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คําพิพากษา : กลวิธีการนําเสนอความขัดแยง 
Khampipaksa : Presentation Technique of Conflicts 

สุริยา คํากุนะ* 
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บทคัดยอ 
บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากลวิธีการนําเสนอความขัดแยงของตัวละครในนวนิยายเรื่อง คําพพิากษา  
โดยศึกษาขอมลูจากนวนิยายรางวลัซีไรท ประจําป 2525 เรื่อง คําพิพากษา ของชาติ กอบจิตติ  ผลการศึกษา
พบวา นวนิยายเรื่อง คําพิพากษา ใชกลวิธีในการนําเสนอปญหาความขัดแยงของตัวละครทั้งหมด 5 ประเด็นคือ 
1. กลวิธีการนําเสนอผานโครงเรื่อง ผูเขียนใชเงื่อนไขทางสังคมคือการประพฤติผิดประเวณีเปนปมความขัดแยง
ระหวางตัวละครเอกกับชาวบานจนทําให ฟก ตองถูกสังคมประณาม ดูถูกเหยียดหยามและตองใชชีวิตเหมือนคน
อนาถาไรญาติมติรเปนที่นาเวทนา 2. กลวิธีการนําเสนอผานตัวละคร ผูเขียนกําหนดใหตัวละครมีการ
เปลี่ยนแปลงบทบาทและพฤติกรรมจากภาพลักษณที่ดเีปลี่ยนเปนคนไมดี ซึ่งการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมของตัว
ละครดังกลาวนํามาสูความขัดแยงระหวางตัวละครกบัผูอื่นและสังคม 3. กลวิธีการนําเสนอผานบทสนทนา 
ผูเขียนใชบทสนทนาเลาถึงพฤติกรรมการกระทําของตัวละครและลักษณะนิสยัของตัวละครรวมถึงบทสนทนาท่ี
แสดงความดูหมิ่นเกลียดชังและในเชิงตําหนิตอพฤติกรรมของตัวละคร 4. กลวิธีการนําเสนอผานแกนเรือ่ง 
ผูเขียนแสดงแนวคิดเรื่อง กรรม วาเปนสาเหตุที่ทําใหชีวิตของตัวละครคือ ฟก ตองประสบกับชะตากรรมที่นา
สงสารและสุดทายตองเสียชีวิตอยางอนาถาไรคนสงสารและเห็นใจ 5. กลวิธีการนําเสนอผานน้ําเสียงของผูแตง 
ผูเขียนแสดงความคดิเห็นเรื่องเพศวาเปนสิ่งท่ีไมควรแสดงออกในท่ีสาธารณะเพราะไมเหมาะสมและการประพฤติ
ผิดประเวณีก็เปนสิ่งนารังเกียจ ผูที่ลุมหลงในกามารมณมักเสื่อมจากทรัพยสมบตัิและเกียรติยศช่ือเสยีง 
 

คําสําคัญ :  คําพิพากษา / กลวธิีการนําเสนอ / ความขัดแยง 
 

 
          *นกัศึกษาประจําหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา 
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ABSTRACT 
This paper aimed to study presentation Techniques on conflicts of characters in the novel  
‘Khampipaksa’ written by Chart Korbjitti, the S.E.A. Write Award Winner of  2525 (1982). Finding 
revealed that the author of novel ‘Khampipaksa’ used 5  presentation Techniques; 1) through 
plot by using social condition, sexual misconduct as the conflict between Fak, the character 
and villagers and this is conducive for being insulted by the society and  lives  I the helpless 
and miserable condition without relatives, 2) through characters by having characters change 
their role and behavior from positive to negative and this change leads to conflicts between 
character ,others and society, 3) through dialogues by using dialogues telling character’s acts 
and habits including dialogues that express invectives and hatred including blaming speech 
over character’s behavior,4) through themes using a concept of Karma as the cause in ruining 
Fak,the character to face with pathetic  fate and ultimately ends up with death in tragedy, and 
5) through the writer’s tone that expresses about sex  that should not be acted in the public 
because it is inappropriate and sexual misconduct is disgusted behavior and those who 
indulge with sensual pleasure will be in ruin state from wealth, honor and fame. 
 

Keywords : Khampipaksa / Presentation Techniques / Conflicts 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
คําพิพากษา เปนนวนิยายสะทอนสังคมที่ถายทอดผานตัวละครในเร่ืองซึ่งสมมติขึ้นเหมือนนวนิยายท่ัวๆ 

ไป ซึ่งเปนเรื่องแตง มตีัวละคร มักใชกลวิธีท่ีทําใหผูอานแลเห็นไดงายวาไมใชเรื่องจริงเปนเรื่องสมมติแมจะแตง
เรื่องของบุคคลท่ีมีชีวิตอยูจริงๆ ก็จะทําใหผูอานรูวาไมไดเขียนจากเร่ืองจริง แตวิธีเจรจาของตัวละครในเรื่องจะ
เลียนแบบชีวิตจริงมากที่สดุ นิยมใหเปนไปตามฐานะ ตามวัยและพยายามวาดภาพใหเห็นอาการกิริยาของตัว
ละครใหชัด ม.ล.บญุเหลือ เทพยสวุรรณ (2517, หนา 113) นวนิยายนาสนใจเพราะการเลาเรื่องที่ชวนติดตาม
โดยผูเขียนตองใชกลวิธีในการเลาเรื่องหรือนําเสนอที่หลากหลาย กลวิธีคือการกระทํา “อยางไร”จึงจะใหเนื้อ
เรื่องดําเนินไปตามโครงเรื่องที่ผูกไวโดยใชองคประกอบตางๆแสดงเรือ่งราวชีวิตตัวละครออกมาหรืออาจจะ
เรียกวา ลลีา (Style) ก็ได ยุรฉัตร  บุญสนิท (2538, หนา 101) การนําเสนอนวนิยายแตละเรื่องของผูเขียนผาน
องคประกอบตางๆ มผีลทําใหผูอานไดรับอรรถรสและทําใหเชื่อไดวาเรื่องที่อานเปนเรื่องจริง ตัวละครมีตัวตน
จริงๆ โดยนําเสนอผานองคประกอบ 6 องคประกอบคือ โครงเรื่อง ตัวละคร บทสนทนา ฉากหรือบรรยากาศ 
ทัศนคติของผูประพันธและทํานองแตง สมพร  มันตะสตูร (2525, หนา 96) กลวิธีการนําเสนอนวนิยายเรื่อง   
คําพิพากษา จึงนับวามีความสําคญัที่จะเลาถึงเหตุการณหรือเรื่องราวของตัวละครใหสมจริงนาติดตามและ
สามารถดึงดูดความสนใจของผูอานได 
 จากท่ีกลาวมาท้ังหมดจะเห็นไดวา กลวิธีการนําเสนอนวนิยายหรือการเลาเรื่องโดยผานองคประกอบ
ตางๆ ของนวนิยายไทย เชน โครงเรื่อง แกนเรื่องและตัวละคร เปนตน เปนรูปแบบการนําเสนอท่ีดึงดดูความ
สนใจของผูอานทําใหเกิดอารมณคลอยตามและมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นตอเรื่องราวหรือตอพฤติกรรม
ของตัวละครในดานการสะทอนสภาพสังคม วิถีชีวิตของตัวละครและยังทําใหเกิดความสนุกสนานตื่นเตนแก
ผูอานไดอยางดีผานกลวิธีการนําเสนอความขัดแยงของตัวละครในรปูแบบตางๆ โดยผูวิจยัเลือกศึกษาวิเคราะห
กลวิธีการนําเสนอความขัดแยงของตัวละครในนวนิยายเรื่อง คําพิพากษา ซึ่งการศึกษานวนิยายเรื่อง คําพิพากษา
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ในประเด็นกลวิธีการนําเสนอความขัดแยง จะทําใหเห็นปญหาความขัดแยงระหวางตัวละครเอกกับตัวละครอื่นๆ 
และความขดัแยงระหวางตัวละครกับสภาพสังคม วิถีชีวิต จารีตประเพณีวัฒนธรรมและความเช่ือของสังคมได
เปนอยางด ี
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวตัถุประสงคเพื่อศกึษากลวิธีการนําเสนอปญหาความขัดแยงของตัวละคร 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตเน้ือหา 
 กลวิธีการนําเสนอความขัดแยงของตัวละครในนวนิยายไทยโดยศึกษาจากกลวิธีการนําเสนอผานโครง
เรื่อง ตัวละคร บทสนทนา แกนเรือ่งและน้ําเสยีงของผูแตง 

แหลงขอมูล 
ผูวิจัยศึกษาขอมลูจากนวนิยายรางวัลนวนิยายดีเดนแหงชาติ ป 2524 รางวัลซไีรท ป 2525 เรื่อง     

คําพิพากษา ของ ชาติ กอบจิตติ (ฉบับพิมพครั้งท่ี 40, ป พ.ศ. 2548 โดยสํานักพิมพสายสงศึกษิต : 
กรุงเทพมหานคร) 
 

กรอบแนวคิดและทฤษฎี 
 กรอบแนวคิดในการวิจยัครั้งนี้ ผูวิจัยใชทฤษฎีหลักโดยประยุกตใชกรอบแนวคิดของ Dahrendorf, Ralf 
(1959, หนา 89) ซึ่งไดเสนอแนวคดิทฤษฎีความขัดแยงออกเปน 2 รูปแบบคือ ความเขมขนในความขัดแยง 
(Intensity of Conflict) และความรุนแรงของความขัดแยง (Violence of Conflict) และทฤษฎีรองผูวิจัยใช
กรอบแนวคิดของกุหลาบ มลัลิกะมาส (2522, หนา 102)  ท่ีกลาวถึงการศึกษาพฤติกรรมของตัวละคร คือ   
ความขัดแยงท่ีเกิดขึ้นระหวางตัวเอกของเรื่องกับคูกรณี คูตอสู หรือบุคคลอ่ืน ความขัดแยงท่ีเกิดจากสิง่แวดลอม
ซึ่งเปนสิ่งตอตานบีบบังคับมนุษยจากอํานาจภายนอก และความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนระหวางตัวเอกของเรื่องกับ
ตัวเองอาจเปนความขัดแยงภายนอกดานอารมณและศีลธรรมซ่ึงมนษุยตอสูกับตนเองและจําเปนตองตัดสินใจ
อยางใดอยางหน่ึง บางครั้งชนะบางคร้ังก็พายแพ 

ในดานกลวิธีการนําเสนอ ประยุกตใชทฤษฎีของเจือ สตะเวทิน (2517,หนา 238-239) คือวิธีการ
ทางการประพันธ ไดแก โครงเรื่อง ตัวละคร บทสนทนา แกนเรื่องและน้ําเสียง เปนเครื่องมือในการวิเคราะห
ขอมูลโดยจะวิเคราะหในประเด็นกลวิธีการนําเสนอแนวคิดและองคประกอบของนวนิยายเร่ืองคําพิพากษา 
 

ผลการวิจัย  
เจือ  สตะเวทิน (2517, หนา 238-239) ไดแบงองคประกอบของนวนิยายออกเปน 6 ประการคือ 

โครงเรื่องและเนื้อเรื่อง ตัวละคร บทสนทนา ฉากและบรรยากาศ แกนเรื่อง และน้ําเสียง ทรรศนะ คานิยมและ
ทัศนคติ  ซึ่งเปนแนวทางในการวิเคราะหกลวิธีการนําเสนอนวนิยาย เพราะการวิเคราะหนวนิยายแตละเรื่อง
จะตองวิเคราะหจากองคประกอบของนวนิยายเปนสําคัญเพ่ือแสดงใหเห็นวานวนิยายแตละเรื่องผูเขียนมี
วัตถุประสงคอยางไรในการนําเสนอเร่ืองราวโดยผานองคประกอบตางๆ เชน การลําดับเหตุการณวาดําเนินไป
อยางไรผานโครงเรื่อง การวิเคราะหลักษณะนิสัย พฤติกรรมของตัวละคร บทสนทนาของตัวละคร ฉากและ
บรรยากาศในเรื่องที่มีความสัมพันธกับความเปนจริงความสมจริง การสรุปเพื่อบอกวานวนิยายเรื่องดังกลาวมี
ประเด็นหลักอยางไรผานแกนเรื่องและสดุทายสิ่งที่ผูเขียนตองการสื่อแนวคิดและประเด็นสาํคัญใดกับผูอานผาน
น้ําเสียงของผูแตง ทรรศนะ คานิยมและทัศนคติของผูเขียน จากการศึกษากลวิธีการนําเสนอความขัดแยงของ  
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ตัวละครในนวนิยายเรื่อง คําพิพากษา พบกลวิธีในการนําเสนอความขัดแยงท้ังหมด 5 ประเด็นคือ กลวิธีการ
นําเสนอผานโครงเรื่อง กลวิธีการนําเสนอผานตัวละคร กลวิธีการนาํเสนอผานบทสนทนา กลวิธีการนาํเสนอผาน
แกนเรื่อง และกลวิธีการนําเสนอผานนํ้าเสียงของผูแตง ดังนี ้

1. กลวิธีการนําเสนอผานโครงเรื่อง (Plot) 
    โครงเรื่องคือการลําดับเหตุการณหรือเรื่องราวใหดําเนินไปตามทีผู่เขียนตองการเพ่ือใหเกิด   

ความตอเนื่องในการนําเสนอนวนิยาย ชวนใหนาติดตามและเร่ืองราวมีความนาต่ืนเตนหรือเปนการบอกผูอานให
ไดรูวาจะเกดิเรื่องราวอะไรข้ึนกับตัวละครในนวนิยายเรื่องหน่ึงๆ สมพร  มันตะสูตร (2525, หนา 96) กลาววา 
โครงเรื่องของนวนิยายเปนเคาโครงที่ผูประพันธวางไวเปนแนวทางในการดําเนินเรื่อง กําหนดจุดมุงหมาย 
เหตุการณและปญหาขอขัดแยงตางๆ ของเนื้อเรื่องและตัวละครไวแนนอน จากเรื่องคําพิพากษาผูเขียนไดสราง
โครงเรื่องใหเกดิความขัดแยงข้ึนตอตัวละครเอกของเรื่องคือ ฟก ซึ่งเปนจุดเริม่ตนของความลําบากและการสญู
สิ้นความดีงาม ความเคารพนับถือและกลายเปนความลมเหลวในการดําเนินชีวิตของ ฟก ในที่สุด ดังตวัอยาง 
 

“คนในตําบลตางพากันวิพากษวิจารณซึ่งแลวแตวา ใครผูนั้นจะมีความในใจอยางไรกับเร่ือง       
กามพิเรนเรื่องนี้ เขาลือกันวาไอฟกไดแมเลี้ยงเปนเมียเสียแลวหลังจากท่ีพอมันตายไดไมถึงเดือน บางเสียงยัง
เสรมิเตมิวา ท้ังคูรวมกันสวมเขาใหตาฟูกอนท่ีแกยังไมไดลงนอนในโลงเสียอีก ดูอสีมทรงมันสิ บึ้บบ้ับข้ึนเปนกอง 
ไอฟกนะผอมแหงยังกะผีตายซาก” (ชาติ กอบจิตติ, หนา 9) 
 

 เพราะขาวลือวา ฟกไดแมเลี้ยงคือนางสมทรงเปนเมียทําใหชาวบานมีความรูสึกวา ฟก เปนคนไมดี 
อกตัญูตอพอของตนเอง ทําใหไมไดรับความเคารพนับถือหรือยําเกรงจากชาวบานแคนั้นยังไมพอ ฟก ยังถูก
ชาวบานนินทา ดูหมิ่นเหยยีดหยามใหไดรับความเสื่อมเสีย ผูเขียนใชเงื่อนไขทางสังคมดานศลีธรรมเพราะการ
ละเมิดศลีขอสามคือการประพฤติผิดประเวณีของตัวละครเอก เปนปมความขัดแยงระหวางฟกกับชาวบานจนทํา
ให ฟก ตองถูกสังคมประณามและถูกบีบคั้นใหโดดเดี่ยวอยูคนเดียวอยางนาสงสาร 
 ในขณะที่ชาวบานตางเอือมระอากับพฤติกรรมของ ฟก ตามท่ีตนเองเช่ือและเขาใจวา ฟก ไดทําผิด
ศีลธรรมอยางนาอับอายท่ียากจะอภัยใหไดและไดรวมกันยดัเยียดความผิดท้ังหมดใหกับ ฟก โดยไรขอสงสัย   
นางสมทรงก็มสีวนในการสรางมลทินแก ฟก ดวยเชนกันเพราะนางเองเปนคนประกาศใหทุกคนไดรูวา ฟก คือ
สามีของนาง จนทําใหคนอ่ืนๆ เชื่อตามที่นางพูดไปดวย ดังตัวอยาง 
 

“อยามายั่วผัวฉันนะ สาวละมัยเลอืดขึ้นหนาตอกกลับวาไปหลายคําสงครามร่ําๆ จะประกาศขึ้นท่ีหนา
ตะเกียงแกสอยูแลวถาฟกไมลากมายสมทรงออกมา แตมายสาวตะโกนไลหลังเสยีงดังลั่นไปวา เออ ถ่ัวตมไอฟก
มันไมชอบกินหรอก ลาํพังถั่วปากอาของมึงมันก็ยัดเขาไปไมหมดอยูแลว คืนน้ีเองจึงเปนคืนประกาศวา ลูกเลีย้ง
กับแมเลี้ยงไดกลายเปนผัวเมยีกันแลวจากปากของมายสมทรงเองโดยประกาศผานสาวละมัยซึ่งมีอารมณโกรธ
รวมเขาไปดวย” (ชาติ กอบจิตต,ิ หนา 10-11) 
 

นอกจากน้ีผูเขียนยังไดแสดงกลวิธกีารนําเสนอความขัดแยงผานโครงเรื่องโดยเลาผานชีวิตและ
พฤติกรรมของฟกและความรูสึกของคนท่ีอยูรอบๆ ตัวของฟกที่มีสวนในการกําหนดใหชีวิตของฟกตองจมดิ่งสู
ความโดดเด่ียวและถูกเกลียดชัง ดังตัวอยาง 
 

“ฟกมีอาชีพเปนภารโรง อาชีพซึ่งตกทอดมาจากพอ คลายกับวาเปนมรดกช้ินหนึ่งที่พอมอบไวใหกอนท่ี
จะสิ้นลมหายใจ แตก็ยังมีคนเหน็บแนมลับหลังวา มันเลยเหมามรดกของพอมันหมดรวมทั้งเมียพอมันดวย     
เสียแรงบวชเรียนมาตั้งนาน เขาจึงกลายเปนคนอกตัญไูมรูถึงคุณบดิา เพื่อนฝูงเคยคบหาคอยเลือนหายหรือแม
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พระสงฆองคเจาก็ไมยอมนั่งคุยดวยนานๆ เหมือนเมื่อกอน ฟกคลายกับถูกตัดขาดออกจากสังคมในตําบลแตไม
เชิงทีเดียวนักยังมีการพูดคุยกันสองสามคําในกรณีที่เลีย่งไมไดจริงๆ ยิ่งนานวันโลกของฟกย่ิงวาเหวเด่ียวโดด
เหมือนอยูคนเดียวในตําบล ตอสายตาของคนอ่ืนท่ีมองมาน้ันแฝงเรนอยูในทีของการดูถูกเหยียดหยาม ในน้ําเสียง
ที่ลองมากระทบหูหวนกระดางเหมือนคนพูดไมเต็มใจถอยคําเยาแหยมีความหมายก่ึงเยาะเยย” (ชาติ กอบจิตติ, 
หนา 12) 
 

จากตัวอยางผูเขยีนไดเลาสภาพความเปนอยูของฟกที่แสดงใหเห็นวามีฐานะยากจนและถูกจดุชนวน
แหงความขัดแยงเกลยีดชังดวยความเขาใจผดิและการถูกซ้ําเติมจากชาวบานเพียงเพราะเขาใจผิดวาฟกไดแม
เลี้ยงเปนเมียจึงทําใหเรื่องดังกลาวกลายเปนเหตผุลสําคัญที่ทําใหฟกถูกสังคมพิพากษาใหเปนคนผดิ อกตัญูทั้งที่
ความจริงฟกไมไดเปนอยางที่ทุกคนเขาใจแตฟกตองทนอยูกับสังคมที่มีแตคนคอยดูถูกเหยียดหยาม ทุกคนท้ิงให
ชีวิตของฟกตองโดดเดี่ยว ไมมีใครเห็นใจ ไมมีใครสงสารขณะเดียวกันทุกคนก็พรอมท่ีจะซ้ําเติมฟกอยูตลอดเวลา 

จากการศึกษากลวิธีการนําเสนอความขัดแยงผานโครงเรื่องในนวนิยายเร่ือง คําพิพากษา พบวา
ผูเขียนใชเงื่อนไขทางสังคมคือการประพฤติผิดประเวณี ผิดจารีตประเพณีของตัวละครเอกเปนปมความขัดแยง
ระหวาง ฟก กับชาวบานจนทําให ฟก ตองถูกสังคมประณาม ถูกดูถกูเหยียดหยามและบีบค้ันใหโดดเดีย่ว       
อยูคนเดียวอยางนาสงสารโดยมีเพยีงฟกเทาน้ันที่รูวาความจริงไมไดเปนอยางท่ีชาวบานเขาใจ 

2. กลวิธีการนําเสนอผานตัวละคร (Characters) 
      ตัวละครคือผูที่ถูกสมมติขึ้นเพื่อใหดําเนินเรื่องหรือทําใหเกดิเหตุการณตางๆในเรื่อง ซึ่งผูเขียน

พยายามทําใหตัวละครมีความสมจริงมากท่ีสุด เพื่อใหผูอานเช่ือวาตัวละครนั้นมีตัวตนจริง มีความรูสึกดีใจ เสียใจ 
เศราใจไดจริงเหมือนคนท่ัวไป ซึ่งตัวละครในนวนิยายมี 2 แบบคือตัวละครลักษณะเดียวหรือตัวละครแบบแบนมี
ชีวิตความคิดและพฤติกรรมในดานเดียวและตัวละครหลายลักษณะหรือตัวละครแบบกลมซึ่งมหีลายบคุลิกโดย
ผูเขียนจะนําเสนอเหตุการณที่ทําใหตัวละครเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อารมณของตนเองและสามารถทําใหผูอาน
เชื่อตามเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงน้ัน  ตัวละครในนวนิยายจะถูกกําหนดบทบาทโดยผูเขียนอยางชัดเจนวาจะ
ใหเปนอยางไร กลวิธีการนําเสนอปญหาความขดัแยงของตัวละครในเรื่อง  คําพิพากษา ผูเขียนกําหนดใหฟกซึ่ง
ตัวละครเอกของเรื่องเปนคนดี ไรเดียงสาตอเรื่องเพศหรือกามารมณเพราะคดิวาเปนสิ่งนารังเกียจมากกวา      
นาอภิรมยยินดี ดังตัวอยาง 
 

“ฟกไมเคยนึกอยากไปเท่ียวในตัวจังหวัดเหมือนกับหนุมๆ รุนเดียวกนัท่ีไปของแวะกับหญิงหาเงินทาย
ตลาด ไมใชเพราะวาการเดินทางเขาจังหวัดในตอนน้ันยังลําบาก แตเปนเพราะวาโลกของเขาน้ันเต็มเสยีแลวไมมี
ที่วางพอใหเรื่องของสตรีเพศลงไปบรรจุไดอีกและสําหรับตัวเขาเองไมเคยนึกอยากลิ้มรสที่วานั้น แมวาจะเคยฝน
บางนานๆ คร้ังแตเมื่อตื่นขึ้นกลับรูสึกแขยงในกล่ินคาวคลุงของน้ํากาม รีบลุกซักผาแตเชามืด อําพรางรอยดาง
ดวงไวมิใหใครไดลวงรู สําหรับเขาแลวมันเปนเรื่องนาอับอาย” (ชาติ กอบจิตติ, หนา 17) 
 

นอกจากน้ีผูเขียนยังกําหนดบทบาทใหฟกเปนคนดีที่ชาวบานช่ืนชมและเชิดชูใหเปนบุคคลตัวอยาง
เพราะบวชเรยีนหนังสือจนจบนักธรรมชั้นเอกและยังสามารถเทศนและอานใบลานอยางฉะฉานคลองแคลวและ
หวังวาในวันขางหนาสามเณรฟกจะบวชพระและเปนท่ีพึ่งของชาวบานในอนาคต ดังตัวอยาง 
 

“สามเณรฟกคร่ําเครงเลาเรียนทองบนหนังสือเปนท่ีร่ําลือกันในความสามารถ แลวสามเณรฟกกไ็ด
สรางช่ือข้ึนสมความปรารถนาของชาวบานจริงๆดวยการสอบนักธรรมตรี โท เอก ไดที่สนามจังหวัดภายในสามป 
มีพระบางองคเพียรสอบอยูกอนหลายปก็ไมไดเชนสามเณรฟก สามเณรจึงเปนทีร่ักและเอ็นดูของพระและ
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ชาวบานทั่วไป คนแกมาถือศีลในวนัพระที่วัดเมื่อไดฟงสามเณรฟกเทศนตางเพลิดเพลินช่ืนชมไปกับลลีาจังหวะ
ของการอานใบลานอันแตกฉาน พวกชาวบานพากันต้ังความหวังเอาไววา ตอไปในวันขางหนาเมื่อสามเณรฟก
บวชเปนพระก็จะมีพระอาจารยที่เคารพยกยองคูวัดอีกองคหนึ่ง บางคนถึงกับเรียกสามเณรฟกท่ีเลนทีจริงวา
อาจารยฟก” (ชาติ กอบจิตติ, หนา 15) 
 

 แตแลวเมื่อฟกถูกกลาวหาวาไดแมเลี้ยงเปนเมียความดีที่เคยทําเคยสัง่สมมาทั้งหมดก็มลายไปในทันที
เชนกัน ฟก กลายเปนคนท่ีทุกคนรังเกียจ ไมมีใครยอมรับ ไมมีใครคบหาเปนเพื่อน เมื่อสังคมบีบค้ันฟกตองหันไป
ดื่มเหลาและกลายเปนจดุเปลี่ยนของชีวิต พฤติกรรมและบุคลิกภาพของฟกที่เปล่ียนไปเนื่องจากขัดแยงกับสังคม
และถูกสังคมกดดันถูกคนอ่ืนกลาวหาวาเลวตามท่ีผูเขียนไดกําหนดไว ดังตัวอยาง 
 

“เคยคิดมาแลวเปนสิบๆ ครั้ง แตตองพายแพกับความเปนจริง จะเริ่มตนชีวิตท่ีแหงหนไหน อยางไร  
มืดมิดแปดดาน ครั้นจะเหว่ียงนางสมทรงออกนอกทางชีวิตใชวาไมเคยคิดมากอน มันเปนกรรมเปนเวร เคยทํา
เวรกรรมไวเมื่อใดกันเลา ชีวิตนี้เกดิมาปลาสักตัวไมเคยฆา เงินสักเฟองไมเคยลักขโมยใคร ลูกเมียใครกไ็มเคยไป   
เสพสม พูดจาหลอกลวงไมเคยเอย สุรายาเมานั้นอยาวาแตกินเลย มองยังไมอยากมอง ศีลหาขอน้ีถือประพฤติมา
ตลอด แลวทําไมถึงตองรับเวรรับกรรมหรือวาเปนมาแตปางกอน” (ชาติ กอบจิตติ, หนา 59-60) 
 

 จากตัวอยางแสดงใหเห็นวา ฟก รับกรรมทีไ่มไดกอ เปนคนเลวเพราะคนอ่ืนยัดเยียดขอหาให ในที่สุด 
ฟกตองกลายเปนคนขี้เหลา ขาดความนาเชื่อถือจากผูอื่น เพราะสังคมมักซ้ําเติมคนอ่ืนและบีบบังคับใหฟกตอง
เปนเชนน้ัน 
 นอกจากน้ีผูเขียนยังแสดงกลวิธีการนําเสนอปญหาความขัดแยงของตัวละครโดยกําหนดใหตัวละคร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพราะความโลภและความหลงในลาภ ยศ สรรเสรญิ จนทําใหตัวเองถลําเขาสูความหลง
ผิด เห็นแกตัวจนไรคุณธรรมและไรมนุษยธรรม เพราะคิดวาการทําความช่ัวของตนคงไมมีใครรับรูจึงไมเกรงกลัว
ตอผลของความช่ัว ดังตัวอยาง 
 

“งานศพเชนนี้ไมใชงานท่ีแกหวังไว ศพของฟกไมใชเอามาทําเชนนี้ไมใชเอามาทําเพื่อทดลองเตาเผา 
มันควรเปนศพท่ีจดัการทําอยางศพคนอ่ืน อยางงานศพท่ีแทจริงถึงจะไมใหญโตก็ขอใหทําตามประเพณีที่เคยทํา
กันมา ทําเพื่อสงดวงวิญญาณ แผบุญแผกุศลไปใหฟก ไมใชเอามาลองเผาเปนหมเูปนหมาเชนนี้ ลุงไขเฝาเสียใจ
อยูวา แกไดเลือกคนจัดการศพฟกผิดไปเสยีแลว แตกส็ายเกินกวาจะแกไขได สิ่งหนึ่งที่ไดรูกับตัวเองในวันน้ีก็คือ 
ไดมองเห็นครูใหญอยางทะลุปรโุปรง ไดมองเห็นธาตุแทของคนคนน้ี เพิ่งรูวางานนี้ไดถูกวางแผนไวลวงหนาแลว 
และก็สาํเร็จตามขั้นตอนทุกประการ ท่ีเจ็บชํ้ามากท่ีสดุ ก็ตรงที่แกตกเปนเครื่องมือดวยโดยไมรูตัวเลยแตจะบอก
กับใครเลา ใครเลาจะยอมรับฟงเหตุผลของแกเพราะวาการกระทําของครูใหญในครั้งนี้มิใชเรื่องเสยีหาย มันเปน
ผลประโยชนรวมของสวนรวม” (ชาติ กอบจิตติ, หนา 333-334) 
 

 จากตัวอยางผูเขยีนกําหนดบทบาทใหตัวละครคือ ครูใหญ ซึ่งภาพเดิมครูใหญเปนคนดีของสังคมและ
ชาวบานก็ใหความเคารพนับถือ มนี้ําใจคอยชวยเหลือและอุปถัมภฟกตลอดมา แตแลวครูใหญเองท่ีกลายเปนคน
โกงเงินของฟก และยังหาประโยชนจากศพของฟกเพื่อเกียรติยศ ช่ือเสียงของตนเองโดยไมรูสึกละอายใจเพราะ
คิดวาคงไมมีใครรับรูความช่ัวของตน แตความจริงก็ยังมีคนที่สามารถรับรูถึงความช่ัวของครูใหญอยูดนีั่นคือ
สัปเหรอไขน่ันเอง 

จากการศึกษากลวิธีการนําเสนอความขัดแยงผานตัวละครในนวนิยายเรื่อง คําพิพากษา พบวาผูเขียน
กําหนดใหตัวละครมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทและพฤติกรรมจากภาพลักษณที่ดีเปลี่ยนเปนไมดีทั้งที่เกดิข้ึนจาก
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การกระทําของตัวละครเองคือครูใหญและเพราะความเขาใจผิดของตัวละครอื่นคือฟก ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของตัวละครดังกลาวนํามาสูความขัดแยงระหวางตัวละครกับผูอื่นและสังคมทําใหไมไดรับความเคารพ
นับถือและถูกดูหมิ่นดูแคลน 

3. กลวิธีการนําเสนอผานบทสนทนา (Dialogue) 
    กลวิธีการนําเสนอความขดัแยงของตัวละครผานบทสนทนาในนวนิยายเร่ือง คําพิพากษา ผูเขียน

แสดงการโตตอบกันของตัวละครซ่ึงเปนรูปแบบของการเลาเรื่องใหดาํเนินไปไดอยางราบรื่นและบทสนทนายังบง
บอกถึงลักษณะนิสยั รวมท้ังแนวคดิและพฤติกรรมของตัวละครอีกดวยเพราะตัวละครจะแสดงความรูสึกและ
เปดเผยตัวตนที่แทจริงผานบทสนทนาทําใหผูอานรับรูไดวาตัวละครไดเฉลยสิ่งที่ตนเองคิดและกําลังทาํออกมา
ผานบทสนทนาน่ันเอง ดังตัวอยาง 
 

“ไมมี ไมเห็นมีสมดุที่แกวา เอ แกฝากฉันไวแนเหรอะ คดิดูใหดีนะ ไมเอานา เมาแลวก็กลับไปนอน
เถอะ อยามาลอฉันเลนเลย ฉันไมคอยมีเวลา” ครูใหญยังคงพูดดวยน้ําเสียงเรียบ จริงจังและไมมีทาทางลอเลน
กับฟกเลย ฟกใจสั่น เขาออน รูสึกหมดหวังกับเงินของเขาท่ีฝากไว แตอีกใจยังคิดอยูวา ไมจริง ไมจริง เปนไป
ไมไดท่ีครูใหญจะโกงกู “โธ อยาลอผมเลนเลยครับครูใหญ เอามาใหผมเถอะครับ ผมจะไดรบีกลับ” น้าํเสียงของ
ฟกฟงคลายกับออนวอนขอ “ฉันจะลอแกเลนทําไม เสียเวลาฉัน” สหีนาครูใหญเครงขรมึ ฟกคิดวามันชักไมชอบ
มาพากลเสียแลว ครูใหญคงคดิไมซื่อกับเงินของเขาแน “ครูจะโกงผมเรอะ” ฟกถามเสียงจริงจังขึ้นมาบาง “อาว 
พูดใหสวยนะนายฟก ทําไมปากพลอยอยางน้ีละ ฉันบอกแลววาฉันไมเคยรบัฝากเงินแกไว นี่ฉันเห็นวาแกเมานะ 
ถึงไดใจเย็นกับแกอยู เอาละ ถาไมมีธุระอ่ืนก็ไปไดแลว ทีหลังอยาเอาเรื่องบาๆ อยางนี้มาลอฉันเลนอีก ฉันไมชอบ 
จําเอาไว”  (ชาติ กอบจิตติ, หนา 252) 
 

 จากตัวอยางเปนบทสนทนาระหวางครูใหญกับฟก เนื่องจากฟกไดทวงถามเงินท่ีตนเองไดฝากไวกับ
ครูใหญแตครูใหญกลับปฏเิสธวาไมเคยไดรับฝากเงินจากฟกเลยท้ังทีค่รูใหญเปนผูรับฝากเงินและดูแลเงินของฟก
มาตลอดทําใหฟกโมโหและโกรธครูใหญที่โกงเอาเงินของตนเองไปอยางไมละอายใจ ฟกจึงแสดงน้ําเสยีงไมพอใจ
ตอครูใหญและครูใหญเองก็แสดงความไมพอใจดวยเชนกันพรอมยังแสดงอํานาจดวยการสั่งหามฟกพูดถึงเรื่อง
ฝากเงินไวกับตนเองอีกดวย จากบทสนทนาผูเขียนไดเปดเผยตัวจริงของครูใหญวาแทจริงแลวเปนคนไมซื่อตรง
และคอยเอาเปรยีบและหาประโยชนจากฟกมาตลอด 

นอกจากน้ีผูเขียนยังไดนําเสนอบทสนทนาของตัวละครซึ่งเปนการเลาเรื่องเพื่อใหผูอานไดทราบถึง
พฤติกรรมของตัวละครโดยการเลาของตัวละครอื่นซึ่งนับเปนวิธีการดําเนินเรื่องของนวนิยายเร่ือง คําพิพากษา 
และเปนกลวิธีการนําเสนอความขัดแยงผานบทสนทนาของตัวละคร ดังตัวอยาง 
 

“มันติดลึกซะแลว” “สงสัยอีนี่มันเปนฮสิทีเรีย มันชอบย้ิมใหผูชาย” “ก็ไอฟกมันเคยเสียท่ีไหนเลา กิน
เขาไปทีเลยตดิใจ” “ไอหา เปนกูทําไมลงหรอกวะ เมยีพอตัวเองแทๆ” “ไมใชแมมันนี่” “นั่นแหละ ยังไงๆ กูก็ไม
เอา อยางนอยก็ควรกลัวผีพอมันมัง่ ศพยังไมไดเผาเลย” “ลุงแปนพลอยซวยไปดวย ไดดูหนังมัย๊ละ” “ดูกะผี จะ
แพนกบาลมันอยูแลว” “บาปนะ ไปตีมันตอนน้ัน คนกําลังมีความสขุ” “ไอฟกนี่ตอนบวชไมเห็นแววมันจะมาทาง
นี้เลยเนอะ” “ของอยางนี้วาไดที่ไหนเลา มันไมแนหรอก” “ไมรูสวนคนอ่ืนโดนบางหรือเปลา ไมมีใครจับได” 
“นั่นนะสิ ไอหา ขาก็เคยจางมัน” “แปลกนะ ในบานในชองก็มี ไมนาจะมาทําประเจดิประเจออยางน้ี”         
(ชาติ กอบจิตติ, หนา 57-58) 
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 จากตัวอยางบทสนทนาของตัวละครท่ีเลาถึงพฤติกรรมท่ีนาอับอายและนาบัดสีของฟกกับแมเลี้ยงตาม
ความเชื่อและเขาใจของชาวบานเปนการแสดงความรูสึกของตัวละครอื่นๆ ตอพฤติกรรมที่ฟกไดกระทาํและ
แสดงออก นอกจากน้ีบทสนทนาดังกลาวยังแสดงน้ําเสียงของตัวละครอื่นท่ีมีความเกลียดชัง ดูหมิ่นเหยยีดหยาม
ฟกเพิ่มมากข้ึนซึ่งผูเขยีนเลือกใชบทสนทนาของตัวละครแทนการบรรยายหรือเลาเรื่อง 

จากการศึกษากลวิธีการนําเสนอความขัดแยงของตัวละครผานบทสนทนาในนวนิยายเร่ือง คํา
พิพากษา พบวาผูเขียนใชบทสนทนาเลาถึงพฤติกรรมการกระทําของตัวละครและลักษณะนิสยัของตัวละคร
รวมถึงบทสนทนาท่ีแสดงความดูหมิ่นเกลียดชังและในเชิงตําหนติอพฤติกรรมของตัวละครซึ่งเปนรูปแบบการ
ดําเนินเรื่อง 

4. กลวิธีการนําเสนอผานแกนเรื่อง (Theme) 
               แกนเรื่อง คือ สาระสาํคัญที่แฝงอยูในเหตุการณของเรื่องท่ีผูเขียนตองการบอกสิ่งท่ีเปนความจริง
เกี่ยวกับชีวิตและพฤติกรรมของมนุษยในสังคมโดยยึดถือตามวิถีชีวิตและความคุนเคยของมนุษยเปนหลักอางอิง 
กลวิธีการนําเสนอความขัดแยงของตัวละครผานแกนเรื่องในนวนิยายเร่ือง คําพิพากษา ผูเขียนพยายามแสดง
ความคิดเห็นของตนเองผานแกนเรื่องเพ่ือใหผูอานเขาใจในส่ิงท่ีผูเขียนตองการจะบอกวาบทสรุปของเร่ืองหรือ
เรื่องราวชีวิตของตัวละครดําเนินไปตามวิถีของการดําเนินชีวิตของมนุษยในสังคมซึ่งเปนท่ียอมรับและถือปฏิบัติ
กันตอๆ มาตามความคดิของคนสวนใหญในสังคม ดังตัวอยาง 
 

“ยังไมทันบาย ขาวการตายของฟกก็กระจายฟุงอยูท่ัวตําบล เรื่องราวในทางความช่ัวไดถูกขุดคุยข้ึนมา
พูดกันอีกไมมีจบสิ้นและดเูหมือนวาขาวการตายของฟกไมไดนาํมาซึ่งความอาลัยอาวรณ ความเศราเสยีใจมาสูผูที่
ไดรับฟงเลย มันนํามาซ่ึงความยินดีปรีดาสําหรับคนหลายๆ คนฟกตายแลว เขาจึงไมรูวาใครๆ พากันพูดถึงเขา
อยางไร เขาจึงไมทราบวาคนท่ีคดโกงเงินของเขาไปน้ันกลับมีช่ือเสยีงเกียรติคณุเพิม่พูนมากข้ึน เขาจึงไมรูวาศพ
ของเขาไดตกเปนเครื่องมือหาเสียงใหกับคนท่ีเขาเกลียดชัง ในเรื่องช่ัวชาของฟกที่พูดคุยกันน้ันมีความดีของ
ครูใหญปรากฏอยูดวยในการสนทนาแตละครั้ง พวกเขาพากันยกยองครูใหญวาเปนคนดี ไมมีจิตใจพยาบาท
อาฆาตแคนใคร แมวาไอฟกจะเคยดา เคยประจาน ปายรายปายสสีารพัด แตครูใหญก็ไมเคยโกรธเคือง ไมเคยถือ
มาเปนอารมณ ดสูิพอไอฟกตาย ครูใหญยังมีเมตตาเผาศพใหมันอีก ถาครูใหญไมรับปากจะเผาใหมันกค็งตอง
นอนแหงอยูในปาชา ไมไดผุดไดเกดิ ฟกจะรูไหมวา ดวงวิญญาณของเขาก็เปนหนี้ครูใหญอยู” (ชาติ กอบจิตติ, 
หนา 320-321) 
 

 ผูเขียนพยายามสะทอนความคิดและความเชื่อของคนในสังคมที่มักยกยองคนมีเกียรติ มี
ยศถาบรรดาศักดิห์รือมตีําแหนงหนาท่ีการงานในสังคมเปนท่ีเชิดหนาชูตาแกตนเองและวงศตระกลูและใน
ขณะเดียวกันก็พยายามซํ้าเติมคนท่ีขาดโอกาสในสังคมหรือเพียงเพราะบุคคลนั้นเปนชาวบานธรรมดาคนหน่ึง
เทานั้น เชนครูใหญที่โกงเงินของฟกไปโดยไมละอายตอสิ่งท่ีตนเองกระทําแตชาวบานกลับยกยองครูใหญในดานที่
ตนไดเห็นและเช่ือเทาน้ันสวนฟกกลับเปนคนผิดที่กลาวหาวาครูใหญโกงเงินของตนไปเพราะชาวบานไมเช่ือวาฟก
จะมีเงินจํานวนมากฝากเกบ็ไวกับครูใหญ เพราะคิดวาครูใหญซึ่งเปนคนดีจะไมโกหกและเอาเปรยีบใคร 
 

 นอกจากน้ีผูเขียนไดแสดงกลวิธีการนําเสนอความขัดแยงผานแกนเรือ่งโดยพยายามบอกถึงผลของ  
การกระทําท่ีตัวละครไดรับวาสวนหน่ึงเกิดขึ้นมาจากผลกรรมทีต่ัวละครคือฟกไดเคยกระทํามาจึงตองมารับผล
กรรมที่โหดรายและนาเวทนาอยางที่สุด ดังตัวอยาง 
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“พวกชาวบานที่ยืนมองดูตางไดพดูคุยกันถึงเรื่องหนหลัง เรื่องของการประพฤติผิดลวงประเวณีกับเมีย
พอและพวกเขาไดโทษกันวา มันเปนเรื่องของกรรมตามทัน พวกเขาต้ังขอสังเกตวา ไอฟกนั้นไดตายอยางนา
อนาถ สวนอีสมทรงก็เกิดคลุมคลั่งขึ้นมา กรรม มันเปนกรรมที่ตามทันตาเห็น เมื่อรถลับตาแลว บางคนตางแยก
ยายกันกลับกลับดวยความปลอดโปรงโลงใจ” (ชาติ กอบจิตติ, หนา 327) 
 จากตัวอยางเมื่อฟกเสียชีวิตลงอยางนาอนาถโดยไรญาติและไมมีใครเหลียวแลชาวบานตางเชื่อและลง
ความเห็นกันวาเปนเพราะผลของกรรมช่ัวท่ีฟกไดทําผิดศีลธรรมท่ีประพฤติผดิประเวณีโดยไดแมเลี้ยงของตนเอง
เปนเมีย สวนมายสมทรงเองก็ไดรบักรรมเชนกันเพราะกลายเปนคนเสียสติควบคุมตัวเองไมได โดยผูเขียน
พยายามใหผูอานเขาใจวาเหตุการณตางๆท่ีเกดิขึ้นกับฟกต้ังแตตนจนถึงเสียชีวิตเปนเพราะกรรม ท่ีทําใหชีวิตของ
ฟกพบความลมเหลวเปนท่ีดูหมิ่นเกลียดชังของชาวบานและสดุทายเสียชีวิตอยางคนอนาถา 

จากการศึกษากลวิธีการนําเสนอความขัดแยงของตัวละครผานแกนเรื่องในนวนิยายเร่ือง คําพิพากษา 
พบวาผูเขียนแสดงแนวคิดเรื่อง กรรม วาเปนสาเหตุหลักท่ีทําใหชีวิตของตัวละครคือ ฟก ตองประสบกับชะตา
กรรมที่นาสงสารและสุดทายตองเสียชีวิตอยางอนาถาไรคนสงสารและเห็นใจซึ่งท้ังหมดเปนผลที่เกดิข้ึนจากผล
กรรมที่เคยไดกระทําไว 
 5. กลวิธีการนําเสนอผานนํ้าเสียงของผูแตง (Tone of the Author)                

   น้ําเสียงของผูแตง คือ ทัศนคติของผูเขียนที่ตองการสื่อสารประเด็นสําคัญที่ปรากฏในนวนิยายให
ผูอานไดรูวาผูเขียนตองการสื่อแนวคิดใดในการนําเสนอหรือผูเขียนไดแฝงแงคิดและแนวปฏิบตัิของมนุษยใน
สังคมอยางไรบางผานการบรรยายหรือการเลาเรื่อง ดังตัวอยาง 
 

“วัดเปนเสมือนศูนยรวมของผูคนในตําบลแหงนี้ ลูกเกิดก็ตองมาวดั ใหหลวงพอต้ังช่ือใหตามวันเดือนป
ของเด็กท่ีเกิดเพื่อใหเปนสริิมงคลกบัตัวลูก สวนพวกที่มลีูกหลานอายคุรบบวชก็ตองมาบวชที่วัด จําพรรษาอยูที่
วัดแนนอนคนตายก็ตองเอาศพมาเผากันท่ีวัด ใครจะพบปะสังสรรค กํานันจะประชุมลูกบานตางตองมาที่วัด 
เจาหนาท่ีจากอําเภอจะมาทําบัตรประจําตัวใหประชาชนก็ตองมาทําที่วัด หมอจะฉีดวัคซีนปองกันโรคภัยระบาด
ก็นดัชาวบานมาฉีดท่ีวัด ผูเฒาผูแกมาทําบุญถือศีลกม็าทําท่ีวัด ตํารวจจากโรงพักมาตามสืบจับผูรายกแ็วะถามท่ี
วัดทุกๆ คนตางมีจดุรวมและยดึมัน่กันอยูท่ีวัด” (ชาติ กอบจิตติ, หนา 11-12) 
 

ผูเขียนไดแสดงทัศนคติวาวัดคือจดุศูนยกลางที่สาํคัญและมบีทบาทตอชาวบานอยางมากไมวาชาวบาน
จะมีความสุขหรือความทุกขหรือกระทํากิจกรรมใดๆก็ตามตั้งแตเกดิจนกระทั่งเสยีชีวิตจะตองมีความเก่ียวเนื่อง
กับวัดหรือพระสงฆทุกครั้งเพราะวดัคือศูนยรวมใจที่ทุกคนจะคิดถึงซึง่อาจจะเกิดจากความเคารพหรือเพราะวา
วัดคือท่ียึดเหนี่ยวจิตใจที่สําคัญของชาวบาน 
 นอกจากน้ีกลวิธีการนําเสนอความขัดแยงของตัวละครผานผูเขียนยังแสดงทัศนคติเกีย่วกับความเช่ือ
ของชาวบานเรื่องความไมเหมาะสมหรือเรื่องบัดสีบดัเถลิงในการแสดงออกทางเพศของมนุษยเพราะเรื่องเพศ
นับวาเปนสิ่งนาละอาย นารังเกยีจไมควรแสดงออกอยางเปดเผยหรอืแสดงออกในสถานท่ีที่ไมมดิชิด ดังตัวอยาง 
 

“ไอระยํา มึงจะข้ึนชางลงมาที่ไหนก็ไป ในบานในชองมึงก็มี อยากนักทําไมไมทํากันท่ีบานกอนละ เสือก
จะมาทํากันในสวนกู ไมอายผูอายคน ก็อายผีสางเทวดาบาง โธตาฟงขากอน  นังนี่มันคลั่งอะไรไมรู ขาจะใสผาถุง
ใหมันไมไดทําอยางที่ตาวา อยาพูดเลยไอฟก เสร็จแลวนะมึง มึงถึงไดใสใหไป ไปท้ังคูเลย แกวาดตะพดข้ึนจากดิน
ช้ีทางใหออกจากสวน ตาฟงขา แมวาจะเอาความจริงมาวางไวตรงหนาใหสองตายายเห็น แตความจริงก็ไม
สามารถลบลางความเช่ือที่ตาแปนและยายสายมีตอภาพท่ีเห็นกับตาเมื่อสักครูนี้ได ยิ่งอธิบายก็กลายเปนยิ่งแกตัว
เพื่อปกปดความผิด หมดปญญาแกไขความเขาใจได เขาจึงเดินเง่ืองหงอยออกจากสวน กลางแดดรอนเปรี้ยงยาม
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บาย สองวันตอมาตาแปนไดนมินตพระมาสวดทําบุญที่บาน นัยวาเปนการทําบุญลางซวยท่ีไอฟกกับอสีมทรงมา
ทําบัดสีเอาไวในสวน” (ชาติ กอบจิตติ, หนา 56-57) 
 

จากตัวอยางผูเขยีนแสดงความคิดเห็นตอเรื่องเพศวาเปนตนเหตุของความเสื่อมซึ่งตัวละครคือฟก 
ประสบความลมเหลวในชีวิตเพราะชาวบานเขาใจวาฟกไดแมเลี้ยงเปนเมียจึงพากันรังเกียจและคนใกลชิดก็คอยๆ 
ถอยหางออกจากชีวิตของฟกจนในท่ีสุดไมมีใครยอมคบหาเปนเพื่อนกับฟก และนอกจากน้ีเพราะความเขาใจผดิ
วาฟกมีเพศสัมพันธกับมายสมทรงในสวนของตนเองในเวลาตอนกลางวัน ตาแปนและยายสายกลัวจะทาํให
ตนเองโชคไมดีและเกิดสิ่งอัปมงคลข้ึนตอตนเองและครอบครัวจึงนมินตพระมาทําบุญที่บานเพื่อสะเดาะเคราะห
และขับไลสิ่งอัปมงคลใหหมดไปตามความเช่ือของคนไทยแสดงใหเหน็ถึงการปลูกฝงเรื่องความเช่ือที่กลายเปนสิ่ง
มีอิทธิพลในการดํารงชีวิตของชาวบานอยางไมสามารถแยกออกจากกันได 

 จากการศึกษากลวิธีการนําเสนอความขัดแยงของตัวละครผานน้ําเสยีงของผูแตงในนวนิยายเร่ือง   
คําพิพากษา พบวาผูเขียนแสดงความคิดเห็นเรื่องเพศวาเปนสิ่งท่ีไมควรแสดงออกในท่ีสาธารณะเพราะไม
เหมาะสมและการประพฤติผดิประเวณีกเ็ปนสิ่งนารังเกยีจ ผูทีลุ่มหลงในกามารมณมักไดรับความเสื่อมทั้งทรัพย
สมบัติและเกียรติยศช่ือเสยีง ทําใหชีวิตตองประสบกับความพินาศลมเหลว 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยปรับแนวคิดและทฤษฎีความขัดแยงจากผลการศึกษาคนควาของท้ังนักทฤษฎีชาว

ตางประเทศและชาวไทย โดยไดนาํทฤษฎีความขัดแยงของราลฟดาห เรนดอรฟ (Dahrendorf, Ralf., 1959) 
และกรอบแนวคิดของกุหลาบ มลัลิกะมาส (2522) เปนเครื่องมือในการวิเคราะหขอมลู โดยไดนําทฤษฎีดังกลาว
มาศึกษามูลเหตุและลักษณะความขัดแยงที่มีปรากฏในนวนิยายเรื่อง คําพิพากษา อยางละเอียดและศกึษากลวิธี
การนําเสนอความขัดแยงโดยประยุกตใชทฤษฎีของเจือ สตะเวทิน (2517) คือวิธีการทางภาษาการประพันธ 
ไดแก โครงเรื่อง ตัวละคร บทสนทนา แกนเรื่องและน้ําเสียงของผูแตง ผลการศึกษาพบวา 

 กลวิธีการนําเสนอปญหาความขัดแยงของตัวละครในนวนิยายเรื่อง คําพิพากษา ผูเขียนใชกลวิธีการ
นําเสนอปญหาความขัดแยงของตัวละครทางโครงเรื่องซึ่งเปนวัตถุประสงคหลักในการดําเนินเรื่องโดยกําหนดให
ความขัดแยงเกิดขึ้นผานโครงเรื่องเพื่อเลารายละเอียดเหตุการณของเรื่องใหดําเนินไปไดและนอกจากนี ้ยังใช
กลวิธีการนําเสนอความขัดแยงของตัวละครผานประเด็นตางๆ อีกคอื กลวิธีการนําเสนอผานตัวละคร กลวิธีการ
นําเสนอผานบทสนทนา กลวิธีการนําเสนอผานแกนเรื่องและกลวิธีการนําเสนอผานน้ําเสียงของผูแตง ซึ่งกลวิธี
การนําเสนอปญหาความขัดแยงเหลาน้ีสามารถทําใหเห็นความขัดแยงของตัวละครกับสิ่งตางๆ ที่เกิดข้ึนไดอยาง
ชัดเจนและมีความสมจริงตามธรรมชาติการดําเนินชีวิตของมนุษยในสังคมที่จะตองตอสูและเรยีนรูสิ่งตางๆ ที่อยู
รอบขางใหเขาใจอยางถองแทเพื่อการดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางสมบูรณ 

นวนิยายเรื่องคําพิพากษาผูเขียนไดสรางโครงเรื่องใหเกิดความขัดแยงตอตัวละครเอกของเรื่องคือ ฟก 
ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของความลําบากและการสูญสิ้นความดีงาม ความเคารพนับถือและกลายเปนความลมเหลวใน
การดําเนินชีวิตของ ฟก เพราะถูกกําหนดบทบาทโดยผูเขียนอยางชัดเจนวาจะใหเปนอยางไร ซึ่งฟกถูกกําหนดให
เปนคนดี ไรเดยีงสาตอเรื่องเพศแตชีวิตกลับลมเหลวเพราะความเขาใจผิดของชาวบานเพราะสังคมไทยยังยกยอง
นับถือและเช่ือคําพูดของคนมีฐานะและมีเกียรติมากกวาชาวบานธรรมดาและความลมเหลวในชีวิตของฟกเกิดข้ึน
จากกรรมเปนสิ่งกําหนดไวและนอกจากน้ีผูแตงไดแสดงความคิดเห็นเรื่องเพศวาเปนสิ่งที่ไมควรแสดงออกในที่
สาธารณะ ผูทีลุ่มหลงในกามารมณมักเสื่อมจากทรัพยสมบัติและเกยีรติยศช่ือเสียง 
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