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บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการนำเสนอแนวคิดของบาปทั้ง 6 ตามความเชื่อทางศาสนาคริสต์

ผ่านพฤติกรรมด้านมืดของตัวละคร ซึ่งบาปทั้ง 6 นี้ก็คือบาปที่อยู่ในบาปทั้ง 7 ประการ (ราคะ ตะกละ โลภะ ริษยา 
โทสะ เกียจคร้าน และอัตตา) แต่ด้วยข้อจำกัดของข้อมูล ทำให้นำเสนอได้เพียงบาป 6 ประการเท่านั้น โดยข้อมูลที่
ใช้ในการวิเคราะห์ได้มาจากนวนิยายชุด เจรจาต่อตาย ของ tiara (รัดเกล้า มีมารยาตร์) จำนวน 6 เล่ม 6 ตอน คือ 
ตอนราคะ ตอนตะกละ ตอนโลภะ ตอนริษยา ตอนโทสะ และตอนเกียจคร้าน จากการศึกษาพบการนำเสนอแนวคิด
เรื่องบาปท้ัง 6 ตามความเชื่อทางศาสนาคริสต์ ผ่านพฤติกรรมด้านมืดของตัวละคร ดังนี้ ตอนราคะ พบการนำเสนอ
แนวคิดเรื่องบาปราคะผ่านพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่มีสายเลือดเดียวกันและการโหยหาความรัก ซึ่งปรากฏ
ในตัวละครหลักคือ วิไล ตอนตะกละ พบการนำเสนอแนวคิดเรื่องบาปตะกละผ่านพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
มากเกินไปและความอยากจะเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อน ซึ ่งปรากฏในตัวละครหลักคือ บุณฑริก ตอนโลภะ  
พบการนำเสนอแนวคิดเรื่องบาปโลภะผ่านพฤติกรรมความต้องการที่จะครอบครองทรัพย์สมบัติแต่เพียง ผู้เดียวและ
ความมักมากในกามารมณ์ ซึ่งปรากฏในตัวละครหลักคือ วินิจและอรรถสิทธิ์ ตอนริษยา พบการนำเสนอแนวคิดเรื่อง
บาปริษยาผ่านพฤติกรรมความต้องการเอาชนะผู้อื่นที่มีดีกว่าตนเองและการประชดประชันชีวิต  ซึ่งปรากฏในตัว
ละครหลักคือ วิกานดา ตอนโทสะ พบการนำเสนอแนวคิดเรื่องบาปโทสะผ่านพฤติกรรมความ โกรธแค้นที่ไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมและการดูถูกเหยียดหยามผู้อื่น ซึ่งปรากฏในตัวละครหลักคือ อธิพลและทิน ตอนเกียจคร้าน พบการ
นำเสนอแนวคิดเรื่องบาปเกียจคร้านผ่านพฤติกรรมการใช้เวลาให้ผ่านไปอย่างไร้ค่าและการปล่อยชีวิตให้เป็นไปตาม
ยถากรรม ซึ่งปรากฏในตัวละครหลักคือ พีรวัฒณ์ และหญิงอ้วน 
คำสำคัญ : ตัวละคร, แนวคิด, บาป, พฤติกรรมด้านมืด 
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Abstract 
This article aimed to study the concept analysis according to Christianity faith of six deadly 

Sins through the analysis dark behaviors of characters, in which these six deadly Sins were sin in 
the seven deadly sins (Lust, Gluttony, Greed, Envy, Wrath, Sloth and Pride) But the data was limited. 
The researcher was possible to present only six Deadly Sins. The data used in the analysis from 
the novel Je-ra-ja-tor-tai by a tiara. It had 6 volumes, 6 episodes that are Lust, Gluttony, Greed, 
Envy, Wrath, and Sloth. The study analyzed was as follows the concept of six Deadly Sins, which 
these six deadly Sins affect the dark behaviors of the characters. Lust found presented of the 
concept through the behavior of having sex with those of the same bloodline and longing for love 
in the Wilai character. Gluttony found presented of the concept through the behavior of excessive 
eating and the desire to be acceptable by friends in the Bunthrik character. Greed found presented 
of the concept through the behavior of the desire to possess the sole possession and the avarice 
of the carnality in the Winich and Athasit characters. Envy found presented of the concept through 
the behavior of the needs to overcome others who have better self and life sarcasm in the Wikanda 
character. Wrath found presented of the concept through the behavior of the soreness that is not 
justified and insulted others in the Athipol and Tin characters. And Sloth found presented of the 
concept through the behavior of the spending time to pass without worth and letting haphazard 
life in the Peerawat and Pattamon characters. 
Keyword: Character, Concept, Sin, Dark behaviors 
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1. บทนำ 

นวนิยายชุด เจรจาต่อตาย ของ tiara หรือ รัดเกล้า มีมารยาตร์ เป็นนวนิยายแนวสืบสวนสอบสวน ซึ่งเป็น
หนึ่งในผลงานท่ีผู้เขียนได้สร้างสรรค์ให้นวนิยายมีความโดดเด่นในการนำเสนอภาพด้านมืดของตัวละครที่ประพฤติชั่ว 
อันเป็นผลมาจากความรัก โลภ โกรธ หลง โดยการนำเสนอภาพของตัวละครอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดที่ได้กล่าวถึง
การกระทำบาปท้ัง 7 ประการ ผู้วิจัยจึงตั้งข้อสังเกตว่ามีความสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องบุญ - บาปของศาสนาคริสต์ 
เช่น บาปราคะ ดังบทประพันธ์ตอนหนึ่งที่กล่าวถึงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของตัวละครที่ว่า “ชีวิตที่ดิ้นรน เอาตัว
รอด หล่อหลอมให้พวกเขาปฏิเสธในทุกกฎเกณฑ์ของสังคม เมื่อโลกโหดร้ายก็ไม่จำเป็นต้องแคร์ เขาคิดจะไปมีชีวิต
ร่วมกันโดยไม่ใส่ใจว่าการสร้างครอบครัวกับพี่ชายน้องสาวของตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่ผิด” (tiara, 2559 : 193 ) 
(เน้นโดยผู้วิจัย) ความข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ตัณหาหรือความอยาก คือ ปมที่ตัวละครต้องการและไขว่คว้ามาทั้งชีวิต 
ต้องการที่จะมีความรัก ต้องการที่จะสร้างครอบครัวกับพ่ีชายและน้องสาวของตนเอง ซึ่งพวกเขาปฏิเสธทุกกฎเกณฑ์
ทางสังคมที่บอกว่า พี่ชายกับน้องสาวไม่สามารถรักกันในฐานะสามีภรรยาได้ ซึ่งในช่วงชีวิตที่ผ่านมาโลกโหดร้ายกับ
พวกเขามาโดยตลอด จึงไม่จำเป็นที่พวกเขาจะต้องใส่ใจกับกฎเกณฑ์ที่คนในสังคมสร้างขึ้นมา และหาก  สิ่งเหล่านั้น
เป็นการกระทำบาป คนอื่นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องรับรู้ในการกระทำของพวกเขา จากการกระทำดังกล่าวจึงมีความ
สอดคล้องกับเรื่องบาปราคะที่กล่าวถึงความทะเยอทะยานอยากจะมีความรักและอยากจะสร้างครอบครัวกับพี่ชาย
หรือน้องสาวของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับเนื้อความที่ว่า “บาปราคะจะมุ่งเน้นในเรื่องของการกระทำผิดโดยการมี
เพศสัมพันธ์หรือมีความรักกับคนที่มีสายเลือดเดียวกัน” (บาป 7 ประการ, 2556) 

แนวคิดเรื ่องบาปทั้ง 7 ประการ จะประกอบไปด้วย “บาปราคะ บาปตะกละ บาปโลภะ บาปริษยา  
บาปโทสะ บาปเกียจคร้าน และบาปอัตตา” มีจุดประสงค์เพื ่อต้องการไม่ให้มนุษย์ประพฤติชั ่วและทำตาม
สัญชาตญาณตามความพึงพอใจของตนมากจนเกินไป หรือไม่ต้องการให้มนุษย์ต้องตกเป็นทาสของบาปนั่นเอง   
(บาปทั้ง 7 ประการ, 2556) และนอกจากน้ี ผู้วิจัยยังพบว่า ผู้เขียนยังได้ขยายแนวคิดของบาปแต่ละประเภท ผู้วิจัย
จึงได้วิเคราะห์และหาประเด็นที่เกี่ยวกับการขยายแนวคิดของผู้เขียน ผ่านการแสดงพฤติกรรมด้านมืดของตัวละคร 

การศึกษานวนิยายชุด เจรจาต่อตาย3 ของ tiara ผู้เขียนได้นำเสนอแนวคิดของบาปทั้ง 7 ประการได้อย่างน่าสนใจ 

แต่ในที่นี้ผู้วิจัยจะศึกษาเพียง 6 บาปเท่านั้น เพราะข้อจำกัดของข้อมูล ผู้วิจัยจึงต้องการที่จะศึกษาดูความสัมพันธ์
ระหว่างแนวคิดเรื่องบาปทั้ง 6 และพฤติกรรมด้านมืดของตัวละคร ในนวนิยายชุด เจรจาต่อตาย ซึ่งถือได้ว่าเป็น
จุดเด่นและจุดสำคัญของนวนิยายชุดนี้ 
 

2. วัตถุประสงค์การศึกษา 
เพื่อศึกษาการนำเสนอแนวคิดของบาปทั้ง 6 ตามความเชื่อทางศาสนาคริสต์ ผ่านพฤติกรรมด้านมืดของ 

ตัวละครในนวนิยายชุด เจรจาต่อตาย ของ tiara 
 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
แนวคิดทางคริสต์ศาสนาท่ีเกี่ยวกับบาปทั้ง 7 ประการนั้น โดยส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นในเรื่องของการประพฤติ

ชั่วของมนุษย์ ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่มนุษย์ไม่เชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้า จึงส่งผลให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมด้านมืด

 
3 แต่ในที่นี้ผู้วิจยัวิเคราะห์เพยีงแค่ 6 บาป คือ บาปราคะ บาปตะกละ บาทโลภะ บาปริษยา บาปโทสะ และบาปเกียจคร้าน ส่วนบาป
อัตตา เล่มที่ 7 ยังไม่ออกวางจำหนา่ย 
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ออกมา เช่นเดียวกับ วาสนา คงขันธ์ (2561) ที่กล่าวถึงแนวคิดทางคริสต์ศาสนาท่ีเกี่ยวกับบาปว่า คือการที่มนุษย์ไม่

เชื่อฟังพระเจ้า ประพฤติชั่วทั้งทางด้านกาย วาจาและใจ ซึ่งมีจุดกำเนิดมาจากปีศาจที่เรียกว่า “ซาตาน” เข้ามา

หลอกล่อให้มนุษย์ต้องขัดขืนคำสั่งของพระเจ้า เป็นเหตุให้มนุษย์ทุกคนต้องมีบาปหรือความชั่วติดตัวมาตั้งแ ต่เกิด  

ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้มนุษย์เกิดการกระทำบาปตามแนวคิดทางคริสต์ศาสนา ที่เรียกว่า “บาปท้ัง 7 ประการ”  

สำหรับแนวคิดทางศริสต์ศาสนาที่เกี่ยวกับบาปทั้ง 7 ประการนั้น มีจุดประสงค์เพื่อต้องการไม่ให้มนุษย์

ประพฤติชั่วและทำตามสัญชาตญาณตามความพึงพอใจของตนมากจนเกินไป หรือไม่ต้องการให้มนุษย์ต้องตกเป็น

ทาสของบาปนั่นเอง ซึ่งบาปท้ัง 7 ประการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

1) บาปราคะ สาเหตุเกิดมาจากความต้องการทางเพศหรือการหมกมุ่นทางเพศ 

2) บาปตะกละ สาเหตุเกิดมาจากการบริโภคเกินความจำเป็น 

3) บาปโลภะ สาเหตุเกิดมาจากความต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาครอบครองไว้เป็นของตนเอง 

4) บาปเกียจคร้าน สาเหตุเกิดมาจากการปล่อยเวลาให้ผ่านไปอย่างเปล่าประโยชน์ 

5) บาปโทสะ สาเหตุเกิดมาจากความโกรธหรือความไม่พอใจ 

6) บาปริษยา สาเหตุเกิดมาจากความอิจฉาที่ไม่อยากให้บุคคลอื่นได้ดีไปกว่าตน 

7) บาปอัตตา สาเหตุเกิดมาจากการหลงในอำนาจตนเองมากเกินไป โดยเฉพาะ 

การเปรียบตนเป็นพระเจ้า (บาปทั้ง 7 ประการ, 2556) 

เนื่องด้วย นวนิยายชุด เจรจาต่อตาย ของ tiara เป็นผลงานของนักเขียนที่มีชื่อว่า “รัดเกล้า มีมารยาตร์” 

หรือนามปากกาที่คนทั่วไปรู้จักคือ “tiara” ซึ่งเป็นนักเขียนคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จ มีผลงานที่ได้รับความนิยม

จากผู้อ่านเป็นจำนวนมาก โดยผลงานล่าสุดก็คือ นวนิยายชุด เจรจาต่อตาย ที่มีการนำเสนอเรื่องราวของการกระทำ

บาปทั้ง 7 ประการ และนอกจากนี้ ผู้เขียนยังสร้างสรรค์ผลงานไว้อีกมากมาย เช่น ความรู้สึกดี...ที่เรียกว่ารัก 27,  

คลี่ปมร้าย คลายปมรัก, ไขคดีซ้อน...ซ่อนเงารัก, ความรู้สึกดี...ที่เรียกว่ารัก 31, ความรู้สึกดี...ที่เรียกว่ารัก 32, กับดัก

รัก, หวานรัก...นักสืบจำเป็น, How to Love…ผูกใจรัก, วิวาห์ล่มไม่ล้มรัก, Box Set ชุด Wedding Plan แผนรักไม่

จำกัดหัวใจ, สืบซ่อนรัก ตอน สองหัวใจ, สืบซ่อนรัก ตอน ใกล้ซาตาน, เพชรพราย...ประกายรัก, Box Set หนังสือชุด 

Love Jewelry อัญมณีแห่งรัก, สืบซ่อนรัก ตอน ทางผ่านฝัน, สืบซ่อนรัก ตอน รำพันเลือด, แรงแค้น...แสนรัก, สายลับ

พรางรัก, รอยรักในลางร้าย, มรดกรักร้าย ชุด รัก...ร้าย, Box Set หนังสือชุด รัก...ร้าย, สืบซ่อนรัก ตอน สองหัวใจ,  

สืบซ่อนรัก ตอน ใกล้ซาตาน, สืบซ่อนรัก ตอน ทางผ่านฝัน, สืบซ่อนรัก ตอน รำพันเลือด, ด้วยจิตปฏิพัทธ,์ ณ ที่เริ่มรัก, 

พิษทิวา ทัณฑ์ราตรี ชุด สืบเสน่หา, เจรจาต่อ - ตาย ตอน ราคะ, เจรจาต่อ - ตาย ตอน ตะกละ, เจรจา ต่อ - ตาย ตอน 

โลภะ, คลี่ปมร้าย คลายปมรัก (Print on Demand), ไขคดีซ้อน...ซ่อนเงารัก (Print on Demand), เจรจาต่อ - ตาย 

ตอน ริษยา, เจรจาต่อ - ตาย ตอน โทสะ, เจรจาต่อ - ตาย ตอน เกียจคร้าน (ประวัตินักเขียน, ม.ป.ป) 
 

4. วิธีดำเนินการศึกษา 
4.1 ขั้นเตรียมการ 

4.1.1 ค้นหานวนิยายที่สนใจเพื่อศึกษา 
4.1.2 อ่านและทำความเข้าใจนวนิยายชดุ เจรจาต่อตาย ของ tiara 
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4.1.3 รวบรวมข้อมลูจากหนังสือหรืองานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นที่จะศกึษา 
4.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 

4.2.1 ศึกษาวิเคราะห์กลุ่มข้อมูล ด้วยแนวคิดเรื่องบาปท้ัง 6 ตามความเช่ือทางศาสนาครสิต์ และด้านมดื
ของตัวละคร ในนวนิยายชุด เจรจาต่อตาย ของ tiara (รัดเกล้า มีมารยาตร์) 

4.3 ขั้นตอนการสรุปผล 
4.3.1 นำเสนอผลการศึกษา 

 

5. สรุปผลการวิจัย 
บาปทั้ง 6 ในนวนิยายชุด เจรจาต่อตาย ของ tiara ประกอบไปด้วย บาปราคะ บาปตะกละ บาปโลภะ 

บาปริษยา บาปโทสะ และบาปเกียจคร้าน ผู้วิจัยพบว่าผู้เขียนใช้วิธีการนำเสนอแนวคิด ผ่านพฤติกรรมของตัวละคร
เป็นหลัก โดยพฤติกรรมเหล่านั้นแสดงให้ผู้อ่านได้เห็นถึงแนวคิดเรื่องบาปทั้ง 6 ตามความเชื่อทางศาสนาคริสต์  
โดยตัวละครจะแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ออกมาตามแนวคิดของบาปแต่ละบาปได้อย่างน่าสนใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่
ผู้เขียนต้องการถ่ายทอดความคิดของตนที่มีต่อเรื่องนั้น ๆ ให้ผู้อ่านเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น 

5.1 การนำเสนอแนวคิดเร่ือง บาปราคะ  
“แนวคิดเรื่องบาปราคะจะมุ่งเน้นในเรื่องของความต้องการทางเพศจนถึงขั้นหมกมุ่นทางเพศ และกระทำ

ผิดโดยการมีเพศสัมพันธ์กับคนในครอบครัว” (บาป 7 ประการ, 2556) ผู้เขียนได้นำเสนอแนวคิดเรื่อง บาปราคะ
ผ่านพฤติกรรมด้านมืดของตัวละคร คือ 

5.1.1 การมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่มีสายเลือดเดียวกัน ผู้เขียนเสนอแนวคิดเรื่อง บาปราคะผ่านพฤติกรรม
ด้านมืดของตัวละครหญิงท่ีช่ือว่า “วิไล” ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งที่ยอมทอดกายให้กับผู้ชาย
ที่เคยบอกเธอว่า อยากจะสร้างครอบครัวด้วยกัน คำพูดของผู้ชายคนนี้ทำให้เธอยอมมีเพศสัมพันธ์กับเขาด้วยความ
เต็มใจจนเธอตั้งท้อง แต่สุดท้ายเธอต้องพบกับความจริงที่ไม่คาดฝัน หากไม่ต้องรับรู้ว่าพ่อของเด็กในท้องคือผู้ชายที่มี
สายเลือดเดียวกันกับเธอ เธอก็คงรู้สึกเหมือนถูกเติมเต็มได้อย่างสมบูรณ์นั ่นก็คือ ความปรารถ นาในการสร้าง
ครอบครัวที่มีพื้นฐานมาจากความรักความเข้าใจ ดังเนื้อความที่ว่า “เธอนอนกับผู้ชายที่ไม่เคยรู้นามสกุลมาก่อน 
ผู้หญิงท่ีมีแค่ตัวเป็นสมบัติชิ้นเดียวในโลกยอมทอดกายให้กับคนที่เธอพึงพอใจ...โดยไม่เอะใจเลยว่านั่นคือพ่ีชาย
ของตัวเอง!” (tiara, 2559ข : 180) (เน้นโดยผู้วิจัย) จากการกระทำดังกล่าวจึงมีความสอดคลอ้งกับแนวคิดเรื่องบาป
ราคะที่ได้กล่าวถึงการมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่มีสายเลือดเดียวกัน ซึ่งในเรื่องตัวละครทั้ง 2 ตัวมีสถานะเป็นพี่ชาย  
กับน้องสาว แม้เธอจะทราบเรื่องราวทุกอย่างท่ีเกิดขึ้น เธอก็ยังฝืนท่ีจะคบกับเขาต่อไป โดยไม่ได้รู้สึกผิดบาป 

5.1.2 การโหยหาความรัก ผู้เขียนเสนอแนวคิดเรื่อง บาปราคะผ่านพฤติกรรมด้านมืดของตัวละครหญิง     
ที่ชื่อว่า “วิไล” ซึ่งเป็นการสะท้อนให้ผู้อ่านได้เห็นถึงชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งที่พยายามไขว่คว้าความรักมาทั้งชีวิต       
แต่สุดท้ายทุกอย่างกลับไม่ได้เป็นไปตามที่เธอคาดหวังไว้ ดังบทประพันธ์ท่ีว่า “พยายามเท่าไหร่ก็ไม่ได้เป็นที่รักของ
ใครสักคน เธอเติบโตมาเพียงร่างกาย แต่จิตใจกลับตายไปตั้งแต่เด็ก” (tiara, 2559ข : 179) (เน้นโดยผู้วิจัย) ความ
ข้างต้นแสดงให้เห็นว่า “ความรัก” คือ สิ่งเดียวที่ตัวละครต้องการ เมื่อไม่ได้ดั่งใจจึงทำให้เธอต้องทนใช้ชีวิตอยู่ใน
สถานสงเคราะห์อย่างสิ้นหวัง จนในท่ีสุดสวรรค์ก็ส่งผู้ชายที่ดีมาให้ จึงส่งผลให้จิตใจอันห่อเหี่ยวท่ีเคยตายไปตัง้แต่เดก็
กลับมาสดใสอีกครั้ง แต่สุดท้ายผู้ชายที่สวรรค์ส่งมาให้ คือพ่ีชายที่พลัดพรากกันมาตั้งแต่วัยเด็ก ความรักท่ีเธอโหยหา
มาโดยตลอดสุดท้ายกลับย้อนเข้ามาทำลายชีวิตของเธอเอง เมื่อเธอทราบความจริงทุกอย่าง เธอก็ยังเลือกที่จะรักกับ
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เขาต่อไป ในเมื่อโลกโหดร้ายกับพวกเขา เธอจึงไม่จำเป็นต้องใส่ใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น จากเหตุการณ์ดังกล่าวจึง
สะท้อนให้ผู้อ่านเห็นถึงการขยายแนวคิดของผู้เขียนในเรื่องของบาปราคะ ที่แสดงให้เห็นถึงความรักที่ยิ่งใหญ่ของ
ผู้หญิงคนหนึ่งที่พยายามไขว่คว้าความรักเข้ามาเติมเต็มจนก่อให้เกิดความรักระหว่างพี่ชายกับน้องสาวท่ีอยู่ในสถานะ
สามีภรรยา 

5.2 การนำเสนอแนวคิดเร่ือง บาปตะกละ  
“แนวคิดเรื่องบาปตะกละจะมุ่งเน้นในเรื่องของการสนองความต้องการโดยไม่ยั้งคิด โดยเฉพาะเรื่องอาหาร” 

(บาป 7 ประการ, 2556) ผู้เขียนได้นำเสนอแนวคิดเรื่อง บาปตะกละผ่านพฤติกรรมด้านมืดของตัวละคร คือ 
5.2.1 การรับประทานอาหารมากเกินไป ผู้เขียนเสนอแนวคิดเรื่อง บาปตะกละผ่านพฤติกรรมด้านมืด

ของตัวละครหญิงที่ชื่อว่า “บุญฑริก” ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของตัวละครที่มักจะรับประทานอาหารตาม
อำเภอใจและรับประทานอาหารไม่ตรงเวลา แม้ว่าการรับประทานอาหารจะเป็นหนึ่งในความต้องการพื้นฐานที่
ร่างกายของมนุษย์ต้องการ แต่หากเราปล่อยปละละเลยและขาดการดูแลเอาใจใส่ก็จะส่งผลให้ร่างกายของเรา  
เสียสมดุลได้ ดังบทประพันธ์ที่ว่า “เวลาสองทุ่มไม่เหมาะที่จะเป็นเวลาอาหารค่ำ แต่บุญฑริกไม่ได้ใส่ใจ ตาราง
ชีวิตของเธอเสียสมดุลไปนานแล้ว จนเธอเองก็จำไม่ได้ว่ามันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ เธอมีบิดาเป็นพ่อครัว เพราะฉะนั้น
ชีวิตของเธอไม่เคยอดอยากเรื่องอาหารการกิน” (tiara, 2559ก : 29) (เน้นโดยผู้วิจัย) ความข้างต้นแสดงให้เห็นว่า 
ตัวละครไม่ได้ใส่ใจและให้ความสำคัญกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารของตนเอง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพ่อ
ของเธอเลี้ยงดูเธออย่างทะนุถนอม เพื่อให้เธอได้เติบโตขึ้นมาอย่างมีความสุขด้วยการปรนเปรออาหารรสเลิศที่  
ปรุงแต่งด้วยฝีมือของเขา จนทำให้เธอต้องกลายเป็นคนอ้วนที่มักจะโดนเพื่อน ๆ รังเกียจ ทำให้เธอกลายเป็นคนที่มี
ความทุกข์ และกลายเป็นคนที่มีนิสัยตะกละจนก่อให้เกิดความทุกข์ จากการกระทำดังกล่าวจึงมีความสอดคล้องกับ
แนวคิดเรื่องบาปตะกละที่ได้กล่าวถึงการรับประทานอาหารมากเกินไปจนก่อให้เกิดความทุกข์ 

5.2.2 ความอยากเป็นที ่ยอมรับของกลุ ่มเพื ่อน ผู ้เขียนเสนอแนวคิดเรื ่อง บาปตะกละผ่านพฤติกรรม 
ด้านมืดของตัวละครหญิงที่ชื่อว่า “บุญฑริก” ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งที่อยากจะมีชีวิต
เหมือนกับเพื่อน ๆ กลุ่มหนึ่งในมหาวิทยาลัย พวกเขาเป็นสาวสวยและดูมีเสน่ห์ แต่เธอกลับเป็นสาวอ้วนที่มักจะโดน
พวกเขารังเกียจ เธอจึงเกิดความคิดที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง ดังบทประพันธ์ที่ว่า “บุญฑริกนึกถึงเพื่อนที่เจอ
ในห้องน้ำมหาวิทยาลัย พวกนั้นสวย...โลกของพวกนั้นมีจิมมี ชู ซึ่งมันคืออะไร ยังไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำ บุญฑริกจึง
อยากลองทำความรู้จักกับสิ่งเหล่านั้นดู” (tiara, 2559ก : 30) (เน้นโดยผู้วิจัย) ความข้างต้นแสดงให้เห็นว่า โลกของ
พวกเขาและโลกของเธอแตกต่างกันมาก เธอพยายามปรับเปลี่ยนตนเองทุกอย่าง ผลสุดท้ายเธอกลับโดนพวกเขา
กลั่นแกล้งและเห็นเธอเป็นตัวตลก ด้วยการนำรูปโป๊ของเธอลงบอร์ดสนทนาของมหาวิทยาลยั เธอรู้สึกอับอายกับการ
กระทำของเพื่อนเป็นอย่างมาก การที่เธอต้องการจะเป็นที่ยอมรับของใครสักคนทำให้เธอต้องเลือกคบเพื่อนผิด 
ความเครียดที่สะสมทำให้เธอเลือกที่จะจบชีวิตลงเพราะหาทางออกให้กับตัวเองไม่ได้ จากการกระทำดังกล่าวจึง
สะท้อนให้ผู้อ่านเห็นถึงการขยายแนวคิดของผู้เขียนในเรื่องของบาปตะกละ ที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามของ
ผู้หญิงคนหนึ่งที่อยากจะเป็นท่ียอมรับของกลุ่มเพื่อน แต่ความอยากนั้นมีมากเกินไปจนทำให้เกิดผลเสียแก่ตัวเธอเอง 

5.3 การนำเสนอแนวคิดเร่ือง บาปโลภะ 
“แนวคิดเรื่อง บาปโลภะจะมุ่งเน้นในเรื่องของความทะเยอทะยานอันแรงกล้าในการให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน” 

(บาป 7 ประการ, 2556) จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่า ผู้เขียนได้นำเสนอแนวคิดเรื่องบาปโลภะผ่านพฤติกรรมด้านมืด
ของตัวละคร คือ 
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5.3.1 ความต้องการครอบครองทรัพย์สมบัติแต่เพียงผู้เดียว ผู้เขียนเสนอแนวคิดเรื่อง บาปโลภะผ่าน
พฤติกรรมของตัวละครชายที่ชื่อว่า “วินิจ” ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งที่ขึ้นชื่อว่าเป็นคนเก่ง  
มีความสามารถ และชาติตระกูลดี เขามีพี่น้องร่วมสายเลือดเดียวกันหนึ่งคน ซึ่งมีสถานะเป็นน้องชายของเขา เมื่อทั้ง
สองเติบโตเป็นชายหนุ่มเขารับรู้ได้ถึงความรู้สึกที่พ่อกับแม่รักและเอ็นดูน้องชายมากกว่า ซึ ่งสอดคล้องกับบท
ประพันธ์ท่ีว่า “พ่อกับแม่ไม่เคยเห็นความดีของฉันเท่ามัน ตามใจมันทุกอย่าง ซ้ือรถแพง ๆ ให้ สร้างบริษัทให้ทั้งที่
มันไม่มีปัญญาดูแล ตายไปก็ดี ตายไปปัญหาทุกอย่างจะได้จบ”  (tiara, 2559ค : 173 - 174) (เน้นโดยผู้วิจัย) 
ข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครที่มีต่อน้องชาย เขารู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจกับเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้น เขารู้สึกอิจฉาริษยาที่พ่อกับแม่มักเล็งเห็นความสำคัญของน้องชายมากกว่าเขา เขาจึงวางแผนที่จะกำจัด
น้องชายออกไป เพื่อที่เขาจะได้ครอบครองทรัพย์สมบัติแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งสอดคล้องกับบทประพันธ์ที่ว่า “เงินมี
เท่าไหร่มันก็ไม่พอหรอก ถ้าคนไม่รู้จักพอ “แรงโลภ” วุฒิโพล่งขึ้น (tiara, 2559ค : 173 - 174) (เน้นโดยผู้วิจัย)  
คำว่า “แรงโลภ” เป็นคำเปรียบที่ผู ้เขียนต้องการให้ผู ้อ่านได้เข้าใจถึงความทะเยอทะยานอยากของตัวละครที่
สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง แม้ต้องแลกด้วยชีวิตของน้องชายก็ตาม จากการ
กระทำดังกล่าวจึงมีความสอดคล้องกับแนวคิดเรื ่องบาปโลภะที่ได้กล่าวถึงความทะเยอทะยานอันแรงกล้าใน 
การได้มาซึ่งทรัพย์สิน 

5.3.2 ความมักมากในกามารมณ์ ผู้เขียนเสนอแนวคิดเรื่อง บาปโลภะผ่านพฤติกรรมด้านมืดของตัว
ละครชายที่ชื่อว่า “อรรถสิทธิ์” ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งที่เกิดมาเพียบพร้อมทุกอย่าง เขามี
ฐานะร่ำรวย เขามีครอบครัวที่อบอุ่น เขามีชีวิตที่สมบูรณ์แบบแต่ความสมบูรณ์แบบกลับทำให้เขากลายเป็นคนมัก
มากในกามารมณ์ เขามักแอบไปมีความสัมพันธ์กับพี่เลี้ยงของลูกชายในห้องนอนทุกค่ำคืน โดยไม่คำนึงเลยว่าลูกชาย
ในวัยหกขวบจะรู้สึกอย่างไร หากต้องตื่นมาเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเช่นนี้อยู่เป็นประจำ ดังบทประพันธ์ที่ว่า 
“แกไม่รู้ถึงความเจ็บปวดของเด็กหกขวบที่ต้องเห็นพ่อย่องเข้ามาหาพี่เลี้ยงของตัวเองทุกคืน  มันทำในห้องนอน
นั้นโดยไม่สนใจว่ามีเด็กนอนอยู่ มันคิดว่าเด็กคงหลับ ไม่รู้ไม่เห็นเรื่องเลว ๆ ที่มันทำ สกปรก น่ารังเกียจ เสียงร้อง
ของผู้หญิงคนนั้นมันทุเรศ น่าขยะแขยง” (tiara, 2559ค : 173) (เน้นโดยผู้วิจัย) 

คำว่า “สกปรก” “น่ารังเกียจ” “ทุเรศ” “น่าขยะแขยง” คำเหล่านี้ผู้เขียนได้เน้นย้ำและเปรียบอารมณ์
ความรู้สึกที่แสดงให้เห็นถึงความเจ็บปวดของตัวละครได้อย่างลึกซึ้ง อันเกิดมาจากการกระทำของผู้ชายที่ตนเอง
เรียกว่า “พ่อ” จึงเป็นต้นเหตุที่ทำให้เขารู้สึกอคติต่อผู้เป็นพ่อ จากการกระทำดังกล่าวจึงสะท้อนให้ผู้อ่านเห็นถึง    
การขยายแนวคิดของผู้เขียนในเรื่องของบาปโลภะ ที่แสดงให้เห็นถึงความมักมากของผู้ชายที่มีสถานะเป็นผู้นำ
ครอบครัว แต่เขากลับไม่สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่ลูกได้ เพราะความอยากท่ีเข้ามาครอบงำจิตใจมากเกินไปจึง
ทำให้เขากลายเป็นคนท่ีไม่รู้จักคำว่าพอ 

5.4 การนำเสนอแนวคิดเร่ือง บาปริษยา 
“แนวคิดเรื่อง บาปริษยาจะมุ่งเน้นในเรื่องของการไม่ยอมรับผู้อื่นที่มีสิ่งต่าง ๆ ดีกว่าตนเอง ทั้งด้านสมบัติ 

รูปร่าง นิสัย และความสำเร็จ” (บาป 7 ประการ, 2556) จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่า ผู้เขียนได้นำเสนอแนวคิดเรื่อง
บาปริษยาผ่านพฤติกรรมด้านมืดของตัวละคร คือ 

5.4.1 ความต้องการเอาชนะผู้อื่น ผู้เขียนเสนอแนวคิดเรื่อง บาปริษยาผ่านพฤติกรรมด้านมืดของตัว
ละครหญิงที่ชื่อว่า “วิกานดา” ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นชีวิตของเธอที่จมปลักอยู่กับเรื่องราวในอดีตจนไม่อาจจะ
ยอมรับความจริงได้ โดยจุดเริ่มต้นของความริษยาเกิดขึ้นหลังจากที่เธอได้ตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับหนึ่งมิสไทย
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แลนด์ ชีวิตที่เคยวาดฝันไว้กลับต้องพังทลาย เธอคิดมาตลอดว่าตำแหน่งสูงสุดนั้นควรเป็นของเธอ ด้วยเหตุนี้เธอจึง
วางแผนให้ลูกสาวสุดที่รักเดินตามรอยของตนเอง และหวังที่จะให้ลูกสาวคว้ามงกุฎมิสไทยแลนด์ที่ตนเองเคยหวัง
เอาไว้ให้ได้เพื่อตอบสนองความต้องการที่ทำให้เธอต้องรู้สึกปวดร้าวและฝังใจมาจนถึงทุกวันนี้ แต่สิ่งที่ไม่คาดฝันก็
กลับเล่นตลกกับเธออีกครั้ง เมื่อลูกสาวของผู้ที่เคยได้รับตำแหน่งชนะเลิศกลับมาประกวดเวทีน้ีด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ
เนื้อความที่ว่า “ใบหน้าของวิกานดาเริ่มเปลี่ยนเป็นแดงก่ำ ความโกรธแค้น เกลียดชัง อิจฉาริษยา และอาฆาต
มาดร้ายต่างประดังประเดเข้ามาพร้อมกันหมด เมื่อไล่สายตาดูภาพและเนื้อความในหนังสือพิมพ์แล้วตระหนักว่า
จันทรลักษณ์กับลูกสาวคนเดียวของนางกำลังจะเข้ามาเป็นมารชีวิตของเธออีกคร้ัง” (tiara, 2560 : 45) (เน้นโดย
ผู้วิจัย) คำว่า “ความโกรธแค้น” “เกลียดชัง” “อิจฉาริษยา” “อาฆาตมาดร้าย” คำเหล่านี้เกิดมาจากอาการของ
ความรู้สึกไม่พอใจของตัวละคร ซึ่งผู้เขียนได้เลือกคัดสรรคำที่สามารถให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ร่วมและรับรู้ได้ถึงความ
เจ็บปวดของตัวละคร จากการกระทำดังกล่าวจึงมีความสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องบาปริษยาที่ได้กล่าวถึงเรื่องของ
การไม่ยอมรับผู้อื่นท่ีมีสิ่งต่าง ๆ ดีกว่าตนเองจึงส่งผลให้ผู้อื่นต้องได้รับความเดือดร้อน 

5.4.2 การประชดประชันชีวิต ผู้เขียนเสนอแนวคิดเรื่อง บาปริษยาผ่านพฤติกรรมด้านมืดของตัวละคร
หญิงที่ชื่อว่า “วิกานดา” ซึ่งเป็นการสะท้อนชีวิตของเธอที่พบกับความผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่า ทั้งเรื่องการประกวด  
มิสไทยแลนด์ที่เธอเป็นได้แค่นางรองและเรื่องผู้ชายที่เธอไม่สามารถครอบครองหัวใจเขาไว้ได้ เพราะเขาไมไ่ด้รักเธอ 
แต่กลับไปรักผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเคยเป็นคู่อริของเธอ นั่นก็คือ “จันทรลักษณ์” เจ้าของตำแหน่งมิสไทยแลนด์ ต่อมาทั้ง
สองก็แต่งงานและมีลูกสาวคนแรกด้วยกัน เธอไม่อาจจะทนรับสภาพกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เธอ
เลือกที่จะประชดประชันชีวิตของตนเองโดยยอมแต่งงานกับผู้ชายที่พ่อหามาให้ ดังบทประพันธ์ที่ว่า “เราเป็นเพื่อน
นักเรียนกันมาก่อนการประกวดมิสไทยแลนด์รุ่นแรก ๆ ...ตอนเขาแต่งงานดิฉันก็อดสงสารไม่ได้ เพราะความอยากที่
จะประชดประชันชีวิตแท้ ๆ เลยต้องยอมแต่งงานกับคนที่พ่อหามาให้  เห็นว่าอายุน้อยกว่าพ่อไม่กี่ปี...จริง ๆ  
ต้องเรียกว่าหมดหนทางสู้ซะมากกว่า” (tiara, 2560 : 205) (เน้นโดยผู้วิจัย) จากเหตุการณ์ดังกล่าวจึงสะท้อนให้
ผู้อ่านเห็นถึงการขยายแนวคิดของผู้เขียนในเรื่องของบาปริษยาที่ตัวละครไม่อาจจะทนรับสภาพกับเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในชีวิตได้ จึงเป็นผลให้เกิดการประชดประชันชีวิตขึ้นมา 

5.5 การนำเสนอแนวคิดเร่ือง บาปโทสะ 
“แนวคิดเรื่อง บาปโทสะจะมุ่งเน้นในเรื่องของความโกรธและความพยาบาทที่ขาดความเหมาะสม การมุ่ง

ร้ายที่จะทำสิ่งต่าง ๆ แก่คนท่ีตนไม่ชอบ นำไปสู่การฆาตกรรม” (บาป 7 ประการ, 2556) จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่า 
ผู้เขียนได้นำเสนอแนวคิดเรื่องบาปราคะผ่านพฤติกรรมด้านมืดของตัวละคร คือ 

5.5.1 ความโกรธแค้นที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ผู้เขียนเสนอแนวคิดเรื่อง บาปโทสะผ่านพฤติกรรมด้าน
มืดของตัวละครชายที่ชื่อว่า “อธิพล” ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นชีวิตอันน่าสลดใจของตัวละครที่ต้องสูญเสียหญิง   
อันเป็นท่ีรัก เพราะความประมาทของผู้อื่นทำให้หญิงคนรักของอธิพลต้องประสบอุบัติเหตุอย่างทุกข์ทรมาน จากการ
ชันสูตรพบว่าเธอไม่ได้เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ แต่คนร้ายกลับท้ิงให้เธอต้องนอนจมอยู่ในพงหญ้าข้างทางและหนีไป
อย่างไม่ไยดี สอดคล้องกับบทประพันธ์ที่ว่า “ไอ้ระยำนั่นมันชนแล้วท้ิงให้กุ้งนอนตายอยู่คนเดียว...ใบหน้าของชาย
หนุ่มแดงก่ำด้วยแรงแค้น” (tiara, 2561ข : 24 - 25) (เน้นโดยผู้วิจัย) คำว่า “แรงแค้น” เป็นคำที่ผู้เขียนต้องการสื่อ
ให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงความเจ็บปวดของตัวละครที่พัฒนามาจากความรู้สึกโกรธที่เข้ามากระทบจิตใจของเขาซ้ำแล้ว   
ซ้ำเล่าจนกลายเป็นความแค้นที่ไม่อาจจะให้อภัยได้ จากการกระทำดังกล่าวจึงมีความสอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง  
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บาปโทสะที่ได้กล่าวถึงความโกรธอันเกิดมาจากปีศาจที่อยู่ในจิตใจของมนุษย์ที่ไม่อาจจะทนรับสภาพต่อสิ่งต่าง ๆ ท่ี
เกิดขึ้นกับชีวิตของตนเองได้ 

5.5.2 การดูถูกเหยียดหยามผู้อื่น ผู้เขียนเสนอแนวคิดเรื่อง บาปโทสะผ่านพฤติกรรมด้านมืดของตัวละคร
ชายที่ช่ือว่า “ทิน” ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นชีวิตของตัวละครที่ขาดความรับผิดชอบในการเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดี 
เขาไม่สามารถเป็นสามทีี่ดีให้แก่ภรรยาได้ และไม่สามารถเปน็พ่อท่ีดีให้แก่ลูกได ้เขาใช้ชีวิตอย่างเสเพลโดยไม่คำนึงถึง
ความรู้สึกของคนในครอบครัว และที่เลวร้ายไปกว่านั้นคือ เขาติดสุราอย่างหนักจนไม่สามารถทำงานหาเงินมาเลี้ยงดู
คนในครอบครัวได้ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ครอบครัวของเขาต้องพบกับความลำบาก ที่ผ่านมาเขามัวแต่โทษภรรยาว่า   
ทุกสิ่งทุกอย่างท่ีเกิดขึ้นเป็นเพราะเธอท่ีทำให้เขาต้องจมปลักอยู่กับความทุกข์ทรมานเช่นนี้ โดยที่เขาไม่เคยเห็นความ
บกพร่องของตนเองเลย ซึ่งสอดคล้องเนื้อความที่ว่า “อีนี่สอนไม่จำ มึงนี่ทั้งโง่ทั้งเซ่อ กูหลงเอามาทำเมียได้ไงวะ  
โธ่เอ๊ย...แม่กูเคยเตือนไว้ กูไม่เคยเชื่อเอง มึงนะเป็นกาลกิณี ได้มึงเป็นเมียแล้วชีวิตจะฉิบหาย มันจริงอย่างที่แม่กูพูด
ไว้จริง ๆ มันเป็นอย่างน้ันจริง ๆ” เสียงของคนเมานั่นไม่น่าฟังเอาเสียเลย” (tiara, 2561ข : 85) (เน้นโดยผู้วิจัย) 

ความข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ผู้เขียนได้ใช้คำที่สามารถทำให้ผู้อ่านเข้าใจถึงการดถููกเหยียดหยามของสามทีีม่ี
ต่อภรรยาได้อย่างลึกซึ้ง โดยใช้โวหารภาพจน์แบบอุปลักษณ์เข้ามาเปรียบเทียบภรรยาเป็น “กาลกิณี” ซึ่งถือได้ว่า
เป็นคำที่มีความหมายเชิงลบ เพราะกาลกิณีนั้นชาวไทยถือว่าเป็นสิ่งที่อัปมงคลหรือเป็นสิ่ งที่น่ารังเกียจ ดังนั้นการ
เปรียบเทียบภรรยาเป็นกาลกิณีจึงแสดงให้เห็นถึงความคิดของผู้เป็นสามีว่า ตัวละครที่มีฐานะเป็นภรรยานั้นเป็นคนท่ี
นำความโชคร้ายมาให้แก่สามีจนต้องพบกับความยากลำบากอย่างไม่มีที่สิ้นสุด จากการกระทำดังกล่าวจึงสะท้อนให้
ผู้อ่านเห็นถึงการขยายแนวคิดของผู้เขียนในเรื่องของบาปโทสะที่แสดงให้เห็นถึงการใช้คำพูดในการดูถูกเหยียดหยาม
ผู้อื่นโดยขาดการยั้งคิด จนไม่สามารถระงับอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ และไม่พิจารณาความบกพร่องของตนเอง 

5.6 การนำเสนอแนวคิดเร่ือง บาปเกียจคร้าน 
“แนวคิดเรื่อง บาปเกียจคร้านจะมุ่งเน้นในเรื่องของความไม่สนใจไยดีต่อสิ่งรอบข้าง ใช้เวลาอย่างไร้ค่า  

การปล่อยให้ผู้อื่นต้องทำงานหนักเพื่อตัวเอง และการปล่อยปละละเลยหน้าที่ของตน” (บาป 7 ประการ, 2556) 
จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่า ผู้เขียนได้นำเสนอแนวคิดเรื่อง บาปเกียจคร้านผ่านพฤติกรรมด้านมืดของตัวละคร คือ 

5.6.1 การใช้เวลาให้ผ่านไปอย่างไร้ค่า ผู้เขียนเสนอแนวคิดเรื่อง บาปเกียจคร้านผ่านพฤติกรรมด้านมืด
ของตัวละครชายที่ชื ่อว่า “พีรวัฒณ์” ซึ ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของเด็กวัยรุ ่นชายคนหนึ่งที ่เติบโตมา  
ในครอบครัวที่ให้เขาใช้ชีวิตอย่างสุขสบายโดยไม่ต้องทำงานหนัก เพราะเขามีหน้าที่ท่ีต้องรับผิดชอบอยู่อย่างเดียวนั่น
ก็คือ “การเรียนหนังสือ” แต่สุดท้ายเขากลับทำตัวเหลวไหลและรักสนุกไปวัน ๆ อีกทั้ งเขายังทำผู้หญิงท้องก่อนวัย
อันควร “ความเกียจคร้าน” ที่เข้ามาครอบงำจิตใจของเขาทำให้เขากลายเป็นคนท่ีไม่มีเป้าหมายในชีวิตโดยใช้เวลาให้
ผ่านไปอย่างไร้ค่า สอดคล้องกับบทประพันธ์ท่ีว่า “คิดให้ได้ไอ้พี แกต้องคิดให้ได้ ลองมองตัวเองว่าเวลาท่ีผ่านมาแก
ทำอะไรที่เป็นประโยชน์ให้กับตัวเองบ้าง เรียนหนังสือก็เหลาะแหละ ให้หางานทำก็ขี้เกียจ แล้วเป้าหมายในชีวิต
ของแกคืออะไร” (tiara, 2561ก : 132) (เน้นโดยผู้วิจัย) 

ความข้างต้นเป็นการแสดงให้เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึกของพี่สาวท่ีมีต่อน้องชาย “พจนีย์”พ่ีสาวของ
เขาคิดเสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการอบรมเลี้ยงดูของแม่ที่มักจะตามใจเขาทุกอย่าง แม่ไม่เคยให้
เขา  ต้องทำงานหนัก ไม่เคยให้เขาได้รู้จักการใช้ชีวิตที่ถูกต้อง และไม่เคยให้เขาได้รู้จักการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ทำ
ผิดก็ไม่เคยมีใครว่ากล่าวตักเตือนเพราะจะมีแม่คอยปกป้องเขาทุกครั ้ง ด้วยเหตุนี ้จ ึงเห็นได้ว่าแม่ของเขา
เปรียบเสมือนยอดมนุษย์ที่คุ้มครองให้เขาหลุดพ้นจากภัยอันตราย แต่ความคุ้มครองของแม่กลับทำให้เขายิ่งสร้าง
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ปัญหาไม่รู้จักจบสิ้น แม้กระทั่งเรื่องที่น้องชายทำผู้หญิงท้องแม่ก็ยังปกป้องเขาโดยไม่สนใจว่าลูกของตนเองกำลังทำ
เรื่องที่ผิดอยู่ จากการกระทำดังกล่าวจึงมีความสอดคลอ้งกับแนวคิดเรื่องบาปเกียจคร้านท่ีได้กลา่วถึง การกระทำของ
ตัวละครที่เกิดมาจากการอบรมเลีย้งดูของแม่ทำให้ลูกกลายเป็นคนที่ไมส่นใจใยดีต่อสิง่รอบข้างและใช้เวลาอย่างไร้คา่
โดยที่ไม่เคยสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่น 

5.6.2 การปล่อยให้ชีวิตเป็นไปตามยถากรรม ผู้เขียนเสนอแนวคิดเรื่อง บาปเกียจคร้านผ่านพฤติกรรม
ด้านมืดของตัวละคร “หญิงอ้วน” ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นชีวิตของเธอที่ปล่อยตนเองให้มีน้ำหนักตัวเกือบสี่ร้อย
กิโลกรัมโดยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เธอพยายามลดน้ำหนักอยู่หลายครั้ง แต่สุดท้ายก็กลับมาอ้วนอีก ส่งผล
ให้เธอเกิดความท้อแท้ สิ้นหวัง จนทำให้เธอกลายเป็นคนไข้ติดเตียงได้ประมาณ 5 ปี ซึ่งสาเหตุหลักที่ทำให้เธอเป็น
เช่นนี ้เกิดมาจากผู้ชายคนหนึ่งที่แอบนอกใจเธอไปมีผู้หญิงคนใหม่ จนทำให้ความรักของเธอต้องพังทลายเพียงเพราะ
ความมักง่ายและความเห็นแก่ตัวของเขาที่ไม่สนใจไยดีว่าเธอจะรู้สึกอย่างไร  ซึ่งพี่สาวหรือ “ปัทมน” เคยเตือน 
เธอแล้วแต่เธอกลับเชื่อใจเขามากกว่าคนในครอบครัว “ใครพูดอะไรก็ไม่ฟัง” ดังบทประพันธ์ที่ว่า “เธอมีคนรัก 
รักแรง รักแรก รักจนอยากจะแต่งงานกันทันทีแม้จะยังเรียนไม่จบปริญญา” (tiara, 2561ก : 129) (เน้นโดยผู้วิจัย) 

ความข้างต้น คำว่า “คนรัก” “รักแรง” “รักแรก” คำเหล่านี้เป็นการเน้นย้ำท่ีแสดงให้เห็นถึงความ
รักอันยิ่งใหญ่ที่เริ่มต้นมาจากผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่เธอรักอย่างสุดหัวใจ โดยเป็นการแสดงอาการความรู้สึกของ
คนที่มีความรักอย่างแรงกล้า ผลสุดท้ายเธอก็โดนผู้ชายคนนั้นหลอก ซึ่งสอดคล้องกับบทประพันธ์ที่ว่า “เธอกำลัง
หลงมัน เธอปรนเปรอมันด้วยเงินของครอบครัว แล้วมันก็หนีไปกับผู้หญิงคนอื่น หลังจากนั้นเธอก็ไม่เป็นตัวของ
ตัวเองอีกต่อไป เธอปล่อยตัว ปล่อยชีวิตให้ขลุกอยู่แต่ในบ้าน ใช้การกินเป็นทางออก เราไม่รู้จะดึงเธอออกมาจาก
หลุมนั่นยังไง เธอกลายเป็นคนเจ้าอารมณ์ ใคร ๆ ก็เข้าหน้าไม่ติด” (tiara, 2561ก : 129) (เน้นโดยผู้วิจัย) เธอจึง
ปล่อยให้ชีวิตดำเนินไปตามยถากรรมของตนเอง ปล่อยให้ชีวิตย่ำแย่มากข้ึนกว่าเดิม เธอไม่อยากจะมีชีวิตอยู่เพื่อเป็น
ภาระของครอบครัวอีกต่อไป ที่ผ่านมาเธอทำให้ครอบครัวต้องรู้สึกเสียใจและผิดหวัง จึงเป็นเหตุที่ทำให้เธออยากจะ
จบชีวิตลง จากการกระทำดังกล่าวจึงสะท้อนให้ผู้อ่านเห็นถึงการขยายแนวคิดของผู้เขียนในเรื่องของบาปเกียจคร้าน 
ที่แสดงให้เห็นถึงการปล่อยให้ชีวิตดำเนินไปอย่างทุกข์ทรมาน และไม่พยายามที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ 

ผลการศึกษาโดยสรุปของแนวคิดเรื่องบาปทั้ง 6 ตามความเชื่อทางศาสนาคริสต์ และด้านมืดของตวัละคร 
ในนวนิยายชุด เจรจาต่อตาย ของ tiara พบว่า พฤติกรรมด้านมืดของตัวละครนั้น โยงใยกันด้วย 2 สาเหตุสำคัญคือ 
“แรงขับภายใน” ที่เกิดมาจากสัญชาตญาณดิบของความเป็นคน และ “สิ่งเร้าภายนอก” ที่เกิดมาจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก เช่น สภาพครอบครัว สังคม ตลอดจนเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นแรงขับให้ตัวละครเกิดการกระทำหรือแสดง
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ดังนี ้มีความอิจฉาริษยา มีความรัก มีความโกรธ มีความแค้น มีความโลภ มีความหลงและ
มีความใคร่ เป็นต้น 
 

6. อภิปรายผลการศึกษา 
แนวคิดเรื่องบาปทั้ง 6 ตามความเชื่อทางศาสนาคริสต์ และด้านมืดของตัวละคร ในนวนิยายชุด เจรจา 

ต่อตาย ของ tiara มีความสอดคล้องกับสมมติฐานการศึกษาที่ผู้วิจัยได้กำหนดไว้ว่า แนวคิดของบาปทั้ง 6 ส่งผลต่อ
พฤติกรรมด้านมืดของตัวละคร โดยการประพฤติช่ัวเป็นเหตุให้ผู้อื่นและตนเองต้องได้รับความเดือดร้อน  

ผลจากการศึกษา พบว่า แนวคิดที่ปรากฏในนวนิยายชุดนี้ผู้เขียนได้นำเสนอแนวคิดที่แตกต่างกันออกไป 
โดยแต่ละแนวคิดจะมีลักษณะเฉพาะที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของตัวละคร จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้อื่นต้องได้รับความ
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เดือดร้อน ซึ่งสอดคล้องกับคำกล่าวของ วาสนา คงขันธ์ (2561) ที่กล่าวถึงแนวคิดทางคริสต์ศาสนาท่ีเกี่ยวกับบาปว่า 
คือการที่มนุษย์ไม่เชื่อฟังพระเจ้า ประพฤติชั่วทั้งทางด้านกาย วาจาและใจ จึงส่งผลให้มนุษย์เกิดกระทำบาปตาม
แนวคิดทางคริสต์ศาสนา และนอกจากนี้แนวคิดเรื่องบาปยังมีส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาความคิดและจิตใจให้
มนุษย์ได้รู้จักความผิดชอบชั่วดีผ่านการนำเสนอแนวคิดเรื่องบาปทั้ง 6 ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเด่นและจุดสำคัญที่ผู้เขียน
ต้องการจะสื่อให้ผู้อ่านได้เห็นถึงความเลวร้ายที่เกิดมาจากการประพฤติตนตามลักษณะแนวคิดเรื่องบาปท้ัง 6  

สำหรับนัยสำคัญของบาปทั้ง 6 ตามความเชื่อทางศาสนาคริสต์ กับชื่อชุดนิยาย เจรจาต่อตาย มีความ
เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากเนื้อหาของนวนิยายชุดนี้ ผู้เขียนได้สร้างสรรค์ขึ้นมาให้มีส่วนเกี่ยวเนื่องกันกับหลักคำสอนเรื่อง
บาปทั้ง 7 ประการ ตามความเชื่อของศาสนาคริสต์ โดยผู้เขียนมีจุดประสงค์เพื่อต้องการถ่ายทอดเรื่องราวของการ
กระทำบาปต่าง ๆ เพื่อให้ผู้อ่านเกิดอรรถรสในการอ่านมากยิ่งขึ้น โดยนวนิยายชุดนี้มีทั้งความสนุก ความสะเทือนใจ 
ตลอดจนมีการสอดแทรกคำสอนใหม้นุษย์ได้รู้จักการละเว้นการทำความช่ัวตามบาปท้ัง 7 ประการ  

หากกล่าวถึงคำสอนที่ผู้เขียนได้แฝงไว้ในเนื้อเรื่องของนวนิยายชุดนี้จะมีความแตกต่างจากคัมภีร์ในทาง
ศาสนาคริสต์ เพราะในคัมภีร์จะมีเนื้อหาที่กล่าวถึงบาปท้ัง 7 ประการอย่างตรงไปตรงมา เช่น บาปท้ัง 7 ประการเปน็
อย่างไร เกิดขึ้นจากสาเหตุอะไร ปีศาจประจำบาปชื่ออะไร รูปลักษณ์มีลักษณะเป็นแบบใด เป็นต้น ซึ่งต่างจาก 
ในนวนิยายที่ใช้การสื่อสารทางวรรณศิลป์ มีเนื้อเรื่อง มีตัวละคร โดยการนำเรื่องราวของบาปท้ัง 7 ประการมาผนวก
กับชีวิตของตัวละครหลักให้มีความสมจริงและมีความสนุกสนานมากยิ่งข้ึน 

7. ข้อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใชประโยชน์ 
ควรมีการศึกษานวนิยายชุด เจรจาต่อตาย ของ tiara ในประเด็นเรื่องกลวิธีการเจรจาต่อรองของหน่วย 

NIC ในกรณีเกิดเหตุอาชญากรรมระหว่างตำรวจกับคนร้าย ซึ่งเป็นประเด็นท่ีมีความน่าสนใจ เนื่องจากนวนิยายชุดนี้
ผู้เขียนสร้างให้ตัวละครแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นต้องได้รับความเดือดร้อน ดังนั้นการเจรจา
ต่อรองจึงมีความสำคัญที่จะช่วยให้เหตุการณ์ความไม่สงบเหล่านั้นคลี่คลายลงได้ 
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