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ภาษาจินตภาพในนวนิยายเรือ่งเล่ือมสลับลาย : การใชคําแสดงอารมณความรูสึก 
Image Language in the Novel Story Liamsalaplai : Using Word Shows  

Feeling Temper 
สุธาทิพย แหงบุญ* 

Suthathip Hangboon 
 

บทคัดยอ 
 

บทความน้ีมุงศึกษาจินตภาพจากกลวิธีการใชภาษาในนวนิยายเรื่องเลื่อมสลับลาย ของกฤษณา อโศกสนิ ผล
การศึกษาพบวาภาษาจินตภาพเปนสวนสําคญัในการสรางงานเขียนใหมีคุณคา โดยผูแตง ไดมีกลวิธีการเลือกใช
คําสื่ออารมณความรูสึกทางบวก เชน การใชคําที่แสดงความรูสึกมีความสุข สบายใจ ดีใจภูมิใจ เปนตน และคํา
สื่ออารมณความรูสึกทางลบ เชน การใชคําที่แสดงความรูสึกโศกเศรา เหงา เจ็บปวด ทรมาน คบัของใจ  
หงุดหงิดโกรธแคน เหยียดหยาม เปนตน มาแสดงใหเห็นลักษณะอารมณที่ซบัซอนลึกซึ้งของตัวละครไดอยาง
ชัดเจน อีกทั้งใหภาพสะทอนอารมณของตัวละคร อันใกลเคียงกับชีวติจริงของมนุษยไดอยางละเอียด ทําใหผูอาน
นึกเห็นภาพเกดิความเขาใจ และสะเทือนอารมณรวมไปกับตัวละคร ดังนั้นการจะนําเสนอสิ่งเหลานีจ้ึงเปนเรื่อง
ละเอียดออน ท่ีตองอาศัยความสามารถในการถายทอดเรื่องราว ใชลีลาทางภาษามีช้ันเชิงในการประพันธ เพื่อ
สื่อสารสิ่งตางๆในงานเขียนสูผูอานจนเกิดเปนจินตภาพท่ีเดนชัด 
 

คําสําคัญ :  ภาษาจินตภาพ / นวนิยาย / การใชคํา / คําแสดงอารมณความรูสึก 
 

ABSTRACT 
 

This article focuses on the visual language techniques used in the novel sequin striped. The 
study showed. Language visualization is an important part of creating works that are valued by 
Bahadur Asoka products have tactically chosen words convey emotion, positive, such as using 
words that express the happy happy joy pride, etc., and media moods. I like to use words that 
express negative feelings, sadness, loneliness, pain, irritability, frustration, anger, the contempt 
shown profound nature complex emotions of the characters clearly. The images reflect the 
emotions of the characters. It is close to the real life of a human being thorough. Makes 
readers think of the picture Understanding And deeply engaged with the characters. Therefore, 
to offer these things. It is a sensitive issue Relies on the ability to convey the story. Use 
language style Diplomatically in the author To communicate in writing to readers until a 
visually striking. 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
 มนุษยสวนใหญมักจะเกีย่วของกับความรูสึกและอารมณ เชน ดีใจ เสียใจ ตื่นเตน หวาดกลัว ฯลฯ ซึ่ง
เปนความรูสึกและอารมณที่คนเราจะประสบในชีวิตประจําวัน หากมนุษยขาดอารมณความรูสึกแลวก็ไมตางไป
จากหุนยนตที่ไมมีชีวิตจติใจ อารมณของคนเราน้ันมมีากมายหลายชนิด นักจิตวิทยาไดแยกอารมณเปน 2 
ลักษณะ คือ อารมณที่ใหความสุขเปนอารมณทางบวก ไดแก อารมณดีใจ อารมณสนุก อารมณรัก  เปนตน และ
อารมณที่ใหความทุกขซึ่งเปนอารมณทางลบ ไดแก อารมณโกรธ อารมณกลัว อารมณเสียใจ เปนตน (ศิริโสภาคย 
บูรพาเดชะ, 2528, หนา 149) ซึ่งอารมณความรูสึกนั้นมีความสมัพันธสอดคลองกับงานเขียนประเภทนวนินาย ท่ี
มุงเนนการสรางอรรถรสผานภาษา ใหผูอานเกิดอารมณความรูสึกคลอยตามไปกับบทประพันธ 

การเขียนงานบันเทิงคดีประเภทนวนิยายน้ัน สิ่งสําคัญที่ขาดไมไดก็คอืตัวละครที่เปนผูแสดงเรื่องราว
ตางๆ ตามแตที่ผูเขยีนกําหนด การเสนอเร่ืองราวโดยผานพฤติกรรมอันหลากหลายของตัวละครแตละตัว ผูอาน
จําเปนตองศึกษาลักษณะทาทาง ตลอดจนอารมณความรูสึกของตัวละคร เพื่อทําความเขาใจและรูสึกคลอยตาม
ไปกับสิ่งท่ีผูเขียนตองการนําเสนอ ดงันั้น การใชคําเพื่อบอกอารมณความรูสึกจึงเปนองคประกอบท่ีสําคัญสวน
หนึ่งของการสรางงานเขียนประเภทบันเทิงคดี 

ทั้งนี้ การสรางงานเขียนผูประพันธจึงตองเลือกใชภาษาที่สามารถถายทอดประสบการณออกมาเปน
ภาพ หรือการรับรูในมโนคติ ทําใหผูอานมองเห็นและรูสึกเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ไมวาจะเปนเรื่องรูป รส กลิน่ เสียง 
สัมผสั ความรูสึกและการเคลื่อนไหวทีเ่รียกวา จินตภาพ (ยุวพาส ชัยศิลปวัฒนา, 2544, หนา 11) การใชภาษา
สื่อจินตภาพ จึงถือเปนศลิปะการประพันธท่ีทําใหงานเขียนมีคณุคา มีความงดงามทางภาษา อีกท้ังแสดง
ความสามารถในการประพันธของผูประพันธไดอยางชัดเจน 

ในวงการนักเขียนของไทย มีนักเขยีนมากมายพยายามสรางเอกลักษณในงานเขียนของตน ใหมี    
ความโดดเดนเฉพาะตัว “กฤษณา อโศกสิน” เปนนักเขียนนวนิยายผูหนึ่งที่มีความรู ความสามารถในการ
สรางสรรคผลงานนวนิยายจนเปนที่ยอมรับของคนท่ัวไป งานเขียนของกฤษณา อโศกสิน มีความโดดเดนในการ
ใหภาพชีวิตของคนในสังคมอยางหลากหลาย “เลื่อมสลับลาย”เปนนวนิยายอีกเรื่องหนึ่งของกฤษณา อโศกสิน   
ที่สะทอนภาพสถาบันครอบครัวและปญหาของผูหญิงทุกรูปแบบ (ไพลิน รุงรัตน, 2538, หนา 18-35) โดยสื่อ
สะทอนผานการใชภาษาท่ีประณีต แพรวพราวไปดวยภาพอารมณความรูสึกของตัวละคร เพื่อสื่อสารสิ่งตางๆ   
ในงานเขียนสูผูอานจนเกิดเปนจินตภาพ 

ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวของกับนวนิยาย และการใชภาษาจินตภาพ โดยได
แนวความคิดและแนวทางการศึกษาจากงานวิจัยของดลฤทัย ขาวดีเดช, (2540) เบญจวรรณ ขุนฤทธ์ิ, (2546) 
อภิรัตน โมทนียชาติ, (2547) จิณณพัต โรจนวงศ, (2549) และกาญจนา ตนโพธ์ิ, (2549) 

ดวยเหตุวาจินตภาพมีความสําคญัตองานเขียน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาและวิเคราะหการใชภาษาเพ่ือสื่อ
จินตภาพท่ีปรากฏในนวนิยายเรื่องเลื่อมสลับลาย ในแงของการใชคําแสดงอารมณความรูสึก เพื่อแสดงใหเห็นถึง
ความสามารถในการใชภาษาสรางจินตภาพ ตลอดจนเพื่อช้ีใหเห็นวาการสรางจินตภาพในนวนิยายของกฤษณา 
อโศกสิน เปนสวนสําคญัที่สงผลใหสารของเรื่องสื่อมายังผูอานไดชัดเจน มีความโดดเดน นาประทับใจและเขมขน
ดวยพลังความคดิ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพื่อวิเคราะหจินตภาพจากกลวิธีการใชภาษาในนวนิยายเรื่องเลื่อมสลับลาย 
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             คุณโปรยพินิจดูธิดาคนเดียวอยางปลาบปลืม้ปนปกเพิ่งกลับจาก
ตางประเทศไดไมกี่เดือน หลอนใหม หรู สําหรับเมืองหลวงประเทศน้ี จนกลาวได
วาใน พ.ศ.ท่ีผานมาจนถึง พ.ศ. ที่กําลังดําเนินไปน้ี ไมมีหญิงสาวใดมีชื่อลือเลื่อง
ติดปากคนในวงการช้ันสูงเทาหลอน (2557, หนา 9-10) 

วิธีดําเนินการวิจัย 
งานวิจัยเรื่องน้ีไดศึกษาขอมูลจากนวนิยายเรื่อง เลื่อมสลับลาย ของ กฤษณา อโศกสิน ในการวิจัยครั้ง

นี้ เกณฑในการวิจยัคือ เกณฑการใชคําบอกอารมณความรูสึก ดังนี้ 
1. คําที่แสดงอารมณความรูสึกทางบวก 

  การใชคําที่แสดงความรูสึกมีความสุข สบายใจ ดีใจ และภมูิใจ 
2. คําที่แสดงอารมณความรูสึกทางลบ 

  การใชคําที่แสดงความรูสึกโศกเศรา เหงา วาเหว ทอแท และเบื่อหนาย 
การใชคําที่แสดงความรูสึกเจ็บปวด ทุกข และทรมาน 
การใชคําที่แสดงความรูสึกคับของใจ อึดอัดใจ และความหงุดหงิด 
การใชคําที่แสดงความรูสึกไมพึงพอใจโกรธแคน และเหยียดหยาม 

จากนั้น ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับนวนิยาย การใชภาษาจินตภาพและงานวิจยั
ที่เกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะหภาษาจินตภาพ โดยไดแนวความคิดและแนวทางการศึกษาจากงานวิจัยทีไ่ดกลาวไว
ขางตนในบทนําแลวจึงเริ่มเก็บขอมูลคําจินตภาพในลักษณะของการใชคําบอกอารมณความรูสึกจากนวนิยาย
เรื่องเลื่อมสลับลายของกฤษณา อโศกสิน ดังกลาว แลววิเคราะหขอมูล โดยวิเคราะหลักษณะการใชคาํบอก
อารมณความรูสึกตามเกณฑการศกึษาท่ีระบุไวขางตน 
 

ผลการวิจัย 
จากการศึกษาภาษาจินตภาพในนวนิยายเรื่องเลื่อมสลับลายผวูิจัยไดพบวาผูเขียนไดใชคําบอกอารมณ

ความรูสึกในลักษณะตางๆ เพื่อส่ือจินตภาพไปยังผอูาน 2 ลักษณะ ดงันี ้
1. คําที่แสดงอารมณความรูสึกทางบวก 

    การใชคําที่แสดงความรูสึกสุข สดชื่น สบายใจ เปนคําบอกอารมณที่กฤษณา อโศกสิน เลือกใช เพื่อ
บรรยายความรูสึกของตัวละคร เมือ่รูสึกปลอดโปรง สบายใจ เปนอารมณทีผ่อนคลาย การเลือกใชคําได
เหมาะสมกับอารมณของตัวละคร ยอมทําใหผูอานเกิดความรูสึกคลอยตามและเกิดภาพข้ึนในใจผูอานได จาก
การวิจัยครั้งนีผู้วิจัยพบคําที่แสดงอารมณความรูสึกทางบวก ท่ีปรากฏในนวนิยายเรื่องเลื่อมสลับลาย เชน ปลาบ
ปลื้ม ถนอมน้ําใจ เพลดิเพลิน ความรูสึกอบอุน ช่ืนชมยินดี อารมณด ีรื่นรมย ภมูิใจ ความสุข เพลิดเพลิน  
แจมใส ทะนุถนอม ถอนใจโลงอก ปลาบปลืม้ปติ ช่ืนบาน ความภาคภูมิใจ รูสึกสบายใจ เบิกบานราเริง ความ
ภูมิใจ ปลอดโปรงใจ เมตตาปรานี เปนตน ดังตัวอยางตอไปน้ี 
 

 
 
 
 
 

พบวาผูเขียนเลือกใชคําที่แสดงความชื่นชม ความปติยินดีของตัวละครไดอยางชัดเจน โดยนําคําวา 
“ปลาบปลืม้” มาแสดงความรูสึกของอารมณใหแจมชัดยิ่งข้ึน จากตวัอยางขางตนแสดงใหเห็นถึงความรูสึกของ 
คุณโปรย ซึ่งเปนบิดาของตัวละคร ปนปก ในเรื่องน้ี คุณโปรยไดแสดงความรูช่ืนชมในความพรอมดวยสมบัติ  
สามหมูของลูกสาว คือ รูป ความรูและทรัพย วาไมมีหญิงสาวคนใดในเมืองหลวงนี้จะเพียบพรอมทัดเทียมลูกสาว
ของตนได  
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ศกสัพยอกดวยสีหนารื่นรมย...ปนปกหัวเราะ แลวแววตาเขาก็ดู
ภูมิใจในตัวหลอนขึ้นมาอีกครั้ง (2557, หนา 80-81) 

 
 
 
 
 
 

คําวา “ปลอดโปรง”หมายถึง ว. ผองใสปราศจากความขุนมัว (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หนา 722) 
จากขอความขางตนแสดงใหเห็นถงึความรูสึกตัวละคร มิ้ม ท่ีพยายามพูดใหกําลังใจ พาไล ซึ่งขณะนั้นกําลังรูสึก
เกิดความกังวล เนื่องจากตองไปพบแมของ นครินทร เปนครั้งแรก มิม้ จึงพูดให พาไล รูสึกสบายใจข้ึน  รูสึก
แจมใสกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น 
 
 
 
 
 

คําวา “ช่ืนชมยินดี” หมายถึง ก. ปติยินดี (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หนา 384) ผูเขียนนําคํานี้มาใช
แสดงใหเห็นถึงความรูสึกตัวละครศกและปกปน ในค่ําคืนของการใชชีวิตคูรวมกันครั้งแรกของท้ังสองคนซึ่ง
ผูเขียนไดบรรยายอารมณความรูสกึของศกไดอยางละเอียดออน ในขณะที่กําลังช่ืนชมความงามของเรอืนราง  
ปนปกอยางชอบใจ 
 
 
 
 
 

จากตัวอยางขางตน ใชคําวา “ภาคภูมิใจ” ที่หมายถึง ก. กระหย่ิมใจ, รูสึกวามเีกียรติยศ
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หนา 866) เพื่อแสดงใหเห็นถึงลักษณะของอารมณความรูสึกนครินทร ท่ีตองการเนน
ย้ําวาตัวละครเปนสุขยิ่ง เมื่อคดิถึงความเพียบพรอมดวยสมบัตสิามหมูของนองสาวตน คือ รูป ความรู และทรัพย 
จนทําใหคนรอบขางรวมถึงตนเองก็พลอยช่ืนชมและภาคภูมิใจในตัวปนปกดวยเชนกัน 
 
 
 

ผูแตงนําคําวา“รื่นรมย”ว. สบายใจ, บันเทิง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หนา 1005) มาบรรยาย
ความรูสึกสบายใจของตัวละครศกในขณะท่ีศกกําลังหยอกเยาปนปก ที่กําลังพูดคุยกับอัจนาอยางสนิทสนม ท้ังนี้
ในขอความแวดลอมนั้นผูประพันธนําคําวา ภูมิใจ หมายถึง ก.กระหยิ่มใจ,รูสึกวามีเกียรติ (ราชบัณฑิตยสถาน, 
2556, หนา 872) มาใชบรรยาย เพื่อตองการอธิบายความหมายของอารมณที่มีความสุขใหผูอานเขาใจความรูสึก
ของตัวละครใหชัดเจนขึ้น 
 
 

“แหม...เวลาขาเปนแมผัว มีลูกสะใภมาปรนนิบัติอยางง้ี หมอบราบ
คาบแกว ฝากเนื้อฝากตัวยังง้ีคงรักตายเลยวะ.....ไมสนใจแลววามันจะเนามา
จากไหน ฮิๆ ” มิ้มลงบันไดตามมาดวย สัพยอกเอินใหเพื่อนปลอดโปรงใจกอน
ขึ้นรถ (2557, หนา 497) 

“อาว แลวจะใหผมเห็นคณุดวยวิธไีหนละ” เขายกแขนหลอนชูขึ้น
เหนือศีรษะ จนทรวงอกหลอนพลอยเชิดขึ้น “โอโฮ...สวยแทบตายเลย...”เขา
มองดูทั่วตัวหลอนอยางช่ืนชมยินด ีแลวจึงปลอยแขน ปนปกรีบกมลงดึงเสื้อ
นอนข้ึนมาสวม (2557, หนา 64) 

นองเขาเปนผูมีความภาคภูมิใจตนเองมาตั้งแตเล็กแตนอย เนื่อง
ดวยเปนผูทีไ่ดรับการยกยองเช่ือถือจากท้ังบิดามารดา ครูอาจารยและเพื่อน
ฝูงในแวดวงท่ีรวมกันท้ังใกลและไกล (2557, หนา 168) 
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“ศกชอบสรุปอะไรแบบน้ีเรื่อย ถามีคนอยางคุณมากๆ ดนตรีคลาสสกิ
หรือศิลปนช้ันสูงอีกหลายๆอยางคงไมไดผุดไดเกิดหรอกนะคะ” หลอนพูดทีเลนที
จริง จะวาไปแลวหลอนก็ ถนอมนํ้าใจเขามากเหมือนกัน“แตนั่นแหละ ถาคนใจ
รอน มักจะทนดูของละเอียดลออ แบบน้ีไมไหว” (2557, หนา 13) 

เขามึนมากเปนพิเศษเนื่องจากกินเบียรเกือบสามขวด แตใจคอก็     
สดชื่นรื่นเริงทีเดียว (2557, หนา 300) 

 
 
 
 
 
 

คําวา“ถนอมนํ้าใจ” เปนคําที่ใชสื่อเพื่อแสดงอารมณความรูสึกตัวละคร ใหมีความเหมาะสมผูเขียนนํา
คําสองคําคือคําวาวา “ถนอม” กับ “น้ําใจ” มาใชรวมกันทําใหความหมายของคํามากขึ้น“ถนอม”หมายถึง ก. 
คอยระวังประคับประคองไวใหดี (ราชบัณฑติยสถาน, 2556, หนา523) สวน“น้ําใจ” หมายถึง น.ใจแทๆใจจริง 
ความรูสึก  นึกคิดจริงๆ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หนา626) ซึ่งจากตัวอยางแสดงใหเห็นถึงความรูสึกของตัว
ละคร ปนปก ท่ีพยายามพูดรักษาน้ําใจ ศก ซึ่งเปนชายคนรักของตน เพื่อความสบายใจของท้ังสองฝายและเพื่อ
ไมใหเกิดปญหาตามมาภายหลัง 
 

นครินทรรูสึกเบิกบานราเริงเปนทีสุ่ด เขาเลิกนึกถึงความเปนผูหญิงท่ี 
คอรตของหลอนโดยเดด็ขาด ยอมรับอยางเดียววาเขาตองชะตากับผูหญิงคนน้ี  
(2557, หนา 296) 

 

จากตัวอยางขางตน นําคําวา “เบกิบาน” หมายถึง ว.แชมชื่น,สดช่ืน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หนา
684) และ“ราเริง” หมายถึง ว.สนกุสนาน,เบิกบานใจ,ยิ้มแยมแจมใส (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หนา 992)
ผูเขียนนําคําสองคํามาใชรวมกันและคําที่นํามาวางคูกันนี้ยังใหเสียงสัมผสัพยญัชนะคลองจองกันดวย นั่นคือ เลน
เสียง /บ/ ในคําวา เบิกบาน และ เลนเสียงสมัผสัพยัญชนะเสียง /ร/ ในคําวา ราเริง เพื่อแสดงใหเห็นอารมณ
ความรูของตัวละครไดชัดเจนขึ้น ซึ่งสอดคลองกับความรูสึกของนครินทร ตัวละครเอกในเรื่อง ท่ีกําลังรูสึกเบิก
บานเมื่อรูวาวันนี้เปนอีกวันหน่ึงทีต่นกําลังมีความสุข เมื่อไดรูใจตนเองและสามารถยอมรับในทุกสิ่งท่ีพาไลเปนได
อยางเปนสุขใจ 
 
 
 

พบวาผูเขียนนําคําวา “สดชื่น”และ“รื่นเริง” มาใชรวมกัน เพื่อแสดงใหเห็นถึงลักษณะของอารมณ ท่ี
ตองการเนนย้ําวาตัวละครเปนสุขยิ่งเมื่อไดทําสิ่งท่ีมีความสุข  

“สดชื่น”เปนคําที่หมายถึง ว.ใหมและบรสิุทธ์ิทําใหเบิกบานใจและกระปร้ีเปราขึ้น (ราชบัณฑิตยสถาน, 
2556, หนา 1156) โดยมากมักใชกับอากาศ ดอกไม หรือผิวพรรณ แตในท่ีนี้ผูเขียนนํามาใชเพื่อแสดงอารมณ
ความรูสึก “รื่นเริง” หมายถึง ก.สนุกสนานเบิกบานใจ,เพลิน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หนา 1005) เปนคําที่
แสดงใหเห็นความสนุกสนานของตัวละคร เมื่อผูเขียนนําคําสองคํามาใชรวมกัน ทําใหผูอานเขาใจความรูสึกท่ีผอน
คลายและเปนสุขใหผูอานไดเกิดจนิตภาพตามไดเปนอยางดี 

2. คําที่แสดงอารมณความรูสึกทางลบ 
   คําที่แสดงอารมณความรูสึกทางลบ คือ คําท่ีแสดงความรูสึกในดานไมดี หรือคําที่แสดงอารมณ

ความรูสึกเปนทุกข  ไดแก ความเศรา ความทุกข ความอึดอดัใจ ความโกรธแคน จากการวิจัยคร้ังนี้ผูวจิัยพบ 
ดังนี ้
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2.1 การใชคําที่แสดงความรูสึกโศกเศรา เหงา วาเหว ทอแท และเบื่อหนาย 
     จากการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยพบการใชคําที่แสดงความรูสึกทีป่รากฏในนวนิยายเร่ืองเลื่อมสลับลาย

อยางหลากหลาย ไดแก การใชคําที่แสดงความรูสึกโศกเศรา เชน นอยใจ เศราใจ สรอยเศรา เศราหมอง อารมณ
มัวหมอง เศราสลด สลดใจ โหยไหคร่ําครวญ ความสะเทือนใจ ความระทม ความราวราน เปนตน การใชคําที่
แสดงความรูสึกเหงาหรือวาเหว เชน ความเงียบเหงา วาเหว อางวาง ความหดหู เปนตน การใชคําที่แสดง
ความรูสึกทอแทและเบ่ือหนาย เชน เบื่อหนาย รําคาญ เหนื่อย เหนด็เหนื่อย เหนื่อยออน ออนอกออนใจ ทอแท
ทอแทใจ เปนตน ดังตัวอยางตอไปน้ี 
 
 
 
 
 

     จากตัวอยางขางตน ผูเขียนนําคําวา “เศราสลด” ที่หมายถึง ว.มคีวามรูสึกรันทดใจ
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หนา 1148) มาใชสื่ออารมณใหเห็นวาตัวละครปนปกจะมีความรูสึกรันทดใจอยางยิ่ง  
ถาความตั้งใจ หรือเปาหมายท่ีเธอตั้งไวไมเปนดั่งท่ีใจหวัง 
 
 
 

     คําวา “ความระทม” หมายถึง ก. เจ็บชํ้าระกําใจ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หนา 978) ผูเขียนนํา
คํานี้มาใชเพื่อบรรยายถึงความรูสกึโศกเศราของปนปกเม่ือตองเผชิญกับปญหาเพียงลําพัง 
 
 
 
 

     จากตัวอยางขางตน ผูเขียนใชคําวา“ราวราน”ทีห่มายถึง ก.แตกสามัคคีกัน (ราชบัณฑิตยสถาน, 
2556, หนา 1001) มาใชบรรยายลักษณะของกลุมคนที่แตกความสามัคคีกันแตในท่ีนีผู้เขียนเลือกใชคําวาความ
ราวราน มาแสดงใหเห็นความรูสึกที่เก็บกดความแคนไวมากมายมานาน จนวันที่หมดความอดทนความแคนน้ันก็
ถูกระบายออกมาอยางหมดสิ้น 
 
 
 
 
      คําวา “เบื่อหนาย” หมายถึง ก. รูสึกอิดหนาระอาใจ เหนื่อยหนายหรือไมอยาก 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หนา 686) และคําวา “สรอยเศรา” หมายถึง ก. เศราสรอย (ราชบัณฑิตยสถาน, 
2556, หนา 1176) ผูเขียนนําสองคําน้ีมาใชบรรยายรวมกัน เพื่อขยายใหเห็นอารมณความรูสึกใหชัดเจนมากข้ึน 
และแสดงใหเห็นความรูสึกและอารมณที่ซบัซอนของตัวละคร ซึ่งตัวละครของกฤษณา อโศกสิน มีความสมจริง
คลายกับชีวิตคนในสังคมปจจุบัน ซึ่งมีหลายอารมณที่ซับซอนหลากหลาย เมื่อตองเจอเหตุการณหรือ
ประสบการณชีวิตที่แตกตางกัน 

ตลอดชีวิตของหลอนปนปกจาํไดวาหลอนทะเยอทะยานแตเรื่องเลา
เรียนอยางเดียว โดยพยายามใหไดเกรดเอทุกวิชา น่ันคือยอดปรารถนาท่ีสุด
ของหลอน ถาวิชาไหนไดบี หลอนก็จะเศราสลดแทบลมืกินลมืนอน 
(2557, หนา 93) 

ปนปกรับรูดวยความระทมแตก็ชวยใหหลอนยืดคอข้ึน บังคับใหมัน 
ตั้งตรงบนบาเมื่อคดิขึ้นไดวาเรื่องอะไรจะทําคอออนคอพับ (2557, หนา 366) 

 นครินทรมองดผููพูดนิ่งนานดวยความช้ําใจใชวาปนปกจะอกหักคน
เดียวเมื่อไหร อกของเขาเองก็หักดวย หักเพราะความราวรานท่ีไดเห็นนองเขา
พกไวแตความแคน (2557, หนา 347) 

สุมเสียงของพาไลดูชื่นบานผิดกับหลอนซึ่งไมมีอะไรเหลืออยูใน
อารมณเลย หลอนทอดตามองดูถนนซึ่งเริ่มสวางเรืองดวยแสงไฟ ทําใหเกิด
ความเบื่อหนายสรอยเศราอยางบอกไมถูก (2557, หนา 361) 
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ใจท่ีเคยคิดวาจะพยายามชวยหลอนประคับประคองตัวหลอนเองกับ
ภาวะแสนเข็ญในครอบครัวใหผานวิกฤติไปไดสักชวงหน่ึงนั้นกลับเหน่ือยออน
ทอแทไป นครินทรเบื่อแทนปนปก....ในการอยูรวมกันและอางวารักกัน (2557, 
หนา 269) 

 
 
 
 
 

     คําวา “ความเหงา”หมายถึง ว. เปลี่ยวใจ เปลาเปลี่ยว ไมคึกคัก (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หนา 
1342) และคําวา“วาเหว”หมายถึง ว.ความรูสึกอางวาง เปลี่ยวใจ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หนา 1109) จาก
ตัวอยางขางตน ผูเขียนเลือกใชคําสองคําน้ีที่มีความหมายสมัพันธเกีย่วของกัน หรือคําท่ีมีความหมายไปในทาง
เดียวกันมาเรียงตอกัน เพื่อขยายใหเห็นอารมณความรูสึกใหชัดเจน ในขณะที่ตัวละครพาไลกําลังรูสึกเหมือนขาด
สิ่งสําคญัสิ่งหนึ่งไป ซึ่งความขาดหายท่ีทําใหพาไลตองเกิดความเหงา ผูเขียนบรรยายไววา คือ  
การขาดผูชายและขาดเพื่อน 
 
 
 
 
 

     คําวา“เหนื่อย”หมายถึง ก.รูสกึออนแรงลง  อิดโรย (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หนา 1345) กับ 
คําวา“ทอแท” หมายถึง ก.ออนเปลี้ยเพลียใจ (ราชบัณฑติยสถาน, 2556, หนา 549) มาใชรวมกัน ซึ่งผูเขียน
เลือกใชคําที่มีความหมายสัมพันธเกี่ยวของกัน หรือคําท่ีมีความหมายไปในทางเดียวกันมาเรยีงตอกัน เพื่อขยาย
ใหเห็นอารมณความรูสึกใหชัดเจน และยังทําใหผูอานรูวาตัวละครกาํลังอยูในภาวะอารมณใด 
 
 
 

 
 

     จากตัวอยางขางตนมีการใชคําวา“ออนอกออนใจ”หมายถึง ก.เหนื่อยใจ ระอาใจ ทอใจ
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หนา 1386) ซึ่งคําน้ีแสดงใหเห็นความเหนื่อยใจของตัวละครพาไล ท่ีตองเผชิญกับ
ความลําบากในการหางานทํา เพื่อใหไดมาซึ่งเงินตราในการใชจายสิ่งตางๆ ในชีวิตประจําวันของเธอ นอกจากน้ี 
ผูเขียนเลนคําวา ออน เพื่อย้ําคําและความหมายใหชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 

“ไพลพิมพดดีไดไหม” 
หลอนอึกอัก 
“ไมไดคะ” 
“บะ...นี่แปลวาไมเคยเรียนอะไรเลยละซี” 
น้ําเสียงทอใจของเขาทําใหหลอนอยากรองไหขึ้นมาอีก 
“ไพลอยูมาไดยังไงโดยไมมีความรู” เขาถามอยางหงุดหงิดรําคาญ 
แมจะไมมากมาย แตก็บาดความรูสึกอีกฝายหนึ่งอยางแรง (2557, หนา 118)             

“ง้ันเราสงท่ีคอรต แลวแกก็ไปของแกเถอะ”พาไลชักเริ่มจะเหงาและ
แลวเลยหงุดหงิดหลอนตองตอสูกบัความเหงาวาเหวอยางรุนแรงทุกครั้งท่ีขาด
ผูชาย แลวยังขาดเพ่ือน ไมใชสิ่งที่นาปติปราโมทยเลยจนนดิเดียวสําหรับชีวิตท่ี
ไรญาติขาดที่พึ่งเชนนี้ (2557, หนา 104) 

พาไลวางหูอยางออนอกออนใจที่สุด นี่หลอนจะตองว่ิงถามใครตอ
ใครเรื่องงานอีกนานสักเทาใด กวาจะรูวาตัวเองทําอะไรได อะไรซึ่งตองทํา
อยางดีเพื่อเงินซึ่งสามารถนํามาจายคาที่พักและคาอื่นๆที่รออยูรอบขาง
(2557, หนา 122) 
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หลอนเพ่ิงซาบซ้ึงในระยะน้ีเองวา...ความอัตคัดขัดสนเปนอยางไร คนที่
เคยมีเงินตดิกระเปาคราวละหลายๆพัน แตจําตองกลับมายอมรับสภาพมีไมกีส่ิบ 
หรือแมวาบางทีจะเขยิบขึ้นไปมีไมกี่รอยก็ตาม มันใหเกิดความขมขื่นเสียนัก 
(2557, หนา 184)                                                                               

หลอนรูสึกรักและสงสารลูกดูดดื่มเชนเดียวกับแมผูประเสริฐเหลานั้น 
แตคราวใดความรวดราวรวมตัวกันกลายเปนเมฆหมอกจับหนาอยูในมานอารมณ 
ปนปกก็คลุมคลั่งอยากจะเตลดิเปดเปงไปไกล (2557, หนา 357) 

ผูเขียนเลือกใชคําวา“หงุดหงิด”ซึ่งมีความหมายวา ว. มีอารมณเสียอยูเสมอๆ (ราชบัณฑิตยสถาน, 
2556, หนา 1280) รวมกันกับคําวา“รําคาญ”หมายถึง น. ทําใหเดอืดรอน เบื่อหนาย (ราชบณัฑิตยสถาน, 2556,
หนา 1002) คําวา “หงุดหงิดรําคาญ” จึงสื่อความหมายของอารมณความรูสึกตัวละครทีไ่มพอใจ ทําใหเกิด
ความรูสึกกระวนกระวาย เปนการขยายความใหผูอานเห็นวา ตัวละครไมไดรูสึกเพียงหงุดหงิดเทาน้ัน แตยังรูสึก
รําคาญกับการกระทําที่ทําใหเดือดรอนหรือไมพอใจจากตัวอยางขางตน ตัวละครท่ีพาไล เรยีกแทนวา ปา กําลัง
ตอวา พาไล ดวยอารมณหงุดหงิด และไมพอใจท่ี พาไล ใชชีวิตแบบไมใสใจการศึกษาเลาเรียน 

2.2 การใชคําที่แสดงความรูสึกเจบ็ปวด ทุกข และทรมาน 
     จากการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยพบการใชคําที่แสดงความรูสึกเจ็บปวด ทุกข และทรมาน ท่ีปรากฏใน    

นวนิยายเรื่องเลื่อมสลับลายอยางหลากหลาย เชน ความรวดราว เจบ็ปวดรวดราว ยากเข็ญ ความยากลําบาก     
ความทุกข ความชอกชํ้า ความขมข่ืน ความอดกลั้นขมใจ ทรมานใจ เปนตน ดังตัวอยางตอไปน้ี 
 
 
 
 

     คําวา “ความรวดราว” ที่หมายถึง ความปวดราว ความปวดราวใจ ความเจ็บปวดรวดราว ผูเขียน
นําคํานีม้าใชบรรยายอารมณความรูสึกปนปก ซึ่งชวงเวลาน้ันเขารับบทเปนแมของลูก ผูซึ่งมีความเจ็บปวดอยูกับ
ความผิดพลาดของชีวิตคูอยางทุกขทรมานใจ ผูเขียนแสดงใหเห็นวา ความรวดราว ทีสุ่มอยูในใจของปนปกใน
ชวงเวลาน้ี เปรียบเสมือนการรวมตัวกันของเมฆหมอกที่หนาแนน มองไมเห็นซึ่งหนทางแหงความสุข 
 
 
 

 
 

     ผูเขียนนําคําวา “ขมขื่น” มาใชในบทประพันธ เพื่อแสดงใหเห็นถึงการแสดงออกทางอารมณของ
ตัวละครที่ชัดเจนขึ้น ขมขื่น หมายถึง ก. การรูสึกชํ้าใจแตฝนไว เพราะไมสามารถแสดงออกมาได 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หนา 169)  
       จากตัวอยางคําประพันธแสดงใหเห็นถึงความรูสึกเจ็บปวด เมื่อถูกบีบค้ันทางจิตใจจนไมสามารถ
แสดงออกมาได เปนความรูสึกของ พาไล ท่ีรูสึกขมข่ืนในชะตาชีวิต  ที่แตกอนเคยมีเพียบพรอมทุกอยาง แตเวลา
นี้ตองทนยอมรับกับสภาพความอัตคัดขัดสนของตนจนยากจะหาทางแกไข 
 
 
 
 
 

     จากตัวอยางขางตน ใชคําวา “ความอดกลั้น” และ “ขมใจ” รวมกัน ดังนั้น “ความอดกล้ันขมใจ” 
จึงเปนคําแสดงความรูสึกของการระงับอารมณ หักหาม บังคับจิตใจของตัวละครใหเดนชัดข้ึน  จากตัวอยางนี้
แสดงถึงอารมณความรูสึกของตัวละคร พาไล ท่ีทนฝาฟนสูกับอุปสรรคตางๆเพียงลําพัง เพื่อหวังใหชีวิตมีอะไรดี
ขึ้นกวาเดิมบาง 

หลอนอยากรูเหมือนกันวา ความอดกลั้นขมใจของตนเองจะยืนยาวไป
ไดสักแคไหน จะลองสูกับอุปสรรคทางใจดูสักพัก เพื่อความหวังในอนาคตซ่ึงแม
หลอนจะยังไมรูเลยวามันเรืองรองเพียงใด แตพาไลก็ตั้งใจเดด็เด่ียวแลววาจะลอง
(2557, หนา 185) 
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นั่นเอง...พัชรินจึงหัวเราะดวยหลอนรูตัววาเร่ิมกราวและแคนดังนั้น
จึงตองรีบซุกซอนมันตอไป (2557, หนา 94) 

พาไลถอนหายใจดวยความหงุดหงิดขุนมัว เมื่อรถเลี้ยวเขาสูคอรตแลว
เหลือบไปยังหนาตางหองเขา ก็เห็นแตความมืด (2557, หนา 268) 

“ก็ตอบไดคําเดียววาโกรธ”“เซ็งตางหาก”เขาบอก“ผมนะรักคุณจน
เซ็งแลวรูหรือเปลา” (2557, หนา 66) 

2.3 การใชคําที่แสดงความคับของใจ อึดอัดใจและความหงุดหงิด 
     จากการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยพบการใชคําที่แสดงความรูสึกคับของใจ อึดอัดใจ และความหงุดหงิดท่ี

ปรากฏในนวนิยายเรื่องเลื่อมสลับลายอยางหลากหลาย เชน อึดอัด ความอัดอั้นใจ ความหงุดหงิด หงุดหงิด
รําคาญ ความหงุดหงิดขุนมัว ขุนมวัหงุดหงิดขัดของใจ ความขุนของใจ ดังตัวอยางตอไปนี ้
 

 
 
 
 

 
 
     

 
 

 
     จากตัวอยางบทประพันธขางตน แสดงใหเห็นวากฤษณา อโศกสินไดใชคําแสดงอารมณของตัว

ละครท่ีมีปญหาในชีวิต ซึ่งเปนตัวละครเอกท้ังสิ้น ไดแก พาไล ปนปก และนครินทร ที่มีความเครงเครยีดหรือเกดิ
อารมณเสียอยูเสมอๆ ซึ่งในบางขณะปญหาตางๆน้ัน พวกเขาก็ไมสามารถระบายหรือปลดปลอยอารมณความคับ
ของใจออกมาได จะเห็นไดวาผูเขยีนมีกลวิธีการเลือกใชคําที่มีความหมายสมัพันธเกี่ยวของกัน หรือคําที่มี
ความหมายไปในทางเดียวกันมาใชรวมกัน เชน ความอัดอั้นคับใจหงุดหงิดรําคาญ ความหงุดหงิดขุนมวัเพื่อขยาย
ใหเห็นอารมณความรูสึกใหชัดเจน ท้ังยังชวยขยายใหเห็นรายละเอียดของอารมณที่ซับซอนลึกซึ้งของตวัละคร
มากขึ้น ทําใหผูอานนึกเห็นภาพเกดิความเขาใจและความเกิดความสะเทือนอารมณรวมไปกับตัวละคร 

2.4 การใชคําที่แสดงความรูสึกไมพึงพอใจโกรธแคน  และเหยยีดหยาม 
     จากการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยพบการใชคําที่แสดงความรูสึกไมพึงพอใจ โกรธแคน และเหยียดหยามท่ี

ปรากฏในนวนิยายเรื่องเลื่อมสลับลายอยางหลากหลาย เชน โกรธกราวความแคน เหยียดหยามดูหมิ่นดูแคลน 
ดูหมิ่นเหยียดหยาม ดูถูกเหยียบย่าํ เปนตน ดังตัวอยางตอไปน้ี 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มายมองตามนายจางขณะกาวข้ึนนั่งตอนใน ดูเหมือนคุณผูหญิงของ
หลอนจะถูกความอัดอั้นคับใจทําลายอยางมากในระยะหลัง (2557, หนา 255) 

 “ไพลอยูมาไดยังไงโดยไมมีความรู” เขาถามอยางหงุดหงิดรําคาญแม 
จะไมมากมาย แตก็บาดความรูสึกอีกฝายหนึ่งอยางแรง (2557, หนา 118) 

ปนปกรอนไปท้ังตัว แตแววตาเขาเร่ิมสนุกข้ึน...ความขุนของใจเมื่อ
ช่ัวโมงกอนคอยๆจางลง (2557, หนา 64) 

นครินทรมองดผููพูดนิ่งนานดวยความชํ้าใจใชวาปนปกจะอกหักคน
เดียวเมื่อไหร อกของเขาเองก็หักดวย หักเพราะความราวรานท่ีไดเหน็นอง
เขาพกไวแตความแคนซึ่งสักวันหน่ึงพิษสงของมันจะสังหารหลายสิ่งหลาย
อยางที่ดีงามใหแหลกมลายลง (2557, หนา 347) 
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ปนปกกลาวตอไปอยางสงสารนิดๆ หลอนมักจะสงสารผูหญิงท่ีคูหมัน้
หลอนเหยยีดหยามทุกคน สงสารไดงายโดยไมตองใชความพยายามเลย (2557, 
หนา 14) 

พาไลไมเคยคิดจะสมนํ้าหนาแมหลอนจะรูสึกบอยๆวาตัวเองเคยถูก
มองดวยสายตาดูหมิ่นเหยยีดหยามอยูบาง จากคนท่ีบานตรงกันขามคอรต
มาแลวก็ตามที เพียงแตหลอนดีใจที่ปนปกไดรับการสั่งสอนจากธรรมชาติ ให
เขาถึงอะไรหลายสิ่งหลายอยางที่ไมคาดฝน (2557, หนา 362) 

มียิ้มนิดๆผดุขึ้นบนริมฝปากของฉวี คนงานไมถึงกับดูหมิ่นดูแคลน
พาไล แตไมยกยอง ฉวีมารับใชเพราะไดเงินและไดขาวสําหรับเก็บเอาไป
ขางลาง (2557, หนา 150) 

“แกตองคิดยังง้ีซีไพล ตองคิดวาหากแกคลานเขาไปหาเขาแลว เขายัง
ไมเห็นวาควรจะใหอภัยหรือเอ็นดแูก ก็อยาไปนับถือแมงมัน นึกซะวามันก็ไมใช
มนุษยมนาอะไรนักหนาหรอก ดีแตเปลือกไปยังง้ันเอง มนุษยท่ีแทจริงนะ เขาก็
ตองมีเมตตาปรานดีูคนในแงดีไวมัง่ ไมใชเอาแตดูถูกเหยยีบยํ่าตะพืดตะพือไป” 
(2557, หนา 497) 

     จากบทประพันธขางตน จะเห็นไดวาผูเขียนเลือกใชคําวา “โกรธ” “กราว” “แคน” มาใชแสดง
อารมณความรูสึกของตัวละคร 

     โกรธ หมายถึง ก. ขุนเคืองใจอยางแรง  ไมพอใจอยางรุนแรง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หนา 
159) 

     กราว หมายถึง ว. แข็งกระดาง แข็งมากหรือแข็งเกินพอดีซึ่งอาจแตกบ่ินไดงาย ไมนุมนวล
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หนา 67) 

     แคน หมายถึง ก. โกรธเจ็บใจอยูไมหาย (ราชบัณฑติยสถาน, 2556, หนา 276) 
     แสดงใหเห็นวาผูเขียนมีกลวิธีการเลือกใชคําที่มีความหมายสัมพนัธเกี่ยวของกัน หรือคําท่ีมี

ความหมายไปในทางเดียวกันมาใชรวมกัน เพื่อสื่ออารมณของตัวละคร ซึ่งทั้ง “โกรธ” “กราว” “แคน” คือ
อารมณธรรมชาติของมนุษยเปนอารมณที่รุนแรง เกิดจากความรูสึกที่ไมพอใจ หรือสภาวะที่เกิดอารมณแบบไม
สมปรารถนา ซึ่งเกิดจากความรูสึกที่ถูกกระทําอยางไมยตุิธรรม ถูกหยามหรือไดรับการขมขู เปนตน มกัจะแฝง
ความเปนปรปกษและความตึงเครยีดที่เกิดจากสัมผัสของการบาดเจบ็หรือถูกกระทําการสบประมาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

 
 
 
 

     จากบทประพันธขางตนจะเหน็ไดวาผูเขียนเลือกใชคําวา“เหยียดยาม”“ดูหมิ่นดูแคลน”      
“เหยียบย่ํา” มาใชแสดงอารมณความรูสึกของตัวละครท่ีถูกกระทํา ซึ่งคําเหลานีม้ีความหมายสัมพันธกันเกี่ยวกับ
การทําใหอับอายขายหนา ซึ่งเปนการลดคุณคา ดูถูกเหยยีดหยามตอผูถูกดูหมิ่น จากบทประพันธตัวละครที่มัก
ถูกเหยียดหยามสวนมากคือ พาไล หญิงสาวผูกําพราพอแมและมีประวัติการใชชีวิตท่ีฉาวโฉด ถึงแมในเวลาตอมา
เธอจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง ไมใชชีวิตฟุมเฟอย ไมเที่ยวกลางคืน ไมพึ่งผูชายแปลกหนา ทํางานหาเงินดวยลําแขง
ตัวเอง แตก็ตองใชเวลาพิสูจนตัวเองนานพอสมควร  กวาที่คนในสังคมและคนรอบขางจะยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีของเธอไดเธอตองถูกดูถูกเหยียบย่าํมากมาย 
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สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะหจินตภาพจากกลวิธีการใชภาษาในนวนิยายเร่ืองเลือ่มสลับลาย ในประเด็นภาษา  
จินตภาพสื่ออารมณความรูสึกของกฤษณา อโศกสิน สามารถนําคําสือ่อารมณความรูสึกมาใชสรางจินตภาพได
อยางโดดเดน ไดแก คําที่แสดงอารมณความรูสึกทางบวก คือ การใชคําที่แสดงความรูสึกมีความสุข สบายใจ ดีใจ 
และภมูิใจ และคําที่แสดงอารมณความรูสึกทางลบคือ การใชคําที่แสดงความรูสกึโศกเศรา เหงา วาเหว  ทอแท 
และเบื่อหนาย การใชคําที่แสดงความรูสึกเจ็บปวด ทุกข และทรมาน การใชคําที่แสดงความรูสึกคับของใจ      
อึดอัดใจ และความหงุดหงิด การใชคําที่แสดงความรูสึกไมพึงพอใจโกรธแคน และเหยียดหยาม โดยสวนใหญจะ
นําคําท่ีมีความหมายใกลเคียงกันหรือคลายคลึงกัน มาใชอธิบายความหลากหลายทางอารมณที่เกดิข้ึน ใหผูอาน
เห็นภาพและทราบรายละเอียด รวมถึงอารมณของตัวละคร ทําใหตวัละครของกฤษณา อโศกสินมีความสมจริง 
โดยเฉพาะอารมณที่ผูเขียนถายทอดผานตัวละครพาไล ปนปก นครินทร ซึ่งเปนตัวละครเอกในเรื่อง ไดสะทอน
อารมณอันใกลเคียงกับชีวิตจริงของมนุษยไดอยางชัดเจนยิ่งท่ีทําใหเรือ่ง เลื่อมสลบัลาย มีลักษณะเดนในภาษา 
นอกจากจะทําใหเกิดความงามทางภาษาแลว ยังชวยสื่ออารมณไดอยางลึกซึ้ง สื่อความหมายไดอยางเขมขน และ
สื่อภาพไดอยางมีชีวิตชีวามากยิ่งขึน้ดวย   
 

อภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษา จะเห็นไดวากฤษณา อโศกสิน เลือกใชภาษาในการนําเสนอเนื้อหาไดอยางเหมาะสม
กลมกลืน ซึ่งโดยทั่วไปแลวเมื่อกลาวถึงผลงานของกฤษณา อโศกสิน คนทั่วไปมักจะใหความสําคัญกับเนื้อหาและ
แนวคิดของเรื่อง เนื่องจากเน้ือหาสวนใหญสะทอนสภาพปญหาตางๆในสังคม  แตมีอีกสิ่งหนึ่งซึ่งเปนปจจัยสําคัญ
ทําใหผลงานของกฤษณา อโศกสิน ติดตรึงในใจผูอาน น่ันคือ การใชภาษาจินตภาพในการถายทอดเร่ืองราว
อารมณความรูสึกของตัวละครไดอยางสมบูรณ จนสามารถสะทอนลกัษณะอารมณของคนในสังคมปจจุบันได
อยางชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีทางอารมณดังท่ี ศิริโสภาคย บูรพาเดชะ (2528, หนา 149) กลาวไววา
“มนุษยสวนใหญมักจะเกี่ยวของกับความรูสึกและอารมณ เชน ดีใจ เสียใจ ตื่นเตน หวาดกลัว ฯลฯ  ซึง่เปน
ความรูสึกและอารมณที่คนเราจะประสบในชีวิตประจําวัน นักจติวิทยาไดแยกอารมณเปน 2 ลักษณะ คือ 
อารมณที่ใหความสุขเปนอารมณทางบวก ไดแก อารมณดีใจ อารมณสนุก อารมณรัก เปนตน และอารมณที่ให
ความทุกขซึ่งเปนอารมณทางลบ ไดแก อารมณโกรธ อารมณกลัว อารมณเสยีใจ เปนตน”  ซึ่งการสรรสรางภาษา
คือความงามทางดานวรรณศลิปทีส่ื่ออารมณความรูสึกในงานเขียนใหชัดเจนขึ้น นอกจากทําใหเกิดอรรถรสทาง
อารมณแลว ทําใหงานเขียนมีความนาสนใจ ชวนติดตามมากข้ึน สอดคลองกับสุนทรี ดวงทิพย (2558) กลาววา 
ความงามทางดานวรรณศลิปมสีวนสําคัญที่ชวยใหบทประพันธ มีคณุคามภีาษาที่สละสลวยประณีตและมีความ
ไพเราะประทับใจซ่ึงสิ่งเหลาน้ีจะทาํใหเขาถึงลักษณะเฉพาะตัวของผูประพันธไดดียิ่งข้ึน ผูประพันธไดถายทอด
เรื่องราวผานภาษาที่งดงาม เชน สะทอนใหเห็นถึงธรรมชาติความรักของชายหญิงทั้งดานความรักท่ีสมหวัง
ผิดหวัง ความรักของบุคคลในอาชีพตางๆ ความรักตางชนช้ันฐานะหรือความรักตางพรมแดนรวมถึงการตกอยูใน
หวงอารมณแหงความรัก สะทอนในดานครอบครัว การอบรมสั่งสอน ประเพณคีานิยม การเสยีดสีลอเลยีนสังคม
เปนตน ซึ่งส่ิงเหลาน้ีเปนลักษณะอารมณมนุษยท่ีเกดิขึ้นไดอยูเสมอจึงกลาวไดวาการนําเสนอเรื่องราวท่ีเปนจริง
ทางสังคมมีความสําคญัและนาสนใจซึ่งกฤษณา อโศกสินไดบรรยายอยางชัดเจน เพื่อตองการใหผูอานรับรูถึง
สภาพปญหาที่เกิดขึ้นกับชีวิตมนุษย อันเปนเรื่องราวท่ีซับซอน ลึกซึ้ง ยากแกการเขาใจ ดังนั้นการจะนําเสนอสิ่ง
เหลานี้จึงเปนเรื่องละเอียดออน ทีต่องอาศัยความสามารถในการถายทอดเร่ืองราว ซึ่งกฤษณา อโศกสนิ จะตอง
ใชลีลา ช้ันเชิงในการประพันธ เพือ่ทําใหผูอานคลอยตาม เกิดเปนจนิตภาพคมชัดและไดรับสารอยางถูกตอง
สมบูรณ  
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