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13530369: สาขาวิชานิเทศศาสตร� 
เรื่อง: โครงการจัดทําหนังสือวรรณกรรมพร%อมภาพประกอบลายเส%น 
 

จุลนิพนธ�ฉบับนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาเก่ียวกับการทําหนังสือวรรณกรรมพร%อม
ภาพประกอบลายเส%น เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสําคัญในการอ7าน ซ่ึงป9จจุบันสถิติในการอ7านหนังสือ
ของเยาวชนตามสํานักงานสถิติแห7งชาติระบุว7าเยาวชนไทยมีการอ7านหนังสือลดลง เนื่องด%วยป9จจัย
หลายด%าน ทางสํานักงานสถิติแห7งชาติจึงได%ทําการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือรณรงค�ใน
การอ7านพบว7าข%อเสนอแนะอันดับต%น ๆ ท่ีสามารถรณรงค�ให%คนไทยหันมาอ7านหนังสือมากข้ึนก็คือ 
หนังสือควรมีราคาถูกลง ควรมีเนื้อหาน7าสนใจและควรมีรูปเล7มกะทัดรัด สวยงามและมีภาพประกอบ 

ดังนั้น จึงได%จัดทําโครงการจัดทําหนังสือวรรณกรรมพร%อมภาพประกอบลายเส%น โดยมี
เป>าหมายเพ่ือกระตุ%นให%เกิดการอ7านในกลุ7มของเยาวชน จึงมีการจัดทําหนังสือภาพประกอบ โดยมีการ
ใช%ภาษาแบบความเรียงร%อยแก%วเพ่ือให%เข%าใจง7าย รวบท้ังจัดทําออกมาในรูปแบบเรื่องสั้นท่ีใช%เวลาใน
การอ7านน%อย และใช%แก7นเรื่องเป?นคําสอนเก่ียวกับบาปต%นเจ็ดประการของศาสนาคริสต� นิกาย
คาทอลิก ซ่ึงมีมาอย7างยาวนาน 

ในการจัดทําจุลนิพนธ�ฉบับนี้มีการหาข%อมูลเก่ียวกับคําสอนเรื่องบาปต%นเจ็ดประการจาก
เอกสาร บทความ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนข%อมูลและตรวจทานเนื้อหางานเขียนกับผู%เชี่ยวชาญพิเศษ
ด%านศาสนา เพ่ือให%เนื้องานครบถ%วนสมบูรณ� มีการวาดภาพประกอบท่ีแทรกสัญลักษณ�ของบาปท้ังเจ็ด
เข%าไปในภาพ 

เม่ือชิ้นงานสําเร็จออกเป?นรูปเล7มจึงได%จัดทําแบบประเมิน ซ่ึงประเมินท้ังหมด 3 ด%าน 
ได%แก7ด%านเนื้อหา ด%านการออกแบบจัดหน%า และด%านภาพรวมของหนังสือ โดยมีบุคคล 40 ท7านให%การ
ประเมิน แบ7งเป?นผู%เชี่ยวชาญ 6 ท7าน และกลุ7มเป>าหมาย 34 ท7าน ได%ทําการประเมินความพึงพอใจ 
พบว7าผลงานชิ้นนี้เป?นไปตามวัตถุประสงค� ซ่ึงก็คือกลุ7มเป>าหมายสนใจท่ีจะอ7านหนังสือเล7มนี้ เนื่องจาก
มีภาพประกอบดึงดูด มีเนื้อหาสั้นกระชับ และอ7านสนุก ในขณะท่ีผู%เชี่ยวชาญลงความเห็นว7าเนื้อหา
ด%านศาสนาในหนังสือถูกต%องสมบูรณ� รูปภาพประกอบเข%ากับเล7ม แต7ต%องปรับปรุงเรื่องการจัดหน%า
และการใช%ตัวอักษรเล็กน%อย ซ่ึงผลการประเมินออกมาพบว7า ท้ังสามด%านมีเกณฑ�การประเมินอยู7ใน
ระดับพึงพอใจมากข้ึนไป 
 

สาขาวิชานิเทศศาสตร�  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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จุลนิพนธ�ฉบับนี้สําเร็จลุล�วงได ด วยดี เพราะได รับความกรุณา คําปรึกษา และความ

ช�วยเหลือจากอาจารย�ศิวนนท� ไชยช�อฟ-า ซ่ึงเป0นอาจารย�ท่ีปรึกษาจุลนิพนธ�ท่ีให คําแนะนําท่ีเป0น
ประโยชน�อย�างยิ่งต�อข าพเจ าจวบจนจบโครงการนี้ รวมท้ังผู ช�วยศาสตราจารย�ศุภนิตย� วงศ�ทางสวัสด์ิ 
อาจารย�ปฏิมา กลิ่นส�ง อาจารย�วัยวัฒน� สายทุ ม และอาจารย�สรนัยน� นนท�ป:ยสกุล ท่ีกรุณาให 
คําปรึกษา คําแนะนํา และข อเสนอแนะท่ีเป0นประโยชน�แก�ข าพเจ า ส�งผลให จุลนิพนธ�ฉบับนี้ถูกต อง
และสมบูรณ�ยิ่งข้ึน จึงขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท�านเป0นอย�างสูง 

ขอกราบขอบพระคุณคณาอาจารย�คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกท�านท่ีให ความรู  คําแนะนํา และประสบการณ�อันมีค�ายิ่ง จนทําให ศิษย�คนนี้
ประสบความสําเร็จได ด วยดี 

คุณค�าหรือประโยชน�อันเกิดจากจุลนิพนธ�ฉบับนี้ ข าพเจ าขอน อมบูชาแด�พระคุณบิดา 
มารดา ครู อาจารย�ท่ีอบรมสั่งสอน แนะนํา ให การสนับสนุนและให กําลังใจอย�างดียิ่งเสมอมา 
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าลิขสิทธิ์ของหนังสือ The Seven Sins' Story หมายเลขเจ็ด   95 
5-5 คํานํา คําขอบคุณของหนังสือ The Seven Sins' Story หมายเลขเจ็ด   96 
5-6 สารบัญของหนังสือ The Seven Sins' Story หมายเลขเจ็ด   96 
5-7 หน
าอุทิศของหนังสือ The Seven Sins' Story หมายเลขเจ็ด   97 
5-8 หน
าเปPดของหนังสือ The Seven Sins' Story หมายเลขเจ็ด   97 
5-9 หน
าเปPดของหนังสือ The Seven Sins' Story หมายเลขเจ็ด (2)   98 
5-10 ตัวอย�างหน
าเนื้อเรื่องบทท่ี 1 ของหนังสือ The Seven Sins' Story หมายเลขเจ็ด   98 
5-11 ตัวอย�างหน
าเนื้อเรื่องบทท่ี 2 ของหนังสือ The Seven Sins' Story หมายเลขเจ็ด   99 
5-12 ตัวอย�างหน
าเนื้อเรื่องบทท่ี 3 ของหนังสือ The Seven Sins' Story หมายเลขเจ็ด   99 
5-13 ตัวอย�างหน
าเนื้อเรื่องบทท่ี 4 ของหนังสือ The Seven Sins' Story หมายเลขเจ็ด 100 
5-14 ตัวอย�างหน
าเนื้อเรื่องบทท่ี 5 ของหนังสือ The Seven Sins' Story หมายเลขเจ็ด 100 
5-15 ตัวอย�างหน
าเนื้อเรื่องบทท่ี 6 ของหนังสือ The Seven Sins' Story หมายเลขเจ็ด 101 
5-16 ตัวอย�างหน
าเนื้อเรื่องบทท่ี 7 ของหนังสือ The Seven Sins' Story หมายเลขเจ็ด 101 
5-17 เนื้อหาภาคผนวกของหนังสือ The Seven Sins' Story หมายเลขเจ็ด 102 
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บทที ่ บทที ่ บทที ่ บทที ่ 1111    

บทนําบทนําบทนําบทนํา    
 
ที่มาและความสําคัญของป�ญหาที่มาและความสําคัญของป�ญหาที่มาและความสําคัญของป�ญหาที่มาและความสําคัญของป�ญหา    

การอ�าน นอกจากจะช�วยในการเพ่ิมพูนความรู$ เป%ดประสบการณ( ช�วยในการจดจํา 
เสริมสร$างสมาธิและสติป�ญญาแล$ว ยังส�งเสริมในเรื่องการจินตนาการ โดยป�จจุบันมีงานเขียนหรือ
วรรณกรรมจํานวนมากเผยแพร�สู�ท$องตลาด หลากหลายประเภท ท้ังงานวิจัย นวนิยาย สารคดี และ
นิทาน เป1นต$น ซ่ึงหนังสือส�วนใหญ�แล$วล$วนให$คุณประโยชน(ในแง�ใดแง�หนึ่งเสมอ โดยประโยชน(ในการ
อ�านวรรณกรรมสามารถแบ�งได$ออกมาเป1น 5 ข$อ ดังต�อไปนี้ 

1. ประโยชน(ด$านความบันเทิง ผู$อ�านจะได$รับความเพลิดเพลินในถ$อยคําและเนื้อเรื่องท่ีผู$
แต�งสร$างสรรค(จินตนาการข้ึน 

2. ประโยชน(ทางด$านการศึกษาอบรม แม$ว�ากวีมีความมุ�งหมายในการประพันธ(เพ่ือแสดง
จินตนาการของตนโดยมิได$มุ�งให$ประโยชน(ทางการศึกษาอบรมโดยตรง แต�วรรณกรรมทุกเรื่องมักจะมี
คติสอนใจแทรกอยู� บางเรื่องมุ�งสอนใจโดยตรง 

3. ประโยชน(ทางด$านวัฒนธรรม วรรณกรรมท่ีมีเนื้อหาทางคติความเชื่อ ค�านิยม 
คุณธรรมทางศาสนา ประวัติศาสตร( โบราณคดี ภาษา ฯลฯ สิ่งเหล�านี้ล$วนสะท$อนให$เห็นวิถีทางดําเนิน
ชีวิตของสังคมไทย การศึกษาวรรณกรรมจึงเป1นเครื่องสร$างความผูกพันของคนในชาติได$เป1นอย�างดี 

4. ประโยชน(ทางด$านการรับรสของวรรณกรรม การอ�านวรรณกรรมท้ังร$อยแก$วและร$อย
กรองก�อให$เกิดความจรรโลงใจได$รับคุณค�าจากวรรณกรรมยิ่งผู$อ�านมีประสบการณ(ในชีวิตมากข้ึน ก็
ย�อมได$รับรสลึกซ้ึง วรรณกรรมจึงเป1นส�วนหนึ่งท่ีทําให$ชีวิตสมบูรณ( ทําให$ชีวิตเบิกบานเข$าใจถึงชีวิต
จิตใจของเพ่ือนมนุษย(เห็นอกเห็นใจและมีเหตุผลในการดําเนินชีวิต 

5. ประโยชน(ในการเข$าสังคม การเข$าสังคมถือเป1นส�วนหนึ่งของวัฒนธรรม การอ�าน
หนังสือทําให$ผู$อ�านทันสมัย ทันเหตุการณ( สามารถหยิบยกเรื่องราวท่ีอ�านไปสนทนาท่ัวไปในวงสังคม 
การอ�านหนังสือวรรณกรรมเป1นการเชื่อมโยงความคิดของคนต�างวัยให$ประสานกลมกลืนเข$าใจกัน 
สามารถสนทนาเรื่องราวอันเป1นคติสอนใจหรือถ$อยคําสํานวนภาษา โดยยกตัวอย�างจากวรรณกรรมมา
ประกอบให$เข$าใจกันได$อย�างรวดเร็ว (อัมพร สุขเกษม และบรรพต ศิริชัย 2544: 18-19)  

ถึงแม$ว�าการอ�านจะก�อให$เกิดประโยชน(ท้ังทางตรงและทางอ$อม แต�จากผลการสํารวจ
การอ�านหนังสือของประชากร ปF 2554 ของสํานักงานสถิติแห�งชาติ (2555: 7-8) พบว�า อัตราการการ
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ของประชากรเกือบทุกกลุ�มวัยมีอัตราการอ�านหนังสือเพ่ิมข้ึน ยกเว$น กลุ�มเยาวชน (อายุ 15-24 ปF) มี
สถิติการอ�านหนังสือคงท่ี เม่ือเปรียบเทียบกับสถิติปF 2551 

ซ่ึงสํานักงานสถิติแห�งชาติได$ออกมาทําการสํารวจว�า ประชากรอายุ 6 ปFข้ึนไปเป1น
จํานวนกว�า 19.6 ล$านคน ไม�อ�านหนังสือ เนื่องจากมีสาเหตุมาจาก สื่อต�าง ๆ ท่ีเข$ามาทดแทน เช�นสื่อ
โทรทัศน( รองลงมาคือไม�มีเวลาอ�านหนังสือ เนื่องจากพฤติกรรมและวิถีชีวิตของผู$คนในสังคมเริ่ม
เปลี่ยนไปทําให$ไม�มีเวลา รองลงมาคือไม�ชอบและไม�สนใจอ�าน และสุดท$ายคืออ�านหนังสือไม�ออก 

ดังนั้น จึงมีการรณรงค(ให$คนรักการอ�านหนังสือ โดยได$สํารวจความคิดเห็นของประชาชน 
พบว�าการรณรงค(ท่ีได$รับการเสนอแนะมากท่ีสุด 5 อันดับ คือ อันดับแรก ร$อยละ 31.3 ระบุว�า 
หนังสือควรมีราคาถูกลง อันดับท่ีสอง ร$อยละ 21.8 ระบุว�า หนังสือควรมีเนื้อหาน�าสนใจ อันดับท่ีสาม 
ร$อยละ 20.5 ระบุว�า ควรสร$างห$องสมุดชุมชน อันดับท่ีสี่ ร$อยละ 17.8 ระบุว�า ควรส�งเสริมให$
ผู$ปกครองปลูกฝ�งการอ�าน และลําดับสุดท$าย ร$อยละ 13.3 คือ หนังสือควรมีรูปเล�มกะทัดรัด สวยงาม 
มีรูปภาพประกอบ  

โดยจุลนิพนธ(หัวข$อ “โครงการจัดทําหนังสือวรรณกรรมพร$อมภาพประกอบลายเส$น” มี
จุดประสงค(เพ่ือสร$างความเพลิดเพลินในการอ�าน ส�งเสริมให$ใช$เวลาว�างในการอ�านหนังสือ และให$แง�
คิด โดยเนื้อหาในแต�ละเรื่องจะเป1นเพียงบทสั้น ๆ ใช$เวลาในการอ�านไม�นาน เหมาะกับภาวะรีบเร�ง
และเหมาะกับสังคมในยุคป�จจุบันท่ีชื่นชอบความรวดเร็ว โดยเนื้อหาของเรื่องท้ังหมดจะใช$แนวแฟนตา
ซีหรือเรื่องเกินจริงในการเขียน และใช$ลักษณะการเขียนแบบความเรียงร$อยแก$วท่ีมีการใช$คําไม�
ซับซ$อน อ�านง�าย เนื้อเรื่องท่ีอ�านไม�ต$องถอดความ มีอิสระในการใช$ถ$อยคํา เหมาะสมกับ
กลุ�มเปPาหมาย ซ่ึงการเขียนในรูปแบบดังกล�าว เป1นท่ีนิยมมาอย�างยาวนาน เริ่มแพร�หลายในสมัย 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล$าเจ$าอยู�หัว (ร.4) อันเป1นผลมาจากอิทธิพลจากวรรณกรรมตะวันตกเข$า
มามีอิทธิพลต�อวรรณกรรมไทย และเป1นท่ีนิยมสืบมาจนถึงยุคป�จจุบัน 

เนื้อเรื่องท้ังหมดนั้นจะสะท$อนถึงบาป 7 ประการ บาปต$น หรือ พยศชั่ว ซ่ึงมีเจ็ดข$อ 
ได$แก� จองหอง ริษยา โทสะ เกียจคร$าน โลภะ ตะกละ และราคะซ่ึงเป1นคําสอนในศาสนาคริสต( โดย
ข$อมูลจากแผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได$กล�าวไว$ว�าบาปต$นนั้นหมายถึง ท�าที 
แนวโน$ม ท่ีจะนําไปสู�บาป ซ่ึงการนําแนวคิดเก่ียวกับบาปมาใช$ในการเขียนนั้นจะสามารถสะท$อน
ข$อคิด ความเป1นมนุษย(และผลในอนาคตของการแสดงถึงบาปนั้น ๆ ออกมาได$ชัดเจนมากข้ึน ซ่ึงใน
เนื้อเรื่องจะเรียบเรียงและแฝงข$อคิดเพ่ือเป1นการเตือนสติเอาไว$ 

อีกท้ัง สอดแทรกภาพประกอบลายเส$นในเล�ม ซ่ึงเป1นภาพวาดลายเส$นท่ีจะแทรกใน
เนื้อหาของแต�ละเรื่อง โดยภาพเหล�านั้นจะสื่อถึงเนื้อเรื่องของเรื่องนั้น ๆ เพ่ือความจรรโลงใจ เพ่ือให$
เหมาะสมกับกลุ�มเปPาหมายโดยการใช$ภาพประกอบต�าง ๆ โดย จารุพรรณ ทรัพย(ปรุง (2543: 3) 
กล�าวว�า ไม�ว�าจะเป1นภาพถ�ายหรือภาพวาด จะทําให$ผู$อ�านเกิดจินตนาการ กระตุ$นให$ต่ืนตัว เพราะ
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ภาพประกอบสามารถอธิบายความคิดหรือเรื่องราวได$ดี ลําพังการเสนอเรื่องราวด$วยการใช$ตัวอักษร
เพียงอย�างเดียวจะทําให$ดึงดูดใจได$น$อยลง 
 
วัตถุประสงค(วัตถุประสงค(วัตถุประสงค(วัตถุประสงค(    

1. เพ่ือศึกษาข้ันตอนการจัดทําหนังสือ การเขียนวรรณกรรมและการวาดภาพประกอบ 
2. เพ่ือให$ผู$อ�านได$ความเพลิดเพลิน จรรโลงใจและความบันเทิงเป1นส�วนสําคัญ แต�ใน

ขณะเดียวกันก็จะสอดแทรกแง�คิดไว$ในวรรณกรรม 
3. เพ่ือสนับสนุนให$บุคคลท่ัวไปเล็งเห็นถึงความสําคัญในการอ�านหนังสือ 
 

ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ(ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ(ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ(ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ(    
ผลิตหนังสือวรรณกรรมพร$อมภาพประกอบลายเส$น โดยมีกลุ�มเปPาหมายหลัก เป1นบุคคล

ชายหญิง มีอายุต้ังแต� 15-24 ปF ท่ีอ�านหนังสือออก มีความชื่นชอบและสนใจในการอ�านหนังสือทุก ๆ 
ประเภท โดยเฉพาะหนังสือประเภทวรรณกรรมเยาวชน มีนิสัยเป%ดรับสิ่งใหม� ๆ รอบตัว 

กลุ�มเปPาหมายรอง เป1นบุคคลชายหญิง ท่ีเป1นวัยทํางานตอนต$น โดยมีอายุต้ังแต� 25-35 
ปF ท่ีอ�านหนังสือออก มีความสนใจในการอ�านหนังสือทุก ๆ ประเภท มีนิสัยเป%ดรับสิ่งใหม� ๆ รอบตัว 

โดยเนื้อหาผลงานในรูปเล�มวรรณกรรม สามารถแบ�งได$เป1นได$เป1น 7 บทใหญ� ๆ ตาม
บาปท้ัง 7 ข$อ ได$แก� จองหอง ริษยา โทสะ เกียจคร$าน โลภะ ตะกละ และราคะ เรียบเรียงโดยใช$
วิธีการเขียนแบบความเรียงร$อยแก$ว ออกมาเป1นวรรณกรรม ในรูปแบบเรื่องสั้น พร$อมภาพลายเส$น
ประกอบแต�ละเรื่อง 

โดยการทําจะต$องมีการศึกษาค$นคว$าเก่ียวกับคําสอนพระศาสนจักรคาทอลิกและหนังสือ
เก่ียวกับเรื่องบาป โดยเน$นไปท่ีบาป 7 ประการ บาปต$น หรือ พยศชั่ว รวมท้ังศึกษาเก่ียวกับการวาด
ภาพประกอบ การเขียนเรื่องสั้น การออกแบบตัวอักษร การออกแบบจัดหน$า รวมถึงการพิมพ( 
 
ขั้นตอนการศึกษาขั้นตอนการศึกษาขั้นตอนการศึกษาขั้นตอนการศึกษา    

1. ศึกษาและนําเสนอหัวข$อจุลนิพนธ( 
2. รวบรวมข$อมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวข$อง ดังนี้ 
 2.1 ศึกษาข$อมูลเก่ียวกับคําสอนในศาสนาคริสต( นิกายคาทอลิก เน$นคําสอนเก่ียวกับ

บาป โดยเฉพาะเรื่องบาปต$น เพ่ือนํามาใช$ประกอบงานเขียน 
 2.2 ศึกษาข$อมูลเก่ียวกับหนังสือวรรณกรรมและบันเทิงคดีท่ีมีภาพประกอบในเล�ม 
รวมท้ังเรื่องสั้นท่ีให$แง�คิด เพ่ือนํามาใช$เป1นแนวทางประกอบการเขียน 

 2.3 ศึกษาเก่ียวกับการวาดภาพลายเส$นประกอบเนื้อหา 
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 2.4 ศึกษาเก่ียวกับหลักการเขียนเรื่องสั้น 
 2.5 ทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีท่ีเก่ียวข$อง 
3. ร�างโครงเรื่องและเขียนเนื้อหาของแต�ละบท พร$อมร�างภาพประกอบและแนว

ทางการออกแบบ 
4. นําเนื้อหามาเรียบเรียงให$สมบูรณ( 
5. วาดภาพประกอบลายเส$น 
6. ออกแบบรูปเล�มและเรียบเรียงเนื้อหาใส�ดัมม่ี (Dummy) เพ่ือดูภาพรวมของหนังสือ 
7. จัดหน$าพิมพ(ลงในโปรแกรมของคอมพิวเตอร( พิสูจน(อักษร ตรวจทานความถูกต$อง

ก�อนเข$าสู�กระบวนการพิมพ( 
8. เข$าสู�กระบวนการพิมพ( และจัดทําเป1นรูปเล�ม 
9. นําหนังสือวรรณกรรมท่ีสําเร็จแล$ว แจกจ�ายแก�กลุ�มเปPาหมายท่ีวางไว$ และทํา

แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต�อหนังสือเล�มนี้ เพ่ือนําผลการประเมินมาทําการสรุปว�าตรงตาม
วัตถุประสงค(หรือกลุ�มเปPาหมายท่ีวางไว$หรือไม�อย�างไร 

10. สรุปผลการศึกษา 
 
แผนการดําเนินงานแผนการดําเนินงานแผนการดําเนินงานแผนการดําเนินงาน    

ต�อไปนี้เป1นการชี้แจงข้ันตอนการศึกษาออกมาเป1นตาราง ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1-1    ตารางแสดงแผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม 
2556 2557 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

 ศึกษาและเสนอหัวข$อจุลนิพนธ(         

 ศึกษาและรวบรวมทฤษฎีท่ีเก่ียวข$อง         

 กําหนดแนวทางออกแบบและเขียนเนื้อหา         

 เขียนเนื้อหาวรรณกรรม         

 วาดภาพประกอบลายเส$น         
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ตารางท่ี 1-1    ตารางแสดงแผนการดําเนินงาน (ต�อ) 

กิจกรรม 
2556 2557 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

 ดําเนินการด$านการออกแบบจัดหน$า         

 ตรวจทานงาน พิสูจน(อักษร         

 ผลิตชิ้นงานรูปเล�ม         

 นํางานเขียนให$กลุ�มเปPาหมายประเมิน เพ่ือสํารวจว�า
บรรลุวัตถุประสงค(หรือไม� 

        

 จัดทําเอกสาร         

 
ผลที่คาดว�าจะได$รับผลที่คาดว�าจะได$รับผลที่คาดว�าจะได$รับผลที่คาดว�าจะได$รับ    

1. ผู$อ�านได$รับความบันเทิงความจรรโลงใจ และความเพลิดเพลินในการอ�าน รวมท้ังได$
แง�คิดท่ีสอดแทรกภายในหนังสือ 

2. เป1นอีกทางเลือกหนึ่งในการสนับสนุนให$บุคคลท่ัวไปเล็งเห็นถึงความสําคัญในการ
อ�าน 
    
นิยามศัพท(นิยามศัพท(นิยามศัพท(นิยามศัพท(    

ความเรียงร$อยแก$วความเรียงร$อยแก$วความเรียงร$อยแก$วความเรียงร$อยแก$ว    หมายถึง วรรณกรรมท่ีเรียบเรียงหรือเขียนข้ึนตามภาษาพูด ไม�มีการ
แบ�งวรรคหรือสัมผัสคล$องจอง มีอิสระในการเลือกใช$ถ$อยคํา (สุมาลี นิมมานุภาพ 2524) 

วรรณกรรมวรรณกรรมวรรณกรรมวรรณกรรม    หมายถึง งานหนังสือ งานนิพนธ(ท่ีทําข้ึนทุกชนิด ไม�ว�าแสดงออกมาโดยวิธี
หรือในรูปอย�างใด เช�น หนังสือ จุลสาร สิ่งเขียน สิ่งพิมพ( ปาฐกถา เทศนา คําปราศรัย สุนทรพจน( สิ่ง
บันทึกเสียง ภาพ (ราชบัณฑิตยสถาน 2546) 

บาปต$น บาปเจ็ดประการ หรือพยศบาปต$น บาปเจ็ดประการ หรือพยศบาปต$น บาปเจ็ดประการ หรือพยศบาปต$น บาปเจ็ดประการ หรือพยศชั่วชั่วชั่วชั่ว    ในจุลนิพนธ(นี้หมายถึง ท�าที แนวโน$ม ท่ีจะนําไปสู�
บาป ดังนั้น จึงเป1นเพียง “ปฐมเหตุ” ของการทําบาป มากกว�า จะเป1นตัวบาปเสียเอง เพราะ
องค(ประกอบท่ีจะทําให$เกิดบาปนั้น จะต$องเกิดจากการกระทําท่ีรู$ตัวและเต็มใจ จากการคล$อยตามตัว
เหตุนั้น มีท้ังหมดเจ็ดข$อ ได$แก� จองหอง ริษยา โทสะ เกียจคร$าน โลภะ ตะกละ และราคะ 
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ภาพประกอบลายเส$นภาพประกอบลายเส$นภาพประกอบลายเส$นภาพประกอบลายเส$น    หมายถึง รูปแบบพ้ืนฐานของภาพประกอบ ถ�ายทอดออกจาก
จินตนาการด$วยการขีดเขียน ด$วยวิธีท่ีไม�สลับซับซ$อน สําคัญอยู�ท่ีความคิดและจินตนาการท่ีจะ
ถ�ายทอด นิยมใช$ ดินสอดํา แท�งถ�าน หมึก ปากกา ในการวาด ผลงานออกมาในรูปแบบขาวดํา (ผดุง 
พรมมูล 2547) 

กลุ�มเปPาหมายหลักกลุ�มเปPาหมายหลักกลุ�มเปPาหมายหลักกลุ�มเปPาหมายหลัก ในจุลนิพนธ(นี้หมายถึง กลุ�มบุคคลท่ีเป1นเปPาหมายท่ีต$องการจะสื่อถึง
โดยตรง 

กลุ�มเปPาหมายรองกลุ�มเปPาหมายรองกลุ�มเปPาหมายรองกลุ�มเปPาหมายรอง ในจุลนิพนธ(นี้หมายถึง กลุ�มเปPาหมายท่ีเล็กกว�ากลุ�มเปPาหมายหลัก มี
แนวโน$มและความคาดหวังว�าจะขยายตัวในอนาคต 

เรื่องสั้นเรื่องสั้นเรื่องสั้นเรื่องสั้น หมายถึง วรรณกรรมร$อยแก$วประเภทบันเทิงคดีท่ีมีขนาดสั้น โครงเรื่องไม�
ซับซ$อน ตัวละครน$อย ใช$ฉากและเวลาจํากัด โดยการดําเนินเรื่องนั้นจะผูกติดอยู�กับแก�นเรื่องซ่ึงมี
เพียงประการเดียว ส�วนใหญ�แล$วเรื่องสั้นควรจะต$องเป1นเรื่องท่ีอ�านได$ต�อเนื่องจนจบภายในช�วงเวลา
เดียว (สุทัศน( วงศ(กระบากถาวร 2550) 

บันเทิงคดีบันเทิงคดีบันเทิงคดีบันเทิงคดี ในจุลนิพนธ(นี้หมายถึง สาขาหลักของงานวรรณกรรมอย�างหนึ่ง เป1นงานท่ี
ผู$ประพันธ(แต�งข้ึน ท่ีว�าด$วยเหตุการณ(ซ่ึงมิใช�ข$อเท็จจริง แต�เป1นจินตนาการหรือทฤษฎีบางส�วนหรือ
ท้ังหมด 
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บทที ่ บทที ่ บทที ่ บทที ่ 2222    

ทฤษฎ ีทฤษฎ ีทฤษฎ ีทฤษฎ ี    ผลงาน ผลงาน ผลงาน ผลงาน     และงานวิจยัทีเ่กี่ยวข�องและงานวิจยัทีเ่กี่ยวข�องและงานวิจยัทีเ่กี่ยวข�องและงานวิจยัทีเ่กี่ยวข�อง    
 
โครงการจัดทํา “หนังสือวรรณกรรมพร�อมภาพประกอบลายเส�น” ใช�ทฤษฎี ผลงาน และ

งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องเหล,านี้มาเป.นกรอบในการศึกษาและจัดทํา ได�แก, 
1. ความรู�ท่ัวไปเก่ียวกับศาสนาคริสต6และความรู�เก่ียวกับคําสอนเรื่องบาปต�น 
2. ทฤษฎีสัญวิทยา 
3. แนวคิดการเขียนเรื่องสั้น 
4. แนวคิดการเขียนภาพประกอบ 
5. ทฤษฎีการออกแบบตัวอักษร 
6. ทฤษฎีการออกแบบและจัดทําหนังสือเล,ม 
7. ทฤษฎีการพิมพ6 
8. ผลงานท่ีเก่ียวข�อง 
9. งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 

    
ความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาคริสต6และความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาคริสต6และความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาคริสต6และความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาคริสต6และความรู�เกี่ยวกับความรู�เกี่ยวกับความรู�เกี่ยวกับความรู�เกี่ยวกับคําสอนคําสอนคําสอนคําสอนเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องบาปบาปบาปบาปต�นต�นต�นต�น    

พระคริสตธรรมคัมภีร6 ประกอบด�วยพระธรรมบทหลายเล,ม มีสองภาค ได�แก, ภาคแรก 
ภาคพันธะสัญญาเดิม (The old testament) ซ่ึงมาจากพระคัมภีร6ยิว เป.นเรื่องราวของพันธะสัญญาท่ี
พระเจ�าทรงทําไว�กับพวกฮีบรู (ต,อมาเรียกอิสราเอลและยิว) และภาคพันธะสัญญาใหม, (The new 
testament) 

พวกยิวถือว,า ภาคพันธะสัญญาเดิม เป.นคัมภีร6ศักด์ิสิทธิ์ แต,ไม,ยอมรับภาคพันธะสัญญา
ใหม, ในขณะท่ีชาวคริสต6ถือว,า ภาคพันธะสัญญาเดิม เป.นส,วนหนึ่งในคัมภีร6ของศาสนาคริสต6ด�วย 

1. ความสําคัญของพระคัมภีร6ชาวยิว 
ตะวันออกกลางเป.นถ่ินพํานักของคนหลายเชื้อชาติมาแต,โบราณ เช,น ชาวฟSนีเซีย 

อัสซีเรีย อียิปต6 ฟTสิสเตีย คนเหล,านี้ผลัดข้ึนมามีอํานาจทางการเมืองและการค�าในแถบนี้ แต,พวกฮีบรู
ซ่ึงเป.นชนเผ,าเร,ร,อนแทบไม,เคยมีอํานาจทางการเมืองในดินแดนแถบนี้ เว�นแต,ในรัชสมัยของกษัตริย6 
ดาวิดและกษัตริย6โซโลมอน กลับเป.นผู�ท้ิงมรดกอารยธรรมท่ีมีอิทธิพลยิ่งต,อโลก โดยเฉพาะโลก
ตะวันตกสืบมาต,อจนถึงปVจจุบัน มรดกชิ้นนี้คือคัมภีร6ยิว ซ่ึงชาวคริสต6ผนวกเข�าเป.นส,วนหนึ่งของพระ
คริสตธรรมคัมภีร6 
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ตลอดระยะเวลาอันยาวนานในประวัติศาสตร6 พวกยิวต�องพ,ายแพ�และตกเป.นทาส
ของชนชาติอ่ืนนับครั้งไม,ถ�วน ต�องอพยพไปตามดินแดนต,าง ๆ ของคนต,างเผ,าท่ัวโลก โดยมีพระคัมภีร6
ของตนเป.นท่ียึดเหนี่ยวให�สามารถคงความเป.นยิวไว�ได�อย,างน,าอัศจรรย6 พระคัมภีร6ยิวไม,เพียงแต,เป.น
คัมภีร6ศักด์ิสิทธิ์ทางศาสนา แต,ยังเป.นบันทึกทางประวัติศาสตร6ของชนชาติยิว และเป.นวรรณคดีในตัว 
อันประกอบไปด�วยตํานานต,าง ๆ มากมายหลายเรื่อง 

2. บรรพบุรุษของชาวยิว 
เดิมทีโลกเป.นแผ,นดินท่ีไร�รูปแบบและมีแต,ความว,างเปล,า แต,พระเจ�าทรงสร�างข้ึนมา 

รวมท้ังมนุษย6คู,แรกของโลก ได�แก, อดัมและอีฟ แต,ท้ังคู,กลับฝZาฝ[นคําสั่งพระเจ�าจึงถูกขับออกจากสวน
สวรรค6อีเด็น ท้ังสองมีลูกหลานสืบต,อกันมา กลายเป.นบรรพบุรุษของชนชาติต,าง ๆ ในโลก ซ่ึงต,อมาชั่ว
ร�ายข้ึนทุกทีจนพระเจ�าต�องทรงล�างโลกด�วยน้ํา มีเพียงครอบครัวโนอาห6เท,านั้นท่ีรอด หลังจากน้ําท,วม
โลกมนุษย6จึงล�วนสืบเชื้อสายมาจากบุตรชายท้ังสามของโนอาห6 

ในภาคพันธะสัญญาเดิม กล,าวว,าชนชาติฮีบรูเริ่มมาจากอับฮารัม คนเลี้ยงสัตว6และ
พ,อค�าเร,ร,อนในแถบเมโสโปเตเมีย เม่ือ 1900 ก,อนคริสตกาล เขาได�รับคําสั่งจากพระเจ�าให�เดินทางไป
ยังดินแดนคานาอัน (ต,อมาคือปาเลสไตน6 ต้ังอยู,ท่ีประเทศอิสราเอล) ชาวยิวเชื่อว,าพระเจ�าได�ทําพันธะ
สัญญาว,าจะให�ชนชาติของเขายิ่งใหญ, และจะทรงมอบดินแดนแห,งพันธะสัญญาคือคานาอันให� หาก
ยึดม่ันศรัทธาในพระองค6  

ในคัมภีร6กล,าวถึงการเดินทางและเข�าครอบครองดินแดนแห,งพันธะสัญญา เม่ือถึง 
คานาอัน พวกยิวต�องอยู,ร,วมกับคนหลายเชื้อชาติ ลูกชายของอับราฮัมชื่อไอแซก มีลูกชื่อจาคอบ มีลูก
ชายสิบสองคนแต,ละคนเป.นหัวหน�าตระกูลหรือเผ,าพันธุ6ท้ังสิบสองของอิสราเอล ต,อมาเม่ือเกิดกันดาร
ในคานาอัน ชาวอิสราเอลจึงอพยพไปอียิปต6และอยู,อย,างสงบมาถึงสี่ร�อยปS แต,เริ่มถูกฟาโรห6ยุคหลัง ๆ 
กดข่ีข,มเหง จนโมเสสตัดสินใจอพยพพวกเขาออกมา 

ระหว,างเดินทางข�ามแหลมซีนายอยู,สี่สิบปS พระเจ�าได�ทรงรื้อฟ[^นพันธะสัญญาท่ีเคย
ทําไว�กับอับราฮัม โดยโมเสสกับชาวอิสราเอลต�องปฏิเสธพระเจ�าองค6อ่ืน ๆ และยอมรับพระองค6เป.น
พระเจ�าท่ีแท�จริงเพียงองค6เดียว และต�องเชื่อฟVงพระธรรมบัญญัติของพระองค6 ทรงสัญญาว,าจะมอบ
คานาอันให�เป.นสิ่งตอบแทน 

โมเสสเสียชีวิต ท้ิงให�โจซัวเป.นผู�นําพาชาวอิสราเอลข�ามแม,น้ําจอร6แดนไปยังคานาอัน
และใช�เวลาช,วงชิงดินแดนอยู,นานสองร�อยปS โดยสู�กับคนหลายเชื้อชาติท่ีครอบครองดินแดนเหล,านั้น 
โจซัวยึดดินแดนแถบแม,น้ําจอร6แดน เมืองเจริโคและเยรูซาเลมได� แต,ก็มีอีกหลายเมืองท่ียึดไม,สําเร็จ 

การขาดเอกภาพของเผ,าพันธุ6ท้ังสิบสองทําให�การยึดคานาอันยืดเยื้อออกไป จน
ประมาณ 1020 ปSก,อนคริสตกาล ท้ังสิบสองเผ,าได�รวมตัวกันภายใต�กษัตริย6ชื่อซาอูล แต,อํานาจก็เสื่อม
ลงเพราะเอาชนะพวกฟTลิสเตียไม,ได� ดาวิดท่ีเอาชนะนักรบฟTลิสเตียชื่อโกไลแอทได�ในรัชสมัยซาอูลจึง
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ข้ึนครองราชย6หลังจากซาอูลสิ้นพระชนม6 ดาวิดขยายอาณาจักรออกไปอย,างกว�างขวาง สถาปนากรุง
เยรูซาเลมเป.นเมืองหลวงของอาณาจักรอิสราเอลและศูนย6กลางศาสนา โดยอัญเชิญหีบพันธสัญญา ซ่ึง
เก็บบัญญัติสิบประการท่ีพระเจ�าประทานให�โมเสสมาเก็บไว�ท่ีนี่ หีบดังกล,าวเป.นสักขีแห,งพันธสัญญา
ระหว,างพระเจ�ากับอิสราเอล 

โอรสของดาวิดคือกษัตริย6โซโลมอน ครองราชย6ต,อจากบิดาเม่ือ 973 ปSก,อน
คริสตกาล ทรงมีพระปรีชาสามารถเป.นท่ีเลื่องลือ ราชอาณาจักรอิสราเอลในสมัยพระองค6ม่ังค่ังสงบสุข 
เยรูซาเลมกลายเป.นศูนย6กลางเศรษฐกิจ การเมือง ศาสนา 

หลังจากโซโลมอนสิ้นพระชนม6 922 ปSก,อนคริสตกาล เผ,าท้ังสิบทางเหนือก็แยกตัว
ออกจากสองเผ,าทางใต� โดยพวกทางเหนือยังเรียกอาณาจักรตัวเองว,าอิสราเอล ส,วนทางใต�เรียกว,า     
ยูดาห6 มีเยรูซาเลมเป.นเมืองหลวงเหมือนเดิม และแม�จะนับถือศาสนาเดียวกัน แต,การแตกแยกทําให�
สองอาณาจักรอ,อนแอเกินกว,าจะต�านทานเพ่ือนบ�านทางตะวันออก ดังนั้นเม่ือ 722 ปSก,อนคริสตกาล 
พวกอัสซีเรียจากเมโสโปเตเมียจึงยึดครองอาณาจักรอิสราเอล ทําให�เผ,าพันธุ6ท้ังสิบต�องซัดเซพเนจรไป
ท่ัวจักรวรรดิอัสซีเรีย ต,อมาเม่ือ 587 ปSก,อนศริสตกาล ราชอาณาจักรยูดาห6ก็ตกเป.นของกษัตริย6    
เนบูคัดเนสซาร6 แห,งจักวรรดิบาบิโลเนีย วิหารเยรูซาเลมถูกทําลาย ยิวถูกกวาดต�อนไปเป.นทาสท่ีกรุง
บาบิโลน 

ระหว,างนั้นประกาศกเชื่อว,าได�รับแรงดลใจจากพระเจ�า ทําให�พวกยิวสามารถดํารง
วัฒนธรรมของตนและรวมกันได�ด�วยศาสนา ประกาศกได�รับการยอมรับนับถือเพราะเป.นผู�ตีความจาก
พระเจ�า โดยประกาศกเยเรมีย6 ตีความว,า ท่ีพวกยิวต�องประสบเคราะห6กรรมเช,นนี้เพราะไม,รักษา
พันธะสัญญาท่ีให�ไว�กับพระเจ�า พวกเขาพากันละเลยหลงลืมพระองค6 ไม,ทําตามมรรควิถีท่ีพระองค6
กําหนดไว�ให� อย,างไรก็ตามวันหนึ่งพระเจ�าจะทรงให�พระมหาไถ,มาโปรด พระมหาไถ,จะสถาปนา
อาณาจักรของพระเจ�าลงบนโลกมนุษย6 เขาผู�นั้นสืบเชื้อสายจากกษัตริย6ดาวิด 

หลังจากพระเจ�าไซรัสมหาราชแห,งเปอร6เซียทรงพิชิตอาณาจักรบาบิโลเนียได� เม่ือ 
538 ปSก,อนคริสตกาล แคว�นยูเดียตกเป.นของเปอร6เซียด�วย พวกยิวอนุญาตให�กลับบ�านเมืองได� จึง
เดินทางกลับไปปฏิสังขรณ6พระวิหารท่ีกรุงเยรูซาเลม 

ต,อมาโรมันขยายอํานาจเข�ามาในดินแดนแถบนี้เม่ือ 47 ปSก,อนคริสตกาล ได�แต,งต้ัง
เฮรอดซ่ึงเป.นวุฒิสมาชิกโรมันเป.นข�าหลวงปกครองยูดาห6 ซ่ึงตอนนั้นกลายเป.นส,วนหนึ่งของแคว�น
ยูเดียของโรมัน และเม่ือ 37 ปSก,อนคริสตกาล เฮรอดได�รับการแต,งต้ังจากโรมให�เป.นกษัตริย6เฮรอดท่ี 1 
ราชวงค6เฮโรเดียนของยูเดีย ซ่ึงต�นราชวงค6นี้ปกครองยูเดียต้ังแต, 55 ปSก,อนศริสตกาล-ค.ศ. 93 

เฮรอดไม,ได�รับการจงรักภักดีจากพวกยิว แม�จะมีมารดาเป.นยิว แต,บิดาพระองค6เป.น
คนต,างชาติ นอกจากนี้พระองค6ยังโตท่ีโรมและจงรักภักดีต,อโรม โดยสังเกตได�จากทรงติดรูปนกอินทรี
อันเป.นเครื่องหมายของจักรวรรดิโรมันท่ีวิหารเยรูซาเลม ทําให�ยิวไม,พอใจ อย,างไรก็ตามทรงเอาชนะ
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ใจพวกยิวได�ด�วยการบูรณะเมือง ขณะท่ีกรุงเยรูซาเรมยังสร�างโรงละคร พระราชวัง สนามแข,งรถศึก 
และปฏิสังขรณ6พระวิหารของกษัตริย6โซโลมอน ซ่ึงเป.นศูนย6รวมจิตใจของชาวยิว ทําให�พระองค6ได�รับ
พระสมัญญาว,าเฮรอดมหาราช 

เฮรอดสิ้นพระชนม6หลังจากพระคริสต6ประสูติได�ไม,นาน อาณาจักรยูเดียแบ,งเป.นสี่
ส,วนให�โอรสพระองค6 อันติปาส โอรสองค6เล็กท่ีครองกาลิลี โดยทางโรมได�ส,งข�าหลวงโรมันมาปกครอง
ยูเดียท้ังหมดอีกทอดหนึ่ง ตอนท่ีพระคริสต6ถูกตรึงกางเขนขณะพระชนม6มายุได�สามสิบสามพรรษา 
ปอนตีอุสปSลาเตเป.นข�าหลวงโรมันผู�ปกครองแคว�นยูเดีย 

หลังจากทางโรมส,งข�าหลวงมาปกครองแคว�นยูเดียโดยตรง พวกยิวก็ก,อการกบฏ
บ,อยครั้ง  ในปS ค.ศ. 66 พวกยิวพ,ายแพ�ราบคาบต,อตีตุส โอรสของจักริพรรดิเวสปาเซียน ยิวถูกสังหาร
หมู,เป.นจํานวนมาก พวกท่ีรอดตายถูกกวาดต�อนไปเป.นเชลยท่ีโรม วิหารเยรูซาเลมถูกทําลาย ยิว
ระหกระเหินไปท่ัวยุโรป ยูเดียถูกโรมันเปลี่ยนชื่อเป.นปาเลสไตน6ใน ค.ศ. 354 หลังถูกผนวกเข�ากับ
โรมันตะวันออกในปS ค.ศ. 324 

ประวัติศาสตร6ท่ีมีแต,ความเจ็บปวดทุกข6ตรมของพวกยิว ต�องตกเป.นทาส ถูกเนรเทศ
จากบ�านเกิด และการเดินทางกลับบ�านวนเวียนกันอยู,เช,นนี้ ทําให�พวกยิวยึดติดกับอดีต และเห็นว,า
เหตุการณ6ต,าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนเป.นไปตามพระประสงค6ของพระเจ�า พวกยิวจึงบันทึกและตรวจสอบ
ประวัติศาสตร6ของตนเพ่ือหาความหมายท่ีแฝงเร�น เรื่องเหล,านี้พบได�ในภาคพันธะสัญญาเดิม 

3. พระเยซูกับกําเนิดศาสนาคริสต6 
พระเยซูประสูติท่ีเมืองเบทเลเฮม ใช�ชีวิตวัยเด็กท่ีเมืองนาซาเรท ในยุคท่ีพวกยิวกําลัง

รอคอยการมาโปรดของพระมหาไถ, ผู�จะมาปลดปล,อยพวกเขาจากแอกของพวกโรมัน และทําให�ชาติ
อิสราเอลยิ่งใหญ,ข้ึนอีกครั้งหนึ่ง เม่ือพระเยซูเริ่มเทศนาสั่งสอน หลายคนเชื่อว,าทรงเป.นพระมหาไถ,ท่ี
พวกเขารอคอย และก็มีหลายคนสมัครใจติดตามพระองค6ไป พระเยซูมักทรงกล,าวถึงอาณาจักรแห,ง
พระเจ�าท่ีกําลังจะมาถึง ทําให�พวกยิวหลายคนกลัวว,าจะเกิดการปะทะกับโรมันอย,างรุนแรง ยิวบางคน
ต,อต�านพระองค6เพราะสมัยนั้นมีพระมหาไถ,จอมปลอมเกิดข้ึนมากมาย และความคิดของพระองค6ก็
ขัดแย�งกับยิวบางกลุ,ม ยิ่งไปกว,านั้นพวกท่ีเคร,งศาสนา ถือว,าการท่ีพระองค6ตรัสว,าเป.นพระบุตรของ
พระเจ�า เป.นการลบหลู,ศาสนา 

ในเทศกาลแพสโอเวอร6 หรือเทศกาลระลึกถึงการหนีรอดจากแผ,นดินอียิปต6 ซ่ึงมี
นักบุญเดินทางเป.นจํานวนมาก พวกโรมันก็เตรียมพร�อมสําหรับความไม,สงบ ขณะนั้นพระเยซูเสด็จเข�า
กรุงเยรูซาเลมด�วยลา พวกพระตกใจมากเพราะตามคําทํานายของประกาศกเซคาริยาฆ6 ว,ากษัตริย6แห,ง
ชาวยิวผู�จะมาทรงโปรดชนชาติยิวจะเสด็จมาบนหลังลา พวกเขาเกรงว,าพวกโรมันจะตีความเหมือน
พวกยิวบางคนท่ีออกไปต�อนรับพระองค6และร�องเพลงสรรเสริญ ซ่ึงหากตีความเช,นนั้นจะเกิดการ
ปราบปรามพวกยิวอย,างรุนแรง พวกพระจึงต,อต�านพระเยซู จับพระองค6 จากนั้นจึงพาไปหาปSลาเต
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ข�าหลวงโรมัน ปSลาเตหวั่นเกรงว,าถ�าพิพากษาโทษจะก,อให�เกิดความไม,สงบในยูเดีย จึงส,งให�กษัตริย6เฮ
รอด อันติปาส แต,พระองค6ปฏิเสธส,งพระเยซูคืนให�ข�าหลวงโรมันเป.นผู�ตัดสินตรึงกางเขนพระเยซู 

การสิ้นพระชนม6ของพระเยซูอยู,ในยุคสมัยแห,งความตึงเครียดท่ีพวกยิวถูกฆ,าฟVน
ตลอดเวลา ไม,ก,อให�เกิดความสะเทือนใจมากนักในหมู,ชาวยิว ในเยรูซาเลมแทบไม,มีใครสนใจการ
เผยแพร,พระวรสารของสาวกของพระองค6 แต,ศาสนาคริสต6กลับเผยแพร,ไปยังดินแดนต,าง ๆ นอกยูเดีย
อย,างกว�างขวาง 

4. ความสําคัญของภาคพันธะสัญญาใหม, 
ภาคพันธะสัญญาใหม, เป.นข�อเขียนของชาวคริสต6ยุคแรก ๆ ท่ีมาบอกเล,าเรื่องราว

ของพันธะสัญญาใหม,ระหว,างพระเจ�ากับคนของพระองค6 คือ คริสตจักร โดยเน�นประวัติคําสอนของ
พระเยซูแห,งซานาเรทกับการสังเวยพระองค6บนไม�กางเขน สําหรับชาวคริสต6 พระเยซูทําให�ความหวัง
ของพวกยิวในภาคพันธะสัญญาเดิม ท่ีว,าพระมหาไถ,จะเสด็จมาปลดปล,อยชาวยิวสัมฤทธิ์ผล คําว,า 
“Christ” มาจากภาษากรีก มีความหมายเหมือนกับ “Messiah” และกลายเป.นส,วนหนึ่งของพระ
นามเยซู นอกจากนี้ยังมีเหตุการณ6อ่ืน ๆ ท่ีมีความสําคัญไม,แพ�กัน ได�แก, การประสูติ การรับศีลล�าง
จากนักบุญจอห6น การเทศนาสั่งสอนของพระคริสต6 การรักษาคนเจ็บและคนพิการ การเผชิญหน�ากับผู�
มีอํานาจ การเสด็จเข�าเยรูซาเลมเป.นครั้งสุดท�าย การตรึงกางเขนและการฟ[^นคืนชีพของพระเยซู 

ภาคพันธะสัญญาใหม,เริ่มต�นด�วยพระวรสาร ซ่ึงมีท้ังหมดสี่ฉบับ เขียนโดยอัครธรรม
ทูตสี่ท,าน ได�แก, แมตทิว มาร6ก ลุก และจอห6น พระวรสารมิได�เป.นเพียงคริสตประวัติ แต,เป.นคําสอนท่ี
เรียกศรัทธาจากมหาชนด�วย ท้ังสี่ฉบับกล,าวถึงเรื่องราวสามสิบปSแรกของพระคริสต6น�อยมาก หรือ
แทบไม,พูดเลย และมิได�มีการบรรยายหน�าตาของพระองค6 ส,วนใหญ,บันทึกเรื่องราวเก่ียวกับคําสอน 
การรักษาคนเจ็บ หรือการเผชิญหน�ากับผู�มีอํานาจของพระเยซู ฯลฯ ทุกฉบับเล,าเรื่องการทรมานของ
พระองค6นับต้ังแต,เข�ากรุงเยรูซาเลมเป.นครั้งสุดท�ายไปจนถึงการตรึงกางเขน 

ต,อจากพระวรสารเป.น “กิจการอัครสาวก” เขียนโดยนักบุญลุก เล,าเรื่องราวของศา
สนจักรในยุคแรก ๆ การเผยแพร,ศาสนา ซ่ึงส,วนใหญ,เป.นผลงานของนักบุญปอลอัครสาวก จากนั้นเป.น
จดหมายจํานวนยี่สิบเอ็ดฉบับเขียนโดยผู�นําศาสนาท,านอ่ืน ๆ หนังสือเล,มสุดท�ายในภาคพันธะสัญญา
ใหม, เล,าถึงนิมิตอัศจรรย6ของนักบุญจอห6น กล,าวว,า ในท่ีสุดพระเจ�ากับผู�ท่ีศรัทธาเชื่อม่ันในพระองค6 
คือผู�ชนะในการสู�รบระหว,างคุณธรรมกับความชั่ว ในตอนท�าย จอห6นเห็นวันสิ้นโลกและการเสด็จ
กลับมาของพระมหาไถ,เพ่ือพิพากษาโลก หลังจากท่ีพระเจ�าทรงชําระโลกด�วยไฟบรรลัยกัลปi จอห6น
เห็นท�องฟjาและโลกใหม,ท่ีซ่ึง “พระเจ�าจะทรงเช็ดน้ําตาทุกหยดจากดวงตาพวกเขา และความตายจัก
ไม,มีอีกต,อไป” (จอร6จ เฟอร6กูสัน 2549: 18-29) 

สรุปสรุปสรุปสรุป ใน “โครงการจัดทําหนังสือวรรณกรรมพร�อมภาพประกอบลายเส�น” นั้นมีเนื้อหา
เก่ียวกับศาสนาคริสต6 โดยการกําเนิดศาสนาคริสต6 สามารถหาความรู�ได�จากพระคริสตธรรมคัมภีร6ท่ีมี
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สองภาค ได�แก, ภาคพันธะสัญญาเดิม และภาคพันธะสัญญาใหม, ซ่ึงเป.นเรื่องเล,าสืบต,อกันมาและมี
การจดบันทึกไว� จึงนํามาเพ่ืออธิบายให�เข�าใจเรื่องราวอย,างคร,าวเก่ียวกับศาสนาคริสต6 

5. บาปต�นเจ็ดประการ 
แนวคิดเรื่องบาปต�นเจ็ดประการมิได�มีรากกําเนิดมาจากคัมภีร6ไบเบิล แต,ว,าเดิมทีนั้น

บาปต�นมีอยู,แปดประการ บัญญัติข้ึนโดยท,านอีวากรีอุสแห,งปอนตุส นักเทววิทยาศตวรรษท่ี 4 ผู�
อพยพจากเอเชียไมเนอร6มายังอียิปต6และอุทิศตนเพ่ือศึกษาวิกฤตทางจิตวิญญาณท่ีระบุไว�ในไบเบิล ซ่ึง
บาปท้ังแปดของอีวากรีอุส คือ ราคะ ตะกละ โลภ เศร�า เกียจคร�าน โมโห ทะนงตัว และจองหอง ซ่ึง
เรียงลําดับจากน�อยไปมาก (เวนดี วาสเซอร6สไตน6 2550: 27-28) 

 ต,อมาจอห6นแห,งแคซซีอุสก็นําบาปเจ็ดประการกลับมา และในศตวรรษท่ี 6 พระ
สันตะปาปาเกรกอรี (Gregory the great) จึงประมวลเป.นบาปต�นท้ังเจ็ด จนกลายเป.นประเพณีสืบ
ต,อกันมา บาปต�นถูกจัดลําดับตามความหนักหนาสาหัสท่ีเพ่ิมข้ึนและถือกันว,าเป.นภัยต,อวิญญาณท่ี
ใหญ,หลวงท่ีสุด เป.นต�นเหตุของบาปอ่ืน ๆ ท้ังปวงด�วย เม่ือบาปบางประการถูกจัดเข�ากลุ,มเดียวกัน
และยังใช�ศัพท6เรียกท่ีใกล�เคียงกันจนเปลี่ยนใช�สลับไปมา ในท่ีสุดก็มีการตัดทะนงตัว และเศร�าออก 
แล�วเพ่ิมริษยาเข�ามาแทน ในท่ีสุดลําดับรายชื่อจึงวิวัฒน6มาเป.นเจ็ดประการท่ีเราคุ�นเคย (โจเชฟ    
เอพสไตน6 2551: 23) 

ศูนย6คริสตศาสนธรรม กรุงเทพฯ (2556) ได�อธิบายถึงความหมายแท�จริงของบาปต�น
ว,า คือ ท,าที แนวโน�ม ท่ีจะนําไปสู,บาป ดังนั้น จึงเป.นเพียง "ปฐมเหตุ" ของการทําบาป มากกว,า จะ
เป.นตัวบาปเสียเอง เพราะองค6ประกอบท่ีจะทําให�เกิดบาปนั้น จะต�องเกิดจากการกระทําท่ี "รู�ตัว และ
เต็มใจ" จากการคล�อยตามตัวเหตุนั้น 

ในการแปลหนังสือคําสอนพระศาสนจักรเป.นภาษาไทยในครั้งแรก ใช�คําว,า "บาป
ต�น" เพราะต�องการสื่อว,า เป.น "ต�น" เหตุของการกระทําบาป ไม,ใช,บาปเบื้องต�น คริสตชนจึงเกิดความ
สับสนมาตลอดว,า บาปต�น คือบาป ดังนั้น คุณพ,อไพบูลย6 และคณะสงฆ6ซาเลเซียน จึงเสนอว,า ควรใช�
คําว,า "พยศชั่ว (Vices)" มากกว,าคําว,าบาปต�น 

คุณพ,อกิลลิส กล,าวว,า ความจองหอง ถือได�ว,าเป.นรากแก�วแห,งความชั่วท้ังมวล เรา
จึงจัดลําดับพยศชั่ว "จองหอง" ไว�เป.นลําดับแรก ซ่ึงอาจเชื่อมโยงได�กับพระคัมภีร6ปฐมกาล นั่นคือ บาป
แรกของมนุษยชาติ จากการท่ีอาดัมและเอวา ไม,เชื่อฟVงพระเจ�า กิน "ผลไม�แห,งชีวิต" ซ่ึงหมายถึง ท,าที
ของมนุษย6ท่ีคิดจะทัดเทียมพระเจ�า ด�วยเหตุแห,งความทะนงตัวนี้เอง 

โดยบาปท้ังเจ็ดประการสามารถ แบ,งได�ดังนี้  
5.1 จองหอง (Pride) (ศูนย6คริสตศาสนธรรม 2556 ข) 
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จองหอง คือ การยกตนข,มท,าน ทะนงตนเกินขอบเขตท่ีเป.นจริง บาปจองหอง
นําไปสู,ความมักใหญ,ใฝZสูงเกินประมาณ โอ�อวดเกินเหตุ หมายรวมถึง เจ�าทิฐิ เชื่อภูมิใจในตนเอง โอ�
อวด ข้ีโม� วางมาด ไม,ต�องการคําแนะนํา ถือตัว หยิ่งยโส มักใหญ,ใฝZสูงโดยไม,รู�จักประมาณตนเอง 

จองหอง ถือเป.นยอดแห,งบาปท้ังปวง รักหลงในอํานาจตนเองมากเกินไป 
โดยเฉพาะเปรียบตนกับพระเจ�า 

สัญลักษณ6แทนบาปจองหอง คือ นกยูง 
ในพระคัมภีร6กล,าวถึงบาปนี้ไว�ว,า พระองค6ก็ได�ทรงประทานพระคุณเพ่ิมอีก 

ฉะนั้นคัมภีร6จึงกล,าวอีกว,า “พระเจ�าทรงต,อต�านคนเย,อหยิ่ง แต,ประทานพระคุณแก,ผู�ถ,อมตน” 
5.2 ริษยา (Envy) (ศูนย6คริสตศาสนธรรม 2556 ข) 

ริษยา คือ เสียใจเม่ือคนอ่ืนได�ดี และยินดีเม่ือคนอ่ืนได�ร�าย พระคัมภีร6เล,าเรื่อง
คาอินริษยาอาเบล น�องชายของตน ยอเซฟถูกพ่ี ๆ ขายในประเทศอียิปต6 บาปริษยานําสู,ความเกลียด
ชัง การหม่ินประมาทใส,ร�าย การผูกพยาบาท ทะเลาะวิวาท หมายรวมถึง เกลียดชัง ซุบซิบนินทา 
กล,าวร�ายปjายสี ไม,ชอบให�คนอ่ืนได�ดีกว,าตนเอง 

ริษยา อาจกล,าวคือ การไม,ยอมรับผู�อ่ืนท่ีมีสิ่งต,าง ๆ ดีกว,าตนเอง ท้ังด�านสมบัติ 
รูปร,าง นิสัย และความสําเร็จ ความอิจฉาเป.นพัฒนาต,อจากตะกละเป.นโลภะท่ีสุดข้ัว 

สัญลักษณ6แทนบาปริษยา คือ งู 
ในพระคัมภีร6กล,าวถึงบาปนี้ไว�ว,า จิตใจหลอกลวงมากกว,าสิ่งอ่ืนท้ังหมด ไม,อาจ

แก�ไข ผู�ใดจะรู�จักรักได� 
5.3 โทสะ (Wrath) (ศูนย6คริสตศาสนธรรม 2556 ข) 

โทสะ คือ ความวุ,นวายใจนอกลู,นอกทาง ทําให�ชิงชังบุคคลหรือสิ่งท่ีมาขัด
อารมณ6 เม่ือโกรธก็ขาดสติ จึงก,ออาชญากรรมได�มากมาย เช,น ด,าแช,ง ทุบตี ฆ,า หมายรวมถึง ความ
ฉุนเฉียว อาฆาต แก�แค�น ไม,สะกดอารมณ6 

โทสะ อาจกล,าวคือ ความโกรธเคืองพยาบาทท่ีขาดความเหมาะสม การมุ,งร�าย
ท่ีจะทําสิ่งต,าง ๆ แก,คนท่ีตนไม,ชอบ นําไปสู,การฆ,าและฆาตกรรม 

สัญลักษณ6แทนบาปโทสะ คือ เสือ 
ในพระคัมภีร6กล,าวถึงบาปนี้ไว�ว,าท,านท้ังหลายจงขจัดความขมข่ืน ความขุ,นเคือง 

ความโกรธ การขู,ตะคอก การนินทาว,าร�าย และความไม,ดีไม,งามท้ังหลาย 
5.4 เกียจคร�าน (Sloth) (ศูนย6คริสตศาสนธรรม 2556 ข) 

เกียจคร�าน คือ ไม,อยากทํางาน หรือเลินเล,อต,อหน�าท่ี ในพระวรสารพระเยซู
ทรงตําหนิคนใช�ท่ีนําเงินไปฝVงดิน บาปเกียจคร�านเปTดช,องให�แก,การประจญล,อลวงทุกชนิด มันนําไปสู,
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ความเฉ่ือยชา ความยากจน ความเสียใจ และความหน,ายแหนงชีวิต หมายรวมถึง ความเฉ่ือยชา ลังเล 
ไม,ใส,ใจ ท�อถอย ขาดความรับผิดชอบ ไม,สมํ่าเสมอ ตามใจตนเอง รักความสบาย ผัดวันประกันพรุ,ง 

เกียจคร�าน อาจกล,าวได�คือ ผู�ไม,สนใจใยดีต,อการเปลี่ยนแปลงของสั่งรอบข�าง 
ใช�เวลาอย,างไร�ค,า ปล,อยให�ผู�อ่ืนทํางานหนักเพ่ือตนเอง ปล,อยปละละเลยหน�าท่ีตน โดยเฉพาะการ
ละเลยท่ีจะเคารพพระเจ�าด�วย 

สัญลักษณ6แทนบาปเกียจคร�าน คือ เต,า 
ในพระคัมภีร6กล,าวถึงบาปนี้ไว�ว,า นายจึงตอบว,า “ผู�รับใช�เลวและเกียจคร�าน 

เจ�ารู�ว,าข�าเก็บเก่ียวในท่ีท่ีไม,ได�หว,าน เก็บรวบรวมในท่ีท่ีข�าไม,ได�โปรย” 
5.5 โลภะ (Greed) (ศูนย6คริสตศาสนธรรม 2556 ข) 

โลภะ คือ การผูกใจอยู,กับทรัพย6สมบัติต,าง ๆ เช,น เงินทอง บูชาเงินเป.นพระเจ�า
จนลืมคิดถึงพระ ไม,ยอมเหลียวแลช,วยเหลือผู�ตกยาก ไม,สนใจความรอดพ�นของวิญญาณของตน (เช,น 
ไม,ไปวัดเพราะเสียดายเวลาทํากิน) บาปโลภะนําไปสู,การขโมย การฉ�อฉลกลโกง การทะเลาะวิวาท 
ฯลฯ หมายรวมถึง การปรารถนาในสิ่งของนอกกายมากเกินความพอดี ยึดม่ันถือม่ันในสิ่งของทางโลก 
วัตถุนิยม สะสม ขาดเมตตา ขาดความเผื่อแผ, ใจแคบและไม,สงเคราะห6ช,วยเหลือผู�คน 

โลภะ กล,าวได�คือ ความทะเยอทะยานอันแรงกล�าในการได�มาซ่ึงทรัพย6สินและ
อํานาจโดยไม,คํานึงถึงแนวทางหรือคุณธรรมในการได�มา รวมท้ังการหาทรัพย6อย,างทุจริตมาใช�เพ่ือ
ประโยชน6ทางศาสนาด�วย 

สัญลักษณ6แทนบาปโลภะ คือ หมาปZา 
ในพระคัมภีร6กล,าวถึงบาปนี้ไว�ว,า อย,าโลภมักได�บ�านเรือนของเพ่ือนบ�าน อย,า

โลภมักได�ภรรยาของเพ่ือนบ�านหรือบ,าวไพร,ชายหญิง โค ลา หรือทรัพย6สินอ่ืนใดท่ีเป.นของเพ่ือนบ�าน 
5.6 ตะกละ (Gluttony) (ศูนย6คริสตศาสนธรรม 2556 ข) 

ตะกละ คือ ชอบกินเกินขนาด หรือเพราะเห็นแก,ความสนุก ปรกติเราต�องกิน
เพ่ืออยู, มิใช,อยู,เพ่ือกิน หมายรวมถึง การคิดพูดแต,เรื่องอาหาร ไม,ยับยั้งในการด่ืม มูมมาม มักได�
ตลอดเวลา ไม,พอใจกับสิ่งท่ีตนมี 

ตะกละ อาจกล,าวได�คือ การสนองความต�องการโดยไม,ยั้งคิด ทําให�มีเวลา
สรรเสริญพระเจ�าน�อยลง เป.นบาปท่ีสามารถชักจูงไปทําบาปอย,างอ่ืนได� เช,น ฆ,าเพราะความหิว 
ตะกละยังแบ,งออกเป.น กินเร็วเกินไป กินแพงเกินไป กินมากเกินไป กินอย,างกระตือรือร�นมากเกินไป 
กินอย,างประณีตมากเกินไป และกินอย,างแรงกล�ามากเกินไป 

สัญลักษณ6แทนบาปตะกละ คือ หมู 
ในพระคัมภีร6กล,าวถึงบาปนี้ไว�ว,า ปลายทางของพวกเขาเหล,านี้คือความพินาศ 

พระเจ�าของเขาท้ังหลายคือท�อง เขาอ�างความน,าละอายมาโอ�อวด เขาสนใจสิ่งของของโลก 
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5.7 ราคะ (Lust) (ศูนย6คริสตศาสนธรรม 2556 ข) 
ราคะ คือ การใฝZหาความสนุกฝZายเนื้อหนัง (ทางเพศ) กับตนเอง หรือผู�อ่ืน นอก

ขอบข,ายวัตถุประสงค6ของศีลสมรส พระเป.นเจ�าเคยลงโทษมนุษย6ท่ีปล,อยตัวเป.นทาสของบาปราคะ 
เช,น เรื่องน้ํามหาวินาศยุคโนอาห6 หมายรวมถึง การหมกมุ,น ฝVกใฝZอยู,แต,ฝZายเนื้อหนัง กิริยาวาจาหยาบ
โลน ไม,รักษาเกียรติศักด์ิศรี แต,งกายล,อแหลม ความคิดสกปรก ลุ,มหลง 

ราคะ อาจกล,าวได�คือ การคิดในทางเสื่อม ต�องการความเร�าใจ หมกมุ,นทางเพศ
ท่ีมากจนเกินไป ความใคร,ท่ีเกิดข้ึนในทางทุจริต เช,น การข,มขืน มีชู� 

สัญลักษณ6แทนบาปราคะ คือ แพะ 
ในพระคัมภีร6กล,าวถึงบาปนี้ไว�ว,า ท,านท่ีรักยิ่งท้ังหลาย ข�าพเจ�าวอนขอท,านผู�

เป.นเสมือนคนต,างด�าวและคนพลัดถ่ิน ให�ละเว�นจากกิเลสตัณหาของเนื้อหนัง ซ่ึงทําสงครามสู�รบกับ
วิญญาณ 

สรุปสรุปสรุปสรุป ใน “โครงการจัดทําหนังสือวรรณกรรมพร�อมภาพประกอบลายเส�น” นั้นมีเนื้อหา
เก่ียวกับศาสนาคริสต6 โดยเฉพาะเรื่องเก่ียวกับบาปต�น บาปเจ็ดประการ หรือพยศชั่ว ซ่ึงจะนําคําสอน
นี้เข�ามาเขียนเป.นแก,นเรื่องในเรื่องสั้น รวมท้ังสัญลักษณ6ต,าง ๆ ท่ีมีในบาปนั้น ๆ 
    
ทฤษฎีสัญวิทยาทฤษฎีสัญวิทยาทฤษฎีสัญวิทยาทฤษฎีสัญวิทยา    

สาระสําคัญของทฤษฎีสัญวิทยา (Semiology) หรือสัญศาสตร6 (Semiotics) อันหมายถึง
ศาสตร6ท่ีว,าด�วยสัญญะ หรือสาขาวิชาท่ีศึกษาระบบของสัญญะ (A system of signs) อยู,ท่ีการศึกษา
ระบบของการสร�างความหมายของภาษา ซ่ึงแบ,งออกเป.น 2 ส,วน ได�แก, ภาษา และการพูดหรือการใช�
ภาษาของแต,ละบุคคล สัญวิทยาเป.นศาสตร6ท่ีชี้ให�เห็นอํานาจของภาษาในการควบคุมความคิดเหตุผล
ของคน การศึกษาเก่ียวกับสัญวิทยาเป.นวิธีการหนึ่งท่ีจะทําให�สามารถวิเคราะห6ว,าในสิ่งท่ีภาษา (ภาษา
พูด ภาษาภาพ ภาพยนตร6 ตลอดจนภาษาสื่อต,าง ๆ) สื่อสารอยู,เป.นปกตินั้น อันท่ีจริงแล�วภาษาเหล,านี้
มีวิธีการท่ีทําให�สิ่งท่ีไม,เป.นปกติกลายเป.นปกติได�อย,างไร และวิธีการของภาษาและระบบสัญญะเป.น
ส,วนหนึ่งท่ีสื่อสารและตอกย้ําเรื่องระบบ ระเบียบ กฎเกณฑ6 และจารีตต,าง ๆ ของสังคมมาอยู,ในจิตไร�
สํานึกของเรา ดังนั้นนักสัญวิทยาจึงเชื่อว,าภาษาสร�างคนไม,ใช,คนสร�างภาษา 

1. องค6ประกอบของสัญญะ 
แฟร6ดิน็อง เดอ โซซูร6 (อ�างถึงใน อุบลรัตน6 ศิริยุวศักด์ิ, บรรณาธิการ 2547: 533-538) 

นักภาษาศาสตร6ชาวสวิสเป.นผู�นําเสนอทฤษฎีสัญวิทยา กล,าวว,า กระบวนการสร�างความหมาย อาศัย
องค6ประกอบของสัญญะ 2 ประการ คือ รูปสัญญะ และความหมายสัญญะ รวมเข�ากันเป.นสัญญะ 
โซซูร6 ชี้ให�เห็นว,าการนําถ�อยคํา ภาพ หรือภาพเคลื่อนไหว มาประกอบเข�ากับแนวความคิดใด
แนวความคิดหนึ่ง เช,น ความเศร�า ความยินดี ถ�อยคํา ภาพนั้น ๆ จะกลายเป.นสัญญะของ
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แนวความคิดนั้น ระบบภาษาจึงเป.นการจัดระบบสัญญะต,าง ๆ ข้ึนมา และมีการถ,ายทอดจนเป.นท่ี
รับรู�เข�าใจ และยอมรับในความหมายท่ีใช� มนุษย6ทุกยุคทุกสมัยล�วนมีระบบคิดและมีการสร�างภาษา 
(ระบบสัญญะ) ข้ึนมาเพ่ือสื่อความคิด ความหมายต,าง ๆ ให�เกิดการสื่อสารกันได� 

ตัวอย,างเช,น ธงช�างเป.นธงชาติสยามในอดีต มีท่ีมาจากรูปสัญญะ ภาพช�าง ซ่ึงใส,
ความหมายของสถาบันพระมหากษัตริย6ไทยไว�ในรูปสัญญะนั้น ธงช�างจึงกลายมาเป.นธงชาติ ซ่ึงสื่อให�รู�
ว,าไทยเป.นชาติท่ีมีพระมหากษัตริย6ท่ียิ่งใหญ, ในปVจจุบันมีการใช�ช�างคู,เป.นรูปสัญญะ ท่ีผนวกกับ
ความหมายของความยิ่งใหญ,เป.นตราสัญญะของเบียร6ยี่ห�อหนึ่งคือเบียร6ช�าง ช�างคู,จึงสื่อความหมาย
ของความยิ่งใหญ,ของเบียร6ไทยยี่ห�อเบียร6ช�าง ซ่ึงแตกต,างไปจากความหมายท่ีเป.นมาในอดีต การสร�าง
ความหมายในระบบสัญญะวิทยาจึงมีลักษณะท่ีไม,แน,นอนตายตัวและไม,มีความหมายในตัวเอง 
ความสัมพันธ6ระหว,างรูปสัญญะกับความหมายสัญญะเป.นเรื่องของการกําหนดข้ึนมามากกว,าจะเป.นไป
โดยธรรมชาติ ความหมายท่ีได�จึงอยู,กับการเลือกรูปสัญญะมาเข�าคู,กับความหมายสัญญะท่ีได�รับการ
ยอมรับจากชุมชนหรือสังคม ความหมายของสัญญะต,าง ๆ สามารถแปรเปลี่ยนไปได�ตามบริบทของ
สังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกต,างกันในแต,ละยุคละสมัย การสร�างระบบความหมายด�วยวิธีการทางสัญ
วิทยาจึงนับว,าเป.นวิธีการทางภาษาท่ีมีความสําคัญในการสื่อสารความคิดมนุษย6 

2. ประเภทของสัญญะ 
ชาร6ลส6 แซนเดอร6 เพียร6ซ (อ�างถึงใน อุบลรัตน6 ศิริยุวศักด์ิ, บรรณาธิการ 2547: 

533-538 ) แบ,งสัญญะออกเป.น 3 ชนิด ได�แก, 
2.1 ภาพเหมือน รูปจําลอง หมายถึงภาพเหมือนท่ีนํามาแสดงแทนของจริง 
2.2 ดรรชนี หมายถึงสัญลักษณ6ท่ีเชื่อมโยงเหตุผลไปสู,ความเป.นจริง เช,น ควันไฟเป.น

ดรรชนีเชื่อมโยงกับไฟไหม� เสียงหวูดรถไฟบอกให�รู�ว,ารถไฟกําลังแล,นมา 
2.3 สัญลักษณ6 รูปสัญญะกับความหมายสัญญะท่ีไม,มีความเก่ียวข�องหรือสัมพันธ6กัน 

แต,ถูกนํามาเข�าคู,กันเพ่ือสื่อถึงความคิดหรือความหมายอย,างใดอย,างหนึ่ง เช,น รูปนกพิราบขาว เป.น
สัญลักษณ6ของเสรีภาพ และรูปนกเขาสีขาวกับก่ิงโอลีฟ เป.นสัญลักษณ6ของสันติภาพ เป.นต�น 

3. ระดับความหมายของสัญญะ 
ในทฤษฏีโครงสร�างนิยมมีการมองระบบสัญญะว,า มีความหมายหลายระดับด�วยกัน

จากการเข�ารหัสไว� ได�แก, 
3.1 ความหมายตรง เป.นความหมายระดับพ้ืนผิว ไม,ต�องอาศัยการตีความก็เข�าใจ

ทันที 
3.2 ความหมายแฝง เป.นความหมายในระดับลึก ต�องอาศัยการตีความเฉพาะตัวจึง

จะเข�าใจ 
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โรล็องด6 บาร6ตส6 (อ�างถึงใน อุบลรัตน6 ศิริยุวศักด์ิ, บรรณาธิการ 2547: 533-538) 
นักสัญวิทยาโครงสร�างนิยมชาวฝรั่งเศส ซ่ึงสนใจศึกษาสัญวิทยาวรรณกรรมและวัฒนธรรมสมัยใหม, ได�
ชี้ให�เห็นว,า เม่ือนําเอารูปแบบต,าง ๆ ท่ีเป.นโครงสร�างพ้ืนฐานในระบบภาษามาวิเคราะห6แล�วจะเข�าใจ
วิธีทํางานของภาษาในวรรณกรรม สื่อต,าง ๆ ท่ีถ,ายทอดเป.นมายาคติออกมา 

ระบบมายาคติเป.นระบบความหมายชุดท่ีสอง มีการสื่อความหมายในระดับท่ีสอง 
คือ ความหมายแฝง (Connotation) หรือความหมายของมายาคติ มายาคติเป.นโครงสร�างภาษาท่ีมี
พ้ืนฐานอยู,บนระบบภาษา ในระดับท่ีเหนือภาษา (Metalanguage) ในระบบมายาคติจะใช�ภาษา 
ภาพถ,าย ภาพวาด งานเขียน แผ,นปjายประกาศ พิธีกรรม วัตถุ หรือเหตุการณ6ต,าง ๆ ท่ีมีการเข�ารหัส 
หรือเป.นภาษาสัญลักษณ6มาเป.นตัวกลางในการสื่อสารความหมายตรง ๆ ซ่ึงทําให�สารท่ีสื่อออกมาผ,าน
โครงสร�างของระบบภาษามีความหมายท่ีลึกซ้ึงและมีพลังในการสร�างความเชื่อในฝZายผู�อ,านหรือผู�ดู ใน
ระดับสุดท�ายของระบบภาษา ความหมายแฝงจะทํางานร,วมกับมายาคติ และจะกลายเป.นการสื่อสาร
อุดมการณ6ท่ีต�องใช�มายาคติเป.นพ้ืนฐาน ในวิธีคิดของบาร6ตส6 ได�ให�ความสําคัญกับรูปแบบของ
โครงสร�างภาษามากกว,าเนื้อหาสาระ และท้ังหมดนี้คือกลไกของภาษาท่ีบาร6ตส6เห็นว,าถูกใช�ในการ
ปลูกฝVงมายาคติและครอบงําผู�รับด�วยอุดมการณ6และกระแสหลักท่ีถ,ายทอดผ,านสื่อวรรณกรรม หนัง
และละคร และสื่อรูปแบบอ่ืน  

สรุปสรุปสรุปสรุป เนื่องจาก “โครงการจัดทําหนังสือวรรณกรรมพร�อมภาพประกอบลายเส�น” มีการ
วาดภาพประกอบลายเส�นและเขียนแก,นเรื่องเก่ียวกับบาปต�น ซ่ึงเป.นคําสอนในศาสนาคริสต6 ดังนั้นจึง
มีภาษาสัญลักษณ6ในคริสต6ศิลปiเข�ามาเก่ียวข�อง อย,างเช,น บาปจองหอง ในบาปต�นข�อหนึ่ง มี
สัญลักษณ6เป.นนกยูง จอร6จ เฟอร6กูสัน (2549: 19) กล,าวว,านกยูงเป.นสัญลักษณ6แห,งความเป.นอมตะ มี
ความเชื่อว,าเนื้อนกยูงไม,มีวันเน,าเป[}อย บางครั้งก็ใช�เป.นสัญลักษณ6ของการรู�แจ�ง และจากนิสัยชอบเดิน
กรีดกราย จึงเป.นสัญลักษณ6แห,งความเย,อหยิ่ง ความหลงตัวไร�แก,นสาร ซ่ึงตรงกับบาปจองหอง 
    
แนวคิดการเขียนเรื่องสั้นแนวคิดการเขียนเรื่องสั้นแนวคิดการเขียนเรื่องสั้นแนวคิดการเขียนเรื่องสั้น    

1. ความหมายของเรื่องสั้น 
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (อ�างถึงใน สุทัศน6 วงศ6กระบากถาวร 

2550: 2) ได�อธิบายความหมายของเรื่องสั้นไว�ว,า เรื่องสั้น น. บันเทิงคดีร�อยแก�วรูปแบบหนึ่ง มี
ลักษณะคล�ายนวนิยายแต,สั้นกว,า โดยมีเหตุการณ6ในเรื่องและตัวละครน�อย มักจบแบบพลิกความ
คาดหมาย หรือจบแบบท้ิงให�คิด เป.นต�น 

ถึงแม�ว,าเรื่องสั้นจะมีลักษณะคล�ายนวนิยาย เพียงแต,สั้นกว,า แต,ในทางวรรณกรรมนั้น
ถือว,าเรื่องสั้นมีลักษณะเฉพาะท่ีแตกต,างไปจากนวนิยายพอสมควร ไม,เฉพาะเรื่องความยาว เพราะ
บางครั้งเรื่องสั้นก็อาจมีขนาดความยาวเท,ากับนวนิยายขนาดสั้น ซ่ึงความยาวของเรื่องก็ไม,อาจนํามา
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เป.นข�อตัดสินได�ว,า งานประพันธ6ชิ้นนั้นเป.นเรื่องสั้นหรือนวนิยาย จนกว,าจะได�ทราบถึงลักษณะและ
วิธีการวิเคราะห6จากองค6ประกอบอ่ืน ๆ ซ่ึงจะกล,าวได�โดยละเอียดต,อไป 

เก่ียวกับความหมายของเรื่องสั้นนั้น มีผู�เชี่ยวชาญทางวรรณกรรมได�แสดงทัศนะเอาไว�
หลายแง,มุม ดังตัวอย,างท่ียกมานี้ 

เสนีย6 วิลาวรรณ (อ�างถึงใน สุทัศน6 วงศ6กระบากถาวร 2550: 2) กล,าวว,า เรื่องสั้นคือ
ความเรียงบรรยายประเภทสมมติเรื่องหรือเหตุการณ6ข้ึนเอง เช,นเดียวกับนิทานแต,แตกต,างกับนิทานท่ี
เห็นได�ชัดคือ เรื่องสั้นแสดงลักษณะนิสัยกิริยาอาการและคําพูดของตัวละครละเอียดแจ,มแจ�งกว,า
นิทานและเป.นไปตามปกติธรรมดาท่ีควรจะเกิดได�จริง ส,วนนิทานอาจเป.นเรื่องจริงท่ีพ�นวิสัยเกินความ
เป.นจริงก็ได� 

อุดม รุ,งเรืองศรี (อ�างถึงใน สุทัศน6 วงศ6กระบากถาวร 2550: 2) กล,าวว,า เรื่องสั้นคือ
ศิลปะในการประพันธ6ชนิดหนึ่ง ซ่ึงใช�คําน�อย ดําเนินเรื่องรวดเร็ว มีจุดมุ,งหมายประการเดียวและ
สมบูรณ6ในตัวเอง 

เจือ สตะเวทิน (อ�างถึงใน สุทัศน6 วงศ6กระบากถาวร 2550: 2) กล,าวว,า เรื่องสั้นเป.น
วรรณคดีประเภทร�อยแก�วท่ีอาศัยศิลปะและเทคนิคในการเขียนต,างกับวรรณคดีประเภทร�อยแก�ว
ประเภทอ่ืน ๆ เรื่องสั้นจึงมีลักษณะพิเศษ เรื่องสั้นมีลักษณะเฉพาะตัวไม,เหมือนกับเรื่องอ่ืนใด เรื่องสั้น
เป.นตัวของตัวเองโดยแท� 

จินดา ดวงจินดา (อ�างถึงใน สุทัศน6 วงศ6กระบากถาวร 2550: 3) กล,าวว,า เรื่องสั้นคือ
เรื่องท่ีผู�เขียนแต,งข้ึนมีความยาวพอประมาณ แต,แน,นอนต�องสั้นกว,านวนิยาย ลักษณะเด,นของเรื่องสั้น
อยู,ท่ีแก,นหรือแกนกลาง ซ่ึงมีอยู,แกนเดียว หรือถ�าจะเป.นความประทับใจก็เป.นความประทับใจท่ีนํามา
คลี่คลายขยายเป.นเรื่อง ลักษณะเด,นอีกประการหนึ่งคือ ขอบเขตของเรื่องและตัวละครมีจํากัด 

กระแสร6 มาลยาภรณ6 (อ�างถึงใน สุทัศน6 วงศ6กระบากถาวร 2550: 3) กล,าวว,า เรื่องสั้น
เป.นเรื่องท่ีพูดกันน�อยท่ีสุด อย,างดีท่ีสุด ให�ได�ความมากท่ีสุด 

ชูทิพย6 นาภู (อ�างถึงใน สุทัศน6 วงศ6กระบากถาวร 2550: 3) กล,าวว,า เรื่องสั้นเป.นการ
เล,าเรื่องท่ีผู�ประพันธ6สมมติตัวละคร เหตุการณ6 และสถานท่ีข้ึนมา แล�วนํามาผูกต,อเนื่องกันเข�า เรื่อง
สั้นควรเป.นเรื่องท่ีประหยัดในทุก ๆ อย,าง คือ ท้ังตัวละคร เหตุการณ6 ความยาวและเวลาในการอ,าน 

ธิดา โมสิกรัตน6 (อ�างถึงใน สุทัศน6 วงศ6กระบากถาวร 2550: 3) กล,าวว,า เรื่องสั้น 
หมายถึง งานเขียนท่ีแต,งเป.นเรื่องขนาดสั้น และมีโครงเรื่องไม,ซับซ�อน มีแก,นเรื่องเดียว มีตัวละคร
น�อย เน�นพฤติกรรมของตัวละครในช,วงเวลาใดเวลาหนึ่งมากกว,าจะติดตามพัฒนาการของตัวละคร 
ฉากในเรื่องท่ีเก่ียวข�องกับตัวละครสําคัญ 

ไพโรจน6 บุญประกอบ (อ�างถึงใน สุทัศน6 วงศ6กระบากถาวร 2550: 3) กล,าวว,า เรื่องสั้น
คือบันเทิงคดีขนาดสั้น แม�จะไม,กําหนดแน,นอนตายตัวว,าความยาวต�องเป.นเท,าใด แต,มีลักษณะเด,น
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เป.นแกนกลางอยู,ว,า ต�องเสนอแก,นเรื่องเพียงประการเดียว โดยแสดงออกมาในวิกฤติการณ6เดียว ของ
ช,วงชีวิตตัวละคร มีตัวละครน�อย ใช�ฉากและเวลาจํากัด ลักษณะเด,นเหล,านี้ต�องนําไปสู,ความสมบูรณ6
ในตัวเองของเรื่องสั้น ทําให�เรื่องสั้นมีลักษณะเสร็จสิ้นกระแสความในตัว 

สรุปสรุปสรุปสรุป เรื่องสั้น ใน “โครงการจัดทําหนังสือวรรณกรรมพร�อมภาพประกอบลายเส�น” 
หมายถึง วรรณกรรมร�อยแก�วประเภทบันเทิงคดีท่ีมีขนาดสั้น โครงเรื่องไม,ซับซ�อน มีตัวละครน�อย ใช�
ฉากและเวลาจํากัด โดยการดําเนินเรื่องนั้นจะผูกติดอยู,กับแก,นเรื่องซ่ึงมีเพียงประการเดียว อันได�แก,
บาปต�น บาปเจ็ดประการ หรือพยศชั่ว ส,วนใหญ,แล�วเรื่องสั้นควรจะต�องเป.นเรื่องท่ีอ,านได�ต,อเนื่องจาก
ต�นจนจบภายในช,วงเวลาเดียว 

2. ลักษณะของเรื่องสั้น 
เจือ สตะเวทิน (อ�างถึงใน สุทัศน6 วงศ6กระบากถาวร 2550: 5-6) ได�ให�ความเห็นว,า 

เรื่องสั้นจะต�องประกอบไปด�วยลักษณะสําคัญ 5 ประการ ดังนี้ 
2.1 โครงเรื่อง หมายถึง การผูกเค�าโครงของเรื่อง เป.นการร,างเรื่องอย,างคร,าว ๆ ว,า

จะให�เหตุการณ6เกิดข้ึนอย,างไร ดําเนินไปอย,างไร และจบลงอย,างไร จึงจะสามารถแสดงจุดมุ,งหมาย
ของเรื่องได�เด,นชัดท่ีสุด และจะต�องคํานึงถึงความน,าติดตามด�วย 

2.2 แก,นเรื่อง เรื่องสั้นจะต�องมีจุดมุ,งหมายของเรื่องเพียงประเด็นเดียว เรื่องสั้นเรื่อง
หนึ่งควรแสดงโลกทัศน6หรือความคิดในแง,ใดแง,หนึ่งของชีวิตเพียงประการเดียว ขอให�รําลึกว,าเรื่องสั้น
มีข�อจํากัดด�านความยาว ผู�เขียนจะต�องพยายามแสดงจุดมุ,งหมายท่ีต�องการจะสื่อสารของตนให�
ชัดเจนด�วยข�อความไม,ก่ีหน�า จึงจะมีประเด็นอ่ืน ๆ นอกจากจุดมุ,งหมายสําคัญของเรื่องไม,ได� 

2.3 ฉาก เรื่องสั้นต�องใช�ฉากและเวลาในการดําเนินเรื่องน�อย เรื่องสั้นส,วนใหญ,มักมี
ฉากสําคัญเพียงฉากเดียว เปTดเรื่อง ดําเนินเรื่อง และปTดเรื่องท่ีฉากนั้น ส,วนเวลาการดําเนินเรื่องน�อย
มิได�หมายความว,าระยะเวลาของเหตุการณ6ในเรื่องสั้นอาจจะต,อเนื่องหลายชั่วอายุคนไม,ได� แต,ผู�เขียน
จะต�องแสดงออกให�สั้น กระชับ โดยใช�ศิลปะของการเขียน 

2.4 ตัวละคร เรื่องสั้นต�องมีตัวละครน�อย เนื่องจากลักษณะของเรื่องสั้นจะต�องมี
เหตุการณ6สําคัญอย,างเดียว จุดมุ,งหมายเดียวและผลของเรื่องเพียงอย,างเดียว จึงจําเป.นต�องมีตัวละคร
เอกน�อยด�วย เพ่ือดําเนินเรื่องไปสู,จุดหมายสําคัญของเรื่องได�รวดเร็วเป.นเอกภาพ 

2.5 ความยาว เรื่องสั้นต�องมีขนาดสั้น มีหลักพอสรุปได�ว,า คําทุกคําท่ีเขียนลงไป
จะต�องมีผลต,อการมุ,งสู,จุดหมายของเรื่อง ไม,บรรยายหรือพรรณนายืดยาวโดยใช,เหตุ แต,การจะ
กําหนดว,าความยาวควรจะเป.นเท,าไหร,ก็ทําได�ยาก ปกติเรื่องสั้นท่ีตีพิมพ6ตามนิตยสารจะมีความยาว
ประมาณ 4-6 หน�า แต,ท่ีสั้นหรือยาวกว,านี้ก็มี 

สรุปสรุปสรุปสรุป ลักษณะของเรื่องสั้นท่ีจะมีในจุลนิพนธ6เรื่อง “โครงการจัดทําหนังสือวรรณกรรม
พร�อมภาพประกอบลายเส�น” จะคํานึงถึงการแสดงจุดประสงค6หลักของเรื่อง โดยในหนึ่งเรื่องจะมีแก,น
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เรื่องท่ีจะสื่อเพียงประการเดียว ได�แก, บาปต�น บาปเจ็ดประการหรือพยศชั่ว และเนื่องจากการเขียน
เรื่องสั้นจะต�องเขียนอย,างกระชับจึงมีฉากและตัวละครในจํานวนน�อยต,อหนึ่งเรื่อง โดยความยาวของ
เรื่องสั้นนั้นไม,มีกําหนดตายตัว ข้ึนอยู,กับการเสนอแก,นเรื่องนั้นได�ครบสมบูรณ6 

3. ประเภทของเรื่องสั้น 
ถวัลย6 มาศจรัส (2545: 65-69) กล,าวถึงประเภทของเรื่องสั้นในหนังสือเรื่อง “เรื่องสั้น

และการเขียนเรื่องสั้น” ไว�ว,า ในการเขียนเรื่องสั้นของนักเขียนแต,ละคนนั้น นักเขียนจะเขียนเรื่องใน
แนวท่ีตนถนัดและตามอุดมการณ6ในการเขียนเรื่องของตนเองเป.นสําคัญ ซ่ึงบางคนอาจยึดแนวขบขัน 
โศกสลด ความเจ็บปวด สะท�อนความทุกยาก หรือสะท�อนภาพความเป.นไปของสังคม 

เม่ือแต,ละคนต,างมีแนวเขียนเป.นของตัวเองเช,นนี้จึงทําให�ผลงานของนักเขียนมี
หลากหลาย และเพ่ือง,ายต,อการศึกษางานด�านวรรณกรรม นักวรรณกรรมศึกษาจึงได�พยายามกําหนด
หลักเกณฑ6ของตนเองข้ึนมาเป.นทฤษฏี เพ่ือท่ีจะจัดกลุ,มประเภทงานเขียนเข�าไว�เป.นหมวดหมู, สําหรับ
ใช�เป.นพ้ืนฐานในการศึกษาวรรณกรรมอย,างเป.นระบบ 

ผลงานของนักเขียนเรื่องสั้นก็เช,นกัน นักวรรณกรรมศึกษาได�พยายามจัดกลุ,มงานเขียน
ข้ึนไว�เป.นหมวดหมู, เช,น สุชาติ สวัสด์ิศรี (อ�างถึงใน ถวัลย6 มาศจรัส 2545: 65-69) ได�จําแนกเรื่องสั้น
ไว� 5 กลุ,ม ดังนี้ 

3.1 กลุ,มอัตถนิยม (Realism) ลักษณะการเขียนจะใช�การบรรยายฉาก ตัวละคร การ
แก�ปVญหาและข�อขัดแย�งต,าง ๆ เป.นไปในลักษณะสมจริงท้ังหมด การดําเนินเรื่องมักเรียบง,าย ยึดถือ
รูปแบบจากการมองภายนอกเป.นหลัก 

3.2 กลุ,มสัญลักษณ6 (Symbolism) ลักษณะการเขียนจะใช�สัญลักษณ6อย,างใดอย,าง
หนึ่งในการบรรยายฉาก ตัวละคร ตลอดจนการสร�างปVญหาและข�อขัดแย�งต,าง ๆ การดําเนินเรื่องมัก
ซับซ�อน และเป.นการใช�รูปแบบจากการมองภายนอกเป.นหลัก 

เรื่องสั้นในลักษณะนี้ผู�อ,านจะต�องขบคิดตีความ เก่ียวกับสิ่งท่ีผู�เขียนแสดงออกมาในรูป
สัญลักษณ6เพ่ือความเข�าใจและจุดประสงค6ของการอ,าน 

3.3 กลุ,มเหนือจริง (Surrealism) ลักษณะการเขียนจะใช�สิ่งท่ีดูเหมือนเป.นจริงมา
เปรียบเทียบกับเรื่องราวท่ีเป.นไปได�และเป.นไปไม,ได� บางครั้งจะใช�สัญลักษณ6 บางครั้งอาจใช�การเล,า
เรื่องท่ีเป.นโลกของความฝVน บางครั้งใช�ลักษณะใกล�เคียงกับกลวิธีการเขียนนิยายวิทยาศาสตร6 และ
บางครั้งใช�วิธีการตัดภาพย�อนกลับไปกลับมาแบบเทคนิคภาพยนตร6 

3.4 กลุ,มกะเทาะสังคม (Satirical) มีลักษณะการเขียนในเชิงสมจริงเหมือนกลุ,มอัตถ
นิยม แต,ท่ีแตกต,างคือมุ,งเสียดสีสะท�อนสภาพสังคม เย�ยหยันหรือประชดประชันการใช�ชีวิตของคนใน
สังคม 
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3.5 กลุ,มแปลกแยก (Alienation) ลักษณะการเขียนเพ,งเล็งในจุดท่ีว,าสภาพมนุษย6ใน
สังคมถูกตัดขาดจากความเชื่อและกฎเกณฑ6แบบเก,า การดําเนินเรื่องค,อนข�างเป.นการรําพึงของจิตใต�
สํานึก แต,มีบางครั้งท่ีจะใช�รูปแบบของสัญลักษณ6 การกะเทาะสังคมมาอธิบายการกระทําของตัวละคร
ให�เห็นถึงความไร�เหตุผล สิ้นหวัง และการท่ีถูกสังคมปฏิเสธ 

สรุปสรุปสรุปสรุป ประเภทของเรื่องสั้นท่ีจะมีในจุลนิพนธ6เรื่อง “โครงการจัดทําวรรณกรรมพร�อม
ภาพประกอบลายเส�น” เลือกใช�เป.นประเภทกลุ,มเหนือจริง มีการใช�ตัวละครในเทพนิยาย ฉากท่ีสมมติ
ข้ึน ซ่ึงภายในเนื้อเรื่องจะเขียนออกมาในแนวแฟนตาซี หรือเรื่องเกินจริง และมีการใช�สัญลักษณ6ทาง
คําสอนในศาสนาคริสต6 นิกายคาทอลิก เก่ียวกับบาปต�น 

4. องค6ประกอบของเรื่องสั้น 
เรื่องสั้นเรื่องหนึ่ง จะประกอบไปด�วยรูปแบบและเนื้อหาท่ีไม,สามารถแยกออกจากกัน

ได� รูปแบบและเนื้อหาแต,ละส,วนต�องจัดให�เหมาะสมกลมกลืน จึงเป.นเรื่องสั้นท่ีมีความสมบูรณ6 โดย
สาระสําคัญของรูปแบบคือกลวิธีหรือเทคนิคการนําเสนอ ส,วนสาระสําคัญของเนื้อหาคือแนวคิดหรือ
สารัตถะของเรื่อง ท่ีผู�เขียนเจตนาจะสื่อไปยังผู�อ,านตามวัตถุประสงค6 

ในการกล,าวถึงรูปแบบของเนื้อหาของเรื่องสั้น หมายถึง การกล,าวถึงองค6ประกอบของ
เรื่องสั้นนั่นเอง ดังนี้ 

4.1 ตัวละคร มีสองความหมาย ความหมายแรก ตัวละครคือบุคคลใดบุคคลหนึ่งท่ีมี
ส,วนเก่ียวข�องในเรื่อง ส,วนความหมายท่ีสอง หมายถึงคุณสมบัติพิเศษทางศีลธรรมและรูปร,างหน�าตา
อย,างใดอย,างหนึ่งของตัวละคร (เถกิง พันธุ6เถกิงอมร 2541: 280-281) 

โดยสรุปแล�วตัวละคร คือ ผู�ท่ีประกอบพฤติกรรมตามเหตุการณ6ในเรื่อง หรือผู�ท่ีได�รับ
ผลจากเหตุการณ6ท่ีเกิดข้ึนในเรื่อง ตัวละครอาจไม,จํากัดอยู,เพียงแต,มนุษย6 อาจเป.นอมนุษย6 ภูตผีปSศาจ 
เทวดา สัตว6 หรือสิ่งของไม,มีชีวิตท่ีถูกสมมติข้ึนให�เหมือนสิ่งมีชีวิตก็ได� (สุทัศน6 วงศ6กระบากถาวร 
2550: 116) 

4.2 ฉากและบรรยากาศ ฉากเป.นบริเวณท่ีเกิดการกระทํา กล,าวได�ว,าเป.นสถานท่ีมี
อิทธิพลต,อการตอบสนองของตัวละคร ท่ีมีต,อตัวบุคคลและสถานการณ6ต,าง ๆ โดยฉากหมายถึง
สถานท่ี ช,วงเวลาหรือยุคสมัยท่ีเกิดเหตุการณ6ในเรื่อง และฉากมิได�มีความหมายเพียงเวลาและสถานท่ี
เท,านั้น แต,ยังเป.นเนื้อเป.นหนังของบริเวณพ้ืนท่ี รวมไปถึงอารมณ6 ความรู�สึก ฝุZนละอองท่ีเก่ียวกับ
ความคิดของผู�คน การแสดงออก การอุปาทาน ตลอดจนความวิกลจริตและท,วงทํานองในการใช�ชีวิต
ของพวกเขา (เถกิง พันธุ6เถกิงอมร 2541: 283-284) 

4.3 แก,นเรื่อง เป.นแนวคิดหรือสาระสําคัญของผู�เขียนท่ีต�องการจะนําเสนอต,อผู�อ,าน
เป.นแนวความคิดรวบยอดของผู�เขียนท่ีจะเสนอต,อผู�อ,านอันเป.นสาระสําคัญ (สุทัศน6 วงศ6กระบากถาวร 
2550: 114) 
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4.4 โครงเรื่อง คือ อุบายท่ีผู�เขียนกําหนดเป.นแผนไว�ล,วงหน�าแต,แรกว,า เรื่องสั้นนั้น ๆ 
จะเปTดเรื่องอย,างไร จะสร�างอุปสรรคในเรื่องอย,างไร จะให�ตัวละครมีความขัดแย�งกันอย,างไร เม่ือใด 
และเม่ือสร�างอุปสรรคและความขัดแย�งแล�ว จะต�องหาวิธีกลไกในการแก�ไขอุปสรรคและความขัดแย�ง
นั้นแก,ตัวละครด�วย จนกระท่ังตอนจบเรื่องหรือปTดเรื่อง จะต�องวางแผนไว�ล,วงหน�า (เถกิง พันธุ6เถกิง
อมร 2541: 292) 

4.5 บทสนทนา คือ ถ�อยคําในการสนทนาระหว,างตัวละครในเรื่องต้ังแต,สองตัวข้ึนไป
หรือมากกว,านั้น โดยปกติแล�วบทสนทนาในเรื่องสั้นจะเขียนอยู,ในเครื่องหมายอัญประกาศ (“ ”) และ
มักจะแยกคําพูดโต�ตอบของตัวละครไว�คนละบรรทัด แต,ก็มีบางกรณีท่ีนักเขียนใช�บทสนทนาโต�ตอบ
ต,อเนื่องกันโดยใช�เครื่องหมายอัญประกาศ แต,ไม,ข้ึนย,อหน�าใหม, (สุทัศน6 วงศ6กระบากถาวร 2550: 
120) 

4.6 มุมมอง บางครั้งสามารถเรียกได�ว,ากลวิธีในการเล,าเรื่องก็ได� หมายความว,าเรื่องท่ี
เราสร�างข้ึนนั้นจะกําหนดให�ใครเล,าเรื่อง หรือเล,าผ,านสายตาของใครนั่นเอง ซ่ึงในการเขียนบันเทิงคดี
ประเภทเรื่องสั้นนั้น สามารถใช�กลวิธีในการเล,าเรื่องผ,านมุมมองได�หลายวิธี โดยท่ัวไปแล�วมีอยู, 4 
กลวิธีท่ีนิยมใช�กัน 

4.6.1 ตัวละครตัวใดตัวหนึ่งเป.นผู�เล,าเรื่อง อาจจะเป.นตัวเอกหรือตัวประกอบก็ได� 
เรื่องสั้นท่ีใช�กลวิธีนี้ ตัวละครท่ีเป.นผู�เล,าเรื่องจะใช�สรรพนามบุรุษท่ี 1 เช,น ฉัน ผม ข�าพเจ�า ข�า กู เล,า
สิ่งท่ีตนประสบต้ังแต,ต�นจนจบ 

4.6.2 ผู�เขียนเป.นผู�เล,า สามารถแบ,งย,อยได�อีก 2 ชนิด คือ 
- ผู�เขียนเล,าอย,างผู�รู�แจ�ง กล,าวคือรู�และสามารถบรรยายความรู�สึกนึกคิด

ของตัวละครทุกตัว รู�ทุกสิ่งทุกอย,างท่ีเกิดข้ึน รู�แม�กระท่ังความลับบางอย,างท่ีตัวละครบางตัวรู�หรือทุก
ตัวไม,รู� 

- ผู�เขียนเล,าโดยหยั่งรู�จิตใจของตัวละครเพียงตัวเดียว เหตุการณ6ท้ังหลาย
ท่ีเกิดข้ึนในเรื่องคือเหตุการณ6ท่ีตัวละครนั้นประสบรับรู� ผู�อ,านจะได�ทราบเรื่องราวจากตัวละครนี้ ไม,
ทราบในสิ่งท่ีตัวละครตัวนี้ไม,รู� และไม,ทราบความรู�สึกนึกคิดของตัวละครอ่ืน 

4.6.3 เล,าเรื่องโดยกระแสจิตประหวัด เป.นการเล,าแบบบันทึกความคิดคํานึงของ
ตัวละคร ความคิดของตัวละครดําเนินไปอย,างไร ผู�เขียนก็จะเขียนไปอย,างนั้น บางครั้งอาจจะสับสนไม,
มีการเรียงลําดับหรือจัดระเบียบความคิด ซ่ึงก็เป.นไปตามธรรมชาติความรู�สึกนึกคิดของมนุษย6 

4.6.4 การเล,าเรื่องโดยกลวิธีผสม เป.นการเล,าเรื่องโดยผสมผสานกลวิธีดังกล,าว
ต้ังแต, 2 วิธีข้ึนไป (สุทัศน6 วงศ6กระบากถาวร 2550: 123-125) 

สรุปสรุปสรุปสรุป องค6ประกอบของเรื่องสั้น ในจุลนิพนธ6เรื่อง “โครงการจัดทําหนังสือวรรณกรรม
พร�อมภาพประกอบลายเส�นนั้น” จะมีองค6ประกอบครบถ�วน อันได�แก,ตัวละคร ฉากและบรรยากาศ มี
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แก,นเรื่องท่ีต�องการสื่อเก่ียวกับบาปต�น บาปเจ็ดประการหรือพยศชั่ว บางตอนจะมีการแทรกบท
สนทนาแต,บางตอนจะใช�วิธีเขียนแบบการบรรยายท้ังหมด และมุมมองในการเล,าจะใช�แบบผู�เขียนเป.น
ผู�เล,าอย,างผู�รู�แจ�ง 

 
แนวคิดการเขียนภาพประกอบแนวคิดการเขียนภาพประกอบแนวคิดการเขียนภาพประกอบแนวคิดการเขียนภาพประกอบ    

1. ความหมายของภาพประกอบ 
คําว,าภาพประกอบ ตรงกับคําภาษาอังกฤษว,า Illustration ซ่ึงมีผู�ให�คํานิยามไว�

หลายความหมายด�วยกันดังนี้ 
มานิต มานิตเจริญ (อ�างถึงใน จารุพรรณ ทรัพย6ปรุง 2543: 1) กล,าวว,าภาพประกอบ

หมายถึง รูปท่ีลงคู,กับเรื่องราวเพ่ือให�เห็นเรื่องราวท่ีชัดเจนมากข้ึน 
ราชบัณฑิตยสถาน (อ�างถึงใน จารุพรรณ ทรัพย6ปรุง 2543: 1) เขียนว,า 

ภาพประกอบ หมายถึง ภาพท่ีวาดข้ึนหรือนํามาแสดงเพ่ือประกอบเรื่อง 
จารุพรรณ ทรัพย6ปรุง (2543: 2) กล,าวถึงความหมายของภาพประกอบว,า 

“ภาพประกอบ” หรือ “Illustration” มีความหมายกว�างมาก อาจเป.นภาพลายเส�น ภาพเขียน 
ภาพถ,าย ภาพเทคนิคต,าง ๆ ท่ีนํามาประกอบนวนิยาย เรื่องสั้น เรื่องราวสารคดี บทความ นิตยสาร 
โปสเตอร6 แผ,นพับ ปกแผ,นเสียง แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ และอ่ืน ๆ เพ่ือขยายความของเนื้อ
เรื่อง 

สรุปสรุปสรุปสรุป ความหมายของภาพประกอบใน “โครงการจัดทําหนังสือวรรณกรรมพร�อม
ภาพประกอบลายเส�น” หมายถึง ภาพลายเส�นท่ีนํามาประกอบเรื่องสั้น เพ่ือสื่อเรื่องราวของเนื้อเรื่อง
ให�ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

2. ชนิดของภาพประกอบ 
จารุพรรณ ทรัพย6ปรุง (2543: 3-10) จําแนกชนิดของภาพประกอบได� 3 ประเภท 

ดังนี้ 
2.1 จําแนกตามลักษณะของภาพ 

อาจจําแนกภาพประกอบตามลักษณะของภาพได� 2 ชนิด ดังนี้ 
2.1.1 ภาพเขียน หมายถึง ภาพเขียนท่ีข้ึนด�วยดินสอ ดินสอสี ปากกาสี หมึกสี

ต,าง ๆ แอร6บรัช เป.นต�น เกิดเป.นภาพตามท่ีผู�เขียนต�องการออกแบบ อาจเป.นภาพเหมือน ภาพ
จินตนาการ ภาพสเกตซ6 ภาพการ6ตูน ภาพล�อ แผนภาพ แผนภูมิ กราฟ แผนท่ี แผนผัง ฯลฯ ใช�
สําหรับลงตีพิมพ6ประกอบหนังสือ สื่อโฆษณาให�สวยงาม เพ่ือขยายความหรือกระตุ�นให�ผู�อ,านสนใจ 
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2.1.2 ภาพถ,าย หมายถึง ภาพท่ีใช�แผ,นฟTล6มบันทึก อาจเป.นภาพขาวดําหรือ
ภาพสี เพ่ือทําให�ข�อความหรือเรื่องราวตอนนั้นเป.นท่ีเข�าใจแจ,มแจ�งยิ่งข้ึน หรือประกอบเข�าไปเพ่ือให�มี
ความหมายยิ่งข้ึน 

2.2 จําแนกตามลักษณะการใช� 
อาจจําแนกภาพประกอบตามลักษณะการใช�ได� 4 ชนิด คือ 
2.2.1 ภาพท่ีใช�ประกอบเรื่อง หมายถึง ภาพประกอบท่ีใช�ตกแต,งหนังสือให�ดู

สวยงาม เรียกร�องความสนใจของผู�อ,าน 
2.2.2 ภาพท่ีสัมพันธ6กับเรื่อง หมายถึง ภาพเหตุการณ6ท่ีเกิดข้ึนในเรื่องนํามา

ประกอบเรื่องให�ผู�อ,านเข�าใจเรื่องได�ชัดเจนยิ่งข้ึน ภาพประกอบชนิดนี้ต�องใช�ความร,วมมือระหว,าง
ผู�เขียนเรื่อง ผู�สร�างภาพ และผู�วางหน�าหนังสือ 

2.2.3 ภาพชุดเสนอเรื่องราวต,อเนื่องกัน หมายถึง ภาพท่ีสร�างเรื่องราวติดต,อกัน
ไป มีตัวหนังสือประกอบเล็กน�อย 

2.2.4 ภาพชุดเสนอเรื่องราวผสมกับเนื้อเรื่อง หมายถึง ภาพประกอบท่ีมีหลาย
ภาพติดต,อกันไป พร�อมท้ังมีเนื้อเรื่องประกอบ 

2.3 จําแนกตามลักษณะการทําแม,พิมพ6 
อาจจําแนกภาพประกอบตามลักษณะการทําแม,พิมพ6ได� 4 ชนิด ดังนี้ 
2.3.1 ภาพลายเส�น คือ ภาพประกอบท่ีไม,มีส,วนเป.นสีเทา มีแต,เส�นสีดํากับพ้ืน

กระดาษสีขาวเท,านั้น เป.นภาพท่ีเกิดจากการทําแม,พิมพ6จากต�นฉบับภาพท่ีเขียนด�วยเส�นหมึก พู,กัน
แห�ง ดินสอ ต�นฉบับของภาพนั้นไปทําแม,พิมพ6จะปรากฏเส�นตามท่ีเขียน 

2.3.2 ภาพลายสกรีน คือ ภาพท่ีต�องถ,ายผ,านการสกรีน ก,อนจะทําแม,พิมพ6 
ภาพท่ีพิมพ6ออกมาจะมีสีเทาน้ําหนักต,าง ๆ กันออกมาอยู,ในภาพเดียว เป.นภาพท่ีพิมพ6ต�นฉบับจากการ
ถ,ายภาพ ภาพสีน้ําหรือสีน้ํามันท่ีเขียนด�วยพู,กัน เป.นต�น 

2.3.3 ภาพสีและภาพสีธรรมชาติ คือ ภาพลายสกรีนท่ีใช�สีประกอบในภาพด�วย 
ทําให�ภาพน,าดูเหมือนของจริงมากยิ่งข้ึน ภาพสีนั้นอาจเป.นภาพลายเส�นหรือภาพลานสกรีนก็ได� แต,
ภาพสีธรรมชาตินั้นเป.นภาพสกรีน และอย,างน�อยต�องใช�สี 4 สี 

2.3.4 ภาพผสม คือ ภาพท่ีมีท้ังลายเส�นและลายสกรีนผสมกัน บางภาพอาจ
สร�างปนกันได� โดยบางส,วนเป.นภาพลายเส�น บ,างส,วนเป.นภาพลายสกรีน 

สรุปสรุปสรุปสรุป ชนิดของภาพประกอบใน “โครงการจัดทําหนังสือวรรณกรรมพร�อมภาพประกอบ
ลายเส�น” หากจําแนกตามลักษณะของภาพ จะอยู,ในกลุ,มภาพเขียน เนื่องจากภาพท่ีใช�เป.นภาพท่ีเกิด
จากการวาดมือ หากจําแนกตามลักษณะการใช� จะอยู,ในกลุ,มภาพท่ีสัมพันธ6กับเนื้อเรื่อง หากจําแนก
ตามลักษณะแม,พิมพ6 จะอยู,ในกลุ,มภาพลายเส�น 
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3. องค6ประกอบสําคัญในการเขียนภาพประกอบ 
จารุพรรณ ทรัพย6ปรุง (2543: 19) ได�กล,าวถึงองค6ประกอบสําคัญในการเขียน

ภาพประกอบไว� ดังนี้ 
3.1 ความสัมพันธ6ระหว,างภาพประกอบกับเนื้อเรื่อง 

การสร�างภาพประกอบให�มีความสัมพันธ6กับเนื้อเรื่องต�องยึดหลัก ดังนี้ 
3.1.1 ก,อนสร�างภาพเขียนควรอ,านเนื้อเรื่องให�รู�เรื่องโดยตลอดเสียก,อน 
3.1.2 จับหัวข�อตอนใดตอนหนึ่งของเรื่อง มาสร�างเป.นภาพประกอบในหน�า

หนังสือนั้น ๆ โดยมีข�อความและภาพตรงกัน 
3.1.3 ภาพจะต�องเป.นเครื่องช,วยให�เห็นเค�าโครงเรื่อง ช,วยแปลความหมาย 

หรือช,วยขยายความเข�าใจเรื่องได�ดี จะต�องช,วยสร�างอารมณ6ของเรื่องให�สัมพันธ6กับเนื้อเรื่องจะต�อง
ตรงกับลักษณะตัวละคร ฉาก  

3.2 รูปแบบของการจัดภาพ 
การจัดภาพของแต,ละภาพประกอบมี 9 รูปแบบ ดังนี้ 
3.2.1 การจัดภาพตามลักษณะความเด,น เป.นการจัดภาพท่ีต�องการความโดด

เด,น เพ่ือเป.นการจูงสายตาของผู�ดูให�พุ,งสู,จุดนั้น 
3.2.2 การจัดภาพตามลักษณะการซํ้า หมายถึง การซํ้าของรูปแบบหรือรูปทรง 

การจัดภาพชนิดนั้นเป.นการจัดภาพชนิดท่ีมีลักษณะต,อเนื่องกัน ซํ้า ๆ กัน ต้ังแต,สองอย,างข้ึนไป จะมี
รูปแบบลวดลายเหมือนผลงานของรูปและพ้ืนในลักษณะการซํ้า 

3.2.3 การจัดภาพลักษณะการกระจายรัศมี เป.นการจัดภาพท่ีมีรัศมีหรือแสงพุ,ง
ออกรอบตัว มีความสําคัญในการนําไปใช�ในการออกแบบเป.นวงกลม ทําให�เกิดความเคลื่อนไหวโดยมี
แกนกลาง ทําให�ดูอ,อนหวาน นุ,มนวล 

3.2.4 การจัดภาพตามลักษณะการเป.นตัวกลาง เป.นการทําให�สิ่งขัดแย�ง
กลมกลืนกัน ด�วยการใช�ตัวกลางเข�าไปประสาน  

3.2.5 การจัดภาพลักษณะสมดุลชนิดส,วนประกอบสองข�างของแกนสมดุล
เท,ากัน เป.นการจัดภาพให�ส,วนประกอบสองข�างของแกนกลางหรือแกนสมดุลมีลักษณะเหมือนกันเห็น
ได�ชัดเจน เป.นการออกแบบจัดวางให�เท,ากันโดยรูปร,างและขนาดเหมือนกัน 

3.2.6 การจัดภาพลักษณะสมดุลชนิดส,วนประกอบสองข�างของแกนสมดุลไม,
เท,ากัน เป.นการจัดภาพให�มีขนาด รูปร,าง สี แตกต,างกันท้ังสองข�าง แต,เม่ือผู�ดูดูแล�วมีน้ําหนักเท,ากัน
ได� 

3.2.7 การจัดภาพลักษณะรูปทรงกลม เป.นการจัดภาพท่ีมีลักษณะหมุนเวียน มี
ขอบเขตจํากัด เป.นกลุ,มเป.นก�อน รูปทรงกลมมีโครงสร�างเดียวกับลูกฟุตบอล เทนนิส เป.นต�น 
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3.2.8 การจัดภาพลักษณะรูปสามเหลี่ยม เป.นการจัดภาพมีลักษณะรูป
สามเหลี่ยม จะมีด�านเท,าหรือไม,เท,านั้นไม,กําหนด ขอให�เป.นลักษณะรูปสามเหลี่ยม ทําให�รู�สึกจํากัด
ขอบเขต ไม,นิ่มนวล 

3.2.9 การจัดภาพลักษณะการโยงสายตาให�รวมท่ีจุดเดียวกัน เป.นการจัดภาพท่ี
มีลักษณะการโยงสายตาให�ไปพบกับจุดสนใจ เป.นการจัดท่ีถูกเกณฑ6ท่ีสุด ให�ความรู�สึกดึงดูดสายตา 
ชวนติดตาม ไม,น,าเบื่อ แสดงระยะใกล�ไกลได� 

4. ความรู�พ้ืนฐานสําหรับการเขียนภาพประกอบ 
จารุพรรณ ทรัพย6ปรุง (2543: 37-42) กล,าวว,า ผู�เขียนภาพประกอบจะต�องรู�จัก

ธรรมชาติท่ัวไป และสามารถถ,ายทอดสิ่งท่ีมีชีวิตอยู,แล�วตามธรรมชาติออกมาเป.นภาพประกอบได�
เหมาะสม 

4.1 ความรู�เก่ียวกับธรรมชาติท่ัว ๆ ไป และวิธีการถ,ายทอด 
การถ,ายทอดธรรมชาติกระทําได� 3 วิธี คือ 
4.1.1 ถ,ายทอดตามความเป.นจริง เป.นภาพประกอบท่ีเม่ือดูแล�วสามารถเข�าใจ

ได�ทันทีว,าเป.นรูปอะไร 
4.1.2 ถ,ายทอดตามความรู�สึก เป.นภาพประกอบท่ีมีการดัดแปลงจากความเป.น

จริง แบ,งออกมาได� 3 ชนิด คือ 
- ถ,ายทอดตามการตัดทอนหรือบิดเบี้ยว คือการตัดทอนรายละเอียดของ

ภาพออกไป แต,ผู�ดูก็สามารถเข�าใจได� 
- ถ,ายทอดด�วยการดัดแปลงให�เกินจริง เป.นภาพท่ีเกิดข้ึนจากจินตนาการ

ของศิลปTน 
- ถ,ายทอดด�วยการสลับตําแหน,ง เป.นภาพท่ีเกิดจากการจัดวางใหม,ให�

เปลี่ยนไปจากความเป.นจริง    
4.1.3 ถ,ายทอดโดยไม,มีจุดมุ,งหมาย เป.นภาพสัญลักษณ6 มี 2 ชนิด คือ 

- รูปเรขาคณิต 
- รูปอิสระ    

4.2 ความรู�เก่ียวกับมวลธาตุหรือทัศนธาตุ 
พีระพงษ6 กุลพิศาล (2531: 53 อ�างถึงใน จารุพรรณ ทรัพย6ปรุง 2543: 42-48) 

กล,าวว,ามวลธาตุคือองค6ประกอบของศิลปะ สามารถอธิบายโดยสังเขป ดังนี้ 
4.2.1 เส�น เป.นมวลธาตุหรือทัศนธาตุท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะเป.นพ้ืนฐานของทุกสิ่ง

ในจักรวาล ซ่ึงแต,ละเส�นจะให�ความรู�สึกแตกต,างออกไป ดังนี้ 
- เส�นตรง ให�ความรู�สึกสงบม่ันคงแข็งแรง สง,า แน,นอน หยาบ 
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- เส�นคด เส�นลูกคลื่น ให�ความรู�สึกสบาย ผ,อนคลาย เปลี่ยนแปลง 
เคลื่อนไหวช�า สุภาพ นุ,มนวล 

- เส�นคดเค้ียววงแคบ ให�ความรู�สึกรวดเร็ว รุนแรง เต็มไปด�วยพลังการ
เคลื่อนไหว 

- เส�นโค�งของวงกลม ให�ความรู�สึกถึงทิศทางท่ีแน,นอน ตายตัว ไม,มีการ
เปลี่ยนแปลง ซํ้า น,าเบื่อ จืดชืด 

- เส�นหยัก เปลี่ยนทิศทางรวดเร็ว เฉียบขาด มีจังหวะ ขัดแย�งรุนแรง มี
พลังต,อต�าน 

- เส�นหมุนวน ให�ความรู�สึกเคลื่อนไหว คลี่คลาย และเติบโต 
    

4.2.2 ลักษณะผิว หมายถึง ลักษณะระนาบผิวของวัตถุใด ๆ ท่ีสามารถรับรู�ได�
จากการสัมผัสแตะต�อง อาจลื่น เป.นมัน หยาบ เป.นต�น 

4.2.3 รูปร,าง รูปทรง รูปร,างมีลักษณะเป.น 2 มิติ ในขณะท่ีท่ีรูปทรงมีลักษณะ
เป.น 3 มิติ 

4.2.4 ช,องว,าง หมายถึง พ้ืนท่ีส,วนท่ีเป.นพ้ืน ทําให�รูปเด,น น,ามอง 
4.3 ความรู�เก่ียวกับลักษณะของภาพประกอบ 

ภาพประกอบมี 6 ลักษณะใหญ, ๆ ดังนี้ (จารุพรรณ ทรัพย6ปรุง 2543: 48-54) 
4.3.1 ลักษณะเหมือนจริง เป.นภาพเหมือนจริง ท้ังการจัดแสงเงา สัดส,วน 

อารมณ6 
4.3.2 ลักษณะสร�างสรรค6หรือจินตนาการ เป.นภาพประกอบความนึกคิด ความ

ฝVน ไม,จําเป.นต�องเป.นความจริง 
4.3.3 ลักษณะการเขียนภาพแบบรูปทรงเรขาคณิต เช,นรูปวงกลม สามเหลี่ยม 

มาต,อกันเป.นรูปภาพ 
4.3.4 ลักษณะการใช�รูปทรงซ่ึงเป.นสัญลักษณ6มาแทนค,าความหมายในภาพ  
4.3.5 ลักษณะการเขียนภาพการ6ตูน เป.นภาพท่ีผิดไปจากความเป.นจริง จะน�อย

กว,าหรือมากกว,าเดิมก็ได� มีจุดมุ,งหมายในการล�อเลียน 
4.3.6 ลักษณะการเขียนภาพสัตว6 

สรุปสรุปสรุปสรุป ใน “โครงการจัดทําหนังสือวรรณกรรมพร�อมภาพประกอบลายเส�น” จะใช�หลักการ
องค6ประกอบสําคัญในการเขียนภาพประกอบและความรู�พ้ืนฐานสําหรับการเขียนภาพประกอบ ดังท่ี
กล,าวข�างต�นในมาวาดภาพประกอบ ตามความเหมาะสมของเนื้อเรื่อง 
    

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



28 

 

ทฤษฎีทฤษฎีทฤษฎีทฤษฎีการออกแบบตัวอักษรการออกแบบตัวอักษรการออกแบบตัวอักษรการออกแบบตัวอักษร    
อารยะ ศรีกัลยาณบุตร (2550: 78-105) ได�อธิบายหลักในการออกแบบตัวอักษรไว�

ดังต,อไปนี้ 
1. ตัวพิมพ6ในภาษาอังกฤษ (ตัวโรมัน) 

1.1 ประเภทของตัวพิมพ6ในภาษาอังกฤษ (โรมัน) 
ตัวอักษรท่ีใช�เป.นตัวพิมพ6ในภาษาอังกฤษท่ีจริงแล�วคือตัวอักษรท่ีมีรากมาจาก

ภาษาละตินท่ีได�มีการพัฒนาคิดค�นแบบใหม, ๆ ข้ึนมาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ในปVจจุบันมีแบบ
อักษรท่ีใช�เป.นตัวพิมพ6อยู,มากมายแทบจะนับไม,ถ�วนอย,างไรก็ตามประเภทของตัวพิมพ6เหล,านั้น
สามารถนํามาจัดแบ,งเป.นหมวดหมู,ได�เป.นประเภทใหญ, ๆ ดังนี้ 

1.1.1 ตัวพิมพ6แบบตัวคัดลายมือ เป.นตัวพิมพ6ท่ีมีลักษณะเหมือนตัวคัดลายมือ
หรือตัวพิมพ6ท่ีดูเหมือนเขียนด�วยปากกาคอแร�ง บางครั้งก็เรียกว,าตัวอาลักษณ6ส,วนใหญ,มักมีลักษณะ
ความหนาบางของเส�นตัวอักษรไม,เท,ากัน ตลอดท้ังตัวอักษรนิยมใช�ในงานการเรียงพิมพ6ข�อความสั้น ๆ 
และนิยมใช�ในงานออกแบบท่ีต�องการให�ดูเก,าแก,หรือโบราณตัวพิมพ6นี้ ท่ีสําคัญ เช,น โรทันดา 
(Rotunda) 

1.1.2 ตัวพิมพ6แบบตัวเขียน เป.นตัวพิมพ6ท่ีมีลักษณะเหมือนตัวลายมือเขียน คือ
เป.นตัวพิมพ6ท่ีมีเส�นต,อเนื่องกันระหว,างแต,ละตัว ส,วนใหญ,มักมีลักษณะความหนาบางของเส�นตัวอักษร
ไม,เท,ากัน ตลอดท้ังตัวอักษรนิยมใช�ในการเรียงพิมพ6ข�อความสั้น ๆ เช,น บัตรเชิญ ตัวพิมพ6แบบนี้ท่ี
สําคัญ เช,น โคโรเนท (Coronet) 

1.1.3 ตัวพิมพ6แบบเซอริฟ เป.นตัวพิมพ6ท่ีมีส,วนท่ีเป.นฐานหรือต่ิง บางครั้งก็
เรียกว,าตัวมีเชิง ส,วนใหญ,มักมีลักษณะความหนาบางของเส�นตัวอักษรไม,เท,ากัน ตลอดท้ังตัวอักษรใน
อดีตนิยมใช�ในการเรียงพิมพ6ข�อความท่ีมีขนาดยาว ๆ เนื่องจากเชื่อว,าเป.นตัวพิมพ6ท่ีอ,านง,ายกว,า
ตัวอักษรท่ีไม,มีฐานหรือต่ิงแบบตัวพิมพ6เซอริฟ แบ,งเป.นประเภทย,อย ๆ ได� ดังนี้ 

- ตัวพิมพ6แบบโอลด6สไตล6 เป.นตัวพิมพ6ท่ีมีฐานหรือต่ิงท่ีมีจุดเด,นอยู,ท่ีส,วน
ท่ีเป.นเส�นทแยงของตัวอักษร โดยส,วนท่ีบางท่ีสุดจะเป.นมุมของตัวอักษรไม,ใช,ส,วนบนหรือล,างหรือ
ตัวอักษรแบบเซอริฟอ่ืน ๆ ตัวพิมพ6แบบนี้ท่ีสําคัญ เช,นการามอนด6 (Garamond) กาวดีโอลด6สไตล6 
(Goudy old style) และพาลาติโน (Palatino) 

- ตัวพิมพ6แบบทรานสิชันแนล เป.นตัวพิมพ6ท่ีมีฐานหรือต่ิง ท่ีมีจุดเด,นอยู,
ท่ีส,วนท่ีหนาและบางมีความแตกต,างกันมากกว,าตัวพิมพ6แบบโอลด6สไตล6บางครั้งก็เรียกตัวพิมพ6แบบนี้
ว,าตัวบาโรค (Baroque) ตัวพิมพ6แบบนี้ท่ีสําคัญ เช,น ไทมส6นิวโรมัน (Times new Roman) และบาส
เคอร6วิลล6 (Baskerville) 
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 - ตัวพิมพ6แบบสแควร6เซอริฟ เป.นตัวพิมพ6ท่ีมีฐานหรือต่ิงท่ีลักษณะเป.น
สี่เหลี่ยมส,วนใหญ, มีลักษณะความหนาบางของเส�นตัวอักษรไม,เท,ากันตลอดท้ังตัวอักษร ตัวอักษร
ประเภทนี้ได�รับการพัฒนาข้ึนครั้งแรกในประเทศอังกฤษ ในช,วงท่ีมีความนิยมศิลปวัฒนธรรมของ
ประเทศอียิปต6 บางครั้งจึงมีการเรียกตัวอักษรแบบนี้ว,าตัวอียิปต6เตียน (Egyptian) หรือตัวแอนติคส6 
(Antique) ตัวพิมพ6แบบนี้ท่ีสําคัญ เช,น คลาเรนดอน (Clarendon) ร�อกเวล (Rockwell) และคูเรีย 
(Courier)  

- ตัวพิมพ6แบบโมเดิร6น (Modern) เป.นตัวพิมพ6ท่ีมีส,วนท่ีเป.นฐานหรือต่ิง 
มีจุดเด,นอยู,ท่ีส,วนท่ีหนาและบาง มีความแตกต,างกันมากกว,าตัวแบบเซอริฟอ่ืน ๆ โดยส,วนท่ีเป.น
เส�นแนวต้ังของตัวอักษรมักจะเป.นตัวตรงและหนา ในขณะท่ีส,วนท่ีฐานหรือต่ิงจะบางมาก ตัวพิมพ6
แบบนี้ท่ีสําคัญ เช,น โบโดนี (Bodoni) และเซนจูรีสกูลบุ�ค (Century schoolbook) 

1.1.4 ตัวพิมพ6แบบแซนส6เซอริฟ เป.นตัวพิมพ6 ท่ีไม,ส,วนท่ีเป.นฐานหรือต่ิง 
บางครั้งก็เรียกว,าตัวไม,มีเชิง ส,วนใหญ,มักมีลักษณะความหนาบางของเส�นตัวอักษรเท,ากันตลอดท้ังตัว 
อักษรตัวพิมพ6ประเภทนี้ท่ีมีความหนาไม,เท,ากันตลอดท้ังตัวอักษรจะเรียกว,าตัวกอธิกส6 (Gothics) ใน
อดีตนิยมใช�ในการเรียงพิมพ6ข�อความพาดหัว ไม,ใช�กับข�อความท่ีมีขนาดยาว ๆ เนื่องจากเชื่อว,าเป.น
ตัวพิมพ6ท่ีอ,านยากกว,าตัวพิมพ6ท่ีมีฐานหรือต่ิง แต,เนื่องจากเทคโนโลยีท่ีดีข้ึนทําให�เกิดความคมชัดจนใน
ปVจจุบันสามารถนํามาใช�ได�ไม,แตกต,างกัน ตัวพิมพ6แบบนี้ท่ีสําคัญ เช,น เฮลเวติก�า (Helvetica) เอเรียล 
(Arial) และยูนิเวิร6ส (Univers) 

1.1.5 ตัวพิมพ6ตัวตกแต,ง เป.นตัวพิมพ6ท่ีมีลักษณะพิเศษแตกต,างกว,าตัวพิมพ6ท่ี
เห็นกันบ,อย ๆ มีรูปแบบการใช�งานเพ่ือการตกแต,งโดยเฉพาะและไม,เหมาะสมท่ีจะนํามาใช�พิมพ6เป.น
ข�อความ ดังนั้น จึงนิยมใช�กับข�อความสั้น ๆ ท่ีเป.นพาดหัวหรือหัวเรื่องเพ่ือเรียกร�องความสนใจ 
นอกจากตัวพิมพ6ประเภทนี้จะได�รับการออกแบบให�มีลักษณะแปลกตาแล�วบางครั้งยังมีการนําภาพ 
เช,น ภาพคนภาพสัตว6เข�ามาประกอบเป.นส,วนหนึ่งของตัวพิมพ6ด�วย 

1.2 โครงสร�างของตัวพิมพ6ภาษาอังกฤษ (โรมัน) 
ตัวพิมพ6ภาษาอังกฤษ (โรมัน) จะมีส,วนสําคัญดังนี้ 
1.2.1 เส�นลําตัว (Stem) หมายถึง เส�นหลักทางต้ังหรือทางเฉียงของตัวพิมพ6 
1.2.2 แขน (Arm) หมายถึง เส�นสั้น ๆ ท่ีแยกจากเส�นลําตัวของตัวพิมพ6ทางด�าน

บน 
1.2.3 ขา (Leg) หมายถึง เส�นสั้นท่ีแยกจากเส�นลําตัวของตัวพิมพ6ทางด�านล,าง 
1.2.4 ปลายแหลมบน (Apex) หมายถึง ส,วนแหลมด�านบนท่ีเกิดจากการมาเจอ

กันของเส�นเฉียง 2 เส�นของตัวพิมพ6 ส,วนปลายแหลม (Vertex) หมายถึง ส,วนแหลมด�านล,างท่ีเกิดจาก
การมาเจอกันของเส�นเฉียง 2 เส�นของตัวพิมพ6 
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1.2.5 เซอริฟ (Serif) หมายถึง เส�นต่ิงท่ีปลายเส�นของตัวพิมพ6 
1.2.6 เส�นหางบน (Ascender) หมายถึง เส�นลําตัวท่ียื่นข้ึนข�างบน ส,วนหางล,าง

(Descender) ส,วนเส�นลําตัวท่ียื่นลงข�างล,าง 
1.2.7 แอ,ง (Counter) หมายถึง ท่ีว,างในตัวอักษรไม,ว,าจะเป.นท่ีว,างท่ีถูกปTด

ล�อมโดยรอบเช,น P หรือถูกปTดล�อมบางส,วนเช,น C 
1.2.8 ครอสบาร6 (Cross Bar) หมายถึง เส�นขวางในแนวนอนซ่ึงเชื่อมเส�นลําตัว

สองเส�น 
1.3 การกําหนดเส�นและส,วนต,าง ๆ ของโครงสร�างสําคัญ ๆ ของตัวพิมพ6ดังนี้ 

1.3.1 เส�นฐาน (Baseline) เป.นเส�นสมมติเพ่ือใช�เป.นแนวฐานของตัวพิมพ6
เหมือนเป.นเส�นระดับสําหรับตัวพิมพ6ทุกตัวท่ีอยู,ในบรรทัดเดียวกัน 

1.3.2 มีเดียน (Median) เป.นเส�นสมมติท่ีกําหนดความสูงของตัวพิมพ6ท่ีเป.นตัว
ตาม 

1.3.3 ความสูงเอ็กซ6 (X-height) เป.นขนาดความสูงของตัวพิมพ6ท่ีเป.นตัวตามซ่ึง
เป.นระยะระหว,างเส�นฐานและมีเดียน 

1.3.4 แคปไฮท6 (Cap height) เป.นเส�นสมมติท่ีกําหนดความสูงของตัวพิมพ6ท่ี
เป.นตัวนํา 

1.3.5 ความสูงเส�นหางบน (Ascender height) เป.นเส�นสมมติท่ีกําหนดความ
สูงของเส�นหางบน 

1.3.6 ความสูงหางล,าง (Descender height) เป.นเส�นสมติท่ีกําหนดความสูง
ของเส�นหางล,าง 

2. ประเภทตัวพิมพ6ในภาษาไทย 
มีแบ,งประเภทของตัวอักษรไทยไว�หลายลักษณะ ดังนี้ 
2.1 ราชบัณฑิตยสถานได�แบ,งรูปแบบของตัวอักษรไทยไว� 3 แบบดังนี้ 

2.1.1 ตัวแบบหลัก หมายถึง แบบตัวอักษรท่ีต�องสมบูรณ6ตามหลักเกณฑ6
มาตรฐานท่ีราชบัณฑิตยสถานได�กําหนดไว� 

2.1.2 ตัวแบบเลือก หมายถึง แบบตัวอักษรท่ีมีความแตกต,างไปจากหลักเกณฑ6
มาตรฐานท่ีราชบัณฑิตยสถานได�กําหนดไว�บ�างแต,ก็เป.นแบบท่ีนิยมใช�และถือว,าถูกต�องเช,นกัน 

2.1.3 ตัวแบบแปร หมายถึง แบบตัวอักษรท่ีเป.นท่ีนิยมใช�แต,มีความแตกต,าง
และไม,จัดให�เข�ากับหลักเกณฑ6มาตรฐานท่ีราชบัณฑิตยสถานได�กําหนดไว� เช,น ตัวพิมพ6ตกแต,งต,าง ๆ 

2.2 ศาสตราจารย6กําธร สถิรกุล (อ�างถึงใน อารยะ ศรีกัลยาณบุตร 2550: 82) ได�
แบ,งตัวพิมพ6ไทยเฉพาะท่ีเป.นตัวพิมพ6เนื้อเรื่องออกเป.น 3 กลุ,มดังนี้ 
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2.2.1 แบบตัวเหลี่ยม หมายถึง แบบตัวอักษรท่ีมีเส�นหนาบางเสมอกันตลอด
ท้ังตัว มีเส�นนอนด�านบนตัวอักษรหักเป.นเหลี่ยม 

2.2.2 แบบตัวธรรมดา หมายถึง แบบตัวอักษรท่ีมีเส�นหนาบางเสมอกันตลอด
ท้ังตัว มีเส�นนอนด�านบนตัวอักษรเป.นเส�นโค�ง 

2.2.3 แบบตัวฝรั่งเศส หมายถึง แบบตัวอักษรท่ีมีเส�นหนาบางไม,เท,ากันตลอด
ท้ังตัวและมีความหนาและดํามากกว,าตัวอักษรแบบเหลี่ยมและแบบตัวธรรมดา 

2.3 ประเภทของตัวอักษรไทยเม่ือเทียบกับเกณฑ6การแบ,งประเภทตัวพิมพ6
ภาษาอังกฤษ (โรมัน) อย,างไรก็ตามการแบ,งตัวอักษรให�ครอบคลุมตัวพิมพ6ท้ังหมดท่ีเป.นท่ีนิยมใช�กันใน
ประเทศไทยนั้นอาจจะใช�การเทียบกับเกณฑ6การแบ,งประเภทตัวพิมพ6ภาษาอังกฤษ (โรมัน) โดย
แบ,งเป.นประเภทใหญ, ๆ 5 ประเภท และแต,ละประเภทแบ,งย,อยเป.นแบบตัวท่ีมีเส�นตัวอักษรเท,ากัน
และไม,เท,ากันดังนี้ (อารยะ ศรีกัลยาณบุตร 2550: 82) 

2.3.1 ตัวอาลักษณ6 หมายถึง เป.นตัวพิมพ6ท่ีมีลักษณะเหมือนตัวคัดลายมือหรือ
ตัวพิมพ6ท่ีเขียนด�วยปากกาคอแร�ง นิยมใช�ในการเรียงพิมพ6ข�อความสั้นและต�องการให�ดูเก,าแก,โบราณ
เช,น ประกาศนียบัตร แบ,งออกได�เป.นตัวอาลักษณ6ท่ีเส�นตัวอักษรเท,ากันและตัวอาลักษณ6ท่ีเส�น
ตัวอักษรไม,เท,ากัน 

2.3.2 ตัวพิมพ6แบบเขียน หมายถึง เป.นตัวพิมพ6 ท่ี มีลักษณะเหมือนตัว
ลายมือเขียน นิยมใช�ในการเรียงพิมพ6ข�อความสั้น ๆ เช,น บัตรเชิญ แบ,งได�ออกเป.นตัวพิมพ6แบบเขียน
ท่ีเส�นตัวอักษรเท,ากันและตัวพิมพ6แบบเขียนท่ีเส�นตัวอักษรไม,เท,ากัน 

2.3.3 ตัวพิมพ6แบบมีหัว หมายถึง ตัวพิมพ6ท่ีมีหัวเป.นวงกลมท่ีใช�เป.นตัวข�อความ
เนื้อเรื่องเป.นแบบตัวภาษาไทยท่ีอ,านง,ายท่ีสุด จึงนิยมใช�กับการพิมพ6ข�อความขนาดยาว ๆ แบ,งได�
ออกเป.นตัวพิมพ6แบบมีหัวท่ีเส�นตัวอักษรเท,ากันและตัวพิมพ6แบบมีหัวท่ีเส�นตัวอักษรไม,เท,ากัน 

2.3.4 ตัวพิมพ6แบบไม,มีหัวหรือหัวปาด หมายถึง ตัวพิมพ6แบบท่ีมีหัวเป.นจงอย
เหมือนถูกปาดออก แบ,งออกได�เป.นตัวพิมพ6แบบไม,มีหัวหรือหัวปาดท่ีเส�นตัวอักษรเท,ากันและตัวพิมพ6
แบบไม,มีหัวหรือหัวปาดท่ีเส�นตัวอักษรไม,เท,ากัน 

2.3.5 ตัวพิมพ6แบบตัวตกแต,ง หมายถึง ตัวพิมพ6ท่ีได�รับการออกแบบให�มี
ลักษณะแปลกออกไปเป.นพิเศษ มักจะใช�กับข�อความสั้น ๆ เช,น พาดหัวหรือใช�เพ่ือเน�นหรือสร�างความ
โดดเด,นตัวพิมพ6แบบตัวตกแต,ง สามารถบ,งบอกบุคลิกภาพของผลงานการออกแบบได�ดีแต,มักไม,ใช�
เป.นตัวเนื้อเรื่องเพราะอ,านค,อนข�างยาก แบ,งออกได�เป.น ตัวพิมพ6แบบตัวตกแต,งท่ีเส�นตัวอักษรเท,ากัน
และตัวพิมพ6แบบตัวตกแต,งท่ีเส�นตัวอักษรไม,เท,ากัน 

3. ประจักษ6ภาพ (Legibility) และสภาพอ,านเข�าใจง,าย (Readability) 
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ในการนําตัวอักษรไปใช�งานนั้นจะต�องพิจารณาคุณสมบัติของตัวอักษรใน 2 มิติท่ี
แตกต,างกันคือ ประจักษ6ภาพและสภาพอ,านเข�าใจง,าย  

ประจักษ6ภาพเป.นคุณสมบัติของอักษรท่ีเก่ียวเนื่องมาจากการออกแบบตัวอักษรนั้น 
ๆ ในด�านของรูปร,างของตัวอักษรแต,ละตัว ประจักษ6ภาพมีอิทธิพลโดยตรงต,อความรวดเร็วในการระบุ
ว,าตัวอักษรนั้นเป.นตัวอักษรอะไรและความรวดเร็วในการสามารถแยกแยะตัวอักษรตัวหนึ่งออกจาก
ตัวอักษรอีกตัวหนึ่งได� ประจักษ6ภาพมีความสําคัญในการออกแบบท่ีมีตัวอักษรเป.นองค6ประกอบ 
โดยเฉพาะอย,างยิ่งการออกแบบปjายสัญลักษณ6 ตราสัญลักษณ6 ปjายประกาศ ปjายข�างรถหรือสิ่งท่ี
ต�องการการอ,านอย,างรวดเร็ว 

ในการนําตัวอักษรท่ีได�รับการออกแบบไว�แล�วมาใช�งาน นักออกแบบเรขศิลปiไม,
สามารถแก�ไขหรือปรับปรุงคุณสมบัติด�านประจักษ6ภาพของตัวอักษรแบบนั้น ๆ ได� เนื่องจากเป.นสิ่ง
เฉพาะตัวของตัวอักษรแบบนั้น ส,วนสภาพการอ,านเข�าใจง,ายเป.นคุณสมบัติของตัวอักษรท่ีเก่ียวกับ
ความสบายในการอ,านข�อมูลรวมท้ังความสามารถในการติดตามเนื้อหาได�อย,างถูกต�อง ต,อเนื่อง โดย
พิจารณาจากภาพรวมของสิ่งพิมพ6 ท้ังหน�าในการออกแบบให�เกิดสภาพอ,านเข�าใจง,ายนั้นจะต�อง
คํานึงถึงตัวแปรต,าง ๆ ในข้ันตอนต้ังแต,การเรียงตัวอักษรข้ึนเป.นคํา จากคําเป.นประโยค ขนาดของ
ตัวอักษร ความยาวของบรรทัด ขนาดของช,วงบรรทัด ลักษณะการจัดคอลัมน6ในหน�ากระดาษ ความ
แตกต,างกันระหว,างสีของตัวอักษรและสีของพ้ืนกระดาษ ความละเอียดหรือความหยาบของเนื้อ
กระดาษ ความสัมพันธ6ท่ีดีของตัวอักษรและองค6ประกอบอ่ืน ๆ ในหน�ากระดาษ รวมท้ังความ
เหมาะสมสอดคล�องกับบุคลิกภาพของแบบตัวอักษรกับเนื้อหาท่ีต�องการนําเสนอ นักออกแบบเรข
ศิลปiสามารถสร�างคุณสมบัติด�านสภาพการอ,านเข�าใจง,ายให�เกิดข้ึนได�ด�วยการจัดวาง ไม,ว,าจะเป.นการ
จัดวางตัวอักษรท่ีมีประจักษ6ภาพท่ีไม,ดีนักให�มีสภาพการอ,านเข�าใจง,ายท่ีดีข้ึนหรือในทางตรงกันข�ามก็
อาจนําตัวอักษรท่ีได�รับการออกแบบท่ีมีประจักษ6ภาพท่ีดีแต,นํามาจัดวางให�เกิดสภาพการอ,านเข�าใจ
ง,ายท่ีไม,ดีก็ได� ท้ังนี้ แล�วแต,วัตถุประสงค6ของการออกแบบครั้งนั้น ๆ จึงเห็นว,าประจักษ6ภาพและสภาพ
การอ,านเข�าใจง,ายเป.นคุณสมบัติการใช�ตัวอักษรหรือตัวพิมพ6ท่ีไม,เหมือนกันแม�จะมีความเก่ียวข�องกันก็
ตาม 

สรุปสรุปสรุปสรุป ในการออกแบบตัวอักษรใน “โครงการการจัดทําหนังสือวรรณกรรมพร�อม
ภาพประกอบลายเส�น” จะแบ,งออกเป.นตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยภาษาอังกฤษนั้นจะ
เลือกใช�ตัวอักษรแบบตกแต,งในส,วนของชื่อบท ส,วนตัวอักษรภาษาไทยจะเลือกใช�แบบตัวพิมพ6แบบมี
หัว เพ่ือความสะดวกในการอ,าน 
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ทฤษฎีการออกแบบและจัดทําหนังสือเล,มทฤษฎีการออกแบบและจัดทําหนังสือเล,มทฤษฎีการออกแบบและจัดทําหนังสือเล,มทฤษฎีการออกแบบและจัดทําหนังสือเล,ม    
หนังสือเล,ม (Book) หมายถึงสื่อสิ่งพิมพ6ท่ีมีเนื้อหาเฉพาะเรื่องเป.นเรื่องเดียวกันอย,าง

ละเอียดท้ังเล,ม ส,วนใหญ,มักเป.นเอกสารทางวิชาการเพ่ือการศึกษา เช,น ตําราเรียน ตําราหนังสือ
อ�างอิง ตลอดจนทางวรรณกรรม เป.นต�น มีการพับและเย็บเล,มมีท้ังท่ีเป.นปกอ,อนและปกแข็ง มีขนาด
และความหนาแตกต,างกันแต,ส,วนใหญ,มีขนาดไม,เกิน 10 x 12 นิ้ว โดยเนื้อในใช�กระดาษบางปก
กระดาษแข็ง ซ่ึงอาจมีปกนอกหุ�มอีกชั้นหนึ่งเพ่ือให�เหมาะสําหรับเก็บเป.นระยะนาน ๆ มีสัดส,วนความ
สูงของหนังสือ ประการสําคัญคือ ไม,มีระยะเวลาในการออกประจํา (ประชิด ทิณบุตร 2539: 15) 

1. ประเภทหนังสือ 
ประเภทหนังสือ แบ,งได� 4 แบบ (อารยะ ศรีกัณยาณบุตร 2550: 161-162) 
1.1 แบ,งโดยท่ัวไปได�แก, 

1.1.1 ฟTกชัน (Fiction) เป.นหนังสือท่ีแต,งข้ึนโดยมีเนื้อหาท่ีเน�นให�เกิดความ
สนุกเพลิดเพลินแก,ผู�อ,านเป.นหลัก อาจจะเป.นเนื้อหาท่ีมีพ้ืนฐานมาจากความเป.นจริงหรือเป.นเนื้อหาท่ี
นึกฝVนข้ึนจากจินตนาการของผู�เขียนล�วน ๆ ก็ได� หนังสือประเภทนี้ ได�แก, นวนิยาย เรื่องสั้น หรือโคลง
กลอนต,าง ๆ 

1.1.2 นอน–ฟTกชัน (Non-Fiction) เป.นหนังสือท่ีแต,งข้ึนโดยมีเนื้อหาท่ีเน�นให�
เกิดความรู�ความเข�าใจในศาสตร6หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งแก,ผู�อ,านเป.นหลัก โดยจะต�องเป.นเนื้อหาท่ีมี 
พ้ืนฐานมาจากความเป.นจริงหรือเป.นเนื้อหาท่ีเกิดจากการค�นคว�าวิจัยและวิเคราะห6ของผู�เขียนหนังสือ
ประเภทนี้ ได�แก, ตําราวิจัย ประวัติ หรือสารคดีต,าง ๆ 

1.2 แบ,งตามลักษณะเนื้อหาได�แก, 
1.2.1 ตําราหรือหนังสือเรียน (Textbook) เป.นหนังสือท่ีแต,งข้ึนโดยมีเนื้อหา

เก่ียวข�องกับศาสตร6ด�านใดด�านหนึ่ง เช,น วิทยาศาสตร6 ภาษาอังกฤษ ศิลปะ ฯลฯ เพ่ือใช�สําหรับ
ประกอบการเรียนการสอนศาสตร6นั้น ๆ ในระดับชั้นต,าง ๆ มีผู�อ,านท่ีเฉพาะเจาะจง คือ นักเรียน นิสิต
นักศึกษา และนักวิชาการ 

1.2.2 หนังสือจําหน,ายท่ัวไป (Trade book) เป.นหนังสือท่ีแต,งข้ึนโดยมีเนื้อหา
เป.นนวนิยายหรือไม,ใช,นวนิยายก็ได� แต,ไม,ได�มุ,งเน�นไปเพ่ือใช�ในการประกอบการเรียนการสอน มีผู�อ,าน
ไม,เฉพาะเจาะจงเหมือนประเภทแรก หนังสือจําหน,ายท่ัวไปครอบคลุมไปถึงหนังสือประเภท “ทําได�
ด�วยตนเอง” (Self-help book) ด�วย 

1.3 แบ,งตามลักษณะรูปเล,มได�แก, 
1.3.1 หนังสือปกแข็ง (Hardcover) เป.นหนังสือท่ีมีการรวมเล,มและหุ�มปกด�วย

กระดาษหรือวัสดุอ่ืนท่ีหนาเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรง ปกติมักจะนิยมใช�กับการทําหนังสือตํารา หนังสือ
อ�างอิง หรือนวนิยายขนาดยาว 
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1.3.2 หนังสือปกอ,อน (Paperback) เป.นหนังสือท่ีมีการรวมเล,มและหุ�มปกด�วย
กระดาษท่ีหนากว,าหน�าอ่ืน แต,ก็ไม,ใช,ปกแข็ง ทําให�มีความแข็งแรงทนทานน�อยกว,าแต,ก็มีราคาถูกกว,า
ในการผลิต จึงมีความนิยมท่ีจะพิมพ6หนังสือประเภทนี้มาก ซ่ึงในปVจจุบันรู�จักกันในชื่อพ็อกเก็ตบุ�ค ใน
ต,างประเทศจะนิยมพิมพ6หนังสือเป.นปกแข็งก,อน เม่ือเริ่มออกขายจนเม่ือผ,านไปสักระยะหนึ่งจึงพิมพ6
เป.นปกอ,อน 

1.3.3 อนุสาร (Booklet) เป.นหนังสือท่ีมีการรวมเล,มและหุ�มปกด�วยกระดาษ
อ,อนมักมีขนาดเล็ก ๆ และมีหน�าไม,ก่ีหน�า ส,วนมากไม,ได�มีไว�จําหน,ายให�สาธารณชนแต,มีเพ่ือใช�ใน
หน,วยงานหรือกลุ,มสมาคม 

1.4 แบ,งตามการเขียนเนื้อหาได�แก, 
1.4.1 หนังสือร�อยแก�ว (Prose) เป.นหนังสือท่ีมีเนื้อหาท่ีเขียนข้ึนในรูปแบบ

ความเรียงท่ีไม,มีการบังคับฉันทลักษณ6 คือ ไม,ได�ใช�แบบแผนในเชิงโคลงกลอนใด ๆ 
1.4.2 หนังสือร�อยกรอง (Poetry หรือ Verse) เป.นหนังสือท่ีมีเนื้อหาท่ีเขียนข้ึน

ในรูปแบบท่ีเป.นไปตามการบังคับฉันทลักษณ6 คือ ใช�แบบแผนต,าง ๆ เช,น โคลงกลอนกาพย6ร,ายลิลิต
เสภา ฯลฯ 

1.4.3 หนังสือการ6ตูน (Comic) เป.นหนังสือท่ีมีเนื้อหาท่ีเขียนข้ึนในรูปแบบ
ภาพวาด หรือบางครั้งก็เป.นภาพถ,ายในการถ,ายทอดเนื้อหา 

สรุปสรุปสรุปสรุป การจําแนกหนังสือทําได�หลายแบบโดยอาจจะแยกตามประเภทเนื้อหา ลักษณะ
รูปเล,มหรือวิธีการเขียนเนื้อหา ซ่ึงใน “โครงการการจัดทําหนังสือวรรณกรรมพร�อมภาพประกอบ
ลายเส�น” แบ,งได�ท่ัวไป เรียกว,า ฟTกชัน เนื่องจากเป.นเรื่องสั้น โดยเน�นความบันเทิงและความจรรโลง
ใจแก,ผู�อ,านเป.นหลัก ถ�าแบ,งตามลักษณะเนื้อหา คือ หนังสือจําหน,ายท่ัวไป แบ,งตามลักษณะรูปเล,ม 
คือ หนังสือปกอ,อน แบ,งตามการเขียนเนื้อหา คือ หนังสือร�อยแก�ว 

2. ส,วนประกอบหนังสือ 
นักวิชาการได�มีการแบ,งส,วนประกอบหนังสือออกเป.น 19 ส,วน โดยมีรายละเอียด

ดังนี้ (อารยะ ศรีกัณยาณบุตร 2550: 163 - 170) 
ส,วนต�นส,วนต�นส,วนต�นส,วนต�น    
2.1 ปกหน�า (Front cover) เป.นส,วนหน�าสุดของหนังสือ เป.นรูปลักษณ6ภายนอกท่ี

ห,อหุ�มเนื้อหาภายในส,วนต,าง ๆ ท่ีจะต�องได�รับการออกแบบและจัดวางองค6ประกอบ ในปกหน�าของ
หนังสือ ได�แก, ชื่อหนังสือหรือชื่อเรื่อง (Title) ชื่อผู�แต,งหรือชื่อผู�แปลภาพประกอบปกหน�า ข�อความ
ประกอบปกหน�า ตราสัญลักษณ6ของสํานักพิมพ6 
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นอกจากนี้ หนังสือบางเล,มโดยเฉพาะหนังสือท่ีมีขนาดใหญ,และหนาอาจจะมีใบหุ�ม
ปก (Book jacket) ซ่ึงเป.นกระดาษหรือวัสดุอ่ืนท่ีหนาหรือแข็งแรงเพ่ือปกปjองปกหน�าเป.นการเพ่ิมเติม
ก็ได� 

2.2 หน�าชื่อเรื่อง (Title page) เป.นหน�าในหน�าแรกส,วนต,าง ๆ ท่ีจะต�องได�รับการ
ออกแบบและจัดวางองค6ประกอบในหน�าชื่อเรื่องได�แก,ชื่อหนังสือหรือชื่อเรื่อง ชื่อผู�แต,งหรือชื่อผู�แปล 

2.3 หน�าลิขสิทธิ์ (Copyright notice and Catalogue number) เป.นหน�าท่ีมี
รายละเอียดต,าง ๆ เก่ียวกับหนังสือ ได�แก, ชื่อหนังสือ ชื่อผู�แต,ง ชื่อผู�พิมพ6 สํานักพิมพ6 ปSท่ีพิมพ6 
จํานวนครั้งท่ีจัดพิมพ6 จํานวนหน�า ข�อมูลเก่ียวกับรายการห�องสมุด (ถ�ามี) และท่ีสําคัญจะต�องระบุว,า
ลิขสิทธิ์ในหนังสือนี้เป.นของผู�ใด หน�านี้มักจะอยู,ท่ีหน�าในของหนังสือในปVจจุบันมีระบบในการระบุ
ข�อมูลต,าง ๆ เก่ียวกับหนังสือเรียกว,าข�อมูลซีไอพี (CIP ย,อมาจาก Cataloging in publication) ซ่ึง
มักจะรวมหมายเลขไอเอสบีเอ็นเอาไว�ด�วย (ISBN ย,อมาจาก International standard book 
number) หมายเลขไอเอสบีเอ็นเป.นเสมือนหมายเลขประจําตัวของหนังสือเล,มนั้น ๆ ซ่ึงจะไม,ซํ้ากับ
หนังสือเล,มอ่ืนใดในโลก โดยหมายเลขนี้จะประกอบด�วยตัวเลข 10 หรือ 13 หลักท่ีระบุถึงประเทศ
หรือภาษา สํานักพิมพ6และหมายเลขหนังสือ บางครั้งอาจจะมีบาร6โค�ด (Bar code) กํากับอยู,ด�วย 

2.4 หน�าอุทิศ (Dedication หรือ Book dedication) เป.นหน�าท่ีอาจเรียกได�ว,าเป.น
พ้ืนท่ีส,วนตัวของผู�เขียน ซ่ึงผู�เขียนจะใช�ในการอุทิศหนังสือเล,มนี้ให�แก,ผู�ใดผู�หนึ่ง ซ่ึงอาจจะเป.นผู�ท่ีมี
บุญคุณในด�านต,าง ๆ หรือผู�ท่ีเป.นแรงบันดาลใจหรือผู�ท่ีเป.นกําลังใจในการจัดทําหนังสือให�แก,ผู�เขียน 

2.5 คํานิยม (Forward) เป.นหน�าท่ีผู�เขียนหรือสํานักพิมพ6ขอให�ผู�อ่ืนซ่ึงมีชื่อเสียงเป.น
ท่ียอมรับในด�านท่ีเก่ียวข�องกับหนังสือนั้นเขียนข้ึนเพ่ือแนะนําหนังสือหรือแนะนําผู�เขียนหนังสือบาง
เล,ม อาจจะไม,มีส,วนประกอบนี้หรือบางเล,มอาจจะมีส,วนประกอบนี้โดยไม,มีหน�าคํานําก็ได� 

2.6 หน�าคํานํา (Preface) เป.นหน�าท่ีให�ข�อมูลเบื้องต�นและแนะนําหนังสือโดยผู�เขียน
หรือสํานักพิมพ6อาจจะกล,าวถึงวัตถุประสงค6ในการเขียนท่ีมาของเนื้อเรื่องหรือประโยชน6ท่ีคาดว,าน,าจะ
เกิดจากหนังสือเล,มนี้ 

2.7 หน�ากิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements หรือ Acknowledgement) 
เป.นหน�าท่ีผู�เขียนหรือสํานักพิมพ6จะใช�ในการแสดงความขอบคุณต,อผู�ท่ีมีส,วนในการจัดทําหนังสือหรือ
เป.นผู�อ่ืนท่ีเก่ียวข�องซ่ึงได�ให�การสนับสนุนด�านต,าง ๆ 

2.8 หน�าสารบัญ (Table of contents) เป.นหน�าท่ีบ,งบอกถึงเนื้อหาท่ีอยู,ในหนังสือ
ว,าเรื่องใด บทใด หรือตอนใดอยู,หน�าไหน 

2.9 สารบัญภาพหรือลําดับภาพประกอบ (List of illustrations) เป.นหน�าท่ีบ,งบอก
ถึงภาพประกอบท่ีอยู,ในหนังสือว,าเป.นภาพอะไรและอยู,ท่ีหน�าไหน นอกจากนี้ ในหนังสือบางเล,ม
อาจจะมีสารบัญตารางซ่ึงระบุว,าตารางเรื่องอะไรอยู,ในหน�าใดด�วย 
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2.10 บทนํา (Introduction) เป.นบทท่ีหนึ่งของหนังสือมักเป.นการเกริ่นหรือให�
ข�อมูลท่ีเป.นภูมิหลังของเนื้อเรื่อง บทนํามักจะมีขนาดสั้น ๆ 

ส,วนหลักส,วนหลักส,วนหลักส,วนหลัก    
2.11 ชื่อบท (Chapter opening หรือ Chapter head) เป.นหน�าท่ีทําหน�าท่ีแบ,ง

เนื้อหาในหนังสือออกเป.นส,วน ๆ โดยระบุว,าเนื้อหาท่ีอยู,ในหน�าต,อ ๆ มาเป.นเนื้อหาของบทใด 
นอกจากหมายเลขบทแล�วหน�าชื่อบทยังอาจจะมีข�อความท่ีเป.นชื่อบทด�วย นอกจากนี้ ยังอาจจะมีการ
เพ่ิมเติมข�อความท่ีชวนให�ติดตามหรือภาพเพ่ือดูให�น,าสนใจ 

2.12 หน�าเนื้อเรื่อง (Text) เป.นหน�าท่ีเรียบเรียงนําเสนอเนื้อหาของหนังสือ หน�าเนื้อ
เรื่องเป.นส,วนท่ีมีเนื้อหามากท่ีสุด โดยท่ัวไปแล�วจะมีการแบ,งหน�าเนื้อเรื่องออกเป.นบทตามลําดับ
จํานวนบทมากน�อยตามแต,ผู�เขียนจะต�องการนําเสนอ ส,วนหน�าเนื้อเรื่องนี้มีส,วนประกอบย,อยดังนี้ 

2.12.1 เนื้อหา (Body) เป.นส,วนประกอบท่ีเป.นตัวพิมพ6ซ่ึงเป.นส,วนประกอบ
หลักและมีปริมาณมากท่ีสุดของหนังสือ 

2.12.2 พาดหัวรอง (Subhead) เป.นส,วนประกอบท่ีเป.นตัวพิมพ6ซ่ึงทําหน�าท่ี
แบ,งเนื้อหาในบทออกเป.นส,วนย,อยและระบุให�ทราบว,าเนื้อหาท่ีจะอ,านต,อไปนี้เก่ียวกับเรื่องใด 

2.12.3 เฮดเดอร6หรือฟุตเตอร6 (Header หรือ Running head หรือ Footer) 
เป.นตัวอักษรหรือตัวพิมพ6ท่ีเป.นชื่อหนังสือหรือชื่อบทท่ีวางไว�ท่ีส,วนบนหรือส,วนล,างของทุก ๆ หน�า 

2.12.4 เลขหน�า (Page number) เป.นหมายเลขท่ีกํากับและระบุหน�าหนังสือ
มักมีอยู,ในทุกหน�า โดยอาจแบ,งลักษณะการใช� เช,น ส,วนต�นใช�เลขโรมัน ส,วนหลักใช�เลขอารบิค เป.น
ต�น 

2.12.5 เชิงอรรถ (Footnote) เป.นข�อความระบุท่ีมาหรือการอ�างอิงของข�อมูล
ในเนื้อเรื่องว,าคัดลอกมาจากท่ีใด 

2.12.6 ชื่อผู�แต,งบท (Byline หรือ Credit line หรือ Writer’s Credit) เป.น
ตัวอักษรระบุชื่อผู�แต,งในแต,ละบท ในกรณีท่ีหนังสือนั้นมีผู�แต,งหลายคนมักใช�ชื่อตามคําว,า “โดย”  

2.12.7 ส,วนประกอบท่ีเป.นภาพหรือองค6ประกอบอ่ืน ๆ ท่ีไม,ใช,ตัวอักษร 
2.12.8 คําบรรยายภาพ (Caption) 

ส,วนท�ายส,วนท�ายส,วนท�ายส,วนท�าย    
2.13 หน�าภาคผนวก (Appendix) เป.นหน�าท่ีเป.นเนื้อหาต,าง ๆ ในส,วนหรือในเรื่องท่ี

ไม,ใช,เนื้อเรื่องโดยตรงแต,ผู�เขียนเห็นว,าจะเป.นเนื้อหาท่ีเก่ียวข�องท่ีเป.นประโยชน6แก,ผู�อ,าน 
2.14 หน�าบรรณานุกรม (Bibliography) เป.นหน�าท่ีบ,งบอกถึงท่ีมาต,าง ๆ ของข�อมูล

ท่ีผู�เขียนใช�ในการอ�างอิงในการเขียนหนังสือ แหล,งข�อมูลนี้อาจจะเป.นจากหนังสือวารสารหนังสือพิมพ6
หรือการสัมภาษณ6บุคคลก็ได� 
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2.15 หน�าอภิธานศัพท6 (Glossary) เป.นหน�าท่ีรวบรวมคําศัพท6ท่ีมีปรากฏอยู,ใน
หนังสือเพ่ืออธิบายความหมายของศัพท6ให�ผู�อ,านเข�าใจศัพท6เหล,านี้ อาจจะเป.นศัพท6เฉพาะทางใน
สาขาวิชาหรือศัพท6ท่ีมีความหมายได�หลายอย,าง แต,ผู�เขียนต�องการจะใช�ความหมายอย,างใดอย,างหนึ่ง
เท,านั้น 

2.16 หน�าดรรชนี (Index) เป.นหน�าท่ีระบุชื่อต,าง ๆ และบอกเลขหน�าในเนื้อเรื่องท่ีมี
ชื่อเหล,านั้นปรากฏอยู, ชื่อท่ีว,านี้อาจจะเป.นชื่อคน ชื่อสถานท่ี ชื่อสารเคมี ฯลฯ ส,วนใหญ,มักจะอยู,ใน
ส,วนท�ายของหนังสือบางครั้งจึงเรียกว,าบีโอบี (Back of back index) 

2.17 เชิงอรรถท�ายเล,ม (Endnote) เป.นรูปแบบหนึ่งของเชิงอรรถ คือ เป.นข�อความ
ท่ีระบุท่ีมาหรือการอ�างอิงของข�อมูลในเนื้อเรื่องว,าคัดลอกมาจากท่ีใด แต,ต,างกันท่ีเชิงอรรถท�ายเล,ม
เป.นการรวบรวมเชิงอรรถท้ังหมดมาไว�ท่ีท�ายเล,ม บางครั้งก็อาจจะเลือกทําเป.นเชิงอรรถท�ายบทก็ได� 

2.18 พิมพนิเทศ (Colophon) เป.นหน�าท่ีระบุข�อมูลสั้น ๆ เก่ียวกับการออกแบบ
รวมท้ังการพิมพ6หรือข้ันตอนต,าง ๆ ในการผลิตหนังสือ 

2.19 ปกหลัง (Back cover) เป.นหน�าท่ีอาจจะเว�นว,างไว�หรือใส,ข�อมูลเก่ียวกับ
ผู�เขียนหนังสือ เช,น ประวัติหรือผลงานในอดีต หรืออาจจะเป.นหน�าท่ียกเอาคําวิจารณ6ท่ีเป.นคําชมเชย
หนังสือมาใส,เอาไว� 

สรุปสรุปสรุปสรุป หนังสือในจุลนิพนธ6 “โครงการจัดทําหนังสือวรรณกรรมพร�อมภาพประกอบ
ลายเส�น” นี้มีส,วนประกอบของหนังสือ10 ส,วน อันได�แก, ปกหน�า หน�าชื่อเรื่อง หน�าลิขสิทธิ์ หน�าคํา
นํา หน�าสารบัญ กิตติกรรมประกาศ หน�าอุทิศ ชื่อบท หน�าเนื้อเรื่อง หน�าภาคผนวก และปกหลัง 

 
การออกแบบ หมายถึง กระบวนการสร�างสรรค6สิ่งใหม, ๆ ท่ีมีผลมาจากความคิดและ

จินตนาการของนักออกแบบให�ปรากฏเป.นผลงานตามข�อกําหนดในวัตถุประสงค6 โดยอาศัยลําดับ
ข้ันตอนและการกระบวนการสร�างสรรค6 (กระทรวงศึกษาธิการ 2544: 62) 

1. หลักการออกแบบสิ่งพิมพ6 (กระทรวงศึกษาธิการ 2544: 62-89) 
1.1 จุด (Point) การออกแบบโดยนําจุดไปใช�จะต�องใช�ให�เหมาะสม ให�จุด ๆ หนึ่งมี

ความสัมพันธ6กับอีกจุดหนึ่ง ขนาดของจุดก็มีหลากหลายขนาดตามความต�องการของนักออกแบบ 
1.2 เส�น (Lines) เส�นเกิดจากจุดหลายจุดท่ีต,อเนื่องกัน เส�นในลักษณะต,าง ๆ เม่ือ

นํามาบรรจบกันจะทําให�เกิดเป.นรูปร,างข้ึน เส�นจะต�องมีความสัมพันธ6กับขนาดรูปร,างและทิศทางเส�น
มีความหมายเป.นการถ,ายทอดความคิดเห็น ลักษณะของเส�นในการออกแบบจะบอกอารมณ6ของนัก
ออกแบบ นักออกแบบควรเข�าใจความหมายและคุณค,าของเส�นแต,ละลักษณะ 
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1.3 รูปร,างและรูปทรง (Shapers and Form) รูปร,าง หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีมีเส�นขอบ มี
สี ลักษณะพ้ืนผิวต,างจากสิ่งแวดล�อมข�างเคียงอย,างชัดเจน รูปทรงเป.นลักษณะท่ีมองดูแล�วจะเห็นท้ัง 3 
ด�าน เป.นสามมิติคือความกว�าง ความยาวและความสูง 

1.4 ลักษณะพ้ืนผิว (Texture) คือส,วนเปลือกนอกของวัตถุท่ีมองเห็นได�หรือสัมผัสได� 
ลักษณะพ้ืนผิวให�ความรู�สึกกับการออกแบบท้ังสองมิติและสามมิติ 

1.5 พ้ืนท่ีว,าง (Space) หมายถึง ระยะห,างหรือพ้ืนท่ีท่ีเกิดรอบ ๆ วัตถุในรูปหาก
ต�องการสร�างพ้ืนท่ีว,างในงานออกแบบสองมิติให�ปรากฏเพ่ิมข้ึนทําได�โดยการจัดวางรูปร,างให�มีขนาด
แตกต,างกันหรือสร�างระยะห,างให�เป.นรูปเล็กรูปใหญ, 

1.6 สี (Color) การกําหนดสีลงบนงานออกแบบนับว,ามีคุณค,าอย,างยิ่งต,อการเร�า
อารมณ6ความรู�สึกและการแยกแยะความเข�าใจส,วนต,าง ๆ ของงานออกแบบด�วย 

2. หลักการจัดวางส,วนประกอบในการออกแบบ (กระทรวงศึกษาธิการ 2544: 62-89) 
การจัดวางส,วนประกอบในการออกแบบเป.นรากฐานท่ีสําคัญของงานศิลปi

ผู�ออกแบบต�องทําความเข�าใจเพ่ือใช�เป.นแนวทางการออกแบบสร�างสรรค6งานให�เกิดความสัมพันธ6
กลมกลืน หลักการสําคัญ ๆ ในการจัดวางส,วนประกอบในการออกแบบ คือ 

2.1 ความกลมกลืน (Harmony) วิธีการออกแบบให�เกิดความกลมกลืนและดู
สวยงามไม,น,าเบื่อ คือ องค6ประกอบส,วนใหญ,จะกลมกลืนกัน ให�มีความแตกต,างกันหรือตัดกันในส,วน
น�อย ซ่ึงอาจจะปรากฏอยู,ในรูปแบบของเส�นท่ีไปในทิศทางเดียวกัน การออกแบบให�กลมกลืนในทาง
รูปร,าง การออกแบบให�กลมกลืนกันด�วยขนาด ด�วยสี หรือพ้ืนผิว เป.นต�น 

2.2 สัดส,วน (Proportion) ขนาดของพ้ืนท่ีหรือรูปทรงจําเป.นต�องมีความเหมาะสม
กัน มิใช,มีสัดส,วนท่ีแตกต,างกันจนขาดความสัมพันธ6ต,อเนื่องหรือมีสัดส,วนท่ีเท,ากันทุก ๆ ส,วนประกอบ
ทําให�ขาดความน,าสนใจ 

2.3 ความสมดุล (Balance) คือการออกแบบให�วัตถุนั้น ๆ สามารถทรงตัวอยู,ได�
อย,างม่ันคงความสมดุล แบ,งออกได� 3 ลักษณะ คือ ความสมดุลแบบสมมาตร ความสมดุลแบบ
อสมมาตรและความสมดุลท่ีเป.นในลักษณะกระจายเป.นรัศมี 

2.4 การเน�น (Emphasis) การเน�นเพ่ือให�เกิดจุดเด,นสามารถท่ีจะเน�นด�วยรูปร,าง 
เน�นด�วยสีการออกแบบของแต,ละงาน ต�องจัดองค6ประกอบของศิลปiให�เหมาะสมกับงานนั้น ๆ แล�วนํา
การเน�นมาใช�เพ่ือให�เกิดผลงานท่ีดีเด,น สิ่งท่ีต�องคํานึงถึงคือการเน�นเพ่ือให�เกิดจุดเด,นให�เหมาะสมตาม
การใช�สอย การเน�นให�เข�าใจง,ายและการเน�นเพ่ือให�เกิดความสวยงาม 

2.5 ช,วงจังหวะ (Rhythm) หมายถึงความเคลื่อนไหวท่ีมีจังหวะ การเน�นระยะและ
การต,อเนื่องของรูปร,าง 
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2.6 การตัดกัน (Contrast) การตัดกันช,วยไม,ให�ดูซ้ําซาก อาจจะตัดกันในรูปลักษณะ
แสง สี เงา สิ่งสําคัญคือจะต�องนําการตัดกันมาใช�ให�ถูกต�องเหมาะสม 

3. รูปแบบการจัดตัวพิมพ6 
3.1 การจัดหัวเรื่อง การจัดหัวเรื่องอาจแบ,งได� 6 แบบคือ 

3.1.1 แบบแบนเนอร6 (Banner) เป.นการวางหัวเรื่องท่ีมีขนาดตัวอักษรใหญ,กว,า
ส,วนเนื้อหา ไว�บนสุดของหน�า วางพาดยาวตลอดท้ังหน�า 

3.1.2 แบบดรอปเฮด (Drop head) ลักษณะการวางหัวเรื่องจะเหมือนกับแบบ
แบนเนอร6 เพียงแต,จะมีตัวเรื่องรองเข�ามาประกอบต,อจากหัวเรื่องใหญ,อีกที ซ่ึงหัวเรื่องรองจะมีขนาด
ตัวอักษรประมาณ 20-24 พอยต6 

3.1.3 แบบแฮมเมอร6 (Hammer) จะย,อหัวเรื่องใหญ,ให�มีประโยคสั้น ๆ เท,านั้น
วางพาดอยู,ส,วนบนสุดของหน�าแล�วมีหัวเรื่องรองขยายวางไว�ในบรรทัดต,อมา 

3.1.4 แบบคิกเกอร6 (Kicker) จะจัดหัวเรื่องใหญ,ให�อยู,ถัดลงมาจากหัวเรื่องรอง 
3.1.5 แบบไซด6แซดเดิล (Sidesaddle) เป.นการนําหัวเรื่องมาจัดวางบน

หน�ากระดาษแถบซ�ายท้ังแถบปล,อยพ้ืนท่ีว,างบางส,วนให�ดูข�อความหัวเรื่องเด,นข้ึน 
3.1.6 แบบรีดอิน รีดเอาท6 (Read-ins and Read-outs) เป.นการจัดหัวเรื่อง

แบบมีหัวเรื่องรองอยู,บนหรืออยู,ล,างหัวเรื่องใหญ,ก็ได� 
3.2 การจัดเนื้อเรื่อง รูปแบบ การจัดเนื้อเรื่องในปVจจุบันเราสามารถจัดวางได�ตาม

ต�องการท้ังการจัดชิดซ�าย ชิดขวา ปรับเต็มแถวหรือเรียงไว�ตรงกลาง จุดประสงค6หลักของการจัดวาง
คือเพ่ือให�ผู�อ,านอ,านได�อย,างชัดเจนสบายตา 

4. ภาพประกอบทางการพิมพ6 
ภาพท่ีเรานํามาใช�ประกอบทางการพิมพ6อาจจําแนกออกได� 4 ประเภท คือ 
4.1 ภาพถ,าย คือ ภาพท่ีได�จากกรรมวิธีการถ,ายภาพ โดยอาศัยปฏิกิริยาเคมีของแสง

สว,างส,องผ,านเลนส6 ภาพถ,ายมีคุณสมบัติในแง,ความเหมือนจริง ความละเอียดลออ การสร�างสรรค6 
และการสร�างความรู�สึกคล�อยตาม ภาพถ,ายท่ีนํามาใช�ประกอบทางการพิมพ6มีหลายประเภท เช,น 
ภาพถ,ายขาวดํา ภาพถ,ายสี ภาพสไลด6หรือภาพโปร,งใส เป.นต�น 

4.2 ภาพวาดลายเส�น (Drawing) หมายถึง ภาพท่ีใช�เทคนิคการวาดและแรเงาแบบ
ลายเส�น ทําให�ดูมีน้ําหนักสี เกิดเป.นสีอ,อนแก,ข้ึนในภาพ โดยเฉพาะอย,างยิ่งมีการใช�เทคนิคการวาด
ภาพใหม, ๆ เกิดข้ึนหลายอย,าง เช,น การวาดภาพโดยใช�พู,กัน ปากกาหมึกดํา รวมท้ังการผสมสกรีน 
หรือการสร�างพ้ืนผิวลวดลายต,าง ๆ ร,วมกับภาพลายเส�น ท่ีรู�จักกันมาแต,ด้ังเดิมลักษณะท่ีเขียนเป.น
ภาพด�วยปากกาหรือดินสอท่ีมีน้ําหนักสีเพียงสีเดียว ไม,มีความลดหลั่นของน้ําหนักสีท่ัวบริเวณภาพนั้น 
ๆ เป.นภาพท่ีมีสีโทนเดียวกันท้ังหมดแบบเดียวกับตัวอักษร หรือภาพท่ีเขียนด�วยดินสอไม,มีแสงและเงา 
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4.3 ภาพวาดน้ําหนักสีต,อเนื่องและภาพระบายสี ภาพวาดน้ําหนักสีต,อเนื่องคือภาพ
ท่ีระบายสีเพียงสีเดียวแต,น้ําหนักสีต,อเนื่องกัน เช,น ดํา เทาอ,อน เทาแก, ส,วนภาพระบายสีก็คือภาพท่ี
ใช�หลากหลายสีระบายลงในรูปเพียงรูปเดียว 

4.4 ภาพพิมพ6 คือ ภาพท่ีผ,านการพิมพ6มาแล�วอาจเป.นภาพจากหนังสือหรือเอกสาร
ต,าง ๆ 

5. การคัดเลือกภาพเพ่ือใช�ในทางการพิมพ6 (ผดุง พรมมูล 2547: 109) 
ภาพประกอบในงานหนังสือจะช,วยเสริมสร�างความน,าสนใจได�มากน�อยเพียงใด 

ข้ึนอยู,กับเนื้อหาและรูปแบบของภาพ รายละเอียดท่ีจะบอกกล,าว ตลอดจนเทคนิคในการสร�างสรรค6
ภาพ การเลือกใช�ภาพประกอบในงานหนังสือมีข�อเสนอแนะ ดังนี้ 

5.1 ลักษณะของภาพมีความเหมาะสมกับกลุ,มเปjาหมาย 
5.2 รูปแบบภาพมีความสัมพันธ6กับรูปแบบของสื่อ และสอดคล�องกับวัตถุประสงค6

หลักของงานนั้น ๆ 
5.3 สีของภาพต�องชัดเจน 
5.4 ขนาดของภาพต�องมองเห็นได�ชัด ภาพขนาดใหญ,จะได�รับความสนใจมากกว,า

ภาพขนาดเล็ก 
6. การจัดทําเลย6เอาต6 (กระทรวงศึกษาธิการ 2544: 62-89) 

เลย6เอาท6 (Layout) หมายถึง แบบร,างคร,าว ๆ หรือแบบร,างหยาบ ๆ ท่ีแสดงขนาด
และตําแหน,งของส,วนประกอบตามแนวคิดของนักออกแบบ เพ่ือให�เกิดรูปธรรม เลย6เอาท6อาจเรียกอีก
อย,างว,าดัมม่ี (Dummy)  

ข้ันตอนการจัดทําเลย6เอาท6ประกอบด�วย 4 ข้ันตอนคือ 
6.1 ข้ันศึกษาข�อมูลเป.นข้ันตอนแรกท่ีนักออกแบบควรจะทราบ เช,น สิ่งพิมพ6ท่ีจะ

จัดทําเป.นประเภทไหน เนื้อหาอย,างไร กลุ,มเปjาหมายเป.นใคร ส,วนประกอบทางศิลปะภาพประกอบ
และตัวอักษรสามารถสื่อกลุ,มเปjาหมายได�ชัดเจนหรือไม, 

6.2 ข้ันจัดทําเลย6เอาต6ขนาดจิ๋วเป.นข้ันของการร,างแนวคิดเบื้องต�นท่ีได�จากข�อมูลท่ี
ศึกษามาเรียกว,า ธัมเนลสเก็ตช6 (Thumbnail sketch) เป.นการร,างด�วยดินสอคร,าว ๆ ไม,ลง
รายละเอียดมากนัก โดยร,างในขนาดท่ีเล็กกว,างานจริงแต,คงสัดส,วนท่ีถูกต�องไว� 

6.3 ข้ันจัดทําเลย6เอาท6หยาบเป.นเลย6เอาท6ท่ีมีขนาดใหญ,กว,าเลย6เอาท6จิ๋วหรืออาจ
เท,ากับสิ่งพิมพ6จริงมีรายละเอียดมากข้ึน การจัดวางองค6ประกอบแน,นอนมากข้ึน 

6.4 ข้ันจัดทําเลย6เอาท6สมบูรณ6ขนาดของเลย6เอาท6จะมีขนาดเท,าสิ่งพิมพ6จริง มี
รายละเอียดท่ีสมบูรณ6มากข้ึน มีลักษณะใกล�เคียงกับผลงานจริง มีการวาดภาพระบายสีให�มีลักษณะ
เหมือนจริงจัดวางองค6ประกอบต,าง ๆ ในตําแหน,งจริง 
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ทฤษฎีทฤษฎีทฤษฎีทฤษฎีการพิมพ6การพิมพ6การพิมพ6การพิมพ6    
การพิมพ6 คือ การจําลองต�นฉบับอันหนึ่ง จะเป.นภาพหรือตัวหนังสือก็ตาม ออกเป.น

จํานวนมาก ๆ เหมือน ๆ กันบนวัตถุท่ีเป.นพ้ืนแบนหรือใกล�เคียงกับพ้ืนแบนด�วยการใช�เครื่องจักรกล 
และตามพระราชบัญญัติการพิมพ6 พ.ศ. 2484 ให�ความหมายว,า ทําให�เป.นตัวหนังสือหรือรูปรอยอย,าง
ใด ๆ โดยการกดหรือการใช�พิมพ6หิน เครื่องกลวิธีเคมีหรือวิธีอ่ืนใดอันอาจให�เกิดเป.นสิ่งพิมพ6ข้ึนหลาย
สําเนา (กําธร สถิรกุล 2525: 177 อ�างถึงใน จรุณห6 เพชรมุณี และชาญกิจ ชอบทํากิจ 2528: 71) 

1. ประเภทการพิมพ6 
1.1 การพิมพ6พ้ืนนูน 

ความหมาย การพิมพ6นูนเป.นระบบการพิมพ6ท่ีบริเวณท่ีจะพิมพ6ท้ังตัวอักขระ 
เครื่องหมาย รูปภาพ ท่ีเรียกรวมกันว,าบริเวณ (Image area) บนพ้ืนผิวของตัวภาพพิมพ6หรือแม,พิมพ6
นูนสูงกว,าบริเวณไร�ภาพ (Non-Image area) เม่ือจะพิมพ6ก็ใช�หมึกคลึงทาให�ท่ัวบริเวณภาพแล�วให�
กระดาษหรือวัสดุพิมพ6อ่ืนปjอนเข�ามาและใช�แรงกดให�วัสดุพิมพ6สัมผัสกับแม,พิมพ6ด�วยแรงกดท่ี
พอเหมาะ หมึกก็จะถ,ายโอนจากแม,พิมพ6ไปติดท่ีวัสดุพิมพ6นั้น ๆ ต,อไปทํานองเดียวกับการใช�ตรายาง
ประทับในเอกสารนั่นเอง 

1.2 การพิมพ6พ้ืนราบ 
หลักการของการพิมพ6พ้ืนราบ (ค�นพบโดยเยอรมัน ชื่อ อลัวซ6 ซีเนเฟลเดอร6) มี

ว,า ส,วนท่ีเป.นภาพพิมพ6จะรับหมึกไว�แต,ไม,รับน้ําและบริเวณว,างเปล,าจะรับน้ําและไม,รับหมึก ซีเนฟ
เฟลเดอร6ได�ค�นพบจากการเขียนสิ่งท่ีจะพิมพ6บนแผ,นหิน (Litho) ด�วยหมึกพิเศษ เม่ือให�ความชื้นท่ี
แผ,นหินก,อนท่ีจะใช�หมึกพิมพ6มาทาอีกครั้งหนึ่ง หมึกพิมพ6ก็จะติดอยู,เฉพาะบริเวณภาพเท,านั้น ซ่ึงเม่ือ
นํากระดาษกดพิมพ6ก็จะรับหมึกไปติดเป.นภาพบนกระดาษ 

ระบบการพิมพ6พ้ืนราบปVจจุบันมีพ้ืนผิวแม,พิมพ6ซ่ึงเป.นโลหะท่ีบริเวณภาพและ
บริเวณไร�ภาพราบเสมอกันท้ังแผ,น ตัวหนังสือและภาพเป.นภาพตรงอ,านได�ปกติเม่ือใช�พิมพ6ก็จะรับ
หมึกมาติดอยู,ก,อนถ,ายทอดไปยังโมยาง เม่ือมีกระดาษปjอนเข�ามาและมีแรงกดจากโมกดให�สัมผัสโม
ยาง ภาพก็จะถ,ายโอนไปติดเป.นภาพของงานพิมพ6ต,อไป การพิมพ6วิธีนี้จึงเรียกว,าการพิมพ6ออฟเซต 

1.3 การพิมพ6พ้ืนลึก 
เป.นการพิมพ6ท่ีผิวของแม,พิมพ6มีลักษณะตรงข�ามกับการพิมพ6พ้ืนนูน คือพ้ืนของ

แม,พิมพ6ท่ีเป.นบริเวณภาพลึกเป.นบ,อตํ่ากว,าบริเวณไร�ภาพ เรียกตามศัพท6บัญญัติว,า “การพิมพ6ร,อง
ลึก” โดยบัญญัติมาจากคํา “Intaglio” อันเป.นศัพท6ทางการพิมพ6ท่ียืมมาจากคําในภาษาอิตาลีท่ีออก
เสียงว,า “อินทาลโย” ซ่ึงแปลว,าการพิมพ6จากแบบเป.นลวดลายท่ีขุดเซาะเป.นแอ,งหรือร,องให�หมึกลงไป
ขังอยู,ได� 
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ท้ังนี้การพิมพ6อินทาลโยเชิงอุตสาหกรรมในปVจจุบันท่ีใช�ในการผลิตสิ่งพิมพ6
จํานวนมากก็จะมีชื่อเรียกว,า “กราวัวร6” หรือ “โรโตกราวัวร6” อันหมายถึงการพิมพ6ท่ีพิมพ6จาก “โม” 
ซ่ึงใช�โลหะทองแดงมาทําเป.นโมแม,พิมพ6 

1.4 การพิมพ6พ้ืนฉลุ 
การพิมพ6พ้ืนฉลุถือได�ว,าเป.นวิธีพิมพ6ท่ีเก,าแก,วิธีหนึ่ง การพิมพ6พ้ืนฉลุนั้นมีหลักใน

พิมพ6ท่ีง,ายก็คือการคือใช�ยางปาดมากดปาดรีดหมึกให�ซึมทะลุแผ,นแม,พิมพ6ท่ีฉลุไว�หรือใช�การพ,นสีทะลุ
ผ,านแผ,นพิมพ6ท่ีเรียกว,าสเตนซิล ซ่ึงได�ปรุกรีดหรือฉลุหรือตัดเจาะทะลุตามรูปรอยของตัวอักษร ภาพ
หรือสิ่งท่ีจะพิมพ6ไว�ให�ติดเป.นภาพของงานพิมพ6บนวัสดุพิมพ6ท่ีอยู,ด�านหลังของแม,พิมพ6นั้น ๆ  

1.5 การพิมพ6ดิจิทัล 
หมายถึง การทําสําเนาของภาพดิจิ ทัลลงบนผิวของวัสดุใช� พิมพ6  เช,น

กระดาษพิมพ6เขียน กระดาษอัด ภาพฟTล6ม ผ�า พลาสติก เป.นต�น 
การพิมพ6ดิจิทัลเป.นการพิมพ6ท่ีสั่งให�มีการใช�ข�อมูลดิจิทัลของตัวอักษร ข�อความ  

ภาพ ในระบบคอมพิวเตอร6ไปบังคับให�เครื่องพิมพ6ท่ีต,อพ,วงอยู,ให�พิมพ6 ผลเป.นตัวอักษรขระและภาพ
บนกระดาษหรือวัสดุพิมพ6 บางประเภทเหมาะกับการพิมพ6จํานวนน�อยท่ีมักเป.นการพิมพ6เอกสารใช�
งานบุคคล งานเอกสารในสํานักงาน สิ่งพิมพ6เฉพาะกิจเฉพาะงานและหากเป.นการพิมพ6ดิจิทัลเป.น
บริการเชิงพาณิชย6ให�ผู�มาใช�บริการแล�วมักเรียกว,า “การพิมพ6ตามความต�องการ”  

2. กระดาษพิมพ6 
กระดาษพิมพ6มีความสําคัญอย,างมากเพราะค,าใช�จ,ายทางการพิมพ6ประมาณ 40-50 

เปอร6เซ็นต6 ส,วนใหญ,คือค,ากระดาษ ปVจจุบันกระดาษท่ีใช�ในการพิมพ6มีมากหมายหลายชนิด มี
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยเข�ามาช,วยในการผลิตจึงมีการผลิตออกมาหลายชนิด ซ่ึงอาจแบ,งออกตามลักษณะ
ผิวของกระดาษได�เป.น 2 ประเภทดังนี้ (กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ 2544: 48) 

2.1 กระดาษไม,เคลือบผิว 
เป.นกระดาษธรรมดาท่ียังไม,ผ,านกรรมวิธีการเคลือบผิวด�วยสารใด ๆ ท่ีจะทําให�

กระดาษมีความเรียบหรือมันข้ึน กระดาษท่ีไม,เคลือบผิวนี้ถ�าใช�กล�องขยายส,องดูจะเห็นกระดาษมีผิวท่ี
ขรุขระ ซ่ึงมีผลต,อการพิมพ6ภาพสกรีนท่ีต�องการรายละเอียดของภาพมามาก ๆ เพราะจะได�คุณภาพ
ของงานพิมพ6ไม,ดีแต,หากเป.นการพิมพ6ภาพลายเส�นหรืองานท่ัวไปก็จะไม,มีผลต,อการพิมพ6มากนัก 

2.1.1 กระดาษหนังสือพิมพ6หรือท่ีเรียกกันว,ากระดาษปรู�ฟ มีคุณสมบัติในการ
ดูดซึมหมึกได�ดีความทึบแสงสูง ราคาตํ่า หากท้ิงไว�นาน ๆ จะมีสีคล้ําข้ึนจึงเหมาะสําหรับท่ีจะใช�พิมพ6
สิ่งพิมพ6ชั่วคราว เช,น แผ,นปลิวโฆษณาหนังสือพิมพ6หนังสือท่ัวไป กระดาษปรู�ฟนี้ถ�านําไปขัดมันและทํา
ให�เรียบแล�วจะเรียกว,ากระดาษปรู�ฟมัน ซ่ึงจะมีราคาแพงกว,ากระดาษปรู�ฟธรรมชาติธรรมดาและใช�
งานได�ดีกว,าเช,นเดียวกัน 
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2.1.2 กระดาษปอนด6เป.นกระดาษเนื้อสีขาวเรียบเก็บไว�นาน ๆ จะไม,กรอบง,าย
สีไม,คล้ําลง นิยมใช�พิมพ6เอกสารตําราท่ีเน�นความสวยงามเก็บไว�ได�นานราคาสูงกว,ากระดาษปรู�ฟ 

กระดาษปอนด6นี่จะเป.นกระดาษท่ีขจัดสารเคมีชนิดหนึ่งท่ีอยู,ในเนื้อไม�ท่ีเรียกว,า
ลิกนินออก แล�วลิกนินจะเป.นสารท่ีทําปฏิกิริยากับออกซิเจนทําให�กระดาษมีสีคล้ําเม่ือท้ิงไว�ในอากาศ
นาน ๆ ถ�าเป.นกระดาษท่ีไม,มีเยื่อไม�อยู,เลยท่ีเรียกว,ากระดาษชนิดวูดฟรี (Wood free) ท่ีทํามาจากเส�น
ใยฝjายล�วน ๆ จะเป.นกระดาษท่ีมีคุณสมบัติดีมากในการพิมพ6และเขียน 

2.1.3 กระดาษการ6ดมีเนื้อกระดาษเหมือนกระดาษปอนด6แต,มีความหนาและ
แข็งกว,าปกติ มีน้ําหนักต้ังแต, 120 กรัมต,อตารางเมตรข้ึนไป เหมาะกับการใช�งานท่ีต�องการความ
แข็งแรงทนทาน ปVจจุบันเราใช�พิมพ6ปกหนังสือ กล,องบรรจุภัณฑ6 แผ,นพับโปสเตอร6 

ยังมีกระดาษการ6ดอีกชนิดหนึ่งท่ีมีสีคล้ําทําจากเยื่อท่ีไม,ได�ฟอกสี มีน้ําหนัก
ประมาณ 500-600 กรัมต,อตารางเมตร บางทีอาจเรียกว,ากระดาษแข็ง กระดาษการ6ดชนิดนี้จะนําไป
ทําไส�ปกหนังสือ โดยมีวัสดุอ่ืนห,อหุ�มอยู,อีกทีหนึ่ง 

2.1.4 กระดาษแอร6เมล6หรือกระดาษจดหมายเมล6อากาศท่ีมีน้ําหนักเบาบาง
น้ําหนักโดยท่ัวไปประมาณ 28-32 กรัมต,อตารางเมตร ส,วนใหญ,จะมีสีขาว อาจมีการทําลวดลายต,าง 
ๆ ลงในกระดาษด�วย กระดาษแอร6เมล6นอกจากจะใช�เป.นกระดาษจดหมายเมล6อากาศแล�วเราอาจพบ
ในใบเสร็จรับเงินหรือสําเนาต,าง ๆ 

2.1.5 กระดาษพิมพ6สิ่งพิมพ6มีค,าคือกระดาษท่ีใช�พิมพ6ธนบัตร แสตมปiหรือ
สิ่งพิมพ6ท่ีมีค,าอ่ืน ๆ กระดาษชนิดนี้จะเป.นกระดาษท่ีมีคุณลักษณะพิเศษมีความเหนียว ทนทานต,อการ
ฉีกขาดอาจมีการสอดแทรกวัสดุบางอย,างไว�ภายในเนื้อกระดาษ เช,น เส�นโลหะหรือเส�นพลาสติกทําให�
ยากต,อการปลอมแปลง นอกจากท่ีกล,าวมาแล�วยังมีกระดาษไม,เคลือบผิวอีกหลายชนิดท่ีมีอยู,ในตลาด
ท้ังท่ีมีความสวยงามและคุณภาพต,าง ๆ กัน 

2.2 กระดาษเคลือบผิว 
คือ กระดาษท่ีนําไปเคลือบผิวด�วยสารเคมีในกรรมวิธีการผลิตกระดาษเพ่ือให�

เกิดความเรียบและมันข้ึน อาจทาเคลือบผิวกระดาษด�านเดียวหรือสองด�านก็ได�เพ่ือนําไปพิมพ6สิ่งพิมพ6
ท่ีต�องการความละเอียดสูง กระดาษเคลือบผิวท่ีเรารู�จักและคุ�นเคย คือ กระดาษอาร6ต กระดาษอาร6ต
เหมาะสําหรับงานพิมพ6ท่ีต�องการความสวยงาม การพิมพ6ภาพสีมีการดูดซึมหมึกท่ีดี ปVจจุบันกระดาษ
ยังมีชนิดท่ีปV^มลายต,าง ๆ ลงไปเพ่ือให�มีลักษณะแปลกตาออกไป เช,น กระดาษลายเส�น ลายหนังไก, 
กระดาษเคลือบผิวท่ีไม,ขัดมันประเภทอาร6ตเรียกว,า “อาร6ตด�าน” (Mat tart) ถ�าขัดมันเรียกว,า “อาร6ต
มัน” (Gloss art) 

สรุปสรุปสรุปสรุป กระบวนการจัดพิมพ6มีท้ังหมด 5 ประเภท ซ่ึงในจุลนิพนธ6 “โครงการจัดทําหนังสือ
วรรณกรรมประกอบภาพลายเส�น” เลือกใช�การพิมพ6ดิจิทัลเพราะเหมาะสมกับปริมาณการพิมพ6
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หนังสือท่ีมีจํานวนน�อย กระดาษท่ีใช�พิมพ6คือกระดาษไม,เคลือบผิว เพราะในส,วนเนื้อหาไม,มีผลต,อการ
พิมพ6ภาพลายเส�น 

 
จากแนวคิดหลักข�างต�นเพ่ือใช�เป.นกรอบในการศึกษาและจัดทํา”หนังสือวรรณกรรม

พร�อมภาพประกอบลายเส�น” สามารถกล,าวโดยสรุปดังนี้ 
1. การเขียน 

ใช�แนวคิดการเขียนเรื่องสั้น โดยมีองค6ประกอบของสารคดีครบท้ัง 6 ส,วน คือ ตัว
ละคร ฉากและบรรยากาศ แก,นเรื่อง โครงเรื่อง บทสนทนาและมุมมอง นําเสนอออกมาในรูปแบบ
ความเรียงร�อยแก�ว เน�นบรรยายโวหารเป.นหลักและมีโวหารอ่ืน ๆ มาเสริมตามความเหมาะสมของ
เนื้อหา 

2. การจัดทําหนังสือ 
เป.นหนังสือวรรณกรรม ประเภทเรื่องสั้น นําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับเรื่องบาปต�น บาป

เจ็ดประการ พยศชั่ว พร�อมภาพประกอบลายเส�น เป.นสีขาวดํา สําหรับกลุ,มเปjาหมายหลัก
กลุ,มเปjาหมายหลัก เป.นบุคคลชายหญิง ท่ีมีอายุต้ังแต, 15-24 ปS ท่ีอ,านหนังสือออก มีความชื่นชอบ
และสนใจในการอ,านหนังสือทุก ๆ ประเภท โดยเฉพาะหนังสือประเภทวรรณกรรมเยาวชน มีนิสัย
เปTดรับสิ่งใหม, ๆ รอบตัว และกลุ,มเปjาหมายรอง เป.นบุคคลชายหญิง ท่ีเป.นวัยทํางานตอนต�น โดยมี
อายุต้ังแต, 25-35 ปS ท่ีอ,านหนังสือออก มีความสนใจในการอ,านหนังสือทุก ๆ ประเภท มีนิสัยเปTดรับ
สิ่งใหม, ๆ รอบตัว 

จัดทําออกมาในรูปแบบหนังสือขนาดรูปเล,ม A5 8.25X5.7 นิ้ว โดยการเข�าเล,มแบบไส
สันทากาว 

3. การออกแบบจัดหน�าสิ่งพิมพ6 
ใช�แนวคิดการออกแบบรูปเล,มการจัดหน�าและใช�ภาพประกอบลายเส�นภายในเนื้อหา 

4. การพิมพ6 
ใช�แนวคิดการพิมพ6แบบดิจิทัลใช�กระดาษปอนด6ขนาดของหนังสือเล,มคือ A5 

8.25X5.7 นิ้ว ในการพิมพ6หนังสือโดยใช�กระบวนการพิมพ6ทุกข้ันตอนและการเข�าเล,มแบบไสสันทา
กาว ตีพิมพ6เป.นสีขาวดํา 
 
ผลงานที่เกี่ยวข�องผลงานที่เกี่ยวข�องผลงานที่เกี่ยวข�องผลงานที่เกี่ยวข�อง    

โครงการจัดทํา “หนังสือวรรณกรรมพร�อมภาพประกอบลายเส�น” มีผลงานท่ีเก่ียวข�อง 
ดังต,อไปนี้ เพ่ือเป.นแนวทางในการเขียนและวาดภาพประกอบ ได�แก, 

1. หนังสือเรื่อง หนึ่งได�แรงใจ 
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2. หนังสือเรื่อง เด็กชายหอยนางรม 
3. หนังสือเรื่อง นิทานของบีเดิลยอดกวี 

 
1. หนังสือเรื่อง หนึ่งได�แรงใจ 

หนังสือเรื่อง หนึ่งได�แรงใจ ประพันธ6โดย เนาวรัตน6 พงษ6ไพบูลย6 เป.นผลงานท่ี
นํามาใช�เป.นแนวทางในการเขียนเนื้อเรื่องแบบความเรียงร�อยแก�ว ตัวอย,างบทประพันในหนังสือ บท
ชื่อ รู�จักตน มีดังนี้ 

รู�จักตนรู�จักตนรู�จักตนรู�จักตน    
กว,าดอกไม�จะบานพร�อมให�หอมดอก 
กว,าท่ีข�าวจะงอกจนออกรวง 
ต�องใช�เวลาสะสม 
อาหาร อากาศ เนื้อธาตุอันเป.น 
เสมือนทิพย6จากพ้ืนดินฉันใด 
ชีวิตกว,าจะเติบโตเป.นตน เป.นคน 
จนเป.นมนุษย6สมบูรณ6 
ต�องผ,านกาลเวลา ผ,านการสะสม 
อาหาร อากาศ เพ่ือพัฒนาร,างกาย 
วัฒนธรรมและคุณธรรม 
เพ่ือพัฒนาจิตใจฉันนั้น (เนาวรัตน6 พงษ6ไพบูลย6 2554: 37) 

2. หนังสือเรื่อง เด็กชายหอยนางรม 
หนังสือเรื่อง เด็กชายหอยนางรม ประพันธ6โดย ทิม เบอร6ตัน เป.นผลงานท่ีนํามาใช�

เป.นแนวทางในการเขียนเนื้อเรื่องแบบความเรียงร�อยแก�ว ตัวอย,างบทประพันในหนังสือ บทชื่อ ความ
รักของก�านไม�ขีดกับก่ิงไม� มีดังนี้ 

ความรักของก�านไม�ขีดกับกิ่งไม�ความรักของก�านไม�ขีดกับกิ่งไม�ความรักของก�านไม�ขีดกับกิ่งไม�ความรักของก�านไม�ขีดกับกิ่งไม�    
หนุ,มก่ิงไม�เทใจ 
ชอบสาวไม�ขีดไฟขนตางอน 
เขาชอบหุ,นเธอดีจัง 
เขาคิดว,าเธอช,างเร,าร�อน 
ฤาแรงรักจักเผาผลาญ 
สาวก�านไม�ขีดกับก่ิงไม� 
เพียงชิดสนิทใกล� 
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เขาติดไฟเธอไหม�พรึบ (ทิม เบอร6ตัน 2545: 14-17) 
นอกจากนั้น หนังสือเรื่อง เด็กชายหอยนางรม ประพันธ6โดย ทิม เบอร6ตัน ยังนํามา

ในเป.นแนวทางในการวาดภาพประกอบลายเส�นด�วย 
 

 
ภาพท่ี 2-1    แสดงภาพตัวอย,างการวาดภาพประกอบลายเส�น 
ท่ีมา: เบอร6ตัน, ทิม. เด็กชายหอยนางรม. แปลจาก The Melancholy Death of Oyster Boy. แปล
โดย ปราย พันแสง. พิมพ6ครั้งท่ี 5. กรุงเทพฯ: มติชน, 2545: 36. 
 

3. หนังสือเรื่อง นิทานของบีเดิลยอดกวี 
หนังสือเรื่อง นิทานของบีเดิลยอดกวี ประพันธ6โดย เจ.เค.โรว6ลิ่ง เป.นผลงานท่ี

นํามาใช�เป.นแนวทางในการวาดภาพประกอบลายเส�น 
 

  
ภาพท่ี 2-2    แสดงภาพตัวอย,างการวาดภาพประกอบลายเส�น 
ท่ีมา: โรว6ลิ่ง, เจ.เค. นิทานของบีเดิลยอดกวี. แปลจาก The Tale of Beedle The Bard. แปลโดย 
สุมาลี. กรุงเทพฯ: นานมีบุ�คส6พับลิเคชั่นส6, 2551: 33. 
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งงงงานวิจัยานวิจัยานวิจัยานวิจัยที่เกี่ยวข�องที่เกี่ยวข�องที่เกี่ยวข�องที่เกี่ยวข�อง    
โครงการจัดทํา “หนังสือวรรณกรรมพร�อมภาพประกอบลายเส�น” มีงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 

ดังต,อไปนี้ 
1. ปVจจัยท่ีมีอิทธิพลต,อการเปTดรับหนังสือวรรณกรรมแฟนตาซี 
2. การวิเคราะห6วรรณกรรมแปลสําหรับเยาวชนท่ีพิมพ6ในปS พ.ศ. 2549 

 
1. ปVจจัยท่ีมีอิทธิพลต,อการเปTดรับหนังสือวรรณกรรมแฟนตาซี 

จากงานวิจัยของ ณันทิชา รุ,งแสง (2554: 204) ท่ีศึกษาเรื่อง “ปVจจัยท่ีมีอิทธิพลต,อ
การเปTดรับหนังสือวรรณกรรมแฟนตาซี” โดยมีการใช�วิธีการศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร6ของ
ผู�อ,านวรรณกรรมแฟนตาซี ท่ีอาศัยอยู,ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน พบว,า ผู�อ,าน
วรรณกรรมแฟนตาซีเป.นเพศหญิงมากกว,าเพศชาย และช,วงอายุท่ีอ,านวรรณกรรมแฟนตาซีมากท่ีสุด 
คือ ช,วงอายุ 18-25 ปS รองลองมา คือ ช,วงอายุ 26-33 ปS 

หากเทียบในระดับการศึกษาจะพบว,าเป.นนักเรียน นักศึกษาเสียส,วนใหญ, โดยเป.น
กลุ,มท่ีมีรายได�ต่ํากว,า 10,000 บาท 

สรุปสรุปสรุปสรุป จากงานวิจัยดังกล,าวนํามาเป.นกรอบในการเลือกกลุ,มเปjาหมาย ซ่ึงก็คือ
กลุ,มเปjาหมายหลักเป.นเยาวชนอายุ 15-25 ปS ซ่ึงใกล�เคียงกับกลุ,มท่ีอ,านวรรณกรรมแฟนตาซีมากท่ีสุด 
ซ่ึงก็คืออายุ 18-25 ปS ในขณะเดียวกันกลุ,มเปjาหมายรอง อายุ 25-35 ปS ซ่ึงก็ใกล�เคียงกับ
กลุ,มเปjาหมายท่ีอ,านวรรณกรรมแนวแฟนตาซีเป.นอันดับท่ีสอง ซ่ึงก็คือ 26-33 ปS  

2. วิเคราะห6วรรณกรรมแปลสําหรับเยาวชนท่ีพิมพ6ในปS พ.ศ. 2549 
จากงานวิจัยของ ลัดดาวัลย6 ลี้ละไกรวรรณ (2553: 103-114) ท่ีศึกษาเรื่อง “การ

วิเคราะห6วรรณกรรมแปลสําหรับเยาวชนท่ีพิมพ6ในปS พ.ศ. 2549” โดยใช�การสุ,มตัวอย,างแบบเจาะจง
จากหนังสือวรรณกรรมแปลของ 5 สํานักพิมพ6 มีกลุ,มตัวอย,างเป.นหนังสือวรรณกรรมเยาวชนจํานวน 
74 เรื่อง ผลการวิจัยพบว,า วรรณกรรมเยาวชนในปS พ.ศ. 2549 กลวิธีประพันธ6เรื่องส,วนใหญ,จะเป.น
โครงเรื่องแนวจินตนาการประเภทแฟนตาซี จินตนาการเหนือธรรมชาติ มีการผจญภัย ดําเนินเรื่อง
อย,างเสรี ผู�แต,งได�สร�างตัวละครอย,างสมจริง ใช�ฉาก บทสนทนา และภาษาท่ีทําให�เนื้อเรื่องสมจริง 
โดยคุณค,าท่ีพบ ได�แก, คุณค,าด�านความบันเทิงมากท่ีสุด รองลงมาคือคุณค,าด�านความคิด ส,วนคุณค,า
สาระ ความรู� ค,อนข�างน�อย 

สรุปสรุปสรุปสรุป จากงานวิจัยดังกล,าวนํามาเป.นกรอบในการเลือกเนื้อหาเพ่ือให�เข�ากับจุดประสงค6 ซ่ึง
ก็คือการจัดทําวรรณกรรมให�ออกมาในรูปแบบแฟนตาซี และจัดทํารูปเล,มโดยเน�นความบันเทิงเป.น
หลัก 
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บทที ่ บทที ่ บทที ่ บทที ่ 3333    

การเกบ็ขอมูลการเกบ็ขอมูลการเกบ็ขอมูลการเกบ็ขอมูล    
 

“โครงการจัดทําหนังสือวรรณกรรมพรอมภาพประกอบลายเสน” จัดทําข้ึนเนื่องจาก
เล็งเห็นถึงความสําคัญในการอ+านหนังสือ จึงผลิตหนังสือท่ีส+งเสริมใหมีการอ+านมากข้ึน โดยรูปเล+ม
จัดทําเป/นขาว ดํา เพ่ือลดตนทุนในการผลิต เม่ือจัดจําหน+ายจริงจะมีราคาตํ่ากว+าหนังสือสี่สี เพ่ือตัด
ป1ญหาเรื่องป1จจัยในดานราคา อีกท้ัง ยังมีภาพประกอบลายเสนภายในเล+ม 

หนังสือวรรณกรรมจะเป/นประเภทเรื่องสั้น โดยจัดทําเป/นเจ็ดบทตามบาปแต+ละประการ 
ไดแก+ จองหอง ริษยา โทสะ เกียจคราน โลภะ ตะกละ และราคะ และแต+ละบทแบ+งเป/นเจ็ดเรื่อง รวม
ท้ังหมด 49 เรื่อง ทําใหสามารถอ+านจบไดในเวลาอันรวดเร็ว ตามวิถีชีวิตคนในป1จจุบัน 
 
แหล+งขอมูลที่ใชในการศึกษาแหล+งขอมูลที่ใชในการศึกษาแหล+งขอมูลที่ใชในการศึกษาแหล+งขอมูลที่ใชในการศึกษา    

1. ขอมูลประเภทเอกสาร โดยศึกษาขอมูลจากเอกสาร ท้ังประเภทหนังสือ จุลสาร และ
บทความในอินเทอร;เน็ต เก่ียวกับบาปตน บาปเจ็ดประการ หรือพยศชั่ว รวมท้ังขอมูลท่ีใชอางอิงใน
การวาดภาพประกอบลายเสน การเขียนเนื้อเรื่อง เป/นตน 

2. ขอมูลประเภทบุคคล โดยเป/นบุคคลท่ีมีความรูในเรื่องคําสอนเก่ียวกับศาสนาคริสต; 
เพ่ือขอมาเป/นท่ีปรึกษาพิเศษในการเขียนเนื้อหาเก่ียวกับคําสอน เรื่องบาปตน บาปเจ็ดประการ หรือ
พยศชั่ว โดยบุคคลท่ีจะขอความรูและคําปรึกษาคือ นายสมบัติ งามวงศ; เป/นบุคคลท่ีมีความรูในดาน
คําสอนทางศาสนาคริสต; ในศูนย;คริสตศาสนธรรม กรุงเทพฯ 
 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล    

1. ศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลเอกสาร โดยการคนควา และศึกษาขอมูลจากเอกสาร 
ตํารา จุลสาร และบทความในอินเทอร;เน็ต ในเรื่องบาปตน บาปเจ็ดประการ และเรื่องสัญลักษณ;ใน
ศาสนาคริสต; ซ่ึงการคนควาขอมูลจากเอกสารจะนํามาใชเป/นแนวทางในการเขียนเนื้อภายในรูปเล+ม 

2. วาดภาพประกอบเรื่องสั้น เพ่ือใชเป/นภาพประกอบภายในเล+ม 
3. นําเนื้อหามาใหบุคคลท่ีมีความรูในดานคําสอนทางศาสนาคริสต;ตรวจทาน    

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



49 

 

กลุ+มเป@าหมายกลุ+มเป@าหมายกลุ+มเป@าหมายกลุ+มเป@าหมาย    
กลุ+มเป@าหมายหลัก เป/นบุคคลชายหญิง ท่ีมีอายุต้ังแต+ 15-24 ปC ท่ีอ+านหนังสือออก มี

ความชื่นชอบและสนใจในการอ+านหนังสือทุก ๆ ประเภท โดยเฉพาะหนังสือประเภทวรรณกรรม
เยาวชน มีนิสัยเปFดรับสิ่งใหม+ ๆ รอบตัว 

กลุ+มเป@าหมายรอง เป/นบุคคลชายหญิง ท่ีเป/นวัยทํางานตอนตน โดยมีอายุต้ังแต+ 25-35 
ปC ท่ีอ+านหนังสือออก มีความสนใจในการอ+านหนังสือทุก ๆ ประเภท มีนิสัยเปFดรับสิ่งใหม+ ๆ รอบตัว 
 
เครื่องมือที่ใชในการเครื่องมือที่ใชในการเครื่องมือที่ใชในการเครื่องมือที่ใชในการศึกษาศึกษาศึกษาศึกษา    

ศึกษาโดยการใชขอมูลประเภทเอกสาร โดยศึกษาขอมูลจากเอกสาร ท้ังประเภทหนังสือ 
จุลสาร และบทความในอินเทอร;เน็ต เก่ียวกับบาปตน บาปเจ็ดประการ หรือพยศชั่ว รวมท้ังขอมูลท่ีใช
อางอิงในการวาดภาพประกอบลายเสน การเขียนเนื้อเรื่อง 

โดยนําขอมูลของบาปท้ังเจ็ดประการ ซ่ึงไดแก+ จองหอง ริษยา โทสะ เกียจคราน โลภะ 
ตะกละ และราคะ มาจําแนกความหมายออกมาเป/นขอ ๆ เพ่ือนเขียนเรื่อง ไดแก+ 

1. จองหอง (Pride) 
จองหอง คือ การยกตนข+มท+าน ทะนงตนเกินขอบเขตท่ีเป/นจริง บาปจองหองนําไปสู+

ความมักใหญ+ใฝOสูงเกินประมาณ โออวดเกินเหตุ หมายรวมถึง เจาทิฐิ เชื่อภูมิใจในตนเอง โออวด ข้ีโม 
วางมาด ไม+ตองการคําแนะนํา ถือตัว หยิ่งยโส มักใหญ+ใฝOสูงโดยไม+รูจักประมาณตนเอง 

จองหอง ถือเป/นยอดแห+งบาปท้ังปวง รักหลงในอํานาจตนเองมากเกินไป โดยเฉพาะ
เปรียบตนกับพระเจา 

2. ริษยา (Envy) 
ริษยา คือ เสียใจเม่ือคนอ่ืนไดดี และยินดีเม่ือคนอ่ืนไดราย พระคัมภีร;เล+าเรื่องคาอิน

ริษยาอาเบล นองชายของตน ยอเซฟถูกพ่ี ๆ ขายในประเทศอียิปต; บาปริษยานําสู+ความเกลียดชัง 
การหม่ินประมาทใส+ราย การผูกพยาบาท ทะเลาะวิวาท หมายรวมถึง เกลียดชัง ซุบซิบนินทา กล+าว
รายป@ายสี ไม+ชอบใหคนอ่ืนไดดีกว+าตนเอง 

ริษยา อาจกล+าวคือ การไม+ยอมรับผูอ่ืนท่ีมีสิ่งต+าง ๆ ดีกว+าตนเอง ท้ังดานสมบัติ 
รูปร+าง นิสัย และความสําเร็จ ความอิจฉาเป/นพัฒนาต+อจากตะกละเป/นโลภะท่ีสุดข้ัว 

3. โทสะ (Wrath) 
โทสะ คือ ความวุ+นวายใจนอกลู+นอกทาง ทําใหชิงชังบุคคลหรือสิ่งท่ีมาขัดอารมณ; 

เม่ือโกรธก็ขาดสติ จึงก+ออาชญากรรมไดมากมาย เช+น ด+าแช+ง ทุบตี ฆ+า หมายรวมถึง ความฉุนเฉียว 
อาฆาต แกแคน ไม+สะกดอารมณ; 
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โทสะ อาจกล+าวคือ ความโกรธเคืองพยาบาทท่ีขาดความเหมาะสม การมุ+งรายท่ีจะ
ทําสิ่งต+าง ๆ แก+คนท่ีตนไม+ชอบ นําไปสู+การฆ+าและฆาตกรรม 

4. เกียจคราน (Sloth) 
เกียจคราน คือ ไม+อยากทํางาน หรือเลินเล+อต+อหนาท่ี ในพระวรสารพระเยซูทรง

ตําหนิคนใชท่ีนําเงินไปฝ1งดิน บาปเกียจครานเปFดช+องใหแก+การประจญล+อลวงทุกชนิด มันนําไปสู+
ความเฉ่ือยชา ความยากจน ความเสียใจ และความหน+ายแหนงชีวิต หมายรวมถึง ความเฉ่ือยชา ลังเล 
ไม+ใส+ใจ ทอถอย ขาดความรับผิดชอบ ไม+สมํ่าเสมอ ตามใจตนเอง รักความสบาย ผัดวันประกันพรุ+ง 

เกียจคราน อาจกล+าวไดคือ ผูไม+สนใจใยดีต+อการเปลี่ยนแปลงของสั่งรอบขาง ใช
เวลาอย+างไรค+า ปล+อยใหผู อ่ืนทํางานหนักเพ่ือตนเอง ปล+อยปละละเลยหนาท่ีตน โดยเฉพาะการ
ละเลยท่ีจะเคารพพระเจาดวย 

5. โลภะ (Greed) 
โลภะ คือ การผูกใจอยู+กับทรัพย;สมบัติต+าง ๆ เช+น เงินทอง บูชาเงินเป/นพระเจาจน

ลืมคิดถึงพระ ไม+ยอมเหลียวแลช+วยเหลือผูตกยาก ไม+สนใจความรอดพนของวิญญาณของตน (เช+น ไม+
ไปวัดเพราะเสียดายเวลาทํากิน) บาปโลภะนําไปสู+การขโมย การฉอฉลกลโกง การทะเลาะวิวาท ฯลฯ 
หมายรวมถึง การปรารถนาในสิ่งของนอกกายมากเกินความพอดี ยึดม่ันถือม่ันในสิ่งของทางโลก วัตถุ
นิยม สะสม ขาดเมตตา ขาดความเผื่อแผ+ ใจแคบและไม+สงเคราะห;ช+วยเหลือผูคน 

โลภะ กล+าวไดคือ ความทะเยอทะยานอันแรงกลาในการไดมาซ่ึงทรัพย;สินและ
อํานาจโดยไม+คํานึงถึงแนวทางหรือคุณธรรมในการไดมา รวมท้ังการหาทรัพย;อย+างทุจริตมาใชเพ่ือ
ประโยชน;ทางศาสนาดวย 

6. ตะกละ (Gluttony) 
ตะกละ คือ ชอบกินเกินขนาด หรือเพราะเห็นแก+ความสนุก ปรกติเราตองกินเพ่ืออยู+ 

มิใช+อยู+เพ่ือกิน หมายรวมถึง การคิดพูดแต+เรื่องอาหาร ไม+ยับยั้งในการด่ืม มูมมาม มักไดตลอดเวลา ไม+
พอใจกับสิ่งท่ีตนมี 

ตะกละ อาจกล+าวไดคือ การสนองความตองการโดยไม+ยั้งคิด ทําใหมีเวลาสรรเสริญ
พระเจานอยลง เป/นบาปท่ีสามารถชักจูงไปทําบาปอย+างอ่ืนได เช+น ฆ+าเพราะความหิว ตะกละยังแบ+ง
ออกเป/น กินเร็วเกินไป กินแพงเกินไป กินมากเกินไป กินอย+างกระตือรือรนมากเกินไป กินอย+าง
ประณีตมากเกินไป และกินอย+างแรงกลามากเกินไป 

7. ราคะ (Lust) 
ราคะ คือ การใฝOหาความสนุกฝOายเนื้อหนัง (ทางเพศ) กับตนเอง หรือผูอ่ืน นอก

ขอบข+ายวัตถุประสงค;ของศีลสมรส พระเป/นเจาเคยลงโทษมนุษย;ท่ีปล+อยตัวเป/นทาสของบาปราคะ 
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เช+น เรื่องน้ํามหาวินาศยุคโนอาห; หมายรวมถึง การหมกมุ+น ฝ1กใฝOอยู+แต+ฝOายเนื้อหนัง กิริยาวาจาหยาบ
โลน ไม+รักษาเกียรติศักด์ิศรี แต+งกายล+อแหลม ความคิดสกปรก ลุ+มหลง 

ราคะ อาจกล+าวไดคือ การคิดในทางเสื่อม ตองการความเราใจ หมกมุ+นทางเพศท่ี
มากจนเกินไป ความใคร+ท่ีเกิดข้ึนในทางทุจริต เช+น การข+มขืน มีชู 

เม่ือรูปเล+มเสร็จสมบูรณ;จะมีการวิเคราะห;ผลประเมินความพึงพอใจจากแบบสอบถามท่ี
ใหกับกลุ+มเป@าหมายหลัก อายุ 15-24 ปC และกลุ+มเป@าหมายรอง อายุ 25-35 ปC โดยมีการวิเคราะห;ผล
ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางดานสถิติ ดวยวิธี Descriptive แลววิเคราะห;หาค+าทางสถิติ คือ ค+าเฉลี่ย 
เปอร;เซ็นต; ส+วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ือใชแปลความหมายขอมูลต+าง ๆ โดยไดใชกําหนดใหใชคําถาม
แบบมาตราส+วนประเมินค+า (Rating scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิร;ธ (Likert's five rating 
scale) ซ่ึงมีเกณฑ;การประเมินและใหคะแนนดังต+อไปนี้ (พวงรัตน; ทวีรัตน; 2531: 114-115) 

ระดับความพอใจมากท่ีสุด = 5 
ระดับความพอใจมาก = 4 
ระดับความพอใจปานกลาง = 3 
ระดับความพอใจนอย = 2 
ระดับความพอใจนอยท่ีสุด = 1 
แลวนําคะแนนท่ีไดจากแบบสอบถามมาจัดแบ+งเป/น 5 ช+วง เพ่ือแปลความหมายระดับ

ค+าเฉลี่ยความตองการ ดังนี้ 
ระดับความพอใจมากท่ีสุด ค+าเฉลี่ย 4.50-5.00 
ระดับความพอใจมาก ค+าเฉลี่ย 3.50-4.49 
ระดับความพอใจปานกลาง ค+าเฉลี่ย 2.50-3.49 
ระดับความพอใจนอย ค+าเฉลี่ย 1.50-2.49 
ระดับความพอใจนอยท่ีสุด ค+าเฉลี่ย 1.00-1.49 
โดยมีประเด็นท่ีใชประเมิน ดังนี้ 
1. ดานเนื้อหา 
2. ดานการออกแบบจัดหนา 
3. ดานภาพรวมของหนังสือ 
นอกจากนั้นในใบประเมินความพึงพอใจจะมีคําถามปลายเปFดและขอเสนอแนะเพ่ือให

กลุ+มเป@าหมายและผูเชี่ยวชาญทําการประเมิน โดยมีรายชื่อผูเชี่ยวชาญดังนี้ 
1. อาจารย;เสาวภา พงษ;คุณากร อาจารย;ประจําภาควิชานิเทศศิลปr ประเมินและให

ขอเสนอแนะเก่ียวกับภาพประกอบหนังสือและการออกแบบจัดหนาหนังสือ 
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2. นางสาวชลธิดา สุจริตพินิจ นักวาดภาพประกอบอิสระ ประเมินและใหขอเสนอแนะ
เก่ียวกับภาพประกอบหนังสือ 

3. นางสาวทิพย;วรรณ วงศ;ถิรทรัพย; บุคคลผูนับถือศาสนาคริสต; นิกายคาทอลิก ประเมิน
และใหขอเสนอแนะเนื้อหาเก่ียวกับศาสนา 

4. นางสาวอมรรัตน; พันธ;พานิช บุคคลผูนับถือศาสนาคริสต; นิกายคาทอลิก ประเมิน
และใหขอเสนอแนะเนื้อหาเก่ียวกับศาสนา 

5. นายสังเวียน เอกนัย บุคคลผูนับถือศาสนาคริสต; นิกายคาทอลิก ประเมินและให
ขอเสนอแนะเนื้อหาเก่ียวกับศาสนา 

6. นายโดม รุ+งเรือง บุคคลผูนับถือศาสนาคริสต; นิกายคาทอลิก ประเมินและให
ขอเสนอแนะเนื้อหาเก่ียวกับศาสนา 
 
การวิเคราะห;ขอมูล การนําเสนอขอมูล และการสรุปผลขอมูลการวิเคราะห;ขอมูล การนําเสนอขอมูล และการสรุปผลขอมูลการวิเคราะห;ขอมูล การนําเสนอขอมูล และการสรุปผลขอมูลการวิเคราะห;ขอมูล การนําเสนอขอมูล และการสรุปผลขอมูล    

“โครงการจัดทําหนังสือวรรณกรรมพรอมภาพประกอบลายเสน” จัดทําข้ึนเนื่องจาก
เล็งเห็นถึงความสําคัญในการอ+านหนังสือ จึงผลิตหนังสือท่ีตองการส+งเสริมใหมีการอ+านมากข้ึน โดยใช
ป1จจัยในดานต+าง ๆ มาสนับสนุน เช+น จัดทํารูปเล+มเป/นสีขาว ดํา เพ่ือตัดป1ญหาเรื่องป1จจัยในดาน
ราคา อีกท้ัง ยังมีภาพประกอบลายเสนภายในเล+ม มีเนื้อหาแนวแฟนตาซีหรือแนวเกินจริง เพ่ือความ
เหมาะสมกับกลุ+มเป@าหมาย จัดทําเป/นเรื่องสั้น สามารถอ+านจบไดรวดเร็ว 

หนังสือวรรณกรรมจะเป/นประเภทเรื่องสั้น โดยจัดทําเป/นเจ็ดบทตามบาปแต+ละประการ 
ไดแก+ จองหอง ริษยา โทสะ เกียจคราน โลภะ ตะกละ และราคะ และแต+ละบทแบ+งเป/นเจ็ดเรื่อง รวม
ท้ังหมด 49 เรื่อง เนื้อหาไม+ไดเนนถึงคําสอนทางศาสนาแต+เนนความบันเทิงเป/นหลัก 
 
แนวคิดเนื้อหาแนวคิดเนื้อหาแนวคิดเนื้อหาแนวคิดเนื้อหา    

“โครงการจัดทําหนังสือวรรณกรรมพรอมภาพประกอบลายเสน” จัดทําข้ึนเพ่ือออกแบบ
หนังสือวรรณกรรม ประเภทเรื่องสั้นท่ีมีภาพประกอบ เพ่ือสรางความบันเทิงและสอดแทรกแง+คิด
เก่ียวกับคําสอนเรื่องบาปตน บาปเจ็ดประการ หรือพยศชั่ว ซ่ึงเป/นคําสอนในศาสนาคริสต; จัดทําข้ึน
เพราะเล็งเห็นถึงความสําคัญในการอ+าน 

โดยภายในรูปเล+มจะแบ+งเป/น ปกหนา หนาชื่อเรื่อง หนาคํานํา หนาสารบัญ หนาอุทิศ 
ชื่อบท หนาเนื้อเรื่อง หนาภาคผนวก และปกหลัง ส+วนการนําเสนอเนื้อเรื่องจะแบ+งเรื่องสั้นออกเป/น 7 
บท บทละ 7 เรื่อง ตามบาปท้ังเจ็ดประการ ไดแก+ จองหอง ริษยา โทสะ เกียจคราน โลภะ ตะกละ 
และราคะ และใส+ความหมายของบาปไวในภาคผนวกดานหลัง 
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วิธีการออกแบบวิธีการออกแบบวิธีการออกแบบวิธีการออกแบบ    
“โครงการจัดทําหนังสือวรรณกรรมพรอมภาพประกอบลายเสน” มีวิธีการออกแบบ ดังนี้ 
1. นําเนื้อหาและแนวทางการออกแบบท่ีสรุปได มากําหนดโจทย;ในการออกแบบ 

(Design brief) ดังนี้ 
1.1 ชื่อหนังสือ  

The Seven Sins' Story หมายเลขเจ็ด 
1.2 ขอมูลพ้ืนฐาน (Background)  

จุลนิพนธ;หัวขอ “โครงการจัดทําหนังสือวรรณกรรมพรอมภาพประกอบ
ลายเสน” เป/นหนังสือท่ีกล+าวถึงเรื่อง บาป 7 ประการ บาปตน หรือ พยศชั่ว ซ่ึงมีเจ็ดขอ ไดแก+ ทะนง
ตน โลภ ริษยา โมโห ตัณหา ตะกละ และเกียจครานซ่ึงเป/นคําสอนในศาสนาคริสต; จัดทําเป/นหนังสือ
วรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น โดยใชการเขียนแบบความเรียงรอยแกว มีภาพประกอบเรื่องเป/นภาพ
ลายเสน  

1.3 วัตถุประสงค; (Objrctive) 
1.3.1 เพ่ือศึกษาข้ันตอนการจัดทําหนังสือ การเขียนวรรณกรรมและการวาด

ภาพประกอบ 
1.3.2 เพ่ือใหผูอ+านไดความเพลิดเพลิน จรรโลงใจและความบันเทิงเป/นส+วน

สําคัญ แต+ในขณะเดียวกันก็จะสอดแทรกแง+คิดไวในวรรณกรรม 
1.3.3 เพ่ือสนับสนุนใหบุคคลท่ัวไปเล็งเห็นถึงความสําคัญในการอ+านหนังสือ 

1.4 กลุ+มเป@าหมาย (Target group) 
กลุ+มเป@าหมายหลัก เป/นบุคคลชายหญิง ท่ีมีอายุต้ังแต+ 15-24 ปC ท่ีอ+านหนังสือ

ออก มีความชื่นชอบและสนใจในการอ+านหนังสือทุก ๆ ประเภท โดยเฉพาะหนังสือประเภท
วรรณกรรมเยาวชน มีนิสัยเปFดรับสิ่งใหม+ ๆ รอบตัว 

กลุ+มเป@าหมายรอง เป/นบุคคลชายหญิง ท่ีเป/นวัยทํางานตอนตน โดยมีอายุต้ังแต+ 
25-35 ปC ท่ีอ+านหนังสือออก มีความสนใจในการอ+านหนังสือทุก ๆ ประเภท มีนิสัยเปFดรับสิ่งใหม+ ๆ 
รอบตัว 

1.5 แนวความคิด (Concept) 
หนังสือวรรณกรรม รูปแบบเรื่องสั้น อ+านง+าย มีเจ็ดบท บทละเจ็ดตอน กล+าวถึง

บาปเจ็ดประการ พรอมภาพประกอบลายเสน 
1.6 เหตุผลสนับสนุน (Support) 

การอ+านมีประโยชน;มากมายหลายอย+างท้ังประโยชน;ท้ังทางตรงและทางออม 
แต+จากผลการสํารวจการอ+านหนังสือของประชากร ปC 2554 ของสํานักงานสถิติแห+งชาติ พบว+า อัตรา
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การการของประชากรเกือบทุกกลุ+มวัยมีอัตราการอ+านหนังสือเพ่ิมข้ึน ยกเวน กลุ+มเยาวชน (อายุ 15-
24 ปC) มีสถิติการอ+านหนังสือคงท่ี เม่ือเปรียบเทียบกับสถิติปC 2551 และท้ังปC 2554 

ซ่ึงสํานักงานสถิติแห+งชาติไดออกมาทําการสํารวจว+า ประชากรอายุ 6 ปC ข้ึนไป 
ไม+อ+านหนังสือ เนื่องจาก สื่อต+าง ๆ ท่ีเขามาทดแทน รองลงมาคือไม+มีเวลาอ+านหนังสือ รองลงมาคือไม+
ชอบและไม+สนใจอ+าน และสุดทายคืออ+านหนังสือไม+ออก 

ดังนั้น จึงมีการรณรงค;ใหคนรักการอ+านหนังสือ โดยไดสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชน พบว+าการรณรงค;ท่ีไดรับการเสนอแนะมากท่ีสุด 5 อันดับ คือ อันดับแรก ระบุว+า หนังสือ
ควรมีราคาถูกลง อันดับท่ีสอง ระบุว+า หนังสือควรมีเนื้อหาน+าสนใจ อันดับท่ีสาม ระบุว+า ควรสราง
หองสมุดชุมชน อันดับท่ีสี่ ระบุว+า ควรส+งเสริมใหผูปกครองปลูกฝ1งการอ+าน และลําดับสุดทาย คือ 
หนังสือควรมีรูปเล+มกะทัดรัด สวยงาม มีรูปภาพประกอบ 

จึ งจัด ทําจุ ลนิพนธ;หั วขอ “โครงการจัด ทําหนั งสือวรรณกรรมพรอม
ภาพประกอบลายเสน” เพ่ือส+งเสริมใหใชเวลาว+างในการอ+านหนังสือ โดยเนื้อหาในแต+ละเรื่องจะเป/น
เพียงบทสั้น ๆ ใชเวลาในการอ+านไม+นาน เหมาะกับภาวะรีบเร+งและเหมาะกับสังคมในยุคป1จจุบัน ใช
ลักษณะการเขียนแบบความเรียงรอยแกวท่ีมีการใชคําไม+ซับซอน อ+านง+าย เนื้อเรื่องท่ีอ+านไม+ตองถอด
ความ เหมาะสมกับกลุ+มเป@าหมาย เนื้อเรื่องท้ังหมดนั้นจะสะทอนถึงบาปตน เพ่ือท่ีจะสอดแทรกแง+คิด 
อีกท้ัง สอดแทรกภาพประกอบลายเสนในเล+ม เพ่ือความจรรโลงใจ 

1.7 อารมณ; ความรูสึก รูปแบบ (Mood and Tone) 
รูปแบบหนังสือเป/นตัวอักษรและภาพลายเสนสีดําบนพ้ืนกระดาษ ใหอารมณ;

หม+น ๆ เล็กนอย 
1.8 แนวทางภาพประกอบท่ีเป/นไปได 

ภาพประกอบท่ีจะใชเป/นภาพประกอบลายเสน ใชวิธีการวาดมือ 
1.9 ตัวหนังสือท่ีจะใชในรูปเล+ม 

ตัวหนังสือท่ีจะใชในการเขียนเนื้อหาเรื่องสั้น จะใชตัวพิมพ;ภาษาไทยแบบมีหัว
ลายเสนชัดเจนอ+านง+าย เพ่ือสะดวกในการอ+าน ตัวหนังสือ คือ Cordia New ขนาด 14 pt.  

ในส+วนชื่อบทจะเลือกใชตัวหนังสือแบบตกแต+ง เพ่ือความสวยงาม และน+าสนใจ 
2. ทําตนแบบร+าง โดยเรียงเนื้อหาใส+ดัมม่ี (Dummy) เพ่ือดูภาพรวมหนังสือ 
3. จัดหนาเลย;เอาท; (Layout) ลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร; 
4. นํางานออกแบบ (Artwork) ท่ีไดเขาสู+กระบวนการพิมพ; โดยจัดทําขนาด A5 

8.25X5.7 นิ้ว ใชปกอ+อน เป/นกระดาษการ;ดขาว 320 แกรม โดยทําการเคลือบ ดานเนื้อหาจะใช
กระดาษถนอมสายตา เขาเล+มแบบไสกาว ความหนาประมาณ 158 หนา 
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บทที ่ บทที ่ บทที ่ บทที ่ 4444    

ผลการศกึษาผลการศกึษาผลการศกึษาผลการศกึษา    
 

จุลนิพนธ�เรื่อง “โครงการจัดทําหนังสือวรรณกรรมพร%อมภาพประกอบลายเส%น” ชื่อ
หนังสือ คือ “The Seven Sins' Story หมายเลขเจ็ด” ได%ดําเนินการเก็บข%อมูลต>าง ๆ ท่ีเก่ียวข%อง
เก่ียวกับบาปต%น บาปเจ็ดประการ หรือพยศชั่ว เพ่ือนํามาใช%ในการผลิตชิ้นงาน ได%ผลการศึกษาโดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

ตอนท่ี 1    วิเคราะห�เนื้อหา 
ตอนท่ี 2    วิเคราะห�งานออกแบบ 

 
ตอนที่ ตอนที่ ตอนที่ ตอนที่ 1111                วิเคราะห�เนื้อหาวิเคราะห�เนื้อหาวิเคราะห�เนื้อหาวิเคราะห�เนื้อหา    

จากการเก็บข%อมูลท่ีเก่ียวข%องกับบาปต%น บาปเจ็ดประการ หรือพยศชั่ว จากเอกสารและ
บทความจากอินเทอร�เน็ต เพ่ือนํามาใช%ในแก>นเรื่องในการเขียนเรื่องสั้นประเภทเหนือจริง โดยแบ>ง
เรื่องออกเปEนเจ็ดบทตามบาปแต>ละประการ ได%แก> จองหอง ริษยา โทสะ เกียจคร%าน โลภะ ตะกละ 
และราคะ เพ่ือใช%ในการวางโครงเรื่อง 

ดังนั้น ความหมายของบาปต%น คือ ท>าที แนวโน%ม ท่ีจะนําไปสู>บาป ดังนั้น จึงเปEนเพียง 
ปฐมเหตุของการทําบาป มากกว>า จะเปEนตัวบาปเสียเอง เพราะองค�ประกอบท่ีจะทําให%เกิดบาปนั้น 
จะต%องเกิดจากการกระทําท่ี "รู%ตัว และเต็มใจ" จากการคล%อยตามตัวเหตุนั้น 

บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 1111 บาปจองหอง (Pride) คือ การยกตนข>มท>าน ทะนงตนเกินขอบเขตท่ีเปEนจริง 
บาปจองหองนําไปสู>ความมักใหญ>ใฝNสูงเกินประมาณ โอ%อวดเกินเหตุ หมายรวมถึง เจ%าทิฐิ เชื่อภูมิใจใน
ตนเอง โอ%อวด ข้ีโม% วางมาด ไม>ต%องการคําแนะนํา ถือตัว หยิ่งยโส มักใหญ>ใฝNสูงโดยไม>รู%จักประมาณ
ตนเอง 

จองหอง ถือเปEนยอดแห>งบาปท้ังปวง รักหลงในอํานาจตนเองมากเกินไป โดยเฉพาะ
เปรียบตนกับพระเจ%า 

โดยเขียนเรื่องสั้นเจ็ดเรื่องท่ีมีความเก่ียวข%องกับบาปจองหอง โดยมีการวางโครงเรื่อง 
ดังต>อไปนี้ 

เรื่องท่ี 1 เก่ียวกับ ความทะนงตนและเชื่อม่ันในตนเองเกินจนเกินพอดี อันนําไปสู>ผลร%าย
แก>ตนเอง มีโครงเรื่องเก่ียวกับ นกยูงลําพองตนว>าตนเองเปEนผู%ยิ่งใหญ>ท่ีสุด แต>สัตว�ในปNากลับแย%งว>า
ราชสีห�เปEนผู%ยิ่งใหญ>ท่ีสุดในปNา นกยูงจึงไปต>อกรกับราชสีห� ตนเองจึงถึงแก>ความตาย 
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เรื่องท่ี 2 เก่ียวกับ การรักหลงในอํานาจของตนเองมากเกินไป อันนําไปสู>ความเดือดร%อน
แก>ผู%อ่ืน มีโครงเรื่องเก่ียวกับ พระราชาท่ีรักมงกุฎของตนเองเพราะมงกุฎแสดงถึงอํานาจในบัลลังก�ของ
ตนเอง เม่ือมงกุฎถูกขโมยไป ตนจึงตามหา จนกระท่ังไปปล%นมงกุฎของพระราชาต>างแคว%นมาเปEนของ
ตน 

เรื่องท่ี 3 เก่ียวกับ การข้ีโม%โอ%อวด จนนํามาสู>ผลร%ายต>อตนเอง มีโครงเรื่องเก่ียวกับชายผู%
หนึ่ง ไปดูการแสดงกายกรรมและมายากล และโอ%อวดตนว>าตนเองก็ทําอย>างท่ีนักแสดงเหล>านั้นทําได% 
จึงกลืนเข็มเข%าไปเพ่ือให%คนท้ังหลายตกตะลึง เข็มเหล>านั้นจึงท่ิมแทงออกมาจากลําคอ 

เรื่องท่ี 4 เก่ียวกับ การไม>การต%องการคําแนะนํา อันนําผลเสียมาสู>ตน มีโครงเรื่อง
เก่ียวกับเจ%าหญิงองค�หนึ่งไม>เชื่อฟVงบิดามารดาท่ีบอกว>าอย>าไปแตะต%องเข็มปVWนด%ายเพราะจะทําให%นอน
หลับไปตลอดกาล แต>เจ%าหญิงด้ือดึงไม>เชื่อฟVง เพราะคิดว>าตนเองจะไม>เปEนอะไรจึงไปแตะต%องเข็มปVWน
ด%าย ในท่ีสุดตนเองก็หลับไปตลอดกาล 

เรื่องท่ี 5 เก่ียวกับ ความใฝNสูงเกินประมาณ จนนําไปสู>การสร%างความเดือดร%อนให%ผู%อ่ืน
และตนเอง โครงเรื่องเก่ียวกับชายผู%หนึ่ง หวังจะเปEนพระราชาจึงไปร>วมมือกับนครเพ่ือนบ%านให%มา
ทําลายบ%านเมืองของตนเอง โดยแลกกับท่ีตนจะต%องได%นั่งบัลลังก�และสัญญาว>าจะส>งบรรณาการให%ใน
อนาคต แต>สุดท%ายแล%วตนเองก็ถูกขับไล>ออกจากบัลลังก� 

เรื่องท่ี 6 เก่ียวกับ ความหยิ่งยโสจนเกินพอดี นํามาซ่ึงผลร%ายกับตนเอง มีโครงเรื่อง
เก่ียวกับสตรีผู%หนึ่งซ่ึงมีนิสัยหยิ่งยโสไม>เคารพใคร จนไปเสียมารยาทต>อราชินี ราชินีจึงลงโทษให%นาง
แบกก%อนหินไว%บนหลัง เพราะหินท่ีมีน้ําหนักมาก หลังจึงโค%งงอจนเปEนฝNายต%องเงยหน%ามองคนอ่ืน 

เรื่องท่ี 7 เก่ียวกับ การโอ%อวดเกินเหตุและไม>ต%องการฟVงคําแนะนํา อันนําไปสู>ผลร%ายต>อ
ตัวเอง มีโครงเรื่องเก่ียวกับชายผู%หนึ่งชอบอวดร่ําอวดรวยว>าตนเองมีสมบัติมากมาย มิตรสหายก็เตือน
ว>าอย>าทําเช>นนี้ แต>ชายคนดังกล>าวไม>เชื่อและยังว>ากลับว>าคนอ่ืน ๆ อิจฉาตน ในท่ีสุดตนเองก็ถูกปล%น
ทรัพย�สินไป 

 
บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 2222 บาปริษยา (Envy) คือ เสียใจเม่ือคนอ่ืนได%ดี และยินดีเม่ือคนอ่ืนได%ร%าย บาป

ริษยานําสู>ความเกลียดชัง การหม่ินประมาทใส>ร%าย การผูกพยาบาท ทะเลาะวิวาท หมายรวมถึง 
เกลียดชัง ซุบซิบนินทา กล>าวร%ายป[ายสี ไม>ชอบให%คนอ่ืนได%ดีกว>าตนเอง 

ริษยา อาจกล>าวคือ การไม>ยอมรับผู%อ่ืนท่ีมีสิ่งต>าง ๆ ดีกว>าตนเอง ท้ังด%านสมบัติ รูปร>าง 
นิสัย และความสําเร็จ ความอิจฉาเปEนพัฒนาต>อจากตะกละเปEนโลภะท่ีสุดข้ัว 

โดยเขียนเรื่องสั้นเจ็ดเรื่องท่ีมีความเก่ียวข%องกับบาปริษยา โดยมีการวางโครงเรื่อง 
ดังต>อไปนี้ 
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เรื่องท่ี 1 เก่ียวกับ ความริษยาอันนํามาสู>การไม>ยอมรับท่ีผู%อ่ืนมีสิ่งต>าง ๆ ท่ีดีกว>าตนเอง
ในด%านรูปร>างหน%าตา นําไปสู>การกระทําผิดต>อผู%อ่ืน โดยมีโครงเรื่องเก่ียวกับ สองพ่ีน%อง พ่ีมีใบหน%า
งดงาม น%องมีใบหน%าอัปลักษณ� คนน%องอิจฉาริษยา จึงถลกหนังหน%าท้ังสองเพ่ือสลับเปลี่ยนกัน 
ภายหลังถูกจับได%จึงถูกขับไล>ไป 

เรื่องท่ี 2 เก่ียวกับ ความริษยาในรูปและทรัพย�สมบัติ นําไปสู>การกระทําผิดต>อผู%อ่ืน มี
โครงเรื่องเก่ียวกับ กระจกวิเศษอิจฉาความงาม และอํานาจของราชินี เนื่องจากตนเปEนเพียงแค>เงา
สะท%อนของคนอ่ืนเท>านั้น จึงออกอุบายสลับตัวเพ่ือแทนท่ีตนเองกับราชินี ภายหลังต%องกลับเข%าสู>
กระจกดังเดิมเนื่องจากถูกจับได% 

เรื่องท่ี 3 เก่ียวกับ ความเสียใจเม่ือคนอ่ืนได%ดี นําไปสู>การทําลายทรัพย�สินผู%อ่ืน มีโครง
เรื่องเก่ียวกับ รองเท%าแก%ว ใครสวมใส>รองเท%าแก%วนี้แล%วจะได%อภิเษกกับเจ%าชาย ความริษยาจึงทําให%ผู%
ท่ีไม>ได%ครอบครองรองเท%าแก%ว เลือกท่ีจะทําลายมัน เพ่ือท่ีจะไม>มีใครได%ดีไปกว>าตนเอง 

เรื่องท่ี 4 เก่ียวกับ ความริษยานําไปสู>การใส>ร%ายป[ายสี มีโครงเรื่องเก่ียวกับเจ%าหญิงอิจฉา
ในตัวแม>มดท่ีงดงามกว>า จึงใส>ร%ายแม>มดว>าแท%จริงแม>มดมีใบหน%าอัปลักษณ� และกระทําความผิดใน
การวางยาพระองค� แม>มดจึงต%องหนีไป ภายหลังเจ%าหญิงก็ถูกแม>มดสาปแช>งด%วยการเย็บดวงตา จนไม>
สามารถเห็นความงามได%อีกต>อไป 

เรื่องท่ี 5 เก่ียวกับ การไม>ยอมรับผู%อ่ืนท่ีมีสิ่งต>าง ๆ ดีกว>าตนเองในด%านความสําเร็จ จน
นําไปสู>การกระทําผิดบาป โดยมีโครงเรื่องเก่ียวกับ พ่ีน%องสามคน แต>เดิมรักใคร>สามัคคี จนกระท่ังน%อง
คนท่ีสามประสบความสําเร็จ อีกสองคนจึงอิจฉา จึงขายน%องของตนเองไปเปEนทาส 

เรื่องท่ี 6 เก่ียวกับ ความอิจฉาริษยา นําไปสู>การกล>าวร%ายและซุบซิบนินทาผู%อ่ืน โดยมี
โครงเรื่องเก่ียวกับ เจ%าชายท่ีมีสหายเปEนงู ภายหลังเจ%าชายอภิเษกกับเจ%าหญิง งูจึงไม>พอใจกล>าวร%าย
เจ%าหญิงทําให%เกิดความเข%าใจผิดจนเจ%าหญิงถึงแก>ความตาย ภายหลังเจ%าชายทราบจึงผ>าลิ้นงูออกเปEน
สองแฉกให%ไม>สามารถพูดกล>าวร%ายใครได% 

เรื่องท่ี 7 เก่ียวกับ ความริษยานําไปสู>ความเกลียดชัง ส>งผลให%ผู%อ่ืนเดือดร%อน มีโครงเรื่อง
เก่ียวกับนักแสดงหญิงสองคน แย>งชิงบทการแสดง ภายหลังคนท่ีไม>ได%บทก็เกิดความเกลียงชังเจ็บแค%น 
จึงวางเพลิงโรงละคร ทําลายทรัพย�สินและชีวิตผู%อ่ืน เม่ือได%สติจึงพบว>าโรงละครท่ีตนรักถูกทําลาย จึง
กระโดดกองเพลิงตายตาม 

 
บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 3333 บาปโทสะ (Wrath) คือ ความวุ>นวายใจนอกลู>นอกทาง ทําให%ชิงชังบุคคลหรือสิ่ง

ท่ีมาขัดอารมณ� เม่ือโกรธก็ขาดสติ จึงก>ออาชญากรรมได%มากมาย เช>น ด>าแช>ง ทุบตี ฆ>า หมายรวมถึง 
ความฉุนเฉียว อาฆาต แก%แค%น ไม>สะกดอารมณ� 
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โทสะ อาจกล>าวคือ ความโกรธเคืองพยาบาทท่ีขาดความเหมาะสม การมุ>งร%ายท่ีจะทําสิ่ง
ต>าง ๆ แก>คนท่ีตนไม>ชอบ นําไปสู>การฆ>าและฆาตกรรม 

โดยเขียนเรื่องสั้นเจ็ดเรื่องท่ีมีความเก่ียวข%องกับบาปโทสะ โดยมีการวางโครงเรื่อง 
ดังต>อไปนี้ 

เรื่องท่ี 1 เก่ียวกับ โทสะอันนําไปสู>การทะเลาะ ฆ>าฟVน โดยมีโครงเรื่องเก่ียวกับ ผีดูดเลือด
กับมนุษย�หมาปNา เดิมทีไม>ข%องเก่ียวกัน แต>กลับมาทะเลาะกันเพราะไม>ชอบหน%า อีกท้ังยังสั่งสอนบุตร
ของตนให%เกลียดชังอีกฝNายด%วย 

เรื่องท่ี 2 เก่ียวกับโทสะเพราะการไม>ยอมรับในวาจาผู%อ่ืน ทําให%เกิดการไม>สะกดอารมณ� 
โดยมีโครงเรื่องเก่ียวกับคนขายหมวก ท่ีไม>ยอมรับว>าตนเองทําหมวกไม>ดี เม่ือลูกค%าตําหนิออก
ความเห็นก็บันดาลโทสะไม>รับฟVง 

เรื่องท่ี 3 เก่ียวกับผู%ท่ีมีอารมณ�ฉุนเฉียวตลอดเวลา ทําให%ไม>มีมิตร มีโครงเรื่องเก่ียวกับ 
เสือดําผู%มีอารมณ�ฉุนเฉียว โมโหร%าย ทําให%สัตว�ตัวอ่ืน ๆ หลีกหนี จนมันต%องอยู>เพียงลําพัง 

เรื่องท่ี 4 เก่ียวกับ โทสะอันนําไปสู>การทําลายของผู%อ่ืน โดยมีโครงเรื่องเก่ียวกับนกโกรธ
มนุษย�ท่ีนําหุ>นไล>กามาต้ัง จึงคาบไฟไปเผาหุ>นไล>กา ไฟจึงลามเผาไปท่ัวไล> 

เรื่องท่ี 5 เก่ียวกับความอาฆาตนําไปการแก%แค%น โดยมีโครงเรื่องเก่ียวกับเด็กหญิงสวม
หมวกสีแดงมีความแค%นต>อสุนัขจิ้งจอกเพราะสุนัขจิ้งจอกฆ>าคุณยายของเธอ จึงตามไปแก%แค%นจน
สําเร็จแต>ก็ต%องเสียแขนของตัวเองไปหนึ่งข%าง 

เรื่องท่ี 6 เก่ียวกับการมุ>งร%ายแก>บุคคลท่ีตนเองไม>ชอบ โดยมีโครงเรื่องเก่ียวกับชาวบ%านท่ี
ไม>ชอบสัปเหร>อท่ีมีหน%าตาอัปลักษณ� จึงขับไล>ไสส>งอีกฝNาย 

เรื่องท่ี 7 เก่ียวกับการไม>สะกดอารมณ�นําไปสู>การขาดสติ โดยมีโครงเรื่องเก่ียวกับเจ%าชาย
ขอให%แม>มดทําให%ตนเปEนใหญ>ในแผ>นดิน ทําให%แม>มดฆ>าพ>อของเจ%าชายเพ่ือให%เขาเปEนราชา เจ%าชาย
โมโหจึงฆ>าแม>มด แม>มดก็โกรธจึงสาปเจ%าชาย 

 
บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 4444 เกียจคร%าน (Sloth) คือ ไม>อยากทํางาน หรือเลินเล>อต>อหน%าท่ี บาปเกียจคร%าน

เปbดช>องให%แก>การประจญล>อลวงทุกชนิด มันนําไปสู>ความเฉ่ือยชา ความยากจน ความเสียใจ และ
ความหน>ายแหนงชีวิต หมายรวมถึง ความเฉ่ือยชา ลังเล ไม>ใส>ใจ ท%อถอย ขาดความรับผิดชอบ ไม>
สมํ่าเสมอ ตามใจตนเอง รักความสบาย ผัดวันประกันพรุ>ง 

เกียจคร%าน อาจกล>าวได%คือ ผู%ไม>สนใจใยดีต>อการเปลี่ยนแปลงของสั่งรอบข%าง ใช%เวลา
อย>างไร%ค>า ปล>อยให%ผู%อ่ืนทํางานหนักเพ่ือตนเอง ปล>อยปละละเลยหน%าท่ีตน โดยเฉพาะการละเลยท่ีจะ
เคารพพระเจ%าด%วย 
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โดยเขียนเรื่องสั้นเจ็ดเรื่องท่ีมีความเก่ียวข%องกับบาปเกียจคร%าน โดยมีการวางโครงเรื่อง 
ดังต>อไปนี้ 

เรื่องท่ี 1 เก่ียวกับ ความเกียจคร%านทําให%ไม>อยากทํางาน นําไปสู>ความยากจน มีโครง
เรื่องเก่ียวกับชาวบ%านท่ีนั่งงอมืองอเท%าขอเงินจากนางฟ[าเรื่อยไป แต>ภายหลังไม>รับเงินทองจึงเก้ียว
กราดทําลาย เนื่องจากงอมืองอเท%ามาตลอด ทําให%เลี้ยงตนเองไม>เปEนจึงยากจน 

เรื่องท่ี 2 เก่ียวกับ ความเกียจคร%าน นําไปสู>การใช%เวลาอย>างไร%ค>า มีโครงเรื่องคือ เจ%า
หญิงถูกมังกรจับไปไว%ในหอคอยเพ่ือรอวันเจ%าชายในอุดมคติมาช>วย โดยท่ีตนไม>ขวนขวายหาทางรอด
ด%วยตนเอง ทําได%แต>นั่งรอเจ%าชาย จนสุดท%ายจึงรู%ตัวว>าตนเองแก>ชราแล%ว 

เรื่องท่ี 3 เก่ียวกับ ความเกียจคร%าน นําไปสู>ความรักสบายเกินพอดี มีโครงเรื่องเล>าถึง ตัว
ตลกท่ีต%องการความสบาย จึงขอพรให%ตนเองไม>ต%องทําสิ่งใด จนในท่ีสุดตนเองจึงกลายเปEนตุdกตาหุ>น
เชิด ท่ีไม>สามารถเคลื่อนไหวเอง ต%องมีคนคอยเชิดตลอดเวลา 

เรื่องท่ี 4 เก่ียวกับ การผัดวันประกันพรุ>ง ทําให%ตนเองและผู%อ่ืนเดือดร%อน มีโครงเรื่อง
กล>าวถึงชาวบ%านในหมู>บ%านหนึ่งท่ีโดยน้ําท>วมเสียหายทุกปe จึงคิดจะทําการสร%างเข่ือน แต>เพราะความ
เกียจคร%านจึงผัดวันประกันพรุ>งเรื่อยไป จนในท่ีสุดก็สร%างเข่ือนไม>ทันเม่ือน้ําท>วมจนเกิดความเสียหาย 

เรื่องท่ี 5 เก่ียวกับ ความเกียจคร%าน นําไปสู>ความเฉ่ือยชา เอ่ือยเฉ่ือย ส>งผลต>อต>อเอง มี
โครงเรื่องเก่ียวกับ เศรษฐีผู%หนึ่งรักสบายไม>ยอมทําสิ่งใด แม%กระท่ังร>างกายก็ไม>ยอมขยับ เม่ือเกิดไฟ
ไหม% จึงลุกหนีลําบากเพราะร>างกายขาดการดูแล จนต%องคลานสี่ขาเหมือนเต>า 

เรื่องท่ี 6 เก่ียวกับ ความเกียจคร%าน นําไปสู>ความท%อถอย มีโครงเรื่องเก่ียวกับ เจ%าชาย
ต>างเมืองต%องการเจ%าหญิงไปอภิเษก พระราชาผู%รักธิดาของตนมาก ต%องการให%เจ%าหญิงอภิเษกกับผู%มี
ความสามารถ จึงออกอุบายว>า ถ%าเจ%าชายสามารถดึงดาบออกจากศิลาบนเขาสูงได% นอกจากจะเปEน
กษัตริย�ท่ียิ่งใหญ>แล%วจะได%ครอบครองเจ%าหญิง แต>ปรากฏว>าเจ%าชายเดินทางไปได%ครึ่งทางก็เกิดท%อถอย
ข้ึนมาเสียก>อน จึงไม>ได%ครอบครองเจ%าหญิง 

เรื่องท่ี 7 เก่ียวกับ ความเกียจคร%าน นําไปสู>การละเลยหน%าท่ีการงาน นําไปสู%ความ
เดือดร%อนแก>ผู%อ่ืน มีโครงเรื่องเก่ียวกับ ยมทูตผู%มีหน%าท่ีถ>อเรือข%ามแม>น้ําแห>งความตาย แต>กลับละเลย
ต>อหน%าท่ี ผู%เปEนใหญ>ในโลกแห>งความตายจึงโมโห ยมทูตจึงออกอุบายนําวิญญาณลงเรือคราวละมาก 
ๆ จะได%ไม>ต%องถ>อเรือข%ามไปข%ามกลับหลายรอบ จนสุดท%ายเรือก็รับน้ําหนักไม>ไหว 

 
บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 5555 โลภะ (Greed) คือ การผูกใจอยู>กับทรัพย�สมบัติต>าง ๆ เช>น เงินทอง บูชาเงิน

เปEนพระเจ%าจนลืมคิดถึงพระ ไม>ยอมเหลียวแลช>วยเหลือผู%ตกยาก ไม>สนใจความรอดพ%นของวิญญาณ
ของตน (เช>น ไม>ไปวัดเพราะเสียดายเวลาทํากิน) บาปโลภะนําไปสู>การขโมย การฉ%อฉลกลโกง การ
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ทะเลาะวิวาท ฯลฯ หมายรวมถึง การปรารถนาในสิ่งของนอกกายมากเกินความพอดี ยึดม่ันถือม่ันใน
สิ่งของทางโลก วัตถุนิยม สะสม ขาดเมตตา ขาดความเผื่อแผ> ใจแคบและไม>สงเคราะห�ช>วยเหลือผู%คน 

โลภะ กล>าวได%คือ ความทะเยอทะยานอันแรงกล%าในการได%มาซ่ึงทรัพย�สินและอํานาจ
โดยไม>คํานึงถึงแนวทางหรือคุณธรรมในการได%มา รวมท้ังการหาทรัพย�อย>างทุจริตมาใช%เพ่ือประโยชน�
ทางศาสนาด%วย 

โดยเขียนเรื่องสั้นเจ็ดเรื่องท่ีมีความเก่ียวข%องกับบาปโลภะ โดยมีการวางโครงเรื่อง 
ดังต>อไปนี้ 

เรื่องท่ี 1 เก่ียวกับ ความโลภของมนุษย�อันนําไปสู>การแย>งชิง ฆ>าฟVนผู%อ่ืน ซ่ึงมีโครงเรื่อง
เก่ียวกับ มนุษย�ต%องการเกล็ดและผมของนางเงือกเนื่องจากท้ังสองอย>างมีมูลค>า จึงแย>งชิง ทําร%ายให%
ได%มาในสิ่งท่ีต%องการ ในท่ีสุดเหล>านางเงือกจึงตอบโต%กลับด%วยวิธีเดียวกัน 

เรื่องท่ี 2 เก่ียวกับ ความโลภทําให%มีจิตใจคับแคบ ไม>แบ>งปVน หวงแหนสมบัติ จนนํา
เภทภัยสู>ตนเอง มีโครงเรื่องเก่ียวกับเศรษฐีผู%หนึ่งท่ีมีทรัพย�สมบัติมากมายแต>ไม>ยอมแบ>งปVนแก>ใคร 
จวบจนกระท่ังวันหนึ่งมีไฟปNาลุกลาม ก็ยังหวงแหนสมบัติจึงนําติดตัวมาด%วยเปEนอันมาก ในท่ีสุดเม่ือ
ข%ามลําธาร ด%วยน้ําหนักของเงินทองท่ีถ>วงไว% จึงจมน้ําหายไป 

เรื่องท่ี 3 เก่ียวกับ ความโลภ ความปรารถนาในสมบัติเกินความพอดี อันนํามาสู>การ
ละเลยหน%าท่ีและนําเภทภัยสู>ตนเอง โดยมีโครงเรื่องเก่ียวกับ พระราชาผู%หลงใหลในเหรียญทองคํา ไม>
สนใจหน%าท่ี ได%แต>สะสมเหรียญทองในท%องพระคลัง และนําเอาเหรียญเหล>านั้นมาถมสร%างต่ังนอนให%
ตนเอง สุดท%ายก็ถูกเหรียญทองทับตาย 

เรื่องท่ี 4 เก่ียวกับ ความโลภอันนําไปสู>การหลอกลวง ขโมย ฆ>าฟVน มีโครงเรื่องเก่ียวกับ 
ผู%ฆ>ายักษ�ท่ีต%องการครอบครองไข>ทองคํา จึงเท่ียวใส>ร%ายยักษ�ว>ามีนิสัยโหดร%าย สักวันหนึ่งชาวบ%านจะ
ถูกเข>นฆ>า ตนเองจึงอาสาเปEนผู%กล%าไปฆ>ายักษ�เพ่ือชิงไข>ทองคํามาเปEนของตนอย>างชอบธรรม 

เรื่องท่ี 5 เก่ียวกับ ความโลภอันนําไปสู>ความฉ%อฉลเพ่ือให%ได%ในทรัพย�สมบัติท่ีตนต%องการ 
มีโครงเรื่องเก่ียวกับชายผู%หนึ่งท่ีไปหลอกลวงคนตาบอดเพ่ือเอาทรัพย�สินของเขามาเปEนของตน แต>
สุดท%ายตนเองก็ต%องจบชีวิตด%วยทรัพย�สินท่ีแย>งมา 

เรื่องท่ี 6 เก่ียวกับ การบูชาเงินตราเปEนพระเจ%าเหนือสิ่งอ่ืนใด จนนําความวิบัติสู>ตนเอง มี
โครงเรื่องเก่ียวกับชาวบ%านในหุบเขา ซ่ึงเดิมทีบูชาธรรมชาติ ใช%ชีวิตอยู>อย>างพอมีพอกินด%วยการใช%
ทรัพยากรธรรมชาติแลกเงินอย>างพอดี แต>วันหนึ่งหลงใหลในแสงสีและเงินตรา จึงไม>สนใจธรรมชาติ 
ซํ้ายังเบียดเบียนธรรมชาติ ตัดปNา ล>าสัตว�จนหมดเพ่ือแลกเงิน สุดท%ายธรรมชาติก็ฟjkนฟูไม>ทัน ทําให%ไม>
มีสินค%าแลกเงิน 

เรื่องท่ี 7 เก่ียวกับการยึดม่ันถือม่ันกับสิ่งของหรือเหล>าวัตถุนิยม นํามาซ่ึงการล>อลวงให%
ผู%อ่ืนทําบาปและนําเภทภัยมาสู>ตน มีโครงเรื่องเก่ียวกับชายอ%วนผู%ชอบสวมใส>เครื่องประดับต>าง ๆ เกิน
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พอดีเพ่ือโอ%อวดทรัพย�สินของตน คนอ่ืนเห็นจึงอยากได% ออกอุบายให%ชายคนดังกล>าวออกไปข%างนอก
ในวันฝนตก ในท่ีสุดจึงถูกฟ[าผ>าตาย 

 
บทที่บทที่บทที่บทที่    6666 ตะกละ (Gluttony) คือ ชอบกินเกินขนาด หรือเพราะเห็นแก>ความสนุก ปรกติ

เราต%องกินเพ่ืออยู> มิใช>อยู>เพ่ือกิน หมายรวมถึง การคิดพูดแต>เรื่องอาหาร ไม>ยับยั้งในการด่ืม มูมมาม 
มักได%ตลอดเวลา ไม>พอใจกับสิ่งท่ีตนมี 

ตะกละ อาจกล>าวได%คือ การสนองความต%องการโดยไม>ยั้งคิด ทําให%มีเวลาสรรเสริญพระ
เจ%าน%อยลง เปEนบาปท่ีสามารถชักจูงไปทําบาปอย>างอ่ืนได% เช>น ฆ>าเพราะความหิว ตะกละยังแบ>ง
ออกเปEน กินเร็วเกินไป กินแพงเกินไป กินมากเกินไป กินอย>างกระตือรือร%นมากเกินไป กินอย>าง
ประณีตมากเกินไป และกินอย>างแรงกล%ามากเกินไป 

โดยเขียนเรื่องสั้นเจ็ดเรื่องท่ีมีความเก่ียวข%องกับบาปตะกละ โดยมีการวางโครงเรื่อง 
ดังต>อไปนี้ 

เรื่องท่ี 1 เก่ียวกับการอยู>เพ่ือกิน โดยมีโครงเรื่องเก่ียวกับผลฟVกทองท่ีเห็นแก>กิน กิน
เท>าไหร>ก็ไม>เพียงพอ เพราะนึกว>าตัวมันต%องถูกปลิดไปขายจึงต%องรีบกินให%มาก ทําให%มันกินดวงไฟใน
ตะเกียงเข%าไปเพราะนึกว>าเปEนแดดจากดวงอาทิตย� มันจึงถูกเผาไหม% 

เรื่องท่ี 2 เก่ียวกับการกินเกินขนาด โดยมีโครงเรื่องเก่ียวกับ ชายอ%วนผู%กินทุกอย>าง
รอบตัว แม%กระท่ังกินร>างกายของตนเอง 

เรื่องท่ี 3 เก่ียวกับการไม>ยับยั้งในการด่ืม อันทําให%เกิดผลเสียต>อผู%อ่ืน โดยมีโครงเรื่อง
เก่ียวกับพ>อมดท่ีชื่นชอบด่ืมสุรา เม่ือด่ืมแล%วก็ไม>มีสติ ทําให%ร>ายเวทมนตร�ทําลายแผ>นดิน ในท่ีสุดก็ถูก
ราชาเนรเทศ 

เรื่องท่ี 4 เก่ียวกับความตะกละนําไปสู>การเบียดเบียนผู%อ่ืน โดยมีโครงเรื่องเก่ียวกับ เด็ก
สองคนเดินทางเข%าไปในปNาจึงหิว ท้ังสองพบบ%านขนมหวานจึงกินจนอ่ิม แต>ยังตะกละจึงขโมยขนม
หวานเอาไปกินอีก แม>มดเจ%าของบ%านรู%จึงโกรธ ในท่ีสุดจึงเอาเด็กท้ังสองไปต%นกิน 

เรื่องท่ี 5 เก่ียวกับการกินเร็วเกินไป มีโครงเรื่องเก่ียวกับ เด็กคนหนึ่งเคยมีชีวิตท่ียากจน
มาก>อน เม่ือคว%าอะไรจึงต%องรีบกินเพราะกลัวถูกแย>ง เม่ือกินจึงไม>ยอมเค้ียวเพราะรีบกิน ในท่ีสุด
สิ่งมีชีวิตท่ีกินเข%าไปก็จิกตัวทะลุท%องออกมาเพราะยังไม>ตาย 

เรื่องท่ี 6 เก่ียวกับการกินเห็นแก>กิน โดยมีโครงเรื่องเก่ียวกับผีเสื้อท่ีชอบกินน้ําหวานไม>
แบ>งปVนเพ่ือนฝูง วันหนึ่งเห็นดอกไม%แปลก ๆ จึงบินเข%าไปเพ่ือกิน เพ่ือนห%ามก็ไม>สนใจเพราะกลัวเพ่ือน
จะแย>งกิน หารู%ไม>ว>าดอกไม>นั้นคือดอกไม%กินแมลง ในท่ีสุดมันจึงถูกกิน 

เรื่องท่ี 7 เก่ียวกับการฆ>าเพราะความหิว โดยมีโครงเรื่องเก่ียวกับแม>หมูท่ีหิวจัดเพราะ
ต%องให%นมลูก ในท่ีสุดเม่ือมันหิวจนตาลายจึงหันไปกินลูกของตนเองแทน 
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บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ 7777 ราคะ (Lust) คือ การใฝNหาความสนุกฝNายเนื้อหนัง (ทางเพศ) กับตนเอง หรือ

ผู%อ่ืน การหมกมุ>น กิริยาวาจาหยาบโลน ไม>รักษาเกียรติศักด์ิศรี แต>งกายล>อแหลม ความคิดสกปรก ลุ>ม
หลง 

ราคะ อาจกล>าวได%คือ การคิดในทางเสื่อม ต%องการความเร%าใจ หมกมุ>นทางเพศท่ีมาก
จนเกินไป ความใคร>ท่ีเกิดข้ึนในทางทุจริต เช>น การข>มขืน มีชู% 

โดยเขียนเรื่องสั้นเจ็ดเรื่องท่ีมีความเก่ียวข%องกับบาปราคะ โดยมีการวางโครงเรื่อง 
ดังต>อไปนี้ 

เรื่องท่ี 1 เก่ียวกับการใฝNหาความสนุกในเนื้อหนัง อันนํามาสู>ผลร%ายต>อตนเอง โดยมีโครง
เรื่องเก่ียวกับ ชายผู%ร่ํารวยหลงในตัวสตรี ยอมมอบเงินทองในแก>ผู%หญิงจนตกอับ 

เรื่องท่ี 2 เก่ียวกับความลุ>มหลงอันนําผลร%ายมาสู>ตนเองและผู%อ่ืน โดยมีโครงเรื่องเก่ียวกับ 
ชายหนุ>มท่ีหลงใหลในผู%หญิงคนหนึ่งอย>างมาก ทําให%เกิดความหึงหวง จึงลงมือฆ>าหญิงผู%นั้น 

เรื่องท่ี 3 เก่ียวกับความลุ>มหลงหมกมุ>นอันนําไปสู>การทําลายผู% อ่ืน โดยมีโครงเรื่อง
เก่ียวกับเถาวัลย�หนามท่ีหลงใหลนกน%อยจึงออกอุบายให%นกเข%ามาใกล%ตนเพ่ือกักขัง ทําให%นกน%อยตาย
เพราะถูกหนามท่ิมตํา 

เรื่องท่ี 4 เก่ียวกับความใคร>ท่ีเกิดในทางทุจริต อันนําไปสู>กับบังคับขืนใจ มีโครงเรื่อง
เก่ียวกับ อัศวินหลงรักเจ%าหญิง แต>เจ%าหญิงต%องแต>งงานออกไป อัศวินผู%นั้นจึงบังคับขืนใจเจ%าหญิง 
ภายหลังพระราชารู%จึงตัดสินโทษประหารแก>อัศวิน 

เรื่องท่ี 5 เก่ียวกับการแสดงกิริยาวาจาหยาบโลนแก>ผู% อ่ืน อันสร%างความอับอายและ
ผลร%ายแก>ตนเอง โดยมีโครงเรื่องเก่ียวบุรุษพูดจาหยาบโลนไม>รักษาเกียรติกับนักรบหญิง นักรบหญิง
จึงขอให%ถอนคําพูดแต>บุรุษดังกล>าวไม>ยอมจึงจบลงโดยการท%าประลอง ทําให%จบลงด%วยความตาย 

เรื่องท่ี 6 เก่ียวกับความหลงใหล หมกมุ>นและมักมาก จนทําร%ายคนตนเองและคนท่ีรักตน 
โดยมีโครงเรื่องเก่ียวกับชายหนุ>มคนหนึ่งซ่ึงมีภรรยาแล%ว แต>มักนอกใจภรรยา ภรรยาจึงเกิดความหึง
หวง เจ็บปวด จึงวางยาสามีจนสิ้นใจ 

เรื่องท่ี 7 เก่ียวกับบาปราคะอันนําไปสู>การฉุดคร>าบังคับ ไม>ใส>ใจต>อหน%าท่ี โดยมีโครง
เรื่องเก่ียวกับพระราชาหลงใหลในตัวสตรีจึงฉุดหญิงสาวเข%าวัง ไม>สนใจบ%านเมืองแม%เกิดสงครามและ
พ>ายแพ%สงคราม 
 

ภาคผนวกใน “โครงการจําทําหนังสือวรรณกรรมพร%อมภาพประกอบลายเส%น” ชื่อ
หนังสือ คือ  “The Seven Sins' Story หมายเลขเจ็ด” จะมีการเขียนเก่ียวกับเกร็ดเล็กเกร็ดน%อย
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เก่ียวคําสอนเรื่องบาปต%น ได%แก> ท่ีมาของบาปต%น ความหมายของบาปต%น สัญลักษณ�เก่ียวกับบาปต%น
ท่ีมีสอดแทรกไว%ในหนังสือเพ่ือเปEนลูกเล>น 
 
ตอนที่ ตอนที่ ตอนที่ ตอนที่ 2222                วิเคราะห�วิเคราะห�วิเคราะห�วิเคราะห�งานออกแบบงานออกแบบงานออกแบบงานออกแบบ    

ใน “โครงการจัดทําหนังสือวรรณกรรมพร%อมภาพประกอบลายเส%น” จะมีการผลิตชิ้น
ผลงาน โดยจัดทําขนาด A5 8.25X5.7 นิ้ว ใช%ปกอ>อน เปEนกระดาษการ�ดขาว 320 แกรมแบบเคลือบ 
ในการทําปกหน%า ด%านเนื้อหาจะใช%กระดาษถนอมสายตา เข%าเล>มแบบไสกาว และมีโจทย�ในการ
ออกแบบอ่ืน ๆ ดังต>อไปนี้ 

 

 
ภาพท่ี 4-1    แสดงขนาดหนังสือ The Seven Sins' Story หมายเลขเจ็ด 

 
1. ชื่อหนังสือ  

The Seven Sins' Story หมายเลขเจ็ด 
2. ข%อมูลพ้ืนฐาน (Background)  

จุลนิพนธ�หัวข%อ “โครงการจัดทําหนังสือวรรณกรรมพร%อมภาพประกอบลายเส%น” เปEน
หนังสือท่ีกล>าวถึงเรื่อง บาป 7 ประการ บาปต%น หรือ พยศชั่ว ซ่ึงมีเจ็ดข%อ ได%แก> ทะนงตน โลภ ริษยา 
โมโห ตัณหา ตะกละ และเกียจคร%านซ่ึงเปEนคําสอนในศาสนาคริสต� จัดทําเปEนหนังสือวรรณกรรม
ประเภทเรื่องสั้น โดยใช%การเขียนแบบความเรียงร%อยแก%ว มีภาพประกอบเรื่องเปEนภาพลายเส%น 

3. วัตถุประสงค� (Objrctive) 
3.1 เพ่ือศึกษาข้ันตอนการจัดทําหนังสือ การเขียนวรรณกรรมและการวาด

ภาพประกอบ 

A5 8.25 นิ้ว 

5.7 นิ้ว 
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3.2 เพ่ือให%ผู%อ>านได%ความเพลิดเพลิน จรรโลงใจและความบันเทิงเปEนส>วนสําคัญ แต>
ในขณะเดียวกันก็จะสอดแทรกแง>คิดไว%ในวรรณกรรม 

3.3 เพ่ือสนับสนุนให%บุคคลท่ัวไปเล็งเห็นถึงความสําคัญในการอ>านหนังสือ 
4. กลุ>มเป[าหมาย (Target group) 

กลุ>มเป[าหมายหลัก เปEนบุคคลชายหญิง ท่ีมีอายุต้ังแต> 15-24 ปe ท่ีอ>านหนังสือออก มี
ความชื่นชอบและสนใจในการอ>านหนังสือทุก ๆ ประเภท โดยเฉพาะหนังสือประเภทวรรณกรรม
เยาวชน มีนิสัยเปbดรับสิ่งใหม> ๆ รอบตัว 

กลุ>มเป[าหมายรอง เปEนบุคคลชายหญิง ท่ีเปEนวัยทํางานตอนต%น โดยมีอายุต้ังแต> 25-
35 ปe ท่ีอ>านหนังสือออก มีความสนใจในการอ>านหนังสือทุก ๆ ประเภท มีนิสัยเปbดรับสิ่งใหม> ๆ 
รอบตัว 

5. แนวความคิด (Concept) 
หนังสือวรรณกรรม รูปแบบเรื่องสั้น อ>านง>าย มีเจ็ดบท บทละเจ็ดตอน กล>าวถึงบาป

เจ็ดประการ พร%อมภาพประกอบลายเส%น 
6. เหตุผลสนับสนุน (Support) 

การอ>านมีประโยชน�มากมายหลายอย>างท้ังประโยชน�ท้ังทางตรงและทางอ%อม แต>จาก
ผลการสํารวจการอ>านหนังสือของประชากร ปe 2554 ของสํานักงานสถิติแห>งชาติ พบว>า อัตราการ
การของประชากรเกือบทุกกลุ>มวัยมีอัตราการอ>านหนังสือเพ่ิมข้ึน ยกเว%น กลุ>มเยาวชน (อายุ 15-24 ปe) 
มีสถิติการอ>านหนังสือคงท่ี เม่ือเปรียบเทียบกับสถิติปe 2551 และท้ังปe 2554 

ซ่ึงสํานักงานสถิติแห>งชาติได%ออกมาทําการสํารวจว>า ประชากรอายุ 6 ปe ข้ึนไป ไม>อ>าน
หนังสือ เนื่องจาก สื่อต>าง ๆ ท่ีเข%ามาทดแทน รองลงมาคือไม>มีเวลาอ>านหนังสือ รองลงมาคือไม>ชอบ
และไม>สนใจอ>าน และสุดท%ายคืออ>านหนังสือไม>ออก 

ดังนั้น จึงมีการรณรงค�ให%คนรักการอ>านหนังสือ โดยได%สํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชน พบว>าการรณรงค�ท่ีได%รับการเสนอแนะมากท่ีสุด 5 อันดับ คือ อันดับแรก ระบุว>า หนังสือ
ควรมีราคาถูกลง อันดับท่ีสอง ระบุว>า หนังสือควรมีเนื้อหาน>าสนใจ อันดับท่ีสาม ระบุว>า ควรสร%าง
ห%องสมุดชุมชน อันดับท่ีสี่ ระบุว>า ควรส>งเสริมให%ผู%ปกครองปลูกฝVงการอ>าน และลําดับสุดท%าย คือ 
หนังสือควรมีรูปเล>มกะทัดรัด สวยงาม มีรูปภาพประกอบ 

จึงจัดทําจุลนิพนธ�หัวข%อ “โครงการจัดทําหนังสือวรรณกรรมพร%อมภาพประกอบ
ลายเส%น” เพ่ือส>งเสริมให%ใช%เวลาว>างในการอ>านหนังสือ โดยเนื้อหาในแต>ละเรื่องจะเปEนเพียงบทสั้น ๆ 
ใช%เวลาในการอ>านไม>นาน เหมาะกับภาวะรีบเร>งและเหมาะกับสังคมในยุคปVจจุบัน ใช%ลักษณะการ
เขียนแบบความเรียงร%อยแก%วท่ีมีการใช%คําไม>ซับซ%อน อ>านง>าย เนื้อเรื่องท่ีอ>านไม>ต%องถอดความ 
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เหมาะสมกับกลุ>มเป[าหมาย เนื้อเรื่องท้ังหมดนั้นจะสะท%อนถึงบาปต%น เพ่ือท่ีจะสอดแทรกแง>คิด อีกท้ัง 
สอดแทรกภาพประกอบลายเส%นในเล>ม เพ่ือความจรรโลงใจ 

7. อารมณ� ความรู%สึก รูปแบบ (Mood and Tone) 
รูปแบบหนังสือเปEนตัวอักษรและภาพลายเส%นสีดําบนพ้ืนกระดาษ ให%อารมณ�หม>น ๆ 

เล็กน%อย 
 

 
ภาพท่ี 4-2    แสดงภาพโทนสีท่ีใช%ในเรื่อง คือ สีดําและขาว 
 

8. แนวทางภาพประกอบท่ีเปEนไปได% 
ภาพประกอบท่ีจะใช%เปEนภาพประกอบลายเส%น ใช%วิธีการวาดมือ โดยภาพประกอบนั้น

จะให%สัมพันธ�กับเนื้อเรื่อง หรือเปEนส>วนประกอบในเนื้อเรื่องนั้น โดยจะมีภาพสัญลักษณ�ของบาปแทรก
ในเรื่องซ่ึงเปEนสัตว�ประเภทต>าง ๆ แม%จะไม>กล>าวถึงในเนื้อเรื่อง โดยให%เปEนลูกเล>นในหนังสือแทน 

9. ตัวหนังสือท่ีจะใช%ในรูปเล>ม 
ตัวหนังสือในส>วนชื่อบทจะเลือกใช%ตัวหนังสือแบบตกแต>ง เพ่ือความสวยงาม และ

น>าสนใจ ในขณะท่ีตัวหนังสือท่ีจะใช%ในการเขียนเนื้อหาเรื่องสั้น จะใช%ตัวพิมพ�ภาษาไทยแบบมีหัว
ลายเส%นชัดเจนอ>านง>าย เพ่ือสะดวกในการอ>าน ตัวหนังสือ คือ Cordia New ขนาด 14 pt.  

 

 
ภาพท่ี 4-3    แสดงรูปแบบอักษรท่ีใช%ในการเขียนเนื้อหา 

 
 

Font    Font 

ตวัอกัษร    ตวัอกัษร 
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บทที ่ บทที ่ บทที ่ บทที ่ 5555    

การผลติชิน้งานการผลติชิน้งานการผลติชิน้งานการผลติชิน้งาน    
 

โครงการจัดทําหนังสือวรรณกรรมพร อมภาพประกอบลายเส น เรื่องThe Seven Sins' 
Story หมายเลขเจ็ด มีวัตถุประสงค7เพ่ือศึกษาข้ันตอนการจัดทําหนังสือ การเขียนวรรณกรรมพร อม
ภาพประกอบ นอกจากนั้นยังสนับสนุนให บุคคลท่ัวไปเล็งเห็นถึงความสําคัญในการอ>านหนังสือ ซ่ึงมี
กลุ>มเป@าหมายหลัก เปAนบุคคลชายหญิง ท่ีมีอายุต้ังแต> 15-24 ปG และกลุ>มเป@าหมายรอง เปAนบุคคล
ชายหญิง ท่ีมีอายุตั้งแต> 25-35 ปG  

โดยผู ศึกษาได รวบรวมข อมูลและสอบถามผู ท่ีมีความรู ท่ีได มาประมวลผลในรูปแบบของ
งานเขียนวรรณกรรมพร อมภาพประกอบลายเส นดังนี้ 

 
คํานําผู เขียนคํานําผู เขียนคํานําผู เขียนคํานําผู เขียน    

เม่ือครั้งยังเด็ก ข าพเจ ามีโลกอยู>หนึ่งใบ คือโลกท่ีทุกคนยืนอยู> เปAนโลกธรรมดาใบหนึ่งท่ี
ไม>มีสิ่งแปลกประหลาดพิสดารเกินกว>าสิ่งมีชีวิตลึกลับใต ทะเลลึก และมนุษย7ต>างดาวท่ีไม>รู ว>ามีอยู>จริง
หรือไม> 

ครั้นเม่ือโตข้ึน ยามเม่ือได พลิกหน ากระดาษอ>านเรื่องราวของหนังสือเล>มต>าง ๆ กลับ
พบว>าตัวข าพเจ ามีโลกเพ่ิมมากข้ึนมากมาย ซ่ึงล วนมหัศจรรย7น>าเสาะแสวงหาท้ังสิ้น 

เม่ือพบเจอของสนุก ข าพเจ าก็นึกอยากแบ>งปLนความต่ืนเต นเหล>านี้กับผองเพ่ือน แต>กลับ
พบว>ามิตรสหายแต>ละคนล วนไม>นิยมอ>านหนังสือมากเท>าไรนัก เนื่องจากแพงเกินกว>าท่ีจะควักกระเปMา 
และตัวหนังสือลายตาจนเกินไป 

วินาทีนั้นข าพเจ านึกอยากสร างโลกข้ึนมาใบหนึ่ง โลกท่ีข าพเจ าเปAนผู กําหนดรังสรรค7ข้ึน
จากตัวอักษร และเพ่ิมเติมลวดลายสายเส นของภาพวาดเข าไป เพ่ือท่ีแขกจากโลกเดียวกันจะได ไม>เบื่อ
หน>ายไปกับโลกใบนี้ของข าพเจ ายามเม่ือเข ามาเยี่ยมชม 

“หมายเลขเจ็ด” เล>มนี้ จะเปAนโลกแรกท่ีข าพเจ าสร างข้ึน อันเปAนเรื่องราวของบาปท้ัง
เจ็ดประการ อันได แก> จองหอง ริษยา โทสะ เกียจคร าน โลภะ ตะกละ และราคะ ซ่ึงเปAนคําสอนใน
ศาสนาคริสต7 นิกายคาทอลิก 

โดยบาปเหล>านี้ยังแฝงไว ด วยสัญลักษณ7เปAนสัตว7แต>ละชนิด แขกท้ังหลายของข าพเจ า
สามารถค นหาพวกมันได ในภาพท่ีข าพเจ าวาด ท้ัง 49 เรื่อง หากใคร>รู ว>าสัตว7เหล>านั้นคือตัวอะไร โปรด
พลิกไปอ>านท่ี “ภาคผนวก” เพ่ือเพ่ิมเติมความเข าใจ 
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คําขอบคุณคําขอบคุณคําขอบคุณคําขอบคุณ    
การสร างโลกใบนี้เปAนไปไม>ได เลยท่ีข าพเจ าจะสร างได แต>เพียงผู เดียว หากแต>ได ความรู  

ได ความเห็น รวมท้ังกําลังใจจากหลาย ๆ ฝTาย ฉุดนําให ข าพเจ าได มายืนอยู> ณ จุด ๆ นี้ 
ขอขอบคุณ คุณพ>อ คุณแม> พ่ีชาย น าสาวคนท่ีห า หก และคนสุดท าย ท่ีคอยผลักดัน 

ส>งเสริมในทุก ๆ เรื่องท่ีข าพเจ าร องขอ รวมท้ังคอยประคับประคองข าพเจ าไว ทุกเม่ือ หากขาดพวก
ท>านไป เปAนไปไม>ได เลยท่ีข าพเจ าจะทําสําเร็จได ตามใจหวัง 

ขอขอบคุณ อาจารย7แนVค ท่ีปรึกษาในทุก ๆ เรื่องของผลงานชิ้นนี้ รวมท้ังอาจารย7ปุ@ย ท่ี
ให คําปรึกษาในเรื่องเส นสายภาพวาด นอกจากนั้นยังไม>สามารถขาดอาจารย7ตVอบ อาจารย7ปLด และ
อาจารย7โต ผู ท่ีคอยให คําแนะนําอย>างละมุนละม>อมทุก ๆ ครั้งท่ีพบหน า 

ขอขอบคุณ คุณครูสมบัติ งามวงศ7 ท่ีปรึกษาในด านศาสนาในเรื่องของบาปเจ็ดประการ 
ท>านให คําแนะนําต>าง ๆ ท่ีน>าสนใจเปAนอย>างมาก รวมถึงเต็มใจไม>เก่ียงงอนอ>านงานของข าพเจ าพลาง
ใส>ความเห็นอย>างสนุกสนาน 

ขอขอบคุณ อาจารย7จรัล ท่ีคอยขัดเกลาเนื้อเรื่องให  และอาจารย7วรฐ ท่ีให คําปรึกษาเรื่อง
การต้ังชื่อภาษาอังกฤษ พร อมท้ังตรวจทานไวยากรณ7ให ทุกครั้งอย>างเต็มใจ 

ขอขอบคุณ แนน ท่ีคอยให คําปรึกษาอย>างไม>ย>อท อ และสนับสนุนงานของเพ่ือนได ดีเปAน
อย>างยิ่ง รวมท้ัง ฟ@าและอีฟ ท่ีคอยให คําแนะนําในการจัดวางหน าอย>างคร่ําเคร>ง แม ว>าเวลาจะล>วงเลย
จนเย็นย่ํา ขอบคุณหนิงท่ีคอยช>วยเหลือเรื่องภาษาอังกฤษ รวมถึงเพ่ือน ๆ ท่ีรักท้ังหลายท่ีคอยอยู>เปAน
เพ่ือนเสมอในยามท่ีข าพเจ าทํางาน 

ขอขอบคุณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นิเทศศาสตร7 มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ท่ีเปZดโอกาสให ข าพเจ าได สร างโลกใบนี้ด วยมือของข าพเจ าเอง 

จึงถือโอกาสขอขอบคุณ ณ ท่ีนี้ 
 
คําคําคําคําอุออุุอุทิศทิศทิศทิศ    

โลกใบนี้ข าพเจ าอุทิศแก> 
พ>อ แม> พ่ีชาย น าสาวคนท่ีห า หก และคนสุดท าย 
ผู ท่ีข าพเจ ารักยิ่ง 
 

เนื้อหาเนื้อหาเนื้อหาเนื้อหา    
เนื้อเรื่องบทที่ เนื้อเรื่องบทที่ เนื้อเรื่องบทที่ เนื้อเรื่องบทที่ 1111    บาปบาปบาปบาปจองหองจองหองจองหองจองหอง    

เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่หนึ่ง    
กล>าวถึงนกยูง สีเขียวดุจมรกต ท>วงท>าเฉิดฉาย กิริยาสง>างาม 
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ยามรําแพนหาง โอ อวดดวงตา นับร อยนับพัน เจิดจ ามิยอมใคร 
แสนทะนงตน ว>าตนยิ่งใหญ> ท่ีสุดในพงไพร ใครหาญกล าเชิญเข ามา 
เหล>าสัตว7ในปTา ต>างเอือมระอา ท>าทีถือตน 
จึงพากันกล>าว “ไม>จริงหรอกท>าน ผู ยิ่งใหญ>ในปTา คงไม>พ นราชสีห7 ผู ดุดันเกรียงไกร ราชา

แห>งปTา เจ าแห>งอํานาจ มิมีผู ใดกล าล>วงเกินเข าใกล ” 
เจ านกยูงทะนง เชิดหน ารําแพนหาง กล>าวตอบโต ว>า “ข านี่แหละจะปราบมัน” 
หลายเสียงเอ>ยทัดทาน “ท>านจะทําได เยี่ยงไร อยากสิ้นชื่อแล วหรือไร ถึงมิยอมถ>อมตน” 
เจ านกยูงแสนผยอง “ข าคือผู ยิ่งใหญ> มีดวงเนตรนับร อยพัน มิมีผู ใดบังอาจเหมือน ข าจะ

จับเจ าราชสีห7 มาถลกหนังมันออกมา รอดูอย>าให ช า จะให ทุกผู ศิโรราบ” 
เจ านกยูงเยื้องย>าง เข าใกล ราชสีห7 มิทันเอ>ยมิทันตี ราชสีห7ตะปบตายในคราวเดียว 
เรื่องที่สองเรื่องที่สองเรื่องที่สองเรื่องที่สอง    
มงกุฎทองคํา ตัวแทนอํานาจ เม่ือสวมใส>พลัน คือเจ าของแผ>นดิน 
ราชาผู หนึ่ง หลงใหลในอํานาจ ตัวข านี้หนอคือกษัตริย7ผู เกรียงไกร 
ไพร>ฟ@าประชาราช ต>างก มคุดคู คํานับ แด>มงกุฎทองคํา 
อยู>มาวันหนึ่ง มีโจรใจกล า ลักมงกุฎราชาไป กษัตริย7แสนพิโรธ ใครบังอาจแย>งอํานาจไป 
ระดมพลยิ่งใหญ> ค นหาท่ัวแดน มีคําเล>าลือแห>งใด ตามไปค นหา ฆ>าฟLนนานา เพ่ือหาของ

คืน 
มงกุฎเปรียบกับอํานาจ ราชามิมีมิได  พระองค7ร อนรนด่ังไฟ “ใครขโมยอํานาจข าไป หรือ

ต องชิงมงกุฎต>างแคว น แย>งมันมาให เปAนของเรา เพียงเท>านี้อํานาจก็จะหวนคืน” 
ราชาก>อไฟสงคราม เพ่ือควานหามงกุฎราชา มิใส>ใจไพร>ฟ@า ต>างล มตายราวใบไม ร>วง 
แผ>นดินลุกเปAนไฟ ผู คนร องระงม กว>าสงครามจะสิ้นสุด 
จากราชาครอบครองบัลลังก7 กลายเปAนบัลลังก7ถูกมงกุฎครอบครอง 
เรื่องที่สามเรื่องที่สามเรื่องที่สามเรื่องที่สาม    
นักกายกรรม นักเล>นกล นั้นแสนน>าฉงน แสดงกลอันน>าหลงใหล 
หนึ่งกลืนกินดวงไฟ น>าแปลกใจลิ้นไม>ไหม พอง หนึ่งกลืนกินมีดดาบ น>าแปลกใจลําคอไม>

ขาด 
เสียงปรบมือแสนดัง เม่ือการแสดงจบลง 
ชายหนุ>มผู หนึ่งมอง ประกาศยิ้มเยาะ ตนก็ทําได  “ข าจะแสดงให ดู ว>าพวกมันนั้นมิได เลิศ

เลอ” 
ชายผู โอ อวดตน หยิบเข็มหนึ่งกํามือแล วนําเข าปาก 
กลืน แล วแน>นิ่งไป เข็มแหลมมากมายท่ิมออกจากร>าง 
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เรื่องที่สี่เรื่องที่สี่เรื่องที่สี่เรื่องที่สี่    
ตํานานโบราณว>า เจ าหญิงน อยมิควรเล>นกับเข็มปL^นด าย 
หากมันท่ิมแทงลงไป จะทําให นิทราตลอดกาล 
เจ าหญิงน อยหนึ่งพระองค7 ทิฐิแรงกล า ไม>ว>าใครต>างก็รู  
นางแสนหยิ่งทะนง แม งามหมดจด แต>ไม>เปAนท่ีหมายใจ 
คราวนี้เจ าหญิงได ฟLง ตํานานลี้ลับ ก็ดื้อดึงอวดดี เฉกเช>นทุกครา ต>างลบหลู>กล>าวว>า “เรา

มิกลัว เราเปAนถึงเจ าหญิงน อย ท่ีชาวบ านต>างพากันก มหัว เหตุไฉนต องนึกกลัว กับเพียงแค>เข็มเล>ม
เดียว เราจักแสดงให เห็น ว>ามันไม>มีภยันตราย จงนําเข็มนั่นมาตรงหน า ข าจะแตะต องมัน” 

ราชา ราชินีห ามปราม ตักเตือนหลายครา แต>เจ าหญิงยังด้ือดึง ละเลยซ่ึงความห>วงใย 
เข็มปL^นด ายต้ังอยู>ตรงหน า ตามคําสั่งเจ าหญิงน อยผู ทิฐิ ปลายแหลมสีเงินเย็นเฉียบ เจ า

หญิงน อยแตะต องเพียงคราเดียว ก็ล มลงนิทราตลอดกาล 
เรื่องที่ห าเรื่องที่ห าเรื่องที่ห าเรื่องที่ห า    
เสนาบดีท>านหนึ่ง ร>างกายผอมแกรน เคราแพะเปAนสง>า ดวงตาปูนโปนคู>นั้น จ องประกาย

วาววับ หมายบัลลังก7ทอง 
ฝLกใฝTหลงใหลในอํานาจ แม เกินประมาณ ก็ยังลุ>มหลง 
“แค>โค>นราชาอ วนนั่นลง บัลลังก7ว>างเปล>า ก็มิพ นมือข า” 
เสนาโฉดออกอุบายร าย ยื่นข อเสนอกับนครเพ่ือนบ าน “ขอกําลังโจมตีนครข า โค>นล ม

ราชา มอบบัลลังก7ให แก>เรา จะจ>ายบรรณาการเปAนของตอบแทน” 
ราชาเพ่ือนบ านตอบตกลง ยกพลซุ>มเงียบคอยจังหวะรอท>า ส>วนเสนาโฉดกลับมา เปZด

ประตูเมืองต อนรับศัตรู 
ราชาอ วนสิ้นพระชนม7 เจ าเสนาร ายกลายเปAนราชา ส>งเครื่องบรรณาการมากมายเปAน

ของตอบแทน 
อาหาร แพรพรรณ หยูกยา แม กระท่ังข าทาส ประชาชนในนคร เปAนบรรณาการแก>นคร

ต>างเมือง 
กลายเปAนราชาทรราช มิสนใจไพร>ฟ@าเรือนแสน กดข่ีข>มเหงด วยอํานาจ สร างความเจ็บ

แค นไปทุกครัวเรือน 
อดีตเสนาคงไม>รู  รากฐานอํานาจ ก็คือคนในนคร 
นั่งบนบัลลังก7ไม>นาน ก็ถูกล>าล างหลุดจากบัลลังก7 
เรื่องที่หกเรื่องที่หกเรื่องที่หกเรื่องที่หก    
กล>าวถึงท>านหญิงหนึ่งท>าน ผู แสนงดงามเฉิดฉาย ใบหน าโดดเด>นเปAนประกาย แต>กระนั้น

กลับไม>เคยมองผู ใด 
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นางแสนหยิ่งยโส มิเคยก มหน าพูดจาปราศรัย เอาแต>เชิดหน าสูงเข าไว  กระท่ังยามกิน 
ยามหลับ ยามนอน 

ถือตัวว>าตนสูงส>ง ท้ังรูปท้ังโฉม ท้ังชาติตระกูล 
คืนหนึ่งได รับบัตรเชิญ สู>งานเลี้ยงในปราสาทราชวัง 
ราชินีขัดตา “เพราะเหตุอันใดจึงไม>ยอมก มหน า คิดหม่ินเกียรติตัวเรา อันเปAนถึงสตรีผู 

ยิ่งใหญ>” 
นางผู หยิ่งยโส ปรายตามอง มิตอบอันใด 
ราชินีโกรธเกรี้ยว “อันตัวเจ าช>างไร มารยาท เราถามมิยอมตอบคํามา เหตุใดจึงไม>รู จักท่ี

ตํ่าท่ีสูง” 
“เหตุใดหม>อมฉันต องก มหน า เกิดเปAนสตรีเช>นกัน ไยต องนอบน อม” 
ราชินีฉุนเฉียว ตรัสอย>างเย็นเยียบ “หากเจ าอยากเชิดหน า ข าจักมิห ามให เหนื่อยแรง แต>

การลบหลู>ยกตนข>มข า ต องโทษให เจ าแบกหินก อนใหญ>” 
ท>านหญิงต องแบกหินนั้นไว  น้ําหนักถ>วงไว จนหลังก มโค ง จากเชิดหน ามิมองใคร กลับ

กลายเปAนแหงนหน ามองทุกผู คน 
เรื่องที่เจ็ดเรื่องที่เจ็ดเรื่องที่เจ็ดเรื่องที่เจ็ด    
กาลละเอ̀ย กาลครั้ง เล>าถึงชายผู หนึ่ง ท่ีชอบโอ อวด ว>าตนเองร่ํารวยนักหนา 
ว>าตนเองครอบครองเงินตรา ทองคําล นฟ@าเปAนของตน 
พ่ีน องต>างปรามหลายหน อย>าอวดร่ํารวยปTาวประกาศไปท่ัว อันบ านเมืองน>ากลัว มีโจร

ชั่วชุกชุมไป 
ชายผู นี้มิเชื่อ ถึงคําแนะนําอันหวังดี กลับตอบปากดี “หรือพวกเจ าน องพ่ี ต>างอิจฉาตัว

เรา เพราะตนไม>มีจึงมิได โอ อวด” 
มิตรสหายหนีหาย กล>าวตักเตือนกลับมิเคยฟLง มิหนําซํ้ายังกล>าวกลับแสลงหู 
คํ่าหนึ่งอันแสนสงัด ชายผู ร่ํารวยจึงถูกลักเงินไป จากผู อวดร่ําอวยรวย กลับเปAนยาจกผู ไม>

มีให อวด 
 

เนื้อเรื่องบทที่ เนื้อเรื่องบทที่ เนื้อเรื่องบทที่ เนื้อเรื่องบทที่ 2222    บาปบาปบาปบาปริษยาริษยาริษยาริษยา    
เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่หนึ่ง    
กล>าวถึงเรื่องราว ของสองสาวพ่ีน อง พ่ีงดงาม น องอัปลักษณ7 
ชาวบ านชมชอบ พ่ีสาวนักหนา ออกปากชมว>า มีใบหน าราวตุVกตา 
กระท่ังเส นผม สีทองราวไหม งดงามด่ังใน เจ าหญิงในเทพนิยาย 
อุปนิสัยร>าเริง ยิ้มแย มแจ>มใส เข าหาผู ใหญ> นอบน อมถ>อมตน 
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ส>วนตัวคนน อง ต>างหลบตามิกล ามอง ใบหน านั้นหมอง ด วยปานใหญ>ไปครึ่งหน า ดุจคํา
สาปร ายนําภัยมา เรียกขานกาลกินี 

นิสัยร ายมิยิ่งหย>อน คําพูดระคายหู กิริยาแข็งกร าวในที จึงมิเปAนท่ีชอบพอ 
ใจน องริษยา เหตุใดหน าตา จึงต>างราวฟ@ากับดิน ยิ่งคิดยิ่งชัง มิต องการให พ่ีดีกว>า จึงร>าง

แผนร าย อันอัปลักษณ7เช>นหน าตา 
น องสาวใจอสรพิษ ถือมีดคมกริบ ย>องเข าแนบชิด พ่ีสาวท องเดียวกัน 
เง้ือมีดข้ึนเฉือน กรีดลอกดวงหน า ถลกหนังหน านั้นมา สลับเปลี่ยนเปAนของตน 
กระหยิ่มยิ้มย>อง นางจะเปAนท่ีรัก ด วยใบหน าอันเพริศพริ้ง ท่ีแย>งชิงมา เพ่ือหลอกลวงคน 
แม ใบหน าลวงคนได  แต>สันดานลวงมิได  ในท่ีสุดก็จับได  จึงขับไล>นางชั่วกาล 
เรื่องที่สองเรื่องที่สองเรื่องที่สองเรื่องที่สอง    
ตํานานขุมทรัพย7 บอกเล>าต>อกันมา ถึงของล้ําค>า ซ>อนเร นในปราสาท 
สมบัติสิ่งนั้น แท จริงคือกระจก 
ก>อร>างจากแร>เงิน กระดํากระด>าง ดูแล วไร ค>า ไม>สมราคา แต>ลือกันว>าเปAนของราชินี 
นางใช ไถ>ถาม เรื่องราวมากมาย แต>งต้ังสมญา ‘กระจกแห>งปราชญ7’ 
“กระจกเอ̀ย กระจกข า จงบอกข าเถิด...” 
กระจกรับฟLง คําถามเวียนวน มาหลายร อยปG ไม>มีเรื่องใด ท่ีหารู ไม> 
หากแต>อึดอัดคับข อง เปAนได เพียงเงาสะท อน ของราชินีงาม ผู ยิ่งใหญ>เกรียงไกร 
กระจกริษยา มิอยากเปAนเพียงกระจก จึงออกอุบาย ต้ังข อเสนอ แลกเปลี่ยนวิญญาณ แด>

สามคําถาม แก>ผู ไม>รู  
ราชินีผู เขลาตอบรับข อเสนอ เยี่ยมหน ามองกระจก ถามแล วถามเล>า เม่ือครบสามครั้ง ก็

สายเกินไป 
เงาดําในกระจก โอบกอดกระหวัดรัด ช>วงชิงอิสรภาพเข าสู>กระจก 
ราชินีถูกคุมขัง ในเงาสะท อน ส>วนกระจกเล>า ได ยึดร>างนาง 
ราชินีกระจก เพลิดเพลินจําเริญใจ บัดนี้ตัวนั้นมิได เปAนเพียงเงาสะท อน 
อยู>บนบัลลังก7 ทําตามอําเภอใจ ตัวข ายิ่งใหญ> เพราะคือราชินี 
กาลเวลาสอนให รู  มิมีใครแทนกันได  เกิดเสียงเซ็งแซ> ‘ราชินีนั่นใคร’ 
ความลับมิได ลับ ชาวบ านล>วงรู  จึงระดมพละกําลัง ขับไล>ปGศาจเงาสะท อน คุมขังสู>กระจก 

ชั่วกัลปาวสาน 
‘กระจกแห>งปราชญ7’ ล>วงรู วินาทีนั้น 
มันอาจสะท อนภาพ มิอาจสะท อนใจคน 
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เรื่องที่สามเรื่องที่สามเรื่องที่สามเรื่องที่สาม    
รองเท าเอ̀ย รองเท าแก ว ใครครอบครองข า ใครครอบครองข า นางถูกเลือก นางถูกเลือก 
เม่ือสวมข า เม่ือสวมข า นางผู นั้นจักได เต นรํา 
โชคยิ่งใหญ> โชคยิ่งใหญ> ผู ถูกเลือกโดยเจ าชาย 
ริษยา ริษยา เคียดแค น ชิงชังเจ า 
รองเท าแก ว รองเท าแก ว ข ามิได ครอบครองเจ า 
มิถูกเลือก มิถูกเลือก อิจฉาซ่ึงนางท่ีถูกเลือก 
จักทําลาย จักลําลาย โยน ทุบ เยียบ เปAนซากพลัน 
มิควรมี มิควรมี คนผู ใดครอบครองเจ า 
ข าไม>ได  ข าไม>ได  มันก็จักไม>มีใครได  
เรื่องที่สี่เรื่องที่สี่เรื่องที่สี่เรื่องที่สี่    
เรื่องเล>าแต>ดั้งเดิม เล>าถึงนางแม>มด นางแสนงามงด หมดจดเหนือใคร 
ท่ัวแคว นเหนือใต  ออกตกหรือถ่ินไหน หานางใดเทียบนางไม> มันผู นั้นหามิมี 
เจ าหญิงองค7หนึ่ง ในหอคอยงาช าง อีกหนึ่งสตรีแสนงาม นั้นแสนทุกข7ระทม 
เจ าหญิงมิพอใจ เหตุใดงามเปAนท่ีสอง ได เปAนเพียงรอง ข าจะทําอย>างไร 
ใจเจ าหญิงสกปรก ริษยานางแม>มด ท่ีบังอาจมาเทียบนาง 
อยากกดมันไว  ไม>อยากให มันเสนอหน า คิดวางแผนการ จะทําเช>นไร 
นางใช อํานาจ เขียนคําปTาวประกาศ ใส>ร ายป@ายสี 
“นางแม>มดผู นั้น จิตใจชั่วโฉด วางแผนตํ่าช า วางยาเราในผลแอปเปZdล พวกท>านอย>าได 

หลงผิด ในรูปโฉมหน ากากมายา แท จริงแล วนั้น นางนั้นอัปลักษณ7 จมูกคดงองุ ม หลังค>อมเต้ียแคระ 
ดวงตากลอกกลิ้ง เล>ห7มนต7ชั่วช า จงควักหัวใจมันมา ให แก>ข าท่ีถูกหลอกลวง” 

ชาวบ านเชื่อองค7เจ าหญิง ระดมพลค นหา แม>มดหลบกายหนีหน า จางหายไปมิอาจตาม
เจอ 

เจ าหญิงทรงดีพระทัย บัดนี้นั้นนางงามเหนือล า มิทันได เสพกับชัยชนะชั่วคราว กลับต อง
คําสาปของแม>มดอันโกรธแค น 

เจ าหญิงถูกเย็บพระเนตร จนมิอาจมองเห็นความงาม 
เรื่องที่ห าเรื่องที่ห าเรื่องที่ห าเรื่องที่ห า    
พ่ีน องท้ังสาม แต>เดิมรักกันมา มีอะไรก็แบ>งปLน 
จวบจนวันหนึ่ง เวลาผันผ>าน พ่ีน องท้ังสาม ล วนเติบโตถ วนหน า 
น องคนเล็กกลับไม>ธรรมดา หน าตาหล>อเหลา คารมคมคาย 
เฉลียวฉลาด เปAนมหาเศรษฐี ฐานะม่ังมี มีแต>คนบูชา 
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สามพ่ีน อง จากเคยปรองดอง เหลือเพียงสองพ่ี จับมือกันร>วมกันชิงชังน้ําหน า 
เหตุใดคลานตามกันมา ถึงมีมันได ดีเพียงผู เดียว 
มิยอมปLนเงิน ให เขาท้ังสองเข าบ>อน ช>างได หน าลืมหลังเหลือทน 
มิยอม มิยอม มิยอมให มันได ดี 
สี่มือรุมจับน อง ตีตราใส>ตรวน ส>งมันไปขาย ให กลายเปAนทาส 
ส>วนท้ังสองผู ข้ีอิจฉา อยู>ต>อไปมิได ดีข้ึน 
เรื่องที่หกเรื่องที่หกเรื่องที่หกเรื่องที่หก    
ตํานานปรัมปรา เล>าขานนานา ถึงเจ าอสรพิษ 
เกล็ดวาวท่ัวร>าง เลื้อยไปด วยลําตัว พิษแรงถึงฆาต รูม>านตาเรียว 
เรื่องราวก>อนนั้น มันเปAนสัตว7ช>างเจรจา ใช ลิ้นพลิกไป พูดเอาใจคน 
มันเปAนมิตรสหาย แก>เจ าชายผู หนึ่ง มักพูดขับขาน ร อยเรื่องราวเรื่อยไป 
ครั้นถึงวันหนึ่ง พระราชาในเมืองใหญ> ประทานเจ าหญิง แก>องค7ชายของมัน 
องค7หญิงโฉมงาม อภิเษกเข ามา กลายเปAนสตรีรัก ในดวงหทัยองค7ชาย 
แต>ด วยแรงริษยา อิจฉาหญิงมนุษย7 เหตุใดองค7ชาย ถึงละเลยมันไปชอบนาง 
จิตใจมันคดและเลี้ยว ประหนึ่งร>างกายเลี้ยวเลื้อย จึงใช ฝGปาก ท่ีมันชื่นชมนักหนา 

กระพือคํานินทา ท่ัวพระราชวัง 
“เจ าหญิงโฉมงาม พระชายาของท>าน แอบคบชู สู>ชาย ทําตัวด่ังโสเภณี” 
องค7ชายเชื่อสหายสนิท ซํ้าเรื่องเซ็งแซ> พระทัยปวดร าว ลงโทษเจ าหญิง จนนางสิ้นลม

สมใจ 
ความเอ̀ยความจริง อย>างไรก็จริงเสมอไป องค7ชายกริ้วหนัก เม่ือค นพบมัน 
“เจ านาคาอสรพิษ ใช ลิ้นพลิกแพลง กล>าวคําเท็จชั่ว ใส>ร ายนินทา เหตุด วยใจริษยา จน

หนึ่งชีวิตตกตาย ข าขอลงโทษ เสียทีท่ีเห็นเปAนสหาย จงผ>าลิ้นมัน ออกเปAนสองแฉก ให มันไม>อาจกล>าว
เท็จ ใส>ร ายผู คน” 

สิ้นคําองค7ชาย เจ างูมากเล>ห7 ถูกจับแนบพ้ืน และผ>าลิ้นออกเปAนสอง บาดแผลแสน
ทรมาน ประหนึ่งไฟแผดเผา 

ไม>อาจพูดได ดั่งเก>า แม เปล>งเสียงออกมา ทําได แค>เสียง “ฟTอ ฟTอ” 
เรื่องที่เจ็ดเรื่องที่เจ็ดเรื่องที่เจ็ดเรื่องที่เจ็ด    
โรงละครดัง เปAนท่ีรู จัก มากมายเหลือคณา ปูพรมแดงไว  เพ่ือเชิญแขกมากมาย 
นักแสดงดัง เวทียิ่งใหญ> บทประพันธ7มากมาย ทุกประเภทอันพึงมี 
เรื่องเศร าเคล าน้ําตา หรือรักยิ่งใหญ> มีพร อมมูลใน อยู>หลังม>านแดง 
กล>าวถึงนักแสดง สองสาวอรชร ดวงดาวท้ังสอง ใหญ>โตคับฟ@า 
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แก>งแย>งแข>งขัน ชิงกันเปAนใหญ> ว>ามือของใคร จะได บทดี 
หนึ่งได  หนึ่งไม>ได  หนึ่งดัง หนึ่งดับ 
ดาวดับดวงนั้น เจ็บแค นแสนประมาณ อันตัวเรานั้น มิเคยด อยกว>าใคร 
สาบานในใจ “ข าขอผูกพยาบาท เจ็บแค นอาฆาต เกลียดชังจนสิ้นลม จักทําลายให พินาศ 

ให สมกับความชิงชัง” 
ดาวดับก>อเพลิง ในวันแสดง ไฟลุกลามเลีย แดงฉานกว>าโลหิต 
แผดเผามอดไหม  เหลือเพียงเถ าธุลี กัดกร>อนดาวดัง ลิ้นลมในกองเพลิง 
โรงละครดัง เหลือเพียงเถ าถ>าน เหมือนมิเคยรุ>งเรือง 
ดาวดับดวงนั้น ทําลายล างจนมิเหลือ โรงละครท่ีเคยสร างตัว หมดแล วมิเหลือสิ่งใด 
กว>าจะรู ว>าพลาด ดับอนาคตอันสดใส สิ้นแล วจึงอาลัย กระโดดกองเพลิงสิ้นตาม 
 

เนื้อเรื่องบทที่ เนื้อเรื่องบทที่ เนื้อเรื่องบทที่ เนื้อเรื่องบทที่ 3333    บาปบาปบาปบาปโทสะโทสะโทสะโทสะ    
เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่หนึ่ง    
มีเรื่องเล>าตํานานแสนยาวนาน เล>าขานกล>าวถึงสองเผ>าพันธุ7อันเก>าแก> ท้ังหนึ่งผีหนึ่งหมา

อันโด>งดัง 
หนึ่งคือผีดูดเลือดแสนเย็นชา มีชีวิตอยู>ได ด วยโลหิต มีปากแดงหิวเลือดอยู>เปAนนิตย7 ท้ังยัง

มีพละกําลังน>าพรั่นพรึง 
สองคือมนุษย7กลายพันธุ7เปAนหมาปTา ผู ต องคําสาปร ายจากแสงจันทร7 หิวกระหายเลือด

เนื้อของผีดิบ 
เผ>าท้ังสองเดิมทีนั้นสันโดษ หากแต>มีเรื่องผิดใจจนหน>ายแหนง เริ่มด วยการทะเลาะกัน

เพราะชังหน า ลามไปถึงการฆ>าฟLนเพราะอารมณ7 
เผ>าท้ังสองสอนบุตรไม>ถูกต อง ริสั่งสอนให สองเผ>าเกลียดน้ําหน า จึงทําให พาลทะเลาะกัน

เรื่อยมา ปLจจุบันจึงสูญพันธุ7สิ้นเชื้อไป 
เรื่องที่สองเรื่องที่สองเรื่องที่สองเรื่องที่สอง    
มีเรื่องเล>าของชายผู ขายหมวก ประดิษฐ7หมวกพิสดารน>าต่ืนตา ท้ังหมวกกลมหมวกยาว

หมวกปGกกว าง ขอให สั่งจะเนรมิตตามท่ีขอ 
วันหนึ่งมีพ>อมดเดินทางรอนแรมมา หนวดเคราขาวยาวเฟedอยน>าฉงน ตัวสูงโย>งผอมยาว

กว>าทุกคน สวมผ าคลุมแสนปอนสกปรก 
พ>อมดกล>าวสั่งหมวกเขาหนึ่งใบ เปAนหมวกสูงแหลมอย>างพ>อมด ลงคาถาอาคมด วยเวทย7

มนต7 คนขายหมวกรับปากอย>างม่ันเหมาะ จะประดิดประดอยให ตะลึง ให สวยสดงดงามกว>าทุกใบ 
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คนขายหมวกทําหมวกอุตสาหะ ท้ังวาดแบบเย็บปะเปAนรูปร>าง กลายเปAนหมวกแสนยาว
ตามคําขอ 

พ>อมดรับหมวกมาพินิจ ท้ังเพ>งมองร>ายคาถาแล วส>ายหน า เอ>ยปากตําหนิคนขายว>า 
“เพราะเหตุใดหมวกเจ าถึงไม>ดี แม รูปทรงจะสวยสมใจหมาย แต>ไม>ใช>หมวกพ>อมดอย>างท่ีขอ ไม>
สามารถร>ายเวทย7อาคมใด เจ ารับปากจะลงคาถาเวทย7 ด่ังท่ีเจ าโอ อวดตนว>าทําได  แต>เม่ือครั้นวันรับ
หมวกท่ีนัดหมาย เหตุไฉนจึงได หมวกธรรมดา” 

พ>อค าหมวกโกรธพ>อมดท่ีกล>าวว>า ซํ้ายังประณามให ได อาย จึงขว างหมวกใส>หน าเจ าพ>อ
มด ไล>ตะเพิดออกจากร านอย>างเร็วไว 

พ>อมดถอนหายใจและส>ายหน า เหตุอันเม่ือพูดจริงจึงโกรธเกรี้ยว เปAนพ>อค าขายของไม>
รับฟLง อันลูกค าอย>างเราจึงหน>ายแหนง 

เรื่องที่สามเรื่องที่สามเรื่องที่สามเรื่องที่สาม    
เล>าถึงเรื่องราวจากพงไพร ผืนปTาใหญ>สีเขียวมรกต มีเรื่องราวเสือตัวหนึ่งผู ดุร าย มี

อารมณ7เกรี้ยวกราดตลอดเวลา 
อันได แก>เสือดําเปAนมันเลื่อม มันอาศัยในปTาลึกไกลสุดแสน รอบเขตแดนจึงไม>มีสัตว7ตัวใด 
เหล>าสัตว7เล็กสัตว7น อยในปTาใหญ> ล วนหลบหน าของมันไม>พูดจา เหตุมาจากมันฉุนเฉียว

ตลอดเวลา 
ไม>พอใจมันก็ตะปบเอา ไม>ชอบใจมันก็คํารามใส> ซํ้ายังฉีกเนื้อเพ่ือนสัตว7ด่ังภัยร าย สัตว7

ท้ังหลายจึงอยากหลบเลี่ยงมัน 
เจ าเสือดําเหงาหงอยในความมืด และไม>มีเพ่ือนตัวใดมาเสวนา อันตัวมันก็รู ว>าอารมณ7

ร าย น>าเสียดายท่ีไม>เคยเปลี่ยนสันดาน 
เรื่องที่สี่เรื่องที่สี่เรื่องที่สี่เรื่องที่สี่    
ณ ท องทุ>งกว างใหญ>อันห>างไกล เหล>าชาวบ านปลูกข าวเพาะพืชผล เจ านกร ายคอยจ อง

เพราะหวังผล เม่ือคนเผลอมันก็บินเข าโฉบกิน 
ท้ังแทะกินรวงข าวจนเสียหาย เหล>าชาวนาร อนใจและโกรธแค น จึงร>วมมือร>วมคิดไล>เจ า

นก ให ออกไปไกลตานาของตน 
จึงประดิษฐ7สรรสร างหุ>นไล>กา ใช ฟางมัดสวมเสื้อสานหมวกให  ให ออกมาเปAนตัวตนราว

กับคน 
เหล>าพวกนกเม่ือเห็นมัน ต>างไม>ชอบใจเจ าหุ>นนั่น จึงร>วมกันลักคบเพลิงจากชาวบ าน แห>

กันมากองสุมเผาเจ าหุ>น 
เจ านกต>างหัวเราะร>าเสียงจิ๊บจิ๊บ หลังจากนี้จะไม>มีใครทํามันต่ืนตระหนกได  จึงพากันบิน

โฉบไปท่ัวฟ@า มองดูผลงานการกระทํา 
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หุ>นไล>กาโดนไฟเผามอดไหม  ล มลงเอนเอียงในนาข าว เปลวไฟแผดเผาลามเลียเจ าช>อข าว 
ลุกไหม เกินใครจะห ามปราม 

เม่ือสิ้นอัคคีภัยจากเจ านก ท องทุ>งนารวงข าวล วนมอดไหม  กลายเปAนเถ าถ>านดินไร ราคา 
แม เหล>านกก็ไม>อาจจะแทะกิน 

เรื่องที่ห าเรื่องที่ห าเรื่องที่ห าเรื่องที่ห า    
เด็กน อยน>ารักสองสามคน เห็นแม>หญิงหมวกแดงมาก็ทัก ยังกล>าวถามใสซ่ือบริสุทธิ์ 
“ท>านพ่ีสาวท>านนี้โปรดเล>าหน>อย ท>านพบเจอเหตุร ายแต>ใดมา ท>านจึงไร แขนไปเสียข าง

หนึ่ง” 
แม>หญิงหมวกแดงยิ้มเศร าสร อย มือบอบบางแตะแขนอันกุดด วน ก็เอ>ยเล>าเรื่องราวท่ี

ผ>านมา 
เล>าถึงเด็กหญิงสวมหมวกแดง ถือตะกร าเยี่ยมคุณยายในปTาใหญ> แต>กลับพบว>ามีเจ า

จิ้งจอกร าย กินคุณยายของมันลงท องไป 
เหล>านายพรานเพ่ือนบ านไม>แยแส มิยอมแกะรอยช>วยล างแค น เด็กหญิงน อยจึงได เฝ@าแต>

อาฆาต 
ครั้นเม่ือเติบโตมาเปAนสาวรุ>น ยังมีแรงอาฆาตไม>แปรเปลี่ยน มิเคยนอนสงบใจอยู>หลายปG 
จนวันหนึ่งเจ็บแค นทนไม>ไหว จึงคว าขวานตามหาเจ าจิ้งจอก จนกระท่ังพบมันในพงไม  

ยังหลับใหลถือเปAนโอกาสดี 
เด็กสาวจามขวานใส>โดยแรง เฉียดเจ าหมากลอกกลิ้งไม>ถึงตาย มันแว งกัดขย้ําแขนจน

แหว>งหาย เธอจึงจามขวานอีกครั้งให สิ้นใจ 
แต>ทว>าต องแลกด วยแขนซ าย อันเปAนรอยพยาบาทเม่ือเยาว7วัย เม่ือย อนนึกกลับไปแสน

เสียดาย เพราะอาฆาตไม>ปล>อยวางจึงเจ็บตัว 
เรื่องที่หกเรื่องที่หกเรื่องที่หกเรื่องที่หก    
กล>าวถึงสุสาน ในหมู>บ านแห>งหนึ่ง เล>าลือกันว>า มีเสียงกระซิบกระซาบ 
มีเสียงเล>าอ าง ว>าคนตายยังไม>ตาย เปAนเพียงวิญญาณหลอน คอยหลอกผู คน 
บ างก็เล>าว>าเปAนเพราะสัปเหร>อ ริเล>นมนตร7ดํา ปลุกชีพผู ตาย 
สัปเหร>อผู น>าสงสาร มิได กระทําผิด แต>เพราะเสียงกล>าวอ าง จึงไม>มีผู ใดเชื่อ 
คงเปAนเพราะใบหน า ยับเยินน>ากลัว มีแผลบากหน า สยดสยองเหลือทน 
ชาวบ านหวาดกลัว จากกลัวเปAนเกลียด จนสะดุ งผวา ทุกครั้งท่ีเห็นหน า 
เม่ือกลัวเปAนเกลียด เม่ือเกลียดเปAนชัง เม่ือชังเปAนโกรธ อยากลบให หายไป 
จึงรวมกําลัง ขับไล>มันออกไป ทุบทําลายสุสาน ให มันไม>มีท่ีทํากิน 
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เรื่องที่เจ็ดเรื่องที่เจ็ดเรื่องที่เจ็ดเรื่องที่เจ็ด    
เล>าถึงเจ าชายอสูร แต>เดิมเคยเปAนคน เปAนเจ าชายแสนเอาแต>ใจ 
จนกระท่ังวันหนึ่ง พบเจอยายแก>แม>มด รูปร>างอัปลักษณ7 น>าเกลียดเหลือทน นางเดิน

กระย>องกระแย>ง เข ามาขอเศษเงิน 
เจ าชายแสยะยิ้ม ต้ังท>ารังเกียจ จึงออกปากว>า ให นางใช มนตร7ให ตนสมหวัง 
แม>มดเอ>ยถาม “เจ าต องการสิ่งใด” 
“สิ่งท่ีข าต องการนั้นคือการเปAนใหญ>ในแผ>นดิน” 
แม>มดหรี่ตา เอ>ยเสียงแหบเครือ “หากเจ าขอเช>นนั้น จะไม>เสียใจกระนั้นหรือ” 
เจ าชายส>ายหน า ตรัสตอบเสียงดัง “อันตัวข านั้น เปAนถึงเจ าชายเหตุใดต องใส>ใจ” 
แม>มดร>ายคาถา จนพระราชาถึงฆาต องค7ชายตระหนกนักหนา ท่ีฉับพลันบิดาตนสิ้นชีวิต 
เจ าชายท้ังโกรธท้ังแค น ท้ังทุบท้ังตีนางแม>มด หยิบดาบฟLนคอนางหลุดกระเด็น ด วย

อารมณ7เกรี้ยวกราด 
ยายแก>แม>มด มิได สิ้นมิได ตาย นางเอ>ยเคียดแค น “เพราะเหตุใดจึงทําร ายข า ข าทําตามท่ี

ท>านขอ ให ท>านได เปAนราชา จนบัดนี้ตัวท>านเจ าชายก็คือราชาบนบัลลังก7ในนคร ท>านกลับตอบแทน
อย>างไม>รู สํานึก ลงมือทุบตีเช>นข าเปAนสัตว7 ข าจักสาปแช>งให ท>าน ต องกลายร>างเปAนสัตว7อัปลักษณ7 มิ
กล าสู หน าผู ใด” 

เจ าชายต องคําสาปร าย พลันร>างกายกลายเปAนอสูรกาย จนต องหลบเร นพลางกาย ซ>อน
ตัวอยู>ในปราสาทร างห>างไกล 

 
เนื้อเรื่องบทที่เนื้อเรื่องบทที่เนื้อเรื่องบทที่เนื้อเรื่องบทที่    4444    บาปบาปบาปบาปเกียจคร านเกียจคร านเกียจคร านเกียจคร าน    

เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่หนึ่ง    
ขอเงิน ได เงิน 
ขอทอง ได ทอง 
ชาวบ านศรัทธา แด>นางฟ@าผู ให  
อ่ิมหนําสําราญ อ วนพีทุกตัวคน 
จึงก>อวิหาร สร างเทวรูปไว  บูชาอ อนวอน ศรัทธายิ่งใหญ> 
รูปปLdนนางฟ@า ดวงหน างดงาม กิริยาเยื้องย>าง ได ใจผู คน 
ยิ่งให  ยิ่งขอ 
ยิ่งขอ ยิ่งโลภ 
งอมืองอเท า ทําแค>เพียงเอ>ยปาก 
นางฟ@าส>ายหน า แด>คําขอท่ีไม>สิ้นสุด 
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เม่ือขอ ไม>ให  
เคยได  ไม>ได  
ยากจนแสนเข็ญ 
ชาวบ านโกรธแค น ศรัทธาท่ีคงม่ัน หายไปดังสายลม 
รวมตัวทุบทําลาย เทวรูปเทวี จากรูปปLdนล้ําค>า กลายเปAนเศษซากปรักหักพัง 
เรื่องที่สองเรื่องที่สองเรื่องที่สองเรื่องที่สอง    
เรื่องราวก>อนนั้น เล>าขานมานาน ถึงหอคอยเก>า ในหุบเขาลึก 
หอคอยสูงชัน เก>าแก>เหลือคณา แหงนมองต้ังบ>า เจอหน าต>างหนึ่งบาน 
เล>าลือกันว>า มีเจ าหญิงงาม อันถูกลักมา โดยมังกรโฉดชั่วช า 
มังกรประกาศว>า “หากมีผู ใด ล มตัวมันได  จะมีเจ าหญิง พร อมอันทรัพย7สิน เปAนของ

รางวัล” 
เจ าหญิงบนหอคอย นั่งนอนรอวัน ฝLนถึงเจ าชาย 
ทรงข่ีม าขาว ชักดาบฟาดฟLน ชิงตัวนางนั้น และจากหอคอย 
นับวันนับคืน มิทําสิ่งใด มองดูมังกรผู ยิ่งใหญ> ฆ>าเจ าชายไปมากมาย 
ครั้นเจ ามังกรเบื่อ หน>ายแหนงเข>นฆ>า จึงจากจรไป ไปไกลแสนไกล 
ตํานานเรื่องเล>า จืดจางเลือนไป จึงไม>มีใคร มารับโฉมงาม 
รอ รอ รอ รอ 
มิคิดขวนขวาย หาทางรอดไป กลับคืนสู>นคร 
วันแล ววันเล>า พบว>าผมหงอกขาว ผิวหนังเหี่ยวยาน มิเหลือความงาม แม จะลุกยังเหนื่อย

ยาก สิ้นแรงจะก าวเดิน 
เพ่ิงตระหนักรู สิ้น ว>าเวลาผ>านเนิ่นนาน สายจนมิทันการ ลี้ออกจากหอคอย 
เรื่องที่สามเรื่องที่สามเรื่องที่สามเรื่องที่สาม    
คืนอันหนาวเหน็บ หิมะพร>างพราย หนึ่งปูTหนึ่งหลาน จับจูงมือเดิน 
ผ>านร านของเล>น เก>าแก>เหลือคณา หลานจึงถามว>า “ของเล>นนั้นคือสิ่งใด เหตุใดตุVกตา 

ตัวตลกไม>โสภา จึงมีเส นสาย ระโยงระยางผูกกัน” 
ปูTหัวเราะกว าง เล>านิทานโดยพลัน “สาเหตุสิ่งนั้น มาจากความรักสบาย” 
“วานปูTเล>าที เรื่องราวของมัน เหตุใดสิ่งนั่น จึงเก่ียวพันกับท่ีถาม” 
นิทานดําเนินไป ถึงตัวตลกในพระราชวัง ทาหน าขําขัน ปากแดงยิ้มกว าง 
อยู>มาวันหนึ่ง มันเห็นพระราชา ลําตัวอ วนหนา ประทับสบายบนราชบัลลังก7 
ยิ่งคิดยิ่งมองย อน เหตุใดตัวมัน ต องมาเหน็ดเหนื่อยกาย กับการแสดงโลดโผน 
จึงวอนขอฟ@า บันดาลตนในสบาย มิต องขยับกาย ออกแรงด วยตนเอง 
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“ตัวตลกหนอตัวตลก เม่ือมิคิดทําสิ่งใด เช>นนั้นจงเฉยพลัน ให คนเชิดเจ าตามสบาย” 
ตัวตลกมิรู นึก จึงถูกชักใย เคลื่อนไหวสิ่งใด มิเคยทําตามใจตน 
สันหลังยาวยืด เต นไปตามคนชัก เส นเชือกคือรอยหยัก ในสมองอันไม>มี 
นานวันเข าไป การรับรู หมดสิ้น ความรู สึกเลอะเลือน เหือดหายโดยพลัน 
ตัวตลกหนอตัวตลก จึงได กลายเปAนตุVกตา พ>วงโยงเส นเชือก ให คนชักตลอดกาล 
เรื่องที่สี่เรื่องที่สี่เรื่องที่สี่เรื่องที่สี่    
เรื่องราวเล>าขาน ถึงหมู>บ านอันห>างไกล มักประสบเภทภัย จากกระแสธารา 
กลืนกินทรัพย7สิน ทําลายทุ>งนา พัดผ>านทุ>งหญ า พรากชีวิตคน 
หัวหน าหมู>บ าน ออกปากสร างเข่ือน ป@องกันน้ําท>วม หน าแล งยังอุดม 
ชาวบ านเห็นพ อง เกณฑ7ชายฉกรรจ7เร>งมา ตัดไม จากปTา เพ่ือก>อร>างสร างเข่ือน 
ยังไม>ถึงเวลา น้ํายังไม>หลาก ไม>ต องรีบยังรอช า ผัดผ>อนไปก>อน 
ผัดวันประกันพรุ>ง ช าช า อย>าได ไว ด่ืมกินย>ามใจ ฝLนถึงทางรอด อันใกล เข ามา 
จวบจนใกล เวลา ถึงเวลาน้ําหลาก รีบรีบไม>รอช า ก็สายเกินการณ7 
กระแสเชี่ยวธารา พัดพากลืนหาย ซัดขอนไม ใหญ> จมลงในบาดาล 
เรื่องที่ห าเรื่องที่ห าเรื่องที่ห าเรื่องที่ห า    
กล>าวถึงเรื่องราว มหาเศรษฐี ในคฤหาสน7ม่ังมี มากล นด วยทองคํา 
มหาเศรษฐีท>านนี้ พุงหลามเอวใหญ> มักประทับบนต่ังนอน 
ทุกวันสั่นกระด่ิง เรียกสาวใช พรั่งพร อม อันตัวข าร่ํารวย จนมิต องขยับให เหนื่อยกาย 
เฉ่ือยชา เอ่ือยเฉ่ือย มิขยับไปไหน ถือว>าตนยิ่งใหญ> มีทรัพย7สินมากมี 
ด่ืม กิน นอน พูด มีคนปฏิบัติรับใช  วนไปวนมา เนิ่นนานผ>านไป 
ครั้นเกิดไฟไหม  ลุกลามเข าไปใหญ> แผดเผาจนแสงไฟ แดงฉานน>ากลัว 
สาวใช วิ่งหนี ไม>อาจแบกพานาย อันรูปร>างอ วนใหญ> น้ําหนักเกินพอดี 
เศรษฐีได สติ คลานลงจากต่ัง จนพบว>าตัวเองนั้น เฉ่ือยชาเชื่องช า 
ต องคลานสี่ขา ประหนึ่งสัตว7ครึ่งบกครึ่งน้ํา เม่ือรอดพ นออกมา หลายคนว>า “นั่นเต>าหรือ

คน” 
เรื่องที่หกเรื่องที่หกเรื่องที่หกเรื่องที่หก    
นครปริศนา ในปราสาทราชวัง เล>าลือกันว>า มีเจ าหญิงโฉมงาม 
ดวงหน าหมดจด มิมีใครเทียบได  จึงเกิดการแย>งชิงกันมากมาย หมายครอบครองตัวนาง 
เจ าชายต>างนคร หวังได โฉมงาม ประกาศลั่นก องฟ@า  “ขอตัวธิดาขององค7ราชา มาเปAน

ราชินีเรา” 
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พระราชาอันเฉลียว ผู ถนอมธิดารัก ยิ่งกว>าดวงพระหทัย มิอยากส>งเชื้อไข แก>เจ าชายไร 
สามารถ 

จึงออกอุบาย ต>อองค7ชายผู อาจหาญ หากทรงสามารถ ทําตามเง่ือนไข จะส>งองค7หญิงให  
มิขัดขวางท>าน ซํ้ายังฉลองยินดี 

ราชากล>าวว>า “มีดาบเอ̀ยดาบวิเศษ ฤทธิ์เดชมากมาย ชื่อเสียงขจรขจาย เปAนของมีค>าใน
นครเรา ดาบแรงฤทธิ์กล า ปLกอยู>ในศิลา ใครดึงออกมา จะได เปAนมหาราชันย7 เราจะมอบธิดา เคียงข าง
ผู ยิ่งใหญ> แต>ขอเตือนเอาไว  ฤทธิ์ดาบมากมี หากมันผู ไหนไม>เหมาะสม จะต องตกตาย หากใครเพียรดึง
ข้ึนได  จะได ครอบครองโฉมงาม” 

องค7ชายต>างนคร หูต้ังตาโต “ดาบนั้นท่ีท>านว>า อยู>แห>งหนไหน เราจะดึงออกมา เพ่ือเจ า
หญิงในดวงใจ” 

พระราชาบอก “นั่นไง อยู>บนเขาสูงใหญ> ท่ีสุดในแผ>นดิน หากท>านเพียรพยายาม ปGนปTาย
ภูเขาสูง มิระย>อ อดทน เราจะมอบธิดาให ” 

องค7ชายเดินทัพ ไปได ครึ่งทาง พลันแสนเหนื่อยกาย เกียจคร านข้ึนมาโดยพลัน 
เม่ือมองข้ึนไป หนทางยังไกล ไปอย>างไรก็ไม>ถึง ซํ้ายังจินตนาการ ถึงฤทธิ์ดาบน>าขนลุก 

หากขืนแตะต อง คงมีโอกาสสิ้นชีวี 
ยิ่งคิดยิ่งท อ เหน็ดเหนื่อยหวาดกลัว มิหวังอีกแล วดาบราชา แม กระท่ังธิดาโฉมงาม 
ทดท อถอยทัพ ล มเลิกกลางครัน หมดสิ้นแรงใจ กลับสู>นครตน 
องค7ราชาส>ายหน า เจ าชายท>าดีทีเหลว ย>อท อไม>อดทน มิควรคู>ธิดารัก 
เรื่องที่เจ็ดเรื่องที่เจ็ดเรื่องที่เจ็ดเรื่องที่เจ็ด    
แม>น้ําแห>งความตาย มีสีดําทะมึน ทอดยาวไกลลิบ จนสุดสายตา 
น้ําลึกสุดหยั่ง เงียบเชียบไม>กระเพ่ือม เย็บเฉียบจนเลือด จับตัวเปAนก อนน้ําแข็ง 
จึงมีเรือลําน อย คอยถ>อข ามไป โดยยมทูตผู ยิ่งใหญ> ในดินแดนแห>งความตาย 
ยมทูตสุดแสน ข้ีเกียจล>าช า พักผ>อนกายา มิยอมเร>งทํางาน 
ยมทูตนั้นคิด เหตุใดตัวมัน ต องถ>อเรือนับพัน ต>อวันแสนเหนื่อยกาย 
มันจะพักผ>อนเสียหน>อย ใครจะกล าว>าได  จึงละเลยการงาน ไม>ใส>ใจหน าท่ีตน 
ผู เปAนใหญ>ในนรก เห็นขบวนแถวผู ตาย ยังมิถูกข ามไป เพราะเรือลําน อยไม>ทํางาน 
รับสั่งกราดเกรี้ยว เหตุไฉนตัวเปAนขน หากยังละเลยหน าท่ีตน จะลงโทษข อหนัก 
ยมทูตหัวหมอ ยอมเร>งทําตาม โดยกวาดผู ตายนับร อย ลงเรือลําเล็ก 
มันจะได เหนื่อยน อย ไปเสียรอบเดียว มิต องวนไปกลับ เวลาพักจะมากข้ึน แต>มิทันคิด ว>า

ความเกียจคร านทําร าย 
เรือถ>อไปไม>ไกล น้ําหนักมากหักกลางลํา 
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ล>มแล วเรือน อย กระแสน้ําเข าทะลัก เย็นเยียบสุดจะนึก จมท้ังผู ตาย จมท้ังยมทูต 
 

เนื้อเรื่องบทที่ เนื้อเรื่องบทที่ เนื้อเรื่องบทที่ เนื้อเรื่องบทที่ 5555    บาปบาปบาปบาปโลภะโลภะโลภะโลภะ    
เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่หนึ่ง 
ตํานานเล>าขาน นางเงือกผมทอง ผู อาศัยในท องทะเล 
หวีผมยาวสยาย สะบัดครีบเปAนประกาย บนน>านน้ําสีคราม 
ครั้นยามพายุโหม ท องเรือแตกยับ เหล>ามิตรมีหาง ต>างกู ภัยเรือประมง 
กระท่ังวันหนึ่ง เหล>ามนุษย7สุมหัว กล>าวเลื่องลือว>า "ชาวเงือกเหล>านั้น มีเกล็ดและผมเปAน

ทองคํา" 
การล>าเกิดข้ึน ท องทะเลแดงฉาน เสียงประหัตประหาร แทง เฉือน ลาก ท้ึง 
เงือกแสนโกรธเกรี้ยว เหลือรอดลงมา ต>างประกาศว>า มนุษย7ไร ศีลธรรม! 
“เหล>ามันผู นั้น โลภโมโทสัน ต>างกระหายหิว ล>าเราแลกเงินตรา” 
โทสะเปAนพิษ แล>นพล>านเลือดลม แปรเปลี่ยนกายา เปAนด่ังอสูรกาย 
ต>างกล อนเส นผม สวมเกราะป@องกัน เกล็ดทองคํายั่วใจ 
คิดแค นเอาคืน จากมนุษย7ผู โลภโมโทสัน ฉวยโอกาสโดยพลัน ล>มเรือใหญ>น อย 
เรื่องที่สองเรื่องที่สองเรื่องที่สองเรื่องที่สอง    
เรื่องเล>าชาวบ าน กล>าวขานนานา ถึงเจ าท่ีไร>นา เศรษฐีอันร่ํารวย 
ลือลั่นกันว>า ท>านมีทองเงินหนา ฝLงใต ท องนา อร>ามเรืองรอง 
หากแต>แสนใจแคบ มิใยดีผู คน รังเกียจคนจน มิเคยแบ>งปLน 
เห็นขอทานยากไร  หรือเด็กน อยพเนจร ท>านไล>ปlงปLง เสียงดัง “ไป ไป” 
เหล>าคนเดียดฉันท7 เศรษฐีอันตระหนี่ แต>ด วยทรัพย7อํานาจ จึงไม>อาจปริปาก 
อยู>มาวันหนึ่ง ไฟปTาลุกลาม เข าแผดเผาท องนา ลุกลามเรื่อยไป 
ต>างโกลาหล ท้ิงบ านหนีภัย หยิบฉวยสิ่งใด มากมายมิมี 
เศรษฐีหวั่นกลัว ทองคํามอดไหม  แต>มิยอมให ใครแตะต องของตน 
หยิบฉวยเงินทอง ใส>กระเปMาล นปรี่ ลากร>างหนักอ้ึง วิ่งหนีเปลวไฟ 
ข างหน าคือลําธาร กระแสน้ําเชี่ยวกราก หากข ามพ นไป จะรอดเพลิงนั้นเปAนแน> 
เศรษฐีวิ่งข าม แต>ทองคําถ>วงไว  ชาวบ านยื่นมือมา หวังช>วยกันดึง 
เศรษฐีมิยอม กลัวมือเหล>านั้น จะหยิบฉวยทองคํา ท่ีตนนํามา 
หนักหน>วง เหนื่อยล า แรงขาก าวไม>ไหว จมด่ิงหายไป ในกระแสธารา 
เรื่องที่สามเรื่องที่สามเรื่องที่สามเรื่องที่สาม    
กาลละเอ̀ย กาลครั้ง มีเรื่องเล>าในวัง ให คติสอนใจ เรื่องปรารถนาเกินพอดี 
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กล>าวถึงพระราชา แห>งอาณาจักรไกลโพ น ผู สะสมเหรียญทอง ในท องพระคลัง 
บ านเมืองมิทรงแล เพราะแลเพียงสีเหลืองทอง มิใส>ใจฟLงเสียงราษฎร สดับเพียงเสียง   

กรุVงกริ๊งของเหรียญทองคํา 
หลงใหล งมงาย ปรารถนาในสิ่งนอกกายอันเกินตน 
“เหล>าทหารจงฟLง จงรวบรวมเหรียญทองคํา มาสร างต่ังนอนในท องพระคลัง” 
เหล>าทหารฤทธิ์น อย ฟLงถ อยคําพระราชา ต>างรวบรวมเหรียญมา สู>ท องพระคลัง 
เกณฑ7คนมาสร าง ต่ังนอนยิ่งใหญ> ราคาแพงกว>าใคร ท่ีไหนเลยจะประมาณ 
พระราชาลุ>มหลง นอนในต่ังกว าง มิสนใจว>าราชการ ละเลยหน าท่ีตน 
ยิ่งโลภ ยิ่งอยาก ยิ่งรวบรวมทองคํา ครั้นเต็มพระคลังมากล น กองสูงชะรูดเสียจน แหงน

มองต้ังบ>า 
วันหนึ่งมาถึง ทองคํายิ่งใหญ> ท่ีทรงรักกว>าสิ่งใด มิอาจทนทาน 
ด วยน้ําหนักอันมากเหลือ เพียงราชาขยับก็สั่นคลอน ต>างล มระเนระนาด กลายเปAนสุสาน

ทองคํา 
เรื่องที่สี่เรื่องที่สี่เรื่องที่สี่เรื่องที่สี่    
นักเล>านิทาน เอ>ยถามเด็กน อย ความจริงในโลก ถูกบิดเบือนเสียเท>าไร 
เด็กน อยงุนงง “ไม>ทราบท>านกล>าวสิ่งใด” นักเล>านิทานถามไป ขอฟLงนิทานจากเด็กน อย 
เด็กน อยยิ้มแย ม “ท>านอยากฟLงนิทานเรื่องใด” “เรื่องผู ฆ>ายักษ7เปAนอย>างไร วานเล>าให ที” 
เด็กน อยเอ>ยเล>า ถึงวีรบุรุษผู ฆ>ายักษ7 ปGนต นถ่ัวยักษ7 เพ่ือปราบยักษ7ตัวร าย 
เพราะผู กล าทําความดี จึงได ผลตอบแทนยิ่งใหญ> เปAนไข>ทองคํานั่นไง มูลค>าไม>อาจเปรียบ 
นักเล>านิทานจุVปาก หัวเราะในคอแหบแห ง “เจ าอยากรู หรือเปล>า ความจริงเปAนเช>นไร” 
เหล>าเด็กน อยมองหน า พยักหน าถ่ีรัว “โปรดเล>าให ฟLงด วย ถึงความจริงอันจริงแท ” 
ผู เล>าเฉลย ถึงผู ฆ>ายักษ7ผู ยิ่งใหญ> อันท่ีจริงแล วไซร  โลภะบังตา 
ในใจละโมบ ปรารถนาซ่ึงไข>ทองคํา 
เท่ียวประกาศใส>ร าย ผู สงบบนต นถ่ัว ว>ายักษานั้นชั่ว ได โปรดระวังตัว มันจะจับเด็กกิน 
ชาวบ านหวาดหลัว เชื่อเรื่องราวลมปาก ต>างร องเรียกผู กล า หวังขจัดภัยร ายบนต นถ่ัว

วิเศษ 
มันจึงอาสา ปGนปTายข้ึนไป ขจัดยักษ7นั้นไซร  เพ่ือชิงไข>ทองคํา 
ฆ>าคนชิงของ อีกท้ังยังถูกสรรเสริญ ชื่อเสียงขจรขจาย กลายเปAนตํานาน 
เหล>าเด็กน อยว>า “ไม>ยุติธรรม เหตุใดเปAนเช>นนี้ มันสมควรได รับผล ต>อการกระทํา” 
นักเล>านิทานหัวเราะ ยิ้มแย มขมข่ืน กล>าวว>าโลกนี้ มิได เปAนด่ังเส นตรง 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



83 

 

เรื่องที่ห าเรื่องที่ห าเรื่องที่ห าเรื่องที่ห า    
ชีวิตชายผู หนึ่ง อันมีฝGปากเปAนเอก ใช คําพูดเลี้ยงตัว ด วยการโกหกฉ อฉล 
ชาวบ านเกลียดชัง สาปแช>งนานา จึงระหกระเหินไปมา มิได อยู>ติดถ่ิน 
สันดานอันฝLงลึก มิเคยเลี้ยงตนเองได  กระทําเพียงเรื่องลวงเรื่อยมา เพ่ือหาของใส>ปาก

ท องกิน 
วันหนึ่งสบโอกาส พบเจอผู เฒ>า 
เขาแต>งกายซ>อมซอ ถือไม เท าพยุงตน ดวงตาฝ@าฟาง บอดมืดปZดทึบ ไม>อาจเห็นสิ่งใด แม 

ชายผู ละโมบ 
ลําคอผู เฒ>าสวมใส>สร อยคอ ทองคําเส นโต เย ายวนยั่วใจ 
ชายละโมบตามติด น้ําลายสอย>ามใจ มันมิเห็นตนไง ฉ อฉลอย>างง>ายดาย 
“อันผู เฒ>าผู นี้ ท>านได สร อยคอจากท่ีใด เหตุไฉนจึงเหมือนกับ สร อยท่ีหายไปของข ากัน” 
ชายชราปฏิเสธ “ข ามิได ขโมยของผู ใด มันเปAนของข าโดยสุจริต” 
ชายละโมบหยาบช า ฉ อฉลเจรจา “ข ามิได กล>าวหา ว>าท>านขโมยสิ่งอัน ขอเพียงจับต อง

มัน มองใกล  ๆ ให ชัดเจน” 
ผู เฒ>ายอมถอดยื่นให  ชายหนุ>มรับมา ปากเอ>ยวาจา “ขออภัย มิใช>ของข า” 
หากแต>ส>งสร อยปลอม คืนแก>ชายชราตาบอด เร นกายหายไป พร อมสร อยทองมีราคา 
กว>าผู เฒ>าจะรู  เดือดดาลเกรี้ยวกราด “มันบังอาจหลอกข า ขอสาปแช>งมันโดยพลัน ให 

ทรัพย7สินนั้น นําภัยพิบัติคืนสู>ตัว” 
ชายอันละโมบ จ องดูสร อยทองคํา ย>ามใจเสียใหญ> จนมิทันระวังตัว พบเจอโจรปTา ชิงท้ัง

ทรัพย7ท้ังชีวิต จบสิ้นเช>นนี้ เพราะทรัพย7ท่ีฉ อฉลมา 
เรื่องที่หกเรื่องที่หกเรื่องที่หกเรื่องที่หก    
หมู>บ านอันห>างไกล ภายในหุบเขา อุดมสุดจะคาดเดา ด วยทรัพย7จากธรรมชาติ 
ชาวบ านอยู>กิน พอเพียงพอใช  ต>างนับถือใน เทพธรรมชาตินั้นแล 
หากอากาศดี ปลูกเก็บได ผล ล>าสัตว7มากมี จะบวงสรวงต>อท>านเทพ 
จวบมาวันหนึ่ง พวกเขาออกเดินทางไป จากหุบเขาแสนไกล จนไปพบบ านเมือง 
เอะอะคลาคล่ํา คนชุกวุ>นวาย ของปTาท่ีนํามา เปAนท่ีนิยม 
ค าขายแลกทอง กําไรงามมากล น ถลุงเงินเมามาย หลงใหลสุรานารี 
รีบปรี่กลับบ าน เล>าแจ งแถลงความ ถึงค>าเงินตรา 
“ตัดฟeนไปขาย ล>าสัตว7หมดปTา ท้ึงทรัพย7จากธรรมชาติ แลกเหรียญทองยั่วใจ” 
ต>างเห็นดีเห็นงาม ลืมสิ้นการบูชา พากันขุดท้ึงจากธรรมชาติ เพ่ือความม่ังมี 
ต>างหน ามืดตามัว บูชาเงินแทนท่ี คิดว>าธรรมชาติม่ังมี ไขว>คว าไม>สิ้นสุด 
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ความอุดมจึงหมด กลายเปAนแร นแค นหนักหนา 
เม่ือไม>มีสินค า ย>อมไม>มีเงินตรา 
เม่ือผ>านวันเวลา เงินตราย>อมหมดไป 
กราบวอนเทพธรรมชาติ วานขอความอุดม ขอโทษท่ีลืมตน ไปผูกใจกับทรัพย7สิน ลุ>มหลง

เงินทอง อันไม>จีรังยั่งยืน 
ถึงแม กราบอ อนวอน ความอุดมมิย อนคืนมา 
เรื่องที่เจ็ดเรื่องที่เจ็ดเรื่องที่เจ็ดเรื่องที่เจ็ด    
คําสอนหนึ่งกล>าวว>า เม่ือเวลาฝนตก พายุฝนกระหน่ํา สายฟ@าร องคําราม 
จําให ข้ึนใจว>า อย>าสวมโลหะของมีค>า เพราะมันล>อสายฟ@า ฟาดร>างกายเปAนเถ าธุลี 
ยกเรื่องเล>าของชายผู หนึ่ง ผู หลงใหลการประดับท้ังสร อย แหวน ท่ัวร>างตน ท้ังยามหลับ

และยามต่ืน 
ประดับแหวนท้ังสิบนิ้ว กําไลทองเต็มข อแขน สวมสร อยคอพูนล น รวมท้ังรัดเกล าอัน

ระย า 
มิเชื่อถึงคําเตือน เพราะหลงใหลในวัตถุ จึงเข าทางโจรหยาบช า ท่ีสะดุดตาเหล>าทองคํา 
วางเล>ห7เพทุบาย หลอกล>อชายผู คลั่งไคล  ในสมบัติอันนอกกาย สู>ความตายในสายฝน 
ชายผู นั้นมิเฉลียว มิยอมเชื่อถึงคําเตือน ออกจากบ านทองล นกาย สายฟ@าฟาดฝTาร>างตน 
 

เนื้อเรื่องบทที่ เนื้อเรื่องบทที่ เนื้อเรื่องบทที่ เนื้อเรื่องบทที่ 6666    บาปบาปบาปบาปตะกละตะกละตะกละตะกละ    
เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่หนึ่ง    
เรื่องเล>าถึงฟLกทอง ผลใหญ>อวบอ วน สีส มแสบตา ในไร>อันห>างไกล 
มันสูดมันซด แดด ดิน สายน้ํา จนผลพองหนา ลูกใหญ>กว>าพ่ีน อง 
กิน กิน กิน กิน พองใหญ> พองใหญ> ไม>พอ ไม>พอ 
มันจึงฉุกคิด เหตุไฉนไม>มีแดด ในเวลากลางคืน 
รู สึกไม>อ่ิม อยากกินยิ่งกว>านี้ เวลายิ่งมีน อย เพราะตัวมันต องถูกปลิดไปขาย 
ฟLกทองจอมเขมือบ มันเหลือบแลเห็น ดวงไฟในตะเกียง โชติช>วงด่ังดวงอาทิตย7 
กลิ้งตัวเข าใกล  ดวงไฟอันร อนรุ>ม มันฉุกคิดได  ว>านี่คือแดดตอนกลางคืน 
หากมันกลืนกิน ดวงไฟกระจิริด มันจะอ่ิม มันจะพอง 
มันกลืนมันกิน ไม>เพียงไม>อ่ิมท อง หากแต>ไฟดวงน อย กลับแผลงฤทธิ์แผดเผา 
ฟLกทองสีส ม ตัวเรืองแสงไฟ มอดไหม จากภายใน จนเหลือเพียงเถ าธุลีดิน 
เรื่องที่เรื่องที่เรื่องที่เรื่องที่สองสองสองสอง    
กล>าวถึงชายอ วน ไขมันจับตัวหนา รอบเอวกว างหนา สามคนโอบยังไม>พอ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



85 

 

เนื้อตัวเทอะทะ มือใหญ>อวบอ วน แก มย อยกระเพ่ือม เช>นผู ชื่นชอบด่ืมกิน 
สองมือหม่ันขยัน คว าของเข าปาก เขมือบ เค้ียว ซด กลืน 
ชายอ วนกินไม>เลือก คว าทุกอย>างเข าปาก แม แต>ดินก็ขุดมากิน แม แต>ไม ก็โค>นมากิน 
ชาวบ านหวั่นผวา นั่นปGศาจหรือว>าคน ต>างอพยพหนี ลี้ภัยจากชายผู กินเกินขนาด 
ชายอ วนผู ตะกละตะกลาม กินทุกสิ่งจนไม>มีเหลือ 
แทะกินแผ>นดิน กลืนกินผืนน้ํา เหลือแต>ความโล>งร าง ในท่ีสุดกัดกินตนเอง 
เรื่องที่สามเรื่องที่สามเรื่องที่สามเรื่องที่สาม    
นิทานเรื่องหนึ่ง กล>าวถึงเหตุร ายเพราะปาก อันมีเรื่องราวกล>าวถึง ความตะกละเปAนเหตุ 
กล>าวถึงพ>อมดหนึ่งท>าน แก>ชราตัวสูงโย>ง สวมหมวกทรงยาว รวมท้ังเสื้อคลุมแสนสง>า 
มีเวทมนต7นับหม่ืนนับพัน แม พระราชายังเกรงขาม เคารพผู ใช มนตรา อายุยืนยาวนับพัน

ปG 
โอ ! พ>อมดผู วิเศษ ผู เปAนเลิศด านคาถา หากแต>มีนิสัยชอบร่ําสุรา ไม>ยับยั้งในการด่ืมกิน 
ไม>ว>าใครต>างรู  เม่ือด่ืมเข าไปแล วจะกล>าวมาก ไม>มีสติพูดไม>ยั้ง เม่ือฟedนต่ืนก็ลืมทุกสิ่งอัน 
อยู>มาวันหนึ่ง ในคืนเหน็บหนาว พ>อมดชรา แวะด่ืมสุราข างทาง ด่ืมกินอย>างช าช า มิ

หยุดยั้ง มิหยุดยั้ง 
มึนเมาจนมิรู ตัว โบกไม เท าร>ายคาถา ให แผ>นดินเคลื่อนไหว โยกไปโยกมา ดุจอยู>บนเรือ

อันกําลังอับปาง 
เม่ือฟedนคืนสติ กลับพบว>ารอบด านพลันโล>งร าง มิเหลือสิ่งใดเปAนรูปร>าง สิ่งก>อสร าง

กลายเปAนซากแห>งความทรงจํา 
ชาวบ าน พระราชาต>างโมโห เจ าพ>อมดผู ทรงฤทธิ์  แต>กลับมึนเมาไม>มีสติ ทําลาย

บ านเมืองพินาศไป พระราชาออกปากเนรเทศ ให ผู วิเศษไม>หวนกลับ 
เรื่องที่สี่เรื่องที่สี่เรื่องที่สี่เรื่องที่สี่    
เรื่องเล>ากล>าวถึง นิทานสองพ่ีน อง เก่ียวกับเด็กท้ังสอง ผู ซุกซนเหนือใคร 
เด็กน อยท้ังสอง เข าไปเล>นในปTาใหญ> เมินเฉยคําเตือนของมารดาผู อารี 
ลึกเข าไป เด็กน อยหลงทาง มองไปรอบข าง เห็นแต>พงไพรสูงใหญ> ก่ิงแมกไม หนา บดบัง

ผืนฟ@า 
เด็กน อยท้ังสอง จับมือไม>ให คลาด ข>มความหวั่นกลัว จนไปถึงลานโล>ง 
“นั่นไง นั่นไง เห็นอะไรตรงนั้น” พ่ีชายชี้ชวน ให น องมองดูข้ึนไป 
น องสาวป@องปาก กระตุกแขนเสื้อพ่ีชาย “นั่นมันคือบ าน เปAนบ านขนมหวาน!” 
เด็กน อยท องหิว เพราะเดินทางรอนแรม ตรงด่ิงเข าไป มิสนใจผู ใด 
“เราจะกินได ไหม นี่มันบ านใครกัน” น องสาวร องถาม น้ําลายสอเต็มปาก 
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“เราจะรีบกินรีบกลับ ไม>มีใครรู ” พ่ีชายรีบพูด คว าบานหน าต>างมากิน 
สองพ่ีน อง ดึงท้ึงบ านขนมหวาน เข าปากอย>างสําราญ เม่ืออ่ิมก็นอนตีพุง ขนมหวาน

อร>อยนักหนา กินเท>าไรก็ไม>อยากพอ 
“พ่ีชายว>า เราควรขนกลับไปกิน” 
สองพ่ีน อง กอบโกยขนม ท้ังลูกกวาดแสนกล จนเต็มกระเปMาล นปรี่ จากบ านขนมหวาน

สดสวย กลายเปAนบ านผุพัง 
กว>าจะรีบรุดหนี ก็เจอเสียงตวาดก องฟ@า ของนางแม>มดอันแสนโกรธา 
“เหตุใดจึงกินบ านข า เจ าอ วนตัวน อยท้ังสองตัว หากกินเพ่ืออ่ิมท อง ข าจักมิว>าสักคําเดียว 

มิใช>ตะกละขนกลับไป ทําลายบ านข าอันแสนภูมิใจ ข าจักลงโทษเจ า จงมาเปAนอาหารของข า” 
แม>มดจับเด็กท้ังสอง ลงหมอสีดําใบใหญ> ตุ̀นเด็กอ วนจนกลมกล>อม เปAนอาหารเย็นม้ือดึก 
เรื่องที่ห าเรื่องที่ห าเรื่องที่ห าเรื่องที่ห า    
เด็กน อยผู หนึ่ง เกิดในสลัมยากจน ผ>ายผอมเห็นซ่ีโครง อดอยากปากแห ง 
ติดนิสัยกินไม>เลือก จับเข าปากทุกสิ่งอัน ท้ังหนู ท้ังแมลง กลืนกินโดยไว 
เม่ือโตข้ึนมา นิสัยแก ไม>หาย คว าจับสิ่งใด รีบกลืนเข าไป กลัวผู อ่ืนแย>งเอาไปกิน 
ติดนิสัยกินเร็ว จับอะไรก็กลืนอย>างเดียว ไม>ดูไม>มอง เพราะกลัวไม>มีกิน 
กลืน กลืน กลืน กลืน ไม>มีเค้ียว 
ท้ังลูกเจี๊ยบ แม>ไก>พ>อไก> กลืนมันเข าไปท้ังตัว 
สุดท ายแล ว ท องเต นดุVกด๊ิก สิ่งท่ีคว าเข าปากไป ยังไม>ตายเสียทุกตัว 
เจ็บปวดรวดร าว กระเพาะสั่นไหว ลูกเปAด ลูกไก>จากข างใน พากันจิกตัวออกมาจากท อง 
เรื่องที่หกเรื่องที่หกเรื่องที่หกเรื่องที่หก    
กล>าวถึงเจ าผีเสื้อ ผู มีปGกอันสดสวย บินเริงร>าในสวนดอกไม  
หนึ่งเปAนผีเสื้อจอมตะกละ เท่ียวโผบินชิมน้ําหวานไม>เลือกหน า หยุดชิม หยุดชิม มวล

ดอกไม  ไม>เล็ดลอดแม เพียงแต>ดอกเดียว 
เหล>าผีเสื้อตัวอ่ืนพลันหน>ายแหนง กับผีเสื้อจอมตะกละไม>แบ>งปLน มิยอมเหลือน้ําหวาน

แก>เพ่ือนพ อง มัวเติมเต็มกระเพาะตนเองเพียงอย>างเดียว 
เจ าผีเสื้อจอมเขมือบบินรุดหน า เห็นดอกไม แปลกตาไม>เคยคุ น มีกลิ่นหอมยั่วใจให ลิ้มลอง 
เจ าดอกไม สีเขียวตลอดตัว อ ากลีบกว างคล ายปากน>าพิศวง ล>อผีเสื้อตะกละให ดอมดม 

เข ามาใกล  เข ามาใกล  ลองชิมดู 
เจ าผีเสื้ออันแสนตะกละตะกลาม ไม>ทันฟLงเสียงเรียกจากผองเพ่ือน นึกว>าสหายตนอ่ืนคิด

ยื้อแย>ง จึงโผบินเข าชิมน้ําหวานดู 
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พอเข าใกล ตักตวงความหอมหวาน เจ าดอกไม พลันหุบกลีบเปAนกรงขัง เจ าผีเสื้อตัวหนัก
หลบไม>ทัน กลายเปAนอาหารอันโอชา 

เรื่องที่เจ็ดเรื่องที่เจ็ดเรื่องที่เจ็ดเรื่องที่เจ็ด    
กล>าวถึงเจ าสุกร ตัวอวบอ วนสีชมพู คลุกตัวอยู>ในดินโคลน เขมือบกินทุกสิ่งอัน 
มันมีลูกน อยหลายครอก ทุกตัวล วนอ วนท วนสมบูรณ7ดี เพราะต>างพากันยื้อแย>ง นมจาก

เต าของมารดา 
เม่ือด่ืม เม่ือกิน มารดาก็หิวโหย 
แต>แม>กินเท>าไรก็ไม>พอ กับส>วนต>างท่ีลูกหมูต>างแย>งชิง 
หิว หิว หิว 
แม>หมูหิวจนตาลาย เขมือบลูกน อยตน ไม>เหลือสักตัวเดียว 
 

เนื้อเรื่องบทที่ เนื้อเรื่องบทที่ เนื้อเรื่องบทที่ เนื้อเรื่องบทที่ 7777    บาปบาปบาปบาปราคะราคะราคะราคะ    
เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่หนึ่ง    
เล>าถึงชายอันม่ังค่ัง ด วยทรัพย7สมบัติมหาศาล ตกทอดจากบิดาและมารดา สู>ทายาทเช>น

ตัวมัน 
สุขสบายบนกองเงินกองทอง ไม>ว>าสิ่งใดล วนได มา ท้ังแก วแหวนเพชรจินดา ไม>ว>า

ปรารถนาสิ่งใดล วนต องมี 
อันตัวมันพบเจอสตรีงาม ร>างอ อนแอ นอรชรชวนหลงใหล หญิงแสนสวยนั้นเจ าเล>ห7กว>า

ผู ใด มอมเมาชายหนุ>มด วยโลกีย7 
เม่ือหมกมุ>นหลงใหลในเนื้อหนัง จึงประเคนเงินทองแก>นางผู นี้ ไม>ว>ามอบสักเท>าใดล วนไม>

เคยพอ ดังเททองทับถมลงทะเล 
กว>าจะลืมตามองตนก็ยาวนาน ต องตกใจว>าทรัพย7อันมหาศาล ล วนร>อยหรอจางลงแทบ

หมดไป กลายเปAนสิ้นเนื้อประดาตัว 
เรื่องที่สองเรื่องที่สองเรื่องที่สองเรื่องที่สอง    
เรื่องเล>าสยองขวัญแต>กาลก>อน กล>าวถึงชายหนุ>มขุนนางผู หนึ่ง 
อันมีทรัพย7มากล น ท้ังมีใบหน าอันคมคาย 
กระท่ังวันหนึ่งอันแสนหวาน เขาปรารถนาสตรีผู หนึ่ง ผู มีรูปโฉมงดงามสะดุดตา ท้ัง

ฉูดฉาดสดสวยสาวสะพรั่ง 
เขาหลงรักรูปโฉมอันโดดเด>น หลงใหลเสียงขับกล>อมอันแสนหวาน ในท่ีสุดก็ได 

ครอบครองโฉมงาม หลงระเริงฝLกใฝTในเนื้อนวล 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



88 

 

ยิ่งตักตวงความหอมหวานยิ่งไม>พอ หลงระเริงในกายสาวไม>ลืมตา เสพติดรสใคร>อย>าง
แช>มช า ละท้ิงการงานหน าท่ีตน 

ยิ่งหลงใหลใฝTหายิ่งมืดมัว ดําด่ิงเข าไปไม>จบสิ้น ท้ังฟุ@งซ>านในอารมณ7เสียสติ ว>าโฉมงามจะ
ตีจากตนในสักวัน 

ขุนนางหนุ>มตกตํ่าอย>างเชื่องช า สตรีรักก็ผละไปให หึงหวง ไม>ว>าใครต>างเตือนว>าถูกลวง นี่
เปAนแค>ความใคร>ใช>รักจริง 

หนุ>มขุนนางเอ>ยปLดปฏิเสธ ว>าใจตนหลงรักใช>หลงผิด เพราะว>ารักจึงอยากได นางมาแนบ
ชิด มิให ห>างหายไปจนชั่วกาล 

หนุ>มขุนนางหน ามืดมัว หลงเนื้อกายโฉมงามข้ันเสพติด คว าใบมีดเฉือนร>างนางทีละนิด 
เพ่ือฉีกคร>าเนื้อนวลท่ีหลงใหล 

ปากกล>าวว>า “ขอโทษนางท่ีรัก แต>ไม>อยากให เจ าผละไปไหน จะขอเฉือนผ>าอกเอาดวงใจ 
มาเก็บไว แนบกายไม>ให ห>าง” 

กล>าวเสร็จก็ผ>าร>างของโฉมงาม ควักดวงใจหญิงสาวมาเก็บไว  กอดร>างนางอันสิ้นลมไร 
ดวงใจ จนกลายเปAนเรื่องรักวิปริต 

เรื่องที่สามเรื่องที่สามเรื่องที่สามเรื่องที่สาม    
เล>าถึงเถาวัลย7หนามในพงไพร มันหลงใหลในตัวพิราบขาว เฝ@าคิดถึงปGกสีขาวสยายกว าง 

ท่ีโผบินบนท องฟ@าสีครามสด 
เจ าเถาวัลย7นึกข้ึนมาอยากครอบครอง เจ านกน อยตัวจ อยสีขาวสวย มันจึงวางอุบายร าย

อันล>อลวง ให นกน อยติดกับเพ่ือกักขัง 
ครั้นสบโอกาสร ายท่ีมาถึง เจ าเถาวัลย7จึงร องเรียกส>งเสียงหา “เจ านกน อยหากได ยินจง

ตอบมา ข าคือเถาวัลย7หนามอยู>ตรงนี้” 
เจ านกผู ใสซ่ือแสนฉงน “ท>านเถาวัลย7มีอะไรจึงเพรียกหา มีเรื่องใดจะให ช>วยจงบอกมา 

ข ารับฟLงอยู>ตรงนี้ไม>ห>างไกล” 
เจ าเถาวัลย7เล>นละครตีหน าเศร า เอ>ยปากเล>าความเท็จสนุกสนาน 
“อันตัวข าเปAนเพียงเถาวัลย7หนาม มีเส นสายห อยไปมาระโยงระยาง ครั้นวันหนึ่งโชคร าย

ถูกลมพัด ร>างกายจึงพันกันแก ไม>ไหว ขอวานเจ านกน อย ช>วยแกะปมคลายออกให สบาย” 
นกน อยมีน้ําใจ โผบินไปใกล จนเถาวัลย7เอ้ือมถึง มันกอดรัดนกน อยหมายครอบครอง 

หนามแหลมคมจึงท่ิมกายเจ าตัวน อย 
กว>าจะรู สติจึงคลายออก จากนกน อยท่ีมันฝLนคะนึงหา กลายเปAนเศษซากเนื้ออันเย็นชา 

จากสีขาวกลายเปAนแดงจากโลหิต 
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เรื่องที่สี่เรื่องที่สี่เรื่องที่สี่เรื่องที่สี่    
กล>าวถึงอัศวินผู องอาจ สวมใส>เกราะเงินขัดเงาวับ มันมีใจใฝTฝLนถึงหญิงงาม หญิงผู นั้นคือ

องค7หญิงน อยในนคร 
เพราะตํ่าต อยจึงไม>กล าจะอาจเอ้ือม ได เพียงแต>ใฝTฝLนคะนึงหา 
ครั้นวันหนึ่งมีหมายถึงราชา จากเจ าชายรูปงามต>างนคร เนื้อจดหมายเล>าความเปAนลาย

ลักษณ7 อันมีภาษาสละสลวย มีใจความสําคัญน>าฉลอง เพราะจะขออภิเษกกับองค7หญิง 
อัศวินผู ยึดม่ันในคุณธรรม กลับกลายเปAนชายหนุ>มผู สิ้นรัก ด่ืมสุรามากมายไร สติ มี

ความคิดชั่วร ายสกปรก 
มันคิดแย>งชิงหญิงท่ีรัก มากกกอดให สมรักด่ังใจหมาย จะครอบครองย่ํายีให ได อาย มิ

ปล>อยไปให เจ าชายต>างนคร 
อันน้ําเมายิ่งทําให ไร สติ มันบุกเข าฝTาฟLนถึงตัวสาว กระทําการอัปยศราคีคาว 
ครั้นสติกลับคืนมาถูกจับขัง พระราชาจ าวนครแสนพิโรธ ท้ังลงโทษท้ังตัดตอนจนสิ้นเชื้อ 

ท้ังตัดหัวเสียบประจานท่ัวนคร มิให ใครเอาเยี่ยงอย>างเปAนสันดาน 
เรื่องที่ห าเรื่องที่ห าเรื่องที่ห าเรื่องที่ห า    
เล>าถึงนักรบหญิง สวยสง>างดงามบนหลังม า ไม>ว>าใครต>างชื่นชมนางนานา เปAนหญิงกล า

อาจหาญไม>แพ ชาย 
ครั้นวันหนึ่งยกทัพกลับเม่ือสิ้นศึก เดินทางรอนแรมหวังถึงบ าน แวะพักในเมืองเพ่ือพักม า 

ต>างด่ืมเฮฮากับสหายร>วมทัพ 
บุรุษกักขฬะในหมู>บ าน เห็นนักรบเปAนเพียงหญิงก็เหม็นหน า ซํ้ากล>าวว>าแดกดันไม>ให 

เกียรติ 
“อันตัวเจ าเปAนเพียงแค>สตรี มีท่ีไหนมาจับดาบแสร งห าวหาญ ให เหล>าชายอย>างเราต อง

ได อาย ว>าขลาดเขลาต องหลบหลังคนเพศเมีย อันตัวเจ าเปAนเพียงแค>ผู หญิง มีหน าท่ีนอนทอดกายให 
ชายชม และคลอดบุตรสืบสกุลให หมู>เรา” 

บุรุษกล>าวว>าอย>างหยาบโลน ดวงตาเล าโลมน>ารังเกียจ นักรบหญิงมองตอบอย>างโกรธ
เกรี้ยว 

“อันตัวเจ าช>างหยาบช าแสนกักขฬะ กล>าววาจาใฝTตํ่าไม>เข าหู เราจะมาท าประลองสัก
รอบดู กับสตรีท่ีเจ ากล>าวหยาบโลน เราจะใช ดาบจริงเข าประลอง จะเดิมพันเปAนตายถึงชีวิต หากเจ า
ไม>ประลองจงรับผิด กล>าวขอโทษแล วข าจักไม>สืบความ” 

บุรุษน>ารังเกียจเข าประลอง เพราะมันติดหยาบโลนเปAนนิสัย มันไม>ทราบว>าทําผิด
ประการใด เพราะสตรีมีค>าเพียงให ชายชม 
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นักรบหญิงฟาดฟLนเข าไปใกล  เจ าบุรุษมือไม สั่นไม>ทันหลบ ได ยินเพียงเสียงลมอันคมกริบ 
เพียงพริบตาศีรษะกลิ้งบนพ้ืนดิน 

เรื่องที่หกเรื่องที่หกเรื่องที่หกเรื่องที่หก    
ในเมืองแห>งหนึ่ง มีเรื่องเล>าต>อกันมา จากผู ชอบซุบซิบนินทา เรื่องฉาวโฉ>ของผู คน 
มีเรื่องราวว>า หนุ>มใหญ>หน ามน แสนเจ าชู ไม>อายคน ชอบเก้ียวพาหญิง 
ตบแต>งภรรยาแสนงาม แต>ก็ไม>พอใจ มักเท่ียวสะสม หาบ านเล็กบ านน อย 
ภรรยาผู แสนดี มิเคยเอ>ยปากว>า ชาวบ านนั้นว>า นางแสนน>าสงสาร 
แต>หากใครจะรู  เบื้องลึกในใจนาง ร อนรุ>มด่ังไฟ โกรธเกรี้ยวหึงหวง 
จนวันหนึ่งมาถึง ความอดทนจึงสิ้นสุด จากรักกลายเปAนชัง เคียดแค นเหลือทน 
“โอ สามีข า เจ าชู แสนกะล>อน ปลิ้นปล อนหลอกลวง ทําลายน้ําใจข า ต>อจากนี้ไป ข าจักไม>

ทน จะตอบแทนน้ําใจเจ า ให สมท่ีเจ ากระทํากับข า” 
ภรรยาแสนงาม ถือขวดแก วเจียระไน อันเต็มไปด วยยาพิษ หยดมันลงไป ลอบวางยาใน

ม้ือคํ่า สามีกลืนกินดับสิ้นในคําเดียว 
เรื่องที่เจ็ดเรื่องที่เจ็ดเรื่องที่เจ็ดเรื่องที่เจ็ด    
เล>าถึงราชาผู มักมาก ทรงหลงใหลสตรีในรูปโฉม เม่ือทรงพบเจอหญิงโฉมงาม จึงฉุดคร>า

ลากตัวเข าสู>วัง 
อันตัวหญิงเจ็บแค นองค7กษัตริย7 ว>าเหตุใดจึงต องถูกกักขังสิ้นเสรี ท้ังย่ํายีให นางต องแปด

เปedอน 
หญิงโฉมงามมิเคยแม แย มยิ้ม แม องค7ราชาจะเสาะหา ท้ังเงินทองแก วเพชรมาล นฟ@า นาง

มิเคยดีใจสักครั้งเดียว 
ราชาบ ารักจึงละเลย ประชาชนหม่ืนแสนมิทรงเห็น ในพระเนตรมืดบอดมีเพียงนาง อัน

เปAนหญิงท่ีตนฉุดคร>ามา 
ครั้นข าศึกยกทัพประชิดแดน ยังทรงละเลยต>อหน าท่ี เพราะมัวเอาใจแม>โฉมตรู จึงไม>เห็น

เรื่องแผ>นดินเปAนสําคัญ 
ข าศึกยกทัพเข ามาใกล  ฆ>าทหารหม่ืนแสนจนหมดสิ้น เหยียบเท าเข าวังยึดบัลลังก7 ปาด

คอราชันย7ผู มืดมัว 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



91 

 

ภาคผนวกภาคผนวกภาคผนวกภาคผนวก    
บาปต นเจ็ดประการ 
แนวคิดเรื่องบาปต นเจ็ดประการมิได มีรากกําเนิดมาจากคัมภีร7ไบเบิล แต>เดิมบัญญัติข้ึน

โดยท>านอีวากรีอุสแห>งปอนตุส นักเทววิทยาในศตวรรษท่ี 4 ผู อพยพจากเอเชียไมเนอร7มายังอียิปต7  
โดยมีอยู>แปดประการ คือ ราคะ ตะกละ โลภ เศร า เกียจคร าน โมโห ทะนงตัว และจองหอง 

จนกระท่ังในศตวรรษท่ี 6 พระสันตะปาปาเกรกอรี (Gregory the Great) ได ประมวล
เปAนบาปต นท้ังเจ็ด จนกลายเปAนประเพณีสืบต>อกันมา บาปต นถูกจัดลําดับตามความหนักหนาสาหัสท่ี
เพ่ิมข้ึนและถือกันว>าเปAนภัยต>อวิญญาณท่ีใหญ>หลวงท่ีสุด เปAนต นเหตุของบาปอ่ืน ๆ ท้ังปวง เม่ือบาป
บางประการถูกจัดเข ากลุ>มเดียวกันและยังใช ศัพท7เรียกท่ีใกล เคียงกันจนเปลี่ยนใช สลับไปมา ในท่ีสุด
ลําดับรายชื่อจึงวิวัฒน7มาเปAนเจ็ดประการท่ีเราคุ นเคย ได แก> ราคะ ตะกละ โลภะ เกียจคร าน โทสะ 
ริษยา และจองหอง 

โดยความหมายท่ีแท จริงของบาปต น คือ ท>าที แนวโน ม ท่ีจะนําไปสู>บาป ดังนั้น จึงเปAน
เพียงต นเหตุของการทําบาป มากกว>าจะเปAนตัวบาปเสียเอง ในการแปลหนังสือคําสอนพระศาสนจักร
เปAนภาษาไทยในครั้งแรก ใช คําว>า “บาปต น” เพราะต องการสื่อว>าเปAนต นเหตุของการกระทําบาป 
ไม>ใช>บาปเบื้องต น 

บาปท้ังเจ็ดประการสามารถ แบ>งได ดังนี้  
จองหอง จองหอง จองหอง จองหอง ((((Pride)Pride)Pride)Pride)    
จองหอง คือ การยกตนข>มท>าน ทะนงตนเกินขอบเขตท่ีเปAนจริง บาปจองหองนําไปสู>

ความมักใหญ>ใฝTสูงเกินประมาณ โอ อวดเกินเหตุ หมายรวมถึง เจ าทิฐิ เชื่อภูมิใจในตนเอง โอ อวด ข้ีโม  
วางมาด ไม>ต องการคําแนะนํา ถือตัว หยิ่งยโส มักใหญ>ใฝTสูงโดยไม>รู จักประมาณตนเอง 

จองหอง ถือเปAนยอดแห>งบาปท้ังปวง รักหลงในอํานาจตนเองมากเกินไป โดยเฉพาะ
เปรียบตนกับพระเจ า 

สัญลักษณ7แทนบาปจองหอง คือ นกยูง 
ริษยา ริษยา ริษยา ริษยา ((((Envy)Envy)Envy)Envy)    
ริษยา คือ เสียใจเม่ือคนอ่ืนได ดี และยินดีเม่ือคนอ่ืนได ร าย บาปริษยานําสู>ความเกลียดชัง 

การหม่ินประมาทใส>ร าย การผูกพยาบาท ทะเลาะวิวาท หมายรวมถึง เกลียดชัง ซุบซิบนินทา กล>าว
ร ายป@ายสี ไม>ชอบให คนอ่ืนได ดีกว>าตนเอง 

ริษยา อาจกล>าวคือ การไม>ยอมรับผู อ่ืนท่ีมีสิ่งต>าง ๆ ดีกว>าตนเอง ท้ังด านสมบัติ รูปร>าง 
นิสัย และความสําเร็จ ความอิจฉาเปAนพัฒนาต>อจากตะกละเปAนโลภะท่ีสุดข้ัว 

สัญลักษณ7แทนบาปริษยา คือ งู 
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โทสะ โทสะ โทสะ โทสะ ((((Wrath)Wrath)Wrath)Wrath)    
โทสะ คือ ความวุ>นวายใจนอกลู>นอกทาง ทําให ชิงชังบุคคลหรือสิ่งท่ีมาขัดอารมณ7 เม่ือ

โกรธก็ขาดสติ จึงก>ออาชญากรรมได มากมาย เช>น ด>าแช>ง ทุบตี ฆ>า หมายรวมถึง ความฉุนเฉียว 
อาฆาต แก แค น ไม>สะกดอารมณ7 

โทสะ อาจกล>าวคือ ความโกรธเคืองพยาบาทท่ีขาดความเหมาะสม การมุ>งร ายท่ีจะทําสิ่ง
ต>าง ๆ แก>คนท่ีตนไม>ชอบ นําไปสู>การฆ>าและฆาตกรรม 

สัญลักษณ7แทนบาปโทสะ คือ เสือ 
เกียจคร าน เกียจคร าน เกียจคร าน เกียจคร าน ((((Sloth)Sloth)Sloth)Sloth)    
เกียจคร าน คือ ไม>อยากทํางาน หรือเลินเล>อต>อหน าท่ี บาปเกียจคร านเปZดช>องให แก>การ

ประจญล>อลวงทุกชนิด มันนําไปสู>ความเฉ่ือยชา ความยากจน ความเสียใจ และความหน>ายแหนงชีวิต 
หมายรวมถึง ความเฉ่ือยชา ลังเล ไม>ใส>ใจ ท อถอย ขาดความรับผิดชอบ ไม>สมํ่าเสมอ ตามใจตนเอง 
รักความสบาย ผัดวันประกันพรุ>ง 

เกียจคร าน อาจกล>าวได คือ ผู ไม>สนใจใยดีต>อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งรอบข าง ใช เวลา
อย>างไร ค>า ปล>อยให ผู อ่ืนทํางานหนักเพ่ือตนเอง ปล>อยปละละเลยหน าท่ีตน โดยเฉพาะการละเลยท่ีจะ
เคารพพระเจ าด วย 

สัญลักษณ7แทนบาปเกียจคร าน คือ เต>า 
โลภะ โลภะ โลภะ โลภะ ((((Greed)Greed)Greed)Greed)    
โลภะ คือ การผูกใจอยู>กับทรัพย7สมบัติต>าง ๆ เช>น เงินทอง บูชาเงินเปAนพระเจ าจนลืม

คิดถึงพระ ไม>ยอมเหลียวแลช>วยเหลือผู ตกยาก บาปโลภะนําไปสู>การขโมย การฉ อฉลกลโกง การ
ทะเลาะวิวาท ฯลฯ หมายรวมถึง การปรารถนาในสิ่งของนอกกายมากเกินความพอดี ยึดม่ันถือม่ันใน
สิ่งของทางโลก วัตถุนิยม สะสม ขาดเมตตา ขาดความเผื่อแผ> ใจแคบและไม>สงเคราะห7ช>วยเหลือผู คน 

โลภะ กล>าวได คือ ความทะเยอทะยานอันแรงกล าในการได มาซ่ึงทรัพย7สินและอํานาจ
โดยไม>คํานึงถึงแนวทางหรือคุณธรรมในการได มา รวมท้ังการหาทรัพย7อย>างทุจริตมาใช เพ่ือประโยชน7
ทางศาสนาด วย 

สัญลักษณ7แทนบาปโลภะ คือ หมาปTา 
ตะกละ ตะกละ ตะกละ ตะกละ ((((Gluttony)Gluttony)Gluttony)Gluttony)    
ตะกละ คือ ชอบกินเกินขนาด หรือเพราะเห็นแก>ความสนุก ปรกติเราต องกินเพ่ืออยู> 

มิใช>อยู>เพ่ือกิน หมายรวมถึง การคิดพูดแต>เรื่องอาหาร ไม>ยับยั้งในการด่ืม มูมมาม มักได ตลอดเวลา ไม>
พอใจกับสิ่งท่ีตนมี 

ตะกละ อาจกล>าวได คือ การสนองความต องการโดยไม>ยั้งคิด ทําให มีเวลาสรรเสริญพระ
เจ าน อยลง เปAนบาปท่ีสามารถชักจูงไปทําบาปอย>างอ่ืนได  เช>น ฆ>าเพราะความหิว ตะกละยังแบ>ง
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ออกเปAน กินเร็วเกินไป กินแพงเกินไป กินมากเกินไป กินอย>างกระตือรือร นมากเกินไป กินอย>าง
ประณีตมากเกินไป และกินอย>างแรงกล ามากเกินไป 

สัญลักษณ7แทนบาปตะกละ คือ หมู 
ราคะ ราคะ ราคะ ราคะ ((((Lust)Lust)Lust)Lust)    
ราคะ คือ การใฝTหาความสนุกฝTายเนื้อหนังทางเพศกับตนเอง หรือผู อ่ืน นอกขอบข>าย

วัตถุประสงค7ของศีลสมรส หมายรวมถึง การหมกมุ>น ฝLกใฝTอยู>แต>ฝTายเนื้อหนัง กิริยาวาจาหยาบโลน 
ไม>รักษาเกียรติศักด์ิศรี แต>งกายล>อแหลม ความคิดสกปรก ลุ>มหลง 

ราคะ อาจกล>าวได คือ การคิดในทางเสื่อม ต องการความเร าใจ หมกมุ>นทางเพศท่ีมาก
จนเกินไป ความใคร>ท่ีเกิดข้ึนในทางทุจริต เช>น การข>มขืน มีชู  

สัญลักษณ7แทนบาปราคะ คือ แพะ 
 

วิววิิวิธีการออกแบบธีการออกแบบธีการออกแบบธีการออกแบบ    
นําผลการวิเคราะห7ท่ีได ท้ังหมดนํามาวางแนวทางในการออกแบบโดยจัดเรียงเนื้อหา

ใส>ดัมม่ี (Dummy) เพ่ือดูภาพรวมของเล>ม เปAนแนวทางในการจัดวางเลย7เอาท7 (Layout) ดังท่ีแสดง
ในดัมม่ี ดังต>อไปนี้ 

 

 
ภาพท่ี 5-1    ดัมม่ีของหนังสือ The Seven Sins' Story หมายเลขเจ็ด 
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การวางดัมม่ีของหนังสือ The Seven Sins' Story หมายเลขเจ็ด แบ>งออกเปAน ส>วนปก 
แบ>งออกเปAน ปกหน า ปกหลัง และหน าต>าง ๆ แบ>งออกเปAน ส>วนหน าชื่อเรื่อง หน าลิขสิทธิ์ คํานํา คํา
ขอบคุณ หน าอุทิศ หน าเปZดจํานวนแปดหน าตามจํานวนบทบาปท้ังเจ็ดประการ อันได แก> จองหอง 
ริษยา โทสะ เกียจคร าน โลภะ ตะกละ ราคะ และบทเปZดหน าภาคผนวก และส>วนสุดท ายคือหน า
เนื้อหา 

โดยจัดทําเปAนสีขาวดําเพ่ือตอบสนองจุดประสงค7ในการทําจุลนิพนธ7ครั้งนี้ คือการ
ต องการให กลุ>มเป@าหมายมีการอ>านหนังสือมากข้ึน จึงจัดทําเปAนขาวดํา ซ่ึงมีราคาตํ่ากว>าจัดทําเปAนสี 
ในส>วนหน าปกมีการ ออกแบบในรูปแบบขาวดํา สอดคล องกับแนวคิดและโทนของตัวเล>ม พ้ืนหลังเปAน
รูปหมายเลขเจ็ด “7”และลวดลายด านหน า คือรูปประกอบเล็ก ๆ ท่ีมีอยู>ในส>วนเนื้อหาของตัวเล>ม 
 

 
ภาพท่ี 5-2    หน าปกของหนังสือ The Seven Sins' Story หมายเลขเจ็ด 

 

 

 

 

ปกหน า ปกหลัง สันปก 
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ในส>วนของหน าชื่อเรื่อง ได นําตัวอักษรและรูปภาพแบบเดียวกับหน าปกมาใช  แต>มีการ
ตัดพ้ืนหลังออกไป 

 

 
ภาพท่ี 5-3    หน าชื่อเรื่องของหนังสือ The Seven Sins' Story หมายเลขเจ็ด 
 

ในส>วนหน าลิขสิทธิ์จะมีการใส>ชื่อผู เขียนเรื่อง ผู วาดภาพประกอบ อาจารย7ท่ีปรึกษา 
คณะกรรมการ และผู เชี่ยวชาญพิเศษ 

 

 
ภาพท่ี 5-4    หน าลิขสิทธิ์ของหนังสือ The Seven Sins' Story หมายเลขเจ็ด 
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ในส>วนของคํานําและคําขอบคุณมีการจัดวางในแบบเดียวกัน และใช ภาพประกอบ

เหมือนกัน เพียงแต>การจัดวางภาพต>างกัน 
 

 
ภาพท่ี 5-5    คํานํา คําขอบคุณของหนังสือ The Seven Sins' Story หมายเลขเจ็ด 

 
ในหน าสารบัญมีการวางรูปแบ>งเปAนช>องของแต>ละบท ซ่ึงมีท้ังหมดแปดบท รวมท้ังใส>

ตัวหนังสือแสดงชื่อบทและเลขหน าเอาไว ในรูปท่ีเส นช>องไว  
 

 
ภาพท่ี 5-6    สารบัญของหนังสือ The Seven Sins' Story หมายเลขเจ็ด 
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ในส>วนของหน าอุทิศ เปZดให เปAนหน าโล>ง มีเพียงข อความจัดวางไว กลางหน า ตัวอักษร
เปAนแบบตัวเอียง 

 

 
ภาพท่ี 5-7    หน าอุทิศของหนังสือ The Seven Sins' Story หมายเลขเจ็ด 

 
ในหน าเปZดของหนังสือ The Seven Sins' Story หมายเลขเจ็ด มีท้ังหมดแปดหน า 

จัดพิมพ7เปAนสีดําท้ังหมด โดยมีตัวหนังสือลําดับบทและตัวหนังสือภาษาอังกฤษของชื่อบท เปAน
ตัวหนังสือประดิษฐ7โดยการวาดท้ังหมด เพ่ือให เข ากับโทนหนังสือ 

 

 
ภาพท่ี 5-8    หน าเปZดของหนังสือ The Seven Sins' Story หมายเลขเจ็ด 

   ส
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ภาพท่ี 5-9    หน าเปZดของหนังสือ The Seven Sins' Story หมายเลขเจ็ด (2) 

 
ในส>วนของหน าเนื้อเรื่องแบ>งออกเปAนเจ็ดบท และภาคผนวกอีกหนึ่งบท ในส>วนเนื้อเรื่อง

มีการจัดตัวหนังสือแบบก่ึงกลาง และวางภาพประกอบ ในทุก ๆ เรื่องมีการจัดหน าให จบภายในหน าคู> 
บทท่ี 1 จองหอง 
 

 
ภาพท่ี 5-10    ตัวอย>างหน าเนื้อเรื่องบทท่ี 1 ของหนังสือ The Seven Sins' Story หมายเลขเจ็ด 
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บทท่ี 2 ริษยา 
 

 
ภาพท่ี 5-11    ตัวอย>างหน าเนื้อเรื่องบทท่ี 2 ของหนังสือ The Seven Sins' Story หมายเลขเจ็ด 
 
บทท่ี 3 โทสะ 
 

 
ภาพท่ี 5-12    ตัวอย>างหน าเนื้อเรื่องบทท่ี 3 ของหนังสือ The Seven Sins' Story หมายเลขเจ็ด 
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บทท่ี 4 เกียจคร าน 
 

 
ภาพท่ี 5-13    ตัวอย>างหน าเนื้อเรื่องบทท่ี 4 ของหนังสือ The Seven Sins' Story หมายเลขเจ็ด 
 
บทท่ี 5 โลภะ 
 

 
ภาพท่ี 5-14    ตัวอย>างหน าเนื้อเรื่องบทท่ี 5 ของหนังสือ The Seven Sins' Story หมายเลขเจ็ด 
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บทท่ี 6 ตะกละ 
 

 
ภาพท่ี 5-15    ตัวอย>างหน าเนื้อเรื่องบทท่ี 6 ของหนังสือ The Seven Sins' Story หมายเลขเจ็ด 
 
บทท่ี 7 ราคะ 
 

 
ภาพท่ี 5-16    ตัวอย>างหน าเนื้อเรื่องบทท่ี 7 ของหนังสือ The Seven Sins' Story หมายเลขเจ็ด 
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ในส>วนภาคผนวกมีการแทรกภาพและจัดวางตัวหนังสือแบบเสมอหน าเสมอหลัง 
 

 
ภาพท่ี 5-17    เนื้อหาภาคผนวกของหนังสือ The Seven Sins’ Story หมายเลขเจ็ด 
    
รายงานผลจากแบบประเมินรายงานผลจากแบบประเมินรายงานผลจากแบบประเมินรายงานผลจากแบบประเมิน    

นําผลงานท่ีทําจากรูปเล>มสมบูรณ7ให กับผู เชี่ยวชาญ รวมท้ังกลุ>มเป@าหมายหลักท่ีอายุ
ระหว>าง 15-24 ปG และกลุ>มเป@าหมายรองอายุ 25-35 ปGเปAนผู ประเมินผลงานในด านเนื้อหา การ
ออกแบบและภาพรวมของหนังสือ มีจํานวนท้ังสิ้น 40 คน โดยมีรายชื่อผู เชี่ยวชาญดังนี้ 

1. อาจารย7เสาวภา พงษ7คุณากร อาจารย7ประจําภาควิชานิเทศศิลป� ประเมินและให 
ข อเสนอแนะเก่ียวกับภาพประกอบหนังสือและการออกแบบจัดหน าหนังสือ 

2. นางสาวชลธิดา สุจริตพินิจ นักวาดภาพประกอบอิสระ ประเมินและให ข อเสนอแนะ
เก่ียวกับภาพประกอบหนังสือ 

3. นางสาวทิพย7วรรณ วงศ7ถิรทรัพย7 บุคคลผู นับถือศาสนาคริสต7 นิกายคาทอลิก ประเมิน
และให ข อเสนอแนะเนื้อหาเก่ียวกับศาสนา 

   ส
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4. นางสาวอมรรัตน7 พันธ7พานิช บุคคลผู นับถือศาสนาคริสต7 นิกายคาทอลิก ประเมิน
และให ข อเสนอแนะเนื้อหาเก่ียวกับศาสนา 

5. นายสังเวียน เอกนัย บุคคลผู นับถือศาสนาคริสต7 นิกายคาทอลิก ประเมินและให 
ข อเสนอแนะเนื้อหาเก่ียวกับศาสนา 

6. นายโดม รุ>งเรือง บุคคลผู นับถือศาสนาคริสต7 นิกายคาทอลิก ประเมินและให 
ข อเสนอแนะเนื้อหาเก่ียวกับศาสนา 

 
การประเมินความพึงพอใจของผู อ>านการประเมินความพึงพอใจของผู อ>านการประเมินความพึงพอใจของผู อ>านการประเมินความพึงพอใจของผู อ>าน    
ตารางท่ี 5-1    ตารางสรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจท่ีมีต>อหนังสือ The Seven Sins' 
Story หมายเลขเจ็ด ในด านเนื้อหา 

ความพึงพอใจ
ท่ีมีต>อเน้ือหา 

มากท่ีสุด 
(5) 
 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น อย 
(2) 

น อยท่ีสุด 
(1) 

รวม ค>าเฉลี่ย ส>วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ความน>าสนใจ
ของช่ือเรื่อง 

15 
(37.5%) 

19 
(47.5%) 

5 
(12.5%) 

1 
(2.5%) 

0 
(0%) 

40 
(100%) 

4.2 0.76 

ความน>าสนใจ
ของเน้ือหา 

17 
(42.5%) 

17 
(42.5%) 

6 
(15%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

40 
(100%) 

4.3 0.72 

ภาษาท่ีใช ใน
เน้ือเรื่อง 

16 
(40%) 

17 
(42.5%) 

7 
(17.5%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

40 
(100%) 

4.2 0.73 

ความบันเทิงท่ี
ได จากเน้ือหา 

16 
(40%) 

17 
(42.5%) 

7 
(17.5%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

40 
(100%) 

4.2 0.73 

 
สรุปคะแนนเฉลี่ยได ดังนี้ 
ความน>าสนใจของชื่อเรื่อง อยู>ในระดับพึงพอใจมาก  
โดยมีค>าเฉลี่ย = 4.2 ส>วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.76 
ความน>าสนใจของเนื้อหา อยู>ในระดับพึงพอใจมาก  
โดยมีค>าเฉลี่ย = 4.3 ส>วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.72 
ภาษาท่ีใช ในเนื้อเรื่อง อยู>ในระดับพึงพอใจมาก  
โดยมีค>าเฉลี่ย = 4.2 ส>วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.73 
ความบันเทิงท่ีได จากเนื้อหา อยู>ในระดับพึงพอใจมาก  
โดยมีค>าเฉลี่ย = 4.2 ส>วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.73 
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ตารางท่ี 5-2    ตารางสรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจท่ีมีต>อหนังสือ The Seven Sins' 
Story หมายเลขเจ็ด ในด านการออกแบบจัดหน า 

ความพึงพอใจ
ท่ีมีต>อการจัด

หน า 

มากท่ีสุด 
(5) 
 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น อย 
(2) 

น อยท่ีสุด 
(1) 

รวม ค>าเฉลี่ย ส>วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ความน>าสนใจ
ของปก
หนังสือ 

19 
(47.5%) 

14 
(35%) 

4 
(10%) 

3 
(7.5%) 

0 
(0%) 

40 
(100%) 

4.2 0.92 

การออกแบบ
จัดหน ามี
ความ
เหมาะสมกับ
เน้ือหา 

25 
(62.5%) 

11 
(27.5%) 

2 
(5%) 

2 
(5%) 

0 
(0%) 

40 
(100%) 

4.5 0.82 

ภาพประกอบ
มีความ
เหมาะสม
สวยงาม 

29 
(72.5%) 

7 
(17.5%) 

4 
(10%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

40 
(100%) 

4.6 0.67 

ความ
เหมาะสมต>อ
การเลือกใช 
ขนาด
ตัวอักษร 

17 
(42.5%) 

18 
(45%) 

4 
(10%) 

1 
(2.5%) 

0 
(0%) 

40 
(100%) 

4.3 0.75 

 
สรุปคะแนนเฉลี่ยได ดังนี้ 
ความน>าสนใจของปกหนังสือ อยู>ในระดับพึงพอใจมาก  
โดยมีค>าเฉลี่ย = 4.2 ส>วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.92 
การออกแบบจัดหน ามีความเหมาะสมกับเนื้อหา อยู>ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด  
โดยมีค>าเฉลี่ย = 4.5 ส>วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.82 
ภาพประกอบมีความเหมาะสมสวยงาม อยู>ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด  
โดยมีค>าเฉลี่ย = 4.6 ส>วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.67 
ความเหมาะสมต>อการเลือกใช ขนาดตัวอักษร อยู>ในระดับพึงพอใจมาก  
โดยมีค>าเฉลี่ย = 4.3 ส>วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.75 
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ตารางท่ี 5-3    ตารางสรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจท่ีมีต>อหนังสือ The Seven Sins' 
Story หมายเลขเจ็ด ในด านภาพรวมของหนังสือ 

ความพึงพอใจ
ในด าน

ภาพรวมของ
หนังสือ 

มากท่ีสุด 
(5) 
 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น อย 
(2) 

น อยท่ีสุด 
(1) 

รวม ค>าเฉลี่ย ส>วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ความสวยงาม
โดยรวม 

20 
(50%) 

14 
(35%) 

6 
(15%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

40 
(100%) 

4.4 0.74 

ความน>าสนใจ
ของหนังสือ 

19 
(47.5%) 

14 
(35%) 

7 
(17.5%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

40 
(100%) 

4.3 0.76 

คุณภาพ
โดยรวมของ
หนังสือ 

18 
(45%) 

19 
(47.5%) 

3 
(7.5%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

40 
(100%) 

4.4 0.63 

ความมีคณุค>า
ของหนังสือ 

21 
(52.5%) 

13 
(32.5) 

6 
(15%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

40 
(100%) 

4.4 0.74 

 
สรุปคะแนนเฉลี่ยได ดังนี้ 
ความสวยงามโดยรวม อยู>ในระดับพึงพอใจมาก  
โดยมีค>าเฉลี่ย = 4.4 ส>วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.74 
ความน>าสนใจของหนังสือ อยู>ในระดับพึงพอใจมาก  
โดยมีค>าเฉลี่ย = 4.3 ส>วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.76 
คุณภาพโดยรวมของหนังสือ อยู>ในระดับพึงพอใจมาก  
โดยมีค>าเฉลี่ย = 4.4 ส>วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.63 
ความมีคุณค>าของหนังสือ อยู>ในระดับพึงพอใจมาก  
โดยมีค>าเฉลี่ย = 4.4 ส>วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.74 
 

คําถามปลายเปZด คําถามปลายเปZด คําถามปลายเปZด คําถามปลายเปZด 1111    ท>านคิดว>าแรงจูงใจใดที่จะทําให ท>านเลือกซื้อหนังสือเล>มนี้ท>านคิดว>าแรงจูงใจใดที่จะทําให ท>านเลือกซื้อหนังสือเล>มนี้ท>านคิดว>าแรงจูงใจใดที่จะทําให ท>านเลือกซื้อหนังสือเล>มนี้ท>านคิดว>าแรงจูงใจใดที่จะทําให ท>านเลือกซื้อหนังสือเล>มนี้    
- แปลกกว>าปกติและน>าสนใจกว>าหนังสือในท องตลาด ด วยรูปแบบท่ีเปAนขาวดํามากกว>า

สี่สีเหมือนในท องตลาด 
- ปกหนังสือ การจัดวางองค7ประกอบภาพ และรูปภาพต>าง ๆ ในเล>มมีความน>าสนใจ 
- มีคําสอนในศาสนา 
- ภาพประกอบและรูปแบบในการนําเสนอ 
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- มีการนําเสนอเนื้อหาผ>านนิทาน 
- เนื้อหาด านในนําเสนอได น>าสนใจ และภาพประกอบท่ีสวยงามมีเอกลักษณ7 
- ภาพลายเส นท่ีสวยงาม และเนื้อเรื่องออกแนวแฟนตาซีเหนือจริงทําให อ>านสนุก 
- หน าปกสวยดึงดูด 
- ภาพประกอบและโทนสีขาวดํา เนื้อเรื่องท่ีสามารถสอนใจได  แต>ละเรื่องสั้น ๆ เหมาะ

สําหรับผู ไม>ท่ีไม>ชื่นชอบการอ>านเนื้อความยาว ๆ 
- เนื้อหามีความแปลกใหม>จากตลาด  
- ความสวยงามของหนังสือ การจัดวางเนื้อหา ภาษาและภาพประกอบ 
- ตัวหนังสือไม>รกจนเกินไป  
- เนื้อเรื่องมีความแตกต>างจากหนังสือตามท องตลาด และมีรูปแบบลีลาภาษาท่ีน>าสนใจ 
- อ>านง>าย มีภาพประกอบ เนื้อเรื่องให ข อคิด เหมาะกับการอ>านเพ่ือความเพลิดเพลิน 
- หน าปกและภาพประกอบสวยงาม คํานําน>าสนใจ 
- การออกแบบและภาพประกอบ 
- ต องการแรงบันดาลใจในชีวิต 
- ภาพประกอบ เพราะทําให ผู อ>านสามารถจินตนาการถึงตัวละครในเนื้อเรื่องได และทํา

ให ตัวหนังสือในแต>ละหน าไม>แออัดจนเกินไป 
- คติสอนใจในแง>ความคิด รวมไปถึงหลักคําสอนของศาสนาคริสต7ท่ีไม>เคยรู  และนํามา

นําเสนอในรูปแบบภาพประกอบให เข าใจง>ายข้ึน 
- ต องการอ>านเพ่ือได ความรู เก่ียวกับบาปท้ังเจ็ด 
- ภาพสวยงาม อยากรู เก่ียวกับบาป 
- ความสวยงามของหนังสือ และความน>าสนใจของเนื้อหา 
- การออกแบบ และเรื่องท่ีน>าสนใจ 
- ภาพประกอบและการจัดหน า 
- เปAนเรื่องสั้นหลาย ๆ เรื่องน>าอ>านดี 

 
คําถามปลายเปZด คําถามปลายเปZด คําถามปลายเปZด คําถามปลายเปZด 2222    หลังจากที่ท>านได อ>านหนังสือวรรณกรรมพร อมภาพประกอบลายเส นเรื่อง หลังจากที่ท>านได อ>านหนังสือวรรณกรรมพร อมภาพประกอบลายเส นเรื่อง หลังจากที่ท>านได อ>านหนังสือวรรณกรรมพร อมภาพประกอบลายเส นเรื่อง หลังจากที่ท>านได อ>านหนังสือวรรณกรรมพร อมภาพประกอบลายเส นเรื่อง 
““““หมายเลขเจ็ดหมายเลขเจ็ดหมายเลขเจ็ดหมายเลขเจ็ด””””    ท>านคิดว>าหนังสือเล>มนี้ให อะไรแก>ท>านท>านคิดว>าหนังสือเล>มนี้ให อะไรแก>ท>านท>านคิดว>าหนังสือเล>มนี้ให อะไรแก>ท>านท>านคิดว>าหนังสือเล>มนี้ให อะไรแก>ท>าน    

- ทําให เข าใจถึงเรื่องราวประวัติคําสอนของศาสนาอ่ืน เข าใจง>าย มีแง>คิดสอนใจ 
- ให จินตนาการท่ีจะตีความนิยามต>าง ๆ มากข้ึน มีแรงบันดาลใจทําให อยากสื่อสารมาก

ข้ึน 
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- ความรู เก่ียวกับบาปต น 7 ประการท่ีนําเสนอให เข าใจได ง>ายผ>านนิทาน เรื่องเล>าและ
ภาพประกอบมีความน>าสนใจ ในการใช เรื่องเล>า 7 เรื่องในแต>ละหัวข อ มีความหมายท่ีสอดคล องกันดี 
เปAนภาษาสัญลักษณ7ท่ีดี 

- ข อคิดในการดําเนินชีวิตท่ีเรียบง>าย และมีความตระหนักจากแบบอย>างของตัวละคร 
- ตระหนักการควบคุมต นเหตุแห>งบาปอ่ืน ๆ ท่ีจะตามมา 
- ให ความเพลิดเพลิน และคติเตือนใจ 
- บาปของมนุษย7 ในแต>ละประเภท สื่อออกมาทางรูปภาพและเนื้อเรื่องได สวยงาม 
- ได เพลิดเพลินกับภาพประกอบสวยงาม 
- ให ข อคิดในแง>ของคําสอนแก>ผู อ>านได ดี แต>ถ าจะให เด็กเล็กอ>านอาจจะไม>เหมาะ

เพราะว>าภาษาค>อนข างอ>านยาก  
- ให คติสอนใจท่ีดี 
- ทําให รู ถึงบาปท้ัง 7 ประการของชาวคริสต7 
- ให ข อคิดและความสนุกสนาน การใช ภาษาและภาพสวยงามทําให น>าอ>าน 
- ได รับรู ถึงเรื่องราวแห>งบาปพร อมความเพลิดเพลิน 
- ได เห็นการตีความของคติเรื่องบาปเจ็ดประการ 
- เรื่องราวของบาปท่ีแทนด วยบุคลิกของสัตว7แต>ละชนิด ทําให เข าใจเรื่องยาก ๆ ในแบบ

ท่ีง>ายข้ึน 
- ให ข อคิดในการใช ชีวิต 
- ให ข อคิดท่ีดีต>อการใช ชีวิตอย>างมีความหมาย 
- ได ข อคิดเก่ียวกับบาปในแต>ละเรื่อง ได คิดไตร>ตรองตามเนื้อเรื่องท่ีนํามาเปAนแง>คิดใน

ชีวิตประจําวันได  
- แง>คิดคําสอนหลักธรรม มุมมองใหม> ๆ เก่ียวกับความคิดและการมองโลก 
- ให ความจรรโลงใจ  
- ให ความรู และความเพลิดเพลินท่ีสอดแทรกแง>คิดดี ๆ  
- ความเพลิดเพลิน ข อคิด ความสวยงามของภาษา 
- คติพจน7สอนใจ 
- ให สาระความรู  และความบันเทิงไปกับการเล>าเรื่อง 
- นอกจากให บทเรียนแล วยังได ความเพลิดเพลินจากรูปภาพด วย 
- ได เห็นบาปท้ังเจ็ดในรูปแบบท่ีเข าใจได ง>ายไม>ซับซ อน 
- การมีสติและหันกลับมามองดูตัวเอง 
- ให ข อคิดหลาย ๆ อย>างในชีวิต 
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ข อเสนอแนะอื่นข อเสนอแนะอื่นข อเสนอแนะอื่นข อเสนอแนะอื่น    ๆๆๆๆ    
- ภาพประกอบโดยรวมสวยงามดี แต>การเว นวรรคของบทยังไม>ดี รวมถึงการแบ>งหน า

เปZดของแต>ละบทยังไม>ค>อยสัมพันธ7กัน ส>วนการจัดวางตัวเลขของแต>ละบทนั้นวางในท่ีท่ีไม>เหมาะสม 
เรื่องการจัดวางองค7ประกอบของแต>ละบทและหน าภาพรวมยังต องปรับปรุง แต>โดยรวมสวยงาม ถ ามี
เวลาแก ไขได ควรปรับปรุงเรื่องการเว นวรรคของบทความ และการใช ตัวอักษรให เหมาะสม 

- นําเสนอได ดี วางเนื้อหาสาระได อย>างน>าสนใจ ซ่ึงมีการวางเรื่องแบบนิทานเด็ก รวมถึง
ดึงเอาเนื้อหาบางส>วนของนิทานท่ีเรารู จักกันมาเปAนส>วนหนึ่งในการเล>าเรื่อง ซ่ึงช>วยให ขอบเขตของ
ผู ชมหรือผู อ>านเข าถึงได กว างและง>ายข้ึน ร>วมสมัยดี 

- ขนาดของตัวอักษรควรจะมีขนาดใหญ>กว>านี้ ภาพประกอบบางหน าใหญ>ไป-มากไป 
- ตัวอักษรเล็กไปสําหรับผู สูงอายุ 
- ชื่อภาษาไทยไม>สอดคล องกับชื่อภาษาอังกฤษ 
- หน าปกไม>โดดเด>น 
- ถ ามีภาพประกอบลงสี จะสวยงามมากข้ึน 
- ชอบการออกแบบในหน าเปZดเรื่องแต>ละบท และเนื้อเรื่องท่ีสื่อออกมาจากจินตนาการ

ท้ังหมดท่ีถ>ายทอดออกมา 
- ควรมีสีสัน แต>หากอยากเน นโทนขาวดํา ถ าใช กระดาษดําก็แปลกตาเพ่ิมข้ึน 
- ควรออกแบบตรงหน าเปZดบทให แตกต>างกัน จะได ดูไม>เรียบจนเกินไป และตัวเลข 1-7 

ท่ีเปAนหัวข อเรื่อง ควรจะเด>นกว>านี้ ผู อ>านจะได ไม>คิดว>าเปAนเรื่องเดียวกันกับเรื่องท่ีแล ว 
- ตัวอักษร “หมายเลขเจ็ด” ท่ีหน าปกเปAนตัวโค งมนทําให ดูขัดกับ เลข 7 ท่ีมีความแหลม

ตรง  
- การใช ภาษาควรจะทําให ลื่นไหล จะอ>านง>ายและสนุกมากข้ึน 
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บทที ่ บทที ่ บทที ่ บทที ่ 6666    

สรปุ อภปิรายผล และข�อเสนอแนะสรปุ อภปิรายผล และข�อเสนอแนะสรปุ อภปิรายผล และข�อเสนอแนะสรปุ อภปิรายผล และข�อเสนอแนะ    
 

โครงการจัดทําหนังสือวรรณกรรมพร�อมภาพประกอบลายเส�น The Seven Sins' Story 
หมายเลขเจ็ด มีวัตถุประสงค6เพ่ือศึกษาข้ันตอนการจัดทําหนังสือ การเขียนวรรณกรรมพร�อม
ภาพประกอบ นอกจากนั้นยังสนับสนุนให�บุคคลท่ัวไปเล็งเห็นถึงความสําคัญในการอ>านหนังสือ 

โครงการจัดทําหนังสือวรรณกรรมพร�อมภาพประกอบลายเส�น The Seven Sins' Story 
หมายเลขเจ็ด ใช�เวลาจัดทําท้ังสิ้นนาน 8 เดือน โดยผ>านการรวบรวมข�อมูลเอกสาร รวมท้ังสอบถาม
ผู�เชี่ยวชาญทางด�านศาสนา ไปจนถึงการเขียนเนื้อเรื่องและวาดภาพประกอบ กว>าจะสําเร็จออกมา
เปBนชิ้นงานหนังสือวรรณกรรมพร�อมภาพประกอบลายเส�นตามท่ีคาดหวังไว�ต�องผ>านอุปสรรคหลาย
อย>าง ดังจะสรุปต>อไปนี้ 
 
สรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการสรุปผลการดําเนินงานดําเนินงานดําเนินงานดําเนินงาน    

การดําเนินงานในโครงการนี้ ผู�ศึกษาได�ศึกษาตามแผนการทํางานท่ีวางไว�ในบทท่ี 1 แบ>ง
การทํางานออกออกเปBนข้ันตอนใหญ> ๆ ได�แก> ข้ันตอนการเก็บข�อมูล ข้ันตอนการเขียนงานและวาด
ภาพประกอบ และข้ันตอนการผลิตชิ้นงาน 

โดยข้ันตอนการเก็บและรวบรวมข�อมูลเริ่มต้ังแต>เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 โดยเริ่มจาก
การรวบรวมข�อมูลด�านจากเอกสารต>าง ๆ จากท้ังห�องสมุดและเอกสารอิเล็กทรอนิกส6 นอกจากนี้ยังได�
สอบถามท่ีปรึกษาพิเศษท่ีเชี่ยวชาญด�านศาสนาคริสต6 นิกายคาทอลิก เก่ียวกับคําสอนเรื่องบาปต�นเจ็ด
ประการเพ่ือเขียนงานออกมาให�สมบูรณ6 โดยขอให�ผู�เชี่ยวชาญตรวจทานงานเขียนท้ังหมด 

เม่ือได�ข�อมูลมาจึงเริ่มวางโครงเรื่องซ่ึงได�เขียนไว�ในเอกสารบทท่ี 4 จากนั้นจึงเริ่มต�นเขียน
เรื่องจนครบ 49 เรื่อง และนําให�ผู�เชี่ยวชาญตรวจทานและปรับแก�งานเขียนอีกครั้ง เพ่ือดูว>างานเขียน
ท่ีออกมานั้นสามารถสื่อถึงเรื่อง “บาปเจ็ดประการ” หรือ “บาปต�น” ได�ตรงจุด จากนั้นจึงเริ่มวาด
ภาพประกอบให�เข�ากับเนื้อเรื่อง และโทนของเนื้องาน โดยเนื้องานท้ังหมดนั้นมีการเขียนให�ตรงกับ
จุดประสงค6 ซ่ึงจุดประสงค6หลักของหนังสือวรรณกรรมก็คือเรื่องความบันเทิง และอ>านง>าย เพ่ือ
กระตุ�นให�ผู�อ>านอยากอ>านหนังสือมากข้ึน จึงได�ใช�วิธีการเขียนแบบความเรียงร�อยแก�วซ่ึงอ>านง>ายและ
ไม>จําเปBนต�องถอดความ โดยเขียนในลักษณะเรื่องสั้น แบ>งเปBน 7 บท ท้ังหมด 49 เรื่อง เพ่ือให�อ>าน
ง>ายและอ>านได�จบภายในระยะเวลาอันสั้น 
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เม่ือกระบวนการเขียนเรื่องและวาดภาพจบลง จึงนําข�อมูลท่ีเปBนเนื้องานและภาพท้ังหมด
มาจัดเรียงหน�า โดยเน�นถึงความน>าอ>าน อ>านง>ายและสบายตา 

ในส>วนของข้ันตอนการผลิตชิ้นงาน มีการออกแบบรูปเล>มขนาด A5 เข�าเล>มแบบไสกาว 
โดยใช�กระดาษการ6ดขาว 320 แกรมแบบเคลือบมาทําเปBนปก และเนื้อหาภายในใช�กระดาษถนอม
สายตา 

เม่ือผลงานรูปเล>มเสร็จสมบูรณ6จึงนําให�กลุ>มเปSาหมายหลัก อายุ 15-24 ปU และ
กลุ>มเปSาหมายรอง อายุ 25-35 ปU รวมท้ังผู�เชี่ยวชาญในด�านต>าง ๆ เช>น ผู�เชี่ยวชาญด�านศาสนา การ
วาดภาพประกอบ การออกแบบจัดหน�า ร>วมทําการประเมินในสามด�าน ซ่ึงก็คือด�านเนื้อหา ด�านการ
ออกแบบจัดหน�า และด�านภาพรวมของหนังสือ ซ่ึงเม่ือผลการประเมินพบว>า ผลการประเมินอยู>ใน
ระดับพึงพอใจมากข้ึนไป 
 
อภิปรายผลอภิปรายผลอภิปรายผลอภิปรายผล    

โครงการจัดทําหนังสือวรรณกรรมพร�อมภาพประกอบลายเส�น The Seven Sins' Story 
หมายเลขเจ็ด ต้ังแต>เริ่มต�น จนเข�าสู>กระบวนการพิมพ6ออกมาเปBนรูปเล>มตามข้ันตอน ทําให�ผู�ศึกษาได�
เรียนรู�กระบวนการจัดทําหนังสือด�วยตนเอง ผู�ศึกษามีความพึงพอใจกับผลงานชิ้นนี้ในเรื่องของคําสอน
บาปเจ็ดประการ ของศาสนาคริสต6 เนื่องจากเปBนข�อมูลท่ีน>าสนใจและยังต�องเสาะแสวงหาจากผู�รู� จึง
ได�แนวคิดท่ีมีประโยชน6จากการสอบถามและนําไปใช�ในงาน รวมไปถึงความรู�ด�านศาสนาคริสต6ในส>วน
อ่ืนๆ ซ่ึงนอกเหนือไปจากข�อมูลท่ีนํามาใช�เปBนเนื้อหาในผลงานรูปเล>ม 

ส>วนในเรื่องการออกแบบรูปเล>มและการวาดภาพประกอบนั้น หลังจากมีการพูดคุยกับ
ผู�เชี่ยวชาญและผู�ท่ีทํางานด�านภาพประกอบ พบว>าการใช�โทนสีขาวดําในการออกแบบ สามารถ
นําเสนออกมาได�เรียบง>ายและดึงดูด ส>วนในเรื่องการวาดภาพประกอบนั้นขอเพียงมีลายเส�นเปBน
เอกลักษณ6และเสมอกันท้ังเล>มก็ถือได�ว>าไม>มีปVญหา นอกเสียจากปVญหาจากการจัดองค6ประกอบภาพ
ให�สมดุลกัน 

ในเรื่องของส>วนท่ียังต�องมีการปรับปรุง คือเรื่องการจัดหน�าและการประสานงานกับโรง
พิมพ6 เนื่องจากการประสานงานต�องใช�เวลาและมีความยุ>งยากซับซ�อน จึงใช�เวลาค>อนข�างมาก อีกท้ัง 
การพิมพ6งานก็สามารถเกิดปVญหาจากโรงพิมพ6ได�ในภายหลัง เช>นหน�ากระดาษขาดหาย จําเปBนต�องใช�
เวลาในการพิมพ6ใหม>  

ส>วนในการประเมิน ผู�เชี่ยวชาญในด�านศาสนาเห็นว>าเนื้อหาด�านในเรื่องบาปต�นเจ็ด
ประการมีความครบถ�วนสมบูรณ6อ>านง>าย ขณะท่ีผู�เชี่ยวชาญด�านภาพประกอบเห็นว>า ควรใช�ตัวอักษร
ให�ดึงดูดและเหมาะสมกับงานมากกว>านี้ รวมไปถึงยังต�องศึกษาเรื่องการออกแบบจัดหน�า เช>น เรื่อง
องค6ประกอบของภาพเพ่ือเพ่ิมเติมความสมบูรณ6แบบของชิ้นงานมากข้ึน 
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ข�อเสนอข�อเสนอข�อเสนอข�อเสนอแนะแนะแนะแนะ    
หากมีการนํางานชิ้นนี้ไปปรับปรุง ควรมีการปรับปรุงเรื่องการใช�ตัวอักษรบริเวณหน�าปก

ให�มีความน>าสนใจข้ึน ตรวจดูเรื่องการวางองค6ประกอบในการจัดหน�าหนังสือให�เรียบร�อย ปรับปรุง
เรื่องการใช�ตัวหนังสือ ตรวจทานเลย6เอาท6ให�ละเอียดเรียบร�อย นอกจากนี้ในส>วนของกระบวนการ
พิมพ6อันเปBนกระบวนการสุดท�าย ซ่ึงเปBนข้ันตอนท่ีละเอียดอ>อน ผู�จัดทําควรมีการตรวจสอบอาร6ตเวิร6ค
โดยละเอียดเพ่ือแก�ไขก>อนเข�าสู>โรงพิมพ6 เพ่ือปSองกันความผิดพลาดในข้ันตอนสุดท�าย 

หากมีการพัฒนางานเพ่ือความสวยงามและไม>ค�านกับจุดประสงค6เพ่ือส>งเสริมให�มีการ
อ>านหนังสือ และไม>คงโทนของสีขาวดําไว� อาจมีการจัดทําหนังสือเล>มนี้เปBนรูปแบบสี่สี เพ่ือความ
สวยงาม เปBนต�น 
   ส
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แบบประเมนิแบบประเมนิแบบประเมนิแบบประเมนิ    

แบบประเมนิความพงึพอใจต�อหนงัสอืวรรณกรรมพร อมภาพประกอบลายเส น แบบประเมนิความพงึพอใจต�อหนงัสอืวรรณกรรมพร อมภาพประกอบลายเส น แบบประเมนิความพงึพอใจต�อหนงัสอืวรรณกรรมพร อมภาพประกอบลายเส น แบบประเมนิความพงึพอใจต�อหนงัสอืวรรณกรรมพร อมภาพประกอบลายเส น     
““““The Seven Sins' Story The Seven Sins' Story The Seven Sins' Story The Seven Sins' Story หมายเลขเจด็หมายเลขเจด็หมายเลขเจด็หมายเลขเจด็”””” 
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แบบประเมินความพึงพอใจต�อหนงัสือวรรณกรรมพร อมภาพประกอบลายเส นแบบประเมินความพึงพอใจต�อหนงัสือวรรณกรรมพร อมภาพประกอบลายเส นแบบประเมินความพึงพอใจต�อหนงัสือวรรณกรรมพร อมภาพประกอบลายเส นแบบประเมินความพึงพอใจต�อหนงัสือวรรณกรรมพร อมภาพประกอบลายเส น        
““““The Seven Sins' Story The Seven Sins' Story The Seven Sins' Story The Seven Sins' Story หมายเลขเจด็หมายเลขเจด็หมายเลขเจด็หมายเลขเจด็””””    

    
1. เพศ 

o ชาย 
o หญิง 

2. อายุ (ระบุ) ................................. 
แบบประเมินระดับความพึงพอใจในด านเนื้อหา 

ความพึงพอใจท่ีมีต�อเนื้อหา มากท่ีสุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น อย 

(2) 

น อยท่ีสุด 

(1) 

ความน�าสนใจของชื่อเรื่อง      

ความน�าสนใจของเนื้อหา      

ภาษาท่ีใช ในเนื้อเรื่อง      

ความบันเทิงท่ีได จากเนื้อหา      

 
แบบประเมินระดับความพึงพอใจในด านการออกแบบจัดหน า 

ความพึงพอใจท่ีมีต�อการออกแบบจัด
หน า 

มากท่ีสุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น อย 

(2) 

น อยท่ีสุด 

(1) 

ความน�าสนใจของปกหนังสือ      

การออกแบบจัดหน ามีความเหมาะสม
กับเนื้อหา 

     

ภาพประกอบมีความเหมาะสมสวยงาม      

ความเหมาะสมต�อการเลือกใช ขนาด
ตัวอักษร 
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แบบประเมินระดับความพึงพอใจในด านภาพรวมของหนังสือ 
ความพึงพอใจในด านภาพรวมของ

หนังสือ 
มากท่ีสุด 

(5) 

 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น อย 

(2) 

น อยท่ีสุด 

(1) 

ความสวยงามโดยรวม      

ความน�าสนใจของหนังสือ      

คุณภาพโดยรวมของหนังสือ      

ความมีคุณค�าของหนังสือ      

 
1111....    ท�านคิดว�าแรงจูงใจใดที่จะทําให ท�านเลือกซื้อหนังสือเล�มนี้ท�านคิดว�าแรงจูงใจใดที่จะทําให ท�านเลือกซื้อหนังสือเล�มนี้ท�านคิดว�าแรงจูงใจใดที่จะทําให ท�านเลือกซื้อหนังสือเล�มนี้ท�านคิดว�าแรงจูงใจใดที่จะทําให ท�านเลือกซื้อหนังสือเล�มนี้    

……………...………………..………………..………………..………………..………………..………………..…
……………..………………..………………..………………..………………..………………..………………..………………..…
……………..………………..………………..………………..………………..………………..……………….. 

 
2222....    หลังจากที่ท�านได อ�านหนังสือวรรณกรรมพร อมภาพประกอบลายเส นเรื่อง หลังจากที่ท�านได อ�านหนังสือวรรณกรรมพร อมภาพประกอบลายเส นเรื่อง หลังจากที่ท�านได อ�านหนังสือวรรณกรรมพร อมภาพประกอบลายเส นเรื่อง หลังจากที่ท�านได อ�านหนังสือวรรณกรรมพร อมภาพประกอบลายเส นเรื่อง ''''หมายเลขเจ็ดหมายเลขเจ็ดหมายเลขเจ็ดหมายเลขเจ็ด' ' ' ' ท�านคิดท�านคิดท�านคิดท�านคิด
ว�าหนังสือเล�มนี้ให อะไรแก�ท�านว�าหนังสือเล�มนี้ให อะไรแก�ท�านว�าหนังสือเล�มนี้ให อะไรแก�ท�านว�าหนังสือเล�มนี้ให อะไรแก�ท�าน    

……………...………………..………………..………………..………………..………………..………………..…
……………..………………..………………..………………..………………..………………..………………..………………..…
……………..………………..………………..………………..………………..………………..……………….. 
    
ข อเสนอแนะอื่นๆข อเสนอแนะอื่นๆข อเสนอแนะอื่นๆข อเสนอแนะอื่นๆ    

……………...………………..………………..………………..………………..………………..………………..…
……………..………………..………………..………………..………………..………………..………………..………………..…
……………..………………..………………..………………..………………..………………..……………….. 
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หนังสือวรรณกรรมพร้อมภาพประกอบลายเส้น

The Seven Sins' Story

หมายเลขเจด็

เรื�องและภาพ ณฐัพร โลเกศกระวี

พมิพ์ครั�งที� 1 มกราคม 2557

ที�ปรึกษา 

อาจารย์ศวินนท์ ไชยชอ่ฟ้า

คณะที�ปรึกษา

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ศภุนิตย์ วงศ์ทางสวสัดิ�

อาจารย์สรนยัน์ นนท์ปิยสกลุ

อาจารย์ปฏิมา กลิน่สง่

อาจารย์วยัวฒัน์ สายทุ้ม

ที�ปรึกษาพเิศษ
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THE SEVEN SINS' S ORY
หมายเลขเจ็ด

คํานํา
เม่ือครัง้ยงัเดก็ ข้าพเจ้ามีโลกอยูห่นึง่ใบ คือโลกท่ีทกุคนยืนอยู ่เป็น

โลกธรรมดาใบหนึง่ท่ีไมมี่สิง่แปลกประหลาดพิสดารเกินกวา่สิง่มีชีวิต

ลกึลบัใต้ทะเลลกึ และมนษุย์ตา่งดาวท่ีไมรู้่วา่มีอยูจ่ริงหรือไม่

ครัน้เม่ือโตขึน้ ยามเม่ือได้พลิกหน้ากระดาษอ่านเร่ืองราวของ

หนงัสอืเลม่ตา่งๆ กลบัพบวา่ตวัข้าพเจ้ามีโลกเพ่ิมมากขึน้มากมาย ซึง่ล้วน

มหศัจรรย์นา่เสาะแสวงหาทัง้สิน้

เม่ือพบเจอของสนกุ ข้าพเจ้าก็นกึอยากแบง่ปันความต่ืนเต้นเหลา่

นีก้บัผองเพ่ือน แตก่ลบัพบวา่มิตรสหายแตล่ะคนล้วนไมนิ่ยมอา่นหนงัสอื

มากเท่าไรนกั เน่ืองจากแพงเกินกว่าท่ีจะควกักระเป๋า และตวัหนงัสือ

ลายตาจนเกินไป

วินาทีนัน้ข้าพเจ้านกึอยากสร้างโลกขึน้มาใบหนึง่ โลกท่ีข้าพเจ้า

เป็นผู้ก�าหนดรังสรรค์ขึน้จากตวัอกัษร และเพ่ิมเตมิลวดลายสายเส้นของ

ภาพวาดเข้าไป เพ่ือท่ีแขกจากโลกเดียวกนัจะได้ไม่เบ่ือหน่ายไปกบัโลก

ใบนีข้องข้าพเจ้ายามเม่ือเข้ามาเย่ียมชม

มากเท่าไรนกั เน่ืองจากแพงเกินกว่าท่ีจะควกักระเป๋า และตวัหนงัสือ

วินาทีนัน้ข้าพเจ้านกึอยากสร้างโลกขึน้มาใบหนึง่ โลกท่ีข้าพเจ้า
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‘หมายเลขเจ็ด’ เลม่นี ้ จะเป็นโลกแรกท่ีข้าพเจ้าสร้างขึน้ อนัเป็น

เร่ืองราวของบาปทัง้เจ็ดประการ อนัได้แก่ จองหอง ริษยา โทสะ เกียจคร้าน 

โลภะ ตะกละ และราคะ ซึง่เป็นค�าสอนในศาสนาคริสต์ นิกายคาทอลกิ

โดยบาปเหลา่นีย้งัแฝงไว้ด้วยสญัลกัษณ์เป็นสตัว์แตล่ะชนิด แขก

ทัง้หลายของข้าพเจ้าสามารถค้นหาพวกมนัได้ในภาพท่ีข้าพเจ้าวาด ทัง้ 

49 เร่ือง หากใคร่รู้วา่สตัว์เหลา่นัน้คือตวัอะไร โปรดพลกิไปอา่นท่ี ‘ภาค

ผนวก’ เพ่ือเพ่ิมเติมความเข้าใจ

ณัฐพร โลเกศกระวี

‘หมายเลขเจ็ด’ เลม่นี ้ จะเป็นโลกแรกท่ีข้าพเจ้าสร้างขึน้ อนัเป็น

เร่ืองราวของบาปทัง้เจ็ดประการ อนัได้แก่ จองหอง ริษยา โทสะ เกียจคร้าน 
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THE SEVEN SINS' S ORY
หมายเลขเจ็ด

คําขอบคุณ
การสร้างโลกใบนีเ้ป็นไปไมไ่ด้เลยท่ีข้าพเจ้าจะสร้างได้แตเ่พียงผู้

เดียว หากแตไ่ด้ความรู้ ได้ความเหน็ รวมทัง้ก�าลงัใจจากหลายๆ ฝ่าย ฉดุ

น�าให้ข้าพเจ้าได้มายืนอยู ่ณ จดุๆ นี ้

ขอขอบคณุ คณุพอ่ คณุแม ่ พ่ีชาย น้าสาวคนท่ีห้า หก และคน

สดุท้ายท่ีคอยผลกัดนั สง่เสริมในทกุๆ เร่ืองท่ีข้าพเจ้าร้องขอ รวมทัง้คอย

ประคบัประคองข้าพเจ้าไว้ทกุเม่ือ หากขาดพวกทา่นไป เป็นไปไมไ่ด้เลย

ท่ีข้าพเจ้าจะท�าส�าเร็จได้ตามใจหวงั

ขอขอบคณุ อาจารย์แน๊ค ท่ีปรึกษาในทกุๆ เร่ืองของผลงานชิน้นี ้

รวมทัง้อาจารย์ปุ้ ย ท่ีให้ค�าปรึกษาในเร่ืองเส้นสายภาพวาด นอกจากนัน้

ยงัไมส่ามารถขาดอาจารย์ต๊อบ อาจารย์ปัด และอาจารย์โต ผู้ ท่ีคอยให้

ค�าแนะน�าอยา่งละมนุละมอ่มทกุๆ ครัง้ท่ีพบหน้า

ขอขอบคณุ คณุครูสมบตั ิงามวงศ์ ท่ีปรึกษาในด้านศาสนาในเร่ือง

ของบาปเจ็ดประการ ท่านให้ค�าแนะน�าต่างๆ ท่ีน่าสนใจเป็นอย่างมาก 

รวมถงึเตม็ใจไมเ่ก่ียงงอนอา่นงานของข้าพเจ้าพลางใสค่วามเหน็อยา่ง

สนกุสนาน

ขอขอบคณุ คณุครูสมบตั ิงามวงศ์ ท่ีปรึกษาในด้านศาสนาในเร่ือง

การสร้างโลกใบนีเ้ป็นไปไมไ่ด้เลยท่ีข้าพเจ้าจะสร้างได้แตเ่พียงผู้
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ขอขอบคณุ อาจารย์จรัล ท่ีคอยขดัเกลาเนือ้เร่ืองให้ และอาจารย์ 

วรฐ ท่ีให้ค�าปรึกษาเร่ืองการตัง้ช่ือภาษาอังกฤษ พร้อมทัง้ตรวจทาน

ไวยากรณ์ให้ทกุครัง้อยา่งเตม็ใจ

ขอขอบคณุ แนน ท่ีคอยให้ค�าปรึกษาอยา่งไมย่อ่ท้อ และสนบัสนนุ

งานของเพ่ือนได้ดีเป็นอยา่งย่ิง รวมทัง้ ฟ้าและอีฟ ท่ีคอยให้ค�าแนะน�าใน

การจดัวางหน้าอยา่งคร�่าเคร่ง แม้วา่เวลาจะลว่งเลยจนเย็นย�่า ขอบคณุ

หนิงท่ีคอยชว่ยเหลอืเร่ืองภาษาองักฤษ รวมถงึเพ่ือนๆ ท่ีรักทัง้หลายท่ีคอย

อยูเ่ป็นเพ่ือนเสมอในยามท่ีข้าพเจ้าท�างาน

ขอขอบคุณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร ท่ีเปิดโอกาสให้ข้าพเจ้าได้สร้างโลก

ใบนีด้้วยมือของข้าพเจ้าเอง

จงึถือโอกาสขอขอบคณุ ณ ท่ีนี ้

ณัฐพร โลเกศกระวี

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สารบัญ

บาปจองหอง

(PRIDE)

13 

บาปริษยา

(ENVY)

33 

บาปโทสะ

(WARTH)

51

บาปเกียจคร้าน

(SLOTH)

71

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



บาปโลภะ

(GREED)

87

บาปตะกละ

(GLUTTONY)

109

บาปราคะ

(LUST)

127

ภาคผนวก

(APPENDIX)

145

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



โลกใบนีข้า้พเจ้าอทิุศแก่

พอ่ แม่ พีช่าย นา้สาวคนทีห่า้ หก และคนสดุทา้ย

ผูที้ข่า้พเจ้ารกัย่ิง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จองหอง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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THE SEVEN SINS' S ORY
หมายเลขเจ็ด

กลา่วถงึนกยงู สีเขียวดจุมรกต 

ทว่งทา่เฉิดฉาย กิริยาสงา่งาม

ยามร�าแพนหาง โอ้อวดดวงตา 

นบัร้อยนบัพนั เจิดจ้ามิยอมใคร

แสนทะนงตน วา่ตนย่ิงใหญ่ 

ท่ีสดุในพงไพร ใครหาญกล้าเชิญเข้ามา

1

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



เหลา่สตัว์ในป่า ตา่งเอือมระอา ทา่ทีถือตน

จงึพากนักลา่ว 

“ไมจ่ริงหรอกทา่น 

ผู้ ย่ิงใหญ่ในป่า คงไมพ้่นราชสีห์ ผู้ดดุนัเกรียงไกร ราชาแหง่ป่า 

เจ้าแหง่อ�านาจ มิมีผู้ใดกล้าลว่งเกินเข้าใกล้”

เจ้านกยงูทะนง เชิดหน้าร�าแพนหาง กลา่วตอบโต้วา่ 

“ข้าน่ีแหละจะปราบมนั”

หลายเสียงเอย่ทดัทาน 

“ทา่นจะท�าได้เย่ียงไร อยากสิน้ช่ือแล้วหรือไร ถงึมิยอมถ่อมตน”

เจ้านกยงูแสนผยอง 

“ข้าคือผู้ ย่ิงใหญ่ มีดวงเนตรนบัร้อยพนั มิมีผู้ใดบงัอาจเหมือน 

ข้าจะจบัเจ้าราชสีห์ มาถลกหนงัมนัออกมา รอดอูยา่ให้ช้า 

จะให้ทกุผู้ศโิรราบ”

PRIDE

จองหอง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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18

THE SEVEN SINS' S ORY
หมายเลขเจ็ด

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



19

เจ้านกยงูเยือ้งยา่ง เข้าใกล้ราชสีห์ มิทนัเอย่มิทนัตี 

ราชสีห์ตะปบตายในคราวเดียว

PRIDE

จองหอง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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มงกฎุทองค�า ตวัแทนอ�านาจ เม่ือสวมใสพ่ลนั คือเจ้าของแผน่ดนิ

ราชาผู้หนึง่ หลงใหลในอ�านาจ ตวัข้านีห้นอคือกษัตริย์ผู้ เกียงไกร

ไพร่ฟ้าประชาราช ตา่งก้มคดุคู้ค�านบั แดม่งกฎุทองค�า

อยูม่าวนัหนึง่ มีโจรใจกล้า ลกัมงกฎุราชาไป กษัตริย์แสนพิโรธ 

ใครบงัอาจแยง่อ�านาจไป

ระดมพลย่ิงใหญ่ ค้นหาทัว่แดน มีค�าเลา่ลือแหง่ใด ตามไปค้นหา 

ฆา่ฟันนานา เพ่ือหาของคืน

มงกฎุเปรียบกบัอ�านาจ ราชามิมีมิได้ พระองค์ร้อนรนดัง่ไฟ 

“ใครขโมยอ�านาจข้าไป หรือต้องชิงมงกฎุตา่งแคว้น 

แยง่มนัมาให้เป็นของเรา เพียงเทา่นีอ้�านาจก็จะหวนคืน”

ราชาก่อไฟสงคราม เพ่ือควานหามงกฎุราชา มิใสใ่จไพร่ฟ้า 

ตา่งล้มตายราวใบไม้ร่วง

แผน่ดนิลกุเป็นไฟ ผู้คนร้องระงม กวา่สงครามจะสิน้สดุ

จากราชาครอบครองบลัลงัก์ กลายเป็นบลัลงัก์ถกูมงกฏุครอบครอง

2

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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PRIDE

จองหอง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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นกักายกรรม นกัเลน่กล นัน้แสนนา่ฉงน แสดงกลอนันา่หลงใหล

หนึง่กลืนกินดวงไฟ นา่แปลกใจลิน้ไมไ่หม้พอง 

หนึง่กลืนกินมีดดาบ นา่แปลกใจล�าคอไมข่าด

เสียงปรบมือแสนดงั เม่ือการแสดงจบลง

ชายหนุม่ผู้หนึง่มอง ประกาศยิม้เยาะ ตนก็ท�าได้ 

“ข้าจะแสดงให้ด ูวา่พวกมนันัน้มิได้เลศิเลอ”

3

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ชายผู้ โอ้อวดตน หยิบเข็มหนึง่ก�ามือแล้วน�าเข้าปาก

กลืน แล้วแนน่ิ่งไป เข็มแหลมมากมายท่ิมออกจากร่าง

PRIDE

จองหอง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ต�านานโบราณวา่ เจ้าหญิงน้อยมิควรเลน่กบัเข็มป่ันด้าย

หากมนัท่ิมแทงลงไป จะท�าให้นิทราตลอดกาล

เจ้าหญิงน้อยหนึง่พระองค์ ทิฐิแรงกล้า ไมว่า่ใครตา่งก็รู้ 

นางแสนหย่ิงทะนง แม้งามหมดจด แตไ่มเ่ป็นท่ีหมายใจ

คราวนีเ้จ้าหญิงได้ฟัง ต�านานลีล้บั ก็ดือ้ดงึอวดดี เฉกเชน่ทกุครา 

ตา่งลบหลูก่ลา่ววา่

“เรามิกลวั เราเป็นถงึเจ้าหญิงน้อย ท่ีชาวบ้านตา่งพากนัก้มหวั 

เหตไุฉนต้องนกึกลวั กบัเพียงแคเ่ข็มเลม่เดียว เราจกัแสดงให้เหน็ 

วา่มนัไมมี่ภยนัตราย จงน�าเข็มนัน่มาตรงหน้า ข้าจะแตะต้องมนั”

4

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ราชา ราชินีห้ามปราม ตกัเตือนหลายครา 

แตเ่จ้าหญิงยงัดือ้ดงึ ละเลยซึง่ความหว่งใย

เข็มป่ันด้ายตัง้อยูต่รงหน้า ตามค�าสัง่เจ้าหญิงน้อยผู้ ทิฐิ 

ปลายแหลมสีเงินเยน็เฉียบ เจ้าหญิงน้อยแตะต้องเพียงคราเดียว 

ก็ล้มลงนิทราตลอดกาล

PRIDE

จองหอง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เสนาบดีทา่นหนึง่ ร่างกายผอมแกรน เคราแพะเป็นสงา่ 

ดวงตาปนูโปนคูน่ัน้ จ้องประกายวาววบั หมายบลัลงัก์ทอง

ฝักใฝ่หลงใหลในอ�านาจ แม้เกินประมาณ ก็ยงัลุม่หลง

“แคโ่คน่ราชาอ้วนนัน่ลง บลัลงัก์วา่งเปลา่ ก็มิพ้นมือข้า”

เสนาโฉดออกอบุายร้าย ย่ืนข้อเสนอกบันครเพ่ือนบ้าน 

“ขอก�าลงัโจมตีนครข้า โคน่ล้มราชา มอบบลัลงัก์ให้แก่เรา 

จะจา่ยบรรณาการเป็นของตอบแทน”

ราชาเพ่ือนบ้านตอบตกลง ยกพลซุม่เงียบคอยจงัหวะรอทา่ 

สว่นเสนาโฉดกลบัมา เปิดประตเูมืองต้อนรับศตัรู

ราชาอ้วนสิน้พระชนม์ เจ้าเสนาร้ายกลายเป็นราชา 

สง่เคร่ืองบรรณาการมากมายเป็นของตอบแทน

อาหาร แพรพรรณ หยกูยา แม้กระทัง่ข้าทาส ประชาชนในนคร 

เป็นบรรณาการแก่นครตา่งเมือง

กลายเป็นราชาทรราช มิสนใจไพร่ฟ้าเรือนแสน กดข่ีขม่เหงด้วยอ�านาจ 

สร้างความเจ็บแค้นไปทกุครัวเรือน

5

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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อดีตเสนาคงไมรู้่ รากฐานอ�านาจ ก็คือคนในนคร

นัง่บนบลัลงัก์ไมน่าน ก็ถกูลา่ล้างหลดุจากบลัลงัก์

PRIDE

จองหอง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กลา่วถงึทา่นหญิงหนึง่ทา่น ผู้แสนงดงามเฉิดฉาย 

ใบหน้าโดดเดน่เป็นประกาย 

แตก่ระนัน้กลบัไมเ่คยมองผู้ใด

นางแสนหย่ิงยโส 

มิเคยก้มหน้าพดูจาปราศรัย 

เอาแตเ่ชิดหน้าสงูเข้าไว้ 

กระทัง่ยามกิน ยามหลบั ยามนอน

ถือตวัวา่ตนสงูสง่ ทัง้รูปทัง้โฉม 

ทัง้ชาตติระกลู

6

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คืนหนึง่ได้รับบตัรเชิญ สูง่านเลีย้งในปราสาทราชวงั

ราชินีขดัตา

 “เพราะเหตอุนัใดจงึไมย่อมก้มหน้า คิดหม่ินเกียรตติวัเรา 

อนัเป็นถงึสตรีผู้ ย่ิงใหญ่”

นางผู้หย่ิงยโส ปรายตามอง 

มิตอบอนัใด

PRIDE

จองหอง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ราชินีโกรธเกรีย้ว 

“อนัตวัเจ้าชา่งไร้มารยาท เราถามมิยอมตอบค�ามา 

เหตใุดจงึไมรู้่จกัท่ีต�่าท่ีสงู”

“เหตใุดหมอ่มฉนัต้องก้มหน้า เกิดเป็นสตรีเชน่กนั ไยต้องนอบน้อม”

ราชินีฉนุเฉียว ตรัสอยา่งเย็นเยียบ 

“หากเจ้าอยากเชิดหน้า ข้าจกัมิห้ามให้เหน่ือยแรง 

แตก่ารลบหลูย่กตนขม่ข้า ต้องโทษให้เจ้าแบกหินก้อนใหญ่”

ทา่นหญิงต้องแบกหินนัน้ไว้ น�า้หนกัถ่วงไว้จนหลงัก้มโค้ง 

จากเชิดหน้ามิมองใคร กลบักลายเป็นแหงนหน้ามองทกุผู้คน

PRIDE

จองหอง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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32

กาลละเอย๋ กาลครัง้ เลา่ถงึชายผู้หนึง่ 

ท่ีชอบโอ้อวด วา่ตนเองร�่ารวยนกัหนา

วา่ตนเองครอบครองเงินตรา ทองค�าล้นฟ้าเป็นของตน

พ่ีน้องตา่งปรามหลายหน อยา่อวดร�่ารวยป่าวประกาศไปทัว่ 

อนับ้านเมืองนา่กลวั มีโจรชัว่ชกุชมุไป

ชายผู้ นีมิ้เช่ือ ถงึค�าแนะน�าอนัหวงัดี กลบัตอบปากดี 

“หรือพวกเจ้าน้องพ่ี ตา่งอิจฉาตวัเรา เพราะตนไมมี่จงึมิได้โอ้อวด”

7

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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มิตรสหายหนีหาย กลา่วตกัเตือนกลบัมิเคยฟัง 

มิหน�าซ�า้ยงักลา่วกลบัแสลงหู

ค�่าหนึง่อนัแสนสงดั ชายผู้ร�่ารวยจงึถกูลกัเงินไป 

จากผู้อวดร�่าอวยรวย กลบัเป็นยาจกผู้ไมมี่ให้อวด

PRIDE

จองหอง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



35

ริษยา

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กลา่วถงึเร่ืองราว ของสองสาวพ่ีน้อง พ่ีงดงาม น้องอปัลกัษณ์

ชาวบ้านชมชอบ พ่ีสาวนกัหนา ออกปากชมวา่ มีใบหน้าราวตุ๊กตา

กระทัง่เส้นผม สีทองราวไหม งดงามดัง่ในเจ้าหญิงในเทพนิยาย

อปุนิสยัร่าเริง ยิม้แย้มแจม่ใส เข้าหาผู้ใหญ่ นอบน้อมถ่อมตน

สว่นตวัคนน้อง ตา่งหลบตามิกล้ามอง ใบหน้านัน้หมอง 

ด้วยปานใหญ่ไปคร่ึงหน้า ดจุค�าสาปร้ายน�าภยัมา เรียกขานกาลกินี

นิสยัร้ายมิย่ิงหยอ่น ค�าพดูระคายห ูกิริยาแข็งกร้าวในที 

จงึมิเป็นท่ีชอบพอ

ด้วยปานใหญ่ไปคร่ึงหน้า ดจุค�าสาปร้ายน�าภยัมา เรียกขานกาลกินี

นิสยัร้ายมิย่ิงหยอ่น ค�าพดูระคายห ูกิริยาแข็งกร้าวในที 

จงึมิเป็นท่ีชอบพอ

1

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ใจน้องริษยา เหตใุดหน้าตา จงึตา่งราวฟ้ากบัดนิ ย่ิงคดิย่ิงชงั 

มิต้องการให้พ่ีดีกวา่ จงึร่างแผนร้าย อนัอปัลกัษณ์เชน่หน้าตา

น้องสาวใจอสรพิษ ถือมีดคมกริบ ยอ่งเข้าแนบชิด พ่ีสาวท้องเดียวกนั

เงือ้มีดขึน้เฉือน กรีดลอกดวงหน้า ถลกหนงัหน้านัน้มา 

สลบัเปลี่ยนเป็นของตน

กระหย่ิมยิม้ยอ่ง นางจะเป็นท่ีรัก ด้วยใบหน้าอนัเพริศพริง้ 

ท่ีแยง่ชิงมา เพ่ือหลอกลวงคน

แม้ใบหน้าลวงคนได้ แตส่นัดานลวงมิได้ ในท่ีสดุก็จบัได้ 

จงึขบัไลน่างชัว่กาล

แม้ใบหน้าลวงคนได้ แตส่นัดานลวงมิได้ ในท่ีสดุก็จบัได้ 

จงึขบัไลน่างชัว่กาล
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หมายเลขเจ็ด

ต�านานขมุทรัพย์ บอกเลา่ตอ่กนัมา ถงึของล�า้คา่ 

ซอ่นเร้นในปราสาท

สมบตัิสิง่นัน้ แท้จริงคือกระจก

ก่อร่างจากแร่เงิน กระด�ากระดา่ง ดแูล้วไร้คา่ ไมส่มราคา

 แตล่ือกนัวา่เป็นของราชินี

นางใช้ไถ่ถาม เร่ืองราวมากมาย 

แตง่ตัง้สมญา ‘กระจกแหง่ปราชญ์’

“กระจกเอย๋ กระจกข้า จงบอกข้าเถิด...”

กระจกรับฟัง ค�าถามเวียนวน มาหลายร้อยปี 

ไมมี่เร่ืองใด ท่ีหารู้ไม่

หากแตอ่ดึอดัคบัข้อง เป็นได้เพียงเงาสะท้อน 

ของราชินีงาม ผู้ ย่ิงใหญ่เกรียงไกร

กระจกริษยา มิอยากเป็นเพียงกระจก จงึออกอบุาย 

ตัง้ข้อเสนอ แลกเปลี่ยนวิญญาณ แดส่ามค�าถาม แก่ผู้ ไมรู้่

ราชินีผู้ เขลาตอบรับข้อเสนอ เย่ียมหน้ามองกระจก 

ถามแล้วถามเลา่ เม่ือครบสามครัง้ ก็สายเกินไป

เงาด�าในกระจก โอบกอดกระหวดัรัด 

ชว่งชิงอิสรภาพเข้าสูก่ระจก

2
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ราชินีถกูคมุขงั ในเงาสะท้อน สว่นกระจกเลา่ ได้ยดึร่างนาง

ราชินีกระจก เพลดิเพลนิจ�าเริญใจ 

บดันีต้วันัน้มิได้เป็นเพียงเงาสะท้อน

อยูบ่นบลัลงัก์ ท�าตามอ�าเภอใจ 

ตวัข้าย่ิงใหญ่ เพราะคือราชินี

กาลเวลาสอนให้รู้ มิมีใครแทนกนัได้ 

เกิดเสียงเซง็แซ ่‘ราชินีนัน่ใคร’

ความลบัมิได้ลบั ชาวบ้านลว่งรู้ 

จงึระดมพละก�าลงั ขบัไลปี่ศาจเงาสะท้อน 

คมุขงัสูก่ระจก ชัว่กลัปาวสาน

‘กระจกแหง่ปราชญ์’ ลว่งรู้วินาทีนัน้

มนัอาจสะท้อนภาพ มิอาจสะท้อนใจคน

39

ราชินีถกูคมุขงั ในเงาสะท้อน สว่นกระจกเลา่ ได้ยดึร่างนาง

ราชินีกระจก เพลดิเพลนิจ�าเริญใจ 

บดันีต้วันัน้มิได้เป็นเพียงเงาสะท้อน

อยูบ่นบลัลงัก์ ท�าตามอ�าเภอใจ 

ตวัข้าย่ิงใหญ่ เพราะคือราชินี

กาลเวลาสอนให้รู้ มิมีใครแทนกนัได้ 

เกิดเสียงเซง็แซ ่‘ราชินีนัน่ใคร’

ความลบัมิได้ลบั ชาวบ้านลว่งรู้ 

จงึระดมพละก�าลงั ขบัไลปี่ศาจเงาสะท้อน 

คมุขงัสูก่ระจก ชัว่กลัปาวสาน

‘กระจกแหง่ปราชญ์’ ลว่งรู้วินาทีนัน้

มนัอาจสะท้อนภาพ มิอาจสะท้อนใจคน
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รองเท้าเอย๋ รองเท้าแก้ว 

ใครครอบครองข้า ใครครอบครองข้า 

นางถกูเลือก นางถกูเลือก

เม่ือสวมข้า เม่ือสวมข้า 

นางผู้นัน้จกัได้เต้นร�า

โชคย่ิงใหญ่ โชคย่ิงใหญ่ 

ผู้ถกูเลือกโดยเจ้าชาย

ริษยา ริษยา เคียดแค้น ชิงชงัเจ้า

รองเท้าแก้ว รองเท้าแก้ว 

ข้ามิได้ครอบครองเจ้า

มิถกูเลือก มิถกูเลือก 

อิจฉาซึง่นางท่ีถกูเลือก

จกัท�าลาย จกัล�าลาย 

โยน ทบุ เยียบ เป็นซากพลนั

มิควรมี มิควรมี คนผู้ใดครอบครองเจ้า

ข้าไมไ่ด้ ข้าไมไ่ด้ มนัก็จกัไมมี่ใครได้
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เร่ืองเลา่แตด่ัง้เดมิ เลา่ถงึนางแมม่ด นางแสนงามงด หมดจดเหนือใคร

ทัว่แคว้นเหนือใต้ ออกตกหรือถ่ินไหน 

หานางใดเทียบนางไม ่มนัผู้นัน้หามิมี

เจ้าหญิงองค์หนึง่ ในหอคอยงาช้าง 

อีกหนึง่สตรีแสนงาม นัน้แสนทกุข์ระทม

เจ้าหญิงมิพอใจ เหตใุดงามเป็นท่ีสอง ได้เป็นเพียงรอง ข้าจะท�าอยา่งไร

ใจเจ้าหญิงสกปรก ริษยานางแมม่ด ท่ีบงัอาจมาเทียบนาง

อยากกดมนัไว้ ไมอ่ยากให้มนัเสนอหน้า คดิวางแผนการ จะท�าเชน่ไร

นางใช้อ�านาจ เขียนค�าป่าวประกาศ ใสร้่ายป้ายสี

“นางแมม่ดผู้นัน้ จิตใจชัว่โฉด วางแผนต�่าช้า วางยาเราในผลแอปเปิล้ 

พวกทา่นอยา่ได้หลงผิด ในรูปโฉมหน้ากากมายา แท้จริงแล้วนัน้ 

นางนัน้อปัลกัษณ์ จมกูคดงองุ้ม หลงัคอ่มเตีย้แคระ 

ดวงตากลอกกลิง้ เลห์่มนต์ชัว่ช้า จงควกัหวัใจมนัมา 

ให้แก่ข้าท่ีถกูหลอกลวง”

ชาวบ้านเช่ือองค์เจ้าหญิง ระดมพลค้นหา 

แมม่ดหลบกายหนีหน้า จางหายไปมิอาจตามเจอ
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เจ้าหญิงทรงดีพระทยั บดันีน้ัน้นางงามเหนือล้า 

มิทนัได้เสพกบัชยัชนะชัว่คราว กลบัต้องค�าสาปของแมม่ดอนัโกรธแค้น

เจ้าหญิงถกูเยบ็พระเนตร จนมิอาจมองเหน็ความงาม   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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พ่ีน้องทัง้สาม แตเ่ดิมรักกนัมา มีอะไรก็แบง่ปัน

จวบจนวนัหนึง่ เวลาผนัผา่น พ่ีน้องทัง้สาม ล้วนเตบิโตถ้วนหน้า

น้องคนเลก็กลบัไมธ่รรมดา หน้าตาหลอ่เหลา คารมคมคาย

เฉลียวฉลาด เป็นมหาเศรษฐี ฐานะมัง่มี มีแตค่นบชูา

สามพ่ีน้อง จากเคยปรองดอง เหลือเพียงสองพ่ี 

จบัมือกนัร่วมกนัชิงชงัน�า้หน้า

เหตใุดคลานตามกนัมา ถงึมีมนัได้ดีเพียงผู้ เดียว

มิยอมปันเงิน ให้เขาทัง้สองเข้าบอ่น ชา่งได้หน้าลืมหลงัเหลือทน

มิยอม มิยอม 

มิยอมให้มนัได้ดี

สี่มือรุมจบัน้อง ตีตราใสต่รวน สง่มนัไปขาย ให้กลายเป็นทาส

สว่นทัง้สองผู้ ขีอิ้จฉา อยูต่อ่ไปมิได้ดีขึน้
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ต�านานปรัมปรา เลา่ขานนานา ถงึเจ้าอสรพิษ

เกลด็วาวทัว่ร่าง เลือ้ยไปด้วยล�าตวั พิษแรงถงึฆาต รูมา่นตาเรียว

เร่ืองราวก่อนนัน้ มนัเป็นสตัว์ชา่งเจรจา ใช้ลิน้พลกิไป พดูเอาใจคน

มนัเป็นมิตรสหาย แก่เจ้าชายผู้หนึง่ มกัพดูขบัขาน ร้อยเร่ืองราวเร่ือยไป

ครัน้ถงึวนัหนึง่ พระราชาในเมืองใหญ่ 

ประทานเจ้าหญิง แก่องค์ชายของมนั

องค์หญิงโฉมงาม อภิเษกเข้ามา 

กลายเป็นสตรีรัก ในดวงหทยัองค์ชาย

แตด้่วยแรงริษยา อิจฉาหญิงมนษุย์ 

เหตใุดองค์ชาย ถงึละเลยมนัไปชอบนาง

จิตใจมนัคดและเลีย้ว ประหนึง่ร่างกายเลีย้วเลือ้ย 

จงึใช้ฝีปาก ท่ีมนัช่ืนชมนกัหนา กระพือค�านินทา ทัว่พระราชวงั

“เจ้าหญิงโฉมงาม พระชายาของทา่น 

แอบคบชู้สูช่าย ท�าตวัดัง่โสเภณี”
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องค์ชายเช่ือสหายสนิท ซ�า้เร่ืองเซง็แซ ่

พระทยัปวดร้าว ลงโทษเจ้าหญิง จนนางสิน้ลมสมใจ

ความเอย๋ความจริง อยา่งไรก็จริงเสมอไป องค์ชายกริว้หนกั 

เม่ือค้นพบมนั

“เจ้านาคาอสรพิษ ใช้ลิน้พลกิแพลง กลา่วค�าเทจ็ชัว่ ใสร้่ายนินทา 

เหตดุ้วยใจริษยา จนหนึง่ชีวิตตกตาย 

ข้าขอลงโทษ 

เสียทีท่ีเหน็เป็นสหาย 

จงผา่ลิน้มนั ออกเป็นสองแฉก 

ให้มนัไมอ่าจกลา่วเทจ็ ใสร้่ายผู้คน”

สิน้ค�าองค์ชาย เจ้างมูากเลห์่ ถกูจบัแนบพืน้ และผา่ลิน้ออกเป็นสอง 

บาดแผลแสนทรมาน ประหนึง่ไฟแผดเผา

ไมอ่าจพดูได้ดัง่เก่า แม้เปลง่เสียงออกมา ท�าได้แคเ่สียง 

“ฟ่อ ฟ่อ”

   ส
ำนกัหอ
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โรงละครดงั เป็นท่ีรู้จกั มากมายเหลือคณา 

ปพูรมแดงไว้ เพ่ือเชิญแขกมากมาย

นกัแสดงดงั 

เวทีย่ิงใหญ่ 

บทประพนัธ์มากมาย 

ทกุประเภทอนัพงึมี

เร่ืองเศร้าเคล้าน�า้ตา 

หรือรักย่ิงใหญ่ 

มีพร้อมมลูใน อยูห่ลงัมา่นแดง
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กลา่วถงึนกัแสดง สองสาวอรชร ดวงดาวทัง้สอง ใหญ่โตคบัฟ้า

แก่งแยง่แขง่ขนั ชิงกนัเป็นใหญ่ วา่มือของใคร จะได้บทดี

หนึง่ได้ หนึง่ไมไ่ด้ 

หนึง่ดงั หนึง่ดบั

ดาวดบัดวงนัน้ เจ็บแค้นแสนประมาณ 

อนัตวัเรานัน้ มิเคยด้อยกวา่ใคร

สาบานในใจ 

“ข้าขอผกูพยาบาท เจ็บแค้นอาฆาต เกลียดชงัจนสิน้ลม 

จกัท�าลายให้พินาศ ให้สมกบัความชิงชงั”

ดาวดบัก่อเพลงิ ในวนัแสดง ไฟลกุลามเลีย แดงฉานกวา่โลหิต

แผดเผามอดไหม้ เหลือเพียงเถ้าธลุี กดักร่อนดาวดงั ลิน้ลมในกองเพลงิ
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โรงละครดงั เหลือเพียงเถ้าถ่าน เหมือนมิเคยรุ่งเรือง

ดาวดบัดวงนัน้ ท�าลายล้างจนมิเหลือ โรงละครท่ีเคยสร้างตวั 

หมดแล้วมิเหลือสิง่ใด

กวา่จะรู้วา่พลาด ดบัอนาคตอนัสดใส สิน้แล้วจงึอาลยั 

กระโดดกองเพลงิสิน้ตาม
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มีเร่ืองเลา่ต�านานแสนยาวนาน เลา่ขานกลา่วถงึสองเผา่พนัธุ์อนัเก่าแก่ 

ทัง้หนึง่ผี หนึง่หมาอนัโดง่ดงั

หนึง่คือผีดดูเลือดแสนเยน็ชา มีชีวิตอยูไ่ด้ด้วยโลหิต 

มีปากแดงหิวเลือดอยูเ่ป็นนิตย์ ทัง้ยงัมีพละก�าลงันา่พร่ันพรึง

สองคือมนษุย์กลายพนัธ์เุป็นหมาป่า ผู้ ต้องค�าสาปร้ายจากแสงจนัทร์ 

หิวกระหายเลือดเนือ้ของผีดบิ

1
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เผา่ทัง้สองเดิมทีนัน้สนัโดษ หากแตมี่เร่ืองผิดใจจนหนา่ยแหนง 

เร่ิมด้วยการทะเลาะกนัเพราะชงัหน้า 

ลามไปถงึการฆา่ฟันเพราะอารมณ์

เผา่ทัง้สองสอนบตุรไมถ่กูต้อง ริสัง่สอนให้สองเผา่เกลียดน�า้หน้า 

จงึท�าให้พาลทะเลาะกนัเร่ือยมา ปัจจบุนัจงึสญูพนัธุ์สิน้เชือ้ไป

เผา่ทัง้สองเดิมทีนัน้สนัโดษ หากแตมี่เร่ืองผิดใจจนหนา่ยแหนง 

WRATH 

โทสะ
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มีเร่ืองเลา่ของชายผู้ขายหมวก ประดษิฐ์หมวกพิสดารนา่ต่ืนตา 

ทัง้หมวกกลม หมวกยาว หมวกปีกกว้าง ขอให้สัง่จะเนรมิตตามท่ีขอ

วนัหนึง่มีพอ่มดเดนิทางรอนแรมมา หนวดเคราขาวยาวเฟือ้ยนา่ฉงน 

ตวัสงูโยง่ผอมยาวกวา่ทกุคน สวมผ้าคลมุแสนปอนสกปรก

พอ่มดกลา่วสัง่หมวกเขาหนึง่ใบ เป็นหมวกสงูแหลมอยา่งพอ่มด 

ลงคาถาอาคมด้วยเวทย์มนต์

คนขายหมวกรับปากอยา่งมัน่เหมาะ จะประดดิประดอยให้ตะลงึ 

ให้สวยสดงดงามกวา่ทกุใบ

คนขายหมวกท�าหมวกอตุสาหะ ทัง้วาดแบบเยบ็ปะเป็นรูปร่าง 

กลายเป็นหมวกแสนยาวตามค�าขอ

พอ่มดรับหมวกมาพินิจ 

ทัง้เพง่มองร่ายคาถาแล้วสา่ยหน้า 

เอย่ปากต�าหนิคนขายวา่

2
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“เพราะเหตใุดหมวกเจ้าถงึไมดี่ 

แม้รูปทรงจะสวยสมใจหมาย แตไ่มใ่ชห่มวกพอ่มดอยา่งท่ีขอ 

ไมส่ามารถร่ายเวทย์อาคมใด เจ้ารับปากจะลงคาถาเวทย์ 

ดัง่ท่ีเจ้าโอ้อวดตนวา่ท�าได้ แตเ่ม่ือครัน้วนัรับหมวกท่ีนดัหมาย 

เหตไุฉนจงึได้หมวกธรรมดา”

พอ่ค้าหมวกโกรธพอ่มดท่ีกลา่ววา่ ซ�า้ยงัประณามให้ได้อาย 

จงึขว้างหมวกใสห่น้าเจ้าพอ่มด ไลต่ะเพิดออกจากร้านอยา่งเร็วไว

พอ่มดถอนหายใจและสา่ยหน้า เหตอุนัเม่ือพดูจริงจงึโกรธเกรีย้ว 

เป็นพอ่ค้าขายของไมรั่บฟัง อนัลกูค้าอยา่งเราจงึหนา่ยแหนง

WRATH 

โทสะ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เลา่ถงึเร่ืองราวจากพงไพร ผืนป่าใหญ่สีเขียวมรกต 

มีเร่ืองราวเสือตวัหนึง่ผู้ดรุ้าย มีอารมณ์เกรีย้วกราดตลอดเวลา

อนัได้แก่เสือด�าเป็นมนัเลื่อม มนัอาศยัในป่าลกึไกลสดุแสน 

รอบเขตแดนจงึไมมี่สตัว์ตวัใด

เหลา่สตัว์เลก็สตัว์น้อยในป่าใหญ่ ล้วนหลบหน้าของมนัไมพ่ดูจา 

เหตมุาจากมนัฉนุเฉียวตลอดเวลา

3

เหลา่สตัว์เลก็สตัว์น้อยในป่าใหญ่ ล้วนหลบหน้าของมนัไมพ่ดูจา 

เหตมุาจากมนัฉนุเฉียวตลอดเวลา
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ำนกัหอ
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ไมพ่อใจมนัก็ตะปบเอา 

ไมช่อบใจมนัก็ค�ารามใส ่

ซ�า้ยงัฉีกเนือ้เพ่ือนสตัว์ดัง่ภยัร้าย สตัว์ทัง้หลายจงึอยากหลบเลี่ยงมนั

เจ้าเสือด�าเหงาหงอยในความมืด และไมมี่เพ่ือนตวัใดมาเสวนา 

อนัตวัมนัก็รู้วา่อารมณ์ร้าย 

นา่เสียดายท่ีไมเ่คยเปลี่ยนสนัดาน

WRATH 

โทสะ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ณ ท้องทุง่กว้างใหญ่อนัหา่งไกล เหลา่ชาวบ้านปลกูข้าวเพาะพืชผล 

เจ้านกร้ายคอยจ้องเพราะหวงัผล เม่ือคนเผลอมนัก็บนิเข้าโฉบกิน

ทัง้แทะกินรวงข้าวจนเสียหาย เหลา่ชาวนาร้อนใจและโกรธแค้น 

จงึร่วมมือร่วมคิดไลเ่จ้านก ให้ออกไปไกลตานาของตน

จงึประดษิฐ์สรรสร้างหุน่ไลก่า ใช้ฟางมดัสวมเสือ้สานหมวกให้ 

ให้ออกมาเป็นตวัตนราวกบัคน

เหลา่พวกนกเม่ือเหน็มนั ตา่งไมช่อบใจเจ้าหุน่นัน่ 

จงึร่วมกนัลกัคบเพลงิจากชาวบ้าน แหก่นัมากองสมุเผาเจ้าหุน่

เจ้านกตา่งหวัเราะร่าเสียงจิ�บจิ�บ 

หลงัจากนีจ้ะไมมี่ใครท�ามนัต่ืนตระหนกได้ 

จงึพากนับนิโฉบไปทัว่ฟ้า มองดผูลงานการกระท�า

4
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ณ ท้องทุง่กว้างใหญ่อนัหา่งไกล เหลา่ชาวบ้านปลกูข้าวเพาะพืชผล 

เจ้านกร้ายคอยจ้องเพราะหวงัผล เม่ือคนเผลอมนัก็บนิเข้าโฉบกิน

ทัง้แทะกินรวงข้าวจนเสียหาย เหลา่ชาวนาร้อนใจและโกรธแค้น 

จงึร่วมมือร่วมคิดไลเ่จ้านก ให้ออกไปไกลตานาของตน

จงึประดษิฐ์สรรสร้างหุน่ไลก่า ใช้ฟางมดัสวมเสือ้สานหมวกให้ 

ให้ออกมาเป็นตวัตนราวกบัคน

เหลา่พวกนกเม่ือเหน็มนั ตา่งไมช่อบใจเจ้าหุน่นัน่ 

จงึร่วมกนัลกัคบเพลงิจากชาวบ้าน แหก่นัมากองสมุเผาเจ้าหุน่

เจ้านกตา่งหวัเราะร่าเสียงจิ�บจิ�บ 

หลงัจากนีจ้ะไมมี่ใครท�ามนัต่ืนตระหนกได้ 

จงึพากนับนิโฉบไปทัว่ฟ้า มองดผูลงานการกระท�า
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หุน่ไลก่าโดนไฟเผามอดไหม้ ล้มลงเอนเอียงในนาข้าว 

เปลวไฟแผดเผาลามเลียเจ้าชอ่ข้าว 

ลกุไหม้เกินใครจะห้ามปราม

เม่ือสิน้อคัคีภยัจากเจ้านก ท้องทุง่นารวงข้าวล้วนมอดไหม้ 

กลายเป็นเถ้าถ่านดนิไร้ราคา แม้เหลา่นกก็ไมอ่าจจะแทะกิน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เดก็น้อยนา่รักสองสามคน เหน็แมห่ญิงหมวกแดงมาก็ทกั 

ยงักลา่วถามใสซ่ือบริสทุธิ�

“ทา่นพ่ีสาวทา่นนีโ้ปรดเลา่หนอ่ย 

ทา่นพบเจอเหตรุ้ายแตใ่ดมา 

ทา่นจงึไร้แขนไปเสียข้างหนึง่”

แมห่ญิงหมวกแดงยิม้เศร้าสร้อย มือบอบบางแตะแขนอนักดุด้วน 

ก็เอย่เลา่เร่ืองราวท่ีผา่นมา

เลา่ถงึเดก็หญิงสวมหมวกแดง 

ถือตะกร้าเย่ียมคณุยายในป่าใหญ่ 

แตก่ลบัพบวา่มีเจ้าจิง้จอกร้าย 

กินคณุยายของมนัลงท้องไป

เหลา่นายพรานเพ่ือนบ้านไมแ่ยแส 

มิยอมแกะรอยชว่ยล้างแค้น 

เดก็หญิงน้อยจงึได้เฝ้าแตอ่าฆาต

ครัน้เม่ือเตบิโตมาเป็นสาวรุ่น ยงัมีแรงอาฆาตไมแ่ปรเปลี่ยน 

มิเคยนอนสงบใจอยูห่ลายปี

5
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จนวนัหนึง่เจ็บแค้นทนไมไ่หว 

จงึคว้าขวานตามหาเจ้าจิง้จอก 

จนกระทัง่พบมนัในพงไม้ ยงัหลบัใหลถือเป็นโอกาสดี

เดก็สาวจามขวานใสโ่ดยแรง เฉียดเจ้าหมากลอกกลิง้ไมถ่งึตาย 

มนัแว้งกดัขย�า้แขนจนแหวง่หาย 

เธอจงึจามขวานอีกครัง้ให้สิน้ใจ

แตท่วา่ต้องแลกด้วยแขนซ้าย 

อนัเป็นรอยพยาบาทเม่ือเยาว์วยั 

เม่ือย้อนนกึกลบัไปแสนเสียดาย เพราะอาฆาตไมป่ลอ่ยวางจงึเจ็บตวั

   ส
ำนกัหอ
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กลา่วถงึสสุาน ในหมูบ้่านแหง่หนึง่ เลา่ลือกนัวา่ มีเสียงกระซบิกระซาบ

มีเสียงเลา่อ้าง วา่คนตายยงัไมต่าย เป็นเพียงวิญญาณหลอน 

คอยหลอกผู้คน

บ้างก็เลา่วา่เป็นเพราะสปัเหร่อ ริเลน่มนตร์ด�า ปลกุชีพผู้ตาย

สปัเหร่อผู้นา่สงสาร มิได้กระท�าผิด แตเ่พราะเสียงกลา่วอ้าง 

จงึไมมี่ผู้ใดเช่ือ

คงเป็นเพราะใบหน้า ยบัเยินนา่กลวั มีแผลบากหน้า สยดสยองเหลือทน

6
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ชาวบ้านหวาดกลวั จากกลวัเป็นเกลียด จนสะดุ้งผวา ทกุครัง้ท่ีเหน็หน้า

เม่ือกลวัเป็นเกลียด เม่ือเกลียดเป็นชงั เม่ือชงัเป็นโกรธ 

อยากลบให้หายไป

จงึรวมก�าลงั ขบัไลม่นัออกไป ทบุท�าลายสสุาน ให้มนัไมมี่ท่ีท�ากิน

WRATH 
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เลา่ถงึเจ้าชายอสรู แตเ่ดิมเคยเป็นคน เป็นเจ้าชายแสนเอาแตใ่จ

จนกระทัง่วนัหนึง่ พบเจอยายแก่แมม่ด รูปร่างอปัลกัษณ์ 

นา่เกลียดเหลือทน นางเดนิกระยอ่งกระแยง่ เข้ามาขอเศษเงิน

เจ้าชายแสยะยิม้ ตัง้ทา่รังเกียจ จงึออกปากวา่ 

ให้นางใช้มนตร์ให้ตนสมหวงั

แมม่ดเอย่ถาม 

“เจ้าต้องการสิง่ใด”

“สิง่ท่ีข้าต้องการนัน้คือการเป็นใหญ่ในแผน่ดิน”

แมม่ดหร่ีตา เอย่เสียงแหบเครือ 

“หากเจ้าขอเชน่นัน้ จะไมเ่สียใจกระนัน้หรือ”

เจ้าชายสา่ยหน้า ตรัสตอบเสียงดงั 

“อนัตวัข้านัน้ เป็นถงึเจ้าชายเหตใุดต้องใสใ่จ”

แมม่ดร่ายคาถา จนพระราชาถงึฆาต 

องค์ชายตระหนกนกัหนา ท่ีฉบัพลนับดิาตนสิน้ชีวิต

เจ้าชายทัง้โกรธทัง้แค้น ทัง้ทบุทัง้ตีนางแมม่ด 

หยิบดาบฟันคอนางหลดุกระเดน็ ด้วยอารมณ์เกรีย้วกราด

7

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



71

ยายแก่แมม่ด มิได้สิน้มิได้ตาย นางเอย่เคียดแค้น 

“เพราะเหตใุดจงึท�าร้ายข้า ข้าท�าตามท่ีทา่นขอ ให้ทา่นได้เป็นราชา 

จนบดันีต้วัทา่นเจ้าชายก็คือราชาบนบลัลงัก์ในนคร 

ทา่นกลบัตอบแทนอยา่งไมรู้่ส�านกึ ลงมือทบุตีเชน่ข้าเป็นสตัว์ 

ข้าจกัสาปแชง่ให้ทา่น ต้องกลายร่างเป็นสตัว์อปัลกัษณ์ 

มิกล้าสู้หน้าผู้ใด”

เจ้าชายต้องค�าสาปร้าย พลนัร่างกายกลายเป็นอสรูกาย 

จนต้องหลบเร้นพลางกาย ซอ่นตวัอยูใ่นปราสาทร้างหา่งไกล

71

เจ้าชายต้องค�าสาปร้าย พลนัร่างกายกลายเป็นอสรูกาย 

จนต้องหลบเร้นพลางกาย ซอ่นตวัอยูใ่นปราสาทร้างหา่งไกล
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ขอเงิน ได้เงิน

ขอทอง ได้ทอง

ชาวบ้านศรัทธา แดน่างฟ้าผู้ให้

อ่ิมหน�าส�าราญ อ้วนพีทกุตวัคน

จงึก่อวิหาร สร้างเทวรูปไว้ 

บชูาอ้อนวอน 

ศรัทธาย่ิงใหญ่

รูปปัน้นางฟ้า ดวงหน้างดงาม กิริยาเยือ้งยา่ง ได้ใจผู้คน

ย่ิงให้ ย่ิงขอ

ย่ิงขอ ย่ิงโลภ

งอมืองอเท้า ท�าแคเ่พียงเอย่ปาก

นางฟ้าสา่ยหน้า แดค่�าขอท่ีไมส่ิน้สดุ

เม่ือขอ ไมใ่ห้

เคยได้ ไมไ่ด้

ยากจนแสนเข็ญ

1
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ชาวบ้านโกรธแค้น ศรัทธาท่ีคงมัน่ หายไปดงัสายลม

รวมตวัทบุท�าลาย เทวรูปเทวี จากรูปปัน้ล�า้คา่ 

กลายเป็นเศษซากปรักหกัพงั

SLOTH 

เกียจคร้าน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เร่ืองราวก่อนนัน้ เลา่ขานมานาน ถงึหอคอยเก่า ในหบุเขาลกึ

หอคอยสงูชนั เก่าแก่เหลือคณา แหงนมองตัง้บา่ 

เจอหน้าตา่งหนึง่บาน

เลา่ลือกนัวา่ มีเจ้าหญิงงาม อนัถกูลกัมา โดยมงักรโฉดชัว่ช้า

มงักรประกาศวา่ 

“หากมีผู้ใด ล้มตวัมนัได้ จะมีเจ้าหญิง พร้อมอนัทรัพย์สนิ 

เป็นของรางวลั”

เจ้าหญิงบนหอคอย นัง่นอนรอวนั ฝันถงึเจ้าชาย

ทรงข่ีม้าขาว ชกัดาบฟาดฟัน ชิงตวันางนัน้ และจากหอคอย

นบัวนันบัคืน มิท�าสิง่ใด มองดมูงักรผู้ ย่ิงใหญ่ ฆา่เจ้าชายไปมากมาย

ครัน้เจ้ามงักรเบ่ือ หนา่ยแหนงเขน่ฆา่ จงึจากจรไป ไปไกลแสนไกล

ต�านานเร่ืองเลา่ จืดจางเลือนไป จงึไมมี่ใคร มารับโฉมงาม

2
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ำนกัหอ

สมุดกลาง



รอ รอ รอ รอ

มิคดิขวนขวาย หาทางรอดไป 

กลบัคืนสูน่คร

วนัแล้ววนัเลา่ พบวา่ผมหงอกขาว 

ผิวหนงัเห่ียวยาน มิเหลือความงาม 

แม้จะลกุยงัเหน่ือยยาก 

สิน้แรงจะก้าวเดนิ

เพ่ิงตระหนกัรู้สิน้ วา่เวลาผา่นเน่ินนาน 

สายจนมิทนัการ ลีอ้อกจากหอคอย

SLOTH 

เกียจคร้าน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คืนอนัหนาวเหน็บ หิมะพร่างพราย หนึง่ปู่ หนึง่หลาน จบัจงูมือเดนิ

ผา่นร้านของเลน่ เก่าแก่เหลือคณา หลานจงึถามวา่ 

“ของเลน่นัน้คือสิง่ใด เหตใุดตุ๊กตา ตวัตลกไมโ่สภา จงึมีเส้นสาย 

ระโยงระยางผกูกนั”

“ของเลน่นัน้คือสิง่ใด เหตใุดตุ๊กตา ตวัตลกไมโ่สภา จงึมีเส้นสาย 

ระโยงระยางผกูกนั”

ปู่ หวัเราะกว้าง เลา่นิทานโดยพลนั 

“สาเหตสุิง่นัน้ มาจากความรักสบาย”

3
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ำนกัหอ

สมุดกลาง
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“วานปู่ เลา่ที เร่ืองราวของมนั เหตใุดสิง่นัน่ จงึเก่ียวพนักบัท่ีถาม”

นิทานด�าเนินไป ถงึตวัตลกในพระราชวงั ทาหน้าข�าขนั 

ปากแดงยิม้กว้าง

อยูม่าวนัหนึง่ มนัเหน็พระราชา ล�าตวัอ้วนหนา 

ประทบัสบายบนราชบลัลงัก์

ย่ิงคดิย่ิงมองย้อน เหตใุดตวัมนั ต้องมาเหน็ดเหน่ือยกาย 

กบัการแสดงโลดโผน

จงึวอนขอฟ้า บนัดาลตนในสบาย มิต้องขยบักาย ออกแรงด้วยตนเอง

“ตวัตลกหนอตวัตลก เม่ือมิคดิท�าสิง่ใด เชน่นัน้จงเฉยพลนั 

ให้คนเชิดเจ้าตามสบาย”

ตวัตลกมิรู้นกึ จงึถกูชกัใย เคลื่อนไหวสิง่ใด มิเคยท�าตามใจตน

สนัหลงัยาวยืด เต้นไปตามคนชกั เส้นเชือกคือรอยหยกั ในสมองอนัไมมี่

นานวนัเข้าไป การรับรู้หมดสิน้ ความรู้สกึเลอะเลือน เหือดหายโดยพลนั

ตวัตลกหนอตวัตลก จงึได้กลายเป็นตุ๊กตา พว่งโยงเส้นเชือก 

ให้คนชกัตลอดกาล

SLOTH 

เกียจคร้าน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เร่ืองราวเลา่ขาน ถงึหมูบ้่านอนัหา่งไกล มกัประสบเภทภยั 

จากกระแสธารา

กลืนกินทรัพย์สนิ ท�าลายทุง่นา พดัผา่นทุง่หญ้า พรากชีวิตคน

หวัหน้าหมูบ้่าน ออกปากสร้างเข่ือน ป้องกนัน�า้ทว่ม หน้าแล้งยงัอดุม

ชาวบ้านเหน็พ้อง เกณฑ์ชายฉกรรจ์เร่งมา 

ตดัไม้จากป่า เพ่ือก่อร่างสร้างเข่ือน

ยงัไมถ่งึเวลา น�า้ยงัไมห่ลาก ไมต้่องรีบยงัรอช้า ผดัผอ่นไปก่อน

ผดัวนัประกนัพรุ่ง ช้าช้า อยา่ได้ไว 

ด่ืมกินยา่มใจ ฝันถงึทางรอด อนัใกล้เข้ามา

จวบจนใกล้เวลา ถงึเวลาน�า้หลาก รีบรีบไมร่อช้า ก็สายเกินการณ์

กระแสเช่ียวธารา พดัพากลืนหาย ซดัขอนไม้ใหญ่ จมลงในบาดาล

4

หวัหน้าหมูบ้่าน ออกปากสร้างเข่ือน ป้องกนัน�า้ทว่ม หน้าแล้งยงัอดุม
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กลา่วถงึเร่ืองราว มหาเศรษฐี ในคฤหาสน์มัง่มี มากล้นด้วยทองค�า

มหาเศรษฐีทา่นนี ้พงุหลามเอวใหญ่ มกัประทบับนตัง่นอน

ทกุวนัสัน่กระดิง่ เรียกสาวใช้พร่ังพร้อม 

อนัตวัข้าร�่ารวย จนมิต้องขยบัให้เหน่ือยกาย

เฉ่ือยชา เอ่ือยเฉ่ือย มิขยบัไปไหน 

ถือวา่ตนย่ิงใหญ่ มีทรัพย์สนิมากมี

ด่ืม กิน นอน พดู 

มีคนปฏิบตัรัิบใช้ วนไปวนมา เน่ินนานผา่นไป

ครัน้เกิดไฟไหม้ ลกุลามเข้าไปใหญ่ 

แผดเผาจนแสงไฟ แดงฉานนา่กลวั

สาวใช้วิ่งหนี ไมอ่าจแบกพานาย 

อนัรูปร่างอ้วนใหญ่ น�า้หนกัเกินพอดี

เศรษฐีได้สต ิคลานลงจากตัง่ จนพบวา่ตวัเองนัน้ เฉ่ือยชาเช่ืองช้า

ต้องคลานสี่ขา ประหนึง่สตัว์คร่ึงบกคร่ึงน�า้ 

เม่ือรอดพ้นออกมา หลายคนวา่ 

5
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สมุดกลาง



“นัน่เตา่หรือคน”

SLOTH 

เกียจคร้าน
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นครปริศนา ในปราสาทราชวงั เลา่ลือกนัวา่ มีเจ้าหญิงโฉมงาม

ดวงหน้าหมดจด มิมีใครเทียบได้ 

จงึเกิดการแยง่ชิงกนัมากมาย หมายครอบครองตวันาง

เจ้าชายตา่งนคร หวงัได้โฉมงาม ประกาศลัน่ก้องฟ้า  

“ขอตวัธิดาขององค์ราชา มาเป็นราชินีเรา”

พระราชาอนัเฉลียว ผู้ถนอมธิดารัก ย่ิงกวา่ดวงพระหทยั มิอยากสง่เชือ้ไข 

แก่เจ้าชายไร้สามารถ จงึออกอบุาย ตอ่องค์ชายผู้อาจหาญ หากทรงสามารถ 

ท�าตามเง่ือนไข จะสง่องค์หญิงให้ มิขดัขวางทา่น ซ�า้ยงัฉลองยินดี

 ราชากลา่ววา่ 

“มีดาบเอย๋ดาบวิเศษ ฤทธิ�เดชมากมาย ช่ือเสียงขจรขจาย 

เป็นของมีคา่ในนครเรา ดาบแรงฤทธิ�กล้า ปักอยูใ่นศลิา ใครดงึออกมา 

จะได้เป็นมหาราชนัย์ เราจะมอบธิดา เคียงข้างผู้ ย่ิงใหญ่ 

แตข่อเตือนเอาไว้ ฤทธิ�ดาบมากมี หากมนัผู้ ไหนไมเ่หมาะสม จะต้องตกตาย 

หากใครเพียรดงึขึน้ได้ จะได้ครอบครองโฉมงาม”

องค์ชายตา่งนคร หตูัง้ตาโต 

“ดาบนัน้ท่ีทา่นวา่ อยูแ่หง่หนไหน เราจะดงึออกมา 

เพ่ือเจ้าหญิงในดวงใจ”

พระราชาบอก 

“นัน่ไง อยูบ่นเขาสงูใหญ่ ท่ีสดุในแผน่ดนิ หากทา่นเพียรพยายาม 

ปีนป่ายภเูขาสงู มิระยอ่ อดทน เราจะมอบธิดาให้”

6

ดวงหน้าหมดจด มิมีใครเทียบได้ 

จงึเกิดการแยง่ชิงกนัมากมาย หมายครอบครองตวันาง

เจ้าชายตา่งนคร หวงัได้โฉมงาม ประกาศลัน่ก้องฟ้า  

“ขอตวัธิดาขององค์ราชา มาเป็นราชินีเรา”

พระราชาอนัเฉลียว ผู้ถนอมธิดารัก ย่ิงกวา่ดวงพระหทยั มิอยากสง่เชือ้ไข 

แก่เจ้าชายไร้สามารถ จงึออกอบุาย ตอ่องค์ชายผู้อาจหาญ หากทรงสามารถ 

ท�าตามเง่ือนไข จะสง่องค์หญิงให้ มิขดัขวางทา่น ซ�า้ยงัฉลองยินดี

 ราชากลา่ววา่ 

“มีดาบเอย๋ดาบวิเศษ ฤทธิ�เดชมากมาย ช่ือเสียงขจรขจาย 

เป็นของมีคา่ในนครเรา ดาบแรงฤทธิ�กล้า ปักอยูใ่นศลิา ใครดงึออกมา 

จะได้เป็นมหาราชนัย์ เราจะมอบธิดา เคียงข้างผู้ ย่ิงใหญ่ 

แตข่อเตือนเอาไว้ ฤทธิ�ดาบมากมี หากมนัผู้ ไหนไมเ่หมาะสม จะต้องตกตาย 

หากใครเพียรดงึขึน้ได้ จะได้ครอบครองโฉมงาม”

องค์ชายตา่งนคร หตูัง้ตาโต 

“ดาบนัน้ท่ีทา่นวา่ อยูแ่หง่หนไหน เราจะดงึออกมา 

เพ่ือเจ้าหญิงในดวงใจ”

พระราชาบอก 

“นัน่ไง อยูบ่นเขาสงูใหญ่ ท่ีสดุในแผน่ดนิ หากทา่นเพียรพยายาม 

ปีนป่ายภเูขาสงู มิระยอ่ อดทน เราจะมอบธิดาให้”
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องค์ชายเดนิทพั ไปได้คร่ึงทาง พลนัแสนเหน่ือยกาย 

เกียจคร้านขึน้มาโดยพลนั

เม่ือมองขึน้ไป หนทางยงัไกล ไปอยา่งไรก็ไมถ่งึ ซ�า้ยงัจินตนาการ 

ถงึฤทธิ�ดาบนา่ขนลกุ หากขืนแตะต้อง คงมีโอกาสสิน้ชีวี

ย่ิงคดิย่ิงท้อ เหน็ดเหน่ือยหวาดกลวั มิหวงัอีกแล้วดาบราชา 

แม้กระทัง่ธิดาโฉมงาม

ทดท้อถอยทพั ล้มเลกิกลางครัน หมดสิน้แรงใจ กลบัสูน่ครตน

องค์ราชาสา่ยหน้า เจ้าชายทา่ดีทีเหลว ยอ่ท้อไมอ่ดทน มิควรคูธิ่ดารัก

SLOTH 

เกียจคร้าน
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แมน่�า้แหง่ความตาย มีสีด�าทะมนึ ทอดยาวไกลลบิ จนสดุสายตา

น�า้ลกึสดุหยัง่ เงียบเชียบไมก่ระเพ่ือม เยบ็เฉียบจนเลือด 

จบัตวัเป็นก้อนน�า้แข็ง

จงึมีเรือล�าน้อย คอยถ่อข้ามไป โดยยมทตูผู้ ย่ิงใหญ่ 

ในดนิแดนแหง่ความตาย

ยมทตูสดุแสน ขีเ้กียจลา่ช้า พกัผอ่นกายา มิยอมเร่งท�างาน

ยมทตูนัน้คดิ เหตใุดตวัมนั ต้องถ่อเรือนบัพนั ตอ่วนัแสนเหน่ือยกาย

มนัจะพกัผอ่นเสียหนอ่ย ใครจะกล้าวา่ได้ จงึละเลยการงาน 

ไมใ่สใ่จหน้าท่ีตน

ผู้ เป็นใหญ่ในนรก เหน็ขบวนแถวผู้ตาย ยงัมิถกูข้ามไป 

เพราะเรือล�าน้อยไมท่�างาน

รับสัง่กราดเกรีย้ว เหตไุฉนตวัเป็นขน หากยงัละเลยหน้าท่ีตน 

จะลงโทษข้อหนกั

7
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ยมทตูหวัหมอ ยอมเร่งท�าตาม โดยกวาดผู้ตายนบัร้อย ลงเรือล�าเลก็

มนัจะได้เหน่ือยน้อย ไปเสียรอบเดียว มิต้องวนไปกลบั 

เวลาพกัจะมากขึน้ แตมิ่ทนัคดิ วา่ความเกียจคร้านท�าร้าย

เรือถ่อไปไมไ่กล น�า้หนกัมากหกักลางล�า

ลม่แล้วเรือน้อย กระแสน�า้เข้าทะลกั 

เยน็เยียบสดุจะนกึ จมทัง้ผู้ตาย จมทัง้ยมทตู

SLOTH 

เกียจคร้าน
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ต�านานเลา่ขาน นางเงือกผมทอง ผู้อาศยัในท้องทะเล

หวีผมยาวสยาย สะบดัครีบเป็นประกาย บนนา่นน�า้สีคราม

ครัน้ยามพายโุหม ท้องเรือแตกยบั เหลา่มิตรมีหาง 

ตา่งกู้ภยัเรือประมง

กระทัง่วนัหนึง่ เหลา่มนษุย์สมุหวั กลา่วเลื่องลือวา่ 

"ชาวเงือกเหลา่นัน้ มีเกลด็และผมเป็นทองค�า"

การลา่เกิดขึน้ ท้องทะเลแดงฉาน เสียงประหตัประหาร 

แทง เฉือน ลาก ทึง้

ต�านานเลา่ขาน นางเงือกผมทอง ผู้อาศยัในท้องทะเล

หวีผมยาวสยาย สะบดัครีบเป็นประกาย บนนา่นน�า้สีคราม

ครัน้ยามพายโุหม ท้องเรือแตกยบั เหลา่มิตรมีหาง 

กระทัง่วนัหนึง่ เหลา่มนษุย์สมุหวั กลา่วเลื่องลือวา่ 

"ชาวเงือกเหลา่นัน้ มีเกลด็และผมเป็นทองค�า"

การลา่เกิดขึน้ ท้องทะเลแดงฉาน เสียงประหตัประหาร 

1
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เงือกแสนโกรธเกรีย้ว เหลือรอดลงมา ตา่งประกาศวา่ มนษุย์ไร้ศีลธรรม!

“เหลา่มนัผู้นัน้ โลภโมโทสนั ตา่งกระหายหิว ลา่เราแลกเงินตรา”

โทสะเป็นพิษ แลน่พลา่นเลือดลม แปรเปลี่ยนกายา เป็นดัง่อสรูกาย

ตา่งกล้อนเส้นผม สวมเกราะป้องกนั เกลด็ทองค�ายัว่ใจ

GREED 

โลภะ
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หมายเลขเจ็ด

คดิแค้นเอาคืน จากมนษุย์ผู้ โลภโมโทสนั 

ฉวยโอกาสโดยพลนั 

ลม่เรือใหญ่น้อย

92

คดิแค้นเอาคืน จากมนษุย์ผู้ โลภโมโทสนั 

ฉวยโอกาสโดยพลนั 

ลม่เรือใหญ่น้อย

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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GREED 

โลภะ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



THE SEVEN SINS' S ORY
หมายเลขเจ็ด

เร่ืองเลา่ชาวบ้าน กลา่วขานนานา ถงึเจ้าท่ีไร่นา เศรษฐีอนัร�่ารวย

ลือลัน่กนัวา่ ทา่นมีทองเงินหนา ฝังใต้ท้องนา อร่ามเรืองรอง

หากแตแ่สนใจแคบ มิใยดีผู้คน รังเกียจคนจน มิเคยแบง่ปัน

เหน็ขอทานยากไร้ หรือเดก็น้อยพเนจร ทา่นไลปึ่งปัง เสียงดงั 

“ไป ไป”

เหลา่คนเดียดฉนัท์ เศรษฐีอนัตระหน่ี 

แตด้่วยทรัพย์อ�านาจ จงึไมอ่าจปริปาก

อยูม่าวนัหนึง่ ไฟป่าลกุลาม เข้าแผดเผาท้องนา ลกุลามเร่ือยไป

ตา่งโกลาหล ทิง้บ้านหนีภยั หยิบฉวยสิง่ใด มากมายมิมี

เศรษฐีหวัน่กลวั ทองค�ามอดไหม้ 

แตมิ่ยอมให้ใครแตะต้องของตน

หยิบฉวยเงินทอง ใสก่ระเป๋าล้นปร่ี 

ลากร่างหนกัอึง้ วิ่งหนีเปลวไฟ

2

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ข้างหน้าคือล�าธาร กระแสน�า้เช่ียวกราก 

หากข้ามพ้นไป จะรอดเพลงินัน้เป็นแน่

เศรษฐีวิ่งข้าม แตท่องค�าถ่วงไว้ 

ชาวบ้านย่ืนมือมา หวงัชว่ยกนัดงึ

เศรษฐีมิยอม กลวัมือเหลา่นัน้ 

จะหยิบฉวยทองค�า ท่ีตนน�ามา

หนกัหนว่ง เหน่ือยล้า แรงขาก้าวไมไ่หว 

จมดิง่หายไป ในกระแสธารา

GREED 

โลภะ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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THE SEVEN SINS' S ORY
หมายเลขเจ็ด

กาลละเอย๋ กาลครัง้ มีเร่ืองเลา่ในวงั ให้คตสิอนใจ 

เร่ืองปรารถนาเกินพอดี

กลา่วถงึพระราชา แหง่อาณาจกัรไกลโพ้น ผู้สะสมเหรียญทอง 

ในท้องพระคลงั

บ้านเมืองมิทรงแล เพราะแลเพียงสีเหลืองทอง มิใสใ่จฟังเสียงราษฎร 

สดบัเพียงเสียงกรุ๊งกริ�งของเหรียญทองค�า

หลงใหล งมงาย ปรารถนาในสิง่นอกกายอนัเกินตน

“เหลา่ทหารจงฟัง จงรวบรวมเหรียญทองค�า 

มาสร้างตัง่นอนในท้องพระคลงั”

เหลา่ทหารฤทธิ�น้อย ฟังถ้อยค�าพระราชา ตา่งรวบรวมเหรียญมา 

สูท้่องพระคลงั

เกณฑ์คนมาสร้าง ตัง่นอนย่ิงใหญ่ ราคาแพงกวา่ใคร 

ท่ีไหนเลยจะประมาณ

พระราชาลุม่หลง นอนในตัง่กว้าง มิสนใจวา่ราชการ ละเลยหน้าท่ีตน

ย่ิงโลภ ย่ิงอยาก ย่ิงรวบรวมทองค�า ครัน้เตม็พระคลงัมากล้น 

กองสงูชะรูดเสียจน แหงนมองตัง้บา่

3

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



วนัหนึง่มาถงึ ทองค�าย่ิงใหญ่ ท่ีทรงรักกวา่สิง่ใด มิอาจทนทาน

ด้วยน�า้หนกัอนัมากเหลือ เพียงราชาขยบัก็สัน่คลอน 

ตา่งล้มระเนระนาด กลายเป็นสสุานทองค�า

GREED 

โลภะ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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หมายเลขเจ็ด

98

นกัเลา่นิทาน เอย่ถามเดก็น้อย 

ความจริงในโลก ถกูบดิเบือนเสียเทา่ไร

เดก็น้อยงนุงง 

“ไมท่ราบทา่นกลา่วสิง่ใด” 

นกัเลา่นิทานถามไป ขอฟังนิทานจากเดก็น้อย

เดก็น้อยยิม้แย้ม 

“ทา่นอยากฟังนิทานเร่ืองใด” 

“เร่ืองผู้ฆา่ยกัษ์เป็นอยา่งไร วานเลา่ให้ที”

4

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เดก็น้อยเอย่เลา่ ถงึวีรบรุุษผู้ฆา่ยกัษ์ 

ปีนต้นถัว่ยกัษ์ เพ่ือปราบยกัษ์ตวัร้าย

เพราะผู้กล้าท�าความดี จงึได้ผลตอบแทนย่ิงใหญ่ 

เป็นไขท่องค�านัน่ไง มลูคา่ไมอ่าจเปรียบ

นกัเลา่นิทานจุ๊ปาก หวัเราะในคอแหบแห้ง 

“เจ้าอยากรู้หรือเปลา่ ความจริงเป็นเชน่ไร”

เหลา่เดก็น้อยมองหน้า พยกัหน้าถ่ีรัว 

“โปรดเลา่ให้ฟังด้วย ถงึความจริงอนัจริงแท้”

GREED 

โลภะ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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100

หมายเลขเจ็ด

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ผู้ เลา่เฉลย ถงึผู้ฆา่ยกัษ์ผู้ ย่ิงใหญ่ 

อนัท่ีจริงแล้วไซร้ 

โลภะบงัตา

ในใจละโมบ ปรารถนาซึง่ไขท่องค�า

เท่ียวประกาศใสร้่าย ผู้สงบบนต้นถัว่ 

วา่ยกัษานัน้ชัว่ ได้โปรดระวงัตวั มนัจะจบัเดก็กิน

ชาวบ้านหวาดกลวั เช่ือเร่ืองราวลมปาก ตา่งร้องเรียกผู้กล้า 

หวงัขจดัภยัร้ายบนต้นถัว่วิเศษ

มนัจงึอาสา ปีนป่ายขึน้ไป ขจดัยกัษ์นัน้ไซร้ เพ่ือชิงไขท่องค�า

ฆา่คนชิงของ อีกทัง้ยงัถกูสรรเสริญ ช่ือเสียงขจรขจาย กลายเป็นต�านาน

เหลา่เดก็น้อยวา่ 

“ไมย่ตุธิรรม เหตใุดเป็นเชน่นี ้มนัสมควรได้รับผล ตอ่การกระท�า”

นกัเลา่นิทานหวัเราะ ยิม้แย้มขมข่ืน 

กลา่ววา่โลกนี ้มิได้เป็นดัง่เส้นตรง

GREED 

โลภะ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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หมายเลขเจ็ด

ชีวิตชายผู้หนึง่ อนัมีฝีปากเป็นเอก 

ใช้ค�าพดูเลีย้งตวั ด้วยการโกหกฉ้อฉล

ชาวบ้านเกลียดชงั สาปแชง่นานา จงึระหกระเหินไปมา มิได้อยูต่ดิถ่ิน

สนัดานอนัฝังลกึ มิเคยเลีย้งตนเองได้ 

กระท�าเพียงเร่ืองลวงเร่ือยมา เพ่ือหาของใสป่ากท้องกิน

วนัหนึง่สบโอกาส พบเจอผู้ เฒา่

เขาแตง่กายซอ่มซอ ถือไม้เท้าพยงุตน ดวงตาฝ้าฟาง บอดมืดปิดทบึ 

ไมอ่าจเหน็สิง่ใด แม้ชายผู้ละโมบ

ล�าคอผู้ เฒา่สวมใสส่ร้อยคอ ทองค�าเส้นโต เย้ายวนยัว่ใจ

ชายละโมบตามติด น�า้ลายสอยา่มใจ มนัมิเหน็ตนไง 

ฉ้อฉลอยา่งงา่ยดาย

“อนัผู้ เฒา่ผู้ นี ้ทา่นได้สร้อยคอจากท่ีใด 

เหตไุฉนจงึเหมือนกบั สร้อยท่ีหายไปของข้ากนั”

5
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ชีวิตชายผู้หนึง่ อนัมีฝีปากเป็นเอก 

ใช้ค�าพดูเลีย้งตวั ด้วยการโกหกฉ้อฉล

ชาวบ้านเกลียดชงั สาปแชง่นานา จงึระหกระเหินไปมา มิได้อยูต่ดิถ่ิน

สนัดานอนัฝังลกึ มิเคยเลีย้งตนเองได้ 

กระท�าเพียงเร่ืองลวงเร่ือยมา เพ่ือหาของใสป่ากท้องกิน

วนัหนึง่สบโอกาส พบเจอผู้ เฒา่

เขาแตง่กายซอ่มซอ ถือไม้เท้าพยงุตน ดวงตาฝ้าฟาง บอดมืดปิดทบึ 

ไมอ่าจเหน็สิง่ใด แม้ชายผู้ละโมบ

ล�าคอผู้ เฒา่สวมใสส่ร้อยคอ ทองค�าเส้นโต เย้ายวนยัว่ใจ

ชายละโมบตามตดิ น�า้ลายสอยา่มใจ มนัมิเหน็ตนไง 

ฉ้อฉลอยา่งงา่ยดาย

“อนัผู้ เฒา่ผู้ นี ้ทา่นได้สร้อยคอจากท่ีใด 

เหตไุฉนจงึเหมือนกบั สร้อยท่ีหายไปของข้ากนั”

5

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ชายชราปฏิเสธ 

“ข้ามิได้ขโมยของผู้ใด มนัเป็นของข้าโดยสจุริต”

ชายละโมบหยาบช้า ฉ้อฉลเจรจา 

“ข้ามิได้กลา่วหา วา่ทา่นขโมยสิง่อนั 

ขอเพียงจบัต้องมนั มองใกล้ๆ ให้ชดัเจน”

ผู้ เฒา่ยอมถอดย่ืนให้ ชายหนุม่รับมา ปากเอย่วาจา 

“ขออภยั มิใชข่องข้า”

หากแตส่ง่สร้อยปลอม คืนแก่ชายชราตาบอด 

เร้นกายหายไป พร้อมสร้อยทองมีราคา

กวา่ผู้ เฒา่จะรู้ เดือดดาลเกรีย้วกราด 

“มนับงัอาจหลอกข้า ขอสาปแชง่มนัโดยพลนั 

ให้ทรัพย์สนินัน้ น�าภยัพิบตัคืินสูต่วั”

ชายอนัละโมบ จ้องดสูร้อยทองค�า 

ยา่มใจเสียใหญ่ จนมิทนัระวงัตวั 

พบเจอโจรป่า ชิงทัง้ทรัพย์ทัง้ชีวิต 

จบสิน้เชน่นี ้เพราะทรัพย์ท่ีฉ้อฉลมา

GREED 

โลภะ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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หมูบ้่านอนัหา่งไกล ภายในหบุเขา 

อดุมสดุจะคาดเดา 

ด้วยทรัพย์จากธรรมชาติ

ชาวบ้านอยูกิ่น พอเพียงพอใช้ 

ตา่งนบัถือใน เทพธรรมชาตนิัน้แล

หากอากาศดี ปลกูเก็บได้ผล ลา่สตัว์มากมี 

จะบวงสรวงตอ่ทา่นเทพ

จวบมาวนัหนึง่ พวกเขาออกเดินทางไป 

จากหบุเขาแสนไกล จนไปพบบ้านเมือง

เอะอะคลาคล�่า คนชกุวุน่วาย ของป่าท่ีน�ามา เป็นท่ีนิยม

ค้าขายแลกทอง ก�าไรงามมากล้น 

ถลงุเงินเมามาย หลงใหลสรุานารี

รีบปร่ีกลบับ้าน เลา่แจ้งแถลงความ 

ถงึคา่เงินตรา

“ตดัฟืนไปขาย ลา่สตัว์หมดป่า 

ทึง้ทรัพย์จากธรรมชาต ิแลกเหรียญทองยัว่ใจ”

6
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ำนกัหอ
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GREED 

โลภะ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตา่งเหน็ดีเหน็งาม ลืมสิน้การบชูา 

พากนัขดุทึง้จากธรรมชาต ิเพ่ือความมัง่มี

ตา่งหน้ามืดตามวั บชูาเงินแทนท่ี 

คดิวา่ธรรมชาติมัง่มี ไขวค่ว้าไมส่ิน้สดุ

ความอดุมจงึหมด กลายเป็นแร้นแค้นหนกัหนา

เม่ือไมมี่สนิค้า 

ยอ่มไมมี่เงินตรา

เม่ือผา่นวนัเวลา 

เงินตรายอ่มหมดไป

กราบวอนเทพธรรมชาต ิ

วานขอความอดุม 

ขอโทษท่ีลืมตน 

ไปผกูใจกบัทรัพย์สนิ 

ลุม่หลงเงินทอง อนัไมจี่รังยัง่ยืน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ถงึแม้กราบอ้อนวอน ความอดุมมิย้อนคืนมา

GREED 

โลภะ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ค�าสอนหนึง่กลา่ววา่ เม่ือเวลาฝนตก 

พายฝุนกระหน�่า สายฟ้าร้องค�าราม

จ�าให้ขึน้ใจวา่ อยา่สวมโลหะของมีคา่ 

เพราะมนัลอ่สายฟ้า ฟาดร่างกายเป็นเถ้าธลุี

ยกเร่ืองเลา่ของชายผู้หนึง่ 

ผู้หลงใหลการประดบัทัง้สร้อย แหวน ทัว่ร่างตน 

ทัง้ยามหลบัและยามต่ืน

ประดบัแหวนทัง้สบินิว้ ก�าไลทองเตม็ข้อแขน 

สวมสร้อยคอพนูล้น รวมทัง้รัดเกล้าอนัระย้า

มิเช่ือถงึค�าเตือน เพราะหลงใหลในวตัถ ุ

จงึเข้าทางโจรหยาบช้า ท่ีสะดดุตาเหลา่ทองค�า

วางเลห์่เพทบุาย หลอกลอ่ชายผู้คลัง่ไคล้ ในสมบตัอินันอกกาย 

สูค่วามตายในสายฝน

ชายผู้นัน้มิเฉลียว มิยอมเช่ือถงึค�าเตือน ออกจากบ้านทองล้นกาย 

สายฟ้าฟาดฝ่าร่างตน

7

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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GREED 

โลภะ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ำนกัหอ
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ตะกละ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เร่ืองเลา่ถงึฟักทอง ผลใหญ่อวบอ้วน สีส้มแสบตา ในไร่อนัหา่งไกล

มนัสดูมนัซด แดด ดนิ สายน�า้ จนผลพองหนา ลกูใหญ่กวา่พ่ีน้อง

กิน กิน กิน กิน 

พองใหญ่ พองใหญ่ 

ไมพ่อ ไมพ่อ

มนัจงึฉกุคดิ เหตไุฉนไมมี่แดด ในเวลากลางคืน

รู้สกึไมอ่ิ่ม อยากกินย่ิงกวา่นี ้เวลาย่ิงมีน้อย 

เพราะตวัมนัต้องถกูปลดิไปขาย

ฟักทองจอมเขมือบ มนัเหลือบแลเหน็ ดวงไฟในตะเกียง 

โชตชิว่งดัง่ดวงอาทิตย์

กลิง้ตวัเข้าใกล้ ดวงไฟอนัร้อนรุ่ม มนัฉกุคดิได้ วา่น่ีคือแดดตอนกลางคืน

หากมนักลืนกิน ดวงไฟกระจิริด มนัจะอ่ิม มนัจะพอง

มนักลืนมนักิน ไมเ่พียงไมอ่ิ่มท้อง 

หากแตไ่ฟดวงน้อย กลบัแผลงฤทธิ�แผดเผา

ฟักทองสีส้ม ตวัเรืองแสงไฟ มอดไหม้จากภายใน 

จนเหลือเพียงเถ้าธลุีดนิ

1
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กลา่วถงึชายอ้วน ไขมนัจบัตวัหนา 

รอบเอวกว้างหนา สามคนโอบยงัไมพ่อ

เนือ้ตวัเทอะทะ มือใหญ่อวบอ้วน 

แก้มย้อยกระเพ่ือม เชน่ผู้ ช่ืนชอบด่ืมกิน

สองมือหมัน่ขยนั คว้าของเข้าปาก 

เขมือบ เคีย้ว ซด กลืน

ชายอ้วนกินไมเ่ลือก คว้าทกุอยา่งเข้าปาก 

แม้แตด่นิก็ขดุมากิน แม้แตไ่ม้ก็โคน่มากิน

ชาวบ้านหวัน่ผวา นัน่ปีศาจหรือวา่คน 

ตา่งอพยพหนี ลีภ้ยัจากชายผู้ กินเกินขนาด

ชายอ้วนผู้ตะกละตะกลาม กินทกุสิง่จนไมมี่เหลือ

แทะกินแผน่ดนิ กลืนกินผืนน�า้ เหลือแตค่วามโลง่ร้าง 

ในท่ีสดุกดักินตนเอง

2
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นิทานเร่ืองหนึง่ กลา่วถงึเหตรุ้ายเพราะปาก 

อนัมีเร่ืองราวกลา่วถงึ ความตะกละเป็นเหตุ

กลา่วถงึพอ่มดหนึง่ทา่น แก่ชราตวัสงูโยง่ 

สวมหมวกทรงยาว รวมทัง้เสือ้คลมุแสนสงา่

มีเวทมนต์นบัหม่ืนนบัพนั แม้พระราชายงัเกรงขาม เคารพผู้ใช้มนตรา 

อายยืุนยาวนบัพนัปี

โอ้! พอ่มดผู้วิเศษ ผู้ เป็นเลศิด้านคาถา 

หากแตมี่นิสยัชอบร�่าสรุา ไมย่บัยัง้ในการด่ืมกิน

ไมว่า่ใครตา่งรู้ เม่ือด่ืมเข้าไปแล้วจะกลา่วมาก ไมมี่สติพดูไมย่ัง้ 

เม่ือฟืน้ต่ืนก็ลืมทกุสิง่อนั

อยูม่าวนัหนึง่ ในคืนเหน็บหนาว พอ่มดชรา แวะด่ืมสรุาข้างทาง 

ด่ืมกินอยา่งช้าช้า มิหยดุยัง้ มิหยดุยัง้

มนึเมาจนมิรู้ตวั โบกไม้เท้าร่ายคาถา ให้แผน่ดนิเคลื่อนไหว 

โยกไปโยกมา ดจุอยูบ่นเรืออนัก�าลงัอบัปาง

เม่ือฟืน้คืนสติ กลบัพบวา่รอบด้านพลนัโลง่ร้าง มิเหลือสิง่ใดเป็นรูปร่าง 

สิง่ก่อสร้างกลายเป็นซากแหง่ความทรงจ�า

3
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ชาวบ้าน พระราชาตา่งโมโห 

เจ้าพอ่มดผู้ทรงฤทธิ� 

แตก่ลบัมนึเมาไมมี่สต ิ

ท�าลายบ้านเมืองพินาศไป 

พระราชาออกปากเนรเทศ 

ให้ผู้วิเศษไมห่วนกลบั

GLUTTONY 

ตะกละ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เร่ืองเลา่กลา่วถงึ นิทานสองพ่ีน้อง เก่ียวกบัเดก็ทัง้สอง ผู้ซกุซนเหนือใคร

เดก็น้อยทัง้สอง เข้าไปเลน่ในป่าใหญ่ เมินเฉยค�าเตือนของมารดาผู้อารี

ลกึเข้าไป เดก็น้อยหลงทาง มองไปรอบข้าง 

เหน็แตพ่งไพรสงูใหญ่ ก่ิงแมกไม้หนา บดบงัผืนฟ้า

เดก็น้อยทัง้สอง จบัมือไมใ่ห้คลาด ขม่ความหวัน่กลวั จนไปถงึลานโลง่

“นัน่ไง นัน่ไง เหน็อะไรตรงนัน้” 

พ่ีชายชีช้วน ให้น้องมองดขูึน้ไป

น้องสาวป้องปาก กระตกุแขนเสือ้พ่ีชาย 

“นัน่มนัคือบ้าน เป็นบ้านขนมหวาน!”

เดก็น้อยท้องหิว เพราะเดนิทางรอนแรม 

ตรงดิง่เข้าไป มิสนใจผู้ใด

4
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ำนกัหอ

สมุดกลาง



“เราจะกินได้ไหม น่ีมนับ้านใครกนั” 

น้องสาวร้องถาม น�า้ลายสอเตม็ปาก

“เราจะรีบกินรีบกลบั ไมมี่ใครรู้” 

พ่ีชายรีบพดู คว้าบานหน้าตา่งมากิน

สองพ่ีน้อง ดงึทึง้บ้านขนมหวาน 

เข้าปากอยา่งส�าราญ เม่ืออ่ิมก็นอนตีพงุ 

ขนมหวานอร่อยนกัหนา กินเทา่ไรก็ไมอ่ยากพอ

“พ่ีชายวา่ เราควรขนกลบัไปกิน”

สองพ่ีน้อง กอบโกยขนม ทัง้ลกูกวาดแสนกล 

จนเตม็กระเป๋าล้นปร่ี 

จากบ้านขนมหวานสดสวย กลายเป็นบ้านผพุงั

กวา่จะรีบรุดหนี ก็เจอเสียงตวาดก้องฟ้า 

ของนางแมม่ดอนัแสนโกรธา

GLUTTONY 

ตะกละ
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“เหตใุดจงึกินบ้านข้า เจ้าอ้วนตวัน้อยทัง้สองตวั หากกินเพ่ืออ่ิมท้อง 

ข้าจกัมิวา่สกัค�าเดียว มิใชต่ะกละขนกลบัไป 

ท�าลายบ้านข้าอนัแสนภมิูใจ ข้าจกัลงโทษเจ้า จงมาเป็นอาหารของข้า”

แมม่ดจบัเดก็ทัง้สอง ลงหมอสีด�าใบใหญ่ 

ตุน๋เดก็อ้วนจนกลมกลอ่ม เป็นอาหารเยน็มือ้ดกึ

   ส
ำนกัหอ
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เดก็น้อยผู้หนึง่ เกิดในสลมัยากจน 

ผา่ยผอมเหน็ซ่ีโครง อดอยากปากแห้ง

ตดินิสยักินไมเ่ลือก จบัเข้าปากทกุสิง่อนั 

ทัง้หน ูทัง้แมลง กลืนกินโดยไว

เม่ือโตขึน้มา นิสยัแก้ไมห่าย คว้าจบัสิง่ใด รีบกลืนเข้าไป 

กลวัผู้ อ่ืนแยง่เอาไปกิน

ตดินิสยักินเร็ว จบัอะไรก็กลืนอยา่งเดียว ไมด่ไูมม่อง เพราะกลวัไมมี่กิน

กลืน กลืน กลืน กลืน ไมมี่เคีย้ว

ทัง้ลกูเจี�ยบ แมไ่ก่พอ่ไก่ กลืนมนัเข้าไปทัง้ตวั

สดุท้ายแล้ว ท้องเต้นดุ๊กดิ�ก สิง่ท่ีคว้าเข้าปากไป ยงัไมต่ายเสียทกุตวั

เจ็บปวดรวดร้าว กระเพาะสัน่ไหว 

ลกูเป็ด ลกูไก่จากข้างใน พากนัจิกตวัออกมาจากท้อง

5

122

หมายเลขเจ็ด

เดก็น้อยผู้หนึง่ เกิดในสลมัยากจน 

ผา่ยผอมเหน็ซ่ีโครง อดอยากปากแห้ง

ตดินิสยักินไมเ่ลือก จบัเข้าปากทกุสิง่อนั 

ทัง้หน ูทัง้แมลง กลืนกินโดยไว

เม่ือโตขึน้มา นิสยัแก้ไมห่าย คว้าจบัสิง่ใด รีบกลืนเข้าไป 

กลวัผู้ อ่ืนแยง่เอาไปกิน

ตดินิสยักินเร็ว จบัอะไรก็กลืนอยา่งเดียว ไมด่ไูมม่อง เพราะกลวัไมมี่กิน

กลืน กลืน กลืน กลืน ไมมี่เคีย้ว

ทัง้ลกูเจี�ยบ แมไ่ก่พอ่ไก่ กลืนมนัเข้าไปทัง้ตวั

สดุท้ายแล้ว ท้องเต้นดุ๊กดิ�ก สิง่ท่ีคว้าเข้าปากไป ยงัไมต่ายเสียทกุตวั

เจ็บปวดรวดร้าว กระเพาะสัน่ไหว 

ลกูเป็ด ลกูไก่จากข้างใน พากนัจิกตวัออกมาจากท้อง
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124

กลา่วถงึเจ้าผีเสือ้ ผู้ มีปีกอนัสดสวย บนิเริงร่าในสวนดอกไม้

หนึง่เป็นผีเสือ้จอมตะกละ เท่ียวโผบนิชิมน�า้หวานไมเ่ลือกหน้า 

หยดุชิม หยดุชิม มวลดอกไม้ 

ไมเ่ลด็ลอดแม้เพียงแตด่อกเดียว

เหลา่ผีเสือ้ตวัอ่ืนพลนัหนา่ยแหนง กบัผีเสือ้จอมตะกละไมแ่บง่ปัน 

มิยอมเหลือน�า้หวานแก่เพ่ือนพ้อง 

มวัเตมิเตม็กระเพาะตนเองเพียงอยา่งเดียว

เจ้าผีเสือ้จอมเขมือบบนิรุดหน้า เหน็ดอกไม้แปลกตาไมเ่คยคุ้น 

มีกลิน่หอมยัว่ใจให้ลิม้ลอง

6

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



125125

เจ้าดอกไม้สีเขียวตลอดตวั อ้ากลีบกว้างคล้ายปากนา่พิศวง 

ลอ่ผีเสือ้ตะกละให้ดอมดม 

เข้ามาใกล้ เข้ามาใกล้ ลองชิมดู

เจ้าผีเสือ้อนัแสนตะกละตะกลาม ไมท่นัฟังเสียงเรียกจากผองเพ่ือน 

นกึวา่สหายตนอ่ืนคิดยือ้แยง่ จงึโผบนิเข้าชิมน�า้หวานดู

พอเข้าใกล้ตกัตวงความหอมหวาน เจ้าดอกไม้พลนัหบุกลีบเป็นกรงขงั 

เจ้าผีเสือ้ตวัหนกัหลบไมท่นั กลายเป็นอาหารอนัโอชา

GLUTTONY 

ตะกละ
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กลา่วถงึเจ้าสกุร ตวัอวบอ้วนสีชมพ ู

คลกุตวัอยูใ่นดนิโคลน เขมือบกินทกุสิง่อนั

มนัมีลกูน้อยหลายครอก ทกุตวัล้วนอ้วนท้วนสมบรูณ์ดี 

เพราะตา่งพากนัยือ้แยง่ นมจากเต้าของมารดา

เม่ือด่ืม 

เม่ือกิน

มารดาก็หิวโหย

แตแ่มกิ่นเทา่ไรก็ไมพ่อ กบัสว่นตา่งท่ีลกูหมตูา่งแยง่ชิง

หิว หิว หิว

แมห่มหิูวจนตาลาย เขมือบลกูน้อยตน ไมเ่หลือสกัตวัเดียว

7
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130

เลา่ถงึชายอนัมัง่คัง่ ด้วยทรัพย์สมบตัมิหาศาล 

ตกทอดจากบดิาและมารดา สูท่ายาทเชน่ตวัมนั

สขุสบายบนกองเงินกองทอง 

ไมว่า่สิง่ใดล้วนได้มา 

ทัง้แก้วแหวนเพชรจินดา 

ไมว่า่ปรารถนาสิง่ใดล้วนต้องมี

อนัตวัมนัพบเจอสตรีงาม 

ร่างอ้อนแอ้นอรชรชวนหลงใหล 

หญิงแสนสวยนัน้เจ้าเลห์่กวา่ผู้ใด 

มอมเมาชายหนุม่ด้วยโลกีย์

1
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เม่ือหมกมุน่หลงใหลในเนือ้หนงั จงึประเคนเงินทองแก่นางผู้ นี ้

ไมว่า่มอบสกัเทา่ใดล้วนไมเ่คยพอ ดงัเททองทบัถมลงทะเล

กวา่จะลืมตามองตนก็ยาวนาน 

ต้องตกใจวา่ทรัพย์อนัมหาศาล ล้วนร่อยหรอจางลงแทบหมดไป 

กลายเป็นสิน้เนือ้ประดาตวั

LUST

ราคะ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เร่ืองเลา่สยองขวญัแตก่าลก่อน 

กลา่วถงึชายหนุม่ขนุนางผู้หนึง่

อนัมีทรัพย์มากล้น ทัง้มีใบหน้าอนัคมคาย

กระทัง่วนัหนึง่อนัแสนหวาน 

เขาปรารถนาสตรีผู้หนึง่ 

ผู้ มีรูปโฉมงดงามสะดดุตา ทัง้ฉดูฉาดสดสวยสาวสะพร่ัง

เขาหลงรักรูปโฉมอนัโดดเดน่ 

หลงใหลเสียงขบักลอ่มอนัแสนหวาน 

ในท่ีสดุก็ได้ครอบครองโฉมงาม 

หลงระเริงฝักใฝ่ในเนือ้นวล

ย่ิงตกัตวงความหอมหวานย่ิงไมพ่อ 

หลงระเริงในกายสาวไมล่ืมตา เสพตดิรสใคร่อยา่งแชม่ช้า 

ละทิง้การงานหน้าท่ีตน

2
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ย่ิงหลงใหลใฝ่หาย่ิงมืดมวั 

ด�าดิง่เข้าไปไมจ่บสิน้ 

ทัง้ฟุ้ งซา่นในอารมณ์เสียสติ 

วา่โฉมงามจะตีจากตนในสกัวนั

LUST
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ขนุนางหนุม่ตกต�่าอยา่งเช่ืองช้า 

สตรีรักก็ผละไปให้หงึหวง 

ไมว่า่ใครตา่งเตือนวา่ถกูลวง 

น่ีเป็นแคค่วามใคร่ใชรั่กจริง

หนุม่ขนุนางเอย่ปัดปฏิเสธ วา่ใจตนหลงรักใชห่ลงผิด 

เพราะวา่รักจงึอยากได้นางมาแนบชิด มิให้หา่งหายไปจนชัว่กาล

หนุม่ขนุนางหน้ามืดมวั หลงเนือ้กายโฉมงามขัน้เสพตดิ 

คว้าใบมีดเฉือนร่างนางทีละนิด เพ่ือฉีกคร่าเนือ้นวลท่ีหลงใหล

ปากกลา่ววา่ 

“ขอโทษนางท่ีรัก แตไ่มอ่ยากให้เจ้าผละไปไหน 

จะขอเฉือนผา่อกเอาดวงใจ มาเก็บไว้แนบกายไมใ่ห้หา่ง”

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กลา่วเสร็จก็ผา่ร่างของโฉมงาม 

ควกัดวงใจหญิงสาวมาเก็บไว้ 

กอดร่างนางอนัสิน้ลมไร้ดวงใจ จนกลายเป็นเร่ืองรักวิปริต

LUST 

ราคะ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เลา่ถงึเถาวลัย์หนามในพงไพร มนัหลงใหลในตวัพิราบขาว 

เฝ้าคดิถงึปีกสีขาวสยายกว้าง ท่ีโผบนิบนท้องฟ้าสีครามสด

เจ้าเถาวลัย์นกึขึน้มาอยากครอบครอง เจ้านกน้อยตวัจ้อยสีขาวสวย 

มนัจงึวางอบุายร้ายอนัลอ่ลวง ให้นกน้อยตดิกบัเพ่ือกกัขงั

ครัน้สบโอกาสร้ายท่ีมาถงึ เจ้าเถาวลัย์จงึร้องเรียกสง่เสียงหา 

“เจ้านกน้อยหากได้ยินจงตอบมา ข้าคือเถาวลัย์หนามอยูต่รงนี”้

เจ้านกผู้ใสซ่ือแสนฉงน 

“ทา่นเถาวลัย์มีอะไรจงึเพรียกหา มีเร่ืองใดจะให้ชว่ยจงบอกมา 

ข้ารับฟังอยูต่รงนีไ้มห่า่งไกล”

เจ้าเถาวลัย์เลน่ละครตีหน้าเศร้า เอย่ปากเลา่ความเทจ็สนกุสนาน

“อนัตวัข้าเป็นเพียงเถาวลัย์หนาม มีเส้นสายห้อยไปมาระโยงระยาง 

ครัน้วนัหนึง่โชคร้ายถกูลมพดั ร่างกายจงึพนักนัแก้ไมไ่หว 

ขอวานเจ้านกน้อย ชว่ยแกะปมคลายออกให้สบาย”

นกน้อยมีน�า้ใจ โผบนิไปใกล้จนเถาวลัย์เอือ้มถงึ 

มนักอดรัดนกน้อยหมายครอบครอง 

หนามแหลมคมจงึท่ิมกายเจ้าตวัน้อย

3
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ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กวา่จะรู้สตจิงึคลายออก จากนกน้อยท่ีมนัฝันคะนงึหา 

กลายเป็นเศษซากเนือ้อนัเยน็ชา 

จากสีขาวกลายเป็นแดงจากโลหิต

ราคะ

LUST

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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138

กลา่วถงึอศัวินผู้องอาจ สวมใสเ่กราะเงินขดัเงาวบั 

มนัมีใจใฝ่ฝันถงึหญิงงาม หญิงผู้นัน้คือองค์หญิงน้อยในนคร

เพราะต�่าต้อยจงึไมก่ล้าจะอาจเอือ้ม ได้เพียงแตใ่ฝ่ฝันคะนงึหา

ครัน้วนัหนึง่มีหมายถงึราชา จากเจ้าชายรูปงามตา่งนคร 

เนือ้จดหมายเลา่ความเป็นลายลกัษณ์ อนัมีภาษาสละสลวย 

มีใจความส�าคญันา่ฉลอง เพราะจะขออภิเษกกบัองค์หญิง

อศัวินผู้ยดึมัน่ในคณุธรรม กลบักลายเป็นชายหนุม่ผู้สิน้รัก 

ด่ืมสรุามากมายไร้สต ิมีความคิดชัว่ร้ายสกปรก

มนัคดิแยง่ชิงหญิงท่ีรัก มากกกอดให้สมรักดัง่ใจหมาย 

จะครอบครองย�่ายีให้ได้อาย มิปลอ่ยไปให้เจ้าชายตา่งนคร

อนัน�า้เมาย่ิงท�าให้ไร้สต ิมนับกุเข้าฝ่าฟันถงึตวัสาว 

กระท�าการอปัยศราคีคาว

4
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ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ครัน้สตกิลบัคืนมาถกูจบัขงั 

พระราชาจ้าวนครแสนพิโรธ ทัง้ลงโทษทัง้ตดัตอนจนสิน้เชือ้ 

ทัง้ตดัหวัเสียบประจานทัว่นคร มิให้ใครเอาเย่ียงอยา่งเป็นสนัดาน

LUST 

ราคะ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เลา่ถงึนกัรบหญิง สวยสงา่งดงามบนหลงัม้า 

ไมว่า่ใครตา่งช่ืนชมนางนานา เป็นหญิงกล้าอาจหาญไมแ่พ้ชาย

ครัน้วนัหนึง่ยกทพักลบัเม่ือสิน้ศกึ เดนิทางรอนแรมหวงัถงึบ้าน 

แวะพกัในเมืองเพ่ือพกัม้า ตา่งด่ืมเฮฮากบัสหายร่วมทพั

บรุุษกกัขฬะในหมูบ้่าน เหน็นกัรบเป็นเพียงหญิงก็เหมน็หน้า

 ซ�า้กลา่ววา่แดกดนัไมใ่ห้เกียรติ

“อนัตวัเจ้าเป็นเพียงแคส่ตรี มีท่ีไหนมาจบัดาบแสร้งห้าวหาญ 

ให้เหลา่ชายอยา่งเราต้องได้อาย 

วา่ขลาดเขลาต้องหลบหลงัคนเพศเมีย อนัตวัเจ้าเป็นเพียงแคผู่้หญิง 

มีหน้าท่ีนอนทอดกายให้ชายชม และคลอดบตุรสืบสกลุให้หมูเ่รา”

บรุุษกลา่ววา่อยา่งหยาบโลน ดวงตาเล้าโลมนา่รังเกียจ 

นกัรบหญิงมองตอบอยา่งโกรธเกรีย้ว

“อนัตวัเจ้าชา่งหยาบช้าแสนกกัขฬะ กลา่ววาจาใฝ่ต�่าไมเ่ข้าห ู

เราจะมาท้าประลองสกัรอบด ูกบัสตรีท่ีเจ้ากลา่วหยาบโลน 

เราจะใช้ดาบจริงเข้าประลอง จะเดมิพนัเป็นตายถงึชีวิต 

หากเจ้าไมป่ระลองจงรับผิด กลา่วขอโทษแล้วข้าจกัไมส่ืบความ”

บรุุษนา่รังเกียจเข้าประลอง เพราะมนัติดหยาบโลนเป็นนิสยั 

มนัไมท่ราบวา่ท�าผิดประการใด เพราะสตรีมีคา่เพียงให้ชายชม

5
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ำนกัหอ

สมุดกลาง



นกัรบหญิงฟาดฟันเข้าไปใกล้ เจ้าบรุุษมือไม้สัน่ไมท่นัหลบ 

ได้ยินเพียงเสียงลมอนัคมกริบ เพียงพริบตาศีรษะกลิง้บนพืน้ดนิ

LUST 

ราคะ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ในเมืองแหง่หนึง่ มีเร่ืองเลา่ตอ่กนัมา 

จากผู้ชอบซบุซบินินทา เร่ืองฉาวโฉ่ของผู้คน

มีเร่ืองราววา่ 

หนุม่ใหญ่หน้ามน แสนเจ้าชู้ ไมอ่ายคน ชอบเกีย้วพาหญิง

ตบแตง่ภรรยาแสนงาม แตก็่ไมพ่อใจ 

มกัเท่ียวสะสม หาบ้านเลก็บ้านน้อย

ภรรยาผู้แสนดี มิเคยเอย่ปากวา่ 

ชาวบ้านนัน้วา่ นางแสนนา่สงสาร

แตห่ากใครจะรู้ เบือ้งลกึในใจนาง ร้อนรุ่มดัง่ไฟ โกรธเกรีย้วหงึหวง

จนวนัหนึง่มาถงึ ความอดทนจงึสิน้สดุ 

จากรักกลายเป็นชงั เคียดแค้นเหลือทน

6
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ำนกัหอ
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“โอ้สามีข้า เจ้าชู้แสนกะลอ่น 

ปลิน้ปล้อนหลอกลวง ท�าลายน�า้ใจข้า 

ตอ่จากนีไ้ป ข้าจกัไมท่น 

จะตอบแทนน�า้ใจเจ้า ให้สมท่ีเจ้ากระท�ากบัข้า”

ภรรยาแสนงาม ถือขวดแก้วเจียระไน 

อนัเตม็ไปด้วยยาพิษ 

หยดมนัลงไป ลอบวางยาในมือ้ค�่า 

สามีกลืนกินดบัสิน้ในค�าเดียว

LUST

ราคะ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เลา่ถงึราชาผู้มกัมาก ทรงหลงใหลสตรีในรูปโฉม 

เม่ือทรงพบเจอหญิงโฉมงาม จงึฉดุคร่าลากตวัเข้าสูว่งั

อนัตวัหญิงเจ็บแค้นองค์กษัตริย์ 

วา่เหตใุดจงึต้องถกูกกัขงัสิน้เสรี 

ทัง้ย�่ายีให้นางต้องแปดเปือ้น

หญิงโฉมงามมิเคยแม้แย้มยิม้ แม้องค์ราชาจะเสาะหา 

ทัง้เงินทองแก้วเพชรมาล้นฟ้า 

นางมิเคยดีใจสกัครัง้เดียว

7
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ราชาบ้ารักจงึละเลย ประชาชนหม่ืนแสนมิทรงเหน็ 

ในพระเนตรมืดบอดมีเพียงนาง 

อนัเป็นหญิงท่ีตนฉดุคร่ามา

ครัน้ข้าศกึยกทพัประชิดแดน ยงัทรงละเลยตอ่หน้าท่ี 

เพราะมวัเอาใจแมโ่ฉมตรู จงึไมเ่หน็เร่ืองแผน่ดนิเป็นส�าคญั

ข้าศกึยกทพัเข้ามาใกล้ ฆา่ทหารหม่ืนแสนจนหมดสิน้ 

เหยียบเท้าเข้าวงัยดึบลัลงัก์ 

ปาดคอราชนัย์ผู้ มืดมวั

LUST

ราคะ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แนวคิดเร่ืองบาปต้นเจ็ดประการมิได้มีรากก�าเนิดมาจากคมัภีร์

ไบเบลิ แตเ่ดมิบญัญตัขิึน้โดยทา่นอีวากรีอสุแหง่ปอนตสุ นกัเทววิทยาใน

ศตวรรษท่ี 4 ผู้อพยพจากเอเชียไมเนอร์มายงัอียิปต์  โดยมีอยูแ่ปดประการ 

คือ ราคะ ตะกละ โลภ เศร้า เกียจคร้าน โมโห ทะนงตวั และจองหอง

บาปตนเจ็ดประการ

148
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จนกระทัง่ในศตวรรษท่ี 6 พระสนัตะปาปาเกรกอรี (Gregory the 

Great) ได้ประมวลเป็นบาปต้นทัง้เจ็ด จนกลายเป็นประเพณีสบืตอ่กนัมา 

บาปต้นถกูจดัล�าดบัตามความหนกัหนาสาหสัท่ีเพ่ิมขึน้และถือกนัวา่เป็น

ภยัตอ่วิญญาณท่ีใหญ่หลวงท่ีสดุ เป็นต้นเหตขุองบาปอ่ืนๆ ทัง้ปวง เม่ือ

บาปบางประการถกูจดัเข้ากลุม่เดียวกนัและยงัใช้ศพัท์เรียกท่ีใกล้เคียง

กันจนเปลี่ยนใช้สลบัไปมา ในท่ีสุดล�าดบัรายช่ือจึงวิวฒัน์มาเป็นเจ็ด

ประการท่ีเราคุ้นเคย ได้แก่ ราคะ ตะกละ โลภะ เกียจคร้าน โทสะ ริษยา 

และจองหอง

ประการท่ีเราคุ้นเคย ได้แก่ ราคะ ตะกละ โลภะ เกียจคร้าน โทสะ ริษยา 

และจองหอง

โดยความหมายท่ีแท้จริงของบาปต้น คือ ทา่ที แนวโน้ม ท่ีจะน�า

ไปสูบ่าป ดงันัน้ จงึเป็นเพียงต้นเหตขุองการท�าบาป มากกวา่จะเป็นตวั

บาปเสียเอง ในการแปลหนงัสือค�าสอนพระศาสนจกัรเป็นภาษาไทยใน

ครัง้แรก ใช้ค�าวา่ ‘บาปต้น’ เพราะต้องการสือ่วา่เป็นต้นเหตขุองการ กระท�า

บาป ไมใ่ชบ่าปเบือ้งต้น

APPENDIX

ภาคผนวก

   ส
ำนกัหอ
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บาปทัง้เจ็ดประการสามารถ แบง่ได้ดงันี ้

จองหอง (Pride)

จองหอง คือ การยกตนข่มทา่น ทะนงตนเกินขอบเขตท่ีเป็นจริง 

บาปจองหองน�าไปสู่ความมกัใหญ่ใฝ่สงูเกินประมาณ โอ้อวดเกินเหต ุ

หมายรวมถงึ เจ้าทิฐิ เช่ือภมิูใจในตนเอง โอ้อวด ขีโ้ม้ วางมาด ไมต้่องการ

ค�าแนะน�า ถือตวั หย่ิงยโส มกัใหญ่ใฝ่สงูโดยไมรู้่จกัประมาณตนเอง

จองหอง ถือเป็นยอดแหง่บาปทัง้ปวง รักหลงในอ�านาจตนเองมาก

เกินไป โดยเฉพาะเปรียบตนกบัพระเจ้า

สญัลกัษณ์แทนบาปจองหอง คือ นกยงู

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ริษยา (Envy)

ริษยา คือ เสียใจเม่ือคนอ่ืนได้ดี และยินดีเม่ือคนอ่ืนได้ร้าย บาป

ริษยาน�าสู่ความเกลียดชัง การหม่ินประมาทใส่ร้าย การผูกพยาบาท 

ทะเลาะวิวาท หมายรวมถงึ เกลียดชงั ซบุซบินินทา กลา่วร้ายป้ายสี ไม่

ชอบให้คนอ่ืนได้ดีกวา่ตนเอง

ริษยา อาจกลา่วคือ การไมย่อมรับผู้ อ่ืนท่ีมีสิง่ตา่งๆ ดีกวา่ตนเอง 

ทัง้ด้านสมบตัิ รูปร่าง นิสยั และความส�าเร็จ ความอิจฉาเป็นพฒันาตอ่

จากตะกละเป็นโลภะท่ีสดุขัว้

สญัลกัษณ์แทนบาปริษยา คือ งู

APPENDIX

ภาคผนวก

สญัลกัษณ์แทนบาปริษยา คือ งู
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โทสะ (Wrath)

โทสะ คือ ความวุน่วายใจนอกลูน่อกทาง ท�าให้ชิงชงับคุคลหรือ

สิง่ท่ีมาขดัอารมณ์ เม่ือโกรธก็ขาดสต ิจงึก่ออาชญากรรมได้มากมาย เชน่ 

ดา่แชง่ ทบุตี ฆา่ หมายรวมถงึ ความฉนุเฉียว อาฆาต แก้แค้น ไมส่ะกด

อารมณ์

โทสะ อาจกลา่วคือ ความโกรธเคืองพยาบาทท่ีขาดความเหมาะ

สม การมุ่งร้ายท่ีจะท�าสิ่งต่างๆ แก่คนท่ีตนไม่ชอบ น�าไปสู่การฆ่าและ

ฆาตกรรม

สญัลกัษณ์แทนบาปโทสะ คือ เสือสญัลกัษณ์แทนบาปโทสะ คือ เสือ
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ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เกียจคร้าน (Sloth)

เกียจคร้าน คือ ไม่อยากท�างาน หรือเลินเล่อต่อหน้าท่ี บาป

เกียจคร้านเปิดชอ่งให้แก่การประจญลอ่ลวงทกุชนิด มนัน�าไปสูค่วามเฉ่ือย

ชา ความยากจน ความเสียใจ และความหนา่ยแหนงชีวิต หมายรวมถงึ 

ความเฉ่ือยชา ลงัเล ไมใ่สใ่จ ท้อถอย ขาดความรับผิดชอบ ไมส่ม�่าเสมอ 

ตามใจตนเอง รักความสบาย ผดัวนัประกนัพรุ่ง

เกียจคร้าน อาจกลา่วได้คือ ผู้ ไม่สนใจใยดีต่อการเปลี่ยนแปลง

ของสิง่รอบข้าง ใช้เวลาอยา่งไร้คา่ ปลอ่ยให้ผู้ อ่ืนท�างานหนกัเพ่ือตนเอง 

ปลอ่ยปละละเลยหน้าท่ีตน โดยเฉพาะการละเลยท่ีจะเคารพพระเจ้าด้วย

สญัลกัษณ์แทนบาปเกียจคร้าน คือ เตา่สญัลกัษณ์แทนบาปเกียจคร้าน คือ เตา่
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ำนกัหอ

สมุดกลาง
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โลภะ (Greed)

โลภะ คือ การผกูใจอยูก่บัทรัพย์สมบตัิตา่งๆ เชน่ เงินทอง บชูา

เงินเป็นพระเจ้าจนลมืคดิถงึพระ ไมย่อมเหลยีวแลชว่ยเหลอืผู้ตกยาก บาป

โลภะน�าไปสูก่ารขโมย การฉ้อฉลกลโกง การทะเลาะวิวาท ฯลฯ หมาย

รวมถงึ การปรารถนาในสิง่ของนอกกายมากเกินความพอดี ยดึมัน่ถือมัน่

ในสิง่ของทางโลก วตัถนิุยม สะสม ขาดเมตตา ขาดความเผ่ือแผ ่ใจแคบ

และไมส่งเคราะห์ชว่ยเหลือผู้คน

โลภะ กลา่วได้คือ ความทะเยอทะยานอนัแรงกล้าในการได้มาซึง่

ทรัพย์สนิและอ�านาจโดยไมค่�านงึถงึแนวทางหรือคณุธรรมในการได้มา 

รวมทัง้การหาทรัพย์อยา่งทจุริตมาใช้เพ่ือประโยชน์ทางศาสนาด้วย

สญัลกัษณ์แทนบาปโลภะ คือ หมาป่า

รวมทัง้การหาทรัพย์อยา่งทจุริตมาใช้เพ่ือประโยชน์ทางศาสนาด้วย

สญัลกัษณ์แทนบาปโลภะ คือ หมาป่า
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ำนกัหอ
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ตะกละ (Gluttony)

ตะกละ คือ ชอบกินเกินขนาด หรือเพราะเหน็แก่ความสนกุ ปรกติ

เราต้องกินเพ่ืออยู ่มิใชอ่ยูเ่พ่ือกิน หมายรวมถงึ การคดิพดูแตเ่ร่ืองอาหาร 

ไมย่บัยัง้ในการด่ืม มมูมาม มกัได้ตลอดเวลา ไมพ่อใจกบัสิง่ท่ีตนมี

ตะกละ อาจกล่าวได้คือ การสนองความต้องการโดยไม่ยัง้คิด 

ท�าให้มีเวลาสรรเสริญพระเจ้าน้อยลง เป็นบาปท่ีสามารถชกัจงูไปท�าบาป

อยา่งอ่ืนได้ เชน่ ฆา่เพราะความหิว ตะกละยงัแบง่ออกเป็น กินเร็วเกินไป 

กินแพงเกินไป กินมากเกินไป กินอยา่งกระตือรือร้นมากเกินไป กินอยา่ง

ประณีตมากเกินไป และกินอยา่งแรงกล้ามากเกินไป

สญัลกัษณ์แทนบาปตะกละ คือ หมู
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ราคะ (Lust)

ราคะ คือ การใฝ่หาความสนกุฝ่ายเนือ้หนงัทางเพศกบัตนเอง หรือ

ผู้ อ่ืน นอกขอบขา่ยวตัถปุระสงค์ของศีลสมรส หมายรวมถงึ การหมกมุน่ 

ฝักใฝ่อยู่แต่ฝ่ายเนือ้หนงั กิริยาวาจาหยาบโลน ไม่รักษาเกียรติศกัดิ�ศรี 

แตง่กายลอ่แหลม ความคิดสกปรก ลุม่หลง

ราคะ อาจกลา่วได้คือ การคิดในทางเส่ือม ต้องการความเร้าใจ 

หมกมุน่ทางเพศท่ีมากจนเกินไป ความใคร่ท่ีเกิดขึน้ในทางทจุริต เชน่ การ

ขม่ขืน มีชู้

สญัลกัษณ์แทนบาปราคะ คือ แพะสญัลกัษณ์แทนบาปราคะ คือ แพะ
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ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บาปเจด็ประการ

จองหอง

ริษยา

โทสะ

เกียจคร้าน

โลภะ

ตะกละ

ราคะ

เราจะนํามาร้อยเรียงเป็นเรื�องราว

ดาํเนินเรื�องเล่าไปทั�งเจด็บท

สอดประสานเส้นสายเป็นลายภาพ

กล่าวถงึสาเหตุแห่งบาปทั�งเจด็ข้อ
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