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งานวจิยันีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาการสืบทอดวรรณคดีและนิทานในวรรณกรรมเยาวชนไทย ทีตีพิมพ์
ระหวา่งปี พ.ศ. 2545 – 2554  จาํนวน 12 เรือง   โดยพิจารณาตามองคป์ระกอบของวรรณกรรม    

ผลการศึกษาพบวา่   วรรณกรรมเยาวชนชุดนี มีการนาํวรรณคดีและนิทานไทยมาใช ้ ทงัในดา้นตวัละคร  
ฉาก  และโครงเรือง   โดยนาํตวัละครเดิมมาใชม้ากทีสุด  รองลงมาคือฉาก  และโครงเรือง  ตามลาํดบั   ตวัละครมี
การนาํตวัละครเดิมจากวรรณคดีและนิทานไทยมาใช ้ 2 ลกัษณะ คือ  การคงขนบเดิม   และการดดัแปลงขนบเดิม   
การคงขนบเดิม   มีลกัษณะการคงชือ  คงรูปลกัษณ์    และคงบทบาทเดิม  เพือใหผู้อ่้านรับรู้ตามทีตนคุน้เคย  แต่จะ
นาํมาเล่าในบริบทใหม่ทีเขา้ใจง่ายขึน   การดดัแปลงขนบเดิม  มีการนาํตวัละครเดิมจากวรรณคดีและนิทานไทยมา
ใช ้3 ลกัษณะ คือ  การเปลียนขนบตวัละคร  การปรับขนบตวัละคร และการนาํลกัษณะเด่นของตวัละครเดิมมาใช ้  
ส่วนฉาก มีการนาํฉากจากวรรณคดีและนิทานไทยมาใช ้ 2 ลกัษณะ คือ การคงขนบเดิม และการดดัแปลงขนบเดิม   
การคงขนบเดิม   ผูเ้ขียนจะเลือกรับฉากเดิม ทีเห็นว่าเหมาะสมกบัเรืองมากล่าวถึงในบางประเด็น  โดยไม่ได้
บรรยายฉากตามของเดิมทงัหมด   ส่วนการดดัแปลงขนบเดิม  มีการนาํฉากเดิมจากวรรณคดีและนิทานไทยมา
ดดัแปลงใหม่ 4 ลกัษณะ  คือ ทาํให้เป็นเรืองใกลต้วั  ทาํให้เป็นเรืองเปิดเผย  ทาํให้เป็นเรืองวิทยาศาสตร์  และทาํ
ใหเ้ป็นเรืองอศัจรรยใ์จ   ส่วนโครงเรืองมีการนาํโครงเรืองจากวรรณคดีและนิทานไทยมาใช ้ 2 ลกัษณะ   คือ การ
อา้งถึง  และการสวมรอย  โดยการอา้งถึงมีวตัถุประสงคเ์พือเสริมบทบาทของตวัละคร  อา้งถึงเพือเสริมความ
ขดัแยง้ในเรือง   และอา้งถึงเพือนาํมาขยายความต่อ     ในขณะทีการสวมรอย เป็นการสวมรอยเพือตีความใหม่ใน 
2 ลกัษณะ  คือตีความใหม่บนฐานจารีตเดิม  และตีความใหม่บนฐานสงัคมสมยัใหม่  

แนวทางการสร้างวรรณกรรมเยาวชนไทยดงักล่าวนี    ชีให้เห็นวา่ผูเ้ขียนมีการนาํวรรณกรรมยคุเก่ามา
เล่าใหม่ในสภาวะร่วมสมยั   ทาํให้เห็นวา่วรรณกรรมยคุเก่าไม่ใช่ผลผลิตทีลา้สมยั  แต่สามารถนาํกลบัมาเล่าใหม่  
สอดแทรกวธีิคิด   ค่านิยม   หรืออุดมการณ์ชุดใหม่ทีเหมาะกบัยคุสมยั   โดยนาํมาผสมผสานกบัแนวคิดร่วมสมยั  
เพือใหแ้นวคิดเก่าสามารถปรับอยูร่่วมกบัแนวคิดร่วมสมยัได ้  การนาํวรรณคดีและนิทานไทยมาประสานเขา้กบั
เรืองเล่าในปัจจุบนั   ยงัทาํให้เกิดการปฏิสังสรรคก์บัวรรณคดีไทย  ทีทาํให้เยาวชนมีโอกาสไดรู้้จกัวรรณคดีไทย
มากขึน  และทาํใหเ้กิดงานวรรณกรรมแฟนตาซีแนวใหม่ขึนดว้ย  เพราะเป็นการนาํวรรณกรรมแฟนตาซียคุเก่ามา
ผสมผสานกับความร่วมสมยั  ผสมผสานกบักระแสสากล  จนเกิดเป็นวรรณกรรมแฟนตาซีไทยแนวใหม่  ทีมี
รากฐานของวรรณคดีและนิทานไทย  แต่ปรับใหท้นัสมยัขึน  เพือใหส้ามารถอยูใ่นกระแสสงัคมปัจจุบนัได ้
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 The main objective of this thesis is to study how Thai traditional literatures and tales 
were inherited in twelve books of Thai young’s literatures that were published in year 2002 to 
2011 by studying the elements of the literatures.   
 
 From the studying, these Thai young’s literatures were written by using elements 
that were in Thai traditional literatures and tales which were characters, scenes, and plots. 
Original characters were being used the most, followed by scenes and plots respectively. For 
characters, there were two methods of bringing the characters in Thai traditional literatures 
and tales to use which were remaining the original characters and altering the original 
characters. By remaining the original characters, names, appearances and roles were being 
used as in original ones but with new contexts to make the story easier for readers to 
understand and original characters made the readers more familiar. By altering the original 
characters, authors used the characters in Thai traditional literatures and tales in three ways 
which were changing the characters, revising the characters and using the outstanding 
characteristic of the original characters. For scenes, two methods were being used which 
were remaining the original scenes and altering the original scenes in Thai traditional 
literatures and tales. By remaining the original scenes, the authors would choose some of the 
original scenes that were suitable for the story and referred to them in only some aspects not 
describing all details that were in original ones. By altering the original scenes, the scenes in 
Thai traditional literatures and tales would be modified into four characters which were 
intimacy the scenes, disclosure the scenes, changing them into science, and making a 
miracle. For plots, there were two methods of bringing the plots in Thai traditional literatures 
and tales to use which were referring and subrogation. Referring in this case was to enhance 
roles of characters, to enhance conflicts in stories and to elucidate. For subrogation, it was 
used for new interpretation into two characters which were new interpretation on old tradition 
and new interpretation on new modern society. 
 
 From the analysis of creating Thai young’s literatures, it was shown that the authors 
had succeeded bringing the olds into a contemporary state. Thai traditional literatures and 
tales are not out-of-date products. They can be brought back and combine with new ways of 
thinking, new values or new attitude that fit the present time to create a perfect fit for old and 
new. Moreover, this will benefit Thai traditional literatures and tales. Young people will have a 
chance to know more about Thai traditional literatures and tales. This book set of Thai 
young’s literatures has also created a new type of fantasy literatures by combining Thai 
traditional fantasy, contemporary and internationalism together. With a root of Thai traditional 
literatures and tales but more modern, this makes the new type of fantasy literatures able to fit 
perfectly in the present time. 
 
 
 
 
 
Department of Thai                                       Graduate School, Si lpakorn University  
Student's signature ........................................                           Academic Year 2014 
Thesis Advisor's signature ........................................ 


