญัชาเพื่อหนีไปเท่ียวกบัแม่สายหยดุ ดงันั้นนายสวสัด์ิจึงไม่กลา้เล่าความจริงใหทุ้กคน

ฟัง เพราะกลวัวา่จะทาํใหแ้ม่สายหยดุเส่ือมเสียช่ือเสียง  

 นิโรธ เม่ือสวสัด์ิไม่ยอมบอกความจริงกบัทุกคนจึงทาํใหส้วสัด์ิยงัคงตกเป็นผูต้อ้งสงสัย

ต่อไป ถูกจบักมุ และถูกดูหม่ิน ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

และ 

 

 

 

 

 

นอกจากน้ีผลจากการแกปั้ญหาของสวสัด์ิยงัไดส้ร้างความทุกขใ์หก้บัคนรอบขา้งทั้ง

ผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนๆ โดยเฉพาะสายหยดุหญิงคนรัก เพราะทุกคนรู้วา่สวสัด์ิเป็นคนดี 

กาํแหง ท่ีไปเท่ียวเรือน่ะแกไปกบัใคร 
สวสัด์ิ กบั-กบั-เพ่ือนคนหน่ึง 
กาํแหง ช่ือไร 
สวสัด์ิ ผม-ผม-ผมตอ้งขอประทานความกรุณาใตเ้ทา้ ขอให้ใตเ้ทา้เช่ือผม วา่ไม่ไดไ้ป

ทาํผดิคิดร้ายอะไรจริงๆ 
กาํแหง กถ็า้เช่นนั้นทาํไมถึงจะบอกฉนัไม่ได ้

(ความดีมีไชย:143) 

 

กาํแหง ...นายคาํคุมตวัยายสวสัด์ิไปท่ีค่าย (จ่านายสิบคนหน่ึงเรียกให้พลทหารสองคน

เขา้คุมสองขา้งตวันายสวสัด์ิ นายสวสัด์ินั้นตกตะลึงท่าทางไม่รู้ทางเหนือทางใต้

อะไร...) 
(ความดีมีไชย:129) 

 

สราวธุ ...พวกนกัเรียนพากนัมาหลายคน...จะมาเยี่ยมนายสวสัด์ิร้อยตรีจรูญไม่อนุญาต

แลว้มิหนาํซํ้ าพูดดว้ยว่าไม่ควรจะคบคา้สมาคมกบัผูท่ี้เป็นเส้ียนหนามศตัรูแก่

กองทหาร 

(ความดีมีไชย:136-137) 
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กาํแหง เหตุอะไร 
ทรัพย ์ เหตุให้แม่สายหยุดร้องไห้พะอืดพะอมมาตั้ งแต่เช้า ตั้ งแต่ไดท้ราบเร่ืองว่าพ่อ

สวสัด์ิถกูจบัถกูกมุอะไรกนั กใ็ส่เสียโฮๆ เหมือนใครตาย... 
(ความดีมีไชย:145) 

 

มรรค วิธีการท่ีนายสวสัด์ิเลือกใชใ้นการแกปั้ญหาคือการเสียสละ กล่าวคือนายสวสัด์ิ

ไม่ยอมเปิดเผยความจริงว่าวนัท่ีเกิดเหตุการณ์ขโมยความลบัทางทหารตนอยู่กบัแม่สายหยุด 

เพราะกลวัแม่สายหยดุจะเสียช่ือเสียง แมว้ิธีการแกปั้ญหาของนายสวสัด์ิจะเกิดข้ึนจากเจตนาท่ี

เป็นกศุล แต่ผลของการแกปั้ญหากลบัทาํใหต้นเองไม่สามารถหลุดพน้จากปัญหาได ้และยงัเป็น

การสร้างความทุกขใ์หก้บัคนรอบขา้งอีกดว้ย นายสวสัด์ิแกปั้ญหาดว้ยวีการ ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วิธีการแก้ปัญหาของนายสวสัด์ิทาํให้นายสวสัด์ิยงัคงตกเป็นผูต้อ้งสงสัย และสร้าง

ความทุกขใ์หก้บัแม่สายหยดุเป็นอยา่งมาก ดงัน้ี 

 ทุกข์ ของแม่สายหยุดคือนายสวสัด์ิคนรักตกเป็นผูต้อ้งสงสัยในขอ้หาขโมยความลบั

ทางการทหารและถูกจบั ดงัน้ี 

  

 

 

 

 

สมุทยั เหตุแห่งปัญหาของแม่สายหยดุ คือแม่สายหยดุรักสวสัด์ิ จึงเสียใจเม่ือรู้ว่าตนเอง

เป็นสาเหตุใหส้วสัด์ิตกเป็นผูต้อ้งสงสัยและไดรั้บความเดือดร้อน กล่าวคือสายหยดุไดน้ดัหมาย

สวสัด์ิให้มาพายเรือเล่นกบัตน จึงทาํให้สวสัด์ิหายไปในเวลาท่ีมีคนร้ายมาบุกค่ายทหาร สวสัด์ิ

จึงตกเป็นผูต้อ้งสงสยั 

 นิโรธ เม่ือสายหยดุเป็นพยานยนืยนัความบริสุทธ์ิใหน้ายสวสัด์ิ ประกอบกบัหลกัฐานท่ี

หลวงกาํจดัทุรชนหามาได ้จึงทาํใหส้วสัด์ิพน้ขอ้กล่าวหา ดงัน้ี 

กาํแหง กถ็า้เช่นนั้นทาํไมจึงจะบอกฉนัไม่ได ้
สวสัด์ิ เพราะผมไม่ขอเอาตวัรอดโดยทางท่ีจะตอ้งใหค้นอ่ืนเสียช่ือ 
กาํแหง ทาํไมเขาจึงจะตอ้งเสียช่ือ 
สวสัด์ิ ผมขอประทานกราบเรียนตามตรง เพราะผูท่ี้ไปดว้ยกบัผม เขาเป็นผูห้ญิงสาวท่ี

ยงัไม่มีผวั เพราะฉะนั้นผมไดส้าบานกบัเขาไวว้่าจะไม่บอกกบัใครทราบเลยว่า 

ผมกบัเขาไดล้งเรือไปเท่ียวดว้ยกนัสองต่อสอง 
กาํแหง ฮือ! แกน่ีก็ออกแต่จะมีบา้ๆอยู่ จะยอมเสียช่ือตวัเอง เพื่อรักษาช่ือผูห้ญิงทีเดียว

หรือ นึกดูเสียใหดี้ก่อนนะ... 
(ความดีมีไชย:143-144) 
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มรรค เม่ือสายหยุดทราบว่านายสวสัด์ิคนรักถูกจบักุม แม่สายหยุดไดเ้ลือกแกปั้ญหา

ดว้ยการเสียสละ กล่าวคือแม่สายหยุดสามารถเป็นพยานบุคคลให้นายสวสัด์ิไดว้่าตนอยู่กบั

สวสัด์ิในวนัและเวลาท่ีคนร้ายมาบุกค่ายทหาร แม่สายหยุดไดบ้อกความจริงแก่พระยากาํแหง 

โดยไม่กลวัวา่ตนเองจะเสียช่ือเสียง เป็นการเสียสละช่ือเสียงของตนเพือ่ใหค้นรักรอดพน้จากขอ้

กล่าวหา แมว้า่การแกปั้ญหาของสายหยดุจะเกิดจากเจตนาดี แต่ก็เป็นการสร้างความทุกขใ์หก้บั

แม่ทรัพยผ์ูเ้ป็นมารดาท่ีตอ้งอบัอายขายหนา้ อีกทั้งการแกปั้ญหาของสายหยดุเป็นการกระทาํท่ี

เกิดจากอารมณ์รักทาํใหข้าดสติ วิธีการแกปั้ญหาของแม่สายหยดุ ดงัน้ี  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากเร่ืองความดีมีไชยการแกปั้ญหาของทั้งสวสัด์ิและแม่สายหยุดคือการเสียสละ โดย

ต่างฝ่ายต่างยอมเสียสละช่ือเสียงอนัดีงามของตนเพื่อปกป้องคนรัก เป็นการแกปั้ญหาท่ีเกิดจาก

เจตนาดี แต่การแกปั้ญหาดงักล่าวเป็นการแกปั้ญหาเพื่อตอบสนองอารมณ์รักท่ีมีใหก้นั เป็นการ

แกปั้ญหาท่ีทาํให้คนรอบขา้งของทั้งสองฝ่ายไดรั้บความเดือดร้อนและเกิดความทุกข ์กล่าวคือ

กาํแหง ทหารบก เม่ือคืนน้ีไดม้าเกิดเหตุร้ายข้ึนในหมู่เรา...และเม่ือคืนน้ีพวกเราเองได้

ถูกจบัสงสัยคนหน่ึง กล่าวคือนกัเรียนนายร้อยสวสัด์ิ...แต่ไดต้วัผูท่ี้ประพฤติ

ผิดคิดประทุษร้ายต่อกองทหารบกไดแ้ลว้ เหตุฉะน้ีขา้พเจา้มีความยนิดีปล่อย

ตวันกัเรียนนายร้อยสวสัด์ิใหพ้น้จากท่ีคุมขงั   
(ความดีมีไชย:155) 

 

สายหยดุ พ่ีสวสัด์ิไม่ยอมบอกเจา้คุณว่า เม่ือวานน้ีเขาลงเรือไปกบัใครไม่ใช่หรือ...การท่ี

เธอปิดความขอ้น้ีเองทาํใหดู้เป็นมีพิรุธมาก 

กาํแหง เป็นเช่นนั้น 

สายหยดุ แต่ท่ีจริงดิฉันขอยืนยนัว่า ในเวลาระหว่าง 4 นาฬิกาก่ึง เม่ือพี่สวสัด์ิไปจากค่าย 

จนถึงเวลา 8 นาฬิกาหลงัเท่ียง เม่ือเธอกลบันั้นเธอไม่ไดไ้ปเดินวุ่นวายท่ีป้อม

หรือท่ีไหนเลย 

กาํแหง หล่อนรู้ไดอ้ยา่งไร 

สายหยดุ เพราะเขาไปอยูก่บัดิฉนัเอง เขาลงเรือไปดว้ยกนักบัดิฉนัสองต่อสอง 

ทรัพย ์ ...จะตายจริง เกิดมาไม่เคยพบเคยเห็น ผูห้ญิงสาวๆ ลูกผูล้ากมากดีไปเท่ียวข่ีเรือข่ี

แพกบัผูช้ายหนุ่มสองต่อสอง ตายๆ! น่ีกข็ายหนา้เขาแยเ่ท่านั้นเอง กรรมๆ จริงๆ 

(ความดีมีไชย:145-146) 
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นายสวสัด์ิและแม่สายหยุดแก้ปัญหาโดยคาํนึงถึงเฉพาะคนรักของตน โดยไม่ได้คาํนึงถึง

ผลกระทบต่อคนอ่ืนๆรอบขา้ง จึงเป็นการแกปั้ญหาท่ียงัไม่สอดคลอ้งกบัวิธีของมรรค 

 

การวิเคราะห์การแกปั้ญหาของตวัละครในบทละครพดูพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จ

พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั โดยใชอ้ริยสจัส่ีดงักล่าวขา้งตน้นั้น ผูว้ิจยัพบลกัษณะการแกปั้ญหาของ

ตวัละคร คือการแกปั้ญหาไดส้อดคลอ้งกบัอริยสัจส่ี และแกปั้ญหาแลว้ก่อให้เกิดความวุ่นวาย

ตามมา ตวัละครท่ีแกปั้ญหาไดส้อดคลอ้งกบัอริยสัจส่ีพบในเร่ือง หัวใจนกัรบ แกแ้คน้ เห็นแก่

ลูก ฉวยอาํนาจ หนงัเสือ มหาตมะ และโพงพาง ซ่ึงจากการศึกษาพบว่าปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหต้วั

ละครแกปั้ญหาไดส้อดคลอ้งกบัอริยสจัส่ีไดน้ั้นกคื็อตอ้งสามารถคน้พบเหตุแห่งความทุกข ์หรือ

เหตุแห่งปัญหาดว้ยตนเอง จึงจะสามารถเลือกวิธีการแกปั้ญหาไดส้อดคลอ้งกบัสาเหตุและมรรค 

อนัส่งผลให้ตวัละครพน้จากปัญหาความทุกขน์ั้นๆได ้ส่วนตวัละครท่ีแกปั้ญหาแลว้ก่อให้เกิด

ความวุ่นวายพบในเร่ืองขนมสมกบันํ้ ายา เจา้ขา้,สารวดั! เสียสละ ผูร้้ายแผลง หม่ินประมาทศาล 

จดัการรับเสด็จ ฟอกไม่ฃาว  หาโล่ กลแตก หมายนํ้ าบ่อหนา้ บ่วงมาร นอ้ยอินทเสน และความ

ดีมีไชย ซ่ึงจากการศึกษาพบว่าตวัละครท่ีแกปั้ญหาแลว้ก่อใหเ้กิดความวุ่นวายนั้นมีปัจจยัสาํคญั 

คือตวัละครเหล่านั้นไม่สามารถคน้พบเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหาได ้จึงเลือกวิธีการแกปั้ญหาไม่

ตรงสาเหตุและไม่เป็นไปตามวิธีการของมรรค อนัส่งผลใหต้วัละครไม่สามารถหลุดพน้ไปจาก

ปัญหานั้นๆได ้และยงัทาํใหต้วัละครพบความยุง่ยากในชีวิตมากข้ึน 

การวิเคราะห์การแกปั้ญหาดว้ยอริยสจัส่ีเป็นส่ิงท่ีแสดงใหเ้ห็นสาเหตุของการเกิดปัญหา

ไดอ้ยา่งชดัเจน กล่าวคือเหตุแห่งการเกิดปัญหาหรือความทุกข ์เกิดจากการท่ีมนุษยย์งัยึดติดอยู่

กบัความอยากในอารมณ์ท่ีน่ารักใคร่ ความอยากมีอยากเป็นโน่นเป็นน่ี และความไม่อยากมี

อยากเป็น ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเรียกว่าตณัหานั่นเอง นอกจากน้ีการท่ีมนุษยย์งัคงยึดติดอยู่กบัความรัก 

โลภ โกรธ และหลง ซ่ึงหากสามารถทาํใหส่ิ้งเหล่าน้ีไม่เกิดข้ึนในความคิดและจิตใจ ก็จะทาํให้

สามารถดาํเนินชีวิตไดอ้ย่างมีความสุขและมีความราบร่ืนในชีวิต  ดงัจะเห็นไดจ้ากเหตุแห่ง

ปัญหาท่ีเกิดกบัตวัละคร อนัไดแ้ก่ ความรัก เห็นไดจ้ากเร่ือง หนังเสือ เสียสละ ฟอกไม่ฃาว     

หาโล่ และความดีมีไชย ความโลภ ไดแ้ก่ เห็นแก่ลูก ผูร้้ายแผลง โพงพาง กลแตก และหมายนํ้ า

บ่อหน้า ความโกรธ ไดแ้ก่ ขนมสมกบันํ้ ายา แกแ้คน้ หม่ินประมาทศาล จดัการรับเสด็จ และ

นอ้ยอินทเสน และความหลงนั้น ไดแ้ก่ หัวใจนกัรบ ฉวยอาํนาจ มหาตมะ เจา้ขา้,สารวดั! และ

บ่วงมาร 

อน่ึง การแก้ปัญหาของตวัละครจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จนั้นข้ึนอยู่กับตวัละครว่าจะ

สามารถพบสาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหาไดห้รือไม่ เม่ือตวัละครพบสาเหตุและยอมรับตามความ
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เป็นจริง ตัวละครก็จะเกิดสติปัญญาและเลือกวิธีการแก้ปัญหาท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม จน

สามารถคล่ีคลายปมปัญหาเหล่านั้นได ้สาํหรับวิธีการแกไ้ขปัญหาท่ีไม่เป็นไปตามวิธีการแห่ง

มรรคนั้น มกัก่อใหเ้กิดความเดือดร้อนตามมา เน่ืองจากเป็นการกระทาํท่ีผดิศีล โดยเฉพาะศีลใน

ขั้นตน้กคื็อ “ศีล 5” นัน่เอง 

การวิเคราะห์การแกปั้ญหาของตวัละครโดยใชอ้ริยสัจส่ีจึงเป็นการแสดงใหเ้ห็นผลของ

การแกปั้ญหา อนัจะใหบ้ทเรียนชีวิตแก่มนุษยไ์ดเ้ป็นอยา่งดี กล่าวคือใหม้นุษยไ์ดข้อ้คิดท่ีทาํให้

เกิดความตระหนกัว่าการยอมรับสภาพความเป็นจริงของปัญหาท่ีเกิดข้ึนว่าเป็นอยา่งไรนั้นเป็น

ส่ิงท่ีสาํคญั เพราะจะสามารถนาํไปสู่การแกไ้ขปัญหาไดถู้กตอ้งตรงจุด  ซ่ึงเป็นการแสดงใหเ้ห็น

ว่าหากบุคคลใดก็ตามแกไ้ขปัญหาดว้ยการใชอ้ริยสัจส่ี ปัญหาเหล่านั้นก็สามารถท่ีจะคล่ีคลาย

ไปได ้และจะไม่มีโอกาสกลบัมาเกิดซํ้ าไดอี้ก เน่ืองจากบุคคลผูน้ั้นไดข้จดัสาเหตุท่ีแทจ้ริงของ

ปัญหาไดห้มดส้ินแลว้ 
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บทที ่5 

 
วเิคราะห์แนวคดิของพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หัวทีป่รากฏใน 

ความขัดแย้งและการแก้ปัญหาของตัวละคร 
 

 พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัทรงใชล้ะครเป็นส่ือในการอบรมประชาชน ดงันั้น

บทละครพระราชนิพนธ์ของพระองคจึ์งปรากฏแนวคิดดา้นต่างๆเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงสามารถนาํมา

ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัไดเ้ป็นอยา่งดี 
 แนวคิด หมายถึง ความคิดท่ีมีแนวทางปฏิบติั1 เพ่ือให้บุคคลในสังคมมีแนวทางในการ

ประพฤติปฏิบติัไปในทางเดียวกนั การพิจารณาแนวคิดของบุคคลหรือผูแ้ต่งท่ีส่ือผ่านวรรณคดี

สามารถศึกษาไดจ้ากตวัละคร บทสนทนาระหว่างตวัละคร เหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ใน

เร่ือง2 แนวคิดพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัท่ีปรากฏในบทละครพดู มีดงัน้ี 

 

1. แนวคดิเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม 

 คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงามความดี 3 ท่ีบุคคลพึงปฏิบติัเพื่อให้ชีวิตประสบความสุข

และความเจริญรุ่งเรือง จริยธรรม หมายถึง ธรรมท่ีเป็นขอ้ประพฤติปฏิบติั4 ดังนั้นแนวคิดเร่ือง

คุณธรรม จริยธรรม จึงเป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้ประพฤติท่ีควรปฏิบติั และศีลธรรมต่างๆ เพื่อ

ก่อให้เกิดความสุขสงบทั้งกบัตนเอง สังคม และประเทศชาติ แนวคิดเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม ท่ี

ปรากฏในบทละครพดูพระราชนิพนธ์พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั มีดงัน้ี 

 

 1.1 ความเสียสละ  

 ความเสียสละท่ีปรากฏจากความขดัแยง้และการแกปั้ญหาของตวัละครในบทละครพดูพระ

ราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวมี 2 ระดบั คือ ความเสียสละระดบัชาติ และ

ความเสียสละระดบับุคคล ดงัน้ี 

                                                 
1
 ราชบณัฑิตยสถาน,พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (กรุงเทพฯ: นานมีบุค๊ส์พบัลิเคชัน่, 2546), 599. 

2
 บุญยงค ์เกศเทศ,แลแลอดวรรณกรรมไทย (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2536), 5-6. 

3
 ราชบณัฑิตยสถาน,พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน,253. 

4
 เร่ืองเดียวกนั,291. 
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พระภิรมย ์ ถา้ผูห้ญิงเขาสัญญาวา่จะไม่พดู จะไม่พอฤๅ 
ผูบ้งัคบัการ ชอบกลอยู ่น่ีแน่ะท่านพระ ฉันจะบอกอะไรให้ ถา้ท่านจะยอมตามท่ีฉัน

ขอเม่ือแต่ก้ีน้ีแลว้ล่ะก็ ฉันจะยอมใจดีให้มากๆ ไม่ใช่แต่จะยกโทษตวั

ท่านพระทั้ งนายผูห้ญิงทั้ งสองคน ฉันก็จะปล่อยให้ไปตามปรารถนา

ทนัที... 
พระภิรมย ์ ฉนัไม่ตอ้งการความกรุณาของท่าน 
อุไร  คุณพอ่คะ เขาจะทาํอะไร 
พระภิรมย ์ เขาจะใหพ้อ่ขายชาติ... 
ผูบ้งัคบัการ ฉนัไดช้ี้แจงแลว้วา่ โทษพอ่หล่อนฉกรรจม์าก ตามกฎสงครามพอ่ตอ้งถึง

ตาย...ถา้พ่อหล่อนตอบสองสามคาํเท่านั้นพอแลว้ ฉันจะยอมยกชีวิตให ้

หล่อนช่วยพดูจากบัพอ่หล่อนสักหน่อยไม่ไดที้เดียวฤๅ 

อุไร (พดูเสียงเครือ) ไม่ได ้ดิฉนัเป็นหญิงกจ็ริง แต่ดิฉนัเป็นคนไทย ถึงจะเสีย

พอ่คนหน่ึงกดี็กวา่จะเสียความเป็นพลเมืองดี 
(หวัใจนกัรบ:232-233) 

  1.1.1 ความเสียสละระดับชาติ คือ ความเสียสละท่ีบุคคลหน่ึงแสดงออกในลกัษณะ

ต่างๆ โดยมิไดค้าํนึงถึงความสุขแห่งตน ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือประโยชน์ของส่วนรวม ความมัน่คง 

ความสงบสุข และความปลอดภยัของประเทศชาติ พบในเร่ือง หัวใจนกัรบ มหาตมะ และเสียสละ 

ดงัน้ี 

  เร่ืองหัวใจนักรบ เป็นเร่ืองราวของพระภิรมยว์รากรและครอบครัวท่ีถูกขา้ศึกจบัตวั

เป็นเชลย พระภิรมยไ์ดย้งิทหารฆ่าศึกเสียชีวิตหลายคนโดยท่ีพระภิรมยไ์ม่ไดเ้ป็นทหาร ลูกเสือ หรือ

เสือป่า ดงันั้นพระภิรมยจึ์งมีโทษประหารชีวิต ผูบ้งัคบัการฝ่ายขา้ศึกไดย้ืน่ขอ้เสนอใหพ้ระภิรมยก์บั

ครอบครัวว่า ถา้พระภิรมยย์อมบอกความลบัเก่ียวกับทหาร ลูกเสือ หรือเสือป่า พระภิรมยแ์ละ

ครอบครัวจะปลอดภยั แต่พระภิรมยไ์ดเ้ลือกเสียสละชีวิตของตนโดยไม่บอกความลบัดังกล่าว 

รวมทั้งอุไรบุตรสาวของพระภิรมยก์็ไดเ้ลือกเสียสละชีวิตของพ่อโดยไม่บอกความลบัเช่นกนั การ

กระทาํของทั้งพระภิรมยแ์ละอุไรแสดงแนวคิดเร่ืองความเสียสละชีวิตของตนและบุคคลอนัเป็นท่ีรัก

เพื่อปกป้องประเทศชาติไดเ้ป็นอยา่งดี โดยเฉพาะพฤติกรรมของอุไรแสดงใหเ้ห็นแนวคิดเร่ืองความ

เสียสละวา่ผูห้ญิงกส็ามารถท่ีจะเสียสละเพื่อปกป้องประเทศชาติไดเ้ช่นกนั ดงัปรากฏในบทสนทนา

ตอนน้ีวา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  เร่ืองมหาตมะ เป็นเร่ืองราวของเศรษฐีสนท่ีไม่เห็นดว้ยกบัการบริจาคเงินเพื่อสร้าง

เรือรบ แต่สุดทา้ยเม่ือเศรษฐีสนไดรู้้ถึงประโยชน์ของเรือรบว่าสามารถช่วยป้องกนัประเทศชาติจาก
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ขา้ศึกศตัรูได ้เศรษฐีสนจึงไดก้ลบัใจเสียสละเงินเป็นจาํนวนมากเพื่อสร้างเรือรบ พฤติกรรมดงักล่าว

ของเศรษฐีสนแสดงให้เห็นแนวคิดเร่ืองความเสียสละประโยชน์ หรือความสุขส่วนตน เพื่อ

ประโยชน์ของส่วนรวม ดงัปรากฏในบทสนทนาตอนน้ีวา่ 

 

 

 

 

 

 

 

  เร่ืองเสียสละ เป็นเร่ืองราวของนายพนัโท พระรามพลภทัรท่ีไดเ้ดินทางไปท่ีสนาม

รบและไดรั้บทราบว่าขา้ศึกไดล้อบเขา้มาวางระเบิดในค่ายทหารของตน พระรามไดเ้ส่ียงอนัตราย

ในการคน้หาระเบิดดว้ยตนเอง พฤติกรรมของพระรามแสดงให้เห็นความเสียสละชีวิตเพ่ือปกป้อง

ประเทศชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์โดยท่ีพระรามมิไดค้าํนึงถึงความปลอดภยัของตนเอง ดงั

ปรากฏในบทสนทนาตอนน้ีวา่ 

 

 

 

 

 

 

  1.1.2 ความเสียสละระดับบุคคล คือ ความเสียสละท่ีบุคคลหน่ึงแสดงกบับุคคลอ่ืน 

โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้บุคคลนั้นไดรั้บความสุข พบในเร่ือง เห็นแก่ลูก หนงัเสือ เสียสละ และ

ความดีมีไชย ดงัน้ี 

  เร่ืองเห็นแก่ลูก เป็นเร่ืองราวของนายลํ้าอดีตขา้ราชการท่ีทาํผิดจนถูกตดัสินจาํคุก 

เม่ือนายลํ้าพน้โทษจึงคิดอยากจะมาพึ่งพาแม่ลออซ่ึงเป็นบุตรสาว เร่ืองน้ีแสดงแนวคิดเร่ืองความ

เสียสละของพอ่ท่ีมีต่อลูก กล่าวคือนายลํ้ายอมเสียสละความสุขของตนเองดว้ยการไม่บอกความจริง

กบัแม่ลออว่าตนคือพ่อท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ีเพื่อให้แม่ลออมีความสุขกบัภาพของพ่อซ่ึงแสนดีท่ีเธอได้

จินตนาการข้ึนมา ดงัปรากฏในบทสนทนาตอนน้ีวา่ 

สน วานเอาเชก็น้ีไปส่งเจา้พนกังานราชนาวสีมาคมทีเถอะ 
สวสัด์ิ (รับเชก็ไปอ่าน) แม่เจา้โวย้ ! เปนหา้พนับาททีเดียวฤๅ 
สน เท่านั้นก่อน ต่อไปบางทีฉนัจะเขา้อีก 
ละไม แหมคุณ! อะไรเขา้มากมายถึงปานนั้นเทียวฤๅ 
สน ไม่มากเกินไปเลย ฉนัศรัทธาอยา่งนั้น ... 

(มหาตมะ : 187) 

 
 

หลวงศุภศร คุณพระ ผมขอพูดอย่างจริงใจว่า ผมไม่เห็นดว้ยเลยในการท่ีคุณพระ

จะอยู่กาํกบัการคน้หาหลุมระเบิดคร้ังน้ี ชีวิตของคุณพระมีราคามาก

เกินท่ีจะเอามาพร่าเสียเช่นน้ี 
พระราม คุณหลวง, เราเป็นทหาร ไดต้ั้งใจท่ีจะสละชีวิตสําหรับชาติ, ศาสนา, 

พระมหากษตัริย ์แลว้ไม่ใช่หรือ? ...การตายกลางสนามเป็นความตาย

อยา่งงดงามท่ีสุดท่ีลกูผูช้ายจะประสบได.้.. 
(เสียสละ 90-91) 
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ลํ้า หล่อนไดเ้ขียนรูปพอ่ของหล่อนข้ึนไวใ้นใจเป็นคนท่ีดีไม่มีท่ีติ ผมไม่ตอ้งการจะ

ลบรูปนั้นเสียเลย(ถอดแหวนวงหน่ึงจากน้ิว) น่ีแน่ะครับแหวนน้ีเป็นของแม่นวล 

ผมไดติ้ดไปดว้ยส่ิงเดียวเท่าน้ีแหละ เจา้คุณไดโ้ปรดเมตตาผมสักที พอถึงวนั

แต่งงานแม่ลออ เจา้คุณไดโ้ปรดให้แหวนน้ีแก่เขา บอกว่าเป็นของรับไหวข้อง

ผม ส่งมาแทนตวั 
ภกัดี (รับแหวน) ไดซิ้เพื่อนเอ๋ย ฉนัจะจดัการตามแกสั่ง อยา่วติกเลย 
ลํ้า แลว้ผมขออะไรอีกอยา่ง...อยา่ไดบ้อกความจริงแก่แม่ลออเลย ให้เขาคงนบัถือ

รูปผมอนัเก่านั้นวา่เป็นพอ่เขา และใหน้บัถือตวัผมเป็น-เหมือนอา 
(เห็นแก่ลูก:227-228) 

 

ศกัรินทร์ ทางท่ีพอจะทาํไดมี้อยู่คือ เราตอ้งพยายามล่อเสือไวใ้ห้มวัพะวงอยู่

ทางน้ี แลว้ให้ใครคนหน่ึงค่อยยอ่งออกทางหลงัเรือน ไปข้ึนรถยนต์

รีบขบัเขา้ไปในเมือง ขอแรงตาํรวจภธูรมาช่วยยงิเสือ... 
ศุภสาส์น ในกิจการท่ีอาจจะตอ้งการสมองคิดเช่นน้ี จะไวใ้จคนใชอ้ย่างไรได ้

ฉนัเองจะเป็นผูไ้ป...ผมขอเอาดาบน่ีไปใชป้้องกนัตวันะขอรับ... 
ศกัรินทร์ คุณพระ ผมขอพูดโดยจริงใจ ว่าผมไดนึ้กตั้งแต่ตน้ว่าคุณพระคงจะ

เป็นผูรั้บอาสาไป แต่ท่ีผมไม่ไดอ้อกนามคุณพระเสียแต่แรกก็เห็นว่า

คุณพระเป็นผูท่ี้มีครอบครัวซ่ึงคุณพระตอ้งถนอม 
ศุภสาส์น ขอรับ แต่คนอ่ืนๆ ก็มีเช่นนั้นเหมือนกัน ท่ีผมรับอาสาไปคร้ังน้ี ก็

เพราะผมรู้วา่เป็นหนา้ท่ีของผมท่ีจะตอ้งทาํการเพ่ือให้ครอบครัวและ

มิตรของผมไดพ้น้ภยั 
(หนงัเสือ:78-80) 

 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  เร่ืองหนังเสือ เป็นเร่ืองราวของพระศุภสาส์นโศภิตกบัสุกญัญาซ่ึงเป็นสามีภรรยา

กนัและนายประเสริฐชายหนุ่มท่ีหลงรักสุกญัญา กล่าวคือนายประเสริฐอยากแสดงความรักท่ีตนมี

ใหสุ้กญัญาจึงคิดไปล่าเสือเพื่อนาํหนงัเสือมามอบใหสุ้กญัญาเพื่อเป็นตวัแทนแห่งความรัก แต่การล่า

เสือนั้นไม่ประสบผลสาํเร็จ เสือจึงไดติ้ดตามนายประเสริฐมายงับา้นพกั พระศุภสาส์นจึงไดอ้าสาท่ี

จะฝ่าการจู่โจมของเสือเพื่อไปตามตาํรวจมาช่วยทุกคน พฤติกรรมของพระศุภสาส์นแสดงแนวคิด

เร่ืองความเสียสละทั้งในฐานะผูน้าํครอบครัวและเสียสละเพ่ือมิตร ดงัปรากฏในบทสนทนาตอนน้ี

วา่ 
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พระราม ขอทาํพินัยกรรมน้ีไวต่้อหน้าพยานว่า บรรดาทรัพยส์มบติัทั้งปวงท่ี

เป็นของขา้พเจา้น้ี- เม่ือขา้พเจา้ล่วงลบัไปแลว้ ขา้พเจา้ขอยกให้เป็น

สิทธ์ิแก่นางสาวศรี วรวิสัย, บุตรีพระยาวิเศษ วรวิสัย (เทพชะงัก.) 

เขียนไปสิคุณ. ฉันเหน่ือยอยู.่ (เทพเขียน,แลว้เงยหน้าคอยฟังต่อไป.) 

และขอใหน้างสาวศรี วรวสิัย รับทรัพยส์มบติัของขา้พเจา้ไวเ้ป็นพยาน

แห่งความรักอนัสุดท่ีจะพรรณนา.-เขียนแลว้หรือ? 
เทพ  (เสียงเครือ.) แลว้ขอรับ. 

พระราม อน่ึงเงินเจ็ดหม่ืนบาทท่ีขา้พเจา้ไดใ้หน้ายร้อยโทเทพ เทพโยธิน ยมืไป

เม่ือก่อนท่ีกรมจะออกมาสู่ยทุธภูมินั้น, ขา้พเจา้ขอยกใหแ้ก่นายร้อยโท

เทพ เทพโยธิน, เพื่อเป็นพยานแห่งความไมตรี. 

เทพ  คุณพระ! ผม-ผมไม่รู้จะพดูอยา่งไร-(สะอ้ืน.) 

พระราม เขียนต่อไป.-และขา้พเจา้ขอฝากนางสาวศรี วรวิสัย แก่นายร้อยโทเทพ 

เทพโยธิน, ขอให้ทะนุถนอมครอบครองกนัดว้ยความเสนหา,จนชีวิต

หาไม่ 

(เสียสละ: 101) 

 

  เร่ืองเสียสละ เป็นเร่ืองราวของนายพนัโท พระรามพลภทัรท่ีเขา้ใจผิดคิดว่าหญิง

สาวท่ีตนรักคือนางสาวศรี  วรวิสัย  มีความรักใคร่กับนายร้อยโทเทพ เทพโยธินซ่ึงเป็น

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของตน เม่ือพระรามออกไปรบและไดรั้บบาดเจบ็พระรามจึงไดเ้ขียนพินยักรรมยก

ทรัพยส์มบติัทั้งหมดให้นางสาวศรี ยกหน้ีสินให้นายเทพ และฝากให้นายเทพช่วยดูแลนางสาวศรี 

พฤติกรรมของพระรามแสดงให้เห็นแนวคิดเร่ืองความเสียสละ เป็นการเสียสละเพ่ือคนท่ีตนเองรัก

ทั้งในฐานะคนรักและผูบ้งัคบับญัชา นอกจากน้ีแลว้การกระทาํของพระรามยงัแสดงใหเ้ห็นว่าความ

รักท่ีแทจ้ริงคือการเสียสละมิใช่การครอบครอง ดงัปรากฏในบทสนทนาตอนน้ีวา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

  เร่ืองความดีมีไชย เป็นเร่ืองราวของนกัเรียนนายร้อยสวสัด์ิท่ีถูกจบัเป็นผูต้อ้งสงสัย

ในการขโมยความลบัทางทหาร เน่ืองจากนกัเรียนนายร้อยสวสัด์ิไดห้ายตวัไปในวนัเกิดเหตุ ซ่ึงใน

วนัดงักล่าวนกัเรียนนายร้อยสวสัด์ิไดแ้อบนดัพบกบัแม่สายหยดุ นกัเรียนนายร้อยสวสัด์ิจึงไม่อยาก

บอกความจริงใหทุ้กคนไดรั้บรู้เพราะกลวัว่าจะทาํให้แม่สายหยดุไดรั้บความเส่ือมเสีย นกัเรียนนาย

ร้อยสวสัด์ิจึงไดเ้สียสละความสุข และช่ือเสียงของตนเพื่อปกป้องแม่สายหยุด พฤติกรรมของ

นักเรียนนายร้อยสวสัด์ิแสดงแนวคิดเร่ืองความเสียสละในฐานะคนรัก ดงัปรากฏในบทสนทนา

ตอนน้ีวา่ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  

 

137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การวิเคราะห์ของแนวคิดพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ความเสียสละพบว่าทุกคน ทุกเพศ ทุกวยั ทุกชนชั้น ทุกอาชีพ สามารถแสดงออกถึงความเสียสละ

ไดโ้ดยเท่าเทียมกนั โดยเฉพาะผูห้ญิงก็สามารถแสดงความเสียสละเพ่ือประเทศชาติไดเ้ช่นเดียวกบั

ผูช้าย ความเสียสละสามารถแสดงออกไดห้ลายรูปแบบทั้งทางกาํลงัความคิด คือ การคิดดี คิดเพื่อ

ประโยชน์ส่วนรวม และไม่เห็นแก่ตวั กาํลงักาย คือ การเสียสละแรงกายเพื่อช่วยเหลือผูอ่ื้น และ

กาํลงัทรัพย ์คือ การบริจาคทรัพยสิ์นเพ่ือประโยชน์ของสาธารณชนและประเทศชาติ นอกจากน้ียงั

แสดงใหเ้ห็นวา่ความเสียสละท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดคือความเสียสละเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์

 

 1.2 ความซ่ือสัตย์  

 ความซ่ือสัตยท่ี์ปรากฏจากความขดัแยง้และการแกปั้ญหาของตวัละครในบทละครพูดพระ

ราชนิพนธ์พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัมี 2 ระดบั คือ ความซ่ือสตัยร์ะดบัชาติ และความ

ซ่ือสตัยร์ะดบับุคคล ดงัน้ี 

  1.2.1 ความซ่ือสัตย์ระดับชาติ คือ ความซ่ือสัตยท่ี์บุคคลแสดงออกในเร่ืองท่ี

เก่ียวขอ้งกบัประเทศชาติ และพระมหากษตัริย ์ไม่ทุจริตในเร่ืองใดๆก็ตามท่ีเป็นการบ่อนทาํลาย

ความมัน่คงของประเทศชาติ และพระมหากษตัริย ์ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดความมัน่คงและปลอดภยัต่อ

ประเทศชาติ และพระมหากษตัริย ์พบในเร่ือง ฉวยอาํนาจ และโพงพาง ดงัน้ี 

  เร่ืองฉวยอาํนาจ เป็นเร่ืองราวของคน 2 กลุ่ม ท่ีฝ่ายหน่ึงตอ้งการเปล่ียนแปลงการ

ปกครองเป็นระบอบรีปับปิคและตอ้งการโค่นพระราชอาํนาจของพระมหากษตัริย ์แต่อีกฝ่ายหน่ึง

ตอ้งการสนับสนุนกษตัริย ์โดยเฉพาะฝ่ายทหารซ่ึงมีนายร้อยเอกมิลิติส เป็นนายทหารกองทพับก 

เ ม่ื อ ท ร า บ ว่ า มี ผู ้คิ ด ล อ บ ทํา ร้ า ย พ ร ะ ม ห า ก ษัต ริ ย์  เ ข า จึ ง ไ ด้แ ส ด ง ค ว า ม ซ่ื อ สัต ย์ ท่ี มี ต่ อ                       

กาํแหง กถ็า้เช่นนั้นทาํไมจึงจะบอกฉนัไม่ได ้
สวสัด์ิ เพราะผมไม่ขอเอาตวัรอดโดยทางท่ีจะตอ้งใหค้นอ่ืนเสียช่ือ 
กาํแหง ทาํไมเขาจึงจะตอ้งเสียช่ือ 
สวสัด์ิ ผมขอประทานกราบเรียนตามตรง เพราะผูท่ี้ไปดว้ยกบัผม เขาเป็นผูห้ญิงสาวท่ี

ยงัไม่มีผวั เพราะฉะนั้นผมไดส้าบานกบัเขาไวว้่าจะไม่บอกกบัใครทราบเลยว่า 

ผมกบัเขาไดล้งเรือไปเท่ียวดว้ยกนัสองต่อสอง 
กาํแหง ฮือ! แกน่ีก็ออกแต่จะมีบา้ๆอยู่ จะยอมเสียช่ือตวัเอง เพื่อรักษาช่ือผูห้ญิงทีเดียว

หรือ นึกดูเสียใหดี้ก่อนนะ... 
(ความดีมีไชย:143-144) 
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วสูิตร์ ถา้ผมจะทวงเงินของผม และคุณมีเงินมาใชใ้ห้ผมก็หมดเร่ืองกนั แต่ถา้ไม่มีผมก็

ตอ้งนาํความไปฟ้องในศาล ขอใหย้ดึทรัพยส์มบติัเท่านั้น 
เช่ียว  (ถอนใจใหญ่) ผมก็ตอ้งลม้ละลายกนัเท่านั้นเอง! ผมจะไปหาเงินทองท่ีไหนมา

ใชไ้ด ้

วสูิตร์ ผมไม่ใช่คนใจคอเห้ียมโหดอะไร และไม่อยากกินเลือดกินเน้ือคุณหลวงเลยทีเดียว 

เพราะฉะนั้นถา้คุณหลวงจะช่วยอะไรให้ผมไดส้มปรารถนาสักอย่างหน่ึง ผมจะ

ยอกยกหน้ีสินใหห้มดทีเดียว(หยบิหนงัสือซองหน่ึงออกมาจากกระเป๋า)… 
เช่ียว ผมจะมีของอะไรไปใหต้อบแทนคุณได?้ 
วสูิตร์ ผมไม่ขออะไรมากมาย ขอกุญแจดอกเดียวเท่านั้น...ผมขอกุญแจท่ีไขล้ินชกัโต๊ะ

เขียนหนงัสืออนันั้นไดเ้ท่านั้น 

เช่ียว (โกรธ) ถา้ผมไม่กลวัพระราชอาญาผมจะจบัคุณโยนนํ้าเสียเด๋ียวน้ี! คุณหมายวา่ผม

จะยอมเป็นคนระยาํสาํหรับความพอใจของคุณพระเทียวหรือ? 
(โพงพาง:178-179) 

พระมหากษตัริยด์ว้ยการปกป้องพระองคด์ว้ยชีวิต การกระทาํของนายร้อยเอกมิลิติสแสดงให้เห็น

แนวคิดวา่ประชาชนตอ้งมีความซ่ือสตัยต่์อพระมหากษตัริย ์ดงัปรากฏในบทสนทนาตอนน้ีวา่ 

 

 

 

 

 

 

  เร่ืองโพงพาง เป็นเร่ืองราวของพระวิสูตร์พานิชท่ีตอ้งการขโมยความลับของ

แผ่นดิน พระวิสูตร์จึงไดย้ื่นขอ้เสนอให้นายเรือเอก หลวงเช่ียวชลธารขายความลบัของชาติให้ตน 

โดยท่ีพระวิสูตร์จะยกหน้ีสินทั้งหมดให้หลวงเช่ียว แต่หลวงเช่ียวไม่ยินยอมท่ีจะขายความลบัของ

แผ่นดินให้พระวิสูตร์ พฤติกรรมของหลวงเช่ียวแสดงให้เห็นแนวคิดเร่ืองความซ่ือสัตย์ต่อ

ประเทศชาติไดเ้ป็นอยา่งดี ดงัปรากฏในบทสนทนาตอนน้ีวา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.2.2 ความซ่ือสัตย์ระดับบุคคล คือ ความซ่ือสัตยท่ี์บุคคลหน่ึงมีต่อบุคคลหน่ึง 

เพื่อให้เกิดความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั และหากบุคคลใดขาดความซ่ือสัตยย์่อมก่อให้เกิดความ

เดือดร้อนทั้งต่อตนเองและผูอ่ื้น พบในเร่ือง ผูร้้ายแผลง หมายนํ้าบ่อหนา้ และแกแ้คน้ ดงัน้ี 

มิลิติส ขอเดชะ ขา้พเจา้ขอพระราชทานกราบบงัคมทูลคร้ังน้ี จะนอกเหนือเหลือเกินไป

ประการใดพระราชอาญาไม่พน้เกล้าพน้กระหม่อม เม่ือข้าพเจ้าได้ทราบโดย

กระแสพระราชดาํรัสว่ามีผูเ้ป็นศตัรูมุ่งร้ายต่อใตฝ่้าละอองธุลีพระบาทเช่นนั้น 

ขา้พเจา้ขอพระราชทานมอบกายถวายชีวิตขอพระราชทานอยูป้่องกนัพระยคุลบาท

จนสุดกาํลงัของขา้พเจา้และทหารในบงัคบับญัชาของขา้พเจา้ 
(ฉวยอาํนาจ:249) 
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อารักษ ์ น่ีนยัจะวา่โจรไม่ไดข้ึ้นเรือนผมเลยทีเดียวกระนั้นหรือ? 
วเิชียร ผมไม่ไดก้ล่าวเช่นนั้น เป็นแต่ผมจะหาญยืนยนัว่าในเร่ืองน้ีเจา้คุณไดรู้้มากกว่าท่ีได้

ใหก้าร และคาํใหก้ารของเจา้คุณไม่ตรงกบัความเป็นจริง 
อารักษ ์ เอะ๊! คุณพระน่ีอยา่งไรหม่ินประมาทคนเล่นง่ายๆ 
วเิชียร กเ็พราะคุณใหช่้องใหผ้มหม่ินประมาทเอง ถา้คุณประพฤติใหส้มควรแก่ท่ีไดท้รงพระ

มหากรุณาชุบเล้ียงมาแลว้ผมก็หม่ินประมาทคุณไม่ไดเ้ลย หรือถา้คุณพูดกบัผมตาม

ตรงผมกจ็ะยงัเกรงใจบา้ง 
(ผูร้้ายแผลง:168) 

  เร่ืองผู้ร้ายแผลง เป็นเร่ืองราวของพระยาอารักษร์าชการท่ีใชจ่้ายเงินฟุ่ มเฟือยจน

เกิดหน้ีสินเป็นจาํนวนมาก พระยาอารักษจึ์งไดโ้กหกทุกคนว่ามีขโมยข้ึนบา้นตนและไดข้โมยเงิน

พระราชทรัพยท่ี์ตนมีหน้าท่ีเก็บรักษาไป สุดทา้ยพระวิเชียรชโยดมสามารถจบัเท็จได้ว่าพระยา

อารักษ์โกหก พระยาอารักษ์จึงถูกดูหม่ินและถูกจบัดาํเนินคดี พฤติกรรมของพระยาอารักษ์เป็น

พฤติกรรมท่ีไม่มีความซ่ือสัตยท์ั้งทางความคิดและการกระทาํ อีกทั้งยงัเป็นการไม่ซ่ือสัตยต่์อตนเอง

และต่อพระวิเชียรผูมี้ฐานะเป็นมิตร ดงันั้นพฤติกรรมของพระยาอารักษ์แสดงให้เห็นแนวคิดว่า

บุคคลท่ีไม่มีความซ่ือสตัยย์อ่มไดรั้บความเดือนร้อน ดงัปรากฏในบทสนทนาตอนน้ีวา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  เร่ืองหมายนํ้าบ่อหน้า เป็นเร่ืองราวของหลวงภกัดีดาํรงศกัด์ิท่ีตอ้งการแต่งงานกบั

แม่มาลีหลานสาวของพระยาประดิษฐเพ่ือยกฐานะของตนเอง แต่แม่มาลีไดต้ั้งปณิธานว่าจะไม่

แต่งงานกบัชายท่ีมีภรรยาแลว้ หลวงภกัดีจึงได้โกหกทุกคนว่าแม่ผ่องเป็นน้องสาวของตน การ

กระทาํของหลวงภกัดีแสดงให้เห็นว่าหลวงภกัดีไม่มีความซ่ือสัตยต่์อภรรยาและมิตร ผลจากการ

ขาดความซ่ือสตัยข์องหลวงภกัดีทาํใหห้ลวงภกัดีไดรั้บความเดือดร้อน กล่าวคือพระยาประดิษฐซ่ึงมี

ฐานะเป็นเจ้านายของหลวงภักดีและแม่มาลีไม่พอใจพฤติกรรมดังกล่าวของหลวงภักดี จาก

พฤติกรรมของหลวงภักดีแสดงให้เห็นแนวคิดว่าบุคคลท่ีไม่มีความซ่ือสัตย์ย่อมได้รับความ

เดือดร้อน ดงัปรากฏในบทสนทนาตอนน้ีวา่ 

 

 

 

 

 

 

มาลี อา้ว กแ็ม่ผอ่งคนน้ีไม่ใช่นอ้งคุณหลวงภกัดีดอกหรือ 
กสุุม ผมขอโทษ ผมไม่ทราบว่าหลวงภกัดีไดบ้อกแก่คุณไวว้่าแม่ผ่องเป็นน้อง ถา้ผมได้

ทราบแลว้ละก-็(หยดุพดูอยา่งไม่รู้จะพดูอะไรต่อไป) 
มาลี เอ๊ะ น่ีแปลวา่กระไรกนั (กุสุมรัตน์น่ิงอยู ่จึงหันไปถามหลวงภกัดี) น่ีอะไรกนั โปรด

อธิบายหน่อยไดไ้หม (หลวงภกัดีกม้หนา้น่ิง จึงหันไปพูดกบัผ่อง) หล่อนจะอธิบาย

ไม่ไดห้รือ... 
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วเิศษ  (เสียงสั่น) คุณพระโปรดฟังผมอธิบายหน่อย 
ประเสริฐ คุณพระไม่ต้องอธิบาย ผมอธิบายแทนก็ได้ เม่ือก่อนท่ีผมจะออกไปรับ

ราชการท่ีเมืองนอก ผมไดรั้กใคร่อยูก่บัแม่สายหยดุ แต่ยงัไม่ทนัจะไดจ้ดัแจง

แต่งงานกนั ผมกไ็ดรั้บคาํสั่งใหรี้บออกไป ผมเห็นวา่คุณเป็นเพ่ือนอยา่งสนิท

สนมเท่ากบัพ่ีนอ้ง หรือยิ่งกว่าก็เป็นได ้ผมจึงฝากไวใ้ห้คุณช่วยดูแลระวงัแม่

สายหยดุ โดยไวเ้น้ือเช่ือใจอยา่งยิง่ คุณตอบแทนผมอยา่งไร 
...ผมขอถามซํ้ าอีกว่า คุณตอบแทนความไวใ้จของผมอย่างไร คุณผูรั้บฝาก

ผูห้ญิงท่ีรักของผม กลบัเอาผูห้ญิงนั้นเป็นเมียเสียเอง...ถึงคุณจะแยง่เอาเสียก็

ไม่ผิดกฎหมาย ถึงแมต้ามความจริงผมจะไดฝ้ากคุณไว ้กไ็ม่มีหลกัฐานอนัใด

ท่ีจะให้ผมมีประเพณีหวงห้าม เพราะฉะนั้นอย่างไรๆ ผมก็จะเอาคดีไปข้ึน

ศาลไม่ได้ แต่ส่วนความชั่วฐานประทุษร้ายต่อมิตรคุณยกโทษให้ตัวเอง 

เพราะคุณเป็นคนสมยัใหม่ ไม่มีศีล ไม่มีธรรม ไม่มีศาสนา ไม่มียางอาย...คน

ท่ีประทุษร้ายต่อมิตรผูซ่ื้อตรง นบัวา่เป็นคนเลวท่ีสุด 
(แกแ้คน้: 192-197) 

 
 

   

เร่ืองแก้แค้น เป็นเร่ืองราวของพระประเสริฐไมตรีท่ีเขา้ใจผิดคิดว่าพระวิเศษ    

ลญัฉการเพื่อนรักไดแ้ย่งคนรักของตนไปแต่งงานดว้ย ดงันั้นพระประเสริฐจึงโกรธพระวิเศษมาก 

อย่างไรก็ตามพระวิเศษเองก็ไดแ้สดงความซ่ือสัตยต่์อมิตร โดยเล่าเหตุการณ์ความจริงทุกอย่างให้

พระประเสริฐฟังความเขา้ใจผิดของพระประเสริฐแสดงให้เห็นแนวคิดว่า มิตรควรมีความซ่ือสัตย์

ต่อกนัในทุกๆ เร่ือง การท่ีมิตรกระทาํผิดต่อกนัและยอมรับผิดเป็นการแสดงออกถึงความซ่ือสัตย์

และความจริงใจท่ีมิตรมีให้กนั หากมิตรไม่ซ่ือสัตยต่์อกนัย่อมสร้างความบาดหมางและความไม่

ไวว้างใจใหก้บัทั้งสองฝ่าย ดงัปรากฏในบทสนทนาตอนน้ีวา่ 

 

จากการวิเคราะห์แนวคิดของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวเร่ืองความซ่ือสัตย์

พบว่า ความซ่ือสัตยเ์ป็นคุณธรรมจริยธรรมท่ีบุคคลพึงกระทาํ หากบุคคลใดไม่มีความซ่ือสัตยย์อ่ม

ผอ่ง ดิฉนัเป็นภรรยาหลวงภกัดี... 
ประดิษฐ คุณหลวงภักดี ผมก็ไม่ทราบว่าคุณมีเหตุจําเป็นอย่างไรท่ีจะต้องปิดบังไม่ให้เรา

ทั้งหลายทราบว่าแม่ผ่องคนน้ีเป็นภรรยาของคุณ แต่ส่วนตวัผมแลไม่เห็นเลยว่าจะมี

สาเหตุอะไรเพียงพอท่ีจะใหต้อ้งทาํเช่นนั้น เพราะฉะนั้นผมจาํเป็นตอ้งกล่าววา่ผมรู้สึก

ไม่พอใจในความประพฤติของคุณอยา่งยิง่... 
(หมายนํ้าบ่อหนา้:186-187) 
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ทาํให้บุคคลรอบข้างเกิดความไม่ไวว้างใจ จนนําไปสู่การทะเลาะวิวาท และก่อให้เกิดความ

เดือดร้อนทั้งต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ ความซ่ือสัตยมี์หลายระดับทั้งความซ่ือสัตยต่์อ

ตนเอง มิตร พระมหากษตัริย ์และประเทศชาติ 

 

1.3 ความกตัญ�ูกตเวท ี

 ความกตญั�ูกตเวที ท่ีปรากฏจากความขดัแยง้และการแกปั้ญหาของตวัละครในบทละคร

พูดพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจ้าอยู่หัวคือความกตญั�ูกตเวทีต่อชาติและ

พระมหากษตัริย ์พบในเร่ือง หวัใจนกัรบ และความดีมีไชย ดงัน้ี 

 เร่ืองหัวใจนักรบ เม่ือพระภิรมยว์รากรและครอบครัวถูกจบัเป็นเชลยศึก ขา้ศึกตอ้งการรู้

ความลบัทางทหารเพื่อแลกกบัชีวิตของพระภิรมย ์พระภิรมยไ์ดต้ดัสินใจไม่บอกความลบัทางทหาร

แมว้่าตวัเองจะตอ้งตายก็ตาม เน่ืองจากพระภิรมยต์ระหนกัว่าพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวมีพระ

มหากรุณาธิคุณต่อตนมาก พระภิรมยจึ์งคิดตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ดว้ยชีวิต          

การกระทําของพระภิรมย์เป็นการตั้ งมั่นอยู่ในความกตัญ�ูกตเวที และความจงรักภักดีต่อ

พระมหากษตัริย ์ยอมเสียสละชีวิตของตนเองเพื่อปกป้องพระมหากษตัริย ์ดงันั้นพฤติกรรมของพระ

ภิรมยจึ์งแสดงใหเ้ห็นแนวคิดทั้งความกตญั�ูกตเวที ความเสียสละและความจงรักภกัดี ดงัปรากฏใน

บทสนทนาตอนน้ีวา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ืองความดีมีไชยไดเ้กิดเหตุการณ์คนร้ายขโมยความลบัของแผ่นดิน ทั้งน้ีเม่ือนายพลตรี 

พระยากาํแหงณรงคส์ามารถจบักุมตวัคนร้ายได ้พระยากาํแหงจึงไดอ้บรมนกัเรียนนายร้อยทุกคน

ใหมี้ความรักชาติ อยา่ขายชาติ และใหมี้ความกตญั�ูกตเวทีต่อพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ดงันั้น

เหตุการณ์ในตอนน้ีจึงแสดงใหเ้ห็นแนวคิดเร่ืองความกตญั�ูกตเวที ดงัปรากฏในบทสนทนาตอนน้ี

วา่ 

 

พระภิรมย ์ ...แม่แยม้ แม่อุไร ฉันมนัถึงอายุขยัแลว้ ตอ้งกม้หน้าไปตาย อย่าเสียอก

เสียใจไปเลย คนเราเกิดมากต็อ้งตายทุกคน ผดิกนัแต่ตายร้ายตายดีเท่านั้น 

คราวน้ีฉนัไม่เสียดายชีวติเลย นึกวา่สละเลือดเน้ือถวายเป็นราชพลี ขอให้

จาํไวว้่าฉันตายโดยมั่นอยู่ในความจงรักภกัดีต่อ พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวท่ีไดท้รงชุบเล้ียงมา มีพระเดชพระคุณหาท่ีเปรียบมิได ้ไม่มี

อะไรท่ีจะถวายเพ่ือแสดงความกตญั�ูกตเวทีอีกแลว้นอกจากชีวิต 
(หวัใจนกัรบ:234) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  

 

142 

 

 

 

 

 

 

 การวิเคราะห์แนวคิดของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัวเร่ืองความกตญั�ูกตเวที

พบว่า บุคคลควรรู้จกับุญคุณคนและหาโอกาสตอบแทนผูมี้พระคุณอยูเ่สมอ ความกตญั�ูกตเวทีท่ี

ยิง่ใหญ่และสูงสุดคือความกตญั�ูกตเวทีต่อพระมหากษตัริยแ์ละประเทศชาติ 

 

 1.4 ความจงรักภักดี 

 ความจงรักภกัดีท่ีปรากฏจากความขดัแยง้และการแกปั้ญหาของตวัละครในบทละครพูด

พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัว คือความจงรักภกัดีต่อพระมหากษตัริย ์พบ

ในเร่ือง ฉวยอาํนาจ หวัใจนกัรบ และความดีมีไชย ดงัน้ี 

 เร่ืองฉวยอํานาจ ได้มีพวกอมาตยทุ์จริตคิดชิงราชสมบติัจากพระเจา้วิคตอร์ นายพนัโท 

ฟรานซิส มาชิโย นายทหารกรมทหารรักษาพระองค์ และบะสิลิยอน จึงได้ประกาศตนท่ีจะ

จงรักภกัดีต่อพระเจา้วิคตอร์ และจะช่วยกนักอบกูร้าชบลัลงักคื์นสู่พระเจา้วิคตอร์ พฤติกรรมจากทั้ง

ของนายพนัโท ฟรานซิส มาชิโย และบะสิลิยอน แสดงใหเ้ห็นแนวคิดเร่ืองความจงรักภกัดีว่าทุกคน

ไม่วา่จะเป็นทหารหรือประชาชนทัว่ไปต่างสามารถแสดงความจงรักภกัดีต่อพระมหากษตัริยไ์ด ้ดงั

ปรากฏในบทสนทนาตอนน้ีวา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กาํแหง ...ขอชกัชวนบรรดาทหารให้พากนัรู้สึกยินดี ว่าคนชัว่ท่ีขายชาติขายคณะของตน

โดยมุ่งหาประโยชน์ตนมิไดมี้อยูใ่นหมู่เราทั้งหลาย และจงช่วยกนัหวงัเถิดวา่จะไม่

มีคนชนิดน้ีบงัเกิดข้ึนในหมู่เราเป็นอนัขาด ขออยา่ใหมี้ผูใ้ดลืมความกตญั�ูกตเวที

อนัควรมีอยู่ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผูท้รงพระมหากรุณาเมตตาปรานี

พวกเราเหล่าทหาร... 

(ความดีมีไชย:156) 

มาร์ชิโย ...ขา้พเจา้เช่ือว่าขา้พเจา้พูดไดแ้ทนทหารโดยมากว่าขา้พเจา้และทหาร

ยงัคงถือมัน่อยู่ในความจงรักภกัดีต่อสมเด็จพระเจา้วิคตอร์ ผูท้รงเป็น

จอมทพัของขา้พเจา้ และถา้คณะของท่านจะคิดทาํการใดท่ีมิไดเ้น่ืองดว้ย

การประทุษร้ายต่อพระองคจ์อมทพัของขา้พเจา้แลว้ ขา้พเจา้ก็เต็มใจทาํ

การร่วมมือกบัท่าน... 
บะสิลิยอน ...ขา้พเจา้ก็ขอกล่าวว่า...ขา้พเจา้ยงัมัน่คงอยูใ่นความภกัดีต่อสมเด็จพระ

เจา้วิคตอร์ ซ่ึงอา้ยพวกอมาตยทุ์จริตไดช้วนกนัคิดขบถเอาออกเสียจาก

ราชสมบติั ...ขา้พเจา้จะไม่ขอหยุดย ั้ง จนกว่าจะไดเ้ห็นสมเด็จพระเจ้า

วคิตอร์ ไดก้ลบัข้ึนประทบับนภทัรบิฐแห่งพระชนกของท่าน! 
(ฉวยอาํนาจ:241-242) 
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กาํแหง ...ขอชกัชวนบรรดาทหารให้พากนัรู้สึกยินดี วา่คนชัว่ท่ีขายชาติขายคณะของตน

โดยมุ่งหาประโยชน์ตนมิไดมี้อยูใ่นหมู่เราทั้งหลาย และจงช่วยกนัหวงัเถิดว่าจะ

ไม่มีคนชนิดน้ีบงัเกิดข้ึนในหมู่เราเป็นอนัขาด ขออย่าให้มีผูใ้ดลืมความกตญั�ู

กตเวทีอนัควรมีอยู ่แด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวผูท้รงพระมหากรุณาเมตตา

ปรานีพวกเราเหล่าทหาร...สมควรท่ีเราจะมีใจจงรักภกัดีเป็นอยา่งยิ่ง จนสู้สละ

โลหิตและชีวติของเรานอ้มเกลา้ถวายเป็นราชพลีในท่ีอนัควร… 

(ความดีมีไชย:156) 

 เร่ืองหัวใจนักรบ เม่ือพระภิรมยว์รากรตดัสินใจท่ีจะยอมตายดีกว่าการขายความลบัของ

แผ่นดินให้แก่ศตัรู พระภิรมยจึ์งได้อบรมสั่งสอนบุตรสาวคือแม่อุไรให้อบรมสั่งสอนลูกหลาน

สืบไปว่าใหมี้ความกตญั�ูกตเวที และจงรักภกัดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ใหมี้ความรักชาติ 

และมัน่คงในพระพุทธศาสนา จากคาํสั่งสอนของพระภิรมยแ์สดงให้เห็นแนวคิดท่ีสาํคญัทั้งความ

กลา้หาญ ความกตญั�ูกตเวที ความรักในชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และความจงรักภกัดี ซ่ึง

แนวคิดทั้งหมดจากเหตุการณ์ขา้งตน้ไม่เพียงแต่ผูช้ายเท่านั้นท่ีสามารถทาํได ้ผูห้ญิงกส็ามารถกระทาํ

ไดเ้ช่นกนั ดงัปรากฏในบทสนทนาตอนน้ีวา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 เร่ืองความดีมีไชย เป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัชีวิตของทหารและนกัเรียนนายร้อย จากขอ้ความ

ขา้งตน้เป็นตอนท่ีนายพลตรี พระยากาํแหงณรงค์อบรมสั่งสอนให้ทหารมีความจงรักภักดีต่อ

พระมหากษตัริยด์ว้ยชีวิต เน่ืองจากพระมหากษตัริยมี์พระมหากรุณาธิคุณต่อทหารเป็นอย่างมาก 

ขอ้ความขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นแนวคิดทั้งเร่ืองความกตญั�ูกตเวที ความเสียสละ และความจงรักภกัดี 

กล่าวคือทหารทุกคนตอ้งมีความกตญั�ูกตเวทีระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษตัริย ์

และตอ้งแสดงความจงรักภักดีด้วยการเสียสละแมแ้ต่ชีวิตเพื่อปกป้องพระมหากษตัริยใ์ห้ทรง

ปลอดภยั ดงัปรากฏในบทสนทนาตอนน้ีวา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระภิรมย ์ อุไร ลูกรักของพ่อ ตั้งแต่เลก็ๆมาแลว้หล่อนเคยบ่นอยูเ่สมอวา่อยากเป็น

ผูช้าย คราวน้ีถึงเวลาแลว้ท่ีหล่อนจะตอ้งทาํใจกลา้หาญอยา่งผูช้าย เวลา

ต่อไปเม่ือหล่อนเองจะไดมี้ลูกมีเตา้แลว้สอนลูกหล่อนให้มนัรู้สึกดว้ยวา่

ตาของมนัเกิดมาไม่เสียชาติ ไดย้อมสละชีวิต ดีกว่าท่ีจะยอมเอาใจออก

ห่างจากเจา้ขา้วแดงแกงร้อน สอนให้ลูกหล่อนมีความมัน่คงจงรักภกัดี

ในพระเจ้าอยู่หัวของเรา ให้รู้จักรักบ้านเมืองของเราถือมั่นคงอยู่ใน

พระพทุธศาสนา ยอมตายเสียดีกวา่ท่ีจะบกพร่องในขอ้เหล่าน้ี 
(หวัใจนกัรบ:235) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 การวิเคราะห์แนวคิดของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวเร่ืองความจงรักภกัดี

พบวา่ทุกคนท่ีอยูใ่นสงัคมสามารถแสดงความจงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริยไ์ดโ้ดย

เท่าเทียมกนั นอกจากน้ียงัพบวา่พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัเนน้ปลูกฝังใหท้หารมีความ

จงรักภกัดีเป็นอยา่งมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากทหารเป็นผูท่ี้มีอาวุธและอาํนาจอยูใ่นครอบครอง หากทหาร

ขาดความจงรักภกัดีจะทาํใหมี้ผลกระทบต่อสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริยไ์ด ้

 

 1.5 ความรักชาติ 

 ความรักชาติท่ีปรากฏจากความขดัแยง้และการแก้ปัญหาของตวัละครในบทละครพูด    

พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว เป็นความรักชาติท่ีมีการแสดงออกหลาย

รูปแบบ พบในเร่ือง หวัใจนกัรบ ความดีมีไชย และมหาตมะ ดงัน้ี 

 เร่ืองหัวใจนักรบ เหตุการณ์ตอนท่ีพระภิรมยว์รากถูกทหารฝ่ายขา้ศึกจบัได ้และพระภิรมยมี์

ความผิดในขอ้หายิงทหารขา้ศึกตาย แต่พระภิรมยไ์ดย้ืนยนัว่าตนเองมีสิทธ์ิท่ีจะยิงทหารขา้ศึกผู ้

รุกรานแผน่ดินได ้เน่ืองจากตนเป็นคนไทย จากเหตุการณ์ขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นแนวคิดเร่ืองความรัก

ชาติผา่นการกระทาํของพระภิรมย ์ท่ีไดย้อมเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องประเทศชาติจากศตัรู ดงัปรากฏ

ในบทสนทนาตอนน้ีวา่ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เร่ืองความดีมีไชย เหตุการณ์ตอนท่ีมีคนร้ายคิดขโมยความลับแผ่นดิน เม่ือนายพลตรี     

พระยากาํแหงณรงคจ์บัคนร้ายท่ีแทจ้ริงได ้จึงไดอ้บรบนกัเรียนนายร้อยให้มีทั้งความกตญั�ูกตเวที 

ผูบ้งัคบัการ ...ทาํไมแกจึงยงิทหารของฉนั 
พระภิรมย ์ เพราะเป็นทหารขา้ศึก 
ผูบ้งัคบัการ แกไม่รู้หรือวา่แกน่ะไม่มีหนา้ท่ีอะไรท่ีจะยงิ 
พระภิรมย ์ ฉนัเขา้ใจวา่ ฉันมีหนา้ท่ียิงพวกนายไดเ้ท่ากนักบัคนอ่ืนๆ...เพราะพวก

ของนายบุกรุกเข้ามาในเมืองไทย ฉันเป็นคนไทยคนหน่ึง ฉันก็มี

หนา้ท่ีต่อสู้ศตัรูของชาติไทย 

ผูบ้งัคบัการ ...แกเป็นทหารฤๅ 
พระภิรมย ์ เปล่า... 
ผูบ้งัคบัการ ถา้เช่นนั้นแกจะมีหนา้ท่ีต่อสู้กบัพวกฉนัไดอ้ยา่งไร 
พระภิรมย ์ ฉนัไดบ้อกนายแลว้ ฉนัมีหนา้ท่ีต่อสู้เพราะเป็นคนไทย ฉนัยงิพวกนาย

เพ่ือป้องกนับา้นเมืองของฉนั ตามหนา้ท่ีผูช้ายชาวไทย 
(หวัใจนกัรบ:222-223) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ความเสียสละ ความจงรักภกัดี และความรักชาติ เหตุการณ์ตอนน้ีแสดงใหเ้ห็นแนวคิดเร่ืองความรัก

ชาติว่าให้รักชาติเหมือนท่ีรักตนเอง และจงสามคัคีกนัอย่าให้ผูใ้ดมาข่มเหงประเทศชาติของเราได ้

ดงัปรากฏในบทสนทนาตอนน้ีวา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เร่ืองมหาตมะ เหตุการณ์ตอนท่ีเศรษฐีสนนอนหลบัและฝันวา่ตนไดพ้บกบัทหารขา้ศึกท่ีเขา้

มาในแผ่นดินไทย โดยท่ีทหารขา้ศึกไดข้อบใจเศรษฐีสนท่ีไดพู้ดจาโน้มน้าวให้คนไม่บริจาคเงิน

สร้างเรือรบ จนทาํใหข้า้ศึกสามารถบุกรุกเขา้มาในแผน่ดินไทยไดโ้ดยง่าย เหตุการณ์ดงักล่าวทาํให้

เศรษฐีสนคิดได้ว่าการกระทาํของตนท่ีผ่านมาเป็นการกระทาํท่ีผิด เพราะเศรษฐีสนได้รู้ว่าการ

บริจาคเงินสร้างเรือรบจะช่วยป้องกนัประเทศได ้เศรษฐีสนจึงไดส้าํนึกรักชาติไทยข้ึนมา และคิด

เสียดายท่ีตนเคยหลงผดิมาก่อน เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนกบัเศรษฐีสนเป็นเพียงความฝัน ดงันั้นเม่ือเศรษฐี

สนต่ืนข้ึนมาเขาจึงยงัคงมีโอกาสแสดงความรักชาติดว้ยการสามคัคีกบัคนในชาติบริจาคเงินสร้าง

เรือรบ เหตุการณ์ขา้งตน้แสดงให้เห็นแนวคิดว่าหากคนไทยไม่รักและสามคัคีเพ่ือชาติยอ่มเป็นการ

บ่อนทาํลายความมัน่คงของชาติ และเปิดโอกาสใหข้า้ศึกบุกรุกชาติไทยไดโ้ดยง่าย ดงัปรากฏในบท

สนทนาตอนน้ีวา่ 

 

  

 

 

 

 

กาํแหง ...ขอชกัชวนบรรดาทหารใหพ้ากนัรู้สึกยนิดี วา่คนชัว่ท่ีขายชาติขายคณะของตน

โดยมุ่งหาประโยชน์ตนมิไดมี้อยูใ่นหมู่เราทั้งหลาย และจงช่วยกนัหวงัเถิดวา่จะ

ไม่มีคนชนิดน้ีบงัเกิดข้ึนในหมู่เราเป็นอนัขาด ขออยา่ให้มีผูใ้ดลืมความกตญั�ู

กตเวทีอนัควรมีอยู ่แด่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัผูท้รงพระมหากรุณาเมตตา

ปรานีพวกเราเหล่าทหาร...สมควรท่ีเราจะมีใจจงรักภกัดีเป็นอยา่งยิ่ง จนสู้สละ

โลหิตและชีวิตของเรานอ้มเกลา้ถวายเป็นราชพลีในท่ีอนัควร กบัขอจงอยา่ไดมี้

เวลาเส่ือมคลายความรักชาติบา้นเมืองของเรา พึงอุตส่าห์ตั้งใจไวว้่าจะรักษา

ความเป็นไทยแห่งชาติบา้นเมืองของเราไวมิ้ให้มีเวลาย่อหย่อนไป แมแ้ต่นิด

หน่ึงเลยเป็นอนัขาด เพราะการท่ีรักชาติตอ้งเขา้ใจว่าเหมือนรักตวัของเราเอง 

ใครข่มเหงชาติควรตอ้งเจบ็แคน้เหมือนหน่ึงข่มเหงตวัเรา... 

(ความดีมีไชย:156-157) 

นายทหาร ...แกช่ือไหร่ 

สน ช่ือสน นายเท่ียวถามดูกไ็ด ้ใครๆกรู้็วา่ฉนัคน 1 เปนคนท่ีไม่ชอบทหาร

เลย 

นายทหาร ออ้ แลว้กเ็ร่ียรายสร้างเรือรบแกเขา้กบัเขาดว้ยหรือเปล่า 

สน  เปล่าเลย ฉนัคน 1 เปนผูท่ี้พยายามพดูจาทดัทานอยา่งแขง็ขนั 

นายทหาร ...ดีมาก ขอบใจ คนอยา่งแกฉันชอบนกัฉันอยากให้มีมากๆ เมืองไทย

จะไดต้กเปนของฉนัเร็วๆ... 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 การวิเคราะห์แนวคิดของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวเร่ืองความรักชาติพบว่า 

ทุกคนควรมีความรักชาติและควรแสดงออกเม่ือมีโอกาส หากคนในชาติไม่รักชาติยอ่มเป็นการบ่อน

ทาํลายความมัน่คงของชาติ ความรักชาติสามารถแสดงออกไดห้ลายรูปแบบทั้งทางกายท่ีเสียสละ

ชีวิตเพื่อปกป้องประเทศชาติ ทางทรัพยใ์นการบริจาคเงินเพ่ือสร้างเคร่ืองป้องกนัประเทศชาติ หรือ

ทางความคิดในการอบรมสั่งสอนให้เยาวชนรุ่นใหม่สาํนึกรักชาติ นอกจากน้ียงัพบว่าแนวคิดเร่ือง

ความรักชาติมกัเกิดพร้อมกบัความสามคัคี ความเสียสละ และความจงรักภกัดี 

 

 1.6 การรักษาระเบียบวนัิย 

 การรักษาระเบียบวินยัท่ีปรากฏจากความขดัแยง้และการแกปั้ญหาของตวัละครในบทละคร

พดูพระราชนิพนธ์พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั พบในเร่ือง เจา้ขา้,สารวดั! ดงัน้ี 

 เร่ืองเจ้าข้า,สารวดั! เหตุการณ์ความวุน่วายต่างๆ เกิดข้ึน เน่ืองจากนางสาวสงวน พลโยธินมี

คนรักเป็นทหารซ่ึงตอ้งใส่เคร่ืองแบบทหารอยูต่ลอดเวลาตามกฎของทหาร สงวนไม่พอใจจึงบงัคบั

ใหน้ายร้อยตรี เจริญ วฒันานนท ์แต่งกายเป็นพลเรือนซ่ึงเป็นการผดิกฎของทหาร ดงัปรากฏในบท

สนทนาตอนน้ีวา่ 

 

นายทหาร ...แกรู้ไหมว่าการท่ีฉันไดข้ึ้นมาเดินเล่นในเมืองของแกไดง่้ายๆคร้ังน้ี 

เพราะแกช่วยอุดหนุนพวกฉัน...แกกล่าวคดัคา้นการสร้างเรือรบ มีคน

เช่ือถือแก กรรมการผูต้น้คิดจึงยงัเร่ียรายเงินไม่ได ้เรือรบก็ยงัไม่มี ฉัน

กเ็อาเรือของฉนัแล่นเขา้มาเฉยๆ ไม่มีใครต่อสู้เลย 

สน ตายจริง ! ... อนิจจา ! ไม่ไดรู้้เลยวา่จะเปนถึงเช่นน้ี...น่ีแน่จะทาํอยา่งไร

จึงจะพอท่ีแกจะยงิฉนั ทาํอยา่งน้ีจะพอไหม (ตบหนา้นายทหาร) 

นายทหาร พอแลว้ ! พอเกินพอ! พนัจ่า ! (พยกัหนา้) (พนัจ่าและทหารขา้ศึกจบัตวั

นายสนไปยนืพิงผนงัดา้น 1 แลว้ทหารตั้งแถว เตรียมยงิ) 

สน ไหนๆ จะตายแลว้ ฉันขอพูดคาํเดียว วา่ฉันเสียใจท่ีฉันเปนพลเมืองท่ี

เลวท่ีสุดคน 1 ไม่สมควรท่ีจะมีช่ือวา่เปนคนไทย การท่ีจะตายคร้ังน้ีไม่

เสียดายชีวิตเลย เพราะถา้อยูไ่ปกจ็ะดูหนา้ใครไม่ได ้แต่มีความเสียดาย

อยู่นิดเดียวท่ีไม่ไดมี้โอกาสช่วยชาติ ถา้ไดรู้้ว่าจะเปนเช่นน้ีแลว้ ก็จะ

ไดเ้ขา้เร่ียรายในการสร้างเรือรบดว้ยสักห้าพนับาท ถา้ไดท้าํเช่นนั้น

แลว้ถึงจะตายกไ็ม่วา่ 

(มหาตมะ:169-172) 
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สงวน อยา่งไรหล่อนท่าทางจะสนุกดีนะ? 

นฤมล สนุกสาํหรับหล่อนนัน่สิ แต่สาํหรับเขาจะสนุกหรือ? 

สงวน ในชั้ นต้นเขาไม่เห็นสนุกเลยเหมือนกัน เพราะนอกจากกลัวสารวัดจับ 

มิหนาํซํ้ ากลวัคุณพ่อจะพบเขา้อีกดว้ย หล่อนก็รู้อยูแ่ลว้วา่คุณพ่อเคร่งปานใด

ในเร่ืองน้ี ระเบียบของท่านถา้ใครแต่งพลเรือนขงั 3 วนั 

นฤมล กแ็ลว้อยา่งไรเขาจึงไดต้กลงเล่า? 

สงวน ฉันบอกเขาวา่ไหนๆจะแต่งานกนัในเร็วๆน้ีแลว้ ฉันอยากเห็นเสียก่อนว่า ถา้

เขาแต่งพลเรือนจะดีเหมือนแต่งทหารหรือไม่ ฉันยงัไม่ไดเ้คยเห็นเขาแต่ง

อะไรนอกจากทหารเลย 

(เจา้ขา้, สารวดั!:162-163) 

เถ่อ ผมเห็นรถคุณพระเล้ียวหวัถนนมาแลว้ ! 

เจริญ ตายจริง ! จะทาํอยา่งไรกนัเล่าคราวน้ี ? ฉนัจบแน่ละ ! 

สงวน ยงัไม่ตายน่า ! เถ่อ เร็วเขา้ หยิบเส้ือคลุมของคุณพ่อมาน่ี...เถ่อแกไปกีดกั้นคุณ

พอ่ไวใ้หข้ึ้นมาชา้ๆ นะ... 

สงวน คุณ ! เอาเส้ือน่ีคลุมเขา้ (นายร้อยเจริญรับเส้ือไปห่อคลุม) นัง่ลง ! (นายเจริญนัง่) 

ทาํจบัไขส้ั่นใหเ้ท้ิมเทียว !  

เจริญ อะ๊ ! อะไร-  

สงวน อยา่มวัเถียง จบัไข ้! สั่นเขา้สิ ! ครางดว้ย ! (เจริญทาํตาม)... 

(นายพนัโท พระพิทกัษย์ทุธวินยั เดินมาตามเฉลียงจากทางขวา พอจะเขา้ประตู

กลาง สงวนกรี็บไปตอ้นรับ) 

สงวน คุณพอ่อยา่งไรกลบัมาไดแ้ต่วนัเทียวเล่าคะ? 

พิทกัษ ์ การประชุมงด เล่ือนไปวนัเสาร์... 

สงวน ก็ดีแล้วท่ีได้กลับบ้านวนัๆ (รับหมวกพ่อไปวางท่ีโต๊ะ) คุณเจริญมาหาเลย

เคราะห์ร้ายมาเกิดเป็นไขข้ึ้น (นายเจริญสั่นและครางฮือๆ ตามท่ีนดักนัไว)้ 

พิทกัษ ์ (เดินไปท่ีนายเจริญ) อา้ว!เป็นอยา่งไรบา้งคุณ? 

เจริญ (สั่นพลางพดูพลาง) สั่นเตม็ทีขอรับ-ตวัร้อนจดั- 

(เจา้ขา้,สารวดั!:170-172) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นายร้อยตรีเจริญเป็นทหาร เม่ือมาแต่งกายดว้ยชุดพลเรือนจึงเป็นการกระทาํท่ีผิดกฎของ

ทหาร และเป็นการผิดระเบียบวินยั ผลของการทาํผิดระเบียบวินยัคือการถูกจบัขงั 3 วนั ดงันั้นทุก

คนจึงตอ้งช่วยกนัปกปิดความผดิใหน้ายร้อยเจริญ ดงัน้ี 
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เหตุการณ์ขา้งตน้เป็นตอนท่ีนางสาวสงวน นายร้อยตรีเจริญ และเถ่อ ต่างวุ่นวายเพื่อช่วยกนั

ปิดเคร่ืองชุดเรือนท่ีนายร้อยตรีเจริญสวมใส่ ดว้ยการสร้างเหตุการณ์ว่านายร้อยโทเจริญเป็นไข ้ทั้งน้ี

เพื่อปกปิดความผิดไม่ให้พระพิทกัษ์ผูเ้ป็นผูบ้งัคบับญัชาของนายร้อยตรีเจริญและเป็นพ่อของ

นางสาวสงวนไดท้ราบ จากการความขดัแยง้และการแกปั้ญหาของสงวนแสดงให้เห็นว่าการทาํผิด

กฎระเบียบ หรือกฎวินยัต่างๆ ยอ่มนาํความเดือดร้อนมาสู่ตนเองและคนรอบขา้ง ดงัเช่นสงวนท่ีเอา

แต่ใจตนเองบงัคบัให้นายร้อยตรีเจริญทาํผิดวินยัทางทหาร เหตุการณ์ดงักล่าวจึงนาํความเดือดร้อน

ทั้งทางกายและใจมาสู่ทุกคน 

 

การวิเคราะห์แนวคิดของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัวเร่ืองความมีระเบียบวินยั

พบว่า ทุกคนควรประพฤติตามระเบียบวินยั เน่ืองจากการฝ่าฝืนระเบียบวินยัแมเ้พียงเร่ืองเล็กนอ้ย

อาจนาํไปสู่ความเดือดร้อน ทั้งทางใจและกายต่อตนเองและบุคคลรอบขา้ง 

 

2. แนวคดิเร่ืองบทบาทหน้าที ่

 บทบาท หมายถึง การทาํหน้าท่ีท่ีกาํหนดไว้5 หน้าท่ี หมายถึง กิจท่ีจะตอ้งทาํด้วยความ

รับผดิชอบ6 ดงันั้นแนวคิดเร่ืองบทบาทหนา้ท่ีจึงเป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตามหนา้ท่ีและ

ความรับผิดชอบท่ีบุคคลพึงกระทาํ แนวคิดเร่ืองบทบาทหน้าท่ีท่ีปรากฏในบทละครพูดพระราช

นิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว มีทั้งบทบาทหน้าท่ีระดบัชาติ และบทบาทหน้าท่ี

ระดบัตนเอง มีดงัน้ี 

 

 2.1 บทบาทหน้าทีร่ะดับชาติ 

บทบาทหนา้ท่ีระดบัชาติ คือ หนา้ท่ีหรือส่ิงท่ีคนไทยพึงปฏิบติัเพ่ือความสงบสุขและความ

ปลอดภยัของประเทศชาติ บทบาทหนา้ท่ีระดบัชาติท่ีปรากฏจากความขดัแยง้และการแกปั้ญหาของ

ตวัละครในบทละครพูดพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัว คือบทบาทหนา้ท่ี

ของความเป็นพลเมืองไทย ซ่ึงมีหนา้ท่ีรักชาติและสามคัคีกนัในการปกป้องประเทศชาติ พบในเร่ือง 

หวัใจนกัรบ  

เร่ืองหัวใจนักรบ เหตุการณ์ตอนท่ีพระภิรมยว์รากรยิงทหารของขา้ศึกท่ีบุกรุกแผน่ดินไทย 

โดยพระภิรมยไ์ดย้ืนยนัว่าการกระทาํของตนเป็นการทาํตามหน้าท่ีคนไทย การกระทาํของพระ

                                                 
5
 ราชบณัฑิตยสถาน,พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน , 602. 

6
 เร่ืองเดียวกนั,1247. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  

 

149 

ผูบ้งัคบัการ ...ทาํไมแกจึงยงิทหารของฉนั 
พระภิรมย ์ เพราะเป็นทหารขา้ศึก 
ผูบ้งัคบัการ แกไม่รู้หรือวา่แกน่ะไม่มีหนา้ท่ีอะไรท่ีจะยงิ 
พระภิรมย ์ ฉนัเขา้ใจวา่ ฉันมีหนา้ท่ียิงพวกนายไดเ้ท่ากนักบัคนอ่ืนๆ...เพราะพวก

ของนายบุกรุกเข้ามาในเมืองไทย ฉันเป็นคนไทยคนหน่ึง ฉันก็มี

หนา้ท่ีต่อสู้ศตัรูของชาติไทย 

ผูบ้งัคบัการ ...แกเป็นทหารฤๅ 
พระภิรมย ์ เปล่า... 
ผูบ้งัคบัการ ถา้เช่นนั้นแกจะมีหนา้ท่ีต่อสู้กบัพวกฉนัไดอ้ยา่งไร 
พระภิรมย ์ ฉนัไดบ้อกนายแลว้ ฉนัมีหนา้ท่ีต่อสู้เพราะเป็นคนไทย ฉนัยงิพวกนาย

เพ่ือป้องกนับา้นเมืองของฉนั ตามหนา้ท่ีผูช้ายชาวไทย 
(หวัใจนกัรบ:222-223) 

ภิรมยแ์สดงให้เห็นแนวคิดเร่ืองหนา้ท่ีของคนไทยไดอ้ยา่งชดัเจนว่า คนไทยมีหนา้ท่ีในการร่วมมือ

กนัปกป้องประเทศชาติจากขา้ศึกศตัรูผูรุ้กรานแผน่ดิน ดงัปรากฏในบทสนทนาตอนน้ีวา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากเหตุการณ์ในเร่ืองหัวใจนักรบมีหลายเหตุการณ์ท่ีแสดงให้เห็นว่าบทบาทหน้าท่ี

ระดับชาตินั้นไม่ใช่แต่เพียงผูช้ายท่ีทาํได้ แต่ผูห้ญิงก็สามารถแสดงบทบาทหน้าท่ีระดบัชาติได้

เช่นกนั ดงัเหตุการณ์ตอนท่ีผูบ้งัคบัการฝ่ายขา้ศึกพยายามซกัถามพระภิรมยเ์ก่ียวกบัขอ้มูลทางทหาร

ของไทย หากพระภิรมยย์อมให้ขอ้มูล ทหารฝ่ายขา้ศึกจะปล่อยพระภิรมยแ์ละครอบครัวให้เป็น

อิสระ แต่พระภิรมยไ์ม่ยอมบอก ผูบ้งัคบัการจึงไดถ้ามอุไรบุตรสาวของพระภิรมย ์แต่อุไรก็ไม่ยอม

บอกขอ้มูลทางทหารของไทยเช่นกนั โดยอุไรคิดว่าเธอยอมเสียพ่อดีกว่าท่ีจะยอมเสียความเป็น

พลเมืองดีท่ีมีหนา้ท่ีปกป้องแผน่ดิน การกระทาํของอุไรแสดงให้เห็นแนวคิดบทบาทหนา้ท่ีของคน

ไทยวา่ คนไทยทุกคนทั้งชายและหญิงมีหนา้ท่ีในการรักชาติ และร่วมมือกนัป้องกนัประเทศชาติให้

ปลอดภยั ดงัปรากฏในบทสนทนาตอนน้ีวา่ 

 

 

 

 

 

 

 

อุไร  คุณพอ่คะ เขาจะทาํอะไร 
พระภิรมย ์ เขาจะใหพ้อ่ขายชาติ... 
ผูบ้งัคบัการ ฉนัไดช้ี้แจงแลว้วา่ โทษพอ่หล่อนฉกรรจม์าก ตามกฎสงครามพ่อตอ้ง

ถึงตาย...ถา้พ่อหล่อนตอบสองสามคาํเท่านั้นพอแลว้ ฉันจะยอมยก

ชีวติให ้หล่อนช่วยพดูจากบัพอ่หล่อนสักหน่อยไม่ไดที้เดียวฤๅ 

อุไร (พูดเสียงเครือ) ไม่ได ้ดิฉันเป็นหญิงก็จริง แต่ดิฉันเป็นคนไทย ถึงจะ

เสียพอ่คนหน่ึงกดี็กวา่จะเสียความเป็นพลเมืองดี 
(หวัใจนกัรบ:232-233) 
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 นอกจากบทบาทหน้าท่ีในเร่ืองความรักชาติแล้ว คนไทยทุกคนยงัตอ้งมีหน้าท่ีในการ

จงรักภกัดีต่อพระมหากษตัริย ์และช่วยกนัปกป้องพระศาสนาอีกดว้ย ดงัเหตุการณ์ตอนท่ีทหารฝ่าย

ขา้ศึกกาํลงัจะนาํพระภิรมยไ์ปประหาร พระภิรมยจึ์งไดอ้บรมสั่งสอนอุไรใหมี้ความกลา้หาญ พร้อม

ทั้งไดส้ั่งเสียให้อุไรอบรมลูกหลานต่อไปภายหนา้ ให้มีหนา้ท่ีในการจงรักภกัดีต่อพระมหากษตัริย ์

ให้มีความรักชาติ และมัน่คงอยู่ในพระพุทธศาสนา เหตุการณ์ตอนน้ีแสดงให้เห็นแนวคิดบทบาท

หนา้ท่ีของคนไทยว่า คนไทยทุกคนไม่ว่าหญิงหรือชายตอ้งมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์

และตอ้งเสียสละแมชี้วิตเพื่อปกป้องชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ให้มีความมัง่คงปลอดภยั ดงั

ปรากฏในบทสนทนาตอนน้ีวา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.2 บทบาทหน้าทีร่ะดับบุคคล 

 บทบาทหนา้ท่ีระดบับุคคล คือ หนา้ท่ีหรือส่ิงท่ีบุคคลพึงปฏิบติัต่อบุคคลอ่ืนตามบทบาทท่ี

ตนเองมี บทบาทหนา้ท่ีระดบับุคคลท่ีปรากฏจากความขดัแยง้และการแกปั้ญหาของตวัละครในบท

ละครพดูพระราชนิพนธ์พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั มีหลายลกัษณะ ดงัน้ี 

 

  2.2.1 บทบาทหน้าทีข่องคนในครอบครัว 

  บทบาทหน้าท่ีของคนในครอบครัว คือ หนา้ท่ีท่ีบุคคลท่ีอยู่ในครอบครัวเดียวกนั

พึงปฏิบติัต่อกนั เพื่อความสงบสุขของครอบครัว เช่น  บทบาทบิดา บทบาทมารดา บทบาทสามี 

และบทบาทภรรยา เป็นตน้ บทบาทหนา้ท่ีของคนในครอบครัว พบหลายลกัษณะ ดงัน้ี 

 

 

 

พระภิรมย ์ อุไร ลูกรักของพ่อ ตั้งแต่เล็กๆมาแลว้หล่อนเคยบ่นอยู่เสมอว่าอยาก

เป็นผูช้าย คราวน้ีถึงเวลาแลว้ท่ีหล่อนจะตอ้งทาํใจกลา้หาญอยา่งผูช้าย 

เวลาต่อไปเม่ือหล่อนเองจะไดมี้ลูกมีเตา้แลว้สอนลูกหล่อนใหม้นัรู้สึก

ดว้ยวา่ตาของมนัเกิดมาไม่เสียชาติ ไดย้อมสละชีวิต ดีกวา่ท่ีจะยอมเอา

ใจออห่างจากเจ้าขา้วแดงแกงร้อน สอนให้ลูกหล่อนมีความมั่นคง

จงรักภกัดีในพระเจ้าอยู่หัวของเรา ให้รู้จักรักบ้านเมืองของเราถือ

มัน่คงอยู่ในพระพุทธศาสนา ยอมตายเสียดีกว่าท่ีจะบกพร่องในขอ้

เหล่าน้ี 
(หวัใจนกัรบ:235) 
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2.2.1.1 บทบาทหน้าทีข่องสามีและภรรยา 

   บทบาทหน้าท่ีของสามีภรรยาท่ีพึงปฏิบติัต่อกันเป็นการแสดงให้เห็น

แนวคิดเก่ียวกบัครอบครัว บทบาทหน้าท่ีของสามีภรรยาท่ีปรากฏในบทละครพูดพระราชนิพนธ์

พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัสะทอ้นใหเ้ห็นจากทั้งปัญหาและการแกปั้ญหาของตวัละคร 

พบในเร่ือง ฟอกไม่ฃาว กลแตก หมายนํ้าบ่อหนา้ ขนมสมกบันํ้ายา หาโล่ และหนงัเสือ ดงัน้ี 

   เร่ืองฟอกไม่ฃาว เป็นเร่ืองราวของสามีภรรยาคือหลวงพรพานิชกรรมและ

แม่จาํรัส เน่ืองจากแม่จาํรัสเคยมีสามีมาแลว้คือนายบุญส่ง ก่อนท่ีแม่จาํรัสจะแต่งงานกบัหลวงพร 

เม่ือแม่จาํรัสไดติ้ดต่อกบันายบุญส่งดว้ยธุระเร่ืองการใชห้น้ี จึงทาํให้หลวงพรคิดว่าแม่จาํรัสกบันาย

บุญส่งยงัคงลกัลอบคบหากนั แมว้่าแม่จาํรัสพยายามอธิบายเหตุผลดว้ยความสัตยจ์ริง แต่หลวงพรก็

ยงัคงไม่เช่ือถอ้ยคาํของแม่จาํรัส ดงันั้นทั้งคู่จึงเกิดการทะเลาะวิวาทกนัข้ึน เหตุการณ์ขา้งตน้เกิดจาก  

ความไม่ไวว้างใจของสามี และเกิดจากการท่ีสามีไม่รับฟังเหตุผล สามีจึงแสดงออกด้วยการใช้

ถอ้ยคาํรุนแรงซ่ึงเป็นการไม่ให้เกียรติภรรยา ดงันั้นเหตุการณ์น้ีจึงแสดงแนวคิดบทบาทหนา้ท่ีของ

สามีภรรยาว่าควรมีความไวว้างใจ ให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั และควรรับฟังความเห็นไม่ใชอ้ารมณ์

ตดัสินปัญหา เพราะการท่ีสามีและภรรยาละเลยบทบาทหนา้ท่ีแห่งตน ยอ่มก่อให้เกิดการทะเลาะ

วิวาท ดงัปรากฏในบทสนทนาตอนน้ีวา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลวงพร ...น่ีหล่อนมินึกว่าฉันน่ะโง่เสียเต็มทีฤๅ นึกจะหลอกอะไรหลอกไดด้งัใจทุก

อยา่ง 
จาํรัส ทาํไมคุณหลวงพดูเช่นนั้น 
หลวงพร น่ีหล่อนนึกวา่ฉันไม่รู้สีสาอะไรเสียเลยฤๅ นึกว่าไม่รู้ฤๅว่า, นายบุญส่งน่ะเปน

ผวัเก่าของหล่อน นึกว่าไม่รู้ฤๅว่านายบุญส่งมาหาหล่อนส่ีห้าวนัติดๆกนัแลว้

และมาพดูกนัสองต่อสอง, วนัละหลายๆๆ ชัว่โมง นึกวา่ไม่รู้ฤๅวา่มีหนงัสือไป

นดัแนะกนัมา พุทโธ่! พุทโธ่! ฉนักไ็ม่ใช่เดก็ไม่ใช่เลก็อะไรเลยทาํไมนึกวา่จะ

หลอกเล่นไดต้ามใจทุกอยา่ง ฤๅนึกวา่ฉันหลงเสียเหลือเกิน, จะเอาความโกหก

อะไรป้อนเฃา้มาใหก้ค็งกลืนเท่านั้น 
จาํรัส ดิฉนัผดิไปแลว้, ท่ีไม่ไดบ้อกเล่าความจริงแก่คุณหลวงเสียแต่ตน้ แต่ดิฉนัมิไดมี้

ใจมุ่งร้ายต่อคุณเลยเปนความสัตย ์ดิฉันไม่อยากจะให้คุณไดรั้บความรําคาญ

ร้อนใจโดยไม่จาํเปนเท่านั้น 
(ฟอกไม่ฃาว:170-171) 
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   เร่ืองกลแตก แม่ดาราตอ้งแต่งงานกับหลวงวิศาลวฒันากรเน่ืองจากถูก

คลุมถุงชน ฝ่ายหลวงวิศาลเองก็ไม่ไดรั้กใคร่ดารา หลวงวิศาลจึงมกัไปเท่ียวกบัหญิงอ่ืนเสมอๆ 

หลวงวิศาลอยากหย่ากบัดาราจึงไดก้ล่าวหาว่าดาราคบชู ้จากเหตุการณ์ท่ียกมาขา้งตน้หลวงวิศาล

และดาราเกิดความขดัแยง้กนัเน่ืองมาจากความประพฤติของทั้งสองฝ่าย ท่ีต่างฝ่ายต่างกล่าวหากนั

และกันว่าไม่ซ่ือสัตย์ต่อตนเอง โดยเฉพาะหลวงวิศาลท่ีมีพฤติกรรมไม่ให้เกียรติภรรยา ซ่ึง

แสดงออกดว้ยการใชถ้อ้ยคาํรุนแรง เหตุการณ์ตอนน้ีแสดงให้เห็นบทบาทหนา้ท่ีสามีภรรยาท่ีพึงมี

ต่อกนัคือความซ่ือสัตย ์หากสามีภรรยาไม่มีความซ่ือสัตยใ์ห้กนัจะก่อใหเ้กิดความไม่ไวว้างใจ และ

นาํไปสู่ความแตกแยกในท่ีสุด ดงัปรากฏในบทสนทนาตอนน้ีวา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   เร่ืองหมายนํ้าบ่อหน้า หลวงภกัดีดาํรงศกัด์ิตอ้งการแต่งงานกบัแม่มาลี

หลานสาวของพระยาประดิษฐ ซ่ึงแม่มาลีจะแต่งงานกับผูช้ายท่ีเป็นโสดเท่านั้น หลวงภักดีได้

แต่งงานกบัแม่ผอ่งอยูก่่อน เขาจึงไดโ้กหกทุกคนว่าแม่ผอ่งเป็นนอ้งสาว เม่ือแม่ผอ่งไปปรากฏตวัท่ี

บา้นพระยาประดิษฐทุกคนจึงรู้ว่าแม่ผ่องเป็นภรรยาของหลวงภกัดี เหตุการณ์ดงักล่าวทาํให้หลวง

ภกัดีโกรธแม่ผอ่งมาก จึงแสดงอารมณ์โกรธดว้ยการใชถ้อ้ยคาํท่ีรุนแรง ซ่ึงการกระทาํดงักล่าวเป็น

การกระทาํท่ีไม่ใหเ้กียรติแม่ผอ่งเป็นอยา่งมาก ฝ่ายแม่ผอ่งนั้นตั้งแต่เป็นภรรยาหลวงภกัดีก็ไดป้ฏิบติั

หนา้ท่ีของการเป็นภรรยาอย่างดีท่ีสุด จากเหตุการณ์ขา้งตน้แสดงให้เห็นว่าหลวงภกัดีบกพร่องใน

การทาํตามบทบาทและหน้าท่ีของสามี ส่วนแม่ผ่องนั้นเป็นผูท่ี้ปฏิบติัตามบทบาทและหน้าท่ีของ

การเป็นภรรยาไดเ้ป็นอย่างดี ดงันั้นจึงแสดงให้เห็นแนวคิดว่าหากสามีหรือภรรยาไม่ปฏิบติัตาม

บทบาทหนา้ท่ีแห่งตน ยอ่มก่อใหเ้กิดความแตกแตกในครอบครัว ดงัปรากฏในบทสนทนาตอนน้ีวา่  

 

 

 

 

วศิาล ...ขออยา่ให้หล่อนเขา้ใจผิดว่าฉันจะมาจบัชูท่ี้น่ี ฉันตั้งใจแต่เพียงจะมาเตือนว่า

ในท่ีงานฤดูหนาวน้ีไม่ใช่ท่ีสาํหรับกรอกบัชู ้เพราะเป็นท่ีเปิดเผยนกั 

ดารา ขอบใจท่ีคุณมาเตือน แต่ถา้ดิฉันไดป้ระพฤติผิดไปก็เป็นเพราะความโง่เขลาเบา

ปัญญา โดยเห็นคุณผูเ้ป็นสามีเท่ียวกรอผูห้ญิงอ่ืนได ้ดิฉันจึงเขา้ใจว่าการกรอ

เช่นนั้นไม่ผดิ 

วศิาล การแกต้วัเช่นน้ีหล่อนตอ้งรู้อยู่ดีแลว้ว่าไม่มีมูลเลย...ฉันเช่ือว่าหล่อนมีสมอง

พอท่ีจะเขา้ใจไดว้า่ ผูห้ญิงกบัผูช้ายผดิกนั ผูช้ายไม่ชอกชํ้าอะไร แต่ผูห้ญิง- 

(กลแตก:56-57) 

ภกัดี ...โบราณท่านว่ามีเมียเหมือนมีตรวนใส่ขา-น่ีแหละไดแ้ก่ตวัฉันในเวลาน้ีละ 

หล่อนรู้ไหม 
ผอ่ง ดิฉนัยงัไม่ทราบเลยวา่ไดป้ระพฤติอยา่งไรท่ีนาํความเส่ือมเสียมาถึงคุณ 
ภกัดี กก็ารท่ีวิง่ไปบา้นเจา้คุณประเสริฐนัน่น่ะอยา่งไรล่ะ 
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นางภิรมย ์ ดิฉนักไ็ม่อยากใหเ้กิดเหตุอบัอายอะไรเขาเลย แต่ดิฉนัยอมใหคุ้ณถือ

ว่าดิฉันเป็นทาสา เพราะไดพ้ลาดท่าเสียทีแก่คุณเช่นนั้นไม่ไดอี้ก

ต่อไป คุณตอ้งสัญญาว่าจะไม่อวดแก่เพ่ือนฝูงเช่นท่ีอวดเม่ือก้ีน้ีอีก

เลย 
ภิรมย ์ ฉนัยอมสัญญาตามใจหล่อน ฉนัรับผิดทุกอยา่ง มาบดัน้ีฉนัรู้สึกแลว้ 

ฉันมีความรักหล่อนปานใด เพราะฉะนั้นจะยอมตามใจหล่อนทุก

อยา่ง 

นางภิรมย ์ ถา้เช่นนั้นกค็งอยูด่ว้ยกนัไปได.้.. 

(ขนมสมกบันํ้ายา:23-24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   เร่ืองขนมสมกับนํ้ายา หลวงภิรมยฤ์ดีไดแ้สดงพฤติกรรมไม่ใหเ้กียรตินาง

ภิรมยผ์ูเ้ป็นภรรยา ดว้ยการนาํเร่ืองราวในอดีตท่ีทั้งคู่ไดมี้ความสัมพนัธ์กนัก่อนแต่งงานไปเล่าให้

เพื่อนฟัง เหตุการณ์ดงักล่าวไดส้ร้างความอบัอายและความไม่พอใจให้นางภิรมยเ์ป็นอยา่งมาก จน

นาํไปสู่การทะเลาะวิวาท จากเหตุการณ์ขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นวา่หลวงภิรมยฤ์ดีบกพร่องในการปฏิบติั

ตามบทบาทและหนา้ท่ีแห่งตน เน่ืองจากหลวงภิรมยฤ์ดีไม่ยกยอ่งและไม่ใหเ้กียรติภรรยา นอกจากน้ี

แลว้นางภิรมยย์งัคิดแกเ้ผด็หลวงภิรมยฤ์ดีดว้ยการโกหกว่าตนเคยมีชูก่้อนแต่งงานกบัหลวงภิรมยฤ์ดี 

เหตุการณ์ดงักล่าวสร้างความไม่พอใจใหห้ลวงภิรมยฤ์ดีเช่นกนั จากเร่ืองน้ีจึงแสดงให้เห็นว่าการท่ี

สามีและภรรยาไม่ปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีแห่งตนยอ่มก่อให้เกิดความบาดหมาง ดงัปรากฏในบท

สนทนาตอนน้ีวา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   เร่ืองหาโล่ เป็นเร่ืองราวของขนุจาํนงจาํแนกอตัถแ์ละแม่เฉลาท่ีแต่งงานกนั 

โดยแม่เฉลาไดท้ราบว่าขุนจาํนงเคยรักกบัแม่สําอางมาก่อน แต่เม่ือขุนจาํนงไดต้ั้งงานกบัแม่เฉลา 

ขนุจาํนงจึงตั้งใจปฏิบติัตามหนา้ท่ีของสามีท่ีดีดว้ยการซ่ือสัตยต่์อแม่เฉลาเพียงคนเดียว การกระทาํ

ผอ่ง ดิฉันจะไปรู้ไดห้รือ ว่าคุณไดไ้ปบอกเขาไวว้่าคุณเป็นคนโสด ดิฉันจะเขา้ใจ

ไดว้า่ การมีเมียเป็นของท่ีน่าอายจนตอ้งปิดบงัและปดวา่ไม่มี 

ภกัดี ฟ้าผา่สิ แม่ผอ่ง อยา่มาทาํปากจดักบัฉนันะ 

ผอ่ง ดิฉนัไดพ้ยายามท่ีจะทาํใหเ้ป็นท่ีพอใจคุณทุกอยา่ง และถา้รู้วา่คุณชอบอยา่งไร

แลว้ละก็ ไดต้ั้งใจทาํให้ถูกใจเสมอ ถา้คุณไดช้ี้แจงให้ดิฉันเขา้ใจเสียก่อนว่า

เหตุไรจึงจําเป็นต้องแสดงตนเป็นคนโสดละก็ ดิฉันก็คงจะตั้ งใจรักษา

ความลบัของคุณ 

(หมายนํ้าบ่อหนา้:230-231) 
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ของขนุจาํนงแสดงใหเ้ห็นแนวคิดเร่ืองบทบาทของสามีว่าควรมีความซ่ือสัตยต่์อภรรยา อนัจะทาํให้

ครอบครัวเกิดความสงบสุข ดงัปรากฏในบทสนทนาตอนน้ีวา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   เร่ืองหนังเสือ พระศุภสาส์นโศภิตไดพ้าสุกญัญาและครอบครัวไปเท่ียวป่า 

และไดถู้กเสือลอ้มบา้นพกัไว ้พระศุภสาส์นจึงไดแ้สดงบทบาทหนา้ท่ีของการเป็นสามีท่ีดี ดว้ยการ

เสียสละชีวิตฝ่าวงลอ้มของเสือ เพื่อไปตามตาํรวจมาช่วยทุกคนในครอบครัว การกระทาํของ  

พระศุภสาส์นแสดงให้เห็นแนวคิดเร่ืองบทบาทหน้าท่ีของสามีว่าควรมีความรัก ความเสียสละ 

พร้อมท่ีจะปกป้องภรรยาใหป้ลอดภยัอยูเ่สมอ ดงัปรากฏในบทสนทนาตอนน้ีวา่ 

  

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.2 บทบาทหน้าทีข่องบิดา 

   บทบาทหน้าท่ีของพ่อท่ีพึงปฏิบัติต่อลูกเป็นการแสดงให้เห็นแนวคิด

เก่ียวกับครอบครัวอีกด้วย  บทบาทหน้าท่ีของพ่อท่ีปรากฏในบทละครพูดพระราชนิพนธ์

พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัสะทอ้นใหเ้ห็นจากทั้งปัญหาและการแกปั้ญหาของตวัละคร 

พบในเร่ืองเห็นแก่ลูก และกลแตก ดงัน้ี 

 

ขนุจาํนง ขอให้หล่อนฟังฉันให้ตลอดก่อน...ขอให้หล่อนเช่ือว่าต่อไปน้ีฉันจะตั้ งหน้า

ประพฤติแต่ส่ิงท่ีหล่อนพอใจเสมอ ตั้งใจรักษานํ้าใจของหล่อนเป็นปฐม 
เฉลา อยา่พูดออ้มคอ้มไปนกัเลย พูดกนัตรงๆเถอะว่า คุณเป็นอนัจะไม่คบคา้สมาคม 

กบัแม่สาํอางต่อไปอีกฉะนั้นหรือ? 
ขนุจาํนง ฉนัตั้งใจจะบอกแก่แม่สาํอางใหเ้ป็นท่ีเขา้ใจกนัอยา่งชดัเจนทีเดียว วา่ต่อไปน้ีฉนั

จะสนิทสนมกบัเขาเช่นท่ีเคยมาไม่ได ้และถา้พบปะกนักต็อ้งเป็นในฐานะผูรู้้จกั

กนัตามธรรมดาเท่านั้น 
เฉลา ถา้เช่นนั้นกดี็ 

(หาโล่:126-127) 

ศกัรินทร์ คุณพระ ผมขอพูดโดยใจจริง ว่าผมไดนึ้กตั้งแต่ตน้ว่าคุณพระคงจะ

เป็นผูรั้บอาสาไป แต่ท่ีผมไม่ไดอ้อกนามคุณพระเสียแต่แรกก็เห็นว่า

คุณพระเป็นผูท่ี้มีครอบครัวซ่ึงคุณพระตอ้งถนอม 
ศุภสาส์น ขอรับ แต่คนอ่ืนๆก็มีเช่นนั้นเหมือนกัน ท่ีผมรับอาสาไปคร้ังน้ี ก็

เพราะผมรู้สึกว่าเป็นหนา้ท่ีของผมท่ีจะตอ้งทาํการเพ่ือให้ครอบครัว

และมิตรไดพ้น้ภยั 
(หนงัเสือ:80) 
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ลํ้า (น่ิงอยูค่รู่หน่ึง แลว้พูดเสียงเครือๆ) เจา้คุณขอรับ ใตเ้ทา้พูดถูก เด็กคนน้ีดีเกินท่ี

จะเป็นลกูผม ผมมนัเลวทรามเกินท่ีจะเป็นพอ่เขา ผมพ่ึงรู้สึกความจริงเด๋ียวน้ีเอง 

ภกัดี (ตบบ่านายลํ้า) พอ่ลํ้า! 

ลํ้า หล่อนไดเ้ขียนรูปพ่อของหล่อนข้ึนไวใ้นใจเป็นคนดีไม่มีท่ีติ ผมไม่ตอ้งการจะ

ลบรูปนั้นเสียเลย (ถอดแหวนวงหน่ึงจากน้ิว) น่ีแน่ะครับแหวนน้ีเป็นของแม่

นวล ผมไดติ้ดไปดว้ยส่ิงเดียวเท่าน้ีแหละ เจา้คุณไดโ้ปรดเมตตาผมสักที พอถึง

วนัแต่งงานแม่ลออ เจา้คุณไดโ้ปรดให้แหวนน้ีแก่เขา บอกว่าเป็นของรับไหว้

จากผม ส่งมาแทนตวั...อยา่ไดบ้อกความจริงแก่แม่ลออเลย ให้เขาคงนบัถือรูป

ผมอนัเก่านั้น วา่เป็นพอ่เขา... 

(เห็นแก่ลูก : 227-228) 

 

   เร่ืองเห็นแก่ลูก แสดงแนวคิดเร่ืองบทบาทหนา้ท่ีของพ่อว่า พ่อตอ้งเล้ียงดู 

ให้ความรัก ความเอาใจใส่ และปกป้องลูกจากภยัอนัตรายทั้งปวง แนวคิดน้ีสะทอ้นให้เห็นจากทั้ง

พระยาภกัดีนฤนารถและนายลํ้า กล่าวคือพระยาภกัดีเกิดความขดัแยง้กบันายลํ้า เน่ืองจากนายลํ้า

ตอ้งการบอกความจริงกบัแม่ลออว่าตนเป็นพ่อ พระยาภกัดีรู้ดีว่าความจริงในขอ้น้ีจะเป็นเคร่ือง

ทาํลายความสุขของแม่ลออ ดงันั้นพระยาภกัดีจึงพยายามขดัขวางนายลํ้าทุกวิถีทาง ฝ่ายนายลํ้านั้น

เม่ือไดพ้บแม่ลออ ความดีและจิตใจท่ีงดงามของแม่ลออทาํใหน้ายลํ้าสาํนึกไดว้่าหนา้ท่ีท่ีแทจ้ริงของ

พ่อคืออะไร นายลํ้าจึงยอมจากแม่ลออไปโดยไม่บอกความจริงว่าตนเองเป็นพ่อ การกระทาํของทั้ง

พระยาภกัดีและนายลํ้าแสดงให้เห็นบทบาทของพ่อไดอ้ย่างชดัเจน ว่าหากพ่อปฏิบติัตามบทบาท

หน้าท่ีแห่งตนย่อมก่อให้เกิดความสุขสงบข้ึนทั้งในชีวิตของลูกและพ่อ ดงัปรากฏในบทสนทนา

ตอนน้ีวา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   เร่ืองกลแตก แสดงให้เห็นแนวคิดเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีของพ่อว่าการท่ี

พ่อรัก เอาใจใส่ และดูแลลูกเป็นอยา่งดีเป็นส่ิงท่ีดี แต่การท่ีพ่อปฏิบติัตามหนา้ท่ีแห่งตนโดยละเลย

ความสุขท่ีแทจ้ริงของลูก จะทาํให้ลูกไดรั้บความทุกขท์รมาน ดงัตอนท่ีขุนประกาศกาํลงัตกัเตือน

พระวิสูตร์ว่าการท่ีพระวิสูตร์จดัการคลุมถุงชน คือยกแม่ดาราบุตรสาวให้กบัหลวงวิลาศเป็นการ

กระทาํท่ีไม่ถูกตอ้ง เน่ืองจากดารานั้นไดมี้คนรักอยู่ก่อนแลว้ การกระทาํของพระวิสูตร์จึงเป็นการ

ทาํลายความสุขของลูก อยา่งไรก็ตามพระวิสูตร์ยงัคงยนืยนัว่าตนเองไดท้าํตามหนา้ท่ีของพ่ออยา่งดี

ท่ีสุดแลว้ เพราะพระวิสูตร์เช่ือมัน่ว่าพ่อมีหน้าท่ีในการหาคู่ครองท่ีดีให้แก่ลูก ดงัปรากฏในบท

สนทนาตอนน้ีวา่ 
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   การท่ีพระวิสูตร์คลุมถุงชนแม่ดาราทาํให้แม่ดาราไดรั้บความทุกขท์รมาน

และนาํไปสู่การหยา่ร้างในท่ีสุด ดงัน้ี 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2.2.2 บทบาทหน้าทีใ่นการประกอบอาชีพ 

  บทบาทหน้าท่ีในการประกอบอาชีพ คือการท่ีบุคคลประกอบอาชีพใดนั้น ควร

ปฏิบติัตามบทบาทและหนา้ท่ีตามอาชีพนั้นๆดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และเต็มความสามารถ ทั้งน้ี

ประกาศ ...ขอให้เขา้ใจว่าหนูดารามนัก็เป็นคนเราเหมือนกนั ไม่ใช่ตุ๊กตา ขอให้เช่ือผม

เถอะเวลาน้ีใจคอหนูดารากาํลงัป่ันป่วนพิลึก เพราะเม่ือคุณพระจบัมนัแต่งใหไ้ป

กบัหลวงวลิาศ มนักไ็ม่ไดรั้กหลวงวลิาศเลย และหลวงวิลาศกไ็ม่ไดพ้ยายามท่ีจะ

ทาํให้มนัรักเสียดว้ย เพราะฉะนั้นในเวลาน้ีใจหนูดาราเหมือนว่างเปล่าอยู่ ซ่ึง

เป็นของน่าวติกมาก... 
วสูิตร์ ทาํไม...ท่านขนุน่ีอยา่งไร พดูราวกบัวา่แลเห็นท่าทางท่ีจะมีเหตุเส่ือมเสียอยูแ่ลว้

ทีเดียว 
ประกาศ ผมคะเนเอาดอกขอรับ ไม่ใช่เห็น เป็นแต่มนัก็ชอบกลอยูบ่า้ง หลวงสิทธ์ิกบัหนู

ดาราน่ะเคยชอบกนัมากแต่ก่อนไม่ใช่หรือ... 
วสูิตร์ กช็อบกนัเดก็ต่อเดก็เท่านั้น... 

ประกาศ เพราะฉะนั้นพอราชการส่งหลวงสิทธ์ิออกไปศึกษาท่ียุโรป คุณพระก็รีบฉวย

โอกาสยกหนูดาราใหแ้ก่หลวงวศิาลเสียทีเดียว 
วสูิตร์ ดาราเป็นลูกสาวของฉัน และเป็นหนา้ท่ีของฉันท่ีจะตอ้งปลูกฝังให้สมควร ฉัน

จึงไดจ้ดัการตกแต่งใหไ้ปแก่ผูท่ี้มีหลกัฐาน จะไดน้อนตาหลบั 
(กลแตก:14-16) 

ดารา คุณพี่ ดิฉันขอบอกว่าดิฉันเหลือทนแลว้นะ ผวัดิฉันน่ะยิ่งดูไปยิ่งเห็นความเลว

ทรามของเขามากข้ึนทุกที...ก็ดูเอาเถอะค่ะ แต่มาในงานการท่ีผูค้นชุมนุมอยูท่ ั้ง

เมืองเช่นน้ี เขายงัไม่มียางอายเท่ียวกรออยู่กบัอีละครอะไรก็ไม่รู้ เช่นน้ีจะให้

ดิฉนัทาํอยา่งไร 
สิทธ์ิ หล่อนจะใหฉ้นัตอบอยา่งไรกเ็ป็นการลาํบากใจเหลือเกิน... 
ดารา ถา้ดิฉันไดย้ินยอมตกแต่งกบัเขาเพราะความรักใคร่ใหลหลงเช่นนั้น ดิฉันก็จะสู้

น่ิงทนทุกข ์เพราะจะไดถื้อเสียวา่เป็นความผดิของดิฉนัเองท่ีเลือกผวัผิด น่ีดิฉนัก็

ไม่ไดรั้กใคร่หรือเลือกสรรเขาโดยความเตม็ใจเลย เป็นแต่ขดัคุณพอ่ไม่ไดน้ั้น จึง

ตอ้งยอมแต่งงานกบัเขา จะมาใหดิ้ฉนัตอ้งทนทุกขเ์ดือดเน้ือร้อนใจทุกหายใจเขา้

ออกเช่นน้ี จะใหดิ้ฉนัน่ิงทนอยา่งไรได ้
(กลแตก:51-52) 
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มาร์ชิโย ...ขา้พเจา้เป็นทหาร ฉะนั้นกเ็ปนธรรมดาอยูเ่องท่ีจะตอ้งรู้สึกวา่กองทพัใดไร้ธงชยั

ทหารในกองทพันั้นยอ่มจะมีขวญัไม่สู้ดี และเม่ือเขา้สนามรบถา้รู้สึกวา่มีธงชยัไป

ในกองทพั ถึงแมธ้งนั้นจะมิไดอ้ยูใ่นแนวหนา้ ทหารกมี็ขวญัดีเพราะมีใจยดึมัน่อยู่

ท่ีธงชยั...นัน่แหละ สหายทั้งหลาย พระเจา้แผน่ดินเหมือนธงชยัของชาติ ชาติใดมี

พระเจา้แผน่ดิน กคื็อมีวตัถุท่ีสาํหรับเป็นศูนยแ์ห่งความจงรักภกัดี...ขา้พเจา้เช่ือวา่

ทหารโดยมากท่ีเป็นทหารแทจ้ริงตอ้งนึกเช่นเดียวกับขา้พเจ้า พวกทหารรู้สึก

ภูมิใจอยูเ่สมอท่ีมีพระเจา้แผน่ดินเป็นจอมทพั...ทหารจะไม่ยอมเป็นอนัขาด ท่ีจะ

ช่วยเป็นกาํลงัแก่ผูก่้อการจลาจล ตรงกนัขา้มทหารจะตอ้งกระทาํการตามหนา้ท่ี 

คือปราบปรามพวกผู ้ก่อกําเริบจลาจล เพ่ือรักษาความสงบราบคาบภายใน

บา้นเมือง อนัเห็นว่าเป็นหนทางอนัดีท่ีสุดท่ีจะป้องกันมิให้ศตัรูภายนอกฉวย

โอกาสนาํหายนะมาสู่ชาติของเรา... 
(ฉวยอาํนาจ : 219-222) 

 

เพื่อประโยชน์แห่งตน สังคม และประเทศชาติ บทบาทหนา้ท่ีในการประกอบอาชีพท่ีปรากฏในบท

ละครพูดพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัวสะทอ้นให้เห็นจากทั้งปัญหาและ

การแกไ้ขปัญหาของตวัละคร พบในเร่ือง ฉวยอาํนาจ และหม่ินประมาทศาล ดงัน้ี 

  เร่ืองฉวยอํานาจ เหตุการณ์ตอนท่ีนายพนัโท ฟรานซิส มาร์ชิโย นายทหารกรม

ทหารรักษาพระองคไ์ดป้ระกาศปณิธานของผูท่ี้ประกอบอาชีพทหารว่า ทหารมีหนา้ท่ีในการแสดง

ความจงรักภกัดีต่อพระมหากษตัริย ์และมีหน้าท่ีกาํจดัผูคิ้ดก่อการจลาจล เพื่อรักษาความสงบสุข

ภายในประเทศ ดงันั้นผูท่ี้มีอาชีพทหารจึงตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีของตนเองให้ดีท่ีสุด ซ่ึงเป็นการปฏิบติั

ตามบทบาทหนา้ท่ีทั้งระดบับุคคล และระดบัชาติ ดงัปรากฏในบทสนทนาตอนน้ีวา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  เร่ืองหม่ินประมาทศาล นายบัวถูกหลวงพิทักษ์ธรรมนูญกิจผู ้มีอาชีพเป็นผู ้

พิพากษาตัดสินจําคุก เ ม่ือนายบัวพ้นโทษ จึงคิดกลับมาแก้แค้นหลวงพิทักษ์ นายบัวได้

วิพากษว์ิจารณ์ผูท่ี้มีอาชีพหมอความว่ามกัเห็นแก่ได ้และรีดไถเงินจากลูกความ ซ่ึงหลวงพิทกัษก์็

ยอมรับว่าหมอความประเภทน้ีมีอยูจ่ริง ความคิดของนายบงัแสดงให้เห็นแนวคิดเร่ืองการประกอบ

อาชีพหมอความ หรือทนายความว่า ควรมีความซ่ือสัตย์ ไม่เอาเปรียบลูกความโดยเฉพาะกับ

ชาวบา้นท่ีไม่มีความรู้ดา้นกฎหมาย เพราะหากทนายความไม่ปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีแห่งตนยอ่ม

ทาํให้ชาวบา้นไดรั้บความเดือดร้อน และยงัเป็นการทาํลายช่ือเสียงของทนายอีกดว้ย ดงัปรากฏใน

บทสนทนาตอนน้ีวา่ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  

 

158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2.2.3 บทบาทหน้าทีข่องความเป็นสุภาพบุรุษ 

  สุภาพบุรุษ หมายถึง ชายท่ีมีกิริยาวาจาเรียบร้อย รู้กาลเทศะ และมีคุณธรรม 7 

การศึกษาบทละครพดูพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัพบแนวคิดเร่ืองความ

เป็นสุภาพบุรุษ จากความขดัแยง้และการแก้ปัญหาของตวัละครหลายเร่ือง ดังน้ี เร่ืองหนังเสือ   

ความดีมีไชย เสียสละ หมายนํ้าบ่อหนา้ ขนมสมกบันํ้ายา และกลแตก 

  เร่ืองหนังเสือ เหตุการณ์ตอนท่ีพระศุภศาส์นโศภิต ครอบครัวและมิตรไดม้าเท่ียว

ป่า และทุกคนกาํลงัตกอยูใ่นวงลอ้มของเสือ ทุกคนจึงช่วยกนัหาทางแกปั้ญหาดว้ยการหาคนใดคน

หน่ึงให้ฝ่าวงลอ้มของเสือออกไปตามคนมาช่วยเหลือ บุคคลท่ีแสดงความเป็นสุภาพบุรุษไดแ้ก่ 

พระศุภสาส์น เน่ืองจากพระศุภสาส์นไดย้อมเสียสละแมแ้ต่ชีวิตของตนเองในการอาสาฝ่าวงลอ้ม

ของเสือเพื่อไปตามตาํรวจมาช่วยทุกคน การกระทาํดงักล่าวเป็นการปกป้องคนรัก ครอบครัว และ

มิตร ใหป้ลอดภยัจากเสือ และเป็นการกระทาํท่ีเกิดข้ึนจากคุณธรรม ดงัปรากฏในบทสนทนาตอนน้ี

วา่ 

 

 

 

                                                 
7 ราชบณัฑิตยสถาน,พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน , 1206. 

พิทกัษ ์ ...น่ีแกเคยหากินทางหมอความหรือยงัไง ถึงไดฉ้ลาดพดูนกั 
บวั เปล่าครับ ผมเป็นแต่ขโมยบ้างเล็กน้อย ไม่ถึงปลน้เขากินอย่างพ่อหมอความ

หรอกขอรับ 
พิทกัษ ์ อ๊ะ อะไรหมอความอะไร ไปเท่ียวปลน้สะดมเขาท่ีไหน ช่ืออะไร แกรู้จกัไหม ขา้

จะไดจ้าํไวไ้ปคิดอ่านกาํจดัเสีย 
บวั ใตเ้ทา้เขา้ใจผิดเสียแลว้ ใตเ้ทา้เขา้ใจไปวา่ผมพดูถึงปลน้จุดคบแดงๆ อา้ยเสือเอา

วา 
พิทกัษ ์ กย็งังั้นปลน้ยงัไงล่ะ 
บวั ปลน้เงียบๆก็ไดน่ี้ขอรับ คอยยแุต่ให้คนเป็นความรํ่ าไป ถึงคนบา้นนอกๆ หน่อย

ยิ่งหวาน รู้อยู่แลว้ว่าทางความจะแพ ้ก็หมุนเอาจนได้ เม่ือแพแ้ล้วยงัหมุนให้

อุทธรณ์ฎีกาอะไรต่อไปอีก เอาจนฉิบหายกนัพอดี จริงไหมขอรับ 
พิทกัษ ์ กค็งจะมีบา้ง ธรรมดาคนจะใหดี้ไปทั้งนั้นไม่ได ้

(หม่ินประมาทศาล :24-25) 
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ศกัรินทร์ คุณพระ ผมขอพูดโดยใจจริง ว่าผมไดนึ้กตั้งแต่ตน้ว่าคุณพระคงจะ

เป็นผูรั้บอาสาไป แต่ท่ีผมไม่ไดอ้อกนามคุณพระเสียแต่แรกกเ็ห็นวา่

คุณพระเป็นผูท่ี้มีครอบครัวซ่ึงคุณพระตอ้งถนอม 
ศุภสาส์น ขอรับ แต่คนอ่ืนๆก็มีเช่นนั้นเหมือนกนั ท่ีผมรับอาสาไปคร้ังน้ี ก็

เพราะผมรู้สึกวา่เป็นหนา้ท่ีของผมท่ีจะตอ้งทาํการเพ่ือให้ครอบครัว

และมิตรไดพ้น้ภยั 
(หนงัเสือ:80) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  เร่ืองความดีมีไชย เหตุการณ์ตอนท่ีนกัเรียนนายร้อยสวสัด์ิถูกจบัเป็นผูต้อ้งสงสัย

ในขอ้หาขโมยความลบัของแผน่ดิน เน่ืองจากวนัเกิดเหตุนายร้อยสวสัด์ิไดห้ายตวัไป ซ่ึงความจริง

แลว้ในวนัดงักล่าวนายร้อยสวสัด์ิไดแ้อบไปเท่ียวกบัแม่สายหยดุสองต่อสอง ดงันั้นนายสวสัด์ิจึงไม่

ยอมบอกความจริงให้นายพลตรี พระยากาํแหงณรงคไ์ดท้ราบ เพราะกลวัว่าจะทาํให้แม่สายหยุด

ได้รับความเสียหาย การกระทาํของนักเรียนนายร้อยสวัสด์ิเป็นการแสดงให้เห็นความเป็น

สุภาพบุรุษ อนัเกิดจากคุณธรรมในดา้นความเสียสละ และการให้เกียรติคนรัก ดงัปรากฏในบท

สนทนาตอนน้ีวา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  เร่ืองเสียสละ เหตุการณ์ตอนท่ีนายพนัโท พระรามพลภทัรเขา้ใจผิดคิดว่านายร้อย

โทเทพ เทพโยธินผูใ้ตบ้งัคบับญัชารักกบันางสาวศรี พระรามจึงคิดหลีกทางใหน้ายเทพกบันางสาว

ศรีไดรั้กกนั การกระทาํของพระรามแสดงใหเ้ห็นว่าพระรามมีความเป็นสุภาพบุรุษ มีความเสียสละ 

คิดถึงความสุขของผูอ่ื้นก่อนความสุขของตนเอง ดงัปรากฏในบทสนทนาตอนน้ีวา่ 

 

กาํแหง กถ็า้เช่นนั้นทาํไมจึงจะบอกฉนัไม่ได ้
สวสัด์ิ เพราะผมไม่ขอเอาตวัรอดโดยทางท่ีจะตอ้งใหค้นอ่ืนเสียช่ือ 
กาํแหง ทาํไมเขาจึงจะตอ้งเสียช่ือ 
สวสัด์ิ ผมขอประทานกราบเรียนตามตรง เพราะผูท่ี้ไปดว้ยกบัผม เขาเป็นผูห้ญิงสาว

ท่ียงัไม่มีผวั เพราะฉะนั้นผมไดส้าบานกบัเขาไวว้า่จะไม่บอกกบัใครทราบเลย

วา่ ผมกบัเขาไดล้งเรือไปเท่ียวดว้ยกนัสองต่อสอง 
กาํแหง ฮือ! แกน่ีกอ็อกแต่จะมีบา้ๆอยู ่จะยอมเสียช่ือตวัเอง เพ่ือรักษาช่ือผูห้ญิงทีเดียว

หรือ นึกดูเสียใหดี้ก่อนนะ... 
(ความดีมีไชย:143-144) 
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  เร่ืองหมายนํ้าบ่อหน้า เหตุการณ์ตอนท่ีแสดงให้เห็นว่าหลวงภกัดีดาํรงศกัด์ิไม่มี

ความเป็นสุภาพบุรุษ เน่ืองจากหลวงภกัดีไดแ้ม่ผอ่งเป็นภรรยาแลว้ แต่หลวงภกัดีไม่เคยยกยอ่ง หรือ

ให้เกียรติแม่ผอ่งเลย หลวงภกัดีมกัประพฤติกบัแม่ผ่องดว้ยความหยาบคายทั้งจากการกระทาํ และ

คาํพดู อีกทั้งหลวงภกัดีอยากแต่งงานกบัแม่มาลีเพื่อยกฐานะของตนเอง จึงโกหกแม่มาลีว่าตนเองยงั

เป็นชายโสด การกระทาํของหลวงภกัดีแสดงใหเ้ห็นว่าหลวงภกัดีไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษ เป็นการ

กระทาํท่ีเอาเปรียบผูห้ญิงถึง 2 คน เพื่อหวงัผลประโยชน์มาสู่ตนเอง ในท่ีสุดแลว้การท่ีหลวงภกัดีไม่

มีความเป็นสุภาพบุรุษก็ไดน้าํความทุกขม์าสู่ตนเอง เขาตอ้งสูญเสียทุกอย่างทั้งภรรยา คนรัก และ

ความไวว้างใจจากผูบ้งัคบับญัชา ดงัปรากฏในบทสนทนาตอนน้ีวา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระราม ...การท่ีผมจะมาเป็นคู่แข่งแย่งผูห้ญิงกบันายทหารผูน้้อยในบงัคบั

บญัชาของผม ดูเป็นการเอาเปรียบอยา่งไม่งดงามเลย. อยา่งไรๆ ผม

ตอ้งใหโ้อกาสแก่เขาใหเ้ตม็ท่ี; ต่อเม่ือเห็นปรากฏชดัแลว้วา่แม่ศรีไม่

รักนายเทพเป็นแน่นอน ผมจึงจะส้ินความตะขิดตะขวง 

หลวงศุภศร ผมขอกล่าวตรงๆ วา่หาคนท่ีจะคิดอยา่งคุณพระน้ีไดย้ากนกั ในการ

หาคู่ ผมไม่เห็นควรท่ีจะลดขอ้ใหแ้ก่ใครทั้งหมด 

พระราม การหาคู่ก็เหมือนการสู้ศึก, คือคนสุจริตตอ้งสงวนศกัด์ิ, ตอ้งไม่ใช้

อุบายหรือเอาเปรียบอยา่งท่ีตนเอง จะตอ้งรู้สึกละอายแก่ใจ 

หลวงศุภศร ก็ถู ก ล ะ ข อ รั บ ; แ ต่ ค น ท่ี มี ค ว า ม เ ห็ น เ ช่ น คุ ณ พ ร ะ มี น้อ ย นัก 

เพราะฉะนั้น ผมเกรงว่าความดีของคุณพระเองแหละ จะทาํให้คุณ

พระตอ้งไร้ความสุข 

พระราม ถึงผมเองจะไร้ความสุขก็ตาม, แต่ถา้ผมช่วยให้แม่ศรีผูท่ี้ผมรักยิ่ง

กวา่ชีวติไดรั้บความสุขแลว้ ผมกจ็ะเป็นท่ีพอใจ... 

(เสียสละ:35-36) 

 

 

ภกัดี ...โบราณท่านว่ามีเมียเหมือนมีตรวนใส่ขา-น่ีแหละไดแ้ก่ตวัฉันในเวลาน้ีละ 

หล่อนรู้ไหม 
ผอ่ง ดิฉนัยงัไม่ทราบเลยวา่ไดป้ระพฤติอยา่งไรท่ีนาํความเส่ือมเสียมาถึงคุณ 
ภกัดี กก็ารท่ีวิง่ไปบา้นเจา้คุณประเสริฐนัน่น่ะอยา่งไรล่ะ 
ผอ่ง ดิฉันจะไปรู้ไดห้รือ ว่าคุณไดไ้ปบอกเขาไวว้่าคุณเป็นคนโสด ดิฉันจะเขา้ใจ

ไดว้า่ การมีเมียเป็นของท่ีน่าอายจนตอ้งปิดบงัและปดวา่ไม่มี 

ภกัดี ฟ้าผา่สิ แม่ผอ่ง อยา่มาทาํปากจดักบัฉนันะ 
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จนั ...คนโสดอยา่งผมนึกหวาดหวัน่ในการมีเมีย... 

ภิรมย ์ ถา้เราไวต้วัให้ดีก็ไม่ตอ้งกลวัเขาเลย ตรงกนัขา้ม เขาตอ้งกลวัเรา ตอ้งอยู่ใน

อาํนาจของเรา-เราวา่ไรตอ้งเป็นนัน่ 

จนั อยา่งเช่นคุณหลวงกบัแม่สร้อยฉะนั้นสิ... 

ภิรมย ์ ...อยา่งเช่นผมเองน้ีเป็นตวัอยา่ง เมียผมตอ้งอยูใ่นถอ้ยคาํของผม เพราะเขาตก

อยูใ่นท่ีเสียเปรียบผมวนัยงัค ํ่า 

จนั เอะ๊! ทาํไมละ 

ภิรมย ์ เพราะหล่อนไดพ้ลาดท่า ยอมเสียตวัแก่ผมก่อนโดยมิไดร้อให้ผูใ้หญ่ยกย่อง

ให้กัน เพราะฉะนั้นถา้ต่างว่าผมจะเล่นตวัไม่ยอมรับเอาหล่อนเป็นภรรยา 

อย่างเช่นท่ีคนอ่ืนเขาไดท้าํกนัมาแลว้ หล่อนก็จะตกอยู่ในความลาํบากมาก 

จริงไหม  

(ขนมสมกบันํ้ายา:15-16) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  เร่ืองขนมสมกับนํ้ายา เหตุการณ์ตอนท่ีหลวงภิรมยฤ์ดีได้นําเร่ืองราวในอดีตท่ี

หลวงภิรมยไ์ดล้กัลอบมีความสัมพนัธ์กบันางภิรมยก่์อนท่ีจะแต่งงานกนัให้นายจนัฟัง เน่ืองจาก

หลวงภิรมยต์อ้งการแสดงให้เพื่อนเห็นว่าตนเองมีอาํนาจเหนือภรรยา การกระทาํของหลวงภิรมย์

แสดงให้เห็นว่าหลวงภิรมยไ์ม่มีความเป็นสุภาพบุรุษ ไม่ให้เกียรติภรรยา เพราะการกระทาํของ

หลวงภิรมยเ์ป็นการกระทาํเพื่อหวงัประโยชน์และความภาคภูมิใจแห่งตน โดยไม่ไดค้าํนึงถึงศกัด์ิศรี

และเกียรติยศของภรรยา สุดทา้ยการท่ีหลวงภิรมยไ์ม่มีความเป็นสุภาพบุรุษก็ไดส้ร้างความขดัแยง้

ใหเ้กิดข้ึนระหวา่งหลวงภิรมยแ์ละนางภิรมย ์ดงัปรากฏในบทสนทนาตอนน้ีวา่ 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ผอ่ง ดิฉนัไดพ้ยายามท่ีจะทาํใหเ้ป็นท่ีพอใจคุณทุกอยา่ง และถา้รู้วา่คุณชอบอยา่งไร

แลว้ละก็ ไดต้ั้งใจทาํให้ถูกใจเสมอ ถา้คุณไดช้ี้แจงให้ดิฉันเขา้ใจเสียก่อนว่า

เหตุไรจึงจําเป็นต้องแสดงตนเป็นคนโสดละก็ ดิฉันก็คงจะตั้ งใจรักษา

ความลบัของคุณ 

มา เขาอายว่าเขามีเมียเป็นชาวบา้นนอกน่ะสิลูก แต่ทีเม่ือแรกทาํไมไม่นึกอาย 

ต่อเม่ืออยูด่ว้ยกนัจนมีลกูถึงสามคนแลว้ เกิดมาอายข้ึน... 

ภกัดี แกอยากรู้ความจริงหรือยายมา ฉันจะบอกให้ ถา้ลูกสาวของแกไม่มาเป็น

ตรวนใส่ขาฉันอยู่เสียก่อนแล้วละก็ ฉันอาจจะได้เป็นหลานเขยเจ้าคุณ

ประดิษฐ และจะไดเ้มียมัง่มีดว้ย  

(หมายนํ้าบ่อหนา้:230-231) 
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วศิาล แม่ดารา เม่ือก้ีน้ีหล่อนคุยอยูก่บัใคร 

ประกาศ กคุ็ยกบัผมน่ะสิ... 
วศิาล ผมไม่ไดพ้ดูกบัท่านขนุ ท่านขนุจะมาตอบผมทาํไม 
ประกาศ ...รู้แลว้ แต่ผมสังเกตเห็นว่าในงานน้ีคุณหลวงพอใจกอดแม่รูปงามละคร     

ปรีโยทยัมากกวา่ และเห็นเมียของคุณตอ้งนัง่อยูค่นเดียวโดยมาก จึงสงสารมา

คุยกบัเขาบา้ง มนัเสียหายอยา่งไร 
วศิาล (ทาํหนา้เยาะเยย้) ท่านขนุเขา้ใจผิดเสียแลว้ ท่ีผมวา่ท่านขนุมาแทรกแซงคร้ังน้ี 

ไม่ใช่ระหว่างตวัผมกบัภรรยาผมหามิได ้ท่านขุนมาแทรกกลางระหว่างเมีย

ผมกบัชูข้องเขาต่างหาก 
ดารา (ลุกยืนข้ึน พูดเสียงแข็ง) ดิฉันไม่ยอมให้คุณหลวงมาใส่ความดิฉันเปล่าๆ 

นะเอา้... 
วศิาล ...ขออยา่ให้หล่อนเขา้ใจผิดว่าฉันมาจบัชูท่ี้น่ี ฉันตั้งใจแต่เพียงจะมาเตือนว่า

ในท่ีงานฤดูหนาวน้ีไม่ใช่สาํหรับกรอกบัชู ้เพราะเป็นท่ีเปิดเผยนกั 
ดารา ขอบใจท่ีคุณมาเตือน แต่ถา้ดิฉันไดป้ระพฤติผิดไปก็เป็นเพราะความโง่เขลา

เบาปัญญา โดยเห็นคุณผูเ้ป็นสามีเท่ียวกรอผูห้ญิงอ่ืนได ้ดิฉันจึงเขา้ใจวา่การ

กรอเช่นนั้นไม่ผดิ 

วศิาล การแกต้วัเช่นน้ีหล่อนตอ้งรู้อยูดี่แลว้วา่ไม่มีมูลเลย...ฉันเช่ือว่าหล่อนมีสมอง

พอท่ีจะเขา้ใจไดว้า่ ผูห้ญิงกบัผูช้ายผดิกนั ผูช้ายไม่ชอกชํ้าอะไร แต่ผูห้ญิง-... 

ดารา ถึงคุณจะมิไดมี้ชาติกาํเนิดเป็นผูดี้กค็วรจะพยายามใชกิ้ริยาวาจาใหค้ลา้ยผูดี้สัก

หน่อยจะค่อยยงัชัว่ 

วศิาล หล่อนรู้ไหมว่าถา้ฉันเป็นไพร่จริงๆ และเมียฉันประพฤติเป็นนางกากีเช่น

หล่อนน้ี ฉันจะทาํอย่างไร คงได้ตบปากคอเยินไปอย่างน้ี (เง้ือมือแต่ขุน

ประกาศเขา้ขวางไว.้..) 

(กลแตก:56-58) 

 

   เร่ืองกลแตก เป็นเร่ืองราวของหลวงวิศาลวฒันากรท่ีอยากหย่ากบัแม่ดารา จึงได้

แต่งเร่ืองว่าดาราแอบคบชู้ หลวงวิศาลได้อาละวาดใส่ดาราทั้ งการใช้คาํพูดและกิริยาท่าทาง

ท่ามกลางท่ีสาธารณะ แสดงให้เห็นว่าหลวงวิศาลไม่ให้เกียรติแม่ดารา การกระทาํของหลวงวิศาล

แสดงใหเ้ห็นว่าหลวงวิศาลไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษทั้งทางดา้นความคิด คาํพดู และการกระทาํ ดงั

ปรากฏในบทสนทนาตอนน้ีวา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2.2.4 บทบาทหน้าทีข่องความเป็นสตรี 

  บทบาทหน้าท่ีของความเป็นสตรีท่ีปรากฏในบทละครพูดพระราชนิพนธ์

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัมีความสมบูรณ์ทั้งบทบาทมารดา บทบาทลูก และบทบาท
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นางภิรมย ์ ดิฉันไม่อยากให้เกิดความอบัอายอะไรเขาเลย แต่ดิฉันยอมให้คุณถือว่า

ดิฉันเป็นทาสา เพราะไดพ้ลาดท่าเสียทีแก่คุณเช่นนั้นไม่ไดอี้กต่อไป คุณ

ตอ้งสัญญาวา่จะไม่อวดแก่เพ่ือนฝงูเช่นท่ีอวดเม่ือก้ีน้ีอีกเลย 

ภิรมย ์ ฉนัยอมสัญญาตามใจหล่อน ฉนัรับผดิทุกอยา่ง มาบดัน้ีฉนัรู้สึกแลว้วา่ ฉนั

มีความรักหล่อนปานใด เพราะฉะนั้นฉนัจะยอมตามใจหล่อนทุกอยา่ง 

นางภิรมย ์ ถา้เช่นนั้นก็คงอยู่ดว้ยกนัไปได ้คุณตอ้งเขา้ใจดีว่าการท่ีจะอยู่ดว้ยกนัได ้

และยอมทนระกาํลาํบากก็เพราะรักกนั ความรักเป็นเคร่ืองจองจาํแน่นยิ่ง

กว่าโซ่ตรวนใดๆทั้งส้ิน ส้ินรักแลว้ถึงจะล่ามโซ่ขงัห้องไวก้บัผูห้ญิงก็คง

หนีไปมีชูจ้นได ้

(ขนมสมกบันํ้ายา : 24) 

 

ภรรยา ซ่ึงปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีแห่งตนโดยมิไดข้าดตกบกพร่อง นอกจากน้ียงัพบวา่บทพระราช

นิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัวไดมี้การส่งเสริมให้สตรีตระหนกัถึงบทบาทหนา้ท่ี

และสิทธิแห่งความเป็นสตรี กล่าวคือมีการส่งเสริมสิทธิสตรี ซ่ึงพบในเร่ือง ขนมสมกับนํ้ ายา       

กลแตก และหมายนํ้าบ่อหนา้ ดงัน้ี 

   เร่ืองขนมสมกับนํ้ายา เม่ือหลวงภิรมยฤ์ดีไม่ให้เกียรตินางภิรมยใ์นฐานะภรรยา 

นางภิรมยจึ์งไดโ้ตต้อบหลวงภิรมยเ์พื่อเรียกร้องสิทธิแห่งความเป็นภรรยา การกระทาํของนางภิรมย์

แสดงใหเ้ห็นว่าผูห้ญิงมีสิทธ์ิเรียกร้อง ต่อรอง กบัการกระทาํท่ีไม่ดีท่ีผูช้ายประพฤติกบัตน แสดงให้

เห็นว่าผูห้ญิงไม่จาํเป็นตอ้งตกอยูใ่ตอ้าํนาจของผูช้ายในทุกเร่ือง ดงันั้นการกระทาํของนางภิรมยจึ์ง

เป็นการแสดงใหเ้ห็นสิทธิของสตรี ดงัปรากฏในบทสนทนาตอนน้ีวา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  เร่ืองกลแตก เม่ือหลวงวิศาลวฒันากรอยากหย่ากบัดารา เขาจึงใส่ร้ายว่าดาราคบชู้

กบัหลวงสิทธ์ิศุภการ แต่พระเทพราชเสวีไดเ้ขา้มาช่วยเหลือดว้ยการพาแม่ดาราไปพกับา้นคุณเกด

ซ่ึงเป็นญาติผูใ้หญ่ของตน ดงันั้นหลวงวิศาลจึงไดฟ้้องศาลว่าแม่ดาราเป็นชูก้บัพระเทพ ผลจากการ

ข้ึนศาลหลวงวิศาลเป็นฝ่ายแพ ้แม่ดาราจึงไดห้ยา่ขาดจากหลวงวิศาล การกระทาํของแม่ดาราแสดง

ให้เห็นว่าแม่ดาราตระหนกัถึงสิทธิแห่งตนท่ีสามารถเลือกทางดาํเนินชีวิตของตนเองได ้ผูห้ญิงไม่

จาํเป็นตอ้งทนอยูใ่ตอ้าํนาจของชายท่ีมีพฤติกรรมไม่ดี แมด้าราจะรู้วา่การหยา่ร้างโดยเฉพาะการฟ้อง

หย่าจะถูกชาวบา้นนินทา แต่ดาราก็เลือกท่ีใชสิ้ทธิแห่งตนในการรักษาช่ือเสียงและเรียกความสุข

ของตนเองกลบัคืนมา ดงัปรากฏในบทสนทนาตอนน้ีวา่ 
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  เร่ืองหมายนํ้าบ่อหน้า หลวงภกัดีดาํรงศกัด์ิอยากแต่งงานกบัแม่มาลี แต่แม่มาลี

ไม่ไดรั้กหลวงภกัดี และแม่มาลีไดรู้้ว่าหลวงภกัดีมีภรรยาแลว้ แม่มาลีจึงปฏิเสธความรักของหลวง

ภกัดี ความคิดของแม่มาลีท่ีไม่ตอ้งการแต่งงานกบัชายท่ีมีภรรยาแลว้ แสดงให้เห็นว่าแม่มาลีได้

ตระหนักถึงสิทธิสตรีว่าสามารถเลือกคู่ครองไดเ้อง และแสดงให้เห็นว่าแม่มาลีไม่เห็นด้วยกับ

พฤติกรรมของชายท่ีมกัมีภรรยาหลายคน ดงัปรากฏในบทสนทนาตอนน้ีวา่ 

   

 

 

 

 

 

 

 จากการวิเคราะห์แนวคิดของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวเร่ืองบทบาทหนา้ท่ี 

พบว่าทุกคนควรปฏิบติัหนา้ท่ีของตนเองอย่างเตม็ความสามารถ และปฏิบติัให้ดีท่ีสุดทั้งหนา้ท่ีใน

ระดบับุคคล และหนา้ท่ีระดบัชาติ หากทุกคนรู้จกับทบาทหนา้ท่ีแห่งตนจะก่อให้เกิดความสุขสงบ

ทั้งต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ ในทางตรงกนัขา้มหากบุคคลบกพร่องในบทบาทหนา้ท่ีแห่ง

ตนจะก่อใหเ้กิดความวุน่วายทั้งต่อตนเอง สงัคม และประเทศชาติ 

 

 

 

 

 

ประกาศ  ชโย ชโย คุณเกด พ่ีแยม้ ช่วยกนัยนิดีเถอะ 

นางวสูิตร์ ขา้งเราชนะหรือพอ่ยิม้ 

ประกาศ ยกฟ้อง ผูพิ้พากษาวา่ถอ้ยคาํของคุณเกดเป็นหลกัฐานควรฟังไดว้า่เป็นความ

จริง จาํเลยไม่มีโอกาสท่ีจะเป็นชูก้นั จึงยกฟ้อง... 

นางเกด  ...ดีใจจริงๆ ท่ีขา้งเราชนะ แลว้กค็นอ่ืนๆ เม่ือไรจะมากนัล่ะคะ 

ประกาศ  เห็นจะไม่ชา้ เม่ือผมมาเขากาํลงัเซ็นหนงัสือหยา่กนัอยู ่

นางวสูิตร์ ออ้ ตกลงหยา่กนัหรือ...กดี็เหมือนกนั ดาราจะไดพ้น้ทุกขไ์ปเสียที 

(กลแตก:99-100) 

ประดิษฐ ผมมีธุระตอ้งผา่นมาทางน้ีอยูแ่ลว้ เม่ือเสร็จธุระแลว้จึงไดเ้ลยแวะมาท่ีน่ี แม่มาลีสั่งให้

ผมบอกคุณหลวงวา่ขอบใจมากในการท่ีคุณหลวงมีจดหมายไปช้ีแจงเร่ืองแม่ผอ่ง แต่

แม่มาลีแลไม่เห็นวา่การท่ีไม่ไดมี้งานแต่งงานกนัอยา่งเอิกเกริกจะเป็นสาเหตุพอท่ีจะ

ถือวา่แม่ผอ่งเป็นเมียลบั ส่วนตวัแม่มาลีเองไดต้ั้งใจไวเ้สียแลว้เป็นมัน่คงวา่จะไม่ยอม

แต่งงานกบัใครท่ีมีภรรยาอยูแ่ลว้ เพราะฉะนั้นขอความกรุณาอยา่ใหคุ้ณหลวงรบกวน

เขาอีกต่อไป 
(หมายนํ้าบ่อหนา้:212) 
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3. แนวคดิเกีย่วกบัการแก้ปัญหา 

 ปัญหา หมายถึง ขอ้สงสัย ขอ้ขดัขอ้ง ขอ้ท่ีตอ้งพิจารณาแก้ไข 8 ดังนั้นแนวคิดเร่ืองการ

แกปั้ญหาจึงเป็นแนวคิดท่ีแสดงใหเ้ห็นทางออกเม่ือบุคคลพบกบัขอ้สงสัย ขอ้ขดัขอ้ง หรือขอ้ท่ีตอ้ง

พิจารณาแกไ้ข แนวคิดเร่ืองการแกปั้ญหาปรากฏ ดงัน้ี 

 

 3.1 ควรแก้ปัญหาด้วยสตปัิญญา และเหตุผล 

 เม่ือบุคคลเผชิญปัญหาต่างๆ หากใชส้ติปัญญาและเหตุผลพิจารณาปัญหาอยา่งถ่องแท ้ยอ่ม

ทาํให้บุคคลประสบผลสําเร็จในการแกปั้ญหา อนัจะก่อให้เกิดความสุขสงบ พบในเร่ือง หนงัเสือ 

ดงัน้ี 

 เ ร่ืองหนังเสือ แสดงให้ เ ห็นแนวคิดเ ร่ืองการแก้ปัญหาด้วยการใช้สติปัญญาของ          

พระศุภสาส์นโศภิต กล่าวคือพระศุภสาส์นและครอบครัวไดไ้ปเท่ียวป่า และไดมี้เสือมาลอ้มบา้นพกั

ของ    พระศุภสาส์นไว ้พระศุภสาส์นจึงไดว้างแผนท่ีจะฝ่าวงลอ้มของเสือ เพื่อไปตามตาํรวจมาช่วย

ทุกคน การวางแผนของพระศุภสาส์นแสดงให้เห็นว่าเป็นการวางแผนอย่างมีสติปัญญา รอบคอบ 

และมีเหตุผล ซ่ึงพระศุภสาส์นไดม้อบหมายหนา้ท่ีใหแ้ต่ละคนอยา่งชดัเจน และไดเ้ตรียมการรับมือ

กบัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนอย่างรอบดา้น การแกปั้ญหาอย่างมีสติปัญญาของพระศุภสาส์นทาํให้ทุกคน

ไดรั้บความปลอดภยั ดงันั้นจึงแสดงใหเ้ห็นวา่การมีสติปัญญาในการแกปั้ญหา ยอ่มทาํใหบุ้คคลรอด

พน้จากภาวะวิกฤติของชีวิตได ้ดงัปรากฏในบทสนทนาตอนน้ีวา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 ราชบณัฑิตยสถาน,พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน , 687. 

ศุภสาส์น  ...สุธน แกช่วยอะไรหน่อยเถอะ ไดไ้หม  

สุธน  ไดสิ้ขอรับ... 

ศุภสาส์น เปล่าดอก ไม่ใช่ของสลกัสําคญัอะไร ไปเยี่ยมหน้าต่างห้องกินอาหารดูที

หรือวา่เสือมนัยงัอยูท่ี่บนเฉลียงน้ีหรือเปล่า... 

สุธน  ไม่อยูแ่ลว้ขอรับ 

ศุภสาส์น ถา้เช่นนั้นมนัเห็นจะอยูท่างหลงัเรือน ฉันจะตอ้งไปทางน้ีเอง      สุธนตอ้ง

เป็นผูเ้ปิดประตูให้ฉนั (หนัไปพดูกบัพระยาศกัรินทร์) และใตเ้ทา้โปรดเอา

ปืนจอ้งไวท่ี้ช่องประตู เผื่อพลาดท่าเสือมนัผลุนผลนัผา่นผมเขา้มาไดใ้ตเ้ทา้

จะไดย้งิ...สุธนไปประจาํท่ีของแก...เวลาจะถอดกลอนตอ้งเอาตวัเตรียมดนั

ประตไูว ้เผือ่มนัจะโถมเขา้มาตอ้งพยายามดนัไวแ้ละลงกลอนเสียทนัที อยา่

ไวใ้จกลอนนัน่นกั เพราะมนัอาจจะทนนํ้าหนกัไม่ไดเ้ม่ือเสือมนัโถมเขา้มา

เตม็แรง แกตอ้งใชก้าํลงัของแกดนัไว.้.. 

(หนงัเสือ:80-81) 
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พระยาศรี  ออ้ ท่านขนุ ไปโรงทหารมาแลว้ฤๅ 

ขนุอภยั  ไปแลว้ขอรับ ชอบกลจริงๆ 

พระยาศรี  เปนอยา่งไร 

ขนุอภยั คุณหลวงณรงค์บอกว่าไม่ได้รับคาํสั่งจากกองพลเลย แต่ไม่เพียง

เท่านั้น ยงับอกต่อไปว่าไดข้่าวว่าเสด็จถึงนครสวรรค์หลายวนัแลว้ 

จะประทบัอยูร่าวสามส่ีวนั แลว้กจ็ะเสดจ็ล่องกลบัทางเรือ 

พระยาศรี อ๊ะ! ผิดไปละ ข่าวของคุณหลวงณรงคค์งจะไม่สดเหมือนของผมเปน

แน่ ผมรับโทรเลขเม่ือเชา้น้ีเองน่ีนะ 

ขนุอภยั  จากไหน 

พระยาศรี จากปากนํ้ าโพ ไม่ไดล้งช่ือใคร ผมก็เขา้ใจว่าคงเปนเทศาหรือปลดั

เทศาสั่งมานัน่แหละ 

ขนุอภยั  ชอบกลขอรับ ชอบกลมาก ทาํไมทางทหารจะไม่บอกมาใหรู้้กนั... 

พระยาศรี  อยา่งไรๆ ผมตอ้งเตรียมพร้อมไวก่้อน 

(จดัการรับเสดจ็:105-106) 

3.2 ไม่ควรแก้ปัญหาด้วยอารมณ์โดยปราศจากการพจิารณาไตร่ตรอง 

 การแก้ปัญหาด้วยอารมณ์ หมายถึงเม่ือบุคคลพบปัญหาต่างๆ บุคคลปล่อยให้อารมณ์

ครอบงาํจิตใจและแกปั้ญหาตามอารมณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยไม่พิจารณาตามเหตุผลท่ีแทจ้ริง พบในเร่ือง 

จดัการรับเสดจ็ นอ้ยอินทเสน บ่วงมาร และฟอกไม่ฃาว ดงัน้ี 

 เ ร่ือง จัดการรับเสด็จ  พระยาศรีบุ รีรมย์ได้รับโทรเลขให้ เต รียมจัดการรับเสด็จ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวท่ีจะเสด็จมาประทบัท่ีบา้นของพระยาศรี พระยาศรีไดใ้ห้ขุนอภยัไป

สืบข่าว ขนุศรีพบวา่เหตุการณ์คร้ังน้ีมีขอ้น่าสงสัยหลายประการ จึงไดเ้ตือนพระยาศรี อยา่งไรก็ตาม

พระยาศรีไดต้ดัสินใจจดัเตรียมการรับเสด็จต่อไป โดยไม่สนใจคาํทกัทว้งจากขุนศรี เหตุการณ์

ตอนน้ีแสดงใหเ้ห็นว่าพระยาศรีเช่ือขอ้ความในโทรเลขโดยขาดการพิจารณาไตร่ตรอง สุดทา้ยพระ

ยาศรีจึงไดรั้บความอบัอาย เน่ืองจากพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวไม่ไดเ้สด็จมา ดงัปรากฏในบท

สนทนาตอนน้ีวา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เร่ืองน้อยอินทเสน เป็นเร่ืองของหลวงวรเวสวิสิฐและแม่มลิท่ีอยากได้ลูกเขยเป็นเจ้า     

หลวงราชภตัต์ิจารัญและพระสมานบริกรจึงไดร่้วมมือกนัหลอกลวงหลวงวรเวส โดยให้น้อยอิน

ทเสนปลอมตวัเป็นเจา้ราชบุตรเชียงรายไปหลอกหลวงวรเวสและแม่มลิ หลวงวรเวสและแม่มลิต่าง

ก็เช่ือว่น้อยอินทเสนเป็นเจ้าราชบุตรเชียงรายจริงๆ โดยท่ียงัไม่ได้พิจารณาเหตุผลต่างๆ จาก

เหตุการณ์ดงักล่าวทาํให้หลวงวรเวสไดรั้บความอบัอายท่ีถูกหลวงราชภตัต์ิและพระสมานโกหก
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หลวงยง  คือเมียคุณพระนอกใจ จะตามผูช้ายไป 

พระพิมล  คุณทราบไดอ้ยา่งไรวา่เขาจะประพฤตินอกใจผม? 

หลวงยง เพราะผมไดม้าพบเมียคุณพระกอดกบัชูอ้ยู่ตรงน้ี และกาํลงัจะพา

กนัไป ผมเปนผูไ้ดม้าป้องกนัไวเ้อง จึงยงัไม่ทนัไป 
พระพิมล ถา้เช่นนั้นทาํไมผมกลบัมาพบแต่คุณอยูก่บัเมียผมสองต่อสอง ไม่

เห็นใครอ่ืนอีกเลยจนคนเดียว... 
สลบั ท่ีหลวงยงพูดเช่นน้ี คุณเห็นว่าน่าเช่ือท่ีตรงไหนบา้ง? ขอให้โปรด

เอาฝ่าเทา้ตรองดูเถอะ 
(บ่วงมาร:144-145) 

 

 

หลอกลวง จากเหตุการณ์ขา้งตน้แสดงให้เห็นว่าก่อนท่ีบุคคลจะตดัสินใจเช่ือส่ิงใดส่ิงหน่ึง ควร

พิจารณาอยา่งรอบคอบและอยา่ด่วนตดัสินใจ ดงัปรากฏในบทสนทนาตอนน้ีวา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เร่ืองบ่วงมาร เหตุการณ์ตอนท่ีแม่สลบัภรรยาของพระพิมลเมธีไดน้ดัแนะจะหนีตามชู ้แต่

นายร้อยเอก หลวงยงยุธาชิตอดีตสามีของแม่สลบัรู้ทนัความคิดของแม่สลบั จึงไดเ้ดินทางมาจบัชู ้

ฝ่ายพระพิมลนั้นไม่เช่ือถอ้ยคาํของหลวงยง แต่กลบัเช่ือทุกถอ้ยคาํของแม่สลบั และในท่ีสุดแม่สลบั

ก็ไดห้นีตามชูไ้ปจริงๆ พระพิมลจึงไดแ้ต่โกรธตนเองท่ีปล่อยให้ความหลงครอบงาํ เช่ือคาํของแม่

สลบัโดยขาดการพิจารณาไตร่ตรอง เหตุการณ์ในตอนน้ีแสดงให้เห็นว่าเม่ือบุคคลพบปัญหา ควร

พิจารณาอย่างถ่ีถว้น และควรรับฟังความเห็นจากคนรอบขา้ง อย่าตดัสินปัญหาดว้ยอารมณ์แห่ง

ความหลง ดงัปรากฏในบทสนทนาตอนน้ีวา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลวงวรเวส ...คุณไม่อยากมีลกูเขยเป็นผูมี้บรรดาศกัด์ิเช่นน้ีบา้งหรือ 
หลวงราชภติัต์ิ ผมคงไม่อยากไดล้กูเขยท่ีเป็นเจา้เก๊ อยา่งเจา้ราชบุตรคนน้ี! 
พระสมาน จุ๊ ๆ จุ๊ ๆ คุณ... 
หลวงวรเวส เจา้เก๊ยงัไง ? 
หลวงราชภตัต์ิ มนัไม่ใช่เจา้ราชบุตรจิงๆ น่ะซิครับ อา้ยน่ีมนัช่ือนอ้ยอินทเสน เป็น

เสมียนของคุณพระสมาน 
มลิ  อะ๊! จริงหรือ? ... 
พระสมาน ครับ จริง 
มลิ (หนัไปทางอินทเสน) หนอยแน่ะ! เอง็มาทาํเล่นเสียสนุกใจเทียวนะ

...มาหลอกเขาวา่เป็นเจา้ราชบุตรจนเขาเช่ือกนัหมด 
อินทเสน ผมไม่ไดคิ้ดหลอกลวงอะไรคุณเลยทีเดียว คุณพระสมานพาผมมา 

ผมก็มา คุณหลวงวรเวสเชิญให้ผมมาพกัท่ีตึกเล็ก ผมจะไม่รับ คุณ

เองกย็งัไดช่้วยออ้นวอน จนผมรับ จะวา่ผมหลอกลวงยงัไง 

 (นอ้ยอินทเสน:76-77) 
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 เร่ืองฟอกไม่ฃาว เป็นเร่ืองราวของหลวงพรนิชกรรมท่ีคิดว่าแม่จาํรัสแอบคบชู ้เน่ืองจาก

หลวงพรเห็นแม่จาํรัสคุยกับนายบุญส่งสองต่อสอง หลวงพรเช่ือส่ิงท่ีตนเองเห็นโดยขาดการ

พิจารณาไตร่ตรองแมแ้ม่จาํรัสจะพยายามอธิบายเหตุการณ์ทุกอยา่งตามความเป็นจริง แต่หลวงพรก็

ยงัคงปล่อยให้ความโกรธและความหึงหวงครอบงาํจิตใจ หลวงพรแก้ปัญหาคร้ังน้ีด้วยการใช้

อารมณ์ จึงแสดงออกผา่นทั้งคาํพดูและการกระทาํท่ีรุนแรง จากการแกปั้ญหาของหลวงพรส่งผลให้

แม่จาํรัสฆ่าตวัตาย เหตุการณ์น้ีจึงแสดงใหเ้ห็นแนวคิดว่าควรแกปั้ญหาอยา่งมีสติ ไม่ควรใชอ้ารมณ์

ในการแกไ้ขปัญหา เพราะจะก่อใหเ้กิดผลเสียตามมา ดงัปรากฏในบทสนทนาตอนน้ีวา่ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากการวิเคราะห์แนวคิดของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวเร่ืองการแกปั้ญหา 

พบว่าเม่ือบุคคลประสบกบัปัญหาในการดาํเนินชีวิต บุคคลควรมีสติ พิจารณาหาทางออกอย่างมี

เหตุผล ซ่ึงจะทาํให้สามารถแกไ้ขปัญหาไดป้ระสบความสาํเร็จ ในทางตรงกนัขา้มไม่ควรแกปั้ญหา

ดว้ยอารมณ์ และไม่ควรตดัสินใจเช่ือโดยขาดการพิจารณาไตร่ตรอง เน่ืองจากการใชอ้ารมณ์แกไ้ข

ปัญหา และการเช่ือโดยปราศจากวิจารณญาณ ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อตนเองและบุคคล

รอบขา้ง 

 

4. แนวคดิเร่ืองประชาธิปไตย 

 ประชาธิปไตย หมายถึง ระบอบการปกครองท่ีถือมติปวงชนเป็นใหญ่ หรือการถือเสียงขา้ง

มากเป็นใหญ่9 ซ่ึงมีหลกัการสําคญัอนัประกอบไปดว้ย หลกัเหตุผล หลกัความยินยอม หลกัความ

                                                 
9
 ราชบณัฑิตยสถาน,พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน , 656. 

จาํรัส ดิฉนัไม่ไดป้ระพฤตินอกใจคุณหลวงเลย ทั้งดว้ยกาย ดว้ยวาจา ฤๅดว้ยใจ ดิฉนั

นบัถือคุณหลวงยิง่กวา่ใครๆ แทบยิง่กวา่บิดามารดา รักคุณหลวงยิง่กวา่ชีวิตร 

หลวงพร ...น่ีจะให้ฉันเช่ือเช่นนั้นฤๅ...เม่ือแรกฉันพบหล่อนน่ะ ฉันเช่ือจริงว่าหล่อน

เป็นแม่หมา้ย เปนคนดีเรียบร้อย แต่ต่อมาพวกเพ่ือนฝงูคนท่ีชอบพอกนั ใคร

ไดรู้้ใครกว็า่กล่าวตกัเตือนฉนั วา่ฉนัจะไดรั้บความเดือดร้อน เพราะเอาหล่อน

มาเล้ียงไว.้..ฉนัฟังเฃาแลว้กไ็ดเ้ถียงเฃาวา่...ฝ่ายฉนัเล้ียงดูหล่อนจริงๆ...จ่ึงยงัมี

ความหวงัอยูว่า่, บางทีจะแกโ้รคร้ายเก่าให้หายได ้แต่น่ีฉันมารู้สึกตวัแลว้,ว่า

ตวัฉันคิดผิด หวงัผิด ผูห้ญิงอยา่งเช่นหล่อน, เหมือนผา้ท่ีเป้ือนเสียหลายซับ

หลายซ้อนเต็มที ของโสโครกซึมซับเฃา้ไปในเน้ือผา้เสียแลว้ อยา่งไรๆ ก็

ฟอกไม่ฃาว ฟอกไม่ฃาวไดอี้กต่อไป 
(ฟอกไม่ฃาว:176-177) 
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เซโนเบีย  กว็คิเตอร์เป็นผูเ้ซ็นสั่งประหารชีวติหรือเปล่าล่ะ? 
คสัสิโย เซ็น เพราะเป็นหนา้ท่ีอยา่งหน่ึงของพระราชา ถึงจะเปล่ียนลกัษณะ

การปกครองเป็นริปับลิคตามท่ีแกตอ้งการ ใครเป็นประธานาธิบดีก็

คงตอ้งเซ็นสั่งประหารชีวตินกัโทษเหมือนกนั 
เซโนเบีย ไม่แหมือนกนั เพราะประธานาธิบดีเป็นผูท่ี้เราเลือกตั้งข้ึน เท่ากบั

มอบฉันทะให้เป็นผูถื้ออาํนาจของเรา ฉะนั้น เม่ือเซ็นสั่งประหาร

ชีวติผูใ้ดกเ็ท่ากบัเราเองเป็นผูส้ั่ง 
(ฉวยอาํนาจ:190) 

เสมอภาค หลกัศีลธรรม หลกัความสามารถในการพฒันาตนเอง หลกัการปกครองตนเอง และหลกั

เสรีภาพ10 แนวคิดเร่ืองประชาธิปไตยท่ีปรากฏจากความขดัแยง้และการแกไ้ขปัญหาของตวัละคร 

พบในเร่ือง ฉวยอาํนาจ ดงัน้ี 

 

 4.1 แนวคดิเร่ืองหลกัการประชาธิปไตย 

 บทพระราชนิพนธ์เร่ืองฉวยอาํนาจแสดงให้เห็นหลกัการของประชาธิปไตยในดา้นต่างๆ 

ผา่นทั้งความคิด คาํพดู และการกระทาํของตวัละคร ดงัปรากฏในบทสนทนาตอนน้ีวา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เหตุการณ์ขา้งตน้เป็นตอนท่ีคสัสิโยและเซโนเบียกาํลงัถกเถียงถึงเร่ืองอาํนาจตามระบอบ

การปกครอง ซ่ึงเซโนเบียมีความเห็นว่าการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชยเ์ป็นการปกครองท่ี

รวมอาํนาจไวท่ี้กษตัริยเ์พียงพระองคเ์ดียว เช่นถา้กษตัริยต์อ้งการประหารผูท้าํผดิ กษตัริยก์็สามารถ

ตดัสินใจไดด้ว้ยพระองคเ์อง ส่วนการปกครองแบบริปับบิคนั้น ประธานาธิบดีเป็นผูส้ั่งประหารก็

จริง แต่ประธานาธิบดีนั้นไดม้าจากการเลือกตั้งจากประชาชน จึงเท่ากบัประธานาธิบดีไดใ้ชอ้าํนาจ

ของปวงชนทั้งหมดในการตดัสินใจ จากการถกเถียงขา้งตน้แสดงให้เห็นว่าเซโนเบียกาํลงัพูดถึง

หลกัการของประชาธิปไตยเร่ืองหลกัความเสมอภาค ซ่ึงมีหลกัสาํคญัคือ ประชาชนตอ้งมีความเสมอ

ภาคกนัทางการเมือง กล่าวคือทุกคนมีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งคนละหน่ึงเสียง11 นอกจากน้ียงั

ปรากฏหลกัการประชาธิปไตยในหลกัการอ่ืนๆ ดงัน้ี 

 

 

                                                 
10

 จรูญ สุภาพ,ระบบการเมืองเปรียบเทียบ (ประชาธิปไตย:เผด็จการ) และหลกัวเิคราะห์การเมืองแผนใหม่ (กรุงเทพ:ไทยวฒันา

พานิช,2519),6. 

11
เร่ืองเดียวกนั,8. 
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ปรีโม ท่านสภานายก ขา้พเจา้เป็นคนเรียงพิมพข์องรัฐบาล วนัน้ีขา้พเจา้ได้

เห็นร่างประกาศฉบับหน่ึง...ใจความแห่งประกาศนั้ นมีว่า คณะ

เสนาบดีไดส้ังเกตเห็นดว้ยความเสียใจมานานแลว้ ว่าสมเด็จพระเจา้

วิคตอร์ผูท้รงเป็นพระเจ้าแผ่นดินของเรามีพระสติฟ่ันเฟือน คณะ

เสนาบดีรําลึกถึงประโยชน์ แห่งชาติบา้นเมืองเป็นท่ีตั้ง จึงไดป้รึกษา

พร้อมกนัอนัเชิญสมเดจ็พระเจา้วคิตอร์ออกจากราชสมบติั... 
บะสิลิยอน ...บา้ ! บดัซบท่ีสุด ! นึกว่าเขาทาํเพ่ือประโยชน์ของเราหรือ? เปล่า

เลย! เขาทาํเพื่อประโยชน์ของเขาเองต่างหาก พระเจา้วิคตอร์กีดขวาง

เขา พวกเสนาบดีจึงเอาออกไม่เขา้ใจหรือ? 
คสัสิโย ...ฝ่ายทหารจะยงัคงถือมัน่อยู่ในความจงรักภกัดีต่อพระเจ้าวิคตอร์ 

หรือจะยอมเขา้ขา้งคณะของเราเพ่ือช่วยกาํจดัคณะเสนาบดีทุจริต? 

มาร์ชิโย (ยืนข้ึนพูด) ท่านสภานายก ท่านถามขา้พเจา้โดยตรง ขา้พเจา้ก็จะขอ

ตอบโดยตรง ข้าพเจ้าเช่ือว่าข้าพเจ้าพูดได้แทนทหารโดยมากว่า

ขา้พเจา้และทหารยงัคงถือมัน่อยูใ่นความจงรักภกัดีต่อสมเด็จพระเจา้

วิคตอร์ ผูท้รงเป็นจอมทพัของขา้พเจา้ และถา้คณะของท่านจะคิดทาํ

การใดท่ีมิไดเ้น่ืองดว้ยการประทุษร้ายต่อพระองคจ์อมทพัของขา้พเจา้

แลว้ ขา้พเจา้กเ็ตม็ใจทาํการร่วมมือกบัท่าน... 
บะสิลิยอน (ยืนข้ึนพดู) ขา้พเจา้ก็ขอกล่าวแก่ท่านสภานายกและสหายทั้งหลายว่า 

ขา้พเจา้ยงัมัน่คงอยูใ่นความจงรักภกัดีต่อสมเดจ็พระเจา้วิคตอร์ ซ่ึงอา้ย

พวกอมาตยทุ์จริตไดช้วนกนัคิดขบถเอาออกเสียจากราชสมบติั... 

โยเน็สคอน (ยืนข้ึนพูด) บะสิลิยอนพูดถูก! ขา้พเจา้อีกคนหน่ึงขอประกาศเป็นขา้

สมเด็จพระเจา้วิคตอร์...สหาย ใครเขา้ขา้งขา้พเจา้และบะสิลิยอนบา้ง? 

(สมาชิกโดยมากยืนข้ึนและร้องวา่ “เราเขา้ดว้ย”! มีบางคน เป็นส่วน

นอ้ย ยงัคงนัง่ตะลึงอยู.่..) 
คสัสิโย สหายทั้งหลาย! ขา้พเจา้แลเห็นชดัแลว้ วา่โดยมากผูท่ี้มาประชุมในท่ีน้ี

มีความเห็นอยา่งไร ฉะนั้นการท่ีจะลงคะแนนในปัญหาเดิมกเ็ห็นจะ

เป็นอนังดไดก้ระมงั... 
เซโนเบีย (ยนืข้ึนพดู) ท่านสภานายกและสหายทั้งหลายวิสัยของวิญ�ูชนหากวา่

ได้คิดหรือทาํอะไรผิดไปแล้ว เม่ือรู้สึกก็ต้องยอมเปล่ียนความคิด 

ขา้พเจา้รับสารภาพว่าขา้พเจา้ไดคิ้ดผิดไปดว้ยความหลงใหลในลทัธิ

มากเกินไป...ฉะนั้นขา้พเจา้อีกคนหน่ึงขอประกาศตนเป็นขา้งสมเด็จ

พระเจา้วคิตอร์... 
(ฉวยอาํนาจ:241-244) 
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 เหตุการณ์ขา้งตน้เป็นตอนท่ีสมาชิกของคณะกูช้าติแห่งคอโรเนียนกาํลงัถกเถียงกนัว่าจะลม้

ระบอบกษตัริยห์รือไม่ เน่ืองจากสมาชิกส่วนหน่ึงเขา้ใจว่าสมเด็จพระเจา้วิคตอร์ทรงปกครอง

บา้นเมืองอย่างทุจริตทาํให้ประชาชนไดรั้บความเดือดร้อน อย่างไรก็ตามเม่ือทุกคนมีพยานและ

หลกัฐานว่าสมเด็จพระเจา้วิคตอร์ทรงปกครองประเทศดว้ยความสุจริต แต่พวกท่ีทุจริตคือเสนาบดี 

สมาชิกส่วนใหญ่จึงได้ลงความเห็นว่าจะช่วยสมเด็จพระเจ้าวิคตอร์กอบกู้ราชบลัลงัก์ จากบท

สนทนาท่ียกมาขา้งตน้เห็นไดว้่าตวัละครทุกตวัตอบโตก้นัดว้ยเหตุผล ปราศจากการใชอ้ารมณ์ รวม

ทั้งตวัละครฝ่ายท่ีเคยคิดลม้ลา้งกษตัริยอ์ยา่งเซโนเบีย เม่ือไดรั้บทราบเหตุผลท่ีแทจ้ริงก็ยินยอมท่ีจะ

เปล่ียนความคิดมาสนับสนุนพระเจ้าวิคตอร์ จากเหตุการณ์ข้างต้นแสดงให้เห็นหลักการของ

ประชาธิปไตยทั้งทางดา้น หลกัเหตุผล หลกัความยนิยอม หลกัเสรีภาพ และหลกัการปกครองตนเอง  

 หลักเหตุผลเห็นได้จากการท่ีสมาชิกทุกคนต่างโต้เถียงกันบนหลักของเหตุผลและ

ขอ้เทจ็จริง ปราศจากการใชอ้ารมณ์ และการท่ีเซโนเบียยอมเปล่ียนใจมาสนบัสนุนกษตัริย ์แสดงให้

เห็นวา่เซโนเบียยอมรับฟังความคิดเห็นขา้งมาก ซ่ึงเป็นความเห็นท่ีมีเหตุผลตามขอ้เทจ็จริง 

 หลกัความยนิยอมและเสรีภาพ หลกัความยนิยอมคือความสมคัรใจในการเช่ือส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

บุคคลจะไม่เช่ือโดยการบีบบงัคบั หลอกลวงหรือเช่ือตามกนั แต่ตอ้งใหบุ้คคลมีเสรีภาพและเป็นตวั

ของตวัเองในการตดัสินใจ 12 หลกัเสรีภาพ คือ โอกาสและทางเลือกอนัเสรี 13 ดังนั้นหลกัความ

ยินยอมและเสรีภาพ คือ บุคคลสามารถเลือกตดัสินใจเช่ือ หรือกระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงไดโ้ดยเสรี 

หลกัการน้ีเห็นไดจ้ากการท่ีสมาชิกส่วนใหญ่ลงความเห็นว่าจะช่วยกษตัริยว์ิคตอร์กูร้าชบลัลงัก ์การ

ลงความเห็นน้ีเป็นไปโดยความสมคัรใจของแต่ละคน ปราศจากการขู่บงัคบั จากเหตุการณ์ขา้งตน้มี

ทั้งผูท่ี้ลงความเห็นจะช่วยกษตัริยก์บัผูท่ี้ไม่เห็นดว้ย แต่ทุกคนกไ็ม่ไดใ้ชอ้ารมณ์ในการตดัสินใจ 

 หลกัการปกครองตนเอง มีหลกัท่ีสาํคญัคือการใชเ้สียงขา้งมากของประชาชน14 เหตุการณ์

ขา้งตน้ท่ีแสดงให้เห็นหลกัการปกครองตนเองคือ การท่ีมีการแสดงความเห็นและลงความเห็นใน

เร่ืองระบอบการปกครอง ซ่ึงสุดทา้ยเสียงขา้งมากไดล้งความเห็นสนบัสนุนกษตัริย ์ดงันั้นสมาชิก

ส่วนมากจึงร่วมมือกนัช่วยกษตัริยว์ิคตอร์กอบกูร้าชบลัลงัก ์

 การวิเคราะห์แนวคิดของพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัเร่ืองประชาธิปไตย แสดง

ให้เห็นพระราชประสงคข์องพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวว่าทรงตอ้งการให้คนไทยมี

                                                 
12

 จรูญ สุภาพ,ระบบการเมืองเปรียบเทียบ (ประชาธิปไตย:เผด็จการ) และหลกัวเิคราะห์การเมืองแผนใหม่ (กรุงเทพ:ไทยวฒันา

พานิช,2519),7. 

13
 เร่ืองเดียวกนั,23 

14
 เร่ืองเดียวกนั,17. 
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ความรู้และเขา้ใจเร่ืองประชาธิปไตย จึงทรงใชล้ะครเป็นส่ือในการแสดงใหเ้ห็นหลกัการและวิธีการ

ของระบอบประชาธิปไตยผา่นทั้งทางความคิด คาํพดู และการกระทาํของตวัละคร 

 

 4.2 แนวคดิเร่ืองการเปลีย่นแปลงการปกครอง 

 แนวคิดเร่ืองการเปล่ียนแปลงการปกครองแสดงผา่นความคิด คาํพดู และการกระทาํของตวั

ละคร อนัแสดงใหเ้ห็นวา่การเปล่ียนแปลงการปกครองตอ้งกระทาํเม่ือถึงเวลาอนัสมควร ดงัน้ี 

 เร่ืองฉวยอาํนาจ เหตุการณ์ตอนท่ีเซโนเบียแสดงความเห็นว่าการเปล่ียนแปลงการปกครอง

มาเป็นระบอบริปับบิคควรจะกระทาํเม่ือถึงเวลาอนัสมควร เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงการปกครอง

โดยไม่ถึงเวลาอนัควร นอกจากจะไม่เป็นการพฒันาประเทศแลว้ ยงัเป็นการเปิดโอกาสให้ศตัรูเขา้

มาแทรกแซงทางการเมืองไดอี้กดว้ย ซ่ึงจะส่งผลใหป้ระชาชนเดือดร้อนมากยิง่ข้ึน เหตุการณ์ตอนน้ี

แสดงให้เห็นว่าเซโนเบียผูส้นับสนุนให้เปล่ียนการปกครองมาเป็นระบอบริปับบิค เห็นขอ้ดีของ

ระบอบริปับบิคแต่มีความเห็นวา่ควรเปล่ียนแปลงเม่ือถึงเวลาอนัควร ความเห็นของเซโนเบียจากใน

เร่ืองแสดงให้เห็นแนวคิดพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเร่ืองการเปล่ียนแปลงการ

ปกครองเขา้สู่ระบอบประชาธิปไตยได้อย่างชัดเจน กล่าวคือพระองค์ทรงเห็นว่าระบอบการ

ปกครองแบบประชาธิปไตยมีขอ้ดี แต่ควรกระทาํเม่ือถึงเวลาอนัควร หากรีบเปล่ียนแปลงการ

ปกครองโดยท่ีประเทศไม่มีความพร้อม สุดทา้ยอาจนาํความเดือดร้อนมาสู่ประชาชนได ้ดงัปรากฏ

ในบทสนทนาตอนน้ีวา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การวิเคราะห์แนวคิดของพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัท่ีปรากฏจากความขดัแยง้

และการแก้ปัญหาของตวัละครพบแนวคิดท่ีสอดแทรกไวอ้ย่างแยบคาย อนัไดแ้ก่ แนวคิดเร่ือง

คุณธรรม จริยธรรมอันประกอบด้วย ความเสียสละ ความซ่ือสัตย์ ความกตัญ�ูกตเวที               

เซโนเบีย ท่านสภานายกและสหายทั้งหลาย...ท่านทั้งหลายไดท้ราบอยูแ่ลว้ ว่า

ขา้พเจา้เคยมีความเห็นอย่างไรในเร่ืองลกัษณะปกครองแห่งชาติเรา 

(บางคนร้องข้ึนว่า “ริปับบิค!”) เช่นนั้น ! ขา้พเจา้ไดนึ้กถึงริปับบิค แต่

สหายทั้งหลายการเปล่ียนแปลงลกัษณะการปกครองเป็นวิธีเยียวยา

อย่างรุนแรง ฉะนั้นถา้เรายงัไม่แน่ใจแทแ้ลว้ ควรจะใคร่ครวญให้ดี

ก่อน...ถา้การเปล่ียนลกัษณะการปกครองในกาลบดัน้ีจะเป็นผลเปิด

โอกาสให้ลทัธิบอลเชวิกเขา้มาสู่ชาติเราละก็ ขา้พเจา้ผูห้น่ึงเห็นวา่เรา

ยอมทนความเดือดร้อนอย่างท่ีเป็นอยู่เด๋ียวน้ีดีกว่าท่ีจะต้องอยู่ใต้

อาํนาจของบอลเชวกิ... 
(ฉวยอาํนาจ:217-218) 
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ความจงรักภกัดี ความรักชาติ และการรักษาระเบียบวินยั แนวคิดท่ีปรากฏนั้นมีทั้งในระดบัชาติและ

ระดบับุคคล อนัทาํให้สามารถสรุปแนวคิดเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม ไดว้่าหากทุกคนมีคุณธรรม 

จริยธรรมในการดาํเนินชีวิตยอ่มก่อใหเ้กิดความสุขสงบทั้งต่อตนเอง สงัคม และประเทศชาติ 
 แนวคิดเร่ืองบทบาทหน้าท่ี อนัประกอบดว้ย บทบาทหน้าท่ีระดบัชาติ ไดแ้ก่ การปกป้อง

สถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์และบทบาทหน้าท่ีระดบัตนเอง ประกอบดว้ย บทบาท

หน้าท่ีของคนในครอบครัว บทบาทหน้าท่ีในการประกอบอาชีพ บทบาทหน้าท่ีของความเป็น

สุภาพบุรุษ และบทบาทหน้าท่ีของความเป็นสตรี ซ่ึงส่งเสริมให้สตรีรู้จกัเรียกร้องสิทธิท่ีตนพึง

ไดรั้บ ทาํใหส้รุปแนวคิดเร่ืองบทบาทหนา้ท่ีไดว้่า ทุกคนควรปฏิบติัตนตามบทบาทและหนา้ท่ีอยา่ง

เต็มความสามารถและไม่ขาดตกบกพร่อง หากทุกคนปฏิบติัไดเ้ช่นน้ีก็ย่อมก่อให้เกิดความสุขสงบ

กบัทุกฝ่าย 
 แนวคิดเร่ืองเก่ียวกบัการแกปั้ญหา อนัประกอบดว้ยการแกปั้ญหาโดยใชส้ติปัญญา และไม่

ควรแกปั้ญหาดว้ยอารมณ์ อีกทั้งก่อนท่ีจะตดัสินใจเช่ือส่ิงใดควรพิจารณาอย่างมีสติและมีเหตุผล 

สามารถสรุปแนวคิดเร่ืองการแกปั้ญหาไดว้่า เม่ือทุกคนเผชิญปัญหาต่างๆ ควรมีสติคิดพิจารณาหา

หนทางในการแกปั้ญหา ก็ย่อมทาํให้บุคคลทั้งหลายสามารถหาทางออกหรือแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่าง

ประสบความสาํเร็จ ในทางตรงกนัขา้มหากบุคคลแกปั้ญหาดว้ยการใชอ้ารมณ์ และตดัสินใจเช่ือใน

เร่ืองต่างๆ โดยขาดการพิจารณาไตร่ตรอง กย็อ่มทาํใหบุ้คคลเหล่านั้นไดรั้บความเดือดร้อน 
 แนวคิดเร่ืองประชาธิปไตย ประกอบดว้ย หลกัการของประชาธิปไตย และแนวคิดเร่ืองการ

เปล่ียนแปลงการปกครอง แนวคิดน้ีปรากฏผ่านทั้งความคิด คาํพูด และการกระทาํของตวัละคร 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวไดท้รงแสดงให้เห็นหลกัการท่ีสําคญัของการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยผา่นพฤติกรรมของตวัละคร อนัไดแ้ก่ หลกัของความยินยอม หลกัของความ

เสมอภาค หลักเหตุผล หลักเสรีภาพ และหลักการการปกครองตนเอง นอกจากน้ียงัพบว่า

พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัไดท้รงแสดงแนวคิดเร่ืองการเปล่ียนแปลงการปกครองผา่น

ตัวละครว่า การเปล่ียนแปลงการปกครองควรกระทําเม่ือประเทศมีความพร้อม เพราะการ

เปล่ียนแปลงการปกครองในขณะท่ียงัไม่มีความพร้อม ยอ่มก่อใหเ้กิดผลเสียมากกวา่ผลดี 
 แนวคิดท่ีปรากฏทั้งหมดดงักล่าวขา้งตน้สะทอ้นให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้

เจา้อยูห่วัทรงใชล้ะครเป็นส่ือในการอบรมประชาชนใหมี้ทั้งคุณธรรม จริยธรรม รู้จกับทบาทหนา้ท่ี

แห่งตน  มีความฉลาดในการแกไ้ขปัญหา และมีความรู้หรือหลกัการหรือส่ิงท่ีเป็นแนวทางท่ีจะ

ก่อให้เกิดความสุขและความราบร่ืนในการ ซ่ึงจะทาํให้เกิดทั้งประโยชน์ทั้งต่อตนเอง สังคม และ

ประเทศชาติ 
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 แนวคิดท่ีสะทอ้นให้เห็นจากความขดัแยง้และการแกปั้ญหาขา้งตน้แสดงให้เห็นว่าหาก

บุคคลขาดแนวคิดดังกล่าว อันได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม บทบาทหน้าท่ี การแก้ปัญหา และ

ประชาธิปไตย ย่อมก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ทั้งปัญหากบัคนรอบขา้ง ปัญหากบัสังคม และเกิดความ

ขดัแยง้กบัความคิดของตนเอง และยงัแสดงใหเ้ห็นวา่หากบุคคลมีคุณธรรม จริยธรรม รู้จกัปฏิบติัตน

หน้าท่ีของตนอย่างสุดความสามารถ รู้จกัวิธีการจดัการกบัปัญหาดว้ยการใชส้ติปัญญา และเขา้ใจ

หลกัการแห่งประชาธิปไตยจนสามารถประยกุตม์าใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้ส่ิงเหล่าน้ียอ่มสามารถทาํ

ใหบุ้คคลมีความสามารถทั้งในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนได ้
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บทที ่6 

 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การแก้ปัญหาความขัดแย้งของตัวละครในบทละครพูดร้อยแก้วพระราชนิพนธ์

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว:วิเคราะห์ดว้ยอริยสัจส่ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อวิเคราะห์ความ

ขดัแยง้และการแกปั้ญหาของตวัละครท่ีปรากฏในเร่ือง วิเคราะห์การแกปั้ญหาของตวัละครโดยใช้

อริยสจัส่ี และวิเคราะห์แนวคิดของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นไดจ้าก

ความขดัแยง้และการแกปั้ญหาของตวัละครในบทละครพดูร้อยแกว้พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว จาํนวน 20 เร่ือง ไดแ้ก่ กลแตก แกแ้คน้ ขนมสมกบันํ้ ายา ความดีมีไชย 

เสียสละ จดัการรับเสด็จ เจา้ขา้, สารวดั! ฉวยอาํนาจ นอ้ยอินทเสน บ่วงมาร ผูร้้ายแผลง โพงพาง 

ฟอกไม่ฃาว มหาตมะ หนงัเสือ หมายนํ้ าบ่อหนา้ หม่ินประมาทศาล หวัใจนกัรบ หาโล่ และเห็นแก่

ลูก ผลการศึกษาสรุปได ้ดงัน้ี 

 

สรุปผลการศึกษา 

1. ความขัดแย้งและการแก้ปัญหาของตัวละคร 

 ความขดัแยง้ท่ีปรากฏในบทละครพูดร้อยแกว้พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกลา้เจา้อยู่หัวนั้นพบว่าจาํแนกได ้3 ประเภท ไดแ้ก่ ความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์บัมนุษย ์ความ

ขดัแยง้ระหวา่งมนุษยก์บัสงัคม และความขดัแยง้ภายในใจของตวัละครเอง 

 

 1.1 ความขัดแย้งและการแก้ปัญหาระหว่างมนุษย์กบัมนุษย์ 

  1.1.1 ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กบัมนุษย์ 

  ลกัษณะความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์บัมนุษยท่ี์พบ ไดแ้ก่ ความขดัแยง้ระหว่าง

สามีภรรยา พบในเร่ือง ผูร้้ายแผลง ขนมสมกบันํ้ ายา ฟอกไม่ฃาว และกลแตก ความขดัแยง้ระหว่าง

มิตรกบัมิตร พบในเร่ือง เห็นแก่ลูก แกแ้คน้ และบ่วงมาร ความขดัแยง้ระหว่างคนรู้จกักบัคนรู้จกั 

พบในเร่ือง โพงพาง จดัการรับเสด็จ หนังเสือ หมายนํ้ าบ่อหน้า และน้อยอินทเสน ความขดัแยง้

ระหว่างเจา้หนา้ท่ีบา้นเมืองกบัผูก้ระทาํผิด พบในเร่ือง หม่ินประมาทศาล ความขดัแยง้ระหว่างคน
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ในกลุ่มสมาชิกเดียวกัน พบในเร่ือง ฉวยอาํนาจ และความขัดแยง้ระหว่างผูบ้ ังคับบัญชากับ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา พบในเร่ือง ความดีมีไชย 

 จากการวิเคราะห์ความขดัแยง้ทาํใหเ้ห็นไดว้่าความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์บัมนุษยเ์กิดจาก

สาเหตุ 3 ประการ ประการแรกมีสาเหตุมาจากความประพฤติ กล่าวคือบุคคลมีความขดัแยง้กนั

เน่ืองจากไม่พอใจความประพฤติของฝ่ายตรงขา้ม พบในเร่ือง ผูร้้ายแผลง ขนมสมกบันํ้ ายา กลแตก 

และโพงพาง ประการท่ีสองมีสาเหตุมาจากบุคคลท่ีสาม จึงเป็นตน้เหตุใหเ้กิดความขดัแยง้ บุคคลท่ี

สามท่ีเป็นเหตุแห่งปัญหา ไดแ้ก่ ลูก บุคคลในครอบครัว คนรัก และผูช้ายหรือผูห้ญิงท่ีมาเป็นชูก้บั

สามีหรือภรรยา พบในเร่ือง ฟอกไม่ฃาว เห็นแก่ลูก แกแ้คน้ บ่วงมาร หนังเสือ และความดีมีไชย 

และประการสุดทา้ยมีสาเหตุมาจากความโกรธแคน้หรือความไม่พอใจ พบในเร่ือง นอ้ยอินทเสน 

หมายนํ้าบ่อหนา้ หม่ินประมาทศาล จดัการรับเสดจ็และฉวยอาํนาจ 

 ลกัษณะความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์บัมนุษยท่ี์ปรากฏในบทละคร เป็นความขดัแยง้ท่ี

สามารถเกิดข้ึนไดจ้ริงในชีวิตมนุษย ์ซ่ึงเกิดจากการท่ีบุคคล 2 ฝ่าย มีความคิด หรือการกระทาํท่ี

ขดัแยง้กนั โดยท่ีฝ่ายหน่ึงประพฤติตนออกนอกกรอบแห่งศีลธรรม 

 

1.1.2 การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กบัมนุษย์ 

              การแก้ปัญหาระหว่างมนุษย์กับมนุษย์พบหลายวิธี ได้แก่  วิธีแรกการสร้าง

เหตุการณ์ แบ่งเป็น สร้างเหตุการณ์เพ่ือหลอกลวง พบในเร่ือง ผูร้้ายแผลง จดัการรับเสด็จ หมายนํ้ า

บ่อหนา้ กลแตก และนอ้ยอินทเสน การสร้างเหตุการณ์เพื่อให้ตกใจ พบในเร่ืองแกแ้คน้ และหม่ิน

ประมาทศาล และการสร้างเหตุการณ์เพื่อใหเ้ขา้ใจผดิ พบในเร่ือง ขนมสมกบันํ้ายา วิธีแกปั้ญหาวิธีท่ี 

2 คือการเสียสละ พบในเร่ืองเสียสละ และความดีมีไชย วิธีแกปั้ญหาวิธีท่ี 3 คือการรับฟังความ

คิดเห็นของคนหมู่มาก พบในเร่ืองฉวยอาํนาจ วิธีแกปั้ญหาวิธีท่ี 4 คือการใชอ้ารมณ์ แบ่งเป็น การใช้

อารมณ์โกรธ พบในเร่ือง ฟอกไม่ฃาว และการใชอ้ารมณ์รัก พบในเร่ืองบ่วงมาร และวิธีแกปั้ญหา

วิธีท่ี 5 คือการใชปั้ญญา พบในเร่ืองหนงัเสือ และโพงพาง  

 จากการวิเคราะห์วิธีการแก้ปัญหาท่ีปรากฏในบทละครแสดงให้เห็นว่าในการ

แกปั้ญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ จะมีผลลพัธ์ 2 ประการ คือสามารถแกปั้ญหาได ้และไม่สามารถ

แกปั้ญหาได  ้ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัวิธีการท่ีนาํมาใชใ้นการแกไ้ขปัญหา หากเป็นวิธีการแกปั้ญหาท่ีตรง

สาเหตุและถูกตอ้งตามหลกัแห่งศีลธรรม ก็จะทาํให้ปัญหาคล่ีคลายไปได ้ในทางตรงกนัขา้มหาก

เลือกใชว้ิธีการท่ีผิดศีลธรรมมาแกไ้ขปัญหา ปัญหาเหล่านั้นก็ไม่สามารถท่ีจะคล่ีคลายไปได ้หรือ

หากคล่ีคลายไดก้เ็ป็นเพียงการแกปั้ญหาท่ีปลายเหตุเท่านั้น 
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 1.2 ความขัดแย้งและการแก้ปัญหาระหว่างมนุษย์กบัสังคม 

  1.2.1 ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กบัสังคม 

  ลกัษณะความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์บัสังคมท่ีพบ ไดแ้ก่ ความขดัแยง้ระหว่าง

มนุษยก์บัค่านิยมของสังคม พบในเร่ือง หัวใจนกัรบ และมหาตมะ ความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์บั

บรรทดัฐานทางสังคม พบในเร่ืองเจา้ขา้, สารวดั! และความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์บัความคิดของ

สังคม พบในเร่ือง หาโล่ ความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์บัสังคมมีสาเหตุมาจาก 3 ประการ ไดแ้ก่ 

ค่านิยม บรรทดัฐาน และความคิดของคนในสงัคม  

  จากการวิเคราะห์ความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์บัสังคมพบว่าความขดัแยง้ต่าง ๆ 

สามารถเกิดข้ึนไดจ้ริงในชีวิตมนุษย ์เน่ืองจากมนุษยอ์ยูร่วมกนัเป็นสังคม กฎระเบียบและความคิด

ของสังคมจึงมีอิทธิพลสาํคญักบัการใชชี้วิตของมนุษย ์หากมนุษยมี์ความคิด การกระทาํท่ีสวนทาง

กบัระเบียบ ค่านิยม ความคิดของสงัคม กย็อ่มก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ข้ึน 

 

  1.2.2 การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กบักบัสังคม 

  การแกปั้ญหาระหว่างมนุษยก์บัสังคมพบ 2 วิธี ไดแ้ก่ วิธีแรกคือการเสียสละ พบ

ในเร่ือง หวัใจนกัรบ และ มหาตมะ และวิธีท่ี 2 คือ การสร้างเหตุการณ์ แบ่งเป็นการสร้างเหตุการณ์

เพื่อหลอกลวง พบในเร่ืองหาโล่ และการสร้างเหตุการณ์เพื่อเอาตวัรอด พบในเร่ืองเจา้ขา้, สารวดั! 

  จากการวิเคราะห์การแก้ปัญหาความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์ับสังคม พบว่าส่ิง

สําคญัท่ีจะทาํให้มนุษยส์ามารถคล่ีคลายความขดัแยง้ได้คือ มนุษยต์อ้งละความยึดมัน่ถือมัน่ใน

ความคิดของตน และเปิดใจพิจารณาความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนในสังคม ดงัเช่น เศรษฐีสนจากเร่ือง

มหาตมะ และพระภิรมยจ์ากเร่ืองหัวใจนักรบ ก็จะทาํให้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนคล่ีคลายไปได้ ในทาง

ตรงกนัขา้มหากเม่ือเกิดปัญหาข้ึนแลว้ มนุษยไ์ม่ยอมรับสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน จึงพยายามหาวิธีการ

ปกปิดหรือหลีกหนีปัญหาดงักล่าว  ก็จะไม่สามารถคล่ีคลายปัญหาได ้ดงัเช่นนางสาวสงวน จาก

เร่ืองเจา้ขา้,สารวดั และสาํอางกบัขนุจาํนง จากเร่ืองหาโล่ 

 

 1.3 ความขัดแย้งและการแก้ปัญหาภายในใจของตัวละครเอง 

  1.3.1 ความขัดแย้งภายในใจของตัวละครเอง 

  ลกัษณะความขดัแยง้ภายในใจของตวัละครเองพบเพียงลกัษณะเดียว ไดแ้ก่ ความ

ขดัแยง้ระหว่างความรักกับความเสียสละ พบในเร่ืองเสียสละ ซ่ึงมีสาเหตุมาจากอารมณ์และ

ความรู้สึกของตวัละคร 
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  จากการวิเคราะห์ความขดัแยง้ภายในใจของตวัละครเองพบว่า เป็นความขดัแยง้ท่ี

เกิดจากการท่ีมนุษยต์อ้งตดัสินใจเลือกอย่างใดอย่างหน่ึง ปัญหาส่วนมากนั้นเกิดจากการท่ีมนุษย์

ตดัสินใจเลือกผดิ เน่ืองจากใชอ้ารมณ์ความรู้สึกในการตดัสินใจ โดยขาดการพิจารณาตามความเป็น

จริง และไม่ใช้เหตุผลประกอบการตดัสินใจ ดังเช่นพระรามจากเร่ืองเสียสละ ท่ีตดัสินใจตาม

อารมณ์ ความรู้สึก และความคิดของตนเองฝ่ายเดียว โดยมิไดสื้บหาความจริงประกอบการตดัสินใจ 

จึงทาํใหต้อ้งประสบกบัปัญหาในชีวิต 

 

  1.3.2 การแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในใจของตัวละครเอง 

  การแกปั้ญหาความขดัแยง้ภายในใจของตวัละครเองพบเพียงวิธีการเดียวไดแ้ก่ 

วิธีการเสียสละ จากเร่ืองเสียสละ 

  จากการวิเคราะห์วิธีการแกปั้ญหาความขดัแยง้ภายในใจของตวัละครเองพบว่า 

จุดสาํคญัของการแกปั้ญหาไม่ใช่อยูท่ี่วิธีการท่ีเลือกนาํมาใชใ้นการแกปั้ญหาเพียงอยา่งเดียว หากส่ิง

สําคญัยงัอยู่ท่ีสาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหาอีกด้วย กล่าวคือแมว้่าวิธีการแก้ปัญหาจะเป็นวิธีการท่ี

ถูกตอ้งตามหลกัแห่งศีลธรรม แต่หากเป็นการแกปั้ญหาท่ีไม่ตรงกบัสาเหตุ ก็ไม่อาจทาํให้ปัญหา

เหล่านั้นคล่ีคลายไปได ้

 

2.วเิคราะห์การแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยใช้อริยสัจส่ี 

การนาํอริยสัจส่ีมาวิเคราะห์การแกปั้ญหาของตวัละครในบทละครพูดร้อยแกว้พระราช

นิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัวนั้นพบว่ามีการแกปั้ญหาไดส้อดคลอ้งกบัอริยสัจส่ี 

และแกปั้ญหาแลว้ก่อให้เกิดความวุ่นวายตามมา ตวัละครท่ีแกปั้ญหาไดส้อดคลอ้งกบัอริยสัจส่ีพบ

ในเร่ือง หวัใจนกัรบ แกแ้คน้ เห็นแก่ลูก ฉวยอาํนาจ หนงัเสือ มหาตมะ และโพงพาง ส่วนตวัละครท่ี

แกปั้ญหาแลว้ก่อให้เกิดความวุ่นวายพบในเร่ือง ขนมสมกบันํ้ ายา เจา้ขา้, สารวดั! เสียสละ ผูร้้าย

แผลง หม่ินประมาทศาล จดัการรับเสด็จ ฟอกไม่ฃาว หาโล่ กลแตก หมายนํ้ าบ่อหนา้ บ่วงมาร นอ้ย

อินทเสน และความดีมีไชย  

จากการวิเคราะห์การแกปั้ญหาของตวัละครดว้ยอริยสัจส่ีแสดงให้เห็นว่าการท่ีมนุษยจ์ะ

แกปั้ญหาไดส้าํเร็จหรือไม่สาํเร็จนั้น ข้ึนอยูก่บัตวัมนุษยว์่าจะสามารถยอมรับปัญหาท่ีเกิดข้ึนและหา

สาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหาไดพ้บหรือไม่ เพราะหากมนุษยห์าสาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหาไม่พบ จะ

ทาํให้ไม่สามารถขจดัปัญหาได ้หรือถา้หากสามารถแกปั้ญหาได ้ก็เป็นเพียงการแกปั้ญหาเฉพาะ

หนา้ในคราวหน่ึงๆเท่านั้น ในทางตรงกนัขา้มหากมนุษยส์ามารถยอมรับปัญหาท่ีเกิดข้ึนตามความ

เป็นจริง ประจกัษใ์นเหตุแห่งปัญหาท่ีแทจ้ริงไดด้ว้ยตนเอง ยอ่มส่งผลให้มนุษยมี์สติ สามารถเลือก
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วิธีการแกปั้ญหาท่ีถูกตอ้งตามหลกัแห่งศีลธรรม และสามารถแกไ้ขปัญหาเหล่านั้นไดต้รงกบัสาเหตุ 

การแกปั้ญหาไดต้รงกบัสาเหตุจึงเป็นการขจดัปัญหาเหล่านั้นให้หมดไป และปัญหาเดิมนั้นจะไม่

กลบัมาเกิดซํ้าอีก 

 

3. แนวคดิพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 แนวคิดของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวท่ีสะทอ้นให้เห็นไดจ้ากความขดัแยง้

และการแกปั้ญหาของตวัละคร ไดแ้ก่ แนวคิดเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม แนวคิดเร่ืองบทบาทหนา้ท่ี 

แนวคิดเก่ียวกบัการแกปั้ญหา และแนวคิดเร่ืองประชาธิปไตย 

 3.1 แนวคดิเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม ไดแ้ก่  

แนวคิดแรกคือความเสียสละ ไดแ้ก่ ความเสียสละระดบัชาติ พบในเร่ือง หัวใจ

นักรบ มหาตมะ และเสียสละ และความเสียสละระดับบุคคล พบในเร่ือง เห็นแก่ลูก หนังเสือ 

เสียสละ และความดีมีไชย  

แนวคิดท่ี 2 คือความซ่ือสัตย์ ได้แก่ ความซ่ือสัตย์ระดับชาติ พบในเร่ือง            

ฉวยอาํนาจ และโพงพาง และความซ่ือสัตยร์ะดบับุคคล พบในเร่ือง ผูร้้ายแผลง หมายนํ้ าบ่อหน้า 

และแกแ้คน้  

แนวคิดท่ี 3 คือความกตญั�ูกตเวที เป็นความกตญั�ูกตเวทีท่ีบุคคลพึงมีต่อสถาบนั

ชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์พบในเร่ือง หวัใจนกัรบ และความดีมีไชย  

แนวคิดท่ี 4 คือความจงรักภกัดี พบในเร่ืองฉวยอาํนาจ หัวใจนกัรบ และความดีมี

ไชย  

แนวคิดท่ี 5 คือความรักชาติ พบในเร่ือง หวัใจนกัรบ ความดีมีไชย และมหาตมะ 

แนวคิดท่ี 6 คือการรักษาระเบียบวินยั พบในเร่ือง เจา้ขา้, สารวดั! 

 

 3.2 แนวคดิเร่ืองบทบาทหน้าที ่แบ่งยอ่ยไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ บทบาทหนา้ท่ีระดบัชาติ และ

บทบาทหนา้ท่ีระดบับุคคล  

บทบาทหนา้ท่ีระดบัชาติ เป็นบทบาทหนา้ท่ีของคนไทยในการปกป้องสถาบนัชาติ 

ศาสนาและพระมหากษตัริย ์พบในเร่ือง หวัใจนกัรบ  

บทบาทหนา้ท่ีระดบับุคคล ไดแ้ก่  

บทบาทหน้าที่ของคนในครอบครัว แบ่งเป็น บทบาทหนา้ท่ีของสามีและ

ภรรยา พบในเร่ืองฟอกไม่ฃาว กลแตก หมายนํ้ าบ่อหนา้ ขนมสมกบันํ้ ายา หาโล่ และหนงัเสือ และ

บทบาทหนา้ท่ีของบิดา พบในเร่ือง เห็นแก่ลูก และกลแตก  
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บทบาทหน้าที่ในการประกอบอาชีพ พบในเร่ืองฉวยอาํนาจ และหม่ิน

ประมาทศาล  

บทบาทหน้าทีข่องความเป็นสุภาพบุรุษ พบในเร่ืองหนงัเสือ ความดีมีไชย 

เสียสละ หมายนํ้าบ่อหนา้ ขนมสมกบันํ้ายา และกลแตก  

บทบาทหน้าที่ของความเป็นหญิง โดยเฉพาะเร่ืองการเรียกร้องสิทธิสตรี 

พบในเร่ือง ขนมสมกบันํ้ายา กลแตก และหมายนํ้าบ่อหนา้ 

 

 3.3 แนวคิดเกีย่วกบัการแก้ปัญหา แบ่งได ้2 ประเภทคือ ควรแกปั้ญหาดว้ยสติปัญญา และ

เหตุผล พบในเร่ืองหนงัเสือ และไม่ควรแกปั้ญหาดว้ยอารมณ์โดยปราศจากการพิจารณาไตร่ตรอง 

พบในเร่ือง จดัการรับเสดจ็ นอ้ยอินทเสน บ่วงมาร และฟอกไม่ฃาว 

 

 3.4 แนวคิดเร่ืองประชาธิปไตย แบ่งได ้2 ลกัษณะ คือ แนวคิดเร่ืองหลกัการประชาธิปไตย 

และแนวคิดเร่ืองการเปล่ียนแปลงการปกครอง พบในเร่ืองฉวยอาํนาจ  

 

 จากการศึกษาแนวคิดของพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัพบวา่ มนุษยทุ์กคนท่ีเกิด

มาลว้นมีบทบาทหนา้ท่ีแห่งตน หากทุกคนปฏิบติัหนา้ท่ีของตนเองดว้ยหลกัของคุณธรรม จริยธรรม 

ปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ตม็ความสามารถ และไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น ยอ่มก่อให้เกิดประโยชน์สุขกบัทั้งตนเอง 

สังคม และประเทศชาติ นอกจากน้ียงัพบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรงใชล้ะคร

เป็นส่ือในการอบรมสั่งสอนประชาชน กล่าวคือทรงใชส่ื้อบนัเทิงคดีท่ีสามารถเขา้ถึงกลุ่มคนไดง่้าย 

เป็นส่ือกลางในการถ่ายทอดคุณธรรม จริยธรรม และความรู้ต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนเป็นคนดีมี

คุณธรรมจริยธรรม และเป็นผูท่ี้มีความรอบรู้ 

 

อภิปรายผล 

 การวิเคราะห์การแกปั้ญหาของตวัละครโดยใชอ้ริยสัจส่ีพบว่าตวัละครท่ีแกปั้ญหาไดส้าํเร็จ

คือตวัละครท่ีแกปั้ญหาไดส้อดคลอ้งกบัอริยสัจส่ี การท่ีตวัละครแกปั้ญหาไดส้าํเร็จตวัละครตอ้งพบ

สาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหาไดด้ว้ยตนเอง อีกทั้งยงัตอ้งยอมรับความจริง จึงจะทาํให้ตวัละครเกิดสติ

และสามารถเลือกวิธีการแกปั้ญหาท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมได ้

ตวัละครท่ีแกปั้ญหาแลว้ก่อให้เกิดความวุ่นวายตามมา เน่ืองจากตวัละครหาเหตุท่ีแทจ้ริง

ของปัญหาไม่พบ จึงเลือกวิธีการแกปั้ญหาท่ีไม่ถูกตอ้ง ส่งผลใหไ้ม่สามารถคล่ีคลายปัญหาได ้
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ผลการศึกษาการแก้ปัญหาของตัวละครด้วยอริยสัจส่ีพบว่าตัวละครท่ีแก้ปัญหาแล้ว

ก่อให้เกิดความวุ่นวายต่างๆตามมามีจาํนวนมากกว่าตวัละครท่ีแกปั้ญหาไดส้อดคลอ้งกบัอริยสัจส่ี 

ทั้งน้ีเน่ืองจากการท่ีตวัละครแกปั้ญหาแลว้ก่อให้เกิดความวุ่นวาย เป็นการสร้างความขดัแยง้รองให้

เกิดในเร่ืองเพิ่มมากข้ึน จึงทาํใหโ้ครงเร่ืองมีความซบัซอ้น อนัจะช่วยใหเ้น้ือเร่ืองมีความสนุกสนาน

มากยิง่ข้ึน ทั้งน้ีมาร์ลีส์ เค เดนซิเยอร์1 ไดก้ล่าวว่าความขดัแยง้ในวรรณกรรมท่ีเป็นเร่ืองราว มกัจะมี

ผลเก่ียวขอ้งกบัการวางโครงเร่ือง (Plot) เสมอ ทั้งน้ีเพราะความขดัแยง้ก่อให้เกิดนาฏการ (Action) 

ซ่ึงนาฏการคือหัวใจของการละคร ดังนั้ นสามารถอธิบายได้ว่าการท่ีตัวละครท่ีแก้ปัญหาแล้ว

ก่อให้เกิดความวุ่นวายต่างๆตามมาจะทาํให้เร่ืองเกิดความขดัแยง้มากข้ึน และส่งผลให้เกิดนาฏการ

อนัเป็นลกัษณะของการละครเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะละครพดูในกลุ่มท่ีเป็นเร่ืองตลกขบขนัหรือการ

แกแ้คน้บุคคลเพื่อให้ไดค้วามสะใจ ไดแ้ก่ เจา้ขา้, สารวดั! น้อยอินทเสน จดัการรับเสด็จ หม่ิน

ประมาทศาล แกแ้คน้ และขนมสมกบันํ้ ายา ตวัละครมกัแกปั้ญหาไม่สาํเร็จเสมอ เน่ืองจากจะทาํให้

เกิดนาฏการท่ีจะช่วยสร้างความสนุกสนานให้แก่ผูช้มและผูอ่้านได ้อย่างไรก็ตามแมต้วัละครจะ

แกปั้ญหาไม่สอดคลอ้งกบัอริยสจัส่ี แต่ผลของการแกปั้ญหาของตวัละครกม็กัใหข้อ้คิดท่ีทาํใหผู้อ่้าน

ตระหนกัว่าวิธีการแกปั้ญหาดงักล่าวของตวัละครเป็นวิธีท่ีไม่สมควรปฏิบติัตาม เน่ืองจากจะทาํให้

เกิดความวุน่วาย  

 การวิเคราะห์แนวคิดพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัท่ีปรากฏในบทละครพูดพระ

ราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว เร่ืองคุณธรรม จริยธรรม พบคุณธรรมหลาย

ประการ ดงัน้ี ความเสียสละ ความซ่ือสัตย ์ความกตญั�ูกตเวที ความจงรักภกัดี ความรักชาติ และ

การรักษาระเบียบวินยั และเร่ืองบทบาทหนา้ท่ี โดยเฉพาะแนวคิดเร่ืองบทบาทหนา้ท่ีระดบัชาติ และ

ความรักชาติมกัปรากฏคู่กบัความจงรักภกัดี ความเสียสละ ความกตญั�ูกตเวที และความสามคัคี

เสมอ ซ่ึงส่ือให้เห็นว่าเป็นหนา้ท่ีของคนไทยทุกคน ทุกเพศ ทุกวยั ท่ีมีหนา้ท่ีร่วมมือกนัปกป้องชาติ 

ศาสนา และพระมหากษตัริย  ์ผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัการศึกษาของธงชัย หวานแก้ว 2 ซ่ึงได้

วิเคราะห์การปลูกฝังความรักชาติในบทละครพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจา้อยู่หัว สรุปไดว้่า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวทรงมีแนวคิดเร่ืองความรักชาติโดย

ทรงปลูกฝังให้ประชาชนเห็นความสาํคญัของชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์ทรงปลูกฝังให้ทุก

                                                 
1
 มาร์ลีส์ เค เดนซิเยอร์, An Introduction to Literary Criticism (Heath and Company ,Inc:U.S.A.,1961),353. อา้งถึงในพฤทธ์ิ            

ศุภเศรษฐศิริ, “ลกัษณะขดัแยง้และความขดัแยง้ในพระราชนิพนธ์บทละครนอกในพระบาทสมเดจ็พระ พทุธเลิศหลา้นภาลยั,”(วิทยานิพนธ์

การศึกษามหาบณัฑิต สาขาภาษาไทย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2523), 41. 

2
 ธงชัย หวานแก้ว, “การปลูกฝังความรักชาติตามท่ีปรากฏในบทละครพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้    

เจา้อยูห่วั,” (วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบณัฑิต สาขาภาษาไทย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร,2522),189-201. 
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คนรู้จกัหนา้ท่ีของตนเอง ใหทุ้กคนมีความจงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์และตอ้ง

รู้จกัเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม   
 นอกจากน้ีแนวคิดท่ีปรากฏในบทละครพูดพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้

เจา้อยู่หัว ยงัเป็นแนวคิดท่ีเยาวชนไทยในสังคมไทยปัจจุบนัควรได้รับการส่งเสริม ทั้ งน้ีพบว่า

แนวคิดทั้งเร่ืองคุณธรรมจริยธรรม แนวคิดเร่ืองบทบาทหนา้ท่ี แนวคิดเก่ียวกบัการแกปั้ญหา และ

แนวคิดเร่ืองประชาธิปไตย ต่างเป็นแนวคิดท่ีหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 

25513 ตอ้งการปลูกฝังใหเ้ยาวชนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ดงัความวา่ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 แนวคิดของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมท่ีปรากฏใน

บทละครพดูมีทั้งเร่ืองความเสียสละ ความซ่ือสตัย ์ความกตญั�ูกตเวที ความจงรักภกัดี ความรักชาติ 

และการรักษาระเบียบวินยั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์า้งตน้ ดงันั้นแสดงให้เห็น

ว่าบทละครพูดพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวสามารถเสริมสร้างเยาวชน

ไทยใหอ้ยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข  

 

 การวิเคราะห์การแกปั้ญหาของตวัละครโดยใชอ้ริยสัจส่ีทาํให้ประจกัษ์ไดเ้ป็นอย่างดีว่า   

บทละครพดูร้อยแกว้พระราชนิพนธ์พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัเป็นบทละครท่ีมีคุณค่า

สูงทั้งทางดา้นการใหค้วามสนุกสนานเพลิดเพลิน อนัเกิดจากพระปรีชาสามารถในการสร้างเร่ืองให้

มีความขดัแยง้และการแกปั้ญหาของตวัละคร ซ่ึงทาํให้ผูอ่้านไดรั้บบทเรียนชีวิตเก่ียวกบัการแกไ้ข

ปัญหา กล่าวคือเม่ือวิเคราะห์ปัญหาดว้ยอริยสัจส่ีจะทาํใหเ้ห็นเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหา และสามารถ

                                                 
3 กระทรวงศึกษาธิการ,หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551(กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ, 2551), 7. 

 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะอนั

พึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข ในฐานะเป็น

พลเมืองไทยและพลโลก ดงัน้ี 

1. รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์

2. ซ่ือสัตยสุ์จริต 

3. มีวนิยั 

4. ใฝ่เรียนรู้ 

5. อยูอ่ยา่งพอเพียง 

6. มุ่งมัน่ในการทาํงาน 

7. รักความเป็นไทย 

8. มีจิตสาธารณะ 
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เลือกวิธีการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ซ่ึงการวิเคราะห์การแกปั้ญหาของตวัละครดว้ยอริยสัจส่ีนั้น 

ยงัเป็นการเผยแพร่การประยกุตใ์ชห้ลกัธรรมทางพระพทุธศาสนามาใชใ้นชีวิตประจาํวนั นอกจากน้ี

แนวคิดต่างๆท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นจากบทพระราชนิพนธ์ ยงัสามารถประยกุตม์าใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้
 

 

ข้อเสนอแนะ 

 การนาํอริยสัจส่ีมาใชว้ิเคราะห์การแกปั้ญหาของตวัละครทาํให้เห็นกระบวนการแกปั้ญหา

ไดอ้ยา่งชดัเจน ผลจากการศึกษาสามารถใหบ้ทเรียนชีวิตในเร่ืองการแกปั้ญหาไดเ้ป็นอยา่งดี ดงันั้น

หากไดมี้การนาํอริยสจัส่ีมาวิเคราะห์การแกปั้ญหาของตวัละครในวรรณกรรมประเภทอ่ืนก็จะทาํให้

ไดบ้ทเรียนชีวิตเร่ืองการแกปั้ญหาเพิ่มข้ึน อีกทั้งยงัเป็นการเผยแพร่การประยุกต์หลกัธรรมทาง

พระพทุธศาสนามาใชใ้นชีวิตประจาํอีกดว้ย    ส
ำนกัหอ
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_______.พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม.กรุงเทพฯ: เอส. อาร์. พร้ินต้ิง แมส โปรดกัส์ 

 ,2548. 
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มงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั,พระบาทสมเดจ็พระ0.0.บทละครพูดเร่ืองเพือ่นตาย หาโล่ งดการสมรส. 

กรุงเทพฯ: องคก์ารคา้ของคุรุสภา, 2511. 
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   พระนคร: คุรุสภา,2515. 
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 องคก์ารคา้ของคุรุสภา, 2506. 
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วทิยานิพนธ์ 

กนกกาญจน์ นุกลู.“วิเคราะห์ตวัละครจากบทละครพดูคาํฉนัทเ์ร่ืองมทันะพาธาตามหลกัอริยสจัส่ี.” 

วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒ, 2551. 

จนัทร์สุดา ไชยประเสริฐ.“ความขดัแยง้ในวรรณคดีไทยสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ (รัชกาลท่ี1-3) 

การเผชิญปัญหาและการแก้ปัญหาของตวัละคร.”วิทยานิพนธ์อกัษรศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2549. 

ทิพยสุ์เนตร นาคธน. “บทละครพดูร้อยแกว้พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็ 

พระมงกุฎเกลา้เจ้าอยู่หัว.”วิทยานิพนธ์อกัษรศาสตรมหาบัณฑิต แผนกวิชาภาษาไทย 

บณัฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, 2516. 

ธงชยั หวานแกว้. “การปลูกฝังความรักชาติตามท่ีปรากฏในบทละครพระราชนิพนธ์พระบาทสมเดจ็ 

พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั,”วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบณัฑิต สาขาภาษาไทย  

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร,2522. 

นริศรา โหระโช. “ความขดัแยง้ในนวนิยายของทมยนัตี.” วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

 สาขาไทยศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัรามคาํแหง,2546. 

เนตรชนก โพธารามิก.“วิธีการประยกุตใ์ชพ้รหมวิหาร 4 เพื่อการพฒันาสงัคม.” วิทยานิพนธ์ 

พทุธศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาพระพทุธศาสนา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั 

มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลยั,2552. 
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พรหม วฒิุวฒัน์ชยั. “หลกัพรหมวิหาร 4 กบัหลกัการปฏิบติัหนา้ท่ีตามอุดมคติตาํรวจ: ศึกษาราชการ 

ตาํรวจประจาํสถานีตาํรวจนครบาลดุสิต.” วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา 

ศาสนาเปรียบเทียบ มหาวิทยาลยัมหิดล,2545. 

นิพนธ์ อินสิน.“ความขดัแยง้ในวรรณกรรมสามเร่ืองของสุนทรภู่.” วิทยานิพนธ์การศึกษา 

มหาบณัฑิต สาขาภาษาไทย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2520. 

บุญเพง็ หงษา.“การประยกุตพ์ทุธธรรมในหลกัสูตรค่ายผูน้าํเยาวชนต่อตา้นยาเสพติดของ 

กองทพัอากาศ.” วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, 2548. 

พระมหาสงัเวียร ป�ฺญาธโร (ศรีมนัตะ).“บทบาทของพระสงฆใ์นการนาํหลกัพทุธธรรม 

มาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาเศรษฐกิจชุมชน: กรณีศึกษาพระครูสุภาจารวฒัน.์” วิทยานิพนธ์

พุทธศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหา

จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลยั,2550. 

พระศรีรัชมงคลบณัฑิต.“การประยกุตใ์ชว้ิธีการตามหลกัอริยสจัส่ีแกปั้ญหาสงัคมไทยใน 

ยคุโลกาภิวตัน์.”วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาพทุธศาสนศึกษา  

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั,2545. 

พระอนุพงษ ์พรมสะอาด.“การประยกุตใ์ชอ้ริยสจัส่ีในการจดัการความเครียด.” วิทยานิพนธ์ 

ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ บณัฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่,2551. 

พฤทธ์ิ ศุภเศรษฐศิริ.“ลกัษณะขดัแยง้และความขดัแยง้ในพระราชนิพนธ์บทละครนอก 

ในพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหลา้นภาลยั.” วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบณัฑิต สาขา 

ภาษาไทย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2523. 

เยาวลกัษณ์ กิตติชยั. “ความขดัแยง้ในวรรณกรรมนิทานพื้นบา้นอีสาน.” วิทยานิพนธ์ 

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาไทยคดีศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาสารคาม, 2533. 

ระพีพรรณ ดวงใจ.“ผลการสอนแบบอริยสจัส่ีท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะการคิดแบบ 

เห็นคุณโทษและทางออก เร่ืองหลกัธรรมเพื่อพฒันาเศรษฐกิจพอเพียงของนกัเรียนชั้น 

มธัยมศึกษาปีท่ี3 โรงเรียนพิมายวิทยา จงัหวดันครราชสีมา.” วิทยานิพนธ์ 

ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน บณัฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช,2550. 
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สถิต รัชปัตย.์“การประยกุตห์ลกัอิทธิบาท 4 ไปใชใ้นการศึกษาเล่าเรียนของนกัศึกษาคฤหสัถ ์

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตร้อยเอ็ด.” วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบณัฑิต 

สาขาวิชาสงัคมศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาสารคาม,2548. 

สุทศัน์ วงศค์าํ.“ความขดัแยง้ในวรรณกรรมของชาติ กอบจิตติ.” วิทยานิพนธ์ 

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาภาษาไทย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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หัวใจนักรบ 
 พระภิรมยว์รากรขา้ราชการบาํนาญไม่ชอบการเป็นลูกเสือ และเสือป่า เพราะคิดว่าการเป็น

ลูกเสือ หรือเสือป่า ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อนัใด ในขณะท่ีทุกคนในสังคมต่างพากนัช่ืนชม ยกยอ่ง

ผูท่ี้เป็นลูกเสือ และเสือป่า สวสัด์ิผูเ้ป็นลูกชายคนเล็กของพระภิรมยว์รากรช่ืนชอบการเป็นลูกเสือ

มาก จึงไดห้นีพระภิรมยว์รากรไปสมคัรเป็นลูกเสือ เหตุการณ์ดงักล่าวทาํให้พระภิรมยว์รากรไม่

พอใจเป็นอยา่งมากจึงไดต้ดัความสัมพนัธ์กบันายสวสัด์ิ ต่อมาไม่นานไดมี้ขา้ศึกบุกรุกเขา้มาและได้

ยดึบา้นของพระภิรมยว์รากรเป็นฐานท่ีมัน่ อีกทั้งขา้ศึกยงัไดฆ่้าสวายลูกชายคนโตของพระภิรมยว์รา

กร เหตุการณ์ในคร้ังน้ีทาํให้พระภิรมยว์รากรไดเ้ห็นประโยชน์ของลูกเสือ และเสือป่า พระภิรมยว์

รากรไดเ้ห็นวา่บุคคลท่ีเป็นลูกเสือ หรือเสือป่า เป็นผูท่ี้มีความกลา้หาญ และเสียสละชีวิตเพื่อปกป้อง

ประเทศชาติ อีกทั้งยงัสามารถกาํจดัขา้ศึกศตัรูผูรุ้กรานแผน่ดินไดต้ามหนา้ท่ี เม่ือพระภิรมยว์รากรได้

เห็นประโยชน์ของเสือป่าดว้ยตนเอง พระภิรมยว์รากรจึงกลบัใจมาช่วยลูกเสือ และเสือป่าต่อสู้กบั

ขา้ศึก และสุดทา้ยพระภิรมยว์รากรจึงไดส้มคัรเป็นเสือป่าเพื่อรับใชป้ระเทศชาติสืบไป 
 

แก้แค้น 
 พระประเสริฐไมตรีมีความรักใคร่ชอบพอกบัแม่สายหยดุ แต่เน่ืองจากพระประเสริฐไมตรี

มีความจาํเป็นตอ้งไปราชการท่ีต่างประเทศ พระประเสริฐไมตรีจึงไดฝ้ากให้พระวิเศษลญัฉการผู ้

เป็นเพื่อสนิทดูแลแม่สายหยดุ เม่ือพระประเสริฐไมตรีเดินทางกลบัมาประเทศไทยก็พบว่าพระวิเศษ

ลญัฉการไดแ้ต่งงานกบัแม่สายหยุด เหตุการณ์น้ีทาํให้พระประเสริฐไมตรีโกรธแคน้พระวิเศษลญั 

ฉการมาก เพราะคิดว่าพระวิเศษลญัฉการเป็นเพื่อนท่ีทรยศตนเอง แย่งคนรักท่ีแสนดีของตนไป

แต่งงานดว้ย พระประเสริฐไมตรีจึงไดว้างแผนแกแ้คน้พระวิเศษลญัฉการ แต่เม่ือพระประเสริฐ

ไมตรีไดเ้ห็นกิริยาท่ีแทจ้ริงของแม่สายหยุดท่ีเป็นคนไร้มารยาท ไม่ไดเ้ป็นหญิงสาวท่ีแสนดีตามท่ี

ตนเองเคยคิด พระประเสริฐไมตรีจึงไดอ้ภยัให้พระวิเศษลญัฉการและรู้สึกเห็นใจในชะตาชีวิตของ

พระวิเศษลญัฉการ  
 

เห็นแก่ลูก 
 นายลํ้าเป็นเพื่อนสนิทกบัพระยาภกัดีนฤนารถ แต่เน่ืองจากนายลํ้าไดก้ระทาํการทุจริตใน

หนา้ท่ีราชการจึงถูกจาํคุก พระยาภกัดีนฤนารถจึงไดรั้บเล้ียงแม่ลออลูกสาวของนายลํ้าไว ้เม่ือนายลํ้า

พน้โทษ และไดรั้บทราบข่าวว่าแม่ลออกาํลงัจะแต่งงานกบัเศรษฐีหนุ่ม นายลํ้าจึงคิดท่ีจะไปแสดง

ตนว่าเป็นพ่อของแม่ลออ ซ่ึงนายลํ้าหวงัว่าการกระทาํของตนจะทาํให้ตนเองไดรั้บความสุขสบาย 

ไดอ้ยูก่บัลูกสาว โดยไม่ตอ้งประกอบอาชีพ ความคิดของนายลํ้าถูกพระยาภกัดีนฤนารถขดัขวางทุก
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วิถีทาง แต่นายลํ้ าก็ไม่ยินยอม เม่ือนายลํ้ าได้พบกับแม่ลออ นายลํ้ าจึงได้รู้ว่าแม่ลออได้สร้าง

จินตนาการของพอ่ไวอ้ยา่งงดงาม นายลํ้าจึงเกิดความรู้สึกละอายใจ และไม่อยากทาํลายภาพของพ่อ

ในใจแม่ลออ นายลํ้าจึงยอมจากไปโดยไม่บอกความจริงแก่แม่ลออ และนายลํ้าไดต้ั้งใจว่าจะไป

ประกอบอาชีพท่ีซ่ือสตัยสุ์จริต   
 

ฉวยอาํนาจ 
 คณะกูช้าติคอโรเนียนท่ีมี คาร็อล คสัสิโยเป็นผูน้าํไดเ้กิดการถกเถียงกนัว่าจะลม้ลา้งระบอบ

กษตัริยแ์ลว้เปล่ียนแปลงการปกครองเป็นระบอบริปับลิคดีหรือไม่ ฝ่ายท่ีตอ้งการลม้ลา้งกษตัริยไ์ด้

ใหเ้หตุผลว่ากษตัริยว์ิคตอร์ปกครองประเทศดว้ยความทุจริต จึงทาํใหป้ระชาชนเดือดร้อน ส่วนฝ่าย

ท่ีตอ้งการคงระบอบกษตัริยไ์ดใ้ห้เหตุผลว่าบุคคลท่ีทุจริตท่ีแทจ้ริงคือพวกเสนาอาํมาตย ์ต่างฝ่ายจึง

ต่างยกเหตุผลมาโตเ้ถียงกนั สุดทา้ยเม่ือมีหลกัฐานและพยานบุคคลยืนยนัว่าบุคคลท่ีทุจริตท่ีแทจ้ริง

คือพวกเสนาอาํมาตย ์และพวกเสนาอาํมาตยก์าํลงัวางแผนลม้ราชบลัลงัก์ คณะกูช้าติคอโรเนียนจึง

ไดใ้หทุ้กคนลงมติวา่จะทาํอยา่งไรต่อไป ซ่ึงเสียงส่วนมากในคณะกูช้าติคอโรโลเนียนมีมติว่าจะช่วย

กษตัริยว์ิคตอร์กอบกูร้าชบลัลงัก ์ 
 

หนังเสือ 
 พระศุภสาส์นโศภิตไดแ้ต่งงานกบัสุกญัญา พระศุภสาส์นโศภิตรักสุกญัญามากแต่ไม่แน่ใจ

ว่าสุกญัญารักตนหรือไม่ เน่ืองจากสุกญัญามีอายนุอ้ยกว่าตนมาก นายประเสริฐ ศุภางคเ์ศรษฐีหนุ่ม

รักสุกัญญาและมกัไปมาหาสู่ และพาสุกัญญาไปเท่ียวเสมอ ๆ เหตุการณ์ดังกล่าวยิ่งทาํให้พระ       

ศุภสาส์นโศภิตเกิดความกงัวลและทุกขใ์จว่าสุกญัญาอาจไม่รักตนเอง และเม่ือพระศุภสาส์นโศภิต

แอบไดย้ินนายประเสริฐ ศุภางคส์ารภาพรักกบัสุกญัญาพระศุภสาส์นโศภิตยิ่งไม่พอใจมากข้ึน แต่

นายพลโท พระยาศกัรินทรเสนีไดแ้นะนาํใหพ้ระศุภสาส์นโศภิตมีสติและใจเยน็ วนัหน่ึงครอบครัว

ของพระศุภสาส์นโศภิตไดเ้ดินทางไปเท่ียวป่า ซ่ึงเป็นเวลาเดียวกบัท่ีนายประเสริฐ ศุภางคไ์ดเ้ขา้ป่า

เพื่อไปล่าเสือ ซ่ึงนายประเสริฐ ศุภางคห์วงัวา่จะนาํหนงัเสือมาเป็นเคร่ืองแสดงความรักท่ีตนมีใหก้บั

สุกญัญา นายประเสริฐ ศุภางคไ์ดย้ิงเสือจนเสือไดรั้บบาดเจ็บและตามนายประเสริฐ ศุภางคม์าถึง

บา้นพกัท่ีพระศุภสาส์นโศภิตและครอบครัวพกัอยู่ ทุกคนในบา้นพกัต่างหวาดกลวัว่าเสือจะพงั

บา้นพกัเขา้มา ในขณะนั้นพระศุภสาส์นโศภิตจึงอาสาฝ่าวงลอ้มของเสือเพื่อไปตามตาํรวจมาช่วยทุก

คน ในขณะท่ีพระศุภสาส์นโศภิตออกไปอยู่นอกบา้นพกั พระศุภสาส์นโศภิตไดต่้อสู้กบัเสือ จน

สามารถฆ่าเสือตายได ้แต่พระศุภสาส์นโศภิตก็ไดรั้บบาดเจบ็เช่นกนั เม่ือสุกญัญาเห็นพระศุภสาส์น

โศภิตได้รับบาดเจ็บจึงโกรธนายประเสริฐ ศุภางค์มากท่ีเป็นต้นเหตุของความเดือดร้อน และ           
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สุกญัญาไดดู้แลพระศุภสาส์นโศภิตเป็นอยา่งดี เหตุการณ์น้ีจึงทาํให้พระศุภสาส์นโศภิตรู้ว่าแทจ้ริง

แลว้สุกญัญารักตนเองมากเพียงใด 
 

มหาตมะ 
 เศรษฐีสนมีทรัพยส์มบติัเป็นจาํนวนมาก แต่เศรษฐีสนก็ไม่เคยคิดบริจาคเงินช่วยเหลือใคร 

เน่ืองจากกลวัว่าทรัพยส์มบติัจะหมดไป ต่อมามีการเร่ียรายเงินเพื่อนาํไปสร้างเรือรบหลวง ละไม

ภรรยาของเศรษฐีสนและทุกๆคนในบา้นเมืองไดน้าํเงินไปบริจาคสร้างเรือรบ แต่เศรษฐีสนไม่เห็น

ดว้ย เพราะคิดว่าเป็นการใชจ่้ายเงินอยา่งฟุ่มเฟือย ซ่ึงไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อนัใด เศรษฐีสนจึงได้

เขียนบทความต่อตา้นลงหนังสือพิมพ ์จนเป็นเหตุให้เศรษฐีสนเกิดการทะเลาะเบาะแวง้กบัละไม  

วนัหน่ึงเศรษฐีสนไดห้ลบัไป ในฝันเศรษฐีสนไดพ้บกบัชายชราคนหน่ึงช่ือมหาตมะ มหาตมะไดใ้ห้

บทเรียนต่างๆแก่เศรษฐีสนว่าการไม่เคยช่วยเหลือผูอ่ื้น ย่อมไม่มีใครช่วยเหลือยามท่ีตนเองลาํบาก 

และการท่ีเศรษฐีสนไม่บริจาคเงินสร้างเรือรบและยงัขดัขวางการบริจาคเงินของคนอ่ืน จะทาํให้

ประเทศไทยไม่มีเคร่ืองป้องกนัขา้ศึกศตัรู อนัเป็นเหตุให้ขา้ศึกศตัรูบุกรุกเขา้มาในประเทศไทยได้

โดยง่าย เม่ือเศรษฐีสนต่ืนข้ึนจากความฝัน เศรษฐีสนจึงกลบัใจมาเป็นคนดีให้ความช่วยเหลือเพื่อน

บา้นทุกคนอยา่งเตม็ใจ และไดบ้ริจาคเงินจาํนวนมากในการสร้างเรือรบ 
 

ขนมสมกบันํา้ยา 
 หลวงภิรมยฤ์ดีไดแ้ต่งงานกบันางภิรมยฤ์ดี ซ่ึงหลวงภิรมยฤ์ดีมกันาํเร่ืองราวในอดีตท่ีตนเอง

และนางภิรมยฤ์ดีลกัลอบมีความสัมพนัธ์กนัก่อนแต่งงานไปเล่าให้เพื่อนฟัง เหตุการณ์ดงักล่าวได้

สร้างความ อบัอายและความไม่พอใจให้แก่นางภิรมยฤ์ดีเป็นอย่างยิ่ง นางภิรมยฤ์ดีจึงคิดหาทาง    

แกเ้ผด็หลวงภิรมยฤ์ดี นางภิรมยฤ์ดีไดแ้ต่งเร่ืองเพื่อหลอกหลวงภิรมยฤ์ดีว่าก่อนท่ีตนเองจะแต่งงาน

กบัหลวงภิรมยฤ์ดี ตนไดเ้คยมีชูม้าก่อนแลว้ เม่ือหลวงภิรมยฤ์ดีไดท้ราบเร่ืองจึงโกรธและอาละวาด

ใส่นางภิรมยฤ์ดี นางภิรมยฤ์ดีจึงไดข้อหยา่จากหลวงภิรมยฤ์ดี แต่หลวงภิรมยฤ์ดีไม่ยอมหยา่และได้

สัญญาว่าต่อไปจะไม่นาํเร่ืองราวในอดีตไปเล่าให้ใครฟังอีก เม่ือหลวงภิรมยฤ์ดีสัญญาดงันั้นแลว้ 

นางภิรมยฤ์ดีจึงไดบ้อกความจริงวา่แทจ้ริงชูท่ี้นางกล่าวถึงก็คือหลวงภิรมยฤ์ดีนัน่เอง ทั้งคู่จึงกลบัมา

ใชชี้วิตร่วมกนัดงัเดิม 
 

เจ้าข้า,สารวดั! 

 นางสาวสงวน พลโยธินรักใคร่ชอบพอกบันายร้อยตรี เจริญ วฒันานนท ์แต่นางสาวสงวน 

พลโยธินไม่พอใจท่ีนายร้อยตรี เจริญ วฒันานนท์ ตอ้งแต่งเคร่ืองแบบทหารอยู่ตลอดเวลา จึงได้
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บงัคบัให้นายร้อยตรี เจริญ วฒันานนท์ แต่งชุดพลเรือนมาหาตนเองท่ีบา้น ซ่ึงการท่ีนายร้อยตรี 

เจริญ วฒันานนท์ จะแต่งตวัเป็นพลเรือนนั้นเป็นการกระทาํท่ีผิดต่อกฎของทหาร หากถูกจบัได้

จะตอ้งถูกจบัคุมขงั อย่างไรก็ตามนายร้อยตรี เจริญ วฒันานนท์ ก็ยอมทาํตามคาํขอของนางสาว

สงวน พลโยธิน เพราะกลวัวา่นางสาวสงวน พลโยธินจะโกรธตน เม่ือนายร้อยตรี เจริญ วฒันานนท ์

แต่งชุดพลเรือน มาท่ีบา้นนางสาวสงวน พลโยธิน เป็นเวลาเดียวกนักบัเวลาท่ีนายพนัโท พระพิทกัษ์

ยทุธวินยัผูเ้ป็นพ่อของนางสาวสงวน พลโยธินและเป็นผูบ้งัคบับญัชาของนายร้อยตรี เจริญ วฒันา

นนท ์กลบัมาบา้นพอดี นางสาวสงวน พลโยธิน นายร้อยตรี เจริญ วฒันานนท ์และเพื่อนๆ ต่างก็

ตอ้งช่วยกนัปกปิดความผดิในคร้ังน้ี อยา่งไรก็ตามนายพนัโท พระพิทกัษย์ทุธวินยัก็รู้ว่าทุกคนกาํลงั

ปกปิดความผดิ ต่อมาสารวดัทหารไดข่้าววา่มีทหารแต่งกายดว้ยชุดพลเรือนมาท่ีบา้นของนายพนัโท 

พระพิทกัษย์ทุธวินยัจึงไดเ้ดินทางมาตรวจสอบ นายพนัโท พระพิทกัษย์ทุธวินยั นางสาวสงวน พล

โยธิน และเพื่อนๆของนางสาวสงวน พลโยธิน ต่างก็ช่วยโกหกสารวดัทหารเพ่ือปกปิดความผดิ จน

สารวัดทหารยอมกลับไป นายพันโท พระพิทักษ์ยุทธวินัยจึงได้ตักเตือนทุกคนไม่ให้ทําผิด

กฎระเบียบอีก 

 

เสียสละ 

 นายพนัโท พระรามพลภทัรมีความรักใคร่นางสาวศรี วรวิสัย เป็นอยา่งมาก ฝ่ายนางสาวศรี 

วรวิสัย ก็รักนายพนัโท พระรามพลภทัรเช่นกัน แต่นายพนัโท พระรามพลภทัรเขา้ใจผิดคิดว่า

นางสาวศรี วรวิสัยไม่ไดรั้กตนเอง เน่ืองจากนายพนัโท พระรามพลภทัรแอบไดย้ินนายร้อยโทเทพ 

เทพโยธินผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของตนเองคุยกบัเพื่อนๆว่า นายร้อยโทเทพ เทพโยธินและนางสาวศรี  

วรวิสัยรักกนั แต่นายร้อยโทเทพ เทพโยธินไม่กลา้บอกรักนางสาวศรี วรวิสัย  เน่ืองจากนายร้อยโท

เทพ เทพโยธินมีภาระหน้ีสินจึงคิดว่าตนเองไม่คู่ควรกบันางสาวศรี วรวิสัย เม่ือนายพนัโท พระราม

พลภทัรไดย้ินเร่ืองราวดงักล่าวจึงคิดท่ีจะช่วยใหบุ้คคลท่ีตนเองรักทั้งสองคนไดส้มหวงัในความรัก 

อีกทั้ งนายพนัโท พระรามพลภัทรยงัคิดว่าตนเองมีอายุมากกว่านางสาวศรี วรวิสัยมากจึงไม่

เหมาะสมกบันางสาวศรี วรวิสัยเท่ากบันายร้อยโทเทพ เทพโยธิน นายพนัโท พระรามพลภทัรจึงได้

วางแผนจะเสียสละความรักของตน นายพนัโท พระรามพลภทัรจึงแกลง้ไปคบกบันางสุนทรกาณฑ์

เพื่อให้นางสาวศรี วรวิสัยตดัใจจากตน และนายพนัโท พระรามพลภทัรยงัไดใ้ชห้น้ีให้นายร้อยโท

เทพ เทพโยธิน เพื่อให้นายร้อยโทเทพ เทพโยธินไดมี้ศกัด์ิศรีคู่ควรกบันางสาวศรี วรวิสัย ส่วนตวั

นายพนัโท พระรามพลภทัรเองนั้นไดอ้าสาออกไปอยูท่ี่สนามรบท่ีโพธาราม ต่อมานายร้อยโทเทพ 

เทพโยธินไดไ้ปสารภาพรักกบันางสาวศรี วรวิสัย แต่นางสาวศรี วรวิสัยไดป้ฏิเสธและหนีไปเป็น

พยาบาล ฝ่ายนายพนัโท พระรามพลภทัรเม่ืออยู่ท่ีสนามรบไดป้ฏิบติัหน้าท่ีจนไดรั้บบาดเจ็บ นาย
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พนัโท พระรามพลภทัรจึงไดใ้ห้นายร้อยโทเทพ เทพโยธินช่วยร่างพินยักรรมว่าจะยกทรัพยส์มบติั

ให้นางสาวศรี วรวิสัย และฝากนายร้อยโทเทพ เทพโยธินให้ดูแลนางสาวศรี วรวิสัย เหตุการณ์

ดงักล่าวทาํใหน้ายร้อยโทเทพ เทพโยธินไดรู้้ความจริงวา่นางสาวศรี วรวิสัยและนายพนัโท พระราม

พลภทัรรักกนั นายร้อยโทเทพ เทพโยธินจึงไดอ้อกตามหานางสาวศรี วรวิสัย และพานางสาวศรี วร

วิสัยมาดูแลนายพนัโท พระรามพลภทัรจนนายพนัโท พระรามพลภทัรอาการดีข้ึน สุดทา้ยนายพนั

โท พระรามพลภทัรและนางสาวศรี วรวิสยัจึงไดป้รับความเขา้ใจกนั 

 

ผู้ร้ายแผลง 

 พระยาอารักษร์าชการและแม่พวงผูเ้ป็นภรรยามีนิสัยใชจ่้ายฟุ่มเฟือยเป็นอยา่งมาก จึงทาํให้

มีภาระหน้ีสินมากมาย ทั้งคู่จึงไดคิ้ดแผนการเพ่ือจะหาเงินมาใชส้อย พระยาอารักษร์าชการและแม่

พวงจึงไดว้างแผนหลอกลวงทุกคนว่าขโมยข้ึนบา้นตนเอง เน่ืองจากพระยาอารักษร์าชการมีหนา้ท่ี

เก็บรักษาเงินของหลวง พระยาอารักษร์าชการจึงหวงัว่าเม่ือตนโกหกทุกคนสําเร็จ จะไดน้าํเงินท่ี

โกหกวา่ถูกขโมยไปมาใชจ่้าย และหวงัจะไดเ้งินชดเชยจากหลวง แต่เหตุการณ์กลบัไม่เป็นไปตามท่ี

พระยาอารักษร์าชการคิด เม่ือพระวิเชียรชโยดมมาตรวจสอบสถานท่ีเกิดเหตุและสามารถจบัเท็จ

พระยาอารักษร์าชการและแม่พวงได ้พระยาอารักษร์าชการและแม่พวงจึงไดรั้บความอบัอาย ถูกดู

หม่ิน และถูกจบัดาํเนินคดีในท่ีสุด 

โพงพาง 

 พระวิสูตร์พานิชตอ้งการขโมยความลบัของแผน่ดินจากนายพลโท พระยาสมุทโยธิน จึงได้

หว่านลอ้มใหน้ายเรือเอก หลวงเช่ียวชลธารคนสนิทของนายพลโท พระยาสมุทโยธิน ช่วยเหลือตน

ในการขโมยความลบัของแผ่นดิน แต่นายเรือเอก หลวงเช่ียวชลธารปฏิเสธ พระวิสูตร์พานิชจึงใส่

ร้ายนายเรือเอก หลวงเช่ียวชลธารว่าเป็นชูก้บัภรรยาของนายพลโท พระยาสมุทโยธิน นอกจากน้ี

พระวิสูตร์พานิชยงัไดว้างแผนวางระเบิดฆ่านายพลโท พระยาสมุทโยธิน และครอบครัว นายพลโท 

พระยาสมุทโยธิน ไดรู้้ความจริงมาก่อนแลว้ว่าพระวิสูตร์พานิชมีเจตนาทุจริต จึงไดใ้ชส้ติปัญญาคิด

ซอ้นแผนของพระวิสูตร์พานิชดว้ยการแกลง้เช่ือคาํโกหกของพระวิสูตร์พานิช เพื่อหลอกให้พระ    

วิสูตร์ตายใจ สุดทา้ยพระวิสูตร์พานิชไดล้งมือขโมยความลบัของแผ่นดิน แต่ความลบัท่ีพระวิสูตร์

พานิชไดไ้ปนั้นเป็นของปลอม เน่ืองจากนายพลโท พระยาสมุทโยธิน รู้ทนัจึงไดว้างแผนจบัตวัพระ

วิสูตร์พานิชให้ไดพ้ร้อมหลกัฐาน นายพลโท พระยาสมุทโยธิน จึงนาํเอกสารของปลอมไปวางล่อ

ใหพ้ระวิสูตร์พานิชมาขโมย สุดทา้ยพระวิสูตร์พานิชจึงถูกจบัตวัไปดาํเนินคดี 
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หม่ินประมาทศาล 

 หลวงพิทกัษธ์รรมนูญกิจรับราชการในตาํแหน่งผูพ้ิพากษามีหนา้ท่ีในการตดัสินคดีความ

ต่างๆ หลวงพิทกัษ์ธรรมนูญกิจเคยตดัสินคดีให้นายบวัตอ้งโทษจาํคุก เม่ือนายบวัพน้โทษจึงได้

กลบัมาแก้แคน้หลวงพิทกัษ์ธรรมนูญกิจ นายบวัได้ปลอมตวัเป็นโจรมาปลน้บา้นหลวงพิทกัษ์

ธรรมนูญกิจ ทั้งน้ีนายบวัไม่ไดมี้เจตนาจะทาํร้ายหลวงพิทกัษธ์รรมนูญกิจ นายบวัมีเจตนาเพียงแก้

แคน้หลวงพิทกัษธ์รรมนูญกิจเพื่อให้ตนเองไดค้วามสะใจ ดงันั้นเม่ือนายบวัไดแ้กลง้หลวงพิทกัษ์

ธรรมนูญกิจ พร้อมกบัขโมยทรัพยสิ์นเล็กๆ น้อยๆ ของหลวงพิทกัษธ์รรมนูญกิจได ้นายบวัจึงจบั

หลวงพิทกัษธ์รรมนูญกิจมดัไวก้บัเกา้อ้ี แลว้นายบวักไ็ดห้นีไป 

 

จัดการรับเสด็จ 

 นายชั้นโกรธแคน้พระยาศรีบุรีรมยท่ี์ไดท้อดท้ิงพี่สาวของตนเองไป นายชั้นจึงไดว้างแผนท่ี

จะแกแ้คน้พระยาศรีบุรีรมย ์นายชั้นไดแ้กลง้ส่งโทรเลขไปหาพระยาศรีบุรีรมยโ์ดยแจง้ว่าใหพ้ระยา

ศรีบุรีรมยเ์ตรียมจดัการรับเสด็จ เน่ืองจากพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวจะเสด็จบา้นของพระยาศรี

บุรีรมย ์โทรเลขของนายชั้นไดส้ร้างความวุ่นวายให้พระยาศรีบุรีรมยเ์ป็นอย่างมาก พระศรีบุรีรมย์

ไดจ้ดัเตรียมการรับเสด็จอยา่งวุ่นวาย สุดทา้ยนายชั้นไดเ้ดินทางมาท่ีบา้นพระยาศรีบุรีรมยเ์พ่ือเฉลย

วา่ตนเองเป็นคนส่งโทรเลขมาโกหก แทจ้ริงแลว้พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัไม่เสดจ็มาท่ีบา้นพระ

ยาศรีบุรีรมย ์เหตุการณ์ดงักล่าวทาํใหพ้ระยาศรีบุรีรมยไ์ดรั้บความอบัอายเป็นอยา่งมาก 

 

ฟอกไม่ฃาว 

 หลวงพรพานิชกรรมไดต้ดัสินใจยกยอ่งแม่จาํรัสเป็นภรรยาอยา่งถูกตอ้ง ทั้งหลวงพรพานิช

กรรมและแม่จาํรัสต่างมีความรักให้กนัเป็นอยา่งมาก ต่อมานายบุญส่งซ่ึงเป็นอดีตสามีของแม่จาํรัส

ไดติ้ดต่อกบัแม่จาํรัส เน่ืองจากนายบุญส่งตอ้งการใชห้น้ีสินแทนแม่จาํรัส เพราะนายบุญส่งสาํนึกผดิ

ว่าการท่ีตนเองทอดท้ิงแม่จาํรัสไป เป็นเหตุให้แม่จาํรัสตอ้งกูเ้งินมาใชจ่้ายจนเป็นหน้ีสิน เหตุการณ์

ดงักล่าวทาํให้หลวงพรพานิชกรรมเขา้ใจผิดคิดว่าแม่จาํรัสกบับุญส่งลกัลอบมีความสัมพนัธ์กนั แม้

จาํรัสและบุญส่งพยายามอธิบายความจริง แต่หลวงพรพานิชกรรมก็ไม่เช่ือ ในทางตรงกนัขา้มหลวง

พรกลบัด่าวา่แม่จาํรัสดว้ยถอ้ยคาํอนัรุนแรง ส่งผลใหแ้ม่จาํรัสเสียใจมากจนตดัสินใจฆ่าตวัตาย 

 

หาโล่ 

 ขนุจาํนงจาํแนกอตัถเ์ป็นเพ่ือนกบัประเสริฐและมกัไปหาสู่ท่ีบา้นประเสริฐเสมอ ประเสริฐ

นั้นมีภรรยาช่ือแม่สําอาง ต่อมาประเสริฐเสียชีวิตแต่ขุนจาํนงจาํแนกอตัถก์็ยงัคงไปมาหาสู่กบัแม่
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สําอางอยู่เสมอๆ พฤติกรรมของขุนจาํนงจาํแนกอตัถ์และแม่สําอางทาํให้ชาวบา้นนินทาว่าทั้งคู่

ลกัลอบมีความสัมพนัธ์กนั แม่สาํอางจึงคิดแกปั้ญหาน้ีดว้ยการหาหญิงสาวมาแต่งงานกบัขุนจาํนง

จาํแนกอตัถเ์พื่อกลบข่าวลือ แม่สาํอางจึงไดเ้ลือกแม่เฉลามาแต่งงานกบัขนุจาํนงจาํแนกอตัถ ์ฝ่ายขนุ

จาํนงจาํแนกอตัถเ์ม่ือไดพ้บกบัแม่เฉลากลบัมีความรักให้แม่เฉลาอยา่งจริงใจ โดยไม่คิดจะแต่งงาน

เพียงเพื่อเอามาเฉลาบงัหนา้อีกต่อไป แต่เม่ือแม่เฉลาไดรู้้จุดประสงคข์องการแต่งงานในคร้ังน้ี แม่

เฉลาจึงได้หนีไป ขุนจาํนงจาํแนกอตัถ์ได้ตามไปง้อแม่เฉลาและสัญญากับแม่เฉลาว่าจะเลิกยุ่ง

เก่ียวกบัแม่สาํอางอย่างเด็ดขาด แม่เฉลาจึงยอมกลบัมาใชชี้วิตร่วมกบัขุนจาํนงจาํแนกอตัถ ์ฝ่ายแม่

สาํอางเม่ือรู้ว่าขนุจาํนงจาํแนกอตัถจ์ะเลิกคบกบัตนเองก็โมโหเป็นอยา่งมาก เพราะแม่สาํอางคบกบั

ขุนจาํนงจาํแนกอตัถเ์พราะหวงัในทรัพยส์มบติัของขุนจาํนงจาํแนกอตัถ์ แทจ้ริงนางไม่ไดรั้กขุน

จาํนงจาํแนกอตัถ ์นางจึงโมโหท่ีนางตอ้งสูญเสียทรัพยส์มบติัท่ีจะไดจ้ากขนุจาํนงจาํแนกอตัถไ์ป แต่

เม่ือหลวงไพรัชพิทยาจารยส์ารภาพรักท่ีมีต่อแม่สาํอาง แม่สาํอางจึงกลบัใจมารับรักหลวงไพรัชและ

ใชชี้วิตร่วมกนั 

 

กลแตก 

 หลวงวิศาลวฒันากรไดแ้ต่งงานกบัแม่ดารา แต่หลวงวิศาลวฒันากรไม่มีความสุขกบัชีวิต

การแต่งงาน เน่ืองจากแม่ดาราไม่ไดรั้กหลวงวศิาลวฒันากร แม่ดาราไดรั้กใคร่ชอบพอกบัหลวงสิทธ์ิ

ศุภการ แต่แม่ดาราถูกพ่อบงัคบัให้แต่งงานกบัหลวงวิศาลวฒันากร เม่ือหลวงวิศาลวฒันากรไม่มี

ความสุขท่ีจะอยูก่บัแม่ดารา หลวงวิศาลวฒันากรจึงไดเ้จา้ชูก้บัผูห้ญิงหลายคน ซ่ึงแม่พิมพา ศุภนาม

คือผูห้ญิงท่ีหลวงวิศาลวฒันากรอยากแต่งงานใหม่ดว้ย เน่ืองจากแม่พิมพา ศุภนามเป็นหญิงท่ีร่ํารวย 

หลวงวิศาลวฒันากรจึงอยากแต่งงานกบัพิมพา ศุภนามเพื่อหวงัในทรัพยสิ์น หลวงวิศาลวฒันากรจึง

ไดว้างแผนท่ีจะหยา่กบัแม่ดาราดว้ยการใส่ร้ายว่าแม่ดารากบัหลวงสิทธ์ิศุภการว่าคบชูก้นั เหตุการณ์

ในคร้ังน้ีเป็นเร่ืองราวใหญ่โตจนถึงขั้นข้ึนศาล สุดทา้ยฝ่ายแม่ดาราชนะ แม่ดาราจึงไดห้ย่าขาดจาก

หลวงวิศาลวฒันากร ฝ่ายหลวงวิศาลวฒันากรเม่ือเป็นอิสระจึงคิดจะไปขอแม่พิมพา ศุภนามแต่งงาน 

แต่หลวงวิศาลวฒันากรถูกปฏิเสธ เพราะแทจ้ริงแลว้แม่พิมพาไดรั้กใคร่ชอบพออยูก่บัพระเทพราช

เสวี เม่ือหลวงวิศาลวฒันากรผิดหวงัจากพิมพา ศุภนามจึงคิดจะกลบัไปขอคืนดีกบัแม่ดารา แต่แม่

ดารากไ็ดป้ฏิเสธเช่นกนั สุดทา้ยหลวงวิศาลวฒันากรจึงตอ้งสูญเสียทุกอยา่ง 

 

หมายนํา้บ่อหน้า 

 หลวงภกัดีดาํรงศกัด์ิอยากแต่งงานกับมาลี สุทธะสิริ เพราะหวงัว่าการแต่งงานกับมาลี 

สุทธะสิริ จะช่วยสร้างความมัน่คงทางสังคมและการทาํงานให้กบัตนได ้ ซ่ึงมาลี สุทธะสิริ ไดต้ั้ง
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ปณิธานกบัตนเองวา่จะไม่ยอมแต่งงานกบัชายท่ีมีภรรยาแลว้ หลวงภกัดีดาํรงศกัด์ินั้นไดมี้ภรรยาอยู่

แลว้คือแม่ผ่อง หลวงภกัดีดาํรงศกัด์ิจึงไดโ้กหกทุกคนว่าแม่ผ่องเป็นน้องสาวท่ีเสียสติ แต่สุดทา้ย

ความจริงก็เปิดเผย มาลี สุทธะสิริ จึงใชค้วามจริงน้ีปฏิเสธความรักของหลวงภกัดีดาํรงศกัด์ิ หลวง

ภกัดีดาํรงศกัด์ิไดท้ราบว่าเหตุผลสาํคญัอีกประการท่ีทาํใหม้าลี สุทธะสิริ ปฏิเสธความรักของตนคือ

มาลี สุทธะสิริ ไดรั้กใคร่ชอบพออยูก่บันายร้อยเอกแกว้ กุสุมรัตน์ หลวงภกัดีดาํรงศกัด์ิจึงคิดจะทาํ

ใหท้ั้งคู่ตอ้งบาดหมางใจกนั หลวงภกัดีดาํรงศกัด์ิไดว้า่จา้งใหห้ญิงสาวคนหน่ึงมาปรากฏตวัในฐานะ

ภรรยาของนายร้อยเอกแกว้ กุสุมรัตน์ จนเป็นเหตุให้นายร้อยเอกแกว้ กุสุมรัตน์และมาลี สุทธะสิริ 

เกิดความบาดหมางข้ึน แต่สุดทา้ยเม่ือความจริงเปิดเผยว่าหญิงสาวนั้นไม่ใช่ภรรยาของนายร้อยเอก

แกว้ กุสุมรัตน์ นายร้อยเอกแกว้ กุสุมรัตน์และมาลี สุทธะสิริ จึงกลบัมารักกนัดงัเดิม ฝ่ายหลวงภกัดี

ดาํรงศกัด์ิท่ีคิดร้ายต่อผูอ่ื้นจึงถูกทุกคนตดัความสมัพนัธ์ 

 

บ่วงมาร 

 พระพิมลเมธีไดย้กย่องแม่สลบัเป็นภรรยา แต่ทั้งลูกสาวและเพื่อนของพระพิมลเมธีต่างก็

คดัคา้นการกระทาํของพระพิมลเมธี ทั้งน้ีเน่ืองจากแม่สลบัมีพฤติกรรมท่ีไม่ดี กล่าวคือแม่สลบัเป็น

หญิงท่ีมีสามีมาแลว้หลายคน แม่สลบัมีพฤติกรรมกอบโกยเงินจากสามีแต่ละคน เม่ือนางไดเ้งินเป็น

จาํนวนมากแลว้ นางมกัหนีตามชูไ้ป อยา่งไรกต็ามพระพิมลเมธีกลบัคิดวา่การท่ีแม่สลบัมีพฤติกรรม

ดงันั้นเกิดจากความผดิของสามีแต่ละคนของนางท่ีผา่นมา เม่ือแม่สลบัเขา้มาอยูบ่า้นพระพิมลเมธีได้

ระยะหน่ึง แม่สลบัไดน้ดัแนะกบัชูว้า่จะหนี แต่นายร้อยเอก หลวงยงยธุาชิตไดล่้วงรู้แผนการของแม่

สลบั จึงไดม้าเตือนพระพิมลเมธี พระพิมลเมธีไม่เช่ือคาํของหลวงยง ในทางตรงกนัขา้มพระพิมล

เมธีกลบัเช่ือคาํพดูของแม่สลบัท่ีใส่ร้ายว่านายร้อยเอก หลวงยงยธุาชิตคิดจะลวนลามตน สุดทา้ยแม่

สลบัก็ไดห้นีตามชูไ้ปจริงๆ พระพิมลเมธีจึงไดแ้ต่เสียใจท่ีตนเองไม่เช่ือฟังคาํทดัทานจากคนรอบ

ขา้ง 

 

น้อยอนิทเสน 

 หลวงราชภตัต์ิจารัญหลงรักแม่มาไลยลูกสาวของหลวงวรเวสวิสิฐ แต่หลวงวรเวสวิสิฐไม่

ชอบหลวงราชภัตต์ิจารัญเพราะหลวงราชภัตต์ิจารัญมีพฤติกรรมการใช้จ่ายท่ีฟุ่ มเฟือย อีกทั้ ง

หลวงวรเวสวิสิฐอยากไดลู้กเขยท่ีเป็นเจา้ เพราะจะไดมี้หนา้มีตาในสังคม หลวงราชภตัต์ิจารัญโกรธ

ท่ีหลวงวรเวสวิสิฐไม่ยอมยกลูกสาวให้ตน จึงไดว้างแผนแกแ้คน้หลวงวรเวสวิสิฐดว้ยการให้อิน

ทเสนเสมียนของพระสมานบริกรปลอมตวัเป็นเจา้ราชบุตรเชียงรายไปหลอกหลวงวรเวสวิสิฐและ

คุณหญิงมลิ ซ่ึงหลวงราชภตัต์ิจารัญหวงัวา่ตนเองจะไดห้วัเราะเยาะหลวงวรเวสวิสิฐในภายหลงั ฝ่าย
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หลวงวรเวสวิสิฐและคุณหญิงมลิหลงเช่ือจึงไดช้กัชวนให้อินทเสนมาอยู่ท่ีบา้นตน ทั้งน้ีเพื่อเปิด

โอกาสใหอิ้นทเสนและแม่มาไลยไดใ้กลชิ้ดกนั เม่ืออินทเสนและแม่มาไลยรักใคร่ชอบพอกนัจนถึง

ขั้นจะแต่งงาน หลวงราชภตัต์ิจารัญจึงไดม้าบอกหลวงวรเวสวิสิฐกบัคุณหญิงมลิว่าแทจ้ริงแลว้อิน

ทเสนไม่ใช่เจา้ แต่เหตุการณ์กลบัพลิกผนัเม่ือปรากฏว่าอินทเสนคือเจา้ราชบุตรเชียงรายตวัจริงท่ี

ปลอมตวัมาเป็นเสมียนของพระสมานบริกร สุดทา้ยหลวงราชภตัต์ิจารัญและพระสมานบริกรจึง

เป็นฝ่ายท่ีเสียหนา้ และหลวงวรเวสวิสิฐกบัคุณหญิงมลิจึงไดเ้ขยเป็นเจา้สมความปรารถนา 

 

ความดีมีไชย 

 นกัเรียนนายร้อยสวสัด์ิไดรั้กใคร่ชอบพอกบัแม่สายหยดุ วนัหน่ึงนกัเรียนนายร้อยสวสัด์ิได้

แอบไปเท่ียวกบัแม่สายหยุดสองต่อสอง และในวนัเดียวกนันั้นเป็นวนัท่ีมีผูล้กัลอบเขา้มาขโมย

ความลบัทางทหาร ดงันั้นนกัเรียนนายร้อยสวสัด์ิจึงตกเป็นผูต้อ้งสงสัย เน่ืองจากนกัเรียนนายร้อย

สวสัด์ิไดห้ายตวัไปในวนัท่ีเกิดเหตุ นายพลตรี พระยากาํแหงณรงคไ์ดส้อบสวนนักเรียนนายร้อย

สวสัด์ิว่าวนัเกิดเหตุนกัเรียนนายร้อยสวสัด์ิหายไปไหน แต่นกัเรียนนายร้อยสวสัด์ิไม่บอกความจริง

ว่าตนไปเท่ียวกบัแม่สายหยดุ ทั้งน้ีเน่ืองจากนกัเรียนนายร้อยสวสัด์ิไม่ตอ้งการให้แม่สายหยดุเส่ือม

เสียช่ือเสียง ฝ่ายแม่สายหยุดเม่ือรู้เร่ืองราวจึงไดเ้ดินทางมาพบนายพลตรี พระยากาํแหงณรงคแ์ละ

บอกเล่าความจริงทั้งหมดให้นายพลตรี พระยากาํแหงณรงคไ์ดฟั้ง อีกทั้งหลวงกาํจดัทุรชนไดสื้บ

ทราบวา่คนร้ายท่ีแทจ้ริงเป็นใคร จึงทาํใหน้กัเรียนนายร้อยสวสัด์ิพน้จากขอ้สงสยั 
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