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บทคัดยอ 
 

งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณลักษณะของตัวละคร ที่แสดงความเปนบุรุษในอุดมคติ  โดยใช
ระเบียบวิธีวิจยัเอกสาร (Documentary Research) ในการศึกษาขอมูลจาก นวนิยายเรื่องศิวาราตร ีโดย
แบงเปน 8 เลม รวมมีจํานวน 2,771 หนา ซึ่งเปนบทประพันธของพนมเทียน ใชวิธีการวิเคราะหพฤติกรรมของ
ตัวละครเอกเพียงตัวเดียวเปนหลัก ผลการวจิัยพบวาทุษยันตซึ่งเปนตัวละครเอกในนวนิยายเรื่องศิวาราตรี        
มีลักษณะเปนตัวละครฝายดี จดัอยูในประเภทตัวละครนอยนสิัย (Flat Characters) ลักษณะความเปนบุรุษใน
อุดมคติของทุษยันตสมัยสงครามระหวางอารยัน กับมลิักขะในภารตประเทศอยางพร่ังพรอมทุกประการ กลาวคือ
มีบุคลิกภาพภายนอก External Personality ประกอบดวย มรีูปรางหนาตาดี สุขุม และ สงางาม สวน 
บุคลิกภาพภายใน Internal Personality มีความสามารถในสงครามกับความมีศลีธรรม จรยิธรรม และคุณธรรม
โดยพรั่งพรอม 
 

คําสําคัญ : คุณลักษณะของตัวละคร / บุรุษในอุดมคติ / ศิวาราตรี 
 
 

 
          *นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวทิยาลัยนเรศวร 
          **รองศาสตราจารยประจาํสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
        ***รองศาสตราจารยประจําสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ABSTRACT 
 

The objective of the research is to study character’s characteristics that manifesting the image 
of An ideal Man. Documentary research was applied in studying data From Siwaratri, divided 
into 8 books, the number of 2771 pages. the novel  written les Phnom Thien . Analyze only 

one major character is the fundamental instrument. The result of the research showed that 
Thusayata, the major character in Siwaratri was a good character. He was a flat character who 
possessed the characteristics of an ideal man since the time of Arayan-Milakha warfane in 
India. Those characteristics comprised of his skills   External Personality consist of good 
appearance levelheaded and smart. Internal Personality in Warfare, his morality, ethnicity and 
virtue. All of there were characteristics  that desired for an ideal man at the time of Arayan-
Milakha Warfare in India. 
 

Keywords : Character’s Characteristics / An Ideal Man / Siwaratri   
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
        ศิวาราตรี  จินตนวนิยายขนาดยาว 8 เลมทีร่ังสรรคดวยความประณตีทางวรรณศิลป โดยพนมเทียน  
(นามจริงคือ ฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ) ศิลปนแหงชาติ ประจําป พ.ศ. 2540 นวนิยายเร่ืองนี้เปนผลงานที่ไดรับ 
ยกยองวาเปนนวนิยายที่ดีเดนในดานการใชภาษาท่ีสละสลวยคมคาย นอกจากน้ียังมีความโดดเดนในเรื่องของ
การสรางตัวละครที่นาสนใจดวย เห็นไดจาก รื่นฤทัย สัจจพันธุ (2553, หนา 158-160) กลาวไวในหนังสือ สืบ
สานสรางสรรควรรณศิลป ถึงเรื่องศิวาราตรีของพนนมเทียน วา “ศิวา-ราตรี เปนจินตนิยายเรื่องเย่ียม ที่อุดมไป
ดวยความตื่นเตนเราอารมณ และจุดเดนของลลีาภาษาทีไ่พเราะวิจติร เปนเพชรน้ําเอกแหงวรรณกรรมไทยช่ัว
กาลนาน” ซึ่งสอดคลองกับ วิภา กงกะนันทน (2533, หนา 5-14)  ไดกลาวถึงองคประกอบในเรื่องศิวาราตรีวา
“ภาษาในเรื่องศิวาราตรีมคีวามสละสลวย ซึ่งเปนภาษามีคําศัพทคําราชาศัพทลักษณะคลายงานยุคเกา ทีผู่แตงได
ตั้งใจคัดสรรจากความรูและประสบการณสวนตัว“ศิวาราตรี” จึงเปนท่ีช่ืนชมและยอมรับ ดังเชน นักเขียนผลงาน 
“สกลวรรณ” นามปากกาของ อัมรา  อยูมั่น ไดนํานวนยิายเรื่องศิวาราตรมีาเขียนเปนรอยกรองยาวกวา 31,000 
คํากลอน โดยอาศัยความงามแหงภาษารอยแกว สิ่งสําคัญทีสุ่ดก็คือ เปนวรรณกรรมท่ีมีคณุคา มีคติธรรมแหงชีวิต
ที่ดีเยี่ยม”  
 ตัวละครในนิยายเรื่องศิวาราตรี จงึมิไดเปนเพียงเครื่องมือท่ีจะพาผูอานเขาไปสูโลกจินตนาการเพื่อ
ความเพลดิเพลินอารมณเทาน้ัน  หากอานอยางพินิจจะเห็นปรัชญาการดําเนินชีวิตท่ีแฝงความเพลิดเพลิน ซึ่งเปน
องคประกอบท่ีทําใหเห็นคุณคาของวรรณกรรมมากข้ึน ตรงกับคํากลาวของ ม.ล.บุญเหลือ  เทพยสุวรรณ (2539, 
หนา 81) และสมพร มันตะสูตร  (2544, หนา162)  กลาวใหความเห็นในทํานองเดียวกันวา นวนิยายเปนเรื่อง
ของชีวิตมนุษย คุณคาของนวนิยายทั่วไปคือ การใหประสบการณเทยีมที่มีตัวละครเปนแบบฉบับของชีวิตมนุษย 
ความรูสึกนึกคิด ความสําเร็จ ความลมเหลว ผานความเปนไปทั้งหลายจากพฤติกรรมของตัวละคร นวนิยายจึง
เปนบทเรียนทางออมแกผูอาน ใหรูจักมนุษย รูจักสังคมของมนุษย  

การศึกษาเรื่องศิวาราตรีของพนมเทียนในเบ้ืองตนพบวา ผูแตงมีวิธีการสรางตัวละครใหมคีวาม
หลากหลายและโดดเดน ตัวละครเปนองคประกอบสําคญัในการดาํเนินเรื่องของนวนิยาย และมีบทบาทหนาที่
ถายทอดความคิดโลกทัศนท่ีมตีอชีวิตและสังคม เชน ครอบครัว ความรัก  สถานภาพทางเพศ ความลึกลับเหนือ
ธรรมชาติ ความเช่ือ ประเพณีวัฒนธรรม  สังคม การปกครอง การศึกษา และศาสนา อีกดวย ซึ่งการนําเสนอโลก
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ทัศนของผูเขียนผานทางวรรณกรรมน้ัน  ไมใชเปนเครื่องตดัสินวาสิ่งใดถูกตองหรือไมถูกตอง เพียงแคเสนอ
ประเด็นความคดิบางประเด็นใหผูอานไดใชวิจารณญาณในการไตรตรอง สอดคลองกับ เจือ สตะเวทิน (2510, 
หนา 73) ที่กลาววา นวนิยายเปนที่แสดงอารมณ โลกทัศน และอุดมคติของนักเขียน ในลักษณะที่มีเจตนาอธิบาย
ลักษณะพฤติกรรมของมนุษย โดยสรางลักษณะนสิัยของตัวละครทีส่มจริง จึงมีสวนท่ีจะทําใหผูอานเกิดความคิด
สรางสรรค อันจะเปนประโยชนตอตนเองและสังคมไดเปนอยางดี 
 จากท่ีกลาวมาทั้งหมดจะเห็นไดวา การศึกษาการสรางตัวละครเปนจดุเริ่มตนใหเขาใจถึงความเปนมา
และพัฒนาการของตัวละครในนวนิยายที่เปนเหมือนกระจกสะทอนมุมมองชีวิตและโลก ในแบบเร่ืองเลาขนาด
ยาวท่ีใหความเพลดิเพลินสนุกสนานและสรางความตื่นเตน กอใหเกดิความประทับใจตอผูอานและไดรบัความ
นิยมอยางตอเนื่อง โดยผูวจิัยจะเลอืกวิเคราะหจากการสรางตัวละครในนวนิยายเร่ืองศิวาราตรี กรณีเฉพาะตัว
ละครสําคญั “ทุษยันต” จากวิทยานิพนธเรื่อง “ศิวาราตร ี: วิเคราะหตัวละครและโลกทัศนของตัวละคร” ใน
การศึกษาขอมูลจากเอกสารเกี่ยวกับตัวละคร ตกผลึกใน 2 ประเด็น ไดแก การศึกษาลักษณะบุคลิกภายนอก 
และลักษณะบคุลิกภายใน โดยวเิคราะหตัวละครทุษยันตดวยวิธีการจําแนกเปนหัวขอยอยตางๆ ซึ่งนอกจากจะ
ทําใหขอมูลพื้นฐาน หรือปริบทสําคัญในการศึกษาประเด็นอิทธิพลที่หลอหลอม หรือปลูกฝงการสรางความคิด 
แกผูอานใหเขาใจดานศลีธรรม จรยิธรรมและคณุธรรมโดยพรั่งพรอมจากพฤติกรรมของตัวละคร จึงนบัวา
การศึกษาคุณลักษณะของตัวละครมีสวนชวยใหผูวิจัยไดเรียนรูปจจยัท่ีเปนแบบอยางของบุรุษในอุดมคติของ
สังคมไดอีกดวย          
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณลักษณะของตัวละครที่แสดงความเปนบุรุษในอุดมคติ 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตเนื้อหา   คุณลักษณะและบุคลิกภาพของตัวละครโดยรวมของบุคคล ท้ังรูปลักษณทางกาย 
อารมณ สังคม สติปญญาและพฤติกรรม ซึ่งมลีักษณะที่แตกตางกันในบุคคล ทีป่ระกอบดวยจิตใจท่ีมศีลีธรรม 
จริยธรรมและคณุธรรมพรอมพรั่งในการดําเนินชีวิต อันเปนปจจัยท่ีมผีลตอแบบอยางของบุรุษในอุดมคติ   
 2. แหลงขอมูล ประกอบดวย 3 แหลง ไดแก  
     2.1 วรรณกรรมเรื่องศิวาราตรี ผูวิจัยไดรวมรวมขอมูลของตัวละครจากนวนิยาย เรื่องศิวาราตรี 
จํานวน 8 เลม โดยแบงเปน 144 บท       

    2.2 ผลงานการเขยีนและบทความวิชาการเก่ียวกับ วิทยานิพนธและการศึกษาคนควาดวยตนเองวา
ดวยเรื่องการสรางตัวละคร และลกัษณะของตัวละคร ตลอดจนผลงานการเขียนและบทความวิชาการเก่ียวกับ
บุคลิกภาพของตัวละครอันนําไปสูพฤติกรรมท่ีเปนลักษณะเฉพาะของบุรุษในอุดมคต ิ

    2.3 วิทยานิพนธและการศึกษาคนควาดวยตนเองวาดวยเรื่องการสรางตัวละคร และลักษณะ
บุคลิกภาพ ศึกษากรณีของทุษยันต 

3. ตัวแปร 
    ตัวแปรที่ศึกษา คือ คุณลักษณะของตัวละครที่แสดงความเปนบุรุษในอุดมคติ 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ใชวิธีวิจัยเอกสาร (Documentary Research) จากการวิเคราะหวรรณกรรม เรื่อง     
ศิวาราตรี ที่จัดพิมพพ.ศ. 2552 โดยสํานักพิมพ ณ บานวรรณกรรม กรุป โดยแบงเปน 8 เลม รวมมีจํานวน 
2,771 หนา  
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 กรอบแนวคิดในการวิเคราะหเอกสาร มี 2 กรอบแนวคิด ไดแก 
   1. กรอบแนวคิดดานการสรางคุณลักษณะของตัวละคร เปนการวเิคราะหลักษณะเฉพาะของตัว
ละครท่ีผูแตงไดใหลักษณะโดยรวมของบุคคลใดบุคคลหนึ่งทั้งในสิ่งที่มองเห็นได ซึ่งจะทําใหคนอื่นสามารถจะ
เขาใจ และแยกไดวาบุคคลนั้นแตกตางจากคนท่ัวไปได ผูวิจยัจึงกําหนดกรอบแนวคิดการวิเคราะหการสราง
คุณลักษณะของตัวละคร ออกเปน 2 ประเภท ตอไปนี ้  
    บุคลิกภาพภายนอก (External Personality) เปนลักษณะเฉพาะบุคคล มคีวามแตกตางกัน
ดานรูปรางลักษณะ ดังนี ้

- รูปรางลักษณะ ไดแกเพศวัย รูปรางภายนอกของรางกาย เชน รูปโฉม หนาตา ผิวพรรณอัน 
เปนลักษณะสวนตัวของบุคคล รวมหมายถึงการแตงกาย  

 - การแสดงอาการ คือ กิริยาทาทางของบุคคลท่ีแสดงออกชัดแจน ไดแกทาทางจากบุคลิก 
การเดิน การยืน การนอนและการนั่ง เชน การวางตัว ความคลองตัว และความชํานาญ หรือการแสดงลักษณะ
การพูด  

    บุคลิกภาพภายใน (Internal Personality) เปนลักษณะนสิัยเฉพาะดานของบุคคลท่ีเกดิจาก
ความรูสึกในจิตใจสูการแสดงพฤติกรรม เปนความสามารถในการคิดตัดสินใจพิจารณาถึงเหตผุลของบุคคลนั้นๆ 
อันเปนลักษณะที่บุคคลอื่นกลาวถึง ดังนี้ 

 - การอบรมสั่งสอน คือเชาวนปญญาและความรูความสามารถเฉพาะ ไดแก ความเฉลียว
ฉลาด  คานิยม และ ความสนใจ 

 - อารมณ คือ บทบาทและพฤติกรรมที่กระทําออกมาจากความตองการของจิตใจ และแรง
สนับสนุนจากสภาพแวดลอม เชน เปนคนโลภ ทะเยอทะยาน ใจรอนเจาอารมณเจาชู ใฝดี จงรักภักดี 

  2. กรอบการวิเคราะหขอมูล  
  ผูวิจัยไดวเิคราะหขอมูลดวยการพรรณนาในประเด็นเกี่ยวกับตัวละคร ดานการสรางคุณลักษณะของ

ตัวละครในนวนิยายเรื่องศิวาราตรี ที่นําไปสูการแสดงความเปนบุรุษในอุดมคต ิ
  

ผลการวิจัยและอภิปรายผลวิจัย 
   ขอมูลตัวละครในนวนิยายเร่ืองศิวาราตรี 
 1. ลักษณะตัวละคร 

    วาดวยภูมิหลังและความเปนมา “ทุษยันต” คือ ตัวละครสําคัญฝายดี เนื่องจากหนาท่ีและบทบาท 
ของตัวละครในเนื้อเรื่อง ทุษยันตเปนบุคคลที่มีแบบพฤติกรรมท่ีคงที่ คือเปนผูที่มีศลีธรรม และมีการกระทําท่ีดีใน
ทุกดาน ถึงแมจะมีสิ่งยั่วยุก็ไมเปลีย่นแปลงความคดิและเปาหมายทีทุ่ษยันตวางไว ทุษยันตจึงเปนตัวละครหลาย
มิต ิเพราะแสดงบทบาทในเรื่องมาก มีความสัมพันธตอโครงเรื่องหลกัแตเปนตัวละครนอยลักษณะ โดยตลอด
เรื่องแสดงพฤติกรรมที่ดตีั้งแตตนจนกระทั่งตายดังจะ อธิบายได ดังนี้ 
      ตอนตนเรื่อง ทุษยันตไดรับการอบรมเลี้ยงดูจากนักบวชสุภัททะ ซึ่งสุภัททะไดอุปการะ ชุบเลี้ยง
ทารกมิลักขะผูนี้ดวยความเมตตาประหน่ึงบิดาและอบรมสั่งสอนศิลปศาสตรวิทยาตางๆ ใหทุษยันตจนหมดสิ้น 
สิ่งแวดลอมและการเรยีนรูมีอิทธิพลตอการพัฒนาบุคลิกภาพของทุษยันต จึงทําใหตัวละครมีพื้นฐานจิตใจท่ีดีงาม 
เปนคนมีเมตตา รักสันติ สิ่งแวดลอมพ้ืนฐานที่มีอิทธิพลในการสรางลักษณะตัวละคร ในเบ้ืองตน เปนผลมาจากท่ี
ทุษยันตนั้นไดตกไปอยูกับครอบครัวของกษัตริยชนเผาอารยัน ในฐานะราชบุตรบุญธรรมจึงมีชีวิตเปนชนเผา
อารยันตามอยางพระเจากรุงกบิลพัสดุผูทรงเลี้ยงดู  
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  ตอนกลางเรื่องถึงแมวาจะมสีิ่งเรามายั่วยุใหทุษยันตเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแตทุษยันตกไ็มปฏบิัติ
ตาม ยกตัวอยางในตอนท่ีพี่นองแฝดสามคน คือ ทุษยันต เวชยันตและทัสสยุ ไดพบกัน ทุษยันตปฏเิสธ เวชยันต
และทัสสยุไดชวนใหทุษยันตทําสงครามเพื่อชิงดินแดนมิลักขะคืนจากชนอารยัน ตลอดระยะเวลาแหงการนัด
หมายเจรจาโตตอบกันนั้น ทุษยันตเปนผูรบัฟงโดยตลอดถึงจะมีความคิดที่แตกตาง  ดังความวา 
(พนมเทียน (นามแฝง), 2552, หนา 1357-1358) 
     “เจาพี่  บัดนี้กําลังกูชาติและลางแคนอารยันของเราพรอมสิ้นแลวเจาพี่ทุษยันต...เจาพี่จะ
ดําเนินแผนงานเพ่ือประสานกับหนวยของเราเชนไร”  
      “ดูกอน  เวชยันตและทัสสยุนองรัก พี่ทุษยันต ไมอาจจะรวมงานกับเธอท้ังสองไดเกี่ยวกับ  
การทําลายลางอารยันในครั้งนี้”  
      “ทัสสยุ”  ทุษยันตยิ้มเศรารับสั่งเยือกเย็นมาในกระแสเสียงเดมิ  พระพักตรสลดคล้ํา ทุษยันต
กลาว  “หูของเธอไมแววไปดอก  อีกครั้งหน่ึงที่พ่ีกลาวยํ้าใหเธอท้ังสองไดทราบตามตรงดีกวาท่ีจะทรยศตอ
ถอยคําภายหลังวา  พ่ีไมอาจจะรวมงานใดๆ ที่เปนปรปกษกับชนชาติอารยันได  และขอปลีกกายออกพน
จากสิ่งนี้โดยเดด็ขาด” ...ทัสสยุจองดวงพักตรของพระเชษฐาใหญ...  
     ตอนจบเรื่อง ทุษยันตก็ยังแสดงพฤติกรรมที่ดไีมเปลี่ยนแปลง ในการท่ีจะทําใหชีวิตของตนมี
ความสุข กลาเผชิญความลมเหลว รับผิดชอบตอการตดัสินใจในการกระทําของตน ยกตัวอยางตอนท่ีทุษยันต
ยอมตัดศรีษะของตนเองสงใหพิษณุมหาราชแทนตัดศรีษะของเวชยนัตใหแกพิษณุมหาราช เพื่อรักษาชีวิตของ
นองรวมสายโลหิต และเปนไปตามสัจจะวาจาท่ีใหไวกับนักบญุสภุัททะวาจะไมคิดลมลางพิษณุมหาราช และชน
เผาอารยัน ดังปรากฏในสาสนของทุษยันตถึงพระเจาพิษณุมหาราช ดังความวา (พนมเทียน (นามแฝง), 2552, 
หนา 2625-2628) 
  …เมื่อไดพิจารณาดเูศียร ดวยสีพระพักตรอันเบิกบานแจมใสเปนที่พอพระทัยแลว พิษณุ
มหาราชก็คลี่ราชสาสนของทุษยันตออกอาน “พิษณุมหาราชผูเกรียงไกร..ทานเขาใจผิดถนัดแลวเศียรที่ทาน
มองเห็นดวยความปรีดาอยูเบ้ืองหนา ณ บัดนี้ หาใชเศียรของเวชยันต ที่ทานตองการไม.. ทั้งนี้เพราะแตพระเยาว
มา อารยันผูประเสริฐ..จัดเปนองคบุพการีผูทรงมหาคุณแกขาพเจาลนฟาลนดิน ..คืออดีตจักรพรรดสิุภทัทะ ..
พระผูทรงมหากรุณาธิคณุไดขอสัจจะแกขาไวประการหน่ึง  นั่นคือยามใดก็ตามท่ีขาพเจาไดเจริญวัยกลาแข็งขึ้น  
ขอจงอยาไดคิดลางพิษณุมหาราชวงศอาระยันเปนอันขาด กตเวทีของขาพเจาพึงสนองตอเธอได  ก็มอียูเพียง
ประการเดียวคือถวายสัจจะนั่นเอง ..ขาพเจาไมอาจจะกระทําไดในสองสิ่ง  คือมิอาจฝาฝนสัจจะที่ขาพเจาได
ถวายเปนกตเวทีบูชาไปแลวประการหนึ่ง  ขณะเดียวกันขาพเจากม็อิาจท่ีจะทรยศตอเผามิลักขะอันเปนสาย
กําเนิดขาพเจาโดยยอมตนเปนอาวุธของทานตอไปอีกประการหนึ่ง  ดังนั้นโดยเกียรติศักด์ิของชายชาติชาตรีขอ
ทานจงรับเอาศีรษะขาพเจาไปเถิด” 
       2 คุณลักษณะบุคลิกภาพของตัวละคร 
  2.1บุคลิกภาพภายนอกของตัวละคร (External Personality) เปนลักษณะรูปรางภายนอก
ของตัวละครทุษยันต ไดแก บุคลิกภาพท่ีผูแตงสรางใหมีความเปนชายหนุมผูมีผิวสีคล้ํา รางกายสันทัด ผมหยิก
สลวยเปนคลื่น เนื่องจากเปนชาวมิลักขะ ดังตัวอยางตอไปนี ้

        ทุษยันตมีบุคลิกภาพภายนอกท่ีสงางาม ทาทางสุขุม วาจาออนโยน เนื่องจากไดรับ 
การเลีย้งดูแลอบรมสั่งสอนจากสุภทัทะ(นักบวช) และไดรับการอุปการะจากพระเจากรุงกบิลพสัดุ ทษุยันตจึงมี
บุคลิกภาพท่ีสงางามตามแบบกษัตริยที่ไดรับรับการเลี้ยงดูมา ดังที่ขุนพลวัชระไดกลาวถึง ตอนท่ีวัชระพบหนา 
ทุษยันตขณะที่ถอดผาคลุมหนา ดงัความวา (พนมเทียน (นามแฝง), 2552, หนา 542-544) 
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                ขุนพลวัชระ “...ระหวางที่เปลี่ยนจากรถศึกข้ึนประทับหลังมา วัชระจดัเตรียมไวใหนั้น
ทุษยันตปลดภูษาคลมุพักตรออกยกคนโทนํ้าขึ้นทรงดื่มอยางกระหายวาระ นั้นเอง วัชระผูเฝามองอิริยาบถแล
สิรลิักษณของเจาชายก็ตะลึง...แลกริยาอาการอันออนโยนสุขุมเยือกเย็นสมศักดิ์สงางามเยี่ยงราช”  
 

         ลักษณะรูปรางภายนอกของทุษยันตเปนชายหนุมผูมีผิวสีคล้าํ รางกายสันทัด ผมหยิกสลวยเปน
คลื่น ดังขอความปรากฏ ดังนี ้(พนมเทียน (นามแฝง), 2552, หนา 176)    
             “แสงเดือนเพ็ญสงสะทอน..เห็นรางๆ วาเปนบุรุษวัยหนุมฉกรรจผูมผีวิกายคล้ําหมน ผิด
กวาเหลาทหารอารยัน  ทั้งหลายท่ียืนรายลอมอยูเบ้ืองหลังเกศาหยิกสลวยเปนคลื่นอยูทั่วเศียร  พักตรกม
สํารวมสงบ  ปลอยใหกํามะหยี่คลมุอังสาสีแดงเพลิงกลายดอกบัวบงบอกตําแหนงยุพราชแหงนครกบิลพัสดุ
ปลิวสะพดัไปตามลมคํ่าอยางปราศจากไยดี” 
     

         ทุษยันตเปนผูที่วางตัวดีมีทาทางสุขุม มีบุคลิกที่นานับถือ เห็นไดจากตอนท่ีดุสดิาแสดง      
ความนอบนอมแกทุษยันต เมื่ออยูตอหนาทุษยันตผูที่นางเคารพยําเกรง ดังความวา (พนมเทียน (นามแฝง), 
2552, หนา 2015 
   ดุสิดา..ครั้งเมื่อมาเผชิญหนากับทษุยันตผูซึ่งนางมีความเคารพยําเกรงกวามาก นางก็ทํานูล
ตอบดํารสั ถาม 

  “หมอมฉันลอบหนีไปจากขบวนลาสิงห..เพราะมิฉะนั้นอัสสกณัฑอาจจะเกิดความสงสัย
หมอมฉัน..การเดินทางของหมอมฉันก็คือการมุงไปสมทบกับพวกกูชาติมิลักขะ” 

 ทุษยันตนอมเศียร พรอมทั้งแยมสรวลพรายทอดพระเนตรดุสดิาดวยน้ําพระทัยปราน ี
          

จากลักษณะบุคลิกภาพภายนอกของตัวละคร แสดงใหเห็นความเปนบุรุษที่มีคุณลักษณะที่ดี ไดแก 
สงางาม ทาทางสุขุม วาจาออนโยน และมีบุคลิกภาพภายนอกท่ีนาเคารพยําเกรง 

2.2 บุคลิกภาพภายในของตัวละคร (Internal Personality)  เปนสิ่งที่อยูในจิตใจของตัวละคร 
ลักษณะนสิัยและพฤติกรรมของตวัละครทีผู่อานสามารถคาดเดาการกระทําของตัวละครได โดยผานมมุมอง
(Point of view) ที่เปนกลวิธีการเลาเรื่องผานสายตาหรือทัศนะของตัวละครใดตัวละครหนึ่งภายในเรือ่ง 
ดังตอไปนี ้
       2.2.1 บุคลิกภาพภายในของทุษยันตเปนผูมีสติปญญาฉลาดและไดรับการศึกษาอยางดี ทุษ
ยันต 
เปนผูมสีติปญญาที่เฉลียวฉลาด เพราะทุษยันตเติบโตมาในการดูแลของผูทีสติปญญาจากครอบครัวของกษัตริย
แหงชนเผาอารยัน ซึ่งแทจริงน้ันทุษยันตเปนชนชาวมิลักขะ ที่ในอดตีรอดชีวิตจากสงครามตกมาอยูในการดูแล
ของบุญสุภัททะ ปรากฏบุคลิกลักษณะดานสติปญญาและความสามารถ ดังนี้ 

บุคลิกภาพและสติปญญาเปนท่ีเลือ่มใส ทุษยันตเปนผูที่มีไหวพริบเฉลียวฉลาดเห็นไดจากการใช 
วาจาท่ีโตตอบดูสุขุมนาเชื่อถือ จึงสามารถโนมนาวใหพิษณุมหาราชอภัยโทษใหแกอัสสกณัฑ ดังเหตุการณในตอน
ที่ ทุษยันตกลาวขอพระราชทานอภัยโทษตอพิษณมุหาราชโดยไมเกรงอาญา แมวาจะอยูในสถานการณที่คับขัน
อันอาจเปนภัยมาตูตน ทุษยันตยังอาจหาญพอท่ีจะทูลขออภยัโทษให  การอภัยโทษแกอัสสกัณฑถือเปนโทษ
รายแรง ท่ีอัสสกัณฑไดกอข้ึนและ ครั้งแรกที่พิษณุมหาราชยินยอม ดวยความคิดเห็นตามเหตผุลและเง่ือนไขท่ี 
ทุษยันตอธิบาย ดังคํากลาวของพษิณุมหาราช ความวา(พนมเทียน (นามแฝง), 2552, หนา 1153) 
            ทุษยันต  “พระเจาขา  เกลาหมอมฉันทุษยนัต” 
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            พระเจาพิษณุมหาราชชะงัก...น้ําเสียงของยุพราชแหงกบิลพัสดุที่กราบทลูขึ้นฉะฉาน เตม็ไป
ดวยความอาจหาญแลสํารวมเพียบพรอมไปดวยเหตุผลอันละเอียดสุขุม ทําให...ทาวเธอชะงักงันอยูเพียงนั้น 
เหลือบพระเนตรพินิจนิ่งไปยังทุษยันต ..พิษณุมหาราชก็ตระหนักพระทัยวา  อันอธิราชผูหนุมฉกรรจในเครือ
สามัคคีธรรม ซึ่งมีฉวีกายมผิิดอันใดกับเผามิลักขะองคนี้  ทรงบุคลิกภาพและสติปญญาเปนที่เลื่อมใส  แลเกรงอยู
ในพระทัยของพิษณุมหาราชมา นับแตไดทอดพระเนตรเห็นอยางเรนลับอยูกอนแลว ซ้ํายังตระหนักแนในพระทัย
ของทาวเธอดีอีกวาทรงเปนศิษยองคสําคัญของนักบุญสุภัททะ...ทุกสิ่งทุกอยางในวรกายทุษยันตกอใหเกิดความ
ฉงนสนเทห นิยมแลหวั่นเกรงในพระทัย ของพิษณุมหาราช โดยมิเคยปรากฏกับใครมากอนยิ่ง.. 
                  2.2.2 ทุษยันตเปนผูไดรับการศึกษาอยางดีมีความสามารถในการยุทธ ที่ปรากฏเดนชัดในตอน
ที ่จากลักษณะการบุกประจัญบานกับกองทัพโจรท่ีมคีวามโหดเหีย้ม ดุดัน เหลาโจรสามารถบุกโจมตีขามวันเปน
คืนอยางดุเดือดทําใหกองทัพของอารยันเสียกําลังพลลงไปมาก แตทษุยันตกน็ําทัพไดชนะดวยแผนการเชิงยุทธที่
ชาญฉลาดโดยใชกิ่งไมแหงมาสุมรายลอมไวอาศัยเปนท่ีกําบังเปลวไฟ และกฤตยาคมที่ไมมีใครสูได รายพระเวท
เรียกลมชวยพัดเพลิงหวนพัดยอนคลอกโจรที่ซุมชอน ถือเปนความสามารถของทุษยันตเชี่ยวชาญกลยุทธใน   
การศึก ทุษยันตเปนผูที่มีแผนการศึกท่ีสุขุม ควบคุมสติไดมั่น ดังท่ีไดรับยกยองใหเปนจอมทัพแหงกษัตริยอารยัน
เพราะความสามารถเชิงยุทธที่ประจักษแกพิษณุมหาราช ดังความวา ( พนมเทียน (นามแฝง), 2552, หนา 1192) 

 

 ...วาระนั้นมาของกบิลพัสดุกต็รึงประกําแพงศิลาของผาสิงหตรงตามวันเวลาที่ทุษยันต 
กําหนดไวอยางรดักุม..พระเนตรคมกริบของเจาชายสังเกตถี่ถวนไปยงัภูมิประเทศอันเปนตําแหนงจนมุมของโจร..
โบกพระหตัถยับยั้งพลใหสงบลอมคุมเชิงมั่นรอเวลาอยูเย่ียงน้ี.. 

 ดวงตะวันบายคลอย..ทุษยันตผอนพระปสสาสะยาวเยือกเอื้อมหัตถรดูใบประดูกาํไวในอุง
หัตถ แลชูโปรยไปในอากาศสังเกตทิศทางลม ..สําแดงชัดวาโจรอยูในทิศเหนือลมพรอมกับการทดลองพิสูจนชัด
ของทุษยันตนั่นเอง  โจรเดียรถียแจงในความไดเปรยีบแลโอกาสอันงามเชนกัน ธนูเพลิงลอยปลิวจากท่ีซุมซอน..
หวังท่ีจะใหคลอกทหารกบิลพัสดุ  

 จอมทัพกบิลพัสดุแยมพระโอษฐนอยๆ รับสั่งออกมาดวยพระอารมณเย็นวา “ถูกแลวที่กําบัง
ของเรากําลังถูกเผา แตเปนการเผาเพ่ือคลอกตัวของมันเอง หาใชเราไม..” 

      2.2.3 ทุษยันตเปนผูไดรับการศึกษาอยางดีในการใชธนูเปนอาวุธ ที่ปรากฏมากท่ีสดุ คือ ดาน
ความสามารถการตอสูที่เปนฝายไดรับชัยชนะ อาทิ ดานการยิงธนูของทุษยันต  ทุษยันตแสดงฝมือการยิงธนูใน
การสําแดงยุทธกรีธาของกษัตริยตางแควนที่มาชุมนุมยังเทวทหะ ทษุยันตยิงลูกธนูที่แมนยําชนะกษัตริยอัสส
กัณฑ เปนท่ีประจักษแกขุนพลวัชระผูควบคุมกติกาในขณะแขงขัน  เห็นไดจากลูกธนูท่ีทุษยันตยิ่งไปผาลูกธนูดอก
แรกของอัสสกัณฑไดอยางแมนยํา ทําใหดอกธนูของทุษยันตปกลงกลางเปาหมายสวนดอกธนูของอัสสกัณฑแยก
เปนสองซีก แสดงถึงฝมือการยิงธนูท่ีมีความเช่ียวชาญของทุษยันต ดังความวา ( พนมเทียน (นามแฝง), 2552, 
หนา 604) 

 วัชระ ...อาวุธของกษัตริยทั้งหลาย ซึ่งหอเหยียดตามมาติดๆทางเบ้ืองหลัง ตาก็เหลือบ 
ชําเลืองดูทุษยันตและ อัสสกัณฑผูควบมาเคียงกัน... 

  อัสสกัณฑลําพองพระทัยนัก นาวเหนี่ยวธนูแลปลอยออกไปในทันทีกอนหนาทุษยันต ลูกธนู 
วิง่ดิ่งเขาสลักใจกลางเปาถนัดถน่ี ประกาศใหทราบชัด...แตแลวพริบตาน้ันเอง ทุษยันตผูหอเคียงขางมาก็เบี่ยง
พระองคปลอยลูกธนูออกมาจากแลงตามตดิไปยามเมื่อมาโผนเต็มเหยียด ลุกธนูของยุพราชแหงกบิลพสัดุคราง
หวือทะยานด่ิงเขาผากลางธนูของอัสสกณัฑแยกออกเปนสองซีก.. 
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          ขอความอีกตอนท่ีกลาวถึง ลักษณะความสามารถดานการยิงธน ู ทุษยันตนอกจะมี
ความสามารถดานการตอสูแลวยังเปนผูที่เชียวชาญการยิงธนู ไดแมนยํา เห็นไดจากตอนทีทุ่ษยันตไดเลือกใช
อาวุธในการปราบเวชยันต ซึ่งควบมาที่กําลังคุมคลั่งดวยการรายอาคมไปที่ดอกธนู ทําใหดอกธนูทั้งสามดอกตรึง
ตัวมาใหหยดุอยูกบัท่ี ธนูของทุษยันตถือเปนอาวุธที่มีอานุภาพการทาํลายไดรุนแรง ความวา ( พนมเทียน 
(นามแฝง), 2552, หนา 1198) 
  ..ธนูอาคมของทุษยันตหวีดแหวกอากาศพรอมกันสามดอก เฉียดทหารกบิลพัสดุไปอยาง
หวุดหวิด ตรงเขาเสยีบทะลุลําคอมาโจรดอกหน่ึง กลางตัวดอกหนึ่ง แลสะโพกอีกดอกหน่ึงสลักลึกเขาไปจนหมด
ปลาย..  
   จากคุณลักษณะของทุษยันตเรื่องความสามารถในการยิงธนู แสดงใหเปนมุมมองของบุรุษที่ไดรับการ
ฝกฝนมาเปนอยางดี มีทักษะการตอสูในของชนเผาอารยัน ในการใชธนูเปนอาวุธเฉพาะตัวของกษัตริยแหงกรุง
กบิลพัสดุทีโ่ดดเดน เปนที่ยอมรับของบุคคลในสังคมวา หากเปนเรื่องการตอสูดวยอาวุธ “ธนู” ถือเปนอาวุธท่ีชน
ชาวกบิลพัสดุมคีวามเชี่ยวชาญมากและเปนทักษะท่ีตองไดรับการอบรมสั่งสอนตอๆมา จึงนําไปสูมุมมองของ
คุณลักษณะของบุรุษ เกี่ยวกับอาวุธท่ีใชทักษะพิเศษเฉพาะบุคคล 
 

ความสามารถในการตอสู ทุษยันตสามารถใชอาวุธไดทุกชนิด เห็นไดจากตอนท่ีเวชยันตกลาวถึงทักษะ
การตอสูของทุษยันตวา ทุษยันตมฝีมือการใชอาวุธตอสูที่เกงกาจกลาววา ( พนมเทียน (นามแฝง), 2552, หนา 
2501) 
           เวชยันตนั้น ก็ดําริอยูกับตนเองวา “ศิษยเอกสุภัททะคนน้ีมเิพียงแตฉกาจฉกรรจในดาน
สติปญญาเทาน้ัน  แมขบวนเพลงอาวุธการตอสูทุกชนิด ก็เจนจบปราดเปรื่องเช่ียวชาญนัก..” 
 จากบุคลิกลักษณะของทุษยันต เรือ่งความสามารถการตอสูที่ครบเคร่ืองแบบนักรบ เปนเพราะในอดีต
ทุษยันตรอดชีวิตจากสงครามดวยความชวยเหลือของนักบุญสุภัททะซึ่งเปนอดีตกษัตริยชนเผาอารยันแลวนํามา
เลี้ยงดู ตอมาตอไปเปนโอรสบญุธรรมของพระเจากรุงกบลิพัสดุ เนื่องจากพระเจากรุงกบิลพัสดุไดมาเย่ียมนักบุญ
สุภัททะผูเปนปูไดพบทุษยันตและขอไปเลี้ยงด ูนบัจากน้ันทุษยันตจึงไดศึกษากลยุทธการตอสูตางๆ ไวเพื่อจะได 
ปกปองดูแลบานเมืองชวยพระเจากรุงกบิลพัสดุ แสดงใหเห็นมุมมองการสรางคุณลักษณะของบุรุษในอุดมคติ 
ดานความรูความสามารถที่พึงมีในแบบกษัตริยที่ดี และบุรุษผูนําทัพที่เกงกาจ  
                  2.2.4 ความสามารถท่ีพิเศษเปนลักษณะเฉพาะ ทุษยันตเปนบุคคลที่มีความสามารถเฉพาะท่ี 
แตกตางจากบุคคลอ่ืน เนื่องจากทุษยันตไดรับการสั่งสอนกฤตยิาคมตางๆจากสภุัททะผูเปนปรมาจารยดานพระ
เวทอาคม ดังจะเห็นไดจากการแสดงความสามารถดานพระเวทท่ีทุษยันตนํามาใชเชน การเรียกลมเรียกไฟ ราย
อาคมเพื่อรักษาบาดแผล อาคมใชสะกดจติมนุษยและสัตว และอาคมปลุกสติสมัปชัญญะ ดังตัวอยางตอไปนี้ 
      ความสามารถดานคาถาอาคมของทุษยันตเพื่อเรียกลม เรียกไฟใหรุกโหมพดัแรงขึ้น เพื่อไลโจรถํ้า
ผาสิงหนีออกมาสูปากถํ้าที่มีกองทหารอารยันตั้งรอจับตัวเหลาโจรไดอยางละมอมท่ีสุด  ดังความวา(พนมเทียน 
(นามแฝง), 2552, หนา 1193) 
  ...ทุษยันต  ยอกรประณตข้ึนเหนืออุระ .. สํารวมสติมั่นหนวงจิตรําลกึถึงปรมาจารยเหนือ
เศียร รายพระเวทโอมอานเรียกมารุตท่ีกําลังพัดพลิ้วตกจากเขาชวยกระพืออัคคี จากกองไมที่โชติชวงบดัดล ดวย
อํานาจจิตสูงสงแล เดชะพระเวทอันวิเศษของสุภัททะ..สะกดพระพายไวภายใตอํานาจ.. 
  ทุษยันตอานรายอาคมเพื่อรักษารางกาย จากความเจ็บปวดใหลด ดงัขอความวา 
( พนมเทียน (นามแฝง), 2552, หนา 717) 
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    ...ทุษยันตแหงกบิลพัสดุพลิกฟนคืนพระสติสมัปชัญญะมาทีละนอย... แลความรูสึกสํานึก
คืนสูกาย เจ็บปวดรวดราวไปท่ัวท้ังสรรพางคแหงเจาชายหนักหนวงพระทัยโอมอานวิทยาเวทอันวิเศษของ 
สุภัททะผูเปนปรมาจารยบูชาเหนือเศียร พอไกเถื่อนขันกระชั้นเสียง ศิษยของนักบุญผูยิ่งใหญก็พนจากภาวะ
ทรมานจากพิษบาดแผลบอบชํ้าทีไ่ดรับจนปมวาจะสิ้นพระชนมโดยสิน้เชิง… 
 

 ทุษยันตรายอาคมสะกดจิตใจใหหลับ จากเหตุการณในตอนท่ีเวชยันตคุมคลั่ง ไมสามารถควบคุม
รางกายไดเชนมนุษยปกติ ทุษยันตจึงใชคาถาอาคมสะกดจติใหหลับ ดังความวา ( พนมเทียน (นามแฝง), 2552, 
หนา 2004) 

     ทุษยันตวางรางเวชยันตลงบนบรรจถรณ “..รายพระเวทสะกดอยูเหนือดวงจิตเวชยันตให
หลับสนิทแนนิ่งอยูเชนน้ันจนอรณุ..” 

  

    ขอความอีกตอนท่ี ทุษยันตสะกดนกใหพูดเปนประโยคในภาษามนุษย ดังความวา  
( พนมเทียน (นามแฝง), 2552, หนา 894) 
     “มรณะทูตเอย โดยอํานาจจะสะกดแหงขาทุษยันต ประโยคใดบางที่ผูเปนเจาของแหงเจา
ไดเสี้ยมสอนไวจงเปลงเสียงออกมา ณ บัดนี”้   
      โดยอรรถกถาอาคม เจาชายกระซิบสั่งไปยังนกน้ันแผวเบาเรนลับ…พระเวทแหงสภุัททะ 
ผูเปนปรมาจารยศักดิส์ิทธ์ินักแลวทูตมรณะเปลงเสยีงเปนประโยคในภาษามนุษยออกมาทุกถอยกระทงความ
เทาที่จะพูดได มาใหเจาชายไดสดบัตามบัญชาในทันที… 
 

      จากบุคลิกภาพดานความสามารถ ทุษยันตเปนบรุุษที่เปนแบบอยางในเรื่องความสามารถดาน
กฤตยาอาคมท่ีผูนาํจอมทัพในอดีตพึงเปน คือ ตองมีความสามารถพิเศษท่ีเปนสิ่งเหนือธรรมชาติเพื่อสรางขวัญ
กําลังใจใหแกเหลาทหาร และยังเปนความรูที่ผูแตงแสดงใหเห็นถึงความเช่ือเรื่องอาคม การปองกันตัวของบุรุษที่
อยูคูกับสังคมมาถึงปจจบุัน ถือเปนมุงมองท่ีนําเสนอโลกทัศนเกี่ยวกบัความเช่ือเรื่องอํานาจอิทธิฤทธ์ิ  

  2.2.5 ความคิดและการตัดสินใจท่ีนาเชื่อถือ ทุษยันตเปนผูมีความนาเช่ือถือ สังเกตไดจาก 
ถอยคําท่ีทุษยันตกลาวกับผูอื่น สามารถสรางความเชื่อมั่นและเปนคาํพูดท่ีหลักแหลมมเีหตุมผีล นอกจากน้ีทุษ
ยันตยังเปนผูที่ทันคนมีกลวิธีการพดูที่สามารถโนมนาวผูอื่นไดดี ดังยกตัวอยางจากเหตุการณในตอนท่ีทุษยันต
สามารถแกไขสถานการณตอนท่ีมาณวิกาถูกยิงดวยดอกธนูอาบยาพิษ ยาพิษของชนเผาภิลลไมสามารถมีผูใด
แกไขไดนอกจากคนในชนเผาภลิล ทุษยันตรูดีถึงวิธีการที่จะทําใหพอลูกภิลลที่จับตัวมาไดนั้น นําไดยาถอนพิษมา
ใหไดทันเวลา จึงเห็นถึงวิธีการพูด การสอบสวนเฉลยภลิลทั้งสอง จึงสามารถเคนหาคาํตอบได  ดังความวา              
(พนมเทียน (นามแฝง), 2552, หนา 1842) 
  ...ทุษยันตที่เพงพินิจไปยังเชลยเผาปาดอยท้ังคูก็คะเนไดทันท่ีวาภิลลผูนี้เปนบิดา  และอีกผู
หนึ่งเปนบุตร ผูเปนบิดาน้ัน ดูจะสงบราบคาบยําเกรง ขามแขยงตอศกัดานุภาพแหงจอมทัพกบิลพสัดุ ..แตบุตร 
ยังฮึกเหิมโอหัง มาก ดวยทิฐิทระนงและความกําแหงหาญ พิจารณาถองแทไดเชนนั้น ทุษยันตใหแยกบิดาและ
บุตร..นําบตุรไปควบคุมไวทาง หน่ึงลับตา..“เจาเปนหัวหนาภิลล ที่คุมบริวารคอยดักซุมโจมตี..”  
  “ใชแลว ขามีนามวามูซู เปนหัวหนาภิลลแลบุตรชายของขา...” 
 จากพฤติกรรมของตัวละคร เปนแบบอยางของบุรุษผูมีคณุลักษณะทีด่ีเรื่องการใชคําพูด และถอยคําที่
นาเชื่อถือ ประกอบกับทุษยันตมีความรูเรื่องภาษาของชนเผา และการวางตัวที่สุขุมมีสติในสถานการณที่กดดัน 
จึงเปนคุณลักษณะของบุรุษที่ดใีนอุดมคติ ดานความคิดและการตดัสินใจ  
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                  2.2.6 ลักษณะอุปนิสัยเปนบุคลิกที่ไมโลภ ทุษยันตเปนบุรุษผูมจีริยธรรม คือไมคิดเอาของผูอื่นมา
เปนของตนเอง เห็นไดจากเหตุการณตอนท่ี สินธุบอกความจริงแกทุษยันตวาแทจริงแลวทุษยันตเปนพระโอรส
เผามลิักขะ ทําใหทุษยันตไมรบัตําแหนงกษัตริยแหงกบิลพสัดุ ทั้งๆทีพ่ระเจากรุงกบิลพัสดุไดยกตําแหนงใหทุษ
ยันตเปนยุพราชแหงกบิลพัสดุทั้งที่ยังมีพระชนมชีพซึ่งตองการใหเปนรัชทายาทสืบตอไป จากบทสนทนาของทุษ
ยันตกับมาณวิกาที่รูวาทุษยันตแทจริงเปนชนเผามิลักขะ แตก็ตองการใหทุษยันตรับตําแหนงกษัตรยิแหง
กบิลพัสดุ   ดังความวา ( พนมเทียน (นามแฝง), 2552, หนา 1620-1621) 

 “เธอตองการสิ่งใดจากพ่ี มาณวิกา?” 
 “เจาพี่จะตองไมทอดท้ิงหมอมฉัน แลประชาชนชาวกบิลพสัดุไปเสยีหลังจากส้ินบญุของ 

พระชนกแลว หมอมฉันทราบดี วาเจาพี่จะสละบัลลังกออกผนวช ...เจาพี่จะเปนมิลักขะหรือเผาพันธุใดที่ไหนมาก็
ตาม บัดนี้คือองครัชทายาทแหงกบิลพัสดุ เปนมกุฎราชกุมาร..พระชนกผูกําลังประชวรหนักหาไดเฉลยีวคิดเทา
ทันในดําริของเจาพี่ เลยไมหากรูวาเจาพีม่ิใยดีในบัลลังก แลเตรยีมสละคืนใหแกหมอมฉนัเชนนี้จะทรงเสยีพระทัย
สักเพียงไร เทาที่ได ปลูกฝงมั่นหมายในองคเจาพี่มานบัต้ังแตยังเยาว” 
 จากลักษณะอุปนิสัยท่ีไมโลภ ถือเปนบุรุษที่ดี มีคณุลักษณะเดนเปนแบบอยางในการประพฤติปฏิบัตติน 
ไมคิดเอาของผูอื่นมาเปนของตน เพราะทุษยันตไดรบัการสั่งสอนใหรูคิดถึงความถูกตองมาตั้งแตวยัเด็ก ซึ่งนาจะ
เปนพื้นฐานของอุปนิสัยที่คลายกับนักบวชสุภัททะ จึงทําใหตัวละครแสดงคุณลักษณะของผูที่อยูในกรอบของ
ความถูกตองและความดีงามท่ีสังคมตองการ ยังสะทอนในเรื่องการเลี้ยงดูที่มีแบบอยางเชนใดก็เปนเชนนั้น เชน
ถาเติบโตมาในสภาพของผูที่กระทําดี รูจักพอเพียง เมื่อเติบโตกจ็ะมคีวามละอายตอการกระทําช่ัว  

 2.2.7 บุคลิกลกัษณะเปนผูที่รักครอบครัว รักพ่ีรักนอง เห็นไดจากตอนท่ีเวชยันตแสดง 
กิริยาทาทางเกลียดชัง จนหมายจะเอาชีวิตทุษยันตมาต้ังแตครั้งท่ีทษุยันตปฏิเสธจะเปนแมทับใหชนเผามลิักขะ 
แตทุษยันตก็ไมคิดตดัขาดความเปนพ่ีนองกลับยังมอบความรัก หวงใย ในฐานะพ่ีดวยความกรุณาตอเวชยันต จึง
คอยคอยปกปองเวชยันตจากอันตรายดวย ยกตัวอยางตอนท่ีทุษยันตไดรับคําบญัชาจากพิษณุมหาราชใหเขา   
จับตัวเวชยันตไวเปนเชลย ดังความวา ( พนมเทียน (นามแฝง), 2552, หนา 2514-2516) 

  “..การประจญักันดวยหอก..ทุษยันตถูกคมดาบเวชยันตเฉี่ยวฉลององคขาดว่ิน  พระโลหิต
ซึมออกเปนบาดแผลท่ีสองสีพระพกัตรของทุษยันตคงสงบเยือกเย็นเหมือนเดิม..เวชยันตยังมไิดรับบาดแผลใดๆ
ทั้งสิ้น หักโหมเรงกําลังเพื่อที่จะเอาชัยตอทุษยันตใหจงได บังเกดิพลงัใจ และยินดีเหลือท่ีจะกลาว เมื่อเห็น     
ทุษยันตตองคมอาวุธ จนเกิดบาดแผล 

  นานเทานาน ที.่.นรสิงหเผนสดุตวัเขามายังทุษยันต หมายเอาชีวิตเขาแลก ทุษยันตเบี่ยง
พระองคหลบไปเพียงเล็กนอย ..และในทันใดก็พลิกองคฟาดเวชยันต..รางของจอมทัพมิลักขะลอยควาง เวชยันต
นอนควํ่า..อยูกับโขดหิน ..ทุษยันตถลาไปท่ีรางของอนุชา 

  ทุษยันตเศราพระทัยนัก เสด็จเขามาประคองอนุชาไว รับสั่งใหแพทยหลวงเรงเยียวยา..เมื่อ
พระหัตถอันเปยมปรานีของทุษยันตลูบไลอยูท่ีเศยีรเวชยันตกัดทนตยกกร..ปดเฉออกโดยแรง..เสียงของอนุชา
แหบแหง พยาบาท มาดรายจนถึงที่สุด ทุษยันตแยมโอษฐเศรา มิถือสาวาจาแลกริิยา เสด็จเขามาประชิด...” 

 

จากบุคลิกลักษณะเปนผูทีร่ักครอบครัว รักพีรักนอง มุงแสดงมมุมองความคิดของบุคคลท่ีเปน
แบบอยางของพ่ีชายที่แสนดี ดังตัวอยางท่ีเวชยันตตองการจะสังหารทุษยันต และไมคิดถึงสายสัมพันธพ่ีนอง 
เพียงเพราะความโกรธแคนท่ีพี่ชายตกไปอยูในฝายของคูอริ แสดงใหเห็นถึงความทุกขใจของทุษยันต  ท้ังที่เปน
การแบกรับภาระหนาท่ีเพื่อตอบแทนความกตัญูแตก็เปนสาเหตุของความขัดแยงทางอุดมการณนั้นทําใหพี่นอง
ไมอาจอยากนัไดอยางมคีวามสุข 
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                   2.2.8 บุคลิกลักษณะอุปนิสัยเปนบุรุษที่มีความรักมั่นคง ทุษยันตมีหัวใจท่ีมอบใหแก    ยามาระ
ตี ถือเปนความรูสึกท่ีเตม็เปยมไปดวยความจงรักภักดี รักแทท่ีทุษยนัตมอบยามาระตีใหนั้นไมอาจมีหญิงใดแทนท่ี
นางได ดังท่ีทุษยันตไดกลาวแกยามาระตีใหไดรับรู แตความรักที่นางยามาระตีมอบใหกลับเปนเพยีงความรับแบบ
พี่ชายที่รูสึกเคารพบูชาความดีในตวัทุษยันต นอกจากน้ีความรักความรูสึกท่ีมอบใหกย็ังมั่งคงไมเปลี่ยนแปลงแม
จะไมสมหวังและรับรูวายามาระตรีักเวชยันต ดังความวา ( พนมเทียน (นามแฝง), 2552, หนา 1324-1325)  

 “สุรเสียงของทุษยันตแหบเหือด ..ยามาระตผีวา เมื่อเจาชายผละจะหมุนพระองคกลับ รอง
เรียก“เจาพี่...หมอมฉันสงสารเจาพี่..” 

 “ถูกแลว แต มิอาจจะมีสิ่งใดมาชวยไวได มันเปนเคราะหกรรมของหมอมฉันเอง ยามา อยา
รองไห มันจะทําใหหมอมฉันทุกขหนักแลหัวใจไรสงบเกินระงับ ..เพยีงดอกโศกท่ีไดรับรอยจุมพิต แลเสียบ
ประทานไวกับอุระของหมอมฉันขณะนี้ ก็เปนยอดของความปรารถนาท่ีจะใฝหาไดสําหรับหมอมฉันแลเพียงพอ
แลว..มันเปรียบเสมือนชอชัยพฤกษประจําชีวิต เก็บรักษาไวแนบหัวใจแทนกายของผูใหจนกวาชีวิตจะดับ ลากอน 
ยามาระตี บางขณะในอนาคตเราอาจจะไดกันอีก แลนั้นจงเขาใจเถิดวา ..มิมสีิ่งใดเปลีย่นแปลงหัวใจของทุษยันต
ไดเลย” 

    จากอุปนิสัยที่มั่งคงตอรัก เปนมุมมองการกระทําของบุรุษที่ดีในดานความรัก เนื่องจากผูชายท่ีดีใน
อุดมคติของสังคมคือคนท่ีมีความรกัความจริงใจ และไมแยชิงคนรักของผูอื่น ซึ่งทุษยันตรูดีวายามาระตรีักตนเอง
เหมือนพ่ีชายก็ไมบังคับขืนใจ ถึงแมวาจะสามารถแยงตัวนางมาครอบครองเพราะความเหมาะสม หรือสามารถทํา
ตามใจตนตามความตองการแตทษุยันตก็ไมกระทํา ดวยความรักนีต้วัละครยังแสดงใหเห็นถึงการกระทําของผูที่
รักแทคือ ใหความเขาใจ ใหการดแูลชวยเหลือเอาใจใส ยินดเีมื่อเหน็เขามีความสุขและ ไมเรียกรองขืนใจฝายหญิง
เพื่อใหคนเองเปนคนท่ีสําคญัตามความตองการเพียงฝายเดียว ถือวาทุษยันตมีพฤติกรรมที่แสดงออกไดครบสม
เปนแบบอยางของบุรุษในอุดมคติ  

       2.2.9 ลักษณะดานคณุธรรมในการดําเนินชีวิตของตัวละคร ที่เปนแบบอยางในอุดมคติอยู  
5 ลักษณะ คือ รักสงบถือสันโดษ รักษาสัจจะ กตัญูตอผูมีพระคณุ สุขุมรอบคอบและรูแพรูชนะมีความโอบออม
อารี ดังรายละเอียดตอไปนี ้

       ประการที่หน่ึง ทุษยันตเปนผูยึดมั่นในสัจจะ และคําสัตยปฏิญาณอยางยิ่งเห็นไดจาก 
เหตุการณตอนตนที่ทุษยันต เวชยนัต และทัสสยไุดกลับมาพบกัน และรับรูความจริงเรื่องชาติกําเนิดทีข่องตนจาก
ทานวรุต เวชยันตและเหลาขุนศึกมิลักขะท่ีรอดชีวิตจึงรวมมือกับวางแผนทําสงครามชิงแผนดินมลิักขะคืนจาก
พิษณุมหาราช โดยขอใหทุษยันตเปนผูนําในการทําสงครามคร้ังนี้ แตทุษยันตกลาวปฏิเสธ เพราะไดใหคําสัตย
ปฏิญาณไวแกนักบวชสภุัททะและไมตองการทรยศตอผูมีพระคณุที่ทานไดเลี้ยงตนดูมา  ดังความวา( พนมเทียน 
(นามแฝง), 2552, หนา 1357-1358)   
  “ดูกอน  เวชยันตและทัสสยุนองรกั  พ่ีทุษยันต ไมอาจจะรวมงานกบัเธอท้ังสองไดเกี่ยวกับ
การทําลายลางอาระยันในคร้ังนี้” พระพักตรสลดคล้าํทุษยันต กลาว  “หูของเธอไมแววไปดอก  อีกครัง้หนึ่งที่พ่ี
กลาวย้ําใหเธอท้ังสองไดทราบตามตรงดีกวาท่ีจะทรยศตอถอยคําภายหลังวา  พ่ีไมอาจจะรวมงานใดๆ  ที่เปน
ปรปกษกับชนชาติอารยันได  และขอปลีกกายออกพนจากสิ่งนี้โดยเด็ดขาด”  
  ...ทัสสยจุองดวงพักตรของพระเชษฐาใหญ...”เจาพี่ เคราะหกรรมอันใดหนอทําใหเราท้ังสาม
ตองพลัดพรากกัน..”   
  “ทัสสยุนองรัก พ่ีมิถือในส่ิงท่ีเวชยนัตไดแสดงไปแลว แลพีม่ิอาจจะจบัอาวุธเคียงคูกับเธอทั้ง
สองขับเคี่ยวชนเผาอารยันได  แตเธอแลเวชยันตจงตอสูเถิด ตอสูเพือ่ลางแคนเพื่อชนกชนนีแล  เพื่อชนเผาพันธุ 
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มันเปนการสมควรอยางยิ่ง ลากอน ทัสสยุ ..ขอใหเธอแลเวชยันตพึงรําลึกเสมอวา ทุษยันตเปนพี่ของเธออยูเสมอ
โดยไมเปลี่ยนแปลง แลพี่จะมมิีวันฆานองทั้งสอง แมวาโดยการยึดมัน่เชนนี้จะเปนเหตุใหพี่ตองสูญเสยีหมดทุกสิ่ง 
แมกระทั่งชีวิตก็ตามที..”     
       จากบุคลิกลักษณะนํามาสูลักษณะนสิัยของทุษยันตเรื่องยึดมั่นในสัจจะ และคําสัตยปฏิญาณ  
ทุษยันตจงึเปนบุรุษผูทีจ่ะเปนผูนําที่ดี มีจิตใจท่ีเข็มแข็ง และเปนบุคคลที่มอีุดมการณของตนเองในการดําเนิน
ชีวิต กลาที่จะเผชิญปญหาและทําใหสําเรจ็  
 

    ประการที่สอง ทุษยันตเปนผูมีความกตัญรููคณุ จากเหตุการณตอนท่ีภิงคะ กับทุษยันต
เดินทางออกจากกรุงกบิลพัสดุไปสูอาณาจักรของพระเจาพิษณมุหาราช เพื่อถวายบรรณาการและปฏญิาณตนตอ
เครือจักรพรรดิพิษณุ ระหวางทางทุษยันตแวะไปสักการะพระแทนท่ีเคยเปนที่แสวงบณุยของทานผูทรงศีล และ
มักจะไประลึกถึงพระคุณของทานสุภัททะอยูเสมอ ดังความวา(พนมเทียน (นามแฝง), 2552, หนา 175-176)  

 “..แทนศิลาใตรมพญารัง..อันเปนอาสนะแหงการแสวงบุณยของทานผูทรงศีลสุภัททะซึ่งได
เสร็จสูสวรรคครรไลลวงลับไปแลวแตขวบปปลายแตกระนั้นคงทิ้งพระแทนไวใหเหลือเปนรอยวิปโยคอาลัยแกราง
ซึ่งยืนมาซึมเซาหนวงจิตรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณลนเกลาของนักบุญผูยิ่งใหญซึ่งเปนองคบุพการีมาแตเยาว
รางนั้นอยูในภูษาทรงวรรณะกษัตริยเผาอารยัน “...เมื่อวัยเยาว ขาเห็นแตพระอัยกาสุภัททะเปนเหมือนบิดา    
ฟูมฟกขา สั่งสอนศิลปะวิทยาการทั้งสรรพอาวุธยุทธพิชัย แลพระเวทเรื่องรณครบตามสภาพของชายชาตรีมา
ตั้งแตขายังชันษานอยๆ ยังสภาพอันเปนหิมพานตพนาเวศแหลงนี้”  

 “ภิงคะ!” เอยเรียกทหารสนิทขึน้แผวๆ “ขามิอยากจากอาสนะของพระอัยกาเจาไปเลย มัน
ทําใหขาอบอุน..ใหแกขาเหมือนทุกครั้งท่ีขามาเฝา ขาอยากอยู ณ ทีน่ี้ตลอดคืน” 

 “โอ..มิไดดอกพระเจาขา..มันสมควรแกเวลาแลวในการท่ีพระองคมาเยี่ยมเยือนสถานท่ีนี้ ซึ่ง
ไดรับบรมราชานุญาตจากพระชนกในทุกรอบคืนวันเพ็ญ” 

     

 จากบุคลิกลักษณะและอุปนิสัยของทุษยันตเรื่องความกตัญูรูคณุ จึงเปนแบบอยางของบุรุษที่มี  
ความกตัญูรูคณุ และยังมีความเมตตาตอเพื่อมนุษย อันเปนบุคลิกลักษณะของบุคคลในอุดมคติที่สังคมตอง 
การ 

 

      ประการที่สาม อุปนิสยัดานปลอยวาง การเขาใจชีวิต จากเหตุการณตอนท่ีทุษยันตไดรับบญัชาจาก
พระเจาพิษณุมหาราชใหเปนจอมทัพอารยันทําศึกกับนครศลิาวดี  วชัระเฝาสังเกตทาทางและสหีนาของทุษยันต
ในระหวางการบทสนทนา  ทุษยันตกลาวกับวัชระวาศึกสงครามที่กอขึ้นเพื่อยืนยันความย่ิงใหญนั้นเปนความโง 
เพราะมนุษยทุกคนไมมีเกิด โตแกและก็ตาย เนื่องจากการแสดงความคิดของทุษยันตตอการทําสงคราม และ  
การแสดงพฤติกรรมทีม่ีตอขุนพลวัชระ ช้ีใหเห็นความคิดของตัวละครดานปลอยวาง การเขาใจชีวิตวาเปนอนิจจัง
ไมเที่ยง ดังความวา( พนมเทียน (นามแฝง), 2552, หนา 2397) 

 ทุษยันต “ หามิได ขาพระบาทมิไดหมายถึงวา จะบังเกิดความขลาดกลัวตอศกึ..หรือคิดถึง
ความตายของตัวเองอยางใดท้ังสิ้นขาพระบาทเปนนักรบ...”   

 วัชระ “ในอนาคตอันใกล เราทุกคนจะเขาสูการประจัญบานแลว แลในคร้ังนี้ ทานเจรจาเปน
ที่แปลกโสตขานัก..” 

 
 ทุษยันต “กาลเวลาทีผ่านพนไป ใหสิ่งที่ใหมแปลกมาสูเรา ถามิโงงมลงไปอีก ก็อาจจะฉลาด 
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เพิ่มขึ้นเมื่อวัยหนุมฉกรรจแขนท้ังสองของขาพระบาทควงหอกแลแกวงดาบรวดเร็ว..ยามนั้นขาพระบาททระนง
ตนวาฝมือเกงกลาสามารถเหนือนักรบทั้งหลายในแผนดิน ..ครั้งแลวกาลไดสะดับมาผันความฉกรรจของขามาสู
ความชราอันรวงโรย  ..แนแลว ! สิง่ท่ี ปรากฏการณธรรมดาแหงโลก เมื่อมีความเจรญิก็ยอมมีความเสือ่ม แลเมื่อ
มีการเกดิก็ยอมมีการดับ ทําใหขาพระบาทเริม่คิดไดวา มมิีสิ่งใดแนนอนจีรังยั่งยืนเหมือนเชนมนุษยคดิ แลมั่น
หมายดวยความลําพองใจทุกสิ่งทุกอยางมีเพดานแหงความสูงสุด  ครั้งเมื่อบรรลุถึงเพดานน้ันแลว มีอยูเพียงสอง
นัย..สถิตอยู ณ เพดานสูงน้ันหรือมิฉะนั้นก็ลดต่ําลงมา จะพุงขึ้นอีกมิได” 
     จากบุคลิกลักษณะและนิสัยของทุษยันต คือการเตือนสติใหรูจักการเดินทางสายกลางถือสันโดษ  
เสนอมุมมองชีวิตทีต่องการความสขุที่แทจริง ความสมหวังของมนุษยเกิดข้ึนจากท่ีมนุษยรูจักพอ รูจักประมาณ
ตน  
      ประการที่สี่ ทุษยันตมลีักษณะอุปนิสัยเปนผูที่มีความเมตตาปรานี  ไมอาฆาตจองเวรแมแตคูกรณ ี 
ซึ่งอาจเปนเพราะไดรับการอบรมเลี้ยงดูจากสุภัททะนักบญุ เชน  ยอมขอพระราชทานโทษจากพระเจาพิษณุ
มหาราชใหแกอัสสกัณฑซึ่งเปนศัตรู ดังความวา (พนมเทียน (นามแฝง), 2552, หนา 1151-1153) 
  ...อัสสกัณฑทอดพระเนตรเห็นวาระสุดทายแหงพระชนมชีพแลว  โดย   พระแสงอาญาสิทธ์ิ
เลมนั้น ชะงักตะลึงน่ิงกายแข็งทื่ออยูกับที่ แตแลวขัตตยิมานะกษตัรยิ ประกอบกับความอัปยศอดสู พระทัย ทํา
ใหตัดสินใจเด็ดขาด เอื้อมพระหัตถจับดามพระแสงหมายจะปลงพระชนมตนเอง ...แตกอนท่ีพระแสงเลมนั้นจะ
ถูกกระชากออกจากพ้ืน ..ทุษยันตแหงกบิลพัสดุ...ก็เอื้อมพระหัตถมากระชากไป...พรอมกับกราบทูลขึน้ดวยสุ
รเสยีงอันชัดเจน แชมชา  

 ทุษยันต “อาญามิพนเกลาเดชะ เกลาหมอมฉันทุษยันตแหงกบิลพสัดุขอกราบทูลขอ
พระราชทานอภัยโทษใหแกจอมทัพอัสสกัณฑ...” 

 

    จากบุคลิกลักษณะและนิสัยความเมตตาปราณีของทุษยันต เสนอคุณลักษณะในความเชื่อมั่นของ
การอยูรวมกันในสังคมดวยความเมตตา ใชศีลธรรมเปนเกราะของความดีงาม และคนทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไดทั้งดานดีและดานเลว  ทุกชีวิตมีการดิ้นรนตอสูเพื่อการอยูรอดในสังคม   
     ประการสุดทาย ความเสียสละ เปนลักษณะนิสัยที่ปรากฏเดนชัดของทุษยันต เนื่องจากเปนผูมี
ความเห็นใจผูอื่นมาก ทั้งยังเปนผูที่ยึดมั่นในสัจจะทําใหทุษยันตตัดสินใจตัดศีรษะของตนแทนศีรษะของเวชยันต 
เพราะไมสามารถปฏิบัตติามความในสารทีพ่ิษณุมหาราชไดสั่งใหสงศีรษะของเวชยันตชนชนมิลักขะผูเปนศัตรู  
ดังท่ีเวชยันตไดอธิบายความโศกเศราเสยีใจของตนใหแกทัสสยุ ดังความวา ( พนมเทียน (นามแฝง), 2552, หนา 
2644) 
  “เมื่อเหตุการณไดผานพนมาแลว ความจริงจึงปรากฏวา..พิษณมุีโองการลับมายังทุษยันตให
ตัดศีรษะพ่ีสงไปให เวลาสดุทายน้ันเอง ท่ีเจาพี่ทุษยันตตัดสินพระทยัเด็ดขาด ปลดปลอยพ่ีเปนอสิระไป เพื่อเปด
โอกาสใหมลิักขะ แลยอมตัดเศียรตนเองสงไปใหพิษณมุหาราชแทน..” 
    จากบุคลิกลักษณะและนิสัยเปนผูเสยีสละของทุษยันต  เนื่องจากความตายของทุษยันต ถือเปน   
การยอมเสียสละชีวิตเพ่ือรักษาสจัจะ และตอบแทนความกตัญูกตเวทีทีทุ่ษยันตมีใหตอชนเผาอารยัน และ  
ความจงรักภักดีตอชาติกําเนิด นอกจากน้ีทุษยันตเลือกใชการสละชีวิตเพ่ือแสดงความนัยของพี่ชายใหแกเวชยันต 
ช้ีใหเห็นความคิดของทษุยันตที่เปยมไปดวยความกรุณา คณุลักษณะของตัวละครถือเปนการนําเสนอลักษณะของ
ผูที่สามารถเปนแบบอยางของผูที่เสียสละ ยังแฝงคติสอนใจทั้งที่เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตของมนุษยเห็นไดจาก
ลักษณะของตัวละครที่ผูแตงสรางใหทุษยันตเปนแบบอยางความดี ตวัละครเองยังมีบทบาทในการอบรมสั่งสอน
ศีลธรรมแกผูอื่นอยูเสมอในโครงเรือ่งศิวาราตรี  
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อภิปรายผลวิจัย 
 ผูวิจัยพบความสําคญัของความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพภายนอกและบุคลิกภาพภายในของตัว
ละครในนวนิยายเรื่องศิวาราตรี  เปนท่ีนาสังเกตวา บุคลิกภาพภายนอกและบุคลิกภาพภายในของตัวละครใน  
นวนิยายเรื่องศิวาราตรมีีความสอดคลองและสนับสนุนซึ่งกันและกนั  กลาวคือ หากเปนตัวละครฝายดี ก็มักจะมี
รูปลักษณภายนอกท่ีดี มเีสนห ฯลฯ ที่ทําใหผูอานจินตนาการถึงพฤติกรรม หรือการปฏิบัตตินในทางดีของตัว
ละครได ซึ่งการวิเคราะหตัวละครทุษยันตครั้งน้ี ปรากฏคุณลักษณะของตัวละครทีแ่สดงความเปนบุรษุในอุดมคติ
ในการศึกษาขอมูลจากนวนิยายเรือ่งศิวาราตรี คอนขางหลากหลาย และครอบคลุมในขอบขายอันกวาง 
 จากการศึกษาลักษณะของตัวละครที่มีความเปนบุรุษในอุดมคติ เปนภาพสะทอนหรือมุมมองที่
ปรากฏในตัวบท แสดงถึงพฤติกรรมของชีวิตมนุษยในวรรณกรรม โดยสามารถแบงเปน 8 ประเภท คือ ดาน
สังคม ดานชีวิตมนุษย ดานศีลธรรมชีวิต เกี่ยวกับเพศหญิง เกี่ยวกับเพศชาย เกี่ยวกับชนช้ัน เกี่ยวกับธรรมชาตมิี
ผลตอบคุลิกภาพมนุษย และ ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งเหนือธรรมชาต ิ
 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
    การวิเคราะหตัวละคร จากการศึกษาคุณลักษณะของตัวละครที่แสดงความเปนบุรุษในอุดมคติ ผูวิจยั
สามารถนําไปศึกษาในวรรณกรรมนวนิยายเรื่องอ่ืนตอไป 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
    ควรศึกษานวนิยายเรื่องศิวาราตรี ของพนมเทียน ในดานการนําเสนอบทสนทนาของตัวละคร เพื่อ
แสดงใหเห็นถึงการสรางความเช่ือมโยงของบทสนทนาท่ีดีกับกลวิธรการแตงนวนิยายของ พนมเทียน 
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