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 The  purpose  of  this  research  is  to  provide  an  analytical  study  of    3  Khmer  
novels  which  won  the  Prah  Sihanuraj  award  in  1999 entitled  “Black  Cloud”  which  was  
written  in  Khmer  by  Hua  Yad  “The  spirit  of  the  Buddism’cave”  was  written  by  Ngat   
Sophan  and  “The  Ocean  Heart”  was  written  by  Ut   Wutta.       
 

 This  research  work  consists of  6 chapters. In the introduction it deals the  
background  and  the  importance  of  the  problems,  the  aims  and  the  objectives,  scope,  
benefits, preliminary  of  research  method  procedure  of  this  research . The second chapter  
deals with background  knowledge  of  these  novels  . The  third  chapter is  the  theory to  
analize  these  novels.  The forth chapter  deals  with  an  analytical  study  of  the  component  
factors  of  these  novels  as  structure,  scenes,  characters  and  forms  to  compose  this  novel. 
The fifth  is about  reflections  on  Khmer  societies  and  culture  occurring  in  the  novels. . And 
the last  chapter is the conclusion. 
 

 The result  of  this  research  can  be  summarized  that  these  3  novels   contain  
good   structures  due  to  the  conflicts  and  problems  that  affect  the  way  of  life  of  the  
characters.  The  reality of  scenes  and  characters.  Including  show  the  picture  of  their  culture 
and  custom,  social  value  and  beliefs. 
 

 All  of  these  things  give  pleasure  to  the  readers  that  these  3  novels  suitable  to  
win  the  Prah  Sihanu  award  in  1999. 
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และแบงเบาความทุกขของผูวิจัยได  ตั้งแตวิทยานิพนธเลมนี้ยังไมเร่ิมกอเกิดขึ้นในสมองของผูวิจัย  
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กล่ินนอย   ประธานกรรมการ   และรองศาสตราจารยประยูร   ทรงศิลป  กรรมการ 
 ขอกราบขอบพระคุณอาจารยกังวล คัชชิมา ผูจุดประกายความคิดในการทําวิทยานิพนธ 
เร่ืองนี้  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรวรรณ   บุญญฤทธิ์  ผูใหคําแนะนําเกี่ยวกับหัวขอวิทยานิพนธ  
อาจารยบัญญัติ  สาลี  แหงมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ผูแนะนําแหลงขอมูล  รองศาสตราจารย      
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หัวขอวิทยานิพนธ 
 ขอขอบพระคุณพันโทนติ ิ   ทิพยศรีนิมิต  แหงโรงเรียนรักษาดินแดน  ที่ใหความกรณุา
และหวงใยในการทําวิทยานพินธ  ขณะทีผู่วิจัยกําลังศึกษาหลักสูตรนายทหาร  ณ  ที่นั่น   พี่ ๆ  
เพื่อน ๆ  และนอง ๆ จากกองวิชาภาษาไทย  โรงเรียนเตรียมทหาร  ที่คอยใหกําลังใจ   และเพื่อน ๆ  
หลักสูตรนักเรยีนนายทหารรุนที่  88  ทุกนายสําหรับแรงสนับสนุนที่สําคัญ 
 ขอขอบคุณพี่ ๆ  เพื่อน ๆ  และนอง ๆ คณะโบราณคด ี  ทุกคน  รวมถึงนักเรียนเตรียม
ทหาร รุน 48, 49   สําหรับการชวยเหลือ  ความหวงใย  และกําลังใจทีม่อบให  ซ่ึงผูวิจัยรูสึกซาบซึ้ง
เปนอยางยิ่ง  และจะจดจําตลอดไป 
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บทท่ี  1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมา และความสําคญัของปญหา 
 

 วรรณกรรม คือ ศิลปกรรมประเภทหนึ่งเปรียบไดกับจิตรกรรมหรือประติมากรรม
วรรณกรรมมีรูปเปนหนังสือ ซ่ึงอาจเขียนอยูในสมุดไทย  หรือพิมพในสมุดฝร่ัง ซ่ึงในปจจุบันนี้เรา
เรียกวาหนังสือเลมหนึ่ง หรือเปนบทความออกอากาศทางวิทย ุเปนคําอวยพร เปนขอความเรียบเรียง
ลงในหนังสือพิมพหรือนิตยสาร ซ่ึงมักเรียกกันวาบทความ วัสดุซ่ึงประกอบขึ้นเปนวรรณกรรม  คือ
ภาษาที่เขียนลงเปนตัวอักษร  วรรณกรรมเปนการสื่อสารอยางหนึ่ง  คือมี “สาร” ไดแกความคิดหรือ
ความหมายของผูเขียน  มีผูสงสารคือผูเขียน  และมีผูรับสารคือผูอาน1 
 นวนิยายจัดเปนวรรณกรรมประเภทหนึ่งซึ่งเปนรูปแบบของงานวรรณกรรมที่เปนที ่    
แพรหลายมากในปจจุบัน นวนิยายในนิยามของธวัช ปุณโณทก คือ “นิยายที่มีการผูกเรื่องใหสมจริง  
แสดงเหตุการณ พฤติกรรมของตัวละครจําลองจากชีวิตจริงของมนุษยในสังคม โดยผูประพันธมี
ความมุงหมายที่จะใหความประเทืองอารมณแกผูอานเปนเปาหมายหลัก และใหความประเทือง
ปญญาเปนเปาหมายรอง”2 นวนิยายเปนงานวรรณกรรมที่สะทอนใหเห็นถึงชีวิตหรือความเปนไป
ของสังคมในแตละยุคแตละสมัยไดอยางดียิ่ง  เราสามารถศึกษาวิถีชีวิตของผูคน  สังคมประเพณีได
จากเรื่องราวที่ปรากฏในนวนิยาย3 ทั้งนี้เพราะการสรางสรรควรรณกรรมเปนกระบวนการสกัดหรือ
กรองประสบการณอันหลากหลาย แลวแปรรูปมาสูวรรณกรรม4 ผูสรางสรรควรรณกรรมคือกวีหรือ
ผูเขียนเปนสมาชิกคนหนึ่งของสังคม เปนคนที่เกิดในยุคใดยุคหนึ่งซึ่งมีส่ิงแวดลอม สภาพการเมือง
และเศรษฐกิจแตกตางกับสมัยอ่ืน จึงมิอาจรอดพนจากอิทธิพลของสิ่งแวดลอมในยุคสมัยของตน     
ไปได เมื่อสรางสรรคผลงานออกมา  ความรูสึก  ความคิดเห็นที่ตนมีอยูเปนสวนรวมกับคนรวมสมัย

                                             
 1   หมอมหลวงบุญเหลือ  เทพยสุวรรณ,  แวนวรรณกรรม (กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้ง  แอนด             
พับลิชช่ิง , 2539), 56. 
 2   ธวัช   ปุณโณทก,  แนวทางศึกษาวรรณกรรมปจจุบัน (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2527),  87. 
 3   บุญยงค  เกศเทศ, แลลอดวรรณกรรมไทย  (กรุงเทพฯ : โอ. เอส. พริ้นติ้ง  เฮาส, 2536), 106. 
 4   กุสุมา   รักษมณี,  สีสันวรรณคดีชุด  ดั่งรัตนะแหงโกสินทร  (กรุงเทพฯ : ศยาม, 2537),  23. 
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ก็ยอมปรากฏออกมาดวย5  ดังนั้นนวนิยายทุกเรื่องจึงเปนสิ่งสะทอนแนวคิด  พฤติกรรมของบุคคล
ในสังคมเสมอ  ถึงแมวาเนื้อหาสวนใหญของนวนิยายจะเปนเรื่องที่สมมติขึ้น แตก็เปนการสมมติที่มี
เคาโครงใกลกับความเปนจริงในชีวิตมนุษยเพราะการสมมติหรือจินตนาการของผูเขียนนวนิยายนั้น
ยอมเกิดจากประสบการณ  ส่ิงแวดลอมและความรอบรู  ตลอดจนการเล็งเห็นแกนความจริงของชีวิต
ในแตละแงมุมของนักเขียน6   
 นวนิยายเปนรูปแบบงานเขียนประเภทบันเทิงคดีอันเปนที่แพรหลายมากของงาน
วรรณกรรมเขมรในปจจุบัน  โดยมีทั้งชนิดรอยแกวและรอยกรอง  นวนิยายเขมรทั้ง 3 เร่ืองที่ผูวิจัย
เลือกมาศึกษานี้เปนชนิดรอยแกว  ซ่ึงไดรับรางวัลพระสีหนุราชในอันดับที่ 1-3  ในป ค.ศ.  1999  อัน
เปนรางวัลระดับชาติที่มอบใหแกผลงานทางวรรณกรรมอันเปนที่ยอมรับวาสมควรไดรับการยกยอง  
ทั้งดานเนื้อหา แนวคิด  ตลอดจนรูปแบบการประพันธ  ซ่ึงแตละเรื่องลวนเปนนวนิยายที่มีแนวคิด
รวมกันคือมุงเนนสั่งสอนใหคนทําความดี  โดยแฝงนัยยะแหงจริยธรรม  ผสานเขากับความบันเทิง
เพื่อจรรโลงจิตใจผูอาน  ผานเรื่องราวตาง ๆ ที่ถายทอดโดยความนึกคิด  การกระทํา  และคําพูดของ
ตัวละครแตละตัว  ที่ตางโลดแลนไปตามบทบาท  และโครงเรื่องที่ผูประพันธกําหนดไว      ซ่ึงมี
ความแตกตางกันไปทั้ง 3 เร่ือง  แตตางก็สะทอนใหเห็นถึงสภาพสังคม  วัฒนธรรม  และความเชื่อ
ตาง ๆ ของชาวเขมร  ที่ผูประพันธบรรจงสอดแทรกไวในการดําเนินชีวิตของตัวละคร ซ่ึงทําให            
ผูอานไดรับรูและเขาใจสังคม  และวัฒนธรรมของชาวเขมรเสมือนประหนึ่งไดเขาไปใกลชิดกับพวก
เขา  นวนิยายทั้ง 3 เร่ืองนี้มีโครงเรื่องที่แตกตางกัน  โดยเรื่อง  “เมฆสีดํา” ซ่ึงไดรับรางวัลที่ 1  
ประพันธโดยนายหัว   ยาด   เปนเรื่องราวของพระองคเทพ  นายแพทยหนุมราชนิกูลของกษัตริย
กัมพูชา  ซ่ึงมีพระบิดาเปนชาวกัมพูชา  และมารดาเปนชาวฝรั่งเศส  แมพระองคจะทรงเปนลูกครึ่ง
เขมร-ฝร่ังเศส  แตพระองคก็ทรงมีความรักชาติเขมร  และวัฒนธรรมเขมรอยางยิ่งยวด  และทรงมี
อุดมคติที่จะอุทิศพระวรกายเพื่อประเทศชาติในการตอตานการทุจริตบอนทําลายชาติ  และมีพระ
ประสงคที่จะสรางความเจริญดานการแพทยสมัยใหมแกสังคมเขมร  โดยเฉพาะเมื่อไดพบกับดวง  
นักศึกษาแพทยสาวที่มีเลือดรักชาติอยูเต็มกาย  ดังนั้นเมื่อทั้งสองไดพบกัน  จึงรวมมือกันตอสูฟนฝา
อุปสรรคตาง ๆ เพราะตางก็มีอุดมการณรวมกัน  จนในที่สุดก็เกิดเปนความรัก   สวนเรื่อง “ขวัญถํ้า
พระ”  ซ่ึงไดรับรางวัลที่ 2  ประพันธโดยแงด   โสภัณ  เปนเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากปมความขัดแยงทาง
ศาสนาระหวางศาสนาพราหมณไวษณพนิกาย  กับศาสนาพุทธในสมัยอาณาจักรฟูนัน  อาณาจักรอัน

                                             
 5  วิทย  ศิวะศริยานนท, วรรณคดีและวรรณคดีวิจารณ (กรุงเทพฯ : สมาคมภาษาและหนังสือ, 2504), 
184. 
 6  รัญจวน  อินทรกําแหง, ภาพชีวิตจากนวนิยาย  (กรุงเทพฯ : แพรพิทยา, 2517), 5. 
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เกาแกของกัมพูชา  โดยมีตัวละครเอกคือพิทักษ  พุทธศาสนิกชนผูซ่ึงเปนขาราชบริพารผูซ่ือสัตย
และจงรักภักดีตอแผนดินกัมพูชาอยางที่สุด   ดวยความเถรตรงและรักความถูกตอง  ประกอบกับ
ความขัดแยงทางศาสนา  ทําใหเขาถูกกลั่นแกลงสาระพัดจากกลุมคนชั่ว  แตดวยความดีงาม  และ 
บุญกุศลที่เขาไดประกอบขึ้น ณ ถํ้าพระ  จึงทําใหเขารอดพนจากภยันตรายตาง ๆ และไดรับความสุข  
และเรื่อง  “หัวใจมหาสมุทร”  ซ่ึงไดรับรางวัลที่ 3  ประพันธโดยอูจ  วุตถา เปนเรื่องราวความรักของ
หนุมสาวในเชิงพอแงแมงอน โดยเปนเรื่องราวของคูสามี-ภรรยาหนุมสาวที่ถูกบังคับใหแตงงานกัน  
โดยทั้งสองคนตางมีความคิด และคานิยมที่ตางกันเกือบสิ้นเชิง  เพราะสาครผูเปนสามี  เปนหนุม  
นักเรียนนอก  รูปหลอ  รํ่ารวย  หัวสมัยใหม  เจาชู   และไมคอยยึดถือจารีตประเพณีของชาวเขมร  
แตสร็อสผูเปนภรรยา กลับเปนหญิงสาวชาวเขมรผูเครงครัดในขนบธรรมเนียม จารีตประเพณ ี       
อันดีงามและเกาแกของชาวเขมร  จึงทําใหชีวิตแตงงานของคนทั้งสองประสบปญหา  แตดวยความดี
ของภรรยา  ประกอบกับความรูสึกสํานึกตัวของสามี  และเรื่องราวเหตุการณตาง ๆ ที่ทั้งสองตอง
เผชิญรวมกัน  ก็ทําใหเกิดความเขาใจกัน  และรักกันในที่สุด 
 นวนิยายเขมรทั้ง 3 เร่ืองที่ผูวิจัยเลือกมานี้     ตางไดรับรางวัลสําคัญในการตัดสินรางวัล 
พระสีหนุราชประจําป ค.ศ. 1999  คือรางวัลที่ 1-3  ซ่ึงเปนเหตุจูงใจประการแรกที่ทําใหผูวิจัยเกิด
ความสนใจที่จะเลือกอานวรรณกรรมทั้ง 3 เลมนี ้ เพื่อเปรียบเทียบผลงานที่ไดรับรางวัลในปเดียวกัน
แตตางอันดับกัน   ประกอบกับเมื่ออานแลวเกิดความประทับใจและซาบซึ้งกับบทประพันธ           
และศิลปะในการถายทอดเรื่องราวของนักประพันธทั้ง 3 ทานเปนอยางมาก  ที่สามารถนําเสนอ
เร่ืองราวที่มุงสั่งสอนจริยธรรมใหคนในชาติเกิดความรักชาติ  และมีพลังที่จะปกปองดูแลชาติของ
ตน  ผานเรื่องราวที่แตกตางกันดวยโครงเรื่องแตมีความรักเปนแนวคิดหลัก  โดยทั้ง 3 เร่ืองตางก็
นําเสนอแนวทางการดําเนินชีวิตที่ดีงามใหผูอานไดเลือกปฏิบัติ อันจะนําไปสูความสุขเสมือนใน
ตอนทายเรื่องตามที่นักประพันธทั้ง 3 ทานมุงหวังไว  ก็ยิ่งทําใหผูวิจัยเกิดความสนใจมากขึ้น 
 ดวยเนื้อเร่ืองที่สนุกสนาน  ตื่นเตน  และอบอุนไปดวยเร่ืองราวแหงความรักในรูปแบบ    
ตาง ๆ แตตางแฝงนัยและสงเสริมคุณธรรมในการทําความดี ที่มีแนวคิดหลักมาจากความรัก       อัน
ไดแกความรักและหวงแหนประเทศชาติของตน  ความรักและทํานุบํารุงศาสนา  ตลอดจนความรัก  
ความเมตตา  และความกตัญูตอคนในครอบครัว  ที่นวนิยายเขมรทั้ง 3 เร่ืองไดนําเสนอออกมานั้น  
ทําใหผูวิจัยเกิดความประทับใจทั้งในตัวบทประพันธ ตลอดจนกลวิธีการประพันธของนักเขียนทั้ง 3 
ทาน  ที่สามารถถายทอดเรื่องราวอันมีจุดมุงหมายหลักที่จะสงเสริมใหคนทําความดี  มีความรักตอ
กัน และที่สําคัญคือมีความรัก ความหวงแหน และความกตัญูตอประเทศชาติของตนผานการ
ดําเนินเรื่องที่สนุกสนาน  ตื่นเตน  เราใจ  อบอุนไปดวยความรัก  และประการสําคัญคือตางจบ
เร่ืองราวของตนดวยความสุขสมหวัง  ซ่ึงนับวาเปนการสรางกําลังใจ  และกอใหเกิดความจรรโลงใจ
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แกผูอานอยางแทจริง สมกับเปนบันเทิงคดีที่เปยมไปดวยคุณคาและความบันเทิง และนี่ก็เปนเหตุ    
จูงใจที่สําคัญที่สุดที่ทําใหผูวิจัยเกิดความสนใจ และตองการจะศึกษาวิเคราะหองคประกอบทาง
วรรณกรรม  รวมทั้งคุณคาของนวนิยายเขมรทั้ง 3 เร่ืองนี้ใหลึกซึ้ง  เพื่อนําเสนอวรรณกรรมเขมรที่มี
คุณคา  และนาประทับใจแกผูสนใจทั่วไป  เพื่อเปนการเผยแพรผลงานวรรณกรรมเขมรที่สมควร
ไดรับการยกยองใหเปนที่รูจักดียิ่งขึ้น 
  

ความมุงหมาย  และวัตถุประสงคของการวจัิย 
 

 1.   เพื่อศึกษาวิเคราะหองคประกอบตาง ๆ ของวรรณกรรมเขมรที่ไดรับรางวัล           
พระสีหนุราชประจําป ค.ศ. 1999  อันดับที ่1-3 
 2.     เพื่อวเิคราะหคุณคาของวรรณกรรมเขมรทั้ง 3 เร่ือง 
 3.     เพื่อนําเสนอลักษณะการประพันธของวรรณกรรมเขมรที่ไดรับรางวัลระดับชาต ิ
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 

 1.     วิทยานิพนธเลมนี้ มุงศึกษาวิเคราะหวรรณกรรมเขมรที่ไดรับรางวัลพระสีหนุราช
ประเภทรอยแกวอันดับที่ 1-3  ประจําป ค.ศ.1999  จํานวน 3 เร่ือง  ไดแกรางวัลที่ 1  เร่ือง “เมฆสีดํา” 
ของหัว   ยาด     รางวัลที่ 2  เร่ือง  “ขวัญถํ้าพระ”   ของแงด   โสภัณ     รางวัลที่ 3  เร่ือง  “หัวใจ
มหาสมุทร”   ของอูจ   วุตถา      โดยศึกษาองคประกอบตาง ๆ ทางวรรณกรรมอันไดแก โครงเรื่อง  
ฉาก  ตัวละคร  บทสนทนา  และกลวิธีการประพันธ    
 2.   วิเคราะหคุณคาที่ไดรับจากวรรณกรรมเขมรทั้ง 3 เร่ืองนี้  ในดานสังคม  ความเชื่อ  
และ จริยธรรม 

 

ขั้นตอนของการวิจัย 
 

 1.       ศึกษาและทําความเขาใจวรรณกรรมเขมรทั้ง 3 เร่ือง    
  2.       คนควาแนวคิดและทฤษฎีที่ใชในการวิเคราะหองคประกอบของวรรณกรรมเขมร
ทั้ง 3 เร่ือง     
                 3.      วิเคราะหองคประกอบของวรรณกรรมเขมรทั้ง 3 เร่ือง     
 4.     วิเคราะหคุณคาของวรรณกรรมเขมรทั้ง 3 เร่ือง 
 5.     สรุปผลการวิเคราะห 
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 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
 

 1.  ไดเขาใจองคประกอบตาง ๆ ของวรรณกรรมเขมรที่เลือกมาศึกษาอันจะเปน
แนวทางในการศึกษาวรรณกรรมเขมรแกผูที่สนใจทั่วไป   
 2. เห็นคุณคาที่สะทอนจากงานวรรณกรรมเขมรที่ไดรับรางวัลพระสีหนุราชที่เลือกมา
ศึกษาและนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 3.   เปนการนําเสนอลักษณะการประพันธของวรรณกรรมเขมรที่ไดรับรางวัลระดับชาติ 
 

ขอตกลงเบื้องตน 
 

 1.  ในการแปลขอความบางตอนจากนวนิยายภาษาเขมรเปนภาษาไทยที่ยกมาอางอิงใน
เนื้อหาของวิทยานิพนธเลมนี้ จะใชหลักการแปลแบบเอาความโดยเลือกใชคําไทยที่มีความหมาย
ใกลเคียงกับคําเขมรมากที่สุด จะไมใชวิธีการแปลคําตอคําเนื่องจากจะทําใหภาษาไมสละสลวย  
เพราะวิทยานิพนธนี้  ผูวิจัยไมไดศึกษาภาษาโดยตรง แตมุงเนนการศึกษาวิเคราะหลักษณะการแตง
และเนื้อหาเปนหลัก ดังนั้นจึงตองการแปลใหออกมาไดใจความครบถวน และมีความราบรื่น  
สละสลวย             
 2.   การถายถอดชื่อเฉพาะที่ปรากฏในนวนิยายเขมรทั้ง 3 เร่ืองนี้  ถาเปนชื่อตัวละคร        
ที่มีเสียงหรือมีรูปคลาย  หรือใกลเคียงกับในภาษาไทย  จะถายถอดโดยใชคําในภาษาไทย  เชน       
ฎวง  เปน ดวง   นายพิทัคธ  เปน  นายพิทักษ  เปนตน  สวนชื่อตัวละครที่ออกเสียงหรือมีรูปแตกตาง
จากภาษาไทยมาก จะถายถอดดวยรูปอักษรไทยที่ใกลเคียงกับเสียงเขมรเพื่อใหคงรสชาติความเปน
วรรณกรรมเขมร  เชน  สร็อส  เปนตน  สวนชื่อสถานที่ซ่ึงเปนที่รูจักแพรหลาย  จะใชคําที่เรียกกัน
โดยทั่วไป  เชน  เมืองเสียมราบ  ในที่นี้ก็จะใชวา เมืองเสียมราฐ   
 



 
 

บทท่ี  2 
 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวรรณกรรมที่เลือกมาศึกษา 
 

 นวนิยายเขมรในจํานวน 3 เร่ืองที่เลือกมาศึกษาอันไดแกเร่ือง  “เมฆสีดํา”  “ขวัญถํ้า
พระ”  และ  “หัวใจมหาสมุทร”   มี 2 เร่ืองคือเร่ือง  “เมฆสีดํา” และเรื่อง “ขวัญถํ้าพระ”  ที่มีเนื้อหา
เกี่ยวของกับสถานการณบานเมืองกัมพูชาในอดีต  โดยเรื่อง “เมฆสีดํา” มีเนื้อหาบางตอนกลาวถึง
สถานการณบานเมืองในชวงป ค.ศ.  1960-1970  สวนเรื่อง “ขวัญถํ้าพระ”  ฉากในเรื่องอยูในที่     
ชวงระยะเวลาของอาณาจักรฟูนัน  คือสมัยศตวรรษที่  14 ดังนั้นในงานวิจัยเลมนี้จึงไดใหขอมูล
สังเขปสถานการณบานเมืองกัมพูชาในชวงป ค.ศ. 1960-1970  และขอมูลทางประวัติศาสตรในสมัย
อาณาจักรฟูนัน  ซ่ึงผูแตงไดกลาวอางอิงไวในทองเรื่องเพื่อเปนการปูพื้นฐานความเขาใจของผูอาน
ใหทราบสถานการณบานเมืองที่เกี่ยวของกับชวงระยะเวลาที่ผูประพันธกําหนดใหนวนิยายนั้น
เกิดขึ้น  เพื่อที่จะสามารถทําความเขาใจกับเนื้อหาของนวนิยาย   ตลอดจนผลกระทบซึ่ง                       
ตอเนื่องมาจากเหตุการณทางประวัติศาสตรในชวงนั้น  ซ่ึงจะสงผลกระทบตอความคิด  ทัศนคต ิ 
และสภาพชีวิตของตัวละครที่ผูเขียนตั้งใจสื่อเพื่อถายทอดใหผูอานเขาใจสาเหตุและเหตุผลของ
พฤติกรรมของตัวละคร  หรือสภาพสังคมตามทองเรื่องใหชัดเจน  และสมเหตุสมผลมากที่สุด        
อันจะนําไปสูการวิเคราะหองคประกอบตาง ๆ ทางวรรณกรรมไดชัดเจนและสะดวกยิ่งขึ้น         
สวนเรื่อง  “หัวใจมหาสมุทร”  ฉากในเรื่องเปนชวงเวลาปจจุบัน  ไมไดมีการกลาวยอนอดีต 
 

สถานการณบานเมืองในชวงระยะเวลาของนวนยิายเรื่อง  “เมฆสีดํา” 
 

 นวนิยายเรื่อง “เมฆสีดํา”  แมตามทองเรื่องฉากจะเปนเหตุการณปจจุบัน  คือชวงระยะ
ประมาณป ค.ศ. 1998-1999 แตผูแตงไดมีการกลาวอางถึงสถานการณบานเมืองของประเทศกัมพูชา
ในชวงป ค.ศ. 1960-1970  ซ่ึงเปนชวงที่บานเมืองกัมพูชากําลังมีความวุนวาย  อันเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงทางการปกครองภายหลังการไดรับอิสรภาพจากประเทศฝรั่งเศส ซ่ึงขณะนั้นอยูภายใต
การ  ปกครองของสมเด็จสีหนุ การที่ผูแตงมีการกลาวอางถึงประวัติศาสตรเหตุการณในชวงนั้น ก็
เพื่อเปนการปูพื้นความเขาใจในลักษณะพฤติกรรม รวมทั้งความเปนมาของตัวละครซึ่งมี
ความสําคัญตอการดําเนินเรื่องหลายตัว ซ่ึงไดรับอิทธิพล และผลกระทบจากสถานการณบานเมือง
ในชวงนั้น         อันสงผลใหเปนตัวกระตุน  และเปนปมในใจของตัวละครนั้น ๆ ใหมีลักษณะนิสัย  
พฤติกรรมการแสดงออก  รวมทั้งการกระทําที่มีความสําคัญตอเหตุการณในเรื่องเปนอยางมาก   

6 
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 กัมพูชาในสมยัสมเด็จสีหนุ  (ค.ศ. 1953-1970) 
 

 ตั้งแตกัมพูชาไดรับเอกราชจากฝรั่งเศสในป ค.ศ. 1945  ชาวกัมพูชาก็ยังมิไดรับความ
สงบสุขเทาที่ควร  เนื่องจากยังตองเผชิญกับปญหาความรุนแรงและยืดเยื้อ  ซ่ึงสงผลกระทบตอชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน  รวมทั้งเอกราชของชาติ  และดินแดน  อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
โดยใชกําลังหลายครั้ง  ทั้งการกอการปฏิวัติ  รัฐประหาร  และการแทรกแซงโดยใชกําลังทหารจาก
ตางประเทศ  และเกือบทุกครั้ง  ปจจัยภายนอกก็มักจะเปนพลังในการชี้นําความสําเร็จ  แตสันติภาพ
ก็คงอยูไมไดยั่งยืนในสมัยที่สมเด็จสีหนุเปนผูนํา  อันเนื่องมาจากปจจัยหลักคือการทาทายอํานาจรัฐ  
ทั้งในดานเอกราชของชาติ ดินแดน   และสงครามปฏิวัติ 1 
 สมเด็จสีหนุและพรรคสังคมราษฎรนิยมครอบงําชีวิตชาวกัมพูชาอยูเปนเวลาสิบกวาป  
และทรงถูกถอดออกจากตําแหนงโดยสมาชิกสมัชชาแหงชาติที่ทรงแตงตั้งขึ้นดวยพระองคเองใน 
ค.ศ. 1970 ซ่ึงนับเปนจุดเปลี่ยนแหงชีวิตการเมืองของพระองค  พระองคไดเขารวมเปนพันธมิตร
ทางยุทธวิธีกับกลุมฝายซายของกัมพูชา  รวมทั้งกับประเทศจีนคอมมิวนิสต    
 

 กัมพูชากับสงครามเวียดนาม 
 

 สงครามเวียดนามบั่นทอนความมั่นคงทางเศรษฐกิจของกัมพูชา และทําใหสมเด็จสีหนุ
ตองสูญเสียตําแหนง พระองคทรงสามารถขับไลพวกทหารเวียดมินหออกจากกัมพูชาได  แตก็ยังคง
มีการกอการรายตามชายแดน2 หลัง ค.ศ. 1965 สงครามเวียดนามบีบบังคับกัมพูชามากขึ้น เนื่องจาก
กองกําลังเวียดนามเหนือเขามาในกัมพูชา กัมพูชาจึงตองสูรบกับเวียดกงและสังหารชีวิตชาวเวียดกง
ไปเกือบหนึ่งพันชีวิต 
 

สถานการณบานเมืองในชวงระยะเวลาของนวนยิายเรื่อง  “ขวัญถ้ําพระ”  
 

  นวนิยายเรื่อง “ขวัญถํ้าพระ”  เปนนวนิยายที่แตงขึ้นตางระยะเวลา   โดยมีฉากตาม
ทองเรื่องอยูในสมัยฟูนัน และตัวละครที่ผูแตงอางถึงสอดคลองกับหลักฐานทางประวัติศาสตรวามี
ตัวตนจริง  ดังนั้นการที่จะศึกษาวรรณกรรมประวัติศาสตรใหเขาใจลึกซึ้ง  จึงสมควรอยางยิ่งที่ผู
ศึกษาจะตองมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตรในชวงสมัยที่ปรากฏในทองเรื่อง   

                                             
 1  เขียน   ธีระวิทย  และ  สุณัย   ผาสุข,  กัมพูชา   ประวัติศาสตร   สังคม   เศรษฐกิจ   ความม่ันคง   
การเมือง  และการตางประเทศ  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543), 104.  
 2 วนิดา   ตรงยางกูร,  ปญหาสําคัญในแหลมอินโดจีนหลังสงครามโลกครั้งที่ 2   (กรุงเทพฯ :                  
โรงพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2519), 143. 
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 อาณาจักรฟูนนั - นครอันรุงเรืองสมัยกอนเมืองพระนคร     
 

 หลักฐานเรื่องราวที่เกี่ยวกับประวัติศาสตรของเอเชียอาคเนยสวนใหญไดมาจาก
ประเทศจีน  โดยมีการกลาวไวเปนครั้งแรกในพงศาวดารราชวงศฮ่ันซึ่งเขียนขึ้นในระหวางป  พ.ศ. 
337 – 5513  นอกจากนี้หลักฐานที่ไดจากการบันทึกของนักเดินทางชาวจีนบางคน  ดังนั้นเรื่องราว
ตาง ๆ ของอาณาจักรฟูนันโดยมากจึงไดมาจากจดหมายเหตุจีน ช่ือของประเทศกัมพูชาในสมัยนั้น
ถูกคนพบในเอกสารที่เปนอักษรจีน  ซ่ึงจากการอานในสมัยปจจุบันเรียกวา  “ฟูนัน”  แตตามการ
ศึกษาวิจัยของนักวิชาการอิสระดานเขมรวิทยา  มีการยืนยันวา  คืออักษรเขียนคําวา  “บาพนม” ซ่ึง
เปนคําที่มีความหมายเกี่ยวของกับงานรื่นเริงอันเกาแกของพระมหากษัตริยเขมร คือ คุรุงบนม    
(กรุงพนม) ซ่ึงมีความหมายวาเปนมหากษัตริยบพิตร4 
 

 ความเปนอยูของชาวฟูนัน 
 

 จากหลักฐานเอกสารตาง ๆ ที่ใหเร่ืองราวเกี่ยวกับชนชาติในแถบเอเชียอาคเนย  ทําให
ทราบวาอาชีพของชนชาติที่ตั้งถ่ินฐานบานเรือนอยูริมน้ํา  สวนใหญมักมีอาชีพเกษตรกรรม  ดังนั้นก็
อาจสันนิษฐานไดวา  ชาวฟูนันก็คงจะมีอาชีพเกษตรกรรมเชนเดียวกัน  สวนดานวัฒนธรรม  แมวา
อาณาจักรฟูนันจะไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอินเดียมาก  แตก็ยังมีการรักษาประเพณีมอญ-เขมร  
ดวยการผสมกลมกลืนกับวัฒนธรรมใหม ๆ ที่เขามาจากอินเดียใต  โดยเฉพาะดานพุทธศาสนากับ
ศาสนาพราหมณ ซ่ึงตั้งแตเดิมมา การเผยแพรศาสนาเหลานี้มายังศูนยกลางของวัฒนธรรมเขมรได
เกิดการตอตานกับความเชื่อดานเทพเจา  และการนับถือผีบรรพบุรุษที่มีอยูเดิม 
 

 การนับถือศาสนาในอาณาจักรฟูนัน 
 

 หลักฐานที่ใหขอมูลเกี่ยวกับการนับถือศาสนาในอาณาจักรฟูนันปรากฏทั้งในศิลาจารึก
และจดหมายเหตุ  โดยศิลาจารึกสมัยตนหรือกลางพุทธศตวรรษที่ 11  จํานวน 3 หลัก  ไดช้ีใหเห็นวา
อาณาจักรฟูนันมีการนับถือทั้งศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธซึ่งรับมาจากประเทศอินเดียควบคู
กันไป  โดยมีอยู 2 หลักซึ่งคนพบบริเวณแหลมโคชินไชนา  ซ่ึงเปนของพระนางกุลประภาวดี              
อัครมเหสีของพระเจาโกณฑินยชัยวรมัน  และเจาชายคุณวรมัน-พระโอรส  ใหขอมูลเกี่ยวศาสนา

                                             
 3  บี.อาร.เพิรน, ประวัติศาสตรอาเซียอาคเนย,  แปลโดย  ม.ร.ว. จีรวัฒน   จักรพันธ  (กรุงเทพฯ : 
สมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย, 2511), 4. 
 4 ย. ย. มีเหเยว,  บรรณาธิการ, ปรวตติสาสตร สงเขบ  ไน  ปรเทสกมพุชา, แปลและเรียบเรียงโดย              

ลง  เสียม  (มอสโค : องคการพิมพเผยแพรณาอูกา, 1981), 9. 
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พราหมณลัทธิไวษณพนิกายที่แพรหลายอยูในราชวงศ  สวนจารึกหลักที่ 3  เปนของอุบาสกใน          
พุทธศาสนา  จารึกขึ้นในรัชกาลของพระเจารุทรวรมัน  ซ่ึงครองราชยตอจากพระเจาโกณฑินย       
ชัยวรมัน   
 สวนจดหมายเหตุจีนในสมัยราชวงศซี ไดอางถึงวาพระเจาโกณฑินยชัยวรมันไดสง
คณะทูตเดินทางไปยังจีนถึง 2 คร้ัง เพื่อสงเครื่องราชบรรณาการ โดยมีพระสงฆชาวอินเดียเปน     
หัวหนา  โดยกลาวไววา  “ประเพณีของอาณาจักรฟูนัน  ก็คือการถวายความเคารพแดมเหศวร  
พระองคไดเสด็จลงมาบอย ๆ บนเขาโมตัน”5  ซ่ึงมเหศวรนี้ก็คือพระอิศวร  นั่นแสดงวาอาณาจักร
ฟูนันมีการนับถือศาสนาพราหมณลัทธิไศวนิกายดวย  แตก็ปรากฏหลักฐานทางพุทธศาสนา
มากมาย  เชน  พระพุทธรูปสลักดวยหินปะการัง  เจดียงาชาง 2 องค  เปนตน  ดังนั้นจึงสรุปไดวา
อาณาจักรฟูนันมีการนับถือศาสนา ไดแก  ศาสนาพุทธ   ศาสนาพราหมณไศวนิกาย  และศาสนา
พราหมณไวษณพนิกาย  
 

เนื้อเร่ืองยอของนวนยิายเขมรทั้ง 3 เร่ือง 
 

 “เมฆสีดํา” 
 

 ตอนที ่1  คืนแหงการพบหนา 
 บายวันที่สามของเทศกาลแขงเรือซ่ึงเปนพระราชพิธีสําคัญประจําปของชาวเขมรที่จัด
ขึ้นอยางยิ่งใหญดวยบรรยากาศสนุกนานรื่นเริงของผูที่มารวมงาน ณ บริเวณแมน้ําจตุมุข หนา      
พระบรมราชวังแหงกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา  ทามกลางผูคนจํานวนมาก ดวง นักศึกษาสาวชั้น
ปที่ 2 คณะแพทยศาสตรไดซักถาม ตามาส ชายชราวัย 70 ป ดวยความใฝรู ถึงประวัติความเปนมา
ของประเพณีแขงเรือนี้ ซ่ึงตามาสไดเลาตั้งแตสมัยพระนครอันมีกองทัพเรือที่ยิ่งใหญ พรอมทั้ง
เชื่อมโยงเหตุการณที่สําคัญทางประวัติศาสตรของชาติสืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน  ในขณะที่ทั้งคู
สนทนากันอยู ที่ใกลๆ นั้น นายแพทยหนุมวัย 30 ป ลูกครึ่งเขมร – ฝร่ังเศส ซ่ึงก็คือ พระองคเจา
เขมรา หรือ  พระองคเทพ ไดทรงฟงและสนพระทัยเร่ืองราวที่ชายชราและหญิงสาวคุยกันอยูเงียบ ๆ  
 พระองคเทพผูนี้เปนเชื้อพระวงศกัมพูชา โดยพระบิดาคือพระองคเจาเขมรินทรและ
มารดาคือชาวฝรั่งเศส เมื่อมีโอกาสพระองคจึงรวมสนทนากับตามาสและดวง ดวยความที่ยังไมรูจัก
กัน และทรงมีลักษณะภายนอกไมเหมือนชาวเขมรแตพูดภาษาเขมรชัด จึงทําใหดวงและตามาส      
ถามถึงประวัติสวนพระองค พระองคเทพจึงถามตามาสวารูจักพระองคเจาเขมรินทรผูเปนแพทยที่มี
                                             
 5  หมอมเจาสุภัทรดิศ   ดิศกุล,  ศาสนาพราหมณในอาณาจักรขอม  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพพิฆเณศ, 
2516), 1-7. 
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ช่ือเสียงสมัยสังคมราษฎรนิยมหรือไม เปนเรื่องบังเอิญที่ตามาสซึ่งเดิมเปนครูดนตรีในวังรูจักกับ
พระองคเจาเขมรินทรและพระชายาชาวฝรั่งเศสเปนอยางด ีทั้งยังทราบประวัติหลังจากที่พระองคเจา  
เขมรินทรส้ินพระชนมในป 1974 วาหลังจากนั้นหนึ่งป พระชายาซึ่งเปนแพทยเชนเดียวกันไดพา
พระโอรสซึ่งขณะนั้นมีพระชนม 7 ชันษาลี้ภัยไปอยูฝร่ังเศส  
 จากนั้นพระองคเทพจึงแสดงพระองควาคือพระโอรสพระองคนั้น พรอมเลาวามารดา
ไดเล้ียงพระองคใหมีความรักชาติและวัฒนธรรมเขมร จึงทําใหพระองคมีความคิด มีพระทัย และ
การปฏิบัติพระองคเฉกเชนชาวกัมพูชาทุกประการ หลังจากที่ตามาสและดวงแนะนําตัวกับพระองค
เทพแลว เมื่อทรงทราบวาดวงเปนนักศึกษาแพทย ก็ทรงถามถึงปญหาในการเรียนและการที่ดวง
สนใจตอวิชาชีพนี้ เมื่อทราบความดังกลาว จึงทรงรับปากจะสนับสนุนดานตําราเรียนวิชาแพทย    
ซ่ึงพระองคเทพก็ทรงเริ่มชอบดวงขึ้นมาแลว ฝายดวงเองก็มีความรูสึกดีๆ กับพระองคเชนกัน 
 ทั้งสามคุยกันอยูเปนเวลานานจนค่ํา ตามาสและดวงจึงทูลลา ในขณะที่พระองคเทพ
กําลังจะชวนใหทั้งคูอยารีบกลับ จารไจ สาวสวยวัยใกลเคียงกับดวงซึ่งกําลังขับรถตามหาพระองค
อยูก็เขามาขัดจังหวะและชวนพระองคไปเสวยอาหารค่ํา พระองคปฏิเสธเพราะจะพาตามาสและดวง
ไปทานอาหาร แตทั้งสองคนก็คลาดกับพระองคแลว มากาเร็ต หญิงฝร่ังเศสที่มากับจารไจทูลวาจํา
ดวงได วาเปนนักศึกษาแพทยที่คณะฯ ซ่ึงอาจหาทางติดตอได สวนตามาสก็อาจสอบถามตอไดจาก
ดวง พระองคเทพก็ทรงนึกไดวาที่อยูตามาสก็อาจถามไดจากคนในวัง  
 ทาทีของพระองคเทพที่สังเกตไดวาทรงหวงคนทั้งสองมากโดยเฉพาะดวง จนถึงกับ
ปฏิเสธการชักชวนของจารไจ ทําใหเธอไมพอใจ จากนั้นทั้งสามก็นั่งรถออกไปจากบริเวณนั้น      
โดยจารไจเปนผูขับ 
 
 ตอนที ่2  อาจารยหนุม 
 ระหวางทางไปทานอาหาร พระองคเทพ และจารไจ ซ่ึงแตกตางกันทั้งรสนิยมและ
ความคิด ไดคุยกันในเรื่องที่ขัดแยงกันเกี่ยวกับวัฒนธรรมโดยเฉพาะการแตงกาย โดยจารไจเปนสาว
วัย 19 ป ผูนิยมวัฒนธรรมใหมจากตางประเทศ ซ่ึงตางจากพระองคเทพที่แมจะเปนลูกครึ่งและมี 
พระชนมยังไมมากแตมีความนิยมในความเปนเขมร แสดงออกอยางเห็นไดชัด ทั้งการแตงกาย 
อุปนิสัย และการดําเนินชีวิต สวนมากาเร็ตเปนชาวฝรั่งเศสวัย 28 ป เขามาอยูกัมพูชา ทํางานดาน
การแพทยและสาธารณสุข เธอเปนอาจารยดานเภสัชกรรมซึ่งเปนคนรอบคอบ ใจเย็น พูดนอย และ
เปนลูกพี่ลูกนองกับพระองคเทพ 
 เมื่อทั้งสามมาถึงรานอาหารแหงหนึ่งซึ่งเปนสถานบันเทิง ก็ไดรูจักและรวมโตะโดย
บังเอิญกับแจคกี้ คุณนายกุลาบสอ (กุหลาบขาว) และเถาแกคู ซ่ึงดูเปนผูมีอิทธิพล โดยพวกเขาได
แนะนําตัวโดยอางวาเปนชาวเขมรลี้ภัยไปอยูฮองกงและมีอาชีพเกี่ยวกับวงการภาพยนตร แจคกี้ซ่ึง
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เปนชายหนุมทาทางเจาชูและมีทาทีเปนนักเลงไดชวนจารไจไปเตนรํา และภายหลังมากาเร็ตจับได
วาแจคกี้ไดแอบผสมยาเสพติดลงในแกวเหลาของจารไจ ตอมาเกิดมีเร่ืองกันขึ้นในรานอาหารจนถึง
ขั้นกําลังจะใชอาวุธปน พระองคเทพและมากาเร็ตเห็นสถานการณไมดีจึงพาจารไจซึ่งมีอาการ      
มึนเมามากกลับ ระหวางเดินทางกลับ มากาเร็ตไดเตือนใหจารไจทราบถึงโทษภัยของยาเสพติด         
แตจารไจไมมีสติที่จะเขาใจดวยความเมาและหลงเสนหของแจคกี้ เมื่อทั้งสามออกไปไดไมนานก็
เกิดระเบิดขึ้นที่รานอาหารแหงนั้น  
 
 ตอนที ่3  หญิงสาวผูยั่วยวน 
 สองเดือนผานไปจารไจมาพบดวงที่หองสมุด ซ่ึงบัดนี้ดวงยังไมไดรับตําราเรียนจาก
พระองคเทพ ทั้งคูไดตอปากตอคํากันขึ้น จนจารไจซึ่งเริ่มติดยา โมโหจนถึงกับมีอาการอยากยา และ
จะเปนลม ทําใหดวงตองฉีดยาที่อยูในกระเปาของจารไจให เมื่ออาการดีขึ้นจารไจจึงพูดตรงๆ กับ
ดวงวาหามไปยุงเกี่ยวกับพระองคเทพอีกเพราะฐานะไมคูควรกัน แตดวงก็มีการตอบโตไปบาง       
จารไจกลาวขูดวงวาไมใหนําเรื่องนี้ไปบอกใคร จากนั้นเธอก็จากไป 
 พระองคเทพนํามารดากลับจากฝรั่งเศสเพื่อรวมงานสงกรานตปใหมเขมร โดยมี             
มากาเร็ต ตามาส จารไจและพอแมของเธอคือชัยวัฒนและงามจันทรมารับที่สนามบิน เมื่อไมพบดวง 
พระองคเทพจึงถามถึง เร่ืองของดวงจึงเปนประเด็นสนทนา มากาเร็ตทูลวาทราบวามีคนขูดวงไมให
พบกับพระองค จารไจเริ่มแสดงอาการไมพอใจ งามจันทรเมื่อเห็นบรรยากาศไมสูดีจึงเปลี่ยนเรื่อง
เปนการทองเที่ยว ชัยวัฒนจึงชวนพระองคไปเที่ยวที่เมืองไทย แตพระองคเทพตอบวาทรงชอบ
ทองเที่ยวในกัมพูชามากกวา  ตามาสซึ่งนั่งฟงอยูจึงถามถึงประวัติของครอบครัวชัยวัฒนและ              
งามจันทร 
 ชัยวัฒนเลาวาครอบครัวเขาลี้ภัยไปอยูประเทศไทย 18 ปเปลี่ยนชื่อและโอนสัญชาติเปน
ไทยรวมทั้งยึดธรรมเนียมปฏิบัติตางๆ แบบคนไทย จนกลายเปนคนไทยไปโดยอัตโนมัติ ตามาสจึง
ถามตอวาชัยวัฒนถือวาครอบครัวตนเปนไทยหรือเขมร สรางความไมพอใจจนจารไจตอวาตามาส
ดวยภาษาไทย พระองคเทพจึงทรงไกลเกลี่ยโดยกลาววาตามาสคงเปนหวงความเปลี่ยนแปลงของ
วัฒนธรรมเขมร ซ่ึงชัยวัฒน นักธุรกิจคาพลอยและเห็นประโยชนทางการคาเปนสําคัญ ไมใสใจตอ
เร่ืองนี้เลย เร่ืองวัฒนธรรมจึงเปนหัวขอสนทนาขึ้นอีก 
 เมื่อถึงบานของชัยวัฒน ซ่ึงมีสวนและสระน้ําหนาบาน พระองคเทพและจารไจเดินเลน
กันในสวนที่มีรูปสลักผูหญิงซึ่งจารไจสั่งทําจากกรุงเทพฯ ประดับอยู รูปสลักดังกลาวมีลักษณะ
สวยงามแบบ “เซ็กซี่” จึงเปนประเด็นใหทั้งสองคุยกันเรื่องวัฒนธรรมไทย – เขมร ผสมกับเรื่อง
หัวใจและความรัก โดยจารไจไดยอมรับกับพระองคเทพวารักพระองค อีกทั้งยอมรับวาตนเปนคน
ไทยรอยเปอรเซ็นต เปนโอกาสใหพระองคเทพไดกลาวเปนเชิงสั่งสอนและตักเตือนจารไจในเรื่อง
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ความรักที่ถูกตองเหมาะสม รวมทั้งแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมดานเชื้อชาติและชนชาติที่
ควรจะธํารงไวซ่ึงขนบธรรมเนียมที่ดีงามอันมีมาแตเดิมของเขมร 
 

 ตอนที ่4  ดอกไมลืมชาติเกิด 
 บายวันหนึ่งที่วัดปทุมวดี ดวงกับนายแดนผูเปนพอ มาที่วัดเพื่อทําความสะอาดและ
เคารพเจดียบรรจุอัฐิแมของดวงและบรรพบุรุษคนอื่นๆ เนื่องจากใกลวันสงกรานตปใหมเขมรแลว 
จากนั้นแจคกี้ผูเปนลูกเลี้ยงของเถาแกคูผูจัดการโรงแรมยอดเขาสีดํา เดินเขามาทักทายแดนซึ่งเปน
ลูกจางในตําแหนงสมุหบัญชีของเถาแกคู และสั่งแดนใหไปเบิกเงินในบัญชีของโรงแรมมาใหเขา 
3,000 ดอลลาร และเมื่อแดนออกไป แจคกี้จึงเขามาทักทายดวงแตดวงทําเฉยเมยไมสนใจแถมยังถาม
แจคกี้วาเปนใครทําไมมายืนเกะกะแถวนี้ ทําใหแจคกี้รูวาดวงไมธรรมดาเพราะผูหญิงทั่วไปจะไม
แสดงกิริยาเชนนี้กับเขา เขาจึงแสดงอาการเกะกะระรานดวง ทั้งคูจึงโตเถียงกัน จนแจคกี้ขูวาพอของ
ดวงเปนลูกนองพอของเขา จึงทําใหแจคกี้จะลวงเกินดวง แตพระองคเทพซึ่งก็มาเคารพเจดียของ
บรรพบุรุษเชนกัน ไดเขามาขัดจังหวะไดทัน ซ่ึงแดนก็กลับมาพอดี เมื่อแจคกี้ไดเงินก็ยื่นใหแดน 
1,000 ดอลลารเปนของขวัญปใหม ซ่ึงดวงไมสบายใจนัก จากนั้นแจคกี้ก็กลับไปพรอมกับความ
ตองการเอาชนะดวงใหได 
 เมื่อดวงแนะนําแดนและพระองคเทพใหรูจักกัน แดนก็ขอตัวไปไหวพระ พระองคเทพ
จึงถามดวงถึงตําราวิชาแพทย ดวงจึงเกิดความไมสบายใจในการถูกหามยุงเกี่ยวกับพระองค         
พระองคเทพจึงทรงซัดทอดถึงจารไจ  แตดวงไมตองการใหพระองคมาเกี่ยวของกับเรื่องนี้ 
 ในตอนเย็น แดนกลับออกมาพรอมกับตามาสซึ่งมาไหวพระเชนเดียวกัน ทั้งสี่จึงได
ทักทายกันและสนทนาถึงเรื่องการทําบุญใหญาติผูลวงลับ และกิจกรรมทางศาสนาที่เกี่ยวกับวัดโดย
เชื่อมโยงกับประวัติศาสตรกัมพูชาที่นาเศราในสมัยพอลพต กอนที่ตางจะแยกยายกันกลับ พระองค
เทพไดชวนดวงใหไปเที่ยวในเทศกาลสงกรานตปใหมเขมรดวยกัน 
 ในวันแรกของเทศกาลปใหมเขมร จารไจนั่งเศราอยูในสวนหนาบานนึกถึงพระองค
เทพดวยใจอิจฉาริษยา สักครูแจคกี้ก็มาหานําของขวัญปใหมเปนสรอยคอมาให แตในใจเขาไมได
จริงจังกับจารไจเลยเพราะคิดแตจะเอาชนะใจดวงมากกวา จารไจก็เชนกันใจหนึ่งก็เหมือนจะรัก  
พระองคเทพ แตที่จริงแลวเธอชอบที่จะคบหากับแจคกี้มากกวา เพราะนอกจากจะเขากันไดทาง
ความคิดและรสนิยมซึ่งตางจากพระองคเทพแลว แจคกี้ก็ยังมีของขวัญที่ถูกใจมาใหเสมอ โดยเฉพาะ 
“ยาเสพติด” ซ่ึงตอนนี้จารไจกลายเปนคนติดยาไปแลว จากนั้นทั้งคูก็พากันไปเที่ยวเลนในบอนการ
พนันอีกดวย 
 ในวันเดียวกัน หลังกลับจากทําบุญที่วัด พระองคเทพและมารดาไดจัดงานเลี้ยงขึ้นที่
บานของชัยวัฒน มีแขกไดรับเชิญมาหลายคน ทั้งตามาสและดวงก็ไดรับเชิญดวยเชนกัน อาหารใน
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งานเปนอาหารเขมรลวน เครื่องดื่มก็ไมมีส่ิงมึนเมา เพลงที่รองในงานเปนเพลงเขมรทั้งหมด เมื่อ       
จารไจกลับมาถึงงานในตอนค่ําก็รูสึกแปลกๆ กับรูปแบบของงานที่ไมเหมือนกับงานเลี้ยงอื่นๆ 
พระองคเทพจึงมีโอกาสอธิบายถึงความสําคัญของวัฒนธรรมเขมร อันเปนเหตุที่พระองคไมจัดงาน
เล้ียงในรูปแบบที่ทั่วไปจัดกัน ซ่ึงมักมีอิทธิพลจากวัฒนธรรมตางประเทศ และพฤติกรรมที่ขัดตอ
ศีลธรรมอันดีงาม 
 
 ตอนที ่5  การคาผิดกฎหมาย 
 วันที่ 2 ของเทศกาลสงกรานตปใหมเขมร พระองคเทพพาเพื่อนๆ ไปเที่ยวยังที่ตางๆ        
ในกรุงพนมเปญและปริมณฑล โดยในตอนค่ํามีการแสดงทางวัฒนธรรมที่โรงละครจตุมุข เปนการ
แสดงโขนละครสมัยใหมของนักศึกษามหาวิทยาลัยภูมินทรวิจิตรศิลป พระองคเทพ ตามาส               
และดวง รวมทั้งเพื่อนคนอื่นๆ ก็ไดเขาชมการแสดงนี้ดวย การแสดงเปนการเลาเรื่องจากอดีต
อาณาจักรกัมพูชาอันรุงเรือง  วีรกรรมของกษัตริย  วัฒนธรรมการแตงกาย  ศิลปะ  ศาสนา 
สถาปตยกรรม จนกระทั่งอํานาจของเมืองพระนครสิ้นสุดลง จากนั้นก็แสดงถึงความโศกเศราและ
นาเสียดายที่โจรมาลักลอบทําลายโบราณสถานและโบราณวัตถุอันเปนมรดกของชาติไปขาย ซ่ึงเปน
การกบฎตอ ชาต ิศาสนา และพระมหากษัตริย 
 วันที่ 3 ของเทศกาลสงกรานตปใหม พระองคเทพและมากาเร็ตไดพาบรรดานักศึกษา
ซ่ึงมีดวงรวมอยูดวยไปเที่ยวพักผอนชายทะเล ระหวางทางทุกคนมีความสุขกับการรองเพลงบนรถ 
ทานกวยเตี๋ยวขางทางที่กําปงสปอ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาเพชรนิล ฯลฯ จนถึงชายทะเล 
กรุงพระสีหนุซ่ึงเปนสถานที่ตากอากาสที่มีช่ือเสียงและสวยงามที่สุดในกัมพูชา ในตอนบาย ดวงซึ่ง
ไดมาทะเลเปนครั้งแรกไดเลนน้ําทะเลอยางมีความสุขกับเพื่อนๆ และไดคุยกับมากาเร็ตในเรื่อง
ตางๆ รวมทั้งเรื่องความรัก  
 ณ โรงแรมที่พัก หลังอาหารเย็น ดวงและพระองคเทพไดมีโอกาสคุยกันอยางสนิทสนม
และทําความรูจักกันมากขึ้น ทําใหเกิดความรูสึกดีๆ ระหวางกัน พระองคเทพยังไดถามถึงชายหนุม
ที่มาสงดวงตอนเชา ดวงตอบวาเปนลูกพี่ลูกนองของดวงชื่อ ภักด ีมีอาชีพเปนตํารวจ และเมื่อถูกถาม
เร่ืองความรัก ดวงทูลพระองควายังไมสนใจอะไรนอกจากการศึกษา ทําใหพระองคเทพพอพระทัย
ในจิตใจบริสุทธิ์และใฝการศึกษาของดวง 
 
 ตอนที่ 6  กลุมเหยี่ยวเหิน 
 หลังจากกลับจากการทองเที่ยว ดวงก็ตองพบกับปญหาหนัก คือการที่นายแดนผูเปนพอ
แพพนัน ตองเอาเงินในบัญชีของโรงแรมไปจาย แจคกี้นําเงินสวนตัวคืนเขาบัญชี ทําใหแดนเปนหนี้
แจคกี้หนึ่งหมื่นดอลลาร และแจคกี้มีเงื่อนไขวาหากนําเงินมาใชคืนไมไดจะถูกไลออก หรือมิฉะนั้น
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ก็จะตองทําใหดวงยอมรักเขาใหได ดวงจึงเชื่อวาเปนแผนของแจคกี้ที่มุงทํารายครอบครัวของเธอจะ
ปรึกษาพระองคเทพก็ไมไดเพราะทรงกลับปารีสแลว ที่พึ่งสุดทายก็คือ ภักดี 
 เมื่อภักดีมาเยี่ยมดวงและแดน ดวงจึงเลาเรื่องทั้งหมดใหฟง ภักดีก็บอกความจริงที่
ทางการทราบเกี่ยวแจคกี้วาเขาเปนนักเลง นักพนัน นักเที่ยวผูหญิง คายาเสพติด เปนอาชญากรผูมี
อิทธิพลที่ทางการตามจับอยู จากนั้นภักดีก็ตองลากลับเพราะหนวยปราบอาชญากรรม “เหยี่ยวเหิน” 
ซ่ึงเขาสังกัดอยูเรียกตัวไปปฏิบัติหนาที่ดวน โดยเหตุขณะนั้นคือการจับกุมกลุมโจร “มือโลหิต” ซ่ึง
กอเร่ืองอยูที่ภัตตาคาร “กุหลาบขาว” แตหลังการเขาจับกุม กลุมผูรายไดหลบหนีไปได 
 
 ตอนที ่7  บอนเมฆสีดํา 
 ขาวที่ทางการออกปราบปรามกลุมโจรมือโลหิต รวมทั้งกลุมอื่นๆ ไดแพรออกไปทั่ว
เมือง ภักดีมาหาดวงและแดนเพื่อสืบหาขอมูลผูราย ซ่ึงเขาเชื่อวานาจะมีความเกี่ยวโยงกันระหวาง
กลุมโจรมือโลหิตกับ เถาแกคู แจคกี้ และคุณนายกุหลาบขาว แดนยินดีใหความรวมมือ โดยเลาวา 
เถาแกคูเดิมเปนคนเวียดนามปลอมสัญชาติเปนเขมร มาซื้อกิจการโรงแรมยอดเขาสีดําซึ่งมีรายได
มากผิดปกติจนเปนที่สงสัย สวนคุณนายกุหลาบขาว เดิมเปนชาวจีนฮกเกี้ยน แลวเขามาซื้อโรงแรม
เกาอีกแหงหนึ่ง โดยตั้งชื่อใหมวาโรงแรมกุหลาบขาว ซ่ึงเธอผูนี้ชอบคัดเลือกเด็กสาวสวยๆ มาเปน
พนักงานโรงแรม และโรงแรมทั้งสองนี้ดูจะมีความสัมพันธกัน สวนแจคกี้เดิมเปนเด็กกําพราขาง
ถนน เถาแกคูและคุณนายกุหลาบขาวเก็บมาเลี้ยงเปนลูก และพอโตขึ้นก็ทําตัวเกเร เที่ยวผูหญิง ติด
การพนัน และชอบนําเงินโรงแรมไปใชจายสุรุยสุราย นอกจากคนทั้งสามก็ยังมีชัยวัฒนเปนเจาของ
กิจการพลอยและเปนคนสนิทของเถาแกคู โดยเบื้องหลัง ชัยวัฒนมีธุรกิจลับลักลอบคาโบราณวัตถุ 
เมื่อดวงกลับเขามาบาน ไดมีขาววามีแกงคลักเด็กออกอาละวาด จับตัวเด็กนักเรียนไป ภักดีคาดวา
นาจะเปนฝมือของกลุมโจร “ดีเหยี่ยว” ซ่ึงมีเครือขายเกี่ยวโยงกับกลุมมือโลหิตและพวกของเถาแกคู 
 ค่ําวันนั้นที่โรงแรมยอดเขาสีดํา มีการประชุมลับของหัวหนากลุมโจรตางๆ ในเครือขาย
ซ่ึงใชช่ือวา “บอนเมฆสีดํา” ซ่ึงมี เถาแกคู คุณนายกุหลาบขาว แจคกี้ ชัยวัฒนและจารไจ โดยประชุม
กันเรื่องที่ทางการโดยเฉพาะหนวยเหยี่ยวเหินไดเรงกระจายกําลังปราบปรามกลุมตางๆ ของพวกตน
อยู ซ่ึงไดแก กลุมมือโลหิต กลุมปศาจเงาดํา กลุมดีเหยี่ยว และกลุมนกเขาผี ทําใหทุกกลุมใน
เครือขายตองรวมกันรับมือกับตํารวจ และเลขาผูบันทึกการประชุมนั้นก็คือนายแดนผูซ่ึงเปนที่ไวใจ
ของเถาแกคู ซ่ึงเมื่อการประชุมจบลง เขาไดถูกสงสัยและถูกแจคกี้จับไดวาเปนหนอนบอนไส ให
ความรวมมือกับทางการ 
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 ตอนที ่8  หลุมแปงพิษ 
 วันหนึ่งขณะที่ภักดีและ สงหา เพื่อนตํารวจในหนวยเดียวกัน ปฏิบัติหนาที่ลาดตระเวน
อยูบนทางหลวงหมายเลข 4 เขาทั้งสองไดชวยเหลือผูหญิงสาว 3 คนซึ่งกําลังถูกกลุมโจรปลนรถ             
จึงไดเกิดการตอสูกัน และเขาทั้งสองไดติดตอตํารวจทองที่ใหจับผูรายไปดําเนินคดี ฝายหญิงทั้งสาม
นั้นเปนที่สงสัยของภักดีวาเปนคนของเครือขายเมฆสีดํา เขาจึงทําเปนชวนคุยและถามเรื่องทั่ว ๆ ไป
จากพวกเธอ เพื่ออาจจะไดขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนราย 
 จากนั้นทั้ง 5 คนก็ไดพากันมาทานขาวที่บานหลังหนึ่งในกําปงสปอ ซ่ึงความจริงเปน
แผนการของโจร ตํารวจทั้งสองถูกหญิงสาวทั้งสามมอมเหลาจนเมาหมดสติไป เมื่อตื่นขึ้นในตอน
เย็น นายแดนโทรศัพทมาหาภักดีบอกวาดวงถูกลักพาตัว ทั้งภักดีและสงหากําลังจะรีบออกจากบาน
หลังนั้น แตก็ตองพลาดทาตกลงไปในหลุมกับดักที่มีผงแปงพิษซึ่งออกฤทธตอรางกาย กระดูก และ
ทําใหหมดกําลัง 
 ณ คฤหาสนริมทะเลใกลเชิงเขา ที่ซ่ึงดวงถูกจับมาขังไว แจคกี้ไดเขามาหาดวงใน     
หองขังที่จัดไวอยางสวยงาม เขาพยายามเอาชนะใจดวงดวยพฤติกรรมเสือผูหญิงที่จะลวนลามดวง
แตดวงขัดขืนทุกวิถีทาง พอไดโอกาสจึงฟาดหัวแจคกี้ดวยแจกัน ทําใหแจคกี้โกรธมาก จากนั้นเขาก็
รีบออกไปเพราะมีโทรศัพทตามตัวดวน ทิ้งใหดวงตองทุกขใจเพราะคิดถึง พระองคเทพ ภักดี และ
นายแดนผูเปนพอ และทนระทมทุกขกับโชคชะตาของตัวเอง 
 
 ตอนที ่9  พิษของยาเสพติด 
 หลังจากภักดีฟนจากพิษผงแปง ก็พบวาตัวเองถูกจับใสกุญแจมืออยูในที่คุมขังซึ่งเปน
คฤหาสนใกลทะเล โดยไมพบสงหา เขารูสึกเสียใจและเสียเกียรติและเสียใจที่ประมาทหลงกลศัตรู 
จากนั้นสมุนโจร 5 คนโดยบางคนเปนชาวตางชาต ิไดเขามาพูดขูภักดีใหเขารวมกลุมโจร มิฉะนั้นจะ
ถูกฆา เขาจึงเลือกที่จะมีชีวิตอยู โดยพวกโจรมีขอแมวาตองมีการประลองฝมือและดื่มน้ําสาบานซึ่ง
มีสารพิษปนอยู และจะตองดื่มยาละลายพิษชั่วคราวซ่ึงจะตองดื่มเปนประจําทุกสัปดาห ไมเชนนั้น
แลวพิษจะกําเริบทุรนทุรายมากเหมือนตายทั้งเปน ภักดีตอบตกลง วันนั้นกลุมโจรจึงทําพิธีรับ
สมาชิกใหมเพิ่มอีก 8 คน ซ่ึงมีภักดีและสงหารวมอยูดวย จากนั้นทั้งคูก็ถูกปลอยตัวกลับไปยังกลุม
เหยี่ยวเหิน หนึ่งสัปดาหผานไป ทั้งคูเร่ิมมีอาการผิดปกติจากพิษยา ซ่ึงผูบัญชาหนวยสังเกตเห็น 
 ขาวการหายไปของดวงรูถึงพระองคเทพทําใหทรงกังวลและหวงใยดวงมาก เมื่อ
พระองคกลับจากฝรั่งเศสจึงคิดที่จะหาดวงใหพบ โดยทรงถามขาวจากนายแดนซึ่งบัดนี้สติฟนเฟอน
ไปแลวจากพิษยา แตพระองคไดขอมูลเพิ่มเติมจากสมุดบันทึกประจําวันของนายแดน พระองค ตา
มาส และมากาเร็ต ไดรวมมือกับพวกเหยี่ยวเหินแกปญหานี้โดยนําขอมูลจากที่ประชุมวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการคาและเสพยาเสพยติดแหงอาเซียนมาเปนยุทธศาสตรสําคัญ 
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 พระองคเทพดําเนินการโดยใหขอมูลที่ไดจากนายแดนกับพวกเหยี่ยวเหิน โดยมีภักดี
รวมใหขอมูลดวยเพื่อเปนหลักฐานในการดําเนินคดีกับพวกแจคกี้ พรอมกันนั้น พระองคยังได
รวมมือกับกลุมแพทยฝร่ังเศส ในการรักษาพิษที่อยูในตัวนายแดน สงหาและภักดีจนหาย และเมื่อถึง
กําหนดที่สงหาและภักดีจะตองเขาไปรายงานตัวกับกลุมโจรเพื่อดื่มยาละลายพิษ ทางผูบัญชาการ
หนวยฯ ก็ใหทั้งคูเขาไปเพื่อสืบขอมูล โดยแกลงทําเหมือนวายังไมหายจากพิษ 
 
 ตอนที่ 10  สินคาตลาดมืด 
 ชัยวัฒนซ่ึงกําลังวางแผนการทาทายกฎหมายขนถายสินคาหนีภาษี และโบราณวัตถุ
ออกนอกประเทศโดยผานทางทะเล ไดนัดเถาแกคูและคุณนายกุหลาบขาวมาเจรจา เร่ืองลักลอบขน
ยาเสพติด รวมทั้งขนหญิงสาวที่ถูกลวงมาขายบริการ ขามไปยังประเทศตางๆ ควบคูไปดวย โดยมี
ลูกคาเขารวมหารือการคาตลาดมืดครั้งนี้ดวย 
 ณ คฤหาสนชายทะเลที่คุมขังดวง จารไจไดเขามาหาดวงเพื่อเยาะเยยและหาเรื่องดวง 
แตดวงก็อดทนไมสะทกสะทาน ทั้งยังตอวาจารไจวาเปนหญิงประพฤติแตเร่ืองไมดี ผิดศีลธรรมอัน
ดีงาม ทั้งคูตอปากตอคํากันนาน เมื่อจารไจโมโหจึงชักปนขึ้นมาจะยิงดวง ลูกนองแจคกี้ผูที่คุมหอง
ขังอยูและแอบชอบดวงมานานแลวตั้งแตวันที่จารไจใหลักพาตัวมา ก็ไดเขามาขัดจังหวะ จารไจจึง
ออกจากหองไป ชายผูคุมหองขังซึ่งถูกเรียกวาพี่ใหญที่ 2 เขามาหมายจะลวนลามและขมขืนดวง ดวง
ตอสูแรงไมสําเร็จจึงตองแกลงทําเปนพูดดีดวย เมื่อพี่ใหญที่ 2 ซ่ึงอยูในอาการมึนเมาหลงกลและ
เผลอ ดวงไดโอกาสจึงตีหัวชายรางใหญที่จะทํารายเธอจนสลบ แลวเธอจึงฉวยโทรศัพทมือถือของ
เขาโทรติดตอกับพระองคเทพ ทูลใหทรงทราบเรื่องที่เกิดขึ้น เพื่อติดตอนํากําลังมาชวย ซ่ึงนอกจาก
เธอแลวก็ยังมีเด็กสาวที่ถูกลอลวงมาอีกเปนจํานวนมาก ทั้งดวงและพระองคเทพยังไดถามไถสุข
ทุกขกันตามแตเวลาจะอํานวย 
 จากนั้น ดวงพยายามหาทางหนีจากที่นั่น โดดมาจากหนาตางที่อยูสูงจากพื้นดิน แตแลว
เธอก็ดีใจที่เห็นภักดีและสงหามาถึง ดวงโยนโบวที่ภักดีซ้ือใหลงไปเปนสัญญาณแลวโบกมือให
ภักดีรูวาเธออยูที่นี่ ภักดีเมื่อรับรูจึงขึ้นไปพบดวงและแอบจับพี่ใหญที ่2 ซ่ึงสลบโยนลงบอจระเข 
 
 ตอนที ่11  เมฆดําอันตรธาน 
 หลังจากทราบขอมูลคนรายจากดวงวาจะมีการขนถายสินคาผิดกฎหมาย รวมทั้งหญิง
สาวที่ถูกลอลวง ภักดีไดติดตอไปยังหนวยเหยี่ยวเหินและตํารวจทองที่ ซ่ึงพระองคเทพก็ไดติดตอ
แจงความแลว สวนดวงก็ใสกุญแจมือตัวเองเหมือนเดิมเพื่อไมใหผิดสังเกต และในตอนนีรั้งโจรกลุม
เมฆสีดําก็มีเหตุการณผิดปกติเกิดขึ้น จากการหายตัวไปของพี่ใหญที่ 2 และการที่รูปปนงูพิษที่เปน
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สัญลักษณซ่ึงพวกโจรเคารพบูชาถูกคนนิรนามทําลาย สรางความโกรธและสงสัยใหกับพวกโจร
เปนอันมาก 
 เวลานั้นที่ทาเรือใกลคฤหาสน มีการขนถายสิ่งผิดกฎหมายตางๆ ขณะที่ชัยวัฒน แจคกี ้
และชาวตางประเทศอีก 3 คน กําลังบัญชาการคนงานอยูนั้น ก็ไดยินเสียงปนล่ันขึ้นในคฤหาสนซ่ึง
เปนรังโจร ทําใหพวกโจรตกใจและแปลกใจ นั่นหมายความวากองกําลังตํารวจ ไดมาถึงที่แหงนั้น
และตรึงกําลังไวแลว ตอมาจึงเริ่มเกิดการปะทะกันระหวางโจรและเจาหนาที่ของทางการ ภักดีได
ขอใหแจคกี้ซ่ึงขณะนั้นกําลังมีความโกรธแคนมากใหมอบตัว แตแจคกี้ไมยอม ทั้งสองฝายหลังจาก
โตเถียงกันไดสักครู ก็เกิดการปะทะรุนแรงขึ้น พรอมกับกําลังสนับสนุนก็มีเพิ่มเขามาและบอกให
ผูรายทิ้งอาวุธและมอบตัว 
 กองกําลังที่ตามมามีพระองคเทพเสด็จมาดวย ทั้งยังทรงกลาวเกลี้ยกลอมใหชัยวัฒน
และแจคกี้มอบตัว ชาวตางชาติทั้ง 3 คนกําลังจะชวนชัยวัฒนใหหนีไปทางน้ําและก็ถูกตํารวจน้ําลอม
ไวดวยเชนกัน เห็นทาไมดีแจคกี้จึงจับดวงเปนตัวประกัน เสียงตามาสซึ่งตามมาดวยบอกแจคกี้วา 
อยาฆาดวงเพราะดวงเปนนองสาวรวมบิดากับแจคกี้ ซ่ึงนายแดนผูอยูในสภาวะตกใจและเปนหวง
ดวงมากถึงกับปฏิเสธ แจคกี้ก็ปฏิเสธเชนกัน 
 ตามาสจึงเลาตอวา ความจริงแมของแจคกี้เปนลูกสาวของตนซึ่งแอบคบกับนายแดนจน
ตั้งทอง แตถูกพอแมของนายแดนกีดกันและเสียชีวิตหลังจากคลอดแจคกี้ จากนั้นภักดีก็มีขอตอรอง
โดยการจับจารไจเปนตัวประกันฝายทางการ ชัยวัฒนขอใหแจคกี้ปลอยดวงเพื่อแลกกับชีวิตลูกสาว
ตน แตแจคกี้ไมสนออกปากจะนับ 1-3 แลวจะฆาตัวประกัน ผูบัญชาการฯ จึงยินยอมใหแจคกี้และ
พวก หนีไปทางเรือและคืนตัวประกัน แตแจคกี้ไมก็ตกลง พรอมกาวลงเรือ ภักดีจึงเสี่ยงขึ้นไปบน
เรือเพื่อชิงตัวประกัน แจคกี้จึงผลักดวงลมลงและดวงก็พลัดตกน้ําดวยมือที่ยังใสกุญแจมือ แจคกี้หัน
มายิงภักดี ทั้งคูสาดกระสุนใสกันและลมลง ชัยวัฒนถือโอกาสยิงภักดีซํ้าอีก แลวส่ังใหออกเรือหนี   
ผูบัญชาการฯ จึงสั่งกองเรือลอมจับหัวหนาโจรและลูกนองไดทั้งหมด 
 หลังเหตุการณรายแรงผานไป ดวงตื่นขึ้นพบวาตนนอนอยูบนเตียงในหองนอนที่บาน 
โดยมีนายแดนนั่งอยูเคียงขาง แดนเลาวาแจคกี้และภักดีเสียชีวิตแลว สวนดวงซึ่งจมน้ําไดถูก
พระองคเทพชวยไวทัน 
 
 ตอนที่ 12  พบรัก 
 ขณะที่ดวงกําลังสับสนอยูนั้น  พระองคเทพก็เขามาปลอบ  ดวงขอบพระทัยใน                 
พระกรุณาที่ทรงชวยชีวิตไว และทูลถามรายละเอียดที่เกิดขึ้นในการที่ทรงชวยชีวิตตน ทั้งคูคุยกันอยู
นานจนแดนพาตามาสมาเยี่ยม 
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 ขณะเดียวกันตํารวจไดเปดแถลงขาวเหตุการณจับโจรที่คฤหาสนริมทะเลกําปงโสม 
และในคืนที่ผานมาตํารวจกรุงพนมเปญก็สามารถทลายรังโจร เมฆสีดํา และจับเถาแกคูและคุณนาย
กุหลาบขาวดําเนินคดีตามกฎหมายได หลังใหสัมภาษณนักขาว ดวงซึ่งมีอาการออนเพลียก็หลับไป 
 ในฝน  ดวงฝนวาไดไปเที่ยวที่เชิงเขาชายทะเลกับพระองคเทพ ในฝนนั้นทั้งคูคุยกันถึง
แตส่ิงดีๆ โดยเฉพาะเรื่องหัวใจ ซ่ึงดวงก็ยังคงยืนยันคําเดิมวารักที่จะเรียนใหจบมากที่สุดยังไมคิดถึง
การมีคู พระองคเทพก็ไมขัดแตจะรอเมื่อดวงเรียนจบแลว และพระองคก็บอกรักดวงโดยไมถือเร่ือง
ช้ันวรรณะ ทันใดนั้นก็ปรากฏรางแจคกี้ขึ้นหมายจะเอาชีวิตดวง ทําใหดวงตกใจรองเรียกพระองค
เทพใหชวยจนกระทั่งตื่นและละเมอออกมา พระองคเทพซึ่งอานหนังสือพิมพอยูนอกหองจึงรีบเขา
มาจับมือปลอบดวง พรอมทั้งใหดวงเลาความฝนใหฟง จากนั้นทรงกลาววา หากฝนเปนจริงจะเปน
เชนไร อยากใหเร่ืองของพระองคและดวงจบลงแคในฝนกอน เมื่อดวงเรียนจบจะทรงสมรสกับดวง
ในอนาคต  ฝายดวงยิ้มอยางมีความสุขใหกับชายอันเปนที่รักแทนการตอบตกลง 

 

 “ขวัญถ้ําพระ” 
 

 ตอนที ่ 1  สมณทูต  
 ป พ.ศ. 1054  นครคุรุงพนม  แหงอาณาจักรฟูนัน  มีพระเจาโกณฑินยชัยวรมัน  เปน
กษัตริยผูครองนคร  ในวันวิสาขบูชา  พระองคใหจัดใหมีพิธีกรรมทางพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญขึ้นใน
เมือง   
 วันหนึ่ง  ณ  ทองพระโรง  ภายในพระบรมมหาราชวัง  พระเจาโกณฑินยชัยวรมัน   

เสด็จประทับพรอมดวยพระอัครมเหสี กุลประภาวดี  นางสนม  อํามาตย  เสนา  รวมทั้งพระราชบุตร
ทั้ง 2  พระองค  คือ  พระเจาคุณะ  ซ่ึงเกิดแตพระอัครมเหสีกุลประภาวดี  และ พระเจารุทธะ           
พระเชษฐาซึ่งเกิดแตพระมเหสีรอง  พระองคทรงรูอยูเสมอวายามใดที่ส้ินสมัยพระองค  บานเมือง
จะตองเกิดความขัดแยงทางศาสนาเปนแน  เนื่องจากพระองค  และเจาชายรุทธะ  มีความศรัทธาใน
พุทธศาสนาอยางแรงกลา  แตทวาเจาชายคุณะ ซ่ึงจะเสด็จขึ้นครองราชยตอไป พรอมดวยพระมารดา  
ทรงฝกใฝในพระวิษณุอยางแรงกลา  ซ่ึง ณ  ตอนนี้  ทั้งสองพระองคจําเปนตองฝนพระทัยทําตาม
พระองคซ่ึงเปนใหญในแผนดิน  วันนี้พระองคจึงมีรับสั่งใหมีการเขาเฝาเพื่อหารือเร่ืองที่พระองคจะ
ใหสงสมณทูตไปยังเมืองจีน  เพื่อนําพระไตรปฎกมาเผยแผ  ซ่ึงพระองคทรงตัดสินพระทัยสงภิกษุ
อาวุโส 2 รูป  เพื่อเปนสมณทูต     
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 ตอนที ่ 2  การคลองชาง 
 คืนหนึ่ง  เปนวันจันทรขึ้น 8 ค่ํา  คณะเดินทางกลุมหนึ่งไดออกเดินทางเขาไปยังปาลึก
เพื่อคลองชาง  คณะนี้นําโดย พิทักษ  นายกองชาง  บุตรชายพระยาพิชัยสงคราม  นายพันส็วส  และ
ทานบวรสงคราม  ควาญชาง  พรอมดวยกําลังอีกมากมาย  ซ่ึงรับหนาที่ตาง ๆ กันไป  ทั้งกองรอย
สวนหนา  กองรอยลาดตระเวน  และฝายสงกําลังบํารุง  ผูนําทั้งสามไดออกลาชางกลางปาลึกอยู
หลายวัน  จนกระทั่งวันหนึ่งก็พบฝูงชางกําลังออกหากิน  ซ่ึงหนึ่งในฝูงนั้นมีลูกชางสีดอตัวหนึ่งที่มี
ลักษณะเขาตามตําราชางทรง  ทั้งสามจึงวางแผนจับโดยใชชางตอจํานวน  25  เชือกที่เตรียมไป  ซ่ึง
เชือกที่ตอสําเร็จคือ  ชางประลูง  ซ่ึงไดรับการฝกมาดีเยี่ยม  เมื่อตอไดมาสําเร็จ  ก็นํากลับเขาเมืองมา
รับการฝก    ซ่ึงตองใชความอดทนมากทั้งชางและผูฝก ชางเชือกนั้นไดช่ือวา  “ประกอบ”  การฝก
คร้ังนี้ทําใหพิทักษกับประกอบมีความรักและผูกพันกันมาก   
 

   ตอนที ่ 3  การประลองอาวุธ 
 ณ  ลานหนาพระราชวัง วันนี้มีการประชุมเพื่อคัดเลือกผูที่จะไดรับตําแหนงพระยาพิชัย
สงครามคนตอไป  เนื่องจากคนปจจุบันอายุมากแลว  ที่ประชุมมีทั้ง  นายกองชาง  นายกองมา        
นายกองรถ  นายกองเดินเทา นายกองเสบียง  และนายกองเรือ  ที่ประชุมลงมติใหพิทักษสมควร
ไดรับตําแหนงอันทรงเกียรตินี้ตอจากบิดาของเขา  เพราะเขาเปนผูมีความสามารถ  และมีความ
ซ่ือสัตย  จงรักภักดี แต หมอผีอัคคิวาส  ที่ปรึกษาคนสนิทของเจาชายคุณวรมันผูศรัทธาในพระวิษณุ
คัดคานและตองการใหมีการประลองยุทธดวยการฟนดาบ ซ่ึงพิทักษก็ตอบรับการทาดวยความยินดี  
แตที่ประชุมกลับกังวลใจ เพราะรูวาหมอผีผูนี้ไมซ่ือตรง และมีคาถาอาคมมากมาย อาจทําใหพิทักษ
หนุมผูซ่ือตรง  เพล่ียงพล้ําเพราะไมทันเกมได  จึงสั่งใหพิทักษระวังตัวใหดี  ซ่ึงในระหวางการ          
แขงขันฝมือการประลองดาบของพิทักษเปนตอหมอผีมาก ดวยความที่เปนคนหนุมและมีความ
ชํานาญสูง เมื่อหมอผีรูตัววากําลังตนไมไหวจึงใชกลโกงดวยการเปาคาถาอาคมใหพิทักษเสียสมาธิ
และออนแรง และอาศัยจังหวะเขาประชิดจนเอาชนะพิทักษได จึงทําใหหมอผีไดรับโปรดเกลาฯ      
แตงตั้งเปนพระยาพิชัยสงคราม  ในขณะที่พิทักษไดรับโปรดเกลาฯแตงตั้งปนแมทัพรอง ทามกลาง
ความครหาของผูคนในความไมซ่ือตรงของหมอผี 
 

 ตอนที ่ 4  การสรางปราสาท 
 คืนหนึ่ งพระเจ าโกณฑินยชัยวรมันรับสั่ งแกแมทัพถึงความกังวลพระทัยว า
พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทที่พระองคเคารพและนับถือนั้นจะสูญสลายไปเมื่อพระราชบุตร  คือ 
เจาชายคุณะเสด็จขึ้นครองราชย  ซ่ึงก็เปนจริงดังคาด  เมื่อพระองคส้ินพระชนมและประกอบพระ
ราชพิธีศพเรียบรอย  พระบาทคุณวรมัน  พรอมดวยพระมารดากุลประภาวดี  และหมอผีที่ปรึกษา  
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คนสนิท  ไดเปลี่ยนแปลงบานเมืองใหมานับถือพระวิษณุ  และสั่งทําลายพระพุทธรูป  รวมถึง
เนรเทศพระสงฆออกจากเมือง  อดีตพระยาพิชัยสงคราม  บิดาของพิทักษจึงจําใจตองออกจากเมือง
ไปทั้ง ๆ ที่ชราภาพมากแลว 
 วันหนึ่งพระองคมีรับสั่งใหพิทักษจัดกําลังพลเพื่อเตรียมการ เพื่อเสด็จพระราชดําเนิน
ทางชลมารคประพาสเมืองอูรแกวเพื่อหาทําเลกอสรางปราสาทเพื่อบูชาพระวิษณุ เมื่อเสด็จถึง
พระองคไดรับสั่งใหพิทักษออกไปสํารวจพื้นที่ และเขาก็ไดพบถํ้าเกาแกแหงหนึ่งอยูบนซอกเขา 
ภายในมีพระพุทธปฏิมาประดิษฐานอยู  พิทักษรูสึกศรัทธาถ้ําแหงนี้มาก  และอยากใหถํ้าแหงนี้อยูคู   
พุทธศาสนาตอไป จึงลงมากราบทูลทําเลถ้ําตอพระองค  ซ่ึงพระองคก็รับสั่งจะไมเสด็จขึ้นไปเนื่อง
เสนทางลําบาก   และรับสั่งใหพิทักษจัดการตามแผนใหเรียบรอย   ซ่ึงพิทักษก็จัดการบูรณะ             
การจารึกไวตามบัญชา  แตมิไดนําพระพุทธปฏิมาออกมา  ยังคงประดิษฐานไว ณ ที่เดิม  และใหช่ือ
วา  “ปราสาทถ้ําพระ”   
 

 ตอนที ่ 5  โจรขโมยพระมงกฏุ 
 ตลอดเวลาที่ทํางานรวมแผนดินเดียวกัน  หมอผีพยายามคิดหาวิธีกําจัดพิทักษให
ออกไปจากเสนทางความคิดอันชั่วรายของเขาทุกวิถีทาง  จนกระทั่งในวันหนึ่งเขาก็คิดแผนการได  
โดยการใสรายปายสีใหพิทักษเปนโจรที่ขโมยพระมงกุฏอันสูงคายิ่งของราชวงศไป  พิทักษปฏิเสธ
แตหลักฐานมัดตัว  ผูคนสวนใหญเชื่อวาเขาบริสุทธิ์  จึงใหจัดการพิสูจนความบริสุทธิ์ขึ้น  ดวยการ
ลงไปในบอจระเข  ซ่ึงพิทักษก็อธิษฐานขอใหพระพุทธรูปที่ถํ้าพระชวย  ซ่ึงเขาก็รอดมาไดทามกลาง
ความดีใจของผูคน  แตอีกฝายยังไมพอใจ  ส่ังใหขังเขาไวในกรงเสือ  ซ่ึงพิทักษก็อธิษฐานขอให
พระพุทธรูปที่ถํ้าพระชวยอีก  ซ่ึงเขาก็รอดมาไดอีกครั้ง  ทามกลางความตกตะลึงและดีใจของผูคน  
และเขาก็ไดรับตัดสินใหเปนผูบริสุทธิ์  แตมาภายหลังก็ถูกหลอกลอเพื่อลวงไปฆา  แตเพชฌฆาต
กลับเปลี่ยนใจเพราะเคยจงรักภักดีมากอน  ทําไมลงจึงยอมฆาตัวตายแทน 
   
 ตอนที ่ 6   การพบรัก 
 พิทักษเรรอนรอนแรมมาจนถึงชุมชนหนึ่งทางทิศตะวันตกของวยาธปุระ  เขาเห็นผูคน
ขวักไขวมากมายกําลังจับจายซื้อของอยู  จนกระทั่งฝูงชนแตกตื่นหลีกทางขบวนเสด็จขบวนหนึ่ง  
พิทักษฝาฝูงชนเขาไปจนชิดขบวนทามกลางการรองเตือน  และเสียงหามขององครักษหญิง  แตเขา       
ผูไมเกรงกลัวส่ิงใดอีกแลวตะโกนถามไปวานี่เปนขบวนของใคร  ฝายนั้นตอบกลับมาวาเปนขบวน
ของ สุนันทา พระธิดาพระรามบาพนม  และเมื่อพิทักษไดเห็นหนาองคหญิงก็ตกตะลึงในความงาม  
และตกหลุมรักทันที  เขาไมยอมขยับไปไหน  สุนันทาจึงสั่งใหเขาไปถวายงานวังโดยเปนคน         
ดูแลชาง   
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 ตอนที ่ 7  พระรามบาพนม 
 เมื่อแรกพิทักษมีหนาที่เพียงแคเก็บกวาดมูลชาง  แตสุนันทาไดเฝาสังเกตพฤติกรรมจน
จับไดวาพิทักษไมใชชาวบานธรรมดา เพราะบังเอิญพิทักษไดพบกับ “ประกอบ”  ชางที่เขาตอและ
ฝกมาดวยตนเอง  กําลังตกมันอาละวาดและจะเขาทํารายสุนันทา  แตเมื่อพิทักษเห็นพลายประกอบก็
จําได  และประกอบก็แสดงอาการเชื่องและดีใจมากที่ไดพบพิทักษ เมื่อความจริงกระจางและพิทักษ
เปดเผยตัวตนที่แทจริง  สุนันทาจึงกลาเปดเผยความจริงในใจที่มีชายหนุม  และเมื่อไดเขาเฝา
พระรามบาพนม  พระองคเอ็นดูและชื่นชมพิทักษเปนอยางมาก  ทั้งสองจึงไดหมั้นกัน   
 

 ตอนที ่ 8  นิราศรัก 
 วันหนึ่งมีเหตุใหทั้งสองตองออกเดินทางจากเมือง  เนื่องจากพิทักษตองการเดินทางไป   
ตามหาบิดาซึ่งถูกเนรเทศออกมาจากเมือง  ระหวางทางนั้นมีโจรปามาปลนทําใหทั้งคูตองแยกยาย
กันหนี  จนทําใหพลัดพลากจากกัน  ฝายพิทักษหลงทางไปจนถึงสํานักสงฆแหงหนึ่ง  เมื่อถามไถ
พระรูปหนึ่งซึ่งปฏิบัติธรรมอยูที่นั่นจึงไดรูวาบิดาของเขาตายแลว  พิทักษเศราเสียใจมากจึงตัดสินใจ
รอนเรพเนจรจนมาถึงถํ้าพระที่เขาเคยสรางบุญไว  เขาตัดสินใจบําเพ็ญเพียร ณ  ที่นั่น  ฝายสุนันทา
ซ่ึงถูกโจรจับไป  และถูกสงไปใหหมอครูสังเวยความบริสุทธิ์ตามลัทธิความเชื่อทางไสยศาสตร  แต
ดวยความเฉลียวฉลาดของนาง  หมอครูกลับกลายเปนเหยื่อแทน  เพราะถูกสุนันทาแทงดวยมีดจน
อาการสาหัส  และเธอก็รีบหนีไปจนไปพบชุมชนหนึ่งริมแมน้ํา  เธอพบคุณนาคนหนึ่งซึ่งมีอาชีพ
ขายดอกบัวบูชาพระ  สุนันทาไปขออาศัยอยูดวยและจึงกลายไปเปนแมคาขายดอกบัว  เธอปลอย
ชีวิตไปตามยถากรรมดวยความหมนหมองใจ 
 

 ตอนที ่ 9  ขวัญถ้ําพระ 
 ดวยเหตุที่บานเมืองของพระบาทคุณวรมันมิไดนับถือพุทธศาสนา ประกอบกับมีที่
ปรึกษาที่ช่ัวราย  ทําใหบานเมืองตกต่ําย่ําแย  จนในที่สุดพระเจารุทธะ  พระเชษฐาตางมารดาอดทน
ไมไหว  จึงตัดสินพระทัยเขาโจมตีเพื่อเปล่ียนผูปกครอง  ซ่ึงขณะนั้นฝายพระบาทคุณวรมันก็กําลัง
ขาดกําลังพลที่ดี  จึงทําใหมิอาจตานทานทัพได 
 ฝายอดีตแมทัพ  คือ  พิทักษ  เมื่อไดบําเพ็ญเพียรอยู ณ ถํ้าพระเปนเวลานาน  ก็ตัดสินใจ
ออกเดินทางเพื่อตามหานางอันเปนที่รัก โดยขอพรใหส่ิงศักดิ์ ณ ถํ้าพระแหงจงดลบรรดาลใหเขาได
พบกับสุนันทาอีกครั้ง  
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 ตอนที ่ 1Q  พิสูจนรัก 
 ไฟสงครามสงบลง เหลืออยูแตซากของมันที่สงกลิ่นเหม็นคละคลุงไปทั่วทั้งเมืองวยาธ
ปุระ หลังจากที่คูสงครามไดถอนกําลังออกไปจากพระบรมมหาราชวัง พระบาทคุณวรมันได
กลายเปนเชลยสงครามของผูชนะ  ซ่ึงก็ไมใชใครอื่นไกล คือพระเชษฐาของพระองคนั่นเอง            
เมื่อกองทัพของพระบาทคุณวรมันแพยอยยับ พระเจารุทธะไดบัญชาการใหจองจําพระอนุชา และ
ตัดสินประหารชีวิตที่ปรึกษาคนสนิท  คือ  หมอผีซ่ึงกําลังบาดเจ็บดวยแผลมีด     
 พราหมณปุโรหิตบุล  ซ่ึงมีวัยกวา 90 ป  ไดรับมอบหมายใหประกอบพิธีราชาภิเษก
พระมหากษัตริยพระองคใหมแดพระเจารุทธะ  ขึ้นเปน  “พระบาทรุทธวรมัน”  ซ่ึงภายหลังจากทรง
ขึ้นครองราชย  พระองคไดทรงบริหารกิจการบานเมืองตามแบบพระราชบิดา   โดยเฉพาะการ
สงเสริมพุทธศาสนานิกายเถรวาท  นอกจากนี้ยังทรงปูนบําเหน็จและแตงตั้งยศแกบุคคลผูมีคุณตอ
บานเมือง  เชน  นายพล  นายกอง  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  พระรามบาพนม  ซ่ึงไดรับพระราชทานเครื่อง
พระอิสริยยศชั้นสูงสุด 
 เชานี้  เรือสําเภาลําหนึ่งกําลังแลนเขาจอดริมฝงวยาธปุระเพื่อทําการคาขาย นายเรือ
สังเกตเห็น บาวคง  กําลังนั่งเหมอลอยดวยใบหนาที่เศราหมองก็แปลกใจ  และเห็นใจ  ขณะนั้นมี
นายตํารวจ 3 นายมารองตะโกนเรียกนายเรือเพื่อถามซื้อของ  หลังจากขึ้นมาเจรจาและดูของกันบน
เรือ  ตํารวจก็ตรวจพบอาวุธ  และแจงขอหาแกนายเรือวาพกพาอาวุธเขามาในราชอาณาจักร                      
มีความผิด  ซ่ึงนายเรือก็แกตัวไปวาจําเปนตองมีอาวุธไวปองกันตัวจากโจรปลน  แตตํารวจไมสนใจ
และเรียกรองสินบน  ขณะที่กําลังเจรจากันอยูนั้น  มีเจาหนาที่ระดับสูงทานหนึ่งเดินทางมาประสบ
เหตุ  จึงเขามาสอบถาม  ปรากฎวาทานผูนั้นคือ  นายพันส็วส  ซ่ึงทานก็จําพิทักษ  หรือบาวคงได            
วาเปนลูกอดีตพระยาพิชัยสงคราม  เมื่อเจรจาถามไถเร่ืองราวความเปนมากันแลว  พิทักษก็ไดมี
โอกาสไดเขาพบพระรามบาพนม  ซ่ึงเปนวาที่พอตา  และไดรูเร่ืองวาสุนันทาหญิงคนรักไดถูกหมอผี
จับไปเปนภรรยา  ชายหนุมเศราโศกเสียใจเปนอันมาก  และไมยอมแตงงานกับหญิงอื่นใด 
 คืนหนึ่ง  นายพันส็วสซึ่งไดรับแตงตั้งเปนแมทัพรอง  และพิทักษซ่ึงไดรับฐานะเปน
พระยาพิชัยสงคราม  ไดพากันขี่มาทองเที่ยวไปตามริมฝงแมน้ํา  ผานชุมชนหมูบาน  บรรดาชาวบาน
ก็พากันหลีกทางให  จนกระทั่งมาถึงที่ดอนแหงหนึ่งซึ่งน้ําขึ้นไมถึง  ทั้งสองก็เห็นชาวบานกําลัง
กราบไหวพระพุทธรูปองคหนึ่ง  พิทักษก็ลงจากหลังมาไปชวนเพื่อน    ทันใดนั้นก็ไดยินเสียงนาคน
หนึ่งรองใหซ้ือดอกบัวไหวพระ  แตพิทักษตองการดอกที่ยังตูมอยู  นาหญิงคนนั้นจึงแนะนําใหขึ้น
ไปซื้อขางบนศาลา  ซ่ึง ณ  ที่นั้น  พิทักษก็ไดพบกับหญิงคนรักของเขา  คือ  สุนันทา  ซ่ึงตกยากมา
เปนแมคาขายดอกบัวอยูที่ศาลาแหงนี้  เมื่อทั้งสองพบกันตางก็ดีใจ  และพาใหผูพบเห็นซาบซึ้งไป
ดวย  เมื่อพาสุนันทาออกเดินทางมาจากที่นั่นเรียบรอยแลว  เธอก็เลาเรื่องราวตาง ๆ ใหชายคนรักฟง
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จนหมดสิ้น  แตพิทักษก็ยังไมหายคลางแคลงใจในความบริสุทธิ์ของคูหมั้น  เขาไดพาเธอไปพบกับ
บิดาของเธอที่วยาธปุระ  รวมทั้งไดเขาเฝาพระบาทรุทธวรมันดวย  ซ่ึงพระองคก็โปรดใหทั้งสองเขา
พิธีวิวาหกัน  ทามกลางความยินดีของผูคนที่ไดรูขาวอันปนมงคลนี้  พิทักษกลับกังวลและสับสน        
ในใจ  ทั้ง ๆ ที่เขาดีใจที่ไดหญิงคนรักกลับมา  แตดวยความที่เขาเปนคนรักเกียรติ  รักความซื่อสัตย  
และยึดมั่นในขนบธรรมเนียมโบราณ  ทําใหเขาติดใจในเรื่องที่คูหมั้นตกไปคูในมือของชายอื่นถึง
หนึ่งคืนเต็ม  เขายอมรับวาเขาไมเชื่อในความบริสุทธิ์ของเธอ  และเขาจึงตัดสินใจเลื่อนการแตงงาน
ออกไป  เมื่อสุนันทาลวงรูความในใจของพิทักษ  เธอเสียใจและนอยเนื้อต่ําใจมากที่ชายคนรักไมเชื่อ
ใจเธอ  ทั้ง ๆ ที่เธอสูอุตสาหตอสู  ฝาฝนจนรอดมาจากเงื้อมมือของหมอผีผูโหดเหี้ยม  และต่ําชาได  
แตส่ิงที่เธอไดรับจากคนรักคือ  เขาตองการใหเธอพิสูจนความบริสุทธิ์ดวยการลุยไฟ  ซ่ึงเธอก็ตอบ
รับ  แตปฏิเสธการแตงงานที่จะเกิดขึ้นเมื่อผลการพิสูจนปรากฏออกมาวาเธอบริสุทธิ์ 
 วันแหงการพิสูจนความบริสุทธิ์มาถึง  ทามกลางสักขีพยานมากมาย  สุนันทาสามารถ
เดินลุยกองไฟไปได  โดยที่เปลวไฟไมอาจทําอันตรายแกผิวหนังเธอเลย  สักขีพยานทุกคนดีใจเปน
อันมาก  โดยเฉพาะอยางยิ่งพิทักษคูหมั้นหนุม  เขารีบปราดเขาไปกอดเธอดวยความดีใจและขอเธอ
แตงงาน  แตเธอปฏิเสธ  และกลาววาตองการจะไปบวช  เพราะผูหญิงอยางเธอไมมีคาคูควรกับใคร  
แตบิดาของสุนันทาออกมาขอรองใหทั้งสองยุติความเกี่ยงงอน  และแตงงานกัน  เนื่องจากทานแก
มากแลว  อยางเห็นลูกเปนฝงเปนฝากอนตาย  ซ่ึงทั้งคูก็ยินยอม  และเมื่อทั้งสองปรับความเขาใจกัน  
งานวิวาหจึงจัดขึ้นอยางสมเกียรติ   ภายหลังงานมงคล   คูแตงงานไดเดินทางไปยังถํ้าพระ                          
เพื่อสักการะบูชาพระพุทธปฏิมาที่อํานวยอวยชัยพรอันศักดิ์สิทธิ์แกพวกเขาทั้งคู  จนกระทั่งได
แตงงานกัน 
 

 “หัวใจมหาสมุทร” 
 

 ตอนที ่ 1  เสือผูหญิง 
 ณ  เมืองพระตะบอง  สร็อส กําลังเดินใจลอยดวยความโศกเศรา เพราะนางจริยา           
แมของเธอกําลังปวยหนักนอนรักษาตัวอยูที่โรงพยาบาล   และเธอเองไมเงินเพื่อซ้ือยาดี ๆ มารักษา
แม    ทําใหเดินตัดหนารถยนตคันหนึ่งซึ่งวิ่งมาดวยความเร็ว จนเจาของรถตองเบรกแลวบบีแตรเสยีง
ดังล่ันดวยความโมโห  สาคร วิศวกรหนุมผูหลอเหลา  สงา  เจาสําอาง นักเรียนนอกจากฝรั่งเศสผูเปน
เจาของรถโกรธมาก  ลงมาดาทอ และดูถูกสร็อสดวยถอยคํารุนแรง  เพราะเห็นวาเธอยากจน          
แตงกายโทรม  ตาหนามอมแมม  แตบังเอิญหญิงสาวที่นั่งมาคูกับเขาคือกัญญา สาวสวยเพื่อนรวม
หองของสร็อส  และเธอจําสร็อสได จึงรีบลงมาถามไถดวยความคุนเคย และเมื่อเธอรูวาสร็อสกําลัง
มีปญหาเรื่องเงิน   กัญญาจึงใหเงินสร็อสไว 500 บาท เพื่อไปซื้อยาใหแม  สาครรูสึกคับของใจมากที่
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กัญญาเปนเพื่อนกับผูหญิงจนๆ เชนสร็อส   แตกัญญาพยายามอธิบายวาสร็อสเปนคนเรียนเกงและมี
น้ําใจเพียงแตบานยากจนเพราะกําพราพอ  และสร็อสเคยชวยเหลือเธอในการสอบไลคร้ังหนึ่ง        
ซ่ึงเธอจําเปนตองตอบแทนบุญคุณสร็อส 
 สาครกําลังขับรถพากัญญาไปเที่ยวที่พนมสําเภา แตไปถึงเมื่อเวลาบายมากแลว ผูคนจึง
นอยเพราะตางทยอยกลับบานกันหมด  ดวยเหตุวาบริเวณนี้แตกอนเคยเปนพื้นที่ไมสงบ   แตทาง
รัฐบาลไดปรับปรุงใหเปนสถานที่ทองเที่ยว  สาครขับรถไปจอดใตตนไมหางผูคน   เขาพยายาม
พูดจาหวานลอม จนกัญญายอมเปนของเขาโดยอางวาทันทีที่เขากลับไปบานที่พนมเปญ  เขาจะให
พอมาสูขอเธอ  ซ่ึงในที่สุดกัญญาก็ตกลง   และจากเหตุการณนั้นสาครก็รูวากัญญาไมใชสาวบริสุทธิ์  
และหาวิธีที่จะทิ้งเธอไป  
 กัญญาพยายามกินยาฆาตัวตายเมื่อรูวาสาครผิดสัญญาและทิ้งเธอไป แตพอกับแมมา
ชวยไวไดทันและพาไปสงโรงพยาบาลที่เดียวกับที่แมของสร็อสรักษาตัวอยู  เพื่อลางทองชวยชีวิต   
สร็อสตกใจมากที่รูวากัญญาพยายามฆาตัวตายโดยที่พอแมของเธอเองก็ไมรูสาเหตุ  แตกัญญายอม
เลาให สร็อสฟงวาเธอกําลังตั้งทองกับสาคร และสาครก็ไมรับผิดชอบ  เธอเองรูสึกกลัวและอับอาย
มาก  จึงตองการเงินไปทําแทงเพื่อเอาเด็กออก  เธออางวาไมตองการความรับผิดชอบจากสาคร  
ตองการเพียงเงินจากเขาเพื่อเอาไปทําแทงกอนที่พอแมเธอจะลวงรู แตแทจริงแลวกัญญาทองกับชาย
อ่ืนที่เธอรัก  แตเขายากจน   ไมมีเงินใหเธอ  และเธอก็รูวาพอแมเธอไมยอมรับชายคนนั้น  เธอจึง
ตองการทําแทงเพื่อที่จะไดคบหากับชายนั้นตอไป  เธอจึงตองใชสาครเปนเครื่องมือใหเธอไดเงิน
กอนนั้นมา    กัญญาขอรองใหสร็อสไปหาสาครเพื่อขอเงินใหเธอไปทําแทง  สร็อสรูสึกอึดอัดใจมาก 
แตดวยความสงสารเพื่อนเธอจึงรับปากวาจะชวย    
 สร็อสบากหนาไปขอเงินจากสาคร ซ่ึงเขาก็ดูถูกเหยยีดหยามเธอตางๆ นานา  และก็
รูทันวากัญญาไมไดทองกับเขาเพราะเพิ่งพบกันไดไมถึงสองอาทิตย  แตเขากย็อมจายเงินใหเพราะ
ถือวา สร็อสกลาบากหนามาขอ  เขาจึงกลาให 
 เหตุการณนี้ทําใหสร็อสรูสึกดูถูกและรังเกยีจสาครมาก 
 แมของสร็อสมีอาการทรุดหนักขึ้น วันหนึ่งนางเรียกสร็อสเขาไปใกลๆ และบอกวาเมื่อ
นางตายไปแลว  ขอมอบแหวนเพชรหนึ่งวงกับจดหมายหนึ่งฉบับซึ่งอยูใตหมอนใหกับสร็อส         
และให สร็อสนําจดหมายฉบับนี้ไปใหกับบุคคลในจดหมายซึ่งเปนคนที่รักและปรารถนาดีกับแม
และตัวสร็อสมากที่สุด  เมื่อแมตายลงและสร็อสไดทําพิธีศพเรียบรอยแลว  สร็อสไดเดินทางไป           
กรุงพนมเปญเพื่อไปตามหาบุคคลในจดหมาย เขาผูนั้นคือทานวงศ   สาดีน  เศรษฐีผูยิ่งใหญคนหนึ่ง  
 พนมเปญเปนเมืองใหญ  และเปนสิ่งใหมสําหรับชีวิตของสร็อส  เธอดั้นดนจนมาถึง
คฤหาสน “วงศสาดีน”  ของผูที่ตามหา   แตถูกคนรับใชดูถูกและสั่งใหรออยูหนาประตูจนกวาทาน
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จะกลับมา  จนกระทั่งทานสาดีนกลับมาพบ   สร็อสใหจดหมายกับเขาและใหดูแหวนที่นําติดตัวมา   
ทานสาดีนอานจดหมายแลวจึงเลาความหลังวาจริยาแมของสร็อสเคยมาทํางานเปนคนรับใชที่บาน
หลังนี้ และรักกัน     เมื่อแมของทานสาดีนทราบเรื่องเขาก็ไมพอใจมาก  พยายามกีดกันใหจริยา
กลับไปอยูที่เดิมพรอมกับใหเงินกอนหนึ่ง  สาดีน ถูกบังคับใหแตงงานกับหญิงที่ทานไมไดรัก   และ
มีลูกชายคนหนึ่งคือสาคร  วิศวกรหนุมรูปงาม  สําเร็จการศึกษาจากฝรั่งเศส   สวนจริยาถูกบังคับให
แตงงานกับชายขี้เหลาคนหนึ่ง และมีลูกสาวคนเดียวคือสร็อส 
 ทานสาดีนรับสร็อสเปนบุตรบุญธรรม เขาดูแลเธออยางดีราวกับบุตรในไส แตสร็อสก็
เปนคนไมลืมตน เธอยังคงปฏิบัติตนเหมือนเมื่อกอน  คือใชชีวิตอยางสมถะ    ชวยคนรับใชทํางาน
บานทุกอยาง  และขยันตั้งใจเรียนหนังสือ ซ่ึงทําใหทานสาดีนภาคภูมิใจมาก  วันหนึ่งเมื่อสาคร
กลับมาที่บาน  พบสร็อสอยูที่บานตนเองก็ตกใจ  เขาใจวามาเปนภรรยานอยของพอตน   แตทาน
สาดีนก็พยายามอธิบายใหลูกเขาใจวาเปนญาติหางๆกัน  แตสาครก็ยังคงดูถูกสร็อสอยางเดิม   ตั้งแต
มาใชชีวิตอยูในบานเดียวกัน สาครไดเห็นความเปลี่ยนแปลงไปของสร็อส คือความสดใสเปลงปลั่ง
ขึ้นดวยการเลี้ยงดูที่สมบูรณพูนสุข   ทําใหเขาเห็นวาสร็อสเปนหญิงสาวสวยที่สุดคนหนึ่งเทาที่เขา
เคยพบมา 

 

 ตอนที ่ 2  เทพบุตรภุมรา 
 เกี่ยวกับเรื่องความรักและความเจาชูของสาคร  เขาไมเคยบังคับผูหญิงคนไหนเลย  เขา
ชอบใหผูหญิงหลงรักเขาและยอมเขาดวยความสมัครใจ  ซ่ึงสาว ๆ  ก็มักจะหลงกับความหลอและ
ความรวยของเขา  จึงหลงใหลและเต็มใจพลีกายใหเขาเอง   
 คืนหนึ่ง สาครเขาไปในโรงแรมพรอมกับหญิงสาวคนหนึ่ง  แตถูก กุศล นายทหารเรือ
หนุมผูเปนญาติของหญิงสาวผูนั้นพังประตูเขามาชวยหญิงสาวทันเวลา และพาตัวกลับไปหลังจาก
เกิดการชกตอยกับสาคร  กุศลกับสาครจึงประกาศความเปนศัตรูกัน ณ บัดนั้น 
 ตอมาวันหนึ่ง  กุศลไดไปรับนองสาวที่วิทยาลัยและไดพบกับสร็อสซ่ึงเปนเพื่อนสนิท
กับนองสาวของเขา  เขารูสึกติดใจในความงามและเรียบรอยของเธอ  จึงพยายามใหนองสาวชวย
ทาบทามให   สวน สร็อสเองก็รูสึกประทับใจในความเปนสุภาพบุรุษ  และใหเกียรติผูหญิงของกุศล  
ทั้งสองจึงติดตอกันเรื่อยมา    
 

 ตอนที ่ 3  อ่ิมใจ 
 ในหอง ขณะที่ทานสาดีนกําลังนั่งอานหนังสือ สาครไดเขามาพูดคุยเร่ืองเกี่ยวกับสร็อส  
เขารูสึกไมพอใจและไมสบายใจที่พอพาสร็อสเขามาอยูในบาน แตพอก็พยายามอธิบายวา สร็อสมา
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อยูในฐานะเปนลูกเลี้ยงของตน  เพราะเวทนาและเอ็นดูในความอาภัพของสร็อส ซ่ึงสาครก็พยายาม
เขาใจและเชื่อใจพอ 
 วันหนึ่งสร็อสไดรับจดหมายจากกุศล  ใจความบอกวาเขาตองออกเรือไปนานหลาย
เดือน  ใหเธอดูแลรักษาตัวเองใหดี  สร็อสรูสึกใจหายและมีอาการซึมเศราที่จะไมไดพบกันนาน  
 สาครรูวาสร็อสไมไดติดตอกับกุศลแลวจึงเขามารังแกและยั่วยุสร็อสอยูหลายครั้ง        
ซ่ึงสร็อสก็รูวาเธอกับสาครไมมีทางญาติดีกันไดเลย สาครแอบเฝาตามสังเกตพฤติกรรมของสร็อส
อยูตลอดเพราะตองการทราบวาสร็อสเปนคนนิสัยอยางไร  วันหนึ่ง สร็อสถูกคนรายจับตัวไปเพื่อ
ขมขืน แตสาครเขามาชวยไวทัน สร็อสแอบประทับใจสาครและคิดวาเขาคงดีกับเธอแลว  จึงเขามา
ชวยเหลือและเธอเองก็รูสึกดีกับสาคร 
 คืนหนึ่ง ทานสาดีน ไดเรียกบุตรชาย  บุตรบุญธรรมเขาไปพูดคุยและบอกวาอยากใหทั้ง
สองแตงงานกันเพราะพอแกแลว  อยากเห็นลูกทั้งสองลูกเปนฝงเปนฝา  ซ่ึงทั้งคูก็ยินดี    โดยสาคร
ยินดีเพราะสําเร็จตามความมุงหมายของเขา  คือการเอาชนะสร็อส  และไดสร็อสมาเปนภรรยาอยู
ภายใตอํานาจการปกครองของเขา  สวนสร็อสยินดีเพราะตองการตอบแทนบุญคุณของพอบุญธรรม  
และคิดวาสาครคงคิดดีกับเธอเชนกัน  เมื่อวันแตงงานมาถึง หลังจากสงตัวเขาหอ  สร็อสไดรูความ
จริงวา  แทที่จริงแลวสาครยังคงคิดกับเธอเหมือนอยางเดิม  คือตองการเอาชนะเธอ  การที่เขายอม
แตงงานกับเธอนั้น  เพียงเพราะเปนวิธีเดียวที่เขาสามารถไดตัวเธอมาครอบครองอยางถูกตอง  เขา
ไมไดรักเธอเลย  ทุกสิ่งทุกอยางที่เขาทําไปเพียงเพื่อปกปองดูแลของที่ควรเปนของเขา  ใหอยูกับเขา
เพียงคนเดียว  ไมใหคนอื่นไดไปเทานั้น  สร็อสรูสึกช้ําใจจนแทบขาดใจ  สาครใชกําลังปลุกปล้ําจน
สําเร็จ  สร็อสรูสึกเสียใจที่เธอเขาใจผิดมาตลอด เธอกมหนารับกรรมในการเปนภรรยาของเขาตอไป 
 สาครไปรับงานที่จังหวัดกําปงจาม  เขาบอกพอวาจะเอาภรรยาไปดวย   ทานสาดีนรูสึก
เสียใจที่ไมไดอยูกับลูก  แตก็อยากใหสามีภรรยาไดอยูดวยกัน   
 เมื่อไปอยูที่กําปงจาม  สร็อสก็ไดรูความจริงวาสาครมีภรรยาอีกคนหนึ่งเปนชาวไทย
ช่ือฉฎา  ลูกสาวสุวเมง  เจาพอผูมีอิทธิพลและพัวพันกับธุรกิจมืดโดยที่สาครไมรู    สาครทํางานให
บริษัทพอของฉฎา   เขาแนะนําฉฎาวาสร็อสเปนหญิงรับใชที่พอสงมาดวย  สร็อสกมหนารับกรรม
โดยไมปริบาก  ทั้ง ๆ ที่ชอกชํ้าใจจนแทบทนไมไหว  แตดวยความดีและความกตัญูตอผูมีพระคุณ  
คือพอบุญธรรมซึ่งเปนบิดาของสามีเธอ  เธอยอมปฏิบัติงานเปนคนรับใชของบานฉฎา        ผูอยูใน
ฐานะภรรยาของสามีเธอ   สร็อสไมมีความสุขเนื่องจากตองทํางานหนักรับใชสาครและฉฎา    และ
ยังตองคอยหลีกเลี่ยงขําฉัย   ลูกพี่ลูกนองของฉฎาที่ถูกใจสร็อสและตองการไดเธอเปนภรรยา    
 สร็อสไปจายตลาดและไดพบกับกุศลในวันหนึ่ง     กุศลยังตัดใจจากสร็อสไมได  ยังคง
หวงใยเธออยูตลอดแตก็พยายามยอมรับความจริง 
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 กุศลรูเร่ืองความรันทดของสร็อสและพยายามชวยเธอใหออกมาจากบานหลังนั้น        
แตเธอปฏิเสธและบอกวาเปนเวรกรรมของเธอเอง สาครรูวาทั้งสองไดมาเจอกัน เพราะเขาใหตาม
สะกดรอยเธออยู  เขาโกรธมากหาวาสร็อสเปนหญิงแพศยารวมทั้งทํารายรางกายเธอดวย  สร็อส
พยายามปฏิเสธ  และรูสึกทอใจ   คิดวาเธอกับเขาคงเขากันไมได   แมวาบางครั้งสาครรูสึกสงสาร
และพยายามทําดีกับเธอ 
 ขําฉัยพยายามแอบเขามาปลุกปล้ําสร็อสขณะที่เธออยูบานคนเดียว  สร็อสพยามยามหนี
จนออกจากบานไปสําเร็จ  เธอเหนื่อยและตกใจจนเปนลม  ฉริกาหญิงสาวซึ่งปลอมตัวเปนผูชายได
เขามาชวยเหลือและนําตัวกลับไปรักษาที่บานของเธอ  ฉริกาเปดเผยความจริงวาตนเปนลูกกําพรา  
อยูบานคนเดียวจึงตองปลอมตัวเปนผูชายเพื่อความปลอดภัย 
 ทั้งสองเพิ่งสังเกตวามีหนาตาคลายกันจึงรักกันเสมือนเปนพี่นองกัน  ฉริกาคอยดูแล    
ปกปองสร็อสประหนึ่งเธอเปนนองสาวแท ๆ กุศลทราบวาสร็อสมาอาศัยอยูกับฉริกาจึงคอยดูแล
หญิงทั้งสอง 

 

 ตอนที ่ 4  ยกโทษใหพี่ดวย 
 สาครรูวาครอบครัวของฉฎาทําธุรกิจมืด  โดยใชเขาเปนเครื่องมือบอนทําลายชาต ิ            
เขาเปนคนที่รักชาติจึงพยายามหลีกเลี่ยงฉฎา   และออกตามหาสร็อสภรรยาที่แทจริงของเขา เพราะ
เขารูแลววาสร็อสเปนผูหญิงที่ดีที่สุดของเขา   จนพบสร็อสที่บานฉริกาขณะที่สร็อสอยูบานคนเดียว  
เขาพยายามพูดงอขอโทษเธอ   และขอรองใหสร็อสกลับไปอยูดูแลพอเขาที่พนมเปญ  แตเธอบอกวา
ไมมีวันเชื่อเขาอีกแลว และไมอยากกลับไปอยูกับเขาอีกแลว แมวาเธอจะรักและเปนหวงพอของเขา
มากก็ตาม 
 ระหวางที่เจรจากันอยู กลุมของสุวเมงก็ไดบุกเขามาที่บานของฉริกาเพื่อจับตัวทั้งสอง
ไปที่บานของ ฉฎา 
 สุวเมงพยายามเลาโลมใหสร็อสเปนเมียของเขาแตเธอไมยอม เขาจึงทํารายสาครเพื่อให
เธอยอม  สร็อสทนไมได ขอรองใหสุวเมงหยุดทํารายสาคร โดยเอาตัวเขาแลก   สาครไมยอมใหเขา
ทํารายสร็อสเมื่อเหตุการณเปนเชนนี้   สาครจึงรูถึงความตองหัวใจตนเองวารักสร็อส และสร็อสก็รัก
เขาเชนกัน 
 กุศลพาตํารวจเขามาชวยเหลือ แตหัวหนาคนรายจับสร็อสกับสาครไปเปนตัวประกัน
บนเรือและแลนออกไปกลางทะเล  ทั้งคูถูกจับมัดไวดวยกัน และตางแลกเปลี่ยนความรูสึกกัน     
ปรับความเขาใจกัน  สาครพยายามแกมัดตนและภรรยาจนสําเร็จ และกุศลไดนําทีมทหารเรือเขามา
ชวยจนสําเร็จ 
 



28 

 ตอนที ่ 5  เสียงของหัวใจ 
 สร็อสกําลังดูแลสาครซึ่งนอนบาดเจ็บอยูบนเตียง  ทั้งสองปรับความเขาใจกันและ
สารภาพความรูสึกที่มีอยูใจของกันและกัน สาครยอมรับวาเขาเปนคนที่มีทิฐิมานะสูง จึงทําใหทํา
อะไรผิดพล้ังไปบาง แตตอนนี้เขาเขาใจความรูสึกที่แทจริงของตัวเองแลว และสร็อสก็เปนตนเหตุ
ทําใหเขากลับตัวกลับใจได   และทั้งสองก็ใชชีวิตอยูรวมกันอยางมีความสุข 
 สวนกุศลก็พบรักใหมกับฉริกา ซ่ึงมีใบหนาคลายกับสร็อสที่เขาเคยหลงรัก และทั้งคูก็
รักกัน 

 



 
 

บทท่ี  3 
 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับองคประกอบของนวนิยายท่ีเลือกมาศึกษา 
 

 องคประกอบทางวรรณกรรมของนวนิยายเขมรเรื่อง  “เมฆสีดํา”   “ขวัญถํ้าพระ”  และ   
“หัวใจมหาสมุทร”  ที่จะทําการวิเคราะห  ไดแก  โครงเรื่อง  ฉาก  ตัวละคร  บทสนทนา  และกลวิธี
การประพันธ   ซ่ึงจะนําเอาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของดังตอไปนี้มาใชในการวิเคราะห 
 

โครงเรื่อง 
 

 “โครงเรื่อง” ตามแนวคิดของนักทฤษฎีวรรณกรรมชาวไทยและชาวตางชาติมี
ความหมาย   ดังนี้ 
 อุดม   หนูทอง  ใหแนวคิดเกี่ยวกับโครงเรื่องวา  โครงเรื่องหมายถึง  ลําดับของ
เหตุการณที่ประกอบเขาเปนเรื่อง  หรือในความหมายอยางละเอียด  โครงเรื่องไดแกเหตุการณ
ทั้งหลายที่ผูแตงกําหนดขึ้น  เพื่อใหดําเนินไปตั้งแตตนจนจบ1   
 ปริญญา   เกื้อหนุน  กลาววา  โครงเรื่องคือแบบแปลนชีวิตที่นักประพันธพยายาม
ถายทอดการรับรูและประสบการณชีวิต  สังคมและโลก  ผานเครื่องมือที่ตนคิดขึ้นซึ่งก็คือโครง
เร่ือง2 
 โรเบิรตส (Roberts)  กลาววา  โครงเรื่องเปนองคประกอบที่สําคัญและเปนพื้นฐานของ
เร่ืองเลา  ถาปราศจากโครงเรื่องก็จะไมมีเร่ืองเลาและตัวละคร3 
 

 โครงสรางของโครงเรื่อง 
 

 โครงสรางของโครงเรื่องโดยทั่วไปทีน่ักทฤษฎีวรรณกรรมนิยมใชวิเคราะหงาน
วรรณกรรมประเภทนวนยิาย  ประกอบไปดวย  5  ขั้นตอน  ดังนี ้

                                             
 1 อุดม   หนูทอง,  พื้นฐานการศึกษาวรรณคดีไทย  (สงขลา :  โรงพิมพเมืองสงขลา,  2523),   116. 
 2 ปริญญา   เกื้อหนุน,  การศึกษาวรรณคดีไทย  (กรุงเทพฯ :  ไทยวัฒนาพานิช,  2537),  25. 
 3 Robert  Di  Yanni ,  Literature  :  Reading  Fiction ,  Poetry,  Drama,  and  the  Essay 
(New  York :  Random  House,  1986), 65. 
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 1.  ชวงเริ่มเร่ือง  หรือเปดเรื่อง (Beginning,  Exposition)  ขั้นตอนนี้ถือเปนขั้นตอนที่
สําคัญที่สุด  เพราะเปนการแนะนาํและชกัจูงผูอานเขาสูเนื้อเร่ือง  ดังนั้นจึงตองดงึดูดใจใหผูอาน
อยากติดตาม 
 2.   ชวงดําเนินเรื่อง  (Rising Action)  เปนขั้นตอนที่สืบตอจากการเปดเรื่อง โดยผูแตง
มักเริ่มใหรายละเอียดที่สําคัญ ๆ มากขึ้นเรื่อย ๆ  เชน  เร่ิมสรางเหตุการณใหมีปมปญหา  และความ
ขัดแยงขึ้นเปนลําดับ 
 3.  ชวงวิกฤต  หรือจุดสุดยอด  (Climax)  คือ  ชวงที่เหตกุารณความขดัแยงไดดําเนิน
มาถึงจุดสูงสุด  หรือเรียกวาถึง “ทางตัน”  คือจะกอใหเกิดผลบางอยางที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได 
 4.  ชวงคลี่คลาย (Falling  Action)  เปนขั้นตอนที่ตอเนื่องมาจากชวงวิกฤต  คือเมื่อ
เร่ืองไดดําเนนิมาผานจุดวกิฤตไปแลว  ผูแตงก็จะคอย ๆ คลายปมตาง ๆ  ใหกระจางขึ้น  
 5.  ตอนจบเรื่อง (Ending)  โดยมากเรื่องมักจะจบลงดวยการคลี่คลายปญหา  แตกม็ ี        
นวนยิาย  หร่ือเร่ืองสั้นบางเรื่อง  ที่จบลงดวยการทิ้งปญหาไวเปนปริศนาใหผูอานคิดตอเอาเอง 
 

ฉาก   
 

  ความหมาย 
 

 “ฉาก” ตามแนวคิดของนักทฤษฎีวรรณกรรมชาวไทยและชาวตางชาติมีความหมาย   
ดังนี้ 
 กุหลาบ   มัลลิกะมาส  ใหความหมายของฉากในนวนิยาย  เร่ืองสั้น  หรือนิทาน  วา
หมายถึง  สถานที่  และเวลาที่เร่ืองนั้น ๆ เกิดขึ้น4 

  สุทธิวงศ  พงศไพบูลย  อธิบายวา  ฉาก  หมายถึง  เวลา  สถานที่ที่เกิดเหตุการณในเรื่อง5   
 อุดม  หนูทอง  กลาววา  ฉากคือสถานที่  บรรยากาศ  หรือส่ิงแวดลอมทั้งหลายที่ตัว
ละครใชแสดงนาฏการ6 
 

                                             
 4  กุหลาบ  มัลลิกะมาส, วรรณคดีวิจารณ  (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง,  2529),   
110. 
 5  สุทธิวงศ  พงศไพบูลย,  วรรณคดีวิเคราะห  (กรุงเทพฯ  :  ไทยวัฒนาพานิช,  2525),  45. 
 6  อุดม  หนูทอง, พื้นฐานการศึกษาวรรณคดีไทย,  135. 
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 โรเบิรตส (Roberts) ไดใหความหมายของฉากในเรื่องเลาวา หมายถึงธรรมชาติและ
ส่ิงประดิษฐตางๆ ตลอดจนถึงสิ่งแวดลอม  รวมไปถึงขาวของเครื่องใช  เวลาในแตละวัน  บรรยากาศ  
สภาพภูมิศาสตรและฤดูกาล7   
 จากแนวคิดเกี่ยวกับฉากของนักทฤษฎีวรรณกรรมตาง ๆ ที่กลาวมาขางตนนี้  สรุปไดวา  
ฉากในวรรณกรรมประเภทนวนิยายมีความหมายกวางมาก  โดยหมายถึง        ส่ิงตาง ๆ ที่อยูรอบ ๆ 
ตัวละครทั้งสภาพ  เวลาทั้งในอดีต  ปจจุบัน  และอนาคต  รวมทั้งสิ่งของตาง ๆ ซ่ึงมีความสัมพันธ
และมีความหมายตอภาวะจิตใจของตัวละคร  นอกจากนี้ฉากยังอาจหมายถึงสภาพจิตใจ  และความ
เปนตัวตนของตัวละครอีกดวย  เชน ขาวของเครื่องใชบางอยางของตัวละคร         อาจหมายถึงสภาพ
จิตใจและตัวตนของผูเปนเจาของ  สภาพทิวทัศนและภูมิประเทศที่สวยงาม  อาจมีนัยประหวัดถึง
ความสงบและความบริสุทธิ์ในจิตใจของตัวละคร  หรือทางแยกอาจหมายถึงภาวะการลังเลและการ
ตัดสินใจเลือก  เปนตน 
 

 ประเภทของฉาก 
 

 นักทฤษฎีวรรณกรรมสวนใหญมักแบงฉากออกเปนสองประเภทใหญ ๆ คือ  ฉากที่
เปนธรรมชาติและฉากที่เปนสิ่งประดิษฐ  โดยเมื่อนําทฤษฎีตาง ๆ เหลานั้นมาวิเคราะหและจัดกลุม
แลว  สามารถสรุปเปนประเภทที่เดน ๆ ของฉาก  ไดดังนี้ 
 1.  ฉากที่เปนธรรมชาติหรือสภาพทางภูมิศาสตร ไดแกสภาพธรรมชาติที่แวดลอมตัว
ละคร   เชน  ทิวทัศน  หรือสภาพภูมิประเทศตาง ๆ ไมวาจะเปน  ทะเล  ภูเขา  ทุงหญา  ปาไม ฯลฯ  
รวมไปถึงการพรรณนาการตกแตงภายในบานหรืออาคารตาง ๆ  เชน  การพรรณนาลักษณะของ
ประตู  หนาตาง  ผามาน  โตะ  เกาอี้  เปนตน  ฉากประเภทนี้เปนฉากที่สําคัญที่สุดในงานเขียน  เพราะ
เปนทั้งสิ่งแวดลอมภายนอกและภายในของตัวละคร  ซ่ึงมีพลังและมีผลตอการกระทําและชีวิตความ
เปนอยูของตัวละครดวย 
 ผูประพันธแตละคนมีการสรางฉากธรรมชาติแตกตางกันและมีจุดมุงหมายตางกัน  เชน  
สรางขึ้นมาใหมีพลังและมีอิทธิพลตอมนุษยในดานรายและดานดี  ฉากธรรมชาติที่มีอิทธิพลตอตัว
ละครในดานรายเชน  กลาวถึงทองฟา  พื้นดิน  ทะเล  ใหเปนพลังที่มีอํานาจในการทําลายลาง  หรือ
ปาดงดิบ  ทําใหเกิดความรูสึกนาสะพรึงกลัว  ทะเลที่เวิ้งวางทําใหตัวละครรูสึกอางวางสิ้นหวัง  หรือ

                                             
 7 Robert  Di  Yanni,  Literature  :  Reading  Fiction ,  Poetry,  Drama,  and  the  Essay, 91. 
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ในทางตรงกันขาม  ธรรมชาติที่สวยงาม  ออนโยน  ทําใหรูสึกสงบ  ความเปนมิตร  ความรักและ
ความรื่นรมยเปนตน 
 ไมวาผูแตงจะใชฉากธรรมชาติใหเกิดความรูสึกเชนไรก็ตาม  แตจุดสําคัญก็คือ  ฉาก
ธรรมชาติจะเปนพลังอันยิ่งใหญที่คอยควบคุมพฤติกรรมของตัวละคร  และอาจเปนตัวการทําใหตัว
ละครตัดสินใจในการแกปญหาและขอขัดแยง 
 

 2.  ฉากที่เปนสิ่งประดิษฐ  ไดแก ฉากที่ประกอบไปดวยส่ิงที่มนุษยสรางขึ้น  เชนอาคาร
บานเรือน วัตถุเครื่องใชที่มนุษยเปนผูประดิษฐขึน้มาและแวดลอมตัวละครในเรื่อง  ซ่ึงสิ่งประดิษฐ
จะสะทอนใหเห็นตัวตนของผูสรางหรือผูเปนเจาของดวยเสมอ รวมทัง้อาจสะทอนใหเห็นความเปน
ระเบียบแบบแผนของบานเมือง  สังคม  เชน  รถยนตราคาแพงจะบงบอกฐานะและรสนิยมของผูใช     
งาชาง  หรือดาบหนาโตะในหองทํางาน  แสดงถึงความมีอํานาจ  และสถานภาพของเจาของสลัม
และชุมชนแออัด  บอกถึงความไรระเบยีบและความเสือ่มโทรมของสังคมเมืองเปนตน  ในกรณนีี้จึง
อาจสรุปไดวา  ฉากที่เปนสิ่งประดิษฐในนวนยิายไดช้ีใหเห็นอํานาจทีเ่กิดขึ้นระหวางคนกับคานิยม
ในวัตถุส่ิงของที่ชวยอํานวยใหเกิดความสะดวกสบาย 
 นอกจากนี้แลว  ฉากที่เปนสิ่งประดิษฐ  ยังเปนสัญลักษณหรือตัวแทนของตัวละครก็ได  
เชน  ไมเทาเปนตัวแทนของความชรา  ตุกตากับเด็กผูหญิง  เคียวกับชาวนา  หรือผาเช็ดหนาลายปก
อาจเปนตัวแทนของหญิงสาว  เปนตน 
 3.   ฉากที่เปนระยะเวลาหรือยุคสมัย  ระยะเวลาหรือยุคสมัยของการเกิดเหตุการณใน
เร่ืองเปนสวนประกอบที่สําคัญของะนวนิยาย  เพราะระยะเวลาจะชวยในการดําเนินเรื่อง  และการ
พัฒนาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวละครสถานการณตาง ๆ  ตลอดจนการสงผลกระทบและเชื่อมโยง
เหตุการณแตละเหตุการณ  โดยสามารถแบงประเภทการลําดับเวลาไดเปน 2 ประเภทใหญ  ดังนี้ 
 3.1  การลําดับเวลาในเชิงจิตวิทยา  (Psychology  Sequence)   หมายถงึ   การลําดับ
เวลาตามการรบัรู  หรือความรูสึก  หรือความคิดของตวัละคร  เชน  ชวงเวลาในการรอคอยจะ
ยาวนาน  ชวงเวลาของความสุขและสนุกสนานจะสั้น  ซ่ึงไมเปนไปตามลําดับปฏิทิน  แตขึ้นอยูกับ
ภาวะจิตใจและความรูสึกของตัวละครเปนสําคัญ   
 3.2  การลําดับเวลาตามปฏิทิน (Chronological  Sequence)   เปนการลําดับเวลา
ตามลําดับเหตกุารณที่เกดิขึ้นกอนหลังตามปฏิทิน  ซ่ึงเปนไปตามความเปนจริง  เชน การลําดับเวลา
ตาม         ชีวประวัติของตวัละคร  ตั้งแตเกิดจนตาย     

4. ฉากที่เปนสภาพการดําเนินชวิีตของตัวละคร หมายถึง สภาพแบบแผนหรือกิจวัตร 
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ในการดําเนินชีวิตของตัวละครตาง  ๆ  ในเรื่อง   เชน   การประกอบอาชีพ   หรือการดําเนิน
ชีวิตประจําวันรวมถึงแบบแผนการดําเนินชีวิตของชุมชนและสังคม  โดยฉากประเภทนี้จะชวยย้ํา
ภาพเหตุการณและตัวละครใหชัดเจนยิ่งขึ้น   
 

5. ฉากที่เปนสภาพแวดลอมเชิงนามธรรม  สภาพแวดลอมที่เปนนามธรรม  เชน    การ 
นับถือศาสนา  จารีตประเพณ ี คานิยม  ศีลธรรม  รวมไปถึงสภาพอารมณและความรูสึกของตัวละคร  
มีผลตอการแสดงพฤติกรรมของตัวละครในเรื่อง  และทําใหตวัละครแสดงปฏิกิริยาตาง ๆ เชน การ
ขบถตอจารีตประเพณ ี  การตกเปนทาสคานิยมและความศรัทธาในศาสนา  หรือแมแตการพรรณนา
ถึงสภาพจิตใจ  และความรูสึกของตัวละครในเหตกุารณตาง ๆ โดยใหความสัมพันธกบัมิติของเวลา  
สถานที่  ซ่ึงจะทําใหเหตุการณหรือสถานการณตางๆในเรื่องชัดเจนขึ้น   
 

ตัวละคร 
 

 ความหมาย 
 

 ความหมายของตัวละครในวรรณกรรมตามแนวคิดของธัญญา  สังขพันธานนท8  มีอยู
สองระดับคือ  ระดับแรก  หมายถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีบทบาทในเรื่อง  ระดับที่สอง  หมายถึง
คุณลักษณะของตัวละคร  เชน  รูปราง  หนาตา  หรือคุณสมบัติพิเศษทางศีลธรรม  แตโดยทั่วไปแลว  
ตัวละครในเรื่องเลา  หมายถึงผูที่มีบทบาทในทองเรื่อง  หรือผูเดินผานเนื้อเร่ืองและเหตุการณตาง ๆ 
นั่นเอง  อาจกลาวไดวาตัวละครเปนเจาของเรื่อง  ทั้งนี้เพราะกอนที่จะลงมือแตงเรื่อง  ผูแตงจะตอง
คิดกอนเสมอวาจะเขียนเรื่องของใคร  และใคร (คนนั้น) ประสบกับเหตุการณอะไรบาง  โดยนัยนี้
ตัวละครจึงเปนผูทําใหเกิดเรื่องราวขึ้นมานั่นเอง 
 สวนกุหลาบ   มัลลิกะมาส  ใหความหมายของตัวละครวา  ตัวละครคือ  ผูมีบทบาทใน
เนื้อเร่ือง  โดยตัวละครจะเปนคนหรือเทียบเทาคนก็ได 9  ดังนั้นตัวละครในวรรณกรรมประเภทเรื่อง
เลาจึงไมจําเปนตองเปนคนเสมอไป  อาจจะเปนเทพ  อมนุษย  สัตว  หรือส่ิงของก็ได  ดังที่มักพบใน
วรรณกรรมมหากาพย  เชน  รามเกียรติ์  เปนตน  หรือวรรณกรรมประเภทนิทาน  เชน  นิทานอีสป  
หรือนิทานพื้นบาน  แตไมวาตัวละครจะเปนอะไรก็ตาม  ส่ิงหนึ่งที่ผูอานสามารถเรียนรูไดจาก       
ตัวละครก็คือ ตัวละครเปนสิ่งสมมติหรือสัญลักษณเพื่อเทียบเคียงกับธรรมชาติและพฤติกรรมของ
มนุษยเสมอ  ดังเชนในนิทานอีสป  ตัวละครสวนใหญจะเปนสัตว  แตถาพิจารณาใหดีจะเห็นวาสัตว
                                             
 8  ธัญญา   สังขพันธานนท,  วรรณกรรมวิจารณ  (ปทุมธาน ี:  นาคร,  2539),  173-174. 
 9   กุหลาบ   มัลลิกะมาส, วรรณคดีวิจารณ,  111. 
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เหลานั้นเปนตัวแทนในเชิงเปรียบเทียบกับมนุษยในแงมุมตาง ๆ เชน กระตายเปนตัวแทนของความ
ฉลาดเจาปญญาแตออกจะเจาเลห สุนัขจิ้งจอกเปนตัวแทนของคนเจาเลหแกมโกงและตาขาว เปน
ตน10 
 ความสําคัญของตัวละคร 
 

 อิราวดี  ไตลังคะ   กลาวถึงความสําคัญของตัวละครไววา  
 

ตัวละครเปนเสนหอยางหนี่งของบันเทิงคดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใน นวนิยายที่
มีขนาดความยาวมากพอที่ผูเขียนจะพรรณนาบุคลิกลักษณะ และนิสัยใจคอของ        
ตัวละครไดละเอียด  ผูอานจะรูสึกเหมือนตัวละครสมจริงเสมือนมีตัวตน  หรือไมก็ทํา
ใหนึกถึงคนที่ เราเคยรูจัก  ในนวนิยายบางเรื่อง  เราจะจดจําตัวละครไดดีกวา
องคประกอบอื่น ๆ เพราะผูเขียนทําใหเรารูสึกช่ืนชม  หมั่นไส  สมเพช ฯลฯ ตัวละคร 
นั้น ๆ ไดอยางนาอัศจรรย  อยางไรก็ตาม  ในโลกอันนาพิศวงของบันเทิงคดี  ตัวละคร
ไมเพียงแตเปนมนุษยไดเทานั้น  อาจเปนสัตว  เปนวิญญาณ  อมนุษย หรือแมแต
สิ่งของก็ได  แตสิ่งเหลานี้จะมีอารมณความรูสึกหรือความนึกคิดแบบมนุษย  (อิราวดี  
ไตลังคะ, หนา  49-50) 

 
 สวนธัญญา   สังขพันธานนท  ใหความเห็นเกี่ยวกับตัวละครไววา11  ในเรื่องสั้นและ        
นวนิยายสมัยใหม  ตัวละครสวนใหญมักจะเปนคน  โดยจะเปนการจําลองแบบของมนุษยที่สามารถ
พบเห็นไดทั่วไป  ซ่ึงก็คือตัวละครสวนใหญมักจะมีลักษณะของความเปนมนุษย  ดังนั้นสิ่งที่ผูอาน
จะไดรับจากการอานเรื่องก็คือการไดเรียนรูรูปแบบตาง ๆ ของมนุษยในหลาย ๆ ลักษณะ  เชน  
พฤติกรรม  บุคลิกภาพ  และธรรมชาติของมนุษย  ซ่ึงจะชวยใหผูอานไดเกิดการเรียนรูและเขาใจ
ชีวิตมนุษยมากขึ้น 
 

 ประเภทของตวัละคร 
 

 การแบงประเภทของตัวละครสวนใหญนิยมพิจารณาจากพัฒนาการของตัวละครซึ่งทํา
ใหสามารถแบงตัวละครออกเปน 2 ประเภท  คือ 
 1. ตัวละครมิติเดียว (flat  character) หมายถึง  ตัวละครที่มีลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรม
ซ่ึงคงที่  และสามารถสรุปไดอยางไมยากเย็นวาเปนคนประเภทใด  เชน “เธอเปนคนเห็นแกตัว” 

                                             
 10  ธัญญา   สังขพันธานนท, วรรณกรรมวิจารณ,  174. 
 11  เร่ืองเดียวกัน, 174 -175.  
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“เขาเปนคนออนแอ” เปนตน และลักษณะเชนนี้จะคงที่ตลอดเรื่อง  จนผูอานสามารถคาดเดาไดวา
ตัวละครจะคิดหรือกระทําอยางไรตอไปได  ขอดีของตัวละครประเภทนี้คือ  ทําความเขาใจงาย  และ
ผูอานจดจําลักษณะของตัวละครแบบนี้ได  แตขอเสียของตัวละครประเภทนี้คือ  ความไมสมจริง  
หรือไมเหมือนชีวิตคนจริง ๆ 
 2.  ตัวละครหลายมิติ (round  character) หมายถึงตัวละครที่มีลักษณะหลากหลาย       
แตละลักษณะอาจขัดแยงกันและคาดเดาไดยาก พัฒนาหรือเปล่ียนแปลงนิสัยหรือทัศนคติไดตาม
เหตุการณ  สรางความประหลาดใจใหแกผูอาน  ขอดีของตัวละครประเภทนี้คือ  ความสมจริง  คลาย
ลักษณะมนุษยจริง  แตขอเสียก็คือ  การนําเสนอตัวละครทําไดยากและซับซอนกวาตัวละครมิติเดียว 
 

 ศิลปะในการสรางตัวละคร 
 

 ตัวละครถือวาเปนองคประกอบของนวนิยายที่สําคัญและดึงดูดผูอานไดมากที่สุด  
เพราะตัวละครเปนผูดําเนินเรื่อง  ซ่ึงถานวนิยายเร่ืองนั้น ๆ ผูเขียนสามารถสรางตัวละครใหมี
ลักษณะนิสัย  และพฤติกรรมที่คลายมนุษยไดสมจริงมากที่สุดเชน  ลักษณะรูปรางหนาตา  นิสัยใจ
คอ  ความคิดความอาน  หรือการตัดสินใจ  นวนิยายเรื่องนั้นก็จะสามารถดึงดูดผูอานใหเกิดอารมณ
รวมกับตัวละครไดมากเชน  ในยามที่ตัวละครตองเผชิญหนากับเหตุการณ  หรืออุปสรรคตาง ๆ  
ผูอานก็มักจะลุนใหตัวละครทําเชนนี้  เชนนั้น  ซ่ึงจะสะทอนออกมาใหเห็นไดจากการที่ผูอานจะ
รูสึกสะใจ  เมื่อตัวละครไดกระทําตามที่ตนคาดหวังไว  หรืออาจรูสึกผิดหวัง  เมื่อตัวละครตัดสินใจ
ตางจากที่คน  ทั่ว ๆ ไปคิดหรือควรจะทํากัน  อันจะนํามาซึ่งความผิดพลาด  ซ่ึงก็ทําใหผูอานรูสึกวา
เราฉลาดกวา  หรือทําไมตัวละครตัวนี้โงจัง  ซ่ึงจะนํามาซึ่งการวิพากษวิจารณ  จึงนับเปนความสําเร็จ
ประการหนึ่งของผูแตงที่สามารถสรางตัวละครใหผูอานเกิดอารมณรวมและรูสึกมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจของตัวละคร 
 การที่ผูแตงกําหนดใหตัวละครมีลักษณะเชนไรนั้น  ขึ้นอยูกับวิธีการสรางตัวละคร  
(characterization)  ซ่ึงมีความหลากหลายตามทฤษฎีของนักวิจารณซ่ึงมีอยูมากมาย  อิราวดี  ไตรังคะ  
ไดสรุปวิธีการสรางตัวละครของริมมอน-เคนอน  นักวิจารณช่ือดังทานหนึ่ง  ไวดังนี้12 
 

1. การรูจักลักษณะนิสัยตัวละครทางตรง  ทาํได 2 ทาง  คือ   
 1.1 การรูจักลักษณะนิสัยโดยผูเลาเรื่อง  การสรางตัวละครรูปแบบนี้ มักพบในนว
นิยาย ที่ใชผูเลาเรื่องแบบผูรู (omniscient narrator) หรือผูเลาเรื่องแบบผูประพันธ (authorial  
                                             
 12 อิราวดี  ไตลังคะ, ศาสตรและศิลปแหงการเลาเร่ือง (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2543), 
54-59. 
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narrator)โดยการสรางลักษณะตัวละคร รูปแบบนี้ผูแตงนิยมบรรยายลักษณะรูปราง   หนาตาของตัว
ละคร    เพราะเชื่อวารูปรางหนาตาจะสามารถแสดงถึงนิสัยใจคอได 
 1.2 การรูจักลักษณะและนิสัยของตัวละครโดยตัวละครตัวอ่ืนการสรางตัวละครใน
ลักษณะนี้จะแตกตางจากแบบแรก  เพราะวาในรูปแบบนี้ผูเขียนจะไมไดบรรยายลักษณะนิสัยของ
ตัวละครเองโดยตรง  แตจะใชวิธีบรรยายลักษณะตัวละครตัวนั้นจากทัศนคติของตัวละครตัวอ่ืน  
ดังนั้นการรูจักลักษณะนิสัยของตัวละครในรูปแบบนี้จึงไมอาจเชื่อถือไดทั้งหมด  เพราะมุมมองจาก
ทัศนคติของตัวละครอื่นยอมจะมีการแฝงไปดวยอคติ  หรือความนิยมสวนตัวอยูดวยเสมอ 

2. การรูจักลักษณะนิสัยตัวละครทางออม  สามารถแบงออกไดเปน 4 รูปแบบ  ดังนี ้
2.1 การรูจักนสัิยจากการกระทําของตัวละครการสรางตัวละครรูปแบบนี ้  ผูแตงจะ 

ใหผูอานเปนผูสรุปลักษณะนสัิยและทัศนคติของตัวละครเองจากการกระทําของตัวละครนั้น ๆ  โดย
มีทั้งการสรุปจากการกระทําเพียงครั้งเดยีวซ่ึงถือเปนจุดเปลี่ยนเรื่อง  และการสรุปจากการกระทําที่
เกิดเปนนิสัย 
 2.2 การรูจักนิสัยตัวละครจากบทสนทนา  บทสนทนาของตัวละครนั้น ๆ  จะทําให
ผูอานสามารถรูจักตัวละครตัวนั้น ๆ  ไดชัดเจนทั้งอุปนิสัย  การศึกษา  ทัศนคติ  หรืออาชีพเปนตน 
          2.3 การรูจักนิสัยและทัศนคติของตัวละครจากความคิดของตัวละครนั้น ๆ วิธีการนี้       
ผูเลาเรื่องแบบผูรูจะเปนผูถายทอดความนึกคิดของตัวละครออกมา 
         2.4 การรูจักตัวละครทางออมจากการที่ผูเขียนบรรยายลักษณะภายนอกของตัว
ละคร วิธีการนี้ผูอานจะตองสรุปเอาเองวาตัวละครตัวนั้น   ๆ   มีลักษณะนิสัยอยางไรจากการบรรยาย
ลักษณะภายนอกที่ผูเขียนกําหนดให  เชน  ผูหญิงที่แตงหนาจัด  แตงกาย   ลอแหลมแสดงออกถึง
อาชีพโสเภณ ีหรือชายหนุมที่ชอบขับรถสปอรตสีแดงแสดงออกถึงความเปนเพลยบอย  เปนตน   
 

กลวิธีการประพันธ 
 

 องคประกอบที่สําคัญอีกประการหนึ่งของงานวรรณกรรมโดยเฉพาะนวนิยาย ที่เปน
การรวมเอาองคประกอบตาง ๆ ทั้งหมดไมวาจะเปน  โครงเรื่อง  ฉาก  ตัวละคร  และบทสนทนา  
มารอยเรียงเขาดวยกันโดยใชศิลปะในการประพันธเปนตัวประสาน  องคประกอบนั้นก็คือกลวิธีใน
การประพันธ   นวนิยายที่ดีแมจะประกอบไปดวยโครงเรื่องที่นาสนใจ  ตัวละครที่โดดเดน  ฉากอัน
สวยงาม  หรือบทสนทนาที่สมจริง  แตถาขาดซึ่งศิลปะในการผสานเรียบเรียงองคประกอบตาง ๆ  
ใหผสมกลมกลืนกัน  มีจังหวะจะโคน  มีจุดเรา  จุดคลี่คลาย  งานเขียนนั้นก็เปรียบเสมือนรถยนตที่
ขาดซึ่งลอในการนําพาใหเคลื่อนที่  เพราะวรรณกรรมแมจะบริบูรณดวยองคประกอบสําคัญ         
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ทุกประการ  แตถาขาดกลวิธีในการประพันธที่ดี  ซ่ึงเปรียบเสมือนพลังขับเคลื่อนที่ทําใหงานเขียน   
นั้น ๆ ดําเนินเรื่องราวไปไดอยางราบรื่น  งานเขียนนั้นก็จะไรซ่ึงรสชาติ  และสุนทรียภาพ 
 กลวิธีในการประพันธนวนิยายที่มีความสําคัญตอการดําเนินเรื่อง และนํามาใช
วิเคราะห   กับนวนิยายเขมรทั้ง 3 เร่ืองที่เลือกมาศึกษาไดแก  การเปดเรื่อง  การดําเนินเรื่อง         
และการปดเรื่อง   
 การเปดเรื่อง   
 

  การเปดเรื่องนับเปนจุดเริ่มตนของงานวรรณกรรมนั้น ๆ  และถือเปนจุดดึงดูดความ
สนใจของผูอานตั้งแตเร่ิมเรื่อง  ดังนั้นการเปดเรื่องจึงเปนองคประกอบของกลวิธีในการประพันธที่
สําคัญมากประการหนึ่งที่ผูประพันธมักจะไมละเลย  
 รูปแบบการเปดเรื่องในวรรณกรรมประเภทบันเทิงคดี  ตามแนวคิดของประทีป   
เหมือนนิล  มีหลายวิธีซ่ึงพอจะสรุปไดดังนี้ 
 1.  เปดเรื่องโดยใชการบรรยาย การเปดเรื่องแบบนี้ผูแตงมักเริ่มเลาเรื่องเรียบ ๆ        
แลวคอย ๆ ทวีความเขมขนของเรื่องขึ้นตามลําดับ   
 2.  เปดเรื่องโดยการพรรณนา การพรรณนาในที่นี้อาจจะเปนไดทั้งการพรรณนา
ฉาก ตัวละคร สถานที่ หรือแมกระทั่งความรูสึกอยางใดอยางหนึ่งก็ไดทั้งสิ้น ซ่ึงการเปดเรื่องรูปแบบ
นี้จะมีสวนชวยนําอารมณผูอานใหคลอยตามไดอยางดี   
 3. เปดเรื่องโดยสรางนาฏการ  หรือการกระทําของตัวละครที่กอใหเกิดความสนใจ
ทันที การเปดเรื่องรูปแบบนี้ จะชวยกระตุนใหผูอานเกิดความอยากที่จะติดตามเรื่องราวตอไป  ซ่ึงถือ
เปนการเปดเรื่องที่เรียกรองความสนใจผูอานไดมากวิธีการหนึ่ง และการดําเนินเรื่องลําดับตอไปก็
จําเปนตองสอดคลองกับเหตุการณที่นํามานั้นดวย   
 4. เปดเรื่องโดยใชบทสนทนา การเปดเรื่องรูปแบบนี้เรียกรองความสนใจจาก
ผูอานดวยบทสนทนา   ซ่ึงผูแตงตองพยายามเชื่อมโยงบทสนทนาใหเขากับเนื้อเร่ืองที่จะตามมา
อยางแนบเนียน  จุดเดนของการเปดเรื่องดวยวิธีการนี้ที่จะดึงดูดความสนใจผูอานไดมากอยูที่
ถอยคํา  และเนื้อหาของบทสนทนา  ซ่ึงสามารถแสดงออกถึงเหตุการณ  อารมณ  รวมทั้งลักษณะ
นิสัยของตัวละครที่เกี่ยวของกับบทสนทนานั้น ๆ ทางออมไดอยางดีอีกดวย 
 5. เปดเรื่องดวยขอความที่เปนสุภาษิต  บทกวี หรือขอความที่คมคายชวนคิด ชวน
ใหฉงนสนเทหนาติดตาม การเปดเรื่องรูปแบบนี้ดึงดูดความสนใจผูอาน  ดวยการเกริ่นนําสิ่งที่อาจ
ไมเกี่ยวกับเนื้อเร่ืองโดยตรง  แตแฝงนัยแหงแนวคิดที่ผูประพันธตั้งใจนําเสนอตั้งแตเร่ิมเรื่อง  เพื่อปู
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ทางความเขาใจแกผูอานไปสูแนวคิดที่ตนตองการนําเสนอ  ซ่ึงบางทีอาจเปนแกนหรือแนวความคิด
หลักของวรรณกรรมเรื่องนั้น ๆ 
  

 การดําเนินเรื่อง 
 

    การดําเนินเรื่องเปนองคประกอบสวนหนึ่งในกลวิธีการประพันธ  การดําเนิน
เร่ืองตองเริ่มตั้งแตการวางโครงเรื่อง  ซ่ึงการวางโครงเรื่องของวรรณกรรมประเภทบันเทิงคดี
โดยเฉพาะนวนิยาย ผูประพันธมักกําหนดเคาโครงความเปนไปของเรื่องราวไวตั้งแตเปดเรื่อง
จนกระทั่งจบเรื่องวาตองการใหเนื้อหาไปในทิศทางใด ซ่ึงการกําหนดแนวทางในการดําเนินเรื่อง
ในทางวรรณกรรมอาจเรียกไดวาเปนสูตร และไดมีนักวิจารณวรรณกรรมหลายทานที่ไดนําเสนอ
สูตรในการเขียนบันเทิงคดี ในที่นี้เลือกเอาสูตรในการเขียนเรื่องของเจือ สตะเวทิน ซ่ึงไดนําเสนอไว
ในหนังสือศิลปะการประพันธ  จํานวนทั้งสิ้น  13  สูตร13  มาใชวิเคราะหแนวเรื่องของนวนิยายเขมร       
ทั้ง 3 เร่ืองที่เลือกมาศึกษา  ดังนี้ 

1. สูตรซินเดอเรลลา   
เปนสูตรในการเขียนเรื่องทีน่ํามาจากวรรณกรรมที่มีช่ือเสียงของชาวตะวันตก    คือ 

เร่ืองซินเดอเรลลา  ซ่ึงนักเขียนสวนใหญตั้งแตในอดีต  จนกระทั่งถึงปจจุบันนิยมใชเปนแนวในการ
วางโครงเรื่อง  โดยสูตรนี้นิยมใชกับงานวรรณกรรมประเภทพาฝน  เพราะมักมีเร่ืองราวที่สวยหรูเกิน
จริงตามความฝน  หรือจินตนาการ  เชน  การมีเทวดานางฟา  หรือของวิเศษมาชวยเหลือตัวเอกซึ่ง
มักจะตกระกําลําบากในชวงแรก  และจบเรื่องอยางมีความสุขซึ่งโดยมากมักใหฝายที่ลําบากได
แตงงานกับคนที่สูงสง  หรือคนพบวาตนเองมาจากตระกูลสูงที่บังเอิญพลัดพรากกัน  เปนตน     

2.  สูตรชายพบหญิง   
เปนสูตรในการเขียนเรื่องที่ใชมากที่สุดในงานวรรณกรรม    เพราะเปนสูตรที่ใชกับ 

เร่ืองที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักเปนพื้น โดยจะใหความสําคัญกับการพบกันของชายกับหญิงซึ่งเปน
ตัวเอกของเรื่องเปนหลัก  แลวใหความสําคัญกับรายละเอียดอื่น ๆ รองลงไป  ซ่ึงโดยมากรายละเอียด
ที่เขามาประกอบจะใสเขามาเพื่อชวยเสริมความสําคัญ และความสมจริงใหกับประเด็นหลักของเรื่อง  
เชน  เหตุการณหรือความบังเอิญที่ทําใหคนทั้งสองไดพบกัน  และอุปสรรคตาง ๆ ที่เขามาขัดขวาง
ความสัมพันธของคนทั้งสอง  ไมวาจะเปนบุคคลที่สาม  หรือเงื่อนไขเวลา  เปนตน 

3.  สูตรเรื่องตะวันตก 

                                             
 13  เจือ   สตะเวทิน, ศิลปะการประพันธ  (พระนคร : นายจักรไทย  สตะเวทิน  239  ถนนพิชัย, 2510),  
202-303. 
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  สูตรประเภทนี้พบในงานวรรณกรรมอเมริกันโดยเฉพาะ เพราะเปนสูตรในการ
เขียนเรื่องประเภทคาวบอยซึ่งมีที่มาจากสังคมอเมริกันในยุคหนึ่ง 

4. สูตรเรื่องหนามยอกเอาหนามบง   
  เปนสูตรที่ใชในการเขียนเรื่องประเภทที่มีการแกแคนโดยใชเลหเหล่ียมมาเอาชนะ
กัน  โดยไมจําเปนตองถึงขั้นเอาชีวิต  แตอาจเกี่ยวกับการคดโกง  หรือการทวงสิทธิคืน  ซ่ึงโดยมาก
เนื้อหาของเรื่องจะแสดงออกถึงความฉลาด  มีไหวพริบของตัวเอก   

5. สูตรตมหมู   
หมายถึงสูตรที่ใชในการเขียนเรื่องประเภทที่มีการหลอกลวง ดวยช้ันเชิงเลหเหล่ียม 

ซ่ึงตัวเอกของเรื่องมักเปนฝายเสียเปรียบ โดยเนื้อหาสวนใหญเปนการบรรยายเหตุการณที่ตัวเอกตอง
เผชิญหนาโดยที่ตัวเอกเองไมรูตัววากําลังถูกหลอก  จนกระทั่งจบเรื่องจึงจะเฉลย  หรือบางทีผูแตงก็
ไมเฉลยตรง ๆ แตใหผูอานไปคิดตอเอาเอง  ซ่ึงบางเรื่องผูแตงสามารถแตงใหจับไมไดเลยวาตัวละคร
ถูกหลอก จนกระทั่งจบเรื่องจึงเปดเผยความจริง ซ่ึงก็เทากับวาผูอานก็ถูกหลอกเองดวย  โดยนวนิยาย
ที่แตงออกมาลักษณะนี้มักเปนที่โจษขานและประทับใจผูอาน 

6. สูตรสถานการณแบบรูป  3  เหลี่ยม            
หมายถึงสูตรในการเขียนเรื่องที่วางโครงเรื่องใหมีตวัละครเอก    3  ตัว   โดยอาจจะ 

เปนชาย 2 หญิง 1  หรือ  ชาย 1  หญิง 2  ก็ได  แลวปมขัดแยงซึ่งถือเปนประเด็นหลักของเรื่องก็มา
จากการกระทําของตัวละครเอกทั้ง 3  ตัวนี้ซ่ึงมีที่มาจากเรื่องความรักเปนหลัก  เชนการแกงแยงชิงดี
กัน  เอาชนะกัน  หรือผิดของหมองใจกัน  เปนตน 

7. สูตรตนรายปลายดี   
เปนสูตรที่ใชวางแนวเรื่องที่มีลักษณะเนนพัฒนาการของตัวละครเปนหลัก   โดยตวั 

ละครเอกของเรื่องมักจะรายในตอนตนเรื่อง  แลวคอย ๆ มีพัฒนาการจนกลายมาดีในที่สุด  สูตรใน
การเขียนเรื่องประเภทนี้มักไมคอยเปนที่นิยมในวงการนักเขียนนัก เนื่องจากวาโดยทั่วไปอุปนิสัย
ของมนุษยจริง ๆ มักจะเปลี่ยนแปลงยาก  โดยเฉพาะจากรายเปนดี  ดังนั้นถาผูแตงใหรายละเอียดไม
สมจริง  เร่ืองก็จะหยอนความนาสนใจลงไป  นักเขียนที่เลือกใชสูตรนี้ในการประพันธตองใชศิลปะ
ในการประพันธสูงมากจึงจะสามารถเอาชนะใจผูอานได 

8. สูตรครอบครัว   
เปนสูตรที่ใชเขียนเรื่องที่เกีย่วกับครอบครัว   หรือเรื่องราวภายในครอบครัว  เชน   

เร่ืองเกี่ยวกับเมียหลวง  เมียนอย  การแยงชิงมรดก  ความขัดแยงไมเขาใจกันในครอบครัว  เปนตน  
สูตรในการเขียนเรื่องสูตรนี้เปนอีกสูตรหนึ่งที่นักเขียนนิยมใชกันมาก  ทั้งนี้เพราะเปนเรื่องใกลตัว  



 
40

สามารถใสรายละเอียดใหสมจริงไดงายเนื่องจากมีตัวอยางใหเห็นในชีวิตจริงมาก จึงสามารถแตง
เร่ืองใหดึงดูดความสนใจผูอานไดงาย 

9. สูตรชุมชน  
  หมายถึงสูตรที่ใชเขียนเรื่องที่เกี่ยวกับชุมชน หรือสังคม ซ่ึงโดยมากนักเขียนจะ
เลือกเอาสิ่งที่พบเห็นไดบอย และเปนปญหาใหญในสังคมหรือชุมชนของตนมาวางเปนแนวหลัก
ของเรื่อง  เชน  ปญหายาเสพติด ปญหาโสเภณี  ปญหาการกดขี่ทางเพศ  รวมไปถึงปญหาทาง       
การเมืองการปกครองตาง ๆ เปนตน งานเขียนที่เลือกใชสูตรนี้มาวางแนวเรื่อง มักเปนเรื่องราว
ประเภทเสียดสี หรือสะทอนสังคม สวนใหญเนื้อหาคอนขางหนัก แตก็มักไดรับความนิยมจากผูอาน
ดี เนื่องจากเปนเรื่องใกลตัวและเปนสิ่งที่คนทั่วไปยอมรับวาเปนปญหาสังคมที่ทุกคนควรจะรับรูและ
ชวยกันแกไข 

10. สูตรสําเร็จ   
 สูตรในการเขียนเรื่องสูตรนี้คอนขางแตกตางจากสูตรอื่น ๆ เนื่องจากเปนสูตรที่ใช
กับเรื่องที่ไมคอยเนนตัวละคร คือในเรื่องอาจจะมีตัวละครเอกเพียงแคตัวเดียวตลอดทั้งเรื่อง โดยอาจ
ไมการกลาวถึงตัวละครอื่น ๆ เลยก็ได  หรืออาจจะมีตัวละครประกอบบางแตก็ไมคอยมีความสําคัญ
อะไรกับเรื่องมากนัก ทั้งนี้เพราะเรื่องราวที่ใชสูตรนี้วางแนวเรื่อง มักเปนเรื่องราวที่เกี่ยวกับความ
ทะเยอทะยาน  มานะพยายาม  พากเพียรของตัวละครเอกในการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตั้งใจไวเปน
หลัก  เชน  การทดลองทางวิทยาศาสตร  หรือการสํารวจ  เปนตน  ดังนั้นเรื่องราวตั้งแตเปดเรื่อง
จนกระทั่งปดเรื่อง  ก็จะเปนการนําเสนอกิจวัตร  หรือพฤติกรรมของตัวละครนั้น ๆ อันจะนําไปสู
ความสําเร็จสมหวังดังที่ตั้งใจ  หรือความลมเหลว  หรือความสําเร็จสลับกับความลมเหลว  ก็แลวแต
ความมุงหวังของผูแตงวาตองการจะสื่อหรือใหแงคิดอะไรกับผูอาน งานเขียนประเภทนี้อาจมองดู
แปลก  และหยอนความนาสนใจ  เนื่องจากไมมีเร่ืองความรัก  และขาดความหลากหลายทางตัวละคร  
แตก็ปรากฏวาเปนที่นิยมในหมูนักอานมากพอสมควร  เนื่องจากมีอิทธิพลทางอารมณ  ใหแงคิด  
และเติมพลังชีวิต  ความมุงมั่น  ตั้งใจ  และกระตุนพลังใจผูอานไดมาก  เพราะเรื่องนําเสนอเปาหมาย  
และการไปถึงเปาหมายของตัวละครเพียงประเด็นเดียว โดยตัดประเด็นประกอบที่ไมมีความสําคัญ
ตอการปฏิบัติภารกิจออก  ไมวาจะเปนเรื่องความรัก  การแยงชิง  หรือเร่ืองสัพเพเหระตาง ๆ ออกไป   
จึงสามารถดึงใหผูอานมุงสนใจอยูเฉพาะเปาหมายและการกระทําของตัวละครเพียงประเด็นเดียว   
ดังนั้นจึงสามารถกระตุนอารมณผูอานใหเกิดความฮึกเหิม  และความเพียรพยายามไดมาก งานเขียน
ประเภทนี้พบมากในชวงปฏิวัติอุตสาหกรรม  และในกลุมประเทศคอมมิวนิสต  แตปจจุบันนี้พบได
จํานวนนอย 
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11. สูตรกลับ   
 เปนสูตรที่ใชเขียนเรื่องประเภทตัวละครเอกจากบานเกิดเมืองนอน ไมวาจะเปน
ดวยความจําเปน  หรือความตั้งใจประการใดประการหนึ่ง  เชน  การถูกเกณฑทหาร  การหนีออก   
จากบาน แลววันหนึ่งเดินทางกลับมายังบานของตน เร่ืองราวประเภทนี้ประเด็นหลักจะเนนสิ่งที่ตัว
ละครเอกจะตองเผชิญเมื่อกลับมายังบานของตนไมวาจะเปนความสุข ความผิดหวัง หรือความ
ประหลาดใจ  เชน  ครอบครัวรอการกลับมาของเขาอยางพรอมหนาพรอมตา  ภรรยามีชายคนใหม  
หรือบานถูกร้ือทําลายไปหมดแลว  เปนตน  เร่ืองราวประเภทนี้มักสรางความประทับใจใหกับผูอาน
ไดมาก  เพราะถาเรื่องจบอยางมีความสุขผูอานก็อ่ิมใจ  เพราะทุกคนยอมไมชอบการพลัดพราก       
แตถาเรื่องจบแบบเศรา  หรือผิดหวัง  ก็ยิ่งกระตุนอารมณและสรางความทรงจําใหกับผูอานไดมาก  
ยิ่งขึ้น  เพราะขัดกับตองการและสรางความสะเทือนใจจึงทําใหจดจําไดนานยิ่งกวาความสมใจ   
 

12. สูตรเสียสละ   
สูตรนี้ใชเขียนเรื่องที่เกี่ยวกับการเสียสละ     ไมวาจะเปนการสละทรัพยสิน      หรือ 

แรงกาย  เชน  การสละเงินทอง  ส่ิงของ  เพื่อผูอ่ืนที่ตองการ  โดยไมจําเปนวาจะตองอยูในระดับต่ํา
กวา  หรือลําบากกวา  เชน  การสละมรดกใหนอง  หรือญาติ  เปนตน  หรือการสละกําลังกายในการ
ชวยเหลือเพื่อนมนุษย  หรือสาธารณะประโยชน  เชน  การชวยกันสรางเขื่อน  สะพาน  หรือสละ
ชีวิตเขาชวยเหลือผูประสบภัย  หรือประเภทยอมตายแทนคนรัก  เปนตน  เร่ืองประเภทนี้ตัวละคร
เอกมักเปนคนดีชนิดหาที่ติแทบไมคอยได  บางครั้งผูแตงอาจแตงใหดีเกินความเปนจริง  ทั้งนี้ก็เพื่อ
สะทอนและเรียกรองใหสังคมรับรูถึงสิ่งที่ขาดหายไป  รวมถึงสิ่งที่สังคมตองการ  เร่ืองประเภทนี้จะ
ออกมาสมจริง  และเปนไปไดในชีวิตจริงแคไหน  ขึ้นอยูกับความสามารถของผูแตง  แตก็ถือเปน
การนําเสนอความคิดที่ชวยจรรโลงจิตใจ  และสรางสรรคสังคมที่ดี  และมักไดรับการยอมรับ  และ
ยกยองจากสถาบันตาง ๆ  
 

13. สูตรแกแคน  หรือลงโทษ     
  สูตรนี้ใชเขียนเรื่องประเภทการลางแคน หรือการสืบสวนหาผูกระทําผิดเพื่อนํามา
ลงโทษ  แนวเรื่องเปนไปไดทั้งแบบถูกกฎหมาย และผิดกฎหมาย เชน การปฏิบัติหนาที่ของตํารวจ  
หรือการลางแคนสวนตัว เปนตน เร่ืองแนวนี้มักไดรับความนิยมสูง เพราะเรื่องราวมักตื่นเตน    
ระทึกใจ  มีบทประเภทบูทําใหเร่ืองคึกคัก และผูเขียนมักแตงใหตัวละครเอกฝายชายหนาตาดี เกง  
ฉลาดเฉลียว  ไมวาจะเปนตํารวจ  หรือโจร  นอกจากนี้เนื้อเร่ืองสวนใหญจะดําเนินเรื่องเร็ว  กระฉับ  
และกระตุนใหคนอานตองคิดและลุนอยูตลอดเวลา  จึงดึงดูดความสนใจผูอานไดมาก   
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 การดําเนินเรื่องเปนเสมือนหัวใจแหงกลวิธีในการประพันธ เพราะเปนตัวควบคุม      
การดําเนินไปของทุกองคประกอบในงานวรรณกรรม ไมวาจะเปนบทบาทของตัวละคร ลําดับฉาก  
หรือจังหวะในการสนทนา การดําเนินเปนขั้นตอนที่ผูประพันธตองใชความพยายามและศิลปะอยาง
สูง  จึงจะสามารถลําดับเรียบเรียงเหตุการณเร่ืองราวใหกลมกลืน และดึงดูดความสนใจผูอานได 
 

การปดเรื่อง 
 การปดเรื่องมีความสําคัญกับนวนิยายเปนอยางมาก เพราะการที่นวนิยายเรื่องนั้นจะเปน
ที่จดจําของผูอานมากหรือนอย  จุดใหญก็มาจากตอนจบเรื่องดวย  เพราะถาเรื่องจบไดอยางนา
ประทับใจ  สมจริง  หรือเปนไปตามที่ผูอานคาดหวังไว  นวนิยายเรื่องนั้นก็ยอมเปนที่ประทับติดตรึง
ใจผูอานอยางแนนอน  ดังนั้นการปดเรื่องจึงเปนองคประกอบของกลวิธีในการประพันธที่สําคัญมาก
ประการหนึ่งที่ผูประพันธมักจะไมละเลย  
 รูปแบบการปดเรื่องในนวนยิายสวนใหญที่ผูแตงนิยมใชมี 3 ลักษณะ  คือ 
 1. ปดเรื่องแบบสุขนาฏกรรม การปดเรื่องในลักษณะนี้  มักเปนที่นิยมในหมูนักเขียน
นวนิยายรักสวนใหญ  เพราะการจบเรื่องแบบมีความสุขยอมเปนการจบเรื่องที่ผูอานคาดหวัง         
การจบเรื่องดวยความสุขสมหวังของตัวละคร ไมวาจะเปนความสมหวังในดานความรัก  การได
แตงงานกัน  การคืนดีกัน  หรือการสมหวังในดานการงานหรือภารกิจ  ก็ยอมทําใหผูอานเกิดความ
อ่ิมเอมใจ  สุขใจ  และประทับใจ  อันจะทําใหจดจํานวนิยายเรื่องนั้นไดดียิ่งขึ้น     
 2.  ปดเรื่องแบบโศกนาฏกรรม การปดเรื่องดวยความผิดหวัง   ความเศราโศก  หรือ
ความตาย  ก็เปนการจบเรื่องที่สรางความจดจําใหแกผูอานไดดีวิธีการหนึ่ง  เพราะเมื่อผูอานติดตาม
อานเรื่องราวมาจนจบเรื่อง  แตกลับมาพบกับจุดจบของตัวละครเอก  หรือความพลัดพรากผิดหวัง    
ก็ยอมสรางความสะเทือนอารมณ และทําใหจดจํานวนิยายเรื่องนั้นไดยิ่งขึ้น  การปดเรื่องลักษณะนี้
จึงเปนที่นิยมของนักเขียนนวนิยายมากพอสมควร 
 3. ปดเรื่องแบบทิ้งทายใหคิด การปดเรื่องในลักษณะทิ้งปมไวใหผูอานคิดเดาตอเอง       
เปนรูปแบบการแตงเรื่องแนวใหมที่ไดรับอิทธิพลจากตะวันตก  ปรากฏมากในนวนิยายแนวลึกลับ  
อาชญากรรม  หรือประเภทสืบสวนสอบสวน  เปนรูปแบบการปดเรื่องที่นักเขียนรุนใหมนิยมใช
เพราะมักเปนที่ถูกใจผูอานวัยรุนที่ชอบความแปลกใหม  ทาทาย  และไมชอบใหใครมากําหนด
ความคิด  แตอาจไมคอยไดรับความนิยมจากผูอานรุนเกา  เพราะการจบเรื่องแบบไมจบสนิท  ทําให
อานเรื่องแลวเหมือนยังอานไมจบ   
 
 
 
 
 



 
 

บทท่ี  4 
 

การศึกษาวิเคราะหองคประกอบตาง ๆ ของวรรณกรรมที่เลือกมาศึกษา 
 

 องคประกอบที่สําคัญของนวนิยายซ่ึงในงานวิจัยนี้จะทําการวิเคราะหนวนิยายเขมรทั้ง 
3 เร่ือง  คือ  เร่ือง  “เมฆสีดํา”  “ขวัญถํ้าพระ”  และ  “หัวใจมหาสมุทร”  ไดแกการวิเคราะห          
โครงเรื่อง  ฉาก  ตัวละคร  บทสนทนา  และกลวิธีการประพันธ  
 

การวิเคราะหองคประกอบทางวรรณกรรมของนวนิยายเขมรเรื่อง  “เมฆสีดํา” 
 

 นวนิยายเรื่อง  “เมฆสีดํา”  เปนนวนิยายที่ไดรับรางวัลที่ 1 พระสีหนุราช  ประจําป ค.ศ.  
1999  จัดเปนนวนิยายประเภทรวมสมัย  โดยมีเนื้อหาและฉากอยูในยุคปจจุบัน  เร่ืองราวสวนใหญ
เนนความคิด  และการกระทําของตัวละครเมื่อตองเผชิญหนากับอุปสรรคและสถานการณตาง ๆ 
 

  1.  โครงเรื่อง 
 

 “เมฆสีดํา” เปนเรื่องราวของแพทยหนุมกับนักศึกษาแพทยสาวซึ่งมีอุดมการณ และมี
ความรักชาติสูง ทั้งสองชวยกันฝาฟนอุปสรรคตาง ๆ อยางไมยอทอ และกลาหาญ จนผานพน          
เหตุการณตาง ๆ ไปดวยดี  และก็เปนเหตุใหคนทั้งสองรักกันในที่สุด 
 

 1.1  ชวงเปดเรื่อง 
 

 ผูประพันธเปดเรื่องดวยบทนําเขาสูเร่ืองความยาว 1 หนา เกี่ยวกับสงคราม  
อธิปไตย  และการปกครอง  โดยพูดกวางตั้งแตสังคมโลก  ผนวกเขามาจนถึงประเทศกัมพูชา  ซ่ึงยัง
ไมใชเนื้อเร่ืองโดยตรง แตเปนการอธิบายความหมายของชื่อเร่ืองคือเมฆสีดําตั้งแตในยอหนาแรกวา 
 

สังคมใด  หรือประเทศใดมีการรวบรวมชาติไดเหลาตระกูลกันดี  มีสภาพ
การเมืองที่มีเสถียรภาพ  นั้นเปนเหตุนํามาสูสันติภาพ  ไปสูความเจริญรุงเรือง  
ในทางตรงกันขาม  สังคมใด  หรือประเทศใดที่การรวบรวมชาติยังไมแข็งแรง  
สภาพการเมืองคลอนแคลน  ขัดแยงกัน  กอเกิดใหชาติมีความหวาดกลัว  ไมมีสติ
นึกคิด  นั่นเรียกวา  “เมฆสีดํา”  เปนอุปสรรคทําใหชาติตกลงไปในอันตราย 

                         (“เมฆสีดํา”,  หนา  1) 
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 จะเห็นวาผูประพันธไดอธิบายชื่อเร่ืองใหผูอานเขาใจ ซ่ึงเปนเสมือนการเกริ่น
นําสูเร่ืองโดยใหผูอานไดเตรียมตัววาเรื่องราวที่จะไดสัมผัสตอไปนี้จะมีเนื้อหาไปในทิศทางใด  ซ่ึง
การจากอานขอความเปดเรื่อง  ก็พอจะทําใหผูอานคาดเดาไดวาเรื่องราวจะตองเกี่ยวกับสภาพ  หรือ
เหตุการณอันไมปกติของประเทศชาติ  อันจะนําไปสูความไมเจริญ  ซ่ึงในยอหนาตอมาของบทนํา
เปดเรื่องจะทําใหผูอานเห็นประเด็นของเรื่องไดเดนชัดขึ้น  ทั้งนี้เพราะผูประพันธเร่ิมขยับวงกรอบ
เขามาใกลตัวมากขึ้น  ดังนี้ 
 

เชนนี้แลวเพื่อใหชาติเปนสุข มีความเจริญรุงเรืองดี จําเปนตองใหมี     
สันติภาพ มีการเคารพกฎหมายโดยเฉพาะจากประชาชนทั่วไป ไมวาจะเปนคนใหญ   
คนเล็ก  คนมีก็ดี  คนจนก็ดี…ฯ  ผูนําก็จะตองเปนคนกลาหาญ  มีสมรรถภาพ
ครบถวน  มีอิทธิพล  กวางขวาง  เพื่อจัดระเบียบประเทศชาติ  จัดการอะไร ๆ ที่
เสียหาย  แตกแยก  ใหรวบรวมกันเปนอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนในสมัย “สังคม
ราษฎรนิยม”  อันมี  “สมเด็จพระนโรดมสีหนุ  เปนมหาวีรบุรุษแหงชาติกัมพูชา”  
กัมพูชาเราจึงจะเจริญรุงเรืองได 

                              (“เมฆสีดํา”,  หนา 1) 
 
 จากบทนําเรื่องยอหนาที่ 2 นี้ ทําใหเห็นถึงขอสรุปที่ผูประพันธตองการจะ       
นําเสนอ ถือไดวาเปนขอสรุปประเด็นของเรื่องนี้  ซ่ึงผูประพันธไดเร่ิมไวตั้งแตยอหนาที่ 1 คือ
ตองการนําเสนอวา  ชาติใดที่จะรุงเรืองได  ชาตินั้นตองมีสันติภาพ  และเสถียรภาพ  เพราะถาไมมี
บานเมืองนั้นจะเปรียบเสมือนมีเมฆสีดํามาปกคลุม  และก็กลาวตอไปถึงประเทศกัมพูชาวา  ก็
เชนเดียวกันถาผูนําปกครองดี  และประชาชนใหความรวมมือ  กัมพูชาก็จะเจริญรุงเรืองได  โดยผู
แตงไดเปรียบเทียบกับในยุคสมัยของสมเด็จพระนโรดมสีหนุ  ซ่ึงถือเปนชวงที่ประเทศกัมพูชามี
เสถียรภาพทางการเมืองสูง    
 เหตุที่ผูประพันธจําเปนตองใสประเด็นของเรื่อง รวมทั้งบทสรุปไวตั้งแตเปด
เร่ือง ก็เพราะวาเมื่อเร่ิมเขาเนื้อเร่ืองจริง ๆ แลว ผูอานอาจจะแยกแยะประเด็นที่ผูประพันธถือเปน
หลักของเร่ืองไดยาก เพราะวาเนื้อหาของนวนิยายเรื่องนี้ยาวมากถึง 316 หนา รวมทั้งมีตัวละคร  
และเหตุการณมาก ดังนั้นผูประพันธอาจเกรงวาผูอานจะเขาไมถึงเนื้อแทของงานเขียนเลมนี้วา
ตองการสื่ออะไร  ดังนั้นจึงนํามาใสตั้งแตเปดเรื่อง  เพราะมั่นใจวาผูอานจะตองไดอานทุกคน  และ
เปนการชี้นําประเด็นใหไมหลงทิศทาง  รวมทั้งเปนการเตรียมความพรอมใหผูอานดวย 
 สวนการเปดเรื่องของนวนิยายเรื่องนี้ ที่เขาถึงตัวเนื้อเร่ืองจะเริ่มตนในหนาที่ 2 
โดยเริ่มจากการบรรยายบรรยากาศแวดลอมของสถานที่อันเปนฉากหลักของเรื่อง  คือกรุงพนมเปญ  
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โดยเริ่มเรื่องดวยเหตุการณประเพณีประจําชาติ คือการแขงเรือ  ซ่ึงจะนํามาสูการเปดตัวตัวละครเอก 
รวมทั้งเปนจุดเริ่มตนใหตัวเอกทั้งชาย  และหญิงมาพบกัน 
 

แมน้ําไหลเอื่อย  ลาจากบึงทะเลสาบอันแสนกวางใหญ  และที่ลุมรอบบึง
ทั้งหลายเพื่อลงไปสูทะเล 

วันนี้เปนวันที่ 3 ของการแขงเรือพายและแจวชายและหญิงรวมรอยลําที่
หนาพระบรมราชวัง  สายตาแสนลานคูจับจองดูบรรยากาศนี้ทั้งจากสถานที่จริง  
และตามจอโทรทัศนรวมการของชาติกัมพูชาจึงจับภาพและสงตอไปทั่วทั้ง
ประเทศ…” 

                         (“เมฆสีดํา”,  หนา  2) 
 

 1.2  ชวงดําเนนิเรื่อง 
 

 หลังจากเปดเนื้อเร่ืองดวยฉากประเพณีการแขงเรือ อันจะนํามาซึ่งเหตุการณ  
ตาง ๆ ตอไป ผูประพันธก็ดําเนินเรื่องตอไปดวยการเริ่มเปดตัวตัวละครสําคัญ ๆ และเริ่มจุดประเด็น
ใหพระเอก  และนางเอกมาพบกัน  ดวยการดําเนินเรื่องใหนางเอก  คือ  ดวง  มาชมการแขงเรือกับ
คุณตา  โดยมีคุณตาเปนคนอธิบายและเลาอะไรตาง ๆ ใหฟง  ซ่ึงก็ปรากฏวาพระเอก  คือ  พระองค
เทพ  บังเอิญนั่งอยูแถวนั้น  และไดฟงการสนทนาของคุณตา  และหลาน  ก็เกิดความสนใจ  จึงเขา
มารวมวงดวย 
 

ที่ทางเหนือเวทีเกียรติยศนี้ ก็มีเวทีอีกแหงหนึ่งขึ้นทําขึ้นสําหรับตอนรับ
แขกของชาติ  และตางชาตินั่งชมการแขงเรือเชนเดียวกัน  ณ  เวทีแหงนี้มีนัก       
สังเกตการณ  นักขาวจํานวนหนึ่งกําลังจับจองดูเพื่อรายงานเหตุการณ  มีคุณตาคน
หนึ่ง  และหญิงสาวคนหนึ่งนั่งอยูบนเกาอี้ติดกัน  หญิงสาวถามชายชรา 

“คุณตา…ถาอนุญาตใหหนูไดถามอะไรเกี่ยวกับประวัติงานพายเรือนี้จะได
ไหม  แลวเกิดมีขึ้นตั้งแตเมื่อไหร  ดวยมูลเหตุใด  คุณตากรุณาอธิบายใหหนูทราบ
ดวย” 

                        (“เมฆสีดํา”,  หนา  4-5) 
  

“คุณตา  จบแคนี้เหรอ  หรือมีตออีก” 
นานพอสมควร  ชายชราและหญิงสาวไมไดสังเกตวาคนคนนี้เอาใจใสฟง

การสนทนาของพวกเขาเลย  คุณตาพยักหนา 
“ครับคุณ…ประวัตินี้  เราสันนิษฐานวาจบแลวเพราะไมมีเอกสารใดเขียน

อางวามีตอไปอีก  แลวคุณ…แลวคุณ…เปนใคร  ขอประทานโทษ…” 
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คนลูกครึ่งยิ้มสดใสเปนการผูกมิตรกับคนทั้งสอง 
“ครับ  ผมเปนผูล้ีภัยชาวเขมรในประเทศฝรั่งเศส  เปนชาวเขมรคนหนึ่ง

ที่มาชมการแขงเรือเหมือนคุณตา  และคุณผูหญิงคนนี้เชนเดียวกัน” 
                         (“เมฆสีดํา”,  หนา  8) 

 

 เมื่อผูประพันธนําตัวละครเอกทั้งชาย และหญิงใหมาพบกันแลว เร่ืองราวก็
ดําเนินตอไปเรื่อย ๆ โดยที่คอย ๆ ปลอยตัวละครประกอบเขามารวมในสถานการณตาง ๆ  ทั้งเปน   
ผูกอเร่ือง  ผูรวมในเหตุการณ  และผูคล่ีคลาย 
 

 1.3  ชวงวิกฤตและชวงคลี่คลาย 
 

 งานวรรณกรรมประเภทนวนิยายโดยทั่วไป มักมีชวงวิกฤตหลายชวงกระจัด
กระจายไปตลอดทั้งเนื้อเร่ือง เพื่อเปนการดึงดูดความสนใจผูอานไมใหเกิดความเบื่อหนาย เพราะจุด
วิกฤต  เปนจุดที่ดึงดูดผูอานใหอยากติดตามตอเพื่อหาขอยุติ  หรือคล่ีคลาย  ซ่ึงมักจะทําใหผูอานตอง
ลุน  หรือชวนตัวละครขบคิด 
 จุดวิกฤตชวงสุดทายของเรื่องนี้ ซ่ึงมีความเขมขนมากเนื่องจากเปนตอนที่ใกลจะ
จบเรื่อง และไดผานพนเหตุการณวิกฤตตาง ๆ มาจนกระทั่งคลี่คลายไปจนหมด  ดังนั้นในขณะที่  
ผูอานกําลังปลอยอารมณอันตึงเครียดเพื่อเขาสูตอนจบเรื่อง แตกลับตองมาพบกลสุดทายที่ผูแตง
นํามาใสไวเพื่อใหเร่ืองมีลุนกอนจบ โดยฉากนี้เปนตอนที่ปญหาทุกอยางคลี่คลายไปหมดสิ้นแลว 
โดยจากที่ดวงถูกคนรายจับตัวไป และพระองคเทพไดตามคนมาชวยจนสําเร็จ แตดวงก็ไดรับ
บาดเจ็บจากการจมน้ําและตองเขารักษาตัวที่โรงพยาบาล ซ่ึง ณ ที่แหงนั้น พระองคเทพไดปฏิบัติ
หนาที่เปนแพทยเจาของไข  และคอยดูแลนางจนฟน  และทั้งสองก็ไปเดินเลนดวยกันที่ชายทะเล  
แลวดวงก็ไดสารภาพความรูสึกในใจบอกแกพระองคเทพไป  และเขาก็ตอบรับกลับมาวาเขาก็ชอบ
นางเชนเดียวกัน  แตขณะที่เหตุการณกําลังดําเนินไปดวยดีทามกลางความหอมหวานของความรัก   
 

เวลานั้นจิตใจของคนทั้งสองกําลังสุขเกษม เพราะไดเขาใจจิตใจกันอยาง
ถองแท  ทั้งสองมองไปทางทิศตะวันตก  ทอดสายตาไปเห็นลําแสงแหงดวงอาทิตย
จับอยูที่กลางกอนเมฆ  แลวตกลงไปกลางทองทะเล  ทิ้งลําแสงสีแดง…ดุจทองคํา…
บนทองทะเลเปนตอนอวสาน 

ในขณะที่คูรักคูหนึ่งกําลังมีชีวิตที่สดชื่น   
                                                           (“เมฆสีดํา”,  หนา  314) 
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 ทันใดนั้นก็ปรากฏรางผูชายถือมีดตรงเขามาจะทํารายนาง และเมื่อนางแหงน
หนาดูก็พบวาเปนใบหนาของสักขี ตัวรายซึ่งคอยจองทํารายนาง ซ่ึงดวงก็ตกใจมากแทบสิ้นสติ     
แตก็ฉุกคิดไดวามันไดตายไปแลว  ทําไมยังกลับมาไดอีก  ซ่ึงตอนนี้ก็ทําใหผูอานเกิดความสับสนวา
ผูประพันธจะดําเนินเรื่องไปในทิศทางใดตอ  และจะจบเรื่องอยางไร   

 
ทันใดนั้นก็ปรากฏรางสักขีมือกํามีด ออกมาจากกําแพงหินตรงมายังดวง  

ภายใตแสงอาทิตยยามใกลลับขอบฟา ดวงเห็นรางฆาตกรเต็มไปดวยเลือดที่โซมกาย  
บังเกิดภาพอันนาสยดสยองมาสูนาง 

“หึ!  ตอนนี้เราตองฆานางทิ้งเสีย  เนื่องจากนางคนเดียวที่ทําใหเราตองตาย  
เรามาทวงคืนแลว” 

“ไม!  เอ็งตายไปแลว  เหตุใดจึงมาตามก็เรื่องอีก” 
“เราตายแลวก็จรงิ  แตวิญญาณของเราเปนปศาจกระหายเลือดมนุษยตอไป

อีก  ตอนนี้เราอยากชิมเลือดนาง  เงียบซะ” 
                     (“เมฆสีดํา”,  หนา  314) 

 
 แตผลก็ปรากฏวาเมื่อนางสงเสียงรองขอความชวยเหลือจากพระองคอยางดังล่ัน  
นางก็พบวาที่แทเปนเพียงฝนไป  และตอนนี้พระองคเทพก็ไดอยูตามลําพังกับนางแลว  และเขาก็รู
วาบุคคลแรกที่นางเรียกหาเมื่อลืมตาฟนขึ้นมา  ก็คือตัวเขานั่นเอง  และจุดวิกฤตก็คล่ีคลายลงดวย
การเฉลยวาเหตุการณเมื่อสักครูเปนเพียงความฝนของนาง  ทั้งเรื่องการสารภาพรัก  การตอบรับรัก  
และการถูกแทง  และผูประพันธก็ดําเนินเนื้อเร่ืองสุดทายกอนปดเรื่องตอไป  ดวยการใชพระเอก
และนางเอกเริ่มสนทนากันใหม  และเริ่มเปดเผยความในใจของตนออกมา   

 

                ดวงกลัวมากก็รองใหพระองคเทพชวย 
       “ชวยหมอมฉันดวย  ชวยดวย  ปศาจฆาตกร  พ่ีเทพชวยนองดวย” 

ที่ขางนอกหอง  พระองคเทพกําลังอานหนังสือพิมพอยู  เมื่อไดยินเชนนั้น
ก็เปดประตูหองทันที  ดวงยังคงรองใหพระองคชวยอยูเหมือนเดิม 

“พ่ีเทพชวยนองดวย  ฆาตกร  ปศาจกระหายเลือดมนุษย” 
ขณะนั้นผูตกอยูในความฝนลืมตาขึ้น แลวเห็นพระองคเทพเขามาใกล  

หลอนก็กอดพระองคใหชวย  พระองคเทพรูวาดวงกําลังฝนราย  เห็นอะไร ๆ ก็ไมดี
เชนนั้น  พระองคก็ไมกลาขยับตัวเลย  มือเทาหลอนสั่นดวยความหวาดกลัว  เมื่อ
หลอนหายกลัวจึงรีบผละออกจากอกของพระองค  แลวก็เริ่มกลัวอีกครั้งดวยความ
กระดากอายกับความจริง 
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“หมอมฉันขอโทษ  หมอมฉันไมไดมีเจตนากลาทําเชนนี้เลย   เพราะกอน
หนานี้  หมอมฉันฝนเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ เกี่ยวของกับเหตุการณราย ๆ ที่ผานพนไป” 

                    (“เมฆสีดํา”,  หนา  315) 
 

 1.4  ตอนจบเรื่อง 
 

 ตอนจบเรื่องนี้เกี่ยวเนื่องจากจุดวิกฤตชวงสุดทายของเรื่อง โดยเปนตอนที่       
ตอเนื่องมาจากจุดคลี่คลายที่นางเอกรูตัวแลววาตัวเองเพียงฝนไป ในความจริงคือยังไมตาย และ    
ยังไมไดรับการบอกรักจากพระเอกดวย ซ่ึงในตอนจบเรื่องนี้ ผูประพันธก็จบเรื่องแบบกระจาง      
และจบอยางมีความสุขดวยการใหพระเอกตอบรับรักนางเอก แตจะรอใหนางเอกเรียนจบกอนจึงจะ
แตงงานกัน 
 

“ดวง  ความฝนนั้น  ถากลายเปนความจริง  พ่ีขอสัญญากับนองวา  นอง…
วาเชนนั้น  พ่ีอยากใหเรื่องของเราจบอยูภายในใจเทานี้กอน  นองเรียนจบเมื่อใด  พ่ี
จะแตงงานกับนองเปนคูสามีภรรยาในตอนนั้นตอไป” 

ตอมา  ดวงยิ้มอยางสดใสเปนพยานแสดงถึงความคิดยินยอม  ดวยความ
เต็มใจตอพระองคผูเปนที่รักอยางที่สุด 

                       (“เมฆสีดํา”,  หนา  316) 
 
 2.  ฉาก 
 

 ฉากหลัก ๆ ที่ปรากฏในเรื่อง “เมฆสีดํา” จะอยูในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา       
ซ่ึงเปนที่อยูของนางเอกของเรื่อง  คือ  ดวง  และเปนที่ที่พระเอกกับนางเอกไดมาพบกัน  เนื่องจาก
พระเอกของเรื่อง  คือ  พระองคเทพ  ถึงแมจะมีถ่ินฐานหลักอยูที่ประเทศฝรั่งเศส  แตยามวางเวน
จากภารกิจ  ก็มักจะมาเยี่ยมเยียนแผนดินเกิดอยูเสมอ ๆ  และเนื่องจากกรุงพนมเปญเปนเมืองหลวง
ของประเทศกัมพูชา   และเปนเมืองที่ทันสมัยที่สุดของประเทศ  รวมทั้งเปนศูนยกลางของราชการ  
การเมืองการปกครอง  และเศรษฐกิจ  และเนื้อหาของนวนิยายเรื่องนี้ก็เกี่ยวของการปญหาการเมือง  
และการทําธุรกิจ  ดังนั้นฉากสวนใหญ  หรือเกือบทั้งหมดของเรื่องจึงอยูในกรุงพนมเปญ  ดงัจะเหน็
ไดตั้งแตฉากเปดเรื่อง  ซ่ึงเปนฉากการแขงเรือกลางแมน้ําจตุมุข  หนาพระบรมหาราชวัง  สถานที่
สําคัญอันเปนเสมือนสัญลักษณของกรุงพนมเปญ   
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แมน้ําไหลเอื่อย  ลาจากบึงทะเลสาบอันแสนกวางใหญ  และที่ลุมรอบบึงทั้งหลาย
เพื่อลงไปสูทะเล 

วันนี้เปนวันที่ 3 ของการแขงเรือพายและแจวชายและหญิงรวมรอยลําที่หนา       
พระบรมราชวัง สายตาแสนลานคูจับจองดูบรรยากาศนี้ทั้งจากสถานที่จริง  และตาม
จอโทรทัศนรวมการของชาติกัมพูชาจึงจับภาพและสงตอไปทั่วทั้งประเทศ…” 

                         (“เมฆสีดํา”,  หนา  2) 
 
 นอกจากนี้ยังมีฉากที่เปนสิ่งประดิษฐ เชน ฉากบรรยายสภาพสถานบันเทิงยามราตรี
ของกรุงพนมเปญ ซ่ึงมีความคึกคัก  หรูหรา  ฟุมเฟอย  อันแสดงออกถึงผูคนที่มาใชบริการตองเปนผู
มีฐานะดี  เชน 

 
ที่หนาอาคารหลังใหญอันสวยงามมีการประดับประดาราวกับปรางคปราสาท       

มีสาวสวยแตงกายงดงามคอยยืนรับแขกซึ่งเขามาหาความสําราญ ณ  ที่แหงนั้น… พระองค
เทพ  จารไจ  มากาเร็ต  ลงจากรถยนตถูกสาว ๆ มาตอนรับอยางใกลชิด  ที่แหงนี้อากาศดี  มี
สวนหยอมรูปสลักหินเปนรูปเตา  เสือ  ใชประดับในสวนตรงนี้ตัว  ตรงนั้นตัว  ในสระมีน้ํา
ไหลตกลงมาจากน้ําตกหินจําลอง 

                                                         (“เมฆสีดํา”, หนา 33) 
  
 นอกจากเรื่อง “เมฆสีดํา” จะมีฉากที่เปนธรรมชาติ และสิ่งประดิษฐแลว เร่ืองนี้ยัง
ประกอบไปดวยฉากที่เปนนามธรรม ซ่ึงสื่อใหเห็นความรูสึกภายในจิตใจของตัวละครโดยที่ไมตอง
บรรยายออกมาตรง ๆ เชน   
 

“ภายในสวน  ดอกกุหลาบแดง  ดอกจําปา  สงกลิ่นหอมฟุง  แตไมไดทําใหจิตใจ
ของจารไจรับเอารสแหงกลิ่นเหลานั้นเลย  ภายในใจของนางมีแตความรุมรอนเทานั้น  ดวย
ความที่นางเปนลูกสาวคนเล็ก  เคยแตรับการตามใจจากบิดา  มารดา  นางไมอยากใหมีใคร
มีเกินนางไดเลย” 

       (“เมฆสีดํา”, หนา  95) 
 

 ฉากที่เปนสภาพแวดลอมเชิงนามธรรมนี้ แสดงใหเห็นความรูสึกภายในจิตใจของ          
ตัวอิจฉาฝายหญิงคือนางจารไจไดเปนอยางดี ฉากเพียงฉากเดียวสะทอนใหเห็นอารมณและสภาพ
จิตใจของอันเต็มไปดวยหยาบความกระดาง  และความอิจฉาริษยาของนาง  ซ่ึงฉากนี้ตองการสื่อให
เห็นวา  ดอกไมมักคูกับหญิงสาว  และโดยเฉพาะความหอมของดอกไมมักทําใหจิตใจของคน
ออนโยน  และผอนคลาย  แตนางจารไจแมจะเปนสาวสวย  แตก็สวยแตภายนอก  แทจริงภายในของ
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นางเต็มไปดวยความกระดาง  เพราะความสวยงาม  และกลิ่นหอมของดอกไมไมไดทําใหจิตใจของ
นางออนโยนลงแมแตนอย   
 

 3.  ตัวละคร 
 

 ตัวละครเอกในนวนิยายเรื่อง “เมฆสีดํา” ลวนแตเปนตัวละครแบบหลายมิติทั้งสิ้น  
เพราะมีพัฒนาการ  และมีความออนไหวทางอารมณเหมือนสมจริง  มีรัก  โลภ  โกรธ  หลง  ดี  ช่ัว  
ผสมกันเหมือนมนุษยจริง 
 ในเรื่อง  “เมฆสีดํา” นางเอก  คือ  ดวง  ถึงแมจะมีนิสัยเปนผูใหญ  แตก็อดที่จะมี       
บางครั้งที่หวั่นไหวไปตามสิ่งเราและอารมณภายในจิตใจได โดยเฉพาะการแสดงออกซึ่งความรัก 
สวนพระองคเทพ  พระเอก  ซ่ึงเปนผูใหญ  และมีบุคลิกนิ่ง  แตก็มีบางครั้งที่แสดงออกทางความรัก   
หรือมีอาการเมา  เปนตน 
 

ดวงกลัวมากก็รองใหพระองคเทพชวย 
“ชวยหมอมฉันดวย  ชวยดวย  ปศาจฆาตกร  พ่ีเทพชวยนองดวย” 
ที่ขางนอกหอง  พระองคเทพกําลังถอดความหนังสือพิมพอยู  เมื่อไดยินเชนนั้นก็

เปดประตูหองทันที  ดวงยังคงรองใหพระองคชวยอยูเหมือนเดิม 
“พ่ีเทพชวยนองดวย  ฆาตกร  ปศาจกระหายเลือดมนุษย” 
ขณะนั้นผูตกอยูในความฝนลืมตาขึ้น  แลวเห็นพระองคเทพเขามาใกล  หลอนก็

กอดพระองคใหชวย  พระองคเทพรูวาดวงกําลังฝนราย  เห็นอะไร ๆ ก็ไมดีเชนนั้น  
พระองคก็ไมกลาขยับตัวเลย  มือเทาหลอนสั่นดวยความหวาดกลัว  เมื่อหายกลัวหลอนจึง
รีบผละออกจากอกของพระองค  แลวก็เริ่มกลัวอีกครั้งดวยความกระดากอายกับความจริง 

“หมอมฉันขอโทษ  หมอมฉันไมไดมีเจตนากลาทําเชนนี้เลย   เพราะกอนหนานี้  
หมอมฉันฝนเกี่ยวกับเรื่อง   ตาง ๆ เกี่ยวของกับเหตุการณราย ๆ ที่ผานพนไป” 

                  (“เมฆสีดํา”,  หนา  315) 
 

ตอนนี้พระองคเทพจัดวาไดรับผลจากการดื่มสุราอยางหนัก  การจํา ๆ ลืม ๆ  หรือ
หาย ๆ  เห็น ๆ นี้เขาเรียกวา  “เมา”  ความเมาทําใหขาดสติในการรูผิดชอบ  และอาจทําใหคน
เมาทําอะไรที่นาดูถูก  หรือทําความผิดตาง ๆ อีกดวย 5  ทุม พระองคไดแนะนําให       จารไจ
รีบออกจาก  “สถานสวรรคโลกีย”  เพราะที่แหงนี้ไมอาจรับรองสวัสดิภาพของลูกคาไดเลย 

                       (“เมฆสีดํา,  หนา  48”) 
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 การนําเสนอตัวละครของนวนิยายเรื่องนี้ ผูประพันธใหตัวละครอื่นเปนผูบรรยาย
ลักษณะของพระเอก  โดยผูประพันธมีการรวมบรรยายแทรกดวยบาง  และใหตัวพระเอกเองแนะนํา
ตัวเองดวย  ซ่ึงจัดเปนการนําเสนอตัวละครแบบผสมกันทั้งทางตรง  และทางออม 

 
นานพอสมควร ชายชราและหญิงสาวไมไดสังเกตวาคนคนนี้เอาใจใสฟงการ

สนทนาของพวกเขาเลย  คุณตาพยักหนา 
“ครับคุณ…ประวัตินี้ เราสันนิษฐานวาจบแลวเพราะไมมีเอกสารใดเขียนอางวามี

ตอไปอีก  แลวคุณ…แลวคุณ…เปนใคร  ขอประทานโทษ…” 
คนลูกครึ่งยิ้มสดใสเปนการผูกมิตรกับคนทั้งสอง 
“ครับ  ผมเปนผูล้ีภัยชาวเขมรในประเทศฝรั่งเศส  เปนชาวเขมรคนหนึ่งที่มาชม

การแขงเรือเหมือนคุณตา  และคุณผูหญิงคนนี้เชนเดียวกัน” 
                           (“เมฆสีดํา”,  หนา  8) 

 
“คุณผูหญิงวาผมเปนคนฝรั่งเศสก็วาไปเถอะ…แตความจริงผมมีกําเนิดเปนคน

เขมรจริง ๆ” 
ชายชราและหญิงสาวไมรูประวัติความเปนมาของชายคนนี้เลย  แตใบหนาของเขา

ไมไดแสดงถึงการลอเลนเลย  หญิงสาวทําการพิจารณารูปรางลักษณะของเขา 
“คุณดูตัวเองเถอะ…ตัวสูงใหญเบอเริ่ม  จมูกโต  ผมสีน้ําตาล…อยางนี้เหมือนชาว

กัมพูชาเหรอ  หรือวาฉันพูดผิด”    
“แตผิวผม…เปนผิวเหลือง…เปนคนในทวีปเอเชียนา” 

                                                    (“เมฆสีดํา”,  หนา  8-9) 
 
 สวนนางเอกในเรื่อง คือ ดวง ผูประพันธเขียนบทสนทนาใหหลอนเปนผูแนะนําตัวเอง
แกตัวละครอื่น 
 

“จะ  ดิฉันช่ือดวง  พอช่ือแดน…ช่ือสกุล  และชื่อตัวคือแดน  ดวง  ทุกวันนี้ยังเรียน
อยูเลย 

คราวนี้ดวงพูดชา ๆ ออนนอม  แตดูราวกับวาระมัดระวัง  ตามาสกับพระองคเทพ
พยักหนา  และพระเศียร   พระองคเทพตรัสถามนาง 

“เธอเรียนอยูที่ไหน” 
“หมอมฉันเรียนอยูที่มหาวิทยาลัยแพทยเจาคะ” 
คําวา  “มหาวิทยาลัยแพทย”  ทําใหพระองคเทพสบพระทัยอยางมาก 
“เรียนอยูปไหนแลว” 
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“กราบทูล…หมอมฉันเรียนจบปที่ 2 แลว” 
                                    (“เมฆสีดํา”,  หนา  18) 
 

 4.  บทสนทนา 
 

 นวนิยายเรื่อง “เมฆสีดํา” นี้มีการดําเนินเรื่องแบบตัวละครเลาเรื่องเอง ดังนั้นบท
สนทนาตาง ๆ จึงเปนบทสนทนาระหวางตัวละครดวยกันเอง ซ่ึงทําใหเนื้อเร่ืองมีความกลมกลืน  
สมจริง  และมีความแนบเนียน  สวนใหญคําพูดที่ใชในทั้ง 3 เร่ืองนี้  จะเปนคําพูดที่กระชับ  เขาใจ
งาย  และเปลี่ยนแปลงไปตามระดับคูสนทนา  และอารมณ  สภาพแวดลอมของผูพูด   
 ในเรื่อง “เมฆสีดํา” กอนที่พระเอกและนางเอกจะรักกัน ก็สนทนากันดวย
ความสัมพันธระดับที่เปนทางการ โดยนางเอกจะเรียกแทนตัวเองวา “หมอมฉัน” แทนพระเอกวา     
“พระองค”  สวนพระเอกจะแทนตัวเองวา  “ฉัน”  แทนนางเอกวา  “เธอ” 
 

พระองคเทพตรัสถามนาง 
“เธอเรียนอยูที่ไหน” 
“หมอมฉันเรียนอยูที่มหาวิทยาลัยแพทยเจาคะ” 
คําวา  “มหาวิทยาลัยแพทย”  ทําใหพระองคเทพสบพระทัยอยางมาก 
“เรียนอยูปไหนแลว” 
“กราบทูล…หมอมฉันเรียนจบปที่ 2 แลว” 

                    (“เมฆสีดํา”,  หนา  18) 
     
   แตเมื่อทั้งสองเปดใจเขาหากนั  และรักกัน  คําพูดสนทนาจึงเปลี่ยนไปเปน  พี่กับนอง 
 

“ดวง  ความฝนนั้น  ถากลายเปนความจริง  พ่ีขอสัญญากับนองวา  นอง…วา
เชนนั้น  พ่ีอยากใหเรื่องของเราจบอยูภายในใจเทานี้กอน  นองเรียนจบเมื่อใด  พ่ีจะแตงงาน
กับนองเปนคูสามีภรรยาในตอนนั้นตอไป” 

ตอมา  ดวงยิ้มอยางสดใสเปนพยานแสดงถึงความคิดยินยอม  ดวยความเต็มใจตอ
พระองคผูเปนที่รักอยางที่สุด 

                     (“เมฆสีดํา”,  หนา  316) 
 
 มีบางบทสนทนาที่ใชภาษาองักฤษดวย  เชน 
 

“ฉันจะพูดอะไรหรือทําอะไร ๆ ชอบแตตรง ๆ … ขอเธอบอกฉันมาเถอะ” 
“หมอมฉัน…ไอ  เลิฟ  ยู!” 
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“เฮ! เฮ!  ฉันแกแลวนะ  เธอไมกลัวแกหรือ” 
                          (“เมฆสีดํา”,  หนา  77) 
  
 ตัวอยางขางตนนี้ เปนการสนทนาระหวางพระองคเทพ นายแพทยหนุมลูกครึ่งฝร่ังเศส  
กับนางจารไจ  หญิงสาวทันสมัย  หัวนอก  จะเห็นวาการพูดจาของเธอจะตรงไปตรงมากลาเกิน      
ผูหญิงเขมร  และมีการใชคําพูดภาษาอังกฤษดวย  ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงคานิยมตะวันตก 

 

 5.  กลวิธีการประพันธ 
 

 กลวิธีในการประพันธนวนิยายเรื่อง “เมฆสีดํา” ที่จะทําการวิเคราะห มี 3 ประเด็น        
ไดแก  การเปดเรื่อง  การดําเนินเรื่อง  และการปดเรื่อง 
 นวนิยายเรื่อง “เมฆสีดํา” ใชวิธีการเปดเรื่องดวยขอความที่คมคายนาคิด รวมทั้งมีการ
อธิบายชื่อเร่ืองในชวงของการเปดเรื่อง เพื่อช้ีนําประเด็นใหผูเขาใจ และเตรียมความพรอมเพื่อที่จะ
เขาเนื้อหาเรื่อง ซ่ึงจัดวาใชการเปดเรื่องดวยขอความที่เปนสุภาษิต บทกวี  หรือขอความที่คมคาย  
ชวนคิด  ชวนใหฉงนสนเทหนาติดตาม  ดังนี้ 
 

สังคมใด  หรือประเทศใดมีการรวบรวมชาติไดเหลาตระกูลกันดี  มีสภาพ
การเมืองที่มีเสถียรภาพ  นั้นเปนเหตุนํามาสูสันติภาพ  ไปสูความเจริญรุงเรือง  ในทาง
ตรงกันขาม  สังคมใด  หรือประเทศใดที่การรวบรวมชาติยังไมแข็งแรง  สภาพการเมือง
คลอนแคลน  ขัดแยงกัน  กอเกิดใหชาติมีความหวาดกลัว  ไมมีสตินึกคิด  นั่นเรียกวา  “เมฆ
สีดํา”  เปนอุปสรรคทําใหชาติตกลงไปในอันตราย 

เชนนี้แลวเพื่อใหชาติเปนสุข  มีความเจริญรุงเรืองดี  จําเปนตองใหมีสันติภาพ  มี
การเคารพกฎหมายโดยเฉพาะจากประชาชนทั่วไป  ไมวาจะเปนคนใหญ  คนเล็ก  คนมีก็ดี  
คนจนก็ดี…ฯ  ผูนําก็จะตองเปนคนกลาหาญ  มีสมรรถภาพครบถวน  มีอิทธิพล  กวางขวาง  
เพื่อจัดระเบียบประเทศชาติ  จัดการอะไร ๆ ที่เสียหาย  แตกแยก  ใหรวบรวมกันเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนในสมัย “สังคมราษฎรนิยม”  อันมี  “สมเด็จพระนโรดมสีหนุ  
เปนมหาวีรบุรุษแหงชาติกัมพูชา”  กัมพูชาเราจึงจะเจริญรุงเรืองได 

                                (“เมฆสีดํา”,  หนา 1) 
 
 นวนิยายเรื่อง “เมฆสีดํา” มีแนวเรื่องที่สามารถจัดใหเขาลักษณะสูตรในการเขียนเรื่อง
แบบชุมชน  เพราะวาเรื่องราวของ “เมฆสีดํา”  นําเอาปญหาสังคมที่พบในประเทศกัมพูชา  ทั้งปญหา
ยาเสพติด  การคามนุษย  และการทําธุรกิจผิดกฎหมาย  มาเปนประเด็นหลักในการเขียนเรื่อง  โดยให
ตัวละครเอกทั้งชายและหญิง  เขามาเกี่ยวของและรวมกันชวยแกปญหา  โดยจะเหน็วานวนยิายแนวนี ้ 
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จะไมเนนเรื่องราวของความรักระหวางชายหญิง  คือระหวางพระเอกกับนางเอกมากนัก  แตก็
กลาวถึงในลักษณะเปนเหตุผลประกอบที่ทําใหทั้งสองชวยกันฝาฝนอุปสรรคตาง ๆ  ชวยเหลือกัน  
และรักกันในที่สุด   
 วรรณกรรมประเภทบันเทิงคดีสวนใหญนิยมจบเรื่องดวยสุขนาฏกรรม ซ่ึงโดยมากก็มัก
จบลงดวยความรัก  หรือความเขาใจกันของพระเอก  นางเอก  เชนเดียวกันกับเรื่อง “เมฆสีดํา”  ซ่ึงใน
ทายสุดของเรื่อง  ตัวพระ-นาง  คือพระองคเทพ  กับดวง  ก็รักกัน  และวางแผนที่จะแตงงานกันเมื่อ
ถึงเวลาอันสมควร   

 
“ดวง  ความฝนนั้น  ถากลายเปนความจริง  พ่ีขอสัญญากับนองวา  นอง…วา

เชนนั้น  พ่ีอยากใหเรื่องของเราจบอยูภายในใจเทานี้กอน  นองเรียนจบเมื่อใด  พ่ีจะแตงงาน
กับนองเปนคูสามีภรรยาในตอนนั้นตอไป” 

ตอมา  ดวงยิ้มอยางสดใสเปนพยานแสดงถึงความคิดยินยอม  ดวยความเต็มใจตอ
พระองคผูเปนที่รักอยางที่สุด 

                   (“เมฆสีดํา”,  หนา  316) 
 

 การจบเรื่องลงดวยความสุข ความสมหวัง เปนเสมือนรางวัลที่ผูประพันธตอบแทน      
ผูอานที่ตั้งใจติดตามเรื่องราวที่เขาประพันธขึ้น เพราะผูอานยอมสุขใจที่พบวาในที่สุดเรื่องราว         
ก็ลงเอยดวยดี  และจะยิ่งทําใหผูอานจดจําเรื่องราวนั้นไดดียิ่งขึ้น และดวยนวนิยายเรื่องนี้ไดรับรางวัล
ที่ 1 และจบลงดวยความสุขสมหวังอีก  ก็ยิ่งทําใหผูอานประทับใจ  และจดจําไดยาวนานมากยิ่งขึ้น 
  
 

การวิเคราะหองคประกอบทางวรรณกรรมของนวนิยายเขมรเรื่อง  “ขวัญถ้ําพระ” 
 

 นวนิยายเรื่อง  “ขวัญถํ้าพระ”  เปนนวนิยายที่ไดรับรางวัลที่ 2  พระสีหนุราช  ประจําป 
ค.ศ.  1999  จัดเปนนวนิยายประเภทอิงประวัติศาสตร  โดยผูประพันธแตงเรื่องโดยใหมีเนื้อหาและ
ฉากอยูในยุคสมัยฟูนัน 
 

 1.  โครงเรื่อง 
 

 “ขวัญถํ้าพระ” เปนเรื่องราวของราชองครักษหนุมในยุคอาณาจักรฟูนันผูมีอุดมคติ  
และมีความจงรักภักดีตอชาติสูง เขาถูกกลั่นแกลงสาระพัดจากกลุมคนชั่ว แตดวยความดีที่เขาไดทํา
ไวก็สงผลใหสามารถผานพนอุปสรรคตาง ๆ ไดดวยดี  และพบรักกับเจาหญิงผูหนึ่งในที่สุด 
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 1.1  ชวงเปดเรื่อง 
 

 นวนิยายเรื่องนี้เปดเรื่องดวยการบรรยายฉากภายในพระบรมราชวังของพระเจา
โกณฑินยชัยวรมัน  แหงอาณาจักรฟูนัน  เพื่อเปนการปูนําเรื่องกอนที่จะแนะนําตัวละคร   
 

ครานั้นพระพุทธศักราชผานไปแลวได    1054   พระวัสสา  ตรงกับคริสต
ศักราช 510  ภายใตบรรยากาศอันแสนสดชื่นรื่นรมย  ในวันขึ้น 15 ค่ํา  เดือน 6  ป
มะเส็ง   ภายในพระบรมราชวังวยาธปุระ  อันเปนพระราชนิเวศนของพระเจาอธิราช
แหงนคร  “คุรุงพนม”  ซึ่งจะสังเกตเห็นวามีการประดับประดาตกแตงแปลกไปจาก
เวลาอื่น ๆ ทั้งหมด  เพื่อเปนการบูชา  และระลึกถึงวันซึ่งพระสัมมาสัมพุทธบรมคร ู 

ทรงประสูติ  ตรัสรู  และปรินิพพาน 
นับตั้งแตโขลนทวาร  เรียงตามทางเขาไปสูพระราชสํานักลวนแตประดับ

ธงศาสนา และตั้งคบไฟจุดผงแกนจันทนกลิ่นหอม อบอวล  ประกอบไปดวยสําเนียง
ดนตรีอันแสนไพเราะ   กังวานไกลไปตามสายลมพายพัดลอยกระทบโสต  และ
นาสาพุทธศาสนิกชนใหยอนจิตนึกไปถึงอดีตกาล  ซึ่งพระชินศรียังคงดํารงพระ
ชนมชีพอยู 

                      (“ขวัญถ้ําพระ”,  หนา  1) 
 
 จากฉากเปดเรื่องตั้งแตยอหนาแรก ผูประพันธก็ส่ือสารหลายสิ่งหลายอยางให    
ผูอานเขาใจ ความเปนมาของเหตุการณตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในเรื่องได จึงถือไดวาการเปดเรื่องของ  
นวนิยายเรื่องนี้ เปนการปูพื้นฐานใหผูอานมีความเขาใจเนื้อหาและความเปนมาของเหตุการณตาง ๆ 
ในเรื่อง เพราะแกนเรื่องนี้เปนเรื่องความขัดแยงเรื่องการนับถือศาสนาระหวางศาสนาพุทธกับ
ศาสนาพราหมณในราชวงศ  ดังนั้นผูประพันธจึงเปดเรื่องดวยฉากบรรยายสภาพบรรยากาศภายใน
พระบรมราชวังในวันวิสาขบูชา  ซ่ึงถือเปนวันสําคัญทางศาสนาพุทธ  เพื่อใหผูอานรูวา  ณ  ปจจุบัน
ของเรื่องนี้  ยังคงนับถือศาสนาพุทธอยู  ฉะนั้นเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาภายหลัง  ปญหาตาง ๆ 
จึงตามขึ้นมา  จนกระทั่งเกิดเปนเรื่องราวของนวนิยายเรื่องนี้ขึ้น 
 

 1.2  ชวงดําเนนิเรื่อง 
 

 เร่ืองราวเริ่มดําเนินดวยการบรรยายสภาพภายในราชสํานกัของพระเจาโกณฑนิย
ชัยวรมัน   
  

ในปรางคปราสาทอันวิจิตร  โดยมีเสนากรมวังคอยเฝาอยางระมัดระวัง  

พระเจาอธิราช  “โกณฑินยชัยวรมัน”  พระนรบดีเปนเจาเหนือปวงประชาราษฎร  
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ทรงประทับอยูบนพระแทนทองคํา  คูกับดวยพระอัครมเหสี  “กุลประภาวดี”  โดยมี
นางสนองพระโอษฐคอยพัดโบกถวาย… 

                                         (“ขวัญถ้ําพระ”,  หนา  2) 
 
 1.3  ชวงวิกฤต 
 

 “ขวัญถํ้าพระ”  เปนนวนิยายที่มีชวงวิกฤตอยูหลายชวง ซ่ึงแสดงถึงผูประพันธใช
กลวิธีการประพันธแบบใหม  ที่กระจายชวงวิกฤตใหปรากฏในหลาย ๆ ชวง แทนที่ทั้งเรื่องจะมีชวง
วิกฤตเพียงชวงเดียว  ทั้งนี้เพื่อใหเร่ืองราวตื่นเตน นาติดตาม และมีจุดดึงความสนใจอยูตลอดทั้งเรื่อง   
 จุดวิกฤตมักจะเปนจุดที่มีความสําคัญตอตัวละครเปนอยางมาก อาจทําใหชีวิต
หรือการดําเนินชีวิตของตัวละครผกผัน ตัวอยางจุดวิกฤตที่ปรากฏในเรื่องนี้ที่เดน และมีความสําคัญ
ตอเนื้อเร่ืองมาก  เพราะเปนจุดเปลี่ยนอารมณ  และสรางความแปลกใจใหกับผูอาน  เนื่องจากเรื่อง
ดําเนินมาจนเกือบจะถึงจุดจบเรื่องแลว แตกลับปรากฏจุดวิกฤตที่สําคัญทิ้งทายกอนที่จะคลี่คลาย  
และจบเรื่องไป คือตอนที่พระเอกกับนางเอกแยกกันหนีกองโจรที่กลางปา  แลวพลัดหลงกัน แตใน
ที่สุดทั้งสองก็ไดพบกัน  ซ่ึงผูอานเมื่ออานถึงตอนนี้  ก็มักจะโลงใจเพราะคิดวาสถานการณกําลัง    
เขาที่ และจะดําเนินไปถึงตอนจบอยางมีความสุข คือพระเอกกับนางเอกไดแตงงานกัน แตทวา               
ผูประพันธไดใสจุดวิกฤตเขาไปทําใหเหตุการณที่กําลังจะดีกลับผกผัน เมื่อพระเอกไมยอมรับ
นางเอก  เนื่องจากรูเร่ืองวานางเอกตองไปอยูในน้ํามือโจรถึง 1 คืน 
 

                         “นองบอกพี่ซิ  เหตุใดจึงมาอยูที่นี่  พ่ีอยากรูมาก” 
สุนันทา  มองหนาคูรักนิดนึง  จึงตอบชา ๆ 
“จะ  พ่ี  ตอนที่ประสบเคราะหกรรมในปานั้น  นองไดหนีไปกับมาลตี  

แลวไปนั่งคอยพี่อยูใตตนรัง  ทันใดนั้นพบกับกองทัพมาของหมอผีจับนองมาวยาธ 

ปุระนี้” 
“แลวอยางไรอีกนอง” 
“พอมาถึง  พวกมันไดแยกมาลตีใหไปทํางานในกองพลเสบียง  เหลือแต

นองคนเดียว  พวกมันเอาไปใหหมอผี…” 
“หือ!  พูดใหจบเร็ว ๆ  พ่ีจะคลั่งตายอยูแลว” 
“จะ  ในคืนหนึ่งนั้น  พวกมันพานองไปใหหมอผีขมขืน  แตนองรูตัวกอน  

ก็แทงมันดวยมีด  แลวหนีมาซอนตัวกับนาคนหนึ่งที่ริมแมน้ํานี้  โดยประกอบอาชีพ
เปนคนตัดดอกบัวขาย  ดังที่พ่ีเห็นนี่” 

ฟงจบ  พิทักษถอนลมหายใจใหญ  เงยหนามองฟา  ดวยการหมดหวัง 
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“พูดแคนี้เถอะนอง  พ่ีแนนหนาอกมาก  แลวนองไปเรียนคุณนาคนนั้นไป  

พ่ีจะพาไป วยาธปุระ  พบทานพอนะ” 
“จะ” 

                           (“ขวัญถ้ําพระ”,  หนา  135-136) 
 
                            สมเด็จพระครูราชกุล  ซึ่งมีวัยชรามากแลวนั้น  สงเสียงกระแอมไอ 

“หลานทั้งสองแตงงานกับเร็ว ๆ เถอะ  กอนที่ลุงจะตาย  พิทักษอายุยิ่งมาก
ขึ้นแลว  ยังจะรอไปถึงไหนอีก” 

พราหมณปุโรหิตชวยเสริมอีกประโยควา 
“ใชแลว  ตัวลุงเองก็แกมากเชนกัน  ไมรูวาวันไหนจะตาย  อยากเขารวมพิธี

มงคลของหลานทั้งสองมาก” 
ทันทีทันใดนั้น  พิชัยสงครามกราบบังคมทูลพระนรบดี  ดวยความออน

นอมวา 
“ขอพระเดชพระคุณเหนือหัว  กระหมอมไมอยากแตงงานเลย” 
พระภูธรทรงเบิกพระเนตรกวาง  
“ทําไมจึงไมอยากแตงงาน  ทั้งเรากับองคหญิงก็ยอมตอสูแลกชีวิตมา

ดวยกัน  แลวจะวายังไงอีก” 
“พระกรุณาอันลนพน  เมื่อกอนกับตอนนี้ไมเหมือนกันแลว  กราบทูล  

อะไร ๆ  แปร ปรวนไปหมดแลว  ขอพระองคทรงทราบ” 
ไดยินชายหนุมคูหมั้นพูดเชนนี้  สุนันทาไมอาจกลั้นน้ําตาไดเลย  หญิงสาว

ผูอาภัพรีบหมอบกายถวายบังคมลา  โดยอางวาปวดหัว  ไมอาจนั่งไดนาน  แตทวา
พระนรบดีทรงเขาใจความรูสึกของจิตใจนางผูอาภัพผูนี้ 

 
ขณะนั้น… 
“สุนันทา…นอง” 
หญิงสาวตอบทั้งไมเงยหนามองเจาของเสียง 
“มีอะไรหรือทาน” 
“ทําไมเรียกพี่วาทาน  เรียกพี่เหมือนอยางเกาเถิด” 
“ฉันมีฐานะต่ําตอยมาก  ไมสมควรกับทานพิชัยสงคราม  คืนนี้เปนคืน

สุดทายแลว  พรุงนี้วันใหมก็จะมาถึง        สุนันทาจะขอลาวยาธปุระ  ไมมีวันกลับมา” 
“หือ  พ่ีไมใหนองไปไหน  สุนันทาตองอยูกับพี่ตลอดชีวิต” 
“จะอยูทําไม  ถาทานใหสุนันทาเปนทาสีแบบนี้  อยากใหฉันอกแตกตาย

หรือ  แลวไหนคําสาบานที่มีมาแตกอน” 
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“พ่ีไมไดจะใหนองเปนทาสีหรอก  แลวคําสาบานพี่ก็ไมลืมเชนกัน…แต
พ่ี…ไมอาจ…” 

“ไมอาจอะไร…” 
“ไมอาจแตงงานกับนองได” 
“เพราะอะไร   เพราะอะไร” 
“เพราะอะไร  พ่ีบอกไมถูก  นองอยาพูดอะไร  พ่ีเพียงแตช้ีแจงวา  จิตใจรัก

จากแตกอนนั้น  เดี๋ยวนี้ยังคงไมแปรปรวน  แตพ่ีไมอาจเอานองเปนภรรยาได” 
“หยุดพูดเดี๋ยวนี้  ฉันไมอยากไดยินคําพูดเดิม ๆ นี้…หยุดพูดเถิด  ฮือ…

ฮือ…” 
                         (“ขวัญถ้ําพระ”,  หนา  139-140) 

 1.4   ชวงคลี่คลาย 
 

 เมื่อดําเนินมาถึงจุดวิกฤต  คือพระเอกปฏิเสธที่จะแตงงานกับนางเอก  เพราะอาง
วาไมอาจยอมรับนางเอกได  ทั้ง ๆ ที่ผูอานก็ทราบวาเธอยังบริสุทธิ์  และเธอเองก็ตองตอสูมากมาย
เพื่อรักษาความบริสุทธิ์นี้  จนกระทั่งไดกลับมาพบกับพระเอกอีกครั้ง  และสิ่งที่พระเอกยื่นขอเสนอ
ใหเธอ  คือใหนางเอกลุยไฟเพื่อพิสูจนความบริสุทธิ์  ซ่ึงจากความดีงาม  และความบริสุทธิ์ของเธอ  
ไฟจึงไมอาจทําอะไรเธอได  และพระเอกก็ยอมรับเธอ   
 

                    จบวาจา  ธิดาผูนาสงสารปลอยมือจากพอ  แลวว่ิงเขาใสกองเพลิงอัน         

เรารอน 
เหตุเพราะสัจจวาจาของนาง   พระอัคคีผูมีฤทธีซึ่งกําลังลุกโชน   กลับ

กลายเปนถดถอยเยือกเย็น  ดั่งน้ําอํามฤตชะโลมเทานาง  แมผิวเพียงเล็กนอยไมพุพอง
เลย  ทําใหสักขีพยานทั้งหลายตางฉงน  เปลงรองไชโย 

เมื่อนางเดินพนจากกองเพลิงทันใด  พิทักษก็รีบเขาไปประคองโฉมยง  

โอบอุมจนเทาพนจากดินพรอมกับกลาววาจาออนโยนวา 
“สุนันทา !  พ่ีเช่ือนองแลว  เช่ือแลว…” 

                                                             (“ขวัญถ้ําพระ”,  หนา  143)      
 

 1.5  ตอนจบเรื่อง 
 

 เร่ืองนี้จบแบบมีความสุข ดวยความรักและความเขาใจกันของพระเอกกับ      
นางเอก  รวมทั้งการไดแตงงานใชชีวิตอยูรวมกันอยางมีความสุข 
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“ดวยอํานาจแหงการบูชาเกศานี้  ขอใหถํ้าพระยังคงมีพรตลอดไป  ขอให
ปราสาทที่ขาพระกรุณา  ไดจัดการกอสรางนี้  สถิตอยูนับพันป  ไวเปนสมบัติมรดก
ของชาติตอไป  อยาใหกลายเปนอื่นใดเลย” 

ไมมีเวลาใดจะสุขสบายเบิกบานยิ่งกวาเวลานี้เลย คูสามีภรรยาใหมยิ้มให
กันอยางมีนัย  ยิ้มสรางเสนหอันบริสุทธิ์  ยิ้มอยางหวังไววาในอนาคตราชอาณาจักร
พนม จะกลายไปเปนมหานครจักรภพกัมพุชเทศ มีเกียรติยศขจรขจายไปทั่วชมพู
ทวีปเปนแนแท   

                       (“ขวัญถ้ําพระ”,  หนา  147-148) 
 

 2.  ฉาก 
 

 ฉากที่ปรากฏในเรื่อง  “ขวัญถํ้าพระ”  มีทั้งฉากภายในเมือง  คือ  เมืองวยาธปุระ  และ
ฉากในปา  เพราะพระเอกของเรื่องเคยดํารงตําแหนงเปนนายกองชาง  จึงมีหนาที่ไปคลองชางที่
กลางปา  รวมทั้งมีหลายตอนที่ทั้งพระเอกและนางเอกตองเดินทางกลางปา  ดังนั้นจึงปรากฏฉากที่
เปนปาเขามากพอสมควร 
 ฉากที่เปนธรรมชาติในเรื่อง “ขวัญถํ้าพระ” ปรากฏมากในชวงที่พระเอกของเรื่อง
เดินทางไปตอชางที่ในปา  ซ่ึงจะมีการบรรยายสภาพของปา  เชน  ฉากนี้บรรยายสภาพของกลุม
ทหารที่เดินทางไปตอชางกลางปาลึก  ซ่ึงตองประสบกับความยากลําบาก   ความวังเวง   และความ
หนาวเย็นของปาดงดิบ เชน   

 
ค่ําคืนอันหนาวเย็น  น้ําคางหยดเผาะ ๆ ประพรมผืนพสุธา  ทําใหความเยือกเย็น

แผซานไปทั่วสรรพางคกายของนักเดินทางกลุมเล็ก ๆ กลุมหนึ่ง  ซึ่งพํานักอยูในปา 
 
“พวกเราเขาปา 3 วันแลว  ยังไมเห็นฝูงของมันเลย  ไมรูวาพวกมันพากันไปซอน

อยูที่ไหน” 
   (“ขวัญถ้ําพระ”, หนา  13) 

 
  ฉากที่เปนสิ่งประดิษฐก็เปนฉากอีกประเภทหนึ่งที่ปรากฏในเรื่อง  “ขวัญถํ้าพระ”  
แลวทําใหผูอานเห็นสภาพชีวิต  และเหตุการณตาง ๆ ไดอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น  เชน ฉากบรรยาย
สภาพภายในหองนอนของหมอผีซ่ึงมีเวทยมนตรคาถาอาคม     และมีความเชื่อในทางไสยศาสตร  
ดังนั้นภายในหองสวนตัวจึงเต็มไปดวยเครื่องประกอบพิธีกรรมทางไสยศาสตร  เชน  
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 …หันไปอีกดานหนึ่งก็เห็นอาสนะตั้งโหมพิธี  มีหมากธรรมบายศรี  และรูปปน
พระครูลงหิน  ตาถลน  ผมยาวปดเขาราวกับพรายอสุรกาย  ซึ่งสมมติวาเปนครูของหมอผี
หันไปเห็นผานุงของผูหญิงคนหนึ่งลืมทิ้งไวบนที่นอนหมอผี  สุนันทารีบดึงเอาไปครอบ
บนโหมพิธีนี้ทันท ี เพื่อใหเวทยมนตรคาถาเสื่อม…    

                  (“ขวัญถ้ําพระ,  หนา  115”) 
 

 ฉากที่เปนสภาพการดําเนินชีวิตของตัวละครในเรื่อง “ขวัญถํ้าพระ”  ทําใหผูอาน
มองเห็นภาพการดําเนินชีวิตของตัวละครชัดเจน  และเปนรูปธรรมมากขึ้น  เชน   
 ฉากการทําหนาที่เปนนายกองชางของพระเอก  คือ  พิทักษ  ซ่ึงตองนําพรรคพวกไป
คลองชางในปาเพื่อนํามาถวายแดพระมหากษัตริย 

 
“ครับคุณลุง !  ผมไดบัญชาไปหมดแลว  กําลังพลของเราซึ่งมาในครั้งนี้มีจํานวน  

50  คน  ตองแบงเปน 3 กลุม  กลุมที่หนึ่งเปนพลควาญ  ตองเอาชางตอทั้ง 25 เชือกไปผูกให
กินไกลจากทางชางปาเคยเดินผาน  กลุมที่ 2 เปนพลหมอตองอยูเฝาคาย  ทําอาหาร  เตรียม
อุปกรณสําหรับคลอง  และกลุมที่ 3  เปนคนยามชองเขา  ตามฐานฝูงชาง  และออกหาเสบียง
สําหรับบํารุงกําลังพลทั้งหมด  ครับ !” 

                            (“ขวัญถ้ําพระ”,  หนา  18-19) 
  
 และภาระหนาที่อันสําคัญของตัวละครเอกฝายชายครั้งที่ดํารงตําแหนงเปนพิชัย
สงคราม คือตองทําหนาที่จัดเตรียมและถวายการอารักขาขบวนเสด็จทั้งทางบก    และทางน้ํา  เชน   

 
“พิชัยสงครามพรอมดวยนายกองหัวพัน   ไดขอพระบรมราชานุญาตจาก

พระมหากษัตริยและพระอัครมเหส ี ขึ้นไปยังเรือพระที่นั่งเพื่อเตรียมออกเดินทาง…”   
ระยะเวลาผานไปเกือบ 1 เดือน  ขบวนเสด็จไดเขาไปถึงอาณาเขตบันทายทอง  ซึ่ง

เปนเมืองติดปากแมน้ํา… 
(“ขวัญถ้ําพระ”, หนา  46 ) 

 
 นอกจากฉากที่เปนรูปธรรมซึ่งแสดงใหเห็นภาพที่ชัดเจนแลว  นวนิยายเรื่องนี้ยังมีฉาก
ที่เปนนามธรรม  อันแสดงใหเห็นถึงความรูสึกภายในจิตใจของตัวละคร  โดยที่ไมตองบรรยาย
ออกมาตรง ๆ  เชน 
 

“แลวอยางไรอีกนอง” 
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“พอมาถึง  พวกมันไดแยกมาลตีใหไปทํางานในกองพลเสบียง  เหลือแตนองคน
เดียว  พวกมันเอาไปใหหมอผี…” 

“หือ!  พูดใหจบเร็ว ๆ  พ่ีจะคลั่งตายอยูแลว” 
“จะ  ในคืนหนึ่งนั้น  พวกมันพานองไปใหหมอผีขมขืน  แตนองรูตัวกอน  ก็แทง

มันดวยมีด  แลวหนีมาซอนตัวกับนาคนหนึ่งที่ริมแมน้ํานี้  โดยประกอบอาชีพเปนคนตัด
ดอกบัวขาย  ดังที่พ่ีเห็นนี่” 

ฟงจบ  พิทักษถอนลมหายใจใหญ  เงยหนามองฟา  ดวยการหมดหวัง 
“พูดแคนี้เถอะนอง  พ่ีแนนหนาอกมาก  แลวนองไปเรียนคุณนาคนนั้นไป  พ่ีจะพา

ไป วยาธปุระ  พบทานพอนะ” 
                     (“ขวัญถ้ําพระ”,  หนา  136) 
 
 ฉากที่ยกมานี้เปนตอนที่พระเอกรูวาคูหมั้นของเขาตกไปอยูในกํามือชายอื่นถึง 1 คืน  
ทําใหเขารูสึกสลดใจ  และคลางแคลงใจในความบริสุทธิ์ของเธอเปนอยางมาก  แตยังไมกลาที่จะ
พูดหรือแสดงออกทันทีในตอนนั้น 
 
 3.  ตัวละคร 
 

 ตัวละครเอกในนวนิยายเรื่อง  “ขวัญถํ้าพระ”  ลวนแตเปนตัวละครแบบหลายมิติทั้งสิ้น  
เพราะมีพัฒนาการ  และมีความออนไหวทางอารมณเหมือนสมจริง  มีรัก  โลภ  โกรธ  หลง  ดี  ช่ัว  
ผสมกันเหมือนมนุษยจริง 
 ในเรื่อง  “ขวัญถํ้าพระ”  พระเอก  คือ  พิทักษ  เปนตัวแทนของมนุษยอยางสมจริง  
เพราะนิสัยและบุคลิกมีการแปรเปลี่ยนไปไดจากตนเรื่อง  โดยเฉพาะตอนที่แสดงอาการไมยอมรับ
คูหมั้นซึ่งตกไปอยูกับชายอ่ืน 1 คืน ทั้ง ๆ ที่นางยืนยันในความบริสุทธิ์  และทั้ง ๆ ที่ทั้งสองรักกันมาก  
แตเขาก็กลายื่นคําขาดใหนางลุยไฟเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์  สวนนางสุนันทา  นางเอก  ก็ถูกสรางให
มีลักษณะสมมนุษย  เพราะมีหลายบุคลิกทั้งเรียบรอย  กลาบาบิ่น  โกรธและเลนตัว  เปนตน  ดังเชน
ในฉากตอนที่พิทักษไมยอมแตงงานกับสุนันทาซึ่งเปนคูหมั้น  เพราะรังเกียจวาเธอไมบริสุทธิ์  ฉาก
นี้เพียงฉากเดียวแสดงใหเห็นถึงความเปนมนุษยอยางแทจริงของตัวละครทั้งสอง  เพราะมีทั้งความ
รัก  โลภ  โกรธ  และหลง  ภายในบุคคลคนเดียวกัน 
 

ดึงมือคูหมั้นไปใหไกลจากฝูงชน  ซึ่งกําลังรุมมองดวยอาการสงสัย   พิทักษ
ละล่ําละลักถามหญิงสาว 

“นองบอกพี่ซิ  เหตุใดจึงมาอยูที่นี่  พ่ีอยากรูมาก” 
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สุนันทา  มองหนาคูรักนิดนึง  จึงตอบชา ๆ 
“จะ  พ่ี  ตอนที่ประสบเคราะหกรรมในปานั้น  นองไดหนีไปกับมาลตีคนหนึ่ง  

แลวไปนั่งคอยพี่อยูใตตนรัง  ทันใดนั้นพบกับกองทัพมาของหมอผีจับนองมาวยาธปุระนี้” 
“แลวอยางไรอีกนอง” 
“พอมาถึง  พวกมันไดแยกมาลตีใหไปทํางานในกองพลเสบียง  เหลือแตนองคน

เดียว  พวกมันเอาไปใหหมอผี…” 
“หือ!  พูดใหจบเร็ว ๆ  พ่ีจะคลั่งตายอยูแลว” 
“จะ  ในคืนหนึ่งนั้น  พวกมันพานองไปใหหมอผีขมขืน  แตนองรูตัวกอน  ก็แทง

มันดวยมีด  แลวหนีมาซอนตัวกับนาคนหนึ่งที่ริมแมน้ํานี้  โดยประกอบอาชีพเปนตัดเก็บ
ดอกบัวขาย  ดังที่พ่ีเห็นนี่” 

ฟงจบ  พิทักษถอนลมหายใจใหญ  เงยหนามองฟา  ดวยการหมดหวัง 
                         (“ขวัญถ้ําพระ”,  หนา  135-136) 
 

เมื่อนางเดินพนจากกองเพลิงทันใด  พิทักษก็รีบเขาไปประคองโฉมยง  โอบอุมจน
เทาพนจากดินพรอมกับกลาววาจาออนโยนวา 

“สุนันทา !  พ่ีเช่ือนองแลว  เช่ือแลว…” 
           หญิงสาวผูอาภัพสะบัดมือชายหนุม  พรอมกับกลาววา 
 “ฉันอยากตาย  ทําไมไฟไมยอมเผาผลาญฉัน  จะใหฉันทนอยูอีกตอไปทําไม” 
 “ไมมีการแตงงานอะไรทั้งนั้น  ฉันจะกลับบาพนม  ปลอยมือฉัน” 

                                                             (“ขวัญถ้ําพระ”,  หนา  143)      
 
 หรือตอนที่สุนันทากลาตอสูเพื่อเอาตัวรอดจากเงื้อมมือของหมอผี  ทั้ง ๆ ที่เธออยูคน
เดียว  และเปนผูหญิงบอบบาง  เพราะเปนถึงองคหญิง  มีขาทาสบริวารมากมาย  แตเธอก็มีสติและมี
ความกลาหาญ  ทําใหเอาตัวรอดมาได   

 
…หลังจากกอดจูบจนพอใจ  เขาประคองนางขึ้นไปบนเตียง  ซึ่งปูพรมไวอยางหรู

วิจิตรเพื่อเอาโลหิตพรหมจรรยของนาง ไปถวายพอครูตามกรรมวิธีตลอดครึ่งเดือน…ทันใด
นั้น 

“จวก!  โอย!” 
ถูกมีดดามหนึ่งแทงเขาจนมิดดาม  หมอครูรองโหยหวน  ว่ิงออกไปนอกหอง 

 “โอย!  อีจัญไรกลาแทงกู” 
                                         (“ขวัญถ้ําพระ”,  หนา  116) 
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 ในเร่ือง “ขวัญถํ้าพระ”  ผูประพันธบรรยายลักษณะของพระเอกเอง  สวนนางเอก  ให
ตัวละครเปนผูบรรยายกันเอง  ดังนั้นการนําเสนอตัวละครในเรื่องนี้จึงมีทั้งทางตรงและทางออม 

 

ฟงการสนทนาแบบนี้  เราอาจสันนิษฐานไดวา  พรานปาทั้งสองคนนี้  คนหนึ่งมี
ฐานะเปนนายกองชาง  อีกคนเปนหัวพัน  ไดรับบัญชาจากแมทัพใหออกตอชางเอาไปฝก 

ใช !  ถาเราพินิจใหละเอียด ๆ  เราอาจจะมองเห็นเคาโครงใบหนาของคนทั้งสอง
อยางชัดเจน  นายกองเปนชายหนุมรางกํายําในวัยประมาณ  25  ป  สวนหัวพันเปนคนวัย
กลางคน  พวกเขาสวมแตกางเกงขาสั้นไมสวมเสื้อ  แตมีผาหมสําหรับกันความหนาวเย็นใน
ฤดูเหมันต   

                                         (“ขวัญถ้ําพระ”,  หนา  14) 
 

พิชัยสงครามไรตําแหนงไมเกรงใครทั้งสิ้น  ยังคงมองหนาองคหญิงผูสูงศักดิ์องค
นี้  ใช!  สุนันทา  งามทั้งช่ือ  งามทั้งรูป…  ดูเถอะวงพักตรดั่งพระจันทรเต็มดวง  รัศมีดวง
เนตรทั้งคู  สุกใสดั่งดาวประกายพรึก  ริมฝปากแดงเรื่อดั่งผลหมากสุก  สดชื่นดั่งเวลาเชาตรู  
แมนางไมยิ้มก็ไมอาจอยูหางกัลยาณีผูนี้ได  โอ!  เทพธิดาเอย… 

                              (“ขวัญถ้ําพระ”,  หนา  75) 
 
 4.  บทสนทนา 
 

 นวนิยายเรื่อง  “ขวัญถํ้าพระ”  นี้มีการดําเนินเรื่องแบบตัวละครเลาเรื่องเอง  ดังนั้นบท
สนทนาตาง ๆ จึงเปนบทสนทนาระหวางตัวละครดวยกันเอง ซ่ึงทําใหเนื้อเร่ืองมีความกลมกลืน  
สมจริง  และมีความแนบเนียน  สวนใหญคําพูดที่ใชในเรื่องนี้  จะเปนคําพูดที่กระชับ  เขาใจงาย  
และเปลี่ยนแปลงไปตามระดับคูสนทนา  และอารมณ  สภาพแวดลอมของผูพูด   
 ในเรื่อง  “ขวัญถํ้าพระ”  มีการใชบทสนทนาที่แตกตางกันไปตามความสัมพันธ  และ
ระดับของคูสนทนา  เชน 

 

 “แก!   แก!” 
 สาวใชเขามาอยางรวดเร็ว 
 “มีอะไรหรือองคหญิง” 
 “เอ็งชวยดูซิ  อะไรดํา ๆ เดินเขามา ๆ” 
                                                 (“ขวัญถ้ําพระ”,  หนา  103) 
 
 ตัวอยางขางตนนี้  เปนการสนทนาระหวางสุนันทา  ซ่ึงมีฐานะเปนเจาหญิง  กับสาวใช  
จะเห็นวามีระดับของการใชภาษาระหวางเจานายกับลูกนอง 
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 สวนพระเอก  กับนางเอกเมื่อยามรักกัน  ก็ใชคําแทนกันวาพี่-นองอยางคูรักทั่วไป  แต
เมื่อโกรธกัน  คือชวงที่พระเอกไมยอมรับการแตงงานกับนางเอก  ทําใหนางเอกเสียใจ  และเลิกใช
คําวาพี่-นอง  อยางคูรัก   
 

          “นองบอกพี่ซิ  เหตุใดจึงมาอยูที่นี่  พ่ีอยากรูมาก” 
          สุนันทา  มองหนาคูรักนิดนึง  จึงตอบชา ๆ 

“จะ  พ่ี  ตอนที่ประสบเคราะหกรรมในปานั้น  นองไดหนีไปกับมาลตีคนหน่ึง  

แลวไปนั่งคอยพี่อยูใตตนรัง  ทันใดนั้นพบกับกองทัพมาของหมอผีจับนองมาวยาธปุระนี้” 
                            (“ขวัญถ้ําพระ”,  หนา  135-136) 
  

 “มีอะไรหรือทาน” 
“ทําไมเรียกพี่วาทาน  เรียกพี่ ๆ เหมือนอยางเกาเถิด” 
“ฉันมีฐานะต่ําตอยมาก  ไมสมควรกับทานพิชัยสงคราม  คืนนี้เปนสุดทายแลว  

พรุงนี้วันใหมก็จะมาถึง        สุนันทาจะขอลาวยาธปุระ  ไมมีวันกลับมา” 
                           (“ขวัญถ้ําพระ”,  หนา  139-140) 

 
 5.  กลวิธีการประพันธ 
 

 กลวิธีในการประพันธนวนิยายเรื่อง “ขวัญถํ้าพระ” ที่จะทําการวิเคราะห  มี   3  ประเด็น  
ไดแก  การเปดเรื่อง  การดําเนินเรื่อง  และการปดเรื่อง 
 นวนิยายเร่ือง “ขวัญถํ้าพระ” มีวิธีการเปดเรื่องที่จัดวาเขากับรูปแบบการเปดเรื่องโดย
การพรรณนา  เพราะจะเห็นได ชัดว า ผูแต ง เริ่ม เรื่ องดวยการพรรณนาสภาพบรรยากาศ
พระบรมมหาราชวังในวันวิสาขบูชา  ซ่ึงถือเปนฉากที่สําคัญฉากหนึ่งในเรื่อง  ดังนี้ 
 
 

ครานั้นพระพุทธศักราชผานไปแลวได    1054   พระวัสสา  ตรงกับคริสตศักราช 
510  ภายใตบรรยากาศอันแสนสดชื่นรื่นรมย  ในวันขึ้น 15 ค่ํา  เดือน 6  ปมะเส็ง   ภายใน
พระบรมราชวังวยาธปุระ  อันเปนที่พระราชนิเวศนของพระเจาอธิราชแหงนคร  “คุรุง
พนม”  ซึ่งจะสังเกตเห็นวามีการประดับประดาตกแตงแปลกไปจากเวลาอื่น ๆ ทั้งหมด  เพื่อ
เปนการบูชา  และระลึกถึงวันซึ่งพระสัมมาสัมพุทธบรมครู  ทรงประสูติ  ตรัสรู  และ
ปรินิพพาน 

นับตั้งแตโขลนทวาร   เรียงตามทางเขาไปสูพระราชสํานักลวนแตประดับธง
ศาสนา  และตั้งคบไฟจุดผงแกนจันทนกลิ่นหอมอบอวล  ประกอบดวยสําเนียงดนตรีอัน
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แสนไพเราะ    กั งวานไกลไปตามสายลมพายพัดลอยกระทบโสต   และนาสา                           

พุทธศาสนิกชนใหยอนจิตนึกไปถึงอดีตกาล  ซึ่งพระชินศรียังคงดํารงพระชนมชีพอยู 
                       (“ขวัญถ้ําพระ”,  หนา  1) 
 

 นวนิยายเร่ือง “ขวัญถํ้าพระ” มีแนวเรื่องที่สามารถจัดใหเขาลักษณะสูตรในการเขียน
เร่ืองแบบชุมชนได เพราะผูประพันธนําเอาปญหาภายในบานเมือง โดยเฉพาะความขัดแยงดาน
ศาสนา การฉอราษฎรบังหลวง มาเปนประเด็นหลักในการแตงเรื่อง โดยใหพระเอกเปนตัวละคร
หลักที่ตองเผชิญหนากับปญหาตาง ๆ และตองตอสูฝาฝนแกปญหาดวยตัวเอง สวนนางเอกของเรื่อง
เปนตัวละครที่ผูประพันธสรางขึ้นมาเพื่อประกอบใหเร่ืองมีความสมบูรณขึ้น เพราะมีทั้งพระเอก  
และนางเอก รวมทั้งใหบทบาทนางเอกในการตองรวมเผชิญปญหาในบางสถานการณรวมกับ
พระเอก  เพื่อเปนการเนนใหเห็นความสําคัญของปญหาที่นํามาเปนประเด็นความขัดแยงไดชัดเจน
ขึ้น 
 ในเรื่อง  “ขวัญถํ้าพระ”  แมวาครึ่งหลังของเนื้อหาจะเกี่ยวกับความพลัดพราก  การตอสู  
ความขัดแยงระหวางพระเอก  กับนางเอก  แตในที่สุดทั้งพิทักษ  และสุนันทาก็เขาใจกัน  และอยู
ดวยกันอยางมีความสุข  ดังนั้นนวนิยายเรื่องนี้จบอยางมีความสุข 

 

พิทักษตัดผม 1 กํามือ  ซึ่งเกือบจะโกนแลว  วางถวายพระองคเปนสัจจาธิษฐาน 
“ดวยอํานาจแหงการบูชาเกศานี้  ขอใหถํ้าพระยังคงมีพรตลอดไป  ขอใหปราสาท

ที่ขาพระองค  ไดจัดการกอสรางนี้  สถิตอยูนับพันป  ไวเปนสมบัติมรดกของชาติตอไป  
อยาใหกลายเปนอื่นใดเลย” 

ไมมีเวลาใดจะสุขสบายเบิกบานยิ่งกวาเวลานี้เลย  คูสามีภรรยาใหมยิ้มใหกันอยาง
มีนัย  ยิ้มสรางเสนหอันบริสุทธิ ์  ยิ้มอยางหวังไววาในอนาคตราชอาณาจักรพนม  จะกลาย
ไปเปนมหานครจักรภพกัมพุชเทศ  มีเกียรติยศขจรขจายไปทั่วชมพูทวีปเปนแนแท   

                     (“ขวัญถ้ําพระ”,  หนา  147-148) 
  

 

การวิเคราะหองคประกอบทางวรรณกรรมของนวนิยายเขมรเรื่อง  “หัวใจมหาสมุทร” 
 

 นวนิยายเรื่อง “หัวใจมหาสมุทร” เปนนวนิยายที่ไดรับรางวัลที่ 3 พระสีหนุราช          
ประจําป ค.ศ. 1999 จัดเปนนวนิยายประเภทรวมสมัย โดยมีเนื้อหาและฉากอยูในยุคปจจุบัน        
เร่ืองราวสวนใหญเนนความคิด และการกระทําของตัวละครเมื่อตองเผชิญหนากับอุปสรรคและ
สถานการณตาง ๆ  ของการใชชีวิตคู 
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 1.  โครงเรื่อง 
 

 “หัวใจมหาสมุทร”  เปนเรื่องราวของชายหนุมและหญิงที่ถูกบังคับใหแตงงานกัน  ชีวิต
คูของทั้งสองตองเผชิญกับปญหาและความขัดแยงตาง ๆ มากมาย แตในที่สุดทั้งสองก็เขาใจกัน  
และรักกันในที่สุด 
 

 1.1  ชวงเปดเรื่อง 
 

 นวนิยายเรื่องนี้เร่ิมเปดเรื่องดวยการเปดตัวละครเอกชาย-หญิงคือสาครและ       
สร็อส พรอม ๆ กัน โดยการสรางสถานการณใหคนทั้งสองตองมาพบกัน และนํามาสูการรูจักกัน  
ติดตอกัน  และผูกพันกันในที่สุด  แตทวาในเรื่องนี้สรางใหพระเอกกับนางเอกพบกันดวยเหตุการณ
ที่ไมดี และไมสรางความประทับใจใหแกกัน ทั้งนี้เพราะนางเอกไดรับการดูถูกเหยียดหยามจาก   
พระเอก 
 

ดวงตาจองมองไปขางหนาในความโศกเศรา  เทายางกาว  อารมณลองลอย
ไปอยางไรจุดหมาย ทันใดนั้นเสียงแตรรถคันหนึ่งดังสนั่นจนแกวหูแทบแตก          
ระงับอารมณซึ่งกําลังลองลอยอยูขางหนาคฤหาสนอันหรูหราทันสมัย  บงบอกถึง
ความรุงเรืองของเจาของมัน  หญิงสาวหยุดกาวเดินดวยความตกใจ  ตัวนางสั่นเทา
ประกอบดวยใบหนาซีดเผือดราวกับไมมีเลือดสักหยด  เจาของรถเปดประตูออกมา
ดวยสีหนาเขม  เต็มไปดวยความโกรธ  เขาเปนชายคนหนึ่งในวัย 24-25 ป  เปนชาย
หนุมในตระกูลคนมั่งมี  และเปนญาติคนหนึ่งของคฤหาสนอันหรูหราแหงนี้  อันที่
จริงเขาเปนชายหนุมสงา  มีหนาผากกวาง  เหมือนหญิงสาว  แกวตาสดใสเหมือน
กวางสองประกาย  รางล่ําสูงโปรง  ทวงทามีอํานาจเปรียบประดุจราชสีห  แตใบหนา
อันหลอเหลาสงานี้ประกอบไปดวยความหยิ่งยโส  เขากาวเทามาใกลหญิงสาว  จอง
มองจากหัวจรดเทา  พรอมกับตะคอก... 

“นี่เธอ  เสียสติหรือไง  ถึงเดินมาหารถอยางนี้  เราบีบแตรซะสนั่นเมือง
ขนาดนี้  อยากรีบตายหรือไง  ถาอยากไปตาย  ก็ไปตายคนเดียวไป  อยาใหเราตอง
เดือดรอนดวย” 

หญิงสาวซึ่งสวมชุดเกา ๆ  เสื้อขาว  ผาถุงสีน้ําเงินสําหรับนักศึกษา  เงย      
ใบหนาอันเศราหมอง  แกวตาเบิกโพลง  ริมฝปากสั่นระริก  แสดงถึงความตกใจกลัว  
แตไมกลาเอยวาจา…”   

                                  (“หัวใจมหาสมุทร”,  หนา  1-2) 
  



 67

 จะเห็นวาจากฉากเปดเรื่อง  ทําใหผูอานรูจักทั้งพระเอกและนางเอกในคราว
เดียวกัน  โดยไดรูถึงลักษณะภายนอก  รวมทั้งบุคลิกและนิสัยของตัวละครพอสมควร  และ
เหตุการณที่ทําใหคนทั้งสองตองพานพบกัน  อันนํามาซึ่งความไมเขาใจกัน  และความไมชอบหนา
กันตั้งแตแรกเห็น  จนกลายมาเปนปญหาใหญของเรื่องราวตอไป 
 

 1.2  ชวงดําเนนิเรื่อง 
 

 เร่ืองไดดําเนินตอไป  โดยนําเสนอวิถีชีวิตของคนทั้งสอง  รวมทั้งผูคนตาง ๆ ที่
เขามาเปนตัวประกอบ  ซ่ึงจะทําใหเร่ืองราวดําเนินไปอยางมีชีวิตชีวา  ผานสถานการณ   ตาง  ๆ ที่
จะทําใหผูอานไดเรียนรูนิสัยของตัวละครมากขึ้น  รวมทั้งเขาใจความนึกคิดของตัวละครเอกทั้งสอง  
และเหตุการณที่ทําใหคนทั้งสองเขามาเกี่ยวของกัน  ผูกพันกัน  รวมทั้งปญหาที่ทั้งสองตองพบเจอ  
โดยในเรื่องตองการจะสื่อใหผูอานรูวาพระเอกเปนผูชายประเภทเพลยบอย  หรือเสือผูหญิง  ดังนั้น
จึงพยายามถายทอดเรื่องราวการดําเนินชีวิตของเขาที่ตองพบปะและมีเร่ืองชูสาวกับผูหญิงมากหนา
หลายตา 
 

 …ทันใดนั้นหญิงสาวผูหนึ่งแตงกายเฉิดฉาย  แบบลูกคนมีตระกูลช้ันสูง  
รูปรางโสภา  ซึ่งนั่งอยูในรถกับผูชายสงาช้ันสูง  รีบออกมาจากรถพรอมกับกลาว
อยางตกใจ 
 “นี่!  สร็อส  เธอจะไปไหนหรอ” 
 ชายเจาของรถยนตทําหนาเฉย  แอบนึกในใจ  “คิดยังไงถึงช่ือสร็อส1 หนาตา
ก็มอมแมม  ดูผมสิก็ไมรูก่ีวันสระที”  หญิงสาวผูตํ่าตอยตอบทั้งดีใจเพราะการ
ทักทายอันไมถือตัวของเพื่อนสาวรวมหอง 
 “ฉันจะไปซื้อยาใหคุณแม  ทานกําลังเจ็บหนัก  กัญญา”  

                                                                                                      (“หัวใจมหาสมุทร”,  หนา  2) 
 

 อภัยใหพ่ีเถิด  กัญญา  พ่ีรักนองมาก  หามใจไมได  หยุดรองไหเถอะนอง  
กอนและหลัง  เราก็ยังคงเปนสามีภรรยากันเชนเดิม  เมื่อพ่ีกลับไปพนมเปญ  พ่ีจะให
พอมาสูขอนอง                                                                                        

 (“หัวใจมหาสมุทร”,  หนา  8) 
 

                                             
 1 สร็อส  ในภาษาเขมร  แปลวา  สวยงาม  ถาเปนช่ือคนก็หมายถึง  คนงามหรือหญิงงาม   อาจเทียบ
ไดกับคนไทยที่ใชช่ือ  นฤมล   -  ผูวิจัย 
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 นับตั้งแตนั้นมา  สาครไมไดมาพบกัญญาอีกเลย  เขาหายไปเลย  นี่แหละใจ
ของเสือผูหญิง  เมื่อไดตัวสมใจ  ที่สําคัญมาจากเขารูวานางไมใชสาวบริสุทธิ์ 

                                                                                         (“หัวใจมหาสมุทร”,  หนา  9) 
 
 ชวงการดําเนินเรื่องชวงตน ๆ นี้  แสดงใหเห็นถึงลักษณะนิสัย  และสภาพของ
ตัวละครเอกทั้งชายและหญิง  รวมทั้งเริ่มมีตัวละครประกอบเขามารวมในสถานการณ  เพื่อนําไปสู
เหตุการณที่ทําใหคนทั้งสองตองใกลชิดเกี่ยวของกัน 
 

 1.3  ชวงวิกฤต 
 

 นวนิยายเรื่อง  “หัวใจมหาสมุทร”  ก็เปนนวนิยายสมัยใหมที่ผูประพันธใหกลวิธี
การแตงแบบสมัยใหม  คือการสรางจุดวิกฤตไวหลายจุดในเรื่อง  เพื่อใหเร่ืองราวดูตื่นเตน  นา
ติดตาม  และมีจุดเดนหลายจุดที่คอยเรียกดึงความสนใจของผูอานตลอดทั้งเรื่อง  แตถึงแมวาจะมี
ชวงวิกฤตอยูหลายตอน  แตผูประพันธก็มักจะสรางจุดวิกฤตจุดใหญไวเพียงจุดเดียว  ซ่ึงมี
ความสําคัญตอเร่ืองมาก  เพราะจะนําไปสูการคลี่คลาย  ที่จะมาสูการจบเรื่องในที่สุด 
 สําหรับชวงวิกฤตในเรื่องนี้ เปนตอนที่พระเอกและนางเอกถูกพวกมาเฟยชาว
ไทยจับตัวไป  และตัวหัวหนากลุม  คือ  คุณภูน  พยายามที่จะลวนลามสร็อสตอหนาสาครผูเปนสาม ี 
แตตอนนั้นทั้งสองยังไมไดคืนดีกัน  แตสาครก็ปกปองสร็อสถึงขนาดเอาชีวิตและความเจ็บปวดเขา
แลก  สวนสร็อสเองก็ยอมที่จะเอาตัวเขาแลกเพื่อใหสาครปลอดภัย  ซ่ึงจากเหตุการณนั้นก็นํามาสู
การคลี่คลายและสงผลใหทั้งสองมีความรูสึกที่ดีตอกัน  เร่ิมเขาใจกัน  และคืนดีกันในที่สุด 
     
                   คุณภูน  ซึ่งสายตาเต็มไปดวยตัณหา  เลียปากพูด 

“อัศจรรย…   สวยมาก  สวยอยางหาหญิงใดเทียบไมได  สร็อส  นอง
กลายเปนภรรยาเถาแก  คุณภูน  นองจะโชคดีมาก  มานั่งตักพี่มา  คอยดูพ่ีทําโทษไอ
สาคร  มันเปนคนปกปองนองเหรอ  เพื่อใหสมกับความเหิมเกริมของมัน  พ่ีจะตบ
รางวัลใหสะใจมันเลย” 

สร็อสกอดอกถอยหลัง  ทั้งตกใจผสมกับความอาย  พวกมันจับนางมาทั้ง
ชุดนอนอันแสนบางแบบนี้  หญิงสาวเอาแตหลบเพราะไมกลาอวดเนื้อหนัง  รูปราง
แบบนี้ใหผูชายเห็นรวม 10 คนอยางนั้น  น้ําตาแหงความกลัวไหลออกมาเต็มใบหนา  

นางพยายามออนวอนคุณภูน 
“ไม!  คุณปลอยฉันไปเถอะ  ฉันเปนหญิงมีสามีแลว” 
“มีสามีแลว  ฮะ  ฮา  ไมเห็นเปนอะไรเลย  พ่ีไมถือหรอกนอง  ใหพ่ีรักให

สมใจ  ภรรยาพี่เยอะแลว  แตมันไมสวยเหมือนนองเลย” 
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สาครโกรธจนเลือดขึ้นหนา บวนน้ําลายซึ่งลวนแตเลือดแดงฉานใสหนา
คุณภูน 

“ไอสถุล  ถาเอ็งเปนลูกผูชาย  มาคิดบัญชีกับกูไดเลย  อยาทําบาปกับสตรี
เพศออนแอ” 

คุณภูน  เดือดจัด  ควาแสหางปลากระเบนฟาดลงบนตัวสาครขวับ  ขวับ  

เสื้อขาดถึงเนื้อเลือดออกแดงฉาน  แลวฟาดตั้งแตหนาลงมาถึงเทา  ทําใหเลือดออก
ตามจมูก  ปาก  ไหลนองบนพื้นอิฐ  สร็อสรองลั่น  ว่ิงไปกอดชายหนุมแนน  รอง
สะอึกสะอื้น  เวลานี้เสียงจากหัวใจของนางเผยออกมาโดยที่นางไมรูตัว 

“อยาทําเขา  คุณเถาแก  ฉันขอรอง…” 
ชายหนุมแสนตื้นตัน  ผสมกับความเจ็บปวดทั่วสรรพางค   พูดขาด  ๆ         

หาย ๆ 
“สร็อส…นอง…” 
“สาคร…เจ็บมากใชไหม” 

                         คุณภูน  ช้ีนิ้วรอง 
“ออ  ที่แทเอ็งก็รักสร็อสเหมือนกัน  ใชไหม  ถึงไดปกปองหวงแหนอยาง

นี้” 
มันเขาไปจับโอบสร็อสดึงออกมาจากตัวสาคร 
“กอดพี่เถอะนอง  อยากอดมันตําตาพี่อยางนั้น  ผูหญิงที่พ่ีรักแลว  ไมมี

สิทธิไปรักชายอื่นอีก” 
“ไม … ไม” 

                                       (“หัวใจมหาสมุทร”,  หนา  195-196) 
 

สร็อสรองจนตัวสั่น 
“หยุด  หยุดทํา…รายเขา…หยุดเถิด” 
คุณภูนโอบรางโสภาแนนพูดใสหูนาง 
“ถานองยอมพี่โดยงาย  พ่ีจะหยุดทําทารุณกรรมมันทันที  ถานองยังคงดื้อ  

พ่ีจะใหเขาฉีกเนื้อมันจนกระทั่งเลือดไหลหมด” 
“ได…ได  ฉันยอมแลว  คุณหยุดทํารายเขาเถอะ” 
คุณภูนหัวเราะรากับชัยชนะของตน 

 
“สร็อส  นองอยายอมใหมัน  อยา…อยายอมเพื่อพ่ี  ชีวิตพี่ไมสําคัญหรอก  

พ่ีไมกลัว  นองอยาทําตามมันเลย… 
                                  (“หัวใจมหาสมุทร”,  หนา  199-200) 
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 1.4  ชวงคลี่คลาย 
 

 ขณะที่ชวงวิกฤตกําลังดําเนินไปอยางเขมขนจนถึงที่สุดแลว  เชนในฉากขางตน  
จุดที่วิกฤตที่สุดคือ ตอนที่สร็อสตัดสินใจยอมพลีกายใหคุณภูน  เร่ืองก็ดําเนินมาถึงชวงคลี่คลาย  คือ
ขณะที่คุณภูนกําลังตะกองกอดสร็อสเขาไปในหอง ก็มีคนบุกเขามาชวย ซ่ึงก็คือกลุมกุศล นายทหาร
ที่เคยมาติดพันหลอน  และกลุมตํารวจ 
 

คุณภูน  เงยมาจองมองชายหนุมซึ่งกําลังสงสายตาอันเกรี้ยวกราด  ทําให
มันยิ่งอดใจกับความงามของหลอนไมได  มันตะกองพานางเขาหอง 

ขณะนั้น  ทันใดนั้นมีเสียงปนลั่นรัวอยูที่ช้ันลาง  และดูเหมือนวากําลังรุก
มาตามบันไดขึ้นมาขางบน  คือกลุมกุศล  และตํารวจมาถึง  กําลังยิงตอสูกับพวกสุว
เมง  ซึ่งแข็งขอสูไมยอมใหถูกจับตัว  กุศลยิงพลาง  หลบพลางตามโตะว่ิงขึ้นไปช้ัน
บน  เพื่อจับตัวหัวหนาใหญ  พวกสมุน นักเลงทั้งสี่  ซึ่งเปนองครักษของ  คุณภูน     ว่ิง
ขึ้นมาหานายจางอยางละล่ําละลัก” 

“คุณเถาแก ไอกุศลนํากําลังมาลอมพวกเราไวหมดแลว จะทําอยางไร      

ตอไป” 
“เอาพวกมันทั้งสองคนนี้ไปซอนไวกอนไป” 

                                        (“หัวใจมหาสมุทร”,  หนา  200) 
 
 1.5  ตอนจบเรื่อง 
 

 เมื่อเร่ืองราวไดดําเนินผานชวงวิกฤต  และชวงคลี่คลายมาเรียบรอยแลว  ก็มาถึง
ตอนจบเรื่อง ซ่ึงเรื่อง “หัวใจมหาสมุทร” ผูประพันธก็เลือกใหจบเรื่องอยางมีความสุข ทั้งนี้เพราะ      
นวนิยายเรื่องนี้เปนนวนิยายรัก  ดังนั้นการจบเรื่องอยางสุขสมหวังจึงเปนเสมือนของตอบแทนอยาง
หนึ่งที่ผูประพันธมอบใหกับผูอานที่ติดตามอานตั้งแตตนเรื่องจนกระทั่งจบเรื่อง  เพราะผูอานที่อาน
งานเขียนแนวนี้มักตองการการจบเรื่องที่ใหพระเอกและนางเอกสุขสมหวัง มากกวาที่จะใหจบแบบ
โศกนาฏกรรม 
 เนื่องจากนวนิยายเรื่องนี้เร่ิมตนเรื่องแบบใหพระเอกนางเอกไมชอบกันตั้งแต
แรก  และจนกระทั่งแตงงานกันก็ยังไมรักกัน  ไมเขาใจกัน  แตพอไดรวมสถานการณเสี่ยงเปนเสี่ยง
ตายดวยกัน  จึงเห็นอกเห็นใจกัน  และตางก็รูถึงความรูสึกที่แทจริงในจิตใจของตน  ทั้งสองจึงรักกัน
ในที่สุด  และเพราะนางเอกเคยมีชายหนุมที่มาติดพันกอนที่จะแตงงาน  คือกุศล  แตเมื่อรูวานางเอก
กําลังจะแตงงาน  เขาก็ถอยไปดวยความรักและปรารถนาดีตอนาง    และในที่สุดเขาก็เปนคนมาชวย
ใหคูรักทั้งสองรอดพนจากเงื้อมมือโจร  และเขาใจกัน  ดังนั้นกุศลจึงไดรับสิ่งที่ดีตอบแทน  คือการ
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ไดพบกับคนรัก  คือฉริกา  หญิงสาวที่มีสวนเกี่ยวของในการใหความชวยเหลือนางเอก  ดังนั้นเรื่อง
นี้จึงจบลงดวยความรักและความสมหวังของคูรักถึง 2 คู 
 

สําหรับคูรักทั้งสอง เวลานี้เขาไดรับศุภมงคลอันยิ่งยวดตามความปรารถนา
แลว  เวลานี้เขาเขาใจชัดเจนแลววา  การกอเกิดความรักสักครั้งหนึ่งเปนสิ่งที่งายดาย
มาก แตถาอยากรักษาชีวิตรักชีวิตหนึ่งใหคงอยูตอไปนั้น เปนสิ่งยาก       ขามผาน
ความโกรธและความผิดนับไมถวน…พวกเขาจึงรูจักคุณคาของคําวา  อภัย เขาอก
เขาใจระหวางกันและกัน แลวก็จะไมมีทางไหนดีประเสริฐสําหรับวิธีแกปญหาชีวิต  

ก็เหมือนกับวิธีแกปญหาการเมืองของประเทศชาติ  เทากับการรูจักใหอภัย  ชวยกัน
หาทางสําเร็จแหงอนาคตอันดีงามดวยความอหิงสาเลย 

                                (“หัวใจมหาสมุทร”,  หนา  230-231) 
 

 2.  ฉาก 
 

 ฉากที่ปรากฏในเรื่อง  “หัวใจมหาสมุทร”  สวนใหญเปนฉากในเมืองพนมเปญ  เพราะ
เปนที่อยูของพระเอก  และนางเอก  รวมทั้งเมืองกัมปงจาม  ซ่ึงเปนสถานที่ที่พระเอกและนางเอกอยู
ดวยกันหลังแตงงานกันแลว 
 ฉากที่เปนธรรมชาติที่ปรากฏในเรื่อง  “หัวใจมหาสมุทร”  พบคอนขางนอย  เนื่องจาก
เนื้อหาของเรื่องสวนใหญเกิดขึ้นในเมือง  ดังนั้นจึงพบฉากธรรมชาติไมมากนัก  เชน  ฉากบรรยาย
ธรรมชาติของเมืองพระตะบอง  อันเปนถ่ินฐานที่เกิดของนางเอกซึ่งแสดงใหเห็นถึงวิธีชีวิตของ        
นางเอกซึ่งเรียบงาย  และอยูกับธรรมชาติแหงเมืองชนบท  อันแตกตางจากความเจริญและความ
ทันสมัยที่พระเอกคุนเคยยามใชชีวิตอยูที่ประเทศฝรั่งเศส  เชน 
 

  พนมสําเภา  นับเปนสถานที่ทองเที่ยวอันนารื่นรมย  สายลมบริสุทธิ์พัดรําเพย
ยามไดเดินเลน  ทําใหอารมณสงบสุข  หางไกลจากความกังวลตาง ๆ 

                                                    (“หัวใจมหาสมุทร”, หนา 5 ) 
 

กลางวันไดผานพนไป  พาเอาแสงอาทิตยไปพรอมกันดวย  ทําใหพิภพโลกเขาสู
ความมืดไปทั่วทุกแหง  ที่ริมฝงแมน้ําจตุมุข  ลมพัดยอดตนมะพราว  ใหโอนเอนไปหากัน   

                                    (“หัวใจมหาสมุทร”,  หนา  82) 
 

 ฉากที่เปนสิ่งประดิษฐในเรื่องนี้สวนใหญแสดงใหเห็นถึงสภาพความเปนอยูอันหรูหรา   
และนิยมใชของตะวันตกของสาคร พระเอกของเรื่องนี้ซ่ึงเปนลูกเศรษฐีและเปนหนุมนักเรียนนอก  
เชน    
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ทานเดินมาเปดประตูใหลูกชาย  ซึ่งอยูในชุดปสามา (ชุดนอน)  สีน้ําเงิน  สาครสงา
สมกับเปนลูกเศรษฐีพรอมทั้งมีใบหนาประกอบดวยมนตเสนห 

             (“หัวใจมหาสมุทร”, หนา 71) 
 

 นอกจากฉากที่เปนรูปธรรมที่ใหภาพอยางชัดเจนแลว ฉากที่เปนสภาพแวดลอมเชิง
นามธรรมในเรื่อง  “หัวใจมหาสมุทร”  สามารถสะทอนความรูสึกนึกคิดของตัวละครโดยที่ไมตอง
แสดงคําพูดได   เชน 

              

หญิงสาวเงยขึ้นปะทะกับสายตาซึ่งบงบอกถึงขนาดหัวใจอันไรพรมแดนของ
หนุมไทย  นางหลบตาแลวตอบกลับไปวา 

“ดิฉันเพิ่งจะเรียนทําอาหารกับคุณผูหญิงคะ” 
                             (“หัวใจมหาสมุทร”, หนา  118 ) 

 ตัวอยางขางตนที่ยกมาจากเรื่อง “หัวใจมหาสมุทร”  เปนตอนที่นางเอกตองเผชิญหนา
กับ  “ขําฉัย”  ซ่ึงเปนหนึ่งในตัวรายชาวไทยที่จองจะขมเหงน้ําใจนาง  ฉากที่ยกมาถึงแมจะมีคําพูด
เพียงเล็กนอย  แตก็แสดงใหเห็นถึงสภาพจิตใจอันกระอักกระอวน  และกังวลของนางในการหาทาง
เอาตัวรอดจากชายแปลกหนาที่ไมประสงคดีตอตัวนาง 

 

 3.  ตัวละคร 
 

 ตัวละครเอกในนวนิยายเรื่อง  “หัวใจมหาสมุทร”  ลวนแตเปนตัวละครแบบหลายมิติ
ทั้งสิ้น  เพราะมีพัฒนาการ  และมีความออนไหวทางอารมณเหมือนสมจริง  มีรัก  โลภ  โกรธ  หลง  ดี  
ช่ัว  ผสมกันเหมือนมนุษยจริง 
 เร่ือง  “หัวใจมหาสมุทร”  เปนเรื่องที่ผูประพันธมุงเนนใหรายละเอียดในการสรางตัว
ละครมากที่สุด ทั้งนี้เพราะเนื้อหาของเรื่องจุดใหญเนนที่ประเด็นอารมณของมนุษย  โดยตองการ
แสดงใหเห็นวาอารมณของมนุษยทําใหเกิดอะไรตาง ๆ ไดมากมาย  และมนุษยที่ไมรูจักควบคุม
อารมณของตนเอง  มักเปนผูที่เสียเปรียบ  ดังนั้นผูประพันธจึงแตงใหพระเอกและนางเอกของเรื่องนี้
มีลักษณะสมมนุษยมากที่สุด  โดยเฉพาะพระเอก  คือ  สาคร  ซ่ึงผูประพันธตั้งใจตั้งชื่อใหเขากับนิสัย  
คือเปนคนที่ยากจะหยั่งถึง  และหวั่นไหวไปตามสิ่งเรา  เขาจึงเปนตัวละครที่มีพัฒนาการ  และความ
เปล่ียนแปลงทางบุคลิกภาพ  และความออนไหวทางอารมณสูงมาก  ทั้งรัก  ทั้งแคน  ทั้งทิฐิมานะ  
หวงและหวง  เปนตน   สวนนางเอก  คือ  สร็อส  ก็มีลักษณะสมจริง  คือ  แมจะโกรธสามี  แตยาม
ฉุกเฉินก็พรอมที่จะเขาขางสามี    หรือแมจะยอมเปนขารับใชสามีซ่ึงดูเหมือนโง  แตก็ไมใจงาย
พอที่จะใหอภัยสามีงาย ๆ จนกวาจะเห็นวาสามีกลับใจแลวจริง ๆ 
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สร็อสกําลังทําความสะอาดที่นอนใหเรียบรอย  ทันใดนั้นมืออันแข็งแรงก็มาโอบ
รางเล็กของเธอแนน  พรอมกับเสียงกระเซาดังขึ้น 

“สร็อส  พ่ีคิดถึงนองมาก  หายไปไหน  คุณพอไมสบายเพราะคิดถึงนอง  ทําไม
นองตัดใจจากพอเชนนี ้ นองดวงไปพบพอนะ” 

“อา…คุณสาคร…อยา  ปลอยฉันกอน…ปลอย” 
ชายหนุมหมุนตัวหญิงสาวใหหันมาหาเขา  เขาพูดพรอมกับยิ้มอยางสดใส 
“พ่ีไมปลอยหรอก  นองเปนภรรยาของพี ่ ไมใชแอบรักกันนา” 
หญิงสาวทํามือทุบอกเขาดวยความโกรธ  และรองเบา ๆ 
“คุณอยากทํารายฉันไปถึงไหน  ฉันอิ่มแลว  อยาตามจองเวรฉันอีก  คุณไมขาด

ภรรยา  อยากมีเทาไหรก็ได  ขอความเมตตาใหฉันมีความสุขบางเถิด  คุณพอปวย  ฉัน
ตองการไปพบ  แตฉันไปพบเพื่อออนวอนคุณพอชวยแกทะเบียนสมรสใหฉันกับคุณ  ฉันจึง
จะยอมไปกับคุณ  ถาไมเชนนั้น  ฉันอยูที่นี่ก็มีความสุขกวาอยูกับคุณ” 

ชายหนุมสงายิ่งกอดเธอแนนจนแทบจะกลายเปนคนคนเดียวกัน 
“ไมมีเรื่องแบบนี้แน  สร็อสดวงใจพี่  พ่ีขอรอง  พ่ีขอสารภาพความผิดทั้งหมด…นี่

เปนความผิดพลาดอันเกิดจากความหลงลืมในชีวิตมนุษย… ใครก็ประสบได…สร็อส  ความ
จริงพี่รักแตนองคนเดียว  พ่ีขอรอง  อยาไปไหนจากสามีอีก” 

“ไม!  ฉันกลัวแลว  ฉันเข็ดแลว  คุณอยากเอาฉันไปทํารายจนกวาจะตาย  ก็ทําเถอะ  

ที่วาจะใหฉันไปอยูกับคุณ  ฉันไมไปเด็ดขาด” 
                                   (“หัวใจมหาสมุทร”,  หนา  186-187)   
 

 การนําเสนอตัวละครในเรื่อง “หัวใจมหาสมุทร” ผูประพันธบรรยายลักษณะของ
พระเอกเอง   สวนนางเอกใหตัวละครอื่นเปนผูบรรยาย   

 

เขาเปนชายคนหนึ่งในวัย 24-25 ป  เปนชายหนุมในตระกูลคนมั่งมี  และเปนญาติ
คนหนึ่งของคฤหาสนอันหรูหราแหงนี้  อันที่จริงเขาเปนชายหนุมสงา  มีหนาผากกวาง  
เหมือนหญิงสาว  แกวตาสดใสเหมือนกวางสองประกาย  รางล่ําสูงโปรง  ทวงทามีอํานาจ
เปรียบประดุจราชสีห  แตใบหนาอันหลอเหลาสงานี้ประกอบไปดวยความหยิ่งยโส 

                             (“หัวใจมหาสมุทร”,  หนา 1 ) 
 

ชายเจาของรถยนตทําหนาเฉย  แอบนึกในใจ  “คิดยังไงถึงช่ือสร็อส หนาตาก็
มอมแมม  ดูผมสิก็ไมรูก่ีวันสระที” 

                            (“หัวใจมหาสมุทร”,  หนา  2) 
 

คุณภูน  ซึ่งสายตาเต็มไปดวยตัณหา  เลียปากพูด 
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“อัศจรรย…   สวยมาก  สวยอยางหาหญิงใดเทียบไมได  สร็อส  นองกลายเปน
ภรรยาเถาแก  คุณภูน  นองจะโชคดีมาก…” 

                   (“หัวใจมหาสมุทร”,  หนา  195) 
 

  4.  บทสนทนา 
 

 นวนิยายเรื่อง  “หัวใจมหาสมุทร”   มีการดําเนินเรื่องแบบตัวละครเลาเรื่องเอง  ดังนั้น
บทสนทนาตาง ๆ จึงเปนบทสนทนาระหวางตัวละครดวยกันเอง ซ่ึงทําใหเนื้อเร่ืองมีความกลมกลืน  
สมจริง  และมีความแนบเนียน  สวนใหญคําพูดที่ใชในเรื่องนี้  จะเปนคําพูดที่กระชับ  เขาใจงาย  
และเปลี่ยนแปลงไปตามระดับคูสนทนา  และอารมณ  สภาพแวดลอมของผูพูด   
 ในเร่ือง  “หัวใจมหาสมุทร”  พระเอกของเรื่อง  คือ  สาคร  มีการใชระดับคําพูดกับคู
สนทนาแตกตางไปตามฐานะของบุคคล  และความใกลชิด  ซ่ึงสิ่งนี้แสดงใหเห็นถึงลักษณะนิสัย
ประจําตัวของเขา  คือ  การดูถูกคน  เชนการพูดกับนางเอก  คือ  สร็อส  ในชวงแรกที่เพิ่งจะรูจัก
นางเอก  เขาก็รูสึกดูถูกเธอวายากจน  สกปรกมอมแมม  ดังนั้นคําพูดที่เขาใชแทนตัวเอง  จึงใชวา 
“เรา”  และแทนนางเอกใชคําวา  “เธอ”  ซ่ึงคําแทนตัวเองวา  “เรา”  มักใชกับคูสนทนาที่ออนอาวุโส
กวา  แตในกรณีนี้   สาครรูสึกวาตัวเองสูงสงกวาสร็อส  จึงใชคําพูดที่คอนขางดูถูกสร็อส 
 

          สาครตะคอก 
“นี่  ถาอยากไดเงิน  ก็ขอมาสักคํา  เราให  อะไรกัน  เราพูดไมก่ีคํา  มาเทศนาเรา   

รูเรื่องอะไรกับเขาดวยหรือ  เธอเปนคนนอก  ไมอาจเขาใจอะไร ๆ หมด  อยาพูดมากไป
หนอยเลย  เราทนฟงไมได” 

                           (“หัวใจมหาสมุทร”,  หนา  13) 
 

 แตพอสร็อสไดเขามาเปนสมาชิกคนหนึ่งในบานสาคร ในฐานะบุตรบุญธรรมของบิดา
เขา  สาครจึงพูดจากับเธอดีขึ้น  เปนฉันกับเธอ  และตลอดระยะเวลาที่ทั้งสองอยูดวยกันในฐานะ
สามีภรรยา  สาครก็ใชสรรพนามแทนตัวเองวา  “ฉัน”  และแทนสร็อสวา  “เธอ”  โดยไมใชคําวา  
“พี่-นอง”  เหมือนเชนคูรักอื่น ๆ  ทั้งนี้  เพราะทั้งเขาและเธอไมไดรักกัน  แตถูกบังคับใหแตงงาน
กัน  จึงไมอาจฝนใจเรียกกันอยางคูรักทั่วไปได 
 

สาครเดินไปขางหลัง  ตะโกนเรียกสร็อสใหเตรียมขาว  เห็นเธอนอนรองไหอยู
บนเตียงคนเดียว 

“นี่อะไรกันอีก  คิดถึงกุศลมากหรือไง” 
สร็อสเงยหนาซึ่งเต็มไปดวยน้ําตา  พูกกระอักกระอวน 
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“คุณ…ฉันขอรอง  ใหฉันกลับไปพนมเปญเถอะ…ฉันไมอยากทิ้งคุณพอ…ฉัน
สัญญา  ฉันจะไมพูดอะไรเลย” 

“แลวมันลําบากมากหรือไง   มันเรื่องอะไร” 
“ฉัน…ฉันอยากอยูดูแลคุณพอ  ซึ่งแกมาก  คุณอยูไกลจากทาน  ควรที่ฉันจะอยู

ดูแลทาน  ถาฉันอยูที่นี่  ก็ขัดใจคุณมากเหมือนกัน  ยิ่งทําใหคุณผูหญิงไมพอใจคุณอีก” 
“พอแลว  ไมตองอางเหตุผลมาก  ฉันเพียงแตพาเธอมาเพื่อใหคุณพอสบายใจ  

ไมใหสงสัยเทานั้น  แลวเธอคิดจะแกปญหาอยางไร  เมื่อคุณพอถาม  เพราะฉันก็รูวาคุณพอ
แก  ไมควรใหทานอยูคนเดยีวเชนกัน” 

                                (“หัวใจมหาสมุทร”,  หนา  115-116) 
     
 แตเมื่อสาครรูจิตใจที่แทของตนเองวา แทที่จริงเขารักสร็อสมาก ดังนั้นคําพูดสนทนา
ระหวางเขาและเธอจึงเปลี่ยนไปเปนพี่-นอง  แบบคนรักกัน 
   

“สร็อส  พ่ีคิดถึงนองมาก  หายไปไหน  คุณพอไมสบายเพราะคิดถึงนอง  ทําไม
นองตัดใจจากพอเชนนี ้ นองดวงไปพบพอนะ” 

“อา…คุณสาคร…อยา  ปลอยฉันกอน…ปลอย” 
ชายหนุมหมุนตัวหญิงสาวใหหันมาหาเขา  เขาพูดพรอมกับยิ้มอยางสดใส 
“พ่ีไมปลอยหรอก  นองเปนภรรยาของพี ่ ไมใชแอบรักกันนา” 
หญิงสาวทํามือทุบอกเขาดวยความโกรธ  และรองเบา ๆ 
“คุณอยากทํารายฉันไปถึงไหน  ฉันอิ่มแลว  อยาตามจองเวรฉันอีก  คุณไมขาด

ภรรยา  อยากมีเทาไหรก็ได  ขอความเมตตาใหฉันมีความสุขบางเถิด  คุณพอปวย  ฉัน
ตองการไปพบ  แตฉันไปพบเพื่อออนวอนคุณพอชวยแกทะเบียนสมรสใหฉันกับคุณ  ฉันจึง
จะยอมไปกับคุณ  ถาไมเชนนั้น  ฉันอยูที่นี่ก็มีความสุขกวาอยูกับคุณ” 

ชายหนุมสงายิ่งกอดเธอแนนจนแทบจะกลายเปนคนคนเดียวกัน 
“ไมมีเรื่องแบบนี้แน  สร็อสดวงใจพี่  พ่ีขอรอง  พ่ีขอสารภาพความผิดทั้งหมด…นี่

เปนความผิดพลาดอันเกิดจากความหลงลืมในชีวิตมนุษย…  ใครก็ประสบได…สร็อส  
ความจริงพี่รักแตนองคนเดียว  พ่ีขอรอง  อยาไปไหนจากสามีอีก” 

                                             (“หัวใจมหาสมุทร”,  หนา  186-187) 
 
 นอกจากนี้ยังมีบทสนทนาระหวางบิดา  กับบุตรชาย  ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความรักและ
หวงใยลูกของบิดา  และความเคารพนับถือบิดาของบุตรชาย  รวมทั้งความใกลชิดผูกพันกันของคน
ทั้งสอง 
 

 “พอ!  ลูกอยากพบพอสักนิด  เพราะมี…” 
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 “นั่งกอนลูก  มีเรื่องอะไร” 
 สาครเงยหนามองพอ  เพื่อรวบรวมสมาธิ  พูดดวยเสียงชัด ๆ  
 “คุณพอ!  ลูกรูวา  สร็อสไมเคยเปนญาติของเราเลย” 

“ใชแลว  พอนางเปนเพื่อนของพอ  แตตายไปหมดแลวทั้งสามีภรรยา  ในสภาพ
กําพราไรญาติ  นางก็ไดมาขออาศัยพ่ึงใบบุญเรา” 

                                 (“หัวใจมหาสมุทร”,  หนา  71-72) 
 

 5.  กลวิธีการประพันธ 
 

 กลวิธีในการประพันธนวนิยายเรื่อง “หัวใจมหาสมุทร” ที่จะทําการวิเคราะห มี 3 
ประเด็น  ไดแก  การเปดเรื่อง  การดําเนินเรื่อง  และการปดเรื่อง 
 นวนิยายเร่ือง “หัวใจมหาสมุทร” ใชวิธีการเปดเรื่องโดยการสรางสถานการณให
พระเอกกับนางเอกไดพบกัน  ซ่ึงจัดวาเปนการเปดเรื่องโดยสรางนาฏการ  หรือการกระทําของตัว
ละครที่กอใหเกิดความสนใจทันที  ดังนี้ 
 

ดวงตาจองมองไปขางหนาในความโศกเศรา  เทายางกาว  อารมณลองลอยไป
อยางไรจุดหมาย   ทันใดนั้นเสียงแตรรถคันหนึ่งดังสนั่นจนแกวหูแทบแตก ระงับอารมณ
ซึ่งกําลังลองลอยอยูขางหนาคฤหาสนอันหรูหราทันสมัย  บงบอกถึงความรุงเรืองของ
เจาของมัน  หญิงสาวหยุดกาวเดินดวยความตกใจ  ตัวนางสั่นเทาประกอบดวยใบหนาซีด
เผือดราวกับไมมีเลือดสักหยด  เจาของรถเปดประตูออกมาดวยสีหนาเขม  เต็มไปดวยความ
โกรธ  เขาเปนชายคนหนึ่งในวัย 24-25 ป  เปนชายหนุมในตระกูลคนมั่งมี  และเปนญาติคน
หนึ่งของคฤหาสนอันหรูหราแหงนี้  อันที่จริงเขาเปนชายหนุมสงา  มีหนาผากกวาง  
เหมือนหญิงสาว  แกวตาสดใสเหมือนกวางสองประกาย  รางล่ําสูงโปรง  ทวงทามีอํานาจ
เปรียบประดุจราชสีห  แตใบหนาอันหลอเหลาสงานี้ประกอบไปดวยความหยิ่งยโส  เขา
กาวเทามาใกลหญิงสาว  จองมองจากหัวจรดเทา  พรอมกับตะคอก... 

“นี่เธอ  เสียสติหรือไง  ถึงเดินมาหารถอยางนี้  เราบีบแตรซะสนั่นเมืองขนาดนี้  
อยากรีบตายหรือไง  ถาอยากไปตาย  ก็ไปตายคนเดียวไป  อยาใหเราตองเดือดรอนดวย” 

หญิงสาวซึ่งสวมชุดเกา ๆ  เสื้อขาว  ผาถุงสีน้ําเงินสําหรับนักศึกษา  เงยวงพักตร
อันเศราหมอง  แกวตาเบิกโพลง  ริมฝปากสั่นระรัว  แสดงถึงความตกใจกลัว  แตไมกลาเอย
วาจา…”   

                                 (“หัวใจมหาสมุทร”,  หนา  1-2) 
 

 นวนิยายเรื่อง “หัวใจมหาสมุทร”  มีแนวเรื่องที่สามารถจัดใหเขาลักษณะสูตรในการ
เขียนเรื่องแบบตนรายปลายดีได  ทั้งนี้เพราะตัวละครเอกฝายชายตอนตนเรื่องเขาลักษณะราย  คือ
ชอบดูถูกคน  หยิ่ง  และเปนเพลยบอย  และยิ่งเมื่อไดแตงงานกับนางเอกก็มักทรมานนางเอกทั้งทาง
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วาจา  และจิตใจ  แตตอมาเมื่อไดใกลชิดนางเอกนานเขา  จึงไดรูจักนิสัยที่แทจริงของนางเอก  
รวมทั้งประทับใจในความดีของนางเอก  ทั้งยังไดรวมเผชิญกับสถานการณราย ๆ พรอม ๆ กัน  ก็ทํา
ใหเห็นใจ  และเขาใจกัน  จนกระทั่งในที่สุดความดีของนางเอกก็สามารถกลอมเกลาและเอาชนะ
จิตใจของพระเอกใหมีความออนโยน  และกลายมาเปนดีไดในที่สุด 
 เร่ือง  “หัวใจมหาสมุทร”  แมผูเขียนจะจบเรื่องแบบสุขนาฏกรรม  แตก็ไมไดจบดวย
การแตงงานของพระ-นางแบบเรื่องอื่น ๆ  เพราะวาผูเขียน  แตงเรื่องใหปมปญหาเนนหนักอยูที่การ
แตงงานแบบคลุมถุงชน  ดังนั้นเรื่องราวสวนใหญจึงเกี่ยวปญหาชีวิตคูที่เต็มไปดวยความขมขื่น  และ
ความไมเขาใจกันของคูแตงงานหนุมสาว  และคลี่คลายลงจนจบอยางมีความสุขดวยความเขาใจกัน  
และเกิดความรักกันอยางแทจริงของของสาคร  และสร็อส   รวมทั้งคูรักอีก 1 คู  คือคูของกุศล  และ 
ฉริกา  ตัวประกอบสําคัญของเรื่อง  ที่มีบทบาททําใหทั้งสองคนเขาใจกัน  และกลับมารักกัน 
 

สําหรับคูรักทั้งสอง  เวลานี้เขาไดรับซึ่งศุภมงคลอันยิ่งยวดตามความปรารถนา
แลว  เวลานี้เขาเขาใจชัดเจนแลววา  การกอเกิดความรักสักครั้งหนึ่งเปนสิ่งที่งายดายมาก  แต
ถาอยากรักษาชีวิตรักชีวิตหนึ่งใหคงอยูตอไปนั้น  เปนสิ่งยาก  ขามผานความโกรธและ
ความผิดนับไมถวน…พวกเขาจึงรูจักคุณคาของคําวา  อภัย  เขาอกเขาใจระหวางกันและกัน  

แลวก็จะไมมีทางไหนดีประเสริฐสําหรับวิธีแกชีวิต  ก็เหมือนกับวิธีแกปญหาการเมืองของ
ประเทศชาติ  เทากับการรูจักใหอภัย  ชวยกันหาทางสําเร็จแหงอนาคตอันดีงามดวยความ
อหิงสาเลย 

                                                                               (“หัวใจมหาสมุทร”,  หนา  230-231) 
 

  
 

ลักษณะรวมทางองคประกอบของนวนิยายเขมรทั้ง 3 เร่ือง 
 

 นวนิยายเขมรทั้ง 3 เร่ืองนี้ถึงแมจะแตงขึ้นโดยนักประพันธคนละทาน  แตมีลักษณะ
ทางองคประกอบหลาย ๆ ประการที่รวมกัน  ซ่ึงจัดไดวาเปนลักษณะที่นักประพันธชาวเขมรพึง
ปรารถนาจะถายทอดสูสังคม  และคาดวาเปนสิ่งที่สังคมเขมรยอมรับ  
 1.  โครงเรื่อง 
 นวนิยายเขมรทั้ง 3 เร่ืองนี้มีการผูกโครงเรื่องขึ้นมาจากประเด็นความรักในหลาย
รูปแบบ  ทั้งความรักระหวางหนุมสาว  ความศรัทธาในศาสนา  และความรักชาติ    
 2.  ฉาก 
 การใชฉากที่หลากหลายทั้งฉากที่เปนธรรมชาติ ฉากที่เปนสิ่งประดิษฐ ฉากที่
เปนสภาพการดําเนินชีวิตของตัวละคร  และฉากที่เปนนามธรรม   มีปรากฏอยูในนวนิยายเขมรทั้ง    
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3 เร่ืองนี้  ซ่ึงความหลากหลายของฉากเหลานี้จะทําใหผูอานไมเบื่อ  และยังทําใหเร่ืองเกิดความ
สมจริง  และนาติดตามยิ่งขึ้น 
 3.  ตัวละคร 
 การสรางตัวละครเอกใหมีบุคลิกลักษณะที่คลายคลึงกัน  คือพระเอกหลอ  เกง  
และกลาหาญ  นางเอกสวย  เปนกุลสตรี  และฉลาดเปนตน  ก็เปนอีกหนึ่งลักษณะรวมที่เห็นได
เดนชัดมากในนวนิยายทั้ง 3 เร่ือง  ซ่ึงอาจจัดไดเปนรูปแบบมาตรฐานทั้งในนวนิยายเขมร  และ       
นวนิยายสากล  ที่มักแตงใหพระเอก  นางเอกมีลักษณะในอุดมคติของคนทั่ว ๆ ไป  ทั้งนี้เพื่อใหเปน
ที่ยอมรับของคนอานสวนมาก 
 4.  บทสนทนา 
 บทสนทนาของทั้ง 3 เร่ืองนี้มีลักษณะคลายกัน  คือเนนใหตัวละครเลาเรื่องเอง  
ดังนั้นบทสนทนาจึงออกมาสมจริง  เขากับสถานการณและความนึกคิด  รวมทั้งพล้ิวไปตาม
กาละเทศะ  บุคคล  และอารมณ  จึงใหเร่ืองราวนาติดตามยิ่งขึ้น 
 
   5.  กลวิธีการประพันธ 
 นวนิยายทั้ง 3 เร่ืองนี้ถึงแมจะใชสูตรในการเขียนเรื่องตางกัน  เปดเรื่องดวยกลวิธี
ที่แตกตางกัน  แตส่ิงที่เหมือนกันคือ  ทั้ง 3 เร่ืองจบดวยความสุขสมหวังเชนเดียวกัน  และก็ถือเปน
รูปแบบงานเขียนบรรเทิงคดีสากลที่ผูประพันธสวนใหญนิยมใช  ทั้งนี้เพื่อใหผูอานเกิดความอิ่มเอม
ใจ  และสุขใจที่ไดบริโภคงานเขียนนั้น  ๆ 
 ถึงแมวานวนิยายเขมรทั้ง 3 เร่ืองนี้ จะมีลักษณะทางวรรณกรรมหลายอยางที่คลายคลึง
กัน  แตสาเหตุสําคัญที่ผูวิจัยคิดวาเปนเหตุผลที่ทําใหนวนิยายทั้ง  3 เร่ืองนี้ ไดรับรางวัลตางระดับกัน  
เปนเพราะ  เร่ือง “เมฆสีดํา” มีโครงเรื่องที่แสดงออกถึงแนวคิดรักชาติ  ปกปองรักษาชาติ  ที่เดนชัด
และชัดเจน รวมทั้งยังมีการนําเสนอปญหาสังคมระดับชาติที่กําลังเปนปญหาใหญของประเทศ
กัมพูชาอีกดวย  เชน  ปญหายาเสพติด  ซ่ึงถือเปนปญหาใหญระดับภูมิภาค  รวมทั้งในประเทศไทย
ดวย  และปญหาการคาโบราณวัตถุ ซ่ึงประเทศกัมพูชามีโบราณสถาน โบราณวัตถุมากมาย  และเปน
ที่หมายปองของชาวตางชาติเพื่อนําไปไวในพิพิธภัณฑของตน  ซ่ึงประเด็นนี้นาจะเปนประเด็นหลัก
ที่ทําใหคณะกรรมตัดสินรางวัลฯ ตัดสินใหนวนิยายเรื่อง “เมฆสีดํา” ไดรับรางวัลที่ 1   
 สวนนวนิยายเรื่อง “ขวัญถํ้าพระ”  ไดรับรางวัลที่ 2   อาจเปนตรงที่มีโครงเรื่องเกี่ยวกับ
ความซื่อสัตยจงรักภักดีของขาราชบริพาร  รวมทั้งเนื้อเร่ืองเกี่ยวกับประวัติศาสตรของชาติ  ซ่ึงถือวา
ชวยสงเสริมใหประชาชนสนในประวัติศาสตรในชาติตนมากดวย  รวมทั้งเปนการปลูกฝงความรัก
ชาต ิ และหวงแหนชาติไปในตัว  แตอาจเปนเพราะเนื้อหามีประเด็นเกี่ยวกับปญหาของชาตินอยกวา
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เร่ือง “เมฆสีดํา”  รวมทั้งยังเปนเรื่องในอดีตที่ผานมานานแลว  จึงอาจทําใหคณะกรรมการตัดสิน
รางวัลฯ  เลือกใหคะแนนเรื่อง “เมฆสีดํา” มากกวา  เพราะเปนนวนิยายที่รวมสมัย  และตีแผปญหาที่
ชัดเจน      
 สวนนวนิยายเรื่อง  “หัวใจมหาสมุทร” ไดรับรางวัลที่ 3 คงเปนเพราะมีเนื้อหาที่สงเสริม
ความสัมพันธในครอบครัว ซ่ึงถือเปนหนวยหลักของสังคม ซ่ึงจะสงเสริมใหประเทศพัฒนาไป     
ขางหนา แตวาเนื้อหาคอนขางเนนไปในเรื่องของความรักระหวางหนุมสาวมากกวาเรื่องความรัก
ชาติ   จึงอาจเปนขอที่ทําใหคณะกรรมการตัดสินรางวัลฯ ใหไดรับรางวัลในลําดับที่ 3 



 
 

บทท่ี  5 
 

คุณคาท่ีไดรับจากวรรณกรรมเขมรที่เลือกมาศึกษา 
 

 นวนิยายเขมรทั้ง 3 เร่ืองที่ผูวิจัยเลือกมาศึกษานี ้ ลวนแตเปนนวนิยายที่ประพันธขึ้นโดย
นักประพันธชาวเขมรโดยแท  และเปนเรื่องที่แตงขึ้นเกี่ยวกับชาวเขมรในสังคมเขมร  ดังนั้น           
นวนิยายทั้ง 3 เร่ืองนี้จึงสามารถสะทอนและถายทอดใหผูอานไดรับรูสภาพแวดลอม  และสภาพ
ความเปนอยู  รวมทั้งทัศนคติและความเชื่อตาง ๆ ของชาวเขมรไดเปนอยางดี  โดยในงานวิจัยเลมนี้  
ผูวิจัยไดรวบรวมและประเมินคุณคาที่ไดรับจากวรรณกรรมเขมรทั้ง 3 เร่ืองนี้ใน 3 ดาน  อันไดแก     
1.  คุณคาทางสังคม   2.  ความเชื่อ  และ  3.  คุณคาทางจริยธรรม 
 

คุณคาทางสังคม 
 

 สังคมที่ปรากฏเปนฉากในนวนิยายท้ัง 3 เร่ืองนี้  เปนสังคมเดียวกัน  คือสังคมของ        
ชาวเขมร  แตอาจแตกตางกันดานยุคสมัย  คือ  เร่ือง “เมฆสีดํา” และ “หัวใจมหาสมุทร”  ฉากเปน
สังคมเขมรปจจุบัน  แตเร่ือง “ขวัญถํ้าพระ” ฉากเปนสังคมเขมรโบราณ  แตทั้งนี้จากการวิจัยพบวา  
แมจะตางยุคสมัยกัน  แตผูแตงแตละทานไดสะทอนใหเห็นถึงลักษณะทางสังคมของชาวเขมรใน
หลายประการที่คลายคลึงกัน  โดยในงานวิจัยนี้จะแบงคุณคาทางสังคมออกเปน 3 ประเด็น  ดังนี้ 
 1. คานิยม “คานิยม” คือ แนวทางการดําเนินชีวิตที่คนสวนใหญในสังคมยอมรับ
รวมกัน  ซ่ึงจากการวิจัยพบคานิยมที่ปรากฏเดนชัดในนวนิยายเขมรทั้ง 3 เร่ือง ในดานตาง ๆ ดังนี้ 
 

 -  ความกตัญู 
 

 นวนิยายเขมรทั้ง 3 เร่ืองปรากฏคานิยมรวมกันที่เดนชัดที่สุด  คือ  ความกตัญู ทั้งความ
กตัญูตอพอแม  ตอผูมีพระคุณ  และตอบานเมือง  ซ่ึงคานิยมขอนี้สะทอนใหเห็นถึงคุณธรรมที่มี
ประจําใจของชาวเขมรทั้งในอดีต  และปจจุบัน   
 

 ตัวอยางคานยิมดานความกตญัูที่ปรากฏในเรื่อง  “เมฆสีดํา”   เชน 
 

  “ถูกแลว !  พระองคมีบันทูลสมเหตุสมผลมาก  คุณพอรักและชื่นชมหมอมฉันมากเรื่อง
การแมบานแมเรือน  ไมเพียงแตเทานั้นทานยังประพฤติตนสมกับเปนบิดาตนแบบอีกดวย  

เพราะวาทานไมมีภรรยาใหมเพราะกลัวแมเลี้ยงซึ่งไมไดใหกําเนิดจะสรางปญหาใน
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ครอบครัวทําใหตองแกลําบาก  ทานพยายามทําอะไร ๆ ใหหมอมฉันไดเรียนหนังสือ  มี

ความรูมีอนาคตสูงสงเปนพลเมืองที่ดี  กลาวคือเปนอุดมคติของบิดาหมอมฉัน…”   
                                        (“เมฆสีดํา,  หนา  131”) 

 

 ตัวอยางที่ยกมาขางตนนี้  แสดงใหเห็นถึงการสํานึกถึงบุญคุณของบุตรสาวที่มีตอบิดา  
คือ  นางดวง  ซ่ึงเปนนางเอกของเรื่อง “เมฆสีดํา”  โดยนางดวงรูวาตนเปนเสมือนแกวตาดวงใจของ
บิดา  เมื่อมารดาของตนเสียชีวิตไปแลว  ดังนั้นเธอจึงพยายามตั้งใจเลาเรียนจนไดเปนนักเรียนแพทย  
รวมทั้งยังเปนลูกสาวที่ดี  เปนแมบานแมเรือนแทนมารดาซึ่งจากไป 
 

 ตัวอยางคานยิมดานความกตญัูที่ปรากฏในเรื่อง  “ขวัญถํ้าพระ”   เชน 
 

“ทานหลานมีอุดมคติแรงกลามาก  สมกับเปนแมทัพคนหนึ่งจริง ๆ  การที่ไมยอม
เขารวมมือในชวงวางระหวางเขมรกับเขมรดวยกันเชนตอนนี้  เปนตัวอยางที่ดีสําหรับให
กองกําลังช้ันนอกปฏิบัติตาม  เพราะวาชองวางนี้เกิดขึ้นมาจากเรื่องศาสนา  และการแยงชิง
ราชบัลลังก” 

                                     (“ขวัญถ้ําพระ”,  หนา  95-96) 
 

 ตัวอยางขางตนนี้แสดงให เห็นถึงความกตัญูที่มีตอประเทศชาติของพิทักษ                 
ขาราชบริพารผูซ่ือสัตย  ซ่ึงถึงแมวาจะมีอํานาจเพราะเปนถึงพระยาพิชัยสงคราม  มีหนาที่คุม
กองทัพ  ประกอบกับเปนผูมีความสามารถและสบชองโอกาส  แตเขาก็ไมคิดคดโกง  และทรยศชาติ 

 

 ตัวอยางคานยิมดานความกตญัูที่ปรากฏในเรื่อง  “หัวใจมหาสมุทร”   เชน 
 

“สร็อสกําลังนั่งปอกสมใหคุณแมอยูในโรงพยาบาลทั้งใบหนาเศราหมอง  เพราะ
โรคของคุณแมหนักขึ้น  ที่สําคัญคือไมมีเงินสําหรับซื้อยาดี ๆ เลย  1 วัน 1 คืน แลวที่ทานไม
มีขาวสักคําตกถึงทองเลย   สร็อสเฝาพยาบาลแมทั้งคืนทั้งวัน  ทิ้งการเรียนตํารับตํารา
ทั้งหมด…”   

                             (“หัวใจมหาสมุทร,  หนา  9”) 
 

 ตัวอยางที่ยกมาขางตน  แสดงใหเห็นถึงความกตัญูตอมารดาของนางสร็อส  นางเอก
เร่ือง “หัวใจมหาสมุทร”  ซ่ึงคอยเฝาพยาบาลมารดาซึ่งเจ็บหนัก  ไมหวงวาตนจะเรียนไมทันเพื่อน  
หรือตองลําบากหางานทําเพื่อหาเงินมารักษาแม 
 

 -  ความเอื้อเฟอเผื่อแผ 
 

 ความเอื้อเฟอเผ่ือแผ  และความเอื้ออาทรตอกัน  เปนคานิยมที่จัดเปนคุณธรรม
ประจําใจอีกขอหนึ่งของชาวเขมรในทุกยุคสมัย 
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 ตัวอยางคานยิมดานความเอือ้เฟอเผ่ือแผที่ปรากฏในเรื่อง  “เมฆสีดํา”   เชน 

 

“ฉันอยากใหตําราแพทยแกเธอ…โอเค” 
คําพูดของพระองคยังใหแพทยสาวดีอกดีใจเปนอยางมาก  รีบยกมือไหว 
“ถาเปนความประสงคเชนนั้น…หมอมฉันเต็มใจจะรับไวมาก...เจาคะ”   

                            (“เมฆสีดํา”,  หนา  21) 
 

 ตัวอยางที่ยกมานี้แสดงใหเห็นถึงความมีน้ําใจและเอื้อเฟอเผ่ือแผของพระองคเทพ  
นายแพทยหนุม  ที่มีตอนางดวง  นักศึกษาแพทยสาว  โดยพระองคเพียงเพิ่งจะรูจักกับเธอ  แตเห็นวา
มีอุดมการและความสนใจเดียวกัน  แตเธอขาดแคลนตําราดี ๆ มาใชประกอบการเรียน  พระองคก็
เต็มใจรีบเสนอตําราให 

 

 ตัวอยางคานยิมดานความเอือ้เฟอเผ่ือแผที่ปรากฏในเรื่อง  “ขวัญถํ้าพระ”   เชน 
 

ชายหนุมหัวเราะยิ้ม ๆ 
 “พวกลูกนองอิ่มอยางนั้น  พรุงนี้คอยสั่งใหมันเคลื่อนที่ตอ  ตอนนี้เธอจัดเตรียมที่ทาง 
 สําหรับนอนกับสุนันทาเถอะ  ใหฉันเฝายามเอง” 
 บุตรสาวชนชั้นสูงรีบปฏิเสธทันที 
 “พ่ีคิดจะเฝายาม  ไมพักผอนยังนั้นหรือ” 
 “นอนดวยกันทั้งหมดมันไมดีหรอก  ถามีเหตุเกิดขึ้น  จะมีใครฟนใคร” 
 “ถายังนั้นใหฉันเฝายามกอน  พ่ีไปพักผอนกอนเถอะ”  

                                   (“ขวัญถ้ําพระ”,  หนา  102) 
 

 ตัวอยางที่ยกมาขางตน  แสดงใหเห็นความเอื้ออาทรที่พิทักษมีตอทั้งสุนันทา  คูหมั้น  
ลูกนองหญิงของนาง  และลูกนองทั้งหมด  โดยการเสียสละอยูเฝายามเพื่อใหคนเหลาไดพักผอนจาก
การเดินทางอันเหน็ดเหนื่อย  แตนางสุนันทาเองก็แสดงความเอื้ออาทรตอพิทักษเชนกัน  คือเสนอตัว
อยูเฝายามกอน  โดยใหพิทักษพักผอนกอนตน 

 

 ตัวอยางคานยิมดานความเอือ้เฟอเผ่ือแผที่ปรากฏในเรื่อง  “หัวใจมหาสมุทร”   เชน 
 

“สร็อส  พ่ีจะพานองออกไปจากที่นี่  ไปอาศัยกับพี่กอน  นองหนาตาคลายพี่
มาก  ทําใหพ่ีคิดไปวา  เราเปนพี่นองกันจริง ๆ…” 

(“หัวใจมหาสมุทร”,  หนา  136) 
 

 “ไม … ฉันกลัววาวันใดที่พ่ีพลาดพลั้ง  เขาจับได  แลวฉันจะทํายังไง” 
“ยี้    คนอยางพี่ไมมีทางถูกเขาจับไดหรอก” 
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ฉริกายกมือลูบแกมสร็อสแลวปลอยอยางสดใส 

“นอนซะเดี๋ยวพ่ีจะนวดหัวให” 
“จะ” 

                (“หัวใจมหาสมุทร”,  หนา  140-141) 
 

 ตัวอยางที่ยกมาแสดงใหเห็นถึงความเอื้อเฟอเผ่ือแผของนางฉริกาที่มีตอนางสร็อส  โดย
การใหสร็อสมาอาศัยอยูเพื่อหลบสาคร  และนางยังคอยดูแลทุกขสุขและความปลอดภัยของสร็อส
เปนอยางดี  สวนสร็อสเองก็คอยเปนหวงเปนใยในสวัสดิภาพของฉริกาที่ตองคอยปกปองตนเอง 

 

 -  ความกลาหาญ 
 

 จากการศึกษาวรรณกรรมเขมรทั้ง 3 เร่ืองพบวา  ความกลาหาญจัดเปนคานิยมที่สังคม
ปรารถนาจะใหชายชาวเขมรมีไวประจําตน  เพราะแสดงออกถึงความเปนบุรุษ  ดังนั้นตัวละครเอก
ฝายชายของนิยายเขมรทั้ง 3 เร่ืองนี้จึงถูกกําหนดและปนแตงใหมีความกลาหาญ  อดทนเปน
คุณสมบัติประจําตนที่เดนประการหนึ่งพอ ๆ กับรูปรางหนาตา 

 

 ตัวอยางคานยิมดานความกลาหาญที่ปรากฏในเรื่อง  “เมฆสีดํา”   เชน 
 

ในการพิพากษานี้  ทานผูบัญชาการตํารวจหงสเหิน  ทานผูบังคับการตํารวจ
นครบาล  และทานผูการทหารเรือ  ไดตัดสินใจเปดทางใหคนรายลงไปยังทาเรือโดยมี
เงื่อนไข  ทานผูบัญชาการกลาวกับเงื่อนไขนั้นวา 

“ได  พวกเราตัดสินใจตามความตองการของเอ็งแลว  แตตองมีเงื่อนไข” 
ดวงตะโกนขึ้นอยางกลาหาญไปยังทานผูบัญชาการ 

 “ทานผูบัญชาการ  อยาทําตามความประสงคของมัน  ขอใหสั่งกองกําลังจับ 
 พวกมันไปใหตุลาการพิจารณาโทษตามกฎหมายเถอะ  ระวังจะหลงกลพวกมัน” 
 สักขีคําราม 
 “เงียบ ! นางดวงไมมีสิทธิ์พูด  เวลานี้นางดวงเปนตัวประกันของเรา  เราจะ 
 ฆานางเมื่อไหรก็ได  ตองอยูเฉย ๆ ไวถาอยากจะรอด” 

                    (“เมฆสีดํา”,  หนา  293) 
 

 ฉากที่ยกมาขางตนนี้  เปนฉากการเจรจาระหวางกลุมตํารวจ  กับพวกโจร  ซ่ึงจับนาง
ดวง  นางเอกของเรื่องไวเปนตัวประกัน  และยื่นเงื่อนไขใหตํารวจเปดทางหนีให  แตนางดวงแสดง
ความกลาหาญโดยการยอมใหพวกโจรจับ  แตไมยอมใหตํารวจเปดทางใหพวกโจร 

 

 ตัวอยางคานยิมดานความกลาหาญที่ปรากฏในเรื่อง  “ขวัญถํ้าพระ”   เชน 
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 รูวาสถานการณลําบาก  พิทักษตะโกนวา 

                             “สุนันทา!  นองหญิงรีบหนีไป  ไวใหพ่ีรับมือกับพวกมันจนสิ้นชีวิต 
                สุนันทาตะโกนตอบทั้งมือจับอาวุธ 

 “ใหนองหนีเอาตัวรอด  ทิ้งพี่ไวคนเดียวหรือ” 
          “เปลา!  เราทํากับดักหลอกพวกมัน  นองทั้งสองคนรีบว่ิงไปทางเหนือ  สวนพี่จะหนไป 
 ทางใตใหพวกมันไลตาม…” 

                                (“ขวัญถ้ําพระ”,  หนา  108)   
  

 ฉากที่ยกมาขางตนนี้  เปนตอนที่พระเอกและนางเอกอยูทามกลางวงลอมของศัตรู  
และพระเอกไดแสดงความกลาหาญดวยการปกปองนางเอก  ใหนางเอกรีบหนีไป  โดยตัวเองเสี่ยง
เขาไปลอศัตรู 

 

 ตัวอยางคานยิมดานความกลาหาญที่ปรากฏในเรื่อง  “หัวใจมหาสมุทร”   เชน 
 

…มันชักมีด  เดินมายืนหนาสาคร  ยกมีดแทงไปที่อกของชายหนุม ! เลือดทะลัก
เสื้อ  สาครกัดฟน  ยืนงอตัว  ไมปริปากสักคํา  สุวเมงกดบาเขาลง  แลวแทงอีกแผล  เลือด
ไหลเต็มเสื้อ  สาครเจ็บปวดจนเหงื่อแตกเต็มหนาผาก  ตาจองมองคุณภูนราวกับลุกเปน
ไฟ… 

                                 (“หัวใจมหาสมุทร”,  หนา  198-199) 
 

 ตัวอยางที่ยกมาขางตนนี้เปนฉากการจับตัวประกันในเรื่อง  “หัวใจมหาสมุทร”  โดย
พระเอกและนางเอกถูกตัวรายจับตัวไป  และนางเอกถูกขมเหงน้ําใจแตนางไมยอม  ตัวรายจึงบีบ
บังคับดวยการทํารายพระเอก  แตพระเอกก็อดทน  ไมแสดงอาการเจ็บปวดแมจะเจ็บปวดแสนสาหสั  
ทั้งนี้เพื่อไมใหนางเอกยอมฝายผูราย 
 

- การศึกษา 
 

 ตัวละครเอกของนวนิยายเขมรทั้ง 3 เร่ือง  ลวนแตเปนผูที่มีความรู  มีการศึกษา  ทั้งฝาย
ชายและฝายหญิง  ซ่ึงก็สะทอนใหเห็นคานิยมอันดีที่เกิดขึ้นแกสังคมเขมร  ซ่ึงเปนประเทศที่กําลัง
พัฒนา  คือผูคนในสังคมใหความสําคัญกับการศึกษา  ยกยองผูมีความรู  และเริ่มสนับสนุนให
ประชาชนเรียนหนังสือทั้งชายและหญิง  โดยไมการปดกั้นหรือกีดกันเพศ 
 เร่ือง    “เมฆสีดํา”  และ     “หัวใจมหาสมุทร”       ผูประพันธตั้งใจสงเสริมใหชาวเขมร
เห็นความสําคัญของการศึกษา  เพราะทั้ง 2 เร่ือง  ผูประพันธไดสรางใหตัวละครเอกทั้งฝายชายและ
ฝายหญิง  มีการศึกษาสูงทั้งคู  โดยในเรื่อง “เมฆสีดํา”  พระเอกคือ  พระองคเทพ  เปนถึงนายแพทย  
สวนนางเอก    คือ    ดวง   ก็เปนถึงนักเรียนแพทย     ซ่ึงถือวามีการศึกษาสูงมากในสังคมไมเฉพาะแต 
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ในสังคมเขมร  แตในสังคมโลกตางก็ยกยองผูที่เปนแพทยเชนเดียวกัน  ดังนั้นนวนิยายเรื่องนี้ จึง
สะทอนใหเห็นการปลูกฝงคานิยมใหม  ที่แปลกและนาสนใจสําหรับสังคมเขมร  เพราะโดยทั่วไป
สังคมเขมรไมคอยนิยมใหผูหญิงไดรับการศึกษามากนัก   โดยเฉพาะการศึกษาในระดับชั้น
อุดมศึกษา  นับวามีนอยมากถาเทียบกับสังคมไทย  แตนวนิยายเรื่องนี้ผูประพันธไดแตงใหนางเอก
เปนถึงนักเรียนแพทย  ซ่ึงดูเปนสิ่งที่สูงและยากสําหรับผูหญิง  โดยเฉพาะผูหญิงเขมร  
 
 ตัวอยางคานยิมดานการศึกษาที่ปรากฏในเรื่อง  “เมฆสีดํา”   เชน 

 
 พระองคเทพถามนางวา 
  “เธอเรียนอยูที่โรงเรียนไหน” 

“หมอนฉันเรียนที่มหาวิทยาลัยแพทย เจาคะ” 
         คําวา  “มหาวิทยาลัยแพทยทําใหพระองคสบพระทัยอยางมาก  จึงตรัสถามนาง 
                        ตอไปอีกวา 

“เธอเรียนอยูปอะไรแลว” 
“กราบทูล…หมอมฉันเรียนจบปที่ 2 แลว” 

                         (“เมฆสีดํา”,  หนา  18) 
 
 สวนในเรื่อง  “ขวัญถํ้าพระ”  แมจะไมไดกลาวถึงเรื่องการศึกษาอยางชัดเจน  เนื่องจาก
เปนนวนิยายอิงประวัติศาสตร  ซ่ึงฉากเปนเหตุการณในยุคสมัยเขมรโบราณ  แตก็ปรากฏขอความ  
และเหตุการณในหลายชวงที่แสดงใหเห็นวาพระเอก   และนางเอกของเรื่องนี้เปนผูมีความรู
ความสามารถ  โดยเฉพาะพระเอกมีความเชี่ยวชาญทางดานการรบเนื่องจากเปนทหารองครักษ  และ
ยังเชี่ยวชาญในการตอชาง  เพราะมีตําแหนงเปนถึงนายกองชาง  และตอมาไดเล่ือนชั้นเปนถึงพระยา 
พิชัยสงคราม  หรือเทียบเทากับเปนแมทัพ  จึงเปนสิ่งที่ยืนยันไดวาเขาเปนผูมีความรู  และสามารถสูง  
สวนนางเอกของเรื่อง  ถึงแมจะเปนผูหญิงในสมัยโบราณแตนางก็เปนคนมีสติปญญา  และมีความรู
ความสามารถพอตัวสมกับเปนองคหญิงลูกสาวเจาเมือง พิจารณาไดจากนางเฝาสังเกตพฤติกรรม
ของพระเอกระหวางเขามาปฎิบัติหนาที่เปนผูดูแลชาง  จนเห็นความผิดปกติ  และจับไดวาเขาไมใช
ชาวบานธรรมดา  แตเคยเปนถึงแมทัพของเมืองหลวง นอกจากนี้เหตุการณการเอาตัวรอดจาก
กองโจร  ก็เปนเครื่องยืนยันไดวา  นางไมใชเปนแคผูหญิงธรรมดา  แตนางเปนองคหญิงที่ทั้งสวย  
ฉลาด  และกลาหาญ 
 สวนในเรื่อง “หัวใจมหาสมุทร”  ผูประพันธก็สรางใหตัวละครเอกทั้งฝายชายและหญิง
มีการศึกษาดีทั้งคู  โดยพระเอก  คือ  สาคร  เปนถึงวิศวกรซึ่งสําเร็จการศึกษาจากประเทศฝรั่งเศส  
สวนนางเอก  คือ  สร็อส  แมจะเปนสาวบานนอกที่ยากจน  แตก็ไดรับการศึกษาถึงระดับมัธยมปลาย  
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ทั้งมีผลการเรียนเปนที่ 1 อีกดวย  และยังไดรับการสงเสริมใหเรียนตออีกถึงระดับวิทยาลัย  ซ่ึงก็ถือ
วาสูงมากพอสําหรับผูหญิงเขมร 
 ส่ิงนี้เปนการสะทอนใหเห็นถึงแนวความคิดที่เร่ิมเปลี่ยนแปลงไปของชาวเขมร  คือการ
เร่ิมยอมรับใหความสามารถและความเทาเทียมกันระหวางชายและหญิงมากขึ้น  รวมทั้งการลดการ
ปดกั้นโอกาสทางการศึกษา  รวมทั้งทางสังคมแกผูหญิงเขมรดวย  จึงนับเปนสัญญาณแหงจุดเริ่มที่ดี
สําหรับสังคมเขมร  ซ่ึงจะนําไปสูการยอมรับและทัดเทียมกับนานาประเทศไดตอไป 

 

 -  การรักนวลสงวนตัวของสตรี 
 

 ตัวละครเอกฝายหญิงของนวนิยายเขมรทั้ง 3 เร่ืองนี้ ถูกประพันธขึ้นใหมีบุคลิกลักษณะ  
และการวางตัวที่คลายคลึงกัน คือ  มีความรักนวลสงวนตัว  ทั้งกิริยา  การแตงกาย  การพูดจา  และ
การวางตัวตอเพศตรงขาม อันเปนการสะทอนใหเห็นถึงคานิยมทางสังคมของชาวเขมรที่มีตอสตรีที่
เปนยอมรับของสังคม 

 
 ตัวอยางคานิยมเรื่องการรักนวลสงวนตัวของสตรีที่เห็นเดนชัดปรากฏในเรื่อง  “หัวใจ
มหาสมุทร”   ดังนี้ 

 
“สร็อสเธอสวยมาก  ไมควรมาอยูในฐานะเชนนี้เลย  ถาพรอมไปอยูกรุงเทพฯ กับ

พ่ี  พ่ีจะยกเกียรตินองเปนภรรยาของพี่ทันที” 
“ฮา!  (หญิงสาวอุทาน  และถอยหลังดวยความตกใจ) 
“เร็วไปหรือคุณ” 
ขําฉัยหัวเราะ  จับมือนางแนนพูดพลาม 
“ความรักไมตองคิดนานหรอกนอง อยูสบาย ๆ ไมอยาก อยากอยูเปนขี้ขาเขาหรือ” 
“อยา…ปลอยฉัน” 
สร็อสสะบัดมือว่ิงหนีอยางเร็วออกไปขางนอก 

                        (“หัวใจมหาสมุทร”,  หนา  114) 
 

2.  ขนบธรรมเนียมประเพณ ี
ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวเขมรที่นาสนใจที่ปรากฏในนวนิยายเขมรทั้ง 3 เร่ืองนี้  มี

ดังตอไปนี ้
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 -  การแขงเรือ 
 

วันนี้เปนวันที่ 3 ของการแขงเรือพายและแจวชายและหญิงรวมรอยลําที่หนา   
พระบรมราชวัง  สายตาแสนลานคูจับจองดูบรรยากาศนี้ทั้งจากสถานที่จริง และทาง
จอโทรทัศนรวมการของชาติกัมพูชาซึ่งจับภาพและสงตอไปทั่วทั้งประเทศ…” 

                         (“เมฆสีดํา”,  หนา  2) 
 

 ประเพณีการแขงเรือ  ปรากฏในเรื่อง  “เมฆสีดํา”  โดยเปนฉากเปดเรื่องซึ่งทําให
พระเอกกับนางเอกไดพบกัน ประเพณีการแขงเรือ  หรือบุญแขงเรือเปนประเพณีประจําชาติอยาง
หนึ่งของประเทศกัมพูชา  ซ่ึงมีมาตั้งแตโบราณ  โดยมีปรากฏอยูในศิลาจารึกที่นครวัด   
 

 -  การคลองชาง 
 

 ประเพณีการคลองชางปรากฏในนวนิยายเร่ือง “ขวัญถํ้าพระ”  ซ่ึงเปนตอนสําคัญของ
เร่ืองที่แสดงใหเห็นความสามารถของตัวละครเอกฝายชายของเรื่อง  คือ  “พิทักษ”  ในการทําหนาที่
เปนนายกองชาง  นําบริวารออกไปคลองชางปาเพื่อมาถวายพระมหากษัตริย 
 

ฟงการสนทนาแบบนี้  เราอาจสันนิษฐานไดวา  พรานปาทั้งสองคนนี้  คนหนึ่งมี
ฐานะเปนนายกองชาง  อีกคนเปนหัวพัน  ไดรับบัญชาจากแมทัพใหออกตอชางเอาไปฝก 

“ใช !  ถาเราพินิจใหละเอียด ๆ  เราอาจจะมองเห็นเคาโครงใบหนาของคนทั้งสอง
อยางชัดเจน  นายกองเปนชายหนุมรางกํายําในวัยประมาณ  25  ป  สวนหัวพันเปนคนวัย
กลางคน  พวกเขาสวมแตกางเกงขาสั้นไมสวมเสื้อ  แตมีผาหมสําหรับกันความหนาวเย็นใน
ฤดูเหมันต”   

                                  (“ขวัญถ้ําพระ”,  หนา  14) 
 

 ประเพณีการคลองชางที่ปรากฏในเรื่อง “ขวัญถํ้าพระ” แสดงใหเห็นกรรมวิธีการคลอง
ชางของชาวเขมรโบราณไดอยางเห็นภาพ  โดยในเรื่องไดกลาวถึงการออกไปคลองชางไววา  ในการ
ออกไปคลองชางแตละครั้ง  จะมีการยกพลออกไปกลางปาเปนจํานวนมาก 
 

“ครับคุณลุง !  ผมไดบัญชาไปหมดแลว  กําลังพลของเราซึ่งมาในครั้งนี้มีจํานวน  

50  คน  ตองแบงเปน 3 กลุม  กลุมที่หนึ่งเปนพลควาญ  ตองเอาชางตอทั้ง  25  เชือกไปผูกให
กินไกลจากทางชางปาเคยเดินผาน  กลุมที่ 2 เปนพลหมอตองอยูเฝาคาย  ทําอาหาร  เตรียม
อุปกรณสําหรับคลอง  และกลุมที่ 3  เปนคนยามชองเขา  ตามฐานฝูงชาง  และออกหาเสบียง
สําหรับบํารุงกําลังพลทั้งหมด  ครับ !” 

                            (“ขวัญถ้ําพระ”,  หนา  18-19) 
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- งานศพ 
 ในเรื่อง  “หัวใจมหาสมุทร”  มีตอนหนึ่งทีก่ลาวถึงงานศพ    ซ่ึงแสดงใหเห็นวาชาวเขมร
มีธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการจดัการศพ  ดังนี ้
 

นางพยายามดูแลรักษาแม  ขายสมบัติที่มีอยูนอยนิดในบานจนหมดสิ้น  แตใน
ที่สุดก็หมดความหวัง… มีพียงน้ําตาเทานั้นที่เปนเพื่อนนาง  ตอจากนี้ไป  จะมีความหวัง
อะไร  ผูหญิงตัวคนเดียว  เปรียบเหมือนจอกพัดอยูกลางทะเล  ไมมีเกาะมีฝง 

ทําบุญศพใหแมแลว  สร็อสมองดูแหวนเพชรรูปหัวใจทั้งใบหนาเศราหมอง…   
                                                                                                              (“หัวใจมหาสมุทร”,  หนา  17) 
 

 ธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการศพ  ปรากฏอยูในนวนิยายเรื่อง  “หัวใจมหาสมุทร”  เพียง
เร่ืองเดียว  ถึงแมวาผูประพันธจะไมเนนเรื่องงานศพมากนัก  เพราะไมคอยไดใสรายละเอียดมากมาย  
แตก็ทําใหผูอานไดทราบวา  คนเขมรก็มีวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับศพ  โดยเฉพาะการปฏิบัติตาม
แบบธรรมเนียมชาวพุทธ  คือมีการทําบุญศพหลังจากเผาศพเรียบรอยแลว 
 

 -  การแตงงาน 
 

 ในเรื่อง  “หัวใจมหาสมุทร”  มีฉากที่เกี่ยวของกับการแตงงาน  ดังนี ้
 

วันอันเปนฤกษดีก็มาถึง  สร็อสแตงกายราวกับเทพธิดา  สวยแปลกราวกับความ
ฝน  ประดับดวยเครื่องประดับมีคา  แตใบหนางาม ๆ เต็มไปดวยคราบน้ําตา   ไมรูวาดวยเหตุ
ใดนางจึงเอาแตเศราซึม  สวนสาคร  หนาตาสดใสสมบูรณมาก  จนมีเสียงสรรสริญมากมาย  

ซึ่งมาเขาหูเขาวา  “หนุมหลอสงาเหมือนนักแสดง  สมกับลูกสาวคนสวย  สมกันแทคูนี้” 
                            (“หัวใจมหาสมุทร”,  หนา  91) 

 

 ฉากที่เกี่ยวกับประเพณีการแตงงานแมจะปรากฏอยูนอยมาก  และปรากฏเพียงเรื่อง
เดียว  คือ  ในเรื่อง  “หัวใจมหาสมุทร”  แตก็ทําใหผูอานไดทราบถึงธรรมเนียมประเพณีการแตงงาน
ของชาวเขมรวาคลายคลึงกับหลาย ๆ ชนชาติ  โดยเฉพาะในแถบเอเชีย  คือ  การหาฤกษยามที่เปน
มงคล  รวมทั้งการตบแตงเจาบาวและเจาสาวใหงดงามกวาปกต ิ  
 

 3.  วิถีชีวิต 
 

 นวนิยายเขมรทั้ง 3 เร่ืองนี้  สะทอนใหเห็นวิถีชีวิตของชาวเขมรทั้งในเมือง  และชนบท  
ซ่ึงก็มีสภาพชีวิตที่แตกตางกันพอสมควร  โดยการวิเคราะหจะแบงเปน 2 กลุม  กลุมแรกคือสภาพ
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ความเปนอยูของชาวเขมรปจจุบัน  ซ่ึงปรากฏในเรื่อง “เมฆสีดํา”  และ  “หัวใจมหาสมุทร”  สวนกลุม
ที่ 2  คือสภาพความเปนอยูของชาวเขมรโบราณ  ซ่ึงปรากฏในเรื่อง “ขวัญถํ้าพระ”   
 กลุมแรก  คือกลุมที่สะทอนความเปนอยูของชาวเขมรปจจุบัน  ไดสะทอนใหเห็นความ
แตกตางของชาวกรุง  กับชาวชนบท  เพราะชีวิตความเปนอยูของชาวกรุง  จะคอนขางทันสมัย  และ
มีการใชเทคโนโลยีมาก  เชน  การใชโทรศัพทมือถือ  การใชรถยนตราคาแพง  เชน  เบนซ  แลนครูซ
เซอร  เปนตน  เชนตัวอยางจากเรื่อง  “เมฆสีดํา” 
 

 ดวงแตงกายอยางธรรมดา  ตอบพอดวยใบหนายิ้มแยม  
“คะ  คุณพอ   ก่ีปมานี้  เราไดแตทําเชนนี้เปนประจํา  สวนตามที่อื่น ๆ  ก็มีกลุม

ครอบครัวเขามาทําอยางนี้เชนเดียวกัน…คะพอ” 
“บุรุษซึ่งเปนบิดาหันมองไปเห็นรถยนตคันหนึ่ง  ยี่หอแลนครูซเซอรสีน้ําเงินจอด

คอยอยูบนถนน” 
                          (“เมฆสีดํา,  หนา  84”) 
 

 นอกจากนี้ยังมี รูปแบบการดําเนินชีวิตที่คลายชาวตะวันตก   เชน   การออกไป
รับประทานอาหารค่ํานอกบาน  การไปคลับบาร  การที่ผูหญิงออกไปทํางานนอกบาน  เปนตน  เชน 

 

ตอนนี้พระองคเทพจัดวาไดรับผลจากการดื่มสุราอยางหนัก  การจํา ๆ ลืม ๆ หรือ 

หาย ๆ  เห็น ๆ นี้เขาเรียกวา  “เมา”  ความเมาทําใหขาดสติในการรูผิดชอบ  และอาจทําใหคน
เมาทําอะไรที่นาดูถูก  หรือทําความผิดตาง ๆ อีกดวย 5  ทุม  พระองคไดแนะนําให   จารไจ
รีบออกจาก  “สถานสวรรคโลกีย”  เพราะที่แหงนี้ไมอาจรับรองสวัสดิภาพของลูกคาไดเลย 

                         (“เมฆสีดํา,  หนา  48”) 
 

 ตัวอยางจากเรือ่ง  “หัวใจมหาสมุทร” 
 

ดวงตาจองมองไปขางหนาในความโศกเศรา  เทายางกาว  อารมณลองลอยไป
อยางไรจุดหมาย   ทันใดนั้นเสียงแตรรถคันหนึ่งดังสนั่นจนแกวหูแทบแตก  ระงับอารมณ
ซึ่งกําลังลองลอยอยูขางหนาคฤหาสนอันหรูหราทันสมัย  บงบอกถึงความรุงเรืองของ
เจาของมัน  หญิงสาวหยุดกาวเดินดวยความตกใจ  ตัวนางสั่นเทาประกอบดวยใบหนาซีด
เผือดราวกับไมมีเลือดสักหยด  เจาของรถเปดประตูออกมาดวยสีหนาเขม  เต็มไปดวยความ
โกรธ   

                                 (“หัวใจมหาสมุทร”,  หนา  1-2) 
 

 สวนสภาพชีวิตของชาวเขมรที่อยูตามชนบท  ก็ยังคงรักษารูปแบบการดําเนินชีวิต         
ที่เรียบงาย  อยูกับธรรมชาติ  และไมนิยมความฟุงเฟอเชนเดียวกับชาวชนบทในประเทศไทย  เชน  
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การประกอบอาชีพเกษตรกรรม  การสรางบานเรือนที่เรียบงาย  การไมนิยมใชเทคโนโลยี    และการ
นิยมใหผูหญิงเปนแมบาน  เปนตน  เชน 
 

 ตัวอยางจากเรือ่ง  “หัวใจมหาสมุทร” 
 

หญิงสาวในชุดเสื้อผาเกา ๆ  เสื้อสีขาว  กระโปรงสีกรมทาแบบนักเรียน  เงยหนา
อันเศราสรอย  แววตาตื่นตระหนก  ริมฝปากสั่น...     

                                    (“หัวใจมหาสมุทร”,  หนา  2) 
 

 สวนกลุมที่สอง  คือสภาพความเปนอยูของสังคมเขมรโบราณ   ซ่ึงปรากฏในเรื่อง  
“ขวัญถํ้าพระ”  ซ่ึงเปนนวนิยายเขมรที่มีฉากและเนื้อเร่ืองอิงประวัติศาสตรในยุคอาณาจักรฟูนัน     
ซ่ึงเปนยุคสมัยที่เฟองฟูยุคหนึ่งของอาณาจักรเขมร 
 สภาพสังคมที่ปรากฏในเรื่องนี้ก็แบงออก 2 สังคมใหญ ๆ คือ  สังคมเมือง  และสังคม
ชนบท  เชนเดียวกับอีก 2 เร่ือง  สังคมเมืองที่ปรากฏในเรื่องนี้เนนเรื่องราวในพระบรมราชวัง  
เนื่องจากตัวเอกของเรื่อง  คือ  “พิทักษ”  เปนขาราชบริพารของพระมหากษัตริย  ดังนั้นนวนิยายเรื่อง
นี้จึงใหภาพความเปนอยูของชาวรั้วชาววังเขมรโบราณที่ชัดเจนทีเดียว  เชน 
 

…ในปรางคปราสาทอันวิจิตร  โดยมีเสนากรมวังคอยเฝาอยางระมัดระวัง  พระ
เจาอธิราช  “โกณฑินยชัยวรมัน”  พระนรบดีเปนเจาเหนือปวงประชาราษฎร  ทรงประทับอยู
บนพระแทนทองคํา  คูกับดวยพระอัครมเหสี  “กุลประภาวดี”  โดยมีนางสนองพระโอษฐ
คอยพัดโบกถวาย… 

                    (“ขวัญถ้ําพระ,  หนา  2”) 
 

 สวนสังคมชนบท  หรือสังคมนอกเมืองที่ปรากฏในเรื่อง “ขวัญถํ้าพระ”  เปนฉากที่อยู
นอกพระราชวัง  แสดงใหเห็นวิถีชีวิตของชาวเขมรซึ่งเปนชาวบานในยุคสมัยนั้น  วามีการดําเนิน
ชีวิตและความเปนอยูที่เรียบงาย  และแตกตางกับความเปนอยูที่หรูหราและวิจิตรพิศดารภายในรั้ว
ราชวัง  เชน 
 

…เขาไปที่ประชุมชนซึ่งตั้งอยูหนาเชิงเขาแหงหนึ่ง  ชายหนุมผูกมาใหกินหญา  

แลวสะพายยามไปหาซื้ออาหารบริโภค  ดวยอาการหิวกระหาย  เบียดเสียดฝูงชนหาที่ขาย
ขาว  ทั้งที่ไมเคยรูจักระบบระเบียบความเปนอยูของชาวบานแถวนี้เลย… 

                             (“ขวัญถ้ําพระ,  หนา  68-69”) 
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ความเชื่อ 
 

 นวนิยายเขมรทั้ง 3 เร่ืองนี้ปรากฏใหเห็นความเชื่อของชาวเขมรมากมาย เชน  ความเชื่อ
ทางศาสนา โดยความเชื่อทางศาสนาที่พบมากคือศาสนา 2 ศาสนาที่ผูกพันกับวิถีชีวิตชาวเขมรมา
ยาวนาน  ไดแก  ศาสนาพุทธ  และศาสนาพราหมณ รวมทั้งความเชื่อที่เกี่ยวของกับศาสนา  คือความ
เชื่อในเรื่องบุญ-กรรม  นอกจากนี้ยังพบความเชื่อซ่ึงถือเปนความเชื่อสากลของชาวเอเชีย  โดยเฉพาะ
ชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต  นั่นก็คือ  ความเชื่อทางไสยศาสตร  โดยเฉพาะความเชื่อเร่ืองผี
บรรพบุรุษ  เทวดาอารักษ  และธรรมชาติตาง ๆ รอบ ๆ ตัว   
 

 1.  ความเชื่อทางศาสนาพุทธ 
 

 ความเชื่อเกี่ยวกับพุทธศาสนา  เปนความเชื่อที่ผูกพันกับวิถีชีวิตชาวเขมรมายาวนาน  
โดยเฉพาะสังคมเขมรปจจุบันซึ่งเปนสังคมพุทธศาสนา  นวนิยายเขมรทั้ง 3 เร่ือง  ซ่ึง 2 เร่ืองเปน
สังคมเขมรปจจุบัน  กับอีกหนึ่งเรื่องคือเร่ือง  “ขวัญถํ้าพระ”  ที่เปนสังคมเขมรโบราณ  ก็ไดนําเสนอ
รูปแบบความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาพุทธมากมาย  เชน  การทําบุญใสบาตร  ความเชื่อเร่ืองบุญกรรม  
รวมทั้งการเคารพพระพุทธรูป  เปนตน  แตความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาพุทธปรากฏชัดที่สุดในเรื่อง  
“ขวัญถํ้าพระ” 
 

 ตัวอยางความเชื่อทางศาสนาพุทธที่ปรากฏในเรื่อง “ขวัญถํ้าพระ”  เชน 
 

“อยาเศราโศกไปเลยอุบาสก  ชีวิตมนุษยมันไมเที่ยง  เกิดมาแลวก็ตองดับสูญไป
เปนธรรมดา  ดูอยางพระสัมมาสัมพุทธเจาซึ่งมีมหิทธิฤทธิ์  ก็ทรงปรินิพพานเชนเดียวกัน!”   

                                         (“ขวัญถ้ําพระ,  หนา  120”) 
 

“ดูราวกับวามีบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปกษรักษา  ภายในปราสาทซึ่งเคยแตเงียบ
สงบ  ทันใดก็ปรากฏรัศมีแดงเขียวเหลือง  หงสบาท1  วอบแวบ ๆ ออกมาจากพระเกศของ
พระพุทธปฏิมา …” 

                                (“ขวัญถ้ําพระ,  หนา  121”) 
 

 ตัวอยางที่ยกมาขางตนจากเรื่อง  “ขวัญถํ้าพระ”  แสดงใหเห็นถึงความศรัทธาและความ
เคารพในพระพุทธปฏิมา  ซ่ึงชาวพุทธนับถือวาเปนเสมือนรูปแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจา  

                                             
 1  สีคลายเทาหงส  คือ  สีแดงปนเหลือง  สีแดงเรื่อ  หรือสีแสด 
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รวมทั้งความเชื่อในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่สําคัญคือ  กฎไตรลักษณ  อันไดแก  อนิจจัง  
ทุกขัง  อนัตตา   
   

 2.  ความเชื่อทางศาสนาพราหมณ 
 

 ความเชื่อทางศาสนาพราหมณปรากฏเดนชัดที่สุดในนวนิยายเรื่อง  “ขวัญถํ้าพระ”  ซ่ึง
เปนนวนิยายที่มีฉากและเนื้อเร่ืองอิงประวัติศาสตรสมัยอาณาจักรฟูนัน  ซ่ึงเปนยุคสมัยที่รุงเรืองยุค
หนึ่งในอดีตของชาวกัมพูชา  และเปนชวงสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงการนับถือศาสนาระหวางศาสนา
พุทธกับศาสนาพราหมณตามการนับถือของพระมหากษัตริยที่เสด็จขึ้นครองราชย  โดยเนื้อเร่ือง
ของนวนิยายเรื่องนี้ไดผูกเรื่องจากปมปญหาความขัดแยงดานความเชื่อทางศาสนา  ซ่ึงนํามาซึ่ง
เร่ืองราวตาง ๆ  ดังนั้นในเรื่องนี้จึงมีหลายชวงที่กลาวถึงความเชื่อทางศาสนาพราหมณ  เชน 
 

“ทุกวันนี้นครกรุงพนม  มีศาสนาใหญ ๆ 2 ศาสนา  ซึ่งแบงเปน 4 นิกาย  คือ  พุทธ
ศาสนามหายาน  และหินยาน  ศาสนาพราหมณศิวนิยม  และวิษณุนิยม  กําลังตอสูกันอยาง
หนัก  กระผมกลัวแตจะเกิดสงครามศาสนาขึ้นในวันใดวันหนึ่งเปนแน” 

                                   (“ขวัญถ้ําพระ,  หนา  16”) 
 

 “กระผมไมเกลียดพระองคเลย  แตก็ไมรักเชนเดียวกัน  พระองคมีคุณวิบัติยิ่งใหญ
กวาคุณสมบัติ  กระผมอยากใหพระองคพิจารณาความผิดดวยพระองคเอง  ตรงกันขามถา
พระองคยังคงคบหากับคนเลวอยู  อยาวาแตมนุษยโลก  แมพระวิษณุซึ่งพระองคเคารพบูชา  

ก็ไมอาจลงมาชวยพระองคไดเชนกัน” 
                                   (“ขวัญถ้ําพระ,  หนา  95”) 

 
 ตัวอยางที่ยกมาขางตนนี้แสดงใหเห็นถึงความเชื่อทางศาสนาพราหมณซ่ึงปรากฏอยูใน
เร่ือง  “ขวัญถํ้าพระ”  นวนิยายที่ผูกปมเรื่องจากความขัดแยงดานศาสนา  ระหวางศาสนาพราหมณ
กับศาสนาพุทธ  ศาสนาพราหมณที่กลาวถึงมากในเรื่องนี้เนนความเชื่อเกี่ยวกับพระวิษณุ  หรือพระ
นารายณ  ตามลัทธิความเชื่อแบบวิษณุนิยม  ซ่ึงนับถือเทพเจาสําคัญคือ  พระวิษณุหรือพระนารายณ 
 

 3.      ความเชื่อเร่ืองบุญ-กรรม 
 

 ความเชื่อเร่ืองบุญ-กรรม  และผลของการทําความดี  ถือเปนความเชื่อที่หลอหลอม
จิตใจใหมนุษยมีความสํานึก  และเห็นคุณคาของการทําความดี  พรอมทั้งเชื่อมั่นในการปฏิบัติดี  
ในทางพุทธศาสนาก็มีความเชื่อเกี่ยวกับการทําความดีวา  การทําความดียอมจะสงผลใหผูกระทํา
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ไดรับผลบุญทั้งในชาตินี้  และชาติหนา  เชนเดียวกันถามนุษยทําความเลว  หรือกรรมเลว  ซ่ึงที่
เลวรายนั้นก็ยอมจะสะทอนกลับมาสูผูนั้นไมชาก็เร็ว 
 นวนิยายเขมรทั้ง 3 เร่ืองนี้  ตางแสดงออกถึงความเชื่อของชาวเอเชีย  โดยเฉพาะ               
พุทธศาสนิกชนที่มีรวมกันคือ  ความเชื่อในการทําความดี  และความเชื่อเร่ืองบุญ-กรรม  วาใครทํา
กรรมดียอมไดรับผลบุญตอบแทนไมวาจะชาตินี้หรือในชาติหนา  และใครทํากรรมเลวก็ยอมไดรับ
ผลกรรมไมวาจะชาหรือเร็วก็ตาม 
 

 ตัวอยางจริยธรรมดานความเชื่อในเรื่องบญุ-กรรม  และการทําความด ี  เชน 
 

จบวาจา  ธิดาผูนาสงสารปลอยมือจากพอ  แลวว่ิงเขาใสกองเพลิงอันเรารอน 
เหตุเพราะสัจจวาจาของนาง  พระอัคคีผูมีฤทธีซึ่งกําลังลุกโชน  กลับกลายเปน

ถดถอยเยือกเย็น  ดั่งน้ําอํามฤตชะโลมเทานาง  แมผิวเพียงเล็กนอยไมพุพองเลย  ทําใหสักขี
พยานทั้งหลายตางฉงน  เปลงรองไชโย 

เมื่อนางเดินพนจากกองเพลิงทันใด  พิทักษก็รีบเขาไปประคองโฉมยง  โอบอุมจน
เทาพนจากดินพรอมกับกลาววาจาออนโยนวา 

“สุนันทา !  พ่ีเช่ือนองแลว  เช่ือแลว…” 
                   (“ขวัญถ้ําพระ”,  หนา  143)   

 

 ตัวอยางที่ยกมาขางตนนี้    เปนตอนที่พิทักษใหนางสุนันทาพิสูจนความบริสุทธิ์ของตน
หลังจากถูกพอหมอจับตัวไป  โดยการใหนางลุยไฟ  อันเปนความเชื่อที่ไดรับอิทธิพลมาจากชาว
อินเดีย  วาสตรีที่บริสุทธิ์แมพระเพลิงจะโหมแรงแคไหน  ก็ไมอาจระคายผิวของสตรีผูนั้นได  
เนื่องจากความบริสุทธิ์ของสตรีจะทําใหพระอัคคีเมตตา และเปลี่ยนจากความเรารอนเปนความเยือก
เย็นแทน  ซ่ึงในเรื่องนี้นางสุนันทาก็เชื่อมั่นในความดีของตน  วานางยังเปนผูบริสุทธิ์จริงยังมิได 
แปดเปอนมลทินจากชายใด  ดังนั้นความดีงามของนางจึงสงผลใหพระอัคคีไมสามารถทําอันตราย
นางไดเลย     

 

“พ่ีไมรูว า   ในหัวใจของพี่มีภาพนองตั้งแต เมื่อครั้ งหนไหน   ความรักไม
กําหนดเวลาวาควรมาถึงเมื่อไหร  หรือควรไดรับเวลาไหนเชนกัน  กวาจะรูตัวก็เต็มหัวใจเขา
ไปแลวไมอาจถอนตัวไดโดยงาย  แลวเมื่อรูวา  หัวใจนารีที่ตนรักมีภาพคนอื่นนั้น  ทําให
หัวใจพ่ีหว่ันไหวดวยความโกรธ  ดั่งพายุสมุทร  ตองการคําวาชนะ  สูญสิ้นซึ่งวิจารณญาณ
ลูกผูชาย  สร็อส  พ่ีเคยมีหัวใจเปนเสือผูหญิง หัวใจลึกดั่งมหาสมุทรยากจะหยั่งถึง  แตพ่ีก็
ไมไดบังคับจิตใจผูหญิงคนไหนสักคน  แมทะเลจะลึกกวางใหญเพียงใด  แตทะเลก็ยังคง
รักษาความเปนอมตะ  ไมรูจักแปรปรวนเปนนิจสําหรับการรักจริง ๆ สักครั้ง  คือรักษาความ
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เค็มตราบจนฟาถลมแผนดินทลาย   ทะเลก็ไมอาจกลายไปเปนน้ําจืดหรือแมน้ําได
เชนเดียวกัน” 

     (“หัวใจมหาสมุทร”,  หนา  210-211) 
 

 ตัวอยางที่ยกมาขางตนนี้  มาจากเรื่อง  “หัวใจมหาสมุทร”   เร่ืองที่มีปมหลักอยูที่ความ
ขัดแยงระหวางชายหนุม  และหญิงสาวที่ถูกบังคับใหแตงงานกัน  และฝายชายตองการเพียงเอาชนะ
ฝายหญิงโดยไมไดคํานึงถึงจิตใจ  และความดีงามของฝายหญิง  แตแลวในที่สุดความดีก็ชนะความ
ช่ัว  เพราะความดีงาม  อันประกอบดวยคุณธรรม  การกระทําอันดีงามของนางเอก  ไดบรรเทาไฟที่
รุมรอนภายในจิตใจของพระเอกใหลดลง  รวมทั้งกลอมเกลาจิตใจของพระเอกใหลึกถึงเนื้อแท  ตัด
เอาโทสจริตที่หอหุมเปลือกอยูคอย ๆ กระเทาะออกไป  จนในที่สุดก็ลึกถึงเนื้อแทแหงจิตใจของ
พระเอก  ซ่ึงแทจริงก็ไมใชคนเลวทราม  เพียงแตมีความลุมหลง  และหลงผิด  ยามเมื่อไดซึมซับสิ่งที่
ดีงามเขาไป  เขาก็สามารถกลับตัวกลับใจ  รูผิดชอบชั่วดี  และกลายมาเปนคนดีในที่สุด 
 

 4.   ความเชื่อทางไสยศาสตร 
 

 ไสยศาสตรเปนความเชื่อที่อยูคูกับสังคมชาวเอเชียมายาวนาน  โดยเฉพาะสังคมเขมร   
ก็เปนอีกชนชาติหนึ่งที่ผูกพันกับเรื่องไสยศาสตร  และถือเปนตนตํารับของคาถาอาคมตาง ๆ 
มากมายในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  รูปแบบความเชื่อทางไสยศาสตรที่ปรากฏใน        
นวนิยาย 3 เร่ืองนี้  สวนใหญจะปรากฏความเชื่อเกี่ยวกับผีบรรพบุรุษ  ซ่ึงก็ถือเปนความเชื่อที่ชาว
เขมรไดรับการปลูกฝงกันมาหลายชั่วอายุคน  แตก็มีพบความเชื่อที่เกี่ยวกับการบูชายัญดวยในเรื่อง 
“ขวัญถํ้าพระ”  เชน 
 

…หันไปอีกดานหนึ่งก็เห็นอาสนะตั้งโหมพิธี  มีหมากธรรมบายศรี  และรูปปน
พระครูลงหิน  ตาถลน  ผมยาวปดเขาราวกับพรายอสุรกาย  ซึ่งสมมติวาเปนครูของหมอผ ี 

หันไปเห็นผานุงผูหญิงผืนหนึ่งลืมทิ้งไวบนที่นอนของหมอผี  สุนันทาดึงเอาไปครอบบน
โหมพิธีทันท ี เพื่อใหเวทยมนตรคาถาเสื่อมลง   

                                     (“ขวัญถ้ําพระ,  หนา  115”) 
 

คุณคาทางจริยธรรม 
 

 1.   ความรักชาต ิ
 

 ความรักชาติเปนสิ่งที่ชาวเขมรพากเพียรปลูกฝงลูกหลานใหมีจิตสํานึกในขอนี้  เพื่อ
ธํารงใหชาติเขมรยังมั่นคงอยูไดตอไป  และเปนสิ่งที่นักประพันธพยายามสอดแทรกเขาไปในเนือ้หา
งานเขียนของพวกเขา  เพื่อใหผูอานไดซึมซับเอาจริยธรรมขอนี้ไวประจําใจ 
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 ในเรื่อง  “เมฆสีดํา”  เนื้อหาสวนใหญเกี่ยวกับความรักชาต ิ และการตอสูเพื่อชาติ  ดังจะ
เห็นไดจากตั้งแตการสรางตัวละครเอก  คือพระองคเทพ  ผูแตงแตงใหเปนลูกครึ่งเขมร–ฝร่ังเศส และ
ยังเปนเชื้อพระวงศ  ซ่ึงในขณะนั้นหมดอํานาจลงไปแลว  และตองล้ีภัยไปอยูตางประเทศ  แตเมื่อ
บานเมืองสงบลง  พระองคเทพซึ่งรักในแผนดินของบิดาก็กลับมาเยี่ยมบานเกิดทันท ี และทุกครั้งที่มี
โอกาส  รวมทั้งยังตั้งปณิธานที่จะกลับมารับใชตอบแทนบุญคุณประเทศชาติ  ดวยการกลับมาเปน
แพทยประจําที่เมืองเขมร  นอกจากนี้การแตงเรื่องใหกลุมตัวรายเกี่ยวของกับคนไทย  ทํางานใหคน
ไทย  มีถ่ินฐานในเมืองไทย  และบางคนเปนคนไทย  ก็เปนอีกประเด็นหนึ่งที่กระตุนเลือดความรัก
ชาติใหรุนแรงขึ้นกวาการแตงใหตัวรายเปนคนชาติเดียวกัน 
 

           ดวง  คิดสักครูจึงตอบพระองค 
“หมอมฉันคิดวา  เวชศาสตรเปนวิชาที่สูงสงมาก  ถาไปในวันขางหนาอาจกลาย

ไปเปนแพทยคนหนึ่ง  หมอมฉันจะมีโอกาสไดรับใชชาติ  และประชาชนแนนอน” 
คําพูดนี้ทําใหพระองคสบพระทัยมาก  เพราะความคิดของนางเหมือนดังพระดําริ

ของพระองคเชนเดียวกัน  คือชอบชวยเหลือเพื่อนมนุษยชาติดวยกัน…   
                         (“เมฆสีดํา”,  หนา  19) 
 

 สวนเรื่อง  “ขวัญถํ้าพระ”  เนื้อเร่ืองทั้งหมดลวนแตมีจุดมุงหมายเพื่อแสดงออกถึงความ
รักชาติของพระเอก  คือ  พิทักษ  ทั้งสิ้น  โดยไมไดนําเสนอปญหาภายนอกอาณาจักร  เพราะแคเพียง
นําเสนอปญหาภายในก็มากมายแลว  ทั้งกบฎ  ยุแยง  หาผลประโยชนใสตน  ดังนั้นพิทักษจึงเปน
ตัวแทนของคนรักชาติที่ตอสูกับคนชาติเดียวกันเพื่อชาติ  แมจะตองถูกกลั่นแกลงและตองฝาฟน
อุปสรรคมากมายแตเขาก็ไมยอทอ  และไมทิ้งอุดมการ  ดังเนื้อความตอนหนึ่ง 
 

“ทานหลานมีอุดมคติแรงกลามาก  สมกับเปนแมทัพคนหนึ่งจริง ๆ  การที่ไมยอม
เขารวมมือในชวงวางระหวางเขมร  กับเขมรดวยกันเชนตอนนี้  เปนตัวอยางที่ดีสําหรับให
กองกําลังช้ันนอกปฏิบัติตาม  เพราะวาชองวางนี้เกิดขึ้นมาจากเรื่องศาสนา  และการแยงชิง
ราชบัลลังก” 

                                      (“ขวัญถ้ําพระ”,  หนา  95-96) 
 

 สวนเรื่อง  “หัวใจมหาสมุทร”  ผูประพันธแตงใหกลุมคนรายเปนคนไทย  หรือมีเชื้อ
ไทยและทํางานเพื่อแสวงผลประโยชนใหคนไทย  ก็เปนอีกแรงหนึ่งที่กระตุนเลือดรักชาติของชาว
เขมรใหเขมขนขึ้น  เชน 
 

สุวเมง  ลวนแตเปนลูกครึ่งไทยซึ่งจิตใจต่ําทรามมาก  ต้ังแตหากินผิดกฎหมาย  จับ
ผูหญิงขาย  เพื่อบําบัดความโลภของพวกมัน  โดยไมมีการเกรงกลัวกฎหมายเลย 

                         (“หัวใจมหาสมุทร”,  หนา  198) 
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 นอกจากความรักชาติ   ยังมี เนื้อหาหลายตอนที่แสดงออกถึงความรัก   เทิดทูน               
และเคารพในองคพระประมุขของประเทศ  ซ่ึงนักประพันธมีความประสงคจะปลูกฝงใหคนในชาติ         
มีความรัก  และเชิดชูระบบพระมหากษัตริย  โดยการนําเสนอพระราชกรณียกิจ  และพระมหา
กรุณาธิคุณที่ทรงมีตอราษฎร  และประเทศชาต ิ เชน 
 

ตามทางเงียบมากเพราะนักทองเที่ยวบางไดกลับไปตั้งแต 3-4 โมงแลว  ดวยที่
แหงนี้เมื่อกอนเปนบริเวณที่ไมสงบ  ไมมีใครกลามาเที่ยวพักผอนเลย  มีแตประชาชน
จํานวนนอยเทานั้นที่อาศัยอยู  แตเดี๋ยวนี้บริเวณนี้มีคนมาอาศัยอยูมากกวาแตกอน  ทําใหเกิด
ความคึกครื้น  และมีสวัสดิภาพเต็มที่  ดวยพระราชดําริแหงพระประมุขทรงมีพระทัยรัก
หวงใยลูกหลาน  สละกําลังพระวรกาย  พระดําริ  พระปญญาญาณอยางยิ่งยวดเพื่อทําการ
รวบรวม  ผสานชองวางที่นองเลือดใหไดซึ่งชัยชนะ  นํามาซึ่งความสุขสันติภาพ  ไปสูทุก ๆ 
พ้ืนที่ใหถึงประชาราษฎรชาวเขมรทุก ๆ คน 

                          (“หัวใจมหาสมุทร”,  หนา  5-6) 
 

 2.   ความกตัญู 
 

 ความกตัญูถือเปนคุณสมบัติสําคัญประการหนึ่งของมนุษยที่ทําใหมนุษยมีความ
แตกตางจากสัตวโลกทั้งหลาย  และความกตัญูก็เปนจริยธรรมที่ชาวเอเชียปลูกฝงลูกหลานสืบตอ
กันมาจนอยูในจิตสํานึก  ชาวตะวันออกมีความเชื่อที่แตกตางจากชาวตะวันตกอันเปนผลนํามาถึง
รูปแบบการดําเนินชีวิต  และคติความเชื่อ  คานิยมที่แตกตางกัน  ทั้งนี้เพราะชาวตะวันออกให
ความสําคัญกับความกตัญู  โดยเฉพาะความกตัญูตอบุพการี  แตชาวตะวันตกจะไมคอยให
ความสําคัญกับสิ่งเหลานี้มากนัก  ดังนั้นสังคมชาวตะวันตกจึงมีสภาพตางคนตางอยู  และเนนวัตถุ
นิยม  ซ่ึงแตกตางจากสังคมชาวตะวันออกที่มักอยูรวมกันเปนครอบครัวใหญ  และเนนเรื่องจิตใจ
เปนใหญกวาวัตถุ 

 ความกตัญูเปนจริยธรรมขอสําคัญ ที่นักประพันธชาวเขมรบรรจงบรรจุไวในเรื่องราว
ที่พวกเขาประพันธขึ้นมา  เสมือนจะพยายามกระตุนและเนนย้ําใหชาวเขมรตระหนักถึงจริยธรรม
อันดีงาม  และไมละเลยท่ีจะปฏิบัติ  ทั้งความกตัญูตอบุพการีซ่ึงถือเปนบุคคลที่มนุษยควรที่จะ
กตัญูเปนอันดับแรก  รวมไปถึงความกตัญูตอวงศตระกูล  ผูมีพระคุณ  และประเทศชาติ 

 ตัวอยางจริยธรรมดานความกตัญูที่ปรากฏในเรื่อง  “เมฆสีดํา”   เชน 
 

“ถูกแลว !  พระองคมีบันทูลสมเหตุสมผลมาก  คุณพอรักและชื่นชมหมอมฉันมาก
เรื่องการเปนแมบานแมเรือน  ไมเพียงแตเทานั้นทานยังประพฤติตนสมกับเปนบิดาตนแบบ
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อีกดวย  เพราะวาทานไมมีภรรยาใหมเพราะกลัวแมเลี้ยงซึ่งไมไดใหกําเนิดจะสรางปญหา
ในครอบครัวทําใหตองแกลําบาก  ทานพยายามทําอะไร ๆ ใหหมอมฉันไดเรียนหนังสือ  มี
ความรูมีอนาคตสูงสงเปนพลเมืองที่ด ี กลาวคือเปนอุดมคติของบิดาหมอมฉัน…”   

                                        (“เมฆสีดํา,  หนา  131”) 
 

 นวนิยายเขมรทั้ง 3 เร่ืองปรากฏเนื้อหาท่ีแสดงออกถึงความกตัญูมากมายทั้งความ
กตัญูตอบุพการี  ตอผูมีพระคุณ  และตอประเทศชาติดังที่กลาวมาแลวขางตน  แตความกตัญูตอ
บุพการี  ดูจะเปนสิ่งที่นักประพันธเนนมาก  โดยเฉพาะในเรื่อง  “หัวใจมหาสมุทร”  ผูประพันธจะให
บทและอารมณกับตัวละครเกี่ยวกับความกตัญูมาก  เชน 

 

        สร็อสเงยหนาซึ่งเต็มไปดวยน้ําตา  พูดกระอักกระอวน 
“คุณ…ฉันขอรอง  ใหฉันกลับไปพนมเปญเถอะ…ฉันไมอยากทิ้งคุณพอ…ฉัน

สัญญา  ฉันจะไมพูดอะไรเลย” 
“แลวมันลําบากมากหรือไง   มันเรื่องอะไร” 
“ฉัน…ฉันอยากอยูดูแลคุณพอ  ซึ่งแกมาก  คุณอยูไกลจากทาน  ควรท่ีฉันจะอยู

ดูแลทาน  ถาฉันอยูที่นี่  ก็ขัดใจคุณมากเหมือนกัน  ยิ่งทําใหคุณผูหญิงไมพอใจคุณอีก” 
“พอแลว  ไมตองอางเหตุผลมาก  ฉันเพียงแตพาเธอมาเพื่อใหคุณพอสบายใจ  

ไมใหสงสัยเทานั้น  แลวเธอคิดจะแกปญหาอยางไร  เมื่อคุณพอถาม  เพราะฉันก็รูวาคุณพอ
แก  ไมควรใหทานอยูคนเดียวเชนกัน” 

                                (“หัวใจมหาสมุทร”,  หนา  115-116) 
 

“ฉันไมอยากแตงงานกับชายไหนเลย  ฉันอยากอยูคนเดียว   ดูแลพอจนแกตาย” 

                         (“หัวใจมหาสมุทร,  หนา  189”) 

 3.  ความซื่อสตัย 
 
 ความซื่อสัตยจัดเปนจริยธรรมที่ สําคัญมากอีกประการหนึ่งที่ ผูประพันธตั้งใจ
สอดแทรกเขาไวในเนื้อหางานเขียนของตน  ทั้งนี้เพราะตางก็ตองการจะปลูกฝงคุณธรรมขอนี้ใหมี
อยูในจิตใจของชาวเขมรทุกคน 
 ความซื่อสัตยประการที่สําคัญที่ทั้ง 3 เร่ืองนี้ตองการจะเนนก็คือ  ความซื่อสัตยตอ
ประเทศชาติ  ไมขายชาติ  ไมย่ํายีชาติ  ไมเห็นแกผลประโยชนสวนตนจนทุจริตตอประเทศชาติ 
 นอกจากความซื่อสัตยตอชาติแลว  ยังสอนเรื่องความซื่อสัตยระหวางภรรยาตอสามดีวย  
ดังเชนในเรื่อง  “หัวใจมหาสมุทร”   



 
98

 ตัวอยางจากเรือ่ง  “หัวใจมหาสมุทร” 
 

“สร็อสเธอสวยมาก  ไมควรมาอยูในฐานะเชนนี้เลย  ถาพรอมไปอยูกรุงเทพฯกับ
พ่ี  พ่ีจะยกเกียรตินองเปนภรรยาของพี่ทันที” 

“ฮา!  (หญิงสาวอุทาน  และถอยหลังดวยความตกใจ) 
“เร็วไปหรือคุณ” 
ขําฉัยหัวเราะ  จับมือนางแนนพูดพลาม 
“ความรักไมตองคิดนานหรอกนอง  อยูสบาย ๆ ไมอยาก  อยากอยูเปนขี้ขาเขา

หรือ” 
“อยา…ปลอยฉัน” 
สร็อสสะบัดมือว่ิงหนีอยางเร็วออกไปขางนอก 

                              (“หัวใจมหาสมุทร”,  หนา  114) 
 

 

 
 
 



 
 

บทท่ี  6 
 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 

บทสรุป 
 

 นวนิยายเขมรทั้ง 3 เร่ืองอันไดแกเร่ือง  “เมฆสีดํา”  “ขวัญถํ้าพระ”  และ  “หัวใจ
มหาสมุทร”  ลวนแตเปนผลงานการประพันธที่มีคุณคา  ทั้งคุณคาทางวรรณกรรม  คุณคาทางสังคม  
ความเชื่อ  และคุณคาทางจริยธรรม  สมควรอยางยิ่งที่ไดรับรางวัลระดับชาติ  คือรางวัลพระสีหนุราช
ประจําป ค.ศ.1999  ในอันดับที่ 1-3 
 

 จากการวิเคราะหองคประกอบทางวรรณกรรมของนวนิยายเขมรทั้ง 3 เร่ือง พบวา        
ทั้ง 3 เร่ืองมีโครงเรื่องที่ประกอบไปดวย 5 ขั้นตอนเชนเดียวกัน  อันไดแก  1.  ชวงเปดเรื่อง  2.  ชวง
ดําเนินเรื่อง    3. ชวงวิกฤต  4.  ชวงคลี่คลาย  และ 5.  ตอนจบเรื่อง    แตแตกตางกันตองการผูก
ประเด็นขึ้นเปนปมเรื่อง  ซ่ึงทําใหแตละเรื่องมีโครงเร่ืองที่แตกตางกันไป  แตทั้ง 3 เร่ืองก็มีการวาง
โครงเรื่องที่คลายคลึงกัน  คือการเอาประเด็นความรักมาเปนปมปญหาใหญของเรื่อง 
 

 ฉากในนวนิยายทั้ง 3 เร่ืองนี้  มีความหลากหลายทั้งฉากที่เปนธรรมชาติ  ฉากที่เปน
ส่ิงประดิษฐ  ฉากที่เปนระยะเวลา  ฉากที่เปนสภาพการดําเนินชีวิตของตัวละคร  และฉากที่เปน
สภาพแวดลอมเชิงนามธรรม  ซ่ึงผูประพันธกําหนดไวไดอยางเหมาะสม  กลมกลืน  สมจริง  และ
ชวยเสริมเนื้อหาของเรื่องใหสมจริงและราบรื่นยิ่งขึ้น 
 

 ตัวละครของนวนิยายทั้ง 3 เร่ืองนี้  โดยเฉพาะพระเอกและนางเอก ไดรับการบรรจง
สรางสรรคจากผูประพันธใหออกมามีความสมจริง   เหมือนมนุษยทั้งความรูสึกนึกคิด  และ
บุคลิกลักษณะ  ทําใหผูอานจินตนาการตามไดไมยาก  รวมทั้งทําใหเร่ืองราวนาสนใจมากยิ่งขึ้น  
เพราะตัวละครอยูบนพื้นฐานของความเปนจริง  จุดเดนของทั้ง 3 เร่ืองนี้อยูตรงที่ผูประพันธสามารถ
ดึงเอาคุณลักษณะอันเปนที่พึงประสงคของมนุษยเขามาบรรจุไวในตัวละคร  ซ่ึงทําใหผูอานเกิด
ความประทับใจ  พอใจ  และสนใจที่จะติดตามเรื่อง  โดยเฉพาะการแตงใหตัวละครเอกทั้งชายและ
หญิงมีรูปรางหนาตาสวยงาม  พระเอกเกงกาจ  กลาหาญ  เปนลูกผูชาย  สวนนางเอกเปนกุลสตรี  
ฉลาด  และมีคุณธรรม  ซ่ึงคุณสมบัติเหลานี้ลวนเปนคุณสมบัติที่มนุษยโดยทั่วไปพึงปรารถนา  
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คาดหวังไวกับเพศตรงขามที่ตนจะเลือกมาเปนคูชีวิต  และผูประพันธเองก็ตางก็รูจุด  และปรารถนา
จะนําเสนอสิ่งที่ดีงาม  เพื่อใหผูอานไดซึมซับเอาคุณลักษณะที่ดีงาม  และสิ่งที่สังคมตองการ 
 

 นวนิยายทั้ง 3 เร่ืองมีการใชบทสนทนาที่สมจริง  มีชีวิตชีวา  กลมกลืน  และเขาปริบท
ของเรื่องราว  ทําใหผูอานเกิดอารมณและจินตนาการตามไดอยางราบรื่น  ไมติดขัด  ทั้ง 3 เร่ืองมี
กลวิธีการประพันธที่แตกตางกัน  แตมีความนาสนใจพอ ๆ กัน  โดยตางใชจุดเดนในเรื่องของความ
รักมาจุดปมของเรื่อง  และเลือกปดเรื่องดวยวิธีการเดียวกัน  คือจบอยางมีความสุข  ซ่ึงก็ทําใหผูอาน
เกิดความอิ่มเอมใจ  และประทับใจ 
 

 นวนิยายเขมรทั้ง 3 เร่ืองนี้ถึงแมจะแตงขึ้นโดยนักประพันธคนละทาน  แตมีลักษณะ
ทางองคประกอบหลาย ๆ ประการที่รวมกัน  ซ่ึงจัดไดวาเปนลักษณะที่นักประพันธชาวเขมรพึง
ปรารถนาจะถายทอดสูสังคม  และคาดวาเปนสิ่งที่สังคมเขมรยอมรับ  เชน  การผูกโครงเรื่องขึ้นมา
จากประเด็นความรักในหลายรูปแบบ  ทั้งความรักระหวางหนุมสาว  ความศรัทธาในศาสนา  และ
ความรักชาต ิ  การสรางตัวละครเอกที่คลายคลึงกัน  คือพระเอกหลอ  เกง  และกลาหาญ  นางเอกสวย  
เปนกุลสตรี  และฉลาดเปนตน 
 

 วรรณกรรมเขมรทั้ง 3 เร่ืองนี้  นอกจากจะมีองคประกอบทางวรรณกรรมที่ครบถวน  
และลวนแตไดรับการประพันธขึ้นอยางประณีตแลว  ยังเต็มไปดวยคุณคาทางสังคมเขมรมากมาย  
ทั้งดานคานิยม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  และชีวิความเปนอยู  พรอมทั้งยังใหคุณคาทางศาสนาทั้ง
ศาสนาพุทธ  และศาสนาพราหมณ  รวมทั้งความเชื่อทางไสยศาสตร  นอกจากนี้ที่สําคัญคือ             
นวนิยายเขมรทั้ง 3 เร่ืองนี้เต็มไปดวยคุณคาทางจริยธรรมที่ผูประพันธตั้งใจแฝงเขาไปในเนื้อหาของ
เร่ือง  เพื่อใหผูอานไดซึมซับเอาสิ่งที่ดีงามเขาไปผสมผสานกับความสนุกสนาน  ทั้งเรื่องการทํา
ความดี  ความรักชาต ิ ความเชื่อเร่ืองบุญ-กรรม  ความกตัญู  และความซื่อสัตย 
 

 ดังนั้น  นวนิยายเขมรทั้ง 3 เร่ืองที่ผูวิจัยนํามาศึกษาวิเคราะหในงานวิจัยเลมนี้  จึงเปน
ผลงานทางวรรณกรรมที่มีคุณคา  นายกยอง  และสมควรไดรับการเผยแพรในประเทศไทย  เพราะ
เปนวรรณกรรมของประเทศเพื่อนบานที่ไดรับรางวัลระดับชาติ  จึงถือวาเปนที่ยกยองของบานเมือง
เขาในระดับหนึ่ง  รวมทั้งจากการศึกษาวิเคราะหทําใหเห็นขอดีตาง ๆ มากมายของวรรณกรรม
เหลานี้  ทั้งคุณคาทางวรรณกรรม  และคุณคาทางสังคม  ซ่ึงผูประพันธตางก็มุงหวัง  และตั้งใจจะ
นําเสนอ  และถายทอดสิ่งที่ดีงามมาสูผูอาน  จึงเหมาะสมแกผูที่รักงานวรรณกรรม  รวมทั้งตองการ
บริโภคงานเขียนที่มีคุณคา  และนาสนใจ   
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ขอเสนอแนะ 
 

 1.  นิยายเขมรทั้ง 3 เร่ืองนี้ ยังมีอีกหลายประเด็นที่นาสนใจและควรไดรับศึกษา
วิเคราะหใหละเอียดตอไปอีก เชน ดานภาษาศาสตร ดานประวัติศาสตร และดานสังคม 
 2. นวนิยายเขมรที่ไดรับรางวัลพระสีหนุราชในอันดับอื่น ๆ ของปที่ผูวิจัยเลือกมาศึกษา
นี้ก็มีความนาสนใจ  และควรมีการนํามาศึกษาวิเคราะห  เพื่อนําเสนอผลงานของนักประพันธชาว
เขมรที่มีคุณคาแกผูสนใจตอไป 
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