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บทคัดย่อ 

การวิจยัเร่ืองนีมี้วตัถปุระสงค์เพื่อวิเคราะห์กลวิธีการแต่งและวิเคราะห์แนวคิดในนวนิยาย
ชดุ ความสุขของกะทิ  โดยมีขอบเขตการศกึษาคือ  นวนิยาย 3 เร่ือง  ได้แก่  เร่ือง ความสุขของ
กะทิ  เร่ือง ความสุขของกะทิ ตอน ตามหาพระจันทร์  และเร่ือง ความสุขของกะทิ  ตอน ใน
โลกใบเล็ก 

ผลการวิจยัพบว่า  ด้านกลวิธีการแตง่  งามพรรณ เวชชาชีวะ ใช้กลวิธีการแตง่ท่ีท าให้เร่ือง
ของเด็กก าพร้าคนหนึ่ง  มีชีวิตท่ีมีทัง้ความทกุข์และความสุข  โดยวางโครงเร่ืองสนกุสนานน่าสนใจ
ชวนติดตาม  ตวัละครมีเอกลกัษณ์ส่วนตวั  สร้างฉากและบรรยากาศท่ีสมจริง  และบทสนทนา
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสังคม  ด้านแนวคิดพบว่า  ผู้ แต่งน าเสนอแนวคิดอย่าง
หลากหลาย  เป็นแง่มมุเก่ียวกบัชีวิตและสงัคมท่ีน ามาตีแผ่ท่ีท าให้ผู้อ่านตระหนกัถึงความเป็นจริง
ของชีวิต  ท่ีเป็นแนวคดิเก่ียวกบัความรักในครอบครัว  การด าเนินชีวิต  วฒันธรรมไทย  และศาสนา
พทุธ  โดยปลกุจิตส านกึท่ีถกูต้องและดีงาม  ผู้อา่นจะได้มมุมองใหมเ่ก่ียวกบัชีวิตและสงัคมไทย 
ค าส าคัญ  กลวิธีการแตง่, แนวคดิ, นวนิยาย, ความสขุของกะทิ 
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The Writing Styles and Themes of  
The Happiness of Kati Series 

by Ngamphan Vejjajiva 
Jiang Nannan 

Abstract 
The research aims to analyze the writing styles and themes of The Happiness of 

Kati novels. The scope of this research is to study three novels : The Happiness of Kati, 
The Happiness of Kati : finding the moon, and The Happiness of Kati: in a small World.  

It is found that Ngamphan Vejjajiva’s writing styles made the story fun and 
interesting. The plot is interesting, the characters are unique, the scenes and 
atmospheres are realistic, and the dialogues are easy to understand. As concerns 
themes, The Happiness of Kati series presents various aspects of Thai people’s lives 
and Thai society such as love within a family, ways of life, elements of Thai cultures, and 
Buddhism. Moreover, The readers might learn about a new aspect of life and Thai 
society as well. 
Key Words: writing style, theme, novel, The Happiness of Kati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ศิลปศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 

บทน า 
นวนิยายเป็นวรรณกรรมประเภทบนัเทิงคดีท่ีมนุษย์สร้างสรรค์ขึน้มาเพื่อน าเสนอผู้อ่าน  

และได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในสงัคมต่าง ๆ  เน่ืองจากนวนิยายเป็นเร่ืองสมมตุิ (Fiction) 
ประเภทร้อยแก้วขนาดยาว  ซึง่เลา่เหตกุารณ์เก่ียวกบัชีวิตความเป็นอยู่ของมนษุย์ในสงัคม  ความ
สมจริงของนวนิยายนีจ้ะปรากฎจากการรับรู้  และรับรสของผู้อ่าน  กลา่วคือ  ผู้อ่านจะเกิดอารมณ์
สะเทือนใจคล้อยตามตวัละครและเหตกุารณ์ในเร่ืองราว  เป็นประสบการณ์ท่ีผู้อ่านรับรู้ด้วยตนเอง 
(กาญจนา  วิชญาปกรณ์. 2537 : 12)    

นอกจากเนือ้เร่ืองนวนิยายจะให้ความเพลิดเพลินและท าให้ความเข้าใจเก่ียวกบัชีวิตของ
มนุษย์แล้ว  อมรา  เทศกรณ์ (2520 : 3)  ได้กล่าวว่า  นวนิยายยังให้ความกระจ่างเก่ียวกับ
วฒันธรรม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ค่านิยม  ตลอดจนการด ารงชีวิตของคนทัง้ในอดีตและ
ปัจจุบนัอีกด้วย นวนิยายจึงได้รับความนิยมจากผู้อ่านในยุคสมยันัน้ๆ  ไม่เพียงแต่มีลกัษณะและ
คณุคา่ดงัท่ีกลา่วมาข้างต้น  แตย่งัมีกลวิธีการแตง่และแนวคิดท่ีผู้ เขียนได้ถ่ายทอดได้สอดคล้องกบั
คา่นิยมในยคุสมยันัน้ๆ ด้วย  ดงัท่ีกหุลาบ  มลัลิกะมาส (2543 : 50) กล่าวว่า  นวนิยายท่ีแต่งร่วม
ยคุสมยัเดียวกนั  จะมีลกัษณะร่วมกบันวนิยายอ่ืนๆ ในยคุสมยันัน้  เกิดจากความรู้  ความคดิ  และ
ค่านิยมแห่งยุคสมัยท่ีได้หล่อหลอมผู้ เขียนให้สร้างสรรค์ผลงานจากแนวนิยมและความคิดท่ี
ไหลเวียนอยู่ในช่วงนัน้และยังมีความต่างท่ีเป็นลักษณะเฉพาะของผู้ แต่งซึ่งเกิดจากความเป็น
ปัจเจกของนกัเขียนในด้านการใช้ศิลปะการประพนัธ์  

ชลธิรา สตัยาวฒันา (2522 : 61) เปรียบเทียบว่ากลวิธีการแต่งท่ีเป็นศิลปะการประพนัธ์
เป็นเสมือนเคร่ืองปรุงแต่งหรือ “ชูรส” ท่ีท าให้เร่ืองราวต่าง ๆ น่าอ่าน  ชวนให้ติดตามอย่าง
เพลิดเพลิน  ผู้ อ่านจะมีความพึงพอใจและรู้สึกซาบซึง้  เกิดอารมณ์สะเทือนใจไปตามเนือ้เร่ือง  
อารมณ์ของตวัละคร  หรือจดุจบส าคญัของเร่ือง  โดยน าเสนอแนวคดิหรือทศันะของผู้ประพนัธ์  ซึง่
แสดงออกมาผ่านเหตกุารณ์  ความคิด และพฤติกรรมของตวัละครในลกัษณะต่าง ๆ  ท าให้ผู้อ่าน
ได้เห็นมมุมอง ได้รับแง่คิด  และทศันะต่าง ๆ ของผู้ประพนัธ์  โดยใช้กลวิธีบรรยายแสดงความนึก
คิดออกมาโดยตรง หรือแฝงไว้ในเหตกุารณ์ต่าง ๆ  ดงัท่ีกหุลาบ มลัลิกะมาส (2543 : 50) กลา่วว่า
ผู้ประพนัธ์แต่ละคนมีประสบการณ์ ความรู้  ความคิด  และได้รับอิทธิพลจากค่านิยมในยุคสมยั
ของตน เป็นแนวคิดเฉพาะแต่ละบุคคล จึงถ่ายทอดความคิดต่าง ๆ ในวรรณกรรมตามแนวนิยม
ของตนเสมอ  

นวนิยายเร่ือง ความสุขของกะทิ เป็นงานเขียนประเภทนวนิยายเร่ืองแรกของ งามพรรณ 
เวชชาชีวะ  ซึ่งได้รับความนิยมและเป็นท่ีจดจ าในแวดวงของผู้ อ่าน  เป็นตัวอย่างวรรณกรรม
สร้างสรรค์ยอดเยี่ยมท่ีแตกต่างจากนวนิยายเร่ืองอ่ืน ๆ เพราะเป็นนวนิยายท่ีเล่าเร่ืองราวของกะทิ  
เด็กหญิงวยั 9 ขวบท่ีต้องผ่านประสบการณ์การสูญเสียครัง้ส าคญัและสื่อแนวคิดต่างๆ ผ่านตวั
ละครเอก  โดยใช้กลวิธีการแตง่และสื่อแนวคิดท่ีสร้างสรรค์อย่างน่าสนใจ  จงึได้รับรางวลัซีไรต์ของ
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ประเทศไทย  ประจ าปี 2549  และได้น ามาสร้างเป็นภาพยนตร์ในปี 2552 รวมทัง้มีการแปลเป็น
ภาษาต่างประเทศ 5 ภาษาใน 6 ประเทศ  ได้แก่  สหรัฐอเมริกา  ออสเตรเลีย  ฝร่ังเศส  เยอรมนี  
ญ่ีปุ่ น  และสเปน  ผู้ วิจัยจึงสนใจจะศึกษาลักษณะกลวิธีการแต่งและแนวคิดในวนิยายชุด 
ความสุขของกะทิ  ซึ่งท าให้นวนิยายเร่ืองนีไ้ด้รับความนิยมและยกย่องว่ามีคุณค่าควรแก่
การศกึษาและเป็นตวัอย่างของการประพนัธ์วรรณกรรมประเภทบนัเทิงคดี  อีกทัง้จะได้แนวทางใน
การด าเนินชีวิตและการปฏิบตัิตนในสงัคมจากแนวคดิท่ีสื่อผ่านนวนิยายเร่ืองดงักลา่วอีกด้วย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1 .เพื่อวิเคราะห์กลวิธีการแตง่ในนวนิยายชดุ ความสุขของกะท ิ

2 .เพื่อวิเคราะห์แนวคดิในนวนิยายชดุ ความสุขของกะท ิ
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศกึษาวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัใช้วิธีวิจยัเอกสาร มีขัน้ตอนการวิจยัดงัตอ่ไปนี ้
1. ศึกษานวนิยายชุด ความสุขของกะทิ จ านวน 3 เล่ม  ได้แก่ ความสุขของกะทิ  

ความสุขของกะท ิตอน ตามหาพระจันทร์ และความสุขของกะท ิตอน ในโลกใบเล็ก 
2. ศกึษาทฤษฏีและแนวความคดิท่ีเก่ียวกบักลวิธีการแตง่และแนวคดิในนวนิยาย 

3. วิเคระห์กลวิธีการแตง่และแนวคดิในนวนิยายชดุ ความสุขของกะท ิ 
4. เสนอผลการศกึษาแบบพรรณนาวิเคราะห์ ( Descriptive  Analysis )  

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจยัมีสาระส าคญัดงันี ้
1. กลวิธีการแต่ง  

การวิเคราะห์กลวิธีการแต่งของ งามพรรณ เวชชาชีวะ  พบว่า  ผู้ เขียนมีกลวิธีการแต่งท่ี
ประกอบด้วยการวางโครงเร่ือง  การสร้างตวัละคร  การสร้างฉากและบรรยากาศ  และการใช้บท
สนทนา  มีผลการวิเคราะห์ดงันี ้

1.1  การวางโครงเร่ือง   
การวางโครงเร่ืองของนวนิยายชุด ความสุขของกะทิ  มีการเปิดเร่ือง  การด าเนินเร่ือง  

และการปิดเร่ืองท่ีมีลกัษณะเดน่เฉพาะตวัของผู้ เขียน  ดงันี ้
1.1.1 การเปิดเร่ือง  เป็นสว่นแรกของเร่ืองท่ีท าให้ผู้อ่านเกิดความสนใจและติดตามอ่าน

ต่อไป  งามพรรณ ใช้วิธีเปิดเร่ืองโดยการบรรยายฉากและบรรยากาศ  เพื่อให้รู้จักกะทิ  เป็นการ
เปิดตวัละครเอกท่ีท าให้รู้จกักะทิตัง้แตเ่ร่ิมเร่ือง  ดงัเช่น 

เสียงกระทะกับตะหลิวปลุกกะทิให้ตื่นข้ึนเหมือนวนัก่อน ๆ ที่จริงแล้ว



ศิลปศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 

กล่ินหอมกรุ่นๆ ของข้าวสกุก็มีส่วนดว้ย รวมทัง้กล่ินควนัจากเตาและกล่ินไข่ทอด 
แต่เสียงตะหลิวเคาะกระทะต่างหากทีดึ่งกะทิใหพ้น้จากภวงัค์นิทราและภาพฝนัสู่
วนัใหม่ 

(ความสุขของกะท.ิ  2553ก : 13) 

 ในตอนต้นเร่ือง  ผู้ แต่งเปิดเร่ืองด้วยการบรรยายฉากตอนเช้า  ยายท ากับข้าว  เป็นภาพ
การเคลื่อนไหว  มีเสียงและกลิ่นจากการท าอาหาร  ซึง่เป็นการเปิดฉากชีวิตวนัใหม่ของกะทิท่ีท าให้
เห็นภาพการด าเนินชีวิตท่ีเรียบง่ายและอบอุน่จากการเลีย้งดขูองตาและยาย 

1.1.2 การด าเนินเร่ือง  ใช้กลวิธีการด าเนินเร่ือง 3 วิธี  ได้แก่  การสร้างความขัดแย้ง  
การล าดบัเหตกุารณ์  และการเลา่เร่ือง  ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1.1.2.1 การสร้างความขดัแย้ง  ความขดัแย้งในเร่ืองท าให้เร่ืองราวสนกุสนาน  ชวน
ติดตามมากขึน้  และเพิ่มอารมณ์ท่ีหลากหลายด้วยเหตกุารณ์ตา่ง ๆ  ผู้แตง่ใช้กลวิธีการสร้างความ
ขัดแย้ง  ได้แก่  ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์  ความขัดแย้งภายในจิตใจของตัวละคร 
ความขดัแย้งระหวา่งมนษุย์กบัธรรมชาติ  และความขดัแย้งระหวา่งมนษุย์กบัชะตากรรม 

นวนิยายชดุ ความสุขของกะทิ ใช้กลวิธีท่ีสร้างความสะเทือนใจด้วยการสร้างความขดัแย้ง
ภายในจิตใจของตัวละครเป็นส่วนใหญ่  ผู้ อ่านจะเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของตัวละคร  ดังเช่น  
ความรู้สกึท่ีขดัแย้งตอ่สู้กนัภายในจิตใจของกะทิ  เป็นเหตกุารณ์ท่ีกะทิขดัค าสัง่ของผู้ใหญ่แอบอา่น
จดหมายท่ีครูราตรีเขียนถึงสามี  จึงไม่ได้ดูแลน้องทิว  ท าให้น้องป่วย  กะทิรู้สึกผิดอย่างรุนแรง  
เป็นความอดึอดัใจท่ีไม่รู้จะไประบายความรู้สกึให้ใครฟัง  ดงันี ้

กะทิหลบมานัง่เล่นคนเดียวที่ท่าน ้า มีเจ้าฟาโรห์ตามมาด้วย กะทินึกอยากเล่า
ความในใจให้ใครสกัคนฟัง แต่ก็รู้ตวัว่าพูดไม่ออก ค าพูดเหมือนจุกอยู่คอ แต่ไม่
ยอมผ่านพน้ริมฝีปากออกมา ขนาดกะทิทดลองเล่าเร่ืองให้ฟาโรห์ฟังยงัไม่ส าเร็จ
เลย แต่สายตาทีส่่งมาเหมือนจะบอกว่ามนัเขา้ใจความรู้สึกของกะทิ ไม่จริงหรอก 
กะทินึกแย้งอยู่ในใจ  ไม่มีใครที่ไหนจะเข้าใจกะทิได้ และถึงจะเข้าใจ ก็คงไม่ให้
อภยัในความผิดทีก่ะทิท าลงไป 

(ความสุขของกะท ิ ตอน  ตามหาพระจันทร์.  2553ข : 67) 
จากตวัอย่างดงักลา่ว  ผู้แตง่ใช้กลวิธีสร้างความขดัแย้งในใจของกะทิ  กะทิเป็นเด็กหญิงท่ี

คิดดีท าดีมาเสมอ  แต่มีเหตกุารณ์ท่ีท าความผิดถึงสองครัง้  ครัง้แรกคือแอบอ่านจดหมายของคน
อ่ืน  ส่วนครัง้ท่ีสองคือไม่รับผิดชอบดูแลน้อง  แม้ว่ากะทิเป็นเพียงเด็ก  แต่ยงัรู้จักส านึกผิด  เป็น
ความขดัแย้งภายในจิตใจของกะทิท่ีสร้างความสะเทือนอารมณ์  ผู้อ่านจะรู้สกึสงสารและให้อภยั
กะทิเพราะยงัเป็นเดก็อยู่   

1.1.2.2 การล าดบัเหตกุารณ์  ผู้แต่งใช้กลวิธีการล าดบัเหตกุารณ์หลายแบบ  ได้แก่ 
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การล าดบัเหตกุารณ์ก่อนหลงั  การย้อนอดีตสลบัไปมากบัเร่ืองปัจจบุนั  และการกลา่วถึงเหตกุารณ์
ต่างสถานท่ีสลบักันไปมา  การล าดบัเหตุการณ์ท่ีนิยมใช้และท าให้เร่ืองด าเนินไปอย่างน่าสนใจ
และชวนให้ติดตามอ่านคือ  การด าเนินเร่ืองตามล าดับเหตุการณ์ก่อนหลัง   โดยเร่ิมต้นด้วย
เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในเวลาหนึ่ง  แล้วค่อย ๆ ด าเนินเร่ืองไปตามล าดบัเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในเวลา
ตอ่มา  ดงัตวัอยา่ง 

เสียงกร่ิงสญัญาณพกัเที่ยงดงัก้องกังวาน  กะทิว่ิงแข่งลงบันไดมากับ
เพือ่น ๆ  สวนกบัพีท่องที่หนา้หอ้งพกัครู พีท่องย้ิมใหก่้อนจะแยกตวักลบัไปวดั พี่
ทองบอกว่าทกุกลางวนัมีอาหารบฟุเฟ่ต์รออยู่ 

ตอนเย็นเมือ่กลบัถึงบา้น  กะทิลา้งป่ินโตและวางคว ่าไวที้อ่่างในครัว  ค ่า 
ๆ ค่อยมาเช็ดให้สะอาดอีกที  แล้วยกไปวางข้างเตาใกล้มือยายตอนเช้า ในยาม
ค ่าคืน ป่ินโตคงถามเตาไฟแก้เหงาว่า วนัทีผ่่านมายายท าอะไรบา้งนอกจากโมโห
ตา 

(ความสุขของกะท.ิ  2553ก : 17) 
ผู้แต่งใช้กลวิธีเล่าเหตุการณ์ท่ีโรงเรียนของกะทิ  จนถึงเวลากลบับ้าน  โดยใช้วิธีการการ

ด าเนินเร่ืองตามล าดบัเหตกุารณ์ก่อนหลงั  คือ  เวลาพกัเท่ียงท่ีโรงเรียนจนถึงเวลากลบับ้านตอน
เย็น  กลวิธีลกัษณะนีจ้ะท าให้เห็นพฤติกรรมท่ีสมจริงของตวัละคร  ท าให้ผู้อ่านไม่สบัสนกับการ
ด าเนินเร่ืองราว  และติดตามเนือ้หาไปอยา่งตอ่เน่ือง 

1.1.2.3 การเล่าเร่ือง  เป็นกลวิธีท่ีท าให้นวนิยายมีเนือ้เร่ืองท่ีต่อเน่ืองกัน  ผู้แต่งใช้
วิธีการเล่าเร่ืองเสมือนว่าผู้ แต่งเป็นผู้ เล่าเร่ืองเอง ในฐานะท่ีเป็นผู้ รู้เร่ืองราวชีวิตของตวัละครทุก
อย่าง ทัง้ความรู้สึกนึกคิดภายในจิตใจของตวัละครและเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ ตวัอย่างการใช้กลวิธี
การเลา่เร่ืองแบบผู้แตง่เป็นผู้ เลา่เร่ืองเอง เช่น 

นบัตัง้แต่วนัที่กะทิร้องไห้ ตายายดูร้อนใจ และถ้ากะทิเข้าใจไม่ผิด คงมี
การประชมุลบันอกรอบแบบเร่งด่วนกบัลงุตองทีพ่ว่งนา้ฎาและนา้กนัต์มาดว้ย ผล
คือ  กะทิได้มานัง่เอี้ยมเฟ้ียมอยู่ในรถเก๋งคนังามของน้ากันต์ ที่พุ่งทะยานเข้า
กรุงเทพฯ ในวนัทีอ่ากาศยงัคงร้อนจนตอ้งหยีตามองออกไปนอกหนา้ต่าง 

(ความสุขของกะท ิ ตอน  ตามหาพระจันทร์.  2553ข : 75) 
ผู้แต่งเป็นผู้ เล่าเร่ืองความเศร้าเสียใจของกะทิ  ท่ีผู้ ใหญ่ทุกคนเข้าใจความรู้สึกของกะทิ 

และรีบแก้ปัญหาอยา่งเร่งดว่น  เป็นเหตกุารณ์ท่ีมีรายละเอียดชดัเจน  ท าให้ผู้อา่นได้เห็นพฤตกิรรม
และความเคลื่อนไหวของตวัละคร  ได้เข้าใจความรู้สึกนึกคิดภายในจิตใจของตวัละครแต่ละตวั  
ท าให้รู้สกึวา่เป็นเร่ืองท่ีสมจริง  ท่ีผู้แตง่เลา่เร่ืองในฐานะท่ีเป็นผู้ รู้แจ้งเห็นจริงทกุอย่าง  ซึง่จะไม่เน้น
การเลา่เร่ืองใดเร่ืองหนึง่โดยเฉพาะ  หรือไมเ่ข้าข้างตวัละครตวัใดตวัหนึง่โดยตรง 

1.1.3 การปิดเร่ือง  ผู้แต่งใช้กลวิธีการปิดเร่ืองแบบสขุนาฏกรรมทัง้ 3 เร่ือง  ตวัอย่างเช่น  
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เม่ือกะทิสูญเสียแม่ท่ีกะทิรักมากท่ีสุด  คนรอบข้างต่างกังวลและคิดว่ากะทิจะเศร้าใจจนไม่
สามารถออกจากเหตุการณ์นีไ้ม่ได้  แต่กะทิกลบัเข็มแข็งและปรับตวัให้ชีวิตด าเนินไปตามปกติ
อยา่งเช่นเคย  ดงัตอ่ไปนี ้  

บางทีชีวิตก็ไม่มีค าอธิบาย  แม่เคยบอกไว้อย่างนั้นไม่ใช่หรือ  และ
ระหว่างแม่กบักะทิ  กะทิก็เชือ่ว่าแม่เข้าใจไดโ้ดยทีก่ะทิไม่ตอ้งอธิบาย 

กะทิกราบพระก่อนนอน  พรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าไปโรงเรียน  ทุกอย่าง
เหมือนเดิม  ไม่มีอะไรเปลีย่นแปลง  แลว้เสียงตะหลิวของยายก็จะปลกุใหก้ะทิตืน่
ข้ึนพบกบัโลกใบนีอี้กครั้ง 

(ความสุขของกะท.ิ  2553ก : 45) 
แม้ว่ากะทิมีความโศกเศร้าเพราะสูญเสียแม่  แต่ผู้ แต่งก็ปิดเร่ืองโดยให้กะทิซึ่งได้รับการ

อบรมสัง่สอนจากคนรอบข้างโดยเฉพาะจากแม่  ท่ีให้มองชีวิตในปัจจบุนัตามสภาพท่ีพบเห็นในแต่
ละวนั  ดงัเช่นเสียงปลกุของตะหลิวท่ียายใช้ท ากบัข้าวในตอนเช้า  เป็นความคิดเชิงบวกท่ีกะทิใช้
อยูเ่สมอ  ท าให้สามารถคลี่คลายปัญหาได้ลลุว่งและเป็น “ความสขุของกะทิ” ตามช่ือเร่ืองนวนิยาย 

1.2 การสร้างตวัละคร   
ในนวนิยายชดุ ความสุขของกะทิ  ผู้แต่งใช้กลวิธีการสร้างตวัละครหลายแบบ  แต่ละตวั

ละครมีการประกอบอาชีพ  มีอปุนิสยัและรูปร่างหน้าตาท่ีมีเอกลกัษณ์    
ตวัอยา่งกลวีธีการสร้างตวัละครท่ีบอกอปุนิสยั โดยการบรรยายถึงเคร่ืองใช้และอาหารการ

กิน  ดงันี ้  
  ป่ินโตเป็นของรักของกะทิ  ขนาดกะทดัรัด  น ้าหนักเบา  ยายรู้ขนาด
กระเพาะของกะทิ  ไม่อยากเห็นของเหลือกลบัมาบูดเสีย  จึงจัดข้าวให้กินอ่ิม
พอดี  ตาเลยเรียกป่ินโตว่าอาหารมือถือ  เพราะสะดวกพกพา  ส่วนรายการ
อาหารก็ไม่หนีไข่ดาวกบัไก่ผดักะเพรารสเด็ด  ไข่พะโลสี้น ้าตาลเข้มเข้าน ้าเข้าเนือ้
เพราะท้ิงไวข้้ามคืน  ไข่ลูกเขยฉ ่าน ้าขน้เหนียว  ไข่ตุ๋นเนือ้เนียนสนิท  ไข่นกกระทา
ชบุแป้งทอด  ตาเรียกกะทิว่”ตวักินไข่”  เมือ่รู้จากยายว่าถ้ารายการอาหารเป็นไข่  
ไม่ตอ้งชวน  กะทิก็ชิมจนหมดทกุครั้ง 

(ความสุขของกะท.ิ  2553ก : 16) 
จากตวัอย่างท่ียกมา  ผู้ แต่งสร้างตวัละคร “กะทิ” ให้เห็นว่ามีอุปนิสยัตามแบบเด็ก  คือ

ชอบกินไข่  สว่นตวัละครยายจะจดัของใช้ “ป่ินโต” ใสอ่าหารและท าอาหารเป็นเมนไูข่หลาย ๆ ชนิด 
ตามท่ีกะทิชอบ  และตาใช้ค าพดูหยอกล้อ  แสดงให้เห็นถึงความรักและความเอาใจใส่ของตาและ
ยายท่ีมีต่อกะทิ  ตวัละครทัง้หมดนี ้ มีลกัษณะนิสยัและพฤติกรรมท่ีพบเห็นได้จริงในสงัคม  จึง
เป็นนวนิยายท่ีมีความสมจริง  และตวัละครมีบทบาทหน้าท่ีช่วยให้ด าเนินไปสูจ่ดุหมายสดุท้ายของ
เร่ือง 
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1.3 การสร้างฉากและบรรยากาศ    
ผู้แต่งใช้วิธีการสร้างฉากและบรรยากาศท่ีสมจริง  แสดงให้เห็นความรู้และประสบการณ์

ของผู้แต่ง  ฉากและบรรยายกาศในนวนิยายช่วยเสริมให้เร่ืองราวดูสมจริงมากยิ่งขึน้  และสร้าง
อารมณ์ให้ผู้อา่นคล้อยตามอยา่งเหมาะสมตามเนือ้เร่ือง 

ตัวอย่างฉากท่ีแม่ของกะทิเสียชีวิต  เป็นบรรยากาศท่ีโศกเศร้า  ผู้ แต่งไม่ได้เล่าเร่ือง 
โดยตรง  แต่ใช้การบรรยายสภาพแวดล้อม  เป็นบรรยากาศท่ีเงียบเหงาให้ผู้อ่านมีความรู้สึกเศร้า
ตาม  ดงัตอ่ไปนี ้

ดวงจันทร์เหลือเพียงเสี้ยวเล็ก ๆ อยู่กลางฟ้า  เงาต้นสนริมรั้วลู่เอนตาม
แรงลมน้อย ๆ  นาทีเหมือนหยุดน่ิง  น่ิงจนกว่าดวงตะวนัจะข้ึนอีกครั้งอย่างสดชื่น
สวยงามพน้จากขอบฟ้าเหนือทะเล  ปลกุทกุสรรพชีวิตบนโลกให้ตื่นข้ึน  แต่ไม่มีแม่
รวมอยู่ดว้ยอีกต่อไป 

(ความสุขของกะท.ิ  2553ก : 74) 
ผู้แตง่ใช้สญัลกัษณ์ของดวงจนัทร์ท่ีมีความหมายแทนแม่ของกะทิ  จากลกัษณะท่ีเต็มดวง 

”เหลือเพียงเสีย้วเล็ก ๆ”  และสร้างฉากท่ีเป็นต้นไม้ประเภทต้นสน  เม่ือถกูลมพดัต้นและใบลู่ตาม
ลมสื่อความหมายท่ีไม่มัน่คง  และพดูถึงเวลาท่ีหยดุนิ่งแสดงถึงความเศร้าโศก  แตบ่รรยายถึงการ
เปลี่ยนไปเป็นความสดช่ืนสวยงามเม่ือถึงเวลาเช้า  เป็นฉากและบรรยากาศท่ีสื่อถึงเร่ืองราว  
อารมณ์และความรู้สกึของตวัละครท่ีสญูเสียแม่ได้อยา่งสมจริง  

1.4 บทสนทนา   
บทสนทนาท่ีปรากฎในนวนิยายชดุนีมี้ 3 ลกัษณะ  ได้แก่  บทสนทนาท่ีใช้ด าเนินเร่ือง  บท

สนทนาท่ีบอกลกัษณะของตวัละคร  และบทสนทนาท่ีให้คติและข้อคิด    
ตวัอย่างของบทสนทนาท่ีบอกลกัษณะของตวัละครลุงตองและพี่ทอง  ในด้านนิสยัและ

บคุลิกภาพ  ดงันี ้

ใกลส้งกรานต์แลว้  พีท่องมาส่งข่าวว่าปีนีที้ว่ดัจะจดังานใหญ่  มีมหรสพ
มาแสดงดว้ย  ลงุตองตาโตเมือ่รู้ว่าจะมีลิเกมาออกวิก 

“ไม่ไดดู้ลิเกนานแลว้  คณะไหน  เล่นเร่ืองอะไรล่ะ”  ลงุตองซกัถามพีท่อง  
แต่ไม่ไดค้วามอะไร  พีท่องไดแ้ต่ย้ิมแหง้ ๆ  เพราะรู้มาแค่ว่าเป็นคณะมีชือ่ 

“คณะไหนก็มีชื่อทัง้นัน้แหละ  ชื่ออะไรล่ะ  นี่โตข้ึนอย่าเป็นนกัข่าวนะ  
ท่าจะไม่ไดเ้ร่ือง”  ลงุตองเตือนพีท่องทีย่งัคงย้ิมคา้งอยู่อย่างเคยอย่างไม่เดือดร้อน 

(ความสุขของกะท ิตอน ตามหาพระจันทร์. 2553ข : 33) 
 จากตัวอย่างข้างต้น  ผู้ แต่งใช้บทสนทนาท่ีสะท้อนให้เห็นว่า  ลุงตองเป็นคนท่ีชอบ
ศิลปวฒันธรรม  โดยผ่านค าซกัถามอย่างกระตือรือร้น  และยงัเข้าใจได้ว่าลุงตองเป็นคนใจร้อน  
ตรงไปตรงมา  กล้าพดูไม่ปิดบงัใคร  สว่นพี่ทองดจูะไม่คอ่ยสนใจเร่ืองศิลปวฒันธรรม  และเป็นคน
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เงียบขรึม ไม่วา่ลงุตองจะพดูอะไร  ได้แตย่ิม้และไม่โต้เถียง 
สรุปได้วา่กลวิธีการแตง่นวนิยายชดุ ความสุขของกะท ิ มีจดุเดน่ในด้านการวางโครงเร่ือง 

ทัง้การเปิดเร่ือง  การด าเนินเร่ือง  และการปิดเร่ือง  ในด้านการสร้างตัวละคร  ฉาก  และบท
สนทนา  ใช้วิธีการแต่งท่ีท าให้ผู้อ่านได้รับรู้เร่ืองราวและชีวิตความเป็นไปของกะทิ  ซึง่มีเหตกุารณ์
ทัง้ความทกุข์และความสขุ  ผู้แตง่ได้ใช้องค์ประกอบของการแตง่วรรณกรรมประเภทนวนิยายอยา่ง
ครบถ้วน  ช่วยให้นวนิยายชดุ ความสุขของกะทิ ด าเนินไปจนจบอย่างสนกุสนาน  สมจริง  และมี
คณุคา่   
2. แนวคดิ 

นวนิยายชดุ ความสุขของกะทิ ให้แนวคิดเก่ียวกบัความรักในครอบครัว  การด าเนินชีวิต  
วฒันธรรมไทย  และศาสนาพทุธ  ดงัตอ่ไปนี ้

2.1 แนวคดิเก่ียวกับความรักในครอบครัว   
นวนิยายชดุ ความสุขของกะทิ ให้แนวคิดว่าความรักของคนในครอบครัวเป็นความรักท่ี

ยิ่งใหญ่  การมีสายเลือดเดียวกนัเป็นความผกูพนัท่ีแนบแน่น  และท าให้มีความเข้าใจกนั  ดงัเช่น
กะทิ  แม้วา่จะเกิดมาไมเ่คยเห็นหน้าพอ่  กะทิก็ไม่โทษแตก็่แสดงออกวา่รักพอ่  ดงันี ้  

กะทิกอดพ่อเมื่อตอนลากนัในวนันัน้  และไม่นึกโทษพ่อเลย  ถ้าต่อมาพ่อ
จะจ าไม่ไดว่้ากะทิลาพอ่ตอนไหน  ท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจนี ้

(ความสุขของกะท ิตอน ในโลกใบเล็ก.  2553ค : 100) 
  จากตัวอย่างข้างต้น  ให้แนวคิดว่า  แม้ว่าพ่อไม่ได้ท าหน้าท่ีเลีย้งดูกะทิ  และไม่ได้

แสดงออกให้เห็นถึงความรักใด ๆ ท่ีมีตอ่กะทิมาก่อน แตเ่พราะความสมัพนัธ์ท่ีมีสายเลือดเดียวกนั  
เม่ือได้พบกัน พ่อและลกูก็ได้แสดงถึงความผูกพนัว่า สายเลือดไม่มีวนัจะตดัขาดกันได้ และเป็น
ความรักของครอบครัวท่ียอ่มให้อภยัซึง่กนัและกนั   

2.2 แนวคดิเก่ียวกับการด าเนินชีวิต   
นวนิยายชุด ความสุขของกะทิ ให้แนวคิดเก่ียวกับการด าเนินชีวิตโดยเฉพาะในเร่ือง

ความทกุข์กบัความสขุอยา่งชดัเจน ดงัเช่นตอนจบใน ความสุขของกะท ิตอน ตามหาพระจันทร์  
ผู้แตง่น าเสนอแนวคิดเก่ียวกบัทกุข์และสขุ ดงันี ้

ชีวิตก็หมือนบทเพลง  ต่างลีลา  ต่างจงัหวะ  มีทัง้โศกเศร้าเหงาซ้ึง  ทัง้
สุขสนุก  เริงร่า  และแน่นอนว่าคละเคล้ากนัไป  ยามทุกข์  คงไม่มีอะไรดีกว่า
อดทนและรอใหท้กุอย่างผ่านไปในทีส่ดุ  ยามสขุก็คงไม่หลงลืมว่าวนัขา้งหนา้อาจ
มีส่ิงเปลีย่นแปลงเกิดข้ึนได ้

(ความสุขของกะท ิตอน ตามหาพระจันทร์.  2553ข : 201) 
จากตัวอย่าง ผู้ แต่งเปรียบเทียบชีวิตว่าเป็น“บทเพลง” ซึ่งมีจังหวะลีลาแตกต่างกัน  

เช่นเดียวกบัชีวิตท่ีมีทกุข์มีสขุคละเคล้ากนัไป  ผู้อ่านจะได้แนวคิดเก่ียวกบัการด าเนินชีวิตคือ  ต้องมี
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ความอดทน  และมีความเช่ือมัน่วา่ ทกุสิง่ทกุอยา่งยอ่มมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อมีความทกุข์ก็อดทน
ไว้ เมื่อเวลาผา่นไปก็จะพบกบัความสขุในท่ีสดุ   

2.3 แนวคดิเก่ียวกับวัฒนธรรมไทย   
นวนิยายชุด ความสุขของกะทิ ได้สะท้อนภาพวัฒนธรรมไทยในชนบท  เป็นวิถีชีวิต

ดัง้เดิมของคนไทยท่ีมีความเรียบง่าย  มีความสขุและสงบท่ามกลางธรรมชาติ  ตวัอย่างวฒันธรรม
ไทยท่ีปรากฎในนวนิยาย ความสุขของกะทิ ท่ีน่าสนใจคือ  วฒันธรรมท่ีเก่ียวกบัอาหารไทย  ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นความเป็นอยูข่องคนไทยในชนบทท่ีมีความสขุ  ดงันี ้

พีท่องเอาหม้อจากวดัมาส่งคืนอย่างนอบน้อม  ยายชี้มือไปที่กระต่ายขูด
มะพร้าวทีม่มุครัว  มีมะพร้าวผ่าซีกวางรออยู่แลว้  พีท่องควา้กระต่ายกบักะละมงั
ใส่มะพร้าวได้ก็เดินพรวด ๆ ไปใต้ถุน  เสียงยายร้องตามหลงัว่าขูดละเอียดไว ้
คลกุขนมตม้ขาวสองฝาทีเ่หลือจะคัน้กะทิท าแกงบวด 

(ความสุขของกะท.ิ  2553ก : 33) 
จากตวัอย่างข้างต้น  ท าให้เห็นถึงคนไทยจะท าขนมต้มขาวและแกงบวด  ซึ่งเป็นอาหาร

หวานของคนไทย  โดยใช้มะพร้าวซึ่งเป็นวัตถุดิบท่ีมีอยู่มากมายในธรรมชาติ  และใช้เคร่ืองมือ
ดัง้เดิมคือกระต่ายขูดมะพร้าว  แม้ว่ายายจะมีประสบการณ์ท างานและอยู่ในต่างประเทศ  ได้รับรู้
วฒันธรรมตา่งชาติก็ตาม  แตย่ายก็รักษาวฒันธรรมความเป็นไทยไว้อย่างดี  แสดงให้เห็นวา่ผู้แต่ง
ให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมไทย  จึงสอดแทรกแนวคิดเร่ืองของวัฒนธรรมไทยในด้านความ
เป็นอยูข่องคนไทยในชนบทไว้อยา่งน่าสนใจ 

2.4 แนวคดิเก่ียวกับศาสนาพุทธ   
ในนวนิยายชดุ ความสุขของกะทิ  ได้สื่อแนวคิดท่ีเก่ียวกบัศาสนาพทุธอย่างชดัเจน  เช่น

ตวัอยา่งเร่ืองการท าบญุท่ีไม่ได้ท าบญุเฉพาะในวนัปีใหมแ่ละวนัสงกรานต์ ดงันี ้
ยายร้องทักพี่ทองที่เดินเข้ามาในครัว  เมื่อตอนสาย ยายแกงหมูเทโพ

หมอ้ใหญ่โตไปถวายเพล  ถือเป็นการท าบญุปีใหม่  ทัง้ ๆ ทีต่าทว้งว่าคนแถวนีจ้ะ
ท าบญุใหญ่กนัตอนสงกรานต์  ยายพูดลอย ๆ ฟังคล้าย ๆ  เผือ่ว่าตอนนัน้ไม่อยู่
แถวนี ้ มีศรัทธาตอนนี ้ ใครจะท าไม 

(ความสุขของกะท.ิ  2553ก : 33) 
จากตวัอย่างจะเห็นได้ว่า  คนไทยนับถือศาสนาพุทธซึ่งมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนไทย

ทั่วไป  ผู้ เขียนได้น าเสนอแนวคิดว่า  คนไทยจะตัง้ใจท าอาหารไปถวายพระในเทศกาลส าคญั ๆ  
เช่น  วนัปีใหม่  วนัสงกรานต์  ผู้แตง่ได้ให้แง่คิดจากค าพดูของยายท่ีโต้แย้งกบัตาวา่  การท าบญุไม่
จ าเป็นต้องเลือกโอกาสส าคญั  ขอให้มีความศรัทธาท่ีจะท าบญุก็เพียงพอแล้ว 

สรุปได้ว่า  ผู้ แต่งได้น าเสนอแนวคิดในด้านความรักในครอบครัว  การด าเนินชีวิต  
วฒันธรรมไทย  และศาสนาพุทธ  ท าให้ผู้ อ่านตระหนักถึงชีวิตความเป็นจริงของมนุษย์  ได้รับ
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ข้อคิดท่ีปลกุจิตส านกึท่ีถกูต้องและดีงามในด้านการด าเนินชีวิต  การรักษาวฒันธรรมไทย  และการ
ปฏิบตัิตามหลกัศาสนา  ผู้อ่านจะได้ซมึซบัแนวคิดท่ีมีคณุค่าต่าง ๆ ผ่านตวัละคร  และเหตกุารณ์
ในนวนิยาย  โดยเฉพาะผู้อ่านท่ีเป็นเยาวชน  จะได้รู้จกัความหลากหลายของชีวิตและน าแนวคิด
เหล่านีไ้ปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการด าเนินชีวิตในสงัคมจริงและในโลกท่ีสบัสนวุ่นวายได้อย่างมี
ความสขุดงัเช่น “กะทิ” 

 
การอภปิรายผล  

จากการวิเคราะห์เร่ือง “กลวิธีการแตง่และแนวคิดในนวนิยายชดุ ความสุขของกะทิ โดย 
งามพรรณ เวชชาชีวะ” มีประเด็นการอภิปรายผลดงันี ้  

กลวิธีการแต่งนวนิยายชดุ ความสุขของกะทิ มีจดุเด่นคือการสร้างตวัละคร  งามพรรณ 
เวชชาชีวะ  ได้สร้างตวัละครเอก “กะทิ” เป็นเด็กหญิงท่ีมีอายนุ้อยท่ีต้องประสบกบัสิง่เลวร้ายหลาย
อย่าง  แต่เน่ืองจากกะทิได้รับการอบรมให้เป็นเด็กท่ีมีจิตใจเข้มแข็ง  ช่วยเหลือตวัเองและคนอ่ืน ๆ 
ได้ตัง้แตเ่ด็ก  มีแนวคดิเชิงบวกการมองชีวิตและสงัคม  กะทิจงึพอใจกบัความสขุเล็ก ๆ น้อย ๆ จาก
สิ่งต่าง ๆ รอบข้างตวัท่ีหาได้ไม่ยาก  ท าให้ผ่านพ้นความทกุข์ได้ทกุครัง้และสง่ความสขุต่อ ๆ ไปให้
คนรอบข้างด้วย  การสร้างตวัละครเอกเป็นเดก็ในนวนิยายชดุ ความสุขของกะท ิ ผู้แตง่ใช้มมุมอง
ของเด็กมาสะท้อนภาพสังคมจริง  ท าให้ผู้ อ่านรู้สึกแปลกใหม่  เน่ืองจากการสร้างตัวละครเอก
ในนวนิยายทั่วไปมีจ านวนน้อยท่ีสร้างตวัละครเด็กท่ีเป็นตวัหลกัในด าเนินเร่ือง  ดงันัน้ชีวิตและ
ประสบการณ์ท่ีเด็กน้อยน าเสนอในนวนิยายได้สร้างความสะเทือนใจของผู้อ่านอย่างมาก  กะทิจึง
กลายเป็นตวัละครท่ีมีชีวิตจิตใจ และเป็นแบบอย่างท่ีดีกบัผู้อา่น  โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน 

นวนิยายชดุ ความสุขของกะทิ ได้เสนอแนวคิดโดยผ่านทรรศนะ  พฤติกรรม  ค าพดูของ
ตวัละคร  และผ่านเหตกุารณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในเร่ือง  ซึง่สอดคล้องกบัสงัคมปัจจบุนั  ประการแรก  
แนวคิดด้านความรักในครอบครัว  จะพบว่าทกุวนันีค้รอบครัวท่ีแตกแยกมีจ านวนเพิ่มขึน้จากเหตุ
ปัจจยัต่าง ๆ ส าหรับครอบครัวท่ีมีลกูแล้ว  เด็ก ๆ อย่างกะทิจึงเป็นฝ่ายท่ีได้รับความทุกข์อย่างไม่
เป็นธรรม  และเติบโตขึน้มาโดยขาดความรักจากพ่อ  แตอ่ยา่งไรก็ตาม  การเป็นสายเลือดเดยีวกนั
ยอ่มท าให้มีความผกูพนักนั  ความรักในครอบครัวจงึเป็นความรักท่ียิ่งใหญ่   

ในด้านแนวคิดของการด าเนินชีวิต  ผู้อ่านจะมองเห็นปัญหาท่ีเกิดขึน้ในชีวิตจริง  แม้ว่าสกั
วนัหนึ่งต้องมีญาติ ๆ หรือคนท่ีรักเสียชีวิตจากไป  หรือสกัวนัหนึ่งจะต้องตดัสินใจในเร่ืองส าคญัใน
ชีวิตด้วยตนเอง  แต่ละคนก็ยงัต้องด าเนินชีวิต  แม้จะไม่มีความสขุ  แต่เราทกุคนควรจะเผชิญกบั
ความทกุข์ด้วยแนวคดิเชิงบวกและจะมีความสขุในท่ีสดุ   

แนวคิดด้านวฒันธรรมไทย  ได้สะท้อนให้เห็นภาพสงัคมจริงในประเทศไทย  คนสมยัใหม่
ได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ค่อนข้างมาก  สิ่งใหม่ ๆ เหลา่นีท้ าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนเราสบาย
และสะดวกมากขึน้  แต่ในขณะเดียวกนั  ก็ท าให้วฒันธรรมไทยค่อย ๆ สญูหายไป  บ้านเรือนไทย
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คอ่ย ๆ เปลี่ยนเป็นตกึแถวสมยัใหม่  คนท่ีรู้วิธีการท าอาหารแบบดัง้เดิมลดน้อยลง  ผู้แต่งให้ผู้อ่าน
ได้รู้จกัวฒันธรรมท่ีดีงามบางอยา่งแล้ว  ยงัชวนให้ผู้อา่นช่วยกนัรักษาวฒันธรรมไทยด้วย   

ประการสดุท้ายแนวคดิด้านศาสนาพทุธ  ผู้อา่นจะได้ข้อคิดวา่ศาสนาพทุธมีบทบาทส าคญั
ในประเทศไทย  ทกุวนันีป้ระชาชนยงัท าบญุตกับาตร  ท าอาหารถวายพระ  ตัง้ศาล  และพิธีตา่ง ๆ  
แสดงถึงความนบัถือเคารพศาสนาพทุธของประชาชนชาวไทย  และสิ่งส าคญัคือศาสนาได้สอนให้
คนไทยรู้จกัชีวิต  มีสติรู้ว่าชีวิตมีทัง้ความทุกข์และความสขุ  และควรจะด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง  
มีเหตผุลและมีชีวิตท่ีเรียบง่ายตามท่ีเป็นอยูใ่นปัจจบุนั    
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการวิเคราะห์ครัง้นี ้ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะดงันี ้
1. ควรศกึษาวิเคราะห์กลวิธีการแตง่และแนวคิดในงานเขียนประเภทอ่ืน ๆ ของ งามพรรณ 

เวชชาชีวะ เช่น งานเขียนประเภทเร่ืองสัน้ 
2. ควรศกึษาวิเคราะห์ภาพสะท้อนสงัคมไทยในนวนิยายชดุ ความสุขของกะท ิ
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