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แผนบริหารการสอนประจ าวชิา 
 

รหัสวิชา   TC04402      หน่วยกิต  3 (3-0-6) 
รายวิชา    วรรณกรรมไทยปัจจุบัน        

     (Thai Contemporary Literature) 
เวลาเรียน  15  สัปดาห์      รวม  45 ช่ัวโมง/ภาคเรียน  
 

ค าอธิบายรายวิชา  
 วิวัฒนาการ ลักษณะ รูปแบบ และเนื้อหาของวรรณกรรมไทยปัจจุบัน การฝึกอ่าน วิเคราะห์  
ประเมินค่า ผลงานวรรณกรรมไทยปัจจุบันที่เป็นบันเทิงคดี สารคดี และร้อยกรอง 
 

วัตถุประสงค์ท่ัวไป  
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในความหมาย และขอบข่ายของวรรณกรรมไทย    
   ปัจจุบัน  
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในวิวัฒนาการ และแนวโน้มของวรรณกรรมไทยปัจจุบัน  

3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอ่าน วิเคราะห์ รูปแบบ เนื้อหา แนวคิด  และภาษาท่ีใช้ได้  
4 เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักและเห็นคุณค่าในด้านต่าง ๆ ของวรรณกรรมไทยปัจจุบัน 

 

เนื้อหา  
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับวรรณกรรม     3 ชั่วโมง  
 วรรณคดี 

วรรณกรรม 

วรรณศิลป์ 
วรรณกรรมปัจจุบัน 

ประเภทของวรรณกรรมปัจจุบัน 

การก าหนดยุคสมัยของวรรณกรรมปัจจุบัน 

คุณค่าของวรรณกรรมปัจจุบัน 

สรุป 

แบบฝึกหัด 

เอกสารอ้างอิง 
 

 



 

 

บทที่ 2 พัฒนาการวรรณกรรมไทย      6 ชั่วโมง 
 วรรณกรรมยุคบุกเบิกถึงช่วงเปล่ียนแปลงการปกครอง 
  ยุคหัวเล้ียว 

  ยุคเริ่มแรก 

  ยุครุ่งอรุณ 

 วรรณกรรมยุคหลังเปล่ียนแปลงการปกครองถึงปัจจุบัน 

  ยุคเพื่อชีวิตและชาตินิยม 

  ยุคกบฏสันติภาพ 

  ยุคมืดทางปัญญา 
  ยุคฉันจึงมาหาความหมาย 

  ยุควรรณกรรมเพื่อประชาชน 

สรุป 

แบบฝึกหัด 

เอกสารอ้างอิง 
บทที่ 3 วรรณกรรมบันเทิงคดี       9 ชั่วโมง 
 เรื่องส้ัน 

  ความเป็นมาของเรื่องส้ัน 

  ลักษณะของเรื่องส้ัน 

  องค์ประกอบของเรื่องส้ัน 

  แนวการอ่านและการพิจารณาประเมินค่าเรื่องส้ัน 

 นวนิยาย 

  ความเป็นมาของนวนิยาย 

  องค์ประกอบของนวนิยาย 

  การแบ่งชนิดของนวนิยาย 

  แนวการอ่านและประเมินค่านวนิยาย 

สรุป 

แบบฝึกหัด 

เอกสารอ้างอิง 
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บทที่ 4 วรรณกรรมสารคดี       6 ชั่วโมง 
 ความหมายและขอบข่ายของสารคดี 

 ประเภทของสารคดี 

 โครงสร้างของสารคดี 

ตัวอย่างสารคดี 

สรุป 

แบบฝึกหัด 

เอกสารอ้างอิง 
บทที่ 5 วรรณกรรมร้อยกรอง        6 ชั่วโมง 
 ความเป็นมาของร้อยกรอง 
 ลักษณะของร้อยกรองปัจจุบัน 

 ประเภทและลักษณะบังคับของร้อยกรอง 
 คุณค่าของร้อยกรอง 
  คุณค่าต่อผู้แต่ง 
  คุณค่าต่อผู้อ่าน 

  คุณค่าต่อสังคม 

สรุป 

แบบฝึกหัด 

เอกสารอ้างอิง 
บทที่ 6 วรรณกรรมซีไรต์        9 ชั่วโมง 
 จุดเริ่มต้นรางวัลซีไรต์  
 จุดมุ่งหมายของรางวัลไซต์ 

 การพิจารณาคัดเลือกและตัดสินงานวรรณกรรม  
 วรรณกรรมซไีรต์ของไทย 

 ลักษณะเนื้อหาในวรรณกรรมซีไรต์ของไทย  
 คุณค่าของรางวัลซีไรต ์

สรุป 

แบบฝึกหัด 

เอกสารอ้างอิง 
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บทที่ 7 วรรณกรรมออนไลน์       6 ชั่วโมง 
จุดเริ่มต้นของวรรณกรรมออนไลน์ 
ลักษณะของวรรณกรรมออนไลน ์

ลักษณะการเขียนวรรณกรรมออนไลน ์

ความแตกต่างของวรรณกรรมแบบเดิมกับวรรณกรรมออนไลน์ 
สรุป 

แบบฝึกหัด 

เอกสารอ้างอิง 
 

วิธีสอนและกิจกรรม  
 1. วิธีสอนแบบบรรยาย โดยผู้สอนให้ความรู้ตามสาระด้วยการเล่า อธิบาย  ต้ังค าถาม โดยเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนซักถามได้  
 2. วิธีสอนแบบอภิปราย สอนโดยแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ระหว่างผู้เรียน
กับผู้เรียน เพื่อหาค าตอบจากการศึกษาวรรณกรรมรูปแบบต่างๆ โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้ เรียนคิดวิเคราะห์ 
แลกเปล่ียน และรับฟังความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง  
 3. วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ โดยน าเรื่องท่ีสนใจ อาจมาจากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในวรรณกรรม 
หรือเช่ือมโยงกับความรู้เดิมท่ีเรียนมาแล้ว เป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนสร้างค าถามเป็นแนวทางท่ีใช้ในการหา
ค าตอบท่ีหลากหลาย และน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ น าเสนอผลท่ีได้ในรูปแบบต่างๆ 

 4. วิธีสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง โดยเน้นให้ผู้เรียนศึกษาจากแหล่งความรู้ด้วยตนเอง เช่น ศึกษา
ค้นคว้าวรรณกรรมรูปแบบต่างๆ ภายใต้การแนะน าของผู้สอน ซึ่งอาจัดผู้เรียนเป็นกลุ่มในบางกรณี  
 5. วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม โดยเตรียมหัวข้องานท่ีจะมอบหมายให้ท าเป็นกลุ่ม ก าหนด
จุดมุ่งหมาย เวลา วิธีการ ตลอดจนเตรียมส่ือการสอนและเอกสารที่ต้องใช้ในการสอน แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม
ตามจ านวนท่ีเหมาะสม ให้ใช้วิธีการแบ่งกลุ่มท่ีน่าสนใจ ให้กลุ่มท ากิจกรรมท่ีได้รับมอบหมายภายในเวลาท่ี
ก าหนด แต่ละกลุ่มรายงานผลงานของกลุ่มตามท่ีผู้สอนก าหนด 

 

สื่อการเรียนการสอน  
 1. เอกสารประกอบการสอนวิชาวรรณกรรมไทยปัจจุบัน   

2. power point presentation  

3. ตัวอย่างวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ เช่น เรื่องส้ัน สารคดี บทความ บทกวีนิพนธ์  
 4. เอกสารอ้างอิงประกอบการค้นคว้า  
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การวัดและการประเมินผล  
1. ใช้วิธีการสังเกต และบันทึกผลเป็นระยะ  

  1.1 จากงานท่ีก าหนดให้  
  1.2 การตอบค าถาม และการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในช้ันเรียน  
 2. วิธีการตรวจผลงาน  
  2.1 ผลงานท่ีก าหนดรายคาบเรียน 

  2.2 รายงานการศึกษาค้นคว้า 

 3. การทดสอบ  
การวัดผล  
 1. คะแนนระหว่างภาคเรียน 60 % 

  1.1 คะแนนสอบกลางภาค 20 % 

1.2 การส่งช้ินงานรายคาบ 20 % 

1.3 รายงานการศึกษาค้นคว้า 20 % 

 2. คะแนนปลายภาค  40 % 

การประเมินผล 

คะแนน  80 – 100 ระดับผลการเรียน A 

คะแนน  75 – 79  ระดับผลการเรียน B+ 

คะแนน  70 – 74  ระดับผลการเรียน B 

คะแนน  65 – 69  ระดับผลการเรียน C+ 

คะแนน  60 – 64  ระดับผลการเรียน C 

คะแนน  55 – 59  ระดับผลการเรียน D+ 

คะแนน  50 – 54  ระดับผลการเรียน D  

คะแนน  0 – 49  ระดับผลการเรียน F 

 

(15) 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 1 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณกรรม 

 

หัวข้อเนื้อหา  
1. ความหมายของค าว่า วรรณคดี วรรณกรรม และวรรณศิลป์ 
2. ความหมายของวรรณกรรมปัจจุบัน 

3. ประเภทของวรรณกรรมปัจจุบัน 

4. การก าหนดยุคสมัยของวรรณกรรมปัจจุบัน 

5. คุณค่าของวรรณกรรมปัจจุบัน 

6. สรุป 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทเรียนนี้แล้วสามารถ 

1. อธิบายความหมายของวรรณคดี วรรณกรรม วรรณศิลป์ และวรรณกรรมปัจจุบันได้ 
2. อธิบายประเภทวรรณกรรมปัจจุบันได้ 
3. อธิบายหลักการก าหนดยุคสมัยวรรณกรรมปัจจุบันได้  
4. บอกคุณค่าของการศึกษาวรรณกรรมปัจจุบันได้  

 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน  
1. อธิบายภาพรวมของรายวิชา และก าหนดข้อตกลงภายในชั้นเรียน  
2. บรรยายและยกตัวอย่าง ประกอบ power point  

3. นักศึกษาอภิปรายแสดงความคิดเห็น  
4. นักศึกษาตอบค าถามท้ายบท  

 

สื่อการเรียนการสอน  
1. เอกสารประกอบการสอนวิชาวรรณกรรมไทยปัจจุบัน บทที่ 1   
2. power point “บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณกรรม” 

3. เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องฉายวิชวลไลเซอร์  
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การวัดและประเมินผล  
1. การสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน  
2. การตรวจค าถามท้ายบท  

3. การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการตอบค าถาม หรือร่วมอภิปราย แสดงความคิดเห็น 
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บทท่ี 1 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณกรรม 

 

 วรรณกรรมเป็นเครื่องมือสื่อสารที่สามารถแสดงออกถึงศิลปะอันประณีต การศึกษาหรือการ
อ่านวรรณกรรมจะท าให้ผู้อ่านมองสภาพสังคม วัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจ ที่บรรดานักเขียน
ได้บรรจงถ่ายทอดออกมาในแต่ละยุคสมัย แต่เนื่องจากในวงวรรณกรรมไทยมีศัพท์ที่มีความหมาย
ใกล้เคียงกันอยู่หลายค า ไม่ว่าจะเป็นค าว่าวรรณกรรม วรรณคดี วรรณศิลป์ และวรรณกรรมไทย
ปัจจุบัน บางครั้งท าให้เกิดความสับสนเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเข้าใจไม่ตรงกันอยู่เสมอ จึงขอท า
ความเข้าใจร่วมกันในด้านความหมายของค าศัพท์ดังกล่าวโดยสังเขป นอกจากเรื่องความหมายของ
ค าศัพท์ต่าง ๆ แล้ว ประเด็นที่ผู้ศึกษาเกี่ยวกับวรรณกรรมต้องท าความเข้าใจยังประกอบไปด้วย
ประเภทของวรรณกรรม การก าหนดยุคสมัยของวรรณกรรมไทยปัจจุบัน รวมไปถึงคุณค่าของ
วรรณกรรมไทยปัจจุบันอีกด้วย   
 

วรรณคดี 
 เป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่า "วรรณคดี" ในภาษาไทยมีความหมายตรงกับค าว่า Literature  

ในภาษาอังกฤษ แต่โดยเนื้อแท้แล้วทั้งสองค านี้มีที่มาต่างกัน และยังมีที่ใช้ต่างกัน ในบางกรณี 
โดยเฉพาะค าว่า "วรรณคดี" ใช้แทนค าว่า Literature ได้ในบางความหมายเท่านั้น  
 ค าว่า  Litterateur  ซึ่งเป็นค าภาษาลาติน แปลว่า  การศึกษา ระเบียบของภาษา  การเขียน
หนังสือหรือข้อความที่เขียนขึ้นไว้  แต่เมื่อใช้ในภาษาอังกฤษว่า  Literature อาจใช้ในความหมายหนึ่ง
ความหมายใดดังต่อไปนี้ 
 1. อาชีพการประพันธ์ 
 2. งานประพันธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชนิดที่สร้างข้ึนจากจินตนาการ 

 3. ข้อเขียนทั้งหมดที่ผลิตขึ้นในสมัยใดสมัยหนึ่งในดินแดนใดดินแดนหนึ่ง เช่น เมื่อพูดว่า   
The Sixteenth Century English literature  หมายถึงข้อเขียนทั้งหมดที่เขียนขึ้นในประเทศ
อังกฤษช่วงคริสต์ศตวรรษที่สิบหก 

 4. งานประพันธ์เฉพาะชิ้นที่ได้รับการยกย่องจากนักวิจารณ์ และได้รับความนิยมจากผู้อ่าน
ทั่วๆไป เช่นที่เรามักจะเรียกว่า "ยอดวรรณกรรม" (Classic Literary Works) 

 5. โน้ตดนตรีแต่ละชุดที่ประพันธ์ขึ้นเพ่ือใช้ในการเล่นเครื่องดนตรีชิ้นใดชิ้นหนึ่งหรือหลายๆ  
ชิ้นประกอบกัน 

 6. สิ่งตีพิมพ์ชนิดในชนิดหนึ่งก็ได้ เช่น หนังสือ ใบปลิวโฆษณาสินค้า ฉลากยา ฯลฯ 
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อย่างไรก็ตาม ได้มีผู้ที่พยายามอธิบายความหมายและลักษณะส าคัญของค าว่า Literature ไว้
อีกมากมาย แม้จะมีข้อความส าคัญไปในท านองเดียวกัน แต่ก็ยังมีความแตกต่างในด้านรายละเอียด 

อยู่บ้าง กล่าวคือ ค าว่า "วรรณคดี" ปรากฏอยู่ในหนังสือไทยเป็นครั้งแรกในพระราชกฤษฎีกา 

จัดตั้งวรรณคดีสโมสร ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2457 (อ้างถึงใน พระยาอนุมานราชธน, 2546: 3)   
ในมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ก าหนดว่า หนังสือไม่ว่าเรื่องใด จะเป็นหนังสือโบราณ 

ทีบ่ัณทิตแต่งไว้ก็ด ีหนังสือปัจจุบันทีบ่ัณฑิตแต่งข้ึนใหม่ก็ด ีในประเภทเหล่านี้ได้แก่ 
 1. กวีนิพนธ์ คือ โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน 

 2. ละครไทย คือ แต่งเป็นกลอนแปด มีก าหนดหน้าพาทย์ ฯลฯ 

 3. นิทาน คือ เรื่องราวอันผูกข้ึน และแต่งเป็นร้อยแก้ว 

 4. ละครพูด คือ เนื้อเรื่องที่เขียนขึ้นส าหรับแสดงบนเวทีใช้หลักการน้ าเสียง 
 5. ค าอธิบาย คือ เอสเชย์ หรือ แปมเฟลด การแสดงศิลปะด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ที่ไม่ใช่แบบเรียน 
ต ารา หนังสือโบราณคดี หรือพงศาวดาร ให้นับว่าเป็นหนังสือที่ควรพิจารณาในวรรณคดี สโมสรตาม
พระราชกฤษฎีกานี ้
 อีกทั้งในมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาที่กล่าวมาข้างต้น ได้ก าหนดลักษณะหนังสือ 5 

ประเภทว่า เรื่องใดเป็นหนังสือดี มีคุณวิเศษบริบูรณ์ คือ 

 1. เป็นหนังสือดี กล่าวคือเป็นเรื่องที่สมควรซึ่งสาธารณชนจะอ่านได้โดยไม่เสียประโยชน์ คือ
ไม่เป็นเรื่องสุภาษิต หรือเป็นเรื่องท่ีชักจูงความคิดผู้อ่านไปในทางอันไม่เป็นแก่นสาร หรือ ซึ่งจะชวนให้
คิดว่าวุ่นวายไปในทางการเมือง ฯลฯ 

 2. เป็นหนังสือแต่งดี ใช้วิธีเรียบเรียงอย่างใดๆ ก็ตาม แต่ต้องให้เป็นภาษาไทยอันดีถูกต้อง
ตามเยี่ยงมี่ใช้ในโบราณกาล หรือในปัจจุบันกาลก็ได้ ไม่ใช่ภาษาซึ่งเลียนภาษาต่างประเทศ หรือใช้วิธี
ผูกประโยคประธานตามภาษาต่างประเทศ ฯลฯ ก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หนังสือเรื่องนั้น
ได้รับประโยชน์จากวรรณคดีสโมสรตามสมควร 

 จากการพิจารณาตามพระราชกฤษฎีกานี้ และด้วยความเชื่อว่า "เป็นศัพท์บัญญัติขึ้นเพ่ือปรับ
ความหมายให้เข้ากับค าว่า Literature ในภาษาอังกฤษ" ซึ่งมีความหมายกว้างขวางได้กล่าวมาแล้ว  
พระยาอนุมานราชธน (2546: 15) จึงแบ่งวรรณคดีออกเป็น 2 พวก คือ 

 1. วรรณคดีทั่วไป เป็นเรื่องเล่าหรือหนังสือที่แต่งขึ้น จะแต่งดีหรือไม่ดี เป็นเรื่องดีหรือเลว  
จะเป็นหนังสือของชาติใดภาษาใด หรือยุคใดสมัยใดก็ตาม  

 2. วรรณคดีมีวรรณศิลป์ เป็นเรื่องเล่าหรือหนังสือที่แต่งขึ้นโดยมีลักษณะเด่นในเชิงประพันธ์  
มีค่าทางอารมณ์และความรู้สึกแก่ผู้อ่าน 
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อีกทั้ง เสริมจิตร สิงหเสนี (2524 : 14) มีความเห็นว่า วรรณคดีเป็นศิลปะแขนงหนึ่ง ศิลปะ
แขนงนี้อาศัยจินตนาการและความสามารถพิเศษในการใช้ถ้อยค า สร้างภาพพจน์ขึ้นในความนึกคิด
ของผู้ฟังหรือผู้อ่าน ลักษณะส าคัญของวรรณคดีมีดังต่อไปนี้ คือ 

 1. สร้างข้ึนโดยอาศัยจินตนาการ 

 2. สร้างข้ึนเพื่อให้ความรื่นรมย์เป็นส าคัญ 

 3. มีเค้าโครงและส่วนประกอบซึ่งทั้งลักษณะและความสัมพันธ์ต่อกันมีแบบแผนที่สังเกตได้ 
 4. รัดรึงตรึงใจผู้ฟังหรือผู้อ่านด้วยความสามารถพิเศษในการใช้ถ้อยค า 

ส่วน วิทย์  ศิวะศริยานนท์ (2541: 51) ได้แสดงความคิดว่า "บทประพันธ์ที่เป็นวรรณคดีคือ
บทประพันธ์มุ่งให้ความเพลิดเพลิน ให้เกิดความส านึกคิด (imagination) และอารมณ์ต่างๆ ตาม
ผู้เขียนนอกจากนั้นบทประพันธ์ที่เป็นวรรณคดีจะต้องมีรูปศิลปะ (form) 

และ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2555:1100) ให้ความหมายของ "วรรณคดี" ไว้ว่า  
"วรรณกรรมที่ได้รับยกย่องว่าแต่งดีมีคุณค่าเชิงวรรณศิลป์ถึงขนาด"  
 สรุปได้ว่า วรรณคดี มีความหมายผู้ให้ความหมายกันมายาวนาน แต่ละความหมายอาจมี
ความแตกต่างกัน อย่างไรก็ดีความหมายของค าว่า วรรณคดี ที่แต่ละท่านได้ให้ความหมายมานั้นมีนัย
ไปในแนวทางเดียวกันทั้งสิ้นคือ วรรณคดี คือ หนังสือที่ได้รับยกย่องว่าแต่งดี ทั้งในด้านเนื้อหา การใช้
ถ้อยค า และการสร้างความรู้สึกนึกคิดแก่ผู้อ่าน  
 

วรรณศิลป์ 
 "วรรณศิลป์" เป็นค าที่ปรากฏในภาษาครั้งแรกในพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. 
2465 ซึ่งมีผู้ให้ความหมายไว้หลากหลาย ดังนี้  
 สิทธา พินิจภูวดล (2515: 6) อธิบายไว้ว่า วรรณศิลป์ คือศิลปะในการแต่งหนังสือหัวใจของ
ศิลปะทั้งหลายก็คือสุนทรียภาพ หรือความประณีตงดงาม ได้แก่ ความงามของภาษาความงามของ
เนื้อเรื่อง ซึ่งกลมกลืนกับรูปแบบ ความงาม ความมีสาระของข้อคิดเห็น หรือแนวคิดที่แทรกแฝงใน
เนื้อเรื่อง ส่วนความงามที่ส าคัญที่สุดของการสร้างวรรณกรรมก็คือวิธีแต่ง วิธีแต่งที่สวยงามที่สุดก็คือ
ความผสมผสานที่เข้ากันได้อย่างประณีตนั่นเอง 

ส่วน พระยาอนุมานราชธน (2546: 17) ได้แสดงความคิดเห็นว่า "วรรณศิลป์" แปลว่า 
หนังสือที่มีศิลปะตรงกับค าอังกฤษ The Art of Literature และยังได้กล่าวถึงคุณค่าของวรรณศิลป์ที่
มีอยู่ 6 ประการ ประกอบด้วย  
 1. ความนึกคิด (Conception) วรรณกรรมที่ดีจะต้องประกอบไปด้วยความคิดและ
จินตนาการ ทั้งสองสิ่งนี้ต้องสมดุลกัน เพราะหากวรรณกรรมท่ีประกอบไปด้วยความคิดเป็นหลักนั้นจะ 
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เป็นเรื่องที่ดูแห้งแล้ง จืดชืด ไร้สีสัน แต่หากวรรณกรรมเรื่องใดอบอวลไปด้วยจินตนาการโดย
ปราศจากความคิด วรรณกรรมเรื่องนั้นจะดูฟุ้ง เพ้อฝันมากเกินไป   

2. ความสะเทือนใจ (Emotion) ได้แก่ อารมณ์รัก อารมณ์แค้น อารมณ์สุข อารมณ์เศร้า และ
อารมณ์ขัน เรื่องท่ีขาดความสะเทือนในหรืออารมณ์ต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับร่างที่
ไร้วิญญาณหรือกระดาษเปล่า  
 3. การแสดงออก (Expression) ถือว่าเป็นการน าสารจากผู้เขียนไปยังผู้อ่าน  ฉะนั้น
ความสามารถในการแสดงออก หรือการสื่อสารกับผู้อ่าน เป็นสิ่งที่ผู้เขียนพึงมี ผู้เขียนต้องทราบว่าท า
อย่างไรผู้อ่านจึงจะคล้อยตาม เชื่อตาม และติดตามสารหรือเนื้อเรื่องนั้น โดยการแสดงให้เห็นนิสัยใจ
คอและบุคลิกภาพของตัวละคร การแสดงให้เห็นความเคลื่อนไหวของตัวละคร เป็นต้น 

4. องค์ประกอบ (Composition) เสมือนการตกแต่งจัดวางสิ่งของต่าง ๆ ให้สวยงาม เมื่อ
เปรียบกับการเขียนองค์ประกอบจะหมายถึงทิศทางของเรื่อง ส านวนภาษา ผู้เขียนควรจัดวางอย่าง
เหมาะสม เช่น การเขียนเรื่องสั้นหนึ่งเรื่อง ผู้เขียนควรสร้างตัวละครไม่มากจนเกินไป เหตุการณ์ใน
เรื่องไม่ซับซ้อน สถานที่สอดคล้องกับเหตุการณ์ เป็นต้น  
 5. ท่วงท่าที่แสดง (Style) คือความโดดเด่นของผู้เขียนแต่ละคน และแตกต่างไปจากผู้เขียน
คนอ่ืน ๆ ในที่นี้อาจหมายถึงวิสัยทัศน์ ลีลา ส านวนโวหาร และทักษะในการเขียน โดยทั่วไปแล้ว
ผู้เขียนมักสร้างอัตลักษณ์ให้ตนเองอยู่เสมอ  
 6. เทคนิค (Technique) คือความสามารถในการเรียบเรียงเรื่องราวอย่างเป็นระบบ ท าให้
ผู้อ่านสนใจและติดตาม บางครั้งที่อ่านวรรณกรรมจะพบว่าวรรณกรรมบางเรื่องไม่น่าในใจ แต่ผู้เขียน
ในเทคนิคในการน าเสนอท่ีดี สิ่งนี้จะช่วยเสริมให้วรรณกรรมมีความน่าสนใจมากข้ึน  

แม้ว่าจะมีผู้รู้ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับค าว่า "วรรณศิลป์" แตกต่างกันออกไปบ้าง แต่ก็
เข้าใจกันโดยทั่วไปว่า "วรรณศิลป์" หมายถึง ศิลปะในการแต่งวรรณกรรมมากกว่าอย่างอ่ืน ถือได้ว่า
วรรณศิลป์เป็นทั้งเครื่องมือและศิลปะของการแต่งหนังสือ ซึ่งผู้ที่เป็นนักเขียนจะต้องศึกษา ค้นคว้า 
และฝึกฝนจนมีความช่ าชอง เรื่องท่ีขาดวรรณศิลป์ ไม่อาจเรียกว่าเป็นวรรณคดี วรรณกรรม หรือเรื่อง
แต่งท่ีดีได ้

 

วรรณกรรม 

 ค าว่า วรรณกรรม มีปรากฏเป็นหลักฐานครั้งแรกในพระราชบัญญัติคุ้มครองศิลปะและ
วรรณกรรม พ.ศ. 2475 ต่อมาได้มีผู้นิยามความหมายไว้ดังนี้  

กุหลาบ มัลลิกะมาส (2519 : 5) ได้ให้ความหมายของวรรณกรรมว่า ค านี้ใกล้เคียงกับค าว่า 
วรรณคดี เพราะแปลมาจากค าว่า Literature เช่นเดียวกัน แต่ค าว่า วรรณกรรม นั้นหมายถึง สิ่งซึ่ง
เขียนขึ้นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรูปใด หรือเพ่ือความมุ่งหมายใด เช่น ค าอธิบายวิธีใช้กล้องถ่า ยรูป  
รวมทั้งใบปลิว หนังสือพิมพ์ นวนิยายก็ล้วนแล้วแต่เรียกว่า Literature ทั้งสิ้น วรรณกรรมจึงมี
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ความหมายอย่างกว้างที่สุด วรรณกรรมที่แต่งดี ได้รับยกย่องจากคนทั่วไปจึงจะเรียกว่า วรรณคดี 
คุณสมบัติที่ท าให้วรรณกรรมและวรรณคดีต่างก็คือ วรรณศิลป์ หรือ ศิลปะแห่งการเรียบเรียง 
 สิทธา พินิจภูวดล (2520 : 25) มีความเห็นในแนวเดียวกันโดยกล่าวว่า "วรรณกรรม เป็นค าที่
ใช้ให้ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Literary Work หรือ General Literature หมายถึง งานเขียนทุกชนิด" 
และได้ขยายความเพ่ิมเติมอีกว่า วรรณกรรม หมายถึง งานเขียนในรูปบทกวีนิพนธ์ ร้อยกรองและ
ข้อเขียนทั้งหมดท่ีใช้ภาษาร้อยแก้ว โดยมีเนื้อหาและความหมายประกอบด้วย ได้แก่ บทความ สารคดี 
นวนิยาย เรื่องสั้น เรียงความ บทละคร บทภาพยนตร์ บทโทรทัศน์ คอลัมน์ต่างๆ ในหนังสือพิมพ์ 
ตลอดจนข้อเขียนอ่ืนๆ ซึ่งมีเนื้อหาและความหมายเป็นที่เข้าใจได้ สื่อความหมายได้ด้วย 

 อีกทั้งในการสัมมนาของชุมนุมวรรณศิลป์ 6 สถาบันอุดมศึกษา เมื่อ พ.ศ. 2518 ที่ประชุมได้
ก าหนดความหมายของวรรณกรรมไว้ว่า วรรณกรรม คือ งานสร้างสรรค์ทางศิลปะที่ใช้ภาษาเป็น
สื่อกลาง ไม่ว่าจะมีเนื้อหาแบบใดก็ตาม มีขอบเขตถึงงานเขียนทุกชนิด เช่น วรรณคดี นวนิยาย  
เรื่องสั้น บทความ รวมถึงวรรณกรรมที่เล่าสืบต่อกันมาด้วยปาก เช่น นิทานพ้ืนบ้าน บทเพลงต่างๆ  
(ธวัช ปุณโณทก, 2527 : 2) 

 นอกจากความหมายกว้างๆ ดังกล่าวแล้ว ได้มีผู้ให้ค าจ ากัดความที่ชี้เฉพาะลงไปกว่า ไม่ว่าจะ
เป็น จิตรลดา สุวัตถิกุล (2527 : 1) ทีไ่ด้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับค าว่า Literature ไว้โดยสรุปว่าเป็นงาน
ประพันธ์ที่มีคุณค่า อันเกิดจากศิลปะแห่งการใช้ถ้อยค าและมีจินตนาการ สามารถโน้มน้าวให้ผู้อ่าน
เกิดอารมณ์สะเทือนใจ และเกิดความเพลิดเพลินเป็นส าคัญ ทั้งยังสามารถแสดงให้เห็นบุคลิกของ
ผู้ประพันธ์อีกด้วย  
 ซ่ึงก็ตรงกับความเห็นของ กระแสร์ มาลยาภรณ์ (2529 : 3) ที่ว่า วรรณกรรม คือ ภาษาศิลป์ 
ที่สร้างจินตนาการ ให้อารมณ์ ให้ความรู้และให้ความเพลิดเพลิน และ เอมอร ชิตตะโสภณ (2521 : 

11) มีความเห็นเช่นเดียวกันว่า วรรณกรรมไม่ควรจะเป็นงานเขียนเฉยๆ แต่ควรจะเป็นงานเขียนที่มี
ศิลปะปนอยู่ด้วย 

 จากการนิยามความหมายดังกล่าวข้างต้น เมื่อประมวลแล้วพอสรุปได้ว่า วรรณกรรมมี
ความหมายครอบคลุมถึงงานเขียนต่างๆ ดังนี้ 
 1. งานเขียนทั่วๆ ไป เป็นงานที่ไม่จ าเป็นต้องใช้ศิลปะหรือกลวิธีในการเขียน เพ่ือโน้มน้าวให้
ผู้อ่านคล้อยตาม เช่น ต ารา เอกสารทางวิชาการ เป็นต้น 

 2. งานเขียนที่ต้องมีคุณค่าทางวรรณศิลป์ จะเป็นงานเขียนประเภทใดก็ได้ แต่ต้องแต่งอย่างมี
ศิลปะ มีความประณีตงดงาม มีกลวิธีในการสร้างอารมณ์สะเทือนใจและท าให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์คล้อย
ตามได้ ซ่ึงงานเขียนที่มีคุณค่าทางวรรณศิลป์ เช่น นวนิยาย เรื่องสั้น บทละคร บทความ สารคดี และ
บทร้อยกรอง เป็นต้น 
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 3. งานเขียนที่ได้รับการยกย่องว่าแต่งดี มีคุณค่าทั้งในด้านอารมณ์และสติปัญญา ซึ่งก็คือ
หนังสือวรรณคดี งานเขียนประเภทนี้เช่น ลิลิตตะเลงพ่าย โคลงนิราศนรินทร์ เป็นต้น 

 ดังนั้น จะเห็นว่าค า วรรณกรรม มีความหมายกว้างกว่า วรรณคดี แต่ในที่นี้จะใช้ค าว่า 
วรรณกรรม ในความหมายโดยกว้างครอบคลุมงานเขียนทุกชนิด ไม่จ ากัดว่างานเขียนนั้นๆ จะมีคุณค่า
ทางวรรณศิลป์มากน้อยเพียงใด 

 

วรรณกรรมปัจจุบัน 

 ในวงวรรณกรรมไทยใช้ค าว่า วรรณกรรมปัจจุบัน ตรงกับว่า Contemporary Literature  

ในภาษาอังกฤษ ซึ่งได้มีการให้ความหมายของค าว่า "Contemporary"  ต่างกันเป็น 2 แนวดังนี้ 
 1. Contemporary the Present Time  หมายถึง เวลาระหว่างอดีตกับอนาคต คือ เวลา
เดี๋ยวนี้ หรือปัจจุบันนั่นเอง 
 2. Living or Happening in the Same Period of Time หมายถึง ในช่วงเวลาเดียวกัน
เวลาที่ร่วมกันหรือทันกัน 

 เมื่อแปลความต่างกันเช่นนี้ จึงมีการบัญญัติค า วรรณกรรมร่วมสมัย ขึ้นเพ่ือใช้ให้ตรงกับ
ความหมายในประการหลัง คือ ในช่วงเวลาเดียวกัน ท าให้เกิดข้อกังขาว่า ค าว่า "ปัจจุบัน" กับ "ร่วม
สมัย" นั้น มีความหมายไปในทางเดียวหรือไม่ ดังที่ กุหลาบ มัลลิกะมาส (2519 : 1) ได้อธิบาย
ความหมายของ"วรรณกรรมปัจจุบัน" ไว้ว่า หมายถึงวรรณกรรมที่มีรูปแบบ ความคิดเนื้อเรื่องและ
ปรัชญาการแต่งแตกต่างจากวรรณกรรมในอดีตซ่ึงหมายถึงวรรณกรรมก่อนสมัยรัชกาลที่ 3 ขึ้นไป  

 ในขณะที่ T.S Eliot (อ้างถึงใน กุหลาบ มัลลิกะมาส, 2519: 2) นักเขียนและนักวิจารณ์ที่มี
ชื่อเสียงของโลกชาวอเมกัน กล่าวว่า งานศิลปะท่ีสร้างข้ึนในสมัยใดก็ตาม ถ้ายังเป็นที่นิยมกันอยู่ถึงทุก
วันนี้ ก็ย่อมนับได้ว่าวรรณกรรมนั้นยังมีลักษณะเป็นปัจจุบัน ฉะนั้น Eliot จึงถือว่า Gulliver's 

Travels ของ Jonathan Swift ที่เขียนขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1827 (ประมาณ 172 ปีมาแล้ว) เป็นวรรณกรรม
ปัจจุบัน หรือ วรรณกรรมร่วมสมัยกับนักเขียนในเวลานี้ 
 เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ (2523 : 12) กวีรัตนโกสินทร์ได้ขยายความค าว่า "ร่วมสมัย" ไว้ว่า  
ร่วมสมัยนี้ ร่วมอะไร ก็สรุปได้ คือ ร่วมเวลา ร่วมความคิด และร่วมอายุกัน เช่น งานเขียนเรื่องปีศาจ
หรือความรักของวัลยา ถือเป็นวรรณกรรมร่วมสมัย คือ ใครเขียนแนวนี้ก็ร่วมสมัย ร่วมความเห็นว่า 
จะใช้กาลเวลา เป็นเครื่องตัดสินใจเพียงอย่างเดียวไม่ได้ ต้องขึ้นอยู่กับว่าวรรณกรรมชิ้นนั้นๆ ยังมีพลัง
ในการจุดประกายความคิดใหม่ให้แก่ผู้อ่านได้หรือไม่  
 แต่ ประทีป เหมือนนิล (2523 : 7) ไม่เห็นด้วยกับการใช้ค าว่า "ร่วมสมัย" ในความหมาย
เดียวกับ "ปัจจุบัน" โดยให้ความเห็นว่า ค าว่า "ปัจจุบัน" กับ "ร่วมสมัย" ก็มิได้หมายความเดียวกัน 
เพราะค าว่า "ร่วมสมัย" อาจหมายถึง วรรณกรรมใดๆ ในอดีตก็ได้ เช่น ไตรภูมิพระร่วง ของ พระมหา
ธรรมราชาลิไทกับ Divine of Comedy ของ Dante แต่งขึ้นในเวลาห่างกันประมาณ 30 ปี ก็อาจ
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นับเป็นวรรณกรรมร่วมสมัยกันได้ แต่วรรณคดีทั้งสองเรื่องนี้มิใช่วรรณกรรมปัจจุบัน หรือถ้ามีนักเขียน
ที่มีชีวิตร่วมสมัยในเวลานี้แต่เขียนบทนิราศด้วยลักษณะคร่ าครวญ แบบที่กวีเคยแต่ง ในสมัยต้น
รัตนโกสินทร์ก็ย่อมยามท่ีจะตัดสินได้ว่า นักเขียนร่วมสมัยคนนั้น เขียนวรรณกรรมปัจจุบันหรือไม่ 
 ส่วน กระแสร์ มาลยาภรณ์ (2529 : 3-4) มีความเห็นในท านองเดียวกับ ประทีป  เหมือนนิล 
คือ "ร่วมสมัย" แปลว่า สมัยเดียวกัน เพราะฉะนั้นถ้าจะใช้ในค าว่า "วรรณกรรมร่วมสมัย" แปลว่า 
วรรณกรรมสมัยเดียวกัน ก็ควรจะใช้ได้อยู่เสียแต่ว่า "สมัย" นั้นสมัยไหนเล่า มิต้องบอกช่วงเวลาก ากับ
ไปกับค าว่า "ร่วมสมัย" ด้วยหรือเช่นว่า วรรณกรรมร่วมสมัย 2500 - 2510 การสอนวิชาวรรณกรรม
เราก็มักพูดถึงประวัติของวรรณกรรม "ปัจจุบัน" คือ เริ่มในสมัย ร.5 หรือประมาณ พ.ศ.2442 

เหมือนๆ กัน ถ้าเราจะพูดถึง 2442 ว่า "ร่วมสมัย" แล้วใน 2529 ก็ออกจะไปไกลไปหน่อย แต่ถ้าเรา
พูดถึง 2442 ว่าเข้าสู่ยุค "ปัจจุบัน" ถึงเราจะพูดใน 2529 ล่วงมากว่าแปดสิบปีแล้วก็ยังน่าฟังกว่าเป็น
อันมาก 

 สรุปได้ว่าค าว่า "ปัจจุบัน" เป็นค าที่สื่อความหมายได้ชัดเจน และก่อให้เกิดมโนทัศน์ได้ง่ายกว่า
ค า "ร่วมสมัย" ซึ่งอาจตีความได้หลายทาง ทั้งนี้ผู้เขียนเห็นด้วยกับการอธิบายความหมายค าว่า 
"ปัจจุบัน" ของ บุญเหลือ เทพยสุวรรณ (2529: 365-369) ที่ว่าค านี้มากจาก Modern ใน
ภาษาอังกฤษ ซึ่งหมายถึง สภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในสังคม ท าให้มีศิลปะวิทยาการรูปแบบ
และค านิยมใหม่ๆ เกิดขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับสังคมที่มีลักษณะใหม่ ซึ่งก็ตรงกับการสรุปลักษณะ 
"วรรณกรรมไทยปัจจุบัน" ของ กุหลาบ มัลลิกะมาส (2519 : 25-28) ดังนี้ 
 1. วรรณกรรมปัจจุบัน คือ วรรณกรรมที่มีลักษณะต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเพราะรับ
อิทธิพลมาจากวรรณกรรมหรือแนวคิดของชาวตะวันตก มีขอบข่ายคลุมถึง 
     1.1 วรรณกรรมประเภทต่างๆ เช่น สารคดี นวนิยาย เรื่องสั้น ร้อยกรอง บทละคร และ
บทวิจารณ์วรรณกรรม 

     1.2 กลวิธีในการแต่ง (เนื้อเรื่อง ทัศนะในการสร้างเค้าโครงเรื่อง การสร้างตัวละคร) 
     1.3 แนวคิดและปรัชญาในการแต่ง 
 2. ถ้าจะใช้เวลาเป็นเครื่องก าหนดความเป็นปัจจุบัน ก็อาจจะต้องนับทวนถอยหลังขึ้นไปจาก
ขณะนี้โดยประมาณทุกรอบ 10 ปี  
 

ประเภทของวรรณกรรมไทยปัจจุบัน 

 นับแต่รัชกาลที่ 5 เป็นต้นมาอิทธิพลของวรรณกรรมตะวันตกส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลง 

กับวรรณกรรมไทยในหลายด้านด้วยกัน ด้านหนึ่ง คือ รูปแบบความนิยมเขียนร้อยกรองค่อยๆ ลดลง
ทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงการเขียนจากรูปแบบเก่ามาสู่รูปแบบใหม่ๆ ส่วนร้อยแก้วได้รับความนิยมอย่าง
มากและขยายตัวจากการเขียนในรูปของนิทาน พงศาวดาร ประวัติศาสตร์ กฎหมายไปเป็นรูปแบบ
อ่ืนๆ ดังจะกล่าวถึงโดยสังเขปต่อไปนี้ 
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 1. วรรณกรรมประเภทร้อยแก้ว แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ  
    1.1 สารคดี (Non Fiction) คือ วรรณกรรมที่มีเนื้อหาสาระ ที่มุ่งจะให้ความรู้ ความคิด    

ความจริง บางประการแก่ผู้อ่าน อาจเขียนเชิงอธิบาย เชิงวิจารณ์ เชิงแนะน าสั่งสอน ผู้อ่านอาจได้รับ
ความบันเทิงจากการอ่านด้วยแต่เป็นความบันเทิงด้านภูมิปัญญา ดังนั้น ในการเขียนสารคดีจึงมีการให้
เหตุผลและหลักฐานประกอบสารคดีอาจแบ่งเป็นประเภทย่อยๆ ได้ดังนี้ 

1.1.1 ความเรียง (Essay) เป็นงานเขียนที่ถ่ายทอด ความรู้ ความคิด ซึ่งได้จาก 

ประสบการณ์หรือการค้นคว้า ให้แง่คิดเชิงปรัชญาเกี่ยวกับโลกและชีวิต  บางครั้งมีผู้เรียกว่า “สารคดี
วิชาการ” 

1.1.2 บทความ (Article) เป็นงานเขียนที่แสดงความรู้ ความคิดเห็น หรือความรู้สึก 

ของผู้เขียนต่อสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีด ารงชีวิตอยู่  
1.1.3 สารคดีท่องเที่ยว (Travelogue) เป็นงานเขียนที่ถ่ายทอดประสบการณ์จาก 

การท่องเที่ยวสู่ผู้อ่าน โดยมุ่งที่จะให้ความรู้แก่ผู้อ่านและความเพลิดเพลินด้วย 

1.1.4 สารคดีชีวประวัติ (Biography) เป็นงานเขียนที่กล่าวถึงประวัติชีวิตของบุคคล 

ทีน่่าสนใจและเป็นบทเรียนแก่ผู้อื่นได้ แต่ไม่ใช่ประวัติศาสตร์และนิยาย  
1.1.5 อนุทิน (Diary) เป็นการจดบันทึกประจ าวันเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

ในชีวิตพร้อมความคิดเห็นของผู้จดบันทึก โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเตือนความจ า 
1.1.6 จดหมายเหตุ (Archive) เป็นบันทึกเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ 

ของหน่วยงาน ส่วนราชการหรือองค์กรต่างๆ เพ่ือเป็นหลักฐานเชิงประวัติเหตุการณ์ของชาติ หรือ
สถาบัน  
     1.2 บันเทิงคดี (Fiction) หรือเรื่องสมมุติ เป็นงานเขียนที่มุ่งให้ผู้อ่าน ได้รับความ
เพลิดเพลินเป็นหลัก ส่วนความรู้เป็นสิ่งส าคัญรองลงมา โดยมีจุดมุ่งหมายให้ความบันเทิงเป็นหลัก 
และให้ข้อคิด คตินิยม หรือสอนใจ ฯลฯ แก่ผู้อ่าน บันเทิงคดี แบ่งเป็นประเภทย่อยๆ ดังนี้ 

1.2.1 นวนิยาย (Novel) เป็นการผูกเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตและพฤติกรรมของมนุษย์ 
ในลักษณะที่สมจริงและอาจเกิดขึ้นได้ในชีวิตจริง ในลักษณะจ าลองสภาพชีวิตของสังคมส่วนใดส่วน
หนึ่งที่มีจุดมุ่งหมายให้ความบันเทิงใจแก่ผู้อ่าน  

1.2.2 เรื่องสั้น (Short Story) เป็นงานเขียนที่มีลักษณะเดียวกับนวนิยายแต่มีขนาด 

สั้นกว่า จะเสนอพฤติกรรมหรือเหตุการณ์มาใดมุมหนึ่งของชีวิต หรือเหตุการณ์หนึ่ง หรือช่วงชีวิตหนึ่ง
เท่านั้น เพื่อให้เกิดความสะเทือนใจแก่ผู้อ่าน  

1.2.3 บทละคร (Drama) เป็นงานเขียนที่ผูกเรื่องราวขึ้นจากพฤติกรรมของมนุษย์ 
เช่นเดียวกับนวนิยายและเรื่องสั้น แต่จุดมุ่งหมายในการเขียนต่างกัน บทละครเขียนขึ้นเพ่ือน าไปแสดง
ส่วนนวนิยายและเรื่องสั้นเขียนขึ้นเพ่ืออ่านบทละครแบบใหม่นี้ยังต่างจากวรรณคดีการละครแสดง



13 

 

โดยเฉพาะ บทละครแบบใหม่นี้ครอบคลุมไปถึง บทละครวิทยุ บทละครโทรทัศน์บทละคร เวทีและบท
ภาพยนตร์ 

2. วรรณกรรมประเภทร้อยกรอง แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ  
    2.1 ร้อยกรองตามฉันทลักษณ์เดิม แม้การเขียนร้อยกรองตามฉันทลักษณ์เดิม ประกอบ 

ด้วยค าประพันธ์ โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอนร่าย จะยังคงมีอยู่ แต่มีขนาดสั้นลง และเน้น "ข้อคิด" หรือ 
"ความคิด" มากขึ้น ความนิยมในการตกแต่งถ้อยค าด้วยความประณีตบรรจง เพ่ือความไพเราะอย่าง
กวีในยุคเดิมลดลง และมีความส าคัญรองจากความคิด แม้จะมีกวีในปัจจุบันบางกลุ่ม ใช้ร้อยกรองรูป
แบบเดิม แต่จะไม่เคร่งครัดในฉันทลักษณ์ตามแบบแผนมากนัก การใช้ถ้อยค ามีลักษณะกร้าวแกร่ง
มากขึ้น จนบางครั้งถึงขั้นก้าวร้าวก็มี 

     2.2 ร้อยกรองตามฉันทลักษณ์ที่ก าหนดใหม่ โดยฉันทลักษณ์ท่ีก าหนดขึ้นใหม่ ส่วนใหญ่จะ
ยึดหลักความเรียบง่าย ชัดเจนและมีกรอบเพียงเล็กน้อย ทั้งนี้เพ่ือสื่อความคิดมากกว่าความไพเราะ
ร้อยกรองรูปแบบใหม่นั้น มีทั้งที่เป็น "กลอนเปล่า" (Blank Verse) หรือกลอนปลอดสัมผัส ไปจนถึง
ร้อยกรองแบบ "รูปธรรม" (Concrete poetry) หรือ "วรรณรูป" ซึ่งมีวิธีการแต่งโดยการจัดวางถ้อยค า
หรือข้อความเป็นภาพ ซึ่งกวีกลุ่มนี้เชื่อว่า การสื่อความคิดโดยผ่าน "ภาพ" จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจ
ความคิดของผู้แต่งชัดเจนขึ้น 

สรุปได้ว่าการแบ่งประเภทของวรรณกรรมนั้นจะแบ่งตามลักษณะของเนื้อหาเพ่ือให้เข้าใจใน
ความหมายกว้าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นประเภทสารคดี หรือบันเทิงคดี ซึ่งในแต่ละประเภทจะมีวรรณกรรม
หรืองานเขียนลักษณะต่าง ๆ ประกอบอยู่ ด้านของวรรณกรรมประเภทร้อยกรองจะแบ่งตามลักษณะ
การเขียนคือแบบโบราณ ยึดขนบการแต่ง เคร่งครัดกับฉันทลักษณ์ ซึ่งในปัจจุบันความนิยมการเขียน
ร้องหรองประเภทนี้ลดลงพอสมควร ในขณะเดียวกันก็เกิดรูปแบบการเขียนร้อยกรองสมัยใหม่เข้ามา
แทนที่ โดยเน้นความเรียบง่ายในการเขียน แต่เน้นเนื้อหาที่ผู้อ่านอาจต้องตีความมากขึ้น  
 

การก าหนดยุคสมัยของวรรณกรรมไทยปัจจุบัน 

 การที่จะก าหนดว่าวรรณกรรมปัจจุบันของไทย เริ่มต้นตั้งแต่เมื่อใดนั้นยังไม่อาจหาข้อยุติได้ 
เนื่องจากยังมีความเห็นที่ขัดแย้งกันอยู่ว่าจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน ท่านที่ใช้ การพิมพ์เอกสาร
เผยแพร่ เป็นเกณฑ์ก็เห็นว่าเริ่มเมื่อ หมอบรัดเลย์  (Rev Dan Bradley M.D.) ตั้งโรงพิมพ์พิมพ์
หนังสือภาษาไทยเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2387 ซึ่งอยู่ในช่วงปลายรัชกาลที่ 3 และได้ตีพิมพ์
หนังสือพิมพ์ บางกอกรีคอเดอร์ (Bangkok Recorder) จ าหน่ายแก่บุคคลทั่วไปอันเป็นจุดเริ่มต้นที่ท า
ให้ประชาชนมีสิทธิเป็นเจ้าของวรรณกรรม และมีโอกาสได้อ่านวรรณกรรมมากขึ้น ซึ่งก่อนหน้านั้นมี
แต่เจ้านายและขุนนางเท่านั้น ที่มีโอกาสได้คัดลอกต้นฉบับ  
 บางท่านก็ว่าเริ่มเมื่อเกิดความนิยมวรรณกรรมร้อยแก้ว ในหมู่ผู้อ่านโดยให้เหตุผลว่า ร้อยแก้ว
เป็นรากฐานการพัฒนาทางด้านการเขียนของวรรณกรรมปัจจุบัน แต่ถ้าใช้เกณฑ์นี้น่าจะเริ่มนับได้
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ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 เมื่อมีการแปลพงศาวดารจีนและมอญ และมีการรวบรวมกฎหมายตราสามดวงขึ้น 
หรือถ้าจะใช้นักประพันธ์เป็นเกณฑ์ก็กล่าวว่า เริ่มเมื่อนักประพันธ์ซึ่งเดิมเป็นชนชั้นเจ้าขุนมูลนายหรือ
นักปราชญ์ราชส านักเปลี่ยนมาเป็นชนชั้นกลางอันได้แก่ ปัญญาชน พ่อค้านายทุนที่ได้รับการศึกษาก็
จะเริ่มต้นนับได้จากปี พ.ศ. 2440 เมื่อ ก.ศ.ร.กุหลาบ ออกหนังสือพิมพ์ สยามประเภทรายเดือน  
 บางท่านก็ว่าเริ่มเมื่องานวรรณกรรมของไทยปรากฏอิทธิพลของวรรณกรรมตะวันตก โดยดู
จากงานเขียนที่เสนอในหนังสือพิมพ์ลักวิทยา ที่ตีพิมพ์ใน พ.ศ. 2443 ซึ่งด าเนินงานโดย กรมหมื่น
พิทยาลงกรณ์ (น.ม.ส.) และเพ่ือนนักเรียนนอกอันได้แก่ เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (ครูเทพ) พระยา 
สุรินทราชา (แม่วัน) ฯลฯ งานเขียนส่วนใหญ่เป็นการแปลนวนิยายและเรื่องสั้นแบบตะวันตก เช่นเรื่อง 
ความพยาบาท ของ แม่วัน เป็นต้น  
 เมื่อเกณฑ์ในการก าหนดยุคสมัยของวรรณกรรมไทยปัจจุบันมีหลากหลายเช่นนี้จึงเป็นการ
ยากที่จะระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเมื่อใด ซึ่ง มล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ (2529: 368) ให้ข้อสังเกตว่ามี
ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดขึ้นเนื่องมาจากสังคม “ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวงศิลปะ มักมี
สาเหตุมากจากการเปลี่ยนแปลงในสังคมมีพฤติกรรมใหม่ ๆ เกิดขึ้น มีทัศนะใหม่ๆ เกิดขึ้น หรือมี
เทคโนโลยีใหม่ ๆ” เมื่อย้อนกลับไปดูว่า สังคมไทยเริ่มเปลี่ยนแปลงเมื่อใด คนส่วนใหญ่มีความเห็นใน
ท านองเดียวกันว่าในช่วงรัชกาลที่ 5 เป็นช่วงที่เริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงมาสู่ยุคใหม่  
 รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ (2537: 1-2) ได้กล่าวโดยสรุปเกี่ยวกับการจะตัดสินว่าวรรณกรรมใดเป็น
วรรณกรรมปัจจุบัน วรรณกรรมใดเป็นวรรณกรรมในอดีตนั้น มีปัจจัย 2 ประการประกอบกัน ดังนี้  
 1. เรื่องเวลา ไม่มีก าหนดตายตัว แต่ถ้าเราส ารวจวรรณกรรมย้อนขึ้นไปในอดีตจะพบว่า
วรรณกรรมและนักเขียนที่รู้จักแพร่หลาย และหาผลงานอ่านได้ไม่ยากจะเป็นวรรณกรรมปลายรัชกาล
ที่ 7 หรือช่วงประมาณ พ.ศ. 2470 เป็นต้นมา  
 2. ลักษณะการเขียน โดยสิ่งที่เป็นเครื่องก าหนดลักษณะการเขียนวรรณกรรมปัจจุบันคือ
อิทธิพลตะวันตก และสภาพสังคม กล่าวโดยสรุปได้ดังนี้  
 อิทธิพลตะวันตก เริ่มเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ส่งผลให้ลักษณะวรรณกรรมไทยเปลี่ยนแปลงไปทั้งรูปแบบ เนื้อหา กลวิธีการเขียน และ
แนวความคิด สภาพสังคม นับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 

ขบถสันติภาพ พ.ศ. 2495 การปฏิวัติ พ.ศ. 2500 วันมหาวิปโยค 14 ตุลาคม 2516 ฯลฯ เหตุการณ์
ดังกล่าวเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้าน เช่น การเมือง เศรษฐกิจ 
จริยธรรม และค่านิยมในสังคม ซึ่งส่งผลไปยังวรรณกรรมมีที่ส่วนเสริมสร้างและหันเหทิศทางการ
น าเสนอวรรณกรรม 

 ดังนั้นอาจจะกล่าวได้ว่า วรรณกรรมปัจจุบันของไทยมีจุดเริ่มต้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ทั้งนี้
เนื่องจากเกิดลักษณะใหม่ข้ึนในวงการประพันธ์ไทย เช่น การรับเอารูปแบบและความคิดแบบตะวันตก
มาใช้ในวรรณกรรมไทย เกิดงานเขียนแบบใหม่ไม่ว่าจะเป็น นวนิยาย เรื่องสั้น ละครพูด แม้ว่าความ



15 

 

เปลี่ยนแปลงในช่วงนี้จะมิใช่การเปลี่ยนแปลงสู่รูปแบบใหม่อย่างสิ้นเชิงก็ตาม แต่ในด้านความคิดก็มี
การแสดงความปรารถนาที่จะเห็นบ้านเมืองพัฒนาไปตามอารยประเทศทั้งหลาย โดยเฉพาะการเรียนรู้
วิทยาการใหม่ๆ จึงนับได้ว่า สมัยรัชกาลที่ 5 เป็นจุดเริ่มต้นของวรรณกรรมไทยปัจจุบัน  
 

คุณค่าของวรรณกรรมไทยปัจจุบัน 

 หากจะพิจารณาถึงคุณค่าของการศึกษาวรรณกรรมไทยปัจจุบันทั้งรูปแบบร้อยแก้วและร้อย
กรอง ผู้อ่านจะได้รับประโยชน์อย่างชัดเจนทั้งในระดับปัจเจกบุคคลหรือประโยชน์ต่อตัวผู้อ่าน อีกทั้ง
ยังได้รับประโยชน์ในระดับสังคม โดยคุณค่าของวรรณกรรมไทยปัจจุบันทั้ง 2 ระดับ สรุปได้ดังนี้  

1. คุณค่าของวรรณกรรมระดับปัจเจกบุคคล  
   1.1 ส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกทักษะ การอ่านวรรณกรรมเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน 

ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษา และเปิดโอกาสให้ฝึกทักษะการอ่านในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ยังเป็นการใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย  

   1.2 ให้ความบันเทิงใจ วรรณกรรมเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ให้ความเพลิดเพลิน ท าให้ผู้อ่านเกิด
ความสนุกสนานไปกับตัวหนังสือที่ถ่ายทอดเนื้อเรื่องที่สะเทือนอารมณ์ทั้ง รัก โกรธ แค้น สงสาร เห็น
อกเห็นใจ ฯลฯ อีกทั้งยังสร้างจินตนาการให้ผู้อ่านฝันไปกับท้องเรื่องอีกด้วย  

   1.3 ประเทืองปัญญา ได้แก่ การชี้ให้เห็นสภาพชีวิตของคนในสังคมนั้น ๆ ได้อย่างชัดเจน
รวมถึงการให้แง่คิด ประสบการณ์จ าลองของชีวิตในแง่มุมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นชีวิตที่เพียบพร้อม 
สมบูรณ์ ชีวิตที่ตกอับ ยากแค้น อาภัพ โชคร้าย ฯลฯ อีกทั้งให้มโนทัศน์ต่าง ๆ เกี่ยวกับวิถีชีวิตของ
มนุษย์ในสังคม 

2. คุณค่าของวรรณกรรมในระดับสังคม  
   2.1 วรรณกรรมบางเรื่องบางตอนสะท้อนถึงกฎเกณฑ์ทางสังคม อันได้แก่ ศีลธรรม กรอบ

จารีต และธรรมเนียมนิยมต่างๆ   
   2.2 การน าเสนอมโนทัศน์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม วรรณกรรมได้น าเสนอแนวคิดร่วม 

ของการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมไม่หยุดนิ่ง เพ่ือน าไปสู่สภาพของสังคมท่ีดียิ่งขึ้น 

 จะเห็นได้ว่าคุณค่าของการศึกษาวรรณกรรมมีทั้งในระดับปัจเจกบุคคล หรือเรียกง่าย ๆ ก็คือ
คุณค่าระดับบุคคลที่ผู้อ่านหรือผู้ศึกษาวรรณกรรมจะได้รับทั้งความรู้ ความบันเทิง และแง่คิดมุมมอง
ต่าง ๆ ของชีวิต ในขณะเดียวกันวรรณกรรมยังมีคุณค่ามากขึ้นในระดับสังคมโดยการเป็นเครื่องมือ
เป็นสื่อสะท้อนภาพ และมโนทัศน์สังคมตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน  
 

สรุป 

 การศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณกรรมไทย ถือเป็นเรื่องส าคัญที่ต้องพินิจพิจารณา  
ให้เข้าใจทั้งในเรื่องความหมายของค าศัพท์ในวงวรรณกรรม ที่มีความหมายแตกต่างกัน เช่น ค าว่า 
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วรรณคดี วรรณกรรม วรรณศิลป์ และวรรณกรรมไทยปัจจุบัน หากเข้าใจความหมายของค าต่างๆ 
แล้วจะท าให้เห็นภาพกว้างของวรรณกรรมมากขึ้น นอกจากนี้ประเด็นที่ต้องให้ความส าคัญควบคู่กัน
ไปคือประเภทของวรรณกรรมที่เมื่อศึกษาแล้วจะพบว่าประเภทนั้นสอดคล้องกับความหมายว่า 
วรรณกรรมหมายถึงงานเขียนทุกประเภทนั้นเอง และเมื่อได้ศึกษาให้ลึกซึ้งจะพบว่าวรรณกรรมมิใช่
เป็นแต่เพียงสื่ออย่างเดียว หากสิ่งที่แฝงลึกลงในระหว่างตัวอักษร ยังสะท้อนให้เห็นถึงความตื้นลึกหนา
บางทางภูมิปัญญาของผู้เขียน และลึกลงไปในภูมิปัญญานั้นก็คือความจริงใจที่ผู้เขียนสะท้อนต่อตัวเอง
และต่อผู้อ่าน 

 

แบบฝึกหัด 

1. จงอธิบายความหมายของค าว่า วรรณกรรม และวรรณคดี  
2. องค์ประกอบของวรรณศิลป์มีอะไรบ้าง อย่างไร พร้อมยกตัวอย่างประกอบ  
3. จงอธิบายความหมายของค าว่า วรรณกรรมไทยปัจจุบัน พร้อมยกตัวอย่างวรรณกรรม 

4. จงอธิบายหลักการก าหนดยุคสมัยของวรรณกรรมไทยปัจจุบัน 

5. วรรณกรรมไทยปัจจุบันแบ่งเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง  
6. “เรื่องท่ีขาดวรรณศิลป์ ไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นวรรณคดี วรรณกรรม หรือเรื่องที่แต่งดีได้”  
   จงแสดงความคิดเห็นต่อข้อความข้างต้น  
7. จงอธิบายค าว่า ร่วมสมัย ในมุมมองของนักศึกษา และจงยกตัวอย่างวรรณกรรมร่วมสมัย  
   และอธิบายว่าวรรณกรรมเรื่องนั้น ๆ ร่วมสมัยอย่างไร  
8. เพราะเหตุใดจึงสรุปได้ว่าวรรณกรรมไทยปัจจุบันมีจุดเริ่มต้นในสมัยรัชกาลที่ 5 

9. การอ่านวรรณกรรม มีคุณค่าในระดับปัจเจกบุคคลและระดับสังคม จงอธิบายคุณค่าในระดับ 

   ปัจเจกบุคคลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา 

10. จงยกตัวอย่างวรรณกรรมประเภทร้อยแก้วที่นักศึกษาเคยอ่านมาอย่างน้อย 5 เรื่อง/เล่ม  
   พร้อมทั้งบอกชื่อผู้แต่ง 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 2 

พัฒนาการวรรณกรรมไทยปัจจุบัน 
 

หัวข้อเนื้อหา  
 1. วรรณกรรมยุคบุกเบิกถึงช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

2. วรรณกรรมยุคหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองถึงปัจจุบัน 

3. ปัจจัยที่ท าให้วรรณกรรมไทยเปลี่ยนแปลงสู่ยุคปัจจุบัน 

4. ความแตกต่างระหว่างวรรณกรรมไทยแบบเดิมกับแบบปัจจุบัน 

5. สรุป   
 

วัตถุประสงค์  
เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทเรียนนี้แล้วสามารถ 

 1. อธิบายพัฒนาการวรรณกรรมยุคต่างๆ ได้  
2. บอกปัจจัยที่ท าให้วรรณกรรมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงได้  
3. เปรียบเทียบความแตกต่างของการเขียนวรรณกรรมไทยแบบเดิมกับแบบปัจจุบันได้ 

 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. บรรยายและยกตัวอย่างประกอบ  
 2. นักศึกษาตั้งค าถาม หรือข้อสังเกตจากพัฒนาการวรรณกรรมในยุคต่าง ๆ  

3. นักศึกษาแบ่งกลุ่มอภิปรายและแสดงความคิดเห็นจากค าถามหรือข้อสังเกตท่ีคิดข้ึน  
4. ตัวแทนนักศึกษาแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการอภิปรายหน้าชั้นเรียน 

5. นักศึกษาตอบค าถามท้ายบท  
 

สื่อการเรียนการสอน  
 1. เอกสารประกอบการสอนวิชาวรรณกรรมไทยปัจจุบัน บทที่ 2  

2. PowerPoint “บทที่ 2 พัฒนาการวรรณกรรมไทย” 

3. เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องฉายวิชวลไลเซอร์  
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การวัดและประเมินผล  
 1. การสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน  

2. การตรวจค าถามท้ายบท และการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม  

3. การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการตอบค าถาม ร่วมอภิปราย หรือแสดงความคิดเห็น   
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 บทท่ี 2 

พัฒนาการวรรณกรรมไทยปัจจุบัน 
 

แม้วรรณกรรมไทยปัจจุบันจะมีระยะเวลาไม่ยาวนานนัก เมื่อเทียบกับยุควรรณกรรมแบบ
ฉบับหรือวรรณกรรมแบบเดิม แต่เป็นช่วงเวลาที่วรรณกรรมมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงค่อนข้าง
รวดเร็วบางครั้งมีลักษณะก้าวหน้า บางครั้งถอยหลัง และหลายครั้งหยุดชะงัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กันปัจจัยทาง
การเมืองและสังคมเป็นส าคัญ ดังนั้นการศึกษาพัฒนาการของวรรณกรรมจึงต้องศึกษาควบคู่ไปกับ
สถานการณ์ทางการเมืองและสังคม ในที่นี้จะได้กล่าวถึงพัฒนาการของวรรณกรรมไทยปัจจุบัน  
ยุคบุกเบิกจนถึงเปลี่ยนแปลงการปกครอง และวรรณกรรมไทยปัจจุบันช่วงหลังเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองถึงปัจจุบัน เพ่ือให้มองเห็นพัฒนาการของวรรณกรรมไทยปัจจุบัน ดังต่อไปนี้ 
 

วรรณกรรมยุคบุกเบิกจนถึงเปลี่ยนแปลงการปกครอง (พ.ศ. 2587 - 2475) 

 ตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาวงการวรรณกรรมมีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางสังคมหลาย ๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นการเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจก็ดี ล้วนมี
ผลกระทบต่อวงการวรรณกรรมทั้งสิ้น ดังนั้นการแบ่งช่วงเวลาเพ่ือศึกษาพัฒนาการนั้นจึงมีเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาประกอบอยู่ด้วย โดยในช่วงแรกของพัฒนาการวรรณกรรมนี้จะกล่าวตั้งแต่
ช่วงเริ่มวรรณกรรมไทยปัจจุบันกระทั่งถึงช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครอง แบ่งได้ดังนี้ 

ยุคหัวเลี้ยว (พ.ศ. 2387 - 2439)  

ที่มาของความคลี่คลายขยายตัวเป็นวรรณกรรมปัจจุบัน วรรณกรรมในช่วงนี้อยู่ระหว่างปลาย
รัชกาลที่ 3 ถึงต้นรัชกาลที่ 5 

อิทธิพลของตะวันตกเริ่มเข้ามามีบทบาทต่อวรรณกรรมไทย ในช่วงรัชกาลที่ 3 โดยเริ่มจาก 
หมอบรัดเลย์ ได้ตั้งโรงพิมพ์หนังสือไทย เป็นครั้งแรกใน พ.ศ. 2387 และตีพิมพ์หนังสือพิมพ์ บางกอก
รีคอเดอร์ ออกจ าหน่าย ท าให้ผู้ที่สามารถซื้อหนังสือพิมพ์มาอ่านมีความตื่นตัวและสนใจที่จะอ่าน
ข่าวสารต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นับเป็นจุดเริ่มต้นส าคัญที่วรรณกรรมมีโอกาสแพร่หลาย
ไปสู่ประชาชนในวงกว้าง 

รัชกาลที่ 4 ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สมัยตื่นตัว พระสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงด าเนิน
นโยบายเปิดประเทศ ด้วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะต้องติดต่อกับชาติตะวันตกเพราะ
เห็นตัวอย่างจากภัยที่เกิดขึ้นกับจีนและพม่า อีกทั้งทรงเห็นส าคัญของการศึกษาโดยการศึกษา
ภาษาต่างประเทศ ด้วยทรงเห็นว่าจะเป็นเครื่องมือในการติดต่อและเรียนรู้วิทยากรใหม่ๆ จาก
ตะวันตก นอกจากจ้างชาวต่างประเทศมาสอนภาษาอังกฤษถวายพระเจ้าลูกเธอ และพระเจ้าลูกเธอ
แล้ว ยังทรงส่งนักเรียนไทยไปศึกษาในทวีปยุโรปอีกด้วย บุคคลเหล่านั้นเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วได้
กลับมารับราชการในสมัยรัชกาลที่ 5 ในด้านการพิมพ์รัชกาลที่ 4 โปรดให้ตั้งโรงพิมพ์และออก
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หนังสือพิมพ์ ราชกิจจานุเบกษา ใน พ.ศ. 2401 เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นประกาศของทางราชการและข่าว
ทั่วไปที่ประชาชนควรทราบ นอกจากนั้นยังมีหนังสือพิมพ์ของมิชชันนารีออกตามมาอีกหลายฉบับ 

รัชกาลที่ 5 ประเทศไทยเข้าสู่ยุคตื่นตัวอย่างกว้างขวาง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ทรงด าเนินนโยบายท าประเทศให้ "ทันสมัย" ด้วยการปฏิรูประบบต่างๆ ที่ล้าสมัย เช่น 
ปฏิรูปการบริหาราชการแผ่นดิน การคลัง การศึกษา การศาล ฯลฯ และยกเลิกประเพณีที่ล้าสมัย  
ในรัชกาลนี้กิจการหนังสือพิมพ์เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาก ด้วยทรงเห็นคุณค่าของการพิมพ์หนังสือว่าจะช่วย
ส่งเสริมการศึกษาของประชาชน จึงทรงสนับสนุนให้ตั้งโรงพิมพ์และให้เสรีภาพในการพิมพ์หนังสือ
อย่างเต็มที่ สิ่งพิมพ์ในสมัยนี้มีทั้งไทย จีน ฝรั่ง และญี่ปุ่น และเมื่อนักเรียนไทยกลับจากการศึกษาใน
ต่างประเทศได้ร่วมกันออกหนังสือพิมพ์แข่งกับชาวต่างชาติ หนังสือพิมพ์ของคนไทยฉบับแรกคือ  
ดรุโณวาท ออกใน พ.ศ. 2417 พระองค์เจ้าเกษมสันต์โสภาคย์ ทรงเป็นเจ้าของและบรรณาธิการ ฉบับ
ต่อมาคือ ข่าวราชการ ใช้ชื่อว่า Court ออกใน พ.ศ. 2418 สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาภาณุพันธุวงศ์ 
วรเดช เป็นเจ้าของและบรรณาธิการ สิ่งที่แสดงถึงความรุ่งเรืองของกิจการพิมพ์ในสมัยนี้คือ มีการ
พิมพ์หนังสือพิมพ์มากถึง 54 ฉบับ และหนังสือพิมพ์เหล่านี้มีส่วนส าคัญในการส่งเสริมให้เกิดการรับ
อิทธิพลวรรณกรรมตะวันตก เพราะนอกจากข่าว สารคดี บทความแล้วยังตีพิมพ์บันเทิงคดีทั้งที่เป็น
นิทาน เรื่องแปลทั้งนวนิยายและเรื่องสั้น รวมถึงร้อยกรองที่ถอดความจากวรรณกรรมต่างประเทศอีก
ด้วย นอกจากการออกหนังสือพิมพ์แล้วโรงพิมพ์ต่างๆ ยังแข่งขันกันพิมพ์วรรณกรรมทั้งใหม่และเก่า
จ าหน่ายจนมีฐานะร่ ารวยขึ้น เช่น โรงพิมพ์หมอบรัดเลย์ พิมพ์วรรณคดีไทยและเรื่องที่แปลจากจีน 
เช่น สามก๊ก (สุพรรณี วราทร, 2519 : 31) โรงพมิพ์หมอสมิทพิมพ์หนังสือร้องกรองเช่น เรื่องพระอภัย
มณี รวมทั้งเรื่องอ่ืนๆ ของสุนทรภู่ โรงพิมพ์ราษฎร์เจริญที่วัดเกาะ พิมพ์เรื่อง จักรๆ วงศ์ๆ เล่มละสลึง 
เป็นที่นิยมอ่านของคนในกรุงและหัวเมือง (ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต, 2524 : 90-91) ความตื่นตัวในการ
อ่านของประชาชนเป็นไปอย่างกว้างขวาง ดังที่ยศ วัชรเสถียร (2506 : 53) บรรยายว่า "พอสิ้นฤดู 
ท านา ทางโรงพิมพ์ก็จะเอาหนังสือบรรทุกเรือจนเพียบแประ แจวไปตามล าคลองสู่ย่านชนบท ภายใน
ไม่ช้าก็แจวเรือเปล่ากลับมาขนเอาไปอีก ท าให้วรรณคดีไทยซึ่งเคยเขียนและอ่านกันเพียงในราชส านัก 
บ้านเจ้านาย และตามวัด ได้ขยายวงออกไปสู่ประชาชนทั่วไป" ปรากฏการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า
การปฏิรูปการศึกษาในรัชกาลที่ 5 นี้ ประสบความส าเร็จอย่างงดงาม มีคนอ่านออกเขียนได้เป็น
จ านวนมาก และขยายตัวอย่างกว้างขวาง 

การล่าอาณานิคมของชาติตะวันตก ท าให้ไทยต้องเปิดประเทศด้วยการท าสนธิสัญญาทางการ
ค้ากับอังกฤษและประเทศอ่ืนๆ ในปี พ.ศ. 2398 นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอารยธรรมตะวันตกก็หลั่งไหล
เข้ามา ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม อันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านรูปแบบเนื้อหาและ
แนวคิดในวรรณกรรมไทย ในรัชกาลที่ 4 แม้อิทธิพลตะวันตกยังไม่ปรากฏชัดในวรรณกรรมไทยแต่
นับว่าเป็นระยะหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างวรรณกรรมรูปแบบเก่าและวรรณกรรมรูปแบบใหม่ จนถึงช่วง
ต้นรัชกาลที่ 5 อิทธิพลวรรณกรรมตะวันตกเริ่มปรากฏชัดเจนขึ้น แต่ยังจัดอยู่ในระยะคลี่คลาย ทั้งนี้
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เพราะรูปแบบ แนวคิด คตินิยมยังคงแบบเดิมเป็นส่วนใหญ่ แม้จะมีข้อเขียนใหม่ๆ และบทความต่างๆ 
ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์อยู่บ้างแต่ก็เป็นส่วนน้อย แต่แนวโน้มที่เห็นชัดคือ ความนิยม เขียนเป็นร้อยแก้ว
มีมากขึ้น นับได้ว่ าวรรณกรรมไทยปัจจุ บันได้ถือก าเนิดขึ้นแล้วในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 

ยุคเริ่มแรก (พ.ศ. 2440 - 2468)  

ที่มาของวรรณกรรมแปลและแปลง วรรณกรรมในช่วงนี้จะอยู่ระหว่างปลายรัชกาลที่ 5  

ถึงสมัยรัชกาลที่ 6 กล่าวทางด้านสังคมจะเห็นว่าสังคมไทยในช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย
และรวดเร็วอันเป็นผลมาจากการปฏิรูประบบต่างๆ ในสังคมช่วงต้นรัชกาลที่ 5 เช่น การสร้างระบบ
ราชการใหม่โดยแบ่งส่วนราชการตามแบบตะวันตก การปฏิรูปการศึกษาด้วยการน าแผนการศึกษา
ด้วยการน าแผนการศึกษาแบบใหม่ ซึ่งเป็นการศึกษาในระบบโรงเรียนที่มีการก าหนดหลักสูตรแน่นอน
มาใช้ มีการยกเลิกระบบไพร่และเลิกทาส ท าให้ประชาชนบางส่วนมีอิสรภาพมีโอกาสศึกษาเล่าเรียน 
และสามารถเปลี่ยนสถานะของตนเองได้ ความเจริญทางด้านการพิมพ์ มีส่วนส่งเสริมความรู้  
ความคิดและวิทยาการสมัยใหม่ และเป็นแหล่งเผยแพร่วรรณกรรมแบบตะวันตกสู่สังคมไทย การส่ง
นักเรียนไปศึกษาต่อต่างประเทศ บุคคลเหล่านี้เมื่อกลับมาต่างก็มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ
ในด้านต่างๆ และรวมไปถึงการน าวรรณกรรมแบบตะวันตกเข้ามาเผยแพร่ในสังคมไทยอีกด้วย 

รัชกาลที่ 6 สภาพสังคมมีลักษณะสืบเนื่องมาจากสมัยรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว แม้จะทรงเป็นกษัตริย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช แต่ในรัชสมัยของพระองค์
สังคมไทยมีลักษณะเป็นประชาธิปไตยยิ่งกว่าสมัยที่ผ่านมา ดังจะเห็นได้จากทรงเปิดโอกาสให้มีการ
เขียนบทความในหนังสือพิมพ์วิพากษ์วิจารณ์ระบบการปกครอง การท างานของข้าราชการตลอดจน
โจมตีพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์   รวมถึงการเรียกร้องให้ใช้รัฐธรรมในการปกครองประเทศได้
อย่างเสรีภาพ ทรงปูพ้ืนฐานการปกครองแบบประชาธิปไตยด้วยการประกาศใช้ พระราชบัญญัติ
ประถมศึกษา พ.ศ. 2464 ส่งผลให้หารศึกษาภาคบังคับในระบบโรงเรียนขายสู่ประชาชนทั่วประเทศ 
ส าหรับการศึกษาในระดับสูงโปรดฯ  ให้ตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีโรงเรียนฝึกหัดอาชีพจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย อีกทั้งทรงสนับสนุนให้พระราชวงศ์ตลอดจนสามัญชนได้ไปศึกษาวิทยาการพัฒนาชีวิต
แก่ประชาชนได้อย่างกว้างขวางและทุกระดับ 

ด้านบันเทิงคดี การแปลบันเทิงคดีหรือที่ยุคนั้นเรียกว่า “เรื่องอ่านเล่น” เริ่มด้วยการแปล
นิทานอีสป งานแปลที่ได้รับความนิยมมากในยุคนี้ได้แก่ นวนิยายเรื่อง ความพยาบาท ซึ่งแม่วัน  
(พระยาสุรินทราชา ) แปลจากเรื่อง เวนเด็ตตา (Vendetta) ของ แมรี ครอ์เลลี่ (Marie Colli) 
ต่อจากนั้น ราม จิตติ (รัชกาลที่ 6) แปลเรื่อง แมลงป่องทอง จาก เดอะ โกลเด้น สคอร์เปี้ยน (The 

Golden Scorpion) ของ แซ็กซ์ โรห์เมอร์ (Sex Rohmor) นกโนรี (หลวงวิลาส ปริวัตร) แปลเรื่อง 
สาวสองพันปี จากเรื่อง ชี (she) ของ เซอร์ไรเดอร์ แฮกการ์ด (Sir Henry Rider Haggard) เป็นต้น 
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ในขณะที่มีการแปลและแปลง บทละคร และนวนิยาย จากวรรณกรรมตะวันตกก็ได้มีการเขียนเรื่อง
อ่านเล่นอย่างท่ีเป็นของไทยเราเองขึ้น เริ่มจาก กรมหลวงพิชิตปรีชากร แต่งเรื่อง สนุกนิ์นึก ครูเหลี่ยม 
(หลงวิลาศปริวัตร) ได้เขียนนวนิยายไทยแท้เรื่องแรกชื่อ ความไม่พยาบาท เรื่องนี้แต่งขึ้นเพ่ือให้คู่กับ
ความพยาบาทของแม่วัน จากนั้นมาได้มีการเขียนนวนิยายไทยที่มีเค้าโครงเรื่องเหมือนนวนิยาย
ตะวันตกท่ีแปลมา เช่น ชุดนิทานของอิน ของนายแก้ว นายขวัญ (รัชกาลที่ 6) แพรด า, ไอ้หน้าผี, ของ
หลวงสารานุประพันธ์ วารุณี ของ กาญจนาคพันธุ์ (ขุนวิจิตร มาตรา) ดาหวัน ของประเสริฐอักษร 
(พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์) 
 ด้านการละคร นอกจากรัชกาลที่ 5 จะทรงริเริ่มแปลงบทละครพูดเรื่อง นินทาสโมสรแล้ว  
ได้เกิดละครแบบใหม่หลายชนิดและเฟ่ืองฟูมากมีทั้ง ละครพูดสลับล า ละครพูดชวนหัว ละครร้อง 
ละครพันทาง ละครดึกด าบรรพ์ ซึ่งละคร 3 แบบหลังเป็นการน า โอเปร่า มาประยุกต์ สิ่งที่ตามมาคือ 
เกิดการเขียนบทละครกนัอย่างคึกคัก (เสถียร จันทิมาธร, 2525 : 70 -71) 
 ด้านสารคดี อิทธิพลตะวันตกท าให้งานเขียนสารคดีมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น การเขียน
ในรูปของจดหมาย บันทึกประจ าวัน บทวิจารณ์  ชีวประวัติ หนังสืออ้างอิง สารคดีต่างๆ เหล่านี้ 
เกิดข้ึนจากความเจริญรุ่งเรืองของกิจการพิมพ์ โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ นอกจากรูปแบบที่เพ่ิมขึ้นแล้ว 
แนวคิดที่ปรากฏในสารคดียังเปลี่ยนไปจากการให้ความรู้หรือข้อเท็จจริงเช่นสารคดีในอดีต มาเป็น
แนวคิดทางสังคมและการเมือง ในลักษณะวิพากษ์วิจารณ์หรือให้ข้อเสนอแนะ เช่น ก.ศ.ร. กุหลาบ ได้
เขียนบทความลงในหนังสือ สยามประเภท (พ.ศ. 2440) นอกจากงานเขียนที่เสนอข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์และประวัติบุคคลส าคัญ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลจากเอกสารต่างประเทศและเอกสาร
เก่าที่หายากแล้ว บทความของเขายังเน้นโลกทัศน์ที่เป็นวิทยาศาสตร์และวิทยาการแผนใหม่คัดค้าน
ความเชื่องมงาย และการหลงใหลในไสยศาสตร์ ประมาณ พ.ศ. 2446 ต.ว.ส.วัณณาโภ (เทียนวรรณ 
วัณณาโภ) ออกหนังสือพิมพ์ ตุลวิภาคพจนกิจ และ ศิริพจนภาค ข้อเขียนในหนังสือทั้ง 2 เล่มมีทั้ง
บทความและค ากลอน ซึ่งล้วนแต่เสนอแนวคิดวิพากษ์วิจารณ์แล้วยังได้เสนอแนะแนวทางแก้ไขใน
เรื่องต่างๆ อีกด้วย เช่น ให้ปรับปรุงเรื่องความเสมอภาคของหญิงชาย การเลิกทาส เลิกบ่อนเบี้ย เลิก
การกินสินบน เสนอให้มีการจัดตั้งศาลยุติธรรม ตั้งธนาคารสร้างโรงเรียน โรงพยาบาล สร้างถนน และ 

ที่ส าคัญคือเสนอให้มีรัฐสภา เป็นต้น 

ด้านร้อยกรอง ถึงแม้วรรณกรรมประเภทร้อยกรองจะเริ่มลดความนิยมมาตั้งแต่สมัยรัชกาล  

ที่ 5 แต่ปรากฏว่าสมัยรัชกาลที่ 6 งานร้อยกรองกลับเพ่ิมจ านวนขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นผู้น าในการแต่งร้อยกรอง อีกทั้งยังส่งเสริมการแปลวรรณกรรมสันสฤตและทรงให้การ
สนับสนุนการประพันธ์ร้องกรองโดยจัดการแข่งขันแต่งโคลงกระทู้ในหนังสือพิมพ์ประตูใหม่  
และเดลิเมล์ เป็นต้น 

แม้ร้อยกรองจะกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งในรัชกาลที่ 6 แต่จะพบว่าร้อยกรองในยุคนี้
เปลี่ยนแปลงไปจากยุคก่อน ทั้งในด้านรูปแบบและเนื้อหา แม้จะยังใช้ฉันทลักษณ์แบบเดิมอยู่แต่ได้ลด
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ความประณีตเคร่งครัดในการใช้ค าศัพท์สูง มาเป็นการใช้ถ้อยค าสามัญง่ายๆ แต่สามารถสื่อความคิด
ไปยังผู้อ่านได้ชัดเจนตรงไปตรงมา ส่วนเนื้อหาในวรรณกรรมประเภทเรื่องเล่า เช่น พระนลค าหลวง 
สามัคคีเภทค าฉันท์ ก็มีขนาดสั้นลง แต่ที่นิยมเขียนและอ่านกันมากขึ้นตามล าดับ คือ ร้อยกรองสั้นๆ  
ที่เน้น “ข้อคิด” หรือ “ความคิด” ซึ่ง ครูเทพ (เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี) เป็นผู้ริเริ่มขึ้น 

ร้อยกรองของครูเทพ เป็นร้อยกรองที่มุ่งแสดงแนวคิดในเชิงวิจารณ์สภาพการเมืองเศรษฐกิจ
และสังคมไทย อีกทั้งครูเทพยังเป็นกวีคนแรกที่น ารูปแบบของเพลงพ้ืนบ้านมาใช้ในการแต่งบทกวีอีก
ด้วย 

ยุครุ่งอรุณ (พ.ศ. 2469 - 2475)  
ที่มาของวรรณกรรมไทยปัจจุบันสมบูรณ์แบบ วรรณกรรมในช่วงนี้ เริ่มตั้งแต่รัชกาลที่ 7  

ขึ้นครองราชย์จนถึงปัจจุบันเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 

สภาพสังคมไทยในช่วงนี้ได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศด้วยการตัดทอนรายจ่าย
ส่งนพระองค์ ตัดงบประมาณของกระทรวงทบวงกรมต่างๆ เกือบทุกกระทรวง นอกจากนี้ยังยุบรวม
หน่วยงาน และปลดข้าราชการออก (เรียกว่า ดุลยภาพ) รวมถึงลดเงินเดือนราชการทั้งพลเรือนและ
ทหาร การด าเนินนโยบายดังกล่าวท าให้งบประมาณแผ่นดินในปี 2469 สมดุลขึ้น ทั้งที่ก่อนหน้านี้
งบประมาณขาดดุลทุกปี 

อย่างไรก็ตาม ปัญหาเศรษฐกิจที่คลี่คลายไปได้ไม่นานนัก เพราะในปี พ.ศ. 2473 ได้เกิด
วิกฤตการณ์ค่าเงินตกต่ าทั่วโลก จึงทรงแก้ปัญหาด้วยการประหยัด ตัดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้ โดยเพ่ิม
อัตราภาษีและจัดตั้งภาษีใหม่ เช่น ภาษีคนต่างด้าว ภาษีที่ดิน ภาษีเงินเดือน ฯลฯ การแก้ปัญหาใน
ครั้งนี้ไม่บังเกิดผลแต่อย่างใด รายได้ของรัฐยังคงตกต่ า เนื่องจากการค้าส่งออกไม่สามารถท ารายได้เข้า
ประเทศได้ เพราะสินค้าของไทยมีราคาแพง และต้องแข่งขันกับสินค้าของประเทศอ่ืนๆ นอกจากการ
จัดเก็บภาษีจะกระทบต่อความเป็นอยู่ของราษฎรแล้ว การตัดงบประมาณด้านเกษตรและคมนาคมท า
ให้การพัฒนาประเทศชะงักงัน ซึ่งเกิดผลกระทบต่อชาวไร่ชาวนาโดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลด
ข้าราชการ ปรากฏว่าส่วนใหญ่ปลดแต่ข้าราชการชั้นผู้น้อย และข้าราชการทหารบกเป็นจ านวนนับ
หมื่นคน ข้าราชการที่ถูกปลดกลายเป็นคนไร้งาน รัฐบาลไม่สามารถหาอาชีพอ่ืนมาทดแทนให้ได้ ความ
ตึงเครียดเหล่านี้เป็นปัจจัยส าคัญที่ผลักดันให้ บุคคลกลุ่มหนึ่งประกอบด้วยทหารบก ทหารเรือ และ
ข้าราชการพลเรือน ในนามของ “คณะราษฎร์” โดยการน าของ พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา  
ท าการปฏิวัติยึดอ านาจการปกครอง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 และเปลี่ยนการปกครองจาก
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตย 

แม้สภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองจะอยู่ในภาวะตึงเครียด แต่วรรณกรรมไทยในยุคนี้กลับมี
พัฒนาการที่สูงมาก วรรณกรรมประเภทร้อยแก้ว ได้เข้ามาแทนที่ร้อยกรองเกือบจะสิ้นเชิง  
วรรณกรรมบันเทิงคดีมีลักษณะเป็นตัวเองมากขึ้น นับได้ว่าเป็นช่วงแบ่งยุคระหว่างวรรณกรรมที่มี
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ลักษณะ “ไทยก่ึงเทศ” กับวรรณกรรมที่มีลักษณะเป็นของไทยเราเอง หนังสือพิมพ์ในยุคนี้ ยังคงเจริญ
เฟ่ืองฟูต่อเนื่องจากรัชกาลก่อน และมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมเกิดพัฒนาการทางวรรณกรรมทั้ง
ประเภทบันเมิงคดีและสารคดี 

มาถึงยุคนี้งานประพันธ์ได้กลายเป็น “อาชีพ” และมีคนจ านวนไม่น้อยยึดอาชีพเป็น 

นักประพันธ์และนักหนังสือพิมพ์ โดยเฉพาะ “ชนชั้นกลาง” ซึ่งหมายถึงสามัญชนที่มีโอกาสได้รับ
การศึกษาในระดับสูงๆได้เจริญเติมโตขึ้นและเข้ามามีบทบาทในสังคมด้านต่างๆ รวมทั้งด้านสร้างสรรค์
วรรณกรรมด้วย นักประพันธ์รุ่นใหม่เหล่านี้ส่วนใหญ่มีความรู้ หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับวิทยาการ
ของตะวันตก ได้เสนอทรรศนะและข้อคิดเห็นต่างๆ เพ่ือผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมผ่าน
งานเขียนเพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณะชน 

นักประพันธ์ส่วนใหญ่ในยุคนี้นอกจากจะมีการศึกษาดี รงความรู้และเป็นนักคิดแล้วยังรวมตัว
กันเป็นกลุ่มเพ่ือท าหนังสือพิมพ์ เช่น หนั งสือพิมพ์ ไทยเขษม มีนักเขียนที่ เป็นผู้ คงแก่เรียน  
มีความรู้ทางอักษรศาสตร์เป็นอย่างดี ได้แก่ เสฐียร โกเศศ, นาคะประทีป, สง่า กาญจนาคพันธุ์, ม.ล.
บุปผา นิมมานเหมินทร์ (ดอกไม้สด) หนังสือพิมพ์ สุภาพบุรุษ เป็นที่รวมของนักเขียนหนุ่มรุ่นใหม่ที่มี
ความคิดทันสมัย นักเขียนในกลุ่มนี้ได้แก่ กุหลาบ สายประดิษฐ์ (ศรีบูรพา) มาลัย ชูพินิจ (แม่อนงค์) 
โชติ แพร่พันธุ์ (ยาขอบ), อบ ไชยวสุ (ฮิวเมอริสต์) การรวมกลุ่มและพบปะสังสรรค์กันของนักเขียน 
เป็นปัจจัยหนึ่งที่ก าหนดทิศทางของการสร้างสรรค์วรรณกรรมในยุคนี้ 

ด้านบันเทิงคดี ในยุคนี้มีลักษณะเด่นกว่ายุคใด เพราะนอกจากจะพัฒนาการเขียนจน
กลายเป็นวรรณกรรมแบบไทยแท้แล้ว ยังเป็นงานเขียนที่เสนอความจริงของชีวิตและสังคมได้อย่าง
สมจริงและฝากข้อคิดไว้กับสังคม โดยมากเป็นงานนักเขียนที่เสนอความจริงของชีวิตและสังคมได้
อย่างสมจริงและฝากข้อคิดไว้กับสังคม โดยมากเป็นงานเขียนของนักเขียนกลุ่มหนุ่มสาว นักเขียน
ส าคัญในสมัยนี้ได้แก่ ศรีบูรพา, ดอกไม้สด, ม.จ. อากาศด าเกิง รพีพัฒน์, ส่ง เทภาสิต  ฯลฯ 

ศรีบูรพา เขียนเรื่อง ลูกผู้ชาย เพ่ือเสนอข้อคิดว่าความเป็นลูกผู้ชายไม่ได้อยู่ที่ชาติก าเนิดหรือ
ยศศักดิ์ แต่อยู่ที่ความมานะบากบั่นในการสร้างตนเองและมีคุณธรรม ซึ่งจะท าให้เขาสามารถเปลี่ยน
สถานะทางสังคมของตนเองจากสามัญชนไปสู่ชนชั้นสูงได้ ในเรื่อง สงครามชีวิต แม้ศรีบูรพาจะได้แรง
บันดาลใจจากนวนิยายของรัสเซียเรื่อง รักของผู้ยากไร้ (Poor People) ของดอสโตเยฟสกี้ 
(Dostoyevsky) แต่เขาก็มีจุดมุ่งหมายที่จะสะท้อนความเลื่อมล้ าต่ าสูงในสังคมไทย สงครามชีวิตจึง
เป็นนวนิยายที่สร้างปรากฏการณ์ใหม่แก่วงวรรณกรรมไทย เป็นนวนิยายที่กล้าวิจารณ์ในปัญหาสังคม
และกล่าวถึงความเสมอภาคของมนุษย์ 

ดอกไม้สด เขียนนวนิยายชีวิตครอบครัว โดยน ารายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่มาใส่ใน
งานเขียน เนื้อหาในนวนิยายของดอกไม้สด จึงคล้ายคลึงกับชีวิตจริงของคนไทยสมัยนั้นมากที่สุด  
นวนิยายเรื่องแรกของดอกไม้สดที่ลงใน ไทยเขษม คือ ศัตรูของเจ้าหล่อน ได้เสนอข้อคิดเรื่องความรัก
ในทรรศนะใหม่ และต่อต้านประเพณีการคลุมถุงชน 
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ม.จ.อากาศด าเกิง รพีพัฒน์ เขียน ละครแห่งชีวิต ซึ่งเป็นนวนิยายประเภทแสดงข้อคิดและ
เป็นนวนิยายไทยเรื่องแรกที่ใช้ฉากต่างประเทศ นวนิยายเรื่องนี้ได้รับการกล่าวขวัญถึงมากเรื่องหนึ่ง 
ได้รับการตีพิมพ์หลายครั้ง และมียอดจ าหน่ายสูงสุด ความนิยมในหมู่ผู้อ่านท าให้นวนิยายเรื่องนี้ได้รับ
การวิจารณ์อย่างจริงจังเป็นครั้งแรกโดย พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ แต่เนื่องจากการวิจารณ์วรรณกรรม
เป็นเรื่องใหม่ จึงท าให้ผู้ประพันธ์ไม่พอใจ ถึงขั้นมีการเขียนโต้ตอบกันในนวนิยายเรื่องนี้ผู้เขียนได้เสนอ
ข้อคิดเชิงปรัชญาชีวิต โดยมองว่า ชีวิตเป็นมายาโลดแล่นไปตามโชคชะตา เปรียบได้ กับละคร ซึ่ง
ประกอบไปด้วยฉากต่างๆ และส่วนใหญ่มักเป็นฉากเศร้านอกจากแนวคิดในการเปรียบเทียบชีวิต
เหมือนกับละครแล้ว ผู้เขียนยังได้เสนอแนวคิดเรื่องความขัดแย้งระหว่างความรักกับการแต่งงานและ
ยังคัดค้านค่านิยมเก่ียวกับการมีภรรยามาก 

ส่ง เทภาสิต เขียนเรื่องสั้น น้ าใจของนรา โดยให้ตัวเอกของเรื่องยินยอมพลีความบริสุทธิ์ของ
เธอแก่หนุ่มคนรักด้วยความสมัครใจ ก่อนจากเขาไปเป็นภรรยาน้อยของชายอ่ืนตามหน้าที่ของ  

ลูกกตัญญู อันเป็นการเสนอทรรศนะว่า ความรักกับการแต่งงานเป็นคนละเรื่องกัน 

ด้านสารคดี ดังได้กล่าวแล้วว่าหนังสือพิมพ์ในยุคนี้เพ่ือเฟ่ืองฟูมาก และมีบทบาทส าคัญในการ
เป็นสื่อกลางให้นักเขียนได้เข้าไปมีส่วนรวมสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน ในเรื่องเกี่ยวกับสังคม
และการเมืองมากขึ้น ได้มีผู้เขียนบทความโจมตีนโยบายการบริหารบ้านเมืองและยังกล้าแสดงความ
คิดเห็นพาดพิงถึงสถาบันกษัตริย์ บทความบางบทเรียกร้องให้มีการตั้งรัฐสภาเพ่ือประชาชนจะได้มี
ส่วนรวมในการปกครองประเทศ  การเคลื่อนไหววิพากษ์วิจารณ์โจมตีรัฐบาลและเรียกร้องการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่ดังจากวงการหนังสือพิมพ์รุนแรงมากขึ้นจนรัฐบาลต้องประกาศเลิก
พระราชบัญญัติว่าด้วยสมุดเอกสารการพิมพ์ พ.ศ. 2465 และประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยสมุด
เอกสารและหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2470 เพ่ือควบคุมหนังสือพิมพ์ (เสถียร จันทิมาธร, 2525 : 133) มีผล
ให้หนังสือพิมพ์ไทยใหม่ ที่ลงพิมพ์บทความ ชื่อ ชีวิตของประเทศ ของ ศรทอง (พระยาศราภัยพิพัฒน์) 
ในปี พ.ศ. 2470 เพ่ือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย และ หนังสือพิมพ์ ศรีกรุง  
ซึ่งตีพิมพ์บทความเรื่อง มนุษยภาพ ของกุหลาบ สายประดิษฐ์ ในปี พ.ศ. 2474 เพ่ือเรียกร้องการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยเช่นเดียวกันถูกปิด และแท่นพิมพ์ถูกล่ามโซ่ 

ด้านร้อยกรอง ในยุคนี้งานร้อยกรองคลายความส าคัญลงมา เพราะนั กเขียนนิยมเลือก 

ร้อยแก้วเป็นสื่อในการแสดงความคิดเห็นของตน จึงไม่มีผลงานร้องกรองแบบฉบับที่มีเนื้อหาขนาด
ยาวดังเช่นสมัยก่อนๆ คงมีแต่บทกวีนิพนธ์ขนาดสั้น ที่แต่งขึ้นเพ่ือแสดงความคิดเห็นที่มีต่อ
สภาพแวดล้อมในบ้านเมือง มากกว่าจะน าเสนอความไพเราะของการใช้ถ้อยค าและโ วหาร เช่น  
ร้อยกรองในยุคก่อน ผู้แต่งร้อยกรองที่ส าคัญในยุคนี้ คือ นายชิต บุรทัต และ เจ้าพระยาธรรม ศักดิ์
มนตรี (ครูเทพ) งานร้อยกรองของนายชิต บุรทัต ยังคงรักษาฉันทลักษณ์ตามแบบฉบับเดิมอย่าง
เคร่งครัดแต่ก็มีขนาดสั้นลง ร้อยกรองที่มีชื่อเสียงคือ สามัคคีเภทค าฉันท์ ส่วนงานของครูเทพ เป็นร้อย
กรองที่มุ่งแสดงความคิดวิพากษ์วิจารณ์สังคมโดยเฉพาะความเห็นเรื่องเศรษฐกิจการเมือง การศึกษา 
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เช่น บทร้อยกรอง ชื่อ รุกเงียบ (พ.ศ. 2471) ครูเทพ ได้วิจารณ์การรุกเงียบของชาวจีนในไทย ซึ่งจะ
เป็นผลร้ายต่อเศรษฐกิจของประเทศ ในบทร้อยกรองชื่อ เป็นตัวเราดีกว่า (พ.ศ.2473) ครูเทพสอน
แนวคิดว่า สังคมไทยควรมีการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ ตามธรรมชาติมากกว่าจะเปลี่ยนแปลงอย่าง
ฉับพลันแบบการปฏิวัติ นอกจากครูเทพจะท าให้ร้อยกรองที่เคยเป็นเพียงเครื่องประเทืองอารมณ์มา
เป็นประเทืองปัญญาแล้ว ยังเป็นผู้ริเริ่มน ารูปแบบของเพลงพ้ืนบ้านมาใช้แต่ง แต่เนื้อหาเป็นการแสดง
ทรรศนะต่อสังคม เช่น บทร้อยกรองเรื่อง ประชาสามัญของเรา (พ.ศ. 2472) ครูเทพ ได้น ารูปแบบ
เพลง “พวงมาลัย” มาใช้แสดงสภาพความเป็นอยู่ในมือของนายทุน ชาวนาต้องทิ้งที่นามาเป็น
กรรมกรตามโรงงานในเมือง ซึ่งครูเทพไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ 

วรรณกรรมยุครุ่งอรุณ มีลักษณะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น หนังสือพิมพ์เข้ามามีบทบาท 

ในการส่งเสริมให้งานประพันธ์ร้อยแก้วทั้งประเภทสารคดี เช่น บทความ บทวิเคราะห์วิจารณ์ และ
บันเทิงคดีอันได้แก่ นวนิยายและเรื่องสั้นที่มีลักษณะไทยแท้ แพร่หลายไปสู่ประชาชนในวงกว้างซึ่ง
งานเหล่านี้มีส่วนให้การศึกษาและเสนอแนวคิดต่างๆ ต่อประชาชน ท าให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์
บ้านเมืองและน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองในที่สุด 

 

วรรณกรรมยุคหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองถึงปัจจุบัน  
 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเกิดข้ึนแล้วนั้น ย่อมมีผลกระทบต่อหลายสิ่งหลายอย่างใน
สังคม วรรณกรรมเป็นหนึ่งในบรรดาหลายสิ่งหลายอย่างที่มีความเปลี่ยนแปลง ความเปลี่ยนในยุคหลัง
การเปลี่ยนแปลงการปกครองนี้เกิดขึ้นทั้งในระดับผู้เขียน ผู้อ่าน และผู้จัดจ าหน่าย ซึ่งสามารถแบ่ง
ออกเป็นยุคต่าง ๆ ดังนี้  

ยุคเริ่มศิลปะเพื่อชีวิตถึงสมัยชาตินิยม (พ.ศ. 2476 - 2488) 
หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้ว ชนชั้นกลางในสังคมไทยมีอ านาจควบคุมเศรษฐกิจ 

การเมือง และสังคม วรรณกรรมส่วนใหญ่ในช่วงเวลานี้จึงสะท้อนภาพของชนชั้นกลางอย่างชัดเจน 

ทั้งสะท้อนภาพความคิดแบบเสรีนิยม เนื่องจากหลักประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นหลังการเปลี่ยนแปลง 
การปกครองนั้นเน้นความเสมอภาคและเสรีภาพของประชาชนเป็นหลัก งานวรรณกรรมแทบทุกชิ้น 
จะปรากฏภาพที่เกิดขึ้นในสังคม เช่น ความคิดเรื่องความเสมอภาคของคนในสังคม ความเสมอภาค
ระหว่างหญิง ชาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวละครผู้หญิง 

ในวรรณกรรมยุคนี้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างชัดเจน เช่น ตัวละคร อนงค์ จากเรื่อง หนึ่ง
ในร้อย ของ ดอกไม้สด ที่มีลักษณะของหญิงตามสมัยไม่ทิ้งคุณสมบัติกุลสตรีไทย แต่ขณะเดียวกันก็มี
บทบาททัดเทียมผู้ชาย มีความมั่นใจในตัวเองสมกับเป็นตัวละครที่เกิดในยุคเสรีภาพอย่างยิ่ง 

วรรณกรรมในระยะนี้สะท้อนความคิดค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงใหม่ แต่บางอย่างก็ขัดกับค่านิยม
เดิมมาก ตัวละครในวรรณกรรมบางเรื่องยังเป็นคุณหลวง และสร้างบรรยากาศเก่าๆ อยู่บ้าง  
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ในนวนิยายรักบางเรื่องแสดงออกให้เห็นการต่อต้านการคลุมถุงชน การขัดขืนต่อประเพณี
โบราณอยู่บ้าง ตลอดจนความขัดแย้งทางการเมือง การต่อสู้เพ่ือประชาธิปไตยอีกด้วย กลวิธีการเขียน
ส่วนใหญ่ในยุคนี้ใช้ลักษณะการสะท้อนภาพสมจริงมากกว่าเป็นเรื่องจินตนิยม  

เหตุการณ์ส าคัญที่มีผลกระทบต่อวงการการวรรณกรรมไทยในช่วงนี้คือ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2484 
ประเทศไทยตกอยู่ในภาวะสงครามมหาเอเชียบูรพา ผลกระทบจากสงครามแผ่วงกว้างเห็นได้ชัด 

ในด้านเศรษฐกิจ เกิดความขาดแคลนไปทั่ว ในด้านการพิมพ์กระดาษมีราคาค่อนข้างแพง 
หนังสือพิมพ์บางเล่มต้องปิดตัวลง เช่น เอกชน สวนอักษร ฯลฯ  

อีกทั้งเหตุการณ์หนึ่งที่กระทบต่อวงการวรรณกรรมไทยคือ ช่วงปี พ .ศ. 2485 วรรณคดี
สมาคมฟ้ืนตัวขึ้นมาใหม่ พร้อมกับลัทธิชาตินิยม และการส่งเสริมวัฒนธรรมและภาษาไทย ของ  
จอมพล ป. พิบูลสงคราม ส่งผลให้เกิดการปรับปรุงตัวอักษรไทย และเกิดการวางหลักเกณฑ์การเขียน
หนังสือไทยใหม่โดยงดใช้สระพยัญชนะที่มีเสียงซ้ ากัน เช่น ฬ ฤ ฤา ภ ฦา ซ ต ฆ ฌ ก าหนดให้เขียน
หนังสือด้วยค าไทยแท้ เช่น ค าว่า พฤกษา เขียนเป็น พรึกสา ค าว่า ฤทธิ์ เขียนเป็น ริด ค าว่า เฒ่า 
เขียนเป็น เธ่า เป็นต้น  

วงการการประพันธ์และหนังสือพิมพ์จึงเกิดความปั่นป่วนอย่างยิ่งเนื่องจากการเปลี่ยน
วัฒนธรรมของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ท าให้บทประพันธ์ งานวรรณกรรมในเวลานั้นจึงจืดชืด อ่าน
ยาก กล่าวได้ว่าภาษาอยู่ในยุค “อักขรวิบัติ” โดยสมบูรณ์ อย่างไรก็ตามแม้ว่าในยุคนี้จะเกิดเหตุการณ์
ที่ล้วนแล้วแต่กระทบต่อวงการวรรณกรรมากมาย แต่ในยุคนี้ยังเกิดนักเขียนกลุ่มหนุ่มสาวขึ้นหลายคน 
และมีบทบาทมากในยุคถัดไป เช่น อิศรา  อมันตกุล  เสนีย์  เสาวพงศ์  วิลาศ  มณีวัติ  อุษณา  เพลิง
ธรรม  สุวัฒน์  วรดิลก  อ.อุดากร เป็นต้น  
 

ยุคกบฏสันติภาพ (พ.ศ.2489-2500) 
ในยุคนี้ถือเป็นยุคหลักสงครามโลกครั้งที่ 2 นักเขียนในยุคนี้แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือกลุ่มหนึ่ง

มีผลงานหนักไปทางเรื่องพาฝันในแนวต่าง ๆ เรียกว่า “ศิลปะเพ่ือศิลปะ” นักเขียนในกลุ่มนี้ได้แก่  
ก.สุรางคนางค์ ที่เปลี่ยนแนวการเขียนมาเป็นเรื่องรักแบบพ่อแง่แม่งอน เช่น เรื่องดอกฟ้าและโดมผู้
จองหอง เขมรินทร์-อินทิรา  บ้านทรายทอง ว.ณ ประมวญมารค เขียนเรื่อง ปริศนา  เจ้าสาวของ
อานนท์ เป็นต้น ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งมีผลงานหนักไปทางเสนอข้อคิดเพ่ือเปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่เป้าหมาย
เดิมที่วางไว้ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง เรียกว่า “ศิลปะเพ่ือชีวิต” นักเขียนในกลุ่มหลังนี้ได้แก่  
ศรีบูรพา เขียนเรื่อง จนกว่าจะพบกันอีก และ และไปข้างหน้า แม่อนงค์ เขียน ทุ่งมหาราช ยังมี
นักเขียนรุ่นใหม่ ๆ อย่าง เสนีย์  เสาวพงศ์ ที่เริ่มเขียนนิยายรักต่างแดนด้วยเรื่อง ชัยชนะของผู้แพ้ และ 
ไม่มีข่าวจากโตเกียว จะเห็นได้ว่าวรรณกรรมในช่วงเวลานี้จึงเป็นเรื่องที่หนักไปทางข้อคิดและ
อุดมการณ์ทางการเมือง การเรียกร้องความเสมอภาคและเสรีภาพเพ่ือเปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่สภาพที่
ดีขึ้น  
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ในปี พ.ศ. 2493 เกิดกลุ่มชมรมนักประพันธ์ที่มีก าลังส าคัญคือ วิลาศ มณีวัติ และประหยัด ศ.
นาคะนาท ชมรมนี้เน้นให้นักเขียนรับผิดชอบต่อผลงานมากยิ่งข้ึน แต่ต่อมาเกิดการกวาดล้างบ้านเมือง 
เรียกว่า “กบฏสันติภาพ” ท าให้ชมรมนี้ต้องสลายตัวไป  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2495 ศรีบูรพา หรือ กุหลาบ  สายประดิษฐ์ ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้า
คณะกรรมการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของหนังสือพิมพ์ไปเจรจากับ มจ.ประสพสุข สุขสวัสดิ์ นายก
สมาคมหนังสือพิมพ์ แห่งประเทศไทยในขณะนั้น เพ่ือขอร้องรัฐบาลให้ยกเลิกระบบเซ็นเซอร์และ
พระราชบัญญัติการพิมพ์ปี 2484 ท าให้กุหลาบ สายประดิษฐ์ ถูกจับกุมตัวในข้อหา “ขบถภายในและ
ภายนอกราชอาณาจักร” เหตุการณ์ในครั้งนี้ท าให้การวรรณกรรมเพ่ือชีวิตชะงักตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา 
อีกท้ังยังไม่มีโอกาสฟ้ืนตัวตลอดยุคการปกครองของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรชัน์    
 

ยุคมืดทางปัญญา (พ.ศ. 2501-2505)  
ช่วงเวลานี้มีเหตุการณ์ส าคัญ คือ การปฏิวัติรัฐประหาร ของ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรั ชน์   

ถึง 2 ครั้งในปี พ.ศ. 2500 – 2501 เหตุการณ์นี้นอกจากจะล้มเลิกสถาบันการเมืองที่มีอยู่อย่างสิ้นเชิง
แล้ว ยังมีผลกระทบต่อวงการวรรณกรรมค่อนข้างมาก ท าให้นักเขียนกลุ่มก้าวหน้าหรือกลุ่มศิลปะเพ่ือ
ชีวิตที่เริ่มสร้างแนวใหม่หลังจากถูกจ ากัดบทบาทในยุคก่อนหน้านี้ ศรีบูรพาต้องลี้ภัยทางการเมืองไป
อยู่ต่างประเทศ และไม่ได้กลับมาประเทศไทยอีกเลยกระทั่งเสียชีวิต ส่วนนักเขียนท่านอ่ืน ๆ เช่น 
เสนีย์  เสาวพงศ์ หันไปเอาดีทางรับราชการในกระทรวงการต่างประเทศและเลิกเขียนหนังสือ  
ลาว ค าหอม เลิกเขียนหนังสือและเปลี่ยนอาชีพไปท าไร่ 

นอกจากเสรีภาพของนักเขียนจะถูกคุมคามแล้ว ด้านหนังสือก็ถูกบั่นทอนเสรีภาพด้วยเช่นกัน 
ดังประกาศของคณะปฏิบัติในยุคนั้นที่กล่าวถึงเสรีภาพของหนังสือพิมพ์ว่า “หนังสือพิมพ์ไม่ต้องผ่าน
การตรวจ แต่ถ้าหนังสือพิมพ์ฉบับใดเสนอข่าวที่ไม่เป็นธรรม เสนอข่าวในท านองเป็นปากเสียงให้
ต่างชาติ หรือพยายามยุยงให้แตกสามัคคีท้ังทางตรงและทางอ้อมจะต้องถูกปราบปรามอย่างเด็ดขาด” 
เหตุผลนี้จึงท าให้หนังสือพิมพ์รวมถึงนิตยสารต้องระมัดระวังมิให้ข้อเขียนไปกระทบกระเทือนต่อ
รัฐบาล 

เมื่อพิจารณาแล้วพบว่ายุคนี้ถือเป็นยุคมืดทางปัญญาอย่างแท้จริง นักเขียนบางคนเรียกยุคนี้
ว่า “ยุคแห่งความเงียบ” เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นส่งผลให้เนื้อหาวรรณกรรมในยุคนี้มีแนวโน้มไป
ทางประเทืองอารมณ์มากกว่าประเทืองปัญญา การพัฒนาหยุดชะงักต่อเนื่องเป็นเวลานานทั้งด้าน
รูปแบบ แนวคิด และเนื้อหา 

การเขียนบันเทิงคดีในยุคนี้ถอยหลังไปสู่แนวการเขียนแบบพาฝันที่เคยนิยมในอดีต การ
ด าเนินเรื่อง และกลวิธีการแต่งส่วนมากมักลอกเลียนและใช้แบบเดียวกันหมด เรียกได้ว่าเป็นยุคของ 
“วรรณกรรมน้ าเน่า” อีกทั้งหนังสือประเภทก าลังภายในยึดครองตลาดหนังสือ เพราะผู้อ่านส่วนใหญ่
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ไม่ต้องการยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมือง งานวรรณกรรมที่ผลิตขึ้นส่วนใหญ่จะเน้นความสะดวกมากกว่า
ความประณีต  

สุชาติ สวัสดิ์ศรี (2518: 29) ได้สรุปลักษณะของวรรณกรรมท่ีเกิดข้ึนในยุคนี้ไว้ 6 ประการ คือ  
1. รกไปด้วยเรื่องผีไร้สาระ 

2. นองไปด้วยเรื่องสัปดน 

3. คาวไปด้วยเรื่องโลกีย์วิสัย  
4. จัดจ้านไปด้วยเรื่องรักบนฟองสบู่  
5. มากไปด้วยเรื่องบู๊ล้างผลาญและการเมืองประเภทปลุกผี 
6. มีบ้างเล็กน้อยที่นักเขียนเริ่มเป็นขบถกับตัวเอง และสังคมท่ีเขามีชีวิตอยู่  
ในด้านร้อยกรองงานแนวเพ่ือชีวิตที่เคยรุ่งเรืองก็หยุดชะงักไปด้วย ช่วงเวลาเดียวกันก็เกิด

ชุมนุมวรรณศิลป์ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ  จัดพิมพ์หนังสือเล่มละบาทออกจ าหน่าย โดยหนังสือ
เล่มละบาทนี้รวมเอาผลงานทั้งเรื่องสั้น และร้อยกรองของสมาชิกมาตีพิมพ์ เช่น อนุสารวรรณศิลป์ 
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เน้นตีพิมพ์กลอนรักหวาน ๆ ที่มีฉันทลักษณ์ถูกต้อง ของประยอม  
ซองทอง  จินตนา  ปิ่นเฉลียว ประมวล  โกมารทัต  ส่วนวรรณศิลป์ของธรรมศาสตร์จะรวบรวมและ
ตีพิมพ์งานของนิภา  บางยี่ขัน  เนาวรัตน์  พงศ์ไพบูลย์ และทวีสุข ทองถาวร เป็นต้น 

ในปี 2505 หนังสือสังคมศาสตร์ปริทัศน์ถือก าเนิดขึ้นครั้งแรก และนับเป็นการปลดแอก 

ฉันทลักษณ์ในการแต่งร้อยกรอง จากบทร้อยกรองชื่อว่า “วักทะเล” ของ อังคาร กัลยาณพงศ์  
เนื่องจากการเขียนที่ไม่ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ท าให้เกิดการวิพากษ์ วิจารณ์ ในขณะเดียวกันมีผู้อ่าน
บางกลุ่มยอมรับว่าร้อยกรองไม่จ าเป็นต้องเคร่งครัดฉันลักษณ์มากนักก็ได้ อีกทั้งเนื้อหาในร้อยกรอง
ของอังคาร กัลยาณพงศ์ ยังสะท้อนภาพความขัดแย้งต่าง ๆในสังคมได้เป็นอย่างดีและยังแสดงการ
เขียนที่ซ่อนสัญลักษณ์ให้ผู้อ่านได้ขบคิดและตีความอีกด้วย  

 

ยุคฉันจึงมาหาความหมาย (พ.ศ.2507 – 2516)   
ประเทศไทยก็เข้าสู่ยุคจอมพลถนอม  กิตติขจร ผู้น าที่น าพาประเทศเข้าสู่เผด็จการอีกครั้ง ท า

ให้ประชาชน นักศึกษา เริ่มรวมพลังเคลื่อนไหวเพ่ือเรียกร้องความเป็นธรรมให้สังคม และเร่งรัดให้
คณะปฏิวัติร่างรัฐธรรมนูญให้เสร็จสิ้น ผู้น าการประท้วงรัฐธรรมนูญในครั้งนี้คือ ธีรยุทธ บุญมี 
จนกระท่ังเกิดเหตุการณ์นองเลือดข้ึนในวันที่ 14 ตุลาคม 2516 ที่เรียกว่า วันมหาวิปโยค  

งานวรรณกรรมในช่วงนี้ส่วนใหญ่เกิดจากการรวมตัวของนักศึกษาสถาบันต่างๆ ต่อเนื่องจาก
การพิมพ์หนังสือเล่มละบาทในยุคก่อนนี้ เกิดชมรม “ปริทัศน์เสวนา” และเวทีแสดงความคิดเห็น 
แสดงความสามารถในการประพันธ์ของคนรุ่นใหม่ ที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของวรรณกรรมทั้งด้าน
รูปแบบ เนื้อหา และกลวิธีการเขียนแบบใหม่ๆ เช่น การเขียนแบบบรรยายกระแสส านึก (Stream of 

Consciousness) การเขียนประเภทกึ่งสัญลักษณ์เหนือจริง (Semi Surrealism) การเขียนแบบ
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บรรยายความรู้สึกแล้วจบแบบหักมุม ดังที่ปรากฏในงานเขียนเช่น คนบนต้นไม้ ของ นิคม รายวา 
ถนนสายที่น าไปสู่ความตายของ ของ วิทยากร  เชียงกูล และ รถไฟเด็กเล่น ของ สุชาติ สวัสดิ์ศรี  

ด้านนวนิยายเริ่มคึกคัก เมื่อมีองค์กรต่างๆ มอบรางวัลนวนิยายดีเด่น เช่น เรือมนุษย์ ของ
กฤษณา  อโศกสิน  จดหมายจากเมืองไทย ของ โบตั๋น  เขาชื่อกานต์ ของ สุวรรณี สุคนธา ได้รับ
รางวัลนวนิยายดีเด่น จากองค์การ สปอ.  วงเวียนชีวิต และ ข้าวนอกนา ของ สีฟ้า ได้รับรางวัล 

นวนิยายดีเด่นจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่านวนิยายที่ได้รับรางวัลส่วน
ใหญ่นั้นจะมีเนื้อหาสะท้อนสังคมทั้งสิ้น 

นักเขียนและนักวิจารณ์ที่มีบทบาทมากในยุคนี้ เช่น วิทยกร เชียงกูล สุชาติ  สวัสดิ์ศรี 
เสกสรร ประเสริฐกุล  ทรงยศ  แววหงส์  วิสา  คัญทัพ  สถาพร  ศรีสัจจัง  พิบูลย์ศักดิ์  ละครพล   
ธีรยุทธ  บุญมี  จิระนันท์  พิตรปรีชา  วาณิช  จรุงกิจอนันต์  เป็นต้น  

  
ยุควรรณกรรมเพื่อประชาชน (พ.ศ. 2517 – ปัจจุบัน)  

 หลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 เรียกได้ว่าเป็น ยุคประชาธิปไตยเบ่งบาน วงการวรรณกรรม
คึกคักอยู่เพียงชั่วขณะ เพราะหลังจากนั้นไม่นานก็เกิดการปฏิรูปการปกครองในวันที่ 6 ตุลาคม 2519 
รัฐบาลของนายธานินทร์ ไกรวิเชียร ปกครองประเทศด้วยนโยบายขวาจัด ออกค าสั่งห้ามประชาชนมี
หนังสือต้องห้าม จ านวน 15 รายการ สภาพเช่นนี้ท าให้วงการวรรณกรรมซบเซาลงทันที นักเขียนใน
ยุคก่อนไม่ว่าจะเป็น เสกสรรค์ ประเสริฐกุล จิระนันท์ พิตรปรีชา เสถียร  จันทิมาธร ชลธิรา  กลัดอยู่ 
ล้วนไม่กล้ากลับมาสร้างสรรค์งานใหม่ บางคนที่ยังยึดอาชีพนักเขียนต้องเปลี่ยนแปลงแนวการเขียน
เลี่ยงการกล่าวโดยตรงไปใช้สัญลักษณ์สื่อความหมายแทน และบางคนหลีกเลี่ยงการใช้ฉากในประเทศ
ไปเขียนเรื่องราวที่ใช้ฉากต่างประเทศแทน  
 จากนั้นเมื่อเกิดรัฐประหารอีกครั้งเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2520 บรรยากาศในวงการ
วรรณกรรมกลับมาสดใสอีกครั้งนักเขียนรุ่นเก่าหายหน้าไปบ้าง แต่ก็ยังเกิดนักเขียนรุ่นใหม่ ๆ เกิดขึ้น
อีกหลายคน  เช่น ชาติ กอบจิตติ  มาลา ค าจันทร์ จ าลอง  ฝั่งชลจิตร ประมวล  มณีโรจน์ เป็นต้น 
การได้ประชาธิปไตยกลับคืนมาแม้เพียงครึ่งใบก็มีผลท าให้วงการวรรณกรรมมีบรรยากาศที่ดีกว่าเดิม
งานวรรณกรรมส่วนใหญ่มีเนื้อหาสะท้อนปัญญาหาสังคมและแสวงหาความยุติธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ของนักอ่านอย่างกว้างขวาง (สายทิพย์ นุกูลกิจ, 2537:6-26)  
 หลักจากการคืนสู่เมืองของนักเขียน นักคิด ปัญญาชน ตามนโยบาย 66/23 หรือที่เรียกอย่าง
เป็นทางการว่า ค าสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 66/2523 เรื่องนโยบายการต่อสู่เพ่ือเอาชนะคอมมิวนิสต์  
งานวรรณกรรมของนักเขียนในยุคคนป่าคืนเมือง ท าให้เกิดการรวมกลุ่มของนักคิด นักเขียน  
ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค นอกจากนี้สถานศึกษาทั้งระดับประถม มัธยม 
และอุดมศึกษา ยังได้ให้ความส าคัญต่อการปลูกฝั่งหรือจุดประกายให้กับนักเขียนรุ่นยุวชนผ่านการจัด
ค่ายวรรณกรรมต่างๆ ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัจจุบันการขยายตัวมากขึ้นของวงวรรณกรรม มีการพัฒนา
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ตามล าดับ เพราะนอกจากจะมีหนังสือที่ผลิตขึ้นด้วยกระดาษแล้ว ในยุคข้อมูลข่าวสารยังมีสื่อ 

สารสนเทศที่ท าให้สามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างสะดวกสบาย แม้แต่การผลิตงานวรรณกรรมก็สามารถท า
ในระบบ “พิมพ์เอง – ขายเอง” ท าให้บทบาทของบรรณาธิการลดลง อีกทั้งยังมีนักเขียนหน้าใหม่ 
ที่มากจากบุคคลในอาชีพอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็น ดารา นักร้อง นักแสดง ก็สามารถเขียนและมีหนังสือเป็น
ของตัวเองและยังมีนักเขียนในโลกออนไลน์เกิดข้ึนอีกเป็นจ านวนมากด้วยเช่นกัน (อริยานุวัตน์ สมาธย
กุล, 2557:62-67) 
 

ปัจจัยที่ท าให้วรรณกรรมไทยเปลี่ยนแปลงสู่ยุคปัจจุบัน 

 เนื่องด้วยวรรณกรรมไทยจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต  สภาพบ้านเมือง สังคม และ
ช่วงเวลาต่าง ๆ ท าให้วรรณกรรมย่อมเกิดความเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยต่าง ๆ  สายทิพย์ นุกูลกิจ
(2537: 52-54) ได้กล่าวถึงปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงกับวรรณกรรมไทย ในหลายๆ 
ด้าน และในที่สุดวรรณกรรมไทยก็ก้าวเข้าสู่ยุคปัจจุบันอย่างเดียว สรุปปัจจัยดังกล่าวมี 7 ประการคือ  

1. การปฏิรูปการศึกษา  
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงปฏิรูปการศึกษาด้วยการ

โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นเป็นครั้งแรกใน พ.ศ. 2414 โรงเรียนพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งให้ 
“โรงเรียนทหารมหาดเล็ก” หรือ “โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ” ซึ่งในครั้งแรกมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
หัดวิชาทหาร ต่อมาได้ขยายและเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนพลเรือน” เพ่ือประโยชน์แก่การฝึกหัด
ข้าราชการทั่วไป และตั้งแต่ พ.ศ. 2427 เป็นต้นมา โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโรงเรียนส าหรับสามัญชนตามวัด
ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพและหัวเมืองและใน พ.ศ. 2435 โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งกระทรวงพระราชบัญญัติ
ประถมศึกษา ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาให้แก่ทวยราษฎร ในสมัยรัชกาลที่ 6 พระองค์ทรงประกาศใช้
พระราชบัญญัติประถมศึกษา ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาให้แก่ทวยราษฎร์และผลของการศึกษาปรากฏ
ให้เห็นชัดเจนในรัชกาลที่ 7 คือ มีผู้รู้หนังสืออ่านออกเขียนได้มากขึ้น ดังนั้นการสร้างสรรค์วรรณกรรม
ซึ่งเดิมจ ากัดอยู่เฉพาะในวังเริ่มขยายตัวสู่สามัญชนมากขึ้น ขณะเดียวกันผู้อ่านวรรณกรรมก็ขยายตัว
กว้างมากขึ้นเช่น อีกทั้งรสนิยมในการอ่านของคนเหล่านี้เปลี่ยนไปจากกลุ่มเดิม พวกเขาต้องการอ่าน
วรรณกรรมที่มีเนื้อหากล่าวถึงสภาพชีวิตในสังคมสมัยใหม่   ผู้เขียนจึงต้องแสวงหารูปแบบการเขียน
และเนื้อหาใหม่ๆ เพ่ือสนองความต้องการของคนอ่านการศึกษาจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงขึ้นกับวรรณกรรมไทย 

2. การส่งนักเรียนไปศึกษาต่างประเทศ  
คนไทยเริ่มเรียนภาษาอังกฤษในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเรียน

มิชชันนารีอเมริกัน ซึ่งเข้ามาตั้งส านักงานอยู่ในกรุงเทพฯ เมื่อ พ.ศ. 2371 ต่อมาได้มีการเรียน
ภาษาอังกฤษกันอย่างแพร่หลายจนถึงขั้นส่งนักเรียนไปศึกษาภาษาและวิชาการในต่างประเทศ
โดยเฉพาะในทวีปยุโรปในรัชกาลต่อๆ มาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงจ้าง
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สตรีชาวต่างประเทศเข้าไปสอนภาษาอังกฤษแก่เจ้าลูกเธอในบรมมหาราชวัง และทรงคัดเลื อก
นักเรียน จ านวน 3 คน ส่งไปศึกษาในทวีปยุโรป ครั้นถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงส่งนักเรียนไปเรียนภาษาอังกฤษที่สิงคโปร์จ านวนหนึ่ง และได้คัดเลือกบางคนส่งต่อไปยังยุโรป 
เมื่อนักเรียนทั้ง 2 รุ่น เรียนประสบความส าเร็จดังพระราชประสงค์ พระองค์จึงทรงส่งพระราชโอรส
ออกไปศึกษาวิชาการในต่างประเทศแทบทุกพระองค์ นอกจากนี้ยังทรงให้โอกาสแก่บุตรข้าราชการ
และสามัญชนในการที่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศ โดยโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนเล่าเรียนหลวง 
(King's scholarship) ให้แก่นักเรียนเหล่านั้น 

ตั้งแต่นั้นมา จึงมีผู้ ไปศึกษาวิชาการยังต่างประเทศเป็นจ านวนมากขึ้น มีทั้งผู้ที่ได้รับ
พระราชทานทุนและผู้ที่ไปศึกษาด้วยทุนส่วนตัว บุคคลเหล่านี้เมื่อกลับมาต่างก็มีบทบาทส าคัญในการ
ปรับปรุงประเทศในด้านต่างๆ อีกทั้งยังเป็นสื่อน าวัฒนธรรมและความคิดแบบตะวันตก รวมทั้งแบบ
แผนวรรณกรรมอย่างให้อันได้แก่ หนังสือพิมพ์ เรื่องสั้น นวนิยาย และละครแบบใหม่มาเผยแพร่ ใน
ประเทศไทย 

3. ความเจริญด้านการพิมพ์และกิจการหนังสือพิมพ์  
จากหลักฐานที่ปรากฏเกี่ยวกับก าเนิดของแท่นพิมพ์ และตัวพิมพ์ภาษาไทยแสดงว่า แท่น

พิมพ์และตัวพิมพ์ไทยเริ่มมีขึ้นครั้งแรก ในประเทศพม่า เมื่อ พ.ศ. 2359 โดยนางแอน จัตสัน (Anne 

H.Judson) และช่างพิมพ์ชื่อ เฮาห์ (Hough) ได้คิดตัวพิมพ์อักษรไทยขึ้น ต่อมาได้ย้ายไปตั้งโรงพิมพ์
เป็นการถาวรของคณะแบบติสด์ขึ้นในเมืองกัลกัตตา  ประเทศอินเดีย 

ครั้นถึง พ.ศ. 2369 แท่นพิมพ์นี้ได้ใช้พิมพ์หนังสือทางคริสต์ศาสนาและได้พิมพ์ต ารา
ไวยากรณ์ไทย ซึ่งร้อยเอกเจมส์ โลว์ (James Low) แต่งขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2371 ต่อมานักสอนศาสนาชื่อ 
โรเบิร์ต เบิร์น (Robert Burn) และ ทอมสัน ได้ซื้อแท่นพิมพ์นี้ไปตั้งที่สิงคโปร์ รับพิมพ์หนังสือไทย 
เมื่อ โรเบิร์ต เบิร์น ถึงแก่กรรม โรงพิมพ์ได้ขายแท่นพิมพ์ให้แก่มิชชันนารีอเมริกันและได้มอบให้หมอ 

บรัดเลย์ (Rev Dan Beach Bradley M.D.) น าเข้ามาในกรุงเทพฯ เมื่อ พ.ศ. 2378 กิจการ
หนังสือพิมพ์ในประเทศไทย เริ่มขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยในปี พ .ศ. 
2387 หมอบรัดเลย์ มิชชันนารีชาวอเมริกันได้ออกหนังสือพิมพ์ชื่อบางกอกรีคอเดอร์ (Bangkok 

Recorder) ซึ่งมีภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เรื่องที่ตีพิมพ์จะเป็นข่าวประกาศแจ้งความและสาระน่ารู้
ต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ด้วยจุดประสงค์จะให้ชาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในประเทศ
ไทย ได้ทราบข่าวความเคลื่อนไหวในต่างประเทศและประเทศของตน หนังสือพิมพ์บางกอกรีคอเดอร์ 
จึงได้รับความนิยมจากผู้อ่านกว้างขวาง 

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโรงพิมพ์หลวงแห่งแรกขึ้นที่ 
วัดบวรนิเวศวิหาร เรียกว่า โรงพิมพ์อักษรพิมพการ และทรงออกหนังสือพิมพ์ เล่มแรกของไทยคือ  
ราชกิจจานุเบกษา ขึ้น ใน พ.ศ. 2401 ทั้งนี้เพ่ือใช้เป็นที่ประกาศข่าวในพระราชส านักและข่าวทั่วไป 

ที่ประชาชนควรทราบ 
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กิจการหนังสือพิมพ์เจริญรุ่งเรืองมากในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วย
ทรงตระหนักดีว่ากิจการพิมพ์เป็นหนทรงส าคัญ ที่จะช่วยส่งเสริมการศึกษาของประชาขน พระองค์จึง
ทรงสนับสนุนการพิมพ์อย่างมาก ประกอบกันประชาชนคนไทยได้รับการศึกษามากขึ้น จึงเห็น
ความส าคัญและสนใจ ในข่าวสารบ้านเมือง อีกทั้งมีนักเรียนไทยเดินทางกลับจากการศึกษาใน
ต่างประเทศหลายคน นักเรียนนอกเหล่านั้นได้ออกหนังสือพิมพ์ เช่น ดรุโณวาท (2417) ข่าวราชการ 
(เดิมชื่อ Court-2418) วชิรญาณวิเศษ (รายสัปดาห์, 2427 - 2437) วชิรญาณ (รายเดือน) ลักวิทยา 
(รายเดือน, 2443 - 2445) ถลกวิทยา (รายเดือน, 2447 - 2450) ทวีปัญญา (รายเดือน, 2447 - 

2450) จีนโนสยามวารศัพท์ (รายวัน, 2450 - 2466) เป็นต้น การที่ทรงให้เสรีภาพในการพิมพ์หนังสือ
อย่างเต็มที่นี่เอง ท าให้มีหนังสือพิมพ์ในรัชกาลนี้มากถึง 54 ฉบับ เป็นรายวัน 14 ฉบับ รายสัปดาห์ 14 

ฉบับ (เป็นภาษาอังกฤษประเภทละ 6 ฉบับ) รายปักษ์ 7 ฉบับ และรายเดือน 19 ฉบับ 

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจการหนังสือพิมพ์เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น 

มีหนังสือพิมพ์ในสมัยนี้ประมาณ 165 ฉบับทั้งภาษาไทย จีน อังกฤษ มีทั้งหนังสือพิมพ์ รายวัน ราย 3 

วัน  รายสัปดาห์ รายสิบวัน รายปักษ์ รายเดือน รายสามเดือน และรายสะดวก หนังสือพิมพ์เหล่านั้น 
ได้แก่ ผดุงวิทยา (รายปักษ์, 2455 - 2458) ศรีกรุง (รายเดือน, 2456 - 2470) ดุสิตสมิต (รายสัปดาห์, 
2461 - 2467) ศัพท์ไทย (รายเดือน, 2464 - 2470) เป็นต้น 

กิจการหนังสือพิมพ์ที่เจริญก้าวหน้าขึ้นตามล าดับนั้น เป็นส่วนส าคัญที่ส่งเสริมให้วรรณกรรม
ตะวันตกเข้ามามีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์วรรณกรรมไทย เนื่องจากหนังสือพิมพ์เป็นสนามให้แก่
วรรณกรรมตะวันตก ทั้งวรรณกรรมสื่อมวลชน เช่น ข่าว บทความ บทสัมภาษณ์ สารคดี และบันเทิง
คดี ทั้งที่เป็นนิทานเรื่องแปล ทั้งนวนิยายและเรื่องสั้น รวมถึงร้อยกรองที่ถอดความจากวรรณกรรม
ต่างชาติ 

4. การส่งเสริมทางด้านการประพันธ์  
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมการประพันธ์

ทั้งร้อยแก้วร้อยกรอง และยังทรงสนับสนุนให้มีการแปลหนังสือจากภาษาต่างประเทศอีกด้วย 
นอกจากพระองค์จะทรงส่งเสริมโดยตรงแล้วยังทรงส่งเสริมการอ่านและการแต่งหนังสือทางอ้อม  
โดยโปรดเกล้าฯ ให้รวมหอพระมณเฑียรธรรมหอพุทธสังคหะหอสมุดวชิรญาณ จัดตั้งเป็นหอสมุด
สาธารณะ เปิดให้ประชาชนได้อ่านหาความรู้และโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเหรียญและประกาศนียบัตรขึ้น
ในนามของหอสมุดวชิรญาณ ส าหรับเป็นรางวัลแก่ผู้แต่ง ผู้เรียบเรียงและผู้แปลหนังสือที่มีประโยชน์
สมควรถือเป็นแบบแผนได้ หรือทรงอนุญาตให้ประทับตราพระราชลัญจกรรูปมังกรคาบแก้ว ลงบน
หนังสือที่คณะกรรมการของโบราณคดีสโมสรเห็นว่าแปลหรือแต่งดีมีคุณค่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงส่งเสริมการประพันธ์ในสมัยของพระองค์โดยการตั้ง สามัคคีสโมสร ทวีปัญญา
สโมสร และ วรรณคดีสโมสร ขึ้นเพ่ือพิจารณาให้รางวัลหนังสือที่ดีทั้งรูปแบบและเนื้อหา และ
ประทับตราพระราชลัญจกรรูปพระพิฆเนศลงบนหนังสือ พระปรีชาสามารถในด้านอักษรศาสตร์และ
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ความสนพระทัยในด้านการประพันธ์ของพระองค์ จึงเป็นมูลเหตุของการรับอิทธิพลวรรณกรรม
ตะวันตกในไทย ด้วยงานพระราชนิพนธ์จ านวนหนึ่งเป็นงานแบบตะวันตกซึ่งมีทั้งเรื่องแปล ดัดแปลง 
และได้เกิดเป็น "การโดยเสด็จพระราชนิยม" ท าให้ขุนนาง ข้าราชการ เจ้านาย ด าเนินตามรอย 

พระยุคลบาท วรรณกรรมในสมัยนี้จึงเจริญรุ่งเรืองมาก 

5. ความต้องการรูปแบบวรรณกรรมท่ีสอดคล้องกับชีวิตจริง  
นโยบายเปิดประเทศและท าประเทศให้ทันสมัยที่เริ่มขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 เป็นผลให้

วัฒนธรรมตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาอย่างรุนแรง วิทยากรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ของตะวันตก ส่งผลให้
วิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนไป การรับอารยธรรมตะวันตกเริ่มจากชนชั้นสูง (เจ้านายและขุนนาง) ของ
สังคมเก่า แล้วจึงแพร่ไปยังสามัญชนโดยผ่านระบบการศึกษาระบบราชการและการคมนาคม 
วิทยาการที่ได้รับมานี้ท าให้คนไทยรุ่นใหม่มีทัศนคติ ค่านิยม และแนวคิดเปลี่ยนแปลงไปจากคนไทยใน
สังคมเก่า มีความคิดท่ีเป็นเหตุเป็นผลและเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้น รสนิยมในการอ่านวรรณกรรมของ
คนรุ่นใหม่จึงเปลี่ยนไป คนเหล่านี้ต้องการวรรณกรรมที่มีเนื้อหาใกล้เคียงความเป็นจริงในชีวิต และใช้
เหตุผลมากข้ึน  

วรรณกรรมประเภทบันเทิงแต่เดิมซึ่งมีรูปแบบเป็นร้อยกรอง เป็นเรื่องเล่าขนาดยาวและ
มักจะเป็นเรื่องราวของชนชั้นสูง ตัวเอกเป็นโอรสกษัตริย์ (ตรีศิลป์ บุญขจร, 2523 : 18) โครงเรื่องของ
เรื่องประเภทนี้ส่วนใหญ่จะคล้ายกัน คือ เจ้าชายมนุษย์เดินทางไปศึกษาวิชาในป่า เมื่อส าเร็จ
การศึกษาแล้ว ขณะเดินทางกลับพบเจ้าหญิงธิดายักษ์ แล้วมักจะได้เจ้าหญิงนั้นหลังจากรบชนะ
กษัตริย์ยักษ์ จนมีค ากลอนว่า "รักลูกสาวยักษาพากันจร แล้วกลับย้อนมาฆ่าพ่อตาตาย" (บุญเหลือ 
เทพยสุวรรณ, 2520 : 69) อันเป็นโครงเรื่องที่ผู้อ่านคาดเดาได้ว่าจะจบลงอย่างไร ซึ่งทรรศนะของผู้
ได้รับการศึกษาเห็นว่าเรื่องจักรๆ วงศ์ๆ เหล่านี้เป็นเรื่องพ้นสมัยคล้ายคลึงกัน ไม่มีอะไรแปลกใหม่และ
ห่างไกลจากวิถีชีวิตของพวกเขา  

คนรุ่นใหม่เหล่านี้จึงหันมานิยมอ่านนิยายแบบใหม่ซึ่ง "อ่านรู้เรื่องราวกันได้ง่าย แม้แต่คนที่มี
ความรู้ทางอักษรศาสตร์ เพียงแต่พออ่านออกเขียนได้และที่เหนืออ่ืนใดนั้น ส่วนมากมีท้องเรื่องอัน
ประกอบขึ้นด้วยเหตุการณ์ที่อาจเกิดในชีวิตจริงได้" (ยศ วัชรเสถียร, 2506 : 146) 

นอกจากคนรุ่นใหม่จะไม่นิยมอ่านเรื่องประเภทจักรๆ วงศ์ แล้ว ความนิยมในค าประพันธ์  
ร้อยกรองก็ได้เสื่อมลงด้วยดังค ากล่าวที่ว่า "กวีนิพนธ์ซึ่งส่วนมากเป็นค ากลอนได้เสื่อมลงไปอย่างแทบ
กล่าวได้ว่า ดิ่งสู่บาดาล มีนิยมก็แต่พวกสูงอายุเท่านั้น พวกหนุ่มสาวแล้วไม่แตะต้องเอาที เดียว"  
(ยศ วัชรเสถียร, 2506 : 111) ดังนั้นวรรณกรรมประเภทร้อยแก้วจึงขยายตัวเพ่ิมขึ้นและเมื่อมีคนอ่าน
จ านวนมากขึ้น คนอ่านก็แยกแยะออกจากกันเป็นหลายเหล่าหลายชั้น มาถึงยุคนี้นักเขียนจะเลือกเอา
ร้อยแก้วเป็นพาหะมากกว่าร้อยกรอง (บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, 2520 : 83) ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า 
เนื้อหาและรูปแบบของวรรณกรรมที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปนั้นเป็นไปเพ่ือให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ผู้คนในขณะนั้นนั่นเอง 
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6. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคม  
การปฏิรูปและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งส าคัญของไทย คือ การปฏิรูปการบริหาร

ราชการแผ่นดิน และการท าให้ประเทศมีความทันสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ทั้งนี้เนื่องจากสังคมไทยในยุคต้นรัตนโกสินทร์ยังอยู่ ในสภาพกึ่งราชอาณาจักรโบราณ โดยมีรูปแบบ
การปกครองแบบตะวันออกบนฐานของอารยธรรมอินเดียและจีน (ลิขิต ธีรเวคิน, 2530 : 187) เมื่อ
เปรียบเทียบกับชาติตะวันตก ซึ่งมีการจัดองค์กรที่ทันสมัยโดยเฉพาะในเรื่องการทหาร วิทยาการ
ในทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว จึงอยู่ในสภาพที่ล้าหลังมาก เพ่ือรับมือกับชาติตะวันตกที่ก าลัง
หลั่งไหลเข้ามา พระองค์จึงเริ่มการปฏิรูปขนานใหญ่โดยโปรดเกล้าฯ ให้ยกเลิกระบบเจ้าเมืองซึ่งสืบ
ทอดทางสายโลหิตมาเป็นแบบผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากกรุงเทพฯ ตั้งกระทรวง  ทบวง กรมขึ้น
รับผิดชอบงานด้านต่างๆ จัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ ปฏิรูประบบสาธารณูปโภค เช่น สร้างถนน  
ขุดคลอง สร้างทางรถไฟ ไฟฟ้า โทรเลข โทรศัพท์ ฯลฯ 

การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 นั้น มีการเตรียมการไว้แล้ว
ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 และได้สานต่อโดยรัชกาลที่ 6 สิ่งที่ตามมากับการปฏิรูปประเทศ เพ่ือความ
ทันสมัย คือ การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของสังคมไทย การเลิกทาสและระบบไพร่ท าให้สังคมไทย
มีลักษณะเสรีมากขึ้น คนมีอิสระในการเลือกอาชีพ ประกอบกับการประกาศพระราชบัญญัติ
ประถมศึกษาในรัชกาลที่ 6 ท าให้การศึกษาได้ขยายตัวสู่ทุกชนชั้นในสังคมไทย ผลผลิตของการปฏิรูป
ทางสังคมท าให้เกิด "ชนชั้นกลาง" ขึ้นในสังคมไทย และชนชั้นกลางนี้เองเข้ามามีบทบาททางการเมือง
และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 7 ชนชั้นกลาง ได้แสดงความต้องการที่จะ
มีส่วนรวมในการแก้ไขปัญหาการบริหารของประเทศโดยเสนอข้อมูลข่าวสาร บทวิพากษ์วิจารณ์ใน
หน้าหนังสือพิมพ์ รูปแบบการเขียนซึ่งแต่เดิมเป็นร้อยกรองไม่อาจใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในข้อเขียน
แสดงความคิดเห็น ดังความเห็นของ บุญเหลือ เทพยสุวรรณ (2520 : 81) ที่ว่า "เมื่อนักเขียนใคร่จะ
แสดงตน แสดงความนึกคิดในด้านใด นักเขียนจะเลือกใช้ร้อยแก้วก่อนใช้ร้อยกรอง" จะเห็นว่างาน
เขียนประเภทสารคดีได้ "เพ่ิมขึ้นทั้งที่ไม่มีผู้ใดตั้งเจตตนจ านงจะให้เป็น เพราะมีการรวมบทความของ
นักเขียนที่มีความส าคัญเป็นเล่มขึ้นบ้าง มีผู้สนใจกับประวัติของนักการเมืองบ้าง แล้วเลยไปให้ความ
สนใจแก่รัฐบุรุษในสมัยก่อนขึ้นมาอีก เป็นลูกโซ่กันไป" นอกจากจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ
ของวรรณกรรมแล้ว เนื้อหาในวรรณกรรมซึ่งแต่เดิมสะท้อนเพียงภาพชนชั้นสูง ก็ได้ขยายวงกว้างออก
ไปสู่ชนชั้นอ่ืนๆ ในสังคม และมีลักษณะตีแผ่นสภาพสังคมอย่างตรงไปตรงมาในแนวสัจนิยม ความ
เปลี่ยนแปลงทางวรรณกรรมดังกล่าวข้างต้น เป็นผลสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง
และสังคมเป็นส าคัญ 

7. อิทธิพลทางด้านเศรษฐกิจและความต้องการของตลาด  
ผลจากการท าสนธิสัญญาเบาริ่ง กับประเทศอังกฤษและประเทศอ่ืนๆ ใน พ.ศ. 2398 ซึ่งตรง

กับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมของประเทศตะวันตก
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ได้หลั่งไหลเข้าสู่ประเทศไทย เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากระบบเศรษฐกิจที่มีการผลิตเพ่ื อ
เพียงพอต่อการยังชีพไปเป็นการผลิตเพ่ือการค้าขาย หรือกลายเป็นเศรษฐกิจแบบตลาด ระบบ
เศรษฐกิจแบบตลาด ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมนี้เปิดโอกาสให้ชนกลุ่มใหม่ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี มี
การศึกษาดีและเป็นคนในสังคมเมืองที่ได้รับรู้วัฒนธรรมสมัยใหม่แบบตะวันตก ได้เขยิบฐานะของตน
มาเป็น ชนชั้นกลาง เป็นชนชั้นที่เข้ามามีบทบาทและอิทธิพลอย่างสูงในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็น  ด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และรวมไปถึงวงวรรณกรรมด้วยไม่ว่าจะในฐานะผู้สร้างหรือผู้เสพ  การ
สร้างสรรค์วรรณกรรม ซึ่งเดิมอยู่ในความอุปถัมภ์ของราชส านักและชนชั้นสูงพระมหากษัตริย์ทรงชุบ
เลี้ยงกวี การสร้างสรรค์ผลงานส่วนใหญ่ของกวีจึงเพ่ือ "ถวายบ าเรอท้าวไท้ธิราชผู้มีบุญ" แม้การเข้ามา
ของแท่นพิมพ์และการก าเนิดขึ้นของหนังสือพิมพ์ จะท าให้วรรณกรรมแผ่กระจายออกไปสู่สามัญชน
มากขึ้น แต่ "จ านวนคนอ่านหนังสือออกยังน้อย วรรณกรรมไทยในระยะนี้ จึงเป็นวรรณกรรมส าหรับ
คนในหมู่เดียวกัน ฐานะทางเศรษฐกิจใกล้เคียงกัน ฐานะทางวิชาการก็เกือบจะเท่ากัน... หนังสือพิมพ์
จึงเป็นเสมือนของใหม่น่าเล่นน่าสนุกมากกว่า" (บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, 2520 : 71) ดังนั้น ในช่วงต้น
งานเขียนจึงยังยึดเป็นอาชีพไม่ได้ นักเขียนส่วนใหญ่จะมีอาชีพอ่ืนประจ าอยู่ การเขียนเรื่องอาจได้ค า
สมนาคุณบ้างเล็กน้อยหรือไม่ได้เลย ผู้ประพันธ์จึงยังมีฐานะเพียงนักประพันธ์สมัครเล่น 

การเกิดขึ้นของส านักพิมพ์หลายแห่งนับแต่ปี พ.ศ. 2470 เป็นต้นมา ท าให้การเขียนหนังสือ
เริ่มที่ลักษณะเป็น "อาชีพ" มากขึ้นเพราะส านักพิมพ์นอกจากซื้อเรื่องของนักเขียนภายนอกแล้ว ยัง
จ าเป็นต้องจ้างนักเขียนประจ า เพ่ือเป็นหลักประกันว่า จะมีเรื่องพิมพ์ออกมาได้อย่างสม่ าเสมอด้วย 
(ยศ วัชรเสถียร, 2520 : 42) และจากสภาพเศรษฐกิจภายหลัง พ.ศ. 2475 ที่สามัญชนมีโอกาส
ประกอบการค้ามากขึ้นระบบการแข่งขันทางการค้า และความสามารถเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตของ
สามัญชนบางส่วน ท าให้วรรณกรรมกลายสภาพเป็นระบบการค้าไปด้วย” (ตรีศิลป์ บุญขจร, 2523 : 
23) เมื่อการเขียนหนังสือกลายเป็นอาชีพอย่างหนึ่งที่สร้างความ “ร่ ารวย” ได้การเขียนหนังสือเพ่ือ
ตามใจ “ตลาด” หรือที่จริงคือ ตามใจนายทุนซึ่งเป็นเจ้าของส านักพิมพ์ ที่มุ่งผลิตวรรณกรรมประเภท 
“ขายดี” เท่านั้น จึงเกิดขึ้นและได้สร้างความคับข้องใจแก่นักเขียนคุณภาพบางส่วน แต่นักเขียน
บางส่วนก็ยินยอมเป็นเครื่องจักรในขบวนการผลิต เพ่ือสนองความต้องการของตลาด อิทธิพลของ
เศรษฐกิจและความต้องการของตลาดจึงมามีบทบาทในการก าหนดรูปแบบ เนื้อหา และแนวคิด 
แทนที่ราชส านักและบุคคลชั้นสูงในสังคมเดิม 

 คลี่คลายขยายตัวของวรรณกรรมจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ชี้ให้เห็นลักษณะส าคัญประการหนึ่ง
ของวรรณกรรม คือ วรรณกรรมของยุคใดย่อมสอดคล้องกันสภาพแวดล้อมทางสังคมในบุคคลนั้นๆ 
หรืออาจกล่าวได้ว่า วรรณกรรมใดๆ ก็ตามไม่เคยเกิดขึ้นในความว่างเปล่า แต่จะเกิดขึ้นท่ามกลาง
สภาวะแวดล้อมอย่างใดอย่างหนึ่งของสังคม การศึกษาความเปลี่ยนแปลงของวรรณกรรม จึงต้อง
พิจารณาควบคู่ไปกับความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ในยุคสมัยที่ผลิ ต
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วรรณกรรมนั้น กล่าวโดยสรุปความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับวรรณกรรมไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ เนื้อหา
หรือแนวคิด เป็นความเปลี่ยนแปลงที่ควบคู่ไปกับพัฒนาการทางสังคมนั่นเอง 
 จากปัจจัยที่ท าให้วรรณกรรมไทยเปลี่ยนแปลงสู่ยุคปัจจุบันทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม สังเกตได้ว่าวรรณกรรมไทยมีความเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน ทั้งด้านเนื้อหาและรูปแบบ  
ดังสรุปได้จากตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างลักษณะวรรณกรรมไทยแบบเดิมกับ
วรรณกรรมไทยปัจจุบันต่อไปนี้  
 

ตารางท่ี 1.1 ความแตกต่างระหว่างลักษณะวรรณกรรมไทยแบบเดิมกับวรรณกรรมไทยปัจจุบัน 

วรรณกรรมไทยแบบเดิม วรรณกรรมไทยปัจจุบัน 

1. มีแนวคิดในการเขียนส่วนใหญ่แบบจินตนิยม
เพราะผู้แต่งมักจะเขียนเรื่องไปตามจินตนาการ
ของของตนโดยไม่ต้องค านึงถึงความเป็นไปได้
หรือไม่    
 

1. มีแนวคิดในการเขียนส่วนใหญ่เป็นแบบ 

สัจนิยมคือพยายามสร้างเรื่องทุกบททุกตอนให้ยืน
อยู่บนความสมจริง วรรณกรรมเรื่องใดมีลักษณะ
สมจริงมากเท่าใด ก็ดูเหมือนจะได้รับยกย่องมาก
ขึ้นเท่านั้น 

2. มีรูปแบบในการเขียนที่ยึดตามธรรมเนียมนิยม
เก่าๆ อย่างแน่นอน เช่น ธรรมเนียมในการเริ่ม
เรื่องด้วยบทไหว้ครู ในตอนท้ายมักบอกชื่อผู้แต่ง  

2. ไม่ยึดธรรมเนียมในการแต่งวรรณกรรม 

แบบใดแบบหนึ่งโดยเฉพาะผู้แต่งมักพยายาม
แสวงหารูปแบบในการเขียนให้กว้างขวางแปลก
ใหม่ออกไปจากเดิมอยู่เสมอทั้งในด้านเนื้อเรื่อง
ศิลปะการแต่ง  

3. เป็นวรรณกรรมที่มุ่งให้คุณค่าทางอารมณ์แก่
ผู้อ่านยิ่งกว่าอย่างอ่ืน แม้จะมีวรรณกรรมหลาย
เรื่องท่ีมุ่งสั่งสอนก็มักสร้างเรื่องให้ผู้อ่านศรัทธา
เลื่อมใสมากกว่าจะให้คุณค่าทางปัญญา 

3. เป็นวรรณกรรมที่มุ่งให้คุณค่าทางด้านปัญญา 
ความคิด ความรอบรู้มากข้ึนวรรณกรรมกลายเป็น
เครื่องมือให้ผู้อ่านหาประสบการณ์ในด้านต่างๆ
ของชีวิตอย่างกว้างขวาง 

4. การด าเนินเรื่องมักค านึงถึงศิลปะในการใช้
ถ้อยค า และอรรถรสของเรื่องเป็นส าคัญโครง
เรื่องเป็นเพียงส่วนประกอบเท่านั้นการเล่นค า
เล่นอักษรให้เกิดความไพเราะจึงเป็นความจ าเป็น
ที่จะต้องพิถีพิถันเป็นพิเศษ 

4. ผู้แต่งเพ่งเล็งที่ศิลปะในการด าเนินเรื่องท่ีเป็น
ส าคัญ โดยยึดความสมจริงตามแนวทาง
วิทยาศาสตร์และจิตวิทยา เป็นส่วนใหญ่ 

5. เนื้อเรื่องมักอยู่ในวงจ ากัด ซ้ าซากวนไปวนมา
โดยทั่วไปกวีนิยมเขียนเรื่องไกลตัวของผู้อ่านส่วน
ใหญ่ เช่น เรื่องราวของกษัตริย์ ยักษ์ เทวดา นรก 
สวรรค์ ฯลฯ 

5. ผู้แต่งนิยมเขียนเรื่องที่อยู่ในสังคมใกล้ตัวเอง
เป็นส่วนใหญ่ ฉะนั้นวรรณกรรมปัจจุบันจึงสนใจ
เกี่ยวกับปัญหาสังคม สภาพบ้านเมืองและสะท้อน
ความเป็นจริงในสังคมออกมาอย่างกว้างขวาง 
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วรรณกรรมไทยแบบเดิม วรรณกรรมไทยปัจจุบัน 

6. กวีมักมีความเชื่อในเรื่องไสยศาสตร์ เวทมนต์ 
คาถา และกรรมเก่า ฉะนั้นวรรณกรรมแบบเดิม
ส่วนมากจึงมักให้ตัวละครยอมจ านนต่อโชคชะตา
อยู่เสมอ   

6. วรรณกรรมปัจจุบันมักด าเนินเรื่องไปตามกฎ
แห่งกรรม ใครท าดีย่อมได้รับผลดี ใครท าชั่วย่อม
ได้รับผลชั่วตอบแทน 

7. การสร้างฉากและบรรยากาศในเรื่องมักเป็นสิ่ง
สมมุติ มุ่งความงดงามและความไพเราะ 

7. การสร้างฉากและบรรยากาศ ยึดหลักความ
สมจริง เป็นส าคัญ 

9. กวีต้องมีสิ่งดลใจให้เกิดอารมณ์กวีก่อนจึงจะ
แต่งวรรณคดี 

9. นักเขียนมักจะตั้งใจจะแต่งหนังสือก่อนแล้ว 

จึงค่อยคิดว่าวัตถุดิบ หรืออารมณ์กวีในภายหลัง 
ที่มา (เตือนใจ พิทักษานุรัตน์, 2556. หน้า 24-25) 
 

นอกจากนี้ ไพลิน รุ้งรัตน์ (2530: 21-29) ได้จ าแนกเนื้อหา และรูปแบบของวรรณกรรมเท่า 

ที่เป็นมาจากอดีตถึงปัจจุบัน โดยจัดเป็นกลุ่ม 3 กลุ่ม ได้แก่  
1. แบบสนองอารมณ์หรือแบบดอกไม้  
งานวรรณกรรมที่มุ่งให้ความพึงพอใจแก่ผู้อ่านเป็นหลัก และรวมไปถึงความพึงใจที่ได้จาก

รูปแบบวิธีการประพันธ์ด้วย ส่วนมากจะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นจากจินตนาการ วรรณกรรมแบบดอกไม้นี้
จ าแนกได้ 2 แบบ คือ  

1.1 แบบดอกไม้หอม ได้แก่งานวรรณกรรมที่เน้นเสริมสร้างอารมณ์ทุกด้านไม่ว่าจะเป็นสุข 
เศร้า หรือขบขัน กล่าวคือ ไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่ผู้อ่าน หรือยั่วยุ มอมเมาให้ผู้อ่านเกิดความผิดพลาด 
บางครั้งวรรณกรรมรูปแบบดอกไม้หอมนี้อาจสอดแทรกเนื้อหาสาระความรู้เล็ก ๆ น้อย  ๆ อันเป็น
คุณค่าแก่งานวรรณกรรม งานวรรณกรรมประเภทนี้มีผู้ อ่านนิยมมาก โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน 
เนื่องจากเป็นวัยทีมีอารมณ์แรง ซึ่งตรงกับจุดแด่นของวรรณกรรมประเภทนี้จะเน้นที่อารมณ์เป็นหลัก  

งานวรรณกรรมประเภทนี้มี 2 ลักษณะคือ ลักษณะเพราะเนื้อหา ได้แก่ งานวรรณกรรมที่
อ่านง่าย บันเทิงอารมณ์ และมีเกร็ดที่เป็นประโยชน์ เช่น งานชุดเรื่องสั้นของ จันทร าไพ ที่เกี่ยวข้อง
กับครองครัวของเธอกับชีวิตในต่างแดนที่เอควาดอร์ ซึ่งจะเล่าถึงพฤติกรรมของเด็กๆ ในครอบครัว 
อ่านแล้วจะได้อารมณ์ร่วมกับพฤติกรรมของตัวละครเหล่านั้น และบางครั้งผู้อ่านจะได้รับบางสิ่งอย่าง
ไม่รู้ตัว เป็นต้นว่า นิสัยของตัวละครที่ควรยึดเป็นแบบอย่าง อีกประเภทหนึ่งคือ ลักษณะเพราะ
รูปแบบ ได้แก่ งานวรรณกรรมที่เน้นกลวิธีในการน าเสนอเป็นส าคัญ มีการหักมุมจบชนิดที่ท าให้ผู้อ่าน
ตกตะลึง คาดไม่ถึง กล่าวคือ มีกลวิธีการน าเสนอที่แพรวพราว บางครั้งผู้เขียนวรรณกรรมประเภทนี้
จะลดความส าคัญของเนื้อหาลง แต่จะให้ผู้อ่านได้รับอารมณ์จากกลวิธีการเขียนแทน  

1.2 แบบดอกไม้พิษ ไก้แก่ งานวรรณกรรมที่มุ่งเน้นไปในทางส่งเสริมความพึงใจแก่ผู้อ่านทุก
ด้านเช่นเดียวกับแบบดอกไม้หอม แต่จะมีความแตกต่างคือวรรณกรรมประเภทนี้จะมีลักษณะมอมเมา 
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ยั่วยุให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกไปในทางท่ีไม่ดีไม่งาม งานวรรณกรรมประเภทนี้จะมุ่งสนองอารมณ์ส่วนตัว
ของผู้เขียนอย่างชัดเจน ผู้เขียนงานประเภทนี้จะค่อนข้างขาดวิจารณญาณ และสติในเรื่องของ
ศีลธรรม แต่เป็นที่น่าสังเกตเก่ียวกับงานเขียนประเภทนี้ว่าจะเป็นงานที่ตีพิมพ์ในหนังสือทั่วไป มีตลาด
ค่อนข้างกว้าง และเป็นที่นิยมของผู้อ่าน เนื่องจากมีเนื้อหาส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ เรื่องการท า
สิ่งชั่วช้า ตลอดจนเรื่องที่ท าให้คนไร้ศีลธรรม ลุ่มหลงอบายมุข เป็นต้น  

2. แบบสะท้อนภาพ หรือแบบกระจกเงา  
งานวรรณกรรมที่มุ่งสะท้อนภาพสังคมที่เป็นจริง ซึ่งปัจจัยส าคัญในการสะท้อน คือ ความคิด

ที่ขึ้นต่อฐานะทางชนชั้นของผู้เขียน  ผู้เขียนส่วนมากจะเขียนเรื่องเกี่ยวกับชนชั้นของตนเอง เพราะ
เป็นเรื่องที่ผู้เขียนใกล้ชิดและรู้จักดี ท าให้ถ่ายทอดได้อย่างชัดเจน แต่บางครั้งผู้เขียนบางคนอาจจะ
เขียนเรื่องราวข้ามชนชั้นได้ วรรณกรรมแบบกระจกเงาแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่  

2.1 แบบกระจกเงาคนชั้นสูง คือ งานวรรณกรรมที่สะท้อนภาพการด ารงชีวิตของชนชั้นสูง
ทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นการเสพสุข การมีฐานะ มียศศักดิ์ มีอ านาจ และมีทรัพย์สินเงินทอง โดยงาน
เขียนที่สะท้อนภาพสังคมชั้นสูงที่แสดงออกในวรรณกรรมจะมี 2 ลักษณะ คือ สะท้อนภาพชีวิตใน 

ราชส านัก หรือราชวงศ์ในอดีต เช่น งานที่สะท้อนภาพคนชั้นสูงได้อย่างงดงามทั้งรายละเอียด และ
กลวิธีการน าเสนอ จนท าให้ผู้อ่านเห็นภาพในราชส านักด้วยความชื่นชม ในเรื่อง สี่แผ่นดิน ของ ม.ร.ว.  
คึกฤทธิ์  ปราโมทย์  เป็นต้น  
 ในบางครั้งวรรณกรรมที่สะท้อนภาพคนชั้นสูงอาจน าเสนอสภพาการด ารงชีวิตในแง่มุมที่
อัปลักษณ์ เพราะสภาพสังคมในปัจจุบันไม่เอ้ืออ านวยต่อการเขียนอย่างเป็นอิสรเสรี เช่น เรื่อง ละคร
แห่งชีวิต ของ ม.จ. อากาศด าเกิง รพีพัฒน์  และเรื่อง บ้านทรายทอง ของ ก.สุรางค์นางค์ ที่มีตัวละคร
บางตัวมีเชื้อสายศักดินา แต่มีความประพฤติไม่ดี อิจฉาริษยา  
 นอกจากนี้วรรณกรรมที่สะท้อนภาพสังคมชั้นสูงยังมีอีกลักษณะหนึ่งคือ วรรณกรรมที่สะท้อน
ภาพชีวิต ผู้ดีใหม่ กล่าวคือ การสะท้อนภาพชีวิตของคนกลุ่มหนึ่งที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคมสูง
กว่าประชาชนทั่วไป ส่วนใหญ่มักเป็นกลุ่มคนเชื้อสายจีน และบางครั้งอาจเป็นผู้ที่มีเชื้อสายในราช
ส านัก โดยการสะท้อนภาพชีวิตผู้ดีใหม่ผ่านทางวรรณกรรมนี้จะมีทั้งการสะท้อนเพียงบางแง่มุม เน้น
ไปในเรื่องพาฝัน และการสะท้อนเนื้อแท้ของผู้ดีใหม่ อาจเป็นความโลภ ความหลง ความไม่เคยพอ 
ความทะเยอทะยาน นักเขียนที่มักสะท้อนภาพเหล่านี้ได้ดี เช่น กฤษณา อโศกสิน โดยส่วนมากจะ
เขียนสะท้อนภาพครอบครัวที่ล้มเหลว อย่างในเรื่อง น้ าเซาะทราย เป็นต้น  
 2.2 แบบกระจกเงาคนชั้นกลาง คือ กลุ่มคนที่พอมีกิน มีใช้แต่ไม่ถึงกับร่ ารวย และไม่ขาด
แคลน ทั้งนี้รวมไปถึงพวกปัญญาชนด้วย งานวรรณกรรมสะท้อนชีวิตของชนชั้นกลางนี้ผู้เขียนมัก
สะท้อนภาพสังคมในหลายลักษณะไม่ว่าจะเป็นการสะท้อนปัญหาความรักและครอบครัวของชนชั้น
กลาง บางครั้งถ่ายทอดมาจากประสบการณ์ของผู้เขียนเอง ส่วนมากจะถ่ายทอดออกเป็นวรรณกรรม
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ประเภทนวนิยาย อีกทั้งยังพบว่ามีการเขียนสะท้อนแนวความคิดในการด ารงชีวิตของชนชั้นกลาง  
ซึ่งส่วนใหญ่แล้วงานประเภทนี้มักผลิตโดยปัญญาชน  
 2.3 แบบกระจกเงาของผู้ใช้แรงงาน เป็นวรรณกรรมที่มุ่งสะท้อนปัญหาต่างๆ ของผู้ใช้
แรงงานระดับล่างสุดของสังคม ไม่ว่าจะเป็นผู้ยากไร้ ท างานหนัก และมีชีวิตที่แร้นแค้น อดอยาก ส่วน
ใหญ่แล้วงานวรรณกรรมประเภทนี้จะถูกเขียนสะท้อนออกมาโดยชนชั้นอ่ืนมากกว่าชนชั้นผู้ใช้แรงงาน 
กล่าวคือ ผู้เขียนวรรณกรรมประเภทนี้มักเป็นกลุ่มชนชั้นกลาง เนื่องจากกลุ่มชนชั้นผู้ใช้แรงงานไม่อยู่
ในสถานะผู้สะท้อนชีวิตตนเองได้ แต่ปัญญาชนเป็นกลุ่มที่มองเห็นปัญหาต่าง ๆ และท าหน้าที่สะท้อน
สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นผ่านงานวรรณกรรมแนวสังคมนิยม  
 3. แบบช้ีน าหรือแบบโคมไฟ  

งานวรรณกรรมรูปแบบนี้ถือได้ว่ามีน้อยที่สุดในลักษณะที่กล่าวมาทั้งหมดเนื่องจากงาน
วรรณกรรมแบบชี้น านี้เป็นงานที่ต้องใช้รูปแบบศิลปะที่ซับซ้อนกว่าแบบอ่ืน ๆ ในปัจจุบันนักเขียน
ส่วนมากพยายามสร้างสรรค์งานที่มีลักษณะสะท้อนภาพ ควบคู่ไปกับการชี้น า โดยพยายามให้ลักษณะ
การชี้น าไม่โดดเด่นมากจนท าให้ผู้อ่านรู้สึกว่าถูกสั่งสอนหรือถูกชี้น า งานวรรณกรรมลักษณะนี้อาจแบ่ง
ได้ 2 ลักษณะ  

3.1 ลักษณะชี้น าอย่างมีเป้าหมายทางการเมือง ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงหลังเหตุการณ์ 14 
ตุลาคม 2516 – 6 ตุลาคม 2519 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่วรรณกรรมลักษณะชี้น าทางการเมืองมีความ
เปิดเผยมาก เนื่องจากมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและการเมืองค่อนข้างชัดเจน เช่น ก่อนไปสู่
ภูเขา ของ สถาพร  ศรีสัจจัง งูกินนา ของ วัฒน์ วรรลยางกูร และ จารึกบนหนังสือ ของ สุรชัย  จันทิ
มาธร  

3.2 ลักษณะชี้น าทั่วไป การชี้น าทั่วไปนี้ส่วนใหญ่เกิดจากนักเขียนบางกลุ่มพยายามลด
ช่องว่างในสังคมที่เกิดจากความแตกแยก ความเหลื่อมล้ าระหว่างผู้คน โดยการเขียนวรรณกรรมชี้ ให้
ผู้อ่านเห็นสภาพสังคมที่เป็นจริง บางครั้งอาจเป็นการสอน หรือจูงใจผู้อ่านไปในทิศทางที่ผู้เขียน
ต้องการ เช่น สร้อยเส้นนั้น ของ ศิริพร หนูแก้วขวัญ ที่มีเนื้อหาชี้ให้เห็นคุณค่าของการใช้แรงงาน  
บ่าแบกและแอกอ้ึง ของ เหลือง ฝ้ายค า ที่มีเนื้อหาชี้ให้เห็นการไม่ยอมอยู่ใต้แอกของการขูดรีดของ
ประชาชน 

เมื่อพิจารณารูปแบบและเนื้อหาของวรรณกรรมที่กล่าวไปแล้วนั้น พบว่าทั้ง 3 รูปแบบ  
มีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ งานวรรณกรรมแบบสนองอารมณ์หรือแบบดอกไม้ถือเป็นบันไดขั้นแรก
ของการสร้างสรรค์วรรณกรรม นักเขียนส่วนใหญ่มักเริ่มด้วยการเขียนรูปแบบนี้ จากนั้นเมื่อผู้เขียนเริ่ม
เข้าใจโลก เข้าใจชีวิตมากขึ้นจะสามารถก้าวไปสู่บันไดขั้นที่ของคือการเขียนวรรณกรรมแบบสะท้อน
สังคม หรือแบบกระจกเงา ซึ่งถือเป็นวรรณกรรมที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างนักเขียนและสังคมได้
ชัดเจน จากนั้นเมื่อนักเขียนมองเห็นปัญหาต่าง ๆ ในสังคม ก็จะส่งผลให้เกิดวรรณกรรมแบบชี้น าหรือ
แบบโคมไฟต่อไป  



43 

 

สรุป  
 พัฒนาการของวรรณกรรมไทยปัจจุบันที่กล่าวไปข้างต้นจะแบ่งเป็น 2 ช่วงกว้าง ๆ คือ  
ยุคบุกเบิกจนถึงเปลี่ยนแปลงการปกครอง และยุคหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองถึงปัจจุบัน ซึ่งในทั้ง
สองยุคนั้นจะประกอบไปด้วยรายละเอียดปลีกย่อยของแต่ละยุคเพ่ือให้ผู้ อ่านได้มองเห็นภาพ
พัฒนาการของวรรณกรรมไทยปัจจุบันชัดเจนยิ่งขึ้น จะเห็นได้ว่าช่วงเวลาต่าง ๆ ของวรรณกรรมจะมี
ความสัมพันธ์กับเหตุการณ์ต่าง ๆ ในบ้านเมือง เหตุการณ์ทางการเมืองทั้งสงบสุข และช่วงแห่งความ
ขัดแย้ง นักเขียนในแต่ละยุคก็เช่นเดียวกันที่ล้วนมีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ไม่มากก็น้อย
ดังนั้นการจะศึกษาพัฒนาการของวรรณกรรมไทยปัจจุบันนั้น ผู้อ่านจึงไม่สามารถปฏิเสธการเรียนรู้
เกี่ยวกับสภาพสังคมในแต่ละช่วงเวลาด้วย 

 นอกจากพัฒนาการตามช่วงเวลาแล้ว ผู้อ่านยังต้องศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ท าให้วรรณกรรม
ไทยเปลี่ยนแปลงสู่ยุคปัจจุบันซึ่งประกอบไปด้วยการปฏิรูปการศึกษา ความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีการพิมพ์ การส่งเสริมทางด้านการประพันธ์ รวมไปถึงสภาพเศรษฐกิจและความต้องการ
ของตลาด ปัจจัยทั้งหลายล้วนส่งผลต่อรูปแบบการเขียนที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน 

 

แบบฝึกหัด 

1. ลักษณะของวรรณกรรม “ไทยก่ึงเทศ” เกิดขึ้นในยุคใด และมีลักษณะอย่างไร   
2. ความเปลี่ยนแปลงด้านการปกครองที่ส่งผลการงานวรรณกรรมอย่างไร จงอธิบาย 

3. จงอธิบายลักษณะของวรรณกรรมที่เกิดข้ึนในยุคมืดทางปัญญา 

4. “พอสิ้นฤดูท านา ทางโรงพิมพ์ก็จะเอาหนังสือบรรทุกเรือจนเพียบแประ แจวไปตามคลองสู่ย่าน 

   ชนบท ภายในไม่ช้าก็แจวเรือเปล่ากลับมาขนเอาไปอีก...” จงแสดงความคิดเห็นต่อข้อความข้างต้น 

   อย่างกว้างขวาง 
5. จงยกตัวอย่างวรรณกรรมแบบดอกไม้ แบบกระจกเงา และแบบชี้น า อย่างละ 1 เรื่อง พร้อมทั้ง 
   อธิบายและยกตัวอย่างประกอบพอสังเขป 

6. นักศึกษามีความเห็นอย่างไร ที่มีการกล่าวว่า “ลักษณะเนื้อหาวรรณกรรมแบบชี้น าหรือแบบโคมไฟ 

   เป็นการเขียนที่ค่อนข้างยาก”  
7. วรรณกรรมยุคบุกเบิกถึงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง มีลักษณะเด่นอย่างไร  
8. วรรณกรรมแปลในยุคเริ่มต้นมีเรื่องอะไรบ้าง ใครเป็นผู้แต่ง และผู้แปล  
9. กุหลาบ สายประดิษฐ์ มีความส าคัญอย่างไรต่อวงการวรรณกรรมไทย  
10. จงอธิบายความเปลี่ยนแปลงของวรรณกรรมในยุคจอมพล ป. พิบูลสงคราม  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 3 

เรื่องสั้นและนวนิยาย 

 

หัวข้อเนื้อหา  
 1. เรื่องสั้น 

  1.1 ความเป็นมาของเรื่องสั้น 

  1.2 องค์ประกอบของเรื่องสั้น 

  1.3 แนวการอ่านและการพิจารณาประเมินค่าเรื่องสั้น 

 2. นวนิยาย 

  2.1 ความเป็นมาของนวนิยาย 

  2.2 องค์ประกอบของนวนิยาย 

  2.3 การแบ่งชนิดของนวนิยาย 

  2.4 แนวการอ่านและประเมินค่านวนิยาย 

 

วัตถุประสงค์  
เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทเรียนนี้แล้วสามารถ 

 1. อธิบายความเป็นมาของเรื่องสั้นและนวนิยายได้  
2. บอกองค์ประกอบของเรื่องสั้นและนวนิยายได้  
3. เปรียบเทียบความแตกต่างของเรื่องสั้นและนวนิยายได้  
4. อภิปรายเกี่ยวกับคุณค่าจากการอ่านเรื่องสั้นและนวนิยายได้  

 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน  
 1. บรรยายและยกตัวอย่างประกอบ  
 2. นักศึกษาอ่านเรื่องสั้นที่ก าหนดให้ 1 เรื่อง และเลือกอ่านตามความสนใจ 1 เรื่อง  

3. ฝึกวิเคราะห์องค์ประกอบของเรื่องสั้นและนวนิยาย 

4. นักศึกษาแบ่งกลุ่มอภิปรายเกี่ยวกับคุณค่าที่ได้รับจากเรื่องสั้นและนวนิยาย 

5. นักศึกษาน าเสนอผลการอภิปรายหน้าชั้นเรียน   
6. นักศึกษาตอบค าถามท้ายบท   
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สื่อการเรียนการสอน  
1. เอกสารประกอบการสอนวิชาวรรณกรรมไทยปัจจุบัน บทที่ 3  

2. power point “บทที่ 3 เรื่องสั้นและนวนิยาย” 

3. เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องฉายวิชวลไลเซอร์  
4. ตัวอย่างเรื่องสั้นและนวนิยาย   

 

การวัดและประเมินผล  
 1. การสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน  

2. การตรวจค าถามท้ายบท และการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม  
3. การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการตอบค าถาม ร่วมอภิปราย หรือแสดงความคิดเห็น  
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บทท่ี 3 

เรื่องสั้นและนวนิยาย 

 
 บันเทิงคดี (Fiction) จัดเป็นเรื่องที่สมมุติขึ้น หรือเรื่องที่ใช้จินตนาการสร้างสรรค์ขึ้นโดยยึด
หลักความสมจริงให้มากที่สุด ในภาษาไทยมีผู้ใช้ว่าบันเทิงคดีบ้าง เรื่องสมมติบ้าง เรื่องเริงรมย์บ้าง
หรือบางคนเรียกว่าเรื่องอ่านเล่าก็มี โดยมีขอบข่ายรวมไปถึงกับนวนิยาย (Novel) และเรื่องสั้น (short 

story) เป็นต้น ซึ่งเรื่องบันเทิงคดีนั้นมีความเป็นมาอันยาวนานทั้งนวนิยายและเรื่องสั้น การศึกษา
ประวัติความเป็นมาของวรรณกรรมท้ังสองประเภทนั้นจะท าให้ผู้ศึกษาเข้าใจและเกิดมโนภาพที่ชัดเจน
ยิ่งขึ้น  
 

ประวัติความเป็นมาเรื่องสั้น 

เรื่องสั้นก็คือวรรณกรรมประเภทหนึ่งที่มีลักษณะบรรยายหรือเล่าเรื่องที่มีความยาวจ ากัด 
การเล่าเรื่องเป็นสิ่งที่มนุษย์กระท ากันมาตั้งแต่ดึกด าบรรพ์ก่อนสมัยที่เกิดมีหนังสือเพ่ือบันทึกเรื่องที่ให้
อยู่ในลักษณะถาวรเสียอีก คนในสมัยโบราณมีเรื่องที่จะเล่ากันฟังมากมาย และมีเวลาว่างมากพอที่จะ
ใช้ในการเล่า เพราะจังหวะของชีวิตไม่รวดเร็ว  บีบรัดเหมือนในเวลานี้  เรื่องที่คนโบราณเล่ากันก็คงมี
เรื่องที่เกี่ยวกับพฤติการณ์ประจ าวันเฉพาะตนและครอบครัวของตนเป็นเบื้องต้น ต่อมามีผู้ที่มีความ
สันทัดจัดเจนหรือเรียกว่าผู้มีศิลปะในการเล่าก็อาจได้รับการยกย่องว่าฝีมือในด้านนี้เป็นพิเศษ และ
ได้รับมอบหน้าที่ให้เล่าเรื่องอะไรต่ออะไรให้คนอ่ืนในเผ่าชนด้วยกันฟัง จึงเกิดความจ าเป็นที่จะต้อง
ขยายวงเรื่องที่เล่าออกไปถึงเรื่องอิทธิฤทธิ์ของเทวดา หรือภูตผีปีศาจที่เป็นความเชื่อถือของชนเผ่านั้น
หรือมิฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เป็นนิทานเปรียบเทียบ คติสอนใจ นิทานหรือนิยายเหล่านี้ แต่แรกก็มักจะ
เป็นเรื่องสั้นจบในตัวเอง เพราะถ้ายืดยาวนักจะไม่ทันอกทันใจผู้ฟัง นิทานเก่าแก่เช่นนี้มีอยู่มากมายใน
ทุกชาติทุกภาษาเช่น นิยายเรื่องสองพ่ีน้องในวรรณคดีอียิปต์ ซึ่งเกิดก่อนคริสตวรรษตั้งสามพันปี ชาด
ดกนิทานอีสปและนิยายในปัญจคันตระ นิทานต่างๆ ในคัมภีร์ใบเบิ้ลภาคเดิม และนิยายอุปมาใน
คัมภีร์ใบเบิ้ลภาคใหม่ ประวัตินักบุญต่างๆ ในคริสต์ศาสนา นิยายต่างๆในอาหรับราตรีและเดคาเม
รอน โดยนัยอันกว้าง นิทานและนิยายเหล่านี้ถือว่าเป็นเรื่องสั้นได้ทั้งนั้น แต่ค าว่า short story ในสมัย
นี้มีความหมายเฉพาะมิได้หมายความเพียงว่า เรื่องเล่าที่มีขนาดสั้นเท่านั้น หากหมายถึงวรรณคดีมี
ความยาวจ ากัด อันมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว โดยนัยนี้มีนิยายขนาดสั้นมิได้ เป็นเรื่อง สั้นไปหมดทุก
เรื่อง 



48 

ลักษณะการเขียนเรื่องสั้น เริ่มต้นที่ประเทศอังกฤษ เพราะอังกฤษเป็นชาติที่รุ่งเรืองมานาน  
มีขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีและภาษาประจ าชาติ ซึ่งเป็นปัจจัยให้งานทางวรรณกรรมของอังกฤษ
เจริญก้าวหน้าตามล าดับ 

เรื่องสั้นในอังกฤษมีขึ้นครั้งแรกในสมัย Anglo Saxon ในศตวรรษที่ 10 เรื่องสั้นเรื่องแรกของ
อังกฤษคือ Brickling Homilies  

เรื่องสั้นดังกล่าวเป็นเรื่องเกี่ยวกับชายหนุ่มที่ร่ ารวยคนหนึ่งความเสียใจที่เพ่ือนของตนได้ตาย
จากไป ท าให้ชายหนุ่มผู้นี้เดินทางออกจากประเทศของตนเป็นเวลานาน อย่างไรก็ดีเขาก็ยังไม่มี
ความสุขอยู่นั้นเอง ท้ายที่สุดเขาเดินทางกลับประเทศของตน การกลับมาครั้งนี้เขาได้เห็นหลุมฝังศพใน
ที่ต่างๆ ท าให้เขาได้คิดว่าว่าเขาคืออะไรกันแน่ เขาเห็นชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่น่าอภิรมย์ จึงท าให้เขาหมด
ความทุกข์โทมนัสที่เขาอยู่เป็นเวลานาน เพราะเขารู้ว่า ซากกระดูกหรือหนอนที่เกาะศพอยู่นั้น  
ก็คือตัวเขาเองในเมื่อร่างกายของเขาหาชีวิตไม่แน่แล้วยังไม่มีความสุขอยู่นั้นเอง ท้ายที่สุดต้องเดินทาง
กลับประเทศของตน การกลับมาครั้งนี้เขาได้เห็นหลุมฝังศพในที่ต่างๆ ท าให้เขาได้คติว่าเขาคืออะไร
แน่ เขาเห็นว่าชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่น่าอภิรมย์ จึงท าให้เขาหมดความทุกข์โทมนัสที่เขามีอยู่เป็นเวลานาน 
เพราะเขารู้ว่า ซากกระดูกหรือหนอนที่เกาะศพอยู่นั้น ก็คือตัวเขาเองในเมื่อร่างกายของเขาหาชีวิตไม่
แล้ว เนื้อหนังมังสาที่มีอยู่ก็จะเหี่ยวแห้งไป ดังนั้นความตายจึงไม่ทิ้งความเพริศพริ้งให้ประจักษ์อยู่เลย 
จากคติอันนี้เอง ความเศร้าโศกจึงได้เหือดหายไปจากจิตใจของเขา ถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นได้ว่าเป็นงาน
เขียนที่มุ่งสั่งโดยแท้ 

หลังจากนั้นเรื่องสั้นของอังกฤษจึงได้มีพัฒนาการไปอย่างช้าๆ จนถึงสมัยของพระนาง 
อลิซาเบซ ขึ้นครองราชย์จึงได้มีการพิมพ์เรื่องต่างๆ จากเครื่องพิมพ์และประมาณศตวรรษที่ 19  

เรื่องสั้นเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็วแพร่หลายไปยังประเทศอ่ืนๆ โดยเฉพาะในอเมริกานั้นดูเหมือนว่าจะ
เจริญยิ่งกว่าชาติใดๆ แม้แต่อังกฤษเองด้วยซ้ าไป 

ในอเมริกานั้น ชีวิตของคนอเมริกันเต็มไปด้วยความหลากหลาย ตั้งแต่การบุกเบิกดินแดนที่
เต็มที่ไปด้วยความผจญภัย ปัญหาร้อยแปดของคนต่างผิว ต่างศาสนา ต่างวัฒนธรรมที่จ าเป็นจะต้อง
มาอยู่ในสังคมเดียวกัน รวมทั้งสงครามเพ่ือเอกราชและสงครามระหว่างฝ่ายเหนือกับใต้ ท าให้อเมริกา
เป็นขุมมหาศาลแห่งนิยายและเรื่องเล่า 

ในอเมริกา ถือว่าเรื่องสั้นเป็นงานใหม่ทางวรรณกรรม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าเรื่องสั้นเป็นส่วน
หนึ่งของความเคลื่อนไหวทางด้านโรแมนติกในต้นศตวรรษที่ 19 และชาวอเมริกันเห็นว่าการเขียน
เรื่องสั้นนั้นเหมาะสมกันสถานการณ์ใหม่ของประเทศตนที่ก าลังตื่นตัว 

มีผู้กล่าวว่าเรื่อง Rip Van winkle ผลงานของ Washington Irving ซึ่งลงพิมพ์ในปี ค.ศ. 
1819 - 1820 อาจถือว่าเป็นเรื่องสั้นเรื่องแรกของอเมริกา แต่คนที่โด่งดังในเชิงแต่งและวงทฤษฎีเกี่ยง
กับเรื่องสั้นให้ปรากฏในตอนแรกๆ (ประมาณ ค.ศ. 1832) นั้น น่าจะได้แก่ Edgar Allen Poe และ 
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Nathaniel Hawthorne และทั้งสองคนนี้กลายเป็นนักเขียนเรื่องสั้นที่มีชื่อเสียงในครั้งแรกของ
ศตวรรษท่ี 19 

ส าหรับเมืองไทยนั้น แม้ว่าเราเพ่ิงได้รับรูปแบบเรื่องสั้นมาจากตะวันตกไม่มากนัก แต่ก็ไม่มี
หลักฐานอย่างใดที่จะยืนยันได้แน่นอนว่าใครเป็นผู้ริเริ่มงานเขียนเรื่องสั้นก่อนกัน เจือ สตะเวทิน
(2518:12) เคยกล่าวไว้ว่า รุ่งอรุณแห่งเรื่องสั้นฉายแสงขึ้นในหนังสือ "ดรุโณวาท" ของพระองค์เจ้า
เกษมสันต์โสภาคย์ ซึ่งเริ่มพิมพ์จ าหน่ายครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2417 เช่น นิทานเรื่อง "คนหาปลาทั้ง 4"  

ก็มีลักษณะเป็นเรื่องสั้นอยู่มาก แล้วไปปรากฏชัดเจนจนขึ้นในหนังสือ "วชิรญาณวิเศษ" ประมาณ 
พ.ศ. 2427 เพราะมีงานเขียนบันเทิงคดีตามแบบชีวิตจริงเข้าข่ายเรื่องสั้นปัจจุบันหลายเรื่องแม้ว่าจะ
ยังเรียกนิทานอยู่ก็ตาม เช่น 

1. ถุ่ยถุ่ย ของ สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ 

2. ตาบอดสอดตาเห็น ของ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ 
3. อีล่อยป้อยแอ ของ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ 
4. สนุกนึก ของ กรมหลวงพิชิตปรีชากร 

เนื่องจากเรื่อง "สนุกนึก" ลงพิมพ์ก่อนสามเรื่องแรก โดยทั่วไปจึงมักมีความเห็นสอดคล้องกัน
ว่าเรื่อง "สนุกนึก" (เดิมเขียน สนุกนิ์นึก) ของกรมหลวงพิชิตปรีชากรเป็นเรื่องสั้นเรื่องแรกของไทย
เสถียร จันทิมาธร เคยเขียนไว้ใน "คนเขียนหนังสือ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของเขา" ตอนหนึ่งว่า 
"บันทึกของนักประวัติวรรณคดีก็จารึกลงไปในสมุดใบลานของตนไว้เลยว่า "สนุกนึก" เป็นการเปิด
ศักราชเรื่องสั้นส าหรับเมืองไทย" 

สุชาติ สวัสดิ์ศรี (2518: 23) ก็เคยเขียนไว้ว่า "เรื่องสนุกนึก ของกรมหลวงพิชิตปรีชากร ได้
ตีพิมพ์ครั้งแรกลงในหนังสือวิชิรญาณวิเศษ พ.ศ. 2428 เรื่องสั้นเรื่องนี้มีลักษณะโดยสมบูรณ์ของการ
เขียนเรื่องสั้นแบบเก่า ที่ใช้วิธีสนทนาถกเถียงของตัวละครซึ่งเป็นพระสงฆ์หนุ่ม 4 รูป เล่าถึงความเห็น
ของตนเกี่ยวกับ "พระสมบุญ" ที่จะสึกออกไปมีเมีย ความสนุกที่เกิดจากเรื่องสั้นเรื่องนี้ ก็คือ เป็นเรื่อง
แต่งท่ีผู้เขียนสมมุติเหตุการณ์ขึ้นเอง หากแต่ผลอันเป็นปฏิกิริยาสะท้อนกลับหลังจากที่ตีพิมพ์เรื่องสั้น
นี้ออกไปแล้วก็เกิดความไม่พอใจอย่างรุนแรงขึ้นในวงการสงฆ์สมัยนั้น โดยเฉพาะถึงกับสมเด็จ
พระสังฆราชกรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ได้มีฎีกาทูลเกล้าฯ ถึงกับต้องมีลายพระหัตถ์ไปถวาย  

ค าชี้แจงว่า กรมหลวงพิชิตปรีชากรทรงประสงค์จะแต่งเรื่องท านองอ่านเล่นมิได้มีเจตนาดูหมิ่นศาสนา 
และวัดบวรนิเวศน์แต่อย่างใดเรื่องจึงระงับลงได้ 

ความคลี่คลายของเรื่องสั้นยุคบุกเบิก อาจถือได้ว่าเริ่มต้นอย่างจริงจังใน พ.ศ. 2472 - 2475 

เพราะในระยะนั้นมีนิตยสารที่สนับสนุนการเขียนเรื่องสั้นเกิดขึ้นอีกหลายฉบับ โดยเฉพาะหนังสือ 
"สุภาพบุรุษ" รายสัปดาห์ ดูเหมือนจะมีเป้าหมายเสนองานเริงรมย์แลเรื่องสั้นมากเป็นพิเศษนักเขียน
ในกลุ่มนั้นก็ล้วนแต่ประสบผลส าเร็จในงานเขียนบันเทิงคดีเกือบทั้งสิ้น เช่น ศรีบูรพา , มาลัย ชูพินิจ, 
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สด กูรมะโรหิต, ยาขอบ, พ. เนตรรังสี, สด กูรมะโรหิต ฯลฯ แม้ว่าจะเริ่มต้นการเขียนนวนิยายมาก่อน
การเขียนเรื่องสั้นก็ตาม และในระยะเวลาใกล้เคียงกันก็มีนักเขียนเรื่องสั้นชั้นดีเกิดขึ้นอีกหลายคน เช่น 
ม.จ. อากาศด าเกิง รพีพัฒน์, ดอกไม้สด, มนัส จรรยงค์, สัน เทวรักษ์, นายต ารา ณ เมืองใต้, ร.จัน
ทะพิมพะ, แขไข เทวิณ, ก. สุรางคนางค์ ฯลฯ 

พ.ศ. 2488 นักเขียนทั้งหลายจึงตื่นตัวกันอีกครั้งหนึ่ง แหล่งรวมของนักเขียนที่คึก คักเป็น
ปึกแผ่นมากที่สุดในระยะนั้น คือ "ค่ายสีลม" ของบริษัทไทยพาณิชยการ จ ากัด ที่อารีย์ ลีวีระ ได้ซื้อ
กิจการไว้ด าเนินงานเองทั้งหมด มีหนังสือในเครือเดียวกันหลายฉบับ เช่น พิมพ์ไทย , สยามนิกร, 

เริงรมย์ และสยามสมัย เป็นต้น มีนักเขียนชื่อดังยุคก่อนสงคราม เช่น มาลัย ชูพินิจ ,ยาขอบ ฯลฯ ไป
ชุมนุมกันอยู่หลายคนสมทบกับนักเขียนที่เกิดขึ้นใหม่ในระยะนั้น เช่น อิศรา อมันตกุล , ศรีรัตน์ 
สถาปนวัฒน์, สุวัฒน์ วรดิลก, อิงอร, เสนีย์ เสาวพงศ์, อุษณา เพลิงธรรม ฯลฯ ท าให้หนังสือในเครือ
บริษัทไทยพาณิชยการ จ ากัด ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและดูเหมือนว่า หนังสือพิมพ์ในกลุ่มนี้
เริ่มสนับสนุนในการเขียนเรื่องสั้นมากขึ้นเกือบทุกฉบับ โดยเฉพาะที่หนังสือ สยามสมัย - รายสัปดาห์ 
ยุคที่ประบูร จรรยาวงษ์ เป็นบรรณาธิการ ได้จัดให้มีการประกวดเรื่องสั้นโบว์สีฟ้าขึ้นเป็นครั้งแรกท า
ให้วงการเรื่องสั้นตื่นตัวขึ้นอย่างมากมาย ซึ่งมีรายละเอียด คือ การประกวดเรื่องสั้นโบว์สีฟ้า ครั้งที่ 1 

ผู้ชนะเลิศ คือ อ.อุดากร จากเรื่อง ตึกกรอสส์  
ครั้งที่ 2 ผู้ชนะเลิศ คือ ช.พยัคฆนันท์ จากเรื่องใดไม่ปรากฏ ละในรุ่นนี้ ถาวร ชนะภัย ได้รับ

รางวัลที่สามจากเรื่อง "จนกว่าเวลานั้นจะมาถึง" 
การประกวดครั้งที่ 3 เลิกล้มไปกลางคันไม่มีการตัดสิน ผลจากการประกวดเรื่องสั้นโบว์สีฟ้า  

ท าให้เราได้นักเขียนเรื่องสั้นชั้นดีอีกเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะ อ.อุดากร นั้นมีผลงานเรื่องสั้นต่อมา
อีกหลายปี แม้ผู้ที่ไม่ได้รับรางวัลในครั้งก็ได้กลายมาเป็นนักเขียนเรื่องสั้นในระยะหลังอีกเป็นจ านวน
มากเช่น รัตนะ ยาวะประภาษ, ปกรณ์ ปิ่นเฉลียว,ประเสริฐ พิจารณ์โสภณ, นล. นิรันดร, เตมีย์ วิทยะ 

และแกม มหรรณพ เป็นต้น ซึ่งในจ านวนนี้หลายคนได้เข้าไปร่วมงานในค่ายสีลมอย่างเต็มที่ในโอกาส
ต่อมา ในขณะเดียวกันก็มีนักเขียนเรื่องสั้นอ่ืนๆ เช่น อาจินต์ ปัญจพรรค์, นพพร บุณยฤทธิ์, รงค์ วงษ์
สวรรค์ ฯลฯ เสนองานเรื่องสั้นลงพิมพ์ในนิตยสารต่างๆ เสมอมา  

ประมาณ พ.ศ. 2500 ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์ และส านักพิมพ์ก้าวหน้า เริ่มผลิตหนังสือพ็อก
เก็ตบุ๊คขนาดมาตรฐานออกมาจ าหน่าย มีการพิมพ์รวมเรื่องสั้นจ าหน่ายด้วย ระยะแรกขายประมาณ
เล่มละ 10 บาท แล้วแก่งแย่งกันจนตัดราคาลงเหลือ 6 บาท แม้กระนั้นก็ยังไม่เป็นที่นิยมแพร่หลาย
นัก  

ประมาณ พ.ศ. 2508 ก็เกิดปรากฎการณ์ใหม่ในวงการเรื่องสั้นเมื่อ อาจินต์ ปัญจพรรค์  
ตั้งส านักพิมพ์โอเลี้ยง 5 แก้ว ขึ้น แล้วพิมพ์เรื่องสั้นชุดเหมืองแร่ของตนออกจ าหน่ายเองเป็นหนังสือ 

พ็อกเกตบุ๊ค ราคาเล่มละ 5 บาท นับเป็นนักเขียนเรื่องสั้นไทยเริ่มที่ระบบ "เขียนเอง - พิมพ์เอง - ขาย
เอง" เป็นคนแรก และเมื่ออาจินต์ ปัญจพรรค์ ประสบผลส าเร็จอย่างงดงามทั้งในวงการเขียนเรื่องสั้น
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และการพิมพ์จ าหน่าย ท าให้ระบบ "เขียนเอง - พิมพ์เอง - ขายเอง" แพร่หลายเป็นล าดับหนังสือราย
เดือนของ รงค์ วงษ์สวรรค์ และเพ่ือนหนุ่ม ได้ปรากฏโฉมหน้าตามชื่อเดือน เช่น พฤษภาคม อุไร, 

มิถุนายน มณี, กรกฎาคม โกเมน ฯลฯ  
 

องค์ประกอบของเรื่องสั้น 

 ไม่ว่าจะเป็นการเขียนหรือการอ่านเรื่องสั้น ประเด็นส าคัญที่ผู้อ่านหรือผู้เขียนจะต้องท าความ
เข้าใจคือ องค์ประกอบ เรื่องสั้นเรื่องหนึ่งๆ นั้นจะมีองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ผู้เขียนจะต้องคิดสร้างสรรค์
ปรุงแต่ง ผสมผสานกันให้ลงตัว ซึ่งองค์ประกอบของเรื่องสั้นประกอบไปด้วย  

1. โครงเรื่อง (Plot)  

โครงเรื่องหมายถึง เรื่องที่มีการเปิดเรื่อง (ตอนต้น) การด าเนินเรื่องโดยมีข้อขัดแย้งระหว่าง
ตัวละคร (ตอนกลาง) และการปิดเรื่อง (ตอนจบ) ฉะนั้นจึงนับว่าโครงเรื่องเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ
มากอย่างหนึ่ง ของงานเขียนเรื่องสั้น และบันเทิงคดีทั่วไป ทั้งนี้เพราะการจะเขียนเรื่องชนิดใดก็ตามผู้
แต่งจะต้องวางเค้าโคลงไว้ล่วงหน้าแล้วว่าจะเริ่มเรื่อง ว่าจะเริ่มเรื่อง ด าเนินเรื่อง และจบเรื่องอย่างไร 
เหมือนกับการเขียนความเรียงที่ต้องก าหนดค าน า เนื้อเรื่อง ด าเนินเรื่ อง และค าลงท้าย เพียงแต่ว่า
โครงเรื่องของเรื่องสั้นนั้นต้องมีการผูกปม สร้างข้อขัดแย้ง ในเรื่องให้คนอ่านสนใจและจะติดตามเรื่อง
ไปด้วยใจจดใจจ่ออยากรู้อยากเห็นจนถึงที่สุดของเรื่องนั้นอย่างไรก็ตาม อย่าได้ เข้าใจว่า  
โครงเรื่อง คือ เนื้อเรื่องย่อ เพราะเรื่องสั้นไม่จ าเป็นจะต้องเปิดเรื่องที่จุดเริ่มต้นเสมอไป 

2. แก่นเรื่อง (Theme)   
แก่นเรื่องถือเป็นส่วนส าคัญที่สุดของเรื่อง รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ (2524 : 71) กล่าวถึงการ

พิจารณาแก่นเรื่องไว้ว่า ผ่านต้องอ่านอย่างพินิจพิจารณา ยิ่งเรื่องสั้นไม่ควรอ่านอย่างรวดเร็วหรือผ่าน
ไปอ่านตอนจบ เพราะนักเขียนจะค่อย ๆ เผยความคิดออกมาอย่างช้า ๆ จากการผูกเรื่อง  
สร้างเหตุการณ์ ทิ้งค าพูดไว้เพ่ือให้ผู้อ่านคิด กระทั่งจบเรื่อง หากยังมีความคลุมเครือก็ต้องอ่านซ้ าอีก
หลาย ๆ รอบ  

3.ตัวละคร (Characters)  

ในเรื่องสั้น ตัวละครอาจจะนับว่าเป็นองค์ประกอบมี่ส าคัญที่สุดก็ได้เพราะการด าเนินเรื่อง
ย่อมขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของตัวละครเป็นส่วนใหญ่ ฉะนั่นในเรื่องสั้นจะขาดตัวละครไม่ได้ ส่วนจะเป็น 
คน สัตว์หรือสิ่งของที่ไม่มีชีวิตก็ได้ทั้งสินโดยทั่วไปอาจแยกออกเป็นตัวละครเอก (Central 

Characters) กับตัวละครประกอบ (minor Characters) แต่ในบางครั้งตัวละครตัวเดียวก็สามารถ
น ามาแต่งเป็นเรื่องสั้นได้ 

3.1 วิธีแนะน าตัวละครอาจแยกออกเป็นอย่างกว้างๆได้ 2 วิธีคือ  
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3.1.1 แบบเล่าเรื่อง (Narrative) นักประพันธ์อาจแนะน าตัวละครของตนออกมา
ตรงๆ ว่าเป็นใคร มาจากไหน มีประวัติความเป็น หรือ เป็นคนลักษณะอย่างไร เป็นต้น หรือ
อาจจะแนะน าตัวละครว่ามีความคิดเห็นต่อสิ่งแวดล้อม เหตุการณ์หรือผู้ อ่ืนอย่างไรบ้าง  
การแนะน าตัวละครแบบนี้ เท่ากับเป็นการแสดงความคิดของนักประพันธ์ไปด้วยเพราะ
ความคิดของตัวละครคือความคิดของนักประพันธ์นั่นเอง 

3.1.2 การแนะน าตัวละครด้วยการกระท าของตัวละครเอง (Dramatic) ผู้แต่งจะ
พยายามสร้างพฤติกรรมของตัวละครให้แสดงออกมาในด้านต่างๆ ทั้งทางกาย ทางความคิด
และทางวาจา และให้ผู้อ่านประเมินเอาเองว่าตัวละครนั้นมีลักษณะอย่างไร นับเป็นวิธีที่นัก
ประพันธ์นิยมใช้กันมาก เพราะการที่ผู้แต่งไม่เป็นคนเจ้ากี้เจ้าการไปอวดรู้ทุกสิ่งทุกอย่างของ
ตัวละครนั้นจะท าให้วิธีการ แนะน าตัวตัวละครแนบเนียนและสมจริงดียิ่งขึ้น 

3.2 ข้อสังเกตในการสร้างตัวละครที่ดี 
3.2.1 ตัวละครควรมีลักษณะสมจริง (Realistic) มากที่สุด คือต้องพยายามสร้างตัว

ละครให้มีชีวิตจิตใจ มีความรู้สึก และมีกิริยาท่าทางการแสดงออกมาให้เหมือนคนที่ทีชีวิต
จริงๆ คือ ให้มีลักษณะที่เป็นไปได้จริงมากที่สุด ยิ่งผู้แต่งสมารถท าให้ผู้อ่านมีความรู้สึก
เหมือนว่า เขาก าลังพูดคุยอยู่กับตัวละครหรือทึกทันตนเองว่าเป็นตัวละครเสียเองได้ล่ะก็ 
นับเป็นความส าเร็จอันยิ่งใหญ่ของการสร้างตัวละครแล้ว โดยปกติการเขียนเรื่องสั้ นไม่
สามารถสร้างตัวละครได้เด่นชัดเท่านวนิยายเพราะมีขนาดสั้น และมุ่งแสดงเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่งอย่างรวบรัดมากกว่าแต่ก็มีนักเขียนไทยหลายคนประสบผลส าเร็จอย่างดี
มาแล้ว เช่น มนัส จรรยงค์ เขียนเรื่องสั้น ชุด "ผู้เฒ่า" อันประกอบไปด้วยเรื่องราวของ เฒ่า
โพล้ง เฒ่าหนู เฒ่าเหมือน และเฒ่าแหยม เป็นต้น หรืองานเขียนชุด "ขุนเดช" ของสุจิตต์ วงษ์
เทศ ก็สร้างบุคลิกของ "ขุนเดช" ออกมากให้ผู้อ่านรู้จักอย่างคุ้นเคย 

3.2.2 ควรสร้างละครส าคัญให้มีลักษณะเด่น แปลกๆ ใหม่ๆ อยู่เสมอ อาจจะเป็น
ความแปลกใหม่ทางกาย ทางจิตใจ ทางความคิด หรือทางอุดมการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเพราะ
โดยปกติวิสัยของมนุษย์ย่อมสนใจสิ่งที่แปลกใหม่อยู่เสมอ ซึ่งอาจสังเกต ได้จาก "เจ้าลอย" ใน
หนังสือ "หลายชีวิต" และ "แม่พลอย" ในเรื่อง "สี่แผ่นดิน" ของม ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช, 

"จอย" ในเรื่อง "สลักจิต" ของ บุษยมาส, "โดม" ในเรื่อง "โดมผู้จองหอง" ของ ก.สุรางคนางค์ 
3.2.3 การสร้างตัวละครแต่ละตัว ควรแสดงอุปนิสัยให้คงที่ไปตลอดเรื่อง เช่น  

เราต้องการสร้างตัวให้ตัวละครเป็นคนตระหนี่ถี่เหนียว เห็นแก่ตัว เราก็ต้องสร้างพฤติกรรม
ออกมาให้คนอ่านมองเห็นไปในลักษณะเช่นนั้น โดยตลอดมิใช่จู่ๆ ก็เกิดให้ตัวละครกลายเป็น
คนฟุ่มเฟือยใช้จ่ายเงินทองเพ่ือคนอ่ืนอย่างกะทันหัน และไม่มีเหตุผลสมควรก็อาจถือเป็น
ข้อบกพร่องได้มาก 



53 

 

3.2.4 ในเรื่องสั้น ควรมีตัวละครน้อย เพราะตัวละครแต่ละตัวจะต้องแสดงบทบาท
ให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่องโดยตลอด การสร้างตัวละครขึ้นมามากโดยไม่จ าเป็นจะท าให้เรื่องไม่
กระชับรัดกุมเท่าที่ควร และสิ่งที่จะลืมไม่ได้ก็คือ เมื่อสร้างตัวละครขึ้นมาแล้ว อย่างให้ตัว
ละครตัวหนึ่งตัวใดถูกลืมด้วยการปล่อยให้หายไปเฉยๆ โดยไม่มีสาเหตุ 

 

 

4. ฉาก (Setting) 

ฉาก ถือว่ามีส่วนส าคัญต่อเรื่องสั้น ในการที่จะบอกผู้อ่านว่า เรื่องนั้นเกิดที่ไหนเมื่อไร แต่ฉาก
มิได้หมายถึงเพียงแต่สถานที่เกิดเท่านั้น ยังหมายถึงรายละเอียดอ่ืนๆ ที่จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องสั้น
นั้นดียิ่งดีขึ้น ได้แก่ การสร้างอารมณ์ และบรรยากาศ 

หากพูดถึงฉากจะประกอบด้วยสถานที่และเวลาเสมอ เมื่อนึก ถึงสถานที่ ต้องนึกด้วยว่า 
สถานที่นั้น ณ เวลานั้นมันมีสภาพเป็นอย่างไร เช่นฉากท้องพระโรงควรจะเป็นอย่างไร ฉากเถียงน้อย
กลางนาที่อีสานเป็นอย่างไร ส่วนในแง่เวลาก็ควรค านึงด้วย เช่นว่าท้องพระโรงสมัยสุโขทัย สมัย
อยุธยา และสมัยรัตนโกสินทร์อาจ ไม่ใช่อันเดียวกัน ตัวอย่างการบรรยายฉากที่แสดงให้เห็นทั้งสถานที่
และเวลา เช่น  

ผมกับลูกสาวอายุสิบขวบมาถึงสยามช็อปปิ้ งสแควร์  หรือที่ผมนิยามเป็นส่วนตัวว่า  
“เขตปลอดบุหรี่โรงงานยาสูบกระทรวงการคลังและหมา” (เนื่องมาจากหนึ่งสิ่งกับหนึ่งสัตว์ก็หาซื้อหา
ดูยากพอกัน) เมื่อแสงแดดล าสุดท้ายแผ่รังสีอยู่เบื้อหลังตึกสูง ผิวถนนคายไอร้อนที่อมเอาไว้ตลอดทั้ง
วันออกมาโลมเลียน่องขาวๆ ที่เดินสวนไปมานับไม่ถ้วน เป็นช่วงเวลาที่ผมหรือใครก็ตามที่มาย่านนี้
บ่อย ๆ รู้ว่าคนพลุกพล่านที่สุด คนจองตั๋วหนังรอบค่ า คนเลิกงานเกร่เลือกเสื้อผ้าราคาถูก และนักอ่าน
เดินเข้าออกร้านหนังสือ  

(จ าลอง ฝั่งชลจิตร, 2530 : 111) 
 

หัววัดต่างบ้านยังทยอยเข้ามาไม่ขาด เซ็งแซ่สับสนด้วยเสียงสารพัด ขี้เหล้าหามแห่ไทยทาน
พร้อมส่งเสียงฮะ ฮะ ฮ้ิว จนมืดจนค่ า จนตะวันจมมิดจึงค่อยวางวาย แตงสาใส่ส้นสูงทั้งวันเลยปวด
น่อง กลับถึงบ้านเตะส้นสูงพ้นตีนก็นอนคว่ าบนตั่งใต้ถุน เรียกเอาไอ้อีน้องท้ายมานวดน่อง หน้าชุ่ม
เหงื่อ ใจชุ่มบุญ อารมณ์ผ่องแผ่วเลยปันเงินให้มันคนละห้าบาท  

เหนียวหนับเหนอะหนะ ขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเข้าซุ้มน้ า ราดน้ ารดตัว น้ าเย็นดีแท้ ตะบอย
อ้อยอ่ิงขัดเนื้อสีเนื้อไคลพลางร้องเพลงฮิตใหม่ อาบน้ าจนพอใจ ขึ้นไปเข้าห้องนั่งส่องกระจก  โฆษก
ประกาศว่า ศรัทธาชาวบ้าน กินข้าวน้ าข้าวแลงแล้วให้มาวัดหลายๆ คืนนี้เราจะมีการกวนข้าว
มธุปายาสกันเน้อ  
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(มาลา ค าจันทร์, 2534 : 172) 
5. บทสนทนา (Dialogue) 

บทสนทนา คือ ค าพูดของตัวละครที่โต้ตอบกันในเรื่อง ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่จะท าให้เรื่องสั้น
น่าอ่านยิ่งกว่าการบรรยายแบบนิทานทั่วไป ฉะนั้นจึงถือว่าเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างที่ขาดไม่ได้ 
โดยทั่วไปลักษณะของบทสนทนาที่ดีควรเป็นดังนี้ 

5.1 จะต้องเขียนให้สมจริง เหมือนกับคนธรรมดาเขาพูดจากัน ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับ
ระดับของตัวละครเป็นส าคัญ 

5.2 บทสนทนาที่ดีต้องช่วยให้เนื้อเรื่องด าเนินไปด้วย 

5.3 บทสนทนาจะต้องช่วยบอกลักษณะนิสัยของตัวละคร 

5.4 บทสนทนาจะต้องเหมาะสมกับระดับฐานะของตัวละคร  

5.5 บทสนทนาที่ดีต้องช่วยย่นย่อเรื่องท่ีไม่จ าเป็นให้เหลือน้อยลง 
5.6 บทสนทนาแต่ละตอนไม่ควรยาวเกินไปจนสุดวิสัยที่คนจริงๆ จะพูดกัน 

 

6. เทคนิค หรือ ศิลปะการประพันธ์ 
ศิลปะการประพันธ์ คือ ศิลปะในการถ่ายทอด "วัตถุดิบ" ที่มีอยู่ให้ปรากฏออกมาเป็นเรื่องราว 

ในที่นี้หมายรวมไปตั้งแต่ความสามารถในการใช้ถ้อยค าภาษาพ้ืนฐานจนถึงความสามารถในการเขียน
บทประพันธ์แต่ละชนิดได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับรูปแบบของมัน เช่น ถ้าจะเขียนความเรียงก็ควรจะ
รู้ด้วยว่าการจะเขียนแต่ละขั้นตอนดังกล่าวให้ได้ดีนั้นควรท าอย่างไรส าหรับงานเขียนบันเทิงคดี  
มีกระบวนการที่ส าคัญอยู่ 3 ตอน ดังนี้ 

6.1 การเปิดเรื่อง (The Opening) 

การเปิดเรื่อง คือจุดเริ่มต้นของงานเขียนเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งนับเป็นสิ่งส าคัญมากที่ผู้แต่งจะ
ละเลยความพิถีพิถันไม่ได้เป็นอันขาด เพราะการเปิดเรื่องจะเป็นตอนที่เรียกร้องเร้าอารมณ์และความ
สนใจของผู้อ่านให้ติดตามเรื่องราวต่อๆ ไปได้มากที่สุด เหมือนกับเหยื่อล่อปลาที่ต้องเลือกให้เหมาะสม
และน่าสนใจของปลาแต่ละชนิดฉันใด การเปิดเรื่องในบันเทิงคดีก็ต้องใช้ให้เหมาะ และน่าสนใจที่สุด
ส าหรับผู้อ่านฉันนั้นเท่าที่สังเกตจากวรรณกรรมไทยประเภทบันเทิงคดีทั่วๆไป มักนิยมเปิดเรื่องกัน
หลายวิธีซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ 

 

6.1.1 เปิดเรื่องโดยใช้การบรรยาย การเปิดเรื่องแบบนี้ผู้แต่งมักเริ่มเล่าเรื่องเรียบๆ 
แล้วค่อยๆ ทวีความเข้มข้นของเรื่องขึ้นตามล าดับ นับเป็นการเริ่มต้นที่นิยมกันทั่วไป เช่น  

 

แม่แต่งงานกับพ่อที่เมืองจีน โดยที่ไม่ได้รักกันมาก่อนเลย ดูเหมือนว่าจะไม่ได้พบหน้าค่าตากัน
ด้วย เพียงแต่ว่าแม่โตเป็นสาวในท่ามกลางระเบียบประเพณีอันเคร่งครัดของสังคมยุคเก่านั้น วันหนึ่ง
ผู้ใหญ่ทางฝ่ายพ่อก็มาสู่ขอแม่ แล้วพ่อกับแม่ก็อยู่กินร่วมชีวิตกันแต่นั้นมา  
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(กรณ์  ไกรลาศ, 2517 : 39) 
 

 ณ มุมท่ีอับชื้นแห่งหนึ่งของเมืองหลวง มีศาลเจ้าแห่งหนึ่งตั้งตรงทางสามแพร่งพอดี สิ่งที่เรียก
กันว่า “เจ้าพ่อ” นั้น แทนที่จะเป็นรูปปั้นบุคคลทางประวัติศาสตร์หรือตัวละครในเทพนิยาย กลับ
กลายเป็นรูปปั้นสิงโตจีนขนาดเขื่อง สิงโตตัวนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไรไม่มีใครรู้ แต่มีการเล่าลือ
กันว่าศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก สามารถให้ลาภให้หวยได้ ใครเจ็บไข้ได้ทุกข์ก็มาบนบานศาลกล่าว ให้ปัดเป่าได้ 
คงจะเป็นเพราะเหตุนี้ จึงมีผู้ศรัทธามาสร้างเก๋งจีนขนาดบ้านหลังน้อยครอบไว้ให้ โดยมีผู้สร้างตึกแถว
ทั้งสองข้างเว้นไว้ให้ด้วยความเต็มใจ  

(เสกสรร ประเสริฐกุล, 2524 : 55) 
 

                 6.1.2 เปิดเรื่องโดยการพรรณนา อาจจะเป็นการพรรณนาฉาก พรรณนาเหตุการณ์
พรรณนาตัวละคร หรือพรรณนาความรู้สึกอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ทั้งสิ้น การเปิดเรื่องวิธีนี้จะมีส่วน 

ปูพื้นอารมณ์ให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกประทับใจเคลิบเคลิ้มคล้อยตามได้เป็นอย่างดี นับเป็นวิธีหนึ่งที่นัก
ประพันธ์นิยมใช้กันทั่วไป เช่น 
 

                 ฉันยืนต้นอยู่ในป่าลึก ล าต้นของฉันสูงใหญ่เด่นอยู่ท่ามกลางหมู่พฤกษาทั้งหลาย 
นอกจากภูเขาเท่านั้นที่ฉันด้อยกว่า กิ่งก้านใบของฉันแน่นและแผ่กว้าง แสงอาทิตย์ไม่อาจส่องลอดไป
ได้ เบื้องล่างจึงร่มรื่น ล าธารน้อย ๆ ไหลผ่าน ใกล้ล าต้นฉันไป น้ าในล าธารใสจนเห็นกรวดทราย  
ท้องธารและปลาว่ายเวียน ทุกวันจะมีสัตว์ป่านานาชนิดมากินน้ าที่ล าธารสายนี้ บางตัวกินเสร็จจะ
อาศัยใต้ร่มใบของฉันนอนหลับอย่างเป็นสุข  

(ไมตร ีลิมปิชาติ, 2537 : 233) 
 

แสงตะวันยามบ่ายคล้อยคลายความร้อนลงอย่างรวดเร็ว ผมขับรถเก๋งคันงามออกจากตัว
เมือง มุ่งหน้าไปตามถนนสายที่ทอดไปสู่บ้านเกิดของผม สวนทางกับสายลมหนาวต้นฤดูซึ่งพัดกรู
เกรียวข้ามทุ่งข้าวมาไม่ขาดระยะ ผมเปิดกระจกรถรับลมเย็นอย่างเต็มที่ สูดเอาอายดินกลิ่นรวงข้าว
สองข้างทางอย่างชื่นปอดชื่นใจ  

(ยงค์ ยโสธร, 2535 : 61) 
 

6.1.3 เปิดเรื่องโดยสร้างนาฏการ หรือการกระท าของตัวละครที่ก่อให้เกิดความ 

สนใจทันที วิธีนี้จะชวนให้ผู้อ่านกระหายที่จะติดตามเรื่องราวต่อไปอย่างจดจ่อนับเป็นการเปิดเรื่องที่
เรียกร้องความสนใจได้มาก เป็นพิเศษ แต่ในขณะเดียวกันการด าเนินเรื่องล าดับถัดไปต้องสอดคล้อง
กับเหตุการณ์นั้นด้วย เช่น 
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ผมก าแบงค์เก่า ๆ ในมือแน่น เหงื่อชุ่มที่ฝ่ามือน าเอากลิ่นเหม็นของใบห้าร้อยและใบร้อย
ระเหยปนมาในบรรยากาศทึมทึบของห้องขนาดเล็ก ชายที่ยืนหลังเคาน์เตอร์มองผมอย่างพินิจ เขา
เป็นผู้ชาย แต่ดูจะไม่ยี่หระกับเงินจ านวนจิ๊บจ๊อยในมือ ด้วยการช าเลืองมองเพียงปราดเดียว ขณะที่ผม
ผลักประตูครึ่งไม้ครึ่งกระจกบายคร่ าคร่าเข้ามาเขาก็สามารถยืดไหล่เชิดคางได้ทันที  

(สรจักร, 2539 : 279) 
 

6.1.4 เปิดเรื่องโดยใช้บทสนทนา การเปิดเรื่องแบบนี้นับว่าเรียกร้องความสนใจได้ดี
วิธีหนึ่งถ้าถ้อยค าที่ตอบโต้กันนั้นน่าสนใจ หรือกระทบใจผู้อ่านทันที และต้องพยายาม
เชื่อมโยงบทสนทนานั้นให้ไปเกี่ยวกับเรื่องราวต่อไปอย่างแนบเนียน หลายเรื่องเปิดเรื่องในรูป
จดหมายซึ่งขอรวมเอาไว้ในแนวนี้ด้วย เช่น 

 

เพล้ง!  
เสียงแก้วตกประทบพ้ืนดังก้องไปท่ัวห้อง น้ าส้มค้ันสีเหลืองแสดประดับด้วยเศษแก้ว

กระจายไปตามพ้ืน  
 “เป็นอะไรไปหรือคุณรัฐ” ผู้ชายท่าทางสุภาพสมกับชุดแต่งกายสีสะอาดตาที่สวม

อยู่หันมาถามเพ่ือร่วมงานที่ก าลังสาละวนใช้กระดาษช าระซับน้ าที่เลอะอยู่บนพ้ืนอย่างเห็น
อกเห็นใจ  

“เอ้อ..ไม่รู้สิวิรัช ท าไมผมถึงปัดมันตกจากโต๊ะได้ก็ไม่รู้ ไม่น่าเลย...” คนชื่อรัฐตอบ
เสียงกระเส่า 

“รู้สึกว่าพักนี้คุณมีท่าทางใจลอยมากนะ มีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าหรือเป็น
เพราะว่า ..” 

“ไม่หรอก ..ขอบคุณนะที่เป็นห่วง”  
(ณัฐ ศาสตร์ส่องวิทย์, 2536 : 187) 

 

“เอ้า! นี่กับข้าว อีกหน่อยพากันมากินซะนะ อย่าเอาแต่ดูทีวี หนังสือหัดเอาใส่หน้า
ซะบ้าง” ยายแพงวางถุงกับข้าวที่เพ่ิงซื้อมาจากตลาดนัดลงบนพื้นเรือน ในนั้นมีซี่โครงไก่ทอด 
แกงจืดหมูสับ และแกงเผ็ดเศษเนื้อใส่มะเขือ หลานชายทั้งคู่มองดูถุงกับข้าวถุงละสิบบาทแวบ
หนึ่งก่อนหันไปสนใจหน้าจอโทรทัศน์ ...  

(ทัศนาวดี, 2551 : 429) 
 

6.1.5 เปิดเรื่องด้วยข้อความที่เป็นสุภาษิต บทกวี หรือข้อความท่ีคมคายชวนคิดชวน
ให้ฉงนสนเท่ห์น่าติดตาม เช่น 
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..เสน้าะปการันแจก เซน้าะปการันเจก 

เวียงก าปุงแตรีก  ออนออยกีกัจ 

เปียกแดลแย็ยเคเนีย กูรเอยแซร็อยพลิจ 

ออนออยกีกัจ  พลิจคลูนบองเฮย..  
เหมือนได้กลิ่นหอมของดอกล าเจียกกรุ่นกรายมากับสายลม เสียงซอตรัวเอกกับกลองกันตรึมทุ้มหนักๆ 
เสียงปี่อ้อน้อยคลอเคลียผสมผสานเสียงขับร้องใสๆ ราวกับเวทมนตร์สะกดให้ฉันเคลิบเคลิ้มอยู่ใน
ความฝันอันวิจิตรตระการตา  

(มาโนช พรหมสิงห์, 2548 : 303)  
 

6.2 การด าเนินเรื่อง (Development) 

การด าเนินเรื่องเป็นขั้นตอนสืบเนื่องมาจากการเปิดเรื่อง ฉะนั้นจึงต้องเป็นระยะที่จะต้องท า
ให้เรื่องคลี่คลาย และด าเนินต่อไปยังจุดมุ่งหมายของเรื่องในที่สุด และเนื่องจากช่วงนี้เป็นเนื้อหาส่วน
ใหญ่ของเรื่องซึ่งมีความส าคัญไม่น้อยเช่นกัน จึงใคร่ตั้งข่อสังเกตเก่ียวกับการด าเนินเรื่องไว้ดังนี้ 

6.2.1 วิธีด าเนินเรื่องโดยทั่วไป มักนิยมใช้กันหลายแบบดังนี้ 
ก. ด าเนินเรื่องตามปฏิทินธรรมชาติ คือ เริ่มเรื่องจากจุดเริ่มต้นแล้วเรียงล าดับไป

ตามเหตุการณ์ก่อนหลัง เช่น เริ่มเรื่องตั้งแต่ครั้งตัวเอกเป็นเด็กหนุ่มสาว คนชรา และตายใน
ที่สุด  

ข. ด าเนินเรื่องด้วยเหตุการณ์ตอนท้ายก่อน แล้วจึงย้อนกลับไปเล่าเหตุการณ์ตอนต้น
เรื่อยไปจนตอนสุดท้ายอีกครั้งหนึ่ง การด าเนินเรื่องวิธีนี้ผู้แต่งมักหยิบเรื่องราวหรือเหตุการณ์
ตอนส าคัญข้างท้ายมากล่าวให้กระทบใจผู้อ่านก่อน แล้วจึงค่อยๆ ให้ความกระจ่างมากขึ้น
ตามล าดับ เช่น ในเรื่องแผ่นดินของเราของ แม่อนงค์ หรือ นิทรา - สายัณห์ ของอิงอร  
เป็นต้น 

ค. ด าเนินเรื่องย้อนกลับไปกลับมา (Flash - back) คือ อาจกล่าวถึงเหตุการณ์
ปัจจุบันก่อนแล้วย้อนกลับไปกล่าวถึงอดีตและกลับมาพูดถึงปัจจุบันอีก การด าเนินเรื่องแบบ
นี้มีผู้นิยมใช้อยู่บ้างเหมือนกัน แต่ต้องระวังอย่าให้เนื้อเรื่องสับสนวกวนจนน่าเบื่อหน่ายเป็น
เป็นอันขาด 

ง. ด าเนินเรื่องโดยกล่าวถึงเหตุการณ์ต่างสถานที่สลับกันไป เช่น อาจมีเหตุเกิดขึ้นใน
เมืองสองเมือง และทั้งสองเหตุการณ์นั้นเกี่ยวพันเป็นเรื่องเดียวกัน จึงอาจกล่าวถึงเรื่องราวใน
สองเมืองนั้นสลับกันไปก็ได้ เช่น เรื่อง ในฝัน ของ โรสลาเรน เป็นต้น 

6.2.2 มุมมองหรือกลวิธีในการเล่าเรื่อง 
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ธัญญา สังขพันธานนท์ (2538: 102-103) กล่าวว่า ความยุ่งยากประการหนึ่งของ
นักศึกษาวรรณกรรมที่ยังอ่อนประสบการณ์คือการไม่สามารถค้นหาตัวผู้ เล่าเรื่องใน
วรรณกรรมเรื่องที่อ่านได้ และได้เสนอวิธีการพิจารณามุมมองหรือผู้เล่าเรื่องว่า บุคคลที่พูดใน
เรื่องก็คือผู้เล่าเรื่อง ซึ่งถูกก าหนดโดยผู้เขียน บุคคลที่เขียนคือนักเขียน หรือผู้แต่ง ซึ่งบุคคลที่
เขียนหรือผู้เขียนนั้นก็ไม่ได้เป็นเสมือนตัวละครในเรื่อง ดังนั้นการจะพิจารณาว่าผู้เล่าเรื่องกับ
ตัวละครในเรื่องจะเป็นคนๆ เดียวกันกับผู้เขียนนั้นเป็นข้อสรุปที่เสี่ยงต่อความผิดพลาดมาก 
ยกเว้นแต่เป็นงานเขียนประเภทอัตชีวประวัติ 

มุมมองหรือกลวิธีในการเล่าเรื่อง สามารถจ าแนกได้ 3 ประเภทใหญ่ ๆ  
ก. มุมมองของบุรุษที่หนึ่ง (First person point of view) 
ผู้เล่าเรื่องในมุมมองประเภทนี้จะปรากฏตัวหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องในฐานะตัว

ละครในเรื่องซึ่งผู้เขียนจะใช้สรรพนามบุรุษที่หนึ่ง (ผม ฉัน ข้าพเจ้า)  แทนตัวผู้เล่าเรื่องใน
ลักษณะต่าง ๆ ดังนี้  

 1) ผู้เล่าเรื่องเป็นตัวละครเอก บางครั้งเรียกว่า “ผู้เล่าเรื่อง-ผู้กระท า” การ
ใช้มุมมองประเภทนี้ผู้เล่าเรื่องจะปรากฏตัวในฐานะตัวละครเอก (Major Character) และ
เป็นผู้เล่าด้วยปากค าของเขาเอง 

 2) ผู้เล่าเรื่องเป็นตัวละครรอง บางครั้งเรียกว่า “ผู้เล่าเรื่อง-ผู้รู้เหตุการณ์” 
เป็นการเล่าเรื่องที่ผู้เล่าเรื่องใช้สรรพนามบุรุษที่หนึ่ง แทนตัวเองเช่นเดียวกัน แต่ปรากฏตัวใน
ฐานะตัวละครรอง (Minor Character) ท าหน้าที่เล่าเรื่องของตัวละครอ่ืน ๆ ในฐานะผู้รู้เห็น
เหตุการณ ์

ข. มุมมองของบุรุษที่สอง (Second person point of view) 
การใช้มุมมองประเภทนี้เป็นวิธีการที่ไม่ค่อยพบ จะอยู่ในลักษณะ “คนอ่ืนเล่าเรื่อง

ของคุณให้คุณฟัง” กล่าวคือ ผู้กระท าหรือตัวละครเอกไม่ได้เป็นคนเล่าเรื่องแต่เขาฟังเรื่อง
ของเขาจากที่คนอื่นเล่า และเขาจะถูกแทนตัวเองด้วยสรรพนามบุรุษที่สอง เช่น “คุณ” 

ค. มุมมองของบุรุษที่สาม (Third person point of view)  
ลักษณะของมุมมองประเภทนี้ ผู้เล่าเรื่องจะไม่ปรากฏตัวละครในเรื่อง เหตุการณ์

และเรื่องราวทุกอย่างที่เกิดขึ้นจะถูกมองผ่านการกระท าและทัศนะของตัวละครที่ถูกเอ่ยถึงใน
สรรพนามบุรุษท่ีสาม (เขา เธอ หล่อน)  

1) มุมมองแบบภววิสัย (Objective or Dramatic) การเล่าเรื่องที่ผู้เล่าไม่
ปรากฏในเรื่องและจ ากัดบทบาทของตัวเองเฉพาะเพียงการเสนอภาพการกระท า 
การพูดจา สีหน้าท่าทางของตัวละคร การน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตัวละครและ
เหตุการณ์จึงมีลักษณะเป็น “ภววิสัย” (objective) วิธีการเล่าเรื่องแบบนี้มาจาก
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วิธีการแสดงละคร (Dramatic) คือการน าเสนอค าพูดการอธิบายความรู้สึกและการ
กระท าโดยที่ผู้เล่าเรื่องไม่แสดงความคิดเห็นวิจารณ์  

2) มุมมองแบบสายตาพระเจ้า (Omniscient point of view) เป็นการเล่า
เรื่องลักษณะที่ผู้เล่าเป็นผู้รู้แจ้ง หรือเรียกอีกอย่างว่า ทัศนะไร้ขอบเขต โดยมุมมองนี้
ผู้เล่าเรื่องมีอ านาจเต็มที่ในการควบคุมเนื้อเรื่องและตัวละคร  

3) มุมมองสายตาพระเจ้าแต่จ ากัดขอบเขต (Limited Omniscient) เป็น
การเล่าเรื่องผ่านสรรพนามบุรุษที่สามเช่นเดียวกับการเล่าแบบมุมมองสายตา 

พระเจ้า แต่แตกต่างกัน คือ  
 3.1) ผู้เล่าเรื่องจ ากัดขอบเขตของการรู้แจ้งเฉพาะตัวละครเอก

เท่านั้น เพราะถือว่าตัวละครเอกเป็นศูนย์กลางของเรื่อง ผู้อ่านจะทราบเหตุการณ์
การกระท าของตัวละครอ่ืน ๆ โดยผ่านมุมมองของตัวละครเอก  

 3.2) แม้ว่าผู้เล่าเรื่องจะเป็นผู้รู้แจ้งไปถึงโลกภายนอกของตัวละคร
แต่ก็จ ากัดขอบเขตการล่วงรู้ด้วยการน าเสนอภาพความเคลื่อนไหว การกระท าของ
ตัวละครอย่างเป็นภววิสัย  

6.3 การปิดเรื่อง (Conclusion) 

การปิดเรื่อง หรือการเขียนตอนจบของเรื่องนับเป็นตอนที่ส าคัญที่สุด ทั้งนี้ เพราะจะเป็นช่วง
ประเมินผลให้รู้ว่าผู้อ่านมีความประทับใจ สะเทือนใจต่อวรรณกรรมเรื่องนั้นมากน้อยเพียงใดถ้าการ
เปิดเรื่องเปรียบเสมือนเหยื่อล่อปลา การด าเนินเรื่องก็น่าจะหมายถึงคุณภาพของเหยื่อว่าดีเลวพอที่
ปลาจะกลืนกินมากน้อยเพียงใด ส่วนการปิดเรื่องน่าจะเปรียบได้กับการตวัดเบ็ดขึ้นมาจากน้ าปลาจะ
ติดเบ็ดหรอืไม่อยู่ตรงน้ี ฉะน้ันถ้านักเขียนสามารถจบเร่ืองได้อย่างประทับใจของผู้อ่านก็น่าจะหมายถึง
การตกปลาที่ได้ดังประสงค์ แต่ถ้าจบเรื่องอย่างไม่น่าประทับใจผู้อ่านเท่าที่ควร ก็น่าจะหมายถึงการวัด
ปลา ไม่ติดเบ็ด ซึ่งก็คงเป็นการตกปลาหรือการเขียนเรื่องที่ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงแม้ว่าจะได้พยายามท า
อย่างดีแล้วตั้งแต่ต้นก็ตาม โดยทั่วไป การเขียนบันเทิงคดีมักนิยมปิดเรื่องกันหลายวิธีดังนี้ 

6.3.1 ปิดเรื่องแบบหักมุม หรือพลิกความคาดหมาย ซึ่งบางคนเรียกว่าปิดเรื่องแบบ
บิดเกลียวก็มี ในภาษาอังกฤษใช้ว่า Surprise ending / Twist ending การปิดเรื่องชนิดนี้
เป็นการจบเรื่องชนิดที่ผู้อ่านคาดไม่ถึง เกิดความฉงนสนเท่ห์ใจเพราะไม่นึกว่าเรื่องจะมาลง
เอยเช่นนั้น  

6.3.2 ปิดเรื่องแบบโศกนาฏกรรม (Tragic ending) คือการจบเรื่องด้วยความผิดหวัง 
ความสูญเสียหรือความล้มเหลวในชีวิต หลายเรื่องจบลงโดยให้ตัวละครส าคัญต้องตาย  
การจบเรื่องแบบนี้มักเรียกร้องความเห็นใจ ความซาบซึ้งสะเทือนใจจากผู้อ่านได้มากทีเดียว 



60 

6.3.3 ปิดเรื่องแบบสุขนาฏกรรม (Happy ending) คือ การจบเรื่องด้วยผลส าเร็จ
หรือความสุขของตัวละครในที่สุด วิธีนี้นิยมใช้กันมากในนวนิยายไทยทั่วไป 

6.3.4 ปิดเรื่องแบบเป็นจริงในชีวิต (Realistic ending) หรือให้แนวคิดอย่างใดอย่าง
หนึ่งแก่ผู้อ่าน การจบเรื่องแบบนี้ผู้แต่งมักไม่ปิดเหตุการณ์ลงโดยเด็ดขาด แต่จะปล่อยให้
ผู้อ่านได้ขบคิด หรือใช้จินตนาการเพ่ิมเติมเอาตามใจชอบได้อีก นับเป็นวิธีที่นิยมใช้กันมากใน
การเขียนเรื่องสั้นของนักเขียนรุ่นใหม่ๆ โดยทั่วไป  

แนวการอ่านและการพิจารณาประเมินค่าเร่ืองสั้น 

การอ่านเรื่องสั้นโดยปกติผู้อ่านในระดับทั่วไปอาจเพียงอ่ืนเพ่ือ “เอาเรื่อง” กล่าวคืออ่านเพ่ือ
ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน แต่ในขณะเดียวกันหากเป็นผู้อ่านอีกกลุ่มที่ต้องอ่านเพ่ือ “เอารส” เช่น 
นักศึกษา นักวิจารณ์ นักวิชาการ อาจต้องศึกษาหลักในการอ่านและประเมินค่าเพ่ือให้การประเมินค่า
ไม่เป็นอัตตวิสัยจนเกินไป  

บุญยงค์  เกศเทศ (2536: 100) ได้เสนอวิธีการพิจารณาวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น ดังนี้ 
1. “สิ่ง” ที่ผู้เขียนพยายามน าเสนอให้แก่ผู้อ่าน 

2. วิธีการด าเนินเรื่องใช้ศิลปะอย่างใด  
3. การก าหนดเค้าโครงเรื่องกระชับ รัดกุม ท าให้จุดคิด หรือ “สิ่ง” นั้นออกมาเด่นประจักษ์

หรือไม่  
4. ตัวละครมีโอกาสได้แสดงสมบทบาทความส าคัญที่ผู้เขียนปูพื้นฐานไว้แต่แรกหรือไม่  
5. ส านวนภาษาสื่อความหมายได้ชัด มีความเข้ม ความจาง สอดคล้องกับเนื้อเรื่องหรือไม่  
6. ฉากที่บรรยายที่ชัดเด่น ส่งเสริมเนื้อเรื่องและการแสดงของตัวละครหรือไม่ 
7. สรุปแล้วเป็นเรื่องสั้นในลักษณะใด   

 

นอกจากนี้ บุญศิริ  ภิญญาธินันท์ (2546 : 69-96) ได้เสนอแนวทางในการอ่านและพิจารณา
เรื่องสั้นตามองค์ประกอบต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้  

1. วิเคราะห์โครงเรื่อง  
 การเริ่มต้นวิเคราะห์โครงเรื่อง ผู้อ่านควรสรุปเหตุการณ์ในเรื่องที่สัมพันธ์กันและส่งผลกระทบ
ให้เกิดเหตุการณ์อ่ืน ๆ ต่อเนื่องกันไปอย่างเป็นเหตุเป็นผลต่อกัน จากนั้นก็พิจารณาความขัดแย้งหลัก
ของเรื่อง ลักษณะของความขัดแย้ง การกระท าและพฤติกรรมของตัวละครในการเผชิญหน้ากับปัญหา
หรืออุปสรรค รวมถึงการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของตัวละคร โครงเรื่องที่ดีย่อมมีความสัมพันธ์และ
สื่อความหมายต่อแก่นเรื่อง  

2. วิเคราะห์จุดมุ่งหมายในการแต่ง 
จุดมุ่งหมายของเรื่องจะปรากฏอยู่ในรูปแบบของ แก่นเรื่อง หรือ สารัตถะของเรื่อง (Theme) 

การวิเคราะห์หรือพิจารณาแก่นเรื่องนี้ผู้อ่านต้องค้นคว้าด้วยการอ่านอย่างละเอียด และระมัดระวัง 
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การพิจารณาแก่นเรื่องจึงสัมพันธ์กับการพิจารณาองค์ประกอบอ่ืน ๆ ตั้งแต่ชื่อเรื่อง บทสนทนา  
การกระท า พฤติกรรมของตัวละครในสถานที่ต่าง ๆ บทบาทของตัวละครที่ก าหนดโดยโครงเ รื่อง  
การแสดงทัศนะและน้ าเสียงของผู้แต่งและผู้เล่าเรื่อง 

การตีความแก่นเรื่องของนวนิยายและเรื่องสั้นแต่ละเรื่องควรมีข้อสรุปที่ใกล้เคียงกัน เพราะ
ผู้อื่นอ่านสารจากเรื่องเดียวกัน การตีความแก่นเรื่องจึงไม่ควรนอกประเด็นไปคนละทิศละทาง  

 

3. วิเคราะห์เนื้อเรื่อง 
การวิเคราะห์หรือพิจารณาเนื้อเรื่องนั้นผู้อ่านต้องวิเคราะห์ในส่วนองค์ประกอบต่างๆ ในเรื่อง

ได้แก่ ตัวละคร บทสนทนา ฉาก บรรยากาศ กล่าวคือ การพิจารณาตัวละครจะล าดับความส าคัญของ
ตัวละครว่าตัวละครใดเป็นตัวเอก ตัวละครใดเป็นตัวประกอบ จากนั้นวิเคราะห์ลักษณะนิสัยของตัว
ละครเหล่านั้น ว่าอุปนิสัยคงที่ หรือเปลี่ยนแปลงอย่างไร มีความสมเหตุสมผลหรือไม่ ส่วนบทสนทนา
ในเรื่องสั้นบางเรื่องอาจไม่มีบทสนทนา โดยเน้นการด าเนินเรื่องโดยการบรรยายของผู้เขียนเพียงอย่าง
เดียว แต่หากเรื่องใดที่มีบทสนทนานั้นผู้อ่านอาจวิเคราะห์ว่าบทสนทนาในเรื่องมีส่วนช่วยให้เรื่อง
ด าเนินไปได้อย่างไร มีส่วนเสริมให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องมากข้ึนหรือไม่ มีความสมจริงหรือไม่  

อีกท้ังเนื้อเรื่องในด้านฉาก ผู้อ่านต้องพิจารณาเกี่ยวกับสถานที่ และช่วงเวลาที่เกินในเรื่องนั้น 
เพ่ือเชื่อมโยงว่าฉากมีความสัมพันธ์หรือมีอิทธิพลกับตัวละครอย่างไร ผู้แต่งมีความสามารถในการ
บรรยาย พรรณนาฉากได้ถูกต้อง ชัดเจน และสมจริงหรือไม่  

4. วิเคราะห์ศิลปะการแต่ง  
 ศิลปะการแต่งหรือลีลาในการเขียนผู้อ่านต้องศึกษาการใช้ภาษาของผู้แต่ง ทั้งในเรื่องระบบ
เสียง ค าและความหมาย ประโยค และโครงสร้างประโยค ส านวนโวหาร และภาพพจน์ เป็นต้น 
นอกจากนี้ผู้อ่านต้องพิจารณาน้ าเสียง ทัศนคติ เจตนา และสารของเรื่องที่ซ่อนอยู่  ซึ่งผู้แต่งแต่ละคน
มีลีลาภาษา ศิลปะการแต่งที่ไม่เหมือนกัน  

5. วิเคราะห์คุณค่าของเรื่องสั้น 

การวิเคราะห์คุณค่านั้นผู้อ่านต้องพิจารณาว่าผู้เขียนได้ให้ความสนุกสนาน เพลิดเพลินมาก
น้อยเพียงไร เรื่องนั้น ๆ มีข้อดีข้อด้อยในด้านใดบ้าง  ให้พลังความคิดอย่างไรทั้งแก่ผู้อ่านและสังคม  
  

นวนิยาย (NOVEL) 

นวนิยายเป็นวรรณกรรมบันเทิงคดีในอีกรูปแบบหนึ่งที่ไทยรับมาจากตะวันตก และได้รั บ
ความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ระยะเวลาที่ผ่านมานานท าให้การศึกษานวนิยายนั้นมีพัฒนาการ
ที่เป็นเอกลักษณ์อันประกอบไปด้วยพัฒนาการทางด้านความคิดของสังคม ค่านิยม และจิตใจของคน
ในสังคม  
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ประวัติความเป็นมาของนวนิยาย 

มีผู้กล่าวกันว่า Giovanni Boccaccio (1313 - 1375) นักประพันธ์ชาวอิตาลีเป็นบิดาแห่ง 
นวนิยาย (Novel) คนแรกของโลก ทั้งนี้เพราะหนังสือเรื่อง Decameron ของเขามีเนื้อเรื่องและ 

โครงเรื่องต่างออกไปจากวรรณกรรมในสมัยเดียวกันเป็นอันมาก Boccaccio มีชีวิตอยู่ในยุคศิลปะ
วิทยา Renaissance ซึ่งมีแต่วรรณกรรมคลาสสิกที่แสดงความนึกคิดยืดยาวเป็นส่วนใหญ่ แต่เรื่อง 
Decameron มีขนาดสั้นลง แต่งได้สะดวก ประกอบกับมีโครงเรื่องที่เก็บเรื่องราวมากจากหลายแห่ง
ท าให้เป็นรูปแบบวรรณกรรมอย่างใหม่ที่แพร่สะพัดไปทั่วยุโรปยาวนานถึง 100 ปี ตั้งแต่ศตวรรษที่  
16 - 17 โดยเฉพาะ La Fontaine ชาวฝรั่งเศสเป็นผู้เผยแพร่เค้าโครงเรื่อง Decameron ออกไป
อย่างกว้างขวางมากที่สุดและมีบางคนเรียกนวนิยายในชั้นต้นๆ นั้นว่า นวนิยายคลาสสิกใหม่ (Neo - 

classicism)  

นวนิยายคลาสสิกใหม่ (Neo - classicism) ดังกล่าวนั้นมักเป็นเรื่องราวของบุคคลชั้นสูงใน
สังคม ในระยะต่อมานวนิยายสมัยก่อนโรแมนติก (Pre - romanticism) ซึ่งต่อต้านนวนิยายคลาสสิก
ใหม่ จึงเลี่ยงไปกล่าวถึงสามัญชนหรือชนชั้นกลางมากขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ชัดที่สุดในนวนิยายอังกฤษนับ
แต่ผลงานของ Daniel Defore ไปจนถึง Henry Fielding และแบบสมจริงเป็นอันมาก โดยเฉพาะ
เรื่อง Robinson Crusoe (1719) ของ Daniel Defore มีอิทธิพลต่อนักเขียนชาติอ่ืนๆ อย่างมากมาย
และเป็นผลให้นวนิยายเข้าไปมีบทบาทในวงวรรณกรรมของทุกชาติทุกภาษาเรื่อยมาจนปัจจุบัน 

นวนิยายอังกฤษนับว่ามีอิทธิพลมายังนวนิยายไทยระยะแรกๆ เป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้เพราะ
นอกจากนักเขียนบางคนที่กล่าวมาแล้ว อังกฤษยังมี Sir Walter Scott ซึ่งเขียน Ivanho, Charles 

Dickens ผู้เขียน Oliver Twist และ David Copperfield, Robert Louis Stevenson เจ้าของเรื่อง 
Treasure Island, Joseph ผู้เขียน Lord Jim หรือ Marie Corelli เจ้าของเรื่อง Vendrtta (ความ
พยาบาท) เป็นต้น ซึ่งแต่ละคนล้วนมีผลงานนวนิยายถูกรสนิยมของคนไทยทั้งสิ้น 

แต่ประเทศท่ีมีอิทธิพลทางด้านวรรณกรรมต่อผู้อ่านและนักเขียนไทยในระยะหลังๆ มากที่สุด
น่าจะได้แก่สหรัฐอเมริกา เพราะประเทศไทยและสหรัฐอเมริกามีการติดต่อกันอย่างใกล้ชิดในเกือบทุก
ด้าน ประกอบกันสหรัฐอเมริกา มีนักเขียนนวนิยายที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากมาย เช่น Mrs.stowe 

ผู้เขียน กระท่อมน้อยของลุงทอม (Uncle Tom's Cabin), Mark Twain Jack London, Ernest 

Hemingway, John Steinbeck และ Perl s. buck เป็นต้น 

ส าหรับในเมืองไทยนั้น รูปแบบของนวนิยายเข้ามาปรากฏในวงวรรณกรรมเป็นครั้งแรก ด้วย
เรื่อง "ความพยาบาท" ซึ่ง "แม่วัน" (พระยาสุรินทราชา) แปลมาจากเรื่อง Vendetta ของ Marie 

Corelli โดยลงพิมพ์ไว้ในหนังสือ "ลักวิทยา" ประมาณ พ.ศ. 2443 และ ปรากฏว่ามีผู้อ่านนิยมยกย่อง
กันอย่างมากมาย จนอาจกล่าวได้ว่า นวนิยายเรื่อง “ความพยาบาท” ของ “แม่วัน” เป็นต้นเค้าของ
การเขียนนวนิยายในเมืองไทยอย่างแท้จริง 
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ส่วนนวนิยายไทยแท้ๆ นั้น ไม่ปรากฏแน่นอนนักว่าเป็นเรื่องใด แต่จากการศึกษาโดยทั่วไป
อาจารย์เจือ สตะเวทิน เชื่อว่าน่าจะได้แก่เรื่อง “ความไม่พยาบาท” ของหลวงวิลาศปริวัตร ซึ่งผู้แต่ง
พยายามให้เข้าคู่กับเรื่อง “ความพยาบาท” ของ “แม่วัน” นั่นเอง 

หลังจากนั้นงานเขียนนวนิยายของไทยก็เริ่มแพร่หลายกว้างขวางขึ้นเป็นล าดับทั้งเรื่องที่แต่ง
เองแบบของไทย และทั้งท่ีแปลมาจากภาษาอ่ืนๆ เช่น ภาษาจีนและภาษาอังกฤษเป็นต้น 

เท่าท่ีสังเกตจากนวนิยายของไทยในระยะแรกๆ (ก่อนพ.ศ. 2475) อาจสรุปได้หลายแนว เช่น  
แนวชีวิตรักโศก เช่น เรื่อง ชีวิตของหญิงอนาถา ส.นีละเสวี พรากความรักของ ช.อ าพล และ วิญญาณ
รัก ของ ป.บูรณศิลปิน เป็นต้น แต่ผู้ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นนักเขียนนวนิยายรักโศกที่มีท่วงท านองน าคนอ่ืนๆ 
คือ “ชาวเหนือ” (กระสินธุ์ เนตรยน) หรือแม้นวนิยายรักกระจุ๋มกระจิ๋มเรื่อง “ความรักท าให้โลก
หมุน” ของ ชัย เรืองศิลป์ ก็นับว่าได้รับความส าเร็จสูงสุดเรื่องหนึ่ง เช่นกัน 

อย่างไรก็ตามเค้าโครงเรื่องของนวนิยายชีวิตรักโศกในระยะแรกๆ นั้น ยังนิยมการผูกเรื่อง
ตามแบบของ ชาร์ล กาวิส (Charles Gawis) อยู่มาก คือ มักเป็นเรื่องผู้ดีตกยากหรือไม่ก็มักให้
พระเอกกับนางเอกเป็นคนที่มีฐานะต่างกันซึ่งเป็นผลให้เกิดอุปสรรคความรักนานาประการแต่
ภายหลังมักลงเอย ด้วยความสุข เช่น พระเอกซ่ึงฐานะสูงไปรักใคร่กับนางเอกซ่ึงต่ าต้อยกว่ามาก ท าให้
แม่ของพระเอกไม่พอใจคิดก าจัดนางเอกให้สิ้นไปทุกวิถีทาง แต่ภายหลังนางเอกกับแม่ของพระเอกก็
สามารถท าความเข้าใจกันด้วยดีเพราะเหตุว่านางเอกกลายเป็นทายาทของผู้มีฐานะสูงเช่นกัน เป็นต้น 

แนวตลกขบขัน ส่วนใหญ่เป็นผลงานของนักเขียนชายซึ่งอาจสังเกตได้จากผลงาน แสงทอง (หลวงบุญ
มานพพาณิชยฺ), “ศรีสุวรรณ” (หลวงนัยวิจารณ์), “น.ม.ส” (กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์) หรือ โชติ  
ผลชีวิน (พระพิสัณห์พิทยาภูน) เป็นต้น 

แนวลึกลับผจญภัย นวนิยายแนวนี้นับว่าได้รับความนิยมสูงมากเช่นเดียวกันเพราะสังเกตจาก
ต่างประเทศในตอนแรกๆ มักเป็นเรื่องแนวนี้เกือบทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องความพยาบาทของแม่วัน 
สาวสองพันปี ของ “นกโนรี” (หลวงวิลาศปริวัตร) หรือแม้นวนิยายเรื่องอ่ืนๆของเซอร์อาเธอว์ โคนัน
ดอย และเชอร์ ไรเดอร์ แฮกการ์ด ก็ตาม ส าหรับนวนิยายไทยนั้น หลวงสารานุประพันธ์ ได้ชื่อว่าเป็น
ผู้ริเริ่มเขียนเรื่องสืบสวนแบบไทยๆ เป็นคนแรกด้วยเรื่อง “แพรด า” และ “หน้าผี” ซึ่งมีผู้กล่าวว่า
ได้รับความนิยมจากผู้อ่านจนใครๆ เรียกท่านว่า “หลวงสาราแพรด า” หรือ “กาญจนาคพันธ์”  
(ขุนวิจิตรมาตรา) ก็เขียนนวนิยายลึกลับชื่อ “วารุณี” เป็นต้น 

นอกจากนั้นก็ยังมีนวนิยายแนวอ่ืนเพ่ิมเติมเข้ามาอีกบ้างเหมือนกัน แต่ไม่เด่นชัดนักจึงเว้นไม่
กล่าวถึง แม้กระนั้นก็ยังอาจสรุปได้หยาบๆ ว่านวนิยายในระยะแรกเริ่มของไทยมักลงพิมพ์ในนิตยสาร
ต่างๆ ก่อน แล้วจึงรวมพิมพ์เป็นเล่มเช่นเดียวกับปัจจุบัน และอาจสังเกตได้อย่างชัดเจนว่ามีอิทธิพล
การเขียนของฝรั่งไปปะปนอยู่ไม่ใช่น้อย 
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ประมาณ พ.ศ. 2470 – 2473 นาย ต.เง็กชวน เจ้าของส านักพิมพ์นวนิยายยุคต้นๆ ได้จัดให้มี
การประกวดนวนิยายขึ้นเป็นครั้งแรก แม้ว่าจะมีเจตนาคัดเลือกนวนิยายเอาไปพิมพ์จ าหน่ายก็ตาม
ปรากฏว่าผู้ที่ได้รับได้รับรางวัลที่ 1 ในครั้งนั้นคือ คุณพร้อม ส าเร็จประสงค์ ซึ่งได้ใช้นามแฝง “กุหลาบ
ขาว” แต่ไม่ทราบแน่ชัดว่านวนิยายที่ชนะเลิศนั้นเรื่องอะไร 

พ.ศ. 2472 นักเขียนกลุ่ม “สุภาพบุรุษ” ได้ร่วมมือกันท าหนังสือพิมพ์ “สุภาพบุรุษราย
สัปดาห์ขึ้น อาจจะกล่าวได้ว่าหนังสือพิมพ์ฉบับนี้มีส่วนช่วยให้งานนวนิยายเป็นที่นิยมกันอย่าง
กว้างขวางเรื่อยมา ทั้งนี้เพราะผู้จัดท าประกอบด้วยนักเขียนผู้มีชื่อเสียงโด่งดังทั้งสิ้น เช่น ศรีบูรพา , 
มาลัย ชูพินิจ, ยาขอบ, สด กูรมะโรหิต, ไม้เมืองเดิม, ฮิวเมอริสต์ และ พ.เนตรรักษี เป็นต้น ในปี
เดียวกันนี้เอง ม.จ.อากาศด าเกิง รพีพัฒน์ ก็ได้เขียนนวนิยายเรื่อง ละครแห่งชีวิต ขึ้น นับเป็นนวนิยาย
สมจริงและนวนิยายต่างแดน (Exotic Novel)” เรื่องแรกของไทย ซึ่งมีส่วนให้เกิดความตื่นตัวในวง
วรรณกรรมไทยเป็นอันมาก 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ.2476 ก็มีผลท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทาง
วรรณกรรมไปด้วย มีการออกหนังสือพิมพ์รายต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น งานเขียนทั้งบันเทิงคดีและสารคดี
ได้รับความสนใจจากผู้อ่านอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะการเขียนนวนิยายนั้น นักประพันธ์กลุ่ม 
“สุภาพบุรุษ” จัดว่าเป็นนักเขียนที่มีอิทธิพลต่อผู้อ่านในช่วงนั้นมากที่สุด ส่วนผู้ที่มีบทบาทในการพิมพ์
นวนิยายจ าหน่ายเป็นเล่มยิ่งกว่าผู้อ่ืน คือ นายเวช กระตุฤกษ์ เจ้าของส านักพิมพ์เพลินจิตต์ โดยพิมพ์
เป็นหนังสือปกอ่อนจ าหน่ายราคาเล่มละ 10 สตางค์ และอาจกล่าวได้ว่าส านักพิมพ์เพลินจิตต์มีส่วน
สร้างนักเขียนให้มีชื่อเสียงขึ้นมาหลายคน เช่น ป.อินทราปาลิต และไม้ เมืองเดิม เป็นต้น 

ประมาณ พ.ศ. 2476 – 2477 พรเจ้าวรวงศ์เธอพระเจ้าจุลจักรพงษ์ซึ่งมีน้ าพระทัยรักการ
ประพันธ์อย่างสูง ได้ทรงจัดให้มีการประกวดนวนิยายชิงรางวัลเงินหนึ่งพันบาทโดยไม่หวังผลตอบแทน
อย่างใดทั้งสิ้น และผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนั้นคือ อาษา ขอจิตต์เมตต์ ซึ่งใช้นามแฝงว่า “อาษา” จาก
เรื่อง “น้องสาว” แม้ว่านวนิยายเรื่องนี้จะไม่ใช่เรื่องที่ดีที่สุดแต่ก็นับว่าโครงเรื่องมีอิทธิพลต่อการ
เขียนนวนิยายในยุคต่อมาไม่น้อย อย่างไรก็ตามในช่วงนั้น บุปผา นิมมานเหมินทร์ หรือดอกไม้สด 

นักประพันธ์ที่ก าลังโด่งดังอีกหลายคนมิได้ส่งผลงานเข้าประกวดด้วย 

ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นระยะที่วงการประพันธ์ไทยอับเฉามากที่สุดเพราะอุปกรณ์
การพิมพ์ โดยเฉพาะกระดาษขาดแคลนและราคาแพงประกอบกับ จอมพล ป.พิบูสงคราม ได้ออก
กฎหมายให้ตรวจข่าว และหนังสือทุกเล่มก่อนพิมพ์ รวมทั้งเข้าควบคุมการเขียนทุกชนิดด้วย 

พ.ศ. 2488 สงครามสงบ เหตุการณ์ทุกอย่างคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นวงการนักเขียนและ
นักหนังสือพิมพ์ตื่นตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่ง มีการเขียนนวนิยายกว้างขวางออกไปหลายแนวหลายกลุ่ม เช่น 
กลุ่มชีวิตครอบครัว กลุ่มพาฝัน กลุ่มนักอุดมคติ กลุ่มราชส านัก กลุ่มลูกทุ่ง และกลุ่มก้าวหน้า เป็นต้น 

พ.ศ. 2500 เมื่อจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ปฏิวัติผลส าเร็จ ได้ใช้ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 17 
จ ากัดเสรีภาพในการเขียนหนังสืออย่างโจ่งแจ้งท าให้นักเขียนกลุ่มก้าวหน้า และกลุ่มอุดมคติ ต้อง
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วางมือจากการเขียนโดยสิ้นเชิง ศรีบูรพาขอลี้ภัยไปอยู่ต่างแดน ในขณะที่ อิศรา อมันตกุล และอีก
หลายคนถูกจับโดยปราศจากข้อหาที่เป็นธรรมเพียงพอ แนวโน้มของนวนิยายหลัง พ.ศ. 2500 จึงเต็ม
ไปด้วยเรื่อง “พาฝัน” เสียเกือบทั้งสิ้น ซึ่งมีผลให้นักเขียนสตรีอย่าง กฤษณา อโศกสิน, สุวรรณี  
สุคนธา, ทมยันตี เพญ็แข วงศ์สง่า, สีฟ้า, กาญจนา นาคนันท์, บุษยมาส, ชูวงศ์ ฉายะจินดา ฯลฯ หรือ
นักเขียนที่นิยมเขียนนวนิยายบู๊ ล้างผลาญอย่าง เสนีย์บุษปเกศ , เพชรสถาบัน, ศักดิ์ สุนิยา, ปรางค์ 
บางกอก พ.ต.ต.ประชา พูนวิวัฒน์ ฯลฯ ครองตลาดการเขียนนวนิยายของไทยเรื่อยมาจนปัจจุบัน 

องค์ประกอบของนวนิยาย 

ดังได้กล่าวมาแล้วว่านวนิยาย เป็นงานเขียนประเภทบันเทิงคดี เช่นเดียวกับเรื่องสั้น ฉะนั้นจึง
มีองค์ประกอบของการเขียนโดยกว้างเช่นเดียวกันด้วย ส่วนที่แตกต่างกันอยู่บ้างก็ที่ลักษณะของ
รายละเอียดเฉพาะตัวบางประการเท่านั้น จึงขอขยายความในส่วนที่กว้างขวางและผิดแปลกออกไป
จากเรื่องสั้น ดังนี้ 

1.โครงเรื่อง (Plot)  
เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเรื่องที่ซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องเป็นเหตุผลต่อกัน โดยมีความ

ขัดแย้งที่ก่อให้เกิดการต่อสู้ท าให้เกิดเรื่องด าเนินไปอย่างน่าสนใจ ควรติดตามและเนื่องจากนวนิยายมี
ขนาดยาวมากเป็นส่วนใหญ่ การเล่าเรื่องจึงมีเหตุการณ์สลับซับซ้อนด้วยฉะนั้นโครงเรื่องในนวนิยายจึง
อาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 

1.1 โครงเรื่องหลัก (Main Plot) หมายถึงการด าเนินเรื่องที่เกี่ยวพันกับปัญหาความ
ขัดแย้งซึ่งเป็นจุดส าคัญของเรื่อง 

1.2 โครงเรื่องรอง (Sub-Plot) หมายถึง ความขัดแย้งย่อยๆ ที่แทรกอยู่เป็นตอนๆใน
โครงเรื่องใหญ่ และมีผลกระทบต่อตัวละครและเนื้อเรื่องส าคัญให้ด าเนินต่อเนื่องไปตามเรื่อง
ใหญ่ที่วางไว้ ฉะนั้นในนวนิยายเรื่องหนึ่งอาจจะมีโครงเรื่องย่อยได้หลายโครงเรื่อง และเป็น
ความจ าเป็นที่ผู้แต่งจะต้องใช้เทคนิคอันดีเพ่ือจะเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างโครงเรื่องย่อยให้
ผสานกันได้สนิทและสมเหตุสมผล 

ขอยกตัวอย่างโครงเรื่องของนวนิยายเรื่อง “ทวิภพ” ของ ทมยันตี (พรรณทิภา จีนกลีบ, 
2551: 29-39) มาให้สังเกตโดยสังเขป ดังนี้ 
         โครงเรื่องหลัก  
 มณีจันทรสาวสวยผูพรั่งพรอมไดซื้อกระจกเงาโบราณที่มีรอยราวจากชายชราทาทาง ลึกลับ 

เจาของรานขายของเการานหนึ่ง จากกระจกเงาบานราวนั้นเองเปนประตูเวลาน าพามณีจันทร สูอดีต
ในป ร.ศ. 112 ณ บานคุณหลวงอัครเทพวรากรขุนนางหนุมนักเรียนนอกสมัยรัชกาลที่ 5 ที่มณีจันทร
หลงรักตั้งแตแรกท่ีไดเห็นรูปภาพ มณีจันทรเดินทางยอนกลับไปมาระหวางอดีตและ ปจจุบันอยูหลาย
ครั้ง และแตละครั้งมณีจันทรไดใชชีวิตอยูในหวงเวลาแหงอดีตนานขึ้น ความรักและ ความผูกพัน 
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ระหวางคุณหลวงกับมณีจันทรจึงทวีขึ้นเชนกัน นอกจากนี้มณีจันทรไดมีโอกาสรวมมือกับ คุณหลวง
และขุนนางไทยหลายคน ช วยแกปญหาเมื่อครั้งไทยตองเสียดินแดนใหแกฝรั่งเศสอยางเต็ม 

ความสามารถ ในขณะที่ความรักความผูกพันกับอดีตเพ่ิมมากขึ้น รอยราวของกระจกที่เป็ยนประตู
เชื่อมกาลเวลาก็ปรากฏชัดเจนและยาวขึ้นเชนกัน จนท าใหเกิดความขัดแยงภายในจิตใจของมณีจันทร 

ตลอดเวลาวาจะท าอยางไรหากประตูแหงกาลเวลาปดลง เมื่อในเวลาแหงอดีตเธอมีชายคนรัก และใน 

เวลาปจจุบันเธอก็มีแมที่คอยหวงหา แตในที่สุดมณีจันทรก็ไมไดกลับสูปจจุบันในปพ.ศ. 2529 อีกเลย 
เมื่อเธอไดแตงงานกับคุณหลวง กระจกเงาบานราวนั้นก็หมดหนาที่ลง จากโครงเรื่องหลักกลาวไดแสดง
ใหเห็นวาเวลาเปนสาเหตุที่ท าใหเกิดความขัดแยงภายใน จิตใจของมณีจันทรตลอดเวลาที่ตองเลือก
ระหวางอดีตที่มีชายคนรักและครอบครัวในหวงเวลาปจจุบัน 
 

โครงเรื่องรอง 
มณีจันทรฝงใจกับเหตุการณในอดีตที่ไทยตองเสียดินแดนใหกับ ฝรั่งเศสเมื่อปร.ศ. 112 มณี

จันทรเชื่อเสมอวาตองมีวิธีการแกไขวิกฤตการณที่เกิดขึ้นที่ดีกวาในอดีตที่ ผานมา จนกระทั่งเจาคุณ
อรรถวิลาสคดี หนึ่งในขุนนางไทยที่มีสวนรวมเผชิญวิกฤตการณครั้งนั้นน าพา มณีจันทรสูอดีต เมื่อครั้ง
ประเทศไทยก าลังเผชิญวิกฤตการณร.ศ. 112 มณีจันทรจึงพยายามท าทุก วิถีทางในฐานะเธอเป็นผู้
ที่มาจากอนาคต ดวยความหวังจะแกไขทุกอยางใหดีกวาที่เธอเคยไดรับรูมา แตความพยายามนั้นไม
สัมฤทธิ์ผล เนื่องจากเงื่อนไขของเวลาก าหนดใหเธอชวยแกไขปญหาดวย ความสามารถทางภาษาและ
ความเฉลียวฉลาดที่มีติดตัวเธอมาเทานั้น  มณีจันทรจึงเขาใจและยอมรับวาผลของเหตุการณที่เกิดขึ้น
ในประวัติศาสตรเกิดจากความพยายามท าดีที่สุดแลว โครงเรื่องรองของทวิภพแสดงใหเห็นวาอนาคต
ไมสามารถตัดสินอดีตไดการที่ทมยันตีให มณีจันทรเดินทางยอนเวลาสูอดีตนั้น ไมใชเพียงเพ่ือใหไดพบ
รักกับคุณหลวงอัครเทพวรากรเทานั้น แตการเจาะจงใหมณีจันทรยอนกลับไปในปร.ศ.112 ชวงที่ไทย
ก าลังเผชิญวิกฤตการณนั้น เพ่ือพิสูจนใหเห็นวาเพ่ือประเทศชาติคนไทยทุกยุคสมัยยอมท าทุกอยาง 
อยางดีที่สุด 

2. ตัวละคร (characters) 
นับเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญอย่างหนึ่งควบคู่ไปกับการด าเนินเรื่องเพราะถ้าไม่มีตัวละครหรือ

ผู้กระท าแล้วการเล่าเรื่องก็เกิดขึ้นไม่ได้ นอกจากตัวละครในวนนิยายจะมีลักษณะโดยกว้างเหมือนกับ
ตัวละครในเรื่องสั้นแล้ว เราอาจแบ่งตัวละครในนวนิยายออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 

2.1 ตัวละครเอก (The major The protagonist) คือตัวละครซึ่งมีบทบาทส าคัญในการ
ด าเนินเรื่องโดยตลอด 

2.2 ตัวละครย่อย (The minor The antagonist) หมายถึงตัวละครซึ่งมีบทบาทในฐานะเป็น
ส่วนประกอบของการด าเนินเรื่องแต่ก็ต้องมีส่วนช่วยเสริมเนื้อเรื่องและตัวละครส าคัญให้เด่นขึ้นด้วย 

3.ฉาก (Setting) 
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         ฉากในนวนิยายเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการเขียนนวนิยายอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งจะมีส่วนช่วย
ให้นวนิยายด าเนินเรื่องไปได้อย่างมีรสชาติเห็นจริงเห็นจัง ฉะนั้นโดยทั่วไปจึงมักเน้นการสร้างฉากให้มี
ความสมจริงเช่นเดียวกับเรื่องสั้น ที่แตกต่างออกไปบ้างก็เห็นจะได้แก่ความกว้างขวางที่ผู้แต่งจะ
พรรณนาให้ละเอียดลออเพียงใดก็ได้ซึ่งโดยทั่วไปการบรรยายฉากจะต้องประกอบด้วยรายละเอียด 
ดังนี้ 

3.1 สภาพทางภูมิศาสตร์ที่เรื่องนั้น เกิดข้ึนอย่างละเอียดเช่นลักษณะของบ้าน ประตู หน้าต่าง 
การตกแต่งห้อง เป็นต้น 

3.2 การประกอบอาชีพ และการด าเนินชีวิตประจ าวันของสมาชิกในสังคมตัวละมีชีวิตอยู่ 
เช่น  สังคมชนบทที่ประกอบอาชีพในทางเกษตรกรรม ทุกคนจะขยันขันแข็งต้องท างานหนักและช่วย
ตัวเองทุกอย่างเป็นต้น 

3.3 ระยะเวลาที่เกิดข้ึน โดยอ้างถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ฤดูกาลประจ าปี 
3.4 สภาพแวดล้อมทางสังคมเกี่ยวกับการนับถือศาสนา ศีลธรรมจรรยา ปัญญาและสภาพ

ทางปัญญาและสภาพทางอารมณ์โดยทั่วไป ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อลักษณะนิสัยและการด ารงชีวิตของตัว
ละครด้วย 

อย่างไรก็ตามสิ่งที่ส าคัญที่สุดก็คือการที่นักเขียนจะต้องเลือกใช้ ฉากให้เหมาะสมกับ
เหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ รวมทั้งต้องสามารถบรรยายฉากได้ชัดเจนและสอดคล้องกับเนื่องเรื่องด้วย 

4. บทสนทนา (Dialogue) 
ถ้อยค าในการพูดคุยกับระหว่างตัวละครในเรื่องสั้น และนวนิยายซึ่งขาดไม่ได้อีกเช่นกัน 

ทั้งนี้เพราะบทสนทนาจะมีส่วนท าให้ผู้อ่านได้เข้าใจรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ เกี่ยวกับตัวละคร  
การด าเนินเรื่อง และฉากเป็นอันมาก รวมทั้งจะช่วยให้การด าเนินเรื่องไม่ซ้ าซากน่าเบื่อหน่ายอีกด้วย 

โดยทั่วไปบทสนทนาที่มีควรมีลักษณะส าคัญ ดังนี้ 
4.1 มีความเป็นธรรมชาติ (natural) กล่าวคือ ถ้อยค าที่เขียนในการสนทนาตัวละคร

จะต้องมีลักษณะสมจริงกับชีวิตจริงให้มากท่ีสุด 

4.2 มีการเลือกสรร (Selective) หมายถึง การที่นักเขียนจะต้องพิจารณาว่าสมควร
จะเขียนบทสนทนาโต้ตอบตอนใดบ้าง เพราะบทสนทนาจะต้องมีความหมายต่อเนื้อเรื่อง
ของนวนิยายทั้งสินฉะนั้นจะใช้บทสนทนาที่เป็นปกติในชีวิตจริงทั้งหมด อาจจะท าให้มีความ
เยิ่นเย้อขาดความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับเนื้อเรื่องได้มาก ซึ่งจะท าให้ผู้ อ่านเบื่อหน่ายและ
เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ 

4.3 มีความคงที่ (Consistent) คือเป็นบทสนทนาที่จะต้องมีความสอดคล้องและ 

ต่อเนื่องกับลักษณะการเขียนส่วนอ่ืนๆ ของเรื่องด้วย เพ่ือให้การเรื่องเป็นไปอย่างราบรื่น
สม่ าเสมอ 
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4.4 มีความเหมาะสม (appropriate) กล่าวคือ การใช้บทสนทนาที่จะต้องมีความ 

สอดคล้องกับตัวละครแค่ละตัว โดยค านึงถึงครอบครัว การศึกษา สภาพสังคม นิสัยใจคอ วัย  
เพศ และอาชีพ เป็นต้น เพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยส าคัญในการพูดจาของบุคคลทั่วไปในชีวิตจริง 

ชนิดของนวนิยาย 

1. นวนิยายอุดมคติ (Idealistic Novel) หมายถึง นวนิยายที่นักเขียนสร้างขึ้น จากอุดมคติ
อันสูงส่งของนักเขียนแต่ละคนบางครั้งก็เป็นการคาดหวังที่สูงเกินไปจนอาจเป็นความจริงไม่ได้หรือไม่ก็
เป็นเรื่องที่พยายามเรียกร้องความเป็นธรรมในสังคมด้วยการชี้ให้เห็นลักษณะสังคมที่เป็นอยู่ แต่ก็ไม่ได้
บอกวิธีแก้ไขว่าควรท าอย่างไรอย่างเด่นชัดนัก นวนิยายแนวนี้อาจเห็นได้ชัดจากเรื่อง ยูโธเปีย ของ
โทมัส มอร์ หรือจากบางเรื่องของไทย เช่น เมืองนิมิต ของน.ร.ว. นิมิตคมงคล นวรัตน์ แม้กระทั่งเรื่อง
แลไปข้างหน้า ของ ศรีบูรพา ปีศาจ ของเสนีย์ เสาวพงศ์ ก็อาจจัดอยู่ในเกณฑ์นี้ได้เช่นกัน 

2. นวนิยายพาฝัน (Romantic Novel) หมายถึง เรื่องที่เกิดจากจินตนาการของผู้เขียนเป็น
ส่วนใหญ่ และมักจะไม่ค่อยสมจริงเท่าใดนัก ถ้าเป็นเรื่องเศร้าเหลือแสนถ้าเป็นเรื่องรักก็รักอย่างสุดซึ้ง 
แต่ถึงแค้นก็แค้นอาฆาตพยาบาทกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุด นวนิยายชนิดนี้เป็นที่นิยมของนักเขียนและนัก
อ่านชาวไทยเป็นจ านวนมาก เพราะอ่านได้ง่ายซาบซึ้งสะเทือนใจได้เร็ว 

3. นวนิยายสมจริง (Realistic Novel) คือ นวนิยายที่ผู้แต่งพยายามสร้างขึ้นเพ่ือเลียนแบบ
ชีวิตจริง และพยายามให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเป็นเรื่องจริงจัง ซึ่งจะต้องอาศัยศิลปะและความรอบคอบของผู้
แต่งอย่างสูงที่จะสร้างสถานการณ์โดยไม่มีช่องว่างผู้อ่านเห็นว่าเกินความจริงได้ และดูเหมือนว่าเป็น
แนวที่นักเขียนนวนิยายไทยก าลังนิยมกันมากขึ้นเป็นล าดับ แต่ก็ยังไม่สามารถจะหานวนิยายสมจริงที่
เด่นชัดได้มากนัก  

4. นวนิยายส ารวจโลก (The World Survey Novel) นวนิยายแนวนี้เป็นแบบที่เราได้มาจาก
วรรณกรรมสากล หมายถึงเรื่องที่ให้ตัวละครได้ศึกษาชีวิตอย่างกว้างขวาง หรือผ่านการผจญภัยในโลก
กลว้างมาอย่างโชกโชน ซึ่งในนวนิยายไทยก็ไม่ใคร่มีผู้นิยมเขียนกันนัก นวนิยายเรื่อง ละครแห่งชีวิต 
ของ ม.จ. อากาศด าเกิง หรือ นิราศดิบ ของ รงค์ วงษ์สรรค์ อาจพอเป็นแนวทางให้เห็นตัวอย่างได้บ้าง 

5. นวนิยายประวัติศาสตร์ (Historical Novel) หมายถึง นวนิยายที่อาศัยเหตุการณ์หรือตัว
ละครในประวัติศาตร์มาเป็นแกนของเรื่อง แล้วปรุงรสให้ “ศาสตร์” กลายเป็น “ศิลปะ” เปลี่ยนจาก
ความจืดชืดน่าเบื่อหน่ายมาให้อ่านสนุกเพลิดเพลินในรูปของนวนิยาย ฉะนั้นนักเขียนจึงอาจใช้ตัว
ละครสมมุติ หรือเหตุการณ์สมมุติปะปนกับเรื่องจริงในประวติัศาสตร์บ้างก็ได้  

6. นวนิยายการเมือง (Politics Novel) คือ นวนิยายที่มีเนื้อเรื่องอิงไปในทางชี้หรือการ
แก้ปัญหาทางการเมือง หรือรวมไปถึงปัญหาทางเศรษฐกิจ และสังคมด้วย วิธีเสนอปัญหาทางการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคมที่ออกมาในรูปนวนิยาย 

7. นวนิยายลูกทุ่ง (Peasant Novel) หมายถึงนวนิยายที่กลว่าถึงสภาพชีวิตองคนในชนบท
หรือในท้องถิ่นท่ีห่างไกลความเจริญออกไป โดยทั่วไปมักเป็นการสะท้อน ภาพของสังคม ส่วนหนึ่งที่ซึ่ง
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แร้นแค้นยากไร้ ออกมาโดยเด่นชัด เช่น เรื่อง “ทรัพย์ในดิน” (The Goof Earth) ที่ “สันตสิริ” แปล
มาจากเรื่องของ เพิร์ล เอส, บั๊ก หรืออาจะได้แก่เรื่องประเภทคาวบอยของฝรั่งโดยทั่วไป ส าหรับใน
เมืองไทยนั้นอาจสังเกตได้จากผลงานของไม้เมืองเดิม เกือบทั้งหมดเช่นเรื่องเรือเพลงเรือแร่ , โป๊ะล่ม,
แสนแสบ,ชายสามโบสถ์ ของนิมิต ภูมิถาวร  

8. นวนิยายต่างแดน (Exotic Novel) คือนวนิยายที่ใช้ฉากหรือสถานที่ในการด าเนินเรื่องของ
ต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่หรือทั้งเรื่อง นับว่าเป็นนวนิยายแบบหนึ่งที่นิยมกันมาก เพราะจะมีส่วนช่วย
เรียกร้องความสนใจของคนอ่านได้มากขึ้น ในนิยายเรื่อง ละครแห่งชีวิตของ ม.จ. อากาศด าเกิง 
รพีพัฒน์ จัดว่าได้ริเริ่มนวนิยายประเภทนี้ขึ้นเป็นครั้งแรก และได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องความ
แปลกใหม่อย่างกว้างขวาง ซึ่งมีผลให้นวนิยายเรื่องต่อๆ มาเอาแบบอย่างกันเป็นอันมาก  

9. นวนิยายแนวจิตวิทยา (Psychological Novel) คือ นวนิยายที่ผู้แต่งมุ่งอธิบายพฤติกรรม
ของตัวละครด้วยวิธีวิเคราะห์สภาพจิตใจ เช่นเดียวกับจิตแพทย์ตรวจสอบคนใช้ของเขา เพ่ือแสดงให้
ผู้อ่านทราบว่าตัวละครมีพ้ืนฐานทางด้านจิตอย่างไร อะไรเป็นมูลเหตุที่ท าให้ปฏิบัติเช่นนั้นใน
สถานการณ์นั้น ฉะนั้นนักประพันธ์จะต้องมีความรู้ในเรื่องจิตวิทยาเป็นอย่างดี แล้วแทรกเข้าไปในรส
แห่งการเขียนนวนิยาย ซึ่งจะมีผลกลายเป็นเรื่องในเชิงจิตวิทยาประยุกต์ที่น่าอ่านมากขึ้น  เช่น  
สัญชาติญาณมืด ของ อ.อุดากร และเรื่องของ จันดารา ของ อุษณา เพลิงธรรม เป็นต้น 

10. นวนิยายประเภทจดหมาย (Epistolary Novel) ลักษณะส าคัญของนวนิยายประเภทนี้
คือการด าเนินเรื่องในรูปของจดหมาย อาจจะเป็นการเขียนจดหมายเล่าเรื่องเหตุการณ์ต่างๆ ของตัว
ละครเอกผู้เดียว หรือการเขียนจดหมายโต้ตอบระหว่างละครด้วยกัน ซึ่งนับว่ามีประโยชน์หลาย
ประการ 

11. นวนิยายสังคม (Sociological Novel) คือ นวนิยายที่พยายามจะชี้ให้เห็นปัญหาความ
เป็นอยู่ของมนุษย์ในสังคม โดยเสนอให้เห็นบทบาท และผลของสังคมที่มีต่อตัวละครซึ่งด าเนินชีวิตใน
สังคมนั้นว่าเป็นอย่างไร บางครั้งก็พยายามเรียกร้องความเห็นใจซึ่งกันและกัน และในบางครั้งนักเขียน
ยังอาจสอดแทรกแนวความคิดของตนเกี่ยวกับทางออกหรือข้อยุติปัญหานั้นลงไปในนวนิยายด้วย  

12. นวนิยายประเภทนักสืบและอาชญกรรม (Detective and Crime Novel) นวนิยายแนว
นี้จะเก่ียวกับการจารกรรมหรือการสืบสวนสอบสวน เค้าเรื่องมักลึกลับซับซ้อน เป็นพิเศษ  

13. นวนิยายวิทยาศาสตร์ (Science fiction) คือ นวนิยายที่อาศัยเค้าความจริงหรือความคิด
ฝันทางวิทยาศาสตร์ซึ่งอาจเป็นไปได้ในอนาคตมาเขียนในรูปของนวนิยาย โดยพยายามสร้างสรรค์ให้
ผู้อ่านเกิดความคิดต่อไปในทางวิทยาศาสตร์ แม้ผู้เขียนจะชักน าผู้อ่านให้ออกจากโลกความจริงไปสู่
โลกแห่งจินตนาการ แต่ก็จะต้องพยายามสร้างรายละเอียดและให้ข้อมูลต่างๆ ให้สมจริงมากที่สุด 
ผู้อ่านจะอยู่ในภาวะถูกชักน าให้รู้สึกว่า เหตุการณ์ต่างๆในเรื่องนั้น “อาจเกิดขึ้นได้” หรือ “น่าจะ
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เป็นไปได้” ฉะนั้นนอกจากผู้เขียนจะมีความสามารถในการเขียนนวนิยายโดยทั่วไปแล้ว ยังจะต้องมี
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดีด้วย 

14. นวนิยายหรรษา (Humor Novel) คือ งานเขียนมุ่งให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินแก่
ผู้อ่านเป็นส าคัญ โดยไม่จ าเป็นจะต้องมีเนื้อหาสาระ หรือแสดงคุณธรรมอย่างใดแก่ผู้อ่านมากนัก  

นวนิยายในแบบนี้ได้รับความนิยมจากท่านผู้อ่านโดยทั่วไป แต่นักเขียนไทยที่นับว่าประสบผลส าเร็จใน
เชิงนี้ จริงๆ มีอยู่ไม่ก่ีคนเช่น ป.อินทปาลิต จากเรื่องชุด พล นิกร กิมหงวน  

15. นวนิยายผจญภัย (Adventure Novel) งานเขียนประเภทนี้ตัวเอกมักเป็นคนกล้าหาญ
ชอบโลดโผนผจญภัยเสี่ยงอันตรายอยู่เสมอ นับเป็นงานเขียนที่นักอ่านไทยนิยมกันมากอีกพวกหนึ่งซึ่ง
อาจสังเกตเห็นได้ชัดจากรสนิยมในการแปลเรื่องของฝรั่งมาเป็นภาษาไทยระยะแรกๆ เช่น เรื่องความ
พยาบาท ของแม่วัน,สาวสองพันปี ของ นกโนรี หรือ เรื่อง ทะแกล้ว ทหารสามเกลอ เป็นต้น  

16. นวนิยายมหัศจรรย์ (Fantasy Novel) หมายถึง นวนิยายที่มีโครงเรื่องลึกลับตื่นเต้น
มหัศจรรย์เกินความจ าเป็นทั้งนี้อาจรวมไปถึง จินตนิยาย อย่าง ราชินีบอด ของ สุวัฒน์ วรดิลก, เปลว 
สุริยา และ จุฬาตรีคูณ ของ พนมเทียน ธนูทอง ของ อิงอร หรือ เรื่อง ผีและวิญญาณอย่างเรื่อง
โรงแรมผี ของ อ.อรรถจินดา, แก้วขนเหล็ก ของ ตรี อภิรุม และทิพย์ ของ ทมยันตี เป็นต้น 

17. นวนิยายชีวประวัติ (Biographical Novel) หรือนวนิยายอัตชีวประวัติ (Autobio- 

graphical Novel) หมายถึง นวนิยายที่สร้างตัวละครโดยดัดแปลงมจากเรื่องราวของตัวบุคคลที่จริง 
หรือ พยายามสร้างตัวละครให้มีชีวิตสมจริงในรูปของนวนิยาย โดยมุ่งบันทึกพฤติกรรมของตัวเอกใน
เรื่องเป็นส าคัญ ในบางครั้งผู้แต่งอาจให้ตัวละครนั้นเป็นผู้เล่าเรื่องของตนเองให้ผู้อ่านฟังด้วย  

18. นวนิยายราชส านัก หมายถึง นวนิยายที่ด าเนินเรื่องเกี่ยวพันกับพระมหากษัตริย์ พระ
บรมวงศานุวงศ์ หรือ ขุนนางชั้นสูง ซึ่งมีบางคนเรียกว่า “ชนชั้นศักดินา” นั่นเอง นวนิยายแนวนี้เคย
เป็นที่นิยมกันมากในหมู่นักอ่านคนไทยสมัยก่อน  

19. นวนิยายอิงศาสนา (Moral Novel) คือ นวนิยายที่มุ่งสร้างศีลธรรมอันดีงามให้แก่ผู้อ่าน
เป็นส าคัญ แต่มิใช่สั่งสอนศาสนาโดยตรงตามแบบของนักเทศน์ หากแต่พยายามน าหลักธรรมค าสอน
มาประยุกต์ไว้ในรูปของนวนิยาย ปรุงรสเรื่องให้เข้มข้นน่าอ่านยิ่งขึ้น ชาติใดนับถือศาสนาใดก็มักแทรก
ค าสอนของศาสดาแห่งศาสนานั้น 

20. นวนิยายครอบครัว (Family Novel) คือ นวนิยายที่แสดงความเป็นอยู่ในชีวิตครอบครัว
เป็นพื้นตัวละครมักเป็นผู้มีบทบาทอยู่อยู่ในบ้านเช่น พ่อตา แม่ยาย ลูกสะใภ้ เมียน้อย เมียหลวง คน
รับใช้ เป็นต้น เนื้อเรื่องจึงอยู่ในวงจ ากัดด้วย เช่น เรื่องความอิจฉาริษยา เรื่องมรดก การกีดกันระหว่าง
คนรวยกับคนจน ฯลฯ และโดยปกตินักเขียนสตรีจะนิยมเขียน และเขียนได้ดีกว่านักเขียนชาย  
 

แนวการอ่านและประเมินค่านวนิยาย 
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รัญจวน อินทรก าแหง (2520 : 50-52) และสายทิพย์ นุกูลกิจ (2537 : 194-197) ได้ให้
แนวทาง จุดส าคัญท่ีผู้อ่านหรือผู้วิจารณ์ควรพิจารณาในการอ่านนวนิยายที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
สรุปได้ดังนี้  

1. แก่นเของเรื่อง  
แก่นของเรื่องหรือแนวคิดส าคัญท่ีผู้เขียนต้องการให้ผู้อ่านติดตาม หรืออักนัยหนึ่งแก่เรื่องเป็น

หัวใจ หรือความคิด ความเชื่อของผู้เขียน ที่แฝงไว้ในนวนิยายเรื่องนั้น ๆ หลังจากอ่านนวนิยายแล้ว
ผู้อ่านควรอธิบายได้ว่าแก่นเรื่องคืออะไร  

 

 

2. เนื้อหา และโครงเรื่อง 
การวางโครงเรื่องหรือเหตุการณ์ต่างๆ ในเรื่องนั้นควรมีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ และ

ผู้อ่านต้องพึงระลึกเสมอว่า โครงเรื่องไม่ใช่เนื้อเรื่องย่อ   
2. ฉากและช่วงเวลา  

 ฉากไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงสถานที่ในเรื่องเท่านั้น แต่ฉากจะหมายรวมไปถึงช่วงเวลาใน
เรื่องด้วย ผู้อ่านต้องพิจารณาว่าเนื้อเรื่องในนวนิยายที่อ่านนั้นเกิดขึ้นในช่วงเวลาใด สอดคล้องกับ
ความเป็นจริงหรือไม่ และล าดับเรื่องเป็นไปตามล าดับเวลาหรือไม่ อย่างไร อีกทั้งช่วงเวลาก็ควรมี
ความสอดคล้องกับฉากด้วยจึงจะท าให้นวนนิยายเรื่องนั้น ๆ มีความสมจริง น่าติดตาม  

3. การสร้างตัวละคร 
การสร้างตัวละครในนวนิยายนั้นต้องดูมีชีวิตจริง ซึ่งผู้อ่านต้องพิจารณาว่าผู้เขียนสร้างตัว

ละครอย่างไร มีความสมจริงตามธรรมชาติของมนุษย์หรือไม่  
4. โครงสร้าง 

 การพิจารณาด้านโครงสร้างนี้ผู้อ่านควรพิจารณาเกี่ยวกับความสัมพันธ์กันขององค์ประกอบ 

ต่าง ๆ ในเรื่อง เช่น แก่นเรื่อง โครงเรื่อง ฉาก ตัวละคร โดยพิจารณาว่าองค์ประกอบในโครงสร้างนั้นมี
ความสัมพันธ์กับอย่างมีเอกภาพหรือไม่  

5. รูปแบบและประเภท 

 ผู้ อ่านควรอธิบายได้ว่านวนิยายที่ตนอ่านนั้นมีรูปแบบ หรือประเภทอะไร เช่น เป็น
อัตชีวประวัติ ความทรงจ า บันทึก การเมือง ฯลฯ  

6. กลวิธีในการแต่ง 
 ลีลาในการเขียนก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้อ่านควรพิจารณาเพ่ือประเมินคุณค่า เช่น กลวิธีการเล่า
เรื่อง กลวิธีการใช้ภาษา เป็นต้น 

 7. เจตนาหรือสาระส าคัญ  
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 สาระส าคัญในเรื่องส่วนใหญ่แล้วจะมาจากประสบการณ์ของผู้เขียน ผู้อ่านควรพิจารณาทั้งใน
ด้านตัวละคร ฉาก ความมุ่งหมาย และเนื้อหา ทั้งนี้การพิจารณาเจตนาหรือสาระส าคัญนี้จะเชื่อมโยง
ไปสู่คุณค่าของนวนิยายด้วย  
 

สรุป 

 การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสั้นและนวนิยายนั้น แม้จะเป็นวรรณกรรมประเภทบันเทิงคดี
เหมือนกัน แต่เรื่องสั้นและนวนิยายนั้นมีความแตกต่างกันทั้งพัฒนาการ องค์ประกอบต่าง ๆ กลวิธี
การการเขียน และการประเมินค่า ที่ผู้อ่านต้องศึกษาและความเข้าใจทั้งสองอย่าง 

 พัฒนาการของเรื่องสั้นและนวนิยายแม้จะแตกต่างกันในรายละเอียดแต่สิ่งที่เป็นจุดร่วม
เดียวกันคือความสัมพันธ์ระหว่าวรรณกรรมกับสังคมที่ผู้อ่านไม่สามารถปฏิเสธได้ ทั้งนี้เพราะผู้เขียนก็
เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ฉะนั้นย่อมไม่สามารถหลีกหนีสังคมในยุคสมัยของตนได้ ส่วนองค์ประกอบ
ของเรื่องสั้นและนวนิยายนั้นโดยภาพรวมจะมีองค์ประกอบเหมือนกันไม่ว่าจะเป็น โครงเรื่อง แก่น
เรื่อง ตัวละคร ฉาก บทสนทนา กลวิธีการเล่า เทคนิคการประพันธ์ หากจะมองไปถึงความแตกต่าง
ของเรื่องสั้นและนวนิยายนั้นมองอย่างง่ายที่สุดคือความสั้นยาวในการเขียนเท่านั้นเอง  
 ปัจจุบันเรื่องสั้นและนวนิยายยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บางเรื่องได้รับการแปลมากจากภาษา
อ่ืน เป็นเหตุการณ์จริง หรืออิงความเป็นจริง บางเรื่องได้รับถ่ายทอดเป็นภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์  
ส่งต่อความก้าวหน้าและการพัฒนาของวรรณกรรมในล าดับต่อไป 

 

แบบฝึกหัด 

1. “เรื่องสั้น” และ “นวนิยาย” มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง  
2. จงอธิบายความเป็นมาของเรื่องสั้นและนวนิยายในประเทศไทย ให้เข้าใจพอสังเขป  
3. แม่วัน หรือ พระยาสุรินทรราชา มีความส าคัญอย่างไรต่อวงการนวนิยายไทย 

4. ให้นักศึกษาเลือกอ่านเรื่องสั้นหรือนวนิยายจากนั้นให้อธิบายและยกตัวอย่างการแนะน าตัวละคร 

 3.1 การแนะน าตัวละครแบบเล่าเรื่อง (Narrative) 
 3.2 การแนะน าตัวละครแบบแสดงการกระท าของตัวละคร (Dramatic) 
5. จงอธิบายมุมมองหรือกลวิธีในการเล่าเรื่อง พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

6. เพราะเหตุใดจึงมีการกล่าวว่า “การเปิดเรื่องเหมือนกับเหยื่อล่อปลา” 

7. เรื่องสั้นในปัจจุบันนิยมปิดเรื่องแบบใด เพราะเหตุใด จงยกตัวอย่างเรื่องสั้นที่ใช้กลวิวิธกีารปิดเรื่อง
แบบที่นิยมในปัจจุบัน 1 เรื่อง  
8. จงจ าแนกชนิดของนวนิยายที่ได้รับรางวัลซีไรต์ตั้งแต่ปี 2522 – 2560 

9.ให้นักศึกษาเลือกอ่านเรื่องสั้น 1 เรื่อง (จากหนังสือรวมเรื่องสั้นที่ได้รับรางวัลซีไรต์)  
   เพ่ือฝึกวิเคราะห์องค์ประกอบ และประเมินค่าท้ังในระดับปัจเจกและระดับสังคม  
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10. ให้นักศึกษาเลือกอ่านนวนิยาย 1 เรื่อง (จากหนังสือนวนิยายที่ได้รับรางวัลซีไรต์) 
   เพ่ือฝึกวิเคราะห์โครงเรื่องหลักและโครงเรื่องรอง และประเมินค่าทั้งในระดับปัจเจกและระดับสังคม 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 4 

สารคดีและบทความ 

หัวข้อเนื้อหา  
1. ความหมายสารคดี 

 2. ประเภทของสารคดี 
3. ความหมายของบทความ  
4. ประเภทของบทความ  

 5. โครงสร้างของสารคดีและบทความ  
6. การประเมินค่าสารคดีและบทความ 

7. สรุป  
 

วัตถุประสงค ์

เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทเรียนนี้แล้วสามารถ 

 1. อธิบายความหมายของสารคดีและบทความได้  
2. จ าแนกประเภทของสารคดีและบทความได้  
3. วิเคราะห์โครงสร้างของสารคดีและบทความได้  
4. ประเมินค่าของสารคดีและบทความได้ 

 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน  
 1. บรรยายและยกตัวอย่างประกอบ  

2. นักศึกษาตั้งค าถามเกี่ยวกับเนื้อหา โครงสร้าง และการใช้ภาษา ในสารคดีและบทความ 

3. นักศึกษาฝึกวิเคราะห์โครงสร้างสร้างสารคดีและบทความ  
4. นักศึกษาเลือกศึกษาสารคดีและบทความจากแหล่งต่างๆ ด้วยตนเอง 
5. นักศึกษาตอบค าถามท้ายบท  

 

สื่อการเรียนการสอน  
 1. เอกสารประกอบการสอนวิชาวรรณกรรมไทยปัจจุบัน บทที่ 4  

2. power point “บทที่ 4 สารคดีและบทความ” 

3. เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องฉายวิชวลไลเซอร์  
4. ตัวอย่างสารคดีและบทความ  
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การวัดและประเมินผล  
 1. การสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน  

2. การตรวจค าถามท้ายบท และการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม  
3. การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการตอบค าถาม ร่วมอภิปราย หรือแสดงความคิดเห็น  
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บทท่ี 4 

สารคดีและบทความ  
 

สารคดีเป็นงานเขียนที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง เห็นได้จากสื่อสิ่งพิมพ์ไม่ว่าจะเป็น
หนังสือพิมพ์รายวัน วารสาร นิตยสาร จะปรากฏวรรณกรรมประเภทนี้ เป็นส่วนประกอบในเนื้อหาไม่
น้อยไปกว่าวรรณกรรมประเภทอ่ืน ในยุคสมัยที่เรียกว่า “ยุคข้อมูลข่าวสาร” (Information society) 
สาระความรู้กลายเป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินชีวิตของผู้คน ไม่ยิ่งหย่อนไปว่าปัจจัยพ้ืนฐานด้านอ่ืน 
บทบาทของสารคดีและบทความจึงเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย การอ่านสารคดีและบทความไม่เพียงแต่
ได้รับสาระความเท่านั้น ปัจจุบันยังน าเสนอเรื่องราวที่ให้ความบันเทิงใจอีกด้วย  

 

ความหมายของสารคดี  
 ค าว่า สารคดี (Non - Fiction) มีการให้ค านิยามความหมายที่มีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็น
การให้นิยามตามแนวทัศนะของนักวรรณกรรม การให้นิยามตามทัศนะของนักสื่อสารมวลชน และการ
ให้นิยามตามแนวทัศนะใหม่ ในที่นี้จะขอกล่าวถึงการให้ค านิยามความหมายค าว่า สารคดี ตามแนว
ทัศนะของนักวรรณกรรม  
 บุญเหลือ เทพยสุวรรณ (2517 : 6-7) ให้ความหมายค าว่า สารคดี ว่าคืองานเขียนที่ไม่มีตัว
ละครสมมุติ ถึงแม้ว่าสารคดีจะเป็นงานเขียนที่ผู้เขียนเจตนาจะให้ความรู้แก่ผู้อ่าน แต่ก็เพ่งเล็งจะให้
ความพึงพอใจอันเกิดจากการประกอบรูป ประกอบแบบ เพ่งเล็งเลือกเฟ้นการใช้ถ้อยค าในภาษาท าให้
เกิดอารมณ์พอสมควร งานเขียนที่เพ่งเล็งเชิงความรู้ เพ่งเล็งจะสอนโดยไม่ค านึงถึงอารมณ์ไม่เป็น 

สารคดี ถือเป็นหนังสือความรู้ หรือวิชาการ  
 รื่นฤทัย  สัจจพันธุ์ (2522 : 13) กล่าวไว้ว่า สารคดีหมายถึงเรื่องไม่สมมุติ สารคดีแตกต่าง
จากบันเทิงคดี แต่แต่งเป็นเรื่องจริง แสดงความถูกต้อง ให้ความรู้ อาหารสมองแก่คนอ่านเป็นส าคัญ  
 จากการนิยามความหมายที่กล่าวมาข้างต้นจะพบว่า คุณลักษณะที่ส าคัญบางประการของ
งานเขียนสารคดี ดังนี้ (ธัญญา  สังขพันธานนท์, 2556 : 15)  

1. เป็นงานเขียนที่เกี่ยวกับเรื่องจริง หรือเรื่องไม่สมมุติ (non-fiction)  
2. จุดมุ่งหมายของการเขียนมุ่งให้สาระความรู้แก่ผู้อ่านเป็นประเด็นหลัก และให้

ความเพลิดเพลินเป็นประเด็นรอง  
3. น าเสนออย่างมีศิลปะ  

ดังนั้น สารคดีจึงเป็นวรรณกรรมที่มุ่งแสดงความรู้ ความคิด ความจริง ความกระจ่างแจ้ง และ
เหตุผลเป็นส าคัญ อาจจะเขียนเชิงอธิบาย เชิงวิจารณ์ เชิงแนะน าสั่งสอน ฯลฯ โดยอธิบายเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งอย่างมีระเบียบมีศิลปะในการถ่ายทอดความรู้ความคิด เพ่ือมุ่งตอบสนองความอยากเห็นอยากรู้
ของผู้อ่านให้เกิดคุณค่าทางปัญญามากยิ่งขึ้น 
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ประเภทของสารคดี 
 กุหลาบ  มัลลิกะมาส (2519 : 176-177) ได้แบ่งประเภทของสารคดีตามทัศนะของ 
นักวรรณกรรม ดังนี้  
 1. บทความในหนังสือพิมพ์ เช่น บทบรรณาธิการ หรือบทความที่ให้ความรู้ ความคิด   

2. วิชาการ เป็นประเภทต าราตามสาขาวิชาต่าง ๆ  
3. ท่องเที่ยว กล่าวถึงการไปต่างแดน ให้ความรู้และข้อคิดเก่ียวกับถ่ินฐานเหล่านั้น 

4. ชีวประวัติ มีทั้งชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ  
5. ความทรงจ า จดหมายเหตุ บันทึก 

6. อนุทิน  
7. จดหมาย จดหมายโต้ตอบเชิงวิชาการให้ความรู้เรื่องต่างๆ   
8. คติธรรม หนังสือแนวสอนจรรยา  
9. บทวิจารณ์ต่าง ๆ ที่มีหลักเกณฑ์ทางวิชาการ 

10. บทสัมภาษณ์ คือข้อความที่มาจากการสัมภาษณ์บุคคล มีเนื้อหาเป็นสาระ  
11. บทอภิปราย บทปาฐกถา การอภิปรายหรือปาฐถกาให้ความคิดใดเรื่องใดก็ตาม  
อย่างไรก็ดี จะพบว่าในทัศนะของนักวรรณกรรมนั้นมีการก าหนดประเภทที่ค่อนข้างกว้าง  

และท าให้ท าให้ก าหนดแนวทางแก่วรรณกรรมประเภทนี้ค่อนข้างยาก  
 ดังนั้นจึงเกิดการจัดประเภทสารคดี ตามค านิยามของการเขียนสารคดีแนวใหม่ว่า สารคดีคือ
งานเขียนที่เป็นรอยต่อของงานวิชาการ และวรรณกรรม ซึ่งกองบรรณาธิการสารคดี (2531:120) 
ขยายความนิยามข้างต้นว่า สารคดีเป็นรูปแบบการเขียนและรสชาติการอ่านที่อยู่กึ่งกลางระหว่าง
สาระความรู้วิชาการ สุนทรียรสทางอารมณ์แบบวรรณกรรม และนอกจากนี้ ธีรภาพ โลหิตกุล 
(2544:152) นักเขียนสารคดีแนวใหม่ที่มีชื่อเสียงยังได้แสดงความคิดเห็นในท านองเดียวกันว่า สารคดี
คือการน าเสนอความจริงอย่างสร้างสรรค์ สารคดีมิใช่แบบเรียน แต่เป็นส่วนหนึ่งของความบันเทิง แต่
เป็นบันเทิงท่ีได้สาระ  
 จะเห็นได้ว่าสารคดีตามแนวใหม่นั้นจะมุ่งให้ความส าคัญกับเนื้อหาอันเป็นข้อเท็จจริง หรือ
ข้อมูลเท่า ๆ กับรูปแบบ หรือกลวิธีการน าเสนอ ท าให้มีการแบ่งประเภทของสารคดีแนวใหม่ ดังนี้ 
(ธัญญา  สังขพันธานนท์, 2556 : 24-27)  
 1. สารคดีรายงานเหตุการณ์ 
 สารคดีประเภทนี้มุ่งเสนอเรื่องราวซึ่งเป็นการรายงานเหตุการณ์ หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้น  
ซึ่งเป็นเหตุการณ์หรือกิจกรรมที่มีสาระประโยชน์กับสาธารณชน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เช่น  
บทรายงานการสัมมนา การประชุมทางวิชาการ หรือการจัดงานร าลึกบุคคลและเหตุการณ์ส าคัญ  
เป็นต้น  
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2. สารคดีชีวิตบุคคล 

สารคดีชีวิตบุคคลนี้เป็นสารคดีที่มุ่งเสนอเรื่องราวแง่มุมในชีวิตของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ไม่
จ ากัดว่าต้องเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงก็ได้ หากเป็นบุคคลธรรมดาผู้เขียนต้องรู้จักเลือกประเด็นการ
น าเสนอ ลักษณะของสารคดีชนิดนี้จะน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับชีวประวัติ อาชีพการงาน การต่อสู้ชีวิต 
ความส าเร็จ หรือความล้มเหลว ซึ่งสารคดีประเภทนี้จะให้คุณค่าแก่ผู้อ่านในแง่มุมของชีวิตให้ผู้อ่านได้
เข้าใจชีวิตมากขึ้น 

เจือ สตะเวทิน (2518 : 20) แบ่งการเขียนชีวประวัติแบบต่างๆ ออกเป็น 5 ประเภท คือ 

1. ชีวประวัติแบบจ าลองลักษณ์ (Portrait) คือ การเขียนแบบถ่ายภาพให้เหมือนตัว
จริงของเจ้าของชีวประวัติ นักเขียนแนวนี้จะสนใจอธิบายรูปกาย ความคิดรสนิยม และ
อุปนิสัย อย่างตรงไปตรงมาแต่ใช้ภาษาสละสลวยเป็นพิเศษ เป็นการจ าลองลักษณ์อย่างอย่าง
แท้จริง 

2. ชีวประวัติแบบสดุดี หรือแบบชื่นชอบ (Appreciation) เป็นการเขียนชีวประวัติ
มุ่งส่งเสริมบุคคลของประวัติเป็นส าคัญ อาจเทียบเคียงกับบทประพันธ์ยอพระเกียรติของไทย
แต่ก่อนได ้

3. ชีวประวัติแบบรอบวง (Profile) คือ การเขียนชีวประวัติที่มุ่งให้ผู้อ่านเห็น
ความส าคัญเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งของประวัติเท่านั้น 

4. ชีวประวัติแบบประเมินคุณค่า (Autobiography) การเขียนชีวประวัติแบบนี้มัก
เขียนถึงคนที่ยังมีชีวิตอยู่ โดยเน้นที่ผลงานของบุคคลนั้นเป็นส าคัญว่าเขาท าอะไรมาแล้ว 
ปัจจุบันก าลังท าอะไรอยู่ และในโอกาสต่อไปมีแนวโน้มว่าจะเป็นอย่างไร 

5. อัตชีวประวัติ (Autobiography) คือการที่ผู้เขียนเล่าประวัติของตนเองอาจจะเล่า
เรื่องโดยตรง หรือเขียนในรูปบันทึกเหตุการณ์แล้วแทรกประวัติของตนเองลงไปก็ได้ 
3. สารคดีเด็ก 

สาคดีเกี่ยวกับเด็กนี้เป็นสารคดีที่มุ่งเสนอเรื่องราวของเด็ก ทั้งในด้านความบริสุทธิ์ น่ารัก  
ไร้เดียงสา หรือน าเสนอในมุมตีแผ่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็ก เช่น การเอารัดเอาเปรียบ การทารุณกรรม 
การใช้แรงงานเด็ก การน าเสนอเนื้อหาอาจนะเสนอชีวิตของเด็กคนใดคนหนึ่ง หรือกลุ่มของเด็กกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่งก็ได้  

4. สารคดีท่องเที่ยว 

 สารคดีท่องเที่ยวถือเป็นสารคดีที่ได้รับความนิยมตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และยังเป็นแนวการ
เขียนสารคดีที่เก่าแก่ เนื่องจากเนื้อหา ข้อมูลที่ผู้เขียนน ามาเขียนเป็นสารคดีท่องเที่ยวนี้ส่วนใหญ่ได้
มากจากการเดินทาง บันทึกถ่ายทอดประสบการณ์ ความประทับใจกับสถานที่ต่าง ๆ ที่ผู้เขียนเดินทาง
ไปพบ โดยทั่วไปแล้วการให้ข้อมูลในสารคดีท่องเที่ยวควรมีข้อมูลการเดินทาง ที่พัก แหล่งจับจ่ายซื้อ
ของ เป็นต้น  
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กระแสร์ มาลยาภรณ์ (2529 : 51-52) แบ่งไว้ 2 ประเภท คือ  
1. แบ่งโดยวิธีการเล่า 

1.1 เล่าไปเรื่อยๆ เช่น พระราชนิพนธ์ไกลบ้าน ของ ร.5, ฉากญี่ปุ่น ของ 
ม.ร.ว คึกฤทธิ์ ปราโมช, ลับแลลอนดอน ของ วิลาศ มณีวัติ ฯลฯ 

1.2 เล่าเปรียบเทียบ คือ นอกจากจะบันทึกตามเรื่องราวที่ผู้แต่งพบเห็น
แล้ว ยังได้เปรียบเทียบให้ผู้อ่านเข้าใจชัดยิ่งขึ้นว่าสิ่งนั้นดีหรือเลวอย่างไร โดยอาจจะ
เปรียบเทียบกับสิ่งที่ผู้อ่านมีความรู้ดั้งเดิมอยู่แล้วก็ได้เช่น เรื่อง ปลัดเปล่งเที่ยวรอบ
โลก ของเปล่ง วิเทียมญลักษณ์ เป็นต้น 

2. แบ่งโดยพ้ืนที่ 
2.1 ท่องเที่ยวในประเทศ เช่น เรื่องน าเท่ียวต่างๆ ในหนังสือ อนุสาร อ.ส.ท. 

เป็นต้น 

2.2 ท่องเที่ยวต่างประเทศ เช่น เรื่องถกเขมร ของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช 
เที่ยวอินเดีย ของ ดุษฎีมาลา , ร่อนไปไต้หวัน ของ ลมูล อติพยัคฆ์ ,  เยือน
สแกนดิเนเวีย ของ ประกาศ วัชราภรณ์ และร่อนไปปารีส ของ ลมูล อติพยัคฆ์ 

5. สารคดีเก่ียวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สารคดีประเภทนี้มุ่งน าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยบางครั้งชี้ให้เห็น
ประโยชน์ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ การอนุรักษ์สภาพแวดล้อม หรือ
บางครั้งแสดงให้เห็นปัญหาและวิกฤติทางด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันสารคดีประเภทนี้ก็ได้รับความนิยม
จากผู้อ่านค่อนข้างมาก  

6. สารคดีวิถีชีวิต  
สารคดีแสดงวิถีชีวิต คือสารคดีท่ีน าเสนอเรื่องราวการด าเนินชีวิตของกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

ที่เห็นว่ามีลักษณะพิเศษน่าสนใจ เช่น วิถีชีวิตชนกลุ่มน้อย กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในบริบททางประเพณี 
ความเชื่อ และวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่ม นอกจากนี้สารคดีวิถีชีวิตยังหมายรวมไปถึงวิถีชีวิตของกลุ่มคนใน
บางสิ่งแวดล้อม เช่น ชีวิตคนในสลัม ใต้สะพานลอย นักศึกษาในหอพัก การเขียนสารคดีประเภทนี้
ผู้เขียนจ าเป็นอย่างมากท่ีต้องเก็บข้อมูลในพื้นท่ีจริง  

7. สารคดีเท่ียวกับสตรี 
สารคดีที่มุ่งเสนอเรื่องราวของสตรีทั้งรายบุคคล และรายกลุ่ม  ส่วนใหญ่ประเด็นที่ได้รับการ

หยิบยกมาน าเสนอมักเก่ียวกับความสนใจ รสนิยม ชีวิตการงานในแต่ละอาชีพ ตลอดจนปัญหาต่าง ๆ 
เช่น การท าแท้ง การถูกข่มขืน ปัญหาแรงงาน และบทบาทของสตรีในด้านต่างๆ 

8. สารคดีรายงานพิเศษ 

บางครั้งเรียกว่า “สกู๊ปพิเศษ” มักเป็นสารคดีขนาดยาว มีการเก็บข้อมูลอย่างกว้างขวางและ
เป็นระบบ บางเรื่องอาจใช้เวลานาน สารคดีประเภทนี้จะให้ความส าคัญกับข้อมูลมาก ดังนั้นผู้เขียน
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สารคดีรายงานพิเศษนี้ควรต้องไปเก็บข้อมูลด้วยตนเอง เรื่องราวที่ถูกน า เสนอมักเป็นเรื่องที่ท้าทาย
ความสามารถในการเก็บข้อมูล   

9. สารคดีเชิงวิจารณ์ 
อีกชื่อหนึ่งที่เรียกสารคดีเชิงวิจารณ์นี้คือ บทวิจารณ์ คือสารคดีที่มุ่งแสดงความคิดเห็น ติชม 

หรือวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง มักพบในวารสาร นิตยสาร หรือหนังสือพิมพ์ เช่น บทวิจารณ์
ภาพยนตร์ บทวิจารณ์วรรณกรรม บทวิจารณ์หนังสือ บทวิจารณ์แฟชั่น เป็นต้น ส่วนใหญ่แล้วบท
วิจารณ์จะมุ่งประเด็นติชม วิเคราะห์ รวมไปถึงการประเมินค่า ซึ่งผู้เขียนต้องมีความรู้ในหลักการ
วิจารณ์จึงจะสารมารถวิเคราะห์ อธิบาย หรือตีความให้ผู้อ่านได้รับความรู้เพ่ิมเติมได้ 

จากการแบ่งประเภทของสารคดีตามนิยามความหมายค าว่าสารคดีตามแนวใหม่นั้น จะสังเกต
ได้ว่าประเภทของสารคดีจะมีความชัดเจนยิ่งขึ้น และท าให้ผู้เขียนสามารถอธิบาย หรือระบุรูปงานของ
สารคดีท่ีเขียนได้ถูกต้องยิ่งขึ้น  

นอกจากสารคดีแล้ววรรณกรรมร้อยแก้วอีกประเภทหนึ่งที่มุ่งแสดงความรู้ และความคิดเห็น
ต่อเรื่องราว หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างมีหลักฐานอ้างอิง มีข้อเท็จจริงและเหตุผลที่น่าชื่อถือ 
จุดประสงค์เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจหรือโน้มน้าวในผู้อ่าน งานเขียนประเภทดังกล่าวเรียกว่า 
บทความ ซึ่งจะปรากฏอยู่ในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และวารสาร หรืออาจมีการรวมบทความของ
นักเขียนคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรูปเล่มหนังสือ อีกทั้งงานเขียนในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และ
วารสารที่มีหลากหลาย นอกเหนือจากข่าวและสารคดีแล้วมักเรียกรวมๆ ว่า บทความ  
 

ความหมายของบทความ  
เกศินี  จุฑาวิจิตร (2552 : 113) อธิบายว่า บทความ คือความเรียงที่มุ่งแสดงความรู้ ข้อมูล 

ประสบการณ์ แนวคิด ทัศนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อันเป็นประเด็นที่คนทั่วไปใน
สังคมให้ความสนใจ หรือประเด็นที่ผู้เขียนมุ่งเสนอเพ่ือให้สังคมหันมาสนใจ  

นอกจากนี้ ปราณี สุรสิทธิ์ (2549 : 108) ได้อธิบายว่า บทความ คือข้อเขียนแบบความเรียง
ประเภทหนึ่งที่ผู้เขียนเขียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสนอความเห็น หรือทัศนะเรื่องใดเรื่องหนึ่งแก่
ผู้อ่าน โดยมีหลักฐานข้อเท็จจริง สามารถอ้างอิงเพ่ือวิเคราะห์ วิจารณ์ปัญหาข้อขัดแย้งต่าง ๆ ได้  
ที่ส าคัญผู้เขียนจะแทรกข้อคิด ความคิดเห็นเชิงวิจารณ์หรือเชิงสร้างสรรค์ไว้ด้วย  

ดังนั้นจะสรุปได้ว่า บทความ คือ ข้อเขียนที่เน้นการแสดงความคิดเห็นของผู้เขียนโดยมี
ข้อสนับสนุน ทั้งนี้มีเป้าหมายเพ่ือโน้มน้าวใจผู้อ่านให้คล้อยตาม ผู้เขียนมีความสามารถในการเรียบ
เรียงเนื้อหา ความคิด แล้วถ่ายทอดอย่างเป็นระบบ 

อย่างไรก็ดี  บทความเป็นงานเขียนที่มีลักษณะเฉพาะที่อาจพิจารณาได้ดังนี้  (บุญศิริ 
ภิญญาธินันท์, 2546 : 48-50) 

1. บทความมีเนื้อหาที่ให้ความรู้และความคิด 
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เรื่องท่ีน ามาเขียนบทความจะเป็นเรื่องจริง ไม่ใช้เรื่องแต่ง หรือจินตนาการ ทั้งนี้ผู้เขียนอาจได้
ข้อมูลมาจากประสบการณ์ ความรอบรู้ และความคิดเห็นของตน หรือข้อมูลจากการค้นคว้าจาก
เอกสารต่าง ๆ หรือจากการสัมภาษณ์ ข้อมูลเหล่านี้ควรผ่านการตรวจสอบว่าถูกต้อง มีเหตุผล และ
ความน่าเชื่อถือ    

2. บทความมีส่วนร่วมที่เป็นการแสดงความคิดเห็นของผู้เขียน 

ในการเขียนบทความนั้นผู้เขียนควรกล้าแสดงความคิดเห็นหรือวิจารณ์ต่อเรื่องราว หรือข้อมูล
ที่น ามาเขียน การแสดงความคิดเห็นของผู้เขียนนี้จะท าให้บทความนั้นมีคุณค่า น่าติดตามมากขึ้น   

3. บทความมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน 

จุดมุ่งหมายที่ชัดเจนเป็นสิ่งส าคัญในการเขียนบทความ เช่น เพ่ือให้ความรู้ด้านใดด้านหนึ่ง 
เพ่ือเสนอความคิดที่น่าสนใจ เพ่ือปลุกปลอบใจหรือชักจูงใจ เป็นต้น การก าหนดจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน
จะช่วยให้ผู้เขียนสามารถจัดการกับเนื้อหาง่ายยิ่งขึ้น  

4. บทความเสนอเรื่องราวที่อยู่ในความสนใจของบุคคลทั่วไป 

เนื้อหาหรือข้อมูลที่ผู้เขียนจะเลือกมาน าเสนอนั้น มีปัจจัยเรื่องเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย 
ผู้เขียนจะต้องเป็นบุคคลทันต่อเหตุการณ์ของบ้านเมืองและโลก จึงจะเลือกประเด็นมาเขียนได้ดี  

5. บทความเลือกประเด็นส าคัญของเรื่องประเด็นเดียว 

บทความไม่จ าเป็นต้องให้ความรู้ ความคิดเห็นสมบูรณ์ทุกแง่มุม ประเด็นที่น ามาเขียนไม่ควร
กว้างเกินไป เพราะเนื้อหาอาจไม่ชัดเจน การเลือกเนื้อหาจึงควรเจาะจงไปยังเรื่องใดเรื่องหนึ่งและ
ความคิดเห็นที่ผู้เขียนเสนอไปนั้นอาจเป็นเพียงข้อเสนอแนะให้ผู้อ่านได้ขบคิดต่อ ไม่จ าเป็นต้องยุติที่
ความคิดเห็นของผู้เขียนเสมอไป ฉะนั้นบทความจึงไม่จ าเป็นต้องให้ค าตอบ ข้อสรุป หรือหาทางออก
ในการแก้ไขปัญหาเสมอไปเช่นกัน แต่บทความที่น่าสนใจนั้นจะอยู่ที่มุมมองของผู้เขียนที่แตกต่างไป
จากมุมมองของผู้อื่น   

6. บทความมีศิลปะในการเขียน 

บทความควรมีภาษาที่ดี สามารถสื่อสารกับผู้อ่านให้เข้าใจทั้งสาระและความเพลิดเพลิน 
บทความมักมีเนื้อหาค่อนข้างจริงจัง แต่วิธีเขียนอาจไม่จริงจัง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการเขียนของผู้เขียนแต่
ละบุคคล เช่น วิทยากร เชียงกูล มีลีลาการเขียนค่อนข้างเป็นวิชาการ จึงมักน าเสนอเนื้อหาอย่าง
ตรงไปตรงมา ค าหมาน คนไค มีอารมณ์ขัน จึงมักน าข้อมูล ข้อเท็จจริงและเรื่องหนัก ๆ มาเขียนให้
ผู้อ่านหัวเราะได้ 
 

ประเภทของบทความ 

1. บทความบรรยาย (Narrative Article) หมายถึงบทความที่ให้ความรู้อย่างใดอย่างหนึ่งแก่
ผู้อ่านที่เขาสนใจ เช่น เรื่องพระเครื่อง,ปลูกกล้วยไม้ ฯลฯ  ทั้งนี้ผู้แต่งจะแทรกความคิดส่วนตัวตามที่รู้
ไปในบทความนั้นด้วย 
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2. บทความรายงาน (Report Article) คือ บทความที่รายงานผลการกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่
ผ่านไปแล้วให้ผู้อ่านทราบ โดยบอกว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่ใด เป็นอย่างไร และมีผลอะไร มีลักษณะ
คล้ายข่าวแต่ต้องขยายรายละเอียดที่ค้นคว้าเพ่ิมเติมและความคิดเห็นเข้าไปให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 

3. บทความเชิงโต้ข้อขัดแย้ง (Controversial Article) คือ บทความที่ยกปัญหาซึ่งชวนให้เกิด
ความคิดโต้แย้งมาเขียน แล้วนักเขียนอาจเลือกแสดงความคิดไปในทางใดทางหนึ่ง หรือาจเสนอ
ความคิดทุกๆ ด้านของคนท่ัวไป แล้วปล่อยให้ผู้อ่านพิจารณาตัดสินเอาเองก็ได้ 

4. บทความที่คนสนใจ (Human Interest Article) บทความประเภทนี้มักเกี่ยวกับความรู้สึก
นึกคิดของคนส่วนรวมที่มีความสนใจร่วมกัน เช่นเกี่ยวกับความประหลาดเรื่องตลกขบขัน เรื่อง
เกี่ยวกับสัตว์, หรือการผจญภัย เป็นต้น 

5. บทความสัมภาษณ์ (Interview Article) เป็นบทความที่แสดงความคิดเห็นของบุคคลที่
น่าสนใจเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยวิธีที่ผู้เขียนไปสัมภาษณ์หาข้อเท็จจริงมาเสนอผู้อ่าน การเขียน
ประเภทนี้ไม่ควรเขียนเจาะจงเฉพาะถ้อย าของผู้ให้สัมภาษณ์เท่านั้นเพราะจะท าให้น่าเบื่อหน่าย ควร
แทรกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นเข้าไปบ้าง จะท าให้บทความน่าสนใจขึ้น 

6. บทความประเภทอธิบายวิธีท าอะไรอย่างหนึ่ง (The How-To-Do-lt Article) คือ การ
เขียนอธิบายวิธีท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งผู้อ่านสามารถเข้าใจและปฏิบัติตามได้โดยไม่ยากนักอาจจะเกี่ยวกับ
วิธีการปรุงอาหาร ปลูกต้นไม้ ท าเครื่องมือเครื่องใช้ง่ายๆ หรือการรักษาทรวดทรงให้งานเสมอ ฯลฯ 

7. บทความแสดงความคิดใหม่ (New Idea Article) คือ บทความที่เสนอความคิดความรู้ที่
แปลกใหม่ซึ่งยังไม่เคยมีใครเขียนมาก่อนเลย อาจเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งใดก็ ได้ แต่ต้องมีเหตุผลที่
น่าเชื่อถือรับฟังด้วย บทความประเภทนี้นับเป็นเรื่องยาก เพราะเท่าที่มีอยู่มักเป็นการแสดงความคิด
เพ่ิมเติมจากของเดิมให้ดีขึ้นเป็นส่วนใหญ่ 

8. บทความร่างบุคลิกลักษณะบุคคล (Personality Sketch Article) บทความชนิดนี้ไม่
เหมือนการเขียนชีวประวัติ เพราะมุ่งให้ผู้อ่านทราบเฉพาะคุณสมบัติที่ท าให้เขามีชื่อเสียงดีเด่นเท่านั้น
ไม่จ าเป็นต้องบอกรายละเอียดต่างๆ เหมือนการเขียนชีวประวัติทั่วไป 

9. บทความครบรอบปี (Anniversary Article) หมายถึง บทความที่เขียนถึงเหตุการณ์พิธีการ
เทศกาล หรือวันส าคัญที่น่าสนใจในรอบปีหนึ่งๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ พิธีทอดกฐิน ฯลฯ 
นับเป็นบทความที่นิยมเขียนนิยมอ่านกันมาก 

10. บทความทั่วไป (General Article) หมายถึงบทความอ่ืนๆ ที่ไม่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่ง
ผู้เขียนเห็นว่าเราอาจแยกย่อยได้อีกหลายประเภท เช่น บทความวิชาการมุ่งให้ความรู้ บทความ
ประเภทให้แง่คิด โน้มน้าวใจ หรือ กระตุ้นให้ท าอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ บทความประเภทวิจารณ์ซึ่ง
อาจวิจารณ์หนังสือ  วิจารณ์ข่าว  วิจารณ์การเมือง ก็ได้ และนับว่าได้รับความนิยม จากนักเขียนเป็น
อันมากเช่นกัน 
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โครงสร้างของสารคดีและบทความ 

 สารคดีและบทความก็เช่นเดียวกันกับงานเขียนประเภทอ่ืน ๆ ที่จะมีรูปแบบและโครงสร้าง
เฉพาะ ทั้งสารคดีและบทความนั้นมีโครงสร้างที่เหมือนกันซึ่งได้รับการยอมรับและยึดถือปฏิบัติกันมา 
การรู้จักโครงสร้างของสารคดีนั้นมีประโยชน์ทั้งต่อผู้เขียนและผู้อ่าน โดยทั่วไปโครงสร้างสารคดีและ
บทความมี 4 ส่วน ดังนี้  
 1. ชื่อเรื่อง  
 ชื่อเรื่อง (title) เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญ เพราะเป็นส่วนแรงที่ผู้อ่านมองเห็น และอยากอ่าน
เรื่องท่ีเขียน การตั้งชื่อเรื่องสารคดีหรือบทความจึงถือเป็นขั้นตอนท่ีส าคัญเช่นเดียวกัน  
 มาลี บุญศิริพันธ์ (2538: 65) เสนอข้อคิดในการตั้งชื่อเรื่องว่าผู้เขียนต้องมีพ้ืนฐานความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ที่จะตีพิมพ์สารคดีหรือบทความ กลุ่มเป้าหมาย ระดับการศึกษา ความสนใจโดย
ละเอียด ตลอดจนลักษณะชื่อเรื่องท่ีไดรับความนิยมในสื่อแต่ละประเภท  
 ในขณะเดียวกัน สมพร  มันตะสูตร (2525: 275) เสนอแนวทางในการตั้งชื่อเรื่องงานเขียน
โดยทั่วไปว่า  
  1. ชื่อเรื่องต้องสั้น ใช้ถ้อยค าง่ายๆ ตรงไปตรงมา  
  2. อาจใช้ค ากริยาแสดงอาการมาตั้งชื่อเรื่อง  
  3. อาจใช้ค าคม หรือสุภาษิตมาตั้งเป็นชื่อเรื่อง  
  4. อาจใช้ค าท่ีมีความหมายตรงกันข้าม 

  5. อาจใช้ค าท่ีคล้องจองกันเป็นชื่อเรื่อง  
 นอกจากนี้การตั้งชื่อเรื่องสารคดีหรือบทความนี้ยังสามารถใช้สูตร 5W 1H ก็ได้ (มาลี บุญศิริ
พันธ์, 2538: 67-68) เช่น  
  1. ชื่อเรื่องประเภท ใคร เหมาะกับการเสนอเรื่องราวชีวิตบุคคล  
  2. ชื่อเรื่องประเภท อะไร เหมาะกับการน าเสนอข้อเท็จจริง การกระท า หรือ 

กิจกรรม  
  3. ชื่อเรื่องประเภท ที่ไหน เหมาะกับการน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยว  

วิถีชีวิต  
  4. ชื่อเรื่องประเภท เมื่อไหร่ เหมาะกับการน าเสนอเหตุการณ์ ประวัติศาสตร์ หรือ 

เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับเวลา  
  5. ชื่อเรื่องประเภท ท าไม เหมาะกับการน าเสนอเนื่องเกี่ยวกับการสืบค้นหาสาเหตุ 
อธิบายมูลเหตุอย่างประการ  
  6. ชื่อเรื่องประเภท อย่างไร เหมาะกับการน าเสนอเรื่องที่ต้องการอธิบายให้ความรู้ 
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือแนะน าวิธีท า (How to)  
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 2. ค าน า / ความน า  
ส่วนที่เป็นความน า หรือเนื้อความตอนต้นของเรื่อง (introduction) ความน าเป็นส่วนที่มี

ความส าคัญมาก เพราะจะช่วยเร้าความสนใจ ความอยากรู้อยากเห็นจากผู้อ่าน ความน าหรือค าน าจึง
เปรียบเสมือนหน้าตาของสารคดีหรือบทความนั้น ๆ การเขียนความน ามีวิธีการที่น่าสนใจหลายวิธี 
เช่น  

2.1 ขึ้นต้นจากชื่อเรื่องซึ่งเป็นเนื้อหาส าคัญหลักของเรื่อง หรือเริ่มจากประเด็น
ปัญหาที่จะกล่าวถึงในเรื่อง เป็นการเขียนความน าอย่างตรงไปตรงมา  

2.2 น าด้วยข่าวหรือเหตุการณ์ เรื่องราวที่บุคคลในสังคมก าลังสนใจอยู่ในขณะนั้นมา
กล่าวเรื่องเรื่อง  

2.3 อ้างถึงค าพูดที่คมคาย หรือค าพูดของบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคมก าลังสนใจอยู่ใน
ขณะนั้นมากล่าวเริ่มเรื่อง  

2.4 กล่าวถึงทฤษฎี ปรัชญา แนวความคิด หรือความคิดรวบยอดของผู้เขียนที่มีต่อ
เรื่องท่ีเขียนตั้งแต่เริ่มเรื่อง  

2.5 เปิดเรื่องด้วยการเล่าหรือบรรยายเรื่องในลักษณะของงานเขียนบันเทิงคดี เช่น 
ใช้ท านองของนิทาน หรือนวนิยาย แต่เนื้อเรื่องเป็นข้อเท็จจริง  
3. เนื้อเรื่อง  
เนื้อหา (content) เป็นส่วนที่ส าคัญที่สุด เพราะเป็นส่วนที่รวมประเด็นสาระส าคัญทั้งหมด

ของสารคดีหรือบทความเอาไว้ หากเปรียบร่างกายของมนุษย์เนื้อเรื่องก็เป็นส่วนล าตัว ซึ่งมีเนื้อที่มาก 
มีรายละเอียดซับซ้อน ส่วนของเนื้อเรื่องจะรวมเอาสาระความรู้ ข้อมูล ถ่ายทอดออกมาด้วยการ
บรรยาย พรรณนา อธิบาย หรือสอดแทรกค าพูดของบุคคลมาจากการวางโครงเรื่องเป็นประเด็นใหญ่ 
ประเด็นย่อย เช่น การนิยามหรืออธิบายความหมาย  วิเคราะห์อธิบายเหตุการณ์ สอดแทรกอุทาหรณ์ 
ยกตัวอย่าง เปรียบเทียบ อ้างอิงค ากล่าวของบุคคลต่างๆ รวมไปถึงการแสดงภาพ หรือแผนภูมิสถิติ
เชิงตัวเลข เป็นต้น 

4. บทสรุป  
ส่วนท้าย (ending) ของการเขียนสารคดีหรือบทความที่ท าให้ผู้อ่านได้ข้อสรุป แง่คิด หรือ

ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ภายหลัง บทสรุปหรือตอนจบของสารคดีหรือบทความอาจไม่ได้แสดงถึง
ค าตอบในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ตายตัวจากผู้เขียน แต่เป็นการทิ้งท้ายให้ผู้อ่านได้ขบคิด เป็นส่วนเสริมท า
ให้เกิดความประทับใจหลังจากอ่านเรื่องท้ังหมดแล้ว ซึ่งวิธีการเขียนบทสรุปมีหลากหลาย เช่น  

4.1 ลงท้ายด้วยการสรุปเรื่องที่กล่าวมาทั้งหมด เป็นการเน้นย้ าความคิด หรือ
ประเด็นเรื่องที่น าเสนอ 

4.2 ลงท้ายด้วยการเน้นข้อคิดอย่างใดอย่างหนึ่ง   

4.3 ลงท้ายด้วยการทิ้งค าถาม หรือปัญหาให้ผู้อ่านได้ขบคิดหาแนวทางแก้ไขต่อไป  
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4.4 ลงท้ายแบบให้ความหวังหรือให้แนวทางแก่ผู้อ่าน  
4.5 ลงท้ายแบบขอความเห็นใจชวนให้สงสาร 

4.6 ลงท้ายแบบเสียดสี แดกดัน  
 

การประเมินค่าสารคดีและบทความ 

 นอกจากการพิจารณาด้านโครงสร้างแล้วนั้น การอ่านสารคดีหรือบทความผู้ยังควรอ่านเพ่ือ
ประเมินค่าด้วย ซึ่งจะเป็นการกระท าอย่างละเอียด โดยการวิเคราะห์ วินิจสาร ต้องผ่านการพิจารณา
อย่างรอบด้าน และที่ยงธรรม เพื่อตัดสินว่าสารคดีหรือบทความเรื่องนั้นดี ถูกต้อง มีคุณค่าอย่างไร  
 บุญศิริ ภิญญาธินันท์ (2546: 54) ได้เสนอแนะหลักในการอ่านเพ่ือประเมินค่าสารคดีและ
บทความ ดังนี้  
 1. เนื้อหา  
 เนื้อหาในส่วนที่เป็นข้อมูล เรื่องราว หรือประสบการณ์ในสารคดีและบทความต้องถูกต้อง
และชัดเจน การวิเคราะห์ข้อมูลและการมองปัญหาเป็นไปอย่างรอบด้านไม่บิดเบือน เนื้อหามีความ
สมบูรณ์ครอบคลุมทุกประเด็นเรื่องที่ผู้เขียนวางโครงเรื่องไว้ นอกจากนี้เนื้อหายังต้องทันสมัย ทั น
เหตุการณ์และน่าสนใจ ท าให้ผู้อ่านได้รับความรู้และประโยชน์จากการอ่าน เนื้อหาในส่วนที่เป็นความ
คิดเห็นควรมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หรือเป็นความคิดที่แปลกใหม่ที่ผ่านการกลั่นกรองตรวจสอบ 
ทบทวน ท าให้ผู้อ่านได้พัฒนาความคิดสติปัญญาไปด้วย  

2. วิธีการน าเสนอเนื้อหา  
การพิจารณาการน าเสนอควรพิจารณาว่าผู้เขียนได้เลือกวิธีการน าเสนอเนื้อหาได้น่าสนใจ

เพียงใด มีส่วนท าให้ผู้เขียนประสบความส าเร็จในการเขียนอย่างไร วิธีการดังกล่าวท าให้ผู้อ่านเข้าใจ
แนวความคิดของเรื่อง หรือเจตนาของผู้เขียนมากน้อยแค่ไหน นอกจากนี้ยังควรพิจารณาถึงความ
เหมาะสมในการเลือกวิธีการน าเสนอที่เหมาะแก่เนื้อหาและกลุ่มผู้อ่านด้วย  

3. การใช้ภาษา  
 ด้านของภาษาในการเขียนสารคดีหรือบทความนั้น ผู้เขียนต้องใช้ภาษาที่ถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์ สื่อความหมายได้ชัดเจน มีศิลปะในการเลือกใช้ถ้อยค า ส านวนโวหารที่สละสลวย ชวนอ่าน 
ท าให้ผู้อ่านคล้อยตาม เกิดความประทับใจ และเพลิดเพลินในการอ่าน  
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ตัวอย่างบทความ 

 

“ลับ ลวง พราง” เร่ืองอาหารการกิน 

ภัสน์วจี ศรีสุวรรณ 

 

คุณคิดว่างานวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพน่าเชื่อถือเพียงใด ค าตอบคือไม่น่าเชื่อถือเสมอไป เพราะ
วงการอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มครอบง าวงการวิชาการมานานแล้ว  กลวิธีหลักคือว่าจ้างนัก
วิชาชัพเป็นกระบอกเสียงโฆษณาสินค้าทางอ้อม หรือสนับสนุนงานวิจัยที่เอ้ือประโยชน์ แม้จะใช้
วิธีการนี้เป็นประจ า แต่การปกปิดข้อมูลอย่างมิดชิด และความไว้เนื้อเชื่อใจ “นักวิชาชีพ” ท าให้
ผู้บริโภคธรรมดาสามัญยากจะตามทัน  

เมื่อ 50 ปี ก่อนที่นักวิทยาศาสตร์ก าลังค้นคว้าว่าอะไรคือสาเหตุท าให้โรคหลอกเลือดหั วใจ 
คร่าชีวิตคนอเมริกันจ านวนมาก นักโภชนาการชั้นน าของสหรัฐอเมริกาสองคน คือ ดอกเตอร์เฟดริก 
สแตร์ และ มาร์ก เฮ็กเสต็ด แห่งวิทยาลัยการแพทย์ฮาร์วาร์ดตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารการแพทย์  
ชื่อดัง New England Journal of Medicine lสรุปว่าน้ าตาลไม่มีผลต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ การ
ตีพิมพ์ครั้งนี้ไม่เปิดเผยผู้สนับสนุนการวิจัย  

กันยายนที่ผ่านมา ดอกเตอร์คริสติน เคิร์น อดีตทันตแพทย์ที่ผันตัวมาเป็นนักวิจัยพบ
หลักฐานว่า นักโภชนาการทั้งคู่รับเงินจากมูลนิธิวิจัยน้ าตาล (Sugar Research Foundation) ซึ่งตั้ง
โดยกลุ่มอุตสาหกรรมน้ าตาล มูลนิธิฯ ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยโดยส่งให้ผู้ก าหนดนโยบายรัฐรณรงค์
ให้คนอเมริกันกินอาหารไขมันต่ า และส่งให้อุตสาหกรรมน้ าตาลท าตลาด  

กว่าความจริงจะเปิดเผยนักโภชนาการทั้งคู่ก็เสียชีวิตแล้ว และชาวโลกต่างได้รับผลกระทบ
จากงานวิจัยชิ้นนี้กันถ้วนหน้า ในสมัยนั้น มาร์ก เอ็กสเต็ด ได้ชื่อว่า “ฮีโร่ของนักโภชนาการ” เป็นผู้
ร่าง “เป้าหมายด้านโภชนาการเพ่ือชาวอเมริกัน” น าไปสู่การก าหนดแนวทางโภชนาการฉบับแรกของ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งระบุชัดเจนว่า ผู้ร้ายต่อโรคหลอดเลือกหัวใจคือไขมัน ไม่ใช่น้ าตาล แนวทาง
โภชนาการฉบับนี้ก าหนดรูปแบบการกินของคนอเมริกันและถูกส่งต่อไปทั่วโลก  

วันนี้อุตสาหกรรมอาหารยังคงมีอิทธิพลต่อการกินของชาวโลกผ่านสถาบันและองค์กรวิชาชีพ
ด้านอาหาร ธันวาคม 2558 หนังสือพิมพ์หลายฉบับตีพิมพ์ข่างบริษัท โคคา-โคลา สนับสนุนเงินและตั้ง
องค์กรไม่แสงหาผลก าไรชื่อ เครือข่ายระดับโลกเอสร้างความสมดุลด้านพลั งงาน (Global Energy 

Balance Network) ภารกิจส าคัญคือการส่งเสริมแนวคอกการออกก าลังกายคือยา หรือการขาดการ
ออกก าลังกายท าให้เป็นโรคอ้วน นักวิชาการด้านสุขภาพวิจารณ์ว่าโค้กท าให้สังคมเชื่อนานแล้วว่าโรค
อ้วนมีสาเหตุจากการไม่ออกก าลังกาย ไม่ใช่การดื่มที่มากเกินไป ขณะที่ศาสตราจารย์มาเรียน เนสเทิน 
แห่งมหาวิทยาลัยนิวยอร์ค ผู้เขียนหนังสือ Soda Politics เครือข่ายนี้เป็นทัพหน้าของบริษัทโคคา-โค
ลา ที่ท าให้วิทยาศาสตร์ด้านโภชนาการสับสน  
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เมื่อเครือข่ายนี้เปิดตัวต่อสาธารณะไม่มีการกล่าวถึงผู้สนับสนุนรายใหญ่อย่างโคคา-โคลา เลย 
จนมีผู้ส่งข้อความถามศาสตราจารย์เจมส์ ฮิลล์ ผู้เชียวชาญด้านโภชนาการแห่งมหาวิทยาลัยโคโลราโด 
ประธานเครือข่ายจึงบอกว่ามองข้ามไปและจะรีบแก้ไขโดยเร็ว แต่ข่าวอ้ือฉาวกว่าคือศาสตราจารย์
เจมส์ ฮิลล์รับเงินจากบริษัทโคคา-โคลา 5.5 แสนดอลลาร์สหรัฐ ต่อมาบริษัทชี้แจงว่าเป็นเงินค่าจัดตั้ง
องค์กร และค่าใช้จ่ายในงานวิจัยเรื่องการจัดการน้ าหนัก หลังเกิดเรื่องโจษจันนี้เครือข่ายดังกล่าวก็ปิด
ตัวลง  

กรณีใกล้เคียงคือหนังสือพิมพ์ เดอะไทมม์ ในอังกฤษตีพิมพ์ว่า บริษัทโคคา-โคลาใช้เงิน 4.86 
ล้านปอนด์ หรือประมาณ 218 ล้านบาทเพ่ือตั้งสถาบันการรักษาน้ าในร่างกายแห่งยุโรป (European 

Hydration Institute : EHI) และจ่ายเงิน 1 ล้านปอนด์หรือประมาณ 45 ล้านบาท ให้แก่ รอน มอห์น 
ศาสตราจารย์กิตติคุณด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยลัฟบะระ ประธานคณะกรรมการที่
ปรึกษาสถาบัน EHI โดยเขาท าหน้าที่ให้ค าแนะน าด้านโภชนาการแก่องค์การกีฬาชั้นน าของอังกฤษ
ควบคู่กับเป็นที่ปรึกษาของบริษัทโคคา-โคลาและบริษัทเครื่องดื่มอ่ืน ๆ ด้วย  

อุตสาหกรรมอาหารอ่ืนๆ ก็ด าเนินการรูปแบบเดียวกัน ส านักข่าวเอพีรายงานว่าเคลล็อก
บริษัทผ๔เผลิตอาหารเช้าชั้นน าจ่ายเงินให้สมาชิกบางรายของ “สภาอิสระด้านอาหารเช้า” 
(Independent Breakfast Council) ซึ่งประกอบด้วยนักโภชนาการ ศาสตราจารย์และแพทย์ โดยให
ผู้รับเงินสัญญาว่าจะโปรโมตอาหารเช้าส าเร็จรูปซีเรียล และห้ามโปรโมตผลิตภัณฑ์อ่ืนที่เป็น “คู่แข่ง” 
หรือ “เป็นลบต่อซีเรียล” 

ภารกิจของผู้รับเงินจากบริษัทคือ “การเข้าถึงผู้มีอิทธิพลทางโภชนาการ” ด้วยการส่ง
ข้อความจากคู่มือของเคลล็อกให้กลุ่มเป้าหมายและเผยแพร่ในชั้นเรียนวิชาโภชนาการของตนโดยไม่
ระบุแหล่งข้อมูล งานที่มีประสิทธิภาพที่สุดในมุมมองของผู้จ้างคือการตีพิมพ์งานวิจัยด้านอาหารเช้าใน
วารสารสถาบันโภชนาการและอาหาร (Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics) 
และการส่งงานวิจัยให้หน่วยงานรัฐบาลเพื่อก าหนดแนวทางโภชนาการฉบับใหม่  

สิ่งที่ยกมาเล่าเป็นเพียงหนังตัวอย่างขององค์กรและงานวิจัยที่เกิดจากเงินของภาคธุรกิจ ก่อน
หน้านี้องค์กรวิชาชีพที่น่าเชื่อถืออย่างสมาคมนักโภชนาการอเมริกัน (The American Society for 

Dietetics) ล้วนถูกวิจารณ์ว่าเป็นหุ้นส่วนก่อตั้งองค์กรร่วมกับบริษัทด้านอาหารรายใหญ่อย่างคราฟต์
ฟูดส์ แมคโดนัลด์ เป็ปซี่โค และเฮอร์ชีส์  

ท่ามกลางข่าวสารข้อมูลที่ไหลจากทุกทิศ สืบหาผู้สนับสนุนที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนยาก และ
คนส่วนใหญ่มีแนวโน้มเชื่อถือสถาบันหรือนักวิชาชีพ ท าให้ผู้ผลิตสินค้าดึงสถาบันหรือนักวิชาชีพเป็น
พวกผ่านการให้เงินสนับสนุนทั้งในเชิงลับและเปิดเผย  
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สิ่งที่ผู้บริโภคท าได้คือหากมีงานวิจัยอาหารกล่าวถึงข้อดีและกระตุ้นให้กินอาหารประเภทใด
ประเภทหนึ่งมากขึ้น เช่นเมื่อเร็ว ๆ นี้ มีงานวิจัยบอกว่าการดื่มน้ าอัดลมขวดเล็กทุกวันท าให้สุขภาพดี 
ให้ตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีมือที่มองไม่เห็นควบคุมหรือก าหนดทิศทางงานวิจัยนั้นอยู่  สิ่งที่เป็นแนวทาง
หรือหลักประกันความปลอดภัยได้อย่างหนึ่งคือการกินอาหารที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเรารู้จักและกินอย่าง
พอประมาณ  

 

ตัวอย่างสารคดี  
บางพระ  ด้วยปีกแห่งอิสรเสรี 

ธเนศ  งามสม  
1... 
คล้ายหยดน้ าเล็ก ๆ เคียงท้องทะเลเวิ้งว้าง 

คือความรู้สึกแรกที่เห็นอ่างเก็บน้ าบางพระ มองจากยอดเขา หยดน้ าเล็ก ๆ นี้นิ่งคล้ายละออง
จากท้องทะเลเวิ้งว้างกว้างใหญ่ 

นกตะกรุมฝูงหนึ่งบินร่อนเหนืออ่างเก็บน้ า ปีกเรียวยาวนั้นดูโดดเด่นกว่านกอ่ืนใด ครั้งหนึ่ง
พวกเขาเกือบสูญหายไปจากบ้านเรา เช่นเดียวกับนกน้ าขนาดใหญ่หลายชนิดที่มีชะตากรรมคล้ายคลึง
กัน 

“หยดน้ าเล็กๆ” นี้คือบ้านหลังใหม่ของพวกเขา บ้านหลังเล็กทว่าอุดมสมบูรณ์ อบอุ่น และ
ปลอดภัย  

ย้อนเวลากลับไป อ่างเก็บน้ าบางพระเดิมมีลักษณะที่เป็นลุ่มแอ่งกระทะ โดยมีล าห้วยน้อย
ใหญ่จากเทือกเขาทอดสายมารวมกัน 

ในฤดูฝน สายน้ าต่างๆ จะหลั่งไหลเอ่อท้นเป็นบึงกว้าง ล่วงฤดูแล้งก็ลดระดับกลายเป็นที่ลุ่ม
ชุ่มน้ า เป็นที่อาศัยของนกทุ่ง และนกน้ าหลากหลายชนิด ขณะป่าละเมาะและต้นไม้รายรอบก็เป็นบ้าน
ของกระต่ายป่า เก่ง และฝูงกวางป่า  

เดิมพ้ืนที่แถบนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของกรมชลประทาน เมื่อมีการแผ้วถางรุกล้ ามากขึ้นเรื่อยๆ 
ขณะเมืองใกล้ ๆ อย่างศรีราชาและบางแสนก็เติบโตอย่างรวดเร็ว จึงมีโครงการสร้างเขื่อนเพ่ือกักเก็บ
น้ าในปี พ.ศ. 2515  

ที่ลุ่มบางพระจึงการเป็นอ่างเก็บน้ ากว้าง 10,250 ไร่ ขณะป่าละเมาะและต้นไม้รอบ ๆ นั้น
กลายเป็นพื้นที่สีเขียวของชีวิตมากหลาย  

พ.ศ. 2519 กรมป่าไม้ประกาศพ้ืนที่ 11,600 ไร่ครอบคลุมทั้งผืนดินและผืนน้ าเป็น เขตห้าม
ล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ าบางพระ เพ่ือดูแลและอนุรักษ์ชีวิตทั้งหลาย 

“หยดน้ าเล็กๆ” นี้จึงกลายเป็นบ้านหลังใหม่ของสัตว์ป่าและนกน้ า 
บ้านที่พร้อมจะชุบชูชีวิตใหม่ๆ ในวันข้างหน้า  
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2... 
ความหมายของ “บ้าน” อาจไม่ได้จ ากัดอยู่ที่ขนาดเล็กหรือใหญ่ ไม่ส าคัญเท่าคุณค่าที่มีภายใน  
 ผมค่อย ๆ เข้าใจนิยามนี้ระหว่างเดินเลาะเลียบอ่างเก็บน้ า  

เสียงนกจาบฝนร้องกังวานหวานมาจากทุ่งหญ้า นกกระแตแต้แว้ดเยื้องย่างไม่ห่างรังที่สร้างไว้
บนผืนดิน ชีวิตเหล่านี้ท าให้ผมนึกถึงสืบ นาคะเสถียร ชายที่คนไทยเคารพรักและศรัทธา  

พ.ศ. 2524 หลังกลับจากการศึกษาปริญญาโทสาขาอนุรักษ์วิทยา ที่มหาวิทยาลัยลอนดอน 
ประเทศอังกฤษ สืบรับหน้าที่เป็นหัวหน้าเขตห้ามล้าพันธุ์สัตว์ป่าอ่างเก็บน้ าบางพระ ระหว่างนั้น เขา
ท าหน้าที่นักวิจัยควบคู่ไปด้วยโดย “ศึกษาการท ารังและวางไข่ของนกน้ าบางชนิด”  

อาจกล่าวได้ว่า ชีวิตเล็ก ๆ รอบบึงน้ านี้คือครูรายแรก ๆ ที่ท าให้สืบเข้าใจคุณค่าที่แท้จริงของ
ธรรมชาติ  

“พ่ีสืบเป็นคนจริงจัง ตั้งใจจะท าอะไรแล้วต้องท าให้ส าเร็จ” ทรงกลด ภู่ทอง หัวหน้าสถานี
เพาะเลี้ยงนกน้ าบางพระ เล่าถึง “รุ่นพี”่ ด้วยน้ าเสียงอาลัย  

ดูเหมือนว่าความเป็นคน “มุ่งม่ัน” จะถ่ายทอดมายังรุ่นน้องคนนี้ด้วย 

พ.ศ. 2525 สถานีเพาะเลี้ยงนกน้ าฯ ก่อตั้งขึ้นริมอ่างเก็บน้ าบางพระ เพ่ือด าเนินโครงการ
อนุรักษ์นกกระเรียนไทย สัตว์ป่าสงวนซึ่งในขณะนั้นกล่าวได้ว่า “สูญพันธุ์” ไปจากประเทศไทยแล้ว 

ทรงกลดเข้ามาท างานที่สถานีเพาะเลี้ยงนกน้ าฯ ในอีก 2 ปีต่อมา เขาเป็นคนแรกๆ ที่ศึกษา
ชีวิตของนกกระเรียนอย่างจริงจัง เมื่อมีโอกาสไปอบรมที่มูลนิธินกกระเรียนสากล (International 

Crane Foundation : ICF) ที่รัฐวิสคอนซิล สหรัฐอเมริกา เวลา 2 ปี นั้นท าให้เขาเข้าใจชีวิตนก
กระเรียนลึกซึ่งมากยิ่งข้ึน  

ความมุ่งมั่นของเขาท าให้เราเป็นประเทศแรกๆ ในเอเชียที่ขยายพันธุ์นกกระเรียนไทย 
(Eastern Sarus Crane) ในสถานีเพาะเลี้ยงได้  

นั่นท าให้ประชากรนกกระเรียนไทยค่อย ๆ เพ่ิมจ านวน น าไปสู่การทดลองปล่อยพวกเขา 
“คืนสู่ธรรมชาติ” ครั้งแรกที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียน จังหวัดชัยภูมิ เมื่อ พ.ศ. 2540 ซึ่งแม้จะไม่
ส าเร็จ ทว่าก็เป็นก้าวแรกที่น่าเอาใจช่วย  

เสียงนกกระจาบฝนยังร้องกังวานหวาน จากชายทุ่งหญ้าริมน้ า ผมเดินผ่านร่มเงาของจามจุรี
มาท่ีกรงเพาะเลี้ยงนกกระเรียนไทย  

เสียงแหลมสูงก้องดังขึ้นมาจากกรงนกกระเรียนหนุ่มสาวคู่หนึ่ง แล้วก็ก้องกังวานเป็นคลื่น
เสียงตรงโน้นตรงนี้  

พวกเขาเป็นสัตว์ที่ระมัดระวังตัวค่อนข้างสูง การเลี้ยงดูพวกเขาโดยยังคงสัญชาติญาณเดิม
เช่นนี้นับว่าเป็นเรื่องจ าเป็น  

“หากเราจะเพ่ิมจ านวนเพ่ือปล่อยคืนธรรมชาติ เราจะต้องไม่ให้ความเป็นมนุษย์เข้าไป
เปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขา” ทรงกลดอธิบาย  
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ที่ ICF ที่เขาเคยอบรม แม้แต่การให้อาหารลูกนกกระเรียนเกิดใหม่ยังให้ผ่านถุงมือรูปนก
กระเรียน เสมือนป้อนอาหารจากปากของแม่ ทั้งการเลี้ยงดูก็ต้องสวมชุดนกกระเรียนและท าหน้าที่
เหมือนพ่อแม่ ฝึกหัดให้หากิน รวมถึงฝึกให้โบยบินไปยังถิ่นผสมพันธุ์วางไข่  

กล่าวถึงชีวิตของนกกระเรียน พวกเขาถือก าเนิดบนโลกใบนี้กวา 20 ล้านปีมาแล้ว ทั้งหมด 
15 ชนิด อาศัยอยู่ตามที่ลุ่มชุ่มน้ าต่าง ๆ ใน 5 ทวีป  

พวกเขาจัดเป็นนกที่มีรูปลักษณ์สง่างามที่สุดและสูงที่สุดในบรรดานกซึ่งบินได้ นกกระเรียน
สายพันธุ์แอฟริกาเมื่อโตเต็มวัยจะสูงถึง 178 เซนติเมตร รวมถึงอายุยืนยาวกว่ามนุษย์โดยเฉลี่ย ที่ ICF 

วูปิง (Whooping Crane) ตัวหนึ่งอายุยืนยาวถึง 110 ปี  
ส าหรับนกกระเรียนในนิยามของมนุษย์ กว่าพันปีมาแล้วที่เรายกย่องพวกเขาในนามของ

ความรักนิรันดร์และชีวิตอันยืนยาว  
ชีวิตของพวกเขาปรากฏตามที่ต่าง ๆ ทั่วโลก บนภาพวาดของคนยุคก่อนประวัติศาสตร์ใน

แอฟริกาและยุโรป ในหลุมศพของชาวอิยิปต์ ในท่วงท านองเพลงของชาวรัสเซีย รูปเคารพของชน
พ้ืนเมืองอเมริกัน การเต้นร าของชาวอะบอริจินที่ออสเตเรีย ในต านานของชาวกรีกโรมันที่อินเดีย พวก
เขาคือสัญลักษณ์แห่งรักนิรันดร์ ขณะที่ชาวญี่ปุ่นเปรียบชีวิตนกกระเรียนกับความรักอันมั่นคงและชีวิต
อันยืนยาว  

ที่มุมหนึ่งของวิหารในหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รูปแกะสลักของ
นกกระเรียนนั้นงดงามยิ่ง ทองที่ปิดแลวามวาว สุกปลั่งดั่งศรัทธาในพุทธศาสนาของคนในแถบถ่ินนี้  
3… 

ฝนฤดูร้อนโปรยละอองเย็นชื่น นกกระจิบหญ้าสีเรียบร้องเพลงแว่วหวาน ขณะนกกาบบัวหนุ่มสาว
คลอเคลียพร้อมให้ก าเนิด  

เราก้าวเดินไปในทุ่งหญ้า กลิ่นดินเปียกหอมละมุน กรุ่นเกสรดอกไม้ล่องลอยมาจางๆ นี่
กระมังบรรยากาศสงบงามแห่งบึงน้ า  

ผมชี้ชวนให้หญิงสาวดูนกอ้ายงั่ว พวกเขา 3-4 ตัวโบยบินเหนือบึงน้ ากว้าง ภาพเช่นนี้พบเห็น
ได้ไม่ง่ายเมื่อราว 20 ปี ก่อน เช่นเดียวกับนกน้ าขนาดใหญ่อย่างตะกรุมและกาบบัว ทว่าส าหรับนก
กระเรียนไทย พวกเขาสูญสิ้นจากบ้านเราตั้งแต่ พ.ศ. 2511 แล้ว  

ครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาที่ลุ่มชุ่มน้ าอันสมบูรณ์และปลอดภัยหายไปจากบ้านเราในทุกๆ ภาค ที่
หลงเหลือก็ถูกบุกรุกคุมคามจนนกน้ าหลายชนิดอาศัยอยู่ไม่ได้  

“นกน้ าขนาดใหญ่ก็คล้ายเสือโคร่ง การมีอยู่ของพวกเขาคือดัชนีชี้ว่าแห่งน้ านั้น ๆ สะอาดและ
สมบูรณ์แค่ไหน” ทรงกลดอธิบายง่าย ๆ ทว่าเห็นภาพกระจ่างชัด  

เย็นวันนั้น ผมตามพวกเขาไปที่ชายบึงน้ า ตรงนั้นเป็นเนินหญ้าเขียวขจี เหมาะที่จะให้นก
กระเรียนหนุ่มสาวได้เริ่มโบยบิน ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่  
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เดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ ทรงกลดจะทดลองปล่อยนกกระเรียนคู่หนึ่งที่อ่างเก็บน้ าบางพระ 
หลังจากร่วมโครงการปล่อยนกกระเรียนที่อ่างเก็บน้ าห้วยจระเข้มากและอ่างเก็บน้ าสนามบิน จังหวัด
บุรีรัมย์ แล้วได้ผลอย่างน่าพอใจ  

สายลมหลังฝนโบกโบย เย็นชื่น ต้นอ้อกอกกเอนไหว ตะวันดวงกลมค่อยๆ คล้อย  
นกกระเรียนหนุ่มสาวค่อย ๆ เยื้องย่างออกจากกล่องพักรูปสี่เหลี่ยมสูงใหญ่ เพียงต้องสายลม 

เจ้านกกระเรียนหนุ่มก็โบกปีกเรียวยาวแล้วโจนตัวราวเริงระบ า ขณะที่นกกระเรียนสาวชูคอเรียวระหง
ส ารวจพื้นที่  

แล้วพวกเขาก็เยื้องย่างเคียงกันในทุ่งหญ้า ท่วงท่าของทั้งสองนั้นกล่าวได้ว่าสง่างามยิ่ง ทั้ง
ขณะเหยียดปีกสีครีมเรียวยาว ร้องเพลงกังวานหวาน และก้าวขาสีแดงสดสลับไปมาราวร่ายร า  

ในยามนั้น ผมคล้ายดื่มด่ านิยามของค าว่า “อิสรเสรี”  
โมงยามอันหอมหวาน สัญลักษณ์แห่งความยั่งยืนและรักนิรันดร์เป็นเช่นนี้  
นึกถึงชีวิตของพวกเขาในที่ต่าง ๆ บนโลก ดูเหมือนจะมีวิถีนกกระเรียนเป็นเข็มทิศของวัน

พรุ่งนี้  
พวกเขาคือนกนักเดินทาง ในฤดูเลือกคู่พวกเขาจะโบยบินไปไกลยังแหล่งท ารังวางไข่ เช่น นก

กระเรียนไซบีเรีย (Siberian Crane) ที่เดินทางกว่า 5,000 กิโลเมตร ผ่าน 11 ประเทศ เพ่ือไปให้
ก าเนิดลูกน้อยแถบประเทศอิหร่าน  

การเดินทางไกลเช่นนั้นจ าเป็นต้องมีสถานท่ีแวะพัก อาจเป็นบึงน้ าสักแห่ง แม่น้ าอันปลอดภัย
สักสาย เหมือนหยดน้ าเล็กๆ เรียงร้อยระหว่างหนทางอันยาวไกล  

การรักษาหยดน้ าเล็กๆ เหล่านั้นได้ทั่วโลก ก็เท่ากับรักษาที่ลุ่มชุ่มน้ าอันอุดมสมบูรณ์ไปพร้อม
กันด้วย  

และส าหรับนกกระเรียนไทย พ่อแม่พันธุ์ของพวกเขาคือนกกระเรียนจากกัมพูชา ในวันหนึ่ง
พวกเขาอาจโบยบินจากบางพระไปเยือนบ้านเกิดและให้ก าเนิดทายาทรุ่นใหม่ ณ ที่ราบลุ่มแม่น้ าโขง
แถบเวียดนามตอนใต้  

การเดินทางเช่นนั้นจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ในวันข้างหน้า  
เรียวปีกแห่งอิสรเสรีจะงดงามเพียงใด ...  
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สรุป 

ปัจจุบันสารคดีและบทความเป็นงานเขียนที่ได้รับความน่าสนใจจากผู้อ่านอย่างกว้างขวาง
มากขึ้นมากกว่าในอดีต จะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลายอย่าง เช่น การจัดรูปแบบสารคดีแนว
ใหม่ การเขียนสารคดีให้น่าสนใจโดยน าเสนอใกล้เคียงกับบันทิงคดี และเนื่องจากปัจจุบันเป็นยุคแห่ง
ข้อมูลข่าวสารท างานเขียนประเภทสารคดีและบทความตอบสนองผู้อ่านได้ดี ทั้งนี้เนื่องจากมีเนื้อหาที่
หลากหลาย มีประโยชน์ และมีกลวิธีการน าเสนอที่น่าสนใจ การเขียนสารคดีและบทความได้พัฒนา
อย่างดีเป็นล าดับ  เนื้อหาในสารคดีและบทความไม่เพียงแต่ให้ความรู้แก่ผู้อ่านเพียงอย่างเดียว  แต่ยัง
ได้พัฒนาให้สามารถสร้างความบันเทิงแก่ผู้อ่านอีกด้วย  
 

แบบฝึกหัด  
1. จงอธิบายความหมายของค าว่า “สารคด”ี และ “บทความ” 

2. “สารคด”ี และ “บทความ” มีความแตกต่างกันอย่างไร  
3. สารคดีแนวใหม่ คืออะไร  
4. เพราะเหตุใดสารคดีแนวใหม่จึงให้ความส าคัญกับเนื้อหาเท่าๆกับรูปแบบการน าเสนอ  
5. จงจ าแนกประเภทของสารคดีแนวใหม่ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

6. สารคดีชีวประวัติจ าแนกได้กี่ประเภท จงอธิบาย และยกตัวอย่างประกอบ 

7. จงอธิบายลักษณะของบทความต่อไปนี้  
 7.1 บทความสัมภาษณ์  
 7.2 บทความอธิบายวิธีการท าอย่างใดอย่างหนึ่ง  
8. จงวิเคราะห์การตั้งชื่อสารคดีและบทความต่อไปนี้  
 8.1 ‘ตัวเลข’ นั้น ส าคัญไฉน ?  

ที่มา : สุขุม เฉลยทรัพย์. สยามรัฐ. ปีที่ 63 ฉบับที่ 21822. วันพฤหัสบดีที่  
24 มกราคม 2556. หน้า 7.  

 8.2 หนึ่งราตรีใน ‘ฟิลาเดลเฟีย’ 
 ที่มา : พันธวัฒน์ เศรษฐวิไล. ไรท์เตอร์. ปีที่ 3 . ฉบับที่ 30. ธันวาคม 2557. หน้า 144.  
 8.3 เกลือ : ท้องทะเล ใต้ธรณี ถึงความเค็มในตัวคน  

ที่มา : วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง. (2555). อีสานบ้านเฮา. หน้า 108. 
 8.4 หุบๆ บานๆ เรื่องเล่าขานหมู่บ้านดอกไม้แดง 

ที่มา : วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง. (2555). อีสานบ้านเฮา. หน้า 188. 
 8.5 ความลุ่มหลงที่เราหมุนรอบ  
 ที่มา : ญามิลา. ขวัญเรือน. ปีที่ 44 ฉบับที่ 971. ปักษ์แรกพฤษภาคม 2555. หน้า 178.  
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9. จงวิเคราะห์โครงสร้างสารคดีและบทความที่ก าหนดให้ 
 9.1 “ลับ ลวง พราง” เรื่องอาหารการกิน  
 9.2  บางพระ ด้วยปีกแห่งอิสรเสรี  
10. จงประเมินค่าสารคดีและบทความที่ก าหนดให้ในด้านเนื้อหา วิธีการน าเสนอ และการใช้ภาษา  
 10.1 “ลับ ลวง พราง” เรื่องอาหารการกิน 

 10.2  บางพระ ด้วยปีกแห่งอิสรเสรี 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 5 

กวีนิพนธ์ 
 

หัวข้อเนื้อหา  
 1. ความหมายของกวีนิพนธ์ 
 2. พัฒนาการของกวีนิพนธ์ไทย 

 3. ลักษณะกวีนิพนธ์ในปัจจุบัน 

 4. แนวทางการอ่านและประเมินค่ากวีนิพนธ์ 
 5. สรุป  
 

วัตถุประสงค์  
เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทเรียนนี้แล้วสามารถ 

 1. อธิบายความหมายของกวีนิพนธ์ไทยได้  
2. อธิบายพัฒนาการของกวีนิพนธ์ไทยได้  
3. จ าแนกลักษณะกวีนิพนธ์ในปัจจุบัน 

4. อ่านเพื่อประเมินค่ากวีนิพนธ์ไทยได้  
 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน  
 1. บรรยายและยกตัวอย่างประกอบ 

2. สังเกตและตั้งค าถามด้านเนื้อหาในกวีนิพนธ์ไทยปัจจุบัน 

3. นักศึกษาตอบค าถามเก่ียวกับลักษณะเด่นของพัฒนาการกวีนิพนธ์ไทยแต่ละยุค 

4. นักศึกษาเลือกอ่านกวีนิพนธ์ไทยปัจจุบันที่สนใจเพ่ือวิเคราะห์และประเมินค่า  
5. นักศึกษาตอบค าถามท้ายบท   

 

สื่อการเรียนการสอน  
 1. เอกสารประกอบการสอนวิชาวรรณกรรมไทยปัจจุบัน บทที่ 5  

2. power point “บทที่ 5 กวีนิพนธ์” 

3. เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องฉายวิชวลไลเซอร์  
4. ตัวอย่างบทกวีนิพนธ์  
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การวัดและประเมินผล  
 1. การสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน  

2. การตรวจค าถามท้ายบท และการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม  

3. การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการตอบค าถาม ร่วมอภิปราย หรือแสดงความคิดเห็น   
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บทท่ี 5 

กวีนิพนธ์ 
 

กวีนิพนธ์ หรือ ร้อยกรอง ในภาษาไทย เป็นค าท่ีส านักวัฒนธรรมทางวรรณกรรมซึ่งตั้งขึ้นเมื่อ 
พ.ศ. 2485 ใช้เรียกวรรณกรรมท่ีมีลักษณะบังคับในการแต่งหรือมีการก าหนดคณะโดยใช้เรียกคู่ไปกับ
ค าว่า "ร้อยแก้ว" จนแพร่หลายเรื่อยมาจนปัจจุบัน อย่างไรก็ตามในภาษาไทยยังมีค าว่า กาพย์กลอน , 
กวีวัจนะ หรือค าประพันธ์ ฯลฯ ใช้ควบคู่ไปซึ่งมีความหมายอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกันมากจนแยกไม่
ออก 

โดยทั่วไป เป็นที่เข้าใจตรงกันว่า ค าว่า กวีนิพนธ์ หรือ ร้อยกรอง มีความหมายเหมือนกับ  
ค าว่า Poetry ในภาษาอังกฤษ ได้แก่ข้อเขียนที่มีการจ ากัดจ านวนค าหรือพยางค์จ ากัดความยาว มีการ
ก าหนดเสียงสูงต่ า เสียงหนักเบา เสียงสั้นยาว และก าหนดสัมผัส จังหวะไว้อย่างแน่นอน ซึ่งหมายรวม
ไปถึงลักษณะร้องกรองแบบต่างๆ เช่น โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย บทเห่ ล าน า ฯลฯ แม้กระทั่ง
กลอนเปล่า (Blank Verse) อันเป็นร้อยกรองอิสระ ปราศจากฉันทลักษณ์ตามที่โบราณก าหนดไว้ก็
น่าจะรวมอยู่ในกลุ่มเดียวกันด้วย นอกจากนี้ยังมีผู้ให้ความหมายของค าว่ากวีนิพนธ์ไว้อีกหลายท่าน
ดังนี้  
 

ความหมายของกวีนิพนธ์  
ชลธิรา สัตยาวัฒนา (2530: 12) อธิบายว่ากวีนิพนธ์หมายถึง ถ้อยกวีที่ร้อยรินออกมาอย่างมี

อรรถรส ศัพท์นี้มีความหมายเฉพาะใช้กับงานกวีที่มีมาตรฐานแน่นอน กวี (Poet) คนหนึ่งๆ อาจจะ
สร้างผลงานออกมาเป็นบทกวี (Poem) หลายบทหลายชิ้นหลายชุด แต่มีเพียงบางบทเท่านั้นที่เข้า
มาตรฐานเป็นกวีนิพนธ์ งานที่จัดเป็นกวีนิพนธ์เป็นได้ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองขอแต่ให้เข้าขั้น กลอน
เปล่า (Blank verse) บางบทอาจนับเนื่องเป็นกวีนิพนธ์ได้  

ส่วน บุญยงค์ เกศเทศ (2536: 137) อธิบายว่า บทกวีนิพนธ์หรือวรรณกรรมร้อยกรอง เป็น
ลักษณะวรรณกรรมที่มีมาแต่อดีต ได้มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนารูปแบบตลอดเวลา จากร้อยกรองที่เป็น
เรื่องยาวๆ ศัพท์ยากๆ ลดมาเป็นบทสั้น ๆ ประเภทง่าย ๆ ที่ไม่มีศัพท์อะไรยาก จากเนื้อหาสาระที่
ค่อนข้างเป็นพิธีการ หรือสดุดีพระเกียรติก็แปรสภาพมาเป็นเรื่องของผู้คนโยทั่วไปในสังคม  

ด้าน นพพร ประชากุล (2552: 225) กล่าวว่า กวีนิพนธ์คือ วรรณกรรมประเภทหนึ่งที่กระตุ้น
ให้ผู้อ่านเพ่งพินิจเนื้อความแต่ละจุดที่เรียงรายไปด้วยจินตนาการอย่างแช่มช้า  

จากการให้ความหมายของค าว่า กวีนิพนธ์ ของนักวิชาการหลายท่านสามารถสรุปได้ว่า  
กวีนิพนธ์ คือวรรณกรรมประเภทหนึ่งที่มีมาตั้งแต่อดีตเป็นวรรณกรรมที่เน้นการใช้ภาษาอย่าง
สร้างสรรค์ ละเมียดละไม และมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนารูปแบบตลอดเวลา 
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พัฒนาการของกวีนิพนธ์ไทยปัจจุบัน 

หากกล่าวถึงการเขียนบทร้อยกรองหรือกวีนิพนธ์ของไทยนั้นมีความเป็นมาที่ค่อนข้าง
ยาวนานและมีพัฒนาการต่อเนื่องมาเรื่อย ๆ จากอดีตสู่ปัจจุบันร้อยกรองหรือกวีนิพนธ์มีความ
เปลี่ยนแปลงทั้งด้านฉันทลักษณ์และเนื้อหา อีกทั้งจ านวนผู้เขียนก็เพ่ิมมากขึ้น การศึกษาพัฒนาการ 

กวีนิพนธ์จะท าให้เข้าใจเกี่ยวกับที่มาที่ไปของวรรณกรรมประเภทนี้ที่มีความน่าสนใจไม่น้อยไปกว่า
วรรณกรรมประเภทอ่ืนๆ โดยพัฒนาการกวีนิพนธ์ของไทยแบ่งเป็นยุคต่าง ๆ ได้ดังนี้  

 

1. ยุคเริ่มต้น (ประมาณ พ.ศ.2472 - 2495) 

ดูเหมือนจะเป็นที่ยอมรับกันว่า ผู้ที่เริ่มแต่งร้อยกรองอย่างแท้จริง ได้แก่ "ครูเทพ (เจ้าพระยา
ธรรมศักดิ์มนตรี) ซึ่งแหวกธรรมเนียมในการแต่งร้อยกรองตามแบบเดิมออกมาอย่างกล้าหาญ ผลงาน
ของท่านมีแง่มุมที่น่าศึกษาหลายด้าน ลักษณะส่วนใหญ่เป็นบทวิพากษ์วิจารณ์และสะท้อนภาพ
สังคมไทยออกมาอย่างเด่นชัด จนบางครั้งเกี่ยวพันกับเหตุการณ์บ้านเมืองจนต้องมีเชิงอรรถอธิบาย
เพ่ิมเติมก็มี 

ในบทร้อยกรองชื่อ "แม้แต่เมฆยังแรขอบน้ าเงิน" ครูเทพได้แสดงความเป็นนักเสรีนิยมชั้น
กลางอย่างเด่นชัดเจน 

ยามระทมตรมตรอมหฤทัย เหมือนชีวิตจิตใจออกจากร่าง 
ให้ซึมเซาเศร้าสลดหมดหนทาง  กายเหมือนอย่างไม้ขอนท่อนทอดทิ้ง 
เบื่อโลก เบื่อถิ่น เบื่อกินนอน  แผ่นดินร้อนระงมทุกข์ถ้วนทุกสิ่ง 
ในโลกนี้ไม่มีความสุขจริง   ยิ่งคิดยิ่งเบื่อโลกและชีวา 

(เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี, 2512:50) 

 

และด้วยเหตุที่ "ครูเทพ" เป็นนักการศึกษามาจากประเทศอังกฤษ บทร้อยกรอง ของท่านถึง
แสดงความคิดเก่ียวกับการศึกษาของเมืองไทยไว้มากมาย เช่น  

วิสัยเด็กเปรียบได้กับไม้อ่อน ที่ดัดร้อนลนไฟนั้นไม้คร่ า 
ดัดเย็นได้ไฉนจักไม่ท า   ดัดด้วยน้ ารัก – กระด้างอ่อนดังใจ 

ถืออ านาจเหตุผลกุศลกรรม  ยุติธรรมปลุกเสกเด็กผู้ใหญ่ 
ของใครดีให้ประนอมยอมกันไป  แต่มิให้ตามใจขอไปท ี

ให้เหตุผลครอบง าย่อมท าได้  เด็กผู้ใหญ่ครูศิษย์ไม่ผิดที่ 
อบรมด้วยเหตุผลได้คนดี   น้ ารักมีเมตตาเป็นยาพอ 

เก็บไม้เรียวห่อไว้ในตู้เหล็ก   ส าหรับเด็กเกกมะเหรกและเหลือขอ 

ทารกอ่อนเชาวน์ไวใช้ลูกยอ  แล้วหุ้มห่อด้วยรักจักมีชัย 
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ครูเป็นผู้เพ่งจิตวิทยา   ให้วิชาด้วยวิธีที่แจ่มใส 

เพ่ือศิษย์ล้วนร่าเริงบันเทิงใจ  ได้เจริญเชาวน์ไวในชีวิต 

การเฆ่ียนตีเป็นวิธีท าลายขวัญ  โทษมหันต์คุณมีกระจิริต 

ห้ามก้าวหน้าพาหู่อยู่เป็นนิตย์  เป็นยาพษิมีให้ใช้บ ารุง 
(เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี, 2512:45) 

 

ในยุคสมัยเดียวกันนี้ นอกจากจะมี "ครูเทพ" แล้วยังมีกวีผู้อ่ืนที่น่าสนใจอยู่อีกไม่น้อย เช่น 
น.ม.ส. (กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์) และ นายชิต บุรทัต เป็นต้น แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าทั้ง น.ม.ส. และ 
นายชิต บุรทัต ยังเขียนร้อยกรองโดยเดินตามแบบกวีโบราณอย่างเคร่งครัด 

 

2. ยุคศิลปะเพื่อชีวิตขบวนแรก (ประมาณ พ.ศ.2495 - 2501) 

หลังสงครามมหาเอเชียบูรพา วงการหนังสือมีความเคลื่อนไหวก้าวหน้าอย่างมากมาย
บรรยากาศทางด้านวรรณกรรมวิจารณ์คึกคัก ค าว่า "ศิลปะเพ่ือชีวิต" โดยเฉพาะชีวิตของประชาชน 

ผู้ทุกข์ยากขมขื่นเริ่มเข้ามาแทนที่ หนังสือ "อักษรสาส์น" รายเดือนก็ออกมาในช่วงนี้ ท าให้วงการ 

ร้อยกรองยุคศิลปะเพ่ือชีวิตได้รับการสนับสนุนเต็มเปี่ยม 

กลุ่มนักกลอนอนุรักษ์นิยมอย่าง ฉันทิชย์ กระแสสินธุ์ , เปลื้อง ณ นคร, สุภร ผลชีวัน ฯลฯ  
ก็ยังเขียนกันอย่างสม่ าเสมอในหนังสือ "วงวรรณคดี" และ "ปาริชาติ" "แสงทอง" (หลวงบุณยมานพ
พาณิชย์) ก็เริ่มเขียนร้อยกรองเรื่องยาว "นิราศรอบโลก" "อุชเชนี" ก็เริ่มร้องกรองแนวโรแมนติกบ้าง
แล้ว ส่วนคอลัมน์ "อักษรราวลี" ในหนังสืออักษรสาส์น ก็เสนอร้อยกรองที่ต่อสู้เพ่ือความเป็นธรรมของ
ผู้ทุกข์ยาก ของ นายผี (อัศนี พลจันทร์) เปลื้อง วรรณศรี มณี โชติรส และ ทวีปวร ออกมาอย่างหนัก
แน่น เป็นที่น่าสังเกตว่างานร้อยกรองในช่วงนี้ เริ่มมาจากมหาวิทยาลัยเป็นส่วนใหญ่เพราะทั้ง
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต่างก็มีนักกลอนฝีมือจัดด้วยกัน 

พ.ศ.2495 - 2500 เป็นช่วงที่มีงานร้อยกรองปัจจุบันแตกแขนงออกไปอย่างกว้างขวาง ทั้งที่
เป็นท่วงท านองเพ้อฝัน และกลุ่มที่ยกย่องการต่อสู้ของชนชั้นกรรมาชีพ โดยเฉพาะงานร้อยกรองเพ่ือ
ชีวิต ที่ปลุกเร้าให้มีจิตใจรักความเป็นธรรม เกลียดชังการกดขี่เอารัดเอาเปรียบในสังคมเป็นนิยมกัน
อย่างแพร่หลาย 

พ.ศ. 2495 “นายผี” (ซึ่งหมายถึงนายของผี) ได้เขียนร้อยกรองชื่อ “อีศาน” ออกมาให้
กล่าวขวัญกันอย่างเกรียวกราด และนับเป็นงานชิ้นส าคัญชิ้นหนึ่งของเขา ขอยกตัวอย่างให้เห็นบาง
ตอนดังนี้ 

ในฟ้าบ่มีน้ า ในดินซ้ ามีแต่ทราย 

น้ าตาที่ตกราย  ก็รีบซาบบ่รอซึม 

แดดเปรี้ยงปานหัวแตก แผ่นดินแยกอยู่ทึบทึม 
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แผ่นอกที่ครางครึม ขยับแยกอยู่ตาปี 
มหาห้วยคือหนองหาน ล ามูลผ่านเหมือนล าผี 
ยอมชีพคือล าชี  อันช าแรกอยู่รีรอ 

แลไปสดุ้งปราณ  โอ้! อีศาน ฉะนี้หนอ 

คิดไปในใจคอ  บ่ค่อยดีนี้ดังฤา? 
พ่ีน้องผู้น่ารัก  น้ าใจจักไฉนหือ? 

ยืนนิ่งบ่ติงคือ  จะใคร่ได้อันใดมา? 
เขาหาว่าโง่เง่า  แต่เพ่ือเฮานี้แหละหนา 

รักเจ้าบ่จาง ฮา  แลเหตุใดมาดูแคลน 

เขาซื่อสิว่าเซ่อ  ผู้ใดเน้อนะดีแสน 

ฉลาดทันเทียมผู้แทน ก็เห็นท่าที่กล้าโกง 
ขดข่ีบีฑาเฮา  ใครนะเจ้าจงเปิดโปง 
เที่ยววิ่งอยู่โทงโทง เทีย่วมาแทะให้ทรมาน 

รื้อคิดยิ่งรื้อแค้น  ละมา้ยแม้นห่าสังหาร 

เสียตนสิทนทาน  ก็บ่ได้สะดวกดาย 

ในฟ้าบ่มีน้ า  ในดินซ้ ามีแต่ทราย 

น้ าตาที่ตกราย  คือเลือดหลั่งลงโลมดิน 

สองมือเฮามีแฮง  เสียงเฮาแย้งมีคนยิน 

สงสารอีศานสิ้น  อย่าซุด, สู้ด้วยสองแขน 

พายุยิ่งพัดอ้ือ  ราวป่าหรือราบทั้งแดน 

อีศานนับแสนแสน สิจะพ่ายผู้ใดเหนอ 

     (อัศนี พลจันทร์, 2557: 112) 
 

ประมาณ พ.ศ. 2500 - 2501 ในวงการกวินิพนธ์ไทยก็ปรากฏกวีเพ่ือประชาชนคนใหม่ขึ้นมา
อีกคือ จิตร ภูมิศักดิ์ ซึ่งใช้นามแฝงในการเขียนร้อยกรองแตกต่างกันออกไปมากมาย ในระยะต่อมา 
เช่น ทีปกร, กวีการเมือง, กวี ศรีสยาม, ศรีนาคร, สมชาย ปรีชาเจริญ ฯลฯ แม้ว่าจิตร ภูมิศักดิ์ จะได้
อิทธิพลส่วนใหญ่มาจาก "นายผี" แต่ จิตร ภูมิศักดิ์ ก็ได้พัฒนางานเขียนของตนให้ก้าวพ้น "นายผี" ขึ้น
ไปอีกขั้นหนึ่งด้วยการใช้ถ้อยค าที่ตรงไปตรงมารุนแรง และกระทบอารมณ์ผู้ อ่านได้เด่นชัด รวมทั้งยึด
มั่นที่จะสร้างศิลปะเพ่ือชีวิตของมวลชนอย่างแท้จริง งานของจิตร ภูมิศักดิ์ จึงเป็นร้อยกรองเพ่ือชีวิตที่
ดีเด่น และด้วยการเสนอสารอย่างรุนแรง ตรงไปตรงมาท าให้เขาต้องถูกจับ เมื่อจอมพลสฤษดิ์  
ธนะรัชต์ ปฏิวัติอ านาจได้ส าเร็จ เมื่อ พ.ศ. 2501 ด้วยข้อหา "มีการกระท าอันเป็นคอมมิวนิสต์" 
จนกระทั่งได้รับการปลดปล่อย เมื่อ พ.ศ. 2507 จิตร ภูมิศักดิ์ ก็เริ่มงานร้อยกรองอย่างจริงจังอีกครั้ง
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ในนาม "กวี การเมือง" และมีส่วนสะท้อนการเคลื่อนไหวการเมืองระหว่าง พ.ศ. 2504 - 2506 ได้
อย่างเด่นชัด บทร้อยกรองชื่อ วิญญาณหนังสือพิมพ์ ของ จิตร ภูมิศักดิ์ นับเป็นงานเด่น ส านวนหนึ่ง 
โดยเฉพาะตอนที่แสดงความคิดเก่ียวกับชาวนา เขาสร้างภาพพจน์ออกมาได้อย่างเด่นชัด เช่น 

 

เปิบข้าวทุกคราวค า สูจงจ าเป็นอาจิณ 

เหงื่อกูที่สูกิน   จึงก่อเกิดมาเป็นคน 

ข้าวนี้นะมีรส   ใช้ชนชิมทุกชั้นชน 

เบื้องหลังสิทุกข์ทน  และขมข่ืนจนเขียวคาว 

จากแรงมาเป็นรวง  ระยะทางนั้นเหยียดยาว 

จากรวงเป็นเม็ดพราว  ล้วนทุกข์ยากล าบากเข็ญ 

เหงื่อหยดสักกี่หยด  ทุกหยดหยาดคล้ายยากเย็น 

ปูดโปนที่เส้นเอ็น   จึงแปรรวงมาเปิบกิน 

น้ าเหงื่อท่ีเรื่อแดง   คือน้ าแรงอันหลั่งริน 

สายเลือดกูทั้งสิ้น   ที่สูซดก าซาดฟัน 

(จิตร  ภูมิศักดิ์, 2507: 13) 
 

แม้ว่าจิตร ภูมิศักดิ์ และกวีเพ่ือประชาชนอีกหลายคนจนตายไปแล้ว แต่ผลงานร้อยกรองของ
เขาเหล่านั้นก็ยังคงมีอิทธิพลต่อประชาชนเป็นอันมาก ทั้งในด้านศิลปะการเขียนและแนวความคิด
เรื่อยมาจนทุกวันนี้ 

 

3.ยุคแห่งความเพ้อฝัน (ประมาณ พ.ศ. 2501 - 2506) 

เมื่อจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ปฏิวัติเมื่อ พ.ศ. 2501 เป็นผลส าเร็จได้มีประกาศของคณะปฏิวัติ
ออกมาใช้บังคับมากมาย โดยเฉพาะฉบับที่ 17 ได้จ ากัดเสรีภาพด้านการพิมพ์และการเขียนหนังสือ
อย่างโจ่งแจ้ง นักเขียนและนักหนังสือพิมพ์ที่ต่อสู้เพ่ือความยุติธรรมในสังคมส่วนใหญ่ถูกจับคุมเป็น
จ านวนมาก ประเทศไทยตกอยู่ในยุคมืดทางการเมือง ซึ่งมีผลให้วงการศิลปกรรมเปลี่ยนออกไปสู่แนว
เพ้อฝันด้วย ทั้งนี้เพราะเหตุแห่งความกลัวเป็นส าคัญ งานร้อยกรองในท่วงท านองจริงจังปลุกเร้าให้คน
มองเห็นสภาพเลวร้ายของสังคม และชีวิตที่ต้องแก้ไขเงียบหายไป นักกลอนบางคนเช่น จิตร ภูมิศักดิ์ 
ถูกจับ ความคึกคักของร้อยกรองจึงตกไปอยู่ในมหาวิทยาลัยต่างๆ และเมื่อรัฐบาลมีท่าทีสนับสนุนงาน
ร้อยกรองที่มีเป้าหมายเพ่ือความบันเทิง บรรดาสื่อมวลชนต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์
ต่างก็เสนองานร้อยกรองออกมาอย่างคับคั่ง ถ้าจะพิจารณาเนื้อหาอย่างวิเคราะห์อาจตั้งข้อสังเกตได้
ดังนี้ 
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3.1 งานร้อยกรองส่วนใหญ่มุ่งแสดงอารมณ์ส่วนตัว โดยเฉพาะกลอนรักๆใคร่ๆ ตัดพ้อต่อว่า
ซึ่งกันและกันมิมากเป็นพิเศษ  

3.2 นอกจากงานกลอนที่มุ่งแสดงอารมณ์ส่วนตัวแล้ว ยังมีนักกลอนอีกบางคนที่พยายาม
เขียนร้อยกรองแนวชีวิตสะท้อนสังคมออกมาด้วย แม้จะไม่ได้แสดงความคิด และทางออกที่ลึกซึ้งมาก
นัก แต่ก็นับเป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู้แนวทางท่ีดีกว่าอีกระดับหนึ่ง คนที่มีผลงานดีเด่นในยุคแรกๆ คือ 
จินตนา ปิ่นเกลียว ซึ่งมีผลงานในแนวนี้มากมาย เช่น 

 

ดูฟลอโชว์โก้แท้อุแม่เจ้า  หญิงร้อนเร่าคนนั้น อืย..ย...ยขวัญหนี 
ย้ายสะโพกโยกทรวงดูพ่วงพี  ท้าตาท่ีจอ้งวาวสาวไม่แคร์ 
เตะความอายใส่ปี๊บแล้วถีบส่ง  เอนเอ้องค์เอาผ้าออกมาแก้ 

คนชมกราว "ดาวฟลอโชว์" โก้แท้แท้ ดูในแง่ศีลธรรมแล้วช้ าใจ 

"อาชีพนี้สุจริตหนูผิดหรือ"   หล่อนพูดซื่อเมื่อเราเข้าถ่ามไถ่ 
"ไม่คิดอายชายมั่งหรือยังไง?"  หล่อนยักไหล่ขืนอายอดตายล่ะ 

หนูมีแม่แก่หง าซ้ าน้องห้า   ไม่แก้ผ้าเลี้ยงเขาก็เน่าแหละ 

จบ ป.4 มีใคร สนใจนะ   ที่ไม่พะโสเภณีก็ดีแล้ว 

แต่นั่นแหละแม้ว่าหนูหน้าด้าน  กล้าท ารา่นอวดใครได้ชัดแจ๋ว 

ก็เพราะความจ าเป็นมันเน้นแนว  แต่เชื้อแถวหนูไม่มีใครโกง 
หนูไม่อายหรอกคะสมัยนี้   คนดีดีคอรัปชั่นกันออกโผง 
ไม่อายใครใจชั่วตัวชูโรง   ถูกเปิดโปงเข้าม่ังยังไม่กลัว 

คนอย่างหนูถ้ารู้อายชายคงเหงา  คนอย่างเขาถ้ารู้อายคงหายชั่ว 

ตราบคน "ใหญ่" ไม่ยั่นกินกันนัว  หนูเผยตัวอวดชายจะอายใคร? 

(จินตนา  ปิ่นเฉลียว, 2524: 40) 
 

และในช่วงนี้เอง ราชรังรอง หรือรัตนะ ยาวะประภาษ ก็เริ่มลักษณะกลอนเปล่า ขึ้นเป็นครั้ง
แรกในคอลัมน์ "ขอบกรุง" ในหนังสือ "ชาวกรุง" ด้วยผลงานที่มีชื่อว่า "แด่ความสวยและสิ่งที่สิ้นไป" 
จากนั้นก็เขียนต่อเนื่องในแนวเดิมมาอีก ยาวนานจนมีคนกล่าวขวัญถึง และเอาแบบอย่างไปเขียนกัน 
อย่างแพร่หลายเรื่อยมาจนปัจจุบันส่วน ราชรังรอง ก็พลอยได้รับสมญานามว่า "กวีร้อยแก้ว" มาจน
บัดนี ้

 

4. ยุคแห่งการแสวงหาอันสับสน (ประมาณ พ.ศ. 2506 - 2516) 

เมื่อพันสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ไปแล้ว ความคิดใหม่ๆ ในวงการร้อยกรองก็เริ่มแตก
ขยายออกกว้างขวางมากขึ้นเป็นล าดับแต่ในขณะเดียวกันคนบางกลุ่มก็ยังมีความคิดในเชิงอนุรักษ์นิยม
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อยู่อย่างเหนียวแน่น ท าให้งานร้อยกรองเต็มไปด้วยความสับสนจนเกือบจะหาเอกลักษณ์แห่งยุคสมัย
มิได้ ถ้าจะแบ่งลักษณะของร้อยกรองช่วงนี้อย่างกว้างๆ อาจจะได้หลายแนวดังนี้ 

4.1 ช่วงแห่งการปลดแอกฉันทลักษณ์ เริ่มต้นอย่างชัดเจนเมื่อนิตยสาร สังคมศาสตร์ปริทัศน์ 
ปีที1่ ฉบับที1่ ตีพิมพ์งานของ อังคาร กัลยาณพงศ์ ซึ่งมีลีลาแปลกไปจากงานอ่ืน 

 

วักทะเลเทใส่จาน  รับประทานกับข้าวขาว 

เอ้ือมเก็บบางดวงดาว  ไว้คลุกเคล้าขาวเกลือกิน 

ดูปูหอยเริงระบ า   เต้นร าท าเพลงวังเวงสิ้น 

กิ้งก่าก้ิงกือบิน   ไปกินตะวันและจันทร์ 
คางคกขึ้นวอทอง   ลอยล่องท่องเที่ยวสวรรค์ 
อ่ึงอ่างไปด้วยกัน   เทวดานั้นหนีเข้ากะลา 
ไส้เดือนเที่ยวเกี่ยวสาว  ชาวอัปสรนอนชั้นฟ้า 
ทุกจุลินทรีย์อะมิบ้า  เชิดหน้าได้ดิบได้ดี 
เทพไท้เบื่อหน่ายวิมาน  ทะยานลงดินมากินขี้ 
ชมอาจมว่ามี   รสวิเศษสุดที่จะกล่าวค า 
ป่าสุมทุมพุ่มไม ้  พูดได้ปรัชญาลึกล้ า 
ขี้เลื่อยละเมอท า   ค านวณน้ าหนักแห่งเงา 
ใครวิเศษเสวยฟ้า   ใครอยู่หล้าเลวโง่เขลา 
กาลสมัยมอมมึนเมา  โลภเอาเถิดประเสริฐเอย 

(อังคาร  กัลยาณพงศ,์ 2507: 118) 
 

ความจริงอังคาร กัลยาณพงศ์ เคยเริ่มงานร้อยกรองเขามาตั้งแต่ก่อน พ.ศ.2500 แต่เผยแพร่
อยู่ในวงจ ากัด จึงไม่มีใครพูดถึงนัก ดังนั้น เมื่อเขามาเริ่มงานอีกครั้งในหนังสือ สังคมศาสตร์ปริทัศน์  
ซึ่งกว้างขวางกว่าท าให้มีผู้วิพากษ์วิจารณ์ งานร้อยกรองของเขาอย่างมากมาย บางคนโจมตีอย่าง
รุนแรงว่า อังคาร กัลยาณพงศ์  เป็นกวีนอกคอก แต่ในขณะเดียวกันก็มีคนอีกจ านวนมากที่เบื่อหน่าย
กลอนอารมณ์แนวเก่า หันมาสนใจ อังคาร กัลยาณพงศ์ มากขึ้น  

และเมื่อ จ่าง แซ่ตั้ง เริ่มเผยแผ่งานร้อยกรองแนวใหม่ของเขา บรรยากาศของการ
วิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องร้องกรองยิ่งคึกคักขึ้นอีก เพราะงานร้อยกรองของเขาแหวกแนวไปกว่าเดิม 
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คน คน คน คน คนคน คน คน คน คนคน คน คน คน คน 

คน คน คน คน คนคน คน คน คน คนคน คน คน คน คน 

คน คน คน คน คนคน คน คน คน คนคน คน คน คน คน 

คน คน คน คน คนคน คน คน คน คนคน คน คน คน คน 

คอยรถเมล์ โดยสารประจ าทาง...............................ที่กรุงเทพฯ 

(จ่าง  แซ่ตั้ง, 2528: 12-13) 
 

   ท้องฟ้ายามค่ าคืน 

ดาว 

ดาว 

ดาว 

จันทร์ 
ดาว 

ดาว 

ดาว 

พ้ืนดินทุกแห่ง เงียบหลับ คงเหลือแต่เสียงร้องของแมลง 
ลูกลูกนอนหลับสบาย 

(จ่าง  แซ่ตั้ง, 2528: 20) 
 

4.2 กลุ่มสะท้อนชีวิตสังคมวัยรุ่นใหม่ งานร้องกรองในแนวนี้ความจริงก็เป็นการแสดงอารมณ์
ส่วนตัว เพียงแต่น้ าหนักทางด้านความคิดและสีสันของร้อยกรองให้เข้มข้น บางครั้งก็ออกไปในทาง
ประชดประชันสะท้อนภาพสังคมบางส่วนออกมา  

4.3 กลุ่มสืบทอดแสดงอารมณ์ส่วนตัว ร้อยกรองในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ยึดธรรมเนียมนิยมของนัก
กลอนเก่ายุคแห่งความเพ้อฝัน (พ.ศ. 2501-2506) มาอย่างเหนียวแน่น เนื้อหาจึงมักเพ้อถึงสายลม
แสงแดด ความผิดหวัง หรือความสมหวังส่วนตัว ของนักกลอนเองเป็นส าคัญ  

 

5.ยุคหลังวันมหาวิปโยค (14 ตุลาคม พ.ศ. 2516-ปัจจุบัน) 
เหตุการณ์วันมหาวิปโยค 14 ตุลาคม 2516 ท าให้คนไทยทั้งชาติเศร้าสะเทือนใจกันอย่างใหญ่

หลวง แต่ในขณะเดียวกันก็มีผลให้เกิดงานร้อยกรองบันทึกเหตุการณ์ และสดุดีวีรชนที่เสียชีวิตอย่าง
มากมาย ผลงานหลายส านวนดีเด่นถึงขนาดเช่น วัดเอ๋ย วัดโบสถ์ ของ สุจิตต์ วงษ์เทศ, ร่วงเหมือน
ใบไม้ร่วงหน้าแล้ง ของ ขรรค์ชัย บุนปาน จารึกไว้บนแผ่นดิน ของทวีปวร , วันมหาวิปโยค 14-15 
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ตุลาคม 2516 ของกุลทรัพย์ รุ่งฤดี, สิบสามตุลาคมฯ วันประชาธิปไตย ของ อังคาร กัลยาณพงศ์  
14 ตุลาคม 2516 ของ นงนุช นพคุณ ซึ่งเป็นส านวนชนะเลิศของมูลนิธิเสถียร นาคะประทีป เป็นต้น 

สภาพบ้านเมือง และสังคมไทยหลังจากวันมหาวิปโยค 14 ตุลาคม 2516 จัดว่าอยู่ในระบบ
เสื่อมโทรมทุกวงการ โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจเรื่องปากท้องของประชาชน ก าลังคุกคามเข้ามาอย่าง
กว้างขวางการเรียกร้องเพ่ือความยุติธรรม และความเป็นธรรม งานร้อยกรองต่างๆ ของนายผี ,  
จิตร ภูมิศักดิ,์ เปลื้อง วรรณศร,ี ทวีปวร ฯลฯ ถูกรื้อฟ้ืนน ามาพิมพ์เผยแพร่ใหม่อีกเป็นจ านวนมาก 
 

ลักษณะกวีนิพนธ์ในปัจจุบัน 

แนวการเขียนกวีนิพนธ์ในปัจจุบัน มีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปจากการเขียนในอดีตทั้งในด้าน
รูปแบบ เนื้อหา แนวคิด และกลวิธีในการน าเสนอ ดังรายละเอียดดังนี้ 

1. ด้านรูปแบบ  
ร้อยกรองไทยปัจจุบันมีรูปแบบแตกต่างจากร้อยกรองในอดีต หลายประการดังนี้  (รื่นฤทัย 

สัจจพันธุ์, 2525 : 261 - 267) 

1.1 ขนาด ร้อยกรองปัจจุบันจะมีขนาดสั้นลง ส่วนใหญ่จะแต่งเพียง 6-12 บท และ
เหตุที่มีขนาดสั้นลงเนื่องจากผู้แต่งไม่ได้มุ่งพรรณนาเนื้อเรื่อง แต่มุ่งแสดง "ข้อคิด" หรือเสนอ 
"ความคิด" ให้กระชับรัดกุมเป็นส าคัญ อย่างไรก็ตามมีร้อยกรองยาวเรื่องที่ผู้เขียนมีความ 

มุ่งหมายที่จะเขียนยาวเพ่ือบันทึกหรือบรรยายเหตุการณ์ เช่น ชักม้าชมเมือง ของเนาวรัตน์ 
พงษ์ไพบูลย์ บางกอกแก้วก าสรวล (นิราศศรีธรรมราช) ของอังคาร กัลยาณพงศ์ นาฏกรรม
บนลานกว้าว ของคมทวน คันธนู เสภาไพร่ ของสุจิตต์ วงษ์เทศ ภควดี ของวันเพ็ญ  
เซ็นตระกูล เป็นต้น 

1.2 ฉันทลักษณ์ ร้อยกรองเป็นค าประพันธ์ที่มีฉันทลักษณ์เฉพาะตัวในแต่ละชนิด
และสืบทอดศิลปะการแต่งมาช้านาน แต่ในปัจจุบันได้มีความเปลี่ยนแปลงในด้านฉันทลักษณ์
บ้างดังนี้ 

1.2.1 ไม่เคร่งครัดต่อฉันทลักษณ์ จะพบว่าร้อยกรองที่แต่งกันในระยะหลัง
ไม่ได้ให้ความส าคัญต่อกฎเกณฑ์ทางด้านฉันทลักษณ์นัก จะเห็นได้จากในขณะที่กวี
ไทยในอดีตนิยมด าเนินการเขียนตามบูรพกวี แต่ผู้แต่งร้อยกรองในปัจจุบันกลับ
พยายามแสวงหาแนวทางตนเองประกอบกับผู้แต่งร้อยกรองในปัจจุบันให้
ความส าคัญแก่เนื้อหามากกว่ารูปแบบ ดังนั้นจึงสนใจเพียงลักษณะทั่วๆ ไปแต่จะ
ละเลยรายละเอียด เช่น ไม่สนใจจ านวนค าในแต่ละวรรค อาจสั้นหรือยาวขึ้นอยู่กับ
เนื้อความหรือบางบทมีเพียงสัมผัสนอกเท่านั้นที่บอกได้ว่าเป็นร้อยกรองชนิดใด  
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1.2.2 เกิดความนิยมในการแต่งกลอนเปล่า ลักษณะส าคัญของกลอนเปล่า
คือ ไม่มีข้อบังคับใดๆ ในการแต่ง ไม่ว่าจะเป็นจ านวนค า การสัมผัส จังหวะ ฯลฯ แต่
จะแบ่งเนื้อความออกเป็นวรรคเป็นตอนเพียงแต่วรรคตอนเหล่านั้นไม่มีกฎเกณฑ์
ตายตัว ศิลปะในการแต่งกลอนความคิดให้ลึกซ้ึงและเป็นสากลมากน้อยเพียงใด เช่น 

 

บทกวีเดินทางของมันเอง  
ผมเคยพูดเช่นนั้นกับตัวเอง 
การรอนแรมของความคิด 

การเดินทางของบทกวี  
จากรอยหยักในหัว 

ไหลเลื่อนมาทางแขน 

ดุจปีศาจซึ่งปรารถนา 
หลุดจากกรงที่คุมขัง 

    สั่นไหวปากกาในมือ 

    บนเศษกระดาษ 

บนแป้นพิมพ์ 

บนจอมอนิเตอร์ 
ผ่านสายเคเบิล 

บนหน้าหนังสือพิมพ์ 

นิตยสารและวารสาร 

(ซะการีย์ยา อมตยา, 2553 : 8) 
 

1.2.3 การคิดฉันทลักษณ์แบบใหม่ นอกจากร้อยกรองประเภทโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย 
ซึ่งเป็นร้อยกรองรูปแบบเดิมแล้ว ได้มีผู้คิดฉันทลักษณ์แบบใหม่ขึ้นในร้อยกรองปัจจุบัน ซึ่งมีลักษณะ
ส าคัญพอจะสรุปได้ดังนี ้ 

ก) มีการก าหนดจ านวนค าในวรรค ในบาท ในบทใหม่ รวมทั้งเปลี่ยนแปลงสัมผัส
ระหว่างบทให้มีลักษณะต่างไปจากรูปแบบเดิม  

ข) มีการวางรูปแบบค าประพันธ์อย่างใหม่ ด้วยการแสดงความหมายด้วยรูปที่เกิด
จากการวางตัวอักษรที่เรียกว่า "วรรณรูป" หรือ "กวีนิพนธ์รูปธรรม" (Concrete Poetry) 

ผู้น าความคิดในกลุ่มนี้ได้แก่ จ่าง แซ่ตั้ง , ทยาลุ หรือ เจริญ กุลสุวรรณ ปัจจุบันมีนักเขียนที่
น ารูปแบบการเขียนวรรณรูปมาสร้างสรรค์ผลงานกันอย่างกว้างขวางมากขึ้น เช่น วิภาส ศรี
ทอง พลัง เพียงพิรุฬห์ เป็นต้น ดังตังอย่าง 
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ภาพที่ 5.1 ตัวอย่างวรรณรูป “อบอุ่น สงบ” ของ จ่าง แซ่ตั้ง 
ที่มา (จ่าง แซ่ตั้ง, 2529 : 43) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 5.2 ตัวอย่างวรรณรูป “คนเขลา ชอบโกรธ” ของ ทยาลุ  
ที่มา (ทยาลุ,2554 : 85) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

ภาพที่ 5.3 ตัวอย่างวรรณรูป “อีโมติคอน ซิมโบลิสม์” ของ พลัง เพียงพิรุฬ 

ที่มา (พลัง เพียงพิรุฬ, 2559 : 18) 
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ภาพที่ 5.4 ตัวอย่างวรรณรูป “รัก โลภ โกรธ หลง” ของ พลัง เพียงพิรุฬ 

ที่มา (พลัง เพียงพิรุฬ, 2559 : 47) 
 

2. ด้านแนวคิด  
แนวคิดในร้อยกรองไทยแต่โบราณ แต่จะปรากฏอิทธิพลของปรัชญา พุทธศาสนาอยู่อย่างชัด

จน แม้จะเป็นเพียงปรัชญาขั้นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต มิใช่อภิปรัชญาก็ตาม เช่น ความเชื่อในเรื่อง
กรรม เชื่อในความไม่เที่ยงแท้ เชื่อว่าชีวิตนี้เป็นทุกข์ เชื่อว่ารูป กลิ่น เสียง เป็นสิ่งที่ท าให้คนลุ่มหลงได้ 
ฯลฯ แม้แต่การมองปัญหาของกวีไทยในอดีตก็จะเพ่งเล็งไปที่ปัญหาของแต่ละบุคคลมากกว่าปัญหา
ของมนุษยชาติ หรือปัญหาเหนือโลก และแม้ว่ากวีจะใฝ่ฝันถึงความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมือง แต่ก็ไม่
หลงใหลไปถึงสังคมในอุดมคติ แต่เมื่อได้รับอิทธิพลจากตะวันตกแล้ว แนวคิดที่ปรากฏในร้อยกรอง
ปัจจุบัน เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างเห็นได้ชัด ผู้แต่งรับอิทธิพลแนวคิดตะวันตกมาใช้ในร้อยกรอง
ไทยมากขึ้น ซึ่งสามารถจ าแนกแนวคิดท่ีปรากฏในบทร้องกรองไทยปัจจุบันออกได้ดังนี้ 

2.1 แนวคิดแบบจินตนิยม (Romanticism) เป็นแนวคิดที่ให้เสรีภาพแก่การ
แสดงออกทางอารมณ์ มากกว่าจะค านึงถึงข้อเท็จจริงหรือการยอมรับว่าถูกหรือผิดของสังคม
นักเขียนแนวจินตนิยมจึงแต่งเรื่องให้เป็นอย่างใดก็ได้ตามอารมณ์ของตน ฉะนั้นเนื้อหาของ
ร้อยกรองแนวนี้จึงวนเวียนอยู่กับเรื่องรัก โลภ โกรธ หลง อันเป็นกิเลสตัณหาของปุถุชน  

2.2 แนวคิดแบบอุดมคตินิยม (Idealism) เป็นแนวคิดที่มุ่งเสนอเรื่องราวหรือสิ่งที่ผู้
แต่งเห็นว่า "น่าจะมี" หรือ "ควรจะมี" อันเป็นความมุ่งหวังในความสมบูรณ์แบบของสรรพสิ่ง
ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ความสมบูรณ์แบบเป็นสิ่งที่มีอยู่ในความคิดเท่านั้น ยากที่จะเป็นจริง
ได้ งานเขียนแนวอุดมคตินิยม จึงมักเนอภาพแบบเป็นสิ่งที่มีอยู่ในความคิดเท่านั้น ยากที่จะ
เป็นจริงได้ งานเขียนแนวอุดมคตินิยม จึงมักเสนอภาพหรือเรื่องราวของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ให้มี
ลักษณะดีกว่างดงามกว่า หรือสูงสง่ากว่าสภาพที่เป็นอยู่จริงเสมอ  
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2.3 แนวคิดแบบสัจนิยม (Realism) เป็นแนวคิดที่มุ่งสะท้อนภาพ ชีวิต และสังคม
มนุษย์ตามสภาพที่เป็นจริง ดังนั้นงานร้อยกรองแนวสัจนิยม จึงแสดงให้เห็นภาพทั้งในด้านดี
และด้านร้ายอย่างตรงไปตรงมา  

2.4 แนวคิดแบบธรรมชาตินิยม (Naturalism) เป็นแนวคิดที่แตกแขนงไปจาก
แนวคิดแบบสัจนิยม แต่จะมุ่งมองไปในด้านเศร้าและหม่นหมองของชีวิต และสังคมมนุษย์ 
ด้วยความที่ว่าความเลวร้ายต่างๆ เหล่านั้น มีสาเหตุมาจากพันธุกรรม และสิ่งแวดล้อม เช่น 
ภาวะ เศรษฐกิจธรรมชาติ หรือค่านิยมของสังคมบีบบังคับให้มนุษย์ต้องมีฐานะต่ าต้อยใน
สังคม หรือท าให้อยู่ในฐานะที่ต้องเสียเปรียบเทียบคนอื่นๆ ในสังคม  

2.5 แนวคิดแบบอัตถิภาวะนิยม (Existentialism) เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นการแสวงหา
คุณค่าใหม่ๆ ในชีวิต โดยปฏิ เสธกฎเกณฑ์ หรือคุณค่าของสังคมเก่า ไม่ว่าจะเป็น
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา ความเชื่อ หรือกฎหมาย ฯลฯ แนวคิดแบบอัตถิภาวะนิยม 
จะยกย่องคนที่กล้าตัดสินใจเลือกสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง และพร้อมจะรับผิดชอบต่อการ
ตัดสินใจเลือกของตนเองในแต่ละครั้ง ไม่ว่าการตัดสินใจนั้นๆ จะถูกหรือผิดก็ตาม  

2.6 แนวคิดแบบสัญลักษณ์นิยม (Symbolism) เป็นแนวคิดที่ใช้สัญลักษณ์ในการ
เขียนแทนสิ่งที่ต้องการจะกล่าวถึง อาจจะใช้สัญลักษณ์แทนเพียงบางส่วน หรือใช้เรื่องเป็นสิ่ง
แทนก็ได้ทั้งนี้ๆเนื่องจากนักคิดแนวสัญลักษณ์นิยมเชื่อว่า การใช้สัญลักษณ์ช่วยให้การสื่อ
ความหมายท าได้ลึกซึ่งและกว้างไกลกว่าการกล่าวถึงตรงๆ  
3. ด้านเนื้อหา  
ร้อยกรองไทยหลังรับอิทธิพลจากตะวันตก มิใช่เป็นร้อยกรองเพ่ืออารมณ์อย่างแต่ก่อน แต่

เป็นร้อยกรองที่มุ่งเสนอ "ความรู้" และ "ข้อคิด" เป็นส าคัญ ดังนั้น ร้อยกรองปัจจุบันจึงมีลักษณะ
สะท้อนปัญหาของสังคมมากยิ่งข้ึน มิได้มีแต่ร้อยกรองแนวเพ้อฝันเท่านั้น เนื้อหาของร้อยกรองปัจจุบัน
อาจแบ่งได้กว้างๆ เป็น 2 แนว ดังนี้ (สายทิพย์ นุกูลกิจ, 2537: 74-77) 

3.1 ร้อยกรองแนวพาฝัน คือ บทร้อยกรองที่ผู้แต่งมุ่งแสดงความรู้สึกส่วนตัวออกมา
ให้ผู้อ่านได้ร่วมรู้ เนื้อหาของร้อยกรองแนวพาฝัน อาจแบ่งย่อยได้ดังนี้ 

3.1.1 เนื้อหาสะท้อนอารมณ์ส่วนตัวของผู้แต่ง ได้แก่ อารมณ์รัก โลภ โกรธ 
หลง ตามแบบปุถุชนทั่วไป แต่ส่วนใหญ่มักจะเต่งเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์รัก ซึ่งมีทั้ง
แบบรักสุ- สมหวัง และโศกรันทดใจ 

3.1.2 เนื้อหาสะท้อนแนวคิดเชิงอุดมคติของผู้แต่ง หมายถึง บทร้อยกรองที่
เสนอแนวคิดท่ีมีประโยชน์ต่อผู้อ่านและสังคม ซึ่งแนวคิดดังกล่าวผู้แต่งอาจจะขึ้นเอง 
หรือน ามาจากลัทธิปรัชญาต่างๆ ก็ได้ 
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3.1.3 เนื้อหาสะท้อนจินตนาการของผู้แต่ง หมายถึง สะท้อนความนึกฝัน
อันบรสิุทธิ์ของผู้แต่งที่มีต่อธรรมชาติและสิ่งต่างๆรอบตัว 

3.1.4 สะท้อนเรื่องราวต่างๆเนื่องในโอกาสวันส าคัญของชาติและศาสนา 

3.2 ร้อยกรองแนวเพ่ือชีวิต คือ บทร้อยกรองที่ผู้แต่งมุ่งสะท้อนเรื่องราวของวังคม
มากกว่าเรื่องราวส่วนตัว ทั้งนี้เพราะต้องการให้เนื้อหาของบทร้อยกรองเป็นประโยชน์ต่อคน
ส่วนใหญ่ในสังคมเป็นส าคัญ เนื้อหาของร้อยกรองแนวเพื่อชีวิตมีลักษณะหลากหมาย ดังนี้ 

3.2.1 เนื้อหากล่าวถึงปัญหาของชาวนา ชาวไร่ กรรมกร คนจน และผู้ใช้
แรงงานพร้อมทั้งชี้แนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาไว้ด้วย 

3.2.2 เนื้อหากล่าวถึงคุณค่าและพลังประชาชน ในการต่อสู้เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
เป็นธรรมในสังคม  

3.2.3 เนื้อหาที่กล่าวถึงความรักที่ต้องมีให้แก่ประชาชน เป็นความรักที่
ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม 

3.2.4 เนื้อหาที่สะท้อนภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 
3.2.5 เนื้อหาการแสดงการคัดค้านค่านิยมเก่าที่ล้าสมัยและไม่ก่อประโยชน์

ต่อสังคมโดยรวม 

3.2.6 เนื้อหากล่าวถึงสถานภาพใหม่และบทบาทของสตรีที่มีต่อสังคม 

4. ด้านกลวิธีการแต่ง  
ผู้แต่งร้อยกรองปัจจุบันได้ใช้กลวิธีต่างๆ เพ่ือท าให้ร้อยกรองของตนน่าอ่านน่าสนใจซึ่งกลวิธี

ต่างๆ มีดังนี้ (สายทิพย์ นุกูลกิจ, 2537: 78 - 88)  

4.1 การใช้ค า ร้อยกรองในอดีต ผู้แต่งจะเลือกสรรถ้อยค าที่ขัดเกลามาแล้วอย่าง
ไพเราะด้วยเสียงและความหมาย แต่การใช้ค าในร้อยกรองปัจจุบันเน้นความง่าย ความเป็น
ธรรมดาสามัญ และมักจะใช้ภาษาที่ถ่ายทอดอารมณ์ตามเนื้อหา กล่าวคือ ถ้าเนื้อหามี
ท่วงท านองก้าวร้าวรุนแรง ถ้อยค าจะก้าวร้าว หยาบคายแสดงความรุนแรงตามไปด้วย  
ในขณะเดียวกันหากเป็นร้อยกรองแนว พาฝันผู้แต่งจะเลือกใช้ค าที่มี เสียงเสนาะ  
มีความหมายลึกซึ้ง เพ่ือเป็นเครื่องมือในการแสดงออกซ่ึงความนึกคิดและอารมณ์ของผู้แต่ง 

4.2 การใช้โวหาร ผู้แต่งร้อยกรองปัจจุบันนิยมใช้โวหารต่างๆ หลายชนิดด้วยกันเพ่ือ
เป็นสื่อในการถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด ความฝันหรือความรู้ของผู้แต่งไปยังผู้อ่าน 
หรือเป็นเครื่องช่วยขยายเนื้อความให้ชัดเจนยิ่งขึ้น หรือช่วยท าให้ผู้อ่านเกิดมโนภาพคล้อย
ตามผู้แต่งไปด้วย "ภาพพจน์" มีวิธีดังต่อไปนี้ 

4.2.1 อุปมาอุปไมย (Simile) เป็นการน าสิ่งที่มีลักษณะเหมือนกันมา
เปรียบเทียบกันเพ่ือช่วยให้ผู้อ่านเห็นภาพสิ่งที่พูดถึงได้ชัดแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นโดยมีค าว่า 
เหมือน คล้าย ราวกับ ดุจ ฯลฯ เป็นค าเชื่อม ดังตัวอย่าง 
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ยังจ าได้  
เมื่อ 7 วันที่ผ่านไปหลัดๆ นี่เอง 
ดินดายส าลักฝนปลิวออกมาเมื่อต้องลม 

กล้าก าลังสะอึกแดดผะผ่าวจากเช้ายันเย็น 

น้ าให้ควายกินหายาก อย่าหวังว่ามันจะได้คลุกเลยตมดับร้อน 

คนเลี้ยงควายนอนหลบแดดบนเถียงนา ก่ายหน้าผาก 

ทุกข์สาหัส จนใจ เปรียบกันว่าหมดปัญญาเหมือนหมากินความคิด  
(ประเสริฐ จันด า,2538 : 537) 

 

4.2.2 อุปลักษณ์ (Metaphor) เป็นการเปรียบเทียบที่มิใช่การเปรียบเทียบ
โดยตรงแต่เป็นการน าลักษณะเด่นของสิ่งนั้นมากล่าว หรือน าชื่อสิ่งนั้นมากล่าว มัก
ใช้ค าว่า เป็น คือ เท่า ในการเปรียบเทียบ ดังตัวอย่าง 

 

 

 

 

 

 

เป็นกวี : หนึ่ง  
เป็นเถิดดาวก่องฟ้า  ปักษ์แรม  
เพียงส่องเพียงทอฉาย  แก่พ้ืน 

เป็นเพียงกลีบกุสุมาลย์แซม สีแสด 

เพียงแต่งโลกให้ชื้น  แก่ตา ฯ  
(พนม นันทพฤกษ์, 2539 : 539) 

 

4.2.3 อติพจน์ (Hyperbole) หรือโวหารเกินจริง เป็นการพรรณนาภาพ 
หรืออารมณ์ที่เกินความจริง เพ่ือช่วยให้ผู้อ่านเกิดจินตนาการที่กว้างไกลและแปลก
ใหม่กว่าธรรมดา ดังตัวอย่าง 

 

ยามข้าเขียนบทกวี  
จึงดุจดั่งคนบ้า  
ดุจคนสติวิปลาส 

ขว้างตัวเองออกไปพ้นใจกลางจักรวาล 

พ้นจากความมีเกียรติหรือไม่มีเกียรติทั้งมวล 

เปิดทุกทวารแห่งการรับรู้เพื่อจรดปากกา 
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ยามกวีเขียนกวี 
จึงดูคล้ายคนวิปลาส 

ยิ่งนัก ..  
(พิเชษฐ์ศักดิ์ โพธิ์พยัคฆ์, 2553 : 573) 

 

4.2.4 บุคลาธิษฐาน (Personification) การสมมุติให้มีตัวตน เป็นโวหารซึ่ง
กล่าวถึงสิ่งไม่มีชีวิตราวกับว่าสิ่งนั้นมีชีวิต แสดงกิริยาอาการต่างๆ ได้เหมือนคน เช่น 
พูดได้ ร้องไห้ได้ รู้สึกได้ ฯลฯ  

 

ผมเขียนบทกวีที่พ้ืนดิน  เรไรดีดพิณบรรเลงแผ่ว 

หิ่งห้อยสนทนากับป่าแนว  ลมแจวเรือใบไม้บนสายธาร 

แมงมุมงุ่มง่ามตามเส้นใย  มดเขียนเรื่องอะไรให้คนอ่ืน 

เผลอหลับหลงใหลในร่มลาน ปล่อยบางสิ่งอันตรธานผ่านพ้นไป  
(กฤตย์ดิศร กรเกศกมล, 2552 : 567) 

 

4.2.5 สัทพจน์ (Onomatopoeia) เป็นการน าเสียงที่ได้ยินตามธรรมชาติมาใช้
บรรยายให้เกิดมโนภาพแก่ผู้ อ่าน เข่น กรอบแกรบ หวิวหวิว ออดแอด หึ่งหึ่ง ฯลฯ  
ดังตัวอย่าง 
   ยิงปังหงายท้องร้องแว้กแว้ก  

อีกปังหงายท้องร้องจ๊ากจ๊าก 

  อีกตัวหงายท้องร้องว๊ากว๊าก   

ปลุกฟ้ืนตื่นตั้งอีกครั้งแล้ว 

  ยิงปังหงายท้องร้องอ๊ากอ๊าก   

อ้ายหนูหัวเราะก๊ากก๊าก 

  ปลุกฟ้ืนตื่นตั้งอีกครั้งแล้ว 

  มันจังหัวเราะเอ๊ิกเอ๊ิก  
  ลิเกราโรงหนังบู๊ยังไม่เลิก 

  อ้ายหนูยังยิงซ้ าซ้ า 

ประทับปืนยิงปังอีกครั้งแล้ว 

  มันจังหวะหัวเราะเอ๊ิกเอ๊ิก 

  อ้ายหนูยิงปังปังจนหนังเลิก  
  (ศักดิ์สิริ  มีสมสืบ, 2535 :76) 
 



115 

 

   คล้ายเสียง “ครกมอง” ของหมู่บ้าน  
  แว่วจากลานต าข้าวแต่เช้ารุ่ง 
  ตึก ตึก ตุบ ยุบ ยก ตกกระทุ้ง  
  ไหวทุ่ง สะเทือนลาน กังวานสะท้อน 

  ------------------------------------------- 

  ตึก ตึก เสียงตอกเสาเข็มก้อง 
  คล้ายเสียงครกมองของหมู่บ้าน  
  สะเทือนเพิงเพ่ิงปลูกสร้างล้อมกลางลาน  
  เป็นเรือนชานรวมครัวไฟชั่วคราว  

 (อังคาร จันทาทิพย์, 2556 : 104) 
 

4.3 การใช้เครื่องหมายไวยากรณ์เป็นสัญลักษณ์สื่ออารมณ์และน้ าเสียงของผู้แต่ง เช่น ใช้
เครื่องหมายจุลภาค (,) แบ่งข้อความ ใช้เครื่องหมายปรัศนีย์ (?) และอัศเจรีย์ (!) แสดงเน้นค าให้เด่น
ขึ้น และใช้เครื่องหมายค าพูด "..." คร่อมข้อความที่เป็นค าพูดของตัวละคร ตัวอย่างเช่น  

 

   IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII เธอนั่งริมหน้าต่างรถไฟ 

   บนม้านั่งตัวเดิม ที่เธอกับเขาเคยนั่ง  
รถไฟขบวนหนึ่งขบวนนั้น จอดเทียบชานชาลา 

........................ ค่อยค่อยเล็กลง เล็กลง  
เล็กลง เล็กลง เล็กลง เล็กลง เล็กลง เล็กลง เล็กลง 

จ น ห า ย ล ับ ส า ย ต า  

      (ซะการีย์ยา  อมตยา, 2556 : 58) 
“จันทร์เอ๋ย จันทร์เจ้า ขอข้าวขอแกง” 

อาหารแพงแพง   รสชาติดีไหม 

เห็นขว้างทิ้งบ่อย   มิอร่อยหรือไร 

ถ้าขอจันทร์ได้   อยากลองสักครา 

“ขอแหวนทองแดง  ผูกมือน้องข้า” 

ไม่เอาดีกว่า   ขอเป็นสร้อยทอง 
นาฬิกาฝังเพชร   สิบเม็ดแก้หมอง 
ใส่แล้วคนมอง   ดูเข้าท่าดี  

      (หมึกสีม่วง, 2554 : 14) 
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4.4 การใช้วิธีเล่าเรื่องปะปนบทสนทนาล้วนๆ เพ่ือช่วยให้ผู้อ่านเจ้าใจเรื่องได้ง่ายและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น ถ้อยค าที่ใช้ในบทสนทนาจะมีลักษณะเหมือนภาษาพูดประจ าวัน ท าให้บทร้อยกรองประเภทนี้ดู
คล้ายมีลีลาเหมือนร้อยแก้วยิ่งขึ้น  

เขาเปรยกับภรรยา ต้นหน้าหนาว มือค้างค าข้าวอยู่ครึ่งค่อน 

ร้านรวงหลายหลากอยากตัดทอน   เบื่อเป็นทองไม่รู้ร้อนลืมเวลา 
“เออนี่คุณ..ผมล่ะเอือมแล้วชีวิต  หลงทางคลาดทิศ นานหนักหนา 
ไม่มีลูกผูกพันที่ผ่านมา    ท างานเหมือนผีบ้าไร้ทางไป 

อยู่ไปวันวันอย่านั้นดอก   ใครเล่าจะบอกว่าเมื่อไหร่ 
จวบร่างเป็นเรือนรังของโรคภัย  ค่อยคิดแก้ไข  ไม่ระวัง” 

ภรรยากล่าว... 
“อ้าว บ้าน รถ สมบัติพัสถาน  วางอยู่มโหฬารมีความหลัง 
สู้มาด้วยกันยามเซซัง   ใกล้แล้วถึงฝั่งไยรั้งรอ 

ทิ้งเสียดื้อดื้ออย่างไรเล่า   สร้างจากความว่างเปล่าเฝ้าสานต่อ 

ทบทวนก่อนได้ไหม ก่อนจะพอ  ให้เหตุผลสักข้อเพ่ือคลี่คลาย” 

(พลัง เพียงพิรุฬห์, 2559 : 112) 
แนวการอ่านและประเมินค่ากวีนิพนธ์ไทยปัจจุบัน 

ในการอ่านและพิจารณาประเมินค่าบทร้อยกรองนั้น ผู้อ่านควรพิจารณาให้ครอบคลุมในทุก
ประเด็น ไม่ว่าจะเป็นผู้แต่งมุ่งหมายในการแต่ง ประเภทของร้อยกรอง เนื้อหา หรือกลวิธีในการแต่งซึ่ง
ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้จะช่วยให้ผู้อ่านประเมินค่าของบทร้อยกรองนั้นได้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น 
สายทิพย์ นุกูลกิจ (2537 : 91 - 96) ได้เสนอแนะแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 

1.ผู้แต่ง ผู้อ่านควรศึกษาใน 2 ประเด็น คือ ประเด็นแรกพิจารณาว่าชีวิตของผู้แต่งมีอิทธิพล
ต่อร้อยกรองนั้นๆ มากน้อยเพียงไร รวมทั้งท่วงท านองการเขียนเฉพาะตัว (Style) ของผู้แต่งด้วย
ประเด็นที่สอง พิจารณาว่าบทร้อยกรองนั้นๆ สะท้อนให้เห็นชีวิตของผู้แต่งมากน้อยเพียงไร การศึกษา
ชีวประวัติของผู้แต่งได้เป็นอย่างดี ท าให้ผู้อ่านเข้าใจและเข้าถึงบทร้อยกรองได้ดียิ่งขึ้น 

2. ระยะเวลาที่แต่ง ผู้อ่านควรศึกษาถึงระยะเวลาที่แต่งบทร้อยกรองนั้น ด้วยเพราะบทร้อย
กรองต่างสมัยกัน ย่อมมีธรรมเนียมนิยมในการแต่งต่างกัน เช่น บทร้อยกรองในสมัยก่อน รัชกาลที่ 5 

ส่วนใหญ่เขียนขึ้นเพ่ือสื่ออารมณ์ แต่บทร้องกรองในระยะต่อมาจนถึงปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นการเขียน
ขึ้นเพ่ือสื่อความคิด ซึ่งส่งผลให้ธรรมเนียมนิยมในการแต่งแตกต่างกัน 

3. จุดมุ่งหมายในการแต่ง ทุกครั้งเมื่อเขียนบทร้อยกรองผู้แต่งมีจุดมุ่งหมายที่จะให้งานเขียน
ของตน สื่ออะไรกับผู้อ่าน เช่น ความรู้ ความคิด หรือความเพลิดเพลิน ฉะนั้นเมื่ออ่านบทร้อยกรองจบ
ลง ผู้อ่านควรจุดมุ่งหมายของผู้แต่งให้ได้ เพราะจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาของบทร้อยกรองได้ง่าย
และรวดเร็วขึ้น 
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4 ประเภทของบทร้อยกรอง การที่ผู้อ่านสามารถแยกประเภทของบทร้อยกรองได้ จะช่วยใน
การพิจารณาความเหมาะสมระหว่างรูปแบบ เนื้อหา และกลวิธีการแต่ง ว่ามีมากน้อยเพียงไร เพราะ
เหตุใด และถ้าไม่เหมาะสมควรเปลี่ยนไปใช้แบบใด เพราะเหตุใด เป็นต้น 

5. รูปแบบของการประพันธ์ ส าหรับการพิจารณารูปแบบของบทร้อยกรอง ถ้าเป็นบทร้อย
กรองที่ใช้ฉันทลักษณ์แบบแผนเดิม จะต้องพิจารณาว่าผู้แต่งด าเนินการประพันธ์ตามกฎเกณฑ์ที่วางไว้
ในสมัยโบราณอย่างเคร่งครัด หรือได้ดัดแปลงไปจากเดิม หรืออาจเป็นฉันทลักษณ์ท่ีคิดข้ึนใหม่ แต่สิ่งที่
ส าคัญคือผู้ประพันธ์เลือกใช้ฉันทลักษณ์ได้เหมาะสมกับเนื้อหาเฉพาะเรื่อง และตอนหรือไม่ เพราะเหตุ
ใด ถ้าไม่เหมาะสมควรเปลี่ยนมาใช้รูปแบบใด เพราะเหตุใด เป็นต้น 

6. วิเคราะห์เนื้อเรื่อง ได้แก่ การวิเคราะห์ในเรื่องต่างๆ ต่อไปนี้ 
6.1 วิเคราะห์สาระของบทร้อยกรอง สาระที่ผู้แต่งบทร้อยกรองสื่อมายังผู้อ่านอาจ

เป็นข้อเท็จจริง ความรู้ ความคิด หรือความรู้สึกก็ได้ ผู้อ่านควรจับสาระหรือแก่นของเรื่องให้
ได้ และควรพิจารณาด้วยว่าสาระนั้นมีลักษณะสร้างสรรค์จรรโลงใจหรือช่วยระดับจิตใจผู้อ่าน
ให้สูงขึ้นได้หรือไม่ 

6.2 วิเคราะห์การวางโครงเรื่อง ถ้าเป็นบทร้อยกรองเรื่องยาวที่มีเนื้อเรื่อง ควร
พิจารณาท านองเดียวกับเรื่องร้อยแก้ว คือ วิเคราะห์การวางโครงเรื่อง โดยวิเคราะห์ว่า ผู้แต่ง
วางโครงเรื่องได้ดีหรือไม่ ปมของเรื่องคืออะไร สถานการณ์ตอนเปิดเรื่องเป็นอย่างไร ปัญหาที่
เริ่มปรากฏคืออะไร คลี่คลายปัญหาให้ออกไปในลักษณะใด จุดสุดยอดของเรื่องอยู่ตรงไหน 
จบเรื่องอย่างไร สมจริงหรือไม่ ส่วนบทร้อยกรองขนาดสั้นที่ไม่มีเนื้อเรื่องก็พิจารณาที่เนื้อหา 
แนวคิด สาระ ทรรศนะ และค่านิยม ที่ปรากฏในบทร้อยกรองนั้น 

7. วิเคราะห์กลวิธีการแต่ง ได้แก่ การพิจารณาเรื่องกลวิธีต่างๆ ที่ผู้แต่งน ามาใช้ในการ แต่ง
บทร้อยกรอง เพื่อช่วยท าให้งานของเขามีคุณค่า น่าสนใจ ชวนให้ติดตามอ่านหรือเกิดความประทับใจ 
กลวิธีต่างๆ ดังกล่าวนี้ ได้แก่ 

7.1 วิเคราะห์ความไพเราะของบทร้อยกรอง หมายถึง การพิจารณาว่าบทร้อยกรอง
นั้นๆ มีความไพเราะอย่างไร เพราะเหตุใด ซึ่งความไพเราะของบทร้อยกรองอาจเกิดด้วยเหตุ 
2 ประการ คือ ความไพเราะ อันเกิดจากรสค า และความไพเราะอันเกิดจากรสความ 

ความไพเราะอันเกิดจากรสค า ส าหรับบทร้อยกรองกลุ่มที่ยึดฉันทลักษณ์ตามแบบแผนนั้น  
พิจารณาได้จาก การเลือกค ามาใช้ได้อย่างเหมาะสมกับเนื้อความหรือไม่ ค าท่ีเลือกมาใช้เป็น 

ค าท่ีมีลักษณะเด่นเป็นพิเศษ 

ส่วนบทร้อยกรองในกลุ่มท่ีคิดสร้างฉันทลักษณ์ขึ้นใหม่นั้น อาจพิจารณาจากวิธีการเลือกใช้ค า
อ่านท าความเข้าใจได้ง่าย สื่อความหมายได้ตรงประเด็นและชัดเจน 



118 

7.2 วิเคราะห์กลวิธีน าเสนอ ได้แก่ การพิจารณาว่าผู้แต่งมีวิธีการน าเสนอที่ดีหรือไม่
ผู้แต่งใช้วิธีการใด วิธีนั้นๆ ชวนให้น่าสนใจ น่าติดตามหรือน่าประทับใจอย่างไร เพราะเหตุใด 

8.วิเคราะห์คุณค่าของบทร้อยกรอง ซึ่งแบ่งออกเป็นประเด็นย่อย ดังนี้ 
8.1 คุณค่าท่ีมีต่อผู้อ่านเฉพาะบุคคล เป็นการวิเคราะห์ว่าบทร้อยกรองนั้นๆ มีคุณค่า

ต่อจิตใจ สติปัญญา และความประพฤติของผู้อ่านหรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด 

8.2 คุณค่าท่ีมีต่อสังคม เป็นการวิเคราะห์ว่าบทร้อยกรองนั้นๆ ช่วยสะท้อนภาพของ
สังคมได้คมชัด มากน้อยเพียงไร เพราะเหตุใด และมีอิทธิพลต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 

 

สรุป  
กวีนิพนธ์ว่าเป็นงานเขียนบันเทิงคดีประเภทหนึ่งที่มีการสร้างสรรค์ความงามด้วย  ตัวอักษร 

เสียง จังหวะ ล าน า ใช้ถ้อยค าน้อยแต่กินความมาก หรืออาจสื่อสารเป็นสัญลักษณ์แทนบางสิ่ง 
บางอย่างมีจินตนาการและความสะเทือนใจสูง มีการใช้ถ้อยค าอย่างมีลักษณะเฉพาะ มีลักษณะ
ตายตัวใน ด้านจ านวนค า หรืออาจยืดหยุ่น ไม่ก าหนดแน่นอน แต่ก็พอจะมองเห็นการวางกรอบการ
แต่งที่เป็นรูปแบบเฉพาะต่างจากงานเขียนทั่วไป และปัจจุบันกวีนิพนธ์มีความเปลี่ยนแปลงจากอดีต
ค่อนข้างมาก ทั้งด้านรูปแบบ แนวคิด รวมถึงกลวิธีการใช้ภาษา  

 

แบบฝึกหัด  
1. ค าว่า “กวีนิพนธ์” หรือ “ร้อยกรอง” มีความหมายแตกต่างกันอย่างไร  
2. จงอธิบายความแตกต่างของร้อยกรองในอดีตและปัจจุบัน  
3. จงอธิบายพัฒนาการของบทร้อยกรองไทย ให้เข้าใจพอสังเขป  
4. กลอนเปล่ามีความแตกต่างจากร้อยกรองประเภทอ่ืนๆ อย่างไร จงอธิบาย และยกตัวอย่าง 
5. จงอธิบายลักษณะและยกตัวอย่างร้อยกรองของครูเทพ  
6. เพราะเหตุใด จิตร ภูมิศักดิ์ จึงได้รับสมญานามว่า “กวีการเมือง”  
7. วรรณรูป คืออะไร 

8. จงอ่านบทกวีนิพนธ์ที่ได้รับรางวัลซีไรต์ และจงอธิบายยกตัวอย่างบทร้อยกรองที่แสดงแนวคิด
ดังต่อไปนี้  
 8.1 แนวคิดแบบสัจนิยม (Realism)  
 8.2 แนวคิดแบบสัญลักษณนิยม (Symbolism) 
 8.3 แนวคิดแบบธรรมชาตินิยม (Naturalism) 
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9.     เด็กเด็กมักอยู่ในท้องหนอนตัวนั้น 

เป็นเช้าวันจันทร์ออกแข่งขัน ก้าวฉับฉับขยับแย่งดูปั่นป่วน  
เข้าคิวหน้างอต่อขบวน  ในชั่วโมงเร่งด่วนล้วนร้อนรน  
จมกลางคลื่นชาวเมืองแต่ก าเนิด เด็กชายเฟิร์สจึงยุ่งยากอยู่มากหน 

เซถลาอัดเสียดเบียดผู้คน   ตามไกกลผูกมัดรัฐน าพา  
ยืนออกันเต็มสถานี  รถไฟฟ้าหลายเฉดสีจอดเทียบท่า  
ผู้คนหลั่งเข้าปั๊บจับเวลา  เสียงปี๊บเตือนแตกพร่าอย่าช้าที  
ชั่วโมงเร่งด่วนขบวนรถ  โยกเยกเลี้ยวลดเร่งเร็วรี่  
แม่เอ็ดอึงว่า ช่างน่าตี   การบ้านมีไม่บอกตะคอกดัง  
เด็กน้อยก้มหน้างุด  ล้วงสมุดเล่มจ าเจจากเป้หลัง  
มือจับปากกาละล้าละลัง  เสียงกึงกังรถวิ่งยิ่งโยกคลอน  
ท าการบ้านบนรถไฟฟ้า  ใบหน้าบ่งความทุกข์ที่ซุกซ่อน 

พลั่งลงกับน้ าตาพร่าเปียกปอน สบตาแม่ทอดถอนลมหายใจ 

(พลัง เพียงพิรุฬห์, 2559: 56-57)   
จากบทร้อยกรองข้างต้น จงวิเคราะห์จุดมุ่งหมายในการแต่ง น้ าเสียง และคุณค่าระดับสังคม  
 

10.   งานเลี้ยงรับน้องใหม่บนฟากฟ้า (แด่แม่ผู้สูญเสียลูกชายอันเป็นที่รัก)  
เจ้าจันทราปะแป้งแต่งตัวแล้ว  ชวนดาวแก้วทาแก้มแย้มนวลฉาย  

เมฆทอปุยเพียงนุ่นกระจัดกระจาย   ฟ้าทอฟากฝันพรายพริบสายตา 
เบิ่งฟ้าซี บุญปลูกลูกรักของแม่  ฟ้าคืนนี้งามแท้นะแม่ว่า  

อุ่นอิ่มงามความหวังฟ้าทั้งฟ้า   รอม่ิงขวัญลูกยาโบยบินไป  
บินเถิด ลูกรัก บินไปเถิด   แผ่นดินสวรรค์ยังเปิดประตูให้  

ทางช้างเผือกทอดยาวพริบพราวไกล  โรยกล่นกลีบดอกไม้จากหมู่ดาว  
แผ่นดินโลกหมดเวลาของลูกแล้ว  เพ่ือนพิกุลเกดแก้วต่างร้อนหนาว  

ช่างกระไรชีวันมิ่งขวัญดาว   เพียงหลับขวัญครู่คราวของค่ าคืน 

 ฝันสมควรแก่เวลาของลูกแล้ว จึงลับแวววาวฝันเมื่อพลันตื่น 

แม่สิกลืนน้ าตาไปหลายกลืน  อ่ิมอ่ืนไม่เท่าอ่ิมน้ าตาตรม 

 มาสู่แม่ให้แม่รักไม่ทันไร  ลูกก็ผ่านแม่ไปกับขื่นขม 

ประหนึ่งโลกโหดร้ายไม่หมายชม  แกล้งให้ฝันลูกล่มลงกลางคัน 

 โลกฉะนี้ ชีวิตหนอฉะนี้  ชั่วนิรันดร์บางทีก็แสนสั้น 

จะโทษโลกอย่างไร โทษใครกัน  ก็เราล้วนมีวันของตัวเอง  
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 แน่ะจันทราประแป้งแต่งตัวแล้ว เจ้าดวงแก้วยิ้มแย้มแก้มนวลเปล่ง 
ลูกชายแม่ บินขึ้นไปจะไม่เคว้ง  เพ่ือนบนฟ้าต่างร้องเพลง เลี้ยงต้อนรับ  

(ไพวรินทร์  ขาวงาม, 2538: 156-157) 
จากบทร้อยกรองข้างต้น จงวิเคราะห์รูปแบบการเขียน และกลวิธีในการแต่ง และประเมินคุณค่าระดับ
ปัจเจก  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 6 

วรรณกรรมซีไรต ์

 

หัวข้อเนื้อหา  
 1. จุดเริ่มต้นวรรณกรรมซีไรต์ 
 2. จุดมุ่งหมายของรางวัลซีไรต์ 

3. การพิจารณาคัดเลือกและตัดสินงานวรรณกรรม   
4. วรรณกรรมซีไรต์ของไทย 

5. ลักษณะเนื้อหาของวรรณกรรมซีไรต์ของไทย 

4. คุณค่าของรางวัลซีไรต์  
5. สรุป 

 

วัตถุประสงค์  
เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทเรียนนี้แล้วสามารถ 

 1. อธิบายความหมายและที่มาของรางวัลซีไรต์ในประเทศไทยได้  
2. จ าแนกเนื้อหาของวรรณกรรมซีไรต์ได้  
3. บอกคุณค่าที่ได้รับจากการอ่านวรรณกรรมซีไรต์ได้  

 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน  
 1. บรรยายและยกตัวอย่างประกอบ  

2. นักศึกษาฝึกวิเคราะห์และประเมินค่าวรรณกรรมซีไรต์ 
3. นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เลือกอ่านวรรณกรรมที่ประทับใจ  
4. แบ่งกลุ่มนักศึกษาเพื่ออภิปรายตามหัวข้อที่ก าหนด  
5. จัดกิจกรรมเกมแฟนพันธุ์แท้ซีไรต์  
6. นักศึกษาตอบค าถามท้ายบท   

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาวรรณกรรมไทยปัจจุบัน บทที่ 6  

2. power point “บทที่ 6 วรรณกรรมซีไรต์” 

3. เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องฉายวิชวลไลเซอร์  
4. ตัวอย่างวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลซีไรต์ 
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การวัดและประเมินผล  
 1. การสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน  

2. การตรวจค าถามท้ายบท และการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม  
3. การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการตอบค าถาม ร่วมอภิปราย หรือแสดงความคิดเห็น  
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บทท่ี 6 

วรรณกรรมซีไรต ์

 

 ซีไรต์ทับศัพท์ภาษาอังกฤษมาจากค าว่า S.E.A Write ซึ่งย่อมาจาก South East Asian 

Writer Award หมายถึง รางวัลวรรณกรรมที่มอบให้แก่นักเขียน 10 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้แก่ 
บูรไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม รางวัลซีไรต์  
มีชื่อเต็มในภาษไทยว่า รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน  
 

จุดเริ่มต้นรางวัลซีไรต์  
 รางวัลวรรณกรรมยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน หรือรางวัลซีไรต์ เกิดขึ้นที่ประเทศไทยในปี 2522 
โดยความคิดของเจ้าของกิจการและผู้จัดการของโรงแรมโอเรียนเต็ล คือ มร.เคิร์ท ว๊าซไฟท์ล ที่เห็นว่า
โรงแรมโอเรียนเต็ลนั้นมีประวัติความเป็นมาเกี่ยวข้องกับนักเขียนชั้นน าของโลกเป็นเวลานาน จะเห็น
ได้จากการจัดมุมนักเขียน มีอาคารเก่าแก่ของโรงแรมชื่อว่าตึกนักเขียน อันประกอบด้วยห้องชุดพิเศษ 
ที่มีนักเขียนคนส าคัญๆ เคยมาพัก ได้แก่ ซอมเมอเซ็ท มอห์ม, โนอัล โคเวิร์ด, โจเซฟ คอนราด และ
เจมส์ มิเชนเนอร์ ดังนั้นผ่านจัดการและเจ้าของกิจการจึงต้องการสนับสนุนนักเขียนรุ่นใหม่จาก
ประเทศในแถบอาเซียนที่มีผลงานดีเด่น  
 จากนั้นจึงเกิดการประชุมอย่างเป็นทางการขึ้นครั้งแรกของคณะกรรมการด าเนินงานรางวัล  

ซีไรต์ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2522 น าโดยพระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร เป็นประธาน ที่ประชุมได้
มอบหมายให้สมาคมภาษาและหนังสือฯ และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยร่วมด าเนินการเรื่อง
รางวัลวรรณกรรม ทั้งการตั้งคณะกรรมการคัดเลือก การก าหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก และการ
เดินทางไปเจรจากับนักเขียนประเทศกลุ่มอาเซียนเพ่ือเชิญชวนให้เข้าร่วมในโครงการนี้ซึ่งครั้งแรกนั้น
ก าหนดไว้ 4 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย  สิงคโปร์  ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย เพ่ือให้ประเทศดังกล่าว
คัดเลือกนักเขียนผู้มีผลงานดีเด่น 1 คน โดยคณะกรรมการในวงการนักเขียนแต่ละประเทศจะต้อง
คัดเลือกเอง แล้วส่งผลการคัดเลือกมายังประเทศไทย พร้อมทั้งนักเขียนผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเดินทาง
มารับพระราชทานรางวัลที่ประเทศไทย ต่อมามีประเทศในกลุ่มอาเซียนเข้าร่วมเพ่ิมเติมใน ได้แก่  
ปี 2529 ประเทศบรูไนและประเทศเวียดนาม ปี 2541 ประเทศลาวและและพม่า และปี 2542 
ประเทศกัมพูชา  

การด าเนินงานในปีต่อ ๆ มา มีองค์ประกอบของคณะกรรมการด าเนินงานที่ชัดเจนและ
กว้างขวางมากขึ้น กล่าวคือ นอกจากประธานคณะกรรมการด าเนินงานแล้วยังประกอบไปด้วย นายก
สมาคมภาษาและหนังสือฯ นายกสมาคมนักเขียน ผู้แทนจากโรงแรมโอเรียนเต็ล ผู้แทนจากบริษัทการ
บินไทย จ ากัด ผู้แทนจากองค์กรที่ให้การสนับสนุนด้านการเงิน และผู้แทนจากสถานทูตอาเซียน
ประจ าประเทศไทย ปัจจุบันประธานด าเนินงานรางวัลซีไรต์คือ หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ บริพัตร  
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จุดมุ่งหมายของรางวัลซีไรต์ 
1. เพ่ือให้เป็นที่รู้จักถึงความสามารถด้านการสร้างสรรค์ของนักเขียนในกลุ่มประเทศอาเซียน 

2. เพ่ือให้ทราบถึงโภคทรัพย์ของวรรณกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา และวรรณศิลป์ของ
ประเทศกลุ่มอาเซียน 

3. เพ่ือรับทราบ รับรอง ส่งเสริม และจรรโลงเกียรติอัจฉริยะทางวรรณกรรมของนักเขียน  

ผู้สร้างสรรค์ 
4. เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจ และสัมพันธ์ภาพอันดีในหมู่นักเขียนและประชาชนทั่วไปในกลุ่ม

ประเทศอาเซียน  
 

การพิจารณาคัดเลือกและตัดสินงานวรรณกรรม  
 การพิจารณาคัดสรรนักเขียนในกลุ่มประเทศอาเซียนเพ่ือรับรางวัลซีไรต์ในประไทยนั้น แต่ละ
ประเทศที่เข้าร่วมโครงการจะมีบทบาทในการก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกต่าง ๆ กันไป เช่น 
มาเลเซียมีสถาบันเดวัน บาฮาซาร์ (Dewan Bahasa Dan Pustaka) ที่ฟิลิปปินส์มีสหภาพนักเขียน
และสมาคมภาษาและหนังสือฯ ซึ่งผลัดกันท าหน้าที่คัดเลือกนักเขียนในแต่ละปี  

ส าหรับประเทศไทย คณะกรรมการด าเนินงานได้มอบหมายให้สมาคมภาษาและหนังสือฯ 
และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ร่วมกันตั้งคณะกรรมการคัดเลือก พิจารณาและตัดสิน
วรรณกรรมที่สมควรได้รับรางวัลซีไรต์ในแต่ละปี ซึ่งการด าเนินงานของคณะกรรมการก็มีการ
ปรับเปลี่ยนเป็นระยะเพ่ือให้เกิดความรัดกุม และเกิดประโยชน์ต่อวงการวรรณกรรมมากที่สุด กระทั่ง
ได้กฎเกณฑ์การเลือกสรรงานวรรณกรรมซีไรต์ของประเทศไทย ดังนี้  

1. เป็นงานเขียนภาษาไทย  

2. เป็นงานริเริ่มของผู้เขียนเอง มิใช่งานแปลหรือแปลงจากของผู้อ่ืน  

3. ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ขณะส่งงานเข้าประกวด  

4. เป็นงานตีพิมพ์เผยแพร่ (มี ISBN) เป็นเล่มครั้งแรกย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี ภายในวันสิ้น
ก าหนดส่งงาน  

5. งานวรรณกรรมที่เคยได้รับรางวัลอื่นใดในประเทศไทยมาแล้วจะส่งเข้าพิจารณาอีกก็ได้  
6. รางวัลที่ตัดสินในแต่ละปีจะสลับประเภทของวรรณกรรม เป็น นวนิยาย กวีนิพนธ์ และ
เรื่องสั้น 

ส่วนรางวัลที่นักเขียนจะได้รับ ประกอบด้วย 

1. แผ่นโลหะจารึกเป็นอนุสรณ์เกียรติประวัติ  
2. นักเขียนไทยที่ได้รับรางวัลซีไรต์มีสิทธิเลือกไปเที่ยวประเทศใดประเทศหนึ่งในกลุ่มประเทศ
อาเซียน เป็นเวลา 1 สัปดาห์ โดยผู้จัดจะเป็นผู้ออกค่าเดินทาง ค่าที่พัก และอาหาร ทั้งหมด 
สามารถใช้สิทธิภายในระยะเวลา 1 ปี  
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3. นักเขียนกลุ่มประเทศอาเซียน 9 ประเทศ มารับรางวัลพร้อมกับทัศนาจรที่ประเทศไทยกับ
นักเขียนซีไรต์ไทย เป็นเวลา 1 สัปดาห์  
4. เงินสด  

 

วรรณกรรมซีไรต์ของไทย  
 ในประเทศไทยมีการมอบรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 
2522 กระทั่งปัจจุบันรวมเวลาประมาณ  38  ปี จากอดีตถึงปัจจุบันมีวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลซีไรต์
แล้วทั้งสิ้น 38 เล่ม ดังนี้  
 

ตารางท่ี 5.1 รายช่ือหนังสือ ชื่อผู้แต่ง และประเภทของหนังสือที่ได้รับรางวัล 

ปี ชื่อหนังสือ ผู้แต่ง ประเภท 

2522 ลูกอีสาน ค าพูน บุญทวี นวนิยาย 

2523 เพียงความเคลื่อนไหว เนวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ กวีนิพนธ์ 
2524 ขุนทองเจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสาง อัศศิริ ธรรมโชต ิ เรื่องสั้น 

2525 ค าพิพากษา ชาติ กอบจิตติ นวนิยาย 

2526 นาฏกรรมบนลานกว้าง คมทวน คันธนู กวีนิพนธ์ 
2527 ซอยเดียวกัน วาณิช จรุงกิจอนันต์ เรื่องสั้น 

2528 ปูนปิดทอง  กฤษณา อโศกสิน นวนิยาย 

2529 ปณิธานกวี  อังคาร กัลยาณพงศ์ กวีนิพนธ์ 
2530 ก่อกองทราย ไพฑูรย์ ธัญญา เรื่องสั้น 

2531 ตลิ่งสูง ซุงหนัก นิคม รายยวา  นวนิยาย 

2532 ใบไม้ที่หายไป จิระนันท์ พิตรปรีชา กวีนิพนธ์ 
2533 อัญมณีแห่งชีวิต อัญชัน  เรื่องสั้น 

2534 
เจ้าจันท์ผมหอม  

: นิราศพระธาตุอินแขวน 
มาลา ค าจันทร์ นวนิยาย 

2535 มือนั้นสีขาว ศักดิ์สิริ มีสมสืบ กวีนิพนธ์ 
2536 ครอบครัวกลางถนน ศิลา โคมฉาย เรื่องสั้น 

2537 เวลา ชาติ กอบจิตติ นวนิยาย 

2538 ม้าก้านกล้วย ไพวรินทร์ ขาวงาม กวีนิพนธ์ 
2539 แผ่นดินอ่ืน กนกพงศ์ สงสมพันธ์ เรื่องสั้น 

2540 ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน วินทร์ เลียววาริณ นวนิยาย 

2541 ในเวลา  แรค า ประโดยค า กวีนิพนธ์ 
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ปี ชื่อหนังสือ ผู้แต่ง  ประเภท 

2542 สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน  วินทร์ เลียววาริณ เรื่องสั้น 

2543 อมตะ วิมล ไทรนิ่มนวล นวนิยาย 

2544 บ้านเก่า  โชคชัย บัณฑิต กวีนิพนธ์ 
2545 ความน่าจะเป็น ปราบดา หยุ่น เรื่องสั้น 

2546 ช่างส าราญ เดือนวาด พิมวนา นวนิยาย 

2547 แม่น้ าร าลึก เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ กวีนิพนธ์ 
2548 เจ้าหงิญ บินหลา สันกาลาคีรี เรื่องสั้น 

2549 ความสุขของกะทิ งามพรรณ เวชชาชีวะ นวนิยาย 

2550 โลกในดวงตาข้าพเจ้า มนตรี ศรียงค์ กวีนิพนธ์ 
2551 เราหลงลืมอะไรบางอย่าง วัชระ  สัจจะสารสิน เรื่องสั้น 

2552 ลับแลแก่งคอย อุทิศ เหมะมูล นวนิยาย 

2553 ไม่มีหญิงสาวในบทกวี  ซะการีย์ยา อมตยา กวีนิพนธ์ 
2554 แดดเช้าร้อนเกินกว่าจะนั่งจิบกาแฟ  จเด็จ ก าจรเดช เรื่องสั้น 

2555 คนแคระ วิภาส  ศรีทอง นวนิยาย 

2556 หัวใจห้องท่ีห้า  อังคาร  จันทาทิพย์ กวีนิพนธ์ 
2557 อสรพิษ และเรื่องอ่ืน ๆ  แดนอรัญ   แสงทอง เรื่องสั้น 

2558 ไส้เดือนตาบอด ในเขาวงกต  วีรพร  นิติประภา นวนิยาย 

2559 นครคนนอก พลัง   เพียงพิรุฬห์ กวีนิพนธ์ 

 

ลักษณะเนื้อหาในวรรณกรรมซีไรต์ของไทย   
 จากการศึกษาค าประกาศของคณะกรรมการตัดสินรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม
แห่งอาเซียน (ซีไรต์) ในแต่ละปีนั้น จะพบว่าวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลทั้งนวนิยาย กวีนิพนธ์ และ 

เรื่องสั้น มีลักษณะเนื้อหาแบ่งได้ดังนี้  
 

 1. เนื้อหาที่เกี่ยวกับสังคม  
 หากจะกล่าวถึงเนื้อหาในด้านสังคมที่ปรากฏในวรรณกรรมที่ได้รางวัลนั้นมาหลายเรื่อง เช่น 
นวนิยายเรื่อง ค าพิพากษา ที่เนื้อหาในเรื่องนั้นผู้เขียนพยายามเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินของ
สังคม ที่มีผลกระทบต่อชีวิตของบุคคลหนึ่งอย่างมาก หรือเรื่อง อมตะ ของวิมล ไทรนิ่มนวล ที่เขาต้อง
เสียดสีสังคมปัจจุบันในด้านมนุษยธรรม กฎหมาย และ ช่างส าราญ ของ เดือนวาด พิมวนา ที่เสนอ
ภาพน้ าใจของคนในชุมชนแออัด  
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ส่วนเรื่องสั้นก็มีหลายเรื่องที่สะท้อนเรื่องราวในสังคมอย่างชัดเจน เช่น ครอบครัวกลางถนน 
ของ ศิลา โคมฉาย ผู้เขียนได้แสดงภาพชีวิตของชนชั้นกลางในสังคมเมืองหลวงที่ต้องดิ้นรนกับปัญหา
สังคมท่ีหลากหลาย  ความน่าจะเป็น ของปราบดา หยุ่น นักเขียนที่ได้รับรางวัลขณะที่อายุยังน้อยเป็น
ประเด็นให้วิพากษ์ วิจารณ์พอสมควรเกี่ยวกับตัวผู้เขียน ปราบดา ถ่ายทอดเรื่องของชีวิต พฤติกรรม
ของมนุษย์ และค่านิยมของยุคสมัย ด้วยการล้อเสียด เสียดสี  และยังมีเรื่องซอยเดียวกัน ของ วาณิช 
จรุงกิจอนันต์  เราหลงลืมอะไรบางอย่าง ของ วัชระ สัจจะสารสิน แดดเช้าร้อนเกินกว่าจะนั่งจิบกาแฟ 
ของ จเด็จ  ก าจรเดช เป็นต้น  
 ด้านกวีนิพนธ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับสังคม เช่น นาฏกรรมบนลานกว้าง ของ คมทวน คนธนู 
ที่สะท้อนภาพสังคมปัจจุบันด้วยการน าเสนอแง่คิดการผดุงความยุติธรรม ปลุกส านึกของมนุษย์  หัวใจ
ห้องท่ีห้า ของ อังคาร จันทาทิพย์ ที่ผู้เขียนพยายามจ าลองวิวัฒนาการของมนุษย์ การตั้งชุมชนร่วม
สมัย ที่ประกอบด้วย คนไร้ถิ่น คนพลัดบ้าน และคนกลุ่มน้อย  
 

 2. เนื้อหาที่เกี่ยวกับอุดมการณ์ / เหตุการณ์ทางการเมือง 
นอกจากวรรณกรรมจะมีการสะท้อนภาพสังคมแล้ว วรรณกรรมยังมุ่งเสนอสถานการณ์

บ้านเมือง และ ความคิดเห็นของประชาชนในยุคสมัยนั้น ๆ ด้วย วรรณกรรมที่ได้รับรางวัลซีไรต์ก็เป็น
หนึ่งในงานวรรณกรรมทู้เขียนได้ถ่ายทอดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับอุดมการณ์ รวมไปถึงเหตุการณ์ทาง
การเมือง เช่น นวนิยายเรื่องประชาธิปไตยบนเส้นขนาน ที่ผู้เขียนอย่างวินทร์ เลียววาริณ ใช้ฉาก
ท้องเรื่องและเหตุการณ์จริงของประวัติศาสตร์การเมืองของไทยในช่วง 60 ปี ของระบอบการปกครอง
แบบประชาธิปไตย  

รวมไปถึงงานเขียนประเภทกวีนิพนธ์ เช่น ขุนทองเจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสาง โดยอัศศิริ ธรรมโชติ
ผู้เขียนได้รับแรงกระตุ้นจากเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ความกดดันและความขัดแย้งทางการเมือง
กลายเป็นแรงผลักให้ผู้เขียนสามารถสร้างผลงานได้อย่างลึกซึ่ง หรือใบไม้ที่หายไป ของ จิระนันท์  
พิตรปรีชา ที่สร้างผลงานบทกวีนิพนธ์บันทึกเรื่องราวช่วงที่ผู้ เขียนเองเป็นวัยรุ่นกลุ่มก้าวหน้า 
อุดมการณ์สูง  
 

 3. เนื้อหาที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่  
 วรรณกรรมมีเนื้อหาสะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ชัดเจนที่สุดคือเรื่อง ลูกอีสาน ของค าพูน  
บุญทวี นวนิยายเรื่องแรกที่ได้รับรางวัลซีไรต์ในปี 2522 ผู้เขียนที่เป็นคนอีสานโดยก าเนิดจึงถ่ายทอด
เรื่องราวช่วงชีวิต การต่อสู้กับธรรมชาติ ของคนอีสานได้อย่างสมจริง   
 แผ่นดินอ่ืน ของ กนกพงศ์ สงสมพันธุ์ ก็เป็นเรื่องสั้นที่สะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่น ความคิด 
ความเชื่อ ค่านิยม และคติพ้ืนถิ่นอย่างลึกซึ้ง  
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อีกทั้ง บ้านเก่า ของโชคชัย บัณฑิต ที่สะท้อนความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตปะทะกับกระแส
บริโภคนิยมและเทคโนโลยีสมัยใหม่  ม้าก้านกล้วย ของ ไพวรินทร์ ขาวงาม ผู้เขียนพยายามสะท้อน
พลังชีวิต จิตใจ และความโหยหาชีวิตถิ่นเดิมของคนชนบทที่เข้ามาสู่เมือง และ นครคนนอก ของ พลัง 
เพียงพิรุฬห์ กวีนิพนธ์ที่ได้รับรางวัลซีไรต์ในปี 2559 ที่แสดงภาพของผู้คนที่สังคมมองข้าม เนื้อหา
ครอบคลุมสังคมร่วมสมัย ชีวิตในเมือง ชีวิตชนบท และเทคโนโลยีสมัยใหม่   
 

 4. เนื้อหาที่เกี่ยวกับครอบครัว  
 เนื้อหาที่เกี่ยวกับชีวิตครอบครัว เป็นลักษณะเนื้อหาที่วรรณกรรมรางวัลซีไรต์มีค่อยข้างน้อย 
เห็นได้ชัดจะมีเรื่อง ปูนปิดทอง ของ กฤษณา อโศกสิน นักเขียนหญิงคนแรกที่ได้รับรางวัลซีไรต์ของ
ไทย ผู้น าเสนอเรื่องราวความรักขอหนุ่มสาวที่มีปัญหาครอบครัว กฤษณา อโศกสิน พยายามสะท้อน
ให้เห็นคุณค่าของหน้าที่ความเป็นพ่อ แม่ กระตุ้นให้ผู้อ่านตระหนักถึงชีวิตครอบครัวให้มาก  
 งามพรรณ เวชชาชีวะ นักเขียนหญิงอีกหนึ่งคนผู้เขียนเรื่อง ความสุขของกะทิ  ที่เล่าเรื่องราว
ของตัวละครเอกวัย 9 ขวบ ที่สูญเสียแม่ แต่อย่างไรก็ดี งามพรรณ พยายามชี้ให้เห็นว่าความเชื่อมั่น 
และก าลังใจจากบุคคลใกล้ชิดคือสิ่งส าคัญในการด ารงชีวิตอยู่  
 นอกจากนี้ยังมีเรื่องสั้น อัญมณีแห่งชีวิต ของ อัญชัน นามปากกาของ อัญชลี วิวัธนชัย 
ผู้เขียนที่มุ่งน าเสนอปัญหาต่าง ๆ ของชีวิต ตั้งแต่ปัญหาส่วนบุคคลไปจนถึงปัญหาครอบครัว 

 

 5. เนื้อหาที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของมนุษย์ / คุณค่าของชีวิต  
 วรรณกรรมที่ได้รับรางวัลซีไรต์ที่มีเนื้อหาสะท้อนความสัมพันธ์ของมนุษย์ เช่น คนแคระ ของ 
วิภาส ศรีทอง ที่เสนอปัญหาสัมพันธ์ภาพระหว่างมนุษย์ ความอ้างว้างของกลุ่มคนที่เป็นตัวแทนของ
คนร่วมสมัย หมกมุ่นกับปัญหาของคนเอง  ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต ของ วีรพร นิติประภา  
ที่สะท้อนภาพความล้มเหลวของการบริหารจัดการชีวิตในสังคม มายาคติกับอุดมคติของสถาบัน
ครอบครัวไทย และเรื่อง ลับแล แก่งคอย ของ อุทิศ เหมะมูล ที่เสนอความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่แยก 

ไม่ออกจากรากเหง้า ชาติพันธุ์ และความเชื่อ  ส่วนวรรณกรรมที่สะท้อนเรื่องคุณค่าของชีวิต  
เช่น เรื่อง เจ้าจันท์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน ของ มาลา ค าจันทร์  ที่น าเสนอเรื่องราวการ
เดินทางของเจ้าจันท์ หญิงสาวที่มีความรู้สึกขัดแย้งในใจตนเองตลอดเวลา และค้นหาสัจจะหรือความ
จริงที่เป็นแก่นสารของชีวิต ตลิ่งสูงซุงหนัก ของ นิคม รายยวา แสดงแก่นเรื่องที่ชัดเจนว่าคนเรามัวแต่
รักษาซากที่ไม่มีชีวิต แต่ไม่เคยรักษาชีวิตที่อยู่ในซากนั้นเลย ผู้เขียนแสดงภาพชีวิตระหว่างคนกับช้าง 
ผู้ที่ต่างก็แสวงหาความหมายของชีวิตและต่างก็ได้ค าตอบในที่สุด  
 ส่วนวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้นมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของมนุษย์ ได้แก่ ผลงานของ 

วินทร์ เลียววาริณ  เรื่อง สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน เนื้อหาในเรื่องสั้นชุดนี้ผู้เขียนเสนอแนวคิดเชิงวิเคราะห์
เกี่ยวกับความเป็นคน พฤติกรรมที่แตกต่างกันไป  อสรพิษ และเรื่องอ่ืน ๆ ของ แดนอรัญ  แสงทอง  
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ที่น าเสนอการต่อสู้ใน 2 ระดับ ทั้งการต่อสู้ในจิตใจมนุษย์กับกิเลสต่าง ๆ และการต่อสู้กับกระแส
ความคิดความเชื่อท่ีครอบง าสังคม ผ่านมุมมองน้ าเสียงที่ต่างกัน 

 กวีนิพนธ์ที่แสดงคุณค่าของชีวิต เช่น ในเวลา ของ แรค า ประโดยค า กับการน าเสนอแนวคิด
ที่ว่าสรรพสิ่งล้วนวนเวียนว่ายอยู่ในมิติของกาลเวลา มนุษย์ต้องต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงอันเป็นสัจจะ
ของโลกและชีวิตอยู่ตลอดเวลา  รวมทั้งแม่น้ าร าลึก ของ เรวัติ  พันธุ์พิพัฒน์ ที่ต้องการสื่อให้เห็นว่า
มนุษย์ล้วนมีความฝันที่ต้องการ แต่ความหมายที่แท้จริงของชีวิตกลับอยู่ที่ประสบการณ์วัยเยาว์ที่เป็น
เสมือนพลังหล่อเลี้ยงชีวิตในปัจจุบัน  
 จากค าประกาศของคณะกรรมการตัดสินรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน 
(ซีไรต์)  ที่พอจะจ าแนกเนื้อหาของวรรณกรรมซีไรต์ได้เบื้องต้น ผู้เขียนได้ยกตัวอย่างเพียงบางเรื่อง
เท่านั้น และหากมองในแง่ของความเปลี่ยนแปลงของเนื้อหาจะพบว่า เนื้อหาในวรรณกรรมที่ได้รับ
รางวัลซีไรต์จะไม่มีสูตร หรือกฎที่ตายตัว หากแต่เนื้อหาในวรรณกรรมจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพ
สังคม และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเอง   
 

คุณค่าของรางวัลซีไรต์  
 นับตั้งแต่มีการก่อตั้งรางวัลซีไรต์ เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่ารางวัลซีไรต์สร้างคุณูปการแก่
วงการวรรณกรรมไม่น้อย  

นรนิติ เศรษฐบุตร (อ้างถึงใน มาโนช ดินลานสกูล : 2557) ได้กล่าวถึงคุณูปการของรางวัล 

ซีไรต์เอาไว้เมื่อ พ.ศ. 2531 ในวาระครบ 10 ปี ว่า ผมเชื่อว่ารางวัลซีไรต์นี้ได้ช่วยให้วงวรรณกรรมไทย
ตื่นตัวพอสมควรทีเดียว และก็มีผลพลอยได้ที่ท าให้วรรณกรรมไทยที่ได้รับรางวัล ได้รับการแปลเป็น
ภาษาอังกฤษเผยแพร่ไปยัง ต่างประเทศ ให้คนต่างชาติได้มีโอกาส ‘รู้จัก’ วรรณกรรมไทยมากขึ้น กับ
ช่วยส่งเสริมให้นักเขียนไทยได้ มีความสัมพันธ์กับนักเขียนเพ่ือนบ้านมากขึ้น ต่อมาในวาระครบ 15 ปี 
เมื่อปี พ.ศ. 2536 นิตยา มาศะวิสทุธิ์ (2535-2536 : 14) ก็ได้กล่าวถึงคุณูปการของรางวัลซีไรต์เอาไว้
ในท านองเดียวกันว่า ในช่วงเวลา 15 ปี ที่ผ่านมา รางวัลนี้ได้มีส่วนกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในแวดวง
วรรณกรรม และได้คัดสรรงานวรรณกรรมที่ ทรงคุณค่าของนักเขียนร่วมสมัยให้เป็นที่ประจักษ์แก่
สายตาคนทั่วไป ทั้งในและนอกแวดวงวรรณกรรม ซึ่งสอดคล้องกับที่ตรีศิลป์ บุญขจร (2535-2536 : 

227-228)  ได้กล่าวถึงผลกระทบ ของรางวัลซีไรต์ต่อวงวรรณกรรมไทยว่าวรรณกรรมซีไรต์ได้รับความ
สนใจจากสื่อมวลชน และประชาชนทั่วไปมากกว่ารางวัลวรรณกรรมอ่ืน ๆ ท า ให้เกิดการ
วิพากษ์วิจารณ์ซึ่งเป็น การกระตุ้นให้ผู้อ่านและ ประชาชนทั่วไปสนใจและอ่านวรรณกรรมไทยมากขึ้น 
การวิพากษ์วิจารณ์และโต้เถียงการตัดสินของ คณะกรรมการเป็นเรื่องธรรมดาของการประเมินค่า  

ที่อาจมีผู้มีความเห็นต่างออกไป การวิพากษ์วิจารณ์รางวัลซีไรต์ก็เป็นการส่งเสริมวงการ  วิจารณ์
วรรณกรรมไทยให้มีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น ผลกระทบต่อวงการอ่านและนักอ่าน จาก ยอดการขาย
วรรณกรรมที่ได้รับรางวัลอาจได้ข้อสรุปว่า นักอ่านสนใจวรรณกรรมที่ได้รับ  รางวัลมากพอสมควร  
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ซึ่งแสดงว่ารางวัลซีไรต์มีผลกระทบต่อการอ่านและนักอ่าน ด้านการผลิตวรรณกรรมยอมรับว่ารางวัล
วรรณกรรมซีไรต์มีผลด้านการผลิตวรรณกรรมและ ตลาดหนังสือ 

จากที่ผู้เชี่ยวชาญในวงการวรรณกรรมได้กล่าวถึงคุณูปการของรางวัลซีไรต์นั้น สามารถสรุป
เป็นประเด็นไดด้ังนี้ 

1. ด้านนักเขียน  
รางวัลนี้ให้ก าลังใจนักเขียน เป็นรางวัลชีวิตของการเป็นนักเขียนรางวัลหนึ่ง เป็นการคัดสรร

จากวรรณกรรมจ านวนหนึ่งแล้วเชิดชูผลงานของนักเขียนแต่ละคนในโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่คน
ทั่วไปในวงกว้าง  

2. ด้านนักอ่าน  
รางวัลซีไรต์ช่วยกระตุ้นวงการการอ่านให้คึกคักเพ่ิมขึ้นอย่างน้อยก็ปีละครั้ง เพราะหนังสือ 

ที่ได้รับรางวัลในแต่ละปีเป็นที่กล่าวถึงมาก คนทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงวรรณกรรมก็รู้จักหนังสือมาก
ขึ้น ถ้าเทียบกับรางวัลวรรณกรรมทั่วไป รางวัลซีไรต์น่าจะเป็นรางวัลวรรณกรรมที่มีคนรู้จักเป็นอันดับ
ต้น ๆ รางวัลเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดความอยากอ่าน อยากพิสูจน์ค าตัดสินของคณะกรรมการ ส่วน
อ่านแล้วจะชอบหรือไม่นั้นก็ข้ึนอยู่กับรสนิยมของแต่ละบุคคล  

3. ด้านวงวิชาการ  
มีการคัดเลือกวรรณกรรมซีไรต์เป็นหนังสืออ่านนอกเวลา หรือหนังสืออ่านประกอบใน

การศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่มัธยมไปถึงอุดมศึกษา มีการท าวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับวรรณกรรมซีไรต์
มากมาย แสดงให้เห็นว่าวรรณกรรมซีไรต์มีคุณค่าน่าศึกษาในทางลึก 

4. ด้านวงวรรณกรรมวิจารณ์ 
วรรณกรรมซีไรต์มักท้าทายให้เกิดการวิจารณ์ ก่อนและหลังประกาศผลวรรณกรรมซีไรต์จึงมี

บทความวิจารณ์มาก ทั้งวิจารณ์ซ้อนวิจารณ์ หรือวิจารณ์โต้วิจารณ์ ท าให้เกิดกระแสความสนใจและ
กระตุ้นการอ่านอย่างต่อเนื่อง เป็นการกระตุ้นความคิดและกระตุ้นการแสดงออก เพราะไม่จ าเป็นที่
วรรณกรรมซีไรต์ต้องเป็นที่ถูกใจคนอ่านทั้งประเทศ และเป็นไปไม่ได้ การมีคนไม่เห็นด้วยก่อให้เกิด
มุมมองที่แตกต่างกัน และท าให้ผลงานนั้นโดดเด่นยิ่งขึ้น เพราะท าให้มีประเด็นวิจารณ์หลายแง่มุม  
 

สรุป  
วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน ที่ใช้กันอยู่ในพ้ืนที่วรรณกรรมของไทยมี 

ความหมายสองประการ คือ ประการแรกใช้เป็นชื่อของรางวัลทางวรรณกรรมที่จัดตั้งขึ้นมาโดยด าริ
เจ้าของโรงแรมโอเรียนเต็ล และประการที่สองใช้เป็นค าเรียกและอธิบายลักษณะของวรรณกรรมที่
ได้รับการยกย่อง ให้ได้รับรางวัลดังกล่าวนั้น เมื่อพิจารณาแล้วจะพบว่าความเป็นรางวัลวรรณกรรม 
กฎเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการรางวัล และกระบวนการตัดสินที่ชัดเจน  อีกทั้งรางวัลนี้เป็นการ
ให้ก าลังใจนักเขียนและส่งเสริมการ ท างานของเขาช่วยกระตุ้นวงการอ่านให้คึกคัก เกิดความอยาก
อ่าน มีการคัดเลือกวรรณกรรมซีไรต์ เป็นหนังสืออ่านนอกเวลา หรือหนังสืออ่านประกอบในการศึกษา
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ทุกระดับ นอกจากนี้รางวัลซีไรต์ยังสร้างคุณูปการแก่วงการวรรณกรรมในหลายทั้งผู้อ่าน ผู้เขียน 
วงการวิชาการ และวงการวิจารณ์วรรณกรรม ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะเป็นฟันเฟืองที่ท าให้วงการ
วรรณกรรมมีพัฒนาต่อเนื่องไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด   

 

แบบฝึกหัด 

1. รางวัลซีไรต์ คืออะไร  
2. ชื่อเต็มภาษาไทยของรางวัลซีไรต์คืออะไร 

3. จงอธิบายความเป็นมาของรางวัลซีไรต์ของประเทศไทย ให้เข้าใจพอสังเขป   
4. ในมุมมองของนักศึกษารางวัลซีไรต์มีคุณค่าต่อวงการวรรณกรรมอย่างไร  
5. ยกตัวอย่างวรรณกรรมซีไรต์ที่นักศึกษาชื่นชอบประเภทละ 1 เรื่อง พร้อมอธิบายเหตุผล  
6. ถ้ามีผู้กล่าวว่า “วรรณกรรมซีไรต์ดีกว่าวรรณกรรมทั่วไป” นักศึกษามีความเห็นอย่างไร  
7. “เนื้อหาในวรรณกรรมจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม และวัฒนธรรม” จริงหรือไม่ จงอธิบาย
พร้อมยกตัวอย่าง 
8. ค าส าคัญจากค าประกาศของคณะกรรมการต่อไปนี้เป็นค าประกาศของวรรณกรรมเรื่องใด 

 8.1 ผู้ประพันธ์ได้เสนอแนวคิดว่า คนในฐานะปัจเจกมักจะตกเป็นเหยื่อความเชื่อและค า
ตัดสินของสังคม แม้ว่าจะมีความจริงหรือไม่ก็ตาม ...  
 8.2 บทประพันธ์มีเนื้อหาที่หลากหลายครอบคลุมทั้งจักรวาล โลก และสังคมมนุษย์ แสดง
ศรัทธาในพระพุทธศาสนาและความเชื่อม่ันในความเป็นอมตะของศิลปะ  
 8.3 เรื่องของคนผู้แสวงหาความหมายและคุณค่าของชีวิต และพบว่าทุกคนมีการเกิดและตาย
อย่างละหนึ่งหนเท่ากัน 

 8.4 เรื่องราวเกี่ยวกับการค้นหาสัจจะ หรือความจริงอันเป็นแก่นสารของชีวิตซึ่งจะเกิดขึ้นกับ
ใครที่ใดก็ได้ ในช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  
 8.5 ผู้เขียนสร้างขึ้นด้วยการใช้ฉากท้องเรื่องและเหตุการณ์จริงของประวัติศาสตร์การ
เมืองไทยในช่วงเวลา 60 ปี  
9. ตัวละครต่อไปนี้ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องใด ผู้เขียนคือใคร ได้รับรางวัลซีไรต์ในปีใด  
 9.1 พิชิต นุช และเกริก  
 9.2 ลุงตองและน้าฎา  
 9.3 อรชุนและชีวัน  
 9.4 ทิดจุ่นและเอ้ือยค ากอง  
 9.5 ชารียาและชลิกา  
10. ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเนื้อหาในวรรณกรรมซีไรต์ตั้งแต่อดีต
ถึงปัจจุบัน 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 7 

วรรณกรรมออนไลน ์

 

หัวข้อเนื้อหา  
1. จุดเริ่มต้นของวรรณกรรมออนไลน์ 
2. องค์ประกอบของวรรณกรรมออนไลน์  
3. ลักษณะของวรรณกรรมออนไลน์ 

 4. ลักษณะการเขียนวรรณกรรมออนไลน์ 
5. ความแตกต่างของวรรณกรรมออนไลน์กับวรรณกรรมแบบเดิม 

6. สรุป  
 

วัตถุประสงค์  
เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทเรียนนี้แล้วสามารถ 

 1. อธิบายที่มาของวรรณกรรมออนไลน์ได้  
2. อธิบายองค์ประกอบของวรรณกรรมออนไลน์ได้   
3. วิเคราะห์ความแตกต่างของวรรณกรรมออนไลน์กับวรรณกรรมทั่วไปได้ 
4. จ าแนกลักษณะเนื้อหาของวรรณกรรมออนไลน์ได้  
5. ยกตัวอย่างวรรณกรรมออนไลน์ได้ 

 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน  
 1. บรรยายและยกตัวอย่างประกอบ  

2. นักศึกษาแบ่งกลุ่มค้นคว้าวรรณกรรมออนไลน์ 
3. นักศึกษาวิเคราะห์ลักษณะเนื้อหา และการใช้ภาษาในวรรณกรรมออนไลน์ 
4. ตัวแทนนักศึกษาน าเสนอผลการวิเคราะห์ 
5. นักศึกษาตอบค าถามท้ายบท   

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาวรรณกรรมไทยปัจจุบัน บทที่ 7  

2. power point “บทที่ 7 วรรณกรรมออนไลน์” 

3. เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องฉายวิชวลไลเซอร์  
4. ตัวอย่างวรรณกรรมออนไลน์ 
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การวัดและประเมินผล 

1. การสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน  
2. การตรวจค าถามท้ายบท และการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม  
3. การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการตอบค าถาม ร่วมอภิปราย หรือแสดงความคิดเห็น  
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บทท่ี 7 

วรรณกรรมออนไลน์ 

 ในปัจจุบันเราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าอินเทอร์เน็ตมีบทบาทส าคัญมากขึ้นในชีวิตประจ าวัน
ของคนแทบทั้งโลก  เนื่องจากอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายการสื่อสารประเภทหนึ่ง วรรณกรรมออนไลน์
จึงปรากฏขึ้นในสังคมไทย ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งพ้ืนที่อินเทอร์เน็ตนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นโอกาส
และเวทีให้ผู้เขียนหน้าใหม่เสนอผลงานวรรณกรรมได้อย่างอิสระ 

 

จุดเริ่มต้นของวรรณกรรมออนไลน์ 
 รื่นฤทัย  สัจจพันธุ์ (2560, 58-65) ได้กล่าวถึงจุดเริ่มต้นของวรรณกรรมออนไลน์ในประเทศ
ไทยว่า เมื่อปี 2544 เรื่อง เอดส์ ไดอารี่ ของ แก้ว ผู้เขียนที่เริ่มต้นเขียนวรรณกรรมในเว็บบล็อก 
(Blog) เป็นวรรณกรรมที่เปิดศักราชพื้นที่บนอินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมจากผู้อ่าน กระทั่งส านักพิมพ์
ดอกหญ้าได้จัดพิมพ์เป็นเล่ม ปัจจุบันมีถึงเล่มที่ 6 แล้ว  
 ในช่วงปีเดียวกันนั้นมีวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง เดอะ ไวท์โรด ของ ฐาวรา สิริพิพัฒน์ หรือที่
รู้จักกันในนามของ ดร.ป๊อบ วรรณกรรมเรื่องนี้จัดเป็นนวนิยายแนวแฟนตาซีที่ผู้เขียนใช้ประโยชน์จาก
ความสนุกสนานของเกมคอมพิวเตอร์ผสมผสานกับจินตนาการของตนเองสร้างสรรค์เนื้อหามี
ต่อเนื่องกันหลายตอน ดร.ป๊อบ เขียนเรื่องเดอะ ไวท์โรด ตอนแรกขณะยังเรียนชั้นมัธยมโดยเผยแพร่
ในเว็บไซต์เด็กดีดอทคอม (Dek-D.com) ซึ่งจัดว่าได้รับความนิยมมากเมื่อสังเกตจากจ านวนผู้เข้าไป
อ่าน ท าให้ส านักพิมพ์สยามอินเตอร์บุ๊คส์สนใจน าไปพิมพ์เป็นเล่ม เดอะ ไวท์โรด ของ ดร.ป๊อบ จัดเป็น
ของใหม่ที่น่าสนใจทั้งในด้านผู้เขียนที่มีอายุน้อยเพียง 14 ปี และการเผยแพร่วรรณกรรมทาง
อินเทอร์เน็ตก็นับเป็นความแปลกใหม่ที่เกิดขึ้นในยุคนั้น ในขณะเดียวกันนอกจากค าชื่นชมแล้วยังมีค า
วิพากษ์วิจารณ์ที่ชี้ให้เห็นข้อบกพร่องเกี่ยวกับวรรณศิลป์ที่ขาดความสมเหตุสมผล หรือตัวละครเอก
สมบูรณ์แบบเกินจริง แต่อย่างไรก็ดี เดอะ ไวท์โรด ก็ถือว่าประสบความส าเร็จในด้านการตลาดอย่าง
สูง ท าให้มีส านักพิมพ์หลายแห่งเริ่มหันมาสนใจตีพิมพ์วรรณกรรมจากอินเทอร์เน็ตมากข้ึน 

 ต่อมามีวรรณกรรมเยาวชนยอดนิยมจากพ้ืนที่อินเทอร์เน็ตอีกเรื่องหนึ่ง คือ หัวขโมยแห่งบา
รามอส ของ แรบบิท (Rabbit) มีจ านวน 4 เล่ม ได้แก่ หัวขโมยแห่งบารามอสกับมงกุฎแห่งหัวใจ 
หัวขโมยแห่งบารามอสกับคทาแห่งความหวัง หัวขโมยแห่งบารามอสกับแหวนแห่งปราชญ์ และ
หัวขโมยแห่งบารามอสกับดาบแห่งกษัตริย์ วรรณกรรมเรื่องนี้เผยแพร่ที่ห้องถนนหนังสือ เว็บไซต์ 
พันทิพ (pantip.com) ได้รับความนิยมอย่างมากผู้อ่านเรียกร้องให้แต่งต่อจนเรื่องยืดยาวเป็นหลาย
ตอน และได้รับการตีพิมพ์ปีละหลายครั้ง  
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 นอกจากเรื่องหัวขโมยแห่งบารามอสนี้แล้ว ส านักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์ยังได้จัดพิมพ์วรรณกรรม
เยาวชนที่เริ่มต้นจากการเป็นวรรณกรรมออนไลน์อีกหลายเรื่อง เช่น  ไมรอน ของ พัณณิดา ภูมิวัฒน์ 
Zatiara ของ อัญ   Blue Planet ของ เทมส์   เซวินา มหานครแห่งมนตรา 3 เล่มจบ ของ กัลฐิดา  
อาเซนธาเลีย 4 เล่มจบ ของ กานต์จิรา เป็นต้น  
 

องค์ประกอบของวรรณกรรมออนไลน์  
ญาราภรณ์  ชาญช านิ และคณะ (2558, 7-8) ได้สรุปองค์ประกอบของวรรณกรรมออนไลน์

ในการจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ครั้งที่ 5 ไว้
ดังนี้ 

องค์ประกอบของวรรณกรรมออนไลน์ จ าแนกเป็น 2 องค์ประกอบ คือ  
1. องค์ประกอบส่วนนวนิยาย  

  1.1 ชื่อเรื่อง 
 ในการตั้งชื่อเรื่องจะต้องมีความโดดเด่น สะดุดหู สะดุดตา เช่น Soul Tower  

ศึกหอคอยเทพวิญญาณ   โรงเรียนนักฆ่า  จอมยุทธ์หน้ากากทอง   ล าน าอสูรสีเงิน เป็นต้น 

  1.2 ผู้แต่ง  
  ผู้แต่งส่วนใหญ่จะต้องเริ่มประชาสัมพันธ์นวนิยายออนไลน์ด้วยตนเอง แต่ชื่อเสียง 

ของผู้เขียนนั้นส่วนใหญ่จะข้ึนอยู่กับผู้อ่าน รวมไปถึงเนื้อหาของเรื่องที่มีคุณภาพด้วย  
นอกจากนี้ สุชาติ ทองสีมา และคณะ (2552:19-22) ยังได้กล่าวถึงด้านนักเขียน 

วรรณกรรมออนไลน์ว่า อายุของนักเขียนวรรณกรรมออนไลน์ลดลงเรื่อยๆ ส่วนใหญ่จะอายุ  
8 – 17 ปี ส่วนใหญ่เขียนเรื่องโดยไม่ศึกษาข้อมูลและศิลปะการประพันธ์ อาศัยประสบการณ์
ส่วนตัว จินตนาการ และค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมากกว่าสะสมความรู้จากการอ่าน
วรรณกรรมดี ๆ อย่างนักเขียนทั่วไป  

  1.3 ประเภทเนื้อเรื่อง 
 ส่วนใหญ่แล้วผู้เขียนมักเขียนแนวรักโรแมนติก แฝงด้วยเหตุการณ์ที่เป็นจุดขาย เช่น 
การแก้แค้น แนวชีวิต หรือการท่องเที่ยว  
 1.4 การล าดับเรื่อง  
 การล าดับเรื่องในวรรณกรรมออนไลน์นั้นมีการล าดับเรื่องคล้ายกับวรรณกรรมทั้งไป 

คือมีตอนเปิดเรื่อง การด าเนินเรื่อง และตอนปิดเรื่อง เช่น เริ่มต้นเรื่องด้วยเรื่องร้าย จบเรื่อง
ด้วยเรื่องดีแบบสุขนาฏกรรม หรือเริ่มต้นด้วยเรื่องดี แต่ละแบบโศกนาฏกรรม ก็มี  
 1.5 ความคิดเห็นของผู้แต่ง 
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 ผู้แต่งส่วนใหญ่จะแฝงความคิดเห็นของตนไว้ในพฤติกรรมของตัวละครบ้าง  
บทสนทนาบ้าง หรือแง่คิด การแก้ปัญหาต่าง ๆ  ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้เขียน โดยมุ่งให้เนื้อ
เรื่องมีความน่าสนใจมากขึ้น  

 

 1.6 การสร้างตัวละคร 
 การสร้างตัวละครที่ผู้เขียนมักน ามาใช้ในการเขียนวรรณกรรมออนไลน์ ผู้เขียนมัก
สร้างตัวละครแบบมิติสมบูรณ์  สร้างตัวละครเปรียบเทียบ หรือสร้างตัวละครแบบไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ ไปตามกาลเวลา และบางครั้งมีการสร้างตัวละครแบบผสมผสานโดยใช้
กลวิธีการสร้างตัวละครที่หลากหลายในตัวละครเพียงตัวเดียว   
  

2. องค์ประกอบส่วนเว็บไซต์  
2.1 ประเภทของเว็บไซต์ 
ส่วนใหญ่ที่พบเป็นประเภทผสมผสาน และเป็นแหล่งทรัพยากร เว็บไซต์ที่มี

วรรณกรรมออนไลน์ที่หลากหลาย และมีจ านวนมาก เช่น www.dek-d.com หรือ  

www.jamsai.com  

2.2 กลุ่มเป้าหมาย  
เว็บไซต์แต่ละเว็บไซต์นั้นจะมีกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน ส่วนใหญ่จะเจาะจงไปที่

กลุ่มนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่วนใหญ่แล้วการก าหนดกลุ่มเป้าหมายนี้จะมีข้อดี
เกี่ยวกับการน าเสนอข้อมูลภายในเว็บไซต์ที่จะไม่กระจัดกระจาย  

2.3 จ านวนสมาชิก 

บางเว็บไซต์จะมีการให้ผู้อ่าน หรือผู้เข้าใช้งานลงทะเบียน ทั้งนี้เพ่ือป้องกันการ
คัดลอก รวมทั้งเป็นการตรวจสอบการเข้าใจงานที่ชัดเจนและแม่นย า  

2.4 เนื้อหา  
 ส่วนใหญ่แล้วข้อมูลหรือเนื้อหาในเว็บไซต์นั้นจะมีความหลากหลายไปตาม
กลุ่มเป้าหมายที่ผู้จัดท าเว็บไซต์ได้ระบุไว้ เช่น กลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชน ก็อาจเน้นเนื้อหา
สาระความรู้เกี่ยวกับเยาวชน นักเรียน การศึกษาต่อ การอ่านบทวิจารณ์ต่าง ๆ และมีพ้ืนที่
ส่วนตัวให้ใช้งาน เช่น Blog  

2.5 ระบบเนวิเกชั่นและการออกแบบกราฟิก 

 ระบบเนวิเกชั่นถือเป็นส่วนเสริมที่ท าให้ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ใช้งานได้อย่างสะดวก 
การสร้างสัญลักษณ์หรือภาพจะช่วยสื่อความหมายได้ดี อีกทั้งการออกแบบกราฟิกก็มีผลต่อการ
สื่อสารในเว็บไซต์มากเช่นกัน ถือเป็นสีสัน หน้าตาของเว็บไซต์ที่ดึงดูดผู้เข้าใช้งานอย่างหนึ่ง  
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ลักษณะของวรรณกรรมออนไลน์  
สุชาติ ทองสิมา และคณะ (2552:19-22) ได้สรุปลักษณะของวรรณกรรมออนไลน์จาก

กรณีศึกษาการสร้างและการวิจารณ์วรรณกรรมในพ้ืนที่อินเทอร์เน็ต ได้ดังนี้ 
1. แนวหวานแหวว 

วรรณกรรมออนไลน์แนวหวานแหววส่วนใหญ่ได้แรงบันดาลใจจากนวนิยายเกาหลีและ
การ์ตูนญี่ปุ่นเป็นส่วนใหญ่ พระเอกในเรื่องจะต้องหล่อเหลา เจ้าชู้ รวย ปากจัด หูเบา แต่นิสัยส่วนจะ
เลว และโง่ในเรื่องความรัก ส่วนนางเอกนั้นต้องไร้เดียงสา แต่ปากจัด ซุ่มซ่าม บางครั้งยากจน หรือ
อาศัยอยู่ในครอบครัวธรรมดา ขนบของเรื่องส่วนใหญ่นางเอกจะเป็นฝ่ายจีบพระเอกก่อน วรรณกรรม
เหล่านี้จะเน้นฉากอีโรติก สถานที่ในเรื่องมักจะเป็นต่างประเทศ เช่น อังกฤษ อเมริกา ฝรั่งเศส กลวิธี
ในการเขียนส่วนใหญ่จะเล่าเรื่องโดยบทสนทนา มากกว่าการบรรยาย หรือพรรณนา  

2. แนวแฟนตาซี 
เรื่องแนวแฟนตาซีนี้ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากเรื่องแฮรรี่ พอตเตอร์  ประเด็นเกี่ยวกับ

โรงเรียนเวทมนตร์ ประเด็นเจ้าหญิง เจ้าชายก็ได้อิทธิผลจากเรื่องหัวขโมยแห่งบารามอส ตัวละครส่วน
ใหญ่ในวรรณกรรมแนวนี้จะเป็นตัวละครที่ดีพร้อม หรือเป็นยอดมนุษย์มีความสามารถพิเศษ แนวแฟน
ตาซีนี้ยังจ าแนกได้อีกหลากหลาย เช่น โรงเรียนเวทมนตร์  แฟนตาซีรักข้ามภพ  รักข้ามมิติ  ล่าทะลุ
โลก  หรือเรื่องเกี่ยวกับอาณาจักรในต านาน หรือความรักของปีศาจกับมนุษย์  เป็นต้น ส่วนเนื้อเรื่อง
ส่วนใหญ่จะเน้นการต่อสู้ การเข่นฆ่ากัน  

3. แนววาย (Y)   
วรรณกรรมแนววาย (Y) คือ แนวรักร่วมเพศ มีอยู่ 2 แบบ คือ Yaoi (แบบชายรักชาย) และ

Yuri (แบบหญิงรักหญิง) วรรณกรรมแนววายไม่ได้มีรากฐานมาจากเรื่องรักร่วมเพศของผู้ใหญ่เลย  
แต่ได้อิทธิพลมาจากการ์ตูนญี่ปุ่น ซึ่งเขียนกันมาตั้งแต่ทศวรรษที่ 1980  

ในช่วงแรกไม่ค่อยได้รับความนิยมนักกระทั่งมีเรื่อง เก(ย์) ไดอารี่ ที่ใช้มุมมองของบุรุษที่ 1 ใน
การเล่าเรื่อง จึงท าให้เกิดนักเขียนวรรณกรรมแนววายขึ้นตามมามากแต่ค่อนข้างด้อยคุณภาพ อย่างไร
ก็ดียังคงมีส านักพิมพ์ที่สนใจพิมพ์วรรณกรรมแนววายเช่นเดิม เพราะมีกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดที่
ค่อนข้างชัดเจน  

4. แนวแหวก  
วรรณกรรมแนวแหวกนี้คือการน าแนวเรื่องต่าง ๆ มาผสมผสานกันเพ่ือให้เกิดงานแนวใหม่ที่มี

ความแตกต่าง เรื่องที่ได้รับความนิยมมาก เช่น ศาสตราคู่กู้แผ่นดิน (The Legend of EL) ของ  
มือเดียวค้ าฟ้า (เธียรรุจ ธรณวิกรัย) เป็นแนวแฟนตาซีผสมก าลังภายใน นักเขียนวัย 24 ปี ที่เขียนเรื่อง
ยาวกว่า 300 ตอน เมื่อผู้แต่งเรียนจบยังได้ท าเกมออนไลน์ชื่อ Dot  A  Allstars อีกด้วย 

5. แนวแฟนฟิกหรือแฟนฟิกชั่น 
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วรรณกรรมออนไลน์แนวนี้เป็นงานเขียนที่กลุ่มผู้ชื่นชอบน าตัวละคร ฉาก หรือสถานการณ์ใน
เรื่องที่ตนเองชื่นชอบมาเขียนใหม่ เขียนต่อ หรือเขียนล้อเลียน แล้วเผยแพร่ในนิตยสารเฉพาะกลุ่มที่
ชื่นชอบเรื่องเดียวกัน นอกจากการน าวรรณกรรมต้นแบบมาแต่งต่อแล้วยังน าศิลปิน ดารา นักร้องคน
โปรดมาแต่งเรื่องราวตามจินตนาการของตนเองอีกด้วย เช่น กอล์ฟ – ไมค์ นักร้องวัยรุ่นของไทยที่ถูก
น าไปเป็นตัวละครในวรรณกรรมแฟนฟิก เป็นต้น  

 

ลักษณะการเขียนวรรณกรรมออนไลน์  
 วรรณกรรมออนไลน์หรือบางครั้งถูกเรียกว่า นิยายออนไลน์ เพราะส่วนมากจะเล่าเรื่องขนาด
ยาว แล้วเผยแพร่เป็นตอน ๆ มีลักษณะการเขียนสรุปได้ดังนี้  

1. การเขียนวรรณกรรมออนไลน์ส่วนใหญ่มักเขียนเป็นตอน ไม่มีก าหนดที่แน่นอน บางครั้ง
ผู้เขียนหายไปเป็นเวลานาน เมื่อมีการเขียนต่อผู้เขียนมักแจ้งให้ผู้อ่านรู้ว่า “อัพ” แล้ว เป็นที่น่าสังเกต
ว่าวรรณกรรมออนไลน์ส่วนใหญ่มักเขียนไม่จบเรื่อง เพราะผู้เขียนขาดประสบการณ์ในการเขี ยน ไม่
รู้จักการวางโครงเรื่อง มักใช้การเล่าเรื่องไปเรื่อย ๆ จนท าให้จบไม่ลง หรือหาจุดจบของเรื่องไม่ได้ อีก
ทั้งบางครั้งเขียนไปแล้วตัวละครรอง มีบทบาทมากกว่าตัวละครหลักก็มี  

2. วรรณกรรมออนไลน์หลายเรื่องท่ีได้รับการตีพิมพ์เป็นรูปเล่มเพื่อจ าหน่าย แต่ส่วนใหญ่ 
พบว่ายังเป็นงานเขียนที่ไม่สมบูรณ์ เพราะผู้เขียนจะมีโอกาสแก้ไขผลงานของตนเองได้ตลอดเวลา 
ผู้เขียนบางคนเขียนไปแก้ไขไป ไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่อง หรือค าท่ีสะกดผิดก็ตาม  

3. การใช้ภาษาในวรรณกรรมออนไลน์นั้นสะท้อนถึงรสนิยมการใช้ภาษาของเยาวชนไทยใน 

ยุคสมัยนี้อย่างมาก การใช้ภาษาที่ค่อนข้างจะน่าเป็นห่วง คือ ผู้เขียนวรรณกรรมออนไลน์มักเขียน
หนังสือโดยสะกดค าตามใจชอบ เช่น อ่ะดิ  ปัย  ยัย  ได้แร้ว ฯลฯ แสดงถึงความไม่ใส่ใจต่อภาษา 
เข้าใจว่าสะกดเช่นนั้นถูกต้องแล้ว หรือสะกดไม่ถูกแล้วไม่ตรวจสอบ 

 นอกจากนี้วรรณกรรมออนไลน์มักใช้ภาษาสัญลักษณ์ หรือที่เรียกกันว่า Emoticon (อีโม 

ติคอน) มาจากค าว่า Emotion กับค าว่า Icon เป็นรูปสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ใช้แทนภาษาเพ่ือสื่อ
ความหมายเชิงอารมณ์ บางครั้งมีตัวอักษรและเครื่องหมายต่าง ๆ ปะปนกันไป และเมื่อวรรณกรรม
ได้รับการน ามาตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม หากบรรณาธิการตัดภาษาอีโมติคอน หรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ ออก 
ผู้อ่านจะไม่ค่อยพอใจนัก เช่น  

  ^_^ =  ยิ้ม  
  ^o^ =  หัวเราะอย่างมีความสุข  
  ^+^ =  ท าปากจู๋อย่างมีความสุข  
  TT_TT =  ร้องไห้  

/(^-^)\  =  สองมือแตะหัว ท าท่าน่ารัก 
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/(>,<)\  =  สองมือกุมหัว เครียด 

 -_-   = หน้าธรรมดา ไม่ยิ้ม ไม่มีอารมณ์  
 

หรือที่มีลักษณะเป็นรูปภาพ เช่น  
 

 

 

 

 

 
 

4.  วรรณกรรมออนไลน์ส่วนใหญ่จะมีลักษณะพหุสื่อสาร (Multimedia) กล่าวคือ ผู้เขียนบาง
คนมักแสดงให้ผู้อ่านได้อ่าน ได้เห็นภาพ และได้ยินเสียง ไปในขณะเดียวกัน เช่น ในด้านภาพ
วรรณกรรมออนไลน์บางเรื่องผู้เขียนนิยมวาดภาพตัวละครส าคัญไว้ด้วย หรือบางครั้งหากเป็น
วรรณกรรมแนวผจญภัย มักมีภาพแผนที่อาณาจักรในจินตนาการของผู้เขียนไว้ด้วย ส่วนในด้านเสียง 
ผู้เขียนบางคนจะใส่บทเพลงไว้ในเรื่อง ผู้อ่านสามารถกดเปิดฟังได้ตามต้องการ หากเป็นวรรณกรรมที่
ไดรับเลือกไปตีพิมพ์บางครั้งส านักพิมพ์จะบันทึกเพลงและจ าหน่ายพร้อมหนังสือก็มี เช่นเรื่อง 
ศาสตราคู่กู้แผ่นดิน ของ มือเดียวค้ าฟ้า (เธียรรุจ ธรณวิกรัย) ที่มีเพลงประกอบชื่อ อีกฟากหนึ่งของ
จันทร์ ที่ขับร้องโดย สาธิดา พรหมพิริยะ นักร้องจากสังกัดเลิฟอีส  

5. ผู้เขียนวรรณกรรมออนไลน์มักมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่านด้วยการพูดคุยได้ตลอดเวลา รวมไป 

ถึงการรับฟังแสดงความคิดเห็น เพราะในหน้าเว็บไซต์ที่เผยแพร่วรรณกรรมออนไลน์นั้นจะมีกระดาน
สนทนา หรือพ้ืนที่แสดงความคิดเห็นส าหรับผู้อ่านด้วย ซึ่งข้อความการแสดงความคิดเห็นจากผู้อ่านนี้
เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการเขียนของผู้เขียนแต่ละคน ส่วนใหญ่จะพบว่าความคิดเห็นจากผู้อ่านที่
ผู้เขียนพอใจคือ ค าชม และมีมากที่ผู้เขียนจะไม่พอใจ ค าต าหนิ  

6. วรรณกรรมออนไลน์มักเขียนฉากแนวอีโรติก เนื่องจากฉากประเภทนี้ค่อนข้างได้รับความ 

นิยม โดยเฉพาะในวรรณกรรมแนววาย (Y) ถึงอย่างไรก็ดีกลุ่มผู้อ่านบางกลุ่มมีการเรียกร้องให้ผู้ดูและ
เว็บไซต์ด าเนินการควบคุมเกี่ยวกับการจ ากัดอายุผู้อ่านวรรณกรรมออนไลน์บางประเภท เนื้อหา และ
ภาพประกอบต่าง ๆ ให้เหมาะสมและชัดเจน  
 

ความแตกต่างของวรรณกรรมออนไลน์กับวรรณกรรมแบบเดิม  
 กนกกาญจน์ หมอยา (2552 : ออนไลน์) ได้กล่าวถึงรูปแบบการน าเสนอวรรณกรรมแบบเดิม
กับวรรณกรรมออนไลน์ที่เนื่องจากนักเขียนและผู้อ่านไม่ต้องอยู่ในกรอบปฏิบัติของแวดวงวรรณกรรม

=    มีความสุข   

=    โกรธ ไม่พอใจ  

=    เบื่อหน่าย  

=    เสียใจ ร้องไห้  
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แบบเดิมๆ การมีท่ีทางหรือพ้ืนที่ใหม่ๆซึ่งเป็นอิสระจากกฎเกณฑ์ของงานเขียนแบบเก่าท าให้เกิดความ
แตกต่างกันระหว่างวรรณกรรมแบบเดิมกับวรรณกรรมออนไลน์  สามารถสรุปได้ดังนี้  
 1. การน าเสนอผลงานในรูปแบบวรรณกรรมแบบเดิมนั้น งานเขียนจะออกสู่สายตาผู้อ่านได้ก็
ต่อเมื่อได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์เป็นรูปเล่มหรือตีพิมพ์เป็นรายตอนในนิตยสารแล้วเท่านั้น นิยาย
ออนไลน์ จึงเป็นทางเลือกใหม่ในการเปิดพ้ืนที่ให้กับนักเขียนหน้าใหม่โดยไม่จ าเป็นต้องผ่าน
บรรณาธิการก็มีสิทธิที่จะเผยแพร่งานของตนเองสู่ผู้อ่านได้ 

2. หากจะเขียนเพ่ือเสนอขายให้กับส านักพิมพ์ สามารถเลือกได้ว่าส านักพิมพ์ไหนเหมาะกับ
แนวงานเขียนของผู้แต่ง ข้อความดังกล่าวถูกสนับสนุนด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณางานของส านักพิมพ์ 
ต่างๆถือได้ว่าเป็นการเปิดตลาดของนิยายให้กว้างขึ้นกว่าเดิมโดยผ่านกลไกทางการตลาด รวมไปถึง
การเสนองานให้แก่ส านักพิมพ์ซึ่งในรูปแบบเดิมนั้นนักเขียนจะต้องเอาชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์ไปเสนอ
บรรณาธิการที่ส านักพิมพ์  ดังนั้นคนที่จะเป็นนักเขียนจะปะทะกับคนพิจารณาต้นฉบับโดยตรง การส่ง
งานเป็นเหมือนพิธีกรรมของการก้าวผ่านสู่การเป็นนักเขียนอย่ างเต็มตัว แต่ความศักดิ์สิทธิ์ของ
พิธีกรรมดังกล่าวกลับไม่จ าเป็นอีกต่อไปแล้วส าหรับนักเขียนออนไลน์  

ในขณะเดียวกันหากนิยายเรื่องใดที่โพสต์ลงในเว็บไซต์ของส านักพิมพ์แล้วบรรณาธิการหรือ
คนคัดเรื่อง ได้เข้าไปอ่านและเห็นว่าน่าสนใจก็จะมีการทาบทามขอซื้อลิขสิทธิ์ทันทีโดยที่ไม่ต้องรอให้
จบเรื่องหรือไม่ต้องรอให้นักเขียนเอามาเสนอ ดังนั้นหนทางในการตีพิมพ์นิยายจึงเปิดกว้างกว่าแต่ก่อน
มาก 

3.นักเขียนสามารถทยอยโพสต์นิยายที่แต่งไว้ลงเป็นตอนๆในเว็บไซต์ แต่งไปโพสต์ไปไม่
จ าเป็นต้องแต่งให้เสร็จแล้วตีพิมพ์ครั้งเดียวเหมือนกับการเขียนนิยายแบบเดิม และยังสามารถแต่งได้
หลายเรื่องพร้อมๆกันเพื่อการกระจายนิยายไปตามส านักพิมพ์ออนไลน์ 

4.พล็อตเรื่องสามารถยืดหยุ่นได้เนื่องจากทยอยโพสต์ลงเป็นตอนและเปิดโอกาสให้ผู้อ่าน
แสดงความคิดเห็น (comment) ซึ่งการแสดงความคิดเห็นดังกล่าวท าให้ผู้แต่งสามารถปรับแต่งพล็อต
เรื่องและเนื้อเรื่องให้ด าเนินไปตรงกับใจผู้อ่านได้  ไม่เหมือนกับนิยายแบบเดิมที่มีพล็อตเรื่องที่ตายตัว
ผู้อ่านไม่มีส่วนร่วมในการก าหนดเนื้อเรื่อง ในขณะเดียวกันถึงแม้นิยายแบบเก่าพล็อตเรื่องจะตายตัว
แต่เรื่องจะแน่น(มีที่มาที่ไป,มีเหตุผลในพฤติกรรมของตัวละคร)ท าให้ดูสมจริงสมจังกว่านิยายออนไลน์ 

5.นักอ่านส่วนมากพอใจกับการอ่านนิยายออนไลน์เนื่องจากมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ 
และเมื่อพอใจเรื่องใดก็สามารถซื้อเก็บไว้ได้เมื่อถึงคราวที่ส านักพิมพ์น ามาตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม ดังนั้นจึง
เป็นหลักประกันให้กับผู้อ่านว่าเป็นเรื่องที่สนุกและสมควรหรือเหมาะสมที่จะซื้อเก็บไว้เป็นสมบัติ
ส่วนตัวภายใต้สภาพเศรษฐกิจที่การจับจ่ายใช้สอยดังกล่าวเป็นเรื่องสิ้นเปลือง ซึ่งแตกต่างจากการซื้อ
นิยายแบบเดิมที่คนอ่านแทบจะไม่เคยอ่านมาก่อน และเมื่อซื้อไปแล้วก็ไม่แน่ว่าจะสนุกหรือไม่ การซื้อ
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นิยายไปอ่านจึงเปรียบเสมือนการเสี่ยง โดยวิธีการลดความเสี่ยงคือเลือกซื้อนิยายของนักเขียนที่มี
ชื่อเสียง ท าให้นักเขียนหน้าใหม่หมดโอกาสในการตีพิมพ์ผลงาน 

6.การอ่านนิยายผ่านระบบออนไลน์กลายเป็นสิ่งที่คนทั่วไปสามารถกระท าได้ ถึงแม้ว่าจะไม่มี
คอมพิวเตอร์เป็นของตนเองแต่ก็สามารถไปใช้บริการอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ต์ ได้ซึ่งค่าบริการก็มีราคาถูก 
(ชั่วโมงละ 10 – 15 บาท) ซึ่งเป็นทางเลือกของคนท่ีไม่สามารถซื้อนิยายที่ตีพิมพ์เป็นเล่มได้  

ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างอินเตอร์เน็ตก็ได้เปิดพ้ืนที่ทางสังคมรูปแบบใหม่
ขึ้นมา ผู้อ่านกับผู้เขียนมีปฏิสัมพันธ์กันผ่านการแสดงความคิดเห็น และพัฒนาไปเป็นทักทายพูดคุยท า
ความรู้จักผ่านโปรแกรมสนทนาทางอินเตอร์เน็ต เช่น MSN  ,การโทรศัพท์ รวมถึงการนัดพบปะพูดคุย 
(Meeting) เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้อ่านด้วยกันเอง ระหว่างผู้อ่านกับนักเขียน โดย
จะเป็นในเรื่องแลกเปลี่ยนการตีความจากการอ่านนิยายเรื่องนั้นๆ การเสนอมุมมองหรือพล็อตเรื่อง
ใหม่ๆ การแก้เนื้อเรื่องนิยาย และในหลายครั้งการมีปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวขยายประเด็นในการพูดคุย
ออกไปจากเรื่องงานเขียน แต่รวมไปถึงเรื่องส่วนตัว การปรึกษาปัญหาชีวิต เรื่องการเรียน ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้อ่านกับผู้เขียนจึงเกิดขึ้นภายใต้พ้ืนที่ (space)แบบใหม่ 

บนพ้ืนที่อินเตอร์เน็ตซึ่งเป็นพ้ืนที่สาธารณะภายในห้อง(หน้าหนังสือบนเว็บของนักเขียน)ก็
มักจะมีปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดข้ึนอยู่เสมอ ปัจจุบันในเว็บไซต์ส านักพิมพ์แห่งหนึ่งมีการประกาศปิด
ห้องนิยายเรื่องหนึ่งเนื่องจากตวัผู้เขียนได้ประกาศปิดห้อง จากสาเหตุมีนักวิจารณ์นิยายมาแสดงความ
คิดเห็นต่อนิยายเรื่องดังกล่าวในทางลบท าให้แฟนคลับของนิยายเรื่องนี้ต่างไม่พอใจและตอบโต้กันผ่าน
การแสดงความคิดเห็น ( comment ) ในกระดานของห้องนี้ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีการให้ความเห็น
ของนักเขียนออนไลน์หลายคนว่าเป็นการจัดฉากของนักเขียนดังกล่าว เนื่องจากพบว่านักเขียน
ดังกล่าวไปสมัครไอดี ไว้ในหลายชื่อและใช้ไอดีดังกล่าวปั่นความนิยมให้นิยายตนเองติดอันดับใน
เว็บไซต์ของส านักพิมพ์เพ่ือประโยชน์ในการขายนิยายให้ส านักพิมพ์ 

 

สรุป  
 วรรณกรรมออนไลน์นับเป็นวรรณกรรมรูปแบบใหม่ที่ปรากฏขึ้นในสังคมไทย โดยใช้  พ้ืนที่
ใหม่คืออินเทอร์เน็ตในการสร้างและเผยแพร่ผลงาน เป็นเวทีให้นักเขียนหน้าใหม่เสนอผลงานของตน
ได้อย่างอิสระทั้งในด้านรูปแบบและเนื้อหา แต่นักเขียนส่วนใหญ่ยังประสบปัญหาในการเขียนและ
แสวงหาวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ ซึ่งหนทางหนึ่งที่นิยมคือพ่ึงพาการวิจารณ์ เพราะนักเขียนวรรณกรรม
เหล่านี้ต่างยอมรับ และตระหนักถึงความส าคัญของการวิจารณ์และนักวิจารณ์ว่าเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญต่อการสร้าง การแก้ไขและการพัฒนาผลงานของตนให้ดีและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  
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ตัวอย่างวรรณกรรมออนไลน์  

 

ภาพที่ 7.1 ตัวอย่างวรรณกรรมออนไลน์เรื่อง การจุติของราชันย์จักรพรรดิมนตรา ส่วนที่ 1 

ที่มา (https://writer.dek-d.com/nurokawa/story/viewlongc.php?id=1629288&chapter=1) 
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ภาพที่ 7.2 ตัวอย่างวรรณกรรมออนไลน์เรื่อง การจุติของราชันย์จักรพรรดิมนตรา ส่วนที่ 2 

ที่มา (https://writer.dek-d.com/nurokawa/story/viewlongc.php?id=1629288&chapter=1) 
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ตัวอย่างการแสดงความคิดเห็นต่อวรรณกรรมออนไลน์  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.3 ตัวอย่างการแสดงความคิดเห็นต่อวรรณกรรมออนไลน์ 
ที่มา (https://writer.dek-d.com/nurokawa/story/viewlongc.php?id=1629288&chapter=1) 
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แบบฝึกหัด 

1. วรรณกรรมออนไลน์คืออะไร  
2. วรรณกรรมออนไลน์มีความแตกต่างจากวรรณกรรมทั่วไปอย่างไร  
3. วรรณกรรมออนไลน์เรื่องแรกที่ได้รับการตีพิมพ์จ าหน่ายโดยส านักพิมพ์คือเรื่องอะไร ใครคือผู้เขียน  
4. จงอธิบายเกี่ยวกับวรรณกรรมเรื่องเดอะไวท์ โรด  
5. จากค ากล่าวที่ว่า ผู้เขียนวรรณกรรมออนไลน์ส่วนใหญ่ขาด ประสบการณ์ในการเขียน จงอธิบาย
ข้อความที่ขีดเส้นใต้ 
6. จงยกตัวอย่างเว็บไซต์ยอดนิยมที่เผยแพร่วรรณกรรมออนไลน์ อย่างน้อย 3 เว็บไซต์   
7. จงอธิบายข้อดีและข้อเสีย ของการเขียนวรรณกรรมออนไลน์ 
8. วรรณกรรมออนไลน์ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะ พหุสื่อสาร (Multimedia) จงอธิบายค าว่า พหุสื่อสาร  
9. ภาษาสัญลักษณ์ คืออะไร และจงยกตัวอย่างภาษาสัญลักษณ์ที่ปรากฏในวรรณกรรมออนไลน์  
10. จงอธิบายลักษณะเนื้อหาของวรรณกรรมออนไลน์ ดังต่อไปนี้  
 10.1 แนววาย (Y)  
 10.2 แนวแหวก  
 10.3 แนวแฟนตาซี  
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