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บทคดัย่อภาษาไทย  

56208304 : ภาษาไทยเพื่อการพฒันาอาชีพ แผน ข ระดบัปริญญามหาบณัฑิต 
ค าส าคญั : วรรณกรรมเยาวชน, การวเิคราะห์ 

นางสาว ปาริฉัตร วงศ์ดียิ่ง: วรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแก้ว ประเภทนวนิยาย  ปี
พ.ศ.2553-2556  อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  : อาจารย ์ดร. ปัทมา ฑีฆประเสริฐกุล 

  
การคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่น

แกว้ ประเภทนวนิยาย ปีพ.ศ.2553 – 2556 เร่ืองโรงเรียนริมทะเล  เร่ืองตามหาโจตัน เร่ืองเอ้อระเหย
ลอยคอ  และเร่ืองเจ้าเอย...เจ้ากรงหัวจุก  ในดา้นเน้ือเร่ือง แนวคิด กลวธีิการประพนัธ์ และคุณค่า 

ผลการศึกษาพบว่า ในด้านเน้ือเร่ืองผูแ้ต่งน าเสนอเน้ือเร่ือง 2 ลักษณะคือ เน้ือเร่ือง
เก่ียวกบัการผจญภยัในโลกสมมุติ และเน้ือเร่ืองผจญภยัในโลกแห่งความจริง ในดา้นแนวคิดของ
งานวิจยัพบทั้งแนวคิดหลกัและแนวคิดยอ่ย แนวคิดหลกัมุ่งเสนอแนวคิดเก่ียวกบัแนวคิดเร่ืองความ
พอเพียง แนวคิดเร่ืองการเข้าใจและยอมรับปัญหาของชีวิต  แนวคิดเร่ืองการให้ความส าคญักับ
วฒันธรรมดั้งเดิม และแนวคิดเร่ืองการอนุรักษธ์รรมชาติ  ส่วนแนวคิดยอ่ยมุ่งเสนอแนวคิดเก่ียวกบั
เร่ืองคุณธรรม แนวคิดเร่ืองการอนุรักษ์วฒันธรรม แนวคิดเร่ืองการรักษาส่ิงแวดลอ้ม และแนวคิด
เร่ืองมิตรภาพ ดว้ยกลวิธีการประพนัธ์ ทั้งในดา้นกลวิธีการสร้างตวัละคร กลวิธีการสร้างโครงเร่ือง 
และกลวิธีการใชภ้าษา  ส่วนในดา้นคุณค่าพบคุณค่าทั้งหมด 3 ดา้น คือ คุณค่าทางความรู้ คุณค่าทาง
คุณธรรม และคุณค่าทางวฒันธรรม 
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บทคดัย่อภาษาองักฤษ  

56208304 : Major (Thai for Career Development) 
Keyword : YOUTH LITERATURE, ANALYZE 

MISS PARICHAT WONGDEEYING : 
WANKAEO  AWARD  WINNING  LITERATURE  FOR  YOUTH  IN  THE 2011-2014 
THESIS ADVISOR :  PATTAMA THEEKAPRASERTKUL, Ph.D. 

This Independent Study aims to analyze juvenile which won Wankaeo Reward in 
2011 – 2014,namely Rongrian Rimtale , Tamha Jotan , Oerahoeloyko  and Jao-
Oueay...Jaokronghuajuk. It will be done by examining the story, the themes, technique, and 
assessment of those worke. 

The study indicated that in the story, the author present 2 characteristics. : Story 
about adventure in the RPG world and featuring real-world adventures. In the concept of research 
both the concept and sub-concept. The main idea is to present the concept of sufficiency, The 
concept of understanding and accepting the problems of life, The concept of traditional culture 
and Nature conservation concept. The concept of the sub is to present the concept of moral, The 
concept of cultural conservation, Environmental protection concept and Friendship concept. 
Literature tactics In the character development strategy, Story creation techniques and Language 
strategies. Value is found in 3 aspects is knowledge value, Moral values and Cultural values. 
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กิตติกรรมประก าศ  
 

กติติกรรมประกาศ 
  

การคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี เพราะไดรั้บความกรุณาจากอาจารย ์ดร.ปัทมา ฑีฆ
ประเสริฐกลุ  ซ่ึงเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระท่ีใหค้วามช่วยเหลือและใหค้ าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อผูวิ้จยั รวมทั้ง รองศาสตราจารย ์ดร.อุบล เทศทอง ประธาน กรรมการสอบการคน้ควา้อิสระ และ
รองศาสตราจารยจุ์ไรรัตน์  ลกัษณะศิริ  ผูท้รงคุณวฒิุ ท่ีกรุณาใหค้ าปรึกษา ค าแนะน า และขอ้เสนอแนะท่ีเป็น
ประโยชน์แก่ผูวิ้จยั ส่งผลใหก้ารคน้ควา้อิสระเล่มน้ีถูกตอ้งและสมบูรณ์ยิ่งข้ึน ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณใน
ความกรุณาของทุกท่านเป็นอยา่งสูง 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยส์าขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการพฒันาอาชีพทุกท่าน รวมถึงคณาจารย์
คณะอกัษรศาสตร์ทุกท่านท่ีให้ความรู้ ให้ค าแนะน าและประสบการณ์อนัมีค่ายิ่งแก่ผูวิ้จยั ขอขอบพระคุณ
เจา้ของหนงัสือ วารสาร เอกสาร วิทยานิพนธ์ และการคน้ควา้อิสระทุกเล่ม ท่ีมีส่วนช่วยใหก้ารคน้ควา้อิสระน้ี
มีความสมบูรณ์ ขอบคุณพ่ี ๆ เพ่ือน ๆ นอ้ง ๆ สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการพฒันาอาชีพทุกคนท่ีให้ค าแนะน า 
และก าลงัใจตลอดมา 

ขอกราบขอบพระคุณครอบครัวท่ีใหก้ารสนบัสนุนในการศึกษาเป็นอยา่งดี ใหค้ าแนะน า และเป็น
ก าลงัใจท่ีส าคญั ในการท าการคน้ควา้อิสระจนส าเร็จลุล่วง 

  
  

ปาริฉตัร  วงศดี์ยิ่ง 
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บทที ่1 
บทน า 

  
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

วรรณกรรม  เป็นศิลปะประเภทหน่ึงท่ีใช้ภาษาเป็นเคร่ืองมือส่ือสาร กล่าวคือ เป็นผลงาน
สร้างสรรคป์ระเภทหน่ึงของมนุษย ์ มีวตัถุประสงคส์ าคญัเพื่อบรรยายความรู้สึก ความคิด ความฝัน 
อารมณ์ จินตนาการ หรือประสบการณ์ส่วนตวัออกมาให้ปรากฏในรูปแบบอย่างหน่ึง เพื่อให้เกิด
ประโยชน์อยา่งใดอยา่งหน่ึง (วภิา กงกะนนัท ์2533 : 2)  วรรณกรรมจึงเป็นเคร่ืองแสดงถึงภูมิปัญญา
ของผูแ้ต่ง  วรรณกรรมเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตมนุษยแ์ละแสดงให้เห็นความเจริญทางวฒันธรรม
เพราะวรรณกรรมช่วยบนัทึกวถีิชีวติและสังคมในแต่ละช่วงเวลา  

วรรณกรรมเยาวชนเป็นงานเขียนประเภทหน่ึงซ่ึงมีกลุ่มเป้าหมายส าคญัคือ  กลุ่มผูอ่้านท่ีมี
อายุระหวา่ง 14 - 18 ปี  ดงัท่ีพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ไดใ้หค้วามหมายของค า
วา่เยาวชนไวว้า่ “บุคคลอายุเกิน 14 ปีบริบูรณ์แต่ยงัไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์” (ราชบณัฑิตยสถาน, 2546: 
915) วรรณกรรมเยาวชนมีลักษณะเฉพาะตวัท่ีแตกต่างกับวรรณกรรมส าหรับวยัอ่ืน กล่าวคือ        
ตวัละครหลกัของวรรณกรรมเยาวชนมกัเป็นวยัรุ่น มีส่วนน้อยท่ีใชต้วัละครเอกเป็นผูใ้หญ่หรือเด็ก
เล็ก  เน้ือหามักเก่ียวข้องกับส่ิงท่ี เยาวชนต้องประสบหรือเผชิญกับชีวิตในช่วงวยัดังกล่าว  
วรรณกรรมเยาวชนจะมีเง่ือนปมของปัญหาในเร่ืองไม่ค่อยซับซ้อน ใช้ภาษาง่าย น าเสนออย่าง
ตรงไปตรงมา  และท าให้เกิดความสนุกสนาน ตวัละครส่วนใหญ่เป็นตวัละครแบบลกัษณะเดียว 
(Flash character) คือตวัละครท่ีมีลกัษณะและพฤติกรรมดา้นเดียว  แต่ทั้งน้ีก็ตอ้งข้ึนอยูก่บัอายุของ
เด็กในแต่ละวยั ถา้เป็นเด็กท่ีมีอายุมากอาจจะเพิ่มความซับซ้อนข้ึนมาก็ได ้ นอกจากน้ี วรรณกรรม
เยาวชนยงัมีลกัษณะพื้นฐานเช่นเดียวกบันวนิยายประเภทอ่ืนๆ ทั้งเร่ืองของตวัละคร แก่นเร่ือง ฉาก 
และวิธีการเล่าเร่ือง  วรรณกรรมเยาวชนไม่เพียงแต่อ่านแล้วได้รับความร่ืนรมยเ์ท่านั้น แต่เน้ือหา
ของวรรณกรรมเยาวชนยงัมีความรู้และเปิดประสบการณ์ให้แก่เยาวชนได้ด้วย  ทั้ งน้ีเน่ืองจาก
หนงัสือเป็นเสมือนขุมคลงัความรู้อนัยิ่งใหญ่ท่ีจะเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้แก่เยาวชนท า
ให้โลกทศัน์กวา้งไกลไดเ้รียนรู้และเขา้ใจชีวิตจากหนงัสือท่ีอ่าน นอกจากน้ียงัสอดแทรกคุณธรรม
เพื่อปลูกฝังและกล่อมเกลาจิตใจไดโ้ดยออ้ม (พชัรีย ์ จ  าปา  2539 : 1) 

เน้ือหาสาระของวรรณกรรมเยาวชนจะมีสาระส าคญัท่ีตรงกับความสนใจของเยาวชน       
และสอดแทรกความคิดท่ีจะท่ีจะช้ีน าหรือสอนเยาวชนดว้ย  อาจกล่าวไดว้า่วรรณกรรมเยาวชนเป็น
เคร่ืองมือในการอบรมสั่งสอนและส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ท่ีกวา้งขวาง  เกิดจินตนาการ  มี
ความคิดสร้างสรรค ์ ฉลาดรอบรู้  มีไหวพริบ  รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เยาวชน 
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ปราณี เชียงทอง(2526:23) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของวรรณกรรมเยาวชนวา่ “วรรณกรรมเยาวชน
เป็นเสมือนภาพจ าลองท่ีเด็กเรียนรู้วิธีแก้ปัญหาชีวิต เรียนรู้ความจริงในโลกรอบ ๆ ตัว  เกิด
ประสบการณ์ท่ีกวา้งขวาง และเจริญกา้วหนา้ในการคน้หาความหมายต่าง ๆ ในชีวติ” 

ความส าคญัของการผลิตหนงัสือส าหรับเยาวชนท่ีมีคุณภาพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ไดมี้พระราชด ารัสเก่ียวกบัเร่ืองน้ี ในงานสัปดาห์หอ้งสมุดคร้ังท่ี 1 พ.ศ.2529 วา่ 
 

“ เดก็ ๆ ส่วนใหญ่สนใจท่ีจะทราบเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีแปลกใหม่
อยู่แล้ว ถ้าเรามีหนังสือท่ีมีคุณภาพท้ังเนือ้หาและรูปภาพให้เขาอ่าน เขา
จะได้ท้ังความรู้และความบันเทิง เด็กจะได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ ใหญ่ ท่ี
สมบูรณ์  รอบรู้  มีคุณธรรมประจ าใจ มีความรักบ้านเมือง มีความ
ปรารถนาจะท าประโยชน์ท่ีควร ”  

(สมเดจ็พระเจา้ลูกยาเธอเจา้ฟ้า สิรินธรเทพรัตนราชสุดา , 2519: ไม่ปรากฏเลขหนา้) 
 

เน่ืองจากหนังสือส าหรับเยาวชนมีความส าคัญต่อการพัฒนาเยาวชนในสังคม  ดังนั้ น 
หนงัสือส าหรับเยาวชน หรือวรรณกรรมเยาวชนจึงไดรั้บการส่งเสริมจากทั้งภาครัฐและเอกชน การ
ส่งเส ริมการผลิตหนังสือส าหรับเยาวชนของภาครัฐนั้ น มี ข้ึนประมาณปี  พ .ศ.2460 โดย
กระทรวงศึกษาธิการได้ส่งเสริมให้มีการเขียนหนังสือส าหรับเยาวชนข้ึน  ต่อมาจึงมีหน่วยงาน    
ต่าง ๆ จดัพิมพ์หนังสือส าหรับเยาวชนอย่างกวา้งขวางข้ึน ดงัเห็นได้จากร้านขายหนังสือท่ีมีการ
จดัแบ่งประเภทหนงัสือส าหรับเด็กและเยาวชนเป็นอีกมุมหน่ึงโดยเฉพาะ ซ่ึงหนงัสือเหล่านั้นมีทั้ง
วรรณกรรมเยาวชนแปล  และวรรณกรรมเยาวชนของคนไทย  และส านักพิมพ์ท่ีจดัพิมพ์เผยแพร่
เป็นจ านวนมาก (ณรงค ์ปานทอง 2526 : 148)  นอกจากน้ียงัมีหน่วยงานเป็นจ านวนมากจดัประกวด
และมอบรางวลัใหแ้ก่วรรณกรรมเยาวชนท่ีมีคุณภาพ  ไดแ้ก่ 

1. การประกวดหนงัสือดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการ โดยสมาคมผูจ้ดัพิมพ ์ทั้งน้ีผูมี้สิทธ์
ส่งหนงัสือเขา้ประกวด ไดแ้ก่ ส านักพิมพ์ ผูป้ระพนัธ์ ผูจ้ดัท าภาพประกอบ ผูอ้อกแบบและจดัท า
รูปเล่ม ผูจ้ดัพิมพ ์บรรณารักษ์ ส่วนราชการ สมาคม และผูส้นใจทัว่ไป   หนงัสือท่ีรับเขา้ประกวด 
แบ่งเป็น 9 กลุ่ม ดงัต่อไปน้ี  

   1.1 หนังสือสารคดีทุกประเภท ท่ีมิใช่ต าราหรือหนังสือเรียน หรือหนังสือท่ีมี
วตัถุประสงคโ์ดยเฉพาะจะใหเ้ป็นต าราเรียนหรือหนงัสือเรียน   

   1.2 หนงัสือนวนิยาย   
1.3 หนงัสือกวนิีพนธ์   
1.4 หนงัสือรวมเร่ืองสั้น   
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1.5 หนงัสือส าหรับเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี   
      1.6 หนงัสือส าหรับเด็ก อาย ุ6-11 ปี มี 2 ประเภท คือ หนงัสือบนัเทิงคดีส าหรับเด็ก 
และหนงัสือสารคดีส าหรับเด็ก   
    1.7 หนังสือส าหรับเด็กวยัรุ่น อายุ 12-18 ปี มี 3 ประเภท คือ หนังสือบนัเทิงคดี
ส าหรับเด็กวยัรุ่น หนงัสือสารคดีส าหรับเด็กวยัรุ่น และหนงัสือค าประพนัธ์ส าหรับเด็กวยัรุ่น   
      1.8 หนงัสือการ์ตูน   
      1.9 หนงัสือสวยงาม มี 2 ประเภท คือ หนงัสือสวยงามทัว่ไป และหนงัสือสวยงาม
ส าหรับเด็ก   

2. โครงการประกวดงานเขียน “นายอินทร์อะวอร์ด” เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ท่ีร้านนาย
อินทร์มุ่งหวงัให้เป็นเวทีแสดงความสามารถของนกัเขียนหนา้ใหม่  อีกทั้งเป็นแรงสนบัสนุนใหเ้กิด
งาน เขี ยนใหม่  ๆ  ท่ี มี คุณ ภาพ ในสั งคมไทย โครงการประกวดงาน เขียน  " นาย อินท ร์                        
อะวอร์ด "  ประกอบไปด้วยการประกวดงานเขียน  3 ประเภท ดังน้ี  ประเภทสารคดี  ประเภท
วรรณกรรมเยาวชน  และประเภทหนงัสือภาพส าหรับเด็ก ผลงานท่ีไดรั้บการตดัสินให้ชนะเลิศจะ
ไดรั้บการตีพิมพเ์ป็นหนงัสือ โดยส านกัพิมพใ์นเครืออมรินทร์ พร้อมค่าลิขสิทธ์ิให้แก่ผูส้ร้างสรรค์
ผลงาน  

3.  การประกวดงานเขียนประเภทต่าง ๆ ในคอลมัน์ ถนนนัก (ขอ) เขียน ของ ส านกัพิมพ์
ประพนัธ์สาส์นเป็นรางวลัท่ีจดัข้ึนเพื่อส่งเสริมและให้ก าลงัใจแก่ผูท่ี้เร่ิมตน้อยากจะเป็นนักเขียน 
โดยให้รางวลังานเขียน 4 ประเภท ได้แก่ เร่ืองสั้ น นิยาย บทกวี และวรรณกรรมเยาวชน  และจะ
ประกาศผลรางวลัทุก ๆ 3 เดือน  บทกว ีประกาศผลวนัท่ี 30 มีนาคม ของปี   เร่ืองสั้น ประกาศผลใน
วนัท่ี 30 มิถุนายน ของปี   นิยาย ประกาศผลในวนัท่ี 30 กนัยายน ของปี  และวรรณกรรมเยาวชน 
ประกาศผลวนัท่ี 30 ธนัวาคม ของปี  

4. การประกวดวรรณกรรมเยาวชน “แวน่แกว้”  โดย บริษทั นานมีบุ๊คส์พบัลิเคชัน่ส์ จ  ากดั 
มีวตัถุประสงค์เพื่อคัดสรรผลงานท่ีเป็นวรรณกรรมส าหรับเยาวชน ผลงานท่ีส่งเข้าประกวด
มี 2 ประเภท คือ นวนิยายส าหรับเยาวชน  และสารคดีส าหรับเยาวชน วรรณกรรมทั้ง 2 ประเภทไม่
จ  ากดัแนว มีความยาวไม่ต ่ากวา่ 80 - 120 หนา้ กระดาษ A4 ไม่เคยไดรั้บรางวลัท่ีใดมาก่อน  ไม่เคย
ส่งประกวดท่ีใดมาก่อน และไม่ส่งประกวดท่ีใดในระหวา่งส่งเขา้ประกวดรางวลัน้ี  

รางวลั “แวน่แกว้” เป็นรางวลัของโครงการประกวดวรรณกรรมส าหรับเยาวชนของบริษทั
นานมีบุ๊คส์  ซ่ึงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทาน
พระราชานุญาตให้บริษทันานมีบุ๊คส์ จ  ากดั อญัเชิญพระนามแฝงของพระองคคื์อ “แวน่แกว้” มาใช้
เป็นช่ือรางวลัในการประกวด 
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วรรณกรรมเยาวชนรางวลัแวน่แกว้ไดเ้ร่ิมด าเนินการประกวดวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแวน่แกว้ ทั้ง
ประเภทนวนิยายและสารคดีมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2544  และมอบรางวลัเยาวชนรางวลัแวน่แกว้ประเภท
สารคดีเป็นคร้ังแรกในปี พ.ศ.2546  จนถึงปี พ.ศ.2552 ทั้ งน้ีวตัถุประสงค์ของการจดัโครงการ
ประกวดวรรณกรรมเยาวชน 4 ประการ ดงัน้ี  

1. เพื่อส่งเสริมผลงานวรรณกรรมส าหรับเยาวชน และสารคดีส าหรับเยาวชนท่ีมีคุณภาพ
โดยคนไทยเพิ่มมากข้ึน  

2. เพื่อส่งเสริมพฒันาการเขียนวรรณกรรมส าหรับเยาวชนโดยคนไทยใหก้า้วหนา้ยิง่ ๆ ข้ึน  
3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยไดอ่้านวรรณกรรมส าหรับเยาวชนท่ีเขียนโดยคนไทย

เพิ่มมากข้ึน  
4. เพื่อส่งเสริมการอ่านและการเขียนวรรณกรรมส าหรับเยาวชนให้เกิดข้ึนในสังคมไทย

อยา่งต่อเน่ือง 
ส่วนการประกวดวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแวน่แกว้ ประจ าปี 2553-2556 ประเภทนวนิยาย 

มีเร่ืองท่ีได้รับรางวลัชนะเลิศจ านวน 4 เร่ือง ซ่ึงสามารถถ่ายทอดเร่ืองราวไดอ้ย่างตรงยุคตรงสมยั 
และควรค่าแก่การอ่านเป็นอยา่งมาก ไดแ้ก่   

1. เร่ืองโรงเรียนริมทะเล (พ.ศ.2553)  ของ  สาคร  พูลสุข   
2. เร่ืองตามหาโจตัน (พ.ศ.2554)   ของ  คามิน  คมนีย ์  
3. เร่ืองเอ้อระเหยลอยคอ (พ.ศ.2555)  ของ  จนัทรา  รัศมีทอง   
4. เร่ืองเจ้าเอย...เจ้ากรงหัวจุก  (พ.ศ.2556)  ของ  ชิด  ชยากร   
 
วรรณกรรมเยาวชนทั้ ง 4 เร่ืองดังกล่าวข้างต้นมีเน้ือหาและกลวิธีการแต่งท่ีน่าสนใจ 

กล่าวคือ  เร่ืองโรงเรียนริมทะเล  เป็นการน าเสนอเร่ืองราวชีวิตของเด็กท่ีอาศยัอยู่แถบชายทะเล       
มีชีวติความเป็นอยูท่ี่เรียบง่าย  แต่เม่ือความเจริญเขา้มาก็กลบัท าใหชี้วิตความเป็นอยูข่องชาวบา้นริม
ทะเลเปล่ียนแปลงไป  กลวิธีการแต่งเร่ืองน้ีท่ีน่าสนใจคือ  กลวิธีการสร้างฉาก  ซ่ึงเป็นการถ่ายทอด
เร่ืองราวชีวิตความเป็นอยู่ของคนริมทะเล ท่ีอาศยัหลบันอน ประกอบอาชีพ เรียนหนังสือ และใช้
ชีวิตทั้งหมดอยูก่บัทะเล  ฉากในช่วงแรกของเร่ืองแสดงวิถีชีวิตท่ีเรียบง่ายของตวัละคร  แต่เม่ือเวลา
ผา่นไป  เทคโนโลยีและความเจริญไดเ้ขา้มาสู่หมู่บา้น  ท าให้วิถีชีวิตท่ีเรียบง่ายของเขาทั้งหลายได้
เปล่ียนแปลงไปอยา่งไม่มีทางเลือก  การสร้างฉากในเร่ืองจึงมีความสัมพนัธ์กบัการสร้างเร่ืองและ
ตวัละครไดอ้ยา่งดี     
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เร่ืองตามหาโจตัน  เป็นเร่ืองราวเก่ียวกับการสืบหาความจริงเก่ียวกบัครอบครัวของตน   
โดยบุคคลปริศนาท่ีด าเนิน เร่ืองก็ คือ พ่อของโจตัน   กลวิ ธีการแต่งเร่ืองน้ี ท่ี น่ าสนใจคือ              
กลวิธีเก่ียวกบัการด าเนินเร่ือง  ผูแ้ต่งสร้างเร่ืองให้ผูอ่้านไดติ้ดตามการสืบหาและร่วมติดตามความ
จริงไปพร้อมกบัตวัละครเอก โดยมีการวางเหตุการณ์ในเร่ือง  สร้างเง่ือนไขการให้เบาะแสแต่ละ
สถานการณ์  ชวนต่ืนเตน้เร้าใจ ชวนติดตามว่าตวัละครเอกจะประสบความส าเร็จในส่ิงท่ีตามหา
หรือไม่  ท าให้เกิดการลุน้ตั้งแต่ตน้จนจบเร่ือง  ซ่ึงเป็นความสนุกของเร่ืองในแนวสืบสวน  ทั้งยงั
ไดรั้บความรู้เก่ียวกบักีฬาตะกร้อในประเทศพม่าอีกดว้ย 

เร่ืองเอ้อระเหยลอยคอ  เป็นการน าเสนอความคิดเร่ืองเพลงพื้นบา้นในสังคมสมยัใหม่ท่ี
เยาวชนสนใจแต่การเล่นเกมคอมพิวเตอร์  ผูแ้ต่งผูกโยงเร่ืองราวให้เยาวชนท่ีติดเกมคอมพิวเตอร์
กลบัมาช่ืนชอบและหลงรักในเพลงพื้นบา้น  กลวิธีการแต่งเร่ืองน้ีท่ีน่าสนใจคือ กลวิธีการสร้างตวั
ละครและแนวคิดของเร่ือง โดยผูแ้ต่งสามารถสร้างตวัละครวยัรุ่นสมยัใหม่ในแบบณัฐดนยัข้ึนมา  
ตวัละครเอกของเร่ืองไม่ชอบเพลงพื้นบา้น  แต่กลบัมีความขดัแยง้อยูใ่นตวั  คือถูกแม่บงัคบัให้แต่ง
กลอน  เป็นการท าโทษเน่ืองจากการเล่นเกม  ตวัละครมีความเป็นตวัของตวัเองซ่ึงสามารถเป็น
ตวัแทนของเยาวชนไทยในปัจจุบนั  ผูแ้ต่งใชว้ิธีเล่าเร่ืองดว้ยสรรพนามบุรุษท่ี 1 ผา่นณัฐดนยัท าให้
ผูอ่้านเขา้ใจวยัรุ่นมากข้ึน  และยงัสามารถพฒันาตวัละครเอกจากท่ีไม่รัก ไม่ชอบ ไม่สนใจ และ
เกลียดตวัละครท่ีเป็นผูรู้้และเป็นผูส้ร้างสรรค์เพลงพื้นบ้าน  มาสู่ความรักและความสนใจเพลง
พื้นบา้น และรักตวัผูส้ร้างสรรคไ์ดใ้นท่ีสุด  

ส่วนเร่ืองเจ้าเอย...เจ้ากรงหัวจุก  เป็นเร่ืองท่ีสร้างตวัละครเป็นครอบครัวนกท่ีถูกมนุษยจ์บั
ตวัไปเล้ียงอย่างดีเพื่อน าไปประกวด  ซ่ึงเป็นการถ่ายทอดความคิดในมุมมองของนกท่ีมีต่อมนุษย ์ 
กลวธีิการแต่งเร่ืองน้ีท่ีน่าสนใจคือ  กลวธีิการสร้างตวัละคร  การสร้างตวัละครเอกซ่ึงเป็นนกกรงหวั
จุกให้มีความคิดเสมือนมนุษย ์ มีสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเขา้มาอย่างเป็นขั้นตอน  
รู้ทนัจิตใจของมนุษย ์ และมีการแฝงแนวคิดซ่ึงผูแ้ต่งใชมุ้มมองของนกผา่นทศันะและความคิดแบบ
มนุษยใ์นการเล่าเร่ือง  มีความสมจริง  และชดัเจนในแง่การเปรียบเทียบอารมณ์กบัมนุษย ์ รวมทั้ง
ประเด็นสายสัมพนัธ์ในครอบครัวซ่ึงเป็นเป็นตวัอยา่งท่ีดีส าหรับเด็กและเยาวชน   

นวนิยายทั้ง 4 เร่ืองนับว่าน่าสนใจอย่างยิ่ง เน่ืองจากเป็นวรรณกรรมเยาวชนท่ีสร้างสรรค์
จากประสบการณ์ ความรู้ และจินตนาการของผูป้ระพนัธ์  มีเน้ือหาท่ีหลากหลายตรงกบัความสนใจ
ของเยาวชน เพราะเยาวชนเป็นวยัแห่งความอยากรู้ สนใจโลกและส่ิงต่าง ๆ รอบตวั  ผูว้ิจยัจึงสนใจ
จะวิเคราะห์เน้ือหา  แนวคิด  กลวิธีในการประพนัธ์  และคุณค่าของวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่น
แกว้ ประเภทนวนิยาย ประจ าปีพ.ศ.2553-2556 ซ่ึงจะท าให้เห็นไดว้า่วรรณกรรมเยาวชนบนัเทิงคดี
ท่ีมีคุณค่าไม่เพียงแต่ท าให้ผูอ่้านซ่ึงเป็นเยาวชนไดรั้บความสนุกสนาน เพลิดเพลินเท่านั้น หากยงั
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ช่วยให้เยาวชนไดรั้บสาระท่ีเป็นประโยชน์ ให้แง่คิด เกิดความรู้สึกท่ีดีในการอ่านหนงัสือ และเปิด
มุมมองของตนเอง สังคม ประเทศชาติ และโลกอยา่งกวา้งขวางอีกดว้ย  

 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

2.1 เพื่อวิเคราะห์เน้ือหา  และแนวคิดของวรรณกรรมเยาวชนท่ีได้รับรางวลัแว่นแก้ว 
ประเภทนวนิยาย พ.ศ.2553-2556 

2.2 เพื่อวิเคราะห์กลวิธีในการประพนัธ์ของวรรณกรรมเยาวชนท่ีได้รับรางวลัแว่นแก้ว 
ประเภทนวนิยาย พ.ศ.2553-2556 

2.3 เพื่อวิเคราะห์คุณค่าวรรณกรรมเยาวชนท่ีไดรั้บรางวลัแวน่แกว้ ประเภทนวนิยาย พ.ศ.
2553-2556 

 
สมมติฐานของการวจัิย 

วรรณกรรมเยาวชนท่ีไดรั้บรางวลัแวน่แกว้ ประเภทนวนิยาย พ.ศ.2553-2556 มีเน้ือหาและ
แนวคิดของเร่ืองท่ีเหมาะสมกับวยั  กลวิธีในการประพนัธ์น่าสนใจทั้ งการสร้างตวัละคร ฉาก       
การด าเนินเร่ือง  และบทสนทนา  อีกทั้งยงัให้คุณค่าทางความรู้ คุณค่าทางอารมณ์ และคุณค่าดา้น
คุณธรรมจริยธรรม 

 
ขอบเขตของการวจัิย 

ในการศึกษาคร้ังน้ี  ผูศึ้กษาจะวิเคราะห์วรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ท่ีไดรั้บรางวลั
รางวลัชนะเลิศ ประเภทนวนิยาย พ.ศ.2553-2556 จ านวน 4 เร่ือง ดงัน้ี 

1. เร่ืองโรงเรียนริมทะเล (พ.ศ.2553)  ของ  สาคร  พูลสุข   
2. เร่ืองตามหาโจตัน (พ.ศ.2554)   ของ  คามิน  คมนีย ์  
3. เร่ืองเอ้อระเหยลอยคอ (พ.ศ.2555)  ของ  จนัทรา  รัศมีทอง   
4. เร่ืองเจ้าเอย...เจ้ากรงหัวจุก  (พ.ศ.2556)  ของ  ชิด  ชยากร   
  

 ข้อตกลงเบื้องต้น 
 การอ้างอิงเน้ือความจากตัวบทนวนิยายในงานวิจัยน้ีจะบอกรายละเอียดของช่ือเร่ือง        
นวนิยาย  ปีท่ีพิมพ ์ และเลขหนา้  ดงัรูปแบบน้ี (ช่ือเร่ืองนวนิยาย , ปีท่ีพิมพ ์: เลขหนา้)  ตวัอยา่งเช่น 
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“พ่อกับแม่หอบฉันไปสร้างรังใหม่ท่ีชายป่า  โดยให้เหตุผลว่า
แม้ในสวนผลไม้อาหารการกินอุดมสมบูรณ์  แต่ต้นไม้ในสวนส่วนใหญ่
ไม่ค่อยแขง็แรงนัก  ไม้ผลต่าง ๆ ท่ีชาวบ้านปลูก  ส่วนมากใช้วิธีตอนก่ิง
บ้าง  ติดตาบ้าง  ปักช าบ้าง  ไม้เหล่านีไ้ม่มีรากแก้วยึดติดดิน  ถ้ามลีมแรง
หรือพายุใหญ่  โอกาสโค่นล้มลงมามีมาก  ประสบการณ์สูญเสียพ่ีน้อง
ร่วมท้องของฉันหลอนความรู้สึกพ่อแม่ทุกวี่วัน ถ้ารังของเราอยู่บน
ต้นไม้ในสวนแห่งนี ้ อาจจะเกิดโศกนาฏกรรมขึน้มาซ ้าสอง  ซ่ึงคร้ัง
ต่อไปไม่รู้ว่ามันจะกลืนกินชีวิตใครไปอีกบ้าง  พ่อบอกว่าชายป่าถัดไป
จากสวนท่ีเราอยู่   มหีน้าผาขนาดใหญ่พอจะกั้นลมให้แก่พวกเราได้  และ
ท่ีส าคัญคือพ่อบอกว่าเราควรอยู่ให้ไกลมนุษย์ท่ีสุด”  

(เจ้าเอย...เจ้ากรงหัวจุก , 2557 : หน้า 13) 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 วรรณกรรมเยาวชน หมายถึง หนังสือส าหรับเด็กซ่ึงแต่งข้ึนเพื่อให้เด็กท่ีมีอายุระหว่าง     
14-18 ปี อ่านและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การพิจารณาตดัสินผลงานโครงการประกวดวรรณกรรม
เยาวชนรางวลัแวน่แกว้ 
 
วธีิการด าเนินการวจัิย 

1. ขั้นเตรียมการรวบรวมขอ้มูล 
    1.1 ส ารวจขอ้มูลนวนิยายวรรณกรรมเยาวชนท่ีจะน ามาเป็นข้อมูลในการศึกษา        
จ  านวน 4 เร่ือง ตามท่ีก าหนดในขอบเขตของการศึกษา 

1.2 ส ารวจวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง และน ามาศึกษาวเิคราะห์อยา่งละเอียด 
 2. ขั้นวเิคราะห์ขอ้มูล 
    2.1 เพื่อวิเคราะห์เน้ือหา  และแนวคิดของวรรณกรรมเยาวชนท่ีไดรั้บรางวลัแว่น
แกว้ ประเภทนวนิยาย พ.ศ.2553-2556 
    2.2 เพื่อวิเคราะห์กลวธีิในการประพนัธ์วรรณกรรมเยาวชนท่ีไดรั้บรางวลัแวน่แกว้ 
ประเภทนวนิยาย พ.ศ.2553-2556 
    2.3 เพื่อวิเคราะห์คุณค่าวรรณกรรมเยาวชนท่ีได้รับรางวลัแว่นแก้วประเภท          
นวนิยาย พ.ศ.2553-2556 
 3. ขั้นน าเสนอผลการวเิคราะห์ 
 4. สรุปและอภิปรายผลพร้อมขอ้เสนอแนะ 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1.  ท าให้เขา้ใจเน้ือหา  และแนวคิดท่ีปรากฏในวรรณกรรมเยาวชนท่ีไดรั้บรางวลัแวน่แกว้ 

ประเภทนวนิยาย พ.ศ.2553-2556 
2.  ท าให้เข้าใจกลวิธีการประพนัธ์วรรณกรรมเยาวชนท่ีได้รับรางวลัแว่นแก้ว ประเภท     

นวนิยาย พ.ศ.2553-2556 
3.  ท าให้เขา้ใจคุณค่าดา้นต่าง ๆ ของวรรณกรรมเยาวชนท่ีไดรั้บรางวลัแวน่แกว้ ประเภท

นวนิยาย พ.ศ.2553-2556 
4.  เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวรรณกรรมเยาวชนประเภทนวนิยาย และประเภทอ่ืน

ต่อไป 
 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 การคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ เอกสารและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับวรรณกรรมเยาวชน และเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับวรรณกรรม
เยาวชนรางวลัแวน่แกว้ ดงัน้ี 

1. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัวรรณกรรมเยาวชน 
สุรีย ์ ทวีอุดมทรัพย ์(2532)  เขียนวิทยานิพนธ์เร่ือง “การศึกษาวรรณกรรมประเภทสารคดี

ของหลวงวิจิตรวาทการ”  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาเน้ือหา  กลวิธี  และท่วงท านองการเขียนสารคดี
ของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ  เพื่อให้เกิดลีลาการเขียนเชิงสร้างสรรค์ท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวัของ
หลวงวิจิตรวาทการ  จากผลการศึกษาไดข้อ้สรุปว่า ปริมาณเน้ือหาของงานเขียนสารคดีของท่าน
ข้ึนอยูก่บับทบาททางการเมือง กล่าวคือ ท่านจะเขียนงานสารคดีมาก ช่วงท่ีมีบทบาททางการเมือง 
จะมีจุดประสงคเ์น้ือหา และท่วงท านองการเขียนเปล่ียนไป ท าให้สามารถแบ่งงานเขียนสารคดีได ้ 
2 ช่วง คือ ช่วงแรกตั้ งแต่ พ.ศ.2471 - พ.ศ.2485 และช่วงหลังตั้ งแต่ พ.ศ.2490 - พ.ศ.2505 การ
เปรียบเทียบสารคดีทั้งสองช่วงท าให้พบว่าท่านใช้กลวิธีการเขียนเดียวกนัตลอด แต่ช่วงหลงัการ
เสนอเน้ือหามีรายละเอียดมากข้ึน และมีหลักฐานอ้างอิงท่ีชัดเจน ท าให้มีลักษณะเป็นวิชาการ
มากกวา่ช่วงแรก อน่ึง ท่วงท านองการเขียนสารคดีช่วงหลงัมีลกัษณะบางประการท่ีต่างจากช่วงแรก 
แต่สามารถกล่าวโดยรวมไดว้่า ท่วงท านองการเขียนของท่านมีลกัษณะเรียบง่าย เร้าใจผูอ่้าน และ
ท่านโน้มน้าวใจให้คลอ้ยตามได ้ดว้ยวิธีการใช้ค  าภาพพจน์ การยกอุทาหรณ์ และการแสดงเหตุผล
ดว้ยประโยค ยอ่หนา้ท่ีเช่ือมโยงกนัอยา่งเป็นระบบ 
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พัชรีย์  จ  าปา (2539) เขียนวิทยานิพนธ์เร่ือง “วจันลีลาในวรรณกรรมส าหรับเด็ก ”               
มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาวจันลีลาทางด้านกลวิธีการใช้ภาษาท่ีเหมาะสมกับวยัของเด็ก  และมุ่ง
ปลูกฝังแนวคิดดา้นคุณธรรมให้แก่เด็ก  ผลการศึกษาพบว่า  ในวรรณกรรมส าหรับเด็กมีวจันลีลา
ทางดา้นกลวธีิการใชภ้าษาท่ีเหมาะสมกบัวยัของเด็ก  ไดแ้ก่  การใชค้  าง่าย  การใชค้  าท่ีก่อใหเ้กิดภาพ
และความรู้สึก การใช้ค  าท่ีแสดงความสุภาพ อ่อนน้อม การเล่นค า การใช้ประโยคสั้ น การใช้
ประโยคท่ีมีค าบอกความต่าง และการเรียงล าดบัความโดยการแสดงเหตุผล การบอกจุดหมาย และ
การขยายความ  ส่วนวจันลีลาทางดา้นกลวธีิการใชภ้าษาท่ีมุ่งปลูกฝังแนวคิดดา้นคุณธรรมให้แก่เด็ก  
พบว่ามีการใชค้  าท่ีส่ือความหมายเชิงคุณธรรม  คือ  ค  าท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสนา และค าท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความเช่ือ การใชค้  าท่ีมีความหมายเก่ียวกบัส่ิงท่ีดีและมีคุณค่า  การใชค้  าท่ีมีความหมายเก่ียวกบัส่ิงท่ี
ไม่ดีและมีอนัตราย  และการใช้ค  าท่ีเก่ียวกับการบอกให้ท า  ในระดบัประโยค  พบว่า  มีการใช้
ประโยคท่ีสัมพนัธ์กับแนวคิด คือ ประโยคถาม-ตอบ  และประโยคเปรียบเทียบ  ในระดับความ
พบวา่มีการใช้ภาพพจน์ และการใชค้วามเปรียบคู่ขนาน เพื่อเน้นย  ้าให้เด็กเขา้ใจเร่ืองราวไดง่้ายข้ึน 
ลกัษณะเด่นทางดา้นกลวิธีการใช้ภาษาทั้งหมดน้ี มุ่งให้เด็กเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการ
อ่าน และเพื่อให้เด็กจดจ าและน าคติธรรมค าสอนท่ีผูแ้ต่งสอดแทรกไวใ้นเร่ืองไปใชเ้ป็นแนวทางใน
การด าเนินชีวติร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

 
ปาริชาต  ญาณวารี (2544)  เขียนวิทยานิพนธ์เร่ือง “กลวิธีการแปลวรรณกรรมเยาวชนของ

แมกไม้ เร่ืองชีลาร้ายท่ีสุด และน้องเล็กยงัร้ายอยู่”  มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีการแปล
วรรณกรรมเยาวชนของแมกไม ้ การถ่ายทอดความหมายในระดบัค า  ระดบัประโยค  และการใช้
ส านวนภาษา   ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า  กลวิธีการแปลวรรณกรรมเยาวชนของแมกไม ้การ
ถ่ายทอดความหมายในระดับค าและระดับประโยค และการใช้ส านวนภาษา โดยเป็นการวิจยั
เอกสารและวิเคราะห์เชิงเน้ือหา  ผูแ้ปลใชก้ลวิธีแปลทั้งประเภทท่ีเนน้การรักษารูปแบบโครงสร้าง
ทางภาษาจากตน้ฉบบัและกลวธีิแปลท่ีเนน้ให้ผูอ่้านเขา้ใจความหมาย โดยพบวา่ กลวิธีแปลทั้งสอง
ประเภทท าให้เกิดการถ่ายทอดความหมายในระดบัค าดงัน้ี คือ ทบัศพัท์ ปรับจากค าเป็นวลีหรือ
ข้อความอธิบาย ถ่ายทอดความหมายของค าท่ีปรับตามบริบท ถ่ายทอดส านวน โวหาร โดยคง
รูปแบบโครงสร้างของส านวนโวหารของภาษาเดิมไวห้รืออธิบายความ และถ่ายทอดความหมาย
ของค าในเชิงขบขัน ส่วนวิธีการถ่ายทอดความหมายในระดับประโยค ได้แก่ ปรับล าดับวิธี
เรียงความในประโยค ปรับรูปแบบการน าเสนอความหมายจากประโยคแสดงความไม่เห็นด้วย 
ถ่ายทอดความหมายจากประโยคปฏิเสธเชิงซ้อนโดยการคงรูปปฏิเสธเพียงรูปเดียวหรือตีความแลว้
แปลความหมายท่ีแทจ้ริง  ถ่ายทอดความหมายของประโยคตามเจตนาผูพู้ด และถ่ายทอดความหมาย
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โดยแปลไม่ตรงตามรูปภาษาจากตน้ฉบบั  ลกัษณะการใชส้ านวนภาษาของผูแ้ปลมีความเหมาะสม
กับวรรณกรรมส าหรับเด็ก โดยใช้ค  า 5 ประเภท ได้แก่ ค  าแสดงภาพ ค าแสดงอาการ ค าแสดง
ความรู้สึก และค าซ้อน ทั้งน้ีส านวนภาษาของผูแ้ปลยงัสะทอ้นให้เห็นลกัษณะบุคลิกภาพ  อารมณ์ 
และอุปนิสัยของตวัละคร พร้อมกบัแฝงอารมณ์ขนัไวด้ว้ย 

 
ปรางทิพย ์ กมัพลาศิริ (2545)  เขียนวิทยานิพนธ์เร่ือง “ลีลาการใช้ภาษาในสารคดีส าหรับ

เด็ก”  มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาเน้ือหา  จ  าแนกประเภทสารคดี  ศึกษาองค์ประกอบของสารคดี 
ศึกษาลีลาการใชภ้าษา  และกลวิธีการน าเสนอท่ีปรากฏในสารคดีส าหรับเด็กอายุ 6-11 ปี  โดยเลือก
ศึกษาจากสารคดีท่ีไดรั้บรางวลัของคณะกรรมการพฒันาหนงัสือแห่งชาติ  ตั้งแต่ พ.ศ.2529-2542  
จ  านวน 34 เร่ือง  ผลการศึกษาพบวา่  สารคดีส าหรับเด็ก  แบ่งเน้ือหาได ้6 ประเภท  คือ  สารคดีสัตว ์ 
สารคดีพืช  สารคดีบุคคล  สารคดีส่ิงของ  สารคดีเก่ียวกบัสถานท่ี  และสารคดีทัว่ไป  มีกลวิธีการ
น าเสนอ 2 ลกัษณะ  คือ  กลวิธีการน าเสนอแบบมีตวัละคร  และกลวิธีการน าเสนอแบบไม่มีตวั
ละคร  การศึกษาองคป์ระกอบของสารคดีส าหรับเด็ก  พบวา่ประกอบดว้ย 3 ส่วน  คือ  ส่วนน าเร่ือง  
ส่วนเน้ือเร่ือง  และส่วนสรุปเร่ือง  ส าหรับการศึกษาลีลาการใช้ภาษาในสารคดีส าหรับเด็ก  พบว่า    
มีการใช้ค  า  เช่น ค ามูล ค าซ้อน ค าซ ้ า  ค  ากริยาแสดงอาการ  ค  ากริยาแสดงสภาพ  ค ากริยาแสดง
ประสบการณ์  ค  าวิเศษณ์  ค  าเลียนเสียง   ค  าบอกสี  และค าศพัท์เฉพาะ  การใช้ประโยค พบว่า 
ประโยคส่วนใหญ่เป็นประโยคความรวมท่ีมีทั้งประโยคบอกเล่า  ประโยคค าถาม  และประโยค
ขอร้อง  มีการใช้บรรยายโวหารมากท่ีสุด  และใช้ภาพพจน์แบบอุปมามากท่ีสุด  ซ่ึงสรุปได้ว่า  
ลกัษณะการใช้ภาษาในสารคดีส าหรับเด็กมีการใช้ภาษาท่ีเหมาะสมและโดดเด่น  เน่ืองจากผูแ้ต่ง
เลือกใชอ้งคป์ระกอบทางภาษามาเรียบเรียงเน้ือหาเชิงวิชาการไดอ้ยา่งลงตวั จึงท าใหส้ารคดีส าหรับ
เด็กมีความน่าสนใจและน่าติดตาม 
 

จนัทรา ภู่เงิน (2549)  เขียนสารนิพนธ์เร่ือง “การศึกษาวรรณกรรมส าหรับเด็กของ ปรีดา 
ปัญญาจนัทร์” จ  านวน 53 เร่ือง มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาเน้ือเร่ือง วิธีการน าเสนอ การใช้ภาษา 
ภาพประกอบและรูปเล่ม ผลการศึกษาพบว่า วรรณกรรมส าหรับเด็กของปรีดา  ปัญญาจนัทร์          
มีเน้ือเร่ือง  5 ประเภท  ได้แก่  ประเภทส่งเสริมจินตนาการ ส่งเสริมพฒันาการทางการเรียนรู้ 
ส่งเสริมคุณธรรม ส่งเสริมประชาธิปไตย และส่งเสริมภูมิปัญญา นิยมด าเนินเร่ืองตามล าดบัปฏิทิน
และปิดเร่ืองแบบสุขนาฏกรรม กลวิธีในการเล่าเร่ืองใช้แบบผูแ้ต่งเห็นจริงเป็นส่วนใหญ่ ส่วนการ
สร้างตวัละครมี 2 ประเภท คือตวัละครประเภทมีชีวิต และตวัละครประเภทไม่มีชีวิต  ดา้นการใช้
ภาษามีการใชค้  าหลากหลาย  เช่น  ค  าแสดงภาพแสดงอาการ  แสดงความรู้สึก  ใช้ค  าอุทาน  ค าซ ้ า  
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ค าซ้อน  และค าสัมผสั  การใชป้ระโยคนิยมใชป้ระโยคความเดียวและความรวม  ดา้นภาพประกอบ
และรูปเล่ม  ผูแ้ต่งใช้ภาพช่วยเสริมให้วรรณกรรมน่าอ่านมากยิ่งข้ึน  ภาพประกอบเร่ืองมีสีสดใส  
ใชภ้าพวาดสีเหมือนจริง  ภาพมีหลายขนาดและเลือกเน้ือหาท่ีน่าสนใจมาเป็นภาพปก  ดา้นรูปเล่มมี
หลายขนาด  เช่น  2 หนา้ยก  3 หนา้ยก  และ 4 หนา้ยก  มีทั้งท่ีเป็นปกแขง็และปกอ่อน  จ  านวนหนา้
ในแต่ละเล่มมีความเหมาะสมกบัเน้ือเร่ืองไม่หนาหรือบางจนเกินไป 
 

ศิริญญา  จรเทศ (2549)  เขียนวิทยานิพนธ์เร่ือง  “วิเคราะห์บทบาทครอบครัวท่ีมีต่อตวั
ละครในนวนิยายของ ว. วินิจฉยักุล”  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาลกัษณะบทบาทครอบครัวท่ีมีต่อตวั
ละครในนวนิยายของ ว. วินิจฉัยกุล  และเพื่อศึกษาทัศนะของ ว. วินิจฉัยกุล  ท่ีมีต่อบทบาท
ครอบครัว  โดยศึกษาจากนวนิยายทั้ง  15  เร่ือง  ได้แก่  มายา  วงศาคณาญาติ  ทางรัตติกาล  แม่
พลอยหุง  ทะเลแปร  บา้นของพรุ่งน้ี  คล่ืนกระทบฝ่ัง  ฟ้าต ่า  ละครคน  อยูฟ้่าเดียวกนั  มณีร้าว  เส้น
ไหมสีเงิน  หลงเงา  คุณชาย  และเรือนไม้สีเบจ    ผลของการศึกษาสรุปว่า  นวนิยายแนวชีวิต
ครอบครัวพฒันาจากนวนิยายรัก  โดยให้รายละเอียดเก่ียวกบัสภาพครอบครัว  ฐานะ  ปัญหาของ
สมาชิกในครอบครัวและการอบรมเล้ียงดู  รวมทั้งการปลูกฝังค่านิยม  ความคิดให้แก่ลูกหลานใน
ครอบครัว  เม่ือพิจารณานวนิยายท่ีจดัแบ่งตามสภาพการเปล่ียนแปลงทางสังคมและการเมืองแลว้
พบวา่  นวนิยายแนวชีวิตครอบครัวไดรั้บความนิยมมากข้ึนเป็นล าดบัตั้งแต่ พ.ศ.2475 จนถึงปัจจุบนั  
ปัญหาครอบครัวท่ีปรากฏในนวนิยายไดแ้ก่  การปลูกฝังค่านิยมในการเลือกคู่ครองท่ีเหมาะสมแก่
ฐานะและวงศต์ระกูลมากกวา่จะเลือกดว้ยความรัก  ปัญหาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งบิดามารดา
ท่ีร้าวฉาน  นอกใจและน าไปสู่การหยา่ร้าง  ปัญหาเก่ียวกบัสมาชิกในครอบครัวมัว่สุมอบายมุข  และ
ในท่ีสุดท าใหชี้วติตกต ่าและเสียอนาคต  ในนวนิยายของ ว. วนิิจฉยักุล  ไดแ้สดงใหเ้ห็นบทบาทของ
ครอบครัวท่ีมีความส าคญัในการอบรมเล้ียงดูสมาชิกในครอบครัว  โดยให้รายละเอียดเก่ียวกับ      
ภูมิหลงัของตวัละคร 3 ลกัษณะคือ  ตวัละครท่ีอยู่กบัพ่อแม่  ตวัละครท่ีอยู่กบัญาติผูใ้หญ่ และตวั
ละครท่ีอยู่กบัผูอุ้ปการะ  ภูมิหลงัท่ีเป็นเป็นสภาพแวดลอ้มของตวัละครเหล่าน้ีไดส่้งอิทธิพลให้แก่
บุคลิกภาพของตัวละคร  การตัดสินใจในเร่ืองต่าง ๆ และรวมถึงการแก้ปัญหาของตัวละคร                   
ว. วินิจฉยักุล  ไดแ้สดงให้เห็นวา่  ปัจจยัท่ีมีผลต่อตวัละครมากกวา่เร่ืองปัจจยัฐานะและการศึกษาก็
คือการอบรมเล้ียงดู  ซ่ึงปรากฏ  5  ลกัษณะ  ไดแ้ก่  การเล้ียงดูดว้ยการให้ขอ้คิด  การใหส้ ารวมกิริยา  
การเข้มงวด  การใช้อารมณ์และการตามใจ  ทั้ งน้ี ว. วินิจฉัยกุล ได้แสดงทัศนะว่าครอบครัวมี
บทบาทส าคญัในการปลูกฝังค่านิยมท่ีเก่ียวกับการให้ความส าคญัต่อวงศ์ตระกูล ต่อการศึกษา        
ต่อการเลือกคู่  และต่อการใชชี้วติ  ค่านิยมดงักล่าวมีบทบาทส าคญัต่อวิธีคิดและการหาทางออกเม่ือ
ตวัละครเผชิญกบัปัญหามากท่ีสุด 
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นวลจนัทร์  ชาญวิวฒันา (2550)  เขียนสารนิพนธ์เร่ือง “การศึกษาเน้ือหาและแนวคิดของ
วรรณกรรมเยาวชนประเภทบนัเทิงคดีในปี พ.ศ.2547”  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาเน้ือหาและแนวคิด
ของวรรณกรรมเยาวชนประเภทบนัเทิงคดีในปี พ.ศ.2547  โดยเสนอผลการศึกษาแบบพรรณนา
วเิคราะห์  ผลการศึกษาพบวา่  เน้ือหาของวรรณกรรมเยาวชนประเภทบนัเทิงคดีในปี พ.ศ.2547  มี 5 
ประเด็น  คือ  เน้ือหาเก่ียวกบัวิถีชีวิตทอ้งถ่ินกล่าวถึงวิถีชีวิตของชาวนาและชาวเลในภาคใต ้ โดย
สะท้อนปัญหาความยากจนของชาวนาท่ีต้องอพยพเข้าไปท างานในเมือง  และพบว่าทางแก้ท่ี
เหมาะสมคือการกลบัสู่ทอ้งถ่ินและพฒันาหมู่บา้นจนกลบัไปสู่ความอุดมสมบูรณ์  ส่วนวิถีชาวเล
กล่าวถึงการด าเนินชีวติท่ีผกูพนักบัธรรมชาติ  เขา้ใจและเคารพกฎเกณฑข์องธรรมชาติ  ชาวเลอยูก่นั
อย่างสงบ  และพึงพอใจในวิถีชีวิตของตน  เน้ือหาเก่ียวกบัประเพณีวฒันธรรมกล่าวถึงประเพณี
ทอ้งถ่ินภาคใตแ้ละภาคเหนือ  การละเล่นของเด็กลา้นนาในอดีต  และศิลปะแม่ไมม้วยไทยท่ีอยู่ใน
ภาวะตกต ่าเพราะทศันะท่ีไม่ถูกตอ้ง  และการดูมวยเพื่อการพนัน  เน้ือหาเก่ียวกบัพฤติกรรมของ
เยาวชนกล่าวถึงปัญหาพฤติกรรมของเยาวชนในปัจจุบนัซ่ึงมีสาเหตุมาจากการขาดความรักความ
อบอุ่น  การเล้ียงดู  หวัหนา้ครอบครัวเป็นแบบอยา่งท่ีไม่ดี  และการคบเพื่อนท่ีไม่ดี  เน้ือหาเก่ียวกบั
การผจญภยัเป็นการผจญกบัเหตุการณ์ท่ีแปลกประหลาดในดินแดนแห่งจินตนาการ  เน้ือหาเก่ียวกบั
สภาพสังคมท่ีสะทอ้นสภาพสังคมไทยในช่วงหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง และสงครามโลก
คร้ังท่ีสองซ่ึงประชาชนตอ้งอยูก่นัอยา่งยากล าบาก  สภาพสังคมชนบทในปัจจุบนัท่ีเปล่ียนแปลงไป
อยา่งรวดเร็วจากอิทธิพลของกระแสโลกาภิวฒัน์  ท าให้วิถีชีวิตของชนบทเปล่ียนแปลงไปมีความ
สะดวกสบายและทนัสมยั  ขณะเดียวกนัก็สร้างปัญหาใหก้บัเยาวชนโดยเฉพาะเกมคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต  ดา้นแนวคิดพบวา่มีแนวคิดหลกั 4 ประเด็น  ไดแ้ก่  แนวคิดดา้นคุณธรรม  แนวคิดดา้น
การอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  แนวคิดดา้นอนุรักษ์ประเพณีและวฒันธรรม  และแนวคิด
ด้านสงครามและสันติภาพ  แนวคิดท่ีพบมากท่ีสุด  คือ  แนวคิดด้านคุณธรรม  ซ่ึงได้แก่  ความ
เมตตากรุณา  ความกลา้หาญและเสียสละ  ความกตญัญู  และความสามคัคี  เป็นตน้  แนวคิดส่วน
ใหญ่ถ่ายทอดผ่านค าพูดของตวัละครผูใ้หญ่ซ่ึงให้ขอ้คิดและบอกกล่าวอย่างตรงไปตรงมา  ส่วน
แนวคิดท่ีถ่ายทอดผา่นพฤติกรรมของตวัละคร ฉาก และเหตุการณ์  เยาวชนใชค้วามคิดและพิจารณา
ถึงผลดี  ผลเสียดว้ยตวัเองซ่ึงสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและธรรมชาติของผูอ่้าน 

 
อนุสรา  ดีไหว ้(2552)  เขียนสารนิพนธ์เร่ือง “สาระค าสอนในวรรณกรรมเยาวชนท่ีไดรั้บ

รางวลันายอินทร์ อะวอร์ด ช่วงปีพ.ศ.2544-2547”  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสาระค าสอน  กลวธีิการ
น าเสนอสาระค าสอน  และคุณค่าท่ีปรากฏในวรรณกรรมเยาวชนรางวลันายอินทร์ อะวอร์ด ช่วงปี
พ.ศ.2544-2547  โดยศึกษาจากวรรณกรรมเยาวชนรางวลันายอินทร์ อะวอร์ด  จ  านวน 7 เร่ือง  ไดแ้ก่  
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เด็กหญิงนางฟ้า  ส้มสีม่วง  ปราสาทกระต่าย  ครุฑนอ้ย  เจา้ชายไม่วิเศษ  เด็กหญิงสวนกาแฟ  และ
มจัฉานุผจญภยั  ผลการศึกษาพบวา่  สาระค าสอนท่ีปรากฏในวรรณกรรมเยาวชนรางวลันายอินทร์ 
อะวอร์ด  แบ่งเป็น 3 ประเภท  คือ  1. สาระค าสอนดา้นคุณลกัษณะเด็กและเยาวชนท่ีพึงประสงค ์ 
ไดแ้ก่  การรู้จกัเคารพสิทธิผูอ่ื้น  การมีวุฒิภาวะทางอารมณ์  การมีจริยธรรมคุณธรรม  การมีความ
รับผิดชอบตามวยั  การรู้จกัคิดอยา่งมีเหตุผลรอบดา้น  และการรู้จกัช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส  2. สาระ
ค าสอนดา้นการเรียนรู้ทางสังคมประกอบดว้ย  การยอมรับสภาพความเป็นจริงในสังคม  การเรียนรู้
พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคข์องบุคคลในสังคม  และการจดัการกบัปัญหา  และ 3. สาระค าสอนดา้น
ความส าคญัของครอบครัว  และบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกในครอบครัว  กลวธีิการน าเสนอสาระค า
สอนท่ีผูแ้ต่งวรรณกรรมเยาวชนรางวลันายอินทร์ อะวอร์ด นิยมใช้ในวรรณกรรมแบ่งเป็น 5 
ประเภท  คือ  1. กลวิธีการยกตัวอย่างเหตุการณ์ประกอบ ทั้ งเหตุการณ์ ท่ี เกิดข้ึนได้จริงใน
ชีวติประจ าวนัและเหตุการณ์สมมติ  2. กลวิธีการตั้งค  าถาม  ไดแ้ก่  การตั้งค  าถามเพื่อตอบขอ้สงสัย
ในบทสนทนา  การตั้งค  าถามเพื่อสร้างความรู้สึกร่วมของผูอ่้าน  3. กลวิธีการแสดงผลของการ
กระท า  4. กลวิธีการสร้างอารมณ์ขนั  ประกอบดว้ย  กลวธีิการย ัว่ลอ้ กลวิธีการเขียนลอ้วรรณกรรม 
และกลวิธีการใช้ภาษา  และ 5. กลวิธีการสร้างความสงสัยใคร่รู้  คุณค่าท่ีปรากฏในวรรณกรรม
เยาวชนรางวลันายอินทร์ อะวอร์ด  แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 1. คุณค่าต่อเยาวชนผูอ่้าน ได้แก่ 
คุณค่าด้านสังคม ประกอบด้วยการปลูกฝังคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์แก่เด็กและเยาวชน  การให้
ความรู้ดา้นสังคม  และการสร้างจิตส านึกดา้นความส าคญัของครอบครัว  รวมทั้งคุณค่าดา้นภาษา  
ไดแ้ก่  การเรียนรู้ลกัษณะภาษาถ่ิน  และการใช้โวหารท่ีเหมาะสม  2. คุณค่าต่อวงการวรรณกรรม
เยาวชนของไทย  กล่าวคือ  การจดัประกวดรางวลันายอินทร์ อะวอร์ด  ท าให้เกิดนกัเขียนหนา้ใหม่
ในวงการวรรณกรรมเยาวชนของไทยมากข้ึน  และยงัช่วยกระตุน้ให้เกิดวรรณกรรมท่ีมีเน้ือหาท่ี
หลากหลายข้ึนดว้ย 

 
นิรมล  บุษปวณิช (2554)  เขียนวิทยานิพนธ์เร่ือง “การวิเคราะห์นวนิยายของดวงดาว”        

มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษานวนิยายของดวงดาวอนัไดแ้ก่  โครงเร่ือง  ตวัละครและแนวคิด  เพื่อศึกษา
วิเคราะห์ผลการประพนัธ์  ไดแ้ก่  การด าเนินเร่ือง  กลวิธีการเล่าเร่ือง  และการใช้ภาษา  และเพื่อ
ศึกษาทัศนะของดวงดาวท่ีปรากฏในนวนิยาย  โดยใช้การศึกษาแบบพรรณนาวิเคราะห์                  
ผลการศึกษาสรุปไดว้่า  องค์ประกอบของนวนิยายของดวงดาวอนัไดแ้ก่  โครงเร่ือง ตวัละคร และ
แนวคิดนั้นมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี  ดา้นโครงเร่ืองมีการใชโ้ครงเร่ืองอยู ่2 แบบ คือโครงเร่ืองท่ีมีความ
ขดัแยง้เด่นชดั และโครงเร่ืองท่ีมีความขดัแยง้ไม่เด่นชดั ดา้นตวัละครประกอบนั้นพบวา่ทั้งตวัละคร
เอกฝ่ายหญิงและตวัละครเอกฝ่ายชายส่วนใหญ่เป็นตวัละครนอ้ยลกัษณะแบบพึงประสงค ์ตวัละคร
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ประกอบจะมีทั้งตวัละครประกอบทั้งฝ่ายดีและฝ่ายร้าย  ด้านแนวคิด พบว่ามีแนวคิดด้านสังคม 
แนวคิดเก่ียวกบัชีวติ แนวคิดเก่ียวกบัคุณค่าของผูช้ายและผูห้ญิง แนวคิดเก่ียวกบัการประกอบอาชีพ  
ดา้นศิลปะการประพนัธ์ อนัไดแ้ก่การด าเนินเร่ือง กลวิธีการเล่าเร่ืองและการใชภ้าษาพบวา่  นิยมใช้
การด าเนินเร่ืองตามปฏิทินและใช้วิธีการเล่าเร่ืองโดยผูป้ระพนัธ์เป็นผูรู้้แจง้มากท่ีสุด  ดา้นการใช้
ภาษาพบว่าภาษาในบทบรรยายและบทสนทนายงัไม่ดีเด่นเท่ากับภาษาในบทพรรณนา  และ
ดวงดาวยงัเสนอทศันะไว ้4 แบบ  ในนวนิยายคือ  ทศันะต่อมนุษย ์ทศันะต่อครอบครัว ทศันะต่อ
สังคมและทศันะดา้นปรัชญา  ทศันะดงักล่าวน้ีบางอยา่งกา้วหนา้ บางอยา่งก็อนุรักษนิ์ยม กล่าวโดย
สรุปคือ ดวงดาวเป็นนักเขียนนวนิยายท่ีมีความคิดก่ึงก้าวหน้าก่ึงอนุรักษ์  แต่เน่ืองจากศิลปะการ
ประพนัธ์นวนิยายยงัไม่ดีเด่นนกั คุณค่าของนวนิยายจึงอยูท่ี่การเป็นบทบนัทึกความคิดของคนในยุค 
พ.ศ.2475 
 

2. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแก้ว 
ลลิดา ศุภธนสินเขษม (2551)  เขียนวิทยานิพนธ์เร่ือง “การวิเคราะห์วรรณกรรมส าหรับ

เยาวชนท่ีไดรั้บรางวลัแว่นแกว้ พ.ศ.2544-2547” โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์เน้ือหา  แนวคิด 
กลวิธีการประพนัธ์ และคุณค่าทางคุณธรรมจริยธรรมท่ีปรากฏในวรรณกรรมส าหรับเยาวชน 
ประเภทนวนิยาย ผลการศึกษาพบว่า ด้านเน้ือหาแนวคิด ผูแ้ต่งสะท้อนแนวคิดเร่ืองมิตรภาพ      
ความรัก ความผูกพนั แนวคิดเร่ืองความเจริญทางเทคโนโลยีและทางวตัถุ แนวคิดเร่ืองครอบครัว
ขาดความรักความอบอุ่น แนวคิดเร่ืองการอนุรักษว์ฒันธรรม แนวคิดเร่ืองการคน้พบความดีงามท่ีอยู่
ในตนเอง และแนวคิดเร่ืองการผจญภัย  ด้านกลวิธีการประพันธ์พบว่า ผูแ้ต่งวางโครงร่างไม่
สลบัซับซ้อน ผูอ่้านเข้าใจได้ง่าย โดยเร่ิมเร่ืองด้วยการบรรยายฉาก บรรยายพฤติกรรมตวัละคร     
การด าเนินเร่ืองผูแ้ต่งนิยมใชก้ลวิธีการสร้างความขดัแยง้ท่ีเกิดจากสาเหตุภายนอก มีการด าเนินเร่ือง
ตามปฏิทิน ส่วนใหญ่ผูแ้ต่งเป็นผูเ้ล่าเร่ืองและปิดเร่ืองแบบสุขนาฏกรรมทั้งหมด ดา้นตวัละคร ผูแ้ต่ง
สร้างตวัละครแบบสมจริงเพื่อเป็นแบบอย่างในการกระท าแก่ผูอ่้านและตวัละครแบบเหนือจริง    
เพื่อก่อให้เกิดจินตนาการและเกิดความบนัเทิงใจ  ด้านฉาก  ผูแ้ต่งเน้นฉากแบบโลกจินตนาการ  
ดา้นบทสนทนา ผูแ้ต่งมีการใช้ค  าภาษาปาก ภาษาถ่ิน ค าแสดงภาพ ค าแสดงอาการ ค าหยาบ และ
ดา้นการใชภ้าพพจน์ มีการใชอุ้ปมา อุปลกัษณ์ บุคลาธิษฐาน เพื่อให้ผูอ่้านเกิดความเขา้ใจในเร่ืองได้
ง่ายและก่อให้เกิดอรรถรสจากการอ่าน ดา้นคุณค่าทางคุณธรรมจริยธรรมท่ีปรากฏในวรรณกรรม
ส าห รับเยาวชน มี คุณค่าต่าง ๆ  คือ เร่ืองความเมตตากรุณา ความมีน ้ าใจ ความอุตสาหะ               
ความรับผิดชอบ  ความซ่ือสัตย ์ ความเสียสละ  ความสามคัคี  ความประหยดั  ความกตญัญู  ความ
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ใฝ่รู้ ความขยนั ความอดทน ความพอเพียง คุณธรรมจริยธรรมซ่ึงเป็นส่ิงท่ีดีงามท่ีผูอ่้านควรยึดถือ
และปฏิบติั ผูแ้ต่งเนน้เร่ืองความเมตตา เพราะเป็นส่ิงส าคญัท่ีปลูกฝังใหเ้กิดในใจของเยาวชน 

 
พรรณฑิตา  ปานเอ่ียม (2554)  เขียนสารนิพนธ์เร่ือง “การวิเคราะห์วรรณกรรมเยาวชน

รางวลัแว่นแก้ว ปีพ.ศ.2552 ประเภทนวนิยาย”  มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรม
เยาวชนท่ีได้รับรางวลัแว่นแก้ว ประจ าปี พ.ศ.2552 เร่ืองฃวดฅนอยู่หนใด  บ้านต่างสายเลือด        
การกลบัมาของดาวหางดวงเจ็ด  และหมีพิทกัษฝั์น  ในดา้นเน้ือเร่ือง  แนวคิด  กลวิธีการประพนัธ์  
และคุณค่า  ผลการศึกษาพบว่า ในด้านเน้ือเร่ืองผูแ้ต่งน าเสนอเน้ือเร่ือง 2 ลักษณะคือ เน้ือเร่ือง
เก่ียวกบัการผจญภยัในโลกสมมุติ  และเน้ือเร่ืองผจญภยัในโลกแห่งความเป็นจริง  มุ่งเสนอแนวคิด
เก่ียวกบัการมองชีวติ  แนวคิดเก่ียวกบัครอบครัว  และแนวคิดเร่ืองมิตรภาพ  ดว้ยกลวธีิการประพนัธ์ 
ทั้งในดา้นตวัละคร การเล่าเร่ือง การน าเสนอเร่ือง และการใช้ภาษา ท่ีมีศิลปะพอควร  สามารถส่ือ
ความหมายให้แก่ผูอ่้านท่ีเป็นเยาวชนไดค้่อนขา้งดี  ส่วนในด้านคุณค่า  พบว่ามี 3 ดา้น คือ คุณค่า
ดา้นความรู้ คุณค่าทางอารมณ์ และคุณค่าทางจริยธรรม 
 
 วชิราภรณ์  สุวรรณวรางกูร (2554)  เขียนสารนิพนธ์เร่ือง “การวเิคราะห์วรรณกรรมเยาวชน
รางวลัแว่นแกว้ประเภทสารคดี พ.ศ. 2546 – 2552”  มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาเน้ือหาและกลวิธีการ
เขียน  การใชภ้าษา  และคุณค่าในวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแวน่แกว้  ประเภทสารคดีอตัชีวประวติั  
พ.ศ.2546-2552  จ  านวน 5 เล่ม  ผลการศึกษาพบวา่วรรณกรรมเยาวชนรางวลัแวน่แกว้ ประเภทสาร
คดีอตัชีวประวติัทั้ง 5 เล่ม  มีวตัถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตของผูแ้ต่ง ตลอดจนวิถี
ชีวิต วฒันธรรมและประเพณีในทอ้งถ่ิน  ไดแ้ก่เร่ือง  วนัวารของแม่  เม่ือยายอายุเท่าหนู  และบา้น
ชายทุ่ง  และมีวตัถุประสงคเ์พื่อถ่ายทอดความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในเร่ืองของการเป็น
นกัเล่นเปียโนและนกัวิง่ ในเร่ืองนั้นเพียงอยา่งเดียว ไดแ้ก่เร่ือง ศิลปินวยัใส และไต่ฝุ่ น ส่วนเน้ือหา
ของวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแวน่แกว้ ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัทั้ง 5 เล่ม  กล่าวถึงความรู้ดา้น
ดนตรีและกรีฑา  ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ี การศึกษา วิถีชีวิตความเป็นอยู ่ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ความเช่ือ การเกษตร การแสดงและการละเล่น ความรู้ทางพฤกษศาสตร์ ความรู้เก่ียวกบัสัตว ์ความรู้
เก่ียวกับภาษา และการแสดงทรรศนะหรือความคิดเห็น ด้านกลวิธีการเขียนวรรณกรรมเยาวชน
รางวลัแว่นแก้ว ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัทั้ง 5 เล่มพบว่า มีการตั้งช่ือเร่ือง การเปิดเร่ือง การ
เสนอเร่ือง การปิดเร่ือง และศิลปะการจดัรูปเล่ม และดา้นกลวิธีการใชภ้าษาในวรรณกรรมเยาวชน
รางว ัลแว่นแก้ว ประเภทสารคดีอัตชีวประวัติทั้ ง 5 เล่มพบว่ามีการใช้ค  าและส านวนไทย                 
ใช้ภาพพจน์แบบอุปมาเป็นส่วนใหญ่  ใช้โวหารแบบบรรยายโวหาร อธิบายโวหาร สาธกโวหาร 
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และพรรณนาโวหารในการเล่าเร่ือง โดยใช้บรรยายโวหารเป็นหลกั มีการใช้ภาษาระดบัทางการ    
ก่ึงทางการ และภาษาระดบัสนทนา โดยใช้ภาษาระดบัก่ึงทางการและระดบัสนทนาเป็นส่วนใหญ่   
คุณค่าท่ีไดรั้บจากวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัทั้ง 5 เล่ม  มี 3 
ประการ คือ คุณค่าดา้นการใหค้วามรู้ คุณค่าดา้นการใหค้วามบนัเทิง และคุณค่าดา้นการใหแ้ง่คิด 
 

จากการส ารวจและศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องข้างต้นพบว่ายงัไม่มีงานศึกษา
วรรณกรรมเยาวชนท่ีไดรั้บรางวลัแวน่แกว้ ประเภทนวนิยาย พ.ศ.2553-2556  ผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะ
ศึกษาวรรณกรรมเยาวชนท่ีไดรั้บรางวลัแวน่แกว้ ประเภทนวนิยาย พ.ศ.2553-2556  ในดา้นเน้ือเร่ือง
และแนวคิด  ด้านคุณค่า  และด้านกลวิธีการประพันธ์ของวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแก้ว
ประเภทนวนิยาย พ.ศ.2553- 2556 



 

บทที ่2 
เน้ือเร่ืองและแนวคดิของวรรณกรรมเยาวชนทีไ่ด้รับรางวลัแว่นแก้ว 

 
วรรณกรรมเยาวชน เป็นหนังสือท่ีจดัท าข้ึนเพื่อให้เยาวชนได้ใช้อ่าน ฟัง และเรียนรู้ด้วย

เน้ือหาสาระท่ีมุ่งให้ความรู้ ความคิด ส่งเสริมจินตนาการ ทั้งในดา้นเน้ือเร่ือง แนวคิด ตวัละคร หรือ
ฉาก  ในบทน้ีน้ีผูศึ้กษาจะวิเคราะห์วรรณกรรมเยาวชนท่ีได้รับรางวลัแว่นแก้ว พ.ศ.2553 - 2556  
ดา้นเน้ือเร่ืองและแนวคิด 
 
 2.1 การวเิคราะห์เน้ือเร่ือง 
 เน้ือเร่ืองเป็นการเล่าเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนตามล าดบัเวลาวา่ อะไรเกิดก่อน อะไรเกิดหลงั แมว้า่
เร่ืองราวท่ีปรากฏในนวนิยายนั้น ผูแ้ต่งมิไดก้ล่าวอยา่งตรงไปตรงมาก็ตาม คนอ่านเน้ือเร่ือง เพื่อให้รู้
ว่าเกิดอะไรข้ึนและอะไรจะเกิดข้ึนอีกต่อไป (ศศิธร รัชนี ณ อยุธยา 2522 : 26) เน้ือเร่ืองจึงเป็น
เหตุการณ์ต่าง ๆ หลายเหตุการณ์ท่ีผูแ้ต่งน ามาแต่งใหเ้ป็นเร่ืองราวต่อเน่ืองกนัตั้งแต่ตน้จนจบ โดยให้
รายละเอียดตามท่ีผูแ้ต่งเลือกแลว้ (บุญเหลือ  เทพยสุวรรณ 2511 : 100) 
 
 วินิตา ดิถียนต์ (2530 : 14) ยงักล่าวอีกว่า เน้ือเร่ืองเป็นเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นจนจบในเร่ือง  
นั้น ๆ ผูแ้ต่งจะเป็นผูบ้รรยายเหตุการณ์เหล่านั้นโดยละเอียดเพื่อให้ผูอ่้านเขา้ใจว่าเกิดอะไรข้ึนใน
เร่ืองตั้งแต่ตน้จนจบ 
 
 เม่ือพิจารณาเน้ือเร่ืองของนวนิยายไทยแลว้จดัจ าแนกออกตามวิธีจ  าแนกประเภทนวนิยาย
ตามเน้ือเร่ืองอาจแบ่งไดเ้ป็น 11 ประเภท ดงัน้ี (สุพรรณี วราทร 2475 : 14-19) 
 

1. นวนิยายรัก 
2. นวนิยายสะทอ้นสังคม 
3. นวนิยายแสดงขอ้คิดหรือปัญหา 
4. นวนิยายชีวติโลดโผน 
5. อาชญนิยาย 
6. นวนิยายผจญภยั 
7. หสันิยาย 
8. นวนิยายอิงประวติัศาสตร์ 
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9. นวนิยายการเมือง 
10. นวนิยายอิงพุทธศาสนา 
11. นวนิยายเชิงวทิยาศาสตร์ 

 
หากใช้เกณฑ์ของ สุพรรณี  วราทร วิเคราะห์เน้ือเร่ืองของวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่น

แก้วประเภทนวนิยายทั้ง 4 เร่ือง ล้วนแล้วแต่มีเน้ือเร่ืองเก่ียวกบัการผจญภยัทั้งส้ิน  ทั้งน้ีนวนิยาย
ผจญภยัเป็นนวนิยายท่ีมีเหตุการณ์เส่ียงอนัตราย ซ่ึงบางคร้ังอาจเป็นเหตุการณ์ท่ีมหัศจรรยเ์หนือ
ธรรมชาติ อนัเกิดจากจินตนาการของผูแ้ต่ง นอกจากน้ีตอ้งมีการต่อสู้ และเหตุการณ์ร้ายแรงต่าง ๆ 
ซ่ึงตวัเอกของเร่ืองตอ้งเผชิญ แต่ในท่ีสุดก็จะคล่ีคลายไปในทางท่ีดี (สุพรรณี วราทร , 2475 : 16-17)  
เม่ือพิจารณาเน้ือเร่ืองของวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแวน่แกว้   ประเภทนวนิยาย  ปี พ.ศ.2553-2556      
มีเน้ือเร่ืองผจญภยัใน 2 ลักษณะ ได้แก่  เน้ือเร่ืองเก่ียวกับการผจญภยัในโลกแห่งความจริง และ    
เน้ือเร่ืองเก่ียวกบัการผจญภยัในโลกสมมุติ 
 

การผจญภยั หมายถึง การต่อสู้กบัอนัตราย  เร่ืองราวการผจญภยัในวรรณกรรมเยาวชน
รางวลัแว่นแกว้ ประเภทนวนิยาย  เป็นวรรณกรรมท่ีเต็มไปดว้ยเหตุการณ์และเร่ืองราวท่ีน่าสนใจ  
ท าให้ผูอ่้านอ่านแลว้รู้สึกแปลกประหลาดใจไดห้ลากหลายรูปแบบ  ซ่ึงผูเ้ขียนสร้างข้ึนให้ผูอ่้านได้
เผชิญกบัเหตุการณ์และเร่ืองราวต่าง ๆ ไปพร้อมกบัตวัละคร โดยตวัละครแต่ละตวัจะมีบทบาท
หนา้ท่ี  อุปนิสัยใจคอท่ีแตกต่างกนัออกไป   ฉาก  สถานท่ี  เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในเร่ืองลว้นแต่
มีอยู่จริง เพราะเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีต  เร่ืองราวในวรรณกรรมเยาวชนท่ีมีเน้ือหา
เก่ียวกบัการผจญภยัในโลกแห่งความจริงเป็นเร่ืองท่ีใหค้วามสนุกสนาน น่าต่ืนเตน้ และท าให้ผูอ่้าน
เกิดจินตนาการ เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค ์และใหข้อ้คิดกบัผูอ่้าน   
 
 เม่ือพิจารณาวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแก้วทั้ง 4 เร่ืองแล้วพบว่ามีเน้ือเร่ืองเก่ียวกับ   
การผจญภยั  ดงัน้ี 

 2.1.1 เน้ือเร่ืองเกีย่วกบัการผจญภัยในโลกแห่งความจริง 
โลกแห่งความจริง คือ โลกท่ีมีความเป็นไปไดใ้นชีวิตจริง  เป็นโลกของมนุษยเ์ราท่ีใชชี้วิต

อยู่จริง ตัวละคร ฉาก บรรยากาศ  ในวรรณกรรมเป็นส่ิงท่ีมนุษย์สามัญท่ีอาศัยบนโลกใบน้ีมี
พฤติกรรมและความคิดตามแบบสังคมจริง  นวนิยายเยาวชนท่ีไดรั้บรางวลัแว่นแก้วท่ีมีเน้ือเร่ือง
แนวน้ีมีทั้งหมด 3 เร่ือง ไดแ้ก่   
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1.  เร่ืองโรงเรียนริมทะเล (พ.ศ.2553)  ของ  สาคร  พูลสุข   
2.  เร่ืองตามหาโจตัน (พ.ศ.2554)   ของ  คามิน  คมนีย ์  
3.  เร่ืองเอ้อระเหยลอยคอ (พ.ศ.2555)  ของ  จนัทรา  รัศมีทอง   
 
2.1.1.1  เร่ืองโรงเรียนริมทะเล  
โรงเรียนริมทะเล   เป็นเร่ืองราวเก่ียวกับกลุ่มชาติพันธ์ุชาวเล  ซ่ึงกลุ่มชาติพันธ์ุชาวเล         

เป็นชนเผ่าพื้นเมืองดั้ งเดิมของชายฝ่ังทะเลอันดามนัท่ีอาศัยและท ามาหากินกับทะเลอนัดามัน         
มาช้านาน  จากงานศึกษาวิจยัของนักวิชาการหลายท่านพบว่า กลุ่มชาติพนัธ์ุชาวเลเป็นกลุ่มท่ีมี      
วิถีชีวิตท่ีเรียบง่าย หากินอยู่กบัธรรมชาติ  มีบุคลิกลกัษณะรักอิสระ สันโดษ ประนีประนอมสูง  
เคารพธรรมชาติ  บูชาส่ิงศักด์ิสิทธ์ิและบรรพบุรุษ  แต่ยงัขาดความรู้ความเข้าใจในสิทธิ และ          
ไม่เขา้ถึงขอ้มูลความรู้ทางกฎหมายมกัจะถูกเอาเปรียบจากคนอ่ืน ๆ นฤมล อรุโณทยั  เป็นนกัวิจยัใน
สถาบนัวิจยัสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุว่า “ชาวเลเป็นกลุ่มเปราะบาง ท่ีสังคมจะต้อง
ปกป้องดูแล”  
    กลุ่มชาติพนัธ์ุชาวเลมีปัญหาเหมือนกับชนเผ่าพื้นเมืองในพื้นท่ีอ่ืน ๆ ของประเทศไทย 
กล่าวคือไดรั้บผลกระทบจากการพฒันาสมยัใหม่ท่ีไม่สมดุล จึงส่งผลกระทบต่อวิถีชาวเลเป็นอยา่ง
ยิ่งโดยเฉพาะในด้านการศึกษา  เยาวชนไทยท่ีอาศยัอยู่ทางแถบชายฝ่ังทะเลจะใช้ชีวิตการเรียน      
การสอนแตกต่างจากคนในพื้นท่ีอ่ืน ๆ อย่างส้ินเชิง เน่ืองจากโรงเรียนท่ีติดอยู่ริมทะเล ครูผูส้อน
มกัจะสั่งสอนและปลูกฝังในเร่ืองของคุณธรรมจริยธรรม การท ามาหากิน และการส านึกรักบา้นเกิด
มากกวา่ดา้นวิชาการเหมือนการศึกษาของโรงเรียนในภูมิภาคอ่ืน ดงัเห็นไดจ้ากวรรณกรรมเยาวชน
เร่ือง “โรงเรียนริมทะเล” ดงัน้ี 
 

1. วิถีชีวิตคนริมทะเล  ในเร่ืองโรงเรียนริมทะเลแสดงให้ผูอ่้านเห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ท่ี
เรียบง่าย  เป็นการใช้ชีวิตท่ีหาอาหารจากทะเลมาเล้ียงชีพ  ไม่ได้ใช้เงินซ้ืออาหาร  เพราะผูค้นจะ
ประกอบอาชีพประมง  การเดินทางโดยใชเ้รือ หรือแมก้ระทัง่การคลอดลูกก็ยงัใชก้ารคลอดลูกแบบ
เรียบง่ายคือ การท าคลอดโดยหมอต าแย  ซ่ึงในความเป็นจริงของผูค้นท่ีอาศยัอยู่ริมทะเลนั้นก็ใช้
ชีวิตความเป็นอยูเ่ช่นเดียวกบัในเร่ืองโรงเรียนริมทะเล เพราะเหตุการณ์ในเร่ืองโรงเรียนริมทะเลนั้น
เป็นเหตุการณ์จริงท่ีเกิดข้ึนในวิถีชีวิตของคนริมทะเล ไม่วา่จะเป็นการประกอบอาชีพ การเดินทาง 
อยา่งไรก็ตาม  สภาพชีวิตของชาวเลในเร่ืองโรงเรียนริมทะเลก็มีการเปล่ียนแปลงไปก็คือ จะมีความ
สะดวกสบายท่ีเพิ่มข้ึน ได้แก่  การเดินทางท่ีหลากหลาย  มีการใช้รถยนต์ รถจกัรยานยนต์ หรือ
การแพทยท่ี์ทนัสมยัข้ึน มีโรงพยาบาลส าหรับรักษาผูป่้วย  มีหมอไวค้อยท าคลอดและรักษาพยาบาล
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ผูป่้วย  ซ่ึงเหตุการณ์ดงักล่าวเหล่าน้ีไม่ไดท้  าให้คนในหมู่บา้นเกิดความปล้ืมปีติดีใจ แต่กลบัน าความ
เศร้าโศกเสียใจมาให ้ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

“ทุกเย็นหลังจากเลิกเรียน  พวกเรามักจะมายืนออกันท่ีหน้า
โรงเรียนเพ่ือดูความเปลี่ยนแปลงท่ีก าลังจะเกิดขึน้  และเข้ามากลืนกิน
ความรู้สึกบางอย่างของพวกเราให้เหือดหายไป 

ผม  ไตรรงค์  และมะเขือข้อยก าลังยืนอยู่บริเวณหน้าโรงเรียน  
ซ่ึงตอนนีไ้ด้กลายเป็นแนวถนนโดยมีซากต้นสนทะเลซ้อนทับกันอยู่ข้าง
ทาง  ต้นสนทะเลท่ีพวกเราเคยจับจองของใครของมันกลายเป็นเพียงเศษ
ซากท่ีไร้ประโยชน์  ยางสนสีแดงเกาะเป็นเกลด็อยู่ ตามรอยแผลของเนือ้
ไม้  มองดูคล้ายรอยแผลของใครสักคน 

“เสร็จกัน  ต้นสนของฉัน”  ไตรรงค์พูดขึน้  น า้เสียงของเขาฟัง
ดูเศร้าชอบกล 

“ของฉันกเ็หมือนกัน”  มะเขือข้อยเสริม น า้เสียงไม่แตกต่างไป
จากไตรรงค์เท่าไรนัก  

“ต่อไปก็ไม่เหลือของใครสักคน  ถนนน่ีเข้ามาท าไมนะ”       
ผมร าพึง 

“เพ่ือความเจริญไง”  ไตรรงค์ว่า 
“ความเจริญเข้ามา  ต้นสนและเรือโชคหายไป”  ผมร าพึง 
ไตรรงค์  ถึงแม้จะดูเศร้าแต่ก็ยังคงแสดงถึงความเป็นผู้รอบรู้  

เขาเล่าเร่ืองท่ีได้ฟังมาจากใครคนหน่ึงให้ฟัง 
“เขาว่ากันว่าเม่ือถนนลาดยางเรียบร้อย  ไฟฟ้ากจ็ะเข้ามา  รถ

ประจ าทางกจ็ะเข้ามา  เรือในทะเลหลวงทะเลในกจ็ะหายไป  คนบ้านเรา
จะสบายขึน้” 

“รวมท้ังเศร้ามากขึน้ด้วย”  มะเขือข้อยพูด 
“ท าไมเศร้ามาก”  ผมถาม 
“แพะของฉันจะหาหญ้าท่ีไหนกิน  หญ้ามันไม่หายไปกับความ

เจริญเสียหมดหรือ” 
 

(โรงเรียนริมทะเล , 2553 : 115-117) 
 

สภาพวิถีชีวิตของคนริมทะเลในเร่ืองโรงเรียนริมทะเล เป็นสภาพวิถีชีวิตของคนในสภาพ
สังคมจริง  ผูอ่้านจะรับรู้และเขา้ใจสังคมริมทะเลไดง่้าย  เพราะไม่ใช่ส่ิงท่ีอยูใ่นจินตนาการ 
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2. โรงเรียนที่ตั้ งอยู่ริมทะเล  ลักษณะโรงเรียนท่ีปรากฏใน เร่ืองโรงเรียนทะเลนั้ นจะมี
ลกัษณะการก่อสร้างอาคารท่ีเรียบง่าย เป็นอาคารไมช้ั้นเดียวยกสูง หลงัคามุงดว้ยกระเบ้ืองโบราณ
เก่า ๆ ตั้งอยู่บนชายหาดริมทะเล  การจดัการเรียนการสอนส่วนใหญ่จะสอนเก่ียวกบัการใช้ชีวิต     
ส่ือท่ีใช้ในการสอนก็คือส่ิงท่ีอยูใ่กลต้วั  ไม่วา่จะเป็นหาดทราย สัตวท์ะเล  หรือทอ้งทะเล สอนการ
ด ารงชีวิต  การประกอบอาชีพ  นักเรียนท่ีเรียนจบส่วนใหญ่จะไปช่วยครอบครัวประกอบอาชีพ  
การประมง  ดงัตวัอย่างน้ีท่ีกล่าวถึงลกัษณะของโรงเรียนริมทะเลท่ีประกอบด้วยอาคารสร้างข้ึน
อยา่งง่าย  ดงัเน้ือความต่อไปน้ี 
 

“หลังคาโรงเรียนมุงด้วยกระเบือ้งโบราณสีเทา ครูใหญ่มักจะ
เล่าให้พวกเราฟังว่าท่านเป็นคนไปซ้ือมันมาจากเกาะยอ จังหวัดสงขลา 
มนัเป็นกระเบือ้งท่ีชาวจีนฮกเกีย้นเป็นผู้ผลิตขึน้มา ...” 

(โรงเรียนริมทะเล , 2553 : 20) 
 นอกจากน้ียงัมีเน้ือความท่ีกล่าวถึงวิธีการเรียนของนกัเรียนริมทะเลวา่ใชส้ภาพภูมิประเทศ
จริงในการเรียนรู้  ดงัเน้ือความต่อไปน้ี 
 

“ท่ีโรงเรียนของผมไม่มีบ่ายอันอบอ้าว ไม่มีวันท่ีอากาศมืดมัว
ซึมเซา  มีแต่ความสดกระจ่างของผืนน ้ากับขอบฟ้าท่ีครูภูมิศาสตร์ใช้
พิสูจน์ว่าโลกกลมด้วยการตั้งข้อสังเกตเม่ือมีเรืออวนลากว่ิงเข้าหาฝ่ัง 
พวกเราจะเห็นเสากระโดงเรือก่อนส่วนอ่ืน  โรงเรียนของเราตั้งอยู่ ริม
ทะเล  พนันกันได้เลยว่าไม่มีนักเรียนท่ีไหนจะรู้เร่ืองลมบกลมทะเล
เท่ากับพวกเรา  น่ียังไม่นับรวมถึงเร่ืองปูลม  แมงกะพรุน  ซากไข่หมึก 
สาหร่ายทะเล  ดาวทะเล  หนอนทะเล  ปลิงทะเล  ฝูงโลมา  ฉลามใบ้ 
และการประกบคู่กันของปลากระเบนตัวผู้ กับตัวเมีย  โรงเรียนของเรา
ตั้งอยู่ ภายใต้ร่มเงาของแนวต้นสนทะเล ซ่ึงมี เสียงซู่ ซ่าดังแว่วอยู่
ตลอดเวลาเพราะมีลมพัดผ่าน  บางคร้ังหากมาจากมองมาท่ีไกล ๆ กจ็ะ
เห็นยอดสนส่ายระบ าอยู่ ท่ามกลางสายลม  พวกลูกเรือตังเกบอกว่า
โรงเรียนของเราเหมือนปราสาท  ยอดสนทะเลแหลม ๆ เสียดขึน้ไปใน
อากาศเหมือนยอดปราสาท” 

           (โรงเรียนริมทะเล , 2553 : 19) 
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สภาพโรงเรียนท่ีตั้งอยูริ่มทะเลในเร่ืองโรงเรียนริมทะเล เป็นสภาพโรงเรียนท่ีเรียบง่าย  และ
มีอยูจ่ริงในสังคมไทย  ซ่ึงสภาพเช่นน้ีอาจจะเป็นส่ิงท่ีหาดูไดย้ากในปัจจุบนั  เน่ืองจากความเจริญท่ี
เขา้มายงัหมู่บา้นริมทะเล  ผูอ่้านจะรับรู้และเขา้ใจโรงเรียนท่ีตั้งอยูริ่มทะเลไดง่้ายข้ึน  เพราะสภาพ
เช่นน้ีเป็นส่ิงท่ีมีอยูจ่ริง  ไม่ใช่ส่ิงท่ีอยูใ่นจินตนาการ 
 

2.1.1.2  เร่ืองตามหาโจตัน  
เร่ืองตามหาโจตันเป็นการผจญภยัของเด็กชายช่ือ “โจตนั” ท่ีตอ้งการตามหาพ่อชาวพม่า  

เส้นทางการเดินทางตามหาพ่อเป็นสถานท่ีท่ีมีอยู่จริงในสังคม  นอกจากน้ี เร่ืองตามหาโจตนัยงัมี
ลกัษณะคลา้ยกบัข่าวท่ีโด่งดงัในปี พ.ศ.2553  คือเร่ืองราวของเด็กชายเคอิโงะ ซาโต  ท่ีตามหาพ่อ
ชาวญ่ีปุ่น  ทั้ งน้ีส่ือแขนงต่าง ๆ ให้ความสนใจอย่างมาก  โดยส่ือไทยรัฐออนไลน์  เม่ือวนัท่ี 12 
ตุลาคม พ.ศ.2552  ลงข่าวไวว้า่ 
 

“ ย้อนไปเม่ือหลายเดือนก่อน เราได้รู้จัก เดก็ชาย เคอิโงะ ซาโต 
เดก็น้อยลกูคร่ึงไทย-ญี่ปุ่น วัย 9 ขวบ ท่ีเดินถือรูปพ่อชาวญ่ีปุ่น นาม คัทซู
มิ ซาโต ถามหาจากนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ท่ีมาเท่ียวในวัดท่าหลวง 
พระอารามหลวง จังหวัดพิจิตร ว่าเคยพบหน้าบ้างหรือไม่ เป็นประจ า 
ทุก ๆ วัน จนกลายเป็นภาพท่ีน่าสงสารและเวทนาแก่ผู้ ท่ีพบเห็น 
           ความน่าสงสารและความพยายามของ เคอิโงะ ซาโต ร้อนถึง
ส่ือมวลชนต้องออกมาประโคมข่าว พาดหัวใหญ่ลงหนังสือพิมพ์นาน
เป็นสัปดาห์ รวมท้ังพาตัว เคอิโงะ ไปสัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน์
มากมาย แม้กระท่ังส่ือมวลชนของญี่ปุ่นเองท่ีทราบเร่ือง ก็บินตรงมา
ท าสกู๊ป เพ่ือช่วยตามหานายคัทซูมิ ซาโต พ่อของเคอิโงะให้ด้วย   
           จนกระท่ังเร่ืองราวของ เคอิโงะ รับรู้ไปถึงหน่วยงานต่าง ๆ 
รวมท้ังผู้ ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ท่ีได้ลงค าส่ังเด้งฟ้าผ่าผู้อ  านวยการส านักงาน
พัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร  ท่ีเพิกเฉยไม่สนใจ
ช่วยเหลือเคอิโงะ ท้ังท่ีรู้เร่ืองนีม้านานกว่า 1 ปี 
 เร่ืองราวของน้องเคอิโงะ กลายเป็นข่าวดังรอบสัปดาห์  จน
ความทราบถึงสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จึงทรงมีพระราช
เสาวนีย์รับส่ังให้ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ทีขะระราชเลขานุการในพระองค์ 
สอบถามความคืบหน้าการติดตามหาพ่อของ เคอิโงะ รวมท้ังให้การ
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ช่วยเหลือด้วยความห่วงใย น ามาซ่ึงความปลาบปลืม้ปิติสู่ครอบครัวของ 
เคอิโงะ เป็นล้นพ้น" 

 
ในเร่ืองตามหาโจตัน ผูเ้ขียนก าหนดให้ตวัละครโจตนั ตามหาพ่อในส่ือต่าง ๆ เหมือนกบั 

เคอิโงะ คือตอ้งการสืบหาความจริงเก่ียวกบัครอบครัวของโจตนั  โดยบุคคลปริศนาท่ีท าให้เร่ือง
ด าเนินไปอยา่งน่าต่ืนเตน้ก็คือ พอ่ของโจตนัซ่ึงเป็นชาวพม่า  ผูแ้ต่งสร้างเร่ืองใหผู้อ่้านไดติ้ดตามการ
สืบสวนและร่วมตามหาความจริงไปพร้อมกบัตวัละครเอกของเร่ือง โดยมีการวางเหตุการณ์ในเร่ือง 
สร้างเง่ือนไขการให้เบาะแสแต่ละสถานการณ์  ชวนต่ืนเตน้เร้าใจ ชวนติดตามว่าตวัละครเอกจะ
ประสบความส าเร็จในส่ิงท่ีตามหาหรือไม่  ท าให้เกิดความน่าติดตามตั้งแต่ตน้จนจบเร่ือง  ซ่ึงเป็น
ความสนุกของเร่ืองในแนวสืบสวน  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 

“เท่ียวบินกรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง  คร้ังนีเ้ป็นเท่ียวตอนเยน็  เม่ือไป
ถึงในเมืองก็ค า่พอดี  อาตุนตุนพาไปโรงแรมเลก็ ๆ ราคาถูกเจ้าประจ า
ของเขา  กลางคืนชวนผมออกไปน่ังร้านน า้ชาริมถนน 

ท าตัวให้กลมกลืนกับชาวพม่า –อาตุนตนุพูด  คงลืมไปว่าตัวเอง
น้ันกลมกลืนอยู่แล้วโดยไม่ต้องใช้ความพยายาม  ส่วนผมอย่างน้อยก็
เป็นพม่าคร่ึงหน่ึงโดยสายเลือด… 

อาตุนตุนได้ล่าม  คนขับรถ  และไกด์เป็นคนคนเดียวกัน  ตาม
แบบท่ีเคยใช้บริการหม่องเมียวในมัณฑะเลย์  เขามีรถแท็กซ่ี  พาเราออก
จากย่างกุ้ งหลังมือ้เท่ียง  มุ่งทิศตะวันออกเฉียงใต้  โขยกเขยกกระชาก
กระช้ันตามถนนสไตล์พม่าพักใหญ่  ข้ามสะพานท่ียาวท่ีสุดของประเทศ  
ซ่ึงคร่อมแม่น ้าบะโกตรงใกล้ปากอ่าวมะตะบัน  ซ่ึงสะพานย่างกุ้ ง –    
ตันยิน อาตุนตุนเพ่ิมความรู้ให้ว่าตันยินเป็นเมืองท่าส าคัญในการติดต่อ
กับต่างประเทศมาแต่ไหนแต่ไร  ปัจจุบันยังเป็นท่ีตั้งมหาวิทยาลัยช่ือดัง
อีกหลายแห่ง  เขาว่ารัฐบาลเผดจ็การใช้เล่ห์สร้างมหาวิทยาลัยพวกนีใ้ห้
ห่างจากย่างกุ้งออกมาหน่อย  เวลาท่ีนักศึกษาก่อหวอดประท้วงจะได้ไม่
สะดวกนัก 

… 
“พ่ออยู่ไหนครับ”  ผมถามอาตุนตุน  เขายิม้แต่ยังสับสนกับ

ข้อมลูบางอย่าง 
“เหมือนว่าเขาจะออกมาจากคุกแล้วสักสามปีก่อน” 
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“ฮ้า  เจ๋งเลย”  ผมแทบกระโดด   “แล้วตอนนีพ่้ออยู่ ท่ีไหนล่ะ
ครับ” 

ผมสอบถามท้ังล่ามท้ังอาตนุตนุเป็นภาษาอังกฤษ  อยากให้ตอบ
เป็นว่า  ไปท าธุระใกล้ ๆ นีแ้หละ  เยน็นีค้งกลับ  แต่ภาพบ้านร้างท่ีผม
เห็นเม่ือครู่ท าให้ผมนุกเอะใจและชวนหดหู่เช่นกัน  หรือผมควรเตรียม
ใจรับฟังข่าวท่ีชวนเศร้า  เสียงสนทนารอบตัวมีภาษาอังกฤษอยู่ บ้าง
ระหว่างอาตุนตุนกับล่าม  แต่ถูกกลบด้วยภาษาพม่าของคนรอบตัวเสีย
มากกว่า” 

        (ตามหาโจตัน , 2554 : 125-127) 
 

2.1.1.3  เร่ืองเอ้อระเหยลอยคอ   
เร่ืองเอ้อระเหยลอยคอ  เป็นนวนิยายท่ีว่าดว้ยความพยายามของผูใ้หญ่ท่ีให้คนรุ่นใหม่รู้จกั

และรักเพลงพื้นบา้นของไทย  ซ่ึงในปัจจุบนัตกอยูใ่นสภาวะท่ีลืมเลือนวฒันธรรมของไทยแทบหมด
ส้ินแล้ว  ผูแ้ต่งสร้างตวัละครเอกให้ประสบเหตุอุทกภยั  ซ่ึงคล้ายคลึงกับเหตุการณ์อุทกภยัใน
ประเทศไทยเม่ือปี พ.ศ.2554 หรือท่ีเรียกกนัวา่ “มหาอุทกภยั” เป็นอุทกภยัรุนแรงท่ีส่งผลกระทบต่อ
บริเวณลุ่มแม่น ้ าเจา้พระยาและลุ่มน ้ าโขง เร่ิมตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม และส้ินสุดลงเม่ือวนัท่ี 16 
มกราคม พ.ศ.2555 มีราษฎรได้รับผลกระทบกว่า 12.8 ล้านคน ธนาคารโลกประมวลค่าความ
เสียหายสูงถึง 1.44 ลา้นลา้นบาท เม่ือเดือนธนัวาคม พ.ศ.2554  และจดัให้เป็นภยัพิบติัคร้ังท่ีมีมูลค่า
ความเสียหายมากท่ีสุดเป็นอนัดบัส่ีของโลก อุทกภยัดงักล่าวท าให้ดินกวา่ 150 ลา้นไร่ ซ่ึงในจ านวน
น้ีเป็นทั้งพื้นท่ีเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมใน 65 จงัหวดั 684 อ าเภอ ราษฎรไดรั้บความเดือดร้อน 
4,086,138 ครัวเรือน  13,595,192 คน บา้นเรือนท่ีเสียหายทั้งหลงัจ านวน 2,329 หลงั  อุทกภยัคร้ังน้ี
ถูกกล่าวขานว่าเป็น “อุทกภัยคร้ังร้ายแรงท่ีสุดทั้ งในแง่ของปริมาณน ้ าและจ านวนผู ้ได้รับ
ผลกระทบ” 

วิถีชีวิตของคนในเร่ืองเอ้อระเหยลอยคอนั้นเป็นการน าเสนอเร่ืองราวท่ีประเทศไทยได้
ประสบกบัภยัพิบติัอนัใหญ่หลวงนัน่ก็คือ เกิดอุทกภยัคร้ังยิ่งใหญ่ ผูเ้ขียนจึงผูกความคิดเร่ืองน ้ าท่วม
เขา้กบัเพลงพื้นบา้น  เพราะในสังคมสมยัใหม่ท่ีเยาวชนสนใจแต่การเล่นเกมคอมพิวเตอร์  ผูแ้ต่งผูก
โยงเร่ืองราวให้เยาวชนท่ีติดเกมคอมพิวเตอร์หนัมาช่ืนชอบและหลงรักในเพลงพื้นบา้น ผูแ้ต่งสร้าง
ตวัละครวยัรุ่นสมยัใหม่ในแบบณฐัดนยัข้ึนมา  ตวัละครเอกของเร่ืองไม่ชอบเพลงพื้นบา้น  แต่ถูกแม่
บงัคบัให้แต่งกลอน  เป็นการท าโทษเน่ืองจากการเล่นเกม  ตวัละครมีความเป็นตวัของตวัเองซ่ึง
คล้ายกบัลกัษณะของเยาวชนไทยในปัจจุบนั  ผูเ้ขียนใช้วิธีเล่าเร่ืองด้วยสรรพนามบุรุษท่ี ๑  ผ่าน   
ณัฐดนัยท าให้ผูอ่้านเข้าใจวยัรุ่นมากข้ึน  และยงัสามารถพฒันาตวัละครเอกจากท่ีไม่รัก ไม่ชอบ      



  25 

ไม่สนใจ และเกลียดตวัละครท่ีเป็นผูรู้้และเป็นผูส้ร้างสรรค์เพลงพื้นบา้น มาสู่ความรักและความ
สนใจเพลงพื้นบ้าน และรักตัวผูส้ร้างสรรค์ได้ในท่ีสุด  ทั้ งน้ีในความเป็นจริงก็คือ ผูแ้ต่งเขียน
เร่ืองราวให้เขา้กบัยุคสมยั ทนัเหตุการณ์ ท าให้เยาวชนผูอ่้านเร่ืองเอ้อระเหยลอยคอ รู้สึกว่าตนเอง  
เป็นส่วนหน่ึงของเร่ืองราวทั้ งหมด และหันกลับมาหลงรักเพลงพื้นบ้านและการแต่งกลอน
เช่นเดียวกบัตวัละครในเร่ือง ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 

“...ผมจะไปเท่ียวเมืองนอกนะครับน า้อยากท่วมกท่็วมไป 
ป้าทิพย์เงยหน้าขึน้ส่งยิม้เหนือจานผัก ส่วนตาธงยังร้องเพลง

เสียดสีผมเหมือนเดิม  แต่ผมไม่สนใจเพราะจะรีบขึน้ไปถามแม่  ได้ยิน
เสียงแว่วๆ 

...อยากไปเท่ียวเมืองฝร่ัง อยากจะน่ังเรือบินล าใหญ่ เฮ้ เอ้า เฮ้ เฮ้ 
...  เตรียมรองเท้ากระเป๋าเสื้อผ้า แต่ไม่รู้ว่าไปวันไหน เฮ้ เอ้า เฮ้ เฮ้ ...” 

ลูกต้องอพยพไปอยู่ นครนายกช่ัวคราว แม่พูดเสียงเครียด 
หลงัจากผมรบเร้าถามเร่ืองการไปเท่ียว 

อะไรนะครับ...  ผมใจหาบวูบวาบกับก าลงัน่ังเคร่ืองบินปีกขาด 
น า้ท่วมบ้านเราแน่  ลกูต้องไปอยู่รีสอร์ตเพ่ือความปลอดภัย ...” 

        (เอ้อระเหยลอยคอ , 2555  : 19) 
 

จากขอ้ความขา้งตน้จะเห็นไดว้่าวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภทนวนิยาย ท่ีมี
เน้ือเร่ืองเก่ียวกบัการผจญภยัในโลกแห่งความจริงนั้นเป็นการผจญภยัทั้งท่ีมีการเดินทางออกนอก
พื้นท่ี  และการต่อสู้เรียนรู้กบัปัญหาของตวัเองภายในพื้นท่ีเดิม  ทั้งน้ีเพราะผูเ้ขียนตอ้งการช้ีให้เห็น
วา่  มนุษยทุ์กคนในโลกใบน้ียอ่มตอ้งเผชิญกบัปัญหา  และตอ้งใช้สติปัญญาในการแกปั้ญหานั้น ๆ 
รวมทั้งเรียนรู้ชีวติใหม้ากข้ึน 

 
 2.1.2 เน้ือเร่ืองเกีย่วกบัการผจญภัยในโลกสมมุติ 
โลกสมมุติ คือ โลกท่ีไม่ได้อยู่ในความเป็นจริง แต่เป็นโลกท่ีผู ้แต่งเขียนข้ึนมาจาก

จินตนาการเพื่อสร้างเร่ืองราวให้แปลกใหม่และน่าสนใจมากข้ึน  ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นตัวละคร 
ส่ิงของเคร่ืองใช ้บรรยากาศ ลว้นแลว้แต่เกิดข้ึนจากจินตนาการของผูแ้ต่งทั้งส้ิน วรรณกรรมเยาชน
รางวลัแวน่แกว้ท่ีมีเน้ือเร่ืองเก่ียวกบัการผจญภยัในโลกสมมุติมีเพียงเร่ืองเดียว ไดแ้ก่  เร่ืองเจ้าเอย...
เจ้ากรงหัวจุก   
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เร่ืองเจ้าเอย...เจ้ากรงหัวจุก 

เร่ืองเจ้าเอย...เจ้ากรงหัวจุก เป็นเร่ืองราวของนกกรงหวัจุกท่ีท าให้ตวัละครในเร่ืองเจ้าเอย...
เจ้ากรงหัวจุก  เป็นตวัละครท่ีแตกต่างไปจากวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแวน่แกว้  ประเภทนวนิยาย
อีก 3 เร่ือง เน่ืองจากตวัละครเอกในเร่ืองเป็นสัตว ์ ซ่ึงผูแ้ต่งเขียนข้ึนมาจากจินตนาการโดยสมมุติให้
นกกรงหัวจุกพูด  แสดงสีหน้า  และอารมณ์ความรู้สึกได้เช่นเดียวกับมนุษย ์ เน้ือเร่ืองกล่าวถึง
ครอบครัวนกท่ีถูกมนุษยจ์บัตวัไปเล้ียงดูอย่างดีเพื่อน าไปประกวด  แต่ผูแ้ต่งถ่ายทอดเร่ืองราวผา่น
ตวัละครนก  ตวัละครเอกซ่ึงเป็นนกกรงหวัจุกจึงมีความคิดเสมือนมนุษย ์ มีสติปัญญาในการแกไ้ข
ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเข้ามาอย่างเป็นขั้นตอน  รู้ทันจิตใจของมนุษย์  และแฝงแนวคิดต่าง ๆ รวมทั้ ง
น าเสนอสายสัมพันธ์ในครอบครัวซ่ึงเป็นเป็นตวัอย่างท่ีดีส าหรับเด็กและเยาวชน  ดังตัวอย่าง
ต่อไปน้ี 
 

“... เร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ถูกบอกเล่าให้พ่อแม่ฟังแจ่มแจ้ง  พ่อไป
ตามลุงเปลือ้งกับป้าป่ินมารับฟังเร่ืองราวจากปากฉัน  วันนีเ้ป็นวันท่ีฉัน
ได้เห็นน า้ตาของพ่อแม่ปืน  ลงุเปลือ้งบอกว่าแม้ปืนเป็นนกท่ีเฉลยีวฉลาด  
ปราดเปรียว  และแข็งแรง  แต่ส่ิงดี ๆ เหล่านี้มิอาจเทียบเคียงไ ด้กับ
มนัสมองของมนุษย์ 

แกบอกว่า 
“ถ้ามนุษย์เป็นผู้ ล่า  อย่าว่าแต่นกเลก็ ๆ อย่างพวกเราเลย  ไม่ว่า

สิงสาราสัตว์ใหญ่โตขนาดไหนกมิ็อาจรอดพ้นเงือ้มมือของพวกเขาไป
ได้” 

น า้ตาป้าป่ินหยดเผาะ  ฉันรู้สึกผิดมหันต์  ถ้าฉันไม่ไปสวนตาม
ค าชวนของปืน  ปืนอาจจะไม่ไปท่ีน่ันกไ็ด้  ถ้าเขาไม่ไปกค็งไม่ต้องถูก
จับ  แต่น่ีฉันไปกับเขา  เขาจึงต้องติดกับดักของมนุษย์ 

แล้วฉันจะท าอย่างไรดี 
เหลียวมาดูพ่อ  ดูเหมือนพ่อจะสุขุมกว่าลุงเปลือ้ง  พ่อบอกว่า

การท่ีพวกเราตัวใดตัวหน่ึงถูกจับไปเป็นเร่ืองธรรมดา  สักพักหน่ึงอาจมี
โอกาสได้ปล่อยตัวออกมา  มนุษย์มิได้ใจร้ายท้ังหมด  มนุษย์ส่วนมาก
เกรงกลัวบาป  มีนกหลายตัวท่ีถูกจับไป  เม่ือมนุษย์เห็นว่านกเหล่าน้ัน
หมดประโยชน์เขาก็ปล่อยกลับมา  มนุษย์น้อยคนนักท่ีจะฆ่าพวกเรา  
นอกจากเด็กเกเรท่ีไม่กลัวบาปหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์เท่าน้ันท่ีอาจจะท า
ร้ายเรา 
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“ความจริงการจับพวกเราไปขังกรงมันเป็นบาป”  ฉันพูดขึน้มา
ลอย ๆ” 

“กิเลสคนบางคนมมีากกว่าความละอายต่อบาป  เขาอยากได้เรา
ไปเลีย้ง  เขาก็จับไปขังไว้ในกรง  ถ้าเสียงเราไม่ดี  เขาอาจจะปล่อย
ออกมา  ไม่มีใครเอาเราไปฆ่าแกงหรอก  แต่ส าหรับปืน  ถ้าจะให้มนุษย์
ปล่อย  ฉันว่าต้องใช้เวลาพอสมควร  ปืนมนี า้เสียงท่ีพอใช้ได้  แม้ไม่ดีพอ
ถึงกับจะน าไปแข่งขันกับนกตัวอ่ืน  แต่ในสายตามนุษย์  เขาน่าจะเป็น
นกต่อท่ีดีได้” 

พอพูดจบประโยคพ่อปรายตามามองท่ีฉัน  สายตาพ่อท าให้ฉัน
รู้สึกไม่ค่อยดีนัก  มนัไม่ใช่สายตาปกติท่ีพ่อเคยมอง 

“ลูกก็เหมือนกันบุญรอด  แม้ลูกไม่เก่งและฉลาดปราดเปรียว
เท่าปืน  แต่ลกูงามสง่าและมลีักษณะดีกว่าปืน  โดยเฉพาะน า้เสียงของลูก
ท่ีดีกว่าปืนมาก  พ่อบอกตรง ๆ ว่ากลวั  กลวัจะสูญเสียลกูไป” 

ค าพูดพ่อชัดถ้อยชัดค า  ฉันเหลือบตาไปมองแม่  ส่ิงท่ีได้เห็นคือ
แววตาอาลยัรักและแหนห่วง  ท่าทางแม่ดูหนักหนาสาหัสกว่าพ่อมาก 

ฉันมิอาจรู้ชะตาของตัวเองเหมือนกัน  ส่ิงซ่ึงบังเกิดขึ้นใน
ความคิดขณะนีคื้อ  ฉันต้องอยู่แต่ในชายป่าแห่งนีใ้ห้มากท่ีสุด  ถ้าไม่
จ าเป็นอย่าเข้าไปท่ีสวนหรือเข้าใกล้มนุษย์อีกเป็นอันขาด” 

     (เจ้าเอย...เจ้ากรงหัวจุก , 2556 : 30 - 31) 
 
  จากท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า  เน้ือเร่ืองของวรรณกรรมเยาวชนทั้ง 4 เร่ือง ท่ีได้รับ
รางวลัแวน่แกว้ลว้นเก่ียวกบัการผจญภยัทั้งส้ิน โดยมีเน้ือเร่ืองเก่ียวกบัการผจญภยัในโลกแห่งความ
จริง 3 เร่ือง คือ เร่ืองโรงเรียนริมทะเล  เร่ืองตามหาโจตัน  และเร่ืองเอ้อระเหยลอยคอ  และเป็นเร่ือง
เก่ียวกบัการผจญภยัในโลกสมมุติอีก 1 เร่ืองคือ เร่ืองเจ้าเอย...เจ้ากรงหัวจุก  การผจญภยัทั้ง 4 เร่ือง
นั้น เป็นการผจญภยัท่ีผูแ้ต่งสร้างสรรค์ให้ตวัละครตอ้งเผชิญชีวิตในแง่มุมต่าง ๆ ไดอ้ยา่งน่าสนใจ 
และน่าต่ืนเตน้ เพื่อใหเ้ยาวชนผูอ่้านเกิดจินตนาการ  และสนุกสนานตามเร่ืองไดง่้าย 
 
 2.2  การวเิคราะห์แนวคิด 

แนวคิดหรือแก่นเร่ือง สารัตถะ หรือ ข้อคิด  เป็นส่วนส าคัญของวรรณกรรม  กุหลาบ       
มลัลิกะมาส (มปป : 107-108) กล่าววา่ แก่นเร่ือง คือ ทศันะท่ีผูแ้ต่งแสดงให้เห็นถึงธรรมชาติอยา่ง
ใดอย่างหน่ึง (หรือหลายอย่าง) ของมนุษย ์(ชีวทศัน์) หรือทศันะท่ีผูแ้ต่งมองดูความเป็นไปได้ใน
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โลกมนุษย ์(โลกทศัน์) แลว้น ามาแสดงให้ประจกัษ์แก่ผูอ่้านโดยใชเ้น้ือเร่ืองในวรรณคดีเป็นเคร่ือง
ส่ือสาร สารัตถะจึงเป็นจุดมุ่งหมายอนัเป็นแก่นกลางของเร่ืองหรือเป็นความคิดส าคัญในเร่ือง 
นกัเขียนท่ีดียอ่มแสดงโลกทศัน์หรือชีวทศัน์ของมนุษยอ์ยา่งเด่นชดั จนผูอ่้านทราบไดว้่าอะไรเป็น
ความคิดส าคญัของวรรณคดีเร่ืองน้ี 
 

ยุพร  แสงทกัษิณ (2529 : 24) กล่าวว่า แนวคิด ความคิดส าคญัของเร่ือง เป็นส่ิงเช่ือมโยง
เร่ืองทั้งหมดเขา้ด้วยกนั ส่วนประกอบต่าง ๆ เช่น โครงเร่ือง ตวัละคร บทสนทนา ฯลฯ ต่างก็ถูก
สร้างข้ึนเพื่อเสนอแนวคิดท่ีผูป้ระพนัธ์ตอ้งการทั้งส้ิน 
 

สายทิพย ์นุกูลกิจ (2537 : 182) กล่าววา่  แก่นเร่ือง คือแนวคิดส าคญัของเร่ืองท่ีผูแ้ต่งมุ่งจะ
ส่ือให้ผูอ่้านทราบ แต่ดว้ยเหตุท่ีนวนิยายมีขนาดยาวกวา่เร่ืองสั้นมาก  นวนิยายจึงมีจุดท่ีจะให้แง่คิด
แก่ผูอ่้านได้หลายจุด  ต่างไปจากเร่ืองสั้ นท่ีมีเพียงจุดเดียว  มีแนวคิดท่ีจะเสนอให้ผูอ่้านได้ทราบ
หลายแนว ฉะนั้นแนวคิดในนวนิยายจึงแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ความคิดของเร่ืองทั้งเร่ือง 
เรียกว่า แนวคิดเอก (Major theme) และความคิดเฉพาะบางตอนของเร่ืองท่ีเรียกว่าแนวคิดรอง 
(Minor theme) เช่น เร่ืองละครแห่งชีวิตของ ม.จ. อากาศด าเกิง รพีพฒัน์ มีแนวคิดเอกว่า ชีวิตเรา
เปรียบเหมือนกบัตวัละคร ทุกคนต่างแสดงบทบาทของตนไปตามฐานะและภาวะของตน และมี
แนวคิดรองอีกหลายประเด็นเช่น ชีวิตมีทั้งความสมหวงัและผิดหวงั ความยุติธรรมมีอยู่ในโลกน้ี 
หรือคนเขม้แขง็ยอ่มเขา้ใจโลกดี  เป็นตน้ 
 

จากความคิดเห็นขา้งตน้จะเห็นได้ว่า  แนวคิดนั้นเป็นสาระส าคญัของเร่ืองท่ีเกิดจากการ
อ่านอย่างพินิจพิเคราะห์และเช่ือมโยงองค์ประกอบในส่วนต่าง ๆ ของนวนิยายนั้นไวด้ว้ยกนัและ
ตีความหมายไปสู่ความคิดใดความคิดหน่ึง แนวคิดนั้นเป็นความคิดของผูเ้ขียนท่ีมุ่งหวงัแสดงทศันะ
ต่อโลกและชีวติโดยผา่นเน้ือเร่ือง 
 

แนวคิดในนวนิยายนั้นมีวิธีการแบ่งไดต้ามลกัษณะของแนวคิด โดยแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ แนวคิดหลัก (main theme) และ แนวคิดย่อย (sub theme)  จากการวิเคราะห์วรรณกรรม
เยาวชนจ านวน 4 เร่ือง พบแนวคิดดงัต่อไปน้ี 
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 2.2.1  แนวคิดหลกั 
แนวคิดหลกั คือ ความคิดท่ีส าคญัท่ีสุดของเร่ือง ถือเป็นแก่นหรือแกนกลางของเร่ืองท่ีเกิด

จากการประมวลองค์ประกอบต่าง ๆ เขา้ไวด้ว้ยกนั เม่ือสังเคราะห์ออกมาแลว้จะมีความหมายใด
ความหมายหน่ึงอนัเก่ียวพันกับชีวิตของมนุษย์ในแง่ใดแง่หน่ึง บางคร้ังอาจจะลึกซ้ึง บางคร้ัง         
ไม่ลึกซ้ึง สุดแล้วแต่ความสามารถหรือเจตนาของผูป้ระพนัธ์อย่างใดอย่างหน่ึงหรือทั้งสองอย่าง        
(บาหยนั อ่ิมส าราญ 2548 : 29) 

แนวคิดหลกัของวรรณกรรมเยาชนท่ีไดรั้บรางวลัแว่นแกว้ทั้ง 4 เร่ืองนั้น สามารถแบ่งได้
เป็น 4 แนวคิด คือ แนวคิดเร่ืองความพอเพียง  แนวคิดเร่ืองการเขา้ใจและยอมรับปัญหาของชีวิต    
แนวคิดเร่ืองการให้ความส าคัญกับวฒันธรรมดั้ งเดิม  และแนวคิดเร่ืองการอนุรักษ์ธรรมชาติ         
ดงัรายละเอียดดงัน้ี 
 

2.2.1.1  แนวคิดเร่ืองความพอเพยีง 
   แนวคิดเร่ืองความพอเพียง  คือการพฒันาท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานของทางสายกลางและ

ความไม่ประมาท โดยค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการสร้างภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั 
ตลอดจนใชค้วามรู้ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตดัสินใจและการกระท า
ดงัท่ีปรากฏในวรรณกรรมเร่ืองโรงเรียนริมทะเล  วรรณกรรมเร่ืองโรงเรียนริมทะเลเป็นวรรณกรรม
ท่ีผูแ้ต่งตอ้งการให้ผูอ่้านเห็นภาพสะทอ้นของคนท่ีใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียง ความ
เรียบง่ายว่ามีความสุขไม่จ  าเป็นตอ้งมีเงินทองและความสะดวกสบายแบบทุนนิยมท่ีเขา้มา  ดงัเช่น
ตวัละครเอกในเร่ืองคือ  ท่องเท่ียวและนมเปียท่ีสามารถใชชี้วิตอยูใ่นบา้นหลงัเล็ก ๆ ประกอบอาชีพ
เป็นหมอชาวบ้านเพื่อท าคลอดให้คนในหมู่บ้านคือ  เป็นหมอต าแย  อาหารการกินก็เรียบง่าย        
การเดินทางทางเรือ การเรียนการสอนก็เรียนท่ีโรงเรียนในหมู่บา้นท่ีตั้งอยูริ่มทะเล ใชชี้วติท่ีเรียบง่าย 
ไม่วุน่วาย ตั้งอยูบ่นพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2.2.1.2  แนวคิดเร่ืองการเข้าใจและยอมรับปัญหาของผู้อ่ืน 
   แนวคิดเร่ืองการเข้าใจและยอมรับปัญหาของชีวิตเป็นแนวคิดท่ีสอนให้รู้ว่า     

ความจริงของชีวิตอาจไม่ไดเ้ป็นไปตามท่ีคิดไว ้ เพราะปัญหาเป็นเร่ืองธรรมดาท่ีทุกคนตอ้งประสบ 
ไม่ว่าจะอยูใ่นวยัใด  ปัญหาของผูใ้หญ่นั้นซับซ้อนเกินกวา่ท่ีเด็กจะเขา้ใจได ้ เด็กก็ตอ้งยอมรับและ
เขา้ใจผูใ้หญ่ดว้ยเช่นกนั เม่ือต่างฝ่ายต่างไม่เขา้ใจปัญหา ก็จะท าให้ปัญหานั้นรุนแรงมากข้ึน แต่เม่ือ
เวลาผ่านไปตวัละครในเร่ืองสามารถเขา้ใจปัญหาดงักล่าว ปัญหานั้น ๆ ก็จะเบาบางลงไปได ้ดงัท่ี
ปรากฏในวรรณกรรมเร่ืองตามหาโจตัน  ผูแ้ต่งน าเสนอผ่านตวัละคร โดยท าให้ตวัละครเผชิญกบั
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ปัญหา และสามารถผา่นปัญหาเหล่านั้นไปได ้ดงัท่ีโจตนัไม่เขา้ใจวา่ท าไมพ่อกบัแม่ไม่ไดอ้ยูด่ว้ยกนั 
และคุณตาตอ้งปิดบงัเร่ืองน้ีไม่ให้โจตนัไดรั้บรู้ แต่เม่ือโจตนัออกตามหาพอ่แลว้รู้ความจริงวา่พ่อคือ
ใคร ท าอะไร อยูท่ี่ไหน กบัใครแลว้นั้น โจตนัไดย้อมรับปัญหาและเขา้ใจปัญหาวา่ปัญหาท่ีเกิดข้ึน
นั้นมนัเป็นปัญหาของผูใ้หญ่ เด็กไม่สามารถท่ีจะเขา้ไปแกปั้ญหาเหล่านั้นได ้ 

 
2.2.1.3  แนวคิดเร่ืองการให้ความส าคัญกบัวฒันธรรมดั้งเดิม 

   แนวคิดเร่ืองการให้ความส าคญักบัวฒันธรรมดั้งเดิม  ในสังคมสมยัใหม่เยาวชน
สนใจในเร่ืองเทคโนโลยี  จนท าให้เยาวชนไม่สนใจปฏิบติักบัผูค้นจริง ๆ ในสังคม  เร่ืองเอ้อระเหย

ลอยคอ น าเอาแนวคิดเร่ืองการให้ความส าคญักบัวฒันธรรมดั้งเดิมมาน าเสนอ โดยใชเ้พลงพื้นบา้น
เขา้มาให้ตวัละครไดส้ัมผสักบัวฒันธรรมดั้งเดิม  ดงัเช่นตวัละครท่ีช่ือณัฐดนัย  โดยผูแ้ต่งสามารถ
สร้างตวัละครท่ีมีความเป็นวยัรุ่นสมยัใหม่ในแบบณัฐดนัยข้ึนมา    ตวัละครเอกของเร่ืองไม่ชอบ
เพลงพื้นบ้าน  แต่กลับมีความขดัแยง้อยู่ในตวั  คือถูกแม่บังคับให้แต่งกลอน  เป็นการท าโทษ
เน่ืองจากการเล่นเกม  ตวัละครมีความเป็นตวัของตวัเอง  ผูเ้ขียนท าให้ผูอ่้านเข้าใจวยัรุ่นมากข้ึน  
และยงัสามารถพฒันาตวัละครเอกจากท่ีไม่รัก ไม่ชอบ ไม่สนใจ และเกลียดตวัละครท่ีเป็นผูรู้้และ
เป็นผูส้ร้างสรรคเ์พลงพื้นบา้น  มาสู่ความรักและความสนใจเพลงพื้นบา้น และรักตวัผูส้ร้างสรรคไ์ด้
ในท่ีสุด 

 
2.2.1.4   แนวคิดเร่ืองการอนุรักษ์ธรรมชาติ 

   แนวคิดเร่ืองการอนุรักษ์ธรรมชาติ  เป็นแนวคิดท่ีผูแ้ต่งต้องการเน้นให้เด็กได้
ตระหนกัถึงคุณประโยชน์อยา่งมหาศาลของธรรมชาติท่ีมีผลต่อมวลมนุษยแ์ละสรรพส่ิงบนโลกน้ี  
ดงันั้นจึงถือเป็นหน้าท่ีท่ีทุกคนควรจะช่วยกนัธ ารงรักษาดุลยภาพของธรรมชาติให้คงอยู่เพื่อท่ีจะ
เอ้ืออ านวยประโยชน์สุขให้เกิดข้ึนแก่ทุกสรรพชีวิต หลกัปฏิบติัท่ีส าคญัซ่ึงน ามาสู่สันติสุขได้ดงั
ตอ้งการก็คือ การสร้างความรู้สึกท่ีดีต่อกนัระหว่างมนุษยก์บัมนุษย ์มนุษยก์บัสัตว ์มนุษยก์บัพืช 
และมนุษยก์บัสรรพส่ิงอ่ืน อีกทั้งมนุษยย์งัควรค านึงอยูเ่สมอวา่ไม่ใช่เจา้ของท่ีแทจ้ริงท่ีจะเขา้ไปถือ
ครองสิทธ์ิในธรรมชาติได้ตามใจชอบ หากแต่มนุษย์เป็นเพียงส่วนหน่ึงท่ีจะต้องพึ่ งพาอาศัย
ธรรมชาติในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองค ้าจุนชีวิตให้เป็นสุข การปลูกจิตส านึกท่ีดีให้แก่เด็กตั้งแต่วยัเยาวจ์ะ
ช่วยให้เด็กเกิดความรักและหวงแหนธรรมชาติ  มีเมตตากรุณาต่อชีวิตอ่ืนท่ีอยู่ร่วมโลกเดียวกัน      
ไม่เบียดเบียนสรรพส่ิงอ่ืนทั้งทางตรงและทางออ้ม แต่กลบัเลือกด ารงชีวิตให้อยู่ร่วมกบัธรรมชาติ
อยา่งเป็นสุขในลกัษณะท่ีอิงอาศยัซ่ึงกนัและกนัตลอดไป  ดงัท่ีปรากฏในวรรณกรรมเร่ืองเจ้าเอย...

เจ้ากรงหัวจุก  วรรณกรรมเร่ืองน้ีจะเสนอแนวคิดเร่ืองการอนุรักษ์ธรรมชาติในด้านของการไม่
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เบียดเบียนชีวิตสัตว์  เป็นแนวคิดหลักด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ  ซ่ึงผู ้แต่งเน้นให้ เห็นว่า 
สัญชาตญาณของสัตวโ์ลกทุกชนิด ไม่วา่จะเป็นคนหรือสัตวต่์างก็มีความรักในชีวิตของตนดว้ยกนั
ทั้งส้ิน การเบียดเบียนชีวิตสัตวเ์พื่อหวงัผลประโยชน์ส่วนตวัแค่เพียงฝ่ายเดียวย่อมจะน าความไม่
สงบสุขมาสู่อีกสังคมก็เป็นได้  ดงันั้นจึงควรรู้จกัการเอาใจเขามาใส่ใจเรา และเขา้ใจว่าการพลัด
พรากจากพ่อแม่พี่นอ้งหรือถ่ินท่ีอยูอ่าศยัท่ีคุน้เคยยอ่มท าใหส้ัตวไ์ดรั้บความทุกขท์รมานทั้งกายและ
ทางใจ ดงัเช่นตวัละครท่ีเกิดข้ึนในเร่ืองเจ้าเอย...เจ้ากรงหัวจุก  ท่ีไดรั้บความทุกข์อยา่งแสนสาหัส
ดว้ยน ้ ามือของมนุษยท่ี์เห็นแก่ตวับางกลุ่ม ผูแ้ต่งถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกลงในตวัละครท่ีช่ือว่า 
“บุญรอด” นกหวัจุกท่ีไดท้นทุกขท์รมานจากฝีมือของมนุษยอ์ยา่งน่าสงสาร ค าร้องขอของบุญรอด
ตวัน้ีอาจช่วยย  ้าเตือนสติให้ผูมี้ใจเมตตาทั้งหลาย ได้หันกลบัมาทบทวนบทบาทการกระท าของ
ตนเองเสียใหม่เพื่อท่ีจะไดไ้ม่ตอ้งมาท าร้ายสัตวท์างออ้ม นัน่คือการรักและเอ็นดูสัตวด์ว้ยการดกัจบั
สัตวเ์หล่านั้นมาเล้ียงเอาไวเ้พื่อความสุขส่วนตวั 

วรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแก้ว  ประเภทนวนิยาย ปีพ.ศ.2553 – 2556 ได้ให้แนวคิด
หลกั 4 แนวคิด คือ แนวคิดเร่ืองความพอเพียง  แนวคิดเร่ืองการเขา้ใจและยอมรับปัญหาของชีวิต    
แนวคิดเร่ืองการให้ความส าคัญกับวฒันธรรมดั้ งเดิม  และแนวคิดเร่ืองการอนุรักษ์ธรรมชาติ         
ซ่ึงแนวคิดหลกัทั้ง 4 แนวคิดน้ีลว้นแต่มีประโยชน์  และสามารถน ามาปรับใชใ้นชีวติประจ าวนัของ
เยาวชนไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 
 

 2.2.2  แนวคิดย่อย 
แนวคิดย่อย คือ แนวคิดย่อยท่ีแทรกอยู่ในเร่ือง ความคิดเหล่าน้ีอาจมีจ านวนเท่าใดก็ได ้

อาจจะเป็นส่วนเสริมความคิดหลักให้หนักแน่นยิ่งข้ึน หรืออาจเป็นความคิดย่อยโดด ๆ ท่ีไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัแนวคิดหลกัก็ได ้แนวคิดยอ่ยเหล่าน้ีปรากฏข้ึนในขณะท่ีเร่ืองด าเนินไปหรืออาจจะ
ยงัไม่ด าเนินไปถึงจุดจบแต่ความคิดยอ่ยเหล่าน้ีสามารถปรากฏใหเ้ห็นเป็นระยะ (บาหยนั อ่ิมส าราญ 
2548 : 29-30) 

แนวคิดย่อยของวรรณกรรมเยาชนท่ีได้รับรางวลัแว่นแก้วทั้ ง 4 เร่ือง เสนอแนวคิด 4 
แนวคิด ไดแ้ก่  แนวคิดเร่ืองคุณธรรม  แนวคิดเร่ืองการอนุรักษ์วฒันธรรม  แนวคิดเร่ืองการรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม  และแนวคิดเร่ืองมิตรภาพ  ดงัรายละเอียดดงัน้ี 
 

2.2.2.1  แนวคิดเร่ืองคุณธรรม 
   คุณธรรม  คือ  คุณงามความดีอนัเป็นคุณสมบติัของความเป็นมนุษยท่ี์ช่วยใหส้ังคม

อยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข  เพราะผูท่ี้มีคุณธรรมจะประพฤติปฏิบติัตวัเป็นแบบอยา่งท่ีดี  มีความเห็นอก
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เห็นใจผูอ่ื้น  ผูเ้ขียนวรรณกรรมเยาวชนจึงมกัสอดแทรกแนวคิดดา้นคุณธรรมเขา้ไปในงานเขียนโดย
มุ่งหวงัวา่คุณธรรมเหล่าน้ีจะช่วยขดัเกลาจิตใจ  และส่งผลให้เยาวชนมีพฤติกรรมท่ีดี  และเป็นคนดี
ของสังคม  ดงัท่ีปรากฏในวรรณกรรมเร่ืองโรงเรียนริมทะเล  แนวคิดยอ่ยคือ แนวคิดเร่ืองคุณธรรม  
ซ่ึงแนวคิดเร่ืองคุณธรรม เป็นแนวคิดท่ีผู ้แต่งมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับหลักธรรมค าสอนทาง
พระพุทธศาสนา ซ่ึงเป็นพื้นฐานในการก าหนดแบบอยา่งของบุคคลท่ีสังคมไทยพึงประสงคแ์ละไม่
พึงประสงค ์เพื่อให้เด็กไดจ้ดจ าและน าไปเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติัตามในชีวติจริงต่อไป 
เง่ือนไขส าคญัในการบ าเพ็ญตนเป็นคนดีมีคุณธรรมตามหลกัพุทธปรัชญาท่ีปรากฏในวรรณกรรม
ส าหรับเด็กเป็นไปในท านอง “ท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่” ผูแ้ต่งมุ่งเน้นให้ผูอ่้านเขา้ใจแนวคิดหลกัดว้ย
การให้ตวัละครแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ทั้งด้านดีและไม่ดี แล้วให้ตวัละครได้รับผลการกระท าท่ี
แตกต่างกนั    
 

2.2.2.2  แนวคิดเร่ืองการอนุรักษ์วฒันธรรม 
   วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีสืบทอดกนัมายาวนานจากบรรพบุรุษ ได้รับการยอมรับ ยก

ย่อง และยึดถือปฏิบติัสืบต่อกนัมาจากรุ่นสู่รุ่น  วฒันธรรมทุกวฒันธรรมจะสร้างความภาคภูมิใจ
ให้กับคนในสังคมนั้น ๆ แต่ทุกวนัน้ีสังคมทั่วโลกได้เปล่ียนแปลงไปตามอิทธิพลของกระแส
โลกาภิวฒัน์ท าให้สังคมตระหนกัและตอ้งการอนุรักษว์ฒันธรรมอนัดีงามของสังคมตนเองเพื่อให้
คงอยูสื่บต่อไป  ดงัปรากฏในวรรณกรรมเร่ืองตามหาโจตัน  แนวคิดยอ่ยคือ แนวคิดเร่ืองการอนุรักษ์
วฒันธรรม  เป็นแนวคิดท่ีมุ่งกระตุน้ให้เกิดส านึกในการดูแลรักษาไม่วา่จะเป็นการรักษาวฒันธรรม
อนัดีงามซ่ึงเป็นสมบติัท่ีตกทอดมาจากบรรพบุรุษ หรือการดูแลรักษาธรรมชาติอนัเป็นสมบติัร่วม
ของมนุษยชาติ  เร่ืองตามหาโจตัน  เสนอแนวคิดเร่ือง การอนุรักษ์กีฬาตะกร้อของประเทศพม่า 
คนเราบนโลกใบน้ีไม่มีใครสามารถเลือกเกิดได้ ถ้าคนเราเลือกเกิดได้ เราทุกคนก็อยากเกิดใน
ครอบครัวท่ีสมบูรณ์ ประเทศท่ีมีหนา้มีตา มีแต่คนรู้จกั มีพอ่แม่ท างานดี เช่ือชาติ สัญชาติท่ีคนทัว่ไป
นับหน้าถือตา ผูแ้ต่งน าเสนอตวัละครเอกของเร่ือง คือ “โจตนั” เด็กชายท่ีเกิดมาเป็นลูกคร่ึงไทย-
พม่า เม่ือโจตนัเกิดมาเขามีเพียงแม่ ไม่มีพ่อ การตามหาพ่อจึงเกิดข้ึน เม่ือโจตนัเร่ิมตามหาพ่อ เขาก็
พบเร่ืองราวของพ่อบางอย่างนั่นก็คือ พ่อของโจตนัเป็นนักตะกร้อทีมชาติพม่า เม่ือโจตนัรู้ดงันั้น 
ดว้ยความท่ีเขารักพอ่ของเขามาก เขาจึงฝึกฝนและสนใจกีฬาตะกร้อเป็นอยา่งมาก 
 

2.2.2.3  แนวคิดเร่ืองการรักษาส่ิงแวดล้อม 
   ส่ิงแวดลอ้ม  คือ ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีอยูร่อบตวัมนุษยท์ั้งท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวติ  รวมทั้ง

ท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม  แนวคิดเร่ืองการรักษาส่ิงแวดล้อมเป็นแนวคิดท่ีส าคญัท่ีผูเ้ขียน
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ตอ้งการให้ผูอ่้านเห็นคุณค่าของธรรมชาติท่ีให้ประโยชน์อย่างมากมายมหาศาล  ให้ความสวยงาม  
และสร้างสมดุลให้แก่โลก  ผู ้เขียนจึงสอดแทรกแนวคิดเร่ืองการรักษาส่ิงแวดล้อมลงไปใน
วรรณกรรมเยาวชนเพื่อต้องการให้ผู ้อ่านเกิดความหวงแหนและส านึกรักในธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม  ถา้เราช่วยกนัรักษาส่ิงแวดล้อม  ส่ิงแวดลอ้มก็จะรักษาเรา  แต่ในตรงกนัขา้ม  ถ้าเรา
ท าลายส่ิงแวดล้อม  ส่ิงแวดล้อมก็จะกลับมาท าลายเราเช่นกัน  ดังท่ีปรากฏในวรรณกรรมเร่ือง

เอ้อระเหยลอยคอ  แนวคิดย่อยคือ แนวคิดเร่ืองการรักษาส่ิงแวดล้อม เป็นแนวคิดท่ีมุ่งเน้น และ
กระตุน้ให้ผูค้นช่วยกนัรักษาส่ิงแวดลอ้ม ใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งคุม้ค่าท่ีสุด เร่ืองเอ้อระเหยลอยคอ
เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในช่วงท่ีประเทศไทยเกิดอุทกภยัคร้ังยิ่งใหญ่ท่ีสุดอีกคร้ังหน่ึง สาเหตุหน่ึง
ของการเกิดน ้ าท่วมก็คือ การตดัไมท้  าลายป่า การบุกลุกป่าเพื่อปลูกสร้างท่ีอยูอ่าศยั เม่ือฝนตก ไม่มี
ตน้ไมค้อยดูดซับน ้ า มีการปลูกสร้างท่ีอยู่อาศยักั้นการระบายน ้ า จึงท าให้เกิดความเสียหายตามมา
มากมาย 
 

2.2.2.4  แนวคิดเร่ืองมิตรภาพ 
   มิตรภาพ  คือ  ความเป็นเพื่อน ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  มิตรภาพเป็นบ่อเกิด

แห่งความสามคัคี  ซ่ึงความสามคัคีจะช่วยให้คนเรารับมือกบัปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ มากมายใน
ชีวิตไดด้งัท่ีปรากฏในวรรณกรรมเร่ืองเจ้าเอย...เจ้ากรงหัวจุก  แนวคิดยอ่ยคือ แนวคิดเร่ืองมิตรภาพ  
เป็นแนวคิดท่ีแสดงให้เห็นถึงความส าคญัของค าวา่เพื่อน ท่ีมีความหวงัดี ความปรารถนาดีให้แก่กนั 
เร่ืองเจ้าเอย...เจ้ากรงหัวจุก  เสนอแนวคิดว่า  การช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนัจะสามารถท าให้
ประสบความส าเร็จได ้แมว้า่ส่ิง ๆ นั้นจะยาก หรือมีอุปสรรคมากมายเพียงใด ผูแ้ต่งน าเสนอผา่นนก
หวัจุกซ่ึงเป็นเพื่อนๆของบุญรอด เน่ืองจากบุญรอดถูกมนุษยจ์บัตวัไปเพื่อน าไปแข่งขนัประชนัเสียง
นกหัวจุก เหล่าบรรดาเพื่อน ๆ ของบุญรอดต่างบินเพื่อออกตามหาบุญรอด จนในท่ีสุดก็สามารถ
ช่วยบุญรอดออกมาจากเง้ือมมือของพวกมนุษยไ์ด ้

 
จากการวิเคราะห์เน้ือเร่ืองและแนวคิดท่ีปรากฏในวรรณกรรมเยาวชนท่ีไดรั้บรางวลัแว่น

แกว้ ทั้ง 4 เร่ือง  ลว้นแลว้แต่เป็นเน้ือเร่ืองเก่ียวกบัการผจญภยัทั้งส้ิน การผจญภยัทั้งหลายนั้นเป็น
การผจญภยัทั้งในโลกแห่งความจริง และการผจญภยัในโลกสมมุติ  การผจญภยัในโลกแห่งความ
จริงปรากฏในวรรณกรรม 3 เร่ือง  ได้แก่  เร่ืองโรงเรียนริมทะเล  เร่ืองตามหาโจตัน  และเร่ือง

เอ้อระเหยลอยคอ   ส่วนการผจญภยัในโลกสมมุติปรากฏในวรรณกรรมเร่ืองเจ้าเอย...เจ้ากรงหัวจุก  
ส่วนในเร่ืองแนวคิดของวรรณกรรม  พบแนวคิดหลกั 4 แนวคิด  คือ แนวคิดเร่ืองความพอเพียงพบ
ในวรรณกรรมเร่ืองโรงเรียนริมทะเล  แนวคิดเร่ืองการเขา้ใจและยอมรับปัญหาของผูอ่ื้นพบใน
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วรรณกรรม เร่ืองตามหาโจตัน   แนวคิดเร่ืองการให้ความส าคัญกับวฒันธรรมดั้ งเดิมพบใน
วรรณกรรมเร่ืองเอ้อระเหยลอยคอ  และแนวคิดเร่ืองการอนุรักษ์ธรรมชาติพบในวรรณกรรม เร่ือง
เจ้าเอย...เจ้ากรงหัวจุก   ส่วนแนวคิดยอ่ย 4 แนวคิด ไดแ้ก่  แนวคิดเร่ืองคุณธรรมพบในวรรณกรรม
เร่ืองโรงเรียนริมทะเล    แนวคิดเร่ืองการอนุรักษ์วฒันธรรมพบในวรรณกรรม เร่ืองตามหาโจตัน   
แนวคิดเร่ืองการรักษาส่ิงแวดล้อมพบในวรรณกรรมเร่ืองเอ้อระเหยลอยคอ   และแนวคิดเร่ือง
มิตรภาพพบในวรรณกรรมเร่ืองเจ้าเอย...เจ้ากรงหัวจุก  ในเร่ืองแนวคิดทั้งหมดจะสังเกตเห็นไดว้่า
แนวคิดท่ีผูแ้ต่งน ามาสอดแทรกในวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภทนวนิยาย ทั้ง 4 เร่ือง
นั้นเป็นแนวคิดท่ีผูใ้หญ่ตอ้งการสอนเยาวชนไทยในปัจจุบนั วรรณกรรมถือเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะช่วย 
ปลูกจิตส านึกท่ีดีใหก้บัเยาวชน



 

บทที ่3 
กลวธิีการประพนัธ์ของวรรณกรรมเยาวชนทีไ่ด้รับรางวลัแว่นแก้ว 

 
 กลวิธีการประพนัธ์ หมายถึง วิธีการท่ีนักประพนัธ์น าองค์ประกอบทางวรรณกรรมมา
สร้างสรรคข้ึ์นเป็นผลงานตั้งแต่ตน้เร่ืองจนจบเร่ือง กุหลาบ มลัลิกะมาส (2519 : 183) กล่าววา่ กลวิธี
การแต่ง หรือเทคนิค คือการแต่งเร่ืองเพื่อแสดงฝีมือหรือความสามารถของผูแ้ต่งวา่ ควรรวบรัดตอน
ใด และควรขยายความในตอนใด เพื่อก่อให้เกิดความสนใจมากข้ึน ทั้งในดา้นการสร้างตวัละคร 
การสร้างโครงเร่ือง  และการใชภ้าษา 
 วรรณกรรมเยาวชนท่ีไดรั้บรางวลัแวน่แกว้ ประเภทนวนิยาย พ.ศ.2553 – 2556 มีกลวธีิการ
ประพนัธ์ท่ีน่าสนใจ 3 ประการ ดงัน้ี 
 3.1  กลวธีิดา้นการสร้างตวัละคร 
 3.2  กลวธีิดา้นการสร้างโครงเร่ือง 

3.3  กลวธีิการใชภ้าษา 
 

ตัวละครถือเป็นปัจจัยส าคัญท่ีสุดท่ีจะท าให้วรรณกรรมมีความน่าสนใจดังท่ีประทีป  
เหมือนนิล  (2519 : 76) กล่าวไวว้า่ นวนิยายทัว่ ๆ ไปอาศยัลกัษณะนิสัยของตวัละครเป็นเน้ือหาท่ี
ส าคญัอย่างหน่ึงของหนงัสือ  และความสนใจของคนอ่านส่วนใหญ่ก็มกัจะข้ึนอยูก่บัอุปนิสัยของ 
ตวัละคร  ถา้ลกัษณะนิสัยไม่เหมาะใจผูอ่้านหนงัสือเร่ืองนั้นก็มกัจะดึงดูดความเอาใจใส่ไปได้ไม่
นาน  เคยมีผูก้ล่าววา่นวนิยายท่ีมีเน้ือเร่ืองด าเนินไปโดยไม่ตอ้งอาศยัลกัษณะนิสัยของตวัละครหรือ
อาศยัเหตุการณ์นอกเหนือลกัษณะนิสัยแลว้  นบัเป็นนวนิยายไม่ได ้ แต่บางคนก็ไม่ถือหนกัแน่นถึง
เพียงนั้น  อยา่งไรก็ตาม  ถา้เน้ือเร่ืองด าเนินไปโดยไม่อาศยัลกัษณะนิสัยของตวัละคร ไม่ว่าจะเป็น
วรรณกรรมประเภทบนัเทิงคดีเร่ืองใดก็ตาม  จะไม่ค่อยมีคนให้ความสนใจไปนาน  อาจไดรั้บความ
สนใจเฉพาะระยะหน่ึง  แล้วก็พ้นความสนใจไปได้ง่ายเช่นเร่ือง “อเมริกันน่าชัง” (The ugly  
American) เป็นหนังสือขายดีท่ีสุดอยู่ชัว่ระยะไม่ก่ีปี  บดัน้ีเกือบจะหาความสนใจจากผูอ่้านไม่ได ้ 
ตรงกันข้ามกับเร่ือง “สงครามและสันติภาพ” (War and Peace) ของลีโอตอลสตอย ทั้ งท่ีอาศัย
เหตุการณ์สงครามเป็นแนวเร่ือง  แต่ลกัษณะนิสัยของตวัละครเป็นส่ิงดึงดูดความสนใจของผูอ่้านไว้
ไดห้ลายชัว่อายุคน  ในการพิจารณานิสัยของตวัละครควรตั้งแนวไวว้่า  ตวัไหนส าคญัแก่เน้ือเร่ือง  
หรือให้ความคิดเห็นและปรัชญาของผูป้ระพนัธ์  มีตวัละครตวัไหนในเร่ืองนั้นท าให้เร่ืองมีรสข้ึน
ในทางใด  ตัวใดควรถือเป็นตัวเอกเก่ียวเน่ืองกับช่ือเร่ืองหรือไม่  เก่ียวเน่ืองกับปรัชญาของ
ผูป้ระพนัธ์มากกวา่  หรือนอ้ยกวา่ตวัท่ีไม่น่าถือเป็นตวัเอก  ฯลฯ 
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3.1  กลวธีิด้านการสร้างตัวละคร 
ตัวละครในนวนิยายทุกเร่ืองเป็นองค์ประกอบส าคัญในการด าเนินเร่ือง และเป็น

องค์ประกอบหน่ึงท่ีผูป้ระพนัธ์ใส่ใจรายละเอียดค่อนขา้งมาก เพราะตวัละครเป็นเคร่ืองมือในการ
ถ่ายทอดความคิดสู่การอ่าน 
 ตวัละคร คือ ผูมี้บทบาทในเน้ือเร่ืองจะเป็นคน สัตว ์ส่ิงของ พืช ก็ได ้แต่มีความรู้สึกนึกคิด
อย่างคน (วินิตา ดิถียนต์ 2530 : 16) ตวัละครเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัอีกองค์ประกอบหน่ึงใน     
นวนิยาย ตวัละครคือผูมี้บทบาทท าให้เร่ืองด าเนินไป ตวัละครอาจเป็นคนหรือไม่ใช่คนก็ได ้อาจ
เป็นสัตว ์ ตน้ไม ้ หรือส่ิงของก็ได ้ สัตวแ์ละส่ิงของดงักล่าวคิดและมีพฤติกรรมอยา่งคน กล่าวไดว้า่
นักประพันธ์นั้ นมีบทบาทในการสร้างสรรค์ตัวละครเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะต้องเป็นผูก้  าหนด         
ตวัละคร 
 
 3.1.1  การสร้างรูปแบบของตัวละคร 

ตวัละครในวรรณกรรมเป็นจินตนาการหน่ึงของผูป้ระพนัธ์ ซ่ึงสามารถสร้างสรรคต์วัละคร
มาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น คน หรือสัตว ์ วิภา คงกะนนัทน์ (2533 : 99-104) กล่าวว่า แนวคิดในการ
สร้างตวัละครมีอยู ่ 5 แนว ไดแ้ก่  การสร้างให้สมจริง  การสร้างตามอุดมคติ  การสร้างแบบเหนือ
จริง  การสร้างโดยใชต้วัละครแบบฉบบั  และการสร้างแบบบุคลาธิษฐาน 
 1) การสร้างให้สมจริง (Realistic) คือการสร้างตัวละครให้มีลักษณะท่ีเป็นไปได้ตาม
ธรรมชาติ ฉะนั้นผูป้ระพนัธ์จึงจ าเป็นตอ้งรู้วา่ “ของจริง” นั้นมีลกัษณะและธรรมชาติเป็นอย่างไร 
เช่น ถา้ตวัละครเป็นมนุษยก์็ควรจะแสดงธรรมชาติของปุถุชนให้ชดัเจน หรือหากตวัละครเป็นสัตว ์
ผูป้ระพนัธ์ก็จ  าเป็นตอ้งรู้จิตวทิยาและธรรมชาติของสัตวเ์ช่นเดียวกนั  ดงัท่ีปรากฏในเร่ือง มอม ของ 
ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ  ปราโมช  ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงธรรมชาติของสุนขัอยา่งสมจริงมาก เป็นตน้ 
 2) การสร้างตามอุดมคติ (Idealistic) คือการสร้างตวัละครในลักษณะท่ีคาดหวงัโดยใช้
อุดมการณ์  ความศรัทธา  และระบบค่านิยมส่วนตวัในเร่ืองของความดี  ความงาม  ความถูกตอ้ง  
และความยุติธรรมเป็นเกณฑ์  ฉะนั้นตวัละครแบบอุดมคติจึงมกัดีงามเกินกวา่ธรรมดาสามญัทัว่ไป 
จนขาดความสมจริงไปบ้าง แต่ก็อาจจะมีโอกาสเป็นจริงได้บ้างในบางกรณีเหมือนกัน  เช่น       
“สาย  สีมา” ในเร่ือง ปีศาจ  ของ เสนีย ์เสาวพงศ,์  “หมอกานต”์ ในเร่ือง เขาช่ือกานต ์ ของ สุวรรณี 
สุคนธา,  “นายอ าเภอสร้างบุญ” ในเร่ือง นายอ าเภอท่ีรัก  ของ สีฟ้า  หรือ “ครูปิยะ” ในเร่ือง ครูบา้น
นอก  ของค าหมาน คนไค  เป็นตน้ 
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3) การสร้างแบบเหนือจริง (Surrealistic)  คือการสร้างตวัละครให้มีพฤติกรรมเกินกว่า
ธรรมชาติวิสัย  เช่น  การสร้างตวัละครใหมี้ความเก่งกลา้เหนือมนุษย ์ซ่ึงลกัษณะดงักล่าวน้ีมีปรากฏ
ใหเ้ห็นไดอ้ยา่งชดัเจนจากตวัละครในบนัเทิงคดีร้อยกรองรุ่นเก่าของไทยเป็นอนัมาก  
 4) การสร้างโดยใชต้วัละครแบบฉบบั (Type)  คือการสร้างตวัละครให้มีลกัษณะคงท่ีไม่วา่
ในเวลาและสถานท่ีอย่างไรก็จะมีลักษณะนิสัยและพฤติกรรมเช่นเดิมไม่เปล่ียนแปลง  เช่น            
ตัวละครชุด  พล นิกร กิมหงวน  ของ ป. อินทรปาลิต  หรือชุด  “เฒ่า”  ซ่ึงประกอบไปด้วย            
เฒ่าเหมือน  เฒ่าโพลง้  เฒ่าหนู  ฯลฯ  ของ มนสั จรรยงค ์ เป็นตน้ 
 5) การสร้างแบบบุคลาธิษฐาน (Surrealistic)  คือการสร้างตวัละครท่ีไม่มีชีวติ ไม่มีวญิญาณ 
ไม่มีความคิด เสมือนเป็นส่ิงท่ีมีชีวิต มีวิญญาณ มีความรู้สึกนึกคิด  เช่น ฟ้าร้องไห้  ใบไมเ้ริงระบ า  
การสร้างตัวละครประเภทน้ีจะท าให้ส่ิงท่ีกล่าวถึงมีชีวิตชีวา  ผู ้อ่านมองเห็นภาพส่ิงนั้ นได ้             
ดังตัวอย่างท่ีเห็นได้จากหนังสือนิทานสัตว์ท่ีตัวละครเป็นสัตว์พูดได้  สามารถแสดงบทบาท          
ไดเ้หมือนมนุษย ์ หรือแกว้สารพดันึกท่ีสามารถบนัดาลส่ิงต่าง ๆ ตามท่ีเจา้ของสั่งได ้
 

จากการวิเคราะห์เน้ือเร่ืองในบทท่ี 2 วรรณกรรมเยาวชนทั้ง 4 เร่ือง มีการสร้างตวัละครใน
วรรณกรรม 2 ลักษณะ คือ การสร้างตัวละครในโลกแห่งความจริง กับตวัละครในโลกสมมุติ  
ดงันั้นการสร้างตวัละครในวรรณกรรมเยาวชนทั้ง 4 เร่ือง มีการสร้างตวัละครแบบสมจริง และ    
การสร้างตวัละครแบบบุคลาธิษฐาน 
 
   ตวัละครเป็นบุคคลในเร่ืองท่ีผูแ้ต่งสมมุติข้ึนเพื่อให้ท าหน้าท่ีเป็นผูแ้สดงบทบาทและ
พฤติกรรมต่าง ๆ ตามโครงเร่ืองและแนวคิดท่ีวางไว ้ซ่ึงช่วยให้การด าเนินเร่ืองเป็นไปอยา่งราบร่ืน
และสมเหตุสมผล  ในวรรณกรรมส าหรับเด็กมกัก าหนดให้มีจ  านวนตวัละครไม่มากนกั ทั้งน้ีเพราะ
ผูแ้ต่งตอ้งการเนน้เร่ืองท่ีมีความกระชบัรัดกุม ไม่เยิ่นเยอ้ เพื่อใหเ้หมาะกบัวยัและช่วงความสนใจใน
การอ่านของเด็ก (พชัรีย ์ จ  าปา 2539 : 39)                                                                                                    
 

   3.1.1.1 การสร้างตัวละครให้สมจริง  
      การสร้างตวัละครให้สมจริง คือ การการก าหนดใหต้วัละครเป็นบุคคลท่ีพบเห็นได้

ในสังคมจริง  ในวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแก้วประเภทนวนิยายทั้ง 4 เร่ือง  พบการสร้าง       
ตวัละครใหส้มจริง  ดงัน้ี 
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ท่องเที่ยว  คือตวัละครเอกในเร่ืองโรงเรียนริมทะเล “ท่องเท่ียว” คือเด็กผูช้ายตวัเล็ก ๆ เรียน
อยู่ชั้นประถมศึกษาปีท่ีเจ็ด  อายุ 13 ปี ท่องเท่ียวเป็นเด็กท่ีไม่รู้ท่ีมาท่ีไปของตนเอง เขาอาศยัอยู่กบั 
“นมเปีย” หมอต าแยชรา ผูท้  าคลอดให้เด็ก ๆ ทั้งหมู่บ้าน  ท่องเท่ียวเป็นเด็กท่ีมีความร่าเริงตาม
ประสาเด็กผูช้าย  การใชชี้วิตก็เหมือนเช่นเด็กทัว่ไป ติดเล่น เม่ือถึงเวลาไปโรงเรียนก็มกัจะมีปัญหา
เสมอท าให้ตอ้งมีปากเสียงกบันมเปียผูเ้ป็นแม่นม  แต่เม่ือท่องเท่ียวเร่ิมโตข้ึน ท่องเท่ียวกลายเป็นเด็ก
เล้ียงง่าย  กตญัญู  สามารถช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระนมเปียไดเ้ป็นอย่างดี  ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการ
ดูแลบ้านเรือน  การดูแลนมเปีย  เม่ือถึงเวลาเรียน ท่องเท่ียวก็จะเป็นเด็กท่ีตั้ งใจเรียน จึงท าให้
ท่องเท่ียวกลายเป็นท่ีรักของคุณครูและเพื่อน ๆ ในห้อง  ท่องเท่ียวเป็นตวัละครท่ีถ่ายทอดเร่ืองราว
ชีวิตของเด็กท่ีอาศยัอยูแ่ถบชายทะเล  มีชีวติความเป็นอยูท่ี่เรียบง่าย  การสนทนาระหวา่งนมเปียกบั
ท่องเท่ียวก็เป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นบุคลิกภาพการเป็นตวัละครสมจริงได้เป็นอย่างดี  คือ  มีการ
ถ่ายทอดเร่ืองราวชีวิตความเป็นอยูข่องคนริมทะเล ท่ีอาศยัหลบันอน ประกอบอาชีพ เรียนหนงัสือ 
และใชชี้วิตทั้งหมดอยูก่บัทะเล  แสดงถึงวิถีชีวิตท่ีเรียบง่ายของตวัละคร และความฝันของตวัละคร  
เป็นเร่ืองราวซ่ึงมีท่ีมาจากความทรงจ าอนังดงามในวยัเด็กของผูแ้ต่ง ซ่ึงเคยใชชี้วิตอยูใ่นโรงเรียนท่ี
ตั้งอยูริ่มทะเลสงขลา  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 

“นมเปียกับผมมักจะเปิดศึกกันอยู่ เสมอ  มันท าให้เรากลายเป็น
สองยายหลานท่ีแปลกประหลาดท่ีสุด 

ผมยังจ าได้ถึงศึกคร้ังแรก  มันเกิดขึ้นเม่ือวันท่ีผมต้องเข้า
โรงเรียนเป็นวันแรก  วันน้ันเป็นวันท่ีนมเปียท้ังฉุดท้ังลากผมออกจากท่ี
นอน  ส่วนผมกแ็ปลงร่างเป็นแมว  กางเลบ็เกาะติดเส่ือ  แต่ในท่ีสุดแกก็
ลากผมลงมาจากบ้านจนได้  ท่ีน่ันมผีู้ชมรอเราอยู่แล้ว 

“เป็นยังไงล่ะนม  วัวมันไม่ยอมไปไถนาหรืออย่างไร”  ใครคน
หน่ึงถามขึน้ 

“เออว่ะ  มนัคงตกใจเสียงหมาเห่า”  
ท่านผู้ชมท่านน้ันเดินจากไปทันที  นอกจากนมเปียแล้วใครจะ

พูดถึงผมด้วยช่ืออ่ืนไม่ได้  นมเปียจะกางปีกปกป้องผมทันที  ถึงแม้แกจะ
อารมณ์เสียอยู่กต็าม 

“เห็นไหมคนอ่ืนว่าเอง็เป็นวัว  เอ็งจะเป็นเหมือนท่ีเขาว่าหรือ”  
แกหันมาเล่นงานผม 

“นมยังเรียกผมว่าไอ้หมา  ไอ้ผี  ไอ้ควายเลย”  ผมแย้ง 
“แต่คนอ่ืนเรียกเหมือนท่ีข้าเรียกไม่ได้”  แกว่า 
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“ท าไมล่ะ”  ผมได้ที 
“ก็เพราะข้า...รัก  เอ๊ย  ไม่ใช่  หน็อย  จะมาล้วงตับข้าอีกละสิ  

จะท าไมก็ช่างข้าเถอะ  แต่วันนีเ้อ็งต้องไปโรงเรียน  และนับจากนีเ้อ็ง
ต้องไปทุกวัน  เอง็โตแล้ว” 

แกพูดตัดบทและจูงผมเดินตรงไปโรงเรียน  ท่ีน่ันเดก็นักเรียน
อยู่ในชุดนักเรียนใหม่เอ่ียม  และถ้าผมเป็นวัวจริง  วันน้ันกเ็ป็นวันท่ีพ่อ
แม่หลายคนต้องจูงวัวไปโรงเรียนกันเป็นแถว 

ครูใหญ่ออกมานอกห้องและเข้ามาไหว้นมเปียอย่างอ่อนน้อม  
ผมคิดเอาเองว่าน่ันน่าจะท าให้ผมรอดพ้นจากไม้เรียวของครูในโรงเรียน
ได้  เพราะขนาดครูใหญ่ยังยกมือไหว้นมเปียผมเลย  นมเปียคุยกับ
ครูใหญ่อยู่ครู่หน่ึง  แล้วท้ังสองกพ็ากันเดินมาหาผม 

“ฝากวัวไว้สักตัวนะครูใหญ่  มันดือ้นักกห็วดมันแรง ๆ “  นม
เปียว่า 

ผมเร่ิมไม่แน่ใจเร่ืองความปลอดภัยจากไม้เรียวขึน้มาทันที 
“ดูท่าทางเก่งน่ีนม  คงไม่ดือ้หรอก”  ครูใหญ่พูด  น า้เสียงของ

ท่านนุ่มนวล 
วันน้ันผมได้รับอภิสิทธ์ิอย่างใหญ่หลวง  เพราะครูใหญ่ให้คน

จูงแขนผมเข้าห้องเรียน” 
(โรงเรียนริมทะเล , 2553 : 13-14) 

 
จากตวัอยา่งขา้งตน้จะเห็นไดว้า่  ผูแ้ต่งไดส้ร้างตวัละครเด็กในเร่ืองโรงเรียนริมทะเลให้มี

ความสมจริงทั้ งในเร่ืองของพฤติกรรมและลักษณะนิสัยเหมือนกับเยาวชนไทยในปัจจุบันคือ         
ไม่ชอบไปโรงเรียน  เพราะท่ีบา้นมีแรงจูงใจมากกวา่ท่ีโรงเรียนท าให้เยาวชนมีปัญหากบัผูป้กครอง
ทุกคร้ังในการไปโรงเรียนช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ ๆ ดงัเช่นท่องเท่ียวตวัละครเอกในเร่ืองท่ีมกัจะมี
ปัญหากบันมเปียทุกคร้ังท่ีตอ้งไปโรงเรียน 

 
โจตัน  คือตวัละครเอกในเร่ืองตามหาโจตัน โจตนัเรียนอยูช่ั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ อาย ุ14 ปี  

โจตนัเป็นตวัละครท่ีถ่ายทอดเร่ืองราวชีวติของเด็กผูช้ายท่ีอาศยัอยูก่บัคุณตาและคุณยายเพียงสามคน 
แต่โจตนัเป็นเด็กท่ีเรียนหนงัสือเก่ง ฉลาด มีไหวพริบดี เป็นท่ีรักของเพื่อน ๆ และท่ีส าคญัคือโจตนั
เป็นตวัละครท่ีตอ้งการถ่ายทอดเร่ืองราวของเด็กท่ีเกิดมาโดยไม่รู้วา่คุณพ่อของตนคือใคร โจตนัจึง
พยายามตามหาพ่อของตัวเองโดยท าตัวเป็นนักสืบสมัครเล่น เพื่อคล่ีคลายปมปริศนาในชีวิต          
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ซ่ึงแรงจูงใจในการตามหาพ่อโดยการท าตวัเป็นนกัสืบมือสมคัรเล่นของโจตนัมาจากการดูข่าวจาก
ส่ือต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางโทรทศัน์  วิทยุ  หนังสือพิมพ์  หรืออินเทอร์เน็ต ท่ีช่วยเด็กชายลูกคร่ึง
ไทย – ญ่ีปุ่น ช่ือวา่เคอิโงะ วยัใกลเ้คียงกนักบัโจตนัตามหาผูท่ี้เป็นพ่อจนส าเร็จ  ผูแ้ต่งสามารถสร้าง
อารมณ์ร่วมใหผู้อ่้านไดรู้้สึกเหมือนก าลงัร่วมขบวนการสืบสวน และร่วมตามหาไปพร้อมกบัตวัเอก
จริงๆ จึงท าให้โจตนัมีความสมจริงมากข้ึน  อีกทั้งยงัมีการใชเ้ทคโนโลยีไขปริศนาเพื่อตามหาความ
จริง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเยาวชนไทยในยคุปัจจุบนัไดเ้ป็นอยา่งดี  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 

“แม่รู้ไหม โจตันเพ่ิงเป็นแชมป์ครอสเวิร์ดของโรงเรียนเชียว
นะ” โบนัสโอ่สรรพคุณของผม  “เร่ืองภาษาอังกฤษ พ่ี ๆ มอปลายยัง
ยอม” 

“ขนาดอยู่มอสองน่ีนะ  โอ้โฮ” แม่ของเธออ้าปากอย่างท่ึง 
“อย่าลืมสิ  แม่เข้าติวภาษาอังกฤษเด็กท่ีน่ีมาไม่รู้เท่าไหร่”       

พ่อพูด “เธอไม่ให้ลกูชายเสียช่ือหรอก” 
“ไม่เท่าน้ันนะคะ ยังเก่งเรียงความ ได้รางวัลมาหลายงานแล้ว

ด้วย” โบนัสยังไม่หยดุ 
ผมไม่อยากดูเก่งเกินไปจึงเบรกเธอว่า “เธอก็ใช่ย่อย ครูชม

ส านวนเธอเขียนบ่อยออก” 
ครูภาษาไทยเคยกระเซ้าว่า ถ้าไม่มีผมเสียคน เรียงความของ

โบนัสคงเป็นหน่ึง ไม่เป็นสองมาตลอดแบบท่ีผ่านมา 
(ตามหาโจตัน , 2554 : 16-17) 

 

 จากตวัอย่างขา้งตน้จะเห็นไดว้่า  ผูแ้ต่งไดส้ร้างตวัละครเด็กในเร่ืองตามหาโจตันให้เป็น
เด็กท่ีเก่ง ฉลาด มีไหวพริบ มีความสามารถรอบด้าน และความสามารถนั้นก็เป็นท่ียอมรับของ
ผูใ้หญ่  ซ่ึงความสามารถรอบดา้นของโจตนัน่ีเองท่ีเป็นจุดเร่ิมตน้ให้โจตนัตามหาผูเ้ป็นพ่อไดจ้น
ส าเร็จ 
 

ณฐัดนัย  คือตวัละครเอกในเร่ืองเอ้อระเหยลอยคอ ณฐัดนยัเรียนอยูช่ั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  
อายุ 14 ปี  ณัฐดนยัเป็นตวัละครท่ีเป็นตวัแทนของเยาวชนไทยสมยัใหม่ท่ีเห็นวา่คนท่ีมีฐานะร ่ ารวย
คือคนท่ีมีชีวติท่ีดีและไดรั้บการยอมรับ  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
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“แม้การเรียนของผมจะอยู่ในล าดับต้น ๆ พอกับบ๊ิก  แต่ถ้ามอง
ในด้านอ่ืนแล้ว  ผมแพ้หมดรูป  ตั้งแต่ฐานะท่ีต่างกันราวกุ้ งฝอยกับกุ้ ง
มังกร  บ้านบ๊ิกซ่ึงผมกับเพ่ือน ๆ เคยไปว่ายน า้ในสระน้ันควรจะเรียกว่า
คฤหาสน์มากกว่า  ด้วยเป็นตึกหลังใหญ่ตั้งอยู่บนเนื้อท่ีส่ีไร่  แวดล้อม
ด้วยต้นไม้ราคาแพงในสวนสวยท่ีตกแต่งโดยนักจัดสวนมืออาชีพ  ท าให้
บ้านพร้อมท่ีดินแปดสิบตารางวาของผม  ซ่ึงพ่อยังต้องผ่อนกับธนาคาร
อยู่ดูซอมซ่อไปถนัดตา 

ส่วนหน้าตาผิวพรรณของบ๊ิกคมคายผ่องใสสมกับเป็นลูกคน
ร ่ารวย  เน่ืองจากพ่อเขามีโรงงานผลิตเคร่ืองจักรกลการเกษตรอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรมแถวอยุธยา  ขณะท่ีผมมีผิวท่ีค่อนข้างคล า้  หน้าตายียวน
กวนประสาท  ตามท่ีเพ่ือนร่วมช้ันอย่างเจ๊ียบประจานปาว ๆ กระท่ังนิสัย
ใจคอเพ่ือน ๆ ยังลงมติว่า บ๊ิกมีน า้ใจโอบอ้อมอารี ให้ความช่วยเหลือต่อ
งานส่วนรวมอย่างเตม็ก าลงั” 

                                                (เอ้อระเหยลอยคอ , 2555 : 9-10)  
 
 จากตวัอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่า  ผูแ้ต่งได้สร้างตัวละครเด็กในเร่ืองเอ้อระเหยลอยคอ       
ไดอ้ยา่งสมจริงมาก  ตวัละครเอกเด็กในเร่ืองมีพฤติกรรมและลกัษณะนิสัยท่ีตรงกบัเยาวชนไทยท่ี
อาศยัอยูใ่นเมือง  ไม่วา่จะเป็นการติดเกม หรือการสร้างค่านิยมท่ีชอบไปท่องเท่ียวต่างประเทศ  ท า
ให้ผูป้กครองต้องหาทางแก้ปัญหาเหล่านั้นอย่างเร่งด่วน  ซ่ึงในวรรณกรรมเยาวชนเร่ืองน้ีผูแ้ต่ง    
ไดแ้กปั้ญหาโดยการใหต้วัละครเด็กในเร่ืองกลบัมาสนใจในเพลงพื้นบา้นของไทย 
 

จากการวเิคราะห์ลกัษณะนิสัย  และพฤติกรรมของตวัละครเด็กท่ีพบในวรรณกรรมเยาวชน
รางวลัแว่นแกว้ประเภทนวนิยาย  ปี พ.ศ.2553 – 2556  ท่ีพบก็คือ  ตวัละครจะมีลกัษณะนิสัย  และ
พฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัการใชชี้วิต  ไม่วา่จะเป็นการอบรมสั่งสอนเล้ียงดู  พื้นฐานของครอบครัว  
สภาพสังคมท่ีตวัละครอาศยัอยู่  วรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแก้วจึงสะท้อนให้ผูอ่้านเห็นว่า  
เยาวชนจะมีลักษณะนิสัยและพฤติกรรมเช่นไรก็จะข้ึนอยู่กับสภาพพื้นฐานของครอบครัว และ
สังคมท่ีเยาวชนอาศยัอยู ่ 
 

นมเปีย  คือตวัละครท่ีมีความสมจริงมากในวรรณกรรมเยาวชน เร่ืองโรงเรียนริมทะเล     
นมเปียเป็นหมอต าแยประจ าวนัหมู่บา้นท่ีปากร้ายแต่ใจดี อายุราวแปดสิบปี นมเปียเป็นคนท่ีท า
คลอดทุกคนในหมู่บ้าน นมเปียเป็นผูห้ญิงท่ีมีรูปร่างเล็กแต่ดูแข็งแรง เค้ียวหมากตลอดเวลา 
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ลกัษณะเด่นของนมเปียคือ  เป็นคนท่ีค่อนขา้งเคร่งครัดในศาสนา  เห็นไดจ้ากการท่ีนมเปียจะสวด
มนตเ์สียงดงัก่อนเขา้นอนในทุกวนัและเป็นผูท่ี้คอยสั่งสอนลูกหลานให้อยูใ่นกรอบ ไม่ออกนอกลู่
นอกทาง เม่ือใดท่ีเด็ก ๆ ในหมูบ้า้นตอ้งการรู้เร่ืองราวต่าง ๆ ทั้งอดีตและปัจจุบนั นมเปียจะเล่าให้
เด็ก ๆ ฟังไดอ้ย่างสนุกสนานและแฝงไปดว้ยความรู้อย่างมากมาย  จึงท าให้ทั้งเด็กและผูใ้หญ่ใน
หมู่บา้นรักนมเปียเป็นอยา่งมาก  และนมเปียก็เป็นคนท่ีเล้ียงดูท่องเท่ียวตั้งแต่เล็กจนโต  ดงัตวัอยา่ง
ต่อไปน้ี 

 
“ผมอาศัยอยู่ กับนมเปีย หมอต าแยปากร้ายใจดี แกอยู่ เหนือทุก

คนในหมู่บ้าน เพราะแทบทุกคนต้องอาศัยแกในการท าคลอด เดก็รุ่นผม
ทุกคนแกเป็นคนลากหัวออกมาจากท้องแม่ ทุกคนเรียกแกว่า “นม” ซ่ึง
เป็นการให้เกียรติอย่างอบอุ่น นมเปียด่าใครกไ็ด้ถ้าแกต้องการอยากจะด่า 
แกจะสอนใครกไ็ด้ถ้าแกต้องการอยากจะสอน และการท่ีผมอาศัยอยู่กับ
แก ท าให้ผมรับอานิสงส์ของความเป็นแม่ของคนในหมู่บ้านไปด้วย 

นมเปียเป็นหญิงร่างเลก็  แต่ดูแข็งแรง  เคีย้วหมากอยู่ ในปาก
ตลอดเวลา  นมเปียมีกล่ินประจ าตัว เป็นกล่ินคล้าย ๆ กับกล่ินยาแผน
โบราณท่ีท าให้ผมรู้สึกหนักแน่นทุกคร้ังท่ีได้กล่ินตัวแก  นมเปียเป็นคน
ท่ีค่อนข้างเคร่งครัดในเร่ืองของศาสนา  แกจะสวดมนต์เสียงดังทุกคร้ัง
ก่อนเข้านอน  ข้างกายของแกคือเคร่ืองเช่ียนโบราณ เป็นสมบัติอย่าง
เดียวท่ีนมเปียภูมิอกภูมิใจ  แกบอกว่ามนัเป็นส่ิงท่ีแสดงว่าว่าแกเป็นคนมี
สกุล มีบรรพบุรุษท่ีน่าภาคภูมิใจ แกจะไม่ยอมขายเคร่ืองเช่ียนเป็นอัน
ขาดไม่ว่าจะจนสักเพียงใด  เคยมีคนมาขอซ้ือเคร่ืองเซ่ียนจากแกในราคา
สูง นมเปียบอกคนท่ีมาขอซ้ือว่า เอาวิญญาณของข้าไปไม่ดีกว่าหรือ แถม
ด้วยค าด่าอีกกระบงุใหญ่  นอกจากเคร่ืองเช่ียนแล้ว นมเปียยังมส่ิีงของอีก
หลายอย่างท่ีแกหวงแหนและน าไปเก็บไว้บนห้ิง  ส่ิงของใดกแ็ล้วแต่ท่ี
แกเกบ็ไว้บนห้ิง ผมจะเข้าไปยุ่มย่ามไม่ได้ เป็นท่ีรู้กันระหว่างผมกับแก 

นมเปี ยมั กจะ เรียกผมว่าไอ้ห นู ด้ วยน ้ า เสี ยงอบอุ่ น  น่ั น
หมายความว่าแกก าลังอารมณ์ดี แต่เม่ือไรท่ีผมท าให้แกอารมณ์เสีย แกจะ
เรียกผมด้วยช่ืออ่ืน ๆ ตามแต่จะคิดได้  เป็นต้นว่า  ไอ้เดก็ผี ไอ้ควาย ไอ้
หมา ไอ้เดก็ข้างเข่งเคย(กะปิ) ในบรรดาช่ือท่ีแกใช้เรียกผม ผมไม่ชอบช่ือ
ไอ้เดก็ข้างเข่งเคยท่ีสุด เพราะนมเปียมักจะบอกใครต่อใครว่าผมเป็นเดก็
ท่ีแกเกบ็มาได้จากเข่งกะปิ 
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“ไม่  นมต้องเก็บผมมาจากตะกร้าใส่เด็ก และมีจดหมายปิด
ผนึกอย่างดี ในจดหมายเขียนว่าฝากเดก็คนนีด้้วย เม่ือเจ้าคุณพ่อให้อภัย
แล้วดิฉันจะกลับมารับแกไปเลีย้ง เดก็คนนีเ้ป็นหลานของท่าน ...”  ผม
หมดปัญญาท่ีจะเอ่ยช่ือญาติของตัวเองออกมา 

นมเปียหัวเราะจนน ้าหมากกระเซ็น แกมองผมด้วยสายตา
อ่อนโยนแต่ยังคงเปิดศึกกับผมต่อไป “บอกข้ามานะว่าครูคนไหนสอน
ให้เอง็ฝันเฟ่ือง เอง็จ าไว้จนตายเลยว่า เอง็มาจากเข่งเคย” 

“ผมเป็นหลานท่านเจ้าคุณ” 
“ใช่  ท่านเจ้าคุณเข่งเคย” แกยังไม่ยอมลดละ 
“สักวันผมจะไปอยู่กับพ่อแม่ท่ีแท้จริงของผม” 
“รอให้พวกเขากลบัจากขายเคยเสียก่อนแล้วเอง็ค่อยคิด” 
“อย่ามาพูดถึงท่านพ่อท่านแม่ของผมอย่างน้ันนะ” ผมแกล้งท า

เสียงจริงจัง 
นมเปียกับผมมักจะเปิดศึกกันอยู่ เสมอ มันท าให้เรากลายเป็น

สองยายหลานท่ีแปลกประหลาดท่ีสุด” 
                                            (โรงเรียนริมทะเล , 2553 : 11 - 13)

  
จากตวัอยา่งขา้งตน้จะเห็นไดว้า่  ผูแ้ต่งไดส้ร้างตวัละครผูใ้หญ่ในเร่ืองโรงเรียนริมทะเลให้

เป็นคนท่ีมีอารมณ์ขนั  ลกัษณะการใชชี้วิตประจ าวนับ่งบอกถึงความเป็นชาวบา้น สังเกตไดจ้ากการ
เค้ียวหมาก  การสนทนาของสองยายหลานดูเป็นกนัเองแสดงถึงความสนิทสนมกนัเป็นอยา่งมาก 
 

“นมเปียมองหน้าพวกเราทีละคน  แกกระแอมเอาเชิงเบา ๆ 
“เยน็วันน้ันแดดผีตากผ้าอ้อมเหลืองไปท้ังทุ่ง ชายทะเลกเ็งียบเหงา พวก
เดก็ท่ีเกบ็หอยเสียบกลับบ้านกันแต่หัววัน ตอนท่ีข้าก าลังน่ังเปลี่ยนถ่าน
วิทยุอยู่  พ่อของมินค่อย ๆ เดินเข้ามาเหมือนแมวเถ่ือน ย่องเข้ามาเงียบ ๆ 
มาเลียบ ๆ มอง ๆ ท าเหมือนไม่กล้า ข้าเลยตวาดเอาว่าแม่วัวมึงจะเกิด
หรือ  มันบอกว่าไม่ใช่แม่วัวหรอกท่ีก าลังจะเกิด แต่เป็นเมียมันเอง  ข้ารู้
แล้วว่าต้องท าอะไรบ้าง แต่ยังท าเป็นเฉย เพ่ือจะดูว่าไอ้ถึกตัวน้ันมันจะ
ท ายังไง”  นมเปียลงท้ายด้วยค าว่าไอถึกอย่างหนักแน่น 

“ไอ้ถึกเขาใช้เรียกวัวไม่ใช่หรอนม”  ไตรรงค์ขัดขึน้ 
“ก็ใช่น่ะสิ แล้วพวกผู้ชายไม่เหมือนตรงไหนวะ”  นมเปียไม่

ยอมแพ้ 
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“แล้วยังไงต่อล่ะครับ”  มะเขือข้อยถามขึน้ 
“ข้าก็บอกให้มันพาไปบ้านมัน แต่มันอึกอักอยู่ นานแล้วค่อย

บอกว่ามันไม่มีเงินค่าท าคลอดหรอก ข้าเลยว่า งั้นเอง็มาเป็นทาสข้าแทน
ค่าท าคลอดก็แล้วกัน มันพาข้าไปถึงบ้าน เมียของมันนอนกัดฟันทน
ความเจบ็ปวดอยู่ในห้อง บอกตามตรงข้าไม่เคยเห็นผู้หญิงคนไหนอดทน
เท่าแม่ของเอง็เลยมินเอ๋ย  ผู้หญิงเจ็บท้องน่ะ มันเจ็บจนบอกไม่ถูก”  นม
เปียเล่าแล้วหยดุนิดนึง 

“นมรู้ได้อย่างไรว่าเจบ็มาก นมเคยเกิดลกูหรือ”  ผมแย้งเล่น ๆ  
แกหันมามองหน้าผมตาเขียวป้ัด ค้อนตามประสาคนแก่ แล้ว

เร่ิมเล่าต่อ  “ตอนท่ีข้าลากหัวเอ็งออกมา รู้ไหมเกิดอะไรขึ้น แมวท่ีอยู่
ใกล้ ๆ บ้านเอง็เป็นสิบตัว พากันร้องข่มขู่ กันเสียงดังลั่นเลย ตอนท่ีข้าจับ
เอ็งห้อยหัวแล้วตีก้น เอ็งไม่ร้องสักแอะ ข้าคิดว่าเอ็งจะเป็นใบ้เสียแล้ว 
หลังจากท่ีข้าเอาเอ็งวางลงในกระด้งแล้วน่ังมอง เอ็งเหมือนกบตัวโต ๆ 
นอนอยู่ในกระด้งเลยรู้ไหม แขนขาจ า้ม  า่ แล้วตอนท่ีข้าหยอดน า้ผึง้รวง
ลงในปากเอ็ง เอ็งเลียจนหมด แต่แปลกท่ีพอเอ็งโตขึน้มาไม่ยักจะพูกห
วาน ๆ เหมือนคนอ่ืน” 

มินน่ังยิม้โชว์ฟันสีเหลืองอย่างมีความสุข เขาดูเหมือนตุ๊กตาดิน
สีด าตัวโตท่ีมีใครบางคนจับมาวางเอาไว้ ปากกย็ังคงเคีย้วข้าวต้มมัดไม่
หยดุ 

นมเปียหันมามองมิน แกยิม้อย่างอารมณ์ดี แล้วจึงเล่าต่อ “พ่อ
ของเอ็งเอาปลาแห้งใส่ในกาบโหนดให้ข้าจนข้าเอากลับบ้านไม่ไหว  
แล้วหลังจากน้ันรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึน้  น า้ในตุ่มบ้านข้าไม่เคยแห้ง  ฟืน
บ้านข้าไม่เคยหมด  ข้าวในนากไ็ม่รู้ว่าใครหาบมาไว้ถึงยุ้ง  แล้ววันดีคืนดี
ยังมีปลาตัวโต ๆ มาไว้ท่ีหน้าบ้านข้าอีก  บอกพ่อเอ็งด้วยว่ามันจ่าย
มากกว่าควรท่ีจะจ่ายแล้ว” 

“ครับนม”  มินเปิดปากพูด” 
                                            (โรงเรียนริมทะเล , 2553 : 65 - 66)

  

จากตวัอยา่งขา้งตน้จะเห็นไดว้า่  ผูแ้ต่งไดส้ร้างตวัละครผูใ้หญ่ในเร่ืองโรงเรียนริมทะเลให้มี
จิตใจท่ีโอบออ้มอารี  มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่ และแสดงให้เห็นวา่ เงินไม่ใช่ปัจจยัส าคญัหลกัในการ
ด ารงชีวิตของคนในหมู่บ้าน น ้ าใจ มิตรภาพ ความรักและความกตญัญูต่างหากท่ีท าให้คนใน
หมู่บา้นอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งมีความสุข 



  45 

คุณยายของโจตัน  คือตวัละครตวัหน่ึงท่ีมีความส าคญัในเร่ืองตามหาโจตัน  คุณยายของ   
โจตนัอายุราว ๆ หกสิบปี  เป็นตวัละครท่ีคอยช่วยเหลือ และใหก้ าลงัใจหลานชายคนเดียวท่ีอาศยัอยู่
ดว้ยกนัเพียงสามคน คุณยายจะคอยสังเกตพฤติกรรมของหลานชายอยา่งใกลชิ้ดแต่ไม่ให้โจตนัรู้ตวั  
คอยสอบถามเม่ือโจตนัเกิดความเครียดเม่ือถูกคุณตาดุเน่ืองจากตอ้งการตามหาผูเ้ป็นพ่อ โจตนัเป็น
เด็กท่ีฉลาด เป็นเด็กดี แต่ยงัมีอีกหน่ึงอยา่งท่ีมกัท าให้คุณตาอารมณ์เสียอยูบ่่อยคร้ังนัน่ก็คือ การตา
มหาพ่อของโจตนันัน่เอง แต่คุณยายเป็นบุคคลท่ีคอยให้ก าลงัใจและคอยช่วยเหลือโจตนัอยูไ่ม่ห่าง 
ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 

“ผมย้อนกลับมาค้นอัลบั้มภาพท้ังหมด เม่ือไม่พบท่ีต้องการก็
เปิดดูคอมพิวเตอร์ของแม่ ไล่เลียงเปิดดูไฟล์ภาพชนิดไม่ให้หลดุรอดสัก
ภาพ แต่ไม่เป็นผล ผมพูดกับยายอย่างตรงไปตรงมาว่า ถ้าบังเอิญพบเห็น
ภาพเก่า ๆ ของพ่อช่วยบอกด้วย มนัมคีวามหมายต่อผมมาก 

แต่กค็งเป็นความหวังลม ๆ แล้ง ๆ 
เสาร์วันหน่ึง จู่ ๆ ยายก็ถามโพล่งขึน้ยามบ่ายท่ีเราอยู่ ด้วยกัน

ล าพังในบ้าน 
“โจตัน ถ้าลกูเห็นรูปพ่อแล้วจะท ายังไงต่อ” 
“กค็งดีใจ ขอเกบ็ไว้ดูไว้คิดถึงมัง้ยาย” 
“เท่าน้ันนะ” 
ผมพยักหน้า ไม่รู้ว่ายายมอีะไรในใจ 
“ยายเพ่ิงเจอน่ี” ยายย่ืนรูปถ่ายขนาดไปรษณียบัตรให้ “อย่าให้

ตารู้เชียว” 
(ตามหาโจตัน , 2554 : 33 - 35) 

 
จากตวัอยา่งขา้งตน้จะเห็นไดว้า่  ผูแ้ต่งไดส้ร้างตวัละครผูใ้หญ่ในเร่ืองตามหาโจตันให้เป็น

คนท่ีคอยช่วยเหลือหลานชายตามหาผูท่ี้เป็นพ่อแท ้ๆ อยูไ่ม่ห่าง  แต่จะเปิดเผยตวัเพื่อช่วยโจตนัตาม
หาก็ไม่ไดเ้พราะจะถูกคุณตาต่อว่าอยา่งหนกั  เน่ืองจากคุณตาไม่ตอ้งการให้หลานชาย (โจตนั) พบ
คุณพอ่นัน่เอง 
 

ตาธง  คือตวัละครท่ีมีความส าคญัตวัหน่ึงในเร่ืองเอ้อระเหยลอยคอ ตาธงมีอายุราว ๆ หก
สิบปีเศษ  ตาธงเป็นตวัละครท่ีมีความขยนัหมัน่เพียรตามแบบฉบบัของผูใ้หญ่  คือ  ต่ืนนอนตั้งแต่
เชา้ ชอบปลูกตน้ไม ้และมกัจะหากิจกรรมท าตลอดเวลาไม่วา่จะเป็นการแต่งกลอน ร้องเพลง หรือ
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แมก้ระทัง่การสอนเด็ก ๆ แต่งเพลงพื้นบา้น ซ่ึงเป็นตวัละครท่ีสามารถท าให้ตวัละครเอก (ณัฐดนยั) 
เปล่ียนจากเด็กติดเกม ไม่ชอบการแต่งกลอนและการร้องเพลงพื้นบา้นเป็นชีวิตจิตใจ มาเป็นเด็กท่ี
ชอบการแต่งกลอนและหลงรักในเพลงพื้นบา้นเป็นอย่างมาก ตาธงเป็นคนท่ีปากร้ายใจดี ลกัษณะ
การพูดของตาธงจะค่อนขา้งดุดนั ไม่ถนอมน ้ าใจผูฟั้งบ่อยคร้ังท่ีมกัจะชอบพูดย ัว่โมโหจนณัฐดนยั
โกรธ แต่ค าพูดทั้งหมดของตาธงก็มกัจะแฝงไปดว้ยค าสอนทั้งหมด ซ่ึงถา้เยาวชนไดอ่้านหนงัสือ
เร่ืองน้ีก็จะไดแ้ง่คิดจากตวัละครน้ีไดเ้ป็นอยา่งมาก ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 

“ฝึกมาหน่ึงอาทิตย์ ถือว่าพอใช้ได้แล้ว” ตาธงเอามือปิดปากส่ง
เสียงไอแห้ง ๆ “เรามาร้องเพลงโต้กันดีกว่า ตาจะถามเร่ืองง่าย ๆ ตอบ
ถกูผิดไม่เป็นไร พยายามคิดค าร้องให้คล้องจองไว้ก่อน” 

คงไม่มทีางเลีย่งอีกแล้ว “ลองดูกไ็ด้ครับ” 
ตาธงเร่ิม “...โอง โงง โง ฉะ โอง โงง โง่ย 
... จะขอทบทวนความสอบถามหลาน ว่าเพลงพืน้บ้านเก่าสุดช่ือ

อะไร 
นับอายขุัยได้สักก่ีปี จนถึงวันนีย้ังมอีีกไหม 
เพลงนีเ้ท่าท่ีเคยรู้ เขามกัเล่นคู่กับเพลงแบบไหน 
ค าถามง่าย ๆ แค่ไม่ก่ีข้อ รับรองอนาคตก้าวไกล ... 
เอ่ชา เอ๊ชา ชา ฉาด ชา หน่อยแม่ ...” 
ค าถามของตาธงผมตอบได้หมดแต่ร้องเป็นเพลงทันทีไม่ได้ 
“ขอเวลาสองช่ัวโมงนะครับ ผมจะแต่งเพลงตอบ” 
“ตาง่วงแล้ว รอได้แค่ช่ัวโมงเดียว” 
ผมรู้ว่าตาธงต้องการฝึกให้โต้ตอบอย่างรวดเร็ว เพราะการ

ประชันจริง ๆ ผมไม่มีโอกาสขอเวลานอกเลย คิดแล้วก็อยากประกาศ
ถอนตัวให้หมดเร่ืองหมดราว ปิดเทอมท้ังทีแทนท่ีจะได้พักผ่อนกลบัต้อง
มาน่ังปวดหัวกับเร่ืองบ้า ๆ พวกนี ้

คิดฟุ้ งซ่านไปก็ไม่มีทางเลือกอ่ืน ผมเลยหยิบกระดาษาและ
ดินสอขึน้มาเขียนเพลงตอบ ส่วนคนถามออกไปน่ังสูบยาข้างนอก ก่อน
อ่ืนผมต้องเอาค าตอบมาเขียนเรียงเป็นร้อยแก้วก่อน แล้วค่อยคิดเป็นค า
กลอนทีหลงั ...” 

                              (เอ้อระเหยลอยคอ , 2555  : 119 - 120)
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จากตวัอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่า  ผูแ้ต่งได้สร้างตวัละครผูใ้หญ่ในเร่ืองให้เป็นบุคคลท่ี
น่าสนใจ  เพราะลักษณะนิสัยตวัละครผูใ้หญ่ตวัน้ีท าให้ตวัละครเด็กเปล่ียนพฤติกรรมได้ไปใน
แนวทางท่ีดีข้ึนมาก  ตาธงเป็นผูใ้หญ่ท่ีสามารถอ่านใจเด็กได ้ ตาธงรู้วา่ณัฐดนยัเป็นเด็กท่ีฉลาด และ
ตอ้งการเอาชนะคน ตาธงจึงมกัหาค าพูดย ัว่ยุให้ณัฐดนัยเกิดแรงจูงใจในการแต่งกลอน และการ
ประชนัเพลงพื้นบา้น  จนในท่ีสุดณัฐดนยัก็เกิดความรักและความช านาญในการแต่งกลอนและร้อง
เพลงพื้นบา้นในท่ีสุด 
 

ลกัษณะนิสัย  และพฤติกรรมของตวัละครผูใ้หญ่ท่ีพบในวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่น
แกว้ประเภทนวนิยาย  ปี พ.ศ.2553 – 2556  ท่ีพบก็คือ  ตวัละครจะคอยให้ค  าปรึกษา  ตกัเตือน  และ
สั่งสอนในทุก ๆ คร้ังท่ีตวัละครเด็กมีปัญหาหรือหาทางออกในปัญหานั้น ๆ ไม่ได ้ ซ่ึงวรรณกรรม
เยาวชนรางวลัแวน่แกว้ไดส้ะทอ้นให้เห็นวา่  สภาพสังคมไทยไม่วา่จะอยูใ่นสังคมเมือง หรือสังคม
ชนบท  เด็กและเยาวชนยงัตอ้งอยูใ่นความดูแลและไดรั้บการอบรมสั่งสอน การตกัเตือนจากผูใ้หญ่
อยู่เสมอ  และในการอบรมสั่งสอน  และตกัเตือนนั้นยงัแฝงไปด้วยความรักและความห่วงใยอยู่
เสมอ 
 
  3.1.1.2  การสร้างตัวละครแบบบุคลาธิษฐาน  

   การสร้างแบบบุคลาธิษฐาน คือ การสร้างตวัละครท่ีไม่ใช่มนุษย ์ให้มีบทบาทและ
พฤติกรรมเหมือนมนุษย ์การสร้างตวัละครแบบบุคลาธิษฐานท่ีปรากฏในวรรณกรรมเยาวชนท่ี
ไดรั้บรางวลัแวน่แกว้ ไดแ้ก่ บุญรอด และครอบครัวของบุญรอด  ในวรรณกรรมเยาวชนเร่ืองเจ้าเอย
...เจ้ากรงหัวจุก   ผูแ้ต่งไดส้ร้างตวัละครบุญรอดและครอบครัวให้เป็นสัตว ์ คือ  นกกรงหวัจุกให้มี
ชีวติ  และความคิดเช่นเดียวกบัมนุษย ์ ดงัตวัอยา่งท่ีกล่าวถึงบุญรอดท่ีนึกถึงเหตุการณ์ตอนตวัเองฟัก
ออกมาจากไข่  เป็นการแสดงให้เห็นว่านกมีกระบวนการคิดและมีความรู้สึกไม่ต่างกบัมนุษย ์ ดงั
เน้ือความท่ีวา่ 
 

“ขณะออกจากเปลือกไข่คราน้ัน ฉันไม่มีความทรงจ าใด
หลงเหลืออยู่  มารู้ภายหลังจากค าบอกเล่าของแม่ว่า ไข่ท่ีแม่กกและถึง
ก าหนดฟักมีท้ังหมดสามฟอง แต่เหลือฉันตัวเดียวท่ีมีลมหายใจมาจนถึง
ทุกวันนี ้พ่ีน้องร่วมท้องเดียวกันต้องจากไปด้วยสาเหตุว่าเกินก าลังพ่อแม่
ดูแลได้ 
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ความจริงแม่เล่าเร่ืองนีใ้ห้ฟังหลายคร้ังแล้ว พ่อกเ็คยเล่า ทุกคร้ัง
ท่ีแม่เล่า ฉันเห็นน า้ตาแม่คลอเบ้า เสียงส่ันพร่า บางคร้ังมีเสียงสะอืน้ร ่า
ไห้ แม้ฉันจะเข้าใจความรู้สึกของผู้ให้ก าเนิดในขณะน้ัน แต่แม่บอกฉัน
ว่าฉันเลก็นัก ยังไม่เข้าใจเร่ืองราวของความรักและความผูกพันระหว่าง
สายเลือด ตอนน้ันฉันได้แต่ยิม้ ฉันไม่เข้าใจเหมือนท่ีแม่ว่าจริง ๆ 

แต่พอมาถึงวันนี้ฉันเร่ิมเข้าใจแม่ ทุกคร้ังท่ีแม่เล่าเร่ืองนี้ ไม่
เพียงแต่แม่ท่ีถูกความเศร้าเข้าครอบง า ฉันเองกค็ล้อยตามความรู้สึกของ
แม่ คล้ายมันถ่ายทอดมาถึงฉันจนกลายเป็นอารมณ์และความรู้สึก
เดียวกัน” 

  (เจ้าเอย...เจ้ากรงหัวจุก , 2556 : 7) 
 
 นอกจากน้ียงัมีพฤติกรรมการสนทนากนัระหวา่งนกกบันก  ดงัเน้ือความท่ีวา่ 
 

“แผนการช่วยเหลือพ่ีสินกับปืนยังไม่เป็นรูปเป็นร่างชัดเจน  
พ่อบอกแต่เพียงเบือ้งต้นว่า 

“การช่วยเหลือพวกของเราท้ังสองน้ันท าได้ในสถานการณ์เดียว
คือช่วงท่ีมนุษย์เผลอ  ซ่ึงฉันเองกไ็ม่รู้ว่าเม่ือไร  อาจจะมีโอกาสบ้างเช่น
ตอนให้อาหารหรืออาบน า้นก  แล้วพวกเขาลืมปิดประตูกรงอะไรท านอง
นี ้ หากจะช่วยเหลือโดยวิธีอ่ืนน่าจะยาก  ถ้าจะให้ดี  ต้องให้พวกเราตัว
หน่ึงคอยสังเกตพฤติกรรมมนุษย์  ว่าวันหน่ึงเขาท าอะไรกับนกบ้าง  แต่
ถ้าจะให้ไปสู้รบตบมือกับพวกมนุษย์  พวกเราไม่มปัีญญาหรอก” 

ท่าทางสร้อยไม่เห็นด้วยกับวิธีนี ้ เธอบอกพ่อว่า 
“วิธีนีน่้าจะล าบาก  มนุษย์รอบคอบในเร่ืองราวเหล่านีม้าก  ถ้า

พวกเราตัวใดตัวหน่ึงเข้าไปใกล้กรง  ดีไม่ดีอาจจะถกูจับไปอีก” 
พ่อยิม้ให้กับความคิดของสร้อย  ดูเหมือนว่าพ่อมีทางออกใน

เร่ืองนีแ้ล้ว 
“ไม่ต้องกลวัหรอกสร้อย  มนุษย์ต้องการแต่นกตัวผู้   ถ้าฉันหรือ

บญุรอดไปแถวน้ันสิโดนจับแน่  แต่ถ้าเป็นนกตัวเมยีอย่างสร้อยไม่น่าจะ
เป็นไร  นกตัวเมียไม่ร้องเหมือนนกตัวผู้   มนุษย์ไม่เอาไปเลีย้งให้
เสียเวลาหรอก” 

สร้อยท าท่าคล้อยตามความเห็นของพ่อ  เธอถามต่อว่า 
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“หมายความว่าจะให้หนูคอยติดตามสังเกตอยู่ใกล้ ๆ พ่ีสินกับ
ปืนใช่ไหม” 

“ใช่  สร้อยพอจะท าได้หรือเปล่า” 
“ได้”  นกสาวพยักหน้าทันทีไม่มีท่าทีอิดออด  “แล้วจะให้หนู

ท าอย่างไรต่อ” 
“สังเกตพฤติกรรมของมนุษย์ทุกอย่างแล้วมารายงาน  ฉันอยาก

รู้ว่าเขาให้อาหารนกตอนหน  เขาเอานกไปฝึกร้องเพลงเม่ือไร  น านกไป
ตากแดดเวลาไหน  ฉันจะได้ใช้ข้อมูลเหล่านี้วิเคราะห์เพ่ือหาทาง
ช่วยเหลือต่อไป” 

          (เจ้าเอย...เจ้ากรงหัวจุก , 2556 : 32 - 33) 
 

จากตวัอยา่งขา้งตน้แสดงให้เห็นว่า  ผูแ้ต่งสร้างตวัละครในเร่ืองเจ้าเอย...เจ้ากรงหัวจุกใน
แบบบุคลาธิษฐาน  ตวัละครถูกก าหนดให้เป็นนกกรงหัวจุกท่ีมีพฤติกรรมคล้ายกบัมนุษย ์ คือมี
ความคิด  ความรู้สึก  และการส่งสารระหวา่งกนัโดยถ่ายทอดออกมาให้เหมือนกบัพฤติกรรมของ
มนุษย ์
 
 3.1.2  ลกัษณะของตัวละคร 

สายทิพย ์ นุกูลกิจ  (2537 : 183-184) กล่าววา่  ตวัละคร  คือผูท่ี้ท  าให้เกิดเหตุการณ์ในเร่ือง  
หรือเป็นผูแ้สดงพฤติกรรมต่าง ๆ ในเร่ือง  ตวัละครน้ีนับเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัส่วนหน่ึงของ   
นวนิยาย  เพราะถา้ไม่มีตวัละครแล้ว  เร่ืองราวต่าง ๆ ในนวนิยายก็ย่อมจะเกิดข้ึนไม่ได ้ ตวัละคร
ในนวนิยายยอ่มมีได้ไม่จ  ากดัทั้งในส่วนท่ีเป็นตวัละครเอกและตวัละครประกอบ  สุดแต่ผูแ้ต่งจะ
เห็นว่าเหมาะสม  ตวัละครเอกของเร่ืองคือตวัละครท่ีเป็นศูนยก์ลางของเร่ือง  อาจมีทั้งฝ่ายชายและ
ฝ่ายหญิง  หรืออาจมีเพียงฝ่ายเดียวก็ได้  ตวัละครประกอบมีส่วนช่วยให้เหตุการณ์ต่าง ๆ ในเร่ือง
ด าเนินไปไดด้ว้ยดี  ส าหรับการแสดงลกัษณะนิสัยของตวัละครในนวนิยายแบ่งออกเป็น 2 ประเภท  
คือ  ตวัละครประเภทตวัแบน (flat character) หรือนอ้ยลกัษณะกบัตวัละครประเภทตวักลม (round 
character) หรือหลายลกัษณะ 

ตัวละครประเภทตัวแบน  หมายถึงตวัละครท่ีแสดงลกัษณะนิสัยเพียงดา้นเดียว เช่น เป็นคน
ดีก็ดีตลอด  หรือเป็นคนเลวก็เลวอยา่งหาดีไม่ไดเ้ลย  และไม่วา่จะมีเหตุการณ์ใดเกิดข้ึนก็จะไม่มีการ
เปล่ียนแปลงนิสัยตวัละคร  เราจึงเรียกตวัละครประเภทน้ีอีกอยา่งวา่เป็นตวัละครท่ีไม่เปล่ียนแปลง
หรือเป็นตวัละครแบบ (type  character) คือ เป็นไปตามท่ีก าหนดไวเ้ป็นแบบฉบบั  เช่น  เป็นชาย
หนุ่มรูปงามนิสัยดี  เป็นคนแก่จูจ้ี้ ข้ีบ่น  เป็นตน้ 
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ตัวละครประเภทตัวกลม   หมายถึงตวัละครท่ีผูแ้ต่งสร้างให้มีลักษณะนิสัยหลายอย่าง      
อาจมีทั้งดา้นดีและดา้นไม่ดีปนกนัไป  ตวัละครแบบน้ีจะมีอารมณ์และความรู้สึกนึกคิดเปล่ียนแปลง
ไปไดต้ามเหตุการณ์และส่ิงแวดลอ้ม จึงดูเหมือนกบัคนในชีวติจริงมากกวา่ตวัละครประเภทตวัแบน  
เช่น  สร้างตวัละครให้เป็นเด็กท่ีอ่อนโยนกบัคนชราและเด็กเล็ก  แต่จะกา้วร้าวและเกเรกบัเด็กท่ีโต 
กวา่ท่ีชอบรังแกเด็กเล็ก  เป็นตน้  

ประทีป  เหมือนนิล (2519 : 24) กล่าวว่า ตวัละคร (Characters) คือบุคคลท่ีผูป้ระพนัธ์
สมมุติข้ึนมาเพื่อให้กระท าพฤติกรรมในเร่ือง หรือเป็นผูไ้ดรั้บผลจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนตามโครง
เร่ือง อาจเป็นคนหรือตวัละครเทียบเท่าคนก็ได ้นกัเขียนบางคนน าสัตว ์ตน้ไม ้ดอกไม ้วตัถุ ฯลฯ มา
เป็นตวัละครแต่ให้คิดและกระท าอย่างคน เช่นเร่ือง ฉันคือต้นไม้ ของ ไมตรี ลิมปิชาติ  เป็นต้น      
ตวัละครจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีวรรณกรรมประเภทบนัเทิงคดีจะขาดเสียมิได ้เพราะถา้ปราศจากตวัละคร
หรือผูก้ระท าพฤติกรรมเสียแลว้ การด าเนินเร่ืองก็คงก็ไม่เกิดข้ึน  

อี .เอ็ม .ฟอร์สเตอร์ (Forster. 1974 : 73 - 74) ได้แบ่ งตัวละครออกเป็นสองแบบ  คือ           
ตวัละครแบน (Flat Character)  และตวัละครแบบกลม (Round Character)  ทั้งสองแบบมีลกัษณะ
เด่นดงัน้ี 
 1) ตัวละครแบน  หรือตวัละครแบบน้อยลกัษณะนิสัย  เป็นตวัละครท่ีมีลกัษณะเรียบง่าย  
ไม่มีความซับซ้อนในด้านบุคลิกภาพ  และสภาพจิตใจ  มีลกัษณะคงท่ีไม่ค่อยเปล่ียนแปลง หรือ
กล่าวอีกนยัหน่ึงผูแ้ต่งแนะน าตวัละครเพียงส่วนเดียวจากลกัษณะท่ีเป็นจริงของมนุษย ์
 
 ปริญญา  เก้ือหนุน (2537 : 49) สรุปถึงลกัษณะเด่นของตวัละครแบบแบนวา่ประกอบดว้ย 

1.1  มักจะมีลักษณะนิสัยท่ีคล้าย ๆ กันทุกตัว  จนสามารถสรุปเป็นแบบท่ีแน่นอนได ้        
ตวัละครแบบน้ีไม่ค่อยสร้างความประทบัใจแก่ผูอ่้าน 

1.2  มีลกัษณะไม่สมจริง  หรือไม่เหมือนชีวติคนจริง ๆ  
1.3  การแนะน าตวัละครท าไดง่้ายกวา่ 
1.4  มีลกัษณะคงท่ีตลอดทั้งเร่ือง 
ลักษณะของตัวละครแบบน้ีมักจะพบได้จากวรรณกรรมประเภทยอดนิยม (Popular 

Fiction)  เช่นเร่ืองประเภทรักริษยา นวนิยายบู๊โลดโผน เร่ืองต่ืนเต้น ผจญภยั หรือนวนิยายตลก    
เป็นตน้ 
 2) ตัวละครแบบกลม  หรือตวัละครท่ีมีหลายลกัษณะ เป็นตวัละครท่ีสร้างความประทบัใจ
แก่ผูอ่้านไดม้าก  เพราะมีลกัษณะใกลเ้คียงกบั “ความเป็นมนุษย”์ มากกวา่แบบแรก  ผูแ้ต่งไดส้ร้าง
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ตวัละครมาจากแง่มุมท่ีหลากหลายของมนุษย ์ มีบุคลิกภาพ  นิสัยซับซ้อนแตกต่างไปตามสภาพ
อารมณ์  สถานการณ์  และสภาพแวดลอ้มเหมือนมนุษยจ์ริง 
 

ปริญญา  เก้ือหนุน (2537 : 49 - 50) สรุปลกัษณะเด่นของตวัละครแบบกลมว่า  สังเกตได้
ดงัน้ี 

2.1  มีลักษณะนิสัย  อารมณ์  ความรู้สึกหลากหลาย  และเปล่ียนแปลงพัฒนาไปตาม
สภาพแวดลอ้ม  ความกดดนัหรือแรงจูงใจต่าง ๆ 

2.2  มีลกัษณะคลา้ยชีวติจริงมาก 
2.3  ตวัละครปรากฏในเร่ืองแต่ละคร้ังด้วยลกัษณะท่ีแตกต่างไปจากเดิมหรือค่อย ๆ เผย

ลกัษณะท่ีแตกต่างไปจากเดิม 
2.4  การน าเสนอตวัละครท าไดย้ากและซบัซอ้นกวา่ 
ลักษณะของตวัละครแบบน้ีมักจะพบได้จากวรรณกรรมประเภทประเภทมุ่งความคิด 

(Serious  Fiction) เช่นในเร่ืองสั้นหรือนวนิยายประเภทสมจริง (Realistic) (ธัญญา สังขพนัธานนท ์ 
2539 : 176-177) 
 จากการวิเคราะห์ตวัละครในวรรณกรรมเยาวชนท่ีไดรั้บรางวลัแวน่แกว้ ประเภทนวนิยาย 
พ.ศ.2553 – 2556 ทั้ง 4 เร่ือง พบลกัษณะตวัละครดงัน้ี 
  
1.  โรงเรียนริมทะเล 

1.1  ตัวละครหลายลักษณะ  วรรณกรรมเยาวชนเร่ืองโรงเรียนริมทะเล  ผูแ้ต่งสร้างตวัละคร
เอกให้มีลกัษณะท่ีน่าสนใจ  สร้างความประทบัใจแก่ผูอ่้านได้มาก  เพราะมีลกัษณะใกลเ้คียงกบั  
“ความเป็นมนุษย”์ มาก  ท าใหต้วัละคร “ท่องเท่ียว” เป็นตวัละครหลายลกัษณะ  
 

ท่องเที่ยว  เป็นตัวละครหลายลักษณะเน่ืองจากในตอนต้นเร่ือง  ท่องเท่ียวจะมีนิสัยท่ี
ค่อนขา้งด้ือร้ันเห็นไดจ้ากตอนหน่ึงท่ีปรากฏในวรรณกรรมเร่ืองโรงเรียนริมทะเล คือ เม่ือท่องเท่ียว
อายุเข้าเรียนตามเกณฑ์ท่ีรัฐบาลก าหนด  นมเปียได้น าท่องเท่ียวไปฝากเรียนกับครูใหญ่  แต่
ท่องเท่ียวกลับมีท่าทีอิดออดไม่อยากเรียนเป็นอย่างมากเน่ืองจากยงัติดเท่ียวเล่นในหมู่บ้าน            
แต่สุดท้ายก็ต้องยอมเรียนด้วยเพราะเหตุผลท่ีครูใหญ่ คุณครูท่ีโรงเรียน และนมเปียช้ีแจง                
ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
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“ผมยังจ าได้ถึงศึกคร้ังแรก  มันเกิดขึน้เม่ือวันท่ีผมต้อง
เข้าโรงเรียนเป็นวันแรก  วันน้ันเป็นวันท่ีนมเปียท้ังฉุดท้ังลากผม
ออกจากท่ีนอน  ส่วนผมกแ็ปลงร่างเป็นแมว  กางเลบ็เกาะติดเส่ือ  
แต่ในท่ีสุดแกกล็ากผมลงมาจากบ้านจนได้  ท่ีน่ันมีผู้ชมรอเราอยู่
แล้ว 

“เป็นยังไงล่ะนม  วัวมันไม่ยอมไปไถนาหรืออย่างไร”  
ใครคนหน่ึงถามขึน้ 

“เออว่ะ  มนัคงตกใจเสียงหมาเห่า” 
ท่านผู้ชมท่านน้ันเดินจากไปทันที  นอกจากนมเปียแล้ว

ใครจะพูดถึงผมด้วยช่ืออ่ืนไม่ได้  นมเปียจะกางปีกปกป้องผม
ทันที  ถึงแม้แกจะอารมณ์เสียอยู่กต็าม 

“เห็นไหมคนอ่ืนว่าเอง็เป็นวัว  เอง็จะเป็นเหมือนท่ีเขาว่า
หรือ”  แกหันมาเล่นงานผม 

“นมยังเรียกผมว่าไอ้หมา  ไอ้ผี  ไอ้ควายเลย”  ผมแย้ง 
“แต่คนอ่ืนเรียกเหมือนท่ีข้าเรียกไม่ได้”  แกว่า 
“ท าไมล่ะ”  ผมได้ที 
“กเ็พราะข้า...รัก  เอ๊ย  ไม่ใช่  หนอ็ย  จะมาล้วงตับข้าอีก

ละสิ  จะท าไมกช่็างข้าเถอะ  แต่วันนีเ้อง็ต้องไปโรงเรียน  และนับ
จากนีเ้อง็ต้องไปทุกวัน  เอง็โตแล้ว” 

          (โรงเรียนริมทะเล , 2553 : 13-) 
 

และอีกตวัอย่างต่อไปน้ีท่ีแสดงให้เห็นว่าท่องเท่ียวมีความสุขท่ีได้ไปเรียนท่ีโรงเรียนริม
ทะเล 
 

“ท่ีโรงเรียนของผมไม่มีบ่ายอันแสนอบอ้าว  ไม่มีวันท่ีอากาศ
มืดมัวซึมเซา  มีแต่ความสดกระจ่างของผืนน ้า  กับขอบฟ้าท่ีค รู
ภูมิศาสตร์ใช้พิสูจน์ว่าโลกกลมด้วยการตั้งข้อสังเกตเม่ือมีเรืออวนลากว่ิง
เข้าหาฝ่ัง  พวกเราจะเห็นเสากระโดงเรือก่อนส่วนอ่ืน  โรงเรียนของเรา
ตั้งอยู่ ริมทะเล  พนันกันได้เลยว่าไม่มีนักเรียนท่ีไหนจะรู้เร่ืองลมบกลม
ทะเลเท่ากับพวกเรา  น่ียังไม่นับรวมถึงเร่ืองปูลม  แมงกะพรุน  ซากไข่
หมึก  สาหร่ายทะเล  ดาวทะเล  หนอนทะเล  ปลิงทะเล  ฝูงโลมา  ฉลาม
ใบ้  และการประกบคู่กันของปลากระเบนตัวผู้ กับตัวเมีย  โรงเรียนของ
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เราตั้งอยู่ ภายใต้ร่มเงาของแนวสนทะเล  ซ่ึงมีเสียงซู่ซ่าดังแว่วอยู่
ตลอดเวลาเพราะมีลมพัดผ่าน  บางคร้ังหากมองมาจากท่ีไกล ๆ กจ็ะเห็น
ยอดสนส่ายระบ าอยู่ ท่ามกลางสายลม  พวกลูกเรือตังเกบอกว่าโรงเรียน
ของเราเหมือนปราสาท  ยอดสนทะเลแหลม ๆ เสียดขึ้นไปในอากาศ
เหมือนยอดปราสาท 

เม่ือหน้ามรสุมมาถึง  เป็นช่วงเวลาท่ีพวกเราสนุกสนานกันอย่าง
เตม็ท่ี  ฤดูกาลล่านกเป็นช่วงฤดูกาลท่ีเราโปรดปรานมากท่ีสุด  นกหลาย
พันธ์ุหลายชนิดพากันมาจากไหนไม่รู้ มาเกาะอยู่ตามป่าละเมาะ  นก
กระเตน็น้ันยั่วใจพวกเราได้มากท่ีสุด  ตามมาด้วยนกจาบคาซ่ึงเหินฟ้ามา
จากทิศเหนือ  ส่งเสียงร้องแสบแก้วหู  พวกมนัโฉบเหย่ือท้ังท่ีก าลงับินอยู่
ในอากาศ  แต่ความต่ืนเต้นสุดยอดอยู่ ท่ีการส่งกระสุนดินเหนียวยิงนก
ชนหิน  นกขนาดใหญ่ท่ีมกัจะกางปีกลอยลมน่ิงอยู่กับท่ี 

               (โรงเรียนริมทะเล , 2553 : 19 - 20) 
 

ในตอนทา้ยเร่ืองท่องเท่ียวได้เรียนรู้ชีวิตและเขา้ใจชีวิตมากข้ึนจึงปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ตนเองไปในทางท่ี ดีข้ึนเป็นอย่างมาก  เห็นได้จากการท่ีท่องเท่ียวตั้ งใจเรียนมากข้ึน มีความ
รับผิดชอบในด้านการเรียน  มีความสนใจต่อการเรียนการสอนของครู  และท่ีส าคญัก็คือมีความ
ห่วงใยตวันมเปียอยา่งเห็นไดช้ดั 
 

1.2  ตัวละครน้อยลักษณะ  วรรณกรรมเยาวชนเร่ืองโรงเรียนริมทะเล  ผูแ้ต่งสร้างตวัละคร
ให้มีลักษณะท่ีน่าสนใจ  เพราะเป็นตัวละครท่ีมีลักษณะเรียบง่าย  ไม่มีความซับซ้อนในด้าน
บุคลิกภาพ  และสภาพจิตใจ  มีลกัษณะคงท่ีไม่ค่อยเปล่ียนแปลง  หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงผูแ้ต่งแนะน า
ตวัละครเพียงส่วนเดียวจากลกัษณะท่ีเป็นจริงของมนุษย ์ ซ่ึงตวัละครน้อยลกัษณะท่ีพบในเร่ือง

โรงเรียนริมทะเล  คือ  “นมเปีย” 
นมเปีย  เป็นตวัละครนอ้ยลกัษณะเน่ืองจากเป็นตวัละครท่ีเป็นผูใ้หญ่  และอายุมากท่ีสุดใน

เร่ือง  นมเปียเป็นผูท่ี้คนในหมู่บา้นรักและเคารพนบัถือเป็นอยา่งมาก  ไม่วา่เวลาจะผ่านไปนานสัก
เท่าไรนมเปียก็ยงัคงเป็นนมเปียคนเดิม  นัน่ก็คือ  เป็นผูท่ี้เคร่งครัดในศาสนา  เป็นผูท่ี้คอยท าคลอด
ให้คนในหมู่บา้น  นมเปียเป็นคนท่ีปากร้ายแต่ใจดี  นมเปียมกัมีเร่ืองเล่าสนุก ๆ เก่ียวกบัการเกิดของ
เด็กในหมู่บา้นมาเล่าให้เด็ก ๆ ฟังเสมอ ซ่ึงในการเล่าเร่ืองก็มกัจะแฝงความรู้ไปดว้ย  แถมยงัขยนัท า
ขนมข้าวต้มมัดเล้ียงเด็ก ๆ อีกด้วย  จึงท าให้มีเด็ก ๆ มาเท่ียวเล่นท่ีบ้านของนมเปียเป็นประจ า         
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ซ่ึงนิสัยของนมเปียก็จะปรากฏเช่นน้ีตลอดทั้งเร่ืองจนนมเปียไดจ้บชีวิตลงอย่างสงบ  ดงัตวัอย่าง
ต่อไปน้ี 
 

“แสงตะเกียงท่ีบ้านของนมเปียดูอบอุ่นและสว่างนวลกว่าท่ี
บ้านของคนอ่ืน  กล้วยน า้ว้าในสวนหลงับ้านกล็ูกโตและหวานกว่ากล้วย
ของบ้านอ่ืน ๆ โดยเฉพาะมะพร้าวน้ันมันกว่ามะพร้าวท่ีไหนในโลกนี ้ 
เพราะไม่อย่างน้ันเดก็ ๆ คงไม่พากันมาท่ีบ้านนมเปียทุกคืน  ทุกคนรู้ว่า
เม่ือมาท่ีน่ี  พวกเขาจะได้กินข้าวต้มมัดฝีมือนมเปีย  มันท้ังหวานท้ังมัน  
เปล่าหรอก เขาไม่ได้เห็นแก่กิน  แต่พวกเขามาฟังเร่ืองเล่าเก่ียวกับการ
เกิดของเด็กในหมู่ บ้าน  นมเปียจะเล่าให้ทุกคนฟังว่า  ใครเกิดออกมา
อย่างไร  แม่ใครร้องเสียงดังมากท่ีสุด  ใครเกือบเป็นเกือบตาย  และท่ีน่า
ท่ึงท่ีสุดคือนมเปียจ าวันเกิดของเด็กทุกคนท่ีแกท าคลอดให้ได้อย่าง
แม่นย า 

หลังจากท่ีพวกเรากินข้าวต้มมัดจนอ่ิม  วงนิทานชีวิตกเ็ร่ิมต้น
ขึน้  วันน้ันเป็นวันเกิดของฐานันหรือท่ีเพ่ือน ๆ เรียกว่าไอ้ช้าง  เดก็ตัวโต
สมช่ือ  ฐานันเป็นหัวโจกของห้อง  ตัวโต  ชอบไปในทางชกต่อย  พูด
เสียงดัง  แค่เขาค ารามในคอใคร ๆ กต้็องยอมเขาทุกอย่าง  ฐานันบอกว่า  
ถ้าโตขึน้เขาจะไปเป็นผู้ ร้ายในจอหนัง  เขาอยากแสดงเป็นผู้ ร้าย  โดยให้
เหตุผลว่าอย่างน้อยกไ็ด้ซัดพระเอกจนลงไปคลานกแ็ล้วกัน  เจ้าของวัน
เกิดกินข้าวต้มมดัเข้าไปมากกว่าคนอ่ืน  ปากของไอ้ช้างมนัแผลบ็ 

“ถ้าข้าเป็นสาว ๆ” นมเปียเร่ิมเล่า  “ข้าจะไม่เอาพ่อเอ็งเป็นผัว
เป็นอันขาด  ขีก้ลัวกป็านน้ัน  งุ่มง่ามก็ปานน้ัน  น่ียังไม่นับเร่ืองเซ่อซ่า
อีกนะ  แต่เอาเถอะ ข้ายกผลประโยชน์ให้  พวกผู้ชายน่ะเขารู้ดี  วันท่ี
พวกเขากลัวมากท่ีสุดก็คือวันท่ีเมียของพวกเขาจะเกิดลูกออกมาน่ัน
แหละ  กลวัจนถึงกับต้องแอบกินเหล้าย้อมใจ  ต้มน า้ร้อนยังไม่ทันร้อนดี  
กห็าว่าน า้ร้อนจะเป่ือยแล้ว  มันมีท่ีไหนน า้ร้อนเป่ือย”  นมเปียเว้นระยะ 
พวกเราพากันหัวเรา ส่วนฐานันน่ังอมยิม้  วันนีเ้ขาได้รับสิทธิพิเศษให้
น่ังใกล้นมเปียได้ 

“แม่เอง็เบ่งเอง็ออกมาตอนตีสาม  เอง็ร้องเสียงดังหลงัจากท่ีข้าตี
ก้นเอง็สองทีแรง ๆ เอง็ร้องเหมือนช้างทีเดียว  ตัวกโ็ตเหมือนช้าง  ข้าตั้ง
ช่ือให้เอง็วันท่ีเอง็เกิดมาเลย พวกเอง็รู้ไหมท าไมข้าต้องตีก้นพวกเอง็ด้วย 

พวกเราพากันเงียบ 
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“ข้าจะบอกให้  กเ็พ่ือให้พวกเอง็ตัดสินใจว่าจะมีชีวิตอยู่ต่อหรือ
ว่าจะเลือกตายเสียตั้งแต่ตอนน้ัน  แล้วพวกเอง็ส่วนมากกเ็ลือกท่ีจะมีชีวิต
อยู่ต่อไป” 

                (โรงเรียนริมทะเล , 2553 : 16 - 17) 
 
2.  ตามหาโจตัน 

2.1  ตัวละครหลายลักษณะ  วรรณกรรมเยาวชนเร่ืองตามหาโจตัน  ผูแ้ต่งสร้างตวัละครเอก
ใหมี้ลกัษณะท่ีน่าสนใจ  สร้างความประทบัใจแก่ผูอ่้านไดม้าก  เพราะมีลกัษณะใกลเ้คียงกบั  “ความ
เป็นมนุษย”์  มากท่ีสุด  ซ่ึงตวัละครหลายลกัษณะท่ีพบในเร่ืองตามหาโจตัน  คือ “โจตนั” 
 

โจตัน  เป็นตัวละครหลายลักษณะเน่ืองจากในตอนต้นเร่ือง  โจตนัจะมีลักษณะนิสัยท่ี
ค่อนขา้งเก็บตวั  ไม่ค่อยพูดจากบัใครเน่ืองจากโจตนัตอ้งมาสูญเสียคุณแม่ไปอย่างกะทนัหันดว้ย
อุบติัเหตุ  ก่อนหนา้น้ีโจตนัอาศยัอยูก่บัคุณตา คุณยาย และคุณแม่  ซ่ึงผูท่ี้เป็นพ่อนั้นโจตนัไม่เคยรู้มา
ก่อนวา่คุณพ่อของตนคือใคร  เม่ือมีปัญหาไม่วา่จะเป็นเร่ืองเรียน หรือเร่ืองส่วนตวั โจตนัก็จะมีคุณ
แม่ท่ีคอยให้ค  าแนะน าอยู่ขา้ง ๆ เสมอ  แต่เม่ือคุณแม่ของโจตนัได้จากโจตนัไปอย่างไม่มีวนักลบั 
จากเด็กท่ีเคยมีนิสัยร่าเริงกลบักลายเป็นเด็กท่ีมีนิสัยเก็บตวั  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 

“กลับบ้านหลังเลิกเรียนวันนั้นผมเอาแต่ขังตัวอยู่ ในห้อง         
มีแต่ความหงุดหงิดพลุ่งพล่านอัดอ้ันในใจ  พยายามเอนตัวนอนแต่
นอนไม่หลับ  ผมคงไม่ต้องการพักผ่อน  ผมต้องการความจริง
บางอย่าง ความจริงท่ีถ้าไม่รู้  ผมจะอยู่ไม่สุข  ใครจะรู้ว่าผมจะเป็น
แบบนีไ้ปอีกนานแค่ไหน 

ตาไม่อยู่ บ้าน มีแต่ยาย ชีวิตยายดูเหมือนเดิม – เร่ือย ๆ    
เอ่ือย ๆ สุขได้กับทุกอย่าง ไม่ว่าจะเรียบง่ายแค่ไหน” 

               (ตามหาโจตัน , 2554 : 53) 
 

เม่ือโจตนัเร่ิมเจริญเติบโตข้ึน  โจตนัเร่ิมสืบหาขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อจะไดท้ราบวา่คุณ
พ่อของตนคือใคร  และน่ีก็เป็นอีกเหตุผลหน่ึงท่ีท าให้โจตนักลายเป็นเด็กท่ีกลา้แสดงความคิดเห็น
ของตนเองมากยิง่ข้ึน  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
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“ค า่หน่ึงหลังอาหารค า่ จู่ ๆ ตากเ็ร่ิมต้นโดยไม่มีใครทันตั้งตัว 
ตาว่าผมกับยายท าให้ตากลายเป็นคนโง่  เป็นผู้ปกครองแท้ ๆ กลบัไม่รู้ว่า
หลานอยู่ ท่ีไหนตั้งสัปดาห์ กระท่ังครูเปมิกามาถามว่าผมหายไปไหน 
ท าไมไม่ส่งการบ้านชิน้ส าคัญ 

“คนในครอบครัวเล่นแผลง ๆ ซ่อนเร้นแผนการใหญ่โตขนาดนี ้
ต่อไปจะอยู่ กันด้วยความไว้เนือ้เช่ือใจได้ยังไง”  ตาพูด  แต่น่ันเป็นเพียง
การอุ่นเคร่ือง ตาวกเข้าสู่ประเดน็หลกัในไม่ช้า 

“แล้วเป็นไงล่ะ ไปมาแล้วได้อะไร” ตาขึน้เสียง “ถ้าเป็นผู้ใหญ่
แล้วจะไม่ว่าเลย รอไม่ไหวหรือไง” 

วันท้ังวันผมหัวเสียมาตลอด ไม่นึกว่าตาจะมาซ า้เติม 
“ถึงตอนน้ันผมคงไม่ต้องการพ่อแล้วล่ะ” ผมพูดแทบไม่

รู้สึกตัว 
“เออ มนัแน่ เร่ิมเถยีงได้แล้ว”  
“ตาไม่เข้าใจหรอก  เพราะตาไม่เคยรู้ว่าการเกิดมาไม่มีพ่อมัน

เป็นยังไง” ผมเสียงส่ัน 
“แกจะรู้อะไร แค่ตาเรียนประถมไม่ทันไรพ่อกต็ายเหมือนกัน” 
“แต่ตาก็รู้แน่ ๆ ใช่ไหมว่าทวดตายแล้ว แต่พ่อผมยังอยู่  ถ้าตา

เป็นผมตาจะตามหาพ่อไหมล่ะ” 
“ไอ้น่ีส าคัญแฮะ ยายมนัถือหางนักน่ี” ตาช าเลืองไปพาลเอากับ

ยายท่ีน่ังน่ิงเงียบอยู่  “ถามจริง แน่ใจหรือว่าพ่อยังอยู่น่ะ” 
นาทีน้ันผมเกลียดตาท่ีสุด มันปะปนกับความรู้สึกไม่เหมาะสม

กระท่ังความรู้สึกผิดบาป แต่ผมไม่ชอบค าพูดแบบน้ันสักนิด ผมเห็นยาย
ขยับตัว ริมฝีปากส่ันระริก 

“เร่ืองมาถึงขนาดนีแ้ล้ว ถ้าพ่อไม่สนับสนุน เฉยเสียกไ็ด้” ยาย
พูดออกมา” 

        (ตามหาโจตัน , 2554 : 103-104) 
 

2.2  ตัวละครน้อยลักษณะ  วรรณกรรมเยาวชนเร่ืองตามหาโจตัน  ผูแ้ต่งสร้างตวัละครให้มี
ลกัษณะท่ีน่าสนใจ  เพราะเป็นตวัละครท่ีมีลกัษณะเรียบง่าย  ไม่มีความซับซ้อนในดา้นบุคลิกภาพ  
และสภาพจิตใจ  มีลกัษณะคงท่ีไม่ค่อยเปล่ียนแปลง  หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงผูแ้ต่งแนะน าตวัละคร
เพียงส่วนเดียวจากลกัษณะท่ีเป็นจริงของมนุษย ์ ซ่ึงตวัละครนอ้ยลกัษณะท่ีพบในเร่ืองตามหาโจตัน    
คือ  “คุณตาของโจตนั” 
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คุณตาของโจตัน  เป็นตวัละครนอ้ยลกัษณะคือไม่รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น เน่ืองจากเป็น
ตวัละครท่ีเป็นผูใ้หญ่  ประกอบอาชีพเป็นนายอ าเภอ  แต่ปัจจุบนัได้เกษียณอายุราชการมาแล้ว  
เม่ือโจตนัไดสู้ญเสียคุณแม่ไปอย่างไม่มีวนักลบั โจตนัก็อยู่กบัคุณตา  คุณยายเพียงสามคนเท่านั้น  
ไม่วา่โจตนัจะพูดหรือจะท าอะไรก็ดูเหมือนวา่จะขดัใจผูเ้ป็นคุณตาไปเสียหมดทุกอยา่ง  ดงัตวัอยา่ง
ต่อไปน้ี 
 

“...พ่อว่าน่าข าไหม  อยู่ กับตากับยายมานานเท่ากัน  ตั้งแต่เดก็
จนผมจะได้เป็น “นาย” ในอีกไม่นานแล้ว  แต่ผมรู้จักเฉพาะยายเท่าน้ัน  
ตากับผมดูห่างเหินกันอย่างน่าประหลาด  ตาคงมีรัศมีพิเศษท่ีท าให้ผม
ไม่ค่อยกล้าเข้าไปเฉียดใกล้  ท าไมตาต้องดูเข้มงวด  ขมวดคิ้วบ่อย ๆ ก็
ไม่รู้  ความจริงแม้แต่กับแม่หรือยาย  ตาก็ไม่ผ่อนคลายเท่าไรหรอก  
หรือตาคงลืมไปว่าเป็นอดีตนายอ าเภอท่ีเกษียณมาสองสามปีแล้ว  น่าจะ
ทิง้การงานมาสงบสุขกับชีวิตเสียที  น่ีกลับตรงกันข้าม  ดูเหมือนตาจะย่ิง
ยุ่ งกว่าเดิมเสียอีก  ได้ยินยายพูดว่าตาท างานให้บรรดาพวกแวดวง
นักการเมือง  ผมไม่รู้เร่ืองผู้ใหญ่  ไม่รู้ว่าตาท าอะไรใหญ่โตหรอก  ขอแค่
ให้แน่ใจสักนิดว่าตารักผมบ้างกพ็อ” 

(ตามหาโจตัน , 2554 : 13) 
 
3.  เอ้อระเหยลอยคอ 

3.1  ตัวละครหลายลกัษณะ  วรรณกรรมเยาวชนเร่ืองเอ้อระเหยลอยคอ  ผูแ้ต่งสร้างตวัละคร
เอกให้มีลกัษณะท่ีน่าสนใจ  สร้างความประทบัใจแก่ผูอ่้านได้มาก  เพราะมีลกัษณะใกลเ้คียงกบั  
“ความเป็นมนุษย์”  มากท่ีสุด  ซ่ึงตัวละครหลายลักษณะท่ีพบใน เร่ืองเอ้อระเหยลอยคอ  คือ         
“ณฐัดนยั” 

ณัฐดนัย  เป็นตวัละครหลายลกัษณะเน่ืองจากในตอนตน้เร่ือง  ณัฐดนยัจะมีลกัษณะนิสัยท่ี
ค่อนขา้งสมยัใหม่  ไม่ว่าจะเป็นค่านิยมของการท่องเท่ียวต่างประเทศในช่วงปิดภาคเรียน  การซ้ือ
ของจากต่างประเทศมาฝากเพื่อน  และการติดเกมคอมพิวเตอร์  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 

“แต่ปีนีไ้ม่มีรายงานกลุ่มท าร่วมกับเจ๊ียบ  ผมจึงเป็นอิสระจาก
การไล่ล่าและมีโอกาสได้รับคัดเลือกเข้าทีมฟุตบอลของช้ันเรียน  ซ่ึงผม
หมายมัน่ว่าปีนีจ้ะต้องผ่านฉลยุ  เพราะฝีเท้าผมกพ็อคุยได้  แต่ถ้าตอนปิด
เทอมมายงานต้องท า  ผมจะใช้ข้ออ้างการไปต่างประเทศ  เพ่ือหลีกเลี่ยง
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งานอันน่าเบ่ือหน่าย  ซ่ึงเพ่ือน ๆ คงไม่ติดใจหากผมสัญญาจะซ้ือ
ช็อกโกแลตมาฝาก เหมือนปีก่อนท่ีบ๊ิกซ้ือคุกกีจ้ากอังกฤษมาแจก จน
ได้ รับความช่ืนชมจากเพ่ือน  ๆ  โดยไม่ ต้องช่วยท ารายงานวิชา
วิทยาศาสตร์  ปล่อยให้ผมเขียนรายงานการทดลองเร่ืองการท าแท่งเรือง
แสงอันเกิดจากปฏิกิริยาทางเคมอียู่จนดึกด่ืน  ” 

(เอ้อระเหยลอยคอ , 2555 : 11) 
 

“นอกจากเตะฟุตบอลแล้วผมยังสนใจกิจกรรมต่าง ๆ ในโลกไซ
เบอร์ด้วย  ผมคลัง่ไคล้เกมคอมพิวเตอร์การแข่งขันท่ีเก่ียวกับการต่อสู้อัน
ดุเดือด  พอติดงอมแงมแม่กจ็ะจ ากัดเวลาเหลืองเพียงวันละช่ัวโมง  และ
ออกมาตรการอันโหดร้ายให้ผมแต่งกลอนวันละบทเพ่ือเป็นการ
แลกเปลีย่น” 

(เอ้อระเหยลอยคอ , 2555 : 14) 
 

เม่ือเหตุการณ์ท่ีไม่คาดฝันเกิดข้ึนในช่วงปิดภาคเรียนนัน่ก็คือเกิดเหตุอุทกภยัคร้ังยิ่งใหญ่ใน
รอบหลายสิบปี  ท าให้ส่ิงท่ีณัฐดนยัฝันไวไ้ม่เป็นจริงอยา่งท่ีคิด  ณฐัดนยัตอ้งไปอาศยัอยูก่บับา้นญาติ
ของคุณแม่ท่ีต่างจังหวดั  ถูกสั่งห้ามไม่ให้เล่นเกมคอมพิวเตอร์  แต่จะเล่นได้ก็ต่อเม่ือท าตาม
ขอ้ตกลงท่ีคุณแม่ไดว้างเอาไวน้ัน่ก็คือตอ้งแต่งกลอนเพื่อเป็นการแลกกบัการเล่นเกมคอมพิวเตอร์  
และในช่วงปิดภาคเรียนนั้นเองคุณครูท่ีโรงเรียนของณัฐดนัยก็ไดส้ั่งงานกลุ่มไวห้น่ึงงานนัน่ก็คือ  
การแต่งเพลงพื้นบ้าน  ซ่ึงน่ีถือเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีส าคัญท่ีท าให้ตัวละครท่ีช่ือว่าณัฐดนัยเปล่ียน
พฤติกรรมตวัเองไปในทางท่ีข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั  คือ  เปล่ียนจากเยาวชนท่ีชอบเล่นเกมคอมพิวเตอร์  
ไม่ชอบการแต่งกลอน  เป็นเยาวชนท่ีหลงรักในการแต่งกลอนและเพลงพื้นบา้นจนไดเ้ป็นประธาน
ชมรมเพลงพื้นบา้นประจ าโรงเรียนไปในท่ีสุด  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 

“บ่ายวันหน่ึงหลักจากสอบย่อยเสร็จ  ผมกับเจ๊ียบถูกท่าน
ผู้อ  านวยการโรงเรียนเรียกเข้าพบ  ถ้าเป็นเม่ือก่อนคงไม่ต้องเสียเวลาเดา  
เพราะผมชอบชกต่อยกับเพ่ือน ๆ เป็นกิจวัตร  บางทีก็ถูกพวกผู้หญิง
หรือไม่ก็เจ๊ียบถ่ายคลิปไปฟ้องอาจารย์  แม้ว่าจะชี้แจงว่าเป็นการ
ประลองกันสนุก  ๆ  แ ต่ก ว่าจะรอดตั วออกมาได้ก็ต้องบ า เพ็ญ
สาธารณประโยชน์  เช่น  เกบ็ขยะ  กวาดใบไม้  ตลอดท้ังสัปดาห์ 

แต่คร้ังนีอ้ยู่ เหนือการคาดเดา  หรือผมสนิทกับเจ๊ียบมากจนต้อง
ตักเตือน  ท่ีจริงเราแค่ต่อเพลงกัน  เจ๊ียบเป็นคนเดียวท่ีต่อปากต่อค ากับ
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ผมได้อย่างเท่าทัน  บางทีเรียนวิชาไหนไม่เข้าใจ  เราว่าเพลงฉ่อยถามกัน
สด ๆ กม็ี  แม้จะไม่เฉียบคมเหมือนพ่อเพลงแม่เพลงต้นต ารับ  แต่กพ็อ
ด าน า้ไปได้ 

“ครูได้ดูคลิปการรายงานหน้าช้ันของพวกเธอหลายรอบแล้ว”  
ท่านผู้อ  านวยการเร่ิมอารัมภบท 

“ครับ”  ผมน่ังฟังอย่างงนุงงพอ ๆ กับเจ๊ียบ 
“ครูอยากตั้งชมรมเพลงพื้นบ้าน  โดยให้เธอสองคนเป็นหัว

เร่ียวหัวแรงในการรวบรวมเพ่ือน ๆ ท่ีสนใจมาเข้าชมรม” 
“ขอเรียนถามจุดประสงค์ด้วยค่ะ”  ค าถามของเจ๊ียบผมเข้าใจดี  

เธอคงเกรงว่าอาจารย์ก าลังเพ้อเจ้อถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรม  อย่างท่ีพวก
ผู้ ใหญ่ชอบท าตามกระแสหรือเพ่ือให้มีผลงานไปเสนอต้นสังกัด  
จากน้ันกป็ล่อยทิง้โดยอ้างว่าไม่มงีบประมาณสานต่อ 

“ครูชอบ  แต่เดี๋ยวนีห้าฟังยาก  คิดถึงท่วงท านองแบบไทย ๆ” 
“ต้องท าอะไรบ้างครับ  ตอนนีพ้วกเราเรียนหนัก”  ผมไม่กล้า

ตอบรับทันที 
“เราจะเรียนรู้จากครูภาษาไทยให้เข้มข้นขึน้” ท่านผู้อ  านวยการ

ยิม้  “ถ้าเป็นไปได้  ครูจะเชิญพ่อเพลงแม่เพลงมาสาธิตให้ดู  หากชมรม
เราแขง็แกร่งพอ  อาจจะมีการส่งตัวแทนไปประกวดแข่งขันกับโรงเรียน
อ่ืน  เพ่ือเพ่ิมทักษะให้รอบด้านย่ิงขึน้” 

“ขอไปคุยกับเพ่ือน ๆ ก่อนนะครับ  กลวัตั้งชมแล้วไม่มีสมาชิก
เดี๋ยวหน้าแตก”  ผมผัดผ่อน 

“ตามสบาย  พรุ่งนีค่้อยมาบอกครูกไ็ด้” 
(เอ้อระเหยลอยคอ , 2555 : 205 - 206) 

 
3.2  ตัวละครน้อยลักษณะ  วรรณกรรมเยาวชนเร่ืองเอ้อระเหยลอยคอ  ผูแ้ต่งสร้างตวัละคร

ให้มีลักษณะท่ีน่าสนใจ  เพราะเป็นตัวละครท่ีมีลักษณะเรียบง่าย  ไม่มีความซับซ้อนในด้าน
บุคลิกภาพ  และสภาพจิตใจ  มีลกัษณะคงท่ีไม่ค่อยเปล่ียนแปลง  หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงผูแ้ต่งแนะน า
ตวัละครเพียงส่วนเดียวจากลกัษณะท่ีเป็นจริงของมนุษย ์ ซ่ึงตวัละครน้อยลกัษณะท่ีพบในเร่ือง

เอ้อระเหยลอยคอ   คือ  “ตาธง” 
 

ตาธง  เป็นตวัละครนอ้ยลกัษณะ  ตาธงเป็นตวัละครอายรุาว 70 ปี  ตาธงเป็นคุณพ่อของป้า
ทิพย์ซ่ึงเป็นเพื่อนของคุณแม่ณัฐดนัย  ตาธงค่อนข้างเป็นคนอารมณ์ดี  ชอบร้องเพลงโบราณ         
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ร้องเพลงลิเก  มีความสามารถพิเศษในเร่ืองของการแต่งกลอน  การแต่งเพลงพื้นบา้น  ซ่ึงในอดีต   
ตาธงเคยเป็นแชมป์ในการประชนักลอนสดประจ าหมู่บา้นมาแลว้  ดว้ยความท่ีตาธงเป็นผูใ้หญ่จึง
มองลกัษณะนิสัยของเด็กรุ่นใหม่ออกได้อย่างง่าย  โดยเฉพาะณัฐดนัย  เม่ือณัฐดนัยท าอะไรท่ีไม่
เหมาะสม เช่น การเอาแต่ใจตวัเอง ตาธงจะท าการแต่งเพลงย ัว่ยุอารมณ์ณัฐดนัยอยู่เสมอ  แต่เม่ือ   
ณัฐดนัยตอ้งท างานกลุ่มเร่ืองเพลงพื้นบา้นส่งครูท่ีโรงเรียนตาธงก็คือผูท่ี้คอยฝึกซ้อมและสั่งสอน  
ณัฐดนยัไดเ้ป็นอยา่งดี  และเหตุการณ์น้ีจึงท าให้ตาธงกบัณัฐดนยัเกิดความรักและเขา้ใจกนัและกนั
มากยิง่ข้ึน  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 

“แต่ผมไม่ชอบตาธงเลย  เพราะแกเป็นคนแก่ล้าสมัยใช้
โทรศัพท์มือถือไม่เป็น  เวลาจะส่ังป้าทิพย์ซ้ือของแต่ละทีต้องมาใช้ผม
โทรศัพท์ให้ทุกคร้ัง  แล้วก็ยังชอบสูบยาเส้นเหม็นห่ึงอีกด้วย  ท่ีน่า
ร าคาญท่ีสุดคือ  แกชอบร้องเพลงโบร ่าโบราณ  โดยเฉพาะตอนรดน ้า
ต้นไม้  แต่กท็ าให้พ่อหัวเราะทุกคร้ัง 

หลายคร้ังเพลงบ้า ๆ บอ ๆ ท่ีตาธงแต่งเองมีเนื้อหากระทบ
กระแทกผมโดยตรง  เช่นถ้าวันไหนผมแอบไปเล่นฟุตบอลกับเพ่ือนท่ี
ลานอเนกประสงค์ข้างหมู่บ้าน  หรือหลบไปน่ังจ่อมอยู่ในร้านเกมหน้า
ปากซอย  พอใกล้เวลาแม่จะกลับ  ผมก็รีบกระหืดกระหอบกลับบ้าน  
อาบน ้า เปลี่ยน เส้ือ ผ้าคว้าหนังสือมาน่ังอ่าน  หากตาธงเห็น เข้ า  
เสียงเพลงประหลาดกจ็ะลอยมากระทบหูทันที 

“...พออายสิุบส่ี  กเ็ร่ิมหนีไปเตะบอล 
เบ่ือฟังค าแม่สอน  ทุกบทตอนล้วนเทศนา 
น่ังร้านเกมจนพอใจ  พอแม่ใกล้กลบับ้าน 
หยิบหนังสือวิชาการ  มาน่ังอ่านเอาหน้า 
หากออกปากตักเตือน  กค็งจะเบือนหน้าหนี 
พบปะกันแต่ละที เหมือนเห็นผีปลิน้ตา ... 
เตร๊ง  เตรง  เตร่ง  เตร๊ง ...”  ตาธงร้องเลยีนเสียงดนตรีเอง 

ผมหันขวับไปหา  แต่ตาธงท าเป็นไม่รู้ไม่ชีร้ดน า้ผักสวนครัว
ของแกต่อไป  มีแต่ป้าทิพย์ท่ีจะคอยเข้ามาไกล่เกลี่ยโดยบอกว่าตาธง
ชอบร้องเพลงลิเกแก้เหงา  เพ่ือเห็นแก่ป้าทิพย์ท่ีแสนดี  ผมจึงยอม
มองข้ามความร าคาญไป  โชคดีท่ีพ่อปลูกเรือนเลก็ไว้หลังบ้าน  ป้าทิพย์
กับตาธงจึงขอแยกตัวไปอยู่ ต่างหาก  ไม่เช่นน้ันผมคงอึดอัดเพราะเสียง
ร้องเพลงเชย ๆ ท่ีแฝงไปด้วยการต าหนิติเตียนอย่างไม่ไว้หน้า” 
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(เอ้อระเหยลอยคอ , 2555 : 15 - 16) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
4.  เจ้าเอย...เจ้ากรงหัวจุก 

4.1  ตัวละครหลายลักษณะ  วรรณกรรมเยาวชนเร่ืองเจ้าเอย...เจ้ากรงหัวจุก  ผูแ้ต่งสร้างตวั
ละครเอกให้มีลกัษณะท่ีน่าสนใจ  สร้างความประทบัใจแก่ผูอ่้านไดม้าก  เพราะมีลกัษณะใกลเ้คียง
กบั  “ความเป็นมนุษย”์  มากท่ีสุด  ซ่ึงตวัละครหลายลกัษณะท่ีพบในเร่ืองเจ้าเอย...เจ้ากรงหัวจุก คือ  
“บุญรอด” 

บุญรอด  เป็นตวัละครหลายลกัษณะ  ถึงแมบุ้ญรอดจะไม่ใช่มนุษย ์ แต่ผูแ้ต่งก็สามารถแต่ง
เร่ืองราวให้บุญรอดเป็นตวัละครท่ีมีชีวิตจิตใจ และความคิดเหมือนมนุษย ์ ในตอนตน้เร่ืองบุญรอด
ยงัเป็นนกท่ีเพิ่งเกิดใหม่และตอ้งเผชิญต่อโลกภายนอกท่ีโหดร้ายไม่วา่จะเป็นสภาพแวดลอ้มท่ีอาศยั
อยู ่ หรือเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดดว้ยน ้ ามือของมนุษย ์ บุญรอดจึงมีนิสัยข้ีกลวั  และไม่กลา้ออกไป
นอกรังตวัเอง  เพราะฟังจากค าบอกเล่าของผูเ้ป็นพอ่และแม่ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 

“พ่อกับแม่หอบฉันไปสร้างรังใหม่ท่ีชายป่า  โดยให้เหตุผลว่า
แม้ในสวนผลไม้อาหารการกินอุดมสมบูรณ์  แต่ต้นไม้ในสวนส่วนใหญ่
ไม่ค่อยแขง็แรงนัก  ไม้ผลต่าง ๆ ท่ีชาวบ้านปลูก  ส่วนมากใช้วิธีตอนก่ิง
บ้าง  ติดตาบ้าง  ปักช าบ้าง  ไม้เหล่านีไ้ม่มีรากแก้วยึดติดดิน  ถ้ามลีมแรง
หรือพายุใหญ่  โอกาสโค่นล้มลงมามีมาก  ประสบการณ์สูญเสียพ่ีน้อง
ร่วมท้องของฉันหลอนความรู้สึกพ่อแม่ทุกวี่วัน  ถ้ารังของเราอยู่บน
ต้นไม้ในสวนแห่งนี ้ อาจจะเกิดโศกนาฏกรรมขึ้นมาซ ้าสอง  ซ่ึงคร้ัง
ต่อไปมันจะกลืนกินชีวิตใครไปอีกบ้าง  พ่อบอกว่าชายป่าถัดไปจาก
สวนท่ีเราอยู่   มีหน้าผาขนาดใหญ่พอจะกันลมให้แก่พวกเราได้  และท่ี
ส าคัญคือพ่อบอกว่า  เราควรอยู่ให้ห่างไกลมนุษย์ท่ีสุด 

วันท่ีฉันพอรู้ความจึงได้ถามเร่ืองนีกั้บพ่อ 
“มนุษย์น่ากลัวหรือพ่อ”  ขณะท่ีถามฉันมีอายุได้ส่ีสิบวัน  กาย

ฉันมขีนสีเทา 
“มนุษย์มีท้ังคนดีและไม่ดี  ถ้าคนดีย่อมไม่น่ากลวั  คนไม่ดีย่อม

น่ากลวั  รูปร่างหน้าตามนุษย์มิได้บ่งบอกว่าใครเป็นคนดีหรือไม่ดี  จิตใจ
มนุษย์สุดยากหยั่งถึง  จะดีหรือร้ายนกอย่างเรามิอาจรู้ได้  ต้องดูจาก
พฤติกรรมของเขาเพียงอย่างเดียว  แต่ทางท่ีดีถ้าเห็นมนุษย์  บุญรอดจง
อย่าเข้าใกล้” 
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(เจ้าเอย...เจ้ากรงหัวจุก , 2556 : 13) 
 

หลังจากนั้ นบุญรอดก็มีประสบการณ์มากมายหลายอย่างท่ีเข้ามาในชีวิตของบุญรอด
ทั้งหมดคือประสบการณ์ชั้นเลิศท่ีท าให้บุญรอดกลายเป็นนกท่ีมีความเฉลียวฉลาด  ทุกคร้ังท่ีเกิด
ปัญหาบุญรอดจะสามารถช่วยครอบครัวและบรรดาเพื่อน ๆ นกกรงหัวจุกได้ด้วยความคิดท่ีได้
ไตร่ตรองอย่างสมเหตุสมผล  และทา้ยเร่ืองบุญรอดก็สามารถสร้างครอบครัวได้อย่างมีความสุข     
ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 

“ฉันเช่ือว่าศัตรูในป่าลึกของพวกเราจะอย่างไรกไ็ม่ร้ายกาจเท่า
มนุษย์แน่  สมองมนุษย์เลอเลิศและหลากหลายเล่ห์เกินกว่าท่ีเราคิด  เรา
จะตกเป็นเบีย้ล่างพวกเขาในทันทีท่ีเผชิญหน้า  ไม่เหมือนสัตว์อ่ืนท่ีฉัน
เช่ือว่าระดับมนัสมองคงไม่ต่างกับพวกเรามากนัก  ถ้าเราระมดัระวังตัวดี
พอจะสามารถเอาตัวรอดได้  ส่วนมนุษย์แม้ไม่เห็นหน้าเรา  เรากอ็าจจะ
ตกเป็นเหย่ือของเขาได้  สร้อยไม่ชอบป่าลึกหรือ” 

เธอพยักหน้าแล้วตอบว่า 
“ใช่  ท่ีน่ันไม่มผีลไม้มากเหมือนในสวนของมนุษย์” 
“แต่ท่ีน่ันมีไม้ผลธรรมชาติให้พวกเราได้กินกัน  ส่วนดีของ

พืชผลธรรมชาติคือไร้พิษภัยแฝงอยู่   สร้อยรู้ไม่ใช่หรือว่าผลไม้แทบทุก
ชนิดท่ีมนุษย์ปลูกเปลี่ยนไปท้ังรสชาติ  ขนาดผล  และฤดูกาลท่ีออก  
บางอย่างไม่มีมดแมลงไต่ตอม  ฉันว่ามันเป็นเร่ืองท่ีผิดปกติมาก  ในปุ๋ย
หรือสารท่ีเขาราดรดอาจมยีาฆ่าแมลงหรือสารพิษอ่ืนเจือปน  มันน่ากลัว
ส าหรับพวกเราเหลือเกิน  ไม่เหมือนผลไม้หรือพืชผลอ่ืนในป่าท่ีไม่มี
เร่ืองราวแบบนี”้   

สร้อยพยักหน้ายอมรับ 
 “บญุรอดพูดมเีหตผุล” 
 ฉันยิม้ให้เธอด้วยความช่ืนชม  แม้สร้อยจะมีความคิดเป็นของ
ตนเอง  แต่ส าหรับความคิดของฉันเธอก็ยอมรับฟัง  ถ้าฉันมีเหตุผลท่ี
ดีกว่าเธอจะยอมรับฟังอย่างไม่อิดเอือ้น 

การท่ีพวกเราจะอพยพเข้าไปในป่าลึก  ฉันว่าน่าจะเป็นผลดีกับ
ชีวิต  แต่หากฉันเร่ิมชีวิตใหม่กับสร้อย  พ่อกับแม่อาจจะเหงาขึ้นนิด
หน่อย  ความจริงวันท่ีฉันหนีรอดจากกรงขังของมนุษย์มาได้  อาการ
เศร้าซึมของแม่หายเป็นปลิดทิง้  แม่เร่ิมกินอาหารได้มากขึน้  แม่สดช่ืน
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และมีความสุขขึน้มาก  รวมถึงพ่อด้วย  แต่อีกไม่ก่ีวันข้างหน้า  รังนอน
ของพ่อแม่ต้องขาดฉัน  ฉันจะสร้างรังรักใหม่อยู่ กับสร้อย  แต่รังใหม่
ของฉันอยู่ข้างรังของพ่อแม่น่ันเอง” 

(เจ้าเอย...เจ้ากรงหัวจุก , 2556 : 85 - 86) 
 

4.2 ตัวละครน้อยลักษณะ  วรรณกรรมเยาวชนเร่ืองเจ้าเอย...เจ้ากรงหัวจุก  ผูแ้ต่งสร้างตวั
ละครให้มีลกัษณะท่ีน่าสนใจ  เพราะเป็นตวัละครท่ีมีลกัษณะเรียบง่าย  ไม่มีความซับซ้อนในดา้น
บุคลิกภาพ  และสภาพจิตใจ  มีลกัษณะคงท่ีไม่ค่อยเปล่ียนแปลง  หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงผูแ้ต่งแนะน า
ตวัละครเพียงส่วนเดียวจากลกัษณะท่ีเป็นจริงของมนุษย ์ ซ่ึงตวัละครน้อยลกัษณะท่ีพบในเร่ืองเจ้า

เอย...เจ้ากรงหัวจุก  คือ  “พอ่แม่ของบุญรอด” 
พ่อแม่ของบุญรอด  เป็นตวัละครน้อยลกัษณะ คือเป็นห่วงเป็นใยลูก คอยอบรมสั่งสอน

เล้ียงดูลูกเป็นอยา่งดี  และปฏิบติัตนใหเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดีใหลู้กดูเสมอ  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 

“พ่อกับแม่คาบใบหญ้าแห้งยาว ๆ ทีละใบมาสร้างรัง  ฉันคิด
เข้าไปช่วย  แต่พ่อบอกว่าฉันไม่แขง็แรงพอ  พ่อให้ฉันเกาะก่ิงไม้ดูวิธีท า
รัง  เพ่ือท่ีจะสร้างรังได้ด้วยตัวเองในภายหน้า  ส่วนมากหน้าท่ีสานใบ
หญ้าให้เป็นรังคือหน้าท่ีของแม่  หน้าท่ีหลักของพ่อคือบินไปคาบหญ้า
แห้งมาให้  ฉันว่าพ่อน่าจะเหน่ือยไม่น้อย  ไม่รู้ก่ีสิบก่ีร้อยเท่ียวท่ีพ่อต้อง
บินเทียวไปเทียวมา  ตอนแรกฉันพยายามนับ  แต่พอเวลาผ่านไปสักครู่
เร่ิมรู้สึกสับสน  ฉันว่าพ่อต้องเหน่ือยมาก  แต่พอเห็นแววตาท่ีเป็น
ประกายจากดวงตาคู่น้ัน  ฉันพอมองออกว่ามีร่องรอยแห่งความสุขอยู่
ด้วย 

กว่าจะเป็นรังท่ีสมบูรณ์ได้ต้องใช้เวลาถึงห้าวัน  พ่อบอกว่ารัง
ของเราต้องกว้างขวางและแข็งแรงพอ  เพราะในวันข้างหน้าเราอาจมี
สมาชิกมากกว่าสามตัว  อีกไม่นานแม่อาจจะฟักไข่และมีลูกเพ่ิม  พูดถึง
เร่ืองนีแ้ล้วฉันรู้สึกต่ืนเต้นเหมือนกัน  เพราะเห็นครอบครัวกรงหัวจุกอ่ืน
มลีกูกันหลายครอก  ในขณะท่ีฉันยังเป็นลกูโทนของพ่อแม่ 

รังใหม่ท่ีต้นไม้ใหญ่ชายป่าท าให้ฉันอุ่นใจขึ้นมาก  ท่ีน่ีไม่มี
มนุษย์ย่างกรายเข้ามา  จะมีอยู่ บ้างก็เป็นชาวสวนมาเก็บผักหรือผลไม้  
ฉันฝึกบินฝึกร้องได้อย่างอิสรเสรี  หน้าท่ีหลักของพ่อนอกจากออกไป
หาอาหารมาให้แล้วยังพร ่าสอนฉันหลายเร่ือง  เช่น  การใช้ชีวิตในป่า  
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การเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงการหาอาหาร  การรู้จักรักษา
ตัวรอดจากภัยร้ายท่ีอาจเกิดขึน้ท้ังจากสัตว์และน า้มือมนุษย์ 

ฉันบินได้คล่องขึน้  พ่อสอนให้ฉันพูดและร้องเพลง  พ่อบอก
ว่าแก้วเสียงของฉันใส  เสียงร้องจึงไพเราะกว่านกกรงหัวจุกท่ัวไป  
ตั้งแต่มาอยู่ ท่ีน่ีฉันไม่เคยรู้สึกเหงา  เพราะนอกจากมีพ่อกับแม่แล้ว  ฉัน
ยังได้คุยกับลงุเปลือ้ง ป้าป่ิน และมปืีนเป็นเพ่ือนเล่นท่ีถกูใจ” 

(เจ้าเอย...เจ้ากรงหัวจุก , 2556 : 18 - 19) 
 
3.2  กลวธีิด้านการสร้างโครงเร่ือง 

โครงเร่ือง (Plot)  คือเค้าโครงท่ีนักประพนัธ์วาดหรือก าหนดไวก่้อนว่าจะเขียนเร่ืองไป
อยา่งไร นบัวา่เป็นกลวิธีการสร้างเร่ืองให้สนุก โดยสร้างขอ้ขดัแยง้ระหวา่งตวัละครหรือเหตุการณ์
ให้ต่อเน่ืองสัมพนัธ์กนัไปตลอดเร่ือง  ค  าว่า “โครงเร่ือง” มีความหมายไม่เหมือนกบัค าว่า  “เน้ือ
เร่ือง” เพราะแมว้า่ต่างก็เป็นการเล่าเหตุการณ์ดว้ยกนั  แต่เหตุการณ์ในเน้ือเร่ืองจะจดัเรียงตามล าดบั
เวลาท่ีเกิดข้ึน  ส่วนเหตุการณ์ในโครงเร่ือง อาจจดัเรียงตามล าดบัเวลาท่ีเกิดข้ึนหรือไม่ก็ได้  แต่
จะตอ้งเป็นเหตุเป็นผลเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัไปด้วย  ดงัท่ี E.M. Foster  ยกตวัอย่างว่า  “พระราชา
ส้ินพระชนม์  แล้วพระราชินี ส้ินพระชนม์” ถือว่าเป็น “เน้ือเร่ือง” เพราะเป็นเหตุการณ์สอง
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั  แต่ถา้เป็นขอ้ความวา่ “พระราชาส้ินพระชนมต่์อมา
พระราชินีก็ส้ินพระชนมต์ามดว้ยความเสียพระทยั”  จดัวา่เป็น  “โครงเร่ือง”  เพราะไดแ้สดงใหเ้ห็น
ถึงปัญหาในพระทยัของพระราชินี  เป็นขอ้ขดัแยง้ระหวา่งความรักกบัความพลดัพราก เนน้ถึงความ
ทุกขเ์ดือดร้อนในใจรุนแรงจนถึงกบัส้ินพระชนมใ์นท่ีสุด  (ประทีป  เหมือนนิล  2519 : 14) 

โครงเร่ือง โดยทัว่ไปโครงเร่ืองของนวนิยายมีลกัษณะเช่นเดียวกบัโครงเร่ืองของเร่ืองสั้ น
คือ  ประกอบดว้ยปัญหาขอ้ขดัแยง้ของพฤติกรรม  ดา้นเหตุการณ์หรือดา้นอารมณ์ของตวัละคร เพื่อ
ท าให้ผูอ่้านสนใจอยากรู้ค าเฉลยในตอนจบ  แต่โครงเร่ืองของนวนิยายมีลกัษณะต่างไปจากโครง
เร่ืองของเร่ืองสั้ น ตรงท่ีโครงเร่ืองของนวนิยายมีลกัษณะท่ีซับซ้อนกว่าเร่ืองสั้ น เพราะนวนิยายมี
โครงเร่ืองย่อย ๆ (Sup Plot) อีกหลายโครงแทรกซ้อนอยู่ภายในโครงเร่ืองใหญ่ (Main Plot) ท่ีเป็น
เช่นน้ีเป็นเพราะวา่ นวนิยายเป็นเร่ืองเล่าท่ีมีขนาดยาวกวา่เร่ืองสั้น  นวนิยายจึงมีจุดท่ีจะให้แง่คิดแก่
ผูอ่้านได้หลายจุด  มีตวัละครท่ีแสดงพฤติกรรมตามท้องเร่ืองได้หลายตวัและมีเหตุการณ์ท่ีเกิด
ข้ึนกับตวัละครแต่ละตวัตามสถานท่ีต่าง ๆ ได้หลายเหตุการณ์ตามมาด้วย  เม่ือเป็นเช่นน้ีผูแ้ต่ง       
นวนิยายจึงจ าเป็นตอ้งอาศยัโครงเร่ืองย่อย ๆ อีกหลายโครงมาช่วยเสริมโครงเร่ืองใหญ่ให้มีความ
สมบูรณ์  โครงเร่ืองยอ่ยจึงมีความส าคญันอ้ยกวา่โครงเร่ืองใหญ่  โครงเร่ืองยอ่ยอาจเป็นเร่ืองอีกเร่ือง
หน่ึงท่ีเกิดข้ึนกบัตวัละครประกอบ  แต่ขณะเดียวกนัโครงเร่ืองย่อยน้ีก็มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัตวัละคร
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เอกด้วย  หรืออาจเป็นเร่ืองข าขนัท่ีเกิดข้ึนกบัตวัละครเอกตอนหน่ึงเพื่อส่ือนิสัยเฉพาะตวัของตวั
ละครเอกและช่วยใหผู้อ่้านเกิดความสนุกสนานไปพร้อมกนัดว้ยก็ได ้

โครงเร่ืองย่อย  มีลกัษณะเช่นเดียวกบัโครงเร่ืองใหญ่  คือประกอบดว้ยปมปัญหา ขอ้ขดัแยง้
และมีการคลายปมเหมือนกนั  โครงเร่ืองยอ่ยอาจมีเน้ือเร่ืองเป็นไปในท านองเดียวกบัโครงเร่ืองใหญ่  
หรือมีเน้ือเร่ืองตรงกนัขา้มกบัโครงเร่ืองใหญ่ก็ได ้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัผูแ้ต่งเป็นส าคญัวา่จะใชโ้ครงเร่ือง
ยอ่ยแบบใดมาสนบัสนุนโครงเร่ืองใหญ่ให้สมบูรณ์และเด่นชดัมากยิ่งข้ึน  อยา่งไรก็ตาม  เม่ือสร้าง
โครงเร่ืองย่อยแล้ว  ผูแ้ต่งจะต้องสานต่อและต้องให้ประสานสอดคล้องกบัโครงเร่ืองใหญ่ด้วย  
เพราะโครงเร่ืองยอ่ยท่ีสร้างข้ึนโดยไม่จ  าเป็นอาจจะท าให้โครงเร่ืองใหญ่ขาดเอกภาพได ้(สายทิพย ์ 
นุกูลกิจ  2537 : 183) 
 

ประทีป  เหมือนนิล  แบ่งการวเิคราะห์โครงเร่ืองไว ้ 2 ประเภท  ไดแ้ก่ 
 1. โครงเร่ืองใหญ่ (Main Plot)  คือเหตุการณ์ส าคญัท่ีผูป้ระพนัธ์ใชเ้ป็นแกนให้เร่ืองด าเนิน
ไปตั้งแต่ตน้จนจบ  
 2) โครงเร่ืองย่อย (Sub Plot)  คือเหตุการณ์ย่อยซ่ึงอาจจะมีหลายเหตุการณ์ท่ีแทรกอยู่ใน
โครงเร่ืองใหญ่  เพื่อเพิ่มรายละเอียดและช่วยเสริมให้โครงเร่ืองใหญ่สมบูรณ์  เช่น ในนวนิยายเร่ือง 
“ความผิดคร้ังแรก”  ของ ดอกไมส้ด  โครงเร่ืองใหญ่คือ ความรักระหวา่งหลวงปราโมทยฯ์ กบัวไล  
แต่มีความรักระหว่างอ านวย กบั อมรา  เป็นโครงเร่ืองย่อยแทรกซ้อนอยู่เพื่อเปรียบเทียบให้เห็น
ความแตกต่างระหว่างความรักของคนสองคู่น้ี เป็นตน้  โดยทัว่ไปโครงเร่ืองย่อยจะปรากฏอยู่ใน
วรรณกรรมท่ีมีเหตุการณ์ต่อเน่ืองกนัยาวนานเป็นส่วนใหญ่  ดงันั้นในนวนิยายเร่ือง  “ผูช้นะสิบทิศ” 
ของ ยาขอบ,  “ขนุศึก”  ของ ไม ้เมืองเดิม  หรือ “เพชรพระอุมา”  ของ พนมเทียน จึงมีโครงเร่ืองยอ่ย
แทรกอยูเ่ป็นจ านวนมาก  แต่ในวรรณกรรมประเภทเร่ืองสั้นซ่ึงมีขนาดจ ากดั มกัมีแต่โครงเร่ืองใหญ่
เท่านั้น 
 

 ในการพิจารณาวิเคราะห์โครงเร่ืองจะมุ่งวิเคราะห์ให้เห็นการด าเนินเร่ือง  หรือการล าดบั
เหตุการณ์อย่างสัมพนัธ์กนั  ประทีป  เหมือนนิล  ไดอ้ธิบายวิธีการวิเคราะห์การล าดบัเหตุการณ์ใน
โครงเร่ืองไว ้3 ขั้นตอน  ไดแ้ก่  การเปิดเร่ือง  การด าเนินเร่ือง  และการปิดเร่ือง 
 

 1.   การเปิดเร่ือง  คือจุดเร่ิมตน้ของเร่ืองซ่ึงถือวา่เป็นตอนส าคญัท่ีจะดึงดูดความสนใจของ
ผูอ่้านให้ติดตามเร่ืองราวต่อไป  อาจเปรียบไดก้บัเหยื่อท่ีจะใช้ล่อปลาท่ีจะตอ้งเลือกให้เหมาะและ
น่าสนใจกบัปลาแต่ละชนิดดว้ย 
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 ในวรรณกรรมไทยประเภทบนัเทิงคดีโดยทัว่ไป  นิยมเปิดเร่ืองหลายวธีิ  เช่น 
  1.1  เปิดเร่ืองโดยการบรรยาย  การเปิดเร่ืองแบบน้ีมกัเป็นการเร่ิมตน้เล่าเร่ืองอย่าง
เรียบ ๆ แลว้ค่อย ๆ ทวีความเขม้ขน้ของเร่ืองข้ึนตามล าดบั  อาจเป็นการบรรยายฉาก  บรรยายตวั
ละคร  หรือเหตุการณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึงก็ได ้ 
   1.2  เปิดเร่ืองโดยการพรรณนา  การเปิดเร่ืองวิธีน้ีอาจเป็นการพรรณนาฉาก  
พรรณนาตวัละคร  หรือพรรณนาเหตุการณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึงก็ได ้ คลา้ยวธีิการบรรยาย เพียงแต่เนน้
ท่ีการสร้างภาพเพื่อปูพื้นอารมณ์ใหผู้อ่้านเกิดความรู้สึกคลอ้ยตามเป็นพิเศษ 
  1.3  เปิดเร่ืองโดยใช้นาฏการหรือการกระท าของตวัละครท่ีก่อให้เกิดความสนใจ
โดยเร็ว  การเปิดเร่ืองวธีิน้ีสามารถท าใหผู้อ่้านกระหายท่ีจะติดตามเร่ืองราวต่อไปไดม้ากเป็นพิเศษ 
  1.4  เปิดเร่ืองโดยใชบ้ทสนทนา  การเปิดเร่ืองแบบน้ีสามารถเรียกร้องความสนใจ
ของผูอ่้านได้ดีวิธีหน่ึง  ถ้าถ้อยค าท่ีน ามาเร่ิมต้นนั้ นเร้าใจหรือกระทบใจผูอ่้านทันที  แต่ก็ต้อง
พยายามเช่ือมโยงบทสนทนานั้นใหเ้ก่ียวพนักบัเร่ืองต่อไปอยา่งแนบเนียนดว้ย 
  1.5  เปิดเร่ืองโดยใชสุ้ภาษิต  บทกว ี บทเพลง  หรือขอ้ความท่ีคมคายชวนคิด  ชวน
ใหฉ้งนสนเท่ห์น่าติดตาม 
  

2.  การด าเนินเร่ือง   นอกจากโครงเร่ืองจะประกอบไปด้วยการเปิดเร่ืองในตอนตน้แล้ว  
การด าเนินเร่ืองซ่ึงเป็นตอนกลางของเร่ืองก็นับว่ามีความส าคญัอยู่มากเช่นเดียวกนั  เพราะผูแ้ต่ง
จะตอ้งดึงความสนใจของผูอ่้านให้ติดตามเร่ืองอยา่งจดจ่ออยูเ่สมอ  ดงันั้นจึงตอ้งสร้างความขดัแยง้ 
(Conflict) ท่ีเร้าใจ  แลว้คล่ีคลายความขดัแยง้เหล่านั้นอยา่งแนบเนียนไปจนถึงเป้าหมายสุดยอดใน
ตอนปิดเร่ือง  ทั้ งน้ีต้องอาศยักลวิธีเก่ียวกับการด าเนินเร่ือง  และกลวิธีการเล่าเร่ืองท่ีเหมาะสม
ประกอบดว้ย  ซ่ึงอาจแยกรายละเอียดเพิ่มเติมไดด้งัน้ี 
    2.1  ความขัดแย้ง (Conflict)  หมายถึงส่ิงท่ีก่อให้เกิดการต่อสู้ซ่ึงอาจเป็นการต่อสู้
ภายนอกหรือภายในใจก็ได ้ นบัเป็นจุดส าคญัในการแต่งบนัเทิงคดี  เพราะความขดัแยง้ท่ีท าให้สอง
ฝ่ายต่างพยายามท่ีจะเอาชนะซ่ึงกันและกนั  จะท าให้เร่ืองราวด าเนินไปอย่างน่าสนใจและชวน
ติดตามเพื่อทราบผลในตอนจบ  โดยอาจแบ่งความขดัแยง้ออกไดด้งัน้ี 
   2.1.1  ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ (Man against Man)  คือ
ความขดัแยง้ระหวา่งตวัละครดว้ยกนัเอง  อาจเป็นการต่อสู้ระหวา่งมนุษยต์ั้งแต่สองคนข้ึนไป  เช่น  
สามีกบัภรรยา  พอ่แม่กบัลูก  พี่กบันอ้ง  เพื่อนกบัเพื่อน  ฯลฯ  ตลอดไปจนถึงการรบทพัจบัศึกท่ีเป็น
การต่อสู้ของคนหมู่มาก  ซ่ึงสามารถแต่งเป็นเร่ืองราวไดม้ากมายไม่รู้จบส้ิน 
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   2.1.2  ความขัดแย้งกับตัวเอง (Man against Himself)  คือความขดัแยง้ท่ี
เกิดข้ึนภายในจิตใจของตัวละครเอง  อันก่อให้เกิดความทุกข์และความสับสนวุ่นวายในใจ  
ส่วนมากมกัเป็นการต่อสู้ระหว่างความปรารถนาจะกระท าการอย่างหน่ึงกบัความรู้สึกผิดชอบว่า
การกระท านั้นไม่ถูกตอ้ง  ไม่เหมาะสม  เช่นในเร่ือง “นอ้งสาว”  ของ อาษา  หรือเร่ือง “ดึกเสียแลว้”  
ของ มนสั จรรยงค ์ ซ่ึงมีเน้ือเร่ืองในท านองเดียวกนัคือ  ชายหนุ่มผูห้น่ึงไปเก็บเด็กผูห้ญิงมาอุปการะ
ไวจ้นกระทัง่โตเป็นสาว  ความรู้สึกผกูพนัในฐานะญาติผูใ้หญ่ของชายหนุ่มไดค้่อย ๆ เปล่ียนไปเป็น
คนรัก  แต่หลงัจากท่ีไดต่้อสู้กบัความรู้สึกภายในใจของตวัเองอย่างมากมาย  ชายหนุ่มผูน้ั้นก็ยอม
เสียสละใหก้บัชายอ่ืน  โดยไม่ยอมบอกความจริงภายในใจของตวัเองให้หญิงสาวไดท้ราบเลย  หรือ
แมค้วามรักฝังในใจ ของ ม.ร.ว. กีรติ ท่ีมีต่อ นพพร ในเร่ือง “ขา้งหลงัภาพ”  ของ ศรีบูรพา  ก็เป็น
ความขดัแยง้กบัตวัเองเช่นเดียวกนั 
   2.1.3  ความขัดแย้งที่ เกิดจากสาเหตุภายนอก (Man against Outside 
Force)  คือความขดัแยง้ระหว่างตวัละครกบัพลงัภายนอกท่ีอยู่ล้อมรอบตวั  เช่น  การต่อสู้กบัภยั
ธรรมชาติ  สังคม  สัตว ์ รวมไปถึงความขดัแยง้กบัพระเจา้  ศาสนา  หรือชะตากรรมของตนเองซ่ึง
สามารถพบเห็นไดม้ากมาย  ทั้งในเร่ืองสั้น  นวนิยาย  หรือบทละครสมยัปัจจุบนั  เช่นเร่ือง  “เขียด
ขาค า”  ของ ลาวค าหอม, “ทุ่งมหาราช”  ของ เรียมเอง.  “ผีเส้ือและดอกไม”้  ของ นิพพานฯ  หรือ
บทละครเร่ือง “งานเล้ียง”  ของ วทิยากร เชียงกูล  เป็นตน้ 
   2.1.4  ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเน่ืองจากความเห็นไม่ตรงกัน (Idea against 
Idea)  คือความขดัแยง้ระหว่างความคิดทั้งสองแบบท่ีแตกต่างกนั  โดยมีกลุ่มตวัแทนของความคิด
แต่ละฝ่าย  เช่นเร่ือง  “ไผแ่ดง”  ของ ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช  เป็นตน้ 
 
 3.  การปิดเร่ือง  คือจุดจบของเร่ือง ซ่ึงนบัวา่เป็นช่วงท่ีมีความส าคญัมาก  เพราะจะเป็นตอน
ท่ีประเมินผลใหรู้้วา่  ผูอ่้านมีความประทบัใจต่อวรรณกรรมเร่ืองนั้นมากนอ้ยเพียงใด ถา้เปรียบเทียบ
การเปิดเร่ืองตอนตน้เสมือนเหยือ่ล่อปลา  การด าเนินเร่ืองในตอนกลางก็น่าจะหมายถึงคุณภาพของ
เหยื่อวา่ ดี – เลว พอท่ีปลาจะกลืนกินมากนอ้ยเพียงใด  ส่วนการปิดเร่ืองในตอนทา้ยก็คงจะเป็นการ
วดัเบ็ดข้ึนมาจากน ้ า  เพื่อพิสูจน์ว่าปลาจะติดเบ็ดหรือไม่  ฉะนั้นถา้วรรณกรรมเร่ืองใดปิดเร่ืองไม่
ประทบัใจผูอ่้านก็เหมือนกบัปลาไม่ติดเบด็นัน่เอง  
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โดยทัว่ไปมีวธีิการปิดเร่ืองท่ีนิยมกนัอยูห่ลายวธีิดงัน้ี 
  3.1  ปิดเร่ืองแบบหักมุม หรือพลิกความคาดหมายของผู้อ่าน (Surprise  ending  
หรือ  Twist  ending)  การปิดเร่ืองแบบน้ีมกัปรากฏอยู่ในเร่ืองสั้ นมากกว่านวนิยาย  เช่นในเร่ือง  
“สร้อยคอท่ีหาย”  ของ กรมพระนราธิปประพนัธ์พงศ ์ เป็นตน้  โดยเฉพาะเร่ืองสั้นในยุคบุกเบิกมกั
ไดรั้บอิทธิพลการปิดเร่ืองแบบน้ีจาก O. Henry  และ  Guy  de  Maupassant  เป็นอนัมากแมปั้จจุบนั
จะเส่ือมความนิยมไปบา้งแลว้  แต่ก็ยงัมีผูปิ้ดเร่ืองแบบหกัมุม  หรือพลิกความคาดหมายให้อ่านกนั
อยูเ่สมอ 
  3.2  ปิดเร่ืองแบบโศกนาฏกรรม (Tragie  ending)  คือการจบเร่ืองด้วยความตาย  
ความผิดหวงั  ความสูญเสีย  หรือความลม้เหลวในชีวิต  การปิดเร่ืองแบบน้ีมกัเรียกร้องความเห็นใจ  
ความซาบซ้ึงสะเทือนใจจากผูอ่้านไดเ้ป็นอย่างดี  ฉะนั้นจึงมีผูนิ้ยมปิดเร่ืองแบบน้ีกนัมาก  เช่นใน
เร่ือง  “จบัตาย”  ของ มนสั จรรยงค์,  “คู่กรรม”  ของ ทมยนัตี,  “นิทรา-สายณัห์”  ของ อิงอร,  “เขา
ช่ือกานต”์  ของ สุวรรณี สุคนธา,  “แผลเก่า”  ของ ไม ้เมืองเดิม  และ “ครูบา้นนอก”  ของ ค าหมาน 
คนไค  เป็นตน้ 
  3.3  ปิดเร่ืองแบบสุขนาฏกรรม (Happy  ending)  คือการจบเร่ืองด้วยความสุข
หรือความส าเร็จของตวัละคร  การปิดเร่ืองแบบน้ีมีนกัเขียนนิยมใช้กนัโดยทัว่ไปทั้งเร่ืองสั้ นและ   
นวนิยาย  เช่น  “อยู่กับก๋ง”  ของ หยก บูรพา.  “ใต้ฟ้าสีคราม”  ของ สีฟ้า,  “ผูก้องยอดรัก” ของ 
กาญจนา นาคนนัทน์,  “แด่คุณครูดว้ยคมแฝก”  ของ นิมิต ภูมิ ถาวร  ฯลฯ 
  3.4  ปิดเร่ืองแบบสมจริงในชีวติ  (Realistic  ending)  หรือใหแ้นวคิดอยา่งใดอยา่ง
หน่ึงแก่ผูอ่้าน  คือการจบเร่ืองแบบทิ้งปัญหาไวใ้ห้ผูอ่้านคิดหาค าตอบเอาเอง  เพราะในชีวิตจริงมี
ปัญหาหลายอย่างท่ีไม่สามารถแก้ปัญหาหรือหาค าตอบให้แก่ปัญหานั้ นได้  เช่นในเร่ือง  
“เศรษฐศาสตร์กลางทะเลลึก”  ของ อาจินต์ ปัญจพรรค์  หรือนวนิยายเร่ือง “ตะวนัตกดิน” ของ 
กฤษณา อโศกสิน  ก็อาจนับว่าเป็นการปิดเร่ืองแบบน้ีได้  โดยเฉพาะในเร่ืองสั้ นของนักเขียน
สมยัใหม่  เช่น สุชาติ สวสัด์ิศรี,  วทิยากร เชียงกูล,  กรณ์ ไกรลาส,  พิบูลศกัด์ิ ละครพล, มกุฏ อรฤดี,  
ศรีดาวเรือง,  มานพ ถนอมศรี ฯลฯ  มกันิยมปิดเร่ืองสมจริงในชีวิต หรือให้แนวคิดแก่ผูอ่้านเกือบ
ทั้งหมด  และบางเร่ืองก็ให้แนวความคิดแก่ผูอ่้านอย่างซับซ้อนลึกซ้ึงจนยากแก่การจะเขา้ใจ  เช่น
เร่ือง  “รถไฟเด็กเล่น”  ของ สุชาติ สวสัด์ิศรี  หรือเร่ือง “ถนนสายท่ีน าไปสู่ความตาย”  ของ วิทยากร 
เชียงกูล  เป็นตน้  
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 จากการวเิคราะห์วรรณกรรมเยาวชนทั้ง 4 เร่ือง  มีโครงเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 3.2.1  การเปิดเร่ือง  ถือเป็นจุดเร่ิมตน้ของเร่ืองท่ีมีความส าคญัท่ีสุดท่ีจะดึงดูดความสนใจ
ของผูอ่้านให้ติดตามเร่ืองราวต่อไป  ในวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแวน่แกว้ประเภทนวนิยาย ปีพ.ศ.
2553 – 2556  มีการเปิดเร่ือง 2 วิธี  คือ  เปิดเร่ืองโดยการบรรยาย  และเปิดเร่ืองโดยใช้นาฏการหรือ
การกระท าของตวัละคร 
        3.2.1.1  เปิดเร่ืองโดยการบรรยาย  การเปิดเร่ืองแบบน้ีมกัเป็นการเร่ิมตน้เล่าเร่ือง
อยา่งเรียบ ๆ แลว้ค่อย ๆ ทวีความเขม้ขน้ของเร่ืองข้ึนตามล าดบั  อาจเป็นการบรรยายฉาก  บรรยาย
ตวัละคร  หรือเหตุการณ์อย่างใดอยา่งหน่ึงก็ได ้ ดงัท่ีปรากฏในวรรณกรรมเยาวชน 2 เร่ือง  ไดแ้ก่  
เร่ืองโรงเรียนริมทะเล  และเร่ืองเอ้อระเหยลอยคอ   
  

เร่ืองโรงเรียนริมทะเล    ผู ้แต่งใช้การเปิดเร่ืองแบบบรรยายเพื่อให้ผูอ่้านเห็นถึงสภาพ
ส่ิงแวดลอ้มริมทะเลที่ตัง้อยู่ ริมทะเลสงขลา ในยามกลางคืนว่ามีลกัษณะท่ีน่าพิศวง  ในความมืดมิด
บริเวณชายหาดจะดูเงียบสงบ  เม่ือมองไปท่ีไมร้อท่ีปักอยูบ่ริเวณหาดทรายในยามค ่าคืนนั้นเหมือนมี
ใครสักคนยืนอยูไ่ม่ขยบัเขยื้อนไปไหน  ท าให้เหล่าบรรดาเด็ดเกเรไม่กลา้เดินเขา้ไปใกลบ้ริเวณนั้น
ดว้ยค าร ่ าลือเก่ียวกบัผูห้ญิงอนัน่ากลวับริเวณชายหาด  หรือแมก้ระทัง่สัตวน์้อยใหญ่ก็ไม่สามารถ
ไวใ้จไดใ้นยามค ่าคืน  การบรรยายเช่นน้ีท าให้ผูอ่้านเกิดความสนุกสนาน  และจินตนาการไปพร้อม
กบัวรรณกรรม 
 

“ตรงบริเวณหัวรอก้ันคล่ืนน้ัน  หากมองจากท่ีไกล ๆ ในยามค า่
คืนแล้ว  เหมือนกับมีร่างของใครบางคนก าลังยืนทอดมองออกไปยัง
ท้องทะเลอยู่อย่างเดียวดาย  ไม้รอท่ีปักลงอย่างแน่นหนาบนผืนทราย
เหมือนขาของใครบางคนซ่ึงยืนอยู่อย่างน้ัน  ไม่ขยับเขยื้อนไปไหน  
พวกเดก็ตีนเปล่าไม่กล้าแม้แต่เฉียดกรายเข้าไปในบริเวณน้ัน  เพราะค า
ร ่าลือเก่ียวกับผู้หญิงแปลกหน้าในคืนเดือนแจ้งท่ีมักจะมาน่ังสยายผม
เล่นอยู่บนหัวรอยังคงสร้างความพร่ันพรึงให้กับพวกเขาอยู่ ไม่หาย  
ถึงแม้บางคร้ังจะมีเดก็หัวโจกบางคนรวบรวมความกล้าเดินเฉียดเข้าไป
บ้าง  แต่ในท่ีสุดก็ว่ิงหน้าตั้งกลับมา  รูปเงาด าของไม้รอท่ามกลางแสง
สลัวของแสงเดือนสร้างความสยดสยองในจินตนาการของพวกเขามาก
จนเกินไป  พวกเขาคิดว่า  ไม่ว่าอะไรกแ็ล้วแต่ท่ีเกิดขึน้ในเวลากลางคืน
ล้วนไม่น่าไว้วางใจ  ใครจะไปรู้ว่าไม้รอพวกน้ันจะไม่กลายเป็นโครง
กระดูกและพากันเขย่าเล่นในความมืด  แม้กระท่ังปูลมท่ีขุดรูอยู่ใกล้ ๆ ก็
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ไว้ใจไม่ได้  บางทีพวกมนัอาจจะถกูส่งมาเป็นสายลบัอยู่ตรงส่วนอ่ืนของ
ชายหาด  ไอพวกปูลมท่ีมีขนสีน ้าตาลงอกออกมาตามนิ้วและก้ามน้ัน  
เหมือนกับสัตว์ประหลาดเสียมากกว่า  พวกเขาไม่กล้าจับมันมาเล่น  
และยังต้องคอยหลบจากสายตาของพวกมนัอยู่ เสมอ” 
                           (โรงเรียนริมทะเล , 2553 : 1) 

 
  เร่ืองเอ้อระเหยลอยคอ  ผูแ้ต่งใชก้ารเปิดเร่ืองแบบบรรยายเพื่อให้ผูอ่้านเห็นถึงค่านิยมของ
เยาวชนท่ีอาศยัอยูใ่นสังคมเมืองวา่นิยมไปท่องเท่ียวต่างประเทศเพื่อตอ้งการเป็นท่ียอมรับของกลุ่ม
เพื่อน  การบรรยายเช่นน้ีท าให้ผูอ่้านเกิดความสนุกสนาน เห็นถึงค่านิยมของเยาวชนท่ีอาศยัอยูใ่น
สังคมเมือง  และเกิดจินตนาการไปพร้อมกบัวรรณกรรม 
 

“ไม่มีการปิดเทอมคร้ังไหนท่ีชวนให้รอคอยอย่างใจจดใจจ่อ
เท่ากับปีการศึกษา 2554 นี้เลย  เน่ืองจากพ่อกับแม่ซ่ึงเป็นพนักงาน
ธนาคารได้เงินเดือนขึน้ในอัตราท่ีน่าพอใจ  ผมซ่ึงเป็นลูกชายคนเดียวท่ี
เหลืออยู่ จึงมีโอกาสจะได้ไปเท่ียวยุโรปตะวันออก  เร่ิมจากกรุง
บูดาเปสต์  ประเทศฮังการี  ผมจะได้ลงเรือล่องแม่น า้ดานูบอันเล่ืองช่ือ  
จากน้ันจะมุ่งหน้าไปยังกรุงปราก  สาธารณรัฐเช็ก  เพ่ือดูให้เห็นกับตาว่า
กลุ่มปราสาทอันเป็นอดีตท่ีประทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมียและ
สะพานชาลส์จะงามวิจิตรเหมือนฉากในละครหลงัข่าวท่ีป้าทิพย์ติดหนึบ
หรือเปล่า  การเดินทางจะส้ินสุดท่ีกรุงเวียนนา  ประเทศออสเตรีย  
ดินแดนแห่งนักดนตรีช่ือก้องโลกอย่างวอล์ฟกัง  อามาเดอุส  โมซาร์ท  
หรือโยฮันน์  สเตราส์  เป็นต้น  แต่ไม่ว่าจะได้ไปประเทศไหนผมก็
ต่ืนเต้นท้ังน้ัน  ขอให้ได้ท าหนังสือเดินทาง  ได้น่ังเคร่ืองบินกับเขาบ้าง  
เพ่ือไม่ให้น้อยหน้าเพ่ือร่วมช้ันมัธยมสองอย่างบ๊ิก  ลูกชายมหาเศรษฐีท่ี
ชองซ้ือขนมมาแจกทุกคร้ังหลงัจากกลับจากต่างประเทศ” 
          (เอ้อระเหยลอยคอ , 2555  : 1) 

  
    3.2.1.2  เปิดเร่ืองโดยใช้นาฏการหรือการกระท าของตัวละคร   การเปิดเร่ืองวิธีน้ี
สามารถท าให้ผูอ่้านกระหายท่ีจะติดตามเร่ืองราวต่อไปไดม้ากเป็นพิเศษ  ดงัท่ีปรากฏในวรรณกรรม
เยาวชน 2  เร่ือง  ไดแ้ก่  เร่ืองเจ้าเอย...เจ้ากรงหัวจุก   และเร่ืองตามหาโจตัน     
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เร่ืองเจ้าเอย...เจ้ากรงหัวจุก   ผูแ้ต่งใช้การเปิดเร่ืองแบบนาฏการหรือการกระท าของตวั
ละครเพื่อให้ผูอ่้านเห็นถึงวิถีชีวิตของครอบครัวนกกรงหวัจุกวา่น่าสงสารเพียงไร  นกกรงหวัจุกใน
เร่ืองไม่สามารถก าหนดการให้ก าเนิดลูกของตวัเองได ้ เม่ือถึงก าหนดคลอดเกิดวาตภยัคร้ังใหญ่ท า
ใหพ้อ่แม่นกกรงหวัจุกตอ้งสูญเสียลูกนอ้ยไปอยา่งไม่มีวนักลบั   
 

“ขณะออกจากเปลือกไข่คราน้ัน  ฉันไม่มีความทรงจ าใด
หลงเหลืออยู่   มารู้จากภายหลังจากค าบอกเล่าของแม่ว่า  ไข่ท่ีแม่กกและ
ถึงก าหนดฟักมีถึงสามฟอง  แต่เหลือฉันตัวเดียวท่ีมีลมหายใจมาจนถึง
ทุกวันนี ้ พ่ีน้องร่วมท้องเดียวกันต้องจากไปด้วยสาเหตุว่าเกินก าลังพ่อ
แม่ดูแลได้ 

ความจริงแม่เล่าเร่ืองนีใ้ห้ฟังหลายคร้ังแล้ว  พ่อก็เคยเล่า  ทุก
คร้ังท่ีแม่เล่าฉันเห็นน า้ตาแม่คลอเบ้า  เสียงส่ันพร่า  บางคร้ังมเีสียงสะอืน้
ร ่าไห้  แม้ฉันพอจะเข้าใจความรู้สึกของผู้ ให้ก าเนิดในขณะน้ัน  แต่แม่
บอกว่าฉันเลก็นัก   ยังไม่เข้าใจเร่ืองราวของความรักและความผูกพัน
ระหว่างสายเลือด   ตอนน้ันฉันได้แต่ยิม้   ฉันไม่เข้าใจเหมือนท่ีแม่ว่า
จริง ๆ 

แต่พอมาถึงวันนีฉั้นเร่ิมเข้าใจแม่  ทุกคร้ังท่ีแม่เล่าเร่ืองนี ้ ไม่
เพียงแต่แม่ท่ีถกูความเศร้าครอบง า  ฉันเองกค็ล้อยตามความรู้สึกของแม่  
คล้ายมนัถ่ายทอดมาถึงฉันจนกลายเป็นความรู้สึกและอารมณ์เดียวกัน 

พ่อเคยบอกแม่ว่ารังของเราท่ีต้นกระท้อนกลางสวนเป็นท าเล
ไม่ดีนัก  เพราะอยู่ในทิศทางของช่องลม  แม้ช่องลมจะมีลกัษณะท่ีดี  คือ
ไม่ท าให้อากาศร้อนอบอ้าวแต่ก็มีผลเสียในบางคร้ังเหมือนกัน  มันมี
ผลดีเฉพาะคราท่ีมีลมพัดผ่านโชยพลิว้  ถ้าวันไหนลมเหล่าน้ันกลายเป็น
พายุ  พวกเรามีสิทธ์ิต้องวาตภัย  อาจจะเป็นโชคดีท่ีช่วงต้นชีวิตของพ่อ
กับแม่ไม่ต้องเผชิญกับภัยร้ายนี ้ แต่วันท่ีฉันครบก าหนดฟักตัวทุกส่ิง
กลบัเปลีย่นผลนั” 
                (เจ้าเอย...เจ้ากรงหัวจุก , 2556  : 1) 

 
 วรรณกรรมเยาวชนเร่ืองเจ้าเอย...เจ้ากรงหัวจุก  ผูแ้ต่งใช้การเปิดเร่ืองโดยใช้นาฏการหรือ
การกระท าของตวัละครท่ีก่อให้เกิดความสนใจโดยเร็ว  ผูแ้ต่งเปิดเร่ืองไดอ้ยา่งน่าสนใจท าให้ผูอ่้าน
ต้องการท่ีจะติดตามเน้ือเร่ืองต่อไปอย่างใจจดใจจ่อ  โดยตวัละครท่ีปรากฏในเร่ืองเป็นนก  ซ่ึง
แตกต่างไปจากวรรณกรรมเยาวชนอีก 3 เร่ืองอยา่งส้ินเชิง 
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เร่ืองตามหาโจตัน  ผูแ้ต่งใชก้ารเปิดเร่ืองโดยใชน้าฏการหรือการกระท าของตวัละครเพื่อให้
ผูอ่้านเห็นถึงการสูญเสียอยา่งไม่มีวนักลบัของตวัละครเอกท่ีมีช่ือวา่โจตนั   
 

“พ่อครับ  แม่จากผมไปแล้ว  หรือความจริงผมควรพูดว่าแม่
จากเรา – ผมและพ่อไปแล้วใช่ไหมครับ 

พ่อคงจะไม่ร้องไห้ใช่ไหม ... ผมกไ็ม่ร้องไห้ 
น่าแปลกใจชะมัด  ผมรู้ว่าตัวเองไม่ใช่คนเข้มแข็งอะไรเลย  

หรือเป็นเพราะเหตุการณ์เกิดขึน้ปุบปับ  ต่อมน า้ตายังไม่ทันได้ท างาน  
หรือว่าน า้ตามันไหลย้อนกลบัข้างใน  หรือไม่ผมกค็งหลบัฝันร้าย  ยังไม่
ต่ืนมาพบน า้ตาท่วมท่ีนอน 

ไม่ใช่ไม่เศร้านะครับพ่อ  เศร้าท่ีสุดอย่าบอกใคร  ผมรู้ทันทีเลย
ว่าโลกเปลีย่นแปลงไปฉับพลันนับแต่วินาทีท่ียายรับโทรศัพท์  ค า่คืนน้ัน 
... ตากับผมก าลงัน่ังท่ีโต๊ะกินข้าว  รอให้คุณยายคุยปลายสายเสร็จ  จะได้
เร่ิมกินมือ้เยน็พร้อมกัน  แต่ทันใดยายกร้็องว่า  “หา  อะไรนะ”  ดังลั่น
แต่น า้เสียงส่ันเครือ  ตาลุกขึน้ทันที  ไปคว้าโทรศัพท์จากมือยายมาพูด
แทน  ไม่นานกว็างสาย  ตาค่อย ๆ ประคองยายให้ทรุดน่ัง  ผมถามว่าเกิด
อะไรขึน้  “แม่แกไม่อยู่แล้วนะ”  ตาพูด  นานทีเดียวท่ีผมอึง้ไป  ไม่มใีคร
แตะอาหารค ่า   จากน้ันทุกอย่างรอบตัวก็ซีดจาง ราวหมดสี สัน  
เปลีย่นเป็นภาพขาวด ารางเลือน  เคล่ือนไหวแบบช้า ๆ บางคร้ังแทบหยุด
น่ิงสงบงัน  แม้กระท่ังในตอนนี”้ 

                  (ตามหาโจตัน , 2554 : 1) 
 
 วรรณกรรมเยาวชนเร่ืองตามหาโจตัน  ผูแ้ต่งใชก้ารเปิดเร่ืองโดยใชน้าฏการหรือการกระท า
ของตวัละครท่ีก่อให้เกิดความสนใจโดยเร็ว  ผูแ้ต่งเปิดเร่ืองไดอ้ยา่งน่าสนใจ  โดยใชโ้ศกนาฏกรรม
เขา้มาท าใหผู้อ่้านตอ้งการท่ีจะติดตามเน้ือเร่ืองต่อไปอยา่งใจจดใจจ่อ   
  

3.2.2  การด าเนินเร่ือง  วรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแก้วประเภทนวนิยายทั้ง 4 เร่ือง  
สร้างปัญหาและความขดัแยง้ในเร่ือง  ท าใหเ้ร่ืองด าเนินไปอยา่งสนุกสนาน  ปัญหาและความขดัแยง้
ในวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแวน่แกว้ประเภทนวนิยายทั้ง 4 เร่ือง  มีดงัน้ี 
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  3.2.2.1 โรงเรียนริมทะเล  มีการด าเนินเร่ือง ดงัน้ี  
 

   3.2.2.1.1 ปัญหา / ความขัดแย้ง 
   ปัญหาและความขัดแยง้ใน เร่ืองโรงเรียนริมทะเล  คือ ปัญหาเร่ืองการ
เปล่ียนแปลงในการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในหมู่บา้นเน่ืองจากความเจริญทางดา้นต่าง ๆ เร่ิม
เขา้มา 
 

3.2.2.1.2 พฒันาปัญหา / พฒันาความขดัแย้ง 
   วรรณกรรมเร่ืองน้ีไดพ้ฒันาปมปัญหาดว้ยการแสดงให้เห็นวา่เม่ือมีความ
เจริญทางดา้นวตัถุเขา้มา เร่ืองต่าง ๆ ก็เร่ิมมีการเปล่ียนแปลง ไม่วา่จะเป็นเร่ืองการศึกษาของนกัเรียน
ท่ีโรงเรียนริมทะเล มีการปรับปรุงหลกัสูตร จะเน้นการสอนเพื่ออ่านออกเขียนได้เป็นหลัก ซ่ึง
เม่ือก่อนโรงเรียนจะเน้นสอนในเร่ืองของการใช้ชีวิต การเอาตัวรอด การประกอบอาชีพ ฯลฯ  
การแพทย์ก็เร่ิมเปล่ียนแปลงเน่ืองจากเมือก่อนจะมีการท าคลอดด้วยหมอต าแยโดย “นมเปีย”      
หมอต าแยประจ าหมู่บา้น แต่เม่ือความเจริญเขา้มา เร่ิมมีแพทยเ์ฉพาะทาง จึงท าให้หมอต าแยอยา่ง       
“นมเปีย” หมดความหมาย 
 

3.2.2.1.3 จุดสุดยอดของเร่ือง 
   จุดสุดยอดของเร่ืองน้ีคือ ตอนท่ีนมเปียเสียชีวิต ทั้ งน้ีเพราะนมเปียเป็น
ตวัแทนของคนในยุคเก่า  เม่ือเวลาเปล่ียน เหตุการณ์ต่าง ๆ เร่ิมเปล่ียนแปลง ทุกคนต่างตอ้งปรับตวั
ตามสภาพเหตุการณ์ท่ีเปล่ียนไป  
 

3.2.2.1.4 ปัญหาคลีค่ลาย 
   “ท่องเท่ียว” และทุก ๆ คนในหมู่บ้านยอมรับการเปล่ียนแปลงท่ีก าลัง
เกิดข้ึนในหมู่บา้น 
 

3.2.2.2 ตามหาโจตัน 
 

3.2.2.2.1 ปัญหา / ความขัดแย้ง 
   ปัญหาและความขดัแยง้ในเร่ืองตามหาโจตัน คือ “โจตนั” ตวัละครเอก
ของเร่ือง ตอ้งการทราบวา่พอ่ของตนคือใคร และอาศยัอยูท่ี่ใด 
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3.2.2.2.2 พฒันาปัญหา / พฒันาความขัดแย้ง 
   เร่ืองพฒันาปัญหาดว้ยการแสดงให้เห็นถึงความพยายามของโจตนัท่ีจะ
สืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัพอ่ทุกวถีิทาง เช่น ถามจากคุณตาคุณยาย และการคน้หาขอ้มูลจากโลกไซเบอร์ 
 

3.2.2.2.3 จุดสุดยอดของเร่ือง 
   จุดสุดยอดของเร่ือง คือ โจตนัเดินทางไปประเทศพม่าเพื่อตามหาพ่อและ
เจอลูกของภรรยาเก่าของพอ่ท่ีประเทศพม่า  และไดท้ราบวา่พอ่ไดเ้สียชีวติไปแลว้ 
 

3.2.2.2.4 ปัญหาคลีค่ลาย 
   ปัญหาคล่ีคลาย คือ โจตนัไดรั้บรู้ขอ้มูลชีวิตของพ่อวา่พ่อเป็นคนอยา่งไร 
ท าใหค้ล่ีคลายความสงสัยในใจเขาลงไปได ้
 
  3.2.2.3 เอ้อระเหยลอยคอ 
 

3.2.2.3.1 ปัญหา / ความขัดแย้ง 

   ปัญหาและความขดัแยง้ในเร่ืองเอ้อระเหยลอยคอ คือ “ณัฐดนยั” ตวัละคร
เอกของเร่ืองเป็นเด็กรุ่นใหม่ท่ีมีนิสัยค่อนขา้งเอาแต่ใจตวัเอง และติดการเล่นเกมเป็นชีวิตจิตใจจน
ไม่สนใจส่ิงรอบขา้ง 
 

3.2.2.3.2 พฒันาปัญหา / พฒันาความขดัแย้ง 
     เร่ืองน้ีพฒันาปมปัญหา คือ เกิดน ้ าท่วมบา้นของณัฐดนัย ท าให้แม่จ  ากดั
เวลาการเล่นเกมคอมพิวเตอร์เหลือวนัละ 1 ชัว่โมง  แลกกบัการท่ีณฐัดนยัตอ้งแต่งกลอน 1 บท  
 

3.2.2.3.3 จุดสุดยอดของเร่ือง 
     จุดสุดยอดของเร่ือง คือ ณัฐดนยัตอ้งยา้ยหนีน ้ าท่วมมาอยูต่่างจงัหวดัท่ีไม่
มีคอมพิวเตอร์  และตอ้งไปเรียน “เพลงพื้นบา้น” เพื่อแต่งกลอนส่งครู 
 

3.2.2.3.4 ปัญหาคลีค่ลาย 
     ณัฐดนยัเปล่ียนแปลงตวัเองจากเด็กติดเกมมาเป็นคนท่ีมีความช านาญใน
ด้านการแต่งกลอน และร้องเพลงพื้นบา้นในระดบัหน่ึง ซ่ึงจุดน้ีเองจึงท าให้กลุ่มของณัฐดนัยได้
รับค าชมจากคุณครูในเร่ืองการน าเสนอรายงานเร่ือง “เพลงพื้นบา้น”  
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3.2.2.4 เจ้าเอย,,,เจ้ากรงหัวจุก 
 

3.2.2.4.1 ปัญหา / ความขัดแย้ง 

     ปัญหาและความขดัแยง้ในเร่ืองเจ้าเอย...เจ้ากรงหัวจุก คือ ครอบครัวนก
หวัจุกตอ้งเผชิญกบัมนุษยท่ี์มาจบันกหวัจุกไป 
 

3.2.2.4.2 พฒันาปัญหา / พฒันาความขดัแย้ง 
     เร่ืองน้ีพฒันาปมปัญหา คือ “บุญรอด” นกกรงหัวจุกซ่ึงมีรูปร่างสง่างาม   
มีน ้าเสียงอนัไพเราะ  ถูกมนุษยจ์บัไปเล้ียงไวส่้งประกวดประชนัเสียงร้อง  
 

3.2.2.4.3 จุดสุดยอดของเร่ือง 
     จุดสุดยอดของเร่ือง คือ บุญรอดต้องมีชีวิตในกรงขังท่ียากล าบาก  แต่
เพื่อนนกก็พยายามหาทางช่วยบุญรอดออกมาดว้ยวธีิการต่าง ๆ 
 

3.2.2.4.4 ปัญหาคลีค่ลาย 
   บุญรอดสามารถหลุดพน้มาจากเง้ือมมือมนุษยไ์ดเ้พราะความรักและความ
สามคัคีของพอ่แม่ พี่นอ้ง และเพื่อนๆ  
 

3.2.3  การปิดเร่ือง  ถือเป็นจุดจบของเร่ือง ซ่ึงนบัวา่เป็นช่วงท่ีมีความส าคญัมาก  เพราะจะ
เป็นตอนท่ีประเมินผลให้รู้ว่า  ผูอ่้านมีความประทบัใจต่อวรรณกรรมเร่ืองนั้นมากน้อยเพียงใด  
วรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแก้ว ประเภทนวนิยาย มีการปิดเร่ือง 2 วิธี คือ ปิดเร่ืองแบบ
โศกนาฏกรรม  และปิดเร่ืองแบบสุขนาฏกรรม   
 
    3.2.3.1  ปิดเร่ืองแบบโศกนาฏกรรม  เป็นการจบเร่ืองดว้ยความตาย  ความผิดหวงั  
ความสูญเสีย  หรือความลม้เหลวในชีวิต  การปิดเร่ืองแบบน้ีมกัเรียกร้องความเห็นใจ  ความซาบซ้ึง
สะเทือนใจจากผูอ่้านได้เป็นอย่างดี  ฉะนั้ นจึงมีผูนิ้ยมปิดเร่ืองแบบน้ีกันมาก  ดังท่ีปรากฏใน
วรรณกรรมเยาวชน เร่ืองโรงเรียนริมทะเล   ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 

“… “ผมเกิดในเรือโชค”  ผมพูดขึน้ 
ข้าไม่ได้ถามช่ือแม่ขอองเอ็งเสียด้วยซ ้า  แต่ยังดีนะท่ีเอ็งยังได้

ช่ือมาจากแม่  เดก็ ๆควรได้ช่ือจากพ่อแม่ของตัวเอง” นมเปียว่า  น า้เสียง
เร่ิมเนิบนาบ 
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ผมเงียบ  ผมมคีวามรู้สึกว่าโลกนีม้แีต่ความเงียบ  
“เอง็เสียใจไหม”  นมเปียถาม  ดูเหมือนแกจะช่ังใจอยู่นานกว่า

จะถามออกมา 
“ไม่เลยครับ”  ผมตอบ 
“ข้าเช่ือเอ็ง”  นมเปียพูด  น ้าเสียงของแกฟังดูคล้ายคนไม่มี

เร่ียวแรงเหมือนเดิม  “รับปากข้าสิว่าเอ็งจะตั้งใจเรียน  ถ้าข้าส่งเอ็งไป
เรียนท่ีสงขลา” 

“แต่... “  ผมตะกุกตะกัก  เพราะส่ิงท่ีนมเปียพูดเป็นส่ิงท่ีเหนือ
ความคาดหมายของผม 

“อย่าถามอะไรมาก  อย่าท าให้ข้าผิดหวัง  ไปหยิบผ้าห่มมาห่ม
ให้ข้าหน่อยสิ  อ้อ  เวลาข้านอน  เอง็ช่วยเอามือซ้ายทาบท่ีหน้าอก  แล้ว
ยกมือขวามาทับอีกที  ตอนนีเ้อง็ออกไปได้  ข้าจะนอนแล้ว 

ผมท าตามท่ีนมเปียส่ังอย่างช้า ๆ แล้วค่อย ๆ ปิดบานประตูห้อง  
แล้วถอยออกมา 

หมอหนวดเดินเข้ามาหาผม  แกราวกับจะรู้ทุกส่ิงทุกอย่างท่ี
เกิดขึน้ในห้อง 

หมอหนวดนอนท่ีชานเรือน  ผมเอาผ้าห่มมาให้แก  ก่อนนอน
แกยังพูดกับผมต่ออีกสองสามประโยค 
ผมจ าได้เฉพาะประโยคสุดท้าย 
“จ าไว้นะหนุ่ม  ทรยศต่อนมเปีย  เท่ากับทรยศต่อปากระวะ” 
“ครับ” 
ผมตอบรับในขณะท่ีเดินเข้าห้องนอนด้วยใบหน้าท่ีนองไปด้วย

น า้ตา  คืนน้ันเป็นคืนท่ีผมรู้สึกว่าตัวเองโตขึน้  มีหลายอย่างท่ีผมต้อง
รับผิดชอบ  ท้ังความใฝ่ฝันของตัวเอง  ท้ังส่ิงท่ีนมเปียมอบหมายไว้ให้  
และท่ีส าคัญ  ค าพูดของหมดหนวดท่ียังคงก้องอยู่ในความทรงจ าของผม
อยู่ตลอดคือ 

“หนุ่มรู้ใช่ไหม  ว่าหนุ่มเป็นคนของท่ีไหน 
“ผมเป็นคนของปากระวะ” 
”ทรยศต่อนมเปีย  กเ็ท่ากับทรยศต่อปากระวะ” 
ถึงแม้ผมจะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นลูกเต้าของใคร  แต่ผมรู้ว่าตัวเอง

เป็นคนของท่ีไหน  แค่นีก้เ็พียงพอแล้ว” 
           (โรงเรียนริมทะเล , 2553 : 147 - 148) 
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วรรณกรรมเยาวชนเร่ืองโรงเรียนริมทะเล  ผูแ้ต่งใช้การปิดเร่ืองแบบโศกนาฏกรรม  เป็น
การจบเร่ืองด้วยความตาย  ความผิดหวงั  ความสูญเสีย  วรรณกรรมเร่ืองน้ีปิดเร่ืองได้อย่าง             
น่าสะเทือนใจแก่ผูอ่้าน  เพราะนมเปียตวัละครผูใ้หญ่ของเร่ืองไดจ้ากทุกคนในหมู่บา้นริมทะเลไป
อยา่งไม่มีวนักลบัดว้ยโรคชรา  และบุคคลท่ีเสียใจมากท่ีสุดนัน่ก็คือท่องเท่ียว หลานชายคนเดียวของ    
นมเปีย 
 

การปิดเร่ืองดว้ยโศกนาฏกรรมเช่นน้ีช่วยให้ตวัละครไดเ้รียนรู้และเขา้วิถีชีวิต  รวมทั้งได้
เติบโตเป็นผูใ้หญ่มากข้ึน 
    3.2.3.2  ปิดเร่ืองแบบสุขนาฏกรรม คือการจบเร่ืองดว้ยความสุขหรือความส าเร็จ
ของตัวละคร  การปิดเร่ืองแบบน้ีมีนักเขียนนิยมใช้กันโดยทั่วไปทั้ งเร่ืองสั้ นและนวนิยาย  ใน
วรรณกรรมเยาวชน 3 เร่ือง  ไดแ้ก่   เร่ืองตามหาโจตัน  เร่ืองเอ้อระเหยลอยคอ  และเร่ืองเจ้าเอย...เจ้า

กรงหัวจุก  ก็มีการเปิดเร่ืองแบบสุขนาฏกรรม   
วรรณกรรมเยาวชนเร่ืองตามหาโจตัน  ผูแ้ต่งใช้การปิดเร่ืองแบบสุขนาฏกรรม คือการจบ

เร่ืองด้วยความสุขหรือความส าเร็จของตัวละคร  เร่ืองตามหาโจตัน เป็นวรรณกรรมท่ีสะท้อน
อารมณ์ผูอ่้านไดเ้ป็นอยา่งดี  ผูอ่้านจะไดแ้ง่คิดท่ีหลากหลาย  และทา้ยท่ีสุดก็จะไดค้  าตอบว่าเหตุใด
คุณตาของโจตนัจึงคดัคา้นการตามหาคุณพ่อมาโดยตลอด  ซ่ึงเหตุผลเดียวนั่นก็คือไม่ตอ้งการให ้   
โจตันได้รับรู้ความทุกข์ในอดีต  เพราะตอนนั้ นโจตันยงัเด็กเกินกว่าจะรับรู้เร่ืองราวเหล่านั้ น              
ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 
“ท่ีเศร้ามากคือค าถามของเธอน่ันละ  แม่ของเธอทะเลาะกับ 

KK เร่ืองของเร่ืองมาจากเธอพบรูปถ่ายแม่ของซาซามอและซาซามอใน
เป้ของ KK น่ันเอง  เธอและตาของเธอสรุปได้แบบเดียวกันว่า  พ่อเธอมี
ครอบครัวท่ีพม่าและไม่มีอนาคตใด ๆ กับเธอท่ีเมืองไทยอีกต่อไป  แม่
ซาซามอตายไปก่อนท่ีพ่อแม่เธอจะพบรักกัน  แต่ไม่ว่า KK อธิบาย
อย่างไรแม่เธอก็ไม่ฟัง  เธอใจเด็ดและไม่ติดต่อกับพ่อของเธออีกเลย     
ลุงรู้ดีเพราะ KK เป็นพันธมิตรท่ีดีกับลุงมาตลอด  เขาไม่พูดมากหรอก  
แต่ถ้าหากเขามเีร่ืองท่ีอัดอ้ันตันใจเขากไ็ว้ใจลงุ 

ลงุหวังว่าเธอจะพบพ่อในท้ายท่ีสุด 
     โชคดีนะมินดาเล 

ลงุอองโซ 
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ขอบคุณครับลุงอองโซ  อย่างน้อยท่ีสุดผมก็รู้เสียทีว่าพ่อของ
ผมเป็นลูกผู้ชายประเภทไหน  ท าให้ผมกลับมีความรู้สึกดีต่อพ่อขึน้มา
อีกคร้ัง 

เร่ืองตามหาพ่อของผมปิดฉากลงแล้ว ... แม้ว่าผมจะยังคง
เดินทางต่อไป  

ขณะผมอยู่ในเคร่ืองบินตอนนี ้ โบนัสเองคงก าลังอยู่บนเวที
วรรณกรรมท่ีไหนสักแห่ง” 

        (ตามหาโจตัน , 2554 : 137)   
 

นอกจากน้ีย ังพบการปิดเร่ืองแบบสุขนาฏกรรม คือการจบเร่ืองด้วยความสุขหรือ
ความส าเร็จของตวัละครในวรรณกรรมเยาวชนเร่ืองเอ้อระเหยลอยคอ  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
  

“ในบ่ายวันหน่ึงท่านผู้อ  านวยเรียกผมกับเจ๊ียบเข้าพบ 
“ครูได้ดูคลิปการรายงานหน้าช้ันของพวกเธอหลายรอบแล้ว” 

ท่านผู้อ  านวยการเร่ิมอารัมภบท 
“ครับ”  ผมน่ังฟังอย่างงนุงงพอ ๆ กับเจ๊ียบ 
“ครูอยากตั้งชมรมเพลงพื้นบ้าน  โดยให้เธอสองคนเป็นหัว

เร่ียวหัวแรงในการรวบรวมเพ่ือน ๆ ท่ีสนใจเข้ามาในชมรม” 
 “ครูชอบ  แต่เดี๋ยวนีห้าฟังยาก  คิดถึงท่วงท านองแบบไทย ๆ” 
“ต้องท าอะไรบ้างครับ  ตอนนีพ้วกเราเรียนหนัก”  ผมไม่กล้า

ตอบรับทันที 
“ เร าจะ เรี ยน รู้จากค รูภ าษ าไทยให้ เข้ ม ข้น ขึ้น ”   ท่ าน

ผู้อ  านวยการยิม้  “ถ้าเป็นไปได้  ครูจะเชิญพ่อเพลงแม่เพลงมาสาธิตให้ดู  
หากชมรมแข็งแกร่งพออาจจะมีการส่งตัวแทนไปแข่งขันกับโรงเรียน
อ่ืน  เพ่ือเพ่ิมทักษะให้รอบด้านย่ิงขึน้”  

“ขอไปคุยกับเพ่ือน ๆ ก่อนนะครับ  กลัวตั้งชมรมแล้วไม่มี
สมาชิกเดี๋ยวหน้าแตก”  ผมผัดผ่อน 

“ตามสบาย  พรุ่งนีค่้อยมาบอกครูกไ็ด้” 
... 
สองสัปดาห์ต่อมามีคนมาสมัครเข้าชมรมอีกส่ีสิบคน  ซ่ึงเป็น

จ านวนท่ีผมสามารถน าไปเรียนท่านผู้อ  านวยการเพ่ือด าเนินการจัดตั้ง
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ชมรมต่อไปได้  การประกาศเชิญชวนของพวกเรายังมีคนสนใจเพ่ิมขึน้
ทุกวัน  ผมดีใจมากท่ีเพ่ือน ๆ อยากเรียนรู้ร่วมกัน 

เจ๊ียบบอกว่าท่ีเหตุการณ์พลิกผันมาถึงจุดนี ้ เพราะแม่ผมกล่าว
ในท่ีประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง  ให้เลง็เห็นความส าคัญในการเรียนรู้
วัฒนธรรมเพลงพืน้บ้านอันเป็นรากเหง้าแขนงหน่ึงของความเป็นไทย  
แม่โน้มน้าวใจด้วยการเปิดคลิปวิดีโอการแสดงหน้าช้ันของพวกผมให้
กลุ่มผู้ปกครองดู  บรรดาพ่อแม่เลยพากันไปชักจูงลกูหลานให้สมคัรเป็น
สมาชิก  

“ท้ังเดก็และผู้ใหญ่ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือ  จะเก่ียงให้
เป็นหน้าท่ีของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ได้”  แม่บอกตอนท่ีผมเข้าไปกราบ
ขอบคุณ 

แม้ไม่เคยนึกนิยมชมชอบมาก่อน  แต่พอได้สัมผัสกถึ็งกับหลง
เสน่ห์  หากเพ่ือน ๆ อยากเรียนรู้วิถีชีวิตอันงดงามท่ีบรรพบุรุษสืบทอด
ต่อกันมา  ผมขอชักชวนให้เร่ิมลงมือไปพร้อม ๆ กัน  อย่าปล่อยให้เพลง
พื้นบ้านล่องลอยไปตามยถากรรมอย่างทุกวันนี้เลย  เห็นแล้วรู้สึก
เสียดายมรดกล า้ค่าชิน้นีเ้หลือเกินครับ” 
                  (เอ้อระเหยลอยคอ , 2555  : 205) 

 
วรรณกรรมเยาวชนเร่ืองเอ้อระเหยลอยคอ  ผูแ้ต่งใชก้ารปิดเร่ืองแบบสุขนาฏกรรม คือการ

จบเร่ืองดว้ยความสุขหรือความส าเร็จของตวัละคร  เร่ืองเอ้อระเหยลอยคอเป็นวรรณกรรมเยาวชนท่ี
จบเร่ืองไดอ้ยา่งมีความสุข  ซ่ึงความสุขเหล่านั้นไม่ใช่ความสุขท่ีตวัละครตวัใดตวัหน่ึงในเร่ืองไดรั้บ
เพียงตวัเดียว  แต่ความสุขเหล่านั้นเกิดข้ึนกบัตวัละครทั้งเร่ือง  เพราะความสุขและความส าเร็จท่ี
ไดม้าเกิดจากความร่วมมือของตวัละครเกือบทั้งเร่ือง 

 
นอกจากน้ีย ังพบการปิดเร่ืองแบบสุขนาฏกรรม คือการจบเร่ืองด้วยความสุขหรือ

ความส าเร็จของตวัละครในวรรณกรรมเยาวชนเร่ืองเจ้าเอย...เจ้ากรงหัวจุก  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 

“ในป่าลึกมีศัตรูของเรามากมาย  ไม่ว่าจะเป็นเหยี่ยว  งู  หนู  
และสัตว์ป่าอ่ืน ๆ เราไม่รู้ว่าต้องเผชิญอะไรอีกมากเพียงไหน  บุญรอด
อย่าลืมนะว่าท่ีชายป่าแห่งนีศั้ตรูของเรามเีพียงมนุษย์เท่าน้ัน” 

ฉันยิม้ให้สร้อย  เธออาจจะรู้เพียงพิษสงของสัตว์ท่ีเอ่ยขึน้มา  
แต่ส าหรับศัตรูอีกอย่างหน่ึง  เธอไม่รู้ดีเท่าฉันแน่ 
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“ฉันเช่ือว่าศัตรูในป่าของพวกเราจะอย่างไรก็ไม่ร้ายกาจเท่า
มนุษย์แน่  สมองมนุษย์เลอเลิศและหลากหลายเล่ห์เกินกว่าท่ีเราคิด     
เราจะตกเป็นเบีย้ล่างของพวกเขาในทันทีท่ีเผชิญหน้า  ไม่เหมือนสัตว์
อ่ืนท่ีฉันเช่ือว่าระดับมันสมองคงไม่ต่างกับพวกเรามากนัก  ถ้าเรา
ระมัดระวังดีพอจะสามารถเอาตัวรอดได้  ส่วนมนุษย์แม้จะไม่เห็นเรา        
เรากอ็าจตกเป็นเหย่ือของเขาได้  สร้อยไม่ชอบป่าลึกหรือ” 

เธอพยักหน้าแล้วตอบว่า 
“ใช่  ท่ีน่ันไม่มผีลไม้มากเหมือนในสวนของมนุษย์” 
“แต่ท่ีน่ันมีไม้ผลธรรมชาติให้พวกเราได้กินกัน  ส่วนดีของ

พืชผลธรรมชาติคือไร้พิษภัยแฝงอยู่   สร้อยรู้ไม่ใช่หรือผลไม้แทบทุก
ชนิดท่ีมนุษย์ปลูก  เปลี่ยนไปท้ังรสชาติ  ขนาดผล  และฤดูกาลท่ีออก  
บางอย่างไม่มีมดและแมลงไต่ตอม  ฉันว่ามันเป็นเร่ืองผิดปกติมาก  ใน
ปุ๋ยหรือสารท่ีเขาราดรดอาจมียาฆ่าแมลงหรือสารพิษอ่ืนเจือปน  มันน่า
กลัวส าหรับพวกเราเหลือเกิน  ไม่เหมือนผลไม้หรือพืชผลอ่ืนในป่าท่ีไม่
มเีร่ืองราวแบบนี”้ 

สร้อยพยักหน้ายอมรับ 
“บญุรอดพูดมเีหตผุล” 
ฉันยิม้ให้เธอด้วยความช่ืนชม  แม้ว่าสร้อยมีความคิดเป็นของ

ตัวเอง  แต่ส าหรับความคิดของฉันเธอก็ยอมรับฟัง  ถ้าฉันมีเหตุผลท่ี
ดีกว่าเธอจะยอมรับอย่างไม่อิดเอือ้น 

การท่ีพวกเราจะอพยพเข้าไปในป่าลึก  ฉันว่าน่าจะเป็นผลดีกับ
ชีวิต  แต่ฆากฉันเร่ิมชีวิตใหม่กับสร้อย  พ่อกับแม่อาจจะเหงาขึ้นนิด
หน่อย        ความจริงวันท่ีฉันหนีรอดจากกรงขังของมนุษย์มาได้  อาการ
เศร้าซึมของแม่กห็ายไปปลิดทิ้ง  แม่เร่ิมกินอาการได้มากขึน้  แม่สดช่ืน
และมีความสุขมากขึน้  รวมถึงพ่อด้วย  แต่อีกไม่ก่ีวันข้างหน้า  รังนอน
ของพ่อแม่ต้องขาดฉัน         ฉันจะสร้างรังรักใหม่กับสร้อย  แต่รังใหม่
ของฉันจะอยู่ข้างรังของพ่อแม่น่ันเอง” 
               (เจ้าเอย...เจ้ากรงหัวจุก , 2556 : 85) 

 
วรรณกรรมเยาวชนเร่ืองเจ้าเอย...เจ้ากรงหัวจุก  ผูแ้ต่งใชก้ารปิดเร่ืองแบบสุขนาฏกรรม คือ

การจบเร่ืองดว้ยความสุขหรือความส าเร็จของตวัละคร  เร่ืองเจ้าเอย...เจ้ากรงหัวจุกเป็นวรรณกรรม
เยาวชนท่ีจบเร่ืองได้อย่างน่าประทบั  ถึงแม้ตวัละครในเร่ืองจะไม่ใช่มนุษย ์ แต่ผูแ้ต่งก็สามารถ
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ถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกไดเ้หมือนกบัมนุษย ์ การจบเร่ืองตวัละครเอกของเร่ืองก็สามารถฝ่า
ฟันอุปสรรคมาไดอ้ยา่งน่าต่ืนเตน้  และสุดทา้ยก็ไดใ้ชชี้วติคู่อยา่งมีความสุข 

 
3.3  กลวธีิการใช้ภาษา 

ภาษาเป็นเคร่ืองมือส่ือสารท่ีส าคญั  ซ่ึงมนุษยใ์ช้ในการติดต่อแลกเปล่ียน  และท าความ
เขา้ใจกบับุคคลอ่ืน  ทั้งน้ีผูส่ื้อซ่ึงอาจหมายถึงผูพู้ด  ผูเ้ขียนหรือผูส่้งสัญญาณจะตอ้งเลือกสรรถอ้ยค า
มาใชใ้ห้ถูกตอ้งและเหมาะสมกบับริบทของการส่ือสาร  เพื่อให้ผูรั้บสามารถตีความและเขา้ใจสาร
ไดต้รงความตอ้งการของผูส่ื้อ  อยา่งไรก็ตาม ภาษาท่ีผูแ้ต่งเลือกน ามาใชใ้นงานวรรณกรรมส าหรับ
เด็กนั้น  นอกจากจะเป็นส่ือกลางระหว่างผูส่ื้อกบัผูรั้บแล้ว  ภาษายงัมีบทบาทในการช่วยพฒันา
ความรู้  ความคิด  จิตใจ  และสติปัญญาของผูอ่้านท่ีอยูใ่นวยัเด็กให้เจริญงอกงามข้ึนอีกทางหน่ึงดว้ย  
ดังนั้ น ภาษาในวรรณกรรมส าหรับเด็กจึงอาจก่อให้เกิดผลสองประการ  คือ  เพื่อให้เกิดความ
ไพเราะ  งดงาม  ในเชิงวรรณศิลป์  และช่วยกล่อมเกลาจิตใจของเด็กให้รู้สึกอ่อนโยนละมุนละไม
ไปพร้อมกนั  (พชัรีย ์จ  าปา 2539 : 132) 

สุรัตนา  สิทธาจารย์ (2523 : 59) ได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองการใช้ภาษาใน
วรรณกรรมส าหรับเด็ก  ซ่ึงอาจสรุปไดว้า่  ภาษาท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กนั้นจะตอ้งให้เด็กอ่านแลว้
เขา้ใจไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งตอ้งแปลหรือตีความ  เพราะเม่ือสะดุดท่ีภาษา  อารมณ์ของเด็กก็จะขาด
ช่วงลงแลว้อาจเลิกลม้การอ่านเสียกลางคนั  เน่ืองจากเด็กจะใชใ้จน าหนา้ตนเองอยูเ่สมอ  สมองหรือ
ความคิดจะตามมาภายหลงั  ดงันั้น การใชภ้าษาท่ีสามารถกระทบใจเด็ก  กระทบอารมณ์เด็กไดย้อ่ม
ประสบความส าเร็จ 

การใช้ค  าในวรรณกรรมส าหรับเยาวชน  จะตอ้งค านึงถึงความเหมาะสมกบัวยัเป็นส าคญั  
ดงันั้นค าท่ีผูแ้ต่งมกัเลือกน ามาใช้ในการเขียนเร่ืองจึงเป็นค าง่าย ๆ ท่ีส่ือความหมายตรงตวั  และ       
ผูแ้ต่งจะตอ้งรู้จกัการจดัวางค าเหล่านั้นให้เหมาะเจาะงดงามเพื่อให้ความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์    
ต่าง ๆ ท่ีตอ้งการแสดงออกมานั้นมีพลงั  และมีอิทธิพลกระทบใจผูอ่้านให้รู้สึกคล้อยตามโดยท่ี     
ไม่รู้ตัว  การเลือกใช้ค  าท่ีท่ีน ามาศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ประเภท  คือ  การใช้ภาพพจน์  การใช ้        
บทสนทนา  และการใชบ้รรยายโวหารและพรรณนาโวหาร    

 

  3.3.1  การใช้ภาพพจน์   
    ภาพพจน์ หรือบางท่านอาจใชว้า่ ความเปรียบ ตรงกบัค าในภาษาองักฤษวา่ Figure 
of  Speech  หมายถึง  ค  าหรือกลุ่มค าท่ีเกิดจากกลวิธีการใช้ค  าเพื่อให้เกิดภาพท่ีแจ่มชดั  และลึกซ้ึง
ข้ึนในใจของผูฟั้ง  (กาญจนา นาคสกุล และคณะ, 2524)  การใช้ภาพพจน์ในงานวรรณกรรม  
นอกจากจะช่วยให้ขอ้ความมีความกระจ่างชัดและกระชับคมคายข้ึนแล้ว ยงัช่วยเพิ่มคุณค่าให้แก่
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งานเขียนในเชิงวรรณศิลป์ไดอี้กทางหน่ึง  นอกจากน้ี  สุภา องักุระวรานนท์ (2527) ยงัไดเ้สนอว่า
การส่ือสารโดยใช้การเปรียบเทียบส่ิงหน่ึงกับของอีกส่ิงหน่ึงนั้ น  ความเปรียบท่ีใช้จะเป็นตัว
ช้ีใหเ้ห็นถึงทศันคติและความคิดของคนหรือกลุ่มคนนั้น ๆ  
  การใช้ภาพพจน์ในวรรณกรรมทัว่ ๆ ไปอาจเลือกน ามาใช้ไดห้ลายแบบต่าง ๆ กนั
ตามความเหมาะสมหรือความนิยมของแต่ละคน  การใช้ภาพพจน์ในวรรณกรรมส าหรับเยาวชนมี
ลกัษณะเด่นท่ีน่าสนใจซ่ึงอาจแตกต่างจากวรรณกรรมอ่ืน ๆ อยูบ่า้ง  ตรงท่ีผูแ้ต่งมกันิยมใชภ้าพพจน์
บุคลาธิษฐานในการด าเนินเร่ือง  โดยใช้ตวัละครท่ีเป็นสัตว ์พืช วตัถุ ส่ิงของหรือส่ิงท่ีไม่มีชีวิตมา
สมมุติบทบาทข้ึนเหมือนคน  ทั้ งน้ีเพื่อเร้าความสนใจของผูอ่้านให้เกิดความรู้สึกสนุกสนาน
เพลิดเพลิน  และอยากติดตามอ่านเร่ืองราวต่อไปจนจบ  ในขณะเดียวกนัผูแ้ต่งก็อาจจะเลือกใช้ตวั
ละครท่ีสมมุติข้ึนดว้ยวิธีบุคลาธิษฐานให้เป็นตวัแทนของผูแ้ต่งในการส่ือแนวคิดดา้นคุณธรรมมาสู่
ผูอ่้าน  ดงันั้น  ในวรรณกรรมเยาวชนส าหรับเยาวชนบางเร่ืองท่ีมุ่งเสนอแนวคิดให้สอดคล้องกบั
หลกัค าสอนทางพุทธศาสนาจึงอาจปรากฏใช้ภาพพจน์สัญลกัษณ์รวมอยู่ดว้ย  ในงานวิจยัน้ีพบว่า
ภาพพจน์ท่ีปรากฏวา่ใช้มากท่ีสุดคือ  อุปมา  รองลงมาคือบุคลาธิษฐาน  และสัญลกัษณ์  ภาพพจน์
แบบอุปลักษณ์ อติพจน์ และอ่ืน ๆ นั้ นมีใช้อยู่ประปราย  ผูว้ิจยัจึงไม่น ามาวิเคราะห์ไวใ้นท่ีน้ี  
ส่วนสัทพจน์นั้นมุ่งให้ผูอ่้านเกิดความรู้สึกสนุกสนานจากการเลียนเสียงธรรมชาติและเลียนเสียง
ร้องท่ีสอดคลอ้งกบัตวัละครในเร่ือง  จึงเนน้ความสมจริงมากกวา่มุ่งเสนอแนวคิดดา้นคุณธรรม  ใน
งานวจิยัน้ีจึงเลือกน ามาวเิคราะห์เพียง 2 แบบ  ไดแ้ก่  อุปมา  และบุคลาธิษฐาน  ดงัน้ี 
   3.3.1.1  อุปมา (Simile)  คือภาพพจน์เปรียบเทียบส่ิงท่ีเหมือนกนัโดยมีค า
เช่ือมโยง  เช่น  ค  าวา่  เหมือน ดุจ ดัง่ เช่น ปาน ราว ประหน่ึง เพียง เทียม ฯลฯ  (กาญจนา นาคสกุล 
และคณะ, 2524)  การใชภ้าพพจน์แบบอุปมาท่ีปรากฏในวรรณกรรมเยาวชนทั้ง 4 เร่ือง  ดงัตวัอยา่ง
ต่อไปน้ี         
                                           

“ตรงบริเวณหัวรอก้ันคล่ืนน้ัน  หากมองจากท่ีไกล ๆ ในยามค า่
คืนแล้ว  เหมือนกับมีร่างของใครบางคนก าลังยืนทอดมองออกไปยัง
ท้องทะเลอย่างเดียวดาย”    

(โรงเรียนริมทะเล  ตอน นมเปีย , 2553 : 9) 
 จากตวัอยา่งขา้งตน้ผูแ้ต่งใชอุ้ปมาโวหารเปรียบเทียบหวัรอกั้นคล่ืนในยามค ่าคืนเหมือนกบั
คนท่ีก าลงัยนือยูท่ี่ทะเล 
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“พวกเธอเล่นกระโดดเชือกซ่ึงน าเอาย่านผักบุ้ งทะเลมาต่อกัน
ยาว ๆ มองไกล ๆ เหมือนตุ๊กตาไขลานท่ีกระโดดขึน้ลงโดยมีตุ๊กตาอีก
สองตัวคอยแกว่งเชือกตามจังหวะกระโดด”    

(โรงเรียนริมทะเล  ตอน เดก็แถวหลงั ท้ายห้องเรียน , 2553 : 46) 
จากตัวอย่างข้างต้นผู ้แต่งใช้อุปมาโวหารเปรียบเทียบเด็กท่ีก าลังเล่นกระโดดเชือก

เหมือนกบัตุก๊ตาไขลาน 
 

“บนเท่ียวบินย่างกุ้ ง – กรุงเทพฯ หัวใจของผมท่ีเคยพองโต
ตอนขามากลับยุบแฟบ  เห่ียวแห้งราวกับใบไม้ท่ีร่วงเกรียมแดดหน้า
ร้อน ท้องฟ้านอกหน้าต่างเคร่ืองบินกด็ูหม่นหมอง ไม่สดใสเหมือนกัน
ก่อน”    

(ตามหาโจตัน  ตอน เจ้าชายน้อย , 2554 :99) 
จากตวัอย่างขา้งตน้ผูแ้ต่งใช้อุปมาโวหารเปรียบเทียบหัวใจของโจตนัท่ีเต็มไปด้วยความ

ผดิหวงักบัใบไมท่ี้แหง้กรอบในช่วงฤดูร้อน 
 

“ตอนท่ีพระอาทิตย์ค่อนดวงโผล่ขึน้ระหว่างเหลี่ยมเขา  สาด
แสงสีส้มสดเหมือนสีแครอตท่ีแม่บังคับให้ผมกินอยู่บ่อย ๆ จนกลายเป็น
ของโปรดในท่ีสุด”    

(เอ้อระเหยลอยคอ  ตอน ดูนก  , 2555 : 39) 
จากตวัอยา่งขา้งตน้ผูแ้ต่งใชอุ้ปมาโวหารเปรียบเทียบแสงพระอาทิตยก์บัสีของแครอตวา่มีสี

สดใสมากเพียงใด 
 

“แม่ถูกหนังสต๊ิกของเด็กใจร้ายยิงตายเม่ือไม่ก่ีวันนี้เอง  พ่อ
เสียใจจนไม่ยอมออกไปหาเหย่ือ ทุกวันนีย้ังซึมเซาอยู่ ในรัง หัวใจพ่อ
บาดเจ็บราวกับโดนมีดกรีดขั้วหัวใจ ไหนพ่ีสินจะถูกมนุษย์จับใจ ไหน
แม่จะมาเสียชีวิต ทุกวันนี้ครอบครัวเราเหลือเพียงสองตัว ฉันต้อง
ออกไปหาอาหารมาให้พ่อด้วย”    

(เจ้าเอย...เจ้ากรงหัวจุก  ตอน พิษมนุษย์  , 2556 : 28) 
จากตวัอยา่งขา้งตน้ผูแ้ต่งใชอุ้ปมาโวหารเปรียบเทียบความเสียใจของพอ่บุญรอดท่ีตอ้งมา

สูญเสียแม่ไปกะทนัหนัเหมือนกบัมีใครเอามีดมากรีดท่ีขั้วหวัใจ 
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   3.3.1.2  บุคลาธิษฐาน (Personification)  คือการเปรียบเทียบโดยน าส่ิงท่ี
ไม่มีชีวิตหรือมีชีวิต แต่ไม่ใช่คนมากล่าวถึงราวกบัเป็นคน (กาญจนา นาคสกุล และคณะ, 2524)  
เป็นภาพท่ีมีการใช้มากท่ีสุดในวรรณกรรมเยาวชน  โดยปรากฏการเปรียบเทียบแบบบุคลาธิษฐาน
ตลอดแทบทั้งเร่ือง  ทั้งน้ีเพื่อตอ้งการให้สอดคลอ้งกบัความสนใจตามธรรมชาติของเด็กท่ีมกัชอบตวั
ละครท่ีมีการเคล่ือนไหวอยู่ตลอดเวลา  การสมมุติให้สัตว ์ พืช  หรือวตัถุส่ิงของต่าง ๆ สามารถ
แสดงลกัษณะอาการต่าง ๆ ได้เหมือนคนจึงกระตุน้ความสนใจของเด็กได้เป็นอย่างดี  ท าให้เด็ก
อยากติดตามอ่านเร่ืองราวต่อไปอย่างไม่รู้เบ่ือ  ขณะเดียวกันวรรณกรรมก็ยงัแฝงแนวคิดด้าน
คุณธรรม  ซ่ึงไดเ้สนอผ่านพฤติกรรมของตวัละครก็จะช่วยให้เด็กสามารถเขา้ใจและจดจ าไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว  ดงัท่ีปรากฏในวรรณกรรมเยาวชนทั้ง 4 เร่ือง  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี       
 

 “ในวันท่ีสายลมเกร้ียวกราด  ปีกขนาดใหญ่กก็างออก”    
(โรงเรียนริมทะเล  ตอน โรงเรียนริมทะเล , 2553 : 20) 

       จากตวัอยา่งขา้งตน้ผูแ้ต่งใชก้ารเปรียบเทียบแบบบุคลาธิษฐานเปรียบเทียบสภาพอากาศท่ี
แปรปรวนเหมือนกบัสายลมท่ีก าลงัโกรธ 
 

     “พวกเพ่ือน ๆ ลับหายไปแล้ว  ลมอุ่นจากทะเลพัดเข้ามาโอบ
กอดผม  หมู่นีแ้ปลกจริง ๆ ผมอยากอยู่ตรงชายหาดคนเดียวนาน ๆ และ
รู้สึกว่ามสีายตาคู่หน่ึงจ้องมองผมอยู่”    

(โรงเรียนริมทะเล  ตอน มิตรภาพ , 2553 : 102) 
จากตวัอย่างขา้งต้นผูแ้ต่งใช้การเปรียบเทียบแบบบุคลาธิษฐานเปรียบเทียบความรู้สึกถึง

ความสุขท่ีไดรั้บราวกบัมีลมทะเลมาโอบกอดไว ้
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

“ยังไม่ทันท่ีแสงอาทิตย์ยามเช้าจะลามเลียมาถึงหน้าต่างห้อง   
พ่ีปีบกม็าเคาะประตูเรียกให้แต่งตัวไปดูนกกันอีก”    

(เอ้อระเหยลอยคอ  ตอน ค่ายกครู  , 2555 : 53) 
       จากตวัอยา่งขา้งตน้ผูแ้ต่งใชก้ารเปรียบเทียบแบบบุคลาธิษฐานเปรียบเทียบแสงแดดยามเช้า
ท่ีสาดส่องมายงัหนา้ต่างราวกบัแดดนั้นมาลามเลียถึงหนา้ต่างหอ้งนอน 
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“ความเหงาเข้ามารุมเร้าฉันตั้งแต่ย่างเข้าค า่คืน  หลังตะวันลับ
เหลี่ยมเขา  ฉันเร่ิมรู้สึกวังเวงและเดียวดาย  ก่อนหน้านี้ฉันพยายาม
ส ารวจหาจุดอ่อนของกรงขัง เผ่ือมหีนทางหนีออกไปได้”    

(เจ้าเอย...เจ้ากรงหัวจุก  ตอน นกเชลย  , 2556 : 47) 
       จากตวัอย่างขา้งตน้ผูแ้ต่งใช้การเปรียบเทียบแบบบุคลาธิษฐานเปรียบเทียบความรู้สึกเหงา 
เดียวดายท่ีเขา้มารุมเร้าร่างกายและจิตใจในยามค ่าคืน 

 
3.3.2 การใช้บทสนทนา 

  บทสนทนา คือ ค าพูดท่ีตัวละครใช้โต้ตอบกันในเร่ือง  บทสนทนาท่ีดีต้อง
เหมาะสมกับบุคลิกภาพของตัวละคร  ต้องสอดคล้องกับบรรยากาศในเร่ืองและท่ีส าคญัต้องมี
ลกัษณะท่ีสมจริง  คือมีค าพูดท่ีเหมือนกบับุคคลในชีวติจริงใชพู้ดจากนั 

 

   บทสนทนาในนวนิยายอาจเป็นเร่ืองราวของสงคราม เศรษฐกิจ การศึกษา การ
คมนาคม ปัญหาของเด็กวยัรุ่น การค้าของเถ่ือน วงการธุรกิจเพชรพลอย วงการแฟชั่น วงการ
ภาพยนตร์ ข่าวสังคมซุบซิบ หรือเร่ืองของอาหาร ฯลฯ  โดยท่ีเร่ืองราวดงักล่าวขา้งตน้น้ีอาจไม่ไดมี้
ส่วนเก่ียวข้องกับเน้ือเร่ืองของนวนิยายก็ย่อมได้  ทั้ งน้ีเป็นเพราะว่าประเภทแรก นวนิยายไม่มี
ขอ้จ ากัดในเร่ืองขนาดอย่างเร่ืองสั้ น  การด าเนินเร่ืองในนวนิยายจึงไม่จ  าเป็นตอ้งรวบรัดให้ตรง
ประเด็นอยา่งเร่ืองสั้น  ประการท่ีสอง เป็นเพราะวา่ผูแ้ต่งนวนิยายตอ้งการจะใหผู้อ่้านมีความรู้ความ
เขา้ใจในเร่ืองของชีวิต เร่ืองของโลกอยา่งกวา้งขวาง  ผูแ้ต่งบางคนจึงนิยมแทรกทศันคติของตนท่ีมี
ต่อชีวติ (ชีวทศัน์)  และมีต่อโลก (โลกทศัน์) ไวใ้นบทสนทนาของตวัละคร  และผูแ้ต่งหลายคนนิยม
ก าหนดให้ตวัละครบางตวัแสดงภูมิรู้ในเร่ืองต่าง ๆ ตามท่ีผูแ้ต่งสนใจหรือมีความรอบรู้ในเร่ืองนั้น 
ๆ ส่วนเหตุผลประการท่ีสามนั้น อาจเป็นเพราะว่า บทสนทนาเป็นแรงจูงใจอนัส าคญัอยา่งหน่ึงท่ี
ช่วยท าให้ผูอ่้านเขา้ใจอุปนิสัยใจคอของตวัละครโดยตรง  นอกจากน้ีบทสนทนายงัช่วยท าให้ผูอ่้าน
เกิดความเพลิดเพลิน  เพราะได้รับความรู้แปลก ๆ ใหม่ ๆ หรือได้แง่คิดท่ีคมคายและชวนขนัไป
พร้อมกนัดว้ย  ส าหรับเหตุผลประการสุดทา้ยนั้นอาจจะเป็นเพราะว่า บทสนทนายาว ๆ ช่วยขยาย
เร่ืองของผูแ้ต่งให้มีขนาดยาวมากยิ่งข้ึน  และมีผลท าให้ผูแ้ต่งพลอยมีรายไดสู้งข้ึนดว้ยนัน่เอง  บท
สนทนาจึงมีขนาด ปริมาณและขอบเขตกวา้งขวางกว่าเร่ืองสั้ น (สายทิพย ์นุกูลกิจ  2537 : 184 – 
185) 
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   3.3.2.1 การใช้บทสนทนาเพ่ือบรรยายเหตุการณ์ 

      ในวรรณกรรมเยาวชนเร่ืองโรงเรียนริมทะเล  ผูแ้ต่งไดใ้ช้บทสนทนาใน
การเล่าเหตุการณ์หรือเร่ืองราวท าใหเ้ร่ืองด าเนินไปอยา่งรวดเร็ว  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 

“หลังคาโรงเรียนมุงด้วยกระเบือ้งโบราณสีเทา  ครูใหญ่มักจะ
เล่าให้พวกเราฟังว่าท่านเป็นคนไปซ้ือมันมาจากเกาะยอ จังหวัดสงขลา 
มันเป็นกระเบื้องท่ีชาวจีนฮกเกี ้ยนเป็นผู้ผลิตขึ้นมา และกว่าจะมาถึง
โรงเรียนกใ็ช้เวลาในการเดินทางเป็นอาทิตย์ ในระหว่างน้ันท่านต้องอก
ส่ันขวัญแขวน เพราะระหว่างทางมีโจรสลัดคอยปล้นเรือทุกล าท่ีผ่านไป
มา ครูใหญ่มักจะเล่าเร่ืองนีต้อนท่ีท่านพานักเรียนไปน่ังอยู่ ริมทะเลบน
ผืนอันอ่อนนุ่ม ในขณะท่ีเล่าท่านดูมคีวามสุขไม่แพ้พวกเรา 

“ครูเดินทางไปในทะเลสาบสงขลา ซ่ึงต้องไปลงเรือท่ีอ าเภอระ
โนดและน่ังเรือพกไปจนถึงเกาะยอ น า้ในทะเลสาบบางแห่งตืน้เขิน เม่ือ
น า้ลงเรือจะไม่สามารถผ่านไปได้ เราต้องหยุดเรือรอให้น า้ขึน้ พวกโจร
สลดัจะคอยดักปล้นตอนท่ีเรือหยุดรอให้น า้ขึน้ พวกเขาไม่ได้ปล้นคนใน
เรือ แต่จะยึดเรือไปเพ่ือเรียกค่าไถ่จากเจ้าของเรือ คนในเรือพวกโจรสลัด
เขาจะเลีย้งดูอย่างดี เม่ือเจ้าของเอาเงินมาจ่ายค่าไถ่ เขาก็ปล่อยออกมา 
พวกเธอเช่ือไหม บางทีปล้นไปปล้นมา เจ้าของเรือกับพวกโจรกลายเป็น
เพ่ือนกันกม็ ีคือปล้นกันจนสนิทไปเลย” 

(โรงเรียนริมทะเล  , 2553 : 20) 
 
   3.3.2.2 การใช้บทสนทนาเพ่ือแสดงลกัษณะของตัวละคร 
       บทสนทนาลกัษณะน้ีจะช่วยแสดงบุคลิกลกัษณะและนิสัยของตวัละคร 
ดังเช่นในวรรณกรรมเยาวชนเร่ืองตามหาโจตัน  ผูแ้ต่งได้ใช้บทสนทนาในการเล่าประวติัของ        
ตวัละครโจตนั  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 

“ผมช่ือโจตัน  ช่ือจริงกโ็จตัน  ช่ือเล่นกโ็จตัน  บางคนบอกว่า
ช่ือผมมาจากยี่ห้อสีทาบ้าน  บางคนบอกว่าเพี ้ยนมาจาก “ตันโจ” ท่ี
หมายถึงปลาทองหัววุ้นพันธ์ุหน่ึง  บางทีเรียกว่า “หัวสิงห์ตันโจ” ต่าง
คาดเดาเองเองท้ังน้ัน  แล้วโจตันหมายถึงอะไรกันแน่  โปรดอย่าถามผม
เลย  เพราะผมเองกไ็ม่รู้” 

(ตามหาโจตัน  , 2554  : 18) 
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     ในวรรณกรรมเยาวชนเร่ืองเอ้อระเหยลอยคอ  ผูแ้ต่งได้ใช้บทสนทนา
แสดงนิสัยของตวัละครเด็กท่ีมีต่อผูใ้หญ่  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 

“ใกล้ค า่  อาปูขับรถเข้ามารับพวกเรา  ตาธงยืนยันมั่นคงว่าไม่
ไปด้วย  แม้ว่าอาปูจะหว่านล้อมอย่างไรก็ตาม  ผมเห็นเขาขยิบตาให้
เปรียว 

“คุณตาไปกับพวกหนูนะคะ  หนูท ากระทงเผ่ือแล้ว”  เปรียว
ออดอ้อนพลางใช้มืออวบขาวกอดแขนผอมด าอย่างประจบ  

“ตอนดูเพลงถ้าหนูสงสัยจะได้ขอความกรุณาคุณตาอธิบายให้
ฟัง” 

“ตาแก่แล้วกลวัเดินไม่ไหว”  ตาธงยังอธิบาย 
“มีหนุ่ม ๆ ไปหลายคน  ถ้าคุณตาเม่ือยก็ช่วยกันพยุง” อาปู

เสนอ 
“ผมแบกเก้าอีต้ามก็ได้ครับ” พ่ีปีบคุ้นเคยกับการถือเก้าอีใ้ห้

น้องสาว 
“ไม่ต้อง ไม่ต้อง” ตาธงโบกไม้โบกมือ “ตาไปกไ็ด้ 
“ไชโย” พวกเราร้องขึน้พร้อมกันก่อนเคล่ือนขบวน” 

(เอ้อระเหยลอยคอ  , 2555 : 83 - 84) 
 
 ขอ้ความขา้งตน้  มาจากวรรณกรรมเยาวชนเร่ืองเอ้อระเหยลอยคอ  ตอนยอมรับค าทา้  
ผูแ้ต่งไดเ้ล่าเร่ืองถึงการสนทนาระหวา่งตาธงกบัหลาน ๆ ท่ีจะไปชมการแสดงเพลงพื้นบา้นท่ีงานวดั
ไดอ้ยา่งน่ารักและเป็นกนัเอง 
 

      ในวรรณกรรมเยาวชนเร่ืองเจ้าเอย...เจ้ากรงหัวจุก  ผูแ้ต่งไดใ้ชบ้ทสนทนา
แสดงลกัษณะตวัละครวา่มีสติปัญญาในการแกปั้ญหา  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

“แผนการช่วยเหลือพ่ีสินกับปืนยังไม่เป็นรูปเป็นร่างชัดเจน  
พ่อบอกแต่เพียงเบือ้งต้นว่า 

“การช่วยเหลือพวกของเราท้ังสองน้ันท าได้ในสถานการณ์
เดียวคือช่วงท่ีมนุษย์เผลอ  ซ่ึงฉันเองกไ็ม่รู้ว่าเม่ือไหร่  อาจจะมีโอกาส
บ้างเช่นตอนให้อาหารหรืออาบน ้านก  แล้วพวกเขาลืมปิดประตูกรง
อะไรท านองนี ้ หากจะช่วยเหลือโดยวิธีอ่ืนน่าจะยาก  ถ้าจะให้ดี ต้องให้
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พวกเราตัวหน่ึงคอยสังเกตพฤติกรรมมนุษย์ ว่าวันหน่ึงเขาท าอะไรกับ
นกบ้าง  แต่ถ้าจะให้สู้รบตบมือกับมนุษย์ พวกเราไม่มปัีญญาหรอก” 
ท่าทางสร้อยไม่เห็นด้วยกับวิธีนี ้ เธอบอกพ่อว่า 

“วิธีนีน่้าจะล าบาก  มนุษย์รอบคอบในเร่ืองราวเหล่านีม้าก  ถ้า
พวกเราตัวใดตัวหน่ึงเข้าไปใกล้กรง  ดีไม่ดีอาจจะถกูจับไปอีก” 
พ่อยิม้ให้กับความคิดของสร้อย  ดูเหมือนว่าพ่อมทีางออกในเร่ืองนีแ้ล้ว 

“ไม่ต้องกลัวหรอกสร้อย  มนุษย์ต้องการแต่นกตัวผู้   ถ้าฉัน
หรือบุญรอดไปแถวน้ันสิโดนจับแน่  แต่ถ้าเป็นนกเมียอย่างสร้อยไม่
น่าจะเป็นไร  นกตัวเมียไม่ร้องเหมือนนกตัวผู้   มนุษย์ไม่เอาไปเลีย้งให้
เสียเวลาหรอก” 

(เจ้าเอย...เจ้ากรงหัวจุก  , 2556 : 83 - 84) 
 
 ขอ้ความข้างตน้  มาจากวรรณกรรมเยาวชน เร่ืองเจ้าเอย...เจ้ากรงหัวจุก  ตอนจุดเปล่ียน      
ผูแ้ต่งไดเ้ล่าเร่ืองถึงการสนทนาของครอบครัวนกกรงหวัจุกท่ีระดมสมองช่วยกนัหาหนทางเพื่อช่วย
เพื่อนนกท่ีถูกมนุษยจ์บัตวัไปขงัไวใ้นกรงเพื่อน าไปแข่งขนัประชนัเสียง 
 
  3.3.3 การใช้บรรยายโวหารและพรรณนาโวหาร    
  การใชบ้รรยายและบทพรรณนาโวหาร  บทบรรยาย  หมายถึงการเล่าเร่ืองในส่วน
ท่ีเป็นการช้ีแจงอธิบายเร่ือง  บทบรรยายมีประโยชน์ต่อเร่ืองเป็นอยา่งมาก เพราะท าให้เร่ืองด าเนิน
ไปอย่างรวดเร็ว  และยงัท าหน้าท่ีให้รายละเอียดในด้านกายภาพ  ไม่ว่าจะเป็นด้านตวัละคร  อนั
ได้แก่ รูปร่าง หน้าตา บุคลิกลักษณะ  ตลอกจนพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีสามารถรับรู้ได้ทางสายตา         
ในดา้นฉากก็เช่นเดียวกนั 
 

  ส่วนบทพรรณนาจะใชภ้าษาท่ีท าให้ผูอ่้านเกิดอารมณ์คลอ้ยตามดว้ยการใชค้  าท่ีเร้า
อารมณ์ความรู้สึก  บทพรรณนาจะใชพ้รรณนาทั้งตวัละคร ฉาก บรรยากาศและส่ิงแวดลอ้ม 
 

   3.3.3.1 การบรรยาย 
   ก ารบ ร ร ย าย  คื อ  ก า ร เขี ย น ท่ี มี เจ ต น า เพื่ อ เล่ า เ ร่ื อ ง ท่ี เกิ ด ข้ึ น 
(ราชบณัฑิตยสถาน 2545 : 276) 
 
   การบรรยาย  หมายถึง  การเล่าเร่ืองซ่ึงเป็นการกล่าวถึงเหตุการณ์ ท่ี
ต่อเน่ืองกนั โดยช้ีให้เห็นสถานท่ีเกิดเหตุการณ์ สาเหตุท่ีก่อใหเ้กิดเหตุการณ์ สภาพแวดลอ้ม บุคคลท่ี
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เก่ียวข้อง ตลอดจนผลท่ีก่อให้เกิดเหตุการณ์นั้น เน้ือเร่ืองท่ีบรรยายอาจเป็นเร่ืองจริงหรือเร่ืองท่ี
สมมุติข้ึนก็ได ้(ชุมสาย สุวรรณชมภู 2553 : 48) 
 
    3.3.3.1.1 การบรรยายตัวละคร   
    ตวัละคร หมายถึง บุคคลท่ีน าเสนอมาในบทละคร หรือบทความ
ประเภทเร่ืองเล่า ซ่ึงผูอ่้านจะตีความเอาเองว่ามีศีลธรรมจรรยา  และอารมณ์อย่างไรจากการท่ีตวั
ละครนั้น ๆ แสดงออกด้วยค าพูดท่ีเรียกว่าบทสนทนา  หรือด้วยการกระท าท่ีเรียกว่าบทบาท  
พื้นฐานอารมณ์และศีลธรรมจรรยาของตวัละครเป็นเหตุจูงใจให้ตวัละครนั้น ๆ พูด หรือมีบทบาท
เช่นน้ี (ธนรัชฏ์ ศิริสวสัด์ิ 2530 : 413) ผูแ้ต่งวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแวน่แกว้ ประเภทนวนิยายทั้ง 
4 เร่ือง ไดใ้ชว้ธีิการบรรยายเพื่อเล่าเร่ืองราวเก่ียวกบัตวัละครในเร่ืองโรงเรียนริมทะเล ดงัน้ี 
 

“มะเขือข้อยเป็นคนตัวเล็กท่ีสุดในบรรดานักเรียนในห้อง 
เอกลักษณ์ประจ าตัวของมะเขือข้อยคือ เขามักจะยืนอ้าปากค้างน า้ลาย
ไหลยืดออกจากปากเม่ือเขารู้สึกต่ืนเต้นจนระงับอารมณ์ไว้ไม่อยู่   หรือ
เม่ือรู้สึกดีใจเกินขนาด  ต่อจากน้ันเขาจะขยับปากขึน้ลงราวกับจะพูด
อะไรออกมาแต่ไม่มเีสียง” 

(โรงเรียนริมทะเล  , 2553  : 23) 
 
 ขอ้ความขา้งตน้  มาจากวรรณกรรมเยาวชนเร่ืองโรงเรียนริมทะเล  ตอนโรงเรียนริมทะเล  ผู ้
แต่งได้บรรยายตัวละครในเร่ืองซ่ึงมีช่ือว่ามะเขือข้อย ว่าเป็นเด็กท่ีตัวเล็กท่ีสุดในห้องเรียน  
เอกลกัษณ์ประจ าตวัของมะเขือขอ้ยคือ เม่ือเกิดความต่ืนเตน้หรือดีใจ มะเขือขอ้ยจะยืนอา้ปากคา้ง
น ้าลายไหลยดืออกจากปากทนัที 
 
 
ในเร่ืองตามหาโจตัน ผูแ้ต่งไดใ้ชก้ารบรรยายเร่ืองราวเก่ียวกบัตวัละคร  ดงัน้ี 
 

“ถึงคาบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  ครูเปมิกาแต่งตัวเปร้ียวเข้ามา 
เส้ือผ้าของครูมักฉูดฉาดเสมอ  ช่วยดึงความสนใจของเพ่ือนไปจากผม
ได้ หลายคนบอกว่าครูฉุนเฉียวโมโหง่าย  ปกติครูสอนภาษาอังกฤษช้ัน
มัธยมสาม  แต่ปีนี้พ่วงมาสอนช้ันมัธยมสองด้วย  รุ่นพ่ีบอกให้ระวัง  
ส าหรับผมแล้วครูอาจจะแค่ปากร้ายกับบางคนไปบ้าง  แต่ไม่เคยเป็นพิษ
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ภัยต่อผม  อาจจะเป็นเพราะว่าวิชาของครูผมสอบได้คะแนนสูงสุดในช้ัน
กเ็ป็นได้ ” 

(ตามหาโจตัน  , 2554  : 31) 
 
 ขอ้ความขา้งตน้  มาจากวรรณกรรมเยาวชนเร่ืองตามหาโจตัน  ตอนอีเมล  ผูแ้ต่งไดบ้รรยาย
ตวัละครในเร่ืองคือ ครูเปมิกา  ซ่ึงเป็นครูสอนวิชาภาษาองักฤษ ครูเปมิกาเป็นครูท่ีช่ืนชอบแต่งกาย
สีสันสดใสจึงสามารถดึงดูดผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี  เด็กนกัเรียนส่วนใหญ่จะเกรงกลวัครูเปมิกาเพราะ
ครูเป็นคนท่ีหงุดหงิดง่าย แต่โจตนัไม่กลวัเพราะสามารถท าขอ้สอบไดค้ะแนนสูงสุดในชั้นเรียน 
 
ในเร่ืองเอ้อระเหยลอยคอ ผูแ้ต่งไดใ้ชก้ารบรรยายเร่ืองราวเก่ียวกบัตวัละคร  ดงัน้ี 
 

“ส่วนหน้าตาผิวพรรณของบ๊ิกคมคายผ่องใสสมเป็นลูกคน
ร ่ารวย  เน่ืองจากพ่อเขามีโรงงานผลิตเคร่ืองจักรกลการเกษตรอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรมแถวอยุธยา  ขณะท่ีผมมีสีผิวค่อนข้างคล า้  หน้าตายียวน
กวนประสาท  ตามท่ีเพ่ือนร่วมช้ันอย่างเจ๊ียบประจานปาว ๆ กระท่ังนิสัย
ใจคอเพ่ือน ๆ ยังลงมติว่าบ๊ิกมนี า้ใจโอบอ้อมอารี ให้ความร่วมมือต่องาน
ส่วนรวมอย่างเตม็ก าลงั” 

(เอ้อระเหยลอยคอ  , 2555  : 10) 
 
 ขอ้ความข้างต้น  มาจากวรรณกรรมเยาวชน เร่ืองเอ้อละเหยลอยคอ  ตอนครอบเวน้ครัว       
ผูแ้ต่งไดบ้รรยายตวัละครในเร่ืองคือ บ๊ิก และณัฐดนยั  บ๊ิกคือเพื่อนร่วมชั้นของณัฐดนยัมีผิวพรรณดี  
รูปร่างหนา้ตาดี  และท่ีส าคญัคือเป็นคนท่ีมีจิตใจโอบออ้มอารี  จึงท าให้บ๊ิกเป็นท่ีรักของเพื่อน ๆ ใน
ชั้นเรียน  ส่วนณัฐดนัยตวัละครเอกของเร่ือง  ผูแ้ต่งบรรยายลกัษณะณัฐดนัยว่าเป็นเด็กท่ีมีผิวคล ้ า    
มีหนา้ตาและนิสัยยยีวนกวนประสาท 
 
ในเร่ืองเจ้าเอย...เจ้ากรงหัวจุก  ผูแ้ต่งไดใ้ชก้ารบรรยายเร่ืองราวเก่ียวกบัตวัละคร  ดงัน้ี 
 

“ปืนเป็นนกท่ีมีจิตใจเข้มแข็งและร่างกายแข็งแรงมาก  เขามี
ท่าทีทระนงองอาจ  เสียงร้องเขาดังก้องน่ากลัว  บางคร้ังนกตัวอ่ืนเพียง
ได้ยินเสียงถึงกับบินหนีไปเลย  พ่อเคยบอกฉันว่าการคบกับปืนเป็นเร่ือง
ดี  แต่การสนิทกับเขามากกลบัมิใช่เร่ืองดี” 
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(เจ้าเอย...เจ้ากรงหัวจุก  , 2556 : 19) 

 ขอ้ความข้างตน้  มาจากวรรณกรรมเยาวชน เร่ืองเจ้าเอย...เจ้ากรงหัวจุก  ตอนน ้ าใจมิตร       
ผูแ้ต่งไดบ้รรยายตวัละครในเร่ืองคือ ปืน นกกรงหวัจุกท่ีมีนิสัยเด็ดเด่ียว  จิตใจเขม้แข็ง  มีเสียงร้องท่ี
ดงักึกกอ้งน่ากลวั 
 
    3.3.3.1.2 การบรรยายฉาก   
    ฉาก หมายถึง สถานท่ี เวลา และบรรยากาศในเร่ือง ซ่ึงเป็นท่ีเกิด
พฤติกรรมของตวัละครหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ซ่ึงฉากช่วยให้พฤติกรรมของตวัละครมีความน่าเช่ือถือ 
ช่วยสร้างบรรยากาศใหส้มจริง  เหมาะกบัการส่งเสริมจุดหมายเฉพาะของเร่ือง (วรรณา บวัเกิด 2530 
: 640) 
 
ในเร่ืองโรงเรียนริมทะเล ผูแ้ต่งไดใ้ชก้ารบรรยายเร่ืองราวเก่ียวกบัฉาก  ดงัน้ี 
 

“วันน้ันเป็นเวลาบ่ายท่ีลมสงบน่ิง  ลมนอกท่ีเคยพัดเอาความ
เยน็สบายเข้ามาหาฝ่ังพัดอย่างเอ่ือยอ่อน  ผมน่ังมองต้นสนทะเลซ่ึงเรียง
รายอยู่นอกห้องเรียนผ่านหน้าต่างบานเดิม  บรรยากาศในห้องเรียนดูอืด
เอ่ือย  ในขณะท่ีครูภาษาอังกฤษก าลังจะเร่ิมต้นอธิบายวิธีการเขียน
ประโยคอย่างง่าย ๆ” 

(โรงเรียนริมทะเล  , 2553 : 23) 

 ขอ้ความขา้งตน้  มาจากวรรณกรรมเยาวชนเร่ืองโรงเรียนริมทะเล  ตอนออ้มกอด  ผูแ้ต่งได้
บรรยายฉากในเร่ืองวา่มีบรรยากาศท่ีเงียบสงบมากในชัว่โมงเรียนวชิาภาษาองักฤษ 
 
ในเร่ืองตามหาโจตัน ผูแ้ต่งไดใ้ชก้ารบรรยายเร่ืองราวเก่ียวกบัฉาก  ดงัน้ี 
 

“ห้องพักอาตุนตุนมีหนังสือมากมายมหาศาล  ท้ังภาษาไทย
ภาษาอังกฤษคล้ายห้องแม่  หลายต่อหลายเล่มผมคุ้นตาหน้าปก  บางที
ท้ังสองคนอาจชอบอ่านหนังสือแนวเดียวกัน  นอกจากหนังสือแล้วอา
ตุนตุนยังตุนลูกตะกร้อไทยและลูกตะกร้อพม่าไว้เกล่ือนห้อง  ผมลอง
นับสนุก ๆ น่าจะมีร่วมห้าสิบลูก บ้างวางเรียงไว้บนห้ิง บ้างแขวนไว้เป็น
พวงตามมมุห้อง มันบอกได้ชัดเจนว่าเขารักและหลงใหลเกมลูกหวายแค่
ไหน” 
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(ตามหาโจตัน  , 2554 : 86) 

 ขอ้ความขา้งตน้  มาจากวรรณกรรมเยาวชน เร่ืองตามหาโจตัน  ตอนยอ้นเวลา  ผูแ้ต่งได้
บรรยายฉากในห้องของอาตุนตุนว่ามีของท่ีเก็บสะสมมากมายไม่ว่าจะเป็นหนังสือภาษาไทย 
ภาษาองักฤษ และท่ีสะดุดตาโจตนัมากท่ีสุดก็คือตะกร้อไทยและตะกร้อพม่าท่ีมีมากกวา่หา้สิบลูก 
 
ในเร่ืองเอ้อระเหยลอยคอ ผูแ้ต่งไดใ้ชก้ารบรรยายเร่ืองราวเก่ียวกบัฉาก  ดงัน้ี 
 

“พอกินข้าวเสร็จ  ป้าทิพย์เลี่ยงเข้าครัวเพ่ือโทรศัพท์หาเพ่ือน
บ้าน แล้วกอ็อกมาแจ้งว่าน า้ในบ้านสูงถึงหัวเข่าแล้ว  พวกท่ีปักหลักอยู่
ต้องใช้เรือพายออกไปท างานและหาซ้ือข้าวของ  บางคนไม่มีเรือก็ต่อ
แพโฟมใช้เอง  ข้อดีอย่างเดียวคือไม่พบจระเข้ในหมู่ บ้าน  ส่วนพวกงู 
ตะขาบ แมงป่อง  เห็นกันจนชินตา  เป็นการดีท่ีพ่อพาแม่ไปอยู่อพาร์ต
เมนต์  และป้าทิพย์มาอยู่ ท่ีน่ี เพราะท้ังสองกลวังูมาก” 

(เอ้อระเหยลอยคอ  , 2554  : 75) 
 
 ขอ้ความขา้งตน้  มาจากวรรณกรรมเยาวชนเร่ืองเอ้อละเหยลอยคอ  ตอนเร่ิมบทแรก  ผูแ้ต่ง
ไดบ้รรยายฉากในเร่ืองไดอ้ย่างน่าสนใจและตรงกบัเหตุการณ์ในช่วงนั้นจริง ๆ คือเกิดเหตุอุทกภยั
คร้ังยิง่ใหญ่ในประเทศไทย  ป้าทิพยโ์ทรศพัทห์าเพื่อนบา้นและไดแ้จง้ข่าวให้ทุกคนทราบวา่ขณะน้ี
ท่ีบ้านเกิดน ้ าท่วมสูง  ผูค้นต่างต้องเอาตวัรอดด้วยการนั่งเรือหรือแพโฟม  สัตว์มีพิษต่างหนีน ้ า
ออกมาเป็นจ านวนมาก  แต่โชคดีท่ีไม่มีข่าวเร่ืองจระเข ้
 
ในเร่ืองเจ้าเอย...เจ้ากรงหัวจุก  ผูแ้ต่งไดใ้ชก้ารบรรยายเร่ืองราวเก่ียวกบัฉาก  ดงัน้ี 
 

“ค า่นีไ้ร้ดนตรีป่าขับกล่อม  หรีดหร่ิงเรไรท่ีคุ้นหูไม่มีให้รับฟัง 
ช่วงเงียบสงบคล้ายห่างจากป่าเสียเตม็ประดา  ท้ังท่ีความจริงอยู่ไม่ไกล
สักเท่าใด  พ่อกับแม่เคยบอกกับฉันว่าถ้ามนุษย์อยู่ ท่ีใด ความเป็น
ธรรมชาติของท่ีน่ันจะหายไป  นกและสิงสาราสัตว์ทุกชนิดจะค่อย ๆ ลด
น้อยถอยลง  บางชนิดอาจถึงขั้นสูญพันธ์ุ  อย่าว่าแต่นกหรือสัตว์ใหญ่ 
แม้แต่มด แมลง หรือสัตว์เลก็สัตว์น้อยกอ็ยู่ไม่ได้” 

(เจ้าเอย...เจ้ากรงหัวจุก  , 2556 : 48) 
 



  93 

 ข้อความข้างต้น  มาจากวรรณกรรมเยาวชน เร่ืองเจ้าเอย...เจ้ากรงหัวจุก  ตอนนกเชลย          
ผูแ้ต่งไดบ้รรยายฉากในเร่ืองให้เห็นถึงบรรยากาศในป่าท่ีเร่ิมเปล่ียนแปลงไป สัตวป่์าน้อยใหญ่เร่ิม
หมดลงถึงขั้นสูญพนัธ์ุเพราะฝีมือของมนุษยน์ัน่เอง 
 
   3.3.3.2 การพรรณนา 
   การพรรณนา  คือ ลีลาการเขียนท่ีมีเจตนาเพื่อสร้างภาพตวัละคร ฉาก 
ปรากฏการณ์ ฯลฯ (ราชบณัฑิตยสถาน 2545 : 127)  การพรรณนาเป็นการกล่าวถึงเร่ืองราว สถานท่ี 
บุคคล ส่ิงของ หรืออารมณ์อย่างละเอียด  และอาจแทรกความรู้สึกของผูเ้ขียนลงไปด้วย เพื่อให้
ผูอ่้านเกิดจินตภาพหรือเกิดอารมณ์คลอ้ยตาม (ชุมสาย สุวรรณชมภู 2553 : 51) 
 
    3.3.3.2.1 การพรรณนาฉาก   
    ฉาก หมายถึง สถานท่ี เวลา และบรรยากาศในเร่ือง ซ่ึงเป็นท่ีเกิด
พฤติกรรมของตวัละครหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ซ่ึงฉากช่วยให้พฤติกรรมของตวัละครมีความน่าเช่ือถือ 
ช่วยสร้างบรรยากาศให้สมจริง  เหมาะกบัการส่งเสริมจุดหมายเฉพาะของเร่ือง (วรรณา บวัเกิด  
2530 : 640) 
 
ในเร่ืองโรงเรียนริมทะเล ผูแ้ต่งไดใ้ชก้ารพรรณนาฉาก  ดงัน้ี 
 

“ฝนเร่ิมตกเม่ือเมฆไม้ไผ่เร่ิมก่อตัวหนาแน่นมากขึ้น  โปรย
ปรายส่ายเอนเห็นเป็นม่านสีขาวอยู่ในทะเล  วันแรก ๆ ยังไม่เข้าหาฝ่ัง  
แต่วัน ต่อ ๆ มาม่านฝนสีขาวค่อย ๆ เคล่ือนตัวเข้ามา” 

(โรงเรียนริมทะเล  , 2553  : 72) 
 
 ขอ้ความขา้งตน้  มาจากวรรณกรรมเยาวชนเร่ืองโรงเรียนริมทะเล  ตอนนกชนหิน  ผูแ้ต่งได้
พรรณนาฉากใหผู้อ่้านเห็นถึงความสวยงามท่ีธรรมชาติไดส้ร้างข้ึนมา 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
ในเร่ืองเจ้าเอย...เจ้ากรงหัวจุก  ผูแ้ต่งไดใ้ชก้ารพรรณนาฉาก  ดงัน้ี 
 

“ฝนตกหนังไม่สร่างซา  ต้นไม้ในสวนส่ันไหวด้วยเงือ้มมือลม
แรงกระโชกแกว่งไกว 
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ลมกลายเป็นพายุ  เม่ือรวมกับหยาดฝนท่ีโถมถั่งหนาหนัก  จึง
ราวกับมือยักษ์มาเขย่าต้นไม้ให้ส่ันไหววูบ  กระท้อนเอนเอียงคล้ายอยาก
ต่อต้านวาตภัยท่ีโหมกระหน า่  เสียงฝนจ้ัก ๆ เสียงลมซู่ซ่า  ใบไม้  ก่ิงไม้  
และผลไม้ปลิดปลิวราวใครเดด็ทิง้” 

(เจ้าเอย...เจ้ากรงหัวจุก  , 2556 : 9) 
 
 ขอ้ความขา้งตน้  มาจากวรรณกรรมเยาวชนเร่ืองเจ้าเอย...เจ้ากรงหัวจุก  ตอนบทน า  ผูแ้ต่ง
ได้พรรณนาฉากโดยการเลือกใช้ค  าท่ีท าให้ผูอ่้านรู้สึกว่าตัวละครก าลังเผชิญกับภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติอยา่งน่าสงสาร 
 

3.3.3.2.2 การพรรณนาอารมณ์ 
    อารมณ์ หมายถึง ความรู้สึกทางใจท่ีเปล่ียนแปลงไปตามส่ิงเร้า 
เช่น อารมณ์รัก อารมณ์โกรธ อารมณ์ดี อารมณ์ร้าย อารมณ์ขัน อารมณ์เยือกเย็น อารมณ์ร้อน      
เป็นตน้ (ราชบณัฑิตสถาน 2545 : 1367)  ม.ล.บุญเหลือ  เทพยสุวรรณ (2519 : 62) กล่าววา่ วรรณคดี
นั้นมีคุณค่าเป็นสมบติัจากสัมผสัท่ีประณีต  จากถ้อยค าท่ีมีความหมายหนักหรือเบา ต้ืนหรือลึก    
เป็นค าตรงหรือค าเปรียบเทียบ จากจงัหวะ จากโวหารการบรรยายและพรรณนา แสดงอารมณ์ท่ี
รุนแรงกวา่ถอ้ยค าในภาษาปกติ 
 
ในเร่ืองเจ้าเอย...เจ้ากรงหัวจุก  ผูแ้ต่งไดใ้ชก้ารพรรณนาอารมณ์  ดงัน้ี 
 

“ภาพท่ีเห็นอยู่ต  าตาท าให้แม่แผดร้องขึน้ทันที แม่บอกฉันว่า
ความรู้สึกขณะน้ันคืออาการท่ีเรียกว่าหัวใจสลาย 

เบือ้งล่างเป็นพงหญ้าสูงระดับเข่ามนุษย์และเป็นป่าโปร่ง  แม่
เห็นรังพลัดตกลงไปในผืนหญ้า  และถูกลมอีกหอบหน่ึงพัดกระเด็น
ต่อไปอีก  น่ันหมายถึงลกูน้อยท้ังสามอาจจะตกจากรัง 

น า้ตาแม่ไหลปนกับฝนฟ้า ขนแม่ราบลู่ ติดผิวกลายจนดูคล้าย
นกอนาถา แต่แม่ไม่ได้สนใจส่ิงเหล่านี ้แม่พยงุกายหลบลมและสอดส่าย
สายตามองหาลกูน้อยท้ังสาม 

เสียงแม่ท่ีร ่าร้องเรียกลูกสูญเปล่า นอกจากลูกท่ีฟักตัวออกมา
ไม่เข้าใจภาษาพูดแล้ว เสียงลมฝนกระหน า่รุนแรงยังกลบกลืนน า้เสียง
แหลมเลก็ของแม่อีกด้วย 
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แม่ร้องจนเสียงแหบแห้ง น ้าตาไหลจนกลายเป็นสายเลือด      
แม่พยายามหาต้นไม้บังลมเพ่ือพยุงร่างให้มั่นคง ขณะท่ีสายตาสอดส่าย
มองหาลกูน้อยบนพืน้เบือ้งล่าง 

แม่บอกว่าใจแทบสลาย เพราะรู้ว่าโอกาสท่ีลูกจะมีชีวิตรอด
น้อยเตม็ที แม้รังหล่นลงในพงหญ้า แต่ยากท่ีลมหายใจลูกยังคงอยู่  เพราะ
ลูกเพ่ิงฟักตัวออกมาจากไข่ ไร้เร่ียวแรงจะท าอะไรได้  การท่ีจะช่วย
ตัวเองให้รอดพ้นจากภาวะเช่นนีย่ิ้งไม่ต้องไปคาดคิด 

สภาพแม่เหมือนนกคลั่ง เหมือนนกท่ีไร้สติสัมปชัญญะ          
แม่สับสนวุ่นวายจนคล้ายหัวใจเจียนระเบิด ดีท่ีขณะอาการแม่ก าลังเดิน
ทางเข้าสู่จุดสูงสุด ลมเร่ิมอ่อนแรง ฝนเร่ิมสร่างซา พร้อมกับการกลับมา
ของพ่อ”  

(เจ้าเอย...เจ้ากรงหัวจุก  , 2556 : 9 - 11) 
 

 ขอ้ความขา้งตน้  มาจากวรรณกรรมเยาวชนเร่ืองเจ้าเอย...เจ้ากรงหัวจุก  ตอนบทน า  ผูแ้ต่ง
ไดพ้รรณนานาอารมณ์ให้ผูอ่้านเห็นถึงอารมณ์ของตวัละครท่ีเหน็ดเหน่ือยในการเผชิญต่อลมฝน  
และความเศร้าโศกเสียใจท่ีตอ้งสูญเสียลูกทั้งสามไปอยา่งไม่มีวนักลบั   
 

กลวิธีการประพนัธ์ของวรรณกรรมเยาวชนท่ีไดรั้บรางวลัแวน่แกว้  มีกลวธีิการประพนัธ์ท่ี
เหมาะสมกบัการเป็นวรรณกรรมเยาวชนทั้ง 3 ดา้น คือ  กลวธีิดา้นการสร้างตวัละคร  กลวธีิดา้นการ
สร้างโครงเร่ือง  และกลวธีิการใชภ้าษา  ในดา้นกลวิธีดา้นการสร้างตวัละคร  ผูแ้ต่งเลือกใชต้วัละคร
เด็กซ่ึงเป็นวยัท่ีใกลเ้คียงกบัผูอ่้านจึงท าให้ผูอ่้านสนใจ เพราะเป็นวยัเดียวกนั  กลวิธีดา้นการสร้าง
โครงเร่ือง ในวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแก้วประเภทนวนิยาย ปีพ.ศ.2553 – 2556 มีการเปิด
เร่ือง 2 วิธี คือ เปิดเร่ืองโดยการบรรยาย  และเปิดเร่ืองโดยใช้นาฏการหรือการกระท าของตวัละคร 
ซ่ึงการเปิดเร่ืองเช่นน้ีจะเร้าความสนใจแก่ผูอ่้านเป็นอย่างมาก  การด าเนินเร่ืองในวรรณกรรม
เยาวชนทั้ง 4 เร่ือง ผูแ้ต่งใชก้ารด าเนินเร่ืองตามปฏิทินเพื่อให้ผูอ่้านเขา้ใจไดง่้ายและท าให้การล าดบั
เร่ืองไม่ซบัซ้อน  และการปิดเร่ืองในวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแวน่แกว้ ประเภทนวนิยาย มีการปิด
เร่ือง 2 วธีิ คือ ปิดเร่ืองแบบโศกนาฏกรรม  และปิดเร่ืองแบบสุขนาฏกรรม  และกลวธีิการใชภ้าษา ผู ้
แต่งใชก้ลวธีิการใชภ้าษาทั้งหมด 3 ประเภท คือ การใชภ้าพพจน ์ การใชบ้ทสนทนา  และการใช ้
บรรยายโวหารและพรรณนาโวหาร



 

บทที ่4 
คุณค่าของวรรณกรรมเยาวชนทีไ่ด้รับรางวลัแว่นแก้ว 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 การประเมินคุณค่าวรรณกรรมส าหรับเยาวชนต้องค านึงถึงความต้องการของเด็กซ่ึง
พิจารณาได้จากการเล้ียงดู  เจตคติ  ความสามารถและความช านาญในการอ่านหนงัสือ  ตลอดจน
ความสนใจของเด็กแต่ละบุคคล  หนงัสือส าหรับเด็กเขียนข้ึนส าหรับให้เด็กอ่าน แต่ผูท่ี้เลือกหนงัสือ
ให้เด็กกลบักลายเป็นผูใ้หญ่ หนงัสือท่ีไดรั้บการตดัสินวา่ดี บางคร้ังก็ไม่เป็นท่ีสนใจของเด็ก ดงันั้น
การประเมินคุณค่าหนงัสือส าหรับเด็ก ตอ้งท าความรู้จกัทั้งเด็กและหนงัสือ ท าความรู้จกัเด็กในดา้น
ความต้องการและความสนใจของเด็ก  ความต้องการและความสนใจของเด็กแต่ละคนจะเป็น
อยา่งไร ข้ึนอยูก่บัการเล้ียงดูและสภาพแวดลอ้มทางบา้นของเด็ก  เด็กมกัจะมีความตอ้งการทัว่ ๆ ไป 
คลา้ยคลึงกนัทั้งในดา้นร่างกายและอารมณ์ (ปราณี  เชียงทอง 2526 : 77) 

ค าวา่ คุณค่า หมายถึง ส่ิงท่ีมีประโยชน์หรือมีมูลค่าสูง (พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 
2554 : 263)  นอกจากน้ี คุณค่า ยงัหมายถึง สาระส าคญัของเร่ือง การสอดแทรกคุณธรรมท่ีถ่ายทอด
ไปสู่ผูอ่้าน คุณธรรม คุณงามความดี ความควรกระท า และความถูกตอ้งท่ีไดส้ะสมไวใ้นความรู้สึก
นึกคิดทางจิตใจของบุคคล และเป็นแรงให้บุคคลนั้นประพฤติปฏิบติัตนไปในทางท่ีถูกตอ้งและดี
งาม เป็นท่ียอมรับของบุคคลทัว่ไปในปัจจุบนั (รสศุคนธ์  โชติด ารง 2546 : 9) 

การประเมินคุณค่าของวรรณกรรมเยาวชนท่ีไดรั้บรางวลัแวน่แกว้ ประเภทนวนิยาย ปี พ.ศ. 
2553-2556  พบวา่มีคุณค่าทางดา้นต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

4.1  คุณค่าทางความรู้ 
4.2  คุณค่าทางคุณธรรม 
4.3  คุณค่าทางวฒันธรรม 

 
 4.1 คุณค่าทางความรู้   

วรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ท่ีศึกษา ผูอ่้านจะไดรั้บความคิดและมีผลให้สติปัญญา
แตกฉานทั้งทางดา้นวิทยาการ ความรู้รอบตวั ความรู้เท่าทนัคน เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนกบัตวัละครใน
เร่ืองให้ข้อคิดต่อผู ้อ่าน ขยายทัศนคติให้กวา้งข้ึน บางคร้ังก็ท าให้ทัศนคติท่ีเคยผิดพลาดกลับ
กลายเป็นถูกต้อง  ดังค ากล่าวของเจตนา นาควชัระ (2529 : 88) กล่าวว่า หน้าท่ีทางสังคมของ
วรรณกรรม อาจจะมิใช่การแกปั้ญหาทางสังคมในเชิงปฏิบติั หรือการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมมนุษย์
ในระยะสั้น แต่เป็นหนา้ท่ีของการใหแ้สงสวา่งทางปัญญา  
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ความรู้ หมายถึง ส่ิงท่ีสั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การคน้ควา้ หรือประสบการณ์ รวมทั้ง
ความสามารถเชิงปฏิบติั และทกัษะความเขา้ใจ หรือสารสนเทศท่ีได้รับมาจากประสบการณ์ ส่ิงท่ี
ไดรั้บมาจากการไดย้ิน ไดฟั้ง การคิด หรือการปฏิบติั (พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 2546: 
232) 
 

จากการศึกษาวรรณกรรมเยาวชนท่ีได้รับรางวลัแว่นแก้ว ผูอ่้านได้รับคุณค่าทางความรู้
เพิ่มเติมท่ีหลากหลายผา่นเน้ือเร่ือง ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

  4.1.1 ความรู้ด้านกฬีา 

   ความรู้ด้านกีฬาท่ีพบ คือ กีฬาตะกร้อ  กีฬาตะกร้อเป็นความรู้ท่ีอยู่ใน เร่ือง         

ตามหาโจตัน ซ่ึงกล่าวถึงกีฬาตะกร้อไว ้ ดงัตวัอยา่งต่อน้ี 
 

 “เราไปดูบรรยากาศการเล่นชินลงจริงในวัดมหามุนี  ได้ดูเขา
เล่นในเทศกาลใหญ่แบบนีก้ด็ีเหมือนกัน  ตอนนีผ้มเข้าใจแล้วว่าชินลง
เล่นกันยังไง  ความจริงคล้ายตะกร้อวงน่ันแหละ  แต่ชินลงมีเอกลักษณ์
ตรงท่ีจะมีคนหน่ึง  เรียกว่า “มินดา” แปลว่า “เจ้าชาย” เข้าไปโชว์ลีลา
กลางวง  โดยเพ่ือนร่วมวงจะช่วยกันประคองและส่งลูกให้ เล่น
ตลอดเวลา  คนกลางวงเม่ือเหน่ือยหรือหมดท่าเล่นก็ผลัดให้เพ่ือนร่วมวง
คนอ่ืนไปเป็น “มินดา” บ้าง 

น่ามหัศจรรย์มาก  ผมเห็นเดก็ผู้ชายอายขุนาดผมหรือน้อยกว่ามี
ตั้งหลายคน  เล่นเป็น “มินดา” ได้สุดยอด  ส่วนใหญ่ใช้เท้าเปล่าด้วยซ ้า  
เห็นทีผมกลับเมืองไทยคงมีแรงบันดาลใจไปฝึกเล่นบ้างเป็นแน่  บางที
ผมอาจให้พ่อสอน...แน่นอน  ผมไม่อยากฝันมากไปเลย  แต่ความฝันท า
ให้ผมก้าวต่อไปอย่างมีพลัง  อย่างน้อยตอนนีผ้มก็มาประเทศบ้านเกิด
ของพ่อแล้ว 

อาตุนตุนพาไปกราบพระพุทธรูปประจ าวัด  เรียกว่า  พระมหา
มุนีตามช่ือวัดน่ันละ  ผมขอพรภาวนาให้การตามหาพ่อประสบ
ความส าเร็จ 

ผมอยากพบพ่อเร็ว ๆ พ่อล่ะครับ ... 
    

แล้ววันท่ีผมเฝ้ารอกม็าถึง ... 
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 อาตุนตุนบอกว่าช่ือทีมปะกันชิตตุ  มาจากค าว่า     “ปะกัน”  
ซ่ึงคนไทยคุ้นเคยในช่ือเมืองพุกาม  ส่วน “ชิตตุ” หมายความว่า “รัก” 
ซ่ึงทีมจึงแปลความพอได้ว่า  ทีม ”เรารักพุกาม”  ไม่มีใครรู้ว่าเหตุใดพ่อ
จึงเข้าเป็นสมาชิกทีมชินลงจากพุกาม” 

          (ตามหาโจตัน , 2554 : 95) 
 

ตะกร้อถือเป็นกีฬาท่ีเป็นท่ีนิยมอย่างกวา้งขวาง เน่ืองจากเป็นกีฬาท่ีใช้อุปกรณ์น้อย           
ไม่จ  ากัดจ านวนคนในการเล่น จะเล่นคนเดียว หรือเล่นเป็นกลุ่มก็ได้ตามลานท่ีกวา้งพอสมควร         
การเตะตะกร้อเป็นการเล่นท่ีผูเ้ล่นไดอ้อกก าลงัทุกสัดส่วนของร่างกาย ฝึกความวอ่งไว การสังเกต 
เกิดไหวพริบปฏิภาณ เสริมสร้างบุคลิกภาพท่ีดี การเล่นตะกร้อถือเป็นเอกลกัษณ์อยา่งหน่ึงของไทย  
และในประเทศเพื่อนบา้น อยา่งประเทศพม่าก็นิยมเล่นตะกร้อเช่นกนั แต่เรียกการเล่นกีฬาชนิดน้ีวา่  
ชินลงหรือชินโลน   

“ชินลง” หรือ “ชินโลน”  เป็นศิลปะแบบดั้งเดิมหรือกีฬาโบราณท่ีมีนานกวา่ 1,500 ปี ของ
ประเทศพม่า เป็นการผสมผสานกนัระหวา่งกีฬากบัการเตน้ร า เล่นกนัเป็นทีม ไม่มีคู่ต่อสู้ แต่ละท่า
ในการเล่นต้องผ่านการฝึกซ้อมอย่างหนักเพราะเป็นลีลาท่ียากมาก แฝงด้วยทกัษะ ความสมดุล        
มีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกัน ถ้าเล่นเป็นทีมจะมีผูเ้ล่น 6 คน  โดยมีหน่ึงคนอยู่ตรงกลางคอย
ควบคุมเกม หากลูกตกพื้นจะเป็นลูกตาย ตอ้งเร่ิมตน้เล่นกนัใหม่  นิยมเล่นกนัทั้งเพศชายและหญิง             
ในปัจจุบนัมีการน าออกมาแสดงโชวเ์ป็นอาชีพหน่ึงอยา่งแพร่หลาย “ชินลง” ก็เป็นตะกร้อวงแบบ
เดียวกับตะกร้อวงของไทย  แต่มีตวัเอกเด่นเขา้เล่นโชวลี์ลากลางวง  ต าแหน่งน้ีเรียกว่า “มินดา”     
ซ่ึงแปลวา่ “เจา้ชาย” 

“ไปเป็นเจา้ชาย...ในแควน้ศตัรู”  เป็นหนังสือท่ีได้รับรางวลันายอินทร์อะวอร์ด  รางวลั  
ยอดเยีย่มประเภทสารคดี  ประจ าปี 2553  เขียนโดย คามิน  คมนีย ์ ถือไดว้า่เป็นผูน้ าความรู้เร่ืองกีฬา
ประจ าชาติพม่ามาเปิดเผยใหแ้ก่สังคมไดอ้ยา่งลึกซ้ึงท่ีสุด  เพียงเพราะตอ้งการพิสูจน์วา่ เกร็ก แฮมิล-
ตนั ยกยอ่ง “ชินลงหรือตะกร้อพม่า” เหนือ “ตะกร้อไทย”  จริงหรือไม่จริงผูเ้ขียนถึงกบัตอ้งเดินทาง
ไปยงัเมืองมณัฑะเลยเ์พื่อชมการเล่นตะกร้อพม่า หรือชินลงในเทศกาลวาโซชินลงกนัเลยทีเดียว      
ก็ใครจะยอมให้ชนชาติท่ีถือวา่เป็นศตัรูคู่แคน้กนัมาหลายยุคหลายสมยัอยูเ่หนือกว่าได ้ ไม่วา่เร่ือง
เล็ก ๆ อย่างกีฬาประจ าชาติเช่นน้ี  แต่ส่ิงท่ีผูเ้ขียนพบเห็นไม่เพียงเห็นแต่วฒันธรรม  วิถีชีวิต  และ
ธรรมชาติของบา้นเมืองเท่านั้น  เขายงัเขา้ใจน ้ าใจของผูค้นชาวพม่าท่ีภาคภูมิใจในกีฬาประจ าชาติ
ของตน  และเต็มใจสอนและฝึกหัดให้แก่นักตะกร้อจากเมืองไทยคนน้ี ถึงขนาดพยายามป้ันให ้    
คนไทยคนหน่ึงเล่นตะกร้อจนกลายเป็น “มินดา” เจา้ชายกลางวงชินลงใหไ้ด ้
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“ชินลง” เป็นตะกร้อวงแบบเดียวกบัตะกร้อวงของไทย  แต่มีตวัเอกเด่นเข้าเล่นโชวลี์ลา
กลางวง  ต าแหน่งน้ีมีช่ือเรียกวา่ “มินดา” และลีลาลูกศอก ลูกส้น ลูกเขา้บ่วงมือ ของนกัตะกร้อไทย
ก็สร้างความแปลกตาและฮือฮาแก่ชาวพม่าเช่นกนั  บรรดาชาวพม่าท่ีเห็นลีลาของชาวไทยแลว้ก็ให้
ก าลงัใจกนัว่าฝีมือแบบน้ีเป็นมินดาได ้ แต่ว่าตอ้งฝึกหัดท่าแม่ไมต่้าง ๆ ให้ครบถ้วนถูกตอ้ง และ
สวยงามดว้ย  และคามินก็ไดร่้วมแสดงฝีมือในเทศกาลส าคญัคร้ังนั้นดว้ย หลงัจากกลบัจากประเทศ
พม่าในปีแรก  คามินก็เร่ิมฝึกหดัเล่นท่าแบบพม่าตามภาพหรือวิดีโอท่ีไดเ้ห็น รวมทั้งติดต่อกบัเกร็ก
ผูท้  าใหเ้ขาไดรู้้จกัชินลงผา่นอีเมลโ์ตต้อบกนัไปมา  คามินกลบัไปพม่าในปีท่ี 2 ปีท่ี 3 และปีท่ี 4 เพื่อ
เรียนรู้ ฝึกหัด และเป็น “มินดา” จนได้  คามินเดินทางไปถึงประเทศพม่าเพื่อให้ไดเ้ห็น ไดเ้รียนรู้   
ไดฝึ้กหัด และหลงรัก “ชินลง” กระทัง่มุ่งมัน่วา่จะเป็น “มินดา” หรือ “เจา้ชาย”  เล่นกลางวงชินลง
ในเทศกาลประจ าปีใหไ้ด ้  

กติกาและวธีิการเล่น  ชินลงเป็นหน่ึงในตระกูลเกมบอลทัว่โลกท่ีเล่นดว้ยเทา้  ใกลเ้คียงและ
คลา้ยคลึงกบัเกมท่ีเล่นในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ซ่ึงเรียกวา่ “ตะกร้อในไทย”  “เซปัก – รากาใน
มาเลเซีย  สิงคโปร์  และอินโดนีเซีย”  “สีปาในฟิลิปปินส์”  “กะตอ้ในลาว”  ส่วนเกมอีกลกัษณะท่ี
แข่งขนักนัเล่นขา้มตาข่ายเรียกวา่ “เซปักตะกร้อ” 

“ชินลง” เป็นกีฬาท่ีเล่นเพื่อความสวยงาม  ไม่ใช่กีฬาท่ีเล่นเพื่อแข่งขนัเอาชนะกัน  เล่น
คลา้ยตะกร้อแต่เล่นเป็นวงกลม เล่นกนัเป็นทีม ทีมหน่ึงมี 6 คน  โดยจะมีผูเ้ล่นคนหน่ึงอยูต่รงกลาง
ของวง ต าแหน่งน้ีเรียกวา่ “มินดา” แปลว่า “เจา้ชาย”  ถา้เป็นผูห้ญิงจะเรียกวา่ “เจา้หญิง” เล่นท่าท่ี
สวยงามเหมือนกบัวา่เป็นการโชวลี์ลา เทคนิค ความสามารถของแต่ละทีม  และเพื่อนร่วมทีมอีก 5 
คนท่ีลอ้มอยูจ่ะเป็นคนคอยช่วยสนบัสนุนผูเ้ล่นท่ีอยูต่รงกลาง  ถา้ผูเ้ล่นท่ีอยูต่รงกลางเหน่ือยสามารถ
เปล่ียนตวักบัผูเ้ล่นคนอ่ืนท่ีอยูร่อบวงได ้ โดยท่าของชินลงนั้นมีมากกวา่ 200 ท่า  แต่ท่ีเราเห็นในการ
แข่งขนักีฬาซีเกมส์จะมีการใช้ท่าพื้นฐานเพียง 6 ท่า  อนัประกอบไปด้วย หลังเท้า หน้าเท้า เข่า       
ฝ่าเทา้  ส้นเทา้  และขา้งเทา้เท่านั้น 

“ชินลง” เป็นกีฬาท่ีไม่สามารถเล่นคนเดียวได ้ ฉะนั้นในการเล่นเป็นวงท าใหเ้กิดบรรยากาศ
ท่ีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั  เร่ิมตน้ดว้ยมิตรภาพ แต่เม่ือพบกนัในวงชินลงแลว้ก็มกัมีเร่ืองพูดคุยกนั
ต่อไป ใครท าอะไร เก่ียวพนัและจะช่วยเหลือกนัอยา่งไร  ซ่ึงส่ิงท่ีสอดแทรกอยูใ่นเน้ือหาของวงลูก
หวายน้ีไม่ต่างจากเทศกาลโซชินลงท่ีมณัฑะเลยอ์นัเป็นท่ีรู้จกักนัในวงการนกัเล่นและแฟนชินลงวา่
น่ีคือเทศกาลรวมนกัชินลงท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งปีของพม่าซ่ึงจะจดัข้ึนพร้อมงานบุญของวดัมหามุนีเป็น
ประจ าทุกปี  โดยสารัตถะของงานก็อยูท่ี่การแลกเปล่ียนทกัษะประสบการณ์ และร่วมบุญเป็นพุทธ
บูชา  (นวลฉว ีบุดแสน, 2557) 
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“ชินลง” หรือ “ชินโลน” คือกีฬาตะกร้อของประเทศพม่าปรากฏในวรรณกรรมเยาวชน
เร่ืองตามหาโจตนัเพราะผูเ้ป็นพ่อของโจตนัเป็นนกักีฬาตะกร้อประเทศพม่า และตะกร้อก็เป็นปัจจยั
ส าคญัท่ีท าให้โจตนัตามหาพ่อจนพบ  กีฬาตะกร้อยงัปรากฏในวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแวน่แกว้
เม่ือ ปี พ.ศ. 2554 เร่ืองตามหาโจตัน   ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 

“ตาแต่งชุดกีฬาเต็มยศ ชวนแกมบังคับว่าให้ผมไปเล่นกีฬา
ด้วยกันท่ีสวนสาธารณะริมชายหาด ตาน่ีนะจะเล่นกีฬากับผม เดินเร็ว ๆ 
หรือไง ราวกับตารู้ใจ เดินไปหยิบลกูตะกร้อใหม่เอ่ียมมาท าท่าเตะให้ดู 

“แกเล่นอยู่ แล้วไม่ใช่หรือ”  ตาถาม ผมแปลกใจว่าตารู้ได้
อย่างไร “ ผมมักเอาลูกตะกร้อใส่เป้หลัง ป่ันจักยานหรือขีม้อเตอร์ไซค์
ออกไปเล่นท่ีสนามโรงเรียนเสมอ ไม่เคยเล่นให้ตาเห็น  

“เดี่ยวจะพาไปเล่นกับขาอีกสองคน”  ตาว่า  
กว่าผมจะรู้ตัวก็หลวมตัวติดรถตาไปถึงสนามหญ้าชายทะเล

เรียบร้อยแล้ว ตรงน้ันมเีพ่ือนวัยเดียวกับตาอีกสองคน 
ส่วนขาอีกคนน่ะหรือ...อาตนุตนุไงล่ะ 
เขาว่าลงมาจากกรุงเทพฯ ได้สองสามวันแล้ว และจะอยู่ ท่ีน่ีต่อ

อีกสองสัปดาห์ 
ผมเตะไปพลางคิดไปพลาง แต่กคิ็ดไม่ออกว่าเกิดอะไรขึน้ ไหง

ตากับอาตุนตุนถึงมาเล่นตะกร้อมด้วยกันได้ มิหน าซ ้าผมกลายป็นส
มาชิกตะกร้อท่ีไม่น่าจะเกิดขึน้วงนีไ้ปได้อย่างไร 

อาตนุตนุไขข้อข้องใจว่า คร้ังก่อนท่ีมาเยี่ยมบ้าน เขาได้คุยกับตา 
เล่าว่าเขาเป็นนักเขียนและชอบเล่นตะกร้อมาก เขียนสารคดีเก่ียวกับ
ตะกร้อวงไว้เล่มหน่ึง ไม่นึกไม่ถึงว่าอาจารย์ตะกร้อวงท่ีเอ่ยถึงใน
หนังสือคนหน่ึงเป็นคนท่ีตานับถือและเคยเล่นตะกร้อด้วยกันหลายคร้ัง 
ตอนน้ันตาชอบเล่นตะกร้อเป็นชีวิตจิตใจ 

มิน่าเล่า คร้ังก่อนเห็นคุยกันถกูคอตั้งนาน 
“ตาหลานอยู่ บ้านเดียวกันแท้ ๆ ไม่รู้ว่าชอบเล่นกีฬาชนิด

เดียวกัน” อาตนุตนุพูดยิม้ ๆ “ต้องให้ขาจากกรุงเทพฯ มาชวนตั้งวง” 
                    (ตามหาโจตัน , 2554 : 121 - 122) 

 
ขอ้ความขา้งตน้มาจากเร่ืองตามหาโจตัน ตอน วงตะกร้อ  ซ่ึงผูแ้ต่งไดแ้สดงให้เห็นวา่กีฬา

ตะกร้อเป็นกีฬาท่ีให้ประโยชน์อย่างมากมายมหาศาล นอกจากจะท าให้ร่างกายแข็งแรงแล้ว            
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ยงัสามารถท าใหค้นเกิดความรัก ความสามคัคีกนัมากข้ึนดงัเช่นคุณตากบัโจตนั ซ่ึงก่อนหนา้น้ีคุณตา
กบัโจตนัแทบจะไม่ค่อยไดคุ้ยกนั แต่เม่ือทั้งสองคนมาเล่นตะกร้อดว้ยกนั ความรักความผูกพนัจึงมี
มากข้ึน 
 

  4.1.2 ความรู้ด้านการเลีย้งนกกรงหัวจุก 

   ความรู้ดา้นการเล้ียงนกกรงหวัจุก ในเร่ืองเจ้าเอย...เจ้ากรงหัวจุก  อาชีพต่อนกเป็น
อาชีพท่ีเป็นท่ีนิยมส าหรับคนเล้ียงนกเพื่อฝึกนกไปประชนัเสียงเพื่อให้ไดร้างวลั ในวรรณกรรมยงั
บอกถึงวิธีการต่อนกได้อย่างชัดเจน จนผูอ่้านสามารถจินตนาการตามได้ และนกท่ีนิยมน าไป
ประชนักนัก็คือ นกหัวจุก  ซ่ึงปรากฏในวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแวน่แกว้เม่ือปี พ.ศ. 2556 เร่ือง
เจ้าเอย...เจ้ากรงหัวจุก  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 

“ฉันงงจนท าอะไรไม่ถูก หัวใจเต้นแรงด้วยความต่ืนกลัว  เกิด
อะไรขึน้กับปืน ฉันไม่เข้าใจจริง ๆ เห็นเขาพยายามบินฝ่าตาข่ายท่ีคลุม
ออกมา แต่ไม่สามารถท าได้ตามใจนึก นอกจากตาข่ายแล้วผนังด้านอ่ืนมี
ลักษณะเป็นซ่ีไม้ไผ่ท่ีมีระยะห่างเพียงเล็กน้อย ในขณะท่ีพ่ีสินยืนน่ิง 
สายตาจ้องมองกิริยาของปืนตาเขมง็ 

วินาทีถัดมา ฉันเห็นมนุษย์สองคนเผ่นโผนออกมาจากพุ่ มไม้
ข้างต้นเงาะ ท่าทางพวกเขาลกุลีล้กุลนและแสดงอาการดีใจออกมาอย่าง
เห็นได้ชัด หน่ึงในสองร้องบอกกับอีกคนด้วยภาษามนุษย์ท่ีฉันไม่เข้าใจ  
เขาว่ิงไปท่ีซ่ึงปืนถูกกักขัง แล้วเอื้มมือไปหยิบของส่ิงหน่ึงขึน้มาถือใน
มือ 

พอมองเห็นในส่ิงท่ีเขาหยิบขึน้มา ฉันจึงรู้ว่ามันคือกรงดักนก 
ซ่ึงมใีบไม้พรางตาจนนกอย่างพวกเราไม่มทีางรู้ว่ามนัคือมหันตภัย 

เหตุการณ์เกิดขึน้เร็วมาก ฉันไม่เข้าใจอะไรมากกว่านี ้รู้เพียงว่า
หลังจากน้ันไม่ก่ีนาที ชายคนหน่ึงถือกรงดักนกท่ีมีท้ังพ่ีสินและปืนอยู่
ภายในเดินจากไป 

ฉันเคว้งคว้างจนท าอะไรไม่ถูก เกิดอะไรขึน้กับปืน ท าไมเขา
ต้องถูกจับตัวไป แล้วต่อจากนีฉั้นจะท าอย่างไร ปืนมีโอกาสกลับมาหา
ฉันอีกหรือไม่  ฉันพอจะช่วยเขาได้หรือไม่ หลายปัญหาทยอยกันรุมสุม
เข้ามาในความคิด” 

                (เจ้าเอย...เจ้ากรงหัวจุก  , 2556  : 25) 
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ขอ้ความขา้งตน้มาจากเร่ืองเจ้าเอย...เจ้ากรงหัวจุก  ตอน พิษมนุษย ์ ซ่ึงผูแ้ต่งได้แสดงให้
เห็นวา่อาชีพการต่อนกนั้นเป็นอยา่งไร ไดเ้ห็นถึงสภาพจิตใจของคนและนกวา่มีความรู้สึกเช่นไร  
 
 4.2 คุณค่าทางคุณธรรม   
 คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงามความดี (พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 2554 : 263) 
 

คุณค่าทางคุณธรรม คือ แนวคิดหลกัของเร่ืองท่ีผูแ้ต่งมุ่งเนน้ให้สอดคลอ้งกบัหลกัธรรมค า
สอนของพุทธศาสนา ซ่ึงเป็นพื้นฐานในการก าหนดแบบอยา่งของบุคคลท่ีสังคมไทยพึงประสงค์
และไม่พึงประสงค์ เพื่อให้เด็กไดจ้ดจ าและน าไปเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติัตามในชีวิต
จริงต่อไป เง่ือนไขส าคญัในการบ าเพญ็ตนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมตามหลกัพุทธปรัชญาท่ีปรากฏใน
วรรณกรรมเยาวชนเป็นไปในท านอง “ท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่” ผูแ้ต่งมุ่งเน้นให้ผูอ่้านเขา้ใจแนวคิด
หลกัดว้ยการใหต้วัละครแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ทั้งดา้นดีและไม่ดี และให้ตวัละครไดรั้บผลกรรมท่ี
ต่างกนั กล่าวคือ ตวัละครใดตั้งมัน่อยู่ในศีลธรรมจรรยาอนัดีงามอย่างสม ่าเสมอตลอดทั้งเร่ือง ใน
บั้นปลายก็จะได้รับผลแห่งการกระท าดีด้วยการเป็นท่ียกย่องสรรเสริญจากหมู่คณะ แต่ในทาง
กลบักนัหากตวัละครใดประพฤติมิชอบ ท าให้ผูอ่ื้นไดรั้บความทุกขย์ากเดือดร้อนเสียหาย ตวัละคร
นั้นก็จะเป็นท่ีรังเกียจเดียดฉันท์หรือได้รับผลร้ายตอบสนองในท่ีสุด  อย่างไรก็ตาม  น่าสังเกตว่า
แนวคิดเก่ียวกบัการท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว ท่ีผูแ้ต่งมุ่งแสดงให้แก่เยาวชนนั้นดูจะไม่เคร่งครัดนัก 
เน่ืองจากในตอนจบตวัละครท่ีประพฤติไม่ดีมาก่อนรู้ส านึกผดิและคิดปรับปรุงพฤติกรรมของตนให้
ดีข้ึน ตวัละครนั้นจะไดรั้บความเห็นใจและให้อภยัในความผิดพลาดท่ีผ่านมา การก าหนดแนวคิด
ดา้นคุณธรรมในลกัษณะดงักล่าว มีความเหมาะสมกบัวยัและสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการ
ตามธรรมชาติของเยาวชน กล่าวคือ เม่ือเยาวชนอ่านเร่ืองราวจบลงจะช่วยให้เยาวชนรู้จกัแยกแยะ
การกระท าทั้งดีและไม่ดีได ้ แลว้จดจ าไปเป็นแบบอยา่งในการปฏิบติัจริงต่อไป นอกจากน้ี การจบ
เร่ืองลงดว้ยความสุขของตวัละครก็อาจจะช่วยเสริมสร้างความหวงัและก าลงัใจให้แก่เยาวชนไดอี้ก
ทางหน่ึง ท าใหเ้ยาวชนกลา้ท่ีจะเผชิญกบัปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ อยา่งไม่ยอ่ทอ้ เพื่อหวงัให้ไดรั้บ
ผลดีตอบแทนในบั้นปลายดงัเช่นตวัละครในเร่ืองท่ีอ่าน ส่วนพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของตวั
ละครท่ีมกัได้รับความทุกข์เป็นการตอบแทน ก็อาจท าให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้และปรับเปล่ียน
พฤติกรรมของตนท่ีกระท าอยูใ่ห้เป็นไปในทางท่ีดีข้ึน เพื่อให้สามารถอยูร่่วมกบับุคคลอ่ืนไดอ้ยา่งมี
ความสุข  การสอดแทรกแนวคิดดา้นคุณธรรมในวรรณกรรมส าหรับเยาวชนจึงนบัเป็นกลวธีิท่ีแยบ
ยลในการช่วยพฒันาเยาวชนของชาติให้เติบโตข้ึนเป็นพลเมืองท่ีดีและมีคุณภาพไดต้ามท่ีสังคมส่วน
ใหญ่ตอ้งการ  
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  4.2.1 ความกตัญญูกตเวที 
   ความกตญัญูกตเวที  ถือเป็นส่ิงสังคมไทยยดึถือปฏิบติัสืบทอดกนัมาอยา่งยาวนาน  

ผูท่ี้มีความกตญัญูกตเวที รู้คุณต่อผูมี้พระคุณจะท าให้บุคคลนั้นมีความเจริญกา้วหน้าในชีวิต ไม่ว่า
จะเป็นเร่ืองการศึกษา การท างาน หรือแมก้ระทัง่การใช้ชีวิตประจ าวนั พบในวรรณกรรมเยาวชน
เร่ืองโรงเรียนริมทะเล ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 

“ผมเข้าไปในห้องของนมเปีย จุดตะเกียงไข่เป็ด ไขไส้ตะเกียง
ให้แสงสว่างมากขึน้กว่าเดิม 

ดวงหน้าของนมเปียซีดเซียวอยู่ในแสงตะเกียง แกมองผมด้วย
อาการสงบ 

“นมเป็นยังไงบ้าง” ผมถามขึน้ น า้เสียงแหบแห้ง 
“ท าไมเสียงแหบเหมือนเสียงเป็ดเทศ แกเป็นอะไรไป พูดกับข้า

น า้เสียงต้องดีกว่านี”้ นมเปียพูดขณะท่ีนอนอยู่บนเตียง 
ผมเข้าไปใกล้แก มองหน้าแกแล้วรู้สึกใจคอไม่ค่อยดี 
“อย่ามาท าหน้าอย่างน้ันกับข้านะ อ๋อ น่ีจะเข้ามาแช่งข้าหรือ” 

นมเปียยังคงพูดราวกับว่าทุกส่ิงทุกอย่างยังคงปกติดี แกไม่ได้เจ็บป่วย 
แกยังคงเป็นหญิงเหลก็อยู่ เหมือนเดิม 

“กน็มป่วย” ผมพูดได้แค่น้ัน 
“ใคร ๆกป่็วยกันได้ อ้อ นึกว่าข้าป่วยแล้วข้าจะตายง่าย ๆ ยังง้ัน

สิ ข้าไม่ตายง่าย ๆ ต่อหน้าเอง็หรอก” นมเปียย่ิงพูดย่ิงเสียงดัง วิธีการพูด
ของแกดูไม่เหมือนกับคนป่วยเอาเสียเลย 

“ผมเอาข้าวต้มมาให้” ผมว่า 
นมเปียมองถ้วยข้าวต้มกับปลาช่อนแห้งย่าง แกขยับตัวลุกขึน้

จากท่ีนอน 
“อยากจะป้อนกป้็อนสิ” แกว่า 
ผมยิม้ออกมาได้  ผมคิดว่าถึงอย่างไรนมเปียกย็ังคงเป็นนมเปียท่ี

ไม่มวีันยอมเสียหน้ากับผมง่าย ๆ แม้กระท่ังเวลาท่ีแกเจบ็ป่วยกต็าม 
ข้าวค าแรกท่ีผมป้อนให้นมเปียท าให้ผมรู้สึกดีขึน้มาอย่างบอก

ไม่ถูก ราวกับว่าตัวเองได้ไถ่ถอนอะไรบางอย่างของชีวิตออกไปได้บ้าง 
หลงัจากท่ีผมรู้สึกว่าตัวเองเป็นหนีน้มเปียมาตลอดเวลา” 

             (โรงเรียนริมทะเล  , 2553 : 141 - 142) 
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ขอ้ความขา้งตน้มาจากเร่ืองโรงเรียนริมทะเล  ตอน ลาก่อนนมเปีย  ผูแ้ต่งไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่
ท่องเท่ียวมีความกตญัญูต่อนมเปียเป็นอยา่งมาก ซ่ึงความกตญัญูท่ีท่องเท่ียวมีต่อนมเปียอาจจะไม่ได้
แสดงออกมาอยา่งมากมาย แต่การท่ีท่องเท่ียวเป็นเด็กดี เช่ือฟังค าสั่งสอนของนมเปียมาตั้งแต่เกิดจน
อายุเขา้สู่วยัรุ่น ท่องเท่ียวก็ยงัมีพฤติกรรมท่ีดีอยา่งเสมอตน้เสมอปลาย จนถึงปลายชีวิตของนมเปีย 
ท่องเท่ียวก็ยงัดูแลนมเปียอยูใ่กล ้ๆ ไม่ห่างไปไหน 
 

“รุ่งขึน้  พ่อพาตาธงไปโรงพยาบาล ผมเลยขอตามไปด้วย หมอ
รับตัวไว้รักษาเพราะอาการทรุดลงเน่ืองจากหลายโรคทีตรวจพบ 
นอกจากถุงลมโป่งพองระยะท่ีสองแล้ว ยังมีโรคลิน้หัวใจตีบ ตับโต 
น า้ซึมเข้าปอด ไตเส่ือม แต่ผมเช่ือว่าตาธงจะต้องหายดี เพราะพ่อบอกว่า
หมอท่ีน่ีเก่งมาก 

สามวันท่ีผ่านมา ผมไปเยี่ยมตาธงทุกวันระหว่างรอน า้ลด ตอน
เยน็ว่าง ๆ กเ็ปิดดูเวบ็ไซต์เพลงพืน้บ้าน เห็นว่ามคีวามแตกต่างอยู่ บ้าง แต่
ท่ีเหมือนกันคือกล่ินอายความเป็นไทย เพลงพืน้บ้านสมัยก่อนให้ความ
สนุกสนานท้ังคนฟังคนร้อง เพราะมีวิถีชีวิตคล้ายคลึงกัน ท้ังเพลงท่ีอยู่
ในกระบวนการท านาและเพลงท่ีร้องตามเทศกาลงานบญุต่าง ๆ 

“ผมจะร้องล าตัดเก่ียวกับต้นไม้บ้านเราให้ฟังนะครับตา” ผม
บอกตอนท่ีอยู่ กับตาธงสองคน เพราะป้าทิพย์ออกไปซ้ือของใช้และ
อาหาร 

“วิเศษเลย ตาอยากฟัง” สีหน้าคนเจบ็แช่มช่ืนขึน้ทันที 
“...น า้ท่วมรุนแรง  ต้นไม้เห่ียวแห้งใบแดงคาตา...” ผมร้องซ ้า

โดยมตีาธงตบมือเปาะแปะตาม 
“...เม่ือก่อนเตะชักหักด้วน เอ๊ย เม่ือก่อนเตะชักหักด้วน เดี๋ยวนี้

เห็นสวนแล้วชวนเวทนา...” 
ผมร้องซ า้อีกคร้ังเพ่ือเข้าสู่เนือ้หา ...” 
         (เอ้อระเหยลอยคอ  , 2555: 184) 

 
ขอ้ความขา้งตน้มาจากเร่ืองเอ้อระเหยลอยคอ  ตอน สถิตในใจ  ผูแ้ต่งไดแ้สดงให้เห็นว่า  

ณัฐดนยัมีความกตญัญูกตเวทีต่อตาธงเป็นอยา่งมาก  ซ่ึงตาธงคือผูท่ี้สอนณัฐดนยัร้องเพลงพื้นบา้น 
แต่งกลอน และร้องเพลงล าตดั เม่ือตาธงมีอาการป่วยถึงกบัเขา้โรงพยาบาล ณัฐดนยัไม่รีรอท่ีจะไป
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เยี่ยมเยียนตาธงถึงโรงพยาบาล และยงัสร้างรอยยิ้มให้ตาธง เพื่อให้ตาธงคลายจากความเครียด          
ท่ีเกิดจากอาการป่วยไดเ้ป็นอยา่งดี 
 

  4.2.2 การเป็นมิตรแท้ 
   มิตรภาพ  หมายถึง  ความรัก ความผูกพนั ความจริงใจท่ีมีต่อกนั การแบ่งปันส่ิง    

ดี ๆ ให้กนัโดยไม่หวงัผลตอบแทน และการยอมรับในตวัตนท่ีแทจ้ริงของแต่ละฝ่าย  ดงัตวัอย่าง
ต่อไปน้ี 
 

“ผมพกโน้ตบุ๊ กของแม่ไปโรงเรียน  ใครว่าเห่อก็ช่างปะไร      
ไม่เป็นผมพวกเขาคงไม่รู้ ว่าด้วยวิธีนีผ้มจึงรู้สึกว่าแม่ยังอยู่ ชิดใกล้ และ
อะไรสักอย่างบอกผมด้วยว่า พ่อเองก็เถอะ อยู่ ไม่ไกลนัก บางทีเจ้า
คอมพิวเตอร์ตัวนีอ้าจจะช่วยพาไปหาจนพบ 

“ดีจังนะ คราวนีเ้ธอจะได้เขียนบลอ็กถนัดหน่อย” โบนัสพูด 
“ฮ่ือ เธอยังอ่านอยู่ เหรอ” 
“อ่านสิ ทุกอย่างท่ีโจตันเขียน โบนัสอ่านเสมอ” 
บลอ็กของผมช่ือว่า “My Daddy” หรือ “พ่อของผม” ผมเพ่ิง

เร่ิมต้นเขียนไม่นานนัก หลังจากถามตาเก่ียวกับพ่อแล้วโดนดุน่ันแหละ 
ผมเขียนลงกระดาษด้วยลายมือท่ีบ้านก่อนนอน รุ่งขึน้ไปใช้คอมพิวเตอร์
ท่ีโรงเรียน พิมพ์ลงบล็อกตอนเท่ียง ไม่ใช่ความลับหรอกใครกส็ามารถ
เข้าไปอ่านได้ แต่ท่ีผ่านมาผมบอกเร่ืองนีเ้ฉพาะโบนัส แม้แต่แม่เองกย็ัง
ไม่รู้ บางทีผมเขียนระบายอารมณ์เร่ือยเฉ่ือย ตีโพยตีพาย แต่บางทีกฟั็งดู
เป็นผู้ใหญ่ – โบนัสบอกผม  ทุกคร้ังท่ีผมเขียนข้อความใหม่เธอจะตาม
ไปเขียนแสดงความคิดเห็นเสมอ มโีบนัสเป็นนักอ่านประจ าอยู่แล้ว แล้ว
เม่ือผมรู้สึกเบ่ือหน่ายท้อแท้ ไม่รู้จะเขียนไปท าไม เธอกก็ระตุ้นให้เขียน
ต่อ บางคร้ังผมนึกอายเพราะต้องรอก าลังใจจากเธอตลอด ดูเป็นเด็ก
อ่อนแอ เป็นไอ้ขีแ้พ้ไม่ขยับท าอะไรเองสักอย่าง 

        (ตามหาโจตัน  , 2554  : 27 - 28) 
 

ขอ้ความขา้งตน้มาจากเร่ืองตามหาโจตัน  ตอน อีเมล  ผูแ้ต่งไดแ้สดงให้เห็นวา่ เม่ือโจตนัมี
ความเครียด หรือหาทางออกในปัญหาใด ๆ ท่ีประสบไม่ได ้โจตนัก็จะมีโบนสัเพื่อนสนิทคนน้ีคอย
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ให้ค  าปรึกษาอยู่เสมอ ไม่ว่าปัญหานั้นจะยิ่งใหญ่แค่ไหน โบนัสก็ยงัพร้อมท่ีจะอยู่เคียงขา้งโจตนั
เสมอ เพราะมิตรภาพเหล่าน้ีถูกสร้างข้ึนมาตั้งแต่โจตนัและโบนสัยงัเด็ก 
 
 4.3 คุณค่าทางวฒันธรรม   
 วฒันธรรม หมายถึง ส่ิงท่ีท าให้เกิดความเจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะ เช่น วฒันธรรมไทย 
วฒันธรรมในการแต่งกาย วิถีชีวิตในหมู่คณะ เช่น วฒันธรรมพื้นบา้น วฒันธรรมชาวเขา เป็นตน้
(พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 2554 : 1103) 

วรรณกรรมท าหน้าท่ีผูสื้บทอดวฒันธรรมของชาติจากคนรุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่นหน่ึง เป็น
สายใยเช่ือมโยงความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของคนในชาติ ในวรรณกรรมมกัจะบ่งบอกคติของคน
ในชาติไว ้ วรรณกรรมของชาติมกัจะเล่าถึงประเพณีนิยม คติชีวติ การใชถ้อ้ยค าภาษา การด ารงชีวิต
ประจ าวนั การแกปั้ญหาสังคม อาหารการกิน ท่ีอยูอ่าศยั เส้ือผา้ เป็นตน้ เพื่อให้คนรุ่นหลงัมีความรู้
เก่ียวกบัคนรุ่นก่อน ๆ และเขา้ใจวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อน เขา้ใจเหตุผลวา่ท าไมคนรุ่นก่อน ๆ จึงคิด
เช่นนั้น ท าเช่นนั้น ก่อให้เกิดความเขา้ใจอนัดีต่อกนั ดงัเช่นวรรณกรรมเร่ืองอิเหนา พระราชนิพนธ์
ในรัชกาลท่ี 2 ช่วยให้ผูอ่้านไดท้ราบถึงพระราชพิธีต่าง ๆ เช่น พระราชพิธีโสกนัต ์เป็นตน้ หรือเร่ือง
ขุนช้างขุนแผน ท าให้ผูอ่้านเขา้ใจประเพณีการเกิด การโกนจุก การบวช การแต่งงาน การเผาศพ 
เป็นตน้  อย่างไรก็ตามคุณค่าทางวฒันธรรมน้ีเป็นเร่ืองเฉพาะของแต่ละสังคม ถา้สามารถสร้างให้
เกิดความรู้สึกท่ีเป็นสากล คือมีอุดมคติเป็นกลาง สามารถเป็นท่ียึดถือของทุกสังคม ก็นบัเป็นคุณค่า
ทางวฒันธรรมท่ีถือวา่เป็นความสามารถอยา่งยิ่ง และท่ีส าคญัวฒันธรรมท่ีอยูไ่ดส่้วนหน่ึงก็เพราะมี
วรรณกรรมบนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐาน  
 

  4.3.1 การให้ความเคารพผู้อาวุโส 
  เคารพ หมายถึง แสดงอาการนับถือ เช่น เคารพผูใ้หญ่ เคารพธงชาติ ไม่ล่วงเกิน   
ไม่ล่วงละเมิด เช่น เคารพสิทธิของผูอ่ื้น  (พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 2554 : 247) 
  อาวุโส หมายถึง ท่ีมีอายุแก่กว่าหรือมีต าแหน่งหน้าท่ีการงานสูงกว่าเป็นตน้  เช่น  
ขา้ราชการอาวุโส  ศิลปินอาวุโส  ความมีอายุมากกวา่หรือมีประสบการณ์ในอาชีพมากกวา่เป็นตน้  
เช่น  เขามีอาวุโสในการท างาน  ผูมี้อาวุโสทางการเมือง (ป. อาวุโส  เป็นค า  อาลปนะ คือ ค าท่ีพระ
ผูใ้หญ่หรือท่ีมีพรรษามากกว่าเรียกพระผูน้้อยหรือท่ีมีพรรษาน้อยกว่า  หรือเป็นค าท่ีพระใช้เรียก
คฤหัสถ์ คู่กบั ภนัเต  ซ่ึงเป็นค าท่ีพระผูน้้อยหรือพระท่ีมีพรรษาน้อยกว่าเรียกพระผูใ้หญ่หรือท่ีมี
พรรษามากกว่า หรือเป็นค าท่ีคฤหัสถ์เรียกพระสงฆ์) (พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 2554 : 
1410) 
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  การเคารพผูอ้าวุโส หมายถึง การแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีเด็กพึงมีต่อผูใ้หญ่ดว้ย
ความเคารพนบัถือท่ีบ่งบอกถึงความสุภาพ การมีมารยาทท่ีดี และมีสัมมาคารวะ ซ่ึงเป็นแนวทางการ
ปฏิบติัท่ีไดรั้บการยอมรับวา่เป็นการแสดงอาการท่ีดีของคนไทย  ดงัตวัอยา่งในเร่ืองตามหาโจตัน 
 

“ทุกปีเม่ือวันพ่อใกล้เข้ามาผมจะมามีสมาธิเรียน  ครูมักถาม
นักเรียน  และเพ่ือน ๆ กถ็ามกันเองว่าจะท าอะไรให้พ่อ  แน่ล่ะ  วันพ่อ
เป็นวันหยุดราชการ  ผมจึงมักหลีกเลีย่งการออกไปข้างนอก  ภาพพ่อลูก
เดินกอดคอโอบไหล่ไปไหนมาไหนด้วยกันเป็นภาพท่ีสวยงามแต่บาดใจ
ผมเสมอ  มองทีไรผมมักทนไม่ได้  เกบ็มาคิดฟุ้งซ่านจนเสียสุขภาพ  วัน
เปิดเรียนวันแรกหลงัวันพ่อท่ีเลวร้ายพอกัน  ทุกคนจะมาคุยอวดว่าพาพ่อ
ไปไหน  ไปกินอะไร  ซ่ึงความจริงพ่อน่ันล่ะพาไปเท่ียว  พาไปกิน  สอง
สามปีหลังผมขอลาหยุดหลังวันพ่อหน่ึงวันเสมอ  แม่เข้าใจดีและไม่เคย
คะยั้นคะยอฝืนใจผมเลย 

วันพ่อปีนีต้าออกจากบ้านแต่เช้า  ส่วนผมขังตัวเองอยู่ในห้อง
จนถึงเท่ียง  บ่ายขออนุญาตยายขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปข้างนอก  ยายรู้ว่า
วันนีผ้มมักอ่อนไหวเป็นพิเศษละมั้งจึงไม่ถามอะไร  บอกแต่ให้ขี่อย่าง
ระมดัระวังและอย่ากลบัเยน็นัก 

ค า่น้ันผมคลานเข่าไปหาตาในห้องท างาน  ตาดูแปลกใจเม่ือผม
ย่ืนการ์ดและพวงมาลัยในมือให้  ยายยิ้มส่งสายตาลอบมองมาจาก
ห้องรับแขก 

“ให้ตาไว้ไหว้พระหรือ”  ตาถาม 
“เปล่าครับ  วันนีว้ันพ่อ”   
“อ๋อ  ใช่  แต่ตาไม่ใช่พ่อแก  แล้วประเทศไทยกย็ังไม่มีวันตาซะ

หน่อย” 
“ผมรู้ครับ  แต่ตากเ็ป็นพ่ออยู่ดี”  ผมพูด  “ผมท าแทนแม่ครับ” 
ตารับพวงมาลยั  กางการ์ดอ่าน  “ขอบใจนะโจตัน”  
เดินออกจากห้องแล้ว  ผมจึงได้ยินเสียงตาถามแว่วมาว่า  “การ์ด

น่ีท าเองหรอ” 
 
ตั้งใจท าท้ังเช้าเลยละ –ผมตอบในใจ  ตาไม่ได้ยินหรอก” 
                 (ตามหาโจตัน  , 2554 : 29) 
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ขอ้ความขา้งตน้มาจากเร่ืองตามหาโจตัน  ตอน อีเมล  ผูแ้ต่งไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะนิสัย
ของเยาวชนไทยท่ีมีความอ่อนนอ้ม ถ่อมตนต่อผูท่ี้มีความอาวโุสกวา่  และเม่ือถึงวนัส าคญัก็จะมีการ
แสดงออกถึงความเคารพต่อผูท่ี้ตนนบัถือดว้ยความสุภาพ  และมีสัมมาคารวะ  ดงัตวัอยา่งขา้งตน้ท่ี
แสดงให้เห็นว่าโจตันเป็นคนท่ีรู้จักการเคารพผู ้ใหญ่  ถึงแม้ว่าคุณตาของโจตันจะมีนิสัยท่ีดุ  
ค่อนขา้งเจา้ระเบียบ  แต่เม่ือถึงวนัส าคญัคือวนัพ่อแห่งชาติ  โจตนัยงัน าบตัรอวยพรและพวงมาลยั
ไปกราบคุณตาเพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงความรักและเคารพท่ีโจตนัมีต่อคุณตา 
  

  4.3.2 ความศรัทธาในพุทธศาสนาของชาวพม่า 
  ศรัทธา หมายถึง ความเช่ือ ความเล่ือมใส  เช่น  ส้ินศรัทธา  ฉนัมีศรัทธาในความดี
ของเขา  บ างที ก็ ใช้ เข้ าคู่ กับ ค าป ระส าทะ  เป็ น  ศ รัทธาประส าทะ  (พ จน านุ กรมฉบับ
ราชบณัฑิตยสถาน 2554 : 1137) 

   ชาวพม่าจะนิยมสร้างพระพุทธรูป  และสร้างเจดียร์วมถึงการสร้างวดัขนาดใหญ่  
ทั้งประเทศพม่ามีวดัจ านวนทั้งส้ิน 45,000 วดัและมีจ านวนพระภิกษุ สามเณรทั้งประเทศจ านวน
มากกวา่ห้าแสนรูป  เพราะผลจากการช่วยกนัรักษาและจดจ าค าสอนขององคพ์ระสัมมาสัมพุทธเจา้
ท าให้วิถีชีวิตของชาวพุทธในประเทศพม่ามีความผูกพนักันอย่างแน่นแฟ้น และมีวฒันธรรม        
ชาวพุทธท่ีท าให้ประเทศพม่ามีช่ือวา่เป็นประเทศท่ีมีพระพุทธศาสนิกชนท่ีเคร่งครัดในค าสอนของ
องคพ์ระสัมมาสัมพุทธเจา้มากท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก  เป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้พระพุทธศาสนาไดรั้บ
การอนุรักษม์าตลอดจนถึงปัจจุบนั 

   ชาวพม่าจะเคร่งครัดในค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา้  วิถีชีวิตของชาวพม่า
นิยมไปวดั  นัง่สมาธิ  และเล่ือมใสศรัทธาในพุทธศาสนา  รวมถึงการเขา้ถึงแก่นแทข้องพุทธศาสนา  
ซ่ึงยงัเช่ือในเร่ืองของกฎแห่งกรรม  นิยมถือศีลแปดทุกวนัเกิด  ชาวพม่าส่วนใหญ่นบัถือพุทธศาสนา
นิกายเถรวาทเช่นเดียวกับคนไทย  แต่หากเทียบวิถีชีวิตระหว่างชาวไทยกับพม่าในปัจจุบันน้ี        
อาจกล่าวได้ว่า  วิถีพุทธกับวิถีชีวิตของชาวพม่าเป็นส่ิงเดียวกนั ในเร่ืองตามหาโจตันเม่ือโจตนั
เดินทางไปถึงพม่า  อาตุนตุนก็พาไปไหวพ้ระท่ีคนพม่าเล่ือมใสศรัทธาคือ พระมหามุนี  ดงัตวัอยา่ง
ต่อไปน้ี 
 

“อาตนุตนุพาไปกราบพระพุทธรูปประจ าวัด  เรียกว่า  พระมหา
มุนีตามช่ือวัดน่ันละ  ผมขอพรภาวนาให้การตามหาพ่อประสบ
ความส าเร็จ 

ผมอยากพบพ่อเร็ว ๆ พ่อล่ะครับ ...” 
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                      (ตามหาโจตัน  , 2554  : 95) 

ขอ้ความขา้งตน้มาจากเร่ืองตามหาโจตัน  ตอน เจา้ชายนอ้ย  ผูแ้ต่งไดแ้สดงให้เห็นถึงความ
ศรัทธาในพุทธศาสนา  เม่ือโจตนัเดินทางไปถึงประเทศพม่าส่ิงท่ีเป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจของโจตนั
นอกจากอาตุนตุนก็คือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวพม่าต่างนบัถือนัน่ก็คือ  พระมหามุนีในวดัมหามุนีนัน่เอง   
 

ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่ วรรณกรรมเยาวชนท่ีไดรั้บรางวลัแวน่แกว้ประเภท
นวนิยาย ปี พ.ศ.2553 – 2556 ทั้ง 4 เร่ือง พบคุณค่าทั้งหมด 4 ดา้น ท่ีเตม็ไปดว้ยแง่คิดสอนใจมากมาย 
คือ คุณค่าทางอารมณ์ คุณค่าทางความรู้ คุณค่าทางศีลธรรม  และคุณค่าทางวฒันธรรม ซ่ึงคุณค่าทาง
อารมณ์ ไดแ้ก่ อารมณ์แห่งความสุข  และอารมณ์แห่งความเศร้า  คุณค่าทางความรู้ ไดแ้ก่  ความรู้
ดา้นกีฬา และความรู้ดา้นอาชีพ  คุณค่าทางศีลธรรม  ไดแ้ก่  ความกตญัญูกตเวที  และการเป็นมิตร
แท ้ และคุณค่าทางวฒันธรรม ไดแ้ก่  การให้ความเคารพผูอ้าวุโส  และความศรัทธาในพุทธศาสนา
ของชาวพม่า 
 

จากการศึกษาเร่ืองคุณค่าในวรรณกรรมเยาวชนท่ีไดรั้บรางวลัแวน่แกว้ประเภทนวนิยาย ปี 
พ.ศ.2553 – 2556 ทั้ง 4 เล่ม  สรุปไดว้า่ วรรณกรรมเยาวชนท่ีไดรั้บรางวลัแวน่แกว้ประเภทนวนิยาย
มีคุณค่าทั้งในดา้นการให้สาระความรู้ท่ีสามารถน ามาปรับใชใ้นชีวติประจ าวนัเพื่อให้เกิดประโยชน์
อยา่งสูงสุด  นอกจากน้ีผูอ่้านยงัไดรั้บความบนัเทิง เน่ืองจากวรรณกรรมเยาวชนมีเน้ือหาสาระท่ีท า
ให้ผูอ่้านอ่านแล้วเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินใจไปกบัเน้ือเร่ือง และในวรรณกรรมยงัแฝงไป
ดว้ยเกร็ดความรู้ต่าง ๆ ซ่ึงชวนให้น่าติดตาม และท่ีส าคญัวรรณกรรมเยาวชนท่ีไดรั้บรางวลัแวน่แกว้
ประเภทนวนิยายยงัให้แง่คิดท่ีน่าสนใจ สามารถเสริมพลงัทางปัญญาและปลูกฝังคุณธรรมให้แก่
ผูอ่้าน ท าให้ผูอ่้านเห็นแบบอยา่งในการปฏิบติัท่ีดีท่ีงามท่ีถูกตอ้ง  วรรณกรรมเยาวชนทั้งหมดน้ีจึง
เป่ียมไปดว้ยคุณค่าในดา้นต่าง ๆ ท่ีควรค่าแก่การอ่านเพื่อความบนัเทิง และเพื่อศึกษาหาความรู้ซ่ึง 
เหมาะกบัเยาวชนไทยเป็นอยา่งยิง่



 

บทที ่5 
สรุปผลการวจิัย 

 
สรุปผลการวจัิย 
 จากการศึกษาวรรณกรรมเยาวชนท่ีไดรั้บรางวลัแวน่แกว้  ประเภทนวนิยายทั้ง 4 เร่ือง  คือ  
เร่ืองโรงเรียนริมทะเล  เร่ืองตามหาโจตัน  เร่ืองเอ้อระเหยลอยคอ  และ  เร่ืองเจ้าเอย...เจ้ากรงหัวจุก  
โดยมีวตัถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อวิเคราะห์เน้ือหา และแนวคิด เพื่อวิเคราะห์กลวิธีในการ
ประพนัธ์ และเพื่อวิเคราะห์คุณค่าวรรณกรรมเยาวชนท่ีไดรั้บรางวลัแวน่แกว้ ประเภทนวนิยาย พ.ศ.
2553-2556 การศึกษาเร่ืองน้ีผูศึ้กษาไดใ้ชว้ิธีการวิจยัเอกสาร  และเสนอผลการศึกษาแบบพรรณนา
วเิคราะห์ 

ผลของการศึกษาพบวา่  เน้ือเร่ืองของวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแวน่แกว้   ประเภทนวนิยาย  
ปี พ.ศ.2553-2556  มีเน้ือเร่ืองผจญภยัใน 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่  เน้ือเร่ืองเก่ียวกบัการผจญภยัในโลกแห่ง
ความจริง  และเน้ือเร่ืองเก่ียวกบัการผจญภยัในโลกสมมุติ  เน้ือเร่ืองเก่ียวกบัการผจญภยัในโลกแห่ง
ความจริงปรากฏอยู่ในวรรณกรรมเยาวชนท่ีได้รับรางวลัแว่นแก้ว ประเภทนวนิยาย มีทั้งหมด 3 
เร่ือง ได้แก่  เร่ืองโรงเรียนริมทะเล   เร่ืองตามหาโจตัน   และเร่ืองเอ้อระเหยลอยคอ วรรณกรรม
เยาวชนรางวลัแวน่แกว้ ประเภทนวนิยาย ทั้ง 3 เร่ือง มีเน้ือเร่ืองเก่ียวกบัการผจญภยัในโลกแห่งความ
จริงนั้นเป็นเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีตทั้งส้ิน  ผูเ้ขียนตอ้งการให้เยาวชนรับรู้ถึงเร่ืองราว  และ
เหตุการณ์ในอดีตวา่สังคมภายนอกไม่ไดส้วยงาม  มนุษยทุ์กคนในโลกใบน้ียอ่มมีปัญหา  และตอ้ง
ใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหานั้น ๆ และผูท่ี้จะช่วยแก้ปัญหาได้ดีท่ีสุดก็คือบุคคลในครอบครัว       
ส่วนเน้ือเร่ืองเก่ียวกบัการผจญภยัในในโลกสมมุติ  ปรากฏอยูใ่นวรรณกรรมเยาวชนท่ีไดรั้บรางวลั
แว่นแกว้ ประเภทนวนิยาย มีจ านวน 1 เร่ือง ได้แก่  เร่ืองเจ้าเอย...เจ้ากรงหัวจุก  เน้ือเร่ืองเก่ียวกบั
การผจญภยัในโลกสมมุติ  ผูเ้ขียนได้ถ่ายทอดเร่ืองราวผ่านตวัละครเอกซ่ึงเป็นนกกรงหัวจุกให้มี
ความคิดเสมือนมนุษย ์ มีสติปัญญาในการแกไ้ขปัญหาต่างๆท่ีเขา้มาอยา่งเป็นขั้นตอน  รู้ทนัจิตใจ
ของมนุษย ์ และแฝงแนวคิดต่าง ๆ รวมทั้งน าเสนอสายสัมพนัธ์ในครอบครัวซ่ึงเป็นเป็นตวัอยา่งท่ีดี
ส าหรับเด็กและเยาวชน  เน้ือเร่ืองมีความสนุกสนาน  ต่ืนเตน้ชวนให้ติดตาม  และสร้างจินตนาการ
ใหแ้ก่ผูอ่้านไดเ้ป็นอยา่งดี 

แนวคิดท่ีพบในวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแวน่แกว้   ประเภทนวนิยาย  ปี พ.ศ.2553-2556  
มีทั้งแนวคิดหลกัและแนวคิดยอ่ย  แนวคิดหลกัของวรรณกรรมเยาวชนท่ีไดรั้บรางวลัแวน่แกว้ทั้ง 4 
เร่ืองนั้น สามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 แนวคิด คือ แนวคิดเร่ืองความพอเพียง  แนวคิดเร่ืองการเขา้ใจและ
ยอมรับปัญหาของชีวิต   แนวคิดเร่ืองการให้ความส าคญักบัวฒันธรรมดั้งเดิม  และแนวคิดเร่ือง     
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การอนุรักษ์ธรรมชาติ  ส่วนแนวคิดยอ่ยท่ีปรากฏในวรรณกรรมเยาชนท่ีไดรั้บรางวลัแวน่แกว้ทั้ง 4 
เร่ือง เสนอแนวคิด 4 แนวคิด ได้แก่  แนวคิดเร่ืองคุณธรรม  แนวคิดเร่ืองการอนุรักษ์วฒันธรรม  
แนวคิดเร่ืองการรักษาส่ิงแวดล้อม  และแนวคิดเร่ืองมิตรภาพ  วรรณกรรมเยาวชนแต่ละเร่ืองมี
แนวคิดดังน้ี  เร่ืองโรงเรียนริมทะเล  แนวคิดหลักคือ แนวคิดเร่ืองความพอเพียง แนวคิดย่อยคือ 
แนวคิดเร่ืองคุณธรรม  เร่ืองตามหาโจตัน  แนวคิดหลกัคือ  แนวคิดเร่ืองการเขา้ใจและยอมรับปัญหา
ของชีวิต แนวคิดยอ่ยคือ  แนวคิดเร่ืองการอนุรักษ์วฒันธรรม  เร่ืองเอ้อระเหยลอยคอ  แนวคิดหลกั
คือ  แนวคิดเร่ืองการให้ความส าคญักบัวฒันธรรมดั้งเดิม  แนวคิดย่อยคือ  แนวคิดเร่ืองการรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม และ  เร่ืองเจ้าเอย...เจ้ากรงหัวจุก  แนวคิดหลกัคือ  แนวคิดเร่ืองการอนุรักษ์ธรรมชาติ  
แนวคิดยอ่ยคือ  แนวคิดเร่ืองมิตรภาพ  แนวคิดท่ีปรากฏในวรรณกรรมเยาวชนเป็นแนวคิดท่ีผูอ่้าน
เขา้ใจไดง่้าย  และเป็นแนวคิดท่ีเหมาะสมกบัวยัของผูอ่้าน 

กลวิธีในการประพนัธ์วรรณกรรมเยาวชนท่ีไดรั้บรางวลัแว่นแก้ว ประเภทนวนิยาย พ.ศ.
2553-2556  มีกลวิธีการประพนัธ์ท่ีปรากฏ  3 ประการ คือ  กลวิธีดา้นการสร้างตวัละคร  กลวิธีดา้น
การสร้างโครงเร่ือง  และกลวิธีการใช้ภาษา  จากการศึกษาวรรณกรรมเยาวชนท่ีไดรั้บรางวลัแว่น
แกว้ ทั้ง 4 เร่ือง พบว่า  มีกลวิธีการสร้างตวัละครในวรรณกรรม 2 ลกัษณะ คือ การสร้างตวัละคร
แบบสมจริง และการสร้างแบบบุคลาธิษฐาน  กลวธีิดา้นการสร้างโครงเร่ือง  จากการวิเคราะห์โครง
เร่ืองจะมุ่งวิเคราะห์ให้เห็นการด าเนินเร่ือง  หรือการล าดับเหตุการณ์อย่างสัมพันธ์กัน  ซ่ึง
วรรณกรรมเยาวชนทั้ง 4 เร่ืองมีกลวิธีดา้นการสร้างโครงเร่ือง 3 ขั้นตอน  ไดแ้ก่  การเปิดเร่ือง  การ
ด าเนินเร่ือง  และการปิดเร่ือง  ในวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแวน่แกว้ประเภทนวนิยาย ปีพ.ศ.2553-
2556  มีการเปิดเร่ือง 2 วิธี  คือ  เปิดเร่ืองโดยการบรรยาย  และเปิดเร่ืองโดยใช้นาฏการหรือ           
การกระท าของตวัละครท่ีก่อให้เกิดความสนใจ  การด าเนินเร่ืองมีลกัษณะการด าเนินเร่ืองท่ีเขา้ใจ
ง่าย  เป็นไปตามล าดบัขั้นตอน  ไม่ซับซ้อน ซ่ึงเหมาะสมกบัวยัของผูอ่้าน  และมีการปิดเร่ือง 2 วิธี 
คือ   ปิดเร่ืองแบบโศกนาฏกรรม ดงัท่ีปรากฏในวรรณกรรมเยาวชน เร่ืองโรงเรียนริมทะเล  ปิดเร่ือง
แบบสุขนาฏกรรม  ปรากฏในวรรณกรรมเยาวชน 3 เร่ือง ไดแ้ก่  เร่ืองตามหาโจตัน  เร่ืองเอ้อระเหย

ลอยคอ  และเร่ืองเจ้าเอย...เจ้ากรงหัวจุก  กลวิธีการใช้ภาษาในวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแวน่แกว้
ประเภทนวนิยาย ปีพ.ศ.2553-2556 มีทั้งหมด 3 ประเภท คือ การใช้ภาพพจน์  การใช้บทสนทนา  
และการใช้บรรยายโวหารและพรรณนาโวหาร  การใช้ภาษาในบทบรรยายและบทพรรณนามี
ประโยชน์ต่อเร่ืองเป็นอย่างมาก  เพราะท าให้เร่ืองด าเนินไปอย่างรวดเร็ว และยงัท าหน้าท่ีให้
รายละเอียดในด้านกายภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้านตวัละคร อนัได้แก่ รูปร่าง หน้าตา บุคลิกลักษณะ 
ตลอดจนพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีสามารถรับรู้ไดท้างสายตา ในดา้นฉากก็เช่นเดียวกนั การบรรยายจะท า
ให้ผูอ่้านเขา้ใจสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในเร่ืองได ้ส่วนบทพรรณนานั้นจะใช้ภาษาท่ีท าให้
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ผูอ่้านเกิดอารมณ์คลอ้ยตามด้วยการใช้ค  าท่ีเร้าอารมณ์ความรู้สึก  บทพรรณนาจะใช้พรรณนาทั้ง    
ตวัละคร ฉาก บรรยากาศ ส่ิงแวดลอ้ม และอารมณ์ของตวัละครดงัท่ีปรากฏในวรรณกรรมเยาวชน
ทั้ง 4 เร่ือง  ไดแ้ก่   เร่ืองโรงเรียนริมทะเล  เร่ืองตามหาโจตัน  เร่ืองเอ้อระเหยลอยคอ   และเร่ืองเจ้า

เอย...เจ้ากรงหัวจุก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
คุณค่าของวรรณกรรมเยาวชนท่ีได้รับรางวลัแว่นแก้ว ประเภทนวนิยาย ปี พ.ศ. 2553 – 

2556  พบว่ามีคุณค่าทั้งหมด 3 ด้าน  คือ  คุณค่าทางความรู้  คุณค่าทางคุณธรรม  และคุณค่าทาง
วฒันธรรม  คุณค่าทางความรู้ท่ีพบในวรรณกรรม ไดแ้ก่  ความรู้ดา้นกีฬา  และความรู้ดา้นการเล้ียง
นกกรงหวัจุก  คุณค่าทางคุณธรรมท่ีพบในวรรณกรรม ไดแ้ก่  ความกตญัญูกตเวที  และการเป็นมิตร
แท ้ และคุณค่าทางวฒันธรรมท่ีพบในวรรณกรรม ได้แก่  การให้ความเคารพผูอ้าวุโส  และความ
ศรัทธาในพุทธศาสนาของชาวพม่า 

เม่ือพิจารณาวรรณกรรมเยาวชนท่ีได้รับรางวลัแว่นแก้ว ประเภทนวนิยาย ปี พ.ศ. 2553-
2556  ทั้ ง 4 เร่ือง  จะพบว่า มีความน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นในด้านเน้ือหา แนวคิด กลวิธีในการ
ประพนัธ์  และคุณค่าท่ีปรากฏในวรรณกรรมลว้นเหมาะสมท่ีจะเป็นหนงัสือท่ีเยาวชนสมควรอ่าน
อยา่งยิง่ 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการศึกษาวรรณกรรมเยาวชนท่ีได้รับรางวลัแว่นแก้ว ตั้งแต่ปีพ.ศ.2557 และปี
ต่อไป 

2. ควรมีการศึกษาวรรณกรรมเยาวชนท่ีไดรั้บรางวลัอ่ืน ๆ  เช่น รางวลันายอินทร์อะวอร์ด
โดยส านกัพิมพอ์มัรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง จ  ากดั (มหาชน)  
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ประวตัิผู้แต่ง 

สาคา พูลสุข 

 สาคร พูลสุข  เกิดท่ีต าบลเขาพงัไกร  อ าเภอหัวไทร  จงัหวดันครศรีธรรมราช  ซ่ึงเป็น

รอยต่อระหว่างจงัหวดัสงขลากบัจงัหวดันครศรีธรรมราช  จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 7 รุ่นสุดทา้ย  

จากโรงเรียนวดัปากระวะ  และจบมศ.5 รุ่นสุดท้ายจากโรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์  จากนั้นจึง

ศึกษาต่อปริญญาตรีสาขาบรรณนารักษศาสตร์  ท่ีวทิยาลยัครูนครศรีธรรมราช 

 ปี พ.ศ.2532 สาครสอบบรรจุเป็นครูท่ีแม่ฮ่องสอน  ใชเ้วลาอยูท่ี่นัน่ 5 ปี  ตระเวนสอนใน 6 

โรงเรียน  และเขียนเร่ืองสั้นประกวดเร่ืองแรก “สงครามคร้ังใหม่” ไดรั้บรางวลัเร่ืองสั้นเดือนตุลาคม 

 ช่วงปี พ.ศ.2544 – 2545 เขียนนิยาย 2 เร่ือง คือ “ล่าม” และ “บา้นฟ้าผา่” เร่ืองแรกไดร้างวลั

ชมเชยรางวลัสุภาว ์เทวกุล  เร่ืองหลงัไดร้างวลัชนะเลิศ  ปี พ.ศ.2548 นิยายส าหรับเยาวชนเร่ือง “พบั

แพว เกมมหัศจรรย์” เขา้รอบรางวลัแว่นแก้ว คร้ังท่ี 2 และได้รับการตีพิมพ์โดยส านักพิมพ์นาน

มีบุค๊ส์ 

 หลงัจากนั้น  สาครยงัคงสร้างสรรคง์านเขียนออกมาเร่ือย ๆ และไดร้างวลัการันตีฝีมือเป็น

ระยะ ๆ เช่น นิยาย “รังเลือด” ไดรั้บรางวลันายอินทร์อะวอร์ด พ.ศ.2549  เร่ืองสั้น “ความตายของ

พรานแมง” ได้รับการประดบัช่อการะเกด พ.ศ.2551 คร้ันมาถึงปี พ.ศ.2553 นิยายเร่ือง “รอยแผล

ของสายพิณ” ไดรั้บการตีพิมพโ์ดยแพรวส านกัพิมพ ์นิยายเร่ือง “เด็กชายธรรมดาในดินแดนแห่งเวท

มนตร์” ควา้รางวลัวรรณกรรมเยาวชน รางวลัยอดเยีย่ม นายอินทร์อะวอร์ด และ “โรงเรียนริมทะเล” 

ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ แวน่แกว้ ประจ าปี 2553 

คามิน คมนีย์ 

 คามิน คมนีย ์ เกิดท่ีบางขนั  นครศรีธรรมราช  จบกฎหมายจากรามค าแหง  ก่อนได้ทุน

รัฐบาลเรียนต่อดา้นเดียวกนัท่ีมหาวิทยาลยัคอร์เนลล์ (Cornell) สหรัฐอเมริกา  กลบัมาใช้ทุนคืนท่ี

กระทรวงมหาดไทย  แลว้จึงหนัมาท างานในส่วนราชการและหน่วยงานอิสระอีก 4 – 5 แห่ง  ก่อน

จะหาเร่ืองให้ตวัเองดว้ยกนัหย่ากบังานประจ าทุกชนิด (ขณะมีเงินในบญัชีเพียงไม่ก่ีหม่ืน) เพราะ

ความเช่ือวา่หากไม่ท าเช่นนั้นจะไม่มีวนัท าฝันอยากเป็นนกัเขียนให้เป็นจริง  ผลปรากฏวา่กลายเป็น

นกัเขียนกระจอก  สมาธิสั้ น  แถมยงัหลงทางไปหมกมุ่นกบักิจกรรมนอกเส้นทางฝันเสมอ ๆ การ
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เขียนหนงัสือเล่มหน่ึงส าหรับคามินเป็นการเดินทางท่ีแสนเขญ็...นานทีจะเดินทาง  และเดินทางทีละ

นาน...แสนนาน! 

 ผลงานท่ีผา่นมาของคามิน ไดแ้ก่ “เยน็วนัเสาร์ – เช้าวนัอาทิตย”์  ไดรั้บรางวลัวรรณกรรม

ยอดเยี่ยมนายอินทร์อะวอร์ด  ประเภทสารคดี ปี 2547  “ใตฟ้้าฟากกระโน้น” ไดรั้บรางวลัชมเชย

แว่นแก้ว  ประเภทสารคดี ปี 2547  “ช่วยกันเตะ...อย่าให้ตาย!” ได้รับรางวลัชนะเลิศ mBook 

Contest ปี 2547  “ลอยนวล” ตีพิมพ์ในปี 2550  “ไปเป็นเจ้าชาย...ในแควน้ศัตรู” ได้รับรางวลั

วรรณกรรมยอดเยี่ยมนายอินทร์อะวอร์ด  ประเภทสารคดี ปี 2553  และเล่มล่าสุด “ตามหาโจตนั” 

ไดรั้บรางวลัชนะเลิศแวน่แกว้ ประเภทนวนิยาย ปี 2554 

 ปัจจุบนัคามินสร้างสรรค์งานเขียนโดยอิสระ  ชอบเล่นกีฬา  บา้อินเทอร์เน็ต  และอยู่กบั

หมา 3 ตวั  ในคอนโดใจกลางกรุงเทพฯ  ยงัฝันจะเขียนหนงัสือปีละ 1 – 2 เล่ม  (หรือเล่นละ 1 – 2 ปี

มากกวา่!) 

 ติดตามถามไถ่คามินไดท่ี้ 

 •  kaminlive.wordpress.com 

 •  facebook.com/kamin.kamin 

จันทรา รัศมีทอง 

 จนัทรา รัศมีทอง  เกิดวนัท่ี 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2502  จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 7  

จากโรงเรียนวดัเจา้มูล  ท างานเป็นพนักงานเย็บเส้ือ ท่ีบริษทัวีณาการ์เมนต์  รวม 32 ปี  ปัจจุบนั

ลาออกมาเพื่อดูแลคุณแม่ 

 ดว้ยความท่ีชอบอ่านหนงัสือ  พอมีเวลาวา่งจึงศึกษาวิธีการเขียนดว้ยตวัเอง  และไดล้องส่ง

งานประกวดตามเวทีต่าง ๆ อยู่บา้ง  ผลงานท่ีเคยได้รับรางวลั เช่น เร่ืองสั้ น “เล่าขานสู่หลานรัก” 

ไดรั้บรางวลัชมเชย จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พ.ศ.2548  เร่ืองสั้น “จึงมิตอ้งสลดัผา้หนา้

ท าเนียบ” ได้รับรางวลัรองชนะเลิศ จากตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พ.ศ.2551  เร่ืองสั้ น 

“เพราะธงผืนนั้น” ไดรั้บรางวลัชมเชย พานแวน่ฟ้า จากสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ.2551  นวนิยาย “ขงั

เด่ียวแดนสิบสอง” (ใช้นามปากกา เรืองรัชนี) ได้รับรางวลัชมเชย ทมยนัตีอะวอร์ด คร้ังท่ี 2 พ.ศ.

2552  “บา้นไมช้ายคลอง” ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศ แวน่แกว้ ประเภทนวนิยายส าหรับเยาวชน คร้ัง
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ท่ี 7 พ.ศ.2553  และ “ขนมชุบลูก” ได้รับรางวลัรองชนะเลิศ แว่นแก้ว ประเภทนวนิยายส าหรับ

เยาวชน คร้ังท่ี 8 พ.ศ.2554 

 เร่ือง “เออ้ระเหยลอยคอ” เกิดจากการท่ีผูเ้ขียนเห็นวา่ หลานชายดูรายการโทรทศัน์เก่ียวกบั

เพลงฉ่อยแลว้สนใจ  ไปเปิดดูตามเวบ็ไซตต่์าง ๆ ผูเ้ขียนจึงน าหนงัสือเก่ียวกบัเพลงพื้นบา้นให้อ่าน 

แต่หลานชายปฏิเสธ บอกว่าไม่ชอบอ่านหนังสือหนา ๆ เห็นแลว้ตาลาย  ผูเ้ขียนจึงคิดว่าจะเขียน

เร่ืองราวเก่ียวกบัเพลงพื้นบา้นเป็นนิยายท่ีมีเน้ือหาไม่ยาวมาก เผื่อใครสนใจก็ไปคน้ควา้ต่อได ้หรือ

ถ้าเด็ก ๆ อ่านแล้วนึกท านองเพลงไม่ออก  อาจจะไปถามคุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย เพื่อสร้าง

ความสัมพนัธ์ในครอบครัว 

ชิด ชยากร 

 ชิด ชยากร  ใช้ชีวิตวยัเด็กอยู่ในบา้นสวนชายเชิงเขาท่ีอ าเภอตะกัว่ป่า  จงัหวดัพงังา  เรียน

ชั้นประถมศึกษาท่ีโรงเรียนสุทธินอนุสรณ์  เรียนมธัยมตน้ท่ีโรงเรียนตะกัว่ป่า “เสนานุกูล”  เรียน

มธัยมปลายท่ีโรงเรียนวมุิตยารามพิทยากร กรุงเทพฯ  และเรียนจบปริญญาตรีสามปริญญา  ปริญญา

โทหน่ึงปริญญา  เคยรับราชการครูท่ีโรงเรียนปากช่อง  อ าเภอปากช่อง  จงัหวดันครราชสีมาอยู่ปี

เศษ  จากนั้นเขา้ท างานท่ีธนาคารแห่งหน่ึงเป็นเวลาหลายปี  ดว้ยความเบ่ือหน่ายงานในระบบจึง

ลาออกมาในขณะท่ีมีต าแหน่งเป็นผูจ้ดัการสาขาเม่ือส้ินปี 2549 

 ผลงานรวมเล่มท่ีผ่านมามีนวนิยายเยาวชน “ทายาทขนมตม้” (2547)  รวมเร่ืองสั้น “เหนือ

คมพยคัฆ์” (2548)  นวนิยายเยาวชน “ขบวนการหนังสต๊ิก ตอน ผจญภยัในป่ากวา้ง” (2551)  นว

นิยายเยาวชน “ขบวนการหนังสต๊ิก ตอน ผจญภยัในป่าเมือง” (2551)  นวนิยายสืบสวนสอบสวน 

“ปริศนา 70 ล้าน” (2551)  นวนิยายเยาวชน “เด็กชายผูก้ล้ากบัป่าชายเลน” (2553)  รวมเร่ืองสั้ น 

“คร้ังหน่ึงซ่ึงได้พบพระพุทธองค์” (2553)  สาระความรู้ทางวิทยาศาสตร์ “โลกร้อนถ้วนทั่ว

ครอบครัวอบอุ่น” (2553)  นวนิยาย “สึกเสน่หา” (2554)  รวมเร่ืองสั้น “ดอกไมแ้ห่งแรงบนัดาลใจ” 

(2555) 

 ปัจจุบนันอกจากท างานเขียนแลว้  มีงานประจ าคือดูแลร้านขายเคร่ืองด่ืมให้นกัท่องเท่ียวท่ี

หาดกะตะ  หาดกะรน  และเป็นอาจารยพ์ิเศษท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต  ใช้ชีวิตอยูก่บัครอบครัว

อยา่งเรียบง่ายและมีความสุข 

 



 

ประวติัผูเ้ขียน  
 

ประวตัิผู้เขยีน 
 

ช่ือ-สกุล นางสาวปาริฉตัร  วงศดี์ยิง่ 
วุฒิการศึกษา ครุศาสตร์บณัฑิต  สาขาวชิาเอกภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราช

ภฏันครปฐม พ.ศ.2553  
ศึกษาต่ออกัษรศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาภาษาไทยเพื่อการพฒันาอาชีพ 
คณะอกัษรศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร พ.ศ.2556   

 

 


	บทคัดย่อภาษาไทย
	บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
	กิตติกรรมประกาศ
	สารบัญ
	บทที่ 1 บทนำ
	ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
	วัตถุประสงค์การวิจัย
	สมมติฐานของการวิจัย
	ขอบเขตของการวิจัย
	ข้อตกลงเบื้องต้น
	นิยามศัพท์เฉพาะ
	วิธีการดำเนินการวิจัย
	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
	วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

	บทที่ 2 เนื้อเรื่องและแนวคิดของวรรณกรรมเยาวชนที่ได้รับรางวัลแว่นแก้ว
	2.1 การวิเคราะห์เนื้อเรื่อง
	2.1.1 เนื้อเรื่องเกี่ยวกับการผจญภัยในโลกแห่งความจริง
	2.1.2 เนื้อเรื่องเกี่ยวกับการผจญภัยในโลกสมมุติ

	2.2  การวิเคราะห์แนวคิด
	2.2.1  แนวคิดหลัก
	2.2.2  แนวคิดย่อย


	บทที่ 3 กลวิธีการประพันธ์ของวรรณกรรมเยาวชนที่ได้รับรางวัลแว่นแก้ว
	3.1  กลวิธีด้านการสร้างตัวละคร
	3.2  กลวิธีด้านการสร้างโครงเรื่อง
	3.3  กลวิธีการใช้ภาษา

	บทที่ 4 คุณค่าของวรรณกรรมเยาวชนที่ได้รับรางวัลแว่นแก้ว
	4.1 คุณค่าทางความรู้
	4.1.1 ความรู้ด้านกีฬา
	4.1.2 ความรู้ด้านการเลี้ยงนกกรงหัวจุก

	4.2 คุณค่าทางคุณธรรม
	4.2.1 ความกตัญญูกตเวที
	4.2.2 การเป็นมิตรแท้

	4.3 คุณค่าทางวัฒนธรรม
	4.3.1 การให้ความเคารพผู้อาวุโส
	4.3.2 ความศรัทธาในพุทธศาสนาของชาวพม่า


	บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย
	สรุปผลการวิจัย
	ข้อเสนอแนะ

	รายการอ้างอิง
	ภาคผนวก
	ประวัติผู้เขียน

