อารมณ์สะเทือนใจในนวนิยายเรื่องสี่แผ่นดิน
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บทคัดย่อ

บทความเรื่องนี้มุ่งศึกษา กลวิธีการสร้างอารมณ์สะเทือนใจในนวนิยาย
เรื่องสี่แผ่นดิน เพื่อชี้ให้เห็นว่า อารมณ์สะเทือนใจในนวนิยายเรื่องสี่แผ่นดิน
เป็นลักษณะเด่นอันท�ำให้งานเขียนมีความงดงามทางวรรณศิลป์ ผลการศึกษา
พบว่า ผู้ประพันธ์ได้น�ำเสนออารมณ์ความรู้สึกของตัวละครผ่านกลวิธีอันแยบยล
อันได้แก่ กลวิธีการสร้างเรื่อง ซึ่งแบ่งเป็น การสร้างความขัดแย้ง และการสร้าง
เหตุการณ์การพลัดพราก และกลวิธที างวรรณศิลป์ ซึง่ แบ่งเป็น การใช้ความเปรียบ
เพื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึกเศร้าและอาลัย และการใช้ความเปรียบเพื่อแสดง
ความรู้สึกทุกข์
ค�ำส�ำคัญ อารมณ์สะเทือนใจ นวนิยายเรื่องสี่แผ่นดิน

Abstract

This article is aimed at studying the emotion creation techniques
in a novel “Si Pan Din” (Four Reigns), in order to point that ‘the emotion’
in this novel is distinguished that made it to be a rhetorical literature. The
result was found that the author had presented the characters feeling with
cunning techniques: the story creation technique and rhetorical technique.
The story creation technique divided to conflict making technique and
separated situation setting and the rhetorical technique which divided to
the use of comparison to express mourn feeling and suffering.
Keywords: emotion, the novel “Four Reigns” (Si Pan Din)
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บทน�ำ

นวนิยายเรื่องสี่แผ่นดิน ผลงานการประพันธ์ของศาสตราจารย์ พลตรี
ม.รว.คึกฤทธิ์ ปราโมช จัดเป็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ ซึ่งมีความแตกต่าง
จากต�ำรา หรือเอกสารทางประวัตศิ าสตร์ ทีต่ อ้ งการน�ำเสนอข้อเท็จจริง แต่นวนิยาย
อิงประวัติศาสตร์ ได้หยิบยกเหตุการณ์ส�ำคัญๆ ทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้น
มาผสมผสานกั บ จิ น ตนาการของผู ้ ป ระพั น ธ์ แ ล้ ว ผู ก เรื่ อ งให้ เ ป็ น นวนิ ย ายอิ ง
ประวัติศาสตร์ นวนิยายอิงประวัติศาสตร์จึงเขียนขึ้นโดยมีพื้นฐานว่าน�ำมาจาก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์ ผสานกับจินตนาการของผู้ประพันธ์
แล้วน�ำเสนอผ่านอารมณ์ความรูส้ กึ ต่างๆ ของตัวละคร จนเร้าให้ผอู้ า่ นเกิดอารมณ์
สะเทือนใจซึ่งเป็นหัวใจส�ำคัญของนวนิยายเรื่องสี่แผ่นดิน
อารมณ์สะเทือนใจ หมายถึง “คนเราเมือ่ มีอะไรมากระทบใจ ก็ทำ� ให้
เกิดความรูส้ กึ เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ สิง่ ทีม่ ากระทบใจคือ รูป รส กลิน่ เสียง
และสัมผัส ซึ่งในพุทธศาสนาเรียกว่าอารมณ์ แปลว่าเครื่องยึดเหนี่ยว
จิตใจ ส่วนความรู้สึกซึ่งท�ำให้เกิดเป็นอารมณ์สุขหรือทุกข์ ภาษาอังกฤษ
เรียกว่า emotion แปลว่า อารมณ์สะเทือนใจหรือความสะเทือนใจ
อันเกิดมีขึ้นมาจากมีสิ่งใดมากระทบใจ กระท�ำให้อารมณ์ดีหรืออารมณ์
เสียไปชั่วขณะหนึ่ง” (เสฐียรโกเศศ, 2534: 21-22)
ส� ำ หรั บ นวนิ ย ายเรื่ อ งสี่ แ ผ่ น ดิ น ผู ้ ป ระพั น ธ์ มี จุ ด มุ ่ ง หมายให้ ผู ้ อ ่ า น
เกิดอารมณ์ความรู้สึกร่วมกับตัวละคร และร่วมกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
ทั้งนี้เพราะนวนิยายเรื่องสี่แผ่นดินจ�ำเป็นต้องกล่าวถึงอารมณ์ความรู้สึกของคน
ที่มีต่อเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ เพื่อท�ำให้ผู้อ่านเกิดความสมจริงทางอารมณ์
ซึ่งก็คืออารมณ์สะเทือนใจนั่นเอง เรื่องราวต่างๆ ที่สร้างอารมณ์สะเทือนใจให้แก่
ผู้อ่านมักเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความโศกเศร้า ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้อ่านมักจะจดจ�ำ
และเกิดความประทับใจ ในทีน่ จี้ ะกล่าวถึงกลวิธกี ารสร้างอารมณ์สะเทือนใจเฉพาะ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความโศกเศร้าและความทุกข์ที่ปรากฏในนวนิยายเรื่อง
สี่แผ่นดิน ดังประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้
1. กลวิธีการสร้างเรื่อง
2. กลวิธีทางวรรณศิลป์
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1. กลวิธีการสร้างเรื่อง

ในนวนิยายเรื่องสี่แผ่นดิน ผู้ประพันธ์ใช้กลวิธีการสร้างเรื่องเพื่อน�ำไปสู่
การสร้างอารมณ์สะเทือนใจใน 2 ประเด็น คือ
1.1 การสร้างความขัดแย้ง
1.2 การสร้างเหตุการณ์การพลัดพราก

1.1 การสร้างความขัดแย้ง
พจนานุกรมศัพท์วรรณกรม อังกฤษ - ไทย อธิบายค� ำว่า การสร้าง
ความขั ด แย้ ง หมายถึง “การต่อสู้ระหว่างอ�ำนาจ 2 ฝ่ า ยที่ เ ป็ น ปฏิ ป ั ก ษ์ กั น
ในโครงเรื่องของบทละครหรือบันเทิงคดีเป็นส่วนใหญ่ ความขัดแย้งก่อให้เกิด
ความสนใจ ความระทึกใจและความเครียด” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542: 111)
สามารถแบ่งความขัดแย้งได้ 5 แบบ คือ ความขัดแย้งระหว่างตัวเอกกับธรรมชาติ
ความขัดแย้งระหว่างตัวเอกกับตัวละครทีเ่ ป็นปฏิปกั ษ์ ความขัดแย้งระหว่างตัวเอก
กับสังคม ความขัดแย้งภายในใจของตัวละครเอง และความขัดแย้งระหว่างตัวเอก
กับโชคชะตาหรือพรหมลิขิต
ลักษณะส�ำคัญอย่างหนึง่ ของนวนิยายคือ การสร้างความขัดแย้ง เพราะ
การสร้างความขัดแย้งจะเป็นตัวช่วยท�ำให้ปญ
ั หาทวีความเข้มข้นขึน้ เมือ่ ความขัด
แย้งในนวนิยายถึงที่สุด จะก่อให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจ ความขัดแย้งในนวนิยาย
เรือ่ งสีแ่ ผ่นดิน เช่นตอนทีพ่ ระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 6 รอคอยการประสูตพิ ระราชบุตร
ก็เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่รัชกาลที่ 6 ประชวรอย่างหนัก
“ไม่หนักหนาอะไรหรอกแม่พลอย พระนาภีเสียนิดหน่อยเท่านั้น
เพราะเสวยโต๊ะจีนในงานเลีย้ ง บางทีจะมีอะไรผิดส�ำแดงแต่อกี สองสาม
วันก็คงจะหาย ฉันได้ยนิ หมอเขากะกันว่า อีกสิบกว่าวันเจ้าฟ้าก็จะประสูติ
คงจะดีพระทัย ได้ฉลองกันใหญ่ เดี๋ยวนี้ก็ได้เตรียมสมโภชเจ้าฟ้าไว้
พร้อมแล้ว” (คึกฤทธิ์ ปราโมช, 2544: 575)
ในช่วงเวลานั้นควรจะเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนได้รับทราบข่าว ดีใจ
กับการประสูติพระราชบุตร แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นช่วงที่ประชาชนเศร้าใจกับ
อาการประชวรของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ตามหลักพุทธศาสนากล่าวว่า เป็น
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“วิปริณามทุกขตา คือ ทุกข์เนื่องด้วยความผันแปร หรือทุกข์ที่เนื่องในความ
ผันแปรของสุข คือความสุขทีก่ ลายเป็นทุกข์” (พระธรรมปิฎก, 2546: 90) ช่วงเวลา
แห่งความสุขแล้วกลับกลายเป็นช่วงเวลาแห่งความทุกข์นี้ เป็นความขัดแย้งที่ก่อ
ให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจอย่างรุนแรง เนื่องจากตัวเอกอยู่ในภาวะแห่งความสุข
แล้วต้องกลับกลายเป็นภาวะแห่งความทุกข์โดยทันทีทันใด
อีกเหตุการณ์หนึ่งที่กล่าวถึงความผันแปรจากความสุขเป็นความทุกข์
เช่น คือตอนช่วงเวลาทีป่ ระชาชนยินดีกบั ข่าวการกลับมาพระนครของพระเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ 8
“ตัง้ แต่นนั้ คนไทยเป็นอันมาก ก็ดเู หมือนจะพูดกันแต่เรือ่ งในหลวง
เรือ่ งอืน่ ๆ หลายเรือ่ งทีค่ นเคยเห็นว่าส�ำคัญ ดุจจะหมดความส�ำคัญลงไป
เพราะเรื่องเหล่านั้น เมื่อพูดกันไปแล้วก็มีแต่ความยุ่งยากใจมากกว่า
ความตืน่ เต้นยินดี ส่วนเรือ่ งในหลวงเป็นเรือ่ งทีก่ อ่ นให้เกิดความสบายใจ
ทัง้ ผูพ้ ดู และผูฟ้ งั ยิง่ ในหมูค่ นทีช่ อบตืน่ เต้นของใหม่ ในหลวงก็นบั ว่าเป็น
ของใหม่เอี่ยมที่สุด เพราะมิได้ประทับอยู่ในพระนครมาเสียหลายปี”
(คึกฤทธิ์ ปราโมช, 2544: 960)
ในช่วงเวลานั้นประชาชนชาวไทยต่างพากันพูดถึงในหลวงรัชกาลที่ 8
ด้วยความจงรักภักดีและมีความสุขกันถ้วนหน้า แต่อีกไม่นานก็มีเหตุการณ์
ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 8 สวรรคตอย่างกะทันหัน โดยที่ไม่มี
ลางบอกเหตุล่วงหน้า ก็เป็นช่วงเวลาที่ก่อให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจเช่นกัน
ส่วนความขัดแย้งภายในใจของตัวละครทีป่ รากฏในนวนิยายได้กล่าวไว้
ในเหตุการณ์ที่พลอยได้รับทราบข่าวการสวรรคตของรัชกาลที่ 5 พลอยพยายาม
คิดว่าเป็นเรือ่ งเหลวไหล ไม่เป็นความจริง “ไม่จริง ไม่จริง เป็นไปไม่ได้ คงได้ยนิ เรือ่ ง
เหลวไหลมาอย่างยายเทียบ” (คึกฤทธิ์ ปราโมช, 2544: 407) และข่าวการสวรรคต
ของรัชกาลที่ 8 พลอยพยายามปฏิเสธว่าข่าวที่ได้รับทราบมาว่าไม่จริง ทั้งๆ ที่มี
หลักฐานยืนยันอย่างชัดเจน “พลอยสะดุ้งแทบสุดตัว พลางร้องว่า คุณหลวงเอา
อะไรมาพูด ไม่จริง ฉันไม่เชือ่ ท่านยังหนุม่ แน่นออกอย่างนัน้ จะสวรรคตได้อย่างไร”
(คึกฤทธิ์ ปราโมช, 2544: 961) และ “ช้อยเดินร้องไห้นำ�้ ตาอาบหน้าขึ้นเรือนมา
ในใจของพลอยก็ได้แต่ร้องว่า ไม่จริง ไม่จริง ไม่จริง แต่ก็ไม่กล้าเอ่ยปากถาม
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เพราะในใจนั้น รู้ว่าจริงเสียแล้ว” (คึกฤทธิ์ ปราโมช, 2544: 962) ในใจของพลอย
ก็เกิดความขัดแย้งขึ้นเพราะไม่ต้องการให้ข่าวที่ได้รับทราบมาเป็นความจริง
1.2 การสร้างเหตุการณ์การพลัดพราก
นวนิยายเรื่องสี่แผ่นดิน ผู้ประพันธ์ได้สร้างเหตุการณ์การพลัดพราก
หลายครัง้ หลายครา เช่น การพลัดพรากครัง้ แรกของพลอยคือ การทีพ่ ลอยต้องจาก
บ้านเรือนที่เคยอยู่ และจากแม่ตั้งแต่เยาว์วัย ผู้ประพันธ์ได้เปรียบเทียบว่าเหมือน
คนหลงคราวอยู่สองครั้งสองครา คือตอนที่พลอยต้องอยู่ในวังโดยล�ำพัง
“ตั้ ง แต่ แ ม่ อ อกจากวั ง ไปตอนเช้ า ในหั ว ใจของพลอยก็ มี แ ต่
ความว่างเปล่า มีแต่ความรูส้ กึ หลงทางเหมือนอยูใ่ นทีท่ ไี่ ม่รจู้ กั ไม่รู้
ว่าจะหันหน้าไปทางทิศใดจึงจะถูก สิง่ ทีพ่ ลอยต้องการทีส่ ดุ ก็คอื คนทีจ่ ะ
หันหน้าเข้าหาและยึดถือเอาเป็นหลักได้ การที่ต้องจากกับแม่คราวนี้
เป็นทุกข์อนั ยิง่ ใหญ่ครัง้ แรกทีพ่ ลอยต้องประสบในชีวติ จึงอยากให้มใี คร
สักคนหนึ่งที่เห็นใจแล้วเอาใจใส่ทุกข์สุข” (คึกฤทธิ์ ปราโมช, 2544: 57)
เมื่อพลอยมาอยู่ในวังก็ต้องเผชิญเหตุการณ์การพลัดพรากจากคนรัก
ดังตอนที่พี่เนื่องคนรักคนแรกของพลอยจากไปอยู่นครสวรรค์ หรือตอนที่พลอย
ต้ อ งพลั ด พรากจากลู ก ๆ ที่ ไ ปเรี ย นต่ า งประเทศ ผู ้ ป ระพั น ธ์ ส ร้ า งเหตุ ก ารณ์
การพลัดพรากจากกันของตัวละครจนเกิดความโศกเศร้า ความโศกเศร้าของตัวละคร
ที่ต้องพลัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รัก เป็นสิ่งส�ำคัญที่สร้างอารมณ์สะเทือนใจ
ให้เกิดแก่ผู้อ่าน เมื่อพลอยเห็นข้าวของของบุคคลที่รัก ท�ำให้ย้อนร�ำลึกถึงคนรัก
เช่นตอนที่ลูกๆ ไปเรียนต่างประเทศ
“พลอยนึกไม่ออกว่าตนด�ำรงสังขารอยู่ได้อย่างไร ในระยะเวลา
สิบห้าหรือยี่สิบวันต่อมา ทุกอย่างในบ้านดูจะแห้งแล้งไปสิ้น ทุกครั้ง
ที่แลเห็นที่ที่ลูกเคยกินพลอยก็ต้องใจหาย เห็นเตียงที่ลูกเคยนอน
และเสื้อผ้าเก่าๆ ที่ลูกเคยใส่ พลอยก็ต้องนั่งร้องไห้อยู่คนเดียว”
(คึกฤทธิ์ ปราโมช, 2544: 479)
เหตุการณ์ตอนที่พลอยต้องอยู่ห่างไกลคนรัก เมื่อพลอยเห็นข้าวของ
ที่เกี่ยวข้องกับพี่เนื่อง ท�ำให้พลอยคิดถึงคนรัก ดังความที่ว่า
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“คืนวันผ่านไปพลอยยังระลึกถึงพี่เนื่องอยู่มิรู้ลืม ของทุกอย่างที่
พบเห็นอยู่เป็นประจ�ำนั้น ดูจะมีความหมายสะกิดใจให้คิดถึงพี่เนื่องไป
ทุกสิง่ ทุกอย่าง ของเล็กๆ น้อยๆ ใกล้ตวั ซึง่ แต่กอ่ นไม่มคี วามหมาย บัดนี้
กลับกลายเป็นเครือ่ งเตือนใจให้คดิ ถึงคนรักไปสิน้ ผ้านุง่ ผืนนัน้ ผ้าห่มผืนนี้
เคยนุ่งเคยห่มออกไปหาพี่เนื่อง ผืนนั้นพี่เนื่องเคยชมว่าสวย ผืนนี้
พีเ่ นือ่ งเคยล้อเล่น ทุกอย่างตัง้ แต่ของเล็กไปจนถึงของใหญ่ จนในทีส่ ดุ
สายลมที่พัดมาถูกตัว เม็ดฝนที่ปรอยลงมา พระอาทิตย์ พระจันทร์
ทุกอย่างกลายเป็นเครื่องหมายในหนทางแห่งชีวิต คอยเตือนให้ระลึก
คอยชี้ทางให้ไปหาคนคนหนึ่งที่กลายเป็นชีวิต คนคนนั้น คือพี่เนื่อง”
(คึกฤทธิ์ ปราโมช, 2544: 229)
นอกจากนั้นผู้ประพันธ์ยังใช้ขนบของวรรณคดีนิราศมาร่วมพรรณนา
ความรู้สึกของตัวละครเมื่อต้องพลัดพรากจากคนที่รัก เมื่อพลอยเห็นข้าวของ
เครื่องใช้ของคนที่รักก็หวนนึกถึงคนที่รักว่าจะมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่เช่นไร
ประกอบกับผู้ประพันธ์ใช้ค�ำว่า “เคย” ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นก็จะกลายเป็น
อดีต จึงท�ำให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจเป็นอย่างยิ่ง

2. กลวิธีทางวรรณศิลป์

นวนิยายเป็นการสือ่ สารด้วยภาษา การรับรูอ้ ารมณ์ ความรูส้ กึ ของตัวละคร
ทีส่ ง่ ผ่านมายังผูเ้ สพนัน้ จะส่งผ่านภาษาทัง้ สิน้ ด้วยความความสามารถและโดดเด่น
ในการเรียงร้อยถ้อยค� ำของผู้ประพันธ์ท�ำให้ผู้เสพงานสามารถรับรู้ปฏิกิริยา
ทางอารมณ์ได้อย่างละเมียดและงดงาม อารมณ์สะเทือนใจที่ปรากฏในเรื่อง
ล้วนเป็นการเลือกสรรถ้อยค�ำภาษาอย่างเหมาะควร ผ่านเทคนิคและลีลาการเขียน
อันแยบยลของผูป้ ระพันธ์ ส่งผลให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจแก่ผเู้ สพงานอย่างยิง่ ยวด
ดังที่ สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา (2548: 14) กล่าวว่า
ตามขนบวรรณศิลป์ไทยซึ่งได้รับอิทธิพลจากขนบวรรณศิลป์ของ
วรรณคดีบาลีและสันสกฤต การเลือกสรรค�ำของกวีมาใช้ในการประพันธ์
นับว่ามีความส�ำคัญยิ่ง เพราะรูปและเสียงของค�ำที่น�ำมาใช้มีส่วน
สัมพันธ์กับการสร้างความงามและอารมณ์สะเทือนใจแก่บทประพันธ์
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ในนวนิยายเรื่องสี่แผ่นดิน ผู้ประพันธ์ใช้ค�ำและความเปรียบเพื่อขยาย
ให้เห็นภาพและแสดงอารมณ์ความรูส้ กึ ของตัวละคร การศึกษาค�ำและความเปรียบ
ในบทความเรื่องนี้จะไม่มุ่งเน้นศึกษาว่า ผู้ประพันธ์ใช้ค�ำและความเปรียบชนิดใด
แต่จะมุง่ เน้นศึกษาว่าค�ำและความเปรียบทีผ่ ปู้ ระพันธ์ใช้นนั้ สามารถสร้างอารมณ์
สะเทือนใจได้อย่างไร
2.1 การใช้ความเปรียบเพือ่ แสดงอารมณ์ความรูส้ กึ เศร้าและอาลัย
นวนิ ย ายเรื่ อ งสี่ แ ผ่ น ดิ น ได้ บ รรยายให้ เ ห็ น อารมณ์ ค วามรู ้ สึ ก เศร้ า
และอาลัยของตัวละครในหลากหลายตอน ผู้ประพันธ์ใช้ค�ำและความเปรียบ
เป็นสื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึก เพื่อสร้างพลังที่จะก่ออารมณ์สะเทือนใจให้ลึกซึ้ง
ยิ่งขึ้น ดังนี้
		 2.1.1 การใช้คำ� บรรยายสภาพร่างกาย และกิรยิ าอาการต่างๆ
		 ในเรื่องสี่แผ่นดิน เมื่อพลอยได้รับทราบข่าวร้าย ก็แสดงอารมณ์
ความรู ้ สึ ก ผ่ า นสี ห น้ า ท่ า ทาง กิ ริ ย าอาการและสภาพร่ า งกายของตั ว ละคร
ดังเหตุการณ์ที่พลอยรับรู้ข่าวร้าย ว่าจะต้องจากกันไกลกับพี่เนื่อง สิ่งหนึ่งที่บ่ง
บอกอารมณ์ความรูส้ กึ ของพลอย คือ ภาพทีป่ รากฏบนใบหน้าของพลอย “พอรูว้ า่
พีเ่ นือ่ งจะจากไปถึงนครสวรรค์ ซึง่ เป็นหัวเมืองไกลนักหนา พลอยก็แทบสิน้ สติ
หน้าซีดเผือดลงทันใด” (คึกฤทธิ์ ปราโมช, 2544: 133)
		 อีกเหตุการณ์หนึ่งที่ผู้เล่าเรื่องได้บรรยายสีหน้าของพลอยไว้อย่าง
ชัดเจน เมือ่ พลอยได้รบั ข่าวว่า พีเ่ นือ่ งมีลกู และมีภรรยาแล้ว ความรักระหว่างพลอย
กับพี่เนื่องก�ำลังจะกลายเป็นอดีต ดังที่บรรยายไว้ว่า
“พลอยรับกระดาษมาดูแล้วก็ใจหายวูบ ตัวเย็นชาขึ้นมาทันที
เพราะพอมองปราดเดียวก็จ�ำได้ว่าตัวหนังสือที่เขียนอยู่บนกระดาษนั้น
เป็นลายมือพี่เนื่อง เป็นลายมือที่พลอยใฝ่ฝันคอยอยู่ทุกวันนั้นเอง ถ้า
อย่างนัน้ เรือ่ งความทุกข์รอ้ นทัง้ ปวงของช้อยคราวนีก้ ต็ อ้ งเกีย่ วกับพีเ่ นือ่ ง
พีเ่ นือ่ งเป็นอะไรไป? พลอยยังไม่กล้ามองดูกระดาษและถึงจะมองดูกค็ ง
อ่านไม่ได้ความ เพราะความรู้สึกที่พลุ่งขึ้นมาในหัวใจนั้นท�ำให้มองตัว
หนังสือแลดูพร่าไปหมด มือที่จับกระดาษอยู่นั้นก็เริ่มจะสั่นไปตาม
อารมณ์” (คึกฤทธิ์ ปราโมช, 2544: 210)
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		 การบรรยายภาพที่พลอยต้องสูญเสียคนรัก เป็นภาพที่ก่อให้เกิด
ความสะเทือนอารมณ์ เพราะภาพต่างๆ ที่ผู้เล่าเรื่องได้บรรยาย ล้วนแสดง
ความทุกข์ใจ ของพลอยได้อย่างเด่นชัด
“มือของพลอยทีถ่ อื จดหมายร่วงลงบนตัก เพราะหมดก�ำลังเหมือน
กับมีอะไรมาทุบทีศ่ รี ษะอย่างแรง พลอยเงยหน้าขึน้ ทอดสายตามองออก
ไปนอกห้องโดยไม่มีความหมาย ความรู้สึกต่างๆ หมดสิ้นไปจาก
ตัวชั่วครู่หนึ่ง หรือ “พลอยตัวสั่นระริกเหมือนกับถูกทุบ หู ตา
ปาก จมูก ในล�ำคอและปลายนิ้วมือนิ้วเท้า ร้อนเหมือนกับถูกไฟ
น�ำ้ ตาร้อนๆ ทะลักออกจากเบ้าตาทัง้ สองข้าง พลอยประคองตัวช้อย
เข้าไว้แล้วซบหน้าบ่าร้องไห้กับบ่าข้างหนึ่งของช้อย เหมือนกับหัวใจ
จะขาด ร้องไห้อย่างทีไ่ ม่เคยร้องไห้มาแต่กอ่ น” (คึกฤทธิ์ ปราโมช, 2544:
212)
		 นอกจากเหตุการณ์ตอนที่พลอยอกหักจากพี่เนื่องแล้ว พลอยยัง
ต้องเผชิญกับความทุกข์ใจอีกหลายครั้งหลายครา เมื่อพลอยประสบความทุกข์
อย่างแสนสาหัส ภาพที่ปรากฏมักจะเป็นภาพที่ตรงกันข้ามกับความเป็นจริง
รอบกายมีแต่ความหดหู่ เศร้าหมอง ไร้ชีวิตชีวา เมื่อพลอยได้รับข่าวว่าคุณเปรม
เกิดอุบัติเหตุตกม้า ภาพของพลอยในตอนนั้น เหมือนคนไร้ชีวิต จิตใจ รอบกาย
มีแต่ความทุกข์มารุมล้อม ดังความที่ว่า
“พลอยก็คงไม่มีปัญญาจะซักถามอะไรได้ เพราะขณะนั้นรู้สึกว่า
ตัวเย็นขึน้ มาครึง่ ตัว แข้งขาหมดความรูส้ กึ กระดิกกระเดีย้ ไม่ไหว
ในสมองเหมือนกับมีลมพายุพัดมาอย่างแรง จะคิดสิ่งใดก็ไม่ถูก
จะพูดจาว่ากระไรก็ไม่ได้ทั้งสิ้น ตามผิวหนังนั้น ประเดี๋ยวร้อน
ประเดีย๋ วก็เย็น... แต่พลอยก็ยงั นัง่ อยูใ่ นท่าปกติ และด้วยดวงตาทีแ่ ห้ง
เพราะจนบัดนี้ พลอยก็ยงั ไม่สามารถบังคับใจให้เชือ่ อย่างอืน่ ได้ นอกจาก
อย่างเดียวคือ “คุณเปรมออกไปขี่ม้า แล้วยังไม่กลับ” (คึกฤทธิ์ ปราโมช,
2544: 606-607)
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		 ในการรับรู้ความทุกข์ของมนุษย์นั้นจะส่งผ่านปฏิกิริยาทางด้าน
ร่างกาย ไม่วา่ จะเป็นสีหน้า อาการ ท่าทาง ซึง่ เป็นสิง่ ทีบ่ ง่ บอกอารมณ์ได้อย่างชัดเจน
ตามหลักพุทธศาสนากล่าวว่าเป็น “ทหุกขทุกขตา ทุกข์ที่เป็นความรู้สึกทุกข์
คือ ความทุกข์กายทุกข์ใจอย่างทีเ่ ข้าใจกันโดยสามัญ” (พระธรรมปิฎก, 2546: 90)
ในเรื่องสี่แผ่นดิน เมื่อตัวละครต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ได้รับข่าวร้าย
หรือความสูญเสียในชีวิต ซึ่งก็คือทุกข์ สิ่งหนึ่งที่ปรากฏให้เห็นว่าตัวละครเป็นทุกข์
คือ ความแปรปรวนทางร่างกายผ่านประสาทสัมผัสต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ตา หู จมูก
ลิน้ กาย ใจ ซึง่ รวมเรียกว่ากาย ทีส่ ง่ กระทบต่อจิตใจ เมือ่ กายเป็นทุกข์แล้วก็จะส่งผล
ให้ใจเป็นทุกข์ตามมา เพราะความเศร้าและความทุกข์ใจของมนุษย์เกิดจากกาย
และใจประกอบเข้าคู่กัน 		
		 เหตุการณ์ตอนที่ตาอ๊อดลูกที่รักของพลอย ต้องจากบ้านไปท�ำงาน
ที่ปักษ์ใต้ ท�ำให้พลอยเกิดความเศร้าใจยิ่งนัก ผู้เล่าเรื่องได้บรรยายความรู้สึกของ
พลอยไว้ว่า
“ตาอ๊อดเดินลงเรือนไปแล้ว พลอยก็หันหน้ากลับเข้าห้องจะมองดู
อะไรก็เหี่ยวแห้ง หมดอาลัยตายอยากไปสิ้น ความรู้สึกตัวว่า
ถูกทอดทิ้งให้อยู่คนเดียวในโลกนั้นมีมากเพียงจะทับถมหัวใจ
พลอยเดินไปนั่งที่ม้าเครื่องแป้ง เปิดลิ้นชักเบาๆ หยิบเอากรงนกที่มี
นกตัวเล็กๆ ร้องได้ดว้ ยไขลาน ทีเ่ สด็จประทานไว้หลายสิบปีมาแล้วขึน้ มา
พินิจดู ของเล่นของคนโบราณ แต่มีความหมายเป็นสัญญาณให้พลอย
ได้นึกถึงความหลังที่ล่วงพ้นไปแล้วไกล พลอยไขลานที่กรงนกแล้ว
ก็กดสปริงเปิดให้นกร้องเพลง เสียงร้องดังเหมือนเสียงคนร้องไห้
พลอยวางกรงนกนัน้ ลง แล้วก็กม้ หน้าฟุบอยูก่ บั ม้าเครือ่ งแป้งนัน้ นาน...”
(คึกฤทธิ์ ปราโมช, 2544: 802)
		 ผูป้ ระพันธ์บรรยายลักษณะทางกายภาพให้รวู้ า่ ตัวละครมีปฏิกริ ยิ า
ทางร่างกายอย่างไร เมื่อได้รับทราบข่าวร้าย หรือการพลัดพราก สูญเสีย สิ่งหนึ่ง
ทีป่ รากฏเห็นได้อย่างเด่นชัดคือ ความแปรปรวน และเปลีย่ นแปลงทางด้านร่างกาย
ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อจิตใจ จนท�ำให้ตวั ละครประหนึง่ ว่าจะไร้ความรูส้ กึ แต่มใิ ช่เช่นนัน้
ไม่ กลับกลายเป็นว่าเป็นความทุกข์ใจ ความเศร้าใจนัน้ อย่างใหญ่หลวงยิง่ หนักยาก
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ที่ตัวละครจะท�ำใจยอมรับได้ เมื่อเหลียวมองไปทางใดก็มีแต่ความอ้างว้าง วังเวง
เดียวดาย เหมือนกับว่าต้องเผชิญกับความทุกข์ใจนัน้ อย่างเดียวดาย ปฏิกริ ยิ าทาง
ด้านร่างกายเหล่านี้จึงเป็นเครื่องยืนยันความทุกข์ใจของตัวละครได้อย่างเด่นชัด
เมื่อเราเห็นตัวละครต้องทุกข์โทมนัส จึงส่งผลให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจได้อย่าง
ยิง่ ยวด หรืออาจกล่าวได้วา่ ความแปรปรวนทางด้านร่างกายเหล่านีก้ เ็ ปรียบเสมือน
คลื่น พายุ และมรสุมชีวิตของตัวละครที่ต้องเผชิญตราบเท่าที่ยังมีลมหายใจ
		 2.1.2 การใช้ค�ำแสดงรสและเสียง
		 เมื่อมนุษย์เกิดความเศร้าใจ รสสัมผัสจะเปลี่ยนแปลงโดยทันที
จาก “ข้าวที่เปิบเข้าปากนั้นหมดรส เคี้ยวเหมือนแป้ง” ข้าวซึ่งประกอบด้วยแป้ง
และน�้ำตาลที่มีรสหวาน แต่กลับกลายว่าพลอยได้รับเพียงรสของแป้งอย่างเดียว
“พลอยได้ยินแม่พูดเรื่องจะออกไปหลายหนก็ยิ่งเป็นทุกข์หนักขึ้น จะพูดกับแม่
ในตอนนัน้ ก็เกรงใจเพราะอยูต่ อ่ หน้าคุณสาย พลอยได้แต่นงั่ ก้มหน้าน�ำ้ กลบลูกตา
ข้าวทีเ่ ปิบเข้าปากนัน้ หมดรส เคีย้ วเหมือนแป้ง กลืนฝืดคอ ในทีส่ ดุ ก็ตอ้ งอิม่ ”
(คึกฤทธิ์ ปราโมช, 2544: 47)
		 เมื่อมนุษย์เกิดความเศร้าใจจะมีเสียงต่างๆ มาช่วยเร้าความรู้สึก
ยิง่ ขึน้ ดังเช่นตอนทีพ่ ลอยจัดงานศพให้เจ้าคุณพ่อ เสียงปี่ เสียงกลอง ทีป่ ระโคมใน
งานศพนั้นเปรียบเสมือนเสียงร้องไห้ในใจของพลอย ยิ่งเสียงนั้นสอดประสานกับ
บรรยากาศในช่วงเวลานั้น ก็ยิ่งเร้าอารมณ์ให้พลอยมีความทุกข์ใจมากยิ่งขึ้น
“เสียงปี่ที่ประโคมศพนั้น ดังเจื้อยแจ้วเหมือนเสียงคนร้องไห้
คร�่ำครวญถึงคนที่ตายไปแล้ว และเสียงกลองประโคมนั้นดังหนักๆ
เป็นจังหวะเหมือนกับมีใครมาทุบอกด้วยความโศกสลด พลอยรูส้ กึ
เย็นวาบจากต้นคอลงไปตามสันหลัง ความจริงผุดขึน้ มาจากในใจทันทีวา่
เจ้าคุณพ่อจากไปแล้ว โดยไม่มีวันจะกลับมาพบกันอีก โกศศพที่ตั้งอยู่
ตรงหน้าเป็นประจักษ์พยานในความจริงข้อนี้ และเสี ย งปี ่ ก ลองที่
ดังก้องหูอยู่นั้น ดูเหมือนจะย�้ำเอาความจริงนี้ให้เข้าลึกเข้าไปใน
หัวใจของพลอยด้วยทุกจังหวะของกลอง พลอยหมอบตัวสั่นระริก
ซบหน้าอยูด่ ว้ ยความอาลัย น�ำ้ ตาหลัง่ ไหลออกมา พร้อมกับอาการสะอืน้
ของคนที่เพิ่งรู้ตัวว่าเป็นลูกก�ำพร้า” (คึกฤทธิ์ ปราโมช, 2544: 395)
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		 การใช้รส และเสียงสัมผัสเป็นสิง่ เร้าทีแ่ สดงให้เห็นอารมณ์ความรูส้ กึ
ของตัวละครได้อย่างชัดเจน นอกจากนัน้ ยังช่วยสร้างพลังอันเข้มข้นทีจ่ ะก่อให้เกิด
อารมณ์สะเทือนใจตามมา
		 2.1.3 การใช้สภาพธรรมชาติเป็นสื่อเปรียบเทียบ
		 ช่วงเวลาที่ตัวละครต้องเผชิญกับปัญหา หรือความทุกข์ใจนั้น
ผูเ้ ล่าเรือ่ งมักจะบรรยายความรูส้ กึ ของตัวละครว่ามีปฏิกริ ยิ าทีต่ รงกันข้ามกับสภาพ
ความเป็นจริง ดังเช่นตอนทีแ่ ม่พลอยรูว้ า่ จะต้องอยูใ่ นวังตามล�ำพัง ทัง้ ๆ ทีช่ ว่ งเวลา
นั้นแสงแดดจ้า แต่พลอยกลับรู้สึกว่ามืดมืด หรือเป็นช่วงเวลาที่พลอยรู้สึกหิวข้าว
ทั้งๆ ที่อิ่มท้อง เมื่อมนุษย์มีความเศร้า มักจะเป็นช่วงเวลาที่มนุษย์ต้องเผชิญกับ
ความเปลี่ยนแปลงจากแสงสว่างมาสู่ความมืด ดังที่กล่าวไว้ว่า
“วั น ที่ พ ลอยเฝ้ า คอยอยู ่ ด ้ ว ยความประหวั่ น พรั่ น พรึ ง ก็ ม าถึ ง
เช้าวันหนึง่ แม่บอกอย่างกะทันหันว่า แม่จะออกไปจากวัง และได้ทลู ลา
เสด็จไว้ตั้งแต่เมื่อตอนกลางคืนระหว่างที่พลอยหลับ ขณะที่แม่บอกนั้น
พลอยเพิง่ อิม่ ข้าวและเวลานัน้ ก็เป็นตอนเช้าแดดออกจ้า แต่พอพลอย
ได้ยินแม่พูดออกมาดังนั้น ความรู้สึกที่เกิดเหมือนกับหิวข้าวขึ้นมา
ใหม่และหิวอย่างมากจนมือเย็นเท้าเย็นและเหงือ่ แตกท่วมตัวทัง้ ที่
รูส้ กึ หนาว แสงสว่างของแดดในยามเช้าดูเหมือนจะถูกอะไรบดบัง
จนมืดครึม้ ไปทัว่ พลอยไม่สามารถลุกขึน้ จากทีน่ งั่ หรือขยับเขยือ้ นกาย
ได้ ได้แต่นั่งนิ่งๆ ปล่อยน�้ำตาไหลออกมาไม่ขาดสาย แม้แต่จะส่งเสียง
สะอึกสะอื้น พลอยก็รู้สึกว่าไม่มีก�ำลังพอ” (คึกฤทธิ์ ปราโมช, 2544: 53)
		 ผู้ประพันธ์เปรียบเทียบเหตุการณ์ที่พลอยต้องสูญเสียพี่เนื่องว่า
“ช้อยพูดเรื่องแพรห่มไปโดยซื่อ มิได้นึกถึงความหลัง ซึ่งความจริงช้อยลืมเสียแล้ว
พลอยเมินหน้าไปเสียอีกทางหนึง่ เพือ่ ซ่อนน�ำ้ ตาทีบ่ งั คับไม่ได้ หัวใจนัน้ เต้นระริก
ระรัวเหมือนกับผีเสื้อที่หมดแรงกระพือปีกอยู่กับพื้นดิน” (คึกฤทธิ์ ปราโมช,
2544: 229) เป็นภาพทีเ่ ศร้าใจยิง่ นัก เพราะปกติผเี สือ้ จะบินล่องลอยอยูบ่ นท้องฟ้า
อย่างสวยสดงดงาม เมื่อผีเสื้อที่ตกลงสู่พื้นก็เปรียบเสมือนเป็นผีเสื้อใกล้ตาย
เฉกเช่นเดียวกับความรู้สึกของพลอยที่ทุกข์ระทมใจอย่างหนัก
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		 ก่อนที่จะมีเหตุการณ์เศร้าใจ มักจะมีธรรมชาติเป็นลางบอกเหตุ
ซึ่งสัมพันธ์กับความเชื่อและวัฒนธรรมของคนไทย ว่าเมื่อธรรมชาติแปรปรวน
มักจะส่งผลให้เกิดการพลัดพรากหรือสูญเสียตามมา เช่น ก่อนที่จะผลัดแผ่นดิน
ในสมัยรัชกาลที่ 5 ก็มลี างบอกเหตุวา่ ดาวตก “ดาวหางขึน้ นี่ ฉันเคยได้ยนิ ผูใ้ หญ่
ท่านว่าไม่ดี ฉันเกิดมาก็เพิง่ เคยเห็นครัง้ นี้ ฉันนึกว่าดาวหางมันก็เป็นดาวดวงเล็กๆ
เหมือนดาวดวงอืน่ ๆ ไม่รเู้ ลยว่าจะใหญ่โตถึงเพียงนี”้ (คึกฤทธิ์ ปราโมช, 2544: 403)
		 นอกจากนั้นเหตุการณ์ตอนพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 สวรรคต
ผู้เล่าเรื่องบรรยายอารมณ์ความรู้สึกของประชาชน โดยให้ธรรมชาติมสี ่วนร่วมกับ
อารมณ์ ค วามรู ้ สึ ก เหล่ า นั้ น ยิ่ ง ท� ำ ให้ เ กิ ด ความสะเทื อ นอารมณ์ ม ากยิ่ ง ขึ้ น
จากภาพธรรมชาติที่ปกติกลับกลายเป็นภาพที่ธรรมชาติแปรปรวน เหมือนกับ
ที่พระเจ้าอยู่หัวสวรรคตดังภาพที่ว่า
“ฝูงคนที่มาคอยถวายบังคมก็มากขึ้นทุกที อากาศที่ครึ้มอยู่ตลอด
วันนั้น กลายเป็นเมฆฝนขนาดหนัก บดบังท้องฟ้ามืดมืดไปทั่ว
ราวกับเวลากลางคืนที่มืดสนิท พลอยมองไปข้างหน้าตามขอบฟ้า
เห็นฟ้าแลบไกลๆ เป็นระยะๆ และเสียงฟ้าร้องดังครืนอยู่ไกลๆ
แต่ดนิ ฟ้าอากาศทีแ่ สดงอาการว่าฝนจะตกนัน้ มิได้ทำ� ให้ฝงู ชนทีม่ าคอย
ถวายบังคมพระบรมศพนั้นท้อถอยไปได้เลย เวลายิ่งล่วงไป ความมืด
ก็ยิ่งทวีขึ้น” (คึกฤทธิ์ ปราโมช, 2544: 410)
		 เมื่ อ ได้ รั บ ข่ า วว่ า พระเจ้ า อยู ่ หั ว รั ช กาลที่ 5 สวรรคต ในวั น นั้ น
ธรรมชาติก็แปรปรวนไปหมดสิ้น
“วันนั้น อากาศมืดครึ้มไปทั่ว ไม่มีแสงแดด ท�ำให้แลดูครึ้ม
เยือกเย็น ลมเหนือที่เริ่มจะพัดในเดือนตุลาคมหยุดนิ่ง ในวันนั้น
แม้แต่ใบไม้สักใบก็ไม่มีกระดิก เสียงนกเล็กๆ ที่เคยร้องอยู่ตาม
พุ่มไม้ก็เงียบหายไป ธรรมชาติทั่วทั้งกรุงเทพฯ ดูเหมือนจะแสดง
ความโศกสลดในความวิปโยคอันยิง่ ใหญ่ (คึกฤทธิ์ ปราโมช, 2544: 407)
		 ส่วนเหตุการณ์สวรรคตของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 8 ผู้เขียนได้
พรรณนาธรรมชาติไว้ว่า “ท้องฟ้าก็ดูจะมืดครึ้มลง และทุกอย่างก็มืดครึ้มไปตาม
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เสียงลมพัดเสียงนกร้อง และเสียงน�้ำไหลหน้าบ้าน ฟังดูเหมือนเสียงคนร้องไห้…”
(คึกฤทธิ์ ปราโมช, 2544: 962)
		 ในช่วงเวลาที่พระมหากษัตริย์สวรรคต ผู้ประพันธ์บรรยายโดย
ให้ภาพธรรมชาติรว่ มอาลัยในการสวรรคตของพระมหากษัตริย์ หรือการพรากจาก
ของคนดี เหมือนตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน ธรรมชาติทั้งแผ่นดิน
ก็แสดงอเทวนาการ สภาพดิน ฟ้า อากาศ แปรปรวน ดังว่า
“ในสมัยนั้นอันว่า สากลบุปผชาติทั้งหลาย ก็ขยายแย้มกลับเกสร
เบ่งบาน ตั้งแต่ล�ำต้นตราบเท่าถึงยอดแลตลอดสาลวัน วิกสิตบุปผา
เป็นอกาลผกา ปรากฏกุสุมเสาวคนรสก็ปวัตนาการหล่นลงเรี่ยรายทั่ว
พระพุทธสริรกายาบูชาพระสัพพัญญู หมู่ภมรผึ้งภู่บินมาเชยซาบอาบ
รสเกสรมาลา บันลือศัพท์ส�ำนวนปานประหนึ่งว่า ส�ำเนียงยมกสาล
พฤกษาปริ เ ทวนาการ แลบุ ป ผชาติ แ ห่ ง นางรั ง หล่ น ลงเป็ น นิ รั น ดร์
ก็เปรียบปานประดุจอสุชลหล่นไหลลิลาปโสภีสมั ผัสกับพระฉัพพิธพรรณ
รังสีโสภณโอภาส เพียงจะครอบง�ำเสียซึ่งพรรณประภาแห่งภานุมาศ
ให้เสื่อมแสงเศร้า มีครุวนาปานฉะนั้น ฝ่ายพระสุริยาก็สายัณห์ยอแสง
อัสดงคต เหมือนดุจบมิอาจอดกลั้นซึ่งความโศก อันจะวิโยคพลัดพราก
จากพระบรมโลกนาถ ฝ่ายพระรัชนิกรก็ลินสาศเลื่อนลอยขึ้นมาเบื้อง
บูรพทิศาดล ดุจดับเสียซึง่ ดวงหฤทัยแห่งเทพยดามนุษย์นกิ รชน อันอาดูร
ด้วยความโศก ซึ่งจะวิโยคจากพระภควันตมุนี ให้ระงับด้วยหยาดรัศมี
อันเย็นยิ่งอย่างอมฤตธารา” (สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส, 2537:
412-413)
		 ผู ้ ป ระพั น ธ์ พ รรณนาภาพธรรมชาติ ที่ โ ศกสลด วิ ป โยคร่ ว มกั บ
เหตุการณ์สวรรคตของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 และพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 8
การพรรณนาภาพการสูญเสียบุคคลอันยิง่ ใหญ่เฉกเช่นเดียวกับเหตุการณ์การเสด็จ
ดับขันธ์ปรินิพพานขององค์สัมมาสัมพุทธโดยใช้ภาพธรรมชาติร่วมอาลัยใน
การจากไปของคนดี ท�ำให้เกิดความโศกเศร้า สะเทือนใจยิง่ นัก การใช้ภาพธรรมชาติ
ร่วมอาลัยการพรากจากของคนดีเป็นขนบทางวรรณศิลป์อย่างหนึ่ง ที่ก่อให้เกิด
อารมณ์สะเทือนใจที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งไป

86

อารมณ์สะเทือนใจในนวนิยายเรื่องสี่แผ่นดิน

		 2.1.4 การใช้สิ่งของและสถานที่เป็นสื่อเปรียบเทียบ
		 ผู้ประพันธ์ให้สิ่งไม่มีชีวิต เป็นสิ่งมีชีวิต เพื่อให้มีอารมณ์สอดรับ
ร่วมกัน เมื่อพลอยต้องพลัดพรากจากวังเพื่อไปแต่งงาน พลอยจึงเกิดความอาลัย
รักและผูกผันกับผู้คนและสถานที่ที่อยู่มาหลายปี เมื่อพลอยต้องจากวังที่เปรียบ
เสมือนเป็นเพื่อนสนิทคุ้นเคยกันอย่างดี หรือต้องพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของชีวิต มิอาจท�ำให้พลอยระงับความเศร้านี้ได้ พลอยจ�ำใจที่ต้องจากสถานที่ที่
ผูกพัน เป็นส่วนหนึง่ ของชีวติ พลอย อาการทีพ่ ลอยต้อง “กัดฟันก้าวเท้าเดินต่อไป”
เป็นสิ่งที่พลอยต้องตัดใจ และท�ำใจล�ำบากที่จะต้องท�ำ แต่พลอยก็มิอาจจะหลีก
เลี่ยงได้
“พลอยค่อยๆ ย่องออกจากห้อง เดินผ่านเฉียงบันไดอย่างช้าๆ
เพราะมันเป็นครั้งสุดท้ายที่พลอยจะลงจากเรือนที่อยู่มาตั้งแต่เกิด
ฝาเรือนทุกฝา จะมีต�ำหนิมีรอยอย่างไรที่พลอยรู้จักดี ต�ำหนิและ
รอยต่างๆ เหล่านี้ก็ดูเหมือนจะเด่นออกมาให้เห็นได้ชัดในคราว
นี้ ร่องกระดานทุกร่อง ที่พลอยเคยนั่งทับนอนทับและแอบทิ้งของลง
ไปข้างล่าง ดูเหมือนจะเรียกร้องให้พลอยหยุดล�ำ่ ลา จนถึงขัน้ บันได
แต่ละขั้นที่เคยถัดขึ้นลง และราวบันไดที่เคยโหนเล่นกับคุณเชย
เป็นประจ�ำ ดูเหมือนจะโตกว่าเก่า เด่นกว่าเก่า เพิม่ ความส�ำคัญขึน้
ในคราวที่จะจากกันไปวันนี้... พลอยเดินข้ามลานบ้านช้าๆ เหลียว
ดูรอบๆ ตัว เหมือนกับจะสัง่ ลาสถานทีแ่ ละสิง่ แวดล้อมทีเ่ ห็นกันมา
ทุกวัน ต้นปีบต้นใหญ่ที่ได้อาศัยร่มเล่นหุงข้าวหุงแกงกับคุณเชย และ
เคยช่วยกันเก็บดอกไปให้แม่ผสมกับยาเส้นมวนบุหรีใ่ ห้เจ้าคุณพ่อ
พลอยนึกขึน้ มาว่า แม่ไปเสียแล้วใครจะเป็นคนมวนบุหรีเ่ พราะแม่เคยท�ำ
อยู่คนเดียว และเป็นการใหญ่เต็มที... พลอยเดินผ่านต้นเขี้ยวกระแตซึ่ง
แม่เคยเก็บไปร้อยมาลัยใส่จุกให้ผ่านต้นกรรณิการณ์ซึ่งแม่สั่งให้มาเก็บ
ดอกที่ร่วงไปให้แม่ทุกเช้า เพราะแม่จะได้ตัดเอาก้านตากแดดไว้ย้อม
ผ้าแถบ ผ่านต้นชะลูดซึง่ ส่งกลิน่ ไกล แต่หาดอกไม่ใคร่พบ ทุกอย่างล้วน
แต่เรียกพลอยให้หยุด ให้เหลียวมอง (คึกฤทธิ์ ปราโมช, 2544: 8-9)
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		 พลอยมีความรัก ความผูกพันกับสถานทีเ่ ป็นอย่างยิง่ เมือ่ พลอยต้อง
พลัดพรากจากบ้าน วัง และสูญเสียบ้าน (บ้านคุณเปรม) นับว่าเป็นการสูญเสีย
ชีวติ ชีวติ หนึง่ ลงไป เมือ่ ผูป้ ระพันธ์กล่าวถึงสถานทีท่ มี่ คี วามหมายและความส�ำคัญ
ในชีวิตของพลอย ผู้ประพันธ์ก�ำหนดให้สถานที่นั้นเปรียบเสมือนชีวิต ชีวิต ที่ต้อง
เจ็บป่วย และล้มหายตายจากกันกัน ดังเช่นที่กล่าวว่า “ตึกนั้นเหมือนกับซากศพ
ของคนที่พลอยรู้จัก และเคยรักมานอนตายโดยปราศจากสิ่งปกคลุม” “บัดนี้
กลายเป็นซากศพ” “ตึกนัน้ สิน้ ชีวติ โดยกะทันหัน” การทีผ่ ปู้ ระพันธ์ให้ตกึ และบ้านเป็น
สิ่งมีชีวิต เพื่อย�้ำว่าบ้านและสถานที่นั้นเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของพลอย ยากที่จะ
แบ่งแยกได้ออก นอกจากนัน้ การทีเ่ ห็นบ้านเหมือนซากศพของศพคนรักทีม่ านอน
ตายโดยปราศจาดสิ่งปกคลุม นับว่าเป็นอารมณ์สะเทือนใจอย่างยิ่ง เพราะการ
ที่คนรักต้องมาตายลงต่อหน้าก็มีความทุกข์แล้ว เมื่อผู้ประพันธ์วาดภาพว่าคน
รักนั้นต้องมานอนตายโดยปราศจากสิ่งปกคลุม ซึ่งเป็นภาพที่ไม่น่าดู และไม่น่า
จะเกิดขึ้น นับว่าเป็นการทวีความทุกข์อย่างยิ่ง
2.2 การใช้ความเปรียบเพื่อแสดงความรู้สึกทุกข์
ความรู้สึกทุกข์ปรากฏให้เห็นในนวนิยายเรื่องสี่แผ่นดินอย่างเด่นชัด
ผู้ประพันธ์ใช้ความเปรียบเพื่อแสดงให้ผู้อ่านเข้าใจ และรับมือกับความทุกข์ที่เกิด
ขึ้นกับตัวละคร โดยแบ่งเป็นประเด็นต่างๆ ดังนี้
		 2.2.1 การคลายทุกข์
		 ตามความเชือ่ ทางพุทธศาสนาความทุกข์เกิดกับมนุษย์ทกุ ผูท้ กุ นาม
ทุกชนชั้น ไม่ว่าจะยากดีมีจนหรือร�่ำรวยมหาศาล มิอาจหลีกเลี่ยงความทุกข์
เหล่านีไ้ ด้ ความทุกข์สามารถเกิดกับทุกคนไม่เลือกวัน เวลา สถานที่ หรือชัน้ วรรณะ
ดังในเรื่องสี่แผ่นดิน ที่กล่าวว่าพระมหากษัตริย์ผู้เป็นเจ้าชีวิต ยังต้องเผชิญกับ
ความทุกข์เฉกเช่นมนุษย์สามัญชนทั่วไป “ข่าวพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ไปไกล ท�ำให้
พลอยเห็นความส�ำคัญที่ตนต้องอยู่ห่างจากคนรักน้อยลงไปกว่าแต่ก่อน เพราะ
ขนาดเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน ท่านยังพลัดพรากจากกันได้เป็นครั้งคราว ส�ำมะหา
อะไรกับคนขนาดพลอยและพีเ่ นือ่ งจะจากกันไม่ได้” (คึกฤทธิ์ ปราโมช, 2544: 154)
จากความคิดดังกล่าวช่วยท�ำให้พลอยคลายทุกข์ลงไปได้มาก
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		 2.2.2 การเข้าใจทุกข์
		 ในนวนิยายเรื่องสี่แผ่นดิน มีเหตุการณ์หลายตอนที่ท�ำให้พลอย
เข้าใจความทุกข์ได้ดียิ่งขึ้น ว่าไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงความทุกข์ได้พ้น ไม่ว่า
จะชนชั้นเจ้านาย หรือคนธรรมดาอย่างพลอย “มัจจุราชนั้นมิได้ยกเว้นให้แก่ใคร
วงล้อแห่งชีวิตคือ ความเกิดแก่เจ็บตาย และการพลัดพรากสูญเสียของรักนั้น
กว้างขวางนัก ไม่มีผู้ใดหลีกเลี่ยงได้ จะเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเต็มไปด้วย
พระราชอิสริยยศและพระราชอ�ำนาจหรือยาจกเข็ญใจก็ตาม” (คึกฤทธิ์ ปราโมช,
2544: 366)
		 การที่ผู้เล่าเรื่องได้บรรยายความทุกข์ของผู้อื่น ช่วยท�ำให้พลอยได้
คลายความทุกข์และเข้าใจความทุกข์ อีกทั้งท�ำให้พลอยคลายความทุกข์ใจที่ต้อง
สูญเสียคนรักไปได้
“พลอยเพิ่งได้เห็นครั้งนี้เป็นครั้งแรก ที่พระเจ้าอยู่หัวของตนทรง
พระกันแสง ความทุกข์ระทมทีเ่ คยได้รบั มาแล้ว และแน่ใจว่าจะต้องได้รบั
ต่อไปนั้น ดูหมดความส�ำคัญลงไปทันทีทันใด นับประสาอะไรแต่คน
ขนาดพลอย ซึ่งเป็นแต่เพียงผู้ไม่มีความส�ำคัญอย่างใดจะต้อง
เศร้าโศก จะต้องประสบความทุกข์เป็นครั้งคราวด้วยต้องเสีย
ของรัก หรือพลัดพรากจากคนที่รัก แม้แต่พระเจ้าอยู่หัว เจ้าชีวิต
ของคนทั้งเมืองและส�ำหรับพลอย ก็เป็นหลักของโลกมนุษย์นี้
พระองค์ก็ยังต้องประสบความวิปโยคเช่นกัน หาทรงหลีกเลี่ยงจาก
การพลัดพรากคนที่รักหรือของที่รักนั้นได้ไม่ พลอยหมอบก้มหน้าอยู่
นาน จนแน่ใจว่าน�้ำตาแห้งแล้ว จึงเงยหน้าขึ้นพอดีได้เวลาเสด็จฯ กลับ
(คึกฤทธิ์ ปราโมช, 2544: 360-361)
		 ในขณะที่เรามีความทุกข์ เรามักจะคิดว่าปัญหาที่ต้องเผชิญนั้น
หนักหนาสาหัสและใหญ่หลวงยิง่ นัก เมือ่ เรากลับมาทบทวนให้ดจี ะรูว้ า่ ความทุกข์
มิได้เกิดกับเราผูเ้ ดียว ทุกคนเผชิญหน้ากับความทุกข์มาด้วยกันทัง้ สิน้ มากบ้างน้อย
บ้าง แตกต่างกันไป เมือ่ เข้าใจในสัจธรรมข้อนีจ้ ะท�ำให้ตวั ละคร เข้าใจชีวติ มากยิง่ ขึน้
เพราะเมื่อเราทุกข์ วิธีที่จะหลีกเลี่ยงความทุกข์ในใจนั้น เราควรมองดูคนอื่น
ที่ล้วนเผชิญกับความทุกข์มาแล้วทั้งสิ้น ดังที่ผู้เขียนกล่าวว่า
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“ความหลังของคุณสายทีเ่ พิง่ มาเปิดเผยขึน้ นัน้ ถึงแม้วา่ ทัง้ คุณสาย
และช้อยจะเห็นว่าเป็นเรื่องขบขันก็ตาม ความรู้ที่ได้รับนั้นท�ำให้พลอย
อบอุ่นใจขึ้นมาก เพราะในโลกนี้ มีคนอื่นที่เคยได้รับความทุกข์
ความโทมนัสเพราะพลาดหวังมาแล้วเหมือนกัน มิใช่วา่ พลอยเพิง่
มาได้รับทุกข์นั้นแต่คนเดียว” (คึกฤทธิ์ ปราโมช, 2544: 253)
		 เมื่อพลอยต้องเผชิญกับความทุกข์เมื่อได้ทราบข่าวว่าตาอ้นติดคุก
ในช่วงแรกพลอยทุกข์ใจ จนมิอาจจะท�ำใจยอมรับได้ พลอยคิดว่าทุกข์ครั้งนี้ใหญ่
หลวงมากส�ำหรับชีวิตของพลอย เมื่อพลอยได้มองดูความทุกข์ของคนอื่น แล้ว
มาเปรียบเทียบกับความทุกข์ของตน ความทุกข์ที่พลอยประสบอยู่กลายเป็นเรื่อง
ธรรมดาของชีวติ ทีม่ นุษย์ตอ้ งเผชิญ มนุษย์ทกุ ผูท้ กุ นามต้องเผชิญกับความทุกข์มา
ด้วยกันทั้งนั้น ดังความที่ว่า
“พลอยต้องเบือนหน้ากลับมาทันทีด้วยความสังเวชสลดใจ และ
ขณะเดียวกันก็รู้สึกว่าความทุกข์ของตนนั้นมิได้มีอยู่แต่ตัวคนเดียว
มีคนอีกมากมายหลายร้อยหลายพันที่ร่วมทุกข์อันใหญ่หลวงนี้
และในคนจ�ำนวนนั้นก็ยังมีคนอีกมาหลายที่อยู่ในฐานะล�ำบาก
กว่าพลอย หรือยังอยูใ่ นวัยทีไ่ ม่สามารถอดทนต่อความทุกข์ได้เท่า
พลอย หัวใจของพลอยซึ่งจดจ่ออยู่ที่ตาอ้นที่ความทุกข์ของตนเองนั้น
เริ่มคลี่คลายแผ่กว้างออกไปถึงคนจ�ำนวนมากที่เรียงรายอยู่ในขณะนั้น
ความเมตตาและความเห็นใจคนอืน่ ทีร่ ว่ มทุกข์ชว่ ยให้พลอยด�ำรง
ความรูส้ กึ ของตนไว้ได้ในระดับอันควรทีไ่ ม่แสดงความทุกข์โทมนัส
ออกมาต่อหน้าตาอ้น” (คึกฤทธิ์ ปราโมช, 2544: 704)
จากเหตุการณ์ดงั กล่าวท�ำให้พลอยเข้าใจความทุกข์มากยิง่ ขึน้ มิใช่
พลอยเท่านั้นที่ทุกข์แต่เพียงผู้เดียว ยังมีคนอื่นๆ ที่ทุกข์ยิ่งกว่าพลอย
		 2.2.3 ความทุกข์และความสุขเป็นของคู่กัน
		 ในความธรรมดาสามัญของโลก สิง่ ของทุกอย่างต้องเกิดคูก่ นั เสมอ
เมือ่ มีผชู้ ายก็ตอ้ งมีผหู้ ญิง เมือ่ มีความรักก็ตอ้ งมีความทุกข์ เฉกเช่นเดียวกับความสุข
ก็ต้องมีความทุกข์เข้ามาเจือปน ดังนั้นมนุษย์จึงต้องมีสติ และด�ำรงชีวิตอย่าง
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ไม่ประมาท เพราะความเศร้า ความทุกข์อาจมาเยือนโดยทีเ่ ราไม่ทนั ได้ตงั้ ตัว ดังที่
กล่าวไว้วา่ “แต่ถงึ ความสุขสบายจะมีอยูม่ ากมายเพียงไรก็ตาม ความทุกข์กต็ อ้ ง
เที่ยวแอบแฝงอยู่บ้างเป็นธรรมดา”
		 นอกจากนั้นช่วงเวลาที่เกิดความทุกข์ใจนั้น อาจเป็นเวลาที่เราได้
เตรียมใจไว้บา้ งแล้ว หรืออาจเป็นช่วงเวลาทีก่ ะทันหันเวลา เราไม่สามารถก�ำหนด
หรือล่วงรู้ได้เลย เหมือนที่การผลัดแผ่นดินแต่ละครั้ง มักจะเป็นการผลัดแผ่นดิน
ที่กะทันหัน ยากที่อาณาประชาราษฎร์จะเตรียมใจเผชิญกับความทุกข์นั้นได้ทัน
หรือในช่วงชีวติ ของพลอยต้องเผชิญกับการสูญเสียอย่างกะทันหันหลายครัง้ หลาย
คราว ไม่วา่ จะเป็นการสูญเสียคุณเปรมจากอุบตั เิ หตุตกม้า ซึง่ เป็นการสูญเสียอย่าง
กะทันหันหรือการสูญเสียตาอ๊อดลูกชายหัวแก้วหัวแหวนที่ได้เตรียมใจหรือมีลาง
บอกเหตุไว้ลว่ งหน้า เมือ่ ถึงเวลาอันเหมาะควรความสูญเสียเหล่านัน้ มักจะเรียงราย
มาปรากฏต่อหน้า ยากที่เราจะก�ำหนดใคร่รู้ได้ การสูญเสียอย่างกะทันหันเหล่านี้
น�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวละคร จึงนับว่าเป็นความทุกข์ใจที่ก่อให้เกิด
อารมณ์สะเทือนใจเป็นอย่างยิ่ง 		
		 2.3.4 ความสุขสั้น ความทุกข์ยาว
		 นอกจากนัน้ เรายังได้เห็นสัจธรรมข้อหนึง่ ทีว่ า่ ช่วงเวลาแห่งความสุข
มักสัน้ แต่ชว่ งแห่งความทุกข์นนั้ ยาวนาน ทัง้ ทีใ่ นความเป็นจริงแล้ว ไม่วา่ จะความสุข
หรือความทุกข์ก็มีระยะเวลาที่เท่ากัน แต่สิ่งที่ต่างกันนั้นคือ ความยากที่จะท�ำใจ
ให้ยอมรับกับความทุกข์เหล่านั้นได้ ดังที่กล่าวไว้ว่า “เมื่อมีความทุกข์ ความเศร้า
เวลาจะยาวนาน พี่เนื่องจากไปอยู่นครสวรรค์ได้หลายเดือนแล้ว เวลาเดือนหนึ่ง
ส�ำหรับพลอยดูเหมือนจะนานเท่ากับปี” (คึกฤทธิ์ ปราโมช, 2544: 153)
หรือ “ตั้งแต่รู้ว่าเจ้าคุณพ่อล้มเจ็บ พลอยก็เร่งวันเร่งคืน อยากจะคลอดบุตร
เสียเร็วๆ ...พลอยคอยการคลอดบุตรของตนอยู่ รูส้ กึ ว่าเวลาช่างผ่านไปได้โดยยาก
กว่า จะหมดไปแต่ละวันก็เห็นว่า นานหนักหนา สภาพที่ มี ค รรภ์ อ ยู ่ นั้ น
พลอยรู้สึกเหมือนว่ามีมาหลายปี จนบางครั้งรู้สึกกลุ้มใจอยากที่จะให้พ้นๆ
ไปเสียโดยเร็ว” (คึกฤทธิ์ ปราโมช, 2544: 381)
		 อีกเหตุการณ์หนึ่งที่ทำ� ให้พลอยรู้สึกว่าความทุกข์ช่างเป็นช่วงเวลา
ทีย่ าวนาน เมือ่ ลูกๆ ของพลอยเดินทางไปศึกษายังต่างประเทศ ช่วงเวลานัน้ พลอย
มีแต่ความเงียบเหงา เศร้าสร้อย วันเวลาช่างผ่านไปอย่างเชือ่ งช้า “ตัง้ แต่ลกู ไปนอก
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พลอยก็ได้แต่นั่งนับวันนับคืนคอยให้ลูกกลับ ในตอนแรกนั้นรู้สึกว่า เวลาช่าง
ล่วงไปช้าเสียนี่กระไร จะท�ำใจให้คุ้นเคยกับการที่ต้องจากลูกนั้นก็ทำ� ได้ยาก”
(คึกฤทธิ์ ปราโมช, 2544: 549) หรือ “แต่ก็เป็นธรรมดาที่ระยะเวลาอันประกอบไป
ด้วยความสุขนั้นจะต้องผ่านพ้นไปโดยรวดเร็ว ผิดกับความทุกข์ ซึ่งจะผ่านไป
อย่างช้าๆ ตาอ๊อดมาอยู่บ้านได้ร่วมสองเดือน ก็เริ่มตระเตรียมตัวที่จะกลับไป
ปักษ์ใต้” (คึกฤทธิ์ ปราโมช, 2544: 868)
		 ดังนัน้ การใช้ความเปรียบแสดงความรูส้ กึ ทุกข์ เป็นกลวิธที ผี่ ปู้ ระพันธ์
น�ำมาใช้เพือ่ ช่วยสร้างอารมณ์สะเทือนใจ และท�ำให้ตวั ละครเข้าใจสัจธรรมแห่งชีวติ
มากขึ้น เพราะทุกอย่างไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอน ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า
พระมหากษั ต ริ ย ์ผู้มีอ�ำนาจล้นฟ้ายังไม่สามารถหลี ก พ้ น ความตายไปได้ พ ้ น
เพราะชีวิตของมนุษย์ไม่เที่ยง อีกทั้งมนุษย์ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาสามัญ
หรือเจ้านายผู้สูงศักดิ์ไม่สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้

บทสรุป

จากการวิเคราะห์กลวิธีการสร้างอารมณ์สะเทือนใจในนวนิยายเรื่อง
สีแ่ ผ่นดิน พบว่า ในนวนิยายเรือ่ งสีแ่ ผ่นดินผูแ้ ต่งใช้กลวิธกี ารสร้างอารมณ์สะเทือนใจ
2 ประการคือ กลวิธีการเล่าเรื่อง ซึ่งแบ่งเป็น การสร้างความขัดแข้ง และการสร้าง
เหตุการณ์การพลัดพราก นอกจากกลวิธีการเล่าเรื่องที่น�ำไปสู่การสร้างอารมณ์
สะเทือนใจแล้ว ในนวนิยายเรื่องสี่แผ่นดิน ผู้ประพันธ์ยังใช้กลวิธีทางวรรณศิลป์
เป็นกลวิธสี ำ� คัญในการสร้างอารมณ์สะเทือนใจ กล่าวคือ ผูป้ ระพันธ์ใช้ความเปรียบ
ต่างๆ เพื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึกเศร้าและอาลัย และการใช้ความเปรียบ
เพื่อแสดงความรู้สึกทุกข์
ในนวนิ ย ายเรื่ อ งสี่ แ ผ่ น ดิ น ผู ้ ป ระพั น ธ์ บ รรยายอารมณ์ ค วามรู ้ สึ ก
ของตัวละครในขณะทีเ่ ผชิญกับความเศร้าใจและอาลัยไว้อย่างงดงาม การบรรยาย
อารมณ์ความรูส้ กึ ต่างๆ เป็นส่วนช่วยในการสร้างอารมณ์สะเทือนใจได้อย่างดีเยีย่ ม
ไม่ว่าจะเป็นการบรรยายความทุกข์กาย ทุกข์ใจภายในจิตใจของตัวละครที่
แสดงออกผ่านปฏิกริยาทางร่างกาย สีหน้า อาการ ท่าทาง ทีล่ ว้ นแสดงว่าตัวละคร
เกิดความทุกข์ เศร้าใจ นอกจากนั้นผู้ประพันธ์ยังใช้สภาพธรรมชาติ สิ่งของ
และสถานที่เป็นสื่อเปรียบเทียบ
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นอกจากนัน้ ในนวนิยายเรือ่ งสีแ่ ผ่นดินผูป้ ระพันธ์ได้แสดงความรูส้ กึ ทุกข์
ได้อย่างลงตัว เนือ่ งจากเหตุการณ์ทางประวัตศิ าสตร์ทเี่ กิดขึน้ ในเรือ่ งช่วยสนับสนุน
ความคิดเรือ่ ง ความไม่เทีย่ งแท้แห่งชีวติ พระมหากษัตริยผ์ มู้ อี �ำนาจล้นฟ้า ยังต้อง
มีการผลัดเปลี่ยนแผ่นดินไปตามกาลเวลา หรือสถานวัตถุสิ่งของที่เป็นถาวรวัตถุ
ต่างๆ ล้วนต้องสูญสลายไปตามกาลเวลาเช่นกัน มนุษย์ทุกผู้ทุกนามไม่เลือกชั้น
วรรณะว่าเป็นไพร่ คนสามัญธรรมดา หรือเจ้าฟ้า เจ้าแผ่นดิน ล้วนต้องเผชิญกับ
ความทุกข์ทงั้ สิน้ จากความทุกข์ทปี่ รากฏในนวนิยายเรือ่ งสีแ่ ผ่นดิน ท�ำให้ตวั ละคร
เอกอย่างแม่พลอยเกิดความเข้าใจทุกข์ และคลายทุกข์ได้อย่างแยบยล
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