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  ปริญญานิพนธ์นีมี้จดุมุ่งหมายเพ่ือวิเคราะห์แนวคิดพทุธศาสนาในนวนิยายของแก้วเก้าและ

วิธีการน าเสนอแนวคดิพทุธศาสนาในนวนิยายของแก้วเก้า  จากนวนิยายจ านวน 29 เร่ือง  
ผลการศึกษาพบว่านวนิยายของแก้วเก้ามีลกัษณะโดดเด่นในการน าเสนอแนวคิด     พุทธ

ศาสนา  แนวคิดพุทธศาสนาท่ีปรากฏในนวนิยายของแก้วเก้ามี  8  ประเด็น  คือ  กิเลส  กรรม  
วฏัสงสาร  ไตรลกัษณ์  อบายมขุ 6  โลกธรรม 8  หิริโอตตปัปะ  และบญุกิริยาวตัถ ุ10  แก้วเก้าน าเสนอ
แนวคดิพทุธศาสนาอยา่งชดัเจนผา่นบทสนทนา  และน าเสนอด้วยวิธีการตา่งๆ  อีก  4  วิธี  ได้แก่  การ
น าเสนอแนวคิดพุทธศาสนาด้วยการสร้างตวัละคร   การน าเสนอแนวคิดพุทธศาสนาด้วยฉาก  การ
น าเสนอแนวคิดพุทธศาสนาด้วยการเล่าเร่ืองย้อนอดีต  และการน าเสนอแนวคิดพุทธศาสนาด้วยช่ือ
เร่ือง  วิธีการน าเสนอแนวคิดพุทธศาสนาดงักล่าวท าให้นวนิยายของแก้วเก้ามีความน่าสนใจ  และ
แสดงให้เห็นความสามารถของผู้ เขียนท่ีสามารถน าหลกัธรรมในพทุธศาสนามาผสานกบัจินตนาการท า
ให้ผลงานของแก้วเก้ามีความโดดเดน่ในด้านความบนัเทิงท่ีสอดแทรกแนวคดิพทุธศาสนาอยา่งเดน่ชดั   

การน าเสนอแนวคิดพุทธศาสนาในนวนิยายของแก้วเก้าแสดงให้เห็นว่า  หลกัธรรมในพุทธ
ศาสนาแทรกซมึอยูใ่นวิถีชีวิตของพทุธศาสนิกชน  เป็นสว่นส าคญัท่ีก าหนดความคิด       ความเช่ือของ
คนไทย  การอ่านนวนิยายในฐานะบนัเทิงคดีจึงเป็นการรับรสความบนัเทิงในขณะเดียวกันก็เป็นการ
รับรู้หลกัธรรมในพทุธศาสนาท่ีสะท้อนผา่นนวนิยายได้เป็นอยา่งดี 
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This thesis aims to analyze the Buddhist concepts and practices in 29 of Kaew 
Kao’s novels. 

The study found that Kaew Kao’s novels are outstanding in terms of Buddhist 
concepts presentation. In addition, 8 aspects of the Buddhist concepts that were found 
includes Impurities, Karma, the round of existences, the three signs of being, the six causes 
of ruin, the eight worldly conditions, conscience and the ten items of meritorious action.  
Kaew Kao clearly presented these Buddhist concepts through conversations and other 4 
methods namely character building, presentation through scenes, flashback stories and 
presentation through story titles.  These presentation methods has made Kaew Kao’s novels 
fascinating and has showed the author ability to incorporate the Dharma principles into own 
imagination. These qualities have enabled Kaew Kao work to become outstanding work in 
terms of entertainment that includes an insertion of Buddhist concepts. 

The Buddhist concept presentation in Kaew Kao novels showed that the Dharma 
principles are rooted in Buddhist ways of life. Moreover, they are also important factors that 
determine thoughts and beliefs of Thai people. Therefore, reading novels as fiction is a way 
to appreciate the pleasure and to conceive Dharma principles reflected in novels. 
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บทที่  1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 
 แก้วเก้า  เป็นนามปากกาหนึ่งในการเขียนนวนิยายของรองศาสตราจารย์  ดร.วินิตา  ดิถียนต์  
ซึ่งได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ  สาขาวรรณศิลป์  ประจ าปี  พ .ศ.2547  ได้รับ
ประกาศเกียรติคุณ  ดังนี้ 
  
          “...คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์ นับเป็นนักเขียนนวนิยายชั้นแนวหน้าคนหน่ึงของไทยที่นักอ่านสนใจ 
 ติดตามผลงานอย่างสม่ าเสมอ  เพราะมีความทันสมัย  สอดแทรกความรู้ทางประวัติศาสตร์   วัฒนธรรม 

ประเพณี วรรณคดี ศิลปะ และยังน าสัจธรรมทางพระพุทธศาสนามาส่ือไว้อย่างเหมาะสม  ผลงานจึงได้ 
รับรางวัลและได้รับการยกย่องจากองค์กรต่าง ๆ มากมาย การสร้างสรรค์งานของคุณหญิงวินิตา  ดิถียนต์   
จึงไม่ได้มีคุณค่าเพียงแต่ให้ความบันเทิงเท่านั้น แต่ยังเติมเต็มคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้อ่านอีกด้วย...” 
 

  จากค าประกาศเกียรติคุณข้างต้น  แสดงให้เห็นถึงความสามารถและความรอบรู้ของ                    
รองศาสตราจารย์  ดร.คุณหญิงวินิตา  ดิถียนต์  ในศาสตร์หลายแขนง เช่น  ประวัติศาสตร์  วรรณคดี  
วิทยาศาสตร์  จิตวิทยา  ศิลปะ  และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  เป็นต้น  โดยมีการน าศาสตร์สาขา
ต่างๆ  ผสมผสานกับจินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีคุณภาพ ท าให้เนื้อเรื่องมีความ
สมจริงน่าเชื่อถือ  ขณะเดียวกันก็เป็นงานประพันธ์ที่มีความสนุกสนาน  ต่ืนเต้น  ชวนติดตาม  จึงได้รับ
ความนิยมอย่างสูงจากผู้อ่านและมีผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งจากภาครัฐและเอกชน  ได้แก่  เรื่องผ้าทอง  
ได้รับรางวัลชมเชยประเภทนวนิยาย  จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ  ประจ าปี  พ.ศ.2537  
เรื่องนิรมิต  ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทนวนิยาย  จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ  ประจ าปี  
พ.ศ.2539  เรื่องแดนดาว  เป็นหนึ่งในหนังสือวิทยาศาสตร์จ านวน  88  เล่ม ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ยกย่องให้เป็นหนังสือดีวิทยาศาสตร์  แสดงภูมิปัญญาไทยเชิงวิทยาศาสตร์ที่คนไทยควรรู้จัก  
นอกจากน้ี  “แก้วเก้า”   ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณท างานตามพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิ  พระบรมราชินีนาถ  ที่มีพระราชด าริให้คนไทยและเยาวชนไทยมีความรู้และซาบซึ้งในคุณค่า
ของประวัติศาสตร์ชาติไทย  โดยเฉพาะวีรกรรมของสมเด็จพระสุริโยทัย  จึงมีพระราชเสาวนีย์ให้    
“แก้วเก้า”  ประพันธ์เป็นนวนิยาย  เมื่อประพันธ์เสร็จแล้ว  “แก้วเก้า”  ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
ลิขสิทธิ์หนังสือบารมีพระแม่ป้อง ปกพื้นธรณิน  ตามอย่างโบราณราชประเพณี  ต่อมาภาควิชา
ภาษาไทย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้พิจารณาหนังสือเรื่องนี้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาประกอบ
วิชาการใช้ภาษาไทย  ในปีการศึกษา 2547  ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
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 “แก้วเก้า”  ผลิตผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องนับต้ังแต่เรื่อง  แก้วราหู  ใน  พ.ศ.2525   และ
ผลงานเรื่องอ่ืนๆ  ที่น าเสนอต้ังแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน รวม  29  เรื่อง  ได้แก่  คนเหนือดวง       
จอมนาง จากฝันสู่นิรันดร  ดอกแก้วการะบุหนิง  แต่ปางก่อน  นาคราช  นางทิพย์   มนตรา  
นิรมิต  ปลายเทียน  ผ้าทอง  พญาปลา  พิมมาลา  เรือนนพเก้า  เรือนมยุรา  วสันต์ลีลา  
วิมานมะพร้าว  หน้ากากดอกซ่อนกลิ่น  หนุ่มทิพย ์ อธิษฐาน  บารมีพระแม่ป้องปกพื้นธรณิน  
แดนดาว  อมตะ  ทางเทวดา เทวาวาด  นิมิตมาร  จงกลกิ่งเทียน  และ เงาพราย  
 มีผู้สนใจศึกษาค้นคว้านวนิยายของแก้วเก้าไว้มากมาย  อาทิ  สะอาด  รอดคง  (2533)  
“วิเคราะห์นวนิยายเหนือธรรมชาติของแก้วเก้า  โดยศึกษาความเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติที่ปรากฏใน   
นวนิยายเหนือธรรมชาติของแก้วเก้า”  กฤษณา  วงษ์รักษ์  (2542)  “วิเคราะห์ความเชื่อที่ปรากฏใน      
นวนิยายเหนือธรรมชาติของ “แก้วเก้า” ระหว่างปี  พ.ศ. 2531 – 2536”  ศนิชา  แก้วเสถียร  (2546)  
วิจัยเรื่อง  “การใช้วิทยาศาสตร์ในนวนิยายของแก้วเก้า”  โดยมุ่งศึกษาการใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ใน
การสร้างองค์ประกอบของนวนิยายเพื่อให้นวนิยายมีความสมเหตุสมผลและสมจริง    จีรณัทย์     
วิมุตติสุข  (2550)  วิจัยเรื่อง  “การใช้วรรณคดีไทยและวรรณกรรมพื้นบ้านในนวนิยายของ  แก้วเก้า”  
โดยศึกษากลวิธีที่แก้วเก้าน าวรรณคดีไทยและวรรณกรรมพื้นบ้านมาใช้ในการสร้างส่วนประกอบของ
จินตนิยาย  ได้แก่  การสร้างโครงเรื่อง  เนื้อเรื่อง  ตัวละคร  ฉากและบรรยากาศ  รัชนีกร  รัชตกรตระกูล  
(2550)   วิจัยเรื่อง  “ฉากในจินตนิยายของแก้วเก้า”  โดยศึกษาวิเคราะห์ที่มาของฉาก  และบทบาทของ
ฉากในจินตนิยายของแก้วเก้า  และดุษฎี  แซ่ตัน  (2551)  วิจัยเรื่อง  “นวนิยายจินตนิมิตของแก้วเก้า : 
การศึกษาด้านกลวิธีการสร้างเรื่องและการน าเสนอเรื่อง”  โดยศึกษา ในประเด็นเกี่ยวกับกลวิธีการ
สร้างเรื่องและการน าเสนอเรื่อง   
 จากงานวิจัยดังกล่าวเป็นการศึกษานวนิยายของแก้วเก้าในประเด็นที่หลากหลาย  ได้แก่  
แนวคิด  ฉาก  กลวิธีการสร้างเรื่องและการเสนอเรื่อง  ผู้วิจัยพบว่านอกจากประเด็นดังกล่าวแล้ว       
นวนิยายของแก้วเก้ายังปรากฏการ  “น าสัจธรรมทางพระพุทธศาสนามาสื่อไว้อย่างเหมาะสม ”       
แก้วเก้าสร้างสรรค์ผลงานโดยน าเอาความรู้ ความคิด ความเชื่อ และความศรัทธาในพระพุทธศาสนา
แทรกลงไปในงานประพันธ์ โดยผ่านแนวคิดหลัก โครงเรื่อง   ตัวละคร และบทสนทนา ตัวอย่างเช่น    
แก้วเก้าเสนอแนวคิดว่า ทุกอย่างล้วนเป็นไปตามกรรม คือผลของการกระท า  ดังปรากฏในเรื่อง    
บารมีพระแม่ป้องปกพื้นธรณิน  
 

“...ทุกส่ิงทุกอย่างล้วนเป็นไปตามกรรม...อันได้แก่การกระท าของตนเอง ไม่ว่าในอดีตกาล
หรือปัจจุบันกาล ผู้ไม่ประมาทจะท าตนให้พร้อมเสมอ โยมทั้งสองเป็นผู้ประพฤติดีประพฤติชอบ
แล้ว ขอให้กลับไปด้วยดีเถิด อย่าได้เสียใจต่อส่ิงใดเลย ส่ิงเหล่านี้อยู่นอกวิสัยที่โยมจักแก้ไขได้” 

                                                                                               (แกว้เกา้. 2547, 210 ) 
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จากตัวอย่างข้างต้น เป็นตอนที่พระมหานาคเทศนาสั่ งสอนปวินทร์และพัตราที่เดินทาง
จากโลกปัจจุบันกลับไปในสมัยกรุงศรีอยุธยา และได้เข้าเฝ้ากราบบังคมทูลสมเด็จพระสุริโยทัยถึง
เภทภัยที่เกิดขึ้นกับพระองค์ และอนาคตของบ้านเมือง แต่มิอาจทัดทานพระองค์ หรือเปลี่ยนแปลง
สถานการณ์ในอดีตได้ 

แก้วเก้าเสนอแนวคิดเรื่องกรรมว่าการท าดีย่อมได้รับผลดีตอบแทน การท าชั่วย่อมได้รับผล
ชั่วตอบแทน ดังที่ปรากฏในเรื่อง ผ้าทอง จากเหตุการณ์ที่แม่ชีเจริญมารดาของอุมาพูดกับมารตี อดีต
ลูกสะใภ้  เพื่อแสดงให้เห็นว่ากรรมของใครก็เป็นของคนนั้นไม่เปลี่ยนแปลง เป็นเรื่องเฉพาะตัวของ
ผู้กระท าเท่านั้น   
 

“ฉันไม่ประหลาดใจเลย ที่ตอนท้าย เธอกับอุมากลับมาเป็นคู่แข่งกันอีกจนได้ เรื่องนี้ฉันไม่
โทษความบังเอิญหรือโชคชะตาอย่างใดทั้งส้ิน ฉันเชื่อว่าเป็นความตั้งใจของมนุษย์ด้วยกันเอง 
เมื่อตัดสินใจท าอะไรลงไป แต่ฉันจะพูดเรื่องหนึ่งคือ ฉันเชื่อเรื่องบาปกรรม ไม่ได้ค านึงว่าเป็น
กรรมเก่าที่ท าไว้แต่ชาติก่อนให้อ้อมค้อมไปก่อน เพราะมันยืนยันกันไม่ได้ เอาชาตินี้ให้เห็น
จะแจ้งลงไปน่ีแหละ...” 

 สีหน้ามาลตีไม่ดี เพราะไม่รู้ว่าอีกฝ่ายจะมาไม้ไหน เดาว่าไม่ได้มาดีอย่างแน่นอน 
“พ่อแม่ท าบาปกรรมไว้ บาปก็ตกทอดถึงลูก พ่อขี้เมาหัวราน้ า ลูกโตขึ้นก็กินเหล้าเหมือนกัน

เพราะเห็นจากพ่อ ถ้าพ่อใจบุญสุนทานเอาลูกไปวัดตั้งแต่เล็กๆ โตขึ้นลูกก็ยึดวัดเป็นที่พึ่งทางใจ
ได้มากกว่าที่อื่น เธอมีลูกสาว สังเกตบ้างหรือเปล่าว่ายายดาวคิดอย่างไรกับเรื่องของเธอ” 

                                                                                             (แก้วเก้า. 2539, 715) 
 

แก้วเก้าแสดงให้เห็นว่า ทุกอย่างในโลกล้วนเป็นอนิจจัง ไม่มีอะไรเที่ยงแท้ มีเกิด มีดับ            
มีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังเช่นที่ปรากฏในเรื่อง เรือนมยุรา ที่ นกยูง ตัวละครเอกของเรื่องอยู่ใน
สมัยกรุงศรีอยุธยาที่เจริญรุ่งเรือง เมื่อกาลเวลาผ่านไป อยุธยาล่มสลาย นกยูงได้กลับไปเห็นซาก
ปรักหักพังของอยุธยาในยุคปัจจุบัน ซึ่งผู้เขียนน าเสนอแนวคิดดังกล่าวผ่านตัวละคร ดังนี้ 
 

...ส่ิงที่เหลืออยู่ในสายตาของหญิงสาว ไม่ผิดอะไรกับป่าช้าของอาณาจักรอันเคยเป็นความ
งามอันสูงสุด...ทุกส่ิงแม้จะบูรณะเอาไว้แล้ว แต่ก็สุดฝีมือ สุดความฝันของมนุษย์ที่จะจ าลอง
ออกมาให้ถึงรูปเดิมของกรุงแก้ว แม้เพียงครึ่งเดียว... 

“นกยูง…” พระนายพร่ ากระซิบปลอบ บีบมือเย็นซีดนั้นไว้ราวกับจะถ่ายทอดความอบอุ่น
ให้มากที่สุด... “หักใจเสียบ้างเถิดไม่มีอะไรต้องกลัว...ของทุกอย่างมันเป็นอนิจจังอย่างนี้เอง” 

“หากทุกอย่างเป็นอนิจจังแล้ว ไฉนนกยูงจึงไม่ตายดับไปพร้อมกับสรรพส่ิงดังที่เห็นน้ีเล่า” 
               พระนายบีบมือหญิงสาวแน่นขึ้น ใจหายวาบเมื่อได้ยินค าถามทอดอาลัย 
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“ เพราะชะตากรรมของนกยูงยังไม่ถึงที่ตายดับไปพร้อมกับคนอื่น ในเมื่อรอดมาได้ ...ก็
อย่าไปคิดถึงส่ิงที่แล้วมาแล้ว ท าปัจจุบันให้ถึงพร้อมอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ดีกว่า” 

                                                                                    (แก้วเกา้. 2548, 503 - 505) 
 

 แก้วเก้าเสนอแนวคิดเรื่องอบายมุข  6  ในเรื่อง  คนเหนือดวง โดยใช้บทสนทนาของตัวละคร  
จากเหตุการณ์ตอนที่ลินจงชวนโพนไปเที่ยวในเมืองแล้วไปมีเรื่องชกต่อยกับกลุ่มวัยรุ่นอันธพาล 
 

“เอ็งอย่าเถียงข้า  ไม่มีใครบังคับเอ็งนะเว้ย  เอ็งสมัครใจไปเองก็ท าเรื่องเองด้วย  คนอื่นน่ะมัน 
เป็นส่วนประกอบ  เอ็งถามข้าว่ามันจะมียังงี้อีกไหม  ข้าก็ตอบว่าตราบใดที่เอ็งยังเกี่ยวข้องกับ
อบายมุข  6  ประการ  คือ  กินเหล้า  เที่ยวกลางคืน  เที่ยวดูการละเล่น  ติดการพนัน  คบคนชั่ว  
เกียจคร้านการท างาน  ชีวิตเอ็งก็ต้องเดือดร้อนอยู่เสมอไม่หลีกพ้น” 

  (แกว้เกา้. 2551, 82-83) 
 

เรื่องจากฝันสู่นิรันดร  ในตอนสุดท้ายของเรื่องจากค าพูดของคุณเชื้อที่บวชเป็นพระภิกษุ  
แสดงหลักธรรมผ่านบทสนทนาโดยตรง  เพื่อเป็นข้อคิดแก่ผู้อ่านว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเรานั้น  
เกิดขึ้นเพราะใจของเราเอง  ไม่มีใครท าให้ทุกข์หรือสุขได้นอกจากใจของเรา  ซึ่งในพระสุตตันตปิฎก
กล่าวถึงทุกข์ที่เกิดจากความรักคือ  “...ความประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์...” (พระไตรปิฎก เล่ม
ที่ 10 , 2539 : 402) ดังนั้นบุคคลที่มีความรักย่อมเป็นทุกข์  ทั้งทุกข์ที่เกิดจากการไม่ประสบกับผู้ที่รัก  
และทุกข์จากการพลัดพรากจากคนท่ีรัก  ดังความว่า 
 
  คุณเชื้อนิ่งไปนิดหนึ่ง  สายตาบอกความเห็นอกเห็นใจมากขึ้น  แล้วตอบช้าๆ  ว่า 

“การพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์  การประสบกับส่ิงที่ไม่รักเป็นความทุกข์  ทุกข์นั้นเป็นของคู่
กับปุถุชนผู้ยังมีรักโลภโกรธหลง  เมื่อสิ่งใดไม่เป็นอย่างใจก็เกิดความทุกข์  อย่าว่าแต่ประสกเลย  
อาตมาเองก็ทุกข์มากมายแล้ว  ทุกข์ขนาดที่ว่าไม่ใช่คิดจะฆ่าตัวตายอย่างเดียว  อยากจะฆ่าคน
อื่นให้ตายไปเสียด้วย  เพราะเขาท าให้เสียใจ  อับอาย  แค้นใจแสนสาหัส” 
 ตรัยยังคงพูดไม่ออก  ก้มหน้าลงต่ า...อะไรอย่างหน่ึงคล้ายปลายมีด  สะกิดความทรงจ าจน
แปลบปลาบ 
“เดชะบุญ  ไม่ทันเป็นบ้าไปเสียก่อน  เข้าวัดมาพบสมเด็จฯ  ท่าน  ท่านเตือนสติว่าอารมณ์
ทั้งหมดนี้เกิดจากตัวเราเองแท้ๆ  ไม่ใช่คนอื่น  ถ้าใจไม่ยอมรับความทุกข์เข้ามา  ทุกข์ก็เข้ามา
ไม่ได้  นี่อาตมาไปเปิดใจรับเข้ามาเอง  ไปหลงยึดมั่นว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นสิทธิ์ของอาตมา  ถือ
ว่าเกียรติยศเป็นของมีจริง  ถือว่าถูกลบหลู่  ถูกแย่งชิง  ทั้งหมดนี้หากว่าไม่ถือ  ก็ไม่เจ็บปวด 
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ถ้าเป็นเรื่องเกิดกับคนอื่นอาตมาก็เฉยๆ  เกิดกับตัวเองถึงได้เดือดดิ้น  เพราะยึดมั่นว่าทุกอย่าง
ควรจะเป็นไปตามใจตัวเอง  เมื่อไม่เป็นอย่างใจก็แทบจะเสียสติเอา” 

(แกว้เกา้. 2547, 577-578) 

 
 ในเรื่องทางเทวดา  แก้วเก้าเสนอแนวคิดในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดหรือสังสารวัฏ  ซึ่ง
เป็นแนวคิดหนึ่งในพุทธศาสนา  เป็นวัฏจักรที่หมุนเวียนไปไม่สิ้นสุด  ในนวนิยายหลายเรื่อง  เช่น    
ทางเทวดา  แต่ปางก่อน  และเรือนมยุรา  โดยแสดงให้เห็นผ่านการเวียนว่ายตายเกิดของตัวละคร  
ซึ่งกลับชาติมาเกิดในอีกสมัยหนึ่ง  
  

ผู้วิจัยพบว่ามีผู้ศึกษาวิจัยนวนิยายของแก้วเก้าเป็นจ านวนมาก  แต่ยังไม่มีผู้ใดศึกษาเกี่ยวกับ
การเสนอแนวคิดพุทธศาสนา  ผู้วิจัยต้องการศึกษาแนวคิดพุทธศาสนาในนวนิยายของแก้วเก้า  ซึ่งจะ
ท าให้เข้าใจแนวคิดพุทธศาสนาและวิธีการน าเสนอแนวคิดพุทธศาสนาในนวนิยายของแก้วเก้าที่
สะท้อนให้เห็นทัศนคติด้านพุทธศาสนาและศิลปะในการประพันธ์ของแก้วเก้าในการถ่ายทอดเรื่องราว
ได้เหมาะสมและน่าสนใจ   

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 แนวคิดพุทธศาสนา  หมายถึง  หลักธรรมทางพุทธศาสนาที่ปรากฏในนวนิยายของแก้วเก้า   
 
สมมติฐานในการศึกษาค้นคว้า 
 นวนิยายของแก้วเก้ามีเนื้อหาหลากหลาย  ปรากฏแนวคิดพุทธศาสนาอย่างเด่นชัดซึ่งมีการ
น าเสนออย่างน่าสนใจ  สะท้อนทัศนคติและศิลปะในการประพันธ์ของผู้เขียนเป็นอย่างดี 
  
ความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 
 การศึกษาครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ต้ังความมุ่งหมายไว้  ดังนี้ 

1. เพื่อศึกษาแนวคิดพุทธศาสนาที่ปรากฏในนวนิยายของแก้วเก้า   
2. เพื่อศึกษาการน าเสนอแนวคิดพุทธศาสนาในนวนิยายของแก้วเก้า 
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ความส าคัญของการศึกษาค้นคว้า 
 การศึกษาครั้งนี้ท าให้ทราบว่าแนวคิดพุทธศาสนาและวิธีการน าเสนอแนวคิดพุทธศาสนา 
ในนวนิยายของแก้วเก้ามีความหลากหลายอันเป็นลักษณะเด่น 
 
ขอบเขตการศึกษาค้นคว้า 

การศึกษาครั้งนี้  ผู้วิจัยใช้ข้อมูลจากนวนิยายของแก้วเก้า  ที่จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มและตีพิมพ์   
ต้ังแต่  พ.ศ.2525  ถึง  พ.ศ.2553  จ านวน 29  เรื่อง  ได้แก่ 
 1.  แก้วราห ู  
 2.  คนเหนือดวง 
 3.  จอมนาง  
 4.  จากฝันสู่นิรันดร 
 5.  ดอกแก้วการะบุหนิง 
 6.  แต่ปางก่อน 
 7.  นาคราช 
 8.  นางทิพย ์
 9.  มนตรา 
 10.นิรมิต 
 11.ปลายเทียน 
 12.ผ้าทอง 
 13.พญาปลา 
 14.พิมมาลา 
 15.เรือนนพเก้า 
 16.เรือนมยุรา 
 17.วสันต์ลีลา 
 18.วิมานมะพร้าว 
 19.หน้ากากดอกซ่อนกลิ่น 
 20.หนุ่มทิพย์ 
 21.อธิษฐาน 
 22.บารมีพระแม่ป้อง  ปกพื้นธรณิน 
 23.แดนดาว 
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 24.อมตะ 
 25.ทางเทวดา 
 26.เทวาวาด 
 27.นิมิตมาร 
 28.จงกลกิ่งเทียน 
 29.เงาพราย 
 
วิธีด าเนินการศึกษาค้นคว้า 

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยเอกสาร  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับนวนิยายของแก้วเก้า 
2. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับแนวคิดพุทธศาสนา 
3. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับแนวคิดและการน าเสนอแนวคิด 
4. ศึกษานวนิยายของแก้วเก้าจ านวน  29  เรื่อง 
5. วิเคราะห์แนวคิดและวิธีการเสนอแนวคิดพุทธศาสนาในนวนิยายของแก้วเก้า 
6. เสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าแบบพรรณนาวิเคราะห์ 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  
การศึกษาแนวคิด  และวิธีการเสนอแนวคิดในนวนิยายของแก้วเก้า  ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร

และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  น าเสนอตามหัวข้อต่อไปนี้ 
 

1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวนิยายของแก้วเก้า 
 1.1  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับนวนิยายของแก้วเก้า 
 1.2  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวนิยายของแก้วเก้า 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดพุทธศาสนา 
 2.1  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดพุทธศาสนา 
 2.2  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดพุทธศาสนา 
  
 
1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวนิยายของแก้วเก้า 
 1.1  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับนวนิยายของแก้วเก้า 
  นวนิยายเป็นวรรณกรรมประเภทเรื่องสมมุติ (Fiction)  ที่แต่งเป็นร้อยแก้วขนาดยาวตามแบบ
ตะวันตก (สายทิพย์  นุกูลกิจ. 2543 : 171)  นวนิยายจึงเป็นเรื่องราวที่ผู้ประพันธ์จ าลองมาจากชีวิตจริง  
มีเจตนาเพื่อให้ผู้ อ่านได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน  ขณะเดียวกันก็ได้รับความรู้ เกี่ยวกับ
ประสบการณ์ของชีวิต  ได้คติธรรมที่พึงยึดถือหรือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตไปพร้อมกัน  
(ธัญญา  สังขพันธานนท์. 2539 : 161)   
  แก้วเก้า  เป็นนามปากกาหนึ่งของรองศาสตราจารย์  ดร.วินิตา  ดิถียนต์  ที่ใช้ในการสร้างสรรค์
นวนิยายจนได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ  สาขาวรรณศิลป์  ประจ าปี  2547  ซึ่งความ
ตอนหนึ่งในค าประกาศเกียรติคุณ  กล่าวว่าแก้วเก้าได้น าความรู้ทางประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม  
ประเพณี  วรรณคดี  ศิลปะ  และสัจธรรมทางพุทธศาสนามาสื่อไว้อย่างเหมาะสม  ซึ่งสอดคล้องกับ
ความเห็นของยุรฉัตร บุญสนิท  และอิงอร  สุพันธุ์วนิช  โดยในส่วนของยุรฉัตร  บุญสนิท  (2530 : 75-
85)  กล่าวว่า  
 

 “การศึกษานวนิยายของแก้วเก้า  แสดงให้เห็นความสามารถของผู้เขียนในการน าความรู้สาขาต่างๆ  
ผนวกเข้ากับจินตนาการ  ท าให้นวนิยายมีความสมจริงอย่างมีเหตุมีผล  ผู้อ่านได้รับความบันเทิงพร้อม
สาระแง่คิดที่แฝงอยู่ในนวนิยาย  อาทิ  เรื่องแก้วราหู  มีแนวคิดเกี่ยวกับกฎแห่งกรรม  การเวียนว่ายตาย
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เกิด  โดยน าผลกรรมดีและกรรมชั่วของมนุษย์มาสอดแทรกให้เข้ากับเรื่องโรแมนติก  คือ  สร้างความ
ผูกพันของหนุ่มสาวตั้งแต่พบกัน  ก่อนมาผสมกับอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ในทางไสยศาสตร์  ในเรื่องนางทิพย์  
เป็นการอธิบายถึงความลึกลับของสิ่งเหนือธรรมชาติด้วยวิธีการทางไสยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ปนกนั มี
แนวคิดเกี่ยวกับพุทธศาสนาเรื่องไตรภูมิ  โดยสร้างให้ตัวละครที่มีชีวิตอยู่คนละภูมิมาสัมพันธ์กัน   เรื่อง
มนตรา  เป็นเรื่องต่อเนื่องมาจากนางทิพย์  ซึ่งผู้เขียนได้น าเอาตัวเอกในเรื่องมาใช้สัญลักษณ์  เพื่อ
แสดงให้เห็นว่า  การลุ่มหลงในส่ิงเหนือธรรมชาติเป็นอ านาจวิเศษ  สุดท้ายส่ิงนั้นก็จะกลับมาท าร้ายผู้นั้น 
ส่วนเรื่อง  จอมนาง  ผู้เขียนยังคงน าเรื่องจิตวิทยามาใช้ในการด าเนินเรื่องโดยการก าหนดให้   ตัวเอก
สามารถใช้พลังจิตเคลื่อนย้ายวัตถุ”   

  
ในส่วนของอิงอร  สุพันธุ์วนิช  (2547: 236-290)  กล่าวว่า   
 

“แก้วเก้ามีวิธีการสร้างเนื้อเรื่องให้สนุกสนานและน่าสนใจ  แก้วเก้ามักน าเอาเรื่องที่อยู่ในความสนใจ
ของคนท่ัวๆ  ไปเขียน  เช่น  เรื่องของความเชื่อ  วรรณคดี  หรือประวัติศาสตร์ที่หาค ายืนยันว่าจริงมาสร้าง
และผูกเรื่องได้อย่างน่าสนใจ  และน่าติดตาม  รวมถึงกลวิธีต่างๆ  ที่ผู้เขียนเลือกมาใช้นั้น  ก็สามารถ
เลือกได้อย่างเหมาะสม  มีการอ้างอิงประวัติศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และวรรณคดี ให้เข้ากับเนื้อหาและ
บรรยากาศของเรื่องเป็นอย่างดี  ท าให้ผู้อ่านสามารถเข้าไปในโลกของจินตนาการของผู้เขียนได้”   

 

 ดังนั้น  นวนิยายของแก้วเก้าจึงมีคุณค่าทั้งด้านความบันเทิง  และแฝงด้วยสาระข้อคิดให้
คุณค่าทางสติปัญญาแก่ผู้อ่าน     
 จากเอกสารที่ เกี่ยวกับนวนิยายของแก้วเก้าสรุปได้ว่า  นวนิยายของแก้วเก้า  มีความ
สนุกสนาน  ต่ืนเต้น  ระทึกใจ  และแฝงด้วยสาระแนวคิดอันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน  เช่น  แนวคิด
เกี่ยวกับกฎแห่งกรรม  การเวียนว่ายตายเกิด  และแนวคิดที่มาจากพุทธศาสนาเรื่องไตรภูมิ  แก้วเก้ามี
วิธีการน าเสนอเรื่องให้มีความสมจริงโดยมีการอ้างอิงประวัติศาสตร์  วรรณคดี  วิทยาศาสตร์และ       
พลังจิต  ได้อย่างเหมาะสมกับเนื้อหาและบรรยากาศของเรื่อง 
  
 1.2  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับนวนิยายของแก้วเก้า 

สะอาด  รอดคง  (2533)  วิจัยเรื่อง  “วิเคราะห์นวนิยายเหนือธรรมชาติของแก้วเก้า” โดยศึกษา
จากนวนิยายของแก้วเก้า 7  เรื่อง  ได้แก่  แก้วราหู  นางทิพย์  แต่ปางก่อน  จอมนาง  มนตรา         

หนุ่มทิพย์  และแดนดาว  ในประเด็นเรื่องกลวิธีการแต่งด้านแก่นเรื่อง  โครงเรื่อง  ตัวละคร  บท
สนทนา  ฉาก  และบรรยากาศ  รวมทั้งประเมินคุณค่าด้านต่างๆ  นอกจากนี้ยังศึกษาความเชื่อเรื่อง            
เหนือธรรมชาติที่ปรากฏในนวนิยายทั้ง  7  เรื่อง  โดยศึกษาความเชื่อ  6  ประเภท  ได้แก่  ความเชื่อ
เรื่องโชคชะตาของมนุษย์  ความเชื่อเรื่องเวทมนตร์คาถาและเครื่องรางของขลัง  ความเชื่อเรื่อง        
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ลางสังหรณ์  และความฝัน  ความเชื่อเรื่องอ านาจจิต  ความเชื่อเรื่องอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์  และความเชื่อ
เกี่ยวกับชีวิตหลังความตาย  ผู้วิจัยพบว่า  แก้วราหู  นางทิพย์  จอมนาง  มนตรา  และแดนดาว  มี
ความเชื่อครบทั้ง  6 ประการ  หนุ่มทิพย์  ไม่ปรากฏความเชื่อเรื่องลางสังหรณ์และความฝัน          
แต่ปางก่อน  ไม่ปรากฏความเชื่อเกี่ยวกับโชคชะตามนุษย์  ความเชื่อเรื่องเวทมนต์คาถา  และ
เครื่องรางของขลัง  ผู้แต่งใช้เทคนิคการประพันธ์เรื่องได้เป็นอย่างดี  จึงท าให้เรื่องสมจริง  สนุกสนาน  
เร้าใจให้ติดตามอ่านนวนิยายท้ัง  7  เรื่อง  มีคุณค่าทั้งในด้านอารมณ์และสติปัญญา   
 กฤษณา  วงษ์รักษ์  (2542)  วิจัยเรื่อง  “การวิเคราะห์ความเชื่อที่ปรากฏในนวนิยายเหนือ
ธรรมชาติของ  “แก้วเก้า”  ระหว่างปี  พ.ศ.2531 – 2536”  โดยศึกษาจากนวนิยายของแก้วเก้า             
7  เรื่อง ได้แก่  วิมานมะพร้าว  คนเหนือดวง  จากฝันสู่นิรันดร  นาคราช  หน้ากาก           

ดอกซ่อนกลิ่น  ผ้าทอง  และนิรมิต  พบว่า  ความเชื่อที่ปรากฏมี  6 ประการ  ได้แก่  ความเชื่อ
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา  ความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจ้าด้านลักษณะของเทพเจ้าและอ านาจเหนือ
ธรรมชาติของเทพเจ้า  ความเชื่อเกี่ยวกับมิติเวลาด้านมิติเวลาของอดีต  ความเชื่อเกี่ยวกับโหราศาสตร์
ด้านโชคชะตาของมนุษย์  อ านาจพรหมลิขิตและดวงดาว  ความฝันและการท านาย  ลางสังหรณ์และ
การพยากรณ์  ความเชื่อเกี่ยวกับไสยศาสตร์ด้านลัทธิทางไสยศาสตร์เวทมนตร์  คาถาอาคม  พิธีกรรม
ทางไสยศาสตร์  เครื่องรางของขลังและของปลุกเสกภูติผีและวิญญาณ  และความเชื่อเกี่ยวกับอ านาจ
พลังจิต  ทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อที่ผูกพันอยู่กับวิถีการด าเนินชีวิตของคนในสังคมไทยมาช้านานต้ังแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน  มีการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยก็แต่เพียงวิธีการแสดงออกของความเชื่อ           
บางประการเท่านั้น 
 ศนิชา  แก้วเสถียร  (2546)  วิจัยเรื่อง  “การใช้วิทยาศาสตร์ในนวนิยายของแก้วเก้า”  โดย
ศึกษาจากนวนิยาย  7  เรื่อง  ได้แก่  นางทิพย์  จอมนาง  มนตรา  แดนดาว  จากฝันสู่นิรันดร  

หน้ากากดอกซ่อนกลิ่น  และนิรมิต ผลการวิจัยพบว่าแก้วเก้าใช้ความรู้และวิธีการทางวิทยาศาสตร์
ในการประพันธ์นวนิยาย  จ าแนกได้  7  ประเภท  ได้แก่  ความรู้เรื่องปรจิตวิทยา : พลังจิตอีเอสพี    
การสะกดจิต  และตาทิพย์  ภาพถ่ายเกอร์เลียน  เอกภพคู่ขนาน  ทฤษฎีเอกซตราไดเมนชันเวิล์ด  
ทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษ : อวกาศและเวลา  ทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ : แนวความคิดแบบจิต
วิเคราะห์  และสารพิเศษแทนทาลัม  กล่าวได้ว่าแก้วเก้ามีความสามารถในการผสานวิทยาศาสตร์ให้
เข้ากับจินตนาการได้อย่างผสมกลมกลืน   นวนิยายทั้ง  7  เรื่องนี้มีคุณค่าในด้านให้ความบันเทิง ซึ่ง
เกิดจากความระทึกใจ  อารมณ์สะเทือนใจ  และการใช้จินตภาพ  อีกทั้งยังมีคุณค่าด้านความสม
เหตุผลและสมจริง  และคุณค่าด้านบันทึกเหตุการณ์ทางวิทยาศาสตร์ในช่วงเวลาที่ประพันธ์นวนิยาย   
 จีรณัทย์  วิมุตติสุข  (2550)  วิจัยเรื่อง  “การใช้วรรณคดีไทยและวรรณกรรมพื้นบ้านใน         
นวนิยายของแก้วเก้า”  โดยศึกษากลวิธีที่แก้วเก้าน าวรรณคดีไทยและวรรณกรรมพื้นบ้านมาใช้ในการ
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สร้างส่วนประกอบของจินตนิยาย  ได้แก่  การสร้างโครงเรื่อง  เนื้อเรื่อง  ตัวละคร  ฉากและบรรยากาศ  
จากนวนิยายของแก้วเก้า  13  เรื่อง  ได้แก่  แก้วราหู  นางทิพย์  มนตรา  หนุ่มทิพย์  นาคราช  
เรือนมยุรา  อมตะ เรือนนพเก้า  ดอกแก้วการะบุหนิง  ปลายเทียน  พิมมาลา  ทางเทวดา  
และเทวาวาด  ผลการวิจัยพบว่า  ในส่วนของการสร้างโครงเรื่อง  แก้วเก้าน าเค้าเหตุการณ์ส าคัญใน
วรรณคดีไทยและวรรณกรรมพื้นบ้านมาสร้างเป็นเหตุการณ์ในจินตนิยาย  และสร้างตัวละครขึ้นใหม่ 
จินตนิยายท่ีแก้วเก้าสร้างโครงเรื่องด้วยวิธีนี้มี  3  เรื่อง  ได้แก่  เรือนนพเก้า  อาศัยเค้าจากกากีกลอน
สุภาพ  พิมมาลา  อาศัยเค้าจากอิลราชค าฉันท์  และทางเทวดา  อาศัยเค้าจากกลอนอ่านเรื่องท้าวก่ า
กาด า  ชาดกล้านนาไทยเรื่องก่ ากาด า  และบทละครเรื่องสังข์ทอง  ส่วนปลายเทียน  แก้วเก้าสร้าง
โครงเรื่อง  นี้ขึ้นใหม่โดยอาศัยพื้นฐานบางส่วนจากเสภาขุนช้างขุนแผนแต่มีเนื้อหาเป็นอิสระจากเรื่อง
เดิมในขณะเดียวกันตัวละครทั้งที่จ าลองภาพจากเสภาขุนช้างขุนแผน  และจากโครงเรื่องย้อนยุคที่
สร้างขึ้นใหม่ก็เดินทางผ่านมิติมามีปฏิสัมพันธ์กับตัวละครยุคปัจจุบันอีกชุดหนึ่งในสถานการณ์ของโลก
ยุคปัจจุบัน  ท าให้ตัวละครทั้ง  3  ชุดนี้มีบทบาทเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน  แก้วเก้ายังได้ใช้เนื้อหา
ส่วนย่อยจากวรรณคดีไทยและวรรณกรรมพื้นบ้านในการสร้างบางช่วงของเนื้อเรื่อง  เช่น  การน าเรื่อง
มณีรัตนะจากไตรภูมิกถาและตราพระราหูจากเรื่องพระอภัยมณี  มาสร้างเป็นแก้ววิเศษในจินตนิยาย
เรื่อง    แก้วราหู  การน าเนื้อหาเรื่องนาคสร้างเมืองจากต านานเมืองที่มีอยู่จริง  มาสร้างเป็นต านาน
เมืองมายในเรื่องนาคราช  เป็นต้น  ในส่วนของการสร้างตัวละคร  แก้วเก้าใช้วิธีจ าลองภาพตัวละครใน
วรรณคดีไทยและวรรณกรรมพื้นบ้านมาแสดงบทบาทในจินตนิยาย  เช่น  การจ าลองขุนแผนและเถร
ขวาดจากเสภาขุนช้างขุนแผน  ในเรื่องปลายเทียน การสร้างตัวละครย้อนยุคโดยอาศัยเค้าบางอย่าง
จาก เรื่องเดิม  เช่น  คุณหญิงผอบแก้วในเรื่องเรือนนพเก้า  อาศัยเค้าจากนางกากีในกากีกลอนสุภาพ          
เจ้าสร้อยสุมาลีในเรื่องปลายเทียน  อาศัยเค้าจากนางสร้อยฟ้าในเสภาขุนช้างขุนแผน  และการสร้าง
ตัวละครในยุคปัจจุบันโดยอาศัยเค้าจากเรื่องเดิมให้มีลักษณะส าคัญบางประเด็นคล้ายตัวละครจาก
เรื่องเดิม  เช่น  สาแคนในเรื่องทางเทวดา  โดยอาศัยเค้าจากพระสังข์  ในบทละครเรื่องสังข์ทอง  และ
ก่ ากาด าจากกลอนอ่านท้าวก่ ากาด า  และชาดกล้านนาไทยเรื่องก่ ากาด า  ในส่วนของการสร้างฉาก  
แก้วเก้าใช้วิธีการจ าลองฉากในวรรณคดีไทยและวรรณกรรมพื้นบ้านมาปรากฏในจินตนิยาย  เพื่อให้
เนื้อเรื่องมีความน่าเชื่อถือ และมีบรรยากาศที่สอดคล้องกัน  เช่น  การจ าลองฉากป่าที่เคยปรากฏใน
วรรณคดีไทยเรื่องเสภาขุนช้างขุนแผนมาใช้เป็นฉากในตอนที่เจ้าสร้อยสุมาลีก าลังเดินทางหลบหนี
ขุนแผนในเรื่องปลายเทียน  เป็นต้น  แก้วเก้าเสนอแนวคิดและมุมมองใหม่เกี่ยวกับวรรณคดีไทยและ
วรรณกรรมพื้นบ้าน  เช่น  การกลายเป็นชายรูปงามของสาแคน   ที่เปรียบได้กับการถอดรูปเป็นทองใน
บทละครเรื่องสังข์ทอง และการถอดเสื้อด าของก่ ากาด าในกลอนอ่านท้าวก่ ากาด าและชาดกล้านนา
ไทยเรื่องก่ ากาด า  เพื่อแสดงให้เห็นว่า  “การกลายร่างเป็นชายรูปงาม”  หรือ  “การถอดรูปเป็นทอง”  



 12 

ของสาแคนนั้น  หมายถึง  การที่คุณงามความดีและคุณสมบัติที่ดีงาม  ตลอดจนสติปัญญาและความรู้
ความสามารถที่สาแคนได้สั่งสมโดยใช้เวลาทั้งชีวิตเกิดเป็นผลที่ผู้อ่ืนมองเห็นได้อย่างชัดเจน  เรื่อง
เรือนนพเก้า  แก้วเก้าน าเสนอเรื่องราวของผอบแก้ว  ที่มีชีวิตคล้ายกับนางกากี  โดยหาเหตุผลอธิบาย
การกระท าของผอบแก้ว  และสร้างเรื่องให้ผอบแก้วรู้สึกผิด  เรื่อง พิมมาลา    แก้วเก้าน าประเด็นที่ชาย
ถูกสาปให้กลายเป็นหญิงจากอิลราชค าฉันท์  มาแสดงอย่างมีเหตุมีผลว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจาก
การกระท าความผิดบาปที่เขาได้กระท ากับผู้หญิง  และในที่สุดตัวเอกของเรื่องก็ได้เรียนรู้และ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติที่มีต่อผู้หญิง  แม้จะได้คืนร่างกลับเป็นชายแล้วก็ตาม  แก้วเก้าสามารถใช้ข้อมูล
ทางวรรณคดีในการสร้างสรรค์ผลงาน  โดยปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมรายละเอียดให้สมเหตุสมผล  
สอดคล้องกับปัจจุบัน  เพื่อให้ผู้อ่านในปัจจุบันยอมรับเนื้อหาจากวรรณคดีได้ง่ายขึ้น 

รัชนีกร  รัชตกรตระกูล  (2550)  วิจัยเรื่อง  “ฉากในจินตนิยายของแก้วเก้า”  โดยศึกษา
วิเคราะห์ที่มาของฉาก  และบทบาทของฉากในจินตนิยายของแก้วเก้า   จากนวนิยายของแก้วเก้า
จ านวน  13  เรื่อง  ได้แก่  นางทิพย์  หนุ่มทิพย์  ปลายเทียน  แก้วราหู  จอมนาง  นาคราช  

นิรมิต  อมตะ  ดอกแก้วการะบุหนิง  แต่ปางก่อน  มนตรา  เรือนมยุรา  และเรือนนพเก้า  
ผลการวิจัยพบว่า  ฉากในจินตนิยายของแก้วเก้า  แบ่งตามที่มาได้  4  ประเภท  ได้แก่  ฉากที่มาจาก
หลักฐานประวัติศาสตร์  ฉากที่มาจากความเชื่อเรื่องนรก – สวรรค์  ฉากที่มาจากสถานที่จริง  และฉาก
ที่มาจากวรรณคดี  แก้วเก้าสร้างฉากโดยมีที่มาหลากหลาย  เพื่อสนับสนุนความเป็นไปได้ของตัวละคร
เหนือธรรมชาติ  เหตุการณ์เหนือธรรมชาติ  และของวิเศษ  การปรากฏตัวของตัวละครเหนือธรรมชาติ  
เช่น  เทพ  พญานาค  วิญญาณ  หรือตัวละครจากวรรณคดี  แก้วเก้าจะเลือกใช้ฉากสถานที่ต่างๆ  เช่น  
สวรรค์  ทะเลสาบ  โคกเก่าแก่รกร้าง  หรือป่าในวรรณคดี  สร้างความรู้สึกคล้อยตามและความเป็นไป
ได้ให้แก่ผู้อ่านว่าตัวละครมีความสมจริง  ส่วนการปรากฏเหตุการณ์เหนือธรรมชาติ  เช่นการระลึกชาติ  
การเนรมิตภาพวาดให้มีชีวิต  แก้วเก้าเลือกใช้ฉากเพื่ออธิบายความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์เหนือ
ธรรมชาติจะเกิดขึ้น  เช่น  ฉากสวรรค์อธิบายความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ระลึกชาติ  หรือการเลือก
บ้านที่ตัวละครคุ้นเคยให้เป็นสถานที่ตัวละครระลึกชาติได้  การสร้างฉากประเทศสมมติเพื่อรองรับ
เหตุการณ์เนรมิตภาพวาดให้มีชีวิต  การปรากฏของวิเศษ  เช่น  น้ าอมฤต  ที่ท าให้ผู้ด่ืมเป็นอมตะได้  
แก้วเก้าเลือกใช้ฉากสถานที่สอดคล้องกับการปรากฏของวิเศษ  คือ  น้ าอมฤตที่มีอยู่ในแว่นแคว้น
อินเดียโบราณ  เพื่ออธิบายความเป็นไปได้ของของวิเศษว่าปรากฏอยู่ได้ในดินแดนที่ผู้เขียนสร้างขึ้น  
การเลือกใช้ฉากอย่างพิถีพิถันของแก้วเก้ามีผลท าให้ผู้อ่านรู้สึกคล้อยตาม  และยอมรับเหตุการณ์เหนือ
ธรรมชาติที่ผู้เขียนสร้างขึ้น  ส่วนบทบาทของฉากที่สนับสนุนแนวคิดทางพุทธศาสนาในเรื่องของกิเลส  
ความรัก  ความโลภ  ความโกรธ  และความหลง  แก้วเก้าได้ใช้ฉากสถานที่เป็นสัญลักษณ์  เช่น  การใช้
ฉากคฤหาสน์  และเมืองเป็นสัญลักษณ์แทนผลประโยชน์ที่รัดรึงให้มนุษย์ตกอยู่ในบ่วงของความโลภ  
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และการใช้ไฟกิเลสเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดความพินาศ  ความวิบัติแก่สถานที่ที่ เป็นสัญลักษณ์ของ
ผลประโยชน์  การใช้เรือนทั้งต าหนักขาวริมน้ า  เรือนของนกยูง  และเรือนนพเก้าเป็นสัญลักษณ์ของ
ความรัก  และความหลง  การใช้ฉากสนับสนุนแนวคิดทางพุทธศาสนา  ท าให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจ
แนวคิดได้อย่างชัดเจน  และลึกซึ้งยิ่งขึ้น  การสร้างฉากอย่างพิถีพิถันมีบทบาทต่อเรื่อง  สอดคล้องกับ
ตัวละครและโครงเรื่อง แสดงให้เห็นว่าแก้วเก้าเป็นนักประพันธ์ที่ประณีตและพิถีพิถันในการสร้างสรรค์
ผลงาน  ร้อยเรียงองค์ประกอบในนวนิยายได้อย่างกลมกลืน   
 ดุษฎี  แซ่ตัน  (2551)  วิจัยเรื่อง  “นวนิยายจินตนิมิตของแก้วเก้า : การศึกษาด้านกลวิธีการ
สร้างเรื่องและการน าเสนอเรื่อง”  โดยศึกษานวนิยายของแก้วเก้าจ านวน  26 เรื่อง  ได้แก่  แก้วราหู          
คนเหนือดวง  จอมนาง  จากฝันสู่นิรันดร  ดอกแก้วการะบุหนิง  แต่ปางก่อน  นาคราช    
นางทิพย์  มนตรา  นิรมิต  ปลายเทียน  ผ้าทอง  พญาปลา  พิมมาลา  เรือนนพเก้า       
เรือนมยุรา  วสันต์ลีลา    วิมานมะพร้าว  หน้ากากดอกซ่อนกลิ่น  หนุ่มทิพย์  อธิษฐาน  
บารมีพระแม่ป้องปกพื้นธรณิน  แดนดาว  อมตะ  ทางเทวดา  และเทวาวาด  ในประเด็น
เกี่ยวกับกลวิธีการสร้างเรื่องและการน าเสนอเรื่อง  ในส่วนของกลวิธีการสร้างเรื่อง  พบว่า  แก้วเก้ามี
กลวิธีการสร้างเรื่องในนวนิยายแนวจินตนิมิต  4  วิธี  ได้แก่  กลวิธีการสร้างโครงเรื่อง  กลวิธีการใช้ฉาก
เหนือธรรมชาติ  กลวิธีการสร้างตัวละครเหนือธรรมชาติ  และการใช้ของวิเศษและของอาถรรพณ์   
กลวิธีการสร้างโครงเรื่อง  คือ  การสร้างปมปัญหาขัดแย้งในเรื่องและการสร้างเงื่อนไข  เพื่อให้ผู้อ่าน
ติดตามเรื่องด้วยความต่ืนเต้น  เร้าใจ  ส่วนการสลับล าดับเวลา    เพื่อช่วยให้เรื่องมีความซับซ้อน      
น่าติดตาม  กลวิธีการใช้ฉากเหนือธรรมชาติ  แบ่งออกเป็นการใช้ฉากต่างสมัย  การใช้ฉากต่างภูมิ  
และการใช้ฉากสมมติรองรับการสร้างโครงเรื่อง  ตัวละคร  เพื่อให้เรื่องมีความสมจริง  สมเหตุสมผล  
กลวิธีการสร้างตัวละครเหนือธรรมชาติ  แก้วเก้าสร้างตัวละครให้มีอ านาจวิเศษหรือความสามารถ
พิเศษ  เช่น  มีพลังจิต  เวทมนตร์  สามารถล่วงรู้ความคิดผู้อ่ืน  การเนรมิตสิ่งต่างๆ  จากการวาดรูป  
การมองเหตุการณ์ในอนาคต  และโหราศาสตร์  ลักษณะของตัวละครเหล่านี้แก้วเก้าสร้างจาก
จินตนาการท่ีสามารถอ้างอิงข้อมูลทางวิชาการในสาขาวิชาต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  จึงมีความสมจริง  ท าให้
เนื้อเรื่องสนุกสนานน่าต่ืนเต้น  ส่วนกลวิธีการใช้ของวิเศษและของอาถรรพณ์  แก้วเก้าสร้างของวิเศษ
โดยอ้างอิงถึงที่มาของของวิเศษ  เพื่อท าให้เรื่องสมจริง  น่าเชื่อถือ  ในส่วนของกลวิธีการน าเสนอเรื่อง  
แก้วเก้ามีกลวิธีการน าเสนอเรื่องโดยใช้ผู้เล่าเรื่องและวิธีการเล่าสรุปเรื่อง  ผู้เล่าเรื่องแบ่งออกได้เป็น  3   
ประเภท  ได้แก่  ผู้เล่าเรื่องแบบผู้รู้ชนิดไม่แสดงทัศนะ  ผู้เล่าเรื่องที่เล่าสิ่งที่ตนประสบพบมา  และผู้เล่า
เรื่องแบบผสม  แก้วเก้าใช้กลวิธีการน าเสนอผ่านผู้เล่าเรื่องที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสม  เพื่อให้
ผู้อ่านเข้าใจทัศนะของตัวละคร  และท าให้เรื่องเข้าใจง่าย  ส่วนกลวิธีการเล่าเรื่องที่ปรากฏมี  3  วิธี  
ได้แก่  การสรุปเรื่องหรือเล่าย่อ  การบรรยายและการพรรณนา  และการถ่ายทอดค าพูดและความคิด
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ของตัวละคร  กลวิธีการเล่าเรื่องที่หลากหลาย  ท าให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องได้ง่าย  ได้รับอรรถรสในการอ่าน
ท าให้อ่านเรื่องได้สนุกสนานย่ิงขึ้น       
 จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวนิยายของแก้วเก้า  สามารถสรุปได้ว่า  นวนิยายของแก้วเก้า
เป็นนวนิยายที่มีการสร้างสรรค์  โดยน าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์  ประวัติศาสตร์  จิตวิทยา  และ
วรรณคดี  มาผสานกับจินตนาการ  โดยสอดแทรกแนวคิดที่หลากหลายท าให้นวนิยายของแก้วเก้ามี
ความสมจริง  สมเหตุสมผล  ท าให้ผู้อ่านได้รับความบันเทิงและสาระที่แฝงไว้  นวนิยายของแก้วเก้าจึง
มีคุณค่าทั้งด้านความบันเทิงและแนวคิดที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน  

  
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดพุทธศาสนา 
 2.1  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดพุทธศาสนา 
 แนวคิด  (Theme)  หมายถึง  สาระส าคัญของเรื่องที่ผู้แต่งต้องการน าเสนอ (กุหลาบ           
มัลลิกะมาส.  2522 : 109 – 110)  หรือความคิดส าคัญที่เกิดจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบต่างๆ  เข้า
ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นโครงเรื่อง  ตัวละคร  ฉาก  บทสนทนา  ผู้แต่งที่มีความสามารถนั้นจะสร้าง
องค์ประกอบของเรื่องที่เกี่ยวพันสอดคล้องกัน  เพื่อน าไปสู่ความคิดส าคัญ  คือ  แนวคิดของเรื่องได้
อย่างชัดเจน  โดยตลอดต้ังแต่ต้นจนจบ  และผู้อ่านสามารถเข้าใจสิ่งที่ผู้แต่งต้องการน าเสนอไม่ว่า      
ผู้แต่งนั้นจะจงใจเสนอ  หรือเสนอมาจากจิตใต้ส านึกก็ตาม  (สุวรรณา  เกรียงไกรเพ็ชร์. 2518 : 33)  
ดังนั้น  แนวคิดพุทธศาสนา  จึงหมายถึง  สาระหรือข้อคิดส าคัญของเรื่องที่ตรงกับหลักพุทธศาสนา  ซึ่ง
ผู้แต่งอาจน าเสนอผ่านโครงเรื่อง  ฉาก  บทสนทนา  หรือตัวละครก็ได้ 

 พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการศึกษาที่น าเอาการศึกษาเข้ามาเป็นสาระส าคัญ เป็น    
เนื้อแท้ของการด าเนินชีวิต  (ประยุทธ์  ปยุตฺโต. 2538 : 1)  พระพุทธศาสนามีความเกี่ยวพันกับวิถีชีวิต
ของคนไทย  ดังจะเห็นได้จากการท าบุญท าทาน  ตักบาตรพระสงฆ์  เพราะคนไทยมีความเชื่อตามที่
ได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนาว่าบุญสามารถดลบันดาลให้สิ่งที่พึงปรารถนาได้ทุกอย่าง  
เพราะฉะนั้นคนไทยจึงชอบท าบุญเพื่ออนาคตของตัวเอง  และคนไทยก็อยากที่จะได้บุญมากๆ  เพื่อจะ
ได้สุขสบายในชาติต่อไป  รวมถึงการรักษาศีล  การเจริญภาวนา  การไหว้พระสวดมนต์  การแผ่เมตตา  
และการน าหลักธรรมมาปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน  (ฟื้น  ดอกบัว, 2542 : 276 – 310)  คนที่เชื่อมั่นใน
หลักธรรมว่า  ท าดีได้ดี  ท าชั่วได้ชั่ว  ย่อมท าแต่ความดีหลีกหนีความชั่ว  รู้จักพึ่งตนเอง  ขยันท ากิจการ
ไม่เกียจคร้าน  ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง  ไม่สร้างวิมานในอากาศ  ประสงค์สิ่งใดก็ลงมือท า  เพื่อให้เป็นจริง
ตามปรารถนา  เมื่อมีอุปสรรคเกิดขึ้นก็ไม่ย่อท้อ  พยายามหาทางแก้ไข  และต่อสู้จนประสบ
ความส าเร็จ  คนประเภทนี้แม้จะเกิดมายากจน  เพราะอ านาจของกรรมชั่วที่ท าไว้ในอดีต  ก็มักจะ      
ก่อร่างสร้างตัวจนฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้นด้วยอ านาจกรรมดีที่ท าในปัจจุบัน  (ธมฺมวฑฺโฒ  ภิกฺขุ  2535 : 
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1-2)  พุทธศาสนาเชื่อว่ากรรมที่คนทุกคนกระท าไม่ว่าชนชั้นใด  ย่อมได้รับผลกรรมเสมอเหมือนกันใน
กาลปัจจุบันและวันข้างหน้า  เพื่อให้คนยอมรับความจริงในสภาพปัจจุบัน  และมีสติในการกระท า  
มิใช่งมงายกับกรรมเก่าหรือกรรมในอดีต  เพราะจะท าให้คนยอมจ านนกับสภาพปัจจุบัน  ท าให้ขาดสติ
และท้อถอยต่อการประกอบกรรมดี  คนเราไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขอดีตได้  นอกจากจะท าปัจจุบัน
ให้ดีที่สุด  และกรรมในทางพุทธศาสนาจะต้องมี  “เจตนา”  เป็นหลักส าคัญ  เจตนาหรือเจตน์จ านงนี้
เป็นตัวบ่งชี้  และก าหนดทิศทางแห่งการกระท าทั้งหมดของมนุษย์  (ประยุทธ์  ปยุตฺโต. 2538 : 1)   
 
หลักธรรมทางพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 
1.  กิเลส   

พจนานุกรมพุทธศาสน์  ฉบับประมวลศัพท์  (2546: 22)   ได้ให้ความหมายของกิเลสว่า  
กิเลส  คือ “สิ่งที่ท าใจให้เศร้าหมอง, ความชั่วที่แฝงอยู่ในความรู้สึกนึกคิด ท าให้จิตใจขุ่นมัวไม่บริสุทธิ์” 
ได้แก่  โลภะ  โทสะ  โมหะ 

โลภะ เป็นสภาพที่ติดข้อง ผูกพัน ยินดีพอใจ  ชอบใจ ในชีวิตประจ าวันเรามีโลภะเป็นปกติ  
โลภะมีทั้งระดับที่เกิดขึ้นพอใจชอบใจเป็นปกติและมีทั้งระดับที่มีก าลังแรงกล้าถึงขั้นที่ล่วงออกมาเป็น
ทุจริตกรรม ท าให้บุคคลอื่นเดือดร้อน, โลภะเป็นอกุศล-ธรรม  ต่างกันกับอโลภะ ซึ่งเป็นกุศลธรรม    
     โทสะ  เป็นสภาพที่ประทุษร้าย  ขุ่นเคือง ไม่พอใจ โกรธ หงุดหงิด น้อยใจ    เสียใจ  กลัว
ทั้งหมดเป็นลักษณะของโทสะ   โทสะมีหลายระดับขั้น    ในชีวิตประจ าวันโทสะก็สามารถที่จะเกิดขึ้น
ได้  เช่นในขณะที่โกรธไม่พอใจบุคคลบางคนแล้ว กล่าวค าที่ไม่น่าฟังกับบุคคลนั้นออกไป   ขณะนั้นก็รู้
ได้ว่าเป็นโทสะ  นอกจากนั้นแล้วขณะที่น้อยใจเสียใจ หรือกลัว ไม่ว่าจะเป็นกลัวภัยในชีวิต   กลัว
อันตรายต่าง ๆ     กลัวความเจ็บป่วย  เป็นต้น ก็เป็นกิเลสประเภทโทสะ เพราะเป็นลักษณะที่ไม่ชอบใน
อารมณ์หนทางที่จะดับโทสะได้ คือ อบรมเจริญปัญญาเท่านั้น จึงจะดับโทสะให้หมดสิ้นไป 
      โมหะ  เป็นความหลง  เป็นความไม่รู้   ขณะที่โมหะเกิดขึ้นย่อมเป็นความมืดบอด  เป็นความ
ไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรม  ไม่เข้าใจโลก  ไม่เข้าใจตัวเอง    ไม่เข้าใจกุศล  ไม่เข้าใจอกุศล  ไม่เข้าใจ
กรรมและผลของกรรม    ไม่เข้าใจหนทางที่จะเป็นไปเพื่อการดับกิเลส   พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่า
โมหะ (หรืออวิชชา) เป็นมูลรากของอกุศลธรรมทั้งหลาย      
 
2.  กรรม 
 พจนานุกรมพุทธศาสน์  ฉบับประมวลศัพท์  (2546 : 4) ได้ให้ความหมายของกรรมว่า  
กรรม  คือ  การกระท า  หมายถึง  การกระท าที่ประกอบด้วยเจตนา  คือ  ท าด้วยความจงใจหรือจงใจ
ท าดีก็ตาม  ชั่วก็ตาม  เช่น  ขุดหลุมพรางดักคนหรือสัตว์ให้ตกลงไปตาย  เป็นกรรม  แต่ขุดบ่อน้ าไว้กิน
ใช้  สัตว์ตกลงไปตายเอง  ไม่เป็นกรรม  (แต่ถ้ารู้ว่าบ่อน้ าที่ตนขุดไว้อยู่ในที่ซึ่งคนจะพลัดตกได้ง่ายแล้ว
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ปล่อยปละละเลย  มีคนตกลงไปตายก็ไม่พ้นเป็นกรรม)  การกระท าที่ดี  เรียกว่า  กรรมดี  ที่ชั่ว  เรียกว่า  
กรรมชั่ว 
 กรรมจ าแนกตามคุณภาพหรือตามธรรมเนียมที่เป็นมูลเหตุ  มี  2  คือ  1.อกุศลกรรม  หรือ
กรรมชั่ว  เกิดจากอกุศลมูล  2. กุศลกรรม  หรือกรรมดี  เกิดจากกุศลมูล 
 กรรมจ าแนกตามทวารหรือที่ท ากรรม  มี  3  คือ  1.กายกรรม  การกระท าทางกาย  2. วจีกรรม  
การกระท าทางวาจา  และ 3. มโนกรรม  การกระท าทางใจ  (ประยุทธ์  ปยุตฺโต. 2538 : 4)  
 จากความหมายของกรรมข้างต้น  กรรม  หมายถึง  การกระท าที่ประกอบด้วยเจตนา  ถ้า
กระท าดีเรียกว่า  กุศลกรรม  กระท าชั่ว  เรียกว่า  อกุศลกรรม  ซึ่งสามารถจ าแนกกรรมตามการกระท า
ได้  3  ทาง  คือ  กายกรรม  วจีกรรม  และมโนกรรม 
 
3.  วัฏฏะ  3  
  วัฏฏะ  3  แปลว่า  วน  หรือวงกลม  เป็นหลักธรรมทางพุทธศาสนาหมวดหนึ่ง  กล่าวถึง
กระบวนการของเหตุปัจจัยที่อาศัยการเกิดและสืบต่อกันไป  นั่นคือ  การเวียนว่ายตายเกิด วัฏฏะ 3  คือ   

1.  กิเลสวัฏฏะ  คือ  แรงผลักดันของกิเลส  อันเป็นเหตุให้เกิดการกระท าต่างๆ  กิเลสวัฏฏะ  
ได้แก่  อวิชชา  ตัณหา  อุปาทาน 

2.  กัมมวัฏฏะ  คือ  การกระท าต่างๆ  ที่มีเจตจ านง  หรือเจตนา  ซึ่งก่อให้เกิดผลต่างๆ  ไป  
กัมมวัฏฏะ  ได้แก่  สังขาร  ภพ 

3.  วิปากวัฏฏะ  คือ  ความเป็นไปแห่งชีวิตอันเป็นผลมาจากการกระท า  หากท าผลดีผลก็จะ
ออกมาดี  หรือตอบสนองในทางดี  หากท าชั่ว  ผลก็จะตอบสนองในทางชั่ว  วิปากวัฏฏะ  ได้แก่  
วิญญาณ  นามรูป  สฬายตนะ  ผัสสะ  เวทนา 

วัฏฏะ  3  นี้เป็นกระบวนการเวียนว่ายตายเกิดของชีวิต  เป็นวงจรหมุนเวียนอยู่ตลอดไปตราบ
เท่าที่ยังมีเหตุปัจจัยเหลืออยู่  เช่น  กิเลสเป็นเหตุให้เกิดกรรม  เมื่อเกิดการกระท าเมื่อใด  การกระท านั้น
ก็จะก่อให้เกิดผลตามมา  เป็นกิเลส  กรรม  วิบาก  วนกันไปไม่มีวันที่สิ้นสุด  
 
4.  ไตรลักษณ์      
 ไตรลักษณ์  เป็นกฎธรรมชาติที่มุ่งแสดงลักษณะของสิ่งทั้งหลายซึ่งปรากฏให้เห็นว่าเป็นอย่าง
นั้นตามหลักพุทธศาสนาเชื่อว่า  ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขของธรรมชาติอยู่ตลอดเวลา  
เช่น  เมื่อมีเชื้อไฟ  การลุกไหม้ก็เกิดขึ้น  เมื่อหมดเชื้อ  การลุกไหม้ก็ดับ  ความรู้สึกที่ว่ามีตัวตนคอย
ควบคุมเป็นกลไกอยู่นั้นเป็นการเข้าใจผิด  นั่นคือ  พุทธศาสนาปฏิเสธความมีตัวตนหรืออัตตานั่นเอง  
เมื่อเข้าใจหลักไตรลักษณ์  ก็จะสามารถด ารงชีวิตอยู่อย่างผู้รู้เท่าทันสภาวะ  ไม่หลงไปตามภาพที่ถูก
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สร้างขึ้น  ไม่เกิดทุกข์เกินสมควรในขณะเกิดความเสื่อมหรือสูญเสีย  และช่วยไม่ให้เกิดความประมาท
ในเวลาที่ก าลังเจริญก้าวหน้า  ไตรลักษณ์  ประกอบด้วย  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา   
 อนิจจัง  คือ  ความไม่เที่ยง  ไม่คงที่  ไม่คงสภาพ  ภาวะที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมสลายไป  ความ
เปลี่ยนแปลงเป็นหลักความเป็นจริงที่ปรัชญาทุกแขนงและวิทยาศาสตร์ทุกสาขาต่างค้นพบและเห็น
พ้องต้องกัน  (แสง  จันทร์งาม. 2526 : 145) 
 ทุกขัง  คือ  ความเป็นทุกข์  ภาวะที่ถูกบีบค้ันด้วยการเกิดขึ้นและสลายตัว  ภาวะที่กดดันฝืน  
และขัดแย้ง  เพราะปัจจัยที่ปรุงแต่งให้มีสภาพอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไป  จะท าให้คงอยู่ในสภาพนั้น
ไม่ได้  ภาวะที่ไม่สมบูรณ์  มีความบกพร่องอยู่ในตัว  ไม่ให้ความสมอยากแท้จริงหรือความพอใจเต็มที่
แก่ผู้อยากตัณหา  และก่อให้เกิดทุกข์แก่ผู้เข้าไปอยากหรือยึดด้วยตัณหา  อุปาทาน 
 อนัตตา  คือ  ความไม่ใช่ตัวตน  ความไม่มีตัวตนที่แท้จริงของมันเอง  พุทธศาสนาอธิบายว่า  
ชีวิตร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเรา  มันเป็นเพียงสภาวธรรมที่เกิดขึ้นและด าเนินไปตามเหตุตามปัจจัย
เท่านั้น  มนุษย์เข้าใจผิดจึงเข้าไปยึดถือด้วยอุปาทานว่าเป็นของเรา เมื่อยึดถือแล้วถ้าชีวิตร่างกายไม่
เป็นไปตามที่ตนปรารถนาก็เกิดทุกข ์
 อาจกล่าวได้ว่าไตรลักษณ์  เป็นเครื่องยืนยันความถูกต้องแท้จริงของหลักธรรมอ่ืนๆ  
โดยเฉพาะหลักกรรมและการปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้น  เพราะสิ่งทั้งหลายไม่มีตัวตน  ความเป็นไปในรูป
กระแสแห่งเหตุปัจจัยที่สัมพันธ์สืบเนื่องอาศัยกันจึงเป็นไปได้  กรรมมีได้และความหลุดพ้นจึงมีได้
เช่นกัน 
 
5.อบายมุข  6 
 พระธรรมปิฎก  (2538:78)  ให้ความหมายของอบายมุข 6  ว่า  คือ “ช่องทางของความเสื่อม
, ทางแห่งความพินาศ, เหตุย่อยยับแห่งโภคทรัพย์  ได้แก่  
 1. ด่ืมน้ าเมา 
 2. เที่ยวกลางคืน 
 3. เที่ยวดูการเล่น 
 4. เล่นการพนัน  
 5.คบคนชั่วเป็นมิตร 
 6. เกียจคร้านการท างาน” 
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6. โลกธรรม  8 
พระสุตตันตปิฎก  อังคุตตรนิกาย  สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต  โลกธรรมสูตร   (2514 :  

218)  ปรากฏค าสอน  โลกธรรม 8 คือ   
 

“[๙๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย  โลกธรรม  8 ประการนี้ ย่อมหมุนไปตามโลก และโลกย่อม
หมุนไปตามโลกธรรม 8 ประการ 8 ประการเป็นไฉน คือ ลาภ 1 ความเส่ือมลาภ 1 ยศ 1 ความ
เส่ือมยศ 1 นินทา 1 สรรเสริญ 1 สุข 1 ทุกข์ 1 ดูกรภิกษุทั้งหลาย       โลกธรรม 8 ประการนี้แล 
ย่อมหมุนไปตามโลก และโลกย่อมหมุนไปตามโลกธรรม 8 ประการน้ี ฯ  

 ธรรมในหมู่มนุษย์เหล่านี้ คือ ลาภ 1 ความเส่ือมลาภ 1 ยศ 1 ความเส่ือมยศ 1 นินทา 1 
สรรเสริญ 1 สุข 1 ทุกข์ 1 เป็นสภาพไม่เที่ยง ไม่แน่นอน มีความแปรปรวน เป็นธรรมดา  แต่ท่าน
ผู้เป็นนักปราชญ์ มีสติ ทราบธรรมเหล่านั้นแล้ว พิจารณาเห็นว่ามีความแปรปรวนเป็นธรรมดา  
ธรรมอันน่าปรารถนา ย่อมย่ ายีจิตของท่านไม่ได้ ท่านย่อมไม่ยินร้ายต่ออนิฏฐารมณ์ ท่านขจัด
ความยินดีและความยินร้ายเสียได้จนไม่เหลืออยู่ อนึ่ง ท่านทราบทางนิพพานอันปราศจากธุลี 
ไม่มีความเศร้าโศก เป็นผู้ถึงฝ่ังแห่งภพย่อมทราบได้อย่างถูกต้อง ฯ...”   

 
 โลกธรรม  8  ได้แก่ “ลาภ 1 ความเสื่อมลาภ 1 ยศ 1 ความเสื่อมยศ 1 นินทา 1 สรรเสริญ 1 
สุข 1 ทุกข ์1 เป็นสภาพไม่เที่ยง ไม่แน่นอน มีความแปรปรวน เป็นธรรมดา” 
 
7.  หิริ  โอตตัปปะ 

พระธรรมปิฎก  (2538 : 25)  ได้อธิบายความหมายหลักธรรม  “หิริ”  และ  “โอตตัปปะ”  
ว่า  หิร ิความละอายแก่ใจ คือละอายต่อความชั่ว  โอตตัปปะ ความกลัวบาป  ความเกรงกลัวต่อทุจริต  
ความเกรงกลัวความชั่วเหมือนกลัวอสรพิษ ไม่อยากเข้าใกล้  พยายามหลีกให้ห่างไกล 
 
8. บุญกิริยาวัตถุ  10    

พจนานุกรมพุทธศาสน์  ฉบับประมวลศัพท์ (2546 : 89)  อธิบายความหมายของ               
บุญกิริยาวัตถุ  10  ว่า  คือ 

“การด าเนินตามทางแห่งการท าความดีอย่างหน่ึงใน  10  อย่าง  ประกอบด้วย    
1.ทานมัย  ท าบุญด้วยการให้ปันส่ิงของ   
2.  สีลมัย  ท าบุญด้วยการรักษาศีลหรือประพฤติดี   
3. ภาวนามัย  ท าบุญด้วยการเจริญภาวนา   
4. อปจายนมัย  ท าบุญด้วยการประพฤติอ่อนน้อม 
5. เวยยาวัจจมัย  ท าบุญด้วยการช่วยขวนขวายรับใช้  
6. ปัตติทานมัย  ท าบุญด้วยการเฉล่ียส่วนแห่งความดีให้แก่ผู้อื่น   
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7. ปัตตานุโมทนามัย  ท าบุญด้วยการยินดีในความดีของผู้อื่น   
8. ธัมมัสสวนมัย  ท าบุญด้วยการฟังธรรมศึกษาหาความรู้   
9. ธัมมเทสนามัย  ท าบุญด้วยการส่ังสอนธรรมให้ความรู้   
10.ทิฎฐุชุกัมป์  ท าบุญด้วยการท าความเห็นให้ตรง” 

 
 2.2  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับแนวคิดพุทธศาสนา 

อัลภา  อัลภาชน์  (2530)  วิจัยเรื่อง  “พุทธปรัชญาเรื่องกรรมในนวนิยายของ  กฤษณา  
อโศกสิน”  โดยศึกษานวนิยายที่แสดงความเชื่อเรื่องกรรมอย่างเด่นชัด  5  เรื่อง  ได้แก่  บาปสลาย   
เรือมนุษย์  น้้าเซาะทราย  เมียหลวง    และถนนสายเสน่หา  ผลการศึกษาพบว่า  กฤษณา     
อโศกสิน  เชื่อว่ากิเลสตัณหาเป็นบ่อเกิดแห่งกรรมและวิบากกรรม  เชื่อเรื่องกฏแห่งกรรมว่า  การท า
กรรมดีย่อมได้ดี  การท ากรรมชั่วย่อมได้ชั่ว  และเชื่อเกี่ยวกับกรรมเก่าว่า  เหตุการณ์ในชีวิตมนุษย์ส่วน
หนึ่งมีผลมาจากกรรมเก่า  แต่กรรมปัจจุบันมีอิทธิพลเหนือกว่ากรรมเก่า 

พรรณี  บุตรบ ารุง  (2532)  วิจัยเรื่อง  “พุทธปรัชญาในนวนิยายแฮร์มัน  เฮลเส”  โดยศึกษา  
จากนวนิยายเรื่องสิทธารถะ  และสเตปเปนวูฟ์  ผลการศึกษาพบว่า  พุทธปรัชญามีทัศนะต่อธรรมชาติ
ของมนุษย์ว่าต่างก็รวมอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์  คือ  ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์  พุทธปรัชญาจึงเสนอ
ให้มนุษย์แสวงหาความสุขขั้นสูง  คือ  การเข้าถึงความหลุดพ้น  หรือนิพพาน  อันเป็นภาวะที่หลุดพ้น
จากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ  พุทธปรัชญามีทัศนะต่อชีวิตและปัญหาของมนุษย์ว่ามนุษย์
สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยปัญญา  ด้วยการด าเนินชีวิตตามทางสายกลาง  โดยใช้อริยสัจ  4  คือ  ทุกข์  
สมุทัย  นิโรธ  มรรค  เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา 

วัฒนา  มุลเมืองเสน  (2539)  วิจัยเรื่อง “นวนิยายอิงพุทธศาสนาของไทย : วรรณกรรมค า
สอนร่วมสมัย”  โดยศึกษานวนิยายอิงพระพุทธศาสนาของนักเขียน  4  คน คือ  สุชีพ  ปุญญานุภาพ
ธรรมโฆษ,  ทวี  วรคุณ   และวศิน  อินทสระ  รวมนวนิยายอิงพุทธศาสนา  22  เรื่อง  ผลการศึกษา
พบว่า  หลักพุทธปรัชญามีอิทธพลต่อนวนิยายอิงพุทธศาสนา  นักเขียนใช้พุทธปรัชญาเป็นแนวทางใน
การด าเนินเรื่อง  หลักธรรมที่เป็นพุทธปรัชญา  ได้แก่  ความเป็นอนิจจังของชีวิต  การแสวงหาวิธีคลาย
ความทุกข์  สัมมาทิฐิ  กฎแห่งกรรม  และความสันโดษ  นักเขียนได้แทรกจริยธรรมหรือหลักธรรมที่ควร
ประพฤติและควรละ  แบ่งออกเป็น  3  ส่วน  คือ  ส่วนที่ควรประพฤติ  คือ  ความกตัญญู  ความเพียร  
ความเมตตาและการให้อภัย  ความเสียสละ  และความเป็นกัลยาณมิตร  ส่วนที่ควรระวัง คือ ความรัก  
ส่วนที่ควรละ  คือ  อบายมุข 

สุจิตรา  จงสถิตย์วัฒนา (2544) วิจัยเรื่อง  “พุทธธรรมในกวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่” โดยศึกษา
จากงานของกวี 9 ท่าน ผลการวิจัยพบว่า พุทธธรรมเป็นอิทธิผลความคิดส าคัญในการสร้างสรรค์กวี
นิพนธ์ไทยสมัยใหม่ ความเชื่อเรื่องกรรม และกฎแห่งกรรม ความเชื่อเรื่องบุญบาป นรกสวรรค์ และ     
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นิพาน การพัฒนาตนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาจิตใจ ให้มนุษย์ด ารงชีวิตอยู่อย่างเข้าใจธรรมชาติของชีวิต
และจิตของตนปราศจากทุกข์ ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน เป็นอุดมคติของพุทธธรรม เป็นต้น 

เทวัญกานต์  มุ่งปั่นกลาง (2545) วิจัยเรื่อง  “กามนิต : กลวิธีการน าเสนอแนวคิดทางพุทธ
ศาสนา”  ผลการศึกษาพบว่า มีแนวคิดทางพุทธศาสนาที่ปรากฏเด่นชัดอยู่  6  แนวคิด คือ แนวคิดเรื่อง
ความเป็นอนิจจังของชีวิต แนวคิดเรื่องสังสารวัฏ แนวคิดเรื่องความเชื่อว่าท าดีได้ดี    ท าชั่วได้ชั่ว 
แนวคิดเรื่องปฏิจจสมุปบาท แนวคิดเรื่องอริยสัจ และแนวคิดเรื่องนิพพาน โดยมีแนวคิดหลักว่าความ
รักน าไปสู่นิพพานได้ แนวคิดหลักนี้ได้ช่วยร้อยเรียงแนวคิดย่อยอันเป็นแนวคิดทางพุทธศาสนาให้
ปรากฏสอดแทรกอยู่ในเรื่องกามนิตได้อย่างกลมกลืน 
 เพ็ญพิมล  ทุมประเสน  (2550)  วิจัยเรื่อง  “พุทธรรมในนวนิยายของ  สุทัสสา  อ่อนค้อม”  
โดยศึกษาจากนวนิยาย  3  ภาค  ได้แก่  มักกะลีผล  นารีผล  และสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม  ผล
การศึกษาพบว่า  สุทัสสา  มุ่งศึกษาพุทธรรมที่ปรากฏจากนวนิยาย  3  ภาค  ซึ่งแนวคิดพุทธรรมที่
ปรากฏมี  15  หลักธรรม  ได้แก่  หลักไตรลักษณ์  แสดงให้เห็นว่าสรรพสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงแท้แน่นอน  
คือ  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  หลักปฏิจจสมุปบาท  แสดงหลักเหตุปัจจัยของกรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน
หลักปฏิจจสมุปบาท  คือ  กิเลส  กรรม  วิบาก  ซึ่งเป็นวงจรกรรมที่เรียกว่า วัฏฏะ 3 หรือ ไตรวัฏฏ์ 
กล่าวคือ กิเลสเป็นเหตุให้เกิดกรรม กรรมเป็นเหตุให้เกิดวิบาก วิบากเป็นเหตุให้เกิดกิเลส แล้วท าให้เกิด
กรรมและวิบาก  วนเวียนเป็นวงกลมอยู่อย่างนี้เรื่อยไป ตราบใดที่กิเลสหรือวงจรแห่งกิเลสยังไม่ถูก
ท าลายลง วัฏฏะ 3 ก็ยังคงหมุนวนรอบแล้วรอบเล่าอยู่อย่างนั้น  หลักพุทธรรมเรื่องกรรม  เชื่อในเรื่อง
กรรมว่า “ท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว” สุทัสสา  เชื่อว่าการท ากรรมแม้เพียงเล็กน้อยย่อมมีผลมีวิบาก กรรมจะ
ส่งผลต่อชีวิตปัจจุบันและชีวิตในอนาคต  การที่บุคคลท ากรรมใดไว้ย่อมได้รับผลกรรมนั้น  เราไม่
สามารถแก้ไขกรรมเก่าได้ แต่เราสามารถท ากรรมใหม่ให้ดีได้ สุทัสสาเชื่อว่าการที่บุคคลเข้าใจเรื่องกฎ
แห่งกรรมจะท าให้บุคคลเชื่อมั่นในการท ากรรมดี เพื่อให้ผลกรรมดีน าพาตนหลุดพ้นจากความทุกข์ได้  
หลักพระนิพพาน สุทัสสาได้ให้ข้อคิดว่า การเข้าถึงพระนิพพานได้นั้น มิได้หมายความว่าต้องรอภพหน้า
หรือต้องปฏิบัติข้ามภพข้ามชาติถึงบรรลุจุดหมายได้ ในภพชาติปัจจุบันบุคคลผู้มีปัญญาและปฏิบัติ
อย่างจริงจังก็สามารถเข้าถึงพระนิพพานได้และผู้ที่ปฏิบัติเพื่อเข้าสู่เส้นทางมรรคผลนิพพานก็ถือได้ว่า
บุคคลนั้นได้เป็นผู้ที่อยู่ในเส้นทางแห่งกรรมดีแม้ว่ายังไม่ถึงขั้นบรรลุพระนิพพาน  ชีวิตก็จะประสบแต่
ความสุขความเจริญทั้งในภพนี้และสู่สุคติภูมิในภพหน้า  หลักอริยสัจ 4 แล้ว ย่อมเข้าใจธรรมชาติใน 
การด ารงชีวิตว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมันย่อมมีเหตุที่ท าให้เกิด แนวทางแก้ไขปัญหาจึงต้องเริ่มที่เหตุและ
ค้นหาวิธีการดับเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาน้ัน ซึ่งจะเกิดคุณประโยชน์ต่อตนเองคือ ท าให้มีสติและมีเหตุผล 
เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ก็สามารถแก้ไขปัญหาและในที่สุดก็ฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ 
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หลักจริยธรรม มี 10 หลักธรรม ได้แก่ ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม  บุญกิริยาวัตถุ 10  สมชีวิธรรม 4 
อบายมุข 6  สัปปุริสธรรม 7  กัลยาณมิตรธรรม 7  มงคล 38  สังคหวัตถุ 4 พรหมวิหาร 4  หิริโอตตัปปะ  
สุทัสสาได้ชี้ให้เห็นว่าบุคคลที่มีความศรัทธาและเชื่อมั่นในหลักธรรมค าสอนของพระพุทธองค์และน้อม
น ามาประพฤติปฏิบัติในการด ารงชีวิต ด้วยการมีศีลเป็นข้อปฏิบัติขั้นพื้นฐานในการควบคุมกาย วาจา 
ละเว้นการเบียดเบียนกัน มีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นเครื่องช าระล้างกิเลสในจิตใจคนให้     
เบาบางลง จะท าให้เกิดปัญญาและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข  ท าให้เห็นว่าการน าพุทธ
ธรรมมาเป็นพุทธวิถีในการพัฒนาคนและสังคม จะก่อให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมได้อย่างยั่งยืน 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องข้างต้น  ผู้วิจัยจะน ามาประกอบเพื่อเป็น
แนวทางในการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดพุทธศาสนา  ที่ปรากฏในนวนิยายของแก้วเก้าต่อไป 



บทที่  3 
วิเคราะห์แนวคิดพทุธศาสนาที่ปรากฏในนวนิยายของแก้วเก้า 

  
แนวคิด  คือ  สารัตถะของเรื่อง ซึ่งเกิดจากการเชื่อมโยงองค๑ประกอบตํางๆ  เข๎าด๎วยกัน  ไมํวํา

จะเป็นโครงเรื่องหรือตัวละคร  ฉาก  บทสนทนา  นวนิยายเรื่องตํางๆ  นําเสนอแนวคิดที่แตกตําง
หลากหลาย  ไมํวําจะเป็นแนวคิดเรื่องความรัก  แนวคิดเรื่องการเมือง  หรือแนวคิดพุทธศาสนา   

พุทธทาสภิกขุ (2529 : 4)   อธิบายความหมายของพุทธธรรม  หมายถึง  หลักธรรมใน
พระพุทธศาสนา คือ   

 
‚พุทธธรรม  คือสิ่งๆ หนึ่ง ที่จะทําให๎คนธรรมดากลายเป็นพุทธะ  คือ  ผ๎ูตรัสรู๎ ผ๎ูเบิกบาน, 

เป็นส่ิงธรรมดาอยํางหนึ่ง ซึ่งมีอยูํเบื้องหลังของชีวิต , รุํงเรืองสวํางไสวอยูํเสมอ ไมํรู๎จักดับ         
ทรงตัวเองอยูํได๎ตลอดกาลและพร๎อมอยูํเสมอที่จะสัมผัสกับใจ  ถ๎าหากลอกเอาเครื่องหุ๎มหํอจิต
ออกเสียได๎เมื่อใด ก็จะพบส่ิงๆ น้ัน ซึ่งเป็นส่ิงที่ให๎แตํความสงบ เยือกเย็น ความสะอาด และความ  
แจํมแจ๎ง ในปัญหาของชีวิตทุกอยําง  ส่ิงๆ น้ีเป็นสัจธรรมอันเดียวที่สูงยิ่งกวําสัจธรรมทั้งหลาย‛  
 

ดังนั้นแนวคิดพุทธศาสนาที่ปรากฏในนวนิยายของแก๎วเก๎า  หมายถึง  หลักธรรมทางพุทธ
ศาสนาที่ผู๎เขียนนําเสนอ  นวนิยายของแก๎วเก๎าปรากฏแนวคิดพุทธศาสนาโดดเดํนโดยนําหลักธรรมคํา
สอนของพระพุทธเจ๎ามาแทรกไว๎ในเรื่อง  จากการศึกษาวิเคราะห๑นวนิยายของแก๎วเก๎าทั้ง  29 เรื่อง 
ปรากฏแนวคิดพุทธศาสนาที่เดํนชัด  8  ประการ ดังนี้ 

1. กิเลส 
2. กรรม 
3. วัฏสงสาร 
4. ไตรลักษณ๑ 
5. อบายมุข 
6. โลกธรรม  8 
7. หิริโอตัปปะ 
8. บุญกิริยาวัตถุ  10 
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1. กิเลส 
พจนานุกรมพุทธศาสน์  ฉบับประมวลศัพท์  (2546: 22) อธิบายความหมายของกิเลสวํา  

หมายถึง “สิ่งที่ท าให้ใจเศร้าหมอง,  ความชั่วที่แฝงอยู่ในความรู้สึกนึกคิด ท าให้จิตใจขุ่นมัวไม่บริสุทธิ์  
และเป็นเครื่องปรุงแต่งความคิดให้ท ากรรมซึ่งน าไปสู่ปัญหา ความยุ่งยากเดือดร้อนและความทุกข์” 
 พุทธทาสภิกขุ (2540 : 18)  อธิบายความหมายของคําวํากิเลสวํา  คือ  “ความยึดมั่นถือมั่น
เป็นตัวกูก็ตาม  เป็นของกูก็ตาม  น่ีแหละคือแม่บทของกิเลสทั้งปวง” 
 
 ในนวนิยายของแก๎วเก๎ากลําวถึงแนวคิดพุทธศาสนาเรื่องกิเลส ซึ่งสามารถจําแนกกิเลสตาม
การสํงผลของการประพฤติกรรมได๎  2  ประเด็น  คือ 

1.1 กิเลสที่ทําให๎เกิดความทุกข๑ 
1.2 กิเลสที่ทําให๎เกิดความผูกพัน 

 
1.1  กิเลสที่ท าให้เกิดความทุกข์ 

 กิเลสที่ทําให๎เกิดความทุกข๑  คือ  การกระทําที่ทําให๎เกิดความเศร๎าหมอง  จิตใจมีความ
ขุํนมัว  ไมํบริสุทธิ์  ในนวนิยายของแก๎วเก๎า  ปรากฏแนวคิดพุทธศาสนาเรื่องกิเลสที่ทําให๎เกิดความทุกข๑
จํานวน  25  เรื่อง  ได๎แกํ  แก้วราหู  คนเหนือดวง  จอนาง  ดอกแก้วการะบุหนิง  แต่ปางก่อน  
นาคราช  นางทิพย์  นิรมิต  ผ้าทอง  พญาปลา  พิมมาลา  เรือนนพเก้า  เรือนมยุรา      
วสันต์ลีลา  วิมานมะพร้าว  หน้ากากดอกซ่อนกลิ่น  หนุ่มทิพย์  อธิษฐาน  แดนดาว  อมตะ  
ทางเทวดา  เทวาวาด  นิมิตมาร  จงกลกิ่งเทียน  และเงาพราย 
 ผู๎วิจัยจะยกตัวอยํางนวนิยายของแก๎วเก๎าที่แสดงแนวคิดพุทธศาสนาเรื่องกิเลสที่ทําให๎เกิด
ความทุกข๑  จากนวนิยาย  5  เรื่อง  ได๎แกํ  เรือนนพเก้า  อมตะ  เงาพราย  ดอกแก้วการะบุหนิง  
และจงกลกิ่งเทียน   
   
 ในเรื่อง  เรือนนพเก้า  ผอบแก๎วถูกพระยารัชดาปริวรรตกักบริเวณโดยย๎ายเรือนนพเก๎า
จากกรุงเทพฯ  ไปอยูํที่ริมแมํน้ํานครไชยศรี  เจ๎าคุณโกรธที่ผอบแก๎วคบชู๎กับเขมอดีตคํูหมั้น  และมี
ความสัมพันธ๑กับนลลูกชายของทนายหน๎าหอที่พระยารัชดาปริวรรตให๎มาดูแลเรื่องเสบียงอาหาร  เมื่อ
พระยารัชดาปริวรรตรู๎เรื่องนลก็ทวีความโกรธและสั่งห๎ามไมํให๎คนขึ้นไปบนเรือนนพเก๎า  ผอบแก๎วเกิด
ความเหงาและอยากหนีไปจากการกักขังของพระยารัชดาปริวรรตจึงฆําตัวตายในแมํน้ํานครไชยศรี  แตํ
วิญญาณก็ยังคงวนเวียนอยูํในเรือนนพเก๎า 
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โลกของคนตายไมํใชํโลกที่โปรํงเบา  วิญญาณลํองลอยไปไหนมาไหนได๎ตามใจชอบ 
อยํางที่มักจะนึกกัน  แตํเป็นโลกสีเทาก้ํากึ่งระหวํางความโปรํงใสของภพหน๎าที่ผอบแก้วยังไป 

ไม่ถึง กับภพมืดคล้ าด้วยกิเลสที่เธอจงใจหนีมา   มันเป็นโลกซึ่งกาลเวลาอาจไมํมี
ความหมายก็จริง  แตํความทุกข๑ทรมานกลับยั่งยืนตายตัว 

(เรือนนพเก๎า . 2550 , 329) 
 

แก๎วเก๎าแสดงให๎เห็นสาเหตุของกิเลสที่ทําให๎เกิดความทุกข๑  ผอบแก๎วเป็นดวงวิญญาณที่มี
ความยึดมั่นในความรัก  ยึดมั่นในคําสัญญา  และสิ่งของที่เป็นสัญลักษณ๑แทนความรัก  จึงทําให๎ผอบ
แก๎วมีจิตใจที่เศร๎าหมอง  และได๎รับความทุกข๑  เห็นได๎จากผอบแก๎วยังคงวนเวียนในเรือนนพเก๎าเพื่อ
ตามหาแหวนที่เขมอดีตคํูหมั้นให๎ไว๎  เมื่อผอบแก๎วรู๎วําแท๎จริงแล๎วความทุกข๑เกิดจากใจของตนที่ปลํอย
ให๎กิเลสเข๎าครอบงํา  ไมํวําจะเป็นการไมํรู๎จักหักห๎ามใจจากเขมอดีตคํูหมั้น  หรือการปลํอยตัวปลํอยใจ
ไปกับนล  กิเลสจึงทําให๎ผอบแก๎วเกิดความทุกข๑ใจ   
 

ในเรื่อง  อมตะ  ญามินหรือศรุตเลําเรื่องการเวียนวํายตายเกิดของจันทริกาให๎ณดาฟังวํา 
ศรุตต๎องตามหาจันทริกาผู๎ที่ยังโกรธแค๎นศรุตอยูํ การตามหาจันทริกานั้นเปรียบเสมือนการงมเข็มใน
มหาสมุทร เพราะจันทริกาเสียชีวิตไปแล๎วแตํเธอยังมีกิเลสอยูํ จึงทําให๎เธอต๎องเวียนวํายตายเกิดไปใน
ชาติภพตํางๆ ไมํมีที่สิ้นสุด 
 

‚ตํอจากนั้น ความหวังเดียวที่ศรุตมีอยูํ คือการเฝ้าติดตามหาจันทริกา นางได๎ดับขันธ๑ไป
แล๎วในชาติที่ศรุตส่ังประหารนาง แตํกิเลสที่เคยกํอเกิดเป็นตัวนางยังไมํสูญส้ิน กลํุมกิ เลสนั้นได๎
ผํานจากภพหนึ่ง ไปสํูอีกภพหนึ่งไปกํอกําเนิดเป็นมนุษย๑คนใหมํ เจริญเติบโต รํวงโรย จนดับส้ิน
สังขารตามวิสัยมนุษย๑ ผํานจากรํางหน่ึงไปสํูอีกรํางหนึ่ง ตํอเนื่องกันไปเหมือนคล่ืนในทะเล ไมํมีที่
ส้ินสุดในระยะหลายพันปีท่ีผํานมา...‛ 

        (อมตะ.2552, 357) 
 

แก๎วเก๎าแสดงให๎เห็นกิเลสที่เกิดจากความรักที่แปรเปลี่ยนเป็นความโกรธ  ดังความรักของเจ๎า
หญิงจันทริกาที่มีตํอเจ๎าชายศรุต  เมื่อเจ๎าชายศรุตมีหญิงอ่ืนจึงทําให๎เจ๎าหญิงจันทริกาโกรธแค๎นและ
เสียชีวิตไปโดยไมํให๎อภัยเจ๎าชายศรุต  ความโกรธแค๎นนี้จึงเป็นกิเลสที่ทําให๎เจ๎าหญิงจันทริกากลับมา
เกิดในชาติภพใหมํอยูํ เรื่อยไป  กิเลสที่เกิดจากความโกรธนี้สํงผลให๎ทั้งเจ๎าชายศรุตและเจ๎าหญิง    
จันทริกาได๎รับความทุกข๑  เจ๎าชายศรุตได๎รับความทุกข๑เพราะมีชีวิตที่เป็นอมตะต๎องออกตามหา        
เจ๎าหญิงจันทริกาเป็นเวลาหลายพันปีเพื่อให๎เจ๎าหญิงจันทริกายกโทษให๎  สํวนเจ๎าหญิงจันทริกาต๎องพบ
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กับเหตุการณ๑ที่ทําให๎จิตใจเกิดความทุกข๑ทุกชาติภพ  เห็นได๎จากชาติภพที่เป็นภิรมย๑นภาต๎องพบกับ
สามีที่ทําให๎ภิรมย๑นภาเกิดความทุกข๑   

 
 ในเรื่อง เงาพราย ศักยะเป็นผู๎ที่มีความโลภเป็นกิเลส มีความอยากได๎ใครํดี ไมํคํานึงถึง
คุณธรรมจริยธรรม ความโลภ เห็นแกํได๎  ทําร๎ายแม๎กระทั่งรัชต๑เพื่อนสนิทที่ให๎โอกาสเขามีงานทํา ศักยะ
ทําให๎รัชต๑ล๎มละลายและแยํงชิงผู๎หญิงที่เป็นแฟนของรัชต๑มาเป็นคํูครองของตน  ศักยะขอให๎เจ๎าพราย
บันดาลทรัพย๑สมบัติตํางๆ รวมถึงผู๎หญิงที่ศักยะอยากได๎มาเป็นคํูครอง  การบันดาลของเจ๎าพรายแตํละ
ครั้งต๎องแลกเปลี่ยนด๎วยชีวิตของคน  จนกระทั่งชีวิตที่ต๎องแลกคือชีวิตของแมํ  ศักยะเกิดความทุกข๑
แสนสาหัส  ไปขอความชํวยเหลือจากคุณตาของเรน  แตํสุดท๎ายศักยะก็สูญเสียแมํ  ซึ่งคุณตาของเรน 
กลําววําทุกสิ่งทุกอยํางเป็นกิเลสที่เกิดจากความโลภ 
 

 คุณตาถอนใจหลายครั้งติดกัน มองดูชายหนุํม อดคิดไมํได๎วํา ผ๎ูชายหน๎าซื่อคนนี้ ที่
จริงแล๎วก็แล๎วก็เลวร๎ายไมํตํางจากเจ๎าปีศาจนําสะพรึงกลัวตัวนั้น 

 ความโลภ  ความเห็นแกํตัว  ที่แปรเปล่ียนเป็นความโหดร๎ายของเขาตํางหากกํอ
ความหายนะให๎ชีวิตคนใกล๎ตัวมาหลายคน  คนที่หวุดหวิดจะไมํรอดก็มี ถ๎าหากวําผลร๎ายไมํ
ย๎อนกลับมาถึงแมํของเขา ก็นําสงสัยวําศักยะจะสํานึกตัวหรือไมํ 

(เงาพราย.2553,423) 

  
 แก๎วเก๎าแสดงให๎เห็นวํากิเลสจากความโลภทําให๎เกิดความทุกข๑  ศักยะมีความโลภ  เมื่อ    
เจ๎าพรายดลบันดาลให๎สมปรารถนา  ศักยะก็มีความโลภเพิ่มมากขึ้น  ดังเชํนศักยะต๎องการมีงานทํา  
เจ๎าพรายก็ดลบันดาลให๎มีงานทําอยูํกับรัชต๑เพื่อนของเขา  ตํอมาศักยะต๎องการความร่ํารวย  ต๎องการ
แฟนสาวของเพื่อน  ความโลภของศักยะมีเพิ่มมากขึ้นจนกลายเป็นความโหดเหี้ยม  เห็นแกํตัว  ศักยะ
สามารถฆําคนเพื่อแลกกับความโลภ  ความต๎องการของตนเอง  ตํอมาเมื่อศักยะรู๎วําต๎องสูญเสียแมํ
แลกกับการบันดาลของเจ๎าพรายเพื่อให๎ตนเองสมปรารถนา  ศักยะจึงเกิดความทุกข๑ใจอยํางแสนสาหัส  
ความโลภจึงเป็นกิเลสที่ทําให๎เกิดความทุกข๑ 
 

ในเรื่อง  ดอกแก้วการะบุหนิง  เจ๎าชายสุหราปาตีเป็นผู๎มีกิเลสในเรื่องของความรัก  เจ๎าชาย 
สุหราปาตีหลงรักเจ๎าหญิงกิระณา  แตํเจ๎าหญิงกิระณาอภิเษกสมรสกับรายาอัสมาร๑  เจ๎าชายสุหราปาตี
จึงวางแผนฆํารายาอัสมาร๑  ฆําแพทย๑หลวงประจําพระองค๑ของรายาอัสมาร๑และฆําบาหยันพระพี่เลี้ยง
ของเจ๎าหญิงกิระณาเพื่อปกปิดความผิด  เมื่อเจ๎าหญิงการะบุหนิงกับดนย๑สืบรู๎ความจริงวําเจ๎ าชาย      
สุหราปาตีเป็นผู๎ฆําบาหยัน  เจ๎าชายสุหราปาตีจะฆําเจ๎าหญิงการะบุหนิงและดนย๑  แตํดนย๑ใช๎กริชแทง
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เจ๎าชายสุหราปาตีเสียชีวิต  กํอนที่จะเสียชีวิตเจ๎าชายสุหราปาตีมองเห็นบาหยันมาปรากฏพร๎อมด๎วย
เหลําสัตว๑ที่มารับวิญญาณของเจ๎าชายสุหราปาตี 

 
“ไมํจริง  เธอรักฉันตํางหาก  อัสมาร๑แยํงเธอไปจากฉัน...ถ๎าหากวําฉันฆําเขาได๎เสีย

ตั้งแตํครั้งนั้น...ตั้งแตํฉันตามเขากับเธอเข๎าไปในป่า  จําได๎ไหม...ฉันก็ไมํต๎องทนทุกข๑ทรมานอยูํ
นานถึงยี่สิบป”ี... 

 
...เงารางๆ ท่ีรายล๎อมชัดเจนขึ้นในมํานพระเนตรของเจ๎าชายสุหราปาตี 
บาหยันเคลื่อนกายนํามา  ด๎วยใบหน๎าขาวซีดจนเขียว  รํางกายเปียกชุํมด๎วยหยาดน้ํา

ปะปนกับโลหิต  เชือกยังพันธนาการรํางอยูํ  หากแตํเล่ือนหลุดออกไปทีละน๎อย 
เบื้องหลังของนาง  รํางที่ดูคล๎ายสิงสาราสัตว๑  หากแตํเหยียดกายตรงในลักษณะ

เดียวกับมนุษย๑  เล่ือนกระจายตัวออกมารุมล๎อมไว๎ทุกด๎าน  ลําแสงจันทร๑ที่สวํางใสอยูํเมื่อครูํ
แปรเปล่ียนเป็นสีแดงเรื่อราวกับย๎อมด๎วยเลือด  แล๎วเข๎มจัดขึ้นทุกที 

เจ๎าชายสุหราปาตีทรงแผดเสียงร๎องออกมาราวกับคนบ๎าคล่ัง  ดิ้นทุรนทุราย  
กระเสือกกระสนอยูํไปมา 

ไมํมีใครรู๎วําทรงเห็นส่ิงใด...หรือได๎รับโทษทัณฑ๑อยํางใด  แตํเสียงที่เต็มไปด๎วยความ
หวาดสยองและเจ็บปวดแสนสาหัส  ก๎องอยูํในหูของทุกคนท่ีได๎ยินตํอมาอีกนาน 

(ดอกแก๎วการะบุหนิง. 2553, 345, 346)   

 
แก๎วเก๎าแสดงให๎เห็นวํากิเลสจากความรักทําให๎เกิดความทุกข๑  ดังที่เจ๎าชายสุหราปาตีมีความ

ทุกข๑ที่ไมํได๎ครอบครองเจ๎าหญิงกิระณา  จึงทํากรรมชั่วเพราะหวังวําการกระทําดังกลําวจะทําให๎ตนพ๎น
จากความทุกข๑  เจ๎าชายสุหราปาตีจึงวางแผนฆําเจ๎าชายอัสมาร๑  ฆําพระพี่เลี้ยงซึ่งเป็นการทํากรรมชั่ว
เพิ่มมากขึ้น ตํอมาเมื่อเจ๎าหญิงการะบุหนิงพยายามสืบหาการเสียชีวิตของพระบิดา  เจ๎าชายสุหราปาตี
จึงคิดที่จะฆําเจ๎าหญิงการะบุหนิง  เจ๎าชายสุหราปาตีปลํอยให๎กิเลสจากความรักเข๎าครอบงํา  โดยไมํ
รู๎จักหักห๎ามใจตนเองจึงทําให๎เกิดความคิดซึ่งเป็นการทํากรรมชั่ว  และทําให๎เจ๎าชายสุหราปาตีได๎รับ
ความทุกข๑  ความเดือดร๎อนจนถึงแกํชีวิต 

 
ในเรื่อง  จงกลกิ่งเทียน  อัพภันดร๑เป็นตัวละครที่มีกิเลสในเรื่องของความโลภ  เห็นได๎จาก

อัพภันดร๑วางแผนที่จะครอบครองทรัพย๑สมบัติของเทียนกันยา  เริ่มต๎นจากยักยอกทรัพย๑สมบัติของ
เทียนกันยา  จากนั้นก็แตํงงานกับเทียนกันยา  เมื่อเทียนกันยารู๎ความจริงวําอัพภันดร๑ไมํได๎รักและ
จริงใจกับเธอ  อัพภันดร๑ฆําเทียนกันยา  ภายหลังเรือนใจภรรยาอีกคนหนึ่งของอัพภันดร๑ขูํอัพภันดร๑วํา
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จะเปิดโปงเรื่องที่อัพภันดร๑ฆําเทียนกันยา  และคนอ่ืนๆด๎วยความแค๎นและความหึงหวง  อัพภันดร๑จึง
ฆําเรือนใจ  กํอนที่เรือนใจจะเสียชีวิตก็ใช๎มีดแทงอัพภันดร๑ได๎รับบาดเจ็บสาหัสจนเสียชีวิต   
 

เรือนใจกระชากมีดกลับ  กํอนเสือกมีดเข๎ามาอีกเป็นครั้งที่สอง  คราวนี้ชายหนุํมผงะ
ถอย  มีดจึงพลาดไป  ไมํแทงเข๎าไปตรงอยํางครั้งกํอน  แตํมันก็ปักเข๎าไปครึ่งด๎าม  ต่ํากวําครั้ง
แรกเล็กน๎อย 

ความเจ็บปลาบรุนแรงพุํงขึ้นมาจนตัวงอ  อัพภันดร๑ผลักหญิงสาวเต็มแรง  รํางเขาและ
หลํอนม๎วนต๎วนลงไปพร๎อมกันลงไปกองอยูํเชิงบันได  เหมือนดังที่เทียนกันยาเคยกล้ิงลงมาใน
ครั้งกํอน... 

...เจ็บแสนเจ็บ  ปวดแสนปวด  ทรมานเกินกวําจะทนทานได๎  เขาคิดวํากําลังดิ้นทุรนทุ
ราย  แตํในความเป็นจริง  รํางเขาเพียงแตํเคลื่อนไหวขยับไปมาเล็กน๎อยเทํานั้น... 

...อัพภันดร๑รู๎สึกประหนึ่งมันกลายเป็นเข็มเล็กๆ  ขาววาววับนับไมํถ๎วน  พุํงจากกาย
เธอเข๎าใสํเขา  แตํละเลํมชําแรกเข๎าไปในผิวหนังทุกจุด  ตั้งแตํหัวถึงเท๎า  กํอความเจ็บปวดเหลือ
จะเปรียบได๎กับความเจ็บปวดกํอนหน๎านี้ 

ชายหนุํมดิ้นทุรนทุราย  เขาตระหนักโดยไมํมีใครบอกวํา  ความเจ็บปวดนี้เองคือโทษ
ทัณฑ๑ท่ีกําลังได๎รับ  แม๎วําลมหายใจขาดหายไปแล๎ว  ความทรมานแสนสาหัสก็ยังก็ยังดํารงอยูํ  
และจะตามหวดกระหน่ําเขาตํอไปอีกยาวนาน...นานจนเหมือนไมํมีที่ส้ินสุด 

           (จงกลกิง่เทียน. 2553, 572-573, 575 ) 

 
แก๎วเก๎าแสดงให๎เห็นวํากิเลสจากความโลภทําให๎เกิดความทุกข๑  เห็นได๎จากอัพภันดร๑มี

ความคิดชั่วคือต๎องการครอบครองทรัพย๑สินมรดกของเทียนกันยา  จึงคิดทํากรรมชั่วโดยเริ่มจากการ
ยักยอกทรัพย๑  เมื่อทนายประทินรู๎ความจริง  อัพภันดร๑จึงฆําทนายประทิน  ความโลภของอัพภันดร๑ทํา
ให๎อัพภันดร๑ทํากรรมเพิ่มมากขึ้น  ได๎แกํ  ฆําอารี  ฆําเทียนกันยา  ในตอนท๎ายของเรื่อง อัพภันดร๑ฆํา
เรือนใจเพื่อปกปิดความผิดของตน  กํอนที่เรือนใจจะเสียชีวิตก็ใช๎มีดทําร๎ายอัพภันดร๑ได๎รับบาดเจ็บ
สาหัส  ซึ่งก็คือความทุกข๑ที่ทําให๎อัพภันดร๑เดือดร๎อนจนถึงเสียชีวิต  กิเลสจากความโลภจึงทําให๎เกิด
ความทุกข๑จนถึงกับเสียชีวิต 

จากแนวคิดพุทธศาสนาเรื่องกิเลสที่ทําให๎เกิดความทุกข๑  ที่ปรากฏในนวนิยายทั้ง  5  เรื่องจะ
เห็นได๎วําแก๎วเก๎าเสนอแนวคิดอยํางชัดเจนผํานตัวละครที่มีกิเลสซึ่งกํอให๎เกิดความทุกข๑  ทั้งความทุกข๑
ทางกายและความทุกข๑ทางใจ  เห็นได๎จากผอบแก๎วในเรื่อง  เรือนนพเก้า  ที่มีความทุกข๑ต้ังแตํเมื่อครั้ง
มีชีวิตอยูํจนกระทั่งเสียชีวิตไปแล๎ว  ดวงวิญญาณของผอบแก๎วก็ยังคงได๎รับความทุกข๑เพราะการยึดมั่น
ถือมั่น  เจ๎าหญิงจันทริกาในเรื่อง  อมตะ  ได๎รับความทุกข๑เป็นเวลาหลายภพหลายชาติ  เพราะมีกิเลส
เรื่องความโกรธ  ที่มีตํอเจ๎าชายศรุตหรือญามิน  ในเรื่อง เงาพราย ศักยะได๎รับความทุกข๑  จนเสียชีวิต
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ซึ่งเป็นผลจากความโลภ  เรื่อง  ดอกแก้วการะบุหนิง  เจ๎าชายสุหราปาตี  ได๎รับความทุกข๑จากความ
รักที่ไมํสมหวัง  จึงทํากรรมชั่วสํงผลให๎เสียชีวิต  เรื่อง  จงกลกิ่งเทียน  อัพภันดร๑เป็นตัวละครที่มีกิเลส
ในเรื่องของความโลภ  ภายหลังได๎รับความทุกข๑จากความโลภจนถึงแกํชีวิต   

 
1.2 กิเลสที่ท าให้เกิดความผูกพัน 

กิเลสที่ทําให๎เกิดความผูกพัน  หมายถึง  การกระทําที่เป็นเหตุให๎เกิดความเป็นหํวงกังวล
โกรธแค๎น  อาฆาตพยาบาท  ทําให๎มีผลติดตามมา  เชํน  การกลับชาติมาเกิดรํวมกัน  และการยึดติด
กับสถานที่  ไมํไปผุดไปเกิด  ในนวนิยายของแก๎วเก๎า  ปรากฏแนวคิดพุทธศาสนาเรื่องกิเลสที่ทําให๎เกิด
ความผูกพันจํานวน  10  เรื่อง  ได๎แกํ  แก้วราหู  จากฝันสู่นิรันดร  แต่ปางก่อน  มนตรา  ปลาย
เทียน    เรือนนพเก้า  เรือนมยุรา  วิมานมะพร้าว  อธิษฐาน  บารมีพระแม่ป้องปกพื้นธรณิน   
 ตัวอยํางนวนิยายของแก๎วเก๎าที่แสดงแนวคิดพุทธศาสนาเรื่องกิเลสที่ทําให๎เกิดความผูกพัน  
ผู๎วิจัยจะยกตัวอยําง  5  เรื่อง  ได๎แกํ   อธิษฐาน วิมานมะพร้าว  แต่ปางก่อน  แก้วราหู  และบารมี
พระแม่ป้องปกพื้นธรณิน 
 

 ในเรื่อง  วิมานมะพร้าว  เจ๎าสัวที่เป็นผู๎กํอต้ังโรงงานปาล๑มโปรดัคส๑  จึงหํวงทรัพย๑สิน  เกรง
วําโรงงานที่ตนเป็นผู๎กํอต้ังถูกนักธุรกิจตํางประเทศเข๎ามาถือหุ๎น  เพราะลูกชายของเจ๎าสัวบริหารงานไมํ
เป็น  ทําให๎วิญญาณของเจ๎าสัวยังคงวนเวียนอยูํบริเวณโรงงาน  คอยดูแลปกป้องโรงงานให๎ปลอดภัย
จากคนที่คิดคดโกง  เมื่อเจ๎าสัวรู๎วําทรงเดชคิดคดโกงโรงงานโดยการสั่งเครื่องจักรเกํามาใช๎ในโรงงาน  
จึงพยายามที่จะติดตํอสื่อสารกับจุลลาเพื่อให๎ชํวยแก๎ไข  และกําจัดทรงเดชออกจากโรงงาน 

 
“อีหนู”  หยุดไปพักหน่ึงเถ๎าแกํก็ตั้งข๎อสงสัยขึ้นมาใหมํ  “ล้ือทํางานท่ีโรงงานอั๊วมา  ล้ือ

วํามันจะไปรอดมั้ย”   
“ทําไมจะไมํรอดลํะ” 
“เห็นญี่ปุ่นมันจ๎องตาเป็นมันอยูํแล๎ว  ล้ือรู๎มั้ยค๎าขายกับมันเราเสียเปรียบทุกที  แตํถ๎า

ไมํค๎ากะมันก็ไมํรู๎จะไปค๎ากับใคร” 
 
“อาตง...ลูกชายอั๊ว  อีอยากจะขยายโรงงาน  ทีนี้อีจะเพิ่มทุนจดทะเบียนหุ๎น”   เถ๎าแกํ

พูดคลํองราวกับเรียนจบเศรษฐศาสตร๑  “ขี้เกียจกู๎แบงก๑แล๎ว  กู๎ทีไรแบงก๑สบายทุกที  ทีนี้ไอ๎ยุํน
มันก็เลยเข๎ามาเป็นหุ๎นสํวนด๎วย...เข๎าใจหรือยังลํะอีหนูชําง” 

 (วิมานมะพร๎าว. 2552, 101, 102) 
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เจ๎าสัวมีกิเลสที่เกิดจากความยึดมั่น  เป็นหํวงโรงงาน มีความผูกพันกับโรงงานที่ตนสร๎าง  
เกรงวําลูกหลานจะบริหารงานไมํเป็นทําให๎เกิดผลเสียหายตํอโรงงาน  ความเป็นหํวงกังวลนี้เป็นกิเลสที่
ทําให๎ดวงวิญญาณของเจ๎าสัววนเวียนอยูํที่โรงงานคอยดูแลโรงงาน    ดวงวิญญาณของเจ๎าสัวจึงไมํได๎
ไปผุดไปเกิด   
 

 ในเรื่อง  อธิษฐาน  แสดงให๎เห็นกิเลสในเรื่องความโกรธ  เห็นได๎จากภรรยาของหลวง      
กีรติโยธา  โกรธแค๎นที่สามีมีภรรยาน๎อย  และทําให๎เจ็บช้ําน้ําใจ  จึงอธิษฐานขอให๎เกิดในชาติภพหน๎า
เป็นผู๎ชายเพื่อที่จะแก๎แค๎นคุณหลวงกีรติโยธาที่เกิดมาเป็นผู๎หญิง  ในชาติภพปัจจุบันหลวงกีรติโยธาจึง
เกิดเป็นญาณิศา  สํวนภรรยาของหลวงกีรติโยธาเกิดเป็นเพื่อนชายที่อยูํแวดล๎อมญาณิศา  แตํละคน
เป็นเกย๑  

 
“...แกบอกวําคําอธิษฐานที่ทําที่วัดนี้นํะได๎ผลศักดิ์สิทธิ์เสมอ  ชาตินี้ทั้งคุณหลวงกีรติ  

ทั้งคุณนายศรี  กับภรรยาคนอื่นๆ ก็ต๎องกลับชาติมาเกิดใช๎เวรใช๎กรรมกันจนกวําจะหมด” 
 
“มีเหตุผลอะไรลํะฮํะที่ต๎องกลับเพศ  ทําไมคุณหลวงไมํมาเกิดเป็นผ๎ูชายแล๎วคุณเมียๆ 

ทั้งหลายก็เกิดเป็นผ๎ูหญิง  หักอกคุณหลวงยังไงก็ได๎”... 
 
...“ใครบ๎างคะ...ที่ไปอธิษฐาน...” 
“ทุกคนลํะจ๎ะหนู”  คุณป้าปูนยกนิ้วขึ้นนับ  “คุณนายศรี  ป้าเปรียบ  แมํพร  แล๎วนัง

เล็กๆ สองคนน่ัน  อ๎อ! แล๎วที่ตลกอีกอยําง  คุณสอางค๑เอาจดหมายมาให๎อําน  คุณนายศรีเขียน
วํานังเฉยมันก็อุตสําห๑อธิษฐานกับเขาด๎วยนะ”...   

 
...คุณป้าปูนพูดฉอดๆ ตํอไปวํา 
“ความที่นังเฉยจงรักภักดีตํอคุณหลวง  มันก็เลยอธิษฐานวําคุณหลวงไปเกิดที่ไหน  

มันขอตามไปด๎วย  ขอให๎ได๎ครองคูํกัน ไมํวําคุณหลวงจะรักมันหรือไมํรักมันก็ไมํวํา  คุณนายศรี
ยังเขียนดําในจดหมายวํามันโงํแถมยังไมํเจียมตัว   แทนท่ีจะขอให๎เจอผ๎ูชายดีๆ สักคน  กลับไป
หลงรักผ๎ูชายเห็นแกํตัวอยูํได๎” 

 (อธิษฐาน. 2553, 408, 409, 410) 

 
แก๎วเก๎าแสดงให๎เห็นวํากิเลสจากความโกรธทําให๎เกิดความผูกพันตํอกัน  นั่นคือแรงอธิษฐาน

ด๎วยความโกรธแค๎นชิงชัง  ทําให๎กลับชาติมาเกิดรํวมกัน  ตัวละครที่ทํากรรมรํวมกันต้ังแตํอดีตชาติจึง
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กลับมาเกิดใหมํในชาติภพปัจจุบัน  มีความเกี่ยวข๎องมีกรรมรํวมกันทําให๎มีชีวิตผูกพันกันมาอีกชาติ  
กิเลสจึงทําให๎มนุษย๑เกิดความผูกพันกันไมํจบสิ้น 
 

ในเรื่อง  แต่ปางก่อน  ในชาติภพแรกของหมํอมเจ๎ารังสิธรหรือทํานชายใหญํกับเจ๎านาง    
มํานแก๎วไมํสมหวังในความรัก  เพราะเจ๎านางมํานแก๎วโดนวางยาพิษจนเสียชีวิตจากทํานแต๎หรือ  
หมํอมเจ๎าวิไลเลขา เพราะความโกรธแค๎นที่โดนทํานชายใหญํถอนหมั้น  แม๎วําเจ๎านางมํานแก๎วและ
ทํานชายใหญํเสียชีวิตไปนานแล๎ว  แตํจิตใจของหมํอมเจ๎าวิไลเลขาก็ยังร๎อนรุํม ไปด๎วยกิเลสแหํง    
ความริษยา   

 
‚เพราะเพลิงของกิเลสยังไม่สิ้นน่ะซิ  ราชาวดี  ทั้งเธอ  ฉัน  และหญิงแต๎ล๎วนยัง

ผูกพันอยูํกับอารมณ๑เมื่อครั้งกํอนโน๎น  และเธอก็รู๎วําชีวิตของเราทุกคนจะต๎องดําเนินมาสํูจุดจบ
ไมํทางใดก็ทางหน่ึง‛ 

(แตํปางกํอน. 2551, 250-251) 
 

แก๎วเก๎าแสดงให๎เห็นวํากิเลสทําให๎เกิดความผูกพัน  ดังที่ราชาวดีกลับมาเกิดใหมํและได๎พบกับ
วิญญาณของทํานชายใหญํ  และทํานหญิงวิไลเลขา  ซึ่งยังคงเกลียดชังราชาวดี  ความรักและความ
เกลียดชังนี้  จึงผูกพันกันมาต้ังแตํอดีตชาติ  ในชาติภพปัจจุบันทั้งราชาวดี  ทํานชายใหญํ  และทําน
หญิงวิไลเลขา  ได๎รับความทุกข๑  เพราะไมํสมปรารถนาในความรัก  กิเลสจึงทําให๎ตัวละครทั้ง  3  ตัว  
ยังคงผูกพันกันข๎ามภพชาติ   
 

ในเรื่อง  แก้วราหู  มาสเมืองเป็นดวงวิญญาณที่ไมํได๎ไปผุดไปเกิด  ติดตามวสวีมาในชาติภพ
ปัจจุบัน  เพราะมีกิเลสความรัก  มาสเมืองมีความรักให๎แกํแสนภูไท  ซึ่งคือ  วสวีในอดีตชาติ  มาสเมือง
ต๎องการรู๎วําวสวีมีความรักให๎หรือไมํจึงพยายามทําให๎วสวีระลึกชาติเพื่อท่ีจะนึกถึงมาสเมือง   
 

‚เวลาผํานมานานเกินไปสําหรับ...มวลมนุษย๑  แสนภูไทจําอะไรไมํได๎เลยจนอยําง
เดียว‛ 

‚เขาเองมิได๎ประสงค๑เชํนนั้น  อดีตเป็นเรื่องของอดีต  เกิดขึ้นแล๎วและจบลงแล๎ว
เหมือนละครที่ปิดฉากจบลง  ฉากใหมํนี้คือวสวี  ไมํใชํแสนภูไทของพระนาง‛ 

‚ฉันทราบดีคํะข๎อนั้น  และไมํเคยยื้อยุดเขากลับไปเป็นแสนภูไทเลย  แตํทําอยํางไรฉัน
จึงจะรู๎ใจของเขาได๎...ตลอดเวลาที่ผํานมา  ฉันไมํเคยรู๎เลยวําใจเขาคิดอยํางไร  ถ๎าเพียงแตํเขา
จะจําได๎ถึงอดีตกาล...เขาจะบอกฉักสักนิด…‛ 

(แกว๎ราหู. 2552, 147) 
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แก๎วเก๎าแสดงให๎เห็นวํากิเลสที่เกิดจากความรัก  เกิดจากการยึดมั่นถือมั่นกํอให๎เกิดความ
ผูกพัน  ทําให๎ดวงวิญญาณของมาสเมืองไมํได๎ไปเกิด  ดวงวิญญาณของมาสเมืองเข๎าฝันและปรากฏ
ให๎วสวีหรือแสนภูไทในอดีตเห็น  เพื่อให๎ระลึกถึงความรักที่เคยมี  การยึดมั่นในความรัก กํอให๎เกิดความ
ผูกพัน  มาสเมืองจึงไมํได๎ไปเกิดในภพภูมิอื่นดังเชํนแสนภูไทที่ไปเกิดเป็นวสว ี  
  

เรื่อง  บารมีพระแม่ป้องปกพื้นธรณิน  พัตราหญิงสาวที่หลงเข๎าไปในสมัยที่กรุงศรีอยุธยา
ที่ยังไมํเสียกรุง  เป็นผู๎ที่มีกิเลสความรัก  พัตราได๎พบกับพระมหามนตรีขุนนางหนุํมในสมัยพระมหา
จักรพรรดิ  ทั้งสองมีความรักตํอกัน  พระมหามนตรีวางแผนวําหลังจากเสร็จศึกสงครามแล๎วจะปลูก
เรือนหอแตํงงานกับพัตรา  ขอให๎พัตรารอจนกวําจะกลับมาหลังจากทําศึก  เมื่อพักตรารู๎วําพระ       
มหามนตรีเสียชีวิตในสนามศึก  จึงเกิดความเศร๎าโศกเสียใจจนเป็นลม  เมื่อพัตรารู๎วําจะต๎องเดินทาง
กลับมายังยุคปัจจุบัน  จึงตัดสินใจเข๎าไปในห๎องของพระมหามนตรีด๎วยความรัก  ผูกพัน  จนเมื่อ
กลับมาในยุคปัจจุบันแล๎วพัตรายังคงมีความรู๎สึกวําพระมหามนตรียังคงอยูํใกล๎ๆ  ตัว  ห๎ามไมํให๎เธอ
เข๎าใกล๎สัมผัสใกล๎ชิดกับชายอ่ืน       

 
 สายตาเริ่มชินกับความมืดจนมองเห็นทุกอยํางได๎  พัตราคุกเขําลงข๎างตั่ง  เอื้อมมือ

ไปสัมผัสฟูกที่นอน  คล๎ายจะหารํองรอยไออุํนของผ๎ูที่เคยเป็นเจ๎าของ  แตํก็พบเพียงความเย็น
ชืด  ไร๎ชีวิตจิตใจ  ย้ําเตือนความจริงให๎ รู๎อีกครั้งหนึ่งวําผ๎ูชายนัยน๑ตาคมบาดใจผ๎ูมีวาจา
อํอนหวาน  กินความหมายลึกคนนั้น  ได๎จากพรากกันไปแล๎วชั่วกาลนาน...นานยิ่งกวํา
ระยะเวลาแหํงยุคสมัยที่เคยคั่นกลางระหวํางเขาและหลํอนเสียอีก... 

 
...ปวินทร๑ยื่นมือให๎หลํอนเกาะเหมือนอยํางที่เคยทําเมื่อครั้งกํอนๆ  เพื่อจะพาพัตรา

เดินกลับไปท่ีรถ   
ด๎วยความเคยชิน  หญิงสาวเกือบจะยื่นมือออกไปรับมือเขา  หากสายลมที่พัดโชย

รอบกาย  ฟังคล๎ายเจือปนด๎วยเสียงย้ําเตือน  หลงเหลือมาจากความทรงจําอันยาวไกลด๎วย
กาลเวลา  หยุดยั้งหลํอนไว๎ 

ใครสักคนหนึ่งเคยกระซิบเตือน...ห๎ามหวงมิให๎หลํอนเข๎าใกล๎สัมผัสใกล๎ชิดกับชายอื่น
ที่มิใชํเจ๎าของ 

(บารมีพระแมํป้องปกพื้นธรณิน. 2547, 209, 228) 

 
แก๎วเก๎าแสดงให๎เห็นวํากิเลสที่เกิดจากความรัก  กํอให๎เกิดความผูกพันดังที่พัตรามีตํอพระ

มหามนตรี  ขุนนางหนุํมในสมัยอยุธยา  ทั้งๆ  ที่ปวินทร๑เตือนวําเป็นความรักที่เป็นไปไมํได๎  แตํพัตรา   
มิอาจห๎ามใจตนเองได๎  ปลํอยให๎กิเลสความรักเข๎าครอบงํา  เมื่อพลัดพรากจากกัน  พัตรายังคงมีความ
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ผูกพันกับพระมหามนตรี  ทําให๎พัตราเกิดการเปลี่ยนแปลงในการวางตัวตํอเพศตรงข๎าม  แม๎กระทั่ง
กับปวินทร๑เพื่อนสนิทที่สุด  พัตราไมํยอมให๎ปวินทร๑จูงมือเหมือนอยํางที่เคยปฏิบัติ  เพราะจําได๎วํา   
พระมหามนตรีห๎ามไมํให๎สัมผัสใกล๎ชิดกับชายอ่ืนที่ไมํใชํพระมหามนตรี     
 

จากแนวคิดพุทธศาสนาเรื่องกิเลสที่ทําให๎เกิดความผูกพัน  ที่ปรากฏในนวนิยายทั้ง  5  เรื่อง
จะเห็นได๎วําแก๎วเก๎าเสนอแนวคิดอยํางชัดเจนผํานตัวละครที่มีกิเลสซึ่งกํอให๎เกิดความผูกพัน  เป็นเหตุ
ให๎เกิดการเวียนวํายตายเกิด  ดังเชํน  อธิษฐาน  แสดงให๎เห็นกิเลสในเรื่องความโกรธ  ภรรยาของ
หลวงกีรติโยธา  กลับมาเกิดเพราะยังมีกิเลสที่ผูกพันกันอยูํกับหลวงกีรติโยธา  ในเรื่อง  แต่ปางก่อน  
กิเลสในเรื่องความรักทําให๎เกิดความผูกพันเป็นเหตุให๎เกิดการเวียนวํายตายเกิดกลับมาพบกันอีก  
ดังเชํน  ทํานชายใหญํและเจ๎านางมํานแก๎ว  ในเรื่อง  วิมานมะพร้าว  เจ๎าสัวมีกิเลสเรื่องความยึดมั่น
ถือมั่นเป็นหํวงโรงงาน  เมื่อเสียชีวิตไปแล๎วดวงวิญญาณก็ยังคงวนเวียนอยูํบริเวณสถานที่นั้น  ในเรื่อง  
แก้วราหู  มาสเมืองมีกิเลสเรื่องความรักจึงไมํได๎ไปผุดไปเกิด  ดวงวิญญาณของมาสเมืองติดตามแสน
ภูไทมายังชาติภพปัจจุบันเพื่อต๎องการรู๎ความในใจของแสนภูไทที่มีตํอมาสเมือง  ในเรื่อง  บารมีพระ
แม่ป้องปกพื้นธรณิน  พัตรามีกิเลสความรักตํอพระมหามนตรีขุนนางหนุํมในสมัยอยุธยา  เมื่อ    
พลัดพรากจากกัน  จึงยังคงมีความผูกพันกับพระมหามนตรี   

   
จากการศึกษาแนวคิดพุทธศาสนาเรื่องกิเลสที่ปรากฏในนวนิยายทั้ง  29  เรื่องผู๎วิจัยพบวํา

สามารถจําแนกกิเลสตามผลของการเกิดได๎ 2 ประเด็น คือ  กิเลสที่ทําให๎เกิดทุกข๑และกิเลสที่ทําให๎เกิด
ความผูกพัน  กิเลสที่ทําให๎เกิดทุกข๑เกิดจากกิเลสแหํงความรัก  กิเลสแหํงความโลภ กิเลสแหํงความ
โกรธ  และกิเลสแหํงความหลง  ซึ่งตัวละครเกิดความยึดมั่นถือมั่น กํอให๎เกิดความทุกข๑  สํวนกิเลสที่ทํา
ให๎เกิดความผูกพัน  เกิดจากความเป็นหํวงกังวล  ตัวละครจะมีความผูกพันเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีต
และติดตามมาจนถึงชาติภพปัจจุบัน   
 

 
2. กรรม 

  
พจนานุกรมพุทธศาสน์  ฉบับประมวลศัพท์   (2546 : 4)  กลําวถึงความหมายของกรรม

วํา  
 

‚กรรมคือ การกระทํา หมายถึง การกระทําที่ประกอบด๎วยเจตนา คือ  ทําด๎วย
ความจงใจหรือจงใจทํา ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม เชํน  ขุดหลุมพรางดักคนหรือสัตว๑ให๎ตกลงไปตาย 



 33 

เป็นกรรม แตํขุดบํอน้ําไว๎กินใช๎ สัตว๑ตกลงไปตายเอง ไมํเป็นกรรม (แตํถ๎ารู๎อยูํวํา บํอน้ําที่ตน
ขุดไว๎อยูํในที่ซึ่งคนจะพลัดตกได๎งําย แล๎วปลํอยปละละเลย  มีคนตกลงไปตายก็ไมํพ๎นเป็น
กรรม) การกระทําที่ดีเรียกวํา  กรรมดี  ที่ชั่ว เรียกวํา  กรรมชั่ว‛  

 
พระธรรมปิฎก  (2538 : 159)  กลําวถึงการจําแนกกรรมลักษณะหนึ่งคือ  การจําแนกกรรม

ตามคุณภาพ  หรือตามธรรมที่เป็นมูลเหตุ  สามารถจําแนกได๎  2  อยํางคือ  1.อกุศลกรรม  คือ  การ
กระทําที่ไมํดี  หรือกรรมชั่ว  หมายถึง  การกระทําที่เกิดจากอกุศลมูล  ได๎แกํ  โลภะ  โทสะ  โมหะ  2.  
กุศลกรรม  คือ  การกระทําที่ดี  หรือ  กรรมดี  หมายถึง  การกระทําที่เกิดจากกุศลมูล  คือ  อโลภะ  อโท
สะ  อโมหะ 

ในงานวิจัยนี้แบํงกรรมตามที่พระธรรมปิฎกจําแนกกรรมตามคุณภาพ  ซึ่งได๎แกํ  อกุศลกรรม
และกุศลกรรม   
 

2.1 อกุศลกรรม 
      พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ -ธรรมบท-อุทาน-อิติวุตตกะ-สุตตนิบาต       

(2514 : 218)    แสดงพุทธพจน๑ที่กลําวถึงผลของการประกอบอกุศลกรรมวํา 
 

[208] จริงอยูํ พระสูตรนี้พระผ๎ูมีพระภาคตรัสแล๎ว พระสูตรนี้พระผ๎ูมีพระภาค     
ผ๎ูเป็นพระอรหันต๑ตรัสแล๎ว เพราะเหตุนั้น ข๎าพเจ๎าได๎สดับมาแล๎ววํา  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม  
2  ประการนี้ เป็นเหตุให๎เดือดร๎อน  2  ประการเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนใน
โลกนี้เป็นผ๎ูไมํได๎ทําความดีงามไว๎ ไมํได๎ทํากุศลไว๎ ไมํได๎ทําบุญอันเป็นเครื่องตํอต๎านความ
ขลาดกลัวไว๎ ทําแตํบาป ทําอกุศลกรรมอันหยาบช๎า ทําอกุศลกรรมอันกล๎าแข็ง บุคคลนั้น
ยํอมเดือดร๎อนวํา เราไมํได๎ทํากรรมงามดังนี้บ๎าง ยํอมเดือดร๎อนวํา เราทําแตํบาปดังนี้บ๎าง  

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม  2  ประการน้ีแล เป็นเหตุให๎เดือดร๎อน ฯ 
พระผ๎ูมีพระภาคได๎ตรัสเนื้อความนี้แล๎ว ในพระสูตรนั้น พระผ๎ูมีพระภาคตรัส

คาถาประพันธ๑ดังนี้วํา 
บุคคลผ๎ูมีปัญญาทราม กระทํากายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริตและอกุศลกรรม

อยํางอื่น อันประกอบด๎วยโทษ ไมํกระทํากุศลกรรม กระทําแตํ  อกุศลกรรมเป็นอันมาก เมื่อ
ตายไปยํอมเข๎าถึงนรก ฯ 

เนื้อความแม๎นี้พระผ๎ูมีพระภาคตรัสแล๎ว เพราะเหตุนั้น ข๎าพเจ๎าได๎สดับมาแล๎ว
ฉะนี้แล ฯ 
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พจนานุกรมพุทธศาสน์  ฉบับประมวลธรรม  (2546 : 159)  อธิบายความหมายของ
อกุศลกรรมวํา  “กรรมที่เป็นอกุศล  การกระท าที่ไม่ดีหรือกรรมชั่ว  หมายถึง  การกระท าที่เกิดจาก
อกุศลมูล  คือ  โลภะ  โทสะ  โมหะ” 

นวนิยายของแก๎วเก๎าสะท๎อนให๎เห็นแนวคิดพุทธศาสนาเรื่องอกุศลกรรม  ซึ่งเป็นการกระทําที่
ไมํดีหรือกรรมชั่ว  โดยเกิดจากอกุศลมูล  มี  3 ประการ ดังนี้ 

2.1.1  กรรมตามความเชื่อของชาวพุทธ 
2.1.2  ผู๎กระทํากรรมชั่ว  ยํอมได๎รับผลกลับมาสูํตนเอง 
2.1.3  กรรมเป็นของผู๎กระทํา  ผู๎อื่นไมํสามารถแก๎กรรมแทนได๎ 

 
   2.1.1 กรรมตามความเชื่อของชาวพุทธ 
 พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค  อัยยิกาสูตรที่ 2   (2514 : 137 )    

ปรากฏคําสอนที่แสดงให๎เห็นกรรมตามความเชื่อของชาวพุทธ  
 

[401] พระผ๎ูมีพระภาคผ๎ูพระสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณ๑ภาษิตนี้จบลงแล๎ว จึงได๎
ตรัสคาถาประพันธ๑ตํอไปอีกวํา  สัตว๑ทั้งหลายทั้งปวงต๎องตาย เพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุด     
สัตว๑ทั้งหลายจักไปตามกรรม เข๎าถึงผลแหํงบุญและบาป คือ  ผ๎ูมีกรรมเป็นบาป จักไปสํูนรก  สํวนผ๎ูมี
กรรมเป็นบุญ จักไปสํูสุคติ ฯ  เพราะฉะนั้น พึงทํากรรมงามอันจะนําไปสํูสัมปรายภพ ส่ังสมไว๎  บุญ
ทั้งหลายยํอมเป็นที่พ่ึงของสัตว๑ทั้งหลายในปรโลก ฯ 

 

พุทธศาสนิกชนเชื่อวํา กรรมมีจริง  เชื่อเรื่องกฎแหํงกรรม  ดังพุทธพจน๑วํา  “สัตว์ทั้งหลายมี
กรรมเป็นของตนเอง”  ชีวิตของคนยํอมเป็นไปตามผลแหํงการกระทํา  ซึ่ง  “กรรม” ในที่นี้  หมายถึง 
อกุศลกรรม คือ  สิ่งที่ไมํดี  สิ่งที่เป็นอกุศล 

 
นวนิยายของแก๎วเก๎าปรากฏแนวคิด “กรรมตามความเชื่อของชาวพุทธ” จํานวน   7  เรื่องได๎แกํ  

แก้วราหู  คนเหนือดวง  จอมนาง นาคราช  บารมีพระแม่ป้องปกพื้นธรณิน          พิมมาลา 
และจงกลกิ่งเทียน 

ตัวอยํางนวนิยายของแก๎วเก๎าที่แสดงแนวคิดพุทธศาสนาเรื่องกรรมตามความเชื่อของ  ชาว
พุทธผู๎วิจัยจะยกตัวอยําง  5  เรื่อง  ได๎แกํ   นาคราช  บารมีพระแม่ปกป้องพื้นธรณิน     พิมมาลา  
แก้วราหู  และจงกลกิ่งเทียน 
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ในเรื่อง  นาคราช  บัวหอมแสดงให๎เห็นวําตนไมํได๎เต็มใจที่จะฆําคน แตํต๎องทําตามที่นาคราช
สั่งและเป็นเพราะชะตากรรมของแตํละบุคคลที่จะต๎องชดใช๎กรรม ดังนี้ 

คราวนี้บัวหอมถอนหายใจเบาๆ คล๎ายเหนื่อยหนําย ดวงหน๎าของหลํอนอาจจะดูอํอนคล๎ายสาวน๎อยก็
จริง แตํแววตาหลํอนเมื่อมองแพงเมือง เป็นแววสุขุม และลํ้าลึกอยํางคนที่ผํานโลกมาจนเจนจบ บางที
หลํอนอาจจะผํานโลกและชีวิตมาหลายร๎อยปีเสียด๎วยซ้ํา 

“เจ๎านางนึกหรือวําข๎าเจ๎าชอบ” หลํอนย๎อนถามด๎วยเสียงเนิบนาบ “ ข๎าเจ๎าไมํใชํผ๎ูร๎ายใจโหด ทั้งมนุษย๑
และตัวข๎าพเจ๎าเอง... ล้วนแต่เป็นเหยื่อของชะตากรรม คนหนึ่งมีหน๎าที่ทําลาย อีกคนมีหน๎าที่ต๎องถูก
ทําลาย..”     

(นาคราช . 2553, 437) 

  
แก๎วเก๎าแสดงให๎เห็นวํากรรมชั่วในอดีตชาติสํงผลมายังชาติปัจจุบันดังที่บัวหอมพูดกับเจ๎า

แพงเมือง แสดงความเชื่อวําสาเหตุที่ตัวละครได๎มาพบกัน ผู๎หนึ่งเป็นผู๎ทําลาย สํวนอีกผู๎หนึ่งถูกทําลาย
เพราะกรรมในอดีตชาติ ดัวคํากลําวของคําหอมวํา “ข้าพเจ้าไม่ใช่ผู้ร้ายใจโหด ทั้งมนุษย์และตัวข้าพเจ้า
เอง...ล้วนแต่เป็นเหยื่อของชะตากรรม...” ตัวละครแสดงความเชื่อเรื่องกรรมตามความเชื่อของชาวพุทธ  
สิ่งเหลํานี้  บัวหอมเชื่อวําเป็นกรรมตามอดีตชาติ  ทุกเรื่องเกิดจากกรรม 

อีกตัวอยํางหนึ่ง เจ๎าแก๎วเกสรมารดาของแพงเมือง พูดถึงแพงเมืองกับม.ร.ว.รังสี สัตตบรรณ 
หลังจากที่แพงเมืองเสียสละตัวเองเป็นชายาของลําฟ้าหรือนาคราช เพียงเพื่อต๎องการหยุดคําสาปของ
นาคราช ที่มีตํอเจ๎าฟ้าเมืองมาย ทําให๎แพงเมืองต๎องเสียชีวิต  
 

‚ครบรอบปีแล๎ว...เราทําบุญไปให๎แล๎ว แพงเมืองคงจะได๎รับ‛   
อีกฝ่ายปลอบโยนรู๎วําไมํมีคําใดดีไปกวํานั้น 

‚คํะ ดิฉันคิดวําแกคงพ้นเวรพ้นกรรมที่ก่อกันมานานระหว่างเมืองมายกับ...‛ เสียง
ของเธอหายไป 

(นาคราช . 2553 , 480)  
 

แก๎วเก๎าแสดงให๎เห็นเรื่องกรรมตามความเชื่อของชาวพุทธวํามนุษย๑ที่มีชีวิตในทุกวันนี้เป็นการ
อยูํเพื่อใช๎เวรใช๎กรรม การเสียชีวิตจากภพภูมิปัจจุบันคือการใช๎เวรใช๎กรรมหมดสิ้นแล๎ว ดังที่เจ๎าแก๎ว
เกสรมารดาของแพงเมือง พูดถึงแพงเมืองวําการเสียชีวิตของแพงเมืองเป็นการพ๎นเวรพ๎นกรรมระหวําง
แพงเมืองกับเมืองมาย 

 
 ในเรื่อง  บารมีพระแม่ปกป้องพื้นธรณิน  ปวินทร๑ พักตรา ได๎ย๎อนกลับไปในสมัยอยุธยา   
ทั้งสองมีความต้ังใจที่จะกราบบังคมทูลสมเด็จพระสุริโยทัยมิให๎พระองค๑เสด็จออกในการศึก เพราะศึก
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ครั้งนี้จะเป็นอันตรายจนถึงสิ้นพระชนม๑   เมื่อสมเด็จพระสุริโยทัยทรงทราบเหตุการณ๑ดังกลําวและ
ทราบวําการสิ้นพระชนม๑ของพระองค๑จะชํวยให๎พระสวามีมีพระชนม๑ชีพตํอไป พระองค๑จึงทรงตัดสิน
พระทัยที่จะออกศึก  ซึ่งเชื่อวําเหตุการณ๑ที่จะเกิดขึ้นเป็นเรื่องของบุญกรรม  เมื่อปวินทร๑และพักตรา
กราบทูลสมเด็จพระสุริโยทัยแล๎วมิอาจทัดทานได๎ เขาทั้งสองต๎องเดินทางกลับมายังโลกปัจจุบัน  กํอนที่
ทั้งสองจะเดินทางกลับได๎พบกับพระมหานาค ซึ่งบอกปวินทร๑และพักตราวําทุกสิ่งทุกอยํางเป็นไปตาม
กรรมของแตํละบุคคล  
 

‚...ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นไปตามกรรม...อันได้แก่การกระท าของตนเอง ไมํวําใน
อดีตกาลหรือปัจจุบันกาล ผ๎ูไมํประมาทจะทําตนให๎พร๎อมเสมอ โยมทั้งสองเป็นผ๎ูประพฤติดี
ประพฤติชอบแล๎ว ขอให๎กลับไปด๎วยดีเถิด อยําได๎เสียใจตํอส่ิงใดเลย ส่ิงเหลํานี้อยูํนอกวิสัยที่
โยมจักแก๎ไขได๎‛ 

                                                                                               (บารมีพระแมํป้องปกพื้นธรณิน . 2547 , 210) 

 
แก๎วเก๎าแสดงให๎เห็นความเชื่อเรื่องกรรมตามความเชื่อของชาวพุทธ วําเหตุการณ๑ที่เกิดใน

ปัจจุบันเป็นเพราะกรรมชั่วของตนเองในอดีต เห็นได๎จากพระมหานาคกลําวถึงสิ่งที่พระสุริโยทัยทรง
ตัดสินพระทัยที่จะออกศึก แม๎พระองค๑รู๎วําหากพระองค๑เสด็จออกศึกสงครามครั้งนี้พระองค๑จะต๎อง
สิ้นพระชนม๑ เหตุการณ๑ที่เกิดขึ้นกับสมเด็จพระสุริโยทัยนั้นเป็นกรรมในอดีตของพระสุริโยทัย 
 
 ในเรื่อง พิมมาลา เมื่อแวน สามีของน้ํานวลประสบอุบัติเหตุขับเครื่องบินตก และเพรียว
ชํวยเหลือไว๎  เหตุการณ๑ครั้งนั้นทําให๎แวนมีเลือดค่ังในก๎านสมอง  ซึ่งสมองได๎รับการกระทบกระเทือน 
จนเลือดออกอีกก็อาจเสียชีวิตได๎ คนรอบข๎างตัวแวนที่รู๎เรื่องนี้ตํางไมํสบายใจมีความกังวล รวมถึงแมํ
ของแวนที่บอกกับเพรียววํา  สาเหตุที่แวนเป็นเชํนนี้ก็เพราะชดใช๎กรรมเกํา  ดังนี้ 

 
 “ตาแวนเป็นคนเคี่ยวเข็ญเอาอะไรยาก มีแตํน้ํานั่นแหละพอจะเกล้ียกลํอมได๎บ๎าง 

แมํวําจะวางมือหลายหนแล๎วเรื่องลูก  เรื่องอื่นๆวางหมดแล๎วนะ เหลือเรื่องเดียวคือเรื่องทําบุญ
กุศลนี่แหละ อยากให๎เขาทํามากๆ  ถ๎าหากวําปฎิบัติธรรมได๎จะยิ่งดีเข๎าไปใหญํ  กรรมเก่าที่
ตามราวีจะได้เบาบางลง‛ 

          ... ศรีทรัพย๑ถอนใจซ้ําแล๎วซ้ําอีก  “แมํเองก็เฝ้าแตํทําบุญให๎เขา  แตํทํายังไงก็ไมํ
เทํากับเขาทําเอง ถ้าหากว่ากรรมของแวนน้อยละก็ คงหมดไปตั้งแต่รอดตายมาได้แล้ว 
แตํนี่...”     

 (พิมมาลา.2548, 516-517) 
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   แก๎วเก๎าแสดงให๎เห็นวําเหตุการณ๑ที่เกิดขึ้นกับแวนเป็นเพราะกรรมชั่วในอดีตชาติสํงผลมายัง
ชาติปัจจุบัน  เห็นได๎จากแมํของแวนพูดกับเพรียวถึงอุบัติเหตุของแวนวําเป็นเพราะกรรมเกําที่สํงผล
มายังชาติปัจจุบัน แนวคิดพุทธศาสนาเรื่องกรรมตามความเชื่อของชาวพุทธ กํอให๎เกิดความเชื่อเรื่อง
การทําบุญวําชาติปัจจุบันหากทําบุญกุศลมากจะทําให๎กรรมเกําลดน๎อยลงเบาบางลงได๎ 
 
 ในเรื่อง  แก้วราหู  ขุนคําหาวเป็นแสนภูไท  เจ๎าผู๎ครองอาณาจักรผู๎แสน  ไมํดํารงอยูํในความ
ยุติธรรม  ประชาชนไพรํฟ้าได๎รับความเดือดร๎อน  เมื่อขุนลํมฟ้ากลับมาทวงบัลลังก๑ตามสิทธิอันชอบ
ธรรม  ขุนคําหาวเกิดความโกรธแค๎นจึงกลําววาจาสาปแชํงให๎ภูแสนวิบัติลงเพราะตนเอง  และจะตาม
จองเวรขุนลํมฟ้าทุกชาติภพ  ซึ่งเป็นการสร๎างกรรมชั่วที่ทําให๎ต๎องเวียนวํายตายเกิดเพื่อรับผลกรรม  ขุน
คําหาวกลับมาเกิดเป็นพํอเลี้ยงบุญมาผู๎ที่ประกอบอาชีพค๎าวัตถุโบราณ  ซึ่งได๎จากการลักลอบขุดมา
จากอาณาจักรภูแสน  ภายหลังด๎วยความอยากได๎ทรัพย๑สมบัติอาณาจักรภูแสนที่เชื่อวําอยูํภายในบ๎าน
ของวสวีซึ่งคือขุนลํมฟ้ากลับชาติมาเกิด  พํอเลี้ยงบุญมาพยายามที่จะเข๎าไปในบ๎านของวสวี  เพื่อค๎นหา
สมบัติจนถูกไฟคลอกเสียชีวิต  ดังนี้ 

 
"อยูํนั่นเอง  อยูํใต๎บ๎านน้ีจริงๆ  ...เหมือนท่ีคิดเอาไว๎  ทองคํา...ทองคําทั้งนั้น‛ 
ความยับยั้งชั่งใจขาดผึงลง  เขาลืมนึกถึงสังขารของตัวเองเสียส้ิน  เพราะตรงหน๎า

นั้นคือผลแหํงความพยายามมุํงหวัง  หักโหมแรงกายแรงใจลงไปมาก  แม๎แตํความรู๎สึกผิดชอบ
ชั่วดีก็ไมํอาจยับยั้งเขาไว๎ได๎จากความปรารถนาอันแรงกล๎านี้ได๎  ไม่ว่าจะเป็นความกระหายที่
ติดมาจากชาติอื่นภพอื่นหรือไม่ก็ตาม... 

…ภาพสุดท๎ายที่เขาเห็นก็คือทองคําที่สูงทํวมสูงถึงภูเขา...สูงล่ิวขึ้นไปจนแทบจะจด
ฟ้า...มันทํวมถึงหน๎าจั่วหลังคาบ๎าน  พร๎อมกับดึงเอาเสาและคานบ๎านเอนพังลงมาประหนึ่งการ
โคํนของยอดเจดีย๑ที่เขาเคยทําลายมาแล๎ว...มันโคํนลงมา...ฟาดลงมาสํูตัวเขาเอง...นําเขากลับ
ไปสํูความมืดมนอันหาที่ส้ินสุดมิได๎ของอุโมงค๑เก็บสมบัติของภูแสน 

     (แก๎วราหู.2552.567-568) 
 

แก๎วเก๎าแสดงให๎เห็นกรรมชั่วในอดีตชาติสํงผลมายังชาติปัจจุบัน  ซึ่งเป็นความเชื่อเรื่องกรรม
ในทัศนะของพุทธศาสนิกชน  เห็นได๎จากขุนคําหาวได๎กลําวคําอาฆาตวําจะจองล๎างจองผลาญ
อาณาจักรภูแสนต๎องพินาศลง  เป็นการสร๎างกรรมชั่วที่ทําให๎ขุนคําหาวกลับมาเกิดใหมํเป็นพํอเลี้ยงบุญ
มาตามคํากลําวอาฆาต  พํอเลี้ยงบุญมาเป็นผู๎ที่มีความโลภ  กระทํากรรมชั่วโดยลักลอบขุดวัตถุโบราณ
ขายให๎แกํชาวตํางชาติ  ภายหลังพํอเลี้ยงบุญมาได๎รับผลกรรมจากความโลภ  พํอเลี้ยงบุญมาเห็นเปลว
ไฟเป็นทองคํา  จึงถลาเข๎าไปในกองไฟถูกไฟคลอกเสียชีวิต  แสดงให๎เห็นกรรมตามความเชื่อของชาว
พุทธวําผู๎กระทํากรรมชั่วในอดีต  ยํอมได๎รับผลชั่วตอบแทนเสมอ 
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ในเรื่อง  จงกลกิ่งเทียน  เรือนใจใช๎มีดทําร๎ายอัพภันดร๑จนบาดเจ็บสาหัสอัพภันดร๑ได๎รับความ

เจ็บปวดทุรนทุรายมาก ขณะเดียวกันอัพภันดร๑ได๎ยินเสียงของทนายประทินผู๎ที่ถูกอัพภันดร๑ฆําตาย
กลําววํา ผลของกรรมชั่วตามมาสํงผลแกํอัพภันดร๑แล๎ว 
 

‚กรรมมันตามทันแกแล๎ว แกยังมีบุญอยูํ...เจ็บแคํนี้ยังน๎อยไป น๎อยกวําที่ทํากับฉัน‛  
เสียงแหบห๎าวของคนแกํ...ไมํได๎ยินมาหลายปี  อัพภันดร๑ก็จําได๎วําเป็นเสียงใคร 

ทนายประทิน...ผ๎ูจบชีวิตลงด๎วยน้ํามือเขา! 
                   (จ ง ก ล กิ่ ง เ ที ย น .
2553, 573) 
 

แก๎วเก๎าแสดงวํากรรมชั่วยํอมสํงผลตํอผู๎กระทํา เห็นได๎จากอัพภันดร๑เคยฆําคนมากมาย ได๎แกํ  
ทนายประทิน เทียนกันยา และอารี ซึ่งเป็นการทํากรรมชั่ว ท่ีเกิดจากกิเลสความโลภ จนกลายเป็นความ
โหดเหี้ยมสามารถฆําคนโดยไมํรู๎สึกบาป ในตอนท๎ายแก๎วเก๎าแสดงให๎เห็นวําอัพภันดร๑ได๎รับผลของ
กรรมชั่ว คือ ถูกเรือนใจทําร๎ายจนบาดเจ็บสาหัส ได๎รับความเจ็บปวด      ทุรนทุราย และเห็นภาพหลอน
ของบุคคลที่อัพภันดร๑เคยทําร๎ายมาปรากฏทวงชีวิตและจากคําพูดของทนายประทินวํา ‚กรรมมัน
ตามมาทันแล้ว...” ซึ่งเป็นการเน๎นย้ําความเชื่อเรื่องกรรมตามความเชื่อของชาวพุทธอยํางเดํนชัด 

 
จากแนวคิดพุทธศาสนาเรื่องกรรมตามความเชื่อของชาวพุทธที่ปรากฏในนวนิยายทั้ง  5  

เรื่อง  จะเห็นได๎วําแก๎วเก๎าเสนอแนวคิดอยํางชัดเจนผํานตัวละคร  โดยแสดงให๎เห็นวําการทํากรรมชั่วใน
ชาติภพใดก็ตามยํอมสํงผลตํอผู๎ประพฤติกรรมชั่วเสมอ   

 
2.1.2 ผู้กระท ากรรมชั่ว  ย่อมได้รับผลกลับมาสู่ตนเอง 

 พจนานุกรมพุทธศาสน์  ฉบับประมวลธรรม  (2546 :159)  กลําวถึงความหมาย
ของ “กรรมชั่ว”  ไว๎ในอกุศลกรรมวํา  หมายถึง  “การกระท าที่ไม่ดี ไม่ฉลาด ไม่เกิดจากปัญญา ท าให้
เสื่อมเสียคุณภาพชีวิต หมายถึง การกระท าที่เกิดจากอกุศลมูล คือ โลภะ โทสะ หรือโมหะ”   ดังนั้น  
การกระทําที่ไมํดี สํงผลเป็นความทุกข๑ เพราะความทุกข๑เป็นผลของการกระทําความชั่ว ซึ่งจะสํงผลตํอผู๎
ประพฤติชั่ว  2 ประเด็นคือ ผลของกรรมชั่วทําให๎ทุกข๑ใจ และผลของกรรมชั่วทําให๎ประสบเหตุเดือดร๎อน 

 
2.1.2.1 ผลของกรรมชั่วท าให้ทุกข์ใจ  
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พระธรรมปิฎก (2538 : 112)  แสดงพุทธพจน๑ที่กลําวถึงผลของกรรมชั่วที่ทําให๎เกิด
ความทุกข๑ใจ  ดังนี้    

 
บุคคลทํากรรมใดแล๎ว ยํอมเดือดร๎อนในภายหลัง กรรมนั้นทําแล๎วไมํดี บุคคลมีหน๎าชุํมด๎วยน้ําตา 

ร๎องไห๎อยูํ ยํอมเสพผลของกรรมใด กรรมนั้นทําแล๎วไมํดี  คนพาลมีปัญญาทราม ยํอมทํากับตนเองเหมือน
เป็นศัตรู ยํอมทํากรรมชั่วอันให๎ผลเผ็ดร๎อน บุคคลทํากรรมใดแล๎ว ยํอมเดือดร๎อนภายหลังมีหน๎านองด๎วย
น้ําตา ร๎องไห๎อยูํ เสวยผลแหํงกรรมใด กรรมนั้นทําแล๎วไมํดีเลย  

 

นวนิยายของแก๎วเก๎าปรากฏแนวคิด  “ผลของกรรมชั่วท าให้ทุกข์ใจ”  จํานวน  7  เรื่อง  ได๎แกํ  
มนตรา  นางทิพย ์ แก้วราหู  จงกลกิ่งเทียน  คนเหนือดว’  หนุ่มทิพย์  และ   ผ้าทอง  
ตัวอยํางนวนิยายของแก๎วเก๎าที่แสดงแนวคิดพุทธศาสนาเรื่องผลของกรรมชั่วทําให๎ทุกข๑ใจ  ผู๎วิจัยจะ
ยกตัวอยําง  5  เรื่อง  มนตรา  นางทิพย ์ แก้วราหู  จงกลกิ่งเทียน  และผ้าทอง  

   
ในเรื่อง  มนตรา  แก๎วเก๎าแสดงแนวคิดเรื่องกรรมวําผู๎กระทําชั่ว  ไมํวําเป็นมนุษย๑หรือภูตผี

วิญญาณก็ต๎องได๎รับผลของการกระทําที่ตนเองกระทํา  ดังที่เจ๎าชายอินทราวุธพูดกับ         ดร.ภาธรวํา
ได๎รับความทุกข๑ทรมานจากบาปที่ตนกํอไว๎  โดยมิต๎องให๎ใครเป็นผู๎พิพากษา 

 
‚ใครจับคุณมาไว๎ที่น่ีนํะ‛  ภาธรถาม  มองไปอยํางพิศวง 
‚ตัวของผมเอง...ไมํมีพระเจ๎าองค๑ใดลงโทษผมได๎... วิญญาณทุกดวงย่อมถูกทรมาน

ด้วยบาปผิดที่ตนเองเป็นผู้ก่อขึ้น  บาปนั้นกํอให๎เกิดความทรมานอยํางใด  ภาพนิมิตยํอมสะท๎อน
ออกมาตามนั้นทุกประการ…‛ 

‚...ถ๎าเป็นบาปอันเกิดจากโทสะ  โมหะและราคะที่แผดเผาให๎วิญญาณเกิดความ     รุํม
ร๎อน‛  เสียงเจ๎าชายยังคงแผํวเบาและอํอนเพลีย  ‚บาปนั้นจะกํอให๎เกิดภาพนิมิตเป็นนรกที่ร๎อนแรง
ด๎วยเปลวเพลิง...‛ 

 (มนตรา . 2548, 338) 

 
ผลของกรรมชั่วยํอมสํงผลตํอผู๎กระทําบาปนั้นเอง  ทําให๎เกิดความทุกข๑ทรมาน  ความ

เดือดร๎อน  จากข๎อความ  “วิญญาณทุกดวงย่อมถูกทรมานด้วยบาปผิดที่ตนเองเป็นผู้ก่อขึ้น”  ดังที่
เจ๎าชายอินทราวุธประสบเมื่อทําบาปโดยฆําคนจํานวนมากเพื่อเลือกคนเพียงจํานวนหนึ่งไปอยูํในโลก
ใหมํ  การฆําคนเป็นการทํากรรมชั่วเมื่อพลังจิตลดลงจึงเกิดภาพนิมิตเป็นคุกที่กักขังเขาไว๎ทําให๎เจ๎าชาย
อินทราวุธได๎รับความทุกข๑ทรมานจากบาปกรรมที่กํอขึ้น  เป็นความทุกข๑ใจที่เกิดจากนรกซึ่งเป็น  “ภาพ
นิมิต” 
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ในเรื่อง  นางทิพย์  คุณหลวงสนทนาถึงการกระทําของน๎องชายและน๎องสะใภ๎ของภรรยา  ที่

ใช๎ตําแหนํงหน๎าที่เอ้ือผลประโยชน๑ให๎นักธุรกิจ ขณะเดียวกันก็ได๎รับผลประโยชน๑จาก     นักธุรกิจ
เหลํานั้น  ซึ่งทั้งคุณหลวงและผกาบอกวําเป็นการกระทําที่เป็นบาป  ผู๎กระทําต๎องได๎รับผลทางจิตใจ  
คือ  ความระแวง ความไมํสบายใจ ความหวาดกลัวที่จะสูญเสีย สิ่งเหลํานี้เปรียบเสมือนการตกนรก  
ดังนี้ 

 
‚มันก็ขึ้นอยูํกับวําเธอจะตีความหมายบาปกรรมวํายังไง การกระทํายํอมมีเหตุ...เมื่อมีเหตุ

แล๎วก็มีผล  อันน้ีเป็นของตายตัว  เธออาจเถียงวําโกงแล๎วรวยเลยสบายใชํไหม...แตํฉัน    ไมํได๎
พูดถึงผลตอบแทนทางวัตถุ  ฉันหมายถึงผลทางจิตใจ...จะต้องระแวง            ต้อง
เดือดร้อน  ต้องหวาดกลัวว่าจะสูญเสียไป  นี่ต่างหากล่ะที่เรียกว่านรก‛ 

    (นางทิพย๑ . 2548, 245-246) 

 
แก๎วเก๎าแสดงแนวคิดพุทธศาสนาเรื่องผลของกรรมชั่วทําให๎ทุกข๑ใจ เห็นได๎จากคํากลําวของ

คุณหลวงที่กลําวถึงการกระทําของชาลีที่ใช๎ตําแหนํงหน๎าที่การงานเอ้ือผลประโยชน๑ จนได๎เงินทอง
ทรัพย๑สิน เป็นการกระทําทุจริต สร๎างกรรมชั่ว ซึ่งสํงผลให๎ผู๎กระทํากรรมชั่วได๎รับผลของกรรมชั่วที่ทําให๎
เกิดความทุกข๑ใจ คือ  เกิดความระแวง เดือดร๎อนใจ  กลัววําจะสูญเสียทรัพย๑สินเงินทองที่ได๎มาซึ่งเป็น
ทุกข๑อยํางหนึ่ง  ซึ่งเป็น  “นรก”  ในจิตใจของผู๎ทํากรรมชั่ว  

 
ในเรื่อง  แก้วราหู  วสวีไปพบนิภาพรรณมารดาที่บ๎าน พบวํานายชัยยะพํอเลี้ยงมีฐานะ

ความเป็นอยูํดีขึ้น  ร่ํารวยมั่งค่ังมากขึ้น  วสวีรู๎สึกวําจิตใจมารดาไมํได๎มีความสุขเลย  กลับมีแตํความตึง
เครียด  โมโหฉุนเฉียว  หวาดระแวง เมื่อพูดถึงความหลังเกี่ยวกับทรัพย๑สมบัติ  

 
“ สมบัติฉันควรได๎นี่นา  ฉันก็ต๎องบอกให๎พํอแกเอาไว๎ ไมํงั้นก็เป็นของแมํเล้ียงไปหมด  แตํ

พํอแกก็ไมํมีปัญญารักษาเอาไว๎ ต๎องจํานําจํานองเขาไป...ทําเอาฉันลําบาก..” 
เธอยกมือขึ้นชี้หน๎าบุตรชายซึ่งยืนตกตะลึงอยูํ 
“ แกต๎องการแกล๎งฉันใชํไหม แกจะแก๎แค๎นแทนปู่แก...ตายไปแล๎วยังมาแกล๎งฉันอีก...    

ฮือ...” 
แล๎วคุณนิภาพรรณก็ร๎องไห๎โฮ 
“ ฉันนอน...ก็นอนไมํได๎ ขืนฉันนอนหลับไป  เดี๋ยวฉันก็ไมํตื่นขึ้นมาอีกอยํางยายเจน ฉัน

ต๎องคอยระวังตัวไมํให๎แกมาทําอะไรฉันได๎  ขืนฉันนอนฉันก็ต๎องตาย...ฉันร๎ู...ไอ๎เรื่องของโบราณ 
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ของตั้งกี่ร๎อยกี่พันชิ้น ฉันจะไปรู๎ได๎ยังไง ไมํงั้นมันก็จมดินจมทรายอยูํในป่า ...ไมํเห็นมีคนสนใจ 
ทําไมจะเอามาไมํได๎ ฉันกลัว ฉันนอนไมํได๎...แก..” 

คุณนิภาพรรณกรีดร๎องออกมาสุดเสียง ดังกังวานสนั่นไปท้ังบ๎านจนวสวีสะดุ๎งสุดตัว 
(แกว๎ราห.ู2548, 317-318) 

แก๎วเก๎าแสดงแนวคิดพุทธศาสนาเรื่องผลของกรรมชั่วทําให๎ทุกข๑ใจเห็นได๎จากพฤติกรรมของ
นิภาพรรณแมํของวสวีที่มีความทุกข๑ใจโดยไมํกล๎านอนหลับเพราะกลัววําจะไมํต่ืน สิ่งนี้เป็นผลของ
กรรมที่เกิดจากการนําสมบัติที่ลักลอบขุดได๎จากเมืองภูแสนไปขายตํอให๎ชาวตํางชาติ ซึ่งเป็นการ
กระทําทุจริตตํอประเทศชาติ เป็นการสร๎างกรรมชั่ว ทําให๎นิภาพรรณได๎รับผลของกรรม คือ ความทุกข๑
ใจ กระวนกระวายใจ เกิดความระแวงจนเกือบเสียสติ  

 
ความทุกข๑ใจเรื่องความไมํปกติสุขในบ๎านซึ่งแม๎จะมีเงินทองมากมาย ก็ไมํมีความสุข    ทํา

ให๎วสวนีึกไปถึงข๎อความในจดหมายที่กลําวถึงทรัพย๑สมบัติที่ได๎มาโดยไมํถูกต๎องจะอยูํไมํยั่งยืน และจะ
นําความพินาศมาสูํตัวผู๎นั้นและลูกหลานดังนี้ 

 
  สีหน๎าของเจ๎าของบ๎านหมองคล้ําลงอีก 

 ‚ซวยอะไรยังงี้ก็ไมํรู๎ เห็นจะต๎องทําบุญบ๎านสะเดาะเคราะห๑เสียที เผ่ือจะดีขึ้นมาบ๎าง เงิน
ทองก็หมดไปเกือบล๎านแล๎ว...เฮ๎อ...‛ 
 ประโยคสุดท๎ายหลุดออกมาจากริมฝีปากอยํางแผํวเบา  ปนอาการทอดถอนใจอยํางหนัก
อก  แล๎วนายชัยยะก็หมุนตัวกลับ  ก๎าวเข๎าไปข๎างในบ๎านเสียดื้อๆ  อยํางหุนหัน  ไมํเอาใจใสํ
ลูกเล้ียงอีกตํอไป 
 วสวีมองตามพํอเล้ียงของเขาไป  นึกสมเพชขึ้นมาจนพูดไมํออก  เพราะเข๎าใจดีถึงความ
ทุกข๑ที่อัดอั้นทับถมเข๎ามาโดยไมํมีทางแก๎  ความสวยงามหรูหราของเคหสถาน  ตลอดจนส่ิง
อํานวยความสะดวกอื่นๆ  ท่ีพากเพียรหามาประดับตัว  ดูไร๎ความหมายโดยสิ้นเชิง 
 ส่ิงที่เกิดขึ้นนี้จะเรียกวําอะไรดี...เคราะห๑กรรม...เรื่องที่อธิบายไมํได๎เพราะเป็นปรากฏการณ๑
เหนือธรรมชาติ...หรือเรื่องที่ใครคนหน่ึงกระทําขึ้นมาอยํางเลือดเย็น  จะด๎วยวิธีใดก็ตาม 
 ถ๎อยคําในจดหมายฉบับสุดท๎ายแวบเข๎ามาในความทรงจําอยํางนําแปลก  วสวีไมํเข๎าใจ
เหมือนกันวําเผลอไผลคิดถึงข๎อความเหลํานั้นขึ้นมาอยํางกะทันหันได๎อยํางไร 
“...ทรัพย์สินเงินทองที่ได้มาโดยทุจริตคิดมิชอบก็ดี   ด้วยการแย่งชิงข่มขู่บีบบังคับ
เจ้าของทรัพย์นั้นก็ดี  ด้วยการใช้เพทุบายประการใดก็ดี  สมบัติเหล่านั้นจะอยู่ไม่ย่ังยืน
แม้แต่อย่างเดียว  หากแต่จะน าความพินาศฉิบหายมาสู่ตัวผู้นั้น  ตลอดจนลูกหลาน
ของมันเป็นเวรกรรมตกทอดต่อไป”  

(แกว๎ราหู . 2548, 319) 
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การได๎ทรัพย๑สินของคนอ่ืนโดยลักลอบขุดเอามา  ทําให๎ผู๎กระทําบาปต๎องได๎รับผลการกระทํา
ของตนเอง  ดังที่ตัวละครคือนายชัยยะ  ที่แม๎จะมีเงินทองบ๎านชํองใหญํโต  มีเครื่องอํานวยความ
สะดวกมากมาย  แตํก็ไมํได๎มีความสุขอยํางแท๎จริง  เพราะทุกข๑ใจจากปัญหาภายในบ๎าน  เสียเงินทอง
มากมายเพื่อรักษาลูกแตํลูกก็ไมํหายป่วย ซ้ําร๎ายภรรยาก็มีอาการเครียดจนเกือบ    เสียสติ 

 
ในเรื่อง  จงกลกิ่งเทียน  เรือนใจเป็นภรรยาอีกคนหนึ่งของอัพภันดร๑ เมื่ออัพภันดร๑มา ติดพัน

เจ๎าบัวคําแก๎ว เรือนใจจึงคิดกําจัดเจ๎าบัวคําแก๎วโดยการลวงไปฆํา แตํศล นําตํารวจเข๎ามาชํวยไว๎ทัน ทํา
ให๎เรือนใจถูกตํารวจจับติดคุก เธอมีความทุกข๑ทรมานใจ มีความกลัวตํอสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้น  ดังนี้ 

 
 “ฉันมาดูให๎เห็นกับตา  วําเธอทําอะไรลงไปกับเจ๎าบัว  ข๎อหาพยายามฆําคนนํะติดคุกนะ  
เรือน  ฉันชํวยเธอไมํได๎  ท ากรรมไว้ก็ต้องรับกรรม” 
 เรือนใจซบหน๎าลงกับลูกกรงเหล็ก  สะอึกสะอื้น  น้ําตาชุํมโชกดวงหน๎า  จนหลํอนมองไมํ
เห็นเทียนกันยาผ๎ูยืนฟังอยูํ 

“เรือนกลัวนะพี่...” หลํอนฟูมฟาย เรือนไมํอยากติดคุก พี่ไมํชํวยเรือนบ๎างหรือ เราก็เคยลําบากมา
ด๎วยกัน เรือนชํวยพี่ทุกอยําง...ทําทุกอยํางก็เพราะพี่..”   

                                                                                                          (จงกลกิง่เทยีน . 2551, 539) 
 

แก๎วเก๎าแสดงให๎เห็นแนวคิดพุทธศาสนาเรื่องผลของกรรมชั่วทําให๎ทุกข๑ใจ เห็นได๎จาก
พฤติกรรมของเรือนใจที่วางแผนและพยายามฆําเจ๎าบัวเทียน แม๎จะไมํเป็นผลสําเร็จ แตํการกระทําของ
เรือนใจก็เป็นการกระทําชั่ว  เป็นการกระทําที่เกิดจากโทสะ ความหึงหวง เรือนใจจึงได๎รับผลของการทํา
กรรมชั่ว คือ ความทุกข๑ใจ เรือนใจมีความทุกข๑ใจกลัวที่จะไมํได๎ออกจากคุก  
 

ในเรื่อง  ผ้าทอง   อุมารู๎อยูํแกํใจวําตนมีสํวนรู๎เห็นในการตายของคํารณ  พี่ชายของคีรีสามี
ของเธอเอง  ตํอมาที่คีรีปะติดปะตํอเรื่องราวได๎วําอุมามีสํวนเกี่ยวข๎องในการตายของพี่ชาย  ทําให๎เขา
ทั้งโกรธ  เกลียดอุมาและเดินออกไปจากชีวิตของอุมา  ทั้งๆ  ที่อุมาผําตัดสมอง  และกําลังพักฟื้น  ทํา
ให๎ได๎รับความทุกข๑ทรมาน   

 
     “ ที่เขาว่าสวรรค์อยู่ในอก  นรกอยู่ในใจเป็นอย่างไร  ฉันเพิ่งจะตระหนักคราวนี้

เอง  หลับตาลงก็เห็นแตํมือเปื้อนเลือด...เห็นแตํความเกลียดของคุณ  ฉันอยูํในโรงพยาบาลผําตัด
สมอง...ถ๎าหากวําฉันตายไปเสียคราวนั้นฉันจะเจ็บปวดทรมานน๎อยกวําฟื้นขึ้นมารับรู๎ความเป็นจริง
อยํางทุกวันน้ี  เพราะฉันได๎รู๎วําฉันไมํเหลืออะไรอีกแล๎วในโลก‛ 

(ผ๎าทอง . 2551, 532) 
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ตัวละครมีความทุกข๑ทรมานจากการกระทําของตนเอง  แม๎มิได๎ลงมือกระทําด๎วยตนเอง  แตํ
เป็นสาเหตุที่ทําให๎บุคคลหนึ่งถึงแกํความตาย  ทําให๎ตัวละครมีความเดือดร๎อนในการกระทําของตนเอง  
ก็คือความไมํสบายใจ  ความทุกข๑ทรมานใจ  ที่ทําให๎คํารณพี่ชายของสามีเสียชีวิต จากข๎อความ 
“หลับตาลงก็เห็นแต่มือเปื้อนเลือด” แสดงถึงความทุกข๑ใจที่อุมามีอยูํตลอดเวลา เมื่อคีรีรู๎ความจริงวํา
เธอมีสํวนรู๎เห็นในการตายของพี่ชายของเขา คีรีจึงโกรธเกลียดอุมา สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทําให๎เธอทุกข๑ใจอยําง
แสนสาหัส แสดงให๎เห็นผลถึงผลกรรมที่ทําให๎เธอทุกข๑ใจอยํางชัดเจน 
 

 2.1.2.2 ผลของกรรมชั่วท าให้ประสบเหตุเดือดร้อน 
  พจนานุกรมพุทธศาสน์  ฉบับประมวลศัพท์  (2546 : 159)   กลําวถึง  “กรรมชั่ว

ท าให้เดือดร้อน”   ไว๎ใน “บาป”  ซึ่งเป็นการทํากรรมชั่ว วํา  หมายถึง  “ความชั่ว, ความร้าย, ความชั่ว
ร้าย, กรรมชั่ว, กรรมลามก, อกุศลธรรมที่ส่งให้ถึงความเดือดร้อน, สภาพที่ท าให้ถึงคติอันชั่ว, สิ่งที่ท า
จิตให้ตกสู่ที่ชั่ว คือ ท าให้เลวลง ให้เสื่อมลง” 
 

  ผลของกรรมชั่วทําให๎ประสบเหตุเดือดร๎อน  หมายถึง  การกระทํากรรมชั่ว ประพฤติ
กรรมฝ่ายอกุศลทําให๎ผู๎ประพฤติกรรมประสบความเดือดร๎อน  ไมํเป็นสุข  มีชีวิตเสื่อมลง  นวนิยายของ
แก๎วเก๎าปรากฏแนวคิดเรื่องผลของกรรมชั่วทําให๎ประสบเหตุเดือดร๎อน จํานวน   9  เรื่อง  ได๎แกํ       
แก้วราหู  เงาพรายวิมานมะพร้าว   จงกลกิ่งเทียน  ผ้าทอง  จอมนาง  พิมมาลา  คนเหนือดวง  
และ นาคราช   

  ตัวอยํางนวนิยายของแก๎วเก๎าที่แสดงแนวคิดพุทธศาสนาเรื่องผลของกรรมชั่วทําให๎
ประสบเหตุเดือดร๎อนผู๎วิจัยจะยกตัวอยําง  6  เรื่อง  ได๎แกํ  แก้วราหู  เงาพราย   วิมานมะพร้าว  
จอมนาง  พิมมาลา  และนาคราช  

 
  ในเรื่อง แก้วราหู พํอเลี้ยงบุญมาเป็นผู๎ที่มีความโลภ ต๎องการเข๎าไปในบ๎านของวสวี

เพราะเชื่อวํามีสมบัติเมืองภูแสน  พํอเลี้ยงบุญมาเชื่อวําขัตติยานีเป็นวิญญาณที่อาศัยอยูํในบ๎านหลังนี้
หากเผาบ๎านทิ้ง ขัตติยานีจะไมํมีที่อยูํอาศัย และทําให๎พํอเลี้ยงบุญมาพบสมบัติ พํอเลี้ยง  บุญมาจึงจุด
ไฟเผาบ๎าน ด๎วยอํานาจของขัตติยานีดลบันดาลให๎พํอเลี้ยงบุญมามองเห็นเปลวไฟเป็นทองคําที่กองสูง
จนทํวมหัว  จึงเข๎าไปในกองไฟและเสียชีวิตภายในกองไฟ 

 
...สีหน๎าพํอพํอเลี้ยงบุญมาเต็มไปด๎วยความปิติยินดีถึงขีดสุด...เขาเริ่มหัวเราะก๎อง...หัวเราะ

ด๎วยความปราโมทย๑ในชัยชนะขั้นเด็ดขาดที่เขาได๎ฝ่าฟันมานาน ได๎เบียดเบียนล๎างผลาญชีวิตมนุษย๑มา
หลายคนเพื่อชัยชนะข๎อนี้  เขาหัวเราะอีก...แล๎วถลาเข๎าสํูสมบัติล้ําคํานั้นอยํางลิงโลด 
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แตํแล๎วเขาก็ผงะกลับ...ทําไมสมบัติมหาศาลเหลํานี้จึงร๎อนนัก...ร๎อนจัดจนปวดแสบปวดร๎อน
ไปหมดทั้งมือ...ทําไมมันจึงไมํแข็งอยํางทองคําทั้วไป แตํวําแปรเปล่ียนรูปทรงสูง ๆ ต่ํา ๆ  เต๎นสะบัดได๎
ราวมีชีวิต หูแวํวเสียงปะทุเปรี๊ยะปร๏ะ ความร๎อนทวีขึ้นจนเกิดความทุรนทุราย...เสียงคนตะโกนแวํว ๆ 
อยํางตระหนกตกใจดังมาจากที่ใดที่หน่ึง แตํก็ไมํรู๎วําใครกันแนํ 

เหงื่อออกมาโซมกาย ผิวหนังแสบร๎อนแทบจะพอง เจ็บปวด จนเขาเริ่มดิ้นรน ล๎มลุก
คลุกคลานหนีสมบัติอันลํ้าคําเหลํานั้น...ร๎อนจนบอกไมํถูก ทรมาทรกรรมไมํรู๎จะหนีไปไหนได๎ ในเมื่อมัน
ล๎อมรอบทุกทิศทุกทางและลามเข๎ามาใกล๎ตัวทุกที...เขาเงยหน๎าขึ้นมองเหนือศรีษะ เพดานไม๎สวําง
โพลงด๎วยเปลวสีทองลุกคึ่ก ๆ ลามไปทุกหนทุกแหํงในห๎อง ทั้งฝาผนัง ประตูหน๎าตําง ล๎วนแล๎วแตํอาบ
ด๎วยรัศมีชํวงโชติ...เจ๎าแสบตาจนน้ําตาไหลพราก สําลักควันที่พุํงเข๎ามาเต็มปอด พํอเล้ียงบุญมาเริ่ม
แผดเสียงออกมาอยํางโหยหวน 

นัยน๑ตาของเขาเริ่มพรําพรายฝ้าฟาง...ขณะเรี่ยวแรงหมดไปจากตัวพร๎อมกับการหายใจที่
ติดขัดอึดอัดทุรนทุราย...เขาล๎มกล้ิงลงบนพื้น...กระเสือกกระสนหนีเอาตัวรอด...เขาเห็นรํางดํา ๆ ในชุด
รุงรังกําลังลากรํางอีกรํางหนึ่งหํางออกไปอยํางทุลักทุเล พํอเล้ียงบุญมาพยายามอ๎าปากตะโกนขอ
ความชํวยเหลือ แตํควันที่พุํงเข๎ามาเต็มหน๎าทําให๎เสียงเขาติดขลุกขลักอยูํในคอ เขาแสบร๎อนไปหมด
ทั้งตัว ถูกแผดเผาลึกลงไปจนถึงสํวนลึกสุด 

ภาพสุดท๎ายที่เขาเห็นก็คือทองคําที่ทํวมสูงถึงภูเขา...สูงล่ิวขึ้นไปแทบจะจดฟ้า...มันทํวมถึง
หน๎าจั่วหลังคาบ๎าน พร๎อมกับดึงเอาเสาและคานบ๎านเอนพังลงมาประหนึ่งการโคํนของยอดเจดีย๑ที่เขา
เคยทําลายมาแล๎ว...มันโคนลงมา...ฟาดลงมาสํูตัวเขาเอง นําเขากลับไปสํูความมืดมนอันหาที่สุดมิได๎
ของอุโมงค๑เก็บสมบัติของภูแสน 

        (แก๎วราหู. 2553, 566, 567-568) 

 
พํอเลี้ยงบุญมาเป็นผู๎มีความโลภอยากได๎ทรัพย๑สินในเจดีย๑ภูแสน ซึ่งเป็นกรรมชั่วที่เกิดจาก

โลภะ ผลของกรรมชั่วทําให๎พํอเลี้ยงบุญมามองเห็นเปลวไฟเป็นทองคําและเข๎าไปในกองไฟถูกไฟคลอก
ตาย เพราะพํอเลี้ยงบุญมาเป็นผู๎ทํากรรมชั่วกรรมนั้นจึงสํงผลให๎ได๎รับความทุกข๑ ความเดือดร๎อน
จนกระทั่งเสียชีวิต 
 

ในเรื่อง  เงาพราย  ศักยะเป็นผู๎ที่ความโลภ โดยมีเจ๎าพรายดลบัลดาลให๎ศักยะสมหวัง แตํ
ศักยะจะต๎องฆําคนเพื่อเป็นข๎อแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่ขอให๎เจ๎าพรายบันดาลให๎ ศักยะถูกตํารวจจับข๎อหา
ฆําทัดสิงห๑พํอเลี้ยงของเรน ขณะที่อยํูในห๎องขังศักยะมีความรู๎สึกเหมือนตกนรก เพราะศักยะถูกทําร๎าย
กลางดึกจากโจรผู๎ร๎ายที่อยูํในห๎องขัง และไมํมีใครมาประกันตัวศักยะ รัชต๑เพื่อนของศักยะกลําวกับเรน
และคุณตาของเรนวํา ศักยะคงจะได๎รับกรรมของเขาแล๎ว 
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“ตั้นคงจะได้รับกรรมที่เขาท าลงไป  มันค่อยๆ  ย้อนกลับมาสู่ตัวเขาทีละเร่ือง  
ในเมื่อเราชํวยเหลืออะไรไมํได๎  ก็ทําใจอุเบกขา  ผมคิดวําตั้นคงจะได๎คิด  ถ๎ากลับใจได๎ก็จะได๎ไมํ
สายจนเกินไป‛ 

(เงาพราย . 2553 ,438) 
 

ศักยะเป็นผู๎มีกิเลสความโลภ กํอให๎เกิดความเห็นแกํตัว ไร๎ความเมตตา ศักยะฆําคนเพื่อให๎
ตนเองสมหวัง เป็นการสร๎างกรรมชั่ว ผลของกรรมชั่วทําให๎ศักยะถูกตํารวจจับ ได๎รับความทุกข๑ทรมาน
ขณะอยูํในห๎องขัง จนศักยะเปรียบห๎องขังนั้นเป็นนรก ตํอมาบริษัทต๎องปิดเพราะมีการทุจริตถูก
ดําเนินการข๎อหาผิดกฎหมายหลักทรัพย๑ สิ่งเหลํานี้ คือ ผลของกรรมชั่วที่ทําให๎เป็นทุกข๑ ตนเองได๎รับ
ความเดือดร๎อน 

 
ในเรื่อง  วิมานมะพร้าว  ทรงเดชอดีตผู๎จัดการโรงงานถูกไลํออกจึงผูกใจเจ็บและพยายาม

หาทางเข๎ามาทําร๎ายสืบสายและจุลลาหลายครั้ง จนกระทั่งครั้งหลังสุด ทรงเดชจ๎างคนให๎จับสืบสาย
และจุลลาเรียกคําไถํ  ท้ังสองถูกจับมาขังไว๎ในบ๎านหลังหนึ่ง   ระหวํางนั้นสืบสายซ๎อนแผนทรงเดช โดย
วําจ๎างกลุํมโจรเรียกคําไถํ จับทรงเดชเรียกคําไถํทําให๎ทรงเดชเสียสติ เพราะยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่
ตนเป็นผู๎ถูกกระทําไมํได๎ 

 
...พอสิบนาทีผํานไป ก็ได๎ยินเสียงอะไรโครมครามใหญํ ในห๎องชั้นลํางจนบ๎านสะเทือน 

ติดตามด๎วยเสียงปึงปังเหมือนใครถีบฝาอีกหลายปังติดตํอกัน 
สืบสายลุกขึ้นน่ัง มองหน๎าฉัน 
“ ป่านนี้เจ๎าสํงเดชถูกจับตัวแล๎วหละ มันคงอาละวาดใหญํ” 
..นายสํงเดชเกิดอาการคล๎ุมคล่ังอาละวาดตั้งแตํถูกขังอยูํในบ๎าน เพราะชะตากรรมพลิก

กลับเหมือนรถไฟตีลังกาในแดนนิรมิต  แทนที่จะจับสืบสายเรียกคําไถํ  กลับถูกเจ๎าสัวออกอุบายจ๎าง
โจรจับนายสํงเดชเรียกคําไถํซ้ําสองเข๎าบ๎าง สมองนายสํงเดชรับความพลิกแพลงนี้ไมํทันก็เลย     
‚เส๎นขาด” อาละวาดไมํยอมหยุด จนกระท่ังตํารวจตามไปถึงที่ซํอนในป่าแล๎วจัดการปลดปลํอยจาก
ที่คุมขังเพื่อมาเข๎ากรงขังที่สถานีตํารวจในเมืองตํอไป 

แล๎วตํอจากนั้นหมอเขาก็รับชํวงเอาไปรักษาเป็นอันดับสุดท๎าย   
               (วิมานมะพร๎าว .2552,375,395) 

 
แก๎วเก๎าแสดงให๎เห็นแนวคิดพุทธศาสนาเรื่องผลของกรรมชั่วทําให๎ประสบเหตุเดือดร๎อน เห็น

ได๎จากทรงเดชจ๎างโจรไปจับสืบสายและจุลลาเรียกคําไถํ แม๎สืบสายจะมิได๎ลงมือกระทําเอง แตํเป็นผู๎
คิดที่จะทําให๎ผู๎อ่ืนเดือดร๎อนจึงเป็นการกระทําชั่ว ซึ่งเกิดจากกิเลสแหํงความโกรธ กรรมชั่วนี้ทําให๎ทรง
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เดชเกิดความทุกข๑คลุ๎มคลั่งเสียสติ เพราะไมํคิดวําเหตุการณ๑จะพลิกผันกลายเป็นตนเองถูกคนร๎ายจับ
ขังไว๎ในบ๎านจนตํารวจตามมาจับตัวได๎ ทําให๎ได๎รับความเดือดร๎อนจากการกระทําชั่วของตนเอง 

 
ในเรื่อง  จอมนาง  นายพลชิตณรงค๑  ต๎องการรวบอํานาจเมืองหงสาไว๎ในกํามือ  เขาจึงกําจัด 

ดร.วินธัย  เสนาบดีแหํงเมืองหงสา  ผู๎มีความจงรักภักดีตํอราชบัลลังก๑โดยการวางระเบิด  ทําให๎ ดร .
วินธัยเสียชีวิต  ตํอมานายพลชิตณรงค๑ต๎องการที่จะขึ้นเป็นใหญํเพียงลําพัง  สร๎างความเจ็บแค๎นใจให๎
นายพลอาสนะ  เมื่อนายพลชิตณรงค๑ทําการปฏิวัติจึงถูกนายพลอาสนะซ๎อนแผนปฏิวัติลอบวางระเบิด
ฆํานายพลชิตณรงค๑   
   

ทั้งรถคันน้ันและรถติดตามที่จอดติดกัน  บรรทุกดินระเบิดเอาไว๎มากพอจะทําให๎ปีกตึกด๎านที่
รถจอดอยูํพังทลายลงมาทั้ง  ปีกทํามกลางความไมํคาดคิดของคนทุกคน  รวมทั้งนายพลชิตณรงค๑
เองด๎วย... 

    มาบัดนี้...ภาพทุกภาพที่เขาเคยมองอยํางลําพอง  และทระนงในชัยชนะกลับเรียงลําดับ
เข๎ามาเย๎ยหยันอีกครั้ง...สติสัมปชัญญะที่เหลืออยูํไมํใชํเป็นเครื่องหมายของความปรานีที่สวรรค๑
ประทานมาให๎  หากแตํเป็นคําสาปจากนรกที่เปิดโอกาสให๎นายพลชิตณรงค๑เดือดดาลด๎วยความ
อัปยศอดสู  ความเจ็บแค๎นแสนสาหัส  และความพํายแพ๎อยํางหมดประตูส๎ู  ราวกับมีไฟจากโลกันต๑
ลุกทํวมอยูํรอบตัวในขณะน้ัน 

(จอมนาง . 2552 , 409) 
 

นายพลพิชิตณรงค๑ มีความคิดที่จะเป็นใหญํเพียงลําพัง จึงฆํา ดร.วินธัยซึ่งเป็นการทํากรรมชั่ว 
ตํอมาก็พยายามที่จะกําจัดนายพลอาสนะซึ่งเป็นเพื่อนที่รบเคียงบําเคียงไหลํด๎วยกันมา การกระทําที่
เห็นแกํประโยนช๑สํวนตัว เป็นกรรมที่ทําให๎เขาประสบความเดือดร๎อน คือ นายพลอาสนะลอบวางระเบิด
ฆํานายพลชิตณรงค๑เชํนเดียวกัน เขาชดใช๎กรรมชั่วที่ฆํา ดร.วินธัย ด๎วยชีวิตตนเอง 

 
ในเรื่อง  พิมมาลา  เพรียวชายหนุํมผู๎ถือคติ  ‘ให๎  สิ่งที่อีกฝ่ายอยากได๎’  จึงทําให๎มีผู๎หญิง

มากมายผํานเข๎ามาในชีวิต  ต้ังแตํขํายแก๎ว  ดารณี  อินทิอร  และเต็ม  เพรียวทําให๎ผู๎หญิงเหลํา นั้น
หลงใหล เมื่อพบคนใหมํที่ถูกใจและให๎ผลประโยชน๑ก็จะตีจากคนเกําไปหาคนใหมํ  โดยไมํสนใจ
ความรู๎สึกของใคร จากการกระทําของเพรียวจึงทําให๎เขาถูกสาปเป็นหญิงสาวชื่อพิมมาลา  จะพ๎นคํา
สาปก็ตํอเมื่อทําให๎ผู๎หญิงเหลํานั้นพ๎นจากความทุกข๑ที่เขาเคยทําไว๎กับพวกเธอ  สิ่งนี้เป็นผลของกรรมที่
เพรียวต๎องชดใช๎  เพรียวอึดอัดและเดือดร๎อนมากเมื่ออยูํในรํางพิมมาลา  ดังจะเห็นได๎จากตอนที่เพรียว
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รู๎วําพํอป่วย จึงขอตามหลวงลุงไปเยี่ยมพํอ  เมื่อไปถึงโรงพยาบาลเขาเห็นแมํนั่งอยูํใกล๎แคํเอ้ือม  แตํเข๎า
ไปทักทายไมํได๎  ทําให๎เพรียวทรมานใจมาก   

 
พิมมาลายืนน่ิง  เห็นแมํเพียงแคํเอื้อม  แตํไมํสามารถจะเข๎าไปทักทายได๎  ท าให้ใจเขาถูก

บีบอย่างแรงจนลีบเล็กเหลือนิดเดียว 
(พิมมาลา. 2548 ,177) 

 

อีกตัวอยํางหนึ่ง  เมื่อน้ํานวลถูกนันท๑พี่ชายทําร๎าย  พิมมาลารีบเข๎าไปห๎ามและปะทะกับนันท๑  
เพรียวร๎ูสึกเจ็บใจที่อยํูในรํางของพิมมาลา  จึงทําอะไรได๎ไมํคํอยถนัดนัก  ดังนี้ 

 
ถ๎าหากอยูํในรํางเดิมละก็  เพรียวไมํมีวันสะทกสะท๎าน  แคํหมัดอีกสักหนึ่งหรือสองจังๆ  

เขาก็สามารถสํงเจ๎าหนุํมขี้โมโหลงไปนอนให๎กรรมการนับสิบแตํ ...มันนําเจ็บใจตรงที่รํางใหมํบอบ
บางเกินกวําจะทําได๎นี่สิ  ขืนแลกหมัดกัน  พิมมาลานั่นแหละจะบอบช้ํา 

(พิมมาลา. 2548 ,304) 
 

เพรียวเป็นผู๎ที่เห็นแกํตัวไมํเห็นคุณคําของผู๎หญิง  ทําให๎ผู๎หญิงหลายคนที่เข๎ามาเกี่ยวข๎องใน
ชีวิตผิดหวังในความรัก  จนผู๎หญิงบางคนเกือบฆําตัวตายจากความผิดหวัง  เป็นการสร๎างกรรมชั่วของ
เพรียวเป็นการทําบาปอยํางหนึ่ง  ทําให๎เพรียวได๎รับผลกรรมชั่วที่ทําให๎เพรียวเดือดร๎อน  คือ  ถูกนางฟ้า
รัมภาสาปให๎เป็นผู๎หญิงเพื่อเรียนรู๎ความรู๎สึก  และสภาพความเป็นผู๎หญิง  เพรียวได๎รับความเดือดร๎อน
จากรํางที่เป็นผู๎หญิงเมื่อถูกผู๎ชายรังแก  ทําให๎เพรียวตํอสู๎ป้องกันตนเองไมํได๎   
 

ในเรื่อง  นาคราช  แก๎วเก๎าแสดงให๎เห็นวําผู๎กระทําความชั่ว  ยํอมต๎องได๎รับผลชั่วตอบแทน  
ดังที่จุฑายิงเจ๎าลําฟ้าจนได๎รับบาดเจ็บ  แพงเมืองวิ่งเข๎าไปหาเจ๎าลําฟ้าในกองไฟ  จุฑาวิ่งตามเข๎าไปฉุด
รั้งแพงเมืองออกมา  ในที่สุดจุฑาก็ตายอยูํในกองไฟ  ซึ่งเป็นกรรมที่จุฑาได๎รับ  

 
‚เจ๎าพี่...เจ๎าพี่บาดเจ็บหรือคะ‛ เจ๎าลําฟ้ายิ้มให๎หลํอน...ยกมือขึ้นแตะไหลํข๎างหน่ึงของตน 
‚นิดหนํอย  ไมํเป็นไรหรอก‛    
 ‚แตํ...พวกนั้นทําร๎ายเจ๎าพี่ได๎อยํางไร  สีวงหรือคะ?‛ แพงเมืองถาม 
ความเจ็บแค๎นปรากฏอยูํในน้ําเสียง  แล๎วคํอยอํอนลง  ‚ข๎าเจ๎าส่ังสีวงแล๎ววําอยําเข๎ามา   

เกี่ยวข๎อง‛   
‚ไมํใชํสีวงหรอก  เป็น...เพื่อนของเธอเอง‛  รอยยิ้มจางไปจากใบหน๎าของลําฟ้า   
‚เขาเป็นฝ่ายท าร้ายพี่ก่อนแล้วตอนนี้คงชดใช้แล้ว‛ 

(นาคราช . 2553, 478) 
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 จุฑาได๎รับผลกรรมที่ทําร๎ายเจ๎าลําฟ้า  การทําร๎ายผู๎อ่ืนเป็นการกระทําชั่ว ซึ่งกรรมนั้นทําให๎
จุฑาได๎รับความเดือดร๎อนจากการกระทําของตนเองคือ จุฑาวิ่งเข๎าไปในกองไฟที่เผาบ๎านเพื่อฆําเจ๎าลํา
ฟ้า แตํตัวเขาก็ตายในกองไฟด๎วย แสดงให๎เห็นวํากรรมชั่วทําให๎ผู๎กระทํากรรมเดือดร๎อนดังที่จุฑา
ประสบและต๎องชดใช๎  ‚เขาเป็นฝ่ายท าร้ายพี่ก่อนแล้วตอนนี้คงชดใช้แล้ว‛   
 

จากการวิเคราะห๑แนวคิดพุทธศาสนาเรื่องผู๎กระทํากรรมชั่ว  ยํอมได๎รับผลกลับมาสูํตนเอง   
พบวําแก๎วเก๎านําเสนอแนวคิดวําผู๎กระทํากรรมชั่ว  ยํอมได๎รับความทุกข๑  ซึ่งแบํงออกเป็น  2  ประเด็น
คือ ผลของกรรมชั่วทําให๎ทุกข๑ใจ และผลของกรรมชั่วทําให๎ประสบเหตุเดือดร๎อน   ผลของกรรมชั่วที่ตัว
ละครได๎รับเกิดจากการกระทําของตัวละครที่มีกิเลสความโลภ  ความโกรธ  ความหลง  และการยึดมั่น
ถือมั่น      

 

2.1.3  กรรมเป็นของผู้กระท า  ผู้อื่นไม่สามารถแก้กรรมแทนได้ 
พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต  ฐานสูตร  (2514 : 73) แสดงพุทธ

พจน๑ที่กลําวถึงกรรมเป็นของผู๎กระทําวํา   
 

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอํานาจประโยชน๑อะไร สตรี บุรุษ คฤหัสถ๑  หรือบรรพชิต 
จึงควรพิจารณาเนืองๆ วํา เรามีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแหํงกรรม  มีกรรมเป็นกําเนิด     
มีกรรมเป็นเผําพันธุ๑ มีกรรมเป็นที่พึ่ง จักทํากรรมใดดีก็ตาม ชั่วก็ตาม เราจักเป็นผ๎ูรับผลของ
กรรมนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายทุจริต  วจีทุจริต  มโนทุจริต  มีอยูํแกํสัตว๑ทั้งหลาย เมื่อเขา
พิจารณาฐานะนั้นอยูํเนืองๆ  ยํอมละทุจริตได๎โดยส้ินเชิง หรือทําให๎เบาบางลงได๎ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เพราะอาศัยอํานาจประโยชน๑น้ีแล สตรี บุรุษ คฤหัสถ๑ หรือบรรพชิต จึงควรพิจารณา
เนืองๆ วํา เรามีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแหํงกรรม มีกรรมเป็นกําเนิด  มีกรรมเป็น
เผําพันธุ๑ มีกรรมเป็นที่พ่ึง จักทํากรรมใด ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม เราจักเป็นผ๎ูรับผลของกรรมนั้น ฯ 

 

กรรมเป็นของผู๎กระทํา  ผู๎อ่ืนไมํสามารถแก๎กรรมแทนได๎  หมายถึง  ผู๎ประพฤติกรรมชั่ว  ต๎อง
ได๎รับผลกรรมนั้นเอง  ไมํมีผู๎ใดมารับกรรมหรือแก๎กรรมแทนได๎ 

นวนิยายของแก๎วเก๎า  ปรากฏแนวคิดพุทธศาสนาเรื่องกรรมเป็นของผู๎กระทํา  ผู๎ อ่ืนไมํ
สามารถแก๎กรรมแทนได๎  9  เรื่อง  ได๎แกํ  แก้วราหู  คนเหนือดวง  จอมนาง  ดอกแก้วการะบุหนิง  
แต่ปางก่อน  นาคราช  นางทิพย์  มนตรา  และนิรมิต   
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ตัวอยํางนวนิยายของแก๎วเก๎าที่แสดงแนวคิดพุทธศาสนาเรื่องกรรมเป็นของผู๎กระทํา  ผู๎อ่ืนไมํ
สามารถแก๎กรรมแทนได๎  ผู๎วิจัยจะยกตัวอยําง  5  เรื่อง  ได๎แกํ  คนเหนือดวง  นางทิพย์  แก้วราหู  
ดอกแก้วการะบุหนิง  และนิรมิต  ดังนี้   

 
ในเรื่อง  คนเหนือดวง    คุณนายทองถักเป็นเศรษฐี และเป็นเจ๎าหนี้ที่ขี้ เหนียวมาก  

เบียดเบียนลูกหนี้ทุกวิถีทางที่ทําได๎  เชํน  ลูกหนี้ที่เป็นร๎านอาหาร  นอกจากต๎องจํายหนี้ที่กู๎ยืมมาจาก
คุณนายแล๎วยังต๎องให๎คุณนายรับประทานอาหารฟรี  ลูกหนี้ที่เป็นแมํค๎าในตลาดต๎องยอมให๎คุณนาย
หยิบอาหารได๎โดยไมํต๎องเสียสตางค๑   ซึ่งเป็นการสร๎างกรรมอยํางหนึ่ง  ดังนั้นเงินทองที่หามาได๎จึงไมํ
ยั่งยืน  ดังจะเห็นได๎จากคําพูดที่ป้าเอม  คนรับใช๎กลําวถึงคุณนายที่มีความตระหนี่มาก  ในขณะที่
หลานชายใช๎เงินฟุ่มเฟือย   กรรมที่สํงผลตํอคุณนายทองถักอีกสิ่งหนึ่งคือ  ถูกโหรมหาศาลหลอกลวง
โกงเงินทอง  เมื่อโพนรู๎ก็อยากจะชํวยเหลือ  แตํน๎าโหนได๎ปรามไว๎โดยบอกวํากรรมของใครก็เป็นของคน
นั้น  ไมํมีใครชํวยรับกรรมได๎ 

 
‚กรรมของใครก็เป็นกรรมของคนนั้น คนอื่นจะเข๎าไปชํวยได๎ก็ตํอเมื่อเจ๎าตัวเขาอยากให๎
ชํวย‛  หมอดูตอบเปรยๆ  ลอยๆ  ตามแบบของแก  ‚คนบางประเภทขนาดพระพุทธองค๑ยังต๎อง
เสด็จผํานไป  โปรดให๎เห็นธรรมไมํได๎ ...‛ 

(คนเหนือดวง , 2551 ; 436) 

 
   แก๎วเก๎าแสดงแนวความคิดพุทธศาสนาเรื่องกรรมเป็นของผู๎กระทํา ผู๎อ่ืนไมํสามารถแก๎กรรม

แทนได๎ เหน็ได๎จากคุณนายทองถักกระทํากรรมโดยการเบียดเบียนผู๎อื่น ทําให๎ผู๎อ่ืนได๎รับความเดือดร๎อน 
จากกิเลสความโลภในทรัพย๑สินเงินทอง คุณนายทองถักมีความตระหนี่ถี่เหนียว  ได๎รับผลของกรรมชั่ว 
คือ มีหลานชายที่เหลวไหล ไมํมีความรับผิดชอบ ใช๎เงินทองฟุ่มเฟือย และยังถูกโหรมหาศาลหลอกลวง
เอาทรัพย๑สินเงินทองไปมากมาย  แม๎วําโพนหลานชายอีกคนหนึ่งอยากจะชํวยเหลือก็ไมํสามารถ
ชํวยเหลือได๎ จากคํากลําวของน๎าโหนวํา “กรรมของใครก็เป็นกรรมของคนนั้น”  แสดงให๎เห็นวํา 
ผู๎กระทํากรรมไว๎ ยํอมได๎รับผลแหํงกรรมนั้น 
 

ในเรื่อง  นางทิพย ์ พลเอกชาลีมีความทะเยอทะยานในอํานาจเกียรติยศ  กระทําทุกอยํางให๎
ได๎มาซึ่งตําแหนํงหน๎าที่ที่ต๎องการ  กํอนที่จะสิ้นลมได๎เห็นวิญญาณของเจ๎าพระยา          มหศักด์ิศิรินํา
โซํตรวนที่เป็นทองคํามาสวมมือเขา  และกลําวถึงสาเหตุที่เขาต๎องรับกรรมวําเกิดจากความโลภ  ความ
หลงในอํานาจ  โดยไมํคํานึงถึงความเดือดร๎อนของผู๎อ่ืน   
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‚เจ๎าพระยามหศักดิ์ศิริ...‛  เขาขนานนามรํางนั้น  ‚อดีตกบฏ...‛ 
‚ฉันพ๎นเวรพ๎นกรรมไปชํวงหนึ่งแล๎ว  ตํอไปจะไปชดใช๎กรรมในภพหน๎าเสียที...บาปของ

ฉันอยู่ที่ความโลภความหลงอ านาจ  โดยไม่ค านึงถึงความเดือดร้อนของผู้ใดทั้งสิ้น...
ก็เชํนเดียวกับผ๎ูคลั่งอํานาจทั้งปวง...มิได๎เว๎นเลย‛ 

พลเอกชาลีรู้สึกถึงน้ าหนักของโซ่ตรวนจากมืออีกฝ่ายถูกเลื่อนจากมือนั้นมาสูต่วั
เขา  มันสวมเข๎ากับมือ  แล๎วทิ้งตัวลงไปยังข๎อเท๎าเล่ือนสวมเข๎าอยํางงํายดายราวกับมีชีวิต
ของมันเอง  ประกายทองคําสุกปล่ังนั้นมิได๎ให๎ความหมายอะไร  นอกจากความหนักอึ้ง  ถํวง
จนเขาทรุดฮวบลงโดยตั้งตัวไมํทัน 

‚อยูํไปเถอะ...ในสภาพนี้  จองจําด๎วยเครื่องหมายเกียรติยศ...อยํางที่อยากได๎นักมิใชํ
หรือ‛ 

 (นางทิพย๑ . 2548 , 540-541) 
 

พลเอกชาลีกระทํากรรมชั่วเชํนเดียวกับเจ๎าพระยามหศักด์ิศิริ ซึ่งเป็นกรรมที่เกิดจากกิเลส
ความโลภในทรัพย๑สินเงินทอง อํานาจเกียรติยศ จึงทําให๎พลเอกชาลีถูกจองจําด๎วยโซํตรวนทองคําอัน
เดียวกันนั้น ซึ่งเป็นผลกรรมที่ได๎รับ เพราะเมื่อมีชีวิต พลเอกชาลีได๎ใช๎อํานาจเบียดเบียนผู๎อ่ืน พลเอกชา
ลีเกรงกลัวผลกรรมที่จะได๎รับ จึงบอกแกํเจ๎าพระยามหศักด์ิศิริวําจะทําบุญทดแทน เจ๎าพระยามหศักด์ิศิ
ริกลําวแกํพลเอกชาลีวําบุญ บาป เป็นคนละสํวนไมํสามารถหักลบกันได๎กรรมเป็นของผู๎กระทํากรรม
นั้นเอง ดังนี้ 

 
 ‚บาปก็ส่วนบาป  บุญก็ส่วนบุญ  หักลบกันไม่ได้หรอก  กรรมของใครย่อมเป็นของ
บุคคลนั้น...ลากํอน” 
...อาการปวดหน๎าอกของพลเอกชาลีแนํนขึ้น  แนํนจนหายใจไมํออก..เขารู๎สึกแตํเพียงวํา  โซํ
ตรวนทองคํานั้นรัดเขาแนํนเข๎า...แนํนเข๎า  และถํวงหนักจนกระดิกกระเดี้ยไมํได๎อีกตํอไป 

(นางทิพย๑ . 2548, 541) 
 

คําพูดของเจ๎าพระยามหศักด์ิศิริ  “บาปก็ส่วนบาป บุญก็ส่วนบุญ หักลบกันไม่ได้หรอก กรรม
ของใครย่อมเป็นของบุคคลนั้น” แสดงให๎เห็นวําบาปกับุญเป็นคนละสํวน เมื่อทํากรรมชั่วก็ต๎องได๎รับผล
ของกรรมนั้นเอง ดังที่พลเอกชาลีกระทําเมื่อครั้งมีชีวิตอยูํเขาหาทรัพย๑สมบัติมาโดยใช๎ตําแหนํงหน๎าที่
เอ้ือผลประโยชน๑กับตนเอง ซึ่งเป็นการทุจริตตํอหน๎าที่การงาน พลเอกชาลีจึงต๎องรับกรรมที่เขากํอขึ้น 
แสดงให๎เห็นวําทําบุญเพื่อแก๎กรรมไมํได๎ 
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เรื่อง แก้วราหู ดวงวิญญาณของพระยาพินิตนคราผู๎เป็นปู่ของวสวี มาพบวสวีในลักษณะ
เข๎าฝัน พระยาพินิตนครากลําววําวสวีจะต๎องมาอยูํที่บ๎านของปู่ เพราะบ๎านหลังนี้เมื่อหลายร๎อยปีกํอน
เป็นที่ต้ังของอาณาจักรภูแสน วสวีในอดีตชาติเป็นแสนภูไทเจ๎าผู๎ครองอาณาจักร ภูแสน วสวีจะต๎องมา
อยูํที่บ๎านหลังนี้ เพราะกรรมนําพาให๎กลับมา ดังนี้  
 

 ‚เพิ่งมาถึงหรือ วสวี‛ เสียงนุํมๆ ของทํานดังสะท๎อนเหมือนพูดอยูํในหุบเขา 
 ‚ครับ ผมจะมาอยูํบ๎านนี้‛ เขาได๎ยินตัวเองตอบไปเชํนน้ัน 
 คุณปู่วางมือบนไหลํของเขา  สัมผัสนั้นเยือกเย็นและแผํวเบาเหมือนสัมผัสของสาย

ลม 
 ‚บ๎านนี้เป็นบ๎านของหลานมาตั้งแตํแรกแล๎ว ตั้งแตํสมัยอาณาจักรภูแสน ในที่สุด

หลานก็ต๎องกลับมาวนเวียนอยูํที่นี่...เป็นกรรมของแตํละคน  วสวี‛ 
     (แก๎วราหู.2552,149) 
 

แก๎วเก๎าเสนอแนวคิดพุทธศาสนาเรื่องกรรมเป็นของผู๎กระทํา ผู๎อ่ืนไมํสามารถแก๎กรรมแทนได๎ 
ดังที่ปู่ของวสวีกลําววํา “...ในที่สุดหลานก็ต้องกลับมาวนเวียนอยู่ที่นี่...เป็นกรรมของแต่ละคน วสวี” 
จากคําพูดของปู่แสดงให๎เห็นวําวสวีมีกรรมที่ผูกพันกับสถานที่แหํงนี้ วสวีจึงต๎องกลับมาอยูํที่บ๎านนี้ด๎วย
อํานาจกรรมของตนเอง 
 

ในเรื่อง  ดอกแก้วการะบุหนิง  เจ๎าชายสุหราปาตีหลงรักเจ๎าหญิงกิระณาแตํเจ๎าหญิง
กิระณากลับอภิเษกสมรสกับเจ๎าชายอัสมาร๑ผู๎เป็นรายาแหํงประเทศคีรียา  เจ๎าชายสุหราปาตี         มิ
อาจตัดใจจากเจ๎าหญิงกิระณาได๎ จึงใช๎เวลาวางแผนถึง  20  ปี เพื่อกําจัดรายา อัสมาร๑ด๎วยยาพิษ และ
ป่าวประกาศแกํชาวเมืองวํารายาอัสมาร๑สิ้นพระชนม๑ด๎วยไข๎ป่า  แตํเจ๎าหญิงการะบุหนิงพระธิดาของรา
ยาอัสมาร๑และราณีกิระณาแนํพระทัยวําการสิ้นพระชนม๑ของรายา  อัสมาร๑เป็นฝีมือของเจ๎าชายสุหรา
ปาตี จึงพยายามที่จะเปิดเผยความจริง เจ๎าชายสุหราปาตีกลัววําความจริงจะถูกเปิดเผยจึงฆําแพทย๑
ประจําตัวขององค๑รายาเพื่อปกปิดความผิด ฆําบาหยันพี่เลี้ยงของเจ๎าหญิงการะบุหนิง และคิดที่จะฆํา
เจ๎าหญิงการะบุหนิงผู๎ที่พยายามเปิดเผยการสิ้นพระชนม๑ของรายา    อัสมาร๑  เจ๎าชายสุหราปาตีกระทํา
ความผิดไว๎หลายครั้ง ซึ่งเป็นการกระทําชั่วเพราะทําให๎ผู๎อ่ืนเสียชีวิต  และจึงถูกลงโทษจากเทพเจ๎าใน
คืนบุหลันยาตรา ซึ่งชาวคีรียาเชื่อวํา  วันพระจันทร๑ทรงกลด คือ วันที่เทพเจ๎าแหํงดวงจันทร๑ และเทพ
บริวารจะกลายรํางมาเป็นสัตว๑เพื่อลงโทษผู๎กระทําผิด  
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เทวีแสงจันทร๑ประทับยืนอยูํตรงหน๎า  ในฐานะข๎าราชบริพารของเทพเจ๎าแหํง
ดวงจันทร๑  ในคืนบุหลันยาตรา 

เบื้องหลังของนาง  รํางที่ดูคล๎ายสิงสาราสัตว๑  หากแตํเหยียดกายตรงใน
ลักษณะเดียวกับมนุษย๑  เล่ือนกระจายตัวออกมารุมล๎อมไว๎ทุกด๎าน  ลําแสงจันทร๑ท่ีสวําง
ใสอยูํเมื่อครูํแปรเปล่ียนเป็นสีแดงเรื่อราวกับย๎อมด๎วยเลือดแล๎วเข๎มจัดขึ้นทุกที 

เจ๎าชายสุหราปาตีทรงแผดเสียงร๎องออกมาราวกับคนบ๎าคล่ัง  ดิ้นทุรนทุราย
กระเสือกกระสนอยูํไปมา 

ไมํมีใครรู๎วําทรงเห็นส่ิงใด...หรือได๎รับโทษทัณฑ๑อยํางใด  แตํเสียงที่เต็มไปด๎วย
ความหวาดสยองและเจ็บปวดแสนสาหัส  ก๎องอยูํในหูของทุกคนท่ีได๎ยินตํอมาอีกนาน 

        (ดอกแก๎วการะบุหนิง .2552,345-346) 

    
 เจ๎าชายสุหราปาตีกระทํากรรมชั่วโดยการคิดชั่วและทําชั่ว  คือ  คิดวางแผนทําร๎ายผู๎อ่ืนและ

ฆําคนมากมาย เจ๎าชายสุหราปาตีได๎รับผลของกรรมที่กระทํา คือ ถูกลงโทษที่ทําให๎ทุกข๑ทรมาน และ
ได๎รับความเจ็บปวดจนถึงแกํชีวิต จากเทพเจ๎าบริวารของดวงจันทร๑ 

 
ในเรื่อง นิรมิต ภูวงเจ๎าหอหน๎าแหํงแคว๎นสาระ เป็นผู๎มีความสามารถพิเศษ คือ สามารถ

เนรมิตภาพวาดให๎ชีวิต ภูวงเป็นชายหนุํมที่รักงานศิลปะและความสงบ เมื่อต๎องไปจับปืนออกสู๎รบกับ
กองทหารกู๎ชาติ ภูวงไมํสามารถทําได๎ ภูวงจึงเนรมิตภังคีขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนในการออกสู๎รบ แตํภูวง
ไมํสามารถควบคุมภังคีได๎ ภังคีไมํพอใจที่จะเป็นแคํตัวแทนของภูวง ภูวงจึงสํานึกได๎วําไมํควรสร๎างภังคี
ขึ้นมา ควรจะแก๎ปัญหาทุกสิ่งทุกอยํางด๎วยตนเอง ไมํควรที่จะหลีกหนีปัญหา  

 
‚ยิ่งวัน  เราก็ยิ่งเห็นเจ๎าไร๎คํา...เสียแรงเป็นชาวสาระ  เจ๎าขี้ขลาดตาขาว  ให๎คน

อื่นไปตายแทนเจ๎า...ไมํมีความละอาย  วันๆ  อแตํกกกอดรูปภาพอยูํใต๎หลังคาบ๎าน  คน
อยํางเจ๎าอยูํไปก็หนักโลก‛ 

ความเจ็บอายประดังขึ้นมาแทบวําจะดําวดิ้นลงไปตรงนั้น  ภูวงเพิ่งตระหนักวํา
ความตายด๎วยการหมดลมหายใจ  แม๎ยังมีชีวิจอยูํ  คนบางคนก็อาจจะตายสนิท ...
เหมือนอยํางเขาในเวลานี้ 

คนอยํางเจ๎าอยูํไปก็หนักโลก 
เจ๎าพี่...พูดถูกแล๎ว  น๎องไมํควรจะสร๎างส่ิงที่แปลกประหลาดผิดธรรมชาติขึ้นมา  

ในเมื่อเราไมํสามารถคุมมันได๎  ในท่ีสุดมันก็ย๎อนกลับมาทําลายล๎างเราเอง 
        (นิรมิต.2551,522) 
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แก๎วเก๎าแสดงแนวคิดพุทธศาสนาเรื่องกรรมเป็นของผู๎กระทํา ผู๎อ่ืนไมํสามารถแก๎กรรมแทนได๎ 
เห็นได๎จากภูวงเป็นผู๎เนรมิตภังคีขึ้นมา เป็นการสร๎างกรรม เพราะฉะนั้นภูวงจึงต๎องจัดการภังคีเพื่อยุติ
ปัญหาความเดือดร๎อนที่ภังคีกระทํา  คือ  ฆําแสงหล๎าและทําร๎ายใกล๎รุํง  ซึ่งเป็นผลของกรรมที่ภูวง
ได๎รับทั้งที่ผู๎ลงมือทํากรรมชั่วคือภังคี  แตํภูวงต๎องรับผลกรรมนั้นเพราะเป็นผู๎สร๎างภังคีขึ้นมา  เมื่อภูวง
ยอมรับผลของการกระทําจึงคิดกําจัดภังคี และแก๎ปัญหาตํางๆด๎วยตนเอง 

 
จากการวิเคราะห๑แนวคิดพุทธศาสนาเรื่องกรรมที่เป็นอกุศลกรรมที่ปรากฏในนวนิยายของ

แก๎วเก๎า  พบวํามีการเสนอแนวคิดพุทธศาสนาเรื่องกรรมที่เป็นอกุศลกรรม  3  ประเด็น  ได๎แกํ  
(1)แนวคิดพุทธศาสนาเรื่องกรรมตามความเชื่อของชาวพุทธ  แก๎วเก๎าแสดงให๎เห็นวําพุทธศาสนิกชนมี
ความเชื่อเรื่องกรรม  การกระทําชั่วในชาติภพใดก็ตาม  ผู๎กระทํากรรมชั่วยํอมได๎รับผลกรรมเสมอ  (2) 
ผู๎กระทํากรรมชั่ว  ยํอมได๎รับผลกลับมาสูํตนเอง  ผลที่ได๎รับแบํงออกเป็น  2  ประเด็น  คือ  ผลของกรรม
ชั่วทําให๎ทุกข๑ใจ  และผลของกรรมชั่วทําให๎เดือดร๎อน  (3) กรรมเป็นของผู๎กระทํา  ผู๎อ่ืนไมํสามารถแก๎
กรรมแทนได๎   
 

2.2  กุศลกรรม 
 พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต  นิทานสูตร  (2514 : 350) 
กลําวถึงกุศลกรรมวํา 
 

  [310] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหตุเพื่อเกิดกรรม (กุศลกรรม) 3 ประการนี้  3 ประการเป็นไฉน 
คือ      อโลภะ 1 อโทสะ 1 อโมหะ 1 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  โลภะยํอมไมํเกิดขึ้นเพราะอโลภะ โดย
ที่แท๎ อโลภะยํอมเกิดขึ้นเพราะอโลภะ  โทสะยํอมไมํเกิดเพราะอโทสะ โดยที่แท๎ อโทสะยํอม
เกิดขึ้นเพราะอโทสะ โมหะ  ยํอมไมํเกิดขึ้นเพราะอโมหะ โดยที่แท๎ อโมหะยํอมเกิดขึ้นเพราะอ
โมหะ   ดูกรภิกษุทั้งหลาย นรก กําเนิดสัตว๑ดิรัจฉาน ปิตติวิสัย หรือแม๎ทุคติอยํางใดอยํางหนึ่ง
ยํอมไมํปรากฏเพราะกรรมที่เกิดแตํอโลภะ แตํอโทสะ แตํอโมหะ โดยที่แท๎เทวดา มนุษย๑ หรือแม๎
สุคติอยํางใดอยํางหน่ึง ยํอมปรากฏเพราะกรรมที่เกิดแตํอโลภะ แตํอโทสะ แตํอโมหะ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เหตุเพื่อเกิดกรรม 3  ประการน้ีแล ฯ 

 
พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลธรรม  (2546:160)  อธิบายความหมาย   ของ

กุศลกรรมวํา  “กุศลกรรม  กรรมที่เป็นกุศล  การกระท าที่ดีหรือกรรมดี  หมายถึง  การกระท าที่เกิดจาก
กุศลมูล  คือ  อโลภะ  อโทสะ  อโมหะ” 
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นวนิยายของแก๎วเก๎าได๎สะท๎อนให๎เห็นเรื่องกุศลกรรม  ซึ่งเป็นการกระทําดี  โดยเกิดจาก
กุศลกรรม  มี   3 ประการ   ดังนี้ 

2.2.1   การรักษาศีล 
2.2.2   การปฏิบัติธรรม 
2.2.3   ผู๎กระทําความดี   ยํอมได๎รับผลดีตอบแทน 
 
2.1.1 การรักษาศีล 

 การรักษาศีล  หมายถึง  การรักษากายและวาจาให๎อยูํในความดี  พระพรหมคุณา
ภรณ๑  (ป.อ.ปยุตโต) (2546 : 391)  อธิบายความหมายของคําวํา  “ศีล”  วํา   
 

‚ความประพฤติดีทางกายและวาจา, การรักษากายและวาจาให๎เรียบร๎อย, ข๎อปฏิบัติสําหรับ
ควบคุมกายและวาจาให๎ตั้งอยูํในความดีงาม, การรักษาปกติตามระเบียบวินัย, ปกติมารยาท ที่
ปราศจากโทษ, ข๎อปฏิบัติในการฝึกหัดกายวาจาให๎ดียิ่งขึ้น, ความสุจริตทางกายวาจา     และ
อาชีพ‛  

 
 ในพุทธศาสนา มีการจัดแบํงศีลเป็นหลายประเภท  ได๎แกํ  ศีล  5  ศีล  8  ศีล  10  ศีล  
227  และศีล  311  ศีลที่พุทธศาสนิกชนควรรักษาให๎ได๎คือ  ศีล  5  ได๎แกํ  1. เว๎นจากการทําลายชีวิต  
2. เว๎นจากการถือเอาของที่เขามิได๎ให๎  3. เว๎นจากการประพฤติผิดในกาม  4. เว๎นจากการพูดเท็จ  และ  
5.  เว๎นจากของเมา  ในนวนิยายของแก๎วเก๎ากลําวถึงการรักษาศีลวําเป็นกุศลกรรมอยํางหนึ่ง  
พุทธศาสนิกชนควรรักษาศีล  5  ให๎ได๎  

แนวคิดเรื่องการรักษาศีลปรากฏในนวนิยายของแก๎วเก๎า  จํานวน  5  เรื่อง  ได๎แกํ  เรื่อง
หน้ากากดอกซ่อนกลิ่น  คนเหนือดวง  ผ้าทอง  เรือนนพเก้า  และ อมตะ    
 

ในเรื่อง  หน้ากากดอกซ่อนกลิ่น  แก๎วเก๎าแสดงหลักธรรมเรื่องศีล  โดยนําเสนอในลักษณะ
ของการปฏิบั ติตนตามหลักคําสั่งสอนของพระพุทธองค๑ด๎วยก ารรักษาศีล  ซึ่งเป็นแนวทางที่
พุทธศาสนิกชนที่ดีพึงปฏิบัติ  ดังที่ป้าไขแสงเลําให๎แสนภูมิฟังวําตนปฏิเสธที่จะพูดถึงที่อยูํของแสนภูมิ
ให๎หมอที่โรงพยาบาลฟังแตํไมํยอมผิดศีล 
 

 ‚ถ๎าแกมีเรื่องอยากติดตํอมาแกคงบอกมาเอง  หมอทางโน๎นเขาไมํคํอยบอกอะไรหรอก
นะ  จนกระท่ังเขารู๎วําเป็นป้าของแก  เขาถามวําแกอยูํไหน  ป้าก็ไมํอยากผิดศีลเลยตอบเล่ียงมา  ศีล
ไมํขาดก็แหวํงไปแล๎ว‛ 

     (หน๎ากากดอกซํอนกลิ่น . 2552, 259) 
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ศีลข๎อ  4 คือ  การเว๎นจากการพูดเท็จ  ตัวละครคือป้าไขแสงไมํต๎องการผิดศีลข๎อนี้  จึง
หลีกเลี่ยงที่จะตอบคําถามซึ่งทําให๎ตนต๎องพูดเท็จ แม๎รู๎ดีวํา  “ศีลไม่ขาดก็แหว่งไปแล้ว”  แตํก็ยังดีกวํา
ต๎องพูดเท็จตรงๆ 

 

ในเรื่อง  คนเหนือดวง  แก๎วเก๎าเสนอแนวคิดเรื่องการทํากุศลกรรมอยํางหนึ่งคือการรักษาศีล  
5  โดยสะท๎อนแนวคิดดังกลําวผํานตัวละคร  ดังที่น๎าโหนบอกโพนวําการเป็นคนดี  ทํากรรมดีในขั้นต๎น
เริ่มจากการรักษาศีล  5 สิ่งใดที่ประพฤติผิดศีล  5  ก็อยําประพฤติปฏิบัติ      

  

 ‚วะ  พูดยังไงถึงจะแจํมแจ๎งกวํานี้ได๎อีกละ  ก็บอกแล๎วไง  อะไรเป็นความชั่วก็อยําไปทํา

...ถ้าไม่รู้ว่าอะไรชั่วก็นับศีลห้าดูก็ได้  จากนี่ไปเจ็ดวัน อยําได๎ผิดศีลแม๎แตํข๎อเดียว  นี่ขั้นต๎น
นะเว๎ย  ตํอไปก็งํายๆ...อยําไปเข๎าใกล๎คนชั่ว‛ 

(คนเหนือดวง. 2551, 236) 
 

 จากตัวอยํางนี้การรักษาศีล  5  เป็นวิธีการหนึ่งที่ทําให๎ละเว๎นจากการทําชั่วได๎  นับเป็นธรรม
ขั้นต๎นที่สามารถประพฤติปฏิบัติได๎  นอกจากนี้แก๎วเก๎ายังแสดงให๎เห็นวํา  อานิสงส๑ของการรักษาศีล   
ผู๎อยูํในศีลธรรมเสมือนมีเกราะค๎ุมภัย  ซึ่งตรงกับหลักธรรมวําผู๎ประพฤติดี  ยํอมได๎รับผลดีตอบแทน  
ดังที่น๎าโหนสั่งสอนโพน 
 

น๎าโหนแกจ๎องโพนด๎วยแววตาแหลมคมเชํนเคย 
‚ข๎าเคยสอนเอ็งแล๎ว‛  แกตอบด๎วยเสียงเนิบๆ  ‚เอ็งเสือกไมํจํา  เอ็งอยําเกลือกกล้ัวกับ

อบายมุขก็พอ  ถึงดวงจะเคราะห๑ร๎ายยังไงก็ยังพอมีทางรอดไปได๎  คนอยู่ในศีลย่อมมีศีลเป็น
เกราะคุ้มภัย‛ 

(คนเหนือดวง. 2551,162)  
 

คํากลําวที่วํา  ‚คนอยู่ในศีลย่อมมีศีลเป็นเกราะคุ้มภัย”  แสดงถึงผลของการรักษาศีลวํา
ค๎ุมครองผู๎รักษา  แม๎จะประสบเคราะห๑ร๎ายเพียงใดก็ยํอมผํานพ๎นเหตุการณ๑ร๎ายไปได๎  ดังเชํนโพนที่ยึด
มั่นอยูํในศีลธรรม  แม๎จะอยูํในทํามกลางคนไมํดี  แตํโพนก็ได๎รับความปลอดภัยสามารถเอาความดี
ชนะใจคนได ๎

 

 ในเรื่อง  ผ้าทอง  อุมากลําวถึงการถือศีลปฏิบัติธรรม วําปัจจุบันเธอหันมาถือศีลปฏิบัติธรรม
เพื่อทําให๎จิตใจสงบ แตํจิตใจของเธอก็ยังไมํสงบตามที่หวังไว๎ 
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 “...........ตราบใดที่ฉันเป็นมนุษย๑  ฉันก็ต๎องผจญกิเลสไมํมีที่ส้ินสุด  ฉันอุตสําห๑ปลีกตัวมา
ถือศีลปฏิบัติธรรม  แตํฉันก็ไมํได๎ความสงบอยํางที่ฉันหวังในโลก ฉันอยุํตามลําพัง ไมํมีใครรัก ไมํมี
ใครเข๎าใจ” 

 (ผ๎าทอง . 2551, 110) 
 

จากตัวอยํางแสดงให๎เห็นวําพุทธศาสนิกชน ‚ถือศีลปฏิบัติธรรม‛ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เพื่อ
แสวงหาความสงบสุขของจิตใจ แตํในที่นี้ อุมาก็ยังไมํสามารถประพฤติปฏิบัติได๎ เพราะยังไมํปลํอยวาง
จากกิเลสในเรื่องของความรักที่มีตํอคีรีสามีของเธอ 
       

ในเรื่อง  เรือนนพเก้า  คุณนายขจิตเลําประวัติของคุณหญิงรัชดาปริวรรตหรือผอบแก๎วที่
แตํงงานกับเจ๎าคุณรัชดาปริวรรตแล๎ว  เมื่ออดีตคํูหมั้นเดินทางกลับมาจากอังกฤษ  ผอบแก๎วหนีตาม
คํูหมั้นไป  คุณนายขจิตกลําวถึงความไมํสมหวังในความรักของผอบแก๎วกับเขมอดีตคํูหมั้น  เป็นเพราะ
การผิดศีลข๎อ 3  กาเมสุมิจฉา  ดังนี้ 
 

‚จะสมหวังได๎ยังไง  คุณเอ๐ย  ก็ผิดศีลข้อกาเมสุมิจฉาออกเต็มที่  เทวดาฟ้าดินทํานไมํ
เข๎าข๎างด๎วย  ขําวตอนนี้ฉันก็ไมํทราบเรื่องจริงๆ  เป็นยังไงนะคะคุณ  บางขําวเขาก็วําคุณหญิงเลิก
กับคุณหลวง  แล๎วซมซานกลับมาหาสามี  แตํบางขําวเขาก็วําเจ๎าคุณทํานให๎คนตามหาจนกระทั่ง
พบ  แล๎วเอาตัวกลับมาจนได๎  คุณจําเริญเธอปิดปากเงียบ  บอกไมํรู๎ไมํเห็น...ไมํยอมบอกแม๎แตํเมีย
...‛     

(เรือนนพเก๎า. 2550 , 96) 
 

ศีลข๎อ  3  คือ  เว๎นจากการประพฤติผิดในกาม  ผอบแก๎วทําผิดศีลข๎อนี้ด๎วยการหนีตามคํูหมั้น
ทั้งที่แตํงงานแล๎ว  เธอจึงได๎รับผลของการผิดศีล  ทําให๎ชีวิตคํูไมํมีความสุขและต๎องพรากจากคํูหมั้น  
การทําผิดศีลข๎อ  3  ในครั้งนั้นทําให๎ชีวิตของผอบแก๎วต๎องเป็นทุกข๑อีกนานตํอมา 

 
ในเรื่อง  อมตะ  รัชนีเลี้ยงเด็กกําพร๎าไว๎ที่บ๎านหลายคน  หนึ่งในนั้นคือ  ชบา  รัชนีให๎การศึกษา  

ให๎ที่พัก  และอบรมสั่งสอนเด็กๆ  เหลํานั้น  เมื่อชบาได๎พบหนูนา  หรือ ณดา เธอเลําให๎หนูนาฟังวําเธอ
เป็นลูกหลานคนใหญํคนโต  ซึ่งเป็นการพูดเท็จทั้งหมด  รัชนีจึงตําหนิ  และอบรมสั่งสอนวําการกระทํา
ดังกลําวเป็นการทําผิดศีล  และเป็นการปลูกฝังนิสัยที่ไมํดีให๎ตัวเอง  ดังนี้  
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‚ชบา‛  เสียงของสตรีวัยกลางคนยังคงนุํมนวล  หากแฝงการตําหนิน๎อยๆ  ‚เคยสัญญาไว๎
แล๎วจําได๎ไหม...วําอยํางไร‛ 

ชบาก๎มหน๎าอึกอัก  เมื่อได๎ยินคําถามซ้ําจึงตอบตะกุกตะกักวํา  
‚คํะ...คํะ...หนูสัญญาวําจะไมํพูดเรื่องนี้อีกคํะคุณ‛ 
‚เพราะอะไรจําได๎ไหม ?‛   
‚เพราะ...‛  ชบาตะกุกตะกักหนักขึ้น  “ผิดศีลห้าค่ะคุณ” 
“นอกจากผิดศีลแล้วนะ  จะเป็นโทษในการสร้างนิสัยไม่ดีให้ตัวเองด้วย  อยําปลํอยตัวไป

กับการเพ๎อฝันเลยชบา  มันไมํได๎ปลอบใจให๎เธอมุํงดีได๎หรอก  ความฝันแบบนี้มันมีแตํจะทําให๎เธอ
เที่ยวโกรธแค๎นขมขื่นโลก  แล๎วก็สร๎างความเสียหายให๎ผ๎ูคนที่เขาไมํได๎รู๎เห็นอะไรด๎วยกับเธอ  ในที่สุด
เธอเองนั่นแหละจะได๎รับผลร๎าย  หากยังหักห๎ามใจตัวเองไมํได๎‛ 

(อมตะ. 2552 , 22 3) 
 

การพูดเท็จเป็นการผิดศีล  5  ชบาทําผิดศีลข๎อ  4  คือ  การเว๎นจากการพูดเท็จ  แก๎วเก๎าแสดง
ให๎เห็นวําการพูดเท็จนอกจากจะเป็นการประพฤติผิดศีลแล๎ว  ยังเป็นการสร๎างนิสัยไมํดีให๎กับตัวเอง  ซึ่ง
จะทําให๎ผู๎ประพฤติไมํมีความสุข และอาจสร๎างความเดือดร๎อนเสียหายแกํผู๎อ่ืนด๎วย 

 
จากตัวอยํางนวนิยายทั้ง  5 เรื่อง ได๎แกํ  หน้ากากดอกซ่อนกลิ่น  คนเหนือดวง       ผ้า

ทอง  เรือนนพเก้า และอมตะ  แก๎วเก๎าเสนอแนวคิดพุทธศาสนาเรื่องการรักษาศีล              ไว๎อยําง
ชัดเจนโดยเฉพาะศีล 5 ที่ถือวําเป็นศีลขั้นพื้นฐานที่พุทธศาสนิกชนควรยึดถือปฏิบัติ      แก๎วเก๎าแสดง
ให๎เห็นวําผู๎ที่รักษาศีล จะได๎รับอานิสงส๑ของการรักษาศีล เสมือนมีเกราะค๎ุมภัย ดังที่ปรากฏในเรื่องคน
เหนือดวง  การประพฤติผิดศีลข๎อ 3 กาเมสุมิฉา ทําให๎ผู๎ประพฤติผิดศีลและ  คนรอบข๎างไมํมีความสุข  
ดังที่ปรากฏในเรื่อง เรือนนพเก้า  การรักษาศีลข๎อ 4 เว๎นจากการพูดเท็จ การทําผิดศีลข๎อ 4 บํอยครั้ง 
เป็นการปลูกฝังนิสัยที่ไมํดีให๎ตัวเอง พุทธศาสนิกชนที่ดีหลีกเลี่ยงที่จะพูดคําเท็จดังปรากฏในเรื่อง  
หน้ากากดอกซ่อนกลิ่น  และ  อมตะ  สํวนเรื่อง  ผ้าทอง  แก๎วเก๎าแสดงให๎เห็นวําพุทธศาสนิกชนถือ
ศีลปฏิบัติธรรม เพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจให๎สงบสุข 

 

2.2.2 การปฏิบัติธรรม 
การปฏิบัติธรรม  หมายถึง  การนําธรรมมาใช๎ในการดําเนินชีวิตทํางาน  คือเอาธรรมมาใช๎ให๎

เกิดประโยชน๑ในชีวิตจริง ทําให๎เป็นชีวิตที่ดีมีความสุข (พระธรรมปิฎก (ประยุทธ๑ ปยุตฺโต). 2536: 25)  
ตัวอยํางการปฏิบัติธรรม  เชํน  การบวช  การถือศีล  การสวดมนต๑  เป็นต๎น   

นวนิยายของแก๎วเก๎าที่แสดงให๎เห็นการปฏิบัติธรรมได๎แกํการบวช  มี  7  เรื่อง  ได๎แกํ    อมตะ  
จอมนาง    ผ้าทอง  แต่ปางก่อน  พิมมาลา  จากฝันสู่นิรันดร  และ คนเหนือดวง 

http://library.swu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=130259O0126TM.4464&profile=swu&uri=search=AL@!%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%8E%E0%B8%81%20(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C%20%E0%B8%9B%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%BA%E0%B9%82%E0%B8%95)&ri=3&aspect=advanced&menu=search&source=10.1.117.3@!hzndb
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ในเรื่อง อมตะ  รัชนีพี่สาวของเริงอร  ตัดสินใจจะบวช  หลังจากใช๎ชีวิตนักธุรกิจที่คร่ําเครํงอยูํ

กับตัวเลขบัญชีรายรับ  รายจําย  การโยกย๎ายเปลี่ยนตัวบริวาร  ตลอดจนการซื้อขายและโอน
อสังหาริมทรัพย๑ตํางๆ  ในกิจการของครอบครัว  รัชนีมีความเห็นวําเงินทองที่หามาได๎มากเกินไป  สิ่ง
เหลํานี้เป็นภาระและเธอคิดวําเธอตกเป็นทาสของมัน  รัชนีต๎องการหลุดพ๎นจากสิ่งเหลํานี้จึงต๎องการที่
จะบวช  บ้ันปลายชีวิตเธอนุํงขาวหํมขาวปฏิบัติธรรม  เลี้ยงเด็กกําพร๎า  

 
‘โธํ!  คนเรามันก็แคํนี้เอง  มีกี่พันล๎านก็ต๎องการกินแคํอิ่ม  เส้ือผ๎าพอแคํนุํงหํมกันร๎อนหนาว  

นอนแคํหลับ  มีมากเข๎าก็เกินจําเป็น  ซ้ํายังกลายมาเป็นภาระให๎ฉันเป็นทาสของมันอยูํทุกวี่ทุกวันด๎วย
ซ้ําไป’ 

…รัชนีขายหุ๎นตํางๆ  ที่มีอยูํ  ขายกิจการหรือโอนไปให๎ผ๎ูรํวมทุน  แปรทุกอยํางมาเป็นเงินสด
จํานวนมหาศาลพอท่ีเริงอรจะอาศัยดอกเบี้ยอยูํกินอยํางสบายไมํเดือดร๎อน  ตัวเธอเดินเข้าวัด  หวัง
พึ่งความร่มเย็นของศาสนาเป็นที่พึ่งโดยไม่หวนกลับไปสู่ชีวิตแบบเก่าอีก 

(อมตะ. 2552, 529) 
 

รัชนีต๎องการบวชเพราะมีความเบื่อหนําย ความวุํนวายเกี่ยวกับธุรกิจของครอบครัว  รัชนี
ต๎องการอาศัยความรํมเย็นแหํงพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งทางใจ   เพื่อความสงบสุขในชีวิต ในตอนท๎าย
แม๎รัชนีไมํได๎บวชตามที่ปราถณา  แตํได๎นําหลักธรรมทางพุทธศาสนา มาปฏิบัติ เชํน การทําทานโดย
การอบรมเลี้ยงดูเด็กกําพร๎า การถือศีลปฏิบัติธรรม การเข๎าวัดทําบุญ การสวดมนต๑ เป็นต๎น รัชนีกลับไป
อยูํที่บ๎านริมน้ําบางปะอิน ทําให๎ชีวิตและจิตใจสงบสุขได๎เชํนกัน 

 
ในเรื่อง  จอมนาง  แก๎วเก๎าแสดงให๎เห็นการปฏิบัติธรรมของตัวละครคือ  เจ๎าฟ้าหงสาซึ่งมี

ความต๎องการที่จะบวช  หลังจากที่มองเห็นวําตลอดเวลาที่ผํานมา  ตนหลงมัวเมาอยูํในอํานาจจนนึก
วําสามารถฝืนกฎธรรมชาติได๎  คือ  สามารถทําให๎เจ๎าราชบุตรฟื้นขึ้นจากความตายได๎      เจ๎าฟ้าหงสา
พบวําแท๎จริงแล๎วตนก็คือมนุษย๑ธรรมดาคนหนึ่งเทํานั้น  มีความทุกข๑  ความทรมาน  เหมือนปุถุชน
ทั่วไป  เมื่อคิดได๎ดังนี้เจ๎าฟ้าหงสาจึงต๎องการที่จะบวชเพื่อแสวงหาความสงบ 

 
‚เข๎ามาซิ  อัษฎางค๑  เวสาตรี‛  เจ๎าฟ้าหงสาตรัสด๎วยสุรเสียงราบเรียบ  ‚ยังมีงานอีกมากที่

จะต๎องทํา  แตํก็คงอีกไมํนานหรอกที่งานของเราจะเบาบางลงได๎เสียที  แล้วหลังจากนั้นฉันจะไป
บวช  แล้วตั้งใจจะไม่สึกอีกเลย‛ 

แล๎ววันหนึ่ง เราจึงกล๎าทํา แม๎แตํหักหาญกฎของธรรมชาติ เราเชื่อวําเรามีบารมี มีบุญญาธิ
การพอที่จะยื้อยุดลูกของเรากลับมาจากความตายได๎สําเร็จ ด๎วยความหลงในอํานาจของตัวเอง เรา
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จึงตกเป็นทาสของอวิชาอันต่ําช๎า เราชักจูงฤาษีชีไพรที่ประกอบวิทยาคมอันเป็นเดรัจฉานวิชาเข๎า
มาถึงพระราชฐานเหมือนชักจูงงูพิษเข๎ามาถึงที่นอน  เราจึงตกอยูํในอํานาจสะกดของมันโดยไมํมี
ทางหนี 

... ‚บางครั้งบางคราวเรารู๎สึกตัวขึ้นมาได๎  เราจึงได๎เห็นความเป็นจริงของโลกที่เราไมํเคย
มองเห็นมากํอน  เพราะความมืดบอดของเราเอง‛ 

‚เรามองเห็นความขลาดของคน  ความโลภ  ความคดในข๎องอในกระดูก  ความคิดคด
ทรยศแม๎แตํผ๎ูที่เป็นญาติและคนสนิทของเราเอง  เราได๎เรียนรู๎ส่ิงที่จักพรรดิและราชันย๑มากมายใน
ประวัติศาสตร๑ได๎เรียนร๎ูชีวิตของตนเอง...‛ 

‚แตํดี...ตรงที่ทําให๎เราได๎คิดวํา  แท๎จริงเราคือมนุษย๑คนหนึ่งนั่นเอง  มีความอํอนแอ  โงํ
เขลา  หลงมัวเมา  ตลอดจนความทุกข๑ความทรมานมิได๎ผิดไปจากมนุษย๑อื่น‛ 

(จอมนาง. 2552, 630) 
 

เจ๎าฟ้าหงสาต๎องการบวช  เพราะทรงพบสัจธรรมวําไมํมีใครหลีกหนีความตายไปได๎ และทรง
พบวําการหลงมัวเมาอยูํในอํานาจเป็นความทุกข๑ เจ๎าฟ้าหงสาจึงต๎องการบวชเพื่อแสวงหาความสุข 
หลีกหนีความวุํนวายทางโลก ต๎องการใช๎ธรรมะกลํอมเกลาจิตใจให๎สงบสุข 

 
ในเรื่อง  ผ้าทอง  คุณนายเจริญ  มารดาของอุมา  มักใช๎เวลาวํางออกตํางจังหวัดไปถือศีล

ตามวัดตํางๆ  เมื่ออุมาเดินทางไปพบมารดาที่วัด พบวํามารดาสงบเยือกเย็นไมํตํางจากผู๎ถือศีล  
  
มารดาไมํอยูํบ๎าน  ตั้งแตํอํานาจถึงแกํกรรม  คุณนายก็ดูเหมือนจะถอนความสนใจไยดีจาก

ทางโลกไปมากกวําครึ่ง  เธอมักใช๎เวลาวํางออกตํางจังหวัดไปถือศีลอยูํตามวัดตํางๆ  หํางไกลชุมชนให๎
เหตุผลวํา 

‘คนแก่แล้วใจคอมักอ่อนแอ  แม่จะต้องท าใจให้สงบไม่คิดอะไรมาก  มิฉะนั้นจะทน
ความทุกข์ต่อไปไม่ไหว’ 

คุณนายไปถือศีลอยูํที่วัดในจังหวัดเพชรบุรี  ตั้งแตํสัปดาห๑กํอนกวําจะกลับก็สัปดาห๑หน๎า      
อุมาเหลือความอดกล้ันท่ีจะรออยูํจนถึงเวลาเธอกลับ 

...คุณรับฟังโดยปราศจากอาการโมโหโทโส  ดวงหน๎าสงบเยือกเย็นภายในชุดขาวแม๎วําไมํได๎
โกนผมอยํางแมํชี  เธอก็ดูไมํตํางจากผู๎ถือศีลเชํนน้ันนัก... 

…บัดนี้คุณนายเจริญนุํงขาวหํมขาว  โกนศีรษะหันหลังให๎ทางโลกโดยเด็ดขาด... 
     (ผ๎าทอง. 2553 , 290 – 291,348)  

 

คุณนายเจริญมีความทุกข๑ที่เกิดจากการสูญเสียสามีได๎ไมํนาน  อํานาจลูกชายก็ถูกทําร๎าย 
เพราะความขัดแย๎งทางธุรกิจคอกม๎า ตํอมาอํานาจเสียชีวิต  การต๎องเผชิญกับความทุกข๑หลากหลาย



 60 

รูปแบบ  ผํานความสูญเสียบุคคลที่รัก  เห็นความทุกข๑ของลูก  จึงทําให๎ คุณนายเจริญตัดสินใจโกน
ศีรษะ บวชเป็นแมํชี เพราะต๎องการหันหลังให๎ทางโลกอยํางเด็ดขาด 

 
ในเรื่อง  แต่ปางก่อน  ราชาวดีลาออกจากโรงเรียนกุลนารีวิทยา  และออกจากวังของทําน

หญิงวิไลเลขา  หลังจากป่วยจนแทบเอาชีวิตไมํรอดเพราะทํานหญิงวางยา  ราชาวดีเดินทางไปอยูํที่
อุดรธานีกับบิดา  ตํอมาบิดาถูกโจรยิงเสียชีวิต  ราชาวดีจึงหันหน๎าเข๎าวัดเพื่อหาความสงบให๎กับชีวิต  
หลีกหนีความวุํนวายทางโลก  และต๎องการอุทิศสํวนกุศลให๎ทํานชายใหญํ 

 
‚หนูฟ้าแกไปอยูํที่วัดชาย  นอกอําเภอไปสักสิบห๎ากิโลเห็นจะได๎ครับ  อยูํมาได๎เกือบปีแล๎ว...‛ 
สีหน๎าราชาวดีไมํได๎แสดงความยินดียินร๎าย  เมื่อตอบเรียบๆ  วํา 
‚ดิฉันไมํได๎หํวงสังขารตนเองแล๎วละคํะ  อยูํที่ไหนก็เทํากัน  ทุกวันนี้ก็อยู่เพื่อสงบจิตไม่ให้

ฟุ้งซ่านมากมายนัก  จะได๎ตัดความรัก...ความอาลัย...ตํอบางส่ิงบางอยํางได๎บ๎าง  ถ๎ากลับกรุงเทพฯ  
ก็เทํากับพาตัวเองลับไปสํูความวุํนวาย  ไปสํูกิเลสเกําๆ‛ 

(แตํปางกํอน . 2551 , 311-313) 
  

ราชาวดีไปปฏิบัติธรรมอยูํที่วัดตํางจังหวัดเพราะทุกข๑ใจจากความรัก อาลัยอาวรณ๑      ดวง
วิญญาณของหมํอมเจ๎ารังสิธร ที่ไมํสามารถครองคํูกันได๎ในชาติภพนี้ ราชาวดีปฏิบัติธรรมเพื่อทําจิตใจ
ไมํให๎ฟุ้งซําน หลีกหนีความทุกข๑ใจ หลีกหนีจากกิเลสความรัก การปฏิบัติธรรมของราชาวดีทําให๎
ราชาวดีทําใจได๎ในเรื่องของสังขาร เพราะราชาวดีกลําวกับคุณชายจิรายุวํา “ดิฉันไม่ได้ห่วงสังขาร
ตนเองแล้วค่ะ อยู่ที่ไหนก็เท่ากัน...” การปฏิบัติธรรมของราชาวดีทําให๎ราชาวดีปลงตกในเรื่องของ
สังขารต๎องการสงบจิตใจไมํให๎ฟุ้งซํานให๎พ๎นจากความทุกข๑ที่เป็นอยูํ 

 
ในเรื่อง พิมมาลา  เพรียวบวชเพื่อต๎องการหลีกหนีความทุกข๑ ที่เกิดจากความรัก เมื่อเพรียวรู๎

วําน้ํานวลหญิงสาวที่เพรียวหลงรักกําลังจะแตํงงานกับแวน เพรียวทําใจที่จะแสดงความความยินดีกับ
การแตํงงานของคนทั้งสองไมํได๎ จึงกลับไปบวชที่บ๎านตํางจังหวัดเพื่อสงบจิตใจ ขณะบวชอยูํเพรียวได๎
พบกับตายิ้ม ผู๎ที่มาอาศัยอยูํในวัด และจากคําพูดของตายิ้มทําให๎เพรียวคิดได๎วําทุกข๑ที่อยูํในใจ ขณะนี้
เกิดจากการปลํอยใจไปตามกิเลส ดังนี้ 

 
‚หลวงพํอทํานก็วํายังงั้นละครับ คนอยํางผมมันถึงเป็นอยูํแคํนี้ไง‛ ตายิ้มยอมรับ อยํางหน๎า

ชื่น ‚จะเลิก...จะเลิกทีไรก็ไมํได๎ซักที ไปไมํรอด หลวงพํอทํานละดําอยูํเรื่อย วําไอ๎ขี้แพ๎ ไมํได๎แพ๎ศัตรูที่
ไหนหรอกนะ แพ๎ตัวเอง ไมํรู๎จักแข็งใจ ถ๎าผมแข็งใจได๎ซักนิด ป่านนี้ก็เป็นพระยิ้มให๎คนกราบไหว๎อยําง
หลงพี่วํา ทีนี้มันไปไมํไหว ก็เลยอยูํแคํนี้‛  
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ตายิ้มเดินจากไปแล๎ว พระหนุํมกวาดใบไม๎ตํอไป มีเวลาวํางพอที่จะขบคิดอยํางที่เมื่อกํอนไมํ
เคยนึก มือทํางานไป ใจก็คิดไป กลางความเงียบเปลําเปล่ียว ไร๎ผ๎ูคน มีแตํเจดีย๑บรรจุอัฐิของผู๎ตายเรียง
รายอยูํเป็นแถวในป่าช๎า... 

 
...คําพูดของตายิ้ม ทําให๎เขาย๎อนกลับมามองตัวเองเป็นครั้งแรก 
‘เรามันตํางจากตายิ้มตรงไหน เรื่องเอาชนะใจตัวเองไมํได๎’ 
คําตอบที่ได๎รับ ทําให๎เขานึกละอายตัวเอง 
‘ไมํตําง เพราะจนบัดนี้ก็ยังอยากได๎หลํอน พอ ๆ กับตายิ้มอยากเหล๎า’ไมํตําง เพราะจนบัดนี้ก็

ยังอยากได๎หลํอน พอ ๆ กับตายิ้มอยากเหล๎า 
        (พิมมาลา. 2548,548, 549) 
 

เพรียวต๎องการบวช เพราะมีความทุกข๑ใจที่เกิดจากความรัก เพรียวต๎องการหลีกหนีความทุกข๑
ที่เกิดจากกิเลสที่อยากจะครอบครองนํ้านวล ผลของการบวชทําให๎เพรียวรู๎จักความรักมากขึ้น ความรัก
แบบมีเมตตา คือ ปรารถนาให๎คนที่ตนรักมีความสุข เพรียวพบวําความทุกข๑ที่เกิดขึ้นจนทําให๎เพรียวหนี
มาบวชนั้นแท๎จริงเป็นความทุกข๑ที่เกิดในใจของเพรียวเอง เพรียวจะต๎องเอาชนะใจตนเองให๎ได๎ ไมํ
ปลํอยให๎กิเลสเข๎าครอบงํา ตามใจที่ปรารถนา  จึงจะพ๎นทุกข๑ 

 
ในเรื่อง  จากฝันสู่นิรันดร  เชื้อเป็นตัวละครที่บวชเพื่อหลีกหนีความทุกข๑ใจที่เกิดจากความ

รัก  เมื่อคํูหมั้นของเชื้อหนีไปกับชายที่ไมํรู๎จักหัวนอนปลายเท๎า  เชื้อได๎รับความทุกข๑ใจมาก  เชื้ อบวช
เพื่อใช๎พระธรรมคําสอนระงับความทุกข๑โศก 

 
ตรัยพูดไมํออก  คุณเชื้อบวช...เรื่องนี้เป็นส่ิงสุดท๎ายที่เขาคาดคิด  ก๐งบอกคุณเชื้อหรือเปลํา

เรื่องตรัยและการะเกด...ข๎อนี้เขาเดาไมํออกเชํนกัน 
‚เมียพํอตรัยตายขอรับ‛  ก๐งเป็นฝ่ายตอบแทนชายหนุํมผ๎ูยังอ้ําอึ้งอยูํ  ‚เป็นไข๎ได๎สองวันก็

ตาย  พํอตรัยเสียใจมาก  กระผมเห็นไมํเข๎าทีเลยพามาที่น่ี  เผ่ือจะมองเห็นทางสวํางบ๎าง‛ 
คุณเชื้อนิ่งไปนิดหนึ่ง  สายตาบอกความเห็นอกเห็นใจมากขึ้นแล๎วตอบช๎าๆ  วํา 
‚การพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นความทุกข๑  การประสบกับส่ิงที่ไมํรักเป็นความทุกข๑  ทุกข๑นั้น

เป็นของคูํกับปุถุชนผ๎ูยังมีรักโลภโกรธหลง  เมื่อส่ิงใดไมํเป็นไปอยํางใจก็เกิดความทุกข๑  อยําวําแตํ
ประสกเลย  อาตมาเองก็ทุกข์มากมายมาแล้ว  ทุกข์ขนาดนี้ไม่ใช่คิดจะฆ่าตัวตาย 
อย่างเดียว  อยากจะฆ่าคนอื่นให้ตายไปเสียด้วย  เพราะเขาท าให้เสียใจ  อับอาย  แค้นใจ
แสนสาหัส‛ 

(จากฝันสํูนิรันดร. 2553, 550) 
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แก๎วเก๎าแสดงให๎เห็นสาเหตุที่เชื้อบวชเพราะมีปัญหาในเรื่องความรัก คํูหมั้นของเชื้อหนีไปกับ
ชายอ่ืนทําให๎เชื้อมีความทุกข๑ เสียใจจนแทบเสียสติ จึงบวชเพื่อให๎พระธรรมชํวยดับความทุกข๑ร๎อนใน
จิตใจ เมื่อบวชแล๎วเชื้อพบวําสาเหตุที่มีความทุกข๑ใจนั้นเกิดเพราะการเอาใจไปยึดมั่นถือมั่นวําผู๎หญิง
คนนั้นเป็นของเรา เมื่อรู๎สาเหตุแหํงทุกข๑แล๎วเชื้อจึงทําใจไมํเอาใจเข๎าไปยึดมั่นในความรักนั้นอีก ความ
ทุกข๑ของเชื้อจึงคลายลง  

 

ในเรื่อง  คนเหนือดวง  โหรมหาศาลเป็นผู๎ที่เกิดมาในตระกูลเจ๎าคุณโหรหรือพระยาญาณ
ศาสตร๑ โหรผู๎โดํงดังในสมัยอยุธยา  แตํโหรมหาศาลไมํมีคุณธรรมใช๎วิชาโหราศาสตร๑หาผลประโยชน๑
โดยมิชอบโดยรํวมมือกับทนายวัฒน๑  ทนายประจําบริษัทคุณนายทองถัก  หลอกลวง  โกงเงินบริษัทจน
บริษัทเกือบล๎มละลาย  และยังหาประโยชน๑จากความศรัทธาของคุณนายทองถัก  ทําให๎คุณนายทอง
ถักเสียเงินให๎โหรมหาศาลเป็นจํานวนมาก  ตอนท๎ายของเรื่องโพนแสดงให๎โหรมหาศาลเห็นวําการไมํ
รักษาศีลธรรม  ใช๎วิชาความรู๎ทางโหราศาสตร๑อยํางไมํมีคุณธรรมทําให๎วิชาความรู๎เสื่อม  โพนพบโหร
มหาศาลอีกครั้งที่วัดโหราราม  โหรมหาศาลนุํงขาวหํมขาว  กําลังนั่งสวดมนต๑อยูํ  โหรมหาศาลต๎องการ
ที่จะบวช  แตํไมํสามารถบวชได๎เพราะรู๎วําทําบาปกรรมไว๎มาก  จิตใจยังไมํสงบ  และยังมีกิเลสอยูํ 

 
แล๎วโพนก็เห็นชายชราผู๎หนึ่ง  นุํงหํมด๎วยสีขาว  มีผ๎าเฉวียงบําทิ้งชายหลวมๆ อีกทีหนึ่ง  นั่ง

พับเพียบถือดอกไม๎ธูปเทียนเหมือนกําลังสวดมนต๑อยูํอยํางเครํงครัด   
เห็นจากข๎างหลัง  โพนใจโลดขึ้นเพราะความนึกไมํถึง  ดีใจหลุดปากออกมาในความเงียบ

สงัดของโบสถ๑ 
‚น๎าโหน‛ 
ชายชราหันมาช๎าๆ ดอกไม๎ธูปเทียนยังอยูํในมือ  ผมเผ๎าหงอกขาวไปหมดแล๎วทั้งหัว  รูปหน๎า

ยังคงขาวซูบเหมือนเดิม  แตํวําสงบเยือกเย็นกวําเกํามาก 
‚โหรมหาศาล‛  โพนหลุดปากออกมาด๎วยเสียงกระซิบ 
โหรมหาศาลไมํได๎ทําทําแปลกใจอยํางใด  หันกลับไปวางดอกไม๎ลงบนพานปักธูปลงใน

กระถาง  แล๎วปักเทียนลงบนราวเหล็ก  โพนจึงคลานเข๎าไปใกล๎ๆ 
‚โหร...เอ๏ย...ลุงมาทําอะไรอยูํที่นี่...ครับ‛ 
โหรมหาศาลก๎มลงกราบพระพุทธรูป  แล๎วขยับตัวหํางออกมาหนํอยด๎วยทําทางสํารวม  

ตอบเสียงเนือยๆ  วํา 
‚วันน้ีมาอาศัยวัดอยูํ  ถือศีลทุกวันพระ...วันธรรมดาถืออยูํที่บ๎าน‛ 
‚ลุงคิดจะบวชหรือครับ‛ 
สีหน๎าโหรมหาศาลสลดลงเล็กน๎อย 
‚อยากบวชเหมือนกัน  แต่ละอายเพราะบาปยังหนาอยู่มาก  อย่างน้อยก็ยังทิ้ง

เดรัจฉานวิชาไม่ได้‛ 
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‚...กลับไปอยูํเหมือนเมื่อตอนเริ่มต๎น  เสียดายแตํวําแกํแล๎ว  จะมีเวลาใช๎หนี้กรรมอีกนาน
เทําไรไมํรู๎  นึกๆ อยูํอยํางเมื่อกํอนก็สบายดี  เบาสบาย  ไปไหนมาไหนไมํมีหํวง  วันๆ ก็นึกแตํวําจะชํวย
ให๎คนเขาสบายใจขึ้นได๎ยังไง  เลยไมํต๎องหํวงตัวเอง‛ 

(คนเหนือดวง .2551 , 499-500) 
 

เดรัจฉานวิชา  คือ  วิชาความรู๎ที่พระภิกษุศึกษาแล๎วไมํเป็นประโยชน๑แกํการบรรลุนิพพาน 
วิชาที่จัดเป็นเดรัจฉานวิชา สําหรับพระภิกษุ ครอบคลุมถึงวิชาทํานายดวงชะตา สักเสกเลขยันต๑ รําย
มนต๑ขับผี สะเดาะเคราะห๑ตํอชีวิต ทําเสนํห๑ รวมทั้งวิชาปรุงยาและวิชาผําตัดเพื่อรักษาโรคภัยไข๎เจ็บ  
ตําง ๆ  ดังที่ปรากฏใน พระวินัยปิฎก จุลวรรค ภาค 2 (2514 : 56)  กลําวถึงเดรัจฉานวิชาที่
พระพุทธเจ๎ามีข๎อห๎ามไมํให๎ศึกษาเรียนรู๎  ดังนี้  

  
 [183] สมัยตํอมา พระฉัพพัคคีย๑เรียนดิรัจฉานวิชา ... ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดํพระผ๎ูมี

พระภาค  พระผ๎ูมีพระภาค ... ตรัสวํา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมํพึงเรียนดิรัจฉานวิชา รูปใดเรียน ต๎อง
อาบัติทุกกฏ ฯ 

  [184] สมัยตํอมา พระฉัพพัคคีย๑สอนดิรัจฉานวิชา ชาวบ๎านเพํงโทษติเตียน โพนทะนาวํา ... 
เหมือนพวกคฤหัสถ๑ผู๎บริโภคกาม ... ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดํพระผ๎ูมีพระภาค 

พระผ๎ูมีพระภาค ... ตรัสวํา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมํพึงสอนดิรัจฉานวิชา รูปใดสอน ต๎อง
อาบัติทุกกฏ ฯ 

 
โหรมหาศาลมีความต๎องการที่จะบวช  เพราะสํานึกในผิดชอบชั่วดี  แตํโหรมหาศาลยังตัด

กิเลสที่เรียกวํา  เดรัจฉานวิชา  ในที่นี้ก็คือการทํานายดวงชะตาไมํได๎  จึงไมํสามารถที่จะบวชได๎  จึงมา
ถือศีลปฏิบัติธรรมที่วัดในวันพระ  วันธรรมดาถือศีลปฏิบัติธรรมอยูํที่บ๎าน  และบริจาคหนังสือตํารา  
บริจาคทรัพย๑เพื่อสร๎างห๎องสมุด  เพื่อทําให๎จิตใจสบาย  สงบสุข    

 

แก๎วเก๎าได๎เสนอแนวคิดพุทธศาสนาเรื่องการปฏิบัติธรรมได๎อยํางชัดเจน จะเห็นได๎วํา  แก๎วเก๎า
สร๎างให๎ตวัละครมีสาเหตุในการปฏิบัติธรรมที่ตําง ๆ กัน เชํน รัชนี ในเรื่อง อมตะ และ    เจ๎าฟ้าหงสาใน
เรื่อง จอมนาง ปฏิบัติธรรมเพื่อหลีกหนีความวุํนวายทางโลก สํวนราชาวดีในเรื่อง แต่ปางก่อน เพรียว
ในเรื่อง พิมมาลา และเชื้อในเรื่อง จากฝันสู่นิรันดร ปฏิบัติธรรมเพื่อหลีกหนีกิเลสที่เกิดจากความยึด
มั่นถือมัน่ ทําให๎เกิดความทุกข๑ นวนิยาย  7  เรื่องนี้ มีตัวละครที่ปฏิบัติธรรมแตํไมํได๎บวชอยูํ 3 เรื่อง คือ 
อมตะ แต่ปางก่อน และคนเหนือดวง ตัวละครปฏิบัติธรรมโดยการถือศีล ทําบุญ และสวดมนต๑ ซึ่ง
ชํวยให๎ใจสงบได๎เชํนเดียวกัน สํวนอีก  4  เรื่อง คือ จอมนาง จากฝันสู่นิรันดร พิมมาลา  และ        
คนเหนือดวง แก๎วเก๎าสร๎างให๎ตัวละครบวชเพื่อใช๎พระธรรมกลํอมเกลารักษาสภาพจิตใจให๎สงบ 
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2.2.3  ผู้กระท าความดี  ย่อมได้รับผลดีตอบแทน 
 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก ภาค 1 (2514 : 163) กลําวถึงหลักธรรมเรื่องผู๎ที่

กระทําความดี  ยํอมได๎รับผลดีตอบแทน วํา  “บุคคลท ากรรมใด ย่อมมองเห็นกรรมนั้นในตน ผู้ท ากรรม
ดี ย่อมได้ผลดี ผู้ท ากรรมชั่ว ย่อมได้ผลชั่ว บุคคลหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น” 

พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลธรรม  (2546 : 160)  อธิบายความหมายของ  กรรม
ดีวํา  “ กรรมดี  หมายถึง  ท าความดี, ท าสิ่งที่ดีงาม” 

ผู๎กระทําความดี  ยํอมได๎รับผลดีตอบแทน  หมายถึง  การกระทําที่ทําให๎เกิดเป็นความสุข เป็น
ความเจริญ  แกํผู๎กระทํา  ไมํทําให๎ตนและผู๎อ่ืนเดือดร๎อน  ผลของการกระทํายํอมทําให๎ผู๎กระทํามี
ความสุข  มีความเจริญ 

นวนิยายของแก๎วเก๎าปรากฏแนวคิดเรื่องผู๎กระทําความดี ยํอมได๎รับผลดีตอบแทน  จํานวน  
11 เรื่อง ได๎แกํ  คนเหนือดวง  เงาพราย  ทางเทวดา  เทวาวาด  พิมมาลา  จอมนาง  ดอกแก้ว
การะบุหนิง  เรือนมยุรา  วสันต์ลีลา  วิมานมะพร้าว  และหน้ากากดอกซ่อนกลิ่น 

ตัวอยํางนวนิยายของแก๎วเก๎าที่แสดงแนวคิดพุทธศาสนาเรื่องผู๎กระทําความดี ยํอมได๎รับผลดี
ตอบแทน  ผู๎วิจัยจะยกตัวอยําง  5  เรื่อง  ได๎แกํ   คนเหนือดวง  เงาพราย  ทางเทวดา    เทวาวาด  
และ พิมมาลา   

     
ในเรื่อง คนเหนือดวง โพนเป็นตัวละครที่ประพฤติปฏิบัติดีเห็นได๎จากเมื่อโพนหลงรักน้ําหอม

คํูหมั้นของเผําเพชร โพนให๎เกียรติและดูแลน้ําหอมอยํางดีไมํฉวยโอกาส เมื่อโพนเข๎าป่าไปพร๎อมกับ
น้ําหอม เพื่อตามหาเผําเพชร โพนเดินไปพบหมูํเสือสมิงโดนเสือสมิงหลอกให๎ไปพบหญิงสาวที่ เป็นเสือ
สมิง โพนถูกชักชวนยั่วยวนให๎ขึ้นไปบนบ๎าน โพนเกือบจะหลงกลเสือสมิง แตํโพนนึกถึงคําสอนของน๎า
โหน และเป็นหํวงน๎าโหนกับน้ําหอม โพนจึงกลับมายังที่พักที่ทั้งสองพักอยูํ จึงทําให๎โพนปลอดภัยจาก
เสือสมิง 
    

โพนอยากจะก๎าวเท๎าไปข๎างหน๎า แตํก๎าวไมํออก นึกถึงหมอดู และน้ําหอมซึ่งนอนหลับอยูํข๎าง
กองไฟขึ้นมาทันที ตาแกํคนหนึ่งกับหญิงสาวอีกคนหนึ่ง...เกิดอันตรายขึ้นมาใครจะชํวยได๎ทัน น๎าโหน
แกจะมีปัญญาปั้นนิทานโกหกให๎เสือลายพาดกลอนฟังอยูํได๎หรือ  ถ๎ามันจะเข๎ามาคาบไปละก็โพนก็
เลยรีบบอกวํา 

‚น๎องสาวขึ้นบ๎านไปเถอะ ฉันกลับไปหาเพื่อนกํอน อยูํไมํไกลน้ีหรอก‛ 
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 หลํอนทําทําจะคัดค๎าน แตํวําโพนก็ไมํฟังแล๎ว รีบถอยหํางออกมาแล๎วหมุนตัวกลับเดินจ้ําอ๎าวไมํ
เหลียวหลัง จนกลายเป็นวิ่งเสียด๎วยซ้ํา  คราวนี้เดินเดาสํุมไปแท๎ ๆ ไมํนานเทําไร โพนก็ใจขึ้นเมื่อเห็น
กองไฟริบหรี่  อยูํข๎างหน๎า เรํงฝีเท๎าอีกครูํเดียวก็กลับมาถึงที่เดิม ทุกอยํางยังคงสงบเงียบเหมือนไมํมี
อะไรเกิดขึ้น                                 

         (คนเหนือดวง.2552,310-311) 
 

แก๎วเก๎าแสดงแนวคิดพุทธศาสนาเรื่องผู๎กระทําความดี ยํอมได๎รับผลดีตอบแทน เห็นได๎จาก
โพนไมํปลํอยตัวปลํอยใจไปตามอํานาจฝ่ายตํ่าที่เสือสมิงพยายามยั่วยวน มิฉะนั้นโพนอาจจะเสียชีวิต
แล๎วก็ได๎ โพนมีความอดทนอดกลั้น มีความกตัญ๒ูตํอน๎าโหนผู๎เป็นครูของโพน และมีความเอ้ืออาทร
ตํอน้ําหอมหญิงสาวที่รํวมเดินทางมาด๎วย จึงทําให๎โพนรอดพ๎นจากเสือสมิง 

 
    ในเรื่อง  เงาพราย  แก๎วเก๎าแสดงให๎เห็นวําผู๎ประพฤติกรรมดี  ยํอมได๎รับผลดีตอบแทน  ดังที่

รัชต๑เชื่อวําหากยึดมั่นในคุณธรรม  ความชั่วทั้งปวงก็ทําร๎ายเราไมํได๎ 
 

‚เรนฟังนะ  เวลาผมตกอับไมํมีใครอยูํทํางานกับผม  นอกจากเรนคนเดียว  เป็นน้ําใจที่ตอบ
แทนเทําไรก็ไมํหมด  เรื่องลึกลับที่เราเจออยูํ  มันจะเป็นอะไรก็ตาม  ผมเชื่อวํามันทําร๎ายเราไมํได๎
งํายๆ  ถ้าเรายึดมั่นในคุณธรรม  ความชั่วจะเอาชนะเราไม่ได้‛ 

 (เงาพราย . 2553 , 340) 
 

 จากคําพูดของ รัชต๑  “ถ้าเรายึดมั่นในคุณธรรม  ความชั่วจะเอาชนะเราไม่ได้”  แก๎วเก๎าแสดง
ให๎เห็นผลของการทําความดี  คือการยึดมั่นในคุณธรรม  ความชั่วร๎าย หรือสิ่งที่ทําให๎เดือดเนื้อร๎อนใจก็
ไมํสามารถเกิดขึ้นแกํผู๎ที่ยึดมั่นในคุณความดีได๎ ในที่นี้เรื่องลึกลับคือความชั่วที่เกิดขึ้นไมํสามารถทํา
อะไรได๎ ความดีจะค๎ุมครองให๎ปลอดภัยจากความชั่วร๎ายท้ังปวง 

 

ในเรื่อง  ทางเทวดา  สาแคนเป็นผู๎ที่ทําความดีมาตลอดชีวิต  ที่สําคัญคือการทําความดีตํอ
ผู๎ที่เคยทําร๎ายตนเอง  วันหนึ่งในขณะที่เดินกลับท่ีพัก  สาแคนถูกอันธพาลท๎องถิ่นทําร๎ายรํางกายเพื่อชิง
ทรัพย๑  แตํเมื่ออันธพาลผิวดําคนนั้นกลายมาเป็นคนไข๎ของสาแคน  เขากลับต้ังใจรักษาโดยไมํได๎ผูกใจ
เจ็บ  ด๎วยความดีที่ทํามาตลอด  ทําให๎เทวดาตกลงใจวําสมควรจะบันดาลให๎สาแคนรูปงามตาม
ปรารถนา   

ผลคะแนนออกมาวํา  กุศลที่สาแคนทําสํงให๎เขาสามารถมีรูปรํางหน๎าตาหลํอได๎ก็จริง แตํ
คําอธิษฐานเดิมกํอนจุติลงมาเกิดก็ยังเป็นเงื่อนไขเหนียวแนํนลบล๎างไมํได๎อยูํนั่นเอง...‛ 

...เทวดาแทบจะถามเป็นเสียงเดียวกัน 
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‚ทํายังไง‛ 
‚ให๎เขาเป็นชายทรงโฉมเลิศล้ํา  ดังเมื่ออยูํบนสวรรค๑  ในเงาของข๎า..คือเงามืด....‛ 

(ทางเทวดา . 2549, 148-149) 
 

ตัวอยํางข๎างต๎น  แสดงให๎เห็นวําผู๎ประพฤติดี  ยํอมได๎รับผลดีตอบแทน  ดังที่สาแคนได๎รับ  
คือ  เหลําเทวดาเห็นการกระทําของสาแคนที่เอาชนะความรู๎สึกฝ่ายตํ่าได๎  ชํวยเหลืออันธพาลที่กลาย
มาเป็นคนไข๎อยํางเต็มความสามารถ  สาแคนจึงได๎รับพรตามปรารถนา  นั่นคือ  มีรูปงามเมื่ออยูํใน
ความมืดซึ่งคือผลของการกระทําความดี 

 
ในเรื่อง  เทวาวาด  เขตอรัญ  เด็กหนุํมที่อาศัยอยูํวัดเพื่อเรียนหนังสือ  วันหนึ่งเข๎าไปทํา

ความสะอาดกุฏิหลวงตา  จึงได๎พบดวงของตนและเพื่อนอีกสองคน  เขตอรัญมุํงมั่นจะประพฤติแตํ
ความดี  เพื่อหลีกเลี่ยงดวงชะตาที่หลวงตาเขียนไว๎วําเขาจะต๎องติดคุก  ยากจน  มีเรื่องทะเลาะวิวาท  
ดังตอนท๎ายของเรื่องได๎กลําวไว๎ 

 
ผิดกับเขตอรัญ  เขาตัดสินใจมุํงมั่น  เลือกส่ิงที่เป็นกุศลอยํางยิ่งแกํชีวิตเขา  ไมํวําการถือ  

ศีล  5  กตัญญูรู้คุณ  ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงานและบุคคลที่อยู่รอบข้าง  ไม่อาฆาตพยาบาท  
ขยันหมั่นเพียร  มุ่งม่ันในการงานที่สุจริต  มีจิตใจที่ผ่องใสและท าประโยชน์เพื่อผู้อื่นโดยไม่
หวังสิ่งตอบแทน  หลีกเลี่ยงสิ่งที่ตรงกันข้าม 

ทั้งหมดนี้ล๎วนเป็นมงคลชีวิต  มันทําให๎ชะตาของเขาเปล่ียนไปในทางดี  หลายครั้งที่เผชิญ  
หัวเล้ียวหัวตํอ  เขตก็ผํานมาได๎อยํางไร๎บาดแผล   

(เทวาวาด . 2549, 184) 

 
แก๎วเก๎าแสดงให๎เห็นความดีที่ควรกระทําเพื่อเป็นกุศล  หรือเป็นสิ่งมงคลในชีวิต  ได๎แกํ  การ

รักษาศีล 5  ความซื่อสัตย๑ตํอหน๎าที่การงานและบุคคล  การไมํอาฆาตพยาบาท  ความขยันหมั่นเพียร  
ความมุํงมั่นในการงานที่สุจริต  การมีจิตใจที่ผํองใสและการทําประโยชน๑เพื่อผู๎อ่ืน  ซึ่งจะสํงผลดี เป็นสิริ
มงคลแกํชีวิตผู๎ประพฤติ ดังเชํน เขตอรัญที่ชะตาชีวิตของเขาเปลี่ยนไปทางที่ดีขึ้นเพราะกระทําแตํความ
ดี 

 
 ในเรื่อง  พิมมาลา  หลวงลุงพูดให๎กําลังใจเพรียวเรื่องของการทําความดีวํานอกจากคนจะ
ชมเชยแล๎วยังได๎รับการสรรเสริญจากเทวดา การทําความดีจะทําให๎จิตใจผํองใส 

‚ผมหวังวําจะเป็นความทุกข๑น๎อยกวํานี้  ผมเชื่อเรื่องทําดีทําชั่วครับ  เชื่อวํานรกสวรรค๑มีจริง  
เวลาผมทุกข๑ผมถึงไมํคิดจะทําชั่ว‛ 
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‚เจ๎าคิดถูกแล๎ว‛  หลวงลุงมองหลานชายอยํางสนใจขึ้นเล็กน๎อย‚ทําดีอยําวําแตํคนด๎วยกันจะ
ชมเชย  แม๎เทวดาก็สรรเสริญ  ทําแตํกุศลอีกหนํอย  จิตเจ๎าจะผํองใสขึ้น  ทุกข๑จะเบาบางลงไปเอง‛ 

     (พิมมาลา.2548,537) 
 

จากคําพูดของหลวง “ท าดีอย่าว่าแต่คนด้วยกันจะชมเชยแม้เทวดาก็สรรเสริญ   ท าแต่กุศลอีก
หน่อย จิตเจ้าจะผ่องใสขึ้น...” แสดงให๎เห็นวําการทําความดีจะต๎องได๎รับผลดีตอบแทน ชํวยให๎จิตใจ
ผํองใสและความทุกข๑เบาบางลง  มนุษย๑และเทวดาตํางสรรเสริญ  หลวงลุงพูดให๎กําลังใจเพรียว เมื่อ
เห็นวําเพรียวกําลังมีความทุกข๑ใจ และต๎องการชํวยเหลือให๎มีกําลังใจ มีศรัทธาในการทําความดี คลาย
จากความทุกข๑ 

 
จากการวิเคราะห๑แนวคิดพุทธศาสนาเรื่องกรรมที่เป็นกุศลกรรมที่ปรากฏในนวนิยายของแก๎ว

เก๎า  พบวํามีการเสนอแนวคิดพุทธศาสนาเรื่องกรรมที่เป็นกุศลกรรม  3  ประการ ได๎แกํ  การรักษาศีล  
แก๎วเก๎าแสดงให๎เห็นวําพุทธศาสนิกชนรักษาศีล 5  ซึ่งเป็นศีลขั้นพื้นฐาน  การรักษาศีล  จะเป็นเสมือน
เกราะค๎ุมภัยผู๎รักษาศีล  การปฏิบัติธรรม  เพื่อแสวงหาความสงบทางใจ  หลีกหนีกิเลสที่กํอให๎เกิดความ
ทุกข๑ทางโลก  ผู๎ประพฤติกรรมดียํอมได๎รับผลดีตอบแทน   
 

3. วัฏสงสาร 
พระธรรมปิฎก  (2538 : 89) อธิบายความหมายของวัฏสงสารวํา  คือ  
 

“การวนเวียน, การเวียนเกิดเวียนตาย, การเวียนว่ายตายเกิด, ความเวียนเกิด หรือ
วนเวียน ด้วยอ านาจกิเลสกรรม และวิบาก  เช่น กิเลสเกิดขึ้นแล้วให้ท ากรรม เมื่อท ากรรมแล้วย่อม
ได้รับผลของกรรม เมื่อได้รับผลของกรรมแล้ว กิเลสก็เกิดอีกแล้วท ากรรม แล้วเสวยผลกรรม 
หมุนเวียนต่อไป” 

 

การที่มนุษย๑ยังอยูํในวัฏสงสารเป็นเพราะมนุษย๑ยังมีกิเลส  ทําให๎ต๎องรับผลกรรมไมํจบสิ้น   
แก๎วเก๎าเสนอแนวคิดเรื่องวัฏสงสารวําเมื่อมนุษย๑ยังมีกิเลสก็ยํอมต๎องเวียนวํายตายเกิด แบํงออกเป็น  2  
ประเด็น  คือ 

 3.1 การวนเกิดเวียนตาย  
 3.2  การเกิดในนรก - สวรรค๑   
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3.1 การวนเกิดเวียนตาย   
การเวียนเกิดเวียนตาย คือ การวนเวียนในวัฏฏะสงสารด๎วยอํานาจกิเลสกรรม  ตราบใดที่

มนุษย๑ยังมีกิเลส  ยังมีความอยากได๎  อยากมี  อยากเป็นอยูํ มนุษย๑ยังคงต๎องมาเวียนวํายตายเกิด 
วนเวียนไปไมํมีที่สิ้นสุด 

นวนิยายของแก๎วเก๎าที่แสดงเรื่องการวนเกิดเวียนตายมักนําเสนอเรื่องโดยให๎ตัวละครกลับชาติ
มาเกิดมี  7  เรื่อง  ได๎แกํ  แต่ปางก่อน คนเหนือดวง  อธิษฐาน  อมตะ  เรือนนพเก้า  แก้วราหู  
และวิมานมะพร้าว   ผู๎วิจัยจะยกตัวอยําง  5  เรื่อง  ได๎แกํ  แต่ปางก่อน คนเหนือดวง  อธิษฐาน  

อมตะ  และเรือนนพเก้า  
 

  ในเรื่อง  แต่ปางก่อน แสดงการวนเกิดเวียนตายถึง 3 ชาติของทํานชายใหญํหรือหมํอมเจ๎า
รังสิธรกับเจ๎านางมํานแก๎ว  ในชาติแรกขณะที่ทํานชายใหญํกับเจ๎านางมํานแก๎วกําลังจะเข๎าห๎องหอ 
ปรากฏวําเจ๎านางมํานแก๎วเสียชีวิตในคืนวันแตํงงาน  เพราะถูกวางยาพิษจากหมํอมเจ๎าวิไลเลขา ทําน
ชายใหญํเสียใจมากที่ไมํอาจปกป้องหญิงคนรักได๎ และตรอมใจตายในเวลาตํอมา   ในชาติที่สองเจ๎า
นางมํานแก๎วมาเกิดเป็นราชาวดี ครูโรงเรียนกุลนารีวิทยา ราชาวดีได๎พบกับดวงวิญญาณของทํานชาย
ใหญํ  
 

‚ความปวดร๎าวอยํางสูงสุดของฉัน  ก็คือทั้งที่ฉันพรั่งพร๎อมด๎วยยศศักดิ์และอํานาจ  ก็ไมํ
อาจจะคุ๎มครองป้องกันชีวิตของผ๎ูเป็นที่รักของฉันไว๎ได๎สําเร็จ  ปลํอยให๎ศัตรูจูํโจมเข๎ามาพรากเธอไป
ถึงห๎องหอวิวาห๑  แตํฉันตั้งใจไว๎แล๎ววํา  แม๎ความตายก็ไมํอาจพรากเจ๎านางน๎อยของฉันได๎  ฉันจึง
คอยเธออยูํที่น่ี  รอจนกวําวันหนึ่งเจ๎านางน๎อยจะกลับมาครอบครองวังที่เป็นสิทธิ์ของเธอ‛ 

 (แตํปางกํอน . 2551 , 206-207) 

 
 จากตัวอยํางแสดงให๎เห็นวําทั้งสองมีกิเลสอันเกิดจากความรัก จึงทําให๎ราชาวดีกลับชาติมา
เกิด   สํวนทํานชายใหญํก็ได๎รับความทุกข๑ที่เกิดจากความยึดมั่นในความรักจึงเป็นวิญญาณรอคอยอยูํ
ที่เดิมทําให๎ราชาวดีและทํานชายใหญํต๎องกลับมาพบกันในชาติที่สอง  ในชาตินี้ราชาวดีทุกข๑ทรมานใจ
มาก  เมื่อรู๎วําตนคือเจ๎านางมํานแก๎ว  ราชาวดีมีความรักความอาวรณ๑ตํอทํานชายใหญํจึงปฏิเสธที่จะ
แตํงงานกับหมํอมราชวงศ๑จิรายุสหลานของทํานชายใหญํ ราชาวดีทุกข๑ทรมานกายแสนสาหัส เมื่อทําน
หญิงวิไลเลขาคิดจะฆําเธอด๎วยการวางยาพิษ  เพราะเชื่อวําเธอคือเจ๎านางมํานแก๎ว  ราชาวดีล๎มป่วย
แทบเอาชีวิตไมํรอด  เมื่อหนีออกมาได๎จึงเดินทางไปอยูํกับบิดาที่ตํางจังหวัดเพื่อหลีกหนีปัญหา 
หลีกเลี่ยงการจองเวรของทํานหญิงวิไลเลขา หลีกเลี่ยงความรักของหมํอมราชวงศ๑จิรายุส ราชาวดี
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ปฏิบัติธรรมจนกระทั่งเธอล๎มป่วยและเสียชีวิต กํอนเสียชีวิต ราชาวดีได๎เขียนจดหมายบอกสาเหตุที่ไมํ
อาจแตํงงานกับหมํอมราชวงศ๑จิรายุส 
 

‚...ทํานชายใหญํเป็นใครนํะหรือ?  ก็หมํอมเจ๎ารังสิธร  โอรสเสด็จในกรมฯ  ที่พี่เองเป็นคนเอํย
ถึงให๎ฉันฟัง  ตั้งแตํวันแรกที่ฉันพบพี่ไงลํะ  ฉันพบพระวิญญาณของทํานวนเวียนอยูํที่ตําหนักริมน้ํา  
ทํานยังคอยเจ๎านางมํานแก๎ว  เจ๎าสาวของทํานอยูํ  และเจ๎านางก็กลับมาในชาติใหมํอีกครั้ง  คือ ฉัน
เอง 

ด๎วยเหตุนี้เอง  ฉันจึงไมํอาจรับน้ําใจจากคุณชายจิรายุสได๎  เธอไมํใชํคูํของฉัน  ฉันจะทนอยูํ
กับเธอที่ตําหนักริมน้ําได๎อยํางไร  ในเมื่อทํานชายใหญํก็ยังวนเวียนอยูํแถวนั้น‛ 

(แตํปางกํอน. 2551 ,315) 
 

แสดงให๎เห็นกิเลสที่ยึดมั่นถือมั่นในความรัก  ราชาวดีมั่นคงในความรักที่มีตํอทํานชายใหญํ จึง
ไมํคิดมีชายอ่ืน  ราชาวดีปฏิบัติธรรมจนเสียชีวิต  ในชาติที่สามทํานชายใหญํมาเกิดเป็นหมํอมหลวง    
จิราคมลูกชายของหมํอมราชวงศ๑จิรายุส กับหมํอมราชวงศ๑หญิงสวรรยา สํวนราชาวดีเกิดเป็นอันตรา
ลูกสาวของถวิล เพื่อนรักของราชาวดี ทั้งคูํแตํงงานกันในที่สุด 

 
 นวนิยายเรื่อง  แต่ปางก่อน  แสดงการวนเกิดเวียนตายถึงสามชาติของตัวละคร คือหมํอม
เจ๎ารังสิธร และเจ๎านางมํานแก๎ว มีเหตุจากกิเลสคือความรัก เมื่อไมํสมหวังในความรัก ดวงวิญญาณ
ของหมํอมเจ๎ารังสิธรจึงยังวนเวียนอยูํด๎วยความทุกข๑ทรมานอันเกิดจากกิเลส  สํวนเจ๎านางมํานแก๎วเมื่อ
มาเกิดใหมํเป็นราชาวดี และได๎รู๎วําดวงวิญญาณของทํานชายใหญํยังคงรอคอยเธออยูํ ความรักจึง
เกิดขึ้นและวนเวียนกลับมาให๎เกิดเป็นกิเลสซึ่งเป็นเหตุให๎เกิดความทุกข๑ทรมานใจอยํางสาหัส นับเป็น
กิเลสที่เกิดจากความรักในอดีตชาติที่สํงผลมาถึงชาติภพปัจจุบัน และตํอเนื่องกันไปอีกถึงสามเป็นการ
เวียนวํายตายเกิดในสังสารวัฏถึง  3  ชาติ 
 

ในเรื่อง  คนเหนือดวง โหนอธิบายถึงสาเหตุที่คนยังต๎องเวียนวํายตายเกิดเพราะยังมีกิเลส   
 

เห็นยังงี้แล๎วก็มองสัจธรรม  ถ๎าเทียบกับธรรมชาติแล๎ว  มนุษย๑ก็มีชีวิตอยูํแคํแผล็บเดียว
เทํานั้นในจักรวาล  ดิ้นรนไป  ส๎ูไปเดี๋ยวเดียวก็มานอนแอ๎งแม๎งเหลือแตํเถ๎าถํานอยูํในเจดีย๑  ถ้ากิเลส
ยังไม่หมดก็เกิดต่อไป  สู้ต่อไปซ้ าซากแบบเก่า  ใครแหวกความซ้ าซากออกไปได้  ก็ ยก   
ชาติภพขึ้นระดับสูงกว่าเก่าอีกนิดหนึ่ง...ถ้าไม่ได้ย่ าอยู่ที่เดิม  หรือถ้าเผลออ่อนแอก็ลงไปต่ า
กว่าเดิม  ก็อีกหลายหมื่นหลายแสนขั้นกว่าจะถึงนิพพาน...เฮ๎อ...‛ 

(คนเหนือดวง . 2551, 135) 
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 กิเลสเป็นสิ่งที่ทําให๎มนุษย๑วนเวียนอยูํในวัฏสงสาร  หากสามารถทําให๎กิเลสของตนลดลง  แตํ
ยังไมํหมดสิ้นก็อาจจะได๎ไปเกิดในภพภูมิที่ดีกวําที่เป็นอยูํในปัจจุบัน  แตํก็ยังวนเวียนอยูํในวังวนแหํง
วัฏสงสาร  แตํถ๎ามีกิเลสในจิตใจเพิ่มมากขึ้น  ก็จะทําให๎ไปเกิดในภพภูมิที่ตํ่ากวํา  ผู๎ที่จะหลุดพ๎นจาก
การเวียนวํายตายเกิดได๎  คือ  ผู๎ที่ตัดกิเลสได๎หมดสิ้น   

 อีกตัวอยํางหนึ่ง  โหนสั่งสอนน้ําให๎แผํเมตตาให๎กับภูตผี  ปีศาจ  เทวดา  เพราะตํางก็ยังคง
เวียนวํายตายเกิด  ตํางยังมีกิเลสอยู ํ การแผํเมตตาเปรียบเสมือนการชี้นําทางให๎เหลําภูตผีวิญญาณได๎
ไปผุดไปเกิด 

 
‚พูดเหมือนไอ๎โพนอีกคนหนึ่งแล๎ว  ไมํรู๎เป็นไง  มันชอบขัดคอนักหนา...นี่คุณหนู  เทวดา  

มนุษย์  หรือภูตผีปีศาจก็ไม่ได้แตกต่างกันหรอกนะ  ในเนื้อแท้ต่างก็ยังมีการเวียนว่ายตาย
เกิดอยู่ทั้งนั้นแหละ  กิเลสยังมีอยู่ทั้งนั้น  ตํางคนตํางก็ยังปะปนกันอยูํในโลก  เพียงแตํวําอยูํใน
ภพตํางกัน  จะรับรู๎กันได๎ก็ด๎วยความเมตตา  มนุษย๑นี่ดีตรงที่แผํสํวนบุญไปให๎ได๎  คุณหนูอยํากลัว
เลย  แผํสํวนบุญให๎เขาเขาจะได๎ไมํทําร๎าย  หรือถ๎าเขาทําก็นึกซะวําเจอผีอันธพาล  เราซวยเองที่
เมตตาเทําไหรํก็ไมํยอมรับ‛ 

(คนเหนือดวง . 2551 , 338) 

  
จากตัวอยํางแสดงให๎เห็นวํา  เทวดา  มนุษย๑  ภูตผีปีศาจ  ตํางยังมีกิเลส  ยังไมํหลุดพ๎นจาก

กิเลส  จึงยังคงเวียนวํายตายเกิดแตํอยูํในภพภูมิที่แตกตํางกัน เพราะมีกิเลสมากน๎อยแตกตํางกัน 
มนุษย๑เป็นผู๎สามารถแผํเมตตาให๎แกํสรรพสัตว๑ได๎ การแผํสํวนบุญให๎กับผู๎ที่มีภพภูมิที่ตํ่ากวํา เพื่อจะได๎
ไมํมาทําร๎ายเรา 

 
ในเรื่อง  อธิษฐาน  แก๎วเก๎านําเสนอเรื่องการเวียนวํายตายเกิด  โดยให๎ตัวละครกลับชาติมา

เกิดเพื่อชดใช๎กรรม  ญาณิศาอธิษฐานกับตุ๏กตาที่ซื้อมาจากชายชราวําขอให๎รู๎ความจริงเกี่ยวกับ       
เมืองแมน  ญาณิศาจึงได๎รู๎วําเมืองแมน  และผู๎ชายอีกห๎าคนที่เข๎ามาเกี่ยวพันกับเธอเป็นเกย๑ทั้งหมด  
ตํอมาญาณิศานําตุ๏กตาไปแลกกับชายชรา  จึงได๎พบความจริงวําเธอคือคุณเกื้อหรือหลวงกีรติโยธาผู๎มี
ชีวิตอยูํในสมัยรัชกาลที่  6  สํวนผู๎ชายทั้งหกคนที่มาผูกพันกับเธอนั้น  อดีตชาติตํางเคยเป็นภรรยาเกื้อ
ทั้งสิ้น  ตํางต้ังจิตอธิษฐานขอเกิดเป็นชายเพื่อแก๎แค๎น  ด๎วยจิตอธิษฐานที่มีความแค๎นอยูํจึงทําให๎
ทั้งหมดกลับมาเกิดใหมํเป็นผู๎ชายที่เป็นเกย๑ทั้งหมด  เพื่อชดใช๎เวรกรรมที่มีตํอกัน 
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‚ฉันนึกย๎อนไปถึงตุ๏กตาชุดแรกที่ลุงขายมา...ผ๎ูหญิงคนเดียวกับตุ๏กตาผ๎ูชายพวกนั้น...มินําเลํา  
ผ๎ูชายที่เข๎ามาในเส๎นทาง  ถึงไมํมีใครจริงใจกับฉันจริงสักคนเดียว‛ 

ไมํมีคําตอบจากชายชรา  ดูเหมือนแกจะเข๎าใจดีวําหลํอนไมํได๎ต๎องการคําตอบ  พอๆ  กับ
หลํอนก็ไมํต๎องการคํายืนยัน 

‚พี่ปูก็คือแมํเปรียบ  นภนต๑กับเพื่อนของเขา  ก็คงเป็นนางเล็กๆ  สองคนนั่นของคุณหลวง  
ชาตินี้ถึงกลับมาเป็นคูํหู  แยกกันไมํออกอีกครั้ง  แล๎วพี่รัณเป็นใคร...ฉันเดาวําเป็นแมํพร  คุณนายศรี
ก็คงเป็นเมืองแมน  

(อธิษฐาน. 2553.,447) 
  

การวนเกิดเวียนตายเกิดจากกรรมและการชดใช๎กรรม  ดังที่ตัวละครทั้งเจ็ดเคยสร๎างกรรม
รํวมกันมาต้ังแตํในอดีตและจะต๎องเกิดมาเพื่อชดใช๎  ในอดีตชาติหลวงกีรติโยธามีภรรยาคือคุณนายศรี  
แมํเปรียบ  แมํพร  นางปริก  นางกลอย  และนางเฉย  คุณหลวงทําให๎พวกนี้เจ็บช้ําน้ําใจ  โดยเฉพาะ
คุณหญิงศรี  ในตอนหลังทะเลาะวิวาทและหยําขาดกัน  แมํพรกลับไปอยูํตํางจังหวัดกับพํอแมํ   นาง
ปริกกับนางกลอยทนการบีบบังคับขูดรีดเอาเงินไปใช๎จํายอยํางสิ้นเปลืองของคุณหลวงไมํไหว  ทั้งคํูจึง
หนีไปจากคุณหลวง นางกลอยไปบวชชี   โดยมีนางปริกคอยปรนนิบัติ   สํวนนางเฉยอยูํปรนนิบัติจน
คุณหลวงเสียชีวิต คุณหลวงสร๎างเวรกรรมกับพวกเธอเอาไว๎มากประกอบกับคําอธิษฐานที่พวกเธอขอ
เกิดเป็นผู๎ชาย แล๎วให๎คุณหลวงเกิดเป็นผู๎หญิง  เพื่อที่พวกเธอจะกลับมาแก๎แค๎น  มีแตํนางเฉยเทํานั้นที่
อธิษฐานขอให๎ได๎อยูํกับคุณหลวงอีก  คําอธิษฐานที่เกิดจากความโกรธแค๎นจึงทําให๎พวกเธอเกิดมาเป็น
เกย๑ทั้งหมด ตามแรงกิเลสที่ต๎องการจะแก๎แค๎น  แรงกิเลสนี้เองที่ทําให๎เกิดการเวียนวํายตายเกิดในชาติ
ภพปัจจุบัน  

 
ในเรื่อง  อมตะ  เจ๎าหญิงจันทริกาโกรธแค๎นที่เจ๎าชายศรุตสั่งทหารฆําตน  กํอนที่จะตายจึง

มอบน้ําอมฤตให๎เจ๎าชายศรุต  น้ํานี้ทําให๎เจ๎าชายทุกข๑ทรมานเพราะต๎องเห็นคนรอบข๎างเกิดและดับสูญ
ไปตามกาลเวลา  แตํตัวเขาไมํมีวันดับสูญ  เจ๎าชายศรุตเดินทางตามหาจันทริกาเพื่อขอให๎เธอให๎อภัย
เพื่อจะได๎พ๎นทุกข๑เหมือนมนุษย๑ทั่วไป  สํวนจันทริกาตายแล๎วไปเกิดใหมํชาติแล๎วชาติเลํา  เพราะยังไมํ
หมดสิ้นจากกิเลสที่เคยกํอไว๎กับศรุต   

 
‚ตํอจากนั้น  ความหวังเดียวที่ศรุตมีอยูํ  คือ  การเฝ้าติดตามหาจันทริกา  นางได๎ดับขันธ๑ไป

แล๎วในชาติที่ศรุตสั่งประหารนาง  แตํกิเลสที่เคยกํอเกิดเป็นตัวนางยังไมํสูญส้ิน  กลุํมกิเลสนั้นได๎ผําน
จากภพหน่ึงไปสํูอีกภพหนึ่งไปกํอกําเนิดเป็นมนุษย๑คนใหมํ  เจริญเติบโต  รํวงโรย  จนดับสิ้นสังขาร 
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ตามวิสัยมนุษย๑  ผํานจากรํางหนึ่งไปสํูอีกรํางหนึ่ง  ตํอเนื่องกันไปเหมือนคล่ืนทะเล  ไมํมีที่ส้ินสุดใน
ระยะหลายพันปีท่ีผํานมา...‛ 

(อมตะ. 2552, 357)  
 

เจ๎าหญิงจันทริกาจากเจ๎าชายศรุตด๎วยความโกรธแค๎น สิ่งนี้เป็นกิเลสที่ทําให๎เศร๎าหมอง เป็น
กิเลสที่ติดตัวไปทุกชาติภพ ทําให๎เจ๎าหญิงจันทริกาต๎องวนเกิดเวียนตายไมํมีที่สิ้นสุด แม๎ในชาติภพ
ปัจจุบันที่เกิดมาเป็นภิรมย๑นภา ด๎วยกิเลสแหํงความโกรธแค๎นศรุต ทําให๎เกิดความทุกข๑  มีสามีที่เจ๎าชู๎  
และสามีของภิรมย๑นภาคิดจะฆําเธอให๎ตายเหมือนชาติภพในอดีตที่เจ๎าชายศรุตทํากับเธอ   

 
 ในเรื่อง  เรือนนพเก้า  ผอบแก๎วหรือคุณหญิงรัชดาฆําตัวตายหลังจากที่เจ๎าคุณรัชดานําตัว
ผอบแก๎วมาจากเขมแล๎วกักบริเวณ  โดยย๎ายเรือนนพเก๎าไปปลูกที่ริมแมํน้ํานครไชยศรี   วิญญาณของ
ผอบแก๎วยังคงอยูํในเรือนนพเก๎า  ตํอมาผอบแก๎วขอให๎คุณยายชํวยตามหาแหวนเพื่อที่เธอจะนําไปคืน
ให๎เขมและเจ๎าคุณ  เพราะเชื่อวําหากหาแหวนพบจะทําให๎หลุดพ๎นจากบ๎านหลังนั้นแล๎วไปผุดไปเกิด  
ผอบแก๎วพบวําแท๎จริงแล๎วการยึดติดอยูํกับความต๎องการของตนเองตํางหากที่ทําให๎ไมํสามารถไปผุด
ไปเกิดได๎  
 

ไมํมีทางอื่นเลยที่จะไปให๎พ๎นจากสภาพบีบคั้นขนาดนี้  นอกจากทางออกในกระแสน้ําลึก
เชี่ยวและเยียบเย็น 

หลังจากนั้น  ผอบแก๎วเพิ่งประจักษ๑วําเธอได๎เปล่ียนเพียงสภาพนักโทษที่มีเลือดเนื้อและลม
หายใจ  มาเป็นนักโทษที่ไร๎เรือนรําง  เหลือเพียงความใสและเงารางเลือนให๎คนรุํนหลังในบ๎านนี้ได๎
หวาดกลัว... 

 
 ‚พบแล๎ว  พบตัวเองแล๎ว...พบแล๎วก็เข๎าใจ  ทั้งเรือน  ทั้งแหวน  ไม่ยึดเหนี่ยวฉันให้ดิ้น

รนทรมานอยู่กับมันอีกแล้ว  ฉันรู๎วําอีกไมํนาน...ไมํรู๎วันไหนชั่วโมงไหน  ฉันจะได๎ไปตามทางของ
ฉัน  ขอลาแมํบุญทิพย๑เสียเลย  ขอบใจที่เธออุทิศสํวนกุศลให๎ฉันตลอดมา‛ 

 
...ผอบแก๎วก๎มลงมองตัวเอง  ‚พอไมํยอมแพ๎เสียครั้งหนึ่ง  ฉันก็ได๎รู๎วําที่แล๎วมาฉันยอมแพ๎มา

ตลอด  ไมํได๎แพ๎ผ๎ูคนคนไหนทั้งสิ้น  แตํวําแพ้กิเลสตัณหาของตนเอง...‛ 
(เรือนนพเก๎า. 2550, 328, 380) 

 

ผอบแก๎วผู๎ที่ปลํอยให๎กิเลสความยึดมั่นถือมั่นในความรักเข๎าครอบงํา  ผอบแก๎วคิดวําหาก
เสียชีวิต  จะทําให๎หลุดพ๎นจากการกักขังของเจ๎าคุณรัชดาปริวรรต  เมื่อผอบแก๎วกลายเป็นวิญญาณ  
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ยังคงวนเวียนอยูํในเรือนนพเก๎าไมํไปผุดไปเกิด  ตอนหลังจึงรู๎วําสาเหตุที่ต๎องวนเวียนอยูํในเรือนนพเก๎า 
เป็นเพราะ  “แพ้กิเลสตัณหาของตนเอง”  ในจิตใจของเธอเองที่ทําให๎เกิดทุกข๑ ผอบแก๎วพบวําการทําใจ
ให๎ชนะกิเลสทั้งปวงทําให๎หลุดพ๎นจากบ๎านหลังนี้ ไปชดใช๎กรรมในภพภูมิอื่นตํอไป 

 
แก๎วเก๎าแสดงแนวคิดพุทธศาสนาเรื่องการวนเกิดเวียนตายอยํางเดํนชัด แสดงให๎เห็นวําการ

วนเกิดเวียนตายเกิดจากกิเลส ดังเชํน ราชาวดีในเรื่อง แต่ปางก่อน   มีกิเลสที่เกิดจากการยึดมั่นถือ
มั่นในความรัก  ในเรื่อง  คนเหนือดวง  แก๎วเก๎าแสดงให๎เห็นวําหากมนุษย๑ยังมีกิเลสอยูํก็ต๎องวนเกิด
เวียนตายตํอไป ในเรื่อง อธิษฐาน ภรรยาของหลวงกีรติโยธา  มีกิเลสที่เกิดจากความโกรธที่ไมํให๎อภัย
หลวงกีรติโยธา ทั้งหมดจึงวนเกิดเวียนตายมาพบกันตามอํานาจแหํงกิเลสกรรม  เจ๎าหญิงจันทริกาใน
เรื่อง อมตะ  มีกิเลสในเรื่องความโกรธ  จึงต๎องเวียนวํายตายเกิดตามอํานาจของกรรมชั่วในอดีตชาติ 
และในเรื่อง เรือนนพเก้า ผอบแก๎วผู๎ที่ปลํอยให๎กิเลสความยึดมั่นถือมั่นในความรักเข๎าครอบงํา  เมื่อ
ผอบแก๎วกลายเป็นวิญญาณ  จึงยังคงวนเวียนอยูํในเรือนนพเก๎าไมํไปผุดไปเกิด  ตอนหลังจึงรู๎วํา
สาเหตุที่ต๎องวนเวียนอยูํในเรือนนพเก๎า เป็นเพราะจิตใจของเธอเอง       ผอบแก๎วพบวําการทําใจให๎
ชนะกิเลสทั้งปวงทําให๎หลุดพ๎นจากบ๎านหลังนี้ ไปชดใช๎กรรมในภพภูมิอื่นตํอไป 
 

3.2.2 การเกิดในนรก – สวรรค ์
พจนานุกรมพุทธศาสน์  ฉบับประมวลศัพท์ (2546 :116)  อธิบายวํา  นรก คือ  “เหวแห่ง

ความทุกข์  ,  ที่อันไม่มีความสุขความเจริญ , ภาวะเร่าร้อน  กระวนกระวาย , ที่ไปเกิดและเสวยความ
ทุกข์ของสัตว์ผู้ท าบาป  เป็นอบายอย่างหนึ่งใน  4  อย่าง  คือ  นรก  ดิรัจฉาน  เปรต  และอสุรกาย” 
สํวนสวรรค๑  (2546 : 306)  คือ ‚แดนอันแสนดีเลิศล้ าด้วยกามคุณทั้ง  5  , โลกของเทวดาตามปกติ  
หมายถึง  กามาพจรสวรรค์  (สวรรค์ที่ยังเกี่ยวข้องกาม)  6  ชั้น คือ  จาตุมหาราชิกา  ดาวดึงส์  ยามา  
ดุสิต  นิมมานรดี  ปรมิตสวัตดี”   

ตามความเชื่อของพุทธศาสนิกชน  ผู๎เกิดในนรก  สวรรค๑  ยังคงเวียนวํายตายเกิดอยูํ  เพราะ
เป็นผู๎ที่ยังมีกิเลส  กิเลสเป็นสิ่งที่จําแนกให๎เกิดในภพภูมิที่แตกตํางกัน  ผู๎ที่เกิดในสวรรค๑เป็นเพราะมี
กิเลสน๎อย  ทําบุญกุศลเอาไว๎มาก  ผู๎ที่เกิดในนรก  เป็นเพราะมีกิเลสมาก  ทํากรรมชั่วไว๎มาก  จึงไปเกิด
ในนรกเพื่อชดใช๎เวรกรรม  

นวนิยายของแก๎วเก๎าปรากฏเรื่องการเกิดในนรก  สวรรค๑  จํานวน  5  เรื่อง  ได๎แกํ  ทาง
เทวดา  เทวาวาด  หนุ่มทิพย์  พิมมาลา  และนิมิตมาร 
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ในเรื่อง  ทางเทวดา  แก๎วเก๎าแสดงให๎เห็นความสุข  ความสวยงามบนสวรรค๑  ในชํวงตอนต๎น
เรื่องที่ชาวสวรรค๑จุติลงมาเกิด  และความสะดวกสบายที่ชาวสรรค๑ได๎รับ  ชาวสวรรค๑มีที่อยูํเป็นรีสอร๑ต  
มีสวนป่าที่รํมรื่น  ลําธารกว๎างน้ําใสสะอาด   

 
ผมรําพึงเรื่องนี้อยูํตามลําพังเมื่อเหาะไปหาชาวสวรรค๑รายลําสุดที่กําลังจะจุติลงไป  ผําน      

รีสอร๑ตสุขาวดีอันสวยงามด๎วยป่าโปรํงรํมรื่นสลับลานหญ๎ากํามะหยี่สีมรกตเหลือบเงา  มีลําธารกว๎าง
สีเงินยวงทอดตัวคดเคี้ยวผํานตล่ิงหญ๎าอํอนนํุมสองฟากฝ่ัง  ดอกไม๎สีสวยสดสองข๎างทางบานสล๎าง
งามราวกับระบายสีเล่ือมลายรุ๎งเรื่อยไปจนจดทะเลสาบใหญํ  น้ําใสแจ๐วดุจแผํนแก๎วมองเห็นกรวด
แก๎วผลึกสีสันไมํผดิเพี้ยนจากพลอยแก๎วมุกดาหลากสีดาษดาอยูํบนพ้ืนลําง… 

                                   (ทางเทวดา. 
2549, 3) 

 

แก๎วเก๎าแสดงให๎เห็นฉากสวรรค๑   โดยบรรยายให๎เห็นวําสวรรค๑เป็นดินแดนที่สวยงาม         
เป็นดินแดนแหํงความสุข  ลักษณะที่อยูํอาศัยของชาวสวรรค๑เป็นเหมือนรีสอร๑ต  มีสวนป่าโปรํง  ลาน
หญ๎า        ลําธาร  และสวนดอกไม๎  เป็นสถานที่นํารื่นรมย๑นําอยูํอาศัย  นอกจากนี้แก๎วเก๎าแสดงให๎เห็น
สวรรค๑ที่มีความเจริญทางเทคโนโลยี  เหมือนบนโลกมนุษย๑แตํมีประสิทธิภาพมากกวําคืออุปกรณ๑ไมํมี
วันชํารุด 

 
ผิดกับยุคไฮเทค  ส่ือสารไร๎พรมแดนสวรรค๑  เทวดาถึงเวลาทํางานหนักต๎องมานั่งอธิบายกัน

ปากฉีกถึงใบหู  บางทีกรอกฟอร๑มลงไปเสร็จเรียบร๎อย  เขาเกิดเปล่ียนใจ  ก็ต๎องมาลบข๎อความใน   
ไมโครซอฟต๑เวิร๑ดสวรรค๑ทิ้ง  ใสํใหมํลงไปตามใจเขา  เคราะห์ดีนะที่คอมพิวเตอร์บนสวรรค์มัน
ท างานแบบไม่มีวันช ารุด  ไมํงั้นเครื่องร๎อนฉํา  ฮาร๑ดแวร๑ช็อตวินาศไมํรู๎กี่หนแล๎ว 

                                   (ทางเทวดา. 
2549, 3) 

 
อีกตัวอยํางหนึ่ง  เทวดาผู๎ประสานงานฝ่ายจุติจากสรรค๑  ไปหาเทวดาผู๎ที่กําลังจะหมดเวลา

จากบนสวรรค๑ลงไปเกิดบนโลกมนุษย๑  เมื่อเทวดาผู๎ประสานงานเปิดจอคอมพิวเตอร๑โน๎ตบุ๏ค ตรวจสอบ
ประวัติเทวดาผู๎ที่กําลังจะลงมาเกิดพบวํา  เป็นเทวดาที่สร๎างบุญกุศลเอาไว๎มากเมื่อสมัยที่เป็นกวีใน
สมัยพระนารายณ๑  จึงทําให๎มาเสวยสุขบนสวรรค๑  
 

‚อืมม๑!  ชีวิตคุณทํากุศลเอาไว๎มาก  ขึ้นมาเสวยบุญบนสวรรค๑ได๎นานโขทีเดียว  มินําเลํา  
เวลาจะจุติลงไปเกิดใหมํ  ถึงได๎มีเครดิตดี  เลือกได๎คํอนข๎างงําย‛ 
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‚แต๎มสะสมกุศลของคุณหนักไปในด๎านใช๎สติปัญญามาแล๎วหลายชาติ  ชาติใหมํนี้คุณ
อยากจะเปล่ียนไปเป็นแบบอื่นไหมลํะ‛ 

‚ไมํลํะครับ  ผมถนัดแบบไหน  ก็อยากจะตํอขั้นบันไดขึ้นไปทางนั้นมากกวํา  ดีกวําไปสตาร๑ท
ใหมํเริ่มชั้นอนุบาลทางสาขาอื่น  ถ๎าหากวําผมจําไมํผิด  ชาติกํอนผมเกิดเป็นกวีสมัยสมเด็จพระ
นารายณ๑ไมํใชํหรือครับ  ทํานเทวดา‛ 

                                   (ทางเทวดา. 
2549, 4) 

 

การเกิดในสวรรค๑  เพราะเมื่อครั้งเป็นมนุษย๑ได๎ทําบุญกุศลไว๎มาก  เมื่อตายไปจึงได๎ไปเสวยสุข
บนสวรรค๑  แตํเมื่อเวลาบนสวรรค๑หมด  เทวดาก็จะต๎องจุติลงไปเกิดบนโลกมนุษย๑  ซึ่งเทวดาสามารถ
เลือกระดับสติปัญญา  ฐานะ  หน๎าตา  สุขภาพ  ได๎ตามกุศลที่ทําไว๎  การที่ เทวดาสามารถเลือกได๎ตาม
ความพึงพอใจของเทวดาที่ลงไปจุตตินั้น แสดงให๎เห็นวําเทวดาเป็นผู๎มีกิเลสเชํนเดียวกับมนุษย๑ เมื่อ
เทวดาหมดเวลาบนสวรรค๑ ลงมาเกิดบนโลกมนุษย๑ หากเป็นมนุษย๑ที่ประกอบกรรมดี มีบุญกุศลมาก 
สิ่งเหลานี้จะทําให๎มนุษย๑ผู๎นั้นไปเกิดบนสวรรค๑ได๎อีก ดังที่ชาวสวรรค๑ผู๎นี้เคยประสบมาเมื่อครั้งเป็นกวี
สมัยพระนารายณ๑   

 
ในเรื่อง  เทวาวาด  กลําวถึงการนิมนต๑พระสงฆ๑ผู๎ทรงศีล  227 ข๎อ ขึ้นไปเทศน๑บนสวรรค๑ให๎

เหลําเทวดาและชาวสวรรค๑ฟัง เพื่อให๎เกิดดวงตาเห็นธรรม ทําให๎กิเลสลดน๎อยลง และอาจทําให๎เหลํา
เทวดาและชาวสวรรค๑ได๎ไปเกิดบนสวรรค๑ชั้นเหนือขึ้นไปอีก ดังนี้ 
  

 จ๏อบสําคัญหนึ่งในหลายๆจ๏อบของเทวดา ประเภท ‘เทพเลขา’ อยํางผม คือมีหน๎าที่
นิมนต๑พระสงฆ๑ผ๎ูทรงศีลครบ 227 ข๎อ ถือวําทํานเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยอันใสสะอาดปราศจากผง
ธุลีในวัตรปฏิบัติ ขึ้นมาผลัดเปล่ียนกันเทศน๑ให๎เหลําเทวดาและชาวสวรรค๑ฟังในวันพระบนสวรรค๑ 

 เทวดาและชาวสวรรค๑บางคนฟังแล๎ว ดวงตาเห็นธรรมมากขึ้น กิเลสน๎อยลง บรรลุ
ธรรมขั้นใดขั้นหน่ึงบนสวรรค๑  เมื่อจุติก็ได๎เขยิบชั้นสูงขึ้น ไปเกิดบนสวรรค๑ชั้นเหนือขึ้นไปอีก ไมํต๎องลง
ไปเกิดบนโลกมนุษย๑เพื่อบําเพ็ญบุญให๎เกิดบนสวรรค๑ ซึ่งบางทีไปพํายแพ๎แกํกิเลสในโลกเลยตกนรก
ลงไปเลยก็มี ไมํทันได๎ขึ้นมาที่เดิม 

(เทวาวาด . 2549 , 1) 
 

การท่ีพระสงฆ๑ต๎องขึ้นไปแสดงธรรมบนสวรรค๑ เพราะเทวดาชาวสวรรค๑ ยังเป็นผู๎ที่มีกิเลส มีสิ่ง
ที่ทําให๎จิตใจเศร๎าหมองไมํบริสุทธิ์ และทําให๎เกิดความทุกข๑ ด๎วยเหตุนี้เทวดาชาวสวรรค๑จึงยังเวียนวําย
ตายเกิด การฟังเทศน๑ฟังธรรมบนสวรรค๑นั้น เป็นการฟังเพื่อลดกิเลสของตนให๎เบาบางลง เพื่อจะได๎ไป
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เกิดในภพภูมิที่สูงขึ้น เป็นดังนี้เรื่อยไปจนสามารถตัดกิเลสได๎หมดจึงไมํต๎องกลับมาเวียนวํายตาย     
เกิดอีก  นอกจากนี้แก๎วเก๎าแสดงให๎เห็นความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีบนสวรรค๑ โดยสร๎างให๎สวรรค๑มี
จอคอมพิวเตอร๑จอแบนขนาดใหญํ  เพื่อให๎พระพรหมดูชะตาชีวิตมนุษย๑ 

 
หน๎าวิมานพระพรหมมีคอมพิวเตอร์จอแบนขนาดมหึมากวําจอหนังกลางแปลงตั้งอยูํเดํน

เป็นสงํา  เอาไว๎ให๎พระพรหมแตํละองค๑ได๎สํารวจพรหมลิขิตของมนุษย๑ที่ทํานรับผิดชอบอยูํ 
(เทวาวาด. 2549, 4) 

 
ในเรื่อง  พิมมาลา  นางฟ้ารัมภาเลําถึงสวรรค๑ให๎เพรียวฟังวําบนสวรรค๑ไมํมีการแบํงเป็นเขต

ประเทศ  มีลักษณะเป็นนามธรรม  ใส  เบา  ไร๎น้ําหนัก  มีรูปรํางไมํจํากัด  หรือไมํมีรูปรํางเลย  นางฟ้า
รัมภาบอกวําเพรียวเองก็เคยอยูํบนสวรรค๑มากํอน  แตํเพราะไมํสร๎างบุญกุศลตํอจึงลงมาเกิดในโลก
มนุษย๑ 

 
           รัมภาหัวเราะเสียงใส  ราวกับเสียงระฆังแก๎ว 

‚สวรรค๑ไมํได๎แบํงเป็นประเทศเหมือนโลกมนุษย๑นี่  แล๎วใครจะหน๎าตายังไง  แตํงกายยังไง  
ก็ได๎ทั้งนั้น  เพราะเป็นโลกแหํงทิพย๑‛ 

‚...บอกไปคุณก็นึกไมํออกหรอก‛  หลํอนตอบ  กํอนอธิบายด๎วยเสียงใสเย็นเอาจริงเอาจัง  
‚มันคือสิ่งที่ไมํมีอยูํในโลกมนุษย๑  โลกคุณเต็มไปด๎วยรูปธรรม  มีสรรพส่ิงที่ล๎วนแข็งกระด๎าง  เทอะทะ  
หนักอึ้ง  ผูกลํามมนุษย๑แตํละคนเอาไว๎เหมือนโซํเหล็กเทําช๎าง  แตํโลกของฉันประกอบขึ้นด๎วย
นามธรรม  ใส  เบา  ไร๎น้ําหนัก  มีรูปรํางอนันต๑  หรือเรียกวําไมํมีรูปรํางใดเลยก็ได๎  แปรเปล่ียนได๎
เพียงความคิด  ส่ิงนั้นแหละที่เรียกวํา  ‚ทิพย๑‛ 

‚...อยําพยายามเข๎าใจเลย  มันยังไมํถึงเวลาของคุณ  ครั้งหนึ่งคุณอาจจะเคยเข๎าใจและ
เคยประสบมาแล๎ว  แตํเมื่อคุณละจากสภาวะนั้นมาอยูํอยํางที่คุณอยูํทุกวันน้ี  คุณก็เลือกที่จะเกลือก
กล้ัวฝุ่นละอองมากกวําจะชําระให๎ใสสะอาด ยังดีนะที่คุณพบฉัน คุณจะได๎มีโอกาสล๎างฝุ่นผงออก
จากตาคุณ...‛ 

(พิมมาลา. 2549 , 376-377) 

 
คําพูดของนางฟ้ารัมภา ที่บอกกับเพรียววํา “ครั้งหนึ่งคุณอาจจะเคยเข้าใจและเคยประสบ

มาแล้ว แต่เมื่อคุณจะลงจากสภาวะนั้นมาอยู่อย่างที่คุณอยู่ทุกวันนี้ คุณก็เลือกจะเกลือกกลั้วฝุ่นละออง
มากกว่าจะช าระให้ใสสะอาด...”  แสดงให๎เห็นวํา เพรียวอาจจะเคยเป็นเทวดา หรือชาวสวรรค๑มากํอน 
แตํเพรียวก็ยังไปไมํพ๎นกิเลสที่เกิดจากความรัก โลภ โกรธ หลง ซึ่งทําให๎จิตใจไมํบริสุทธิ์ ต๎องลงมาเกิด
บนโลกมนุษย๑เพื่อชดใช๎กรรมและสร๎างกุศลตํอไป  ลักษณะสวรรค๑ที่นางฟ้ารัมภาบรรยายให๎เพรียวฟัง
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แสดงให๎เห็นถึงความสะดวกสบาย  ทั้งในเรื่องการแตํงกายและรูปรํางหน๎าตา  หากต๎องการสิ่งใด  ใช๎
เพียงความคิดจินตนาการก็จะได๎ตามสิ่งที่ปรารถนา 
 

ในเรื่อง  หนุ่มทิพย์  แก๎วเก๎าแสดงให๎เห็นการได๎ไปเกิดบนสวรรค๑ของลุงเทิ้ม  เมื่อเดํนภูมิถูก
รถชนเสียชีวิตในวันแตํงงาน  เขาได๎พบลุงเทิ้มที่เสียชีวิตไปเกิดแล๎ว  ซึ่ งเป็นพํอของพุดภรรยาของเขา  
ลุงเทิ้มบอกกับเดํนวําเขาทําบุญไว๎มากจึงได๎มาเกิดบนสวรรค๑   

  
‚วันนี้ข๎าแตํงเต็มยศโว๎ย  ต๎องไปสํงทํานที่สนามบิน...ทํานได๎รับเชิญไปเจริญสัมพันธไมตรีที่

เมืองจีนไงเลํา  เพิ่งออกเดินทางวันน้ี  เทวดาใหญํน๎อยต๎องไปสํงตามระเบียบ‛ 
‚เทวดา?‛  ผมทวนคํา  ‚ลุงกลายเป็นเทวดาไปแล๎วรึน่ี  เป็นได๎ยังไงกัน‛ 
‚ทําไมจะเป็นไมํได๎วะ  ข้าไม่เคยท าบาปท ากรรมอะไร  ท าแต่บุญตั้งเยอะแยะพอข้า

ตายมาขึ้นสวรค์ชั้นนี้  เขาก็ให้ข้าเป็นซีเจ็ดทันทีเลย...‛ 
(หนํุมทิพย๑. 2549 ,15) 

 

ผู๎ประกอบกรรมดี  ทําบุญกุศลเมื่อตายไปแล๎วจะได๎เกิดบนสวรรค๑  ดังเชํนลุงเทิ้มที่ทําบุญ
กุศลไว๎มาก  เมื่อเสียชีวิตก็ได๎มาเกิดบนสวรรค๑  แสดงให๎เห็นถึงการเวียนวํายตายเกิด เมื่อประกอบ
กรรมดีเป็นกุศลไว๎มาก ผลบุญก็จะสํงให๎ไปเกิดในภพภูมิที่ดีกวํา ในที่นี้ก็คือการได๎ไปเกิดบนสวรรค๑ 

อีกตัวอยํางข๎อความหนึ่งที่แสดงให๎เห็นวําลุงเทิ้มเป็นคนดี ไมํข๎องเกี่ยวการพนัน ยาเสพติด 
และสิ่งผิดกฎหมายอ่ืนๆ คือ คําพูดของยมบาลโขมที่พูดกับเดํนภูมิ ดังนี้  
 

‚พํอตาพี่ขุนแกไมํชอบเลํนเบี้ยเสียโป แกก็อยูํบนโน๎นได๎ซี เหล๎าเถื่อนก็ไมํต๎ม หวยเถื่อนก็ไมํ
เลํน ฝ่ินก็ไมํสูบ ขืนอยูํนรกแกก็ไมํมีอะไรทําอยูํดี‛ ยมบาลอธิบายอยํางผ๎ูรู๎ดี ‚พี่ขุนก็เหมือนกัน แตํ
อยํางพี่ขุนนี่...อยูํที่ไหนก็ยาก‛ 

(หนํุมทิพย๑. 2549 ,37) 
 

บุญกุศลที่ลุงเทิ้มกระทําเมื่อยังมีชีวิตอยูํ คือ ไมํข๎องเกี่ยวอบายมุขทั้งปวง ได๎แกํ การต๎มเหล๎า
เถื่อน การเลํนหวยเถื่อน การสูบฝิ่น เมื่อเสียชีวิตบุญกุศลที่ทําความดีไว๎มาก  จึงสํงให๎ลุงเทิ้มได๎ไปเกิด
บนสวรรค๑  ในทางตรงข๎ามหากลุงเทิ้มข๎องเกี่ยวกับอบายมุข การพนัน ยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย ซึ่ง
เป็นอกุศลกรรม ลุํมหลงในกิเลส จะทําให๎ไปเกิดในนรก ซึ่งเป็นภพภูมิที่ตํ่ากวํามนุษยภูมิ แสดงให๎เห็น
วําการเวียนวํายตายเกิด ที่เกิดในภพภูมิที่ตํางกันนั้นเกิดจากการประกอบกุศล และอกุศลกรรม 

อีกตัวอยํางหนึ่งแก๎วเก๎าแสดงให๎เห็นวําสวรรค๑ที่ลุงเทิ้มไปอยูํ  เป็นดินแดนที่มีความสุขสบายมี
สถานที่ฟังธรรม  และสังคีตศาลาที่บรรเลงเพลงตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง 
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‚เอ็งจะไปฟังเทศน๑ก็ได๎  ที่นี่มีเทศน๑ตลอดยี่สิบส่ีชั่วโมง  เพราะหลวงพํอดีๆ  ทํานขึ้นมาอยูํ

สวรรค๑กันเยอะ‛ 
‚เอ!  แล๎วนอกจากนี้มีอะไรอีกไหม  ลุง?‛ 
‚มีอีกอยําง  จะไปฟังเพลงที่สังคีตศาลาก็ไมํเลว  บรรเลงตลอดยี่สิบส่ีชั่วโมงเหมือนกัน  

เพราะนักแตํงเพลงเกํงๆ  ก็ขึ้นสวรรค๑กันทั้งนั้น  เอ็งชอบเพลงของคุณหลวงทํานไหนลํะ  ข๎าจะเลือก
ศาลาได๎ถูก  หรือจะฟังคุณครูเอื้อ  คุณครูแก๎ว  เพิ่งขึ้นสวรรค๑กันท้ังคูํ...‛ 

(หนํุมทิพย๑. 2549 ,28) 
 

แก๎วเก๎าแสดงให๎เห็นวําบนสวรรค๑มีความรื่นรมย๑  ทําให๎จิตใจสงบ  เห็นได๎จากมีการเทศนาสั่ง
สอนจากหลวงพํอ  สถานที่ฟังธรรม  มีการฟังเพลงที่สังคีตศาลาซึ่งเป็นการพักผํอนที่ทําให๎สบายใจ  มี
ความสุข  นอกจากน้ีแก๎วเก๎าแสดงให๎เห็นลักษณะสวรรค๑ที่มีความเจริญก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีเหมือน
โลกมนุษย๑  สวรรค๑ที่เดํนภูมิไปพบมีตึกสูงใหญํ  ลิฟต๑แก๎ว  และคอมพิวเตอร๑ 

 
ผมเดินตามต๎อยๆ  มีลุงเทิ้มนําหน๎า  กลับมาลงลิฟต์เล่ือนปรู๏ดลงไปที่ชั้นที่หนึ่ง  หน๎าตา

เหมือนส านักงานใหญ่แถวๆ  สีลม  เพียงแตํคนท่ีนั่งประจําทํางานอยูํสวมชฎาด๎วยกันทุกคน  พอ
ให๎ร๎ูวําเป็นเทวดา.... 

‚...คอมพิวเตอร๑ชั้นบนสุด  ให๎ลงมาติดตํอที่นี่ครับ‛  ผมพยายามอธิบาย  ‚เขาบอกวํา...‛ 
(หนํุมทิพย๑. 2549 ,21) 

 
นอกจากนี้แก๎วเก๎าแสดงให๎เห็นฉากในนรก  โดยให๎เดํนภูมิลงไปในนรกได๎พบยมบาลโขม 

ยมบาลโขมพาเดํนภูมิชมสภาพในนรกที่เต็มไปด๎วยสถานเริงรมย๑ตํางๆ  เหมือนบนโลกมนุษย๑  
   

‚มันผิดกัน‛ ยมบาลลากเสียง ‚เมื่อกํอนนู๎นสมัยนู๎น นรกยังไมํมีแผนพัฒนา ใครตกนรกก็
ลงกระทะทองแดง ปีนต๎นงิ้วไปตามเรื่อง ทีนี้เทําไรๆก็ไมํเห็นมันจะเข็ดหลาบ ลงกระทะหนักๆ เข๎า มัน
บอกวําน้ําอุํนดี หายเมื่อยหายขบเหมือนลงบํอน้ําญี่ปุ่น ปีนต๎นงิ้วก็เหมือนกัน ใหมํๆเจ็บเนื้อเจ็บตัว
นิดหนํอย แตํพอปีนทุกวี่ทุกวันเข๎าก็หลบหลีกหนามไปได๎เอง พญายมทํานวําชักไมํได๎เรื่องเสียแล๎ว 
ลงโทษวิธีใหมํดีกวํา...ก็คือยังงี้ ท่ีบอกมาไง พี่ขุน ใครแทงหวยก็แทงไปเหอะเฉียดทุกงวด แตํไมํมีถูก
กับเขาหรอก มีบุญเกําติดตัวมาเทําไหรํ ก็เอามาแลกเป็นเงินแทงหวย บางทีญาติพี่น๎องเขาตักบาตร
ทําบุญให๎ เอาของกินมาแทงหวยซะหมดก็มี ตัวเองก็อดผอมหัวโต กลายเป็นเปรตอยํางอื่น ก็
เหมือนกัน เข๎าบํอนก็ถูกกินหมดตัว ถ๎าชอบโชว๑ลามก ตัวเองก็ต๎องไปเลํนเอง...เลํนเทําไรก็ไมํได๎เงิน 
แถมสะบักสะบอมเพราะเลํนตลอดยี่สิบส่ีชั่วโมง แล๎วดีอีกอยํางคือพวกผ๎ูคุมไมํต๎องคุมให๎เหนื่อย สัตว๑
นรกเต็มใจจะทนทุกข๑ทรมานเอง...ก็เหมือนมนุษย๑นํะแหลํะ หรือพ่ีขุนจะวํายังไง ‛ 
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ผมรู๎สึกเขําอํอน เหลียวมองอาคารสถานสองข๎างทาง...ล๎วนติดไฟประดับไว๎วูบวาบ  
 
 
เพลิดเพลินจําเริญตาไปหมด ชาวนรกเดินกันให๎ขวักไขวํ ทั้งที่รู๎วําเข๎าไปข๎างในน้ันคือนรก 

ก็ยังอุตสําห๑หน๎ามืดตามัวพากันเข๎าไป ครั้งแล๎วครั้งเลําไมํต๎องมีใครบังคับ... 
      (หนํุมทิพย๑ . 2549 , 35-36) 

 

ผู๎ที่มีกิเลส หลงมัวเมาในอบายมุข ซึ่งเป็นที่มาแหํงความเสื่อม แม๎จะเกิดในนรกก็ยังวนเวียน
ลุํมหลงอยูํในอบายมุขไมํมีที่สิ้นสุด ซึ่งเป็นที่มาของความทุกข๑ทั้งหลาย บ๎างก็กลายเป็นเปรตก็มี ดังนั้น
ผู๎ที่มีกิเลสอันเกิดจากความโลภ ความหลงในอบายมุข ประกอบกับสิ่งที่เป็นอกุศลกรรมก็ยังจะไปเกิด
ในนรกภูมิ แล๎วก็จะเวียนวํายตายเกิดเชํนนั้นเรื่อยไป  ลักษณะนรกที่เดํนภูมิไปพบตรงข๎ามกับสวรรค๑  
กลําวคือ  มีความร๎อน  แห๎งแล๎ง  มีบํอน้ําร๎อนน้ําเดือด  ไมํสุขสบายเหมือนบนสวรรค๑  ในนรกมีบํอน้ํา
ร๎อนที่มีน้ําเดือดตลอดเวลาทําให๎อากาศร๎อนอบอ๎าว   
 

ภูมิประเทศข๎างทางเริ่มเปล่ียนแปลงไป  จากทุํงหญ๎าละเมาะไม๎เขียวชอุํมมาเป็นดินปน
ทรายสีนํ้าตาล  ไมํมีหญ๎าขึ้นสักต๎นเดียว  ตามพื้นดินมียํอน้ําร๎อนจะเป็นน้ําแรํหรืออะไรก็ไมํแนํใจนัก  
ที่รู๎เพราะมันเป็นแอํงน้ํามีควันขึ้นโขมงผิวน้ําเดือดปุดๆ  ราวกับมีใครสุมไฟไว๎ก๎นบํอ  อากาศชักจะ
ร๎อนอบอ๎าวขึ้นทุกขณะ  จนผมอยากจะถอดเส้ือนอก  ติดขัดแตํวําโหนประตูรถอยูํจึงถอดไมํสะดวก 

      (หนํุมทิพย๑ . 2549 , 31) 

    
   ในเรื่อง  นิมิตมาร  ทวารัศมิ์เป็นลูกชายของพระยาศรีสุทธภักดี  มีหน๎าตาอัปลักษณ๑จึงทํา
ให๎ไมํมีใครกล๎าเข๎าใกล๎  เมื่อโตเป็นหนุํมทวารัศมิ์นําบําวผู๎หญิงไปกักขังระบายความใครํจนเสียชีวิต 
เมื่อพระยาศรีสุทธภักดีเสียชีวิต  บําวไพรํก็หนีออกจากบ๎าน  ทิ้งทวารัศมิ์ไว๎คนเดียว  เขาผูกคอตายที่
ห๎องใต๎หลังคา  ตํอมาธํารงเศรษฐีชาวกรุงพานาถฤดีภรรยาและนทีทองลูกสาวเข๎ามาอยูํ  จากนั้นนาถ
ฤดีก็หายตัวไปเพราะดวงวิญญาณทวารัศมิ์หลอกให๎ไปอยูํที่ห๎องใต๎หลังคา และถูกกักขังจนเสียขีวิต  
ทวารัศมิ์ให๎นทีทองนําผู๎หญิงที่เขาต๎องการไปให๎เพื่อแลกกับแมํของตน  นทีทองฆําพิณทิพย๑ตามที่
ทวารัศมิ์สั่ง ฆํายายอวนเพราะยายอวนขัดขวางและบอกให๎นทีทองยอมรับความจริงวําแมํเสียชีวิตไป
แล๎ว  นทีทองฆํากุ๏กไกํและนําเต็มใจไปขังไว๎ที่ห๎องใต๎หลังคาจนตายเพราะเต็มใจขัดขวางไมํให๎นําตัว       
ภาขวัญเพื่อนของเธอไปให๎ทวารัศมิ์  นทีทองเสียใจจนคลุ๎มคลั่งเมื่อรู๎วําทวารัศมิ์หลอกใช๎จึงจุดไฟเผา
บ๎านทั้งหลัง  ทําให๎ถูกไฟครอกตาย  ดวงวิญญาณที่ถูกกักขังทั้งหมดถูกปลดปลํอย  สํวนดวงวิญญาณ
ของทวารัศมิ์และนทีทองตกนรกไปรับกรรมที่กํอไว๎ 
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มองไปเบื้องหน๎า ตรงปลายอุโมงค๑มีแสงสวํางเรืองรอง เหมือนเป็นทางออกไปสํูที่โลํง
กว๎าง แตํมันเหมือนกับมองย๎อนแสง ทําให๎มองเห็นไมํชัดมากไปกวําเห็นเงารํางของคนหลายคน
เคล่ือนไหวตัดแสงอยูํเบื้องหน๎า บางคนก็เดินหํางไปเกือบจะถึงปากอุโมงค๑แล๎ว บางคนก็ยัง
เคลื่อนไหวเชื่องช๎ากวํา จึงไมํถึงปากทางออกสักที สํวนตัวเขานั้นเกือบไมํเคล่ือนไหวเลย ดูเหมือนจะ
ยืนนิ่งงงงันอยูํกับที่เสียมากกวํา 

มีรํางหน่ึงแซงเข๎าขึ้นไป ภณาเหลียวมอง...แทบสะดุ๎ง อุทานเบาๆ 
‚ทวารัศมิ์‛ 
ใชํแล๎ว...ทวารัศมิ์ในภาพแท๎จริงของเขา รูปกายอัปลักษณ๑ยิ่งดูนําเกลียดนํากลัวขึ้นเป็น

ทวีคูณ ในผิวกายดําคล้ําเหมือนซากศพ มีเลือดสีดําไหลรินออกมาทั่วตัว เสื้อผ๎าขาดวิ่นมีเปลวไฟติด
อยูํตรงชายผ๎า ควันบางๆเหม็นคลุ๎งรอบตัวเขาเดินลากขากะโผลกกะเผลก เชื่องช๎าและหนักอึ้ง 

จะไมํหนักได๎อยํางไร ลดสายตาลงมอง ภณามองเห็นโซํผูกรัดอยูํทั้งมือและเท๎าเหมือน
นักโทษหนักในอดีตกาล แตํสํวนที่เป็นโซํ แทนที่จะเป็นหํวงเหล็กกลับเป็นแขนขาของมนุษย๑ร๎อยตํอ
กันแทนหํวง กรงเล็บงองุ๎มของมือศพ จิกทึ้งอยํางดุร๎ายเกรี้ยวกราดลงบนเนื้อตัวทวารัศมิ์ จนเลือดสี
ดําไหลโกรกลงมา 

บนหลังของวิญญาณร๎ายผ๎ูนั้น นทีทองเกาะแนํนอยูํ เหมือนเด็กที่ขี่หลังผ๎ูใหญํ แตํวํา
หลํอนอยูํในสภาพของศพ...ภณาดูออก เนื้อหลํอนเกรียมไปด๎วยไฟ เนื้อบางสํวนลอกออกมาเห็นเนื้อ
ในแดง เต๎นระริกด๎วยความเจ็บปวด 

‚พี่นท.ี..ตายหรือ‛ 
ลําคอภณาแห๎งผาก เขาอยากจะร๎องแตํร๎องไมํออก มีแตํประโยคนี้แลํนซ้ําๆซากๆใน

สมอง 
ทวารัศมิ์แบกนทีทองเล้ียวไปอีกทางหนึ่ง ไมํใชํปลายอุโมงค๑สวําง แตํเป็นเส๎นทางแยกที่

ดํามืดทึบ กลืนหายไปในทางนั้น ไมํเหลียวกลับมา ไมํได๎เอาใจใสํชายหนุํม ราวกับเขาไมํมีตัวตน 
(นิมิตมาร . 2550 , 406-407) 

 

 ทวารัศมิ์ลุํมหลงในกามกิเลส  เมื่อกลายเป็นดวงวิญญาณก็ยังไมํหยุดพฤติกรรมดังกลําวจึง
เป็นกรรม  เมื่อไมํได๎ผู๎หญิงที่ต๎องการ  เขาก็เกิดความทุกข๑  และกํอกรรมโดยการฆําคนเพิ่มขึ้นซึ่งมีนที
ทองรํวมมือด๎วย  ผลของการประกอบกรรมชั่ว  นทีทองและทวารัศมิ์ ต๎องไปรับใช๎กรรมในนรก           
การกํอกรรมจึงทําให๎ยังคงต๎องเวียนวํายตายเกิดในนรกซึ่งเป็นภพภูมิที่ต่ํา 
 จากแนวคิดพุทธศาสนาเรื่องวัฏสงสารที่ปรากฏในนวนิยาย  แสดงให๎เห็นวําวัฏสงสารแบํง
ออกเป็น  2  ประการ  คือ  การวนเกิดเวียนตาย  และการเกิดในนรก  สวรรค๑  การวนเกิดเวียนตาย  
แสดงให๎เห็นวําเป็นผู๎ที่ยังมีกิเลสยึดตํอในบางสิ่งบางอยํางจึงทําให๎ดวงวิญญาณยังคงวนเวียนอยูํใน
สถานที่นั้นๆ  การเกิดในนรกสวรรค๑  ผู๎แตํงแสดงให๎เห็นวําผู๎ที่มีกิเลสน๎อย  ทําบุญกุศลมาก  จะได๎ไป
เกิดบนสวรรค๑  สํวนผู๎ที่มีกิเลสมาก  ทํากรรมชั่วมาก  จะต๎องไปชดใช๎กรรมในนรก   
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4. ไตรลักษณ์ 
 พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค  (2514 : 44-45)  กลําวถึงความเป็น          
ไตรลักษณ๑แหํงขันธ๑  5  วํา   
 

 [91] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปไมํเที่ยง ส่ิงใดไมํเที่ยง ส่ิงนั้นเป็นทุกข๑ 
ส่ิงใดเป็นทุกข๑ ส่ิงนั้นเป็นอนัตตา ส่ิงใดเป็นอนัตตา เธอทั้งหลาย พึงเห็นส่ิงนั้น  ด๎วยปัญญาอันชอบ
ตามความเป็นจริงอยํางนี้วํา นั่นไมํใชํของเรา. นั่นไมํเป็นเรา นั่นไมํใชํตัวตนของเรา.   เมื่อเห็นด๎วย
ปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอยํางนี้ จิตยํอมคลายกําหนัด ยํอมหลุดพ๎นจากอาสวะทั้งหลาย 
เพราะไมํถือมั่น. เวทนาไมํเที่ยง ... สัญญาไมํเที่ยง ... สังขารไมํเที่ยง ... วิญญาณ  ไมํเที่ยง ส่ิงใดไมํ
เที่ยง ส่ิงนั้นเป็นทุกข๑ ส่ิงใดเป็นทุกข๑ ส่ิงนั้นเป็นอนัตตา ส่ิงใดเป็นอนัตตา  เธอทั้งหลาย พึงเห็นส่ิงนั้น 
ด๎วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอยํางนี้วํา น่ันไมํใชํของเรา.  นั่นไมํเป็นเรา นั่นไมํใชํตัวตนของ
เรา เมื่อเห็นด๎วยปัญญาอันชอบตามความจริงอยํางนี้ จิตยํอมคลายกําหนัด ยํอมหลุดพ๎นจากอาสวะ
ทั้งหลาย เพราะไมํถือมั่น. 

  [92] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ๎าจิตของภิกษุคลายกําหนัดแล๎วจากรูปธาตุ หลุดพ๎นแล๎วจาก
อาสวะทั้งหลาย เพราะไมํถือมั่น. ถ๎าจิตของภิกษุคลายกําหนัดแล๎วจากเวทนาธาตุ ... จาก      
สัญญาธาตุ ... จากสังขารธาตุ ... จากวิญญาณธาตุ หลุดพ๎นแล๎วจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไมํถือ
มั่น. เพราะหลุดพ๎นแล๎ว จิตจึงดํารงอยูํ เพราะดํารงอยูํ จึงยินดีพร๎อม เพราะยินดีพร๎อม จึงไมํสะดุ๎ง 
เมื่อไมํสะดุ๎ง ยํอมดับรอบเฉพาะตนเทํานั้น ภิกษุนั้น ยํอมรู๎ชัดวํา ชาติส้ินแล๎วพรหมจรรย๑อยูํจบแล๎ว 
กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแล๎ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอยํางนี้มิได๎มี. 

 
     พระธรรมปิฎก(2538 : 68) อธิบายความหมายของไตรลักษณ๑วํา   
 

‚เรียกอีกอยํางหน่ึงวํา  สามัญลักษณะ  แปลวําลักษณะทั่วไป  หรือเสมอเหมือนกันแกํส่ิงทั้ง
ปวง  เพื่อความเข๎าใจงํายๆ จะแสดงความหมายของไตรลักษณ๑(The Three Characteristics of 
Existence) โดยยํอดังนี้ 

1.อนิจจตา  (Impermanence)  ความไมํเที่ยง  ความไมํคงที่  ความไมํยั่งยืน  ภาวะที่เกิดขึ้น
แล๎วเส่ือมและสลายไป 

2.ทุกขตา  (Stress and Conflict)  ความเป็นทุกข๑  ภาวะที่ถูกบีบคั้นด๎วยการเกิดขึ้นและ
สลายตัว  ภาวะที่กดดัน  ฝืนและขัดแย๎งอยูํในตัว  เพราะปัจจัยที่ปรุงแตํงให๎มีสภาพเป็นอยํางนั้น
เปล่ียนแปลงไป  จะทําให๎คงอยูํในสภาพน้ันไมํได๎  ภาวะที่ไมํสมบูรณ๑มีความบกพรํองอยูํในตัว  ไมํให๎
ความสมอยากแท๎จริง  หรือความพึงพอใจเต็มที่แกํผ๎ูอยากด๎วยตัณหา  และกํอให๎เกิดทุกข๑แกํผ๎ูเข๎าไป
อยากเข๎าไปยึดด๎วยตัณหาอุปทาน 

3.อนัตตา  (Soullessness หรือ Non-Self)  ความเป็นอนัตตา  ความไมํใชํตัวตน  ความไมํมี
ตัวตนที่แท๎จริงของมันเอง‛ 
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 แก๎วเก๎านําเสนอแนวคิดพุทธศาสนาเรื่องไตรลักษณ๑อยํางชัดเจน  2  ประเด็น  คือ 
4.1  อนิจจตา 
4.2  ทุกขขตา   

   เพื่อแสดงให๎เห็นวํามนุษย๑ต๎องเผชิญกับความทุกข๑  และต๎องพบกับความไมํเที่ยงแท๎แนํนอน 
สํวนแนวคิดพุทธศาสนาในเรื่องอนัตตานั้นไมํปรากฏในนวนิยายของแก๎วเก๎า เนื่องจากหลักธรรมเรื่อง  
“อนัตตา”  เป็นธรรมะขั้นสูงซึ่งยากจะทําความเข๎าใจได๎อยํางลึกซึ้ง  
  4.1 อนิจจตา   

พจนุกรมพุทธศาสน์  ฉบับประมวลศัพท์  (2546:488)ให๎ความหมายของ  “อนิจจัง”  วํา  
หมายถึง  “ไม่เที่ยง, ไม่คงที่, สภาพที่เกิดมีขึ้นแล้วก็ดับล่วงไป; ดู อนิจจลักษณะ, ไตรลักษณ์”   และ
อธิบายลักษณะที่เป็นอนิจจะ (2546 : 488) วํา 

 
 “ลักษณะที่ไม่เห็นว่าเป็นของไม่เที่ยง ไม่คงที่  ได้แก่ 1. เป็นไปโดยการเกิดขึ้นและสลาย

ไป  คือ  เกิดดับๆ มีแล้วก็ไม่มี  2.เป็นของปรวนแปร คือการเปล่ียนแปลงแปรสภาพไปเรื่อยๆ        
3. เป็นของชั่วคราว  อยู่ได้ชั่วขณะๆ 4. แย้งต่อความเที่ยง คือ โดยสภาวะของมันเอง ก็ปฏิเสธความ
เที่ยงอยู่ในตัว” 

  
 ในนวนิยายของแก๎วเก๎า  พบวําแก๎วเก๎านําเสนอหลักธรรมเรื่อง  ‚อนิจจตา‛  ในลักษณะของ
ความไมํเที่ยงในสังขารของมนุษย๑  ดังปรากฏในนวนิยาย  14  เรื่อง  ได๎แกํ  อมตะ  จากฝันสู่นิรันดร  
จงกลกิ่งเทียน  นางทิพย์  เรือนมยุรา  เงาพราย  แก้วราหู  จอมนาง  ดอกแก้วการะบุหนิง  
แต่ปางก่อน  นาคราช  พิมมาลา  บารมีพะรแม่ป้องปกพื้นธรณิน  และเทวาวาด   

ตัวอยํางนวนิยายของแก๎วเก๎าที่แสดงแนวคิดพุทธศาสนาเรื่องอนิจจตา  ผู๎วิจัยจะยกตัวอยําง  
6  เรื่อง  ได๎แกํ  อมตะ  จากฝันสู่นิรันดร  จงกลกิ่งเทียน  นางทิพย ์ เรือนมยุรา  และเงาพราย   
 
 ในเรื่อง  อมตะ  การเดินทางของศรุตหลายภพหลายชาติเพื่อตามหาจันทริกาทําให๎มองเห็น
การเกิดและดับนับครั้งไมํถ๎วน  เห็นอาณาจักรใหญํเกิดขึ้น  มีความเจริญรุํงเรืองและมีความเสื่อมถอย  
สูญสลายไป  สิ่งเหลํานี้แสดงถึงความไมํมั่นคง  ไมํยั่งยืน   
   

 ‚ศรุตเดินทางผํานจากกาลเวลาหนึ่งไปสํูอีกกาลเวลาหนึ่ง  เขามองเห็นการเกิดและ
ดับนับไมํถ๎วนครั้ง  อาณาจักรใหญํเกิดขึ้น  รุํงเรืองและเสื่อมถอยจนโคํนล๎มลํมจมสลายไปสํูผงธุลีดิน
...‛ 

(อมตะ. 2552,355) 
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สิ่งที่ศรุตเห็นแสดงถึงความเป็นอนิจจัง คือ ความไมํเที่ยงแท๎ ความไมํยั่งยืนของสรรพสิ่ง       
มีเกิดขึ้นแล๎วเสื่อมสลายลงไป  ศรุตมีชีวิตหลายร๎อยหลายพันปี  มองเห็นบ๎านเมืองที่มีอาณาจักร
ใหญํโตเจริญรุํงเรืองแล๎วก็เสื่อมสลายลง  มองเห็นสรรพสิ่งที่มีขึ้นและดับไป  ไมํคงที่  ทําให๎ศรุตไ ด๎รับ
ความทุกข๑จากการมองเห็นสิ่งเหลํานี้ 

 
 ในเรื่อง  จากฝันสู่นิรันดร  แก๎วเก๎าแสดงแนวคิดเรื่องความเป็นอนิจจัง  คือ  ทุกสิ่งทุกอยําง
เป็นไปตามกฎของธรรมชาติ  มีเกิด  มีดับสูญสลายไป  ไมํมีใครสามารถฉุดรั้งความตายได๎  ดังที่ตรัย
พยายามยื้อแยํงชีวิตของการะเกดไว๎  แตํไมํเป็นผลสําเร็จ 
 

ภาพหญิงสาวพรํางพรายอยูํในดวงตา  ตรัยกอดเธอไว๎แนํน  ถํายทอดสายใยแหํงชีวิตให๎ทุก
เส๎นสายที่เขามีอยูํ  เพื่อรัดรึงเธอเอาไว๎มิให๎มือแหํงความตายเด็ดสายใยนั้นขาดสะบั้นไปได๎ 

‚ผมไมํมีวันท้ิงคุณ...ขอให๎คุณมีชีวิตอยูํ  เราจะอยูํด๎วยกันตลอดไป...ไมํมีใครมาพรากคุณไป
จากผมได๎‛ 

น้ําเสียงของชายหนุํมเริ่มเครือ  แตํพยายามพูดตํอไป  แม๎แหบแห๎งลงทุกที 
‚เราจะผํานวันนี้ไปให๎ได๎...ไปให๎ถึงปลายทางของเรา  เหมือนในนิทานที่ผมเลําให๎คุณฟัง...

แล๎วเจ๎าชายกับเจ๎าหญิงก็ได๎อยูํด๎วยกัน  มีความสุขด๎วยกันตลอดไป  แตํวําตอนนี้ ...เจ๎าหญิงต๎อง
หลับเสียกํอน  เธอจะได๎หายป่วย...เมื่อตื่นขึ้น...ไมํวําคุณจะตื่นในชาติไหน  ในดินแดนไหน  คุณจะ
เห็นผมอยูํข๎างๆคุณเสมอ...ผมจะอยูํกับคุณตลอดกาล...‛ 

 (จากฝันสํูนิรันดร . 2552 , 545-546) 

 
ตรัยพยายามแยํงยื้อชีวิตของการะเกดจากความตาย แตํตรัยก็มิอาจฉุดค รั้งชีวิตของ

การะเกดได๎ แสดงให๎เห็นวําทุกสิ่งทุกอยํางมีเกิดขึ้นและดับสูญไป แสดงความเป็นอนิจจังของชีวิต  
 

 เชํนเดียวกับใน  จงกลกิ่งเทียน  แก๎วเก๎าแสดงให๎เห็นวําไมํมีใครหลีกหนีความตายไปได๎  
ดังที่เจ๎ายําพูดกับเจ๎าบัวเทียน  แสดงให๎เห็นกฎธรรมชาติวําทุกสิ่งเมื่อเกิดขึ้นมาแล๎วก็ดับไป  เป็นของไมํ
เที่ยง 
  
 ‚อีกไมํนานยําคงไมํได๎อยูํกับเจ๎าอีก‛... 
 ‚หลานอยูํมาได๎ทุกวันน้ี  อุํนใจ  ปลอดภัยทุกอยําง  ก็เพราะมีเจ๎ายํา‛ 

แตํเจ๎าบัวละวงดึงมือออกไป  ความเข๎มแข็งและเย็นชากลับคืนมาสํูตัวทํานอีกครั้ง 
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‚เหลวไหล‛  ทํานทําเสียงดุน๎อยๆ แตํก็ไมํเว๎นความเมตตา  ‚พูดราวกับเด็กสามขวบ...    
จะให้ย่าอยู่ค้ าฟ้าได้อย่างไร‛ 
...‚ไม่ว่าย่าหรือใครก็ไม่อาจอยู่ค้ าฟ้า  ถึงเวลาก็ต้องตายอยู่ดี  เจ๎าตํางหากที่จะต๎อง
อยูํตํอไป  ดื่มเสียเถิด‛    

(จงกลกิ่งเทียน . 2553 , 404-405) 
 

 ชีวิตมนุษย๑มีความเป็นอนิจจังคือมีเกิดมีดับสูญดังชีวิตของเจ๎ายําที่พอแกํตัวลง  เมื่อหมด
อายุขัยก็เสียชีวิต ดับสูญไป ไมํมีใครอยูํอยํางยืนยาวโดยไมํเสียชีวิต 
 
   ในเรื่อง  นางทิพย์  เมื่อภาธรได๎ทราบขําวการตายของพลเอกชาลีอยํางกะทันหัน จากหน๎า
หนังสือพิมพ๑ คุณหลวงผู๎เป็นบิดาได๎ทราบขําวจึงได๎ให๎สติเก่ียวกับชีวิตที่ต๎องเป็นไปด๎วยการเกิด แกํ เจ็บ 
ตาย วําเป็นสิ่งที่มนุษย๑ไมํสามารถหลีกเลี่ยงได๎ ไมํวําจะเป็นใครก็ตาม 

 
 ‚ทางโน๎นเขาคงแจ๎งมาที่บ๎านแล๎ว    ป่านนี้แมํเขาคงรู๎เรื่องแล๎วละ พํอกับแกมัวแตํไป

วัดกันเสียนี่‛ คุณหลวงตอบอยํางผ๎ูระงับสติได๎ทุกโอกาส‛ เออ! ชาลี ขอให๎เป็นสุข ไปเถอะนะ เกิด 
แก่ เจ็บ ตาย ไม่เคยละเว้นใครเลย‛ 

(นางทิพย๑ . 2548, 534-535) 
 

 อีกตัวอยํางหนึ่ง เมื่อปริตรตาทราบขําวการเสียชีวิตของพลเอกชาลี และช็อกกับสิ่งที่เกิดขึ้น
อรณีปลอบโยนปริตตาโดยชี้ให๎เห็นวําไมํมีใครสามารถหลีกหนีความตายไปได๎   

 
‚หนู  หักอกหักใจเสียบ๎างนะจ๏ะ อรณีปลอบโยน ... ต๎องหักใจเสียวําเป็นธรรมดาโลก‛      

        (นางทิพย๑ . 2548, 543)  
 

 “เกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลก‛  แสดงความเป็นอนิจจังคือ  ทุกสิ่งทุกอยํางไมํเที่ยงแท๎
แนํนอน  เมื่อมีการเกิดก็ต๎องมีการดับสูญดังที่พลเอกชาลีเสียชีวิต  ดับสังขาร  แสดงให๎เห็นวําแม๎ผู๎ที่มี
ยศถาบรรดาศักด์ิใหญํโต  แตํสุดท๎ายทุกคนก็ไมํสามารถหลีกหนีกฎธรรมชาติไปได๎  ทุกคนเกิดมาแล๎ว
ต๎องตายตามกฎของธรรมชาติที่มีเกิดแกํเจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดา 

  

 ในเรื่อง เรือนมยุรา  แก๎วเก๎าแสดงให๎เห็นวําทุกอยํางในโลกล๎วนเป็นอนิจจัง ไมํมีอะไรเที่ยง
แท๎ มีเกิด มีดับ  มีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังที่นกยูง ตัวละครเอกของเรื่องอยูํในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่
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เจริญรุํงเรือง เมื่อกาลเวลาผํานไป อยุธยาลํมสลาย นกยูงได๎กลับไปเห็นซากปรักหักพังของอยุธยาใน
ยุคปัจจุบัน ซึ่งผู๎เขียนนําเสนอแนวคิดดังกลําวผํานตัวละคร ดังนี้ 
 

...สิ่งที่เหลืออยู่ในสายตาของหญิงสาว ไม่ผิดอะไรกับป่าช้าของอาณาจักรอันเคย
เป็นความงามอันสูงสุด...ทุกส่ิงแม๎จะบูรณะเอาไว๎แล๎ว แตํก็สุดฝีมือ สุดความฝันของมนุษย๑ที่
จะจําลองออกมาให๎ถึงรูปเดิมของกรุงแก๎ว แม๎เพียงครึ่งเดียว... 

  ‚นกยูง…‛ พระนายพรํ่ากระซิบปลอบ บีบมือเย็นซีดนั้นไว๎ราวกับจะถํายทอดความอบอุํน
ให๎มากที่สุด... หักใจเสียบ๎างเถิดไมํมีอะไรต๎องกลัว...ของทุกอย่างมันเป็นอนิจจังอย่างนี้เอง‛ 

   ‚หากทุกอยํางเป็นอนิจจังแล๎ว ไฉนนกยูงจึงไมํตายดับไปพร๎อมกับสรรพส่ิงดังที่เห็นนี้เลํา               
พระนายบีบมือหญิงสาวแนํนขึ้น ใจหายวาบเมื่อได๎ยินคําถามทอดอาลัย 

‚ เพราะชะตากรรมของนกยูงยังไมํถึงที่ตายดับไปพร๎อมกับคนอื่น ในเมื่อรอดมาได๎ ...ก็
อยําไปคิดถึงส่ิงที่แล๎วมาแล๎ว ทําปัจจุบันให๎ถึงพร๎อมอยํางที่พระพุทธเจ๎าทรงสอนไว๎ดีกวํา‛ 

...เขาคํอยๆขับรถไปช๎าๆ ผํานหน๎าวัดวาอารามหลายแหํง เชื่อวํานกยูงยํอมรู๎จักดี
มากกวําคนทุกคนบนผืนแผํนดินไทยตอนนี้  บางที...ถ้าหล่อนยอมรับความเป็นอนิจจังได้  
ก็น่าจะสะกดกลั้นความโศกสลดลงได้มาก 

                                                                                    (เรือนมยุรา . 2548 , 503 - 506) 
  

บ๎านเมืองที่นกยูงเห็น “สิ่งที่เหลืออยู่ในสายตาของหญิงสาวไม่ผิดอะไรกับป่าช้าของ
อาณาจักรอันเคยเป็นความงามอันสูงสุด” แสดงให๎เห็นความเป็นอนิจจัง คืออยุธยาเคยเป็นอาณาจักร
ที่รุํงเรืองที่สุด งดงามที่สุด เมื่อกาลเวลาผํานไปอยุธยากลับถูกทําลายสูญสิ้นไป  ความทรุดโทรมนั้น  
“ไม่ผิดอะไรกับป่าช้า”  แสดงให๎เห็นวําไมํมีอะไรอยูํอยํางยั่งยืนคงทนถาวร  ‚ของทุกอย่างมันเป็น
อนิจจังอย่างนี้เอง‛ 

 
ในเรื่อง  เงาพราย  แก๎วเก๎าแสดงให๎เห็นถึงความไมํเที่ยง  หน๎าที่การงานของรัชต๑ที่

เจริญก๎าวหน๎ามาก  เป็นเจ๎าของกิจการร่ํา รวย  แตํด๎วยอํานาจของพรายทําให๎รัชต๑ตกตํ่าจน
สิ้นเนื้อประดาตัวต๎องขายกิจการให๎ศักยะผู๎บงการเจ๎าพราย   

 
ความผันผวนในฐานะจากจุดสูงสุด  ลงมาถึงจุดต่ําสุด  แล๎วคํอยๆ  กระเตื้องขึ้นทีละน๎อยอยําง

ช๎า  ท าให้รัชต์ตระหนักถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสรรพสิ่งได้ดียิ่งกว่าค าสอนใดๆ  ทั้งหมด  
พร๎อมกันนั้นเขาก็นึกขอบใจตัวเอง  ที่มีสติพอจะยอมรับทุกส่ิง ได๎อยํางไมํหวั่นไหว  ไมํเครียดหรือ        
ทุกข๑ระทมจนแก๎ไขไมํได๎ 

    (เงาพราย . 2553 , 338-339) 
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 ในเรื่องนี้  แก๎วเก๎านําเสนอความเป็นอนิจจังในลักษณะของความไมํเที่ยงแท๎ของการงานที่
มีความมั่นคง  แตํแล๎วก็เกิดความผันแปรตกตํ่าจนสิ้นเนื้อประดาตัว  รัชต๑คือตัวละครที่ประสบ
เหตุการณ๑ดังกลําว  รัชต๑พยายามที่จะกอบกู๎กิจการของครอบครัวกลับคืนมาอีกครั้ง  ซึ่งกิจการก็คํอยๆ 
ดีขึ้น  เหตุการณ๑ที่เกิดขึ้นกับรัชต๑ทําให๎เขาเห็นหลักธรรมเรื่องความไมํเที่ยงแท๎แนํนอนของสรรพสิ่ง  เป็น
ความผันผวนเปลี่ยนแปลงจากสูงสุดลงมาถึงจุดตํ่าสุด 
 

จากตัวอยํางนวนิยาย  6  เรื่อง แก๎วเก๎าแสดงแนวคิดพุทธศาสนาเรื่องอนิจจตา อยํางเดํนชัด 
ดังเชํนในเรื่อง อมตะและเรือนมยุรา แก๎วเก๎าแสดงให๎เห็นความไมํเที่ยงแท๎ของสิ่งกํอสร๎างที่มีความ
เจริญรุํงเรืองแล๎วก็เสื่อมสลายไปตามกาลเวลา ในเรื่อง จากฝันสู่นิรันดร จงกลกิ่งเทียน และ      
นางทิพย์ แก๎วเก๎าแสดงให๎เห็นความไมํเที่ยงของชีวิตที่มีเกิดและดับสูญสลายไปเป็นธรรมดา สํวนเรื่อง 
เงาพราย แก๎วเก๎าแสดงให๎เห็นความไมํเที่ยงแท๎แนํนอนของหน๎าที่การงานที่มีความแปรผันจาก
จุดสูงสุดไปสูํจุดตํ่าสุดจนแทบสิ้นเนื้อประดาตัว 
 
 4.2 ทุกขัง  

พระธรรมปิฎก  (2538 : 68-69)  อธิบายวํา  ‚ทุกขัง”  หมายถึง  
 

  ‚ความเป็นทุกข๑  ภาวะที่ถูกบีบคั้นด๎วยการเกิดขึ้นและสลายตัว  ภาวะที่กดดัน  ฝืนและขัดแย๎ง
อยูํในตัว  เพราะปัจจัยที่ปรุงแตํงให๎มีสภาพเป็นอยํางนั้นเปล่ียนแปลงไปจะทําให๎คงอยูํในสภาพนั้น
ไมํได๎  ภาวะที่ไมํสมบูรณ๑มีความบกพรํองอยูํในตัว  ไมํให๎ความสมอยากแท๎จริง  หรือความพึงพอใจ
เต็มที่แกํผ๎ูอยากด๎วยตัณหา  และกํอให๎เกิดทุกข๑แกํผ๎ูเข๎าไปอยากเข๎าไปยึดด๎วยตัณหาอุปาทาน‛ 
 

แก๎วเก๎าเสนอแนวคิดเรื่อง  “ทุกขัง”  ไว๎  2  ประเด็น  คือความทุกข๑ที่เกิดจากความยึดมั่นถือ
มั่น  และทุกข๑ที่เกิดจากความรัก   

 
 4.2.1  ความทุกข์ที่เกิดจากความยึดมั่นถือมั่น 

 พุทธทาสภิกขุ (2540 :36)  อธิบายวํา ความทุกข๑ที่เกิดจากความยึดมั่นถือมั่น  คือ  
 

 ‚เป็นกิเลสตัณหาเป็นความไมํรู๎  เป็นความโงํเขลา  พอเราไปทําอะไรด๎วย
ความยึดมั่นถือมั่น เราก็เป็นทาสของส่ิงนั้น  แตํหากเรามีสติปัญญาที่ถูกต๎อง ทําส่ิงใดก็
หมายความวําเรามีความเหนือส่ิงนั้นมีความเป็นนายเหนือส่ิงนั้นขึ้นมาทันที ..นี่เป็น 
เคล็ดลับที่จะต๎องนําไปใช๎ในทุกกรณีไมํวําจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม  ต๎องทําด๎วยจิตที่เป็น
นายเหนือส่ิงนั้น คือมีอะไร ๆ ให๎เหนือส่ิงนั้น  แตํพอไปยึดมั่นถือมั่นเข๎า     เราก็จะตกเป็น
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บําวของส่ิงนั้นด๎วยทันที  มันก็จะเต็มไปด๎วยความมืดมนยุํงยาก   จึงควรมีการปรับปรุง
จิตให๎เป็นอิสระเหนือส่ิงนั่นเสียกํอนแล๎วจึงลงมือทําสิ่งนั้น  อยํางเชํน  เราจะหาเงิน เราก็
ต๎องทําจิตให๎เป็นนายเหนือเงินมันจึงจะไมํทําความลําบากใจให๎เเกํเราถ๎าเราเป็นทาส
ของมัน คือ ละโมภหรือตะกละอยํางหลับหูหลับตา  มันก็เต็มไปด๎วยความผิดพลาด‛ 

  

จากคําอธิบายของทํานพุทธทาสภิกขุ  ความทุกข๑ที่เกิดจากการยึดมั่นถือมั่น  จึงหมายถึง
ความทุกข๑ที่เกิดจากการเอาใจเข๎าไปยึดติดตํอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  จิตใจตกเป็นทาสของสิ่งนั้น  ก็ทําให๎เกิด
ความทุกข๑  นวนิยายของแก๎วเก๎าที่ปรากฏเรื่องความทุกข๑ที่ เกิดจากความยึดมั่นถือมั่นมี   10                                                                                                                                     
เรื่อง  ได๎แกํ จากฝันสู่นิรันดร  นางทิพย์  แต่ปางก่อน   เรือนนพเก้า  อมตะ  แก้วราหู  จอมนาง  
นาคราช  ปลายเทียน  และเรือนมยุรา    

ตัวอยํางนวนิยายของแก๎วเก๎าที่แสดงแนวคิดพุทธศาสนาเรื่องความทุกข๑ที่เกิดจากการยึดมั่น
ถือมั่น  ผู๎วิจัยจะยกตัวอยําง  5  เรื่อง  ได๎แกํ  จากฝันสู่นิรันดร นางทิพย์  แต่ปางก่อน           
เรือนนพเก้า  และอมตะ   

  
 ในเรื่อง  จากฝันสู่นิรันดร  ขณะที่คุณเชื้อบวชเป็นพระได๎แสดงหลักธรรมเรื่องทุกข๑ซึ่งเกิดจาก
การยึดมั่นถือมั่น  ดังที่เมื่อครั้งทํานเป็นฆราวาสเคยยึดมั่นถือมั่นวําการะเกดเป็นผู๎หญิงของตน  การ
ยึดถือในเกียรติยศ  เป็นสิ่งที่กํอให๎เกิดความทุข๑ 
 

  ‚เดชะบุญ  ไมํทันเป็นบ๎าไปเสียกํอน  เข๎าวัดมาพบสมเด็จฯ  ทําน  ทํานเตือนสติวํา
อารมณ๑ทั้งหมดนี้เกิดจากตัวเราเองแท๎ๆ  ไมํใชํคนอื่น  ถ๎าใจไมํยอมรับความทุกข๑เข๎ามา  ทุกข๑ก็
เข๎ามาไมํได๎  นี่อาตมาไปเปิดใจรับเข๎ามาเอง  ไปหลงยึดมั่นว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นสิทธิ์ของ

อาตมา  ถือวําเกียรติยศเป็นของมีจริง  ถือวําถูกลบหลํู  ถูกแยํงชิง  ทั้งหมดนี้หากวําไมํถือ  ก็ไมํ
เจ็บปวด  ถ๎าเป็นเรื่องเกิดกับคนอื่นอาตมาก็เฉยๆ  เกิดกับตัวเองถึงได๎เดือดดิ้น  เพราะยึดมั่นว่า
ทุกอย่างควรจะเป็นไปตามใจตัวเอง  เมื่อไม่เป็นอย่างใจก็แทบจะเสียสติเอา‛ 

(จากฝันสํูนิรันดร .  2547 , 550) 
 

 คุณเชื้อเลําถึงคํูหมั้นที่หนีตามชายอ่ืนไป กํอให๎เกิดความทุกข๑ นั่นเป็นเพราะคุณเชื้อเอาใจไป
ยึดติดกับผู๎หญิงคนนั้นวําเป็นของตนเอง เมื่อไมํได๎ดังใจที่ตนคิดไว๎ ก็ทําให๎เกิดความทุกข๑ใจแทบเสียสติ  
การถือสิทธิ์ในตัวการะเกด  การถือมั่นวําเกียรติยศมีจริงจึงเป็นการยึดมั่นถือมั่นซึ่งทําให๎เป็นทุกข๑ 

 
ในเรื่อง  นางทิพย์  แก๎วเก๎าแสดงให๎เห็นวําการยึดมั่นถือมั่นเป็นทุกข๑  ดังที่ ดร.ภาธรพูดให๎

เจ๎าทิพฉายตระหนักถึงความไมํเที่ยงแท๎แนํนอนของสรรพสิ่ง ดังเชํนการเสียชีวิตของพลเอกชาลี แสดง
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ให๎เห็นการดับสูญ  หากยังยึดติดกับทุกอยําง ยึดมั่นวําจะต๎องอยูํคงที่ จะกํอให๎เกิดความทุกข๑แสน
สาหัส ซึ่งรวมถึงการยึดมั่นในคําสาบานและความรัก ดังนี้  

 
“คุณเห็นความไมํเที่ยงแท๎ของสังขารมนุษย๑แล๎วใชํไหม ไมํมีใครหรอกที่จะยึดเหนี่ยวสภาพ

ที่เป็นอยูํไว๎ได๎ตลอดไป” 
ปริตตาทําทําเหมือนจะตอบ ‘คํะ’ ออกมาด๎วยความเคยชิน แตํแล๎วก็ลังเลจนเห็นได๎ชัด 
“แล๎วคุณจะเห็นความเปล่ียนแปลงอีกหลายอยําง ผมจะขอเตือนไว๎ ถ๎าคุณไปยึดถือวําทุก

อยํางจะต๎องอยูํคงที่ เปล่ียนแปลงไมํได๎ กลับกลายไมํได๎ คุณจะมีความทุกข๑แสนสาหัส...ยิ่งกวํา
ที่เป็นมาแล๎ว” 

เด็กสาวเงยหน๎าขึ้นมองอีกฝ่ายหนึ่งภายในแสงโคมสลัวๆ สีหน๎าภาธรเรียบเฉย หากแฝง
ความเอาจริงเอาจังจนหลํอนต๎องหลบตา 

“ปริตตาเชื่อผมไหมวําไมํมีอะไรอยูํคงที่แม๎แตํส่ิงที่ยึดมั่นท่ีสุดเชํน คําสาบานหรือความรัก” 
 (นางทิพย๑ .  2548 , 547) 

 

   แก๎วเก๎าแสดงให๎เห็นวําการยึดมั่นถือมั่นเป็นทุกข๑ ไมํวําจะเป็นการยึดติดในสังขาร การยึด
มั่นในคําสัญญา การยึดมั่นในความรัก ทุกสิ่งล๎วนทําให๎ผู๎ที่ยึดมั่นถือมั่นเป็นทุกข๑ดังเจ๎าฟ้าทิพฉายได๎รับ
ความทุกข๑จากการยึดมั่นในคําสัญญาที่ออกญาพิชิตแสนพลให๎ไว๎จึงไมํได๎ไปผุดไปเกิด  ยังคงรอคอย
ออกญาพิชิตแสนพลด๎วยความทุกข๑ทรมาน  เมื่อ ดร.ภาธร  ซึ่งก็คือออกญาพิชิตแสนพลกลับชาติมา
เกิดได๎บอกกับเจ๎าฟ้าทิพฉายวําหากเธอยังยึดมั่นถือมั่นไมํปลํอยวางเชํนนี้  จะทําให๎ตัวเธอเป็นทุกข๑    
ทุกสิ่งทุกอยํางไมํมีความเที่ยงแท๎  เมื่อเจ๎าฟ้าทิพฉายได๎ยินดังนั้นเธอจึงตัดใจจาก ดร .ภาธร และ
วิญญาณของเจ๎าฟ้าทิพฉายก็ได๎ไปเกิดในภพภูมิอื่นเพื่อชดใช๎เวรกรรมตํอไป 
 

ในเรื่อง  แต่ปางก่อน  หมํอมเจ๎ารังสิธรกับเจ๎านางมํานแก๎วประสบความทุกข๑ที่เกิดจากการ
ยึดมั่นถือมั่นในคําสัญญา จึงทําให๎ทั้งสองต๎องเวียนวํายตายเกิดถึง  3  ชาติ  ในชาติแรก   ความรักของ
หมํอมเจ๎ารังสิธรกับเจ๎านางมํานแก๎วไมํสมหวัง เพราะเจ๎านางถูกวางยาพิษ     จึงทําให๎หมํอมเจ๎ารังสิธร
ทุกข๑ทรมานใจจนตรอมใจตาย  ในชาติที่สองเจ๎านางมํานแก๎วมาเกิดเป็นราชาวดี แตํหมํอมเจ๎ารังสิธร
ยังคงเป็นวิญญาณ  จึงทําให๎ทั้งคํูไมํได๎ครองคํูกัน จนมาถึงในชาติที่สาม จึงได๎พบและแตํงงานกัน ต๎อง
ผํานอุปสรรคมากมาย  ในตอนท๎ายหมํอมเจ๎ารังสิธรกลําวถึงสาเหตุที่ทําให๎ต๎องเวียนวํายตายเกิด และ
สาเหตุที่ทําให๎เกิดทุกข๑ก็คือการยึดมั่นถือมั่น 

 
‚ความปวดร๎าวอยํางสูงสุดของฉัน  ก็คือทั้งที่ฉันพรั่งพร๎อมด๎วยยศศักดิ์และอํานาจ  ก็ไมํ

อาจจะคุ๎มครองป้องกันชีวิตของผ๎ูเป็นที่รักของฉันไว๎ได๎สําเร็จ  ปลํอยให๎ศัตรูจูํโจมเข๎ามาพรากเธอไปถึง
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ห๎องหอวิวาห๑  แตํฉันตั้งใจไว๎แล๎ววํา  แม๎ความตายก็ไมํอาจพรากเจ๎านางน๎อยจากฉันได๎  ฉันจึงคอย
เธออยูํที่น่ี  รอจนกวําวันหนึ่งเจ๎านางน๎อยจะกลับมาครอบครองวังที่เป็นสิทธิ์ของเธอ‛ 

‚แล๎ว...‛  ราชาวดีตํอให๎ด๎วยเสียงแผํวเบา 
‚เจ๎านางน๎อยกลับมาเป็นตัวเธอ  ราชาวดี‛  ทํานชายใหญํทรงจบประโยคด๎วยสุรเสียง    

แผํวเบาเชํนกัน  
(แตํปางกํอน. 2551, 206-207) 

 

ทํานชายใหญํและราชาวดีตํางไ ด๎รับทุกข๑ที่ เกิดจากการยึดมั่นถือมั่นในความรัก                
ดวงวิญญาณของทํานชายใหญํยังคงวนเวียนอยูํไมํได๎ไปผุดไปเกิดเพราะยึดมั่นในความรัก  สํวน
ราชาวดีได๎รับความทุกข๑เมื่อรู๎วําตนคือเจ๎านางมํานแก๎วคนรักของทํานชายใหญํ  ในชาตินี้ราชาวดีไมํ
แตํงงานกับใครอีกเพราะยึดมั่นในความรักที่มีตํอทํานชายใหญํ 

 

ในเรื่อง  เรือนนพเก้า  ผอบแก๎วยึดมั่นในรักครั้งแรกระหวํางเธอกับเขม ยอมแตํงงานกับ  
เจ๎าคุณรัชดาปริวรรตเพราะเข๎าใจวําเขมสิ้นเยื่อใยกับเธอแล๎ว  เมื่อรู๎วําเขมยังรักเธออยูํ  ผอบแก๎วจึง
ติดตํอกับเขาหนีตามไปอยูํที่จันทบุรี  หลังจากนั้นเจ๎าคุณตามตัวผอบแก๎วกลับมา  เธอต๎องเจ็บช้ําทน
ทุกข๑จากการกระทําของเธอเองและความเย็นชาของสามี  ภายหลังผอบแก๎วพยายามที่จะหนีไปกับ   
เขมอีก  แตํเขมมีภรรยาแล๎ว  ทําให๎ผอบแก๎วตกอยูํในฐานะภรรยาน๎อย  เธอจึงได๎รับทุกข๑ทรมานจาก
การยึดมั่นในความรัก 

 
‚ผอบแก๎ว  เธอเข๎าใจหรือยังวําเหตุใดฉันจึงปลํอยเธอให๎ไปพบชายชู๎  เธอจะได๎

เรียนรู๎วําการไมํรักหน๎า  ไมํรักตัว  ไมํรักเกียรติ  มีแตํจะอับจนส้ินหนทางในบั้นปลาย  
อยําโทษคนอื่นเลย  โทษตัวเองเถิด  คุณชื่นได๎พยายามห๎ามปรามเธอ  แตํเธอไมํรักดีเอง  
แม๎แตํฉันเองก็ต๎องปลํอยให๎เธอรู๎ความเจ็บแสบสาหัสด๎วยตนเอง‛ 

(เรือนนพเก๎า . 2550 , 287) 
 

แม๎วําผอบแก๎วจะฆําตัวตายเพื่อหลีกหนีความทุกข๑  แตํปรากฏวําเธอก็ยังคงทุกข๑ทรมาน   
เพราะความทุกข๑นั้นเกิดจากจิตใจที่ยึดมั่นในความต๎องการของตนเอง   

 
‚ดิฉนัอยากจะชํวยคุณ...มีอะไรที่พอจะชํวยได๎บ๎าง‛ 
เสียงลมพัดแผํวเบาฟังคลํายกระแสเสียงทอดถอนใจ 
‚ฉันอยากได๎แหวนวงนั้นกลับคืนมา  เรือนนพเก๎า...‛ 
คํานี้ฟังแปลกประหลาดสําหรับบุญทิพย๑  จนเธอไมํแนํใจวําในภาวะกึ่ง

เคลิบเคลิ้มในภวังค๑  กึ่งความเป็นจริง  เธอได๎ยินคํานี้ผิดไปหรือเปลํา 



 90 

‚แหวนอะไรนะคะ?‛ 
‚แหวนรูปพญานาค...เรือนฝังนพเก๎า  ฉันอยากได๎แหวนวงนั้นคืนมา  แหวน

ของฉัน...แหวนของคนรักฉัน‛... 
...ความผูกพันนี้จะเกิดขึ้นจากอะไรก็ตาม  มันนําจะเป็นส่ิงหนึ่งที่เหนี่ยวรั้ง

ผอบแก๎วเอาไว๎ในบ๎านหลังนี้  ไมํได๎จากไปตามวิถีทางที่ควรจะเป็น 
 (เรือนนพเกา๎ . 2550 , 106) 

 

 แม๎วําผอบแก๎วจะฆําตัวตายเพื่อหลีกหนีการกักขังแตํเมื่อวิญญาณยังคงวนเวียนอยูํใน      
เรือนนพเก๎า  เพราะจิตใจยังยึดมั่นถือมั่นในสิ่งของคือแหวนนพเก๎า  ผอบแก๎วเชื่อวําหากเธอสามารถนํา
แหวนไปคืนเขมอดีตคํูหมั้นของเธอ  จะทําให๎เธอหลุดพ๎นจากความทุกข๑นี้  ในตอนท๎ายเรื่องผอบแก๎ว
พบวําการยึดมั่นถือมั่นนั้นเกิดจากใจของเธอเอง  เมื่อผอบแก๎วรู๎ดังนี้เธอจึงหลุดพ๎นจากความทุกข๑ 
 
 ในเรื่อง  อมตะ  เจ๎าหญิงจันทริกาเป็นผู๎ที่ยึดมั่นถือมั่นในความโกรธที่มีตํอเจ๎าชายศรุต       
เจ๎าหญิงจันทริกาจึงยังคงเวียนวํายตายเกิด  และได๎รับผลของกรรมที่ผูกใจเจ็บเจ๎าชายศรุต  ในชาติภพ
ปัจจุบันเกิดเป็นภิรมย๑นภาด๎วยผลกรรม  จึงทําให๎ภิรมย๑นภาได๎รับชะตากรรมที่คล๎ายกับอดีต  คือ        
มีสามีที่นอกใจ  เจ๎าชู๎  และรังเกียจภิรมย๑นภาถึงกับวางแผนเพื่อที่จะฆําเธอ  ซึ่งศาสตราจารย๑ชโยติ
กลําววําสาเหตุที่เป็นแบบนี้ก็เพราะกรรมเกําของภิรมย๑นภา ในตอนท๎ายภิรมย๑นภาได๎พบกับเจ๎าชาย
ศรุตหรือญามิน  และยกโทษอภัยให๎ศรุต  จึงทําให๎ศรุตกลับมีชีวิตเหมือนคนปกติหลังจากที่เป็นอมตะ
มาหลายพันป ี
 

...กิเลสนี้ไปกํอกําเนิดในรูปใหมํด๎วยการสร๎างขันธ๑ท้ังห๎าขึ้นมาในเรือนกายใหมํ  
ดังนั้นจะวําเป็นคนเดียวกับคนเกําก็ไมํใชํ  จะวําเป็นคนใหมํขึ้นมาก็ไมํใชํอีก  มี
ตํอเนื่องกันตรงส่ิงที่เรียกวํากรรม  หรือการกระทําในอดีต  เป็นส่ิงที่เชื่อมระหวํางเปลวไฟ
เกํากับเปลวไฟใหมํนั้นอยูํ  สํงผลให๎บางสํวนของนิสัย  การกระทํา  รวมทั้งกรรมเดิม
บางอยํางยังติดตามไปสํูชีวิตใหมํนั้น  ยังผลให๎เจ๎าตัวอาจจะดํารงบุคลิกเดิมบางอยําง  
นิสัยเดิมบางอยําง  หรือแบบแผนชีวิตเหมือนเดิมบางแงํมุม  ก็เป็นได๎  แตํสายตาของ
มนุษย๑อยํางเรา ยํอมยากจะจําแนกวําส่ิงเหลํานั้นคืออะไร  เพราะเราไมํมีโอกาสรู๎จักเจ๎า
ตัวเขาในชาติกํอนเพื่อมาเทียบกับชาตินี้‛... 

 
...‚ลืมงํายจริงรัชนี  ก็จากชีวิตของฉันเองนํะซิ  เธอลืมไปแล๎วหรือวําสามีฉัน

เขาก็ตั้งใจจะกําจัดฉันเหมือนกัน  เพียงแตํเขาทําไมํสําเร็จเทํานั้นเอง‛ 
รัชนีพูดไมํออกไปอึดใจ  เธอได๎ยินเพื่อนพูดตํอไปด๎วยเสียงเรียบเรื่อย  หากแตํ

แฝงด๎วยความสะเทือนใจ 
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‚ประวัติศาสตร๑มักจะซ้ํารอย...ฉันเคยได๎ยินเขาพูดกัน  ฟังนิทานของเธอแล๎ว
ฉันกลับนึกถึงตัวเอง  ฉันไมํใชํผ๎ูหญิงคนเดียวหรอกที่ประสบทั้งความรักมากที่สุด  และ
ความเกลียดชังมากที่สุดจากผ๎ูชายคนเดียวกัน  ไมํรู๎วําเจ๎าหญิงในนิทานของเธอกับฉัน
ทําบาปทํากรรมอะไรไว๎ ชะตากรรมของเราถึงมาคล๎ายกันได๎ในข๎อน้ี‛ 

(อมตะ. 2552, 435,546) 

 
เจ๎าหญิงจันทริกายึดมั่นถือมั่นในความโกรธที่มีตํอเจ๎าชายศรุต  เป็นกิเลสที่ทําให๎เจ๎าหญิง

จันทริกาต๎องวนเวียนอยูํในวัฏสงสาร  ได๎รับความทุกข๑ทรมานทุกชาติภพ  ในชาติภพปัจจุบันเกิดเป็น
ภิรมย๑นภา  ได๎รับผลกรรมในอดีตชาติ  คือ  สามีคิดจะฆํา  และสามีเจ๎าชู๎  ไมํรักภิรมย๑นภาทําให๎เธอมี
ความทุกข๑จากการยึดมั่นในความโกรธ  ภายหลังภิรมย๑นภาให๎อภัยศรุตทําให๎ศรุตหลุดพ๎นจากความ
เป็นอมตะที่ทําให๎เป็นทุกข๑หลายภพชาติ      

 
4.2.2 ความทุกข์ที่เกิดจากความรัก 

 พระวินัยปิฎก  มหาวรรค ภาค ๑  (2514 : 16) กลําวถึงความทุกข๑ที่เกิดจากความรักใน
อริยสัจ  ไว๎ดังนี้     

 
 [๑๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข๎อนี้แลเป็นทุกขอริยสัจ คือ ความเกิดก็เป็นทุกข๑  ความแกํก็
เป็นทุกข๑ ความเจ็บไข๎ก็เป็นทุกข๑ ความตายก็เป็นทุกข๑ ความประจวบด๎วยส่ิงที่ไมํเป็นที่
รักก็เป็นทุกข๑ ความพลัดพรากจากส่ิงเป็นที่รักก็เป็นทุกข๑ ปรารถนาส่ิงใดไมํได๎ส่ิงนั้นก็
เป็นทุกข๑โดยยํนยํอ อุปาทานขันธ๑ ๕  เป็นทุกข๑ 

 
ความทุกข๑มีสาเหตุหลายประการ  ได๎แกํ  ความเกิด  ความแกํ  ความเจ็บ  ความตาย  การ

ประสบกับสิ่งที่ไมํรัก  และการพลัดพรากจากสิ่งที่รัก  นวนิยายของแก๎วเก๎าแสดงให๎เห็นวําความทุกข๑
ประการหนึ่งของมนุษย๑เกิดจากความรัก  ดังปรากฏในนวนิยาย  13  เรื่อง  ได๎แกํ  มนตรา        
ปลายเทียน  จากฝันสู่นิรันดร  แดนดาว  ดอกแก้วการะบุหนิง   แก้วราหู  จอมนาง           
แต่ปางก่อน  นางทิพย์  เรือนนพเก้า  เรือนมยุรา  อธิษฐาน  และอมตะ 

ตัวอยํางนวนิยายของแก๎วเก๎าที่แสดงแนวคิดพุทธศาสนาเรื่องความทุกข๑ที่เกิดจากความรัก  
ผู๎วิจัยจะยกตัวอยําง  5  เรื่อง  ได๎แกํ  มนตรา  ปลายเทียน  จากฝันสู่นิรันดร  แดนดาว  และ        
ดอกแก้วการะบุหนิง   
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 ในเรื่อง  มนตรา  ความรักความผูกพันที่ดร.ภาธรมีตํอรวิปรียามีมากมายจนแทบทําให๎      
ดร.ภาธรมองไมํเห็นความสุขในชีวิตเลย  และดูเหมือนจะยังมีหวังที่จะได๎พบรวิปรียาตลอดเวลา 
 

“ผมฟังจากน้ําเสียงของคุณ”  ในที่สุดเขาเอํยตอบขึ้น  หลังจากนิ่งไปอึดใจ
ใหญํเต็มๆ  “ผมจับได๎ถึงความกระวนกระวาย...เศร๎าหมอง...และใจจดใจจํออยูํกับบาง
ส่ิงบางอยําง  ซึ่งทั้งหมดนี้ถ๎าผมตอบคําถามคุณ  คุณก็จะซักตํอไปอีก  ในที่สุดคงจะจบ
ลงด๎วย  เป็นวํา  ไมํวําผมจะรู๎เรื่องที่คุณปรารถนาจะได๎ยินหรือไมํก็ตาม  คุณจะมีแตํ
ความทุกข๑ใจ  เพราะเปลวไฟท่ีสงบลงนานแล๎ว  เกิดคุไหม๎ลุกโพลงขึ้นมาอีก” 

“ผมไมํมีความทุกข๑เพิ่มกวํานี้ได๎หรอก”  ภาธรตอบ  แม๎จะหนักแนํนหากดวง
หน๎าและแววตาบอกความสะเทือนใจ  “ส่ิงที่คุณบอกผมตํางหาก  เป็นสุขเพียงน๎อยนิด
ส่ิงเดียวที่ผมจะพึงมีได๎ทุกวันที่มีชีวิตอยูํในโลก  แสงสวํางดับวูบไปหมดแล๎วจากจิตใจ
ของผม  ผมมีแตํงานเทํานั้นที่เหลืออยูํ  ซึ่งผมมีหน๎าที่ที่จะต๎องทําสมกับที่เกิดมา...ผมจะ
มีความสุข...ถ๎าเพียงแตํรู๎สึกวําได๎เข๎าไปใกล๎...แม๎แตํใกล๎อีกสักก๎าวเดียว...กับ...”... 

...“ผมไมํจําเป็นต๎องรู๎จักหรอก  ถึงจะรู๎คําตอบข๎อน้ี”  ดร.อารยันตอบยิ้มๆ   
“สีหน๎า...ทําทาง...น้ําเสียงของบุรุษที่มีความรักนั้นเหมือนกันทั้งโลก  ไมํวําเป็น

ชนชาติไหน  ภาษาไหน  มนุษย๑ชํางเป็นสัตว๑โลกที่แปลก...ตรงที่รู๎วําความทุกข๑คอยอยูํ
ตรงปลายทางก็ยังอุตสําห๑เดินเข๎าไปหา” 

              (มนตรา. 2552 ,176-177)  
             

ทั้งๆ ที่ดร.ภาธรก็รู๎ดีอยูํเต็มอกวําถึงอยํางไรรวิปรียาก็ไมํมีทางได๎หวนคืนกลับมาใช๎ชีวิตด้ังเดิม
ได๎  แตํดร.ภาธรก็ยังมีความหวังและความฝันที่จะได๎พบอีกครั้ง  นับเป็นความทุกข๑ทรมานอันเกิดจาก
ความรักที่แท๎จริง  ดร.ภาธรมีความรักกับรวิปรียาซึ่งเป็นนางฟ้า  เป็นความรักที่ไมํมีวันเป็นไปได๎  แตํก็
มิอาจหักห๎ามใจได๎ทําให๎มีความกระวนกระวายใจ  มีความเศร๎าหมองซึ่งเป็นความทุกข๑ที่ได๎รับเมื่อต๎อง
พลัดพรากจากสิ่งที่รัก   

 
ในเรื่อง ปลายเทียน  แสนตรีเพชรกล๎าเป็นทหารติดตามอารักขาเจ๎าสร๎อยสุมาลี  ให๎พ๎นจาก

ขุนแผนที่จะจับเจ๎าสร๎อยสุมาลีไปกรุงศรีอยุธยาเพื่อเป็นบาทบริจาริกาของพระพันวษา  เจ๎าสร๎อยสุมาลี  
นางหล๎า  นางลูน  พี่เลี้ยงทั้งสองคน  และแสนตรีเพชรกล๎า  ตามวงศ๑เมืองผู๎ที่เข๎าไปในโลกวรรณคดีมา
สูํโลกปัจจุบัน  แสนตรีเพชรกล๎าได๎พบและรักเกาลัด  เมื่อขุนแผนตามมาจากโลกวรรณคดีสูํโลกปัจจุบัน  
ขุนแผนทําร๎ายแสนตรีเพชรกล๎าจนเสียชีวิต  แสนตรีเพชรกล๎าแสดงความทุกข๑ที่ต๎องจากเกาลัด  คนรัก
ไป  ดังนี้ 
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‚ถ๎าหากเจ็บเพยีงแผลยังแก๎หาย 
เจ็บแคกํายชีวาไมํอาสัญ 
แตํเจ็บยิ่งกวาํตายวายชีวัน 
เจ็บต๎องจากจอมขวัญพรากกันไกล‛ 

(ปลายเทียน . 2549 , 460) 

  
แสนตรีเพชรกล๎า  มีใจที่ยึดมั่นในความรักที่มีให๎เกาลัด  ซึ่งในตอนแรกเกาลัดไมํรู๎  จึงทําให๎

แสนตรีเพชรกล๎ามีความทุกข๑  กระวนกระวายใจ  จนถึงกับทํามนตร๑สะกดเพื่อให๎ตนเองสมหวังในความ
รัก  เมื่อแสนตรีเพชรกล๎าถูกขุนแผนทําร๎ายวําสิ่งที่เจ็บปวดมากกวําความตาย คือ ความเจ็บปวดที่ต๎อง
พลัดพรากจากเกาลัด แสดงให๎เห็นถึงทุกข๑ที่เกิดจากการพลัดพรากจากสิ่งที่รัก 

 
 ในเรื่อง  จากฝันสู่นิรันดร คําพูดของคุณเชื้อที่บวชเป็นพระภิกษุ  แสดงหลักธรรมผํานบท
สนทนาโดยตรง  เพื่อเป็นข๎อคิดแกํผู๎อํานวําทุกสิ่งทุกอยํางที่เกิดเพราะใจของเราเอง  ไมํมีใครทําให๎ทุกข๑
หรือสุขได๎นอกจากใจของเรา   
 

  คุณเชื้อนิ่งไปนิดหนึ่ง  สายตาบอกความเห็นอกเห็นใจมากขึ้น  แล๎วตอบช๎าๆ  วํา               
‚การพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์  การประสบกับสิ่งที่ไม่รักเป็นความทุกข์   ทุกข๑นั้น
เป็นของคูํกับปุถุชนผู๎ยังมีรักโลภโกรธหลง  เมื่อสิ่งใดไมํเป็นอยํางใจก็เกิดความทุกข๑  อยําวําแตํ
ประสกเลย  อาตมาเองก็ทุกข๑มากมายแล๎ว  ทุกข๑ขนาดที่วําไมํใชํคิดจะฆําตัวตายอยํางเดียว  
อยากจะฆําคนอื่นให๎ตายไปเสียด๎วย  เพราะเขาทําให๎เสียใจ  อับอาย  แค๎นใจแสนสาหัส‛ 

(จากฝันสํูนิรันดร .  2547 , 550) 
  

 จากตัวอยํางข๎อความ  “การพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์  การประสบกับสิ่งที่ไม่รักเป็น
ความทุกข์”   แสดงหลักธรรมความทุกข๑ที่เกิดจากความรัก  ซึ่งเป็นของที่อยูํคํูกับปุถุชนที่ยังมีความรัก
โลภ โกรธ หลง  ดังเชํน  ตรัยต๎องพลัดพรากจากการะเกด  เป็นการพลัดพรากซึ่งเกิดจากความตาย   
สํวนคุณเชื้อมีความทุกข๑ที่เกิดจากการยึดมั่นในความรัก  เมื่อคํูหมั้นหนีไปมีชายอ่ืน  จึงบวชเพื่อดับทุกข๑     
 
 ในเรื่อง  แดนดาว  สราลัยประสบความทุกข๑ที่เกิดจากการต๎องพลัดพรากจากความรัก  เมื่อ 
สราลัยหลุดเข๎าไปในมิตทิี่กรุงศรีอยุธยาไมํเสียกรุง  สราลัยพบและมีความรักกับพสันต๑  พสันต๑พยายาม
ทําให๎สราลัยตัดใจจากเขา  เพราะต๎องการให๎สราลัยกลับไปยังมิติที่จากมา  ไมํต๎องการให๎สราลัยได๎รับ
อันตรายในมิตินี้  แตํสราลัยเข๎าใจวําพสันต๑ไมํได๎รักเหมือนอยํางที่เธอรักเขา  และหลอกใช๎ให๎เป็น
เครื่องมือในการทดลอง  สราลัยจึงมีความเสียใจจากการกระทําของพสันต๑  
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  ...การถํายทอดฮอร๑โมนบางอยํางด๎วยการรํวมเพศจะทําให๎ผมเหมือนคุณก็ได๎  หรือ
มิฉะน้ันคุณก็เหมือนผม  กํอนหน๎านี้ผมไมํมีโอกาสจะทําได๎  แตํก็ดีใจที่ยังไมํสายจนเกินไป‛ 
 ถ๎อยคําของเขายิ่งกวําสายฟ้าฟาดลงมาตรงหน๎า  สราลัยได๎แตํตะลึงงัน  แข็งไปทั้งตัว
เหมือนถูกสาป 
 ‚...แปลวํา...คุณทําลงไปเพื่อทดลองทางวิทยาศาสตร๑เทํานั้นเองรึ…‛ 
 ...น้ําตาเริ่มไหลรินออกมาอีกอยํางไมํอาจหักห๎ามได๎  สราลัยปลํอยให๎มันไหลรินออกมา
เรื่อยๆ  ชะล๎างคราบของความสกปรกที่บัดนี้หลํอนร๎ูสึกดังตราดําผนึกอยูํทั้งตัว  น้ําตาอาจจะทํา
ให๎ตัวหลํอนสะอาดขึ้น...อยํางน๎อยก็ลบล๎างมือของเขา...ตัวของเขาออกไปจากความทรงจํา 
 ‚เพราะฉันรักคุณและคิดวําคุณรักฉัน  คุณเส่ียงชีวิตเพื่อฉัน...ไมํนึกเลยวํา  ดร.พสันต๑     
ชัยฤกษ๑  เลํนละครเกํงขนาดนี้  คุณเป็นคนมีแตํสมอง  ไมํมีความรู๎สึก...‛ 
 
 ...สราลัยตัวส่ันไปหมด...ความตื่นเต๎นระคนหวาดหวั่นระคนความหวัง  ทุกอยํางพลํุง
พลํานขึ้นมาพร๎อมๆ  กัน  จนหญิงสาวเหมือนกับจะหน๎ามืดล๎มลงเสียตรงนั้น  หลํอนบอกตัวเอง
วําหลํอนทนรับไมํไหว...ทั้งความหวังและความสิ้นหวังในเวลาเดียวกัน 

(แดนดาว.  2552, 306, 311) 

 
สราลัยประสบความทุกข๑ที่เกิดจากการต๎องพลัดพรากจากความรัก  พสันต๑พยายามทําให๎ 

สราลัยเลิกรัก  เพราะต๎องการให๎สราลัยกลับไปยังมิติที่จากมา  สราลัยเสียใจกับการกระทําของพสันต๑    
และเสียใจที่ต๎องจากพสันต๑คนรักไป  ซึ่งแท๎จริงแล๎วพสันต๑มีความทุกข๑จากความรักเชํนเดียวกัน         
 
 ในเรื่อง  ดอกแก้วการะบุหนิง  เจ๎าชายสุหราปาตีมีความรักตํอเจ๎าหญิงกิระณา  แตํเมื่อ  
เจ๎าหญิงกิระณาเลือกที่จะแตํงงานกับเจ๎าชายอัสมาร๑ผู๎เป็นรายาแหํงคีรียา  จึงทําให๎เจ๎าชายสุหราปาตี
ได๎รับความทุกข๑ที่เกิดจากการไมํสมหวังในสิ่งที่รักแปรเปลี่ยนเป็นความแค๎นและทําร๎ายทุกคนที่ทําให๎
ตนผิดหวัง   
 

  ‚ไมํจริง  เธอรักฉันตํางหาก  อัสมาร์แย่งเธอไปจากฉัน...ถ้าหากว่าฉันฆ่าเขาได้
เสียตั้งแต่คร้ังนั้น...ตั้งแตํฉันตามเขากับเธอเข๎าไปในป่า  จําได๎ไหม...ฉันก็ไมํต๎องทนทุกข๑
ทรมานอยูํนานถึงยี่สิบปี‛ 
  ดูเหมือนองค๑รานีเองก็เพิ่งประจักษ๑แจํมแจ๎งในพระทัย  ถึงกับครางออกมาเบาๆ 
  ‚ฉันนึกไมํถึงเลย...เธอลอบเข๎ามาใกล๎ที่ประทับเพื่อจะลอบปลงพระชนม๑ไมํใชํเพื่อ
มาหาฉัน...นี่ไมํใชํเจ๎าเสือตัวนั้น   คนท่ีต๎องถูกหามออกจากป่าคงเป็นอัสมาร๑   ไมํใชํเธอ‛ 

(ดอกแก๎วการะบุหนิง.  2553, 345-346) 
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 เจ๎าชายสุหราปาตีเป็นผู๎ที่มีความทุกข๑จากการพลัดพรากสิ่งที่เป็นที่รัก  เจ๎าชายสุหราปาตี  
แอบหลงรักเจ๎าหญิงกิระณา  เมื่อไมํสมปรารถนาในความรัก  เจ๎าชายสุหราปาตีพยายามกระทําให๎ตน
สมความปรารถนา  โดยวางแผนฆํารายาอัสมาร๑  บุคคลที่เกี่ยวข๎อง  และบุคคลที่ขัดขวางความรัก  
แสดงให๎เห็นวําเจ๎าชายสุหราปาตีไมํมีความสุขในการดํารงชีวิตเลย  คอยระแวงกลัวคนอ่ืนจะรู๎เกี่ยวกับ
ความผิดท่ีตนทําไว๎  เจ๎าสุหราปาตีมิได๎สมหวังในความรักจนกระทั่งเสียชีวิต  ซึ่งเป็นความทุกข๑จากการ
พลัดพรากสิ่งที่เป็นที่รักของเจ๎าชายสุหราปาตี  
  
 จากแนวคิดพุทธศาสนาเรื่องไตรลักษณ๑ที่ปรากฏในนวนิยาย  ผู๎แตํงนําเสนอแนวคิดเรื่อง 
อนิจจตา  แสดงความไมํเที่ยงแท๎ของสรรพสิ่ง  ดังเชํนที่เจ๎าชายศรุตมองเห็นสภาพบ๎านเมืองที่
เจริญรุํงเรืองแล๎วก็เสื่อมสลายลง  การเสียชีวิตของการะเกด  และความไมํเที่ยงแท๎ในฐานะการงาน  
การเงิน  ดังที่รัชต๑ประสบ  แนวคิดพุทธศาสนาเรื่องทุกข๑  แบํงเป็น  2  ประการ  คือ  ทุกข๑ที่เกิดจากการ
ยึดมั่นถือมั่น  และทุกข๑ที่เกิดจากการพลัดพรากสิ่งที่รัก  ทุกข๑ที่เกิดจากการยึดมั่นถือมั่น  ดังเชํน  เชื้อที่
มีความทุกข๑เพราะยึดมั่นในความรัก  เจ๎าฟ้าทิพฉายมีความทุกข๑เพราะยึดมั่นในคําสัญญา ทุกข๑ที่เกิด
จากการพลัดพรากสิ่งที่รัก   
 
5. อบายมุข  6 
                 พระธรรมปิฎก  (25346:78)  ให๎ความหมายของอบายมุข 6  วํา  คือ ‚ช่องทางของความ
เสื่อม, ทางแห่งความพินาศ, เหตุย่อยยับแห่งโภคทรัพย์  ได้แก่  ด่ืมน้ าเมา เที่ยวกลางคืน เที่ยวดูการ
เล่น เล่นการพนัน คบคนชั่วเป็นมิตร และเกียจคร้านการท างาน” 
 แก๎วเก๎านําเสนอแนวคิดพุทธศาสนาเรื่องอบายมุข  6   โดยระบุไว๎ชัดเจนในบทสนทนาของตัว
ละครในนวนิยายจํานวน  6  เรื่อง  ได๎แกํ   คนเหนือดวง    หนุ่มทิพย ์  จงกลกิ่งเทียน  แต่ปางก่อน  
หน้ากากดอกซ่อนกลิ่น  และผ้าทอง    

ตัวอยํางนวนิยายของแก๎วเก๎าที่แสดงแนวคิดพุทธศาสนาเรื่องกิเลสที่ทําให๎เกิดความทุกข๑   
ผู๎วิจัยจะยกตัวอยําง  5  เรื่อง  ได๎แกํ  คนเหนือดวง  หนุ่มทิพย ์ จงกลกิ่งเทียน  แต่ปางก่อน  และ  
หน้ากากดอกซ่อนกลิ่น 

   
             ในเรื่อง  คนเหนือดวง  ปรากฏตอนที่ลินจงชวนโพนไปเที่ยวกลางคืนในเมือง  แล๎วไปมีเรื่อง
ชกตํอยกับกลุํมวัยรุํนอันธพาล   มีการชี้ ให๎ เห็นโทษของการเข๎าไปเกี่ยวข๎อ งกับอบายมุข 6                 
ในบทสนทนาของตัวละคร  ดังนี้ 
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‚เอ็งอยําเถียงข๎า  ไมํมีใครบังคับเอ็งนะเว๎ย  เอ็งสมัครใจไปเองก็ทําเรื่องเองด๎วย  คน

อื่นนํะมันเป็นสํวนประกอบ  เอ็งถามข๎าวํามันจะมียังงี้อีกไหม  ข๎าก็ตอบวําตราบใดที่เอ็งยัง
เกี่ยวข๎องกับอบายมุข  6  ประการ  คือ  กินเหล้า  เที่ยวกลางคืน  เที่ยวดูการละเล่น  
ติดการพนัน  คบคนชั่ว  เกียจคร้านการท างาน  ชีวิตเองก็ต้องเดือดร้อนอยู่เสมอไม่
หลีกพ้น‛ 

  (คนเหนือดวง .  2551 ,82-83) 
 

ข๎อความ  ‚อบายมุข  6  ประการ คือ  กินเหล้า  เที่ยวกลางคืน  เที่ยวดูการละเล่น  ติดการพนัน  
คบคนชั่ว  เกียจคร้านการท างาน...”  แสดงให๎เห็นหลักธรรมอบายมุข  6  ประการ  ในที่นี้ได๎แกํ  การ
เที่ยวกลางคืน  เป็นทางแหํงความเสื่อมที่ไมํควรเข๎าไปเกี่ยวข๎อง  เพราะจะกํอให๎เกิดความเดือดร๎อน  
ดังที่โพนประสบคือไปเที่ยวกลางคืนในเมืองกับลินจงแล๎วไปมีเรื่องชกตํอยกับกลุํมอันธพาลจนได๎รับ
บาดเจ็บทั้งตัวเขาและลินจง 

แก๎วเก๎าแสดงให๎เห็นวําการเที่ยวกลางคืนมิได๎ให๎คุณประโยชน๑แกํผู๎ประพฤติเลย  มีแตํจะเกิด
โทษ  ซึ่ง  พระธรรมปิฏก  (2538 : 79)  ได๎กลําวถึงโทษของการเที่ยวกลางคืน  6 ประการ คือ1. ชื่อวํา
ไมํรักษาตัว  2. ชื่อวําไมํรักษาลูกเมีย  3. ชื่อวําไมํรักษาทรัพย๑สมบัติ  4. เป็นที่ระแวงสงสัย  5. เป็น  
เป้าให๎เขาใสํความหรือขําวลือ  และ 6. เป็นทางมาของเรื่องเดือดร๎อนเป็นอันมาก  แก๎วเก๎าได๎นํา
แนวคิดนี้มากลําวไว๎อยํางชัดเจน  ดังนี้ 

 
โพนยังไมํทันตอบ  ก็ได๎ยินเสียงอธิบายยืดยาวตํอไปเหมือนแกกําลังเทศน๑ 

‚เที่ยวกลางคืน  มีโทษ  6  อย่าง  คือ  หนึ่งเป็นการไม่รักษาตัว  สอง  เป็นการไม่รักษา
ลูกเมีย  ใครยังไม่มีเมียก็ให้นึกถึงพ่อแม่  พี่น้อง  ย่ายายทางบ้านเอาไว้แทนก็ได้  ข้าไม่
ว่า  สาม  เป็นการไม่รักษาทรัพย์สินเงินทอง  สี่  เป็นที่ระแวงสงสัย  ห้า  เป็นเป้าให้
เขาใส่ความหรือข่าวลือ  สมัยนี้เอ็งก็รู้ว่าลือกันได้ทุกเร่ืองซะด้วย  ข้อหก  เป็นทางมา
ของเรื่องเดือดร้อนเป็นอันมาก...‛ 

   (คนเหนือดวง . 2551 , 60) 
 

โทษของการเที่ยวกลางคืน  มี 6  อยําง  คือ  หนึ่งเป็นการไมํรักษาตัว  สองเป็นการไมํ
รักษาลูกเมีย  ใครยังไมํมีเมียก็ให๎นึกถึงพํอแมํ  พี่น๎อง  ยํายาย  สามเป็นการไมํรักษาทรัพย๑สินเงินทอง  
สี่เป็นที่ระแวงสงสัย  ห๎าเป็นเป้าให๎เขาใสํความหรือขําวลือ  และหกเป็นทางมาของเรื่องเดือดร๎อนเป็น
อันมาก  การนําเสนอโทษของการเที่ยวกลางคืนซึ่งตรงกับเหตุการณ๑ที่ตัวละครได๎รับ  จึงเป็นการยืนยัน
วําการเที่ยวกลางคืนเป็นโทษอยํางแท๎จริง 
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ในเรื่อง  หนุ่มทิพย์  แก๎วเก๎านําเสนอหลักธรรมเรื่องอบายมุข  โดยนําเสนอเป็นฉากในนรกที่
เดํนภูมิไปพบเป็นป้ายชื่อสถานที่อโคจร  เป็นแหลํงอบายมุขคือทางแหํงความเสื่อม  ผู๎ที่เข๎าไปเกี่ยข๎อง
จะได๎รับแตํความเดือดร๎อนไมํมีความสุข  สถานที่ ดังกลําวได๎แกํ  อาบอบนวด  บํอนกาสิโน         
บาร๑อะโกโก๎  ดังนี้ 

 
หํางตัวผมไปประมาณร๎อยเมตร  มีป้ายอันใหญํสีขาวเขียนด๎วยตัวหนังสือสะท๎อนแสง  ที่ดูแดงจ๎า

ราวกับเปลวไฟลุกวูบวาบอยูํทุกนาทีวํา 
‚ทางไปนรก‛ 
และต่ําลงมาหนํอย  เขียนไว๎ด๎วยตัวหนังสือเล็กกวํานิดหนํอย 
‚อาบอบนวด‛ 
‚บํอนคาสิโน‛ 
‚บาร๑อะโกโก๎‛ 

 (หนํุมทิพย๑ . 2549 , 27) 
 

จากตัวอยํางป้ายชื่อสถานที่ตํางๆ  ที่อยูํในนรก   ได๎แกํ  อาบอบนวด  บํอนคาสิโน           
บาร๑อะโกโก๎  เป็นสถานที่อโคจรในทางพุทธศาสนา  เป็นสถานที่เที่ยวกลางคืน  เป็นแหลํงการพนัน  ซึ่ง
เป็นสิ่งที่จัดอยูํในอบายมุข  6   ทางแหํงความเสื่อมที่นําความเดือดร๎อนมาสูํผู๎ที่เข๎าไปเกี่ยวข๎อง   

 
แก๎วเก๎าเสนอภาพการลงโทษในนรก  โดยให๎ผู๎ที่ตกนรกมีความเพลิดเพลินในอบายมุข  ซึ่งมี

ความหมายวําทางแหํงความเสื่อม  สัตว๑นรกหลงในอบายมุขจนอดอยากหิวโหย  เพราะนําบุญกุศลที่
ได๎รับมาเลํนการพนันจนหมดตัว  กลายเป็นเปรตทุกข๑ทรมาน 

 
สมัยนู๎น...ใครตกนรกก็ลงกระทะทองแดง...ลงกระทะหนักๆเข๎า  มันบอกวําน้ําอุํนดี  

หายเมื่อยหายขบ...พระยายมทํานก็วําชักไมํได๎เรื่องเสียแล๎ว  ลงโทษวิธีใหมํดีกวํา...ใครแทง
หวยก็แทงไปเถอะไม่มีถูก...มีบุญ...ก็เอามาแลกเป็นเงินแทงหวย  บางทีญาติพี่น้องเขา
ตักบาตรท าบุญมาให้  เอาของกินมาแทงหวยซะหมดก็มี  ตัวเองก็ผอมหัวโตกลายเป็น
เปรต... 

(หนํุมทิพย๑ . 2549 , 35-36) 
 

การพนันเป็นหนึ่งในอบายมุข  6  เป็นชํองทางของความเสื่อมและความพินาศ  ทําให๎ผู๎ที่เข๎า
ไปข๎องเกี่ยววิบัติพินาศ ดังเชํน ดวงวิญญาณในนรกที่ติดการพนันเมื่อได๎บุญมาก็เอาแทงหวยจนหมด
ตัวไมํมีกิน  ผอมกลายเป็นเปรต 
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ในเรื่อง  จงกลกิ่งเทียน  ละมํอมป้าของอัพภันดร๑  เป็นผู๎วางแผนให๎อัพภันดร๑เข๎าไปหลอกลวง 
เทียนกันยาเพื่อยักยอกทรัพย๑  โกงเอาทรัพย๑สินของเทียนกันยา  ละมํอมเอาทรัพย๑สินของเทียนกันยาไป
ขายเพื่อนําเงินไปเลํนการพนัน   
 
  นางละมํอมไมํเคยสนใจวําเครื่องประดับของเทียนกันยามีราคามากน๎อยเทําใด บางที 

เสียไพํมากๆ  นางก็ถอดให๎ขาไพํหรือเจ๎ามือไปด๎วยเงินแล๎วแตํ          อีกฝ่ายจะตีราคาได๎เงินมา 
น๎อยนิดก็ยอม  เงินส่ีพันที่หญิงสาววางลงมาให๎จึงทําให๎นางกระหยิ่มยิ้มยํองวําได๎แพงกวําขาย
เจ๎าของบํอน 
 นางถอดเข็มติดเส้ือและตุ๎มหูให๎อยํางไมํอิดเอื้อน  รับเงินส่ีพันบาท  แล๎วให๎รถจอดลงหน๎าซอยที่นาง
จะเดินเข๎าไป  พร่ําขอบอกขอบใจหญิงสาวอีกหลายคํา  กํอนลงจากรถ  

                  (จงกลกิ่งเทียน.2553, 546) 
 

 และอีกตัวอยํางหนึ่ง  ละมํอมถูกคนร๎ายเข๎ามาฆําในบ๎าน  ซึ่งศลเชื่อวําละมํอมถูกฆําเพราะ
เป็นหนี้สินในบํอนการพนันแล๎วไมํมีเงินใช๎หนี้  
 

‚แมํละมํอมอยูํมาอีกสักปีกวําๆได๎ ก็ถูกคนร๎ายเข๎ามาฆําในบ๎าน  ตํารวจสันนิษฐานวําชิง
ทรัพย๑  เพราะห๎องหับถูกรื้อค๎นกระจัดกระจาย  แตํคุณปู่เชื่อวําถูกฆําเพราะเป็นหน้ีสินในบํอนแล๎วไมํ
มีเงินใช๎  ตอนนั้นแมํละมํอมหมดตัว  เงินท่ีขายบ๎านได๎ก็เอาไปละลายในบํอนหมด‛ 

                                                                                 (จงกลกิ่งเทียน.2553, 605) 
 

 แก๎วเก๎าแสดงแนวคิดพุทธศาสนาเรื่องอบายมุข  6  การเลํนการพนัน  แสดงให๎เห็นวํา  การ
เลํนการพนันเป็นทางแหํงความเสื่อม  เป็นสาเหตุที่ทําให๎สิ้นเนื้อประดาตัวเป็นหนี้สิน  เห็นได๎จาก
ละมํอมที่ติดการพนันและเสียการพนันจนต๎องถอดเครื่องประดับที่ใสํติดตัวมา  เชํน  สร๎อยคอ    เข็มขัด
ทอง  จํานําในบํอนการพนัน  แสดงให๎เห็นวําการพนันทําให๎หมดเนื้อหมดตัวและในตอนท๎ายละมํอม
ได๎รับโทษของการเข๎าไปข๎องเกี่ยวกับอบายมุข  คือโดนฆําตาย  แสดงให๎เห็นวําผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับการ
พนันซึ่งเป็นข๎อหนึ่งในอบายมุข  6  จะได๎รับความเดือดร๎อน  ความพินาศ 
 
 ในเรื่อง  แต่ปางก่อน  คุณหญิงสวรรยาคํูครอง  ม.ร.ว.จิรายุส  เป็นผู๎ที่ใช๎เงินทองฟุ่มเฟือย   
กํอหนี้สินจากการเลํนพนัน  จนเจ๎าหนี้มาทวงหนี้กับคุณชายจิรายุส  ในที่สุดต๎องเลิกกิจการโรงเรียน
เพราะเงินทองไมํพอใช๎  ปัญหาที่เกิดขึ้นทําให๎คุณหญิงสวรรยากับคุณชายจิรายุสหยําขาดจากกัน  
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‚คุณหญิงไมํใชํวําแตํงตัวเกํงอยํางเดียว แตํใช๎เงินสารพัดจนฉันเองก็ไมํทราบอะไรบ๎าง ‛ 
อาจารย๑กาบทองทบทวน  เธอไมํพยายามซํอนเร๎นความไมํชอบหน๎าสวรรยา  ‚แตํที่แนํๆ  คือเธอเลํน
การพนันไงเลํา  ทีแรกนะก็เลํนไพํกันเฉพาะหมูํเพื่อนฝูงแล๎วตํอมาก็เข๎าบํอน...โอ๏ย!  หมดเงินไปบางที
เป็นหมื่นเป็นแสน  คุณชายก็ตามใช๎หนี้ไปสิ  ไมํใช๎ก็ไมํได๎‛ 

(แตํปางกํอน.2551, 319) 
 

 แก๎วเก๎าแสดงแนวคิดพุทธศาสนาเรื่องอบายมุข  6  แสดงให๎เห็นโทษของการข๎องเกี่ยวกับการ
พนัน  เห็นได๎จากคุณหญิงสวรรยาติดการพนัน  จนเป็นหนี้เป็นสินมากมาย  เป็นสาเหตุของการ
ทะเลาะเบาะแว๎งระหวํางสามีภรรยาจนหยําร๎างแยกทางกันในที่สุด  การเข๎าไปเกี่ยวข๎องกับอบายมุขนํา
ความพินาศ  ยํอยยับมาสูํผู๎ที่เกี่ยวข๎อง  สูญเสียทรัพย๑สินเงินทองจนเป็นหนี้เป็นสิน  และยังทําให๎
ครอบครัวได๎รับความเดือดร๎อน 
 
 ในเรื่อง  หน้ากากดอกซ่อนกลิ่น  เมื่อไมํมีสามีและลูกเลี้ยงอยูํในบ๎านแล๎ว  มาลีวรรณไป
เที่ยวกลางคืน  สถานที่ที่มาลีวรรณไปแตกตํางจากสถานที่เที่ยวกลางคืนทั่วๆ ไป  สถานที่นี้จะมีเด็ก
หนุํมๆ  มาคอยรับแขก  และนั่งคุยเป็นเพื่อนแขก  มาลีวรรณพาเด็กหนุํมๆกลับมารํวมหลับนอนที่บ๎าน
หลายครั้ง  โดยแตํละครั้งเป็นเด็กหนุํมๆ ที่ไมํซ้ําคนเดิม  แมํบ๎านและเด็กรับใช๎ในบ๎านตํางก็เอือมระอา
ในพฤติกรรมของนายสาว  นําไปพูดกันถึงพฤติกรรรมที่ไมํเหมาะสมของนายจ๎างก็มี  และรายหลังสุดที่
มาลีวรรณพามาที่บ๎านนั้น  มอมยามาลีวรรณจนไมํรู๎สึกตัวจากนั้นก็ปลดเอาทรัพย๑สิน  และระหวํางที่
กําลังจะหลบหนี  แสนภูมิแจ๎งความและนําตํารวจขึ้นมาจับตัวไว๎ได๎ 

 
บัดนี ้ ความลําพองใจอยํางหน่ึง  บวกกับความหนักสมองเรื่องแสนภูมิอีกอยํางหน่ึง  ทําให๎

มาลีวรรณไมํปิดบังอีกตํอไป  คนในบ๎านทุกคนไมํมีปากมีเสียง  แม๎ทุกคนจะตาค๎างในตอนแรกที่เห็น
หลํอนพา  ‘หนํุมเอ๏าะๆ’  มาค๎างอยํางหน๎าตาเฉย  แตํมาลีวรรณก็กําราบวํา 

‚เรื่องของฉัน  ใครปากมาก  ถูกไลํออก‛ 
คนในบ๎านจึงปิดปากอยํางสนิทเวลาอยูํตํอหน๎า  แม๎แตํแมํบ๎านเองก็จําต๎องหลบตา  เดิน

เงียบกริบไปทําตามคําส่ังเวลา  ‘น๎องชาย’  คนใดคนหนึ่งต๎องการอะไรเป็นพิเศษตั้งแตํเงินทองไปจน
อาหารการกิน... 

 
‚พี่เมาแล๎วมั้ง  ลงนอนกํอนเถอะพี่‛... 
 
...มาลีวรรณตัวอํอนไปมา  ไมํรู๎ตัวแม๎วําแหวนเพชรทั้งสองมือถูกรูดออกไปหยํอนลงใน 
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กระเป๋า  เชํนเดียวกับนาฬิกาข๎อมือฝังเพชรและตุ๎มหู  กระเป๋าถือซึ่งวางกลิ้งอยูํข๎างตัวถูกเปิด  เทคว่ํา
จนของภายในหลํนกระจัดกระจาย  เงินสดในกระเป๋าเหลืออยูํปึกใหญํถูกดึงออกไปจนเกล้ียง 

(หน๎ากากดอกซํอนกลิ่น. 2552, 470-471) 
 

แก๎วเก๎าแสดงแนวคิดพุทธศาสนาเรื่องอบายมุข 6  และโทษของการเที่ยวกลางคืน  เห็นได๎จาก
มาลีวรรณมีพฤติกรรมเที่ยวกลางคืน  คือ  ไปเที่ยวคลับและพาเด็กผู๎ชายมารํวมหลับนอนที่บ๎าน  
กํอให๎เกิดโทษของการเที่ยวกลางคืน  ซึ่งโทษของการเที่ยวกลางคืน  มีโทษ 6 ประการ คือ1. ชื่อวําไมํ
รักษาตัว  2. ชื่อวําไมํรักษาลูกเมีย  3. ชื่อวําไมํรักษาทรัพย๑สมบัติ  4. เป็นที่ระแวงสงสัย  5. เป็นเป้า  
ให๎เขาใสํความหรือขําวลือ  และ 6. เป็นทางมาของเรื่องเดือดร๎อนเป็นอันมาก  แก๎วเก๎าได๎นําแนวคิดนี้
มากลําวไว๎อยํางชัดเจน  เห็นได๎จากพฤติกรรมของมาลีวรรณที่พาเด็กหนุํมๆ  เข๎ามาในบ๎าน  ทําให๎เป็น
ที่ครหาของคนรับใช๎  และเด็กหนุํมรายลําสุดก็พยายามที่จะรูดทรัพย๑  เป็นการทําให๎เสียทรัพย๑สินและ
นําความเดือดร๎อนมาสูํตนเอง   

 
แนวคิดพุทธศาสนาเรื่องอบายมุข  6  และโทษที่ได๎รับจากการเข๎าไปข๎องเกี่ยวในอบายมุข 6  

ที่ปรากฏในนวนิยาย  5  เรื่อง  ดังเชํนโพนกับลินจงได๎ประสบในเรื่องคนเหนือดวง  คือ  มีเรื่องชกตํอย
กับกลุํมอันธพาล  ละมํอมในเรื่องจงกลกิ่งเทียน  และคุณหญิงสวรรยาในเรื่องแต่ปางก่อน  เป็นผู๎ที่
แสดงให๎เห็นการข๎องเกี่ยวกับอบายมุข 6  เรื่องการเลํนพนัน  และโทษของการติดการพพนัน  จนทําให๎
เป็นหนี้เป็นสิน  เกิดการทวงหนี้เป็นเหตุให๎ครอบครัวแตกแยก  หรือการฆํากันตาย  มาลีวรรณในเรื่อง
หน้ากากดอกซ่อนกลิ่น  มีพฤติกรรมเที่ยวกลางคืนจนเป็นเหตุให๎เป็นที่ครหา  และนําความเดือดร๎อน
มาสูํตนเอง  สํวนในเรื่องหนุ่มทิพย์นั้นมีการนําเอาสถานที่ที่เป็นแหลํงอโคจร  แหลํงอบายมุขมา
เปรียบเทียบเป็นสถานที่ที่อยูํในนรก  คือ  ผู๎ที่เข๎าไปข๎องเกี่ยวจะมีแตํความวิบัติ  พินาศ  แก๎วเก๎า
ต๎องการแสดงให๎เห็นวําการข๎องเกี่ยวกับอบายมุข 6  ไมํมีประโยชน๑ใดเลยตํอผู๎ประพฤติอีกทั้งยังนํา
ความเดือดร๎อนมาสูํตนเอง  ครอบครัว  และคนใกล๎ชิด 
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6. โลกธรรม  8  
พระสุตตันตปิฎก  อังคุตตรนิกาย  สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต  โลกธรรมสูตร   (2514 : 

218)  ปรากฏคําสอน  โลกธรรม 8 คือ   
 

‚[๙๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย  โลกธรรม  8 ประการนี้ ยํอมหมุนไปตามโลก และโลกยํอม
หมุนไปตามโลกธรรม 8 ประการ 8 ประการเป็นไฉน คือ ลาภ 1 ความเส่ือมลาภ 1 ยศ 1 ความ
เส่ือมยศ 1 นินทา 1 สรรเสริญ 1 สุข 1 ทุกข๑ 1 ดูกรภิกษุทั้งหลาย       โลกธรรม 8 ประการนี้แล 
ยํอมหมุนไปตามโลก และโลกยํอมหมุนไปตามโลกธรรม 8 ประการน้ี ฯ  

 ธรรมในหมูํมนุษย๑เหลํานี้ คือ ลาภ 1 ความเส่ือมลาภ 1 ยศ 1 ความเส่ือมยศ 1 นินทา 1 
สรรเสริญ 1 สุข 1 ทุกข๑ 1 เป็นสภาพไมํเที่ยง ไมํแนํนอน มีความแปรปรวน เป็นธรรมดา  แตํทําน
ผ๎ูเป็นนักปราชญ๑ มีสติ ทราบธรรมเหลํานั้นแล๎ว พิจารณาเห็นวํามีความแปรปรวนเป็นธรรมดา  
ธรรมอันนําปรารถนา ยํอมย่ํายีจิตของทํานไมํได๎ ทํานยํอมไมํยินร๎ายตํออนิฏฐารมณ๑ ทํานขจัด
ความยินดีและความยินร๎ายเสียได๎จนไมํเหลืออยูํ อนึ่ง ทํานทราบทางนิพพานอันปราศจากธุลี 
ไมํมีความเศร๎าโศก เป็นผ๎ูถึงฝ่ังแหํงภพยํอมทราบได๎อยํางถูกต๎อง ฯ...‛   

 

การนําเสนอแนวคิดพุทธศาสนาเรื่องโลกธรรม  8  ได๎แกํ  การนําเสนอหลักธรรมที่แสดงความ
ไมํเที่ยง  ความไมํแนํนอน  มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาของโลก   
  การนําหลักโลกธรรม  8  มาใช๎ในการดํารงชีวิตของตัวละคร  เพื่อให๎ผู๎อํานเข๎าใจหลักธรรม  เห็น
ตัวอยํางในการใช๎หลักธรรมในการดําเนินชีวิตจากพฤติกรรมของตวัละคร 

นวนิยายของแก๎วเก๎า  ปรากฏการนําเสนอพุทธศาสนาเรื่องโลกธรรม  8  ในลักษณะดังกลําว  
จํานวน  6  เรื่องได๎แก ํ  เงาพราย  อธิษฐาน  วสันต์ลีลา  จอมนาง  เรือนนพเก้า  และนางทิพย ์
 

ในเรื่อง  เงาพราย  รัชต๑ชายหนุํมผู๎เพียบพร๎อมไปด๎วยทรัพย๑สมบัติและรูปสมบัติ  ครอบครัว
ของรัชต๑มีธุรกิจเกี่ยวกับหมูํบ๎านจัดสรร  สํวนรัชต๑มีบริษัทของตนเองที่รับดูแลเกี่ยวกับตกแตํงภายใน  
รัชต๑มีฐานะที่ร่ํารวยและเป็นหนุํมหลํอ  มีแฟนสาวสวยที่มีฐานะทัดเทียมกัน  วันหนึ่งเหตุการณ๑กลับ
พลิกผันเมื่ออยูํๆ  พํอของรัชต๑เสียชีวิต  บริษัทของรัชต๑เจอพายุเศรษฐกิจโหมกระหน่ํา  จนตกตํ่าถึงขีด
สุด  บ๎านและทรัพย๑สินของครอบครัวรัชต๑ถูกนําออกขายเพื่อใช๎หนี้  ฐานะของรัชต๑จากนักธุรกิจหนุํม
แปรเปลี่ยนเป็นชายหนุํมผู๎ที่แทบจะสิ้นเนื้อประดาตัว  เมื่อรัชต๑หมดเนื้อหมดตัวแล๎ว  พิมหญิงสาวของ
รัชต๑ก็ตีตัวออกหํางไป 
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บ๎านชํองและทรัพย๑สินของลูกเมียที่เหลืออยูํ  ถูกนําออกขายเพื่อใช๎หน้ีก๎อนมหึมาฐานะของ
รัชต๑พลิกผันจากนักธุรกิจหนํุมรุํงเรืองเฟื่องฟู  กลายเป็นผ๎ูบาดเจ็บสาหัสในวงการ  เก็บตัวจากเพื่อน
ฝูงและคนรู๎จัก  จะขอความชํวยเหลือจากใครก็ไมํได๎… 

‚...เรื่องธุรกิจการค๎า นึกวําดีก็กลับร๎าย  ไมํทันร๎ูตัว  อะไรร๎ายๆ  มันก็พรูเข๎ามาเป็นแถว  แตํ
เราก็ไมํท๎อหรอกนะ  มันร๎ายได๎  วันหนึ่งมันก็คงจะกลับเป็นดีได๎‛ 

             (เงาพราย.2553, 206,208) 
 

จากชีวิตของรัชต๑ที่ประสบความแปรผันทางธุรกิจ  แก๎วเก๎าแสดงให๎เห็นแนวคิดพุทธศาสนา
เรื่องโลกธรรม  8  อยํางชัดเจนคือ  มีลาภ  เสื่อมลาภ  เห็นได๎จากรัชต๑เคยมีความร่ํารวยจากการ
ประกอบธุรกิจหมูํบ๎านจัดสรร  มีบริษัทรับตกแตํงภายใน  แตํด๎วยความผันผวนทางธุรกิจ  ทําให๎รัชต๑
กลายเป็นผู๎ที่เกือบสิ้นเนื้อประดาตัว  ต๎องขายบ๎านเพื่อนําเงินมาชดใช๎หนี้สิน  เหตุการณ๑ข๎างต๎นแสดง
ถึงความไมํแนํนอนของสรรพสิ่ง  มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา  
 

ในเรื่อง  อธิษฐาน  หลวงกีรติโยธาเป็นข๎าราชการในสมัยปลายรัชกาลที่  6 ถึงรัชกาลที่  7  
เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  หลวงกีรติโยธาได๎รับผลกระทบไปด๎วยแม๎จะยังได๎ทํางานใน
ตําแหนํงเดิมแตํก็ไมํได๎ก๎าวหน๎าอยํางเมื่อกํอน  หลวงกีรติโยธาทําใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงไมํได๎
กลายเป็นคนหงุดหงิดงําย   
   

 ความเปล่ียนแปลงในทางดีของคุณประพจน๑  เป็นเรื่องควบคูํมากับความเปล่ียนแปลง
ในทางร๎ายของเกื้อ  แม๎วําไมํมีเหตุสัมพันธ๑กันโดยตรงก็ตาม 

 ดวงของชายหนุํมตกวูบลงทันทีที่เปล่ียนผ๎ูเป็นใหญํในงานราชการ  เพราะผ๎ูใหญํที่
เคยสนันสนุนสามีของศรีก็คํอยๆ ทยอยกันหลุดรํวงไปจากเก๎าอี้สําคัญกลายเป็นบุคคลกลํุมใหมํเข๎า
มาแทนที ่

 หลายคนในจํานวนนั้นรู๎เรื่องการเมินเฉยที่เกื้อแสดงตํอประพจน๑ในยามลําบาก  จึง
คลายความไว๎วางใจที่มีตํอชายหนุํมอยํางเห็นได๎ชัด  เขายังโชคดีอยูํมากที่ยังทํางานอยูํที่เดิมได๎โดย
ไมํกระทบเทือนตําแหนํงการงานมากนัก  แตํก็เป็นการย่ําอยูํกับที่  ไมํได๎ก๎าวหน๎าอยํางเมื่อกํอน 

 เกื้อกลายเป็นคนหงุดหงิด  ฉุนเฉียวงํายเพราะทําใจไมํได๎กับปัญหาที่เกิดขึ้น   ทําให๎
ภรรยารู๎สึกหนักใจไมํน๎อย  ทั้งที่ตัวเธอเองไมํได๎รู๎สึกกระทบกระเทือน  เพราะฐานะในครอบครัวก็ยัง
อยูํอยํางสบายๆ  เหมือนเกํา  เพียงแตํไมํมีหน๎าไมํมีตาเทําเมื่อกํอนเทํานั้นเอง 

     (อธิษฐาน.2553, 297) 

  
หลวงกีรติโยธาเป็นข๎าราชการมียศ  มีตําแหนํง  เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ยศ  ตําแหนํงที่
เคยมีก็หมดไป  คนที่เคยนับหน๎าถือตาก็หายไป  แสดงให๎เห็นความไมํเที่ยงแปรปรวนเป็น 



 103 

 
ธรรมดา  ซึ่งหลักธรรมในโลกธรรม  8  กลําววํา  มียศ  เสื่อมยศ  เป็นของคูํกับไมํมีอะไรจีรังยั่งยืน 
 

ในเรื่อง  วสันต์ลีลา  เพลินได๎รับพรพิเศษผู๎หญิงเฟย๑ให๎ได๎พบความรู๎สึกที่แท๎จริงของคนรอบ
ข๎างที่มีตํอเพลิน  ซิลเวียซึ่งเป็นผู๎หญิงเฟย๑ได๎ให๎สร๎อยคริสตัลรูปหัวใจสีขาวแกํเพลิน  เมื่อเพลินสวม
สร๎อยเส๎นนี้แล๎วจะไมํมีใครจําเพลินได๎  เพลินจะเป็นเพียงผู๎หญิงธรรมดาคนหนึ่ง  ซึ่งเพลินต้ังชื่อวํา  
สริน  ทําให๎เพลินพบวําแท๎จริงแล๎วเพื่อนที่เพลินคิดวําดีกลับไมํมีความจริงใจให๎กับเพลินเลย  ดังเชํน  
ภัค  พี่ชายบุญธรรมของเพลิน  เมื่ออยูํตํอหน๎าเพลินหรือในที่สาธารณะ  ภัคเป็นสุภาพบุรุษ  สุภาพ
อํอนโยนและใจดี  แตํแท๎จริงแล๎วภัคโกรธเกลียดเพลินมาก  เพราะริษยาที่เพลินจะได๎เป็นผู๎ครอบครอง
กิจการและทรัพย๑สมบัติทุกอยํางด๎วยความชอบธรรม  ถูกต๎องตามกฎหมาย  ซึ่งภัคได๎กลําวความรู๎สึกนี้
กับชานนคํูหมั้นของเพลิน  
 

‚พูดตามกฎหมายแล๎ว  บุตรบุญธรรมก็มีสิทธิ์เทํากับลูกจริงๆ‛  เขาระบายความในใจ
ออกมา  ‚แล๎วถ๎าพูดกันด๎วยเหตุผล  พี่ทําอะไรตํอมิอะไรให๎คุณพํอคุณแมํได๎มากกวําเพลินไมํรู๎วํากี่
สิบเทํา  ทั้งเรื่องเรียน  เรื่องงาน  ทุกอยําง   ไมํเคยให๎ผิดหวัง  แตํ...มันก็ไอ๎ข๎อเดียวที่สวรรค๑ลําเอียง
เข๎าข๎างเพลินนั่นแหละ  คือพี่ไมํได๎เกิดมาจากมดลูกเขา  เพราะยังงี้ ...แม๎แตํเรียกเพลิน  ก็ต๎องเรียก
คุณเพลินทุกคํา!‛ 

                     (วสันต๑ลีลา. 2552, 272) 
 

นินทา-สรรเสริญ  เป็นหลักธรรมที่คํูกับโลก  เห็นได๎จากภัคได๎เลําแสดงความในใจ  ความรู๎สึก
ของตนเองที่มีตํอเพลินและครอบครัวของเพลิน  น้ําเสียงของภัคแสดงความคับแค๎นใจในบุญวาสนา
ของตนเอง  ภัคนินทาเพลินน๎องสาวในลักษณะดูถูกดูแคลนและแสดงความรังเกียจให๎ชานนคํูหมั้นของ
เพลินฟัง  แก๎วเก๎าแสดงให๎เห็นวําการนินทาวําร๎ายเป็นเรื่องธรรมดาคํูกับโลก  ตราบใดที่มนุษย๑ยังมี
ความรู๎สึกรัก  โลภ  โกรธ  หลง  และการยึดมั่นถือมั่น  การนินทา-สรรเสริญจึงเป็นของคํูกันที่มีความไมํ
เที่ยงแท๎  แปรเปลี่ยนไปตามอารมณ๑ของบุคคล 
   

ในเรื่อง  จอมนาง นายพลอาสนะกระทําปฏิวัติซ๎อนการปฏิวัติของนายพลชิตณรงค๑  และวาง
ระเบิดฆํานายพลชิตณรงค๑  นายพลอาสนะแสดงความทะเยอทะยานต๎องการเป็นประธานาธิบดีของ
เมืองหงสา  โดยการหักหลังเจ๎าชายทินมณิก  เจ๎าชายผู๎สําเร็จราชการ  และอาศัยคําสั่งเจ๎าชายทิน
มณิกให๎ปลงพระชนม๑เจ๎าฟ้าหงสา  แตํเจ๎าฟ้าหงสาวางแผนซ๎อนแผนนายพลอาสนะ  ทําให๎พระองค๑
รอดพ๎นจากการปลงพระชนม๑  และสามารถจับกุมตัวนายพลอาสนะได๎  
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นายพลอาสนะมิได๎ตอบรับ  ดวงหน๎าอันอิดโรยของเขานั้นมีแววประหลาดแฝงอยูํเชํนกัน  
‚ข๎าพระพุทธเจ๎าขึ้นมาได๎ถึงที่สูงสุดแล๎ว เรื่องจะลดต่ําลงไปกวํานี้ยํอมจะทําไมํได๎‛ เขาตอบด๎วยเสียง
เฉยเมย ปราศจากความยินดียินร๎ายอีกตํอไป ‚ข๎าพระพุทธเจ๎ามิได๎ด๎อยไปกวํา  ใต๎ฝ่าละอองฯเลย  
ด๎วยสติปัญญาความสามารถ  หากแตํเสียเปรียบด๎วยข๎าพระพุทธเจ๎าเป็นสามัญชน  จึงไมํมีบารมี
เทียบเทําเจ๎าฟ้าหงสาในสายตาประชาชน  ถ๎าหากวําใต๎ฝ่าละอองฯ  ทรงกลําวโทษข๎าพระพุทธเจ๎า  
ยํอมไมํมีใครในหงสากล๎าเข๎าข๎างให๎ข๎าพระพุทธเจ๎าพ๎นผิดไปได๎  ไมํวําแท๎จริงจะมีคนเห็นด๎วยมาก
ย๎อยเพียงใด...‛ 

 
‚ข๎าพระพุทธเจ๎าไมํอาจอยูํตํอไปอยํางผ๎ูปราชัยได๎‛  เขาเอํยตอบออกมาส้ันๆ ทวําเด็ดเดี่ยว

อยูํในที  ‚ถ๎าอยํางนั้น  แปลวําแกจะเลือกทางออกอยํางอื่น‛ เจ๎าฟ้าหงสาเลิกพระขนงน๎อยๆ  
 ‚พะยํะคํะ‛  เขายังตอบด๎วยเสียงเชํนเดิม  ‚กํอนตายนักโทษยํอมมีสิทธิ์ร๎องขอได๎ประการหนึ่ง  
ข๎าพระพุทธเจ๎าทูลขอวิธีที่จะตายด๎วยมือของตนเอง  เพราะไมํมีมือผ๎ูใดในหงสาควรคูํกับการปลิด
ชีวิตข๎าพระพุทธเจ๎า‛ 

          (จอมนาง. 2552, 555, 556) 
 

แก๎วเก๎าแสดงแนวคิดพุทธศาสนาเรื่องโลกธรรม 8  ในเรื่องการมียศ  เสื่อมยศ  เห็นได๎จาก
นายพลอาสนะ  ที่มียศทางทหารสูงสุด  แตํไมํพอใจในสิ่งที่เป็นอยูํ  มีความทะเยอทะยานอยากใน
ตําแหนํงที่สูงกวํา  คือ  เปลี่ยนแปลงการปกครองและจะต้ังตนเป็นประธานาธิบดีคนแรกของประเทศ  
แตํเมื่อนายพลอาสนะกระทําการไมํสําเร็จ  ถูกเจ๎าฟ้าหงสาและพระญาติคุมตัวไว๎      นายพลอาสนะ
รับไมํได๎กับความพํายแพ๎  การหมดอํานาจ  ยศถาบรรดาศักด์ิ  จึงฆําตัวตาย 

 
ในเรื่อง  เรือนนพเก้า  ผอบแก๎วแตํงงานกับเจ๎าคุณรัชดาปริวรรต  เป็นคุณหญิงรัชดา

ปริวรรต  เพียบพร๎อมไปด๎วยยศศักด์ิ  และเงินทอง  ทํานเจ๎าคุณรักคุณหญิงมาก  เมื่อรู๎วําคํูหมั้นเกํา
เสียดายที่คุณหญิงแตํงงานกับเจ๎าคุณ  ทํานก็ยิ่งรักยิ่งภูมิใจวําทํานได๎คุณหญิงมาครอบครอง  แตํ
คุณหญิงรัชดาปริวรรตกลับทําให๎เจ๎าคุณรัชดาปริวรรตขายหน๎าโดยการหนีตามคํูหมั้นไป  เจ๎าคุณรัชดา
ปริวรรตให๎คนออกตามหาและเอาตัวกลับมาได๎  ความรักที่เจ๎าคุณมีให๎คุณหญิงหมดไป  เจ๎าคุณสั่งให๎
รื้อเรือนหอไปปลูกที่นครไชยศรี  แล๎วให๎คุณหญิงไปอยูํที่นั่นเพียงลําพัง 

 
‚แตํในท่ีสุด  คุณหญิงก็กลับมาหรือคะ?‛ 
‚คํะ  กลับมา  แตํเจ๎าคุณทํานไมํรับเป็นคุณหญิงอยํางเดิมนะคะ  ทํานให๎รื้อเรือนหอไปปลูกไกลลิบ
ลับท่ีนครไชยศรี  แล๎วให๎คุณหญิงไปอยูํที่น่ันคนเดียวทํานไมํไปอยูํด๎วย‛ 

          (เรือนนพเกา๎. 2550, 96) 
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แก๎วเก๎าแสดงให๎เห็นแนวคิดพุทธศาสนาเรื่องโลกธรรม  8  คือ  มียศ  เสื่อมยศ  เห็นได๎จาก  
เมื่อผอบแก๎วแตํงงานกับเจ๎าคุณรัชดาปริวรรต  ได๎เป็นคุณหญิงรัชดาปริวรรต  มีความเพียบพร๎อมทั้งยศ
ศักด์ิ  และเงินทอง  แตํผอบแก๎วประพฤติตนไมํเหมาะสม  คบชู๎สูํชาย  เจ๎าคุณจึงสั่งให๎ย๎ายเรือนหอ  
และนําตัวคุณหญิงรัชดาปริวรรตไปกักบริเวณไว๎ที่นครไชยศรี  ซึ่งเป็นสถานที่ที่อยูํไกลผู๎คนมาก  
ตําแหนํงคุณหญิงของผอบแก๎วก็ไมํมีความหมาย  แก๎วเก๎าแสดงให๎เห็นวํายศถาบรรดาศักด์ิ  เป็นสิ่งที่
ไมํยืนยงถาวร  เมื่อดํารงอยูํในตําแหนํงที่สูงแตํประพฤติไมํเหมาะสม  ยศถาบรรดาศักด๑ที่ได๎มาก็เสื่อม
ถอยลงไปได๎  

 
ในเรื่อง  นางทิพย์  แก๎วเก๎าแสดงให๎เห็นวํา  ลาภยศเป็นหนึ่งในโลกธรรม  8  นั่นคือ  มีความ

เจริญและความเสื่อม  ปรากฏวําหลังจากพลเอกชาลีเสียชีวิตไปแล๎ว คนที่เคยอยูํแวดล๎อมตํางก็หาย
หน๎าไปหมด ทําให๎ดร.ภาธรนึกถึงคําพูดของคุณหลวงไพรัชพากพิจารณ๑ผู๎เป็นพํอ ดังนี้ 

 
‚ของที่เจริญได๎ก็เส่ือมได๎  คุณพํอทํานพูดเอาไว๎แบบนี้  ฉันวําตรงเผงทีเดียว  มีลาภก็

เสื่อมลาภ  มียศก็เสื่อมยศ‛ 
(นางทิพย๑ . 2548 , 558) 

 

 หลักธรรมโลกธรรม 8 ที่แสดงความเป็นธรรมดาของโลกที่มนุษย๑ต๎องประสบ ดังที่คุณหญิง
ทรงศิริ ภรรยาของพลเอกชาลีต๎องประสบหลังจากที่พลเอกชาลีเสียชีวิต ลาภ ยศ ของคุณหญิงที่ได๎ตาม
ตําแหนํงหน๎าที่ของสามีก็พลอยหยุด หมดตามลมหายใจของพลเอกชาลีผู๎เป็นสามีไปด๎วย 
  

แก๎วเก๎าแสดงแนวคิดพุทธศาสนาอยํางชัดเจนในเรื่องโลกธรรม  8   คือ  มีลาภ-เสื่อมลาภ  มี
ยศ-เสื่อมยศ  สรรเสริญ-นินทา  สุข-ทุกข๑  เป็นหลักธรรมที่แสดงความไมํเที่ยงแท๎  ความแปรปรวนเป็น
ธรรมดาโลก  ในเรื่อง  เงาพราย  รัชต๑ชายหนุํมที่มีความก๎าวหน๎าในการงานแตํแล๎วก็เกิดความแปรผัน
ทางด๎านเศรษฐกิจรัชต๑แทบจะสิ้นเนื้อประดาตัว  แตํด๎วยความมีสติจึงทําให๎รัชต๑ทําใจได๎วําทุกสิ่งทุก
อยํางไมํเที่ยงแท๎แนํนอน  เมื่อมีเงินทองมากมายได๎  สิ่งเหลํานั้นก็หมดไปได๎เชํนกัน  ในเรื่อง  อธิษฐาน  
หลวงกีรติโยธาเป็นข๎าราชการในปลายรัชกาลที่ 6 เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475  
หลวงกีรติโยธาได๎รับความกระทบกระเทือนคือไมํมีความก๎าวหน๎าในหน๎าที่การงาน  หลวงกีรติโยธาทํา
ใจไมํได๎กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นวํามียศ  เสื่อมยศ  เป็นของคํูกัน  เป็นธรรมดา  หลวงกีรติโยธาจึง
กลายเป็นคนที่ฉุนเฉียวเจ๎าอารมณ๑  ในเรื่อง  วสันต์ลีลา  สร๎อยคริสตัลที่เพลินได๎รับจากซิลเวีย  ทําให๎
เพลินเข๎าใจโลกมากขึ้น  เพลินได๎รับรู๎หลักพุทธศาสนาวําเมื่อมีสรรเสริญ  ก็มีนินทา  คนที่อยูํรอบๆตัว
เพลินไมํมีใครจริงใจกับเพลิน  พอลับหลังตํางก็นินทาเพลิน  ทําให๎เพลินใช๎ชีวิตอยํางมีสติมากขึ้น  ใน



 106 

เรื่อง  จอมนาง  นายพลอาสนะเป็นผู๎ที่มียศทางทหารสูงสุดของประเทศ  แตํก็ยังไมํพอใจในสิ่งที่ตนมี
อยูํ  เมื่อนายพลอาสนะถูกจับวําเป็นผู๎ทรยศตํอเจ๎าฟ้าหงสา  นายพลอาสนะทําใจรับไมํได๎กับการเป็น
นักโทษของแผํนดิน  จึงฆําตัวตาย  ในเรื่อง  เรือนนพเก้า  ผอบแก๎วเป็นผู๎วางตัวไมํเหมาะสมกับ
ตําแหนํง และฐานะของตนเอง  จึงทําให๎ยศถาบรรดาศักด์ิหมดไป  แม๎จะยังคงใช๎คําวําคุณหญิงนําหน๎า
ชื่อ  แตํความนําเชื่อถือ  ความศรัทธาจากคนรอบข๎างก็ไมํมีและทําให๎เจ๎าคุณรัชดาปริวรรตพลอยเสื่อม
เสียเกียรติไปด๎วย  แก๎วเก๎าแสดงให๎เห็นวําโลกธรรม 8  เป็นสิ่งที่แสดงให๎เห็นความไมํเที่ยงแท๎  ความไมํ
จีรังยั่งยืน  มีความแปรปรวน  เป็นธรรมดาโลก  ผู๎ที่มีสติก็จะดํารงอยูํได๎  แตํผู๎ที่ยึดติดในลาภ  ยศ  
สรรเสริญ  สุข  เมื่อประสบเหตุพลิกผันไมํสามาถทําใจได๎ก็อาจจะเสียสติ  หรือไมํอาจดํารงอยํูได๎ 
 
7. หิริโอตตัปปะ 
 พระธรรมปิฎก  (2538 : 25)  ได๎อธิบายความหมายหลักธรรม  “หิริ”  และ  “โอตตัปปะ”  วํา  
หิริ ความละอายแกํใจ คือละอายตํอความชั่ว  โอตตัปปะ ความกลัวบาป  ความเกรงกลัวตํอทุจริต  
ความเกรงกลัวความชั่วเหมือนกลัวอสรพิษ ไมํอยากเข๎าใกล๎  พยายามหลีกให๎หํางไกล   แก๎วเก๎า
นําเสนอหลักธรรมเรื่องหิริโอตตัปปะอันเป็นธรรมค๎ุมครองโลก  5 เรื่อง  ได๎แกํเรื่อง  พิมมาลา         
คนเหนือดวง  ทางเทวดา  นิรมิต  และ เงาพราย   
 
  ในเรื่อง  พิมมาลา  เมื่อน้ํานวลเลําพฤติกรรมของเมลานีกับเพรียวชายหนุํมที่ตัวเองหลงรัก
วําทั้งสองกําลังกอดกันอยูํ  น้ํานวลตกใจและเสียใจในพฤติกรรมของเพรียวมาก   
 

‚น้ําพูดอะไรน๎ายังจับต๎นชนปลายไมํติด  หมายความวําเราไปจับผิดใครสักคนเขาได๎นํะหรือ  
แล๎วเขาทั้งที่รู๎วําเราจับได๎  ก็เฉยๆ  เป็นทองไมํรู๎ร๎อน  ยังงั้นใชํไหม‛ 

‚ใชํคํะ‛  หลานสาวรีบรับคํา  โลํงใจที่ไมํต๎องอธิบายมากกวํานี้ 
ฟ้างามยิ้ม  ตอบเนิบๆ 
‚คนที่ทําทุจริตแล๎วยังทําไมํรู๎ไมํชี้  เรียกวําไม่มีหิริโอตตัปปะ  หิริ  คือ  ความละอายที่จะ

ท าชั่ว  โอตตัปปะ  คือ  ความเกรงกลัวบาป‛ 
       (พิมมาลา . 2548 , 109)   

 
แก๎วเก๎าใช๎หลักธรรมหิริโอตตัปปะมาอธิบายลักษณะนิสัยของเพรียวที่น้ํานวลเห็น คือ เพรียว

ทําเป็นทองไมํรู๎ร๎อน ไมํสํานึกผิดทั้งที่น้ํานวลเห็นเพรียวกับเมลานีกําลังกอดกัน  หลังจากน้ํานวลเห็น
เหตุการณ๑ที่เกิดขึ้น  เพรียวออกจากงานเลี้ยงไปโดยไมํมีการกลําวคําขอโทษ  หรือแสดงความเสียใจกับ
เหตุการณ๑ที่พลาดพลั้งทําในสิ่งที่ไมํสมควร  แสดงให๎เห็นวําเพรียวเป็นผู๎ที่ไมํมีความละอายใจและเกรง
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กลัวตํอบาป  จึงกระทําพฤติกรรมที่ไมํเหมาะสม  ทําให๎น้ํานวลมีความผิดหวังและเสียใจในการกระทํา
ของเพรียวมาก 
 
 ในเรื่อง  คนเหนือดวง  โพน  น๎าโหน  และน้ําหอม  เดินทางเข๎าป่าไปเพื่อตามเผําเพชรให๎
กลับไปจัดการปัญหาในบริษัท  โพน  น๎าโหน  และน้ําหอม    หยุดพักอยูํกลางป่า  โพนมองเห็น        
เผําเพชรมาเรียกโพนจึงตามออกไปจนไปถึงหมูํบ๎านหนึ่ง  แล๎วเผําเพชรก็หายไป  มีหญิงสาวชาวบ๎าน
มาเชิญชวนให๎โพนขึ้นไปพักผํอนบนบ๎าน  ซึ่งโพนเกือบจะตกลงใจ  แตํโพนก็นึกเป็นหํวงน๎า โหนกับ
น้ําหอมที่นอนอยูํกลางป่า  อีกทั้งนึกถึงคําสอนของน๎าโหน  โพนจึงเดินทางกลับไปยังที่พักพบวําน๎าโหน
นั่งรอโพนอยูํ  น๎าโหนกลําวกับโพนวําหมูํบ๎านที่โพนไปพบเป็นหมูํบ๎านเสือสมิง 
 

โพนอยากจะก๎าวเท๎าไปข๎างหน๎า  แตํก็ก๎าวไมํออก  นึกถึงหมอดู  และน้ําหอมซึ่งนอนหลับ
อยูํข๎างกองไฟขึ้นมาทันที  ตาแกํคนหน่ึงกับหญิงสาวอีกคนหนึ่ง...เกิดอันตรายขึ้นมา  ใครจะชํวยได๎
ทัน  น๎าโหนแกจะมีปัญญาปั้นนิทานโกหกให๎เสือลายพาดกลอนฟังอยูํได๎หรือ  ถ๎ามันจะคาบไปละก็ 

โพนก็รีบบอกวํา  ‚น๎องสาวขึ้นบ๎านไปเถอะ  ฉันกลับไปหาเพื่อนกํอน   อยูํไมํไกลนี้หรอก‛  
หลํอนทําทําจะคัดค๎าน  แตํวําโพนก็ไมํฟังแล๎ว  รีบถอยหํางออกมาแล๎วหมุนตัวกลับเดินจ้ําอ๎าวไมํ
เหลียวหลัง  จนกลายเป็นวิ่งเสียด๎วยซ้ํา 

คราวนี้เดินเดาสํุมไปแท๎ๆ ไมํนานเทําไร  โพนก็ใจขึ้นเมื่อเห็นกองไฟริบหรี่อยูํข๎างหน๎า  เรํง
ฝีเท๎าอีกครูํเดียวก็กลับมาถึงที่เดิม  ทุกอยํางยังคงสงบเงียบเหมือนไมํมีอะไรเกิดขึ้น 

          (คนเหนือดวง. 2551, 310-311) 
 

แก๎วเก๎าแสดงแนวคิดพุทธศาสนาเรื่องหิริโอตตัปปะ  คือ  ความละอายใจตํอการทําความชั่ว  
และความเกรงกลัวตํอบาป  เห็นได๎จากโพนมีความละอายใจที่จะทําชั่ว  เมื่อนึกถึงคําสอนของน๎าโหน  
โพนจึงรอดพ๎นอันตรายจากเสือสมิง 

 
ในเรื่อง  ทางเทวดา  สาแคนมีโอกาสพบคนร๎ายที่ทําร๎ายและปล๎นเงินเขาไป  บัดนี้คนร๎ายคน

นั้นกลับมาเป็นคนไข๎ของเขา  อารมณ๑ชั่ววูบของสาแคนต๎องการปลํอยให๎คนไข๎ตายไปเสีย  เพราะเป็น
อันธพาลอยูํไปก็ไมํมีประโยชน๑  แตํสาแคนก็ดึงสติกลับมาและสํานึกได๎วําต๎องชํวยชีวิตคนไข๎  สาแคน
จึงลงมือชํวยเหลือจนคนไข๎ของเขาปลอดภัย 

 
สาแคนเชื่อวํากระสุนคงจะถูกที่ม๎าม  ทําให๎เลือดออกมาก  ทางเดียวที่จะชํวยชีวิตได๎คือ

ต๎องรีบตัดม๎ามออกให๎เร็วที่สุด  แตํนั่นแหละเมื่อนึกถึงที่โดนมันทําร๎าย  แคํเงินเพียงยี่สิบเหรียญที่พก
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ติดตัวไป  สาแคนนึกอยากกดปลํอย  กดปลํอย  ให๎นานๆ  หลายๆ  ครั้ง  ดูแล๎วสะใจดี  อยํางน๎อยก็
แก๎แค๎นท่ีทําร๎ายตนเองจนเห็นดาวเห็นเดือน 

ความคิดนี้ผํานเข๎ามาในสมอง  เพียงวูบเดียว  สาแคนก็ให๎คําตอบได๎...แม๎ยากเย็นอยูํบ๎าง  
แตํก็เด็ดเดี่ยว   

อยําเลย...ถ๎าเสียเวลาตรงนี้นานเทําไร   ก็ถึงขีดที่ยากจะชํวยชีวิตไว๎ได๎มากเทํานั้น  
โดยจรรยาแพทย๑  บัดนี้เขาคือผู๎ชํวยชีวิต  ไมํใชํเหยื่อที่จะตามมาแก๎แค๎นจองเวรกัน  เขาไมํ

ควรจะเอาตัวเองเป็นผ๎ูตัดสินใครวําสมควรอยูํหรือตาย  แม๎มีโอกาสเหมาะๆที่จะทําได๎ก็ตามที 
                  (ทางเทวดา. 2549, 80) 

 

แก๎วเก๎าแสดงแนวคิดพุทธศาสนาเรื่องหิริโอตตัปปะ  เห็นได๎จากสาแคนมีความละอายใจที่จะ
ปลํอยให๎คนไข๎ของเขาเสียชีวิตไปตํอหน๎าตํอตา  ด๎วยความเกรงกลัวตํอบาปและด๎วยจรรยาบรรณ
แพทย๑  สาแคนก็ได๎รับความสุขใจ  สบายใจที่เอาชนะความโกรธแค๎นที่อยูํในใจไปได๎ 

 
ในเรื่อง  นิรมิต  ภูวงได๎เนรเทศตัวเองไปอยูํบ๎านบนภูเขา  โดยสละความสุขจากที่อยูํอัน

หรูหราสําหรับเจ๎าหอหน๎า  โดยมีสุมาคําได๎เตือนสติเกี่ยวกับความรักที่มีตํอใกล๎รุํงให๎ภูวงกลับไปหา  
ใกล๎รุํง  ภูวงจึงเขียนจดหมายระบายความรู๎สึกทั้งหมดให๎ใกล๎รุํงได๎อําน  ในเนื้อหานั้นนอกจากจะ
บรรยายความรู๎สึกที่มีตํอใกล๎รุํงแล๎วยังเลําถึงผลที่ภูวงได๎รับจากการเนรมิตภังคี  ไทวัน   
 

...ผมละอายตัวเอง  นอกจากทําให๎คุณลําบากแสนสาหัสแล๎ว  ผมยังเป็นตัวการพรากคน
ที่สุดรักไปจากคุณ  ผมขอสาบานวําไมํเคยคิดเลยวําจะทําให๎ไทวันตายไปในลักษณะเดียวกับภังคี  
ผมตํางหากที่ควรจะตายไปกับปีศาจที่ผมสร๎างขึ้นมา  แล๎วไทวันควรจะอยูํเป็นตัวแทนของผม  เขา
จะสร๎างสรรค๑สิ่งที่งดงามได๎อีกมาก  เพราะเขาไมํโงํเขลาไมํเห็นแกํตัวอยํางผม...   

                  (นิรมิต. 2549, 660-661) 
 

ภูวงมีความละอายตํอบาปที่ตนสร๎างขึ้น  ไมํวําจะเป็นความต้ังใจหรือไมํได๎ต้ังใจก็ตาม  ภูวง
ยอมรับและเสียใจ  เสียดายกับทุกสิ่งทุกอยํางที่เกิดขึ้น  และพร๎อมที่จะแก๎ไขด๎วยแนวทางของความจริง
ที่เป็นธรรมดาของมนุษย๑โลก  ความปลอดภัยของคนอ่ืน  ของบ๎านเมืองและประโยชน๑สํวนรวม  จะต๎อง
มากํอนประโยชน๑สํวนตนเพียงฝ่ายเดียว 

 
ในเรื่อง  เงาพราย  ศักยะแสดงความเกรงกลัวและละอายตํอบาปที่จะปลํอยให๎เจ๎าพรายฆํา

คุณตาของเรน  ศักยะจึงปลํอยให๎รัชต๑แยํงไม๎เท๎าที่เขาแยํงมาจากคุณตา  นําไปชํวยเหลือคุณตา  เมื่อ
พรายพบวําศักยะทรยศตํอมัน  พรายจึงหันกลับไปฆําศักยะ 
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แรงของศักยะมีมากกวํา  ไม๎เท๎าหลุดจากมือคุณตา  จนเจ๎าตัวใจหายวาบ... 
 
...รํางใครคนหน่ึงโถมพรวดเข๎ามาในห๎อง  รัชต๑กลับมาทันได๎ยินเสียงร๎องของคุณตา  เพียง

เห็นก็เข๎าใจทั้งหมด  ชายหนุํมเหลือบมองไม๎เท๎าในมือของศักยะ  ไมํเสียเวลาคิด  แตํกระชากมันออก
จากมือเพื่อนเกํา 

ศักยะไมํได๎รั้งไว๎  เขาปลํอยมืออยํางงํายดาย  ด๎วยสํานึกสุดท๎าย...   
                  (เงาพราย. 2553, 451) 

 
ตอนท๎ายของเรื่องเมื่อศักยะสูญเสียแมํไป  ทําให๎ศักยะเข๎าใจความรู๎สึกของผู๎ที่ต๎องสูญเสีย

บุคคลอันเป็นที่รัก  เมื่อเห็นคุณตาของเรนกําลังจะถูกเจ๎าพรายฆํา  ศักยะมีความละอายใจที่ทําให๎   
คุณตาของเรนกําลังจะเสียชีวิตเพราะตน  เมื่อรัชต๑เข๎ามาแยํงไม๎เท๎าไปจากศักยะ  จึงสามารถแยํงมาได๎
อยํางงํายดาย  และชํวยชีวิตคุณตาของเรนให๎ปลอดภัยจากเจ๎าพราย 

 
แก๎วเก๎าแสดงแนวคิดพุทธศาสนาเรื่องหิริโอตตัปปะอยํางชัดเจนในเรื่องความเกรงกลัว  และ

ละอายตํอบาป   ในเรื่อง  พิมมาลา  แก๎วเก๎าใช๎หลักธรรมหิริโอตตัปปะมาอธิบายลักษณะนิสัยของ
เพรียว  ในเรื่อง  คนเหนือดวง  แสดงให๎เห็นผลของการประพฤติตนที่มีความเกรงกลัวและละอายตํอ
บาป  ในเรื่อง  ทางเทวดา  สาแคนมีความละอายใจที่จะปลํอยให๎คนไข๎ของเขาเสียชีวิตไป              
ตํอหน๎าตํอตา  ในเรื่อง นิรมิต  ภูวงมีความละอายตํอบาปที่สร๎างขึ้น  และพร๎อมที่จะแก๎ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นด๎วยตนเอง  และในเรื่อง   เงาพราย  ศักยะมีความโลภ  และไมํมีความละอายใจ  เกรงกลัวตํอ
การทําบาป  ทําให๎คนรอบตัวได๎รับความเดือดร๎อน  
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8. บุญกิริยาวัตถุ  10    
พจนานุกรมพุทธศาสน์  ฉบับประมวลศัพท์ (2546 : 89)  อธิบายความหมายของ               

บุญกิริยาวัตถุ  10  วํา  คือ 
  ‚การดําเนินตามทางแหํงการทําความดีอยํางหนึ่งใน  10  อยําง  ประกอบด๎วย   

1.ทานมัย  ทําบุญด๎วยการให๎ปันส่ิงของ  2.  สีลมัย  ทําบุญด๎วยการรักษาศีลหรือประพฤติ
ดี  3. ภาวนามัย  ทําบุญด๎วยการเจริญภาวนา  4. อปจายนมัย  ทําบุญด๎วยการประพฤติ
อํอนน๎อม  5. เวยยาวัจจมัย  ทําบุญด๎วยการชํวยขวนขวายรับใช๎  6. ปัตติทานมัย  ทําบุญ
ด๎วยการเฉล่ียสํวนแหํงความดีให๎แกํผ๎ูอื่น  7. ปัตตานุโมทนามัย  ทําบุญด๎วยการยินดีใน
ความดีของผ๎ูอื่น  8. ธัมมัสสวนมัย  ทําบุญด๎วยการฟังธรรมศึกษาหาความรู๎  9. ธัมมเทส
นามัย  ทําบุญด๎วยการส่ังสอนธรรมให๎ความรู๎   10.ทิฎฐุชุกัมป์  ทําบุญด๎วยการทํา
ความเห็นให๎ตรง‛ 

 

แก๎วเก๎านําเสนอหลักธรรมที่เป็นที่ ต้ังแหํงการทําบุญหรือการทําความดีในนวนิยายเรื่อง        
คนเหนือดวง  โพนพาน้ําหอมเดินเข๎าไปในหอสมุดญาณศาสตร๑  ซึ่งเป็นหอสมุดที่สร๎างขึ้นมาใหมํของ
วัดที่โพนเคยไปนั่งรับดูดวง    โพนมองเห็นหุํนขี้ผึ้งมีสัดสํวนขนาดเทําคนจริง    ซึ่งก็คือน๎าโหนหรือ   
พระยาญาณศาสตร๑ที่คอยพร่ําสอนให๎โพนเป็นคนดี  ประพฤติดี  อยูํในศีลธรรม  ด๎านหลังของหุํนขี้ผึ้ง
เป็นเรื่องจารึกบุญกิริยาวัตถุ  10  ดังนี้ 

 
มรรคนายกเปิดหน๎าตํางบานถัดไปอีก  แสงสวํางกระจายเข๎ามาเกือบทั่วห๎อง

มืดสลัว  ทําให๎ตัวหนังสือไทยเป็นแถวๆ  บนแผํนไม๎ด๎านหลังปรากฏตัวลอยเดํนราวกับจะ
โลดมาสํูตาโพนทีละตัว 

บุญกิริยาสิบอยํางคือ 
หน่ึง  ทานมัย  ทําบุญด๎วยการให๎ทรัพย๑สิ่งของ   
สอง  ศีลมัย     ทําบุญด๎วยการรักษาศีล 
สาม  ภาวนามัย  ทําบุญด๎วยการเจริญภาวนา   
ส่ี  อปจายนมัย  ทําบุญด๎วยการประพฤติสุภาพอํอนน๎อม   
ห๎า  ไวยาวัจจมัย  ทําบุญด๎วยการชํวยขวนขวายบําเพ็ญประโยชน๑ 
หก  ปัดตติทานมัย  ทําบุญด๎วยการชํวยให๎ผ๎ูอื่นมีสํวนรํวมในการทําความดี 
เจ็ด ปัตตานุโมทนามัย  ทําบุญด๎วยการพลอยยินดีในการทําความดีของผ๎ูอื่น  
แปด ธัมมัสสวนมัย  ทําบุญด๎วยการฟังธรรมศึกษาหาความรู๎  
เก๎า ธัมมเทสนามัย  ทําบุญด๎วยการส่ังสอนธรรมให๎ความรู๎   
สิบ  ทิฏฐุชุกัมป์  ทําบุญด๎วยการทําความเห็นให๎ถูกต๎อง  เป็นสัมมาทิฐิ 
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โพนคํอยๆ  ทรุดกายลงนั่งคุกเขํา  แล๎วกราบลงด๎วยทําแสดงความเคารพอยําง
สูงสุด  ไมํได๎สนใจสายตามองด๎วยความแปลกใจของน้ําหอม  หรือสายตาของมรรคนายก
ชราที่มองนิ่งจากข๎างหน๎าตําง ดวงหน๎าที่เหี่ยวยํนของแกสงบนิ่งปราศจากความรู๎สึก มีแตํ
แววตาเทํานั้นท่ีดูเหมือนจะมีความตื้นตันปรากฏขึ้นลางเลือนแล๎วจางหายไป 

น้ําหอมทําหน๎าตื่น  แล๎วเธอก็รีบนั่งลงบ๎าง โดยที่โพนไมํต๎องเตือน ก๎มลงกราบ
แบบเดียวกัน 

แล๎วน้ําหอมก็เงยหน๎าขึ้นอุทานเบาๆพลางยกมือขึ้แตะหน๎าผาก 
‚เอ๏ะ น้ําอะไรหยดลงมา หลังคารั่วหรือเปลํา‛ 
เธอเงยหน๎าขึ้นมองเพดานใหมํเอี่ยม .........เพดานนั้นสูงมากจนมองไมํเห็นวํา

สํวนใดรั่วจนมีน้ําซึมหยดลงมาได๎ 
โพนยกมือขึ้นแตะหน๎าผากตัวเองเชํนกัน แล๎วตอบเสียงแผํวเบาจนน้ําหอม

เกือบไมํได๎ยินวํา 
‚ถือวําเป็นน้ําพระพุทธมนต๑ก็แล๎วกันครับ‛ 

(คนเหนือดวง . 2551 , 508-509) 

 
ในเรื่อง  เรือนนพเก้า  คุณยายบุญทิพย๑และสร๎อยสนเด็กรับใช๎ในบ๎าน  ชวนกันไปถวาย

ภัตตาหารเพล  ที่วัดใกล๎บ๎านเพื่อเป็นการทําบุญซึ่งคุณยายบุญทิพย๑ทําเป็นประจํา 

 
วันนั้นเป็นวันธรรมดา  ไมํใชํวันพระ  หรือวันหยุดเสาร๑อาทิตย๑  คุณยายบุญ

ทิพย๑เลือกเป็นวันไปถวายภัตตาหารเพล  สําหรับพระท้ังวัดอยํางที่ทํามาเป็นประจํา  เธอจะ
ไมํไปทําบุญเชํนน้ีในวันหยุด  เพราะตามปกติ  พระทํานจะได๎ฉันอาหารที่ชาวบ๎านมาถวาย
ไมํขาดแคลนอยูํแล๎ว  ในขณะท่ีวันธรรมดา  มักจะไมํคํอยมีใครคํานึงถึงกัน... 

(เรือนนพเก๎า. 2550, 9) 
 

แก๎วเก๎าแสดงให๎เห็นแนวคิดพุทธศาสนาเรื่องบุญกิริยาวัตุถุ  10  ประการ  ที่พุทธศาสนิกชน
ยึดถือปฏิบัติ  การทําบุญอยํางหนึ่งที่พบเห็นได๎ทั่วไปคือการทําบุญใสํบาตร  การถวายภัตตาหารเพล  
เห็นได๎จากคุณยายบุญทิพย๑นําอาหารไปถวายภัตตาหารเพลแดํพระสงฆ๑  ซึ่งชาวพุทธเชื่อวําเป็นการ
ทําบุญเพื่อสะสมบุญ   

 
ในเรื่อง  จากฝันสู่นิรันดร  พระเชื้อได๎แสดงธรรมแกํตรัย  ผู๎ที่เสียอกเสียใจตํอการจากไปของ

การะเกดคนรัก  ตรัยเสียใจมากจนก๐งจะต๎องพามาเข๎าวัด  พระเชื้อได๎ทําบุญด๎วยการสั่งสอนธรรม 
เพื่อให๎ตรัยคลายทุกข๑จากความเสียใจ  ดังนี้   
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‚ครั้งแรกอาตมานึกถึงความทุกข๑ของตนเอง  จนมองไมํเห็นความทุกข๑ของคน
อื่น  ตํอมาจึงนึกได๎วําคูํหมั้นอาตมาก็คงไมํเป็นสุขนัก  เธอเป็นคนมีพํอแมํ  เป็นลูกผ๎ูดีมี
ตระกูล  ปลํอยให๎ความรักเข๎าครอบงําจนตัดอยํางอื่นไปหมด   ถ๎าหากวําเธอตัดได๎จริงๆ  
อาตมาก็โมทนาสาธุวําเธอจะได๎ใช๎ชีวิตอยํางที่ปรารถนา  หากวําเธอตัดไมํได๎เธอก็คงมี
ความทุกข๑  นึกได๎อยํางนี้แล๎วอาตมาเลยเลิกเคียดแค๎น  เลิกเสียใจ  อยํางน๎อยผ๎ูหญิงคนนี้
อาตมาเคยรัก  ถึงหมดรักแล๎วก็หวังดีอยูํฉันญาติสนิท  ความเมตตาข๎อนี้เองทําให๎คลาย
ความทุกข๑ลงไปได๎มาก  ประสกเองสูญเสียคนรักไป  อาตมาก็เห็นใจ  ลองคิดอยํางนี้บ๎าง
วําความทุกข๑เชํนนี้มิใชํวําเกิดกับประสกคนเดียว  คนอื่นเขาก็มี  มีมากกวําหลายเทําเสีย
ด๎วย‛ 

(จากฝันสํูนิรันดร.2553, 551) 

 
บุญกิริยาวัตถุ  10  เรื่องการทําบุญด๎วยการสั่งสอนธรรมให๎ความรู๎  เห็นได๎จากพระเชื้อ       

สั่งสอนธรรมให๎แกํตรัย  เพื่อให๎ตรัยทําใจให๎ได๎เรื่องการจากไปของการะเกด  โดยแสดงให๎เห็นวําการ
พลัดพรากจากสิ่งที่เป็นท่ีรักเป็นทุกข๑  ให๎ตรัยพยายามทําใจให๎ได๎       
 

ในเรื่อง  พิมมาลา  เมื่อเพรียวเป็นพระ  พํอแมํของเพรียวมีความปลาบปลื้มมาก  พํอและ
แมํของเพรียวเตรียมของมาใสํบาตรกับพระ  เป็นการทําบุญด๎วยการให๎ทาน  ดังนี้ 

 
พํอแมํเตรียมอาหารมาเหลือเฟือสําหรับพระทุกรูป  เมื่อถึงพระลูกชายแมํก็

หยิบอาหารหวานคาวซึ่งจัดไว๎เป็นพิเศษไมํปะปนกับของคนอื่นๆ  มาใสํลงในบาตร  พํอ
ชํวยหยิบดอกไม๎ธูปเทียนวางลงบนฝาบาตร  พนมมือไหว๎  น้ําตํคลอด๎วยความปลาบปล้ืม 

(พิมมาลา.2548, 545) 

 
แสดงแนวคิดเรื่องบุญกิริยาวัตถุ  10  เรื่องการทําบุญด๎วยสิ่งของ  เห็นได๎จากพํอแมํของ

เพรียวเตรียมของมาใสํบาตรให๎กับพระลูกชาย  พํอและแมํของเพรียวได๎รับผลบุญคือความปลื้มปิติ  
ความสุขใจ   

 
ในเรื่อง  ผ้าทอง  แมํชีเจริญ  สั่งสอนหลักธรรมให๎แกํมาลตีอดีตลูกสะใภ๎  เมื่อมาลตีแสดงตัว

วํากําลังคบหาดูใจกับคีรีซึ่งเป็นสามีของอุมาอยํางเปิดเผย  ในขณะที่คีรีกับอุมากําลังมีปัญหากันอยูํ   
แมํชีเจริญพูดถึงอุมาวําแมํชีต๎องการให๎อุมาปลํอยวาง ไมํควรที่จะยึดมั่นถือมั่น  ควรลดทิฐิลงให๎มาก  
เพราะเมื่อเสียชีวิตไปแล๎วก็สามารถที่จะนําสิ่งใดติดตัวไปได๎ด๎วยเลย   
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‚ก็เพราะฉันเข๎าข๎างลูก  ฉันถึงพูดเชํนนี้‛  อดีตแมํผัวตอบด๎วยเสียงเย็นๆ  
สม่ําเสมอเชํนเดิม  ‚เธอนึกหรือวําการครองเรือนโดยไมํรักไมํสมัครใจ  ไมํซื่อสัตย๑ตํอกันนั้น
จะเป็นความสุข  ฉันไมํได๎หวังวําอุมาจะตัดขาดทางโลกได๎ก็จริง  แตํก็อยากให๎อยูํอยํางสงบ  
ลดทิฐิให๎มากที่สุด...ไมมํมีประโยชน๑อะไรที่อุมาจะไปยึดมั่นทึกทักเอาวํานี่คือสามี  นี่คือ
สมบัติสํวนตัว  ใครจะมายึดครองแบํงปันไมํได๎  ถ๎าคิดอยํางนี้ก็มีแตํทุกข๑  คิดดูเถอะ  คนเรา
เวลาตายอยําวําแตํสามีลูกเต๎าเลยแม๎รํางกายหรือสมบัติที่หวงแหนที่สุดก็เอาไปด๎วยไมํได๎  
แล๎วจะไปลํุมหลงอยูํทําไม‛ 

(ผ๎าทอง.2553, 500) 

 
แก๎วเก๎าแสดงแนวคิดพุทธศาสนาเรื่องบุญกิริยาวัตถุ  10  เรื่องการทําบุญด๎วยการสั่งสอน

ธรรมให๎ความรู๎  เห็นได๎จากแมํชีเจริญกลําวถึงหลักธรรมเรื่องการยึดมั่นถือมั่นวําไมํควรยึดมั่นถือมั่นตํอ
สิ่งใด  เพราะจะทําให๎เป็นความทุกข๑  แมํชีเจริญกลําวหลักธรรมนี้แกํมาลตีอดีตลูกสะใภ๎  แตํมาลตีก็ไมํ
มีจิตสํานึกแหํงความดีที่จะรับฟังอดีตแมํสามี 
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ตารางท่ี 1  แสดงแนวคิดพุทธศาสนาที่ปรากฏในนวนิยายของแก้วเก้า 

 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อเร่ือง 

กิเลส 
กรรม 

วัฏสงสาร 
อกุศลกรรม กุศลกรรม 

กิเ
ลส

ที่ท
 าใ
ห้เ
กิด

คว
าม
ทุก

ข์ 

กิเ
ลส

ที่ท
 าใ
ห้เ
กิด

คว
าม
ผูก

พัน
 

กร
รม

ตา
มค

วา
มเ
ชื่อ

ขอ
งช
าว
พทุ

ธ 

ผู้กระท า
กรรมชั่ว 
ย่อมได้รับ
ผลกรรม
กลับมาสู่
ตนเอง 

กร
รม

เป
น็ข

อง
ผูก้

ระ
ท า

 ผ
ู้อืน่

ไม
่สา
มา
รถ
แก

้กร
รม

แท
นไ
ด้ 

กา
รร
ักษ

าศ
ีล 

กา
รป

ฏบิ
บัต

ิธร
รม

 

ผู้ก
ระ
ท า

ดี 
ย่อ

มไ
ด้ร

ับผ
ลด

ีตอ
บแ

ทน
 

กา
รว
นเ
กดิ

เว
ียน

ตา
ย 

กา
รเ
กดิ

ใน
นร

ก 
สว

รร
ค ์

ผล
ขอ

งก
รร
มท

 าใ
หท้

ุกข
์ใจ

 

ผล
ขอ

งก
รร
มท

 าใ
ห้เ
ดือ

ดร
อ้น

 

1.  แก๎วราห ู               
2.  คนเหนือดวง                 

3.  จอมนาง                   

4.  จากฝันสํูนิรันดร                    

5.  ดอกแก๎วการะบุหนิง                   
6.  แตํปางกํอน                 
7.  นาคราช                   

8.  นางทิพย๑                    

9.  มนตรา                   

10.นิรมิต                     

11.ปลายเทียน                     

12.ผ๎าทอง                   

13.พญาปลา                      

14.พิมมาลา                 

15.เรือนนพเก๎า                   

16.เรือนมยุรา                    

17.วสันต๑ลีลา                     
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ตารางท่ี 1  (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อเร่ือง 

กิเลส 
กรรม 

วัฏสงสาร 
อกุศลกรรม กุศลกรรม 

กิเ
ลส

ที่ท
 าใ
ห้เ
กิด

คว
าม
ทุก

ข์ 

กิเ
ลส

ที่ท
 าใ
ห้เ
กิด

คว
าม
ผูก

พัน
 

กร
รม

ตา
มค

วา
มเ
ชื่อ

ขอ
งช
าว
พทุ

ธ 

ผู้กระท า
กรรมชั่ว 
ย่อมได้รับ
ผลกรรม
กลับมาสู่
ตนเอง 

กร
รม

เป
น็ข

อง
ผูก้

ระ
ท า

 ผ
ู้อืน่

ไม
่สา
มา
รถ
แก

้กร
รม

แท
นไ
ด้ 

กา
รร
ักษ

าศ
ีล 

กา
รป

ฏบิ
บัต

ิธร
รม

 

ผู้ก
ระ
ท า

ดี 
ย่อ

มไ
ด้ร

ับผ
ลด

ีตอ
บแ

ทน
 

กา
รว
นเ
กดิ

เว
ียน

ตา
ย 

กา
รเ
กดิ

ใน
นร

ก 
สว

รร
ค ์

ผล
ขอ

งก
รร
มท

 าใ
หท้

ุกข
์ใจ

 

ผล
ขอ

งก
รร
มท

 าใ
ห้เ
ดือ

ดร
อ้น

 

18.วิมานมะพร๎าว                  

19.หน๎ากากดอกซํอนกลิ่น                    
20.หนํุมทิพย๑                    

21.อธิษฐาน                    

22.บารมีพระแมํป้องปก     
     พื้นธรณิน   

  

              

23.แดนดาว                      

24.อมตะ                   

25.ทางเทวดา                 

26.เทวาวาด                   

27.นิมิตมาร                    

28.จงกลกิง่เทียน                   

29.เงาพราย                    
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ตารางท่ี 1  (ต่อ) 

 
 
 
 
 

ชื่อเร่ือง 

ไตรลักษณ ์

อบ
าย
มุข

6 

โล
กธ

รร
ม 

8 

หิร
ิ โอ

ตต
ัปป

ะ 

บุญ
กิร
ิยา
วัต

ถุ 
10

 

อน
ิจจ

ตา
 

ทุกขขตา 

ทุก
ข์เ
กดิ

จา
กก

าร
ยึด

มัน่
ถือ

มัน่
 

ทุก
ข์เ
กดิ

จา
กค

วา
มร

กั 

1.  แก๎วราห ู            

2.  คนเหนือดวง           

3.  จอมนาง           

4.  จากฝันสํูนิรันดร          

5.  ดอกแก๎วการะบุหนิง             

6.  แตํปางกํอน           

7.  นาคราช             
8.  นางทิพย๑           
9.  มนตรา              

10.นิรมิต               

11.ปลายเทียน           

12.ผ๎าทอง            

13.พญาปลา               

14.พิมมาลา           

15.เรือนนพเก๎า          

16.เรือนมยุรา            

17.วสันต๑ลีลา              
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ตารางท่ี 1  (ต่อ) 
 
 
 
 

ชื่อเร่ือง 

ไตรลักษณ ์

อบ
าย
มุข

6 

โล
กธ

รร
ม 

8 

หิร
ิ โอ

ตต
ัปป

ะ 

บุญ
กิร
ิยา
วัต

ถุ 
10

 

  

 

อน
ิจ

จต
า ทุกขขตา      

  
ทุก

ข์
เก
ิด

จา
ก

กา
ร

ยึด มั่น ถือ มั่น
 

ทุก
ข์

เก
ิด

จา
ก

คว
า

มร
ัก     

18.วิมานมะพร๎าว               

19.หน๎ากากดอกซํอนกลิ่น              

20.หนํุมทิพย๑              

21.อธิษฐาน             

22.บารมีพระแมํป้องปกพื้นธรณนิ              

23.แดนดาว              

24.อมตะ            

25.ทางเทวดา              

26.เทวาวาด             

27.นิมิตมาร               

28.จงกลกิง่เทียน             
29.เงาพราย            
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จากตารางแสดงให๎เห็นวําแก๎วเก๎านําเสนอแนวคิดพุทธศาสนา  8  ประการ  ได๎แกํ  เรื่องกิเลส     
มีทั้ง   29  เรื่อง  คิดเป็นร๎อยละ  100  เรื่องกรรมมี   25  เรื่อง    คิดเป็นร๎อยละ  86.21  เรื่องวัฏสงสาร        
มี 12  เรื่อง  คิดเป็นร๎อยละ  41.38  เรื่องไตรลักษณ๑มี 19  เรื่อง  คิดเป็นร๎อยละ  65.52  เรื่องอบายมุข  
6   มี   6  เรื่อง  คิดเป็นร๎อยละ  20.69  เรื่องโลกธรรม 8  มี  6  เรื่อง  คิดเป็นร๎อยละ  20.69   เรื่อง
หิริโอตตัปปะมี  6 เรื่อง  คิดเป็นร๎อยละ  20.69  และเรื่องบุญกิริยาวัตถุ  10   มี  5  เรื่อง คิดเป็นร๎อยละ  
17.24  
 

แนวคิดพุทธศาสนาเรื่องกิเลสพบมากที่สุดในนวนิยายของแก๎วเก๎ว  แสดงให๎เห็นวํามนุษย๑เป็น
ผู๎ที่ยึดติดอยูํกับกิเลส  คือ  ความรัก  ความโลภ  ความโกรธ  และความหลง  เป็นเหตุให๎มนุษย๑มีความ
ทุกข๑    การยึดมั่นถือมั่นทําให๎เกิดความทุกข๑และเกิดการเวียนวํายตายเกิดอยูํในวัฏสงสาร  การ
นําเสนอกิเลสใน นวนิยายทุกเรื่องเป็นเครื่องบํงชี้วํามนุษย๑ทุกคนมีกิเลส  กิเลสเป็นเครื่องกําหนดชีวิต
มนุษย๑  กิเลสกับมนุษย๑เป็นสิ่งคูํกัน      

แนวคิดพุทธศาสนาที่พบรองลงมา  คือ  เรื่องกรรม  แสดงให๎เห็นวําผู๎กระทํากรรมดียํอมได๎รับ
ผลดี  ผู๎กระทํากรรมชั่วยํอมได๎รับผลชั่วตอบแทนเสมอ  พุทธศาสนาเชื่อวําชีวิตมนุษย๑ยํอมเป็นไปตาม
กรรม     การเน๎นผลของอกุศลกรรมมากกวํากุศลกรรม  เพื่อแสดงให๎ผู๎อํานตระหนักถึงผลร๎ายจากการ
ทํากรรมชั่ว  ซึ่งพึงหลีกเลี่ยงให๎หํางไกล   

  แก๎วเก๎าแสดงให๎เห็นแนวคิดพุทธศาสนาเรื่องวัฏสงสารวํา  การเวียนวํายตายเกิดเป็นผลจาก
การยึดมั่นถือมั่น  ตราบใดที่มนุษย๑ยังคงมีกิเลสก็ต๎องเวียนวํายตายเกิดวนเวียนไปไมํมีที่สิ้นสุด  นรก
สวรรค๑มีจริง  ดังนั้นมนุษย๑จึงควรทํากรรมดี  เพื่อให๎ได๎ไปเกิดในภพภูมิที่ดี 

แนวคิดพุทธศาสนาเรื่องไตรลักษณ๑ในนวนิยายของแก๎วเก๎า  มี  2  ประเด็น  คือ  อนิจจตา  
และทุกขขตา  แก๎วเก๎ามีจุดมุํงหมายแสดงอนิจจตา  คือ  ความไมํเที่ยงในสังขารของมนุษย๑  สํวนทุกขข
ตา  เป็นความทุกข๑ที่เกิดจากความยึดมั่นถือมั่น  และความทุกข๑ที่เกิดจากความรัก  ความทุกข๑ที่เกิด
จากการยึดมั่นถือมั่น  ผู๎เขียนมีจุดมุํงหมายแสดงให๎เห็นวําความรักทําให๎เกิดความทุกข๑  อยํางไรก็ดี  
เมื่อเกิดเป็นมนุษย๑แล๎วยํอมหลีกหนีกฎไตรลักษณ๑ไปไมํพ๎น  เป็นที่นําสังเกตวําแก๎วเก๎าไมํนําเสนอเรื่อง  
อนัตตา  อาจเป็นเพราะเป็นธรรมะขั้นสูง  ซึ่งยากที่มนุษย๑จะปฏิบัติได๎ 

 แนวคิดพุทธศาสนาที่พบรองลงมาจากกิเลส  กรรม  วัฏสงสาร  และไตรลักษณ๑  มี  4  
ประการ  ได๎แกํ  เรื่องอบายมุข 6  แสดงให๎เห็นชํองทางแหํงความเสื่อม  และโทษที่เข๎าไปเกี่ยวข๎องกับ
อบายมุข  6   นําความเดือดร๎อนมาสูํตนเอง  และครอบครัว  เรื่องโลกธรรม  8  แก๎วเก๎าแสดงให๎เห็น
ธรรมที่เป็นความจริงในสังคมและโลกที่มนุษย๑ทุกคนต๎องประสบ  เรื่องหิริโอตตัปปะ  มีจุดมุํงหมาย
แสดงให๎เห็นหลักธรรมคุ๎มครองโลก  หากไมํประพฤติปฏิบัติตามจะนําความเดือดร๎อนมาให๎ผู๎ที่ไมํยึดถือ
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ปฏิบัติ  และแนวคิด    พุทธศาสนาเรื่องสุดท๎าย  คือ  บุญกิริยาวัตถุ 10  แก๎วเก๎ามีจุดมุํงหมายแสดงให๎
เห็นหลักบุญกิริยาวัตถุสิบอยํางที่ชาวพุทธควรปฏิบัติ  เพื่อความสงบสุขของจิตใจ  และเป็นการสร๎าง
กุศลกรรม 

แนวคิดพุทธศาสนาทั้ง  8  ประการที่ปรากฏในนวนิยายแสดงให๎เห็นวํา  หลักธรรมทางพุทธ
ศาสนาเกี่ยวข๎องสัมพันธ๑กับวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนอยํางแนบแนํน  แนวคิดพุทธศาสนาเหลํานี้
ปรากฏในการดําเนินชีวิตและเป็นสํวนสําคัญในการกําหนดชีวิตของพุทธศาสนิกชน  แก๎วเก๎านําเสนอ
แนวคิดพุทธศาสนาดังกลําวได๎อยํางชัดเจน  นวนิยายแตํละเรื่องมีการนําเสนอแนวคิดพุทธศาสนา
หลายประการรวมกัน  โดยเน๎นแนวคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษ  ทําให๎ผู๎อํานเข๎าใจหลักธรรมทางพุทธ
ศาสนาชัดเจนยิ่งขึ้น 
 
 
 
 

 



บทที่ 4 

วิธีการน าเสนอแนวคิดพุทธศาสนาในนวนิยายของแก้วเกา้ 

 
 จากการศึกษาแนวคิดพุทธศาสนาในนวนิยายของแก้วเก้าในบทที่  3  พบว่านวนิยายของ  

แก้วเก้านําเสนอแนวคิดพุทธศาสนา 8 ประการ  ได้แก่  กิเลส  กรรม  วัฏสงสาร  ไตรลักษณ์     

อบายมุข  6  โลกธรรม  8  หิริโอตตัปปะ  และบุญกิริยาวัตถุ  10  การนําเสนอแนวคิดพุทธศาสนา

ดังกล่าวมักระบุโดยตรงในบทสนทนาของตัวละคร  นอกจากนี้ยังมีวิธีการนําเสนอที่หลากหลาย

น่าสนใจแตกต่างกันไป   จากการวิเคราะห์นวนิยายของแก้วเก้าทั้ง  29 เรื่อง   ปรากฏวิธีการนําเสนอ

แนวคิดพุทธศาสนา  4  วิธี  

1. การนําเสนอแนวคิดพุทธศาสนาด้วยการสร้างตัวละคร 

2. การนําเสนอแนวคิดพุทธศาสนาด้วยฉาก 

3. การนําเสนอแนวคิดพุทธศาสนาด้วยการเล่าเรื่องย้อนอดีต 

4. การนําเสนอแนวคิดพุทธศาสนาด้วยชื่อเรื่อง 

 

1. การน าเสนอแนวคิดพุทธศาสนาด้วยการสร้างตัวละคร 

 พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย  (2552 : 211) กล่าวถึงความสําคัญของตัวละครว่า ‚ตัว

ละครเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญองค์ประกอบหนึ่งของงานแต่งทั้งนี้เพราะค าพูด  การกระท า  และ

ความคิดของตัวละครเป็นปัจจัยส าคัญในการเดินเรื่องของผู้เขียน” 

จากนวนิยายของแก้วเก้าทั้ง 29 เรื่อง ปรากฏวิธีการสร้างตัวละครแบ่งออกได้  4 กลุ่ม คือ          

1.1 การสร้างตัวละครท่ีเป็นตัวแทนของความดี 

      1.2 การสร้างตัวละครท่ีเป็นตัวแทนของความไม่ดี 

    1.3 การสร้างตัวละครท่ีปฏิบัติธรรมเพื่อหาความสงบ หลีกหนีกิเลส 

      1.4 การสร้างตัวละครเหนือธรรมชาติ 
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 1.1 การสร้างตัวละครที่เป็นตัวแทนของความดี 

ตัวละครที่เป็นตัวแทนของความดี  คือ  ตัวละครที่ประฤติปฏิบัติดี  ประพฤติสิ่งที่เป็นกุศลธรรม  

ไม่ก่อความเดือดร้อนให้กับตนเองและผู้อ่ืน  จากการศึกษานวนิยายของแก้วเก้า  29  เรื่อง  พบว่ามี  

นวนิยายที่ใช้วิธีนําเสนอแนวคิดพุทธศาสนาโดยการสร้างตัวละครที่เป็นตัวแทนของความดี    ปรากฏ  

13  เรื่อง  ได้แก่  ทางเทวดา  เทวาวาด  เงาพราย  คนเหนือดวง  หน้ากากดอกซ่อนกลิ่น    

จอมนาง  ดอกแก้วการะบุหนิง  นิรมิต  ปลายเทียน  เรือนนพเก้า  เรือนมยุรา  วสันต์ลีลา  

และวิมานมะพร้าว   

 ตัวอย่างนวนิยายของแก้วเก้าที่ใช้วิธีการสร้างตัวละครที่ เป็นตัวแทนของความดี  ผู้วิจัยจะ
ยกตัวอย่าง  5  เรื่อง  ได้แก่  ทางเทวดา  เทวาวาด  เงาพราย   คนเหนือดวง  และหน้ากาก   
ดอกซ่อนกลิ่น  

ในเรื่อง  ทางเทวดา  แก้วเก้าสร้างตัวละครคือ  “สาแคน โคกกระโดน” เป็นตัวละครที่มี

ความคิดดี ทําดี สาแคนเกิดมาในครอบครัวชาวนา มีหน้าตาขี้ริ้วขี้เหร่ แต่มีสติปัญญาเป็นเลิศ       

เรียนจบคณะแพทยศาสตร์ ในระหว่างที่สาแคนไปเรียนวิชาเฉพาะทางที่ต่างประเทศ สาแคนถูกคนผิว

ดํารุมทําร้ายร่างกายปล้นเงินไป  เมื่อคนร้ายคนนั้นกลับมาเป็นคนไข้ของเขา สาแคนมีโอกาสที่จะทํา

คนไข้เสียชีวิต แต่เขากลับเอาชนะอํานาจฝ่ายตํ่า ช่วยเหลืออันธพาลคนนั้นอย่างสุดความสามารถ การ

ช่วยเหลือชีวิตคนไข้คนนี้เป็นการทดสอบสาแคนจากสวรรค์ เพื่อจะดูว่าปณิธานที่ สาแคนเคยต้ังไว้ว่า

จะช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยเมตตาจิต  จะไม่มีการลําเอียงเข้าข้างใครแม้แต่ตัวเอง  หากสาแคนเปลี่ยนความ

ต้ังใจไปจากที่เคยต้ังปณิธานไว้ กุศลที่สาแคนต้ังใจจะทําก็จะลดลง  สาแคนสามารถสอบผ่านข้อ

ทดสอบนี้ไปได้ด้วยคะแนนเต็ม  

สวรรค์วางตาข่ายดักเอาไว้หลายชั้นในเรื่องนี้  เริ่มด้วยการส่งเดนมนุษย์ที่ไม่มีใครเสียดายถ้า

สาแคนปล่อยให้ตายคามือมาทดสอบ  นายแพทย์หนุ่มมีโอกาสเต็มที่  ที่จะให้เหตุผลเข้าข้างตนเอง

ว่ามันตายไปก็ไม่มีใครเดือดร้อน  ข้อสองคือได้ล้างแค้น  กฎหมายก็เอาผิดเขาไม่ได้  ข้อสอบสาม

ช่วยไปก็เหน่ือยเปล่า  ไม่ได้ผลดีอะไรกับใครขึ้นมา 

ต่อให้สาแคนยอมช่วยชีวิตตามหน้าที่  แต่ทําด้วยความไม่ตั้งใจ  คะแนนด้านมโนกรรมก็ลด

เกรดลงไปเหมือนกัน 

ผลคือ  สาแคนเอาชนะความรู้สึกฝ่ายต่ําของตนเองได้  ในอึดใจเดียว  ไม่เสียเวลาลังเลที่จะ

ช่วยเจ้าอันธพาลผิวดําด้วยความตั้งใจแน่วแน่พอๆ กับเขากําลังช่วยบุคคลสําคัญของประเทศ 
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กรรมการเทวสภาที่ชะโงกหน้าลงมามองอย่างใจจดใจจ่อทุกวินาที  มือเตรียมยกป้ายคะแนน

ให้สาแคนว่าจําได้เท่าไร  ต่างพากันถอนใจเฮือกอย่างโล่งอกไปตามๆ กัน 

ป้ายถูกชูขึ้นสลอน  ‚ผ่าน  ๑๐๐  คะแนนเต็ม‛ 

คะแนนออกมาเป็นเสียงเดียว  ไม่แตกต่าง  เพราะเทวดากรรมการสวรรค์ทุกองค์มองเห็นทุก

ขั้นทุกตอน...ทั้งความรู้สึกนึกคิด  ทั้งการกระทํา 

            (ทางเทวดา. 2549, 80-81) 
 

การทําความดีของสาแคนนั้น เหล่าเทวดามองเห็น และยอมรับจนให้คะแนนเต็ม เป็นการ

สะสมกุศลกรรม สาแคนช่วยชีวิตคนไข้โดยปราศจากอคติส่วนตัว ปราศจากความโกรธแค้น ทั้งๆที่

คนไข้คนนั้นเคยทําร้ายเขา สาแคนช่วยเหลือคนไข้โดยให้ความสําคัญกับคนไข้ทุกคน ดังที่ตัวอย่างบอก

ว่า“...ไม่เสียเวลาลังเลที่จะช่วยเหลือเจ้าอันธพาลผิวด าด้วยความต้ังใจที่แน่วแน่ พอๆกับเขาก าลัง

ช่วยเหลือบุคคลส าคัญของประเทศ” ผลจากการช่วยเหลือคนไข้ผิวดํา สาแคนสังเกตว่า หลายครั้งที่

เดินไปตามถนนทีม่ทีั้งชายผิวขาวและดําท่ีเคยมีทีท่าไม่น่าไว้วางใจ สาแคนไม่เคยถูกทําร้ายร่างกายอีก

เลย 

สาแคนมีความปรารถนาที่จะเป็นชายรูปหล่อเพื่อที่จะจีบเอริกา  ด้วยกุศลที่สาแคนทํามา 

เหล่าเทวดาจึงให้พรตามที่ปรารถนา แต่มีข้อแม้ว่าสาแคนจะหล่อดังเทพบุตรเฉพาะเวลามืดที่ไร้แสง

สว่างเท่านั้น  ต่อมาสาแคนไปสู่ขอเอริกา   มิสเตอร์ลีชิง เจ้าของโรงแรมเครือโอเรียนท์ที่มีสาขาทั่วโลก 

ผู้ที่สาแคนได้ผ่าตัดหัวใจให้จนมีร่างกายแข็งแรง เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายสาแคนมาสู่ขอเอริกาแทนพ่อแม่ 

มิสเตอร์ลีชิงซาบซึ้งในน้ําใจของสาแคนมาก เพราะเมื่อบินมาตรวจสุขภาพที่เมืองไทย หมอสาแคนก็ให้

การดูแลเป็นอย่างดี ไม่เคยคิดสตางค์เป็นส่วนตัวเลยแม้แต่บาทเดียว  มิสเตอร์ลีชิงจึงถือว่าสาแคนเป็น

เสมือนลูกชายคนหนึ่ง และต้องการตอบแทนน้ําใจของสาแคน ส่วนนายสุขุมพ่อของเอริกาไม่ชอบใจ

รูปร่างหน้าตาของว่าที่ลูกเขย จึงต้ังค่าสินสอดเป็นเงินสี่สิบล้าน  และมีเงื่อนไขว่าฝ่ายชายต้องให้

เท่าๆกัน นายสุขุมคิดว่าสาแคนไม่มีเงินมาให้ก็จะถอยไปเอง มิสเตอร์ลีชิงตอบแทนสาแคนโดยการ

รับผิดชอบค่าสินสอด  เมื่อถึงวันแต่งงานปรากฏว่าเหล่าคนไข้ของสาแคนก็ช่วยกันลงขันเพื่อเป็นเงิน

สินสอด  
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‚คนไข้ของหมอแคนมีหลายราคา...ขอโทษ  หมายถึงว่าเขาช่วยเงินกันมากบ้างน้อยบ้าง

ตามที่มี  หมอเค้าไม่ได้เลือกเฉพาะคนรวยนะฮะ  จะจนหรือรวยถ้าผ่านมือเค้าแล้ว  เค้าทุ่มเทรักษา

สุดๆ พอทุกคนรู้ว่าหมอจะแต่งงานกับลูกเศรษฐีต้องกองเงินสดฝ่ายละเท่ากัน  เค้าก็เลยเทน้ําใจกัน

คนละไม้คนละมือ  ใครมีมากให้มาก  ใครมีน้อยให้น้อย  ลงขันกันจนถึง  ตั้งขบวนก่อนเข้าบ้านนี้ก็

ยังให้กันไม่จบ  เงินมันก็เลยเพิ่มจากสามร้อยล้าน  เป็น...เป็นเท่าไหร่นะ  แคน‛ 

         (ทางเทวดา. 2549, 275) 
 

สาแคนเป็นคนดี เป็นที่รักของคนไข้ เมื่อรู้ว่าสาแคนต้องการเงินสดเท่าๆกัน ในการสู่ขอเจ้าสาว 

ต่างพร้อมใจกันลงขันช่วยสาแคน ต่อมาเมื่อสาแคนไปร่วมรายการที่พ่อตาต้องการที่จะแกล้งให้อับอาย

ขายหน้าไปทั่วประเทศ แต่ด้วยความช่วยเหลือจากเพื่อน ประกอบกับสติปัญญาที่จดจําได้อย่าง

แม่นยํา จึงทําให้สาแคนตอบคําถามได้ถูกต้อง 

เทวดาที่คอยดูความเป็นไปของสาแคนกล่าวว่า บุญกุศลท่ีสาแคนทํามา ตอบแทนเขาใน

รูปแบบที่ทําใหค้ลาดแคล้วจากภัยอันตรายและการมุ่งร้ายท้ังหลาย  

‚อย่างที่บอกแล้วว่า  บุญกรรมของมนุษย์ตอบแทนกันได้ในหลายรูปแบบไม่ใช่ว่าเป็นแค่

ทรัพย์สินเงินทองหรือเล่ือนยศเล่ือนตําแหน่งเท่านั้น  อย่างสาแคน  กุศลที่ทํามาตลอดชีวิตสมกับ

ความมุ่งมั่นตั้งแต่เขาอยู่บนสวรรค์  ก็ตอบแทนด้วยการคลาดแคล้วจากโพยภัยการมุ่งร้ายทั้งหลาย  

อย่างที่เรียกกันว่า ‘คนดี  ตกน้ําไม่ไหล  ตกไฟไม่ไหม้’  นั่นไง‛ 

               (ทางเทวดา. 2549, 308) 
 

ผลของการกระทําความดีของสาแคน ส่งผลให้แคล้วคลาดจากการมุ่งร้าย ดังที่นายสุขุม

พยายามที่จะกลั่นแกล้ง  สาแคนก็รอดพ้นมาได้ทุกครั้ง ดังสํานวนที่ว่า “ตกน้ าไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้”  

สาแคนจึงเป็นตัวละครที่เป็นตัวแทนของความดี  เป็นผู้ประกอบกรรมดีมาต้ังแต่เกิด  และเพียรทํา

ความดีอย่างอดทน  ไม่ท้อถอย  ผลของการทําความดีจึงทําให้สาแคนได้คู่ครองที่ดี  ชีวิตมีความสุข

สมหวังดังที่ต้ังใจไว้ 

 

ในเรื่อง เทวาวาด แก้วเก้าสร้างตัวละครคือ เขตอรัญ แหลมสน เป็นตัวละครที่มีความเพียรใน

การความดี  เขตอรัญเป็นเด็กต่างจังหวัดที่หลวงตานํามาเลี้ยง ส่งเสียให้เรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียน

ใกล้ๆ วัด  เขตอรัญเข้าไปทําความสะอาดห้องของหลวงตา  พบดวงชะตาของตนเองว่าบั้นปลายจะมี
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ความลําบากยากจน ต้องติดคุก เขตอรัญพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะทําให้เป็นไปตามดวงที่หลวงตา

เขียนไว้  โดยต้ังใจเรียนหนังสือ เมื่อเรียนจบ เขตอรัญก็ประกอบอาชีพสุจริต ใช้วิชาความรู้ในการ

ช่วยเหลือชาวบ้าน ทําให้เป็นที่รักของชาวบ้านทุกคน  เมื่อเขตอรัญลงสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร เขตอรัญจึงได้รับคะแนนเสียงเลือกต้ังท่วมท้น 

 
ตอนนี้เขตสอบเนติบัณฑิตได้แล้ว ยังอยู่ในบ้านหลังเดิมในถิ่นเดิม แต่เขารับงานมากกว่า

งานท่ีรื่นรวยมอบหมายให้ทําในตอนแรก คือยังดูแลผลประโยชน์และเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับกฎหมายให้

หล่อนเหมือนเดิม แต่เขาก็รับเป็นทนายความมีลูกความอื่นๆ ที่ติดต่อเข้ามาขอความช่วยเหลือด้วย 

งานส่วนใหญ่ของเขตเป็นงานช่วยเหลือผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเสียมากกว่ามุ่ง

รับงานที่ได้รับเงินทองเป็นกอบเป็นก า แต่รายได้ก็ไม่วายเข้ามาอย่างสม่ําเสมอ เพราะนอกจาก

รื่นรวยแล้ว ก็มีบริษัทอื่นๆ ในเขตนั้นที่เชื่อถือความสามารถของชายหนุ่มมาจ้างเขาเป็นที่ปรึกษา

ด้านกฎหมาย มีรายได้พอที่เขาจะผ่อนรถยนต์มือสองได้คันหนึ่ง แล้วก็ผ่อนบ้านหลังที่อาศัยอยู่นี่

แหละเป็นสมบัติของตัวเอง 

เขตเป็นคนที่ชาวบ้านพากันชอบใจรักใคร่ทั่วหน้า ทุกคนเห็นเขามาตั้งแต่เป็นเด็ก 

เมื่อเติบโตเป็นหนุ่มเอาถ่านอนาคตดี และเผ่ือแผ่ความช่วยเหลือให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

เสมอต้นเสมอปลายทุกคนก็ให้ความเชื่อถือและสนิทชิดเชื้อเป็นอันดี เรียกได้ว่าเดินผ่านบ้านไหนก็

แวะเข้าไปกินข้าวได้ทุกบ้าน 

(เทวาวาด . 2549, 124-125)   

 
เขตอรัญเป็นตัวละครที่กระทําความดี โดยไม่หวังผลตอบแทน เขตอรัญได้รับความเชื่อถือจาก

ชาวบ้าน  ทุกคนรักและไว้วางใจเหมือนเป็นลูกเป็นหลานจนสามารถแวะไปกินข้าว พูดคุยกับชาวบ้าน

ได้ทุกบ้าน เขตอรัญกลับไปอ่านดวงชะตาแผ่นเดิมที่เคยอ่านมา ปรากฏว่าดวงเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น 

บั้นปลายของชีวิตเป็นคนแข็งแรงไม่มีโรคภัย และมีชื่อเสียงเป็นที่นับถือทั่วประเทศ  

จากชีวิตของเขตอรัญแสดงให้เห็นว่ามนุษย์เป็นผู้ลิขิตชีวิต  หากยึดมั่นในคุณความดีประกอบ

แต่กุศลกรรม  ก็จะทําให้ได้รับสิ่งที่ดีๆ ตอบแทน 

 

ในเรื่อง เงาพราย แก้วเก้าสร้างตัวละคร คือ รัชต์ เป็นตัวละครที่ยึดมั่นในคุณความดี  รัชต์เป็น

คนมีจิตเมตตา เห็นได้จากเมื่อศักยะ เพื่อนของเขากลับมาจากต่างประเทศ เรียนหนังสือไม่จบ 
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ปริญญาตรี  รัชต์ช่วยเพื่อนโดยให้ศักยะเข้ามาทํางานในบริษัทของเขา และจากคําพูดของเรน เพื่อน

ร่วมงานที่แสดงให้เห็นว่ารัชต์เป็นคนดี มักให้โอกาสแก่ผู้ที่ด้อยกว่า ดังที่เรนได้รับ 

ในตอนนี้  รัชต์ไม่ได้ถือว่าเรนเป็นพนักงานของเขาอย่างเมื่อก่อน  แต่ได้เล่ือนขึ้นเป็น

หุ้นส่วนของเขา  เขาให้หุ้นลมหล่อนในการร่วมงานด้วยกัน... 

             (เงาพราย. 2553, 254)   

  

รัชต์ให้โอกาสแก่ผู้อ่ืนเสมอ ความเป็นคนมีเมตตา ปรารถนาให้ผู้อ่ืนมีความสุข รัชต์จึงได้รับ

ความซื่อสัตย์จงรักภักดีของเรนเป็นการตอบแทน  เมื่อบริษัทของรัชต์ล้มละลาย พนักงานทุกคนออก

จากบริษัททั้งหมด  เรนเป็นคนเดียวที่ยังคงยืนอยู่เคียงข้างรัชต์ด้วยความจริงใจ 

ตอนท้ายของเรื่องเมื่อรัชต์รู้ว่าศักยะ เพื่อนที่เคยมีน้ําใจช่วยเหลือต้ังใจทําร้ายเพราะอิจฉาที่

รัชต์มีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่าง  ทั้งทรัพย์สินเงินทอง  การศึกษา  และพิมพ์พัสตราแฟนสาว  ศักยะทําให้

รัชต์ล้มละลายแทบสิ้นเนื้อประดาตัว  พิมพ์พัตราเลือกที่จะแต่งงานกับศักยะ รัชต์โกรธศักยะมาก แต่ก็

พยายามข่มใจ  ไม่อาฆาต 

รัชต์นั่งฟังด้วยความรู้สึกยากจะบรรยาย  ทั้งโกรธ  ท้ังอัศจรรย์  และเศร้าใจ  เขาไม่เคยนึก

ว่าเพื่อนเก่าที่เขาเคยมีน้ําใจ  ยื่นมือไปให้โอกาส  ฉุดพ้นจากเริ่มต้นจากศูนย์มาเป็นหนึ่งสองสามส่ี  

ไม่มีน้ําใจเยื่อใยไมตรีต่อเขา  แม้แต่เพียงเศษธุลี   

‚ตั้น‛  เขาเอ่ยขึ้นในท่ีสุด  ‚ฉันเคยทําร้ายหรือ   นายถึงโกรธแค้นนัก  จนต้องทําลายฐานะ

ฉัน  เอาพิมไปครอบครอง  แล้วกลั่นแกล้งฉัน  จนทุกวันนี้  ฉันต้องเริ่มต้นที่ศูนย์  ขอถามจริงๆว่าฉัน

เคยทําอะไรผิดต่อนาย  ฉันไม่รู้ตัวจริงๆ‛ 

ศักยะนึกละอายขึ้นมาเป็นครั้งแรก    เมื่อย้อนกลับไปคิด  เขาจําได้ว่ารัชต์ไม่เคยทําให้

โกรธเคือง  หรือเจ็บช้ําน้ําใจเลยสักครั้ง 

‚ไม่มี‛  เขาตอบหลังจากอึ้งไปชั่วขณะ  ‚นายไม่ได้ทําร้ายฉัน  แต่...นายมันเพอร์เฟ็คเกินไป  

นายมีทุกอย่าง  ใครๆ ก็พากันยกย่องนาย  ไม่มีใครเห็นหัวฉัน  แม้แต่เพื่อนนักเรียนด้วยกัน  ก็

มองข้ามหัวฉันตลอด  นายไม่เข้าใจหรอกว่าไอ้ขี้แพ้อย่างฉัน  มันเจ็บปวดยังไง‛ 

 (เงาพราย. 2553, 391)   
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รัชต์พยายามข่มใจไม่ถือโทษโกรธคนที่ทําร้ายตนเอง  แม้ศักยะจะเป็นสาเหตุที่ทําให้แทบ
สิ้นเนื้อประดาตัว  แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ที่มีสติและใช้หลักธรรมในการดําเนินชีวิต  รัชต์มีความเมตตา  
ไม่อาฆาตพยาบาท  พยายามให้อภัยศักยะ ซึ่งรัชต์คิดว่าเป็นการไม่สร้างกรรมแก่กันอีก  ความดีที่รัชต์
กระทํา  เช่น  การช่วยเหลือศักยะโดยไม่หวังผลตอบแทน  การประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
การเป็นผู้มีจิตเมตตาอ่อนโยน   สามารถเอาชนะใจคนที่เคยคิดร้ายต่อรัชต์  ศักยะเกิดความละอายใจ
ต่อสิ่งที่กระทําลงไป  จากการกระทําของรัชต์  แสดงให้เห็นว่าการต้ังมั่นอยู่ในคุณความดี  จะสามารถ
เอาชนะสิ่งชั่วร้ายและอุปสรรคทั้งปวงไปได้  ผู้ที่กระทําความดี  ย่อมได้รับผลดีตอบแทนเสมอ         

 
ในเรื่อง คนเหนือดวง แก้วเก้าสร้างตัวละคร  คือ  โพน  ให้เป็นตัวละครที่เชื่อในคุณความดี  มี

ความเพียร  โพนมีความต้ังใจที่จะเรียนต่อจึงเดินทางเข้ากรุงเทพฯ  และหาเงินส่งเสียตัวเอง  เพราะไม่

อยากให้แม่ลําบาก  แสดงให้เห็นว่าโพนมีความกตัญํูต่อบุพการี  โพนมีหน้าตาคล้ายเผ่าเพชรหลาน

คุณนายทองถัก  โพนไปทํางานในบริษัทของคุณนายทองถักโดยถูกให้ปลอมตัวเป็นเผ่าเพชรที่หายตัว

ไป  โพนพบว่าบริษัทถูกยักยอกเงิน  จึงต้องการตามหาเผ่าเพชรให้มารับผิดชอบ  ในขณะที่โพนเข้าป่า

กับน้ําหอมคู่หมั้นของเผ่าเพชร  และน้าโหนครูที่สอนโพนให้เป็นคนดีและถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ให้  

โพนโดนเสือสมิงหลอกให้ไปที่หมู่บ้านไปพบหญิงสาวที่เป็นเสือสมิง  โพนถูกชักชวนยั่วยวนให้ขึ้นไปบน

บ้าน  แต่โพนนึกเป็นห่วงน้ําหอมกับน้าโหน  โพนจึงรีบกลับที่พัก 

 

                คราวนี้หล่อนหัวเราะเหมือนจะเยาะเย้ยเอาซึ่งๆ หน้า 

                 ‚กลัวผู้หญิงด้วยรึ เป็นกะเทยรึเปล่านายน่ะ‛   

                               โพนชักเลือดขึ้นหน้า  ลองผู้หญิงมาท้าแบบนี้  มันก็น่าจะรู้ดีรู้ชั่วกันไปแล้วซี  แม่

สาวบ้านป่าคนน้ีรูปทรงทรมานใจชายไม่เบาเลย  แถมยังดูเป็นสาวใจถึงเสียด้วย...  

                               ถ้าว่าโพนกลับไปช้าสักหน่อย  น้าโหนแกคงไม่รู้หนอกน่า  ก็แกหลับกรนล่ันป่าอยู่

แล้ว  น้ําหอมเองยิ่งไม่รู้เรื่องใหญ่  เธอเหนื่อยจนหลับปุ๋ยไปแล้วเหมือนเด็กๆ                                     

                โพนไม่ใช่ผู้ชายเจ้าชู้    แต่โพนก็ยังเป็นชายหนุ่มธรรมดาคนหน่ึงที่มีธรรมชาติของวัย

หนุ่มอยู่เต็มเปี่ยม   ระยะหลังๆ น้ีโพนใกล้ชิดกับนํ้าหอม  แต่ก็เป็นความใกล้ชิดประเภทมดแดง

กับมะม่วง  ถึงอย่างไรก็กินไม่ได้อยู่นั่นเอง  หลายครั้งโพนก็รู้สึกกระวนกระวายใจอยู่ไม่น้อย                                                                                                   

มาเจอเอาสาวบ้านป่าใจถึงคนนี้  เท่ากับเจอลอตเตอรี่รางวัลงามลอยอยู่ตรงหน้าทีเดียว  ใครไม่

คว้าก็โง่ละ... 
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 ...โพนอยากจะก้าวเท้าไปข้างหน้า  แต่ก็ก้าวไม่ออก  นึกถึงหมอดูและน้ําหอมซึ่งนอน

หลับอยู่ข้างกองไฟขึ้นมาทันที  ตาแก่คนหนึ่งกับหญิงสาวอีกคนหนึ่ง...เกิดอันตรายขึ้นมา  ใคร

จะช่วยได้ทัน  น้าโหนแกจะมีปัญญาปั้นนิทานโกหกให้เสือลายพาดกลอนฟังอยู่ได้หรือ  ถ้ามัน

จะเข้ามาคาบไปละก็  โพนก็เลยรีบบอกว่า ‚น้องสาวขึ้นบ้านไปเถอะ  ฉันกลับไปหาเพื่อนก่อน  

อยู่ไม่ไกลน้ีหรอก‛  หล่อนทําท่าจะคัดค้าน  แต่ว่าโพนก็ไม่ฟังแล้ว  รีบถอยห่างออกมาแล้วหมุน

ตัวกลับเดินจ้ําอ้าวไม่เหลียวหลัง  จนกลายเป็นวิ่งเสียด้วยซ้ํา  คราวนี้เดินเดาสุ่มไปแท้ๆ ไม่นาน

เท่าไร  โพนก็ใจขึ้นเมื่อเห็นกองไฟริบหรี่อยู่ข้างหน้า   เร่งฝีเท้าอีกครู่เดียวก็กลับมาถึงที่เดิม  ทุก

อย่างยังคงสงบเงียบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น                         

             (คนเหนือดวง. 2551, 308-310, 310) 

 

โพนเป็นคนดี  สามารถเอาชนะอํานาจฝ่ายตํ่าได้  ไม่มัวเมาหมกมุ่นทางเพศ  หากโพนปล่อย

ตัวปล่อยใจไม่มีความอดทนอดกลั้น  โพนก็อาจจะตกเป็นเหยื่อของเสือสมิง  แต่โพนนึกถึงผู้อ่ืนกลัวว่า

จะได้รับอันตราย  แสดงให้เห็นว่าโพนมีความเอ้ืออาทร  ไม่เห็นแก่ตัว  จึงทําให้โพนรอดพ้นจากการทํา

ร้ายของเสือสมิง 

โพนรู้ความจริงว่าตนเป็นลูกของพงษ์ทองลูกชายของคุณนายทองถัก  แต่คุณนายทองถักไม่

ชอบแม่ของโพนและไม่ยอมรับโพนเป็นหลาน  โพนเสียใจมาก   โพนเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในความดี  

เขาคิดว่าจะทําความดีเพื่อเอาชนะใจพงษ์ทองและคุณนายทองถัก  โพนใช้วิชาโหราศาสตร์ให้เป็น

ประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทจนพบความสําเร็จ   ทําให้โพนได้รับการยอมรับจากพงษ์ทองและ

คุณนายทองถัก  พงษ์ทองรับเป็นเจ้าภาพในการจัดงานแต่งงานให้โพน   

‚แล้วแกมีเงินทองพร้อมแล้วหรือ  น้ําหอมเขาเป็นคนรวย  แกแต่งงานกับเขา  ก็อย่า

ให้เขาอายคนอื่น‛... 

... ‚ฉันไม่ได้หมายความว่าแกประพฤติไม่ดี‛  นายพงศ์ทองยังคงตอบอย่างใจเย็น  

‚ฉันรู้นิสัยแก  เพราะสังเกตมาตลอดเวลา...‛ 

‚...ไอ้แกมันก็ดีเกือบหมดแล้ว  เสียแต่ทิฐิมันมาก  ฉันจะเป็นเจ้าภาพแต่งงานให้แก  

แกไม่เอาใช่ไหม‛ 

โพนจ้องหน้านายพงศ์ทองอย่างไม่คาดฝัน 

‚คุณจะเป็นเจ้าภาพให้ผม‛  โพนทวนคํา  ลืมคําว่า  ‘ท่าน’  ที่เรียกนายพงศ์ทองไปเสีย

สนิทนับตั้งแต่เริ่มทะเลาะกัน 
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‚เออ  ฉันจะออกค่าใช้จ่ายให้แก  นับตั้งแต่แหวนหมั้น  เรือนหอ  แล้วค่ากินเล้ียง

ทั้งหมดไม่ว่าจะเล้ียงกี่รอบ  แล้วแกคงจะต้องไปฮันนีมูนด้วย  ฉันก็จะออกค่าเดินทาง  ค่า

โรงแรม  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้  ถ้าแกตกลง  แกก็ไปพิมพ์บัตรเชิญได้แล้ว‛ 

             (คนเหนือดวง. 2551, 496-498) 

 
โพนกับพงศ์ทองต่างก็มีทิฐิด้วยกัน  จึงแสดงออกด้วยความเก้อเขิน  แต่ด้วยความดีของโพนที่

มีความขยัน  ความซื่อสัตย์  และความอ่อนน้อมถ่อมตน  ทําให้พงศ์ทองยอมรับโพนเป็นลูก  และแสดง

ความรับผิดชอบต่อโพนในฐานะพ่อ  โดยรับเป็นเจ้าภาพจัดงานแต่งงานให้โพน 

 โพนเป็นคนมีความกตัญํูรู้คุณ  เห็นได้จากเมื่อโพนมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

แล้ว  โพนก็ไม่ลืมตัวยังคงเป็นหมอดูประจําวัดที่น้าโหนแนะนําให้   เมื่อโพนรู้ความจริงว่าน้าโหนคือ

พระยาญาณศาสตร์ที่มีชีวิตอยู่ในสมัยอยุธยา  โพนนึกถึงน้าโหนอยากให้มางานรดน้ําสังข์ของตนกับ

น้ําหอม  โพนเข้าไปไหว้พระยาญาณศาสตร์และแสดงความเคารพอย่างสูงสุด 

โพนค่อยๆ ทรุดกายลงนั่งคุกเข่า  แล้วกราบลงด้วยท่าแสดงความเคารพอย่างสูงสุด

ไม่ได้สนใจสายตามองด้วยความแปลกใจของน้ําหอม  หรือสายตาของมรรคนายกชราที่มองนิ่ง

จากข้างหน้าต่าง  ดวงตาที่เหี่ยวย่นของแกสงบนิ่งปราศจากความรู้สึก  มีแต่แววตาเท่านั้นที่ดู

เหมือนจะมีความตื้นตันปรากฏขึ้นรางเลือนแล้วจางหายไป  

น้ําหอมทําหน้าตื่น  แล้วเธอก็รีบนั่งลงบ้าง  โดยที่โพนไม่ต้องเตือน  ก้มลงกราบแบบ

เดียวกัน  แล้วน้ําหอมก็เงยหน้าขึ้น  อุทานเบาๆ พลางยกมือขึ้นแตะหน้าผาก  ‚เอ๊ะ น้ําอะไรหยด

ลงมา  หลังคารั่วรึเปล่า‛  เธอเงยขึ้นมองเพดานใหม่เอี่ยม  ลวดลายเป็นดอกประจํายาม  มีโคมไฟ

เล็กๆ ฝ่ังอยู่เป็นระยะ  เพดานน้ันสูงมากจนมองไม่เห็นว่าส่วนใดรั่วจนมีน้ําซึมหยดลงมาได้  โพน

ยกมือขึ้นแตะหน้าผากตัวเองเช่นกัน  แล้วตอบเสียงเบาจนนํ้าหอมเกือบไม่ได้ยินว่า  ‚ถือว่าเป็นน้ํา

พระพุทธมนต์ก็แล้วกันครับ‛ 

   (คนเหนือดวง. 2551, 509) 

 

โพนเป็นคนดี  มีความกตัญํูรู้ คุณ  แม้โพนจะร่ํารวยก็ยังคงระลึกถึงน้าโหนผู้เป็นครูที่

ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์และสั่งสอนให้โพนเป็นคนดี   อยู่ในศีลธรรม  เมื่อโพนพบว่าน้าโหน  คือ    

ดวงวิญญาณของพระยาญาณศาสตร์  โพนมิได้แสดงความหวาดกลัว  แต่โพนก้มลงกราบรูปหล่อของ

พระยาญาณศาสตร์  ซึ่งเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูงสุด   
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ผลของการกระทําความดีของโพนที่มีความเพียร  ทําให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  มีรายได้

จากการประกอบอาชีพสุจริต  โพนสามารถชนะใจพ่อและย่าด้วยความดี  ความซื่อสัตย์สุจริต        

พงศ์ทองยินดีท่ีจะยกบริษัทให้โพนดูแล  และรับเป็นเจ้าภาพจัดงานแต่งงานให้โพน  โพนเป็นผู้ที่มีความ

กตัญํู  ระลึกถึงน้าโหนผู้ที่เคยอบรมสั่งสอนโพน   ทําให้โพนมีคู่ครองที่ดี  มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต     

 

ในเรื่อง  หน้ากากดอกซ่อนกลิ่น  แก้วเก้าสร้างตัวละครคือ  ไขแสง  เป็นตัวละครที่มี

ความคิดดี  ทําดี  ไขแสงป้าของแสนภูมิเป็นผู้ที่มีจิตใจดี  รักและเป็นห่วงหลานชายอย่างจริงใจ  ไขแสง

สงสัยการเสียชีวิตของน้องชายว่าอาจจะเป็นการฆาตกรรมเพื่อหวังผลประโยชน์จากทรัพย์สินมรดก  

จึงพยายามบอกและเตือนแสนภูมิหลานชายให้ระวังตัว  เมื่อแสนภูมิเกิดอุบัติเหตุ   ไขแสงนําแพทย์

ผ่าตัดจากกรุงเทพไปรักษาหลานชายที่โรงพยาบาลต่างจังหวัด  เพราะไม่ไว้ใจแม่เลี้ยงของแสนภูมิ  

เมื่อแสนภูมิถูกปองร้ายหมายเอาชีวิต  ไขแสงก็ช่วยเหลือโดยให้แสนภูมิปลอมตัวเป็นคนงานในโรงงาน  

เพื่อหลบซ่อนตัวจากการลอบทําร้าย  ไขแสงหาคู่ครองที่เป็นคนดีมีความจริงใจให้กับหลานชาย  เมื่อ

หลบอยู่ในโรงงานไม่ปลอดภัย  ไขแสงก็ให้แสนภูมิหลบไปอยู่ที่อ่ืน  ส่วนไขแสงจะช่วยจัดการปัญหา

เรื่องพินัยกรรม  และเรื่องต่างๆ ให้  ดังนี้  

 

เธอไม่ยักนกึวา่  อย่างน้อยหลานชายก็กําลังชะเง้อมองหา ‘เจา้สาว’ อยู่ แม้ไม่ได้หวงั

ว่าจะได้ครองคู่กันกเ็ถอะ  เขาลดเสียงลงเมื่อถามว่า  “แล้วผมจะตอ้งไปกี่วัน”  ป้าไขแสงก็ลดเสียง

ลงเช่นกัน  “ฉันจะตดิต่อคุณศยามดูก่อน  ดูวา่เรื่องตํารวจสอบสวนผู้ร้ายไปถึงไหนแล้ว  แล้วแกมี

เรื่องจะต้องมาขึ้นศาลดว้ย  แกโทร. มาตรวจสอบข่าวฉันตอนกลางคืนได้ไหมจะได้ไม่มใีครรู้”  

“ครับ”  แสนภูมิตอบคําเดียว 

ป้าไขแสงควักซองจดหมายยับยูย่ี่ออกมาจากเอว  หน้าตาเหมือนซองกระกฐินไม่มีผิด  

เธอกระซิบว่า 

“แกเอาเงินในนีใ้ช้จา่ยไปก่อน  ฉันกําลังยุง่  จะต้องไปหาเพื่อนพ่อแกอีกหลายคนเรื่อง

พินัยกรรมพ่อแก  หลายคนเขารูว้่าพ่อแกทําพินัยกรรมไว้ยงัไงเมื่อไหร่พวกนี้เขาจะไปให้การท่ีศาล

ได้  เอาเหอะ...” 

                  (หน้ากากดอกซ่อนกลิ่น.2552, 402-403) 
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แก้วเก้าแสดงให้เห็นว่าไขแสงเป็นตัวละครที่ทําความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ  เป็นผู้ที่มี

จิตใจเมตตากรุณา  คือ  มีความคิดสงสารผู้ที่มีทุกข์  และช่วยเหลือเพื่อให้เขาพ้นทุกข์  ไขแสงช่วยเหลือ

หลานชายโดยไม่คํานึงว่าตนเองจะเดือดร้อนหรือได้รับอันตราย  และมีความปรารถนาดีต่อหลานชาย

อย่างจริงใจ  ผลจากการเป็นคนดีของไขแสง  ทําให้คนรอบข้างรักและเป็นห่วงไขแสงอย่างจริงใจ  ไข

แสงได้รับความสุขจากการทําดี คิดดี 

 

1.2  การสร้างตัวละครที่เป็นตัวแทนของความไม่ดี 

ตัวละครที่เป็นตัวแทนของความไม่ดี  คือ  ตัวละครที่ประพฤติไม่ดี  ประพฤติสิ่งที่ เป็น

อกุศลกรรม  ก่อความทุกข์ความเดือดร้อนให้กับตนเองและผู้อ่ืน  ตัวละครกลุ่มนี้มักประสบกับความ

ทุกข์  ความเดือดร้อน  จากการศึกษานวนิยายของแก้วเก้า  29  เรื่อง  พบว่านวนิยายที่ใช้วิธีเสนอ

แนวคิดพระพุทธศาสนาโดยการสร้างตัวละครที่เป็นตัวแทนของความไม่ดี  ปรากฏ  19  เรื่อง  ได้แก่  

นิมิตมาร  จงกลกิ่งเทียน  เงาพราย  ดอกแก้วการะบุหนิง  หน้ากากดอกซ่อนกลิ่น  อธิษฐาน  

จอมนาง  แก้วราหู  คนเหนือดวง  แต่ปางก่อน  นาคราช  นางทิพย์  มนตรา  นิรมิต  ผ้าทอง  

พิมมาลา  วสันต์ลีลา  วิมานมะพร้าว  และอมตะ       

 
 ตัวอย่างนวนิยายของแก้วเก้าที่ใช้วิธีการสร้างตัวละครที่เป็นตัวแทนของความไม่ดี  ผู้วิจัยจะ
ยกตัวอย่าง  5  เรื่อง  ได้แก่   นิมิตมาร  จงกลกิ่งเทียน  เงาพราย  หน้ากากดอกซ่อนกลิ่น  และ
วสันต์ลีลา  
 

   ในเรื่อง  นิมิตมาร  แก้วเก้าสร้างให้ทวารัศมิ์เป็นตัวละครที่ยึดติดอยู่ในกามกิเลส  ต้ังแต่ยังมี

ชีวิตอยู่  เห็นได้จากทวารัศมิ์จับบ่าวสาวๆ ไปขังไว้จนตาย  

“คุณแม่เล่าให้คุณน้าฟังว่า มีบ่าวสาวๆ ตายในบ้าน สองหรือสามคน คนแรกตายเจ้าคุณ

เอาเงินทําขวัญให้พ่อแม่ เรื่องก็เงียบไป ทีน้ีมีคนท่ีสองที่สามตายอีก ข่าวก็ชักอื้อฉาวว่ามันไม่ได้ป่วย

ตาย คุณทวารัศมิ์ไปทํามันตาย...แต่จะตายยังไงฉันก็ไม่รู้ เจ้าคุณกลัวตํารวจจะมาเอาลูกชายไปเข้า

คุก ท่านก็เลยย้ายบ้าน เอาบ่าวไพร่ทีเ่หลือติดบ้านอยู่ ขนไปด้วยหมด”  
(นิมิตมาร. 2550, 346) 
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 เมื่อพ่อของทวารัศมิ์ยังมีชีวิตอยู่ใช้เงินเพื่อปิดปากพ่อแม่ของผู้เสียชีวิตเพื่อปกป้องลูกชาย
ตนเอง  แต่ก็ต้องย้ายบ้านออกไปอยู่ชานเมือง  เพราะกลัวว่าตํารวจจะจับทวารัศมิ์เข้าคุก  สิ่งที่ทวารัศมิ์
กระทําคือความมักมากในกาม  นอกจากจะทําให้ตัวเองเดือดร้อน  ทวารัศมิ์ทําให้บ่าวผู้หญิงเสียชีวิต
เป็นการสร้างกรรม  และพ่อของทวารัศมิ์ต้องเดือดร้อนย้ายที่อยู่อาศัยและได้รับความอับอายจากการ
กระทําของลูกชาย  เมื่อพ่อของทวารัศมิ์เสียชีวิตทวารัศมิ์ก็ถูกทิ้งให้อยู่คนเดียว  บ่าวไพร่หนีไปกันหมด 
 เมื่อทวารัศมิ์ฆ่าตัวตาย  วิญญาณของเขายังคงวนเวียนอยู่ในบ้าน  ทวารัศมิ์ยังไม่หยุดสร้าง
บาปกรรม  มีพฤติกรรมหมกหมุ่นในกามกิเลส  เห็นได้จากทวารัศมิ์เนรมิตรูปร่างหน้าตาให้หล่อ   
เกลี้ยงเกลา  แล้วชักชวนผู้หญิงให้มาอยู่ด้วย  และสุดท้ายทวารัศมิ์ก็กักขังพวกเธอไว้จนตาย  ไม่ว่าจะ
เป็นนาถฤดี  แม่ของนทีทอง  พิณทิพย์  และเต็มใจ   
 

เจ้าของร่างนั้นนั่งคุกเข่าอยู่ตรงหน้า  หล่อนเป็นหญิงสาว  ผมทิ้งตัวเป็นคล่ืนสลวย  ยาว

เลยบ่าลงมาถึงทรวงอกทาบอยู่กับเส้ือแพรชีฟองฟูบางเบาขลิบลูกไม้  ร้อยด้วยริบบิ้นสีม่วงอ่อน

สวยงามคล้ายเส้ือนอนสมัยแม่หล่อนยังสาว  สมัยนั้นมีชุดบางเบารุ่มร่ามแบบนี้ขายอยู่ตาม

ห้างสรรพสินค้าด้วยราคาแพง  มือที่ยื่นมาจับแขนหล่อนนั้นเรียวยาว  มองเห็นสว่างนวลอยู่ในแสง

รําไร   

เต็มใจพยายามเบิ่งตาเพ่งมองดวงหน้าในความสลัวเลือนด้วยความยากเย็นแตก่เ็หน็ไมช่ดั  

มันพร่าเหมือนภาพหลังกระจกฝ้า  

 ‚ช่วยด้วย...‛  หล่อนเปล่งเสียงออกไป  แหบแห้งแทบไม่พ้นคอ  ‚พาหนูออกไปท‛ี   

‚ออกไปไม่ได้‛ เสียงตอบจากผู้หญิงคนน้ัน  โศกเศร้าจับใจ  ‚ไม่มีใครเคยออกไปได้ ทุกคน

เข้ามาแล้วต้องอยู่ที่น่ี‛   

‚หนูไม่อยู่...หนูจะกลับบ้าน  กลับไปหาปาป๊า...หามาม้า‛  ก้อนสะอื้นจุกที่ลําคอจนตีบตัน  

เมื่อเต็มใจเอ่ยมาถึงตอนนี้  ‚หนูขอกลับบ้าน  ช่วยหนูด้วย‛ 

‚ไม่ได้หรอกจ้ะ  หนูเอ๋ยหนู...‛  เสียงตอบแผ่วเยือกเย็น  ระคนด้วยความรันทดตอบมาอีก

ครั้ง  ‚เมื่อเข้ามาก็ต้องอยู่ที่น่ีตลอดไป  ถึงหนูจะออกไปได้  คนอื่นๆ ก็ไม่มีใครเห็นหนูได้อีก‛… 

...ทวารัศมิ์แบกนทีทองเล้ียวไปอีกทางหน่ึง  ไม่ใช่ปลายอุโมงค์สว่าง  แต่เป็นเส้นทางแยกที่ 

ดํามืดทึบ  กลืนหายไปทางนั้น  ไม่เหลียวกลับมา  ไม่ได้เอาใจใส่ชายหนุ่ม  ราวกับเขาไม่มีตัวตน    
 

 (นิมิตมาร. 2550, 166, 407) 
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 ทวารัศมิ์ได้รับความทุกข์ทรมานจากการมักมากในกามมารมณ์  โดยถูกโซ่ตรวนที่เป็นมือร้อย
รัด  และต้องชดใช้กรรมให้กับคนเหล่านั้น  แก้วเก้าสร้างทวารัศมิ์ให้มีจิตใจใฝ่อกุศลกรรม  เพื่อเป็น
ตัวอย่างให้ผู้อ่านเห็นว่าผู้ที่มีจิตใจไม่ดี  มีกามกิเลส  กระทําบาปโดยการฆ่าคน  เมื่อครั้งมีชีวิตอยู่ก็ไม่มี
ใครอยากอยู่ด้วย  เมื่อตายก็ต้องตกนรกรับผลกรรมตามที่ตัวเองได้ก่อไว้ 
 ผลจากการกระทําของทวารัศมิ์  เมื่อบ้านถูกไฟไหม้ทําให้เหล่าวิญญาณที่ถูกกักขังอยู่ในบ้านนี้
ถูกปลดปล่อย  ส่วนทวารัศมิ์ต้องไปชดใช้กรรมในนรก 
 
 ในเรื่อง  จงกลกิ่งเทียน  แก้วเก้าสร้างให้อัพภันดร์เป็นตัวละครที่เป็นตัวแทนของผู้ที่มีความ
โลภ  ทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อทรัพย์สินเงินทอง  โดยไม่คํานึงถึงความถูกต้อง  เห็นได้จากที่อัพภันดร์ฆ่า
ทนายประทิน  เมื่อทนายประทินจับได้ว่าอัพภันดร์ยักยอกทรัพย์ของเทียนกันยา   ฆ่าอารี    และฆ่า
เทียนกันยาเพื่อจะได้ครอบครองสมบัติของเทียนกันยา  ในตอนท้ายอัพภันดร์ไปติดพันเจ้าบัวเทียน  ทํา
ให้เรือนใจผู้เป็นภรรยาของอัพภันดร์เกิดความหึงหวง  เรือนใจขู่อัพภันดร์ว่าจะแจ้งความเปิดโปงความ
จริงที่เขาฆ่าคน  อัพภันดร์จึงฆ่าเรือนใจ  ก่อนที่ เรือนใจจะหมดสติ  เธอใช้มีดแทงอัพภันดร์   ทําให้
อัพภันดร์ได้รับความเจ็บปวดทุรนทุราย  มองเห็นภาพบุคคลที่เคยทําร้ายมาทวงชีวิต 
 

“กรรมมันตามแกทันแล้ว แกยังมีบุญอยู่...เจ็บแค่นี้ยังน้อยไป น้อยกว่าที่ทํากับฉัน” 

เสียงแหบห้าวของคนแก่...ถึงไม่ได้ยินมาหลายปี อัพภันดร์ก็จําได้ว่าเป็นเสียงใคร   

ทนายประทิน...ผู้จบชีวิตลงด้วยน้ํามือเขา! 

      (จงกลกิง่เทยีน. 2553, 573) 

 
“พี่อัพภันดร์...เอาชีวิตของอารีคืนมา...ไม่งั้น...ก็ต้องแลกกัน” 

อารรียืนค้ําหัวเขาอยู่ ลําแสงจันทร์ส่องอาบร่างหล่อน ซีดขาวไปทั้งตัว หน้าท้องเปิดอ้าเห็น

ตับไตไส้พุงทะลักออกมา อัพภันดร์ทะล่ึงพรวดขึ้น เสียงแหบโหยบอกความกลัวและบาดเจ็บสุดขีด

ลอดออกมาจากปาก 

                    (จงกลกิ่งเทียน. 2553, 574) 

 

ชายหนุ่มดิ้นทุรนทุราย เขาตะหนักโดยไมมีใครบอกว่า ความเจ็บปวดนี้เองคือโทษทัณฑ์ที่

กําลังได้รับ แม้ว่าลมหายใจขาดหายไปแล้ว ความทรมานแสนสาหัสก็ยังดํารงอยู่ และจะตามหวด

กระหนํ่าเขาต่อไปอีกยาวนาน...นานจนเหมือนไม่มีที่ส้ินสุด 

      (จงกลกิง่เทยีน. 2553, 575) 



 133 

 อัพภันดร์เป็นตัวละครที่ประพฤติอกุศลกรรมเกือบตลอดทั้งชีวิต  เพราะมีความโลภเป็นเครื่อง
นําทางชีวิต  อัพภันดร์ฆ่าคนตายโดยไม่ละอายต่อการ ทําบาป  ฆ่าทนายประทิน  ฆ่าอารี                       
ฆ่าเทียนกันยา  และฆ่าเรือนใจ  เพื่อสนองความโลภของตนเองที่ต้องการครอบครองสมบัติของเทียน
กันยา  อัพภันดร์เป็นคนกลับกลอกหลอกลวง  เห็นได้จากอัพภันดร์มีเรือนใจเป็นภรรยา  แต่หลอกลวง
เทียนกันยาให้แต่งงานกับตน  และในตอนท้ายอัพภันดร์ทําทุกทางเพื่อให้ได้เจ้าบัวเทียนมาครอบครอง
เพราะเข้าใจว่ามีสมบัติมาก  และเพื่อสนองกิเลสตัณหาของตนเอง  เมื่อเรือนใจเกิดความหึงหวง  
อัพภันดร์จึงได้ชดใช้กรรมที่กระทํามาทั้งหมดด้วยชีวิต  แสดงให้เห็นว่าอัพภันดร์เป็นตัวละครที่เป็น
ตัวแทนของความไม่ดี  
 
 ในเรื่อง  เงาพราย  ศักยะเป็นตัวละครที่เป็นตัวแทนของผู้ที่มีความโลภ  ไม่รู้จักพอ  ศักยะเริ่ม
มีความต้องการในสิ่งที่ทําให้ตนเองมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ต่อมาความต้องการมีเพิ่มมากขึ้นโดยไม่
คํานึงถึงศีลธรรม  ศักยะต้องการพิมพ์พัสตราแฟนสาวของเพื่อนมาเป็นคู่ครองของตนเอง  ศักยะ
ต้องการความร่ํารวยเงินทอง  ทุกครั้งที่ศักยะมีความปรารถนา  ศักยะต้องหาชีวิตของคนมาแลกเปลี่ยน  
ในตอนท้ายกว่าศักยะจะสํานึกได้ก็สายไปเสียแล้วเพราะต้องสูญเสียแม่เพื่อแลกกับความโลภ 
 

“ใช่ ผมมีเจ้าพรายของคุณปู่” ศักยะเอ่ยขึ้น เมื่อทุกคนเงียบกริบ “ผมจะให้มันฆ่าทุกคนวันนี้

ก็ได้ ถ้าไม่เชื่อนะ รอดูพี่นิศเป็นคนแรก” นิศราร้องเสียงหลงเมื่อได้ยิน 

“ตั้นจะทําอะไรพ่ี” 

“เจ้าพราย มันจะเอาผู้หญิงคนแรกที่ผมเจอตอนเช้านี้ เสียใจด้วยนะ พี่อยากเดินเข้ามาใน

ห้องนอนผมเอง ช่วยไม่ได้”  สีหน้านิศราบอกความงุนงง 

“อะไรกัน ! คนแรก ไม่ใช่น้าพิไลหรอกหรือ” 

 (เงาพราย. 2553, 387) 

 
 แก้วเก้าสร้างศักยะให้เป็นตัวละครที่เป็นตัวแทนของความไม่ดี  เป็นผู้ที่มีความโลภ  ศักยะยินดี
ฆ่าคนเพื่อแลกกับความปรารถนาของตนเอง  แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ที่เห็นแก่ตัว  มีความโหดเหี้ยม      
ไม่คํานึงถึงศีลธรรม  ในตอนท้ายพิไลผู้เป็นแม่ของศักยะต้องเสียชีวิตเพื่อแลกกับความต้องการของ
ศักยะ  และสุดท้ายศักยะก็ต้องใช้ชีวิตของเขาแลกกับความโลภเมื่อศักยะไม่ทําตามคําสั่งของเจ้าพราย  
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ร่างใครคนหน่ึงโถมพรวดเข้ามาในห้อง รัชต์กลับมาทันได้ยินเสียงร้องของคุณตา เพียงเห็น

ก็เข้าใจทั้งหมด ชายหนุ่มเหลือบมองไม้เท้าในมือของศักยะ ไม่เสียเวลาคิด แต่กระชากมันออกจาก

มือเพื่อนเก่า 

ศักยะไม่ได้รั้งไว้ เขาปล่อยมืออย่างง่ายดาย ด้วยสํานึกครั้งสุดท้าย 

รัชต์ถลันเข้าไป เงื้อไม้เท้าฟาดลงบนเงาเจ้าพราย มันผงะราวกับถูกเฆี่ยนด้วยแส้ไฟฟ้า 

ถอยวูบจากคุณตาและตาจอน แล้วหันเข้าใส่หนุ่มอีกคนหนึ่งด้วยความโกรธแค้น เหมือนรู้ตัวว่าใน

นาทีสุดท้าย ศักยะก็ทรยศมัน 

ความเจ็บปวดสาหัสเหมือนร่างจะแยกออกเป็นชิ้นๆ แล่นปราดไปทั่วร่าง ศักยะร้อง

โหยหวน ดิ้นทุรนทุราย แสงต่างๆ วูบวาบผ่านดวงตา ในหนึ่งนาทีแท้ๆ ชีวิตที่เขาทําลายผุดขึ้นมา

เรียงราย ร้องทวงความยุติธรรมตามที่ควรจะได้รับ 

ตาจอน...ไว...เข็มทอง...ลุงเเม้น...ทัดสิงห์ ทุกดวงหน้า ขาวซีด เจ็บปวดรวดร้าว มือไม้

ขวักไขว่ยื่นขึ้นมาจากใต้ผิวคล่ืน เหมือนหนวดปลาหมึกยักษ์ กลุ้มรุมกันฉุดกระชากเขาลงไป 

(เงาพราย. 2553, 451) 

 

 แก้วเก้าสร้างให้ศักยะเป็นตัวแทนของความโลภ  ไม่รู้จักพอ  เพื่อแสดงให้เห็นว่าความโลภ  
ส่งผลให้ผู้ที่มีความโลภเดือดร้อน  ไม่มีความสุข  และสุดท้ายต้องชดใช้กรรมด้วยชีวิต 
 

ในเรื่อง  หน้ากากดอกซ่อนกลิ่น  มาลีวรรณแม่เลี้ยงของแสนภูมิมีความโลภในทรัพย์สิน
มรดก  จึงวางแผนฆ่าสันต์พ่อของแสนภูมิเพื่อหวังจะได้ครอบครองมรดกของสันต์  เมื่อมาลีวรรณพบ
ว่าสันต์ทําพินัยกรรมเพิ่มอีกหนึ่งฉบับ  หลังจากที่สันต์สงสัยในพฤติกรรมของมาลีวรรณกับสกัดเพื่อน
ของเขา  พินัยกรรมฉบับหลังนี้ระบุผู้รับมรดกคือ แสนภูมิลูกชายเพียงคนเดียวของสันต์  มาลีวรรณจึง
วางแผนฆ่าแสนภูมิ  ในครั้งแรกมาลีวรรณวางแผนในลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ  แต่แสนภูมิรอดชีวิต
กลับมาได้มาลีวรรณจึงว่าจ้างมือปืนให้ไปลอบยิงแสนภูมิ  แสนภูมิหนีรอดไปได้  และส่งคนไปจับตัว  
ไขแสงป้าของแสนภูมิ  เพื่อที่จะให้แสนภูมิปรากฏตัวแต่ใบตาลเด็กหนุ่มที่ช่วยไขแสง  ช่วยไขแสงไว้และ
สามารถจับคนร้ายส่งตํารวจได้  คนร้ายรับสารภาพว่าเป็นการบงการของมาลีวรรณ  นอกจากนี้      
มาลีวรรณยังไปเที่ยวกลางคืนในสถานที่ที่ผู้ชายเป็นบริกร  และพาเด็กหนุ่มๆกลับมาร่วมหลับนอนที่
บ้าน  มาลีวรรณโดนเด็กหนุ่มมอมเหล้าหวังปลดทรัพย์  แต่แสนภูมิซึ่งแอบปีนกลับเข้ามาในบ้านพบ
เหตุการณ์ดังกล่าวจึงโทรศัพท์แจ้งความ  ภายหลังมาลีวรรณถูกตํารวจจับแต่มาลีวรรณหนีประกันหาย
ตัวไป 
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ไม่อยากเชื่อเลยวา่สตรีอยา่งมาลีวรรณจะทําตัวเสเพลได้ถึงขนาดนี้  เอาละ  เขารูว้่าหล่อน
งกเงิน  หล่อนใจเหี้ยม  เลือดเย็น  ส่ิงที่ป้าไขแสงพูดและเขาไม่เคยเชื่อกลับกลายเป็นความจริง  
แม้แต่เรื่องที่หล่อนกําจัดพ่อเขา  เขาก็เชื่อแล้ววา่จรงิ  แต่เขากไ็ม่ได้นึกว่านอกจากนี้  หล่อนจะ
ประพฤติสกปรกโสโครกขนาดนี้ได้ลงคอ  เงยหน้าขึ้นมองตวับ้าน  สะท้อนใจ 

คุณพ่อคงไมค่ิดหรอกว่า  ภรรยาพาผู้ชายอื่นมาสมสู่ไม่เว้นแต่ละคืน  ซ้ําแปลกหน้าสลับ
เปล่ียนกันไปเสียดว้ย  ถ้ารู้  คุณพ่อคงตายตาไม่หลับ  วิญญาณกค็งไม่สงบสุข 

                (หน้ากากดอกซ่อนกลิ่น. 2552, 475)  

แก้วเก้าแสดงให้เห็นว่ามาลีวรรณเป็นตัวละครที่เป็นตัวแทนของความไม่ดี  การกระทําของ      
มาลีวรรณเป็นการกระทําที่ทําให้ผู้อ่ืนและตนเองเดือดร้อน  ในตอนท้ายต้องได้รับผลของกรรมชั่วที่
ตนเองก่อไว้  ดังที่มาลีวรรณถูกตํารวจจับกุมและหนีการประกันตัว  ซึ่งทําให้มาลีวรรณไม่มีความสุข
จะต้องหนีการจับกุมของตํารวจ 

 
ในเรื่อง  วสันต์ลีลา  ภัคเป็นตัวละครแทนความไม่ดี  ภัคเป็นพี่ชายบุญธรรมของเพลิน      

พ่อแม่ของเพลินนําภัคมาเลี้ยงเป็นลูก  เพราะทั้งสองไม่มีลูก  แต่เมื่อมีเพลิน  ภัครู้สึกว่าตนเองมี
ความสําคัญลดน้อยลงและเพลินจะเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในทรัพย์สินของครอบครัวอย่างชอบธรรม  ทําให้ภัค
รู้สึกชิงชังเพลินมาก  เพราะคิดว่าเพลินคือคนที่เกิดมาเพื่อแย่งชิงทุกสิ่ง   แต่สิ่งที่ภัคแสดงต่อหน้า
สาธารณชนคือพี่ชายที่แสนดี  สุภาพอ่อนโยน  แม้กระทั่งพ่อแม่ของเพลินและเพลินก็เชื่อในสิ่งที่ภัคที่
แสดงออกมา  จนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อเพลินสวมสร้อยคริสตัลที่ซิลเวีย  ผู้หญิงเฟย์มอบให้ซึ่งเป็นของ
วิเศษที่ทําให้คนรอบข้างเห็นเพลินเป็นคนอ่ืน  เพลินจึงได้รับรู้ความรู้สึกและตัวตนที่แท้จริงของภัค  รู้ว่า
ภัคชิงชังเพลินมากและไม่ได้เป็นสุภาพบุรุษอย่างที่แสดงออกมา  ภัคเป็นคนเจ้าชู้  ภัคพยายามที่จะ
ข่มขืนสริน  ซึ่งก็คือเพลินในขณะที่สวมคริสตัล  

 
เขากระชากหล่อนกลับ  เพลินทานแรงชายหนุ่มไม่ได้กเ็สียหลักล้มลงบนโซฟาอีกครัง้หน่ึง  

ร่างของภัคโถมทับลงไป  ตรึงร่างหล่อนไว้ไม่ให้ดิ้นหลุดไปไหนได้ 
เขาพยายามจูบหล่อน  แม้ว่าไมถ่นัดเพราะเพลินดิ้นรนสุดแรงเกิด 
เกิดมาเพลินไมเ่คยเผชิญภาวะวกิฤติเทา่นี้  ความมั่นใจเมื่อตอนเข้ามาในแฟลตละลาย

หายส้ินไปแทบไม่เหลือ  หล่อนเพิ่งตระหนักว่าพีช่ายของหล่อนในยามนี้เหมือนคนบ้าคลั่ง  จะดกีว่า
ฆาตกรบ้ากามหน่อยก็ตรงทีเ่ขาเห็นเป็นเรื่องสนุก  พอท่ีจะไม่บีบคอหล่อนให้ตายคามือเทา่นั้นเอง 

                            (วสันต์ลีลา. 2552, 475) 
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และในตอนท้ายภัคพยายามที่จะกําจัดเพลิน  เพื่อเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินของครอบครัว 

ลําคอของเพลินแห้งผากลงทันที  เมื่อลดสายตาลงต่าํ  มองเห็นวตัถุในมือของพีช่ายคนละ
สายเลือดของหล่อน!  อย่างทีเ่พลินเคยพูดทเีล่นทีจริงหลายครั้งแล้วว่า  เมื่อสมองขี้เล่ือยของหล่อน
เริ่มทํางาน  มันกจ็ะเดินหน้าเรื่อยไปไม่หยุดนิ่ง  ด้วยเหตุนีถ้ึงตกใจแค่ไหนก็ตาม  ก็ไม่ถงึขั้นวา่จะอับ
จนปัญญาทําอะไรไม่ถูก 

 
 
ภัคถือปืนย่องเข้ามาในบ้าน  ท่าทางราวกับหวัขโมย  ไม่ต้องเสียเวลาถาม  ก็บอกชดัยิ่ง

กว่าชัด  วา่ชวีิตของคุณหนูเพลินตกอยูใ่นอันตราย 
        (วสันต์ลีลา. 2552, 574) 

แก้วเก้าสร้างให้ภัคเป็นตัวละครแทนความไม่ดี  อิจฉาริษยา  มีความโลภในทรัพย์สินเงินทอง  
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน  เป็นคนมักมากในกามอารมณ์   ไม่มีความจริงใจให้ใคร  ภัคประกอบ
อกุศลกรรมก่อความเดือดร้อนให้กับผู้อ่ืน  ผลการกระทําชั่วของภัคทําให้ถูกตํารวจจับเมื่อภัคพยายาม
ฆ่าเพลิน   ดร.ชญาพ่อของเพลินไล่ภัคออกไปจากบ้าน  เพราะเกรงว่าเพลินจะไม่ปลอดภัย 
 

1.3  การสร้างตัวละครที่ปฏิบัติธรรมเพื่อหาความสงบ  หลีกหนีจากกิเลส 
ตัวละครที่ปฏิบัติธรรมเพื่อหาความสงบ  หลีกหนีจากกิเลส  หมายถึง  ตัวละครที่นุ่งขาวห่มขาว 

ถือศีลปฏิบัติธรรม  และตัวละครที่ออกบวชสู่ร่มกาสาวพักตร์เพื่อแสวงหาความสุขทางจิตใจ  หลีกหนี
จากกิเลสทางโลก  แก้วเก้าสร้างตัวละครกลุ่มหนึ่งให้เป็นตัวแทนของผู้ที่ปฏิบัติธรรมเพื่อหาความสงบ  
หลีกหนีจากกิเลส  จากการศึกษานวนิยายของแก้วเก้า  29  เรื่อง  พบว่ามีนวนิยายที่ใช้วิธีนําเสนอ
แนวคิดพุทธศาสนาโดยการสร้างตัวละครที่ปฏิบัติธรรมเพื่อแสวงหาความสงบ  หลีกหนีจากกิเลส  
ปรากฏ  7  เรื่อง  ได้แก่  จอมนาง  ผ้าทอง  อมตะ  คนเหนือดวง  พิมมาลา  แต่ปางก่อน  และ             
จากฝันสู่นิรันดร  ผู้วิจัยจะยกตัวอย่างจากนวนิยาย  5  เรื่อง  ได้แก่  จอมนาง  จากฝันสู่นิรันดร  
แต่ปางก่อน   ผ้าทอง  และพิมมาลา 

 

   ในเรื่อง  จอมนาง  เจ้าฟ้าหงสาผู้เป็นเจ้าครองเมืองหงสา   ตัดสินใจที่จะออกบวช  เพราะทรง
เบื่อหน่ายชีวิตทางโลกที่มีแต่การแก่งแย่งในอํานาจ  แม้แต่พี่น้องกันเองก็ยังไม่ละเว้น  เจ้าฟ้าหงสา
มองเห็นว่าพระองค์ก็คือมนุษย์คนหนึ่งที่มีความอ่อนแอ  โง่เขลา  หลงมัวเมาในอํานาจ และมีความ
ทุกข์จากการสูญเสียลูกชาย 
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“เรามองเห็นความขลาดของคน ความโลภ ความคดในข้องอในกระดูก ความคิดคดทรยศ

แม้แต่ผู้ที่เป็นญาติและคนสนิทของเราเอง เราได้เรียนรู้ส่ิงที่จักรพรรดิและราชันย์มากมายใน

ประวัติศาสตร์ได้เรียนรู้ในชีวิตของตนเอง แต่ทั้งที่เห็น...ทั้งที่ประจักษ์แจ้ง เราไม่อาจตอบแทนมันได้

แม้ด้วยวาจาเพียงคําเดียว เราต้องทนให้มันแสวงหาผลประโยชน์จากความอ่อนแอของเรา ทนเห็น

ความหยาบหยามของเราสารพัดอย่าง” 

 “แต่ดี...ตรงที่ทําให้เราคิดได้ว่า แท้จริงเราคือมนุษย์คนหนึ่งนั่นเองมีความอ่อนแอ  โง่เขลา 

หลงมัวเมา ตลอดจนความทุกข์ความทรมานมิได้ผิดไปจากมนุษย์อื่น” 

                       (จอมนาง. 2552, 630) 
 

 เจ้าฟ้าหงสาค้นพบตัวเองว่า  แท้จริงแล้วพระองค์ก็คือผู้หนึ่งที่หลงมัวเมาในอํานาจ  มองเห็น
ความโลภของพระญาติ  การทรยศหักหลัง  เจ้าฟ้าหงสาจึงเกิดความเบื่อหน่าย  ต้องการที่จะบวช  เพื่อ
หลีกหนีความวุ่นวายทางโลก 
 
 ในเรื่อง จากฝันสู่นิรันดร  เชื้อเป็นตัวละครที่บวชเพื่อหลีกหนีความทุกข์ใจจากความรัก     

เชื้อเป็นคู่หมั้นของการะเกด เมื่อผิดหวังในความรัก ทุกข์ใจมากจนคิดฆ่าตัวตาย แต่เมื่อได้มาบวชทํา

ให้ได้สตจิากพระธรรมคําสอนจึงทําให้คลายความทุกข์โศกลงไปได้  

 
อดีตคู่หมั้นของการะเกดทอดสายตามมองชายหนุ่มด้วยความปรานี ถามซ้ําๆ ว่า 

“ทุกข์โศกเรื่องอะไรหรือ” 

 ตรัยพูดไม่ออก คุณเชื้อบวช...เรื่องนี้เป็นส่ิงสุดท้ายที่เขาคาดคิด ก๋งบอกคุณเชื้อหรือเปล่า

เรื่องตรัยและการะเกด...ข้อนี้เขาเดาไม่ออกเช่นกัน 

 “เมียพ่อตรัยตายขอรับ” ก๋งเป็นฝ่ายตอบแทนชายหนุ่มผู้ยังอ้ําอึ้งอยู่ “เป็นไข้ได้สองวันก็ตาย 

พ่อตรัยเสียใจมาก กระผมเห็นไม่เข้าทีเลยพามาทีน่ี เผื่อจะมองเห็นทางสว่างบ้าง” 

 คุณเชื้อนิ่งไปนิดหนึ่ง สายตาบอกความเห็นอกเห็นใจมากขึ้นแล้วตอบช้าๆ ว่า 

 “การพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นความทุกข์ การประสบกับส่ิงที่ไม่รักเป็นความทุกข์ ทุกข์นั้น

เป็นของคู่กับปุถุชนผู้ยังมีรักโลภโกรธหลง เมื่อส่ิงใดไม่เป็นไปอย่างใจก็เกิดความทุกข์ อย่าว่าแต่

ประสกเลยที่ทุกข์ อาตมาเองก็ทุกข์มากมายมาแล้ว ทุกข์ขนาดนี้ไม่ใช่คิดจะฆ่าตัวตายอย่าง

เดียว อยากจะฆ่าคนอื่นให้ตายไปเสียด้วย  เพราะเขาท าให้เสียใจ อับอาย แค้นใจแสน

สาหัส ” 
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ตรัยยังคงพูดไม่ออก ก้มหน้ามองต่ํา...อะไรอย่างหน่ึงคล้ายกับปลายมีดสะกิด ความทรงจาํ

จนแปลบปลาบ 

“เดชะบุญไม่ทันบ้าไปเสียก่อน เข้าวัดมาพบสมเด็จฯท่าน ท่านเตือนสติว่าอารมณ์

ทั้งหมดนี้เกิดจากตัวเราแท้ๆ ไม่ใช่คนอื่น...  

“บัดนี้พระคุณเจ้าครองสติไว้ได้แล้วใช่ไหมขอรับ” ก๋งเป็นฝ่ายถาม คล้ายจะบอกให้ตรัยรู้

เช่นกัน 

“ก็พยายามจะรักษาเอาไว้ อาตมาไม่ได้อวดว่าตัวเองตัดกิเลสได้หรอกนะ อย่างน้อยก็ยังมี

ห่วงผูกพันกับทางบ้าน มีแม่มีน้องชายต้องกลับไปดูแล แต่ว่าเวลานี้ใจสงบลงมากแล้ว ประสกคงไม่รู้

ว่าคู่หมั้นอาตมาหนีตามชายอื่นไป” 

ตรัยก้มหน้านิ่ง 

 “ครั้งแรกอาตมานึกถึงความทุกข์ของตัวเอง จนมองไม่เห็นความทุกข์ของคนอื่น ต่อมาจึง

ได้นึกว่าคู่หมั้นของอาตมาคงไม่เป็นสุขนัก เธอเป็นคนมีพ่อแม่ เป็นลูกผู้ดีมีตระกูล ปล่อยให้ความรัก

เข้าครอบงําจนตัดอย่างอื่นไปหมด ถ้าหากเธอตัดได้จริงๆ อาตมาก็โมทนาสาธุว่าเธอจะได้ใช้ชีวิต

อย่างที่ปรารถนา หากว่าเธอตัดไม่ได้เธอก็คงมีความทุกข์ นึกได้อย่างนี้อาตมาก็เลยเลิกเคียดแค้น 

เลิกเสียใจ” 

(จากฝันสู่นิรันดร, 2553, 550) 

 
สาเหตุที่เชื้อบวชเพราะมีความทุกข์ที่เกิดจากความรัก  ต้องการแสวงหาหนทางดับทุกข์ในใจ  

เมื่อบวชแล้วเชื้อพบว่าสาเหตุแห่งทุกข์เกิดจากอารมณ์ของจิตใจตนเองที่ยึดมั่นถือมั่นว่าผู้หญิงคนนั้น
เป็นของเรา  เมื่อไม่เป็นดังที่ปรารถนาจึงเกิดความทุข์  เชื้อรู้สาเหตุแห่งทุกข์แล้วจึงพยายามทําใจปล่อย
วาง  ไม่เอาใจเข้าไปยึดมั่นถือมั่นผู้หญิงคนนั้นอีก  ความทุกข์ของเชื้อจึงคลายลง        

ในเรื่อง  แต่ปางก่อน  ราชาวดีเป็นครูโรงเรียนกุลนารีวิทยา  ได้พบวิญญาณของท่านชาย
ใหญ่วนเวียนอยู่เพื่อรอคอยเจ้านางม่านแก้ว  ซึ่งกลับชาติมาเกิดเป็นราชาวดี  ราชาวดีไม่อาจแต่งงาน
กับหม่อมเจ้าจิรายุสหลานชายของท่านชายใหญ่  เพราะยังมีจิตที่ผูกพันอยู่กับท่านใหญ่  ราชาวดี
ตัดสินใจนุ่งขาวห่มขาว  ปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดต่างจังหวัด  เพราะต้องการหลีกหนีจากความรักที่ไม่มีทาง
สมหวังในชาตินี ้ ซึ่งทําให้เกิดความทุกข์  และต้องการแสวงหาความสงบสุขทางจิตใจ 
 

“ฉันว่าที่น่ีลําบากเกินไปสําหรับเธอ” 

“อาจจะล าบากทางกาย แต่ทางใจแล้ว ดิฉันรู้สึกว่าสงบดีมากเลยทีเดียวค่ะ” 
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 ประกายตาหล่อนยังคงเข้มแข็งเช่นเดิม แม้ดวงหน้าจะผอมซูบ แก้มที่เคยนวลใส  บัดนี้เต็ม

ไปด้วยฝ้า แววเหน็ดเหน่ือยอ่อนโรยปรากฏในดวงหน้าและท่าทาง 

 “ราชาวดี ฉันขอร้องให้เธอกลับกรุงเทพเถอะ” จิรายุสกล่าวเสียงจะเป็นเกือบวิงวอน “ไปอยู่

ที่นั่นอย่างน้อยสุขภาพเธอจะดีกว่านี้ และถ้าอยู่อย่างสงบเธอก็อยู่ได้ ฉันจะดูแลเองไม่ให้ใครไป

รบกวนเธอ...” 

“ขอบพระคุณค่ะ แต่ดิฉันไม่...” 

 “ฉันรู้ว่าเธอลําบากใจเรื่องอะไร” เขาขัดขึ้นก่อนที่หล่อนจะทันพูดจบ “แต่ฉันขอรับรองว่าฉัน

เองก็จะไม่รบกวนเธออีก ฉันช่วยเธอด้วยความรู้สึกอย่างมิตร...อย่างเพื่อนเพียงประการเดียว อีก

อย่างหน่ึงก็คือ เป็นการใช้โทษที่ฉันเคยเข้าใจเธอผิดอย่างมากมายด้วย” 

สีหน้าราชาวดีไม่ได้แสดงความยินดียินร้าย เมื่อตอบเรียบๆ ว่า 

 “ดิฉันไม่ได้ห่วงสังขารของตนเองละค่ะ อยู่ที่ไหนก็เท่ากัน ทุกวันนี้ก็อยู่เพื่อสงบจิตไม่ให้

ฟุ้งซ่านมากมายนัก จะได้ตัดความรัก...ความอาลัย...ต่อ...บางสิ่งบางอย่างได้บ้าง ถ้ากลับ

กรุงเทพ ก็เท่ากับพาตัวเองไปสู่ความวุ่นวาย ไปสู่กิเลสเก่าๆ” 

(แต่ปางก่อน . 2551 , 312-313) 

 

 ราชาวดีมีความทุกข์ที่เกิดจากความรัก  แต่เมื่อได้ปฏิบัติธรรมแล้วพบว่าได้รับความสงบทางใจ  
พอใจในสภาพที่เป็นอยู่แม้ว่าจะมีความลําบากทางกายอยู่บ้าง  เห็นได้จากคําพูดของราชาวดี  “อาจจะ
ล าบากทางกาย  แต่ทางใจแล้ว  ดิฉันรู้สึกว่าสงบเลยทีเดียวค่ะ” 
 
 ในเรื่อง  ผ้าทอง  คุณนายเจริญเป็นภรรยาของคุณเสนีย์พ่อของอุมา คุณเสนีย์มีกิจการ

เกี่ยวกับคอกม้า สโมสร คุณนายเจริญดูแลในเรื่องของที่ดิน  เงินกู้ และการซื้อขายทอง เมื่อคุณเสนีย์

เสียชีวิต ธุรกิจคอกม้าเริ่มมีปัญหา  คุณนายเจริญเกิดความทุกข์ ท่ีสูญเสียสามี  ลูกชายก็ถูกทําร้าย

บาดเจ็บ  ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้จนกระทั่งเสียชีวิต  ทําให้เกิดความทุกข ์ เบื่อหน่าย 

 

มารดาไม่อยู่บ้าน ตั้งแต่อํานาจถึงแก่กรรมคุณนายก็ดูเหมือนจะถอนความสนใจไยดีจาก
ทางโลกไปมากกว่าครึ่ง เธอมักใช้เวลาว่างออกต่างจังหวัดไปถือศีลอยู่ตามวัดต่างๆ ห่างไกลชุมชน
ให้เหตุผลว่า  ‘คนแก่แล้วใจคอมักอ่อนแอ แม่จะต้องทําใจให้สงบไม่คิดอะไรมาก มิฉะน้ันจะทนความ
ทุกข์ต่อไปไม่ไหว’ 
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คุณนายไปถือศีลที่วัดในจังหวัดเพชรบุรีตั้งแต่สัปดาห์ก่อนกว่าจะกลับก็สัปดาห์หน้า อุมา
เหลือความอดกล้ันท่ีจะรออยู่จนถึงเวลาเธอกลับ 

(ผ้าทอง. 2553, 290-291) 

   
คุณนายเจริญปฏิบัติธรรม  เพราะมีความทุกข์ที่เกิดจากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก  ได้แก่  

สามี  และลูกชาย  ประกอบกับความเบื่อหน่ายในเรื่องการแก่งแย่งชิงดีในวงการธุรกิจคอกม้า    

คุณนายเจริญจึงปฏิบัติธรรม  ถือศีล  เพื่อแสวงหาความสงบทางใจ   

 

อุมาโคลงศีรษะไปมาด้วยความท้อใจ  หล่อนคาดว่าจะได้พึ่งความปแหลมคมและสุขุมของ
มารดาในยามอับจน  แต่ท่านก็คล้ายกับเฉ่ือยชาไม่เอาธุระทางโลกอีกต่อไปแล้ว  แม้ใครเอาเปรียบ  
ท่านก็ไม่ถือสา... 

... ‚คุณแม่ไม่สนใจงานของคุณพ่อแล้วใช่ไหมคะ‛ 
‚แม่กําลังนึก...‛  เธอตอบด้วยเสียงนุ่มนวล  ‚วันท่ีอํานาจตาย  แขกไปรดน้ําศพ  เขาแบมือ

ออกรับน้ําจากแขกในงาน...มือของคนตายลูกเห็นไหม  ว่างเปล่าไม่มีอะไรเหลือเลยจนอย่างเดียว  
แม้ส่งเงินให้สักบาทก็จับเอาไว้ไม่ได้  เพราะฉะนั้น  แม่ไม่อยากโลภโมโทสันอีกแล้ว  เงินทองที่หามา
ได้ก็มากมายเกินไปชั่วชีวิตแค่นี้พอแล้ว...‛ 

(ผ้าทอง. 2553, 292-293) 

 

หลังจากที่ปฏิบัติธรรม  คุณนายเจริญใช้หลักธรรมในการดําเนินชีวิตและแก้ปัญหาให้คนรอบ

ข้าง  ดังที่เตือนสติให้อุมาวางมือจากธุรกิจคอกม้า  เพราะเงินทองที่ได้มาจากอบายมุข  ไม่ได้ก่อให้เกิด

ความสุข  และเมื่อเสียชีวิตไป  ก็ไม่สามารถนําเงิน หรือสิ่งใดติดตัวไปได้ด้วย 

 

 ในเรื่อง  พิมมาลา  แก้วเก้าสร้างเพรียวเป็นตัวละครที่ต้องการจะบวชเพื่อดับกิเลสที่เกิดจาก

ความทุกข์ที่ต้องการครอบครองน้ํานวล  เมื่อเพรียวบวชแล้วได้เรียนรู้พระธรรมคําสอน  และได้ข้อคิด

จากคําพูดของตาย้ิมศิษย์วัด  ทําให้เพรียวได้สติ   

 

‚ผมไม่รู้จะทํายังไง  ไม่อยากเจ็บมันก็เจ็บ  ไม่อยากคิดถึง  มันก็คิดถึง  ไม่อยากทุกข์มันก็

ทุกข์  มันอยู่เหนือผม  ผมไม่เคยเป็นอย่างนี้  จนเดี๋ยวนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจ  ทําไมเขาทําให้ผมแคร์เขา

มากขนาดนี้  ทั้งที่เขาไม่แคร์ผม‛ 
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‚เปล่ียนจากรักเป็นเมตตา  ขอให้เห็นเขามีความสุขก็พอใจ  ได้ไหมเล่าดูพ่อแม่เจ้านั่นปะไร 

เขารักเจ้า  อยากเห็นเจ้าเป็นสุข  ต่อให้เจ้าไม่บวชให้เขา  เขาก็ยังรักเจ้าเหมือนเดิมอยู่นั่นเอง‛... 

 

  ...คําพูดของตายิม้  ทําใหเ้ขาย้อนกลับมามองตวัเองเป็นครัง้แรก 

 ‘เรามันต่างจากตายิ้มตรงไหน  เรื่องเอาชนะตวัเองไม่ได้’ คําตอบทีไ่ด้รับ  ทําให้เขานกึละอาย

ตัวเอง  ‘ไม่ต่าง  เพราะจนบัดนี้ก็ยังอยากได้หล่อน  พอๆ กับตายิม้อยากเหล้า’ 

(พิมมาลา. 2553, 538, 549) 

 

 การบวชทําให้เพรียวรู้ว่าทุกข์ของตนเกิดจากใจที่ปล่อยให้กิเลสที่มีความต้องการน้ํานวลเข้า

ครอบงํา  เพรียวพบว่าต้องเอาชนะใจตนเองจึงจะพ้นจากความทุกข์นี้  และฝึกให้ทําใจเมตตาเพื่อ

ปรารถนาให้คนที่รักมีความสุข  และเราก็จะมีความสุขด้วย 

 

 1.4 การสร้างตัวละครเหนือธรรมชาติ 

 วลีรัตน์  สิงหรา (2528, 79)  กล่าวถึงลักษณะของตัวละครเหนือธรรมชาติว่า  “ตัวละครเหนือ

ธรรมชาตินั้น  ผู้แต่งมักจะมุ่งเน้นให้เห็นลักษณะรูปร่างหน้าตาที่แปลกประหลาดและน่ากลัว  หรือเน้น

ให้เห็นพฤติกรรมเหนือธรรมชาติ  มากกว่าจะเน้นนิสัยใจคอหรือทัศนคติ”   

   

 การสร้างตัวละครเหนือธรรมาติในนวนิยายของแก้วเก้า  จําแนกเป็น  3  ประเด็น  คือ     

1.4.1  การสร้างตัวละครท่ีเป็นวิญญาณ 

1.4.2  การสร้างตัวละครท่ีเป็นเทวดา  นางฟ้า   

1.4.3  การสร้างตัวละครท่ีเป็นภูตผีปีศาจ   

 

1.4.1 การสร้างตัวละครที่เป็นวิญญาณ 

    พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค (2542 : 33)  กล่าวถึงสาเหตุของการ
เกิดเป็นวิญญาณ  ดังนี้ 

   
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ต่อแต่นั้น พระวิปัสสีโพธิสัตว์ทรงพระดําริว่า วิญญาณนี้ย่อมกลับ

เวียนมาแต่นามรูป หาใช่อย่างอื่นไม่ โดยความเป็นไปเพียงเท่านี้ สัตว์โลกพึงเกิดบ้าง พึงแก่บ้าง 
พึงตายบ้าง พึงจุติบ้าง พึงอุปบัติบ้าง ความเป็นไปน้ัน  คือ  วิญญาณมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัย 
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นามรูปมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย สฬายตนะ  มีเพราะนามรูปเป็นปัจจัย ผัสสะมี 
เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย เวทนามีเพราะ  ผัสสะเป็นปัจจัย ตัณหามีเพราะเวทนาเป็นปัจจัย 
อุปาทานมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัย  ภพมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัย ชาติมีเพราะภพเป็นปัจจัย 
ชรามรณะโสกปริเทวทุกข  โทมนัสและอุปายาสย่อมมีพร้อมเพราะชาติเป็นปัจจัย ความเกิดขึ้น
แห่งกองทุกข์  ทั้งมวลนี้ย่อมมีได้ด้วยประการฉะนี้ ฯ 

 

ตัวละครเหนือธรรมชาติที่เป็นวิญญาณในนวนิยายของแก้วเก้าส่วนใหญ่มีจิตใจยึดมั่นถือมั่น

ต่อบางสิ่งบางอย่างจึงทําให้วิญญาณเหล่านี้ยังคงวนเวียนว่ายตายเกิด   จากการศึกษานวนิยายของ

แก้วเก้า  29  เรื่อง  พบว่ามีนวนิยายที่ใช้วิธีนําเสนอแนวคิดพุทธศาสนาโดยการสร้างตัวละครที่ เป็น

วิญญาณปรากฏ  8  เรื่อง  ได้แก่  แก้วราหู  เรือนนพเก้า  วิมานมะพร้าว  คนเหนือดวง  แต่ปาง

ก่อน   แก้วราหู  หนุ่มทิพย์  และ นางทิพย์  ผู้วิจัยจะยกตัวอย่างนวนิยายที่ใช้วิธีนําเสนอแนวคิด

พุทธศาสนาด้วยการสร้างตัวละครที่ เป็นวิญญาณ  จากนวนิยาย  5  เรื่อง  ได้แก่  แก้วราหู        

วิมานมะพร้าว  เรือนนพเก้า  แต่ปางก่อน  และคนเหนือดวง  

    

  ในเรื่อง  แก้วราหู  มาสเมืองเป็นดวงวิญญาณที่มีกิเลสความรักต่อขุนล่มฟ้า  ซึ่งใน

ชาติปัจจุบันขุนล่มฟ้ากลับชาติมาเกิดเป็นวสวี  ส่วนมาสเมืองยังคงรอคอยขุนล่มฟ้า   พยายามทําให้ 

วสวีระลึกชาติเพื่อที่จะระลึกถึงความรักที่มีต่อนางได้  และยังทําหน้าที่ปกป้องสมบัติของอาณาจักร    

ภูแสน 

 

แต่ส่ิงที่พ่อเล้ียงบุญมาตกตะลึงมองอยู่ไม่ใช่ชะตากรรมอันน่าสมเพชนั้น  หาก
เป็นจุดเดียวกับที่อาจารย์อินยืนตัวแข็งทื่อราวกับถูกสาปตะลึงมองอยู่... 

เหนือขึ้นจากยอดเจดีย์  ท่ามกลางเมฆที่ห้อยย้อยลงต่ําจนดูแทบจะจดยอด
แหลมนั้น  แสงฟ้าแลบสว่างจ้าขึ้นเนิ่นนานพอจะเห็นภาพรูปกายของสตรีคลุมด้วยสไบยาว
พล้ิว  กระพือตามแรงลม  ก้มตัวแหวกม่านเมฆออกจากกัน  แล้วค่อยแหวกกลุ่มเมฆให้
ลอยปิดเข้าเป็นภูเขาเมฆดําทะมึน  เช่นเดียวกับร่างที่หมุนกลับลับหายเข้าไปในความมืด
ทะมึนน้ันอย่างเงียบเชียบ  เหลือไว้แต่สายฝนท่ีโปรยปรายลงมาไม่ขาดสาย 

        (แก้วราหู. 2552,130- 132) 
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มาสเมืองเป็นดวงวิญญาณที่มีกิเลสยึดมั่นในความรัก  รอคอยที่จะพบและพยายามทําให้คน

รักในอดีตชาติระลึกได้ว่าเคยรักนาง  และยังห่วงสมบัติของอาณาจักรภูแสน  ซึ่งเป็นกิเลสที่ทําให้ดวง

วิญญาณของมาสเมืองยังคงวนเวียนอยู่บริเวณที่เคยเป็นอาณาจักภูแสน  จึงไม่ได้ไปผุดไปเกิด 

 

ในเรื่อง  วิมานมะพร้าว  ก๋งหรือเจ้าสัว ผู้ก่อต้ังบริษัทปาล์มโปรดัคส์ยังมีความกังวล เป็นห่วง
ความก้าวหน้าและความมั่นคงของโรงงานที่ตนเป็นผู้ก่อต้ังขึ้น วิญญาณของเจ้าสัวจึงยังวนเวียน        
อยู่ที่โรงงาน  
 

‚ถึงอั๊วจะตาย  อั๊วก็ยังห่วงโลงงาง  ไม่งั้งอั๊วไปเกิดใหม่นางเล้ียว  ไอ้เจ้าส่งเดกมัน
ระยํา...มังโกงได้ลงคอ  เล้ียวมันยังเอาคงงานไปยืนตากแดด  งางก็ไม่ล่ายทํา‛ 

        (วิมานมะพร้าว. 2552,130- 132) 

 
เจ้าสัวมีความเป็นห่วงโรงงาน  ซึ่งเป็นกิเลสที่เกิดจากความยึดมั่นว่าโรงงานจะไปไม่รอดหาก

ไม่มีเจ้าสัวอยู่  เจ้าสัวจึงคอยสอดส่องดูแลไม่ให้คนมาทําร้ายโรงงาน  ดังที่เจ้าสัวเห็นว่าทรงเดชเป็นคน

ไม่ดี  คดโกง  เจ้าสัวจึงพยายามที่จะติดต่อสื่อสารให้ลูกชายไล่ทรงเดชออกจากโรงงาน 

 

ในเรื่อง  เรือนนพเก้า  แก้วเก้าสร้างให้ผอบแก้วเป็นตัวละครที่เป็นวิญญาณวนเวียนอยู่ใน

เรือนนพเก้าเพราะยึดมั่นถือมั่นในกิเลส  ผอบแก้วมีความเชื่อว่าหากเธอนําแหวนไปคืนให้กับเขมอดีต

คู่หมั้นที่กลายเป็นชายชู ้ ดวงวิญญาณของเธอก็จะหลุดพ้นจากเรือนนพเก้า  ผอบแก้วจึงขอร้องให้คุณ

ยายบุญทิพย์ช่วยตามหาแหวน 

 
 แหวนเรือนนพเก้ารูปพญานาค  กลายเป็นส่ิงที่สตรีชราค้นหาต่อมาอีกเป็นเวลานาน โดย

ปราศจากวี่แวว 

  “แหวนวงนั้นอยู่ไหนล่ะคะ ดิฉันจะได้ไปเอามาให้” 

 ผอบแก้วไม่ตอบ ความนิ่งเงียบของเธอ แฝงด้วยความเศร้า และกระวนกระวาย จนบุญทิพย์

สัมผัสได้ 

  “ฉันไม่รู้เหมือนกัน มันหายไปจากฉัน...นานมาแล้ว” 

 ถ้าหากว่าแหวนวงนั้นหายไปตั้งแต่ผอบแก้วยังมีชีวิตอยู่ ย่อมเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นหลายสิบปี

ก่อน ผู้คนที่เกี่ยวข้องก็ล่วงลับดับสูญไปหมด จะเอาร่องรอยที่ไหนมาสืบเสาะค้นหา 



 144 

 หากบุญทิพย์มิได้ปริปากให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ยิน เพราะความเข้าใจประการหนึ่งแวบขึ้นใน

สมอง 

ความผูกพันนี้จะเกิดขึ้นจากอะไรก็ตาม มันน่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เหนี่ยวร้ังผอบแก้ว

เอาไว้ในบ้านหลังนี้ ไม่ได้จากไปตามวิถีที่ควรจะเป็น 

(เรือนนพเก้า. 2550,106) 

 

ผอบแก้วตามหาแหวนโดยที่เธอไม่เคยรู้ความจริงว่าแหวนนั้นเขมได้รับคืนนานแล้วแสดงให้

เห็นว่าสิ่งที่ผอบแก้วเชื่อนั้นไม่ใช่ความจริง  ผอบแก้วพบว่าสาเหตุที่เธอยังวนเวียนอยู่ในเรือนนพเก้า

เป็นเพราะผอบแก้วไม่เคยต่อสู้กับกิเลสภายในจิตใจ  ปล่อยตัวปล่อยใจให้กิเลสเรื่องความรักเข้า

ครอบงํา  เธอจึงวนเวียนอยู่ในเรือนนพเก้า  ในตอนท้ายของเรื่องเมื่อเรือนนพเก้าถูกไฟไหม้  ผอบแก้ว

พยายามที่จะหนีออกจากกองเพลิงเพื่อไม่ให้ไหม้ร่างของนิชาที่เธอสิงอยู่ได้รับอันตราย  ผอบแก้วจึงรู้ว่า

เธอสามารถต่อสู้กับกิเลสในการยึดมั่น  จึงหลุดพ้นจากเรือนนพเก้าไปสู่ภพภูมิอื่นได้ 

 
‚เธอพร้อมจะไปรึยัง?‛   

 ผอบแก้วก้มศีรษะรับ  เธอไม่ได้สวมแหวน  แตเ่ธอกาํมันไว้แน่นเมือ่ลุกขึ้นอย่างเชื่องชา้   

แล้วเดินตามเขาออกไปสู่แสงสวา่งที่ปลายอุโมงค์ 

            (เรือนนพเก้า. 2550, 404) 

 

ในเรื่อง แต่ปางก่อน ท่านชายใหญ่หรือหม่อมเจ้ารังสิธร เป็นวิญญาณที่วนเวียนอยู่ที่ตําหนัก

ขาวริมน้ํา สถานที่ที่เคยเกือบจะได้เป็นเรือนหอ แต่เจ้านางม่านแก้วกลับถูกวางยาพิษให้ตายในวัน

แต่งงาน  จึงทําให้ท่านชายใหญ่เศร้าโศกเสียใจที่มิอาจปกป้องคนรักได้  วิญญาณของท่านชายใหญ่จึง

ยังวนเวียนอยู ่ เพราะความยึดมั่นถือมั่นในความรักที่มีต่อเจ้านางม่านแก้ว 

  

ท่านชายใหญ่เป็นใครน่ะหรือ? ก็หม่อมเจ้ารังสิธร โอรสเสด็จในกรมฯ ที่พี่เองเป็นคนเอ่ยถึง

ให้ฉันฟัง ตั้งแต่วันแรกที่ฉันพบพ่ีไงล่ะ ฉันพบพระวิญญาณของท่านวนเวียนที่ตําหนักริมน้ํา ท่านยังคง

คอยเจ้านางม่านแก้ว เจ้าสาวของท่านอยู่ และเจ้านางก็กลับมาในชาติใหม่อีกครั้งหน่ึงคือฉันเอง 

     (แต่ปางก่อน. 2551, 315) 
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หม่อมเจ้ารังสิธร  ตรอมใจจนเสียชีวิต  เพราะคนรักถูกวางยาเสียชีวิต   ดวงวิญญาณของ

หม่อมเจ้ารังสิธรยังคงวนเวียนอยู่ที่พระตําหนักริมน้ําสถานที่เป็นเรือนหอเพื่อรอคอยคนรัก  แสดงให้

เห็นว่าหม่อมเจ้ารังสิธรเป็นดวงวิญญาณที่มีกิเลส  เป็นเหตุให้ดวงวิญญาณไม่ได้ไปผุดไปเกิดใน       

ภพภูมิอื่น   

 

ในเรื่อง  คนเหนือดวง  น้าโหนที่พร่ําสอนให้โพนอยู่ในศีลธรรมและสอนวิชาโหราศาสตร์

ให้แก่โหนแท้จริงแล้วคือดวงวิญญาณของพระยาญาณศาสตร์หรือเจ้าคุณโหร ผู้มีชื่อเสียงด้าน

โหราศาสตร์ในสมัยอยุธยา ต้องการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้านโหราศาสตร์ให้คนดี  วิญญาณจึงวนเวียน

อยู่ใกล้ๆ โพน  ต้องการสั่งสอนลูกหลานที่ใช้วิชาความรู้ไม่ถูกต้อง ไม่อยู่ในศีลธรรม ดังนี้ 

 
‚อ๊าว‛  มรรคนายชรามองหน้าโพนแปลกใจว่าเรื่องง่ายๆ พรรค์นี้ทําไมไม่รู้  ‚สมัยโน้น  ตั้งแต่

พระเจ้าบรมโกศท่านบวชอยู่ที่บางปะอิน  จนได้เป็นพระเถระผู้ใหญ่  ใครๆ ก็เรียกว่าเจ้าคุณ  

จนกระทั่งกรุงแตกคนไทยต้องแตกฉานซ่านเซ็นกันไม่มีดี     ท่านก็เลยต้องสึกออกมารับราชการกับ

พระเจ้ากรุงธนฯจนได้เป็นพระยาก็คือเจ้าคุณทางโลกไงครับ  เพราะท่านเก่งมากนะครับ  เรื่อง

โหราศาสตร์อย่างงี้ไม่มีตัวจับเลยครับ  เขาว่ากันว่า  ท่านดูดวงเมื่อครั้งอยุธยาก่อนล่วงหน้าตั้งหลายปี

ว่าจะแตก  แต่ท่านเป็นพระ  เห็นเป็นเรื่องทางโลกท่านก็ไม่อยากพูด  จนเราเสียเมืองจริงๆ นั่นแหละ  

ท่านจึงเสียใจมากว่ารู้แล้วไม่พูด  ทําให้คนไทยต้องตายไปมากมาย  ท่านก็เลยสึกออกมาช่วยรบ...ก็

ทําหนา้ที่โหรนั่นแหละครับ  จนกระท่ังสร้างกรุงเทพฯได้นี่แหละ  ท่านจึงมาสร้างวัดนี้เอาไว้  แต่ท่านก็

ไม่ได้กลับไปบวช  บอกว่ายังหาคนสืบทอดวิชาโหราศาสตร์ไม่ได้‛ 

     (คนเหนือดวง. 2551, 380) 

 

      พระยาญาณศาสตร์เป็นผู้ที่ยังมีกิเลสที่ต้องการหาคนสืบทอดวิชาโหราศาสตร์  วิญญาณ

ของพระญาณศาสตร์จึงยังคงวนเวียนอยู่  อีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าพระยาญาณศาสตร์กล่าว

กับโพนว่าตนเหลือโซ่ห่วงสุดท้ายที่ผูกมัดอยู่  หลังจากปลดโซ่นี้ได้แล้วพระยาญาณศาสตร์ก็จะไปตาม

ทางที่มุ่งหมายไว้  

 

‚ใครว่าข้าลําบาก  ข้าสบายกว่าเอ็งตั้งร้อยเท่าน่ะไม่ว่า  เพราะไม่ได้ถูกผูกรัดด้วยโซ่เงิน      

โซ่ทอง  โซ่เมีย  โซ่ลูก  โซ่บ้านเรือนเรือกสวนต่างๆ ตัวข้ามันถึงเบาสบาย...แต่ข้าเปล้ืองโซ่สุดท้ายนี้ได้
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เมื่อไรข้าก็จะไปสู่หนทางที่ข้ามุ่งหมายเสียที  ถึงไปไม่ถึงจุดหมายปลายทาง  แต่ขยับไปใกล้อีกสักนิด  

ข้าก็พอใจแล้ว‛ 

         (คนเหนือดวง. 2551, 486) 

 

 จากคํากล่าวของพระยาญาณศาสาตร์  “แต่ข้าเปลื้องโซ่สุดท้ายนี้ได้เมื่อไรข้าก็จะไปสู่หนทางที่

ข้ามุ่งหมายเสียที”  หมายถึง  กิเลสความยึดมั่นถือมั่นที่ยังเหลืออยู่คือความต้องการถ่ายทอดวิชา

โหราศาสตร์ให้กับผู้ที่มีความเหมาะสม  เมื่อพระยาญาณศาสตร์ได้กระทําแล้วจึงจากไปยังภพภูมิอื่น 

 

แก้วเก้าสร้างตัวละครที่เป็นดวงวิญญาณ  เพื่อแสดงให้เห็นว่าตัวละครที่มีกิเลส  ความกังวล

เป็นห่วง  ดวงวิญญาณจะวนเวียนอยู่ในสถานที่นั้นๆ  ยังไม่ได้ไปผุดไปเกิด  ดวงวิญญาณเหล่านั้นไม่ได้

แสดงความน่าเกลียดน่ากลัว  แต่มีลักษณะที่ทําให้ผู้อ่านเกิดความสงสารเห็นใจ  ทั้งยังแสดงให้เห็นว่า

วิญญาณสามารถอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้โดยไม่เบียดเบียนทําร้ายซึ่งกันและกัน    

 

1.4.2  การสร้างตัวละครที่เป็นเทวดา นางฟ้า 

 แก้วเก้าสร้างตัวละครกลุ่มหนึ่งเป็นเทวดา  นางฟ้า   เพื่อแสดงให้เห็น

หลักธรรมในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด  ผู้ที่ประกอบด้วยบุญกุศล  มีกิเลสน้อย  ตัวละครเหล่านี้ได้ไป

เกิดบนสวรรค์  จากการศึกษานวนิยายของแก้วเก้า  29  เรื่อง  พบว่ามีนวนิยายที่ใช้วิธีนําเสนอแนวคิด

พุทธศาสนาโดยการสร้างตัวละครที่เป็นเทวดา  นางฟ้า  ปรากฏ  4  เรื่อง  ได้แก่   ทางเทวดา  เทวา

วาด  หนุ่มทิพย ์  และพิมมาลา   

 ในเรื่อง  ทางเทวดา  แก้วเก้าแสดงให้เห็นว่าชายหนุ่มชาวสวรรค์ได้เกิดบน
สวรรค์เพราะสะสมบุญกุศลกรรมไว้มาก  เห็นได้จากคําพูดของเทวดาที่เหาะไปยังดอกบัวของชาว
สวรรค์ที่กําลังจะลงไปจุติบนโลกมนุษย์นี้ 
 

อืมม์! ชีวิตคุณทํากุศลเอาไว้มาก ขึ้นมาเสวยบุญบนสวรรค์ได้นานโขทีเดียว มิน่าเล่า เวลา

จะจุติลงไปเกิดใหม่ ถึงได้มีเครดิตดี เลือกได้ค่อนข้างง่าย...‛ 

                                   (ทางเทวดา. 2549 , 4) 

 

   



 147 

แก้วเก้าแสดงให้เห็นว่าก่อนที่จะเกิดเป็นเทวดาชาวสวรรค์ตนนี้เคยเกิดเป็นกวีในสมัย 

พระนารายณ ์ แต่งคําประพันธ์เพื่อถวายพระเจ้าอยู่หัว  เพื่อให้พระองค์ท่านทรงสําราญพระราชหฤทัย

ซึ่งเป็นการสร้างกุศลอย่างหนึ่ง 

 

‚ผมจําได้ว่าผมรุ่งเรืองภาษา แต่งโน่นแต่งนี่ เป็นกวีหลวง...วันๆ ก็แต่งอะไรเพราะๆ ถวาย

บําเรอท้าวไท้ธิราชผู้มีบุญ พระองค์ท่านโปรดปรานว่าอ่านกวีนิพนธ์ของผมแล้ว ชุ่มชื่นพระทัยเหมือน

ได้ลงในธาราใสเย็น‛ 

                    (ทางเทวดา . 2549 , 4) 

 

ในเรื่อง  เทวาวาด  ผู้เขียนบรรยายให้เห็นว่าเทวดาบนสวรรค์  มีการฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อ

สะสมกุศลกรรม  เพื่อให้ไปเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ชั้นที่อยู่เหนือขึ้นไป 

 

เทวดาและชาวสวรรค์บางคนฟังแล้ว ดวงตาเห็นธรรมมากขึ้น กเิลสน้อยลง บรรลุธรรมขั้นใดขั้น

หน่ึงบนสวรรค์  เมื่อจตุิก็ไดเ้ขยิบชั้นสูงขึ้น ไปเกิดบนสวรรคช์ั้นเหนือขึ้นไปอีก 

(เทวาวาด . 2549 , 1) 

ในเรื่อง  หนุ่มทิพย์  เมื่อลุงเทิ้มเสียชีวิตและได้ไปเกิดเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์  เกิดจากการ

ทําบุญมากมายเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่  ไม่เคยทําบาปกรรม  ความดีนี้เองทําให้ได้ไปเกิดเป็นเทวดา  

นอกจากนี้ลุงเทิ้มไม่ข้องเกี่ยวกับอบายมุข  ยาเสพติด  และการพนันสิ่งผิดกฎหมายทั้งหลาย  เป็นการ

สร้างบุญกุศลของลุงเทิ้ม  เมื่อลุงเทิ้มเสียชีวิตแล้วจึงได้ขึ้นสวรรค์ 

 
‚พ่อตาพี่ขุนแกไม่ชอบเล่นเบี้ยเสียโป  แกก็อยู่บนโน้นได้ซี  เหล้าเถื่อนก็ไม่ต้ม  หวยเถื่อนก็ไม่

เล่น  ฝ่ินก็ไม่สูบ  ขืนลงนรกแกก็ไม่มีอะไรทําอยู่ดี‛  ยมบาลอธิบายอย่างผู้รู้ดี... 
    (หนุ่มทิพย์ . 2549 , 37) 

 
ในเรื่อง  พิมมาลา  นางฟ้ารัมภากล่าวว่าผู้ที่เป็นนางฟ้าต้องเป็นผู้ที่ประพฤติกุศลกรรม  

รักษาศีล    นางฟ้ารัมภากล่าวถึงลักษณะของสวรรค์ที่มีความสะดวกสบาย  และกล่าวว่าเป็นสถานที่ที่
เพรียวจากมาเกิดเป็นมนุษย ์
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 ‚...อย่าพยายามเข้าใจเลย  มันยังไม่ถึงเวลาของคุณ  ครั้งหนึ่งคุณอาจจะเคยเข้าใจและ

เคยประสบมาแล้ว  แต่เมื่อคุณละจากสภาวะนั้นมาอยู่อย่างที่คุณอยู่ทุกวันน้ี  คุณก็เลือกที่จะเกลือก

กล้ัวฝุ่นละอองมากกว่าจะชําระให้ใสสะอาด ยังดีนะที่คุณพบฉัน คุณจะได้มีโอกาสล้างฝุ่นผงออก

จากตาคุณ...‛ 

(พิมมาลา. 2549 , 376-377) 

จากคํากล่าวว่า “ครั้งหนึ่งคุณอาจจะเคยเข้าใจและเคยประสบมาแล้ว แต่เมื่อคุณจะลงจาก

สภาวะนั้นมาอยู่อย่างที่คุณอยู่ทุกวันนี้ คุณก็เลือกจะเกลือกกลั้วฝุ่นละอองมากกว่าจะช าระให้ใส

สะอาด...”  แสดงให้เห็นว่า เพรียวอาจจะเคยเป็นเทวดา  แก้วเก้าแสดงให้เห็นว่าผู้ที่จะได้เกิดเป็น

เทวดา  นางฟ้า  คือ ผู้ที่มีจิตใจผ่องใส  บริสุทธิ์  ปราศจากการทําความชั่วหรือการทําให้ตนเองหรือผู้อ่ืน

เดือดร้อน 

 1.4.3  การสร้างตัวละครที่เป็นอมนุษย์ 

 แก้วเก้าสร้างตัวละครกลุ่มหนึ่งเป็นอมนุษย์    ได้แก่  พญานาค    ยมบาล  และ     

พญาปลา  แสดงให้เห็นหลักธรรมในเรื่องกิเลส  ตัณหา  ตัวละครเหล่านี้มีลักษณะเป็นมนุษย์ที่มีอวัยวะ

บางส่วนเป็นสัตว์  เป็นผู้ประกอบอกุศลกรรม  จากการศึกษานวนิยายแก้วเก้า  29  เรื่อง  พบว่ามี     

นวนิยายที่ใช้วิธีนําเสนอแนวคิดพุทธศาสนา  โดยสร้างตัวละครเป็นอมุษย์  ปรากฏ  3  เรื่อง  ได้แก่    

พญาปลา  หนุ่มทิพย ์ และ  นาคราช     

     ในเรื่อง  พญาปลา  แก้วเก้าสร้างให้พญาปลามีลักษณะส่วนหัวเป็นปลา  ส่วนลําตัว

เป็นมนุษย์  พญาปลามีความมักมากในกามกิเลส  เห็นได้จากการพยายามที่จะบังคับขืนใจนิมมานใน

คืนแรกที่บุราเพื่อนของนิมมานเอารูปพญาปลาเข้ามาในบ้าน  

   

เนื้อตัวเขาแนบสนิทอยู่กับหล่อนใต้พื้นน้ํา แสงสว่างส่องลงมาเป็นลําเพียงรางๆ ท่ามกลาง

ความเขียวใสของท้องทะเล ร่างกายของบุราดูขาวโพลน เผือดจนเกือบจะออกเขียว แผ่นอกและ       

ลําแขนกํายํารัดหล่อนไว้อย่างไม่ยอมปล่อยบทรักของเขาเต็มไปด้วยพลังและรุนแรง...ไม่มีอะไร

เหมือน บุราผู้อารมณ์ดีและขี้เล่นแม้แต่น้อย 
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นิมมานเริ่มรู้สึกตื่นตระหนกและเจ็บปวด 

 ไม่ใช่ความรักเสียแล้ว...หล่อนกําลังถูกข่มขืนอยู่ต่างหาก 

(พญาปลา. 2549, 33-34) 

 

             ลักษณะของพญาปลามีความไม่สมประกอบมีส่วนหัวที่ใหญ่  ส่วนลําตัวเหมือน

มนุษย์ทั่วไป  เป็นผู้ที่มีกิเลส  ตัณหา  ไม่มีความอดทนอดกลั้นในเรื่องกามารมณ์จึงทําร้ายนิมมาน  

ต่อมาบุรานํารูปของพญาปลาไปเผาทิ้ง  พญาปลาจึงไม่มารบกวนนิมมานอีกเลย   

 

  ในเรื่อง  หนุ่มทิพย์  แก้วเก้าสร้างให้ยมบาลโขมเป็นตัวละครที่เกิดในนรก  ยมบาล

โขมเป็นตัวละครที่ใฝ่อกุศลกรรม  เห็นได้จากเมื่อยมบาลโขมพบเด่นภูมิ   ก็นัดหมายเพื่อนฝูงให้มาด่ืม

เหล้าเลี้ยงต้อนรับ 

 

‚เดี๋ยวจะโทรศัพท์เรียกเพื่อนร่วมรุ่นมากินเหล้าต้อนรับพี่ขุน‛  เจ้าของห้องกุลีกุจอเชิญผมนั่ง  

‛เดี๋ยวนี้พวกเราเป็นใหญ่เป็นโตกันทุกคน  พวกเรารุ่นเดียวกันก็อย่างนี้แหละ  ใครได้ตําแหน่งก็ช่วยกัน

ดึงๆ พรรคพวกขึ้นไปกินตําแหน่งโน้นตําแหน่งนี้มั่ง  เดี๋ยวเขาจะว่าได้ดีแล้วไม่นึกถึงเพื่อนฝูง  ถ้าขึ้นก็

ขึ้นท้ังกระบ‛ิ   

     (หนุ่มทิพย์. 2549, 38) 

 

  ยมบาลโขมแสดงให้เห็นว่าผู้ที่มาเกิดในนรกเป็นยมบาลนั้นยังคงเกี่ยวข้องกับ

อบายมุข  ประพฤติผิดศีลธรรมจึงต้องมาเกิดเป็นยมบาล  ดังที่ยมบาลโขมโทรศัพท์เรียกเพื่อนๆ  ให้มา

กินเหล้าสังสรรค์เพื่อเลี้ยงต้อนรับเด่นภูมิ 

 

  ในเรื่อง  นาคราช   แก้วเก้าสร้างให้พญานาคคือ  นาคราช  มีความเกี่ยวข้องกับ  

เมืองมาย  เจ้าล่าฟ้าหรือพระยานาคราชมีความอาฆาตแค้นเมื่อเมืองมายผิดคําสาบาน  จึงมาปรากฏ

ตัวที่เมืองมายรีสอร์ท  เพื่อลงโทษเมืองมาย  

 

...หากแต่เป็นเมืองมายรีสอร์ทนั่นเอง  ทะเลสาบสะท้อนเงาหุบเขาที่โอบล้อมไว้อย่างแจ่มชัด

เหมือนกับเป็นอีกดินแดนหนึ่งละม้ายกับดินแดนจริงโดยรอบ  จะแปลกไปก็แต่ว่าประกายสีเขียว
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มรกตยังคงเคล่ือนไหวปริ่มน้ําก่อนจะชูหัวขึ้นทีละน้อย  มองเห็นหงอนและดวงหน้าที่หล่อนเคยเห็น

มาแล้วครั้งหน่ึง  ตลอดจนดวงตาสาว่างจ้าลุกเหมือนแสงไฟ 

 พญานาคราชไม่ได้เอ่ยออกมาเป็นภาษามนุษย์  แต่จากดวงตาที่แพงเมืองสามารถรับ  

‚เสียง‛  จากฝ่ายนั้นได้ถนัด 

 ‚จงจําไว้  ข้าจะมาสู่เจ้า...เป็นลําดับต่อไป‛ 

     (นาคราช. 2553,145 ) 

 

 ลักษณะของพญานาคหรือนาคราชที่ปรากฏ  มีลําตัวสีเขียวมรกต  มีหงอนที่หัว  แต่มีหน้าตา

เป็นมนุษย์  และมีดวงตาที่สว่างจ้าเหมือนแสงไฟ  นาคราชมาปรากฏตัวเพราะต้องการแก้แค้น  แสดง

ให้เห็นว่านาคราชเป็นตัวละครอมนุษย์ที่มีกิเลสเรื่องความโกรธ  เมื่อเกิดมาจึงมีลักษณะแตกต่างจาก

มนุษย ์  

 

 การนําเสนอแนวคิดพุทธศาสนาด้วยการสร้างตัวละคร  ปรากฏวิธีการสร้างตัวละครแบ่ง

ออกเป็น  4  กลุ่ม  คือ  (1)  การสร้างตัวละครที่เป็นตัวแทนของความดี  มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงให้เห็น

พฤติกรรมของตัวละครที่มีความคิดดี  ทําดี  มีคุณธรรมในการดําเนินชีวิต  ได้รับผลแห่งการทําดีเสมอ   

(2)  การสร้างตัวละครที่เป็นตัวแทนของความไม่ดี  มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงให้เห็นพฤติกรรมของ       

ตัวละครที่มีกิเลสเป็นเครื่องนําทางชีวิต  ก่อให้เกิดการทํากรรมชั่ว  ได้รับผลของกรรมชั่วตอบแทนเสมอ  

(3)  การสร้างตัวละครที่ปฏิบัติธรรมเพื่อหาความสงบ  หลีกหนีกิเลส  มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงให้เห็น

สาเหตุแห่งการปฏิบัติ  คือ  ความทุกข์ใจ  ความเบื่อหน่าย  และหลีกหนีความวุ่นวายทางโลก  และ

แสดงผลที่ตัวละครได้รับจากการปฏิบัติธรรม  คือ  มีสติในการแก้ปัญหาชีวิต  และจิตใจสงบ  เยือกเย็น   

(4)  การสร้างตัวละครเหนือธรรมชาติ  มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงให้เห็นว่ากิเลส  และกรรมเป็นตัวกําหนด  

การเกิดเป็นวิญญาณเพราะตัวละครมีกิเลสที่ทําให้เกิดความผูกพัน  ความห่วงกังวล  การเกิดเป็น

เทวดา  นางฟ้า  เพราะตัวละครประพฤติกุศลกรรมมาก  มีกิเลสน้อย  จึงได้ไปเกิดบนสวรรค์    และการ

เกิดเป็นอมนุษย์  มีจุดมุ่งหมายแสดงให้เห็นว่าตัวละครได้แก่  พญานาค  พญาปลา  และยมบาล  เป็น

ผู้ที่ไม่อยู่ในศีลธรรมจึงมีรูปร่างหน้าตาผิดแปลกไปจากมนุษย์  อาจจะมีอวัยวะบางส่วนเป็นสัตว์   
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2. การน าเสนอแนวคิดพุทธศาสนาเสนอผ่านฉาก 

พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  (2552 : 199) อธิบาย

ความหมายของ  “ฉากท้องเรื่อง” คือ   

สถานที่ เวลา บรรยากาศ บริบท และส่ิงแวดล้อมในตัวเรื่อง เช่น ประเพณี วัฒนธรรม    

ความเชื่อ ระบบการเมือง วิถีชีวิต เป็นองค์ประกอบของนวนิยายและเรื่องส้ันที่ทําให้ผู้อ่านทราบว่า

เรื่องราว  หรือเหตุการณ์นั้น ๆ เกิดขึ้นท่ีไหน เมื่อไร นอกจากนี้ยังทําให้เข้าใจบุคลิกลักษณะ ภาวะทาง

อารมณ์ และจิตใจของตัวละครอีกด้วย ผู้เขียนอาจจะให้ความสําคัญแก่ฉากท้องเรื่องมาก หรือน้อย

แตกต่างกันไปตามจุดมุ่งหมายของการนําเสนอ 

ฉากในนวนิยายของแก้วเก้าปรากฏในลักษณะที่เป็นสิ่งแทนของความทุกข์  เป็นสิ่งแทนกิเลส  
จากการศึกษานวนิยายของแก้วเก้า  29  เรื่อง  พบว่าแก้วเก้านําเสนอแนวคิดพุทธศาสนาด้วยฉาก      
7  เรื่อง  ได้แก่  นางทิพย์  แต่ปางก่อน  แก้วราหู  อมตะ   มนตรา  เรือนมยุรา   และ           
เรือนนพเก้า  ผู้วิจัยจะยกตัวอย่างการนําเสนอแนวคิดพุทธศาสนาด้วยฉาก  จากนวนิยาย  5  เรื่อง  
ได้แก ่ นางทิพย ์ แต่ปางก่อน  มนตรา  เรือนนพเก้า  และแก้วราหู   

 
ฉากหนองพราย 

 ในเรื่อง นางทิพย์  แก้วเก้าสร้างฉากคือ  หนองพราย  โคกร้างที่จําจองเจ้าฟ้าทิพฉาย  เป็น

ฉากที่แสดงแนวคิดพุทธศาสนาในเรื่องกิเลสความรักทําให้เกิดความทุกข์  โคกร้างที่หนองพรายเป็น

สถานที่จองจําวิญญาณของเจ้าฟ้าทิพฉายที่รอคอยการกลับมาของออกญาพิชิตแสนพล   

 
‚อ้าว!  มันชื่อหนองพรายเพราะมีหนองน้ําใหญ่น่ะสิ  เขาว่าผีดุนักล่ะท่ีนั่น‛ 

‚บ้านนอกก็ยังงี้ละค่ะ‛  คุณผกาหมดสนุกที่จะซักต่อ  ‚ไม่เห็นมีที่ไหนเลยที่เขาลือว่าไม่มีผีดุ  

เอะอะอะไรก็ผีดุทั้งนั้น  หรือเป็นเพราะอยุธยาเป็นที่เก่าก็ไม่ทราบ‛... 

...ในคืนเดือนมืดใครก็ตามที่ย่างกรายเข้าไปในบริเวณโคกร้างแห่งนี้  จะเห็นหมู่บ้านแบบ

ไทยโบราณปรากฏรวมกันอยู่หลายหลัง  มีผู้คนเดินขวักไขว่ไปมาเหมือนอยู่อาศัยกันตามปกติ  แต่พอ

เห็นสักอึดใจเดียวก็จะเห็นไฟไหม้หมู่บ้านนั้นราบลงหมดเป็นหน้ากลอง... 

(นางทิพย์. 2548, 102, 108-109) 
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 แก้วเก้าบรรยายฉากหนองพรายที่เต็มไปด้วยดวงวิญญาณที่มักปรากฏให้คนเห็น  แสดง

ความรู้สึกน่ากลัวของสถานที่  แสดงให้เห็นว่าเป็นสถานที่รกเรื้อ  มีต้นไม้ขนาดใหญ่  และเถาวัลย์ขึ้น

เต็มไปหมด 

  บริเวณนั้นอยู่ถัดจากแนวมะขามเทศไปไม่เกิน  500  เมตร  ค่อนข้างรกเรื้อด้วยต้นไม้ใหญ่

อย่างต้นโพ  กร่าง  และตะเคียน  ขึ้นอยู่ติดกันแทบจะเป็นดง  ใบและกิ่งก้านสาขาแผ่ประสานกัน  ทํา

ให้พ้ืนดินข้างใต้นั้นดูมืดครึ้มและเยือกเย็น  เถาวัลย์และกอไม้กอใหญ่ขึ้นรกจนสังเกตไม่ได้ว่าส่วนไหน

เป็นเนินดินดังที่กํานันกล่าวถึง 

‚ยังกะป่าช้าในหนังผีแน่ะฮะ‛  ทินเทพผู้เดินตามอามาด้วย  ชะเง้อมองพลางออกความเห็น 

(นางทิพย์. 2548,121) 

  

แก้วเก้าสร้างฉากหนองพรายให้มีความรก  มีต้นไม้ขนาดใหญ่ขึ้นเต็มพื้นที่  มีบรรยากาศที่  

น่ากลัว  เห็นได้จากคําพูดของทินเทพว่า  ‚ยังกะป่าช้าในหนังผีแน่ะฮะ”  และเมื่อ  ดร.ภาธรเดินเข้าไป

ในหนองพราย  ได้ยินเสียงของเจ้าฟ้าทิพฉายร้องไห้ส่งเสียงเรียกออกญาพิชิตแสนพล 

 
เขาชะงักเมื่อเดินได้เพียงสองสามก้าว  ในความเงียบนั้นนอกจากเสียงจักจั่นเรไรแล้ว...ชาย

หนุ่มแน่ใจว่าเสียงสะอึกสะอ้ืนแทรกมาด้วยจากบริเวณต้นไทร  สลับเสียงคร่ําครวญเยือกเย็น 

‚ออกญา...มืดเหลือเกิน  ข้ามองไม่เห็นท่าน...ท่านอยู่หนใด  ข้ากลัว...ข้าหนาวจับใจ  

ออกญาเอ๋ย‛ 

ใกล้กับที่เขานั่งถ่างตาอยู่เมื่อชั่วโมงก่อนนี่เอง  ร่างๆ หนึ่งนั่งเป้นเงาตะคุ่มอยู่บนพื้นดิน ...

ไหวโยกตัวไปมาน้อยๆ  ขณะสะอื้นคร่ําครวญ  ความดําของเงาร่างดูรางเลือนอย่างประหลาดเหมือน

ถูกบังไว้ด้วยหมอกบางๆ 

‚ออกญา...ช่วยข้าด้วยเถิด‛ 

(นางทิพย์. 2548,179) 

 
 เจ้าฟ้าทิพฉายมาปรากฏให้  ดร.ภาธรเห็นและติดตามมาเพราะ  ดร.ภาธร  คือออกญาพิชิต

แสนพลในอดีตชาติที่ดวงวิญญาณของเจ้าฟ้าทิพฉายรอคอยมาเป็นเวลานาน  แสดงให้เห็นว่า        

ดวงวิญญาณของเจ้าฟ้าทิพฉายมีความทุกข์ที่เกิดจากกิเลสความรัก  ภายหลัง ดร.ภาธร ให้วิญญาณ

ของทิพฉายเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ยึดมั่นนั้นเป็นเรื่องของอดีต  ให้เจ้าฟ้าทิพฉายกลับไปชดใช้       
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เวรกรรมที่หนองพราย  ดังนั้นหนองพรายจึงหมายถึงสถานที่ที่มีความทุกข์ที่เกิดจากกิเลสความรักใน

อดีตชาติของเจ้าฟ้าทิพฉาย 

 

ฉากต าหนักขาวริมน้ า 

 ในเรื่อง  แต่ปางก่อน  แก้วเก้าใช้ตําหนักขาวริมน้ําเป็นฉากที่แสดงแนวคิดพุทธศาสนาในเรื่อง

การเวียนว่ายตายเกิด  ในชาติแรกแก้วเก้ากล่าวถึงตําหนักขาวริมน้ําว่าเป็นเรือนหอระหว่างท่านชาย

ใหญ่กับเจ้านางม่านแก้ว  เจ้านางม่านแก้วเสียชีวิตในคืนวันแต่งงาน  ท่านชายใหญ่เสียใจมากจน

ตรอมใจตาย  วิญญาณของท่านชายใหญ่ยังคงวนเวียนอยู่ที่ตําหนักขาวริมน้ํา  ในชาติที่สองเจ้านาง

ม่านแก้วมาเกิดเป็นราชาวดี    ได้พบกับหม่อมราชวงศ์จิรายุสผู้ เป็นหลานของท่านชายใหญ่  หม่อม

ราชวงศ์จิรายุสขอราชาวดีแต่งงานและใช้ตําหนักขาวริมน้ําเป็นเรือนหอแต่ราชาวดีปฏิเสธ  เพราะเธอมี

จิตผูกพันกับท่านชายใหญ่  ซึ่งราชาวดีได้พบดวงวิญญาณของท่านชายใหญ่ที่ตําหนักขาวริมน้ํา 

 
บ้านขาวริมสระนํ้านั้นดูมีชีวิตชีวาขึ้น  เพราะหน้าต่างหลายบานเปิดกว้างแทนที่จะปิดเงียบ

อย่างคราวแรก  ลมพัดเย็นมาเฉ่ือยฉิว  พากล่ินดอกไม้หอมระรวยมาตามลม 

ราชาวดีก้าวไปท่ีประตูซึ่งเปิดกว้าง  หล่อนลังเลไม่กล้าจะล่วงลํ้าเข้าไปมากกว่านั้น 

‚เข้ามาข้างในสิ  ราชาวดี‛  เสียงหนึ่งดังขึ้นไม่ไกลตัวนัก  ใครคนหนึ่งลุกจากม้านั่งตัวยาว

หล่อด้วยปูนซึ่งตั้งอยู่ริมสระน้ํา... 

(นางทิพย์. 2548,179) 

 ในชาติที่สองราชาวดีกลับมาพระตําหนักขาวริมน้ํา  สถานที่ที่เคยเป็นเรือนหอของเธอ  

ราชาวดีได้พบกับวิญญาณของท่านชายใหญ่  ผู้ที่เล่าเรื่องราวในอดีตให้ราชาวดีฟัง   

 

แก้วเก้าสร้างตําหนักขาวริมน้ําเพื่อเป็นอนุสรณ์ความรักระหว่างเจ้านางม่านแก้วกับหม่อมเจ้า

รังสิธร  และเป็นสถานที่สื่อแนวคิดพุทธศาสนาเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด  เมื่อราชาวดีเห็นตําหนักขาว

ริมน้ําก็เกิดความรู้สึกผูกพันเหมือนได้กลับมาบ้านอีกครั้ง     

 
หล่อนบอกไม่ถูกว่าทําไมรู้สึกติอกติดใจบ้านหลังนี้ขึ้นมา  แทบว่าจะยืนดูอยู่ได้ทั้งวันโดยไม่ 
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เบื่อหน่าย...บ้านนี้ดูจะผูกใจหล่อนได้ยิ่งกว่าบ้านสวยๆ  ทันสมัย  อย่างเคหาสน์ของหม่อมพรรณราย 

ที่หล่อนไปเห็นมาเสียอีก... 

(แต่ปางก่อน. 2551, 306) 

 

 เมื่อราชาวดีเห็นตําหนักขาวริมน้ํา  มีความรู้สึกชอบและคุ้นเคย  โดยที่ไม่สามารถอธิบายเหตุ

ผลได้ว่าเพราะเหตุใดจึงชอบบ้านหลังนี้ทันทีในครั้งแรกที่เห็น  แสดงให้เห็นความผูกพันต่อสถานที่ที่เคย

เป็นเรือนหอในอดีตชาติของราชาวดี  ดังนั้นตําหนักขาวริมน้ําจึงสื่อความหมายถึงกิเลสที่ทําให้เกิด

ความผูกพัน  และยังเป็นเครื่องยืนยันแนวคิดเรื่องวัฏสงสาร  เพราะตัวละครต่างเวียนว่ายตายเกิดใน

สถานที่นี ้

 

ฉากเรือนนพเก้า   

 ในเรื่อง  เรือนนพเก้า  แก้วเก้าใช้ฉากเรือนนพเก้าเป็นสถานที่ที่ผอบแก้วถูกกักขัง  เมื่อเธอฆ่า

ตัวตายเพราะคิดว่าเป็นวิธีการที่จะทําให้เธอหลุดพ้นจากเรือนนพเก้า  แต่วิญญาณของเธอยังคง

วนเวียนอยู่ในเรือนนพเก้า  ผอบแก้วรู้ถึงสาเหตุที่เธอต้องวนเวียนอยู่ในเรือนนพเก้า เมื่อพยายามต่อสู้

กับสร้อยสนไม่ให้ทําร้ายร่างกายของนิชา  ผอบแก้วรู้ว่าที่ยังคงวนเวียนอยู่ในเรือนนพเก้านั้นเป็นเพราะ

เธอปล่อยให้อารมณ์ในเรื่องความรักเข้าครอบงํา  แต่เมื่อเธอช่วยเหลือนิชาออกมาจึงรู้ว่าทุกอย่างอยู่ที่

ใจของเธอที่ยึดมั่นถือมั่นในแหวน  และเรือนนพเก้า เมื่อผอบแก้วรู้ถึงสาเหตุ  เธอจึงหลุดพ้นจากเรือน

นพเก้า  

 

‚ฉันได้คิดขึ้นมามากมาย แม่บุญทิพย์‛ เธอพูดเสียงอ่อนโยน ‚น่าแปลกไหม เกือบจะค่อน

ร้อยปีทีเดียวที่ฉันไม่เคยคิดออก แต่เพียงอึดใจเดียว...ฉันกลับมองเห็นตัวเอง เมื่อเห็นแล้ว ผู้ชายสาม

คนนั้นก็มิได้ก่อความทุกข์ให้ฉันอีกต่อไปแหวนของพี่เขม...หรือแขวนของเจ้าคุณ ก็ไม่ได้เหนี่ยวรั้งให้

ฉันหลงติดตามถามหาอยู่อีก ทุกคนจากฉันไปหมดแล้ว...หมดเยื่อใยกันแล้ว ฉันเองต่างหากที่ไม่เคย

คิดได้...จนมาถึงบัดนี้‛ 

ผอบแก้วยิ้มเศร้าๆ แม้อยู่บนดวงหน้าของนิชา รอยยิ้มนั้นก็ไม่เหมือนกันเป็นรอยยิ้มของ

หญิงสาวผู้เพิ่งคลายจากความระทมทุกข์ที่กัดกร่อนจิตใจมานาน 
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‚พบแล้ว พบตัวเอง...พบแล้วก็เข้าใจ ทั้งเรือน ทั้งแหวน ไม่ยึดเหนี่ยวฉันให้ดิ้นรน

ทรมานอยู่กับมันอีกแล้ว ฉันรู้ว่าอีกไม่นาน...ไม่รู้วันไหน ชั่วโมงไหน ฉันจะได้ไปตามทางของฉัน    

ขอลาแม่บุญทิพย์เสียเลย ขอบใจที่เธออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ฉันตลอดมา‛ 

(เรือนนพเก้า. 2550, 379-380) 

 

 เมื่อผอบแก้วได้ต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอด  ไม่ให้ร่างของนิชาต้องถูกทําร้าย  และตัวเธอต้องตายซ้ํา

อีก  ผอบแก้วจึงรู้ว่าเหตุที่ต้องวนเวียนอยู่ในเรือนนพเก้านั้นเป็นเพราะกิเลสในจิตใจ  ที่ทําให้เกิดความ

ทุกข์  เรือนนพเก้าจึงเหมือนสถานที่จองจําผอบแก้ว  เมื่อผอบแก้วรู้ว่าทุกอย่างอยู่ที่ใจจึงหลุดพ้นจาก

เรือนนพเก้า  เพื่อไปสู่ภพภูมิอ่ืนซึ่งเปรียบเสมือนผอบแก้วได้ก้าวพ้นจากเครื่องจองจําที่ทําให้เกิดความ

ทุกข์  ดังนั้นเรือนนพเก้าจึงสื่อความหมายถึงกิเลสในจิตใจที่กักขังดวงวิญญาณของผอบแก้ว  

 

ฉากคุกที่สร้างจากจินตนาการ 

 ในเรื่อง  มนตรา  แก้วเก้าใช้คุกที่เกิดจากจิตใจของเจ้าชายอินทราวุธแสดงแนวคิดพุทธศาสนา

ในเรื่องทุกข์เกิดจากการยึดมั่นถือมั่นในอํานาจของตน  เจ้าชายอินทราวุธเชื่อว่าเขามีอํานาจที่จะสร้าง

โลกใหม่ที่สมบูรณ์แบบได้  เจ้าชายอินทราวุธเลือกสีตลาเป็นผู้ช่วย  ถ่ายทอดพลังจิตให้กับสีตลาจนเธอ

มีพลังจิตแก่กล้า  ส่วนเจ้าชายอินทราวุธมีพลังจิตที่อ่อนแอลง  สุดท้ายเขาถูกขังอยู่ในคุกที่เขาสร้างเอง   

 

พริบตาเดียว ความเจ็บปวดรวดร้าวก็หายไปเหมือนไม่เคยปรากฏอยู่เลย ภาพที่พร่าเลือน

ชัดขึ้น...แสงสีเขียวคลํ้าพร่ามัวที่โอบล้อมอยู่ ค่อยกระจ่างขึ้นจนเห็นว่าเป็นผนังหนาเทอะทะคล้าย

สกัดจากหินก้อนใหญ่ๆ มีแสงสว่างมัวๆ พอให้เห็นช่องทาง อีกด้านหนึ่งเป็นโพรงดําลึก ดูลึกลับ แต่

ตรงบริเวณที่เขาอยู่นี้ คือ ส่วนหนึ่งของอุโมงค์ใหญ่ ที่มีปลายทางเป็นโพรงดําทะมึนทั้งสองข้าง ตัว

อุโมงค์เขียวคล้ําเป็นเมือก เหมือนตะไคร่จับอยู่เต็มไปหมด 

ภาธรยืนตะลึงอยู่เป็นครู่ ในสถานที่อันน่าขยะแขยงซึ่งเขาไม่คาดฝันว่าบุคคลอย่างเจ้าชาย

อินทราวุธจะดํารงตนอยู่ได้ 

‚ถ้าคุณมาหาผม‛ เสียงหน่ึงดังแว่วมาจากความมืดในส่วนลึกของอุโมงค์  ‚ผมอยู่ที่นี่แล้ว‛ 

ภาธรขยับเท้า แต่แล้วก็รู้สึกเหยียบลงไปบนอะไรที่เหนียวเป็นเมือก เมื่อก้มลงมองจึงเห็น

หนอนตัวใหญ่ๆ ดิ้นรนกระเสือกกระสนอยู่เต็มทุกตารางนิ้ว พอเหยียบลงไป มันก็แตกเละออกเป็น

เมือกเหนียวเหมือนวุ้น 

‚มาเถอะ‛ เสียงนั้นย้ํามาอีกครั้ง ‚ผมอยู่ที่นี.่..ในนรกที่ผมสร้างขึ้นมาเอง‛ 
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‚ใครจับคุณมาไว้ที่น่ีน่ะ‛ ภาธรถาม มองไปอย่างพิศวง 

‚ตัวของผมเอง‛ เป็นเสียงตอบแผ่วๆ ‚ไม่มีพระเจ้าองค์ใดลงโทษผมได้...วิญญาณทุกดวง

ย่อมถูกทรมานด้วยบาปผิดที่ตนเองเป็นผู้ก่อขึ้น บาปนั้นก่อให้เกิดความทรมานอย่างใด ภาพ

นิมิตย่อมสะท้อนออกมาตามนั้นทุกประการ‛ 

(มนตรา. 2548, 337-338) 

 

เจ้าชายอินทราวุธได้รับความทุกข์ทรมานจากภาพนิมิต  ซึ่งเป็นภาพของคุก  สถานที่จองจํา  

ทําให้เกิดความทุกข์  ที่เขาสร้างขึ้นมาเอง  จากคําบรรยายฉากที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมาน  คือ  คุก

ที่เป็นลักษณะอุโมงค์และเต็มไปด้วยหนอน  “เมื่อก้มลงมองจึงเห็นหนอนตัวใหญ่ๆ ด้ินรนกระเสือก

กระสนอยู่เต็มทุกตารางนิ้ว”    ฉากคุกซึ่งเปรียบเสมือนนรกที่เจ้าชายอินทราวุธสร้างขึ้น   แสดงให้เห็น

แนวคิดหลักธรรมพุทธศาสนาในเรื่องผู้ที่ทํากรรมชั่ว   ย่อมได้รับผลกรรมชั่วตอบแทน  ดังนั้นคุกที่สร้าง

จากจินตนาการของเจ้าชายอินทราวุธจึงสื่อความหมายถึงความทุกข์ทรมานที่ได้รับจากกิเลสแห่งความ

หลงในอํานาจของตนเอง 

 

 

ฉากสมบัติที่สร้างจากจินตนาการ 

 ในเรื่อง  แก้วราหู  พ่อเลี้ยงบุญมาเชื่อว่าในบ้านของปู่วสวี  จะต้องมีสมบัติของอาณาจักร       

ภูแสนซ่อนอยู่  ภายหลังพ่อเลี้ยงบุญมาจุดไฟเผาบ้านของปู่วสวีเพื่อค้นหาสมบัติ  ด้วยความโลภของ

พ่อเลี้ยงบุญมาจึงมองเห็นเปลวไฟที่ลุกไหม้  เป็นทองคํามากมาย  กองสูงท่วมศีรษะ  จึงถลาเข้าไปหา

ทองคําที่อยู่ตรงหน้า  ทําให้เสียชีวิตในกองไฟ   

ความจริงทองคําไม่ได้อยู่แต่เฉพาะลึกลงไปใต้ดินในอุโมงค์เท่านั้น  มันอยู่รอบกายเขาเต็ม

ไปหมด…รัศมีช่วงโชติวาววามอร่ามตาจนส่องจับทุกส่ิงทุกอย่างสว่างโพลง  จํานวนของมันเหลือ

คณานับราวกับมันขยายตัวได้จากสิบเป็นร้อย  จากร้อยเป็นพัน...มันท่วมท้นพูนสูงขึ้นทุกขณะราวกับ

จอมปลวก  สูงขึ้นทุกทีจนท่วมศีรษะเขาล้อมเขาเอาไว้ทุกทิศทาง  รัศมีของมันบาดตาแรงกล้าย   งกว่า

แสงสว่างใดๆ  ที่เขาเคยเห็นมาก่อน 

(แก้วราหู. 2552, 337-338) 
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 ฉากสมบัติที่สร้างจากจินตนาการ  หมายถึง  กิเลสความโลภของพ่อเลี้ยงบุญมา  ทําให้

มองเห็นเปลวไฟเป็นทองคํา  พ่อเลี้ยงบุญมาถลาเข้าไปหากองทองคําหรือกองไฟและเสียชีวิตในกอง

ไฟที่กําลังเผาบ้านของวสวี  ดังนั้นสมบัติที่สร้างจากจินตนาการของพ่อเลี้ยงบุญมาจึงสื่อความหมาย

ถึงกิเลสความโลภทําให้เกิดความทุกข์ 

 

 การนําเสนอแนวคิดพุทธศาสนาด้วยฉาก  แสดงให้เห็นว่าฉากมีความสําคัญในการสร้าง

บรรยายกาศ  อารมณ์  ความรู้สึกให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของตัวละคร  ทั้งยังมีจุดมุ่งหมายในการ

นําเสนอแนวคิดพุทธศาสนาได้เด่นชัด   

 

3. การน าเสนอแนวคิดพุทธศาสนาด้วยการเล่าเร่ืองย้อนอดีต 

  การเล่าเรื่องย้อนอดีตในนวนิยายแก้วเก้า  หมายถึง  การถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตและ

ประสบการณ์ในอดีตของตัวละคร  เพื่อแสดงแนวคิดพุทธศาสนาเรื่องสังสารวัฏ   แก้วเก้าใช้วิธีการ   

เล่าเรื่องย้อนอดีต  แบ่งออกเป็น  2  วิธี  คือ   

3.1  การเล่าเรื่องย้อนอดีตแบบย้อนต้น   

3.2  การเล่าเรื่องย้อนอดีตแบบสลับไปมา 

 

3.1 การเล่าเรื่องย้อนอดีตแบบย้อนต้น 

กุหลาบ  มัลลิกะมาส  (2543 : 117)  อธิบายลักษณะการเล่าเรื่องแบบย้อนต้นว่า  “เป็นการ

เปิดเรื่องจากตอนใดตอนหนึ่งของเรื่อง  แต่มีวิธีการเล่าย้อนต้นสลับไปมากับเรื่องในปัจจุบัน”   

ในนวนิยายของแก้วเก้าปรากฏการนําเสนอแนวคิดพุทธศาสนาด้วยวิธีการเล่าเรื่องย้อนอดีต

แบบย้อนต้น  เพื่อแสดงแนวคิดพุทธศาสนาเรื่องสังสารวัฏ  ดังที่ปรากฏในนวนิยาย  5  เรื่องได้แก่    

แต่ปางก่อน  เรือนนพเก้า  เรือนมยุรา  อมตะ  และอธิษฐาน   

         

 ในเรื่อง  แต่ปางก่อน  เป็นการเล่าเรื่องย้อนอดีตแบบย้อนต้น  เพราะเปิดเรื่องโดยราชาวดีซึ่ง
เป็นชาติภพที่สองของเจ้านางม่านแก้วมาสมัครเป็นครูที่โรงเรียนกุลนารีวิทยา  ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกับ
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ตําหนักขาวริมน้ํา  ราชาวดีไปที่ตําหนักขาวริมน้ําได้พบกับดวงวิญญาณของท่านชายใหญ่   ทําให้รู้ว่า
ชาติที่แล้วเธอคือเจ้านางม่านแก้ว  

‚เจ้านางน้อยกลับมาเป็นตัวเธอ  ราชาวดี‛  ท่านชายใหญ่ทรงจบประโยคด้วยสุรเสียงแผ่ว
เบาเช่นกัน... 

‚...แต่ทําไมหม่อมฉันจึงจําอะไรไม่ได้เลยเพคะ‛  หล่อนถามพึมพําออกไป 

‚ไม่แปลกอะไรหรอก  เป็นธรรมดาของมนุษย์  แต่เธอจะเกิดความผูกพันได้ง่ายมาก  เมื่อ

ย้อนกลับมาเห็นส่ิงที่เกี่ยวข้องกับชีวิตครั้งก่อนของเธออีกครั้ง‛… 

… ‚มิน่าเล่า  หม่อมฉันถึงเรียนเพลง ‘ลาวม่านแก้ว’  ได้เร็วจนใครต่อใครแปลกใจไปตามๆ  

กัน 

‚เพลงนี้เป็นเพลงที่เจ้านางน้อยรักมากที่สุด  เธอสีซอสามสายให้ฉันฟังโดยไม่เคยเบื่อหน่าย

เลย  เพลงนี้เป็นเพลงกล่อมหอในวันอภิเษกด้วย  แล้วหลังจากนั้นเธอคงจะทราบแล้วว่าเรื่องเป็น

อย่างไร‛ 

(แต่ปางก่อน. 2551, 207) 

 

 ท่านชายใหญ่เล่าให้ราชาวดีฟังว่าเจ้านางม่านแก้วเสียชีวิตในคืนวันแต่งงานเพราะถูกวางยา

พิษ  ท่านชายใหญ่เสียใจมากจนตรอมใจตาย  วิญญาณยังคงวนเวียนอยู่ที่ตําหนักขาวเพื่อรอคอยเจ้า

นางม่านแก้วซึ่งก็คือราชาวดีในชาติภพที่สอง ในชาตินี้ราชาวดีและท่านชายใหญ่ต่างก็มีความทุกข์ที่ไม่

อาจครองคู่กันได้  เห็นได้จากราชาวดีมีความเศร้าใจที่ไม่อาจสัมผัสท่านชายใหญ่ได้แม้อยู่ห่างกันเพียง

แค่เอื้อม  

 
ราชาวดีมองดูอีกฝ่ายหนึ่งเต็มตา  หล่อนรู้สึกสุขใจแกมเศร้าใจ...เศร้าเพราะรู้ว่าหล่อนทําได้

แต่แค่เพียงตาเห็น  แม้แต่หัตถ์ที่อยู่ห่างออกไปเพียงแค่เอื้อม  หล่อนก็ไม่อาจสัมผัสได้ 

(แต่ปางก่อน. 2551, 306) 

 

 ราชาวดีจึงไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดต่างจังหวัดเพื่อใช้พระธรรมทําให้จิตใจสงบ  และตัดใจจาก

ความรักความอาลัยที่มีต่อท่านชายใหญ่  ราชาวดีปฏิบัติธรรมจนกระทั่งเสียชีวิต 

 ในชาติที่สามท่านชายใหญ่มาเกิดเป็นหม่อมหลวงจิราคม  ราชาวดีมาเกิดเป็นอันตรา  ทั้งคู่ได้

กลับมาพบกันอีกครั้งและใช้ตําหนักขาวริมน้ําเป็นเรือนหอ   
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รถจอดลงหน้าประตูเหล็กดัดแบบโบราณ  คราวนี้อันตราเปิดประตูลงมาอย่างไม่รู้สึกตัว ...

หล่อนรู้สึกแต่เพียงว่า...ได้กลับมาสู่บ้านเดิมเก่าแก่ของตน  บ้านซึ่งหล่อนจําได้เพียงในความฝันเลือน

รางมาเป็นเวลาเกือบตลอดชีวิต 

(แต่ปางก่อน. 2551, 365) 

 

 แสดงถึงความผูกพันของอันตราที่มีต่อสถานที่  เห็นจากคําพูดของอันตราที่บอกว่าเหมือน “ได้

กลับมาสู่บ้านเดิมเก่าแก่ของตน”   การเวียนว่ายตายเกิดถึงสามชาติของท่านชายใหญ่กับเจ้านางม่าน

แก้วเป็นเพราะทั้งสองมีกิเลสในความรัก   จึงทําให้ทั้งสองเวียนว่ายตายเกิดจนได้พบกัน   

      

 ในเรื่อง  เรือนนพเก้า  เปิดเรื่องโดยให้วิญญาณของผอบแก้ววนเวียนอยู่ในเรือนนพเก้า  ครั้ง

แรกที่บุญทิพย์มองเห็นเรือนนพเก้าที่ต้ังอยู่ริมน้ํานครไชยศรี  บุญทิพย์มองเห็นหญิงสาวทางหน้าต่าง

ของห้องใต้หลังคา  เมื่อบุญทิพย์แต่งงานกับทรงแล้วย้ายเข้ามาอยู่ที่เรือนนพเก้า  จึงรู้ว่าหญิงสาวที่

มองเห็นคือดวงวิญาญาณของผอบแก้ว  บุญทิพย์สืบหาความเป็นมาของผอบแก้ว   จึงรู้ว่าเมื่อครั้งมี

ชีวิตผอบแก้วเป็นคุณหญิงรัชดาปริวรรตภรรยาของเจ้าคุณปริวรรต  ผอบแก้วมีสัมพันธ์กับเขมทั้งๆ ที่มี

สามีอยู่แล้ว     เจ้าคุณตามไปเอาตัวผอบแก้วกลับมาแต่พยายามจะหนีไปกับเขมอีกครั้งหนึ่ง  คราวนี้

เขมมีภรรยาแล้วผอบแก้วจึงอยู่ในฐานะภรรยาน้อย  ทําให้ผอบแก้วได้รับความทุกข์จากกิเลสของตน  

ต่อมาท่านเจ้าคุณย้ายเรือนนพเก้ากับผอบแก้วไปอยู่ที่ริมน้ํานครไชยศรี  โดยมีนลทนายหน้าหอเป็น

ผู้ดูแล    ผอบแก้วมีความสัมพันธ์กับนล    นลสัญญาว่าจะพาผอบแก้วหนี  ผอบแก้วจึงฝากแหวน   

นพเก้าไปคืนให้เขม  หลังจากนั้นนลไม่ได้กลับมาหาผอบแก้วอีกเลย  ผอบแก้วเสียใจที่ไม่อาจหนีจาก

การกักขังของเจ้าคุณรัชดาปริวรรตได้  จึงฆ่าตัวตาย  วิญญาณยังคงวนเวียนอยู่ในเรือนนพเก้าเพราะ

ความทุกข์ที่เกิดจากกิเลสจึงยังไม่หลุดพ้น 

 ในชาติปัจจุบันวิญญาณของผอบแก้วเห็นแดนสรวง  เพื่อนของนิชาที่มีหน้าคล้ายนล        

ผอบแก้วจึงถามถึงแหวนนพเก้า 

 

‚นล  ได้ยินฉันเรียกเธอไหม  นล...เธอจําได้หรือเปล่า...แหวนของฉัน‛  คราวนี้  ปราสาท 
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ตื่นตัวเต็มที่แดนสรวงผุดลุกผุดนั่ง  ตลบผ้าแพรห่มให้พ้นตัว เหลียวมองหาวิทยุหรือเทปบันทึกเสียง 

อย่างใดอย่างหน่ึง  อันเป็นท่ีมาของเสียงนั้น   

(เรือนนพเก้า. 2550, 160) 

 

 แก้วเก้านําเสนอแนวคิดพุทธศาสนาเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด  โดยการเล่าเรื่องย้อนต้น  เปิด
เรื่องโดยให้ผอบแก้วเป็นดวงวิญญาณ  จากนั้นจึงเล่าเรื่องราวต่างๆ  ที่เป็นสาเหตุให้วิญญาณของผอบ
แก้ววนเวียนอยู่ในเรือนนพเก้า  ไม่ได้ไปผุดไปเกิด  เพราะผอบแก้วมีความเชื่อว่าหากได้นําแหวนไปคืน
ให้เขม  วิญญาณของเธอจะหลุดพ้น  แต่เมื่อผอบแก้วช่วยเหลือนิชาออกจากกองเพลิง  ผอบแก้วจึงรู้
ว่าแท้จริงแล้วเธอสามารถหลุดพ้นจากเรือนนพเก้าได้ด้วยการเอาชนะตัวเอง  การเวียนว่ายตายเกิด
ของผอบแก้วเกิดจากกิเลสในเรื่องความรัก  ความหลงในกามารมณ์ของผอบแก้ว  เมื่อผอบแก้วรู้ถึง
สาเหตุแห่งทุกข์ที่เกิดจึงหลุดพ้นจากเรือนนพเก้าไปสู่ภพภูมิอื่น   
 
 ในเรื่อง  อมตะ  เปิดเรื่องโดยให้ศรุตหรือญามินลอยเรืออยู่ในทะเล  ศรุตช่วยชีวิตณดาที่กําลัง

ฆ่าตัวตายในทะเล  แนะนําให้ณดาไปขอความช่วยเหลือจากรัชนีพี่สาวของเริงอรผู้เป็นแม่ของณดา  

ศรุตเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตของตนที่ได้กระทําผิดต่อเจ้าหญิงจันทริกาที่มีหญิงอ่ืนและสั่งประหารเจ้า

หญิงจันทริกา  ก่อนที่เจ้าหญิงจันทริกาจะเสียชีวิตได้ให้เจ้าชายศรุตด่ืมน้ําอมฤต  ซึ่งมีฤทธิ์ทําให้เป็น

อมตะ  ศรุตได้รับความทุกข์จากการมีชีวิตที่เป็นอมตะ  จึงออกตามหาเจ้าหญิงจันทริกาเพื่อขอให้ยก

โทษให้   

 
‚ต่อจากนั้นความหวังเดียวที่ศรุตมีอยู่  คือการเฝ้าติดตามหาจันทริกานางได้ดับขรรค์ไปแล้ว

ในชาติที่ศรุตส่ังประหารนาง  แต่กิเลสที่เคยก่อตัวเป็นตัวนางยังไม่สูญส้ิน  กลุ่มกิเลสนั้นได้ผ่านจาก

ภพหนึ่ง  ไปสู่อีกภพหนึ่งไปกําเนิดเป็นมนุษย์คนใหม่  เจริญเติบโต  ร่วงโรย  จนดับส้ินสังขารตามวิสัย

มนุษย์  ผ่านจากร่างหนึ่งไปสู่อีกร่างหนึ่ง  ต่อเนื่องกันไปเหมือนคล่ืนในทะเล  ไม่มีที่ส้ินสุดในระยะ

หลายพันปีท่ีผ่านมา...‛   

(อมตะ. 2552, 357) 

 

 แก้วเก้าใช้วิธีการเล่าเรื่องแบบย้อนต้นในการนําเสนอแนวคิดพุทธศาสนาเรื่องการเวียนว่าย

ตายเกิดที่ปรากฏในเรื่อง  เปิดเรื่องโดยให้ญามินหรือเจ้าชายศรุตลอยเรืออยู่กลางทะเล  จากนั้นจึงเล่า

ถึงสาเหตุว่าเจ้าชายศรุตลอยเรืออยู่ทะเล  เพื่อตามหาเจ้าหญิงจันทริกาให้ยกโทษให้  เพื่อจะได้หลุดพ้น
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จากความทุกข์ที่เป็นอมตะ  และแสดงให้เห็นชาติภพปัจจุบันว่าเจ้าหญิงจันทริกาเกิดเป็นภิรมย์นภา  

ได้พบกับเจ้าชายศรุต  ภิรมย์นภายกโทษให้เจ้าชายศรุตจึงทําให้เจ้าชายศรุตมีชีวิตใหม่ 

 

   ในเรื่อง  เรือนมยุรา  เปิดเรื่องโดยพระนายไปพบเรือนของนกยูงซึ่งมีชีวิตจากการเสียกรุง    

ศรีอยุธยาครั้งที่ 2  เพราะพ่อของนกยูงได้ประกอบกฤตยามนต์  โดยใช้ยันตร์ปิดประตูเรือนเพื่อกําบัง

เรือนไว้จากข้าศึกและใช้เวทมนตร์ย่นย่อโมงยาม  ทําให้นกยูงและบริวารมีชีวิตมาจนถึงปัจจุบัน  นกยูง

ได้พบกับพระนายและคิดว่าพระนายคือคุณพระนายไวยวงศาคนรักของนกยูง  แต่เมื่อนกยูงทําพิธี

เรียกวิญญาณพระยาเทพสงครามผู้เป็นบิดาและพี่น้อง  เพื่อแจ้งข่าวว่าเธอกําลังจะ แต่งงานกับ      

พระนาย  เมื่อกระทําพิธีกรรมเสร็จ  นกยูงจึงรู้ว่าพระไวยวงศากลับมาเกิดเป็นนรวีร์เพื่อนของพระนาย  

ทําให้นกยูงเสียใจมาก  นรวีร์เมื่อรู้ว่าตนคือพระไวยวงศาในอดีตชาติ  ก็อ้างคําสัญญาของนกยูงที่จะ

ซื่อสัตย์ต่อตนเพียงผู้เดียว  เพื่อให้นกยูงแต่งงานกับนรวีร์   

 

‚หากมิใช่คุณพระนาย  ก็มิใช่เนื้อคู่กันสิคะ  คุณพี่‛  นกยูงค้าน  แต่ก็ค้านด้วยความสุข

มากกว่าลังเล  ‚เราได้สาบานกันไว้ว่าจักครองคู่กันสืบไปหากชาตินี้มิสมหวัง  ก็จักรอชาติหน้า‛ 

(เรือนมยุรา. 2548, 617) 

 

นรวีร์ยืนน่ิงอยู่กลางห้อง  หากสายตาเขามิได้คลาดจากร่างอรชรซึ่งยืนนิ่งเหมือนหุ่นปั้นอยู่

ใกล้ประตู  ความเสน่หา...ความอาลัยอาวรณ์...ล้วนแรงกล้ายิ่งกว่ากระแสน้ําเชี่ยว  จู่โจมเข้าจับหัวใจ  

แทบว่าชายหนุ่มจะระงับใจไม่อยู่ 

เขาแอบเข้ามาในเรือนตั้งแต่เช้าเพราะรู้ว่าหล่อนจะต้องมาค้างคืน  คิดว่าเป็นของตาย

อย่างไรก็ต้องหาทางมาพบหล่อนให้ได้  ไม่ว่าพบแล้วจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามที  เขายอมรับทุกอย่าง  ต่อ 

ให้มันร้ายแรงขนาดเส่ียงชีวิตเขาก็ตาม  ความฝันแปลกประหลาดรุมเร้าเขามากขึ้นในระยะหลัง  

จนกระทั่งชายหนุ่มแน่ใจว่ามันต้องมีสายใยผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่งลึกซึ่งกับเรือนไทยหลังนี้  มั น

เรียกร้อง...มันดึงดูดให้เขาโลดเล่นตามคําบัญชา  ยิ่งกว่าถูกมนตร์เสน่ห์อาถรรพณ์ 

จนกระทั่งเมื่อหล่อนทําพิธีบวงสรวง  เขาก็แอบมองทางหน้าต่างหอนอนโดยไม่มีบริวารคน

ใดเห็น...คาถาอาคมที่หล่อนภาวนานั่นละกระมังทําให้เขาหน้ามืดส้ินสติไปชั่วครู่  และเมื่อฟื้นขึ้นมา...

ภาพทั้งหมดในอดีตเมื่อชาติก่อนก็หล่ังไหลเข้ามาสู่ความทรงจําแจ่มแจ้ง  และแม่นยําทุกบททุกตอน   
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วีร์ไม่สนใจแล้วว่าปัจจุบันนี้เขาเป็นใคร...ถ้าหากว่ามีคนถามเขาคงตอบได้เตม็ปากเตม็คาํวา่  

เขาคือจหมื่นไวยวงศาหัวหมื่นมหาดเล็กในขุนหลวงสุริยามรินทร์เจ้าแผ่นดินสุดท้ายของกรุงศรีอยุธยา 

(เรือนมยุรา. 2548, 620-621) 

  

 แก้วเก้าเปิดเรื่องโดยแสดงให้เห็นยุคสมัยปัจจุบันที่พระนายมองเห็นคนแต่งชุดไทยโบราณ    ที่

กําลังจะข้ามถนน  จากนั้นจึงเล่าถึงสาเหตุว่าเป็นเพราะพ่อของนกยูงได้ประกอบกฤตยามนต์  โดยใช้

ยันตร์ปิดประตูเรือนเพื่อกําบังเรือนไว้จากข้าศึกและใช้เวทมนตร์ย่นย่อโมงยาม  ทําให้นกยูงและบริวาร

มีชีวิตมาจนถึงปัจจุบัน  และมีการเล่าเรื่องย้อนต้นโดยให้นกยูงทําพิธีบวงสรวงบรรพบุรุษ  เพื่อบอกพ่อ  

และพี่ๆ  ว่ากําลังจะแต่งงานกับพระนาย  ซึ่งนกยูงเชื่อว่าคือคุณพระนายคนรักในอดีตชาติ  ทําให้นรวีร์

ผู้ที่แอบดูอยู่ระลึกชาติได้ว่า  นรวีร์คือคุณพระนายกลับชาติมาเกิด   

 

 ในเรื่อง  อธิษฐาน  เปิดเรื่องโดยให้ญาณิศาซื้อตุ๊กตาอธิษฐานที่สามารถอธิษฐานสิ่งที่

ปรารถนาเพียงหนึ่งข้อ  ญาณิศาจึงรู้ว่าเพื่อนชายที่แวดล้อมอยู่นั้นเป็นเกย์หมดทุกคน  ญาณิศาจึงนํา

ตุ๊กตาตัวแรกไปแลกกับตุ๊กตาตัวที่สอง  ตุ๊กตาตัวนี้ทําให้ญาณิศารู้ถึงสาเหตุที่กลับมาเกิดใหม่พร้อมกับ

เหล่าชายที่เป็นเกย ์  

 

‚ฉันนึกย้อนไปถึงตุ๊กตาตัวแรกที่ลุงขายมา...ผู้หญิงคนเดียวกับตุ๊กตาผู้ชายพวกนั้น...

มิน่าเล่า  ผู้ชายที่เข้ามาในเส้นทาง  ถึงไม่มีใครจริงใจกับฉันจริงสักคนเดียว‛ 

ไม่มีคําตอบจากชายชรา  ดูเหมือนแกจะเข้าใจดีว่าหล่อนไม่ได้ต้องการคําตอบ  พอๆ กับ

หล่อนท่ีไม่ต้องการคํายืนยัน 

‚‛พี่ปู่ก็คือแม่เปรียบ  นภนต์กับเพื่อนของเขา  ก็คงเป็นนางเล็กๆ สองคนนั่นของคุณหลวง  

ชาตินี้ถึงกลับมาเป็นคู่หู  แยกกันไม่ออกอีกครั้ง  แล้วพี่รัณเป็นใคร...ฉันเดาว่าเป็นแม่พร  คุณนายทอง

ศรีก็คงเป็นเมืองแมน 

(อธิษฐาน. 2548, 620-621) 

 

 แก้วเก้าเปิดเรื่องโดยให้เป็นยุคสมัยในปัจจุบัน  ญาณิศาซื้อตุ๊กตาอธิษฐานที่สามารถอธิษฐาน

สิ่งที่ปรารถนาเพียงหนึ่งข้อ  ญาณิศาจึงรู้ว่าเพื่อนชายท่ีแวดล้อมอยู่นั้นเป็นเกย์หมดทุกคน  ญาณิศาจึง

นําตุ๊กตาตัวแรกไปแลกกับตุ๊กตาตัวที่สอง  ตุ๊กตาตัวนี้ทําให้ญาณิศารู้ถึงสาเหตุที่กลับมาเกิดใหม่พร้อม
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กับเหล่าชายที่เป็นเกย์  ซึ่งเป็นการเล่าเรื่องแบบย้อนต้นแสดงให้เห็นแนวคิดพุทธศาสนาเรื่องการเวียน

ว่ายตายเกิด  ญาณิศารู้ว่าในอดีตชาติเกิดเป็นหลวงกีรติโยธา  มีภรรยาหลวงคือ  ศรี  ต่อมาก็มี  

เปรียบ  พร  ปริก  กลอย  และเฉย  หลวงกีรติโยธาสร้างความเจ็บช้ําน้ําใจให้กับภรรยา  เหล่าภรรยา

ของหลวงกีรติโยธาจึงต้ังจิตอธิษฐานว่าในชาติต่อไปจะขอเกิดมาเป็นชายเพื่อแก้แค้นคุณหลวงที่เป็น

ผู้หญิง  ซึ่งการต้ังจิตอธิษฐานด้วยความโกรธแค้น  ทําให้ท้ังหมดเกิดเป็นเกย์   

 

3.2  การเล่าเรื่องย้อนอดีตแบบสลับไปมา 

กุหลาบ  มัลลิกะมาส  (2543 : 117)  อธิบายลักษณะการเล่าเรื่องแบบสลับไปมาว่า  “เป็น

การเล่าเหตุการณ์ที่เกิดต่างสถานที่  สลับกันไปมา”  ในนวนิยายของแก้วเก้าปรากฏการนําเสนอ

แนวคิดพุทธศาสนาด้วยวิธีการเล่าเรื่องย้อนอดีตแบบสลับไปมา เพื่อแสดงแนวคิดพุทธศาสนาเรื่อง

กิเลส ดังที่ปรากฏในนวนิยายเพียง  2  เรื่อง  ได้แก่ แก้วราหู และจากฝันสู่นิรันดร   

 

         ในเรื่อง  แก้วราหู  เปิดเรื่องโดยเป็นชาติภพปัจจุบัน  วสวีชายหนุ่มเดินทางกลับมาจาก
ต่างประเทศเมื่อทราบข่าวการเสียชีวิตของคุณปู่  และในฐานะผู้รับมรดก   
 

‚ผมเสียใจด้วยเรื่องท่าน‛  เขาเอ่ยเรียบๆ 

‚ครับ  ขอบคุณ  ผมเสียใจมากเหมือนกัน‛  เป็นคําตอบที่ค่อนข้างขรึม  ‚ตอนนั้นผมกําลัง

เรียนอยู่  จริงๆ  จะสอบอยู่แล้ว  กลับมาก็ไม่ทัน  ทราบแต่ว่าพอคุณแม่ทําบุญครบเจ็ดวันก็เผาคุณปู่  

อัฐิคุณปู่อยู่ที่ไหนครับ  ท่ีบ้านไม่เห็นมี‛ 

(แก้วราหู. 2552, 8) 

 
จากนั้นมีการแทรกเรื่องราวในอดีต  คือ  วสวีได้รับแก้วราหูซึ่งเป็นของแสนภูไทในอดีตชาติเป็น

สิ่งที่วิญญาณของขัตติยานีนํามาให้เพื่อป้องกันตัว  พ่อเลี้ยงบุญมาพยายามขอซื้อบ้านของปู่วสวี  
พ่อเลี้ยงบุญมาต้องการครอบครองสมบัติของอาณาจักรภูแสน  จึงทําร้ายปู่ของวสวี  และพยายามทํา
ร้ายวสวีให้ถึงแก่ชีวิต  วสวีรู้สึกผูกพันกับมาสเมือง  ผู้ที่คอยปกป้องทรัพย์สมบัติอาณาจักรภูแสน  และ
รอคอยที่จะได้พบวสวี  มาสเมืองพยายามทําให้วสวีระลึกชาติว่าในอดีตชาติคือขุนล่มฟ้า  แสนภู ไท
แห่งอาณาจักร   ภูแสน  ซึ่งเคยเป็นคนรักของมาสเมือง  และแสดงให้พ่อเลี้ยงบุญมาเห็นว่าในอดีตชาติ
พ่อเลี้ยงบุญมา  คือ  ขุนคําหาว   
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...เมื่อก่อนท่านจะส้ินใจท่านได้กล่าวคําอาฆาตแค้นแสนภูไท  และความหวงแหนสมบัติของ

ภูแสนท่ีท่านปรารถนาจะครอบครองอยู่ตลอดกาลไม่ว่าท่านจะมีสิทธิ์หรือไม่ก็ตาม  และเมื่อถึงอายุขัย

ของเธอ  แสนภูไทได้ล่วงลับไปเยี่ยงปุถุชนธรรมดา  โดยมิได้เหลือความผูกพันใดๆ  ต่อท่านแม้แต่น้อย  

ได้ร่อนเร่จากภพหนึ่งไปสู่อีกภพหนึ่ง  จากชาติหนึ่งไปสู่อีกชาติหนึ่ง  ตลอดเวลาเจ็ดร้อยเศษปีที่ผ่าน

มา...มาจนถึงเวลาที่วงล้อแห่งกรรมได้หมุนเวียนพาแสนภูไททั้งสองมาพบกันด้วยเรื่องของภูแสนอีก

ครั้งหนึ่ง  ท่าน...เพื่อทําลายภูแสนให้ย่อยยับยิ่งกว่าเคยทําลายมาแล้ว  และแสนภูไทของข้านั้นก็ถูก

กระแสแห่งกรรมพัดพากลับมาสู่ถิ่นเดิมของเธอ...‛ 

(แก้วราหู. 2552, 509) 

  
แก้วแก้วใช้วิธีการเล่าเรื่องย้อนอดีตสลับไปมาเพื่อแสดงให้เห็นแนวคิดพุทธศาสนาเรื่องกรรม

กิเลส  แสดงให้เห็นความเชื่อว่าเหตุการณ์หรือพฤติกรรมการกระทําของมนุษย์ในชาติภพปัจจุบันล้วน  
มีที่มามีความผูกพันในอดีตชาติ  ดังเช่น  พ่อเลี้ยงบุญมามีความเกลียดชังวสวี  มีความโลภทรัพย์
สมบัติแห่งอาณาจักรภูแสน  เพราะในอดีตชาติเคยกล่าวคําสาบานอาฆาตแค้นก่อนที่จะฆ่าตัวตาย  
เป็นการสร้างกรรมให้กลับมาพบกันเพื่อชดใช้เวรกรรมดังกล่าว  จากนั้นแก้วเก้าก็เล่าเรื่องกลับมายัง
ชาติภพปัจจุบันที่พ่อเลี้ยงบุญมาเข้าไปในบ้านของวสวี  และเผาบ้านของวสวีเพื่อหาสมบัติ  พ่อเลี้ยง
บุญมามองเห็นเปลวไฟเป็นทองคําจึงกระโจนเข้ากองไฟทําให้เสียชีวิต 

 
ในเรื่อง  จากฝันสู่นิรันดร  แก้วเก้าเปิดเรื่องเป็นยุคปัจจุบัน  ตรัยไปร่วมงานศพของคุณเชื้อ  

เห็นภาพของการะเกด  ตรัยสืบทราบว่าการะเกดเป็นคู่หมั้นของคุณเชื้อและมีชีวิตอยู่ในสมัยรัชกาลที่
หก  การะเกดถอนหมั้นกับคุณเชื้อและหนีออกจากบ้านหายไปกับผู้ชายที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้าคนหนึ่ง  
หลังจากนั้นก็ไม่มีใครทราบข่าวอีกเลย  ตรัยจึงต้องการพบตัวการะเกด   

 
‚ภาพใครครับท่าน  พี่สาวหรือน้องสาวของท่านกระมังครับ‛ 

  ...‚ผู้หญิงในรูปนี้คือ...จะว่าเป็นคนรักก็คงได้  เธอเป็นคนที่ทําให้คุณเชื้ออยู่เป็น

โสดมาจนกระทั่งถึงแก่กรรม  เพราะว่าไม่ได้แต่งงานกับเธอ‛... 

(จากฝันสู่นิรันดร. 2552, 509) 

 
ต่อมาเป็นการเล่าเรื่องสลับไปในอดีต  เมื่อตรัยสามารถฝึกกระแสจิตเพื่อเดินทางข้ามกาลเวลา

ย้อนกลับไปในอดีต  ตรัยฝึกพลังจิตจนเข้มแข็งสามารถทําให้ตนเองเข้าไปในอดีตได้ทั้งกายและจิต  
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ตรัยได้พบกับการะเกดทั้งสองมีความรักให้กัน  ทําให้ตรัยรู้ว่าตนเองเป็นชายผู้ที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้า
คนที่พรากการะเกดมาจากคุณเชื้อ  

 
ครั้งที่สองไม่ยากลําบากเท่ากับครั้งแรก  ห้วงแห่งความสับสนผ่านไปเร็วขึ้น  และภาพก็

ชัดเจนกระจ่างกว่าเดิม 

ภาพที่เห็นยังคงวนเวียนอยู่ในบ้านหลังนี้  เหมือนส่วนหนึ่งของวิญญาณยังผูกพันอยู่  

วิญญาณของใครเล่า?  ตรัยเองหรือว่าคุณเชื้อ? 

...คุณการะเกดในวัยสาวผุดผ่องเหมือนดอกไม้เมืองหนาว  แสงแดดและแรงลมดูเหมือน

ไม่ได้แผ้วพานผิวพรรณของเธอเลย   

‚การะเกด‛  คุณเชื้อเรียกชื่อคู่หมั้นด้วยเสียงปีติ  ทําท่าเหมือนจะเข้ามาประคอง  ‚พี่รออยู่

ตั้งแต่บ่าย‛... 

(จากฝันสู่นิรันดร.2553, 109-110) 

 
ทั้งสองใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันได้ไม่นานการะเกดก็ล้มป่วยเสียชีวิต  ตรัยเสียใจมากและหมดอาลัย

ตายอยากในชีวิต  ตรัยได้พบกับคุณเชื้อที่ผิดหวังในเรื่องของความรัก  จึงบวชเพื่อใช้พระธรรมดับกิเลส
ในจิตใจ  ภายหลังตรัยเดินทางกลับมาสู่ยุคปัจจุบัน        

 
‚คุณการะเกด...ผมเสียใจ  ผมเองเป็นต้นเหตุ‛  เขาไม่กล้าพูดให้จบประโยค  ได้แต่บอกว่า  

‚ถ้าผมเพียงรู้...ถ้าผมเชื่อ  ดร.โพยม  ผมจะพอใจเพียงแค่ได้เห็นรูปคุณ...แล้วเรื่องทั้งหมดก็จะไม่เกิด  

แล้วคุณกับผมก็จะไม่ต้องรัก...แล้วพรากจากกัน‛…  

(จากฝันสู่นิรันดร.2553, 544) 

 
แก้วเก้าใช้วิธีการเล่าเรื่องแบบสลับไปมาเพื่อแสดงแนวคิดพุทธศาสนาในเรื่องของกิเลสให้

เด่นชัดยิ่งขึ้น  ดังเช่นตรัยที่พยายามฝืนกฎธรรมชาติ  พาตัวเองย้อนกลับไปในอดีตเพื่อสนองต่อกิเลส
ความรักของตนเอง  เมื่อการะเกดเสียชีวิตลง  ตรัยได้รับความทุกข์จากการพลัดพรากสิ่งที่เป็นที่รัก  
จากนั้นตรัยเดินทางกลับมายังยุคปัจจุบันแต่ตรัยก็ไม่สามารถหักห้ามใจจากการะเกดได้ 

 
การนําเสนอแนวคิดพุทธศาสนาด้วยการเล่าเรื่องย้อนอดีต  จากนวนิยายทั้ง  7  เรื่อง  มี

จุดมุ่งหมายในการนําเสนอแนวคิดพุทธศาสนาเรื่องกิเลสอย่างชัดเจน  ได้แก่  กิเลสที่ทําให้เกิดความ



 166 

ผูกพันทําให้วนเวียนอยู่ในวัฏสงสาร  ได้แก่  แต่ปางก่อน  เรือนนพเก้า  เรือนมยุรา  อมตะ  และ

อธิษฐาน  ส่วนกิเลสที่ทําให้เกิดความทุกข์  ได้แก่  แก้วราหู  และจากฝันสู่นิรันดร 

4. การน าเสนอแนวคิดพุทธศาสนาด้วยชื่อเร่ือง 

ชื่อเรื่องเป็นสิ่งที่กระตุ้นและเร้าความสนใจของผู้อ่าน  การนําเสนอแนวคิดพุทธศาสนาด้วย

ชื่อเรื่องคือ  การใช้ชื่อเรื่องแสดงให้เห็นแนวคิดของนวนิยาย  เป็นการเสนอแนวคิดของผู้เขียนผ่านชื่อ

เรื่องอย่างชัดเจนว่าเนื้อหาของเรื่องเกี่ยวข้องกับแนวคิดพุทธศาสนาเรื่องใด  จากการศึกษานวนิยาย

ของแก้วเก้า  29  เรื่อง  พบว่าการนําเสนอแนวคิดพุทธศาสนาด้วยชื่อเรื่องมีจํานวน  15 เรื่อง  ได้แก่  

อมตะ  คนเหนือดวง  ทางเทวดา  เทวาวาด  อธิษฐาน  หนุ่มทิพย์  นางทิพย์  เงาพราย   

พญาปลา  ผ้าทอง  แต่ปางก่อน  วิมานมะพร้าว  นาคราช  จากฝันสูน่ิรันดร  และมนตรา   

ในเรื่อง  อมตะ  ในทางพุทธศาสนาความเกิด  ความแก่  ความเจ็บ  ความตาย  เป็นบ่อเกิด

แห่งทุกข์  ความทุกข์ทั้งปวงก็ถึงวาระสิ้นสุดคือความตาย  แต่แก้วเก้าได้นําเสนอแนวคิดว่าความทุกข์

อันเกิดจากความเปน็อมตะซึ่งก็คือไม่มีวันตายน้ัน  เป็นความทุกข์ที่ทรมานอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 

  

 ในเรื่อง  คนเหนือดวง  ในทางพุทธศาสนา “กรรม” มีอิทธิพลและส่งผลต่อชีวิตมากกว่าดวง

ชะตาที่ถูกกําหนดมา  หากมีดวงชะตาไม่ดี  แต่กลับประพฤติแต่กรรมดี     ผลของการกระทําความดี

นั้นย่อมทําให้พบสิ่งดีๆ แต่หากต้ังมั่นอยู่ในความประมาท     ถึงคําทํานายดวงชะตาจะออกมาในทางที่

ดีก็อาจจะไม่ได้รับสิ่งดีๆ ตอบแทน  แสดงให้เห็นว่าผลของการกระทําส่งผลมากกว่าดวงชะตา     

 

 ในเรื่อง  ทางเทวดา  เป็นการต้ังชื่อที่แสดงให้เห็นว่ามนุษย์สามารถเลือกหรือกําหนดอนาคต

ของตนเองจากผลของการกระทํา  หากกระทําความดี  สะสมความดีเอาไว้มาก  ผลที่ได้รับตอบแทน

ย่อมเป็นผลดี  ดังเช่น  ชาวสวรรค์ที่เลือกว่าในชาติใหม่ขอให้เป็นผู้มีสติปัญญาเป็นเลิศ  เพื่อที่จะนํา

ความรู้ไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์  เป็นการสะสมความดีหรือสร้างบุญกุศลเพิ่มขึ้นอีก 

 
ในเรื่อง  เทวาวาด  เป็นการต้ังชื่อตามความเชื่อว่าชะตาชีวิตของมนุษย์  เกิดจาก  “เทวา

วาด”  หมายถึง  พระพรหมลิขิตชะตาชีวิตของเราไว้แล้ว  แต่ถ้าเรายึดมั่นในคุณความดี  โดยหลีกเลี่ยง

การกระทําที่นําไปสู่อบายมุขต่างๆ ซึ่งเป็นหนทางไปสู่ความวิบัติ  ชะตาชีวิตสามารถเปลี่ยนแปลงไป
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ในทางที่ดีได้จากผลการกระทําของตนเอง  แม้พระพรหมจะลิขิตชะตาชีวิตว่าต้องได้รับผลหรือประสบ

กับสิ่งไม่ดีต่างๆ  ดังเช่นที่เขตอรัญรู้ชะตาชีวิตของตนเอง  แล้วพยายามเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตให้ดีขึ้น  

ด้วยการยึดมั่นในคุณความดี  ต้ังมั่นอยู่ในศีลธรรม  ในการดําเนินชีวิตจึงประสบความสุข  ความ

เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

  

ในเรื่อง  อธิษฐาน  แก้วเก้าต้ังชื่อเรื่องตามเนื้อเรื่องที่แสดงถึงการต้ังจิตอธิษฐาน  แสดงให้
เห็นว่าเป็นผู้ที่มีกิเลส  เป็นเหตุให้เกิดการเวียนว่ายตายเกิด  เพื่อมาชดใช้กรรมที่กระทําร่วมกัน  ดังเช่น
ที่เหล่าภรรยาของหลวงกีรติโยธาอธิษฐานร่วมกันว่าขอให้มาเกิดใหม่เป็นชาย  เพื่อตามมาแก้แค้น
หลวงกีรติโยธาที่เกิดเป็นผู้หญิง  แสดงให้เห็นว่ามนุษย์เป็นผู้ที่มีกิเลส  และสนองตอบความปรารถนา
ของตนเองโดยขาดสติ  คิดแต่จะเอาชนะ  เป็นการสร้างกรรมต่อกัน  จึงต้องเวียนว่ายตายเกิดมาเพื่อ
ชดใชเ้วรกรรมร่วมกัน 
 

 ในเรื่อง  หนุ่มทิพย์  เป็นการต้ังชื่อเรื่องที่สื่อให้เห็นว่าตัวละครเอกต้องเป็นชายที่มีลักษณะที่
เหนือธรรมชาติ  ดังจะเห็นได้จากเด่นภูมิ  ที่สามารถติดต่อสื่อสารได้กับเทวดา  ยมบาล  และดวง
วิญญาณ  เป็นการต้ังชื่อที่สื่อแนวคิดพุทธศาสนาเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด  และเรื่องกรรม  โดยแสดง
ให้เห็นว่าหากประกอบกรรมดีก็จะได้รับผลดีตอบแทน  หากประกอบกรรมชั่วก็ต้องชดใช้กรรม 
 

ในเรื่อง  นางทิพย์  เป็นการต้ังชื่อเรื่องที่สื่อให้เห็นว่าตัวละครเอกต้องเป็นหญิง  ที่มีลักษณะ
ที่เหนือธรรมชาติ  ดังจะเห็นได้จากรวิปรียาคือนางฟ้าที่แบ่งภาคลงมาเกิด  จึงมีลักษณะเด่นที่เหนือ
ธรรมชาติคือ  มีตรีรังสี  ที่แสดงถึงที่ที่จากมา  รวิปรียาสามารถติดต่อระหว่างโลกมนุษย์กับสวรรค์  
แสดงให้เห็นว่าแก้วเก้าต้องการสื่อแนวคิดพุทธศาสนาเรื่องความเชื่อเรื่องนรก  สวรรค์ 
 

 ในเรื่อง  เงาพราย  เป็นการต้ังชื่อเรื่องโดยนําภูตผีปีศาจมาต้ังชื่อเรื่องเพื่อสะท้อนให้เห็นกิเลส

ในใจมนุษย์  เปรียบเสมือนเงาของพรายที่แทนความโลภ  ความไม่ยับยั้งชั่งใจ  ไม่รู้จักความพอ  ไม่มี

การเสียสละ  ไม่มีความเมตตา  ซึ่งหากติดตัวไปเหมือนเงาก็ย่อมจะไม่มีทางที่จะนําพาชีวิตไปสู่สิ่งที่ดี

และมีความสุขได้ 

 



 168 

ในเรื่อง  พญาปลา  แก้วเก้าใช้ชื่อตัวละครในเรื่องคือ  พญาปลาเป็นชื่อเรื่อง  พญาปลาเป็นตัว

ละครที่ถ่ายทอดความไม่ดี  ประพฤติผิดศีลข้อ  3  กาเมสุมิจฉา  เปรียบเสมือนมนุษย์ที่มีกิเลส   ตัณหา  

เข้าครอบงําไม่รู้จักยับย้ังชั่งใจ  

 ในเรื่อง  ผ้าทอง  แก้วเก้าใช้ชื่อผ้าทองมาเป็นชื่อ  ผ้าทองอันสวยงามแต่มีความเร้นลับมีพลัง

อํานาจ  อาถรรพณ์ของผ้าทองทําให้เกิดเหตุการณ์น่ากลัวสยองขวัญมากมาย  โดยไม่สามารถหา

คําตอบได้  แต่คําตอบที่แท้ของชีวิตมนุษย์  ก็คือ  กฎแห่งกรรม   กรรมที่มนุษย์เป็นผู้สร้างก็ต้องได้รับ

ผลกรรมนั้น 

 

 ในเรื่อง  แต่ปางก่อน แก้วเก้าต้ังชื่อแต่ปางก่อนเป็นชื่อเรื่อง  ตามเนื้อเรื่องที่แสดงถึงการเวียน

ว่ายตายเกิดเพราะความยึดมั่นในความรัก  จากชาติภพหนึ่งไปยังอีกชาติภพหนึ่งของท่านชายใหญ่

และเจ้านางม่านแก้วที่มีความรัก ความมั่นคงต่อกันไม่ว่าจะภพใดชาติใด  เป็นความรักที่ก่อให้เกิด

ความผูกพันและก่อให้เกิดความทุกข์ที่เกิดจากการรอคอย 

 

 ในเรื่อง  วิมานมะพร้าว  แก้วเก้าต้ังชื่อวิมานมะพร้าว  หมายถึง  สถานที่อยู่ที่เต็มไปด้วย

มะพร้าว  ซึ่งเป็นสถานที่ที่ใช้ในการดําเนินเรื่อง  คือเป็นสถานที่ที่มีโรงงานที่มีผลิตภัณฑ์ของมะพร้าว  

มีบ้านของเจ้าของโรงงาน  รวมถึงมีฮวงซุ้ยของเจ้าสัวผู้ที่เป็นผู้ก่อต้ังโรงงานอยู่ในบริเวณเดียวกัน  

เจ้าสัวเป็นดวงวิญญาณที่มีความห่วงโรงงานที่ตนก่อร่างสร้างตัวขึ้นมา  จึงคอยดูแลปกป้องพิทักษ์

ผลประโยชน์ของโรงงาน  ซึ่งเปรียบเสมือนวิมานของเจ้าสัว  แสดงแนวคิดพุทธศาสนาเรื่องกิเลส  เป็น

เหตุให้ดวงวิญญาณยังคงวนเวียนอยู่   

  

 ในเรื่อง นาคราช  แก้วเก้าต้ังชื่อนาคราชเป็นชื่อเรื่อง  ตามความเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติของ

มนุษย์  บอกถึงพลังอํานาจ  หรือการผูกมัดด้วยพิษภัยของกิเลส  ตัณหา 

 

 ในเรื่อง จากฝันสู่นิรันดร  แก้วเก้าได้ใช้ชื่อเรื่องบอกเรื่องราวความเชื่อมโยงผูกพันของภพที่

ต่างกันที่เกี่ยวข้องกันด้วยเรื่องของกิเลสแห่งความรักของคนสองคนเมื่อความรักไม่เป็นไปตามที่

ปรารถนา  การรอคอยข้ามภพข้ามชาติก็จะต้องเกิดขึ้นและสิ้นสุดเป็นนิรันดรในช่วงเวลาหนึ่ง 
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 ในเรื่อง มนตรา  แก้วเก้าได้ใช้ชื่อเรื่องบอกถึงการดําเนินเรื่องราวที่ไม่ได้ดําเนินไป

อย่างปกติธรรมดาแต่ใช้อํานาจลี้ลับ  โดยอาศัยสภาพปัจจุบันในเรื่องการนับถือเลื่อมใสกับกลุ่มคน

กลุ่มหนึ่ง  โดยใช้ศรัทธาเป็นเครื่องดึงดูดจิตใจควบคู่ไปกับหลักธรรมทางพุทธศาสนา   

การนําเสนอแนวคิดพุทธศาสนาด้วยชื่อเรื่อง  เป็นการเสนอแนวคิดของผู้เขียนผ่านชื่อเรื่อง 

จากการศึกษานวนิยาย  29  เรื่อง  พบว่ามีนวนินยาย  15  เรื่อง  ที่แก้วเก้าเสนอแนวคิดพุทธศาสนา

ด้วยชื่อเรื่อง  ได้แก่  อมตะ  แก้วเก้าได้นําเสนอแนวคิดว่าความทุกข์อันเกิดจากความเป็นอมตะซึ่งก็คือ

ไม่มีวันตายนั้น  เป็นความทุกข์ที่ทรมานอย่างไม่มีที่สิ้นสุด  คนเหนือดวง แสดงให้เห็นว่าผลของการ

กระทําส่งผลมากกว่าดวงชะตา  ทางเทวดา แสดงให้เห็นว่ามนุษย์สามารถเลือกหรือกําหนดอนาคต

ของตนเองจากผลของการกระทํา  เทวาวาด  แสดงให้เห็นว่าถ้าเรายึดมั่นในคุณความดี  ต้ังมั่นอยู่ใน

ศีลธรรม  ในการดําเนินชีวิตจึงประสบความสุข อธิษฐาน แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ที่มีกิเลส  เป็นเหตุให้

เกิดการเวียนว่ายตายเกิด  หนุ่มทิพย์  สื่อแนวคิดพุทธศาสนาเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด  และเรื่อง

กรรม  นางทิพย์  สื่อแนวคิดพุทธศาสนาเรื่องความเชื่อเรื่องนรก  สวรรค์  เงาพราย  แสดงให้เห็นว่า

กิเลสในใจมนุษย์  เปรียบเสมือนเงาของพรายที่แทนความโลภ  พญาปลา  เปรียบเสมือนมนุษย์ที่มี

กิเลส   ตัณหา  เข้าครอบงําไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจ  ผ้าทอง  แสดงให้เห็นว่ากรรมที่มนุษย์เป็นผู้สร้างก็ต้อง

ได้รับผลกรรมนั้น   แต่ปางก่อน แสดงถึงการเวียนว่ายตายเกิดเพราะความยึดมั่นในความรัก     

วิมานมะพร้าว  แสดงให้เห็นว่ากิเลสเป็นเหตุให้ดวงวิญญาณยังคงวนเวียนอยู่  นาคราช  แสดงให้

เห็นว่ากิเลสนําความเดือดร้อนมาสู่ตนเอง  จากฝันสู่นิรันดร  แสดงให้เห็นว่ากิเลสแห่งความรักทําให้

เกิดความทุกข์   มนตรา  สื่อแนวคิดพุทธศาสนากิเลสแห่งความหลง  คือ  หลงใหลในอํานาจของ

ตนเอง  ทําให้เกิดความทุกข ์ 
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ตารางที่ 2  แสดงวิธีการน าแนวคิดพุทธศาสนาในนวนิยายของแก้วเก้า 
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1.  แก้วราห ู  

 

 

 

 

 

    

2.  คนเหนือดวง     

      

3.  จอมนาง    

       
4.  จากฝันสู่

นิรันดร 

  

 

     

  

5.  ดอกแก้ว

การะบุหนิง 

  

    

 

   

6.  แต่ปางก่อน  

   

  

 
  

 

7.  นาคราช  

 

    
 

  

 

8.  นางทิพย ์  

 

    

 

  

 

9.  มนตรา  

 

    

 

  

 

10.นิรมิต   
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11.ปลายเทยีน  

         

12.ผ้าทอง  

  

      

 

13.พญาปลา          

 

14.พิมมาลา  

  

       

15.เรือนนพเกา้  

     

  

  

16.เรือนมยุรา  
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ตารางที่ 2  (ต่อ) 
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18.วิมานมะพร้าว 
          

19.หน้ากากดอก

ซ่อนกลิ่น 
 

        

21.อธิษฐาน           

22.บารมีพระแม่

ป้อง  

          

23.แดนดาว           

24.อมตะ       

  

 

 

25.ทางเทวดา  

   

 

    

 

26.เทวาวาด  

   

 

    

 

27.นิมิตมาร  

 

        

28.จงกลกิ่งเทียน  
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29.เงาพราย 
 

 

        

 

 

   จากตารางแสดงให้เห็นว่าแก้วเก้าใช้วิธีการนําเสนอแนวคิดพุทธศาสนารวม  4  วิธี  วิธีการนําเสนอ

แนวคิดพุทธศาสนาด้วยการสร้างตัวละครพบมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  89.65  วิธีการนําเสนอแนวคิดพุทธศาสนา

ด้วยฉาก  คิดเป็นร้อยละ  2.32    วิธีการนําเสนอแนวคิดพุทธศาสนาด้วยการเล่าเรื่องย้อนอดีต  คิดเป็นร้อยละ  2.03  

และวิธีการนําเสนอแนวคิดพุทธศาสนาด้วยชื่อเรื่อง     คิดเป็นร้อยละ  4.06 

 

  แก้วเก้าใช้วิธีการนําเสนอแนวคิดพุทธศาสนาด้วยการสร้างตัวละครมากที่สุด  แสดงให้เห็นว่าแก้วเก้า

ต้องการใช้ตัวละครเป็นส่ือเพื่อแสดงให้เห็นถึงผลของการกระทําว่าการทําความดีย่อมได้ดี  การทําความชั่ว  ย่อม

ได้รับผลชั่วตอบแทน  ตัวละครยังเป็นภาพแทนของมนุษย์  มีพฤติกรรมและความรู้สึกนึกคิด  การสร้างตะวละครย่อม

ทําให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกร่วมไปกับตัวละคร  เห็นภาพชัดเจนขึ้น  ขณะเดียวกันก็อาจนึกคิดว่าตนมีพฤติกรรม

เช่นเดียวกับตัวละครใด  การนําเสนอแนวคิดพุทธศาสนาด้วยการสร้างตัวละครจึงทําให้ผู้อ่านเข้าใจชัดเจนขึ้น    

วิธีการนําเสนอแนวคิดพุทธศาสนาที่พบรองลงมาทั้ง  3  วิธี  คือ  การนําเสนอแนวคิดพุทธศาสนาด้วยชื่อ

เรื่อง  ทําให้ผู้อ่านรู้ว่าแนวคิดของเรื่องเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา   การเสนอแนวคิดพุทธศาสนาด้วยฉาก   ใช้

นําเสนอเรื่องกิเลสที่ทําให้เกิดความทุกข์    กิเลสที่ทําให้เกิดความผูกพันของตัวละคร  และการเล่าเรื่องย้อนอดีตส่ือ

เรื่องกิเลสอย่างชัดเจน  ได้แก่  กิเลสที่ทําให้เกิดความผูกพันทําให้วนเวียนอยู่ในวัฏสงสาร และกิเลสที่ทําให้เกิดความ

ทุกข์   

 

วิธีการนําเสนอแนวคิดพุทธศาสนาทั้ง  4  วิธีที่ปรากฏในนวนิยายของแก้วเก้า  แสดงให้เห็นว่าแก้วเก้าเป็นผู้

ที่ศิลปะในการประพันธ์อย่างหลากหลาย  สามารถนําหลักธรรมทางศาสนามาสอดแทรกได้อย่างกลมกลืนทําให้

ผู้อ่านได้รับสารประโยชน์  และได้รับอรรถรสในด้านความบันเทิงไปพร้อมกัน 

 

   

 



บทที่  5  
สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

  
สรุปผลการศึกษาค้นคว้า 
 

การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดพุทธศาสนาในนวนิยายของแก้วเก้า  ผู้วิจัยได้ศึกษานวนิยายของ
แก้วเก้าจ านวน  29  เรื่อง  ผลการศึกษาค้นคว้าแสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดว่านวนิยายของแก้วเก้ามี
ลักษณะโดดเด่นในการน าเสนอแนวคิดพุทธศาสนา  โดยใช้วิธีการเสนอแนวคิดพุทธศาสนา
หลากหลายวิธี 

แนวคิดพุทธศาสนาที่ปรากฏในนวนิยายของแก้วเก้าจ าแนกได้  8  ประการได้แก่  กิเลส  
กรรม  วัฏสงสาร  ไตรลักษณ์  อบายมุข 6  โลกธรรม 8  หิริโอตตัปปะ  และบุญกิริยาวัตถุ 10 

แนวคิดพุทธศาสนาเรื่องกิเลสปรากฏมากที่สุด  ผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายแสดงให้เห็นว่ากิเลสใน
จิตใจมนุษย์เป็นสาเหตุให้เกิดความโลภ  ความโกรธ  ความหลง  แนวคิดเรื่องกรรมปรากฏรองลงมา  มี  
2  ประการ  คือ  อกุศลกรรม  และกุศลกรรม  อกุลศลกรรมพบมากกว่ากุศลกรรม  เพื่อเน้นย้ าให้เห็น
ผลที่เกิดจากการประกอบกรรมชั่ว  แบ่งได้  3  ประการ  ได้แก่  กรรมตามความเชื่อของชาวพุทธ  
ผู้กระท ากรรมชั่ว  ย่อมได้รับผลกลับมาสู่ตนเอง  และกรรมเป็นของผู้กระท า  ผู้อ่ืนไม่สามารถแก้กรรม
แทนได ้ กรรมตามความเชื่อของชาวพุทธ  ผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายแสดงให้เห็นว่าผู้ที่ท ากรรมชั่วย่อมได้รับ
ผลชั่วตอบแทน  ผลกรรมนั้นย้อนกลับมาสู่ตนเอง  แบ่งเป็น  2  ประการ  คือ  ผลของกรรมชั่วท าให้ทุกข์
ใจ  และผลของกรรมชั่วท าให้ประสบเหตุเดือดร้อน  เกิดความทุกข์ใจ  และไม่เป็นสุข  ส่วนกรรมเป็น
ของผู้กระท า  ผู้อ่ืนไม่สามารถแก้กรรมแทนได้  แสดงให้เห็นว่าผู้ประพฤติชั่วต้องได้รับผลกรรมนั้นเอง  
ไม่มีผู้ใดมารับกรรมแทนได้  กุศลกรรมแบ่งได้  3  ประการ  ได้แก่  การรักษาศีล  อานิสงส์ของการรักษา
ศีลจะคุ้มครองผู้นั้น  การปฏิบัติธรรมส่งผลให้เกิดความสงบทางจิตใจ หลีกหนีจากกิเลส  จากความ
ทุกข์ทางโลก  ส่วนผู้กระท าความดี  ย่อมได้รับผลดีตอบแทน  ผู้เขียนแสดงให้เห็นว่าผู้กระท าความดี
ย่อมท าให้เกิดความสุขความเจริญแก่ผู้กระท า  ไม่ส่งผลให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน 

แนวคิดพุทธศาสนาเรื่องวัฏสงสารในนวนิยายของแก้วเก้า  จ าแนกได้  2  ประการ  ได้แก่    
การวนเกิดเวียนตาย  และการเกิดในนรก  สวรรค์  โดยแสดงให้เห็นว่าตราบใดที่มนุษย์ยังมีกิเลส  ก็
ยังคงต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุด  ส่วนการเกิดในนรก  สวรรค์  เป็นเพราะมีกิเลสน้อย  ท าบุญ
กุศลเอาไว้มาก  จึงไปเกิดบนสวรรค์  ผู้ที่เกิดในนรก  เป็นเพราะมีกิเลสมาก  ท ากรรมชั่วไว้มาก  จึงไป
เกิดในนรกเพื่อชดใช้เวรกรรม 
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แนวคิดพุทธศาสนาเรื่องไตรลักษณ์ในนวนิยายของแก้วเก้า  จ าแนกได้  2  ประการ  ได้แก่  
อนิจจตา  และทุกขตา  ผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายแสดงให้เห็นความไม่เที่ยงในสังขารของมนุษย์  ส่วน    
ทุกขตาแบ่งเป็น  2  ประการ  คือ  ความทุกข์ที่เกิดจากความยึดมั่นถือมั่น  และความทุกข์ที่เกิดจาก
ความรัก  การเอาใจเข้าไปยึดติดต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  ท าให้เกิดความทุกข์  และการพลัดพรากจากสิ่งที่รัก
เป็นทุกข์  การประสบกับสิ่งที่ไม่รักเป็นความทุกข์  

แนวคิดพุทธศาสนาเรื่องอ่ืนๆ  ที่ปรากฏ  ได้แก่  อบายมุข 6  แก้วเก้าแสดงให้เห็นช่องทาง 
แห่งความเสื่อม  และโทษที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับอบายมุข 6  น าความเดือดร้อนมาสู่ตนเอง  และ
ครอบครัว  การน าเสนอเรื่องโลกธรรม 8   มีจุดมุ่งหมายแสดงให้เห็นธรรมที่เป็นความจริง  สังคมและ
โลกที่ทุกคนต้องประสบ  เรื่องหิริโอตตัปปะในนวนิยายของแก้วเก้า  แสดงให้เห็นว่าหลักธรรม   
คุ้มครองโลก  หากไม่ประพฤติปฏิบัติตามจะน าความเดือดร้อนมาให้ผู้ที่ไม่ยึดถือปฏิบัติ  และแนวคิด
เรื่องบุญกิริยาวัตถุ 10  แสดงหลักบุญกิริยาวัตถุสิบอย่างที่ชาวพุทธควรปฏิบัติ  เพื่อความสงบสุขของ
จิตใจ  และเป็นการสร้างกุศลกรรม 

แก้วเก้าใช้วิธีการน าเสนอแนวคิดพุทธศาสนา   4  ลักษณะ  ได้แก่  การน าเสนอแนวคิด   
พุทธศาสนาด้วยการสร้างตัวละคร   การน าเสนอแนวคิดพุทธศาสนาด้วยฉาก  การน าเสนอแนวคิด
พุทธศาสนาด้วยการเล่าเรื่องย้อนอดีต  และการน าเสนอแนวคิดพุทธศาสนาด้วยชื่อเรื่อง   

การน าเสนอแนวคิดพุทธศาสนาด้วยการสร้างตัวละครเป็นวิธีที่พบมากที่สุด  โดยแบ่งเป็น  4  
ลักษณะ  ได้แก่  การสร้างตัวละครที่เป็นตัวแทนของความดี  การสร้างตัวละครที่เป็นตัวแทนของความ
ไม่ดี  การสร้างตัวละครที่ปฏิบัติธรรมเพื่อหาความสงบ  หลีกหนีกิเลส  และการสร้างตัวละครเหนือ
ธรรมชาติ  การสร้างตัวละครท่ีเป็นตัวแทนของความดี  จะประพฤติกุศลกรรม  อยู่ในศีลธรรม  ไม่ท าให้
ผู้อ่ืนเดือดร้อน  และได้รับผลตอบแทนดี  ซึ่งตรงกับหลักธรรมค าสอนในพุทธศาสนาว่า   “ท ำดีได้ดี”       
การสร้างตัวละครที่เป็นตัวแทนของความไม่ดี  จะประพฤติอกุศลกรรม  มีกิเลสเป็นสิ่งยั่วยุให้ก่อกรรม
ชั่วและแสดงให้เห็นผลของการกระท ากรรมชั่ว  ซึ่งตรงกับหลักธรรมค าสอนในพุทธศาสนาว่า  “ท ำชั่ว    
ได้ชั่ว” การสร้างตัวละครที่ปฏิบัติธรรมเพื่อหาความสงบ  หลีกหนีกิเลส  จะบวชหรือถือศีลปฏิบัติธรรม
เพื่อใช้พระธรรมค าสอนยึดเหนี่ยวจิตใจ  และการสร้างตัวละครเหนือธรรมชาติ  จ าแนกเป็น  3  
ลักษณะ  คือ  ตัวละครที่เป็นวิญญาณ  ตัวละครที่เป็นเทวดา  นางฟ้า  และตัวละครที่เป็นอมนุษย์           
ตัวละครที่เป็นวิญญาณจะยังคงวนเวียนอยู่ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง   เพราะมีจิตผูกพันเป็นกิเลส   
แก้วเก้าน าเสนออย่างชัดเจนว่า  มนุษย์และวิญญาณอยู่ร่วมกันได้  หากไม่เบียดเบียนท าร้ายกัน       
ตัวละครที่เกิดเป็นเทวดา  นางฟ้า  เพราะสะสมบุญกุศลไว้มาก  ท าให้ได้ไปเกิดบนสวรรค์   แสดงถึง
ความเชื่อว่าสวรรค์มีอยู่  มนุษย์ควรประกอบกรรมดี  และตัวละครที่เป็นอมนุษย์  ผู้เขียนมีจุดมุ่งหมาย
แสดงให้เห็นว่าตัวละครกลุ่มนี้เป็นผู้มีกิเลส  ประกอบกรรมชั่ว  ท าให้เกิดมาเป็นอมนุษย์  การน าเสนอ
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แนวคิดพุทธศาสนาด้วยฉากในนวนิยายของแก้วเก้า  ผู้เขียนสร้างฉากตามจินตนาการ  โดยบรรยายให้
ผู้อ่านเห็นสภาพสถานที่และบรรยากาศในนวนิยาย  ได้แก่  นรก  สวรรค์  และสถานที่ที่มีวิญญาณ
วนเวียนอยู่  ได้แก่  เรือนนพเก้า  ต าหนักขาว  ซากปรักหักพังของเมืองเก่า  เป็นต้น  เพื่อสนับสนุน
แนวคิดพุทธศาสนาเรื่องกิเลส  กรรมและการได้รับผลกรรม  แก้วเก้ายังน าเสนอแนวคิดพุทธศาสนา
ด้วยการเล่าเรื่องย้อนอดีตเป็นการแสดงให้เห็นหลักธรรมเรื่องกิเลส  และการเวียนว่ายตายเกิด  และ
การน าเสนอแนวคิดพุทธศาสนาด้วยชื่อเรื่อง  แสดงแนวคิด  พุทธศาสนาอย่างเด่นชัดในนวนิยายเกือบ
ทุกเรื่อง  ท าให้นวนิยายของแก้วเก้ามีลักษณะโดดเด่นและน่าสนใจ 
       
อภิปรายผล 
 

นวนิยายของแก้วเก้าทั้ง  29  เรื่องปรากฏแนวคิดพุทธศาสนาอย่างเด่นชัด  ผู้เขียนสร้าง
จินตนาการผสมผสานกับหลักธรรมทางพุทธศาสนา  น าเสนอด้วยวิธีการต่างๆ  อย่างมีศิลปะ  ท าให้
ผู้อ่านได้รับความบันเทิงและหลักธรรมที่เป็นสารประโยชน์น าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้   

ผู้วิจัยพบว่าแก้วเก้าน าเสนอเรื่องกิเลสและกรรมอย่างเด่นชัด  ท าให้เห็นว่ากิเลสเป็นปัจจัย
ส าคัญที่ก าหนดวิถีชีวิตมนุษย์  การท่ีมนุษย์มีกิเลสมากหรือน้อยย่อมส่งผลต่อผลกรรมว่าจะเป็นกรรมดี
หรือกรรมชั่ว  แก้วเก้าใช้ศิลปะการประพันธ์อย่างกลมกลืนท าให้ผู้อ่านตระหนักถึงผลกรรมอันเกิดจาก
การมีกิเลสครอบครองจิตของมนุษย์  ทั้งยังแสดงให้เห็นว่าความเชื่อเรื่องกิเลสและกรรมนี้ได้ฝังลึกอยู่
ในความคิดของสังคมไทย  เป็นตัวก าหนดวิธีคิดของพุทธศาสนิกชนได้อย่างดียิ่ง  การเน้นผลของกรรม
ชั่วอย่างโดดเด่นเป็นวิธีการหนึ่งที่แก้วเก้าต้องการเน้นย้ าแนวคิดพุทธศาสนาที่ว่า  “ท ำดีได้ดี  ท ำชั่ว   
ได้ชั่ว”  และหากผู้อ่านตระหนักรู้ย่อมน าไปสู่การประกอบกรรมดี  หลีกเว้นกรรมชั่ว   ท าให้มีผู้ท าความ
ดีเพิ่มขึ้น  ท าความชั่วลดลง  สังคมย่อมเกิดความสงบสุข  การอ่านนวนิยายจึงเป็นการ  “กล่อมเกลำ
จิตมนุษย์”  ได้อีกวิธีหนึ่งนอกเหนือไปจากการอ่านหนังสือธรรมะ 

วิธีการน าเสนอแนวคิดพุทธศาสนาในนวนิยายของแก้วเก้า ด้วยการสร้างตัวละคร  ฉาก     
การเล่าเรือ่งย้อนอดีต  และการต้ังชื่อเรื่อง  แสดงให้เห็นความสามารถในด้านการประพันธ์ของแก้วเก้า
ที่น าหลักธรรมในพุทธศาสนามาผสานกับจินตนาการได้เป็นอย่างดี  ท าให้ผลงานของแก้วเก้าโดดเด่น
ด้านความบันเทิงที่สอดแทรกแนวคิดพุทธศาสนาอย่างเด่นชัด  มีการน าเสนออย่างน่าสนใจ  สะท้อน
ทัศนคติและศิลปะในการประพันธ์ของผู้เขียนอย่างดี  คุณค่าของนวนิยายของแก้วเก้าจึงแสดงให้เห็น
ว่าการอ่านบันเทิงคดีท าให้ผู้อ่านเรียนรู้พระธรรมค าสอนทางพุทธศาสนาได้อีกวิธีหนึ่ง  โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งในสังคมปัจจุบันที่มนุษย์ต้องพบกับปัญหาต่างๆ  มากมาย  หลักธรรมทางพุทธศาสนาย่อม
เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้อ่าน  เป็นที่พึ่งทางใจของผู้ที่ต้องประสบปัญหาเหล่านั้น  การเรียนรู้
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หลักธรรมทางพุทธศาสนาผ่านนวนิยายของแก้วเก้าย่อมเป็น  “หนทำงอ้อม”  ที่ท าให้ผู้อ่านเพลิดเพลิน
และกระตุ้นความสนใจของผู้อ่านดี  ผู้อ่านซึมซับหลักธรรมทางพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี 
 
ข้อเสนอแนะ 
 

1. ควรศึกษาแนวคิดพุทธศาสนาในนวนิยายของนักเขียนท่านอ่ืนๆ เพื่อเปรียบเทียบแนวคิด
พุทธศาสนาที่ปรากฏว่ามีแนวคิดที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 

2. ควรศึกษาแนวคิดพุทธศาสนาในเรื่องสั้นว่ามีวิธีการน าเสนออย่างไร   
3. ควรศึกษานวนิยายของแก้วเก้าในแง่มุมอ่ืน  เพื่อแสดงให้เห็นความสามารถของผู้เขียน

และคุณค่าของนวนิยาย 
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